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الفقراتالصفحة
٢٠٦...................................................................................امليزانيةقسم: ٣٢٣٠الفرعيالربنامج)ج(
٢٠٨....................................................................................املاليةقسم: ٣٢٤٠الفرعيالربنامج)د(
٢١٠.........................................................................العامةاخلدماتقسم: ٣٢٥٠الفرعيالربنامج)ه(
٢١٢........................................................................والسالمةاألمنقسم: ٣٢٩٠الفرعيالربنامج)و(

٢١٤...............................................................................القضائيةاخلدماتشعبة:٣٣٠٠الربنامج- ٣
٢١٤.....................................................القضائيةاخلدماتشعبةمديرمكتب: ٣٣١٠الفرعيالربنامج)أ(
٢١٦...............................................................القضائيةاألعمالتدبرقسم: ٣٣٢٠الفرعيالربنامج)ب(
٢١٨.............................................................املعلوماتتدبرخدماتقسم: ٣٣٢٥الفرعيالربنامج)ج(
٢٢٠..............................................................................االحتجازقسم: ٣٣٣٠الفرعيالربنامج)د(
٢٢٢.......................................................................اللغويةاخلدماتقسم: ٣٣٤٠الفرعيالربنامج)ه(
ينمشاركةقسم: ٣٣٦٠الفرعيالربنامج)و( ٢٢٤..................................................أضرارهموجربعليهما
٢٢٦............................................................للدفاعالعمومياحملاميمكتب: ٣٣٧٠الفرعيالربنامج)ز(
٢٢٨..................................................عليهمللمجينالعمومياحملاميمكتب: ٣٣٨٠الفرعيالربنامج)ح(
٢٣٠............................................................................احملامنيدعمقسم: ٣٣٩٠الفرعيالربنامج)ط(

٢٣٢...............................................................................اخلارجيةالعملياتشعبة:٣٨٠٠الربنامج- ٤
٢٣٢..........................................................اخلارجيةالعملياتشعبةمكتبمدير: ٣٨١٠الفرعيالربنامج)أ(
٢٣٤..............................................................اخلارجيةالعملياتدعمقسم: ٣٨٢٠الفرعيالربنامج)ب(
ينقسم: ٣٨٣٠الفرعيالربنامج)ج( ٢٣٦.................................................................والشهودعليهما
٢٣٨.......................................................................والتوعيةاإلعالمقسم: ٣٨٤٠الفرعيالربنامج)د(
٢٤٠.............................................................................امليدانيةاملكاتب: ٣٨٥٠الفرعيالربنامج)ه(
٢٤٣....................................................................................................................................املرفقات

،٢٠١٧لعامالعاملاملالرأسوصندوقاملقرتحة،الربناجمية٢٠١٧عامميزانيةبشأناألطرافالدولمجعيةقرارمشروع:األولاملرفق
٢٤٣..................................الطوارئوصندوق،٢٠١٧لعاماالعتماداتومتويلالدولية،اجلنائيةاحملكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول

٢٤٧....................................................................................................للمحكمةالتنظيمياهليكل: الثايناملرفق
٢٤٨...........................................................املقرتحةالربناجمية٢٠١٧عاممبيزانيةاملتعلقةواملعطياتاالفرتاضات: الثالثاملرفق
٢٥٠......................................املقرتحةالربناجمية٢٠١٧عامميزانيةىعلتؤثرقداليتاحلدوثاملمكنةاملستجداتقائمة:الرابعاملرفق
٢٥١....................)٢٠١٧عامإىل٢٠١٣عاممناملمتدةللفرتة(الدوليةاجلنائيةللمحكمةاالسرتاتيجيةالغاياتقائمة: )أ(اخلامساملرفق
٢٥٢...)٢٠١٨عامإىل٢٠١٦عاممناملمتّدةللفرتة(املّدعي العامملكتباالسرتاتيجيةللخطةاالسرتاتيجيةالغاياتقائمة: )ب(اخلامساملرفق
٢٥٣.....................الصلةذاتمؤّشرات األداءو ٢٠١٧عاميفحتقيقهاطريقعلىواملرامياملّدعي العاممكتبأهداف: )ج(اخلامساملرفق
٢٥٥....................................................................................القضائيةللهيئةاالسرتاتيجيةالغايات: )د(اخلامساملرفق
٢٥٧...............................................................................املّدعي العامملكتباالسرتاتيجيةالغايات: )ه(اخلامساملرفق
٢٦٧................................................................................................الغايات االسرتاتيجية لقلم احملكمة: )و(اخلامساملرفق
٢٧٥.........................................................................................احملكمةموظفيمالكعنمعلومات: السادساملرفق
٢٧٥.......................................................الرئيسيةالربامجحبسب٢٠١٧لعاماملقرتحاحملكمةموظفيمالك: )أ(السادساملرفق
٢٧٥............................................................................٢٠١٧لعامتصنيفهااملعادالوظائفقائمة: )ب(السادساملرفق
٢٧٦.....................................................................................٢٠١٧لعاماحملوَّلةالوظائفقائمة: )ج(السادساملرفق
٢٧٧.......................................................................٢٠١٧لعامتصنيفهااملعاد/احملوَّلةالوظائفقائمة: )د(السادساملرفق
مالقضاةرواتب: )هـ(السادساملرفق ٢٧٧...............................................................................٢٠١٧لعامومستحقا
٢٧٨.......................املسؤولنيوكبارالدوليةاحملاكممنغريهاقضاةبرواتبالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةرواتبمقارنة: )و(السادساملرفق
٢٧٩...............٢٠١٧لعاماملقريفالعاملنيالعامةاخلدماتفئةومنالفنيةالفئةمناملوظفنيلرواتبالقياسيةالتكاليف: )ز(السادساملرفق
٢٨٠.............................................................األفريقياالحتادلدىاالتصالملكتباملقرتحة٢٠١٧عامميزانية: السابعاملرفق
رةاإليرادات:الثامناملرفق ٢٨١...............................................................٢٠١٧عامإىل٢٠١١عاممناملمتدةللفرتةاملقدَّ
رةاإليراداتبيانات: لتاسعااملرفق ٢٨١..................................................منواً البلدانألقلاالستئماينللصندوق٢٠١٧لعاماملقدَّ
٢٨٢...............................................................................................باألسفاراملتعلقةاملطالبات: )أ(العاشراملرفق
٢٨٣..................٢٠١٧عاميفهلاإياهابتخصيصهمقارَناً ٢٠١٦عاميفللقضايااملوارداملّدعي العاممكتبختصيص: )ب(العاشراملرفق

٢٨٤...................................................................................................................امللخَّص العام

٧٦٧-٧٦٦
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قائمة المختصرات [المستعملة في النسخة اإلنكليزية]6

ASG أمني عام مساعد
ASP مجعية الدول األطراف
AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية
BS قسم امليزانية
CAR (بَنغي)مجهورية أفريقيا الوسطى
CBF جلنة امليزانية واملالية
CIV (أبيجان)كوت ديفوار
CMS قسم تدبر األعمال القضائية
CoCo جملس التنسيق
CSS احملكمةقسم خدمات
D )ديرمد (م
DER اخلارجيةشعبة العالقات 
DJS )DCS": احملكمةخدماتشعبة (كانت تسّمى "دمات القضائيةاخلشعبة 
DMS )CASD": شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة(كانت تسّمى "دمات اإلداريةاخلشعبة 
DRC (كنشاسا وبونيا)مجهورية الكونغو الدميقراطية
DS قسم االحتجاز
DSA بدل املعيشة اليومي
ECOS ةعمل احملكمة اإللكرتونينظام 
ERFCS قسم العالقات اخلارجية والتنسيق امليداين
FO املكاتب امليدانية
FS قسم املالية
FSS قسم علوم التحقيق اجلنائي
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل
GAU وحدة الشؤون اإلدارية العامة
GEO جورجيا
GS اخلدمات العامة
GS-OL اخلدمات العامة (رتبة أخرى): رأ–ع خ 
GS-PL اخلدمات العامة (رتبة رئيسية) : رر–خ ع 
GSS قسم اخلدمات العامة
GTA املساعدة املؤقتة العامة 
HQ املقر
HR املوارد البشرية
HRS قسم املوارد البشرية
IAS قسم حتليل عمليات التحقيق
ICC احملكمة اجلنائية الدولية
ICCPP مايةاخلاص باحلبرنامج احملكمة اجلنائية الدولية
ICS قسم التعاون الدويل
ICT تكنولوجيات املعلومات واالتصال
ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
IEU وحدة املعلومات واألدلة
IGO منظمة حكومية دولية
IMSS )ICTS": قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاليسّمى "(كان قسم خدمات تدبّر املعلومات
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7IOM آلية الرقابة املستقلة
IOP ديوان املّدعي العام
IOR رئيس قلم احملكمةديوان
IPSAS املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
IRS األويلاالستجايبالتحرك أجهزة 
IT تكنولوجيا املعلومات
JCCD والتكامل والتعاونشعبة االختصاص 
KBU وحدة قواعد املعارف
KEN كينيا (نريويب)
LAS قسم املشورة القانونية (يف مكتب املدَّعي العام)
LBY ليبيا
LO )LASS": املشورة القانونية (يف قلم احملكمة)خدماتقسم (كان يسّمى "مكتب الشؤون القانونية
LSS )STIC": الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف احملكمةقسم(كان يسّمى "قسم اخلدمات اللغوية
LSU وحدة اخلدمات اللغوية
MAL مايل (باماكو)
MIS نظام املعلومات اإلدارية
MLI مايل
MOSS معايري العمل األمنية الدنيا
NGO منظمة غري حكومية
NYLO يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 
OD-DER العالقات اخلارجيةمكتب مدير شعبة 
OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية
OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
OIA مكتب املراجعة الداخلية
OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع
OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم
OTP مكتب املدَّعي العام
P (موظف من الفئة الفنية)ف
PDO مكتب مدير املشروع (مشروع املباين الدائمة)
PIOS )PIDSاإلعالم والوثائق": قسم (كان يسّمى "قسم اإلعالم والتوعية
POS ودعم العملياتالتخطيطقسم
SAP نظام ختطيط املوارد املؤسسية
SAS قسم حتليل احلاالت
SG يةاسرتاتيجغاية
SO هدف اسرتاتيجي
SS قسم اخلدمات
SSS قسم األمن والسالمة
SUD دارفور بالسودان
TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم
TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق
UGA أوغندا (كمباال)
UNDU األمم املتحدة لدىوحدة االحتجاز 
VPRS ين عليهم وجرب أضرارهم قسم مشاركة ا
VWS ين عليهم والشهودقسم ين عليهم والشهود": كان يسّمى(ا )VWU"وحدة ا



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 8

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

الدوليةالجنائيةالمحكمةمسؤوليكباربقلمتصدير8

٢٠١٦أغسطس/بآ٨
هولنداالهاي،

٢٠١٧لعام املقرتحةالربناجميةميزانية احملكمة،")احملكمة("الدوليةاجلنائيةاحملكمةعنالرئيسينياملسؤولنيبصفتنااألطراف،الدولمجعيةإىلنقدمأنيسرنا
.لكي تنظر فيها

ايفاجلمعيةاعتمدتهالذيوالقرارواملاليةامليزانيةجلنةعنالصادرةالتوصياتأعيننانصبواضعنياختذنا،لقد لتحسنيملموسةخطواتعشرة،الرابعةدور
صعيدعلىاحملكمةوحداتمجيعأولوياتبشأنالوضوحمنمبزيدواملتسماملتماسكاإلرشادبإسداءواألهماألولاملقاميفوذلكامليزانيةإعدادسريورة
اامليزانية قمناإذاحلسبانيفأخذناوقد. احملكمةأجهزةبنيالتفاعلأنشطةمنوغريهاالتنسيقمبجلستواتراً واألكثرالناجعةاالستعانةخاللمنواحتياجا
ومسبِّباتالقيوداتُراعى٢٠١٧عامميزانيةخيصفيمارمسيةافرتاضاتوضعلناأتاحمامتييزها،متاليتاألولويةذاتالرئيسيةلألنشطةاملايلاألثرَ بذلك

حمسَّنةللميزانيةوثيقةاملطافايةيفوآتىاحملكمة،أجهزةبنيمعزَّزةمشاوراتإىلأفضىالنهجهذاأنذلكإىلويضاف. واخلارجيةُ الداخليةُ التكاليف
.املاليةاحملكمةمتطلباتحتديديفاعتمدناهالذي" الواحدةاحملكمة"منحىأبرَز للعيانحنوٍ علىجتسِّدمتاسكاً وأكثر

يبلغوبذلك. ٢٠١٦امليزانية املعتمدة لعامإىلبالقياساملئة،يف٧,٢أييورو،ألف٨٦٠,٦٩مقدارهاامليزانيةيفزيادة٢٠١٧لعامتقرتحاحملكمةإن
عملياتوستحماكماتثالثودعمَ إجراءَ ستتيحاملطلوبةاإلضافيةاملواردأنإىلاإلشارةاملهمومن. يوروألف٢٥٠,٧١٤٧املقرتحةامليزانيةمقدار
ا. ناجعحنوعلىاجلودةعاليةحتقيق كامل،حنوعلىاجلديدةبنيتهإعمالبإتاحتهااحلامسةالدعمخدماتتوفريعلىاحملكمةقلمقدرةأيضاً ستضمنإ
النجاعةوحتسيناتالوفوراتمنالعديدحتققوقد. املعلوماتأمنجماليفالقدراتيفوحتسيناتاملعلوماتلتدبررئيسيةمشاريعيفاستثماراتوإجراء
الفعاللالضطالعكافيةقدرةعلىنفسهالوقتيفاإلبقاءمعاملقرتحةالزيادةاحتواءبغيةاحملكمةوحداتمجيعيفوالتخفيضاتاألولوياتحتديدوإعادة
.واليتهاإطاريفباحملكمةاملنوطةاملعقدةباملهام
تمعيواجههالذيالصعباملايلالوضعَ الوعيكلَّ نعيإذاحملكمة،عنالرئيسينياملسؤولنيبصفتناإننا، بأناالعتقادراسخَ نعتقدحالياً،الدويلا

منسّيماوالاألمد،طويلةَ للنجاعةوحتسيناتٍ احملكمةوحداتمجيعأداءصعيدعلىملموسةنتائجستؤيت٢٠١٧عامخيصفيمااملقرتحةاالستثمارات
األويلالتدارسعملياتاتتسمأناملطلوباجلودةواستدامةالعادلة؛احملاكمةملبادئالكاملاالحرتامعلىالسهرمعالقضائية،اإلجراءاتتسريعخالل

.احملكمةعملياتأجلمنالالزمةاآلمنةاملعلوماتبيئةوحتسنيامليدانيفاألثروحتسنياملقاضاة،وأنشطةالتحقيقوعمليات
ديةاملساءلةحتقيقمبهمةاالضطالع: األمهيةمنالدرجةهذهعلىمبسؤوليةوللنهوضبلقصوى،أمهيةذيهدفأجلمنأُنشئتاحملكمةإن عنا

يئةالفظيعةاجلرائمارتكاب ينالكثريينلدى األشخاصاألضرارجبربحقيقيحسو العقابمنيفلتونمرتكبوهاظلاليتاخلطريةاجلرائمهذهيفعليهما
تمعاتِ العناناملطَلقةالفظائعآفةأبقتلذلكونتيجة. قرونمدىعلى إن. مبيسمهالفعالةالعدالةإىلاالفتقاردمغهموقداستقراراً أقلَّ أعمَّ بصورةٍ والعاملَ ا

منمساءلةويضمنالنزاعأطرافمجيعإىلبهيُنظراألثر،فّعال وشامل وقوييستوجب إقامة العدل على حنو باحملكمةاملنوطةاحلامسةباملهمةاالضطالع
.قانونيةحمكمةأماماملسؤوليةأكربيتحملون

علىمهامهممارسةمنالكليتسىنلكيللمحكمةالالزمةاملواردتوفريإىلترميبدقةاملروزةاملقرتحةالربناجمية٢٠١٧عامميزانيةأنستجدونأنكمنأملإننا
.اجلسيمةاملسؤوليةذهوالنهوضفعال وبصورة ناجعةحنو

.عنايتكمعلىونشكركم
واالحرتام،التقديرخالصتقبلونرجو

)Silvia Fernández de Gurmendiِفْرنـَْنديز دي ُغْرِمْندي (ِسلفيا
احملكمةرئيسة

)Fatou Bom Bensouda(و بنسوداطفا
عية العامة املدَّ

)Herman von Hebel(رمان فون هيبلهِ 
رئيس قلم احملكمة
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واألولويات فيما يتعلق بالميزانية، المقترحة،البرنامجية٢٠١٧لمحة عامة عن ميزانية عام -أوالً 9
واالفتراضات فيما يخص األنشطة القضائية

مةالمقدِّ -ألف

الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٧يبلغ مقدار ميزانية عام -١
في ٧,٢ألف يورو، أي ٨٦٠,٦٩. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها ألف يورو٢٥٠,٧١٤٧

بتوصية صادرة عن وعمًال ألف يورو).٣٩٠,١١٣٧(٢٠١٦، بالقياس إىل مقدار امليزانية املعتمدة لعام المئة
ا اخلامسة والعشرين ، تُعرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية املقرتحة )١(جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة ") يف دور

على حنو منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة. وكما أشارت إليه 
حتسني مدى الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام اللجنة، مت ذلك بغية 

. وعند تضمني فائدة قرض الدولة املضيفة فيما خيص مشروع املباين الدائمة واملدفوعات املستحقة تسديداً ٢٠١٧
٢٣٨,٠ناجمية املقرتحة للمحكمةالرب ٢٠١٧، تبلغ ميزانية عام ألف يورو٩٨٧,٣٢ملقداره األصلي، البالغني

.المئةفي٧,٦، ما ينطوي على زيادة مقدارها ألف يورو١٥٠

٢٠١٧عاملالمقترحة البرنامجيةميزانيةالعنةعاملمحة:١الجدول

المحكمة
٢٠١٦يزانية املعتمدة لعامامل

(بآالف اليوروات)
٢٠١٧ح لعام رت املقدَّر املقالتغّري يف املوارد

(بآالف اليوروات) نسبته املئويةمقداره
١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول: ٤٣٠,٦٨١٣,١٦,٥١٣ ٢٤٣,٧
٤٣مكتب املّدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين: ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

٧٢قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث: ٧٥٩,٢٦ ٨٤٣,٨٩,٤٧٩ ٦٠٣,٠
٢أمانة مجعية الدول األطرافالرابع:الربنامج الرئيسي  ٨٠٨,٨١٠٩,٠٣,٩٢ ٩١٧,٨

٢املباينالربنامج الرئيسي اخلامس: ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
أمانة الصندوق االستئماين الربنامج الرئيسي السادس:

١للمجين عليهم ٨٨٤,٥٦١٧,٦٣٢,٨٢ ٥٠٢,١
٣١٥,١٢٣٩,٧٧٦,١٥٥٤,٨املستقلةآلية الرقابة:٥-الربنامج الرئيسي السابع
٦٨١,٨١٢,٤١,٨٦٩٤,٢مكتب املراجعة الداخلية:٦-الربنامج الرئيسي السابع

١٣٧المجموع الفرعي ٣٩٠,١٩ ٨٦٠,٦٧,٢١٤٧ ٢٥٠,٧
قرض-مشروع املباين الدائمة:٢-الربنامج الرئيسي السابع

٢الدولة املضيفة ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣
١٣٩المجموع ٥٩٠,٦١٠ ٦٤٧,٤٧,٦١٥٠ ٢٣٨,٠

تمع الدويل يواجه حاليًا وضعًا ماليًا عصيباً. وتراعي -٢ إن احملكمة تقرتح هذه الزيادة واعيًة كل الوعي أن ا
احملكمة أيضًا كل املراعاة ما يُتوخى منها إليتاء نتائج ملموسة، مبا يف ذلك إجراء عمليات التحقيق على حنو 

وإيتاء نتائج يف جمال أنشطة املقاضاة، وتسريع احملاكمات. وتعتقد احملكمة اعتقادًا راسخًا أن االستثمارات فّعال، 
املقرتحة ستؤيت حتسينات للنجاعة ملموسة وطويلة األجل، وذلك بصورة رئيسية من خالل إجراءات قضائية أسرع 

تشرين ٢٦- ١٨عشرة، الهاي، الرابعةالدورةجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الرمسيةالوثائق)١(
لَّد الثاين، اجلزء باء،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الثاين/نوفمرب .١٢، الفقرة ٣- ا
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ودة الالزمة لعمليات التدارس األويل، وعمليات تضمن االحرتام الكامل ملبادئ احملاكمة العادلة، واستدامة اجل10
يئة بيئة معلومات مصونة األمن من أجل عمليات احملكمة. التحقيق، وأنشطة املقاضاة، وتعزيز الوقع يف امليدان، و

احملكمةوحداتلشىتاالسرتاتيجيةاألولوياتمباشرة لتنفيذنتيجةً املقرتحةالزيادةمنكبريقسطوميثِّل-٣
يف،)٢(التنسيقجملسإطار(رئيستها، ومّدعيتها العامة، ورئيس قلمها)، ضمناحملكمةكبار مسؤويلأقرهااليت
األولوياتأما. ٢٠١٧عاميفاحملكمةالحتياجاتوواقعيحقيقيتقييمإىلتستندوهي،٢٠١٧عام

تنفيذ اإلجراءات ‘١’:فهي٢٠١٧عامخيصفيمااحملكمةكبار مسؤويلحدَّدهااليتالرفيعةاالسرتاتيجية
السهر على قدرة قلم ‘٣’؛ إجراء ست عمليات تحقيق ناشط ودعمها‘٢’؛ ودعمها في ثالث محاكمات

االستثمار في أهم مشاريع تدبر المعلومات ‘ ٤’؛ المحكمةلشتى وحداتالمحكمة على تقديم الخدمات 
كما إن جملس التنسيق وافق على أن يُدرَج يف ميزانية . والقدرات في مجال األمن للمحكمة بشتى وحداتها

.ICC-ASP/3/Res.3اهليئة القضائية تعديٌل ألجور القضاة تطبيقاً للقرار 

الربناجمية املقرتحة تشتمل، وفقًا للممارسة املعتادة، على زيادة ٢٠١٧ويضاف إىل ذلك أن ميزانية عام -٤
تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، يف املئة يف املخصَّصات لسد ٢تقارب نسبتها 

.مليون يورو١,٨٤ما يتمثَّل يف زيادة مقرتحة تقارب 

احملكمة الشامل بنطاقه لتفاعل لالربناجمية املقرتحة و ٢٠١٧ات ميزانية عام ملسوغِّ أفضل شرح تقدمي بغية و -٥
ال القضائي وجمال املقاضاة و دة ضطلع به من أنشطة حمدَّ يُ بني ما مجعاء  يفاملتطلبات من املوارد بني الطابع يف ا

تناول يف هذا القسم من امليزانية يف املقام األول األولويات االسرتاتيجية تُ خمتلف أجهزة احملكمة، شىت وحدات 
الوفورات وحتسينات يف السبيل الذي مت به اقرتاح االستثمارات و فُينظر، ٢٠١٧رفيعة على صعيد ميزانية عام لا

األساسية املعنية. كما ُتشرح االفرتاضات املتعلقة باألنشطة الغاياتالنجاعة يف مجيع وحدات احملكمة بغية حتقيق 
نة إلعداد امليزانية، مبا يف ذلك تعزيز دور جملس التنسيق يف ، مث يُتطرق إىل السريورة احملسَّ ٢٠١٧القضائية يف عام 

حملة عامة عن عمليات أخريًا م قدَّ وت. ٢٠١٧نيت عليه املتطلبات املالية لعام الذي بُ وضع اإلطار االسرتاتيجي
والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة، مبا يف ذلك حتليل البيئة اليت يُتوقع للتحقيق، التدارس األويل، واحلاالت اخلاضعة 

أن تعمل فيها احملكمة.

٢٠١٧عاملميزانيةالرفيعةاالستراتيجيةاألولويات-باء

، تواجه حتديات جديدة، سواء يف قاعات هاسنة من وجودةبعد ما يناهز مخس عشر ،تظل احملكمة-٦
ساماً خارجها. ويف ضوء ذلك غدت الرؤية االسرتاتيجية ووضع األولويات الرئيسية املناظرة أكثر اتّ أم احملاكمة 

املشرتكة بني العهد ن عددًا من املشاريع احلديثة بالطابع األساسي منها يف أي وقت مضى. ويضاف إىل ذلك أ
ا اهلامةيرون إىل كبار مسؤويل احملكمة جعل  األجهزة أسهم أيضًا يف  ، بصفتها مؤسسة،أنشطتها الرئيسية وأولويا

البعد الشامل املشرتك منها يف أي وقت مضى، سواء يف األمد الطويل أم يف بسامًا بالتماسك و أكثر اتّ هي رؤيةً 
العمل األمد القصري. وقد أفضت مشاريع من قبيل ما خيص القّد األساسي ملالك احملكمة من املوظفني، وأشكال 

خمتلفة ، إىل زيادة التباحث االسرتاتيجي بني أجهزة احملكمة على مستوياتمؤّشرات األداء، ووضع يالتآزر 

اإلداريةاألنشطةاالقتضاءعندورئيس قلمها، وينسِّقالعامومّدعيهارئيسهافيها منالتنسيقجملسيتألفاحملكمةالئحةمن٣بالبندعمالً )٢(
ا .ألجهز
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. وقد اً إجيابيمفعوالً عديدة. كما إن التحسينات اليت حتققت يف قلم احملكمة من حيث بنيته ومسارات عمله تؤيت 11
والنجاعة يف عمل املؤسسة مجعاء.نيآتى ذلك زيادة ملحوظة يف التبسيط والتواصل الداخلي

ود واألسرع يف مجيع األنشطة املوكلة وتظل الرؤية االسرتاتيجية للمحكمة مرتكِّزة على إيتاء الناتج األج-٧
إليها، واضعة باعتبارها املبدأ الشامل املتمثل يف عدالة اإلجراءات. وبالنظر إىل تزايد الضغط الواقع على عاتق 
ا يف خمتلف احلاالت يف مجيع أحناء العامل فإن مبدأ احملكمة الواحدة يظل مّتسماً  احملكمة اليت تكثِّف باّطراد عمليا

ذه املقولة الرئيسية يف مجيع جهود كبار مسؤويل احملكمة. ويعربَّ عن ذلك أيضاً يف وثيقة بأمه ية أساسية، وُيسرتشد 
امليزانية احلالية، كما سيبنيَّ بإجياز أدناه.

ُجتسِّد الرؤيَة االسرتاتيجية العامة يف املؤسسة، من جهة، ٢٠١٧أهم أولويات احملكمة فيما خيص عام إن -٨
ا يف إطار واليتها. واملهم اِت األكثَر اتسامًا بالفورية، من جهة أخرى، لكي تؤديواملتطلب احملكمة املهام املنوطة 

ومسبِّبات تكاليفها، واضعة نصب –واألكثر اّتساماً بالطابع اجلوهري –هو تركيز احملكمة على أنشطتها الرئيسية 
عينيها القيود فيما يتعلق بامليزانية. ونتيجة لذلك اتفق كبار مسؤويل احملكمة على افرتاضات فيما يتعلق باألنشطة 
ا يف إطار واليتها، باقية ضمن احلدود املالية  متثل احلد األدىن الالزم لكي تضطلع احملكمة باملهام القضائية املنوطة 

ولة.املعق

ا يف عام ةد الرؤيوتتجسَّ -٩ االسرتاتيجية للمحكمة يف قائمة من األنشطة األساسية لكل من أجهز
مع معنيَّ هاز جباخلاصةنشطةاأل. وتبعًا لنهج اسرتاتيجي يشمل مجيع وحدات احملكمة جيري تنسيق كل ٢٠١٧

ل التآزري. ويظهر ذلك جليًا يف اتباع سائر األجهزة األخرى املعنية، ما يفضي إىل زيادة يف النجاعة ويف العم
جًا متكامًال ومنسَّ  قًا فيما خيص مجيع األنشطة امليدانية؛ ويف تعاون الدوائر مكتب املدَّعي العام وقلم احملكمة 

ج بشأن ؛ ويف اتّ ٢٠١٧وقلم احملكمة تعاونًا وثيقًا فيما يتعلق باالحتياجات على صعيد احملاكمة يف عام  باع 
.وتنسيقاً ساماً بالطابع االسرتاتيجي وأكثر تبسيطاً كثر اتّ أهو امليزانية

لشتى وحدات المحكمةاالستراتيجية٢٠١٧عامأولويات-١

عمًال بالقرارات اليت اختذها كبار مسؤويل احملكمة يف إطار جملس التنسيق، مت، على ضوء األنشطة -١٠
ا يف العام  إىل ٢٠١٧التايل، تقسيم األولويات الرفيعة فيما خيص عام القضائية والعمليات املرتقب االضطالع 
ا. لقد حدَّدت املقام ستشغلهامة عديدةأولويات٢٠١٧لعاماحملكمةاملكوِّنات األساسية األربعة التايل بيا

يف عداد مسبِّبات التكاليف ذات الصلة. ومن املهم يف هذا كما ستكونالرئيسيةأنشطتهااألول بني دوافع
يف ٢٠١٧لصدد اإلشارة إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسِّد ما ميكن إىل حد معقول ترقُّبه فيما خيص عام ا

هذه املرحلة. لكن جيب التشديد على أن األولويات واألنشطة املعنية ميكن أن تتأثر مبدى تغريُّ مقدار عمل 
ال القضائي وجمال املقاضاة. احملكمة يف ا
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حماكماتثالثيفودعمهااإلجراءاتتنفيذ: القضائيالنشاطجناعةحتسني)أ(12
، وُحيتمل أن ٢٠١٧إذ يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة يف عام -١١

وأن تبلغ جمموعة كاملة من القضايا مرحلة ٢٠١٧أمام الشعبة التمهيدية يف أواخر عام )٣(تستجد أنشطة
ولذلك. وسريعوعادلناجععلى حنواإلجراءاتهذهلتنفيذالكافيةإىل القدرةاحملكمة، حتتاج)٤(االستئناف

سيحتاج قلم احملكمة إىل مزيد من املوظفني واملوارد املخصَّصة لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل 
هلا األداء بفعالية، وستكون األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وبدعم أنشطة جلسات احملاكمة لكي يتسىن 

قاعات جللسات احملاكمة يصل عددها حىت ثالثة عاملة بصورة كاملة وسُتستعمل على حنو متزامن حبسب 
االقتضاء، مثل ما يتعلق بتدبر األعمال القضائية، وخدمات اللغات، ودعم الشهود ومحايتهم. وتبلغ الزيادة 

مليون ٢,٤ما يتعلق بدعم اإلجراءات يف األنشطة القضائية مبلغاً يقارب اإلمجالية اليت حيتاج إليها قلم احملكمة في
.يورو

وقد مت بالتعاون الوثيق مع الدوائر وقلم احملكمة وضع جدول للجلسات، يهيئ قدرة دائمة تتمثل يف -١٢
ذه ا جللسات للعمل فريقني معنيني باجللسات يف قاعات احملاكمة مع قدرة إضافية كافية لتوفري ثالثة أفرقة معنية 

مؤقتًا على حنو متعاقب، ما يضمن قدرًا أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملاكمة مقابل زياداٍت 
دنيا يف املوارد الالزمة. وعليه يُتوقع أن تعقد اإلجراءات يف ثالث حماكمات بصورة رئيسية يف اثنتني من ثالِث 

يومًا فقط سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة جللسات ٦٠ة تبلغ قاعاِت جلساِت احملاكمة، بتداخٍل كامل ملد
يوماً ٤٤٠يوم، منها ٥٠٠احملاكمة. وهذا يعين أنه سيلزم تقدمي الدعم أليام النعقاد اجللسات يبلغ جمموعها 

تشغيل ستجري خالهلا إجراءات احملاكمة املتزامنة يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة مع قدرة إضافية على
يوماً.٦٠ثالِث قاعاِت جلسات احملاكمة معاً على مدى 

ويستند احلل املتصوَّر إىل متوسط املدد القصوى الستعمال القدرة املتعلقة بقاعات جلسات احملاكم -١٣
.الدولية األخرى، وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عند بلوغ مقدار أنشطتها القضائية أوجه

ولذا سيلزم استثمار من أجل فريق ثالث يف قلم احملكمة معين جبلسات احملاكمة يعمل تعاقبياً، حبيث -١٤
يتسىن حتقيق وفورات بالقياس إىل التكاليف األعلى بكثري اليت ميكن لوال ذلك أن تُتكبد من أجل توفري قدرة ثابتة 

عات جللسات احملاكمة عاملة بصورة كاملة على حنو لفريق ثالث معين باجللسات يف قاعات احملاكمة. إن توفُّر قا
يتوافق مع االحتياجات القضائية سييسِّر حتسني التخطيط، والتنسيق، وتسريع اإلجراءات القضائية، ما سيفضي 

بدوره إىل حتقيق وفورات للمؤسسة.

. القضائيالنشاطمقدارعلىاملقبلةا التطوراتتؤثِّرأنعلى وجه الدقة بالكيفية اليت ميكنالتنبؤقضائيةيتعذر على احملكمة بصفتها مؤسسة)٣(
ضمناحملاكمةعمل متصل باجللسات يف قاعاتوقتيستلزممن نشاطالتمهيديةالشعبةما يستجد أماماستيعابفعلى أساس العلم بذلك يُعتزم

.٢٠١٧يف عاماحملاكمةهلا على استعمال قاعاتاملخطَّطحدود القدرة
.")٢٠١٧عاميفاحملكمة-الوارد فيما يلي ضمن القسم الثاين ("ثانياً عةاألنشطة احلالية واملتوقَّ املستجّدات املتعلقة بل عن فصَّ املالعرضانظر)٤(
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٢٠١٧عام كمة من أجل اإلجراءات االبتدائية في ا قاعات جلسات المحعمال: است١الرسم البياني 13

وتـُْقَصر طلبات قلم احملكمة للموارد اإلضافية املتأتية عن الزيادة يف األنشطة القضائية على احلد األدىن -١٥
الصارم الالزم لدعم اجللسات، مع التهيئة لتوفري موارد تكميلية عن طريق االستعانة خبدمات املهنيني املستقلني، 

ملوظفني ذوي الصلة تدريبًا متعدد االختصاصات وشامًال جلميع ودفع أجور العمل اإلضايف والتكفل بتدريب ا
الوحدات بغية التكفل بنجاعة ومرونة استعمال املوارد. وبعبارة أخرى ميكن استدامة مستوى األنشطة املرتقبة على 

بينما ستلزم باالستعانة باملوارد املتوفرة لفريقني معنيني جبلسات احملاكمة ٢٠١٧صعيد احملاكمات إمجاًال يف عام 
قدرٌة دنيا إضافية للتهيئة لستني يومًا إضافيًا من أيام العمل عندما ستلزم ثالثة أفرقة معنية باجللسات يف قاعات 

احملاكمة للعمل بصورة متزامنة.

ودعمهاناشطحتقيقعملياتستإجراء: اجلودةمنعاليةبدرجةالتحقيقعملياتباّتسامالتكفل)ب(
، العمل على أساس ٢٠١٨-٢٠١٦يواصل مكتب املدَّعي العام، يف تنفيذه خطته االسرتاتيجية للفرتة -١٦

درجات األولوية اليت حيدِّدها مِقيمًا على أفضل وجٍه ممكٍن التوازَن بني املتطلبات االشتغالية واملوارد اليت تتيحها 
ا للمحاكمة أو اليت بلغت مرحلة احملاكمة حيظى الدول األطراف. ويظل النهوض بأود القضايا اليت جيري حتضريه

بأعلى درجة من درجات األولوية لدى مكتب املدَّعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاً، بالنظر إىل أن احملكمة 
غالبًا ما تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبٍة بالَغ التقلب، الرتكيز على عمليات التحقيق الناشط وختصيص 

ا بغية االستفادة من الفرص الساحنة عندما يبقى ذلك ممكناً. املوارد هل

ويُفرتض أن تتيح ميزانية احملكمة املقرتحة إجراء مكتب املدَّعي العام عمليات التدارس األويل وعمليات -١٧
ا بدرجة كافية من اجلودة والنجاعة، مع قدر مقبول من معاملة القضاي ا التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت يضطلع 

على أساس درجات أولويتها، لكن دون بلوغ الوترية املنشودة ألنه لـّم يُتوصَّل حىت اآلن إىل تشكيل األفرقة 
وستتيح املوارد املطلوبة أيضًا متكني قلم احملكمة من تقدمي الدعم الالزم إىل ما جيريه مكتب املدَّعي العام القياسي.

بالعمليات امليدانية ومحاية الشهود.من عمليات التحقيق، وال سّيما ما يتصل 

وسيستمر مكتب املدَّعي العام، إزاء تزايد الطلب العاملي على ممارسة احملكمة اختصاصها، يف االضطالع -١٨
بأنشطته على أساس درجات أولويتها اليت حيدِّدها على حنو يتوافق مع اسرتاتيجيته بغية السهر على اّتسام عمليات 

، إثر إذن الدائرة ٢٠١٦درجة عالية من اجلودة. وقد باشر مكتب املدَّعي العام يف عام التحقيق اليت جيريها ب
التمهيدية األوىل له بذلك، عملية حتقيق جديدة يف احلالة يف جورجيا ُسدَّت تكاليفها باالستعانة بصندوق 

حتقيقه الناشط يف جورجيا.٢٠١٧الطوارئ. وسيواصل مكتب املدَّعي العام يف عام 

فة إىل جورجيا سيواصل مكتب املدَّعي العام إجراء مخس عمليات حتقيق ناشط يف حاالت قائمة: وإضا-١٩
عملية واحدة ملدة سنة كاملة يف كوت ديفوار (القضية الثانية يف هذه احلالة)، وعملية واحدة لسنة كاملة يف 

لية واحدة لسنة كاملة أيضاً يف مجهورية مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية (ب) يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، وعم
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أفريقيا الوسطى (القضية (أ) يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف دارفور [بالسودان]، 14
يف احلالة يف هذا البلد).٣وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف ليبيا (القضية 

٧٠ن اجلرائم املخّلة بإقامة العدل (اجلرائم املنصوص عليها يف املادة لقد بينت التجربة يف الفرتة احلديثة أ-٢٠
من النظام األساسي) تغدو لألسف ظاهرة عامة عندما تبلغ القضايا مرحلة احملاكمة. فإذا وقع مثل هذه احلرائم يف 

تحرك إزاء فإن مكتب املدَّعي العام سي٢٠١٧جمرى واحدة أو أكثر من احملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 
ذلك، بقدر املستطاع، مستعيناً باملوارد املتوفرة يف إطار امليزانية املعتمدة (ما سيؤثر بالطبع على سائر القضايا).

التيالناشطالتحقيقعملياتستيخصفيماوحداتهابشتىالمحكمةاحتياجاتعنلمحة عامة-٢
)٥(٢٠١٧في عامستجرى

حملة عامة وجيزة عن األنشطة الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما يتعلق يئ املعلومات الواردة أدناه -٢١
. وفيما خيص ٢٠١٧بعمليات التحقيق الناشط الست اليت سيجريها مكتب املدَّعي العام على مدى عام 

الت املعلومات اإلضافية واألكثر تفصيًال بشأن األنشطة الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما يتصل مبختلف احلا
والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة، وأنشطة مكتب املدَّعي العام فيما يتعلق بعمليات التدارس األويل، يرجى الرجوع 

).١٤٧حىت ٦٠") (الفقرات ٢٠١٧احملكمة يف عام -"ثانياً إىل القسم الثاين من هذا اجلزء (

عمليات التحقيق الناشط اليت ٢٠١٧: سيواصل مكتب املدَّعي العام طيلة عام الحالة في جورجيا-٢٢
جيريها يف جورجيا، ما سيستلزم بدوره دعمًا معزَّزًا من قلم احملكمة، مبا يف ذلك إقامة مكتب ميداين صغري يف 

ين عليهم ويسهِّل تقدمي طاْتبيليسي يتيح الوصول املباشر إىل السلطات الوطنية والسلطات احمللية،  لبات ا
ومن أهم . للمشاركة يف اإلجراءات، وميكِّن من االضطالع باألنشطة التوعوية ودعم أنشطة محاية الشهود

املصاعب اليت سيواجهها املكتب امليداين اجلديد ضرورة إقامة واستدامة اتصاالت مصونة األمن. فستلزم 
وأمن املعلومات بغية صون الطابع السّري للعمليات احلساسة.استثمارات يف املقر ويف امليدان لتعزيز األمن املادي

٢٠١٧سيواصل مكتب املدَّعي العام بنشاط طيلة عام الحالة في كوت ديفوار (القضية الثانية):-٢٣
عملية التحقيق اليت جيريها يف احلالة يف كوت ديفوار (القضية الثانية). وقد أرجئ البدء يف التحقيق يف احلالة يف  

–فوار (القضية الثانية) بسبب القيود املتعلقة باملوارد، ما نال إىل حد كبري من مسعة احملكمة، اليت يُتصوَّر كوت دي
ا منحازة إىل جانب واحد يف عمليات التحقيق اليت جتريها. ولذا فإن توفُّر املوارد الكاملة للمكتب يف -خطًأ  أ
ولكي يتسىن واالستناد إليه يُعترب أمرًا حامساً.٢٠١٦عام لالستفادة من التقدم اجليد الذي ُأحرز٢٠١٧عام 

لقلم احملكمة النهوض بأود هذه األنشطة، يلزم وجود ميداين مستمر يف أبيجان ومكتٌب تابٌع يُنشأ حديثاً يف غرب  
كوت ديفوار.

العام يف : سيواصل مكتب املدَّعيالحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى (القضيتان (أ) و(ب))-٢٤
اتني القضيتني. كما إن األنشطة التحقيقية ستشتمل على ٢٠١٧عام  عمليات التحقيق اليت جيريها فيما يتعلق 

بأشكال منها زيادة ، مهام يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي، ما سيكون له أثر كبري على املتطلبات من املوارد
العمليات امليدانية ودعمها. فمن العناصر اليت جيب أخذها الدعم الذي يقدمه قلم احملكمة فيما يتعلق بأمن

ا مكتب املّدعي العام١٤٧حىت ٦٠ترد يف القسم الثاين (الفقرات )٥( .) معلومات أكثر تفصيالً عن مجيع األنشطة اجلارية اليت يضطلع 
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باالعتبار التغريات اهلامة يف السياق السياسي والوضع األمين يف مجهورية أفريقيا الوسطى، ويتعني اختاذ املزيد من 15
البلد. كما إن قسم التدابري حلماية العاملني يف امليدان بسبب الوضع األمين املتقلب والبنية التحتية القاصرة يف هذا 

ين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة سيزيد عملياته يف مجهورية أفريقيا الوسطى لتقدمي اخلدمات الالزمة إىل  ا
مكتب املدَّعي العام.

: ُيّدعى بأنه يستمر يف دارفور ارتكاب جرائم تندرج ضمن إطار الحالة في دارفور [بالسودان]-٢٥
ملكتب املدَّعي العام أن يتجاهل هذا الوضع اخلطري الذي يتعني عليه أن يقدم تقريراً اختصاص احملكمة، وال ميكن

بشأنه مرة كل ستة أشهر إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة. ويضاف إىل ذلك أنه سنحت يف األشهر األخرية 
ىل توفري املزيد من املوارد للفريق فرص حتقيقية فيما يتصل بالقضايا القائمة، ما يفضي إىل حاجة املدَّعية العامة إ

وإضافة إىل ذلك يلزم باستمراٍر مقداُر حد أدىن من املوارد من املوظفني ملكتب . املتكامل املعين باحلالة يف دارفور
املدَّعي العام ولقلم احملكمة بغية رصد وتتبع حركات املشتبه فيهم وتدبر شؤون الشهود.

: تتصل الدالئل التحقيقية اليت حصل عليها مكتب املّدعي العام يف األشهر )٣الحالة في ليبيا (القضية -٢٦
املاضية وجهَّزها بعمليات التحقيق اليت جيريها يف شأن املسؤولني املرتبطني بعهد السيد معمر القذايف (الذين لـّما 

قبيل اجلرائم اليت ادُّعي بأن يزل بعضهم ضالعني يف جرائم جارية)، كما تتصل أيضًا باجلرائم اجلارية يف ليبيا من 
كما تقع ضمن ليبيا حاليًا جرائم ّمجة ترتكبها طائفة متنوعة من قد ارتكبتاها.ومنظمة أنصار الشريعةداعش

التنظيمات، هلا أثر يتخطى حدود ليبيا بسبب اّتسامها بطابع عابر للقارات ومنظَّم ومايل وإرهايب. وسيواصل 
الصدد، بغية تعظيم أثر أنشطته، مشاوراته مع الشركاء والوكاالت الدوليني واإلقليميني مكتب املدَّعي العام يف هذا 

وسيلزم دعم من قلم املعنيني من أجل استطالع إمكانية التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات حبسب االقتضاء.
.احملكمة، منه الدعم يف جمال محاية الشهود

احملكمةألنشطةدعماً احلامسةاخلدماتتقدميعلىاحملكمةقلمقدرةعلىالسهر)أ(
املتمثِّل يف تكاليف املوظفني تقليصًا يقارب ٢٠١٦لقد قـُلِّص عنصر ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعام -٢٧

ماليني يورو نتيجة للنهج التدرجي املقرتح اتّباعه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وقد أشارت ٣,٨مقداره 
ا اخلامسة والعشرين إشارة صرحية إىل أن ما شهدته الزيادة املقرتحة يف ميزانية عام اللجنة يف  تقريرها عن دور

من ختفيضات حتققت عن طريق إرجاء جتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من املوظفني مثَّلت تأجيًال ٢٠١٦
.)٦(٢٠١٧يزانية احملكمة لعام لإلنفاق. وعليه فإن اللجنة توقعت أن يظهر بعض التكاليف املعنية يف م

وتعنيَّ على قلم احملكمة بسبب هذا التخفيض أن يطبِّق بنيته اجلديدة تطبيقاً متدرجاً طيلة السنة. ويستتبع -٢٨
تباطُؤ إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة على هذا النحو عمَله على حنو أدىن من القدرة الضرورية لتوفري اخلدمات 

احملكمة، مبا يف ذلك األنشطة القضائية والتحقيقية على وجه اخلصوص.اليت حتتاج إليها 

، جيب أن ٢٠١٧فلضمان متكُّن قلم احملكمة من النهوض بأود مقدار األنشطة املقدَّر أن يشهده عام -٢٩
وًال إىل تـُْعَمل بنية هذا اجلهاز اجلديدة املعتمدة إعماًال كامًال. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم احملكمة حيتاج أ

إدماج متطلباته البنيوية احلالية حبيث يتسىن له املضي يف النهوض بعبء العمل املزيد الذي يُرتقب أن تشهده 
املؤسسة يف العام التايل.

لَّد الثاين، اجلزء باء،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ...الرابعةالدورة...الرمسيةالوثائق)٦( .٣٣، الفقرة ٣- ا
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ولتحقيق ذلك سيحتاج قلم احملكمة من حيث املبدأ إىل استعادة كل املوارد من املوظفني املتمثلة يف -16٣٠
، وإىل استعادة املوارد اخلاصة بالوظائف الالزمة ٢٠١٦ى حنو تدرجي يف عام الوظائف الثابتة اليت ُشغلت عل

جًا متحفظاً، سيستمر وفقه على تطبيق النهج  للنهوض بعبء العمل يف امليدان. بيد أن قلم احملكمة اتبع 
دد إىل أن قلم بغية احتواء الزيادات يف امليزانية. ويشار يف هذا الص٢٠١٧التدرجي إىل حٍد ما لفرتٍة من عام 

، زيادة مؤقتة يف معدل شغور ٢٠١٧احملكمة يقرتح، بالنظر إىل تواصل التوظيف املتوقع أن يستمر لفرتٍة من عام 
يف املئة بغية التعبري على حنو أدق عن واقع التوظيف فيه. ويرمي هذا التدبري إىل ١٢إىل ١٠الوظائف فيه من 

مليون ٠,٩مبا يقارب ٢٠١٧كمة مبواصلة التدرج يف التوظيف يف عام احتواء الزيادة يف تكاليف موظفي قلم احمل
املفرتض من حيث املبدأ أن يعاد ضمن إطار املخصَّصات لسد )٧(ماليني يورو٣,٨من املقدار البالغ يورو

وص . ويُتوقع يف هذا اخلصمليون يورو٢,٦تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة، ما يفضي إىل زيادة صافية تقارب 
وأن يتعنيَّ ٢٠١٧يف املئة حبلول منتصف عام ١٠أن تعود أعداد املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي البالغ 

تقدير تكاليفها وفقاً لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.

ابشىتللمحكمةاألمنجماليفوالقدراتاملعلوماتتدبرمشاريعأهميفاالستثمار)ب( وحدا
لتكنولوجيا املعلومات االنتقال إىل املباين اجلديدة للمحكمة حتسني بنيتها التحتية األساسيةلقد أتاح -٣١

يئ البنية التحتية األساسية لتكنولوجيا املعلومات الشبكة ومنصة  ونظمها السمعية البصرية يف قاعات احملاكمة. و
ة احملكمة. إن ترقية نظم التشغيل اخلاصة االتصاالت الضروريتني جلميع العتاد والربجميات الالزمة لدعم أنشط

بقاعات احملاكمة تتيح لقلم احملكمة النهوض بأود حاجة احملكمة إىل تسجيل اإلجراءات وبثها. ولئن كانت هذه 
التحسينات تليب احتياجات احملكمة للعقد املقبل فثمة مكوِّنات أخرى لتكنولوجيا املعلومات مل ُجيَر فيها أي 

العتاد والربجميات اليت يستخدمها موظفو احملكمة يف سياق األنشطة اليومية. وقد تناقصت استثمار ذي شأن:
يف املئة من امليزانية اإلمجالية يف عام ٩تناقصًا مّطردًا من ٢٠١١ميزانية تكنولوجيا املعلومات املركزية منذ عام 

العتاد فغدت متثِّل عائقًا لنجاعة عمليات يف املئة. ونتيجة لذلك تقادم عهد التطبيقات الربجمية و ٦إىل ٢٠١٢
ا. احملكمة ال وسيلة للتمكُّن من زياد

ا. -٣٢ يئ تكنولوجيا املعلومات األساس جلميع عمليا إن احملكمة منظمة مرتكِّزة على املعلومات إذ 
ا اليومية وحتقيق أو  ال يتسم بأمهية أساسية فيما خيص عمليا ا االسرتاتيجية. فاالستثمار املناسب يف هذا ا لويا

وجيري، يف إطاٍر من التشاور املستفيض مع مجيع أجهزة احملكمة، إنشاء جملس إدارة تدبر املعلومات من أجل 
. وتتمثل الغاية من ذلك يف التنسيق ، ويُتقدَّم على صعيد تدبر املعلوماتختطيِط وتنفيِذ ودعِم تكنولوجيا املعلومات

ت بغية مواءمة االستثمار واملوارد اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات توخيًا إليتاء أفضل بني األجهزة لتحديد األولويا
اليت تتساند مع ٢٠١٧منفعة للمحكمة. وقد مت يف إطار التشاور متييز جماالت األولوية لالستثمار يف عام 

األولويات االسرتاتيجية للمحكمة.

يوم سيؤيت من البيانات يف سنة ٥٠٠لغ مدته إن النشاط على صعيد جلسات احملاكمة املقّدر أن تب-٣٣
واحدة أكثر مما آتاه عمل احملكمة على مدى عدة السنوات السابقة. وعالوة على ذلك تطورت األنشطة 
ا مكتب املدَّعي العام لتواكب الزيادة يف البيانات الرقمية، ما يستلزم حتليًال جنائيًا علمياً  التحقيقية اليت يضطلع 

موع)٧( مليون٠,٤مقدارهالعامةاملؤقتةاملساعدةموارديفإضافياً وختفيضاً الثابتةللوظائفيوروماليني٣,٤يقابليوروماليني٣,٨البالغا
.٢٠١٦عاميفيورو



ICC-ASP/15/20

17 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

لة من البيانات الرقمية. ونتيجة لذلك، حتتاج احملكمة إىل قدرة ختزين كافية لسد املتطلبات. وللمحكمة ملقادير طائ17
حالياً قدرة على ختزين البيانات بطريقة واحدة فقط، ليست ناجعة من حيث التكاليف فيما خيص مقادير البيانات 

كن حتقيق حتسينات للنجاعة ووفورات عن طريق إعمال املقدَّر أن يتعني ختزينها يف املستقبل. وتقّر احملكمة بأنه مي
مرفق ختزين ذي طبقات يتيح خيارات أكثر فعالية لتخزين البيانات العلنية أو اليت ال ُتستخدم على حنو نشط.

ويعتمد موظفو احملكمة واألطراف اخلارجية يف املقر ويف املكاتب امليدانية، وأولئك العاملون يف إطار -٣٤
ا احلاسوبية حلماية املعلومات، بدءاً من االتصاالت الصوتية وصوًال إىل حتويل البعثات، على  عتاد احملكمة وبرجميا

ا مكتب املدَّعي العام يف بيئات  املعلومات واالّطالع عليها. وستجري عمليات التحقيق الناشط اليت يضطلع 
ًا تابعة للدول وأطرافًا غري تابعة هلا تتمتع خاضعة ملراقبة عالية الدرجة، مع إمكان أن تشمل التحقيقات أطراف

بالقدرة التقنية على عرقلة أنشطة احملكمة، وعلى تعريض أمن العمليات أو سالمة أطراف منها الشهود للخطر، 
دِّد هذه التطورات بالنيل من  عن طريق هجمات سيربانية، وفريوسات خارجية، ومعلومات مسرَّبة. وميكن أن 

ا، وأمن الشهود، وأمن العاملني. وبناء عليه فإنه جيب على احملكمة أن تتخذ مجيع صورة احملكمة، و  سالمة إجراءا
ا على متييزها والتصدي هلا. التدابري الالزمة لتخفيف التهديدات املعنية وحتسني قدر

يف مليون يورو١,٨استثمارات مبلغها ٢٠١٧ويشار يف هذا الصدد إىل أنه سُتجرى طيلة عام -٣٥
االت الثالثة التالية البيان: ا

زيادة قدرة احملكمة على ختزين البيانات الالزم للنهوض بأود الزيادة يف أنشطة جلسات احملاكمة )أ(
ا مكتب  وبالتايل أعمال التسجيل الرقمي جلميع أنشطة احملكمة والزيادة يف أنشطة التحقيق اليت يضطلع 

املدَّعي العام؛

احملكمة يف جمال أمن املعلومات ضماناً لسرية أنشطة التحقيق وسالمتها يف بيئات حتسني قدرات )ب(
ختضع لدرجة عالية من املراقبة؛

ا يف بيئة حتفل بالتحديات حيث يتزايد )ج( ا احلاسوبية حلماية معلوما حتديث عتاد احملكمة وبرجميا
حراك القوى العاملة.

فيما يتعلق باألنشطة القضائية وبيئة العمل٢٠١٧بعاماالفتراضات الخاصة- جيم

العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق: يف مجهورية أفريقيا ٢٠١٧يُتوقع أن تواصل احملكمة يف عام -٣٦
الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور [بالسودان]، ويف مجهورية الكونغو 

يف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغندا.الدميقراطية، ويف جورجيا، و 

وإضافة إىل ذلك سيواصل مكتب املدَّعي العام حتليله لتسع حاالت خاضعة للتدارس األويل: احلالة يف -٣٧
أفغانستان، واحلالة يف بورُندي، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة 

كرانيا.الة يف جزر القمر، واحلالة يف أو لسطني، واحليف ف

ومن املهم التنويه إىل أن مكتب املدَّعي العام يسعى يف سياق أنشطته يف جمال التدارس األويل، وفق -٣٨
ذه املسألة وخطتيه االسرتاتيجيتني للفرتتني  ، إىل اإلسهام ٢٠١٨-٢٠١٦و٢٠١٥-٢٠١٢سياسته املتعلقة 

شاملني من األهداف املنشودة من نظام روما األساسي، أال ومها وضُع حد لإلفالت من يف حتقيق هدفني 
العقاب، عن طريق تشجيع عقد إجراءات حقيقية على املستوى الوطين، والوقايُة من اجلرائم، ما ميكن أن يؤدي 
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ع السبل من حيث إىل ختفيف احلاجة إىل تدخل احملكمة. وعليه فإن أنشطة التدارس األويل تشكِّل أحَد أجن18
التكاليف بني السبل اليت يّتبعها املكتب لتحقيق رسالة احملكمة.

يف أربعة ونصفمن عمليات التحقيق الناشط التي يجريهامكتب املدَّعي العام عدد يزيدويُتوقع أن -٣٩
فريقيا ، حيث سيجريها على وجه التحديد يف احلالة الثانية يف مجهورية أ٢٠١٧يف عام ستةإىل ٢٠١٦عام 

)، واحلالة (أْنيت باالكا)-، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ( القضية ب (سيليكا))-الوسطى (القضية أ
)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف دارفور [بالسودان].٢)، واحلالة يف كوت ديفوار (القضية ٣يف ليبيا (القضية 

اثنان يف مجهورية الكونغو –٢٠١٧يف عام ميدانيةعشرة مكاتب ويُرتقب أن تظل للمحكمة -٤٠
الدميقراطية (واحد يف كنشاسا والثاين يف بونيا)، وواحد يف كينيا (نريويب)، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
(بَنغي)، واثنان يف كوت ديفوار (واحد يف أبيجان واآلخر يف غرب البالد)، وواحد يف مايل (باماكو)، واثنان يف 

غندا (كمباال وغولو)، وواحد يف جورجيا (اْتبيليسي). وسُيستدام مرفق حمدود جداً يف نريويب بكينيا، بغية إغالق أو 
. ويتحقق الوجود امليداين يف غرب كوت ديفوار ويف غولو [بأوغندا] من خالل ٢٠١٧املكتب امليداين خالل عام 

عنية من البلدين.مركزين صغريين لدعم العمليات املركَّزة يف املناطق امل

فإن عدد األشخاص المشمولين وبالنظر إىل استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق -٤١
مشمولني باحلماية يف عام شهود١١٠. فسيظل أكثر من ٢٠١٧سيظل عاليًا يف عام بالتدابير الحمائية

ات النقل املساَعد، وغري ذلك من أشكال ، منهم شهود مشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبعملي٢٠١٧
م كيان ثالث وخيضعون شاهدًا من الشهود المعاد توطينهم دولياً ٤٩الدعم. ويشمل هذا الرقم  الذين يعتين 

ين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة. وتشمل  ا قسم ا اآلن تدابير الحمايةملتابعة مستمرة يقوم 
شخص المشاركة ١٠٠١٤أكثر من يطلبمعاًال). كما يُتوقع أن ٤٦٥شهود و١١٠(شخصاً ٥٧٥

يف شىت اإلجراءات القضائية اجلارية. وعالوة على ذلك سيستمر لزوم تقدمي الدعم يف عام بصفة مجني عليهم
وذلك من أجل العمل يف احلاالت اليت حتقق فيها احملكمة.لغة متصلة بالحاالت٢٤بأكثر من ٢٠١٧

، تسعة متهمينما ال يقل عن ٢٠١٧القضائي يُرتقب أن ميُثل أمام احملكمة يف عام وعلى املستوى -٤٢
ويُتوقع أن . زنازينمجموعة مؤلفة من ست . ولذا ستلزم يف مركز االحتجاز خمسة منهم محتَجزينسيبقى
اْغَبغبو واْبليه غوديه، ، وهي قضية ٢٠١٧طيلة عام ثالث قضايا في المرحلة االبتدائيةما ال يقل عن يظل 
احملاكمة يف قضية املهدي (اعرتاف ٢٠١٦ويفرتض أن تبدأ يف آب/أغسطس . أُْنغوينوقضيةاْنتاغندا، وقضية

، ٢٠١٦ت جرب األضرار يف عام امن النظام األساسي). وحبسب القرار النهائي، قد تُنفَّذ إجراء٦٥عمًال باملادة 
إىل ذلك أن دائرة ابتدائية أخرى تنظر يف جرب األضرار يف قضية كاتـَْنغا . ويضاف ٢٠١٧وتستمر ملدٍة من عام 

. ٢٠١٧وقضية لوبـَْنغا. مث إن إجراءات جرب األضرار يف قضية مببا ستستمر أمام دائرة ابتدائية منفصلة يف عام 
إليهما دعاوى ، تضافدعويا استئناف نهائي٢٠١٧وفضًال عن اإلجراءات االبتدائية، يُتوقع أن جتري طيلة عام 

استئناف للقرارات/األوامر القاضية جبرب األضرار يف القضايا اآلنفة الذكر.

لكي شاهداً ٩٢يُتوقع أن يمُثل أمام المحكمة وفيما خيص اإلجراءات يف هذه احملاكمات الثالث، -٤٣
ين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة. وسيتعني تقدمي الدعم  م، ما سيستلزم دعماً كامًال من قسم ا يدلوا بإفادا

يف اإلجراءات اليت ستنعقد يف قاعات جلسات احملاكمة، إضافًة إىل اإلنكليزية والفرنسية. ومن املهم بثماني لغات
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خمسة أفرقة وما يصل جمموعه إىل فريقًا من أفرقة الدفاع١٢ويل مت٢٠١٧اإلشارة إىل أنه سيستمر يف عام 19
من خالل املساعدة القانونية.من أفرقة الممثلين القانونيين للمجني عليهم

سيرورة إعداد الميزانية-دال

ا الرابعة -٤٤ استجابًة للتوصيات الصادرة عن اللجنة وللقرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دور
، اختذ كبار مسؤويل احملكمة تدابري إلعادة تصميم سريورة إعداد ميزانيتها السنوية وحتسني متاسك وثيقتها. )٨(رةعش

واسُتفيد من املراجعة املعنية يف السريورة الداخلية إلعداد امليزانية فغدت بذلك سريورًة أكثر تبسيطاً، يوجِّهها بصورة 
ج تتدرج به املسؤوليات من مشرتكٍة وعلى حنو وثيق كباُر مسؤويل  احملكمة مّتبعني مبدأ احملكمة الواحدة وفق 

أعلى املستويات إىل أدناها فتوَضع وفقه أهداٌف اسرتاتيجية واضحة، وجترى مشاوراٌت داخلية ضمن كل من 
األجهزة املعنية.

التدابير التي تم اّتخاذها-١
انعقاد دورة اجلمعية، اتفق كبار مسؤويل احملكمة على يف كانون األول/ديسمرب من العام املاضي، بُعيد -٤٥

السبيل للمضي قدماً يف إعادة تصميم سريورة إعداد امليزانية وتناول أهم املسائل املستبانة. ومت نتيجة لذلك تصميم 
سريورة جديدة إلعداد امليزانية واتُّفق عليها تبعاً للمسوِّغني العامني التاليني:

يًا بني األجهزة فيما خيص امليزانية، للسبب البنيِّ املتمثِّل يف وجود تفاعل أن مثة ترابطًا ضرور )أ(
؛اشتغايل طائل بينها يف أداء املهام املنوطة بكل منها

أن عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، واإلجراءات أمام الدوائر، تستلزم دعماً من )ب(
املتعلقة بضمان توظيف العاملني املؤهَّلني ووصوًال إىل مسائل من قلم احملكمة، بدءاً من أبسط املستويات 

)، واألمن، eCourtقبيل مسائل اللغات، والدعم امليداين، ومساندة الشهود، ونظم احملكمة اإللكرتونية (
ين عليهم. واالحتجاز، ومشاركة ا

ط سريورة إعداد امليزانية وقد استندت خريطة الطريق اليت وضعها كبار مسؤويل احملكمة من أجل تبسي-٤٦
وحتسينها األمثل إىل اخنراطهم يف األمر اخنراطًا اسرتاتيجيًا مبكرًا من خالل منتدى النقاش االسرتاتيجي الرئيسي 
املتمثِّل يف جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية الذي يتوىل توجيهه رئيس قلم احملكمة مباشرة، وفقاً 

ة به فيما خيص امليزانية مبوجب النظام املايل والقواعد املالية.للمسؤولية املنوط

وقد جتسَّد هذا النهج االسرتاتيجي اجلديد فيما خيص سريورة إعداد امليزانية يف عدد من اخلطوات -٤٧
:٢٠١٦األساسية اليت ثابرت األجهزة على اتّباعها يف سريورة إعداد ميزانية عام 

بتشاور مباشر رفيع ٢٠١٧ذات األولوية فيما خيص عام حتديد أنشطة األجهزة األساسية )أ(
(كانون الثاين/يناير)؛ ووضع جدول زمين لسريورة إعداد امليزانية الربناجمية ٢٠١٦املستوى يف أوائل عام 

؛٢٠١٧لعام 
تقدير ما لألنشطة األساسية ذات األولوية املميَّزة على هذا النحو من أثر على امليزانية، مث )ب(

واقعية هذا التقدير، والنظر يف القيود ومسبِّبات التكاليف الداخلية واخلارجية؛التحقق من 

لَّد الثاين،،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ...الرابعةالدورة...الرمسيةالوثائق)٨( لَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ٣اجلزءا ؛ وا
ICC-ASP/14/Res.1.
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على أساس األنشطة األساسية ذات ٢٠١٧وضع االفرتاضات الرمسية فيما يتعلق مبيزانية عام )ج(20
األولوية املراجعة.

سب، عقد كبار وسهرًا على توفري الدفع الالزم من قيادة احملكمة واختاذها القرارات يف الوقت املنا-٤٨
. ٢٠١٧مسؤوليها اجتماعات دورية متواترة مع جملس التنسيق مكرسَّة على وجه اخلصوص إلعداد ميزانية عام 

واشتّد الرتابط بني جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية من خالل املزيد من اخنراط كبار املسؤولني املباشر 
بامليزانية يتلقى إرشادًا وتعليمات من جملس التنسيق بشأن مجيع املهمات املتعمق. ويظل الفريق العامل املعين

االشتغالية ويعود دورياً بتقرير عن ذلك إىل كبار مسؤويل احملكمة.

لقد ُوسِّع تشكيل الفريق العامل املعين بامليزانية بغية تصميم سريورة إلعداد امليزانية ووثيقة هلا حمسَّنتني -٤٩
لشفافية والبساطة. ويرتأس رئيس قلم احملكمة الفريق العامل اجلديد املوسَّع املعين بامليزانية الذي تتسمان باملزيد من ا

يتألف من ممثلني من أجهزة احملكمة الثالثة، منهم موظفون ذوو خربة تقنية/مالية، وموظفون يركِّزون على حترير 
العروض السردية اليت تتضمنها وثيقة امليزانية.

سيق األنشطة اخلاصة بكل جهاز على وجه التحديد بني شىت وحدات احملكمة حتسيناً  وقد ُحسِّن تن-٥٠
كبرياً، أفضى إىل مزيد من النجاعة ومن العمل التآزري املختلف األشكال. ويتجّلى ذلك يف اتّباع مكتب املدَّعي 

جًا متكامًال منسَّقًا فيما خيص األنشطة امليدانية، والتعاو  ن الوثيق بني الدوائر وقلم احملكمة العام وقلم احملكمة 
، ومواصلة اتّباع النهج التدرجي يف إعمال البنية ٢٠١٧فيما خيص ترشيد االحتياجات إىل قاعات احملاكمة يف عام 

اجلديدة لقلم احملكمة من خالل حتديد درجات أولوية األنشطة بالتنسيق مع سائر األجهزة؛ وإجراء زيادة مؤقتة يف 
ظائف يف مكتب املدَّعي العام ومعدَّله يف قلم احملكمة؛ وإجراء مراجعات مستمرة للمتطلبات على معدَّل شغور الو 

صعيد خدمات مكتب املدَّعي العام للتوصل إىل النتائج املثلى بأدىن التكاليف.

ويف نفِس وقِت حتديِد األهداف األساسية ذات األولوية ووضع االفرتاضات، قيَّمت احملكمة املتطلبات -٥١
ا، تبعاً لإلرشاد املفيد الذي أسدته اللجنة. ويتمثل املنطلق املشرتك يف أن ا ألساسية لتحسني وثيقة امليزانية حبد ذا

املقرتح املتعلق بامليزانية ينبغي أن يكون وثيقة متماسكة ومّتسقة ُيسرتشد فيها برؤية كبار املسؤولني املشرتكة بشأن 
ًا عنها بالعوامل الرئيسية احملدِّدة ملبالغ امليزانية. وتؤيت هذه الرؤية االحتياجات املالية لشىت وحدات احمل كمة، معربَّ

إطار العروض السردية الواردة يف وثيقة امليزانية، اليت يتم بعدئذ تدعيمها باألرقام.

ذت اخلطوتان التاليتان فيما يتعلق بوثيقة امليزانية:-٥٢ وعلى وجه اخلصوص اختُّ

ج "احملكمة الواحدة" إعادة حتديد شكل وثيقة)أ( امليزانية حبيث يعربِّ على حنٍو أبرَز للعيان عن 
ا املالية؛ الذي يّتبعه كبار مسؤوليها يف حتديد احتياجا

حتسني التماسك الداخلي لوثيقة امليزانية من حيث الوضوح واالّتساق والسداد يف العروض )ب(
ام املقابلة.السردية اليت تتضمنها الوثيقة وجداول املوارد واألرق

ابتغاَء اإلرشاد ٢٠١٦وهلذه الغاية استدامت احملكمة الرتاسل الوثيق مع اللجنة يف مرحلة مبكرة من عام -٥٣
ا الثامنة والعشرين اليت  جها اجلديد املقرتح يف اجتماع خمصَّص لذلك مع اللجنة خالل دور األويل، وقدمت 

تلك املناسبة عن موافقتها العامة على التحسينات املقرتحة . وقد أعربت اللجنة يف٢٠١٦ُعقدت يف نيسان/أبريل 
ا يف وثيقة امليزانية احلالية. على أن يؤخذ 
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وقد اسُتفيد من هذه التجربة مبثابة حافز على مراجعة الذات. وُتستخلص عٌرب ّمجة إذ تتقدم احملكمة على -21٥٤
هذا الصعيد وجيري مجع اخلربات املكتسبة.

بالرؤية املشرتكة لكبار مسؤويل احملكمة ٢٠١٧اسُرتشد يف سريورة إعداد ميزانية عام وقصارى القول إنه -٥٥
ا. إن أثر ذلك، معطوفًا على غريه من املبادرات اجلارية اهلامة اليت تشمل  بشأن االحتياجات املالية لشىت وحدا

من التماسك والتنسيق بل أتاح بنطاقها احملكمة مجعاء، مل يقتصر على ضمان إعداد ميزانية مقرتحة تتسم مبزيد
أيضًا حتسَني متييِز وحتقيِق إمكانيات زيادة النجاعة والعمل التآزري بفضل ترشيد األنشطة وتفادي االزدواج فيها. 
اية املطاف حتسنت وثيقة امليزانية من حيث الوضوح واالتساق فيما خيص عروضها السردية وما يقابلها من  ويف 

قام.جداول املوارد واألر 

العمل التآزري-هاء

اخنرطت احملكمة يف عملية شاملة فيما خيص جوانب التآزر كما ٢٠١٦-٢٠١٥على مدى فرتة السنتني -٥٦
وقد شكَّل ممثلون جلميع أجهزة احملكمة، يقدمون تقاريرهم إىل اللجنة، عددًا من األفرقة العاملة . )٩(طلبته اجلمعية

لتبنيُّ ما إذا كان يوجد تداخل حمتمل بني خمتلف كيانات احملكمة. ومتثل املركِّزة على عدد من جماالت املواضيع
هدف هذه األفرقة العاملة يف متييز ما قد يكون هناك من االزدواج على هذا النحو والنهوض جبوانب العمل 

ظُم ما يستلزمه التآزري يف احملكمة. وتشري النتائج األولية للمراجعات اليت ُأجريت أنه قد ُوضع على حنو دقيق مع
ضمان عدم حصول ازدواج يف العمل من سريورات التواصل بني األجهزة.

وُقدِّم خالل دورة اللجنة السادسة والعشرين تقرير أول ُيركَّز فيه على جماالت العمل التحليلي، واخلدمات -٥٧
جاعة و/أو وفورات قابلة للتحديد اللغوية، واإلعالم، واملوارد البشرية، والعالقات اخلارجية. ومت متييز مكاسب يف الن

االت اليت مشلتها  الكمي وتدبَّرت األفرقة العاملة أمر تبسيط السريورات وتوضيح املسؤوليات فيما خيص مجيع ا
املراجعة. 

أما خالل دورة اللجنة السابعة والعشرين فقد ركَّزت احملكمة على جماالت ختطيط املهمات، وتكنولوجيا -٥٨
شؤون الشهود، والشراء. وتسىن للمحكمة تنجيز مراجعة املشرتيات وختطيط املهام. ولئن مل املعلومات، وتدبر

تؤِت هذه املراجعة مكاسب يف النجاعة أو وفورات قابلة للتحديد الكمي فهي قد آتت نتيجة مؤاتية. فقد 
مة. وُأحرز تقدم ذو شأن اقُرتحت حتسينات يف السريورات واإلجراءات والشفافية العامة بني خمتلف كيانات احملك

يف جماالت تدبر شؤون الشهود وتكنولوجيا املعلومات ومت اإلبالغ عنه، وسيظل يلزم املزيد من العمل على هذا 
الني والتعقيد الذي يتسم به واملوارد املتاحة إلجراء املراجعات،  الصعيد. وبالنظر إىل مقدار العمل يف كال هذين ا

ا الثامنة والعشرين.مل يتسنَّ للمحكمة تنجيز املراجعة. بيد أنه سيُـَعّد تقرير عن النتائج ليقدم إىل اللجنة يف دور

ائي عن ذلك يف -٥٩ وستواصل احملكمة السعي املشرتك لتمييز جوانب العمل التآزري، ويُتوقع تقدمي تقرير 
كمة الواحدة، حظيت طيلة . إن عملية متييز جوانب العمل التآزري، اليت تشهد على تطبيق مبدأ احمل٢٠١٧عام 

إجرائها ببذل األجهزة جهداً مشرتكاً ينّم عن حتّليها بدرجة عالية من الروح التعاونية واملزيد من الشفافية والتعاضد.

لَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥...عشرةالرابعةالدورة...الرمسيةالوثائق)٩( ، القسم ICC-ASP/14/Res.1ا
.٤ياء، الفقرة 
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–٢٠١٧المحكمة في عام - ثانياً 
عمليات التدارس األولي، والحاالت والقضايا التي تنظر فيها المحكمة

للتدارس األوليالحاالت الخاضعة -ألف

، على -٦٠ ُجيري مكتب املّدعي العام عمليات تدارس أويل جلميع احلاالت اليت تستدعي عنايته لكي يتبنيَّ
أساس املعايري القانونية احملدَّدة يف نظام روما األساسي ("النظام األساسي") واملعلومات املتاحة، ما إذا كان جيدر 

هي احلالة يف أفغانستان، –حاليًا عمليات تدارس أويل يف تسع حاالت التحقيق يف احلاالت املعنية. إنه ُجيري 
احلالة يف واحلالة يف بورُندي، واحلالة يف جزر القمر، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف العراق، واحلالة يف غينيا، و 

كرانيا، واحلالة يف كولومبيا.نيجرييا، واحلالة يف أو 

) من النظام األساسي العوامل اليت يقوم عليها اإلطار ١(٥٣من املادة وُحتدَّد يف الفقرات (أ) إىل (ج) -٦١
القانوين للتدارس األويل. فالستبانة ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف حتقيق يف احلالة املعنية، ينظر املّدعي 

ة.العام فيما إذا كانت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، ويف مقبوليتها، ويف مصاحل العدال

وجترى عملية التدارس األويل استنادًا إىل الوقائع واملعلومات املتوفِّرة يف املصادر املتاحة للعموم يف معظم -٦٢
احلاالت، من قبيل الوثائق العلنية، والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، وسائر املواد املتأتية من مصدر ميكن التعويل 

، حبسب مقتضى احلال، ملقابلة أصحاب الشأن املعنيني من مجيع عليه. كما جيري مكتب املّدعي العام بعثات
تمع األهلي، من أجل احلصول على املعلومات،  اجلوانب، بدءًا من مسؤويل احلكومات ووصوًال إىل ممثلي ا

.وكذلك لشرح طبيعة ونطاق عملية التدارس األويل، اليت ينبغي عدم اعتبارها خطأً عمليَة حتقيق بكل معىن الكلمة

وخيضع مجيع املعلومات اليت ُحيصل عليها لتحليل مستقل متامًا ونزيه وواٍف. وتعترب استنتاجات املكتب -٦٣
من العملية املعنية نتائج ذات طبيعة أولية وميكن أن يعاد النظر فيها على ضوء وقائع أو أدلة جديدة. وتتمثل 

ستنارة فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف الغاية من هذه العملية يف التوصل إىل البّت املستنري كل اال
التحقيق. وال ينص النظام األساسي على أية آجال فيما خيص القرارات املتعلقة بالتدارس األويل.

) من النظام األساسي، سريورة ١(٥٣وقد وضع املكتب، من أجل تدبر حتليل العوامل املبيَّنة يف املادة -٦٤
ا النظام اصطفاء يف أربعة مراحل. وُير  كَّز يف كل من هذه املراحل على جانب مميَّز من اجلوانب اليت يقضي 

جاً كالنياً طيلة عملية التدارس األويل. األساسي فيما خيص أغراض التحليل، فاملكتب يطبِّق 

ا وا١المرحلة وتتمثل -٦٥ ملتلقاة يف حتليل أويل واصطفاء جلميع املعلومات املتعلقة باجلرائم املدَّعى بارتكا
البدء الرمسي لعملية التدارس األويل، ٢المرحلة من النظام األساسي ("البالغات"). ومتثِّل ١٥مبوجب املادة 

من النظام األساسي ١٢ويُركَّز فيها على ما إذا كانت الشروط األولية ملمارسة اختصاص احملكمة مبوجب املادة 
ا تندرج ضمن إطار اختصاص مستوفاة وما إذا كان هناك أساس معقول لالعتقاد بأن اجلرائم املدَّعى بارتكا

احملكمة من حيث موضوعها. كما جيوز للمكتب أن جيمع معلومات عن اإلجراءات الوطنية ذات الصلة إذا كان 
يف إطار على مقبولية القضايا اليت ُحيتمل أن تُرفع ٣المرحلة مثل هذه املعلومات متوفِّراً يف هذه املرحلة. ويُركَّز يف 

احلالة املعنية من حيث التكامل ودرجة اخلطورة. كما يواصل املكتب يف هذه املرحلة مجع املعلومات عن 
ا يف االختصاص من حيث املوضوع، وال سّيما عندما يُدَّعى بأنه قد ارُتكبت جرمية جديدة أو أنه جيري ارتكا
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بارات املتعلقة مبصاحل العدالة بغية صوغ التوصية النهائية اليت فُينظر يف االعت٤المرحلة إطار احلالة املعنية. أما يف 23
تقدَّم إىل املّدعية العامة فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق.

حتليله للحاالت اخلاضعة للتدارس األويل.٢٠١٧إن مكتب املّدعي العام سيواصل خالل عام -٦٦

المحكمة فيهاتنظرالتيالحاالت الخاضعة للتحقيق والقضايا -باء

العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق هي احلاالت ٢٠١٧كما ُأشري إليه ستواصل احملكمة يف عام -٦٧
يف مجهورية أفريقيا الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور [بالسودان]، ويف مجهورية 

كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغندا.الكونغو الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف

الحالتان األولى والثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى-١
أحالت مجهورية أفريقيا الوسطى مرتني حالة قائمة يف أراضيها إىل احملكمة. وقد ركَّزت عمليات التحقيق -٦٨

. ٢٠٠٣وعام ٢٠٠٢ارُتكبت فيها عام فيما يتعلق باحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى على الفظائع اليت
أما عمليات التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى فرتكِّز على اجلرائم اليت ارتكبتها الُعصبتان 

٢٠١٢خالل أحداث العنف اليت شهدها هذا البلد من جديد بدءاً من عام سيليكا" و"أنيت باالكا"املسميتان "
فصاعداً.

، يظهر للعيان تصاعد خطري للعنف يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ٢٠١٢صف الثاين من عام فمنذ الن-٦٩
وقد أفضت مناوشات وهجمات شنتها كيانات حكومية وجمموعات شىت، مبا يف ذلك عناصر غري معروفة تسمى 

"، أو ُجتمع حتت هذين اإلمسني، إىل ارتكاب جرائم خطرية تندرج ضمن إطار اختصاص "سيليكا" و"أنيت باالكا
املسّماة الُعصبة احملكمة. وقد سعَّرت هذه اهلجماُت دّوامَة عنٍف وهجماٍت انتقاميًة بني (جمموعات مرتبطة بـ) 

مرة وتظل متثل سببًا لنزوح األهايل "، لـّما تزل مستأنيت باالكااملسّماة " الُعصبة و(جمموعات مرتبطة بـ) "سيليكا"
من منازهلم ومالجئهم.

أرَشْنج تُواديرا. بيد -وقد أجريت انتخابات بصورة سلمية وُشكلت حكومة جديدة بقيادة الرئيس ُفْستان-٧٠
أن البيئة األمنية تظل غري مستقرة؛ وذلكم وضع يتفاقم بفعل عدم قدرة اجليش على ضمان األمن بصورة كاملة. 

حيث استهدفت عمليات االختطاف املوظفني العاملني يف بعثات ٢٠١٦ر العنف يف هذا البلد يف عام وقد استم
املساعدة الدولية. وقد استلزم ذلك بدوره درجة عالية من األمن لعمليات احملكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.

الوسطىأفريقيامجهوريةيف[األوىل]احلالة)أ(
أحالت حكومة مجهورية أفريقيا الوسطى إىل احملكمة احلالة األوىل ٢٠٠٤كانون األول/ديسمرب٢٢يف -٧١

على أراضيها، وتشتمل على نزاع مسلح بني ٢٠٠٢فيها، اليت تتعلق جبرائم ارُتكبت بعد األول من متوز/يوليو 
إىل ٢٠٠٢احلكومة وقوى متمردة حصل يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف الفرتة املمتدة من تشرين األول/أكتوبر 

.٢٠٠٣آذار/مارس 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقًا يف احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ٢٠٠٧أيار/مايو ٢٢ويف -٧٢
)، قبضت عليه Jean-Pierre Bemba Gomboوإثر إصدار أمر بالقبض على السيد جان بيري مببا غومبو (

ا. فُنقل إىل مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف السلطات البلجيكية وقدمته إىل احملكمة لُيحتجز ٣يف عهد
٢١. ويف ٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢. وإثر اعتماد التهم املوجَّهة إليه، بدأت حماكمته يف ٢٠٠٨متوز/يوليو 
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لقواته قضت الدائرة االبتدائية الثالثة باإلمجاع بأن السيد جان بيري مببا غومبو، بصفته قائداً ٢٠١٦آذار/مارس 24
املسلَّحة، مذنب دون أي شك معقول يف جرميتني ضد اإلنسانية (القتل العمد واالغتصاب)، وثالث جرائم حرب 
ذا القرار ُسجِّلت أول إدانة يف  (القتل العمد، واالغتصاب، والنهب). فُحكم عليه بالسجن مثاين عشرة سنة. و

ملسؤولية املتأتية عن مسؤولية القيادة، عمًال باسرتاتيجية إطار االجتهاد القضائي للمحكمة استنادًا إىل شكل ا
ام يف جرائم جنسية وجرائم جنسانية املنطَلق، كما يعرب  مكتب املّدعي العام القاضية بتقدمي القضايا املتعلقة باال

عنها أيضاً يف ورقته املنشورة املتعلقة بالسياسات فيما خيص هذه اجلرائم.

جان بيري مببا أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أمرًا بالقبض على٢٠١٣وفمرب تشرين الثاين/ن٢٠ويف -٧٣
) وجان جاك ماِغندا Aimé Kilolo Musamba) وإمييه كيلولو موَمسْبا (Jean Pierre Bemba Gomboغومبو (

سيس ) ونـَرْ Fidèle Babala Wandu) وفيديل باباال َوْندو (Jean-Jacques Magenda Kabongoكابـُْنغو (
من نظام روما األساسي، تتعلق ٧٠يف جرائم خملة بإقامة العدل مبوجب املادة ،)Narcisse Aridoأريدو (

.املّدعي العام ضد جان بيري مببا غومبوبإفادات الشهود يف قضية 

املشتبه فيهم بالتعاون مع [من كانوا طلقاء من] قُبض على ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤و٢٣ويف -٧٤
ا. السلطا موا إىل احملكمة لكي ُحيتجزوا يف عهد ت يف بلجيكا وهولندا وفرنسا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، فُقدِّ

بدأت حماكمتهم أمام الدائرة االبتدائية السابعة. وباستثناء جان بيري مببا، الذي ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٢٩ويف 
ه القضية أمام احملكمة طوعاً، عمًال باإلفراج املؤقت عنهم حتتجزه احملكمة، ميثل املتهمون اآلخرون األربعة يف هذ

م اخلتامية ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ٢١بقرار من الدائرة التمهيدية الثانية صادر يف  . وقدَّم األطراف مرافعا
ة النهائي ، وقد بلغت احلالة اآلن مرحلة بّت القضا٢٠١٦حزيران/يونيو ٢أيار/مايو إىل ٣١يف الفرتة املمتدة من 

فيها.

. ويف ٢٠١٧ويُتوقع أن تكون القضيتان اآلنفتا الذكر قد بلغتا مرحلة دعاوى االستئناف النهائي يف عام -٧٥
إجراءات جرب األضرار. وتقدَّم املساعدة القانونية خلمسة أفرقة من ٢٠١٧القضية األوىل يُتوقع أن جتري طيلة عام 

فريق واحد من املمثلني القانونيني للمجين عليهم. ومن املهم اإلشارة إىل أفرقة الدفاع يف سياق هاتني القضيتني، ول
أن قلم احملكمة قد اعتمد نظام األجور الـُمخفَّضة اليت يتقاضاها احملامون املمثِّلون ملوكِّليهم يف قضايا تتعلق جبرائم 

اإلخالل بإقامة العدل فيما بعد املرحلة االبتدائية.

مببامن قلم احملكمة يف هاتني الدعويني القضائيتني: يشارك يف الدعوى على دعم٢٠١٧وسيلزم يف عام -٧٦
، وهذا عدد يُتوقع أن يزداد زيادة كبرية عندما يُنتقل يف الدعوى إىل مرحلة جرب ٠٠٠٥أشخاص يبلغ جمموعهم 

ين عليهم واجلماعات  األضرار. وسيتواصل تنظيم األنشطة التوعوية املتعلقة جبميع الدعاوى القضائية بغية إعالم ا
. ويضاف إىل مبباتقام يف قضية املتضررة بأهم املستجدات، وال سّيما فيما يتعلق بأية دعاوى جلرب األضرار قد

ذلك أنه ُحيتاج إىل دعم ميداين، وال سّيما الدعم األمين للبعثات خارج عاصمة هذا البلد، ما يتوقف على قدرة 
قلم احملكمة على حتليل أوضاع البلد.

الوسطىأفريقيامجهوريةيفالثانيةاحلالة)ب(
احلالة الثانية فيها إىل احملكمة قرَّرت ٢٠١٤أيار/مايو إثر إحالة سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى يف -٧٧

أيلول/سبتمرب، بعد تدارس أويل واٍف هلذه احلالة، مباشرة حتقيق ثاٍن يف احلالة يف مجهورية ٢٤املّدعية العامة يف 
جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص ٢٠١٢آب/أغسطس ١أفريقيا الوسطى، اليت يظهر أنه قد ارُتكبت فيها منذ 

) يف احلالة الثانية سيليكااحملكمة. وقد ميَّز مكتب املّدعي العام إذ قام بذلك قضيتني ميكن أن تُرفعا: القضية (أ) (
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) يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد ُأسندت أنيت باالكايف مجهورية أفريقيا الوسطى والقضية (ب) (25
سطى إىل الدائرة التمهيدية الثانية. وجتري عمليات التحقيق فيها، إذ يعمل احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الو 

فريقان من احملققني بشأن اجلرائم املدَّعى بأن خمتلف أطراف النزاع قد ارتكبتها.

ولـّما كانت املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي تقع يف -٧٨
على عاتق الدول األطراف فإن مكتب املّدعي العام شجَّع على تنفيذ إجراءات وطنية فيما خيص املقام األول 

مجيع األطراف يف النزاع، ويظل يشجِّع على تنفيذها، ويتابع بصورة وثيقة املستجدات فيما خيص إقامة حمكمة 
اً ويظل يعاين من افتقار كبري إىل جنائية خاصة جبمهورية أفريقيا الوسطى. بيد أن النظام القضائي الوطين يبقى ه شَّ

القدرة على إجراء ما يلزم من عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة بنجاح.

، يظل الوضع األمين هشَّاً ٢٠١٥وعلى الرغم مما يشهده تصاعد العنف من تراجٍع عاٍم منذ أواخر عام -٧٩
موعات املرتبطة ب موعات املرتبطة بسيليكاسّماة املالُعصبة وتظل تنشب مناوشات متكِّررة بني ا الُعصبة وا

، وهجمات على القرى وخميمات النازحني تشنها اجلماعتان.أنيت باالكااملسّماة

اتني ٢٠١٧وسيواصل مكتب املّدعي العام يف عام -٨٠ ما جيريه من عمليات حتقيق ناشط فيما يتعلق 
للتحقيق اجلنائي العلمي، ما سيكون له أثر كبري على القضيتني. وستشتمل األنشطة التحقيقية أيضًا على بعثات 

املتطلبات من املوارد.

وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني يف هذا أفريقيا الوسطىوحىت اآلن نِْيَل تعاوُن سلطات مجهورية -٨١
البلد واملنطقة األوسع.

مجهورية أفريقيا الوسطى ميثِّالن بيد أن التغرياِت الكبريَة اليت يشهدها السياُق السياسي والوضَع األمين يف-٨٢
ما قد يؤثِّران تأثريًا شديدًا على عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي  عنصرين جيب أخذمها باالعتبار، أل
العام والعمليات اليت جتريها احملكمة. وتظل تلزم تدابري مزيدة حلماية املوظفني العاملني يف امليدان إزاء الوضع األمين 

ملتقلب والبنية التحتية القاصرة يف هذا البلد.ا

ومن املهم اإلشارة إىل أن عدد املشاركني يف اإلجراءات بصفتهم جمنيًا عليهم يف احلالة الثانية يف مجهورية -٨٣
. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه جيب أيضًا تكثيف األنشطة التوعوية اليت جيريها قلم ٢٠٠١أفريقيا الوسطى يبلغ 

ين عليهم واجلماعات احملكمة خالل عمليات التحقيق املستمرة اليت جيريها مكتب املّدعي العام وذلك إلعالم ا
. وسيتعنيَّ تقدمي املزيد من الدعم ٢٠١٧املتضررة. وسيلزم وجود ميداين معزَّز يف بـَْنغي لدعم هذه األنشطة يف عام 

راة خارج عاصمة هذا البلد. األمين ملا سيشهده العام املقبل من أنشطة حتقيقية مزيد ة، وال سّيما البعثات ا
ويضاف إىل ذلك أن مساندة الشهود ومحايتهم ستغدوان مسألة متزايدة األمهية مع التقدم يف عمليات التحقيق 

اليت جيريها مكتب املّدعي العام.

الحالة في كوت ديفوار-٢
يف سياق النزاع بشأن نتائج ٢٠١٠/٢٠١١نشب العنف يف أعقاب االنتخابات يف كوت ديفوار يف عام -٨٤

االنتخابات الرئاسية اليت تنافس فيها السيد لوران اْغبَـْغبو والسيد احلسن واتارا. ويُزعم بأنه ارُتكبت فظائع خالل 
العنف الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، واالغتصاب، وسائر األفعال غري اإلنسانية، والشروع يف القتل العمد، 

واالضطهاد.
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إن كوت ديفوار مل تكن طرفًا يف نظام روما األساسي يف ذلك احلني لكنها قبلت اختصاص احملكمة يف -26٨٥
، بعد إجرائه حتقيقًا أولياً ٢٠١١حزيران/يونيو ٢٣. وقد قدم مكتب املّدعي العام يف ٢٠٠٣نيسان/أبريل ١٨

٣لة يف كوت ديفوار، فُأذن له بذلك يف تلقاء نفسه يف احلامن يف هذه احلالة، طلبًا لإلذن له مبباشرة التحقيق 
صدَّقت كوت ديفوار على نظام روما األساسي. وقد ٢٠١٣شباط/فرباير ١٥. ويف ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر 

تركَّز التحقيق يف هذه احلالة على اجلرائم املدَّعى بأن قوات موالية الْغبَـْغبو قد ارتكبتها (القضية األوىل يف احلالة يف  
ار) واجلرائم املدَّعى بأن قوات موالية لواتارا قد ارتكبتها (القضية الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار).كوت ديفو 

وقد أفضى التحقيق يف القضية األوىل يف احلالة يف كوت ديفوار إىل إصدار أوامر بالقبض على ثالثة -٨٦
م استنادًا إىل ما ُمجع من األدلة: لوران اْغبَـْغبو ( Charles)، وشارل اْبليه غوديه (Laurent Gbagboمشتبه 

Blé Goudé) وسيمون اْغبَـْغبو ،(Simone Gbagbo وُيشتبه يف هؤالء األشخاص مجيعًا يف جرائم ضد .(
ا ارُتكبت يف سياق العنف الذي شهدته كوت ديفوار يف أعقاب االنتخابات يف الفرتة املمتدة اإلنسانية يدَّعى بأ

غوديه حمتجزان اْبليهاْغبَـْغبو وشارل. إن لوران٢٠١١نيسان/أبريل ١٢حىت ٢٠١٠رب كانون األول/ديسم١٦من 
كانون ٢٨، بدأت حماكمة مشرتكة هلما يف ٢٠١٤يف عهدة احملكمة. وإثر اعتماد التهم املوجَّهة إليهما يف عام 

وهي جتري حالياً.٢٠١٦الثاين/يناير 

ديفوار طعناً ف دعوى استئناف كانت قد قدمتها كوترفضت دائرة االستئنا٢٠١٥أيار/مايو ٢٧ويف -٨٧
يف قرار يقضي مبقبولية الدعوى على سيمون اْغبَـْغبو أمام احملكمة، حماّجًة بأنه جتري على املستوى الوطين مقاضاة 
الشخص نفسه يف اجلرمية نفسها. ولـّما ينفَّذ حىت اآلن األمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبو، وتبقى القضية يف 

املرحلة التمهيدية ريثما تُنقل سيمون اْغبَـْغبو إىل عهدة احملكمة.

غوديه. وسيلزم دعٌم اْبليهاْغبَـْغبو وشارلمرافعات االدِّعاء يف حماكمة لوران٢٠١٧وستجري طيلة عام -٨٨
ا  من قلم احملكمة ألنشطة جلسات احملاكمة لكي جتري على حنو مالئم جلساُت حماكمٍة خمطَّط هلا تبلغ مد

يف واحدة من قاعات احملاكمة القابلة لالستعمال، إىل جانب اإلجراءات يف قضية ٢٠١٧يومًا يف عام ١٧٥
دوائر ومكتب املّدعي العام إىل فريق له خمصَّص للعناية باملرحلة . كما سيحتاج كل من الاْنتاغْنداوقضية أْنغوين

االبتدائية طيلة مدة هذه احملاكمة. إن ِكال املشتبه فيهما حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل من خالل املساعدة 
ين عليهم القانونية فريق الدفاع عنه. وميثِّل مكتُب احملامي العمومي للمجين عليهم من يشارك يف اإلجراءا ت من ا

، ملدة يبلغ متوسطها مخسة أيام ٢٠١٧شاهدًا خالل عام ٢٩. ويُتوقع أن ميُثل يف احملاكمة ٧٢٨البالغ عددهم 
من أيام انعقاد احملكمة لكل شاهد.

وقد ظهرت للعيان دالئل على ختويف الشهود، ما سيمثِّل حتدياً للمحكمة يستلزم ختصيص موارد إضافية -٨٩
من النظام األساسي، وعلى ٦٨ري الالزمة فيما خيص محاية الشهود على حنو فّعال عمًال باملادة الختاذ التداب

من النظام األساسي.٧٠احتمال وقوع أعمال منصوص عليها يف املادة 

وبعد حاالت تأخري طائل، يُعزى بصورة رئيسية إىل القيود املتعلقة باملوارد، ُشرِع يف عمليات التحقيق -٩٠
ديفوار (ضد "القوى املؤيدة لواتارا") برتكيز مكثَّف يف عام نطاق يف القضية الثانية يف احلالة يف كوتالكاملة ال

٢٠١٦.

. ديفواركوتحتقيقاته يف احلالة الثانية يفبنشاطاملّدعي العاممكتبسيواصل،٢٠١٧عاموخالل-٩١
عملقواعدمع إمكان تنفيذها انطالقاً منوخارجها،ديفواركوتشىت أحناءالتحقيق يفأنشطةجترىأنويُتوقع
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كبريضررديفوار إىلكوتالثانية يفيف احلالةالتحقيقبدءتأخروقد أّدى. ميدانيةمكاتبمنالمتقدِّمة27
ايتبّدى يف الرؤية إليها خطًأ باعتبارها منحازة إىل طرف واحد يفاحملكمة،بسمعة يتاح أنالضروريفمن. حتقيقا
.عليهوالبناء٢٠١٦خاللاحملَرزمن التقدملالستفادةالالزمةكل املوارد٢٠١٧عاميفّدعي العاماململكتب

ولكي يتسىن لقلم احملكمة النهوض بأود األنشطة القضائية وعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي -٩٢
كوت ديفوار، ودعم بلغتني يف العام، سيلزم وجود ميداين مستمر يف أبيجان ومكتٌب تابٌع ُيستحدث يف غرب

ستلزم موارد مزيدة للمكتب امليداين جلسات احملاكمة مها لغة الديوال ولغة الَبْمبارا، ومساندة للشهود ومحاية هلم. ف
م الدعم األمين واإلمدادي للمهمات اليت سُتجرى يف عام  . وسيستلزم تزايد عدد املهمات مزيداً ٢٠١٧لكي يقدِّ

َكبات والدعم األمين، ومن اخلدمات اللغوية.من الدعم بالـَمْر 

الحالة في دارفور [بالسودان]-٣
ليست السودان دولة طرفًا يف نظام روما األساسي. وقد قام نزاع مسلح يف دارفور بني حركات متمردة -٩٣

. وُزعم بأنه انتشرت فيها اهلجمات على ٢٠٠٣وحكومة السودان ومجاعات مسلحة أخرى يف شباط/فرباير 
يني وغريها من الفظائع، مبا فيها القتل واالغتصاب واالضطهاد وسائر األفعال غري اإلنسانية، انتشارًا واسع املدن

٢٠٠٥آذار/مارس ٣١النطاق. فأحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دارفور إىل املّدعي العام يف 
سي.(ب) من النظام األسا١٣ووفقاً للمادة ١٥٩٣عمالً بقراره 

وتظل احلالة األمنية يف دارفور تشهد تقلبات على الرغم من دعوة جملس األمن التابع لألمم املتحدة مجيع -٩٤
مليون من ٢,٦كان ٢٠١٦األطراف يف النزاع إىل وقف مجيع أعمال العنف فوراً. وحبلول منتصف حزيران/يونيو 

خميمًا للنازحني داخلياً ٦٠يظلون مقيمني يف زهاء مليون ١,٦األهايل ال يزالون نازحني يف مجيع مناطق دارفور و
يف مجيع أحناء املنطقة، وفقاً إلحصائيات األمم املتحدة.

شرع مكتب املّدعي العام يف حتقيق يف احلالة يف دارفور فيما يتعلق جبرائم ٢٠٠٥حزيران/يونيو ٦ويف -٩٥
وقد تركَّزت عمليات التحقيق اليت .٢٠٠٢متوز/يوليو ١تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

أجراها مكتب املّدعي العام على ما ُيدَّعى بارتكابه يف دارفور من جرائم اإلبادة اجلماعية، وجرائم احلرب، واجلرائم 
:ضد اإلنسانية

مًا يف مخس جرائم ضد اإلنسانية وجرمييت حرب وثالث جرائم إبادة )أ( يواجه الرئيس عمر البشري 
ا ارُتكبت ضد مجاعات إثنية يف دارفور هي مجاعة الفور ومجاعة املساليت ومجاعة مجاعية ادُّعي بأ

. وقد ُأصدر األمر األول بالقبض على السيد ٢٠٠٨حىت عام ٢٠٠٣الزغاوة، يف الفرتة املمتدة من عام 
؛٢٠١٠متوز/يوليو ١٢وُأصدر األمر الثاين بالقبض عليه يف ٢٠٠٩آذار/مارس ٤البشري يف 

مًا يف )ب( ٢٠يواجه السيد أمحد حممد هارون والسيد علي حممد عبد الرمحن ("علي قشيب") 
أمران بالقبض على ٢٠٠٧نيسان/أبريل ٢٧جرمية حرب. وقد صدر يف ٢٢جرمية ضد اإلنسانية و

؛هذين املشتبه فيهما
مًا يف سبع جرائم ضد اإلنسانية وست جرائم)ج( حرب يواجه السيد عبد الرحيم حممد حسني 

آذار/مارس ١فصاعداً. وقد ُأصدر أمر بالقبض عليه يف ٢٠٠٢ارُتكبت يف دارفور بدءًا من عام 
؛٢٠١٢

ا يف سياق )د( مًا يف ثالث جرائم حرب ادُّعي بارتكا يواجه السيد عبد اهللا بَندا أبكر نورين 
ة لالحتاد األفريقي، على بعثة حفظ األمن يف السودان التابع٢٠٠٧أيلول/سبتمرب ٢٩هجمة ُشنَّت يف 
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قررت الدائرة ٢٠١١آذار/مارس ٧كدادة يف مشال دارفور. ويف يف موقع حسكنيتا العسكري يف حملَّية أم28
التمهيدية األوىل باإلمجاع اعتماد التهم املوجهة إىل السيد بَندا يف جرائم حرب وأحالته للمحاكمة. وليس 

ت طائلة أمر باحلضور ("باملثول") خالل املرحلة التمهيدية من هذا املتهم حمتَجزاً يف عهدة احملكمة ألنه حت
أصدرت الدائرة االبتدائية الرابعة أمراً بالقبض عليه لضمان ٢٠١٤أيلول/سبتمرب ١١مراحل القضية. ويف 

.٢٠١٥آذار/مارس ٣حضوره احملاكمة، وأيدت دائرة االستئناف هذا القرار يف 
القبض اآلنفة الذكر. وتبقى القضايا املعنية يف املرحلة التمهيدية، ريثما ولـّما ينفذ أي من األوامر بإلقاء-٩٦

ا، عدا قضية عبد اهللا بَندا أبكر نورين املعروضة  يُقبض على املشتبه فيهم ويُقدمون إىل احملكمة لُيحتجزوا يف عهد
يتسىن البدء يف تقدمي األدلة.على الدائرة االبتدائية لكنها عالقة لديها ريثما يُقبض على املتهم فيها قبل أن 

كما إن السيد حبر إدريس أبو قردة متهم يف ثالث جرائم حرب. وبعد جلسة اعتماد التهم، اليت مَثل -٩٧
، قررت الدائرة التمهيدية األوىل عدم اعتماد التهم املوجَّهة ٢٠١٠شباط/فرباير ٨فيها السيد أبو قردة طوعاً، يف 

ادر عن هذه الدائرة جيوز لالدِّعاء أن يطلب من جديد اعتماد التهم بتقدميه أدلة إليه. ووفقًا للقرار املعين الص
ت الدائرة االبتدائية الرابعة الدعوى على صاحل حممد جربو جاموس يف  األول/أكتوبر تشرين٤إضافية. وقد أ

بعد استالم أدلة تشري إىل موته.٢٠١٣

مكتب املّدعي العام، بالنظر إىل القيود العملية على املوارد ونظراً إىل عدم القبض على املشتبه فيهم، ألغى -٩٨
املتوفرة للمحكمة، درجة األولوية املسندة إىل احلالة يف دارفور على صعيد ختصيص املوارد، وكرَّس جهوده حلاالت 

رُفعت إىل وقضايا أخرى. وفعًال أبلغ مكتب املّدعي العام عن "تسكني" القضايا املعنية يف تقاريره العلنية اليت
جملس األمن. لكن هذا النهج ال ميكن أن ُيستدام يف األمد الطويل، نظراً إىل أنه يستمر ارتكاب جرائم خطرية يف 
إطار هذه احلالة، وإىل أن األشخاص املطلوبني لدى احملكمة قد يُقبض عليهم يف أي وقت. وعالوة على ذلك 

ين عليهم واجلماعات املتضررة من أن يكون مكتب املّدعي أفيد بأن "تسكني" القضايا أدى إىل خماوف لدى ا
ا شدَّدت من عزمية  العام قد ختلى عن حتقيقاته برمتها (على الرغم من توضيحاته اليت تفيد بالعكس)، ويبدو أ

املشتبه فيهم.

ّدعي فُيّدعى بأنه تظل تُرتكب يف دارفور جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، وليس ملكتب امل-٩٩
العام أن يتجاهل خطورة الوضع الذي يتعنيَّ عليه أن يقدِّم تقريراً عنه إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة مرة كل 
يأت يف األشهر األخرية فرص للتحقيق يف القضايا القائمة، ما جيعل من  ستة أشهر. ويضاف إىل ذلك أنه 

فريق املتكامل املعين باحلالة يف دارفور. وسيتيح ذلك أيضًا ملكتب الضروري ختصيص املّدعية العامة موارد إضافية لل
املّدعي العام أن يتقيد مبعياره القاضي ببقائه متأهباً للمحاكمة يف القضايا املعنية كل التأهب املمكن بدءاً من أبكر 

يل جلسة اعتماد مراحل اإلجراءات وفقًا ملبادئ خططه االسرتاتيجية. كما سيقّلص ذلك احلاجة إىل طلب تأج
م يف قضايا  التهم إذا حدث أن مت القبض على مشتبه فيه، كما حصل يف قضايا أخرى حيث قُبض على مشتبه 

ساكنة، ما يزيد بصورة عامة من جناعِة ووتريِة اإلجراءات القضائية أمام احملكمة.

تمرار ملكتب املّدعي العام ويضاف إىل ذلك أنه يلزم مقدار حد أدىن من املوارد من املوظفني يتوفر باس-١٠٠
ولقلم احملكمة بغية مراقبِة وتتبُِّع حركات املشتبه فيهم وتدبر شؤون الشهود.

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية-٤
يفالقائمةاحلالةاحملكمةإىلالدميقراطيةالكونغومجهوريةحكومةأحالت٢٠٠٤مارس/آذار٣يف-١٠١

ستالدميقراطيةالكونغومجهوريةيفاحلالةيفاآلنحىترُفعتوقد. ٢٠٠٢يوليو/متوزمناألولمنذأراضيها



ICC-ASP/15/20

29 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

ومل. حربوجرائماإلنسانيةضدجرائممنهايف جرائمعديدةماً تشتملفيهممشتبهستةعلىبدعاوىقضايا،29
أخرىقضيةيفاملتهموبـُرِّئ) )Mbarushimana(اْمباروشيماناقضية(القضاياهذهمنواحدةيفالتهمتُعتمد

احلكمصدوربعداألضرارجربمرحلةقضيتنييفاآلنبُلغتوقد). )Ngudjolo Chui(شوياْنغولوقضية(
املرحلةواحدةقضيةيفوبُلغت؛))Katanga(كاتـَْنغاوقضية) Lubanga(لوباْنغاقضية(النهائي بالعقوبة

ريثماعالقة) )Mudacumura(موداكوموراقضية(واحدةقضيةوتبقى؛))Ntaganda(اْنتاَغْنداقضية(االبتدائية
.فيهاملشتبهعلىبالقبضاألمريُنفَّذ

شريكبصفةمذنب،دييلولوبـَْنغاتوماسبأناألوىلاالبتدائيةالدائرةقضت٢٠١٢مارس/آذار١٤ويف-١٠٢
العمرمنعشرةاخلامسةيبلغواملممنأطفالوجتنيدحشديفتتمثلحربجرائمارتكابيفاجلناية،يف

إمجاليةملدةبالسجنذلكعلىبناءً عليهفُحكمفعليةمشاركةالعدائيةاألعماليفيشاركوالكيواستخدامهم
وجيري يف. عقوبتهمدةمنتبقىمافيهليمضيالدميقراطيةالكونغومجهوريةيفسجنإىلفُنقلسنة،١٤تبلغ

ينأضرارجبرباملتعلقةالقضائيةاإلجراءاتاملعنية تنفيذالقضية .عليهما

) Germain Katanga(كاتـَْنغاِجْرمانبأنالثانيةاالبتدائيةالدائرةقضت٢٠١٤مارس/آذار٧ويف-١٠٣
ومهامجةالعمد،القتل(حربجرائموأربع) العمدالقتل(اإلنسانيةضدجرميةيفثانوياً،فاعالً بصفتهمذنب،
سحبواالدِّعاءالدفاعمنكالً ألنائيحكماملعيناحلكمإن). والنهباملمتلكات،وتدمرياملدنيني،السكان
إىلاالستئنافدائرةبعدفيماقلَّصتهاسنة،١٢جمملهاملدةبالسجناملدانعلىُحكموقد. استئنافهدعوى
. عقوبتهمدةمنتبقىمافيهليمضيالدميقراطيةالكونغومجهوريةيفسجنإىلفُنقلأشهر،ومثانيةسنواتثالث

.األضرارجربإجراءاتاملعنية تنفيذالقضيةوجيري يف

اْنتاَغْندا بوسكوإىلاملوجهةالتهمباإلمجاعالثانيةالتمهيديةالدائرةاعتمدت٢٠١٤يونيو/حزيران٩ويف-١٠٤
)Bosco Ntaganda(؛جنودبصفةأطفالواستخداموجتنيدحشدمنهاجرائميفمتهمإنه. للمحاكمةفأحالته

السكانومهامجةالعمدالقتل: حربوجرائماجلنسي،واالستعبادواالغتصابالعمدالقتل: اإلنسانيةضدوجرائم
. ٢٠١٥سبتمرب/أيلول٢يفاْنتاَغْنداالسيدحماكمةبدأتوقد. والنهباجلنسيواالستعبادواالغتصاباملدنيني

ويستفيدمعوزاً يعتربإنه. ٢٠١٣مارس/آذاريفطوعاً إليهانفسهتقدميمنذاحملكمةعهدةيفاحُتجزوكان قد
.احملكمةقلممنقانونيةمساعدةمنبالتايل

Sylvestre(ماداكوماراسلفسرتعلىبالقبضأمر٢٠١٢يوليو/متوز١٣يفلقد ُأصدر-١٠٥

Mudacumuraالقاسية،واملعاملةوالتشويه،العمد،والقتلاملدنيني،السكانمهامجة(حربجرائميف) املتهم
اإلنسانيةضدوجرائم) الشخصيةالكرامةعلىواالعتداءوالنهب،املمتلكات،وتدمريوالتعذيب،واالغتصاب،

يفموداكوموراالسيدقضيةوستبقى،)واالضطهادوالتعذيب،واالغتصاب،اإلنسانية،غريواألفعالالعمد،القتل(
.الهاييفاحملكمةمقرإىلويُنقلعليهيُقبضريثماالتمهيديةرحلةامل

عامطيلةتنفَّذأنيُرتقبالدميقراطية،الكونغومجهوريةيفاحلالةيفالقضائيةاألنشطةخيصوفيما-١٠٦
مثةذلكعلىوعالوةاْنتاَغْندا.قضيةيفاالبتدائيةبدءًا باإلجراءاتدعاوى،ثالثيفهامةإجراءات٢٠١٧
القضيةَ لوبـَْنغاقضيةُ كانتولـّما. األضرارجربإجراءاتمرحلةاآلنبلغتا) كاتـَْنغاوقضيةلوبـَْنغاقضية(قضيتان
مرحلةإىلفيهاللتوصُّلالوقتمنقسطفقد لزماألضرارجربموضوعاجلوهرحيثمنفيهايُتناولاليتاألوىل
تكونأنويُتوقع. واإلجرائيةالقانونيةاجلوانبشىتبشأنالتقاضيمنهاأموربسببوذلكاألضرارجربتنفيذ
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الدعمتقدميالذي يظل٢٠١٧عاميفاألضرارجربإجراءاتمرحلةبلغتاقدكاتـَْنغاوقضيةلوبـَْنغاقضيةمنكل30
.خالله الزماً 

. ٢٠١٧عامطيلةاملقاضاةمرحلةيفاْنتاَغْندابوسكوقضيةيفاالبتدائيةاإلجراءاتتبقىأنويُتوقع-١٠٧
حنوعلىاحملاكمةقاعاتمنواحدةيفُجترىلكياحملاكمةقاعاتيفاجللساتألنشطةاحملكمةقلمدعموسيلزم
قضيةيفاإلجراءاتجانبإىليوماً،١٦٠تبلغملدة٢٠١٧عاميفعقدهااملزَمعاحملاكمةجلساتمالئم
سيظل كل من الدوائر ومكتب احملاكمة،سريسالسةلضمانكما إنه، . غوديهاْبليهواْغبَـْغبووقضيةأُنغوين

ا إىل فريق خمصَّص له من األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية.  يفحمتَجزإن املتهماملّدعي العام حيتاج طيلة مد
للمجينالعمومياحملاميمكتبوميثِّل. القانونيةاملساعدةخاللمنعنهالدفاعفريقأتعابومتوَّلاحملكمةعهدة
٢٠١٧عاميفشاهداً ٣٥احملكمةأمامميُثلأنويُقدَّر. اإلجراءاتهذهيفيشاركعليهجمنياً ١٤٢٢عليهم

م،لإلدالء اإلدالءمع العلم بأنشاهد،لكلاحملكمةانعقادأياممنأياممخسةاملتوسطيفتبلغملدةبإفادا
.بهاألخذميكنبديالً يبقىبعدعنالفيديويةالروابطبواسطةبالشهادة

ِكْنشاسايفميدانياً وجوداً يستلزميظلقضايامنعليهتشتملومااحلالةذهاملتعلقةاألنشطةدعمإن-١٠٨
السواحليةاللغة: احملكمةقاعاتجلساتمنهاأسيقةيفاحلاالتلغاتمنلغاتبأربعومساندةً وبونيا،

يَـْرَوندا،ولغةالكونغولية،السواحليةواللغةالفصحى، ضوءيفالتوعويةاألنشطةتعزيزويتعني. الِلنغاالولغةالِكنـْ
ينوملمثليالدفاعهليئةوالدعماملساعدةتقدميويظلاألضرار،جربوإجراءاتاملستمرةاحملاكمة عليهم أمراً ا
.األولويةمنعاليةبدرجةحتظيانومحايتهمالشهودمساندةوتظل. حامساً 

الحالة في جورجيا-٥
باشر مكتب املّدعي العام عملية تدارس أويل للحالة يف جورجيا (اليت ٢٠٠٨آب/أغسطس ١٤يف -١٠٩

). وبالنظر إىل عدم تنفيذ أي إجراءات فعلية ٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ٥اكتسبت صفة الدولة الطرف اعتبارًا من 
ااملدَّعى بارتاملعنية على املستوى الوطين فيما يتعلق على األقل مبعظم اجلرائم  ، قدَّم مكتب املّدعي العام يف كا

طلباً إىل الدائرة التمهيدية األوىل لإلذن له مبباشرة التحقيق.٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر ١٣

َمنحت الدائرُة التمهيديُة األوىل املّدعيَة العامَة اإلذَن مبباشرة التحقيق ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧ويف -١١٠
ا ارُتكبت يف جنوب يف احلالة يف جورجيا فيما يتع لق جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، ادُّعي بأ

.٢٠٠٨تشرين األول/أكتوبر ١٠متوز/يوليو حىت ١أوسيتيا وحوهلا يف الفرتة املمتدة من 

وإثر احلصول على اإلذن املذكور أجرى مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة بعثات مشرتكة إىل جورجيا -١١١
ومتطلبات شىت وحدات احملكمة ذات الصلة. وجتري أعمال التحضري لزيارة السلطات املعنية. وقد لتقييم الوضع 

شرع مكتب املّدعي العام يف مراجعة مواد هي اآلن حبوزته، ُمِعّدًا اخلطط والرتتيبات ذات الصلة، ومشكًِّال أفرقته 
إلجراء عمليات ٢٠١٧تشكيل حبلول عام التحقيقية وسائر املوارد الالزمة، بغية إعمال فريق متكامل تام ال

التحقيق على أجنع حنو ممكن. وقد مهَّد قلم احملكمة الساحة لعمليات احملكمة يف جورجيا، مبا يف ذلك مجيع 
اخلدمات الالزمة، بدءاً من اخلدمات األمنية ووصوالً إىل املتطلبات اإلمدادية اجلديدة.

وسيحتاج إىل ٢٠١٧حقيق الناشط يف جورجيا طيلة عام إن مكتب املّدعي العام سيواصل عمليات الت-١١٢
دعم معزَّز من قلم احملكمة. وسيتحدَّد مدى فعالية هذه العمليات جزئيًا مبدى التعاون الذي يناله مكتب املّدعي 

العام.
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ًا يف ولتقدمي الدعم هلذه األنشطة باملستوى الالزم، سيتعنيَّ على قلم احملكمة أن يقيم مكتبًا ميدانيًا صغري -31١١٣
اْتبيليسي. فهذا احلضور امليداين احملدود سيتيح الوصول املباشر والفوري إىل السلطات الوطنية والسلطات احمللية، 

ا يف هذا البلد.  ا يف تنفيذ عمليا ا ومساعد بيد أن إقامة مكتب ميداين يف اليت تعتمد احملكمة على تعاو
ا أن تكون أعلى بكثري بدون وجوٍد دائم جورجيا ستتيح للمحكمة ختفيض تكاليف السفر م ن املقر، اليت من شأ

يف هذا البلد.

ين عليهم املشاركة يف اإلجراءات. وسيتناول قلم احملكمة األنشطة -١١٤ ويُقدَّر أن يطلب عدد كبري من ا
ة الشهود، التوعوية يف جورجيا على أساس درجات أولويتها. وسينشئ قلم احملكمة يف هذه املرحلة، من أجل محاي

ومن أهم املصاعب فريقاً حمدوداً معنياً باحلالة يف جورجيا لكي يشرع يف تكوين القدرات على تقدمي الدعم الالزم.
اليت سيواجهها املكتب امليداين اجلديد ضرورة إقامة واستدامة اتصاالت مصونة األمن. فستلزم استثمارات يف املقر 

ن املعلومات بغية صون الطابع السري للعمليات احلساسة. وسيلزم دعم لغوي ويف امليدان لتعزيز األمن املادي وأم
باللغة اجلورجية وباللغة األوسيتية وباللغة الروسية.

الحالة في كينيا-٦
، بأن يباشر التحقيق من ٢٠١٠آذار/مارس ٣١أُِذن ملكتب املّدعي العام، إثر إجراء تدارس أويل، يف -١١٥

رية كينيا، فيما يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة. وقد تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهو 
ا يف سياق العنف الذي  تركَّزت عمليات التحقيق اليت أجراها املكتب على اجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكا

املكتب استنادًا إليها . وآتى التحقيق أدلة ساق٢٠٠٨-٢٠٠٧شهدته كينيا يف أعقاب االنتخابات يف الفرتة 
بعاد السكان أو نقلهم القسري، واالضطهاد، واالغتصاب، سانية تتمثل يف القتل العمد، وإماً يف جرائم ضد اإلن

وسائر األفعال غري اإلنسانية.

William Samoei(ِوليام ساُمواي روتو قضية املّدعي العام ضد وقد ُعقدت جلسات اعتماد التهم يف -١١٦

Rutoِكربونو ُكْسجاي () وهنريHenry Kiprono Kosgey ( ُغ ب َسنْ اوا أر وجوش)Joshua Arap Sang( من
Francis Kirimiافـَْرنسيس كريميي ُموثـَْورا (قضية املّدعي العام ضد ويف ٢٠١١أيلول/سبتمرب ٨حىت ١

Muthaura (أوهورو مويغاي ِكنياتا ) وUhuru Muigai Kenyattaأيلول/سبتمرب ٢١من ) وحممد حسني علي
اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية ٢٠١٢كانون الثاين/يناير ٢٣ويف . ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٥حىت 

باألغلبية (إذ رأى القاضي كول رأيًا خمالفاً) التهم املوجَّهة إىل روتو، وَسْنغ، وموثـَْورا، وِكنياتا. ومل تُعتمد التهم 
) وحممد حسني علي.Henry Kosgey(املوجهة إىل هنري ُكْسجاي 

سحبت املّدعية العامة التهم املوجهة إىل كنياتا. وقالت املّدعية ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٥ويف -١١٧
العامة إنه، بالنظر إىل حال األدلة يف القضية ضد كنياتا، مل يكن لديها من بديل إال سحب التهم املوجَّهة إليه يف 

املّدعية العامة قرارها بسحب التهم دون املساس بإمكانية إقامة دعوى جديدة إذا توفَّرت ذلك احلني. وقد مت اختاذ 
أدلة إضافية.

ِوليام ساُمواي روتو ألغت الدائرة االبتدائية اخلامسة (ألف) التهم املوجَّهة إىل ٢٠١٦نيسان/أبريل ٥ويف -١١٨
عليهما يف املستقبل، أو تصرفه بشكل آخر، يف ضوء ، دون املساس جبواز إقامة االدِّعاء دعوى غب َسنْ اوا أر وجوشُ 

أدلة جديدة. ورفضت هذه الدائرة تربئة املتهمني بالنظر إىل الظروف اخلاصة للقضية املعنية.
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ام إىل ثالثة من رعايا كينيا يف أفعال جرمية مدَّعاة خملِّة بإقامة العدل -32١١٩ ويضاف إىل ذلك أنه ُوجِّه اال
من النظام األساسي)، أي ممارسة تأثري مفسد على الشهود يف القضايا اليت تشتمل ٧٠(منصوص عليها يف املادة 

Walterعليها احلالة يف كينيا أو الشروع يف ممارسته. وقد ُأصِدر أمر بالقبض على السيد وولرت أوسابريي باراسا (

Osapiri Barasa م السيد بول غيشريو (٢٠١٣آب/أغسطس ٢) يف ُّ ) والسيد فيليب  Paul Gicheru. وقد ا
٧٠ة بإقامة العدل منصوص عليها يف املادة ) أيضًا بأفعال جرمية خملِّ Philip Kipkoech Bettِكْبكويش ِبت (

أمر بالقبض على هذين املشتبه فيهما. وتبقى هذه ٢٠١٥آذار/مارس ١٠من النظام األساسي. وقد ُأصدر يف 
ض على املشتبه فيهما أو مثُوهلما طوعاً أمام احملكمة.القضية يف املرحلة التمهيدية ريثما يتم القب

٢٠١٥آب/أغسطس ١٩مث إنه جيري تقاض بشأن التعاون بني مكتب املّدعي العام وحكومة كينيا. ويف -١٢٠
(باء) للبّت فيما إذا كانت حكومة كينيا مل تتعاون  أعادت دائرة االستئناف املسألة إىل الدائرة االبتدائية اخلامسة

ا إحالة املسألة إىل مجعية ٧(٨٧ي به املادة كما تقض ) من النظام األساسي وما إذا كان جيب يف حالة عدم تعاو
الدول األطراف. ولـّما يزل يُنتظر القرار يف هذا الشأن.

أية إجراءات أخرى تتعلق جبرائم منصوص ٢٠١٧ونظراً إىل هذه املستجدات القضائية لن جتري يف عام -١٢١
اص الثالثة املتهمني من النظام األساسي. وحىت اآلن لـّما تُنفَّذ األوامر بالقبض على األشخ٥عليها يف املادة 

. ٢٠١٧ة بإقامة العدل. ومن هذا الباب ستتقلَّص أنشطة احملكمة يف كينيا تقلُّصًا ذا شأن خالل عام جبرائم خملِّ 
لق مبا من النظام األساسي فيما يتع٧٠ادة وتظل تلزم موارد من أجل عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة مبوجب امل

ة بإقامة العدل. كما إن قلم احملكمة حيتاج إىل موارد من أجل محاية الشهود املعرَّضني يُدَّعى به من جرائم خملِّ 
للخطر، فذلك جمال ستظل مسؤوليات معيَّنة فيه تقع على عاتق احملكمة. 

، ما مل تفرض خالف ذلك ٢٠١٧القائم يف نريويب خالل عام وتعتزم احملكمة إغالق املكتب امليداين -١٢٢
أسباب قاهرة غري مرتقبة. لكن سُيبقى على قدرة دنيا ملدة تسعة أشهر تسهيًال ألنشطة محاية الشهود والتحضري 
إلغالق املكتب امليداين. وسُيتناول انطالقًا من املكتب امليداين يف أوغندا مجيع ما يتبقى من املهام املتصلة

باإلعالم والتوعية يف كينيا.

الحالة في ليبيا-٧
إىل املّدعي ٢٠١١شباط/فرباير ١٥أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة القائمة يف ليبيا منذ -١٢٣

). وليست ليبيا دولة طرفًا يف نظام روما ٢٠١١شباط/فرباير ٢٦الصادر يف ١٩٧٠العام للمحكمة (بقراره 
األساسي. 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقًا يف احلالة يف ليبيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج ٢٠١١ر/مارس آذا٣ويف -١٢٤
. وقد أفضت عمليات التحقيق اليت أجراها ٢٠١١شباط/فرباير ١٥ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

مكتب املّدعي العام إىل ثالث قضايا بتهم يف جرائم قتل متعمد واضطهاد.

ُأصدرت أوامر بالقبض على السيد معمر القذايف، والسيد سيف اإلسالم ٢٠١١حزيران/يونيو ٢٧ويف -١٢٥
ُسحب األمر بالقبض على السيد معمر ٢٠١١تشرين الثاين/نوفمرب ٢٢القذايف، والسيد عبد اهللا السنوسي. ويف 

وىل عدم مقبولية الدعوى قررت الدائرة التمهيدية األ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر ١١القذايف بسبب موته. ويف 
اء  ضد السيد عبد اهللا السنوسي أمام احملكمة، وأيدت دائرة االستئناف هذا القرار فيما بعد، ما أفضى إىل إ

أن تطلب املّدعية بأنه جيوزالدعوى على عبد اهللا السنوسي أمام احملكمة. وقد ذُكِّر يف قرار الدائرة التمهيدية املعين 
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) من النظام األساسي إذا حدث أن ١٠(١٩يف قضاء هذه الدائرة بشأن املقبولية عمًال باملادة العامة إعادة النظر 33
ا األساس الذي استند إليه.  ظهرت وقائع جديدة ينتفي 

رفضت الدائرة التمهيدية األوىل طعنًا أودعته حكومة ليبيا يف مقبولية الدعوى ٢٠١٣أيار/مايو ٣١ويف -١٢٦
قذايف أمام احملكمة، وأيدت دائرة االستئناف هذا القرار فيما بعد. وبالتايل لـّما يزل على السيد سيف اإلسالم ال

كانون ١٠يُنتظر تسليم السيد سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة ولـّما ينفَّذ األمر بالقبض عليه. ويف 
ال حكومة ليبيا وعدم أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل قرارًا خلصت فيه إىل عدم امتث٢٠١٤األول/ديسمرب 

ا مع احملكمة، مبا يف ذلك عدم تقدميها السيد سيف اإلسالم القذايف إىل احملكمة، فقررت إحالة املسألة إىل  تعاو
على طلب االدِّعاء، ٢٠١٥آب/أغسطس ٢٠جملس األمن التابع لألمم املتحدة. وأفادت ليبيا، يف ردها املؤرخ بـ

الدولة الليبية الوصول إليه يف الوقت احلاضر".‘ يتعذر على’يزل حمتَجزاً يف الزنتان واحملكمة بأن "السيد القذايف مل 

إن مكتب املّدعي العام ظل، منذ إصدار األوامر بإلقاء القبض، يتلقى أدلة على اجلرائم اليت ارُتكبت يف -١٢٧
األدلة. ولئن كان وجرائم أخرى ارُتكبت يف وقت أحدث، ويقوم بتجهيز هذه ٢٠١١سياق ثورة شباط/فرباير 

ُحيصل على نتائج بوترية أبطأ مما ُخطِّط له بسبب االفتقار إىل املوارد الكافية وسيادة الوضع األمين اخلطري يف البلد 
فإن مكتب املّدعي العام ظل يقوم على حنو دقيق بتحليل وتقييم األدلة اليت حبوزته لكي يستبني ما إذا كان يوىف 

زمة لطلب إصدار املزيد من األوامر بإلقاء القبض. كما إنه يقيِّم إمكانية توسيع نطاق ما جيريه باملعايري القانونية الال
من عمليات حتقيق ليشمل جرائم جديدة، مثل اجلرائم املدَّعى بأن الدولة اإلسالمية املزعومة يف العراق والشام 

للدول يف املقام األول املسؤولية عن التحقيق قد ارتكبتاها، مع التذكري بأنه تعود أنصار الشريعة(داعش) وحركة 
وغريمها من املليشيات العاملة يف ليبيا.وأنصار الشريعةواملقاضاة بشأن رعاياها الذين ينضمون إىل صفوف داعش 

ذه احلالة ماثلني أمام احملكمة. لكن ميكن -١٢٨ وليس هناك حاليًا أي مشتبه فيهم أو متهمني فيما يتعلق 
، فيما خيص الدعوى العالقة على السيد سيف اإلسالم القذايف، توفري متويل حمدود من خالل  ترقُّب أن يتعنيَّ

املساعدة القانونية يف هذه القضية من أجل فريق الدفاع. 

احلالةعلىأثرهلتعظيماحملدودةمواردهاستخدامسبلألفضلاحلذرتقييمهاملّدعي العامكتبمويواصل-١٢٩
اليتالتحقيقبعملياتوجتهيزهاعليهااحلصولاملاضيةاألشهريفمتاليتالتحقيقيةالدالئلوتتصل. ليبيايفالراهنة
جرائميفضالعنيبعضهميزللـّماالذين(القذايفمعمرالسيدبعهداملرتبطنياملسؤولنيشأنيفاملكتبجيريها
الشريعةأنصارومنظمةداعشبأنادُّعياليتاجلرائمقبيلمنليبيايفاملستمرةباجلرائمأيضاً تتصلكما،)جارية

.ارتكبتاهاقد

ّمجةجرائمحالياً ليبياضمنوإىل جانب اجلرائم السالفة اليت تتعنيَّ حماسبة مرتكبيها على ما اقرتفوه، تقع-١٣٠
ومنظَّمللقاراتعابربطابعاّتسامهابسببليبياحدوديتخطىأثرهلاالتنظيمات،منمتنوعةطائفةترتكبها
الدولينيوالوكاالتالشركاءمعاملّدعي العام، بغية تعظيم أثر أنشطته، مشاوراتهمكتبوسيواصل. وإرهايبومايل

.االقتضاءحبسباملعلوماتوتبادلوالتنسيقالتعاونإمكانيةالعاستطأجلمناملعنينيواإلقليميني

وذلكعامة،بصورةليبيايفباحلالةيتعلقفيماالشهودمحايةتدابريبعضاحملكمةقلميوفرأنوسيتعني-١٣١
. ليبياخارجأماكنمنانطالقاً غالباً العملاملّدعي العاممكتباعتزاممنالرغمعلى
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الحالة في مالي-34٨
١٦أحالت حكومة مايل (اليت اكتسبت صفة الدولة الطرف اعتبارًا من ٢٠١٢متوز/يوليو ١٣يف -١٣٢

إىل احملكمة. وقد باشر مكتب ٢٠١٢) احلالة القائمة على أراضيها منذ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٠آب/أغسطس 
لة، التحقيق يف اجلرائم املدَّعى ، بعد إجراء تدارس أويل هلذه احلا٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦املّدعي العام يف 

ا على أراضي مايل منذ كانون الثاين/يناير  .٢٠١٢بارتكا

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرًا بالقبض على أمحد املهدي الفقي ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٨ويف -١٣٣
أيلول/سبتمرب ٢٥ة. ويف املتهم يف جرائم حرب تتمثل يف تعمد اهلجوم على آثار تارخيية وأبنية خمصَّصة للعباد

قّدمت السلطات يف النيجري أمحد املهدي الفقي إىل احملكمة فُنقل إىل مركز االحتجاز التابع هلا.٢٠١٥

. وُعقدت ٢٠١٥أيلول/سبتمرب ٣٠وقد مَثل السيد املهدي مثوَله األول أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف -١٣٤
آذار/مارس ٢٤وجَّهة إليه، واعتمدت الدائرة التمهيدية األوىل يف جلسة اعتماد التهم امل٢٠١٦آذار/مارس ١يف 

٢٠١٦آذار/مارس ١التهم املوجَّهة إىل أمحد الفقي املهدي يف جرائم حرب، فأحالته للمحاكمة. ويف ٢٠١٦
ثامنة، حدَّدت الدائرة االبتدائية ال٢٠١٦حزيران/يونيو ١أعرب السيد املهدي عن اعتزامه االعرتاف بذنبه. ويف 

موعداً لبدء حماكمته.٢٠١٦آب/أغسطس ٢٢اليت ُأسندت إليها هذه القضية، 

إجراء حتقيقات تتعلق بطائفة أوسع من جرائم احلرب ٢٠١٦وقد واصل مكتب املّدعي العام طيلة عام -١٣٥
املرتكبة يف مايل بغية مجع أدلة قد تثبت وجود روابط بفاعلني آخرين يف إطار خطة مشرتكة.

االضطالع بأنشطة حمدودة جدًا يف احلالة يف مايل. ويف ضوء ٢٠١٧فيما خيص عام ويُرتقب -١٣٦
للمحاكمة يف عام الفقي املهديأمحداملّدعي العام ضداملستجدات القضائية احلديثة يُرّجح أن حتال قضية 

اية السنة. ومن ّمث ليست هناك حاليًا إجراءات قضائية يف احلالة٢٠١٦ يف مايل ميكن وأن ُتستكمل حبلول 
.٢٠١٧ترقُّب أن يشهدها عام 

اية عام -١٣٧ أنشطة التحقيق اجلارية املتصلة ٢٠١٦ويُرتقب يف املرحلة احلالية أيضاً أن يتعنيَّ أن ُختتتم حبلول 
جبرائم أخرى ارُتكبت يف مايل بالنظر إىل الطلب احلايل على تدخل مكتب املّدعي العام يف حاالت أخرى.

فيها هجمات متكرِّرة على حفظة السالم والعاملني يف نّ يف مايل يبقى خطراً، وُتشَ إن الوضع األمين-١٣٨
ال اإلنساين. التابعني لـ"بعثة األمم من حفظة السالم٦٨لقيوحبسب ما أفادت به األمم املتحدة، فقدا

خالل العملية، ما جيعل حتفهم) MINUSMAاملتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" (
هذه العملية النشطة اليت جتريها املنظمة العملية األكثر دموية. فالواقع يف امليدان يطرح أيضًا حتديات أمنية كبرية 

فيما خيص عمليات احملكمة.

ويُتوقع أن ينهض املكتب امليداين القائم يف باماكو بأوِد حضوٍر حمدود ملكتب املّدعي العام يف البلد يف-١٣٩
اية عام املهدي. ولـّما كان يُتوقَّع انتهاء قضية ٢٠١٧النصف األول من عام  فال يُرتقب يف هذه ٢٠١٦حبلول 

املرحلة أن تشهد السنة املقبلة أية إجراءات قضائية تتعلق باحلالة يف مايل. بيد أن املسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة 
، ما يستلزم حضورًا ميدانيًا لتقدمي الدعم االشتغايل لقسم ٢٠١٧فيما خيص محاية الشهود ستظل سارية يف عام 

ين عليهم والشهود. ويستلزم استمرار اهلجمات العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية على املوظفني الدوليني  ا
ا وأصوهلا. ويُرجَّ  ح أن تتكثف العاملني يف مايل إعمال ترتيبات أمنية مناسبة من أجل موظفي احملكمة وممتلكا
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. ولذلك يظل من الضروري توفري دعم يف ٢٠١٦األنشطة التوعوية يف ضوء نتائج اإلجراءات االبتدائية يف عام 35
جمال اللغات، ودعم أمين يف امليدان.

الحالة في أوغندا-٩
أحالت حكومة أوغندا إىل احملكمة احلالة القائمة فيما يتعلق جبيش ٢٠٠٣كانون األول/ديسمرب ١٦يف-١٤٠

. ٢٠٠٢متوز/يوليو ١الرب للمقاومة منذ 

باشر مكتب املّدعي العام حتقيقًا موسَّعًا يف هذه احلالة فيما خيص مشال ٢٠٠٤متوز/يوليو ٢٩ويف-١٤١
ا، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها. ويف أوغندا رُكِّز فيه على جرائم احلرب وا جلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى بارتكا

١٣رُفع حتريزها يف –أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أوامر بإلقاء القبض حمرَّزة باألختام ٢٠٠٥متوز/يوليو ٨
) Joseph Konyعلى كبار قادة جيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوين (–٢٠٠٥تشرين األول/أكتوبر 

) Okot Odhiambo) وُأكوت ُأْضَيْمبو (Raska Lukwiya) وَرسكا ُلْكِويا (Vincent Ottiوفنسنت أويت (
ت هذه الدائرة Dominic Ongwenودومينيك أُْنغوين ( م جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وقد أ )، الرتكا

ما.منذ ذلك احلني الدعوى على َرسكا ُلْكِويا وُأكوت ُأْضيَ  ْمبو بسبب مو

ا فُنقل إىل مركز ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١٦ويف-١٤٢ ُقدِّم دومينيك أُنغوين إىل احملكمة لُيحتجز يف عهد
. ومَثل دومينيك أُْنغوين مثوَله األول أمام الدائرة التمهيدية ٢٠١٥كانون الثاين/يناير ٢١االحتجاز التابع هلا يف 

فصلت الدائرة التمهيدية الدعوى على ٢٠١٥شباط/فرباير ٦. ويف ٢٠١٥اير كانون الثاين/ين٢٦الثانية يف 
بغية عدم تأخري اإلجراءات –املفَرتض أنه مات –دومينيك أُْنغوين عن الدعوى على جوزيف كوين وفنسنت أويت 

ضد السيد أُْنغوين.

مت املّدعية العامة، استنادًا إىل األ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٢١ويف-١٤٣ دلة اليت مت مجعها، دومينيك ا
ا ٧٠أُْنغوين مبا جمموعه  م  ُّ جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية، فزادت بذلك عدَد اجلرائم عن َسْبِع اجلرائم اليت ا

هذا املشتبه به يف األمر بالقبض عليه وعدَد املواقع املدَّعى بارتكاب اجلرائم املعنية فيها. وُعقدت جلسة اعتماد 
٢٠١٦آذار/مارس ٢٣. ويف ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٧إىل ٢١وجَّهة إىل هذا املشتبه فيه من التهم امل

اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم السبعني املوجهة إىل دومينيك أُْنغوين، فأحالته للمحاكمة. ومن اجلرائم 
ا جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ا يف مشال أوغندا يف الفرتة املمتدة املتهم هذا املشتبه فيه بارتكا ادُّعي بارتكا

، بينها جرائم جنسية وجرائم جنسانية املنطلق ٢٠٠٥كانون األول/ديسمرب ٣١حىت ٢٠٠٢متوز/يوليو ١من 
ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة وغري مباشرة، والتزويج القسري، واالسرتقاق، وجتنيد األطفال ممن مل يبلغوا 

امسة عشرة واستخدامهم يف األعمال العدائية.اخل

كانون األول/ديسمرب ٦يف املّدعي العام ضد دومينيك أُْنغويناملقرَّر اآلن أن تبدأ احملاكمة يف قضية ومن-١٤٤
م االستهاللية. وستبدأ مرافعة ٢٠١٦ أمام الدائرة االبتدائية التاسعة، وذلك بتقدمي األطراف يف الدعوى بيانا

. ٢٠١٧املّدعية العامة وتستمر طيلة عام 

بَـْغبو واْبليه غوديهاغْ وقضية اْنتاَغْنداستتزامن مع اإلجراءات االبتدائية يف قضية أُْنغوينكانت حماكمة ولـّما-١٤٥
فإنه سيتعنيَّ على أفرقة دعم أنشطة جلسات احملاكمة التابعة لقلم احملكمة السهر على التمكني من سري 

ا  فيما خيص ٢٠١٧يومًا يف عام ١٦٥اإلجراءات املعنية. ويُتوقع أن تلزم جلسات حماكمة خمطَّط هلا تبلغ مد
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لدوائر ومكتب املّدعي العام حيتاج طيلة مدة احملاكمة املعنية إىل فريق قضية أُْنغوين لوحدها. كما سيظل كل من ا36
خمصَّص له من األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية.

ذه القضية إىل أن املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من -١٤٦ ويشار فيما يتعلق 
ينَّ عليهم املشاركني يف هذه اإلجراءات الذين املعمول القانونيةخالل نظام املساعدة  به يف احملكمة. وميثِّل ا

ممثلون قانونيون خارجيون إضافة إىل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويقدَّر ٠٠٠٢يقارب عددهم 
م  مخسة أيام من شاهداً، ملدة تبلغ يف املتوسط٢٨جمموع الشهود الذين سيمثُلون أمام احملكمة لإلدالء بإفادا

بديالً بعدعنالفيديويةالروابطبواسطةبالشهادةاإلدالءيبقىمع العلم بأنهأيام انعقاد احملكمة لكل شاهد، 
. ويقدم الدعم يف جلسات احملاكمة بلغتني مها لغة األشويل ولغة األتيسو.بهاألخذميكن

ذه احلالة، واحلضور امليداين يف كمباال وغولو، سيظالن الزمني يف عام إن-١٤٧ أنشطة الدعم فيما يتعلق 
يف ٥٠. لكن يُتوقع تقليص حضور موظفي مكتب املّدعي العام يف امليدان يف كال املكتبني بنسبة تقارب ٢٠١٧

هلامة من السريورة القضائية. كما سيتعني املئة لكل منهما. وسُيجري قلم احملكمة األنشطة التوعوية يف املراحل ا
ين عليهم الذين يسعون إىل املشاركة يف اإلجراءات والذين يشاركون فيها خالل  تعزيز األنشطة املتعلقة با
ذه احلالة توفري الدعم بسٍت من لغات احلاالت (لغة  احملاكمة. وستستلزم مساندة األنشطة امليدانية فيما يتعلق 

ة األلور، ولغة األتيسو، ولغة الَلنغو، ولغة اللوَغندا، ولغة اللو).األشويل، ولغ
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٢٠١٧المحكمة جمعاء: الميزانية المقترحة لعام :٢الجدول37

المحكمة جمعاء

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد
املقدَّر املقرتح لعام 

(بآالف ٢٠١٧
)اليوروات موع ا

املصروفات من صندوق 
الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٤القضاة ٩٠٣,٤٦١,٣٤ ٩٦٤,٧٥ ٣٦٩,١٥٨٠,٩١٠,٨٥ ٩٥٠,٠

٥٠املوظفون من الفئة الفنية ٨٢٤,٤١٠ ٥٤٨,٠٢٠,٨٦١ ٣٧٢,٤
٢٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٠٨,٠١ ١٦٨,٦٥,٠٢٤ ٥٧٦,٦

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٤ا ٥٢٢,٨٦٤ ٥٢٢,٨٧٤ ٢٣٢,٤١١ ٧١٦,٦١٥,٨٨٥ ٩٤٩,٠
٢١املساعدة املؤقتة العامة ٣١٢,٥١ ٥٧٩,٥٢٢ ٨٩٢,٠١٩ ٢-٩١٩,٦ ١٤,٤١٧-٨٦٧,٢ ٠٥٢,٤

٨٤١,٩٨٤١,٩١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ١٥٦,٥٣٧١,١٣٢,١١ ٥٢٧,٦
٥٠٢,٢٥٠٢,٢٤١٢,٩١٧,٤٤,٢٤٣٠,٣العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٢ا ٦٥٦,٦١ ٥٧٩,٥٢٤ ٢٣٦,١٢١ ٢-٤٨٩,٠ ١١,٥١٩-٤٧٨,٧ ٠١٠,٣
٥السفر ٩٦٣,٣٧٨٣,٣٦ ٧٤٦,٦٥ ٠٩٧,٢٩٣٩,٥١٨,٤٦ ٠٣٦,٧

٣٥,٣٣٥,٣٣١,١٢,٩٩,٣٣٤,٠الضيافة
٣اخلدمات التعاقدية ٦٨٧,٦٣٢٣,٦٤ ٠١١,٢٤ ١١,٢٣-٤٥٧,٦-٠٧٨,٥ ٦٢٠,٩

٧٢٦,٥٧٢٦,٥٧٤٩,٢١٤٦,٧١٩,٦٨٩٥,٩التدريب
٤٨٨,٨٥,٠٤٩٣,٨٤٤١,٥٢٦٢,٨٥٩,٥٧٠٤,٣اخلرباء االستشاريون

٣حمامو الدفاع ٠٣٠,٢١ ٨٤٧,٣٤ ٨٧٧,٥٤ ١٨,٨٣-٨٥١,٧-٥٢١,٤ ٦٦٩,٧
ين عليهمحمامو  ١ا ٢٣٣,٦١ ٢٣٣,٦١ ٣٨,٧١-٧٦٠,٤-٩٦٣,٢ ٢٠٢,٨

١٧النفقات التشغيلية العامة ٢٧٢,٣٢٤٨,٧١٧ ٥٢١,٠١٩ ٧٦١,٢٣١١,٨١,٦٢٠ ٠٧٣,٠
٧٦٤,٣٧١,٢٨٣٥,٥٨٤٤,٨١٩٩,٥٢٣,٦١اللوازم واملواد ٠٤٤,٣

١األثاث والعتاد ٥٤٧,٣٤٤١,٢١ ٩٨٨,٥١ ٠١٢,٠١ ٠٣٥,١١٠٢,٣٢ ٠٤٧,١

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٣٤بالعاملني ٧٤٩,٢٣ ٧٢٠,٣٣٨ ٤٦٩,٥٣٨ ٥٠٠,١٨٢٨,٦٢,٢٣٩ ٣٢٨,٧
١٢٦المجموع ٨٣٢,٠٥ ٣٦١,١١٣٢ ١٩٣,١١٣٩ ٥٩٠,٦١٠ ٦٤٧,٤٧,٦١٥٠ ٢٣٨,٠

٢٠١٧مالك الموظفين المقترح لعام المحكمة جمعاء::٣الجدول

المحكمة جمعاء
وكيل 

أمني عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١- مد٢- مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ- خ عرر- خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٩٤٣٨٨١٦١١٥٦١٥٤٧٥٢٠٣٩٢٤١٢٨٨٧-١٢الوظائف القائمة
١٥١٥٩٣-٢١٢٦٢٦٢٣٧٨----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٩٤٥٨٩١٨٧١٨٢٣٨٥٥٣٢٠٤٠٧٤٢٧٩٨٠-١٢المجموع

وظائف المساعدة المؤقتة 
العامة (معاِدالتها بدوام  

كامل)
١,٠٥٥,٠٥٦٠,٠٠٥٤,٤٢٣١,٠٠١٥١,٥١٤,٦٧٥٧,٤٣٦٢,١٠٢١٣,٦١----الوظائف القائمة

٢,٥٠١٢,٠٠٧,٨٣٦,٠٠٢٨,٣٣٠,٠٣٢٢,٥٤٢٢,٥٧٥٠,٩٠-----الوظائف اجلديدة

١٩,٠٠١٩,٠٠٨٥,٥٠-١,٠٠٢٤,٥٠٢٠,٠٠٢١,٠٠٦٦,٥٠-----الوظائف احملوَّلة

١,٠٥٦,٥٥٤٧,٥٠٤٢,٢٥١٦,٠٠١١٣,٣٤٤,٧٠٦٠,٩٧٦٥,٦٧١٧٩,٠١----المجموع
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البرنامجية المقترحة٢٠١٧ميزانية عام - ثالثاً 38

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية-ألف

المقدِّمة

ستمضي اهليئة القضائية يف تعزيز التعاضد بني شعبها يف االضطالع بعبء العمل الثابت ٢٠١٧يف عام -١٤٨
األضرار. وستتيح املباين الدائمة اجلديدة استعمال ثالث قاعات للمحاكمة يف آن معاً مبا يف ذلك إجراءات جرب 

، يُتوقع بالقضاياملستجدات على صعيد العمل املتعلق من ا٢٠١٦عام و ٢٠١٥عامشهده ملا . ونتيجة ألول مرة
، ةاكمنعقاد جلسات احملاقد بلغت يف آن معًا مرحلة قضايا على األقل اإلجراءات االبتدائية يف ثالثأن تكون 

ائي بينما يستمر العمل على حاالت وقضايا أخرى يف الدرجة التمهيدية. ويُتوقع أن تقام دعاوى استئناف 
دعاوى و دعاوى استئناف القرارات القاضية جبرب األضرار يف قضايا عديدة، إضافة إىل للحكم يف جوهر قضيتني

املتعلق بالقضايا يف الدرجة االبتدائية. وسيستمر يف الوقت اجلاري مل لعلنتيجةً ةاالستئناف التمهيدي املتزايد
نفسه عمل القضاة لتحسني جناعة اإلجراءات والتقيد فيها باملواعيد، إىل جانب اجلهود املبذولة لضمان االستعانة 

وجناعة.باملوارد من املوظفني القانونيني على حنو أكثر مرونة 

األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقًا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية إن ميزانية الربنامج الرئيسي-١٤٩
، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني أجهزة احملكمة.٢٠١٧عام 
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٢٠١٧البرنامج الرئيسي األول: الميزانية المقترحة لعام :٤الجدول39

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٤القضاة ٩٠٣,٤٦١,٣٤ ٩٦٤,٧٥ ٣٦٩,١٥٨٠,٩١٠,٨٥ ٩٥٠,٠

٤املوظفون من الفئة الفنية ٤٤٢,٣١٣٥,٣٣,٠٤ ٥٧٧,٦
٩١٣,٦٤,٢٠,٥٩١٧,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٤٠٧,٤٤ ٤٠٧,٤٥ ٣٥٥,٩١٣٩,٥٢,٦٥ ٤٩٥,٤

١املساعدة املؤقتة العامة ٤٠١,٨٥٦,٥١ ٤٥٨,٣١ ٤٧٤,٦٣٦,٣٢,٥١ ٥١٠,٩
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٤٠١,٨٥٦,٥١ ٤٥٨,٣١ ٤٧٤,٦٣٦,٣٢,٥١ ٥١٠,٩

٧٢,٢٧٢,٢٩٩,٦٣٠,٤٣٠,٥١٣٠,٠السفر
٦,١٦,١١٢,٠١٢,٠الضيافة

٤,١٤,١٥,٠٥,٠التعاقديةاخلدمات 
٩,٨٩,٨٢٢,٠٦,٠٢٧,٣٢٨,٠التدريب

١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٠١٠٠,٠٧٧,٤٢٠,٠٢٥,٨٩٧,٤النفقات التشغيلية العامة

١,١١,١٥,٠٥,٠اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي  للتكاليف غري املتصلة ا
١٩٣,٣١٩٣,٣٢٣١,٠٥٦,٤٢٤,٤٢٨٧,٤بالعاملني
١٠المجموع ٩٠٥,٩١١٧,٨١١ ٠٢٣,٧١٢ ٤٣٠,٦٨١٣,١٦,٥١٣ ٢٤٣,٧

٢٠١٧مالك الموظفين المقترح لعام البرنامج الرئيسي األول::٥الجدول

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

وكيل 
أمني عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٩١١٢١٣٥٢-٤٣٢٠١٢----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٩١١٢١٣٥٢-٤٣٢٠١٢----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

العامة (معاِدالتها بدوام  
كامل)

١٤,٠٠---١٤,٠٠-٥,٠٠٩,٠٠------الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

١٤,٠٠---١٤,٠٠-٥,٠٠٩,٠٠------المجموع
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: هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج -40١

المقدِّمة

ا الرئيسية:-١٥٠ هليئة الرئاسة ثالث أولويات اسرتاتيجية، جتسِّد جماالت مسؤوليا

ال القانوين: االضطالع مبهامها على الصعيدين القانوين والقضائي مبوجب النظام )أ( يف ا
من نظام روما األساسي فيما يتعلق العاشراملسؤوليات اليت ينص عليها الباب األساسي، مبا يف ذلك 

؛إىل حتسني جناعة اإلجراءات وسرعتهاةالراميةاملستمر اجلهودودعم ؛باإلنفاذ

ال)ب( اإلسهام النشط يف اإلداري: تقدمي الدعم اإلداري والتدبّري الناجع إىل اهليئة القضائية؛ و يف ا
التواصل مع اجلمعية و هيئة الرئاسة؛ااحملكمة يف ظل القيادة االسرتاتيجية اليت تضطلع شؤونتدبري

ا ينص عليه نظام روما فيما يتعلق بإدارة شؤون احملكمة كمالتدبّري تطلعًا إىل أدائها دورها اإلشرايف 
األساسي؛

يف جمال العالقات اخلارجية: استدامة وزيادة الدعم الدويل للمحكمة والتعاون معها؛ والتشجيع )ج(
على تنفيذ نظام روما األساسي بصورة كاملة وحتقيق عاملية التصديق عليه أو االنضمام إليه؛ وتنسيق 

.أنشطة العالقات اخلارجية ضمن احملكمة

الرئاسةأهداف هيئة

سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف، ضمن نجاعة اإلسهام يف التكفل ب)١(
جماالت مسؤولية هيئة الرئاسة.

الدفع قدمًا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة )٢(
ا،  ين عليهم، وإجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف بالتشاور مع التحضري للمحاكمات/جلسا وا

الدول األطراف، واألطراف يف القضايا املعنية، واملشاركني يف اإلجراءات، وسائر أصحاب الشأن حبسب 
االقتضاء.

السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن )٣(
املناسبة فيما خيص السريورات القضائية مؤّشرات األداءوحتسني تدبر أداء املوظفني؛ ووضع اختاذها، 

.والدعم القضائي ذا الصلة

انية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك بني األجهزة.املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيز )٤(

السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع.)٥(

يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف واهليئات املتفرِّعة العمل مع سائر األجهزة للمضي)٦(
عنها.

إلقليمية واملنظمات غري العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات ا)٧(
احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع 
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الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الدول غري األطراف؛ وإبرام االتفاقات ذات الصلة مع 41
الدول.

يوروألف٣١٦,٤١موارد الميزانية

.يف املئة)٣,٨ألف يورو (٤٨,٥امقدارهعلى زيادةاملبلغ املطلوب ينطوي-١٥١

يئة الرئاسة األبدال اخلاصة 

ألف يورو لسد األبدال اخلاصة اليت ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره ٢٠١٧عام ميزانيةيف يـُْفَرد-١٥٢
درجت املخصَّصات لسد تكاليف وقد أُ . )١١(ابالنيابة عنها تإذا عملةوالثانياألوىلهايتولنائب)١٠(ةتدفع للرئيس

.١٢٠٠الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج الفرعي 

ألف يورو١٣٦,٥١الموارد من الموظفين

من وظائف املساعدة املؤقتة العامة هيئة الرئاسة من عشر وظائف ثابتة ووظيفة واحدة مالك ألف يت-١٥٣
.معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)من ١,٠(

ألف يورو٠١٣,٧١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

) املسؤولية عن التوجيه االسرتاتيجي ألنشطة مجيع ٥-يتوىل رئيس الديوان (وهو موظف من الرتبة ف-١٥٤
العاملني يف هيئة الرئاسة، كما يتوىل املسؤولية عن متثيل هيئة الرئاسة والدوائر يف العمل املشرتك بني األجهزة على 

) وموظف قانوين معاون ٤-قانوين (من الرتبة فمستشار رئيس الديوان مبساعدةويقومالرفيع.املستوى الرمسي 
املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم ) LEU()، ضمن إطار وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ ٢-(من الرتبة ف

)؛ ومساعد إداري معين ٣-هليئة الرئاسة؛ ومستشار معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة فالتقينالقانوين
بأود مهام الرئاسة يف جمال العالقات اخلارجية؛ وينهضةرأ) يساند الرئيس-الرتبة خ عبالعالقات اخلارجية (من

وهيئة الرئاسة يف مهامهما؛ وموظف إداري معاون (من ة) يساند الرئيس٣-(من الرتبة فللرئيسةومساعد خاص 
؛ القضائية وجتهيزها باملوظفنييئةاهل) يقدم الدعم التقين والدعم املتعلق باحملاسبة فيما خيص ميزانية ٢-الرتبة ف

رر)؛ ومساعد إداري يتوىل التنسيق فيما خيص القضاة (من الرتبة خ -(من الرتبة خ عةومساعد خاص للرئيس
رأ) يقدم دعمًا إداريًا وإمداديًا واسع النطاق إىل هيئة -ومساعد إداري لرئيس الديوان (من الرتبة خ ع؛رأ)-ع

.الرئاسة وإىل الدوائر

ألف يورو١٢٢,٨دة املؤقتة العامةاملساع

يقدم املوظف القانوين يف وحدة . شهرًا (متطلَّب مستمر)١٢) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-١٥٥
مبا يف ذلك العمل املستمر لتحسني جناعة اإلجراءات الشؤون القانونية واإلنفاذ دعماً قانونياً تقنياً إىل هيئة الرئاسة، 

باء.- زء الثالث، ألف، أوالً )، اجلICC-ASP/2/10(٢٠٠٣... انيةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)١٠(
جيم.-والً ألف، أ،املرجع السابق الذكر، اجلزء الثالث)١١(
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فية ياملعين باحلوكمة التابع للجمعية، واملتطلبات الوظالدراسةمن خالل "العرب املستخلصة" بالتعاون مع فريق 42
يظل الواقع على عاتق املوظفني القانونيني يف هيئة الرئاسة،الباهظاملتصلة بإنفاذ العقوبات. فنظراً إىل عبء العمل 

املستمر حيوي األمهية، وال سّيما بالنظر إىل العمل ٣-استمرار الدعم الذي يقدمه املوظف القانوين من الرتبة ف
.على "العرب املستخلصة"

ألف يورو١٥١,٩الموارد غير المتصلة بالعاملين

وتكاليف التدريبتلزم موارد غري متصلة بالعاملني لسد تكاليف األسفار وتكاليف الضيافة وتكاليف -١٥٦
٣٠,٢وينطوي املبلغ املطلوب على زيادٍة، تعزى إىل ارتفاع نفقات السفر (انظر أدناه)، مقدارها .اخلرباء االستشاريني
يف املئة.٢٤,٨ألف يورو ونسبتها 

ألف يورو١٢٥,٩السفر

لسد االعتمادات املعنية لزم تو .يف املئة)٣١,٦يورو (ألف٣٠,٢امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -١٥٧
لقضاة واملوظفني العاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر، املدجمة ضمن إطار ميزانية السفر اخلاصة الرمسية لسفار األتكاليف مجيع 

أو قضاة آخرين لتمثيل احملكمة يف ايهت، وأسفار نائبةوسُتستخدم هذه امليزانية لسد تكاليف أسفار الرئيس. )١٢(يئة الرئاسة
عدد الةأعضاء هيئة الرئاسة أو العاملني يف الدوائر من أسفار حمدودما يقوم به الفعاليات اخلارجية اهلامة، ولسد تكاليف 

مع العلم -تقدمي إسهامات ختصصية يف فعاليات خارجيةتلزم لالرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو وض يستلزمها
تكاليف هذه ذات الصلةاجلهات املنظِّمة لألحداث دَّ سُ إال إذا مل تَ ةأية حاليفنه لن تـَُتحمَّل تكاليف األسفار املعنية بأ

إن هذه الزيادة تلزم لسد تكاليف أسفار عدد حمدود من موظفي هيئة الرئاسة للمشاركة يف الدورة .األسفار
.٢٠١٧يف عام السادسة عشرة للجمعية اليت سُتعقد يف نيويورك

آالف يورو١٠,٠الضيافة

وهو يلزم لسد تكاليف ،٢٠١٦بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام املبلغ املطلوبتغريُّ يفال -١٥٨
. ايهتأو نائبةالضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات، والوزراء، وغريهم من كبار ممثلي الدول، للرئيس

ستخدم ميزانية الضيافة لسد . كما تُ ٢٠١٦جل يف عام يظل عدد الزيارات املعنية مقارباً لنظريه الذي سُ ويرجَّح أن 
.هلا معاً مجيع األجهزةوِّ ميتكاليف إسهام هيئة الرئاسة واهليئة القضائية يف فعاليات للمحكمة 

آالف يورو٦,٠التدريب

حتتاج هيئة الرئاسة وتظل. ٢٠١٦بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام املبلغ املطلوبتغريُّ يفال -١٥٩
د الطابع للعاملني يف أمهه ، ٢٠١٧عام ص للعاملني فيهاتدريب متخصِّ إىل ميزانية صغرية املقدار لتوفري تدريب حمدَّ

إىل واالحتجاز ومراقبة السجون، و وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ يف جمال املسائل املتعلقة بإنفاذ العقوبات، 
.خمصَّص صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمال إتقان لغات العمل

كان يُفرد ألسفار القضاة ضمن جيسِّد هذا الرقم موافقة اجلمعية على توصية اللجنة بأن يُدرج يف ميزانية هيئة الرئاسة املخصَّص الذي سبق أن)١٢(
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20(٢٠١٠(الدوائر) (الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... ١٢٠٠الربنامج الفرعي  لد ،هاء- )، ا وا
.٢٠١٦يف عام يةزيارة موقعي هّيأ يف امليزانية أل). ومل يُ ٨٣، الفقرة ١-، دال٢-الثاين، اجلزء باء
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آالف يورو١٠,٠اخلرباء االستشاريون43

، وهو يلزم لسد تكاليف ٢٠١٦بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام يف املبلغ املطلوبال تغريُّ -١٦٠
طائفة من املواضيع التخصصية، بالنظر إىل تغري عبء العمل الواقع على مشورة ختصصية ظرفية ُتسدى بشأن

، ستظل املشورة التخصصية يف القضايا املعروضة على احملكمةيةالنهائعدد األحكام تزايدهيئة الرئاسة. فبعاتق 
املؤقت جرا فاإلالزمة بشأن إنفاذ العقوبات، وال سّيما مسائل املمارسات الوطنية املختلفة فيما يتعلق بشروط 

إعادة النظر يف بمنظمات دولية قيام واألهلية له، والشروط األخرى املتعلقة مبدة األحكام على السجناء املدانني، و 
.ظروف السجن
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ١١٠٠البرنامج:٦الجدول44

١١٠٠
هيئة الرئاسة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٢٨٢٨,٠القضاة

٧٠٩,٠١٢,٧١,٨٧٢١,٧املوظفون من الفئة الفنية
٢٨٩,٦٢,٤٠,٨٢٩٢,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠٦٢,٥١ ٠٦٢,٥٩٩٨,٦١٥,١١,٥١ ٠١٣,٧

٢٠١,٨٢٠١,٨١١٩,٦٣,٢٢,٧١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٠١,٨٢٠١,٨١١٩,٦٣,٢٢,٧١٢٢,٨ا

٦٧,٥٦٧,٥٩٥,٧٣٠,٢٣١,٦١٢٥,٩السفر
٥,٩٥,٩١٠,٠١٠,٠الضيافة

٤,١٤,١اخلدمات التعاقدية
٦,٠٦,٠التدريب

١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
٥١,٠٥١,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٢٨,٥١٢٨,٥١٢١,٧٣٠,٢٢٤,٨١٥١,٩بالعاملني
١المجموع ٣٩٢,٨١ ٣٩٢,٨١ ٢٦٧,٩٤٨,٥٣,٨١ ٣١٦,٤

٢٠١٧مالك الموظفين المقترح لعام :١١٠٠البرنامج:٧الجدول

١١٠٠
هيئة الرئاسة

وكيل 
أمني عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٦١٣٤١٠-١١٢٢----القائمةالوظائف 

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------الوظائف املستعادة

٦١٣٤١٠-١١٢٢----موعالمج
المساعدة المؤقتة وظائف 

العامة (معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------موعالمج
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: الدوائر١٢٠٠البرنامج-45٢

المقدِّمة

عني على موزَّ قاضياً، ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦(ب) و٣٤عمًال باملادتني -١٦١
القضاة يف بالتشاور مع الرئاسة ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وتبّت هيئة

م للعمل الدوائر االبتدائية. و وُتسند احلاالت والقضايا إىل الدوائر التمهيدية ، )١٣(ةالقضائيلشعب يف اانتدا
وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني 

.األخريني

ما يقضي به نظام روما األساسي، إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، ك-١٦٢
يف التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام حلقوق املتهم واملراعاة 

ين عليهم والشهود" .)١٤(الواجبة حلماية ا

أهداف الدوائر

وإجراءات االستئناف، واستعمال السهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية )١(
املرافق اجلديدة يف املباين الدائمة على أفضل وجه.

نشدان تقليص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع فيها على مدى السنة املاضية، من )٢(
مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة قبيل

ا، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف،  بوسائل منها إصدار التحضري للمحاكمات/جلسا
توجيهات عملية ضمن الكتيبات املتعلقة باملمارسة.

القضائية.السريوراتص فيما خيمؤّشرات األداءمواصلة وضع )٣(

م بالتشاور مع قلم احملكمة.)٤( ين عليهم لطلبا مواصلة مراجعة نظام تقدمي ا

التكفل بفعالية إدارة املوارد.)٥(

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل تعزيز التدابري الكفيلة بذلك.)٦(

يوروألف٩٢٢,٠٥القضاةتكاليف

يف املئة). ومتثل ميزانية اهليئة القضائية ١٠,٩ألف يورو (٥٨٠,٩زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على -١٦٣
مالك ، بتوفُّر٢٠١٦، فيما خيص املوارد من املوظفني، استمرارًا مباشرًا ملا أقرته اجلمعية فيما خيص عام ٢٠١٧لعام 

ل، مع العلم يعاً بنظام التقاعد املعدَّ بكاملها، مشمولني مج٢٠١٧القضاة الكامل املؤلف من مثانية عشر قاضياً لسنة 
.٢٠١٨بأنه ال يُتوقع أن تطرأ تعديالت جديدة على تشكيل هيئة قضاة احملكمة قبل آذار/مارس 

مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤انظر القاعدة )١٣(
) من النظام األساسي.٢(٦٤املادة )١٤(
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وتتضمن ميزانية اهليئة القضائية، للمرة األوىل يف السنوات األربع عشرة لوجود احملكمة، مراجعة ألجور -46١٦٤
ا الثالثة هذا القرار الصادر يف ICC-ASP/3/Res.3القضاة ُجترى تطبيقاً للقرار  ١٠. فعند اعتماد اجلمعية يف دور

"شروط خدمة قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وتعويضهم" ("شروط )١٦(، بدأ نفاذ)١٥(٢٠٠٤أيلول/سبتمرب 
.)١٧(يورو"٠٠٠١٨٠اخلدمة") اليت تنص على أن "يبلغ صايف األجر السنوي للقاضي 

املراجعة أو التعديل تنص شروط اخلدمة على أن "تستعرض اجلمعية [شروط اخلدمة وفيما خيص إمكان-١٦٥
والتعويضات لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية] يف أقرب وقت يكون ذلك فيه ممكنًا عمليًا عقب استعراض اجلمعية 

.)١٨(العامة لألمم املتحدة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية"

اجلمعية مراجعة لشروط خدمة القضاة وفقًا للقسم الثالث عشر من "شروط اخلدمة" وحىت تارخيه مل جترِ -١٦٦
. فقد ٢٠٠٤على الرغم من أنه أجريت مراجعات متكرِّرة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية منذ عام 

م يف أيلو  ل/سبتمرب راجعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية وتعويضا
كما إن األجور السنوية اليت يتقاضاها قضاة احملكمة . )١٩(٢٠١٣مث يف متوز/يوليو ٢٠١٠ومتوز/يوليو ٢٠٠٤

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة بلبنان زيدت على مدى 
بكل من هذه احملاكم، اليت تعمل بنموذج حمكمة العدل السنوات املاضية وفقًا لنظم التعويضات اخلاصة

وكذلك زيدت رواتب سائر املسؤولني املنتَخبني يف احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة على مر . )٢٠(الدولية
.٢٠٠٢السنني (انظر املرفق السادس (و)). واحلال أن رواتب قضاة احملكمة مل يطرأ عليها أي تغري منذ عام 

يتدىن عن أجور سائر القضاة الدوليني، ٢٠٠٩ة لذلك أخذ أجر قضاة احملكمة اعتبارًا من عام ونتيج-١٦٧
أوجًا له إذ زاد ٢٠١٦على الرغم من عدم وجود فروق نوعية بني مهام هؤالء وأولئك. وقد بلغ الفارق يف عام 

.واملرفق٢٢الفقرة،ICC-ASP/3/Res.3القرار )١٥(

الوثيقة منألف- الثالثاجلزءيفالواردةالذين يعملون على أساس التفرغ"للقضاةوالتعويضاتاخلدمة"شروطحملاخلدمة" هذه"شروطحتل )١٦(
ICC-ASP/2/10القرارانظر؛ICC-ASP/3/Res.3،،عشرالثاينالقسماملرفق.

[من القسم ذاته] على أن "يتقاضى رئيس احملكمة ٢الفقرة وتنص. ١(املرتّبات)، الفقرةالثالث القسم، املرفق،ICC-ASP/3/Res.3القرار )١٧(
يورو يكون ٠٠٠١٨٠) يف املائة من الراتب السنوي للرئيس. وعلى أساس األجر الصايف املبني أعاله البالغ ١٠بدًال خاصًا يُدفع مبعدَّل عشرة (

يورو".٠٠٠١٨صايف البدل السنوي اخلاص 
"تعّدل املعاشات التقاعدية على أنأيضاً اخلدمةشروطوتنص). [التعديالت](عشرالثالثالقسماملرفق،،ICC-ASP/3/Res.3لقرار ا)١٨(

ا املرتّبات ويفاملئويةالنسبةبنفستلقائياً املدفوعة ،)املعاشاتنظام(اخلامسالقسمالسابق الذكر،املرجع،"املرتّباتتعديلتاريخنفساليت تعّدل 
.٢الفقرة

للمحكمةاملخصصونوالقضاةوالقضاةالدوليةالعدلحمكمةأعضاء: العامةاألمانةمسؤويلخبالفاملسؤولنيوأجورخدمةشروطانظر)١٩(
شروطو؛٢٠١٠متوز/يوليو١٥بـاملؤرخالعاماألمنيتقرير،A/65/134،لروانداالدوليةاجلنائيةواحملكمةالسابقةليوغوسالفيا[اجلنائية] الدولية

للمحكمتنياملتبقيةاألعماللتصريفالدوليةواآلليةالدولية،العدلحمكمةأعضاء: العامةاألمانةمسؤويلخبالفاملسؤولنيوأجورخدمة
تقرير،A/68/188،لروانداالدوليةاجلنائيةواحملكمةالسابقة،ليوغوسالفيا[اجلنائية] الدوليةللمحكمةاملخصصونوالقضاةوالقضاةاجلنائيتني،

.٢٠١٣متوز/يوليو٢٥بـاملؤرخالعاماألمني
اخدمةوشروطأحكامتكونأنالسابقة علىليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممن) ٣(١٣املادةتنص)٢٠( مطابقةقضا

وشروطلرواندا أحكامالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظام) من٣مكرَّراً(١٢املادةالدولية. وتربطالعدلحمكمةقضاةخدمةوشروطألحكام
اخدمة رواتبيؤيتمشابهبنظامبلبناناخلاصةاحملكمةوتعمل. السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةخدمةوشروطبأحكامقضا
.مماثلة
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يورو لقاضي ٢٧٠٢٠٦مقابل يورو لقاضي احملكمة اجلنائية الدولية ٠٠٠١٨٠يورو يف السنة (٠٠٠٢٦عن 47
غريها من احملاكم الدولية (انظر املرفق السادس(و)).

، وما يستتبعه ذلك ICC-ASP/3/Res.3إن األجر السنوي املعدَّل املطلوب لقضاة احملكمة تطبيقاً للقرار -١٦٨
ابقة وغريها من من مواءمة راتب قضاة احملكمة مع نظام أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا الس

.)٢١(يف املئة)١٠,٩ألف يورو (٥٨٠,٩احملاكم الدولية، سيفضي إىل زيادة يف تكاليف القضاة تبلغ 

األولوية على الصعيد القضائي: توفُّر قدرة تتمثَّل يف عدد من األفرقة املعنية بأنشطة جلسات احملاكمة يصل حىت 
ثالثة

الدوائر. وسترتكز هذه الزيادة يف عاتق يف جممل عبء العمل الواقع على طفيفة زيادة ٢٠١٧سيشهد عام -١٦٩
جتري جلسات احملاكمة يف ثالث قضايا طيلة السنة وأن تستمر إجراءات جرب يُتوقع أن حيث الشعبة االبتدائية، 

حالة، حيث ١١يف األضرار يف قضيتني على األقل. أما يف الشعبة التمهيدية فإن الدائرتني التمهيديتني تنظران اآلن
شخصًا لـّما تنفَّذ حىت اآلن. وسيستمر العمل على هذه احلاالت والقضايا. ١٢أمرًا بالقبض على ١٣ُأصدر 

( الدعوى مببا وآخرينوقضية مبباوسرتكِّز دائرة االستئناف على دعاوى االستئناف النهائي لألحكام يف جوهر قضية 
النظام األساسي) ولكل ما قد يصدر فيهما من قرارات ذات صلة. من ٧٠على مخسة متهمني مبوجب املادة 

ُحيتمل أن تفضي مبباوقضية لوبْنغاوقضية كاتْنغاويضاف إىل ذلك أن القرارات/األوامر املتعلقة جبرب األضرار يف قضية 
ويُتوقع بناء إىل دعاوى استئناف إضافية، بينما يصعب التنبؤ بعبء العمل املتصل بدعاوى االستئناف التمهيدي

.على ذلك أن يبقى على مقداره املتوسط

ا يف أن ذلك العام ٢٠١٧وفيما خيص عام -١٧٠ ستتمثل السمة األبرز من مسات األنشطة املعتزم االضطالع 
سيشهد ثالث حماكمات تتزامن فيها اإلجراءات اليت تشغل قاعات احملكمة ألوقات معيَّنة وتستلزم دعم أفرقة من 

مل تكن هناك قاعة حماكمة ٢٠١٦ففي عام قلم احملكمة لكي يتسىن سري احملاكمات املتزامن على النحو الالزم. 
ثالثة متوفرِّة فكان قضاة الدوائر االبتدائية الثالث، بالنظر إىل أنه مل يكن يتوفَّر عمليًا إال قاعتان للمحاكمة، 

، هاْغبَـْغبو واْبليه غودي، وقضية اْنتاغْنداُيضطرون إىل تعليق إجراءات هذه الدوائر يف الدعاوى املسندة إليهم (قضية 
) مّتبعني يف بعض األحيان جداول زمنية تناوبية ومتشاورين فيما بينهم بصورة دائمة للبّت بشأن مببا وآخرينوقضية 

م. وقد أدى ذلك إىل إبطاء وترية اإلجراءات يف القضايا الثالث مجيعها ما ينطوي على مشكالت  مواعيد جلسا
وسريعة وعلى زيادة يف تكاليف كل حماكمة، وال سّيما فيما خيص حق املتهمني يف أن حياَكموا حماكمة عادلة

عندما ُتَسّد تكاليف الدفاع عن املتهم من خالل نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة. ويُتوقع أن يتعنيَّ 
وقضيةاْنتاغْنداأن تسري اإلجراءات يف ثالث حماكمات متزامنة يف الوقت نفسه أحيانًا (يف قضية٢٠١٧يف عام 

)، ما جيعل من الدعم الكايف ألنشطة جلسات احملاكمة الذي يقدِّمه قلم احملكمة أولوية أُنغوينوقضيةاْبليه غوديه 
مطلقة بغية تفادي حاالت التأخري غري املربَّر يف اإلجراءات. ويف الوقت نفسه تبذل الدوائر قصاراها لتحديد 

ي يتسىن عقدها مع العمل بقدر املستطاع على أن ال يرتتب على مواعيد جلسات احملاكمة على النحو األجنع لك

الدولية)،العدلحمكمةقضاةأجورنظاممعاحملكمةقضاةرواتبألف يورو (املقدار املتأيت عن مواءمة٤٧٢,٩من زهاءاملبلغهذايتكون)٢١(
رزائداً مبلغاً  الفقرةاخلامس،القسماملرفق،(ICC-ASP/3/Res.3للقراروفقاً املعاشات التقاعديةضرورة مواءمةألف يورو متأتياً عن٧٢,٥بـيقدَّ

.القضاةمستحقاتفيما خيصصلةذاتخرىأتكاليفوبنود)،٢
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. وقد مت تيسري عملية حتديد مواعيد اجللسات بصورة دائمةذلك توفري فريق ثالث يعىن بأنشطة جلسات احملاكمة48
من خالل حسابات أجريت من أجل ترشيد استعمال قاعات احملاكمة يف إطار العملية احلالية الرامية إىل حتديد 

القّد األساسي الالزم لشىت وحدات احملكمة.

ببنيته احلاليةالقانونيني مالك املوظفني زيادة فعالية

تنشد، يف إطار مهمتها املتمثلة يف حتسني جناعة اإلجراءات القضائية وبالتشاور هيئة الرئاسة اجلديدة ظلت-١٧١
بالدعم القانوين على شىت الشعب والدوائر وفق طرائق مع رؤساء الشعب، أكثر السبل فعالية لتوزيع املوظفني املعنيني 

االستعانة باملوظفني على حنو مرن من أجل تلبية االحتياجات ومثة معيار أساسي يتمثَّل يف .عمل حمسَّنة ومبسَّطة
اجلديد يُتوخى أن يسهم رئيس الدوائر و .ال بني الشعبالتنسيق الفعّ معاملتغرية على صعيد العمل املتعلق بالقضايا، 

يف حتسني التنسيق والتواصل بني الشعب وأن يضطلع بالقيادة اإلدارية العامة، وتعزيز الدوائر، ودعم املوظفني 
القانونيني العاملني فيها.

ومن املستجدات اهلامة األخرى التحلي باملزيد من املرونة يف انتداب املوظفني، سواء أكانت وظائفهم من -١٧٢
ئف املساعدة املؤقتة العامة، للعمل يف شىت الشعب والدوائر. إن معظم املوظفني املعنيني الوظائف الثابتة أم من وظا

بالدعم القانوين منخرطون حاليًا يف أكثر من قضية نتيجة للنهج القاضي بأن يكون لكل قضية فريق واحد معين 
دوائر على وجه التحديد وهي ا. وختتلف درجات اخنراط هؤالء املوظفني حبسب املتطلبات اخلاصة بالقضايا وال

تتوقف على مرحلة اإلجراءات اليت تكون القضية قد بلغتها. وقد مت ختصيص املوارد بصورة أكثر مرونة على شىت 
م وأثَّر إجيابياً على احلركية العامة.  الشعب، ما أفضى إىل تنويع مهارات املوظفني وخربا

ختصيص املوظفني القانونيني املتاحني إىل املزيد من ويُتوخى أن يفضي استمرار التحلي باملرونة يف -١٧٣
حتسينات النجاعة ضمن الدوائر من خالل زيادة ناتج عمل املوظفني وحتسني مهارات كل منهم. وبالتايل فإن 

أي موارد إضافية من املوظفني زيادًة على أعدادهم املعتمدة فيما ٢٠١٧اهليئة القضائية لن تطلب فيما خيص عام 
سّيما يف الشعبة االبتدائية وشعبة وذلك بالرغم من الزيادة املتوقَّع أن تشهدها األنشطة، وال٢٠١٦خيص عام 

االستئناف. بيد أنه ُيشدَّد على أن هذا احلساب يستند إىل درجة عالية من املرونة فيما بني الدوائر مبالكها احلايل 
فمن شأن أي تقليٍص لعدِد هذا املالك أن خيلَّ بتوازن من املوظفني اجليدي املراس واملتمتعني بقدرة عمل كاملة.

النظام ويسبب حاالت قصور واضطراب يف مسارات تسلسل األعمال.

ولئن كان حتصيص املساعدة املؤقتة العامة املتمثِّلة يف املوارد من املوظفني لـّما يزل يُبنيَّ حبسب الشعب -١٧٤
ظهر أنه ُحيتاج فيه إىل هذه املوارد أشد احلاجة طيلة السنة. فليس ذلك إال إشارة امسية إىل املكان الذي قد ي

ا، استجابًة للمستجدات القضائية خالل السنة،  فالواقع أن املوارد املعنية سُتخصَّص للشعب حبسب احتياجا
حيث يُتوقع أن تبلغ املتطلبات أوَجها يف أوقات خمتلفة يف كل من الشعب.

رويو ألف٥٢٧,٠١١موارد الميزانية

لدوائر (سدًا لتكاليف القضاة، والوظائف الثابتة، واملساعدة املؤقتة العامة، والتكاليف غري لينطوي املبلغ املطلوب -١٧٥
عن أوىف ) تفاصيل هـرد يف املرفق السادس(تيف املئة). و ٦,٨(يوروألف٧٣٤,٢املتصلة بالعاملني) على زيادة مقدارها 

.تكاليف القضاة
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ألف يورو٥٨٢,٠٥للشعب الثالث)المجموع(الموارد من الموظفين49

العمل املتأيت عن القضايا واليت تسوِّغ عبء لالعتبارات املتعلقة بعامعرض يف اجلزء األول من هذه الوثيقةرد و -١٧٦
من املقدار هذا وسيلزم ، فيما يلي تذكري به وجيز. م واالحتياجات إىل املساعدة املؤقتة العامةإعمال الوظائف الثابتة املعتزَ 
ألف يورو لسد جممل تكاليف املساعدة املؤقتة ٣٨٨,١١ألف يورو قسط مقداره ٥٨٢,٠٥اإلمجايل املبنيَّ أعاله البالغ 

العامة. وما من زيادة يف عدد املوظفني، ال من ذوي الوظائف الثابتة وال من ذوي وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

) تُعترب موردًا مشرتكًا بني الشعب وبالتايل ال ُحتتسب ضمن مالك ٥-الرتبة فإن وظيفة رئيس الدوائر (من -١٧٧
.)٢٢(موظفي أي من الشعب، كما يبنيَّ أدناه

الشعبة التمهيدية

املقدِّمة

مرحلة كلَّ مجيَع الطلبات املتعلقة مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق و تتناول الشعبة التمهيدية -١٧٨
ي يُنتقل يف القضية املعنية بناًء عليه إىل حماكمة ذال-إن ُوجدت –اإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم 

.الشخص املتهم (األشخاص املتهمني)

ومثة قاضيان منتدبان للعمل يف الشعبة يبلغ عدد القضاة املنتدبني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. و -١٧٩
فكلهمن و القضاة الباقأما. دية مها ملحقان مؤقتًا بالشعبة االبتدائية وال يعمالن يف أي من الدوائر التمهيديةالتمهي
واحدة أو أكثر من واحدة من يف و يهماكلتأو يف  الدائرتني التمهيديتني واحدة من يف يف آن معًا للعمل ونمنتدب

رحلة التمهيدية بصورة مؤقتة للعمل يف شعبة االستئناف للنظر يف املالدوائر االبتدائية. كما انُتِدب قضاة من قضاة 
.دعاوى استئناف متهيدي

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

يستمر فيها االضطالع بأنشطة هي احلالة يف أوغندا لةحاإحدى عشرةحاليًا يف الدوائر التمهيديةتنظر -١٨٠
يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة األوىل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف السودان (دارفور) واحلالة 

حتاد جزر القمر ، وحاالت السفن املسجَّلة يف ايف كينيا واحلالة يف ليبيا واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف مايل
. ويُتوقع أن ُيستمر ، واحلالة يف جورجيايف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، 

)مايل واحلالة يف ليبيا واحلالة يف السودان (دارفوريف احلالة وال سيما يف مجيع احلاالت، كبريعلى االضطالع بنشاط  
.واحلالة يف جورجيايف مجهورية أفريقيا الوسطىة الثانيواحلالة 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ مقدَّماً بطلبات إصدار أوامر بالقبض على -١٨١
يل املشتبه فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص عمليات التدارس األو 

اليت جيريها مكتب املّدعي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام 

للمحكمةاملقرتحةالربناجمية٢٠١٦ميزانية عام(ICC-ASP/14/10الدوائر يف الوثيقةومسؤوليات رئيسملهامتفصيالً أكثريرد تبيان)٢٢(
الواردة يف العروض السرديةوظلت٢٠١٥عاماستحداث هذه الوظيفة يفعلىاجلمعيةوافقت(٨٧و٧٣و٦٩و٦٨الفقرات)،الدوليةاجلنائية

).املعتمدةامليزانيةيفتغيريهذه الفقرات دون
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مزيداً من الطلبات إىل هذه الدوائر. مث إن ٢٠١٧إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات يف عام 50٢٠١٦
قدَّموائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن يُقبض عليه وأن يأياً من األشخاص االثين عشر الذين أصدرت الد

دومنيك قضية و بوسكو انْتاغندايف قضية ةاألخري السنواتإىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث مرتني يف 
ا فيما . وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىلأُنغوين وضع افرتاضا

.٢٠١٧خيص عام 

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الوظائف الثابتة يف الشعبة التمهيدية حاليًا من اثنيت عشرة وظيفة، وهي وظيفة مستشار قانوين مالكيتألف -١٨٢
نيقانونينيملوظفوأربع وظائف)،٣- وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة فست)، و ٥-رئيسي (من الرتبة ف

رأ). ووفقًا لنهج اهليئة القضائية - ، وثالث وظائف ملساعدين إداريني (من الرتبة خ ع)٢٣()٢- (من الرتبة فنيمعاون
نيعاوناملنيقانونيالنيملوظفوا) ٣- املوظفني القانونيني (من الرتبة فليس بنياملتمثل يف املرونة يف ختصيص املوارد، 

لشعبة لبعضهم بداوم كامليعمل و .لشعبة التمهيدية بدوام كامللحاليًا يعملموظف أي )٢- (من الرتبة ف
من مراحل املرحلة االبتدائيةأو يف املرحلة التمهيدية أو طلبات على قضايا يف آن معًا بينما يعمل الباقوناالبتدائية

.اإلجراءات

املساعدة املؤقتة العامة

وإثر حتويل وظيفتني ملوظَفْني قانونيني معاونـَْني (من الرتبة . )٢٤(يف مقدار املساعدة املؤقتة العامةما من تغري - ١٨٣
) يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظيفتني ثابتتني، ُخصِّص باقي وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت طُلبت ٢- ف

يعملون ستة ٢- /ف١- ل جممله موارد من موظفني من الرتبة فيف السنة املاضية من أجل الشعبة التمهيدية (ما يعاد
ا يُتوقَّع أن تشهد يف السنة املقبلة أثقل عبء عمل. وعلى أية حال يستعان باملوارد املوفَّرة  أشهر) للشعبة االبتدائية أل

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بصورة مرنة يف مجيع الشعب كما ُشرح أعاله.

االبتدائيةالشعبة 

املقدِّمة

ا يف إطار واليتها مهمة إجراء احملاكمات بعد اعتماد ةاملنوط، االبتدائيةمن الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية -١٨٤
من نظام روما األساسي٦٤ملادة اوتقضيللتهم. وتستمر الوالية حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية تمهيدالالدوائر

وبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء بعدالة احملاكمة وسرعتهاالدوائر عند إجرائها احملاكماتتكفلتبأن
ين عليهم والشهود .االعتبار الواجب حلماية ا

ووظيفٌة واحدة أعيد تصنيفها  ثابتتنيوظيفتنيوظيفيت مساعدة مؤقتة عامة إىلمنحتويلهما٢٠١٦عاميفالوظائف وظيفتان متهذهمن)٢٣(
.رأ-كانت رتبتها خ ع

من لكن جممل حصة اهليئة القضائيةاملساعدة املؤقتة العامة من مواردأشهرستةاالبتدائية ما يعادلالشعبةالتمهيدية إىلالشعبة نُقل من)٢٤(
.٢٠١٦بالقياس إىل حصتها املعتمدة لعام تغيريدونظلاملساعدة املؤقتة العامة 
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ومثة . منتدبني بتشكيالت شىت للعمل يف تسع دوائر ابتدائيةقضاة، سبعةتتألف الشعبة االبتدائية حالياً من و -51١٨٥
ن يعملون عادة يف الشعبة التمهيدية يُنتدبون أيضًا للعمل مؤقتًا يف الدوائر االبتدائية للفرتات اليت ستة قضاة آخرو 

يف مؤقتًا للعمل االبتدائيةانتداب قضاة من قضاة الشعبةجيريتُتناول فيها قضايا معيَّنة ُأسند إليم النظر فيها. كما
.ستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائيشعبة االستئناف يف اجللسات اليت تتناول دعاوى اال

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

، وقضية لوبْنغاتم الشعبة االبتدائية حاليًا بإجراءات نشطة أمام سبع دوائر، وهي اإلجراءات يف قضية -١٨٦
من ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة مببا وآخرين، وقضية اْنتاغْندا(جرب األضرار)، وقضية مببا، وقضية كاتْنغا

مببا . ومن هذه القضايا قضية (قضية أُْنغوين، وقضية املهدي، وقضية اْغبَـْغبو وابْليه غوديهالنظام األساسي)، وقضية 
) مها يفاْغبـَْغبو واْبليه غوديهوقضية اْنتاغْندا) هي حاليًا يف مرحلة كتابة احلكم النهائي، وقضيتان (قضية وآخرين

) من املقرَّر أن تبدأ جلسات احملاكمة فيها يف كانون أُْنغوينمرحلة جلسات احملاكمة، وقضية رابعة (قضية 
(اعرتاف بالذنب املهدياحملاكمة يف قضية ٢٠١٦. ومن املقرَّر أن تبدأ يف آب/أغسطس ٢٠١٦األول/ديسمرب 

، ويتواصل تنفيذها لفرتة ما ٢٠١٦األضرار يف عام من النظام األساسي). وقد تُنفَّذ إجراءات جرب٦٥عمًال باملادة 
. مث لوبْنغاوقضية كاتْنغا. ويضاف إىل ذلك أن دائرة ابتدائية أخرى تنظر يف جرب األضرار يف قضية ٢٠١٧من عام 

.٢٠١٧املنعقدة أمام دائرة ابتدائية منفصلة ستستمر لفرتٍة من عام مبباإن إجراءات جرب األضرار يف قضية 

من النظام األساسي ٧٤حكمها مبوجب املادة مببا وآخرينويُتوقع أن تصدر الدائرة االبتدائية اليت تنظر يف قضية -١٨٧
اية عام ٢٠١٦حبلول الربع الثالث من عام  ، مع إمكان أن تعقب ذلك إجراءات النطق بالعقوبة، اليت ستنجز حبلول 

ة يف . أما احملاكماْغبَـْغبو وابْليه غوديهويف قضية انْتاغْندااحملاكمتان يف قضية ٢٠١٧. ويُتوقع أن جتري طيلة عام ٢٠١٦
.٢٠١٧فُيتوقع أن جتري طيلة عام أُنغوينقضية 

ا يف عام -١٨٨ ستمثل عبء عمل غري مسبوق واقعًا على عاتق ٢٠١٧إن احملاكمات الثالث املتوقَّع أن تنعقد جلسا
م يف قانْتاغْندامة يف قضية ١٨الشعبة االبتدائية، بالنظر إىل نطاق هذه احملاكمات السياقي والزمين ( ضية ، وأربع 

م، والتعقيد الطائل الذي يعرتي هذه القضايا أُنغوينمة يف قضية ٧٠، واْغبَـْغبو وابْليه غوديه )، واألدلة اجلّمة املتوقَّع أن تقدَّ
بصورة عامة.

فيما خيصاملتزامنة معاً، مع استمرار العمل على جرب األضرار، حتديًا الثالثل أثر هذه احملاكمات وسيمثِّ -١٨٩
الدعم القانوين. إن الدوائر ستستمر على توخي املرونة يف االستعانة باملوظفني الذين سيشغلون عنيني باملنياملوظف

لدوائر (من الرتبة ايف إطار املساعدة املؤقتة العامة خالل السنة، وسيضطلع رئيس نيالعاملنياملوظفبوظائف ثابتة و 
لكنسب عبء العمل يف الشعب الثالث مجيعها. بدور حيوي يف السهر على سد االحتياجات املتغرية حب)٥- ف

وال للشعبة بالنظر إىل أنه ال ُيطلب دعم على شكل مساعدة مؤقتة عامة ال للشعبة التمهيدية ،سيكون من األساسي
اأن يـُْعَمل وال لشعبة االستئناف، االبتدائية  إطار يف يف الدوائر ر حاليًا الدعم املوفَّ معظُم يف الشعبة االبتدائية ذا

أدناه.املساعدة املؤقتة العامة ، على النحو املبنيَّ 

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة 

عشرة وظيفة هي وظيفة مستشار قانوين (من الرتبة مخسيتألف مالك موظفي الشعبة االبتدائية من - ١٩٠
ملوظفنيوأربع وظائفبني ملساعدة القضاة، دت) من٣- )، وسبع وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٤- ف
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وبالنظر إىل عبء . رأ)-ع، وثالث وظائف ملساعدين إداريني (من الرتبة خ)٢٥()٢-(من الرتبة فنيمعاوننيقانوني52
املتعلق بالقضايا الذي يتوجب النهوض به حالياً، يقوم عدد من موظفي الشعبة التمهيدية يف الوقت الكبريالعمل

.احلاضر أيضاً مبساعدة الشعبة االبتدائية متفرغني لذلك أو قائمني به جلزء من الوقت

الث قضايابيد أن الضغط على املوارد من املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة سيتزايد أكثر ألن مثة ث-١٩١
من (. ويُتوقع أن يساعد رئيس الدوائر (انظر ما تقدَّم)٢٠١٧يف عام حملاكمة اجلساتمرحلة فيهاستُبـَْلغمعقَّدة

يف جمال إسداء املشورة القانونية الرفيعة (اليت ال يوفرها حالياً حمدودة بتعزيز ما للشعب حاليًا من قدرة )٥- الرتبة ف
إطار املهام املنوطة بوظيفته. لكن عمل الشعبة سيظل يتوقف إىل حد كبري على ) يف٤- إال موظف من الرتبة ف

ومعظمه على شكل ٣- توفر الدعم الكايف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، بعضه على شكل موظفني من الرتبة ف
.٢- موظفني من الرتبة ف

املساعدة املؤقتة العامة

. وبالنظر إىل عبء العمل اإلمجايل املتوقَّع، ستلزم املوارد )٢٦(العامةما من تغري يف مقدار املساعدة املؤقتة -١٩٢
:٢٠١٦التالية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، استناداً إىل املوارد املعتمدة يف امليزانية الربناجمية لعام 

. على غرار شهرًا لكل منهما (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٣- موظفان قانونيان (من الرتبة ف)أ(
) يف إطار املساعدة ٣-موظف (من الرتبة فشهراً من عمل ٢٤ما يعادل السنوات السابقة سيظل يلزم 

أكربَ قانوننينيمبوظفنظرًا إىل استمرار احلاجة إىل تعزيز األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائيةاملؤقتة العامة 
.يف القضايا احلاليةحمدَّدة الطابعويل مهام لتنسيق األفرقة الصغرية واإلشراف عليها وتخربًة 

إمجالية ملدةُتسد تكاليفهم ) ٢-/ف١-(من الرتبة فني/معاونينمساعدنيقانونينيموظفمثانية)ب(
. إن جمموع هذه الوظائف سيتيح دعم كل من احملاكمات (متطلب مستمر)شهر عمل٩٦مقدارها

موظف إضايف التقين مع على املستوىموظفني قانونينيمخسةيعادل يف املتوسطمبا الثالثالناشطة 
إجراءات ) للنهوض بأودكاملبدوام  العامل من معادالت املوظف الواحد ١,٠(٢-الرتبة فواحد من 

ومثة قسط من فرتة الستة والتسعني شهرًا من شهور العمل مقداره ستة جرب األضرار احلالية واملتوقعة. 
سبق أن أُقّر من أجل ٢-/ف١-إطار املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة فأشهر من عمل املوظفني يف 

مث نُقل من هذه الدائرة إىل الدائرة االبتدائية.٢٠١٦الدائرة التمهيدية يف عام 

إطار املساعدة املؤقتة العامة توفريها يف املستمر٢-اإلضافية من الرتبة فالوظائفوسُيحتاج إىل -١٩٣
اليت تقدمها األطراف؛ التحليل القانوين ملشاريع اجلّمة دة منها: حتليل وتلخيص األدلة بأنشطة حمدَّ لالضطالع

عمق بشأن القوانني الواجب املبحث الالقرارات بشأن كل مسألة قد تربز خالل اإلجراءات وإعداد هذه املشاريع؛ 
ا، وبشأن املسائل اإلجرائية ؛ حتليل املسائل املثارة يف اإلجراءاتوغريها من تطبيقها على اجلرائم املتهم بارتكا

ين عليهم ا إجراءات هذه ملخَّصات؛ حضور جلسات احملاكمة وإعداد جلرب أضرارهملطلبات اليت يقدمها ا

معين ملساعدواحدةوظيفة‘٢’ثابتتني، ووظيفتنيإىلعامةمؤقتةمساعدةوظيفيتمنحتويلهمامت حديثاً وظيفتني‘١’الرقم:هذايشمل)٢٥(
.رأ- عخرتبتهاكانتتصنيفهاأعيدبالبحوث

منالقضائيةاهليئةحصةجممللكنالعامةاملؤقتةاملساعدةمواردمنأشهرستةيعادلمااالبتدائيةالشعبةإىلالتمهيديةالشعبةمننُقل)٢٦(
.٢٠١٦لعاماملعتمدةحصتهاإىلبالقياستغيريدونظلالعامةاملؤقتةاملساعدة
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اجللسات؛ االرتباط بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني؛ إعداد مشاريع التعليمات اليت تصدرها الدائرة؛ مساعدة 53
.املتعلقة باجلانب القانوين وباجلانب الوقائعيةالنهائياألحكاممن أقسام القضاة يف إعداد أجزاء 

شعبة االستئناف

املقدِّمة

احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية اليت ةرئيسيهيةتتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض-١٩٤
تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات القاضية بالتربئة 
اية احملاكمة، ويف دعاوى  أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، وما ميكن أن يتخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف 

تخذ خالل اإلجراءات. وتنطوي دعاوى التمهيدي لقرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ االستئناف
بكثري من عبء العمل الذي تنطوي عليه دعاوى االستئناف رباالستئناف النهائي على عبء عمل أك

ألدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا يف ذلك ا
ميكن أن تثري بعض دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقدة وهامة وميكن أن هأدلة إضافية. ويف الوقت نفس

. كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل )٢٧(يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء
طلبات تقليص العقوبة.

االفرتاضات املتعلقة باألنشطة

النظر يف دعاوى استئناف لقرارات اإلدانة واحلكم ٢٠١٧يُتوقع أن تواصل دائرة االستئناف يف عام -١٩٥
. ويُتوقع أن ال يغلق باب تقدمي اإلفادات الكتابية والشفوية يف مببابالعقوبة الصادرة عن الدائرة االبتدائية يف قضية 

مع العلم بأن ملف القضية الذي يشمل مثاين سنوات من ٢٠١٧إال خالل عام دعاوى االستئناف ذات الصلة
اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، واألدلة املستند إليها يف قرار اإلدانة، من الضخامة مبكان. وبالنظر إىل 

وى االستئناف املعنية كبرياً.هذا التعقيد الذي يعرتي القضية فإن من املنتظر أن يكون عبء العمل الناجم عن دعا

ويُفرتض أنه ستودع دعاوى استئناف حلكم اإلدانة وللقرارات ذات الصلة املتوقَّع أن تصدر يف عام -١٩٦
ة بإقامة العدل). وعليه (جرائم خملِّ ٧٠، إن ُوجد أي منها، يف إجراءات الدعوى على مببا مبوجب املادة٢٠١٦

يف دعاوى االستئناف هذه املنتظر أن تكون مستفيضة ألسباب ٢٠١٧فإن دائرة االستئناف ستنظر خالل عام 
يتصدَّرها عدد املتهمني (مخسة).

كما قد يتعنيَّ على دائرة االستئناف أن تنظر يف دعاوى استئناف القرار/األمر جبرب األضرار يف قضية -١٩٧
ن تفضي إجراءات جرب األضرار . وقد ميكن أيضًا أ٢٠١٦/٢٠١٧، املتوقع صدوره يف عام مبباويف قضية كاتـَْنغا

.٢٠١٧إىل مزيد من التقاضي يف الدرجة االستئنافية يف عام لوبـَْنغايف قضية 

التمهيديةالدائرةقرارليبيااستئنافبشأناحلكمالسنوسي،اهللاوعبدالقذايفاإلسالمسيفضداملّدعي العامقضيةاملثالسبيلعلىانظر)٢٧(
الوثيقة،٢٠١٤مايو/أيار٢١،"القذايفاإلسالمسيفقضيةمقبوليةبشأنقرار"بعنوان٢٠١٣مايو/أيار٣١يفالصادراألوىل

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB.
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ويُفرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن شىت دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي -54١٩٨
. وهلذا )٢٨(نفيذ اإلجراءات تزامنياً أعلى منه فيما خيص السنوات السابقة، وأن يتعنيَّ ت٢٠١٧فيما خيص عام 

السبب سيتعني أن يعمل موظفون إضافيون من الشعب األخرى خالل فرتات معينة على دعاوى االستئناف بغية 
تناوهلا بأسرع ما ميكن.

الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

الوظائف يف شعبة االستئناف من عشر وظائف من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة هي مالكتألف ي-١٩٩
نيوظفملتان)، ووظيف٣- )، ومخس وظائف ملوظفني قانونيني (من الرتبة ف٤- وظيفة مستشار قانوين (من الرتبة ف

.رأ)- عملساعدين إداريني (من الرتبة خووظيفتان، )٢٩()٢- (من الرتبة فنيمعاوننيقانوني

املساعدة املؤقتة العامة

بالنظر إىل االفرتاضات املتعلقة بعبء العمل يف عام . و )٣٠(ما من تغري يف مقدار املساعدة املؤقتة العامة-٢٠٠
للنهوض ٢- وف٣- فتنيالرتبمن موظفني من الفئة الفنية عشرة، سُيحتاج إىل ما ال يقل جمموعه عن ٢٠١٧

قد يلزم يف بعض األوقات موظفون إضافيون من ؛ و بأود دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي
ميكن أن يُنتدبوا مبرونة من شعب أخرى. إن هذه االفرتاضات جتعل مواصلة توفري ما سبق إقراره ٣- /ف٢- الرتبة ف

امة أمرًا أساسيًا لنجاعة عمل شعبة االستئناف. أما املوارد املعنية املطلوب من املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة الع
:توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فهي

؛شهراً لكل منهما (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٣- موظفان قانونيان (من الرتبة ف)أ(

. )مستمرشهراً (متطلب ١٢)، ملده ٢- قانوين معاون (من الرتبة فموظف)ب(

يف ضوء عبء العمل املتوقع ستظل شعبة االستئناف حتتاج إىل موظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من و -٢٠١
دعاوى وال سيما دعاوى االستئنافللنهوض بأود شهراً ١٢ملدة ٢- من الرتبة فو شهراً ٢٤ملدة ٣- الرتبة ف

املتعلقة جبرب األضرار اليت ُحيتمل أن تقام يف قضية دعاوى االستئناف وآخرين و مبباوقضية مببااالستئناف يف قضية 
.ىل عبء العمل املتأيت عن دعاوى االستئناف التمهيديإإضافةً ،مبباوقضية لوبـَْنغاوقضية كاتـَْنغا

ا يف الدوائر -٢٠٢ إن املهام املعتادة للموظفني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة متاثل إىل حد بعيد املهام املضطلع 
: إجراء البحوث القانونية املعمقة يف وهي تشمل على سبيل الذكر ال احلصر ما يليهيدية والدوائر االبتدائية، التم

تقييم وتلخيص مذكرات األطراف يف دعاوى االستئناف؛ و املسائل اجلوهرية واإلجرائية املثارة يف إطار االستئناف؛ 
االرتباط مع قلم احملكمة و ت املتخذة يف دعاوى االستئناف؛ امساعدة القضاة يف إعداد نصوص أجزاء من القرار و 

.يف زهاء مثاين دعاوى استئنافمن حيث اجلوهريتعنيَّ كل عام النظرأنتوقعميكن)٢٨(
.رأ-عخرتبتهاكانتتصنيفهاأعيدبالبحوثمعينملساعدواحدةيشمل هذا الرقم وظيفة)٢٩(
منالقضائيةاهليئةحصةجممللكنالعامةاملؤقتةاملساعدةمواردمنأشهرستةيعادلمااالبتدائيةالشعبةإىلالتمهيديةالشعبةمننُقل)٣٠(

.٢٠١٦لعاماملعتمدةحصتهاإىلبالقياستغيريدونظلالعامةاملؤقتةاملساعدة
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إعداد وتقدمي الدعم للجلسات يف إطار و املشاركة يف اجتماعات القضاة؛ و واألطراف واملشاركني حبسب االقتضاء؛ 55
م لذلك.دعاوى االستئناف ضمن احملكمة ؛ والعمل مع آحاد قضاة شعبة االستئناف على أساس انتدا

ألف يورو٢٣,٠المتصلة بالعاملينالموارد غير 

املطلوب على هاينطوي مبلغو ؛ تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب-٢٠٣
ووفقاً ). تعزى إىل ازدياد االحتياجات إىل التدريب (انظر أدناهيف املئة)٥٣,٣يورو (آالف٦,٠امقدارهزيادة

ا اجلمعية، أُدرجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية هيئة لتوصيات اللجنة، كما  أقر
.)٣١(الرئاسة

ا قضاة ومل يُرصد خمصَّص لسد تكاليف أي زيارة موقعية - ٢٠٤ .٢٠١٧يف عام يقوم 

ألف يورو١,٠الضيافة

مطلوبوهو ، ٢٠١٦بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد فيما خيص عام يبقى املبلغ املطلوب دون تغيري -٢٠٥
ا الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار  لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقوم 

.الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية الدولية

ألف يورو٢٢,٠التدريب

لسد بصورة رئيسية يلزم هو يف املئة) و ٣٧,٥يورو (آالف٦,٠امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٢٠٦
ا نظرًا إىل متطلبات حمدَّدة يف جمال ةالقدر حتسني املعرفة باللغة الفرنسية و إىل التدريب الرامي تكاليف  على التحرير 

تدريب موظفي الدوائر فيما يتعلق بالشؤون به حاليًا يف الشعب الثالث مجيعاً، و العمل املتعلق بالقضايا املضطلع 
القانونية التخصصية، وال سّيما يف جماالت القانون اإلنساين الدويل، والقانون اجلنائي الدويل، وقانون حقوق االنسان، 

واملستجدات من قبيل تناول األدلة تناوالً إلكرتونياً أو رقمياً.

لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20(٢٠١٠... الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة )٣١( لد الثاين، اجلزء باء-)، ا ، ١-دال- ٢- هاء، وا
. ٨٣الفقرة 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ١٢٠٠البرنامج:٨الجدول56

١٢٠٠
الدوائر

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٤القضاة ٩٠٣,٤٦١,٣٤ ٩٦٤,٧٥ ٣٤١,١٥٨٠,٩١٠,٩٥ ٩٢٢,٠

٣املوظفون من الفئة الفنية ٥٣٠,٦١١٤,٢٣,٢٣ ٦٤٤,٨
٥٤٩,١٥٤٩,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٠٦٠,١٣ ٠٦٠,١٤ ٠٧٩,٧١١٤,٢٢,٨٤ ١٩٣,٩

١املساعدة املؤقتة العامة ٢٠٠,٠٥٦,٥١ ٢٥٦,٥١ ٣٥٥,٠٣٣,١٢,٤١ ٣٨٨,١
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٢٠٠,٠٥٦,٥١ ٢٥٦,٥١ ٣٥٥,٠٣٣,١٢,٤١ ٣٨٨,١

السفر
٠,٢٠,٢١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٩,٨٩,٨١٦,٠٦,٠٣٧,٥٢٢,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ا

١٠,٠١٠,٠١٧,٠٦,٠٣٥,٣٢٣,٠بالعاملني
٩المجموع ١٧٣,٥١١٧,٨٩ ٢٩١,٣١٠ ٧٩٢,٨٧٣٤,٢٦,٨١١ ٥٢٧,٠

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ١٢٠٠البرنامج:٩الجدول

١٢٠٠
الدوائر

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

مساعد
-مد
٢

-مد
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٨٨٤٠-٣٢-٢٢١٨١٠----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٨٨٤٠-٣٢-٢٢١٨١٠----المجموع
وظائف المساعدة 

المؤقتة العامة (معاِدالتها 
بدوام كامل)

١٣,٠٠---١٣,٠٠-٤,٠٠٩,٠٠------الوظائف القائمة
--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------ائف احملوَّلةالوظ

١٣,٠٠---١٣,٠٠-٤,٠٠٩,٠٠------المجموع
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مكتب االتصال القائم في نيويورك–مكاتب االتصال:١٣٠٠البرنامجب-57٣

المقدِّمة

يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز التفاعل بني احملكمة -٢٠٧
. ويثابر هذا املكتب على التواصل اجلهتنيوتيسري التعاون بنيوبراجمها وصناديقها ومكاتبها، وبني األمم املتحدة 

بغية تذليل مسائل التعاون االشتغايل واستطالع هاوبراجمها وصناديقها ومكاتبمع األمانة العامة لألمم املتحدة 
والدول لألمم املتحدة يتواصل مع شىت األجهزة السياسية سبل تعزيز التعاون بني املنظمتني. كما إن هذا املكتب 

يف األمم املستجدات من باحملكمة يتصلمايتابع األعضاء فيها، وميثِّل احملكمة يف االجتماعات ذات الصلة، و 
ا عند اللزوماملتحدة  .ويقوم باإلبالغ عنها، متدخًال يف شأ

ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود هذا املكتب من الناحية اإلدارية فإنه خيدم وميثل مجيع أجهزة -٢٠٨
ا يف األمم اواالشتغايل اإلمدادي العملي اإلداري و مًا الدعم احملكمة، مقدِّ  .ملتحدةلشىت األنشطة اليت تضطلع 

احملكمة يف الصادرة عناحملدَّثةوالتقاريرمكتب االتصال القائم يف نيويورك املعلومات يعمِّموعالوة على ذلك 
للمستجدات ذات بةً مواكِ الوفود وغريها من اجلهات صاحبة الشأن أوساط األمم املتحدة يف نيويورك، لكي تظل 

ل القائم يف نيويورك أيضًا دعمًا إمداديًا للمحكمة وميثلها يف الصلة اليت تشهدها احملكمة. ويقدم مكتب االتصا
سائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تعقد يف اجتماعات االجتماعات اليت تعقد فيما بني دورات مكتب اجلمعية و 

.نيويورك

األهداف

ومكاتبها؛ والعمل على تعزيز تيسري التعاون الفّعال بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها )١(
الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن يف 

نيويورك.

ا الفرعية.)٢( اإلسهام يف زيادة فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف وهيئا

ب وفريق نيويورك العامل.تقدمي الدعم اإلمدادي والعملي للجمعية واملكت)٣(

ألف يورو٤٠٠,٣موارد الميزانية

.يف املئة)٨,٢ألف يورو (٣٠,٤امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٢٠٩

ألف يورو٢٨٧,٨الموارد من الموظفين

زيادةينطوي املبلغ املطلوب على و .يضم مالك موظفي مكتب االتصال يف نيويورك وظيفتني ثابتتني-٢١٠
.يف املئة)٣,٧يورو (آالف١٠,٢امقداره
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ألف يورو٢٨٧,٨الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة58

)، الذي يهتم بكل ٥-يعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حاليًا رئيسه (موظف من الفئة ف- ٢١١
يقدم الدعم بشأن مجيع الشؤون ر أ)-العمل اجلوهري الذي يقوم به املكتب، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع

القيام ونظرًا إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف هذا املكتب، يركز رئيسه على أهم املهام: .اإلدارية واإلمدادية
األكثر استعجاالً، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية والشبكات طلبات التعاونفيما يتعلق بتابعة مع األمم املتحدة بامل

م احملكمة غري  الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم املتحدة اليت 
وإبالغ احملكمة عنها، وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة للمنظمة.

ألف يورو١١٢,٥الموارد غير المتصلة بالعاملين

تصلة املوارد غري املتلزم . و يف املئة)٢١,٩ألف يورو (٢٠,٢امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٢١٢
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، 

عام وتُعزى هذه الزيادة إىل أنه تعنيَّ على مكتب االتصال القائم يف نيويورك أن ينتقل يف. وتكاليف اللوازم واملواد
ظ كلفة، بسبب زيادة أسعار استئجار هذه األحياز يف ٢٠١٦ إىل حيز مكتيب آخر وفق عقد إجيار جديد أ
نيويورك.

آالف يورو٤,١السفر

بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي يف املئة)٥,١يورو (٢٠٠امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٢١٣
.إىل مقر احملكمة يف الهاية واحدةيلزم لسد تكاليف سفر وهو ، ٢٠١٦اعُتمد فيما خيص عام 

ألف يورو١,٠الضيافة

.٢٠١٦بالقياس إىل عام املبلغ املطلوبيفال تغري -٢١٤

آالف يورو٥,٠اخلدمات التعاقدية

، وهو يلزم لسد ٢٠١٦بالقياس إىل املبلغ املناظر الذي اعُتمد فيما خيص عام ال تغري يف املبلغ املطلوب-٢١٥
.قانونية بشأن أمور منها عقد اإلجيارالشورة املإسداء مواصلة تكاليف 

ألف يورو٩٧,٤النفقات التشغيلية العامة

لزم لسد تكاليف ، وهو ييف املئة)٢٥,٨ألف يورو (٢٠,٠امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٢١٦
لتحمُّل زيادة يف اإلجيار لسد تكاليف إجيار املباين. وقد زيدت املخصَّصات إجيار املباين والتكاليف املكتبية اجلارية

إثر تغيريات يف ملكية وإدارة مبىن املكاتب الذي يقع فيه مقر مكتب االتصال.

آالف يورو٥,٠اللوازم واملواد

.املبلغ املطلوب وهو يلزم لشراء لوازم مكتبيةيفال تغري -٢١٧
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٢٠١٧المقترحة لعام : الميزانية ١٣٠٠البرنامج:١٠الجدول59

١٣٠٠
مكاتب االتصال

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
القضاة

٢٠٢,٧٨,٤٤,١٢١١,١املوظفون من الفئة الفنية
٧٤,٩١,٨٢,٤٧٦,٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٨٤,٨٢٨٤,٨٢٧٧,٦١٠,٢٣,٧٢٨٧,٨ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٤,٧٤,٧٣,٩٠,٢٥,١٤,١السفر
١,٠١,٠الضيافة

٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب
االستشاريوناخلرباء 

٤٩,٠٤٩,٠٧٧,٤٢٠,٠٢٥,٨٩٧,٤النفقات التشغيلية العامة
١,١١,١٥,٠٥,٠اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٥٤,٨٥٤,٨٩٢,٣٢٠,٢٢١,٩١١٢,٥بالعاملني
٣٣٩,٦٣٣٩,٦٣٦٩,٩٣٠,٤٨,٢٤٠٠,٣المجموع

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ١٣٠٠البرنامج:١١الجدول

١٣١٠
تب االتصالامك

وكيل 
أمني عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الثابتةالوظائف 
١١٢-١----١----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١١٢-١----١----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

كامل)العامة (معاِدالتها بدوام  
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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: مكتب المّدعي العامالثانيالبرنامج الرئيسي-باء60

المقدِّمة

حتديد ،)٣٢(٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةاالسرتاتيجيةاخلطة، يف تنفيذ")املكتب("املّدعي العاممكتبواصل-٢١٨
.درجات األولوية بإقامة التوازن على أفضل وجه ممكن بني املتطلبات التشغيلية واملوارد اليت تتيحها الدول األطراف

استعماله املوارد إلجناز العمل اجلاري واستيعاب عبء ويتحلى املكتب بأقصى قدر ممكن من املرونة يف -٢١٩
العمل املتأيت عن القضايا اجلديدة اليت ُتسرتعى عنايته إليها. بيد أنه جيب أن تتوفر له القدرة الالزمة للتحرك 

الناجع والفعال يف احلاالت اليت يتدخل فيها.

يت بلغت مرحلة احملاكمة حيظى بأعلى ويظل النهوض بأود القضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو ال-٢٢٠
درجة من درجات األولوية لدى مكتب املّدعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاً، بالنظر إىل أن احملكمة غالبًا ما 
تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبٍة بالَغ التقلب، الرتكيُز على عمليات التحقيق الناشط وختصيُص املوارد هلا 

دة من الفرص الساحنة عندما يبقى ذلك ممكناً. بغية االستفا

لقد دعمت الدول األطراف املكتب وتنفيذ خطته االسرتاتيجية من خالل زيادة املوارد اليت توفرها له. وقد -٢٢١
سهَّلت هذه الزيادة فعًال اجلهود اليت يبذهلا املكتب للبدء يف جتهيز أفرقته باملالك املناسب من املوظفني، ومجع أدلة 

م مبزيد من التنوع، والسهر بوجه عام على إجراء عمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة هي أكثر اتسامًا بالفعالية تتس
والنجاعة.

.ICC-ASP/14/22الوثيقة (٣٢)
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بيد أنه يتعنيَّ على املكتب أن يثابر على إعادة النظر يف درجات األولوية املسندة إىل أعماله ويف تراتب -61٢٢٢
ه على أفضل وجه، مع السعي بقدر املستطاع إىل تلبية سائر األنشطة العاجلة لكي يستعمل املوارد املتاحة ل

املتطلبات اليت ما تنفك توجَّه إليه.

وحقًا إن دعاواه السبيل إىل تعزيز مصداقية احملكمة والوفاء بوعده بإحقاق احلق.يفويُعد جناح املكتب-٢٢٣
.إجيابيةاستثمار الدول األطراف يف احملكمة آخذ يف إيتاء عوائد

الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف ٢٠١٥-٢٠١٢اخلطة االسرتاتيجية للفرتة فتقييم تنفيذ -٢٢٤
ا األخرية اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل  يبنيِّ أن هذه اخلطة آتت نتائج إجيابية.)٣٣(٢٠١٦دور

خطته االسرتاتيجية إىل جناح تنفيذ ٢٠١٨-٢٠١٦وُيستند يف خطة املكتب االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة -٢٢٥
مع اإلبقاء على التحوُّل يف سياسة املقاضاة، ما تبني على الصعيد العملي أنه يؤيت نتائج ٢٠١٥-٢٠١٢للفرتة 

إجيابية ملموسة.

ا ٢٠١٦وقد شهد عام -٢٢٦ عدداً من املنجزات املتميِّزة، منها منجزات مل ُحتقَّق إال مؤخَّراً لكن من الواضح أ
ا ذات شأن فيما خيص مكتب ٢٠١٣يجية اليت طُبقت منذ عام تأيت نتيجة لالسرتات ، وهي منجزات تبنيَّ أ

:املدَّعي العام

ال: أفضت )أ( الشروع يف ست عمليات تدارس أويل جديدة وإجناز ست عمليات أخرى يف هذا ا
طى؛ ويف احلالة يف ثالث منها إىل فتح حتقيق: يف احلالة يف مايل؛ ويف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوس

؛جورجيا

: أكد هذا القرار أمهية املسؤولية املتأتية عن القيادة من الناحية مبباصدور احلكم يف قضية )ب(
القانونية؛ والبعد املتمثل يف كون عمل املكتب يطال اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق؛ والغاية 

؛باحملكمة يف إطار واليتهاالوقائية املنشودة من املهام املنوطة 

: يؤكِّد اعتماد التهم املعنية ما تتسم به عمليات أُْنغويناعتماد عريضة التهم املوسَّعة يف قضية )ج(
التحقيق اليت جيريها املكتب من جناعة وما تنم عنه من مراس مهين، كما يؤكِّد إمكاَن العمل للوصول 

، ويبنيِّ أمهية ما تشتمل عليه هذه القضية من عناصر متعلقة سريعاً إىل مرحلة احملاكمة يف القضايا الساكنة
؛بتجنيد األطفال واجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق

: سيكون العتماد التهم يف هذه القضية أثر كبري يف تناول تدمري املهدياعتماد التهم يف قضية )د(
املتهم إىل أنه يرغب يف االعرتاف بذنبه، فإن املمتلكات الثقافية باعتباره جرمية حرب. وبعد أن أشار

من نظام روما األساسي؛٦٥ذلك سيتيح للمحكمة أيضاً فرصتها اهلامة األوىل لتطبيق املادة 

من النظام ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة مببا وآخرينسرعة إجناز النظر يف األدلة يف قضية )ه(
ة املتأتية عن التحقيق اجلنائي العلمي املستند إىل تكنولوجيا األساسي): ُقدِّمت مقادير طائلة من األدل

املعلومات، وأدلة وثائقية، وغريها من أشكال األدلة املتنوعة غري املستندة إىل إفادات الشهود؛

ا تقدمي أدلة االدِّعاء يف قضية )و( ؛وقضية اْغَبغبو واْبليه غوديهاْنتاَغْنداالسالسة النسبية اليت اّتسم 

.٢٠١٦آذار/مارس ٧املؤرخة بـCBF/26/6الوثيقة )٣٣(
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م الوطيد يف عمليات التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، اليت تظل ُيستفاد التقد)ز(62
.فيها من الزخم املتأيت عن حسن تعاون هذا البلد وتعاون شىت األطراف الدولية الفاعلة

:كما حتققت جناحات أخرى، نامجة عن حتسني اإلدارة وفعالية العمل-٢٢٧

السنوي للمكتب بل وختطيها؛حتقيق افرتاضات النشاط )أ(

نشر قيم املكتب األساسية املتمثلة يف التفاين والنزاهة واالحرتام؛)ب(

حتسني إدماج األفرقة املتكاملة وعملها وتوظيف املزيد من كبار القانونيني املعنيني باإلجراءات )ج(
االبتدائية لكي يتولوا قيادة هذه األفرقة؛

ويل، ما أسهم يف زيادة األثر الوقائي للمكتب؛حتسني التواصل يف سريورة التدارس األ)د(

ا شعبة التحقيق: إنشاء قسم حتليل )ه( ترشيد بىن املكتب لتعزيز فعاليته (مثل التغيريات اليت شهد
))؛FSS) وقسم علوم التحقيق اجلنائي (IASعمليات التحقيق (

توفري جلسات التدريب على النحو املخطَّط له؛)و(

ملكتب لرصد التقدم يف أداء املكتب من خالل جمموعة من املؤشرات؛إعداد "لوحة قيادة" أداء ا)ز(

) التابع IMSSاالستثمار يف التكنولوجيات اجلديدة بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات ()ح(
لقلم احملكمة للتكفل باستدامة املشاريع االشتغالية واملالية الطويلة األجل والتوافق مع البنية التحتية العامة 

كمة؛للمح

تنويع مجع األدلة؛)ط(

وضع معايري للعمل التحقيقي عالية املستوى؛)ي(

وضع وتنفيذ سياسات تؤيت مزيداً من الشفافية والربوز للعيان فيما يتعلق بأولويات املكتب وميكن )ك(
أيضًا أن تساعد يف اجلهود املبذولة على املستوى الوطين (مثل السياسة املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم 

جلنسانية املنطَلق، ومشروع السياسة اخلاصة باألطفال، ومشروع سياسة انتقاء القضايا وحتديد درجات ا
ا). أولويا

:يظل مستنداً إىل منطلَقْني مرتابَطْني ٢٠١٧إن املقرتح املتعلق مبيزانية املكتب لعام -٢٢٨

؛٢٠١٨-٢٠١٦خطة املكتب االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة )أ(

.تقييماً حقيقياً وواقعياً ٢٠١٧املكتب إىل املوارد فيما خيص عام تقييم احتياجات )ب(

أما. أدائهومبؤشراتومبيزانيتهاالسرتاتيجيةاحلالية خبطتهاملقرتحةاملكتبميزانيةنطاقيفمتاماً ُأخذلقد-٢٢٩
الثالثاالسرتاتيجيةللغاياتالرفيعاملستوىعلىإالُحيقَّقفلممجعاءللمحكمةاالسرتاتيجيةاخلطةمعالتكامل
.التدارسقيدوشكلهاحمتواهاكونإىلبالنظروذلك
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تدخله يف علىالطلبيليبلكياملكتبإليهاحيتاجاليتللمواردواقعيتقييمإىلاملطلوبةامليزانيةوتستند-63٢٣٠
. ٢٠١٧عام

موع٢٠١٦احملك الربناجمية املقرتحة٢٠١٧يزانية عامملا
)٣٤(٤٦٥٥٠٠شهراً ١٢ط لعقدها خالل فرتة املخطَّ عدد جلسات احملكمة

)٣٥(٨٩عدد احلاالت 

)٣٦(٤,٥٦عدد عمليات التحقيق الناشط

م فيها  )٣٧(٩٩عدد القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه 

)٣٨(٩٩عدد عمليات التدارس األويل

باإلجراءات املعنية ملكتب املّدعي العام)التابعة (فرقة األعدد 
االبتدائية

٣٩(٥٣(

١٢عدد دعاوى االستئناف النهائي

املكتب العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من احلاجة ويواصل-٢٣١
فيما خيص اً أساسيأمراً يظل األويل إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس 

.النهوض باإلجراءات الوطنية

وعلى حنو مماثل سيسعى املكتب إىل تقليص احلاجة إىل تدخله املباشر يف القضايا اليت تشمل جرائم خمّلة -٢٣٢
من نظام روما األساسي.٧٠بإقامة العدل منصوص عليها يف املادة 

مبوجب نظام روما األساسي وضرورة تركيز إن املكتب، واضعاً نصب عينيه املهام املنوطة به يف إطار واليته -٢٣٣
من النظام األساسي إال ٧٠جهوده على املقاضاة يف اجلرائم الكربى، لن يستعني بإجراءات املقاضاة مبوجب املادة 

تبعًا ملا ملمارسة التأثري املفسد على إقامة العدل من وقع على قضية معيَّنة تنظر فيها احملكمة وعندما يرتئي أنه ال 
)(ب) من ٤(٧٠تناول اجلرائم املعنية على املستوى الوطين على حنو سليم. وسيظل املكتب، عمًال باملادة ميكن

بالنظر إىل عدد قضاة احملكمة، وإىل أن نظام روما األساسي ال جييز للقاضي الذي يكون قد شارك يف اإلجراءات التمهيدية املتعلقة بقضية)٣٤(
ا، وإىل توفُّر ثالث قاعات جللسات احملاكمة يف املباين الدائمة اجل ة للمحكمة، فإن ديدمعيَّنة أن يشارك يف اإلجراءات االبتدائية املتعلقة بالقضية ذا

ولة. ولذا القضاة املشاركني يف أكثر من حماكمة واحدة لن يتمكنوا يف الواقع من املشاركة يف النظر يف قضيتني منفصلتني يف اليوم نفسه لفرتات مط
فإن اجلدول الزمين للجلسات قد ُسوِّي على النحو التايل:

ابيع مث تتوقف ملدة أسبوع واحد؛النطاق الزمين النعقاد اجللسات: تنعقد ملدة مخسة أس•
موع لقاعات احملاكمة الثالث كحد أقصى).٥٠٠= ٣للقاعة ١٦٠+ ٢للقاعة ١٦٥+ ١للقاعة ١٧٥عدد أيام انعقاد اجللسات: • (ا
مجهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور بالسودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندا، جورجيا.)٣٥(
ماة احلالة الثانية (ب) (امليليشيا املس-احلالة الثانية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا")؛ مجهورية أفريقيا الوسطى - مجهورية أفريقيا الوسطى )٣٦(

؛ جورجيا.٣؛ السودان؛ ليبيا ٢باالكا")؛ كوت ديفوار - "أنيت
،  ٤و٣مكرَّرًا (سيمون اْغبَـْغبو)، مجهورية الكونغو الدميقراطية ١، كوت ديفوار ٣، السودان ٤و٢، السودان ١، السودان ٢، ليبيا ١ليبيا )٣٧(

ي)، أوغندا (قضية كوين).من النظام األساس٧٠كينيا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
أفغانستان، بوروندي، كولومبيا، غينيا، العراق، نيجرييا، فلسطني، جزر القمر، أوكرانيا.)٣٨(
(قضية بوسكو انْتاَغْندا)، أوغندا (قضية دومنيك ٦(قضية لوران اْغبَـْغبو وشارل ابْليه غوديه)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية ١كوت ديفوار )٣٩(

ئية فيما خيص مكتب املّدعي العام، ليس هناك فرق يف تشكيل الفريق (وبالتايل يف أثر ذلك املايل) بني األفرقة املعنية باإلجراءات االبتداأُنغوين).
املنخرطة يف العمل يف إطار جلسات احملاكمة واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية املنخرطة يف اإلعداد للمحاكمات.
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) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ٢(١٦٢النظام األساسي، ونظرًا إىل املعايري املنصوص عليها يف القاعدة 64
طنية املختصة التحقيق واملقاضاة يف هذه القضايا.يتشاور مع الدول املعنية بشأن إمكان أن ُجتري السلطات الو 

ا فيما خيص عام -٢٣٤ تُزاد ميزانية املكتب زيادة ٢٠١٧واستنادًا إىل األنشطة الالزمة املزَمع االضطالع 
املئة. يف٧,٠ألف يورو) ونسبتها ٢٨٠,١٤٦ألف يورو إىل ٢٣٣,٧٤٣يورو (من ألف ٠٤٦,٥٣مقدارها 

خَّصاً للزيادة حبسب بنود امليزانية الرئيسية:ويهيئ اجلدول أدناه مل

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المّدعي العام

٢٠١٦امليزانية املعتمدة لعام 
بآالف اليوروات)(

٢٠١٧لعام املقرتحةامليزانيةالتغّري يف املوارد
بآالف اليوروات)( نسبته املئويةمقداره

٢٣تكاليف املوظفني ٨٩٨,٨٧ ١٨٠,٤٣٠,٠٣١ ٠٧٩,٢
١٥سائر تكاليف العاملني ٤-٣٠٩,٠ ٣٠,٢١٠-٦٢١,٣ ٦٨٧,٧

٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠٢٥,٩٤٨٧,٤١٢,١٤ ٥١٣,٣
٤٣المجموع ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

املعنينياملوظفنيتوزيعإىل أقصى مدى ممكن وأعاداملتوفرةاملوارداستخدامإىلاملكتبلقد سعى-٢٣٥
.فعاليتهاوتزداداألفرقةتتعززحبيثالناشطةوالتحقيقاتباحملاكماتيُعنوالكياملختتمةباألنشطة

تكاليفهااليت ُسدَّتجورجيا،يفاحلالةيفالتحقيقعملية٢٠١٧لعامامليزانيةمقرتحيفوقد أُدجمت اآلن-٢٣٦
.٢٠١٦عاميفالطوارئبصندوقباالستعانة

، على حنو يسلِّط ٢٠١٧التكاليف اليت أثَّرت يف مقرتح امليزانية لعام مسبِّباتويبنيِّ اجلدول التايل أهم -٢٣٧
الضوء على ما ترتب عليها من حاالت زيادة ومن حاالت نقصان:

بآالف اليوروات)(األثر الفرق٢٠١٦٢٠١٧مسبِّبات التكاليف
مسبِّبات التكاليف االشتغالية

١,٥+٤,٥٦عمليات التحقيق الناشط
٣جورجيا ٨١٦,٣

١األفرقة األخرى ٢٤٣,٠
٢-٢-٥٣احملاكمات ٣٦٣,٠

٤٨٧,٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني
موع الفرعي ٣تكاليف االشتغاليةملسبِّبات الا ١٨٣,٧

االشتغاليةغير مسبِّبات التكاليف 
٦٦٢,١تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة

٧٩٩,٤-حتويل الوظائف
موع الفرعي ١٣٧,٢-سبِّبات التكاليف غري االشتغاليةملا
٣المجموع العام ٠٤٦,٥

(كما يظهر يف اجلدول أعاله يف صف ٢٠١٧االشتغالية لعام مسبِّبات التكاليفويبلغ صايف أثر -٢٣٨
ألف يورو. وتبلغ تكاليف املوظفني والتكاليف ١٨٣,٧٣) تكاليف االشتغاليةلمسبِّبات الالمجموع الفرعي

على الرتتيب. وهذا يعين أن املكتب متكَّن من ،ألف يورو٤٨٧,٤ألف يورو و٦٩٦,٣٢غري املتصلة بالعاملني 
احلد من أثر إدماج احلالة يف جورجيا وتعزيز سائر األفرقة املتكاملة القائمة يف إطار مقرتح امليزانية العادية. 

أما املكوِّنات غري التشغيلية من الزيادة فهي تكاليف تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة والتعويضات -٢٣٩
املتأتية عن حتويل وظائف كانت ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة منذ مدة طويلة إىل وظائف ثابتة. املالية
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وقد َعوَّضت املنافع املتأتية عن حتويل هذه الوظائف الزيادَة املرتبطة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة تعويضاً  65
يورو.ماليني٣,٠٤بلغ امليزانية فبلغت كامًال، فتقلَّصت بذلك الزيادة اإلمجالية يف م

أما املكوِّن املتصل بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة فتحدِّده اجلمعية العامة لألمم املتحدة كل عام -٢٤٠
وجتري مناقشات يف األمم املتحدة إثر وجيب إدراجه يف امليزانية احتساباً اللتزامات احملكمة جتاه نظام التقاعد فيها. 

تقرير ُتطرح فيه تعديالت على النظام املعمول به حالياً. وتنسِّق احملكمة يف الوقت احلاضر مع اجلهات اليت تقدمي
تتعامل معها يف األمم املتحدة لتقييم أثر هذه التعديالت على موظفي احملكمة. وقد اسُتند يف حساب املبلغ 

مئوية قياسية أَبـَْلَغها قسم امليزانية التابع لقلم احملكمة. إنه الربناجمية املقرتحة إىل نسبة٢٠١٧املدرج يف ميزانية عام 
مبلغ تقديري سُيعدَّل عندما تتوفر األرقام احلقيقية.

ا السادسة والعشرين مقرتحًا راميًا إىل حتويل وظائف كانت ُتشغل -٢٤١ م إىل اللجنة يف دور مث إن املكتب قدَّ
امة إىل وظائف ثابتة. وسيستتبع حتويُل الوظائف املعنية منفعة مقدارها منذ مدة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة الع

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف املكتب البالغ جمموعها ٧٨ألف يورو. ويشمل املقرتح ٧٩٩,٤
موع). وقد اسُتند يف انتقاء الوظائف املعنية إىل معيارين طُ ٤٦(أي أنه يشمل ١٦٨ بِّقا معاً: يف املئة من ا

احلاجة إىل الوظيفة يف السنوات املقبلة. وجود الوظيفة منذ مدة ال تقل عن ثالث سنوات؛ (ب)(أ)

ما يضطلع به من عمليات التدارس األويل وعمليات له إجراءومن شأن ميزانية املكتب املقرتحة أن تتيح -٢٤٢
جة مقبولة من معاملة القضايا حبسب تراتبها من التحقيق وأنشطة املقاضاة بدرجة كافية من اجلودة والنجاعة ودر 

حيث األولوية، لكن دون بلوغ الوترية املنشودة ألنه لـّما يُتوصَّل حىت اآلن إىل تشكيل األفرقة القياسي.

وسيظل املكتب يعمل، يف إطار حرصه على تدبر املوارد احلصيف، لتمييز املكاسب اليت ميكن حتقيقها -٢٤٣
االت اليت ميكن . عن طريق حتسني النجاعة وقد مت يف إطار مشروع العمل التآزري املشرتك بني األجهزة متييز ا

فيها حتقيق حتسينات للنجاعة ووفورات من خالل تبسيط اإلجراءات وحتسني ختطيط االستثمارات (ما من شأنه 
أن يساعد بدوره على تفادي االزدواج الذي ُحيتمل أن يعرتي اجلهود).

االت اليت مت بالفعل متييزهالقد أنشأ املك-٢٤٤ وسينظر .)٤٠(تب فريقًا عامًال داخليًا يتوىل رصد التقدم يف ا
ويرفع هذا الفريق تقارير . )٤١(هذا الفريق أيضًا يف الفرص اإلضافية املتاحة لتحقيق حتسينات يف النجاعة ووفورات

إىل اللجنة التنفيذية بانتظام.

األهداف: مكتب المّدعي العام

إىل ٢٠١٦لفرتة املمتّدة من عام لخطته االسرتاتيجية اجلديدة ٢٠١٦يف عام املّدعي العاممكتبقدَّم-٢٤٥
:. إن الغايات االسرتاتيجية منظَّمة فيها حول ثالثة مواضيع رئيسية)٤٢(٢٠١٨عام 

ااملؤشراتيراقبالذيالفريقنفسوهووأقسامهاملكتبُشعبخمتلفعنممثلنييتألف هذا الفريق من)٤٠( القيادة" فيما يف "لوحةاملعمول 
.العاماملدعيمكتبخيص أداء

ويُقصدالتحسني؛غريه من تدابريأوالسريوراتلتبسيطنتيجةً " املوارداملزيد بنفسعمل"احملقَّقة بـاملكاسبيُقصد بتحسينات النجاعة)٤١(
.التحسنيغريه من تدابريأوالسريوراتلتبسيطنتيجةً " يعود املكتب يتكّبدهالناليتالتكاليف"بالوفورات

.ICC-ASP/14/22الوثيقة )٤٢(
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االسرتاتيجية االرتقاء بدرجة جودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته (الغايات )١(66
؛)٤حىت ١

حىت ٥يئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته (الغايات االسرتاتيجية )٢(
)؛٨

مناإلفالتظاهرةمناحلداإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف )٣(
ا العقاب .)٩احملكمة (الغاية االسرتاتيجية على اجلرائم اليت تُعىن 

الرتابط بني الغايات )٤٣(٢٠١٨-٢٠١٦ويبنيَّ يف املرفق الرابع بوثيقة خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة -٢٤٦
.األربعة عشر اليت مت حتديدهامؤّشرات األداءاالسرتاتيجية املنشودة منها و 

ويينبَّ يف املرفق اخلامس (د) بوثيقة امليزانية هذه الرتابط بني الغايات االسرتاتيجية املنشودة من خطة -٢٤٧
يف إطار ٢٠١٧، واألهداف ذات الصلة احملدَّدة فيما خيص عام ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة املكتب 

األربعة عشر اليت مت حتديدها.مؤّشرات األداءميزانيته املقرتحة، و 

املرجع السابق الذكر.)٤٣(
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٢٠١٧البرنامج الرئيسي الثاني: الميزانية المقترحة لعام :١٢الجدول67

الرئيسي الثانيالبرنامج
مكتب المّدعي العام

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
الطوارئصندوق 

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١٩املوظفون من الفئة الفنية ٧٣٧,٦٦ ٤١٥,٠٣٢,٥٢٦ ١٥٢,٦

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٦١,٢٧٦٥,٤١٨,٤٤ ٩٢٦,٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٠ا ٣٧٦,٥٢٠ ٣٧٦,٥٢٣ ٨٩٨,٨٧ ١٨٠,٤٣٠,٠٣١ ٠٧٩,٢

١٢املساعدة املؤقتة العامة ٨٣٢,٤١ ٤٠٢,٥١٤ ٢٣٤,٩١٥ ٤-٣٠٩,٠ ٣٠,٢١٠-٦٢١,٣ ٦٨٧,٧
٥,٠٥,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢ا ٨٣٧,٤١ ٤٠٢,٥١٤ ٢٣٩,٩١٥ ٤-٣٠٩,٠ ٣٠,٢١٠-٦٢١,٣ ٦٨٧,٧

٣السفر ١٠٣,٩٥٩٦,٥٣ ٧٠٠,٤٢ ٤٣٧,٣٣٢٦,٥١٣,٤٢ ٧٦٣,٨
١٠,٩١٠,٩٥,٠٥,٠١٠٠,٠١٠,٠الضيافة

٥٨١,٨٨٧,٨٦٦٩,٦٥٧٤,٥٥,٠٠,٩٥٧٩,٥اخلدمات التعاقدية
٣,٥٢٩٠,٠-١٠,٥-٢٨٨,٠٢٨٨,٠٣٠٠,٥التدريب

٤٨,١٤٨,١٧٧,٠٢٣,٠٢٩,٩١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون
٦٩٠,٤٣٨,١٧٢٨,٥٤٣٠,٦٤٩,٤١١,٥٤٨٠,٠النفقات التشغيلية العامة

٦٨,٠٠,٢٦٨,٢٨١,٠٢٩,٠٣٥,٨١١٠,٠اللوازم واملواد
٣٦٤,٨٨٦,٥٤٥١,٣١٢٠,٠٦٠,٠٥٠,٠١٨٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥بالعاملني ١٥٥,٩٨٠٩,١٥ ٩٦٥,٠٤ ٠٢٥,٩٤٨٧,٤١٢,١٤ ٥١٣,٣
٣٨المجموع ٣٦٩,٨٢ ٢١١,٦٤٠ ٥٨١,٤٤٣ ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

٢٠١٧البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام :١٣الجدول

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المّدعي العام

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣١٧٣٥٥٤٥٣١٠١٧٤١٦٤٦٥٢٣٩-١١الوظائف القائمة
١٣١٣٧٨-١٢٣١٨٢٣٦٥-----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣١٧٣٦٧٧٧١٣٣٢٣٩١٧٧٧٨٣١٧-١١المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

العامة (معاِدالتها بدوام  
كامل)

١,٠٠٥,٠٠٤٦,٥٠٣٨,٦٧٣٠,٠٠١٢١,١٧٣,٠٠٣١,٩٢٣٤,٩٢١٥٦,٠٨----الوظائف القائمة
١٤,٥٠١٤,٥٠٢٩,٥٠-١,٥٠٨,٦٧٢,٨٣٢,٠٠١٥,٠٠-----الوظائف اجلديدة

٧٨,٠٠-١٣,٠٠-١,٠٠٢٣,٠٠٢٠,٠٠٢١,٠٠٦٥,٠٠-----ائف احملوَّلةالوظ
١,٠٠٥,٥٠٣٢,١٧٢١,٥٠١١,٠٠٧١,١٧٣,٠٠٣٣,٤٢٣٦,٤٢١٠٧,٥٨----المجموع
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ديوان المّدعي العام: ٢١٠٠البرنامج -68١

ديوان المّدعي العام وقسم المشورة القانونية: ٢١١٠البرنامج الفرعي)أ(

المقدِّمة

.)LAS(وقسم املشورة القانونية) IOP(ديوان املّدعي العام من ٢١١٠الربنامج الفرعييتألف -٢٤٨

ويقدِّم ديوان املّدعي العام املساعدة إىل املّدعية العامة ويسدي إليها املشورة االسرتاتيجية بشأن اضطالعها -٢٤٩
ق مجيع الشؤون االسرتاتيجية واإلدارية اليت وينسِّ اليومي مبهامها واإلدارة العامة للمكتب ومراقبة جودة عمله؛

تتناوهلا املّدعية العامة، ويقدِّم توصيات من أجل اختاذ التدابري الالزمة؛ وينسِّق األنشطة والسريورات اجلارية ضمن 
لتنفيذية، نيابة عن املّدعية العامة؛ وينسِّق اجتماعات اللجنة ااملكتب واملشرتكة بني األجهزة، ويفحص البالغات

ومراجعة ما يودع من وثائق، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ ويسهر على تدبر املكتب 
الحتياجاته اخلاصة إىل املوارد البشرية، وعلى جتهُّزه من خالل فريقه املعين باملوارد البشرية مبالك من املوظفني 

عالقات العامة للمدَّعية العامة؛ ويساعد املكتَب يف القيام على حنو اجليِّدي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويدير ال
فعال من خالل وحدة اإلعالم فيه بنشر املعلومات وأداء األنشطة يف جمال العالقات العامة.

ويليب قسم املشورة القانونية طلبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، واللجنة التنفيذية، وُشعب -٢٥٠
كتب املدَّعي العام وأقسامه وأفرقته، فيما يتعلق بعمليات املكتب األساسية وعمله العام بصفته جهازًا مستقًال. م

ويسهم هذا القسم يف إعداد املشورة القانونية اليت يسديها قسم االستئناف. كما إن هذا القسم يتوىل املسؤولية 
ومن هذا الباب يسهِّل هذا القسم إعداد واستدامة معايري عن تنسيق وإعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. 

املكتب. وهو يتوىل يف هذا السياق املسؤولية عن تنسيق ومراجعة كتيِّب عمليات املكتب والئحته التنظيمية، 
دها وحتديثات مدوَّنة السلوك. كما إنه يقود أعمال وضع وتنفيذ سياسات املكتب املتعلقة باملسائل اهلامة اليت حتدِّ 

املدَّعية العامة، وينسِّق وضع خطط التنفيذ.

ويسدي قسم املشورة القانونية إىل املّدعية العامة واملكتب املشورة القانونية بشأن التقارير واملنشورات كما -٢٥١
وبشأن مراجعة وإعداد العقود.يسدي إليهما املشورة بشأن ُفرادى احلاالت املتصلة بالعمل

نونية مسك وإعداد األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت ويتدبر قسم املشورة القا-٢٥٢
ال التدريب أيضاً، ويقوم بوضع وتدبري شبكة املكتب  والشروح وقواعد البيانات اخلاصة باملكتب، ويوفر يف هذا ا

يف وضع قاعدة بيانات السوابق . كما يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إسهام املكتبالقانونية األكادميية
القضائية اليت تشمل مجيع وحدات احملكمة، وعن إعداد تقارير احملكمة األسبوعية وتعميمها. وينظم قسم املشورة 
القانونية أيضًا سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها زائرون بشأن مسائل حتظى باهتمام عام من املكتب ومن احملكمة 

احملاضرات؛ ويتوىل بناء على طلب من املّدعية العامة أو من اللجنة التنفيذية تنظيم مجعاء، ويدير شؤون هذه
وتسيري منتديات قانونية تُعىن مبسائل يتحدث فيها متكلمون من احملكمة.

ويتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن إعداد نظام العرب املستخلصة وعن إضفاء الطابع املؤسسي عليه -٢٥٣
ا، على أساس التجربة، ارتقاًء بدرجة جودِة وجناعِة العمليات. بغية متييز املمارسات اجليدة والتوثيق هلا والعمل 

وكذلك يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤولية عن تنسيق إعداد آلية للتحقق سهراً على تنفيذ معايري املكتب والتقيد 
ا.
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تدبِر املعايري الشاملة بنطاقها مجيع وحدات احملكمة، مثل ويسهم قسم املشورة القانونية أيضًا يف وضِع و -69٢٥٤
السياسات والتعاميم اإلدارية، وهو يتوىل مع الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب املسؤولية عن إسداء املشورة 

قاضي.بشأن تطبيق نظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري يف ُفرادى احلاالت، بوسائل منها إجراءات الت

وينظم قسم املشورة القانونية تدريب موظفي املكتب فيما يتعلق مبدوَّنة قواعد السلوك اخلاصة باملكتب -٢٥٥
) والسريورة اخلاصة بالعرب املستخلصة.٢٠١٣(

يوروآالف٦٠٦,١٢موارد الميزانية

.يف املئة)١,٥ألف يورو (٣٨,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٥٦

ألف يورو٩٩١,٧١الموظفينالموارد من

وإثر مراجعة السريورات واإلجراءات خالل تنفيذ املشروع املشرتك للعمل عدد الوظائف الثابتة. يفتغريال -٢٥٧
وحتقيق استقرار بنية املوارد البشرية يف قلم احملكمة، غدا املكتب أكثر اعتمادًا على املساعدة اليت )٤٤(التآزري

أتاح ذلك تقليص مقدار موارد املساعدة املؤقتة العامة املخصَّص لشؤون املوارد البشرية يقدمها قلم احملكمة. وقد 
يف املكتب.

ألف يورو٦٩٧,٨١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، يتوىل ٤-يدعم املّدعية العامة (وهي من رتبة وكيل أمني عام) مساعد خاص رئيسي (من الرتبة ف-٢٥٨
املسؤولية عن الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب وعن وحدة اإلعالم التابعة للمكتب وعن سائر العاملني يف 
ديوان املّدعي العام، وينسِّق وظائف ديوان املّدعي العام حتت إشراف املّدعية العامة املباشر. ويعمل يف ديوان 

)، وموظفان معنيان ٣-سيق يف جمال املوارد البشرية (من الرتبة فاملّدعي العام أيضًا موظف معين باالتصال والتن
)، ومساعد شخصي للمدَّعية ٢-)، ومساعدان خاصان للمدَّعية العامة (من الرتبة ف٣-باإلعالم (من الرتبة ف
، رأ)-رأ)، ومساعد معين باإلعالم (من الرتبة خ ع-رر)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع-العامة (من الرتبة خ ع

)، كما ٥-رأ). ويرأس قسَم املشورة القانونية مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف-ومساعد معين بالعاملني (خ ع
وتُعزى .)٢-ان (من الرتبة فمعاونانقانونيان)، ومستشار ٤-يعمل يف هذا القسم مستشار قانوين (من الرتبة ف

ثالث وظائف.ألف يورو إىل إعادة تصنيف٦٤,١الزيادة البالغ مقدارها 

)، إىل وظيفة ثابتة.٢-وقد طُلب حتويل وظيفة واحدة، هي وظيفة مستشار قانوين معاون (من الرتبة ف-٢٥٩

ألف يورو٢٩٣,٩املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) ٢,٠وظيفتان (املؤقتة العامةاملساعدةُتطلب يف إطار-٢٦٠
وقد سبق أن أُقّرت كلتا الوظيفتني املعنيتني يف . ٢٠١٧) فيما خيص عام IOP(لسد متطلبات ديوان املّدعي العام 

Report of the Court on Inter-Organاملعنوناحملكمةتقريرانظر)٤٤( Synergies (تقرير عن جوانب التآزر بني أجهزة احملكمة)، الوثيقة
CBF/26/13 ،ايفاللجنةإىلاليت ُقدَّمت،٢٠١٦نيسان/أبريل ٦املؤرخة بـ .والعشرينالسادسةدور
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امة . ويبلغ االخنفاض يف مقدار املخصَّصات لسد تكاليف موظفي املساعدة املؤقتة الع٢٠١٦إطار ميزانية عام 70
:. أما تفاصيل هاتني الوظيفتني فهي كما يلي٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام ١٧,٤ألف يورو (٦٢,٠

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-ملساعد خاص يف ديوان املّدعي العام (من الرتبة فوظيفة )أ(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٥-لتدبر املعلومات (من الرتبة فملنسِّق وظيفة )ب(
العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر).

ألف يورو٦١٤,٤الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة ٤,٣ألف يورو (٢٥,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٦١
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف 

اخلرباء االستشاريني.

ألف يورو١٨٤,٤السفر

يف املئة) ويُعتزم استخدامه لسد تكاليف ١,٥ألف يورو (٢,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٦٢
ا مهمات من املزَمع أن تض والعاملون معها.املّدعية العامةطلع 

فيتعنيَّ على املّدعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون، على أرفع - ٢٦٣
م مستوى ، من أجل عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضا

أثر نظام روما األساسي. وقد بيَّنت التجربة ما ميكن أن تؤتيه هذه املهمات من وقع ونتائج واإلسهام يف تعظيم
إجيابية حاَمسي األمهية. كما ُتَسّد مببلغ ميزانية السفر تكاليف مهمات ممثلي وحدة اإلعالم ووحدة املوارد البشرية 

صَّصاً ألسفار أصحاب الشأن الرئيسيني املدعوين إىل وقسم املشورة القانونية يف املكتب، وميثِّل جزء من هذا املبلغ خم
االلتقاء باملّدعية العامة ممن ال يستطيعون سد تكاليف هذه األسفار بأنفسهم.

آالف يورو١٠,٠الضيافة

يف املئة).١٠٠,٠آالف يورو (٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٦٤

إن هذه املوارد تطَلب لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف املرموقني الذين يزورون -٢٦٥
ا معظم  مكتب املّدعي العام. ويضاف إىل ذلك أن احملكمة وافقت يف السنة املاضية على أن توزَّع على أجهز

اليت يستقبلها أكثر من واحد من كبار مسؤويل احملكمة. التكاليف املتكبَّدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين والوفود
لقد تزايد تواتر هذه األحداث/الزيارات على مر السنني، ويُرتقب أن تصبح أكثر تواترًا منها يف املاضي. كما إن 

لدى اجلمهور املعتَزم أيضًا استعماهلا للمضي يف تنمية أنشطة احملكمة التوعوية –انتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة 
سيسهم يف زيادة عدد الزوار الرفيعي املستوى الذين ميكن للمكتب إىل حد معقول توقع أنه سيستقبلهم يف عام –

٢٠١٧.
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ألف يورو٣٠,٠اخلدمات التعاقدية71

كان ٢٠١٥. وحىت عام يف املئة)٢٠,٠آالف يورو (٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٦٦
. وحيتاج املكتب إىل موارد ال تقل عن املقدار املطلوب لتحمُّل ألف يورو٥٠,٠هلذا البند يبلغ املقدار املقر 

تكاليف بعثات إعالم مستقلة يف البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، 
وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

يوروألف ٢٩٠,٠التدريب

يف املئة). ٣,٥آالف يورو (١٠,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٢٦٧

وتبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف ديوان املدعي العام. ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية من عناصر -٢٦٨
ة واالرتقاء باألداء. االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب وزيادة اجلود

لكن يظل يتعنيَّ على املكتب توفري تدريب مالئم للموظفني اإلضافيني اجلدد، وحتسني مهارات املوظفني احلاليني. 
وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتنفيذ برنامج تدريب وفقًا ألولويات التدريب اليت ختص املكتب على وجه 

.التحديد

الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من الفئة الفنية أن يتابعوا تدريبًا حمدَّد وعلى غرار كثري من النظم -٢٦٩
الطابع الستدامة تأهلهم أو للتصديق عليه وفقاً للمعايري الدولية.

ال مع قلم احملكمة بغية إعداد مناهج مشرتكة، كلما أمكن -٢٧٠ كما إن املكتب ينسق املشاريع يف هذا ا
جديدة من قبيل التعلُّم اإللكرتوين الذي يتيح فرصًا جديرة باالهتمام من حيث مرونة األمر، باالستعانة بأدوات 

توفري التدريب ومن حيث كلفته لكل متدرِّب.

وسيستمر املكتب على العمل مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر من النجاعة بالقياس -٢٧١
لتدريب السنوي يف جمال احملاماة ودعاوى االستئناف مع احملاكم إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال تقاسم تكاليف ا

املخصوصة، أو االستعانة مبنظمات حسنة السمعة ترغب يف تقدمي اخلدمات دون مقابل. 

ألف يورو١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون

املطلوب زهاء يف املئة). ويعادل املقدار ٢٩,٩ألف يورو (٢٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها - ٢٧٢
، وإن كان املقدار الفعلي خلدمات اخلرباء االستشاريني سيحدَّد على أساس العمل ٥- سبعة أشهر عمل بالرتبة ف

املطلوب واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية مرتكِّزة يف ديوان املّدعي العام بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب 
االشتغالية.

من نظام روما األساسي، تستمر املّدعية العامة على استئجار خدمات مستشارين )٩(٤٢ووفقًا للمادة - ٢٧٣
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال خاصني (خارجيني) فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

م االواجلرائم ضد اإلنسانية ، فإن تعيينهم ال يستتبع دون مقابلستشارية . ولـّما كان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدما
إال نفقات السفر ونفقات بدل املعيشة اليومي، اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل اجلهود إلبقاء هذه 

التكاليف عند حدها األدىن.
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سرها خرباء كما سيستعمل قسط من املبلغ املطلوب لسد النفقات املتصلة بعمليات استخالص العرب اليت يي- 72٢٧٤
خارجيون يساعدون املكتب يف تقييم التقدم احملَرز يف جمال املقاضاة ويف جمال التحقيق.

٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٢١١٠البرنامج الفرعي:١٤الجدول

٢١١٠
وقسم المشورة ديوان المدَّعي العام

القانونية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ٣٤١,٨٧٩,٣٥,٩١ ٤٢١,١

١,٣٢٧٦,٧-٣,٧-٢٨٠,٤العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٥٢٥,١١ ٥٢٥,١١ ٦٢٢,٢٧٥,٦٤,٧١ ٦٩٧,٨

١٧,٤٢٩٣,٩-٦٢,٠-١٧٣,٠١٧٣,٠٣٥٥,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٧,٤٢٩٣,٩-٦٢,٠-١٧٣,٠١٧٣,٠٣٥٥,٩ا

١٩١,١١٩١,١١٨١,٦٢,٨١,٥١٨٤,٤السفر
١٠,٩١٠,٩٥,٠٥,٠١٠٠,٠١٠,٠الضيافة

٢١,٤٢١,٤٢٥,٠٥,٠٢٠,٠٣٠,٠اخلدمات التعاقدية
٣,٥٢٩٠,٠-١٠,٥-٢٨٨,٠٢٨٨,٠٣٠٠,٥التدريب

٤٨,١٤٨,١٧٧,٠٢٣,٠٢٩,٩١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥٥٩,٥٥٥٩,٥٥٨٩,١٢٥,٣٤,٣٦١٤,٤بالعاملني
٢المجموع ٢٥٧,٦٢ ٢٥٧,٦٢ ٥٦٧,٢٣٨,٩١,٥٢ ٦٠٦,١

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١١٠البرنامج الفرعي:١٥الجدول

٢١١٠
قسم / ديوان المدَّعي العام

المشورة القانونية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١١٣٤١٥-١٢٣٤---١ظائف القائمةالو 

١---١-١-------الوظائف اجلديدة
--------------ائف املستعادةالوظ

١٢١٣٤١٦-١٢٣٥---١المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٢,٠٠---٣,٠٠-١,٠٠١,٠٠-١,٠٠----ظائف القائمةالو 

--------------الوظائف اجلديدة

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------الوظائف احملوَّلة
٢,٠٠---٢,٠٠--١,٠٠-١,٠٠----المجموع



ICC-ASP/15/20

73 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

قسم الخدمات:٢١٢٠البرنامج الفرعي)ب(73

المقدِّمة

املّدعي ملا خيص مكتب مهام حامسة األمهية دعماً ، من خالل وحداته املتخصصة،قسم اخلدماتيؤدي-٢٧٥
من أعمال تدبر املعلومات وعمليات كشفها واألعمال املتعلقة بامليزانية وأعمال اإلدارة العام على وجه التحديد 

وجمال اخلربة اللغوية وجمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوينيف جمال املالية والتسيري اإلداري وذلك 
تقدمي إلتاحة مع قلم احملكمة ال ويسهر على التنسيق الفعّ مرنًا ىمنحة. ويعتمد هذا القسمالتقنياملساعدة
بأدىن مقدار من متلّقيهانشطة ترمي إىل سد احتياجات حنو سلس لسلسة متواصلة من األمشرتكة على خدمات 

.املوارد

)، ووحدة املعلومات واألدلة LSUويتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات: وحدة اخلدمات اللغوية (-٢٧٦
)IEU) ووحدة قاعدة املعارف ،(KBU وحدة الشؤون اإلدارية العامة ()، وGAUهذه الوحدات تؤدي ن). إ

أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة أو ال ميكن هلا أن تؤديها، وهي 
أنشطة تتسم بأمهية كبرية فيما خيص عمليات مكتب املّدعي العام.

يف إطارا املنوطةدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام االشتغالية خبعبَ الشُ ويرفد قسم اخلدمات -٢٧٧
ا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص :واليا

؛إعداد ميزانية مكتب املّدعي العامتنسيق و )أ(

، املوافقة والتصديق على املصروفاتكتب املّدعي العام، مبا يف ذلك مباالعتمادات اخلاصةدارة إ)ب(
ااتفرو صبالغ عن املاإلاملايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب و لة لألثر قديرات مفصَّ توإعداد  ؛)٤٥(والتنبؤ 

اإلدارة الدقيقة لشؤون األموال املخصصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة بالشهود، )ج(
واألسفار يف مهمات رمسية، واملشرتيات، وإدارة شؤون الوظائف مبا فيها وظائف املساعدة املؤقتة العامة؛

؛املوارد طبقاً للقواعد املالية للمحكمة ونظامها املايل على حنو فعالة استخدامومراقبرصد )د(

؛على اهلاتفوخالل الفعاليات و يدان يف املشفوية الرتمجة ال)ه(

؛البصريةو املواد السمعية كالمَنْسخ)و(

ترمجة ما لدى مكتب املّدعي العام من أدلة ووثائق هامة؛)ز(

وحبجب معلومات فيها وبتحريرها وبإعداد ترمجات/شروح كالم االضطالع بتلخيص الوثائق )ح(
املواد السمعية البصرية وبتمييز اللغات املستعملة وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم توفر 

اخلربة اللغوية ضمن املكتب؛

االحتياجات التشغيلية وذلك من خالل إعادة يهيئ النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجًة لتغري )٤٥(
ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف إدارة األموال بإشادة من مكتب املراجعة الداخلية وذلك على اخلصوص يف تقريرٍ 

].OIA.02.14الرقمذاتاملهمة: الداخليةاملراجعةمكتبحديٍث له [تقرير
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عن هدة ليها العإة اجلهات اليت تؤول لدلة واملعلومات (مبا يف ذلك تتبع سلساألوحفظتسجيل )ط(74
؛املعنية) وتقدمي خدمات رقمية (مثل حترير املواد السمعية البصرية)املواد

، مبا يف ذلك الكشف دلة وتناوهلابشأن مجع األهليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس)ي(
)؛TAR) واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا (eDiscoveryاإللكرتوين (

من النظام ١٥املادة اخلاصة باملواد اليت جيري مجعها وتقدميها مبوجباإلدارية سريورة التدبر)ك(
املتمثلة يف حتليلها؛١، مبا يف ذلك املرحلة ساسياأل

متقنية العدات املتوفري )ل( ، مبا يف والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلة 
اآلمنان؛دلة ونقلها األحفظذلك 

، ومنصة التعلم اإللكرتوين،عمالنظام تدبر املعلومات، وسريورات األدعم نظام تدبر املعارف و )م(
؛واملشاريع ضمن املكتب

احملدَّدة الطابع.هدوات تدبر املعلومات وممارساتأاملكتب من إليهحيتاج ومسُك ماُد وإعمالُ عداإ)ن(

املوارد،وشؤون امليزانيةشؤون املالية وشؤون الخيصمكتب املّدعي العام فيما قسم اخلدمات ميثِّلكما إن-٢٧٨
مثل ،صحاب الشأنأمن مهاغري و العامل الهاي ريق فطراف يفدول األالجلنة امليزانية واملالية ومندويبأمام

حتياجات التية عن اأطلبات اخلدمات املتوهو يتوىل أيضًا تدبر احلكومية واملؤسسات الدولية. غري املنظمات 
بادرات واملشاريع اليت تشمل امليف دة من قلم احملكمة، مث إنه يتوىل متثيل املكتب والطلبات الوار للمكتباالشتغالية

.نطاقها احملكمة برمتهاب

ألف يورو١٦٩,٩٨موارد الميزانية

شهدت النسبة املئوية من موارد املكتب املخصَّصة لقسم اخلدمات اخنفاضًا مطردًا إذ هبطت من -٢٧٩
.٢٠١٧يف املئة من ميزانيته املقرتحة لعام ١٧,٠إىل ٢٠١٣لعام املئة من ميزانية املكتب يف٢١,١

بيد أنه يتعني على قسم اخلدمات تقدمي دعم واسع يستلزمه تزايد درجة التعقيد الذي يعرتي متويل -٢٨٠
األنشطة االشتغالية فيما خيص خمتلف احلاالت، وتزايد أعداد املهمات، وكثرة األدلة والبيانات اليت تتأتى عن النهج

اجلديد املتَّبع يف أنشطة التحقيق وأنشطة املقاضاة.

وبفضل اجلهود املستمرة الرامية إىل تبسيط السريورات ومسارات تسلسل األعمال تسّىن لوحدة الشؤون -٢٨١
) تدبر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية عن طريق حتسني النجاعة دون تغيري يف GAUاإلدارية العامة (
. فعلى سبيل املثال أبقت هذه الوحدة على مقدار مواردها دون تغيري على الرغم من الزيادة احلادة بنيتها األساسية

ويبني الرسم البياين . (ما أفضى إىل زيادة يف مقادير املعامالت اليت يتعني جتهيزها والتوفيق بينها)يف عدد املهمات 
وعام ٢٠١٥وعام ٢٠١٤الوارد يف املرفق العاشر (أ) الوضع فيما خيص املطالبات املتصلة بالسفر يف عام 

.عن طريق حتسني النجاعةمماثلة مكاسب وقد حقق سائر وحدات قسم اخلدمات . ٢٠١٦

إجراءات كشف املعلومات وللمساعدة يف النهوض بعبء العمل املزيد الواقع على عاتق املكتب يف جمال-٢٨٢
، أحدمها منسق لقواعد ٢٠١٧) إىل موظَفْني إضافيني يف عام KBUوالوثائق، حتتاج وحدة قواعد املعارف (

-) واآلخر موظف مساعد يف كشف املعلومات والوثائق/التقصي فيها من الرتبة (خ ع٢-البيانات (من الرتبة ف
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املساعدة على تدبر املعلومات املتصل باحلاالت (ال يف كشف رأ). وجيدر التذكري بأن اخنراط هذه الوحدة يف75
املعلومات والوثائق فقط) يبدأ يف مراحل عمليات التدارس األويل. ومن ّمث فإن عبء العمل اإلمجايل أكرب بكثري 

ن عمليات التحقيق واحملاكمات لوحدها. ويضاف إىل ذلك أن كشف املعلومات والوثائق ليس إال عمما يتأتى 
االت اليت تنهض وحدة قاعدة املعارف بعبء العمل فيهاوا .)٤٦(حداً من ا

تتمثل يف ، )٤٧(٢٠١٧) إىل موارد إضافية يف عام IEUوعلى النحو ذاته حتتاج وحدة املعلومات واألدلة (-٢٨٣
احلادة يف )، لكي تتدبر بصورة سليمٍة الزيادَة ١-موظَفْني مساعَدْين معنيَـْني باملعلومات واألدلة (من الرتبة ف

عبء العمل الواقع على عاتقها. وتتسم هذه املسألة بأمهية خاصة نتيجة للحاالت احلديثة اليت ُقدِّم فيها، تبعاً 
للنهج املصمَّم يف اخلطة االسرتاتيجية القاضي بالتأهب للمحاكمة يف أبكر وقت ممكن، عدد كبري من التهم يف 

ى من األدلة اليت جيري مجعها وتسجيلها. ويضاف إىل ذلك أن نوع مراحل مبكرة، ما أفضى بدوره إىل مقادير أعل
ميثل األدلة اليت جيري مجعها مل يعد يتمثل معظمه يف املواد الورقية بل انُتقل يف ذلك إىل املواد اإللكرتونية، ما

حتديات لكنه أيضاً يهيئ فرصاً ملعاملة مقادير أكرب على حنو أجنع.

الدعم اللغوي طيلة مراحل التدارس من أشكال ) طائفة واسعة LSUاللغوية (وتقدم وحدة اخلدمات -٢٨٤
األويل والتحقيق واملقاضاة. وإىل جانب جماالت أخرى مثة ثالثة جماالت تظل متثل أهم جماالت عملها هي الرتمجة 

تتغري االحتياجات إىل اخلدمات الشفوية امليدانية، وإعداد احملاضر، والرتمجة التحريرية، كما يطلبه املكتب. فغالباً ما 
عدد وماهية اللغات اليت سيتعني استعماهلا يف بلد معني من بلدان احلاالت، وال )١اللغوية بسبب أمور منها: (

م ترمجة شفوية، وإعداد  ين عليهم الذين تتعني ترمجة إفادا سّيما فيما خيص املقيمني ضمن البلد من الشهود وا
ا، وترمجتها  التحريرية إىل إحدى لغَيت العمل، وتوفريها أيضًا للمتهمني، الذين من حقهم أن توفَّر هلم حماضر 

ا فهماً تاماً؛ ( مدى تواتر استعمال اللغات املعنية وغري ذلك من خصائصها؛ )٢ترمجات لإلفادات إىل لغة يفهمو
قدرة الفريق على )٤ات إضافية؛ (إمكان أن يطال التحقيق مدى يتخطى بلد احلالة ما يستلزم استعمال لغ)٣(

العمل بكلتا لغَيت العمل.

تدارس استنتاجات الفريق العامل بشأن جوانب التآزر ٢٠١٧وجيري يف نطاق تقييم املوارد الالزمة لعام -٢٨٥
ويشار على اخلصوص إىل أن مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة عمال على ترشيد استخدام . )٤٨(بني األجهزة

جمال الرتمجة، كما أوصي به يف التقرير بشأن جوانب التآزر. ويضاف إىل ذلك أنه جيري استعمال برنامج املوارد يف 
حاسويب شائع للرتمجة اآللية، بدعم تقين من وحدة قاعدة املعارف وقسم خدمات تدبر املعلومات/قلم احملكمة. 

ا فيما خي ص القضايا، فتتقلص به مقادير املواد اليت وسيساعد ذلك يف تقييم مضمون املواد الكتابية ومدى فائد
يتعني أن يرتمجها املوظفون أو أن توكل ترمجتها إىل متعاقدين خارجيني. 

العام"، املدعيملكتباألساسي"احلجمعناحملكمةتقرير، انظر)KBU(املعارفقواعدوحدةألنشطةتفصيالً أكثرشرحعلىللحصول)٤٦(
).من مرفقها الثالث٥٩حىت ٥٦الفقرات(٢٠١٥أيلول/سبتمرب١٧، املؤرخة بـ *ICC-ASP/14/21الوثيقة

فيما يلي انظر،٢٠١٧لعاماملقرتحةامليزانيةيف) مبثابة متطلب مستمر أو متطلب جديد(املطلوبةباملوارداملفصَّلةالقائمةعلىلالّطالع)٤٧(
.٢٩٤الفقرة

(تقرير عن جوانب التآزر بني أجهزة احملكمة)، الوثيقة Report of the Court on Inter-Organ Synergiesاملعنوناحملكمةتقريرانظر)٤٨(
CBF/26/13 ،اإلنكليزيةمن النسخة13حىت 10الصفحات (٢٠١٦نيسان/أبريل ٦املؤرخة بـ.(
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إن الزيادة الصافية يف املوارد اليت تطلبها وحدة اخلدمات اللغوية تعزى رئيسيًا إىل احلالة يف جورجيا (اليت -76٢٨٦
ا يف عام  صندوق الطوارئ)، اليت تستلزم قدرات يف اللغة الروسية واللغة بتمويل مببالغ من٢٠١٦بدأ االهتمام 

اجلورجية ولغة أوسيتا اجلنوبية. فيظل من الضروري فيما خيص هذه احلالة تقدمي الدعم يف جمال الرتمجة التحريرية 
بتجهيز ) وثالثة مساعدين معنيني ٣-وجمال إعداد احملاضر. فُيطلب من أجل هذه احلالة مرتمجان (من الرتبة ف

رأ). وُحيتاج إىل موظَفْني اثنني آخرين معنيني بإعداد احملاضر (من الرتبة -إعداد احملاضر (من الرتبة خ ع–البيانات 
رأ) للنهوض بأود تلبية االحتياجات إىل لغات حمدَّدة يف عمليات حتقيق ناشط أخرى. وقد ُعوِّض عن جزء -خ ع

).٢٩٥ألخرى (انظر فيما يلي الفقرة من أثر ذلك بتقليص ما ُيطلب من الوظائف ا

ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء -٢٨٧
حبيث يكون أسرع وأكثر مرونة يف )٤٩(االستشاريون" وبند "األثاث والعتاد" وبند "اللوازم واملواد" وبند "التدريب"

يت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. وسُتستخدم املوارد املطلوبة يف إطار الربنامج الفرعي احلايل تلبية كل االحتياجات ال
لتوفري الدعم واملواد اليت ُحيتاج إليها يف برامج فرعية أخرى ضمن املكتب بغية تسهيل األنشطة اليت تستلزمها 

أعماله.

وانب التآزر بني األجهزة، تعقد بانتظاٍم وإثر املناقشات اليت جرت يف إطار الفريق العامل املعين جب-٢٨٨
مشاورات للتكفل بشراء املواد واخلدمات على النحو األكثر فعاليًة وجناعًة وتقيدًا باملواعيد. فعلى سبيل املثال 

ْطِلع كل ) ووحدة املشرتيات التابعة لقلم احملكمة مرة كل ثالثة أشهر لتُ GAUجتتمع وحدة الشؤون اإلدارية العامة (
منهما األخرى على خطتها اخلاصة بالشراء بغية التكفل بالتقيد بالقواعد واإلجراءات النافذة وتسليم السلع 

) وقسم خدمات تدبر املعلومات KBUواخلدمات يف الوقت احملدَّد. وعلى حنو مماثل تعقد وحدة قاعدة املعارف (
)IMSSدبر املعلومات بغية حتديد درجات أولوية ) اجتماعات منتظمة لبحث االحتياجات إىل الدعم يف جمال ت

املشاريع وختصيص املوارد وفقاً إلطار مشرتك متفق عليه وتفادي االزدواج يف اجلهود.

يف املئة). وخيص ١٦,٤ألف يورو (١٥٠,٢١إن مبلغ امليزانية املطلوب ينطوي على زيادة مقدارها -٢٨٩
يف املئة منها التكاليَف غري املتصلة بالعاملني.١٤,٦يف املئة من هذه الزيادة تكاليَف املوظفني و٨٥,٤

ألف يورو٩٧٤,٩٦الموارد من الموظفين

وظيفة ثابتة ٤٥: ٧٦من موظفني يبلغ جمموعهم ٢٠١٧سيتألف مالك موظفي قسم اخلدمات يف عام -٢٩٠
معادالت املوظف من ٣٣,٠٨وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ووظائف الرتامجة امليدانيني (٣٩و

الواحد العامل بدوام كامل مموَّلة بصورة تامة من املخصَّصات للمساعدة املؤقتة العامة).

ألف يورو٨١٦,٧٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

وحدات، املدير اإلداري الرئيسي (من الرتبة أربعمن املؤلَّف،قسم اخلدماتىيشرف عل- ٢٩١
(من الرتبة اً معاوندارياً إاً )، وموظف٣-داريًا (من الرتبة فإدارة العامة موظفًا ). وتضم وحدة اإل٥-ف
رأ). وتضم وحدة املعلومات -خ عمن الرتبة دارة العامة (واإلالية شؤون املالبنيمساعدين معنيوثالثة)، ٢-ف

و"األثاثواملواد"وبندا "اللوازمالعام)،املّدعي(ديوان،٢١١٠الربنامج الفرعيمدرجان ضمنو"اخلرباء االستشاريون"بندا "التدريب")٤٩(
.اخلدمات)(قسم٢١٢٠الربنامج الفرعيمدرجان ضمنوالعتاد"
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مساعدين وثالثة، )٢-دلة (من الرتبة فملعلومات واألامعنيًا بمعاونًا اً موظفو )٣- (من الرتبة فرئيَسها دلة واأل77
اً رأ)، ومساعد-تدبر املعلومات (من الرتبة خ عبمعنيًا اً رأ)، ومساعد-خ عةني حبفظ املعلومات (من الرتبيمعن

رأ). وتضم وحدة -خ عمن الرتبة (ة دلاألني بيمساعدين معنوأربعة،رأ)-خ عمن الرتبة دلة (ألاباً معنياً رئيسي
،)٢-ملعلومات (من الرتبة فامعنيني بْنيِ )، وموظفَ ٤-ملعارف (من الرتبة فقاعدة امديرًا لاعدة املعارفق

اً )، ومساعد١-فبة تملعلومات (من الر اباً معنياً وموظفًا مساعد)،١-لقواعد البيانات (من الرتبة فْنيِ ومنسقَ 
اً منسقاللغوية دمات اخلةأ). وتضم وحدر -عخمن الرتبة (هافيوالوثائق/التقصيالكشف عن املعلوماتباً معني
(للغةاً مراجعاً/ومرتمج،)٤-ف(من الرتبة ليزيةكنللغة اإلًا/منسِّقًا للرتمجةمراجعو )، ٤-(من الرتبة فًا لغوي

لفرنسية) (من الرتبة ا(للغةاً ومرتمج، )٣-فليزية) (من الرتبة كناإل(للغةاً )، ومرتمج٤-فلفرنسية) (من الرتبة ا
- فليزية) (من الرتبة كناإل(للغةمعاونًا اً )، ومرتمج٣-بة فت(من الر الشفوية امليدانية للرتمجة اً ومنسق، )٣-ف
، رأ)-منسقًا معنيًا بإعداد احملاضر (من الرتبة خ ع، و )٢-فلفرنسية) (من الرتبة ا(للغةمعاونًا اً ومرتمج، )٢
-مساعدين لغويني (من الرتبة خ عثالثة و ، رأ)-خ عة(من الرتب)٥٠(البياناتمساعدين معنيني بتجهيزمخسة و 
.)أر -بإعداد احملاضر (من الرتبة خ عاً معنياً ومساعد، )أر 

وطُلب أن ُحتوَّل إىل وظائف ثابتة ثالُث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة هي وظيفة مرتجم (من - ٢٩٢
).١- )، ووظيفة منسِّق لقواعد البيانات (من الرتبة ف٢- (من الرتبة ف) ووظيفة مرتجم معاون ٣- الرتبة ف

يوروألف١٥٨,٢٣املساعدة املؤقتة العامة

جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر ل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد ظي-٢٩٣
م مبثابة دعم مباشر اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّ احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من 

.مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إفهألنشطة املكتب. وعلي

قاعدة للنهوض بأود طار املساعدة املؤقتة العامة إيف توفَّر ضافية إيضاً إىل وظائف أوحيتاج قسم اخلدمات -٢٩٤
لنهوض لاللغويةدمات اخلولتوفريدلة، ألتدبر اول،وكشف املعلوماتايا بتنظيم ملفات القضاملعارف فيما يتعلق 

نشطة وتزايد عدد العاملني يف املكتب. ويتوزع شاغلو الوظائف ضايف املتأيت عن زيادة عدد األالعمل اإلءبعب
:التوزع التايل٢٠١٧طار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام إاملطلوبة يف 

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-البيانات (من الرتبة فمعين بتدبرموظف -١
(متطلب مستمر)؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل ٦,٠شهرًا (٧٢ملدة)٣-مرتمجني (من الرتبة فستة -٢
(متطلب مستمر)؛بدوام كامل)

معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  من ١,٧شهرًا (٢٠ملدة)٣-ن (من الرتبة فامرتمج-٣
(متطلب جديد)؛كامل)

بني املهام اللغوية لتصبح "مدقق للمحاِضر" بغية التمييز السليماخلدماتوحدةيفالبيانات"معين بتجهيز"مساعديُنظر يف تغيري التسمية)٥٠(
ذه الوظيفة .قيقعمليات التححتليلقسمويفالبياناتجتهيزوحدةيفالبياناتاملعنيني بتجهيزواملهام املنوطة باملوظفنياملنوطة 
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من معادالت ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-فة (من الرتبة ريداشؤون اإلالمعين بموظف معاون-78٤
(متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ٢,٠شهرًا (٢٤ملدة)٢-لكرتونية (من الرتبة فدلة اإلألمعنيان باموظفان معاونان-٥
(متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-(من الرتبة فامليدانيةالشفويةبالرتمجةمنسق معاون معين -٦
(متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-ف(من الرتبة معاون مرتجم -٧
(متطلب مستمر)؛بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهراً (١٢) ملدة ٢-ملعلومات (من الرتبة فاموظف معين ب-٨
(متطلب مستمر)؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-لقواعد البيانات (من الرتبة فمنسق-٩
(متطلب جديد)؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٤شهراً (١٥) ملدة ١- ن (من الرتبة فان مساعدامرتمج-١٠
(متطلب مستمر)؛بدوام كامل)

من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ١-ألدلة (من الرتبة فاملعلومات وابانمعنيانمساعدموظفان -١١
(متطلب جديد)؛كامل)معادالت املوظف الواحد العامل بدوام

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ١-لقواعد البيانات (من الرتبة فمنسق-١٢
(متطلب مستمر)؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢ملدةرأ)-داري (من الرتبة خ عمعين بالدعم اإلموظف -١٣
(متطلب مستمر)؛الواحد العامل بدوام كامل)

شهراً ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عإعداد احملاضر -تجهيز البياناتمساعد معين بموظف -١٤
(متطلب مستمر)؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(

رأ) -(من الرتبة خ عاحملاضر إعداد-تجهيز البياناتبونمعنيينمساعدمخسة موظفني -١٥
(متطلب جديد)؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٥,٠شهراً (٦٠ملدة 

من معادالت ١,٠شهراً (١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عباخلدمات اللغوية مساعد معين موظف -١٦
(متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبنظم املعلومات مساعد معين موظف تقين -١٧
(متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبكشف املعلومات والوثائق/التقصي فيها مساعد معين موظف -١٨
(متطلب جديد)؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠شهراً (
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من معادالت املوظف الواحد ٣,٤٤(شهراً ٤١ا يعادل م،رأ)-ميدانيون (من الرتبة خ عترامجة-79١٩
.العامل بدوام كامل)

فمعظم موارد املساعدة املؤقتة العامة املعنية يلزم على حنو متكرِّر واملطلوب هو استمرار توفريها ملواصلة -٢٩٥
ا املكتب. ومثة وظيفتان من الرتبة  يف ٢-فالرتبة ووظيفة واحدة من ١-فأداء األنشطة اجلارية اليت يضطلع 

٢٠١٧وحدة اخلدمات اللغوية مل تعودا مطلوبتني. وترتبط املوارد املطلوبة مبثابة متطلب جديد يف ميزانية عام 
بزيادة يف االحتياجات االشتغالية للمكتب تستلزم تقدمي قسم اخلدمات دعمًا حاسم األمهية. إن الزيادة اإلمجالية 

عيد التنظيم الداخلي ومسارات تسلسل األعمال واإلجراءات ذات الصلة، حمدودة بفضل التقدُّم احملقَّق على ص
وهي تعزى بصورة أساسية إىل االحتياجات احملدَّدة الطابع املتأتية عن احلالة يف جورجيا.

ألف يورو١٩٥,٠١الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري ١١,٠ألف يورو (١١٨,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٩٦
املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث 

والعتاد.

ألف يورو٣٥٥,٥السفر

ختص الزيادة أنشطة دعم ويف املئة).٩,٠ألف يورو (٢٩,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٩٧
لألفرقة املتكاملة. فموظفو الدعم التقين والرتامجة امليدانيون (احملشودون حشدًا حمليًا واحملشودون حشدًا عاملياً) 
العاملون يف وحدة املعلومات واألدلة يقدمون الدعم الالزم للمهمات التحقيقية واملهمات املتصلة باملقاضاة فيما 

، ومرحلة التحقيق، واملرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية. كما إن خيص مجيع القضايا خالل مرحلة التدارس األويل
بند امليزانية املعين يشمل أمواًال ختصَّص لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت ُجترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. 

ا املوظفون التقنيون والل غويون واإلداريون للمشاركة وُتطلب املوارد املخصصة للسفر أيضًا لبضع مهمات يضطلع 
.يف مؤمترات مهنية

يوروألف٥٤٩,٥اخلدمات التعاقدية

ا األنشطة، يُفرتض أن يتيح إعمال نظام -٢٩٨ ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. فعلى الرغم من الزيادة اليت شهد
العمل اإلضايف بنفس الرتمجة مبساعدة اآللة وترقية سائر األدوات والربجميات لدعم خدمات اللغات استيعاب 

.٢٠١٦املوارد اليت وفِّرت لعام 

وحاالت داخلية، أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصةمشاريعلرفدالتعاقديةاخلدماتإىلوُحيتاج-٢٩٩
االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب مبوارد داخلية من 

ل توظيف املزيد من العاملني. وتلكم هي احلال فيما خيص االستعانة مبرتمجني خارجيني رفدًا لوحدة الرتمجة خال
الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت 

ا يف آجال معيَّنة، بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه ال تحديد يتوجب النهوض 
وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو ترمجتها من هذه اللغة. كما 
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وذلك أيضاً املكتب الداخلية، ةًا لقدر دعداد احملاضر رفخارجية إلهةجباالستعانةلسد تكاليف تلزم اعتمادات 80
.ذه االستعانةتسمح مقتضيات السريةعندما

يوروآالف١١٠,٠اللوازم واملواد

وجيب التنويه إىل أنه يف املئة).٣٥,٨ألف يورو (٢٩,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٠٠
املخصصة يف . إن بند امليزانية هذا بند مركزي ُتستخدم االعتمادات ٢٠١٥يساوي املبلغ املناظر الذي اعُتمد لعام 

إطاره لألغراض االشتغالية.

وخيصَّص قسط من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية (مثل بطاقات الذاكرة، - ٣٠١
واألقراص الصغرية، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطاريات) لألجهزة اليت يستخدمها احملققون (من قبيل الكاِمرات 

وتلزم اعتمادات لإلبقاء على اشرتاكات سنوية يف جمالت واشرتاكات مهنية أخرى (مثل وأجهزة التسجيل).
االشرتاك يف الرابطة الدولية للمدَّعني العامني) ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد، ولشراء كتب مرجعية 

الت املتاحة على أما االشرتاكات يف قواعد هامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب األساسية. البيانات/اخلدمات وا
اإلنرتنت واملشرتكة بني مجيع وحدات احملكمة فقد غدت تعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة.

وتفضي زيادة الرتكيز يف عمليات التحقيق على التحقيق اجلنائي العلمي إىل مزيد من تكاليف املواد -٣٠٢
تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها اجلثث، والقفافيز املطاطية، واللوازم اخلاصة (مثل صور األمكنة اليت

واملستهَلكات، واألجهزة). 

ألف يورو١٨٠,٠األثاث والعتاد

يف املئة).٥٠,٠ألف يورو (٦٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٠٣

من أجل صيانِة ) IEU(ألف يورو لوحدة املعلومات واألدلة ٥٠,٠ويشمل بند امليزانية هذا مبلغًا مقداره -٣٠٤
واستبداِل وترقيِة معداِت املهمات اخلاصة مبكتب املّدعي العام على وجه التحديد (توفري الوسائل السمعية 

زيد وسُيتيح هذا املبلغ أيضاً لوحدة املعلومات واألدلة احتياز املالبصرية/مجع البيانات من أجل عمليات التحقيق). 
من الرتاخيص ومن أحياز التخزين من أجل املستودع اإللكرتوين ملكتب املدَّعي العام، وربطه مبنصة مراجعة األدلة.

ويتعنيِّ أن حتدَّث منصة مراجعة األدلة اخلاصة مبكتب املدَّعي العام حتديثًا طائًال. فهذه املنصة، اليت بدأ -٣٠٥
ييم واستدراج عروض جديدًا فيما خيصها نظرًا إىل ما طرأ من إعماهلا منذ عشر سنوات خلت، تستلزم إعادة تق

تغري على طبيعة األدلة اليت ُجتمع. وسيجري ذلك بارتباط وثيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات التابع لقلم 
احملكمة، لكن مكتب املّدعي العام جيب بالضرورة أن يتوىل قيادة هذه املبادرة، يدعمه يف ذلك قسم خدمات تدبر 
ا احملققون وتقييم احملتوى  املعلومات بغية ضمان النجاح. وتلزم نظم جديدة لتيسري املراجعة اليت يضطلع 
اإللكرتوين األصلي املصون بوسائل التحقيق اجلنائي العلمي. لقد أُرجئ إجراء هذا االستثمار لعدة سنوات 

اظمت مقادير املعلومات وستظل تتنامى وحتققت بذلك وفورات، لكن ال جيوز االستمرار على إرجائه. فقد تع
على حنو جيعل النظم واملمارسات تستلزم التحديث باستثمار مستدام ميتد لسنوات متعددة. إن املعلومات اليت 
جيمعها يف بادئ األمر مكتب املدَّعي العام تتاح فيما بعد للمحكمة (عندما تفي باملتطلبات القانونية املبيَّنة يف 

املتعلقة باألدلة) من خالل عملية الكشف. وملا كان االستثمار املعين استثمارًا خيص شىت إطار اإلجراءات
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دة. 81 وحدات احملكمة فإن قلم احملكمة سيُـْفرِد له ميزانية وال يطلب مكتب املدَّعي العام لذلك أي اعتمادات حمدَّ
وسيسهم املكتب يف هذا املشروع بتوفري خربة موظفيه ومعارفهم.

املكتب جتديَد وحتديَث سائِر النظم القائمة اليت ختصه على وجه التحديد (مثل نظم كما يواصل-٣٠٦
من النظام ١٥املعلومات اجلغرافية، واملنصة املستندة إىل شبكة اإلنرتنت لتلقي البالغات اليت تقدَّم مبوجب املادة 

ألف يورو من أجل ٨٠,٠وال مقدارها األساسي) مولياً يف الوقت نفسه األولوية ملنصة مراجعة األدلة. وُتطلب أم
هذه التطبيقات.

ألف يورو فإنه ُيطلب لشراء املزيد من تراخيص الربجميات احلاسوبية ٥٠,٠أما املقدار الباقي البالغ -٣٠٧
اخلاصة بتحليل البيانات والوقائع.



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 82

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٢١٢٠البرنامج الفرعي:١٦الجدول82

٢١٢٠
قسم الخدمات

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٢املوظفون من الفئة الفنية ٠٤٢,٥٢٧٨,٥١٣,٦٢ ٣٢١,٠

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢,٢١-٣٣,١-٥٢٨,٨ ٤٩٥,٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٧٤٤,٤٢ ٧٤٤,٤٣ ٥٧١,٣٢٤٥,٤٦,٩٣ ٨١٦,٧

٢املساعدة املؤقتة العامة ٢١٩,٧٢٨١,١٢ ٥٠٠,٨٢ ٣٧١,٨٧٨٦,٤٣٣,٢٣ ١٥٨,٢
٥,٠٥,٠املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٢٢٤,٧٢٨١,١٢ ٥٠٥,٨٢ ٣٧١,٨٧٨٦,٤٣٣,٢٣ ١٥٨,٢

٤٠٤,٤٦٥,٣٤٦٩,٧٣٢٦,١٢٩,٤٩,٠٣٥٥,٥السفر
الضيافة

٥٠٨,٩٥٩,٦٥٦٨,٥٥٤٩,٥٥٤٩,٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٣٩,٨١٣٩,٨النفقات التشغيلية العامة

٦٨,٠٠,٢٦٨,٢٨١,٠٢٩,٠٣٥,٨١١٠,٠اللوازم واملواد
٣٦٤,٨٨٦,٥٤٥١,٣١٢٠,٠٦٠,٠٥٠,٠١٨٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ا
١بالعاملني ٤٨٥,٩٢١١,٦١ ٦٩٧,٥١ ٠٧٦,٦١١٨,٤١١,٠١ ١٩٥,٠
٦المجموع ٤٥٥,٠٤٩٢,٧٦ ٩٤٧,٧٧ ٠١٩,٧١ ١٥٠,٢١٦,٤٨ ١٦٩,٩

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٢٠البرنامج الفرعي:١٧الجدول

٢١٢٠
قسم الخدمات

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٣٢٣٤٢-١٤٥٦٣١٩----الوظائف القائمة
٣---١١١٣------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٢٣٢٣٤٥-١٤٦٧٤٢٢----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

العامة (معاِدالتها بدوام كامل)
٦,٩٢٦,٩٢٢٥,٩٢-٨,٠٠٧,٠٠٤,٠٠١٩,٠٠------الوظائف القائمة
٥,٥٠٥,٥٠١٠,١٧-١,٦٧١,٠٠٢,٠٠٤,٦٧------الوظائف اجلديدة

٣,٠٠---١,٠٠١,٠٠١,٠٠٣,٠٠------الوظائف احملوَّلة
١٢,٤٢١٢,٤٢٣٣,٠٨-٨,٦٧٧,٠٠٥,٠٠٢٠,٦٧------المجموع
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والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة: ٢٢٠٠البرنامج-83٢

المقدِّمة

م يف الوقت املناسب. ولكل من يّتسم التعاون بأمهية حيوية للتحقيق يف القضايا - ٣٠٨ ومقاضاة املشتبه 
ا الفريدة يف جمال التعاون. إن شعبة والتعاون والتكاملاالختصاصاحلاالت أو القضايا احملالة إىل احملكمة متطلَّبا

هي الشعبة الرائدة فيما خيص تيسري ما جيريه املكتب من عمليات التحقيق وذلك بالسهر على التعاون والتعاضد
ا يف جمال التعاون العام  القضائي مبوجب الباب التاسع من نظام روما األساسي. وتستتبع املهام املنوطة 
والعالقات اخلارجية إقامة وتدبر عالقات مع الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذلك 

ئيسية. فهذه الشعبة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن شحذ الدعم العام لعمل املكتب والرتويج له وإبالغ رسائله الر 
إقامة وتعزيز شبكة قوية وواسعة للتساند والتعاون مع الدول، واملنظمات الدولية، وسائر الشركاء، ال بد منها لكي 

ة يضطلع مكتب املّدعي العام على حنو فعال باملهام القضائية املنوطة به يف إطار واليته. وكذلك تتوىل هذه الشعب
املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل للحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتياً 
ا  ذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعي العام يف شأ عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام جملس األمن 

اسي. وهكذا تؤدي هذه الشعبة ضمن املكتب دورًا رائداً من نظام روما األس١٥من تلقاء نفسه عمًال باملادة 
م إىل املّدعية العامة توصيات أساسية بشأن مباشرة  فيما يتعلق باالختصاص، واملقبولية، ومصاحل العدالة، وتقدِّ

التحقيقات اجلديدة.

).SAS) وقسم حتليل احلاالت (ICSوتتألف هذه الشعبة من قسمني: قسم التعاون الدويل (-٣٠٩

وتندرج أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت، ختضع إلشراف عام من رئيس القسم، بدعم إضايف -٣١٠
التعاون ‘٢’التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛ ‘١’من مستشار قانوين: 

:التعاون العام والعالقات اخلارجية‘٣’القضائي؛ 

كًال من األفرقة املتكاملة مبستشار معين بالتعاون الدويل، يتوىل يدعم قسم التعاون الدويل  )أ(
املسؤولية عن تيسري مجيع املتطلبات املتعلقة بالتعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوجَّهة من الفريق إىل 
الشركاء يف التعاون؛ وتعبئة واستدامة الدعم فيما خيص احلاالت على وجه التحديد، والنهوض باإلحاطة

بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند إليه؛ وإقامة مراكز للتنسيق االشتغايل 
حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرك 

مشكالت وتقدمي معلومات االستجايب السريع بشأن كل ما قد يتبينه الفريق أو السلطات الوطنية من
تعقيبية عنه.

يسدي املكوِّن املعين بالتعاون القضائي املشورة التقنية واالشتغالية واالسرتاتيجية، والدعم واإلرشاد )ب(
جلميع املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل بغية التكفل جبودة املراقبة وإيصال مجيع طلبات التعاضد 

لنيابة عن األفرقة املتكاملة ومتابعة هذه الطلبات والردود طبقًا لإلجراءات القضائي والردود اليت ترسل با
واملعايري ذات الصلة. إنه مسؤول، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل، عن تتبع 

ا الواردة يف قاعدة البي انات، االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة وطلبا
ووضع ومراجعة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تيسري التعاون للقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل 

احملكمة، وعن متييز األصول وحتديد مكان وجودها وتتبعها وجتميدها.
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ون املعين بالتعاون العام والعالقات اخلارجية فيتوىل املسؤولية عن إسداء املشورة أما املكِّ )ج(84
االسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا 
ملكتب املّدعي العام. إنه يساند املكتب فيما خيص التزاماته الدبُلماسية وسائر االلتزامات املتعلقة بالتعاون 

ة للمكتب مع الدول وسائر الشركاء، وينسِّق ذلك من العام، ويسهر على إقامة وتدبر العالقات اخلارجي
أجل شحذ الدعم العام ألنشطة املكتب، وميثِّل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل اليت تنظر 

ا الفرعية، فيها اجلمعية و/أو واليت هلا أثر على عمل املكتب.هيئا

ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من وُجيري قسم حتليل احلاالت مجيع عمليات التدارس األويل-٣١١
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما تقييمها 

ين عليهم. وميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة الرئيسية للم كتب، من ناحية مصاحل ا
إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها 
احلامسة للبت فيما إذا كان يتعنيَّ مباشرة حتقيق بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ 

جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس للتعاون يف احلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق 
األويل أيضًا أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، وُحيتمل أن تغين 
عن تدخل احملكمة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق 

ساسية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرر املدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة املعنية.األمهية األتحليل ذي ال

يوروألف٩٨٨,٦٣موارد الميزانية

األثر اإلجيايب ، يعزى إىل يف املئة)١,٥ألف يورو (٥٩,٤مقداره اخنفاضينطوي املبلغ املطلوب على -٣١٢
يف إطار املساعدة املؤقتة منذ فرتة طويلة إىل وظائف ثابتة. وُيطلب متديد فرتة لتحويل بعض الوظائف املشغولة

يفدور حاسمينياملعننيلموظففل. ٢٠١٦توفري املوارد األخرى يف إطار املساعدة املؤقتة اليت أُقرت يف ميزانية عام 
.٢٠١٧عام طار واليتها على حنو فعال يفإا يف املنوطةم اداء املهأشعبة من المتكني 

ألف يورو٥٤٨,٤٣الموارد من الموظفين

املساعدة املؤقتة العامة من وظائفوظائف٥وظيفة ثابتة و٢٩منالشعبةيتألف مالك العاملني يف-٣١٣
.بدوام كامل)العاملمن معادالت املوظف الواحد٤,٥(

رأ) ووظيفة مساعد معين بالتعاون -وُيطلب حتويل مثاين وظائف هي وظيفة مساعد إداري (من الرتبة خ ع-٣١٤
) ٢-رأ) يف قسم التعاون الدويل، ووظائف أربعة حملِّلي حاالت معاونني (من الرتبة ف-القضائي (من الرتبة خ ع

) يف قسم حتليل احلاالت. ١-وحملَلْي حاالت مساعَدْين (من الرتبة ف

ألف يورو٠٤٦,٣٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(من الرتبة (مساعد إداري)مساعد شخصيه)، يساعد١-الرتبة مدس الشعبة مدير (منأير -٣١٥
تعاون القضائي (من الباً معنياً )، ومستشار ٥-فة(من الرتبهقسم التعاون الدويل رئيسَ مالك ). ويضم رأ-عخ 

تعاون الدويل البنيمعنيين مستشار سبعة و ،)٤-تعاون الدويل (من الرتبة فالبنيمعنيْين )، ومستشارَ ٤- فالرتبة
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(من الرتبة هقسم حتليل احلاالت رئيسَ مالك رأ). ويضم -(من الرتبة خ عاً داريإاً ومساعد،)٣-(من الرتبة ف85
).٢-معاونني (من الرتبة في حاالتحملِّلثالثة )، و ٣-(من الرتبة فحاالتيحملِّلثالثةو ،)٥-ف

ألف يورو٥٠٢,١املساعدة املؤقتة العامة

حيتاج قسم التعاون الدويل إىل مثاين وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود عمليات -٣١٦
لتقدمي الدعم اإلداري ، و ٢٠١٧التحقيق واحملاكمات املرتقب إجراؤها وفقًا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

. إن كًال من واالشتغايل للنهوض بعبء العمل احلاسم املستمر التزايد يف جمال التعاضد القضائي والتعاون
املستشارين املعنيني بالتعاون ُمنتدب رمسياً للعمل يف فريق متكامل معنيَّ لكنه يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف 

هة اليت يُنتدب املستشار املعين بالتعاون للعمل فيها إذا استلزمت ذلك حاالت كما ميكن أن تتغري اجللفريق آخر.
قائمة أو حاالت جديدة، بل ميكن أحيانًا أن يُعىن املستشار املعين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له 

تكامل والتعاون وقسم ذلك ما يقع على عاتقه من عمل خيص كل حالة. وتتيح املرونة إلدارة شعبة االختصاص وال
التعاون الدويل نشدان أقصى درجة من النجاعة من حيث ختصيص املوارد إذا تغريت املتطلبات فيما خيص 

احلاالت.

التوزع التايل:٢٠١٧يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام لقسم التعاون الدويل وتتوزع الوظائف املطلوبة -٣١٧

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-مستشار معين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف-١
؛(متطلب مستمر)الواحد العامل بدوام كامل)

من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٢-بالتعاون الدويل (من الرتبة فانن معنيامعاونان مستشار -٢
؛(متطلب مستمر)معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عقانوينمساعد -٣
(متطلب مستمر).بدوام كامل)

بالنظر إىل أن املوارد املتاحة حالياً أية وظيفة إضافية، وذلك ٢٠١٧وال ُتطلب فيما خيص عام -٣١٨
ستخصص على النحو األكثر فعالية لسد املتطلَّبات احملدَّدة حبسب االفرتاضات. 

) يعمل يف ٣-ويطلب قسم التعاون الدويل تأكيد استمرار توفري وظيفة موظف قانوين (من الرتبة ف-٣١٩
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ويبقي من ٠,٥) ملدة ستة أشهر (٢٠١٦نيويورك (أُقّرت يف عام 

مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية هذا املوظف، بصفته موظفًا من موظفي األمم املتحدة، ليتوىل ضمن نظام 
مشكًال عنصراً األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة، 

من عناصر التمكني من تنفيذ مجيع الطلبات ضمن منظومة األمم املتحدة بصورة ناجعة ويف الوقت أساسياً 
. ولـّما كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة بالنيابة عن املناسب

س القلم.الدوائر أو حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سُتتقاسم مع ديوان رئي

ستُّ وظائِف املساعدة املؤقتة العامة اليت سبق أن ٢٠١٧لقد طُلب أن ُحتوَّل إىل وظائف ثابتة يف عام -٣٢٠
طلبها قسم حتليل احلاالت.



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 86

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

ألف يورو٤٤٠,٢الموارد غير المتصلة بالعاملين86

يتأتى بكامله عن ) يف املئة٤,٤ألف يورو (٢٠,٢مقداره اخنفاضعلى املقرتح امليزانية مبلغ نطوي ي-٣٢١
تقليص مليزانية السفر اخلاصة بالشعبة. 

يوروألف٤٤٠,٢السفر

يف املئة). ويبقى من ٤,٤ألف يورو (٢٠,٢ينطوي مبلغ ميزانية السفر املقرتح على اخنفاض مقداره -٣٢٢
للتدارس احلاسم أن يقوم موظفو شعبة االختصاص والتكامل والتعاون مبهمات فيما يتعلق باحلاالت اخلاضعة 

األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون و/أو مجع املعلومات وللمشاركة يف اجتماعات هامة، مثل مجعية الدول 
يف نيويورك. كما إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون سيظلون ٢٠١٧األطراف اليت سُتعقد عام 

باحلاالت. وسيجري االستهداف والتخطيط فيما خيص يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة
هذه احلاالت على حنو يتيح استعمال ميزانية السفر بالصورة األجنع، ما يتيح ختفيضًا يف امليزانية املقرتحة بفضل 

ا. حتسني النجاعة، وذلك على الرغم من زيادة عدد املهمات املعتزم القيام 
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٢٠١٧لمقترحة لعام : الميزانية ا٢٢٠٠لبرنامج الفرعيا:١٨الجدول87

٢٢٠٠
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٢املوظفون من الفئة الفنية ٢٣٤,٧٥٥١,٥٢٤,٧٢ ٧٨٦,٢

١٣٣,٠١٢٧,١٩٥,٦٢٦٠,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٨٦٨,١١ ٨٦٨,١٢ ٣٦٧,٧٦٧٨,٦٢٨,٧٣ ٠٤٦,٣

١املساعدة املؤقتة العامة ٣٥٠,٠٤٦,٣١ ٣٩٦,٣١ ٥٨,٨٥٠٢,١-٧١٧,٨-٢١٩,٩
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٣٥٠,٠٤٦,٣١ ٣٩٦,٣١ ٥٨,٨٥٠٢,١-٧١٧,٨-٢١٩,٩

٤,٤٤٤٠,٢-٢٠,٢-٣٧٧,٥٧,١٣٨٤,٦٤٦٠,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٤,٤٤٤٠,٢-٢٠,٢-٣٧٧,٥٧,١٣٨٤,٦٤٦٠,٤بالعاملني
٣المجموع ٥٩٥,٦٥٣,٤٣ ٦٤٩,٠٤ ١,٥٣-٥٩,٤-٠٤٨,٠ ٩٨٨,٦

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠البرنامج الفرعي:١٩الجدول

٢٢٠٠
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٢٢١-١٩-١٢٣١٠٣---الوظائف القائمة

٢٢٨-٤٢٦-------ائف اجلديدةالوظ
--------------الوظائف املستعادة

٤٤٢٩-١٢٣١٠٧٢٢٥---موعالمج
المساعدة المؤقتة العامة وظائف 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٣,٠٠٣,٠٠١٢,٥٠-٩,٥٠-٣,٥٠٦,٠٠------الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

٢,٠٠٢,٠٠٨,٠٠-٦,٠٠-٦,٠٠-------الوظائف احملوَّلة
١,٠٠١,٠٠٤,٥٠-٣,٥٠--٣,٥٠------موعالمج
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج -88٣

المقدِّمة

ا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكوِّن املعين بالتحقيق من مكوِّنات -٣٢٣ توفِّر شعبة التحقيق، اليت يتوىل إدار
ُجيريها املكتب حتت مسؤولية وكالء اّدعاء األفرقة املتكاملة اليت تنفذ عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت 

رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية تابعني لشعبة املقاضاة. وتتوىل شعبة التحقيق توظيف وتدريب احملققني 
واحمللِّلني ومدخلي البيانات العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب أداءهم.

حمدودة هلا باالنتقال من هيكل تنظيمي يضم قسمني إىل إعادة تنظيم ٢٠١٦وقد نّفذت الشعبة يف عام -٣٢٤
هيكل يضم أربعة أقسام. وقد حتقق ذلك بنقل وظيفة التحليل من لدن منسق عمليات التحقيق وإنشاء قسم 

) من قسم التخطيط والعمليات وإنشاء قسم SRUحتليل عمليات التحقيق، وباستبعاد وحدة االستجابة العلمية (
ط الوارد أدناه).ائي (كما يبينه املخطَّ علوم التحقيق اجلن

ويشدَّد يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام على أمهية التحليل واالعتماد على أدلة ذات أشكال -٣٢٥
بديلة. ومتثَّل مسوِّغ تعديل بنية الشعبة يف حتسني مواءمة تنظيمها مع هذه الغاية، حبيث تتوىل األقسام مسؤوليات 

جتانساً. ويضاف إىل ذلك أن عبء العمل الواقع على عاتق منسِّق عمليات التحقيق ورئيس قسم هي أكثر 
االت املندرجة يف إطار  ما على اإلشراف السليم على مجيع ا التخطيط والعمليات تعاظم على حنو أثَّر يف قدر

االت. مسؤوليتهما والتوجيه يف هذه ا
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لتحقيق (احملقِّقون، واحمللِّلون، واملوظَّفون املعنيون بإدخال البيانات وتدبرها) يـَُعّد مكّوُن الشعبة املتصل با-89٣٢٦
مكوِّنًا كبريًا وحامسًا من مكوِّنات الفريق املتكامل. ويتوىل فريق التحقيق أهم األنشطة التحقيقية مركِّزًا على 

عن طريق منظمة و/أو من باب آخر. املشتبه فيهم وصلتهم باجلرائم، إما بصفتهم الفردية أو اجلرائم و(ب)(أ)
ففيما خيص اجلرائم جيمع هذا الفريق األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما يُرتكب يف سياقها من 
جنايات. أما فيما خيص املشتبه فيهم فمن الضروري تدبـُُّر مناحي التحقيق يف أدوارهم، ويف معرفتهم باجلرائم 

ا، وا ا مسؤولة عن اجلرائم املعنية، وتقصُّدِّهم إتيا لقياُم من أجل ذلك جبمع األدلة بشأن البنية أو املنظمة املزعوم أ
م فيها، وصلتهم باجلرائم، مبا يف ذلك التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتكاب  وأدوار خمتلف املشتبه 

فضيان إىل ضرورة إجراء عمليات حتقيق اجلرائم. إن التقدم على صعيد التكنولوجيا وتوفرها على نطاق واسع ي
"على اخلط" (إلكرتونياً)، مع تركيز املوارد املخصَّصة للعمل امليداين على إعداد الدالئل، وإقامة الشبكات احمللية 
القوية، والتنسيق مع الشركاء احملليني واإلقليميني، واملشاركة يف األنشطة اليت تشتمل عليها املهمات مع العاملني 

ا يف إطار املهمات املنَجزة. املن شورين ضمن البلد، ومتابعة األنشطة اليت سبق االضطالُع 

وتدعم األقسام املتخصصة العاملة ضمن شعبة التحقيق األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خطتها وذلك -٣٢٧
ا تنهض من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات.   بالتنمية االسرتاتيجية كما إ

لقدرة املكتب على التحقيق بالنظر يف اإلجراءات واألدوات والطرائق االبتكارية الكفيلة بوفاء أنشطة التحقيق 
باملعايري النافذة. ولئن كان احمللِّلون يعملون ضمن الفريق املتكامل فإن قسم حتليل عمليات التحقيق يسهر على 

ى، والتدريب، ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرقة املعنية بالتحقيق. ويدعم وضع املعايري واملمارسة الفضل
قسم علوم التحقيق اجلنائي الفريق املتكامل خبربته املتخصصة، مثل اخلربة يف جمال التحقيق السيرباين واخلربة التقنية، 

ذلك عمليات االنتباش، وعمليات وعمليات التحقيق اجلنائي العلمي من قبيل فحص مسارح اجلرائم (مبا يف
التشريح، والتصوير الثالثي األبعاد، وحتسني املواد السمعية والبصرية)، وحتّري الصور الساتلية وبيانيات املعلومات.

) على ORSU) فتساعد وحدته املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني (POSوأما قسم التخطيط والعمليات (
لبعثات يف امليدان وأمنها، وتقدِّم الدعم االشتغايل هلا. وتقدِّم وحدة هذا القسم املعنية السهر على سرِّية نشر ا
) املساعدة يف السهر على وضع اسرتاتيجية التحقيق بطريقة تتيح تدبر األخطار اليت PSUباسرتاتيجيات احلماية (

تني الوحدتني بتعاون وثيق وعلى حنو ميكن ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا ها
متكامل مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداً إىل سلسلة متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا 

) مبساعدة األفرقة على التعامل مع GCUالقسم املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال (
ي احلال والتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مث الشهود الضعيف

) ووحدته املعنية بالشؤون اإلدارية تقدِّمان اخلدمات يف جمال جتهيز DPUإن وحدته املعنية بتجهيز البيانات (
املعلومات ويف جمال الشؤون اإلدارية، على الرتتيب.

-٢٠١٦خطته االسرتاتيجية للفرتة ٢٠١٥مكتب املّدعي العام يف تشرين الثاين/نوفمرب لقد أصدر-٣٢٨
، مقسِّمًا اسرتاتيجيته يف جمال املقاضاة تقسيمًا جيعلها تندرج يف إطار تسع غايات اسرتاتيجية. وتستطيع ٢٠١٨

يئة ما يستلزمه شعبة التحقيق أن تسهم مباشرة يف حتقيق عدد من هذه الغايات االسرتاتيجية وهي تس عى إىل 
ذلك من ظروف وتقوم مبا يقتضيه من أنشطة. وتوخيًا الستمرار وفاء عمليات التحقيق بالتوخيات فيما يتعلق 
باجلودة فإنه ُيستمر، إزاء بيئات العمل اليت تتسم بالصعوبة أكثر منها يف أي وقت مضى، على العمل وفق 

لسابقة، القاضية باستدامة اّتسام عمليات التحقيق بدرجة عالية من اجلودة االسرتاتيجية املبيَّنة فيما خيص السنة ا
مع التكفل بنجاعة العمل. ويفضي العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية املعنية إىل أنشطة من قبيل: 
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ستندة إىل تنمية القدرة على مجع أدلة من أشكال أكثر تنوعاً، مبا يف ذلك تكوين القدرة على مجع األدلة امل90
التقنيات العلمية والتكنولوجية؛ وزيادة احلضور التحقيقي يف امليدان؛ ومواصلة األخذ باملنظور اجلنساين يف عمليات 
التحقيق؛ وزيادة الدور املنوط بالتحليل، وتصديق مهارات العاملني، وتكييف تشكيل أفرقة العاملني مع البيئة 

.اجلديدة؛ واملضي يف تطوير محاية الشهود

وحيتوي املرفق اخلامس (هـ) على تنظيم لألهداف اآلنفة الذكر ويهيئ مؤشرات لألداء تبنيِّ كيفيَة قياس -٣٢٩
التقدم على طريق بلوغ كل من املرامي املعنية.

أن )٥١()٢٠١٥إىل عام ٢٠١٢ويبنيِّ تقييم اخلطة االسرتاتيجية (للفرتة املمتدة من حزيران/يونيو -٣٣٠
االسرتاتيجية اجلديدة تؤيت نتائج إجيابية يف احملكمة، بينما يستمر بذل اجلهود لتحسني النجاعة من سنة إىل 
أخرى. وقد حتققت هذه النتائج بتقدمي جودة العمل على كميته من حيث األولوية. واحلال أن عمليات التحقيق 

ب جرائم جديدة يف دارفور [بالسودان] وليبيا) أو املعلَّقة اهلامة اليت تستلزمها مواجهة أوضاع متطوِّرة (مثل ارتكا
يف احلالة يف كوت ديفوار، حيث يتعلق األمر بتحريك الدعاوى ٢لوقت طال أكثر مما جيب (كما يف القضية 

َلغ فيها حال التأهب للمحاكمة)، ال ميكن أن تظل ترجأ دون أن يكون لذلك أثر وخيم يتعذر  الساكنة حىت تـُبـْ
.تداركه

وقد تسىن لشعبة التحقيق، بفضل اجلهود اليت بُذلت يف إطار ميزانيات السنوات السابقة، حتسني تشكيل -٣٣١
أفرقة العاملني. ويُتوصل إىل مستوى مناسب من اجلودة بتقدمي الكيفية على الكمية يف العمل وبتمديد آجال 

خيص عمليات التحقيق اجلارية. وإذ يُنوَّه إىل أنه عمليات التحقيق ألنه لـّما يُتوصل إىل القّد القياسي للفريق فيما 
مل يعد هناك من مناص من إجراء عملية حتقيق إضافية، ما جيعل جمموع عمليات التحقيق يبلغ ستة، فإن الزيادة 
املطلوبة يف املوارد تكفي ملواجهة الزيادة يف الطلب وستتيح للشعبة استدامة درجة اجلودة احلالية دون املزيد من 

ديد آجال أنشطة التحقيق.مت

إن ما سلف من استثمار يف اجلودة ميثل جزءًا حموريًا من اسرتاتيجية املكتب احلالية واملقبلة. فالتحقيق -٣٣٢
السيرباين، وزيادة العمل يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي فيما يتعلق بتحسني املواد السمعية البصرية، وفحص 

ا شأن االستثمار يف مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش ، وعمليات التشريح، تؤدي يف ذلك دورًا أساسيًا شأ
وىل حرف األاأل[PEACEباملختصر هليإتطبيق منوذج االستجواب املشار التدريب (مثل التدريب على 

Engage)؛ التحضري والتخطيط(Preparation and Planningوهياخلمسهليزية من عناوين مراحلكنإلاب

and Explain؛ (اإل(شراك والشرحAccount)؛/اإلفادةروايةال(Closureاال) ؛(ختتامEvaluateالتقي)م)ي ([
واملثابرة على إقامة الشبكات مع أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات التحقيق اجلنائي العلمي، واخلرباء يف جمال 

[املقرتحة] ُيستمر على استدامة هذا ٢٠١٧عام التكنولوجيا، واملنظمات غري احلكومية، وسائر الشركاء. ومبيزانية
االت وأن تسخِّر األموال مرة أخرى من  اجلهد باستثمار زهيد يتيح للشعبة أن تواكب التقدم احلايل يف هذه ا

أجل حتقيقه من اجلوانب اليت تكون فيها التكنولوجيا واملعدات املتوفرة لديها فيما خيصها قد تقادم عهدها.

ق؛ ويالحق ري املكتب وفقها عمليات حتقيق مفتوح معمَّ اليت جيُ -املقاضاة احلاليةرتاتيجية يف ضوء اسو -٣٣٣
دىن فراد األألمن ااً اتباع اسرتاتيجية قائمة على العمل انطالقبوذلك عند االقتضاء مسؤوليةً اجلرائمكرب مرتكيبأ

.٢٠١٦آذار/مارس ٧، املؤرخة بـCBF/26/6انظر الوثيقة )٥١(
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باكراً، أي أن يتم هذا التأهب تأهبًا للمحاكمة سعى إىل أن يكون ميعلى رتبة فأعلى؛ و فراد األإىل األاً رتبة صعود91
ذ٢٠١٣للموارد يف عام اً منوذجالتحقيق ضعت شعبة وَ -من حيث املبدأ عندما تُعقد جلسة اعتماد التهم  اختُّ

، وملسامهة الشعبة يف التقرير املتعلق بالقدِّ ٢٠١٦حىت ٢٠١٤الربناجمية املعتمدة لألعوام اتلميزانيلساسًا أيضًا أ
اليت تطلب دوائر شداألريُ املعايو املستخلصة من التجربة السابقة وتراعى يف هذا النموذج العربُ األساسي للمكتب.

ا احملكمة  .كمة وجبمع األدلةا التأهب للمحبفيما يتعلق الوفاء 

يوروألف٧٤٣,٤١٩موارد الميزانية

يف املئة ٩٠,٤يف املئة). وخيص ١٠,٥ألف يورو (٨٦٩,٦١ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٣٤
ويضاف إىل ذلك أن القسط من التكاليف املعنية بند تكاليف املوظفني الذي يؤثِّر أكَرب األثر على مقدار امليزانية. 

زومه يعزى إىل املوارد املوفَّرة باستعمال مبلغ من صندوق الطوارئ أفيد بل٢٠١٧األكرب من الزيادة فيما خيص عام 
. ٢٠١٧فيما خيص جورجيا. وستظل هذه املوارد الزمة طيلة عام 

وتُبنيَّ مستلزمات فريق التحقيق األساسي بصورة عامة يف التقرير عن القّد األساسي للمكتب، وبينما -٣٣٥
يتمثل يعاَين أن القدرة احلالية يف جمال احملققني ال تزال قاصرة عن االحتياجات اليت مت متييزها فثمة جانب جديد 

يف إضافة وظيفة مساعد معين بالتحقيق يف احلالة املعنية على وجه التحديد. إن هذا املساعد سيجلب إىل فريق 
التحقيق معارفه العميقة ببلد احلالة املعنية اليت جيري التحقيق فيها، مبا يف ذلك اإلحاطة األفضل بالسياق 

ان هذا املساعد يف مقر احملكمة أم عامًال يف امليدان فإنه االجتماعي االقتصادي والسياق الثقايف فيه. وسواء أك
يقدم الدعم لألفرقة بإقامته شبكات حملية/إقليمية، ومتييزه الدالئل والفرص التحقيقية، ومجعه البيانات من مصادر 

متاحة إتاحة عامة، وال سّيما عندما ُتستعمل لغات حملية. 

يكفل تقدمي س إىل قّده األساسي املبنيَّ يف هذه امليزانية املقرتحة، إن مالك األفرقة املقرتح املنقوص، بالقيا-٣٣٦
دعم كامل للمحاكمات اجلارية، لكن القدرة املتوفِّرة به فيما خيص خمتلف عمليات التحقيق الناشط هي يف 

وتتمثل تبعات ذلك يف جعل عمليات التحقيق من القدرة الالزم توفري املوارد من أجلها.املئة يف٢١املتوسط أقل بـ
الناشط الالزمة لالضطالع بالنشاط املرتقب أكثر استغراقاً للوقت؛ ويف جعل أفرقة التحقيق غري قادرة على التحرك 

دون وقف ، ٧٠املالئم إزاء احلوادث اهلامة غري املرتقبة، مبا يف ذلك التحقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة
ا تقليصًا كبرياً؛ ويف انعدام القدرة أنشطة أ خرى ذات أولوية أو تقليص عدد املوظفني املسند إليهم االضطالع 

على التتبع؛ ويف إنقاص القدرة على التعامل مع القضايا الساكنة، وال سيما ضرورة استدامة الصلة مع الشهود 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة: رئيس فريق وظيفة ُمتوَّل٢١ومتييز فرص مجع أدلة جديدة. ويلزم ما جمموعه 

(من الرتبة ني معاوننيحمقِّقمثانية)؛ ٣-حمقِّقني (من الرتبة فسبعة)؛ ٤-حتقيق/حمقِّق رئيسي (من الرتبة ف
أربعة مساعدين معنيني بالتحقيق كٌل يف حالة معيَّنة ؛رأ)-بتدبر املعلومات (من الرتبة خ ع)؛ مساعد معين٢-ف

طُلب يف مجيع األقسام والوحدات حتويل يوتطبيقًا للمعيار الذي أقرته جلنة امليزانية واملالية، رأ).-رتبة خ ع(من ال
. وترد ٢٠١٧إىل وظائف ثابتة يف عام بعض الوظائف املشغولة منذ وقت طويل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة 

ذه الوظائف يف قسم  ."الوظائف الثابتة-املوارد من املوظفني "التفاصيل املتعلقة 
) واحمللِّلني املساعدين (من ٣-وف٢-لني (من الرتبة ف) احمللِّ IASويضم قسم حتليل عمليات التحقيق (-٣٣٧

عشر حملًِّال مساعدًا بدعم األفرقة املتكاملة بإدخال البيانات يف (قواعد البيانات رأ). ويقوم أحد-الرتبة خ ع
اخلاصة بتحليل الوقائع) وغريه من املهام. ويقوم حملِّالن مساعدان برصد اجلرائم يف احلاالت اخلاضعة للتحقيق اليت 
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كتب يف اختاذها القرارات املتعلقة بالقضايا تنظر فيها أفرقة التحقيق لكي تستنري بذلك اللجنُة التنفيذية التابعة للم92
لس األمن التابع لألمم  اجلديدة اليت ينبغي أن يُنظر يف التحقيق فيها، واملدَّعيُة العامة فيما خيص إبالغها الدوري 

موظفًا يف إطار ١٤املتحدة بشأن احلاالت ذات الصلة. وحيتاج قسم حتليل عمليات التحقيق إىل ما جمموعه 
رأ)،-، ومساعَدْيِن معنيَـْنيِ بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع)٣-لني (من الرتبة فحملِّ ستةعدة املؤقتة العامة: املسا
رأ). ويبقى مالك العاملني يف قسم علوم التحقيق اجلنائي ومالك العاملني -لني مساعدين (من الرتبة خ عحملِّ وستة

. ويُرمى من طلب املساعدة املؤقتة العامة الزم لدعم مجيع األفرقةيف قسم التخطيط والعمليات أدىن من املستوى ال
إىل توطيد هذه األقسام مع العلم بأن الزيادات املبيَّنة أدناه ضرورية لسد فجوات اشتغالية خطرية ٢٠١٧لعام 

الشأن.

س األويل. إن قسم علوم التحقيق اجلنائي يقدم دعمًا علميًا ألنشطة التحقيق واملقاضاة وعمليات التدار -٣٣٨
وهو يتألف من ثالث وحدات هي وحدة التحقيق اجلنائي العلمي (اليت تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات 
االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، والتحقيق اجلنائي، إخل)، والوحدة السيربانية (اليت تتوىل التحقيق 

ألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل)، اجلنائي احلاسويب، والتحقيق اجلنائي يف جمال ا
ووحدة حتّري الصور (اليت تتوىل املسؤولية عن نظام املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 

فيها، والصور امللتقطة الضوئية/الفيديوية، ووضع اخلرائط الثالثية األبعاد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار 
بالطائرات اليعسوبية، إخل). وباإلضافة إىل ذلك يتدبر قسم علوم التحقيق اجلنائي شؤون األمانة التنفيذية للمجلس 
االستشاري العلمي التابع ملكتب املدَّعي العام ويضع إجراءات العمل القياسية واملبادئ التوجيهية املتصلة باألنشطة 

وظائف من وظائف املساعدة ثالثا املكتب. وحتتاج وحدات هذا القسم إىل ما جمموعه العلمية اليت يضطلع 
يف التحقيق اجلنائي العلمي من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل): موظف خمتص٢,٥(املؤقتة العامة

رئيس، و )٣-الرتبة فلتصوير الرقمي) (من )، وموظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي (ا٣-(من الرتبة ف
٦(تلزم هذه الوظيفة األخرية الذكر ملدة )٤-يف التحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة فنيختصللمحقِّقني امل

. أشهر)

) املسؤولية عن POS) التابعة لقسم التخطيط والعمليات (PSUوتتوىل وحدة اسرتاتيجيات احلماية (-٣٣٩
ل وظائف املساعدة املؤقتة العامة مكوِّنًا كبريًا من مكوِّنات مالك هذه التدبر العام لشؤون شهود االدِّعاء. ومتثِّ 

وظائف مخسالوحدة. وبغية إبقاء أنشطة هذه الوحدة يف مستوى ميكن به النهوض بأود احتياجات املكتب، تلزم 
اوثالثة)، ٢-باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة فانمعنيانعاونمانمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة: موظف

رأ).-مساعدين معنيني باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ ع

ج كالين ORSUوتتوىل وحدة هذا القسم املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني (-٣٤٠ ) املسؤولية عن تطبيق 
ووصوًال إىل التحقيق واملقاضاة. وحتتاج هذه يف العمليات ضمن مكتب املدَّعي العام، بدءًا من التدارس األويل

مساعد معين بتدبر شؤون الشهود (من وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة: مخسالوحدة إىل ما جمموعه 
رأ).-قني للعمليات امليدانية (من الرتبة خ عوأربعة منسِّ رأ)، -الرتبة خ ع

موعة واملسجَّلة بأقصى قدر ممكن من وتتوىل وحدة هذا القسم املعنية-٣٤١ بتجهيز البيانات تبويب األدلة ا
الفعالية والسرعة، بغية تسهيل القيام يف الوقت املناسب بتحليلها ومراجعتها واستعماهلا يف احملكمة. 

املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال دورًا هامًا فيما وحدة هذا القسم وتؤدي -٣٤٢
خيص وضع سياسة املكتب املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، 
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ا تسهر على تنفيذ السي93 اسات وعلى إجراء البحوث باستمرار والتعامل مع الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. إ
لتحسني طرائق املكتب فيما خيص هذه السياسات، بوسائل منها توفري التدريب. وما من طلبات إضافية ختص 

على غرار السنوات السابقة، تلزم موارد من أجل التعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدرجني يف و هذه الوحدة. 
املعنية باجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال عندما تستلزم األنشطة القائمة اليت متسكها الوحدة 

التحقيقية يف الوقت نفسه دعمًا جياِوز قدرة هذه الوحدة. فُيطَلب توفري ما يعادل عمل املوظف الواحد من الرتبة 
ملدة مثانية شهور.٢-ف

وهي لدعم من موظفي ااإلدارية ضمن إطار جمموعة وظيفتها٢٠١١شعبة التحقيق يف عام ركَّزتلقد -٣٤٣
تعديل الدور املنوط ٢٠١٦تظل تستفيد من املكاسب اليت آتاها ذلك عن طريق حتسني النجاعة. وتعنيَّ يف عام 

، نظراً إىل ضرورة مساعدة دوراً حمض تسيريي إىل دور له بعد ختطيطي وإداريمباالنتقال من أدائهمبوظفي الدعم
إدارة الشعبة على املضي يف إعمال نظم تدبر عمليات التحقيق وشؤون الشهود، واالضطالع باملهمة األساسية 
املتمثلة يف مجع املعلومات التدبرية وتوليفها وإعدادها، ومراقبة النجاعة وتدبر املخاطر، وتقدمي الدعم للمشاريع 

مجموعة فلوفاء مبتطلبات تدبر موارد الشعبة املعقَّد، مبا يف ذلك تدبر األحياز. ذات األولوية واملساعدة يف ا
من وظائف املساعدة املؤقتة العامة: موظف وظيفتنيحتتاج إمجاًال إىل طاإلدارية والتخطيبالشؤوننياملعنياملوظفني 

.)١-الرتبة فتخطيط واملراقبة (من)، وموظف مساعد معين بال٣-معين باملشاريع (من الرتبة ف

يوروألف٨٥٣,٨١٧الموارد من الموظفين

يوروآالف١٠٧,١١٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

بالقياس إىل عام ٣١فهو ينطوي على زيادة مقدارها . ١٣٩يبلغ٢٠١٧املطلوب لعام عدد املوظفني إن -٣٤٤
إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتة وعن نقل وظيفة من تتأتى عن حتويل وظائف مشغولة يف ٢٠١٦

من شعبة املقاضاة. إن هذه الوظيفة األخرية الذكر يسَّرت إنشاء وظيفة رئيس قسم حتليل عمليات ٥-الرتبة ف
.٣٤٨التحقيق، كما يُبني يف الفقرة 

رأ).-(من الرتبة خ عيدار إمساعد ه)، يساعد١-س شعبة التحقيق مديرها (من الرتبة مدأير و -٣٤٥

رؤساء أفرقة (من مالكها ثالثة ضم يو ،)٥-ق لعمليات التحقيق (من الرتبة فس أفرقة التحقيق منسِّ أير و -٣٤٦
اً حمققمثانية عشر) و ٣-(من الرتبة فاً حمققمثانية عشر) و ٤-حمققني رئيسيني (من الرتبة فوستة)٤-الرتبة ف
. وكما ذُكر يف العروض رأ)-عني بتدبر املعلومات (من الرتبة خ يمعنمساعدينثالثةو )٢-(من الرتبة فمعاونًا 

) ١-سُيَكّف عن توظيف مخسة حمققني مساعدين (من الرتبة ف)٥٢(٢٠١٦السردية الواردة يف وثيقة ميزانية عام 
وسيتيح ذلك ) من الـُمدرجني يف قائمة باملرشَّحني املختارين. ٢-فُيستعاض عنهم مبحققني معاونني (من الرتبة ف

للمكتب مواءمة موارده مع اسرتاتيجيته احلالية فيما خيص جتهيز أفرقة التحقيق باملوظفني. ولن يكون هلذا التدبري 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، وسيجعل ٢٠١٧أثر مايل، ولن يغري عدد ما ُيطلب يف عام 

يئ للموظفني، املؤهَّلني من خالل سريورة احلشد على أساس املكتب أقرب إىل منوذج أفرقته التحقيقية، وسيه
التنافس، فرصة التقدم من الناحية املهنية.

لَّد الثاين، اجلزء ألف، الفقرة ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥...عشرةالرابعةالدورة...الرمسيةالوثائق)٥٢( .٢١٩ا
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وظائف ثالثة حمققني (من –وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة إحدى عشرة وظيفة يف أفرقة التحقيق -94٣٤٧
معين بتدبر املعلومات (من )، ووظيفة مساعد٢-) ، ووظائف سبعة حمققني معاونني (من الرتبة ف٣-الرتبة ف

رأ). -الرتبة خ ع

) وهي تضم حملًال (معنياً ٥-) حملل رئيسي (من الرتبة فIASويرأس وحدة حتليل عمليات التحقيق (-٣٤٨
)، ٢-)، وسبعة حمللني معاونني (من الرتبة ف٣-)، وأربعة حمللني (من الرتبة ف٤-اإلجرام) (من الرتبة فبأمناط

رأ).-وثالثة حمللني مساعدين (من الرتبة خ ع

وظيفتا حملِّلني (من –وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة مخس وظائف يف قسم حتليل عمليات التحقيق -٣٤٩
- قاعدة البيانات الوقائعية (من الرتبة خ ع–ة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات ) ، ووظائف ثالث٣-الرتبة ف

رأ).

)، ٥-) منسق خمتص بالتحليل اجلنائي العلمي (من الرتبة فFSSويرأس قسم علوم التحقيق اجلنائي (-٣٥٠
ني بنظم املعلومات )، وحملَلْني معاونني (خمتص٣-وهو يضم موظفاً خمتصاً يف التحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة ف

رأ).-)، ومساعداً معنياً بتخزين املعلومات (من الرتبة خ ع٢-اجلغرافية) (من الرتبة ف

وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة أربع وظائف يف قسم علوم التحقيق اجلنائي: وظائف ثالثة حمللني -٣٥١
موظف خمتص بالتحقيق اجلنائي العلمي )، ووظيفة ٣-خمتصني بالتحقيق اجلنائي العلمي السيرباين (من الرتبة ف

).٣-(من الرتبة ف

اسرتاتيجيات وحدة لاً رئيسمالكه ضم ي)، و ٥-(من الرتبة فهالتخطيط والعمليات رئيسُ س قسمَ أوير -٣٥٢
اً ) وخبري ٤-(من الرتبة فاالشتغاليني الدعم و املعنية باألخطاروحدة للاً ورئيس)٤-(من الرتبة فاحلماية 

ين عليهم (من الرتبة فاً معني موظفني وثالثة )٣-عمليات (من الرتبة فالني بيموظفني معنوثالثة )٤-بشؤون ا
- ف(من الرتبةوموظفًا معنيًا باسرتاتيجيات احلماية )٣-امليداين (من الرتبة فوالعمل عمليات خاطر الني مبيمعن
)٢-لتجهيز البيانات (من الرتبة فاً ومدير )٢-بة ف(من الرتوموظفًا معاونًا معنيًا باسرتاتيجيات احلماية ) ٣

ين عليهم (من الرتبة فنيمعنيين معاونني وخبري  مساعد و )٢-ف(من الرتبةمعلوماتي حملِّلَ و )٢-بشؤون ا
ينمساعدَ و رأ)-(من الرتبة خ عمعنَيني باسرتاتيجيات احلماية ينمساعدَ و رأ)-(من الرتبة خ عرئيسي إداري

معنَينيينمساعدَ و رأ)-(من الرتبة خ علعمليات امليدانيةلقنينسِّ مخسة مو رأ)-(من الرتبة خ عمعنَيني بالعمليات 
رأ)-تجهيز البيانات (من الرتبة خ عبوثالثة مساعدين معنينيرأ)-(من الرتبة خ علعمليات امليدانيةبا
.رأ)-(من الرتبة خ عة مساعدين إداريني وثالثرأ)-(من الرتبة خ عمعنَيني بالتحقيق ينمساعدَ و 

موظف معين: وظيفة قسم التخطيط والعملياتعشُر وظائف يف وُيطلب أن حتوَّل إىل وظائف ثابتة -٣٥٣
ين عليهم (من الرتبة فمعينووظيفة خبري معاون )٣-(من الرتبة فةعمليات امليدانيبال ، )٢-بشؤون ا

رأ)-(من الرتبة خ عمعنَيني باسرتاتيجيات احلماية ينساعدَ ووظيفتا م)، ١-ووظيفة حملل مساعد (من الرتبة ف
ووظائف ثالثة مساعدين إداريني رأ)-تجهيز البيانات (من الرتبة خ عبووظائف ثالثة مساعدين معنيني

.رأ)-(من الرتبة خ ع
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يوروألف٧٤٦,٧٤املساعدة املؤقتة العامة95

ضافية وارد اإلاملدعم ةاعتمادات لسد تكاليفها بغيتوفري وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوب عدد إن-٣٥٤
وترتبط الوظائف اجلديدة على وظيفة. ٥١يبلغ٢٠١٧ود النشاط املزيد يف املكتب فيما خيص عام أنهوض بالو 

أجل احلالة يف جورجيا.حنو حصري باملوارد املطلوبة يف إطار استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ من

فيما خيص الربنامج الفرعي ٢٠١٧املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام أما تفاصيل -٣٥٥
كما يلي:هيف٢٣٠٠

من معادالت ٠,٥(أشهر٦) ملدة ٤-موظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة ف-١
؛(متطلب جديد)املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ١,٠(شهراً ١٢) ملدة ٣-موظف خمتص يف التحقيق اجلنائي العلمي (من الرتبة ف-٢
؛(متطلب جديد)معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

شهراً ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة ف(التصوير الرقمي)العلمياجلنائيالتحقيقيفموظف خمتص -٣
؛(متطلب جديد)من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(

من معادالت ١,٠(شهراً ١٢) ٢-معين باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة فموظف معاون-٤
؛(متطلب مستمر)املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠(شهراً ١٢) ٢-معين باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة فموظف معاون-٥
)؛(متطلب جديداملوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ٢,٠(شهراً ٢٤رأ) -باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ عانمعنيموظفان مساعدان-٦
)؛(متطلب مستمرمعادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠(اً شهر ١٢رأ) - معين باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ عموظف مساعد-٧
)؛(متطلب جديداملوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ٤,٠شهرًا (٤٨رأ) ملدة -(من الرتبة خ عللعمليات امليدانيةأربعة منسِّقني-٨
)؛(متطلب مستمراملوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠(شهراً ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبتجهيز البياناتمعين مساعد -٩
)؛(متطلب مستمرالواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٠,٦٧(أشهر٨) ملدة ٢-خبري نفساين اجتماعي (من الرتبة ف-١٠
)؛(متطلب مستمرالعامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -مساعد معين بتدبر شؤون الشهود (من الرتبة خ ع-١١
؛)(متطلب مستمراملوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٤-ف(من الرتبة رئيس فريق حتقيق/حمقِّق رئيسي -١٢
؛)(متطلب مستمرالواحد العامل بدوام كامل)
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من معادالت املوظف الواحد العامل ٤,٠شهرًا (٤٨) ملدة ٣-ف(من الرتبة أربعة حمقِّقني -96١٣
؛)(متطلب مستمرام كامل)بدو 

من معادالت املوظف الواحد العامل ٣,٠شهرًا (٣٦) ملدة ٣-ف(من الرتبة ثالثة حمقِّقني -١٤
؛)(متطلب جديدبدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٨,٠شهرًا (٩٦) ملدة ٢-ف(من الرتبة مثانية حمقِّقني معاونني -١٥
؛)(متطلب مستمرالعامل بدوام كامل)

٤٨رأ) ملدة -(من الرتبة خ عمعنيني بالتحقيق يف احلاالت على وجه التحديدمساعدين أربعة-١٦
)؛(متطلب جديدمن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٤,٠شهراً (

من معادالت املوظف ١,٠شهراً (١٢ملدة رأ)-(من الرتبة خ عمساعد معين بتدبر املعلومات-١٧
)؛(متطلب مستمرالواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل ٥,٠(اً شهر ٦٠) ملدة ٣-حملِّلني (من الرتبة فمخسة-١٨
)؛(متطلب مستمربدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠شهراً (١٢) ملدة ٣-حملِّل (من الرتبة ف-١٩
)؛(متطلب جديد

من معادالت املوظف الواحد ٣,٠(شهراً ٣٦رأ) ملدة -ة خ ع(من الرتبمساعدين حملِّلني ثالثة-٢٠
)؛(متطلب مستمرالعامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٤,٠(شهراً ٤٨رأ) ملدة -(من الرتبة خ عمساعدين حملِّلني أربعة-٢١
)؛(متطلب جديدالعامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠(شهراً ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة فمعين بالتخطيط واملراقبةموظف -٢٢
)؛(متطلب مستمرالواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠(شهراً ١٢) ملدة ١-(من الرتبة فمساعد معين بالتخطيط واملراقبةموظف -٢٣
.)(متطلب مستمراملوظف الواحد العامل بدوام كامل)

يوروألف٨٨٩,٦١ير المتصلة بالعاملينالموارد غ

وهو يلزم لسد تكاليف ، )يف املئة١٧,٣ألف يورو (٢٧٨,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٥٦
ونفقات تشغيلية عامة.أسفار

يوروآالف٤٠٩,٦١السفر

أثر اسرتاتيجية تعزى إىل )يف املئة١٩,٤ألف يورو (٢٢٨,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٥٧
.التحقيق اجلديدة معطوفاً على تردي األوضاع األمنية يف كثري من بلدان احلاالت
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، بغية احلد من األثر املايل على امليزانية، أن يقلِّص ميزانية ٢٠١٦لقد تعّني على املكتب خالل عام -97٣٥٨
ق فعًال على املهام املتصلة املعتمدة. ويف الواقع كان املبلغ الذي أُنف٢٠١٥السفر إىل املقدار املقّر يف ميزانية عام 

املعتمدة. وبالتايل فإن املبلغ ٢٠١٥أكرب من املبلغ املقّر يف ميزانية عام ٢٠١٥بعمليات التحقيق الناشط يف عام 
ال جيسِّد االحتياجات االشتغالية على حنو صحيح.٢٠١٦النهائي مليزانية السفر فيما خيص عام 

من حيث تكاليف السفر. كما جيب التذكري بأن األنشطة يشهد منحى مماثالً ٢٠١٦ويبدو أن عام -٣٥٩
التحقيقية يف امليدان تتوقف على الظروف األمنية والفرص اليت ليس للمكتب سيطرة عليها. فعلى الرغم من بذل 
قصارى اجلهد لتحسني ختطيط املهمات وتقليص كلفة كل مهمة، يتعنيَّ من أجل مصلحة فعالية العمليات يف 

استغالل كل فرصة تسنح ميكن أن تفضي إىل حتسينات يف عمليات التحقيق تفضي بدورها إىل األمد الطويل
حتسني التأهب للمحاكمات يف القضايا املعنية (وتتيح حتقيق وفورات للمحكمة من حيث سرعة اإلجراءات).

:ما يلياملعنية للنهوض مبا يرتتب على الزيادة وُتطلب-٣٦٠

ا احملققونزيادة يف عدد املهمات اليت )أ( تعزى إىل كون مجيع وظائف احملققني مشغولة لكل ،يقوم 
؛نياحملققوزيادة زهيدة يف عدد ،السنة

؛هلا فيما خيص كل عملية حتقيق ناشطأتحقيق اجلنائي العلمي املهيالعمليات )ب(

ا -نامجة عن زيادة املهمات التحقيقية-زيادة )ج( عنيون املرباء اخليف مهمات الدعم اليت يقوم 
حتديد النهج فيما خيص اسرتاتيجية ةبغياالشتغايلم ين عن التقيو لو ين عليهم واملوظفون املسؤ اب

ةطريقالشخاص للخطر جراء ض املوظفون وال الشهود وال غريهم من األالتحقيق، حبيث ال يعرَّ 
؛يف التحقيقةعاملتبّ 

امليدان، مما جيعل األسعار ترتفع يف زيادة يف تكاليف السكن بسبب حمدودية املساكن اآلمنة يف)د(
بعض بلدان احلاالت اليت تعمل فيها األفرقة.

لسفر اترتيبات تكييفعن طريق التحلي بأكرب قدر ممكن من النجاعةيواصل املكتب العمل على وس-٣٦١
والعمل إىل أقصى ، املعيشة اليوميبدل تكاليف و كثر فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية التوازن األةاستدامبغية 

حدود املستطاع على أساس األولويات لتكييف العمليات مع امليزانية املعتمدة.

يوروألف٤٨٠,٠النفقات التشغيلية العامة

.)يف املئة١١,٥ألف يورو (٤٩,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٦٢

استجوبو من أن يتكبدها الشهود الذين حيضرون لكي يُ مناصهذا التكاليف اليت ال امليزانيةخيص بند -٣٦٣
م كا يف ذلمبشهود (الباملتمثل يف العنايةاملكتب بواجبتكاليف املتصلة الو  عمليات التحقيق يف إطارالعناية 

ين عليهم لقسمصات هذه التكاليف من املخصَّ دّ سَ القضايا العالقة). وال تُ وباقي احملاكمات و الناشط  هودشوالا
مكتب املّدعي العام والشهود (مثل تكاليف سفر الشاهد بني تفاعل الا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة

يتخذها املكتب يف ثراألةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ)، هستجوابمن أجل اعندما يأيت اهوسكن
ين عليهم و الشهود. ضوء الَلَحق املربم بينه وبني قسم ا
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عاب الزيادة يف عدد الشهود اجلدد بسبب زيادة القدرة التحقيقية، ياستةنه يلزم، بغيأويضاف إىل ذلك -98٣٦٤
ر نذار)، اليت توفَّ اإلزرار أ(مثل اهلواتف و املستخدمة املعدات وحتسنيِ ترقيةِ شراِء و جل أبعض املصروفات من تكبُّد 

م.  نشخاص الذيلألعند االقتضاء  امليزانية مبلغ حدود كما ُهيِّئ ضمنيقع على عاتق املكتب واجب العناية 
املستخدمة الصور الساتلية فسواتل. الملتقطة بصورألف يورو حليازة ٣٠,٠لتخصيِص ما مقدارهاملطلوب

حتقيق ةالف يورو لكل عمليآ٥,٠هدار قج يف امليزانية مبلغ مدِر أُ د أكثر. وقفكثر أطلب تُ ألغراض تقدمي األدلة 
وصورتني أربعةهاجلرائم يبلغ متوسطعدد منسرح ملمن قبُل ومن بعدُ ملتَقطة احلصول على صور ةناشط بغي
االشتغالية.وجود املقابر اجلماعية ولألغراض تبنيُّ لستخدمانتُ إضافيتني 

ألف يورو ٢٦٤,٠زهاء مكاسب بلغت ٢٠١٥عام ةحققت عن طريق حتسني النجاعة طيلةالشعبإن-٣٦٥
عتماد ايورو حتققت بألف٣٤,٠زهاء هذه املكاسبحتقيق على األمثلةرقام احلقيقية. ومن ألا) بيف املئة١,٦٦(

يف جمال إيكال األنشطة جلهات يورو حتققت ألف٢٥,٠وظفني واملجل حشد أمن عن بعدالتواصل الفيديوي 
يورو حتققت يف جمال املهمات ألف٣٣,٠واستحداث مرفق داخلي لتحسني املواد السمعية،عن طريق خارجية 

وتتوقع الشعبة أن حتقق عن طريق حتسني النجاعة خالل عام شهود.الصالت بلدارة امليدانية لاإلنتيجة لتحسني 
ألف يورو). ويتيح استدامَة حتقيق هذه ١٧٨,٠ملئة (يقّدر مبلغها بـيف ا١مكاسب ال تقل نسبتها عن ٢٠١٦

من لعقد االجتماعات عن بعدGoToوSkypeاملكاسب من خالل حتسني النجاعة استمراُر االستعانة بربجميات 
ألف يورو)، وحتسُني تنسيق شؤون الشهود بتقليص املهام غري ذات الطائل٣٣,٠أجل احلشد (تقدر الوفورات بـ

ألف يورو)، ٢٨,٠ألف يورو)، واالستعانُة بالتدريب املتخصص (وفورات مقدارها ٣٣,٠(وفورات مقدارها 
من معادالت احمللل الواحد ٠,٥ألف يورو)، واالستغناُء عن ٣٦,٠والتعلُم اإللكرتوين (وفورات يقدر مبلغها بـ

ى التآزر بني األجهزة (وفورات مقدارها ) بفضل مشروع العمل القائم عل٢-العامل بدوام كامل (من الرتبة ف
ألف يورو)، وتبسيُط السريورات إضافًة إىل ما سبق ذكره. إن متييَز وجتسيَد املكاسب املمكنة اآلنفة الذكر ٤٨,٠

املراد حتقيقها من خالل حتسني النجاعة سيتيح للشعبة استدامة مقدار أنشطتها بنفس مستوى املوارد يف العام 
املقبل.

على حتقيق هذه املكاسب عن طريق حتسني النجاعة، ٢٠١٧ولئن كان من املتوقَّع أن ُيستمر طيلة عام -٣٦٦
الواحد العامل بدوام  احمللِّلمن معادالت ٠,٥وأن يتكرس ذلك على شكل ممارسات منتظمة (مثل اقتصاد 

االت اإلضافية اليت ميكن )، فإن الشعبة تظل يقظة يف هذا الصدد وتراجع أنشطتها بغية مواصلة استباكامل نة ا
.فيها حتسني النجاعة
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٢٣٠٠البرنامج الفرعي:٢٠الجدول99

٢٣٠٠
شعبة التحقيق

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٨املوظفون من الفئة الفنية ٦٦٩,٧٢ ٠٦٣,٥٢٣,٨١٠ ٧٣٣,٢

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٨٧,٢٦٨٦,٧٤٠,٧٢ ٣٧٣,٩
موع الفرعي لتكاليف  ٩املوظفنيا ٦٦٥,٢٩ ٦٦٥,٢١٠ ٣٥٦,٩٢ ٧٥٠,٢٢٦,٦١٣ ١٠٧,١

٤املساعدة املؤقتة العامة ٨٧٣,٨٤٩٧,٣٥ ٣٧١,١٥ ١-٩٠٥,٥ ١٩,٦٤-١٥٨,٨ ٧٤٦,٧
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤ا ٨٧٣,٨٤٩٧,٣٥ ٣٧١,١٥ ١-٩٠٥,٥ ١٩,٦٤-١٥٨,٨ ٧٤٦,٧

١السفر ٩٢٠,٨٤٧٦,٢٢ ٣٩٧,٠١ ١٨٠,٨٢٢٨,٨١٩,٤١ ٤٠٩,٦
الضيافة

٣٤,٢١٢,٣٤٦,٥اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٥٥٠,٦٣٨,١٥٨٨,٧٤٣٠,٦٤٩,٤١١,٥٤٨٠,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢بالعاملني ٥٠٥,٦٥٢٦,٦٣ ٠٣٢,٢١ ٦١١,٤٢٧٨,٢١٧,٣١ ٨٨٩,٦
١٧المجموع ٠٤٤,٦١ ٠٢٣,٩١٨ ٠٦٨,٥١٧ ٨٧٣,٨١ ٨٦٩,٦١٠,٥١٩ ٧٤٣,٤

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠البرنامج الفرعي:٢١الجدول

٢٣٠٠
شعبة التحقيق

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٨٢٨١٠٩-٨١-١٤١٣٣٠٣٣---الوظائف القائمة
١١١١٣٠-١٠٨١١٩------الوظائف اجلديدة

--------------ائف املستعادةالوظ

٣٩٣٩١٣٩-١٤١٣٤٠٤١١١٠٠---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٠٢٠,٠٠١٧,٦٧٢,٠٠٤٠,٦٧٣,٠٠٢٠,٠٠٢٣,٠٠٦٣,٦٧-----ظائف القائمةالو 

٩,٠٠٩,٠٠١٦,٥٠-٧,٥٠-٠,٥٠٦,٠٠١,٠٠-----الوظائف اجلديدة
١١,٠٠١١,٠٠٣٠,٠٠-١٠,٠٠٨,٠٠١,٠٠١٩,٠٠------الوظائف احملوَّلة

١,٥٠٦,٠٠١٠,٦٧١,٠٠٢٩,١٧٣,٠٠١٨,٠٠٢١,٠٠٥٠,١٧-----المجموع
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: شعبة المقاضاة٢٤٠٠البرنامج -100٤

المقدِّمة

تؤدي شعبة املقاضاة دورًا حموريًا يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي إجراء أنشطة مقاضاة -٣٦٧
ا تتألف من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. وهي تتوىل بإدارة  عادلة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما األساسي. إ

إىل احملققني، والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر عامة من مديرها املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية 
ثالِث الشعِب القضائية يف احملكمة مجيعاً، وتُِعد مجيَع الدفوع الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات 

د هعكما يُ املة.  اليت تقدَّم إىل الدوائر، وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة املتك
فرقة املتكاملة قيادة األةضمن قسم املقاضاة مبهمباإلجراءات االبتدائيةنيني املعنييالرئيسوكالء االّدعاءإىل 

.ر احملكمةئمام دواأباإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف ارشاد العام بشأن التحقيق سداء اإلإو 
املعنيني بإجراءات ووكالء االّدعاءاملعنيني باإلجراءات االبتدائية وكالء االّدعاءوتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف 

االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظِّمي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية، 
وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

يف التقاضي االستئناف، بإجراءات الرئيسي املعين وكيل االّدعاءهاف، الذي يقودويتوىل قسم االستئن-٣٦٨
، وإعداد مجيع طلبات اإلذن ر احملكمةئمام دواأاالستئناف النهائي ى االستئناف التمهيدي ودعاو ىدعاو مجيع 

أمام الدوائر االبتدائية، باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف 
وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودع يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل 
هامة وجديدة مثل مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة 

ىل سائر مكوِّنات املكتب مثل قسم حتليل احلاالت وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون يف قسم املقاضاة وإ
وديوان املّدعي العام. 

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظِّمان تدريباً وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة املقاضاة -٣٦٩
ة، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون وغريها من الشعب بشأن املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوي
اجلنائي الدويل، واملواضيع التقنية من قبيل عرض األدلة يف احملكمة.

يُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجراءات ٢٠١٧وفيما خيص عام -٣٧٠
. كما يُتوقع أن يتم اعتماد التهم يف قضية أُْنغوينوقضية اْغبَـْغبو واْبليه غوديهوقضية اْنتاغْندااالبتدائية يف قضية 

واحدة أو أكثر من القضايا اليت ختضع للتحقيق حالياً. ويُتوقع كذلك أن يتعنيَّ على قسم االستئناف أن يتناول 
نصوص عليها دعاوى االستئناف النهائي اليت تقام يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف القضية املتعلقة جبرائم م

. مث إن أفرقة شعبة املقاضاة ستبقى منخرطة يف األنشطة التحقيقية مببامن النظام األساسي ويف قضية ٧٠يف املادة 
راة يف احلالة يف جورجيا ويف احلالة يف كوت ديفوار (القضية الثانية) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى  ا

لتحقيق.وغريها من احلاالت اخلاضعة ل

وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة، مبا يف ذلك -٣٧١
مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف قاعة احملاكمة، كما ُميِّز أيضًا يف اخلطة االسرتاتيجية 

االً ذا أولوية.باعتباره جم٢٠١٨-٢٠١٦ملكتب املدَّعي العام للفرتة 
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وستسهر شعبة املقاضاة أيضًا على تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت جتيزها املادة -101٣٧٢
مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين). منه (٢٨من النظام األساسي (املسؤولية اجلنائية الفردية) واملادة ٢٥

إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجهها أفرقتها اجلرائم اجلنسية وستسعى، متاشيًا مع السياسات النافذة، 
واجلنسانية املنطَلق واجلرائم حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكال اجلناية 

الدويل والقضاء الوطين على األكثر متثيًال يف احلالة املعنية. وستويل عنايًة خاصة ألشكال اجلناية اليت درج القضاء 
عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

وقد استحدثت الشعبة آليات تنسيق داخلي، منها أفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار املبادرات الشاملة -٣٧٣
بنطاقها املكتب أمجع عاملة على جماالت أولويات املكتب واحملكمة مثل التدريب على النشاط الدعوي، وحتسني 

نجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. كما إن الشعبة ستواصل استعمال وحتسني نظام املراجعات الداخلية ال
لألدلة، ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من حاالت تقدمي احلجج أمام احملكمة، ساعيًة إىل إجراء عمليات 

اجلودة.تقييم نقدي جلودة عملها وضمان إيتائه ناجتاً عايل

على حنو يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي ٢٠١٧وقد حدَّدت شعبة املقاضاة أهدافها لعام -٣٧٤
. وميكن الرجوع إىل األهداف املعنية يف املرفق اخلامس (هـ).٢٠١٨-٢٠١٦العام للفرتة 

يوروألف٧٧٢,٢١١موارد الميزانية

يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام ٠,٤(فقط يورو ألف٤٧,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٧٥
املعتمدة.٢٠١٦

وتتوقف على هنيني خمتصني يف جمال القانون اجلنائي الدويلباستعانتها مباملقاضاة ةتتميز أنشطة شعبو -٣٧٦
م .بند املوارد من املوظفنييفز يرتكَّ تهان معظم ميزانيإتايل فال. وباستعانتها 

ر معظم اخلدمات املعنية، نشطتها. ويوفَّ ألاً معلعاملني داوحتتاج هذه الشعبة إىل موارد إضافية غري متصلة ب-٣٧٧
صيص مبلغ نه يلزم حتأبيدهلا يف ميزانيتهما). أ(ويهي٢١٢٠و٢١١٠لفرعيني اطار الربناجمني إضمن املكتب، يف 

.املقاضاةةميزانية شعبإطار ، وهو مطلوب يف د لسد تكاليف السفرحمدَّ 

وقد تدارست شعبة املقاضاة مواردها احلالية وخصَّصت الوظائف يف األفرقة اليت حتتاج إليها أمسَّ احلاجة. -٣٧٨
ا يف عام  وذلك لكي يُعنوا ٢٠١٧وقد أعيد ختصيص املوظفني الذين يُعنون بقضايا لن يستمر االهتمام 

. ويُرتقب ٢٠١٦أو لكي يعززوا األفرقة اليت كانت منقوصة املالك إىل حد كبري يف عام بعمليات حتقيق جديدة،
، الذي سيشهد ثالث حماكمات مستمرة طيلته، ٢٠١٧أن يكون التطلب من شعبة املقاضاة باهظًا يف عام 

ائي، وست عمليات حتقيق ناشط، تستلزم أفرقة كاملة معنية بالتحقيق يف املر  حلة التمهيدية. ودعويي استئناف 

إن امليزانية املقرتحة لشعبة املقاضاة بالغة االعتدال، إذ ال يركَّز فيها إال على الوظائف احلامسة ُمْطَلَق احلسم -٣٧٩
لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. وستكون غالبية األفرقة أصغر مما يوصى به مبقتضى القّد األساسي للمكتب، 

ص أية موارد للقضايا الساكنة وال ألية أعمال ساكنة. لقد بذلت شعبة املقاضاة جهداً كبرياً مع العلم بأنه ال ُختصَّ 
جلعل ميزانيتها املقرتحة تراعي الشواغل اليت أثريت خالل ما سبق من اجتماعات متعلقة بامليزانية، مع السهر يف 

ا يف إطار واليتها مبوجب الوقت نفسه على أن جيسِّد املقرتح املوارد الالزمة الضطالع الشعبة با ملهام املنوطة 
نظام روما األساسي.
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يوروألف٣٩٨,١١١الموارد من الموظفين102

من وظيفة١٨ووظيفة ثابتة ٨٨: نيموظف١٠٦من٢٠١٧يف عام ة بالشعسيتألف مالك العاملني يف-٣٨٠
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). وقد أعيد ختصيص ١٧,٨(املساعدة املؤقتة العامةوظائف

فأصبحت خمصَّصة لشعبة التحقيق.٥-وظيفة ثابتة من الرتبة ف

يوروألف٤١١,٣٩الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة
قائمة الوظائف املطلوب حتويلها إىل وظائف عدا الوظائف املدرجة يف وظائف ثابتة إضافيةأيةبطلَ تُ ال -٣٨١

ا السادسة والعشرين اليت عقدت يف نيسان/أبريل. ثابتة اليت ُقدمت إىل اللجنة يف دور

وألغراض امليزنة فقط يُلحق نائب املّدعية العامة (مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة. بيد أن دوره يتمثل -٣٨٢
ذه الصفة يتوىل نائب املّدعية العامة يف التفرغ للعمل نائباً للمدَّعية العا اإلشراف -حتت توجيهها املباشر –مة. و

على ُشعب املكتب الثالث وتنسيق عمل هذه الُشعب، وهي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة 
التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ملحق بشعبة املقاضاة.

ا وإ)١-(من الرتبة مداملقاضاة شعبة مديرتوىلوي-٣٨٣ اقياد ملوارد باة اللفعاة نويشرف على االستعا،دار
كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل االّدعاء يداع الوثائق.  إو امللفاتعمال حتضري أوعلى توحيد نسق 

، مراجعة مجيع ما يودع من وثائق وعرائض قبل أن يتم )٥-ف(من الرتبة الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف 
ا مّتسقة من الناحية القانونية وحمرَّرة بصورة مقنعة. ويسدي  املشورة بشأن شعبة المديرتقدميها بغية التيقن من أ

وهلا يف أجل القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالبًا بشأن مسائل ُيطلب تنا
)، ومساعد خاص (معين ٢-منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة فعمل منسٌق لشعبة المديرَ ويساند قصري. 

اً الشعبة مساعدإن ملديركما . ) من أجل التخطيط والتنسيق يف الشعبة٣-بأنشطة املقاضاة) (من الرتبة ف
يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األمور رأ)-عخ داريني (من الرتبة إين رأ) ومساعدَ -(من الرتبة خ عاً شخصي

اإلدارية، مبا يف ذلك معاملة املطالبات املتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.

ا: وظيفة نائب للمدَّعية العامة (أمني عام مساعد)، -٣٨٤ وتضم شعبة املقاضاة الوظائف الثابتة التايل بيا
وظائف مثانية وكالء اّدعاء رئيسيني معنيني باإلجراءات )، و ١-ووظيفة مدير لشعبة املقاضاة (من الرتبة مد

ووظائف )،٥-)، ووظيفة وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف٥-االبتدائية (من الرتبة ف
ثالثة وكالء اّدعاء معنيني ، ووظائف )٥٣()٤-(من الرتبة فباإلجراءات االبتدائيةني يمعنوكالء اّدعاء عشرة 

أربعة وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ووظائف )، ٤-بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف
)، ووظيفة وكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ٣-)، ووظيفة موظف قانوين (من الرتبة ف٣-ف
)، ووظيفة وكيل ٢-عاونني معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فسبعة وكالء اّدعاء مووظائف)، ٣-ف

مخسة منظِّمني مللفات القضايا (من الرتبة ووظائف)، ١-اّدعاء مساعد معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
ساعد رأ)، ووظيفة م-مخسة مساعدين معنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية (من الرتبة خ عووظائف)، ١-ف

. الرئيسيالربنامجنفسضمنأيالتحقيق،شعبةمنالربنامجهذاإىلنُقلت) رئيسيحمققوظيفة(وظيفة واحدةالرقمهذايشمل)٥٣(
.املقاضاةشعبةضمنواجباتهيؤديقانوينالوظيفةهذهإن شاغل
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رأ)، ووظيفة مساعد شخصي (من الرتبة -رأ)، ووظيفتا مساعَدْين إداريْني (من الرتبة خ ع-قانوين (من الرتبة خ ع103
رأ).-خ ع

وتتوىل األفرقة املتكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة. وخالل -٣٨٥
داية) يُركَّز رئيسيًا يف أنشطة املكوِّن (الصغري) املعين باملقاضاة من األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق (فرتة الب

الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرتض للقضية. وبعد صوغ املنحى املفرتض للقضية يغدو التحقيق أكثر 
. شتبه فيهمتعمُّقاً، حيث جيري التحليل القانوين لألدلة وما يعقبه من إعداد مشروع طلب إلقاء القبض على امل

، ومنظِّم مللفات القضايا، وكالء اّدعاءوفيما خيص هذه املرحلة التمهيدية من التحقيق يلزم فريق مؤلَّف من ستة 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). ويلزم ٠,٥ومساعد معين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية (

ائية يتوىل قيادة الفريق. ويقوم الفريق بإسداء التوجيه القانوين رئيسي معين باإلجراءات االبتدوكيل اّدعاء
واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، وباملشاركة يف األنشطة 

) من نظام روما األساسي، وبالتحضري لكشف ٢(٥٥التحقيقية ومبا فيها االستجواب الذي ُجيرى مبوجب املادة 
علومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة امل

التحقيق. ويتوىل منظم ملفات القضايا واملساعد املعين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات 
سُتجرى خالله ٢٠١٧سب االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام يف مهامهم. وحبوكالء االّدعاءواملرافعات، ومساندة 

ست عمليات حتقيق ناشط.

وبعد إجناز عملية التحقيق، تبلغ القضية املرحلة التمهيدية املتمثلة يف اعتماد التهم مث املرحلة االبتدائية. -٣٨٦
بدوره ببدء املرحلة االبتدائية. إن وتُنجز املرحلة التمهيدية املتمثلة يف اعتماد التهم باعتماد التهم، الذي يؤذن 

االهتمام بكل قضية تكون يف املرحلة التمهيدية أو يف املرحلة االبتدائية يستلزم فريقًا مؤلفًا من مثانية وكالء اّدعاء
معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية، 

الرئيسي ، يقودهم وكيل االّدعاءرئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. ويقوم وكالء االّدعاءيقودهم وكيل اّدعاء
املعين باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري احلجج يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية، فيجمعون 

ويتدبرون شؤون الشهود، ويسدون اإلرشاد فيما خيص عمليات التحقيق األدلة املدينة واألدلة املربِّئة على السواء، 
اإلضافية، ويتدبرون كشف املعلومات والوثائق، ويعدون نصوص كل الوثائق والعرائض املراد إيداعها فيما خيص 

ل احملاكمة الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، ويشاركون يف اجللسات، ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخال
فيستجوبون شهود االّدعاء وشهود الدفاع ويقدِّمون احلجج. ويقوم منظم ملفات القضية واملساعد املعين بدعم 

لالضطالع مبهامهم. اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والوثائق املودعة ويقدمون الدعم لوكالء اّدعاء
يف املرحلة االبتدائية. وعندما يُقدَّم ٢٠١٧ثالث قضايا ستكون خالل عام وتشمل االفرتاضات املتعلقة بامليزانية 

طلب القبض على مشتبه فيه ويُوافق عليه يف قضية أو قضايا معيَّنة، يغدو من املمكن أن يُنتقل يف القضية من 
مرحلة التحقيق إىل املرحلة التمهيدية.

ضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالياً. لكن ميكن أن تشهد إن تكوين األفرقة املبنيَّ أعاله مناسب يف معظم الق-٣٨٧
عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة تباينًا متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به القضية وعدد املشتبه فيهم 

نية واملتهمني يف إطارها مثل زيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األوسع واألكثر تعقيدًا وتقليص قد األفرقة املع
بالقضايا األقل تعقيداً.



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 104

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

ا-104٣٨٨ : وظيفة وكيل اّدعاء رئيسي معين بإجراءات )٥٤(ويتألف مالك قسم االستئناف من الوظائف التايل بيا
ا القسم، ووظيفتا ٥-االستئناف (من الرتبة ف )، يتوىل إدارة القسم ويشرف على مجيع األعمال اليت يضطلع 

)، ووظيفة موظف قانوين يعمل بصفة وكيل لالّدعاء ٤-وكيلني لالّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف
)، ٣-)، ووظيفة وكيل اّدعاء معين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف٤-ستئناف (من الرتبةفاالبإجراءاتمعين 

ووظيفة منظم مللفات القضايا (من )،٢-ووظيفة وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
إعداد مجيع ما يُقدَّم من وثائق ). وُحيتاج إىل هذه الوظائف لالضطالع بعمل القسم، الذي يشمل ١-الرتبة ف

وعرائض بشأن دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع 
اجللسات اليت تقدم خالهلا مرافعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع 

عة يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة االستئناف النهائي (مبا يف ذلك تناول األدلة أعمال التقاضي واملراف
اإلضافية وكشف املعلومات)؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت 

وإعداد نصوص ما يودع من وثائق يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية؛
رئيسية يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية ومراجعة هذه النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة 

وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل واملسائل اإلجرائية.

بتقدمي مذكرات  –ورة القانونية ويؤدي قسم االستئناف دورًا كبرياً يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املش-٣٨٩
إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف قسم املقاضاة، وإىل سائر –كتابية ومشورة شفوية 

أقسام املكتب، مثل قسم حتليل احلاالت، فيما يتعلق مبا جتريه من عمليات تدارس أويل وما تعده من تقارير، وإىل 
اص والتكامل والتعاون وإىل ديوان املّدعي العام فيما خيص مسائل القانون اجلنائي الدويل. شعبة االختص

كما ُجيري قسم االستئناف طائفة متنوعة من سائر أعمال التقاضي مثل إجراءات املراجعة مبوجب املادة -٣٩٠
جرب األضرار. ويضاف ) من النظام األساسي، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات ٣(٥٣

إىل ذلك أن قسم االستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة وافية تضم مجيع القرارات 
واألحكام الصادرة عن الدوائر منذ نشوء احملكمة، وهي متاحة لكي تستعملها مجيع الشعب يف املكتب، كما 

املرافعة القانونية الكتابية والشفوية اللذين ينظَّمان طيلة السنة يتوىل تنسيق التدريب واحملاضرات املستفيضني بشأن 
جلميع العاملني يف الشعبة (وتتاح متابعتهما للعاملني يف سائر الشعب).

يوروألف٩٨٦,٨١املساعدة املؤقتة العامة

االفرتاضات املتعلقة حبسباملرتقبةألنشطة احنو فعال بىطالع علضلتمكني شعبة املقاضاة من اال-٣٩١
مثاين عشرة وظيفة. أما تفاصيل الوظائف املعنية فهي كما يلي:يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة ، ُتطلبمليزانيةاب

من ٣,٠شهرًا (٣٦) ملدة ٤-ثالثة وكالء اّدعاء معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف-١
(متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) 

وظيفتني لوكيلني لالّدعاء معنيني بإجراءات: وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامةاالستئناف بثالثقسمُيستكمل مالك فريق)٥٤(
علىلالّطالع) ج(السادساملرفقانظر). ٢-من الرتبة ف(االستئنافوكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات، ووظيفة )٣-من الرتبة ف(االستئناف
.شعبة املقاضاةيفوظائف املساعدة املؤقتة العامةمجيعبشأنالتفاصيل
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من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٤-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف-105٢
املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف-٣
ام كامل) (متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدو 

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف-٤
املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-مساعد خاص (معين بأنشطة املقاضاة) (من الرتبة ف-٥
بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل 

٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٢-وكيالن لالّدعاء معاونان معنيان باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف-٦
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من ٠,٨أشهر (١٠) ملدة ٢-وكيل اّدعاء معاون معين بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف-٧
دالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛معا

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-(من الرتبة فالقضايا ملفات منسِّق لعمل منظِّمي -٨
املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

شهراً ٤٨) ملدة١-أربعة وكالء اّدعاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف-٩
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛٤,٠(

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ١-منظم مللفات القضايا (من الرتبة ف-١٠
العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية (من الرتبة خ ع-١١
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت ١,٠شهراً (١٢) ملدة رر -مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة (من الرتبة خ ع-١٢
املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر).

:٢٠١٦التخفيضات بالقياس إىل ميزانية عام -٣٩٢

) بنقلها إىل شعبة التحقيق، دعماً ٥-منسق أنشطة املقاضاة (من الرتبة فأعيد ختصيص وظيفة)أ(
لة؛ لبنيتها املعدَّ

معاون معين وكيل اّدعاء قلَّصت شعبة املقاضاة مبلغ امليزانية املقرتحة بعدم طلبها وظيفة )ب(
املساعدة املؤقتة ) كانت قد أُدرجت يف القائمة املعتمدة لوظائف ٢-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف

، وذلك إلبقاء الزيادة يف مبلغ امليزانية عند حدها األدىن.٢٠١٦العامة فيما خيص عام 
:٢٠١٦اإلضافات بالقياس إىل ميزانية عام -٣٩٣

للنهوض بأود التحقيق اجلديد اجلاري يف احلالة يف جورجيا، حتتاج شعبة املقاضاة إىل االحتفاظ )أ(
واآلخر من الرتبة ٤-باإلجراءات االبتدائية (أحدمها من الرتبة فإضافيني معنيَـْني بوكيلني لالّدعاء 
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). وينطوي ذلك على تقليص مقدار ما طُلب يف إطار االستعانة مببالغ من صندوق الطوارئ يف ٣-ف106
، الذي مشل ما جمموعه أربع وظائف فيما خيص شعبة املقاضاة. وسُتشغل الوظيفتان املعنيتان ٢٠١٦عام 

ا يف يف األفرقة امل تكاملة بتخصيص موظَفْني حاليني يهتمان باحلاالت اليت يُتوقع أن ال يستمر االهتمام 
؛٢٠١٧عام 

تؤدي الزيادة يف عدد دعاوى االستئناف النهائي، مبا يف ذلك قضية يُتهم فيها مشتبه فيهم )ب(
والوثائق اليت تودع عديدون، وتزايد دور قسم االستئناف يف العمل القانوين االستشاري وإعداد املذكرات

فيما خيص األفرقة املعنية باإلجراءات التمهيدية واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، إىل زيادة كبرية يف 
معاون إضايف معين اّدعاء وكيل٢٠١٧العمل الذي يضطلع به هذا القسم. ولذا ُيطلب فيما خيص عام 

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وبذلك يغدو مالك قسم ) يعنيَّ ٢-االستئناف (من الرتبة فبإجراءات
االستئناف مؤلفًا من تسعة موظفني؛ مع العلم بأن منوذج القّد النهائي للمكتب يهيئ ملالك لقسم 

موظفاً.١٣االستئناف يتألف من 

يوروألف٣٧٤,١الموارد غير المتصلة بالعاملين

اليت ُحيتاج إليها للنهوض بأود أنشطة شعبة املقاضاة يُوفَّر (ويهيأ له إن معظم املوارد غري املتصلة بالعاملني -٣٩٤
. بيد أن املخصَّصات لسد ٢١٢٠و٢١١٠يف امليزانية) ضمن مكتب املدَّعي العام يف إطار الربناجمني الفرعيني 

التكاليف غري املتصلة بالعاملني واملتمثلة يف تكاليف السفر ُتدرج يف ميزانية شعبة املقاضاة.

يوروألف٣٧٤,١السفر

يف املئة).٢٩,٧ألف يورو (٨٥,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٩٥

ويسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا عمليات -٣٩٦
التحقيق اجلارية. ولذا فإن زيادة عدد املهمات اخلاصة بعمليات التحقيق تفضي أيضًا إىل زيادة أسفار موظفي 

لتمهيدية واملرحلة االبتدائية من مراحل القضايا، شعبة املقاضاة. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة ا
م عن طريق ٦٨ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة  ، وإعداد الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفادا

ووكيل االّدعاءالروابط الفيديوية عن بعد. كما ُخيصَّص اعتماد لنائب املدَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، 
االستئناف، من أجل ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل بإجراءاتالرئيسي املعين 

توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة املكتب والتعاون فيما خيصها.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٢٤٠٠البرنامج الفرعي:٢٢الجدول107

٢٤٠٠
شعبة المقاضاة

٢٠١٥مصروفات عام 
اليوروات)(بآالف 

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٥املوظفون من الفئة الفنية ٤٤٨,٩٣ ٤٤٢,٢٦٣,٢٨ ٨٩١,١

٢,٢٥٢٠,٢-١١,٦-٥٣١,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٥٧٣,٧٤ ٥٧٣,٧٥ ٩٨٠,٧٣ ٤٣٠,٦٥٧,٤٩ ٤١١,٣

٤املساعدة املؤقتة العامة ٢١٥,٩٥٧٧,٨٤ ٧٩٣,٧٥ ٣-٤٥٥,٩ ٦٣,٦١-٤٦٩,١ ٩٨٦,٨
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤ا ٢١٥,٩٥٧٧,٨٤ ٧٩٣,٧٥ ٣-٤٥٥,٩ ٦٣,٦١-٤٦٩,١ ٩٨٦,٨

٢١٠,١٤٧,٩٢٥٨,٠٢٨٨,٤٨٥,٧٢٩,٧٣٧٤,١السفر
الضيافة

١٧,٣١٥,٩٣٣,٢اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٢٧,٤٦٣,٨٢٩١,٢٢٨٨,٤٨٥,٧٢٩,٧٣٧٤,١بالعاملني
٩المجموع ٠١٧,٠٦٤١,٦٩ ٦٥٨,٦١١ ٧٢٥,٠٤٧,٢٠,٤١١ ٧٧٢,٢

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠البرنامج الفرعي:٢٣الجدول

٢٤٠٠
شعبة المقاضاة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٨٨٥٢-١٩١٣٦٧٧٤٤-١-ظائف القائمةالو 

٣٦---١١٢٤١٩٣٦-----الوظائف اجلديدة
--------------ائف املستعادةالوظ

٨٨٨٨-١٩١٤١٨١١٢٦٨٠-١-المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٢,٠٠٢,٠٠٥١,٠٠-٤,٠٠١٤,٠٠٧,٠٠٢٤,٠٠٤٩,٠٠-----ظائف القائمةالو 

٢,٨٣---٢,٨٣-١,٠٠١,٠٠٠,٨٣-----الوظائف اجلديدة
٣٦,٠٠---١,٠٠١٢,٠٠٤,٠٠١٩,٠٠٣٦,٠٠-----الوظائف احملوَّلة

٢,٠٠٢,٠٠١٧,٨٣-٤,٠٠٣,٠٠٣,٨٣٥,٠٠١٥,٨٣-----المجموع
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم 108

المقدِّمة

يرتأس قلَم احملكمة رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة اجلهاز -٣٩٧
ا وتقدمي اخلدمات فيها. رئيسية ويشمل ذلك ثالثة جماالت املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو

)، DJS)، وشعبة اخلدمات القضائية (DMSللمسؤولية والنشاط، تُنظَّم يف إطار ثالث شعب: شعبة اخلدمات اإلدارية (
).DEOوشعبة العمليات اخلارجية (

هبصفت. فهو يقدِّم، وميثِّل تقدمي الدعم لإلجراءات القضائية واحداً من األدوار احملورية املنوطة بقلم احملكمة-٣٩٨
ين عليهم إمور منها أات القضائية من خالل ءجراحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلة جه دارة احملكمة، ودعم ا

ين عليهم يف ريتيسو والشهود ومحايتهم،  ية، ر ير ، وتوفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحاإلجراءاتمشاركة ا
االت تتحدَّ احتياجات قلم احملكمة املإن دارة مرافق االحتجاز. إو  تطورات القضائية الد مباشرة بالية يف هذه ا

.والتطورات على صعيد املقاضاة

الرئاسة، ةال وهي هيئأ-خرى لثالثة األاجهزة احملكمة ألدارية كما يوفر قلم احملكمة اخلدمات اإل-٣٩٩
، والشؤون وامليزنةارد البشرية، سائر الربامج الرئيسية، يف جماالت من قبيل املو لو -والدوائر، ومكتب املّدعي العام

االحتياجات املالية لقلم احملكمة يف إن املرافق، والسفر، والنقل، وتكنولوجيا املعلومات. وإدارةاملالية، والشراء، 
االت ستتوقف على احتياجات األجهزة الثالثة اليت يقدِّم إليها اخلدمات، لكن مع العلم بأن شعبة  هذه ا

هي أقدر من الشعبتني األخريني التابعتني له على استيعاب املزيد من زيادات عبء العمل. اخلدمات اإلدارية 

موعة الرئيسية الثالثة من املسؤوليات اليت يأ-٤٠٠ اخلارجية، بالعالقاتا قلم احملكمة فتتصل طلع ضما ا
تعاون القضائي الكايف مع الدول بشأن طائفة من العلى ويشمل ذلك السهرَ امليدانية.واألنشطةوالتعاون، 

الشهود، وتزويد إعادة توطنيمع الدول، مثل االتفاقات بشأن التعاون اتفاقاتشىت وإبرامطلبات احملكمة، 
بأنشطةطالع ضالقضائية وسائر التطورات اليت تشهدها احملكمة، واالاملستجداتبشأن باملعلوماتاجلمهور العام 

ن كانت التكاليف املرتبطة لئمة. و كاملندرجة ضمن نطاق اختصاص احملمرائاجلجلماعات املتضررة بدى اتوعوية ل
لمحكمةلسيطرة ال ا ستتوقف جزئياً على عوامل خارجية إالقضائية فباملستجداتيضًا أنشطة ستتحدد ذه األ

ها.، منها مستوى تعاون الدول مععليها

٢٠١٧لعام المحكمةلمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم

مليون يورو، ينطوي على زيادة ٧٩,٦٠املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٤٠١
مليون ٧٢,٧٥املعتمدة البالغة ٢٠١٦املئة، بالقياس إىل ميزانية عام يف٩,٤ماليني يورو، أي ٦,٨٤مقدارها 

هذا النمو ناتج عن زيادات ضمنية تُعزى إىل تطبيق النظام املوحد يورو. ومن املهم التنويه إىل أن ما يناهز نصف 
مليون يورو من ختفيضات تكاليف املوظفني اليت ٢,٦مليون يورو) وإىل ضم ما مقداره ٠,٨لألمم املتحدة (
قيقي نتيجًة للتدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وبناء عليه فإن املقدار احل٢٠١٦ُأجريت يف عام 

للزيادة االشتغالية يف قلم احملكمة، أي زيادة املوارد الالزمة لسد تكاليف ارتفاع عبء العمل الناجم عن 
واألولويات االسرتاتيجية اليت تشمل بنطاقها ٢٠١٧االفرتاضات املتعلقة باألنشطة القضائية اليت سيشهدها عام 
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يف املئة بالقياس إىل ميزانية عام ٤,٧ل زيادة نسبتها ميثِّ ماليني يورو، أي ما٣,٤احملكمة مجعاء، يبلغ زهاء 109
الربناجمية املعتمدة.٢٠١٦

ويتعني على قلم احملكمة أن يوفِّر اخلدمات واالستثمارات احلامسة الالزمة لتحقيق األولويات الرفيعة -٤٠٢
وال سّيما زيادة عدد عمليات املستوى الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مبا يف ذلك دعم العمليات امليدانية املزيدة،

إىل ست عمليات يف عام ٢٠١٦التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام من أربع عمليات ونصف يف عام 
مليون يورو)؛ والدعم اإلضايف الالزم بالنظر إىل عبء العمل املزيد املتعلق باإلجراءات يف ثالث ٢,١(٢٠١٧

مليون يورو)؛ واالستثمارات ٢,٤بذلك من دعم لألنشطة القضائية (، وسائر ما يتصل ٢٠١٧حماكمات يف عام 
األساسية يف تدبر املعلومات وأمنها، اليت تُعترب بدورها أمرًا ال غىن عنه فيما خيص الدعم العام لعمليات التحقيق 

مليون يورو).١,٨ولألنشطة القضائية (

فورات هامة ميكن حتقيقها يف شىت ختفيضات وو ٢٠١٧ويف الوقت نفسه اسُتبينت فيما خيص عام -٤٠٣
وحدات هذا اجلهاز، سعيًا إىل احتواء الزيادة اإلمجالية يف املوارد املطلوبة. فعلى سبيل املثال يُعوَّض معظم 
املستثمرات اإلضافية يف العمليات امليدانية، مبا فيها إنشاء وصيانة مكتب ميداين جديد يف اْتبيليسي جبورجيا 

يدانية واستدامة األنشطة املزيدة يف غولو بأوغندا ويف غرب كوت ديفوار، بتخفيضات حتققت وصيانة الوحدات امل
اية املطاف يف عام  ٢٠١٧من خالل التقليص التدرجيي ألنشطة املكتب امليداين القائم يف نريويب بغية إغالقه يف 

١,٦فيضات يقارب مبلغها مليون يورو). وكذلك مت حتقيق خت١,٠٧وبتخفيضات أخرى يف العمل امليداين (
مليون يورو يف املساعدة القانونية تتأتى بصورة رئيسية عن مقدار املوارد الالزمة يف مرحلة االستئناف يف الدعوى 

ائية ٧٠على مببا وآخرين (يف جرائم منصوص عليها مبوجب املادة  من النظام األساسي) ريثما ُجترى مراجعة 
ية. وقد ُحقِّقت هذه التخفيضات بالنظر يف اخليارات السياساتية املتعلقة مبقدار شاملة لنظام املساعدة القضائ

ة بإقامة العدل، وذلك مراعاًة ملتهمني يف قضايا اجلرائم املخلِّ املساعدة القانونية الواجب أن تقدمها احملكمة إىل ا
ا األخرية .)٥٥(لطلب اجلمعية وتوصية اللجنة كٌل يف دور

استناداً إلى المقادير التقريبية للزيادات والتخفيضات في قلم المحكمةحساب صافي الزيادة:٢٤الجدول
االستثمارات

مليون يورو٢,٤دعم اإلجراءات القضائية
مليون يورو٢,١دعم العمليات امليدانية مبا يف ذلك عمليات التحقيق املزيدة اليت جيريها مكتب املّدعي العام

مليون يورو١,٨ويف أمن املعلوماتاملستثَمرات يف تدبر املعلومات
مليون يورو٠,٣املستثَمرات األخرى

موع الفرعي يوروماليني٦,٦ا
التخفيضات

مليون يورو١,٦املساعدة القانونية
مليون يورو٠,٩املكتب امليداين (كينيا)

مليون يورو٠,٢املكتب امليداين (غري ذلك)
مليون يورو٠,٥التخفيضات األخرى

موع الفرعي يوروماليني٣,٢ا
يوروماليين٣,٤صافي الزيادة

لَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥...عشرةالرابعةالدورة...الرمسيةالوثائق)٥٥( ، ICC-ASP/14/Res.1ا
.١٠٠، الفقرة ICC-ASP/15/5؛ والوثيقة ١٤القسم ياء، الفقرة 
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كما تؤخذ باحلسبان يف امليزانية املقرتحة وفورات ومكاسب عن طريق حتسني النجاعة حتققت يف عدد من -110٤٠٤
االت األخرى. ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة جيد أن العمل بالنموذج القائم  على استعمال قاعتني ا

اثنتني فقط من قاعات احملاكمة زائدًا ستني يومًا إضافيًا من اجللسات يف القاعة الثالثة ميثِّل خيارًا أجنَع بكثري 
بالقياس إىل تكاليفه من العمل بالنموذج القائم على استعمال قاعات احملاكمة الثالث بدوام كامل. وذلك ألنه لن 

ذا النموذج إال فريقان اثنان يهتمان بأنشطة جلسات احملاكمة وسينهض بأود ستني يوماً يكون لقلم احملكمة وفق ه
إضافيًا من اجللسات، بدًال من أن يُعِمل فريقًا كامًال ثالثًا معنيًا بأنشطة جلسات احملاكمة. فمن شأن األخذ 

مليون يورو، بينما ترتتب ١,٩بالنموذج القائم على استعمال ثالث قاعات احملاكمة أن يفضي إىل زيادة تقارب 
بل إن مليون يورو. ١,٤مليون يورو، ما ينطوي على ختفيض مقداره ٠,٥على النموذج املعتمد زيادة تناهز 

ا وفورات يف التكاليف من قبيل تدريب املوظفني  النموذج املعتمد ذاته يقوم على عدد من التدابري اليت تتحقق 
ملوظفني املهتمني بأنشطة جلسات احملاكمة) تدريبًا تقاطعيًا جيمع بني ختصُّصات املعنيني باألعمال القضائية (ا

متعدِّدة، واالستعانة مبعدي احملاضر بالكتابة املختزلة املستقلني بدًال من تكليف جهات خارجية بإعدادها، 
ساعدة املؤقتة اخلاصة واالستعانة برتامجة يف إطار املساعدة املؤقتة، حيثما أمكن األمر، وعدم اللجوء إىل امل

باالجتماعات إال ملهام ملدة بالغة القصر، وسد االحتياجات إىل اخلدمات األمنية اإلضافية من خالل العمل 
اإلضايف بدًال من تعيني موظفني جدد، واستئجار خدمات مساعدين معنيني بالشهود ُيستدَعون لكل حالة 

حبسب الطلب، بصورة يومية، ال بصفة موظفني.

جيدر التنويه إىل أن أحد أهم تدابري حتقيق الوفورات يف التكاليف املتأتية عن إعادة تنظيم قلم كما-٤٠٥
ين عليهم والشهود. ففي فرتة ما قبل إعادة تنظيم بنية قلم احملكمة،   احملكمة يتعلق مبيزانية السفر اخلاصة بقسم ا

ين عليهم والشهود ين عليهم كثرياً ما كان يتعنيَّ على موظفي قسم ا العاملني يف املقر السفر إىل امليدان ملقابلة ا
م، ومراجعة القضايا وتدبرها بصورة عامة، ألن  والشهود بغية إجراء عمليات تقييم جلهوزيتهم لإلدالء بشهادا

ين عليهم والشهود العاملني يف امليدان مل يكونوا خموَّلني اختاَذ القرارات. أما بالبني ة اجلديدة فقد موظفي قسم ا
ين عليهم والشهود العاملني يف امليدان يتولون مزيدًا من املسؤوليات ويتمتعون بالقدرة على  غدا موظفو قسم ا
ين عليهم والشهود العاملني يف املقر إىل امليدان  تدبر القضايا حملياً، ما يقلِّص احلاجة إىل سفر موظفي قسم ا

ين علتقليصًا كبرياً. لقد أفضت هذه ال هم والشهود إىل ختفيض يف متطلبات السفر يتغيريات البنيوية يف قسم ا
ين عليف٤٠تقارب نسبتها  هم والشهود أن يُبقي على ميزانية أسفاره كما  ياملئة سنوياً. وقد أتاح ذلك لقسم ا

املعتمدة ٢٠١٦ام ألف يورو) ويف ميزانية ع٠٨٦,١١املعتمدة فيما خيص السفر (٢٠١٥كان يف ميزانية عام 
ألف يورو)، بل أفضى يف احلقيقة إىل تقليص صغري يف مقدار امليزانية املطلوبة ألسفار هذا القسم ٠٨٦,١١(

ألف يورو)، وذلك على الرغم من الزيادة الكبرية يف عدد الشهود وعبء العمل ذي ٠٧٦,٩١(٢٠١٧لعام 
الصلة على مدى فرتة الثالث سنوات املعنية.

ن املهم أمهية حامسة، فيما خيص إعادة املوارد من املوظفني يف قلم احملكمة اليت لـّما توفَّر له بفعل مث إن م-٤٠٦
، التشديد مرة أخرى على أنه، ٢٠١٦التدرُّج يف إعمال بنيته اجلديدة بسبب التخفيضات يف ميزانيته املعتمدة لعام 

ر لعام لضمان قدرة قلم احملكمة على النهوض بأود أنشطته مبستواها ، مبا يف ذلك على اخلصوص ٢٠١٧املقدَّ
أنشطته القضائية والتحقيقية، جيب أن تـُْعَمل بنيته املعتمدة إعماًال كامًال. واحلال أن قلم احملكمة أخذ بنهٍج أكثَر 

لية.بغية تقليص احتياجاته املا٢٠١٧حتفُّظاً، إذ أنه سيستمر على إعماهلا املتدرِّج إىل حٍد ما لفرتٍة من عام 
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، يقرتح قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف ٢٠١٧وبالنظر إىل تواصل التوظيف املتوقَّع أن يستمر لفرتٍة من عام -111٤٠٧
مبا ٢٠١٧يف املئة ما سيؤدي إىل مواصلة التدرج يف التوظيف يف عام ١٢إىل ١٠معدل شغور الوظائف فيه من 

املفرتض من حيث املبدأ أن يعاد ضمن إطار )٥٦(ماليني يورو٣,٨مليون يورو من املقدار البالغ ٠,٩يقارب 
مليون يورو يف ٢,٦املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة. وسيفضي ذلك إىل زيادة صافية تقارب 

. ويُتوقع يف هذا اخلصوص أن تعود أعداد املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي ٢٠١٧بند الوظائف الثابتة يف عام 
ذلك يف ميزانيات السنوات وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقًا ل٢٠١٧ملئة حبلول منتصف عام يف ا١٠البالغ 

الالحقة.

إن الزيادة املقرتحة يف قلم احملكمة تأيت نتيجًة لتنفيذ األولويات االسرتاتيجية للمحكمة مجعاء، اليت أُقرت -٤٠٨
، وهي:٢٠١٧ضمن إطار جملس التنسيق، الذي سيجري يف عام 

؛إلجراءات ودعمها يف ثالث حماكماتتنفيذ ا)أ(
؛إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها)ب(
؛احملكمةلشىت وحداتالسهر على قدرة قلم احملكمة على تقدمي اخلدمات )ج(
ا)د( .االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحدا

حماكماتثالثيفودعمهااإلجراءاتتنفيذ: القضائيالنشاطجناعةحتسني
فإن قلم احملكمة ٢٠١٧إذ يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة يف عام -٤٠٩

سيحتاج إىل مزيد من املوارد من املوظفني ومن املوارد غري املتصلة بالعاملني، من قبيل ما تستلزمه اخلدمات يف جمال 
ودعم الشهود ومحايتهم، لكي يتسىن لألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وأفرقة دعم األعمال القضائية واللغات

أنشطة جلسات احملاكمة األداُء بفعالية ويتسىن عمُل قاعات جللسات احملاكمة يصل عددها حىت ثالثة عمًال  
كامالً واستعماهلُا يف آن معاً حبسب االقتضاء.

مع الدوائر، جدوًال للجلسات، يهيئ قدرة دائمة تتمثل يف فريقني وقد وضع قلم احملكمة، بتعاون وثيق-٤١٠
ذه األنشطة للعمل مؤقتًا على  معنيني بأنشطة جلسات احملاكمة مع قدرة إضافية كافية لتوفري ثالثة أفرقة معنية 

دة يف حنو متعاقب، ما يضمن قدرًا أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملاكمة مقابل زيادات زهي
املوارد الالزمة. وعليه يُعتزم عقد اإلجراءات يف ثالث حماكمات بصورة رئيسية يف اثنتني من ثالِث قاعاِت جلساِت 

يوماً فقط سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة جللسات احملاكمة. وهذا يعين ٦٠احملاكمة، بتداخل كامل ملدة تبلغ 
يوماً ستجري خالهلا إجراءات ٤٤٠يوم، منها ٥٠٠اجللسات يبلغ جمموعها أنه سيلزم تقدمي الدعم أليام النعقاد 

حماكمة متزامنة يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة مع قدرة إضافية على استعمال ثالِث قاعاِت جلسات 
يوماً.٦٠احملاكمة معاً على مدى 

يئها قاعات جلسات احملاكم ويستند احلل املتصوَّر إىل متوسط املدد القصوى الستعمال القدرة ال-٤١١ يت 
الدولية األخرى، وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عند بلوغ مقدار أنشطتها القضائية أوجه.

موع)٥٦( مليون٠,٤مقدارهالعامةاملؤقتةاملساعدةموارديفإضافياً وختفيضاً الثابتةللوظائفيوروماليني٣,٤يقابليوروماليني٣,٨البالغا
.٢٠١٦عاميفيورو
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وهلذه الغاية ستلزم استثمارات لالستعانة بفريق ثالث يف قلم احملكمة معين بأنشطة جلسات احملاكمة -112٤١٢
حتقيق وفورات بالقياس إىل التكاليف األعلى بكثري اليت ميكن لوال ذلك أن تُتكبد من يعمل تعاقبياً، حبيث يتسىن

أجل توفري قدرة ثابتة لفريق ثالث معين جبلسات احملاكمة. إن توفُّر قاعات جللسات احملاكمة عاملة بصورة كاملة 
تسريع اإلجراءات القضائية، ما على حنو يتوافق مع االحتياجات القضائية سييسِّر حتسني التخطيط، والتنسيق، و 

وكما ُشرح آنفاً، كان من شأن النموذج القائم على استعمال ثالث سيفضي بدوره إىل حتقيق وفورات للمؤسسة.
٠,٥مليون يورو بينما يفضي النموذج املعتمد إىل زيادة تناهز ١,٩قاعات احملاكمة أن يفضي إىل زيادة مقدارها 

مليون يورو. ١,٤فيض مقداره مليون يورو، ما ينطوي على خت

٢٠١٧كمة من أجل اإلجراءات االبتدائية في عام ا قاعات جلسات المحعمال: است٢الرسم البياني 

إن طلبات املوارد اإلضافية املتأتية عن الزيادة يف األنشطة القضائية مقصورة على احلد األدىن الصارم الالزم -٤١٣
عن طريق استئجار خدمات العاملني املستقلني، ودفع أجر لقاء العمل لدعم اجللسات، مع توفري موارد تكميلية

اإلضايف، وضمان تدريب املوظفني املعنيني تدريباً تقاطعياً جيمع بني ختصُّصات متعدِّدة بغية التمكني من استخدام 
ات االبتدائية املوارد على حنو ناجع ومرن. وبعبارة أخرى ميكن النهوض بأود مقدار األنشطة يف إطار اإلجراء

باملوارد احلالية لفريقني يُعنيان بأنشطة جلسات احملاكمة، بينما سُيحتاج إىل قدرة ٢٠١٧املتوقَّع أن يشهده عام 
إضافية دنيا لتوفري العمل خالل ستني يومًا إضافيًا عندما ستلزم ثالثة أفرقة معنية بأنشطة جلسات احملاكمة تعمل 

يف آن معاً.

لية اليت حيتاج إليها قلم احملكمة فيما يتعلق بدعم اإلجراءات يف األنشطة القضائية تقارب إن الزيادة اإلمجا-٤١٤
وال يقتصر ما يشمله ذلك على زيادة حمدودة من أجل دعم أنشطة جلسات احملاكمة بل .مليون يورو٢,٤

القضائية، مثل ما تستلزمه لغات مجيع ما يشهده قلم احملكمة من زيادات مرتبطة مباشرة باإلجراءات يتعداه إىل 
ين عليهم ومحاية الشهود يف سياق اإلجراءات  احلاالت، والتوعية، واألنشطة امليدانية، فيما يتعلق مبشاركة ا

االبتدائية.

ناشطحتقيقعملياتستدعم إجراء: اجلودةمنعاليةبدرجةالتحقيقعملياتباّتسامالتكفل
توفري كل الدعم واملساعدة لعملييت التفتيش الناشط اللتني ٢٠١٧سيواصل قلم احملكمة يف عام -٤١٥

سيجريهما مكتب املدَّعي العام يف مجهورية أفريقيا الوسطى. كما إن األنشطة التحقيقية املزيدة اليت ستشهدها 
السنة املقبلة ستشتمل على عمليات من قبيل مهمات التحقيق اجلنائي العلمي يف هذا البلد، خارج عاصمته

بـَْنغي. وسترتتب على هذه العمليات تبعات مالية يف أشكال منها زيادة الدعم األمين. ووفقًا للمشورة املتعلقة 
باألمن سُتجرى األسفار خارج بـَْنغي يف قوافل، ما سيستلزم بدوره مزيدًا من املركبات والسائقني والعاملني املعنيني 

ين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة سيزيد باألمن. إن التقدم على صعيد عمليات التحقيق ي عين أن قسم ا
أيضًا عملياته يف مجهورية أفريقيا الوسطى بغية توفري اخلدمات الالزمة ملكتب املدَّعي العام. كما سيظل احملققون 
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رها املكتب وغريهم من موظفي مكتب املدَّعي العام يعتمدون إىل حد أبعد على احليز املكتيب واملعدات اليت يوف113
امليداين القائم يف بـَْنغي.

عملية التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام يف كوت ديفوار فيما ٢٠١٧وكذلك ستستمر طيلة عام -٤١٦
يتعلق بالقوى املعادية الْغبَـْغبو وستستلزم دعمًا نشطًا من قلم احملكمة. ولئن كانت عمليات التحقيق سُتجرى يف 

تب املدَّعي العام سيعمل أيضًا يف اجلزء الغريب من هذا البلد. وسيستلزم ذلك من قلم العاصمة أبيجان فإن مك
احملكمة فتح مكتب تابع صغري يف املنطقة، تقتصر مهمته على دعم هذه األنشطة. ويشهد عدد املهمات تزايداً 

يتيح كل من املكتب امليداين سيستلزم مزيداً من الدعم على صعيد املركبات واألمن بالقياس إىل السنة السابقة. وس
القائم يف أبيجان واملرفق التابع الذي سيقام يف غرب كوت ديفوار تسهيالت لتمكني املدَّعية العامة من العمل 

على حنو فعال.

ولتيسري التحقيق الناشط الذي سيجريه مكتب املدَّعي العام يف احلالة يف جورجيا، سيفتح قلم احملكمة -٤١٧
. فاحلضور يف امليدان سيتيح الوصول املباشر إىل السلطات الوطنية ٢٠١٦اْتبيليسي حبلول عام مكتبًا ميدانيًا يف 

والسلطات احمللية اليت تتوقف أنشطة احملكمة على دعمها إىل حد كبري. وسُريكَّز على حتسني أمن املعلومات لصون 
داين يف املنطقة سيساعد مكتب املدَّعي املعلومات السرية اليت ُجتمع خالل مرحلة التحقيق. كما إن الوجود املي

. العام يف عمليات التحقيق اليت جيريها، إذا لزم صون أمن األدلة املعنية خارج حدود بلد احلالة املعين

ويشار فيما يتعلق بعمليات التحقيق الناشط اجلديدة املراد إجراؤها يف ليبيا والسودان (دارفور) إىل أن قلم -٤١٨
إذا استلزمت ذلك املرحلة اليت تبلغها عمليات ٢٠١٧خدمات محاية الشهود يف عام احملكمة مستعد لتوفري

التحقيق، على الرغم من عدم وجود مكاتب ميدانية له يف البلدين املعنيني. كما يشار إىل أن نواتج العمل 
عي العام وميكن أن التحليلي الذي تضطلع به وحدة حتليل أوضاع البلدان التابعة لقلم احملكمة تتاح ملكتب املدَّ 

تساعد يف اإلحاطة على حنو أفضل بالوضع القائم على أرض الواقع وبالتايل أن تعزِّز عمليات التحقيق. 

وفيما يتعلق باحلالة يف ليبيا بصفة عامة، سيتعني أن يوفر قلم احملكمة بعض تدابري محاية الشهود وذلك -٤١٩
انطالقاً من أماكن خارج ليبيا غالباً. على الرغم من اعتزام مكتب املّدعي العام العمل 

احملكمةألنشطةدعماً احلامسةاخلدماتتقدميعلىاحملكمةقلمقدرةعلىالسهر
املتمثل يف تكاليف املوظفني ٢٠١٦يف العام املاضي قـُلِّص عنصر ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعام -٤٢٠

التدرُّجي املقرتح اتّباعه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم ماليني يورو نتيجة للنهج ٣,٨تقليصًا يقارب مقداره 
ا اخلامسة والعشرين إشارة صرحية إىل أن ما شهدته الزيادة  احملكمة. وقد أشارت اللجنة يف تقريرها عن دور

من ختفيضات حتققت عن طريق إرجاء جتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من ٢٠١٦املقرتحة يف ميزانية عام 
فني مثلت تأجيًال لإلنفاق. وعليه فإن اللجنة توقعت أن يظهر بعض التكاليف املعنية يف ميزانية احملكمة لعام املوظ

٥٧(٢٠١٧(.

لقد تعنيَّ على قلم احملكمة بسبب هذا التخفيض أن يـُْعِمل بنيته اجلديدة إعماًال متدرجًا طيلة السنة. -٤٢١
على هذا النحو عمَله على حنو أدىن من القدرة الضرورية لتوفري ويستتبع تباطُؤ إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة

اخلدمات اليت حتتاج إليها احملكمة، مبا يف ذلك األنشطة القضائية والتحقيقية على وجه اخلصوص.

لَّد الثاين، اجلزء باء،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٥٧( .٣٣، الفقرة ٣-ا
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أثر كبري ٢٠١٦فحقًا كان ملعدل شغور الوظائف املرتفع استثنائيًا يف شىت وحدات قلم احملكمة يف عام -114٤٢٢
االت. فقد شهد إعداد احملاضر حاالت تأخري، كما شهدت املهمات اليت أجراها مكتب املدَّعي يف العديد من  ا

ين عليهم وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم حاالت تأخري  العام والدفاع وقسم مشاركة ا
راءات القضائية. وعالوة على ذلك و/أو إرجاء للمهمات، ما أدى إىل تباطؤ إجراء عمليات التحقيق وتنفيذ اإلج

مل يكن مبقدور قلم احملكمة دائماً، عندما اضطُلع باملهمات املعنية، توفري الدعم الكايف للجهات اليت تعتمد على 
خدماته. بل ُعلِّقت ضمن قلم احملكمة ذاته تدابري عديدة رامية إىل التطوير التنظيمي يف جماالت طرائق العمل، 

األنشطة/حتسني النجاعة. ويف الوقت ذاته أثَّر ذلك أثرًا سلبيًا كبريًا على رفاه العاملني يف قلم واالتصال، وتبسيط
م إذ طُلب منهم أن يؤدوا مهام إضافية لكي يتداركوا الثغرات اليت سببَّها شغور الوظائف. وعليه  احملكمة ومعنويا

يف املئة اليت اقرتحها ١٢بة شغور الوظائف البالغة فإن من شأن متديد فرتة التوظيف املتدرِّج إىل حد يتخطى نس
قلم احملكمة أن يكون متعذر االستدامة ومضرًا ضررًا كبريًا بعمليات قلم احملكمة وباحملكمة مجعاء، وذلك على 

.٢٠١٦الرغم من أن قلم احملكمة متكَّن إىل حد كبري من تدبر الوضع طيلة عام 

، جيب أن ٢٠١٧وض بأود مقدار األنشطة املقدَّر أن يشهده عام فلضمان متكُّن قلم احملكمة من النه-٤٢٣
تـُْعَمل بنية هذا اجلهاز اجلديدة املعتمدة إعماًال كامًال. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم احملكمة حيتاج أوًال إىل 

أن تشهده سد متطلباته البنيوية احلالية حبيث يتسىن له املضي يف النهوض بعبء العمل املزيد الذي يُرتقب
املؤسسة يف العام التايل.

٢٠١٦ولتحقيق ذلك كان لقلم احملكمة من حيث املبدأ أن يطلب استعادة كل ما مل يوفَّر يف عام -٤٢٤
بسبب النهج التدرجي من املخصَّصات لسد تكاليف املوارد من املوظفني املتمثلة يف الوظائف الثابتة ويف الوظائف 

ج متحفظ، سيستمر وفقه على تطبيق الالزمة للنهوض بعبء العمل يف ا مليدان. بيد أن قلم احملكمة اختار اتّباع 
بغية احتواء الزيادات يف امليزانية. ويشار يف هذا الصدد إىل أن ٢٠١٧النهج التدرجي إىل حٍد ما لفرتٍة من عام 

، زيادة مؤقتة يف معدل ٢٠١٧قلم احملكمة يقرتح، بالنظر إىل استمرار التوظيف املتوقع أن يستمر لفرتٍة من عام 
يف املئة بغية التعبري على حنو أدق عن واقع التوظيف فيه. ويرمي هذا التدبري ١٢إىل ١٠شغور الوظائف فيه من 

٠,٩مبا يقارب ٢٠١٧إىل احتواء الزيادة يف تكاليف موظفي قلم احملكمة مبواصلة التدرج يف التوظيف يف عام 
. ويُتوقع يف هذا اخلصوص أن تعود أعداد مليون يورو٢,٦، ما يفضي إىل زيادة صافية تقارب مليون يورو

وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاً ٢٠١٧يف املئة حبلول منتصف عام ١٠املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي البالغ 
لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.

ابشىتللمحكمةاألمنجماليفوالقدراتعلوماتاملتدبرمشاريعأهميفاالستثمار وحدا
يف جمال تكنولوجيا املعلومات وتدبرها، توىل األولوية ٢٠١٧يف إطار االستثمارات املزمع إجراؤها يف عام -٤٢٥

٢٠١٧لتحسني إجراءات احملكمة التحسني األمثل وضمان األمن االشتغايل ومحاية الشهود. وبدءًا من عام 
ز يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق تركيزًا قويًا على مجع األدلة اليت ستكون يف شكل فصاعدًا سُريكَّ 

رقمي يف املقام األول، ما يستلزم صون أمن تسجيلها وحتليلها وكشفها ومسكها بصفتها أدلة. وبالتايل يتعني أن 
البيانات ومحاية الشهود، بدءًا من عمليات تعمل األدوات والنظم اليت تستخدمها احملكمة عمًال فعاًال حلماية 

التدارس األويل مرورًا بدعاوى االستئناف فجرب األضرار. ولئن كانت احملكمة قد استثمرت يف البنية التحتية 
األساسية للشبكات واالتصاالت فإنه مل ُجيَْر إال استثمار ضئيل يف األدوات والنظم اخلاصة حبماية البيانات 

يف جمال أمن املعلومات ونقل البيانات وختزينها جيب أن ٢٠١٧فإن األولويات فيما خيص عام وتدبرها. وعليه 
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تشمل توفري األدوات والنظم الضرورية لسد هذه الثغرات اليت قد متّس بعمل احملكمة وسالمة البيانات ومحاية 115
الشهود. 

كل نشاط ُيشتبه بأنه موجَّه ضد إن أمن املعلومات يستلزم أدوات مناسبة لتوفري معلومات حديثة بشأن  -٤٢٦
من مشروع "ضعف احلال أمام التهديدات وكشفها" قدرة ٢نظم احملكمة أو جيري ضمن الشبكة. وستعزز املرحلة 

احملكمة ال على كشف التهديد فحسب بل أيضًا على التصدي له سريعًا واحتوائه وإزالته. وحاليًا متكَّنت احملكمة 
. بيد أن النشاط املتصدى له يستلزم قدرًا كبريًا من العمل وقد أحلق اخللل بعمل من تدبر أمر هذه التهديدات

اجلهات اليت مّسها. وملا كانت عمليات التدارس األويل تشمل أطرافاً فاعلة تابعة للدول وأطرافاً فاعلة غري تابعة هلا 
ا على العمل يف ضوء ذات قدرات أكثر تعقيداً على التغلغل وتسبيب اخللل فإنه جيب على احملكمة  أن ترقِّي قدر

هذه التهديدات. وتقّر احملكمة بأن أمن املعلومات ال يقتصر على توفُّر األدوات والنظم. فهو يشتمل على وعي 
مجيع موظفي احملكمة وتدريبهم، وال سّيما أولئك الذين يتنقلون ويعملون يف امليدان، بشأن كيفية استعمال النظم 

اللذين من شأن كل منهما ال أن يضر –يل خطر فقدان البيانات أو كشفها غري املرخَّص به على حنو سليم لتقل
بالعمليات فحسب بل أن ينال من سالمة الشهود ويلطِّخ مسعة احملكمة. إن التحسينات املقرتحة تأيت نتيجًة 
ديدات أمن  للتشاور مع أجهزة احملكمة ولتقييم أكثر الوسائل جناعة من حيث التكاليف الكفيلة بتقليل احتمال 

هديدات واجلمع بني ذلك وبني استعمال برجميات حاسوبية جديدة، واالستفادة من خربة املعلومات وأثر هذه الت
ا، عند االقتضاء، وتدريب العاملني الـُمستهَدفني يف جمال احلراك والعمل امليداين. األطراف اخلارجية وخدما

ت قاعات احملكمة يوم من النشاط يف جلسا٥٠٠وتفضي زيادة األنشطة التحقيقية اليت جتريها احملكمة و-٤٢٧
أن معظم األدلة اليت جتمع يف سياق ‘١’إىل زيادة فائقة يف مقدار البيانات. ويعزى ذلك إىل عوامل عديدة: 

عمليات التدارس األويل يف املستقبل ستكون يف شكل رقمي، وستكون يف كثري من األحيان على شكل وسائط 
الكبرية يف أنشطة التحقيق السيرباين والتحقيق اجلنائي العلمي أن الزيادة‘٢’متعددة وأنساق عالية درجة اإلبانة؛ 

أن النظام األساسي يقضي بتسجيل إجراءات احملكمة وبثها العلين ‘٣’تستلزم مقادير طائلة من أحياز التخزين؛ 
لبيانات، مع باإلنكليزية والفرنسية. إن مسك البيانات املعنية يستلزم حيز ختزين كافياً. ومثة طرق عديدة لتخزين ا

ظ كلفة. وقد تسىن ختزين البيانات  العلم بأن وسيلة ختزينها الوحيدة املتاحة للمحكمة حاليًا هي الوسيلة األ
ر أن يتعني على  مبقاديرها السابقة بتكاليف بقيت ضمن حدود امليزانية. أما فيما خيص مقادير البيانات املقدَّ

إعمال نظام ختزين يكون أكثر قابلية لالستدامة ويكون شكله يف طبقات، احملكمة معاملتها فإن احملكمة حتتاج إىل 
ما يتيح مسك البيانات العلنية وبيانات احملفوظات على حنو أكثر جناعة من حيث تكاليفه. ويستلزم ذلك شراء 

وهو سيؤيت مكاسب من خالل حتسني النجاعة بدءًا من عام٢٠١٧عتاد وبرجميات وخدمات استشارية يف عام 
فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية.٢٠١٨
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٢٠١٧البرنامج الرئيسي الثالث: الميزانية المقترحة لعام :٢٥الجدول116

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
اليوروات)(بآالف  موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٢٤املوظفون من الفئة الفنية ٤٠٥,٧٣ ١٢٠,٦١٢,٨٢٧ ٥٢٦,٣

١٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦٣,٦٣٥٤,١٢,٠١٨ ٠١٧,٧
موع الفرعي  ٣٧لتكاليف املوظفنيا ٢٩١,٣٣٧ ٢٩١,٣٤٢ ٠٦٩,٣٣ ٤٧٤,٧٨,٣٤٥ ٥٤٤,٠

٥املساعدة املؤقتة العامة ٨٢٩,١١٢٠,٥٥ ٩٤٩,٦٢ ٠٢٣,٩٢ ٠١٨,٤٩٩,٧٤ ٠٤٢,٣
٦٠١,٣٦٠١,٣١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠١٦,٥٣٧١,١٣٦,٥١ ٣٨٧,٦

٤٥٠,٤٤٥٠,٤٣٧٤,٩١٧,٤٤,٦٣٩٢,٣العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦ا ٨٨٠,٨١٢٠,٥٧ ٠٠١,٣٣ ٤١٥,٣٢ ٤٠٦,٩٧٠,٥٥ ٨٢٢,٢

٢السفر ١٦٠,٧١٨٦,٨٢ ٣٤٧,٥١ ٩٦٤,٦٢٨١,٩١٤,٣٢ ٢٤٦,٥
٦,٩٦,٩٤,٠٤,٠الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٧٣٨,٢٢٣٥,٨١ ٩٧٤,٠٢ ٢,١٢-٥١,٠-٤٦٦,٤ ٤١٥,٤
٣٧٧,٢٣٧٧,٢٣٦٧,٢١٣١,٢٣٥,٧٤٩٨,٤التدريب

٣٨٣,٥٥,٠٣٨٨,٥٢٠٩,٥٢٢٤,٨١٠٧,٣٤٣٤,٣اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٠٣٠,٢١ ٨٤٧,٣٤ ٨٧٧,٥٤ ١٨,٨٣-٨٥١,٧-٥٢١,٤ ٦٦٩,٧

ين عليهم ١حمامو ا ٢٣٣,٦١ ٢٣٣,٦١ ٣٨,٧١-٧٦٠,٤-٩٦٣,٢ ٢٠٢,٨
١٠التشغيلية العامةالنفقات  ٠٢٠,٠٢١٠,٦١٠ ٢٣٠,٦١٤ ١٧١,٢٨٣٥,٨٥,٩١٥ ٠٠٧,٠

٦٨٤,٩٧١,٠٧٥٥,٩٧٤٠,١١٧١,٥٢٣,٢٩١١,٦اللوازم واملواد
١األثاث والعتاد ١٤٩,٢٣٥٤,٧١ ٥٠٣,٩٨٦٧,٠٩٨٠,١١١٣,٠١ ٨٤٧,١

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٠بالعاملني ٧٨٤,٤٢ ٩١١,٢٢٣ ٦٩٥,٦٢٧ ٢٧٤,٦٩٦٢,٢٣,٥٢٨ ٢٣٦,٨
٦٤المجموع ٩٥٦,٥٣ ٠٣١,٧٦٧ ٩٨٨,٢٧٢ ٧٥٩,٢٦ ٨٤٣,٨٩,٤٧٩ ٦٠٣,٠

٢٠١٧البرنامج الرئيسي الثالث: مالك الموظفين المقترح لعام :٢٦الجدول

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٢٠٤٣٨٤٨٨٥٢٤٤١٥٣١٠٣٢٥٥٦٩-١-الوظائف القائمة
١١٥-٤-١١-٢----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٢٢٤٣٨٥٨٩٥٢٤٨١٥٣١١٣٢٦٥٧٤-١-المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

العامة (معاِدالتها بدوام كامل)
١٠,٠٠١,٦٧١٧,٤٣١٩,١٠٢٩,١٠-٥,٠٠٥,٠٠------الوظائف القائمة
١,٠٠٣,٣٣٤,٠٠٤,٠٠١٢,٣٣٠,٠٣٨,٠٤٨,٠٧٢٠,٤٠-----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠٨,٣٣٩,٠٠٤,٠٠٢٢,٣٣١,٧٠٢٥,٤٧٢٧,١٧٤٩,٥١-----المجموع
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: مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠البرنامج -117١

المقدِّمة

م ديوان يقدِّ و القانونية. ومكتب الشؤونقلم، الديوان رئيس ("القلم") يضم رئيس قلم احملكمة بمكتإن -٤٢٨
عب مجيع شُ إىل ياتيجرت االسواإلرشاد التنسيق و توفري التوجيه ىل رئيس القلم يفإرئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة 

ويضاف إىل ذلك أن ديوان رئيس القلم ييسِّر وروَد ه. شراف عليقلم واإلالدارة إويف ومكاتبه، وأقسامهقلم ال
لومات إىل شعب القلم وصدوَرها منها، ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، املع

ومع أصحاب الشأن اخلارجيني. إنه يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينسِّق شؤون باقي الوظائف 
التنفيذية املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.

ويتوىل مكتب الشؤون القانونية دعم أداء الوظائف القانونية املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس القلم مبوجب -٤٢٩
إنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية والسياساتية املّتبعة يف سائر وحدات اإلطار القانوين للمحكمة. 

ية، والشؤون املالية، واملشرتيات، والتنسيق فيما خيص مجيع القلم فيما خيص طائفة من املواضيع، منها املوارد البشر 
املذكرات القانونية اليت يقدِّمها القلم يف إطار اإلجراءات القضائية. وباإلضافة إىل ذلك يتفاوض مكتب الشؤون 

االقتضاء القانونية بشأن االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويعد هذه االتفاقات والرتتيبات، ويسدي حبسب
املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. وميثِّل مكتب الشؤون القانونية احملكمة يف التقاضي، 
يف اإلطار الداخلي ويف اإلطار اخلارجي، ويعمل مبثابة خماطب وسيط بني احملكمة والدول فيما يتعلق باالمتيازات 

. واحلصانات

بيئة العمل

يس قلم احملكمة على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على أداء املهام اإلدارية واالشتغالية يسهر مكتب رئ-٤٣٠
على حنو ناجح. فترتتَّب على إعمال النهج القائم على التدرُّج يف التوظيف ٢٠١٧املطلوب منه أداؤها يف عام 

هاز بأمجعه. ويستلزم مقداُر ونوُع لشغل الوظائف الشاغرة يف قلم احملكمة ومتابعة تطبيقه تبعاٌت تشمل بنطاقها اجل
الدعم املطلوب من قلم احملكمة فيما يتعلق مبختلف األنشطة القضائية أن ال يكتفي رئيس القلم باإلشراف على 
األنشطة املرتَقبة بل أن يقتدر أيضًا على الرد على ما قد يطرأ من مستجدات يف احلاالت والقضايا وعلى إعادة 

ألنشطة إذا تطلبت ذلك هذه املستجدات. وَجتَْعل القراراُت املتعلقة باملقاضاة والقرارات حتديد درجات أولوية ا
القضائية فيما خيص عمليات التحقيق والقضايا اجلارية، سواء يف املرحلة التمهيدية أم يف املرحلة االبتدائية أم يف 

ملقر ويف امليدان، مبراقبة التوجيه التشغيلي مرحلة االستئناف أم يف مرحلة جرب األضرار، من الضروري القيام، يف ا
وختصيص املوارد بصورة مستمرة بغية التكفل بأداء اخلدمات على الوجه األمثل وإعمال املوقف القانوين لقلم 

احملكمة على حنو مّتسق.

يس قلم ويستلزم إعمال البنية اجلديدة يف امليدان وفتح املكاتب امليدانية وإغالقها عناية مستدامة من رئ-٤٣١
احملكمة ومن مستشاريه القانونيني بغية التكفل بسالمة املنطَلق االسرتاتيجي والقانوين الخنراط القلم يف العمل يف 
البلدان املعنية. ويستمر إعداد الرتتيبات اإلدارية إلتاحة إدارة املوارد املالية واملوارد البشرية يف امليدان على حنو ناجع 

لتغريات يف بيئة العمل، مع التقيُّد باإلطار التنظيمي الذي حيكم عمل احملكمة. ويتعني يتسىن به التكيُّف مع ا
االت  ا يف ا السهر على األمن املادي وأمن املعلومات إزاء التهديدات املستجدة اليت ترافق توسيع احملكمة لعمليا

اجلديدة.
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ياتو األول118

التطوير التنظيمي
أقسام قلم احملكمة خططه اخلاصة بالتطوير التنظيمي، لغايات وضع كل قسم من ٢٠١٥منذ عام -٤٣٢

التطوير يف األمد القصري وغاياته يف األمد املتوسط وغاياته يف األمد الطويل. وستهيئ خطط التطوير التنظيمي 
ا ستتيح إلدارة القلم السهر على بلوغ م٢٠١٧اإلطار للمزيد من تنمية قلم احملكمة وتعزيزه خالل عام  ا . إ

حيدِّده من مراٍم وعلى عمل مجيع ُشعبه وأقسامه على طريق حتقيق أهداف متوافقة. وتشمل خطط التطوير 
ا: طرائق عمل قلم احملكمة؛ تفويض الصالحيات ووضع إطار للمساءلة؛  االت الرئيسية التايل بيا التنظيمي ا

م. تدبر األداء؛ أداء العاملني ومعنويا

تيجية من خالل فريق إدارة قلم احملكمةتعزيز القيادة االسرتا
يشرف فريق إدارة قلم احملكمة على إدارة القلم التنفيذية ويقودها. إنه أرفع منتدى يف قلم احملكمة معين -٤٣٣

بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق بالقرارات االسرتاتيجية، والسياسات، والتحديات الكربى 
على الصعيد االشتغايل بسبب زيادة عدد القضايا اليت تنظر فيها. ٢٠١٧كمة يف عام اليت قد تواجهها احمل

ويتألف فريق إدارة قلم احملكمة من رئيس القلم، ومديري شعبه الثالث، واملستشار القانوين، ورئيس أركان ديوان 
لتوجيه والقيادة االسرتاتيجيني. رئيس القلم. ويرتكَّز دور ديوان رئيس القلم ومكاتب املديرين بصورة رئيسية على ا

وإثر استكمال التوظيف املتدرِّج، مت تعيني من يشغل مجيع الوظائف الالزمة لنجاعة عمل فريق إدارة قلم احملكمة 
، ٢٠١٧. وسيكون مبقدور هذا الفريق السهر على حتقيق الغايات احملدَّدة فيما خيص عام ٢٠١٦يف عام 

شطة ذات األولوية، وعلى اختاذ التدابري املناسبة عند اللزوم.سّيما جانبها املتعلق باألنوال

وضع االسرتاتيجيات والسياسات
سيكون مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة متولِّيًا توجيه وضع االسرتاتيجيات والسياسات حبيث تّتسم -٤٣٤

ا.  وال متتد الفرتة املشمولة باخلطة بالوضوح واالّتساق والشفافية، ضمن قلم احملكمة وعند االقتضاء يف شىت وحدا
اية عام  وسيتوجب العمل يف السنة املقبلة على إعداد إطار ٢٠١٧االسرتاتيجية احلالية للمحكمة إال حىت 

اسرتاتيجي مناسب من أجل السنوات القادمة. وقد مت متييز ثغرات عديدة تعرتي السياسات احلالية، وخباصة ما 
. وفيما يتعلق باملوارد البشرية ميثِّل تدبر أداء ٢٠١٧ظيفة القانونية، ستعاَجل خالل عام يتعلق باملوارد البشرية والو 

املوظفني جماًال سُيخصَّص فيه الوقت واملوارد للتكفل بأداء املوظفني واملنظمة مجعاء باملستوى املتوخَّى منهما، 
احملكمة بأمجعه وجعل معنويات املوظفني وتلقي فرادى املوظفني مالحظات عن أدائهم سهراً على تعظيم أداء قلم 

على أمثل ما يكون. وميثل تدبر األزمات جماًال آخر يتعني أن يركِّز عليه قلم احملكمة، واحملكمة مجعاء، بغية التأهب 
لكل ما قد يقوم من طوارئ سواء يف املقر أم يف امليدان.

املزيد من تنسيق الوظائف القانونية لقلم احملكمة
مكتب املشورة القانونية لكي يتوىل املسؤولية املباشرة عن مجيع الوثائق القضائية اليت يقدمها قلم مت تنظيم -٤٣٥

احملكمة إىل الدوائر. ويُرمى من ذلك إىل زيادة جودة ما يودعه قلم احملكمة من وثائق وإىل حتسني التواصل بني 
إىل املضي يف تعزيز وظائف مكتب املشورة الدوائر ومكتب املشورة القانونية. ويرمي مكتب رئيس قلم احملكمة

ستغدو الشبكة القانونية ٢٠١٧القانونية، لتفادي حاالت عدم االّتساق الذي يعرتي املشورة القانونية. ويف عام 
لقلم احملكمة، اليت تشمل مجيع موظفيه العاملني على املسائل القانونية يف خمتلف األقسام، عاملة بصورة كاملة 
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يد من التعاون واالّتساق والتقيد باملواعيد يف إيداع الوثائق وسائر املعلومات القانونية اليت تقدَّم إىل ضامنًة املز 119
الدوائر.

يوروألف٨٣٤,٣١موارد الميزانية

يف املئة)، تُعزى بصورة رئيسية إىل زيادة يف املوارد ٣١,١ألف يورو (٤٣٤,٧تُقرتح زيادة إمجالية مقدارها -٤٣٦
٣٨,٠يورو، زائدًا زيادة متواضعة يف املوارد غري املتصلة بالعاملني مقدارها ألف٣٩٦,٧مقدارها من املوظفني

ألف يورو يتأتى عن إعادة ٢٧٣,٩ألف يورو من أجل السفر. ومثة قسط من الزيادة اإلمجالية املقرتحة مقداره 
ن املوظفني بغية التدرُّج يف إعمال البنية يف بند املوارد م٢٠١٦إدماج جزء من املخصَّصات اليت ُخفِّضت يف عام 

اجلديدة ملالك العاملني يف قلم احملكمة، وعن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. وبناء عليه تبلغ الزيادة االشتغالية 
يف املئة).١١,٥ألف يورو (١٦٠,٨الفعلية يف املخصَّصات ملكتب رئيس قلم احملكمة مبلغاً مقداره 

يوروألف٧٤٠,٢١الموظفينالموارد من 

يورو طلب وظيفة إضافية من وظائف املساعدة املؤقتة بتكاليف تبلغ ألف٣٩٦,٧تقابل الزيادة البالغة - ٤٣٧
ألف يورو ناجتة عن التكاليف الضمنية املرتبطة بتطبيق النظام املوحد ٢٧٣,٩ألف يورو، وزيادة مقدارها ١٢٢,٨

عام اليت ُأجريت يفاملخصَّصات يف بند املوارد من املوظفني لألمم املتحدة وإعادة إدماج جزء من ختفيضات 
بسبب التدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة.٢٠١٦

يوروألف٦١٧,٤١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ال ُتطلب وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها -٤٣٨
املعتمدة. وكما بـُنيِّ آنفاً، تُعزى الزيادات إىل ٢٠١٦املئة) بالقياس إىل ميزانية عام يف٢٠,٤يورو (ألف٢٧٣,٩

إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة اليت سبق إقرارها والتكاليف املرتبطة بتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. 
، ال تزداد املوارد ٢٠١٧كمة يف عام وبالنظر إىل االرتفاع املؤقت املقرتح يف معدل شغور الوظائف يف قلم احمل

ألف يورو بدًال من ٢٧٣,٩الالزمة لسد تكاليف املوظفني الذين يشغلون الوظائف الثابتة إال زيادة مقدارها 
ا زيادة مقدارها  آالف يورو كانت ستلزم لسد كل التكاليف املرتتبة على إعمال البنية املقّرة ملالك ٣١٠,٧زياد

ا بالفعل عمالً تاماً.العاملني يف مكتب رئيس قلم احملكمة، املعمول 

يوروألف١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة

ألف يورو وهي ١٢٢,٨تبلغ الزيادة اإلمجالية يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب رئيس قلم احملكمة -٤٣٩
املتأتية عن زيادة عبء العمل الواقع على عاتق تتعلق بكاملها باملتطلبات اإلضافية يف مكتب الشؤون القانونية، 

هذا املكتب فيما يتصل بالشؤون القضائية.
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نظرًا إىل الزيادة الكبرية يف عبء . (متطلب جديد)شهرًا ١٢) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-120٤٤٠
تلزم هذه الوظيفة العمل الواقع على عاتق مكتب الشؤون القانونية بسبب مقدار اإلجراءات القضائية املتوقَّع،

لتوفري دعم إضايف للمكتب يف العمل لضمان جودِة وانتظاِم واّتساِق مواقفه القانونية ضمن قلم احملكمة فيما يتعلق 
باملسائل القضائية. وتُعترب مسؤوليات مكتب الشؤون القانونية ضمن قلم احملكمة مسؤوليات حمورية يف هذا 

هذا اجلهاز اليت يتعني عليها أن تقدِّم إىل الدوائر مالحظات قانونية وتقنية الصدد، بالنظر إىل عدد خمتلف أقسام 
فيما يتعلق باملسائل القضائية اليت تشملها اإلجراءات املستمرة.

يوروألف٩٤,١الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة) وهي ٦٧,٧ألف يورو (٣٨,٠تبلغ الزيادة اإلمجالية يف املوارد غري املتصلة بالعاملني مبلغاً مقداره -٤٤١
تعزى رئيسيًا إىل زيادة يف متطلبات السفر يف مكتب الشؤون القانونية وديوان رئيس قلم احملكمة. وتُعوَّض الزيادة 

آالف يورو يف بند اخلرباء االستشاريني يف مكتب الشؤون القانونية تعويضًا كامًال بتخفيض ٥,٠املقرتحة البالغة 
سه يف بند اخلدمات التعاقدية.يبلغ املقدار نف

يوروألف٧٨,٧السفر

ألف يورو ٣٨,٠هامقدار يف إطار بند السفر يف مكتب رئيس قلم احملكمة زيادةةاملطلوبتشهد املوارد-٤٤٢
يف املئة) تتأتى عن زيادات يف أسفار موظفي ديوان رئيس قلم احملكمة ومكتب الشؤون القانونية. ٩٣,٤(

لسد تكاليف أسفارألف يورو ١٥,٣ففيما خيص ديوان رئيس قلم احملكمة، تلزم الزيادة املقرتحة البالغة -٤٤٣
إىل نيويورك للمشاركة يف الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية"). وإضافًة إىل ذلك تظل تلزم 

دول الوتعاونَ دعمَ على املستوياتيشحذ على ألكي ، هو من ميثلأرئيس قلم احملكمة، موارد لسد تكاليف سفر 
مم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري مثل األ،ينيالرئيسينياخلارجءشركاالطراف و األ

كما يلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان يف مناسبات معيَّنة، من أجل تعزيز العالقة مع بلدان احلكومية.  
ا السلس مع احملكمة.احلاال ت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاو

تكاليف أسفار لسدألف يورو ٢٢,٧وفيما خيص مكتب الشؤون القانونية، تلزم الزيادة املقرتحة البالغة -٤٤٤
ديق املستشار القانوين أو املوظفني املنخرطني يف الشبكة القانونية لقلم احملكمة، بالنظر إىل ما يُتوقع من أعمال تص

اْغبَـْغبو من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات كما يُتوقَّع يف قضية ٦٨الشهادات املسبقة التسجيل عمًال بالقاعدة 
.أُْنغوينويف قضية اْنتاغْنداويف قضية واْبليه غوديه

آالف يورو٤,٠الضيافة

قلم . فال حيتاج٢٠١٦امليزانية املعتمدة لعام أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف املبلغ املطلوب ال يطرأ على-٤٤٥
طراف والشركاء الدول األاللذين تقدِّمهمازيادة الدعم والتعاون الرامية إىلقسط حمدود من الضيافة إال إىل احملكمة 
ون.ن الرئيسيو اخلارجي
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يوروألف٠,٠اخلدمات التعاقدية121

٥,٠التعاقدية يف مكتب الشؤون القانونية، البالغ للخدمات٢٠١٦إن املقدار املقر يف إطار ميزانية عام -٤٤٦
آالف يورو، نُقل إىل بند "اخلرباء االستشاريون" للتعبري على حنو أفضل عن طبيعة املصروفات املقرتحة املعنية.

يوروآالف٦,٤التدريب

انية املعتمدة لعام امليز ال ينطوي املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند على أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف -٤٤٧
، وهو يظل يلزم لسد تكاليف التدريب التخصصي الذي حيتاج إليه موظفو مكتب الشؤون القانونية على ٢٠١٦

وجه التحديد. فبالنظر إىل املهام املعّقدة املنوطة مبكتب الشؤون القانونية يف إطار واليته سيزداد عدد موظفيه 
كبرية، وستتغري طرائق العمل فيه. فال بد من االستثمار يف التدريب الرامي وعبء العمل الواقع على عاتقهم زيادة  

إىل حتسني املهارات مبا فيها املهارات التخصصية.

يوروآالف٥,٠اخلرباء االستشاريون

إن املبلغ املقرتح، الذي ال ينطوي على أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف ميزانية العام السابق، الوارد فيها -٤٤٨
بند اخلدمات التعاقدية، يلزم يف مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وما يلزم من ضمن

خربة قانونية حمدَّدة الطابع يف املقر ويف امليدان، وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت تستتبع تناول التشريعات الوطنية 
تأمني املشورة واملساعدة القانونيتني الدقيقتني والراسختني واختصاصات اهليئات القضائية الوطنية. فمن األساسي

واآلتيتني يف الوقت املناسب بشأن هذه املسائل لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن موقفها يف 
اإلجراءات القانونية.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣١٠٠البرنامج:٢٧الجدول122

٣١٠٠
مكتب رئيس قلم المحكمة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١الفنيةاملوظفون من الفئة  ١٩٩,٣٢٧٤,٧٢٢,٩١ ٤٧٤,٠

٠,٦١٤٣,٤-٠,٨-١٤٤,٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٥٢٣,٩١ ٥٢٣,٩١ ٣٤٣,٥٢٧٣,٩٢٠,٤١ ٦١٧,٤

٦٧٨,٦٦٧٨,٦١٢٢,٨١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٧٨,٦٦٧٨,٦١٢٢,٨١٢٢,٨ا

٧٤,٣٧٤,٣٤٠,٧٣٨,٠٩٣,٤٧٨,٧السفر
٥,٩٥,٩٤,٠٤,٠الضيافة

١٠٠,٠-٥,٠-١٥,٠١٥,٠٥,٠اخلدمات التعاقدية
١٢٢,٧١٢٢,٧٦,٤٦,٤التدريب

٢,٤٢,٤٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون
٠,٦-٠,٦-النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢١٩,٧٢١٩,٧٥٦,١٣٨,٠٦٧,٧٩٤,١بالعاملني
٢المجموع ٤٢٢,٢٢ ٤٢٢,٢١ ٣٩٩,٦٤٣٤,٧٣١,١١ ٨٣٤,٣

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٠٠البرنامج:٢٨الجدول

٣١٠٠
مكتب رئيس قلم المحكمة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٢١١٢١٤-٢٢٥٢--١-الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١٢١١٢١٤-٢٢٥٢--١-المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------المجموع
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شعبة الخدمات اإلدارية:٣٢٠٠البرنامج-123٢

المقدِّمة

) خدمات إدارية وتدبرية دعمًا لعمل احملكمة مجعاء. وتتألف هذه DMSاإلدارية (اخلدماتشعبة تقدم-٤٤٩
الذي يضم وحدة الصحة املهنية والفريق املعين بنظام ختطيط املوارد املؤسسية ("فريق الشعبة من مكتب مديرها (

SAP(".وقسم املوارد البشرية، وقسم امليزانية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم األمن والسالمة ،(

إن مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية مكلَّف مبهام تنفيذية حامسة عديدة منها اإلشراُف على ختطيط -٤٥٠
يُق مبادرات تدبر املخاطر املتخذة يف املوارد االسرتاتيجي من أجل ختصيص موارد احملكمة على حنو ناجع؛ وتنس

شىت وحدات احملكمة؛ وتنسيُق التقيُّد بالتوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة الداخلية ويف إطار املراجعة اخلارجية 
بأنشطة إضافية تتعلق بتدبر املخاطر ومبتابعة تنفيذ ٢٠١٦وقد اضطلع هذا املكتب يف عام واإلشراف عليه. 

يف إطار املراجعة الداخلية ضمن سياق إعادة إعمال جلنة املراجعة، مع العلم بأنه يُتوقَّع أن مة املقدَّ التوصيات 
.٢٠١٧يستمر هذا العمل يف عام 

على تقدمي اخلدمات التدبرية؛ واالهتمام اإلدارية اخلدماتعمل شعبة وعلى صعيد املمارسة ينصّب -٤٥١
ملتعلقة بامليزانية واملسائل املالية؛ والبنية التحتية؛ والتقيد باملعايري؛ باملسائل املتصلة بالعاملني؛ وتناول املسائل ا

واألمن؛ والنقل والدعم اإلمدادي؛ والسفر وخدمات الشراء. ففيما خيص املسائل املتصلة بالعاملني، تتوىل هذه 
بر األداء. وفيما الشعبة وضع السياسات للمحكمة مجعاء، وتنمية قدرات املوظفني، وتوفري خدمات التوظيف وتد

خيص البنية التحتية، تتوىل هذه الشعبة املسؤولية عن إدارة مباين احملكمة، مبا يف ذلك اخلدمات املقدَّمة إىل 
العمالء؛ واخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، والتكاليف اجلارية واملرتفقات؛ واخلدمات الثقيلة 

الكربى، وأعمال االستبدال. وعالوة على ذلك تشارك شعبة اخلدمات مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح
اإلدارية يف املناقشات مع جلنة الرقابة بشأن بنية إدارة املباين الدائمة وتؤدي دورًا هامًا يف حتديد املقدار الصحيح 

ي اخلامس. وسُتستدرج للمصروفات على الصيانة واملصروفات املندرجة يف عداد رأس املال يف إطار الربنامج الرئيس
. وتقدم هذه الشعبة أيضًا على مدار الساعة خدمات ٢٠١٧عروض للتكليف بتقدمي هذه اخلدمات خالل عام 

أمن وسالمة من أجل احملكمة مجعاء.

وتنسق شعبة اخلدمات اإلدارية إعداد التقارير والبالغات ذات الصلة اليت ترفع إىل هيئات الرقابة واهليئات -٤٥٢
ل اجلمعية، والفريق العامل القائم يف الهاي، وجلنة امليزانية واملالية ("اللجنة")، وجلنة الرقابة، وجلنة اخلارجية مث

املراجعة. وتنسِّق شعبة اخلدمات اإلدارية إعداد امليزانية الربناجمية السنوية للمحكمة؛ وتعد البيانات املالية للمحكمة 
مجيع أموال احملكمة ومراقبتها واإلبالغ عنها وفقًا ملتطلبات اجلمعية وللصندوق االستئماين للمجين عليهم؛ وتتدبر 

واجلهات املاحنة؛ وتدير األموال السائلة للمحكمة؛ وتضع اسرتاتيجيات الوفاء بااللتزامات املالية الواقعة على عاتق 
. ويضاف إىل ذلك أن شعبة اخلدمات اإلدارية تتوىل املسؤولية عن تدبر املشاريع اخلاصة اليت تشمل احملكمة

).SAPبنطاقها احملكمة مجعاء (مبا فيها املشاريع املتصلة بنظام 

بيئة العمل

وض إن البنية اجلديدة لشعبة اخلدمات اإلدارية جعلتها مناسبة للغرض منها إىل حد بعيد وستتيح هلا النه-٤٥٣
ا ٢٠١٧على حنو فعال بأود معظم الزيادات االشتغالية اإلدارية املتوقَّع أن يشهدها عام  وذلك ضمن إطار قدر



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 124

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

، يف الشعبة  ٢٠١٦بالقياس إىل عام ٢٠١٧املهيأة. هذا ويشار إىل أن مثة فرقًا ملحوظًا يف بيئة العمل يف عام 124
ج تدرُّجي يف التوظيف ٢٠١٦ظائف. ففي عام كما يف قلم احملكمة بأمجعه، يتمثل يف معدل شغور الو  اتُّبع 

. وسيكون لذلك ٢٠١٦لشغل عدد كبري من الوظائف الشاغرة وذلك لتقليص مقادير الزيادات يف ميزانية عام 
حيث سيظل عدد من عمليات التوظيف خاضعًا للنهج التدرُّجي خالل النصف األول ٢٠١٧أثره أيضًا يف عام 

يف املئة. وسيكون ١٢يف املئة إىل ١٠زيادة معدل شغور الوظائف يف قلم احملكمة من من السنة، بالنظر إىل
لذلك أثر على االعتمادات املطلوبة لسد تكاليف املوظفني وكذلك على أعمال الشعبة ألن األقسام املنخرطة 

ية، فهي قسم املوارد البشرية فيما االخنراَط األكَرب يف إقامة بنية قلم احملكمة هي أقسام تابعة لشعبة اخلدمات اإلدار 
يتعلق بعمليات التوظيف وقسم امليزانية فيما خيص مراقبة امليزانية. ويُتوقع أن يكون لقلم احملكمة مالكه الكامل من 

املئة حبلول يف١٠الوظائف الثابتة، ضمن احلدود املتأتية عن املعدل العادي لشغور الوظائف الذي سينخفض إىل
.٢٠١٧متوز/يوليو 

البرنامجية المقترحة٢٠١٧وارتباطها بميزانية عام ٢٠١٧األولويات االستراتيجية في عام 

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف مواصلة توفري اخلدمات اإلدارية الالزمة، مبا يف ذلك -٤٥٤
ن؛ والنهوض بأود اإلدارة املالئمة املعامالت املالية وخدمات الشراء وضمان التقيد باملعايري يف املقر ويف امليدا

ملوظفي احملكمة، وموارد ميزانيتها، ومواردها املالية، ومواردها املتمثلة يف البنية األساسية. وهلذه الغاية سرتكِّز شعبة 
على احللول واالستثمارات الالزمة لتعزيز الدعم الذي تقدمه وحتسني اخلدمات ٢٠١٧اخلدمات اإلدارية يف عام 

ا، وستستمر على تنسيق وإعداد الوثائق ذات الصلة لكي تُرفع إىل اليت تو  االت ذات األولوية التايل بيا فرها يف ا
هيئات الرقابة واهليئات اخلارجية.

SAPنظاميفاملؤسسيةاملواردحتسني القدرة على ختطيط

لتمكني مالك العاملني احلايل من SAPيتعنيَّ حتسني قدرة احملكمة على ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام -٤٥٥
وعلى صعيد املمارسة سيعين ذلك أمورًا منها املواءمة بني سريورات النهوض بعبء العمل املتزايد على حنو أجنع. 

األعمال اإلدارية، وحتسني التقيد باملعايري وضوابط املراقبة الداخلية، وتقليل املخاطر عن طريق ختفيض عدد 
و"احللول االلتفافية" يف اإلدارة. ويضاف إىل ذلك أن املنافع املتوخاة ستتمثل يف اعتماد االستثناءات واألخطاء

األمتتة ويف التقليص من استخدام الورق. وستحظى شعبة اخلدمات اإلدارية بالدعم يف أدائها حيال ازدياد الطلب 
ا، لتحد من األثر على املتطلبات من املوارد البشرية يف املستق بل.على خدما

على أمور منها التعديالت ٢٠١٧يف عام SAPوسريكَّز الفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام -٤٥٦
) وفقًا للنظام ICSCالضرورية لتنفيذ حزمة التعويضات اجلديدة اليت قررت منحها جلنة اخلدمة املدنية الدولية (

الرامي إىل تقليص الوقت الذي تستغرقه أعمال التجهيز املوحَّد لألمم املتحدة؛ ومشروع جتديد املوارد البشرية 
وحتسني نوعية البيانات باالستعاضة عن األشكال الورقية بأشكال إلكرتونية؛ والوقوف فيما خيص امليزانية واملراقبة 
موقفًا يتسىن به التكفل بزيادة جناعة عملية إدراج كشوف املرتبات يف سجالت احملاسبة وحتسني الشفافية يف 
تكاليف املوظفني ومراقبتها؛ وختطيط األعمال وإدماجها بغية التكفل باملزيد من النجاعة يف سريورة إعداد امليزانية 

وحتسني التخطيط والتنبؤ.
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ما يتصل بالعاملني: السياسات اخلاصة باملوارد البشرية، والتدريب، وتدبر األداء125
د على حتسني نظام تدبر أ٢٠١٧ز الشعبة يف عام سرتكِّ -٤٥٧ داء العاملني يف شىت وحدات احملكمة. وسُتشدِّ

الوحدة اجلديدة املعنية بالتطوير التنظيمي يف قسم املوارد البشرية على وضع االسرتاتيجيات والربامج الالزمة لضمان 
اد، أكرب مردود من االستثمار يف املوارد البشرية، مبا يف ذلك تدبر األداء (السياسة، والتقيد باملعايري، واإلرش

ومساندة املديرين)، وتدريب املوظفني (حتديد درجات األولوية يف التدريب، وتنظيمه، وتنسيقه)، والتطوير 
اإلداري.

ز شعبة اخلدمات اإلدارية على تصميم مبادرات للتدريب غري التقين وتوفري هذا وعالوة على ذلك سرتكِّ -٤٥٨
التدريب من أجل منفعة املوظفني يف مجيع وحدات احملكمة. ومبعاملة املوارد واالسرتاتيجيات اخلاصة بدورات 

يق يف احملكمة مجعاء الربامج التدريبية هذه معاملة مركزية ضمن قسم املوارد البشرية، ستضمن الشعبة حتسني التنس
وستتوصل إىل املزيد من أشكال العمل التآزري. ولئن كان القسط األعظم من التدريب يف احملكمة سُيوفَّر بواسطة 

االت املتخصصة اليت ال تتوفر فيها اخلربة الداخلية املعنية.  موارد داخلية فستلزم خربة خارجية يف ا

النظام املوحَّد لألمم املتحدةاالنتقال إىل نسق التعويضات مبوجب 
إىل نسق تعويضات جديد مبوجب النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وقد ٢٠١٧ستنتقل احملكمة خالل عام -٤٥٩

ُصمِّم النسق اجلديد إليتاء وفورات على املدى الطويل. بيد أنه ليس واضحًا بعد كيف ستؤثِّر التعديالت املعنية 
تتحملها احملكمة وال سّيما خالل املرحلة األولية من تطبيق النسق املنتَقل إليه. فعًال على تكاليف املوظفني اليت

وسيتعني أن ُيضطلع ضمن شعبة اخلدمات اإلدارية بعمل كبري يف هذا الصدد للتكفل باالنتقال إىل النظام اجلديد 
النظام اجلديد بصورة  على حنو سلس وفعال وشفاف، مع السهر على كون مجيع السياسات الداخلية متوائمة مع 

كاملة وشاملة، وعلى كفاية تقدير التبعات املالية يف املديني القصري والطويل وتدبر هذه التبعات عن طريق تنمية 
، وعلى أن ُتوفَّر للموظفني SAPما يلزم من القدرات الداخلية للمحكمة يف جمال ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

م.معلومات كافية وآتية يف الو  م وتعويضا قت املناسب بشأن التعديالت اليت تطرأ على مستحقا

استبدال الـَمرَْكبات يف املكاتب امليدانية
إن معظم َمرَْكبات احملكمة املستعملة يف امليدان بلغت من العمر مثاين سنوات إىل ثالث عشرة سنة -٤٦٠

. ٢٠١٧ول عملية استبدال مقرتحة ستجري يف عام وسيتعني استبداهلا تدرجيياً يف السنوات املقبلة، مع العلم بأن أ
وذلك ضروري لضمان سالمة العمليات امليدانية وفعاليتها، وألداء احملكمة واجَب العناية مبوظفيها وتفادي أية 

مسؤولية تقع على عاتقها يف هذا الصدد بصفتها مؤسسة.

يوروألف٣٥٠,٥١٩موارد الميزانية

يف ٦,٠ألف يورو (٠٩٥,٣١فيما خيص الشعبة مجعاء، زيادة مقدارها يشهد مبلغ املوارد املطلوب، -٤٦١
ألف يورو يف ميزانية ٣٥٠,٥١٩املعتمدة إىل ٢٠١٦ألف يورو يف ميزانية عام ٢٥٥,٢١٨املئة) إذ يرتفع من 

املقرتحة.٢٠١٧عام 

املوظفني تتأتى مباشرة عن ألف يورو ميثل زيادة ضمنية يف تكاليف ٣٣١,٨إن قسطًا من هذه الزيادة مقداره -٤٦٢
، وعن التكاليف ذات الصلة بتطبيق ٢٠١٦اإلعمال الكامل للبنية اجلديدة لقلم احملكمة، اليت كانت قد أُقّرت يف عام 
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النظام املوحَّد لألمم املتحدة. فإذا ُصرف النظر عن هذه التكاليف فإن الزيادة االشتغالية الفعلية فيما خيص الشعبة يف عام 126
يف املئة).٤,٢ألف يورو (٨٥١,٨لغ تب٢٠١٧

ألف يورو تعزى بصورة رئيسية إىل طلب وظائف جديدة من وظائف ٧٦٣,٥إن الزيادة االشتغالية البالغة -٤٦٣
، واملراقبة املالية وصيانة املباين (ما يبلغ SAPاملساعدة املؤقتة العامة من أجل تناول ختطيط موارد املؤسسات يف نظام 

دالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) وتكاليف العمل اإلضايف املزيدة فيما خيص موظفي األمن من معا٢,٥جمموعه 
، ومنها ما يتعلق بتنفيذ نسق SAPالالزمني لدعم املزيد من أنشطة جلسات احملاكمة، وتعزيز املشاريع املتصلة بنظام 

لتقين الالزم لتلبية احتياجات شىت وحدات احملكمة اليت التعويضات اجلديد املعمول به يف األمم املتحدة، والتدريب غري ا
ا معاملة مركزية ضمن الشعبة، واستبدال الـَمرَْكبات املوصى به. وقد عوَّضت جزءاً من هذه الزيادات  تعاَمل املوارد اخلاصة 

دناه. املطلوبة ختفيضاٌت مقرتحة يف بند النفقات التشغيلية العامة وبند السفر، كما ترد تفاصيله أ

ألف يورو٧٢٢,٩١٣املوارد من املوظفني

. وينطوي املبلغ املطلوب يف بند تكاليف املوظفني ٢٠١٧ال ُتطلب أي وظائف ثابتة فيما خيص عام -٤٦٤
ألف يورو متثِّل ٣٣١,٨، منها، كما بـُنيِّ آنفاً، ٢٠١٦ألف يورو بالقياس إىل عام ٦٤٧,١على زيادة مقدارها 

بنية قلم احملكمة اليت سبق إقرارها والتكاليف املتصلة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة.زيادة تعزى إىل إعمال 

ألف يورو وهي ترتبط قصراً ٣١٥,٣وعليه فإن الزيادة االشتغالية الفعلية يف بند تكاليف املوظفني تبلغ -٤٦٥
ملبنيَّ فيما يلي.باملساعدة املؤقتة العامة وبالنفقات املتصلة بالعمل اإلضايف، على النحو ا

يوروألف٧٣٤,١١٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ال ُتطلب يف الشعبة أي وظائف ثابتة جديدة ال من الفئة املهنية وال من فئة اخلدمات العامة. وعليه فإن -٤٦٦
وبالنظر إىل اقرتاح زيادة معدل شغور . ٢٠١٦مالك املوظفني من الوظائف الثابتة ال يتغري بالقياس إىل عام 

فإن املقدار املطلوب ختصيصه لسد تكاليف املوارد من ٢٠١٧الوظائف يف قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف عام 
ألف يورو بدًال من املقدار البالغ ٣٣١,٨املوظفني يف بند الوظائف الثابتة ال ينطوي إال على زيادة مقدارها 

عمال بنية الشعبة إعماالً كامًال.ألف يورو الالزم إل٦٢١,٣

ألف يورو٦٣١,٥املساعدة املؤقتة العامة

تشهد املبالغ املطلوبة من أجل املساعدة املؤقتة العامة لشعبة اخلدمات اإلدارية زيادة بالقياس إىل ميزانيتها -٤٦٧
من املساعدة املؤقتة ألف يورو. ويعزى ذلك إىل أنه، بينما تظل املوارد٢٧٧,٩مقدارها ٢٠١٦املعتمدة لعام 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٧,٠لقسم األمن والسالمة (٢٠١٦العامة اليت أُقرت فيما خيص عام 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) الزمة فيما خيص عام ١,٠كامل) وقسم اخلدمات العامة (

واحدة تلزم لتعزيز قدرة احملكمة يف جمال –اعدة املؤقتة العامة ، ُتطلب وظيفتان إضافيتان من وظائف املس٢٠١٧
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) وواحدة تلزم ١,٠(SAPختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

احملاسبية الدولية للقطاع بصورة رئيسية لتعزيز أداء وظيفة احملاسبة ووظيفة املراقبة الداخلية مبا يف ذلك التقيد باملعايري 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل).١,٠العام (
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شهراً ١٢رأ) ملدة -سبعة موظفني معنيني باألمن/موظفني رئيسيني معنيني باألمن (من الرتبة خ ع-127٤٦٨
. تظل هذه الوظائف الزمة يف قسم األمن والسالمة لضمان الدعم األمين لإلجراءات القضائية (متطلب مستمر)

ا أُقرت يف إطار ميزانية عام السائرة . وكما ٢٠١٧وتظل الزمة يف عام ٢٠١٦يف قاعتني من قاعات احملاكمة. إ
بأود العمليات األمنية اخلاصة بدعم تُبنيَّ تفاصيله أدناه، سيتم من خالل العمل اإلضايف إىل حد كبٍري النهوضُ 

اإلجراءات القضائية يف القاعة الثالثة من قاعات احملاكمة ملدة ستني يوماً.

شهراً) (متطلب ١٢رأ) ملدة سنة (كانت ستة أشهر فزيدت لتبلغ -عامل عامُّ األشغال (من الرتبة خ ع-٤٦٩
العامة من أجل الصيانة الوقائية والتصحيحية يف تظل هذه الوظيفة الزمة لسنة كاملة يف قسم اخلدمات . مستمر)

مستعمل هلذه املباين البالغة مساحتها ٠٠٠١املبىن ومواصلة االنتقال إىل املباين اجلديدة، لتقدمي اخلدمات لزهاء 
مرت مربع. إن هذه الوظيفة ستضمن توفري خدمات الصيانة املناسبة على حنو ناجع، وسُتلغى يف عام ٠٠٠٥٦

يُتوقع أن يتوىل املهام املعنية مقاول عام خمتص بالصيانة. إذ٢٠١٨

. شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٢-موظف معاون خمتص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية (من الرتبة ف-٤٧٠
ُتطلب هذه الوظيفة يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية من أجل أمتتة وتبسيط سريورات األعمال حيثما 

خطط املشاريع، والتنسيق مع األقسام املعنية يف احملكمة مجعاء، واملساعدة يف مراجعة أمكن ذلك، ووضع 
. إن املوظف املعاون SAPالسريورات املعنية، وحتديد املتطلبات، وتنفيذ حلول ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام 

يات املقدَّمة يف إطار مراجعة احلسابات املختص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية سُيعىن بتنفيذ ما لـّما ينفَّذ من التوص
، وسيتناول مسائل التقيد باملعايري، وسيحسِّن النظم ذات ReVisionوالتوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة املسماة 

ا النظام املوحَّد لألمم املتحدة يف نظام  . SAPالصلة، وسيساعد يف تطبيق حزمة التعويضات اجلديدة اليت يقضي 
نظمات الدولية ومنظمات القطاع العام األخرى اليت متاثل احملكمة من حيث استعمال تطبيقات ختطيط ففي امل

، ومدى التعقيد الذي يعرتي ذلك، وعدد املستعملني، يبلغ متوسط نسبة املوظفني SAPاملوارد املؤسسية يف نظام 
ال  مستعمل. واحلال أن هذه ١٠٠كامل لكل من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ١,٠املعنيني يف هذا ا

مستعمل، وهي ١٠٠من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل لكل ٠,٦النسبة تبلغ يف احملكمة حاليًا 
ال املهين. ويُرمى من طلب الوظيفة اجلديدة يف إطار املساعدة  بالتايل أدىن مما تقضي به املعايري السارية يف هذا ا

ة إىل تدارك هذا الوضع جزئياً.املؤقتة العام

. ُتطلب وظيفة من شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٢-موظف معاون معين باحلسابات (من الرتبة ف-٤٧١
يف وحدة احلسابات واخلزينة يف قسم املالية التابع لشعبة اخلدمات ٢-وظائف املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة ف

اسبة واملراقبة املالية الداخلية، وضمان التقيد باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع اإلدارية لتعزيز االضطالع بوظيفة احمل
احملكمة، بغية التكفل باملراقبة العام. إن املراجع اخلارجي يدعِّم ضرورة هذه الوظيفة تدعيمًا واضحاً، إذ يوصي

عداد البيانات املالية وفقًا للمعايري إلكاملةنشر نظام املعلومات بصورة  أن تنجز بالداخلية الفعالة والناجعة، 
هذا وقد أقر مراجع احلسابات .)٥٨(وظيفة احملاسبة وتعزيزهااستقراراحملاسبية الدولية للقطاع العام والسهر على 

اخلارجي أيضًا يف تقريره باملسؤوليات اإلضافية النامجة عن مدى التعقيد الذي يعرتي املعايري احملاسبية الدولية 
العام، وبكون هذه املعايري تستلزم مزيداً من املوارد التقنية العالية الكفاءة، وبالنمو الثابت يف النشاط خالل للقطاع 

السنوات األخرية، ما كان له األثر املتمثل يف الزيادة التناسبية ملقادير املعامالت احملاسبية الواجب جتهيزها. وعليه 

.]ICC-ASP/15/12[الوثيقة٦التوصية )٥٨(



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 128

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

َد احملكمة ساعدة املؤقتة العامة أمر حاسم ألن من شأنه أن يضمن تقيُّ فإن إقرار الوظيفة املعنية من وظائف امل128
ا فيها على صعيد اإلبالغ املايل وباملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإعداَد البيانات  باملقتضيات املعمول 

املالية يف الوقت املناسب.

ألف يورو٣٥٧,٣العمل اإلضايف

يف املئة).١١,٧ألف يورو (٣٧,٤على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب -٤٧٢

ويُقتصر على هذه الزيادة الطفيفة يف ميزانية العمل اإلضايف للزومها يف قسم األمن والسالمة فقط -٤٧٣
للنهوض بأود األيام الستني اإلضافية من أيام انعقاد اجللسات يف قاعة احملاكمة الثالثة. فلّما كانت أيام اجللسات 

هذه موزعة على مدى السنة على فرتات منتظمة، وال تقع يف فرتة زمنية وحيدة، فإن من غري االقتصادي اإلضافية
االستعانة فيما خيصها مبوظفني مؤقتني إضافيني. بل إن النهوض بأود هذه األيام اإلضافية من أيام اجللسات من 

ار األجنع من حيث التكاليف.خالل العمل اإلضايف الذي يضطلع به موظفو األمن احلاليون هو اخلي

إن كًال من قسم اخلدمات العامة وقسم املالية وقسم امليزانية التابعة هلذه الشعبة ال يقرتح زيادة يف ميزانيته -٤٧٤
اخلاصة بالعمل اإلضايف. أما األقسام األخرى التابعة للشعبة فليس هلا متطلبات مرتقبة من العمل اإلضايف يف عام 

٢٠١٧.

ألف يورو٦٢٧,٦٥املتصلة بالعاملنيغري املوارد 

يف املئة) فيما خيص شعبة اخلدمات ٨,٧ألف يورو (٤٤٨,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٧٥
. وكما يُبنيَّ أدناه، ختص الزيادات املطلوبة استبدال الـَمرَْكبات، ٢٠١٦اإلدارية بالقياس إىل ميزانيتها املعتمدة لعام 

وقد قـُلِّصت مقادير الزيادات املعنية تقليصاً دية، واحتياجات سائر وحدات احملكمة إىل التدريب.واخلدمات التعاق
جزئياً بالتخفيضات املقرتحة يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة وتكاليف السفر.

ألف يورو١٧٠,١السفر

ألف يورو ٣٤,٤بالشعبة ختفيضًا مقداره ُخفِّض مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف األسفار اخلاصة -٤٧٦
.٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل عام ١٦,٨(

يف املئة). وقد ٣٥,٥ألف يورو، أي ٥٦,٨وخيص أكرب التخفيضات املقرتحة قسم األمن والسالمة (-٤٧٧
ال األمين فيما خيص مسؤويل احملكمة  املنتَخبني، تسىن ذلك عن طريق تقليص عدد مهمات االرتباط والدعم يف ا

بوسائل منها تقليص ما تطلبه هيئة الرئاسة من هذا الدعم، وتقليص عدد املوظفني املنخرطني يف مهمات التحقق 
من التقيد باملعايري السارية والتيقن من اتّباع السياسات من موظَفْني اثنني إىل موظف واحد.

ر قسم اخلدمات العامة البالغ مقدارها ومن ناحية أخرى تلزم الزيادة املقرتحة يف املخصَّصات ألسفا-٤٧٨
ألف يورو من أجل أسفار إىل املكاتب امليدانية بغية حتديد املعايري واملتطلبات فيما خيص املرافق وجمموعة ١٢,١

الـَمرَْكبات وتدبر األصول.

ا اخلاصة باألسف-٤٧٩ ار يبلغ أما األقسام األخرى لشعبة اخلدمات اإلدارية فتطلب زيادات طفيفة يف ميزانيا
آالف يورو، يعزى معظمها إىل املشاركة يف الدورة السادسة عشرة للجمعية اليت سُتعقد يف ١٠,٣جمموعها 
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نيويورك (مكتب مدير شعبة الشؤون اإلدارية وقسم امليزانية) وضرورة مشاركة قسم املوارد البشرية يف اجتماعات 129
كمة مع النظام املوحَّد لألمم املتحدة، ومشاركة قسم شبكات بغية السهر على مواءمة النظام املعمول به يف احمل

املالية يف اجتماع فريق العمل التابع لألمم املتحدة املعين باملعايري احملاسبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 

ألف يورو٦٤٣,٥اخلدمات التعاقدية

يف املئة) ٤٤,٧ألف يورو (١٩٨,٩زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية على -٤٨٠
.٢٠١٦بالقياس إىل عام 

املقرتح يف مكتب SAPوإىل حد بعيد يعزى ذلك إىل تعزيز مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام -٤٨١
مدير شعبة اخلدمات اإلدارية فيما يتعلق بنسق التعويضات مبوجب النظام املوحَّد لألمم املتحدة وجتديد املوارد 
البشرية الذي يؤخذ فيه مبنصة للخدمة الذاتية خاصة باملوظفني. وتتأتى الزيادة املطلوبة عن ضرورة القيام بتحليل 

م األداء اإللكرتوين املعمول به يف احملكمة. ولئن كانت هذه االحتياجات واف ومراجعة جتارية لنظام تقيي
واخلدمات تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء فإن املوارد الالزمة تُعاَمل بصورة مركزية يف شعبة اخلدمات اإلدارية 

املوظفني ألف يورو). وتلزم حتسينات هلذه النظم لكي يتسىن للمحكمة العمل على حنو أجنع مبالك ٢١٨,٠(
وظيفة املوظف املعاون املختص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية (من احلايل. وتلزم خدمات تعاقدية باإلضافة إىل 

يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية من أجل مشروع جتديد املوارد البشرية. ولئن كان شاغل )٢-الرتبة ف
يف تنفيذ طلبات التعديل SAPتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام الوظيفة املعنية سيقدِّم الدعم إىل الفريق املعين ب

واملبادرات اجلديدة املتعلقة بالنجاعة وبالتقيد باملعايري فإن هذا املشروع الكبري يستلزم اجلمع بني شىت اخلربات اليت 
تلزم من أجلها موارد إضافية.

٣٣,٤عاقدية يف قسم اخلدمات العامة (ومن ناحية أخرى يُقرتح ختفيض املخصَّصات يف بند اخلدمات الت-٤٨٢
ألف يورو). ويأيت هذا االقرتاح نتيجًة إلبرام احملكمة عقود تأمني جتاري بتكلفة أكثر مؤاتاة مما ُقدِّر يف بادئ األمر. 

ألف يورو يف قسم املالية لسد تكاليف أتعاب ١٢,٣وإضافًة إىل ذلك ُتطلب زيادة صغرية مقدارها -٤٨٣
ارجيني، والتكاليف اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت تتقاضاها الواليات املتحدة من مراجعي احلسابات اخل

رعاياها، والتقييم االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. كما تلزم 
املوارد البشرية لسد تكاليف مشاركة احملكمة بصفة مراقب ألف يورو املقرتحة يف قسم٢,٠الزيادة البالغ مقدارها 

يف منتدياِت وشبكاِت النظام املوحَّد لألمم املتحدة. أما سائر أقسام اخلدمات اإلدارية فال تطلب أي زيادات.

ألف يورو٣٣٢,٨التدريب

على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف إطار ميزانية التدريب اخلاصة بشعبة اخلدمات اإلدارية -٤٨٤
املئة).يف٤١,٩ألف يورو (٩٨,٢

سُيعاَمل كل التدريب غري التقين اخلاص باحملكمة معاملة مركزية ضمن قسم املوارد ٢٠١٧ويف عام -٤٨٥
البشرية. ولذا فإن الزيادة املقرتحة من أجل هذا التدريب الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء مدرجة بصورة كاملة تقريباً 

ألف يورو). ويلزم هذا املبلغ لتدريب شاغلي مناصب اإلدارة املركزية ٩٣,٣ة قسم املوارد البشرية (ضمن ميزاني
والقيادة يف احملكمة، والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات. كما إنه يشمل برنامج احملكمة اخلاص 
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ية التدريب التقين اخلاصة بقسم املوارد البشرية بغية بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم. مث إنه يشمل ميزان130
االت املعنية. التكفل مبواكبة املهارات التقنية للعاملني يف جمال املوارد البشرية أحدَث التطورات يف ا

إن املبلغ الذي أُقّر من أجل التدريب يف السنوات األخرية كان أدىن إىل حد كبري من املستوى املعقول -٤٨٦
م وإعالء الالزم مل نظمة هلا قدُّ احملكمة. ولذا تلزم زيادة فيه من أجل االستثمار يف حتسني مهارات املوظفني وكفاءا

ا اخلاصة وهي بالفعل ُجتري درجة محاسهم وغرس ثقافة منصّبة على النتائج . إن احملكمة جادة يف استعمال خرب
ارجية تلزم أحيانًا لتنفيذ برامج التدريب. فالعمل بنهج معظم التدريب مستعينًة مبوارد داخلية. بيد أن اخلربة اخل

شامل بنطاقه احملكمة مجعاء ومنسَّق يف تنمية القدرات القيادية وتدبر األداء يُعترب يف هذه املرحلة أمرًا أساسياً 
لضمان املضي يف التطوير التنظيمي يف احملكمة.

دريب مقادير مماثلة للمقادير اليت أُقرت فيما خيص ويطلب سائر أقسام شعبة اخلدمات اإلدارية يف بند الت-٤٨٧
ألف ٢,٠، باستثناء قسم اخلدمات العامة الذي يطلب مقدارًا ينطوي على ختفيض طفيف مقداره ٢٠١٦عام 

٢,٠يورو ومكتب مدير الشعبة وقسم األمن والسالمة اللذين يطلبان مبلغاً إمجالياً ينطوي على زيادة هي أقل من 
آالف يورو يف املبلغ الذي يطلبه قسم املالية من أجل التدريب ٥,٠الَحظ زيادة مقدارها ألف يورو. وتُ 

التخصصي الرامي إىل جتديد مهارات موظفيه وسائر موظفي احملكمة يف جمال املعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
العام.

ألف يورو٣٨,٠اخلرباء االستشاريون

١٦٠,٣ألف يورو (٢٣,٤اخلرباء االستشاريني على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف -٤٨٨
يف املئة).

ألف ٨,٠ويقسم املبلغ املطلوب يف شعبة اخلدمات اإلدارية بني مكتب مديرها وقسم املوارد البشرية (-٤٨٩
، على ألف يورو٣٠,٠صة للخرباء االستشاريني البالغة ية اإلمجالية املخصَّ ألف يورو من امليزان١٥,٤يورو و

الرتتيب).

وتلزم املوارد املطلوبة يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية لالستعانة خبربة خارجية وللمساعدة يف -٤٩٠
االضطالع بوظائف هذا املكتب التنفيذية يف جماالت أمهها تدبر املخاطر، الذي يشتمل على تنظيم التصنيف 

طر. وسيتيح ذلك للمحكمة حتقيق املزيد من التقدم بشأن السنوي للمخاطر وعلى مراجعة اسرتاتيجية مراقبة املخا
ا املتعلقة بتدبر املخاطر بالتشاور مع جلنة املراجعة. وسبق أن طُلبت لعام  موارد حمدودة لسد ٢٠١٦مبادرا

ر يف تكاليف اخلربة االستشارية فيما يتعلق مببادرات تدبر املخاطر لكنها مل ُمتنح. ونتيجًة لذلك مل حيَرز تقدم يذك
ال. هذا ا

االت اليت ال تتيسر فيها املوارد واملهارات -٤٩١ ويلزم املبلغ املطلوب يف قسم املوارد البشرية لتوفري خربة يف ا
خربة خارجية يف جمال التأمني من أجل العملية الكربى املتمثلة يف استدراج ٢٠١٧ضمن احملكمة. فستلزم يف عام 

امج التأمني الصحي للمحكمة. وباإلضافة إىل ذلك سُتسد باملبلغ املطلوب العروض لرتسية العقد املتعلق بربن
تكاليف كل ما قد يلزم من اخلربة اخلارجية يف جمال (إعادة) تصنيف الوظائف.



ICC-ASP/15/20

131 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

يوروآالف٥١٠,١٣النفقات التشغيلية العامة131

على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة يف شعبة اخلدمات اإلدارية -٤٩٢
املئة).يف٤,٣ألف يورو (١٥٦,٢

ويعزى ذلك رئيسيًا إىل ختفيض يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة يف قسم اخلدمات العامة -٤٩٣
ال لعام ١٥١,٣(مقداره  بالقياس إليها يف عام ٢٠١٧ألف يورو) نتيجًة إلعادة تقييم االحتياجات يف هذا ا
. أما املبلغ املقرتح ٢٠١٦باالسرتشاد مبقدار املصروفات الفعلية املسجَّلة يف النصف األول من عام ، وذلك ٢٠١٦

ألف يورو، فيشمل ٧٠٠,٠٢فيما خيص العمل يف املقر يف الهاي ودعم أنشطة احملكمة فيه، البالغ زهاء 
العادية املرتقب أن جتري يف مبىن ألف يورو)؛ والعمليات ٠٤٣,٠٢تكاليف املرتفقات/التنظيف/تناول النفايات (

ألف يورو)؛ وصيانة الـَمرَْكبات، وقطع الغيار، والوقود يف الهاي، وعمليات الدعم اإلمدادي اليت ٥٤٣,٠املقر (
ألف ١٦٠,٠تشمل الشحن إىل املكاتب امليدانية ومنها وفيما بينها، وخدمات الربيد اخلاص والربيد العادي (

يورو).

ا ١٧٥,٠ة مبلغًا مقداره وقد طلبت احملكم-٤٩٤ ألف يورو لسد تكاليف إصالح َمرَْكبات من جمموعة َمرَْكبا
املستعملة يف مواقعها امليدانية، والتعديالت الالزم إجراؤها يف مباين املواقع امليدانية جلعلها تفي باملعايري السارية.  

ألف يورو لكل ٢٠,٠ريقيا الوسطى وكوت ديفوار (كما يلزم املزيد من االستثمار يف البنية األساسية يف مجهورية أف
آالف يورو لكل ١٠,٠منهما) ولدعم املكتبني القائمني يف كنشاسا وبونيا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (

منهما).

١٠,٠كما يُقرتح ختفيض يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة يف قسم األمن والسالمة مقداره -٤٩٥
زى إىل كون الصيانة الوقائية والتصحيحية ملعدات التدقيق األمين يف احملكمة مشلت عددًا أكرب من ألف يورو يع

٥,٠هذه املعدات. أما الزيادات الطفيفة يف هذا البند يف مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية وقسم املالية البالغة 
للنفقات التشغيلية العامة يف سائر وحدات الشعبة.آالف يورو فقد ُعوِّضت متاماً بالتقليص العام يف املخصَّصات 

ألف يورو٣٣٢,٦اللوازم واملواد

يف املئة).٠,٨ألف يورو (٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب يف بند اللوازم واملواد على اخنفاض مقداره -٤٩٦

املبلغ ويعزى قسط كبري من هذا االخنفاض إىل تقليص املخصَّصات يف بند اللوازم واملواد، وال سّيما -٤٩٧
ألف يورو). وبينما شهد هذا القسم ١٤,١املخصَّص لسد تكاليف البدالت الرمسية، يف قسم األمن والسالمة (

زيادة كبرية يف عدد العاملني فيه وبالتايل مزيداً من الطلب على البدالت الرمسية اجلديدة، فإن مجيع ٢٠١٦يف عام 
م الرمسية ولن يلزم إال جتديد واستبدال البدالت اليت مل حيوزون بدال٢٠١٧موظفي األمن سيكونون حبلول عام 

تعد قابلة لالرتداء.

وقد أتاح التخفيض املقرتح يف املخصَّصات يف بند اللوازم واملواد يف قسم األمن والسالمة استيعاب الزيادة -٤٩٨
إىل االعتمادات املطلوبة وُحيتاج ألف يورو). ١١,٤يف املخصَّصات يف إطار هذا البند يف قسم اخلدمات العامة (

لتوفري لوازم مكتبية، وخراطيش حرب، وورق، وقطع غيار/موائع للـَمرَْكبات، وُجَبب ترُتدى خالل جلسات احملكمة، 
الزيادة املعنية مرتبطة بالزيادة يف أنشطة احملكمة، وقد اسُتند يف حساب إن وثياب عمل، وغري ذلك من املواد. 

.٢٠١٦والربع األول من عام ٢٠١٥جَّل يف عام مبلغها إىل االستهالك املس
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يف املئة).١١٤,٨ألف يورو (٣٢١,٠على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب-٤٩٩

وتعزى الزيادة فيما خيص قسم اخلدمات العامة إىل طلب استبدال َمرَْكبات يف املكاتب امليدانية. ومثة -٥٠٠
، على الرتتيب، ٦و٢٧َمرَْكبات مصفَّحة، منها ٩َمرَْكبة عادية رباعية الدفع و٥٣جمموعة الـَمرَْكبات حاليًا يف 

بلغت من العمر مثاين سنوات وثالث عشرة سنة. وذلك ال يرقى إىل املعايري املهنية وال املعايري اليت تطبقها األمم 
ال (سبع سنوات أو ما ال يزيد عن  كيلو مرت)، ويؤثِّر سلبًا على سالمة عمليات ٠٠٠١٠٠املتحدة يف هذا ا

احملكمة وفعاليتها بسبب تقليص إمكانية التعويل على جمموعة الـَمرَْكبات املعنية وضرورة إصالحها املتكرِّر. وقد 
غري بلغت املسافة اليت ُقطعت بكثري من هذه الـَمرَْكبات مقادير عالية وِقْيَدْت على طرق سيئة التعبيد وطرق 

معبَّدة، ما جعلها تبلى بِلًى غري معتاد وجعل استبداهلا أمرًا ال بد منه. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية 
بالعاملني فيها لضمان سالمتهم يف أداء مهامهم وهي مسؤولة يف حالة أي قصور يف هذا الصدد. ولذا تقرتح 

ا واستبدا َل ما يعادل سبع َمرَْكبات عادية رباعية الدفع وَمرَْكبة مصفَّحة احملكمة البدَء يف حتديث جمموعة َمرَْكبا
آالف يورو يف السنة. ٥١٠,٠فصاعداً، بكلفة إمجالية مقدَّرة تقارب ٢٠١٧واحدة كل عام، بدءًا من عام 

ص وتتمثل الغاية من ذلك يف التوصل إىل استبدال الـَمرَْكبات وفق دورة تقابل مثاين سنوات من العمر فيما خي
الـَمرَْكبات العادية وعشر سنوات من العمر فيما خيص الـَمرَْكبات املصفَّحة.

لالحتفاظ مبخزونات حد أدىن ٢٠١٧ألف يورو يف عام ٣٥,٠وتقرتح احملكمة اإلبقاء على مبلغ مقداره -٥٠١
فيما خيص بعض من األثاث املكتيب من أجل مقرها يف الهاي. فلئن كان مبىن هذا املقر جديداً، كما عليه احلال 

األثاث فيه، فقد جيء إليه جبميع األثاث املكتيب من املباين املؤقتة للمحكمة. ولـّما كان األثاث املعين يبلى فإنه 
يتعني استبداله.

وفيما عدا قسم اخلدمات العامة ليس ألي قسم آخر من أقسام شعبة اخلدمات اإلدارية ميزانية خاصة -٥٠٢
باألثاث والعتاد.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٢٠٠البرنامج:٢٩الجدول133

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٣املوظفون من الفئة الفنية ٤٨٤,٩٢٧٦,٣٧,٩٣ ٧٦١,٢

٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩١٧,٤٥٥,٥٠,٦٨ ٩٧٢,٩
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٢ا ٢١٩,٩١٢ ٢١٩,٩١٢ ٤٠٢,٣٣٣١,٨٢,٧١٢ ٧٣٤,١

١العامةاملساعدة املؤقتة  ٢٥١,٥١ ٢٥١,٥٣٥٣,٦٢٧٧,٩٧٨,٦٦٣١,٥
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٤١٩,١٤١٩,١٣١٩,٩٣٧,٤١١,٧٣٥٧,٣العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٦٧٠,٦١ ٦٧٠,٦٦٧٣,٥٣١٥,٣٤٦,٨٩٨٨,٨

١٦,٨١٧٠,١-٣٤,٤-٣١١,٩٣١١,٩٢٠٤,٥السفر
الضيافة

٤٠٦,٩٤٠٦,٩٤٤٤,٦١٩٨,٩٤٤,٧٦٤٣,٥اخلدمات التعاقدية
١٦٣,٠١٦٣,٠٢٣٤,٦٩٨,٢٤١,٩٣٣٢,٨التدريب

١٥٩,٤١٥٩,٤١٤,٦٢٣,٤١٦٠,٣٣٨,٠اخلرباء االستشاريون
٢النفقات التشغيلية العامة ٠٢٣,٧٢ ٠٢٣,٧٣ ٤,٣٣-١٥٦,٢-٦٦٦,٣ ٥١٠,١

٠,٨٣٣٢,٦-٢,٧-٣٠٣,٦٣٠٣,٦٣٣٥,٣اللوازم واملواد
٦٤,٥٦٤,٥٢٧٩,٥٣٢١,٠١١٤,٨٦٠٠,٥األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣ا ٤٣٣,٠٣ ٤٣٣,٠٥ ١٧٩,٤٤٤٨,٢٨,٧٥ ٦٢٧,٦
١٧المجموع ٣٢٣,٥١٧ ٣٢٣,٥١٨ ٢٥٥,٢١ ٠٩٥,٣٦,٠١٩ ٣٥٠,٥

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٠٠البرنامج:٣٠الجدول

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٢٨١٣٨١٤٦١٧٨-١٥٨١٢٦---الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٢٨١٣٨١٤٦١٧٨-١٥٨١٢٦---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

كامل)(معاِدالتها بدوام  
٨,٠٠٨,٠٠٨,٠٠-----------الوظائف القائمة
٢,٠٠---٢,٠٠-٢,٠٠-------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

٨,٠٠٨,٠٠١٠,٠٠-٢,٠٠-٢,٠٠-------المجموع
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: شعبة الخدمات القضائية٣٣٠٠البرنامج-134٣

المقدِّمة

. وهي تتألف من مكتب للمحكمة) الدعم يف اإلجراءات القضائيةDJSتقدِّم شعبة اخلدمات القضائية (-٥٠٣
ين عليهم  مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة ا

املعلومات، وقسم دعم احملامني، ومكتبني مستقلني مها مكتب احملامي وجرب أضرارهم، وقسم خدمات تدبر
العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع.

بالتنسيق االسرتاتيجي املالئم لعمل احملكمة القضائي وبتنسيق شعبة اخلدمات القضائية ويتكفل مدير -٥٠٤
ا. ويوفر مكتب مدير ا لشعبة الدعم ملكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة تنفيذ أوامر الدوائر وتعليما

والذي يتوىل املسؤولية عن تنسيق مجيع ما يقدمه قلم احملكمة من وثائق يف سياق مجيع اإلجراءات القضائية 
ويشرف على إعداد هذه الوثائق. 

قبيل:ويُرّكز يف الدعم القضائي الذي تقدمه شعبة اخلدمات القضائية على جماالت من -٥٠٥

تنظيم أنشطة اجللسات يف قاعات احملكمة؛)أ(
تدبُّر وتناوُل السجالت القضائية، مبا يف ذلك األدلة اليت تقدم يف الدعاوى؛)ب(
السهر على التواصل القضائي املالئم فيما خيص األطراف يف اإلجراءات واملشاركني فيها؛)ج(
)؛e-Courtعمل نظام احملكمة اإللكرتونية ()د(
منة وإنسانية جلميع األشخاص احملتَجزين لدى احملكمة؛ضمان توفري ظروف آ)ه(
توفري اخلدمات اللغوية من أجل سري إجراءات احملكمة، مبا يف ذلك احلفاظ على قدرة املشتبه )و(

ا؛ م باللغة اليت يتكلمو فيهم واملتهمني على متابعة هذه اإلجراءات وقدرة الشهود على اإلدالء بشهادا
ا احملكمة؛تنفيذ تدابري احلماية ا)ز( ليت تأمر 
م، ومن أن ُميثَّلوا قانونياً، ومن أن يشاركوا يف اإلجراءات )ح( ين عليهم من أن يقدِّموا طلبا متكني ا

أمام احملكمة؛
ين عليهم وتنسيق مجيع أنشطة )ط( تدبُّر املساعدة القانونية اليت ُتوفَّر للمعوزين من املدَّعى عليهم وا

مساعدة احملكمة للمحامني؛
ين عليهم الذين يشاركون يف اإلجراءات عندما تأمر )ي( يئة اضطالع حمامني من احملكمة بتمثيل ا

الدوائر بذلك.
٢٠١٧بيئة العمل في عام 

إن األنشطة القضائية أمام احملكمة ال تنفك تتطور. وهذا يعين أن مقدار ونوع ما يلزم يف قلم احملكمة من -٥٠٦
خيتلف اختالفًا كبريًا حبسب شىت مراحل اإلجراءات. فمن املفيد، لإلحاطة التامة املشاركة والدعم واالستثمار 

ا، حتليُلها من منظور شىت املراحل اإلجرائية اليت  بكيفية تأثُّر خمتلف أشكال الدعم باإلجراءات طيلة سريور
.٢٠١٧سيشهدها عام 
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اإلجراءات التمهيدية، مبا فيها عمليات التحقيق135
استلزم التحقيق اجلديد الذي جيريه مكتب املدَّعي العام يف احلالة يف جورجيا من احملكمة اعتماَد وتطويَر -٥٠٧

ج ُمكيَّف مع بيئة العمل اجلديدة. وتتبّدى الشواغل املتعلقة باملعلومات يف سياق عمليات التحقيق املعنية. 
امليدانية بلغات أخرى، وال سّيما اجلورجية واألوسيتية ويضاف إىل ذلك أنه غدا من الالزم توفري الرتمجة الشفوية

والروسية. ويُتوقَّع أن يطلب جمين عليهم كثريون املشاركة يف اإلجراءات. 

اإلجراءات االبتدائية
اْغبَـْغبو : احملاكمة يف قضية ٢٠١٧سيتعني أن تنظَّم اإلجراءات يف ثالث حماكمات حبيث تتزامن يف عام -٥٠٨

اْنتاغندا(احلالة يف أوغندا)، واحملاكمة يف قضية أُْنغوينالة يف كوت ديفوار)، واحملاكمة يف قضية (احلواْبليه غوديه
(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية). وتؤثِّر الزيادة يف األنشطة القضائية تأثريًا مباشرًا على مقدار ما يلزم من 

يوم، يُعتزم ٥٠٠سُتعقد ملدة إمجالية مقدارها ٢٠١٧م خدمات وعمليات. وُقدِّر أن جلسات احملاكمة يف عا
تنظيم اإلجراءات خالهلا حبيث ينعقد معظم جلساِت ثالِث احملاكماِت يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة، 

يوماً سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة من قاعات احملاكمة.٦٠بتداخل كامل تقتصر مدته على 

إىل أن املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة المدَّعي العام ضد دومينيك أُْنغوينضية ويشار فيما خيص ق-٥٠٩
ين عليهم املشاركني يف اإلجراءات  وميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويقارب عدد ا

القانوين املشرتك للمجين عليهم. . وقد عيَّنت الدائرة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفته املمثل ٠٠٠٢
م فيما خيص هذه القضية.٢٨ويُتوقع أن ميُثل  شاهدا أمام احملكمة لإلدالء بإفادا

إىل أن هذين املتهَمْني المدَّعي العام ضد لوران اْغبَـْغبو وشارل اْبليه غوديهكما يشار فيما خيص قضية -٥١٠
كل منهما من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف حمتَجزان يف عهدة احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع عن

جمنياً عليهم ميثِّلهم مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن ميثل أمام ٧٢٨اإلجراءات يف هذه القضية 
م خالل عام ٢٩احملكمة  .٢٠١٧شاهداً لإلدالء بإفادا

إىل أن هذا املتهم حمتَجز يف عهدة كو اْنتاغْنداالمدَّعي العام ضد بوسكما يشار فيما خيص قضية -٥١١
١٤٢٢احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف اإلجراءات يف هذه القضية 

الء شاهدًا لإلد٣٥جمنيًا عليهم ميثِّلهم مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن ميُثل أمام احملكمة 
م خالل عام  .٢٠١٧بإفادا

إجراءات االستئناف
يُتوقع يف سياق احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن تكون دعويان قضائيتان قد بلغتا مرحلة -٥١٢

فهو حمتَجز يف مببا. فأما املتهم يف قضية مببا وآخرينوقضية مببا: قضية ٢٠١٧االستئناف النهائي خالل عام 
، املتصلة جبرائم مببا وآخرينعهدة احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. وتشمل قضية 

من النظام األساسي)، أربعة متهمني آخرين إضافًة إىل السيد ٧٠خمّلة بإقامة العدل (منصوص عليها يف املادة 
مببا.

المدَّعي العام ضد الفقي قضائية احلديثة ُحيتمل أن جتري احملاكمة يف قضية وبالنظر إىل املستجدات ال-٥١٣
اية السنة. ٢٠١٦يف عام المهدي وأن تُنجز حبلول 
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إجراءات جرب األضرار136
اإلجراءات يف ٢٠١٧فيما خيص األنشطة القضائية يف مرحلة جرب األضرار، يُرتقب أن جتري طيلة عام -٥١٤

قد مببا. ويشار كذلك إىل أن إجراءات جرب األضرار يف قضية كاتْنغاوقضية لوبْنغايف قضية–دعويني على األقل 
بدأت.

قدم جمين عليهم طلبات للمشاركة يف اإلجراءات.املهديويف قضية -٥١٥

٢٠١٧األولويات االستراتيجية في عام 

تتصل الغايات الرئيسية إضافًة إىل توفري مجيع اخلدمات اليت تستلزمها األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة،-٥١٦
للشعبة بأمن املعلومات والتحسني األمثل للخدمات املتعلقة بأنشطة جلسات احملاكمة، وتوفري الدعم إلجراءات 
جرب األضرار، وزيادة جناعة تدبر املساعدة القضائية، واستدامة توفري خدمات االحتجاز يف سياق التقليص 

مة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.التدرجيي لوحدة االحتجاز اخلاصة باحملك

أمن املعلومات والتحسني األمثل خلدمات دعم أنشطة جلسات احملاكمة
إن األولوية على صعيد االستثمارات املزَمع إجراؤها فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وتدبرها يف عام -٥١٧

توىل لتحسني إجراءات احملكمة التحسني األمثل وضمان األمن االشتغايل ومحاية الشهود. ويتعنيَّ أن ٢٠١٧
انات ومحاية الشهود، بدءًا من عمليات تعمل األدوات والنظم اليت تستخدمها احملكمة عمًال فعاًال حلماية البي

التدارس األويل ووصوًال إىل دعاوى االستئناف فجرب األضرار. ولئن كانت احملكمة قد استثمرت يف البنية التحتية 
اخلاصة حبماية البيانات األساسية للشبكات واالتصاالت فإنه مل ُجيَر إال استثمار ضئيل يف األدوات والنظم 

وتدبرها.

ويستلزم أمن املعلومات أدوات مناسبة لتوفري معلومات حديثة بشأن أي نشاط ُيشتبه بأنه موجَّه ضد نظم -٥١٨
لهاملتصدىالنشاطأنبيد؛ التهديداتاحملكمة أو جيري ضمن الشبكة. وحالياً متكنت احملكمة من تدبر أمر هذه 

يقتصرالاملعلوماتأمنبأناحملكمةوتقرّ . مّسهااليتاجلهاتبعملاخلللأحلقوقدالعملمنكبرياً قدراً يستلزم
يتنقلونالذينأولئكسّيماوالوتدريبهم،احملكمةموظفيمجيعوعيعلىيشتملفهو. والنظماألدواتتوفُّرعلى

غريكشفهاأوالبياناتفقدانخطرلتقليلسليمحنوعلىالنظماستعمالكيفيةبشأنامليدان،يفويعملون
ويلطِّخالشهودسالمةمنينالأنبلفحسببالعملياتيضرأنالمنهماكلشأنمناللذين–بهاملرخَّص

منجناعةالوسائلأكثرولتقييماحملكمةأجهزةمعللتشاورنتيجةً تأيتاملقرتحةالتحسيناتإن.احملكمةمسعة
هذه التهديدات.وأثر املعلوماتأمنديداتاحتمالبتقليلالكفيلةالتكاليفحيث

يوم من أنشطة اجللسات يف قاعات احملاكمة ٥٠٠وتفضي زيادة األنشطة التحقيقية اليت جتريها احملكمة و-٥١٩
ر أن تتعني على احملكمة معاملتها فإن احملكمة  إىل زيادة فائقة يف مقدار البيانات. وبالنظر إىل مقادير البيانات املقدَّ

يكون أكثر قابلية لالستدامة ويكون شكله يف طبقات، ما يتيح مسك البيانات حتتاج إىل إعمال نظام ختزين 
العلنية وبيانات احملفوظات على حنو أكثر جناعة من حيث تكاليفه. ويستلزم ذلك شراء عتاد وبرجميات وخدمات 

سني مكاسب من خالل حت٢٠١٨وهو سيؤيت لشعبة اخلدمات القضائية بدءاً من عام ٢٠١٧استشارية يف عام 
النجاعة من أجل تلبية ما يُتوقَّع من طلبات البيانات املتزايدة.
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جرب األضرار137
اية عام -٥٢٠ . وتلكم كانت املرة األوىل يف لوبـَْنغا، دخلت احملكمة مرحلة جرب األضرار يف قضية ٢٠١٥حنو 

وج جديدة لتنفيذ قرار  تاريخ احملكمة اليت جيري فيها تنفيذ جرب األضرار باملعىن الدقيق للكلمة، إذ ُوضعت 
الدوائر والتغلب على العوائق على الصعيد العملي. وقد استلزمت املرحلة األولية من عملية جرب األضرار يف قضية 

من التنسيق مع خمتلف اجلهات املتعاَمل معها يف هذا الصدد (ومنها قلم احملكمة، والصندوق قدرًا كبرياً لوبـَْنغا
االستئماين للمجين عليهم، واملمثلون القانونيون للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، 

رب األضرار، كما قد تدخلها أيضاً دخلت مرحلة جكاتـَْنغاوالدوائر) وتوفري املعلومات وتقدمي الدعم. ومبا إن قضية 
، فإن الشعبة تركِّز على التحسني األمثل ألدائها دورها يف توفري الدعم االشتغايل املهديوقضية مبباقضية 

للصندوق االستئماين للمجين عليهم وسائر اجلهات املتعامل معها يف هذا الشأن خالل إجراءات جرب األضرار 
املتزامنة.

ة املساعدة القانونيةزيادة جناعة إدار 
من نظام روما األساسي، ٧٠نظرًا إىل الزيادة احملتمل أن يشهدها عدد الدعاوى يف جرائم انتهاك املادة -٥٢١

تعتزم الشعبة متييز هذا النوع من الدعاوى عن الدعاوى املعهودة إىل حد أبعد املتعلقة باجلرائم املنصوص عليها يف 
مليون يورو يف املساعدة ١,٥ء على ذلك مت بالفعل ختفيض ينيف مقداره على من النظام األساسي. وبنا٥املادة 

القانونية يعزى إىل التغري يف منحى تدبر موارد املساعدة القانونية عندما يُنتقل يف الدعاوى إىل مرحلة االستئناف. 
يف ذلك تطبيقه يف القضايا املتعلقة ويُتوقع أن تُنجَّز يف الوقت املناسب مراجعة شاملة لنظام املساعدة القانونية، مبا

ا السادسة  باجلرائم املخّلة بإقامة العدل، نزوًال عند طلب اجلمعية وتنفيذًا للتوصية الصادرة عن اللجنة يف دور
.)٥٩(والعشرين

استدامة توفري خدمات االحتجاز يف سياق التقليص التدرجيي لوحدة االحتجاز اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية
ليوغسالفيا السابقة

) اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية UNDUالتقليص التدرجيي لوحدة األمم املتحدة لالحتجاز (بالنظر إىل -٥٢٢
سُيعمل بسريورة تفضي إىل زيادة تدرجيية يف املوارد اإلضافية املخصَّصة ملركز االحتجاز التابع ليوغسالفيا السابقة،

التدرجيي لوحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة. وال بد من هذه السريورة للمحكمة، بالتزامن مع اإلغالق 
التدرجيية لكي يؤدي مركز االحتجاز التابع للمحكمة وظائفه اليت كان يؤديها بصورة مشرتكة مع وحدة االحتجاز 

لشعبة أن جتد حًال لألمد التابعة لألمم املتحدة. وال ميكن أن يعترب هذا احلل إال حًال لألمد القصري، ويتعني على ا
الطويل.

ألف يورو٠٣٨,٧٣٤موارد الميزانية

يف املئة) بالقياس إىل املقادير ٨,٠ألف يورو (٥٢٠,٨٢تقرتح الشعبة زيادة إمجالية صافية مقدارها -٥٢٣
الزيادة يتأتى مليون يورو من هذه ١املعتمدة. ومن املهم اإلشارة إىل أن ما يناهز ٢٠١٦املدرجة يف ميزانية عام 

:ICC-ASP/14/Res.1من القرار القسم ياءمن ١٤الفقرة )٥٩(
ARA.pdf-Res1-14-ASP-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/ASP14/ICC-https://asp.icc

ا السادسة وا١٢والفقرة  ).ICC-ASP/15/5لعشرين (الوثيقة من تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعماهلا يف دور
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عن الزيادات الضمنية النامجة عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة وعن إعادة إدماج مقادير ختفيض 138
بسبب التدرج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم ٢٠١٦املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني اليت أجريت يف عام 

يف شعبة اخلدمات القضائية، أي الزيادة يف املوارد اليت يستلزمها احملكمة. وبناء عليه فإن الزيادة االشتغالية الفعلية 
متويل االرتفاع الكبري يف عبء العمل الناجم عن االفرتاضات املتعلقة باألنشطة القضائية اليت سيشهدها عام 

.٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام ٤,٨ألف يورو (٥٢٠,٨١، تبلغ ٢٠١٧

إن القسط األعظم من الزيادات اإلضافية املقرتحة يقابل ما يلزم من استثمارات يف موارد املساعدة املؤقتة -٥٢٤
ألف يورو، وذلك يف املقام األول ٤٤٩,٧١العامة وموارد املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، البالغة زهاء 

، ولضمان أُْنغوينبتدائية وال سّيما فيما خيص قضية لتمويل الدعم اللغوي اإلضايف فيما يتعلق باإلجراءات اال
يوم بقدرة ٥٠٠املوارد اإلضافية الالزمة يف قسم تدبر األعمال القضائية لدعم إجراءات احملاكمات املتزامنة ملدة 

لة مزيدة من أجل إعمال ثالث قاعات احملاكمة يف آن معًا على مدى ستني يوماً. وفيما يتعلق باملوارد غري املتص
يف املئة). ويشار يف هذا الصدد إىل أن ١,١ألف يورو (١٥٢,٩بالعاملني، تقرتح الشعبة زيادة مقدارها 

مليون يورو، ١,٨االستثمارات الكربى يف تكنولوجيا املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات، البالغ مقدارها 
مليون يورو.١,٦زانية املساعدة القانونية والبالغة زهاء يُعوَّض معظمها بالوفورات الكبرية احملقَّقة رئيسياً يف مي

ألف يورو٠٥٤,٨٢٠املوارد من املوظفني

آالف يورو سبُبها التكاليف ٩٠٨,٢ألف يورو تتأتى عن زيادة مقدارها ٣٦٧,٩٢إن الزيادة البالغة -٥٢٥
من ٢٠١٦جزء مما ُأجري يف عام الضمنية املتعلقة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، وعن إعادة إدماج 

يدة لقلم احملكمة، ختفيضات للمخصَّصات لسد تكاليف املوظفني بسبب النهج التدرُّجي يف إعمال البنية اجلد
٤٥٩,٧١ات إضافية يف بند املساعدة املؤقتة العامة وبند سائر تكاليف العاملني يبلغ مقدارها وعن طلب خمصَّص

ألف يورو.

ألف يورو٨٧٨,٨١٦من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: 

دون أي تغيري بالقياس إىل٢٠١٧يبقى املقدار اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف عام -٥٢٦
آالف يورو فهي ناجتة ٩٠٨,٢يف العام السابق. فال تلزم وظائف ثابتة جديدة. أما الزيادة املقرتحة البالغة نظريه

ألف يورو، وإعادة مبالغ ٢٩١,٦١عن الزيادات الضمنية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، البالغة 
لسد تكاليف املوظفني يف شعبة اخلدمات القضائية يف املخصَّصات ٢٠١٦التخفيضات اليت أجريت يف عام 

يقرتح قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف معدَّل . وإذ بالنظر إىل النهج التدرُّجي يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة
يف هذا فيالحظ يف املئة بغية التعبري على حنو أدق عن واقع التوظيف فيه، ١٢إىل ١٠شغور الوظائف فيه من 

يف املئة حبلول منتصف عام ١٠يُتوقَّع أن تعود أعداد املوظفني إىل معدَّل الشغور الطبيعي البالغ أنه صوص اخل
وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاً لذلك. ٢٠١٧

ا األخرية-٥٢٧ رئيس تطلب احملكمة إعادة تصنيف وظيفة )٦٠(وعمًال بالتوصية الصادرة عن اللجنة يف دور
ين  . وهلذه الغاية أعادت احملكمة النظر يف ٥-إىل ف٤-برفع رتبتها من فعليهم وجرب أضرارهمقسم مشاركة ا

.٩٤الفقرة ، ICC-ASP/15/5الوثيقة )٦٠(
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لة إىل مصنِّف خارجي. ويف حزيران/يونيو 139 ا شاغل هذه الوظيفة وقدمت دراسة العمل املعدَّ املهام اليت يضطلع 
لة املنوطة بالوظيفة املعنية ٢٠١٦ . ٥-فُصنِّفت هذه الوظيفة يف الرتبة فتوىل مصنِّف خارجي تقييم املهام املعدَّ

وقد قدمت احملكمة معلومات إضافية إىل اللجنة لكي تنظر يف طلب إعادة تصنيف هذه الوظيفة برفع درجتها إىل 
املقرتحة. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه ُتطلب بسبب إعادة التصنيف ٢٠١٧ضمن إطار ميزانية عام ٥-ف

ألف يورو. ٢٤,٢صات لسد تكاليف الوظائف الثابتة مقدارها املقرتحة زيادة صغرية يف املخصَّ 

يوروألف١٤٦,٥٢ساعدة املؤقتة العامةامل

يف املئة) يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف ١٠٦,١آالف يورو (١٠٥,٠١إن الزيادة اإلمجالية البالغة -٥٢٨
ين ٦٥٩,٦اللغوية (الشعبة تقابل بصورة رئيسية متطلبات إضافية يف قسم اخلدمات  ألف يورو)، وقسم مشاركة ا

ألف يورو). وُتالحظ ١٤٦,٠ألف يورو)، وقسم تدبر األعمال القضائية (١٧١,٨عليهم وجرب أضرارهم (
ألف يورو)، ومكتب احملامي العمومي للمجين ٥٣,٠زيادات أخرى طفيفة يف مكتب احملامي العمومي للدفاع (

ألف يورو). وميثِّل مقداُر األنشطة القضائية، وكذلك زيادُة ٧٢,٣دعم احملامني (ألف يورو)، وقسم٢,٣عليهم (
االستثمار يف سريورات اإلدارة القضائية األكثر قابليًة لالستدامة يف هذا السياق، العامَل املسبِّب جلميع الزيادات 

قساماً أخرى ضمن الشعبة تقرتح زيادات املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف شىت وحدات الشعبة. كما إن أ
حمدودة، كما يرد تفصيله أدناه.

فاملبلغ املطلوب يف بند املوارد من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية ينطوي على -٥٢٩
ألف يورو.١٤٦,٠زيادة مقدارها 

متطلب(شهراً ١٢ملدة) ٢-فالرتبةمن(احملاكمةبأنشطة جلساتمعينموظف/معاونقانوينموظف-٥٣٠
القانونينياملوظَفْني معاجللساتبأوديف قسم تدبر األعمال القضائية للنهوضيلزماملوظفهذاإن. )مستمر

املوظفني القانونيني إن مالك متزامنتني. حملاكمتنياحلاليني،احملاكمةبأنشطة جلساتاملعنينياملوظَفْني –املعاوَنني
. وُيستوعب عبء العمل ٢٠١٦يبقى كما كان يف عام ني املعنيني بأنشطة جلسات احملاكمةاملعاونني/املوظف

جبهود املوظفني الثالثة، فال تلزم أية ٢٠١٧املتصل بثالث حماكمات متزامنة تنعقد ملدة ستني يومًا يف عام 
يب موظفي القسم مساعدة مؤقتة عامة إضافية. ويتحقق هذا املكسب عن طريق حتسني النجاعة من خالل تدر 

تدريباً تقاطعياً جيمع بني ختصُّصات متعدِّدة.

. شهرًا لكل منهم (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -ثالثة جمهِّزي نصوص باللغة الفرنسية (من الرتبة خ ع-٥٣١
إلعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية حملاكمة واحدة يلزم اثنان من معّدي احملاضر بالكتابة املختزلة وجمهِّزان 

. ويعمل يف هذا القسم حاليًا مخسة من معّدي احملاضر بالكتابة املختزلة يف قسم تدبر األعمال القضائيةللنصوص 
فري الصيغة احملرَّرة من احملضر الفرنسي يف الوقت احملدَّد ثالثة جمهِّزي ). ويستلزم تو ٢-باللغة الفرنسية (من الرتبة ف

نصوص إضافيني باللغة الفرنسية.

. تُقرتح هذه الوظيفة شهراً (متطلب جديد)١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف-٥٣٢
كمة، اليت أفضت إىل تعزيز احلس باملسؤولية عن حاليًا يف قسم تدبر األعمال القضائية إثر إعادة تنظيم قلم احمل

نظام احملكمة اإللكرتونية برمته. وقد ُكلِّف قسم تدبر األعمال القضائية بتويل إدارة شؤون احملكمة اإللكرتونية 
ر قسم وتدبرها. وابتغاَء زيادة ناتج العمل وحتقيق التآزر فيه، مت جتميع املهام املتصلة باحملكمة اإللكرتونية ضمن إطا

تدبر األعمال القضائية. وسوف تساعد هذه الوظيفة على تطوير تكنولوجيا احملكمة اإللكرتونية من أجل املزيد من 
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توسيع نظام احملكمة اإللكرتونية بغية تبسيط السريورات اجلهازية وجعل نظام احملكمة اإللكرتونية يتسم مبزيد من 140
طراف املعنيني. ومن شأن ذلك أن يتمخض عن أمتتة عدد من الطابع الوظيفي الناجع لكي يستعمله مجيع األ

سريورات العمل اليت تُنفَّذ حاليًا بصورة يدوية وأن جيعل النظاَم أكثر تناسبًا مع الغرض منه فيما خيص التحديات 
املقبلة. وتتواءم الوظيفة املعنية مع االسرتاتيجية املمتد تنفيذها خلمس سنوات اليت ُوضعت من أجل تدبر

املعلومات، وُصمِّمت من أجل حتسني السريورات وتبسيط مجع املعلومات القضائية واملعلومات املتعلقة بعمليات 
احملكمة. وسيمثِّل حتديُد معامل السريورات ومجُع متطلبات املستعملني اخلطوة األوىل على طريق حتسني تدبر احملكمة 

ا القضائية. وكانت الوظيفة ا ملعنية قد طُلبت يف العام املاضي لكنها مل ُمتوَّل. ولذلك مل حيَرز اإللكرتوين لعمليا
.٢٠١٦تقدم بشأن احملكمة اإللكرتونية خالل عام 

ألف يورو. وترتبط املتطلبات ٦٥٩,٦وينطوي املبلغ املقرتح يف قسم اخلدمات اللغوية على زيادة مقدارها -٥٣٣
ًا مباشرًا باحلاجة إىل الرتمجة الفورية بلغة اآلشويل يف قضية اإلضافية من املوظفني يف قسم اخلدمات اللغوية ارتباط

واحلاجة إىل ترامجة إضافيني بلغَيت عمل احملكمة لسد مقتضيات االرتفاع الكبري يف األنشطة املتصلة أُْنغوين
باإلجراءات االبتدائية على حنو أجنع.

يَـْرَوْندا -٥٣٤ شهرًا لكل منهم (متطلب ١٢ملدة )٣- فتبة (من الر ثالثة ترامجة جللسات احملاكمة بلغة الِكنـْ
ال-مستمر) (حماكمة بوسكو اْنتاغندا  ٢٠١٧. سيواَصل يف عام )تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف هذا ا

. ويعمل يف اْنتاغندامن أجل حماكمة ٢٠١٥العمل بعقود املساعدة املؤقتة العامة للرتامجة الذين ُوظفوا يف عام 
يَـْرَوْندا القسم ترمجان رئيسي للغة  ) لتوفري الرتمجة الشفوية ٤-واللغة السواحلية ولغة الِلْنغاال (من الرتبة فالِكنـْ

يَـْرَوْندا للمتهم يف حماكمة اْنتاغندا من لغة  وإليها. وسيعمل الرتمجان الرئيسي مع ثالثة الرتامجة اآلخرين للغة الِكنـْ
يَـْرَوْندا ا اْنتاغندافقد قضى قرار الدائرة املعنية بتحديد هذه اللغة باعتبارها واحدة من لغات حماكمة . الِكنـْ ، أي أ
لغة املتهم.

لكل ملدة ستة أشهر)٣-(من الرتبة فلفرنسية)واثنان لةنكليزيإلواحد ل(كمةا جللسات احملترامجة ثالثة-٥٣٥
ال)-منهم (متطلب جديد) (من أجل حماكمة بوسكو اْنتاَغْندا  إن . تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف هذا ا

الرتامجة الثالثة املعنيني الذين سيوظفون بعقود مساعدة مؤقتة عامة سيدعمون الرتامجة املوظفني يف احملاكمات 
املتزامنة الثالث املقرَّر أن تنعقد خالل ست فرتات تتألف كل منها من أسبوعني، كما سيدعمون عددًا من 

عاليات غري القضائية اليت جتري يف سياق جلسات احملكمة. وتُعترب االستعانة مبوارد يف إطار املساعدة املؤقتة الف
العامة تدبريًا أجنع من حيث تكاليفه، نظرًا إىل عبء العمل املتوقَّع وإىل التكاليف الكبرية املرتبطة باستئجار 

اخلاصة باالجتماعات) لفرتات طويلة.خدمات ترامجة مستقلني (يف إطار املساعدة املؤقتة 

شهرًا لكل منهم (متطلب جديد) (من ١٢ملدة )١-(من الرتبة فللغة اآلشويلترامجة مؤازرينثالثة-٥٣٦
ال)-أجل حماكمة أُنغوين  سيظل ثالثة من الرتامجة األربعة الذين مت . تعزيز القدرة املتوفرة يف احملكمة يف هذا ا

. وتضم ٢٠١٧الزمني يف عام أُْنغوينبأموال من صندوق الطوارئ من أجل حماكمة ٢٠١٦توظيفهم يف عام 
٢٠١٧) يتكلم لغة اآلشويل سيكون يف عام ٢-وحدة الرتمجة اإلنكليزية يف القسم مرتمجًا معاونًا (من الرتبة ف

الذي يوفر الرتمجة الشفوية من لغة اآلشويل وإليها من أجل املتهم وكل ما قد يكون هناك العضو الرابع يف الفريق 
من شهود يتكلمون هذه اللغة.

شهرًا (متطلب جديد) (من أجل ١٢ملدة )رر- خ ع(من الرتبة لغوي معين بلغة اآلشويلمساعد-٥٣٧
م يف حماكمة سيُوظَّف مساعد لغوي يف بداية . الدعم االشتغايل)–حماكمة أُنغوين  مرحلة إدالء الشهود بإفادا
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أُنغوين ليساعد يف تعريف الشهود على السياق. كما إنه سيطلب من املساعد اللغوي أن يعد ترمجات غري رمسية 141
وترمجات خمصوصة وترمجات وهلية حيتاج إليها الشهود.

. ُحيتاج إىل تغايل)شهرًا (متطلب جديد) (للدعم االش١٢رأ) ملدة -مساعد إداري (من الرتبة خ ع-٥٣٨
مساعد إداري إضايف يف القسم لكي يعمل مع املساعد اإلداري يف جمال الرتمجة الشفوية يف سياق العمليات ويف 
امليدان بشأن حشد ترامجة مستقلني من أجل احملاكمات وحشد ترامجة ميدانيني وترامجة يعملون يف سياق 

العمليات حبسب مقتضى احلال.

ين عليهم وجرب ١٧١,٨وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٣٩ ألف يورو يف قسم مشاركة ا
أضرارهم. إن مجيع املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة واملبيَّنة أدناه ستلزم خالل النصف األول من عام 

ستعانة به من موارد صندوق الطوارئ من أجل الستدامة القدرة اإلضافية ضمن إطار ما ُأخطر بلزوم اال٢٠١٧
فيما يتعلق بآالف طلبات أُْنغوين. وذلك أمر حاسم للنهوض بأود األنشطة إذ تبلغ أوَجها يف قضية أُْنغوينقضية 

اية حزيران/يونيو من الع ين عليهم املشاركة يف اإلجراءات االبتدائية، املتوقع أن يتالشى ليرتاجع متامًا حبلول  ام ا
املقبل.

) ملدة ستة أشهر لكل منهما (متطلب جديد) (من أجل ١-موظفان قانونيان مساعدان (من الرتبة ف-٥٤٠
من أجل أعمال التجهيز القانوين ٢٠١٧. ستلزم هاتان الوظيفتان خالل النصف األول من عام حماكمة أُْنغوين)

ين عليهم املشاركة يف إجراءات األويل وإعداد مسوَّدات الصيغ احملجوبة فيها معلومات من طلبات ف رادى ا
املتوقَّع أن يقدَّم آالف منها، لكي حتال يف اآلجال اليت حتددها الدائرة االبتدائية.أُْنغوينحماكمة 

رأ) ملدة ستة أشهر لكل منهما (متطلب جديد) -مساعدان معنيان بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع-٥٤١
للقيام بأعمال التجهيز ٢٠١٧اتان الوظيفتان خالل النصف األول من عام . ستلزم ه(من أجل حماكمة أُْنغوين)

(مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع)، وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف 
ين عليهم للمشاركة يف إجراءات حماكمة  اآلجال اليت ، لكي حتال يف أُْنغوينآالف الطلبات اليت يقدمها فرادى ا

حتددها الدائرة االبتدائية.

ألف يورو.٢,٣وينطوي املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم على زيادة مقدارها -٥٤٢

. أُقّرت هذه الوظيفة يف إطار شهرًا (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف-٥٤٣
ا تظل الزمة وتُ . ٢٠١٦ميزانية عام  عترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام إ

املنوطة به يف إطار واليته على حنو مرٍض. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة هلذا املكتب تُعىن بإجراءات احملاكمة املستمرة 
عة سائر اإلجراءات املستمرة اليت تستلزم احلضور يف قاعة احملاكمة يومياً. وُحيتاج إىل هذه الوظيفة للتمكن من متاب

لتوفري خدمات البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني. وقد ازداد عبء العمل الواقع على عاتق 
وقرار الدائرة يف أُْنغوينلتويل الدفاع يف قضية ٢٠١٦مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم منذ تعيينه يف عام 

ضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بدور نشط يف استجواب األشخاص القاضي بأن يلوبـَْنغادعوى 
الذين ُحيتمل أن يقدموا طلبات جلرب أضرارهم.

ألف يورو تعزى إىل ٥٣,٠وينطوي املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للدفاع على زيادة مقدارها -٥٤٤
بدًال من ٢٠١٧شهراً يف عام ١٢فة املوظف القانوين ملدة لزوم التهيئة يف امليزانية لسد تكاليف استمرار شغل وظي

.٢٠١٦سبعة أشهر فقط يف عام 
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والالقضايا،عددتزايدإىلبالنظر. )مستمرمتطلب(شهراً ١٢ملدة) ٣-فالرتبةمن(قانوينموظف-142٥٤٥
إىلاآلنيةاملساعدةلتقدميحيتاج إىل موارد كافيةللدفاعالعمومياحملاميمكتبسيظلاالبتدائية،املرحلةيفسّيما

املعين سيتوىلالقانويناملعلومات. إن املوظفطلباتإىللالستجابةأواالبتدائيةباإلجراءاتاملعنيةاألفرقة
الدفاعأفرقةملساعدةالكتيباتالقانونية وإعدادَ إجراَء البحوث) ٢-فالرتبةمن(املعاوناحملاميمعبالتعاون

القانوينالوكيلَ /املستشارَ سيساعدالوظيفةهذهإن شاغلكما. بالسياساتمتعلقةمبهاماللزومعندوسيضطلع
للدفاعالعمومياحملاميمكتبعملنتائجعلىمن خالل اإلشرافالتدبريةاملهاميف) ٤-فالرتبةمن(

.الدوائرطلباتعناملتأتيةباملهامواالضطالع

ألف يورو.٧٢,٣احملامني على زيادة مقدارها وينطوي املبلغ املطلوب يف قسم دعم -٥٤٦

. متاشياً مع األنشطة املزيدة املتعلقة شهراً (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة -منسق خدمات (من الرتبة خ ع-٥٤٧
باحملاكمات، مبا فيها أنشطة أفرقة الدفاع، تلزم هذه الوظيفة للتكفل بالرد يف الوقت احملدَّد على مجيع طلبات 

ى التقيد باملواعيد يف تقدمي اخلدمة الالزمة ألفرقة الدفاع.اخلدمة والسهر عل

يوروألف٩٩٤,٥ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتامل

على وجه اإلمجال ينطوي املبلغ املطلوب يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على زيادة مقدارها -٥٤٨
ألف يورو يف قسم ٣٣٢,٢إىل الزيادة املقرتحة البالغة يف املئة). ويعزى ذلك رئيسيًا ٥٣ألف يورو (٣٤٤,٧

تدبر األعمال القضائية من أجل النهوض بالعبء املتأيت عن األنشطة القضائية اإلضافية اليت سيشهدها عام 
وتقدمي دعم مستوف للمعايري للمحاكمات املتزامنة الثالث. وتلزم الزيادة املطلوبة الستكمال القدرة ٢٠١٧

لى توفري إعداد احملاضر احملرَّرة باإلنكليزية والفرنسية من أجل احملاكمتني املتزامنتني الثانية والثالثة. ففي الداخلية ع
حالة قسم تدبر األعمال القضائية يُعترب توظيف معدِّي احملاضر القضائية بالكتابة املختزلة واملساعدين املعنيني 

ف من اللجوء إىل تكليف جهات خارجية بتوفري اخلدمات بتجهيز النصوص املستقلني أجنع من حيث التكالي
املعنية يف إطار اخلدمات التعاقدية. ويبلغ املقدار الالزم الستكمال قدرة احملكمة يف جمال إعداد احملاضر بالكتابة 

أما باقي الزيادة املعنية فيقابل يورو. ألف١٤٥,٠املختزلة لدعم ثالث حماكمات متزامنة ملدة ستني يومًا زهاء 
احلاجة إىل استكمال القدرة احلالية املتوفرة يف أفرقة إعداد احملاضر بالكتابة املختزلة بغية استدامة اخلدمات املعنية 

يوماً. ٤٤٠من أجل اإلجراءات يف حماكمتني متزامنتني ملدة مقدارها 

داء اخلدمات املعنية أن يستلزم بالفعل زيادة وجتدر مالحظة أن من شأن االستعانة جبهات خارجية أل-٥٤٩
ألف يورو على هيئة خدمات تعاقدية، مع العلم بأن من شأن اخلدمات املوفَّرة بالفرنسية يف هذه ٥٠٠تنيف على 

احلالة أن ال تكون إال ذات طابع جزئي. أما املقرتح احلايل فهو على العكس من ذلك يستلزم استثماراً مبقدار أدىن 
ألف يورو على شكل مساعدة مؤقتة خاصة باالجتماعات للتكفل بتوفري خدمة تفي بأحدث ٣٣٢,٢يبلغ 

املعايري بصورة كاملة، وتؤيت تقليصًا فعليًا يف املخصَّصات للخدمات التعاقدية يعوِّض إىل حد كبري االستثمار يف 
بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات.

آالف يورو) وقسم ١٠,٠ت متواضعة يف قسم خدمات تدبر املعلومات (وإضافًة إىل ذلك تظهر زيادا-٥٥٠
يورو). إن املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية ناتج عن التغري االسرتاتيجي ألف١٢,٥اخلدمات اللغوية (

نسية، بدًال من الذي طرأ على مبدأ االستعانة بعقود املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص ترامجة اللغة اإلنكليزية/الفر 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، لتوفري اخلدمات الالزمة خالل الفرتات اليت ستسري فيها اإلجراءات يف 
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. وبالنظر إىل عبء العمل املتوقع، والتكاليف الطائلة املرتبطة باستئجار خدمات ٢٠١٧ثالث حماكمات عام 143
ليف السفر وتكاليف بدل املعيشة اليومي)، فإن االستعانة مبوارد ترامجة مستقلني لفرتات طويلة (مبا يف ذلك تكا

املساعدة املؤقتة العامة يُعترب تدبرياً من تدابري حتقيق املكاسب عن طريق حتسني النجاعة.

آالف يورو يلزم لتوفري خدمات قسم خدمات تدبر املعلومات من ١٠,٠كما إن املقدار املطلوب البالغ -٥٥١
يتيح هلذا القسم تقدمي الدعم جلميع املستعملني النهائيني يف احملكمة سهرًا على استمرار أجل االجتماعات، ما 

أنشطتها القضائية واإلدارية.

ألف يورو٣٥,٠العمل اإلضايف

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف العمل اإلضايف فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية على زيادة -٥٥٢
املئة) مع العلم بأن املوارد املعنية مل يطلبها إال قسم واحد من أقسام هذه يف٤٠آالف يورو (١٠,٠مقدارها 

. ويتماشى املبلغ املطلوب يف قسم خدمات تدبر املعلومات مع املقدار األساسي ٢٠١٧الشعبة فيما خيص عام 
ات العمل ، وهو يلزم لسد تكاليف عمليات الرتقية واحللول األمنية الواجب إجنازها خارج ساع٢٠١٦لعام 

لتفادي االنقطاع يف أنشطة احملكمة.

ألف يورو٩٨٣,٩١٣بالعاملنيغري املتصلةاملوارد 

يف ١,١ألف يورو (١٥٢,٩تبلغ الزيادة املطلوبة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني مبلغًا مقداره -٥٥٣
املعلومات وتدبرها لدعم قدرة احملكمة على االستثمارات يف أمن ‘١’املئة) وتعزى إىل حد بعيد إىل ما يلي: 

٢٠١٧التكيف مع بيئة العمل اجلديدة املنطوية على أنشطة قضائية مزيدة وثالث حماكمات متزامنة يف عام 
ألف يورو)، مع العلم بأنه مت وفقًا لألولويات االسرتاتيجية للمحكمة فيما خيص االستثمار يف ٦٦٧,٣(

وضًا بأود الزيادة تكنولوجيا املعلومات حتديد أ هم االستثمارات الالزمة لزيادة قدرة احملكمة على ختزين البيانات 
يف أنشطة جلسات احملاكمة وبالتايل التسجيل الرقمي جلميع أنشطة احملكمة، وزيادة قدرات احملكمة يف جمال أمن 

تكاليف ‘٢’ملراقبة شديدة؛ املعلومات للتكفل بصون مقتضيات السرية وسالمة أنشطة التحقيق يف بيئات ختضع 
صيانة العتاد والربجميات احلاسوبية ذات األمهية احليوية لعمل معدات جلسات احملاكمة على حنو مالئم خالل 

التكاليف املزيدة ملركز االحتجاز بالنظر إىل التقليص التدرجيي لوحدة ‘٣’ألف يورو)؛ ٥٣٦,٢اجللسات املعنية (
تعيني مكتب احملامي ‘٤’يورو)؛ ألف٢٧٦,٠نائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة (االحتجاز اخلاصة باحملكمة اجل

، ما يفضي إىل زيادة يف أُْنغوينالعمومي للمجين عليهم بصفة ممثل قانوين مشرتك للمجين عليهم يف قضية 
ألف يورو).١٤٩,٧تكاليف اخلدمات االستشارية (

٧٦٠,٤مليون يورو يف جمال املساعدة القانونية للمجين عليهم (١,٦لكن ُحتَقَّق وفورات يناهز مقدارها -٥٥٤
ألف يورو)، ١٥٧,٨ألف يورو) وجمال اخلدمات التعاقدية (٨٥١,٧ألف يورو) وجمال املساعدة القانونية للدفاع (

وذلك بصورة رئيسية نتيجة األخذ خبيار توظيف معدي حماضر بالكتابة املختزلة مستقلني حبسب احلالة خالل 
إلجراءات القضائية عندما يلزمون لتكملة املوارد الداخلية.ا
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ألف يورو٥٢٠,٨السفر144

على ٢٠١٧ينطوي املبلغ اإلمجايل املقرتح لسد تكاليف السفر فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية لعام -٥٥٥
من األنشطة القضائية يف املئة). وترتبط هذه الزيادة رئيسياً مبقدار أكرب ٢٧,٩ألف يورو (١١٣,٧زيادة مقدارها 

ين عليهم املشاركني يف اإلجراءات الذين حيتاجون إىل متثيل ويتلقون الدعم من  يستتبع زيادة مقابلة يف عدد ا
ين عليهم وجرب أضرارهم وقسم تدبر األعمال القضائية  مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم وقسم مشاركة ا

وقسم اخلدمات اللغوية.

لغ املطلوب لسد تكاليف السفر فيما خيص مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية على املبوينطوي-٥٥٦
ألف يورو ناتج عن إعادة ختصيص املوارد بنقلها إىل بند مكتب مدير شعبة العمليات ١١,٩اخنفاض مقداره 

اخلارجية فيما يتعلق بالبعثات إىل املكاتب امليدانية.

٢٥,١فر يف قسم تدبر األعمال القضائية على زيادة مقدارها وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الس-٥٥٧
ألف يورو، وهو يلزم لتمكني املوظفني القانونيني املعاونني/املوظفني املعنيني بأنشطة جلسات احملاكمة من دعم 

ة تقليص اإلدالء بالشهادات املتوقَّع أن جيري بواسطة الروابط الفيديوية عن بعد بسفرهم إىل املكان املعين. وبغي
التكاليف، جيري بصورة تدرجيية تدريب العاملني امليدانيني على دعم استعمال الروابط الفيديوية املعنية بدًال من 
لزوم سفر موظف قانوين معاون/موظف معين بأنشطة جلسات احملاكمة إىل املوقع من أجل كل صلة فيديوية. ولذا 

لسفر موظف قانوين معاون/موظف معين بأنشطة جلسات احملاكمة إال يؤخذ حبل انتقايل ال يهيَّأ وفقه يف امليزانية
يف املئة من الروابط الفيديوية املزَمع استعماهلا.٥٠فيما خيص 

ألف يورو، وهو جيسِّد ١٨,٨وينطوي املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية على زيادة مقدارها -٥٥٨
قسُم دعم ٢٠١٧شفوية امليدانية اليت قدَّمها فيما خيص عام بصورة رئيسية كثرة طلبات توفري خدمات الرتمجة ال

احملامني (بسبب زيادة األنشطة امليدانية واألنشطة االشتغالية يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف 
ين عليهم والشهود (بسبب زيادة ما يلزم من بعثات التقييم يف القضية  لة يف كوت يف احلا٢مايل) وقسُم ا

ديفوار). فسيتعنيَّ على موظفي قسم اخلدمات اللغوية السفر إىل امليدان لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية حملامي 
ين عليهم والشهود من أجل التواصل مع الشهود.  الدفاع وللمجين عليهم، وللعاملني يف قسم ا

ين عليهم وجرب أضرارهم ختفيض وُحيَقَّق -٥٥٩ ألف يورو بفضل إعادة تنظيم ٢٦,٤مقداره يف قسم مشاركة ا
ين عليهم والشهود  املكاتب امليدانية. فإثر إعادة التنظيم غدا العاملون الذين يضطلعون بأنشطة قسم مشاركة ا
ين عليهم والشهود  مدرجني يف إطار ميزانية املكاتب امليدانية املعنية. ونتيجة لذلك مل يعد موظفو قسم مشاركة ا

ين عليهم بغية يعملون  يف مقر احملكمة ومل يعد يتعنيَّ عليهم السفر من املقر إىل األماكن اليت تقيم فيها مجاعات ا
ين عليهم يف اإلجراءات أو يف أنشطة احملكمة يف جمال جرب األضرار. تيسِري ودعِم مشاركة ا

ألف يورو ٤٢,٥زيادة مقدارها وتشهد ميزانية السفر املقرتحة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم-٥٦٠
لضمان متكُّن احملامني من السفر إىل بلدان احلاالت للقيام مبهمتهم التمثيلية يف القضايا املعروضة على احملكمة اليت 

كان حمامون من مكتب احملامي ٢٠١٦عينتهم الدوائر فيما خيصها من أجل التمثيل املعين. ويف أيار/مايو 
قد ُعيِّنوا بصفة ممثلني قانونيني مشرتكني للمجين عليهم يف اإلجراءات االبتدائية يف قضية العمومي للمجين عليهم 

، وكذلك لتمثيل لوبـَْنغا؛ ويف إجراءات جرب األضرار يف قضية أُنغوين، وقضية اْغبَـْغبو واْبليه غوديهوقضية اْنتاغندا



ICC-ASP/15/20

145 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

جين عليهم ميثِّل حالياً جمنياً عليهم يبلغ جمموعهم . إن مكتب احملامي العمومي للممبباطاليب جرب األضرار يف قضية 145
٤٤٢٥.

ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية لسفر ٦٠,٤ويشهد املبلغ املطلوب يف قسم دعم احملامني زيادة مقدارها -٥٦١
واحدة يف عاملني يف األجهزة االنضباطية من خمتلف أحناء العامل (أفريقيا وأمريكا وأوقيانوسيا) للمشاركة يف جلسة 

الهاي وبعثات ُجترى يف إطار املهام املنوطة باحملقق املايل. ويشار على اخلصوص إىل أنه تلزم أموال للمحقق املايل 
التابع لقلم احملكمة لالتصال بأصحاب الشأن املعنيني ومتييز كل ما قد يكون هناك من أصول تعود ألشخاص 

ا.ميثُلون أمام احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبُّ  ع هذه األصول، واستعاد

ألف يورو٥٥٠,٩اخلدمات التعاقدية

ألف يورو ١٥٧,٨اخنفاضًا مقداره ٢٠١٧تشهد املخصَّصات املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية لعام -٥٦٢
ألف يورو يف هذا البند يف قسم تدبر األعمال ٣٢٠,٠يف املئة) يعزى رئيسيًا إىل اخنفاض مقداره ٢٢,٣(

ألنه مل يعد من الالزم تكليف جهات خارجية بأعمال إلعداد احملاضر بالكتابة املختزلة استكماًال للقدرة القضائية
ال. فكما ُشرح آنفاً سيعوِّل القسم على استئجار معّدين للمحاضر بالكتابة املختزلة مستقلني  الداخلية يف هذا ا

حتياجات خالل اإلجراءات االبتدائية، استكماالً يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات حبسب اال
ال. فاالعتماد على خدمات تؤديها جهات خارجية من أجل إعداد احملاضر  للموارد الداخلية املتوفرة يف هذا ا
بالكتابة املختزلة ليس من شأنه أن يتيح تقليصًا للمخصَّصات ذات الصلة بل من شأنه فعًال أن يستلزم زيادة 

ألف يورو يف بند اخلدمات التعاقدية، مع العلم بأن من شأن اخلدمات املوفَّرة بالفرنسية يف هذه ٥٠٠تنيف على 
احلال أن ال تكون إال خدمات ذات طابع جزئي. أما املقرتح احلايل فإنه على العكس من ذلك يستلزم استثماراً 

باالجتماعات للتكفل بتوفري خدمة كاملة، ألف يورو يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة٣٣٢,٢مبقدار أدىن يبلغ 
ويؤيت اخنفاضاً يف بند اخلدمات التعاقدية يعوِّض قسطاً كبرياً من االستثمار املعين.

ألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات لتنفيذ األولوية ١٨٢,٢وتلزم الزيادة املقرتحة البالغة -٥٦٣
أساسية لتدبر املعلومات تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء ويف تنمية االسرتاتيجية فيما خيص االستثمار يف مشاريع 

القدرة يف جمال األمن يف شىت وحدات احملكمة، وال سيما زيادة القدرة على التخزين، وإعمال ختزين بيانات 
ال تصديًا للتهديدات االستخبارية واهلجمات السيربانية. ويضاف إ ىل احملفوظات، ومواصلة التحسني يف هذا ا

أفضت إىل توسيع نطاق ٢٠١٦ذلك أن عملية استبانة جوانب العمل التآزري يف احملكمة اليت أجريت يف عام 
منيطة احملكمة اإللكرتونية يف جمال اخلدمات اللغوية لتشمل ترمجات ملكتب املدَّعي العام؛ وستلزم حلول تكنولوجيا 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بسبب زيادة عدد املعلومات للنهوض بعبء العمل املزيد الواقع على عاتق 
ين عليهم املشاركني يف اإلجراءات ومواصلة حتسني السريورات ذات الصلة. وتلزم استثمارات لتحسني قاعدة  ا
بيانات تدبر شؤون الشهود؛ ونقل املوقع الشبكي للجمعية إىل املنصة اجلديدة للمواقع الشبكية للمحكمة. 

ج إىل موفِّري خدمات خارجيني لزيادة املهارات الداخلية فيما خيص النظم األساسية للمحكمة مثل وكذلك ُحيتا 
دعم أنشطة جلسات احملاكمة، وتدبري شؤون املوقع الشبكي العمومي ومعاملة االستعارات فيما بني املكتبات. إن 

ائية تعوِّض كلَّ الزيادة يف قسم التخفيضات يف املخصَّصات للخدمات التعاقدية يف قسم تدبر األعمال القض
خدمات تدبر املعلومات والزيادة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم.
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ويشهد املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، املرتبط باألنشطة القضائية يف قضية -146٥٦٤
ين عليهم من مكان إقامتهم إىل ألف يورو. وتلزم امل٢٠,٠، زيادة مقدارها أُْنغوينوقضية لوبـَْنغا وارد املعنية لنقل ا

مكان آمن ميكنهم أن يلتقوا فيه مبحاميهم.

ألف يورو٩٣,٠التدريب

ألف يورو ٢٠,٨تشهد ميزانية التدريب املقرتحة فيما خيص شعبة اخلدمات القضائية زيادة مقدارها -٥٦٥
يُعترب ٢٠١٧تدريب املوظفني املهيأ له يف امليزانية لعام . إن ٢٠١٦يف املئة) على ميزانيته املعتمدة لعام ٢٨,٨(

عنصرًا أساسيًا يسهم يف متكني شعبة اخلدمات القضائية من النهوض بعبء العمل املزيد، ويسد تكاليف اخلربة 
اإلضافية الالزمة. ويلزم مقدار من اخلربة التقنية لكي يتمكن قلم احملكمة من توفري خدمات مثلى إىل مكتب 

دَّعي العام والدوائر. وميثِّل قسم خدمات تدبر املعلومات وقسم االحتجاز مسبِّيب التكاليف الرئيسيني. ومثة امل
ين ٤,١زيادات طفيفة أخرى تلزم يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ( آالف يورو) وقسم مشاركة ا

ألف يورو). وبينما يبقى مبلغ ٠,١اع (ألف يورو)، ومكتب احملامي العمومي للدف٢,٥عليهم وجرب أضرارهم (
آالف يورو، فإن قسم اخلدمات اللغوية ٥,٥املوارد املطلوب يف قسم تدبر األعمال القضائية دون تغيري مساويًا 

ألف يورو.٢,٧يفيد بتخفيض للموارد املخصَّصة له يف هذا البند مقداره 

م خدمات تدبر املعلومات مساويًا املقدار البالغ ويُبقى على مبلغ ميزانية التدريب املطلوب فيما خيص قس-٥٦٦
م ٦٠,٧ ألف يورو، لكي يتسىن للعاملني يف هذا القسم تلقي التدريب التقين املناسب الستدامة تصديق كفاءا

م دعماً جلميع التطبيقات والبنية التحتية املستخدمة يف املباين الدائمة. ومهارا

الذي ينطوي املبلغ املطلوب فيما خيصه يف إطار هذا البند على كما يلزم التدريب يف قسم االحتجاز،-٥٦٧
ألف يورو من أجل تدريب ضباط االحتجاز بشأن آثار االحتجاز املديد على احملتجزين ١٦,٨زيادة مقدارها 

وتوعيتهم بشىت الثقافات فيما خيص بيئة االحتجاز.

يوروألف٣٩١,٣رباء االستشاريوناخل

املقرتحة لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني يف شعبة اخلدمات القضائية زيادة مقدارها تشهد امليزانية -٥٦٨
املئة). ويعزى هذا املقدار إىل حد بعيد إىل الزيادة املقرتحة يف مكتب احملامي يف١٠٠,٨ألف يورو (١٩٦,٤

العمومي للمجين عليهم فيما يتعلق بتعيني حمام عامل فيه بصفة ممثل قانوين مشرتك للمجين عليهم املشاركني يف 
؛ ويف كل لوبـَْنغاار يف قضية ؛ واملمثل القانوين ملن ُحيتمل أن يستفيدوا من جرب األضر أُنغويناإلجراءات يف قضية 

ين عليهم املمثَّلني  دعوى يلزم فيها حمام ميداين يؤدي دور املستشار يف بلد احلالة املعين الستدامة االتصال مع ا
واملثابرة على إعالمهم باملستجدات يف اإلجراءات، واستبداء آرائهم، وتبنيُّ شواغلهم، ومجع األدلة حبسب 

االقتضاء.

اخلدمات اللغوية إىل خربة خارجية يف لغات القضايا أو لغات احلاالت اليت ُحيتاج لتوفري وحيتاج قسم-٥٦٩
ا عندما ال تتوفر موارد أو مهارات داخلية لتقدميها. وتُزَمع االستعانة يف عام  بفريقني من أفرقة ٢٠١٧اخلدمات 

ا يلزم خرباء استشاريون يف جمال اللغات ديفوار واحلالة يف أوغندا. كماخلرباء هذه فيما يتصل باحلالة يف كوت
لتيسري وتقييم اختبارات الرتمجة الشفوية امليدانية من أجل انتقاء الرتامجة امليدانيني للعمل بلغات حاالت إضافية 
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مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف مايل، والعمل احملتمليف يف احلالة 147
بلغات حاالت جديدة يف احلالة يف أوغندا.

وتبقى املوارد املطلوبة يف هذا البند ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ولقسم االحتجاز ولقسم -٥٧٠
ين عليهم وجرب أضرارهم على مقاديرها املقرة فيما خيص عام  .٢٠١٦مشاركة ا

ألف يورو٦٦٩,٧٣حمامو الدفاع

يف املئة) نتيجة لتطبيق نظام ١٨,٨ألف يورو (٨٥١,٧على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب -٥٧١
على االفرتاضات اليت أُعدت على أساسها ٢٠١٢املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة كما أُقّر يف عام 

دفُع األجر املعدَّل . فاستنادًا إىل نظام املساعدة القانونية املعدَّل، وتطبيق مقتضيات له منها ٢٠١٦ميزانية عام 
من ٧٠للمحامني الذين ميثِّلون موكِّلني هلم يف قضايا تتعلق جبرائم خمّلة بإقامة العدل (منصوص عليها يف املادة 

نظام روما األساسي) فيما بعد اإلجراءات االبتدائية، وحساُب األجور على أساس النشاط املضطلع به عند 
ألف يورو فيما خيص عام ٥٢١,٤٤ألف يورو مقابل ٦٦٩,٧٣قداره اإلمكان، ُيطلب يف هذا البند مبلغ م

٢٠١٦.

ين عليهم ألف يورو٢٠٢,٨١حمامو ا

يف املئة) يعزى إىل تطبيق نظام ٣٨,٧ألف يورو (٧٦٠,٤يشهد املبلغ املطلوب اخنفاضًا مقداره -٥٧٢
االفرتاضات اليت أُعدت على أساسها على ٢٠١٢املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة كما أُقّر يف عام 

. فنظرًا إىل املستجدات يف إجراءات احملكمة وإىل بعض القرارات اليت صدرت حديثًا عن ٢٠١٦ميزانية عام 
الدوائر والقاضية بتعيني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة املمثل القانوين للمجين عليهم يف قضية 

.٢٠١٦يف عام ٩٦٣,٢١ألف يورو مقابل ٢٠٢,٨١مبلغ مقداره ٢٠١٧عام ، ُيطلب فيما خيص أُْنغوين

ألف يورو٠٦٥,٧٦النفقات التشغيلية العامة

يف املئة). وختص الزيادات الكربى قسم ١٥,٩ألف يورو (٨٣٠,٣يشهد املبلغ املقرتح زيادة مقدارها -٥٧٣
٥٣٦,٢خدمات تدبر املعلومات مبلغًا مقداره خدمات تدبر املعلومات وقسم االحتجاز. وتبلغ الزيادة يف قسم 

ألف يورو وهي تلزم لسد تكاليف صيانة العتاد والربجميات احلاسوبية اليت تتيح لشعبة اخلدمات القضائية توفري دعم 
جيد ألنشطة احملكمة يفي بأحدث املعايري. وتتصل هذه الزيادة بالدعم األساسي الذي يقدمه قسم خدمات تدبر 

لتكفل باستقراِر وعمِل النظم القضائية واإلدارية والبنية التحتية املساندة بغية استدامة استمرار األنشطة املعلومات ل
ا  يوم يف قاعات احملاكمة الثالث مجيعها.٥٠٠دعماً جللسات مد

ألف يورو يف قسم االحتجاز إىل حد بعيد إىل زيادة يف اخلدمات ٢٧٦,٠وتعزى الزيادة املقرتحة البالغة -٥٧٤
الالزمة املقدَّمة مبوجب "االتفاق بشأن أسعار املنتجات" وتطبيق املؤشر السنوي ألسعار إجيار الزنازين مبوجب هذا 
االتفاق. ونظرًا إىل التقليص التدرجيي لوحدة االحتجاز التابعة لألمم املتحدة اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية 

يؤدي مركز االحتجاز التابع للمحكمة القسط الذي يقع على ليوغوسالفيا السابقة، تلزم خدمات إضافية لكي
عاتقه من املهام اليت سبق أن كانت ُمتقاَمسة بينه وبني الوحدة املعنية. ونتيجًة لتقليص هذه الوحدة ازداد سعر 

يا السابقة اخلدمات املعنية ألنه يتعنيَّ على احملكمة سد تكاليف إضافية كانت احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالف
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تسدها فيما سبق. وقد مت يف مركز االحتجاز التابع للمحكمة تداُرُس مجيع ممارسات العمل فيه بصورة صارمة 148
وتبسيطُها بغية تقليل أثر هذه املتطلبات وتكثري املكاسب احملقَّقة من خالل حتسني النجاعة. ونتيجة لذلك، 

ن أنه يتعني عليه أن يُعىن بنفس العدد من أجنحة سيعمل مركز االحتجاز التابع للمحكمة، على الرغم م
يف املئة بالقياس إىل وحدة ١٦االحتجاز وأن يفي بنفس االلتزامات األمنية، مبوظفي احتجاز هم أقل عدداً بنسبة 

االحتجاز التابعة لألمم املتحدة اخلاصة باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة.

ألف يورو) ١٣,١ادات طفيفة نسبياً يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية (وعلى الرغم من وجود زي-٥٧٥
آالف يورو)، فإن امليزانية املطلوبة ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم تبقى على ٥,٠وقسم دعم احملامني (

ألف يورو.١١,٠مقدارها البالغ 

ألف يورو٢٨٩,٤اللوازم واملواد

يف املئة) يعزى معظمها إىل حتسني ٤٨,٣ألف يورو (٩٤,٣زيادة مقدارها يشهد املبلغ املطلوب -٥٧٦
اخلدمات اليت يقدِّمها قسم خدمات تدبر املعلومات فيما يتعلق باالشرتاكات يف املنشورات اإللكرتونية 

ي العام، واالشرتاكات يف املكتبات واستدامة االشرتاكات احلالية يف املكتبات اليت ختص الدوائر، ومكتب املدَّع
ال يف شىت وحدات احملكمة عن طريق  ين عليهم. وتتحقق جوانب من التآزر يف هذا ا وحمامي الدفاع، وحمامي ا
معاملة االشرتاكات املعنية معاملة مركزية يف قلم احملكمة. وباإلضافة إىل ذلك ُحيتاج إىل لوازم من أجل اخلدمات 

بع، واستبدال جذاذات الذاكرة يف العتاد، واللوازم السمعية البصرية األساسية وإىل مواد من قبيل مستلزمات الط
اخلاصة بقاعات احملاكمة واملكاتب، وطلب املستعملني النهائيني لوحاِت حواسيَب بأجبديات خاصة بلغات معيَّنة 

وأقراصاً مشفَّرة وبطارياٍت للحواسيب النقالة.

ألف يورو٢٠٠,٣١األثاث والعتاد

خدمات تدبر املعلومات هو القسم الوحيد يف شعبة اخلدمات القضائية الذي يطلب موارد يف إن قسم -٥٧٧
يف املئة) وهي تعزى بصورة ١٢٥,٢ألف يورو (٦٦٧,٣إطار هذا البند من بنود امليزانية. وتبلغ الزيادة املقرتحة 

لنهج الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء رئيسية إىل استثمار ذي أولوية يف معدات تندرج يف عداد رأس املال، عمًال با
يورو. أما مقدار التكاليف ألف٦٥٥املتمثل يف زيادة حيِّز ختزين البيانات وقدرة البىن التحتية، يبلغ مقداره 

الكبرية اآلخر الذي يتكبَّده هذا القسم فيخص االستثمار يف أمن املعلومات. ويرتبط لزوم تعزيز تدبر املعلومات 
تباطًا مباشرًا بزيادة يف أنشطة جلسات احملاكمة، وما يستتبعه من تسجيل رقمي هلذه األنشطة، وتعزيز أمنها ار 

واملتطلبات اإلضافية فيما خيص حيِّز ختزين التسجيالت السمعية البصرية والسهر على أمنها، والتكفل بأمن 
األنشطة املعنية.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٠٠البرنامج:٣١الجدول149

٣٣٠٠
الخدمات القضائيةشعبة 

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١١املوظفون من الفئة الفنية ١١٩,٤٨٣١,٠٧,٥١١ ٩٥٠,٤

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٨٥١,٢٧٧,٢١,٦٤ ٩٢٨,٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٦ا ٣٦٩,٠١٦ ٣٦٩,٠١٥ ٩٧٠,٦٩٠٨,٢٥,٧١٦ ٨٧٨,٨

١املساعدة املؤقتة العامة ٧١٣,٥٩٧,٢١ ٨١٠,٧١ ٠٤١,٥١ ١٠٥,٠١٠٦,١٢ ١٤٦,٥
٥٩٣,٨٥٩٣,٨٦٤٩,٨٣٤٤,٧٥٣,٠٩٩٤,٥املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٤,٥١٤,٥٢٥,٠١٠,٠٤٠,٠٣٥,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٣٢١,٨٩٧,٢٢ ٤١٩,٠١ ٧١٦,٣١ ٤٥٩,٧٨٥,٠٣ ١٧٦,٠

٤٣٠,٥٣٢,٠٤٦٢,٥٤٠٧,١١١٣,٧٢٧,٩٥٢٠,٨السفر
الضيافة

٢٢,٣٥٥٠,٩-١٥٧,٨-٤٢٤,٨٢٤,٦٤٤٩,٤٧٠٨,٧اخلدمات التعاقدية
٨٢,١٨٢,١٧٢,٢٢٠,٨٢٨,٨٩٣,٠التدريب

٢٢١,٧٥,٠٢٢٦,٧١٩٤,٩١٩٦,٤١٠٠,٨٣٩١,٣اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٠٣٠,٢١ ٨٤٧,٣٤ ٨٧٧,٥٤ ١٨,٨٣-٨٥١,٧-٥٢١,٤ ٦٦٩,٧

ين عليهم ١حمامو ا ٢٣٣,٦١ ٢٣٣,٦١ ٣٨,٧١-٧٦٠,٤-٩٦٣,٢ ٢٠٢,٨
٤النفقات التشغيلية العامة ٧٢٠,٤٦٤,٠٤ ٧٨٤,٤٥ ٢٣٥,٤٨٣٠,٣١٥,٩٦ ٠٦٥,٧

١٢٨,٢٢٦,١١٥٤,٣١٩٥,١٩٤,٣٤٨,٣٢٨٩,٤اللوازم واملواد
٧٩٥,٨٧٨,٦٨٧٤,٤٥٣٣,٠٦٦٧,٣١٢٥,٢١األثاث والعتاد ٢٠٠,٣

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١١بالعاملني ٠٦٧,٣٢ ٠٧٧,٦١٣ ١٤٤,٩١٣ ٨٣١,٠١٥٢,٩١,١١٣ ٩٨٣,٩
٢٩المجموع ٧٥٨,١٢ ١٧٤,٨٣١ ٩٣٢,٩٣١ ٥١٧,٩٢ ٥٢٠,٨٨,٠٣٤ ٠٣٨,٧

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٠٠البرنامج:٣٢الجدول

٣٣٠٠
يةقضائالالخدماتشعبة 

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٧٢٤٣٣٤٢٥١١٢٢٧٥٧٧١٨٩---الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١٧٢٤٣٣٤٢٥١١٢٢٧٥٧٧١٨٩---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

العامة (معاِدالتها بدوام كامل)
٦,٠٠١,٦٧٣,١٨٤,٨٥١٠,٨٥-٤,٠٠٢,٠٠------الوظائف القائمة
٤,٠٠٦,٥٠٠,٠٣٥,٠٤٥,٠٧١١,٥٧-١,٠٠١,٥٠-----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠٥,٥٠٢,٠٠٤,٠٠١٢,٥٠١,٧٠٨,٢٢٩,٩٢٢٢,٤٢-----المجموع
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الخارجيةالعملياتشعبة :٣٨٠٠البرنامج-150٤

المقدِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف جماالت التعاون، والتواصل -٥٧٨
اخلارجي، ومحاية الشهود، وعمليات التحليل، والعمليات امليدانية، وجتمع بني هذه الوظائف. وإضافًة إىل مكتب 

ين عليهم والشهود، وقسم اإلعالم والتوعية، وقسم مديرها، تضم هذه الشعبة ثالثة أقسام يف املقر،  هي قسم ا
دعم العمليات اخلارجية، كما تضم وحدات ميدانية قائمة يف سبعة بلدان من بلدان احلاالت.

ين عليهم والشهود، ضمن شعبة العمليات اخلارجية، تدابري وقائية وترتيبات أمنية ومشورة -٥٧٩ ويوفِّر قسم ا
ين عليهم الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من اجتماعية نفسية وأش كاًال أخرى من املساعدة للشهود وا

ا الشهود املعنيون. كما تتوىل شعبة العمليات اخلارجية  األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل 
تية يف حينها بشأن مبادئ احملكمة املسؤولية عن التواصل اخلارجي، وعن التزويد يف هذا السياق مبعلومات دقيقة وآ

موعات معيَّنة من اجلمهور ُتستهدف يف هذا الصدد. وتسهر هذه الشعبة،  وأهدافها وأنشطتها للجمهور العام و
ا، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة بالقضايا املعروضة على احملكمة  من خالل أنشطة التوعية اليت تضطلع 

اءات القضائية ذات الصلة.باملستجدات يف اإلجر 

وفيما خيص العالقات اخلارجية، تتوىل شعبة العمليات اخلارجية أيضاً أداء مسؤوليات قلم احملكمة مبوجب -٥٨٠
النظام األساسي فيما يتعلق بتعاون الدول واملساعدة القضائية، من قبيل تنفيذ الطلبات الصادرة عن الدوائر 

ص توقيف األشخاص الصادرة أوامر بالقبض عليهم وما خيص تقدميهم إىل والصالت االشتغالية مع الدول فيما خي
احملكمة. وتقدِّم هذه الشعبة معلومات وحتاليل ُمدجمة عالية اجلودة وجيدة االستهداف بشأن األمن والتطورات 
االجتماعية السياسية يف البلدان ذات األمهية فيما خيص عمل احملكمة. ويتيح ذلك للمحكمة االضطالع 

ا وأصوهلا. ا فيما يتعلق بسالمة موظفيها وصون ممتلكا بأنشطتها األساسية بنجاح، بغية الوفاء بالتزاما

مث إن شعبة العمليات اخلارجية مسؤولة عن املكاتب امليدانية القائمة يف بلدان احلاالت لتيسري عمليات -٥٨١
ا قدُّ كل مكتب ميداين وتشكيله فيتحددان احملكمة فيها والعمل مبثابة قاعدة تنطلق منها هذه العمليات. أم

باملرحلة اليت تكون األنشطة التحقيقية أو القضائية قد بلغتها، فهما بالتايل عرضة للتقلب حبسب االحتياجات 
احملدَّدة الطابع. كما إن هذه الشعبة تؤدي دورًا مركزيًا يف التكفل يف مقر احملكمة باّتسام تناول املسائل اإلمدادية 

دارية املتعلقة باملكاتب امليدانية بالفعالية والنجاعة. وتضطلع هذه الشعبة بدور حاسم بعملها مبثابة مركز جلميع واإل
جوانب ختطيط املهمات امليدانية، وتدعم تنفيذ إجراءات تدبر الكوارث.

٢٠١٧في عام شعبة العمليات الخارجيةبيئة عمل 

انية يف سبعة بلدان من بلدان احلاالت هي مجهورية سيكون للمحكمة عشرة مرافق ميد٢٠١٧يف عام -٥٨٢
وسيكون للمحكمة يف أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية وجورجيا وكينيا ومايل وأوغندا.

ثالثة بلدان، هي مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وأوغندا، باإلضافة إىل املكاتب امليدانية القائمة يف 
عواصمها، مكتب تابع يقوم على مقربة من مسارح اجلرائم واجلماعات املتضررة. وميكن أن توفر هذه املكاتب 

ا من مدفوعات بدل التابعة دعمًا أكثر فعالية وأجنع من حيث التكاليف بتقليص عدد أيام السفر وما يتصل 
أما املكتب امليداين يف جورجيا فسيكون قد أنشئ حديثاً، بينما سُينتقل فيما خيص املكتب امليداين املعيشة اليومي. 

.٢٠١٧القائم يف كينيا إىل إغالقه خالل عام 
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، شاملًة عدداً كبرياً من الشهود املتوقَّع أن ميثُلوا ٢٠١٧عام إن احملاكمات الثالث املتزامنة اليت ستجري يف-151٥٨٣
أمام احملكمة إما حضوريًا أو من خالل الروابط الفيديوية عن بعد، جتعل بيئة عمل شعبة العمليات اخلارجية بيئة 

هورية أفريقيا أكثر تطلباً. فستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املدَّعي العام يف كوت ديفوار ومج
الوسطى وجورجيا تستلزم دعمًا من شعبة العمليات اخلارجية بينما سيعوِّل على مساعدة هذه الشعبة يف امليدان 

عامًا صعبًا من منظور العمليات ٢٠١٧أطراف آخرون مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم. وسيكون عام 
حملكمة ودرجة تعقيدها وإىل ضرورة العمل يف عدد من بلدان اخلارجية نظرًا إىل عدد القضايا املعروضة على ا

احلاالت هو أكرب منه يف أي وقت مضى. وميثِّل ترّدي الوضع األمين العام يف كثري من املناطق اليت تعمل فيها 
.٢٠١٧احملكمة عامًال آخر تعنيَّ أخذه باحلسبان بصورة كاملة عند ختطيط املوارد فيما خيص عام 

يقيا الوسطىمجهورية أفر 
ستظل األنشطة فيما يتعلق باحلالتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى اجلاري النظر فيهما تستلزم دعمًا من -٥٨٤

املكتب امليداين القائم يف بـَْنغي. ويعتزم مكتب املدَّعي العام إجراء عملييت حتقيق ناشط فيما خيص احلالة الثانية يف 
ونظراً إىل تقلب الوضع األمين وإىل قصور البنية التحتية يف هذا البلد، .٢٠١٧مجهورية أفريقيا الوسطى طيلة عام 

يلزم مزيد من التدابري حلماية العاملني يف امليدان. وخالفاً للعام السابق، يعتزم مكتب املدَّعي العام أن جيري يف عام 
لزم دعم هذه البعثات توفري بعثات جلمع أدلة خاصة بالتحقيق اجلنائي العلمي خارج العاصمة أيضاً، ويست٢٠١٧

موارد إضافية للمكتب امليداين. ومن املهم اإلشارة إىل أن عدد املشاركني يف اإلجراءات بصفتهم جمنيًا عليهم يف 
. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه سيتعنيَّ أيضًا تكثيف ٢٠٠١احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يبلغ 

ين عليهم واجلماعات املتضررة خالل عمليات التحقيق املستمرة اليت جيريها مكتب األنشطة الرامية إىل إعال م ا
. ٢٠١٧املدَّعي العام. وسيلزم وجود ميداين معزَّز يف بـَْنغي لدعم هذه األنشطة يف عام 

مبباكما إن اإلجراءات القضائية يف قضيتني يف سياق احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مها قضية -٥٨٥
من النظام األساسي)، ستكون قد بلغت مرحلة دعاوى ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة مببا وآخرينوقضية 

. ويشارك يف رحلة إجراءات جرب األضرارمع احتمال أن تُبلغ يف أوالمها م٢٠١٧االستئناف النهائي يف عام 
، وهذا عدد يُتوقع أن يزداد زيادة كبرية ٠٠٠٥أشخاص يبلغ جمموعهم مببااإلجراءات املتعلقة بالدعوى على 

عندما يُنتقل يف الدعوى إىل مرحلة جرب األضرار. وسيتواصل تنظيم األنشطة التوعوية املتعلقة جبميع الدعاوى 
ين عليهم واجلماعات املتضررة بأهم املستجدات، وال سّيما فيما يتعلق بأية دعاوى جلرب القضائية بغية إعالم  ا

.مببااألضرار قد تقام يف قضية 

كوت ديفوار
يف الدرجة التمهيدية، سُيجري مكتب املدَّعي العام عمليات حتقيق ناشط يف العاصمة أبيجان ويف غرب -٥٨٦

. وسيلزم لدعم هذه األنشطة وجود ميداين مستمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبوالبلد. ولـّما يزل يُنتظر تنفيذ األمر 
ويلزم مزيد من املوارد للمكتب امليداين لكي يتمكن من .يف أبيجان ومكتب تابع ُيستحدث يف غرب كوت ديفوار

ين الصغري الذي ، بينما سيتيح املرفق امليدا٢٠١٧توفري الدعم األمين واإلمدادي للبعثات اليت سُتجرى يف عام 
سيقام يف غرب كوت ديفوار ملكتب املدَّعي العام أن جيري أنشطته التحقيقية على حنو أجنع.

جمنيًا عليهم يف ٧٢٨مبشاركة زهاء ٢٠١٧وستستمر حماكمة لوران اْغبَـْغبو وشارل اْبليه غوديه طيلة عام -٥٨٧
م يف عام شاهدًا لإلدالء ب٣٥اإلجراءات. ويُتوقع أن ميُثل أمام احملكمة  إما حضوريًا أو عن طريق ٢٠١٧إفادا
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الروابط الفيديوية عن بعد. كما إن هذه القضية ستظل تستلزم جهودًا نشطة يف جمال اإلعالم والتوعية للتكفل 152
بإتاحة معلومات دقيقة وآتية يف حينها يف كوت ديفوار فيما يتعلق باإلجراءات املعنية.

مجهورية الكونغو الدميقراطية
ستمر حماكمة بوسكو اْنتاغندا طيلة السنة، بينما ستكون قضية توماس لوبـَْنغا وقضية جرمان كاتـَْنغا يف ست-٥٨٨

جمين عليه يشاركون يف اإلجراءات بينما ١٠٠إىل أن زهاء اْنتاغندامرحلة جرب األضرار. ويشار فيما يتعلق بقضية 
، إما حضورياً أو عن طريق الروابط الفيديوية عن بعد. ولـّما ٢٠١٧شاهداً يف عام ٣٥يُتوقع أن ميُثل أمام احملكمة 

يزل يُنتظر تنفيذ األمر بالقبض على سلفسرت موداكومورا. ولدعم األنشطة املعنية تلزم مرافق ميدانية يف العاصمة  
كنشاسا ويف بونيا يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية.

إن القضايا الثالث تتعلق جبرائم ارتكبت يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية وستظل تستلزم اضطالع -٥٨٩
احملكمة بأنشطة مستفيضة يف هذه املنطقة اليت ما ينفك العنف وانعدام األمن يعيثان فيها. فيجب اختاذ التدابري 

من بيئة العمل الصعبة اليت يفاقم من ترديها سوء املالئمة لضمان أمن املوظفني العاملني يف امليدان. وعلى الرغم
حال البنية التحتية، فإن املرحلة االبتدائية ومرحلة جرب األضرار اجلاريتني جتعالن من الضروري أن متضي األنشطة 

ين عليهم واجلماعات املتضررة. فالتواصل الدقيق واملعلومات اآلتية يف  حينها يف امليدان قدمًا بغية الوصول إىل ا
ين عليهم الذين انتظروا ملدة سنني لكي ُحيَقَّ حقهم. كما إن من الضروري  ميثالن عامًال حيوياً يف تدبر توخيات ا

، ومها أول أمرين من هذا النوع كاتْنغالصون مصداقية احملكمة تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية لوبـَْنغا وقضية 
كانت القضية ضد جان بيري مببا منبثقة عن احلالة يف مجهورية أفريقيا يصدران يف تاريخ هذه املؤسسة. ولئن

ا تستلزم أيضاً قيام احملكمة بتواصل خارجي مستفيض يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. الوسطى فإ

جورجيا
. ياعمليات التحقيق اليت جيريها فيما يتعلق باحلالة يف جورج٢٠١٧سيواصل مكتب املدَّعي العام يف عام -٥٩٠

فهذا. اْتبيليسييفصغريميداينمكتبإقامةستتعنيَّ األنشطة،ناجع وفّعال هلذهما يلزم من دعمولتقدمي
تعتمداليتاحمللية،والسلطاتالوطنيةالسلطاتإىلوالفورياملباشرالوصولسيتيحاحملدودامليدايناحلضور
اعلىاحملكمة اتعاو اتنفيذيفومساعد املكتبسيواجههااليتاملصاعبأهمومن. البلدهذايفعمليا
بغيةاملعلوماتوأمناملادياألمنلتعزيزمواردفستلزم. األمنمصونةاتصاالتواستدامةإقامةضرورةامليداين
بيد أن إقامة مكتب ميداين يف جورجيا ستتيح للمحكمة تقليص . احلساسةللعملياتالسريالطابعصون

ا أن تكون أكرب بكثري بدون حضور دائم يف هذا البلد.تكاليف السفر  من املقر اليت من شأ

ين عليهم يقيمون يف جورجيا، ما جيعل من السهل الوصول إليهم من العاصمة -٥٩١ إن أغلبية الشهود وا
كثريون املشاركة يف اإلجراءات. فيجب على احملكمة أن تسند درجة من م. ويُتوقع أن يطلب جمين عليهاْتبيليسي

اية  ين عليهم واجلماعات املتضررة وسُينال يف  األولوية لألنشطة التوعوية يف هذا البلد، وإال فسُيَضرُّ مبشاركة ا
ين عليهم والشهود يف هذه املطاف من مسعة احملكمة على حنو خطري. ومن أجل محاية الشهود سينشئ قسم ا

املرحلة فريقاً صغرياً معنياً جبورجيا للبدء يف تكوين القدرات بغية تقدمي الدعم الالزم.

كينيا 
يشهديف القضايا املنبثقة عن احلالة يف كينيا، لن٢٠١٦اليت شهدها عام القضائيةاملستجداتإىلنظراً -٥٩٢

لـّمااآلنوحىت. روما األساسينظاممن٥املادةيفعليهامنصوصجبرائمتتعلقأخرىإجراءاتأي٢٠١٧عام
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أنشطةستتقلَّصالبابهذاومن. العدلبإقامةةخملِّ جبرائماملتهمنيالثالثةاألشخاصعلىبالقبضاألوامرتُنفَّذ153
إذالشهود،وُيستثىن من ذلك نشاط واحد فقط هو محاية. ٢٠١٧عامخاللشأنذاتقلُّصاً كينيايفاحملكمة
ين عليهم املعرَّضنيالشهودفيما يتعلق بأمن احملكمةعاتقعلىتقعمعيَّنةمسؤولياتستظل للخطر. وتعتزموا
غريقاهرةأسبابذلكخالفتفرضملما،٢٠١٧عامخاللنريويبيفالقائمامليدايناملكتبإغالقاحملكمة
.مرتقبة

ين عليهم والشهود -٥٩٣ فإن مجيع الوظائف الثابتة ٢٠١٧يف هذا البلد يف عام وبينما سيبقى موظفو قسم ا
يف املكتب امليداين القائم يف كينيا ستلغى باستثناء وظيفة املوظف املعين بالشؤون اإلدارية والعمليات (من الرتبة 

. امليدايناملكتبإلغالقوالتحضريالشهودمحايةألنشطةتسهيالً أشهرتسعةملدةهناكالذي سُيبقى)٣-ف
.كينيايفوالتوعيةباإلعالماملتصلةاملهاممنيتبقىمامجيعأوغندايفامليدايناملكتبمنانطالقاً وسُيتناول

مايل
يُتوقع أن ينهض املكتب امليداين القائم يف باماكو بأوِد حضوٍر حمدود ملكتب املّدعي العام يف البلد يف -٥٩٤

اية عام املهدي. ولـّما كان يُتوقَّع انتهاء قضية ٢٠١٧النصف األول من عام  فال يُرتقب أن ٢٠١٦حبلول 
بيد أن املسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة فيما خيص تشهد السنة املقبلة أي إجراءات قضائية تتعلق باحلالة يف مايل.

ين عليهم ٢٠١٧محاية الشهود ستظل سارية يف عام  ، ما يستلزم حضوراً ميدانياً لتقدمي الدعم االشتغايل لقسم ا
والشهود. ويستلزم استمرار اهلجمات العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية على املوظفني الدوليني العاملني يف

ا وأصوهلا.مايل إعمال ترتيبات أمنية مناسبة من أجل مو  ظفي احملكمة وممتلكا

أوغندا
احملاكمة يف القضية ضد دومينيك أُْنغوين هي واحدة من احملاكمات الثالث املرتقب أن جتري يف عام -٥٩٥

ذه القضية زهاء ٢٠١٧ جمين عليه يتوّىل متثيَلهم ممثلون قانونيون ٠٠٠٢. ويشارك حاليًا يف اإلجراءات املتعلقة 
م يف ٣٥خارجيون ومكتُب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويُتوقع أن ميُثل أمام احملكمة  شاهدًا لإلدالء بإفادا

ولـّما . بهاألخذميكنبديالً يبقىبعدعنالفيديويةالروابطبواسطةبالشهادةاإلدالءمع العلم بأنهذه القضية، 
يزل يُنتظر تنفيذ األمرين بالقبض على جوزيف كوين وفنسنت أويت.

مكتب ميداين يف العاصمة كمباال ووحدة ميدانية صغرية يف غولو يف مشال أوغندا ٢٠١٧وسيلزم يف عام -٥٩٦
ا أكثر من . فاجلماعات املتضررة، مبن فيهأُْنغوينلدعم األنشطة املزيدة املرتبطة ببدء إجراءات احملاكمة يف قضية 

جمين عليه، منتشرة يف أماكن شىت عديدة يف مشال أوغندا تقع بعيداً عن املدن غالباً. فتلزم موارد إضافية ٠٠٠٥٠
ين عليهم حبقوقهم واملثابرة على  لكي يتمكن املكتب امليداين من الوصول إىل اجلماعات املتضررة إلعالم ا

ىل االجتماعات، سُتبث برامج إذاعية منتظمة لتعزيز اجلهود التوعوية إطالعهم على السريورة القضائية. وإضافًة إ
اليت تبذهلا احملكمة.

ين عليهم واألنشطة التوعوية، سيدعم املكتب امليداين أيضاً عمليات مكتب املدَّعي -٥٩٧ ومبعزل عن مشاركة ا
صغرية يف غولو، تكون أقرب إىل العام، واملمثلني القانونيني للمجين عليهم والدفاع. إن افتتاح وحدة ميدانية 

اجلماعات املتضررة، سيتيح إجراء العمليات على حنو أكثر فعالية وأجنع من حيث التكاليف.



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 154

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

٢٠١٧األولويات االستراتيجية لعام 154

يتمثل اهلدف الشامل لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي الرفيع جلميع العمليات -٥٩٨
٢٠١٧احملكمة ويف توجيهها االسرتاتيجي. وهلذه الغاية سُريكَّز يف شعبة العمليات اخلارجية يف عام اخلارجية لقلم 

ا. االت الرئيسية ذات األولوية التايل بيا ا يف ثالثِة ا على إعداد السريورات وتعزيز قدر

القضائيةواملساعدةالتعاونتعزيز
يسيني يف دعم السريورة القضائية هدفًا رئيسيًا لشعبة العمليات ميثِّل تعزيز التعاون مع أصحاب الشأن الرئ-٥٩٩

. ومن األنشطة احملدَّدة الطابع ذات الصلة التفاوُض على االتفاقات اإلطارية وإبراُمها وإقامُة ٢٠١٧اخلارجية لعام 
علومات املتعلقة الشبكات ألغراض تتُّبع األصول. كما ستويل شعبة العمليات اخلارجية درجة من األولوية جلمع امل

بأماكن وجود املشتبه فيهم الطلقاء بغية ضمان القبض عليهم، وتتُّبع أصوِل وممتلكات املتهمني من أجل إجراء 
تقييم مدى إعوازهم على وجه الدقة.

كما إن التعاون الفّعال يستلزم ختصيص بعض املوارد لتدريب املوظفني املعنيني. وإىل حٍد ما، ميكن أن -٦٠٠
ط التدريب الرامي إىل زيادة قدرة قلم احملكمة على إجراء عمليات التحقيق املايل والتفاوض من أجل تكون لنمائ

إبرام االتفاقات اإلطارية على حنو فعال آثار مالية إجيابية عن طريق جوانب منها تقليُص املصروفات على املساعدة 
ال يف دولة ليست طرفاً يف القضية املعنية.القانونية وحتسُني القدرة على إعادة توطني الشهود الضعيفي احل

ومحايتهمالشهوددعمتعزيز
بالنظر إىل استمرار األنشطة يف مجيع بلدان احلاالت فإن عدد األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية -٦٠١

طلباً حلمايتهم شخصاً ٥٠يُتوقع أن تشهد السنة املقبلة إحالَة مكتب املدَّعي العام . و ٢٠١٧سيظل كبرياً يف عام 
منظومة جديدة للتحرك االستجايب ١٩شخصًا طلبًا الشتماهلم بربنامج الدعم وإقامة ٢٢باإلضافة إىل إحالته 

، منهم شهود مشمولون بربنامج ٢٠١٧شهود سيظلون مشمولني باحلماية يف عام ١١٠. فثمة أكثر من األويل
عمليات تقييم احلال وبغري ذلك من أشكال الدعم. ويشمل احملكمة اخلاص باحلماية وبعمليات النقل املساَعد وب

م كيان ليس طرفًا يف القضايا املعنية ٤٩هذا الرقم  شاهدًا من الشهود املعاد توطينهم دوليًا الذين يعتين 
ين عليهم والشهود. ويبلغ جمموع املشمولني بتدابري احلماية  ا قسم ا وخيضعون ملتابعة مستمرة يضطلع 

ويشار يف هذا الصدد إىل أن لتعاون الدول الفّعال يف إعادة توطني معاًال). ٤٦٥شهود و١١٠صًا (شخ٥٧٥
الشهود الضعيفي احلال يف أراضيها تبعات مالية إجيابية فيما خيص احملكمة. كما يستعان مبا يف شعبة العمليات 

ين عليهم والشهود على حتديد ما يناسب اخلارجية من وظائف التحليل األوسع نطاقاً ملساعدة احمللِّلني يف قس م ا
من أشكال احلماية وتدابري إعادة التوطني.

مجعاءاحملكمةيفامليدانيةالعملياتأثرتعظيم
ستتمثَّل إحدى املهام الرئيسية لشعبة العمليات اخلارجية يف توطيد البنية امليدانية اجلديدة ٢٠١٧يف عام -٦٠٢

املالئمة للعمل يف امليدان من أجل متكُّن قلم احملكمة من توفري الدعم للجهات اليت يتعامل بضمان ختصيص املوارد 
معها، فيما يتعلق بأمور منها على سبيل املثال عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، فضًال 

القضائية املستمرة، وخباصة يف القضايا اليت عن أداء قلم احملكمة مهامه املنوطة به يف إطار واليته. إن اإلجراءات
بلغت مرحلة احملاكمة ومرحلة جرب األضرار، ستجعل لزامًا على املكاتب اإلقليمية القائمة يف أوغندا ومجهورية 
الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار أن تضطلع بأنشطة حامسة فيما يتعلق بالتوعية 
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ين عليهم وجرب أضرارهم. وبالنظر إىل إعمال البنية اجلديدة يف امليدان فإن من األساسي ملدير شعبة ومبشاركة ا155
العمليات اخلارجية السهر على العمل بالرتتيبات االشتغالية بني املقر وامليدان إلتاحة التنسيق والتواصل الفّعاَلْني 

بينهما.

الخارجيةالعملياتلشعبةالميزانيةموارد

فيما خيص شعبة العمليات اخلارجية مبلغًا مقداره ٢٠١٧امليزانية اإلمجالية املقرتحة لعام تبلغ-٦٠٣
يف املئة) بالقياس إىل ميزانية ١٢,٩ألف يورو (٧٩٣,٠٢ألف يورو، ينطوي على زيادة مقدارها ٣٧٩,٥٢٤

ميثِّل تكاليف املوظفني الذين ألف يورو ٩٦٠,٨١املعتمدة. واحلال أن قسطاً من هذه الزيادة مقداره ٢٠١٦عام 
يشغلون وظائف ثابتة وبالتايل فإن معظمه يعزى إىل إعادة إدماج مبالغ ختفيضات املخصَّصات لسد تكاليف 

جرّاء التدرّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة والتكاليف ٢٠١٦املوظفني اليت ُأجريت يف إطار ميزانية عام 
النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وعليه فإن الزيادة االشتغالية الفعلية الصافية فيما خيص الضمنية املتأتية عن تطبيق

ألف يورو ٨٣٢,٢أكرب بكثري، تبلغ ٢٠١٧شعبة العمليات اخلارجية، املتأتية عن كون عبء العمل يف عام 
املعتمدة.٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام ٣,٨(

ة املقرتحة لسد تكاليف األنشطة املزيدة املقدار يف جمال محاية الشهود والعمليات وُتطلب املوارد اإلضافي-٦٠٤
امليدانية. وفيما يتعلق باملوارد من املوظفني، ُتطلب وظائف ثابتة جديدة ووظائف ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة 

لكن تكاليفها تُعوَّض متاماً العامة فيما خيص احلاالت يف جورجيا وأوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل،
بتخفيضات يف مالك العاملني يف املكتب امليداين القائم يف كينيا. أما الزيادات يف املخصَّصات لسد التكاليف غري 
ين عليهم والشهود ومبا يستلزمه النهوض بأود  املتصلة بالعاملني فتتصل رئيسيًا بالنفقات التشغيلية العامة لقسم ا

األنشطة امليدانية.ارتفاع مقدار

يف ٣,٩ألف يورو (٣٢٣,١إن الزيادة يف امليزانية االشتغالية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية تبلغ زهاء -٦٠٥
ذه الزيادة احملدودة يتسىن لقلم احملكمة إنشاء مكتب ميداين جديد يف جورجيا وتعزيز املكتب امليداين  املئة). و

سطى وإنشاء مكتبني تابعني جديدين يف غولو بأوغندا ويف مشال كوت ديفوار. ويتيح القائم يف مجهورية أفريقيا الو 
التقليص التدرجيي للمكتب امليداين القائم يف كينيا وإغالقه املتوقع استيعاب معظم هذه االستثمارات ضمن إطار 

عتزم االضطالع به من أنشطة ميدانية املوارد احلالية. لكن تلزم موارد إضافية حمدودة تعزى إىل الزيادة الكبرية فيما يُ 
ين عليهم فيما يتعلق بقضية ٢٠١٧يف عام  م ومجع طلبات ا يف أوغندا، أُْنغوين، منها إدالء الشهود بإفادا

، كاتـَْنغاوقضية لوبـَْنغاوأنشطة إضافية يف مجهورية الكونغو الدميقراطية تتعلق بإجراءات جرب األضرار يف قضية 
ا يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت اْنتاغْنداوالنهوض بأود احملاكمة يف قضية  ، وزيادات يف األنشطة املضطلع 

يف اْغبَـْغبو واْبليه غوديه ديفوار دعمًا لعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املدَّعي العام، ومثول الشهود يف قضية 
احلالة يف كوت ديفوار.

ألف يورو٨٤٨,٣١٥املوارد من املوظفني

تنطوي املخصَّصات املقرتحة لسد تكاليف املوظفني يف شعبة العمليات اخلارجية على زيادة مقدارها -٦٠٦
املعتمدة. ويعزى معظم هذه الزيادة إىل ٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام ١٨,٥ألف يورو (٤٦٩,٩٢

إدماج ختفيضات املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة لعام تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة وإىل إعادة
بالنظر إىل التدرّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وجتدر مالحظة أن ختفيضات املخصَّصات يف ٢٠١٦
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داره بند املكاتب امليدانية، وال سّيما ما يتأتى عن تقليص املكتب امليداين القائم يف كينيا، تبلغ مبلغًا مق156
يورو، يعوِّض الزيادات يف املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف مكاتب ميدانية أخرى، ألف٦٧٣,٠

يورو. ولذا فإن املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني هي أقل مبقدار ألف٥٥٤,٢وال سّيما يف جورجيا، البالغة 
املوارد الالزمة لسد تكاليف الوظائف الثابتة لعام ألف يورو من املقدار الذي كانت ستبلغه يف إطار توفري١١٨,٨
٢٠١٦.

ألف يورو٣١٣,٧١٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

١٥,٩ألف يورو (٩٦٠,٨١ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها -٦٠٧
املعتمدة. وكما بـُنيِّ أعاله، تعزى الزيادة املعنية إىل إعمال البنية اجلديدة ٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام 

لقلم احملكمة اليت سبق أن أُقّرت وإىل التكاليف املرتبطة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وبالنظر إىل اقرتاح 
فإن املخصَّصات لسد تكاليف املوارد من ٢٠١٧ور الوظائف يف قلم احملكمة مؤقتًا يف عام رفع معدَّل شغ

يورو ألف٢٨٦,٢٢ألف يورو بدًال من املقدار البالغ ٩٦٠,٨١زادت مبقدار الثابتة املوظفني يف بند الوظائف 
إلعمال البنية اجلديدة للشعبة بصورة كاملة.الالزم

إلمجايل للوظائف الثابتة يشهد اخنفاضاً. فبينما ُتطلب مخس وظائف ثابتة وجتدر مالحظة أن العدد ا-٦٠٨
من أجل دعم عمليات احملكمة يف امليدان، تُلغى عشر وظائف ثابتة يف املكتب امليداين ٢٠١٧جديدة لعام 

ارجية وظائف ثابتة فيما خيص شعبة العمليات اخلالقائم يف كينيا. ويفضي ذلك إىل ختفيض إمجايل مبقدار مخس
، وبالتايل إىل ختفيض حقيقي يف املخصَّصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة مقداره ٢٠١٦بالقياس إىل عام 

ألف يورو.١١٨,٨

. سيستلزم فتح شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٥-رئيس مكتب ميداين (جورجيا) (من الرتبة ف-٦٠٩
)، ٥-ني يتألف من رئيس للمكتب (من الرتبة فاملكتب امليداين اجلديد يف جورجيا مالَك حٍد أدىن من املوظف

ين عليهم وجرب ٣-وموظف معين باألمن امليداين (من الرتبة ف )، ومساعد يف امليدان (قسم مشاركة ا
رأ). وسيتوىل رئيس املكتب امليداين املسؤولية عن إقامة املكتب اجلديد -أضرارهم/وحدة التوعية) (من الرتبة خ ع

ا يف جورجيا على حنو فعال. ويتكفل رئيس وضمان العمل بالرتتي بات املالئمة لتمكني احملكمة من إجراء عمليا
ج مشرتك ومنسَّق يف عمل املكتب. كما إن رئيس املكتب يتوىل املسؤولية عن تيسري  املكتب امليداين باتّباع 

تمكني احملكمة من أداء املهمات التعاون القضائي واستدامة شبكات اجلهات الرئيسية اليت تتعامل معها احملكمة ل
ا يف إطار واليتها على حنو فّعال. املنوطة 

. تلزم هذه شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٣-موظف معين باألمن امليداين (جورجيا) (من الرتبة ف-٦١٠
ألمن الوظيفة لكي يتسىن للمكتب امليداين توفري اخلدمات التخصصية الضرورية من حيث القدرة الالزمة لضمان ا

ا. ا وأصوهلا وممتلكا يف امليدان سهراً على سالمة املوظفني وعمليات احملكمة وبعثا

ين عليهم وجرب أضرارهم/وحدة التوعية) (جورجيا) (من الرتبة خ ع-٦١١ -مساعد يف امليدان (قسم مشاركة ا
دمي اخلدمات التخصصية . تلزم هذه الوظيفة لكي يتسىن للمكتب امليداين تقشهرًا (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة 

ين  ين عليهم وبالتوعية. إن املساعدين يف امليدان املخصَّصني لالهتمام مبشاركة ا الضرورية فيما يتعلق مبشاركة ا
عليهم وجرب أضرارهم وبالتوعية يعملون عمًال جامعًا للتخصُّصات على حنو يتيح أداء املوظف ذاته وظائف 

خمتلفة.
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. يف احلالة يف أوغندا شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٥-غندا) (من الرتبة فرئيس مكتب ميداين (أو -157٦١٢
يستلزم بدء احملاكمة يف قضية أُْنغوين واألنشطة امليدانية املتزامنة معها استحداث وظيفة رئيس املكتب امليداين (من 

املعنية ومدى التعقيد الذي يعرتيها ) إلدارة العمليات يف هذا البلد. فالزيادة الكبرية يف مقدار األنشطة ٥-الرتبة ف
يستلزمان جعل بنية مالك املوظفني يف املكتب امليداين يف أوغندا تتوافق مع النموذج القياسي فيما خيص املرافق 
امليدانية. ففيما سلف كان مدير املكتب امليداين يف كينيا، نظرًا إىل تدين مقدار األنشطة القضائية يف البلد، 

واإلشراف الضروريني فيما خيص األنشطة يف أوغندا. ونظرًا إىل الزيادة الكبرية يف األنشطة يضطلع بالتنسيق
) القائم يف كينيا، غدا ٥-القضائية يف البلد، معطوفًة على إلغاء وظيفة رئيس املكتب امليداين (من الرتبة ف

استحداث الوظيفة املطلوبة ضرورياً.

شهراً (متطلب ١٢) ملدة ٢-هورية أفريقيا الوسطى) (من الرتبة فموظف معاون معين باألمن امليداين (مج-٦١٣
. ُتطلب هذه الوظيفة لكي يتسىن للمكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى التكفل بتوفري نفس املقدار جديد)

ات يف من اخلدمات األمنية الذي يُوفَّر يف سائر الوحدات امليدانية. وستتيح إضافة هذه الوظيفة حتقيق وفور 
تكاليف السفر ألنه سيكون بذلك جلميع املكاتب امليدانية موظفان أمنيان من الفئة الفنية، ما خيفف من احلاجة 

إىل انتقال املوظفني مؤقتاً فيما بني بلدان احلاالت لتغطية فرتات الغياب.

سيفضي ما تشهده األنشطة يف كينيا من تقلص كبري إىل إلغاء قلم احملكمة عشر وظائف يف مالك -٦١٤
ا أربع وظائف من الفئة الفنية، هي وظيفة رئيس مكتب ميداين  موظفي املكتب امليداين القائم يف نريويب. إ

ين عليهم وج٥-(من الرتبة ف رب أضرارهم/وحدة التوعية) (من الرتبة ) ووظيفتا موظَفْني ميدانيَـْني (قسم مشاركة ا
)؛ وست وظائف من فئة اخلدمات العامة، هي ٣-) ووظيفة موظف معين باألمن امليداين (من الرتبة ف٣-ف

رأ) ووظيفتا -رأ) ووظيفة مساعد معين باألمن احمللي (من الرتبة خ ع-وظيفة مساعد إداري (من الرتبة خ ع
رأ) ووظيفتان -ين عليهم وجرب أضرارهم/وحدة التوعية) (من الرتبة خ عمساعَدْين ميدانيني (قسم مشاركة ا

رأ).-علسائَقْني (من الرتبة خ

يوروألف١٤١,٥١ساعدة املؤقتة العامةامل

٥١٢,٧تشهد املوارد املطلوبة يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة العمليات اخلارجية زيادة مقدارها -٦١٥
. إن مجيع وظائف املساعدة املؤقتة العامة الثماين عشرة، ٢٠١٦املئة) بالقياس إىل عام يف ٨١,٥ألف يورو (

، خيص محاية الشهود والعمليات امليدانية.٢٠١٧ومنها سبع وظائف ُتطلب جديداً فيما خيص عام 

عام ولتعويض جزء من هذه الزيادة، سيلغي املكتب امليداين القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف-٦١٦
رأ) -، هي وظيفة سائق (من الرتبة خ ع٢٠١٦وظائف مساعدة مؤقتة عامة أُقرت فيما خيص عام ٢٠١٧

ين عليهم وجرب أضرارهم/وحدة -ووظيفة منظِّف (من الرتبة خ ع رأ) ووظيفة مساعد ميداين (قسم مشاركة ا
رأ).-التوعية) (من الرتبة خ ع

ين -٦١٧ عليهم وجرب أضرارهم/وحدة التوعية) (أوغندا) (من الرتبة مساعدان يف امليدان (قسم مشاركة ا
. ُتطلب هاتان الوظيفتان للمكتب امليداين القائم يف أوغندا نظرًا إىل شهرًا (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة -خ ع

ا يف عام  ين عليهم واجلماعات ٢٠١٧زيادة عدد األنشطة واملهمات اليت سيضطلع  من أجل االتصال با
ين عليهم املتوقَّع أن يطلبوا املشاركة يف اإلجراءات يف قضية املتضرر  ، وازدياد أُْنغوينة، وال سّيما بالنظر إىل كثرة ا

احلاجة إىل دعم املهمات واألنشطة يف جمال التوعية. وتتوافق املوارد املطلوبة مع املوارد املكافئة املوفَّرة بالفعل يف 
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غو الدميقراطية واملكتب امليداين يف كوت ديفوار، أي يف احلالتني األخريني اللتني املكتب امليداين يف مجهورية الكون158
.٢٠١٧ستجرى فيهما حماكمات يف عام 

. يلزم سائق إضايف للنهوض بأود شهرًا (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة -سائق (أوغندا) (من الرتبة خ ع-٦١٨
راة ضمن البلد تُرتقب بالنظر إىل  .أْنغويناإلجراءات االبتدائية يف قضية عدد مزيد من املهمات ا

. ُيطلب أن شهرًا (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٣-موظف معين باألمن امليداين (مايل) (من الرتبة ف-٦١٩
ُيستمر على توفري تكاليف هذه الوظيفة بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني يف مايل. وذلك 

يت تُعترب أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، تقدمي دعم أمين من املستوى سيتيح للمكتب امليداين يف مايل، ال
راة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة  املالئم. ونظرًا إىل تباين مقدار األنشطة ا

.٢٠١٧العامة فيما خيص عام 

. ُتطلب شهرًا (متطلب جديد)١٢) ملدة ٢-ة فموظف معاون معين باألمن امليداين (مايل) (من الرتب-٦٢٠
) بغية توفري ما يكفي من األمن ٣-هذه الوظيفة لدعم عمل املوظف املعين باألمن امليداين (من الرتبة ف

راة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطار  للموظفني العاملني يف مايل. ونظراً إىل تباين مقدار األنشطة ا
.٢٠١٧ملؤقتة العامة فيما خيص عام املساعدة ا

شهراً (متطلب ١٢رأ) ملدة -مخسة مهنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت (من الرتبة خ ع-٦٢١
. تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب امليدانية القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية مستمر)

وار وكينيا بالنظر إىل احلاجة إىل التكفل بتقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات دون أفريقيا الوسطى وكوت ديف
م عن طريق الروابط الفيديوية عن بعد وهم يف بلدان احلاالت.  انقطاع، وال سّيما فيما يتعلق بإدالء الشهود بإفادا

حل عملي يف جمال وستظل هذه الوظائف الزمة حىت يتاح لقسم خدمات تدبر املعلومات الوقت لتصميم
تكنولوجيا املعلومات من النوع املسّمى "املكتب امليداين يف إضمامة" وإلعمال هذا احلل تدرجيياً. ويشري هذا 
املصطلح إىل تكليف جهات خارجية بتوفري خدمات الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع توفري ما يلزم من 

وُتطلب الوظيفة يف املكتب امليداين القائم يف نريويب لثالثة أشهر فقط نظراً البنية التحتية واألمن انطالقًا من املقر.
إىل توقع إغالق هذا املكتب.

ين عليهم -٦٢٢ وُتطلب موارد إضافية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لسد تكاليف ثالث وظائف يف قسم ا
منذ بدء التحقيق املسؤولية عن توفري خدماته والشهود فيما يتعلق باحلالة يف جورجيا، حيث سيتوىل قلم احملكمة 

يف جمال محاية الشهود.

. تلزم هذه الوظيفة من أجل احلالة أشهر (متطلب جديد)١٠) ملدة ٣-رئيس فريق (من الرتبة ف-٦٢٣
اجلديدة لكي يتوىل شاغلها قيادة الفريق املتعدد التخصصات املسؤول عن إنشاء الربنامج وتدبر ملفات الشهود 

ين  ين عليهم والشهود؛ وتدبر برنامج احملكمة اخلاص باحلماية وتنقل وا عليهم املندرجني يف إطار مسؤولية قسم ا
الشهود؛ وتدبر حاالت احلماية اجلديدة إثر إحالة األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم ودعمهم؛ وتدبر عمليات 

خلاص باحلماية وإعداد توصيات بشأن تدابري تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال بربنامج احملكمة ا
محاية الشهود؛ وإعداد املعلومات ذات الصلة لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى 
الدوائر؛ كما سيتوىل رئيس الفريق العامل يف جورجيا املسؤولية عن القيادة فيما خيص احلالة يف مجهورية أفريقيا 

طى واحلالة يف ليبيا.الوس



ICC-ASP/15/20

159 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

. تلزم هذه أشهر (متطلب جديد)٦) ملدة ٢-رئيس فريق معاون (يعمل يف امليدان) (من الرتبة ف-159٦٢٤
ين عليهم والشهود يف املكتب امليداين ويقدم الدعم  الوظيفة لكي يتوىل شاغلها قيادة الفريق امليداين التابع لقسم ا

املتصلة باحلماية؛ وإدارة أجهزة التحرك االستجايب األويل؛ وتدبر إحالة إىل رئيس الفريق يف تدبره اليومي للمسائل
األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم ودعمهم؛ وإجراء عمليات تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال 

املتعلقة بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وإعداد توصيات بشأن تدابري محاية الشهود، ومجع وحتديث املعلومات 
بالشهود لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

. تلزم هذه أشهر (متطلب جديد)٦) ملدة ٢-موظف معاون معين بالقضايا يف امليدان (من الرتبة ف-٦٢٥
يف التدبر اليومي لعبء العمل الوظيفة لكي يساعد شاغلها رئيس الفريق املعاون يف امليدان ورئيس الفريق يف املقر

املتصل بتنظيم ملفات برنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وتنقالت الشهود. كما إن املوظف املعين سيجري عمليات 
ين عليهم والشهود بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، مع تدبر  تقييم للتهديدات/املخاطر من أجل اشتمال ا

طراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم ودعمهم، والتوصية بتدابري حلماية الشهود، وإجراء حاالت احلماية إثر إحالة األ
عمليات محاية الشهود يف امليدان واإلشراف عليها.

على توفري خمصصات لسد تكاليف ما جمموعه مخس وظائف من ٢٠١٧ُيطلب االستمرار يف عام -٦٢٦
ين عليهم والشه شهراً.١٢ود ملدة وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف قسم ا

. تلزم هذه الوظيفة لكي شهرًا (متطلب مستمر)١٢) (مايل) ملدة ٢-رئيس فريق معاون (من الرتبة ف-٦٢٧
ين عليهم والشهود يف املكتب امليداين ويقدم الدعم لرئيس الفريق يف  يقود شاغلها الفريق امليداين التابع لقسم ا

وإدارة أجهزة التحرك االستجايب األويل، وتدبر حاالت احلماية القائمة؛ التدبر اليومي للمسائل املتعلقة باحلماية، 
ومجع وحتيني املعلومات املتعلقة بالشهود لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

هرًا (متطلب ش١٢الدعم االشتغايل) ملدة -) (العمليات امليدانية ٢-حملل معاون (من الرتبة ف-٦٢٨
. تلزم هذه الوظيفة لكي يدعم شاغُلها احمللَِّل يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف أوغندا ومايل وجورجيا مستمر)

ين عليهم والشهود؛  وغريها من املناطق اليت تعمل فيها احملكمة، فيما يتعلق باحلوادث األمنية اليت تشمل ا
ين عليهم وتسجيل املعلومات والبيانات االستخبا رية اليت يتم مجعها؛ وتوفري الدعم يف جمال التحليل إلدارة قسم ا

ين عليهم  والشهود عندما يغيب احمللِّل؛ واإلتيان بالتفسري التحليلي يف املسائل املتعلقة باملهام املنوطة بقسم ا
والشهود يف إطار واليته.

الدعم –) (العمليات امليدانية ٢- تبة فموظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود (من الر -٦٢٩
. يلزم متديد فرتة توفري املخصَّصات لسد تكاليف هذه الوظيفة يف عام شهراً (متطلب مستمر)١٢االشتغايل) ملدة 

ين عليهم والشهود املعتزم توفريه ٢٠١٧ من أجل إعداِد وتنسيِق وتدبِري وتنفيِذ برنامِج التدريب اخلاص بقسم ا
كي حييطوا إحاطة راسخة مبفاهيم احلماية وتقييم األخطار وتدبر امللفات، ما يُعترب ضروريًا ألداء هذا للموظفني ل

ين عليهم  القسم املهامَّ املنوطة به. وجيب أن ُيشدَّد كل التشديد على ضرورة صون سرية عمليات قسم ا
ا. والشهود. ويتعني أن يتم إعالم املوظفني اجلدد، وال سّيما العاملني يف امليدان، مبعايري العمل الالزم الوفاء 

وبالنظر إىل ارتفاع مستوى التوظيف يف املقر ويف امليدان فإن من الضروري متديد فرتة توفري هذه الوظيفة يف عام 
حبيث يستفيد املوظفون اجلدد من نفس مستوى التدريب الذي يوفَّر للموظفني احلاليني. ووفقاً لوالية قسم ٢٠١٧

أيضًا تدريبًا لسائر املشاركني يف املوظف املعاون املعين بالتدريب على محاية الشهودين عليهم والشهود سيوفِّر ا
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إجراءات احملكمة بغية التكفل بتوحيد املمارسات اجليدة وحتسني إحاطة مجيع األطراف املعنية بشؤون الشهود 160
ين عليهم وتدبر هذه الشؤون. وا

الدعم االشتغايل) ملدة –رأ) (أنشطة جلسات احملاكمة -التخطيط (من الرتبة خ عمساعد رئيسي معين ب-٦٣٠
. تظل هذه الوظيفة الزمة لكي يقدم شاغلها الدعم للموظف املعين بالتخطيط شهرًا (متطلب مستمر)١٢

ثلون أمام واملوظف اإلداري املعاون يف تدبر أمر النهوض بعبء العمل اإلداري املزيد فيما خيص الشهود الذين مي
احملكمة خالل احملاكمات املتزامنة؛ والقاعة الثالثة من قاعات جلسات احملاكمة؛ وعبء العمل املايل واإلمدادي 

املتصل باملشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية.

. تلزم شهرًا (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -مساعد رئيسي معين بتدبر القضايا (مايل) (من الرتبة خ ع-٦٣١
ذه الوظيفة للتفاعل اليومي مع املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ضمن إطار اخلطط املقّرة لتدبر ه

القضايا. إن شاغل الوظيفة املعنية ينفذ عمليات محاية متصلة مبهمات تقييم التهديدات واملخاطر، وبإخراج 
ت أطرافًا يف القضايا املعنية، وبعمل نظام التحرك املشمولني بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ونقلهم إىل دول ليس

االستجايب األويل يف امليدان.

يوروألف٣٩٣,١(األخرى)ساعدة املؤقتة العامةامل

يف املئة) يف بند املساعدة املؤقتة ترتبط مباشرة بزيادة عدد ٧,٢ألف يورو (٢٦,٤إن الزيادة البالغة -٦٣٢
م خالل مكوثهم -واحلاجة إىل مساعدي الشهود (من الرتبة خ عالشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة  رأ) ملساند

شاهدًا أمام ٩٢يف مقر احملكمة. وتلزم مواصلة توفري املساعدين املدرجني يف القائمة املعنية لتيسري ودعم مثول 
فاعتماد الشعبة على .٥٠٠احملكمة والنهوض بأود عبء العمل املتصل بأيام عمل احملكمة البالِغ عدُدها املقرتُح 

م عند الطلب يتيح هلا استخدام املوارد بصورة مرنة حبسب  مساعدين للشهود مدرجني يف قائمة يستعان 
االحتياجات، ضامنًة بذلك استدامة مقدار العمليات يف األمد الطويل على حنو ناجع بالقياس إىل تكاليفه.

هامة متصلة برعاية الشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة يف وتلزم قائمة املساعدين املعنيني لتوفري خدمات -٦٣٣
الهاي؛ واملساعدة يف مرافقة الشهود خالل مكوثهم (لألغراض الطبية أو غريها من األغراض)؛ ومراقبة الشهود 

ار)؛ واملساعدة يف األنشطة اليومية الرامية إىل العناية بالشهود؛ وتوفري الدعم اإلمدادي  م (ليل  للشهود ومساند
خالل قيام الطرف الذي يستدعيهم للشهادة بإعدادهم إذا كانت الدوائر جتيز مثل هذا اإلعداد.

ألف يورو٥٣١,٢٨بالعاملنيغري املتصلةاملوارد 

٢٠١٧تشهد املوارد املقرتحة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام -٦٣٤
إن أهم مسببِّات التكاليف تتمثَّل يف بند السفر وبند النفقات يف املئة).٣,٩ألف يورو (٣٢٣,١زيادة مقدارها 

التشغيلية العامة حيث تلزم موارد إضافية نظراً إىل منو األنشطة، املتصل يف املقام األول بالعمليات امليدانية. واحلال 
التعاقدية وبند األثاث والعتاد.أن املوارد املعنية تُعوَّض جزئياً بتخفيضات يف بند اخلدمات 

ألف يورو١٤٧٦,٩السفر

يف املئة). ويتمثل مسبِّب ١٢,٥ألف يورو (١٦٤,٦زيدت املبالغ املطلوبة يف هذا البند زيادة مقدارها -٦٣٥
تكاليف السفر يف زيادات يف هذا البند فيما خيص مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية، حيث تلزم أسفار مدير 
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وموظفيها املعنيني بالدعم يف بعثات إىل بلدان احلاالت وغريها من البلدان لإلشراف على الوحدات الشعبة 161
امليدانية والتواصل مع اجلهات الرفيعة املتعاَمل معها بغية تعزيز التعاون مع احملكمة.

راة يف امليدان ستستلزم ختصيص اعتمادات إضافية للسفر فيما -٦٣٦ خيص موظفي كما إن األنشطة املزيدة ا
املكتب امليداين ضمن البلد املعين. وتلزم هذه املوارد بصورة رئيسية لسد تكاليف بدل املعيشة اليومي للموظفني 
امليدانيني الذين يقومون مبهمات ضمن البلد، مبا يف ذلك الدعم اإلمدادي واألمين الضروري. ففيما خيص مجهورية 

أنشطة التوعية، وتكاليف الدعم األمين امليداين للمهمات واألنشطة، مبا أفريقيا الوسطى، تلزم املوارد لسد تكاليف
يف ذلك على اخلصوص أنشطة مكتب املدَّعي العام. وفيما خيص كوت ديفوار، تُقرتح الزيادة لتجسيد توسيع 

يف القضية نطاق أنشطة الدعم ضمن البلد اليت تلزم فيما يتعلق باإلجراءات القضائية املستمرة وبعمليات التحقيق
الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار. وفيما خيص أوغندا، يعزى قسط كبري من الزيادة إىل ارتفاع مقدار األنشطة اليت 
ين عليهم وأنشطة جرب األضرار والتوعية. وفيما خيص جورجيا، يلزم  جتري يف مشال البلد فيما يتصل مبشاركة ا

بعثة للمشاركة يف اجتماعات التخطيط االسرتاتيجي يف املقر، وتكاليف املبلغ املطلوب لسد تكاليف سفر رئيس ال
سائٍق مناوٍب ودعِم وتقييِم مهمٍة أمنية ميدانية ضمن البلد. إن الزيادات فيما خيص املكاتب امليدانية يف مجهورية 

دات امليدانية. أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وأوغندا وجورجيا تعوَّض جزئيًا بتخفيضات فيما خيص سائر الوح
ويُبقى على تكاليف أسفار املوظفني امليدانيني إىل املقر عند مقدارها األدىن الضروري.

بيد أنه تلزم قدرة حمدودة من أجل سفر املوظفني امليدانيني إىل املقر للتباحث االسرتاتيجي مع األقسام -٦٣٧
ج متماسك، ومن املعنية بشأن املمارسات امليدانية وتبادل التجارب ذات الصلة بني  املكاتب بغية التكفُّل باتّباع 

أجل سفر رئيس املكتب لتقدمي تقرير سنوي عن مهامه إىل مدير الشعبة.

ين عليهم والشهود التعويض جزئياً عن الزيادة -٦٣٨ لقد تسىن بالتخفيضات يف ميزانية األسفار اخلاصة بقسم ا
قق ذلك من خالل تعزيز املوارد من املوظفني يف امليدان. اإلمجالية فيما خيص شعبة العمليات اخلارجية. وقد حت

فيمكن أن يضطلع باألنشطة األساسية املوظفون العاملون يف امليدان، ما يتيح يف حاالت كثرية تفادي السفر من 
ين عليهم والشهود استيعاب كل عبء العمل املتصل بالزيادات يف املقر إىل امليدان. ونتيجة لذلك تسىن لقسم ا

األسفار، وال سّيما فيما يتعلق باحلالة اجلديدة يف جورجيا. لكن تظل تلزم موارد من أجل السفر لألغراض 
االشتغالية بغية توفري احلماية وخدمات الدعم، فيما يتعلق بإعادة توطني الشهود مثًال.

إىل حد بعيد املقدار ويقرتح كل من سائر أقسام شعبة العمليات اخلارجية ميزانية للسفر مياثل مقدارها -٦٣٩
. ٢٠١٦املناظر الذي اعُتمد فيما خيص عام 

ألف يورو٢٢١,٠١اخلدمات التعاقدية

ألف ٨٧,١يشهد املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية لشعبة العمليات اخلارجية اخنفاضًا مقداره -٦٤٠
يف املئة). وقد حتقق ذلك من خالل استخدام األموال على أساس درجات األولوية احملدَّدة على حنو ٦,٧يورو (

ملكتب امليداين القائم يف أوغندا املتأتية عن صارم ضمن شعبة العالقات اخلارجية بغية احتواء الزيادة فيما خيص ا
ين عليهم وجرب أضرارهم فيما خيص قضية  . وتلزم املوارد املعنية أُْنغوينالنشاط التوعوي واألنشطة املتعلقة مبشاركة ا

لسد تكاليف أنشطة ال تقتصر على تنظيم اللقاءات باجلماعات املتضررة وبث اإلجراءات وإنتاج املواد ذات 
لة بل تتعدى ذلك لتشمل توفري األمن الضروري للمهمات. وُتطلب أيضًا اعتمادات من أجل استدامة الص

املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى وإقامة املكتب امليداين اجلديد يف جورجيا.
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جل تدبر األزمات وُيطلب مقدار من املوارد ُخمفَّض ختفيضًا كبريًا لقسم دعم العمليات اخلارجية من أ-162٦٤١
وألغراض حتليل املعلومات املدمج لشىت وحدات احملكمة، على حنو يتوافق مع اهلدف املتمثل يف التوصل إىل العمل 

ألف يورو يف املخصَّصات للخدمات التعاقدية يف ٥٠,٠على حنو تآزري ضمن احملكمة. ويعزى االخنفاض البالغ 
املوارد بتخصيصها للمكتب امليداين القائم يف مايل وإىل القرار قسم دعم العمليات اخلارجية إىل إعادة رصد

القاضي بإرجاء االستثمارات يف الربنامج احلاسويب اخلاص بتخطيط املهام ريثما يُنجَّز احلل الكالين الذي يعمل 
عليه قسم خدمات تدبر املعلومات.

إطار بند اخلدمات التعاقدية. إن أنشطة قسم اإلعالم يف احملكمة تعتمد على التمويل املستمر يف-٦٤٢
وُتستخدم املوارد املعنية للتواصل مع وسائل اإلعالم بوسائل منها تدريب الصحفيني من البلدان الرئيسية ونشر 
مواد جيدة االستهداف يف الصحافة لشحذ الوعي بأهم التطورات اليت تشهدها احملكمة. وُحيتاج إىل مواد 

امة املتعلقة باحملكمة للجمهور ودعم مسابقة احملاكاة السنوية للمحكمة واحلملة وخدمات بغية توفري املعلومات الع
املتعلقة بيوم العدالة اجلنائية الدولية. وسعيًا إىل املوازنة مقابل الزيادات الضرورية يف سائر الوحدات االشتغالية يف 

و يف بند اخلدمات التعاقدية لقسم ألف يور ٤٢,٠شعبة العمليات اخلارجية، ُأخذ مبا حيقِّق وفورات مقدارها 
اإلعالم والتوعية.

ألف يورو٦٦,٢التدريب

يف املئة). وتعزى هذه ٢٢,٦ألف يورو (١٢,٢تشهد املوارد املطلوبة من أجل التدريب زيادة مقدارها -٦٤٣
الدميقراطية ومجهورية الزيادة إىل املوارد اليت طُلبت حديثًا من أجل املكاتب امليدانية يف أوغندا ومجهورية الكونغو 

موعة منتقاة من السائقني لكي يقودوا مركبات مصفَّحة ُتستخدم يف املكاتب  أفريقيا الوسطى لتوفري التدريب 
ا يف امليدان والوضع  امليدانية من أجل النقل. ويلزم ذلك بصورة خاصة نظرًا إىل زيادة عدد املهمات املضطلع 

رية تعمل فيها احملكمة. وقد ُصمِّم التدريب املعين للوفاء باملعايري األمنية الدنيا اليت األمين اهلش القائم يف مناطق كث
ا األمم املتحدة وسيجري يف كمباال بأوغندا، أي يف املكان الوحيد يف املنطقة الذي يُوفَّر فيه مثل هذا  حدد

التدريب التخصُّصي.

ادات املقرتحة يف ميزانية التدريب لقسم دعم العمليات وبإعادة ختصيص املوارد يف املقر ُعوِّض جمموع الزي-٦٤٤
ين ٣,٠ألف يورو) ولقسم اإلعالم والتوعية (٢٠,٠اخلارجية ( آالف يورو) تعويضاً كامًال بتخفيضات يف قسم ا

ألف يورو. وجتدر ٠,٥ألف يورو، ما يؤيت بالفعل اخنفاضًا طفيفًا مقداره ٢٣,٥عليهم والشهود مقدارها 
نه ميكن أن تكون لالستثمارات يف منائط التدريب املتخصِّص الرامية إىل زيادة قدرة قلم احملكمة على مالحظة أ

إجراء عمليات التحقيق املايل على حنو فّعال آثار مالية إجيابية بأشكال منها تقليص املصروفات على املساعدة 
القانونية.

ألف يورو٤٣١,٢٥النفقات التشغيلية العامة

يف املئة). ٣,١ألف يورو (١٦١,٧املبلغ املطلوب يف بند النفقات التشغيلية العامة زيادة مقدارها يشهد -٦٤٥
ويتمثل أهم مسبِّبات التكاليف املعنية يف محاية الشهود إذ يتجسد عبء العمل اإلضايف املتأيت عن العمليات 

ألف يورو املقرتح مبثابة ٣٨٢٤موع البالغ ألف يورو من ا٢٧١,٠األساسية جتسُّدًا مباشرًا يف الزيادة البالغة 
ين عليهم والشهود. وجيب التنويه إىل أن الزيادة املقرتحة فيما خيص بند امليزانية  نفقات تشغيلية عامة يف قسم ا
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ا يف السنوات السابقة وجتسِّد اجتاهًا احندرت وفقه الزيادات لسد النفقات 163 هذا هي أصغر بكثري من نظريا
ين عليهم والشهود من التشغي ٢٠١٦يف املئة يف عام ٢١,١و٢٠١٤يف املئة يف عام ٤١,٢لية العامة يف قسم ا

يف املئة. وقد تسىن ذلك باملعاملة املركزية لتدبر القضايا يف امليدان وتعزيز ٦,٦إىل النسبة احلالية املقرتحة البالغة 
ين عليهم والشهود التقدم على صعيد إخراج الشهود هذا التدبر. ومن شأن املوارد املطلوبة أن تتيح لق سم ا

ا احملكمة وبالتايل اإلفضاء إىل وفورات مقبلة إذا بقيت العوامل األخرى  ومعاليهم من نظام العناية اليت حتيطهم 
على حاهلا.

مقداره مبلغًا ٢٠١٧وتبلغ ميزانية النفقات التشغيلية العامة املقرتحة للمكاتب امليدانية يف عام -٦٤٦
ألف يورو بالقياس إىل البند املناظر يف ميزانية ٢٠,٨آالف يورو ينطوي على زيادة صافية مقدارها ٠٠٦,٢١

املعتمدة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن الزيادات املقرتحة فيما خيص املكاتب امليدانية يف جورجيا ٢٠١٦عام 
بتخفيضات فيما خيص سائر املكاتب امليدانية. وتلزم وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى يُعوَّض معظمها

املوارد املطلوبة يف إطار بند امليزانية هذا بصورة أساسية الستئجار املكاتب وصيانتها، وسد تكاليف املرتفقات، 
وسد تكاليف أي أعمال صيانة قد تلزم للعتاد واألثاث. وستستلزم إقامة املكتب امليداين يف جورجيا واملكتب 

ابع يف غرب كوت ديفوار استثمارات جديدة كلَّ اجلدة.الت

إن بعض املوارد اليت كانت ُتطلب سابقاً يف إطار بند امليزانية هذا نُقلت إىل بنود أخرى. فاالخنفاض البالغ -٦٤٧
ألف يورو فيما خيص مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ناجم عن إعادة ختصيص املوارد برصدها ملدير ٩٧,٣

دمات القضائية بغية تسهيل مثول األشخاص الذين صدر أمر حبضورهم (مبثوهلم) أمام احملكمة. وتشهد شعبة اخل
املوارد املقرتحة لقسم اإلعالم والتوعية اخنفاضًا يعزى إىل أن بعض البنود اليت كان يهيأ هلا سابقًا يف بند امليزانية 

واملواد وبند األثاث والعتاد لتجسيد طبيعة املوارد املعنية على اخلاص بالنفقات التشغيلية العامة نُقل إىل بند اللوزام
حنو أفضل. وبينما ُيطلب االستمرار على توفري بعض املوارد فيما خيص قسم اإلعالم والتوعية من أجل صيانة 
املعدات، تُقرتح استثمارات جديدة فيما خيص قسم دعم العمليات اخلارجية وذلك بصورة رئيسية فيما يتعلق 

بتطبيقات الربجميات احلاسوبية من أجل حتليل البيانات.

ألف يورو٢٨٩,٦اللوازم واملواد

يف املئة). ويعزى معظم هذه الزيادة إىل ٣٨,١ألف يورو (٧٩,٩تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها -٦٤٨
راة يف امليدان حيث حتتاج املكاتب امليدانية  إىل شراء أشياء منها املزيد من الوقود ارتفاع كبري يف مقدار األنشطة ا
. كما سُيحتاج إىل املزيد من ٢٠١٧ملولِّدات الكهرباء وللَمرَْكبات دعمًا للمهمات اإلضافية اليت سُتجرى يف عام 

يئها املكاتب امليدانية. ومثة اعتمادات   اللوازم املكتبية للموظفني الذين يعتمدون على بنية الدعم التحتية اليت 
يف السابق ُتدرج يف بند امليزانية اخلاص بالنفقات التشغيلية العامة، ُتطلب اآلن يف قسم اإلعالم والتوعية كانت 

فيما يتعلق باالشرتاك السنوي يف الربجميات احلاسوبية من أجل استحداث أدوات إعالمية ومنتجات إعالمية 
ع واإلْطالع عليها مبزيد من السهولة، والوصول جديدة تنطوي على املزيد من العناصر املرئية حبيث ميكن االطِّال

إىل املزيد من الناس عن طريق وسائط التواصل االجتماعي، وإيتاء املزيد من الدعم للمحكمة من جمموعات أوسع 
من اجلمهور.
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ألف يورو٤٦,٣األثاث والعتاد164

٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل ميزانية عام ١٥,٠آالف يورو (٨,٢يشهد املبلغ املطلوب اخنفاضاً مقداره -٦٤٩
ألف يورو تلزم من أجل شراء معدات مسعية ٢٠,٠املعتمدة. إن الزيادة املقرتحة يف قسم اإلعالم والتوعية البالغة 

وهي تُعوَّض تعويضًا كامًال بالتخفيضات لالستنساخ عليها،USBبصرية وأجهزة حترير وحافظات من النوع 
من استثمارات من أجل مولِّدات الطاقة الكهربائية يف املكتب امليداين يف ٢٠١٦النامجة عما أجري يف عام 

أوغندا واملكتب امليداين يف مايل، هي استثمارات ظرفية ال تتكرر.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٨٠٠البرنامج:٣٣الجدول165

٣٨٠٠
العمليات الخارجيةشعبة 

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٨املوظفون من الفئة الفنية ٦٠٢,١١ ٧٣٨,٦٢٠,٢١٠ ٣٤٠,٧

٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧٥٠,٨٢٢٢,٢٥,٩٣ ٩٧٣,٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧ا ١٧٨,٥٧ ١٧٨,٥١٢ ٣٥٢,٩١ ٩٦٠,٨١٥,٩١٤ ٣١٣,٧

٢املساعدة املؤقتة العامة ١٨٥,٥٢٣,٣٢ ٢٠٨,٨٦٢٨,٨٥١٢,٧٨١,٥١ ١٤١,٥
٧,٥٧,٥٣٦٦,٧٢٦,٤٧,٢٣٩٣,١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٠٠,٠-٣٠,٠-١٦,٨١٦,٨٣٠,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٢٠٩,٨٢٣,٣٢ ٢٣٣,١١ ٠٢٥,٥٥٠٩,١٤٩,٦١ ٥٣٤,٦

١السفر ٣٤٤,٠١٤٢,٩١ ٤٨٦,٩١ ٣١٢,٣١٦٤,٦١٢,٥١ ٤٧٦,٩
١,٠١,٠الضيافة

٨٩١,٥١٤٨,٢١اخلدمات التعاقدية ٠٣٩,٧١ ٦,٧١-٨٧,١-٣٠٨,١ ٢٢١,٠
٩,٤٩,٤٥٤,٠١٢,٢٢٢,٦٦٦,٢التدريب

اخلرباء االستشاريون
٣النفقات التشغيلية العامة ٢٧٦,٥١٤٦,٦٣ ٤٢٣,١٥ ٢٦٩,٥١٦١,٧٣,١٥ ٤٣١,٢

٢٥٣,١٢٨,٨٢٨١,٩٢٠٩,٧٧٩,٩٣٨,١٢٨٩,٦اللوازم واملواد
١٥,٠٤٦,٣-٨,٢-٢٨٨,٩٢٤٩,١٥٣٨,٠٥٤,٥األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦بالعاملني ٠٦٤,٤٧١٥,٦٦ ٧٨٠,٠٨ ٢٠٨,١٣٢٣,١٣,٩٨ ٥٣١,٢
١٥المجموع ٤٥٢,٧٧٣٨,٩١٦ ١٩١,٦٢١ ٥٨٦,٥٢ ٧٩٣,٠١٢,٩٢٤ ٣٧٩,٥

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٠٠البرنامج:٣٤الجدول

٣٨٠٠
شعبة العمليات الخارجية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الثابتةالوظائف 
٨٧٤٩٦١٠٠١٨٧-١٦٨٣٤٣٨---الوظائف القائمة
١١٥-٤-١١-٢----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٩١٤٩٧١٠١١٩٢-١٨٨٣٥٣٩---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

(معاِدالتها بدوام كامل)العامة 
٦,٢٥٦,٢٥١٠,٢٥-٤,٠٠-١,٠٠٣,٠٠------الوظائف القائمة
٣,٠٠٣,٠٠٥,٨٣-٢,٨٣-٠,٨٣٢,٠٠------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

٩,٢٥٩,٢٥١٦,٠٨-٦,٨٣-١,٨٣٥,٠٠------المجموع
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الرابع: أمانة جمعية الدول األطرافالبرنامج الرئيسي-دال166

المقدِّمة

ا الفرعية مساعدة إدارية أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف ("- ٦٥٠ اجلمعية") إىل اجلمعية ومكتبها وهيئا
ا أمانة اجلمعية يف جمال )٦١(وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجتب النظام األساسي . ومن املهام اليت تضطلع 

ا،  ا الفرعية، واستالم وثائقها وتقاريرها وقرارا خدمات املؤمترات ختطيط وإعداد وتنسيق اجتماعات اجلمعية وهيئا
باإلضافة إىل ذلك خدمات ختصصية للجمعيةأمانة اجلمعية م وتقدِّ وترمجة هذه املواد واستنساخها وتوزيعها. 

ا يف جمال اخلدمات التخصصية تقدمي اخلدمات القانونية وخدمات  ا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع  وهيئا
السكرتاريا الفنية، مثل توفري الوثائق والتقارير وامللخَّصات التحليلية، وإسداء املشورة على الصعيد الداخلي فيما 

ل اجلمعية.يتعلق باملسائل القانونية والتخصصية املتصلة بعم

برامج فرعية: الربنامج ةعلى أربعالرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) ويشتمل هذا الربنامج - ٦٥١
(مكتب٤٤٠٠(أمانة اجلمعية)، والربنامج الفرعي٤٢٠٠والربنامج الفرعي،)خدمات املؤمترات(٤١٠٠الفرعي
.واملالية)(جلنة امليزانية ٤٥٠٠الربنامج الفرعيو اجلمعية)، رئيس

٢٠١٧والمرامي فيما يخص عام مؤّشرات األداءو النتائج المتوّخاة:٣٥الجدول
٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة

١اهلدف
عقد املؤمترات على النحو املخطط له

ســـري االجتماعـــات علـــى حنـــو ســـلس، واختتامهـــا يف املوعـــد احملـــدد، واعتمادهـــا للتقـــارير - 
الصلةذات 

غ/م

النظر يف مجيع بنود جدول األعمال- 
م -  تقـــدمي دعـــم ختصصـــي وإمـــدادي للمشـــاركني يف االجتماعـــات، مبـــا يف ذلـــك مســـاند

فيما خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم
رضا املشاركني يف الدورة عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدم من معلومات- 

٢اهلدف
حتريـــــر الوثــــــائق وترمجتهـــــا بإتقــــــان وإصـــــدارها مــــــن أجـــــل جتهيزهــــــا 

واستنساخها وتوزيعها يف الوقت املناسب

تـوفري خــدمات املـؤمترات اجليــدة للــدول ورضـاها عــن هـذه اخلــدمات وعمــا يُقـدم هلــا مــن - 
، )٦٢(خـــدمات حتريـــر الوثـــائق وترمجتهـــا وإصـــدارها يف الوقـــت املناســـب، بـــأربع لغـــات رمسيـــة

حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف مهامهاعلى 

غ/م

تقــدمي املســاعدة إىل الــدول علــى النحــو الــالزم، وال ســّيما تزويــدها باملعلومــات والوثــائق - 
املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

٣اهلدف
ا الفرعية إسداء املشورة اجليدة إىل اجلمعية وهيئا

ســّيما يف شــكل وثــائق، تســهِّل عملهــا تقــدمي خــدمات قانونيــة ختصصــية إىل الــدول، وال - 
وتساندها فيه

غ/م

رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات- 
٤اهلدف

القيـــام علـــى حنـــو فعـــال بتعمـــيم الوثـــائق واملعلومـــات علـــى الـــدول 
األطراف بوسائل منها شبكة اإلنرتنت

اخلـارجي اخلاصـة باجلمعيـة وبلجنـة امليزانيـة كثرياً ما يستعان يف ذلـك بشـبكات التواصـل - 
واملالية وباملكتب وبلجنة الرقابة

غ/م

إمكان االّطالع على املعلومات والوثائق دون تأخري- 

قضاة املعنية برتشيحاتاالستشاريةواللجنةونيويورك،مجعية الدول األطراف، والفريقان العامالن القائمان يف الهايمكتباهليئاتهذهمن)٦١(
مالهاي لكنهاقائم يفإن مقر األمانة. املراجعةوجلنةواملالية،امليزانيةوجلنةالدائمة،باملبايناملعنيةالرقابةوجلنةاحملكمة، التقنية إىلاخلدماتتقدِّ

.الدوراتبعدماووثائقالدوراتقبلوثائق ماإعدادخاللمننيويورك،يفالعاملوفريقهواملكتباجلمعيةهيئة رئاسة
ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.٢٠٠٩اعتباراً من عام )٦٢(
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يوروألف٩١٧,٨٢موارد الميزانية167

يف املئة) ٣,٩آالف يورو (١٠٩,٠على زيادة مقدارها ٢٠١٧ينطوي املبلغ املطلوب فيما خيص عام -٦٥٢
املعتمدة. وتتصل أهم التكاليف اجلديدة مبا يلي: طلب مساعد خاص (من الرتبة ٢٠١٦بالقياس إىل ميزانية عام 

رر) أُقرت يف -يورو)، ومتويل وظيفة مساعد إداري رئيسي (من الرتبة خ ع٠٠٠١٠٦) يعمل يف داكار (٢-ف
يورو). ومثة ٦٠٠٦٠ة إىل الهاي (يورو)، وتكاليف سفِر مخسِة أعضاِء جلنة املراجع٦٠٠٨١(٢٠١٦عام 

عالوة على ذلك تكاليف جديدة إضافية هي تكاليف تسعِة أعضاِء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة 
يورو). ويُفرتض من حيث املبدأ أن جتتمع هذه اهليئة الفرعية التابعة للجمعية مرًة كل ثالث سنوات ٧٠٠٦٣(

قضاة). وتعوَّض الزيادات املتعلقة مبعظم املوارد اجلديدة املطلوبة بتخفيض يف بند (قبل أن تنتخب اجلمعية ستة
امليزانية اخلاص باخلدمات التعاقدية نتيجًة لتدين التكاليف املتكبَّدة فيما يتعلق بالدورة السنوية للجمعية اليت سُتعقد 

يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

آالف يورو٩٠٣,٠١الموارد من الموظفين

من وظائفومخسوظائف من الفئة الفنية مخس(وظائف ثابتةعشريتألف مالك العاملني يف األمانة من -٦٥٣
من من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٤,٣وظائف (وقد أُِقرَّت ست.فئة اخلدمات العامة)

مانة ولأل.العامة)اخلدمات وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة مخس املساعدة املؤقتة العامة (وظائف
املساعدة املؤقتة من وظائفمن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٢,٦(أخرى يضًا عدة وظائف أ

اجل تقدمي اخلدمات للجمعية أمن املدة ةقصري الالعامة  .الفرعيةوهيئا

ألف يورو٠٣٦,٣١الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من 

امليزانيةللجنة التنفيذيواألمني) ١-حاليًا من مديرها (من الرتبة مداألمانةيتألف مالك العاملني يف -٦٥٤
)، وموظف قانوين (من الرتبة ٤-ف)، وموظف قانوين (من الرتبة٥-واملالية (من الرتبة ف

)، ومساعد رر-خ ع(من الرتبةرئيسيداريإومساعد)، ٢-للمدير (من الرتبة فخاص)، ومساعد ٣-ف
- خ عاحملفوظات (من الرتبةبالوثائق/)، وموظف معين رر-خ ع(من الرتبةةداريوالشؤون اإلجتماعات الامعين ب

شراف مديرها، إت ن مجيع العاملني يف األمانة يؤدون مهامهم حتإ). رأ-خ عداريني (من الرتبةإ، ومساعَدْين)رر
ا الفرعية خدمات يقدِّ و .فيما يليهليإيشار باستثناءٍ  ختصُّصيةم العاملون يف األمانة إىل اجلمعية وإىل هيئا

).ةدارياإلاملعنيون بدعم االئتمار وبالشؤون(يقدمها املوظفون القانونيون) وخدمات تقنية (يقدمها املوظفون 

جنة امليزانية للمني التنفيذي إىل الرئيس مباشرة. ويرفع األتقاريرهرئيس اجلمعية لويرفع املساعد الشخصي -٦٥٥
ا ضضافة إىل املهام اليت يإلاجنة مباشرة. وبلإىل رئيس هذه التقاريرهواملالية  يواصل ،مني التنفيذياألبصفتهطلع 

ري شؤون الربنامج الرئيسي يلية وتسما فيما خيص املاسيّ طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضهذا املوظف اال
إضافًة إىل سائر املهام )٦٣(. وبناًء على توصية من اللجنة وافقت اجلمعية على تعيينه أمينًا للجنة املراجعةالرابع

اآلنفة الذكر اليت يتوالها.

لَّد،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة،...الرمسيةالوثائق)٦٣( .ICC-ASP/14/Res.1القرار الثالث،اجلزءاألول،ا
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ألف يورو٦٨٨,٧املساعدة املؤقتة العامة168

كامل، دوام  باملساعدة املؤقتة العامة وظائفمن وظائف ستيف األمانة حاليًا العاملنيمالك يضم-٦٥٦
تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية ةجل قصري بغيألشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة العديد من الوظائف اليت تُ و 

ا الفرعية. وهيئا

. شهد عبء العمل املتمثل يف أشهر (متطلَّب مستمر)٩) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف-٦٥٧
. فقد أنشئت هيئات جديدة، وشهد ٢٠٠٤اخلدمات التخصصية زيادة كبرية منذ إنشاء األمانة يف عام تقدمي

عدد اجتماعات هذه اهليئات زيادة هامة. ومن هذه اهليئات املكتب، وفريقاه العامالن القائمان يف الهاي 
م األمانة، على  ا قائمة يف الهاي، اخلدمات ونيويورك، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة. وتقدِّ الرغم من أ

التخصصية لرئاسة اجلمعية، ومكتبها، وفريقه العامل القائم يف نيويورك، بإعدادها وثائق ما قبل الدورات ووثائق ما 
ا الفرعية. بعد الدورات. إن الوظيفة املطلوبة تتيح لألمانة تقدمي دعم أفضل إىل اجلمعية وهيئا

إن شهرًا (متطلَّب مستمر).١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ ععلى املوقع الشبكيمساعد معين بالتصميم - ٦٥٨
وظيفة املساعد املعين بالتصميم على املوقع الشبكي تتيح لألمانة مواصلة وضع الوثائق واملقاالت واملنشورات على 
هذا املوقع، وتدبري شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية واملكتب وجلنة امليزانية واملالية وجلنة الرقابة، والتكفل 

ت املتعلقة بأمور منها االنتخابات واملستجدات يف شأن التكامل بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلوما
والبيانات الصحفية.

الذي إن شاغل هذه الوظيفة شهراً (متطلَّب جديد).١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف-٦٥٩
. ٢٠١٧- ٢٠١٥سيكون مكان عمله يف داكار حيث يقيم رئيس اجلمعية، يساند الرئيَس واملكتَب خالل الفرتة 

إنه يقدِّم دعمًا ختصصيًا وتقنيًا إىل الرئيس فيما يتعلق بإعداد بياناته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن 
.)٦٤(الرئيسيني فيما يتعلق مبسائل اجلمعية

يقوم املساعد اخلاص باملساعدة يف شهرًا (متطلَّب مستمر). ١٢) ملدة ٢-مساعد خاص (من الرتبة ف-٦٦٠
مسية، واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة؛ والتواصل املستمر مع الدول إعداد البالغات الر 

املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدم خدمات ختصصية إىل 
مانة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أ

التقنية فسيواِصل مكتب االتصال توليه.

الوظيفةهذهشاغليساعد). مستمرمتطلَّب(شهراً ١٢ملدة)١-فالرتبةمن(للمديرخاصمساعد-٦٦١
. السنةطيلةاإلمداديالدعمصعيدعلىاألنشطةمنذلكوغرياجلمعيةلدورةالتحضرييفأمانة اجلمعية مدير
.األطرافالدولوممثلياحملكمةمسؤويلمعاملديراجتماعاتينظمإنهكما

أمانة . يساعد شاغل هذه الوظيفة أشهر (متطلَّب مستمر)٧) ملدة ٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-٦٦٢
كما يساعد يف شأن املسائل الكربى املتصلة بالشؤون املتعلقة بامليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية،  اجلمعية 

امليسَِّر املعين بامليزانية الربناجمية املعتمدة.

- ٢٠١٨للفرتةجديدمكتبهلاوسيكونهلا جديد (جديدة)،رئيس (رئيسة)سيتوىل رئاسة اجلمعية٢٠١٧كانون األول/ديسمرب يف)٦٤(
٢٠٢٠.
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إضافة إىل األشهر اخلمسة اليت سبق .)مستمرب (متطلَّ شهراً ١٢) ملدة ٣-داري (من الرتبة فإموظف-169٦٦٣
إقرار هذه الوظيفة فيما خيصها، ُقدِّم طلب جديد لسبعة أشهر إضافية، سُيبقى مبوجبه على موارد التمويل يف نفس 

هذه الوظيفة ليساعد شاغ. و املعتمدة٢٠١٦بند الذي أقرت من أجله األشهر اخلمسة يف إطار ميزانية عام ال
مها اللجنة، ويف متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدِّ هذه دوريت لتحضري امليزانية واملالية يف الللجنة األمَني التنفيذي

يئ هذه إلا. وبلدورات جلنة املراجعة، مبا فيها التحضري وغري ذلك من الشؤون ذات الصلة ضافة إىل ذلك 
امليزانية جلنة والقيام بإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل االهتمام باملزيد منمني التنفيذي فرصة الوظيفة لأل

.داريةاملالية والشؤون اإلالشؤون املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية و عنواملالية

لكل شهر٠,٥٥) ملدة ٤-) وموظف قانوين (من الرتبة ف٥-يسي (من الرتبة فموظف قانوين رئ-٦٦٤
) ٤-) واملوظف القانوين (من الرتبة ف٥-املوظف القانوين الرئيسي (من الرتبة ف. يقوم(متطلَّب مستمر)منهما 

(إعداد وثائق ما بتقدمي اخلدمات التخصصية للجمعية وفريقيها العاملني األيام،منحمدودعدداملعنيان، خالل
عمل هذين املوظَفني اإلضافيني يرفد عمل املوظَفْني القانونيني ن قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير). إ

اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي.

إىل مساعدين خاصني أمانة اجلمعية . ستحتاج (متطلَّب مستمر)شهراً ٢٠,٢٩ملدة مساعدون خاصون-٦٦٥
الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة. ويقوم خالل 

املساعدون اخلاصون مبساعدة املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك حتديد 
وممثلي املنظمات غري احلكومية، والتواصل مع املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيل الوفود 

.املندوبني

ألف يورو١٤٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ال تغري يف املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات.-٦٦٦

ا -٦٦٧ الفرعية، وتسجيل املندوبني، إن املساعدة املؤقتة تلزم بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئا
وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدورات بصورة عامة.

٠٠٠٢٤يُقدَّر أن تكاليف خدمات الرتمجة الشفوية لدورة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة ستبلغ و 
يورو.

ألف يورو٣٨,٠العمل اإلضايف

ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة .ضايفلعمل اإلاملطلوب من أجل اقدار املال تغريُّ يف-٦٦٨
م ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم  اخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدما

اية األسبوع، خالل دورة اجلمعية بالضرورة أن يعملوا ملدٍة ُجتاِوز ساعات ال عمل املعتادة، وقد متتد لتشمل عطل 
ودورات جلنة امليزانية واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة.
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ألف يورو٠١٤,٨١الموارد غير المتصلة بالعاملين170

تشمل املوارد غري املتصلة . و املئة)يف ٢,٩ألف يورو (٢٩,٨ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٦٩
بالعاملني تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات 

.ثاث والعتادوازم واملواد، وتكاليف األلالتشغيلية العامة، وتكاليف ال

يوروألف٥٥٤,٦السفر

يف املئة).٥٤,١ألف يورو (١٩٤,٦على زيادة مقدارها لسد تكاليف السفراملطلوب ينطوي املبلغ - ٦٧٠

ا، والرحالت - ٦٧١ يئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دورا وُ
ا رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل  املنتظر أن يقوم 

احملكمة، وأسفار بضعة من أعضاء هذه اللجنة إىل املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا ومسؤويل 
البند من امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف الهاي 

إن ميزانية السفر ِء جلنِة املراجعة إىل الهاي.وزيارات نيويورك. وتسد املوارد املطلوبة أيضاً تكاليف سفر مخسِة أعضا
يورو من أجل سفر أعضاء األمانة لتقدمي اخلدمات ٠٠٠٧٠تشتمل على تكاليف تُتكبَّد مرة كل ثالث سنوات: 

يورو من أجل سفِر تسعِة أعضاِء اللجنة ٧٠٠٦٣و)٦٥(للدورة السادسة عشرة للجمعية اليت ستعقد يف نيويورك
للنظر يف ٢٠١٧املعنية برتشيحات القضاة، اليت يُفرتض أن جتتمع خالل النصف الثاين من عام االستشارية 

ترشيحات القضاة من أجل انتخاب ستة قضاة.

آالف يورو٥,٠الضيافة

جلنة فيما خيص دوريتَ رئيسياً ستخدم تُ ساملخصَّصات للضيافة إن .لضيافةااملطلوب من أجلاملبلغال تغريُّ يف- ٦٧٢
وثالث دورات للجنة املراجعة.امليزانية واملالية

يوروألف٤٠١,٠اخلدمات التعاقدية

٣٥,٩ألف يورو (٢٢٤,٦ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على اخنفاض مقداره -٦٧٣
األمم املتحدة يف يعزى رئيسيًا إىل وفورات ستتحقق بفضل عقد الدورة السادسة عشرة للجمعية يف مقر يف املئة) 
. وتلزم املوارد املعنية لسد التكاليف املتصلة بالدورة السادسة عشرة للجمعية، ولسد تكاليف ما يُعهد به نيويورك

إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية اخلاصة بدورة جلنة امليزانية واملالية.

آالف يورو١٠,١التدريب

استدامة ةلتدريب بغيلخدم املخصَّصات تسوتُ . ال يشهد أي تغريُّ تدريب من أجل اليكاد املبلغ املطلوب -٦٧٤
.دةعملهم احملدَّ تلمستجدات يف جمااللاملوظفني ةمواكب

.نيويوركيفاملتحدةاألمممقريفواحدةدورةمثالهاييفدورتان: التايلالنحوعلىللجمعيةالسنويةالدوراتُعقدتاألخريةالسنواتيف)٦٥(
.السفرتكاليفيفيفضي إىل زيادةلكنهالتعاقدية،بند اخلدماتمثلامليزانية،بنودبعضيفاألخري الذكر إىل اخنفاضويفضي انعقادها يف املكان
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يوروألف٢٤,٤النفقات التشغيلية العامة171

ذه املخصَّصات املصروفات لنفقات التشغيلية العامةلمقدار املخصَّصات يفتغريُّ ال - ٦٧٥ على إرسال . وُتسد 
الوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية، وإرساهلا يف 
بعض املناسبات من أجل حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، وذلك إما بالربيد العادي أو 

لسعاة اخلاصني.بالربيد املسجَّل أو بواسطة خدمات ا

يوروألف١٤,٧اللوازم واملواد

ذه املخصَّصات تكاليف اللوازم وازم واملوادلمقدار املخصَّصات لسد تكاليف اليفتغريُّ ال -٦٧٦ . وُتسد 
املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة (ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، 

املذكرات، واألضابري)، ولوازم الكتابة لدورَيت جلنة امليزانية واملالية، وثالِث دوراِت جلنة املراجعة، ودورة اللجنة ودفاتر 
االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية لفريق الهاي العامل.

آالف يورو٥,٠ثاث والعتاداأل

أمر زيادة النجاعة أمانة اجلمعية . وقد تدبرت ثاث والعتادقدار املخصَّصات لسد تكاليف األميفتغريُّ ال -٦٧٧
، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وحتتوي USBمن خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع 

هذه احلافظات على الوثائق الرمسية ملا قبل الدورة باللغات الرمسية، ما يؤيت وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية 
ا، وتوزيعها.  "دام الورقمن استخلالتقلي"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إمن هذه الوثائق، ونقلها، وخز

صا احلاجة إىل املواد املطبوعة يف الشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن يقلِّ باملوقعواالستعانة 
.جل املتوسطاأل
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٢٠١٧البرنامج الرئيسي الرابع: الميزانية المقترحة لعام :٣٦الجدول172

الرئيسي الرابعالبرنامج
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٦٥١,١١٠,٤١,٦٦٦١,٥املوظفون من الفئة الفنية

٢٨٨,٥٨٦,٣٢٩,٩٣٧٤,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥٧٠,٣٥٧٠,٣٩٣٩,٦٩٦,٧١٠,٣١ا ٠٣٦,٣

٥٢٩,٠٥٢٩,٠٦٤٦,٦٤٢,١٦,٥٦٨٨,٧املساعدة املؤقتة العامة
٢٣٥,٦٢٣٥,٦١٤٠,٠١٤٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٣,٤٣٣,٤٣٨,٠٣٨,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٩٨,٠٧٩٨,٠٨٢٤,٦٤٢,١٥,١٨٦٦,٧ا

٣٨٥,٦٣٨٥,٦٣٦٠,٠١٩٤,٦٥٤,١٥٥٤,٦السفر
٨,٨٨,٨٥,٠٥,٠الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٥٦,٦١ ٣٥,٩٤٠١,٠-٢٢٤,٦-٠٥٦,٦٦٢٥,٦
٩,٩٠,٢٢,٠١٠,١التدريب

١٢,١١٢,١اخلرباء االستشاريون
٧,١٧,١٢٤,٤٢٤,٤النفقات التشغيلية العامة

٨,٥٨,٥١٤,٧١٤,٧اللوازم واملواد
٩,٨٩,٨٥,٠٥,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١بالعاملني ٤٨٨,٥١ ٤٨٨,٥١ ٢,٩١-٢٩,٨-٠٤٤,٦ ٠١٤,٨
٢المجموع ٨٥٦,٨٢ ٨٥٦,٨٢ ٨٠٨,٨١٠٩,٠٣,٩٢ ٩١٧,٨

٢٠١٧البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام :٣٧الجدول

البرنامج الرئيسي الرابع
أمانة جمعية الدول األطراف

وكيل أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٥٣٢٥١٠-١١١١١---الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٥٣٢٥١٠-١١١١١---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٢,٠٨٢,٠٨٥,٩٢-٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠١,٧٥١,٠٠٣,٨٤----الوظائف القائمة

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------ائف اجلديدةالوظ
--------------ائف احملوَّلةالوظ

٢,٠٨٢,٠٨٦,٩٢-٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠٢,٧٥١,٠٠٤,٨٤----المجموع
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: خدمات المؤتمرات٤١٠٠البرنامج الفرعي:٣٨الجدول173

٤١٠٠
خدمات المؤتمرات

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف  ٠,٢-٠,٢-املوظفنيا

٢٣,٤٢٦٣,٥-٨٠,٣-٢٢٩,٥٢٢٩,٥٣٤٣,٨املساعدة املؤقتة العامة
١٩٢,٥١٩٢,٥٨٠,٠٨٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٣,٨٢٣,٨٢٠,٠٢٠,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٨,١٣٦٣,٥-٨٠,٣-٤٤٥,٨٤٤٥,٨٤٤٣,٨ا

٥١,١٥١,١٦٣,٧٦٣,٧السفر
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠١٩,٦١ ٤١,٨٣١٣,٠-٢٢٤,٦-٠١٩,٦٥٣٧,٦
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧,٠٧,٠١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة

٤,٤٤,٤١٠,٠١٠,٠اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٠٨٢,١١ ٢٨,٨٣٩٧,٧-١٦٠,٩-٠٨٢,١٥٥٨,٦
١المجموع ٥٢٧,٧١ ٥٢٧,٧١ ٢٤,١٧٦١,٢-٢٤١,٢-٠٠٢,٤

تكاليف االئتمار، اليت تتألف من عناصر ) خدمات املؤمترات(٤١٠٠الفرعيأُدرجت يف إطار الربنامج -٦٧٨
منها تكاليف دورة اجلمعية، ودورة اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة، ودورَيت جلنة امليزانية واملالية، 

، وتكاليف االجتماعات ٤٥٠٠وثالِث دوراِت جلنة املراجعة، باستثناء التكاليف املدرجة يف الربنامج الفرعي 
ق الهاي العامل. وتشمل هذه التكاليف أيضًا تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات العادية لفري

وتكاليف السفر.
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الدول األطراف: أمانة جمعية٤٢٠٠البرنامج الفرعي:٣٩الجدول174

٤٢٠٠
أمانة جمعية الدول األطراف

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٤٩٩,٩٧,٦١,٥٥٠٧,٥املوظفون من الفئة الفنية

٢٨٨,٥٤,٧١,٦٢٩٣,٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٨٣,١٣٨٣,١٧٨٨,٤١٢,٣١,٦٨٠٠,٧ا

١٦٩,٠١٦٩,٠١٢٩,٢١٢٣,٨٩٥,٨٢٥٣,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٩,٦٩,٦١٨,٠١٨,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١٧٨,٦١٧٨,٦١٤٧,٢١٢٣,٨٨٤,١٢٧١,٠لسائر تكاليف العاملنيا

٢٠,٨٢٠,٨١٥,٧٧٠,٦٤٤٩,٧٨٦,٣السفر
٤,٨٤,٨١,٠١,٠الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٥,٢٠,٢٣,٨٥,٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
٠,١٠,١النفقات التشغيلية العامة

٤,١٤,١٤,٧٤,٧اللوازم واملواد
٩,٨٩,٨٥,٠٥,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٣٩,٦٣٩,٦٣١,٦٧٠,٨٢٢٤,١١٠٢,٤بالعاملني
٦٠١,٣٦٠١,٣٩٦٧,٢٢٠٦,٩٢١,٤١المجموع ١٧٤,١

مبا فيها املوارد أمانة اجلمعية(أمانة اجلمعية) املوارد اخلاصة ب٤٢٠٠أدرجت يف إطار الربنامج الفرعي -٦٧٩
اخلاصة مبكتب رئيس اجلمعية، والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل املؤدَّيـَْني من أجل مكتب اجلمعية، والفريقني 
العاملني التابعني للمكتب (فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل)، وجلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة، واللجنة 

برتشيحات القضاة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، باستثناء التكاليف املدرجة يف إطار االستشارية املعنية
.٤٥٠٠الربنامج الفرعي 
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رئيس جمعية الدول األطراف: مكتب٤٤٠٠البرنامج الفرعي:٤٠الجدول175

٤٤٠٠
مكتب رئيس جمعية الدول األطراف

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة لعام امليزانية 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
املوظفون من الفئة الفنية

العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

٢,٣١٢١,٠-٢,٨-١٠٨,٢١٠٨,٢١٢٣,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢,٣١٢١,٠-٢,٨-١٠٨,٢١٠٨,٢١٢٣,٨ا

١,١٨٦,٧-١,٠-١٠١,٠١٠١,٠٨٧,٧السفر
٤,٠٤,٠الضيافة

٢,٤٢,٤١٢,٠١٢,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١,٠٩٨,٧-١,٠-١٠٧,٤١٠٧,٤٩٩,٧ا
١,٧٢١٩,٧-٣,٨-٢١٥,٦٢١٥,٦٢٢٣,٥المجموع

(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب رئيس ٤٤٠٠الفرعيالربنامج إطارأُدرجت يف -٦٨٠
اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وأوروبا وضمن أفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص 

توى.للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي املس
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: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠البرنامج الفرعي:٤١الجدول176

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١٥١,٢٢,٨١,٩١٥٤,٠املوظفون من الفئة الفنية

٨١,٦٨١,٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٨٧,٤١٨٧,٤١٥١,٢٨٤,٤٥٥,٨٢٣٥,٦ا

٢٢,٣٢٢,٣٤٩,٨١,٤٢,٨٥١,٢املساعدة املؤقتة العامة
٤٣,١٤٣,١٦٠,٠٦٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٥,٤٦٥,٤١٠٩,٨١,٤١,٣١١١,٢ا

٢١٢,٧٢١٢,٧٢٥٦,٦٦١,٣٢٣,٩٣١٧,٩السفر
٤,٠٤,٠الضيافة

٣٤,٦٣٤,٦٧٦,٠٧٦,٠اخلدمات التعاقدية
٤,٧٤,٧التدريب

١٢,١١٢,١اخلرباء االستشاريون
١٣,٤١٣,٤النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ٢٥٩,٤٢٥٩,٤٣٥٤,٧٦١,٣١٧,٣٤١٦,٠بالعاملنيا
٥١٢,٢٥١٢,٢٦١٥,٧١٤٧,١٢٣,٩٧٦٢,٨المجموع

(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة امليزانية ٤٥٠٠أُدرجت يف إطار الربنامج الفرعي -٦٨١
واملالية، وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، 

ر أعضاء جلنة امليزانية واملالية وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفا
وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ووظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، 
وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف 

خيص دورَيت جلنة امليزانية واملالية ودورات جلنة املراجعة، والتدريب، والطباعة اخلارجية للتوصيات الضيافة فيما 
تكاليف أخرى ٤٢٠٠و٤١٠٠الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية. واحلال أنه أُدرجت يف إطار الربناجمني الفرعيني 

م ل لمساعدة خالل الدورات وغريها.ذات صلة، مثل تكاليف املوظفني املؤقتني املستأجرة خدما
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البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-هاء177

المقدِّمة

ألف يورو. ويتألف ذلك املبلغ ٨٢٤,٦٢مبلغاً مقداره ٢٠١٦بلغت امليزانية املعتمدة هلذا الربنامج لعام -٦٨٢
تكاليف اإلجيار آالف يورو لتحمل ٨٠٧,٦١ألف يورو للصيانة الوقائية يف املباين اجلديدة و٠١٧,٠١من 

لن تقع أي التزامات مالية على عاتق احملكمة فيما خيص املباين ٢٠١٧الباقية فيما خيص املباين املؤقتة. ويف عام 
املؤقتة السابقة.

ا ستكون قد انتهت يف عام -٦٨٣ . ولذا تقرتح ٢٠١٧إن فرتة الضمان فيما خيص مباين احملكمة وجتهيزا
.٢٠١٧ف الصيانة التصحيحية يف عام احملكمة إضافة خمصصات لسد تكالي

، ٢٠١٧وليس هناك اقرتاح بشأن مستثَمرات أو مستبَدالت تندرج يف عداد رأس املال خالل عام -٦٨٤
ما مل توِص جلنة الرقابة املعنية باملباين الدائمة خبالف ذلك.

ألف يورو٤٥٤,٩١موارد الميزانية

يف املئة)، يعزى إىل انقضاء ٤٨,٥ألف يورو (٣٦٩,٧١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٨٥
مدة عقود اإلجيار فيما خيص املباين املؤقتة.

ألف يورو٤٥٤,٩١النفقات التشغيلية العامة

يلزم املبلغ اآلنف الذكر لسد التكاليف املقدَّرة للصيانة التصحيحية والصيانة الوقائية يف مباين احملكمة يف -٦٨٦
حساب املبلغ املقرتح لسد الكلفة املعنية إىل تقدير قدَّمه إىل احملكمة مكتب مدير . وقد اسُتند يف ٢٠١٧عام 

، وهو ينطوي على زيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف الصيانة مقدارها ٢٠١٥مشروع املباين الدائمة يف عام 
.٢٠١٦عام يف املئة) بالقياس إىل املخصَّصات املعتمدة لسد تكاليف الصيانة يف٤٣ألف يورو (٤٣٧,٩
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٢٠١٧البرنامج الرئيسي الخامس: الميزانية المقترحة لعام :٤٢الجدول178

٥١٠٠
المباني

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع  مبا فيه ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

املساعدة املؤقتة العامة
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٥العامةالنفقات التشغيلية  ٣٩٤,٢٥ ٣٩٤,٢٢ ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ٣٩٤,٢٥ ٣٩٤,٢٢ ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
٥المجموع ٣٩٤,٢٥ ٣٩٤,٢٢ ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
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البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم- واو179

المقدِّمة

يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية ("الصندوق") األنشطة اليت -٦٨٧
ين عليهم يف العودة تتناول األذى الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك  مبساعدة ا

م وإسهامهم فيها. ويؤدي الصندوق مهمتني: ( م الكرمية يف مجاعا ) تسيري شؤون جرب األضرار الذي ١إىل حيا
ين عليهم وفقًا ألحكام املادة ٢، ()٦٦(تأمر به احملكمة حبق الشخص املدان ٧٩) تسخري موارد أخرى لصاحل ا

ين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية . )٦٧(من نظام روما األساسي ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل ا
.)٦٨(٢٠٠٢واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتكبة منذ األول من متوز/يوليو 

له، مع باً وتصوي٢٠١٥إن امليزانية املقرتحة احلالية متثل متابعة ملشروع امليزانية الذي ُقدِّم يف أيار/مايو -٦٨٨
)، ٢٠١٥مراعاة قرار جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم بشأن بنية أمانة الصندوق (آب/أغسطس 

اليت ُأجريت بناء على طلب ReVisionنظرًا إىل نتائج مراجعة الصندوق االستئماين للمجين عليهم املسماة 
.٢٠١٥جملس إدارة الصندوق، بصيغتها اليت ُأجنز إعدادها يف متوز/يوليو 

الغايات االستراتيجية

متصلتني فإن الغايات الصندوق االستئماين للمجين عليهم لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية -٦٨٩
ين عليهم ويف االسرتاتيجية للصندوق ترتبط على وجه التحديد بواليته املزدوجة املتمثلة يف تقدمي املساعدة إىل ا

جرب أضرارهم ضمن إطار اختصاص احملكمة، وضمن إطار تدبريي خاص خيضع جملس إدارة الصندوق مبوجبه 
ين عليهم اليت ينفذها )٦٩(ملساءلة مباشرة من الدول األطراف بشأن أنشطة الصندوق . كما إن مشاريع مساعدة ا

ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسيًا عن طريق التربعات واهلبات اليت تقدِّمها جهات خاصة؛ الصندوق 
عن وهي متوَّل يف حالة جرب األضرار بالتعويضات والغرامات واملصاَدرات، كما ميكن أن تأمر به احملكمة، و/أو

صندوق االستئماين"، إذا قرر ذلك جملس إدارة طريق استكمال ما يدفع من تعويضات بـ"املوارد األخرى لل
.)٧٠(الصندوق

إن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم حمدَّدة يف خطته االسرتاتيجية للفرتة املمتدة -٦٩٠
. وتـُْربِز الغاياُت ٢٠١٤، بصيغتها اليت اعتمدها جملس إدارته يف آب/أغسطس ٢٠١٧حىت عام ٢٠١٤من عام 

تيجية للصندوق األمهية اليت ينيطها جملس إدارته باألداء فيما خيص تنفيذ الربنامج وإدارته، والربوز للعيان االسرتا

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة )٦٦(
) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين هلذا الصندوق يرجى الرجوع إىل املوقع ٥(٩٨القاعدة )٦٧(

.http://trustfundforvictims.org/legal-basisالشبكي 
من نظام روما األساسي.٨و٧و٦فها يف املواد كما يرد تعري)٦٨(
).ICC-ASP/4/Res.3من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (الوثيقة ٧٦البند )٦٩(
من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم.٥٦البند )٧٠(



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 180

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

والتقدير، والتطوير التنظيمي الفّعال والناجع، واالستدامة املالية من أجل استكمال تطور الصندوق على النحو 180
الذي تتوخاه الدول األطراف.

رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن تئماين للمجين عليهم يف وتتمثل رسالة الصندوق االس-٦٩١
ين عليهم وُأسرهم من خالل توفري تعويضات جرب  نطاق اختصاص احملكمة وذلك بالسهر على إعمال حقوق ا

.الضرر واملساعدة

باخلطة خطة لرصد األداء، مرفقةلقد أُدرج إطار نتائج الصندوق االستئماين للمجين عليهم ضمن -٦٩٢
. وقد استعرض جملس إدارة الصندوق خطة رصد األداء وأقرها يف نيسان/أبريل ٢٠١٧-٢٠١٤االسرتاتيجية للفرتة 

ا يف التخطيط التنظيمي والربناجمي حىت غاية عام ٢٠١٦ . وإىل جانب رؤية الصندوق ٢٠١٧وسُيهتدى 
ُر برناجمه النتائَج املرحلية (النواتج) اليت تدعم غاياته ورسالته وغاياته االسرتاتيجية ومبادئه الربناجمية، يبنيِّ إطا

االسرتاتيجية وتستند بدورها إىل النتائج احملَرزة يف آحاد املشاريع ونتائج األداء على الصعيد التنظيمي (املخرجات). 
رات ويعرض فيما يلي إطار نتائج الصندوق ضمن سياق حملة عامة عنه. وتتضمن خطة رصد أداء الصندوق مؤش

لألداء فيما خيص مجيع النتائج، ووظائف رصٍد وتقييٍم ضمن إطار الصندوق وإجراءاٍت لتقييم جودة البيانات. إن 
الوثيقة الكاملة خلطة رصد أداء الصندوق تُقدَّم على حدة.
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لقد قرر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف اجتماعه السنوي الرابع عشر (الذي ُعقد -181٦٩٣
ا يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة يف مشال ) ٢٠١٦نيسان/أبريل ٢١إىل ١٨من  استدامة أنشطته املضطَلع 

ا يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وراح يوسِّع نطاق أنشطته امل ضطَلع 
ليشمل بلدان حاالت أخرى منها مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وكينيا، عندما يتيح ذلك الوضُع األمين 

وقضية لوبـَْنغاواملوارُد املتوفِّرة. وفيما خيص جرب األضرار، أحاط جملس إدارة الصندوق علمًا باملستجدات يف قضية 
َلغ يف كلتيهما مرحلة تنفيذ جرب األضرار بصورة كاملة يف شرق مجهورية الكونغو اتـَْنغاك ، اللتني ُحيتمل أن تـُبـْ

.٢٠١٧الدميقراطية يف عام 

كما حييط الصندوق االستئماين للمجين عليهم علماً بأن جملس إدارته قد أبقى على قراره السابق القاضي -٦٩٤
بأن يُعهد إىل جهات خارجية باألنشطة املتصلة بإجراء عمليات تقييم احلاالت يف إطار مهمته املتمثلة يف 

ما )، MISظام املعلومات التدبرية (يف التنفيذ، وتصميم وإعمال نشركاء الصندوق املساعدة، وتكوين قدرات 
من موارد خارجة عن ميزانية ألف يورو)، أي ٠٥٠,٠١من مصادر متأتية من التربعات (جمموعها سيموَّل

.الربنامج الرئيسي السادس

أن التحسني على صعيد مجع األموال وما يتصل الصندوق االستئماين للمجين عليهم ويرى جملس إدارة -٦٩٥
الصندوق للعيان ميثل أولوية قصوى لدى الصندوق، ما يستلزم من األمانة قدرة راسخة يف به من بروز مؤسسة

األمد الطويل من أجل حتقيق نتائج جمدية.

بّت جملس إدارة الصندوق يف شأن إعادة تصميم األمانة، فقرَّر أن يُنفَّذ ٢٠١٥ويف آب/أغسطس -٦٩٦
لصندوق يف قراره املعين االستنتاجات والتوصيات الواردة . وقد راعى جملس إدارة ا٢٠١٦تصميمها اجلديد يف عام 

) بشأن إعادة تنظيم أمانة الصندوق، ٢٠١٥(متوز/يوليو ReVisionيف التقرير عن مراجعة الصندوق املسّماة 
ومالحظات األمانة يف هذا الشأن. وعالوة على ذلك، عزَّزت اخلربة والتبصر اللذان اكُتسبا يف سياق وضع مسوَّدة 

، اليت قّيمها جملس إدارة الصندوق خالل اجتماع لوبـَْنغاخطة الصندوق اخلاصة بتنفيذ جرب األضرار يف قضية 
، قناعة جملس إدارة الصندوق بأن املتابعة فيما يتعلق بتلك اخلطة ٢٠١٥تثنائي له ُعقد يف الهاي يف متوز/يوليو اس

تستلزم تعزيز األمانة يف جمالني حامسني: القدرة يف جمال اإلدارة املالية يف الهاي وتدبر الربامج يف عني املكان. 
ة الصندوق على تدبر الربامج يف امليدان والقدرة املتوفِّرة ضمن أمانة ويُرمى من البنية اجلديدة إىل تعزيز قدرة أمان

سواء يف الهاي أم يف املكاتب امليدانية. –الصندوق على املراقبة املالية واإلدارية، ومجع األموال والنشاط الدعوي 
ات االسرتاتيجية، وتبسِّط األدوار إن بنيَة األمانِة اجلديدَة تتيح املزيد من املرونة يف التحرك إزاء األحداث والتحدي

واملسؤوليات والصالحيات املؤداة داخلياً.

م إىل جلنة امليزانية ٢٠١٦لقد بـُيِّنت البنية اجلديدة ألمانة الصندوق يف تصويب مليزانية عام -٦٩٧ املقرتحة، ُقدِّ
اليت ُقدمت إىل اجلمعية . ومل تتضمن توصيات هذه اللجنة٢٠١٥واملالية عن طريق قلم احملكمة يف أيلول/سبتمرب 

بشأن تصويب امليزانية إال موافقة جزئية على البنية اجلديدة. ونتيجة لذلك تظل بنية أمانة الصندوق عرضة للتطور 
.٢٠١٦خالل عام 

، يتضمَّن بعض ٢٠١٦هي يف الواقع عرض جمدَّد لتصويب ميزانية عام ٢٠١٧إن امليزانية املقرتحة لعام -٦٩٨
ة عن استمرار سريورة التصنيف، وُيستنار فيها باملمارسة املتطورة يف جمال جرب األضرار.حاالت التكييف النامج
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ألف يورو٥٠٢,١٢موارد الميزانية182

بالقياس إىل ميزانية عام يف املئة)٣٢,٨(ألف يورو٦١٧,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٦٩٩
٢٠١٦يف املئة) بالقياس إىل تصويب ميزانية عام ٣,٢(ألف يورو ٧٨,٥املعتمدة (وزيادة مقدارها ٢٠١٦

املقرتحة). ونظرًا إىل النتيجة املتوقَّع أن يؤتيها تصنيف الوظائف ضمن البنية اجلديدة ألمانة الصندوق االستئماين 
لى شكل للمجين عليهم فإن التبعات املالية النامجة عن ذلك فيما خيص تكاليف املوظفني ال ميكن أن تُقدَّم إال ع

تقديرات إمجالية ُوضعت عند كتابة السرد احلايل، ريثما تتاح معلومات مفصَّلة عن تكاليف املوظفني يف عام 
يف املئة بالقياس إىل ٤,٦. وحبسب التقديرات املعنية تشهد املخصَّصات لتكاليف املوظفني زيادة نسبتها ٢٠١٧

املعتمدة.٢٠١٦بالقياس إىل ميزانية عام يف املئة٣٤,٨[املقرتحة]، و٢٠١٦تصويب ميزانية عام 

ألف يورو٧٧٠,٩١الموارد من الموظفين

لـّما كانت البنية اجلديدة للصندوق االستئماين للمجين عليهم نامجة عن عملية املراجعة املسماة -٧٠٠
ReVision ويراد هلا أن متثل املقدار احلرج األدىن لقدرة الصندوق على أداء املهام املنوطة به يف إطار واليته فإن

مجيع الوظائف املعنية، باستثناء عدد من التعيينات القصرية املدة، تُقرتح مبثابة وظائف ثابتة.

وظيفة ثابتة.١٩صندوق يتألف من الموظفيمالك إن -٧٠١

ألف يورو٧٧٠,٩١الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من

.)١-مدير تنفيذي (من الرتبة مدالصندوق يدير-٧٠٢

يتوىل املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكتب )٢-موظف تنفيذي معاون (من الرتبة ف-٧٠٣
التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي الدعم إىل جملس إدارة الصندوق، وإىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي، وإىل 
املوظف املعين بالشؤون املالية، وإىل املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان. إن للموظف التنفيذي 

، األموالاملعاون دورًا ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية، واالتصاالت، والنشاط الدعوي، ومجع 
مبا يف ذلك تدبر العالقة مع أصحاب الشأن الرئيسيني الرفيعي املستوى املعنيني بالصندوق وإعداد وتنفيذ 

االجتماعي وغريها من املنابر، وتنظيم االتصاالت من خالل املوقع الشبكي للصندوق، ووسائط التواصل 
ال العام وترفد زيادة تعبئة التربعات واهلبات اخلاصة. الفعاليات اليت تفيد يف زيادة بروز الصندوق للعيان يف ا

. يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس إدارة الصندوق وأمانته املشورة )٤-مستشار قانوين (من الرتبة ف-٧٠٤
يما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن إطار مهميت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي القانونية التخصصية ف

املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك، على سبيل الذكر ال احلصر، إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى 
ذ التعويضات املمنوحة جرباً لألضرار احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين لتنفي

يئ ملا يلي: بناًء على أوامر صادرة عن احملكمة. ذه الوظيفة روجعت لكي  املزيد من ‘١’إن املهام املنوطة 
أداء املستشار القانوين ‘٢’تكامل املهام واملسؤوليات املنوطة باملستشار القانوين مع العمل الربناجمي للصندوق؛ 

واخلرباء نياملقاولمع شركاء الصندوق يف التنفيذ، و ماخلدمات، مبن فيهمقدِّميمع عاملختصصًا يف التدورًا أكثر 
القطاعني العام االتفاقات مع اجلهات املاحنة من يف و اجلهات، هذهتدبر شؤونويف ، نياالستشاري
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إللغاء وظيفة املوظف الرئيسي املعين الوظيفي للمدير التنفيذي، نتيجةً النائب االضطالع بدور ‘٣’واخلاص؛ 183
.)٥-بالربامج (من الرتبة ف

يعملون يف املكاتب امليدانية يف كمباال (أوغندا) وبونيا (مجهورية )٤-ثالثة مديري برامج (من الرتبة ف-٧٠٥
فيما الكونغو الدميقراطية) وأبيجان (كوت ديفوار). وقد ُصنِّفت هذه الوظائف حبيث جتسِّد املسؤوليات املزيدة

يتعلق بتصميم برامج الصندوق يف إطار املهمتني املنوطتني به يف إطار واليته واإلشراف على إدارة هذه الربامج، 
وذلك نتيجة إللغاء وظيفة املوظف الرئيسي املعين بالربامج وأيلولة صالحية اختاذ القرارات املتصلة بالربامج إىل 

رة أمام املدير التنفيذي. وقد ُعزِّز تدبر الربامج اخلاصة باحلاالت سهراً مديري الربامج، الذين يكونون مسؤولني مباش
على مراقبة اجلودة يف عني املكان (رصد النتائج، وتقيد شركاء الصندوق مبقتضيات مهمته املتمثلة يف املساعدة، 

عيدين املايل واإلداري، والتماسك الربناجمي بني شركائه يف التنفيذ (النهوج والنتائج)، ورصد املمارسات على الص
والقدرة على التحرك حيال األخطار كما ُمتيَّز يف إطار الصندوق اخلاص بتدبر األخطار: ما يتصل باحلالة (مثل 
تمعات احمللية من املشاريع وتعويضات  األمن وانتقاء الشركاء) وما يتصل بالسياق (مثل أداء الشركاء، وموقف ا

هتمام بسمعة الصندوق لدى أصحاب الشأن احملليني)، وإعداد برامج جرب األضرار. جرب األضرار، والتوعوية واال
فتعزيز إدارة الربامج حبسب احلالة يتيح ملوظفي تدبر برامج الصندوق العاملني حمليًا التحرك احلاسم وعلى حنو 

خيص جودة تقدمي اخلدمة مستنري يف مراقبة تنفيذ برامج الصندوق؛ كما يتيح مساءلتهم أمام قيادة الصندوق فيما 
بالنيابة عن الصندوق، مبا يف ذلك إدارة املشاريع، ورصد نتائج املشاريع ونواتج الربامج، وحتقيق هذه النتائج 

والنواتج.

األموالالوعي ومجع ذ. يتالزم شح)٣-وبربوز الصندوق للعيان (من الرتبة فاألموالموظف معين جبمع -٧٠٦
. هوغاياته وحتقيق رسالتهالصندوق يف إطار واليتبة طجناز املهام املنو قوى إلأساسًا سياسيًا وماليًا أتضافرمهاليؤيت 

إىل اص من القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها الصندوق تنويعًا اسرتاتيجياً، لكي إيراداتمصادرتنويع ف
الوعي وتنمية املوارد ذداخلية. فشحالربة توفر اخل، جيب أن ينبين علىطراف املاحنة املتزايدة العددالدول األجانب

وقد .ة يف جمال تدبر العالقات اخلارجيةيصصختبطتان من مهام الصندوق تستلزمان قدرة اساسيتان مرت أمهمتان 
متت مواءمة عملية توظيف من يشغل هذه الوظيفة مع عملية إعادة تنظيم الصندوق االستئماين.

سيعزِّز اإلشراف املايل، واإلبالغ، واملراقبة، والتقيد )٣-املالية (من الرتبة فموظف معين بالشؤون -٧٠٧
باملعايري ضمن نطاق الصندوق وفيما يتعلق بالشركاء يف التنفيذ، مبا يف ذلك إدارة نظام تدبر املنح يف إطار نظام 

) اخلاص بالصندوق ومواصلة تطويره.SAPختطيط املوارد املؤسسية (

سيقدِّم تقارير إىل املوظف الرئيسي املعين )٣-اقبة الربامج وتقييمها (من الرتبة فموظف معين مبر -٧٠٨
بالربامج. إن املوظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها سيؤدي دورًا حموريًا يف تنسيق الربامج، ورفع التقارير إىل املدير 

واإلشراف على مجيع أنشطة مراقبة الربامج التنفيذي أو إىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي حبسب التفويض،
وتقييمها واإلبالغ عنها، وتنسيق ما يُقدَّم إىل برامج الصندوق من الدعم التقين واإلداري واإلجراءات ذات الصلة.

يعمل يف الهاي. يرفع املوظف املعاون املعين بالربامج )٢-موظف معاون معين بالربامج (من الرتبة ف-٧٠٩
ظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها، متوليًا مسؤولية دعم إعداد برامج الصندوق يف إطار مهمتيه التقارير إىل املو 

املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلد احلالة املعين، واإلشراف على هذه الربامج، واإلبالغ عن 
ة مع مديري الربامج واملوظفني املعاونني نتائجها. وسيكون للموظف املعاون املعين بالربامج عالقات عمل مباشر 

املعنيني بالربامج يف امليدان العاملني يف املكاتب امليدانية، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. 
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وسيكون للموظف املعاون املعين بالربامج صلة وظيفية باملوظف املعين بالشؤون املالية لإلبالغ عن األمور املتعلقة 184
شؤون الربامج. وسيشرف املوظف املعاون املعين بالربامج على وظائف الدعم اإلداري يف أمانة الصندوق. بتدبري

لعمليات التقييم (مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة) -ويدعم شاغل هذه الوظيفة وضع األطر الربناجمية 
لكي يتسىن للصندوق التحرك إزاء األذى - ار) وملشاريع خطط التنفيذ (مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضر 

ين عليهم يف اجلرائم اليت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة. ومن النواتج ذات الصلة  الذي يعاين منه ا
البحوث التحضريية وتوظيف اخلرباء على النحو املطلوب. كما ييسر شاغل هذه الوظيفة حتقيق النجاعة والفعالية 

ا الصندوق، واإلبالغ الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن والشفافية يف عمل يات التدخل الربناجمية اليت يقوم 
ذه النتائج على حنو مالئم. نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني 

يعملون يف بونيا جبمهورية الكونغو )٢-ستة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف-٧١٠
)، وكمباال، وأبيجان، وبْنغي، ونريويب. إن املوظف املعاون املعين بالربامج يف امليدان لدى أمانة ٢الدميقراطية (

الصندوق يعمل يف امليدان، ويرفع تقاريره إىل مدير الربامج، ويتوىل املسؤولية عن دعم إعداد برامج الصندوق يف 
املساعدة يف بلد احلالة، وعن اإلشراف على هذه الربامج. وتتمثل إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي 

األهداف من الوظائف املعنية فيما يلي: أن يدعم شاغلوها العمليات اليومية واإلشراف فيما خيص املشاريع 
الً املندرجة يف إطار برامج الصندوق ضمن نطاق واليتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة دعمًا فعا

ين عليهم وللمستجدات يف احلالة املعنية؛ أن يسهر شاغلوها على عمل   وناجعًا ومستجيبًا حلقوق واحتياجات ا
كل من شركاء الصندوق يف التنفيذ وفقًا لوظيفته ولعقد اخلدمة ذي الصلة، وعلى حنو يتوافق مع خطة قياس أداء 

م املناسبة وعن الرقابة املالية؛ أن يكتشف شاغلوها يف الصندوق، مبا يف ذلك اإلبالغ عن أنشطة الرصد والتقيي
الوقت املناسب تدين أداء الشركاء يف التنفيذ؛ أن يدعم شاغلوها انتقاء الشركاء يف تنفيذ برامج الصندوق باملشاركة 
يف تنفيذ إجراء شفاف للمقاولة؛ أن يعمل شاغلوها جلعل أصحاب الشأن يف احلالة املعنية حييطون بربامج 

لصندوق اخلاصة جبرب األضرار وبتقدمي املساعدة ضمن إطار نظام روما األساسي، ويف سياق احلالة املعنية، ا
ا. ويقدِّرون هذه الربامج ويعلون من شأ

يعملون يف الهاي.رأ)-رأ) ومساعدان إداريان (من الرتبة خ ع-مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع-٧١١

يوروألف٧٣١,٢نالموارد غير المتصلة بالعاملي

املوارد غري املتصلة يف املئة). وتلزم ٢٨,٢(يوروألف١٦٠,٧املطلوب على زيادة مقدارها املبلغينطوي -٧١٢
التدريبة وتكاليف اخلدمات التعاقديوتكاليف الضيافةوتكاليف رالسفمن أجل سد تكاليف بالعاملني

العتاد.وتكاليف األثاث و اللوازم واملوادوتكاليف العامةالنفقات التشغيلية و نياخلرباء االستشاريوتكاليف 

ألف يورو٣٢٠,٣السفر

يلزم بصورة وهو يف املئة)،٥٠,١يورو (آالف١٠٦,٩امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -٧١٣
(مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار) وبالعمل من الربناجميةساسية فيما يتعلق بأنشطة الصندوق أ

ويعزى قسط كبري من هذه الزيادة األموال، وباملبادرات املتصلة مبجلس إدارته.لعيان ومجع الصندوق لبروز أجل 
إىل األنشطة املتعلقة مبهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار.
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تكاليف و لقاءات أعضاء جملس إدارة الصندوق وأسفارهم إىل امليدان،تكاليف املبلغ املطلوب بوسُتسد-185٧١٤
(أعضاء جملس اإلدارة، صندوقالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن امع اجلهات املاحنة وغريهاللقاءات

وال، األملعيان ومجع الصندوق لبروز تكاليف العمل من أجل و واملدير التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم)،
يف تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج والتواصل مع الشركاء وتكاليف تصميم وتنفيذ برامج جرب األضرار، و 

.وي ملوظفي الصندوقنواالجتماع السبالربامج،ذوي الصلة الشأنصحاب أسائر و والسلطات التنفيذ

آالف يورو٣,٠الضيافة

لسد تكاليف يف املئة)، وهو يلزم٢,٠يورو (ألف٠,٥مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٧١٥
للصندوق.سياق تدبر العالقات اخلارجيةيف الغريالتواصل مع

ألف يورو٢٢٠,٠اخلدمات التعاقدية

يف املئة). إن املخصَّصات للخدمات ٤١,٩يورو (ألف٦٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧١٦
ألف يورو)، وتكاليف منيطة براجميات ٤٠,٠(تكاليف الطبع اخلارجي يف امليدان ويف املقر لسدالتعاقدية تلزم 

SAP) وتكاليف إعداد ، ألف يورو)٤٥,٠اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال
، ألف يورو)٤٠,٠وتكاليف إجيار السيارات (،ألف يورو)٧٥,٠الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال (

ألف ٣٥,٠آالف يورو)، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق (٥,٠وأتعاب مراجع احلسابات اخلارجي (
.ألف يورو)٢٠,٠الفرنسية اليت يتوالها مرتمجون خارجيون (-وتكاليف الرتمجة اإلنكليزية يورو)، 

ألف يورو٣٤,٩التدريب

لتلبية احتياجات املوظفني يف املئة) ٦١,٦يورو (ألف١٣,٣مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة -٧١٧
احلاليني واملتعاقد معهم حديثاً، يف الهاي ويف املكاتب امليدانية ضمن البنية اجلديدة ألمانة الصندوق، إىل 

التدريب.

يوروألف١٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

يف املئة). ويلزم اخلرباء ١٧,٢يورو (ألف٢٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧١٨
ألف يورو)، وتواُصل الصندوق وعالقاته ٣٠,٠االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقرير/املقرتح املتعلق بالربامج (

ألف يورو).٤٥,٠ألف يورو) ، وإسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار (٤٥,٠اخلارجية (

يوروألف٢٠,٠النفقات التشغيلية العامة

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو ُيطلب لتحمل تكاليف إجيار مرافق لالجتماعات وحلقات العمل اليت -٧١٩
ستعقد يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار، ولسد تكاليف مواد 

اتصال وتكاليف إرسال بالربيد.
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يوروآالف٣,٠اللوازم واملواد186

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من املستهَلكات -٧٢٠
املكتبية.

يوروآالف١٠,٠والعتاداألثاث

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب وهو يلزم لسد تكاليف شراء عتاد وأثاث ُحيتاج إليهما يف املكاتب امليدانية -٧٢١
القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار.
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٢٠١٧البرنامج الرئيسي السادس: الميزانية المقترحة لعام :٤٣الجدول187

٢٠١٧مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي السادس:٤٤الجدول

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٧٧٣,٠٨٠٢,٨١٠٣,٩١املوظفون من الفئة الفنية ٥٧٥,٨

١٩٥,١١٩٥,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٧٩,٢٨٧٩,٢٩٦٨,١٨٠٢,٨٨٢,٩١ا ٧٧٠,٩

١٠٠,٠-٣٤٥,٩-١٨٥,١١٨٥,١٣٤٥,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر  ١٠٠,٠-٣٤٥,٩-١٨٥,١١٨٥,١٣٤٥,٩تكاليف العاملنيا

٢٢٧,٤٢٢٧,٤٢١٣,٤١٠٦,٩٥٠,١٣٢٠,٣السفر
٢,٦٢,٦٢,٥٠,٥٢٠,٠٣,٠الضيافة

١٨٩,٠١٨٩,٠١٥٥,٠٦٥,٠٤١,٩٢٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
١٣,١١٣,١٢١,٦١٣,٣٦١,٦٣٤,٩التدريب

١٧,٢١٢٠,٠-٢٥,٠-٤٥,١٤٥,١١٤٥,٠اخلرباء االستشاريون
٢٠,٠٢٠,٠النفقات التشغيلية العامة

١,٥١,٥٣,٠٣,٠اللوازم واملواد
١٠,٠١٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤٧٨,٧٤٧٨,٧٥٧٠,٥١٦٠,٧٢٨,٢٧٣١,٢ا
١المجموع ٥٤٣,٠١ ٥٤٣,٠١ ٨٨٤,٥٦١٧,٦٣٢,٨٢ ٥٠٢,١

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

عليهم

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٢٥-٣--١١-١---الوظائف القائمة
١١١٤-١٣-٣٢٨-----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٣١٩-١٦-٤٣٨-١---المجموع
المساعدة المؤقتة العامة وظائف 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٦٦٧,٥-١,٥--١,٥------الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

٦٦٧,٥-١,٥--١,٥------الوظائف احملوَّلة
--------------المجموع
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الدولة المضيفة: قرض٢-السابعالبرنامج الرئيسي-زاي188

المقدِّمة

قبلت اجلمعية عرض الدولة املضيفة منحها قرضاً خاصاً مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه٢٠٠٨يف عام -٧٢٢
.)٧١(املئةيف٢,٥سنة مبعدَّل فائدة يبلغ ٣٠مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها ٢٠٠حىت 

ة لعام عتمدأنشأت احملكمة، يف إطار ميزانيتها امل، )٧٢(وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة وتلبيةً -٧٢٣
تستلمهادفع على مبالغ القرض اليت ع أن تُ الفائدة املتوقَّ مقدارلإلبالغ عن ٢-، الربنامج الرئيسي السابع٢٠١١

.احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة ٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعترتتبال و -٧٢٤
.)٧٣(أو اليت مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليهاالواحدة

موعداملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يفاالتفاقوينص -٧٢٥
سنة تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة عليها للدولة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق (أي 

.)٧٤(عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلغ قد ُيسَند إىل السنوات التقوميية السابقةاملضيفة

املبالغ تحبمل تأخذ خبيار الدفعة الواحدة، سُ وبغية تقليل مبلغ الفائدة الذي تدفعه الدول األطراف اليت -٧٢٦
ص عدد األيام اليت تستحق عنها الفائدة إىل حده األدىن من خالل تقييم دقيق لِّ قُـ كما من القرض بصورة شهرية.  

.لالحتياجات إىل السيولة النقدية

ميكن فيها للدول األطراف ل إىل ختفيض آخر ملبلغ الفوائد املستحقة من خالل متديد الفرتة اليت صِّ وُ قد تُـ و -٧٢٧
اية عام مرحلة اإلنشاء طيلةأن تأخذ خبيار الدفعة الواحدة ١٥وأن تسدِّد هذه الدفعة حبلول ٢٠١٤حىت 

.٢٠١٦حزيران/يونيو٢٩د الحقاً حىت علم بأن األجل األخري الذكر ُمدِّ ، مع ال٢٠١٥حزيران/يونيو

أثر ذلك على السنوات املقبلة.ويبنيَّ يف اجلدول أدناه مبزيد من التفصيل -٧٢٨

لد،)ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... السابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)٧١( ٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1لقرار االثالث،اجلزءاألول،ا
واملرفق الثاين.

لد الثاين، اجلزء ألف، القسم زاي.ICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... )٧٢( )، ا
لد،)ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨... السابعةالدورة... الرمسيةالوثائق)٧٣( .الثالث، املرفق ICC-ASP/7/Res.1لقرار االثالث،اجلزءاألول،ا
، ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املربم بني دولة هولندا (وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاالتفاق)٧٤(

.١-٦الفقرة 
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(*)المقبلة (باليوروات)على مدى السنوات عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر :٤٥الجدول189

٢٠١٩(*)٢٠١٨(*)٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧(*)

دفع الفوائد فقط- ١
١مدفوعات الفوائد ٠٦٠ ٥٩٦٢ ١٨٥ ١(**)٧١٧ ١٩١ ٠٥٠--

أقساط تسديد القرض- ٢
املبلغ املدفوع تسديداً لرأس مال القرض

١(***)--للفوائد املستحقة عنهو  ٧٩٦ ٣(***)٢٥٦ ٥٩٢ ٣(***)٥١٢ ٥٩٢ ٥١٢
١مجموع المدفوعات ٠٦٠ ٥٩٦٢ ١٨٥ ٧١٧٢ ٩٨٧ ٣٠٦٣ ٥٩٢ ٥١٢٣ ٥٩٢ ٥١٢

قد تعدَّل.–أرقام مقدرَّة )*(
.٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠على أساس وقف االقرتاض بتاريخ ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠كانون الثاين/يناير حىت ١مبلغ الفوائد املستحقة عن الفرتة املمتدة من )**(
، مث بتسديد دفعات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١؛ بتسديد دفعة عن نصف السنة املمتد من ٢٠١٦متوز/يوليو ١تسديد مبلغ القرض بدءاً من )***(

عن سنوات كاملة بعد ذلك.

ا القانونية جتاه الدولة املضيفة، أن تسدِّد فوائد-٧٢٩ القرض إثر عملياتإنه يتعنيَّ على احملكمة، وفاًء بالتزاما
يف أجل أقصاه األول من ٢٠١٦سحبها منه. ويستحق دفع الفوائد املستحقة عن النصف األول من عام 

.٢٠١٧شباط/فرباير 

اء عقود استئجار املباين املؤقتة -٧٣٠ . ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠يف وسيبدأ تسديد مبلغ القرض عند إ
للفوائد و املبلغ املستحق تسديداً لرأس مال القرضدفُع ٢٠١٧وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١الفرتة املمتدة من فيما خيصاملستحقة عنه

راف اليت أخذت خبيار مذكرة شفوية إىل كل من الدول األط٢٠١٥وقد أُرسلت يف كانون األول/ديسمرب -٧٣١
لكنها لـّما تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليها،خبيار الدفعة الواحدةتأخذالقرض، أو اليت 

، وُمَقدَّر مسامهتها يف ٢٠١٦يبُـنيَّ فيها ُمَقدَّر مسامهتها يف حتمل الفوائد املستحقة يف النصف األول من عام 
، اليت جيب دفعها ٢٠١٦يف النصف الثاين من عام للفوائد املستحقة عنهو لرأس مال القرضاملدفوعات تسديدًا 

. ٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٢٥حبلول 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٧٢٠٠البرنامج:٤٦الجدول190

٧٢٠٠
قرض الدولة المضيفة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
املساعدة القصرية املدة

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا
السفر

الضيافة
اخلدمات التعاقدية

التدريب
اخلرباء االستشاريون

١النفقات التشغيلية العامة ٠٦٠,٦١ ٠٦٠,٦٢ ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣
اللوازم واملواد

األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٠٦٠,٦١ ٠٦٠,٦٢ ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣

١المجموع ٠٦٠,٦١ ٠٦٠,٦٢ ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣
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آلية الرقابة المستقلة: ٥-السابعالبرنامج الرئيسي-حاء191

المقدِّمة

ايفاجلمعيةأنشأت-٧٣٢ للمادةوفقاً ) املستقلةالرقابةآلية(٥-السابعالرئيسيالربنامج)٧٥(الثامنةدور
وقد اعتمدت اجلمعية . احملكمةيفوجمديةوفعالةمستقلةرقابةتوفريبغيةاألساسيرومانظاممن)٤(١١٢

ا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك يف قرارها  يف دور
ICC-ASP/12/Res.6)وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب مباشر من اجلمعية . )٧٦

إىل سلطتها التقديرية يف التقارير املتلقاة املبلغ فيها عن أو رؤساء أجهزة احملكمة، وجتري عمليات حتقيق استناداً 
حاالت إساءة سلوك أو انتهاك لقواعد احملكمة ولوائحها، مبا يف ذلك القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وقد 

ا مؤّشرات األداءُوضعت  الداخلية بناء على األوقات اليت تستغرقها االستجابة ومعدَّالت إجناز األنشطة، ويفاد 
يف التقرير السنوي الذي تقدمه آلية الرقابة املستقلة إىل اجلمعية.

ألف يورو٥٥٤,٨موارد الميزانية

ى إىل زيادة يف يف املئة) تعز ٧٦,١ألف يورو (٢٣٩,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٣
لسد تكاليف املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة لعمل املكتب بصورة كاملة يف املخصَّصات 

.٢٠١٧عام 

ألف يورو٤٨٦,٧الموارد من الموظفين

املستقلة يف املئة) ألن آلية الرقابة ٨٦,٥ألف يورو (٢٢٥,٨ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٤
ا الثانية عشرة تكملة ٢٠١٧تتوقع اكتمال مالكها من املوظفني خالل عام  . وكانت اجلمعية قد أقرت يف دور

دائمة ملالك العاملني يف آلية الرقابة املستقلة تتألف من ثالث وظائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة 
ا اجلمعية.وال تُقرتح أي تعديالت لتكملة. )٧٧(اخلدمات العامة املالك اليت أقر

ألف يورو٤٨٦,٧الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، واختصاصي رئيسي معين٥-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها (من الرتبة ف-٧٣٥
وقد ُعنيِّ رأ). - )، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٢-)، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤-بالتقييم (من الرتبة ف

، ويُتوقع أن يـَُعنيَّ من يشغلون باقي الوظائف ٢٠١٥الرئيس الدائم آللية الرقابة املستقلة يف الربع األخري من عام 
.٢٠١٦عام وأن يكونوا على رأس عملهم حبلول الربع األخري من 

لد،)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩... الثامنةالدورة... الرمسيةالوثائق)٧٥( .ICC-ASP/8/Res.1القرار الثالث،اجلزءاألول،ا
لد،)ICC-ASP/12/20(،٢٠١٣الوثائق الرمسية ... الدورة الثانية عشرة ... )٧٦( .ICC-ASP/12/Res.6الثالث، القرار اجلزءاألول،ا
. ICC-ASP/12/Res.1املرجع السابق، القرار )٧٧(
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ألف يورو٦٨,١الموارد غير المتصلة بالعاملين192

يف املئة). وُتطلب زيادات يف بند ٢٥,٦ألف يورو (١٣,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٦
السفر وبند اخلدمات التعاقدية وبند التدريب جتسيدًا للواقع املتمثل يف أنه يُتوقع أن يكتمل مالك املكتب من 

. ويُعتزم حتقيق ختفيضات يف النفقات التشغيلية العامة ويف تكاليف األثاث ٢٠١٧املوظفني وأن يعمل طيلة عام 
والعتاد.

آالف يورو١٠,٠السفر

يف املئة). وال َتُسد االعتمادات ٢٩,٩ألف يورو (٢,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٣٧
ما موظف واحد لتقدمي دعم مباشر ألنشطة اإلشراف، زائداً املطلوبة إال تكاليف مهمتني  ميدانيتني يضطلع 

مهمة دعم واحدة.

يوروألف١١,١التدريب

وهو يلزم لسد تكاليف ، يف املئة)٧٠,٨ألف يورو (٤,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها - ٧٣٨
م التقنية والتكفل بإحاطتهم بأفضل املمارسات راممشاركة موظفي املكتب األربعة يف تدريب  إىل ترقية مهارا

وقد استُند يف حساب املبلغ املطلوب إىل االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة . الدولية يف جماالت اختصاصهم
تمع الدويل، وفرص الت دريب الذي يف األتعاب املهنية، وحمافل التدريب بتكاليف خمفضة أو جمانًا ضمن إطار ا

يُوفره مدرِّبون حمليون.

يوروألف٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

مبا أن آلية الرقابة املستقلة غدت عاملة بصورة كاملة فتلزم موارد الستئجار خرباء خارجيني للقيام بأنشطة -٧٣٩
ا. وقد كان عديد مالك آلية الرقابة التحقيق أو التقييم اليت تستلزم االستعانة مبوارد خارجية أو للدعم يف القيام 

ا إليها. ولذا تلزم  املستقلة عند إنشائها متدنيًا نسبيًا بالقياس إىل جمموعة املسؤوليات اإلشرافية الواسعة املعهود 
موارد من اخلرباء االستشاريني لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت ُحيتاج فيها إىل مهارات إضافية حمدَّدة الطابع، وإىل 

اعدة حمليًا يف أماكن املكاتب امليدانية عند اللزوم. إن االستعانة احلصيفة واالسرتاتيجية باملساعدة تقدمي املس
اخلارجية املناسبة ستتيح آللية الرقابة املستقلة أن تبقى متحلية باملرونة، وأن تقلِّل من تكاليف السفر، وأن تستدمي 

لية من الفعالية والنجاعة من حيث التكاليف.قاعدة مالكها من الوظائف الثابتة املّتسمة بدرجة عا

يوروألف٢,٠النفقات التشغيلية العامة

يف املئة)، وهو يلزم لشراء لوازم ومواد ٨٠آالف يورو (٨,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٤٠
فيضًا كبريًا يف مقدار من أجل دعم أنشطة املكتب. فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوفِّرة بالفعل تتيح خت

املصروفات املتوقَّعة.
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يوروآالف٥,٠والعتاداألثاث193

يف املئة)، إذ سبق أن ُتُكبِّدت ٥٠آالف يورو (٥,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٤١
التكاليف املرتتبة على إنشاء املكتب يف بادئ األمر وأن ُحقِّقت الوفورات املمكنة.

٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٥-الرئيسي السابعالبرنامج :٤٧الجدول

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٥-البرنامج الرئيسي السابع:٤٨الجدول

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١٩٥,٩٢١٨,٥١١١,٥٤١٤,٤املوظفون من الفئة الفنية

٦٥,٠٧,٣١١,٢٧٢,٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧٥,٢٧٥,٢٢٦٠,٩٢٢٥,٨٨٦,٥٤٨٦,٧ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٧,٧٢,٣٢٩,٩١٠,٠السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٢٠,٠-٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٦,٥٤,٦٧٠,٨١١,١التدريب

٤٠,٠٤٠,٠اخلرباء االستشاريون
٨٠,٠٢,٠-٨,٠-١٠,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
٥٠,٠٥,٠-٥,٠-١٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥٤,٢١٣,٩٢٥,٦٦٨,١ا
٧٥,٢٧٥,٢٣١٥,١٢٣٩,٧٧٦,١٥٥٤,٨المجموع

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٤-٣-١-١١----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١١٤-٣-١-١١----المجموع
المساعدة المؤقتة العامة وظائف 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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مكتب المراجعة الداخلية: ٦-السابعالبرنامج الرئيسي-طاء194

المقدِّمة

يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته املنهجية -٧٤٢
دف املراجعات اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى جودة تدبر  التهديدات للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. و

والفرص احملتملة (املخاطر)، ويشمل ذلك ما إذا كان معموًال بالسريورات الصحيحة وما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات 
املتفق عليها. كما يقدم هذا املكتب خدمات مشورية بناء على طلب إدارة احملكمة هلا. إنه يرفع تقاريره إىل رئيس 

جلنة املراجعة.

٢٠١٧، والمرامي فيما يخص عام مؤّشرات األداءو ، النتائج المتوّخاة:٤٩الجدول
٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة

١اهلدف 
اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية 
واشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة 
وأطر املراقبة الداخلية وتدبّر املخاطر من خالل أعمال 

املراجعة/إسداء املشورة 

 عدد ما ُجيرى من عمليات املراجعة مقابل عدد
ا الذي تقضي بإجرا ئه خطة أعمال عمليا

املراجعة املقرّة

ست عمليات مراجعة كحد أدىن

ألف يورو٦٩٤,٢موارد الميزانية

تعزى إىل زيادة يف مقدار يف املئة) ١,٨ألف يورو (١٢,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٤٣
.٢٠١٧عمال كامالً يف عام املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني الالزمة لعمل املكتب 

يوروألف٦٥٩,٣الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية حاليًا مما جمموعه أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من -٧٤٤
. وال يطلب املكتب من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠املؤقتة العامة (وظائف املساعدة

.وظائف ثابتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار توفري الوظيفة املشغولة حالياً يف إطار املساعدة املؤقتة العامة

ألف يورو٥٣٦,٥الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

حالياً مالك املوظفني األساسي التايل البيان:ملكتب املراجعة الداخليةإن -٧٤٥
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، الذي يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب اإلدارية، )١-مكتب املراجعة الداخلية (من الرتبة مدمدير -195٧٤٦
املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على عمل املراجعني يف جمال املراجعة. ويهيئ املدير ما ووضع خطة

.رة وتدبر املخاطر وضوابط املراقبة الداخليةيطمئن رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة إىل فعالية وجناعة اإلدا

اللذان ُجيريان عمليات املراجعة، ويسديان )٣-) واملراجع (من الرتبة ف٤-املراجع الرئيسي (من الرتبة ف-٧٤٧
خدمات املشورة، ويضطلعان مبهام إضافية بناء على طلب املدير.

م دعمًا إداريًا إىل الذي يسهم يف إج)٦-املساعد املعين باملراجعة (من الرتبة خ ع-٧٤٨ راء املراجعات ويقدِّ
املكتب (خمصِّصاً للمساعدة يف إجراء املراجعات ثلَثي وقت عمله).

يوروألف١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل يف مكتب املراجعة شهرًا (متطلب مستمر)١٢مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ملدة -٧٤٩
)، هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات ٣-معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة فالداخلية حالياً مراجع 

واالتصال واملراجعة يف جماهلا. إن شاغل هذه الوظيفة يسهم يف وضع خطة املراجعة فيما خيص األنشطة على 
ال، ويسا ند زمالءه يف عملهم على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وُجيري عمليات املراجعة يف هذا ا

كما إن املراجع املعين بتكنولوجيا املعلومات . صعيد مراجعة كل مسألة قد تتصل بتكنولوجيا املعلومات واالتصال
واالتصال يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة فيما خيص تكنولوجيا املعلومات 

واالتصال.

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مبا فيها أمن املعلومات، مكانة متعاظمة يف عمليات احملكمة، وجيب فل-٧٥٠
ا من خالل خطة العمل على صعيد املراجعة. وليس بني املراجعني الذين يشغلون  تناول املخاطر املرتبطة 

ملعلومات واالتصال، الذي يُعترب جماالً الوظائف الثابتة من يتمتع بالكفاءة الالزمة يف جمال مراجعة تكنولوجيا ا
وليس بوسعهم القيام على حنو فعال باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدمة يف إطار املراجعة فيما ختصصياً. 

ال. خيص تكنولوجيا املعلومات واالتصال بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا ا

ألف يورو٣٤,٩نغير المتصلة بالعامليالموارد

وهو يلزم لسد تكاليف السفر يف املئة) ٤,٨يورو (ألف١,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٥١
وتكاليف التدريب.

ألف يورو١١,٥السفر

وهو يلزم لتمكني املكتب يف املئة)، ٢,٥يورو (ألف٠,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٥٢
.يف املكاتب امليدانية وفقاً خلطة عملهمن إجراء مراجعات 
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ألف يورو٢٣,٤التدريب196

يف املئة)، تتأتى عن لزوم موارد إضافية ٨,٨ألف يورو (١,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٥٣
تكنولوجيا املعلومات واالتصال.بلتدريب املراجع اجلديد املعين 

). إن كل مراجعي معايري معهد املراجعني الداخلينيويُعترب تدريب املراجعني بانتظام متطلبًا إلزاميًا (راجع -٧٥٤
مكتب املراجعة الداخلية اخلمسة معتمدون (بناء على توصية قدمها مراجعو احلسابات اخلارجيون يف عام 

ارات، يطلب أن يتابع املراجعون فمعهد املراجعني الداخليني، الذي يصدر شهادات تصديق امله. )٢٠١١
م صاحلة٤٠املصدَّق على متتعهم باملهارات  . وجيب أن ساعة من التدريب (املستمر) كل عام إلبقاء شهادا

م. م وخرب تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني وكفاء

٣,٠ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغًا يقارب ٢٥إطارها وتبلغ كلفة دورة التدريب اليت توفَّر يف-٧٥٥
).ألف يورو١,٤، تضاف إليه تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي (ما يبلغ يف املتوسط آالف يورو

ذا املتطلب القاضي مبتابعة -٧٥٦ ساعة من التدريب ٤٠لقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة للوفاء 
ُنظر يف دورات التدريب اليت تُوفر ضمن احملكمة، وتقدمي العروض يف املؤمترات، ودورات التدريب املستمر. فقد 

اإللكرتوين على اإلنرتنت، واملشاركة يف دورات التدريب يف هولندا فقط. لكن مثة قيوداً على هذه احللول فليس بني 
تشمل دورات التدريب املقدمة يف هولندا موظفي املكتب مثًال من يتكلم اهلولندية إال واحد منهم، بينما ال

باإلنكليزية إال جمموعة حمدودة من املواضيع اليت ال تتناول احتياجات املراجعني املتمرسني. ويدرس املكتب حالياً 
اخليار املتمثل يف االستعانة بدورة التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت املفتوحة للعموم.
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٢٠١٧الميزانية المقترحة لعام : ٦-البرنامج الرئيسي السابع:٥٠الجدول197

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٦-البرنامج الرئيسي السابع:٥١الجدول

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٤٥٦,٧٧,٥١,٦٤٦٤,٢املوظفون من الفئة الفنية

٧٢,٢٠,١٠,١٧٢,٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥١٣,٤٥١٣,٤٥٢٨,٩٧,٦١,٤٥٣٦,٥ا

٦٨,٥٦٨,٥١١٩,٦٣,٢٢,٧١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٨,٥٦٨,٥١١٩,٦٣,٢٢,٧١٢٢,٨ا

٢,٥١١,٥-٠,٣-٢,٩٢,٩١١,٨السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٢٩,٨٢٩,٨٢١,٥١,٩٨,٨٢٣,٤التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٢,٧٣٢,٧٣٣,٣١,٦٤,٨٣٤,٩ا
٦١٤,٦٦١٤,٦٦٨١,٨١٢,٤١,٨٦٩٤,٢المجموع

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

وكيل أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٤-٣--١١-١---الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------الوظائف املستعادة

١١٤-٣--١١-١---موعالمج
المساعدة المؤقتة العامة وظائف 

(معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------موعالمج
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-رابعاً 198

: مكتب رئيس قلم المحكمة٣١٠٠البرنامج -١

ديوان رئيس قلم المحكمة: ٣١١٠البرنامج الفرعي)أ(

واإلرشاد التنسيق و توفري التوجيه ىل رئيس القلم يفإ") الدعم مباشرة القلمم ديوان رئيس قلم احملكمة ("يقدِّ -٧٥٧
أداء وظائفه ه، وال سيما يفشراف عليقلم واإلالدارة إويف ومكاتبه، وأقسامهقلم العب جلميع شُ ياتيجرت االس

على التنسيق السليم ويسهرمنها،وصدوَرهاالقلمشعبإىلاملعلوماتورودَ ديوان رئيس القلم ييسِّرالتنفيذية. و 
كمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني.احملالرفيع املستوى مع سائر أجهزة 

يوروألف٨٣١,١موارد الميزانية

يف املئة. وإذا ُأخذت باحلسبان ١٩,١ألف يورو، أي ١٣٣,٤تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها -٧٥٨
احملكمة، فإن الزيادة يف تكاليف املوظفني، اليت يعوِّضها بصورٍة كاملٍة التدرُُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم 

ألف يورو. وتعزى هذه الزيادة كلها ١٥,٣التكاليف االشتغالية لديوان رئيس قلم احملكمة تشهد زيادة مقدارها 
إىل لزوم السفر إىل نيويورك للمشاركة يف الدورة السادسة عشرة جلمعية الدول األطراف.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣١١٠البرنامج الفرعي:٥٢الجدول199

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١١٠البرنامج الفرعي:٥٣الجدول

٣١١٠
رئيس قلم المحكمةديوان

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٥٧٩,٩١١٧,٥٢٠,٣٦٩٧,٤املوظفون من الفئة الفنية

٧٩,٢٠,٦٠,٨٧٩,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٧١,٦٨٧١,٦٦٥٩,١١١٨,١١٧,٩٧٧٧,٢ا

٦١٨,٠٦١٨,٠املساعدة املؤقتة العامة
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦١٨,٠٦١٨,٠ا

٦٢,٩٦٢,٩٣٤,٦١٥,٣٤٤,٢٤٩,٩السفر
٥,٩٥,٩٤,٠٤,٠الضيافة

٢,١٢,١اخلدمات التعاقدية
١٢١,٦١٢١,٦التدريب

االستشاريوناخلرباء
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٩٢,٥١٩٢,٥٣٨,٦١٥,٣٣٩,٦٥٣,٩ا
١المجموع ٦٨٢,١١ ٦٨٢,١٦٩٧,٧١٣٣,٤١٩,١٨٣١,١

٣١١٠
ديوان رئيس قلم المحكمة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٦-٥١--١١٢--١-الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١٦-٥١--١١٢--١-المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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مكتب الشؤون القانونية:٣١٣٠البرنامج الفرعي)ب(200

القانونية بأداء الوظائف القانونية املنوطة برئيس قلم احملكمة مبوجب النصوص ينهض مكتب الشؤون -٧٥٩
القانونية النافذة يف احملكمة وسائر الصكوك القانونية اليت تنظِّم احملكمة. ويتعلق ذلك بالعمل القضائي للمحكمة، 

لية، ومكانتها القانونية على وجه الذي ينخرط فيه قلمها، والشؤون القانونية اليت ختص احملكمة باعتبارها منظمة دو 
اإلمجال. وإذ يؤدي مكتب الشؤون القانونية هذا الدور املزدوج فإنه يتوىل املسؤولية عن السهر على جودة املواقف 
ا واّتساقها يف شىت أقسام قلم احملكمة وُشعبه (شعبة اخلدمات القضائية وشعبة العمليات اخلارجية  القانونية ووحد

ت اإلدارية)، مبا يف ذلك تنسيق الشبكة القانونية الداخلية. ويتوىل رئاسَة مكتب الشؤون القانونية وشعبة اخلدما
الوكيُل القانوين الذي يتألف فريق إدارة قلم احملكمة منه ومن رئيس القلم ومديري شعبه الثالث.

يوروألف٠٠٣,٢١موارد الميزانية

ألف يورو ٣٠١,٣املطلوبة يف مكتب الشؤون القانونية تبلغ مبلغًا مقداره إن الزيادة اإلمجالية يف املوارد -٧٦٠
ألف يورو وعن زيادة طفيفة يف تكاليف ٢٧٨,٦وتتأتى بصورة رئيسية عن الزيادة يف تكاليف املوظفني البالغة 

وُتطلب .٢٠١٦ألف يورو. ويبقى عدد الوظائف الثابتة يف هذا املكتب كما كان يف عام ٢٢,٧السفر مقدارها 
) تلزم فيما خيص عام ٣-وظيفة واحدة جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ملوظف قانوين (من الرتبة ف

ا ضرورية للسهر على جودِة واّتساِق املوقف القانوين لقلم احملكمة فيما يتعلق بالشؤون القضائية.٢٠١٧ ، إذ أ
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣١٣٠البرنامج الفرعي:٥٤الجدول201

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٣٠البرنامج الفرعي:٥٥الجدول

٣١٣٠
مكتب الشؤون القانونية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

املئويةنسبته مقدارهصندوق الطوارئ
٦١٩,٤١٥٧,٢٢٥,٤٧٧٦,٦املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢٦٣,٦-١,٤-٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٥٢,٣٦٥٢,٣٦٨٤,٤١٥٥,٨٢٢,٨٨٤٠,٢ا

٦٠,٦٦٠,٦١٢٢,٨١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة
املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٦٠,٦٦٠,٦١٢٢,٨١٢٢,٨ا

١١,٤١١,٤٦,١٢٢,٧٣٧٢,١٢٨,٨السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٥,٠-١٢,٩١٢,٩٥,٠اخلدمات التعاقدية
١,١١,١٦,٤٦,٤التدريب

٢,٤٢,٤٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون
٠,٦-٠,٦-النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٧,٢٢٧,٢١٧,٥٢٢,٧١٢٩,٧٤٠,٢ا
٧٤٠,١٧٤٠,١٧٠١,٩٣٠١,٣٤٢,٩١المجموع ٠٠٣,٢

٣١٣٠
مكتب الشؤون القانونية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
جمموع املوظفنيالعامة

الوظائف الثابتة
١١٨-٧-١١٣٢----الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------الوظائف املستعادة

١١٨-٧-١١٣٢----المجموع
المساعدة المؤقتة العامة وظائف 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------موعالمج
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شعبة الخدمات اإلدارية:٣٢٠٠البرنامج-202٢

: مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية٣٢١٠البرنامج الفرعي)أ(

يتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي وعن توفري  -٧٦١
كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. كما إن مدير هذا املكتب يتوىل املسؤولية عن عدد 

سرتاتيجي؛ ومراقبة أداء قلم احملكمة على الصعيد من املهام التنفيذية احلامسة األمهية ومنها ختطيط املوارد اال
والعمل بصفة املنسق املعين بالعالقات بني املوظفني واإلدارة؛ والعمل بصفة املنسِّق املركزي التنظيمي واإلبالغ عنه؛ 

للمشاريع؛ والعمل بصفة املنسِّق املعين بشؤون املراجعة.

يوروألف٧٤٠,٥١موارد الميزانية

يف املئة. وخيص أكثر من نصف ٢٥,٣ألف يورو، أي ٣٥١,٢يشهد مبلغ املوارد املطلوبة زيادة مقدارها -٧٦٢
ألف يورو) اخلدمات التعاقدية. فهذه اخلدمات تلزم لتعزيز مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية يف ٢١٨هذه الزيادة (

د لألمم املتحدة وجتديد املوارد البشرية الذي بنسق التعويضات مبوجب النظام املوحَّ املتعلقة رئيسياً SAPنظام 
يؤخذ فيه مبنصة للخدمة الذاتية خاصة باملوظفني، وللشروع يف مراجعة جتارية لنظام تقييم األداء اإللكرتوين املعمول 

املعين ) للوظيفة اجلديدة للموظف املعاون يوروألف٩٩,٧به يف احملكمة. ومتثِّل تكاليف املساعدة املؤقتة العامة (
) عامالً هاماً ثانياً كامناً وراء هذه الزيادة.٢-بنظم ختطيط املوارد املؤسسية (من الرتبة ف

١٧,٨ونظرًا إىل عدم طلب أي وظائف ثابتة إضافية جديدة فإن الزيادة يف تكاليف املوظفني البالغة -٧٦٣
من املوظفني بعد توظيف من ألف يورو تعزى إىل جتهيز مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية مبالكه الكامل

، وإىل الزيادة الضمنية ٢٠١٦يشغل الوظيفة الشاغرة الذي كان قد أُرجئ وفقًا للنهج التدرُّجي الذي اتُّبع يف عام 
يورو يف بند آالف٨,٠املرتبطة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. ومثة زيادات أخرى منها زيادة مقدارها 

ن" تعزى إىل لزوم اخلربة اخلارجية يف جمال تدبر املخاطر، وزيادة يف بند السفر مقدارها "اخلرباء االستشاريو 
.يورو تلزم رئيسياً من أجل املشاركة يف دورة اجلمعية املقبلة اليت سُتعقد يف نيويوركآالف٤,٨
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٢١٠البرنامج الفرعي:٥٦الجدول203

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢١٠البرنامج الفرعي:٥٧الجدول

٣٢١٠
اإلداريةمكتب مدير شعبة الخدمات 

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٦٨٦,٠٢٦,٣٣,٨٧١٢,٣الفئة الفنيةاملوظفون من 

٢,٢٣٨١,٥-٨,٥-٣٩٠,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٩٢,٥٤٩٢,٥١ا ٠٧٦,٠١٧,٨١,٧١ ٠٩٣,٨

٩٩,٧٩٩,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٩,٧٩٩,٧ا

٧,٢٧,٢٧,٣٤,٨٦٥,٨١٢,١السفر
الضيافة

٤,٢٤,٢٢١٨,٠٢١٨,٠اخلدمات التعاقدية
٥,٠٠,٨١٦,٠٥,٨التدريب

٨,٠٨,٠اخلرباء االستشاريون
٣٠١,٠٢,١٠,٧٣٠٣,١النفقات التشغيلية العامة

٠,٥٠,٥اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١١,٩١١,٩٣١٣,٣٢٣٣,٧٧٤,٦٥٤٧,٠ا
٥٠٤,٤٥٠٤,٤١المجموع ٣٨٩,٣٣٥١,٢٢٥,٣١ ٧٤٠,٥

٣٢١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية

وكيل 
أمني 
عام

أمني عام 
مساعد

-مد
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الثابتةالوظائف 
٦٦١٢-٦-١٣١-١---الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------ائف املستعادةالوظ

٦٦١٢-٦-١٣١-١---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------ظائف القائمةالو 

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------المجموع
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: قسم الموارد البشرية٣٢٢٠مج الفرعيالبرنا)ب(204

يقدم قسم املوارد البشرية اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية إىل مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة، واملديرين، -٧٦٤
واملوظفني وغريهم، بإسدائه املشورة االسرتاتيجية بشأن املسائل واملبادرات املتصلة باملوارد البشرية؛ ووضع 

قة باملوارد البشرية، والتظلمات والشؤون القانونية ذات الصلة، والتعاون يف إدارة شؤون املوظفني، السياسات املتعل
والتخطيط فيما يتعلق مبالك العاملني، وتوظيفهم، وختصيصهم، وإعادة ختصيصهم؛ وإدارة شؤون الوظائف، 

م، ونقلهم؛ وتيسري شؤون العقود، وتصنيفها، وإعادة تصنيفها؛ وأبدال الوظائف اخلاصة، وإحلاق املوظفني، وإعا ر
والرواتب، والتعويضات، واملستحقات، وكشوف الرواتب؛ وشؤون التأمني والتقاعد؛ وتدبر األداء؛ وحل النزاعات؛ 

ودورات التدريب والتعلم.

ألف يورو٣٢٣,٨٢موارد الميزانية

املئة. وخيص تكاليَف املوظفني يف ١٤,٥ألف يورو، أي ٢٩٣,٤تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها -٧٦٥
ألف يورو. ونظرًا إىل عدم طلب أي وظائف ثابتة إضافية ١٨٢,٢قسٌط من هذه الزيادة يقارب ثلثيها، مقداره 

فإن الزيادة املعنية تعزى إىل اإلعمال الكامل للبنية اجلديدة ملالك الوظائف، اليت خضع ٢٠١٧فيما خيص عام 
تدرُّجي يف حشد من يشغل الوظائف الشاغرة. أما الزيادة الكبرية الثانية فتخص للنهج ال٢٠١٦إعماهلا يف عام 

ا تلزم لتدريب شاغلي مناصب اإلدارة . ألف يورو، وستسَّخر خلدمة احملكمة مجعاء٩٣,٣التدريب، وهي تبلغ  إ
ا تلزم لربنامج احملكمة املركزية والقيادة يف احملكمة، والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات، كم

اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم فيها. ومثة زيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف اخلرباء 
االت اليت ال تتيسَّر فيها املوارد واملهارات ضمن ألف يورو١٥,٤االستشاريني مقدارها  تلزم لتوفري خربة يف ا

جمال التأمني من أجل العملية الكربى املتمثلة يف استدراج العروض لرتسية العقد احملكمة، مثل اخلربة اخلارجية يف
املتعلق بربنامج التأمني الصحي للمحكمة، واخلربة اخلارجية يف جمال (إعادة) تصنيف الوظائف.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٢٢٠البرنامج الفرعي:٥٨الجدول205

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٢٠البرنامج الفرعي:٥٩الجدول

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٨٨١,٠١٧٠,٨١٩,٤١املوظفون من الفئة الفنية ٠٥١,٨

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠٢٢,١١١,٤١,١١ ٠٣٣,٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٠٣٨,٣٢ ٠٣٨,٣١ ٩٠٣,١١٨٢,٢٩,٦٢ ٠٨٥,٣

٥٨٥,٠٥٨٥,٠املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٨٥,٠٥٨٥,٠ا

٧,٤٧,٤١٠,٠٠,٥٥,٠١٠,٥السفر
الضيافة

١٤,٧١٤,٧٨,٠٢,٠٢٥,٠١٠,٠اخلدمات التعاقدية
٣٨,٤٣٨,٤٩٤,٧٩٣,٣٩٨,٥١٨٨,٠التدريب

١٥٩,٤١٥٩,٤١٤,٦١٥,٤١٠٥,٥٣٠,٠اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢١٩,٩٢١٩,٩١٢٧,٣١١١,٢٨٧,٤٢٣٨,٥ا
٢المجموع ٨٤٣,٢٢ ٨٤٣,٢٢ ٠٣٠,٤٢٩٣,٤١٤,٥٢ ٣٢٣,٨

٣٢٢٠
قسم الموارد البشرية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

مساعد
-مد
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٩١١٥١٦٢٥--١٢٦----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٩١١٥١٦٢٥--١٢٦----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------ائف احملوَّلةالوظ

--------------المجموع
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: قسم الميزانية٣٢٣٠البرنامج الفرعي)ج(206

يؤّدي قسم امليزانية الدور املتمثِّل يف التكفُّل باإلشراف املركزي القوي على امليزانية ويف تيسري تنسيق -٧٦٦
بلوغ أهدافها املنشودة، ضامنًا يف الوقت نفسه احلد األقصى من النجاعة األولويات االسرتاتيجية للمحكمة بغية 

يف استخدام مواردها. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانيات الربناجمية السنوية وامليزانيات التكميلية الالحقة، 
ن املسائل املتعلقة بامليزانية، ومراقبة تنفيذ امليزانية، وإعداد التوقُّعات ذات الصلة، وإسداء املشورة االسرتاتيجية بشأ

وحتليل ختصيص املوارد. كما يتوىل هذا القسم املسؤولية عن إعداد اإلخطارات باحتمال االستعانة بأموال من 
صندوق الطوارئ، واملعلومات والتقارير املتعلقة بامليزانية والتوقُّعات ذات الصلة اليت تُرفع إىل اإلدارة، وجلنة امليزانية 

، ومجعية الدول األطراف.واملالية

ألف يورو٥٦٨,٥موارد الميزانية

يف املئة. إن قسم امليزانية واحد من ٠,٩آالف يورو، أي ٤,٩تشهد املوارد املطلوبة اخنفاضًا مقداره -٧٦٧
. ولذا فإنه ما من ٢٠١٦األقسام القليلة اليت مل ختضع للنهج التدرجي يف التوظيف لشغل الوظائف الشاغرة لعام 

زيادة يف تكاليف املوظفني مرتبطة بتوظيف من يشغل الوظائف الشاغرة، بل إن املبلغ املطلوب يف هذا البند يشهد 
آالف يورو يف بند تكاليف السفر ٣,٦آالف يورو. وقد عوَّض ذلك الزيادَة البالغة ٨,٥اخنفاضًا صغريًا مقداره 

قبلة اليت سُتعقد يف نيويورك واالجتماع السنوي لشبكة من أجل سد تكاليف السفر للمشاركة يف دورة اجلمعية امل
األمم املتحدة املعنية بامليزانية بغية مواكبة أحدث املستجدات فيما يتعلق بالنظام املوحَّد لألمم املتحدة وسائر 

شؤون امليزانية ذات الصلة باحملكمة.
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٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٣٠البرنامج الفرعي:٦١الجدول

٣٢٣٠
لميزانيةقسم ا

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١,١٣٦٤,٧-٤,١-٣٦٨,٨الفئة الفنيةاملوظفون من 

٢,٣١٩٠,٧-٤,٤-١٩٥,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١,٥٥٥٥,٤-٨,٥-٥٦٣,٩ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١,٥١,٥العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١,٥١,٥ا

٢,٨٣,٦١٢٨,٦٦,٤السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٥,٢٥,٢التدريب

اخلرباء االستشاريون
العامةالنفقات التشغيلية 

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨,٠٣,٦٤٥,٠١١,٦ا
٠,٩٥٦٨,٥-٤,٩-٥٧٣,٤المجموع

٣٢٣٠
الميزانيةقسم 

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٣٦-٣-١-١١----الوظائف القائمة

--------------اجلديدةالوظائف 

--------------الوظائف املستعادة

٣٣٦-٣-١-١١----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------اجلديدةالوظائف 

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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، يف مقرها مجعاءيقدِّم قسم املالية خدمات إدارة مالية من أجل دعم حتقيق جناعة تنفيذ عمليات احملكمة -٧٦٨
لصندوق االستئماين للمجين لالبيانات املالية للمحكمة و بالتنسيق فيما خيص إنه يضطلع. ويف غريه من األمكنة

على حنو فّعال عنها ويـُْبِلغويراقبها، شؤون مجيع أموال احملكمةتدبر ويها،إعدادبو هذه البيانات عليهم وبتوليف
كافة األنشطة يف جمال عن إجراءيتوىل هذا القسم املسؤولية كمااملاحنة.وفقًا ملتطلبات اجلمعية واجلهات 

ومعاملة الُسلف اخلاصة بالسفر والتسويات املتعلقة ، إعداد قسائم تسديد فواتري املورِّدينمبا يف ذلك ،املدفوعات
نة، واحملاسبة ويتوىل هذا القسم مهام أساسية أخرى منها تدبر االشرتاكات املقرَّرة والتربعات، وإدارة اخلزيبه. 

).SAPواإلبالغ املايل ضمن إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية يف احملكمة (

ألف يورو٥٥٤,٩١موارد الميزانية

يف املئة. ويكاد كل هذه الزيادة يعزى ٧,١آالف يورو، أي ١٠٣,٠تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها -٧٦٩
ألف يورو تلزم لسد تكاليف املوظف املعاون اجلديد ٩٩,٧العامة تبلغ إىل زيادة يف تكاليف املساعدة املؤقتة 

) يف إطار املساعدة املؤقتة العامة بغية تعزيز استقرار وظيفة احملاسبة يف احملكمة، ٢-املعين باحلسابات (من الرتبة ف
إعداد البيانات املالية املتوافقة وتقوية الرقابة املالية الداخلية واملضي يف حتسني نظام ختطيط املوارد املؤسسية لتيسري

مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام عمًال مبشروع التوصية ذات الصلة املقدَّمة يف إطار املراجعة اخلارجية 
تلزم لسد يورو ألف١٢,٣للحسابات. ومثة أيضاً زيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية مقدارها 

اجعني اخلارجيني للحسابات، والنفقات اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت تتقاضاها الواليات املتحدة أتعاب املر 
األمريكية من رعاياها، والتقييم االحتسايب اإللزامي فيما خيص البيانات املالية املتوافقة مع املعايري احملاسبية الدولية 

للقطاع العام.



ICC-ASP/15/20

209 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

٢٠١٧انية المقترحة لعام : الميز ٣٢٤٠البرنامج الفرعي:٦٢الجدول209

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٤٠البرنامج الفرعي:٦٣الجدول

٣٢٤٠
قسم المالية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
وما الفئة الفنية 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٣١٣١٧-٤-٢١-١----الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------الوظائف املستعادة

١٣١٣١٧-٤-٢١-١----موعالمج
المساعدة المؤقتة العامة وظائف 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------المجموع

٣٢٤٠
قسم المالية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٤٥٤,١٠,٣٠,١٤٥٤,٤املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢٨٢٦,٦-١٨,٧-٨٤٥,٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٧٥٨,٢١ ٧٥٨,٢١ ١,٤١-١٨,٤-٢٩٩,٤ ٢٨١,٠

٣١٦,٦٣١٦,٦٩٩,٧٩٩,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٦,٥١٦,٥٥,٠٥,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٣٣,١٣٣٣,١٥,٠٩٩,٧١ا ٩٩٤,٠١٠٤,٧

٨,٢٨,٢٣,٤١,٤٤١,٢٤,٨السفر
الضيافة

١٤٠,٣١٤٠,٣٧٧,١١٢,٣١٦,٠٨٩,٤اخلدمات التعاقدية
٩,٦٩,٦٥,٠٥,٠١٠٠,٠١٠,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٠٥,٣١٠٥,٣٦٢,٠٣,٠٤,٨٦٥,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ٢٦٣,٤٢٦٣,٤١٤٧,٥٢١,٧١٤,٧١٦٩,٢بالعاملنيا
٢المجموع ٣٥٤,٧٢ ٣٥٤,٧١ ٤٥١,٩١٠٣,٠٧,١١ ٥٥٤,٩
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خدمة العمالء؛ وتدبر اخلدمات يتوىل قسم اخلدمات العامة املسؤولية عن االستعمال اليومي للمباين، و -٧٧٠
اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات؛ واخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح 

عن تقييم املباين املستأجرة وغريها من مباين يتوىل قسم اخلدمات العامة املسؤولية الكربى، وأعمال االستبدال. كما 
محكمة وصيانة هذه املباين وتكييفها. وعالوة على ذلك يوفِّر هذا القسم، من خالل نشاطه يف املرافق امليدانية لل

جمال املقاولة، سلعًا وخدمات جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها مجيع الربامج الرئيسية للمحكمة. 
ة جمموعة الـَمرَْكبات، والشحن يف املقر ويوفِّر هذا القسم أيضًا خدمات التوزيع، وخدمات سلسلة التموين، وإدار 

مبا يف ذلك الدعم الكامل إليصال الشهود إىل قاعات جلسات ويف أماكن الوجود امليداين؛ والنقل احمللي، 
كما يرتِّب هذا القسم مجيع احملاكمة، والعمليات يف جمال الربيد، وتدبر املمتلكات، واملستودعات يف مقر احملكمة.

ة للعاملني يف احملكمة، وما يتصل به من خدمات استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، األسفار الرمسي
واملهام اإلدارية املتصلة باالمتيازات واحلصانات، وشحن األمتعة الشخصية عند التعيني وعند انتهاء اخلدمة.

يوروألف٦٤٧,١٧موارد الميزانية

يف املئة. ويعزى ذلك بصورة ٣,٧ألف يورو، أي ٢٧٢,٠زيادة مقدارها تشهد املوارد املقرتح توفريها -٧٧١
ألف يورو لسد تكاليف معدات يف املكاتب امليدانية تتمثل يف َمرَْكبات. فكما ٣٢١,٠رئيسية إىل زيادة مقدارها 

كربى لتجديد ُعرضت تفاصيله آنفاً، مثة حاجة ملّحة إىل استبدال معدات تندرج يف عداد رأس املال وإجراء عملية
الـَمرَْكبات يف أماكن وجود املكاتب امليدانية سهرًا على سالمة عمليات احملكمة وجناعتها وأداًء لواجب احملكمة 

ألف يورو، يعزى كلها ٧٨,٠القاضي بالعناية مبوظفيها. ومثة زيادة كبرية ثانية ختص تكاليف املوظفني، مقدارها 
ج متدرِّج جزئياً ٢٠١٦م اخلدمات العامة اليت اتُّبع يف إعماهلا خالل عام إىل إكمال إعمال البنية اجلديدة لقس

وإىل ما يرتبط بذلك من تكاليف نامجة عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. فبعبارة أخرى ال ُيطلب املزيد من 
ألف يورو) ٣٦,٢قتة العامة (الوظائف الثابتة يف قسم اخلدمات العامة. لكن مثة زيادة يف تكاليف املساعدة املؤ 

رأ)، كانت قد أُقّر متويلها ملدة ستة أشهر -ُتطلب لالستمرار على متويل وظيفة عامٍل عامِّ األشغال (من الرتبة خ ع
، إذ يُتوقع أن يتوىل مهام ٢٠١٨بكامله. وستلغى هذه الوظيفة يف عام ٢٠١٧، وتلزم لعام ٢٠١٦يف عام 

مقاوٌل عامٌّ خمتص بالصيانة.الصيانة الوقائية والتصحيحية 

تنطوي على ختفيضات يف املخصَّصات لسد قسم اخلدمات العامة ومن املهم اإلشارة إىل أن ميزانية -٧٧٢
ألف يورو). وتتحقق ١٥١,٣ألف يورو) والنفقات التشغيلية العامة (٣٣,٤تكاليف اخلدمات التعاقدية (

ِل أقساٍط أكثَر مؤاتاة لاحملكمة عالوفورات يف تكاليف اخلدمات التعاقدية بفضل حصول  ى عقود تأمني جتاري مبعدَّ
٥١,٣مما كان مقدَّرًا يف بادئ األمر. أما التخفيض يف املخصَّصات لسد النفقات التشغيلية العامة البالغ مقداره 

مقدار استنادًا إىل٢٠١٦بالقياس إىل عام ٢٠١٧ألف يورو فيعزى إىل إعادة تقييم املتطلبات فيما خيص عام 
من باب االسرتشاد.٢٠١٦املصروفات الفعلية يف النصف األول من عام 
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٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٧٢٧,٣٤٧,٣٦,٥٧٧٤,٦املوظفون من الفئة الفنية

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٩٧,٦٣٠,٧١,٢٢ ٥٢٨,٣
موع الفرعي  ٢لتكاليف املوظفنيا ٧٣٧,٤٢ ٧٣٧,٤٣ ٢٢٤,٩٧٨,٠٢,٤٣ ٣٠٢,٩

٧٧,٥٧٧,٥٣٦,١٣٦,٢١٠٠,٣٧٢,٣املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٩٤,٥٩٤,٥١٢٠,٠١٢٠,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٧٢,٠١٧٢,٠١٥٦,١٣٦,٢٢٣,٢١٩٢,٣ا

٢٠,١٢٠,١٢٠,٩١٢,١٥٧,٩٣٣,٠السفر
الضيافة

١٢,٠٢٤٤,١-٣٣,٤-١٤,٢١٤,٢٢٧٧,٥اخلدمات التعاقدية
٢٥,٠٦,٠-٢,٠-٩,٩٩,٩٨,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
١النفقات التشغيلية العامة ٧٢٢,١١ ٧٢٢,١٣ ٤,٨٣-١٥١,٣-١٧٨,٣ ٠٢٧,٠

٢٤٥,٥٢٤٥,٥٢٢٩,٩١١,٤٥,٠٢٤١,٣اللوازم واملواد
٦٠,٧٢٧,٠٨٧,٧٢٧٩,٥٣٢١,٠١١٤,٨٦٠٠,٥األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٠٧٢,٥٢٧,٠٢ ٠٩٩,٥٣ ٩٩٤,١١٥٧,٨٤,٠٤ ١٥١,٩
٤المجموع ٩٨١,٩٢٧,٠٥ ٠٠٨,٩٧ ٣٧٥,١٢٧٢,٠٣,٧٧ ٦٤٧,١

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٥٠البرنامج الفرعي:٦٥الجدول

٣٢٥٠
قسم الخدمات العامة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع
املوظفني

الوظائف الثابتة
٧٣٣٦٣٩٤٦-١٢١٣----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٧٣٣٦٣٩٤٦-١٢١٣----المجموع
العامة وظائف المساعدة المؤقتة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٠١,٠٠١,٠٠-----------الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------ائف احملوَّلةالوظ

١,٠٠١,٠٠١,٠٠-----------المجموع
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: قسم األمن والسالمة٣٢٩٠البرنامج الفرعي)و(212

ا ومسؤوليها -٧٧٣ يهيئ قسم األمن والسالمة يف مقر احملكمة بيئة ساملة وآمنة ومصونَة مقتضياِت السرية لقضا
املنتَخبني، وموظفيها، واخلرباء، واحملامني، واملتهمني، والشهود، والزّوار، وغريهم. وحيمي هذا القسم أيضًا ممتلكات 

ن خدمات األمن والسالمة إلجراء جلسات احملكمة على حنو آمن وال ويوفِّر ما يلزم ماحملكمة املادية وغري املادية، 
خلل فيه.

ألف يورو٥١٥,٧٥موارد الميزانية

يف املئة. فثمة زيادة يف بند تكاليف ١,٥ألف يورو، أي ٨٠,٦تشهد املوارد املطلوبة زيادة مقدارها -٧٧٤
ألف يورو). بيد أنه ال ُتطلب وظائف ثابتة ٤٢,٣ألف يورو) ويف موارد املساعدة املؤقتة العامة (٨٠,٦املوظفني (

ة. فالزيادات املعنية تعزى إىل كون إعمال البنية جديدة وال وظائف جديدة ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العام
خضع للنهج التدرُّجي وبالتايل إىل تطبيق معدَّل أعلى لشغور ٢٠١٦اجلديدة لقسم األمن والسالمة يف عام 

. وُتطلب الزيادة ٢٠١٧الوظائف، يف حني يُتوقع أن يعود معدَّل الشغور يف هذه البنية إىل مقداره املعتاد يف عام 
ألف يورو، لسد تكاليف اجللسات اإلضافية اليت ٣٧,٤خصَّصات لسد تكاليف العمل اإلضايف، البالغة يف امل

سُتعقد يف القاعتني الثانية والثالثة من قاعات احملاكمة. وميثِّل ذلك اخلياَر األجنع من حيث التكاليف، وهو أقل  
اعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود اجللسات كلفة، على سبيل املثال، من استحداث وظائف إضافية يف إطار املس

قسم األمن والسالمة . واحلال أن زهاء نصف جممل الزيادات فيما خيص ٢٠١٧اإلضافية اليت سُتعقد يف عام 
ألف يورو)، وبند ١٤,١ألف يورو)، وبند اللوازم واملواد (٥٦,٨تعوَّض بتخفيضات يف بند تكاليف السفر (

آالف يورو).١٠,٠(النفقات التشغيلية العامة 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٢٩٠البرنامج الفرعي:٦٦الجدول213

٣٢٩٠
قسم األمن والسالمة

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
الطوارئصندوق 

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٣٦٧,٧٣٥,٧٩,٧٤٠٣,٤املوظفون من الفئة الفنية

٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٦٧,٣٤٥,٠١,١٤ ٠١٢,٣
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥ا ١٩٣,٥٥ ١٩٣,٥٤ ٣٣٥,٠٨٠,٧١,٩٤ ٤١٥,٧

٢٧٢,٤٢٧٢,٤٣١٧,٥٤٢,٣١٣,٣٣٥٩,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٠٨,١٣٠٨,١١٩٣,٤٣٧,٤١٩,٣٢٣٠,٨العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٨٠,٥٥٨٠,٥٥١٠,٩٧٩,٧١٥,٦٥٩٠,٦ا

٣٥,٥١٠٣,٣-٥٦,٨-٢٦٩,٠١١,٩٢٨٠,٩١٦٠,١السفر
الضيافة

٢٣٣,٥٦٣,٠٢٩٦,٥٨٢,٠٨٢,٠اخلدمات التعاقدية
١٠٥,١١٠٥,١١١٦,٧١,١٠,٩١١٧,٨التدريب

اخلرباء االستشاريون
٨,٠١١٥,٠-١٠,٠-١٩٦,٣١٩٦,٣١٢٥,٠النفقات التشغيلية العامة

١٣,٤٩١,٣-١٤,١-٥٧,٦١٦,١٧٣,٧١٠٥,٤واملواداللوازم 
٣,٨٣,٨األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣,٥٥٠٩,٤-٧٩,٨-٨٦٥,٣٩١,٠٩٥٦,٣٥٨٩,٢ا
٦المجموع ٦٣٩,٣٩١,٠٦ ٧٣٠,٣٥ ٤٣٥,١٨٠,٦١,٥٥ ٥١٥,٧

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٩٠البرنامج الفرعي:٦٧الجدول

٣٢٩٠
قسم األمن والسالمة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٤٦٥٦٩٧٢---١٢----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٤٦٥٦٩٧٢---١٢----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٧,٠٠٧,٠٠٧,٠٠-----------الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------ائف احملوَّلةالوظ

٧,٠٠٧,٠٠٧,٠٠-----------المجموع
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: شعبة الخدمات القضائية٣٣٠٠البرنامج-214٣

شعبة الخدمات القضائية : مكتب مدير٣٣١٠البرنامج الفرعي)أ(

االسرتاتيجي لألنشطة يتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية املسؤولية عن السهر على التنسيق -٧٧٥
ا. القضائية للمحكمة وتنسيق تنفيذ أوامر الدوائر وتعليما

ألف يورو٤٦٣,٥موارد الميزانية

آالف ٣,٧تبلغ الزيادة اإلمجالية يف املوارد املطلوبة ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية مبلغًا مقداره -٧٧٦
ألف ١٣,١زيادة يف النفقات التشغيلية العامة مقدارها يف املئة، ويتأتى معظم هذه الزيادة عن٠,٨يورو، أي 

يورو ألغراض تيسري مثول األشخاص الذين صدرت أوامر حبضورهم ("مثوهلم") أمام احملكمة. وجتدر مالحظة أن 
. وال ٢٠١٦ألف يورو. ويبقى عدد الوظائف الثابتة كما كان يف عام ١١,٩ميزانية السفر تشهد ختفيضًا مقداره 

أي وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة.٢٠١٧يما خيص عام ُتطلب ف
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣١٠البرنامج الفرعي:٦٨الجدول215

٣٣١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٠,١٣٦٩,٨-٠,٢-٣٧٠,٠املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢٦٣,٦-١,٤-٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي  ٠,٤٤٣٣,٤-١,٦-٦٠٣,٧٦٠٣,٧٤٣٥,٠لتكاليف املوظفنيا

١٨,٩١٨,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٨,٩١٨,٩ا

٦٠,١٧,٩-١١,٩-٢٧,١٢٧,١١٩,٨السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
٠,٥٠,٥٤,١٤,١التدريب

٣,٦٣,٦٥,٠٥,٠اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
١٣,٣١٣,٣١٣,١١٣,١النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٤٤,٥٤٤,٥٢٤,٨٥,٣٢١,٤٣٠,١بالعاملني
٦٦٧,١٦٦٧,١٤٥٩,٨٣,٧٠,٨٤٦٣,٥المجموع

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣١٠البرنامج الفرعي:٦٩الجدول

٣٣١٠
مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية

وكيل 
أمني 
عام

أمني عام 
مساعد

-مد
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٤-٣-١١--١---الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١١٤-٣-١١--١---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------ظائف اجلديدةالو 

--------------ائف احملوَّلةالوظ

--------------المجموع
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: قسم تدبر األعمال القضائية٣٣٢٠البرنامج الفرعي)ب(216

إن قسم تدبر األعمال القضائية هو املؤمتن على مسك التسجيالت السمعية البصرية إلجراءات احملكمة -٧٧٧
استالَم وتسجيَل وتوزيَع القرارات واألوامر والوثائق الصادرة عن دوائر احملكمة وحماضرها املكتوبة، وهو يتوىل 

واألطراف واملشاركني يف احلاالت والقضايا. ويسهر هذا القسم على إعداد اجلداول الزمنية لإلجراءات اليت تنعقد 
صلة وصل بني األطراف يف قاعات احملاكمة وعلى نشرها عن طريق تدبريه جدوَل أنشطة احملكمة ويعمل مبثابة

واملشاركني والدوائر وأقسام قلم احملكمة ذات الصلة يف مجيع الشؤون املتصلة بتنظيم اجللسات.

ألف يورو٤٣٢,٦٣موارد الميزانية

٨,١ألف يورو، أي ٢٥٦,٥يشهد جمموع املوارد املطلوبة يف قسم تدبر األعمال القضائية زيادة مقدارها -٧٧٨
ألف يورو يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة ٣٣٢,٢معظمها إىل الزيادة املقرتحة البالغة يف املئة، يعزى 

باالجتماعات اليت حيتاج إليها القسم الستئجار خدمات معدِّين للمحاضر بالكتابة املختزلة دعمًا للجلسات اليت 
عة ثالثة تنعقد فيها اجللسات ملدة يومًا وقا٤٤٠تعقد يف قاعتني من قاعات احملاكمة العاملة بصورة كاملة ملدة 

؛ ٢٠١٦. ويبقى عدد الوظائف الثابتة يف هذا القسم كما كان عليه يف عام ٢٠١٧ستني يومًا إضافيًا يف عام 
ألف يورو خيص معظُمها إكماَل إعمال البنية اجلديدة لقسم تدبر األعمال ٦٩,٨وعليه فإن الزيادة البالغة 
ألف يورو يف ١٤٦,٠ج متدرِّج جزئياً. وتتأتى الزيادة البالغة ٢٠١٦هلا خالل عام القضائية اليت اتُّبع يف إعما

املخصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة عن وظيفة جديدة ملدير مشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة 
عمال القضائية يقرتح ختفيضاً ) مطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وجتدر مالحظة أن قسم تدبر األ٤-ف

ألف يورو يف بند اخلدمات التعاقدية بفضل انعدام احلاجة من اآلن فصاعدًا إىل إيكال أعمال ٣٢٠,٠مقداره 
إعداد احملاضر باللغة املختزلة إىل جهات خارجية استكماًال للقدرة الداخلية على ذلك، ما يكاد يعوِّض كل الزيادة 

اخلاصة باالجتماعات.يف بند املساعدة املؤقتة
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٢٠البرنامج الفرعي:٧٠الجدول217

٣٣٢٠
قسم تدبر األعمال القضائية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ٣٣٨,٥٨٠,٧٦,٠١ ٤١٩,٢

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠,٩١-١٠,٩-١٧١,٥ ١٦٠,٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٣٣٥,٦٢ ٣٣٥,٦٢ ٥١٠,٠٦٩,٨٢,٨٢ ٥٧٩,٨

٢٣٢,٥٢٣٢,٥٣١٤,٣١٤٦,٠٤٦,٥٤٦٠,٣املساعدة املؤقتة العامة
٣٣٢,٢٣٣٢,٢املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٣٢,٥٢٣٢,٥٣١٤,٣٤٧٨,٢١٥٢,١٧٩٢,٥ا

٢٥,٦٢٥,٦٢٥,١٢٥,١السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٣٢٠,٠-٤٥,٠٤٥,٠٣٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٥,٥٥,٥التدريب

اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

٢٦,٣٣,٤١٢,٩٢٩,٧اللوازم واملواد
٣٨,٩٣٨,٩األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨٢,٩٦٠,٣-٢٩١,٥-١٠٩,٥١٠٩,٥٣٥١,٨ا
٢المجموع ٦٧٧,٦٢ ٦٧٧,٦٣ ١٧٦,١٢٥٦,٥٨,١٣ ٤٣٢,٦

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٢٠البرنامج الفرعي:٧١الجدول

٣٣٢٠
قسم تدبر األعمال القضائية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

ائف الثابتةالوظ
١٥١١٧١٨٣٣-٢١٢-١----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١٥١١٧١٨٣٣-٢١٢-١----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٣,٠٠٣,٠٠٤,٠٠-١,٠٠-١,٠٠-------الوظائف القائمة
١,٠٠---١,٠٠---١,٠٠-----الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

٣,٠٠٣,٠٠٥,٠٠-٢,٠٠-١,٠٠-١,٠٠-----المجموع



ICC-ASP/15/20

20-A-111116 218

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

: قسم خدمات تدبر المعلومات٣٣٢٥البرنامج الفرعي)ج(218

يهيئ قسم خدمات تدبر املعلومات للمحكمة حلوًال وخدمات يف جمال تدبر املعلومات وتكنولوجيا -٧٧٩
املعلومات. ويتصل تدبر املعلومات مبا يلزم من العمل التدبريي والسريورات والتكنولوجيا لتدبر معلومات احملكمة 

على حتديِد وإعماِل ودعِم تطبيقات من قبيل بدءاً من إنشائها ووصوًال إىل إتالفها. وتشتمل تكنولوجيا املعلومات 
)، ونظام حتليل األدلة TRIMونظام "اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق" (SharePointتطبيق التشارك املسمى 

). كما إن قسم خدمات تدبر املعلومات يقوم بإعمال eCourt، ونظام احملكمة اإللكرتونية (Ringtailاملسمى 
تكنولوجيا املعلومات األساسية من أجل االتصاالت، والرتابط الشبكي، وقواعد البيانات، وصيانة حلول وخدمات

وخدمات الربيد اإللكرتوين، جلميع أنشطة احملكمة. مث إن هذا القسم يتوىل املسؤولية عن إدارة أمن املعلومات 
ن ال يطَّلع عليها إال املستعملون واحللول املتعلقة به سهرًا على تدبر املعلومات يف بيئة مصونة األمن، وعلى أ
ا أو إفشائها. املأذون هلم بذلك، وعلى تقليل خماطر حذف املعلومات أو فقدا

يوروآالف٣١٠,١١٠موارد الميزانية

ألف يورو، أي ٨٥٠,١١تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغًا مقداره -٧٨٠
ويرتبط معظم الزيادة املقرتحة بزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني (تكاليف اخلدمات يف املئة. ٢١,٩

ألف ٤٧٦,٠١التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد) مقدارها 
عليها جملس التنسيق من أجل مشاريع تدبر يورو تلزم من أجل إجراء االستثمارات ذات األولوية اليت وافق 

املعلومات اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء ومن أجل توفري القدرة يف جمال األمن. ومن املشاريع املعنية 
استثمارات يف جمال تكنولوجيا املعلومات لتوفري قدرة للمحكمة على ختزين البيانات الالزم للنهوض بأود الزيادة يف 

ا. ويبقى أنشطة جلسات  ا بغية محاية معلوما احملاكمة، وحتسني أمن املعلومات، وحتديث عتاد احملكمة وبرجميا
عدد الوظائف الثابتة كما كان وال ُتطلب يف القسم أي وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. وعليه فإن 

، تتأتى عن إعمال البنية اجلديدة لقلم ألف يورو٣٦٤,١الزيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني، البالغة 
من ختفيضات يف هذا البند على أساس التدرُّج يف إعماهلا.٢٠١٦احملكمة نظراً إىل ما ُأجري يف عام 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٢٥البرنامج الفرعي:٧٢الجدول219

٣٣٢٥
قسم خدمات تدبر المعلومات

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ٧٦٩,١٢٧٥,٩١٥,٦٢ ٠٤٥,٠

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٠٠,٨٨٨,٢٤,٠٢ ٢٨٩,٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٣٥١,٧٤ ٣٥١,٧٣ ٩٦٩,٩٣٦٤,١٩,٢٤ ٣٣٤,٠

٢٤٣,٢٢٤٣,٢املساعدة املؤقتة العامة
١٠,٠١٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٤,٥١٤,٥٢٥,٠١٠,٠٤٠,٠٣٥,٠اإلضايفالعمل 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢٥٧,٧٢٥٧,٧٣٥,٠١٠,٠٢٨,٦٤٥,٠ا

٠,٤٢٤,٧-٠,١-٤٩,٧٤٩,٧٢٤,٨السفر
الضيافة

٢٦٣,٩٢٦٣,٩٢٠٥,٦١٨٢,٢٨٨,٦٣٨٧,٨اخلدمات التعاقدية
٦٨,٧٦٨,٧٦٠,٧٦٠,٧التدريب

اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
٢النفقات التشغيلية العامة ٩٣٨,٣١٠,٤٢ ٩٤٨,٧٣ ٤٧٨,٤٥٣٦,٢١٥,٤٤ ٠١٤,٦

١١٣,٨٢٦,١١٣٩,٩١٥٢,٦٩٠,٤٥٩,٢٢٤٣,٠اللوازم واملواد
٧٥٠,١٧٨,٦٨٢٨,٧٥٣٣,٠٦٦٧,٣١٢٥,٢١األثاث والعتاد ٢٠٠,٣

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤ا ١٨٤,٥١١٥,١٤ ٢٩٩,٦٤ ٤٥٥,١١ ٤٧٦,٠٣٣,١٥ ٩٣١,١
٨المجموع ٧٩٣,٩١١٥,١٨ ٩٠٩,٠٨ ٤٦٠,٠١ ٨٥٠,١٢١,٩١٠ ٣١٠,١

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٢٥البرنامج الفرعي:٧٣الجدول

٣٣٢٥
قسم خدمات تدبر المعلومات

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٦٣٦٥٥-١٩-١٥٦٧----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٦٣٦٥٥-١٩-١٥٦٧----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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: قسم االحتجاز٣٣٣٠البرنامج الفرعي)د(220

إنسانية لألشخاص احملتجزين لدى احملكمة ريثما جتري حماكمتهم يوفِّر قسم االحتجاز ظروفًا ساملة آمنة -٧٨١
يئة بيئة سليمة بدنياً وعقلياً لألشخاص  أو ريثما يُبت يف دعاوى االستئناف يف قضاياهم. ويتمثَّل هدفه العام يف 

نهم بأمر من احملتَجزين يف كل مرحلة من مراحل احتجازهم، بدءًا من نقلهم أول مرة إىل احملكمة حىت اإلفراج ع
ا. احملكمة أو نقلهم إىل دولة تنفيذ العقوبة اليت ُحيَكمون 

ألف يورو٤٨٣,٢٢موارد الميزانية

ألف يورو، أي ٢٩٢,٠فيما خيص قسم االحتجاز مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ الزيادة املقرتحة لعام -٧٨٢
ألف يورو يف ٢٧٦,٠يتمثَّل يف زيادة مقدارها يف املئة. إن املسبِّب الرئيسي للتكاليف يف قسم االحتجاز ١٣,٣

النفقات التشغيلية العامة تتأتى عن النفقات اليت يتكبدها مركز االحتجاز بسبب تقليص وحدة االحتجاز اخلاصة 
باحملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، الذي َيْضَطرُّ قلَم احملكمة إىل سد باقي التكاليف اليت كان يف 

بق يتشاطر حتملها مع احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة. أما عدد الوظائف الثابتة فال يطرأ عليه السا
أي مساعدة مؤقتة عامة.٢٠١٧أي تغريُّ وال ُتطلب فيما خيص عام 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٣٠البرنامج الفرعي:٧٤الجدول221

٣٣٣٠
قسم االحتجاز

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١,١٣٠١,٨-٣,٤-٣٠٥,٢املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢١٢٧,٢-٢,٨-١٣٠,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١,٤٤٢٩,٠-٦,٢-٤٠٨,٦٤٠٨,٦٤٣٥,٢ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

٢,٤٢,٤٣,٩٣,٩السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
١٦,٨١٦,٨التدريب

٥٠,٠٥,٠٥٥,٠٦,٠٦,٠اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهمحمامو  ا
١النفقات التشغيلية العامة ٧٤٩,٨٤٨,٨١ ٧٩٨,٦١ ٧٤٤,٠٢٧٦,٠١٥,٨٢ ٠٢٠,٠

٢,١٢,١٦,٠١,٥٢٥,٠٧,٥اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٨٠٤,٣٥٣,٨١ ٨٥٨,١١ ٧٥٦,٠٢٩٨,٢١٧,٠٢ ٠٥٤,٢
٢المجموع ٢١٢,٩٥٣,٨٢ ٢٦٦,٧٢ ١٩١,٢٢٩٢,٠١٣,٣٢ ٤٨٣,٢

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٣٠البرنامج الفرعي:٧٥الجدول

٣٣٣٠
قسم االحتجاز

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٢٥-٣-٢-١-----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٢٢٥-٣-٢-١-----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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خدمات يف جمال اللغات، منها ترمجة وثائق احملكمة ومراجعتها وحتريرها، اخلدمات اللغويةيوفِّر قسم -٧٨٣
للهيئة القضائية ولألطراف يف اإلجراءات ولقلم احملكمة. كما يوفِّر هذا القسم الرتمجة الشفوية من أجل جلسات 

رات الصحفية، واالجتماعات، وغريها من الفعاليات، يف مقر احملكمة ويف غريه من األماكن. احملاكمة، واملؤمت
وعالوًة على ذلك يشرف هذا القسم على األدوات اللغوية للتأكد من استعمال مصطلحات مّتسقة يف مجيع 

مشرتكة مع وحدة وحدات احملكمة، ويساعد يف حشد الرتامجة امليدانيني، وتدريبهم، واعتمادهم، وذلك بصورة
.اخلدمات اللغوية التابعة ملكتب املّدعي العام

ألف يورو٢١٧,٤٧موارد الميزانية

آالف يورو، ٩٠٤,١مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ الزيادة املقرتحة فيما خيص قسم اخلدمات اللغوية لعام -٧٨٤
ألف يورو يف بند الوظائف الثابتة إىل استعادة التكاليف اليت ١٧٨,٧يف املئة. وتعزى الزيادة البالغة ١٤,٣أي 

جلديدة لقلم احملكمة؛ هذا مع العلم بأنه ال على أساس التدرُّج يف إعمال البنية ا٢٠١٦أُرجئ حتملها يف عام 
ألف يورو يف إطار بند ٦٥٩,٦تطلب أي وظائف ثابتة جديدة. وتقابل الزيادُة الرئيسية طلَب مبلٍغ إضايف مقداره 

يف ثالث السائرةتكاليف املساعدة املؤقتة العامة لسد تكاليف القدرة اإلضافية الالزمة لدعم اإلجراءات االبتدائية 
وى على النحو األجنع بالقياس إىل تكاليفه.دعا

) واحد للغة اإلنكليزية واثنان للغة الفرنسية، ٣-وُيطلب ثالثة ترامجة جللسات احملكمة (من الرتبة ف-٧٨٥
يئة القدرة الالزمة لتوفري اخلدمات املعنية يف اإلجراءات االبتدائية  السائرة ليعمل كل منهما لستة أشهر يف سياق 

) ومساعد لغوي للغة اآلشويل ١-ى. ويلزم ثالثة ترامجة مساعدين جدد للغة اآلشويل (من الرتبة فيف ثالث دعاو 
بغية توفري الرتمجة الفورية إىل لغة املتهم، وملعظم أُْنغوينرر) لدعم اإلجراءات االبتدائية يف قضية -(من الرتبة خ ع

املساندة االشتغالية العامة جلميع أنشطة الدعم رأ) لتقدمي-الشهود. ويلزم مساعد إداري جديد (من الرتبة خ ع
القضائي.



ICC-ASP/15/20

223 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٤٠البرنامج الفرعي:٧٦الجدول223

٣٣٤٠
قسم الخدمات اللغوية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
اليوروات)(بآالف  موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٤املوظفون من الفئة الفنية ٣٩١,٤١٥٧,٥٣,٦٤ ٥٤٨,٩

٥٠٣,٧٢١,٢٤,٢٥٢٤,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف  ٥املوظفنيا ٢٤٨,٧٥ ٢٤٨,٧٤ ٨٩٥,١١٧٨,٧٣,٧٥ ٠٧٣,٨

٥٣٩,٠٦٢,٦٦٠١,٦٥٦٠,٠٦٥٩,٦١١٧,٨١املساعدة املؤقتة العامة ٢١٩,٦
٥٩٣,٨٥٩٣,٨٦٣٩,٨١٢,٥٢,٠٦٥٢,٣املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ١العاملنيا ١٣٢,٨٦٢,٦١ ١٩٥,٤١ ١٩٩,٨٦٧٢,١٥٦,٠١ ٨٧١,٩

١٣٨,٩١٣,٣١٥٢,٢١٣٢,٩١٨,٨١٤,١١٥١,٧السفر
الضيافة

١٢,٦٦٦,١-٩,٥-٧٤,٦٧٤,٦٧٥,٦اخلدمات التعاقدية
١٠٠,٠-٢,٧-٩,٤٩,٤٢,٧التدريب

٠,٥٠,٥٤٦,٧٤٦,٧اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

١٠,٢١٠,٢٧,٢٧,٢اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٣٣,٦١٣,٣٢٤٦,٩٢١٨,٤٥٣,٣٢٤,٤٢٧١,٧ا
٦المجموع ٦١٥,١٧٥,٩٦ ٦٩١,٠٦ ٣١٣,٣٩٠٤,١١٤,٣٧ ٢١٧,٤

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٤٠البرنامج الفرعي:٧٧الجدول

٣٣٤٠
قسم الخدمات اللغوية 

وكيل أمني 
عام

أمني 
عام 

مساعد
-مد
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-عخ رر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٤١١٧٨٤٩-١١٣١٩٨----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٤١١٧٨٤٩-١١٣١٩٨----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٣,٠٠١,٦٧٠,١٨١,٨٥٤,٨٥--٣,٠٠------الوظائف القائمة
٣,٠٠٤,٥٠٠,٠٣٣,٠٤٣,٠٧٧,٥٧-١,٥٠------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

٣,٠٠٧,٥٠١,٧٠٣,٢٢٤,٩٢١٢,٤٢-٤,٥٠------المجموع
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: قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم ٣٣٦٠البرنامج الفرعي)و(224

ين عليهم وجرب يتوىل-٧٨٦ ين عليهم املسؤولية عن أضرارهم قسم مشاركة ا املشاركة يف خمتلف يف مساعدة ا
موالمجين عليهم للكي يتسىنيف امليدان ويقوم هذا القسم بعمليات مراحل اإلجراءات وجرب األضرار.  أن يقدِّ

م  طلبات املشاركة وجرب لتدبريف مقر احملكمة ، وبعمليات يف اإلجراءات فعلياً وأن يشاركوااً قانونيُميَثَّلواوأنطلبا
.األضرار

ألف يورو٦٩١,٧١موارد الميزانية

ين عليهم وجرب أضرارهم مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ الزيادة املقرتحة لعام -٧٨٧ فيما خيص قسم مشاركة ا
ألف يورو ١٧١,٨املئة. وتتصل هذه الزيادة رئيسيًا باملقدار اإلضايف البالغ يف١٨,٤ألف يورو، أي ٢٦٢,٦

) ١-املطلوب يف إطار موارد املساعدة املؤقتة العامة لسد تكاليف موظَفْني قانونيَـْني مساعَدْين (من الرتبة ف
تة أشهر لكل منهم. وتتصل هذه الوظائف بدعم رأ) ملدة س-ومساعَدْين معنيْني بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع

ين عليهم يف قضية  ين عليهم املشاركة فيها إضافًة أُْنغوينعملية مشاركة ا ، اليت يُتوقَّع أن يطلب عدد كبري من ا
ين عليهم الذين طلبوا بالفعل املشاركة يف اإلجراءات، البالغ عددهم  الثابتة . ويبقى عدد الوظائف ٠٠٠٢إىل ا

ين عليهم وجرب أضرارهم، املصنَّفة حاليًا يف  دون تغيري لكن ُتطلب إعادة تصنيف وظيفة رئيس قسم مشاركة ا
.٥-، لكي تصنَّف يف الرتبة ف٤-الرتبة ف
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٦٠البرنامج الفرعي:٧٨الجدول225

٣٣٦٠
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٨٤٥,٩١٣٤,٨١٥,٩٩٨٠,٧املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢٣٨١,٥-٨,٦-٣٩٠,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٢٤٩,٩١ ٢٤٩,٩١ ٢٣٦,٠١٢٦,٢١٠,٢١ ٣٦٢,٢

٤٥٨,٤٣,٥٤٦١,٩١٧١,٨١٧١,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٥٨,٤٣,٥٤٦١,٩١٧١,٨١٧١,٨ا

٢٢,٠٩٣,٤-٢٦,٤-١٠١,٧١٨,٧١٢٠,٤١١٩,٨السفر
الضيافة

١٨,٣٤٧,٠-١٠,٥-٤١,١٢٤,٦٦٥,٧٥٧,٥اخلدمات التعاقدية
٣,٥٣,٥٢,٨٢,٥٨٩,٣٥,٣التدريب

٣٠,٧٣٠,٧١٠,٠١٠,٠اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

٣٣,٣٢,٠-١,٠-١,٧١,٧٣,٠اللوازم واملواد
١,٤١,٤األثاث والعتاد

موع  ١٨,٣١٥٧,٧-٣٥,٤-١٨٠,١٤٣,٣٢٢٣,٤١٩٣,١الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا
١المجموع ٨٨٨,٤٤٦,٨١ ٩٣٥,٢١ ٤٢٩,١٢٦٢,٦١٨,٤١ ٦٩١,٧

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٦٠البرنامج الفرعي:٧٩الجدول

٣٣٦٠
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 

أضرارهم

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٦٦١٦-٢٦١١٠-١----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٦٦١٦-٢٦١١٠-١----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

١,٠٠١,٠٠٢,٠٠-١,٠٠١,٠٠--------الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠١,٠٠٢,٠٠-١,٠٠١,٠٠--------المجموع
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مكتب المحامي العمومي للدفاع: ٣٣٧٠البرنامج الفرعي)ز(226

يف املراحل ميكن أن يُعنيَّ مكتب احملامي العمومي للدفاع لكي ميثِّل املشتبه فيهم مدافعًا عن حقوقهم -٧٨٨
األولية من الدعوى. إنه، يف الوقت نفسه، يساعد أفرقة الدفاع يف التقصي القانوين وتنظيم ملفات القضايا ساهراً 

م على التقيد باآلجال القضائية والرتكيز على املسائل القانونية ذات الصلة. على قدر

ألف يورو٦٦٣,٨موارد الميزانية

ألف ٤٩,٠فيما خيص مكتب احملامي العمومي للدفاع مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ الزيادة اإلمجالية لعام-٧٨٩
يف املئة، وهي تتصل مباشرة بزيادٍة فيما ُيطلب من موارد املساعدة املؤقتة العامة. وال ُتطلب أي ٨,٠يورو، أي 

يورو لتمويل ألف٥٣,٠، لكن يلزم مبلغ مقداره ٢٠١٧وظائف جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة لعام 
) لسنة كاملة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وهي الوظيفة اليت أُقّر ٣-وظيفة املوظف القانوين (من الرتبة ف

ملدة سبعة أشهر.٢٠١٦متويلها لعام 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٧٠البرنامج الفرعي:٨٠الجدول227

٣٣٧٠
للدفاعمكتب المحامي العمومي 

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٠,٩٤٥٢,٤-٤,١-٤٥٦,٥املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢٦٣,٦-١,٤-٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١,١٥١٦,٠-٥,٥-٤٥٩,١٤٥٩,١٥٢١,٥ا

٤٠,٢٤٠,٢٦٩,٨٥٣,٠٧٥,٩١٢٢,٨املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

اإلضايفالعمل 
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٠,٢٤٠,٢٦٩,٨٥٣,٠٧٥,٩١٢٢,٨ا

٦,٩٦,٩٣,٠١,٤٤٦,٧٤,٤السفر
الضيافة

١٠٠,٠-٢٠,٠-٠,٢٠,٢٢٠,٠اخلدمات التعاقدية
٠,٥٠,١٢٠,٠٠,٦التدريب

٢٠,٠٢٠,٠اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

٠,٤٠,٤اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٧,٥٧,٥٢٣,٥١,٥٦,٤٢٥,٠ا
٥٠٦,٨٥٠٦,٨٦١٤,٨٤٩,٠٨,٠٦٦٣,٨المجموع

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٧٠البرنامج الفرعي:٨١الجدول

٣٣٧٠
للدفاعمكتب المحامي العمومي 

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٥-١١٤-١١----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١١٥-١١٤-١١----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------ائف احملوَّلةالوظ

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------المجموع
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: مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم٣٣٨٠البرنامج الفرعي)ح(228

ينيساعدعليهمللمجينالعمومياحملاميمكتبإن-٧٩٠ احملكمةأماماليت تنعقداإلجراءاتيفعليهما
م،اخلارجينياحملامنيمبساندةويقوماجلودة،درجةالعايلالقانوينبتمثيلهمويتكفل دوائرأماموميُثلومساعد
وقد ُعنيِّ حمامون من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة . الطابعحمدَّدةمبسائليتعلقفيمااحملكمة

يف احملاكمات ذات الصلة؛ أُنغوينوقضية ليه غوديهاْغبَـْغبو وابْ وقضية اْنتاَغنداممثلني قانونيني مشرتكني يف قضية 
، وكذلك لتمثيل طاليب جرب األضرار يف الدعوى على مببا.لوبـَْنغاويف إجراءات جرب األضرار يف قضية 

ألف يورو٨٣٣,٠١موارد الميزانية

مبلغًا مقداره فيما خيص مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ٢٠١٧تبلغ الزيادة املقرتحة لعام -٧٩١
. وال ٢٠١٦املئة. وال تغريُّ يف عدد الوظائف الثابتة بالقياس إليه يف عام يف١٥,٨ألف يورو، أي ٢٥٠,٧

أي وظائف جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. وتتصل الزيادة الرئيسية يف امليزانية ٢٠١٧ُتطلب يف عام 
ألف يورو وزيادة يف بند السفر مقدارها ١٤٩,٧الستشاريني مقدارها بزيادة يف املخصَّصات لسد تكاليف اخلرباء ا

ألف يورو، وتلكم موارد تلزم نتيجة لتعيني احملامي العمومي للمجين عليهم بصفة ممثل قانوين مشرتك يف ٤٢,٥
.لوبـَْنغا، وبصفة ممثل قانوين لألشخاص احملتمل أن يستفيدوا من جرب األضرار يف قضية أُْنغوينقضية 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٨٠البرنامج الفرعي:٨٢الجدول229

٣٣٨٠
للمجني عليهممكتب المحامي العمومي 

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
الطوارئصندوق 

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ١٢٨,٥٣٧,٦٣,٣١ ١٦٦,١

٢,٢٦٣,٦-١,٤-٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠٤٤,٢١ ٠٤٤,٢١ ١٩٣,٥٣٦,٢٣,٠١ ٢٢٩,٧

١٣١,٣١٣١,٣٩٧,٤٢,٣٢,٤٩٩,٧املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣١,٣١٣١,٣٩٧,٤٢,٣٢,٤٩٩,٧ا

٧٥,٠٧٥,٠٩٦,٥٤٢,٥٤٤,٠١٣٩,٠السفر
الضيافة

٣٠,٠٢٠,٠٦٦,٧٥٠,٠اخلدمات التعاقدية
التدريب

١١٥,٢١١٥,٢١٥٣,٩١٤٩,٧٩٧,٣٣٠٣,٦اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
١٩,٠٤,٨٢٣,٨١١,٠١١,٠النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٠٩,٢٤,٨٢١٤,٠٢٩١,٤٢١٢,٢٧٢,٨٥٠٣,٦ا
١المجموع ٣٨٤,٧٤,٨١ ٣٨٩,٥١ ٥٨٢,٣٢٥٠,٧١٥,٨١ ٨٣٣,٠

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٨٠البرنامج الفرعي:٨٣الجدول

٣٣٨٠
مكتب المحامي العمومي للمجني 

عليهم

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١١٢-١٢٣٣٢١١----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١١١٢-١٢٣٣٢١١----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------الوظائف القائمة

--------------ائف اجلديدةالوظ

--------------ائف احملوَّلةالوظ

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------المجموع
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: قسم دعم المحامين٣٣٩٠البرنامج الفرعي)ط(230

يتوىل قسم دعم احملامني املسؤولية عن التنظيم املركزي لكل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني -٧٩٢
قلم احملكمة مبثابة املنسِّق فيما خيص مكتَيب احملامي العمومي.كما يتدبر هذا وتنسيق هذه املساعدة، ويعمل يف

ين عليهم، ويهتم  القسم برنامج احملكمة اخلاص باملساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من املدَّعى عليهم وا
جبميع املخصَّصات ألنشطة األجهزة التأديبية يف احملكمة.

ألف يورو٩٤٣,٤٥موارد الميزانية

على ختفيضات يف املوارد املطلوبة يبلغ جمموعها ٢٠١٧تنطوي ميزانية هذا القسم املقرتحة لعام -٧٩٣
يف املئة. ويعزى االخنفاض بصورة رئيسية إىل تطبيق النظام املعدَّل ألجور ١٨,٥يورو، أي ألف٣٤٧,٩١

من نظام ٧٠ة بإقامة العدل (منصوص عليها يف املادة احملامني الذين ميثِّلون موكِّليهم يف قضايا تتعلق جبرائم خملّ 
ين عليهم يف قضية  . وال ُتطلب أي أُْنغوينروما األساسي) وتعيني مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ليمثِّل ا

، طلباً ٢٠١٧وظائف ثابتة جديدة، لكن ُتطلب وظيفة واحدة جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة لعام 
ألف يورو، وهي وظيفة منسِّق ٧٢,٣ضي إىل زيادة يف املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تبلغ يف

رأ) تلزم لضمان االستجابة يف الوقت املناسب جلميع طلبات اخلدمة الواردة من أفرقة -للخدمات (من الرتبة خ ع
األفرقة يف الوقت املناسب. وتعزى الزيادة يف املخصَّصات الدفاع والسهر على تقدمي اخلدمات اليت حتتاج إليها هذه 

٢٠١٦لسد تكاليف الوظائف الثابتة إىل تطبيق النهج املتدرِّج لشغل الوظائف الشاغرة يف هذا القسم خالل عام 
.٢٠١٧اليت تلزم موارد لشغلها يف عام 
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٣٩٠البرنامج الفرعي:٨٤الجدول231

٣٣٩٠
المحامينقسم دعم 

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٥١٤,٣١٥٢,٢٢٩,٦٦٦٦,٥الفئة الفنيةاملوظفون من 

٢,٢٢٥٤,٤-٥,٧-٢٦٠,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٦٧,٥٦٦٧,٥٧٧٤,٤١٤٦,٥١٨,٩٩٢٠,٩ا

٥٠,٠٣١,١٨١,١٧٢,٣٧٢,٣املساعدة املؤقتة العامة
باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٠,٠٣١,١٨١,١٧٢,٣٧٢,٣ا

٣,٢٣,٢١٠,٣٦٠,٤٥٨٦,٤٧٠,٧السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب
١٠٠,٠-٢٠,٠-٢١,٧٢١,٧٢٠,٠االستشاريوناخلرباء 

٣حمامو الدفاع ٠٣٠,٢١ ٨٤٧,٣٤ ٨٧٧,٥٤ ١٨,٨٣-٨٥١,٧-٥٢١,٤ ٦٦٩,٧
ين عليهم ١حمامو ا ٢٣٣,٦١ ٢٣٣,٦١ ٣٨,٧١-٧٦٠,٤-٩٦٣,٢ ٢٠٢,٨

٢,٠٥,٠٢٥٠,٠٧,٠النفقات التشغيلية العامة
اللوازم واملواد

٥,٤٥,٤األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤ا ٢٩٤,١١ ٨٤٧,٣٦ ١٤١,٤٦ ١-٥١٦,٩ ٢٤,٠٤-٥٦٦,٧ ٩٥٠,٢

٥المجموع ٠١١,٦١ ٨٧٨,٤٦ ٨٩٠,٠٧ ١-٢٩١,٣ ١٨,٥٥-٣٤٧,٩ ٩٤٣,٤

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٩٠البرنامج الفرعي:٨٥الجدول

٣٣٩٠
قسم دعم المحامين

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٤٤١٠-٢١٦-١٢----القائمةالوظائف 

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٤٤١٠-٢١٦-١٢----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------القائمةالوظائف 

١,٠٠١,٠٠١,٠٠-----------الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف احملوَّلة

١,٠٠١,٠٠١,٠٠-----------المجموع
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: شعبة العمليات الخارجية٣٨٠٠البرنامج-232٤

شعبة العمليات الخارجية: مكتب مدير ٣٨١٠البرنامج الفرعي)أ(

يتوىل مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية املسؤولية العامة عن مهام قلم احملكمة يف جماالت التعاون، -٧٩٤
والتواصل اخلارجي، ومحاية الشهود، وعمليات التحليل، والعمليات امليدانية. كما ينسق مكتب مدير شعبة 

يف امليدان، مبا يف ذلك إقامة املكاتب امليدانية واستدامتها، وختطيط املهمات.العمليات اخلارجية العمليات

يوروألف٤٢١,٤موارد الميزانية

يف املئة. وإذا أخذت يف ٠,٠ألف يورو، أي ٠,١ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها -٧٩٥
إىل التدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة، احلسبان الزيادة يف تكاليف املوظفني، اليت تعزى بصورة كاملة 

فيعاين أن التكاليف االشتغالية فيما خيص مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية قد اخنفضت يف واقع األمر. أما 
د فيما يتعلق باملوارد غري املتصلة بالعاملني فإن مسبِّب التكاليف الرئيسي فيما خيص هذا الربنامج الفرعي هو بن

السفر، حيث ُتطلب اعتمادات مزيدة لتمكني مدير شعبة العمليات اخلارجية من أداء مهامه املتعلقة باإلشراف 
على املكاتب امليدانية، وتنفيذ القرارات القضائية، والتواصل مع اجلهات اخلارجية الـُمتعاَمل معها من أجل املضي 

يئتها يف امليزانية يف إطار بند النفقات التشغيلية العامة أعيد يف عمليات قلم احملكمة. إن االعتمادات اليت سبق 
ختصيصها فُنقلت إىل بند مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٨١٠البرنامج الفرعي:٨٦الجدول233

٣٨١٠
مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة لعام امليزانية 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٢٣٨,٧٤٣,٤١٨,٢٢٨٢,١املوظفون من الفئة الفنية

٢,٢٦٣,٦-١,٤-٦٥,٠فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣٠٣,٧٤٢,٠١٣,٨٣٤٥,٧ا

املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  العاملنيا

٢٠,٣٥٥,٤٢٧٢,٩٧٥,٧السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
١٠٠,٠-٩٧,٣-٩٧,٣النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
والعتاداألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٥,٦٧٥,٧-٤١,٩-١١٧,٦ا
٤٢١,٣٠,١٠,٠٤٢١,٤المجموع

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨١٠البرنامج الفرعي:٨٧الجدول

٣٨١٠
مكتب مدير شعبة العمليات 

الخارجية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٣-٢--١--١---الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١١٣-٢--١--١---المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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: قسم دعم العمليات الخارجية٣٨٢٠البرنامج الفرعي)ب(234

املهام املنوطة بقلم احملكمة فيما خيص تعاون الدول والعالقات قسم دعم العمليات اخلارجيةيؤدي -٧٩٦
ومساندة املكاتب امليدانية، ودعم تدبر الكوارث، ومجع املعلومات وحتليلها.اخلارجية، وختطيط البعثات، 

يوروألف٢٣٩,١٢موارد الميزانية

يف املئة. وتعزى هذه ١٠,٤ألف يورو، أي ٢١١,١ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها -٧٩٧
باملوظفني. وينطوي مبلغ ما ُيطلب من املوارد غري املتصلة الزيادة بكاملها إىل التدرُّج يف تنفيذ جتهيز قلم احملكمة 

يف املئة، يعزى رئيسيًا إىل إرجاء استثمارات وإعادة ٨,٤آالف يورو، أي ١٠,١بالعاملني على اخنفاض مقداره 
ة ختصيص اعتمادات يف إطار بند اخلدمات التعاقدية. وُتطلب موارد مزيدة يف إطار بند النفقات التشغيلية العام

لسد تكاليف حتليل البيانات والتدريب يف جمال التحليل األمين والتحقيق املايل.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٨٢٠البرنامج الفرعي:٨٨الجدول235

٣٨٢٠
العمليات الخارجيةدعمقسم

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقرتح لعام املقدَّر 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ٤٨٥,٤١٩٨,٧١٣,٤١ ٦٨٤,١

٤٢٢,٦٢٢,٥٥,٣٤٤٥,١املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٠٠٢,٨٢ ٠٠٢,٨١ ٩٠٨,٠٢٢١,٢١١,٦٢ ١٢٩,٢

٥٦٢,٦٢٣,٣٥٨٥,٩املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٦,٨١٦,٨العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٧٩,٤٢٣,٣٦٠٢,٧ا

٠,٢٥١,٩-٠,١-١٧٣,٥٥٤,٥٢٢٨,٠٥٢,٠السفر
الضيافة

٧٦,٩١٥,٠-٥٠,٠-٣٣٩,٢٦٩,٣٤٠٨,٥٦٥,٠اخلدمات التعاقدية
١,٦١,٦٢٠,٠٢٠,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
٨٤٧,٤٩٥,٢٩٤٢,٦٢٣,٠٢٣,٠النفقات التشغيلية العامة

١٠٠,٠-٣,٠-١٤٢,٩٢٨,٨١٧١,٧٣,٠اللوازم واملواد
٢٤٨,١٢٤٩,١٤٩٧,٢األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١بالعاملني ٧٥٢,٧٤٩٦,٩٢ ٨,٤١٠٩,٩-١٠,١-٢٤٩,٦١٢٠,٠
٤المجموع ٣٣٤,٩٥٢٠,٢٤ ٨٥٥,١٢ ٠٢٨,٠٢١١,١١٠,٤٢ ٢٣٩,١

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٢٠البرنامج الفرعي:٨٩الجدول

٣٨٢٠
قسم دعم العمليات الخارجية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الثابتةالوظائف 
٧٧٢٣-١٦-١٣٥٧----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٧٧٢٣-١٦-١٣٥٧----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

كامل)(معاِدالتها بدوام  
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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: قسم المجني عليهم والشهود٣٨٣٠البرنامج الفرعي)ج(236

ين عليهم والشهود قسمإن -٧٩٨ م ،العون والنصحويسديتدابري احلماية والرتتيبات األمنية، يوفِّرا سائر ويقدِّ
ضني ين عليهم والشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من األشخاص املعرَّ إىل اأشكال املساعدة املناسبة 

م.  سهر على أن يو واملساندة، باحلمايةةاحملكمة اخلاصجبرامنفذ يإنه للخطر بسبب إدالء هؤالء الشهود بإفادا
ين عليهم الذين تطلب منهم الدوائر ذلك.  ميُثل أمام احملكمة الشهود وا

ألف يورو٣٤٠,٧١١موارد الميزانية

يف املئة. ويتأتى أكثر ١٠,٦ألف يورو، أي ٠٨٤,٣١ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها -٧٩٩
من نصف هذه الزيادة من التدرُّج يف تنفيذ جتهيز قلم احملكمة باملوظفني. وُتطلب ثالث وظائف جديدة من 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) من أجل العمليات ١,٨٣وظائف املساعدة املؤقتة العامة (
) ملدة عشرة أشهر، ووظيفة رئيس فريق معاون ٣-هي وظيفة رئيس فريق (من الرتبة فامليدانية يف جورجيا، و 

) ملدة ستة أشهر، ووظيفة موظف معاون معين بالقضايا يف امليدان (من الرتبة ٢-(يعمل يف امليدان) (من الرتبة ف
ين عليهم والشهو ٢-ف د يف بند املوارد غري ) ملدة ستة أشهر أيضاً. إن مسبِّبات التكاليف فيما خيص قسم ا

موَّل منهتسألف يورو ٢٧١,٠املطلوب لسدِّها مبلغ مقدارهاملتصلة بالعاملني تتمثَّل يف النفقات التشغيلية العامة 
أهم عمليات احلماية واملساعدة. وقد مت احتواء الزيادة النامجة عن االرتفاع الكبري يف عبء العمل، مبا يف ذلك 

حلالة اجلديدة يف جورجيا، بزيادة فعالية مسارات تسلسل األعمال زيادة حتققت من عبء العمل املتأيت عن ا
خالل التدريب وتعزيز تنظيم ملفات القضايا يف امليدان.
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٨٣٠البرنامج الفرعي:٩٠الجدول237

٣٨٣٠
قسم المجني عليهم والشهود

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

املعتمدة لعام امليزانية 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٣املوظفون من الفئة الفنية ٠١٣,٦٣٦٣,٨١٢,١٣ ٣٧٧,٤

١فئة اخلدمات العامةاملوظفون من ٢٤٩,٧١٥٤,٣١٢,٣١ ٤٠٤,٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٠٦١,٠٣ ٠٦١,٠٤ ٢٦٣,٣٥١٨,١١٢,٢٤ ٧٨١,٤

١املساعدة املؤقتة العامة ٣٤١,٣١ ٣٤١,٣٣٧٧,٣٣٠٢,٠٨٠,٠٦٧٩,٣
٣٦٦,٧٢٦,٤٧,٢٣٩٣,١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٣٤١,٣١ ٣٤١,٣٧٤٤,٠٣٢٨,٤٤٤,١١ ٠٧٢,٤

١السفر ٠٨٥,٧٤٩,٨١ ١٣٥,٥١ ٠,٨١-٩,٢-٠٨٦,١ ٠٧٦,٩
الضيافة

١,٠١,٠اخلدمات التعاقدية
٥٠,٠٢٣,٥-٢٣,٥-٧,٨٧,٨٤٧,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢النفقات التشغيلية العامة ٣٥٧,٢٥١,٤٢ ٤٠٨,٦٤ ١١١,٠٢٧١,٠٦,٦٤ ٣٨٢,٠

١٠,٠٤,٥-٠,٥-٤,٧٤,٧٥,٠اللوازم واملواد
١١,٣١١,٣األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣ا ٤٦٧,٧١٠١,٢٣ ٥٦٨,٩٥ ٢٤٩,١٢٣٧,٨٤,٥٥ ٤٨٦,٩
٧المجموع ٨٧٠,٠١٠١,٢٧ ٩٧١,٢١٠ ٢٥٦,٤١ ٠٨٤,٣١٠,٦١١ ٣٤٠,٧

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٣٠البرنامج الفرعي:٩١الجدول

٣٨٣٠
قسم المجني عليهم والشهود

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

موظفي جمموع 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٤٤٢٥٢٩٦٣-١٣٧٢٣----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

٣٤٤٢٥٢٩٦٣-١٣٧٢٣----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
٢,٠٠٢,٠٠٥,٠٠-٣,٠٠-٣,٠٠-------الوظائف القائمة
١,٨٣---١,٨٣-٠,٨٣١,٠٠------الوظائف اجلديدة

--------------احملوَّلةالوظائف 

٢,٠٠٢,٠٠٦,٨٣-٤,٨٣-٠,٨٣٤,٠٠------المجموع
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: قسم اإلعالم والتوعية٣٨٤٠الفرعي البرنامج)د(238

معلومات دقيقة وآتية يف حينها بشأن مبادئ احملكمة وأهدافها وأنشطتها يوفِّر قسم اإلعالم والتوعية -٨٠٠
موعات معيَّنة من اجلمهور ُتستهدف يف هذا الصدد. فاإلعالم، وال سّيما اإلعالم من خالل  للجمهور العام و

بأنشطتها لدى وسائط التواصل االجتماعي، يأيت يف الطليعة بني اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لشحذ الوعي العام 
، من خالل ما يضطلع به من أنشطة قسم اإلعالم والتوعيةاجلمهور العام وزيادة تقديره هلذه األنشطة. ويسهر 

ين عليهم، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة  القضايا املعروضة على احملكمة باإلجراءات يف إطار توعية ا
القضائية ذات الصلة.

يوروآالف٤٠٤,٨٢موارد الميزانية

يف املئة. وتتأتى هذه الزيادة ٧,٤ألف يورو، أي ١٦٦,٥ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها -٨٠١
بكاملها عن التدرُّج يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. ويعوِّض جزءًا من هذه الزيادة التخفيض الذي يشهده 

يورو، أي ألف٥٤,٥املتصلة بالعاملني الذي ينطوي على اخنفاض مقداره املبلغ املطلوب يف بند املوارد غري 
ا من أجل ١٦,١ يف املئة. وقد حتقق هذا التخفيض باحلد من املصروفات على املواد والفعاليات اليت يستعان 

ت سبق إدراجها يف اإلعالم. وتعزى الزيادتان يف بند اللوازم واملواد وبند األثاث والعتاد إىل إعادة ختصيص اعتمادا
امليزانية يف إطار بند النفقات التشغيلية العامة، ومها تقرتنان بتخفيض مزامن يف إطار بند امليزانية هذا.
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٣٨٤٠
قسم اإلعالم والتوعية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٩٩٩,٢١٦٦,٩١٦,٧١املوظفون من الفئة الفنية ١٦٦,١

٨٩٩,٦٥٤,١٦,٠٩٥٣,٧العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ١١٤,٧٢ ١١٤,٧١ ٨٩٨,٨٢٢١,٠١١,٦٢ ١١٩,٨

٢٨١,٦٢٨١,٦املساعدة املؤقتة العامة
٧,٥٧,٥املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي ٢٨٩,١٢٨٩,١لسائر تكاليف العاملنيا

٨٤,٨٣٨,٦١٢٣,٤٣٣,٩١,٣٣,٨٣٥,٢السفر
١,٠١,٠الضيافة

١٨,٩١٨٠,٨-٤٢,٠-٥٥١,٣٧٨,٩٦٣٠,٢٢٢٢,٨اخلدمات التعاقدية
٧,٠٣,٠٤٢,٩١٠,٠التدريب

اخلرباء االستشاريون
٧٣,٦٢٠,٠-٥٥,٨-٧١,٩٧١,٩٧٥,٨العامةالنفقات التشغيلية

١٠٥,٥١٠٥,٥١٩,٠١٩,٠اللوازم واملواد
٢٩,٥٢٩,٥٢٠,٠٢٠,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٦,١٢٨٥,٠-٥٤,٥-٨٤٤,٠١١٧,٥٩٦١,٥٣٣٩,٥ا
٣المجموع ٢٤٧,٨١١٧,٥٣ ٣٦٥,٣٢ ٢٣٨,٣١٦٦,٥٧,٤٢ ٤٠٤,٨

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٤٠البرنامج الفرعي:٩٣الجدول

٣٨٤٠
قسم اإلعالم والتوعية

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٥١٥٢٦-١١-١٢٣٥----الوظائف القائمة
--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف املستعادة

١٥١٥٢٦-١١-١٢٣٥----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة العامة 

(معاِدالتها بدوام كامل)
--------------الوظائف القائمة

--------------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

--------------المجموع
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المكاتب الميدانية:٣٨٥٠الفرعي البرنامج )ه(240

يئ املكاتب امليدانيةتُنشأ-٨٠٢ ا  يف بلدان احلاالت، حيث تيسِّر عمليات احملكمة وتعمل مبثابة قاعدة هلا. إ
حيز املكاتب والدعم بالـَمرَْكبات من أجل املهمات ومعدات االتصال جلميع العاملني التابعني للمحكمة، واحملامني 

م. أما قدُّ وتشكيُل املكتب امليداين اخلارجيني، والعاملني يف امليدان من موظفي الصندوق االستئماين للمجين عليه
فيتوقفان على املرحلة اليت تكون قد بلغتها األنشطة التحقيقية أو القضائية يف احلالة املعنية وبالتايل يكونان عرضة 

للتغري حبسب االحتياجات امللموسة.

ألف يورو٩٧٣,٥٧موارد الميزانية

يف املئة. ويشهد معظَم ٢٠,٠ألف يورو، أي ٣٣١,٠١مقدارها ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة على زيادة -٨٠٣
ألف يورو) وهي ال ختص إال املوارد اإلضافية الالزمة لتمويل الوظائف ٩٥٨,٥هذه الزيادة بنُد الوظائف الثابتة (

در . وجت٢٠١٦املقّرة للعاملني يف امليدان اليت خضع توظيف من يشغلها للنهج القائم على التدرُّج يف عام 
ألف يورو) يعوِّض كل الزيادات اليت ٦٧٣,٠مالحظة أن تقليص مالك موظفي املكتب امليداين القائم يف كينيا (

ألف يورو)، ما يفضي إىل اخنفاض مقداره ٥٥٤,٢يشهدها بند الوظائف الثابتة يف املكاتب امليدانية األخرى (
ألف يورو يف بند الوظائف الثابتة.١١٨,٨الصايف 

سبِّبات التكاليف فيما خيص املكاتب امليدانية يف إطار بند املوارد غري املتصلة بالعاملني هو إن أهم م-٨٠٤
ا يف امليدان. وتلزم املوارد املعنية بصورة رئيسية لسد  السفر يف مهمات الذي يتأتى عن األنشطة املزيدة املضطَلع 

ين تكاليف بدل املعيشة اليومي للعاملني يف امليدان الذين يقومون مبهمات توعوية أو مهمات تتعلق مبشاركة ا
عليهم يف اإلجراءات، مبا يف ذلك ما يلزم من دعم إمدادي ودعم أمين. وتعوِّض جزءًا من الزيادات فيما خيص 
املكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وأوغندا وجورجيا التخفيضاُت احملقَّقة يف سائر 

رافق امليدانية، وال سّيما التقليص الكبري للمكتب امليداين القائم يف كينيا. كما إن لالرتفاع الكبري يف مقدار امل
راة يف امليدان وإنشاء مكاتب جديدة أثرًا على بند اللوازم واملواد وعلى بند النفقات التشغيلية العامة  األنشطة ا

وقود مولِّدات الكهرباء والـَمرَْكبات دعمًا للمهمات اإلضافية اليت بسبب احلاجة إىل أمور منها شراء املزيد من
. وتعوِّض التخفيضات يف بند األثاث والعتاد جزءاً من الزيادات يف بنود امليزانية األخرى.٢٠١٧سُتجرى يف عام 
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(المقترحة)٢٠١٧(المقرة) ولعام ٢٠١٦في المكاتب الميدانية لعام الوظائف الثابتةلمحة عامة عن جميع:٩٤الجدول241
مجهورية 
أفريقيا 
كوت ديفوارالوسطى

مجهورية 
الكونغو 
موعأوغندامايلكينياجورجياالدميقراطية ا

١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧
١٤٥----١١-٥١١١١١١-رئيس مكتب ميداين من الرتبة ف

١١١١١١٧٧--٣١١١١٢٢-موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات من الرتبة ف
١١١١٦٥-١--١١١١١١رأ- من الرتبة خ عمساعد إداري

١١٥٥------١١١١٢٢رأ-منظِّف من الرتبة خ ع
٢٢٣٣--------١١--رأ- من الرتبة خ عرئيسيسائق

٢٢٢١١٩---٢--٣٣٤٤١٠١٠رأ-سائق من الرتبة خ ع
١١٥٥---١١-٣١١١١١١-موظف معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف

١١٣٤------١١١١١-٢-موظف معاون معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف
١١٦٥---١--١١١١٢٢رأ- من الرتبة خ عباألمن احملليمساعد معين 

ين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية) من الرتبة ف ٢٢٩٧---٢--٣١١٢٢٢٢- موظف ميداين (قسم مشاركة ا
ين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية) من الرتبة خ ع ٢٢١٣١٢---١٢-٢٢٣٣٤٤رأ- مساعد ميداين (قسم مشاركة ا

٣١١١٢٢١٤١٥٨٢٧٧-١٢١٣١٧١٧٢٦٢٦المجموع

(المقترحة)٢٠١٧(المقرة) ولعام ٢٠١٦المساعدة المؤقتة العامة في المكاتب الميدانية لعام وظائف لمحة عامة عن جميع:٩٥الجدول
مجهورية 
أفريقيا 
كوت ديفوارالوسطى

مجهورية 
الكونغو 
موعأوغندامايلكينياجورجياالدميقراطية ا

١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧١٦١٧
-٢---------٢----رأ-منظِّف من الرتبة خ ع

١١١--------١----رأ-سائق من الرتبة خ ع
١١٥٥--١١--١١١١١١رأ- تقين خمتص يف املعلومات وتكنولوجيا االتصال من الرتبة خ ع

١١--١١----------٣-موظف معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف
١---١-----------٢-موظف معاون معين باألمن يف امليدان من الرتبة ف

ين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية) من  ٢١٢--------١----رأ- الرتبة خ عمساعد ميداين (قسم مشاركة ا
١١١٢١٤١٠١٠--١١١١٥١المجموع
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٢٠١٧: الميزانية المقترحة لعام ٣٨٥٠البرنامج الفرعي:٩٦الجدول242

٣٨٥٠
المكاتب الميدانية

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
٢املوظفون من الفئة الفنية ٨٦٥,٢٩٦٥,٨٣٣,٧٣ ٨٣١,٠

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠,٧١-٧,٣-١١٣,٩ ١٠٦,٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٩٧٩,١٩٥٨,٥٢٤,١٤ ٩٣٧,٦

٢٥١,٥٢١٠,٧٨٣,٨٤٦٢,٢املساعدة املؤقتة العامة
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٠٠,٠-٣٠,٠-٣٠,٠العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ٢٨١,٥١٨٠,٧٦٤,٢٤٦٢,٢العاملنيا

١٢٠,٠١١٧,٢٩٧,٧٢٣٧,٢السفر
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٢٠,٣٤,٩٠,٥١ ٠٢٥,٢
١٢,٧١٢,٧التدريب

اخلرباء االستشاريون
٩٨٥,٤٢٠,٨٢,١١النفقات التشغيلية العامة ٠٠٦,٢

٢٠١,٧٦٤,٤٣١,٩٢٦٦,١اللوازم واملواد
٥١,٧٢٦,٣-٢٨,٢-٥٤,٥األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٣٨١,٩١٩١,٨٨,١٢ ٥٧٣,٧
٦المجموع ٦٤٢,٥١ ٣٣١,٠٢٠,٠٧ ٩٧٣,٥

٢٠١٧: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٥٠البرنامج الفرعي:٩٧الجدول

٣٨٥٠
المكاتب الميدانية

وكيل 
أمني عام

أمني عام 
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٤٨٤٨٧٢-٢٤-١٨٣-٣----القائمةالوظائف

١١٥-٤-١١-٢----الوظائف اجلديدة
--------------الوظائف املستعادة

٤٩٤٩٧٧-٢٨-١٩٤-٥----المجموع
وظائف المساعدة المؤقتة 

العامة (معاِدالتها بدوام  
كامل)

٤,٢٥٤,٢٥٥,٢٥-١,٠٠--١,٠٠------الوظائف القائمة
٣,٠٠٣,٠٠٤,٠٠-١,٠٠-١,٠٠-------الوظائف اجلديدة

--------------الوظائف احملوَّلة

٧,٢٥٧,٢٥٩,٢٥-٢,٠٠-١,٠٠١,٠٠------المجموع
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المرفقات243

المرفق األول

المالرأسوصندوق،المقترحةالبرنامجية٢٠١٧عامميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
لعاماالعتماداتوتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٧لعامالعامل

الطوارئوصندوق،٢٠١٧

إن مجعية الدول األطراف،
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") واالستنتاجات ٢٠١٧يف ميزانية عام إذ نظرت 

ا السادسة  ذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") عن أعمال دور والتوصيات املتعلقة 
ا السابعة والعشرين، والعشرين ودور

٢٠١٧الميزانية البرنامجية لعام -ألف

يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان:٠٠٠٢٣٨١٥٠اعتمادات جمموعها توافق على-١

بآالف اليورواتباب االعتماد
١٣اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول ٢٤٣,٧

٤٦مكتب املّدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين ٢٨٠,٢

٧٩قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث ٦٠٣,٠

٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع ٩١٧,٨

١املباينالربنامج الرئيسي اخلامس ٤٥٤,٩

٢أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي السادس ٥٠٢,١

٥٥٤,٨آلية الرقابة املستقلة٥-الرئيسي السابعالربنامج 

٦٩٤,٢مكتب املراجعة الداخلية٦-الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ١٤٧ا ٢٥٠,٧

٢الدولة املضيفةقرض ٢-الربنامج الرئيسي السابع ٩٨٧,٣

١٥٠المجموع ٢٣٨,٠

املباين الدائمة، وسددت هذه بتعلق فيما يدفعة الواحدة الخبيارخذت أاليت األطرافدول الأن بعلمًا حتيط- ٢
البالغة)(قرض الدولة املضيفة٢- السابعتقابل الربنامج الرئيسي اليتشرتاكاتاالر عليها قرَّ الدفعات بكاملها، لن تُ 

؛يورو٣٠٠٩٨٧٢

الربناجمية الذي يتعنيَّ ٢٠١٧ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام االشرتاكاتبأن هذه كذلكعلماً  حتيط- ٣
إىل يورو٠٠٠٢٣٨١٥٠دول األطراف ينخفض من على الرة اشرتاكات مقرَّ أنصبةمبثابة توزيعه
دال؛املبينة يف القسم للمبادئحصص اشرتاكات وفقاً مبثابةوأن هذا املبلغ سيوزع يورو،٧٠٠٢٥٠١٤٧
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املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايل أيضاً على توافق- 244٤

القضائيةاهليئة
مكتب 

املّدعي العام
قلم 

احملكمة
أمانة مجعية 

الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

للمجين عليهم
آلية الرقابة 

املستقلة
مكتب املراجعة 

موعالداخلية ا
١١وكيل أمني عام

١١٢أمني عام مساعد
٢-مد
١٣٣١١١٩-مد
٥٤١٧٢٢١١٤٥-ف
٤٣٣٦٤٣١٤١١٨٩-ف
٣٢٠٧٧٨٥١٣١١٨٧-ف
٢١٢٧١٨٩١٨١١٨٢-ف
١٣٣٥٣٨-ف

موع الفرعي ٣٩٢٣٩٢٤٨٥١٦٣٣٥٥٣ا
١١١٥٣٢٠ر ر- خ ع 
١٢٧٧٣١١٢٣١١٤٠٧ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٧٨٣٢٦٥٣١١٤٢٧ا
٥٢٣١٧٥٧٤١٠١٩٤٤٩٨٠المجموع

٢٠١٧صندوق رأس المال العامل لعام -باء

إن مجعية الدول األطراف
وتأذنيورو، ٠٠٠٦٠٠١١مببلغ مقداره ٢٠١٧حتديد موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر 

لرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية 
.للمحكمة

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة- جيم

إن مجعية الدول األطراف
أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها ٢٠١٧فيما خيص عام تقرِّر-١

على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه 
؛)١(عليها حتديده، معدًَّال وفق املبادئ القائم ٢٠١٨-٢٠١٦على ميزانيتها العادية للفرتة 

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )١(
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فضًال عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص باحملكمة  حتيط علماً، -245٢
كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منوًا قد تقرِّر األمم املتحدة 

.تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

٢٠١٧تمويل االعتمادات لعام -دال 

إن مجعية الدول األطراف
واملدفوعات املناظرة للربنامج املؤقتةبأن مسامهات الدولة املضيفة يف حتمل تكاليف املباين حتيط علمًا 

نصبة أةمبثابه) ستجعل مبلغ اعتمادات امليزانية الذي يتعني توزيعالدولة املضيفة(قرض٢-السابعالرئيسي 
؛يورو٧٠٠٢٥٠١٤٧رة على الدول األطراف ينخفض إىل اشرتاكات مقرَّ 

، يورو٧٠٠٢٥٠١٤٧، متويل اعتمادات امليزانية البالغ مقدارها ٢٠١٧أن يتم، فيما يتعلق بعام تقرِّر
يورو، اليت وافقت عليها اجلمعية مبوجب القسم٠٠٠٢٠٠١١وموارد صندوق رأس املال العامل البالغ مقدارها 

من النظام املايل ٦-٦و٢-٥و١-٥) والقسم باء من هذا القرار، على الرتتيب، وفقًا للبنود ١ألف (الفقرة 
والقواعد املالية للمحكمة.

صندوق الطوارئ-هاء 

إن مجعية الدول األطراف،
الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره ICC-ASP/3/Res.4إذ تذكِّر بقرارها 

الذي طلبت فيه من املكتب النظر يف اخليارات املتاحة ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ٠٠٠٠٠٠١٠
لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل،

ا اللجنة يف التقارير عن  ا احلادية عشرة والثالثة عشرة وإذ حتيط علمًا باملشورة اليت أسد أعمال دورا
والتاسعة عشرة واحلادية والعشرين،

ماليني يورو؛٥,٨بأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالياً حتيط علماً 

مليون يورو؛١,٢تقرِّر جتديد موارد صندوق الطوارئ برفده مببلغ مقداره 

ماليني يورو فيما خيص ٧,٠يتوافق مع حدها األدىن البالغ تقرِّر إبقاء موارد هذا الصندوق عند مستوى 
؛٢٠١٧عام 

اية السنة إىل أقل من  ماليني يورو، ٧,٠تقرِّر أنه ينبغي هلا، إذا اخنفض مقدار موارد الصندوق حبلول 
أن تبت يف شأن جتديد موارده حبيث يبلغ مقدارها املبلغ الذي تستنسبه، على أن ال يقل هذا املبلغ عن 

ماليني يورو؛٧,٠

ماليني يورو يف ٧,٠تطلب من املكتب أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ 
ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.
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البرنامجية المعتمدة ٢٠١٦مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار ميزانية عام -واو 246

ل األطراف،إن مجعية الدو 
إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال ،من النظام املايل٨-٤مبوجب البند ،أنهإذ تدرك

،هاإذن منب

يورو؛٠٠٠٧٥٠١مبلغها املقدَّر زيادًة مقدارها زادت عنبأن تكاليف املباين الدائمة حتيط علماً 

، سد هذه الزيادة يف ٢٠١٦الرئيسية عند انتهاء عام أن يتم، قبل مناقلة األموال بني الربامج تقرِّر 
تكاليف املباين الدائمة بأي فائض يسجَّل يف إطار الربامج الرئيسية؛

ناقلة  املذكورة، مبالتكاليف الزائدة بعد سد القيام،للمحكمةجتيزعة، أن بَ ملمارسة املتَّ ا، وفقكذلكتقرِّر
مل تكن مرتقبة، أو مل يكن األموال بني الربامج الرئيسية إذا تعذر استيعاب تكاليف أنشطة كل ما قد يتبّقى من 

للتكفل برنامج رئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، من املمكن تقديرها على وجه الدقة، ضمن
صندوق الطوارئ.قبل استخداماستنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي ب

رواتب قضاة المحكمة الجنائية الدولية-زاي 

إن مجعية الدول األطراف
عمًال ، قضاة حمكمة العدل الدوليةمع أجور رواتب قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةمواءمة علىتوافق

.ICC-ASP/3/Res.3بالقرار 
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المرفق الثاني247

الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية
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المرفق الثالث248
البرنامجية المقترحة٢٠١٧االفتراضات والمعطيات المتعلقة بميزانية عام 

٢٠١٧املعطى لعام 

موع  ا
للميزانية 
الربناجمية 
الوصفاملقرتحة

(احلالتان األوىل والثانية)، كوت ديفوار، دارفور [بالسودان]، مجهورية مجهورية أفريقيا الوسطى ١١عدد احلاالت١
الكونغو الدميقراطية، جورجيا، كينيا، ليبيا، مايل، أوغندا، جزر القمر

أفغانستان، بورُندي، كولومبيا، غينيا، العراق، نيجرييا، فلسطني، جزر القمر، أوكرانيا٩عدد عمليات التدارس األويل٢

٦عمليات التحقيق الناشطعدد ٣
احلالة الثانية (القضية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا"))؛ مجهورية أفريقيا - مجهورية أفريقيا الوسطى 

)؛ كوت ٣باالكا"))؛ ليبيا (القضية - احلالة الثانية (القضية (ب) (امليليشيا املسماة "أنيت- الوسطى 
ودان])؛ جورجيا؛ دارفور [بالس٢ديفوار (القضية 

١١٠عدد األشخاص املشمولني بربنامج احلماية٤

ين عليهم والشهود مبن فيهم: الشهود املشمولون بربنامج احملكمة  الشهود املشمولون حبماية قسم ا
وبعمليات النقل املساَعد وبعمليات التقييم وبغري ذلك من أشكال الدعم. ويشمل اخلاص باحلماية 

م كيان ليس طرفًا يف القضايا شاهداً من ٤٩هذا الرقم  الشهود املعاد توطينهم دوليًا الذين يعتين 
ين عليهم والشهود ا قسم ا .املعنية وخيضعون ملتابعة مستمرة يقوم 

٥٧٥عدد األشخاص املشمولني باحلماية٥
يف عام من املعقول اعتبار أن عدد األشخاص املشمولني بتدابري احلماية ُحيتمل أن يبقى عاليًا 

ين عليهم والشهود حاليًا ٢٠١٧ شخصاً ٥٧٥. وتشمل احلماية والرعاية اليت يقدمها قسم ا
بلداً.١٤من معاليهم) يف ٤٦٥شهود و١١٠(

ين عليهم الذين يطلبون أن يشاركوا يف ٦ عدد ا
١٠٠١٤اإلجراءات/أن ُجتَرب أضرارهم

؛ احلالة الثانية ٠٠٠٥قضية مببا (جرب األضرار): ؛ ٠٠٠٢؛ قضية أُنغوين:١٠٠قضية انْتاَغْندا: 
؛ احلالة الثانية يف ٢٠٠١يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا")): 

؛ قضية اْغبَـْغبو ١٠٠١باالكا")): -مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية (ب) (امليليشيا املسماة "أنيت
؛ احلالة ١٠٠؛ احلالة يف مايل: ٠٠٠٢): ٢؛ احلالة يف كوت ديفوار (القضية ١٠٠اْبليه غوديه: و

٥٠٠؛ قضية موداكومورا: ٥٠٠١؛ قضية لوبـَْنغا (جرب األضرار): ٥٠٠يف جورجيا: 

١٠عدد املكاتب/الوحدات امليدانية٧

اثنان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية (كنشاسا وبونيا)، واثنان يف أوغندا (كمباال وغولو)، وواحد 
يف كينيا (نريويب)، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى (بنغي)، واثنان يف كوت ديفوار (أبيجان 

املكتب وغرب كوت ديفوار) ، وواحد يف مايل (باماكو)، وواحد يف جورجيا (اْتبيليسي). خضع
امليداين القائم يف كينيا للمراجعة. 

١٢عدد األوامر بإلقاء القبض اليت لـّما تنفَّذ٨

)، دارفور ٢(١القضية –)، دارفور بالسودان ١(٢القضية –)، ليبيا ١(١القضية –ليبيا 
١القضية –)، كوت ديفوار ١(٣القضية –)، دارفور بالسودان ١(٤و٢القضيتان –بالسودان 

قضية –)، كينيا ١(٤و٣القضيتان–)، مجهورية الكونغو الدميقراطية ١مكرَّراً (سيمون اْغبَـْغبو) (
)١)، أوغندا (قضية كوين) (٣من النظام األساسي (٧٠اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

ا ٩ عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 
غ/م٢٤ألطرافمن أجل املراسلة مع الدول ا

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُلون أمام ١٠
٩احملكمة

يشار باملصطلح "مشتبه فيه" إىل شخص صدر أمر بالقبض عليه؛ ويشار باملصطلح "متهم" إىل 
ائي يف قضيته  شخص مت اعتماد التهم املوجَّهة إليه ريثما يصدر عن دائرة االستئناف حكم 

(إدانته/تربئته).

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام ١١
انْتاَغْندا، َسْنغ، مببا (فريقان)، كيلولو، باباال، َمْنِغْندا، أريدو، أُْنغوين، لوران اْغبَـْغبو، اْبليه غوديه، ١٢املساعدة القانونية

لوبـَْنغا، كاتـَْنغاسيمون اْغبَـْغبو (نشاط مقلَّص)، القذايف (نشاط مقلَّص)، بْندا (نشاط مقلَّص)، 

جمموعات تتألف كل منها من ست زنازين٦عدد الزنازين الالزمة١٢

غ/م٥عدد املشتبه فيهم/املتهمني احملتجزين١٣
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٢٠١٧املعطى لعام 

موع  ا
للميزانية 
الربناجمية 
الوصفاملقرتحة

ين عليهم املموَّل متثيلهم يف إطار نظام ١٤ عدد ا
كاتـَْنغا، وواحد يف قضية أُنغوينواحد يف قضية مببا، واثنان يف قضية لوبـَْنغا، وواحد يف قضية٥املساعدة القانونية

عدد اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود ١٥
ا ٢٤تقدمي اخلدمات 

لغة - ٥السواحلية الكونغولية، -٤السواحلية الفصحى، -٣لغة الزغاوة، - ٢لغة التماشيق، - ١
يَـْرَوندا،  لغة األلور، - ١٠لغة الِلْنغاال، -٩لغة الَبْمبارا، -٨لغة الديوال، - ٧لغة اآلشويل، -٦الِكنـْ

لغة الفور، -١٤لغة األتيسو، -١٣العربية (السودانية)، -١٢العربية (الفصحى)، -١١
لغة اللوو، -١٩لغة اللوَغْندا، - ١٨لغة الَلْنغو، -١٧لغة الكيكويو، - ١٦لغة الكالِْنجني، -١٥
لغة جنوب أوسيتيا- ٢٤اجلورجية، -٢٣الروسية، - ٢٢لغة الَسْنغو، - ٢١لغة االْنغييت، -٢٠

عدد جلسات احملكمة املخطط لعقدها خالل ١٦
٥٠٠شهراً ١٢فرتة 

٣٢: ٣يوماً؛ القضية ١٦٥–أسبوعًا ٣٣: ٢يوماً؛ القضية ١٧٥–أسبوعًا ٣٥: ١القضية 
= ٦x٢يوماً. ولن تستخدم قاعة احملاكمة الثالثة إال لعدد من األسابيع يساوي ١٦٠–أسبوعًا 

يوماً ٦٠

عدد األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية (أمام ١٧
الدوائر)

٣ +
فريقان 
معنيان 

جبرب 
األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل (اْغبَـْغبو/ابْليه غوديه)؛ الدائرة االبتدائية السادسة (انْتاَغْندا)؛ الدائرة االبتدائية 
التاسعة اجلديدة (أُْنغوين). ويُفرتض يف ذلك أن اإلجراءات االبتدائية احلالية يف قضية مببا وآخرين 

اية ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة من النظام األساسي) ويف قضية املهدي ستنتهي حبلول 
. ويضاف إىل ذلك أنه سيكون هناك عمل مستمر بشأن جرب األضرار يف قضية لوبـَْنغا ٢٠١٦عام 

وقضية كاتْنغا وقضية مببا أمام الدائرة االبتدائية الثانية ورمبا أمام الدائرة االبتدائية الثالثة.

عنية باإلجراءات االبتدائية عدد األفرقة امل١٨
-(لوران اْغبغبو وشارل اْبليه غوديه)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية ١القضية -كوت ديفوار ٣)كتب املّدعي العام(مل

قضية دومنيك أُنغوين- (بوسكو انْتاَغْندا)؛ أوغندا ٦القضية 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية ١٩
+٢احملكمةجبلسات 

ا ٢٠ عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات 
يَـْرَوندا، - ٤السواحلية الكونغولية، - ٣الفرنسية، -٢اإلنكليزية، - ٨١يف جلسات احملكمة -٦لغة اآلشويل، -٥الِكنـْ

لغة الِلْنغاال- ٨لغة الَبْمبارا، -٧لغة الديوال، 

معدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء ٢١ شاهدًا لثالث جلسات يف إطار اإلجراءات االبتدائية/سنة: قضية انْتاَغْندا؛ احلالة يف كوت ٩٢٩٢بشهادا
ديفوار: قضية لوران اْغبغبو و اْبليه غوديه؛ قضية دومنيك أُنغوين

ائية ٢أيام لإلملام باألمور + يومني مخسة أيام للتحضري + مخسة أيام للجلسات + ثالثة ١٥املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل شاهد٢٢ (عطلة 
مبثابة متوسط لكل شاهد١٥أسبوع من ذي بعد) = 

من النظام األساسي)، قضية مببا (القضية ٧٠قضية مببا وآخرين (جرائم منصوص عليها يف املادة ٢عدد دعاوى االستئناف النهائي٢٣
الرئيسية)
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المرفق الرابع250

البرنامجية المقترحة٢٠١٧الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام قائمة المستجدات 

املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة:-١

الشهود تعذُّر حضوردلة (مثل ألاعة متعلقة بات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإلتأخريحاالت )أ(
؛(مؤقتاً))

فكلمام دائرة االستئناف: أمتهيدي استئنافىدعاو فيها بللطعن املسائل اليت هي عرضة )ب(
سريخر ؤ تهافياحملاَكم يقايف) يف القضايا إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي (يُ ىدعو 
.ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل

املستجدات اإلجرائية غري املرتقبة حالياً:-٢

؛إىل احملكمةحاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ)أ(

؛دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ)ب(

تكون قد التمستتحقيق يف حاالت جديدة (بعد أن الهااملّدعية العامة من تلقاء نفسمباشرة)ج(
؛ذن)هذا اإلهامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة بالقيامذناً إ

هم إىل تقدميُ وأ،القبض عليهمبشخاص مطلوبني لدى احملكمة مبوجب أمر أعلى القبضُ )د(
؛احملكمة

القبض عليهم واحملتجزين يف بلدان بلديها مبوجب أمر املطلوبنيمنشخاص إىل احملكمةأتقدمي )ه(
؛سالم القذايف؛ عبد اهللا السنوسي)؛ سيف اإلاْغبَـْغبومثلة: سيمون أ(خرىأ

.)تاً قتعذراً مؤ (ات بسبب مرض خطري ءجراخر يف اإلآسي و طرف رئيأر مشاركة قاض ذتع)و(
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المرفق الخامس (أ)251

)٢٠١٧إلى عام ٢٠١٣قائمة الغايات االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية (للفترة الممتدة من عام 
:١الغاية 

املقاضاةو ءجمال القضايف
:٢الغاية 

يف جمال اإلدارة والتدبر
:٣الغاية 

التعاون والدعميف جمال 
اإلجراءات القضائية علوِّ درجِة جودةالتكفل ب١- ١

هذه شفافية والسرعة يف بالعدالة والو 
، واملضي يف الوقت نفسه يف إضفاء اإلجراءات

املزيد من الدقة على املعايري القانونية من خالل 
إحسان تطوير االجتهاد القضائي والتشجيع 

دةعلى إعداد سريورات موحَّ 

التخطيط ةيداجلةالفعّ املّتسق واإلدارة الالتدبري١- ٢
تكاليف دعمًا للمهام البالقياس إىل ةناجعالو 

، وتدبُّر التغريُّ على القضائية املنوطة باحملكمة
مع احلفاظ على القدرة على حنو نشط،

عةاالستجابة الفعالة للمستجدات غري املتوقَّ 

ارسة مجعية الدول األطراف يف ممتيسري عمل١- ٣
رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل 

احملكمة

عايل درجة اجلودة إجراء عمليات تدارس أويل ٢- ١
نزيهمستقل و و 

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس ٢- ٢
املهين واحرتام التنوع

ما حتظى به احملكمة من دعم تعزيزاملضي يف ٢- ٣
ا لدى ثقة اإلحاطة والعن طريق تعزيز يعامل

الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية 
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء 

، وتعزيز حرص هذه وأصحاب الشأن الرئيسيني
اجلهات عليها

تعمق النزاهة و تتسم بالإجراء عمليات حتقيق ٣- ١
مقاضاة موضوعية وناجعة ، وأنشطة نفتاحاالو 

، يدعمها تعاون دويل فعالاً ومربَّرة جيد

توفري املوارد البشرية الكافية لتنفيذ املهام ٣- ٢
والسهر علىاملنوطة باحملكمة يف إطار واليتها 

املنصف بني والتوازن العادل التمثيل اجلغرايف 
نياجلنس

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت يف ٣- ٣
ا مبوجب نظام روما حينه وفقًا اللتزاما

باألوامر الصادرة ساسي، مبا يف ذلك التقيدُ األ
عن احملكمة مثل األوامر بالقبض على املشتبه 
فيهم، واألوامر بتحديد األصول وتتبعها 

وجتميدها
قابلة يئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة ٤- ٢ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة٤- ١

وغريهم وتكتنفها العناية للموظفني لالستمرار 
من املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل 

يئة فرص لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم

تشجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة املزيد ٤- ٣
من االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ العقوبات 
وإعادة توطني الشهود واإلفراج املؤقت وسائر 

أشكال إطالق السراح
ين عليهم يف اإلجراءات التكفل مبش٥- ١ اركة ا

ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمدٍ 
التكفل بتقدمي الدعم الفعال والكايف لألنشطة ٥- ٢

القضائية واإلدارية
العمل مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية ٥- ٣

الدولية واملنظمات غري احلكومية لتشجيع املزيد 
نظام روما إىلاالنضماممن الدول على 

االتفاق بشأن امتيازات توقيع األساسي و 
ا لتحقيق ودعمها يف ذلك،احملكمة وحصانا

يعاملحتقيق الطابع الاهلدف النهائي املتمثل يف 
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح ٦- ١

يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك 
ضرار تطبيق مبادئ متسقة فيما خيص جرب أ

ين عليهم ا

ا يف املضي يف تقوية ٦- ٢ السريورات املعمول 
لتخطيط وامليزنة على حنو لاحملكمة

إدارة ملخاطر و ار اسرتاتيجي، مبا يف ذلك تدبُّ 
ألداء على حنو ناجعا

وسائر العمل بالتعاون مع الدول األطراف ٦- ٣
أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية 

لتشجيع احلكومية، احلكومية واملنظمات غري
وتيسري تنمية القدرات الوطنية على حتقيق 

األهداف املبتغاة من نظام روما األساسي
ا يوعالزيادة ٧- ١ باحملكمة والسريورات املعمول 

ين عليهم لدى فيها على وجه العموم  ا
واجلماعات املتضررة، وتعزيز التواصل والتفاهم 

أمامهامعهم حبسب مراحل اإلجراءات 

التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين الدائمة ٧- ٢
بصورة فّعالة يف موعده املقرَّر وبنجاعته 
بالقياس إىل تكاليفه، مث استعمال هذه املباين 
على حنو يتسّىن به استغالل كل اإلمكانات 

اجلديدة اليت تتيحها على حنو ابتكاري
واحلماية القدر الوايف من األمنتوفري ٨- ٢

ضني للموظفني وغريهم من األشخاص املعرَّ 
والقدر تعاملهم مع احملكمة، بفعلللخطر 

املمتلكاتسائر ملعلومات و الوايف من أمن ا
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المرفق الخامس (ب)252

إلى ٢٠١٦ة من عام (للفترة الممتدّ للخطة االستراتيجية لمكتب المّدعي العامقائمة الغايات االستراتيجية 
)٢٠١٨عام 

االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته)١(

املقاضاة، وأنشطةإجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، :١الغاية االسرتاتيجية )أ(
؛على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

املكتباألخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت عملاالستمرار على:٢الغاية االسرتاتيجية )ب(
جلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق تنفيذ السياسات املتعلقة باوعلى

؛األطفال

التدارس األويل وعمليات عملياتوجناعةِ جودةِ حتسنييفاملضي:٣الغاية االسرتاتيجية )ج(
؛املقاضاةوأنشطةالتحقيق 

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته ذات :٤الغاية االسرتاتيجية )د(
الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

يئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته)٢(

عل قدِّ املكتب قّدًا أساسيًا يتيح له تلبية املتطلَّبات منه التوصل إىل ج:٥الغاية االسرتاتيجية )أ(
حبيث يتسّىن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة والفعالية والنجاعة؛

اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام من أجل اضطالع :٦الغاية االسرتاتيجية )ب(
املكتب مبهامه وأنشطته؛

تكييف اسرتاتيجيات املكتب اخلاصة باحلماية مع التحديات األمنية :٧االسرتاتيجية الغاية )ج(
اجلديدة؛

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة.:٨الغاية االسرتاتيجية )د(

إلفالت من اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة ا)٣(
ا احملكمة العقاب على اجلرائم اليت تُعىن 

العمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة :٩الغاية االسرتاتيجية )أ(
احملكمة.اتُعىناليتاجلرائمعلىالعقابمناإلفالتظاهرةمناحلدبغية 
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المرفق الخامس (ج)253

٢٠١٧ذات الصلة لعام مؤّشرات األداءوالمرامي على طريق تحقيقها و أهداف مكتب المّدعي العام
مؤشر األداء٢٠١٧اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية

إجــــــــراء عمليـــــــــات التـــــــــدارس األويل، - ١
وأنشــــــــــــــطةوعمليــــــــــــــات التحقيــــــــــــــق، 

املقاضــاة، علــى حنــو نزيــه، ومســـتقل، 
وعايل درجة اجلودة

احملدَّد على ضـوء امليزانيـة االضطالع باألنشطة بالقدر السنوي - ١
املخصَّصة

: مــــا يُزَمــــع حتقيقــــه لكــــل نشــــاط رئيســــياحملــــاّك املرحليــــة- ١
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

منط االستنتاجات القضائية بشأن كيفية إجراء عمليات - ٢
التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة

عمـول التقيد بسياسات مكتـب املـدَّعي العـام واملعـايري امل- ٣
ا فيه

مدى جودة التفاعل مع مكتب املدَّعي العام- ٤
العمل بالعرب املستخلصة- ٥
نتائج أنشطة املقاضاة من حيث ما جياز/مـا ُيطلـب مـن - ٦

ــــــوهلم أمــــــام  ــــــى مــــــرتكيب اجلرائم/مبث ــــــالقبض عل األوامــــــر ب
احملكمة:
ــــتهم املوجَّهــــة )أ( ــــذين تُعتمــــد ال األشــــخاص ال

إليهم/األشخاص املتهمني
/األشخاص املتهمنياألشخاص املدانني)ب(

ــــة إصــــدار - ٧ ــــتهم املوافَــــق عليهــــا/التهم املوجَّهــــة يف مرحل ال
األمـــر بإلقـــاء القـــبض، ومرحلـــة اعتمـــاد الـــتهم، واملرحلـــة 

االبتدائية
األخـــــــــذ مبنظـــــــــور االســـــــــتمرار علـــــــــى- ٢

جنســـــــاين يف مجيـــــــع جمـــــــاالت عمـــــــل
تنفيـــــــذ السياســـــــات وعلـــــــىاملكتـــــــب

جلرائم اجلنســــــية واجلــــــرائم املتعلقــــــة بــــــا
املنطلــــق واجلــــرائم املرتكبــــة اجلنســــانية

حبق األطفال

تـــــوفري تـــــدريب متخصـــــص للمــــــوظفني املعنيـــــني بشـــــأن إجــــــراء - ١
املقابالت مع الشهود الضعيفي احلال

تنفيــــذ السياســــة املتعلقــــة بــــاجلرائم اجلنســــية واجلــــرائم اجلنســــانية - ٢
املنطَلَــق علـــى حنـــو فّعـــال يف أنشـــطة املكتـــب يف جمـــال التحقيـــق 

ويف جمال املقاضاة
اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال وخطة تنفيذها- ٣

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً - ٨
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث - ٩

الفعالية واالمتياز

وجناعــــــــةِ جــــــــودةِ حتســــــــنييفاملضـــــــي- ٣
ــــات ــــات عملي ــــدارس األويل وعملي الت
املقاضاةوأنشطةالتحقيق 

عمليات التدارس األويل
حتديد إمكانات املضي يف إدماج احتياجات التحقيق واملباشرة - ١

يف مرحلة التدارس األويل
املضي يف زيادة التواصل فيما يتعلق بعمليات التدارس األويل- ٢
ــر لفــورات - ٣ مواصــلة اإلعــداد لالضــطالع بوظيفــة التصــدي املبكِّ

العنف أو أخطاره الكبرية
عمليات التحقيق

ــاالت ذات األولويــة: - ١ تنفيــذ مشــاريع حتســني منتقــاة متصــلة با
ســــد الفجــــوة الزمنيــــة، التحقيــــق اجلنــــائي العلمــــي والتكنولوجيــــا 
ــــال  ذات الصـــلة، التحليــــل، املعـــايري، عمليــــات التحقيـــق يف ا

املايل، احلضور امليداين
ودعاوى االستئنافاملقاضاةأنشطة

ــاالت ذات األولويــة: تنفيــذ مشــاريع حتســني منتقــاة متصــلة با- ١
الســــــريورات الداخليــــــة، القــــــدرات اإلداريــــــة، تصــــــميم ملفــــــات 
القضــايا، ســـريورة اســتعراض القضـــايا، التكنولوجيــا، الكفـــاءات 

األساسية
التعاون

االضطالع بتقييم مدى جودة البعـد املتعلـق بالتعـاون الـداخلي - ١
وتنفيذ مشاريع التحسني املنتقاة

يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً احملاّك املرحلية: ما -١٠
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -١١

الفعالية واالمتياز
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مؤشر األداء٢٠١٧اهلدف فيما خيص عام الغاية االسرتاتيجية254
املضـــي يف تكييـــف قـــدرات املكتـــب - ٤

علـــــى التحقيـــــق واملقاضـــــاة وشـــــبكته 
ذات الصــــــــلة مـــــــــع البيئـــــــــة العلميـــــــــة 
ـــــــــدة واملســـــــــتمرة  والتكنولوجيـــــــــة املعقَّ

التطور

علــى مبـادئ عمليــات التحقيــق تـدريب مجيــع املـوظفني املعنيــني - ١
اإللكرتوين على اإلنرتنت وتناول األدلة اإللكرتونية

تعزيـــــز القـــــدرة علـــــى اســـــتعمال التكنولوجيـــــا لتقـــــدمي األدلـــــة يف - ٢
احملكمة

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٢
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -١٣

واالمتيازالفعالية 

التوصــل إىل جعــل قــدِّ املكتــب قــّداً - ٥
أساسياً يتيح له تلبية املتطلَّبات منه 
حبيـــــــــث يتســـــــــّىن لـــــــــه االضــــــــــطالع 
بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة 

والفعالية والنجاعة

تنفيذ تغريُّ املوارد املقرَّر واعتماد النواتج وفقاً لذلك- ١
مــــن خــــالل عــــرض مــــا للمكاســــب املســــتباِن إمكــــاُن حتقيقهــــا - ٢

٢٠١٧النجاعة من أثر على امليزانية املقرتحة لعام 
اســتعراض السلســلة املتواصــلة مــن اخلــدمات ومــا ميكــن حتقيقــه - ٣

من جوانـب التـآزر وحتسـني النجاعـة بـني قلـم احملكمـة ومكتـب 
املدَّعي العام

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٤
علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث أثـــر مشـــاريع التحســـني -١٥

الفعالية واالمتياز
املكاسب احملققة سنوياً عن طريق حتسني النجاعة-١٦

اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهـوض - ٦
بالـــدعم العـــام مـــن أجـــل اضـــطالع 

املكتب مبهامه وأنشطته

تنفيــذ خطــط التعــاون فيمــا خيــص تقــدمي الــدعم احلاســم األمهيــة - ١
ررَّ حو املقيق، وذلك على النلعمليات التحق

توســيع نطــاق شــبكة مســؤويل تنســيق العمليــات ليشــمل ثالثــة - ٢
شركاء

ررَّ مع أصحاب الشأن على النحو املقالتواصل- ٣

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٧
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -١٨

الفعالية واالمتياز

ـــــــــب تكييـــــــــف اســـــــــرتاتيجيات - ٧ املكت
ـــــة مـــــع التحـــــديات  اخلاصـــــة باحلماي

األمنية اجلديدة

إقامة شراكة مع اثنني من الشركاء الرئيسيني فيما يتعلق باألمن - ١
السيرباين وأمن املعلومات

ــقة إقامــة حلقــة اســتخبار - ٢ فيمــا يتعلــق بــاألمن مــع الشــركاء منسَّ
ضمن احملكمة وخارجها

تنجيز حتديث متطلبات املهارات امليدانية- ٣
ة األحلـــــاق النافــــذة مـــــع الوحـــــدات األمنيــــة ضـــــمن قلـــــم مراجعــــ- ٤

احملكمة

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -١٩
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -٢٠

الفعالية واالمتياز

التكفــل بــإدارة املكتــب إدارة مهنيــة - ٨
وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة

اجلنساين والتوازن بني رعايا خمتلف البلدانحتسني التوازن - ١
تنفيذ مجيع عمليات التدريب وتقييم األداء- ٢
تنفيذ برنامج غرس القيم- ٣
تنفيذ التوصية املتعلقة جبو العمل- ٤
إجراء مراجعة املخاطر املهنية- ٥
مراجعُة اسرتاتيجيِة وبنيِة تدبر املعلومات - ٦
ونظــام تــدبر املخــاطر ونظــام العــرب مؤّشــرات األداءإقامــة نظــام - ٧

املستخلصة

التبدل السنوي يف التوازن العام بني اجلنسـني وبـني رعايـا -٢١
خمتلف البلدان

ما يُزَمع حتقيقـه معدَّل التنفيذ السنوي لربنامج التدريب: -٢٢
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

إجراء االستقصاء بشأن جو العمل (مبا يف ذلك القيم)-٢٣
بشأن جو العمل (مبا يف ذلك القيم)إجراء االستقصاء -٢٤
تطور اللياقة للعمل-٢٥
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -٢٦

الفعالية واالمتياز
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -٢٧

الفعالية واالمتياز 
املعدَّل السنوي لتنفيذ امليزانية-٢٨
ظـى االهتمـام معـدَّل تنفيـذ تـدابري مراقبـة املخـاطر الـيت حي-٢٩

ا باألولوية خـارج نطـاق سـجل املخـاطر الـذي ميسـكه 
مكتب املدَّعي العام

العمــــــــــــل مــــــــــــع الشــــــــــــركاء لوضــــــــــــع - ٩
ـــــــــــــقة للتحقيـــــــــــــق  اســـــــــــــرتاتيجية منسَّ
واملقاضـــــاة بغيـــــة احلـــــد مـــــن ظـــــاهرة 
اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم 

ا احملكمة اليت تُعىن 

ــــقة- ١ خاصــــة تقيــــيم املشــــاورات بشــــأن مضــــمون اســــرتاتيجية منسَّ
بـالتحقيق واملقاضـاة وشـروط وضـعها وتبعـات تنفيـذها، وحتديــد 

ماهية مسامهة مكتب املدَّعي العام يف ذلك

احملاّك املرحلية: ما يُزَمع حتقيقه مقابل ما ُحيقَّق فعالً -٣٠
أثـــر مشـــاريع التحســـني علـــى العمـــل واإلدارة مـــن حيـــث -٣١

الفعالية واالمتياز
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المرفق الخامس (د)255

االستراتيجية للهيئة القضائيةالغايات 

٢٠١٧عام لوالمرامي األداءوأوصافالنتائج المتوّخاة

٢٠١٧املرامي فيما خيص عام األداءأوصافالنتائج املتوّخاة
األولويــــــــــــــة اتذاألهــــــــــــــداف(٣و٢و١األهــــــــــــــداف

)٣-٦-٢و٢-١-١و١-١-١
يئـــــة -١ ـــــق  ـــــالتخطيط فيمـــــا يتعل االضـــــطالع الفعـــــال ب

وتقــدمي الــدعم مــن أجــل جناعــة تــدبر اإلجــراءات الرئاســة، 
القضائية

ـــة واإلجـــراءات االبتدائيـــة -٢ تنفيـــذ اإلجـــراءات التمهيدي
ـــــى حنـــــو عـــــادل وســـــريع، مـــــع  وإجـــــراءات االســـــتئناف عل
ـــــار الواجـــــب  االحـــــرتام الكامـــــل حلقـــــوق املتهمـــــني واالعتب

ين عليهم والشهود حلماية ا
ن السريورات مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" م-٣

القضــــــــائية، بالتشــــــــاور مــــــــع أصــــــــحاب الشــــــــأن حبســــــــب 
االقتضـــــاء، مـــــع الرتكيـــــز علـــــى التغيـــــريات الـــــيت ال تســـــتلزم 
إدخال تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

املناسبة فيما خيـص السـريورات مؤّشرات األداءوضع -٤
القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

 ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعالاستبانة املسائل اليت
 مدى جودة أعمـال التحضـري الجتماعـات هيئـة الرئاسـة واجتماعـات القضـاة

وجودة دعم هذه االجتماعات
جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة
 مــدى التقيــد باملواعيــد وتــوخي اجلــودة يف املشــورة الــيت تقــدَّم إىل الرئيســة وإىل

يها بشأن مسائل التسيري واإلدارةنائبت
دون املساس حبقوق األطراف تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات

ين عليهم يف أن تُوفر هلم العدالة واحلماية حبسب احلال واملشاركني وا
 كمال استعمال املرافق اجلديدة يف املباين الدائمـة، وال سـّيما قاعـات احملكمـة

املزيدة التوافر
املثابرة على تنسيق ممارسات الدوائر
 اجلديدة فيمـا خيـص األغـراض املتعلقـة باحملكمـة مجعـاء مؤّشرات األداءإعمال

واألغراض اخلاصة باهليئة القضائية

١٠٠%
حظومها بالرضا التام
 صـــــــــــدور مجيـــــــــــع القـــــــــــرارات يف

غضون اآلجال املقرَّة
حظو هذه املشورة بالرضا التام
 ـــــــــــــــاس ـــــــــــــــة القي ـــــــــــــــة قابلي باملقارن

بالقضايا األسبق
١٠٠%
اية عام ٢٠١٧حبلول 
اية عام ٢٠١٧حبلول 

)٢-٧-٢(اهلدف ذو األولوية ٤هدف ال
إدراك الــدوائر الكامــل لآلثــار املاليــة ملــا تفعلــه خــالل -١

التداول وعند اختاذ القرارات

 يف القـرارات تلقي املشورة املناسبة من قلم احملكمة؛ وجتلي إدراك اآلثار املعنية
ذات الصلة، دون املساس باالستقالل القضائي

 ًكلما كان ذلك سديدا

٢-١-٢األولوية اذو ان(اهلدف٥الهدف 
)١-٥-٢و
إدارة املــوارد علــى حنــو فعــال مبــا يف ذلــك متييــز وتنفيــذ -١

املزيد من تدابري حتسني النجاعة املمكن اختاذها
الــــــدوائر مــــــن حتقيــــــق النجاعــــــة يف االســــــتعانة مبــــــوارد -٢

ــم بصــورة مركزيــة وتــوخي املرونــة  املــوظفني مــن خــالل إدار
يف إعمــــــاهلم ملواجهــــــة التغــــــري يف عــــــبء العمــــــل املتصــــــل 

بالقضايا الذي يتعنيَّ النهوض به

 مـــن تغـــريات يف مـــالك ٢٠١٧أثر/فعاليـــة مـــا يؤخـــذ بـــه يف إطـــار ميزانيـــة عـــام
موظفي الدوائر

إلجــراءات القضــائية مــن خــالل تنفيــذ وجــوه التحســن يف التقيــد باملواعيــد يف ا
التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

 ــاالت الــيت ميكــن فيهــا حتقيــق املزيــد مــن املكاســب عــن طريــق حتســني عــدد ا
النجاعة
بــإدارة مواردهـــا ٥-اضــطالع رئــيس الـــدوائر اجلديــد (موظــف مـــن الرتبــة ف (

إدارة مركزية فعالة

١٠٠%
حتقيق حتسينات ميكن قياسها
١
١٠٠%

)١-٥-١(اهلدف ذو األولوية ٦الهدف 
ـــج أكثـــر اّتســـاقاً فيمـــا خيـــص تنـــاول طلبـــات -١ وضـــع 

ين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات ا

 م الـــــــذي اعُتمـــــــد يف ـــــــين علـــــــيهم طلبــــــا تطبيــــــق النظـــــــام اجلديـــــــد لتقــــــدمي ا
يف إطار "كتيب ممارسات الدوائر"٢٠١٦شباط/فرباير 

 ٢٠١٧حبلول منتصف عام

)١-٣-٢(اهلدف ذو األولوية ٧الهدف 
املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني-١

 التقيـد التـام يف الربنـامج الرئيســي األول بنظـام تقيـيم األداء يف احملكمـة، مبــا يف
ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

١٠٠%

)١-١-٣(اهلدف ذو األولوية ٨الهدف 
والفعالية يف التواصل وتبـادل املعلومـات بـني الشفافية -١

اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

 املعــــين باحلوكمــــة الــــيت الدراســــةعــــدد اجتماعــــات فريــــق الهــــاي العامــــل/فريق
حبسب االقتضاء/للمحكمةيشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

 املناسب وعلى حنو شفافتقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت

متثيلهما يف كل اجتماع
١٠٠%
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام األداءأوصافالنتائج املتوّخاة256
ـــــــــــــــة(٩الهـــــــــــــــدف  ١-١-٣األهـــــــــــــــداف ذات األولوي

٢-٥-٣و١-٥-٣و٢-٢-٣و١-٢-٣و
)٢-٦-٣و
فيمـــا بـــني أصـــحاب ،تعزيــز الثقـــة، وااللتـــزام، والــدعم-١

احملكمــــة مــــن خــــالل تبــــادل املعنيــــني بالشــــأن اخلــــارجيني 
وغريهــــــا مــــــن املعلومــــــات يف االجتماعــــــات، واملــــــؤمترات، 

املناسبات
انضـــمام املزيـــد مـــن الـــدول إىل نظـــام رومـــا األساســـي -٢

تصــــــديقها أوواالتفــــــاق بشــــــأن االمتيــــــازات واحلصــــــانات 
وتعزيــز تواصــل وتعــاون الــدول غــري األطــراف مـــع مــاعليه

احملكمة
ـــرام املزيـــد مـــن االتفاقـــات مـــع الـــدول بشـــأن إنفـــاذ -٣ إب

العقوبات
التواصــل والتعـــاون ) قيــام فريــق نيويــورك العامــل بـــ(-٤

ــا ومــع  علــى حنــو فّعــال مــع منظمــة األمــم املتحــدة ووكاال
وفــــود الــــدول (الــــدول األطــــراف والــــدول غــــري األطــــراف) 

ـــــــ ـــــــورك؛ وتقـــــــدمي ال ـــــــي يف نيوي تمـــــــع األهل ـــــــي ا دعم وممثل
ةلفرعيااهيئاللجمعية و ي مداداإل

 عــدد مـــا يعقــده الرئيس/هيئـــة الرئاســـة مــن االجتماعـــات الرفيعــة املســـتوى مـــع
تمع األهلي الدول واملنظمات الدولية وممثلي ا

 مشــاركة هيئــة الرئاســة يف اجتماعــات مجعيــة الــدول األطــراف، وفريــق الهــاي
املعـــــين باحلوكمــــة، وجلنـــــة امليزانيـــــة واملاليـــــة، واجللســـــات الدراســـــةالعامــــل، وفريـــــق 

اإلطالعية اخلاصة بالدبلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل
 إحالــة ومتابعــة مجيــع مــا يصــدر عــن احملكمــة مــن طلبــات التعــاون مــع اهليئــات

ذات الصلة يف األمم املتحدة حىت إجناز املطالب املعنية
يئــة جلســات إطــالع مل مثلــي الــدول وغــريهم مــن أصــحاب الشــأن يف تنظيم/

نيويورك
تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمة
 متابعة اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها، ومتابعة املسـائل

على حنو ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة بالنيابة عن احملكمة
تحـــدة بشـــأن املواضـــيع املتصـــلة تقـــدمي مســـامهات يف تقـــارير وقـــرارات األمـــم امل

وتقدمي الدعم للميسِّر املعين بالقرار الذي تتخـذه اجلمعيـة العامـة لألمـم باحملكمة 
املتحدة سنوياً فيما يتعلق باحملكمة

املشاركة يف حلقات التدارس وحلقات العمل املعنية مبواضيع متصلة باحملكمة
ومتثيـــل ق نيويـــورك العامـــل تقـــدمي الـــدعم اإلمـــدادي إىل اجلمعيـــة واملكتـــب وفريـــ

احملكمة خالل اجتماعات املكتب وفريق نيويورك العامل

١٠٠
 ًكلما كان ذلك مستحسنا
 انضمام دولة واحـدة أخـرى إىل

النظــــــام األساســــــي ودولــــــة واحــــــدة 
التفـــــــــــــــاق بشـــــــــــــــأن أخـــــــــــــــرى إىل ا

االمتيازات واحلصانات
١
١٠٠%
١٠
مجيع الزيارات
 تقــارير تقــدَّم مــرة كــل أســـبوعني

وتقارير خمصوصة حبسب اللزوم
٨قرارات إىل ٥
حلقــــــــــات تــــــــــدارس/حلقات ٤

عمل
٢٠اجتماعاً إىل ١٥
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المرفق الخامس (ه)257

الغايات االستراتيجية لمكتب المّدعي العام

البرنامج الرئيسي الثاني

٢٠١٧النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : ٢١١٠البرنامج الفرعي 

٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةاالسرتاتيجيةالغاية 
)٢-١القضاء والمقاضاة (

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 اإلسهام يف البحوث القانونية وإسداء
املشورة القانونيـة إىل املكتـب علـى النحـو 

الالزم فيما يتعلق باحلاالت والقضايا
 شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي

ا عن طريق إعالم اجلمهور

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 ّمقابــلحتقيقــهيُزَمــعمــا: املرحليــةاحملــاك
فعالً ُحيقَّقما
ر اجتماعــــــــات اللجنــــــــة التنفيذيــــــــة تــــــــوات- 

ا وقرارا

وإســداءالقانونيــةبــالبحوثاالضــطالع- 
املطلوبالنحوعلىالقانونيةاملشورة

الـرأي،نبـذاتوإعـداداملقـابالتإجراء- 
إخل،والتصرحياتالصحفية،والبيانات

)٢-١القضاء والمقاضاة (
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٢الغاية 

املّدعي العام:
األخـذ مبنظـور جنســاين يف االسـتمرار علـى

تنفيـــذ وعلــىاملكتـــبمجيــع جمـــاالت عمــل
جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا

واجلـرائم املرتكبـة املنطََلق واجلرائم اجلنسانية 
حبق األطفال

 وضـــع خطـــة تنفيــــذ السياســـة املتعلقــــة
بــــــــاجلرائم اجلنســــــــية واجلــــــــرائم اجلنســــــــانية 

املنطََلق
 وضع سياسة خاصة باألطفال وخطـة

لتنفيذها
 شحذ وعي اجلمهور باجلرائم اجلنسـية

ـــــق عـــــن طريـــــق  واجلـــــرائم اجلنســـــانية املنطََل
إعالم اجلمهور

: التقيـــــــــد بسياســـــــــات ٤األداء مؤشـــــــــر- 
املكتب ومعايريه اهلامة

 ّيُزَمـعمـامقابلُحيقَّقما: املرحليةاحملاك
حتقيقه

السياســـــة املتعلقـــــة تنفيـــــذ خطـــــةتنجيـــــز- 
باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلَـق 

األفرقةقهاتطبِّ لكي
اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال- 
إعــــداد مشــــروع خطـــــة تنفيــــذ السياســـــة - 

اخلاصة باألطفال

)٢-١القضاء والمقاضاة (
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 

املّدعي العام:
عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي

وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 
املقاضاة

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 ّمقابــلحتقيقــهيُزَمــعمــا: املرحليــةاحملــاك
فعالً ُحيقَّقما

وإســداءالقانونيــةبــالبحوثاالضــطالع- 
املطلوبالنحوعلىالقانونيةاملشورة

)٣-٣، ٢-٣التعاون والدعم (
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٦الغاية 

املّدعي العام:
ـــــــــز التعـــــــــاون والنهـــــــــوض  اإلســـــــــهام يف تعزي
بالــدعم العــام مــن أجــل اضــطالع املكتــب 

مبهامه وأنشطته

 ـــا املدَّعيـــة دعــم املهـــام الـــيت تضـــطلع 
العامــــــــة، وإجــــــــراء املقــــــــابالت، وإعــــــــداد 
نبـــــــذات الـــــــرأي، والبيانـــــــات الصـــــــحفية، 

والتصرحيات، إخل
األكادمييــة،الشــبكةتطــويريفاملضــي

الــــــيتاحملاضــــــراتتنظــــــيممنهــــــابوســــــائل
زائرونيلقيها
 املســـامهة يف إعـــالم اجلمهـــور والتمثيـــل

اخلارجي للمكتب
 مواصــــــــــلُة تطــــــــــوير مشــــــــــروع األدوات

القانونية وإدارتُه

: جــــــودة التفاعـــــل مــــــع ٥األداء مؤشـــــر- 
املكتب
 ّمقابــلحتقيقــهيُزَمــعمــا: املرحليــةاحملــاك
فعالً ُحيقَّقما

ـا -  شرح أنشطة املكتب وشـحذ الـوعي 
وجلب الدعم هلا والتعاون فيما خيصها من 
ـــــة  ـــــا املدَّعي ـــــيت تضـــــطلع  خـــــالل املهـــــام ال

العامة، واإلعالم العام
التواصــــــل مــــــع أصــــــحاب الشــــــأن كمــــــا - 

خطِّط له
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةاالسرتاتيجيةالغاية 258
ــــــــــــــــاإلدارة  األهــــــــــــــــداف المتعلقــــــــــــــــة ب

)٤-٢، ٣-٢، ٢-٢، ١-٢(
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 

املّدعي العام:
التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 

وناجعة وخاضعة للمساءلة

 ــــــــة وإعــــــــداد إســــــــداء املشــــــــورة القانوني
النصـــــوص فيمـــــا يتعلـــــق بآحـــــاد الشـــــؤون 

اإلدارية
 ـــــــداخلي وضـــــــع اإلطـــــــار التنظيمـــــــي ال

للمكتب
 اإلســــهام يف وضــــع اإلطــــار التنظيمــــي

الداخلي للمحكمة
 سياسات اسرتاتيجية للمكتبوضع
تنفيذ مشروع العرب املستخلصة
 وضــــــــع نظــــــــام حتقــــــــق ملراقبــــــــة التقيــــــــد

بالقواعد واملعايري
 ــــــــــدريب الســــــــــنوي ــــــــــذ خطــــــــــة الت تنفي

ــــب، وذلــــك بالتواصــــل  للعــــاملني يف املكت
مع قسم املوارد البشرية

 تنجيـــــــز وثـــــــائق السياســـــــات اخلاصـــــــة
بالعمــل عــن بعــد وغريهــا مــن السياســات 

وظفني، وذلــك بالتواصــل مــع املتعلقــة بــامل
قسم املوارد البشرية 

 ـــــني حتســـــني التـــــوازن بـــــني اجلنســـــني وب
رعايا البلـدان ضـمن جمموعـة العـاملني يف 

املكتب
 معاجلة ما يندرج ضمن نطـاق سـيطرة

املكتـــب مـــن املســـائل األساســـية املتصـــلة 
جبو العمل 

 تنجيــز وتنفيــذ مشــروع القــيم اجلوهريــة
للمكتب

اخليـة للمكتـب بغيـة مراجعة البنيـة الد
زيـــــــــــادة فعاليتهـــــــــــا وجناعتهـــــــــــا والتكفـــــــــــل 

ا بتحسني ضمان جود

: ١٤األداء مؤشر- 
أثــــــر مشــــــاريع التحســــــني علــــــى العمــــــل - 

واإلدارة من حيث الفعالية واالمتياز
إســــــــــداء املشــــــــــورة القانونيــــــــــة وإعــــــــــداد - 

النصـــــــوص فيمـــــــا يتعلـــــــق بآحـــــــاد الشـــــــؤون 
اإلدارية

ـــــــــداخليالتنظيمـــــــــياإلطـــــــــاروضـــــــــع-  ال
للمكتب

التنظيمــــــياإلطــــــاروضــــــعيفاإلســــــهام- 
للمحكمةالداخلي

للمكتباسرتاتيجيةسياساتوضع- 
املستخلصةالعربمشروعتنفيذ- 

تقليل احتمـال التقاضـي، وحتقيـق نتـائج - 
مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي

مراجعــة كتيـــب العمليــات وحتديثـــه عنـــد - 
اللزوم وحبسب اللزوم

املناسبتقدمي املسامهات يف الوقت- 
جتسيد آراء املكتب ومصـاحله علـى حنـو - 

مرضٍ 
اعتمــــاد خطــــة تنفيــــذ السياســــة اخلاصــــة - 

باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق
اعتمـــــــــاد السياســـــــــة املتعلقـــــــــة بـــــــــاجلرائم - 

املرتكبة حبق األطفال
تنفيــــــــــذ املشـــــــــــروع، وتشـــــــــــغيل النظـــــــــــام - 

اإللكــرتوين، واألخــذ بــالعرب املستخلصــة يف 
مارسة العامة للمكتبإطار امل

حتديـــد إطـــار نظـــام التحقـــق يف املكتـــب - 
وتنفيذه
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ــــــــاإلدارة  ١-٢األهــــــــداف المتصــــــــلة ب

٦-٢و٤-٢و
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 

املّدعي العام:
التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 

وناجعة وخاضعة للمساءلة

 تعظـــــيم معـــــدَّل إنفـــــاق مبلـــــغ امليزانيـــــة
على حنو فّعال

 تعظـــيم معـــدَّل إنفـــاق مبـــالغ صـــندوق
الطوارئ الـُمْخَطر بلزومها على حنو فّعال

 التوفيـق الفّعـال (توفيـق تدبري عمليات
النسب املئوية واملواعيد)

حتديث اإلجراءات/السريورات
 تقــــــــدمي اخلــــــــدمات النــــــــاجع واآليت يف

حينـــــه إىل املكتـــــب (الفـــــرق بالقيـــــاس إىل 
الـزمن املتوقـع لزومـه واجلهـد املرتقـب بذلــه 

وفق السريورات واإلجراءات املقرَّة)
 يف الوقــــت إجنــــاز دورات تقيــــيم األداء

املناسب

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
األداء علـــــــى صـــــــعيد : ٨األداء مؤشـــــــر- 

تنمية قدرات املوظفني
األداء والتقيــــــــــــــــد : ١٢األداء مؤشــــــــــــــــر- 

بالقواعد واملعايري يف جمال التخطيط املايل
 ّمقابــلحتقيقــهيُزَمــعمــا: املرحليــةاحملــاك
فعالً ُحيقَّقما

معــــــــــــــــدَّل إنفــــــــــــــــاق مبلــــــــــــــــغ >%١٠٠- 
%٩٥>امليزانية 

مبـالغ صـندوق الطـوارئ معدَّل إنفـاق - 
%٧٠>الـُمْخَطر بلزومها

٦٠يف غضــــون إجنــــاز األعمــــال املعنيــــة - 
ـــــات %٩٥يومـــــاً فيمـــــا خيـــــص  مـــــن املطالب
املتصلة باألسفار 

٦٠يف غضــــون إجنــــاز األعمــــال املعنيــــة - 
% مــــــن نفقــــــات ١٠٠يومــــــاً فيمــــــا خيــــــص 

املكاتب امليدانية
إجنــــاز حتليــــل إجــــراءات القســــم (وحــــدة - 

ة املعـارف ووحـدة املعلومـات واألدلـة) قاعد
ــــــــــه وســــــــــريوراته  وأنســــــــــاق تسلســــــــــل أعمال

مبساعدة من مكتب املراجعة الداخلية
إجنــاز مراجعــة تنظــيم الوحــدات للتكّفــل - 

يـئ بناهـا اخلـدمات للمكتـب  بإمكان أن 
يف الوقـــــــت املناســـــــب وعلـــــــى حنـــــــو نـــــــاجع 

%)٥<(تقليل حاالت التفاوت: 
وين مـن استحداث منصة للتعلُّم اإللكـرت - 

أجل توفري التدريب داخلياً 
حتديــــــد مواصــــــفات (يف إطــــــار مشــــــروع - 

جيب تنفيذه بالتنسيق مع قلم احملكمة ومع 
الـدوائر) إلعمال/تشـكيل أدوات لتخطــيط 

SAPاملـــــــوارد املؤسســـــــية يف إطـــــــار نظـــــــام 
ميكن أن تفضي إىل القيـام علـى حنـو سـليم 
باملعاملـــــــــة احملاســـــــــبية لتكـــــــــاليف القضـــــــــايا 

حبسب كل قضية
إعـــداد اســـتبيان إلكـــرتوين لتقيـــيم مـــدى - 

ــــــُمتعاَمل معهـــــا واســـــتبانة  رضـــــا اجلهـــــات ال
ـــــاالت الـــــيت ينبغـــــي حتســـــني الســـــريورات  ا

فيها
ـــــيم -  إجنـــــاز إعـــــداد مجيـــــع اســـــتمارات تقي

األداء يف األجل احملدَّد
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٣-٢الهدف المتصل باإلدارة 

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 
املّدعي العام:

عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي
وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 

املقاضاة

 ـــه تقـــدمي الـــدعم الفعـــال واآليت يف حين
لتسجيل األدلة

 ـــه تقـــدمي الـــدعم الفعـــال واآليت يف حين
لكشف املعلومات

 إسداء اإلرشاد الفعال واآليت يف حينه
مــــن أجــــل مشــــاريع تــــدبر املعلومـــــات يف 

كتبمجيع وحدات امل
 إسداء اإلرشاد الفعال واآليت يف حينه

مــــــــن أجــــــــل تــــــــدبر البيانــــــــات يف مجيــــــــع 
وحدات املكتب

 تقدمي الدعم اللغوي الفعـال واآليت يف
حينـــه لألفرقـــة املتكاملـــة العاملـــة يف إطـــار 

بعثات ميدانية
 تقدمي الدعم اللغوي الفعـال واآليت يف

حينــــــه لألفرقــــــة املتكاملــــــة العاملــــــة علــــــى 
وترمجـــــة األدلـــــة والوثـــــائق إعـــــداد احملاضـــــر

ذات الصلة بعمليات املكتب وأنشطته

: إنتاجية املكتب٧مؤشر األداء - 
: ١٤األداء مؤشر- 

أثـر مشـاريع التحسـني علـى العمـل واإلدارة 
من حيث الفعالية واالمتياز

 ّمقابــلحتقيقــهيُزَمــعمــا: املرحليــةاحملــاك
فعالً ُحيقَّقما

مـــــن %٩٥تســـــجيل مـــــا ال يقـــــل عـــــن - 
األدلـــة يف غضـــون يـــومني (يف حالـــة األدلـــة 
ـــة أيـــام (يف حالـــة  غـــري اإللكرتونيـــة) أو ثالث

األدلة اإللكرتونية)
معـــــــدَّل اخلطـــــــأ يف كشـــــــف املعلومـــــــات - 

>٣%
القيــــام إثــــَر اســــتبدال املعــــدات املتقــــادم - 

عهـــــدها برتقيــــــة اإلجــــــراءات يف الوحــــــدات 
املعنيـــة والتحديـــد الكمـــي للمكاســـب الـــيت 

ميكــــن حتقيقهــــا عــــن طريــــق حتققــــت والــــيت 
حتسني النجاعة

وضـــع ومســـك قائمـــة جـــرد بالتطبيقـــات - 
والرتاخـيص والـنظم الــيت يسـتعملها املكتــب 

واليت حيتاج إليها
وضع ومسك قائمة جرد باملعدات الـيت - 

يســتعملها املكتــب (الــيت تســتعملها األفرقــة 
املتكاملة يف إطار البعثات، مثًال)

ل تقـــدمي الـــدعم اللغــــوي حبســـب اجلــــدو - 
مـــــــــن %٩٨الــــــــزمين املقــــــــّر فيمــــــــا خيــــــــص 

احلاالت
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٢٠١٧فيما خيص عام ياملراممؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
)٢-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- إجراء تسع عمليات تدارس أويل
 نسبة اإلجناز (عدد عمليات التدارس

ياتـه املباَشـرة األويل املنَجزة مقابل عـدد عمل
حديثاً)

٩عمليات التدارس األويل: عدد - 

٢-١القضــــــاء والمقاضــــــاة (الهــــــدفان 
)٣-١و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 
املّدعي العام:

عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي
أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 

املقاضاة

عمليات التدارس األويل
التعاون
 وضع وتنفيذ برامج للتدريب الداخلي

يف جمــال التعــاون ومتــارين يف جمــال تبـــادل 
اخلربات
بالتنســـــــيق فيمـــــــا خيـــــــص االضـــــــطالع

ــــذ مــــن  جــــودة التعــــاون الــــداخلي ومــــا يُنفَّ
مشــــاريع التحســــني املنتقــــاة، واالســــتمرار 

ماعلى تقييم مدى جود

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 :مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل احملــاّك املرحليــة

ما ُحيقَّق فعالً 
العمــــــلعلــــــىالتحســــــنيمشــــــاريعأثــــــر

واالمتيازالفعاليةحيثمنواإلدارة
 معــدَّل مـــا يُتنـــاول بنجــاح مـــن الطلبـــات

مــــــة مبوجــــــب املــــــادة  مــــــن النظــــــام ١٥املقدَّ
األساسي

 معدَّل معاملة البالغات املقدَّمة مبوجب
مــــن النظــــام األساســــي (مبــــا يف١٥املــــادة 

ذلك الردود على مرسليها)
 التقيــــد بالتعهــــد فيمــــا يتعلــــق بالشــــفافية

(التقريـــــر بشـــــأن عمليـــــات التـــــدارس األويل 
وغـــــريه مـــــن التقـــــارير العلنيـــــة املَعـــــّدة دعمـــــاً 

الختاذ القرارات اهلامة)

عمليات التدارس األويل
القيــــــــام يف الوقــــــــت املناســــــــب بتجهيــــــــز - 

مـــة مبوجـــب املـــادة  مـــن ١٥البالغـــات املقدَّ
النظام األساسي ورفع ما ال يقل عن تقريـر 
واحـــــــد إىل اللجنـــــــة التنفيذيـــــــة لكـــــــي تقـــــــر 
التوصــــية فيمــــا يتعلــــق جبميــــع مــــا لـــــّما يــــزل 

١عالقاً من تقارير املرحلة 
نشر تقرير واحد من تقارير املكتب عن - 

األنشــــــطة يف جمـــــــال التــــــدارس األويل قبـــــــل 
انعقاد مجعية الدول األطراف وتقارير علنية 

ماً الختاذ القرارات اهلامةأخرى دع

التعاون
% من املوظفني املعنيني٩٠تدريب - 
%٧٥بنسبة تنفيذ برنامج التدريب- 
حتديــــد مشــــاريع التحســــني وإقامــــة آليــــة - 

التقيـيم مــع االسـتمرار علــى مراجعـة اجلــودة
بانتظام

٢-٣التعــــــــاون والــــــــدعم (األهــــــــداف 
)٦-٣و٤-٣و٣-٣و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٦الغاية 
املّدعي العام:

ـــــــــزيفاإلســـــــــهام والنهـــــــــوضالتعـــــــــاونتعزي
املكتــباضــطالعأجــلمــنالعــامبالــدعم
وأنشطتهمبهامه

 حتديــــد وحتقيــــق اهلــــدف االســــرتاتيجي
الســنوي فيمــا يتعلــق بالتعــاون والعالقــات 

اخلارجية 
 إعـــــداد خطـــــط التعـــــاون فيمـــــا خيـــــص

ـــــــــدعم احلاســـــــــم لعمليـــــــــات التحقيـــــــــق  ال
املقرَّروتنفيذها على النحو

 توســيع شــبكة مســؤويل تنســيق العمــل
لتشمل ثالثة شركاء

 الســهر علــى االســتقرار النســيب ملعــدَّل
الــــرد علــــى طلبــــات املســــاعدة أو حتســــني 
ـــــــوع  ـــــــتفطن إىل التن هـــــــذا املعـــــــدَّل مـــــــع ال
ــــا هــــذه  النسيب/احلساســــية الــــيت تتســــم 
الطلبات وألمهية العوامل اخلارجية اليت ال 

سيطرة للمكتب عليها
ســهر علــى جــودة طلبــات املســاعدة ال

القضــائية املوجَّهــة إىل الــدول واملنظمـــات 
الدوليـــــة للتمكـــــني مـــــن إجـــــراء عمليـــــات 
التحقيـــــق وأنشـــــطة املقاضـــــاة علـــــى حنـــــو 

فعال

: ٧األداء مؤشر- 
إنتاجية املكتب- 
 احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل

ما ُحيقَّق فعالً 

إعــــداد وتعمــــيم وإقــــرار اخلطــــة الســــنوية - 
ــــــة،  ــــــات اخلارجي اخلاصــــــة بالتعــــــاون والعالق
وحتديــد اخلطــوات الــالزم اختاذهــا مــن أجــل 

الفرتة املعنيةتنفيذها يف 
إعـــــداد وتنفيــــــذ مجيــــــع خطــــــط التعــــــاون - 

بالتماشــي مــع تنفيــذ اخلطــوات املقــرَّرة فيمــا 
خيص الفرتة املرجعية املعنية

توســــيع شــــبكة مســــؤويل تنســــيق العمــــل - 
لتشمل أكثر من ثالثة شركاء

% مــن طلبــات ٧٥الـرد علــى أكثــر مــن - 
املساعدة

ـــــــات ٩٥مراجعـــــــة زهـــــــاء -  % مـــــــن الطلب
ااملعدة وفحصها ألغراض مراقبة جود

تـــــوفري مــــــا ُيطلـــــب مــــــن دعـــــم يف شــــــىت - 
أشكال املساعدة

إعمـــال التواصــــل مـــع أصــــحاب الشــــأن - 
على النحو املخطَّط له
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 ًإتاحــة قنــوات التعــاون الســديدة ســهرا
علـــــى توافـــــق جمموعـــــة تـــــدابري املســــــاعدة 
ـــة مـــع مقتضـــيات تنويـــع  القضـــائية املطلوب

األدلة
عمــــــال التواصــــــل مــــــع الســــــهر علــــــى إ

أصحاب الشأن على النحو املقرَّر

٢-٣التعــــــــاون والــــــــدعم (األهــــــــداف 
)٦-٣و٤-٣و٣-٣و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٩الغاية 
املّدعي العام:

العمــــل مــــع شــــعبة التحقيــــق لوضــــع وتــــدبر 
منسَّقة للتحقيـق واملقاضـاة بغيـة اسرتاتيجية 

املضـــي يف احلـــد مـــن ظـــاهرة اإلفـــالت مـــن 
ا احملكمة العقاب على اجلرائم اليت تُعىن 

 األخــذ، علــى النحــو املناســب، بــنهج
تكاملي إجيايب فيما يتعلق خبطط التعاون 
دعمـــــاً لعمليـــــات التحقيـــــق الـــــيت جيريهــــــا 

املكتب
 توطيـــــد شـــــبكة املكتــــــب املؤلَّفـــــة مــــــن

التنســـــــــــيق العـــــــــــام والتنســـــــــــيق مســـــــــــؤويل 
االشـــتغايل ومـــن األطـــراف الفاعلـــة علـــى 
الصـــــعيد القضـــــائي، واملضـــــي يف توســـــيع 
هــــــــــــذه الشــــــــــــبكة، وتبســــــــــــيط وتوحيــــــــــــد 
السريورات وأشكال التفاعل مـع الشـركاء 
(الدول، واملنظمـات الدوليـة، واملنظمـات 

اإلقليمية، واملنظمات غري احلكومية)
 اإلســـهام بالتعـــاون مـــع ســـائر الشـــعب
إجـــــراء املزيـــــد مـــــن املشـــــاورات بشـــــأن يف

ــــــقة للتحقيــــــق  مضــــــمون اســــــرتاتيجية منسَّ
واملقاضـــــــــــــاة وظـــــــــــــروف وضـــــــــــــع هـــــــــــــذه 
ــــيم  ــــذها، وتقي االســــرتاتيجية وتبعــــات تنفي
النتــــائج وحتديــــد املســــامهة الــــيت ميكــــن أن 

يقدمها املكتب
 السـهر علــى علــوِّ معــدَّل الــرد علــى مــا

يرد من طلبات املساعدة

ـــــيم١-١٤األداء مؤشـــــر-  مشـــــاريع : تقي
التحسني

 ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل احملــاك
ما ُحيقَّق فعالً 

األخــذ بــالنهج املعــين عنــد االقتضــاء يف - 
مجيع عمليات التحقيق احلديثة

وضـــــــــع االســــــــــرتاتيجية العامــــــــــة وعقــــــــــد - 
جلسات التشاور فيما يتعلق بعمليتـني مـن 

عمليات التحقيق اجلارية
تقريبــاً إرسـال ردود علــى مجيـع الطلبــات - 

واســـــتمرار املشـــــاورات فيمــــــا خيـــــص ســــــائر 
الطلبات
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
)٢-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 إجــراء ســت عمليــات حتقيــق، وتقــدمي
ــــــدعم التحقيقــــــي لــــــثالث حماكمــــــات،  ال
واســـتدامة تســـع عمليـــات حتقيـــق ســـاكن 

حىت القبض على املتهمني فيها

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل

ما ُحيقَّق فعالً 

نشطة التحقيقية:عدد األ- 
٩+٣+٦
مـن %٨٠تنفيذ ما ال يقـل عـن ُحسن- 

تدابري التحقيق اليت لشعبة التحقيق سـيطرة 
عليها

٢-١القضــــــاء والمقاضــــــاة (الهــــــدفان 
)٣-١و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٢الغاية 
املّدعي العام:

األخـذ مبنظـور جنســاين يف االسـتمرار علـى
تنفيـــذ وعلــىاملكتـــبمجيــع جمـــاالت عمــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
ق واجلـرائم املرتكبـة لَ واجلرائم اجلنسانية املنطَ 

حبق األطفال

(التحقيقيـــــــة) فيمـــــــا تنفيـــــــذ السياســـــــة
يتعلق باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
املنطَلَـــق واجلــــرائم املرتكبـــة حبــــق األطفــــال 

يف مجيع عمليات التحقيق
بـــــــاجلرائم إعمـــــــال السياســـــــة اخلاصـــــــة

املرتكبة حبق األطفال

: التقيـــــــــد بسياســـــــــات ٤األداء مؤشـــــــــر- 
املكتب ومعايريه اهلامة

 احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل
ما ُحيقَّق فعالً 

ـــــــذ مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن -  مـــــــن %٨٠تنفي
يــئ هلــا السياســات يف مجيــع  التــدابري الــيت 

عمليات التحقيق الناشط 

)٢-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 

املّدعي العام:
عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي

أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 
املقاضاة

 تنفيـــــذ بـــــرامج التـــــدريب علـــــى النحـــــو
املقرَّر

أداء املــــوظفني وتنميــــة : ٨األداء مؤشـــر- 
م قدرا
 ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل احملــاك

ما ُحيقَّق فعالً 

% مـــــــــن املـــــــــوظفني ذوي ٨٠تـــــــــدريب - 
الصلة على األقل

٥-٢الهدف المتصل باإلدارة 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٤الغاية 

املّدعي العام:
علــــىاملكتــــبقــــدراتتكييــــفيفاملضــــي

ــــق الصــــلةذاتوشــــبكتهواملقاضــــاةالتحقي
ـــــدةوالتكنولوجيـــــةالعلميـــــةالبيئـــــةمـــــع املعقَّ

التطورواملستمرة

 القيـــــــام علـــــــى النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ
إىل املشاريع العلميـة والتكنولوجيـة الراميـة 

زيـــــادة قـــــدرة املكتـــــب علـــــى االضـــــطالع 
ـــه  بصـــورة مصـــونة األمـــن وناجعـــة مبـــا جيري
مـــن عمليـــات حتقيـــق (البحـــوث املؤمتتـــة، 

أرشيف اإلنرتنت، وغري ذلك)

ـــــيم مشـــــاريع ١-١٤األداء مؤشـــــر-  : تقي
التحسني

 ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل احملــاك
ما ُحيقَّق فعالً 

ـــعممـــا% ٨٠مـــا ال يقـــل عـــنحتقيـــق يُزَم
حتقيقه

٨-٢الهدف المتصل باإلدارة 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٧الغاية 

:املّدعي العام
ــــــف اســــــرتاتيجيات املكتــــــب اخلاصــــــة  تكيي

باحلماية مع التحديات األمنية اجلديدة

 القيــــام علــــى حنــــو ســــليم بتــــدبر مجيــــع
األخطار املمكن ترقبها

القيام سنوياً علـى النحـو املقـرَّر بتقيـيم
املخــــــاطر األمنيــــــة االســــــرتاتيجية وحتيــــــني 
االسرتاتيجية ذات الصلة فيما خيص أمن 

املوظفني والشهود واملعلومات
 القيـــــــام علـــــــى النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ

املشــــــــــــروع الرامــــــــــــي إىل حتســــــــــــني أمــــــــــــن 
املعلومات مع قلم احملكمة

: تدبر املخاطر١٣األداء مؤشر- 
 التقيــــــــد باملعــــــــايري (اخللــــــــوص يف تقريــــــــر

ق إىل استنتاج إجيايب)التحق
 عــــدد مــــا يُقبــــل مــــن التوصــــيات مقابــــل

عدد ما يقدَّم منها
 ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل احملــاك

ما ُحيقَّق فعالً 

إعمــال مجيــع باملقــرَّرالقيـام علــى النحــو - 
ـــــــدبر  ـــــــة احلامســـــــة الالزمـــــــة لت تـــــــدابري احلماي

األخطار املمكن ترقبها
التوصـيات إقرار اللجنة التنفيذيـة جلميـع - 

اهلامة
مـــا ال بتنفيـــذ املقـــرَّرالقيـــام علـــى النحـــو - 

% من التوصيات املعنية٨٠يقل عن 

ــــــــاإلدارة  ١-٢األهــــــــداف المتصــــــــلة ب
٤-٢و٣-٢و٢-٢و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 
:املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
وناجعة وخاضعة للمساءلة

وحتقيــق املكاســب املتأتيــة عــن اســتبانة
حتســـــــني النجاعـــــــة عـــــــن طريـــــــق مراجعـــــــة 

اإلجراءات

: املكاســـــــــب احملققـــــــــة ٦األداء مؤشـــــــــر- 
سنوياً عن طريق حتسني النجاعة

 ـــــق جممـــــوع املكاســـــب احملققـــــة عـــــن طري
حتســـــــــني النجاعـــــــــة بالقيـــــــــاس إىل امليزانيـــــــــة 

اإلمجالية لشعبة التحقيق

بلـوغ نسـبة املكاسـب احملققـة عـن طريــق - 
%١النجاعةحتسني
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية264
)٣-٣التعاون والدعم (الهدف 

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٩الغاية 
املّدعي العام:

ـــــــقة  العمـــــــل مـــــــن خـــــــالل اســـــــرتاتيجية منسَّ
يف احلد من يللتحقيق واملقاضاة بغية املض

ظــاهرة اإلفــالت مــن العقــاب علــى اجلــرائم 
ا احملكمة اليت تُعىن 

 ـــــة ـــــذ املشـــــاريع ذات األولوي ـــــى تنفي عل
النحو املقرَّر (زيـادة تبـادل املعلومـات مـع 
الوحدة املعنية جبرائم احلرب، وزيادة عدد 
ـــقة مـــع اهليئـــات القضـــائية  األنشـــطة املنسَّ

ذات الصلة، وما إىل ذلك)

ـــــيم مشـــــاريع ١-١٤األداء مؤشـــــر-  : تقي
التحسني

 ّاملرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل احملــاك
ما ُحيقَّق فعالً 

%٨٠ما ال يقل عن - 
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو وأنشـــــطةالتحقيـــــق، 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

للتقاضــــــــــــــــي يف ثــــــــــــــــالث اجلهوزيــــــــــــــــة
حماكمـــــــات (يتوقـــــــف عـــــــدد احملاكمـــــــات 
املعنية الفعلي على توفر قاعـات احملاكمـة 
ـــــــائي،  والقضـــــــاة) ودعـــــــَوَيي اســـــــتئناف 

التمهيديـــــــة يف ســـــــت عمـــــــالوإجـــــــراء األ
عمليات حتقيق

نتائج أنشـطة املقاضـاة : ١األداء مؤشر- 
من حيث مالحقة مرتكيب اجلرائم املعنية

نتائج أنشـطة املقاضـاة : ٢األداء مؤشر- 
من حيث التهم املوجَّهة إىل املشتبه فيهم

إنتاجية املكتب: ٧األداء مؤشر- 

: التقاضي يف ثالث حماكمات األنشطة- 
ــــــــــائي، ودعــــــــــم  ويف دعــــــــــَوَيي اســــــــــتئناف 

التمهيديــــــة يف ســــــت عمليــــــات األعمــــــال 
حتقيق

٢-١القضــــــاء والمقاضــــــاة (الهــــــدفان 
)٣-١و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٢الغاية 
املّدعي العام:

األخـذ مبنظـور جنســاين يف االسـتمرار علـى
تنفيـــذوعلــىاملكتـــبمجيــع جمـــاالت عمــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
ق واجلـرائم املرتكبـة لَ واجلرائم اجلنسانية املنطَ 

حبق األطفال

بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم األخـــــــذ
اجلنســـانية املنطَلَـــق واجلـــرائم املرتكبـــة حبـــق 
ـــة  األطفـــال يف املقاضـــاة يف القضـــايا املعني
كلمـــــــا أمكـــــــن ذلـــــــك، وتنفيـــــــذ املبـــــــادئ 

يف سياســــات املكتــــب التوجيهيـــة الــــواردة 
ذات الصلة

نتائج أنشـطة املقاضـاة : ١األداء مؤشر- 
من حيث مالحقة مرتكيب اجلرائم املعنية

نتائج أنشـطة املقاضـاة : ٢األداء مؤشر- 
من حيث التهم املوجَّهة إىل املشتبه فيهم

جـــــــــــودة األنشــــــــــــطة : ٣األداء مؤشـــــــــــر- 
ا املكلَّف باالضطالع 

التقيـــــــــد بسياســـــــــات: ٤األداء مؤشـــــــــر- 
ا فيه املكتب ومعايريه اهلامة املعمول 

ـــــــذ مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن ت-  % مـــــــن ٨٠نفي
التــــــدابري املهيــــــأ هلــــــا يف إطــــــار السياســــــات 

وذلك يف مجيع أنشطة املقاضاة

)٣-١القضاء والمقاضاة (الهدف 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 

املّدعي العام:
عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي

التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 
املقاضاة

 اســــــتدامة أو حتســــــني معــــــدَّل اعتمــــــاد
الدوائر للتهم اليت تقدَّم إليها

 اســــــــتدامة أو حتســــــــني معــــــــدَّل قبــــــــول
الدوائر للحجج اليت تقدَّم إليها

  ـــام فريـــق مســـتقل باســـتعراض ملـــف قي
كل دعوى

 قيـــام فريـــق مســـتقل باســـتعراض األدلـــة
يف كل دعوى

نتائج أنشـطة املقاضـاة : ١األداء مؤشر- 
من حيث مالحقة مرتكيب اجلرائم املعنية

نتائج أنشـطة املقاضـاة : ٢األداء مؤشر- 
من حيث التهم املوجَّهة إىل املشتبه فيهم

التقيـــــــــد بسياســـــــــات : ٤األداء مؤشـــــــــر- 
ا املكتب ومعايريه اهلامة املعمول 

 احملــاّك املرحليــة: مــا يُزَمــع حتقيقــه مقابــل
ما ُحيقَّق فعالً 

% من التهم ٨٠ما ال يقل عن اعتماد- 
ــــــــــة  املوجَّهــــــــــة إىل املشــــــــــتبه فيهم/قبوهلا/إدان

املشتبه فيهم املتهمني
نســبة مــا يُقبــل مــن املــذكرات ومــا بلــوغ- 

يُوافق عليه مـن الطلبـات نسـبة ال تقـل عـن 
٨٠%

%١٠٠فريــق مســتقل باســتعراضقيــام- 
من الدعاوى

ـــام-  %١٠٠باســـتعراضفريـــق مســـتقل قي
من األدلة 

٥-٢الهدف المتصل باإلدارة 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٤الغاية 

املّدعي العام:
املضــــي يف تكييــــف قــــدرات املكتــــب علــــى 
ــــق واملقاضــــاة وشــــبكته ذات الصــــلة  التحقي
ـــــدة مـــــع البيئـــــة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة املعقَّ

التطورواملستمرة

برنـــــــــامج تـــــــــدريب املعنيـــــــــني مراجعـــــــــة
بأنشــــــــــطة املقاضــــــــــاة احملــــــــــدَّد يف خطــــــــــة 

مبــــــا يف ذلــــــك دورات التــــــدريب الســــــنوية 
التــــدريب اإلضــــافية الراميــــة إىل إكســــاب 
مهارات الدفاع والتدريب على اسـتعمال 
التكنولوجيـــــــــــات اجلديـــــــــــدة يف قاعـــــــــــات 

احملاكمة
مشــــــــاريع التحســــــــني املنتقــــــــاة تنفيــــــــذ

ـــــــــــــاالت ذات األولويـــــــــــــة:  املتصـــــــــــــلة با
السريورات الداخلية، والقدرات اإلدارية، 
وتصــــــــميم ملفــــــــات القضــــــــايا، وســــــــريورة 
ـــــــــــــــا،  مراجعـــــــــــــــة القضـــــــــــــــايا، والتكنولوجي

والكفاءات األساسية

ـــــيم مشـــــاريع ١-١٤األداء مؤشـــــر-  : تقي
التحسني

تنفيـــــــــــذ اخلطـــــــــــة : ٢-٨األداء مؤشـــــــــــر- 
يب/عــدد أيــام التــدريب لكــل الســنوية للتدر 

موظف يف كل سنة

% ممـا ُخيطَّــط ٨٠مــا ال يقـل عــن تنفيـذ- 
لتنفيذه
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ــــــــاإلدارة 266 ١-٢األهــــــــداف المتصــــــــلة ب
٤-٢و٣-٢و٢-٢و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 
:املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
وناجعة وخاضعة للمساءلة

 ــــــــــــاالت ذات األولويــــــــــــة اســــــــــــتبانة ا
املمكــن فيهــا حتقيــق مكاســب عــن طريــق 
ـــــــد املكاســـــــب  حتســـــــني النجاعـــــــة؛ وحتدي
املمكــن حتقيقهــا؛ واإلســهام يف مبــادرات 
حتسني النجاعة الشاملة بنطاقها املكتـب 

أمجع

: املكاســـــــــب احملققـــــــــة ٦األداء مؤشـــــــــر- 
سنوياً عن طريق حتسني النجاعة

جممـــــوع املكاســـــب احملققـــــة مـــــن خـــــالل - 
حتســـــــــني النجاعـــــــــة بالقيـــــــــاس إىل امليزانيـــــــــة 

اإلمجالية لشعبة املقاضاة

ــاالت ذات األولويــة املمكــن اســتبانة-  ا
فيهــــا حتقيــــق مكاســــب عــــن طريــــق حتســــني 
النجاعـــــــــة؛ وحتديـــــــــد املكاســـــــــب املمكـــــــــن 

حتقيقها
يف مبــــادرات حتســـني النجاعــــة اإلســـهام- 

الشاملة بنطاقها املكتب أمجع
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المرفق الخامس (و)267

االستراتيجية لقلم المحكمةالغايات 

مكتب رئيس قلم المحكمة-ألف

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض ١-١-٢
بالنجاعة والفعالية مع السهر على القدرة على النهوض مبهام ومسؤوليات اجلهاز.

ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة؛ والرتكيز إدارة املوارد على حنو فعال ٢-١-٢
بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب لعمل احملكمة 

يف بلدان احلاالت.
تعزيز هيكل إدارة قلم احملكمة.٣-١-٢

٢٠١٧ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النتائج المتوّخاةمكتب رئيس قلم المحكمة:

٢٠١٧فيما خيص عام املراميمؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
١- ١-٢الهدف 

مــن قلــم احملكمــة يف ختفــيض معــدَّل شــغور الوظــائف تنجيز توظيف العاملنيبصورة كاملةقلم احملكمة إعمال البنية اجلديدة ل- ١
٢٠١٧% حبلول حزيران/يونيو١٠% إىل ١٢

٢- ١-٢الهدف 
نشاء وحدة ميدانية مناسبةإجناز إجورجياالتعاون مع السلطات يف جبورجيااْتبيليسينشاء وحدة ميدانية يف إ- ١

٣- ١-٢الهدف 
حيات ويل الصاللة من خالل ختءتعزيز املسا- ١

قسامعب واألىل الشُ إوتفويضها 
ورؤســـاءاجتماعـــات مــديري شـــعب قلــم احملكمـــة تــواتر
قسام التابعة هلااأل

 سبوعيةأاجتماعات عقد

شعبة الخدمات اإلدارية-باء

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني١-٣-٢
املضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف يف خمتلف مستويات بنية احملكمة٢-٣-٢
حتسني بيئة العمل١-٤-٢
ج اسرتاتيجي ٢-٤-٢ لتنمية قدرات املوظفني (مبا يف ذلك حراكهم)وضع 
حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية٣-٥-٢
املضي يف حتسني سريورة إعداد ميزانية احملكمة، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول األطراف بشأن ١-٦-٢

هذه السريورة
صقل إطار تدبر املخاطر يف احملكمة٢-٦-٢
قياِس وتقييِم أداء احملكمةحتسني٣-٦-٢
استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة؛ وتعظيم مدى املرونة يف ٢-٧-٢

تصميم هذه املباين إلتاحة توسعتها بقدر أدىن من انقطاع العمل ومن التكاليف
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تدبرهاتدبر األخطار يف جمال األمن والسالمة من خالل إجراءات ل٣-٨-268٢

٢٠١٧النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام شعبة الخدمات اإلدارية:

٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
من األهداف ذات األولوية١-٣-٢الهدف 

حتســـني نظـــام تـــدبر أداء املـــوارد البشـــرية يف شـــىت وحـــدات 
احملكمة

 وضــــــــع االســــــــرتاتيجية ذات الصــــــــلة، وحتســــــــني التقيــــــــد
ا  بالقواعد واملعايري املعمول 

 وضـــــع االســـــرتاتيجية يف جمـــــال املـــــوارد البشــــــرية ذات
وحتســــني معــــدَّل التقيــــد بالقواعــــد الصــــلة بتــــدبر األداء، 

ا يف شىت وحدات احملكمة واملعايري املعمول 
من األهداف ذات األولوية٢-٣-٢الهدف 

منتوظيفهمأجلمناحملشودينبنيالنساءمشاركةزيادة
مــنحمايــداً إعالنــاً الشــاغرةالوظــائفعــناإلعــالنخــالل

ــــنيالنســــاءعــــددزيــــادةخــــاللومــــناجلنســــانيةالناحيــــة ب
توظيفهميفللنظراملنتَقْنيَ 

 املتعلقــةاإلحصــائيةمــن التقــاريريــتم إصــداره عــدد مــا
اجلنسنيبنيبالتوازن

٢

من األهداف ذات األولوية١-٤-٢الهدف 
إعــــداد وإصــــدار السياســــات احلامســــة ذات األولويــــة فيمـــــا 
خيـــص ضـــمان وجـــود إطـــار تنظيمـــي ســـليم بشـــأن املســـائل 
األساسـية املتصـلة بـاملوارد البشـرية: نظـام املــوظفني اإلداري 

املؤقت املعدَّل، وانتقاء املوظفني، واإلجازة اخلاصة

مـــــــن وثـــــــائق السياســـــــات عـــــــدد مـــــــا يـــــــتم إصـــــــداره
األساسية

٣

حتسني العمل التوعوي حبيث يطال البلـدان غـري املمثَّلـة أو 
املنقوصـــــــة التمثيـــــــل بـــــــني جمموعـــــــة العـــــــاملني يف احملكمـــــــة 

وتوظيف أشخاص من رعايا هذه البلدان

عدد املبادرات التوعوية اجلديدة االستهدافمحلتان جيدتا االستهداف

ذات األولويةمن األهداف ٢-٤-٢الهدف 
تنسـيق مبــادرات التــدريب (غــري التقــين) مــن أجــل العــاملني 

يف شىت وحدات احملكمة
 عــدد بــرامج التــدريب غـــري التقــين الــيت جيــري تـــدبرها يف

قسم املوارد البشرية بصورة مركزية
٥

من األهداف ذات األولوية٣-٥-٢الهدف 
املؤسســـية تخطـــيط املـــوارد لSAPحتســـني القـــدرة يف نظـــام 

ـــــى النهـــــوض بـــــأود أعبـــــاء العمـــــل املزيـــــدة فيمـــــا خيـــــص  عل
ســـريورات األعمـــال، وال ســـيما مـــا يتصـــل بـــاملوارد البشـــرية 

وامليزانية

 عدد سـريورات العمـل الـيت تـتم مراجعتهـا وحتسـينها مـن
خالل زيادة القـدرة علـى ختطـيط املـوارد املؤسسـية يف نظـام 

SAP

٥

 مواءمــــة نظــــامSAP مــــع التعــــديالت الضــــرورية لتنفيــــذ
ـــد لألمـــم  رزمـــة التعويضـــات اجلديـــدة مبوجـــب النظـــام املوحَّ

املتحدة

 النسـبة املئويـة للمسـتحقات الـيت تـتم مواءمتهـا مـع رزمـة
التعويضات اجلديدة

١٠٠%

من األهداف ذات األولوية١-٦-٢الهدف 
النســــبة املئويــــة لتقلــــيص الــــزمن الــــذي تســــتغرقه املعاملــــة الصلةأمتتة السريورات املتعلقة بامليزانية والتوقعُّات ذات 

اليدوية
٥٠%

املضـــي يف تطـــوير الــــنظم املخصَّصـــة لإلبـــالغ عــــن األداء، 
ـــــدفق  ـــــل الت ـــــتظم، وحتلي ـــــرادات واملصـــــروفات املن وتوقـــــع اإلي

النقدي، واإلبالغ املخصوص

 عـــدد مـــا يُبـــدى يف إطـــار املراجعـــة مـــن مالحظـــات
يتعلق بالتدبر واملراقبة املالينيسلبية ذات شأن فيما 

عدم إبداء أي مالحظة من هذا القبيل

االنتقـــــال إىل نســـــق التعويضـــــات اجلديـــــد مبوجـــــب النظـــــام 
املوحَّد لألمم املتحدة

النسبة املئوية لتقيد احملكمة بالنسق اجلديد مـــــن احلــــــاالت ١٠٠التقيـــــد بالنســـــق اجلديـــــد يف %
املنطبقة على احملكمة
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة269
من األهداف ذات األولوية٢-٦-٢الهدف 

ــــتم مراجعتــــه وإعــــادة تقييمــــه مــــن األخطــــار املضي يف تنفيذ نظام تدبر املخاطر العالية الدرجة عــــدد مــــا ت
املدرجة يف سجل املخاطر

١٠٠%

من األهداف ذات األولوية٣-٦-٢الهدف 
إعمــــال سياســــات جديــــدة متوافقــــة مــــع املعــــايري احملاســــبية 

الدولية للقطاع العام
 ـــاً مـــن التقـــارير املتوافقـــة مـــع ـــّد إعـــداداً مؤمتت عـــدد مـــا يُع

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
٣

من األهداف ذات األولوية٢-٧-٢الهدف 
 ــــرام عقــــد متوســــط األجــــل خــــاص بالصــــيانة الوقائيــــة إب

والصيانة التصحيحية للمباين الدائمة
 مـن أجـل انتقـاء النسبة املئويـة لتطبيـق إجـراءات املقاولـة

شركة تتوىل الصيانة الوقائية والتصحيحية
١٠٠%

من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢الهدف 
ـــــدابري ذات  ـــــة ومراجعـــــة الت ـــــيم املخـــــاطر األمني حتـــــديث تقي

الصلة سنوياً أو عند االقتضاء
مراجعة تقييم املخاطر األمنية وحتديثهاملراجعة اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاءإجراء

إجنــــاز التقيـــــيم الـــــذايت وفـــــق معـــــايري العمـــــل األمنيـــــة الـــــدنيا 
املطبَّقـــــة يف األمـــــم املتحـــــدة فيمـــــا خيـــــص مجيـــــع املكاتــــــب 
امليدانيـة، وحتـديث تقيـيم املخـاطر األمنيـة اخلـاص باحملكمــة 

على وجه التحديد

 ُلنسبة املئوية للتقيـد املئوية إلجناز التقييم الذايت واالنسبة
باملعايري احمللية

١٠٠%

اســــتبدال مجيــــع الـــــَمرَْكبات املتقــــادم عهــــدها املســــتعملة يف 
سنوات٥امليدان على مدى فرتة مقدارها 

عدد الـَمرَْكبات اليت يتم استبداهلا٢٠%

شعبة الخدمات القضائية- جيم

واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على تنفيذ النظام املعدَّل للمساعدة القانونية ١-٤-١
)٤-١حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع (الغاية االسرتاتيجية 

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق ٦-١
ين عليهممبادئ مّتسقة فيما خيص جرب أضرار ا

ين عليهم الـُمْرساة من خالل الدعاوى األوىل اليت تنظر فيها ١-٦-١ تطبيق وصقل مبادئ جرب أضرار ا
احملكمة

وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما ٢-٦-١
يتعلق جبرب األضرار

إعادة تدارس بنية احملكمة ومالك موظفيها ومواردها وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهوض ١-١-٢
ا  بالنجاعة مع السهر على قدرة األجهزة على أداء مهامها ومسؤوليا

القضائيةاخلدماتجماليفاألداءحتسني٥-١-٢
مراجعة تطبيق السريورات والطرائق والتكنولوجيات القياسية، وال سيما فيما يتعلق مبتطلبات أمن ٢-٥-٢

احملكمة وما تنشده على هذا الصعيد 
حتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية٣-٥-٢
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٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءاملتوّخاةالنتائج 
من األهداف ذات األولوية١-٤-١الهدف 

تنفيـــذ النظـــام املعـــدَّل للمســـاعدة القانونيـــة واملواظبـــة علـــى 
مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على حنو يتوافـق 

مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع

إىل جعــل متثيــل املـــدَّعى علــيهم املعــوزين متثـــيالً  التوصــل
كافيـاً ومسـتداماً علـى حنـو حيقِّـق النجاعـة االقتصـادية فيمــا 

خيص احملكمة

ـــــى مراقبـــــة العمـــــل بنظـــــام اســـــتمرار قلـــــم احملكمـــــة عل
وعلــى القيــام كمـا جيــب بــإعالم أفرقــة املسـاعدة القانونيــة 

ف الــدفاع بكــل التغــريات الــيت قــد تطــرأ علــى دفــع تكــالي
املساعدة القانونية

 نظـــر قلـــم احملكمـــة يف إدخـــال تعـــديالت علـــى نظـــام
املساعدة القانونية

 ًاقــــرتاح قلـــــم احملكمـــــة حلــــوالً أنســـــب وأكثـــــر اّتســـــاما
بالطابع االبتكاري استناداً إىل طبيعة القضايا املعنية

من األهداف ذات األولوية٦-١الهدف 
والنجـاح يف تنفيـذ السـهر علـى جـرب األضـرار بصـورة جمديـة 

األوامــر جبــرب األضــرار، ومبــا يف ذلــك تطبيــق مبــادئ مّتســقة 
ين عليهم فيما خيص جرب أضرار ا

 عمــل قلــم احملكمــة علــى تســهيل إجــراءات جــرب أضــرار
ـين علـيهم  ين عليهم فيما خيص أكرب عـدد ممكـن مـن ا ا

املؤهَّلني لذلك
قــــدمي قيــــام قلــــم احملكمــــة علــــى حنــــو حمايــــد بــــاإلبالغ وت

اخلدمات إىل الدوائر بشأن املسائل املرتبطة جبرب األضرار
 تنســيق قلــم احملكمــة لتنفيــذ إجــراءات جــرب األضــرار مــع

خمتلــف اجلهــات الــيت يتعامــل معهــا (الصــندوق االســتئماين 
ـــــيهم،  ـــــيهم، واملمثِّلـــــني القـــــانونيني للمجـــــين عل للمجـــــين عل

ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، والدوائر)
ين عليهم يف دعاوى جرب األضرارمت ثيل مصاحل ا
مرفـــق اســــتخباري يف إطـــار تعاقــــدي مـــن أجــــل إعمـــال

ين عليهم مجع طلبات ا

 تعـــاون قلـــم احملكمـــة التعـــاوَن الكامـــل مـــع الصـــندوق
االسـتئماين للمجــين علــيهم واملمثلـني القــانونيني للمجــين 
ــــين علــــيهم الــــذين قــــد  ــــيهم بغيــــة التكفــــل بتمييــــز ا عل

همجلرب أضرار ونون مؤهَّلني يك
 ـين علـيهم قيام قلـم احملكمـة بتنظـيم مشـاورات مـع ا

بشــأن مســائل متثــيلهم القــانوين املشــرتك يف دعــاوى جــرب 
األضرار
 إيــــداع قلــــم احملكمــــة تقــــارير جيــــدة النوعيــــة وآتيــــة يف

حينها بشأن املسائل املرتبطة جبرب األضرار
ين عليهم انتظام القيام بإعالم ا
 قيام مكتب احملامي العمومي للمجين علـيهم، عنـدما

يُعــــنيَّ بصــــفته ممــــثالً قانونيــــاً للمجــــين علــــيهم، بتمثــــيلهم 
القــــانوين الــــداخلي يف دعــــاوى جــــرب األضــــرار عــــامالً يف 

ذلك بصفته مكتباً مستقالً 
 تقـــدمي قلــــم احملكمــــة الــــدعم واملســــاعدة األمثلــــني إىل

علـــــــيهم وإىل املمثلـــــــني القـــــــانونيني اخلـــــــارجيني للمجـــــــين 
الصـــندوق االســـتئماين للمجـــين علـــيهم يف دعـــاوى جـــرب 

األضرار
 ـين مواصلة قلم احملكمة حتسني نظام تدبر طلبـات ا

ــــذه  علــــيهم تقليصــــاً لــــالزدواج يف العمــــل فيمــــا يتعلــــق 
الطلبات

من األهداف ذات األولوية١-٦-١الهدف 
ـين علـيهم املرسـاة  مـن تطبيق وصقل مبـادئ جـرب أضـرار ا

خالل الدعاوى األوىل اليت تنظر فيها احملكمة
 مـن النظـام األساسـي مـن ١(٧٥التقيد بأحكام املادة (

خالل التوضيح القضائي للمبادئ املتصلة جبرب األضرار
 وضع نظام للتنسيق بني احملكمة والصندوق االسـتئماين

للمجين عليهم فيما يتعلق بالقرارات املتخـذة عمـالً باملـادة 
لنظام األساسيمن ا٧٥
 القيــام علــى ضــوء القــرارات القضــائية الصــادرة يف قضــية

بوضــع إطــار لعمــل قلــم احملكمــة يف لوبـَْنغــاوقضــية كاتـَْنغــا
شأن جرب األضرار والشروع يف تطبيقه، مـع مراعـاة الفصـل 
بــــني األدوار واملســــؤوليات املنوطــــة بالصــــندوق االســــتئماين 

نوطة بقلم احملكمةللمجين عليهم واألدوار واملسؤوليات امل

 الصـــندوق االســـتئماين للمجـــين التعـــاون الكامـــل بـــني
عليهم وقلم احملكمة بشأن مسائل جرب األضرار

تعزيز رضا اجلهات الـُمتعامل معها
 تزويد الدوائر مبعلومات يف هذا الصدد جيدة النوعية

وآتية يف حينها كلما لزم ذلك

من األهداف ذات األولوية٢-٦-١الهدف 
وضـــع آليــــات تنســــيق مـــع الصــــندوق االســــتئماين للمجــــين 
عليهم مـن أجـل تنفيـذ القـرارات القضـائية فيمـا يتعلـق جبـرب 

األضرار
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من األهداف ذات األولوية١-١-٢الهدف 

إعــــادة تـــــدارس بنيـــــة احملكمـــــة ومـــــالك موظفيهـــــا ومواردهـــــا 
وتكييف ذلك يف ضوء اخلربة العملية، والنهـوض بالنجاعـة 
مـــــــع الســـــــهر علـــــــى قـــــــدرة األجهـــــــزة علـــــــى أداء مهامهــــــــا 

ا  ومسؤوليا

 اســتدامة تــوفري خــدمات االحتجــاز بــالنظر إىل تقلــيص
وحـــــــدة االحتجـــــــاز اخلاصـــــــة باحملكمـــــــة اجلنائيـــــــة الدوليـــــــة 
ليوغوسالفيا السـابقة واحتمـال إغـالق الدولـة املضـيفة هلـذا 

املرفق املستخَدم حالياً 

 جتهيز مركز االحتجاز مبوظفني إضافيني لكي يواصـل
أداء املهام املنوطة به

تطوير الشراكة مع الدولة املضيفة
 ترقيـــــــــة النظــــــــــام التكنولـــــــــوجي املســــــــــتعمل يف مركــــــــــز

ة احملتَجزيناالحتجاز التابع للمحكمة من أجل مراقب

من األهداف ذات األولوية٥-١-٢الهدف 
تـــوفري دورات تــــدريب ناجعــــة بالقيــــاس إىل تكاليفهــــا التحسني األمثل خلدمات جلسات قاعات احملاكمةحتسني األداء يف جمال اخلدمات القضائية

بغية النهوض باستعمال نظام احملكمة اإللكرتونية وتدبر 
املعلومات على حنو سليم

 ـــاد إعمـــال ختـــزين أكثـــر قابليـــة لالســـتدامة بشـــراء العت
والربجميات الالزَمْني لالستعمال يف سياق عمـل احملكمـة 

اليومي

من األهداف ذات األولوية٢-٥-٢الهدف 
مراجعــــــــة تطبيــــــــق الســــــــريورات والطرائــــــــق والتكنولوجيــــــــات 
القياسية، وال سيما فيما يتعلق مبتطلبات أمن احملكمـة ومـا 

هذا الصعيدتنشده على

 السهر على العمل باألدوات املناسبة واملواِكبة ألحـدث
التطورات بغية ختفيف كل مـا قـد يكـون هنـاك مـن أخطـار  

كشف البيانات على حنو غري مرخَّص به

 مــــن مشــــروع "ضــــعف احلــــال أمــــام ٢تنفيــــذ املرحلــــة
التهديدات وكشفها ورصدها"

إتاحة االتصال اآلمن من خالل التشفري
 ـــين علـــيهم يف امليـــدان إعمـــال نظـــام تـــدبر طلبـــات ا

لتناول هذه الطلبات
 ملـوظفني علـى اسـتعمال الـنظم اتوفري دورات لتدريب

املتنقلة اآلمن

من األهداف ذات األولوية٣-٥-٢الهدف 
ــــــج متكامــــــل يف عمليــــــة تـــــــدبر الســــــهرحتسني النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية علــــــى اتّبــــــاع 

املعلومات
 ـــة اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها األقســـام للجهـــات الـــيت مراقب

نتعامــــــل معهــــــا واإلشــــــراف علــــــى تقــــــدمي هــــــذه اخلــــــدمات 
وتشــــجيع األقســــام علــــى اإلحاطــــة باحتياجــــات اجلهــــات 
الـمتعاَمل معها، ومتابعة املستجدات يف بيئات عمـل هـذه 
اجلهـات، والـتمكن مــن التكيـف السـريع مــع التغـريات فيهــا 

مة مصاحل اجلهات املعنية حبيث تتسىن محاية وخد

إعمال جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات
تــــــــدبرخــــــــدماتقســــــــمخــــــــدماتقائمــــــــةإعمــــــــال

املعلومات
اخلاصـــةالتعـــديللطلبـــاتشـــاملحـــلنظـــامإعمـــال

باحملكمة

شعبة العمليات الخارجية-دال

ين عليهم واجلماعات املتضررة والتواصل معهم على حنو ١-٧-١ فعال وفقًا للوثائق ذات الصلة من توعية ا
)٧-١الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة (الغاية االسرتاتيجية 

إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لتحسني النجاعة (الغاية ٢-١-٢
) ١-٢االسرتاتيجية 

)٨-٢الل إجراءات لتدبرها (الغاية االسرتاتيجية تدبر املخاطر يف جمال األمن والسالمة من خ٣-٨-٢
االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل املسارعة إىل ٢-٣-٣

)٣-٣التشاور مع احملكمة بغية حل أي مسألة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه (الغاية االسرتاتيجية 
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إقامة شراكات من أجل مساعدة الدول على إبرام االتفاقات الكبرية األمهية فيما خيص استطالع سبل ٣-٤-272٣
)٤-٣احملكمة (الغاية االسرتاتيجية 

)٤-٣زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود (الغاية االسرتاتيجية ٤-٤-٣

٢٠١٧ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النتائج المتوّخاة شعبة العمليات الخارجية:

٢٠١٧املرامي فيما خيص عام مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
من األهداف ذات األولوية١-٧-١الهدف 

ــينتوعيــة معهــموالتواصــلاملتضــررةواجلماعــاتعلــيهما
الوثـــــائقمــــنالصــــلةذاتللوثــــائقوفقـــــاً فعــــالحنــــوعلــــى

للمحكمةاالسرتاتيجية

 مقدار التعقيبات اليت ترد عـن طريـق املنصـات التقليديـة
ومنصـــات التواصـــل االجتمـــاعي واالجتـــاه الـــذي تعـــرب عنـــه 

هذه التعقيبات
) "عـــــــدد "التحبيـــــــذاتlikes"و"إعـــــــادات التغريـــــــد ،(
)retweets (نتــائج التقصــي اإلجيابيــة)، وhits ومـــا إىل ،(

ذلك مما يسجَّل على مواقع التواصل االجتماعي
 ـــــة يف اســـــتدامة أو زيـــــادة عـــــدد الـــــربامج اإلذاعيـــــة املبثوث

٢٠١٦البلدان املعنية بالقياس إىل عام 
 ارتفـاع نســبة األســئلة الــيت تبــنيِّ أن إحاطــة املشــاركني يف

جلســـات التوعيــــة غــــدت أعمــــق ممــــا كانــــت عليــــه يف عــــام 
٢٠١٦

مجهــور لــدىللمحكمــة اإلجيابيــة زيــادة بــروز الصــورة
تاداملعهاأوسع من مجهور 

حتسني النظرة إىل عمل احملكمة
 االجتمـــاعي لنشـــر التواصـــلزيـــادة اســـتخدام وســـائل

ـــأيتتتســـم بالدقـــةأنشـــطة احملكمـــة عـــن معلومـــات  يف وت
نشراً مباشراً الوقت املناسب

 ـــــق ســـــاليب الفضـــــلى ألاملمارســـــات النجـــــاح يف تطبي
مــــــع التواصــــــليــــــؤدي إىل حتســـــني علــــــى حنـــــوالتوعيـــــة، 

وخارجهاأصحاب الشأن يف احملكمة
 متابعـة علـى السـكان احملليـني قـدرةأو زيـادة اسـتدامة

يف الـــــــيت تعنـــــــيهمالقضـــــــائية يف احلـــــــاالت املســـــــتجدات
فيهاوجود امليدانية اليت لقلم احملكمة املكاتب 

يف أوسـاط اوالية احملكمة وإجراءاباإلحاطةحتسني
ين عليهم واجلماعات املتضررة ا

ذات األولويةمن األهداف ٢-١-٢الهدف 
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيـذ املزيـد مـن التـدابري 

املمكن اختاذها لتحسني النجاعة
دقة التوقعُّات املتعلقة بامليزانية
فعالية التنسيق بني املقر واملكاتب امليدانية
 ـــيت تُعقـــد مـــرة كـــل أســـبوعني بـــني عـــدد االجتماعـــات ال

امليدانيــة وعــدد مــا يــتم تذليلــه ممثلــي املقــر وممثلــي املكاتــب
من املسائل العالقة

 درجة جودة الكتيب اخلاص باملكاتب امليدانية، ومدى
فائدته
 توظيــف مــن يشــغل كــل الوظــائف املهيــأ هلــا يف امليزانيــة

٢٠١٧خالل الربع األول من عام 
 ــــواتر دعــــوة ســــائر األجهــــزة إىل املشــــاركة يف األنشــــطة ت

بةذات الصلة اليت تقودها الشع
عدد جوانب التآزر اليت تتم استبانتها وحتقيقها

 االرتبـــــاط بالشـــــعبتني األخـــــريني يف العمـــــل لتحســـــني
التوقعُّـــات املتعلقـــة بامليزانيـــة وحتديـــد مـــا يلـــزم مـــن املـــوارد 

املالية واملوارد من املوظفني
 تفــويض املســؤولية عــن األنشــطة بنقلهــا مــن املقــر إىل

مكاسب عن طريق حتسني املكاتب امليدانية بغية حتقيق 
النجاعة واملزيد من التنسيق

 عقــد اجتمـــاع كـــل أســـبوعني بــني ممثلـــي املقـــر وممثلـــي
املكاتب امليدانية للتكفل بتبادل املعلومات وجناعة اختاذ 

القرارات
 استحداث كتيب خاص باملكاتب امليدانية من أجـل

اتّباع إجراءات عمل ناجعة وفعالة
ـــاع إجـــراءات العمـــل القياســـية اخلاصـــة العـــودة إىل اتّب

ـــة حتقيـــق النجاعـــة واالقتصـــاد يف  بتخطـــيط املهمـــات بغي
التكاليف

 توظيــــــف عــــــاملني للتكفــــــل بنجاعــــــة إجــــــراء أنشــــــطة
الشعبة
 ــــذ أنشــــطة الشــــعبة بالتشــــارك مــــع ســــائر أجهــــزة تنفي

ــــالء اهتمــــام  ــــاً، مــــع إي ــــك ممكن احملكمــــة، كلمــــا كــــان ذل
خاص الستبانة جوانب العمل التآزري
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من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢الهدف 

ــــــدبر املخــــــاطر يف جمــــــال األمــــــن والســــــالمة مــــــن خــــــالل  ت
هاإجراءات لتدبر 

 ايــة كــل ســنة؛ وتفــادي إجنــاز املراجعــة الســنوية حبلــول 
احلـــوادث، والتصـــدي هلـــا بصـــورة مهنيـــة يف مجيـــع حـــاالت 

حصوهلا
عــايري العمــل اســتدامة تقيــد املكاتــب امليدانيــة الكامــل مب

الدنيا املطبَّقة يف األمم املتحدةاألمنية
 إعمــال نظــام إنــذار يعمــل بصــورة تامــة يف قلــم احملكمــة

، ما يستتبع ٢٠١٧حبلول الربع األول من عام 
تـــوفُّر رقـــم لالتصـــاالت العاجلـــة مـــن أجـــل اإلبـــالغ )١

جبميـــــــع احلـــــــوادث اخلطـــــــرية وأرقـــــــام هواتـــــــف للتواصـــــــل 
التسلسلي يف هذه احلاالت 

وظفني املناوبني مسك قائمة بامل)٢
اسـتحداث مبـادئ توجيهيـة بشـأن تصـرف املوظـف )٣

املناوب يف حال األزمات

 إجراء املراجعـة السـنوية حلـال تأهـب املـوظفني ومحايـة
الشهود
 ــــة ــــد مبعــــايري العمــــل األمني ــــيم الــــذايت للتقي إجنــــاز التقي

الــــــدنيا املطبَّقــــــة يف األمــــــم املتحــــــدة فيمــــــا خيــــــص مجيــــــع 
حتديث تقييم املخاطر األمنية اخلـاص املكاتب امليدانية و 

باحملكمة على وجه التحديد
إعمال نظام اإلنذار يف قلم احملكمة

من األهداف ذات األولوية٢-٣-٣الهدف 
ــــــاء مــــــع الــــــدول لتــــــذليل العوائــــــق  االخنــــــراط يف تباحــــــث بّن
والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل املسـارعة إىل التشـاور 

تنفيـذ الطلبــات أو تعـوقمـع احملكمـة بغيـة حــل أي مسـألة 
دونهحتول

ا مستوى الدعم العام الذي تقدمه الدول ومدى تعاو
وضع قائمة كاملة جبهات االتصال وحتديثها
اعدد الكتي بات اليت يتم إعدادها ومدى جود
 ،مــــــدى تعــــــاون الـــــــدول فيمــــــا يتصـــــــل باملشــــــتبه فـــــــيهم

وعمليات التحقيق املايل، والشؤون األخرى
 استحداث نظام لقياس القدرة العملية اليت يتم تكوينها

عن طريق حلقات التدارس املعنية بالتعاون

 ــا لــدى ذوي زيــادة اإلحاطــة بواليــة احملكمــة وإجراءا
م النفــو  ذ مــن أصــحاب الشــأن وذلــك بتنــاول احتياجـــا

إىل املعلومات وشواغلهم يف الوقت املناسب
 إعداد قائمـة حميَّنـة جبهـات االتصـال لـدى السـلطات

املركزية بغية التباحث بشأن طلبات املساعدة
 إعداد كتيبات بشـأن إجـراءات التعـاون بغيـة تشـجيع

الدول على التعاون فيما خيص جتميد األصول
ــــــدول يف مجــــــع اســــــت ــــــرص نشــــــدان تعــــــاون ال طالع ف

املعلومـــات املتصـــلة مبكـــان وجـــود املشـــتبه فـــيهم الطلقـــاء 
بغية ضمان القبض عليهم

 ا ذات التقصي يف تشـريعات خمتلـف الـدول وممارسـا
الصلة بغية صقل االسرتاتيجية اخلاصة بالتحقيق املايل

 ــن مــن متابعــة حلقــات التــدارس اســتحداث نظــم متكِّ
ـــة بال تعـــاون علـــى حنـــو ســـليم ومـــن اســـتدامة تبـــادل املعني
املعلومات

من األهداف ذات األولوية٣-٤-٣الهدف 
اســتطالع ســبل إقامــة شــراكات مــن أجــل مســاعدة الــدول 

، علــى إبــرام االتفاقــات الكبــرية األمهيــة فيمــا خيــص احملكمــة
مبا يف ذلك االتفاقات بشأن إعادة التوطني

إبرام مخسة اتفاقات تعاون جديدة
استهالل أربع مفاوضات

إبرام اتفاقات جديدة
 التقــدم علــى صــعيد املفاوضــات مــع الــدول األطــراف

وغريها من الدول اليت قد تكون شريكة
 وضــــع قائمــــة بالــــدول الــــيت قــــد ميكــــن للمحكمــــة أن

تفاحتهــا بشــأن شــىت طلبــات التعــاون املخصــوص وصــقل 
اسرتاتيجيتها املتعلقة بالتفاوض

إقامــــة شــــراكة مــــع الـــــدول وضــــع اســــرتاتيجية بشــــأن
لتشجيعها على إبرام شىت االتفاقات مع احملكمة
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من األهداف ذات األولوية٤-٤-٣الهدف 

زيــــادة التعــــاون علــــى املســــتويني اخلــــارجي والــــداخلي فيمــــا 
يتعلق حبماية الشهود

 حتســــني العالقــــات مــــع االدِّعــــاء ومــــع الــــدفاع يف جمــــال
التعاون
م عدد مالشهود املعتىن  ومدى جدية العناية 
يف الوقت املناسبتوفري خدمات العناية

 اإلجابــــــــــة يف غضــــــــــون شــــــــــهر واحــــــــــد عــــــــــن مجيــــــــــع
االستفسارات املتعلقة بإبرام اتفاق من االتفاقات

ــــــــة الــــــــذين حيــــــــيلهم األطــــــــراف يف الشــــــــهودمحاي
اإلجراءات واملشاركون فيها طلباً حلمايتهم

الشهودحلمايةمعمَّقةمراجعةإجراء
ــــوفري ــــةت حبمايــــةاملشــــمولنيللشــــهودخــــدمات العناي

احملكمة
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المرفق السادس275

معلومات عن مالك موظفي المحكمة
(أ)السادسالمرفق

بحسب البرامج الرئيسية٢٠١٧مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

المحكمة جمعاء
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
رأ-خ عرر-خ عوما فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

العامة
جمموع 
املوظفني

٤٣٢٠١٢٣٩١١٢١٣٥٢الربنامج الرئيسي األول
١١٣١٧٣٦٧٧٧١٣٣٢٣٩١٧٧٧٨٣١٧الربنامج الرئيسي الثاين

١٣٢٢٤٣٨٥٨٩٥٢٤٨١٥٣١١٣٢٦٥٧٤الربنامج الرئيسي الثالث
١١١١١٥٣٢٥١٠الربنامج الرئيسي الرابع

١٤٣٨١٦٣٣١٩الربنامج الرئيسي السادس
الربنامج الرئيسي

٥١١١٣١١٤-السابع
الربنامج الرئيسي

٦١١١٣١١٤-السابع
١٢٩٤٥٨٩١٨٧١٨٢٣٨٥٥٣٢٠٤٠٧٤٢٧٩٨٠المجموع العام

المرفق السادس (ب)

٢٠١٧قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 
تسمية الوظيفةالرتبة

تصبحكانتاجلهاز / القسماجلديدة / املطلوبةاحلاليةعدد الوظائف

٥-ف٤-ف١
ين  قلم احملكمة/رئيس قسم مشاركة ا

عليهم وجرب أضرارهم
ين  عليهم وجرب رئيس قسم مشاركة ا

أضرارهم
ين عليهم وجرب  رئيس قسم مشاركة ا

أضرارهم

١:قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهمالوظائف المعاد تصنيفها في مجموع

٤-ف٣-ف١
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم
مدير برنامجمدير برنامج(كوت ديفوار/مجهورية أفريقيا الوسطى)

٤-ف٣-ف١
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

مدير برنامجمدير برنامج(أوغندا/كينيا)

٤-ف٣-ف١
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

مدير برنامجمدير برنامجبونيا)-(مجهورية الكونغو الدميقراطية 

موظف تنفيذي معاونمساعد تنفيذيأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم٢-فرأ-خ ع١

٤:لمجني عليهملمانة الصندوق االستئمانيأالوظائف المعاد تصنيفها في مجموع

٥الوظائف المعاد تصنيفها:مجموع
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276

المرفق السادس (ج)

(من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة)٢٠١٧قائمة الوظائف المحوَّلة لعام 
تسمية الوظيفةالربنامج/القسم٢٠١٧تصبح يف عام ٢٠١٦كانت يف عام الرتبةعدد الوظائف

وكيل لالّدعاء يف إجراءات االستئنافقسم االستئنافمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف٢

بالتحقيق اجلنائي العلمي السيرباينحمقِّق خمتصقسم علوم التحقيق اجلنائيمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف٣

موظف معين بالتحقيق اجلنائي العلميقسم علوم التحقيق اجلنائيمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١

مساعد إداريقسم التعاون الدويلمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع١

مساعد معين بالتعاون القضائيقسم التعاون الدويلمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع١

حملِّلقسم حتليل عمليات التحقيقمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف٢

حمقِّقالتحقيقأفرقة من الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف٣

حمقِّق معاونأفرقة التحقيقمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف٧

مساعد معين بتدبر املعلوماتأفرقة التحقيقمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع١

مستشار قانوين معاونقسم املشورة القانونيةالثابتةمن الوظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف١

موظف معين بالعملياتقسم التخطيط والعملياتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١

ين عليهمخبري معاون يف شؤون قسم التخطيط والعملياتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف١ ا

حملِّل مساعدقسم التخطيط والعملياتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة١-ف١

مساعد إداريقسم التخطيط والعملياتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع١

مساعد معين بتجهيز البياناتقسم التخطيط والعملياتالوظائف الثابتةمن من وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع٦

مساعد معين باسرتاتيجيات احلمايةقسم التخطيط والعملياتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع٢

مساعد إداريوالعملياتقسم التخطيط من الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةرأ-خ ع١

وكيل لالّدعاء يف اإلجراءات االبتدائيةقسم املقاضاةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٤-ف١

وكيل لالّدعاء يف اإلجراءات االبتدائيةقسم املقاضاةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١٠

وكيل لالّدعاء معاون يف اإلجراءات االبتدائيةقسم املقاضاةمن الوظائف الثابتةوظائف املساعدة املؤقتة العامةمن ٢-ف٤

موظف قانوين مساعدقسم املقاضاةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة١-ف١٦

منظم مللفات القضاياقسم املقاضاةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة١-ف٣

مرتجمقسم اخلدماتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١

مرتجم (للغة العربية)قسم اخلدماتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف١

منسٍّق لقواعد البياناتقسم اخلدماتالثابتةمن الوظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة١-ف١

حملِّل حاالت معاونقسم حتليل احلاالتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف٦

٧٨الوظائف المحوَّلة في مكتب المّدعي العام:مجموع

موظف معين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيانعليهمللمجيناالستئماينالصندوقأمانةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١

موظف مايلعليهمللمجيناالستئماينالصندوقأمانةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١

٢:لمجني عليهملمانة الصندوق االستئمانيأالوظائف المحوَّلة في مجموع

٨٠الوظائف المحوَّلة:مجموع
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المرفق السادس (د)277

(من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة)٢٠١٧قائمة الوظائف المحوَّلة/المعاد تصنيفها لعام 
الرتبة

الربنامج/ القسم

الوظيفةتسمية

عدد
احلالية٢٠١٧تصبح يف عام ٢٠١٦كانت يف عام الوظائف

/اجلديدة
٢٠١٧تصبح يف عام ٢٠١٦كانت يف عام املطلوبة

١
من وظائف 

٢-فرأ-خ عمن الوظائف الثابتةاملساعدة املؤقتة العامة
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

موظف معاون معين بالربامج يف امليدانمساعد معين بالربامج يف امليدان(كوت ديفوار)

١
من وظائف 

٢-فرأ-خ عمن الوظائف الثابتةاملساعدة املؤقتة العامة
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

موظف معاون معين بالربامج يف امليدانمساعد معين بالربامج يف امليدان(مجهورية أفريقيا الوسطى)

١
من وظائف 

٢-فرأ-خ عمن الوظائف الثابتةاملساعدة املؤقتة العامة
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

موظف معاون معين بالربامج يف امليدانمساعد معين بالربامج يف امليدان(أوغندا)

١
من وظائف 

٢-فرأ-خ عمن الوظائف الثابتةاملساعدة املؤقتة العامة
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

موظف معاون معين بالربامج يف امليدانامليدانمساعد معين بالربامج يف (كينيا)

٢
من وظائف 

٢-فرأ-خ عمن الوظائف الثابتةاملساعدة املؤقتة العامة
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

موظف معاون معين بالربامج يف امليدانمساعد معين بالربامج يف امليدانبونيا)-مجهورية الكونغو الدميقراطية (

٦المحوَّلة/المعاد تصنيفها: الوظائفمجموع

المرفق السادس (هـ)

(بآالف اليوروات)٢٠١٧رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 
التكاليف

هيئة الرئاسة
٢٨,٠األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه

موع الفرعي هليئة الرئاسة ٢٨,٠ا
قاضياً ٢٤الدوائر: 

٣قاضياً ١٨لـ –تكاليف الرواتب القياسية ٧١٢,٩
١املعاشات التقاعدية للقضاة ٥٨٩,٨

موع الفرعي للدوائر ٥ا ٣٠٢,٧
المتطلبات األخرى

١٢٦,٠املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة
١٨١,٢املستحقات عن عمليات إعادة التوطني

٢٧٦,١مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم
٣٦,٠متطلب احملكمة–التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

موع الفرعي للمتطلبات األخرى ٦١٩,٣ا
٢٠١٧٥مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام  ٩٥٠,٠

لقرار مجعية الدول األطرافتطبيقاً احملكمة ُجترىقضاةألجورالقضائية مراجعةاهليئةميزانيةتتضمن
ICC-ASP/3/Res.3 على هذا النحو وماالسنوياحملكمةقضاةتعديل أجر. إن٢٠٠٤الصادر يف عام

الدولية،احملاكممنوغريهاالدوليةالعدلحمكمةقضاةأجورنظامهذا األجر معمواءمةمنذلكيستتبعه
يورو.ألف٥٨٠,٩تبلغالقضاةتكاليفيفزيادةإىلسيفضي
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278

المرفق السادس (و)

قضاة المحكمة الجنائية الدولية برواتب قضاة غيرها من المحاكم الدولية وكبار المسؤولينمقارنة رواتب 

احملكمة اجلنائية الدوليةاألجر السنوي لقاضي
)باليوروات(

الدولية/ العدلحمكمةاألجر السنوي لقاضي
السابقة/ ليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمة
)باليوروات(بلبناناخلاصةاحملكمة

صايف الراتب األساسي السنوي لوكيل األمني 
العام (املّدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية)

)باليوروات(

صايف الراتب األساسي السنوي لألمني العام 
املساعد (نائب املّدعي العام للمحكمة اجلنائية 

)باليوروات(الدولية)

٢٠٠٣١٨٠ ٠٠٠١٣٦ ٩٦٠١٤٨ ٩٣٣١٣٦ ٥٩٩

٢٠٠٤١٨٠ ٠٠٠١٦٤ ٣٥٢١٤٨ ٥٢٥١٣٦ ٢٢٥

٢٠٠٥١٨٠ ٠٠٠١٧٤ ٧٠٦١٤٧ ١٨٠١٣٣ ٩٣٤

٢٠٠٦١٨٠ ٠٠٠١٧٤ ٧٠٦١٤٩ ٩٧٦١٣٦ ٤٧٨

٢٠٠٧١٨٠ ٠٠٠١٧٤ ٧٠٦١٥٢ ٢٠٨١٣٨ ٥٠٩

٢٠٠٨١٨٠ ٠٠٠١٧٩ ٠٦٤١٥١ ٠٢٠١٣٨ ٥٧٧

٢٠٠٩١٨٠ ٠٠٠١٨٦ ٧٢٠١٦١ ٥٣٢١٤٨ ٥١٨

٢٠١٠١٨٠ ٠٠٠١٨٨ ٦٤٠١٥٧ ٩٨٤١٤٩ ٣٠٨

٢٠١١١٨٠ ٠٠٠١٩٠ ٢٩٢١٦٣ ٥٣١١٤٩ ٩٨٩

٢٠١٢١٨٠ ٠٠٠١٩٧ ٦٠٧١٧٠ ١٣٦١٥٦ ٠٤٧

٢٠١٣١٨٠ ٠٠٠١٩٨ ٢٧٧١٧١ ٤٩٥١٥٧ ٢٩٣

٢٠١٤١٨٠ ٠٠٠١٩٧ ٦٤٠١٧٠ ٥٣٤١٥٦ ٤١٣

٢٠١٥١٨٠ ٠٠٠٢٠٦ ٩٩٠١٧٨ ٧٧١١٦٣ ٩٦٧

٢٠١٦١٨٠ ٠٠٠٢٠٦ ٢٧٠١٧٨ ١٤٠١٦٣ ٣٩٢
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المرفق السادس (ز)279

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 
(بآالف اليوروات)٢٠١٧

موعبدل التمثيلتكاليف املوظفني العامةصايف الراتبرتبة الوظيفة ا
)٤)=(٣(+)٢(+)١()٣()٢()١(

١٧٧,٦٧٢,٣٤,٠٢٥٣,٩وكيل أمني عام
١٦٢,٩٦٦,٣٣,٠٢٣٢,٢أمني عام مساعد

١١٤٠,٥٥٧,٢١٩٧,٧-مد
٥١٢١,٦٤٩,٥١٧١,١-ف
٤١٠٢,١٤١,٦١٤٣,٧-ف
٣٨٧,٣٣٥,٥١٢٢,٨-ف
٢٧٠,٩٢٨,٨٩٩,٧-ف
١٧٠,٩٢٨,٨٩٩,٧-ف

٦٤,٤٢٦,٢٩٠,٦رر-خ ع
٥١,٤٢٠,٩٧٢,٣رأ-خ ع

فعل عوامل تأخري التوظيف:
يف املئة٥يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:على ما(أ)

على ما يف الربامج الرئيسية الثاين والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة (ب)
يف املئة١٠اخلدمات العامة:

يف املئة١٢لثالث من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:على ما يف الربنامج الرئيسي ا(ج)
من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة ٦-والسابع٥-على ما يف الربناجمني الرئيسيني السابع(د)

يف املئة٠اخلدمات العامة:

فعل عوامل تأخري التوظيف
%)١٢(%)١٠(%)٥(%)٠(رتبة الوظيفة

٢٥٣,٩٢٤١,٢٢٢٨,٥٢٢٣,٤وكيل أمني عام
٢٣٢,٢٢٢٠,٦٢٠٨,٩٢٠٤,٣أمني عام مساعد

١١٩٧,٧١٨٧,٨١٧٧,٩١٧٤,٠-مد
٥١٧١,١١٦٢,٦١٥٤,٠١٥٠,٦-ف
٤١٤٣,٧١٣٦,٥١٢٩,٣١٢٦,٤-ف
٣١٢٢,٨١١٦,٧١١٠,٥١٠٨,١-ف
٢٩٩,٧٩٤,٧٨٩,٧٨٧,٧-ف
١٩٩,٧٩٤,٧٨٩,٧٨٧,٧-ف

٩٠,٦٨٦,١٨١,٦٧٩,٨رر-خ ع
٧٢,٣٦٨,٦٦٥,٠٦٣,٦رأ-خ ع
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المرفق السابع280

المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي٢٠١٧ميزانية عام 

ICC-ASP/9/Res.4وفقاً للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف 
مل ختصَّص موارد ملكتب االتصال لدى االحتاد )٢(

الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف ٢٠١٧يف ميزانية عام األفريقي 
أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر اللجنة بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي الصلة املدرج يف ميزانية 

يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين.٠٠٠٣٧٧غ البال٢٠١٧احملكمة املقرتحة لعام 

١٣٢٠
األفريقياالتحادلدىاالتصالمكتب

٢٠١٥مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
٢٠١٦

التغّري يف املوارد

٢٠١٧املقدَّر املقرتح لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
الطوارئصندوق 

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
القضاة

١٧٧,٩املوظفون من الفئة الفنية

٦٥,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٤٢,٩ا
العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف

املساعدة القصرية املدة

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ا

١٥,٢السفر

١,٠الضيافة

١٥,٦اخلدمات التعاقدية

٠,٠التدريب

٠,٠اخلرباء االستشاريون

٤٩,٦النفقات التشغيلية العامة

٥,٠اللوازم واملواد

٤٧,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣٤,١ا
٣٧٧,٠المجموع

لد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/9/20(٢٠١٠الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ... )٢( .ICC-ASP/9/Res.4) ا
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المرفق الثامن281

(بماليين اليوروات)٢٠١٧عام إلى٢٠١١اإليرادات المقدَّرة للفترة الممتدة من عام 
٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧

١٠٣,٦١٠٨,٨١١٥,١١١٨,٦١٢٤,٥١٥١,١١٤٧,٣االشرتاكات املقرَّرة
٠,٤٠,٤٠,٤٠,٤٠,٣٠,٢٠,١الفوائد احملقَّقة

١٠٤,٠١٠٩,٢١١٥,٥١١٩,٠١٢٤,٨١٥١,٣١٤٧,٤المجموع

لتاسعاالمرفق

للصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً ٢٠١٧بيانات اإليرادات المقدَّرة لعام 
باليورواتالبند

٢٠١٧مقدَّر اإليرادات لعام 
٥٠تربعات املاحنني ٠٠٠

موع الفرعي لإليرادات ٥٠ا ٠٠٠
٢٠١٧المصروفات لعام مقدَّر 

٤٢تكاليف السفر ٢٠٠
٧تكاليف اإلدارة ٨٠٠

موع الفرعي للمصروفات ٥٠ا ٠٠٠
٢٠١٧٠صافي اإليرادات لعام 
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المرفق العاشر (أ)282

المطالبات المتعلقة باألسفار
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المرفق العاشر (ب)283

٢٠١٧بتخصيصه إياها لها في عام مقارَناً ٢٠١٦تخصيص مكتب المّدعي العام الموارد للقضايا في عام 
(بآالف اليوروات)
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امللخَّص العام284

٢٨٥................................................................................حملة عامة-أوالً 
٢٨٧..........................................والسياق االشتغايل٢٠١٧االفرتاضات املتعلقة بعام -ثانياً 
٢٨٩.....................................................................سريورة إعداد امليزانية- ثالثاً 
٢٩٠............................................٢٠١٧األولويات االسرتاتيجية الرفيعة مليزانية عام -رابعاً 
٢٩٠...................حتسني جناعة النشاط القضائي: تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث حماكمات-ألف
٢٩١التكفل باّتسام عمليات التحقيق بدرجة عالية من اجلودة: إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها-باء

٢٩٤................السهر على قدرة قلم احملكمة على تقدمي اخلدمات احلامسة دعماً ألنشطة احملكمة-جيم
ا-دال ٢٩٥.......االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحدا

٢٩٦....................................................الربناجمية املقرتحة٢٠١٧ميزانية عام -خامساً 
٢٩٦....................................................الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية-ألف
٢٩٧.................................................الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املّدعي العام-باء

٢٩٨......................................................الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة-جيم
٣٠٠..........................................الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف-دال
٣٠١...........................................................الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين-هاء
٣٠١...........................الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم-واو
٣٠٢......................................: فوائد القرض وتسديد مبلغه٢-الربنامج الرئيسي السابع-زاي
٣٠٢............................................: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع-حاء
٣٠٣.......................................: مكتب املراجعة الداخلية٦-الربنامج الرئيسي السابع-طاء

٢٠١٦يوليو متوز/٢٥األمانة يف استلمته.



ICC-ASP/15/20

285 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

لمحة عامة-أوالً 285
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٧يبلغ مقدار ميزانية عام -١

، على في المئة٧,٢ماليين يورو، أي ٩,٨٦. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها مليون يورو١٤٧,٢٥
مليون يورو).١٣٧,٣٩(٢٠١٦مقدار امليزانية املعتمدة لعام 

وميثِّل قسط كبري من الزيادة املقرتحة نتيجًة لتنفيذ األولويات االسرتاتيجية لشىت وحدات احملكمة اليت أقرها -٢
ييم حقيقي وواقعي ، وهي تستند إىل تق٢٠١٧املسؤولون الرئيسيون عن احملكمة ضمن إطار جملس التنسيق يف عام 

٢٠١٧. أما األولويات االسرتاتيجية الرفيعة اليت مت متييزها فيما خيص عام ٢٠١٧الحتياجات احملكمة يف عام 
فهي:

تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث حماكمات)أ(

يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة خالل ‘١’
دومينيك أُنغوين(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)، وقضية اْنتاَغْندابوسكو : قضية ٢٠١٧عام

(احلالة يف كوت ديفوار).لوران اْغبَـْغبو وشارل اْبليه غوديه(احلالة يف أوغندا)، وقضية 

ُحيتاج إىل موارد إضافية لسد تكاليف األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية وبتقدمي الدعم ‘٢’
للجلسات يف قاعات احملاكمة ولثالث قاعات لعقد جلسات احملاكمة تعمل يف آن معاً، عند االقتضاء. 

كمة، مثل تدبر ويرتتب على هذه الزيادة أثر مباشر على مقدار اخلدمات واألعمال املطلوبة من قلم احمل
األعمال القضائية، وخدمات اللغات، وتكنولوجيا املعلومات، ودعم الشهود ومحايتهم، ما يفضي إىل 

.مليون يورو٢,٤زيادة مقرتحة تقارب 

يُرتقب أن تنعقد إجراءات احملاكمة يف ثالث قضايا بصورة رئيسية يف قاعتني من قاعات ‘٣’
يومًا سيلزم خالهلا استعمال القاعة ٦٠داخل الكامل على جلسات احملاكمة، وأن يقتصر عدد أيام الت

الثالثة من قاعات جلسات احملاكمة.

يوم من أيام انعقاد اجللسات، منها ٥٠٠هذا يعين أنه سيلزم النهوض بأود ما يبلغ ‘٤’
، مع كمةا يومًا من إجراءات احملاكمة املتزامنة اليت ستجري يف قاعتني من قاعات جلسات احمل٤٤٠
يوماً.٦٠ة اإلضافية على إعماِل ثالِث قاعاِت جلساِت احملاكمة معاً على مدى القدر 

إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها)ب(

ُمنح مكتب املدَّعي العام موارد متّكنه من إجراء أربع عمليات ونصف ٢٠١٦يف عام ‘١’
عدد عمليات ٢٠١٧. ويعتزم هذا املكتب أن يزيد يف عام )١(العملية من عمليات التحقيق الناشط

التحقيق الناشط اليت جيريها إىل ست عمليات، مع مالحظة أن األفرقة املتكاملة التابعة هلذا املكتب اليت 
عىن بعمليات التحقيق الناشط الست هذه لن تكون جمهزة مبالك كامل من املوظفني. أما عمليات ستُ 

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى وحتقيق يف ،))Séléka"سيليكا" (حتقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية (أ) )١(
وحتقيق ملدة ستة )؛ وحتقيق يف احلالة يف مايل، ٢)، وحتقيق يف احلالة يف مجهورية كوت ديفوار (القضية )anti-Balakaباالكا" (-"أنيت) ب(القضية (

أشهر يف احلالة يف أوغندا (قضية أُنغوين).
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يف سيليكاقضية –هورية أفريقيا الوسطى (أ التحقيق الناشط الست املعنية فهي كما يلي: عمليتان يف مج286
باالكا يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، وواحدة يف ليبيا (يف -قضية أْنيت–احلالة الثانية يف هذا البلد، وب 

القضية الثالثة يف احلالة يف هذا البلد)، وواحدة يف كوت ديفوار (يف القضية الثانية يف احلالة يف هذا 
ة يف جورجيا، وواحدة يف دارفور [بالسودان].البلد)، وواحد

يرمي مكتب املدَّعي العام إىل جعل عمليات التحقيق اليت جيريها تّتسم باجلودة من ‘٢’
خالل تطبيقه املعايري ذات الصلة، واملرونة يف استخدام املوارد لالستجابة إىل الفرص، واالستناد إىل درجة 

الصلة.األولوية املوالة إىل معظم القضايا ذات

لتوفري الدعم الالزم ملكتب املدَّعي العام يف عمليات التحقيق اليت جيريها، ومساندة ‘٣’
جممل العمليات اليت جتريها احملكمة يف امليدان، تلزم أيضًا يف قلم احملكمة موارد إضافية يقارب مبلغها 

امليداين، ك الدعمُ لتحسني اخلدمات حبيث ترقى إىل املستوى املطلوب، مبا يف ذلمليون يورو٢,١
ومحاية الشهود، واألمن، وأمن املعلومات، وسائر أشكال الدعم اإلمدادي والتقين.

احملكمةلشىت وحداتالسهر على قدرة قلم احملكمة على تقدمي اخلدمات )ج(

مت خالل دورة مجعية الدول األطراف اليت ُعقدت يف العام السابق ختفيض املخصصات ‘١’
من خالل النهج )٢(ماليين يورو٣,٨املعتمدة لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة ختفيضًا يقارب 

التدرجيي املقرتح تطبيقه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة.

ا اخلامسة والعشرين إشارة ‘٢’ أشارت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف تقريرها عن دور
من ختفيضات، حتققت عن طريق إرجاء ٢٠١٦صرحية إىل أن ما شهدته الزيادة املقرتحة يف ميزانية عام 

هر التكاليف املعنية ، وتوقعت أن تظتأجيًال لإلنفاقجتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من املوظفني، مثلت 
.٢٠١٧يف ميزانية احملكمة لعام 

جيب أن تـُْعَمل البنية اجلديدة املقرة لقلم احملكمة إعماًال كامًال الستدامة قدرته على أن ‘٣’
، مبا يف ذلك ٢٠١٧يقدم إىل شىت وحدات احملكمة الدعم الالزم ملقادير األنشطة املقدَّر أن يشهدها عام 

ائية واألنشطة التحقيقية.على اخلصوص األنشطة القض

المئةفي١٢إلى ١٠يقرتح قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف معدل شغور الوظائف فيه من ‘٤’
مليون يورو٠,٩مبقدار يقارب ٢٠١٧حبيث يُتابع تطبيق النهج التدرجي يف حشد املوظفني يف عام 

اد إدراجه ضمن املخصصات ماليني يورو الذي ينبغي، من حيث املبدأ، أن يع٣,٨من املقدار البالغ 
مليون يورو يف ٢,٦لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة، ما سيفضي إىل زيادة صافية مقدارها 

.٢٠١٧املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف عام 

إىل معدل الشغور املعتاد البالغ ٢٠١٧يُتوقع أن تعود أعداد املوظفني يف أواسط عام ‘٥’
نيَّ احتساب تكاليفها بناء على ذلك يف ميزانيات السنوات التالية.يف املئة، فسيتع١٠

موع البالغ )٢( مليون٠,٤ماليني يورو للوظائف الثابتة وختفيضاً إضافياً يف موارد املساعدة املؤقتة العامة مقداره ٣,٤ماليني يورو يقابل ٣,٨إن ا
.٢٠١٦يورو يف عام 
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ا)د(287 االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحدا

، يُقرتح ٢٠١٧لدعم العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمحكمة يف عام ‘١’
ا وذلك مبثابة أمر ذي إجراء استثمارات يف وسائل التخزين  والبنية التحتية واحللول اجلديدة املرتبطة 

درجة عالية من األولوية. وسُريكَّز تركيزًا خاصًا على ختزين البيانات، واحللول التقنية اجلديدة يف شىت 
األجهزة، والعتاد اجلديد، واملسؤولية املركزية فيما خيص الصيانة.

اال‘٢’ ت ذات األولوية فيا يتعلق بالنظم الالزمة لتحسني يلزم إجراء استثمارات يف ا
سريورة األنشطة القضائية، وحتقيق حتسينات يف ممارسات تدبر املعلومات والنظم الالزمة إليتاء املعلومات 

وإدخاهلا ومسكها وحفظها؛ وإقامة مرفق متني معين بأمن املعلومات يف احملكمة.

أمهية قصوى. فالتهديدات األحدث عهداً املتأتية يّتسم األمن االشتغايل ومحاية الشهود ب‘٣’
ضت للخطر صورة احملكمة، وسالمة عن اهلجمات السيربانية والفريوسات اخلارجية وتسرب املعلومات عرَّ 

ا، وأمن الشهود، وأمن العاملني. وعليه فإنه جيب على احملكمة أن تتخذ مجيع التدابري الالزمة  إجراءا
لتذليل هذه املسائل.

كما إن جملس التنسيق وافق على أن يُدرج يف ميزانية اهليئة القضائية تعديل ألجور القضاة تطبيقًا للقرار -٣
ICC-ASP/3/Res.3 وسيبلغ ما يرتتب على املواءمة املطلوبة ألجور القضاة مع نظام األجور املطبَّق على قضاة .

.مليون يورو٠,٥كاليف القضاة تقارب حمكمة العدل الدولية وغريها من احملاكم الدولية زيادة يف ت

الربناجمية املقرتحة تشتمل، وفقاً للممارسة املعتادة، زيادة تقارب ٢٠١٧ويضاف إىل ذلك أن ميزانية عام -٤
يف املئة يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني املتأتية عن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة، ما يتمثل ٢نسبتها 

.مليون يورو١,٨٤قارب يف زيادة مقرتحة ت

تمع الدويل يواجه حاليًا مرحلة عصيبة من الناحية -٥ إن احملكمة تقرتح هذه الزيادة واعيًة كل الوعي أن ا
املالية. وتراعي احملكمة أيضاً كل املراعاة ما يُتوخى منها إليتاء نتائج ملموسة، مبا يف ذلك إجراء عمليات التحقيق 

ج يف جمال أنشطة املقاضاة، وتسريع احملاكمات. واحلال أن احملكمة تعتقد اعتقاداً راسخاً على حنو فعال، وإيتاء نتائ
بأن االستثمارات املقرتحة ستؤيت حتسينات للنجاعة ملموسة وطويلة األجل، وذلك بصورة رئيسية من خالل 

ودة الالزمة لعمليات التدارس إجراءات قضائية أسرع تضمن االحرتام الكامل ملبادئ احملاكمة العادلة، واستدامة اجل
يئة بيئة معلومات مصونة األمن من أجل  األويل، وعمليات التحقيق، وأنشطة املقاضاة، وتعزيز الوقع يف امليدان، و

عمليات احملكمة.

والسياق االشتغايل٢٠١٧االفرتاضات املتعلقة بعام -ثانياً 

االت خاضعة للتحقيق: يف مجهورية أفريقيا العمل يف عشر ح٢٠١٧يُتوقع أن تواصل احملكمة يف عام -٦
الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور [بالسودان]، ويف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغندا.

لتسع حاالت خاضعة للتدارس األويل: احلالة يف وإضافة إىل ذلك سيواصل مكتب املدَّعي العام حتليله -٧
أفغانستان، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرييا، واحلالة 

يف فلسطني، واحلالة يف جزر القمر، واحلالة يف أوكرانيا.
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ام يسعى يف سياق أنشطته يف جمال التدارس األويل، وفق ومن املهم التنويه إىل أن مكتب املدَّعي الع-288٨
ذه املسألة وخطتيه االسرتاتيجيتني للفرتتني  ، إىل اإلسهام ٢٠١٨-٢٠١٦و٢٠١٥-٢٠١٢سياسته املتعلقة 

حد لإلفالت من يف حتقيق هدفني شاملني من األهداف املنشودة من نظام روما األساسي، أال ومها وضعُ 
من اجلرائم، ما ميكن أن يؤدي تشجيع عقد إجراءات حقيقية على املستوى الوطين، والوقايةُ العقاب، عن طريق

أجنع السبل اليت يّتبعها ل أحدَ إىل ختفيف احلاجة إىل تدخل احملكمة. وعليه فإن أنشطة التدارس األويل تشكِّ 
املكتب لتحقيق رسالة احملكمة من حيث التكاليف.

يف أربعة ونصفمن عمليات التحقيق الناشط التي يجريهامكتب املدَّعي العام عدد يزيدويُتوقع أن -٩
، حيث سيجريها على وجه التحديد يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا ٢٠١٧يف عام ستةإىل ٢٠١٦عام 

، واحلالة أْنيت بَاالكا)(-، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى ( القضية ب (سيليكا))-الوسطى (القضية أ
)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف دارفور [بالسودان].٢)، واحلالة يف كوت ديفوار (القضية ٣يف ليبيا (القضية 

اثنان يف مجهورية الكونغو –٢٠١٧يف عام عشرة مكاتب ميدانيةويُرتقب أن تظل للمحكمة -١٠
وواحد يف كينيا (نريويب)، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى الدميقراطية (واحد يف كنشاسا والثاين يف بونيا)، 

(بَنغي)، واثنان يف كوت ديفوار (واحد يف أبيجان واآلخر يف غرب كوت ديفوار)، وواحد يف مايل (باماكو)، 
ا، واثنان يف أوغندا (كمباال وغولو)، وواحد يف جورجيا (اْتبليسي). وسُيستدام مرفق حمدود جدًا يف نريويب بكيني

. ويتحقق الوجود امليداين يف غرب كوت ديفوار ويف غولو ٢٠١٧بغية إغالق املكتب امليداين خالل عام 
زة يف املناطق املعنية من البلدين.[بأوغندا] من خالل مركزين صغريين لدعم العمليات املركَّ 

اص المشمولين فإن عدد األشخوبالنظر إىل استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق -١١
مشمولني باحلماية يف عام شهود١١٠. فسيظل أكثر من ٢٠١٧سيظل عاليًا يف عام بالتدابير الحمائية

، منهم شهود مشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبعمليات النقل املساَعد، وغري ذلك من أشكال ٢٠١٧
م كيان ثالث وخيضعون نهم دولياً شاهدًا من الشهود المعاد توطي٤٩الدعم. ويشمل هذا الرقم  الذين يعتين 

ين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة. وتشمل  ا قسم ا اآلن تدابير الحمايةملتابعة مستمرة يقوم 
شخص المشاركة ١٠٠١٤أكثر من يطلبمعاًال). كما يُتوقع أن ٤٦٥شهود و١١٠(شخصاً ٥٧٥

يف شىت اإلجراءات القضائية اجلارية. وعالوة على ذلك سيستمر لزوم تقدمي الدعم ألكثر من بصفة مجني عليهم
وذلك من أجل العمل يف احلاالت اليت حتقق فيها احملكمة.٢٠١٧يف عام لغة متصلة بالحاالت٢٤

، نتسعة متهميما ال يقل عن ٢٠١٧وعلى املستوى القضائي يُرتقب أن ميُثل أمام احملكمة يف عام -١٢
ويُتوقع أن . مجموعة مؤلفة من ست زنزانات. ولذا ستلزم يف مركز االحتجاز خمسة منهم محتَجزينسيبقى
وقضيةاْغَبغبو واْبليه غوديه، ، وهي قضية ٢٠١٧يف مرحلة احملاكمة طيلة عام ثالث قضاياما ال يقل عن يظل 

دعويا استئناف ٢٠١٧يُتوقع أن جتري طيلة عام . وإضافة إىل اإلجراءات االبتدائية، اْنتاغندا، وقضية أُْنغوين
.إجراءات لجبر األضرار في قضيتين على األقل، وأن تنعقدنهائي

لكي شاهداً ٩٢يُتوقع أن يمُثل أمام المحكمة وفيما خيص اإلجراءات يف هذه احملاكمات الثالث، -١٣
ين عليهم والشه م، ما سيستلزم دعمًا كامًال من قسم ا ود التابع لقلم احملكمة. وسيتعني تقدمي يدلوا بشهادا

يف اإلجراءات اليت ستنعقد يف قاعات جلسات احملاكمة، إضافة إىل اإلنكليزية والفرنسية. بثماني لغاتالدعم 
خمسة وما يصل عدده إىل فريقًا من أفرقة الدفاع١٢متويل ٢٠١٧ومن املهم اإلشارة إىل أنه سيستمر يف عام 

من خالل املساعدة القانونية.ثلين القانونيين للمجني عليهمأفرقة من أفرقة المم
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سيرورة إعداد الميزانية - ثالثاً 289
ا الرابعة -١٤ رداً على التوصيات الصادرة عن اللجنة وعلى القرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف دور

إعداد ميزانيتها السنوية وحتسني ، اختذ كبار املسؤولني عن احملكمة تدابري للمضي يف تبسيط سريورة)٣(عشرة
ا، واخلطة  متاسك وثيقتها. ولئن كانت احملكمة ستواصل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها كل وحدا
ج "احملكمة  ا ستقدم ميزانية مقرتحة جمدَّدة جتسِّد على حنو أوضح  االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي العام، فإ

ا املالية استنادًا إىل األولويات املشرتكة بني األجهزة، وحتسني التماسك الداخلي لوثيقة الواحدة" لتحديد متطلب ا
امليزانية من حيث الوضوح واالتساق فيما يتعلق بشكل العرض والنصوص السردية وما يقابلها من جداول املوارد 

وأرقامها.

بكل جهاز على وجه التحديد حتسيناً وقد شهد التنسيق الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء لألنشطة اخلاصة-١٥
ذا شأن، ما أفضى إىل زيادة يف النجاعة ويف أشكال التآزر. ويظهر ذلك جبالء يف النهج املنسَّق املتكامل الذي 
يّتبعه مكتب املدَّعي العام وقلم احملكمة فيما يتعلق باألنشطة امليدانية، والتعاون الوثيق بني الدوائر وقلم احملكمة 

ج خاص بامليزانية ٢٠١٧ص االحتياجات على صعيد قاعات جلسات احملاكمة فيما خيص عام فيما خي ؛ واتّباع 
هو أكثر اّتساماً بالطابع االسرتاتيجي وأكثر تبسيطاً وتنسيقاً.

وبغية استبعاد خماطر تقدمي مقرتحات متداخلة أو غري منسَّقة واستحداث سريورة أفضل إلعداد امليزانية -١٦
ا  باّتساق الرسالة املراد إبالغها والسياسة املّتبعة جلميع وحدات احملكمة، اهُتدي يف سريورة إعداد ميزانية يُتكفل 

برؤية مشرتكة صادرة عن جملس التنسيق بشأن االحتياجات املالية لشىت وحدات احملكمة. إن ذلك، ٢٠١٧عام 
حملكمة مجعاء، آتى أثرًا مل يقتصر على ضمان إعداد معطوفًا على سائر املبادرات اهلامة اجلارية الشاملة بنطاقها ا

ميزانية مقرتحة هي أكثر متاسكاً وتنسيقاً بل تعّداه إىل إتاحة حتسِني متييِز وحتقيِق إمكانات زيادة النجاعة وأشكال 
التآزر بفضل تفادي حاالت االزدواج وتبسيط األنشطة.

راف من إرشادات خالل دورة اجلمعية يف العام ويف هذا الصدد، أصغت احملكمة ملا أسدته الدول األط-١٧
. واسُتفيد من املراجعة املعنية يف السريورة الداخلية إلعداد امليزانية فغدت بذلك سريورًة أكثر تبسيطاً، )٤(املاضي

ج تتدرج به يوجِّهها بصورة مشرتكة وعلى حنو وثيق كبارُ  مسؤويل احملكمة مّتبعني مبدأ احملكمة الواحدة وفق 
املسؤوليات من أعلى املستويات إىل أدناها فيما يتعلق باألهداف االسرتاتيجية العامة.

على حتديد أولويات رفيعة فيما خيص عام ٢٠١٦ووفقًا لذلك وافق جملس التنسيق يف كانون الثاين/يناير -١٨
يف السريورة اجلديدة إلعداد امليزانية. ونتيجة لذلك طُلب من املعنيني جبميع الربامج حامساً ماً باعتباره َمْعلَ ٢٠١٧

م من املوارد استناداً إىل األولويات اليت حددها كبار مسؤويل احملكمة  الرئيسية ضمن احملكمة تربير وحساب متطلبا
ملوارد املقرتحة، املزيدة أو املخفَّضة عل السواء، دون غريها. وبعبارة أخرى يتعني أن يكون مقدار ا٢٠١٧لعام 

مّتسقًا كل االّتساق مع األولويات واألنشطة اليت مت متييزها ونتيجة مباشرة هلذه األولويات واألنشطة. ولئن بنيَّ 
من العمل التقدير األويل لتكاليف هذه األنشطة أنه ترتتب عليها زيادة كبرية يف العمل واملوارد فإن احملكمة متّكنت

تشرين ٢٦- ١٨الهاي،عشرة،الرابعةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)٣(
لَّد الثاين،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الثاين/نوفمرب لَّد ؛ و باءاجلزء،ا .ICC-ASP/14/Res.1األول، اجلزء الثالث، القرار ا

لَّد ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة،...الرمسيةالوثائق)٤( .ICC-ASP/14/Res.1، القرار األول، اجلزء الثالثا
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ج اسرتاتيجي والسعي التباع منحى موحَّد للتكفل إىل أقصى حد ممكن جبعل الزيادات يف امليزانية حمدودة 290 وفق 
للغاية.

٢٠١٧األولويات االستراتيجية الرفيعة لميزانية عام -رابعاً 
مجيع األنشطة املوكلة إن الرؤية االسرتاتيجية للمحكمة تظل مرتكِّزة على إيتاء الناتج األجود واألسرع يف -١٩

إليها، واضعة باعتبارها املبدأ الشامل املتمثل يف عدالة اإلجراءات. وبالنظر إىل تزايد الضغط الواقع على عاتق 
ا يف خمتلف احلاالت يف مجيع أحناء العامل فإن مبدأ احملكمة الواحدة يظل متسماً  احملكمة اليت تكثِّف باّطراد عمليا

ذه املقولة الرئيسية يف مجيع جهود كبار مسؤويل احملكمة. ويعربَّ عن ذلك أيضًا يف بأمهية أساسية، وُيس رتشد 
امليزانية احلالية، كما سيبنيَّ بإجياز أدناه.

الرؤية االسرتاتيجية العامة يف املؤسسة ٢٠١٧وُجتسِّد أهم أولويات احملكمة فيما يتعلق مبيزانية عام -٢٠
ا يف إطار بواليتها. واملهم هو تركيز واملتطلبات األكثر اتسامًا بالف ورية من متطلبات أداء احملكمة املهام املنوطة 

واضعة نصب عينيها القيود فيما يتعلق بامليزانية. ونتيجة –واألكثر جوهرية –احملكمة على أنشطتها الرئيسية 
األدىن الالزم لكي تضطلع لذلك اتفق كبار مسؤويل احملكمة على افرتاضات فيما يتعلق باألنشطة متثل احلد
ا يف إطار واليتها، باقية ضمن احلدود املالية املعقولة. احملكمة باملهام القضائية املنوطة 

وعمًال بالقرارات اليت اختذها كبار مسؤويل احملكمة يف إطار جملس التنسيق، مت، على ضوء األنشطة -٢١
ا يف العام ال إىل ٢٠١٧تايل، تقسيم األولويات الرفيعة فيما خيص عام القضائية والعمليات املرتقب االضطالع 

املكوِّنات األساسية التالية البيان. ومن املهم يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسد ما 
يف هذه املرحلة. لكن جيب التشديد على أن األولويات ٢٠١٧ميكن إىل حد معقول ترقبه فيما خيص عام 

ال القضائي وجمال املقاضاة.واألنشطة املعنية ميكن أن تتأثر بسالسة سري عمل احملكمة يف ا

تحسين نجاعة النشاط القضائي: تنفيذ اإلجراءات ودعمها في ثالث محاكمات-ألف

، وُحيتمل أن ٢٠١٧إذ يُتوقع أن تكون ثالث قضايا قد بلغت مرحلة عقد جلسات احملاكمة يف عام -٢٢
وأن تبلغ جمموعة كاملة من القضايا مرحلة ٢٠١٧أمام الشعبة التمهيدية يف أواخر عام تستجد أنشطة جديدة 

، فإن قلم احملكمة سيحتاج إىل مزيد من املوظفني واملوارد املخصصة لسد التكاليف غري املتصلة )٥(االستئناف
لكي يتسىن هلا األداء بفعالية، م يف جلسات احملاكمةبالعاملني من أجل األفرقة املعنية باحملاكمات والدعم املقدَّ 

ستعمل على حنو متزامن وستكون قاعات جللسات احملاكمة يصل عددها حىت ثالثة عاملة بصورة كاملة وستُ 
حبسب االقتضاء، مثل ما يتعلق بتدبر األعمال القضائية، وخدمات اللغات، ودعم الشهود ومحايتهم. وتبلغ 

٢,٤احملكمة فيما يتعلق بدعم اإلجراءات يف األنشطة القضائية مبلغاً يقارب الزيادة اإلمجالية اليت حيتاج إليها قلم
.مليون يورو

وقد مت بالتعاون الوثيق مع الدوائر وقلم احملكمة وضع جدول للجلسات، يهيئ قدرة دائمة تتمثل يف -٢٣
ذه اجللسات للعمل فريقني معنيني باجللسات يف قاعات احملاكمة مع قدرة إضافية كافية لتوفري ثالثة أفرقة م عنية 

عة.األنشطة احلالية واملتوقَّ املستجّدات املتعلقة بل عن فصَّ املفيما يلي العرضانظر)٥(
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مؤقتًا على حنو متعاقب، ما يضمن قدرًا أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملاكمة مقابل زيادات 291
زهيدة يف املوارد الالزمة. وعليه يُتوقع أن تعقد اإلجراءات يف ثالث حماكمات بصورة رئيسية يف اثنتني من ثالِث 

يومًا فقط سيلزم خالهلا استعمال القاعة الثالثة جللسات ٦٠ل كامل ملدة تبلغ قاعاِت جلساِت احملاكمة، بتداخ
يوماً ٤٤٠يوم، منها ٥٠٠احملاكمة. وهذا يعين أنه سيلزم تقدمي الدعم أليام النعقاد اجللسات يبلغ جمموعها 

إضافية على تشغيل ستجري خالهلا إجراءات احملاكمة املتزامنة يف قاعتني من قاعات جلسات احملاكمة مع قدرة 
يوماً. ٦٠ثالِث قاعاِت جلسات احملاكمة معاً على مدى 

وهلذه الغاية سيلزم يف قلم احملكمة فريق ثالث معين جبلسات احملاكمة يعمل تعاقبياً، حبيث يتسىن حتقيق -٢٤
بتة لفريق ثالث وفورات بالقياس إىل التكاليف األعلى بكثري اليت ميكن لوال ذلك أن تُتكبد من أجل توفري قدرة ثا

ر قاعات جللسات احملاكمة عاملة بصورة كاملة على حنو يتوافق مع معين باجللسات يف قاعات احملاكمة. إن توفُّ 
االحتياجات القضائية سييسِّر حتسني التخطيط، والتنسيق، وتسريع اإلجراءات القضائية، ما سيفضي بدوره إىل 

حتقيق وفورات للمؤسسة. 

٢٠١٧كمة من أجل اإلجراءات االبتدائية في عام ا ستخدام قاعات جلسات المح: ا١الرسم البياني 

وتـُْقَصر طلبات املوارد اإلضافية املتأتية عن الزيادة يف األنشطة القضائية على احلد األدىن الصارم الالزم -٢٥
املستقلني، ودفع أجور لدعم اجللسات، مع التهيئة لتوفري موارد تكميلية عن طريق االستعانة خبدمات املهنيني 

العمل اإلضايف والتكفل بتدريب املوظفني ذوي الصلة تدريبًا متعدد االختصاصات وشامًال جلميع الوحدات بغية 
التكفل بنجاعة ومرونة استعمال املوارد. وبعبارة أخرى ميكن استدامة مستوى األنشطة املرتقبة على صعيد 

رد املتوفرة لفريقني معنيني جبلسات احملاكمة بينما ستلزم قدرة زهيدة باالستعانة باملوا٢٠١٧احملاكمات يف عام 
إضافية للتهيئة لستني يومًا إضافيًا من أيام العمل عندما ستلزم ثالثة أفرقة معنية باجللسات يف قاعات احملاكمة 

للعمل بصورة متزامنة.

تعلقة بقاعات جلسات احملاكم ويستند احلل املتصوَّر إىل متوسط املدد القصوى الستعمال القدرة امل-٢٦
الدولية األخرى، وال سيما احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة، عند بلوغ مقدار أنشطتها القضائية أوجه.

التكفل باّتسام عمليات التحقيق بدرجة عالية من الجودة: إجراء ست عمليات تحقيق -باء
ناشط ودعمها

، العمل على أساس ٢٠١٨-٢٠١٦يف تنفيذه خطته االسرتاتيجية للفرتة يواصل مكتب املدَّعي العام، -٢٧
بني املتطلبات االشتغالية واملوارد اليت تتيحها التوازنَ ممكنٍ يمًا على أفضل وجهٍ درجات األولوية اليت حيدِّدها مقِ 

الدول األطراف.
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مرحلة احملاكمة حيظى بأعلى ويظل النهوض بأود القضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو اليت بلغت -292٢٨
درجة من درجات األولوية لدى مكتب املدَّعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاً، بالنظر إىل أن احملكمة غالبًا ما 
تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبٍة بالَغ التقلب، الرتكيز على عمليات التحقيق الناشط وختصيص املوارد هلا 

.رص الساحنة عندما يبقى ذلك ممكناً بغية االستفادة من الف

ويُفرتض أن تتيح ميزانية احملكمة املقرتحة إجراء مكتب املدَّعي العام عمليات التدارس األويل وعمليات -٢٩
ا بدرجة كافية من اجلودة والنجاعة، مع قدر مقبول من معاملة القضايا  التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت يضطلع 

، لكن دون بلوغ الوترية املنشودة ألنه لـّم يُتوصَّل حىت اآلن إىل تشكيل األفرقة على أساس درجات أولويتها
القياسي.

وسيستمر مكتب املدَّعي العام، إزاء تزايد الطلب العاملي على تدخله، يف االضطالع بأنشطته على -٣٠
ّتسام عمليات التحقيق اليت دها على حنو يتوافق مع اسرتاتيجيته بغية السهر على اأساس درجات أولويتها اليت حيدِّ 

، إثر إذن الدائرة التمهيدية األوىل له ٢٠١٦جيريها بدرجة عالية من اجلودة. وقد باشر مكتب املدَّعي العام يف عام 
بذلك، عملية حتقيق جديدة يف احلالة يف جورجيا ُسدَّت تكاليفها باالستعانة بصندوق الطوارئ. وسيواصل مكتب 

حتقيقه الناشط يف جورجيا.٢٠١٧املدَّعي العام يف عام 

وإضافة إىل جورجيا سيواصل مكتب املدَّعي العام إجراء مخس عمليات حتقيق ناشط يف حاالت قائمة: -٣١
عملية واحدة ملدة سنة كاملة يف كوت ديفوار (القضية الثانية يف هذه احلالة)، وعملية واحدة لسنة كاملة يف 

احلالة الثانية يف هذا البلد)، وعملية واحدة لسنة كاملة يف مجهورية مجهورية أفريقيا الوسطى (القضية (ب) يف
أفريقيا الوسطى (القضية (أ) يف احلالة الثانية يف هذا البلد)، وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف دارفور [بالسودان]، 

يف احلالة يف هذا البلد).٣وعملية واحدة ملدة سنة كاملة يف ليبيا (القضية 

التجربة يف الفرتة احلديثة أن التدخل املفسد يف إقامة العدل (اجلرائم املنصوص عليها يف املادة لقد بينت-٣٢
من النظام األساسي) يغدو لألسف ظاهرة عامة عندما تبلغ القضايا مرحلة احملاكمة. فإذا حدث مثل هذا ٧٠

فإن مكتب املدَّعي العام ٢٠١٧التدخل يف جمرى واحدة أو أكثر من احملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 
سيتحرك إزاء ذلك، بقدر املستطاع، مستعيناً باملوارد املتوفرة يف إطار امليزانية املعتمدة (ما سيؤثر بالطبع على سائر 

القضايا).

لمحة عامة عن احتياجات المحكمة بشتى وحداتها فيما يخص ست عمليات التحقيق الناشط التي -١
٢٠١٧ستجرى في عام 

يواصل مكتب املدَّعي العام عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها يف جورجيا طيلة عام : سجورجيا- ٣٣
، ما سيستلزم بدوره دعمًا معزَّزًا من قلم احملكمة. فبمدى التعاون الذي سيناله مكتب املدَّعي العام ٢٠١٧

ستتحدَّد جزئياً جناعُة عمليات التحقيق.

مكتبًا ميدانيًا صغريًا يف اْتبليسي بغية تقدمي دعم ناجع وسيكون من الضروري لقلم احملكمة أن يقيم-٣٤
وفعال هلذه األنشطة. فهذا احلضور امليداين احملدود سيتيح الوصول املباشر والفوري إىل السلطات الوطنية 

ا يف هذا البلد. ويُتوقع أن  ا يف تنفيذ عمليا ا ومساعد يطلب والسلطات احمللية، اليت تعتمد احملكمة على تعاو
ين عليهم املشاركة يف اإلجراءات. وجيب على احملكمة أن تتناول األنشطة التوعوية يف جورجيا  عدد كبري من ا
اية  ين عليهم واجلماعات املتضررة، ومصداقية احملكمة يف  على أساس درجات أولويتها، وإال فإن مشاركة ا
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يف هذه املرحلة، من أجل محاية الشهود، فريقًا حمدوداً املطاف، ستقوَّض على حنو خطري. وسينشئ قلم احملكمة 293
معنياً باحلالة يف جورجيا لكي يشرع يف تكوين القدرات على تقدمي الدعم الالزم.

ومن أهم املصاعب اليت سيواجهها املكتب امليداين اجلديد ضرورة إقامة واستدامة اتصاالت مصونة األمن. -٣٥
دان لتعزيز األمن املادي وأمن املعلومات بغية صون الطابع السري للعمليات فستلزم استثمارات يف املقر ويف املي

احلساسة. وسيلزم دعم لغوي باللغة اجلورجية وبلغة أوسيتيا اجلنوبية وباللغة الروسية.

عملية التحقيق ٢٠١٧: سيواصل مكتب املدَّعي العام بنشاط طيلة عام الحالة الثانية في كوت ديفوار-٣٦
احلالة الثانية يف كوت ديفوار. ويُتوقع إجراء أنشطة حتقيقية يف شىت أحناء كوت ديفوار وخارجها، مع اليت جيريها يف

إمكان إقامة قواعد عمل متقدِّمة ال مكاتب ميدانية. وقد أرجئ البدء يف التحقيق يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار 
عة احملكمة، اليت يُنظر إليها باعتبارها منحازة إىل جانب بسبب القيود املتعلقة باملوارد، ما نال إىل حد كبري من مس

لالستفادة من ٢٠١٧واحد يف عمليات التحقيق اليت جتريها. ولذا فإن توفُّر املوارد الكاملة للمكتب يف عام 
واالستناد إليه يُعترب أمراً حامساً.٢٠١٦التقدم اجليد الذي ُأحرز عام 

بأود هذه األنشطة، يلزم وجود ميداين مستمر يف أبيجان ومكتٌب ولكي يتسىن لقلم احملكمة النهوض -٣٧
تابٌع يُنشأ حديثاً يف غرب كوت ديفوار، ودعم بلغتني مها لغة الديوال ولغة الَبمبارا، ودعم للشهود ومحاية هلم.

: سيواصل مكتب املدَّعي العام يفالقضيتان (أ) و(ب) في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى-٣٨
اتني القضيتني. كما إن األنشطة التحقيقية ستشتمل على ٢٠١٧عام  عمليات التحقيق اليت جيريها فيما يتعلق 

مهام يف جمال التحقيق اجلنائي العلمي، ما سيكون له أثر كبري على املتطلبات من املوارد.

أن الرئيسيني يف هذا البلد وغريها من أصحاب الشأفريقيا الوسطىحىت اآلن نِْيَل تعاوُن سلطات مجهورية -٣٩
واملنطقة األوسع. 

بيد أن ما يشهده السياق السياسي و/أو اإلقليمي من تغريات كبرية والوضع األمين يف مجهورية أفريقيا -٤٠
ما قد يؤثران تأثريًا شديدًا على عمليات التحقيق اليت جيريها الوسطى ميثِّ  الن عنصرين جيب أخذمها باالعتبار، أل
عي العام والعمليات اليت جتريها احملكمة. وتلزم تدابري مزيدة حلماية املوظفني العاملني يف امليدان إزاء مكتب املدَّ 

الوضع األمين املتقلب والبنية التحتية القاصرة يف هذا البلد.

: يستمر يف دارفور ارتكاب جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، وال ميكن دارفور [بالسودان]-٤١
دَّعي العام أن يتجاهل هذا الوضع اخلطري الذي يتعني عليه أن يقدم تقريراً بشأنه مرة كل ستة أشهر إىل ملكتب امل

جملس األمن التابع لألمم املتحدة. ويضاف إىل ذلك أن فرصًا حتقيقية قد سنحت يف األشهر األخرية بغية املضي 
مة إىل توفري املزيد من املوارد للفريق املتكامل املعين يف إعداد القضايا القائمة، ما يفضي إىل حاجة املدَّعية العا

باحلالة يف دارفور. كما إن ذلك سيتيح ملكتب املدَّعي العام الوفاء مبعياره املتمثل يف البقاء متأهبًا للمحاكمة يف 
لة أبكر ما ميكن من مراحل الدعاوى. وسيقلص ذلك أيضًا احلاجة إىل طلب إرجاء جلسة اعتماد التهم يف حا

م يف قضايا كان التحقيق فيها  م، كما حصل يف قضايا أخرى عندما قُِبض على مشتبه  القبض على مشتبه 
ساكناً، زائداً بذلك من النجاعة اإلمجالية لإلجراءات القضائية أمام احملكمة ولوترية هذه اإلجراءات.

فني ملكتب املدَّعي العام ولقلم وإضافة إىل ذلك يلزم باستمرار مقدار حد أدىن من املوارد من املوظ-٤٢
احملكمة بغية رصد وتتبع حركات املشتبه فيهم وتدبر شؤون الشهود.
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: سيواصل مكتب املدَّعي العام تقييمه احلذر ألفضل سبل استخدام في الحالة في ليبيا٣القضية -294٤٣
قية اليت مت يف األشهر املاضية موارده احملدودة لتعظيم أثره على احلالة الراهنة يف ليبيا. وتتصل الدالئل التحقي

احلصول عليها وجتهيزها بعمليات التحقيق اليت جيريها املكتب يف شأن املسؤولني املرتبطني بعهد السيد معمر 
القذايف (الذين لـّما يزل بعضهم ضالعني يف جرائم جارية)، كما تتصل أيضًا باجلرائم اجلارية يف ليبيا من قبيل 

قد ارتكبتاها.ومنظمة أنصار الشريعةداعشن اجلرائم اليت ادُّعي بأ

كما تقع ضمن ليبيا حاليًا جرائم ّمجة ترتكبها طائفة متنوعة من التنظيمات، هلا أثر يتخطى حدود ليبيا -٤٤
بسبب اّتسامها بطابع عابر للقارات ومنظَّم ومايل وإرهايب. ويعمل مكتب املدَّعي العام مع شركائه على املستويني 

ج منسَّق يرمي وفقه كل من األطراف املعنية إىل تعظيم أثر أنشطته لتعزيز عمل غريه من الوطين والدو  يل التّباع 
األطراف ضمن إطار والية كل منها. وسيواصل مكتب املدَّعي العام يف هذا الصدد، بغية تعظيم أثر أنشطته، 

ل استطالع إمكانية التعاون والتنسيق وتبادل مشاوراته مع الشركاء والوكاالت الدوليني واإلقليميني املعنيني من أج
املعلومات حبسب االقتضاء.

وسيتعني أن يوفر قلم احملكمة بعض تدابري محاية الشهود فيما يتعلق باحلالة يف ليبيا بصورة عامة، وذلك -٤٥
م بواحدة من على الرغم من اعتزام مكتب املدَّعي العام العمل غالبًا انطالقًا من أماكن خارج ليبيا. وسيلزم دع

لغات احلاالت هي اللغة العربية الفصحى.

السهر على قدرة قلم المحكمة على تقديم الخدمات الحاسمة دعمًا ألنشطة -جيم
المحكمة

املتمثل يف تكاليف املوظفني تقليصًا يقارب ٢٠١٦لقد قـُلِّص عنصر ميزانية قلم احملكمة املعتمدة لعام -٤٦
للنهج التدرجي املقرتح اتّباعه يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة. وقد أشارت ماليني يورو نتيجة ٣,٨مقداره 

ا اخلامسة والعشرين إشارة صرحية إىل أن ما شهدته الزيادة املقرتحة يف ميزانية عام  اللجنة يف تقريرها عن دور
ملوظفني مثلت تأجيًال من ختفيضات حتققت عن طريق إرجاء جتهيز قلم احملكمة باملالك الالزم من ا٢٠١٦

.)٦(٢٠١٧لإلنفاق. وعليه فإن اللجنة توقعت أن يظهر بعض التكاليف املعنية يف ميزانية احملكمة لعام 

وتعنيَّ على قلم احملكمة بسبب هذا التخفيض أن يطبق بنيته اجلديدة تطبيقاً متدرجاً طيلة السنة. ويستتبع -٤٧
لى هذا النحو عمَله على حنو أدىن من القدرة الضرورية لتوفري اخلدمات تباطُؤ إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة ع

اليت حتتاج إليها احملكمة، مبا يف ذلك األنشطة القضائية والتحقيقية على وجه اخلصوص.

، جيب أن ٢٠١٧فلضمان متكُّن قلم احملكمة من النهوض بأود مقدار األنشطة املقدَّر أن يشهده عام -٤٨
هاز اجلديدة املعتمدة إعماًال كامًال. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم احملكمة حيتاج أوًال إىل تـُْعَمل بنية هذا اجل

إدماج متطلباته البنيوية احلالية حبيث يتسىن له املضي يف النهوض بعبء العمل املزيد الذي يُرتقب أن تشهده 
املؤسسة يف العام التايل.

املبدأ إىل استعادة كل املوارد من املوظفني املتمثلة يف ولتحقيق ذلك سيحتاج قلم احملكمة من حيث -٤٩
، وإىل استعادة املوارد اخلاصة بالوظائف الالزمة ٢٠١٦الوظائف الثابتة اليت ُشغلت على حنو تدرجي يف عام 

لَّد ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٦( .٣٣الفقرة ،٣-باء، اجلزء الثاينا
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جًا متحفظاً، سيستمر وفقه على تطبيق النهج 295 للنهوض بعبء العمل يف امليدان. بيد أن قلم احملكمة اتبع 
بغية احتواء الزيادات يف امليزانية. ويشار يف هذا الصدد إىل أن قلم ٢٠١٧من عام ما لفرتةٍ ي إىل حدٍ التدرج

، زيادة مؤقتة يف معدل شغور ٢٠١٧احملكمة يقرتح، بالنظر إىل استمرار التوظيف املتوقع أن يستمر لفرتٍة من عام 
يف قلم احملكمة. ويرمي هذا يف املئة بغية التعبري على حنو أدق عن واقع التوظيف١٢إىل ١٠الوظائف فيه من 

مبا يقارب ٢٠١٧التدبري إىل احتواء الزيادة يف تكاليف موظفي قلم احملكمة مبواصلة التدرج يف التوظيف يف عام 
ماليني يورو املفرتض من حيث املبدأ أن يعاد ضمن إطار املخصصات ٣,٨من املقدار البالغ مليون يورو٠,٩

. ويُتوقع يف هذا مليون يورو٢,٦كمة، ما يفضي إىل زيادة صافية تقارب لسد تكاليف املوظفني يف قلم احمل
وأن ٢٠١٧يف املئة حبلول منتصف عام ١٠اخلصوص أن تعود أعداد املوظفني إىل معدل الشغور الطبيعي البالغ 

يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاً لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.

ع تدبر المعلومات والقدرات في مجال األمن للمحكمة بشتى االستثمار في أهم مشاري-دال
وحداتها

مت متييز عدد من االستثمارات الالزمة لتنفيذ املرحلة األوىل من اخلطة اخلمسية اجلاري وضعها حالياً -٥٠
الستبانة جماالت التحسني يف تدبر املعلومات وأمن املعلومات يف شىت وحدات احملكمة. 

فإن ٢٠١١مجايل ألنشطة احملكمة وميزانيتها ومالكها من املوظفني قد ازداد منذ عام ولئن كان املقدار اإل-٥١
يف املئة من امليزانية اإلمجالية يف عام ٩ميزانية تكنولوجيا املعلومات املركزية شهدت تناقصًا مّطردًا فاخنفضت من 

اء لالستثمارات املندرجة يف . وقد شهدت شىت وحدات احملكمة إرج٢٠١٦يف املئة منها يف عام ٦إىل ٢٠١٢
عداد رأس املال لتمويل تكاليف العمل األساسية فيما خيص املتطلبات من العتاد والربجميات احلاسوبية. ويف عام 

يف املئة من املبلغ املرصود للتكاليف غري املتصلة بالعاملني يف قسم خدمات تدبر املعلومات ٨٥ُخصِّص ٢٠١٦
القائمة.لسد االلتزامات التعاقدية 

االت الثالثة التالية البيان، وذلك مليون يورو١,٨استثمارات مبلغها ٢٠١٧وسُتجرى طيلة عام -٥٢ يف ا
:٢٠١٧لدعم العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمحكمة يف عام 

مة زيادة قدرة احملكمة على ختزين البيانات الالزم للنهوض بأود الزيادة يف أنشطة جلسات احملاك)أ(
ا مكتب املدَّعي  وبالتايل أعمال التسجيل الرقمي جلميع أنشطة احملكمة والزيادة يف أنشطة التحقيق اليت يضطلع 

العام؛

حتسني قدرات احملكمة يف جمال أمن املعلومات ضماناً لسرية أنشطة التحقيق وسالمتها يف بيئات )ب(
ختضع لدرجة عالية من املراقبة؛

ا يف بيئة حتفل بالتحديات حيث يتزايد حتديث عتاد احملكمة وبرجم)ج( ا احلاسوبية حلماية معلوما يا
حراك القوة العاملة.
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البرنامجية المقترحة٢٠١٧ميزانية عام -خامساً 296

. وينطوي هذا املبلغ على مليون يورو١٤٧,٢٥الربناجمية املقرتحة للمحكمة ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٥٣
مليون ١٣٧,٣٩املعتمدة (٢٠١٦، على ميزانية عام في المئة٧,٢أي ماليين يورو، ٩,٨٦زيادة مقدارها 

ا اخلامسة والعشرين تُعرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية  يورو). وعمًال بتوصية صادرة عن اللجنة يف دور
ائمة. وكما املقرتحة على حنو منفصل عن أرقام الفوائد املستحقة عن قرض الدولة املضيفة فيما خيص املباين الد

أشارت إليه اللجنة مت ذلك بغية حتسني مدى الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة 
تبلغ مليون يورو٢,٩٩. وعند تضمني الفائدة املتعلقة مبشروع املباين الدائمة البالغ مقدارها ٢٠١٧يف عام 

، ما ينطوي على زيادة مقدارها مليون يورو١٥٠,٢٤للمحكمة الربناجمية املقرتحة٢٠١٧ميزانية عام 
.)٧(المئةفي٧,٦

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام احملكمة
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

١٢القضائيةالربنامج الرئيسي األول: اهليئة  ٤٣٠,٦٨١٣,١٦,٥١٣ ٢٤٣,٧
٤٣الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدَّعي العام ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

٧٢الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ٧٥٩,٢٦ ٨٤٣,٨٩,٤٧٩ ٦٠٣,٠
الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول 

األطراف
٢ ٨٠٨,٨١٠٩,٠٣,٩٢ ٩١٧,٨

٢الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق 

االستئماين للمجين عليهم
١ ٨٨٤,٥٦١٧,٦٣٢,٨٢ ٥٠٢,١

٣١٥,١٢٣٩,٧٧٦,١٥٥٤,٨: آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع
مكتب املراجعة : ٦-السابعالربنامج الرئيسي 

الداخلية
٦٨١,٨١٢,٤١,٨٦٩٤,٢

موع الفرعي ١٣٧ا ٣٩٠,١٩ ٨٦٠,٦٧,٢١٤٧ ٢٥٠,٧
: فوائد قرض مشروع ٢-الربنامج الرئيسي السابع

/تسديد مبلغ القرضاملباين الدائمة
٢ ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣

١٣٩المجموع ٥٩٠,٦١٠ ٦٤٧,٤٧,٦١٥٠ ٢٣٨,٠

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية-ألف

٢٠١٦متثل، من حيث املوارد من املوظفني، استمرارًا مباشرًا لعام ٢٠١٧إن ميزانية اهليئة القضائية لعام -٥٤
بكامله، يسري على كلهم نظام املعاشات املعدَّل. وستتمثل أبرز ٢٠١٧قاضيًا لعام ١٨بتكملة تامة تتألف من 

ا يف عام مسات األنشطة املع بأن ذلك العام سيشهد إجراءات يف ثالث حماكمات ٢٠١٧تزم االضطالع 

لَّد الثاين، اجلزء باء،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٧( .١٢، الفقرة ٣-ا



ICC-ASP/15/20

297 20-A-111116

IC
C

-A
SP/9/[…

]
Page

متزامنة. وسيستلزم التمكن من عقد احملاكمات يف نفس الوقت عند الضرورة توفر الوقت الكايف الستخدام قاعات 297
لعمل املتصل النهوض بعبء ا٢٠١٧جلسات احملاكمة وفريق دعم من قلم احملكمة. ويُرتقب أن يتسىن يف عام 

بالقضايا بنجاح من خالل املرونة يف ختصيص املوظفني حبسب االحتياجات يف هذا العمل املتغري، على حنو يقرتن 
بالتنسيق الفعال بني الُشعب. ويُتوخى أن يفضي ذلك إىل زيادة يف ناتج عمل املوظفني وحتسني يف مهارة كل 

العمل القضائي، ال تطلب اهليئة القضائية أي موارد إضافية من منهم. وعلى الرغم من الزيادة املتوقع أن يشهدها
.٢٠١٦املوظفني زيادة على عدد املوظفني املعتمد يف عام 

، أخذاً ICC-ASP/3/Res.3ويهيأ يف ميزانية اهليئة القضائية لتعديل يف أجور القضاة تطبيقًا للقرار -٥٥
غريها من احملاكم الدولية. إن األجر السنوي املعدل باحلسبان لنظام أجور القضاة يف حمكمة العدل الدولية و 

املطلوب لقضاة احملكمة، عمًال بالقرار املذكور، سيتجسد يف زيادة يف تكاليف القضاة يقارب مقدارها 
.مليون يورو٠,٥

يف نيويورك، ٢٠١٧وستكون هناك زيادات طفيفة يف تكاليف السفر بسبب عقد دورة اجلمعية لعام -٥٦
تكاليف التدريب. مث إن زيادة اإلجيارات ستفضي إىل زيادة معتدلة يف تكاليف عمل مكتب االتصال وزيادة يف 

القائم يف نيويورك.

، من مليون يورو٠,٨مبقدار ٢٠١٧وعليه فإن جمموع تكاليف الربنامج الرئيسي األول سيزداد يف عام -٥٧
.٦,٥، أي بنسبة مئوية مقدارها مليون يورو١٣,٢٤مليون يورو إىل ١٢,٤٣

البرنامج الرئيسي األول: 
الهيئة القضائية

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٥القضاة ٣٦٩,١٥٨٠,٩١٠,٩٥ ٩٥٠,٠
٥املوظفنيتكاليف  ٣٥٥,٩١٣٩,٥٢,٦٥ ٤٩٥,٤

١سائر تكاليف العاملني ٤٧٤,٦٣٦,٣٢,٥١ ٥١٠,٩
٢٣١,٠٥٦,٤٢٤,٤٢٨٧,٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني

١٢المجموع ٤٣٠,٦٨١٣,١٦,٥١٣ ٢٤٣,٧

البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المّدعي العام-باء

لعام في المئة٧، أي ماليين يورو٣,٠٤يطلب مكتب املدَّعي العام زيادة يف ميزانيته مقدارها -٥٨
إىل ٢٠١٦مليون يورو الذي منحته اجلمعية فيما خيص عام ٤٣,٢٣، أي زيادة من املقدار البالغ ٢٠١٧

للسنة القادمة.مليون يورو٤٦,٢٨

وفرة وأعاد توزيع املوظفني املعنيني باألنشطة املختتمة وقد سعى املكتب إىل تعظيم استخدام املوارد املت-٥٩
لكي يُعنوا باحملاكمات والتحقيقات الناشطة حبيث تتعزز األفرقة وتزداد فعاليتها.

، ٢٠١٦ومثة عملية حتقيق يف احلالة يف جورجيا، ُسدَّت تكاليفها باالستعانة بصندوق الطوارئ يف عام -٦٠
.٢٠١٧غدت مدجمة يف مقرتح امليزانية لعام
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. ويتألف ماليين يورو٣,٠٤يتمثل يف مبلغ مقداره ٢٠١٧إن األثر الصايف ملسببات التكاليف يف عام -298٦١
وقسط لسد التكاليف غري املتصلة مليون يورو٢,٥٦هذا املبلغ من قسط لسد تكاليف املوظفني مقداره 

ّكن من احلد من أثر تضمينه امليزانية . وذلك يعين أن مكتب املدَّعي العام متألف يورو٤٨٧,٤بالعاملني مقداره 
العادية املقرتحة تكاليف احلالة يف جورجيا وتكاليف تعزيز سائر أفرقته املتكاملة احلالية.

إن العناصر غري االشتغالية من الزيادة تتمثل يف املخصصات لسد تكاليف تطبيق النظام املوحد لألمم -٦٢
يل وظائف ُتْشَغل منذ مدة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة إىل املتحدة والتعويضات املالية الناشئة عن حتو 

وظائف ثابتة. وتعوِّض املنافُع املتأتية عن عملية التحويل هذه كلَّ الزيادة املتصلة بالنظام املوحَّد لألمم املتحدة.

جلديدة لقلم احملكمة الذي مث إن مكتب املدَّعي العام يقرتح، بالنظر إىل استمرار التأخر يف إعمال البنية ا-٦٣
بغية في المئة١٠إىل ٨، زيادة مؤقتة يف معدل شغور الوظائف فيه من ٢٠١٧سيستمر إجراؤه لفرتٍة من عام 

جتسيد واقع التوظيف يف احملكمة جتسيداً دقيقاً. وعندما يصبح مالك العاملني يف قلم احملكمة مطابقاً لبنيته اجلديدة 
يف املئة (يستند حساب هذا ٨املعتمدة، ستعاد مواءمة معدل شغور الوظائف فيعود إىل قيمته السابقة البالغة 

لسابقة).الرقم إىل اإلحصائيات الفعلية عن الفرتة ا

البرنامج الرئيسي الثاني: 
مكتب المّدعي العام

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٢٣تكاليف املوظفني ٨٩٨,٨٧ ١٨٠,٤٣٠,٠٣١ ٠٧٩,٢
١٥العاملنيسائر تكاليف  ٤-٣٠٩,٠ ٣٠,٢١٠-٦٢١,٣ ٦٨٧,٧

٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٠٢٥,٩٤٨٧,٤١٢,١٤ ٥١٣,٣
٤٣المجموع ٢٣٣,٧٣ ٠٤٦,٥٧,٠٤٦ ٢٨٠,٢

البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم

، ما ينطوي على زيادة يورومليون ٧٩,٦٠املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٦٤
٧٢,٧٥املعتمدة البالغة ٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٩,٤، أي ماليين يورو٦,٨٤مقدارها 

مليون يورو. ومن املهم اإلشارة إىل أن ما يناهز نصف هذا النمو ناتج عن الزيادات الضمنية املتأتية عن تطبيق 
)، وإعادة مبالغ التخفيضات يف املخصصات لسد تكاليف مليون يورو٠,٨النظام املوحد لألمم املتحدة (

). وعليه مليون يورو٢,٦نتيجة للنهج التدرجي يف إعمال البنية اجلديدة لقلم احملكمة (٢٠١٦املوظفني يف عام 
ف االرتفاع الكبري يف فإن الزيادة االشتغالية احلقيقية يف ميزانية قلم احملكمة، أي الزيادة يف املوارد الالزمة لسد تكالي

واألولويات االسرتاتيجية ٢٠١٧عبء العمل الناتج عن االفرتاضات املتعلقة باألنشطة القضائية فيما خيص عام 
بالقياس إىل امليزانية في المئة٤,٧، ما ميثل زيادة نسبتها ماليين يورو٣,٤لشىت وحدات احملكمة، تقارب 

.٢٠١٦الربناجمية املعتمدة لعام 

على قلم احملكمة أن يقدم خدمات واستثمارات هامة ضرورية لتحقيق األولويات الرفيعة لشىت ويتعني-٦٥
وحدات احملكمة، مبا يف ذلك النهوض بأود العمليات امليدانية املزيدة، وخباصة زيادة عدد عمليات التحقيق اليت 

٢٠١٧ىل ست عمليات يف عام إ٢٠١٦جيريها مكتب املدَّعي العام من أربع عمليات ونصف العملية يف عام 
)، والدعم اإلضايف الالزم بالنظر إىل زيادة عبء العمل الالزم تقدميه لإلجراءات يف ثالث مليون يورو٢,١(
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)، مليون يورو٢,٤وغري ذلك من الدعم ذي الصلة املقدم لألنشطة القضائية (٢٠١٧حماكمات يف عام 299
ن املعلومات اليت تُعترب بدورها ال غىن عنها يف جممل الدعم املقدم واالستثمارات األساسية يف تدبر املعلومات وأم

).مليون يورو١,٨لعمليات التحقيق ولألنشطة القضائية (

، ٢٠١٧ويف الوقت ذاته مت يف مجيع وحدات هذا اجلهاز متييز ختفيضات ووفورات هامة فيما خيص عام -٦٦
ر إىل أن معظم االستثمارات اإلضافية يف العمليات امليدانية، بغية احتواء الزيادة اإلمجالية. وعلى سبيل املثال يشا

مبا يف ذلك إقامة واستدامة مكتب ميداين جديد يف اْتبليسي جبورجيا، واستدامة بىن الوجود امليداين واألنشطة 
جيي املزيدة يف غولو بأوغندا ويف غرب كوت ديفوار، ُعوِّضت بالتخفيضات اليت مت حتقيقها من خالل تقليص تدر 

وإجراء ختفيضات أخرى يف امليدان ٢٠١٧لقدِّ املكتب امليداين القائم يف نريويب والتخطيط إلغالقه يف عام 
يف جمال املساعدة مليون يورو١,٦). وعلى حنو مماثل ُحققت حتفيضات يقارب مبلغها مليون يورو١,٠٧(

مببا ستئناف من مراحل اإلجراءات يف قضية القانونية وذلك بصورة رئيسية بفضل املوارد الالزمة يف مرحلة اال
ائية لنظام ٧٠(جرائم منصوص عليها يف املادة وآخرين من النظام األساسي) ريثما ُجترى مراجعة شاملة 

يم بذلك مع مراعاة طلب اجلمعية وتوصية اللجنة يف دورتيهما األخريتني النظر يف املساعدة القانونية. وقد قِ 
بشأن مقدار املساعدة القانونية اليت تقدمها احملكمة للمتهمني يف قضايا اجلرائم ضد إقامة اخليارات السياساتية

.)٨(العدل

حساب صافي الزيادة استناداً إلى المقادير التقريبية للزيادات والتخفيضات في قلم المحكمة

االستثمارات
مليون يورو٢,٤دعم اإلجراءات القضائية

ا مكتب املدعي العامدعم العمليات  مليون يورو٢,١امليدانية، مبا فيها عمليات التحقيق املزيدة اليت يضطلع 
مليون يورو١,٨االستثمارات يف تدبر املعلومات وأمن املعلومات

مليون يورو٠,٣سائر االستثمارات

موع يوروماليني٦,٦الفرعيا
التخفيضات

مليون يورو١,٦املساعدة القانونية
مليون يورو٠,٩املكتب امليداين يف كينيا

مليون يورو٠,٢املكاتب امليدانية األخرى
مليون يورو٠,٥سائر التخفيضات

موع يوروماليني٣,٢الفرعيا
يوروماليني٣,٤صافي الزيادة

قلم احملكمة إثر تطبيق النهج مث إن من املهم أمهية أساسية، فيما خيص إعادة املوارد من املوظفني إىل -٦٧
ا امليزانية املعتمدة لعام  ، التشديد ٢٠١٦التدرجي يف إعمال بنيته اجلديدة بالنظر إىل ختفيضات امليزانية اليت شهد

لَّد األول، اجلزء ،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة،الرابعةالدورة...،الرمسيةالوثائق)٨( القسم ، ICC-ASP/14/Res.1، القرار الثالثا
.١٠٠، الفقرة ICC-ASP/15/5؛ والوثيقة ١٤الفقرة ياء،
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من جديد على وجوب إعمال بنية قلم احملكمة اجلديدة املقرة إعماًال كامًال بغية ضمان قدرته على النهوض بأود 300
، مبا يف ذلك أنشطته القضائية والتحقيقية. وفضًال عن ذلك اتّبع ٢٠١٧قدَّر أن يشهده عام مقدار األنشطة امل

جًا أكثر اتسامًا بالتحفظ، وهو سيستمر على اتباع النهج التدرجي إىل حٍد ما لفرتة من عام  قلم احملكمة 
بغية تقليص املتطلبات املالية.٢٠١٧

، يقرتح قلم احملكمة زيادة مؤقتة يف ٢٠١٧ن ميتد إىل فرتٍة من عام وبالنظر إىل استمرار التوظيف املتوقع أ-٦٨
٢٠١٧يف املئة، ما سيفضي إىل املضي يف التدرج يف التوظيف يف عام ١٢إىل ١٠معدل شغور الوظائف فيه من 

الذي ينبغي من حيث املبدأ أن يعاد يف )٩(ماليني يورو٣,٨من املقدار البالغ مليون يورو٠,٩مبا يقارب مبلغه 
مقدارها ٢٠١٧إطار املخصصات لسد تكاليف موظفي قلم احملكمة. وسيفضي ذلك إىل زيادة صافية يف عام 

يف بند الوظائف الثابتة. ويُتوقع أن تعود أعداد املوظفني إىل املعدل املعتاد لشغل الوظائف البالغ مليون يورو٢,٦
وأن يتعني تقدير تكاليفها بناء على ذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة.٢٠١٧نتصف عام يف املئة حبلول م١٠

البرنامج الرئيسي الثالث: 
قلم المحكمة

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ (%)النسبة املئوية املبلغ

٤٢تكاليف املوظفني ٠٦٩,٣٣ ٣٨٧,٠٨,١٤٥ ٤٥٦,٣
٣سائر تكاليف العاملني ٤١٥,٣٢ ٤٠٦,٩٧٠,٥٥ ٨٢٢,٢

٢٧التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٧٤,٦١ ٠٤٩,٩٣,٨٢٨ ٣٢٤,٥
٧٢المجموع ٧٥٩,٢٦ ٨٤٣,٨٩,٤٧٩ ٦٠٣,٠

األطرافالبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول -دال

، ما ينطوي مليون يورو٢,٩٢املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٦٩
٢,٨١املعتمدة البالغة ٢٠١٦بالقياس إىل ميزانية في المئة٣,٩، أي آالف يورو١٠٩على زيادة مقدارها 

) سيكون مكان عمله يف ٢-الرتبة فمليون يورو. ويعزى ذلك بصورة رئيسية إىل طلب مساعد خاص (من 
، وسد ٢٠١٦رر) اليت أُقرت يف عام -داكار، ولسد تكاليف وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي (من الرتبة خ ع

تكاليف السفر إىل الهاي خلمسة أعضاء يف جلنة املراجعة. ومثة عالوة على ذلك كلفة جديدة إضافية هي 
شارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة. ويُفرتض من حيث املبدأ أن تكاليف سفر تسعِة أعضاِء اللجنة االست

جتتمع هذه اهليئة الفرعية التابعة للجمعية مرة كل ثالث سنوات (قبل أن يتعني على اجلمعية انتخاب ستة قضاة). 
ة نتيجة وقد ُعوضت الزيادات املعنية بصورة رئيسية عن طريق التخفيض احملقق يف إطار بند اخلدمات التعاقدي
لتقليص التكاليف املتأتية عن الدورة السنوية املقبلة للجمعية اليت سُتعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.

موع البالغ إن )٩( مليون ٠,٤يورو للوظائف الثابتة وختفيضاً إضافياً يف موارد املساعدة املؤقتة العامة مقداره ماليني٣,٤يورو يقابل ماليني٣,٨ا
.٢٠١٦يورو يف عام 
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البرنامج الرئيسي الرابع: 301
أمانة جمعية الدول األطراف

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٩٣٩,٦٩٦,٧١٠,٣١تكاليف املوظفني ٠٣٦,٣
٨٢٤,٦٤٢,١٥,١٨٦٦,٧سائر تكاليف العاملني

١التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢,٩١-٢٩,٨-٠٤٤,٦ ٠١٤,٨
٢المجموع ٨٠٨,٨١٠٩,٠٣,٩٢ ٩١٧,٨

الخامس: المبانيالبرنامج الرئيسي -هاء

، ينطوي مليون يورو١,٤٥املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامس مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٠
املعتمدة البالغة ٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٤٨,٥، أي مليون يورو١,٣٧على اخنفاض مقداره 

اخلاصة باملباين واإلنشاءات يف مباين احملكمة املفرتض أن مليون يورو. وبالنظر إىل انقضاء فرتة الضمان ٢,٨٢
اية تشرين األول/أكتوبر  . ويعزى ٢٠١٧، ستلزم موارد لسد تكاليف الصيانة التصحيحية يف عام ٢٠١٦حيل يف 

االخنفاض إىل انتهاء آجال عقود إجيار املباين املؤقتة.

البرنامج الرئيسي الخامس: 
المباني

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

----تكاليف املوظفني

----سائر تكاليف العاملني

٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩
٢المجموع ١-٨٢٤,٦ ٤٨,٥١-٣٦٩,٧ ٤٥٤,٩

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-واو

مليون ٢,٥املقرتحة ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧١
٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٣٢,٨، أي ألف يورو٦١٧,٦، ينطوي على زيادة مقدارها يورو

.مليون يورو٢,٥املعتمدة البالغة 

وهكذا فإن أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم تأخذ من حيث اجلوهر بتصويب امليزانية الذي ُقدم -٧٢
، والذي استند إىل البنية اجلديدة ألمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم كما قررها٢٠١٦فيما خيص عام 

جملس إدارته بغية تعزيز األمانة يف جمالني هامني: القدرة يف جمال التسيري املايل يف الهاي وإدارة الربنامج يف عني 
املكان. ويستنار يف البنية اجلديدة بالفهم احلايل للصندوق االستئماين للمجين عليهم للقدرة التنظيمية الالزمة 

ا احملكمة، وتوسيع مدى األنشطة يف إطار والية الستدامِة تطويِر وتنفيِذ تعويضاِت جِرب ا ألضرار اليت تأمر 
الصندوق املتعلقة باملساعدة لتشمل بلدان حاالت أخرى.

كما يالحظ الصندوق االستئماين للمجين عليهم أن جملس إدارته أبقى على قراره األسبق القاضي -٧٣
تقييم احلاالت يف إطار والية الصندوق املتصلة بتكليف جهات خارجية بتنفيذ األنشطة املتصلة بإجراء عمليات 

باملساعدة، وبناء قدرات شركاء الصندوق يف التنفيذ، وتصميم وإعمال نظام املعلومات التدبرية للربامج ذات 
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)، ما أُفردت له اعتمادات من املوارد PMISالطابع احملدد حبسب املهمة املوكلة إىل الصندوق يف إطار واليته (302
مليون يورو)، وبالتايل من خارج ميزانية الربنامج الرئيسي السادس.١,٠٥التربعات (ما جمموعه املتأتية عن

البرنامج الرئيسي السادس: 
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

عليهم

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
اليوروات)(بآالف ٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٩٦٨,١٨٠٢,٨٨٢,٩١تكاليف املوظفني ٧٧٠,٩
-١٠٠,٠-٣٤٥,٩-٣٤٥,٩سائر تكاليف العاملني

٥٧٠,٥١٦٠,٧٢٨,٢٧٣١,٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني
١المجموع ٨٨٤,٥٦١٧,٦٣٢,٨٢ ٥٠٢,١

وتسديد مبلغهالقرض: فوائد ٢-البرنامج الرئيسي السابع-زاي

، ينطوي مليون يورو٢,٩٩مبلغًا مقداره ٢-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٤
املعتمدة البالغة ٢٠١٦بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٣٥,٨، أيألف يورو٧٨٦,٨على زيادة مقدارها 

تدبر دفع الفائدة على قرض الدولة املضيفة، اليت ٢-ي السابعمليون يورو. وجيري يف إطار الربنامج الرئيس٢,٢٠
.٢٠١٧استالمها ودفعها للدولة املضيفة يف أجل أقصاه األول من شباط ٢٠١٧جيب فيما خيص عام 

. ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠وسيبدأ تسديد مبلغ القرض بعد فسخ اإلجيارات املتعلقة باملباين املؤقتة يف -٧٥
كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١دًا للقرض وللفائدة عن الفرتة املمتدة من ويبلغ ما سُيدفع تسدي

. ويبلغ ما جيب دفعه ٢٠١٧شباط/فرباير ١مليون يورو يستحق دفعه يف أجل أقصاه ١,٨مبلغًا مقداره ٢٠١٦
مبلغًا مقداره ٢٠١٦حزيران/يونيو٣٠كانون الثاين/يناير حىت ١تسديدًا للفائدة فقط عن الفرتة املمتدة من 

مليون يورو.١,١٩١

: ٢- البرنامج الرئيسي السابع
فوائد قرض مشروع المباني الدائمة

وتسديد مبلغه

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

----تكاليف املوظفني

----سائر تكاليف العاملني

٢التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣
٢المجموع ٢٠٠,٥٧٨٦,٨٣٥,٨٢ ٩٨٧,٣

: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع-حاء

، ينطوي على ألف يورو٥٥٤,٨املقرتحة آللية الرقابة املستقلة مبلغًا مقداره ٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٦
املعتمدة البالغة ٢٠١٦، بالقياس إىل ميزانية عام في المئة٧٦,١، أي ألف يورو٢٣٩,٧زيادة مقدارها 
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ا الثامنة آلية الرقابة امل303٠,٣٢ ) من نظام روما ٤(١١٢ستقلة وفقاً للمادة مليون يورو. وقد أنشأت اجلمعية يف دور
على توظيف ٢٠١٦. وركَّز هذا اجلهاز خالل عام )١٠(األساسي لتهيئة رقابة مستقلة فعالة وجمدية للمحكمة

ا الثانية عشرة ، وعلى حتقيق النجاعة )١١(العاملني وفقًا لقدِّ مالك املوظفني الذي حددته اجلمعية يف دور
املبلغ املطلوب جيسِّد الزيادة يف املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني اليت تتناسب االشتغالية. ولذا فإن 

.٢٠١٧مع كون هذا اجلهاز عامالً بصورة كاملة يف عام 

: ٥- البرنامج الرئيسي السابع
آلية الرقابة المستقلة

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٢٦٠,٩٢٢٥,٨٨٦,٥٤٨٦,٧تكاليف املوظفني
----سائر تكاليف العاملني

٥٤,٢١٣,٩٢٥,٦٦٨,١التكاليف غري املتصلة بالعاملني
٣١٥,١٢٣٩,٧٧٦,١٥٥٤,٨المجموع

: مكتب المراجعة الداخلية٦-الرئيسي السابعالبرنامج -طاء

(مكتب املراجعة الداخلية) مبلغًا مقداره ٦-املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع٢٠١٧تبلغ ميزانية عام -٧٧
، بالقياس إىل في المئة١,٨، أي ما نسبته ألف يورو١٢,٤، ينطوي على زيادة مقدارها ألف يورو٦٩٤,٢

ألف يورو. وستتيح املوارد املطلوبة هلذا املكتب اإلسهام يف حتقيق ٦٨١,٨البالغة املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
األهداف االسرتاتيجية واالشتغالية للمحكمة بتهيئة ما يطمئن اإلدارة بشأن فعالية وجناعة اإلدارة، وأطر الرقابة 

ت كحد أدىن) وأعمال الداخلية، وتدبر املخاطر عن طريق إجراء عمليات تدقيق (ما ال يقل عن ست عمليا
املعتمدة على زيادة يف عدد املوظفني ٢٠١٦إسداء املشورة. وتنطوي امليزانية املقرتحة بالقياس إىل ميزانية عام 

واملساعدة املؤقتة العامة وموارد التدريب واخنفاض يف املوارد املخصصة لألسفار.

: ٦- البرنامج الرئيسي السابع
مكتب المراجعة الداخلية

املعتمدة ٢٠١٦ميزانية عام 
(بآالف اليوروات)

املبالغ التقديرية املقرتحة لعام تغري املوارد
(بآالف اليوروات)٢٠١٧ النسبة املئوية (%)املبلغ

٥٢٨,٩٧,٦١,٤٥٣٦,٥تكاليف املوظفني
١١٩,٦٣,٢٢,٧١٢٢,٨سائر تكاليف العاملني

٣٣,٣١,٦٤,٨٣٤,٩التكاليف غري املتصلة بالعاملني
٦٨١,٨١٢,٤١,٨٦٩٤,٢المجموع

لَّد األول، اجلزء الثاين، القرار ،)ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩ة،الدورة الثامن...،الرمسيةالوثائق)١٠( .ICC-ASP/8/Res.1ا
لَّد األول، اجلزء الثا،)ICC-ASP/12/20(٢٠١٣عشرة،الثانيةالدورة...،الرمسيةالوثائق)١١( ، القسم ICC-ASP/12/Res.1، القرار لثا

.الم
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 جداول املوارد البشرية  املرفق الثاين:

  2015 ندوق الطوارئ يف عامشعارات املتعلقة بصاإل شأنأداء امليزانية ب املرفق الثالث:
 والقواعد املالية تعديالت النظام املايل  املرفق الرابع:
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 ملخص تنفيذي
يف عدد كبري من املاسالل املوروعية منها، يف مجلة  نظرت اللجنة يف دورهتا الاسادسة والعشرين -1

ارية، أمور، اجلوانب املتعلقة حبوكمة امليزانية، واملاسالل املتعلقة باملالية وامليزانية، واملاسالل املؤساسية واإلد
 والتآزر، وجرب األررار، واملاساعدة القانونية، واملوارد البشرية، وجتاوز التكلفة احملددة للمباين الدالمة.

ورحبت اللجنة باجلهود اليت اختذهتا احملكمة بصفة أولية لتحاسني عملية امليزنة والحظت مع  -2
ار بطريقة بناءة. وتأمل اللجنة يف أن توفر االرتياح أن توصياهتا واقرتاحاهتا الاسابقة كانت يف مورعا لالعتب

البنية املنقحة لوثيقة امليزانية مزيدا من االتاساق والقابلية للمقارنة والشفافية يف عرض املعلومات مبا بتفق مع 
"مبدأ احملكمة الواحدة" واقرتاحاهتا يف دورهتا الرابعة والعشرين، وأن توفر أيضا معلومات تفصيلية عن املوارد 

 رية )مثل الوظالف الثابتة، واملاساعدة املؤقتة العامة، واملاساعدة القصرية األجل(.البش
والستكمال اإلصالحات املتعلقة بعملية امليزنة يف احملكمة، أعادت اللجنة النظر يف أعماهلا  -3

 رسات.وإجراءاهتا الداخلية من أجل رمان االمتثال املاللم للتطورات يف املعايري الدولية ألفضل املما
والحظت اللجنة مع القلق أن االشرتاكات غري املاسددة فيما يتعلق بامليزانية املعتمدة لعام  -4

 15يف املالة( يف  47.09مليون يورو ) 64.32مليون يورو بلغت  136.58البالغ قدرها  2016
اسددة للاسنوات ، وأعربت أيضا عن قلقها العميق إزاء الزيادة يف االشرتاكات غري امل2016نياسان/أبريل 

الاسابقة. وأشارت اللجنة إىل ررورة أن تاسدد الدول األطراف اشرتاكاهتا والفالدة املاستحقة على القرض 
يف الوقت احملدد من أجل رمان توافر التدفق النقدي الكايف الذي يعترب أساسيا لعمل احملكمة ومتكني 

 احملكمة من الوفاء بالتزاماهتا القانونية.
رت اللجنة إىل أن اجلمعية قررت يف دورهتا الرابعة عشرة االبقاء على صندوق رأس ويف حني أشا  -5

، الحظت أن ماستوى الصندوق اخنفض ألول مرة 2016مليون يورو لعام  7.4املال العامل عند ماستوى 
مليون يورو. ولذلك، شددت اللجنة على أمهية أن تاسدد  1.6إىل  2015كانون األول/دياسمرب   31يف 

ألطراف اشرتاكاهتا بالكامل يف الوقت احملدد وأكدت جمددا على ررورة استخدام صندوق رأس الدول ا
املال العامل للغرض الذي انشئ من أجله فقط. وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن متارس 

  .االنضباط املايل الصارم والشفافية يف استخدام أموال احملكمة
مفاده أن ممارسة "احلجم األساسي" على ماستوى احملكمة ميكن أن  وأعربت اللجنة عن رأي -6

توفر أساسا قيما للمناقشات التحضريية بني احملكمة واجلمعية بشأن افرتارات امليزانية الاسنوية. بيد أن 
اللجنة أبرزت أيضا أمهية التوصل إىل تفاهم مشرتك بني احملكمة والدول األطراف بشأن الغرض من 

قته بالتخطيط الاسنوي للميزانية. وتتطلع اللجنة إىل معرفة التكلفة الكاملة لآلثار املرتتبة على النموذج وعال
ممارسة "احلجم األساسي" على ماستوى احملكمة يف دورهتا الاسابعة والعشرين، وتالحظ أنه ميكن أن توفر 

ببات التكلفة املتعلقة هذه املمارسة، باإلرافة إىل دورها يف مراجعة عملية امليزنة، الفرصة لفهم ماس
 بالنفقات العامة للمحكمة بوجه أفضل.

ونظرت اللجنة يف اآلثار املرتتبة على إعادة تنظيم قلم احملكمة، مبا يف ذلك يف اآلثار املالية  -7
القصرية األجل والطويلة األجل إلعادة التنظيم. والحظت اللجنة التعديالت اليت أدخلت على هيكل 

ية التابع لقلم احملكمة، وعلى وجه اخلصوص الزيادة الكبرية يف عدد املوظفني يف قلم قاسم املوارد البشر 
، مقارنة مباستوى املوظفني بعد إعادة التنظيم. وتتطلع اللجنة إىل تقييم مراجع 2016احملكمة يف عام 

 .احلاسابات اخلارجي الكامل لعملية إعادة التنظيم، وستقوم بفحصه بدقة
ما باملبادرات اليت اختذت مؤخرا يف عملية الدروس املاستفادة يف هيئة الرلاسة وأحاطت اللجنة عل -8

واجلهود الرامية إىل حتاسني كفاءة وفعالية اإلجراءات أمام احملكمة. وشجعت اللجنة هيئة الرلاسة وقلم 
 احملكمة على مواصلة تعاوهنما الوثيق لزيادة الكفاءة يف توزيع املهام على املوارد اإلدارية.
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وفيما يتعلق بتحديد أوجه التآزر على نطاق احملكمة، رحبت اللجنة برتكيز احملكمة على اجملاالت    -9
املاستهدفة اليت حددهتا اللجنة، مبا يف ذلك بتحديد املكاسب والوفورات الكمية وغري الكمية للتآزر. 

مكاسب الكفاءة يف اجملاالت وتتوقع اللجنة مواصلة هذه اجلهود لتحقيق املزيد من التآزر بني األجهزة و 
 .اليت حتددها احملكمة

وأشارت اللجنة إىل مالحظتها الاسابقة بشأن احتمال أن تؤثر ماسألة جرب األررار بدرجة كبرية  -10
على مسعة وعمليات احملكمة، وأحاطت علما باآلثار اإلدارية وعبء العمل الكبري اللذين يقعان على 

اللجنة أن تؤخذ هذه املاسألة يف االعتبار يف عملية "احلجم األساسي" احملكمة يف هذا الصدد. واقرتحت 
 للمحكمة وقررت مراقبة تنفيذ جرب األررار بشكل وثيق يف دوراهتا املقبلة.

لتغيريات  2015وفيما يتعلق باملوارد البشرية، الحظت اللجنة أن احملكمة خضعت يف عام  -11
اللجنة احملكمة على اختاذ التدابري الالزمة لضمان تنفيذ جوهرية يف تركيبها ومالك موظفيها. وشجعت 

أسلوب التعيني القصري األجل مبا يتماشى مع طبيعة عملها، وأن يؤدي التوسع يف استخدام هذا االسلوب 
للتعيني إىل استخدامه بدال من عملية التعيني باتفاقات اخلدمات اخلاصة غري املوصى هبا، وأعربت عن 

يذ التعيينات القصرية األجل، عند االقتضاء. وفيما يتعلق بطلبات إعادة تصنيف وحتويل اعتزامها رصد تنف
بعض الوظالف، أكدت اللجنة أن مداوالهتا ستتياسر إذا قدمت هلا تقييمات حمدثة ومعلومات مفصلة عن 

 مربرات أي إعادة تصنيف أو حتويل حمتملة.
ة إعادة التقييم املطلوبة لنظام املاساعدة والحظت اللجنة أن احملكمة مل تاستكمل بعد عملي -12

القانونية لعدم استيفاء الشرط الالزم لذلك وهو إمتام دورة قضالية كاملة، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم 
تقريرا يف هذا الشأن عند استيفاء الشروط املطلوبة. وأشارت اللجنة أيضا إىل القرار الذي اعتمدته اجلمعية 

الذي طلبت فيه إىل احملكمة أن تنظر يف خيارات الاسياسة العامة املاللمة  (1)رةيف دورهتا الرابعة عش
. واعرتفت اللجنة بأن املاساعدة القانونية 70للماساعدة القانونية الواجبة يف القضايا املرفوعة مبوجب املادة 

بشكل من األسباب املولدة لتكلفة كبرية جدا للمحكمة وقررت مواصلة رصد التطورات ذات الصلة 
 وثيق.
والحظت اللجنة مع القلق التجاوز اجلديد يف تكلفة مشروع املباين الدالمة مقارنة باحلد األقصى  -13

مليون يورو. وأوصت اللجنة بأن تضمن  204والبالغ قدره  2015لإلنفاق الذي حددته اجلمعية يف عام 
 عند استحقاقها. احملكمة، بغض النظر عن مصدر التمويل، الوفاء بالتزاماهتا املالية

_________________________ 

اجمللد األول، اجلزء ، (ICC-ASP/14/20) 2015ول األطراف، الدورة الرابعة عشرة، الهاي الوثالق الرمسية جلمعية الد (1) 
 .14، القاسم ياء، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1الثالث، 
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 مقدِّمة  -أوالً 
 افتتاح الدورة، وانتخاب أعضاء المكتب، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل -ألف

ُعقدت الدورة الاسادسة والعشرون للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، اليت تضمنت تاسع  -1
نياسان/أبريل  22إىل  18يف الفرتة من جلاسات، يف مقر احملكمة اجلنالية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي، 

2016 . 
وقد ُدعَيت اللجنة إىل االنعقاد يف دورهتا الاسادسة والعشرين وفقًا للقرار الذي اختذته مجعية  -2

 .2015تشرين الثاين/نوفمرب  26الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا الرابعة عشرة بتاريخ 
نظامها الداخلي، الاسيدة كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو  من 10وانتخبت اللجنة، وفقاً للمادة  -3

)املكاسيك( رلياسا لدورهتا الاسادسة والعشرين. وقررت اللجنة أيضا، بتوافق اآلراء وبصفة استثنالية وفقاً 
 18من نظامها الداخلي، متديد والية نالب الرليس، الاسيد ريشارد فينو )فرناسا(، إىل  10للمادة 

من أجل الاسماح له باستكمال مدة الوالية احملددة ملنصب نالب الرليس. وعالوة  2016أيلول/سبتمرب 
من نظامها الداخلي وعماًل مبمارسة التناوب  10على ذلك، قررت اللجنة بتوافق اآلراء، وفقًا للمادة 

بعة اجلغرايف أن يكون الاسيد هيتوشي كوزاكي )اليابان( النالب اجلديد للرليس يف بداية الدورة الاسا
وإىل بداية الدورة الثامنة والعشرين للجنة اليت  2016أيلول/سبتمرب  19والعشرين للجنة اليت ستعقد يف 

 .2017ستعقد يف نياسان/أبريل 
  وعّينت اللجنة الاسيد هيو أدسيت )كندا( مقرِراً. -4
نة، وقدمت أمانة وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، الاسيد فخري الدجاين، أمينا للج -5

 مجعية الدول األطراف )"األمانة"( اخلدمات اللوجياستية هلا.
 (:CBF/26/1وأقرت اللجنة، يف جلاستها األوىل، جدول األعمال التايل ) -6

 افتتاح الدورة  -1
 إقرار جدول األعمال، وانتخاب أعضاء املكتب، ومشاركة املراقبني  )أ( 
 حوكمة امليزانية -2
 عملية امليزنةإصالح  )أ( 

املاسالل األخرى املتعلقة حبوكمة امليزانية، مبا يف ذلك العمليات واإلجراءات  )ب( 
 الداخلية

 املاسالل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية -3
 حالة تاسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تاسديد اشرتاكاهتا )أ( 
 2016لربع األول من ميزانية عام ، وا2015أداء الربامج يف ميزانية عام  )ب( 
 التعديالت  )ج( 

التعليمات االدارية احملدثة بشأن األرصدة النقدية واستثمار   ‘1’  
 األموال الاساللة

  التعديالت يف النظام املايل والقواعد املاليةبشأن امليزانية التكميلية   ‘2’  
 األرصدة االحتياطية )د( 
 العاملصندوق رأس املال   ‘1’  
 صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني  ‘2’  
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 احملاسبة التحليلية )ه( 

حاساب التكاليف املتعلقة بالتحقيقات واحملاكمات والقضايا، مبا  ‘1’  
 يف ذلك قضييت لوبانغا وكاتانغا

 
واخلطة  التكلفة الكاملة لآلثار املرتتبة على "احلجم األساسي" )و(

جية لوثالق العمل الداخلية املتعلقة بأجهزة أخرى للمحكمة يف االسرتاتي
 2018 -2016الفرتة 

 االصالح املؤساسي وماسالل أخرى -4
  مكتب املدعي العام )أ( 
 2015 -2012تقييم اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ‘  1’  
 اآلثار املرتتبة على إصالح قلم احملكمة  )ب( 
 يذ اهليكل التنظيمي لقلم احملكمةالنهج التدرجيي لتنف ‘1’  

توريح القيمة املضافة لقاسم العالقات اخلارجية والتعاون امليداين   ‘2’  
 موظفا 23الذي أنشئ مؤخرا والذي يضم 

  مشروع املراجعة: اآلثار الكاملة؛ والقدرة على استيعاب الزيادات ‘3’  
 عبء العمل والكفاءات امللموسة يف 

 معلومات حمدثة للدروس املاستفادة  -الية اهليئة القض )ج( 
 التآزر فيما بني أجهزة احملكمة )د( 
 جرب األررار )ه( 
 نقل متهمني مدانني من الهاي إىل مجهوية الكونغو الدميقراطية )و( 
 املوارد البشرية -5
 التقرير الاسنوي إلدارة املوارد البشرية )أ( 
 فني اجلديدتنفيذ نظام تقييم أداء املوظ  ‘1’  
 اخلطة املعنية بتصحيح التمثيل اجلغرايف ‘2’  
 نظام األمم املتحدة املوحد  ‘3’  
 إعادة تصنيف الوظالف وحتويلها   ‘4’  
 املاساعدة القانونية -6

التقرير نصف الاسنوي لقلم احملكمة: نتيجة اعادة تقييم نظام املاساعدة  )أ( 
 القانونية 

 املباين الدالمة -7
 تقرير جلنة الرقابة، مبا يف ذلك التكلفة الكاملة للملكية أ() 
 جتاوز تكلفة املباين الدالمة )ب( 
 ماسالل أخرى -8

ورحبت اللجنة بالعضو اجلديد يف اللجنة، الاسيد أورمت يل )استونيا(، املنتخب يف الدورة الرابعة  -7
 الاسادسة والعشرين للجنة: عشرة للجمعية. وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة 

 هيو أدسيت )كندا(  )أ(
 ديفيد بانيانكا )بوروندي(  )ب(
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 كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو )املكاسيك( )ج( 
 فوزي غرايبة )األردن( )د( 

 هيتوشي كوزاكي )اليابان( ( ه)
 أورمت يل )استونيا( )و(
 ريفومانانتاسوا أورالندو روبيمانانا )مدغشقر( )ز(

 مونيكا سانشيز إزكريدو )اكوادور( )ح( 
 غريد ساوب )أملانيا( )ط(

 إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا( )ي( 
 ريتشارد فينو )فرناسا( )ك( 
 هيلني وارين )اململكة املتحدة( )ل( 

 مشاركة المراِقبين -باء 
اللجنة: هيئة الرلاسة،  ُدعيت الربامج الرلياسية التالية التابعة للمحكمة إىل اإلدالء ببيانات أمام -8

ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة. وفضاًل عن ذلك، أدىل رليس جلنة الرقابة املعنية باملباين الدالمة، 
الاسفري سابني نولكي )كندا(، ببيان أمام اللجنة، كما أدىل مدير إدارة املراجعة اخلارجية حلاسابات 

 مراجعة كمة، الاسيد ريتشارد بيلني، ببيان بشأن  تقريراملنظمات الدولية/املراجع اخلارجي حلاسابات احمل
. ووافقت اللجنة على الطلب املقّدم من (2)الدالمة املباين مبشروع اخلاصة امليزانية احلاسابات املتعلق بأداء

 جملس احتاد املوظفني لإلدالء ببيان. وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات. 

لمدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها السادسة النظر في المسائل ا -ثانيا
 والعشرين  

 حوكمة الميزانية -ألف
 إصالح عملية الميزنة -1

اقرتحت اللجنة، يف دورهتا اخلاماسة والعشرين، عدة طرق لتحاسني عملية امليزنية ووثيقة امليزانية  -9
 .(3)باحملكمة لضمان احلصول على معلومات وارحة ومتاسقة وشفافة

وحضرت اللجنة حلقة عمل نظمتها احملكمة لعرض األعمال اليت تقوم هبا من أجل إصالح  -10
عملية امليزنة. وبناء على مبدأ احملكمة الواحدة، قدم ممثلون من مجيع أجهزة احملكمة موجزا للنهج العام 

ملعدلة، فضال عن اهليكل الذي تتبعه األجهزة اليت يتبعوهنا لعملية مليزنة واحلوكمة الداخلية لعملية امليزنة ا
 املقرتح لوثيقة امليزانية.

_________________________ 
(2)

ICC-ASP/15/4  .  
وما  23 ة، الفقر 3-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) 2015...  ، الدورة الرابعة عشرة... الوثالق الرمسية (3)

 قرتحاتعدة مإىل رمان عملية ميزنة داخلية صارمة وقدمت  كمةدعت اجلمعية احمل، ويف الدورة الرابعة عشرة بعدها.
 واصلةكيفية حتاسني عملية امليزنة. ويف هذا الصدد، دعت اجلمعية اللجنة إىل تقدمي املشورة للمحكمة، حاسب االقتضاء، ملل

(، اجمللد ICC-ASP/14/20)2015ر الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ... انظ استعراض هذه العملية وحتاسينها.
 .6، القاسم ياء، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1، األول، اجلزء الثالث
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وشكرت اللجنة احملكمة على أعماهلا التحضريية وعلى املشاورات اليت جتريها مع اللجنة من أجل  -11
احلصول على تعليقاهتا بشأن هذه األعمال. والحظت اللجنة مع الاسرور أن توصياهتا واقرتاحاهتا الاسابقة  

 طريقة بناءة.كانت مورعا لالعتبار ب
ورحبت اللجنة عموما بالتغيريات املقرتحة ولكن طلبت أن تؤخذ التغيريات التالية أيضا يف  -12

 االعتبار:
ينبغي أن يراعي الطول اإلمجايل للوثيقة التكاليف املالية لكل صفحة من صفحات  )أ(

 الوثيقة أيضا. وينبغي أن تكون الوثيقة مفهومة ومتاحة للقراء؛
أن تكون احملكمة على اتصال باجلمعية حاسب االقتضاء أثناء العملية، مبا يف ينبغي  )ب(

 ذلك بشأن االفرتارات األساسية اليت تقوم عليها امليزانية؛ 
ينبغي أن يراعي مشروع امليزانية التغيريات يف االفرتارات األصلية وقياس النجاح مبدى  )ج(

 حتقيق األهداف املتفق عليها؛  
كون البيانات قابلة للمقارنة، ومتاسقة، ومشفوعة بتحليل سنوي أو حتليل )د( ينبغي أن ت

 لالجتاهات؛ 
ينبغي أن تعكس جداول امليزانية املاستويات املعتمدة يف امليزانية، والنفقات الفعلية،  ()ه

 وامليزانية املقرتحة؛  
 ينبغي أن يتضمن مشروع امليزانية املعلومات التالية: )و(

لنقص احلقيقي املباشر أو املاستمر يف النفقات نتيجة لالنفاق الوفورات: ا ‘1’ 
 املعتمد؛ 
النفقات  الكفاءات: احلصول على قدر أكرب من العالد املفرتض بنفس   ‘2’ 
 أو احلصول على نفس القدر من العالدات بنفقات معتمدة أقل يف الاسنة؛ املعتمدة  
 ملدة عدة سنوات؛ االتفاقات اليت تؤدي إىل االلتزام باالنفاق ‘3’ 
معلومات بشأن املوارد البشرية، مبا يف ذلك التمييز بني الوظالف الثابتة،  ‘4’ 
والتغيريات يف اهليكل التنظيمي، واستخدام املاساعدة املؤقتة العامة، والتعيينات القصرية  
 لألنشطة القصرية األجل. األجل  

اليت تقدمها احملكمة للمبادئ الواردة يف تقرير  وأكدت اللجنة جمددا ررورة امتثال مجيع الوثالق -13
 ، وعلى وجه اخلصوص ملا يلي:(4)اللجنة عن أعمال دورهتا اخلاماسة والعشرين

 يوما من بدء دورة اللجنة؛  45أن تكون مجيع الوثالق متاحة قبل  )أ(
 أن حترتم كلتا الناسختني االنكليزية والفرناسية هذا األجل على حد سواء.  )ب( 

 المسائل األخرى المتعلقة بحوكمة الميزانية، بما في ذلك العمليات واإلجراءات الداخلية -2 

الستكمال إصالح عملية امليزنة يف احملكمة، نظرت اللجنة يف مراجعة عملياهتا وإجراءاهتا  -14
 الداخلية لضمان االمتثال املاللم للتطورات يف املعايري الدولية ألفضل املمارسات.

_________________________ 

  .28-23املرجع نفاسه، الفقرات  (4) 
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اللجنة مناقشة أولية هلذه املاسألة وأنشأت فريقا عاماًل داخليا للقيام مبراجعة داخلية  وأجرت -15
ألعماهلا، مبا يف ذلك لتنفيذ ميزانيتها، من أجل املاسامهة يف ورع قواعد جديدة للعمليات والشفافية على 

 نطاق احملكمة، وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين.

 ئل األخرى المتعلقة بالمالية وبالميزانية المسا -باء
 حالة تسديد االشتراكات -1

)املرفق األول(  2016نياسان/أبريل  15استعررت اللجنة حالة تاسديد االشرتاكات حىت  -16
 والحظت ما يلي:

 ؛(5)مليون يورو 136.58تبلغ  2016أن االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام  )أ( 
 2015لدة املاستحقة على استخدام القرض املقدم للمباين الدالمة يف عام أن الفا )ب( 
 يورو. 2 185 719بلغت  

البالغ قدرها  2016والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املاسددة للميزانية املعتمدة لعام  -17
ويف . 2016نياسان/أبريل  15يف املالة( يف  47.09مليون يورو ) 64.32مليون يورو بلغت  136.58

 مليون يورو. 5.746نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املاسددة لتجديد موارد صندوق الطوارئ 
مليون يورو   16.9والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املاسددة عن الاسنوات الاسابقة بلغت -18

لعميق إزاء ، وأعربت عن قلقها ا2014ماليني يورو يف هناية عام  9، مقارنة مببلغ 2015يف هناية عام 
 الزيادة يف االشرتاكات غري املاسددة.

، بلغ عدد الدول األطراف اليت اختارت تاسديد اشرتاكاهتا 2015كانون األول/دياسمرب   31ويف  -19
دولة. وطُلب إىل الدول األطراف اليت لن تاسدد  65يف تشييد املباين الدالمة اجلديدة دفعة واحدة 

، بلغت 2016نياسان/أبريل  15فالدة املاستحقة على القرض. ويف اششرتاكاهتا دفعة واحدة أن تاسدد ال
يورو عن  473 509يورو عن الاسنوات الاسابقة و 102 915يورو ) 576 424الفالدة غري املاسددة 

 1 670 593(، فأصبح نتيجة لذلك جمموع االشرتاكات غري املاسددة، مبا فيها الفالدة، 2016عام 
 يورو .

يف املالة من االشرتاكات  52.90تاسديد  2015نياسان/أبريل  15حىت  والحظت اللجنة أنه مت -20
 48. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء قيام 2015يف املالة يف عام  56.82مقابل  2016املاستحقة لعام 

 15دولة بتاسديد اشرتاكاهتا بالكامل يف  123دولة طرف فقط من جمموع الدول األطراف البالغ عددها 
. ونظرًا لاللتزام القانوين للمحكمة بتاسديد الفالدة ويف املاستقبل بتاسديد القرض 2016نياسان/أبريل 

املتعلق باملباين الدالمة أيضا، أشارت اللجنة إىل ررورة أن تاسدد الدول األطراف اشرتاكاهتا يف الوقت 
ة أعماهلا احملدد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل اخنفاض التدفقات النقدية الالزمة للمحكمة ملباشر 

الرلياسية. وحثت اللجنة مجيع الدول األطراف على بذل قصارى جهدها لضمان توافر األموال الكافية 
من النظام املايل والقواعد املالية. وعالوة على ذلك طلبت  6-5للمحكمة طوال العام، وفقا للقاعدة 

لكامل بالتزامها بالتاسديد يف أقرب اللجنة إىل احملكمة إبالغ الدول األطراف اليت مل تاسدد اشرتاكاهتا با
 .(6)وقت ممكن

_________________________ 
 .4، القاسم ألف، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1اجلزء الثالث،  اجمللد األول،  ملرجع نفاسه،ا (5)
  .من هذا التقرير 37إىل  32انظر الفقرات من   (6)
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 الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها  -2

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن  112من املادة  8وفقا للفقرة  -21
ان املتأخر عليها تاسديد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا ك

ماساويًا لقيمة االشرتاكات املاستحقة عليها يف الاسنتني الكاملتني الاسابقتني أو زالدة عنها". وقد تبني 
، عن تاسديد اشرتاكاهتا وأهنا لن يكون 2016نياسان/أبريل  15دولة طرفًا تأخرت، حىت  12للجنة أن 

والحظت اللجنة أن األمانة أبلغت الدول  ، حق التصويت.112من املادة  8هلا بالتايل، وفقًا للفقرة 
، 2016نياسان/أبريل  4، ومرة واحدة يف 2015األطراف املتأخرة يف تاسديد اشرتاكاهتا مرتني يف عام 

من النظام األساسي  112من املادة  8باحلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم تاسديدها لتجنب تطبيق الفقرة 
ها لطلب اإلعفاء من فقدان حق التصويت. وطلبت اللجنة إىل األمانة عليها، وباالجراءات اليت يلزم اتباع

أن تقوم مرة أخرى بإبالغ الدول األطراف املتأخرة عن تاسديد اشرتاكاهتا باالشرتاكات املاستحقة عليها مع 
تاسليط الضوء على التزامها بامليزانية. وأوصت اللجنة مجيع الدول األطراف اليت عليها متأخرات بتاسوية 

 اباهتا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. حاس

 2015أداء البرامج في ميزانية عام   -3

. وبناء على األرقام (7)2015نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة وأداء براجمها لعام  -22
يف املالة، أو  97.1 األولية واليت مل تتم مراجعتها حاسابيا بعد، بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية العادية

مليون يورو. وبلغ  130.67مليون يورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها  126.83ما جمموعه 
يف املالة، أو ما جمموعه  85.6معدل التنفيذ لإلشعارات األربعة املقدمة للجنة بشأن صندوق الطوارئ 

 مليون يورو. 6.26ره مليون يورو، مقارنة مبجموع االشعارات البالغ قد 5.36
وهكذا، بلغت النفقات الفعلية للمحكمة، باجلمع بني امليزانية العادية واإلشعارات املتعلقة  -23

مليون يورو(. وميثل هذا  5.36مليون يورو +  126.83مليون يورو ) 132.19بصندوق الطوارئ، 
مليون يورو(  132.19 -يورو مليون 130.67مليون يورو ) 1.52الرقم زيادة يف اإلنفاق يبلغ قدرها 

 يف املالة.  101.2، ومعدل تنفيذ يبلغ 2015مقارنة بامليزانية املعتمدة يف عام 
يف املالة يف اهليئة  90.6والحظت اللجنة أن معدل تنفيذ امليزانية العادية للربامج الرلياسية بلغ  -24

يف املالة  94.8الة يف قلم احملكمة، ويف امل 99.9يف املالة يف مكتب املدعي العام، و 96.9القضالية، و
يف  92.5يف املالة يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، و 85.0يف أمانة مجعية الدول األطراف، و

يف املالة  99.9يف املالة يف آلية الرقابة املاستقلة، و 22.1املالة يف مكتب مدير مشروع املباين الدالمة، و
يف املالة يف مشروع  99.2يف املالة يف املباين املؤقتة، و 89.9للحاسابات، ويف مكتب املراجعة الداخلية 

 الفالدة. -املباين الدالمة
أساسا إىل التغيريات اليت  2015وترجع الزيادة الكبرية يف االنفاق يف امليزانية املعتمدة لعام  -25

عمل، واخنفاض نفقات التشغيل طرأت على االفرتارات مثل التأخري يف دعوة القضاة اجلدد املنتخبني لل
مليون يورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ  17.27يف املالة، أو   88.5العامة اليت نفذت مبعدل يبلغ 

مليون يورو نتيجة للبطء يف القيام ببعض  2.25مليون يورو، ورصيد متبقي يبلغ  19.52قدرها 
 األنشطة. 

، الحظت اللجنة االرتفاع الكبري يف عدد 2015ناجمية لعام وفيما يتعلق بأداء امليزانية الرب  -26
البعثات اليت قامت هبا احملكمة، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريرا عن التطورات يف تواتر البعثات 

 وتكلفتها على مدى الاسنوات املارية وعن أي تطورات متوقعة يف املاستقبل يف دورهتا الاسابعة والعشرين.
_________________________ 

(7 )
ICC-ASP/15/3 . 
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مليون يورو يف  6.7جنة إىل الزيادة الكبرية يف ماستوى نفقات الاسفر حيث بلغت وأشارت الل -27
، مما أدى إىل جتاوز النفقات احلقيقية للاسفر 2014مليون يورو يف عام  5.6مقارنة مبلغ  2015عام 

املتعلقة  مليون يورو عند إرافة املوارد 5.3مليون يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها  1.4مبقدار 
، 2016بالاسفر اليت مت احلصول عليها من صندوق الطوارئ. ولتجنب استمرار هذا االجتاه يف عام 

أوصت اللجنة بالتخطيط بوجه أفضل لنفقات الاسفر املتعلقة بالبعثات، مبا يف ذلك لعدد املشاركني يف 
 البعثات، ومدهتا، والتكاليف األخرى ذات الصلة.

هاء من تنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام املتعدد الاسنوات ورحبت اللجنة باالنت -28
، يف اإلطار الزمين احملدد، ومع حتقيق وفورات يف امليزانية 2015بنجاح يف عام  2011الذي بدأ يف عام 

روع املعايري مليون يورو. وقد يعترب مش 1.92يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها  45 300بلغت 
احملاسبية الدولية للقطاع العام منوذجا للمشاريع متعددة الاسنوات املقبلة، ال سيما فيما يتعلق مبرونة املناقلة 

 بني املوارد املالية يف اإلطار الزمين للمشروع.

 صندوق الطوارئ   )أ( 

املتوقعة الواجبة  واجهت احملكمة عددا من التطورات غري املتوقعة، مثل أنشطة التحقيق غري -29
(، ومتديد والية 70)مجهورية أفريقيا الوسطى، املادة  بشارل بلي غودي، ومببا، وآخرينللقضايا املتعلقة 

يف  دومينيك أونغوين، واألنشطة التالية لتاسليم مبباقاض واحد وعدد حمدود من موظفي الدعم يف قضية 
 إرافية من صندوق الطوارئ. احلالة يف أوغندا. وتطلبت هذه التطورات موارد مالية

والحظت اللجنة أنه متت تغطية بعض التكاليف املتكبدة لتشييد املباين الدالمة بامليزانية العادية  -30
. ونتيجة لذلك، اخنفضت قابلية احملكمة الستيعاب النفقات غري املتوقعة لألنشطة 2015للمحكمة لعام 

رئ. وللحفاظ على االنضباط املايل الصارم والشفافية يف الرلياسية وارطرت إىل اللجوء إىل صندوق الطوا
استخدام أموال احملكمة، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تعرض عليها مجيع التكاليف املتعلقة بتشييد املباين 
الدالمة واملوارد الالزمة لألحداث املوجبة للتعويض اليت دفعت من املوارد اليت اعتمدهتا اجلمعية أصال 

 الرلياسية للمحكمة بشكل منفصل وبطريقة تفصيلية وشاملة وشفافة يف دورهتا الاسابعة والعشرين. لألنشطة 
ويف الدورة الرابعة عشرة، قررت اجلمعية االبقاء على صندوق الطوارئ مباستواه املفرتض البالغ  -31

رئ إىل ، اخنفض ماستوى صندوق الطوا2015كانون األول/دياسمرب   31. ويف (8)ماليني يورو 7قدره 
يورو. وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها  1 708 954يورو نتيجة ملاسحوبات بلغ جمموعها  5 784 923

ررورة أن تكون احملكمة ماستعدة ملواجهة احلاالت الطارلة وللحفاظ على احلد األدىن الذي حددته 
للدول األطراف يف اجلمعية لصندوق الطوارئ، سيلزم جتديد موارد صندوق الطوارئ باالشرتاكات املقررة 

 .2017سياق امليزانية الربناجمية لعام 

 صندوق رأس املال العامل )ب( 

( 9)أحاطت اجلمعية علما يف دورهتا الرابعة عشرة باستنتاجات مراجع احلاسابات اخلارجي -32

بشأن املاستوى املناسب لصندوق رأس املال العامل باحملكمة وقررت االبقاء على  (10)وتوصيات اللجنة
. وطلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تاستخدام 2016يورو للصندوق يف عام  7 405 983استوى م

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (8)

ICC-ASP/14/Res.1 دال، القاسم. 
 .4املرجع نفاسه، القاسم باء، الفقرة  (9)
 ألول.املرجع نفاسه، املرفق ا (10)
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وما بعدها لتجديد موارد صندوق رأس املال العامل، مع اعطاء  2014الفوالض املالية عن الفرتة املالية 
 .(11)األولوية لذلك على الطلبات األخرى املقدمة الستخدام األموال الفالضة

كانون   31لجنة علما باخنفاض ماستوى صندوق رأس املال العامل يف وأحاطت ال -33
نتيجة الستخدام الصندوق يف مواجهة النقص يف    (12)يورو 1 615 124إىل  2015األول/دياسمرب 

 الاسيولة القصري األجل حلني استالم االشرتاكات املقررة.
شئ الصندوق، متوسط مليون يورو كان ميثل، عندما أن 7.4والحظت اللجنة أن ماستوى  -34

اإلنفاق ملدة شهر واحد يف احملكمة. ومل يزد ماستوى الصندوق منذ ذلك احلني، ويقابل هذا املاستوى اآلن 
 متوسط االنفاق ملدة أسبوعني تقريبا.

وأكدت اللجنة مرة أخرى على أمهية تاسديد االشرتاكات بالكامل يف املوعد احملدد. ومبناسبة  -35
، توصي اللجنة الدول األطراف باستخدام 2015املال العامل ألول مرة يف عام  اللجوء إىل صندوق رأس

 صندوق رأس املال العامل للغرض الذي انشئ من أجله فقط.
والحظت اللجنة مع القلق أنه كان ال بد من استخدام مدفوعات االشرتاكات املقررة اليت وردت  -36

آذار/مارس  31دوق رأس املال العامل وأنه بلغ يف الستعادة ماستوى صن 2016يف الربع األول من عام 
مليون  7.4مليون يورو، أي أقل من املاستوى الذي اعتمدته اجلمعية البالغ قدره  7.12حنو  2016

 يورو، وأن الاسبب يف هذا  الفرق هو عدم تاسديد االشرتاكات يف الصندوق.
رأس املال العامل مع أخذ  وطلبت اللجنة إىل احملكمة حتليل املاستوى املناسب لصندوق -37

االستنتاجات الاسابقة ملراجع احلاسابات اخلارجي وتوصيات اللجنة يف االعتبار وتقدمي تقرير يف هذا الشأن 
إىل اللجنة يف دورهتا الاسابعة والعشرين، كوسيلة ملاساعدة اجلمعية يف اختاذ قرار بشأن ماستوى الصندوق يف 

 املاستقبل.

 : الربع األول2016عام  أداء البرامج في ميزانية -4

. (13)2016آذار/مارس  31كان معرورا على اللجنة التقرير عن أداء ميزانية احملكمة حىت  -38
مليون يورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة  39.29يف املالة، أو  28.2والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ 

ى مواصلة رصد احلالة يف دورهتا الثامنة مليون يورو، واتفقت عل 139.59البالغ قدرها  2016لعام 
 والعشرين.

والحظت اللجنة أن اخنفاض معدل التنفيذ يرجع إىل اخنفاض التكاليف املتصلة باملوظفني نتيجة  -39
للتعيني التدرجيي مبوجب مشروع املراجعة وإعادة التنظيم وأن معدل التنفيذ سيزيد خالل الاسنة عند التعيني 

 يف الوظالف الشاغرة.
وأبلغت احملكمة اللجنة بأن من املتوقع أن تقع تطورات تتطلب موارد مالية إرافية، على الرغم  -40

، وأنه مل ختصص  ميزانات 2016من عدم تقدمي إشعارات بشأن صندوق الطوارئ حىت نياسان/أبريل عام 
 هلذه التطورات حىت اآلن.

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015انظر الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (11)

 ICC-ASP/14/Res.1،  3-1ات اء، الفقر بالقاسم. 
(12)

ICC-ASP/15/3 . 
(13)

CBF/26/9 .  
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 التعديالت  -5

 ، الذي يتناول املاسالل التالية:(14)اسالل املتعلقة بالاسياساتعن املنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة  -41
 متويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛ )أ( 
 تعديالت النظام املايل والقواعد املالية؛ )ب( 
 استثمار األموال الاساللة. )ج( 

 دمةمتويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخل )أ(

أحاطت اللجنة علما بالتقييم الذي قامت به احملكمة لتمويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني  -42
الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف منظومة األمم املتحدة. وتتبع احملكمة حاليا ما ياسمى هنج "الدفع أوالً 

املرتتبة على استحقاقات بأول"، وسيلزم يف هناية املطاف أن تعتمد احملكمة خطة لتمويل االلتزامات 
 املوظفني، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. 

ونظرت اللجنة يف النهج املتبع حاليا يف احملكمة ورأت أن تكلفة متويل االلتزامات املتعلقة  -43
( معتدلة. 2015يف عام يورو لثالثة موظفني مؤهلني  10.363بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )

والحظت اللجنة أنه سيلزم القيام مبزيد من العمل لتحديد ما إذا كان إنشاء احتياطي هلذا الغرض ماللما. 
، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم تقييما بشأن (15)وباالشارة إىل توصياهتا يف دورهتا الرابعة والعشرين

ورهتا الثامنة والعشرين، وخلصت إىل أنه ينبغي اإلبقاء على إنشاء االحتياطي واملاستوى املناسب له يف د
 هنج "الدفع أوال بأول" يف األجل القصري.

 تعديالت النظام املايل والقواعد املالية )ب(

كان معرورا على اللجنة اقرتاح من احملكمة بشأن كيفية تعديل النظام املايل والقواعد املالية من  -44
 تنشأ فيها احتياجات جديدة بعد تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحة ولكن قبل أجل استيعاب احلاالت اليت

بداية الاسنة املالية اخلاصة هبا. ورأت اللجنة أنه يلزم إجراء املزيد من املناقشات بشأن هذا املوروع يف 
ة. وستشمل دورهتا الاسابعة والعشرين بغية ورع الصيغة النهالية للتعديالت قبل تقدميها إىل اجلمعي

 التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام املايل والقواعد املالية ما يلي:
إرافة للميزانية الربناجمية املقرتحة: بشأن الظروف غري املتوقعة اليت أصبحت معروفة  )أ( 

 بعد إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة وقبل دورة اجلمعية اليت ستعقد يف الاسنة نفاسها؛
مليزانية التكميلية: للماسالل ذات الطبيعة االستثنالية أو غري العادية اليت تتجاوز األموال ا )ب(  

 املتاحة يف صندوق الطوارئ واليت يلزم بالتايل أن تتخذ اجلمعية قرارا منفصال بشأهنا؛
صندوق الطوارئ: للنفقات غري املتوقعة أو اليت ال ميكن جتنبها الناشئة للاسنة املالية   )ج( 

 لتالية بعد موافقة اجلمعية على امليزانية الربناجمية.ا

_________________________ 
(14)

CBF/26/4 . 
 57، الفقرة 1-باء، اجلزء الثاين(، اجمللد ICC-ASP/14/20)،  2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (15)

 وما بعدها.
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 استثمار األموال الاساللة  )ج(

-9وافقت اللجنة يف دورهتا اخلاماسة والعشرين على اقرتاح مقدم من احملكمة بشأن تعديل البند  -45 
كمة يف حاجة من النظام املايل والقواعد املالية لتمكني املاسجل من استثمار األموال اليت ال تكون احمل 1

. (16)شهرا )"االستثمارات املتوسطة األجل"( 36إليها يف فرتة االستثمار على أن ال تزيد هذه الفرتة عن 
وكان معرورا على اللجنة التعليمات اإلدارية املعدلة بشأن استثمار األموال الزالدة اليت تعكس التعديالت 

 املقرتحة.
للتعليمات اإلدارية وأوصت بأن تنص اجلملة الثالثة من البند ورحبت اللجنة بالتعديالت املقرتحة  -46
 .(17)على ما يلي: "وينبغي أن توافق جلنة مراجعة االستثمارات على هذا االستثناء" 9-4

، طلبت اللجنة إىل املاسجل أن يبلغها بصفة دورية (18)من التعليمات االدارية 2-8ووفقا للفقرة  -47
ل مجيع االستثمارات القصرية األجل واملتوسطة األجل، مع األرقام املقابلة جبميع التفاصيل ذات الصلة، مث

هلا يف الاسنوات الاسابقة، إذا كان ذلك ممكناً، مبا يف ذلك بالقيمة االمسية لالستثمارات، وتكلفتها، وتاريخ 
دد إىل . وأشارت اللجنة يف هذا الص(19)االستحقاق، واملصدر، وعالدات املبيعات، وأي إيرادات مكتاسبة

 ماسؤوليتها عن الدراسة التقنية ألي وثيقة تقدم إىل اجلمعية وترتتب عليها آثار مالية وآثار على امليزانية.

 المحاسبة التحليلية   -6

والقدرة على االبالغ كان معرورا على اللجنة تقرير احملكمة عن التطورات يف احملاسبة التحليلية  -48
والحظت اللجنة مع القلق عدم إحراز  .(20) اإلجراءات القضاليةعن التكلفة املتوسطة لكل خطوة يف

. بيد أن اللجنة الحظت أيضا أن تقدير 2015املزيد من التقدم يف تطوير األدوات التحليلية يف عام 
التكاليف املتعلقة بنموذج "احلجم األساسي" ومراجعة عملية امليزنة يوفران الفرصة لفهم ماسببات التكلفة 

النفقات العامة للمحكمة، اليت ميكن يف هناية األمر أن توفر معلومات بشأن تكلفة كل نشاط. املتعلقة ب
 وتتطلع اللجنة إىل التحليل النهالي للمحكمة بشأن هذه املاسألة يف دورهتا الثامنة والعشرون.

 "الحجم األساسي" للمحكمة -7
منوذج "احلجم األساسي" ملكتب  كان معرورا على اللجنة التقرير املؤقت للمحكمة عن تأثري -49

 .(21)املدعي العام على نطاق احملكمة
 والحظت اللجنة االفرتارات التالية املشار إليها يف التقرير: -50

 ؛(22)الزيادة يف عدد احلاالت والبلدان على دفعات متعاقبة  )أ( 
 ثالث قاعات للمحاكمات تعمل بطاقتها الكاملة؛  )ب( 
 قاريا؛ 18 )ج(  

_________________________ 
 .111و 110، الفقرتان 3-املرجع نفاسه، اجلزء باء (16)
ينص على ما يلي: "وينبغي أن يوافق رليس CBF/26/4 يف املرفق الثاين للوثيقة  4-9املقرتح للبند األصلي كان النص   (17)

 مراجعة االستثمارات على هذا االستثناء". قاسم امليزانية واملالية أو جلنة
من النظام املايل والقواعد املالية، يقوم املاسجل بصفة دورية بإبالغ  1-9: "وفقا للبند 2-8املرجع نفاسه، الفقرة  (18) 

  الرلاسة، ومجعية الدول األطراف، عن طريق جلنة امليزانية واملالية، جبميع االستثمارات".
 .2-11 قرة املرجع نفاسه، الف (19)
(20) 

CBF/26/3. 
(21) CBF/26/12. 
 .38املرجع نفاسه، الفقرة  (22)



ICC-ASP/15/20        

20-A-111116 318 

 حمطة عمل(؛ 1400الاسعة القصوى للمباين اجلديدة ) )د(  
  

تنفيذ النموذج احلايل على مدى ست سنوات )بدال من ثالث( هبدف توزيع تكلفة  )ه( 
 النشاط الاسنوي املتزايدة تدرجييا على النحو املفرتض.

ة والحظت اللجنة أيضا أن النموذج سيشمل يف هناية املطاف مدخالت أكثر تفصيال من أجهز  -51
أخرى خالف مكتب املدعي العام، السيما قلم احملكمة، وأنه سيلزم أيضا أن تؤخذ أنشطة مل يتم 

 حتديدها بشكل كامل بعد يف االعتبار، مثل العمل الالزم لتنفيذ األحكام املتعلقة جبرب األررار.
تكون قيد النظر وأبرزت اللجنة أن منوذج "احلجم األساسي" يتوقع زيادة البلدان واحلاالت اليت س -52

أمام احملكمة مبقدار الضعف تقريبا يف غضون مخس سنوات. وعلى الرغم من عدم تقدير تكلفة النموذج 
يف حد ذاته، من املتوقع أن يؤدي النموذج املذكور إىل آثار كبرية من حيث التكلفة، إذا زادت أنشطة 

 احملكمة إىل هذا احلد.
رتعي نظر الدول األطراف إىل أهنا ترى أن هذا العمل اهلام وأعربت اللجنة عن رغبتها يف أن تاس -53

ميكن أن يوفر سياقا قيما للمناقشات التحضريية بني احملكمة واجلمعية بشأن افرتارات امليزانية الاسنوية. 
بيد أن اللجنة الحظت أيضا أن من املهم التوصل إىل تفاهم مشرتك بني احملكمة والدول األطراف بشأن 

 نموذج وعالقته بالتخطيط الاسنوي للميزانية.الغرض من ال
وتطلعت اللجنة أيضا إىل املنهجية اليت سيتم استخدامها لتقدير تكاليف أنشطة احملكمة يف  -54

املاستقبل. وسيكون العمل على تطوير ماسببات التكلفة املتعلقة بالنفقات العامة للمحكمة وفهمها 
 أساسيا لعملية امليزنة.

ال تعد وفقا لنموذج "احلجم  2017بأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  وأبلغت اللجنة -55
األساسي". وأكدت اللجنة جمددا رأيها بأنه ينبغي أن يكون لكل ميزانية سنوية ما يربرها وفقا حليثياهتا،  

  بصرف النظر عن إطار "احلجم األساسي".

 االصالح المؤسسي والمسائل االدارية -جيم
 مدعي العاممكتب ال -1

 2018-2016و  2015-2012اخلطتان االسرتاتيجيتان للفرتتني  )أ(

، إىل مكتب املدعي العام أن يقدم حتليال وتقييما هناليا (24)، فضال عن اللجنة(23)طلبت اجلمعية -56
. وكان معرورا على اللجنة تقرير مكتب املدعي العام عن 2015-2012للخطة االسرتاتيجية للفرتة 

. والحظت اللجنة أن نتالج اخلطة (25)(2015-2012احملدثة للخطة االسرتاتيجية )حزيران/يونيه النتالج 
 . 2018-2016روجعت ونشرت يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة   2012-2015االسرتاتيجية للفرتة 

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (23)

 ICC-ASP/14/Res.1،  11ة اء، الفقر يالقاسم. 
 .31و 30الفقرتان ، 3-املرجع نفاسه، اجمللد الثاين، اجلزء باء (24)
(25) CBF/26/6.    
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 قلم المحكمة -2

 النهج التدرجيي لتنفيذ اهليكل اجلديد لقلم احملكمة  )أ(

اهليكل اجلديد  لتنفيذ التدرجيي النهجتوريحات املقدمة من احملكمة بشأن ال استعررت اللجنة -57
، أدى النهج التدرجيي إىل 2015ويف عام  .(28)واجلمعية (27)، بناء على طلب اللجنة(26)احملكمة لقلم

. وأبلغ املاسجل اللجنة 2016مليون يورو يف امليزانية املعتمدة للمحكمة لعام  3.4ختفيضات بلغ قدرها 
 يف املالة يف الربنامج الرلياسي الثالث. 25أن معدل الشغور بلغ نتيجة للنهج التدرجيي ب

وأحاطت اللجنة علما بأن الوظالف الشاغرة احلرجة ُشغلت من خالل التعيينات القصرية   -58
األجل للتغلب على الثغرات املؤقتة. وستاستوعب تكاليف هذه الوظالف املؤقتة بالكامل من خالل 

 يف املؤجلة.التكال
وسيؤدي االستمرار يف ملء الوظالف الشاغرة تدرجييا باملرشحني الداخليني إىل استمرار النهج  -59

واستمرار االرتفاع يف معدل الشغور. وترى اللجنة أن النهج التدرجيي سيؤدي إىل  2017التدرجيي يف عام 
مليون  3.4وخى يف البداية البالغ قدره مزيد من التخفيضات يف التكاليف اإلرافية، تتجاوز املاستوى املت

يورو، نتيجة للتأخري يف التعيني يف الوظالف اليت يتم شغلها بالتدريج. ولذلك، طلبت اللجنة إىل احملكمة 
أن تقدم بيانا مفصال هلذه التخفيضات يف دورهتا الثامنة والعشرين. وعالوة على ذلك، تتوقع اللجنة أن 

 .2017ر العمل إىل اخنفاض التكاليف يف امليزانية املقرتحة لعام يؤدي االخنفاض يف جمموع أشه

 مكتب دعم العمليات اخلارجية )ب( 

الحظت اللجنة أن التكاليف املتصلة باملوظفني من الفئة الفنية، وفئة اخلدمات العامة،  -60
 2016إىل عام  2015واملاساعدة املؤقتة العامة يف الربنامج الرلياسي الثالث زادت يف الفرتة من عام  

، 2016. وبلغت الزيادة يف عدد املوظفني، يف عام (29)يف املالة( 5.5ألف يورو )أو  2 290.5مبقدار 
وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل يف  25.9وظيفة ثابتة و 28وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل ) 53.9

يف املالة، مقارنة مباستوى  9.8وظفني تبلغ إطار املاساعدة املؤقتة العامة( (، وهو ما ميثل زيادة يف عدد امل
. وقيل أن هذه الزيادة اليت مل ياسبق هلا مثيل ترجع إىل الزيادة يف (30)املوظفني بعد إعادة تنظيم قلم احملكمة

_________________________ 
(26)

CBF/26/11 . 
 )أ(.63 ة، الفقر3-املرجع نفاسه، اجمللد الثاين، اجلزء باء (27)
  .50ة ، الفقر 1-، اجلزء باءاألول ملرجع نفاسه، اجمللدا (28)
 ةالعامة، واملاساعدة املؤقت )بآالف اليورو( للموظفني من الفئة الفنية، وفئة اخلدمات 2015بلغت امليزانية املعتمدة لعام  (29)

يورو=  4 505.9+  يورو 17 160.5+  يورو 20 136.3يورو ) 41 802.7العامة يف الربنامج الرلياسي الثالث 
)بآالف اليورو( للموظفني من الفئة الفنية، وفئة اخلدمات العامة،  2016بلغت امليزانية املعتمدة لعام و . (يورو 41 802.7

+  يورو 17 663.6+ يورو  24 405.7) يورو 44 093.2امة يف الربنامج الرلياسي الثالث الع ةواملاساعدة املؤقت
يورو ألف  2 290.5 ،2016إىل عام  2015من عام  ،يورو(. وهكذا، بلغت الزيادة 44 093.2يورو =  2 023.9

 x يورو 41 802.7/يورو 2 290.5يف املالة ) 5.5يورو ( أو  2 290.5يورو=  41 802.7 -يورو 44 093.2)
100 =5.5.)  

 الوثيقة وظيفة ثابتة )انظر 496كان يتضمن   2015يف حني أن املالك الوظيفي املعتمد لقلم احملكمة لعام  ( 30)
 ICC-ASP/13/20،  وظيفة ثابتة،  551يتضمن الربنامج الرلياسي الثالث بعد إعادة تنظيم قلم احملكمة  (،27اجلدول

 هذه الوظيفة كاليفوزيع تمت تهذا أنه ويعين  ،غري املمولة املوظفني/رليس جملس املوظفني لسمن بينها وظيفة املوظف يف جم
ي املعتمد للربنامج الرلياسي ف. ويتضمن املالك الوظيواستيعاهبا يف هذه الربامج الربامج الرلياسية األول والثاين والثالثعلى 

لعمل بدوام كامل، وميثل هذا زيادة يف املوظفني يبلغ ة مكافئة لفوظي 25.9وظيفة ثابتة و  579، 2016الثالث لعام 
ة مكافئة للعمل فوظي 53.9=  551 - 25.9+  579يف املالة باملقارنة مباستوى ما بعد مشروع املراجعة ) 9.8قدرها 

  (.x 100  =9.8 53.9/551يف املالة ) 9.8بدوام كامل أو 
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عبء العمل الناجتة عن احلاجة إىل تعزيز املكاتب امليدانية، فضال عن احلاجة إىل موظفني إرافيني للمباين 
هذا الاسياق، طلبت اللجنة إىل قلم احملكمة أن يقدم يف دورهتا اخلاماسة والعشرين تفاسريا ملا الدالمة. ويف 

 يضيفه قاسم دعم العمليات اخلارجية الذي أنشئ مؤخرا للمحكمة يف دورهتا الاسادسة والعشرين.
ة لدور الذي يقوم به قاسم دعم العمليات اخلارجيوكان معرورا على اللجنة التفاسري املطلوب ل -61

، والحظت أن وظالف كانت موزعة على أقاسام خمتلفة بقلم احملكمة (31)التابع لقلم احملكمة وتركيبه وقيمته
 مجعت اآلن يف قاسم واحد هو قاسم دعم العمليات اخلارجية.

موظفا يف  13موظفا، مقابل  23والحظت اللجنة أن قاسم دعم العمليات اخلارجية يتكون من  -62
موظفني. واهلدف من  10كمة، مما ميثل زيادة صافية يف مالك املوظفني تبلغ اهليكل الاسابق لقلم احمل

 أكثر بطريقة اهليكل اجلديد هو رمان تناسيق وتعزيز العالقات اخلارجية بوجه أفضل، وختطيط البعثات
 مشوال، وتوفري الدعم الالزم إلدارة األزمات، وحتقيق املزيد من املرونة.

لى معلومات بشأن اخلطط والعمليات اليت سيقوم هبا قاسم دعم ورحبت اللجنة حبصوهلا ع -63
العمليات اخلارجية مثل ورع نظام لتجنب ازدواجية األنشطة بني وحدة التناسيق والتحليل وقاسم حتليل 
احلاالت التابع ملكتب املدعي العام، فضال عن إعداد اسرتاتيجية شاملة مع الدول األطراف واجلهات 

مجيع أشكال التعاون الطوعي، وعقد اتفاقات بشأن جتميد األصول. ويف هذا  املعنية األخرى بشأن
الصدد، طلبت اللجنة إىل قلم احملكمة أن يقدم تقريرا عن أي تطورات فيما يتعلق بالتعاون مع الدول 

 األطراف، مبا يف ذلك يف سياق جتميد األصول، يف دورهتا الثامنة والعشرين.

 ر الكاملةمشروع املراجعة: اآلثا )ج( 

أحاطت اجلمعية علما، يف دورهتا الرابعة عشرة، بأن احملكمة ستقدم إىل اللجنة مزيدا من  -64
التوريحات بشأن اآلثار الكاملة ملشروع املراجعة، مبا يف ذلك اآلثار املالية القصرية األجل والطويلة 

 األجل، يف دورهتا الاسادسة والعشرين.
قرير احملكمة بشأن حتليل املنافع املقابلة للتكلفة املرتتبة على إعادة وكان معرورا على اللجنة ت  -65

وفورات مالية على املدى . وأشار التقرير بصفة أولية إىل املنافع املفرترة التالية: )أ( (32)تنظيم قلم احملكمة
 مباشرة وفورات مالية، ستاسمح لقلم احملكمة بتنفيذ نفس األنشطة بقدر أقل من املوارد؛ و)ب( الطويل

يقوم هبا قلم احملكمة املعدل رمبا كانت تتم   مهام إرافيةنتيجة لتنفيذ اهليكل اجلديد بالتدريج؛ و)ج( 
اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة التناسيق  خدمات قلم احملكمة املركزيةكفاءات من خالل  مبوارد سابقة؛ و)د(

تاسمح لقلم احملكمة  عاملة أكثر مرونة قوةكفاءات من خالل توفري ه( والتعاون يف قلم احملكمة؛ و)
بالتصدي للتغيريات يف األولويات بوجه أفضل واستيعاب عبء العمل اإلرايف؛ و)و(كفاءات نتيجة 

 لقلم احملكمة أثناء عملية إعادة التنظيم. التطوير التنظيميملواصلة 
وظيفة  560.4 والحظت اللجنة اخنفاض عدد الوظالف يف قلم احملكمة، يف خطوة أوىل، من -66

. بيد أن عدد (33)وظيفة نتيجة إلعادة تنظيم قلم احملكمة 550ثابتة ووظيفة معتمدة إىل ما جمموعه 
وظيفة  27وظيفة ثابتة حيث أنشئت   578الوظالف الثابتة زاد يف مرحلة ما بعد إعادة التنظيم إىل 

روع املباين الدالمة إىل قاسم ثابتة إرافية ووظيفة معتمدة واحدة نتيجة للمناقلة من مكتب مدير مش
يف  25.9وظيفة إرافية مكافئة للعمل بدوام كامل  25.9اخلدمات العامة. وعالوة على ذلك، أدرجت 

_________________________ 
(31) CBF/26/14.  
(32)  CBF/26/17.  
أنه مت توزيع  هذا ويعين ،اجملموع وظيفة املوظف يف جملس املوظفني/رليس جملس املوظفني غري املمولة ال يشمل هذا (33)

 تكلفتها على الربامج الرلياسية األول والثاين والثالث واستيعاهبا يف هذه الربامج.
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الستيعاب الزيادة يف األنشطة  2016إطار املاساعدة املرقتة العامة يف امليزانية املعتمدة لقلم احملكمة لعام 
 لفة يف قلم احملكمة.القضالية اليت أثرت على برامج فرعية خمت

والحظت اللجنة أن بعض وظالف املاساعدة املؤقتة العامة اليت مت حتويلها إىل وظالف ثابتة  -67
بوصفها وظالف ماساعدة مؤقتة عامة إرافية  2016مبوجب مشروع املراجعة أدرجت يف ميزانية عام 

وارحة يف بعض األحوال )فيما يتعلق  )على سبيل املثال املرتمجني الشفويني امليدانيني(، وال توجد مربرات
 مبوظفي األمن مثال( الخنفاض احلاجة إىل الوظالف الثابتة.

 تكلفتها يف ذلك املراجعة، مبا وتتطلع اللجنة إىل تقييم مراجع احلاسابات اخلارجي الكامل لعملية -68
 .(34)وتنفيذها، وستقوم بفحصه بدقة وتأثريها

 الهيئة القضائية -3

 روس املاستفادةحتديث الد )أ(

، (35)كان معرورا على اللجنة تقرير احملكمة عن الدروس املاستفادة والتآزر يف هيئة الرلاسة -69
 .(36)املقدم بناء على طلبها

وأحاطت اللجنة علما باملبادرات اليت اختذت مؤخرا يف عملية الدروس املاستفادة وفقا لتوجيهات  -70
ة فيما يتعلق مبرحلة احملاكمة التمهيدية، والعالقة بني احملاكمة الفريق العامل املعين بالدروس املاستفاد

التمهيدية واحملاكمة واالبتدالية واملاسالل املشرتكة بينهما، ومرحلة احملاكمة االبتدالية، واالستئناف، مبا يف 
 .(37)ذلك التعديالت الرامية إىل حتاسني كفاءة وفعالية اإلجراءات أمام احملكمة

ة علما باجلهود املبذولة لتوزيع املوارد املتعلقة باملهام بوجه أفضل بني هيئة الرلاسة وأحاطت اللجن -71
وقلم احملكمة وتكثيف التعاون بينهما، وشجعت أيضا هيئة الرلاسة على مواصلة هذه املمارسة وتقدمي 

 تقرير عن التطورات اجلديدة إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين.
 ن أجهزة المحكمةالتآزر فيما بي -4

والحظت أن اللجنة  (38)نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة بشأن التآزر فيما بني أجهزة احملكمة -72
أنشأت جلنة توجيهية معنية بالتآزر فيما بني أجهزة احملكمة وأن هذه اللجنة ورعت مشروع خطة 

 . (39)ومنهجية لدراسة اجملاالت احملتملة للتآزر عل نطاق احملكمة
رحبت اللجنة برتكيز احملكمة على اجملاالت املاستهدفة اليت حددهتا اللجنة، مثل املوارد البشرية و  -73

وخدمات اللغات، واإلعالم، ورحبت أيضا بنتالج الكفاءة الكمية وغري الكمية يف أوجه التآزر، مبا يف 

_________________________ 
 ،، اجلزء الثالث(، اجمللد األولICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (34)

 ICC-ASP/14/Res.1،  13ة اء، الفقر يالقاسم. 
(35) CBF/26/10. 
 .51، الفقرة 3-باء، اجلزء الثاين(، اجمللد ICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ... ( 36)
، املرفق 2015تشرين الثاين/نوفمرب  ICC-ASP/14/30 ،16املعين باحلوكمة، دراسي تقرير املكتب بشأن الفريق ال (37)

 .الثاين

 
(38) CBF/26/13. 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (39)

 ICC-ASP/14/Res.1،  4ة اء، الفقر يالقاسم. 
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هذه النتالج يف ذلك الوفورات، اليت حتققت خالل املرحلة األوىل من املشروع، وأوصت بأن تنعكس 
 .(40)2017امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

وتتطلع اللجنة إىل معلومات حمدثة عن التآزر فيما بني األجهزة يف إطار العمل اجلاري بشأن  -74
"احلجم األساسي" وحتليل تكلفته الكاملة، وحتديد املكاسب يف الكفاءة اليت حتققت يف معرض تنفيذ 

لك يف اجملاالت اليت حددهتا احملكمة واليت تتطلب املزيد من البجث )العمليات امليدانية، املشروع ، مبا يف ذ
 والعمليات اإلدارية والقضالية( يف دورهتا الاسابعة والعشرين، وإىل تقرير هنالي يف دورهتا الثامنة والعشرين.

  جبر األضرار -5

، الذي حيدد املبادئ (41)لق جبرب األررارنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن التطورات فيما يتع -75
األساسية اليت تنطبق على جرب األررار، والتطورات القضالية ذات الصلة يف اإلجراءات املتعلقة بقضييت 

 لوبانغا وكاتانغا.
ويف حني أقرت اللجنة بالتأثري احملتمل لوالية جرب األررار على شرعية احملكمة، أحاطت علما  -76

دارية وعبء العمل الكبريين اللذين يقعان على احملكمة يف هذا الصدد، السيما على قلم أيضا باآلثار اإل
 احملكمة، وقاسم مشاركة وجرب الضحايا، والصندوق االستئماين للضحايا. 

وأشارت اللجنة إىل مالحظتها الاسابقة بأن من احملتمل أن تؤثر ماسألة جرب األررار بدرجة كبرية  -77
. والحظت أنه سيلزم أن تؤخذ هذه املاسألة يف االعتبار عند مواصلة عمل (42)حملكمةعلى مسعة وعمليات ا

احملكمة بشأن "احلجم األساسي" وحتليل تكلفته الكاملة. وأقرت اللجنة بأن الشكل النهالي جلرب األررار 
ماين للضحايا يف قضييت لوبانغا وكاتانغا سيتوقف على القرارات املقبلة للدالرة املعنية والصندوق االستئ

وطلبت بالتايل إىل احملكمة موافاهتا مبعلومات مفصلة عن اآلثار اإلدارية والعملية واملالية املرتتبة على تنفيذ 
 .اجلرب عند حتديدها، واتفقت أيضا على مراجعة الورع بشكل وثيق يف دوراهتا املقبلة

 الموارد البشرية   -دال

 عام -1

.  والحظت اللجنة أن )43(ير احملكمة عن إدارة املوارد البشريةكان معرورا على اللجنة تقر  -78
لتغيريات جوهرية يف تركيبها ومالك موظفيها. وأقرت اللجنة أيضا بأن  2015احملكمة خضعت يف عام 

احملكمة متكنت من تلبية عدد من التوصيات اليت قدمتها اللجنة، يف حني أهنا ستواصل اجلهود املبذولة 
 ويف األعوام التالية. 2016يف عام لزيادة الكفاءة 

ورحبت اللجنة بورع طريقة جديدة للتعاقد بشأن التعيينات القصرية األجل، استجابة لبعض  -79
 .)44(توصيات اللجنة

وأٌبلغت اللجنة بأن احملكمة أعدت تعليمات إدارية بشأن اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد  -80
حكما بشأن االستخدام املناسب للعقود بال مقابل، على النحو الذي طلبته  وبأن هذه التعليمات تتضمن

_________________________ 
(40) ICC-ASP/15/5.  
(41) CBF/26/7. 
-75، الفقرات 1-باء، اجلزء ثاين(، اجمللد الICC-ASP/13/20) 2014عشرة ...  ثالثةلدورة الالوثالق الرمسية ...، ا (42)

77 . 
 

(43) CBF/26/5. 
 .88، الفقرة 1-باء، اجلزء ثاين(، اجمللد الICC-ASP/14/20) 2015عشرة ... لرابعة الوثالق الرمسية ...، الدورة ا (44)
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اللجنة يف دورهتا الرابعة والعشرين، وطلبت إىل احملكمة أن تعرض التعليمات املقرتحة عليها لكي تنظر فيها 
 .   )45(يف موعد ال يتجاوز دورهتا الثامنة والعشرين

، بشأن 2016كانون الثاين/يناير   28رية، املؤرخة وأحاطت اللجنة علما بالتعليمات اإلدا -81
التعيينات القصرية األجل، اليت تنص على شروط اخلدمة وكذلك على األحكام والشروط املتعلقة 
باستخدام وإدارة املوظفني يف مجيع املاستويات الذين يعملون مبوجب تعيينات قصرية األجل ال تتجاوز 

أو املدعي العام القيام هبا لتلبية احتياجات حمددة قصرية األجل مدهتا سنة واحدة اليت جيوز للماسجل 
مثل: )أ( االستجابة ملتطلبات عمل غري متوقع و/أو قصري األجل؛ أو )ب( ملواجهة متطلبات عمل 
مومسي أو يف مرحلة الذروة ملدة حمدودة ال ميكن تلبيتها بالقدرات احلالية للموظفني؛ أو )ج( مللء وظيفة 

، عندما يكون شاغل الوظيفة يف إجازة خاصة مثال، أو إجازة مررية، أو إجازة ورع، أو شاغرة مؤقتا
إجازة أخرى للوالدين؛ أو )د( مللء وظيفة شاغرة مؤقتا ريثما يتم االنتهاء من إجراءات التعيني العادية 

ة األجل للعمل يف مشروع خاص حمدد املدة. وال ينبغي استخدام التعيينات القصري )ه( للمحكمة؛ أو 
لاسد االحتياجات اليت من املتوقع منطقيًا أن تدوم أكثر من سنة واحدة. وينبغي اإلعالن عن هذه 
التعيينات القصرية األجل، فيما عدا احلاالت اليت جيوز فيها للماسجل أو املدعي العام، حاسب االقتضاء، 

جود ظروف غري متوقعة دون اإلعالن أن يوافق بصفة استثنالية على القيام بتعيينات أولية قصرية األجل لو 
عن الوظالف الشاغرة وانتظار عملية التوظيف التنافاسية ذات صلة. ويف هذه احلاالت، تكون العقود ملدة 
أقصاها ثالثة أشهر فقط، وال تكون قابلة للتجديد، وينبغي فصل من يشغلوهنا من اخلدمة ما مل يتم 

لجنة أن تشدد على ررورة مراقبة هذا النهج لعدم اإلخالل اختيارهم يف عملية توظيف تنافاسية. وتود ال
 بالشفافية الواجبة يف عملية التوظيف. 

وأٌبلغت اللجنة بأن التعيينات القصرية األجل استخدمت، يف مجلة أمور، فيما يلي: )أ( مهام  -82
( تغطية العقود اليت ، و)ج(46)املوارد البشرية القصرية األجل، و)ب( التعيينات الرلياسية يف قلم احملكمة

تربمها وحدة اخلدمات اللغوية للمرتمجني الشفويني واملاساعدين اللغويني امليدانيني، وكذلك عقود املوظفني 
 املاساعدين املعنيني جبمع األدلة يف حدة األدلة التابعة ملكتب املدعي العام.

املعينني بعقود حمددة املدة وأحاطت اللجنة علما أيضا بالبيان املتعلق باستحقاقات املوظفني  -83
 .(47(وقصرية األجل املقدم بناء على طلبها يف دورهتا الرابعة والعشرين

وكررت اللجنة توصيتها الاسابقة بضرورة أن تراعي احملكمة منذ املراحل األويل للتعيينات القصرية  -84
 األجل التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلناسني. 

إىل اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن يراعي تنفيذ أسلوب التعيني القصري  ودعت اللجنة احملكمة -85
األجل طبيعة عملها، وأن يؤدي التوسع يف استخدام هذا األسلوب للتعيني إىل استخدامه بدال من عملية 

ياق التعيني باتفاقات اخلدمات اخلاصة غري املوصى هبا، وطلبت تزويدها مبزيد من املعلومات احملدثة يف س
التقرير الاسنوي املتعلق باملوارد البشرية من أجل متكينها من رصد تنفيذ التعيينات القصرية األجل، حاسب 

 .االقتضاء

 تقييم أداء الموظفين -2

-2015أحاطت اللجنة علما بأن معدل االمتثال لنماذج تقييم األداء املاستوفاة يف الفرتة  -86
يف املالة يف قلم  64يف املالة يف مكتب املدعي العام، و 72لية، ويف املالة يف اهليئة القضا 36بلغ  2016

_________________________ 
(45) 

 .59، الفقرة 1-باء، اجلزء ثاين(، اجمللد الICC-ASP/13/20) 2014عشرة ...  ةثالثالوثالق الرمسية ...، الدورة ال 
(46) CBF/26/11. 
  املرجع نفاسه.( 47)
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احملكمة. وتبني للجنة أن قاسم املوارد البشرية يواجه عبئا ثقياًل يف العمل نتيجة ملشروع املراجعة وإعادة 
تنظيم أنشطة القاسم. والحظت اللجنة مع الرتحيب أن قاسم املوارد البشرية سيتضمن يف تشكيله اجلديد 

فني معنيني بإدارة األداء وأنه يتوقع حتاسني معدالت االمتثال واإلجراءات الالزمة لتعزيز األداء والاسلوك موظ
اجليدين يف الاسنة القادمة. وطلبت اللجنة أن تُقَدم اإلحصاءات املقبلة يف التقرير الاسنوي للموارد البشرية 

 .يف شكل مقارنة سنوية من أجل تاسليط الضوء على التقدم احملرز

 التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين -3

 التوظيف، يف الكفاءة ماستويات أعلى تأمنيطلبت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة إىل احملكمة " -87
 التمثيل التوظيف وحتاسني إجراءات يف والكفاءة الشفافية وتنفيذ مبدأ على وجه اخلصوص لضمان

 .(48)"اجلناسني بني والتوازن العادل اجلغرايف
وكما أورحت احملكمة، التمثيل اجلغرايف اآلن جزء أساسي من عملية التوظيف بأكملها.  -88

وللتقليل من الثغرات احلرجة، تتخذ احملكمة جمموعة من التدابري دون اإلخالل مببدأ التوظيف على أساس 
 : (49)اجلدارة

م االجتماعية توسيع نطاق االعالن عن الوظالف الشاغرة ليشمل وسالل اإلعال )أ( 
ومنصات الوظالف الدولية الشاغرة، وتوزيع مجيع االعالنات املتعلقة بالوظالف الشاغرة بلغيت العمل على 

 حد سواء؛
مشاركة قاسم املوارد البشرية حبكم وظيفته يف عمليات التوظيف. وقد أعيد تشكيل  )ب( 

وظيف يف الوظالف احملددة املدة. جملس اختيار املرشحني لتمكينه من اإلشراف على مجيع عمليات الت
وينبغي مراعاة التنوع اجلغرايف يف تشكيل أفرقة التوظيف. وينبغي موافاة أفرقة التوظيف مبعلومات حمدثة عن 

 التمثيل اجلغرايف؛ 
مراعاة التمثيل اجلغرايف يف مرحلة ورع القوالم املختصرة للمرشحني وعند اختاذ  )ج( 

وينبغي أيضا مراعاة التمثيل اجلغرايف يف التعيينات القصرية األجل وعند حتويل القرارات النهالية للتوظيف. 
الوظالف. وينبغي أن يقدم املاسؤولون عن التوظيف مربرات لعدم إدراج املرشحني املؤهلني من البلدان 

 املمثلة متثيال ناقصا يف قوالم املرشحني. 
لقادمة عدة تدابري لتحاسني التمثيل وتتضمن اخلطة املتوسطة األجل للمحكمة للاسنوات ا -89

اجلغرايف من خالل الوصول إىل البلدان املمثلة متثياًل ناقصًا وورع اسرتاتيجيات لتحقيق التوظيف 
املاستهدف. وتالحظ احملكمة أيضا أن الرتكيز ينبغي أن يكون، عند النظر يف التوازن اجلغرايف، على البلدان 

  .(50)وليس على املناطق
، أصبح التوازن بني اجلناسني اآلن جزءا أساسيا من عملية التعيني يف أي وظيفة. وعموما، وباملثل -90

ترى احملكمة أهنا تؤدي عمال جيدا فيما يتعلق بالتوازن بني اجلناسني. بيد أن احملكمة تعرتف بوجود فجوة 
الاليت يتمتعن بأداء على ماستوى الوظالف العليا وتعاجل هذه الفجوة باعتماد اسرتاتيجيات لتحديد الناساء 

مرتفع والاليت لديهن اإلمكانات الالزمة لبلوغ املاستويات الوظيفية الرلياسية واملاستويات العليا وتقدمي الدعم 

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (48)

 ICC-ASP/14/Res.1،  3ة ، الفقر المالقاسم. 
(49) CBF/26/5 22-14، الفقرات. 
 .21و 20، الفقرتان املرجع نفاسه (50)
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هلن لتطورهن الوظيفي، فضال عن اختاذ التدابري الالزمة لتحديد الناساء املؤهالت للتعيني يف الوظالف 
 الرلياسية والوصول إليهن وتوظيفهن. 

أقرت اللجنة بالزخم اجلديد للمحكمة ملعاجلة االختالل يف التوازن الذي طال أمده يف التمثيل و  -91
اجلغرايف والتوازن بني اجلناسني. وأبرزت اللجنة الفوالد اليت ميكن أن تكتاسبها احملكمة من الوصول إىل 

ودها اجلارية واملخطط هلا جمموعة أوسع نطاقا من املوظفني املوهوبني. ودعت اللجنة احملكمة إىل إدراج جه
يف خطة عمل واحدة، عند اإلمكان، باالستناد إىل أهداف حمددة كميا وقابلة للرصد. وتتطلع اللجنة إىل 
حتقيق حتاسينات ملموسة يف املاستقبل القريب، وتدعو احملكمة إىل أن تقدم تقريرا مرحليًا يف دورهتا الثامنة 

 .رد البشريةوالعشرين يف سياق التقرير الاسنوي للموا

 إعادة تصنيف الوظائف وتحويلها - 4

-الفئة ف نظرت اللجنة يف الطلب املقدم من اهليئة القضالية إلعادة تصنيف ثالث وظالف من -92
. وأحاطت اللجنة علما باملربرات املعرورة والحظت أنه ليس من املتوقع أن ترتتب 2-إىل الفئة ف 1

بالتايل بأن توافق اجلمعية يف دورهتا اخلاماسة عشرة على إعادة آثار مالية على إعادة التصنيف وأوصت 
 التصنيف، إذا استمر عدم ترتب آثار مالية على إعادة التصنيف.

وظيفة من فئة املاساعدة املؤقتة  78وفيما يتعلق بالطلب املقدم من مكتب املدعي العام لتحويل  -93
جة إىل معلومات تكميلية بشأن الوظالف املذكورة العامة إىل وظالف ثابتة، أفادت اللجنة بأهنا يف حا

إلمكان االستمرار يف مداوالهتا، مبا يف ذلك إىل معلومات بشأن الربنامج الفرعي املعين، وماستوى 
الوظالف املعنية، والاسنة اليت أنشئت فيها، وما إذا كانت أساسية أو متصلة حباالت، ووصف موجز ملدى 

ورأت اللجنة بالتايل مواصلة النظر يف هذا الطلب يف دورهتا الاسابعة االحتياج إليها يف املاستقبل. 
 .2017والعشرين، يف إطار امليزانية املقرتحة لعام 

ونظرت اللجنة أيضا يف الطلب املقدم من قلم احملكمة إلعادة تصنيف وظيفة واحدة يف قاسم  -94
ف خارجي للوظالف هذه . وقد صنف مصن5-إىل الفئة ف 4-مشاركة وجرب الضحايا من الفئة ف

، يف حني أوصت اللجنة يف حينه بعدم املوافقة على إعادة 5-يف املاستوى ف 2010الوظيفة يف عام 
التصنيف، أساسا لعدم وجود طلب حمدد إلعادة التصنيف يف مشروع امليزانية، ولعدم تقدمي مربرات 

م احملكمة طلبات جديدة إلعادة إلعادة التصنيف. وأحاطت اللجنة علما بأنه ليس من املتوقع أن تقد
. ورأت اللجنة أن تقييم مصنف الوظالف اخلارجي بات قدميا، 2017التصنيف يف امليزانية املقرتحة لعام 

وأوصت بالتايل بأن تعيد اللجنة االستشارية للتصنيف النظر يف الطلب وبأن تنظر اللجنة يف عملية إعادة 
 .2017قرتحة لعام التصنيف احملتملة يف إطار امليزانية امل

 نظام األمم المتحدة الموحد -5

طلبت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة إىل اللجنة القيام، باالستعانة خببري ماستقل عند االقتضاء،  -95
بتقييم اجلدوى من اخلروج من نظام األمم املتحدة املوحد وإنشاء نظام معاشات تقاعدية بديل للموظفني 

 .(51)قدمي توصية إىل الدورة اخلاماسة عشرة للجمعية يف هذا الشأناملعّينني حديثا، وت
وشكلت اللجنة وفدا من بني أعضالها، يتكون من رليس اللجنة ونالب رلياسها. وورع الوفد  -96

خطة عمل لتلبية طلب اجلمعية قبل النظر يف تعيني خبري ماستقل، وأجرى الوفد مقابلة مع الرليس 
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ، ونالب رليس جلنة اخلدمة املدنية الدولية، ملعاشات ا التنفيذي لصندوق

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (51)

 ICC-ASP/14/Res.1،  4ة ، الفقر طاءالقاسم. 
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ورليس اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية، وسيتصل أيضا مبنظمة التجارة العاملية وجهات أخرى 
لة، وستقدم )مثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة(. وستواصل اللجنة إيالء االهتمام الواجب هبذه املاسأ

 .تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف تقريرها عن أعمال دورهتا الاسابعة والعشرين
 2015وجتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وافقت يف كانون األول/دياسمرب  -97

م على نظام جديد للتعويضات وأن احملكمة ستنفذ هذا النظام أيضا. والحظت اللجنة أن احملكمة تقو 
حاليا بتحليل التغيريات يف النظام اجلديد، اليت ستؤدي، وفقا لتقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية، إىل حتقيق 

 .وفورات مالية يف األجل الطويل

 المساعدة القانونية -هاء
أحاطت اللجنة علما بالتقرير النصف سنوي لقلم احملكمة بشأن املاساعدة القانونية )متوز/يوليه  -98
( الذي قدم حملة عامة عن الوفورات الناجتة عن تطبيق التعديالت اليت 2015ون األول/ دياسمرب كان  -

.  ورأت اللجنة أنه ما دامت امليزانية حتاسب اآلن (52)2012أدخلت على نظام املاساعدة القانونية يف عام 
ملرتتبة على تطبيق على أساس النظام املعدل، فإنه ليس هناك حاجة ملواصلة تقدمي تقارير عن اآلثار ا

ألهنا ستعكس فقط الزيادة يف النفقات اليت كانت ستقع حتت  2012التعديالت اليت أدخلت يف عام 
 نظام املاساعدة القانونية الاسابق.

والحظت اللجنة أنه بالنظر إىل عدم استيفاء شرط اكتمال دورة قضالية كاملة، مل تاستكمل  -99
( من املرفق األول 3)6املاساعدة القانونية يف املوعد احملدد يف الفقرة  احملكمة بعد عملية إعادة تقييم نظام

، وأهنا لياست بالتايل يف ورع ياسمح هلا بإدراج املعلومات اليت طلبتها ICC-ASP/12/Res.8للقرار 
. وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم تقريرا عن نتالج إعادة التقييم بعد استيفاء الشروط ويف (53)اللجنة

 طار الزمين احملدد يف القرار املشار إليه أعاله.اإل
)اجلرالم املخلة  70والحظت اللجنة أن املاساعدة القانونية املقدمة بشأن القضايا املتعلقة باملادة  -100

يف املالة من جمموع نفقات  24يورو، مما ميثل  1 015 950بلغت  2015بإقامة العدل( يف عام 
من الفرع ياء من  14ألفرقة الدفاع. ويف هذا الصدد أشارت اللجنة إىل الفقرة  املاساعدة القانونية املقدمة

اليت جاء هبا أنه يبدو أن ماستوى املاساعدة القانونية مل يكن حمل نظر   ICC-ASP/14/Res.1قرار اجلمعية 
يمها لنظام واليت طلبت إىل احملكمة أن تنظر، يف سياق تقي ،يف سياق الاسياسة احلالية للماساعدة القانونية

املاساعدة القانونية، يف خيارات الاسياسة العامة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك يف ورع معايري حمددة وحدود  
 .كمية قصوى، حباسب االقتضاء

وأقرت اللجنة بأن املاساعدة القانونية من املاسببات الرلياسية للتكلفة يف احملكمة. وطلبت إىل  -101
أيضا يف إطار العمل اجلاري للتوصل إىل ماساعدة قانونية فعالة وأقل احملكمة أن تنظر يف هذه املاسألة 

 تكلفة، وقررت مواصلة رصد أي تطور يف هذا الصدد بشكل وثيق.

_________________________ 

 
(52) ICC-ASP/15/2. 
 

 .101، الفقرة 1-باء، اجلزء ثاين(، اجمللد الICC-ASP/14/20) 2015عشرة ...  لرابعةالوثالق الرمسية ...، الدورة ا  (53)
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 المباني الدائمة  -واو
 الحالة والتوقعات المالية -1

جنة بأن قدم رليس جلنة الرقابة معلومات حمدثة عن احلالة والتوقعات املالية للمشروع. وأقرت الل -102
تشييد املباين الدالمة وانتقال احملكمة إليها قد اكتمل متاما وبأن اهلدف الذي حددته احملكمة وهو أن 

 قد حتقق بالفعل.    2016كانون الثاين/يناير   1تكون املباين جاهزة متاما للعمل يف 

 تجاوز التكلفة -2 

بشأن حالة املشروع واملاسالل املالية اليت مل يتم قدم رليس جلنة الرقابة ومدير املشروع  تقريرا حمدثا  -103
البت فيها حىت اآلن. وعرض مراجع احلاسابات اخلارجي بإجياز النتالج اليت توصلت إليها املراجعة اليت قام 
هبا ألداء ميزانية مشروع املباين الدالمة بناء على تكليف اجلمعية. والحظت اللجنة أن التجاوز يف تكاليف 

مليون يورو  8.4أساسا من التكاليف اإلرافية لألحداث املوجبة للتعويض اليت بلغ قدرها  املشروع نتجت
. وأٌبلغت اللجنة بأن )54(مليون يورو 3.4والتجاوز يف تكاليف املعدات الاسمعية والبصرية الذي بلغ قدره 

مراجع احلاسابات املكتب عقد اجتماعا مفتوح العضوية جلميع الدول األطراف حبضور رليس جلنة الرقابة و 
 اخلارجي للنظر يف هذه املاسألة.  

والحظت اللجنة مع القلق التجاوز اجلديد للتكاليف، وكان التجاوز يف هذه املرة يف ماستوى  -104
مليون يورو. وظهر  204البالغ قدره  2015احلد األقصى املتوقع للتكاليف الذي حددته اجلمعية يف عام 

،  2016. ويف منتصف آذار/مارس 2015يف يف كانون األول/دياسمرب هذا التجاوز اجلديد يف التكال
مليون  1يورو يف سيناريو أفضل احلاالت  و 772 000كان اجملموع التقديري للتجاوز يف التكاليف بني 

يورو يف سيناريو أسوأ احلاالت. وأٌبلغت اللجنة أيضا بأن املقاول العام ينظر يف إحالة األحداث املوجبة 
ليت رفضت إىل القضاء، ورمبا إىل التحكيم، ويرفض أيضا دفع الغرامة املنصوص عليها يف العقد للتعويض ا

للتعويض عن التكاليف اإلرافية النامجة عن التأخري يف تاسليم املباين. واقرتح مدير املشروع التفاوض من 
اءات التحكيم املطولة أجل التوصل إىل تاسوية شاملة جلميع املاسالل املالية املعلقة، من أجل جتنب إجر 

 .مليون يورو تقريبا 206ونتيجتها غري املؤكدة. وقّدر أن التكاليف اإلمجالية للمشروع ستبلغ  بعد التاسوية 
وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن جلنة الرقابة أشارت إىل أن ميزانية املشروع املوحد ال ميكن  -105

عية بشأن احلدود القصوى للميزانية اليت اختذت يف القرارين  زيادهتا إال بقرار من اجلمعية، وأن قرارات اجلم
ICC-ASP/13/Res.6 وICC-ASP/14/Res.5 تزال ملزمة قانونا. ولذلك تعتقد جلنة الرقابة أنه ينبغي  ال

أن تاستوعب احملكمة التكاليف الزالدة يف ميزانيتها العادية. بيد أن اللجنة أٌبلغت بأن احملكمة تنظر حاليا 
املاسألة ملعرفة مدى اتفاقها مع النظام املايل والقواعد املالية، وأهنا طلبت إىل اللجنة موافاهتا برد  يف هذه

بشأن ما إذا كان استيعاب الزيادة يف تكاليف املباين الدالمة يتفق مع النظام املايل والقواعد املالية يف دورهتا 
 .الاسابعة والعشرين

لفة النهالية للمشروع بالتحديد حىت اآلن وأهنا ستعرف فقط والحظت اللجنة عدم معرفة التك -106
عند إقفال احلاسابات النهالية مع املقاول العام. وبغض النظر عن اخلالف حول مصدر التمويل، أوصت 
اللجنة بأن تؤكد احملكمة قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا املالية عند استحقاقها. وعلى سبيل االحتياط، ينبغي 

_________________________ 
. ووفقا للفقرة 48الفقرة  ،(ICC-ASP/15/4)انظر تقرير مراجع احلاسابات اخلارجي بشأن أداء مشروع املباين الدالمة  ((54

 مليون يورو 9.4ما جمموعه  2015 كانون األول/دياسمرب  31من هذا التقرير، تكلفة األجهزة الاسمعية والبصرية يف  123

 .يورو مليون 3.4جتاوز يبلغ  هناك أنه كان أي يورو، ماليني مقارنة بالتكلفة املخطط هلا البالغ قدرها ستة
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احملكمة يف الطرق واخليارات املتاحة ملعاجلة التكاليف الزالدة يف ميزانيتها العادية، وأن تقدم تقريراً أن تنظر 
 .عن ذلك إىل جلنة الرقابة يف الوقت املناسب

وأبلغ مراجع احلاسابات اخلارجي اللجنة بأنه خلص إىل أن املشروع نفذ بدون خمالفات. وكان  -107
عند املراجعة طفيفا باملقارنة بالتجاوز امللحوظ عادة يف تكاليف مشاريع  التجاوز املتوقع يف التكاليف

التشييد املماثلة يف احلجم. غري أن مراجع احلاسابات اخلارجي حدد ثالثة أنواع من نقاط الضعف اليت 
أدت إىل جتاوز التكاليف: أواًل، االحتفاظ باحتياطيات غري كافية عند بدء العمل يف املشروع، وثانيا، 

لتغذية املرتدة للمعلومات ماسبقا، وثالثا، استنفاد احتياطي معاناة إدارة املشروع من عدم حتديد آليات ا
الطوارئ على حنو غري ماللم للنفقات اليت مل تكن غري متوقعة بطبيعتها. وتعتقد اللجنة أنه ينبغي أن تظل 
هذه الدروس املاستفادة يف الذاكرة املؤساسية للمحكمة، حيث ميكن االستفادة منها عند تشكيل اهليكل 

 اريع الصيانة الرلياسية للمباين.اإلداري ملش

 التكلفة الكاملة للملكية  -3

أحاطت اللجنة علما بالقرارات املختلفة اليت اختذهتا اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة بشأن متويل  -108
روع . وأٌبلغت اللجنة بأن جلنة الرقابة ستبدأ مناقشتها هلذا املو (55)وتنظيم وإدارة التكاليف املتصلة بامللكية

، مع مراعاة املقرر الصادر بشأن التكاليف املتصلة (56)يف اجتماعاهتا املقبلة بناء على طلب اجلمعية
 . ICC-ASP/14/Res.5للقراربامللكية الوارد يف املرفق الثاين 

 الحوكمة -4

 إداري هيكل إنشاء بشأن دعت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة املكتب إىل مواصلة املناقشات -109
. وأبلغت جلنة (57)للجمعية عشرة اخلاماسة وتقدمي تقرير يف هذا الشأن يف الدورة الدالمة للمباين جديد

الرقابة اللجنة باعتزامها مناقشة هذه املاسألة يف اجتماعاهتا املقبلة وتقدمي مدخالت لكي ينظر فيها 
جي والذي مفاده أنه ال املكتب. وأحاطت اللجنة علما بالرأي الذي أعرب عنه مراجع احلاسابات اخلار 

 يلزم وجود هيكل إداري للصيانة اليومية للمباين حيث ستتوىل احملكمة إدارة املمتلكات.

 مسائل أخرى   -زاي
 موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للجنة -1 

  30إىل  19قررت اللجنة أن تعقد دورهتا الاسابعة والعشرين يف الهاي يف الفرتة من  -110
 .2016 بتمربأيلول/س

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (55)

 ICC-ASP/14/Res.5. 
  .69املرجع نفاسه، الفقرة  (56)
 .59-56ات املرجع نفاسه، الفقر  (57)
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 المرفق األول

2016نيسان/أبريل  15 حتىحالة تسديد االشتراكات   

الدول 
 األطراف

االشرتاكات غري  2016 الاسنوات الاسابقة
املاسددة 

لصندوق 
 الطوارئ

الكلي  موعاجمل
الشرتاكات غري ل

 املاسددة
حاساب  املوقف يف

 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
 الاسايق 

االشرتاكات   
 املاسددة غري املقررة

 الفوالد غري
 املاسددة للقرض 

االشرتاكات  جمموع 
  غري   املاسددة

االشرتاكات      
العادية املقررة  

 الفوالد املقررة
 للقرض  

 جمموع 
االشرتاكات غري   

  املاسددة

 20/4/2015  غري ماسددة 058 14 - 058 14 399 659 13 - - -  أفغاناستان

 26/1/2016  ماسددة بالكامل - - - - 576 18 - - -  ألبانيا

 8/3/2016 متأخرات - - - 20 932 13 - - - أندورا

 5/1/2016  متأخرات 078 7 - 749 4 105 644 4 329 2 - 329 2 أنتيغوا وبربودا

 25/6/2015  متأخرات 169 943 2 - 955 084 2 408 9 547 075 2 214 858 323 3 891 854 األرجنتني

 18/2/2016  غري ماسددة 067 614 - 067 614 - 999 437 5 - - - أسرتاليا

 29/1/2016  ماسددة بالكامل - - - 127 64 353 675 1 - - - النماسا

 14/3/2016  ماسددة بالكامل - - - 506 659 13 - - - بنغالديش

 23/2/2016 ماسددة بالكامل - - - - 254 16 - - -  باربادوس

 10/2/2016 ماسددة بالكامل - - - 196 80 294 059 2 - - - بلجيكا

 5/8/2015 غري ماسددة 403 2 - 403 2 81 322 2 - - - بليز

 27/3/2012 غري مؤهلة للتصويت 817 28 24 209 7 243 966 6 584 21 84 500 21 بنن

 -)دولة  بوليفيا

 17/8/2015 غري ماسددة 035 28 - 035 28 172 863 27 - - - المتعددة القوميات(

 12/2/2016  ماسددة بالكامل - - - - 185 30 - - - ة واهلرسكالبوسن

 4/4/2016  ماسددة بالكامل - - - 365 1 644 32 - - - بوتاسوانا

 14/4/2015  متأخرات 934 544 20 - 563 131 9 775 235 788 895 8 371 413 11  383 336 11 الربازيل

 26/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 777 3 761 104 - - - بلغاريا

 13/11/2015  غري ماسددة 985 7 - 985 7 93 288 9 - - - بوركينا فاسو

 17/3/2015 متأخرات 776 2 - 403 2 81 322 2 373 - 373 بوروندي

 30/12/2013  غري مؤهلة للتصويت 321 6 - 403 2 81 322 2 918 3 28 890 3 كابو فريدي

 12/3/2015 ري ماسددةغ 935 1 - 935 1 249 288 9 - - - كمبوديا

 29/4/2015 ماسددة بالكامل - - - - 884 796 6 - - - كندا

مجهورية إفريقيا 
 9/12/2014 متأخرات 198 3 - 403 2 81 322 2 795 - 795 الوسطى

 13/1/2015 متأخرات 394 12 - 697 11 87 610 11 697 - 697 تشاد

 7/3/2016 ماسددة بالكامل - - - - 369 928 - - - شيلي

 30/6/2015 متأخرات 567 067 1 - 057 754 751 4 306 749 510 313 - 510 313 كولومبيا

 ال توحد مدفوعات غري مؤهلة للتصويت 887 16 46 403 2 81 322 2 438 14 28 410 14 جزر القمر

 1/6/2011 غري مؤهلة للتصويت 432 47 73 331 14 399 932 13 028 33 139 889 32 الكونغو
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الدول 
 األطراف

االشرتاكات غري  2016 الاسنوات الاسابقة
املاسددة 

لصندوق 
 الطوارئ

الكلي  موعاجمل
الشرتاكات غري ل

 املاسددة
حاساب  املوقف يف

 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
 الاسايق 

االشرتاكات   
 املاسددة غري املقررة

 الفوالد غري
 املاسددة للقرض 

االشرتاكات  جمموع 
  غري   املاسددة

االشرتاكات      
العادية املقررة  

 الفوالد املقررة
 للقرض  

 جمموع 
االشرتاكات غري   

  املاسددة

 21/1/2016  غري ماسددة 28 - 28 81 322 2 - - - كوك  جزر

 23/2/2016  غري ماسددة 084 71 - 084 71 82 405 109 - - - كوستاريكا

 11/3/2016  ماسددة بالكامل - - - 885 898 20 - - - كوت ديفوار

 22/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 123 10 419 230 - - - كرواتيا

 4/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 691 1 117 100 - - - قربص

 5/2/2016 ماسددة بالكامل - - - 495 4 389 800 - - - يةمهورية التشيكاجل

مجهورية الكونغو 
 29/10/2015 غري ماسددة 678 13 - 678 13 19 659 13 - - -  الدميقراطية

 9/2/2016 ماسددة بالكامل - - - 288 5 885 358 1 - - - الدامنرك

 5/12/2014 متأخرات 421 4 - 403 2 81 322 2 018 2 26 992 1  جيبويت

 31/12/2015 غري مؤهلة للتصويت 129 8 8 403 2 81 322 2 718 5 28 690 5 دومينيكا

اجلمهورية 
 22/3/2016 متأخرات 311 264 - 698 110 615 3 083 107 613 153 149 1 464 152 الدومينيكية

 29/5/2015 غري ماسددة 844 155 - 844 155 - 844 155 - - - إكوادور

 11/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 285 371 88 - - - إستونيا

 25/1/2016 غري ماسددة 271 1 - 271 1 243 966 6 - - - فيجي

 15/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 130 061 1 - - - فنلندا

 11/2/2016 ماسددة بالكامل - - - 449 449 378 306 11 - - - فرناسا

 12/3/2014  متأخرات 098 118 - 624 40 014 1 610 39 474 77 337 137 77 غابون

 2/12/2015 غري ماسددة 403 2 - 403 2 81 322 2 - - - غامبيا

 21/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 576 18 - - - جورجيا

 19/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 010 56 605 866 14 - - - أملانيا

 9/4/2015 غري ماسددة 200 30 - 200 30 123 1 288 37 - - - غانا

 28/9/2015 غري ماسددة 247 103 1 - 247 103 1 951 22 959 095 1 - - - اليونان

 18/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 81 322 2 - - - غرينادا

 2/6/2015 متأخرات 975 117 - 320 67 169 2 151 65 655 50 - 655 50 غواتيماال

 20/4/2015  غري مؤهلة للتصويت 657 14 84 725 4 81 644 4 848 9 28 820 9 غينيا

 12/10/2015 غري ماسددة 176 1 - 176 1 81 644 4 - - - غيانا

 1/3/2016 غري ماسددة 988 17 - 988 17 642 576 18 - - - هندوراس

 29/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 161 3 653 374 - - - هنغاريا

 14/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 541 53 - - - أياسلندا

 11/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 491 779 - - - أيرلندا

 14/4/2016 غري ماسددة 597 670 5 - 597 670 5 - 232 721 8 - - - إيطاليا
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الدول 
 األطراف

االشرتاكات غري  2016 الاسنوات الاسابقة
املاسددة 

لصندوق 
 الطوارئ

الكلي  موعاجمل
الشرتاكات غري ل

 املاسددة
حاساب  املوقف يف

 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
 الاسايق 

االشرتاكات   
 املاسددة غري املقررة

 الفوالد غري
 املاسددة للقرض 

االشرتاكات  جمموع 
  غري   املاسددة

االشرتاكات      
العادية املقررة  

 الفوالد املقررة
 للقرض  

 جمموع 
االشرتاكات غري   

  املاسددة

 16/3/2016 غري ماسددة 334 971 21 - 334 971 21 535 870 522 524 22 - - - اليابان

 24/6/2015 غري ماسددة 509 46 - 509 46 - 576 46 - - - األردن

 24/2/2016 ماسددة بالكامل - - - 047 1 932 41 - - - كينيا

 1/2/2016 غري ماسددة 578 30 - 578 30 424 2 371 116 - - - التفيا

 11/1/2016 متأخرات 475 2 - 403 2 81 322 2 72 - 72 لياسوتو

 26/1/2015 متأخرات 191 4 - 403 2 81 322 2 788 1 - 788 1 ليبرييا

 27/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 254 16 - - - ليختنشتاين

 31/12/2015 ماسددة بالكامل - - - 080 1 590 167 - - - لتوانيا

 18/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 878 148 - - - لكاسمربغ

 30/12/2015 كاملماسددة بال - - - 243 966 6 - - - مدغشقر

 28/9/2011 غري مؤهلة للتصويت 863 17 26 806 4 162 644 4 031 13 56 975 12  مالوي

 11/1/2016  متأخرات 863 4 - 725 4 81 644 4 138 - 138 ملديف

 16/1/2014  متأخرات 866 22 - 290 7 324 966 6 576 15 103 473 15 مايل

 8/3/2016 بالكامل ماسددة - - - - 288 37 - - -  مالطا

 4/3/2015 متأخرات 437 3 - 403 2 81 322 2 034 1 - 034 1 جزر مارشال

 13/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 863 27 - - - موريشيوس

 8/1/2016  غري ماسددة 355 303 3 - 355 303 3 - 096 339 3 - - - املكاسيك

 21/4/2015  ةغري ماسدد 610 11 - 610 11 - 610 11 - - - منغوليا

 20/4/2015 غري ماسددة 207 9 - 207 9 - 288 9 - - - اجلبل األسود

 29/3/2016 ماسددة بالكامل - - - - 219 23 - - - ناميبيا

 13/2/2015 غري ماسددة 403 2 - 403 2 81 322 2 - - - ناورو

 3/3/2016 ماسددة بالكامل - - - - 501 448 3 - - - هولندا

 8/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 332 20 648 623 - - - نيوزيلندا

 23/11/2009 غري مؤهلة للتصويت 823 26 92 806 4 162 644 4 925 21 56 869 21 النيجر

 25/10/2013  متأخرات 037 772 - 611 493 231 7 380 486 426 278 299 2 127 276 نيجرييا

 3/3/2016 املماسددة بالك - - - 384 68 567 975 1 - - - النرويج

 18/8/2014 متأخرات 044 131 - 506 79 423 083 79 538 51 108 430 51  بنما

 5/2/2015 متأخرات 907 56 - 448 33 804 644 32 459 23 256 203 23 باراغواي

 20/1/2016 متأخرات 066 327 - 868 325 400 9 468 316 198 1 - 198 1 بريو

 8/6/2015 غري ماسددة 802 385 - 802 385 861 1 941 383 - - - الفلبني

 15/1/2016 ماسددة بالكامل - - - - 991 956 1 - - - بولندا

 31/7/2015  غري ماسددة 783 905 - 783 905 - 115 912 - - - الربتغال
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الدول 
 األطراف

االشرتاكات غري  2016 الاسنوات الاسابقة
املاسددة 

لصندوق 
 الطوارئ

الكلي  موعاجمل
الشرتاكات غري ل

 املاسددة
حاساب  املوقف يف

 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
 الاسايق 

االشرتاكات   
 املاسددة غري املقررة

 الفوالد غري
 املاسددة للقرض 

االشرتاكات  جمموع 
  غري   املاسددة

االشرتاكات      
العادية املقررة  

 الفوالد املقررة
 للقرض  

 جمموع 
االشرتاكات غري   

  املاسددة

 2/3/2015  غري ماسددة 554 876 4 - 554 876 4 997 131 557 744 4 - - -  مجهورية كوريا

 28/5/2015  غري ماسددة 288 9 - 288 9 - 288 9 - - - مجهورية مولدوفا

 4/4/2016 ماسددة بالكامل - - - 131 8 194 428 - - - رومانيا

سانت كيتس 
 12/3/2014  متأخرات 421 4 - 403 2 81 322 2 018 2 26 992 1 ونيفيس

 8/10/2015  غري ماسددة 353 2 - 353 2 81 322 2 - - - سانت لوسيا

سانت فناسنت 
 27/01/2016 متأخرات 427 2 - 403 2 81 322 2 24 - 24  وجزر غرينادين

 27/1/2016 ماسددة بالكامل - - - 1 322 2 - - -  ساموا

 31/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 7 966 6 - - - سان مارينو

 29/10/2015  غري ماسددة 016 12 - 016 12 480 610 11 - - - الاسنغال

 9/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 648 1 439 74 - - -  صربيا

 03/02/2016 ماسددة بالكامل - - - 81 322 2 - - - سيشيل

 11/11/2015 ماسددة بالكامل - - - 81 322 2 - - - سرياليون

 10/032016 ماسددة بالكامل - - - 824 1 331 372 - - - سلوفاكيا

 25/1/2016  ماسددةغري 542 196 - 542 196 259 2 453 195 - - - سلوفينيا

 29/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 662 1 964 846 - - - جنوب أفريقيا

 18/3/2016 ماسددة بالكامل - - - - 672 684 5 - - - إسبانيا

 29/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 387 254 16 - - - دولة فلاسطني

 4/4/2016 متأخرات 462 14 - 181 14 249 932 13 281 - 281 سورينام

 18/3/2015 غري ماسددة 562 224 2 - 562 224 2 - 562 224 2 - - - الاسويد

 4/2/2016  غري ماسددة 000 500 - 000 500 - 619 652 2 - - - سوياسرا

 5/4/2016 غري ماسددة 073 5 - 073 5 243 288 9 - - - طاجيكاستان

مجهورية مقدونيا 
 11/3/2015  متأخرات 651 32 - 896 16 642 254 16 755 15 - 755 15 اليوغوسالفية سابقا

 18/5/2015  غري ماسددة  024 7 - 024 7 64 966 6 - - -  ليشيت -تيمور

 17/6/2015  غري ماسددة  194 78 - 194 78 - 083 79 - - - ترينيداد وتوباغو

 29/3/2016 ماسددة بالكامل - - - 892 2 151 65 - - - تونس

 5/12/2012 غري مؤهلة للتصويت 044 48 48 139 14 480 659 13 857 33 167 690 33 أوغندا

 22/2/2016 غري ماسددة  395 752 7 - 395 752 7 015 26 975 384 10 - - - اململكة املتحدة

مجهورية تنزانيا 
 1/6/2010 غري مؤهلة للتصويت 647 74 354 165 14 506 659 13 128 60 176 952 59 املتحدة

 18/1/2016  غري ماسددة 842 63 - 842 63 177 4 844 183 - - - أوروغواي

 ال توحد مدفوعات غري مؤهلة للتصويت 602 9 8 403 2 81 322 2 191 7 28 163 7 فانواتو
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الدول 
 األطراف

االشرتاكات غري  2016 الاسنوات الاسابقة
املاسددة 

لصندوق 
 الطوارئ

الكلي  موعاجمل
الشرتاكات غري ل

 املاسددة
حاساب  املوقف يف

 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
 الاسايق 

االشرتاكات   
 املاسددة غري املقررة

 الفوالد غري
 املاسددة للقرض 

االشرتاكات  جمموع 
  غري   املاسددة

االشرتاكات      
العادية املقررة  

 الفوالد املقررة
 للقرض  

 جمموع 
االشرتاكات غري   

  املاسددة

 -)مجهورية فنزويال
 4/9/2012 غري مؤهلة للتصويت 041 762 4 983 4 083 379 1 383 50 700 328 1 975 377 3 482 17 493 360 3 البوليفارية(

 29/6/2015  غري ماسددة 139 14 - 139 14 480 659 13 - - - زامبيا

 593 670 81 746 5 850 797 64 719 185 2 845 584 136 997 866 16 915 102 082 764 16 المجموع
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 المرفق الثاني
 جداول الموارد البشرية

 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية

 2016آذار/مارس  31 حىت ةاحلال

(٭) 320 جمموع موظفي الفئة الفنية:
 

 82جمموع جناسياهتم: 

 التوزيع بحسب المنطقة:
 اجملموع اجلناسية املنطقة
 1 اجلزالر أفريقيا

 1 بنن
 1 بوركينا فاسو

 3 الكامريون
 1 الكونغو

 2 مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 2 كوت ديفوار

 4 مصر
 1 اثيويبا
 2 غامبيا

 2 غانا
 1 غينيا
 3 كينيا

 1 لياسوتو
 1 مالوي

 2 مايل
 3 النيجر
 2 نيجرييا
 2 رواندا

 4 الاسنغال
 3 سرياليون

 7 جنوب أفريقيا
 2 أوغندا

 2 مجهورية تنزاينا املتحدة
 1 زامبيا

 1 زمبابوي
 55 مجموع أفريقيا

 1 الصني آسيا

_________________________ 
٭
 

 .موظف لغات. 34عدا املاسؤولني املنَتخبني و 
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 اجملموع اجلناسية املنطقة
 1 قربص
ياسيااندون  1 

اإلسالمية( -إيران )مجهورية   3 
 4 اليابان
 1 األردن
 1 لبنان

 1 منغوليا
 1 باكاستان
 1 فلاسطني 

 1 الفلبني
 2 سنغافورة
 1 سريالنكا

 19 مجموع آسيا
 1 ألبانيا أوروبا الشرقية

 2 البوسنة واهلرسك
 1 بلغاريا
 3 كرواتيا
 3 جورجيا
 1 بولندا

هورية مولدوفامج  2 
 5 رومانيا

 1 االحتاد الروسي
 5 صربيا

 1 أوكرانيا
 25 مجموع أوروبا الشرقية
 3 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب

 1 الربازيل
 1 شيلي

 5 كولومبيا
 1 كوستاريكا

 2 إكوادور
 1 مجايكا

 3 املكاسيك
 4 بريو

 2 ترينيداد وتوباغو
يال فنزو   3 

 26 مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
 أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 10 اسرتاليا
 1 النماسا
 10 بلجيكا
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 اجملموع اجلناسية املنطقة
 11 كندا

 1 الدامنرك
 4 فنلندا
 42 فرناسا
 12 أملانيا

 2 اليونان
 1 اياسلندا
 8 آيرلندا

 1 اسراليل
 13 إيطاليا
 18 هولندا

 1 نيوزيلندا
تغالالرب   3 

 14 إسبانيا
 1 الاسويد
 3 سوياسرا

 30 اململكة املتحدة
 9 الواليات املتحدة األمريكية

 195 مجموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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  من الفئة الفنيةالمحكمة  التمثيل الجغرافي لموظفي
 2016آذار/مارس  31 حىت ةاحلال

 ٭عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة

_________________________ 
٭

 .موظف لغات. 34عدا املاسؤولني املنَتخبني و  
 

 اجملموع اجلناسية املنطقة لرتبةا

 1 لياسوتو أفريقيا 1-مد

 1 اجملموع ألفريقيا 

 1 األرجنتني الالتينية والكارييب أمريكا 

 1 إكوادور  
 2 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 2 بلجيكا أخرى ودولأوروبا الغربية  

 1 فرناسا  

 1 إيطاليا  

 2 هولندا  

 6 ا الغربية ودول أخرىاجملموع ألوروب 

 9  1-المجموع للرتبة مد

 1 كينيا أفريقيا 5-ف

 1 مايل   

 1 الاسنغال   

 2 جنوب أفريقيا  

 5 اجملموع ألفريقيا 

 1 األردن آسيا 

 1 اجملموع آلسيا 

 1 جورجيا أوروبا الشرقية 
 2 صربيا  

 3 اجملموع ألوروبا الشرقية 

 1 مجايكا يبالالتينية والكاري أمريكا 
 1 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 2 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 2 كندا  

 1 الدامنرك  
 1 فنلندا  

 5 فرناسا  

 1 آيرلندا  

 2 إيطاليا  

 1 هولندا  
 1 الربتغال  
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 2 اسبانيا  
 5 اململكة املتحدة  
 23 أخرىاجملموع ألوروبا الغربية ودول  

 33  5-المجموع للرتبة ف

 1 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف

 1  كوت ديفوار  

 1 نيجرييا  
 1 الاسنغال  
 1 سرياليون  

 3 جنوب أفريقيا    
 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 9 اجملموع ألفريقيا  

 3 اإلسالمية( –إيران )مجهورية  آسيا  

 1 لبنان    

 4 اجملموع آلسيا  

 1  جورجيا أوروبا الشرقية 

 1  رومانيا  
 1  أوكرانيا  
 3 اجملموع ألوروبا الشرقية  

 1 كولومبيا أمريكا الالتينية والكارييب  

 2 ترينيداد وتوباغو  

 3 الالتينية والكارييب ألمريكا اجملموع  

 1 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 1 بلجيكا  

 2 فنلندا  

 6 فرناسا  

 3 أملانيا  

 1 آيرلندا    

 3 إيطاليا    

 2 هولندا    

 1 نيوزيلندا    

 1 الربتغال    

 2 إسبانيا    

 8 اململكة املتحدة  

 1 الواليات املتحدة األمريكية  
 32 ودول أخرىاجملموع ألوروبا الغربية   

 51 4-المجموع للرتبة ف
    

    
    



ICC-ASP/15/20   

339 20-A-111116 

 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 1 اجلزالر أفريقيا 3-ف

 1 بنن  

 1 الكامريون  
 1 الكونغو  
 1 كوت ديفوار  
 2 مصر  
 1 غانا  
 2 كينيا  

 1 مايل   

 1 النيجر  

 1 نيجرييا  

 1 رواندا  
 1 الاسنغال  
 1 سرياليون  
 2 جنوب أفريقيا  

 1 داأوغن  
 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 1 زمبابوي  
 21 اجملموع ألفريقيا 

 1  اليابان آسيا 

 1 منغوليا  

 1 فلاسطني  

 1 الفلبني  

 1 سنغافورة  

 1 سريالنكا  
 6 اجملموع آلسيا 

 1 ألبانيا أوروبا الشرقية 

 1 كرواتيا  
 1 جورجيا  

 1 بولندا  
 1 مجهورية مولدوفا  
 1 رومانيا  
 1 صربيا  
 7    اجملموع ألوروبا الشرقية 

 1 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 1 شيلي  

 3 كولومبيا  

 1 كوستاريكا  

 1 إكوادور  

 1 املكاسيك  
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 1 بريو  

 1 ويال فنز   

 10 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 5 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 1 النماسا  

 6 بلجيكا  

 3 كندا  

 1 فنلندا  

 14 فرناسا  

 5 أملانيا  

 1 اليونان  

 4 آيرلندا  

 3 إيطاليا  

 5 هولندا  

 1 الربتغال  

 1 إسبانيا  

 2 سوياسرا  

 8 اململكة املتحدة  

 3 مريكيةاألالواليات املتحدة   

 65 ودول أخرىاجملموع ألوروبا الغربية  

 109  3-المجموع للرتبة ف

 2 الكامريون أفريقيا 2-ف

 2  مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 2 مصر  

 1 اثيوبيا  
 1 غامبيا  

 1 غانا  
 1 مالوي  

 2 النيجر  
 1 رواندا  

 1 الاسنغال   

 1 سرياليون  

 1 زامبيا  

 16 يااجملموع ألفريق 

 1 الصني آسيا 

 1 قربص  

 1 اندونياسيا  
 3 اليابان  

 1 باكاستان  

 7 اجملموع آلسيا 
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 1 البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية 

 1 بلغاريا  

 1 كرواتيا  

 2 رومانيا  
 1 االحتاد الروسي  
 2 صربيا  

 8  اجملموع ألوروبا الشرقية 

 1 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 1 الربازيل  

 1 كولومبيا  

 1 املكاسيك  

 3 بريو  

 1 فنزويال  
 8 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 2 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 1 بلجيكا  
 5 كندا  

 14 فرناسا  

 3 أملانيا  

 1 اليونان  

 1 اياسلندا  
 1 آيرلندا  
 1 اسراليل  
 4 إيطاليا  

 7 هولندا  

 5 إسبانيا  

 1 الاسويد  

 1 سوياسرا  
 9 اململكة املتحدة  

 5 مريكيةألالواليات املتحدة ا  

 61 ودول أخرىاجملموع ألوروبا الغربية  

 100  2-المجموع للرتبة ف

 1 غامبيا أفريقيا 1-ف

 1 غينيا  

 1 أوغندا  

 3 موع ألفريقيااجمل 

 1 سنغافورة آسيا 
 1  اجملموع آلسيا 
 1 البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية 

 1 كرواتيا  
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 لمئوية بحسب الرتبةع الموظفين على المناطق، بالنسبة ايتوز 

 بالنسبة المئوية 1-ع الموظفين من الرتبة مديتوز 

قد يكون عررها  ،(فقط وظالف مثاينلوظالف من هذه الرتبة )ة عدد ابالنظر إىل حمدودي
الوارد يف اجلدول املعروض عها العددي الدقيق يفريجى الرجوع إىل توز  .اإلحصالي يف شكل بياين مضلِّالً 

 .أعاله

 بالنسبة المئوية ،5-ظفين من الفئة فالمو  عتوزي
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 1 مجهورية مولدوفا  

 1 رومانيا  

 4 ألوروبا الشرقية اجملموع 

 1 كاسيكامل أمريكا الالتينية والكارييب 

 1 فنزويال   

 2 ألمريكا الالتينية والكارييب اجملموع 

 1 كندا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 2 فرناسا  

 1 املانيا  
 1 آيرلندا  

 1 هولندا  

 2 إسبانيا  

 8 ودول أخرىاجملموع ألوروبا الغربية  

 18  1-المجموع للرتبة ف

 320  الكليالمجموع 
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 بالنسبة المئوية ،4-ع الموظفين من الفئة فيوز ت
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 بالنسبة المئوية ،3-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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 ةبالنسبة المئوي ،2-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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 بالنسبة المئوية ،1-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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 2016آذار/مارس  31في  حسب البلدب ستصوبالنطاق الم

 البلد املنطقة
 النصيب

 الفرق احلايل املاستهدف التمثيل النطاق املاستصوب 2016 لعام 
 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 اجلزالر أفريقيا

 1  - 1 2 متثيل ناقص 1.76  - 1.30 ٪0.00510 بنن

 2  - 0 2 لياست ممثلة 1.73  - 1.28 ٪0.02390 بوتاسوانا

 1  - 1 2 متثيل ناقص 1.83  - 1.35 ٪0.00680 بوركينا فاسو

 2  - 0 2 لياست ممثلة 1.74  - 1.29 ٪0.00170 بوروندي

 3 3 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 الكامريون 

 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.65  - 1.22 ٪0.00170 كابو فريدي

مجهورية أفريقيا 
 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.69  - 1.25 ٪0.00170 الوسطى

 2  - 0 2 لياست ممثلة 1.79  - 1.32 ٪0.00850 تشاد

 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.65  - 1.22 ٪0.00170 جزر القمر

 0 1 1 متوازن 1.71  - 1.27 ٪0.01020 الكونغو

 0 2 2 متوازن 1.89  - 1.40 ٪0.01530 كوت ديفوار

مجهورية الكونغو 
 0 2 2 متوازن 2.35  - 1.74 ٪0.01000 الدميقراطية

 1.22 ٪0.00170 جيبويت

 

 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.65

 4 4 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 مصر 

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 اثيوبيا

 2  - 0 2 لياست ممثلة 1.74  - 1.28 ٪0.02900 غابون

 1 2 1 متثيل زالد 1.66  - 1.23 ٪0.00170 غامبيا

 0 2 2 متوازن 1.98  - 1.47 ٪0.02730 غانا

 1  - 1 2 متثيل ناقص 1.77  - 1.31 ٪0.00340 غينيا

 1 3 2 متثيل زالد 2.18  - 1.61 ٪0.03070 كينيا

 0 1 1 متوازن 1.66  - 1.23 ٪0.00170 لياسوتو

 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.69  - 1.25 ٪0.00170 ليبرييا

 2  - 0 2 لياست ممثلة 1.89  - 1.39 ٪0.00510 مدغشقر

 1  - 1 2 متثيل ناقص 1.81  - 1.34 ٪0.00340 مالوي

 0 2 2 متوازن 1.81  - 1.34 ٪0.00510 مايل

 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.71  - 1.26 ٪0.02040 موريشيوس

 1  - 0 1 لياست ممثلة 1.71  - 1.26 ٪0.01700 ناميبيا

 1 3 2 متثيل زالد 1.82  - 1.35 ٪0.00340 النيجر

 2  - 2 4 متثيل ناقص 4.39  - 3.25 ٪0.35610 نيجرييا

 2 2 0 ون تصديقبد 0.00  - 0.00 ٪0.00000 رواندا
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 البلد املنطقة
 النصيب

 الفرق احلايل املاستهدف التمثيل النطاق املاستصوب 2016 لعام 
 2 4 2 متثيل زالد 1.80 - 1.33 ٪0.00850 الاسنغال

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.21 ٪0.00170 سيشيل

 2 3 1 متثيل زالد 1.71  - 1.26 ٪0.00170 سرياليون

 4 7 3 متثيل زالد 3.93  - 2.90 ٪0.62010 جنوب أفريقيا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.89  - 1.40 ٪0.04770 تونس

 0 2 2 متوازن 2.04  - 1.51 ٪0.01000 أوغندا

مجهورية تنزانيا 
 0 2 2 متوازن 2.16  - 1.60 ٪0.01000 املتحدة

 1 - 1 2 متثيل ناقص 1.81  - 1.34 ٪0.01000 زامبيا

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 زمبابوي

 2 - 0 2 ثلةلياست مم 1.98  - 1.46 ٪0.01000 أفغاناستان آسيا

 3 - 0 3 لياست ممثلة 3.34  - 2.47 ٪0.01000 بنغالديش

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.82  - 1.34 ٪0.00680 كمبوديا

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 الصني

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.21 ٪0.00170 جزر كوك

 1 - 1 2 متثيل ناقص 1.85  - 1.37 ٪0.07330 قربص

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.66  - 1.23 ٪0.00510 فيجي

 1 1 0 بدون تصديق 0.00- - 00.00 ٪0.00000 اندونياسيا
 -ايران )مجهوية

 3 3 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 االسالمية(

 38 - 4 42 متثيل ناقص 48.73 - 36.02 ٪16.49120 اليابان

 1 - 1 2 متثيل ناقص 1.80  - 1.33 ٪0.03410 األردن

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 لبنان

 1 - 0 1  لياست ممثلة 1.65  - 1.22 ٪0.00340 ملديف

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.21 ٪0.00170 جزر مارشال

 0 1 1 متوازن 1.69  - 1.25 ٪0.00850 منغوليا

 1 - 0 1 لةلياست ممث 1.64  - 1.21 ٪0.00170 ناورو

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 باكاستان

 0 1 1 متوازن 1.70  - 1.26 ٪0.01190 فلاسطني

 2 - 1 3 متثيل ناقص 3.45  - 2.55 ٪0.28110 الفلبني

 10 - 0 10 لياست ممثلة 11.80  - 8.72 ٪3.47370 مجهورية كوريا

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.22 ٪0.00170 ساموا

 2 2 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 سنغافورة

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 سري النكا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.74  - 1.29 ٪0.00680 طاجيكاستان
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 البلد املنطقة
 النصيب

 الفرق احلايل املاستهدف التمثيل النطاق املاستصوب 2016 لعام 
 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.66  - 1.23 ٪0.00510 ليشيت –تيمور 

 1 - 0 1 ممثلةلياست  1.65  - 1.22 ٪0.00170 فانواتو

 0 1 1 متوازن 1.71  - 1.26 ٪0.01360 ألبانيا أوروبا الشرقية

 0 2 2 متوازن 1.74  - 1.29 ٪0.02210 البوسنة واهلرسك

 1 - 1 2 متثيل ناقص 1.93  - 1.43 ٪0.07670 بلغاريا

 1 3 2 متثيل زالد 2.15  - 1.59 ٪0.16870 كرواتيا

 3 - 0 3 لياست ممثلة 3.38  - 2.50 ٪0.58600 اجلمهورية التشيكية

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.83  - 1.35 ٪0.06470 استونيا

 2 3 1 متثيل زالد 1.72  - 1.27 ٪0.01360 جورجيا

 2 - 0 2  لياست ممثلة 2.51  - 1.85 ٪0.27430 هنغاريا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.90  - 1.40 ٪0.08520 التفيا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 2.01  - 1.49 ٪0.12270 ليتوانيا

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.66  - 1.23 ٪0.00680 اجلبل األسود

 4 - 1 5 متثيل ناقص 6.03  - 4.46 ٪1.43280 بولندا

 1 2 1 متثيل زالد 1.70  - 1.25 ٪0.00680 مجهورية مولدوفا

 3 5 2 متثيل زالد 2.75  - 2.03 ٪0.31350 رومانيا

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 ياالحتاد الروس

 3 5 2 متثيل زالد 1.90  - 1.40 ٪0.05450 صربيا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 2.45  - 1.81 ٪0.27260 سلوفاكيا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 2.06  - 1.52 ٪0.14310 سلوفينيا

 مجهورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية

ياست ممثلةل 1.69  - 1.25 ٪0.01190 الاسابقة  1 0 - 1 

 0.00 ٪0.00000 أوكرانيا

 

 1 1 0 بدون تصديق 0.00

أمريكا 
الالتينية 
 والكارييب

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.65  - 1.22 ٪0.00340 أنتيغوا وباربودا

 2 - 3 5 متثيل ناقص 6.29  - 4.65 ٪1.51960 األرجنتني

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.67  - 1.24 ٪0.01190 بربادوس

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.65  - 1.22 ٪0.00170 بليز

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.81  - 1.34 ٪0.02040 بوليفيا

 18 - 1 19 متثيل ناقص 21.84  - 16.14 ٪6.51300 الربازيل

 2 - 1 3 متثيل ناقص 3.71  - 2.74 ٪0.67970 شيلي

 2 5 3 متثيل زالد 3.67  - 2.71 ٪0.54860  كولومبيا

 1 - 1 2 متثيل ناقص 1.91  - 1.41 ٪0.08010 كوستاريكا

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.21 ٪0.00170 دومينيكا

اجلمهورية 
 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.97  - 1.45 ٪0.07840 الدومينيكية
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 البلد املنطقة
 النصيب

 الفرق احلايل املاستهدف التمثيل النطاق املاستصوب 2016 لعام 
 0 2 2 متوازن 2.12  - 1.57 ٪0.11410 إكوادور

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.22 ٪0.00170 غرينادا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.93  - 1.43 ٪0.04770 غواتيماال

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.66  - 1.22 ٪0.00340 غيانا

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.76  - 1.30 ٪0.01360 هندوراس

 1 1 0  بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 مجايكا

 5 - 3 8 متثيل ناقص 9.72 - 7.18 ٪2.44470 املكاسيك  

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.84  - 1.36 ٪0.05790 بنما

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.78  - 1.31 ٪0.02390 باراغواي

 2 4 2 متثيل ناقص 2.60  - 1.92 ٪0.23170 بريو

سانت كيتس 
 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.21 ٪0.00170 ونيفيس

 1 - 0 1 ةلياست ممثل 1.64  - 1.22 ٪0.00170 سانت لوسيا

سان فناسنت 
 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.64  - 1.22 ٪0.00170 وغرينادين

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.67  - 1.24 ٪0.01020 سورينام

 0 2 2 متوازن 1.81  - 1.34 ٪0.05790 ترينيداد وتوباغو

 2 - 0 2 لياست ممثلة 2.05  - 1.51 ٪0.13460 أوروغواي

 1 - 3 4 متثيل ناقص 4.65  - 3.44 ٪0.97280 فنزويال

 أوروبا الغربية
ودول أخرى   

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.67  - 1.23 ٪0.01020 أندورا

 1 - 10 11 متثيل ناقص 12.92  - 9.55 ٪3.98140 أسرتاليا

 3 - 1 4 متثيل ناقص 5.13  - 3.79 ٪1.22660 النماسا

 5 10 5 متثيل زالد 5.94  - 4.39 ٪1.50770 بلجيكا

 3 - 11 14 متثيل ناقص 15.80  - 11.68 ٪4.97630 كندا

 3 - 1 4 متثيل ناقص 4.46  - 3.29 ٪0.99490 الدامنرك

 1 4 3 متثيل زالد 3.85  - 2.85 ٪0.77690 فنلندا

 20 42 22 متثيل زالد 25.27 - 18.68 ٪8.27790 فرناسا

 16 - 12 28 متثيل ناقص 32.71  - 24.18 ٪10.88450 أملانيا

 1 - 2 3 متثيل ناقص 3.98  - 2.94 ٪0.80240 اليونان

 1 - 1 2 متثيل ناقص 1.75  - 1.29 ٪0.03920 آياسلندا

 5 8 3 متثيل زالد 3.27  - 2.42 ٪0.57070 آيرلندا

 1 1 0 بدون تصديق 0.00  - 0.00 ٪0.00000 اسراليل

 4 - 13 17 متثيل ناقص 20.00  - 14.78 ٪6.38520 إيطاليا 

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.67  - 1.24 ٪0.01190 ليختنشتاين

 2 - 0 2 لياست ممثلة 1.95  - 1.44 ٪0.10900 لكاسمربغ
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 البلد املنطقة
 النصيب

 الفرق احلايل املاستهدف التمثيل النطاق املاستصوب 2016 لعام 
 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.72  - 1.27 ٪0.02730 مالطة

 10 18 8 متثيل زالد 8.82  - 6.52 ٪2.52480 هولندا

 2 - 1 3 متثيل ناقص 2.95  - 2.18 ٪0.45660 نيوزيلندا

 5 - 0 5 لياست ممثلة 5.70  - 4.21 ٪1.44640 النرويج

 0 3 3 متوازن 3.61  - 2.66 ٪0.66780 الربتغال

 1 - 0 1 لياست ممثلة 1.65  - 1.22 ٪0.00510 سان مارينو

 2 14 12 متثيل زالد 13.68  - 10.11 ٪4.16200 إسبانيا

 4 - 1 5 متثيل ناقص 6.25  - 4.62 ٪1.62870 الاسويد

 3 - 3 6 متثيل ناقص 7.11  - 5.25 ٪1.94210 سوياسرا

 10 30 20 متثيل زالد 23.39  - 17.29 ٪7.60330 اململكة املتحدة

الواليات املتحدة 
 10 10 0 لياست ممثلة 0.00  - 0.00 ٪0.00000 األمريكية

 ٪100.00 المجموع

    

438 321 
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 الفئة الفنية بالمحكمة  الة  التوازن بين الجنسين في وظائف موظفيح

 2016 مارسآذار/ 31بتاريخ  ةاحلال

 )٭(عدد موظفي الفئة الفنية، بحسب نوع الجنس

  اجملموع الذكور اإلناث الرتبة الربنامج الرلياسي

 3 2 1 5-ف اهليئة القضالية

 3 2 1 4-ف 

 20 8 12 3-ف 

 2 2  2-ف 

 1  1 وكيل أمني عام مكتب املدعي العام

 1 1  م ماساعدأمني عا 

 3 3  1-مد 

 12 9 3 5-ف 

 29 19 10 4-ف 

 42 28 14 3-ف 

 44 16 28 2-ف 

 14 3 11 1-ف 

 1 1  أمني عام ماساعد قلم احملكمة

 2 2  1-مد 

 16 9 7 5-ف 

 28 18 10 4-ف 

 61 32 29 3-ف 

 59 20 39 2-ف 

 4 1 3 1-ف 

 1 1  1-مد انة مجعية الدول األطرافأم

 1 1  5-ف 

 1  1 4-ف 
 1 1  1-مد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

 3 1 2 3-ف 

 1 1  1-مد مكتب مدير مشروع املباين الدالمة

 1 1  5-ف آلية الرقابة املاستقلة
 1 1  1-مد املراجع الداخلي للحاساباتمكتب 

 1 1  4-ف 
 1  1 3-ف 

 357 183 174  للمحكمة الكليالمجموع 

 

_________________________ 
٭

 .مبن فيهم املاسؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات.   

 
.. 
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 فعليةاألرقام ال - أعداد الموظفينالجنائية الدولية: المحكمة 
 كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي:  ، 2016آذار/مارس  31يف 

 691 الوظالف الثابتة

شغلها يف إطار  املواَفق علىالوظالف 
 218 املاساعدة املؤقتة العامة

 6 القصرية األجلتعيينات ال
 70 املتدربون داخلياً 

 7 فئة الفنيةالزالرون من ال

املتعاقدون على أساس اتفاقات  اخلدمة 
٭128  اخلاصة

 

 19 املاسؤولون املنتَخبون/القضاة

 1139 المجموع

 مالحظة: يشمل ذلك عقود املتعاقدين األفراد اليت ستقل اعتبارا من نياسان/أبريل 
 ة األجللتعيينات القصري اإلدارية اجلديدة املتعلقة باعليمات التنتيجة لتمديد  2016

 األفراد. الستشاريني واملتعاقديناخلرباء ااإلدارية املتعلقة ب التوجيهاتو 

 تقديرية أرقام -: أعداد الموظفينالمحكمة الجنائية الدولية
، وإىل متوسطات أعداد املتدربني داخليًا والزالرين من 2016عام املعتمدة ليزانية املستناد إىل باال
، يُتوقَّع أن تكون 2016كما حدث يف عام  لى أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصةواملتعاقدين عالفئة الفنية 

 كما يلي:  2016حبلول هناية عام  موظفي احملكمةأعداد 

 897  )1 (الوظالف الثابتة
الوظالف املواَفق على شغلها يف إطار 

 289  )2 ( املاساعدة املؤقتة العامة
 52  التعيينات القصرية األجل

 80  لياً املتدربون داخ
 10  الزالرون من الفئة الفنية

املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة 
 27  اخلاصة

 21  املاسؤولون املنتَخبون/القضاة

_________________________ 
 ..مل يُؤخذ معدل شغور الوظالف يف احلاسبان يف ورع التقدير(1)
(2)

 .املرجع نفاسه   
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 1376  المجموع

 بالمحكمة الوظائف الثابتة -الوظائف الشاغرة 

 2016آذار/مارس  31يف  ةاحلال

( 12عالن عن )إل( وا141التعيني يف ) 2016آذار/مارس  31وظيفة: ومت حىت  153جاري التعيني يف 
 وظيفة.

الربنامج 
 الرلياسي

 املالحظات اجملموع تاسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج

الربنامج 
الرلياسي 

 األول

اهليئة 
 القضالية

 .2016يف عام ينبغي شغلها وظيفة  1 معاونموظف إداري  2-ف هيئة الرلاسة

الربنامج 
الرلياسي 

 الثاين

مكتب 
املدعي 

 العام 

شعبة  
 التحقيقات

يف انتظار ل الداخلي. قالناسبب بوظيفة شاغرة  1 حمقق ماساعد 1-ف
 تأكيد تعديل املواصفات.

ينبغي  .اسبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة  1 حتقيقاتاساعد م ر أ -خ ع   
 2016شغلها يف عام 

 الشخصياساعد امل ر أ -خ ع  قاراةشعبة  امل 
 ملدعي العامالب انل 

يف انتظار  .اسبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة  1
 تباسيط العمليات.

الربنامج 
الرلياسي 

 الثالث

مكتب 
 املاسجل

 الربع الثالث من  شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 موظف قانوين 3-ف ديوان املاسجل
 .2016عام 

شعبة  
اخلدمات 
 اإلدارية 

املوارد قاسم 
  البشرية

اعد معين باملوارد اسم ر أ -خ ع 
  البشرية

 الربع الثالث من  شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1
 .2016عام 

قاسم اخلدمات   
 العامة

 الربع الثالث من  شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 مناسق توريدات ر أ –خ ع 
 .2016عام 

شعبة  
اخلدمات 
 القضالية

قاسم دعم حمامي 
 الدفاع

موظف معين برصد  2-ف
اعدة صندوق املاس

 القانونية

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

موظف قانوين معاون  2-ف   
 متخصص

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

فاسم خدمات   
 إدارة املعلومات

موظف معاون معين  2-ف
 يإدارة البيانات

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

ماساعد لشؤون  موظف ر أ –خ ع    
 التنمية

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

معين موظف  3-ف   
ياألرشيف واملكتبات 

 واحملفوظات 

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1
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الربنامج 
 الرلياسي

 املالحظات اجملموع تاسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج

شعبة  
العمليات 

 اخلارجية

دعم قاسم 
عمليات ال

 اخلارجية

موظف تناسيق  2-ف
 التخطيط والعمليات 

 .الربع الثالث شغلها يفع من املتوقوظيفة  1

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 حملل معاون 2-ف   
 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1  حملل ماساعد ر أ –خ ع    
الضحايا  قاسم  

 والشهود
رليس فريق معاون  2-ف

مجهورية أفريقيا )
 الوسطى(

 .الثالثالربع  شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 إداريماساعد  ر أ -خ ع    
قاسم اإلعالم   

 والتوعية
موظف معين  3-ف

 باسياسات التوعية 
 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

 .الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 موظف توعية معاون  2-ف   
ين بالشؤون موظف مع 3-ف   

 العامة 
 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

ماساعد إعالمي  ر أ -خ ع    
)وسالل اإلعالم 

 االجتماعية(

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

ماساعد لالتصاالت  ر أ -خ ع    
 االلكرتونية

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

اساعد انتاج لألجهزة م ر أ -خ ع    
 الاسمعية البصرية

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

 .الربع الرابع ا يفمشغلهوظيفتان من املتوقع  2 موظف  استقبال ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

 يف أوغندا
 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 موظف أمن ميداين  3-ف

يداين )معين موظف م 3-ف   
 بالتوعية(. 

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

  .الربع الرابع شغلها يفوظيفة من املتوقع  1 سالق رلياسي ر أ -خ ع    
 .الربع الرابع شغلها يفوظيفة من املتوقع  1 سالق ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

يف مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية

  .الربع الرابع ا يفمشغلهوظيفتان من املتوقع  2 اساعد ميداينم ر أ -خ ع 

  .الربع الرابع شغلها يفوظالف من املتوقع  3 سالق ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

 يف كوت ديفوار
موظف ميداين )معين  3-ف

 بالتوعية(
 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1
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الربنامج 
 الرلياسي

 املالحظات اجملموع تاسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج

موظف ميداين )معين  3-ف   
اركة وتعويض مبش

 الضحايا(

 .2016وظيفة غري ممولة يف عام  1

 .الربع الرابع شغلها يفوظالف من املتوقع  3 ماساعد ميداين ر أ -خ ع    
 .2016عام  إحداها غري ممولة يف

املكتب امليداين   
يف مجهورية أفريقيا 

 الوسطى

 .2016وظيفة غري ممولة يف عام  1 رليس مكتب ميداين 5-ف

 .الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 موظف أمن ميداين 3-ف   
 .الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 منظف ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

 يف كينيا
 .معلقة 1 ماساعد إداري ر أ -خ ع 

 .معلقة 1 ماساعد أمن حملي  ر أ -خ ع    
موظف ميداين  3-ف   

)مشاركة وتعويض 
 ايا( الصح

 .معلقة 1

 .معلقة 2  ماساعد ميداين ر أ -خ ع    
الربنامج 
الرلياسي 
 الاسادس

 يد االستعراض.قوظيفة  1 ماساعد إداري  ر أ -خ ع  الصندوق االستئماين للضحايا

 يد االستعراض.قوظيفة  1 ماستشار قانوين 4-ف  
 يد االستعراض.قوظيفة  1 مدير برامج 3-ف  

الربنامج 
الرلياسي 

 1-ابعالاس

إىل حني على أساس مؤقت ستشغل وظيفة  1 املراقب املايل للمشروع  4-ف مكتب مدير املشروع
 .شروعاستكمال امل

الربنامج 
الرلياسي 

 5-الاسابع

رلياسي موظف تقييم  4-ف آلية الرقابة املاستقلة
 التأكيد(يلزم )

 .الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1

  )3( (1) 53 المجموع الكلي
 
 
 

_________________________ 
(3)

  يف الربنامج الرلياسي الثالث، تتعلق إحدى الوظالف بتمويل ممثل جملس املوظفني ولذلك ال يشار إليها باعتبارها شاغرة.    
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 31يف  (عدا املاسؤولني املنَتخبنياملشغولة )الوظالف املعتمدة مقابل الوظالف  املوظفني:مالك 
 2016آذار/مارس 

 الربنامج الرلياسي

الوظالف 
 املعتمدة 

الوظالف 
  املشغولة

الوظالف 
اليت مت 

توظيف من 
 )4 (يشغلها

الوظالف 
اجلاري 

توظيف من 
 يشغلها

الوظالف املعَلن 
ال  عنها اليت

جيري توظيف 
 من يشغلها

الوظالف 
 الشاغرة 

غري املعَلن 
 عنها

 الناسبة املئوية
للوظالف 

 الشاغرة الثابتة
الوظالف معدَّل شغور 

 (بالناسبة املئوية) الثابتة

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 
([2-
3/)2]x100 

-(3])متوسط)
2/)2]x100 

                 اهليئة القضالية

 ٪15.38 ٪15.38 1 0 7 0 44 52 اسي األولالربنامج الرلي

                 مكتب املدعي العام

 ٪14.35 ٪13.92 3 2 26 2 204 237 الربنامج الرلياسي الثاين

                 قلم احملكمة

 )5) ٪26.47 ٪26.30 44 9 96 3 426 578 الربنامج الرلياسي الثالث
                 أمانة مجعية الدول األطراف

 ٪60.00 ٪60.00 0 0 6 0 4 10 الربنامج الرلياسي الرابع
                 للضحايا أمانة الصندوق االستئماين

 ٪33.33 ٪33.33 3 0 0 0 6 9 الربنامج الرلياسي الاسادس

                 مكتب مدير مشروع املباين الدالمة

 ٪33.33 ٪33.33 1 0 0 0 2 3 1-الربنامج الرلياسي الاسابع

               بة املاستقلةرقاآلية ال

 ٪100.00 ٪75.00 1 1 1 0 1 4 5-الربنامج الرلياسي الاسابع

 مكتب املراجعة اخلارجية للحاسابات
 ٪0.00 ٪00,0 0 0 0 0 4 4 6-الربنامج الرلياسي الاسابع

 ٪23.08 ٪22.97 53 12 136 5 691 897 المجموع للمحكمة

 206 يشغلها الوظائف المستهَدف توظيف من

 141 الوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها

 ٪68.4 المستهَدف توظيف من يشغلهاالنسبة المئوية للوظائف 

 

_________________________ 
(4)

الوظالف اليت مت توظيف من يشغلها" هي الوظالف اليت قبل املرشَّح املنتقى لشغلها عرض توظيفه. وهذا يعين أن "   
 ..ة التوظيف قد أجنزت وأن الوظيفة حمجوزة حىت قدوم شاغلهاعملي

(5)
توجد يف الربنامج الرلياسي الثالث وظيفة لياست شاغرة باملعىن الدقيق للكلمة لكن مُتوَّل باالعتمادات املخصَّصة هلا    

 تكاليف ممثل يف جملس املوظفني.
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العاملين على أساس المساعدة  من الفئة الفنية لموظفي المحكمةالتمثيل الجغرافي 
 المؤقتة العامة

 2016آذار/مارس  31 يف ةاحلال

 155من الفئة الفنية:  املوظفنيعدد 
 51جمموع عدد اجلناسيات: 

 :بحسب المنطقة التوزيع 

 اجملموع اجلناسية املنطقة
 3 الكامريون أفريقيا

 1 مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 1 مصر 
 1 إثيوبيا 
 1 غامبيا 
 1 غانا 
 1 موريشيوس 
 1 نيجرييا 
 5 رواندا  
 2 الاسنغال 
 1 الاسودان 
 1 توغو 
 4 أوغندا 
 2 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 25  المجموع ألفريقيا
 1 أفغاناستان آسيا
 1  الصني 
 2 اهلند 
 1 قرغياستان 
 1 الفلبني 
 1 مجهورية كوريا 
 1 سنغافورة 
 2 أوزبكاستان 

 10  المجموع آلسيا
 1 البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية

 1 كرواتيا 
 2 جورجيا 
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 4 ولنداب 
 اجملموع اجلناسية املنطقة

 2 مجهورية مولدوفا 
 3 رومانيا 
 2 سلوفينيا 

 15    المجموع ألوروبا الشرقية
 1 األرجتني أمريكا الالتينية والكارييب

 1 كولومبيا 
 1 مجايكا 
 1 بريو 

المجموع ألمريكا 
 4  الالتينية والكاريبي

 8 أسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى
 4 بلجيكا 
 13 كندا 
 17 فرناسا 
 4 أملانيا 
 1 اليونان 
 3 آيرلندا 
 1 اسراليل 
 4 ايطاليا 
 1 مالطة 
 10 هولندا 
 2 نيوزيلندا 
 2 الربتغال 
 4 إسبانيا 
 1 الاسويد 
 1 سوياسرا 
 13 اململكة املتحدة 
 12 الواليات املتحدة األمريكية 

المجموع ألوروبا الغربية 
  دول أخرىو 

101 
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 لثالمرفق الثا

 2015 في عام ندوق الطوارئصشعارات المتعلقة باإل شأنأداء الميزانية ب

 املتعلقة ألربعةاشعارات اإلخبصوص للميزانية  ألداء اإلمجايللأدناه موجزًا  1اجلدول قدم ي -1
، 2015يف هناية عام الفعلي، املقدمة إىل اللجنة. وقد بلغ معدل التنفيذ اإلمجايل  ندوق الطوارئبص

الطوارئ البالغ قدرها  قشعارات املتعلقة بصندو إلاجمموع مليون يورو، من  5.36يف املالة أو  85.6
 ليون يورو.م 6.26

المقدمة  ندوق الطوارئبص المتعلقةاإلشعارات األربعة  شأناألداء اإلجمالي للميزانية ب: 1الجدول 
 بآالف اليورو( بحسب بند اإلنفاق ) 2015في عام 

 بند اإلنفاق

جمموع اإلخطارات 
املعدلة لصندوق 
 الطوارئ

 معدل التنفيذجمموع  جمموع اإلنفاق الفعلي*
 )بالناسبة املئوية( 

 [1] [2] [3 ] [ =2[/]1] 
 100,0 61,3 61,3 تكاليف القضاة

 100,0 61,3 61,3 اجملموع الفرعي لتكاليف القضاة

2 371.1 املاساعدة املؤقتة العامة  579.5 1  66,6 

 10,6 5,0 47,3 اخلرباء االستشاريني

2 418.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني   584.5 1  65,5 

 102,6 783,2 763,7 الاسفر

 87,0 323,6 371,8 اخلدمات التعاقدية

1 551.1 للدفاعاحملامي العام   847.3 1  119,1 

 53,2 248,5 466,8 نفقات التشغيل العامة

 122,0 71,2 58,4 لوازم واملوادال

 77,1 441,3 572,3 األثاث واملعدات

غري املتصلة  تكاليفلل اجملموع الفرعي
3 784.1 باملوظفني  715.2 3  98,2 

6 263.8 المجموع  361.0 5  85,6 

 وقابلة للتغيري.حماسبيا مل تتم مراجعتها إىل أرقام أولية  2015* تاستند نفقات عام 

حباسب  صندوق الطوارئشعار من االشعارات املتعلقة بكل إلبالتفصيل أداء امليزانية أدناه ويرد  -2
 إىل اللجنة.الرتتيب الذي قدمت به 

أدناه أداء امليزانية فيما يتعلق باإلشعار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن قضية  2ويبني اجلدول  -3
يف الاسيناريو التوريحي  املوارد املطلوبة وقد أشري إىلاملتصلة باحلالة يف كوت ديفوار. شارل بلي غودي 

للميزانية عند نظر اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة يف دورهتا الثالثة والعشرين. وحتقق 
عند تأكيد التهم. وأذنت اجلمعية للمحكمة بصفة  2014كانون األول/دياسمرب  11الاسيناريو يف 
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ارئ للحصول على املوارد اإلرافية املطلوبة نتيجة للتطورات القضالية استثنالية باللجوء إىل صندوق الطو 
يف الفرتة بني الدورة الثالثة والعشرين للجنة وتاريخ املوافقة على  شارل بلي غودياليت حدثت يف قضية 

 .2015ميزانية عام 
يف اإلشعار مليون يورو مقابل املبلغ املطلوب  0.89املالة، أو يف  87.8وبلغ معدل التنفيذ  -4

نقص يف االنفاق يف إطار املاساعدة املؤقتة العامة باسبب جناح مليون يورو. ووجد  1.01البالغ قدره 
الاسلطة القضالية، نتيجة للتطورات اليت حدثت يف قضايا أخرى، يف استيعاب املبلغ الذي طلبته يف إطار 

مكتب املدعي العام بإعادة توزيع املبالغ  املاساعدة املؤقتة بالكامل يف ميزانيتها الربناجمية، وباسبب قيام
مثل الاسفر واخلدمات التعاقدية ومصروفات التشغيل العامة لتوفري  للتكاليف غري املتصلة باملوظفنياملطلوبة 

 الدعم الالزم ألنشطة وبعثات التحقيق.

رل بلي شاصندوق الطوارئ بشأن قضية لالمقدم شعار أداء الميزانية فيما يتعلق باإل: 2 الجدول 
 بحسب بند اإلنفاق )بآالف اليورو( 2015في عام  كوت ديفوارالحالة في  بالمتصلة  غودي

 بند االنفاق

 املبلغ املطلوب
 يف  اإلشعار 
[1] 

 االنفاق الفعلي
[2] 

 معدل التنفيذ٪
[3[=]2[/]1] 

 61,8 350,3 566,5 املاساعدة املؤقتة العامة 
 61,8 350,3 566,5 ريناجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني اآلخ

 229,1 118,0 51,5 الاسفر
   12,3   اخلدمات التعاقدية
 98,7 389,9 395,1 احملامي العام للدفاع

   15,1   نفقات التشغيل العامة
   3,9   األثاث واملعدات

 120,7 539,1 446,6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
1 013.1 المجموع  889,4 87,8 

 وقابلة للتغيري.مل تتم مراجعتها حماسبيا إىل أرقام أولية  2015تاستند نفقات عام * 

 -جانأدناه أداء امليزانية فيما يتعلق باإلشعار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن قضية  3يبني اجلدول و  -5
اباال واندو، ونارسيس جاك مانغندا كابونغو، وفيديل ب -بيري مببا غومبو، وإمييه كيلولو موسامبا، وجان

يف الاسيناريو التوريحي وقد أشري إىل املوارد املطلوبة املتصلة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  أريدو
للميزانية عند نظر اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة يف دورهتا الثالثة والعشرين. وحتقق 

عند تأكيد التهم جزليا. وأذنت اجلمعية للمحكمة بصفة  2014الاسيناريو يف تشرين الثاين/نوفمرب 
استثنالية باللجوء إىل صندوق الطوارئ للحصول على املوارد اإلرافية املطلوبة نتيجة للتطورات القضالية 
اليت حدثت يف هذه القضية يف الفرتة بني الدورة الثالثة والعشرين للجنة وتاريخ املوافقة على ميزانية عام 

2015. 
مليون يورو مقابل املبلغ املطلوب يف  1.88املالة، أو  90.4ويف هناية العام، بلغ معدل التنفيذ  -6

، كما كان متوقعا، نقص يف االنفاق يف إطار املاساعدة مليون يورو. ووجد 2.08اإلشعار البالغ قدره 
ذه املاساعدة بالكامل يف اسبب استيعاب الاسلطة القضالية للمبلغ الذي طلبته يف إطار هباملؤقتة العامة 

تأخري مكتب املدعي العام يف باسبب ميزانيتها الربناجمية نتيجة للتطورات اليت حدثت يف قضايا أخرى و 
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التعيني يف شعبيت التحقيق واملقاراة. وطلب قلم احملكمة موارد إرافية ألفرقة الدفاع لتعيني حمام ماستقل 
ارد إرافية جلميع أفرقة الدفاع بناء على قرار الدالرة، مما أدى وانتداب أحد احملامني للاسيد مببا، وتوفري مو 

 إىل جتاوز املبلغ املخصص حملامي الدفاع.

بيير  -جان: أداء الميزانية فيما يتعلق باإلشعار المقدم لصندوق الطوارئ بشأن قضية 3الجدول 
باباال واندو، ونارسيس جاك مانغندا كابونغو، وفيديل  -بمبا غومبو، وإيميه كيلولو موسامبا، وجان

بحسب بند اإلنفاق )بآالف  2015المتصلة بالحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في عام  أريدو
 اليورو(

 بند االنفاق

 املبلغ املطلوب
 يف  اإلشعار 
[1] 

 االنفاق الفعلي
[2] 

 معدل التنفيذ٪
[3[=]2[/]1] 

 40,5 374,0 922,9 املاساعدة املؤقتة العامة 
 99,9 5,0 5,0 االستشاريوناخلرباء 

 40,8 379,0 927,9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني اآلخرين
 110,5 96,7 87,5 الاسفر

 105,3 105,8 100,5 اخلدمات التعاقدية
1 170.3 816,0 احملامي العام للدفاع  143,4 

 81,1 103,1 127,1 نفقات التشغيل العامة
 93,0 16,3 17,5 اللوازم واملواد

   5,2   األثاث واملعدات
1 148.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  497.3 1  130,4 

2 076.5 المجموع  876.4 1  90,4 

 وقابلة للتغيري.مل تتم مراجعتها حماسبيا إىل أرقام أولية  2015تاستند نفقات عام * 
إلشعار املقدم لصندوق الطوارئ من أجل متديد فيما يتعلق باأدناه أداء امليزانية  4ويبني اجلدول  -7

بيري مببا غومبو  –جان والية قاض واحد وعدد حمدود من موظفي الدعم ملدة أربعة أشهر من أجل قضية 
 94.8املتصلة باحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.  وقد نفذ املبلغ بالكامل تقريبا حيث بلغ معدل التنفيذ 

 طلوبة يف اإلشعار.يف املالة من املوارد امل

: أداء الميزانية فيما يتعلق باإلشعار المقدم لصندوق الطوارئ من أجل تمديد والية قاض 4لجدول ا
المتصلة بالحالة في جمهورية  بيير بمبا غومبو –جان واحد وعدد محدود من موظفي الدعم لقضية 

 بحسب بند اإلنفاق )بآالف اليورو( 2015أفريقيا الوسطى في عام 

 د االنفاقبن

 املبلغ املطلوب
 يف  اإلشعار 

[1] 
 االنفاق الفعلي
[2] 

 معدل التنفيذ٪
[3[=]2[/]1] 

 100,0 61,3 61,3 تكاليف القضاة
 100,0 61,3 61,3 اجملموع الفرعي لتكاليف القضاة
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 89,8 56,5 62,9 املاساعدة املؤقتة العامة
اجملموع الفرعي للتكاليف املتصلة باملوظفني 

 89,8 56,5 62,9 اآلخرين
 94,8 117,8 124,2 اجملموع

 إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حماسبيا وقابلة للتغيري. 2015تاستند نفقات عام * 
باإلشعار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن قضية فيما يتعلق أدناه أداء امليزانية  5 يبني اجلدولو  -8

كانون الثاين /يناير   1وقد أتيحت األموال بأثر رجعي من . املتصلة باحلالة يف أوغندا دومينيك أونغوين
مليون يورو مقابل  2.48يف املالة، أو  81.2 ويف هناية العام، بلغ معدل التنفيذ هناية العام. إىل 2015

 مليون يورو. 3.05البالغ قدره  شعاراملبلغ املطلوب يف اإل
مليون يورو، مقابل املبلغ  1.22الة، أو يف امل 92.6ونفذ مكتب املدعي العام ميزانيته بناسبة  -9

مليون يورو. وأعيد توزيع األموال من نفقات التشغيل العامة  1.31املطلوب يف اإلشعار البالغ قدره 
واألثاث واملعدات إىل املاساعدة املؤقتة العامة الستخدام مرتمجني فوريني ومرتمجني حتريريني يف امليدان، 

 ر لدعم أنشطة بعثة التحقيق.السيما يف أشويل، وإىل الاسف
مليون يورو، مقابل املبلغ املطلوب  1.26يف املالة، أو  72.6ونفذ قلم احملكمة ميزانيته بناسبة  -10

مليون يورو. ويرجع النقص يف التنفيذ  أساسا إىل عدم استخدام األموال  1.74يف اإلشعار البالغ قدره 
 املتوقعة. املطلوبة للحماية بالكامل لعدم وقوع احلوادث

دومينيك صندوق الطوارئ بشأن قضية لالمقدم شعار : أداء الميزانية فيما يتعلق باإل5الجدول 
 بحسب بند اإلنفاق )بآالف اليورو( 2015الحالة في أوغندا في عام بالمتصلة  أونغوين

 بند االنفاق

 املبلغ املطلوب
 اإلشعار يف  
[1] 

 االنفاق الفعلي
[2] 

 معدل التنفيذ٪
[3=][2[/]1] 

 97.5 798.7 818.8 املاساعدة املؤقتة العامة 
   42,3 اخلرباء االستشاريون

 92,8 798,7 861,1 املوظفني اآلخريناملتصلة ب لتكاليفلاجملموع الفرعي 
 91,0 568,6 624,7 الاسفر

 75,8 205,5 271,3 اخلدمات التعاقدية
 84,4 287,1 340,0 احملامي العام للدفاع

 38,4 130,3 339,7 شغيل العامةنفقات الت
 134,4 55,0 40,9 اللوازم واملواد

 75,5 432,2 572,3 األثاث واملعدات
2 188.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني  678.7 1  76.7 

3 050.0 المجموع  477.4 2  81.2 

 وقابلة للتغيري.ا مل تتم مراجعتها حماسبيإىل أرقام أولية  2015تاستند نفقات عام * 
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 الميزانية البرنامجية واالشعارات المتعلقة بصندوق الطوارئ -أداء الميزانية الموحدة للمحكمة 
امليزانية الربناجمية فيما يتعلق بكل من املوحدة للمحكمة  أدناه أداء امليزانية 6 اجلدول يبني -11

االنفاق من ق الفعلي للمحكمة، مبا يف ذلك . ويبلغ االنفاوق الطوارئداالشعارات املتعلقة بصنجمموع و 
اليت ، مليون يورو 136.93مليون يورو مقارنة بامليزانية املوحدة البالغ قدرها  132.19صندوق الطوارئ، 

ميثل ذلك معدل تنفيذ يبلغ و مليون يورو.  6.26البالغ قدرها  وق الطوارئداالشعارات املتعلقة بصنتشمل 
 مليون يورو.  130.67مليزانية املعتمدة البالغ قدرها ااملالة من يف  101.2يف املالة و 96.5

 بحسب بند االنفاق )بآالف اليورو( 2015: أداء الميزانية الموحدة للمحكمة في عام 6الجدول 

 بند االنفاق
امليزانية املعتمدة 

 2015لعام 

جمموع 
 شعاراتاال

املتعلقة 
بصندوق 

الطوارئ يف 
 2015عام 

جمموع امليزانية 
املوحدة واالشعارات 
املتعلقة بصندوق 
الطوارئ يف عام 

2015 

اإلنفاق 
يف عام  *الفعلي

2015 

اإلنفاق 
  *الفعلي

لصندوق 
الطوارئ يف 

 2015عام 

جمموع االنفاق 
الفعلي مبا يف ذلك 
صندوق الطوارئ 

 2015يف عام 

جمموع االنفاق 
الفعلي مبا يف 
ذلك معدل 
تنفيذ  صندوق 
الطوارئ يف عام 

رنة قام 2015
امليزانية املعتمدة ب

)٪( 

اجملموع  الفعلي 
مبا يف ذلك 

معدل تنفيذ  
صندوق الطوارئ 

 2015يف عام 
جموع  رنة مبمقا

امليزانية املوحدة 
واالشعارات 

املتعلقة بصندوق 
 الطوارئ )٪(

 [1] [2] [3[ =]1[ +]2] [4] [5] [6[ =]4[ +]5] [7[ =]6[/]1] [8[ =]6[/]3] 
 89,5 90,5 964,6 4 61,3 903,4 4 548,1 5 61,3 486,8 5 تكاليف القضاة

اجملموع الفرعي لتكاليف 
 89,5 90,5 964,6 4 61,3 903,4 4 548,1 5 61,3 486,8 5 القضاة

 98,1 98,1 522,7 64  522,7 64 744,4 65  744,4 65 تكاليف املوظفني

 94,5 104,7 892,0 22 579,5 1 312,4 21 225,1 24 371,1 2 854,0 21 املاساعدة املؤقتة العامة

املاساعدة املؤقتة 
 118,9 118,9 841,9  841,9 708,3  708,3 لالجتماعات

 127,8 127,8 502,2  502,2 393,0  393,0 العمل االرايف

 81,3 88,1 493,8 5,0 488,8 607,7 47,3 560,4 اخلرباء االستشاريون

 لتكاليفلاجملموع الفرعي 
 97,4 100,0 252,6 89 584,5 1 668,1 87 678,5 91 418,4 2 260,1 89 اآلخرين املوظفنياملتصلة ب

 109,8 125,4 746,6 6 783,2 963,4 5 144,8 6 763,7 381,1 5 الاسفر

 114,2 114,2 35,4  35,4 31,0  31,0 الضيافة

 89,1 97,1 010,0 4 323,6 686,3 3 499,9 4 371,8 128,1 4 اخلدمات التعاقدية

 90,7 90,7 726,5  726,5 801,4  801,4 ريبالتد

 124,9 207,1 878,7 4 847,3 1 031,4 3 906,7 3 551,1 1 355,6 2 احملامي العام للدفاع

 66,2 66,2 233,6 1  233,6 1 862,1 1  862,1 1 احملامي العام للضحايا

 87,7 89,8 521,1 17 248,5 272,5 17 985,8 19 466,8 519,0 19 نفقات التشغيل العامة

 85,4 90,8 835,4 71,2 764,2 978,4 58,4 920,0 اللوازم واملواد

 133,2 216,1 988,6 1 441,3 547,3 1 492,7 1 572,3 920,4 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف 
 95,7 105,7 975,8 37 715,2 3 260,6 34 702,8 39 784,1 3 918,7 35 غري املتصلة باملوظفني

 96,5 101,2 193,1 132 361,0 5 832,1 126 929,4 136 263,8 6 665,6 130 المجموع

 وقابلة للتغيري.مل تتم مراجعتها حماسبيا إىل أرقام أولية  2015تاستند نفقات عام  ٭
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 لرابعالمرفق ا
  تعديالت النظام المالي والقواعد المالية

يوما  45قبل  إىل جلنة امليزانية واملاليةللفرتة املالية التالية امليزانية الربناجمية املقرتحة  اسجليقدم امل 3-4
على األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة. ويف الوقت نفاسه، حييل 

 املاسجل أيضا امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل الدول األطراف.
مجعية الدول اجتماع بعد إعداد امليزانية الربناجمية وقبل  ظروف غري متوقعة وجودإذا تبني  3-5

ة، يقدم املقرتح يةالربناجموكان ال يزال من املمكن استيعاهبا يف امليزانية  نفاسهاالاسنة األطراف يف 
إلرافة أسباب ايقدم املاسجل التفاصيل املتعلقة بينبغي أن و  .املقرتحةاملاسجل إرافة للميزانية الربناجمية 

 يف أقرب وقت ممكن. جلنة امليزانية واملاليةإىل عدلة ن هيكل امليزانية املفضال ع
إذا نشأت اجلارية يما يتعلق بالفرتة املالية مقرتحة فتكميلية يزانية يقدم م للماسجل أنجيوز  3-6

وال جيوز تقدمي ميزانية تكميلية إال للماسالل  تقتضي ذلك.توقعة وقت اعتماد امليزانية ظروف غري م
تاستوجب و ارئ و احة يف صندوق الطتاليت تتجاوز األموال امل العاديةالطبيعة االستثناية أو غري  ذات

بشكل  ةاملقرتح امليزانية التكميليةويف هذه احلالة، تعد بالتايل قرارا منفصال من مجعية الدول األطراف. 
ملايل على امليزانية التكميلية عليها. وتنطبق أحكام هذا النظام ا ةاملوافقاليت سبقت يتفق مع امليزانية 

املقرتحة. وتتخذ قرارات مجعية الدول األطراف بشأن امليزانية التكميلية اليت يقرتحها املاسجل على 
   جلنة امليزانية واملالية.اليت تقدمها توصيات الأساس 

حتيل تعليقاهتا و  قرتحةاملوامليزانيات التكميلية تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية  3-7
املقرتحة وامليزانيات التكميلية وتوصياهتا إىل مجعية الدول األطراف. وتنظر اجلمعية يف امليزانية الربناجمية 

  وتبت فيها.
للماسجل أن يعقد التزامات لفرتات مالية مقبلة، شريطة أن تكون تلك االلتزامات ألنشطة  3-8

 يتوقع أن تتم أو تاستمر بعد انتهاء الفرتة املالية اجلارية.وافقت عليها مجعية الدول األطراف و 
 يُنشأ صندوق للطوارئ للتأكد من أن احملكمة تاستطيع أن تتحمل: 6-6

 أو التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اختاذ املدعي العام قراراً بفتح حتقيق؛ )أ(   
قالمة مل يكن من املمكن باسبب حدوث تطورات يف أوراع  مناص منهانفقات ال  )ب( 

 أو ؛امليزانيةاعتماد عند ، توقعها، أو مل يكن ممكنا تقديرها بدقة
 التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف. )ج(

املقررة و/أو االشرتاكات ق يحتدد مجعية الدول األطراف ماستوى الصندوق والوسيلة اليت ميول هبا )عن طر و 
 (.، مثالدية الفالضة يف امليزانيةاملبالغ النق

ميزانية الاسنة املالية التالية  يف مناص منهاإذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال  6-7
طلب املدعي  لىعبناء للماسجل، بقرار منه أو  يؤذنعلى امليزانية الربناجمية،  مجعية الدول األطرافوافقة مل

مجعية الدول األطراف، أن يرتبط بالتزامات ال تتجاوز املاستوى اإلمجايل أو  احملكمة العام أو رليس
صندوق  حصول على أموال منللذه االلتزامات، يقدم املاسجل إشعارا هبلصندوق الطوارئ. وقبل االرتباط 
إىل جلنة امليزانية واملالية عن طريق رلياسها. وبعد مرور أسبوعني على  الطوارئ وميزانية مقرتحة مفصلة

شعار رليس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رلياسها على إ
عليها اليت يتم احلصول مجيع التمويالت و . قابلةمتطلبات التمويل، جيوز للماسجل أن يرتبط بااللتزامات امل

 . ق أن اعتمدت بشأهنا ميزانية برناجميةبالفرتة )الفرتات( املالية اليت سبفقط أن ترتبط ينبغي هبذه الطريقة 
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يتجاوز ما ميكن استيعابه يف يف اإلشعار املشار إليه املبلغ ، أن وهو أمر ماستبعدإذا بدا وارحا،  6-8
صندوق الطوارئ، تقدم احملكمة ميزانية تكميلية إىل جلنة امليزانية واملالية للتعليق عليها وتقدمي توصياهتا إىل 

   اف.مجعية الدول األطر 
املاسجل تقاريره مشفوعة مبشروع امليزانية الربناجمية اجلديدة إىل مجعية الدول األطراف، من يقدم  6-9

 .7-6مبوجب القاعدة  له االلتزام املخولرتخيص خالل جلنة امليزانية واملالية، بشأن أي ممارسة ل
اساب حلمتنوعة ايرادات  وصفهااستثمارات صندوق الطوارئ باستمدة من املإليرادات اتدرج      -7

 الصندوق العام.
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 خامسالمرفق ال 

 قائمة الوثائق

 العنوان  رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية

الوثيقة إىل وثيقة بعد حتويل رمز ال
 من وثالق مجعية الدول األطراف

CBF/26/1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/26/1/Add.1 ل األعمال املؤقتالقالمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدو  

CBF/26/2  كانون -)متوز/يوليه لقلم احملكمة عن املاساعدة القانونيةنصف الاسنوي التقرير
 (2015األول/دياسمرب 

ICC-ASP/15/2 

CBF/26/3  تقرير احملكمة عن التطورات يف احملاسبة التحليلية والقدرة على االبالغ عن
  ية لقضييت لوبانغا وكاتانغاالتكلفة املتوسطة لكل خطوة يف اإلجراءات القضال

CBF/26/4  املاسالل املتعلقة بالاسياساتتقرير احملكمة عن  

CBF/26/5 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية  

CBF/26/6  (2015-2012النتالج احملدثة للخطة االسرتاتيجية )حزيران/يونيه  

CBF/26/7  األررارالتطورات فيما يتعلق جبرب تقرير احملكمة عن  

CBF/26/8  2015التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة وأداء براجمها لعام ICC-ASP/15/3 

CBF/26/8/Corr.1  تصويب -2015التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة وأداء براجمها لعام  

CBF/26/9  2016آذار/مارس  31 حىتحملكمة اتقرير عن أداء ميزانية  

CBF/26/10 املاستفادة والتآزر يف هيئة الرلاسة  تقرير عن الدروس  

CBF/26/11 احملكمة اهليكل اجلديد لقلم لتنفيذ التدرجيي النهجبشأن  توريحات احملكمة  

CBF/26/12 تقرير مؤقت عن تأثري منوذج "احلجم األساسي" ملكتب املدعي العام على 
  حملكمةا نطاق

CBF/26/13 زة احملكمةتقرير احملكمة عن التآزر فيما بني أجه  

CBF/26/14  التفاسري املقدم من احملكمة بشأن الدور الذي يقوم به قاسم دعم العمليات
  اخلارجية التابع لقلم احملكمة وتركيبه وقيمته

CBF/26/15  جلنة الرقابةتقرير مؤقت عن أنشطة  

CBF/26/15/Add.1  إرافة  - جلنة الرقابةتقرير مؤقت عن أنشطة  

CBF/26/15/Add.1/Corr.1  تصويب -إرافة  - جلنة الرقابةتقرير مؤقت عن أنشطة  

CBF/26/16 تقرير مراجع احلاسابات اخلارجي عن أداء ميزانية املباين الدالمة ICC-ASP/15/4 

CBF/26/17 حتليل املنافع املقابلة للتكلفة املرتتبة على أعادة تنظيم قلم احملكمة  
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سابعة دورتها ال تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال -3
   (ICC-ASP/15/15)والعشري

 
 احملتويات

 الفقرات 

 ملخص تنفيذي 
 6-1 مقدمة ......................................................................... -أوال
 5-1 ...........................العمل افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال وتنظيم -ألف 
 6 ..............................................  مشاركة املسؤولني واملراقبني -باء 

 242-7 ...........والعشرين سابعةجدول أعمال اللجنة يف دورهتا ال النظر يف املسائل املدرجة يف -ثانيا
 11-7 ية ..............................................عملية امليزنة ووثيقة امليزان -ألف 
 154-12 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية.................................... -باء 
 15-12 مقدمة .......................................................... -1  
 23-16 .........................................االشرتاكات  تسديد حالة  -2  
 24 ..................................... اليت عليها متأخراتالدول    -3  
 134-25 ...................... 2017النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -4  
 32-25 .............................العرض والتحليل الكلي ..... )أ(    
 134-33 الربامج الرئيسية........................................... )ب(   
 44-33 ....الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ............‘ 1’    
 66-45 ........... املدعية العامةالربنامج الرئيسي الثاين: مكتب ‘ 2’    
 99-67 ....مج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ...............الربنا‘ 3’    
 105-100 .....الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف ‘ 4’    
 109-106 الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة ................‘ 5’    
تستئماين الصندوق االأمانة ادس: الربنامج الرئيسي الس‘ 6’    

 124-110 ............................................. للضحايا
 -باين الدائمة: مشروع امل2-ع بالربنامج الرئيسي السا‘ 7’    

 128-125 القرض املقدم من الدولة املضيفة ..........................
 131-129 ........: آلية الرقابة املستقلة 5-الربنامج الرئيسي السابع‘ 8’    
مكتب املراجعة الداخلية : 6-الربنامج الرئيسي السابع‘ 9’    

 134-132 للحسابات .............................................
 140-135 .....................2016حزيران/يونيه  30بيانات األداء املايل يف  -5  
 152-141 ..................................السيولة واالحتياطيات االحرتازية  -6  
 154-153 ...................التعديالت على النظام املايل والقواعد املالية ...... -7  
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 191-155 ....... ........املسائل اإلدارية ......................االصالح املؤتسسي و   -جيم 
 156-155 لقضائية ....................ملستفادة بشأن اإلجراءات االدروس ا -1  
 157 ...2018 -2016 ملكتب املدعية العامة للفرتةاخلطة االتسرتاتيجية  -2  
 159-158 ................................... النهج التدرجيي لقلم احملكمة -3  
أوجه التآزر بني األجهزة يف منوذج "احلجم األتساتسي" وحتليل تكلفته  -4  

 169-160 لكاملة ...................................................... ا
 نطاق تفويض السلطات من املسجل إىل أمانة الصندوق االتستئماين -5  

 173-170 ...................................................... للضحايا
 175-174 ....................تواتر  البعثات وتكلفتها .................... -6  
 179-176 جرب األضرار ................................................. -7  
 181-180 املساعدة املؤقتة العامة ......................................... -8  
 186-182 .............................................. املساعدة القانونية -9  
 191-187 .....................اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني ........وزيع الت -10  
 220-192 ......................حسابات .......اخلارجية لل راجعةباملاملسائل املتعلقة  -دال 
 206-192  التقرير السنوي للجنة املراجعة ................................... -1  
للسنة املنتهية دوق االتستئماين للضحايا لصنوا البيانات املالية للمحكمة -2  

 220-207  ............................... 2015كانون األول/ديسمرب   31يف 
 217-207 ......................البيانات املالية للمحكمة  . النظر يف  )أ(   
 220-218 دوق االتستئماين للضحايا .......ملالية للصنالبيانات االنظر يف  )ب(   
 226-221 .......................................................املوارد البشرية  -هاء 
 241-227 مشروع املباين الدائمة ................................................... -واو 
 228-227 ....................................... ...تقرير جلنة الرقابة ..... -1  
 236-229 جتاوز التكاليف .................................................. -2  
 240-237 اهليكل اإلداري والتكلفة اإلمجالية للملكية .......................... -3  
 241 ..............................املدفوعات الزائدة ................. -4  
 242 ..........مسائل أخرى ................................................ -زاي 

 قائمة الوثائق   املرفق األول:
   2016أيلول/تسبتمرب  15لغاية  االشرتاكاتتسديد حالة  املرفق الثاين:

  واملالية على امليزانية آثار توصيات جلنة امليزانية املرفق الثالث:
 طلبات اللجوء إىل صندوق الطوارئ  املرفق الرابع:

بديل متابعة تقييم اجلدوى من اخلروج احملتمل من النظام املوحد لألمم املتحدة وإنشاء نظام  املرفق اخلامس:
  للموظفني املعينني حديثا يةتقاعدللمعاشات ال

 املايل والقواعد املاليةالتعديالت على النظام  املرفق السادس:
 التقرير السنوي للجنة املراجعة  :بعاملرفق السا
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 ملخص تنفيذي
امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة يف  دورهتا السابعة والعشرينيف امليزانية واملالية جلنة نظرت  -1

 . 2017الدولية )"احملكمة"( لعام اجلنائية 
امليزنة عملية اليت أدخلت على التحسينات بواحدة" و الكمة احملاللجنة بتنفيذ مبدأ "ورحبت  -2

 الل دورهتا الثامنة والعشرين.شأن خيف هذا ال الالزمة االقرتاحاتتقدم وشكل وثيقة امليزانية، وتس
اليت يبلغ جمموعها ، 2017لعام  اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة املقدمة من احملكمةوالحظت  -3

وتسديد الدولة املضيفة املقدم من قرض املستحقة على الالفائدة مدفوعات  دون، بيورو نمليو  147.25
يف  7.2) يورو مليون 9.86تبلغ ثل زيادة مت، يورو مليون 2.99 هاقدر بالغ ال األقساط()أصل القرض 

املبلغ وع . ويبلغ جممليون يوروم 137.39البالغ قدرها  2016 لعام املائة( مقارنة بامليزانية املعتمدة
 يورو. مليون 150.24الفائدة مدفوعات  املطلوب عند إضافة

، أوصت اللجنة بإجراء تعليالهتاو  2017عام لوبعد اتستعراض امليزانية الربناجمية املقرتحة   -4
اجلمعية الذي تستتخذه ، رهنا بالقرار يورو مليون 2.65يبلغ جمموعها ختفيضات يف الزيادات املقرتحة 

  ما جمموعه 2017عام املعدلة ليزانية املقرتحة تستبلغ املالقضاة، وبالتايل  اتتعويضيف املطلوبة بشأن الزيادة 
يف املائة( مقارنة بامليزانية  5.2)أو  يورو مليون 7.2قدرها يبلغ ، مما ميثل زيادة مليون يورو 144.6
 ضيفة.الدولة املاملقدم من قرض الب ةاملتعلق األقساط دون، ب2016عام لاملعتمدة 

يورو مليون  17.88كبري من االشرتاكات غري املسددة: مع القلق القدر الاللجنة والحظت  -5
ضافة إىل ذلك، بلغت إل. وبا2016عام ليف امليزانية املعتمدة الشرتاكات يف املائة( من ا 13.1)

غري رتاكات جمموع االش بذلك . وبلغيورو مليون 15.95غري املسددة عن السنوات السابقة االشرتاكات 
 على القرضاملستحقة يف امليزانية العادية وصندوق الطوارئ والفائدة املسددة، اليت تشمل االشرتاكات 

 .2016تسبتمرب أيلول/ 15يف  يورومليون  34.16الدولة املضيفة  املقدم من 
أن عدم وبالكامل، وشددت على  اشرتاكاهتا بسرعةدفع بالتزامها ب اللجنة الدول األطرافوذّكرت  -6

أيضا إىل االقرتاض احملكمة قد يضطر للخطر، ولكن قد يعرض األعمال اليومية للمحكمة القيام بذلك 
 لتشغيل لتغطية مدفوعات الفائدة.املخصصة لموال األاتستخدام اخلارج، مما يؤدي إىل من 

منها اليت وء مستويات كل ات االحرتازية يف ضياللجنة بعناية املستوى الفعلي لالحتياطوفحصت  -7
تأمني ل، و بالغرض منهاتفي صناديق تأكد من أن هذه الولل. الدول األطراف )"اجلمعية"( مجعيةأقرهتا 

 مليون 1.21مبا يبلغ قدره  صندوق الطوارئالعمليات اليومية للمحكمة، أوصت اللجنة بتجديد موارد 
النفقات احلالية ي مبا ميثل أ، يورو مليون 11.6صندوق رأس املال العامل إىل مستوى ، وزيادة يورو

املالية اليت اللجنة القيود درك ت. وإذ 2017على ميزانية عام ذلك لن يؤثر و ، ملدة شهر واحدللمحكمة 
عدة تسنوات، اعتبارا من  ىعلى مد بتمويل صندوق رأس املال العامل، توصي الدول األطرافها تواجه

 . الدول األطرافاملقررة على  االشرتاكاتاحلد من تأثري ، بغية 2018ميزانية عام 
زيادة  املوارد إىل  جتاهالاتالحظ أيضا ، للمحكمة األنشطة القضائيةبزيادة علما وإذ حتيط اللجنة  -8

كرر اللجنة تاملوظفني. ويف هذا السياق، نفقات يف السنوات األخرية، التسيما فيما يتعلق ببانتظام املطلوبة 
احملكمة  اتيف االعتبار قدر  ةللميزانيات املقبلة، آخذ غالف ضعو توصيتها بأن اجلمعية قد ترغب يف 
مع التكامل على أتساس مبدأ ( وحقيقة أن احملكمة أنشئت املباين)عدد القضاة، حمطات العمل يف 

 .القضائية الوطنيةالواليات 
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 مقدمة  -أوال
 العمل وتنظيم األعمال جدول وإقرار الدورة فتتاحا  -ألف

(1)الذي اختذته مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا الرابعة عشرةقرار عمال بال -1
عقدت ، 

إىل  19، يف الفرتة من جلسة 20اليت تضمنت الدورة السابعة والعشرون للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، 
 .يف الهاي 2016أيلول/تسبتمرب  30

يف اجللسة  ترحيب كلمة،  غورميندي دي فرنانديس تسيلفياألقت رئيسة احملكمة، القاضية و  -2
 .لدورةية لفتتاحاال
 أمانةوقدمت  للجنة، اأمين الدجاين، فخري السيد واملالية، امليزانية للجنة التنفيذي األمنيعمل و  -3

 .للجنةاللوجستية الالزمة  اخلدمات"( األمانة)" األطراف الدول مجعية
 والعشرين للجنة: سابعة ال وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة -4

 هيو أدتسيت )كندا(  (أ)ِ 
 ديفيد بانيانكا )بوروندي(  (ب)
 كارولينا ماريا فرينانديس أوباتسو )املكسيك( ( ج)
 فوزي غرايبة )األردن( ( د)
 هيتوشي كوزاكي )اليابان( ( ه)
 أورمت يل )اتستونيا( (و)
 (ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا )مدغشقر ( ز)
 مونيكا تسانشيز )اكوادور( ( ح)
 غريد تساوب )أملانيا( ( ط)
 إيلينا تسوبكوفا )تسلوفاكيا( ( ي)
 ريتشارد فينو )فرنسا( ( ك)
 هيلني وارين )اململكة املتحدة( (ل)

 :(2)وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل -5

 افتتاح الدورة -1
 نظيم العملوت إقرار جدول األعمال )أ( 
 مشاركة املراقبني )ب( 

                                                           
 

(1 )
  

تشرين  26-18لرابعة عشرة، الهاي، الدورة ا جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية  
  .65األول، الفقرة ، اجلزء ألولاجمللد ا ،(ICC-ASP/14/20)  2015الثاين/نوفمرب  

(2 )
 CBF/27/1/Rev.1. 
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 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية -2
 حالة تسديد االشرتاكات  )أ( 
 الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا )ب( 
 2017لعام  املقرتحة الربناجمية امليزانية يف النظر ( ج) 
 2016حزيران/يونيه  30بيانات األداء املايل يف  ( د) 
 االحتياطيات االحرتازية ( ه) 
 مستوى صندوق رأس املال العامل ‘1’  
 صندوق الطوارئ ‘2’  
 صندوق االلتزامات املستحقة للموظفني ‘3’  
 اللمسات األخرية للتعديالت على النظام املايل والقواعد املالية )و( 
 واملسائل اإلداريةاالصالح املؤتسسي  -3
فيما بني األجهزة يف منوذج "احلجم األتساتسي" وحتليل تكلفته  أوجه التآزر )أ( 

 لتحديد مكاتسب الكفاءةالكاملة 
 نطاق السلطة املفوضة من املسجل إىل أمانة الصندوق االتستئماين للضحايا  )ب( 
 تواتر  البعثات وتكلفتها  ( ج) 
 راجعة احلساباتاملتعلقة مب سائلامل -4
 املراجعة نةالتقرير السنوي للج )أ( 
 كانون 31املنتهية يف  ةللسن الدولية اجلنائية للمحكمة املالية البيانات )ب( 

 2015 ديسمرب/ألولا
 كانون 31 سنة املنتهية يفلل للضحايا االتستئماين للصندوق املالية البيانات (ج) 

 2015 ديسمرب/األول
 املوارد البشرية -5
 إعادة تصنيف وحتويل الوظائف )أ( 
 نظام األمم املتحدة املوحد )ب( 
 مباين احملكمة -6
 لجنة الرقابةالتقرير املؤقت ل )أ( 
 تكاليف التشييد واملوارد الالزمة لألحداث املوجبة للتعويض )ب( 
 لنظام املايل والقواعد املالية مع امتويل التجاوز يف التكاليف توافق  ( ج) 
 الصندوق االتستئماين للضحايا -7
إىل  2015متوز/يوليه  1ريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق يف الفرتة من مشا )أ( 

  2016حزيران/يونيه  30
 مسائل أخرى -8
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 المراِقبينالمسؤولين و مشاركة   -باء 
شاركة يف إىل املاألجهزة التالية للمحكمة دعت اللجنة ، (3)النظام الداخلي للجمعيةوعمال ب -6

، وقلم احملكمة. وعالوة ةالعام ة: هيئة الرئاتسة، ومكتب املدعياخلاصة هبا تقدمي التقاريرلة نجلسات اللج
مل يف الهاي التابع االعممثل الفريق املعين بامليزانية، السفري فرينر درومل )النمسا(،  يسرعلى ذلك، أدىل امل
رئيس جملس و  ندا(،املعنية باملباين الدائمة، السفرية تسابني نولكي )ك جلنة الرقابةورئيسة ملكتب اجلمعية، 

وقررت اللجنة املوافقة ببيانات أمام اللجنة. السيد موتو نوغوشي، ق االتستئماين للضحايا، و الصندإدارة 
وأعربت  أمام اللجنة. االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيانعلى الطلب املقدم من 

 اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات. 

سابعةجدول أعمال اللجنة في دورتها الفي المسائل المدرجة في النظر   -ثانيا
 والعشرين 

 عملية الميزنة ووثيقة الميزانية -ألف
املسائل و  بامليزانية املتعلقة املسائل يف النظرب، بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية، اللجنةختتص  -7

 تطلبت الغاية، هلذه وحتقيقا. األطراف الدول إىل بشأهنا توصيات وتقدمي باحملكمة، املتعلقة واإلدارية املالية
 .احملكمة من وواضحة ومتسقة موثوقة معلومات اللجنة

 مثل ،امليزنة عملية لتحسني التغيريات من سلسلةب اللجنة أوصت والعشرين، السادتسة دورةال يفو  -8
 اللغتنيبكلتا  دأ،املب حيث من ،الوثائق وتقدمي كفاءة، وأكثر أفضلبوجه التنسيق  جملس اتستخدام
بشكل  امليزانية وثيقة يف التكاليف وعرض اللجنة، دورة قبل يوما 45 يف موعد أقصاه والفرنسية اإلنكليزية

 .خمتلف
 عمليةعلى  احملكمة أدخلتها اليت بالتحسيناتعلما  اللجنةحاطت أ ،والعشرين السابعة ةدور ال يفو  -9

 الثالثةاألجهزة  رؤتساءمن عليه  وقعاملتصدير افة الضبإاللجنة  ترحب اخلصوص، وجه علىو . امليزنة
 .التنسيق لسجم خالل من" واحدةال كمةاحمل" مببدأ احملكمة التزام على يدل مما ،الرئيسية للمحكمة

بشكل منفصل عن  الفرعية ربامجلعرض ا أن اللجنة الحظت الشكل، حيث من ذلك، ومع -10
وعدم وجود هنج متسق لعرض امليزانية املتعلقة بكل بني الربامج ة يؤدي إىل صعوبة املقارن الرئيسية الربامج
اتستخدام  ذلك يف مبا رئيسي، برنامجكل  ميزانيةتقدمي وينبغي أن يكون الشكل املستخدم ل. برنامج

اليت تناول املسائل  مع، متجانساالواردة هبا  التفاصيل ومستوى ،وطول املقدمةاملخططات التنظيمية، 
 وصعوبة شفافيةالإىل تقليل  عرضالو  املعلوماتيف  ختالفأوال. ويؤدي اال أكملهاب احملكمةختص 

 .الوثيقة اتستخدام
 دورتها يالميزنة ووثيقة الميزانية ف عملية مناقشةإلى مواصلة  المحكمة اللجنةودعت  -11

وثيقة و  نةالميز  عملية ات علىتحسينادخال مزيد من الو  المحرز التقدم تعزيز بغية والعشرين الثامنة
 :التالية األفكار علىمناقشاتها  تركيزمع  ،الميزانية
 ؛السياق بوجه أفضل إعداد (أ)
 ؛بوجه أفضلوعرضها  محكمةال عبر النفقات تخطيط (ب)

                                                           
من النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على  93و 92و 42تنطبق املواد  (3)

 .الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنةمن  دعوة
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  والكفاءة؛التسليم  تقييم (ج)
 أساسية؛ مبادئوضع   (د)
 .أوجه التآزر  (ه)

 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية -باء
 مقدمة -1

 .امليزانية وحدةالعام ل بدأامل أتساس على 2017 عامل املقرتحة الربناجمية مليزانيةايف  للجنةنظرت ا -12
 قدرها بلغي اعتمادات على عشرةرابعة ال دورهتا يفاجلمعية وافقت  أن إىلاللجنة  أشارتو  -13

الدول اليت تتحملها قرض اليت الى لفائدة املستحقة علوبطرح ا. 2016مليزانية عام  يورو مليون 139.59
امليزانية مليون يورو من هذا املبلغ، تكون  2.2البالغ قدرها  "دفعة واحدة" حصتهاتسداد عدم اختارت 

 ليون يورو. م 137.39املذكورة بدون الفائدة  2016اليت اعتمدهتا اجلمعية لعام 
اليت يبلغ جمموعها ، 2017لعام  ة من احملكمةاللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة املقدموالحظت  -14

وتسديد الدولة املضيفة املقدم من قرض املستحقة على الالفائدة مدفوعات  دون، بيورو مليون 147.25
يف  7.2) يورو مليون 9.86تبلغ ثل زيادة مت، يورو مليون 2.99أصل القرض )األقساط( البالغ قدرها 

املبلغ مليون يورو. ويبلغ جمموع  137.39البالغ قدرها  2016 لعام ةاملائة( مقارنة بامليزانية املعتمد
 يورو. مليون 150.24األقساط  املطلوب عند إضافة

أنه ميكن  إىل اللجنة خلصت ،تعليالهتاو  2017لعام  املقرتحة الربناجمية امليزانية اتستعراض وبعد -15
 بلغتستاملعدلة  2017يزانية الربناجمية لعام ملايورو وإىل أن مليون  2.65جمموعها يبلغ إجراء ختفيضات 

مليون يورو  150.24مليون يورو ) 147.59 ،(4)تخفيضاتالى ، يف حالة موافقة اجلمعية علبالتايل
 مع( (6)يف املائة 5.7) (5)ماليني يورو 8.0زيادة يبلغ قدرها ميثل مما مليون يورو(،  2.65 مطروحا منها

 5.2)(7)ماليني يورو 7.2الدولة املضيفة، أو زيادة يبلغ قدرها قدم من املقرض الاألقساط املستحقة على 
لعام املقررة  االشرتاكاتتبلغ وتس .2016، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام األقساط بدون ((8)يف املائة
 التايل: النحو على ،مليون يورو 145.81املطلوبة  2017

 (9)مليون يورو 144.60 االفائدةاملعدلة بدون  جمموع امليزانية

                                                           
  لقرار اجلمعية بشأن الزيادة املطلوبة لتعويضات القضاة. تبعااملبالغ  تختلفتس (4) 
املستحقة  األقساط مليون يورو مع 147.59املعدلة البالغ قدرها  2017امليزانية املقرتحة لعام =  ماليني يورو 8.0 ( 5)

مليون يورو مع  139.59البالغ قدرها  2016ام مطروحا منها امليزانية املعتمدة لع الدولة املضيفةاملقدم من قرض على ال
 .الدولة املضيفةاملقدم من قرض الفائدة املستحقة على ال

 
مع الفائدة املستحقة  2016ماليني يورو مقسومة على امليزانية املعتمدة لعام  8.0ة = الزيادة البالغ قدرها يف املائ 5.7 (6)

 مليون يورو. 139.59درها البالغ ق الدولة املضيفةاملقدم من قرض على ال
(7)

الدولة املضيفة املقدم من قرض بدون األقساط املستحقة على ال 2017و = جمموع امليزانية املعدلة لعام ماليني يور  7.2 
املستحقة على القرض الفائدة بدون  2016مليون يورو مطروحا منه  جمموع امليزانية  املعدلة لعام  144.6البالغ قدره 

  مليون يورو. 137.39لغ قدره االبضيفة لدولة املمن ااملقدم 
(8)

املضيفة الدولة املقدم من قرض األقساط املستحقة على ال بدون ماليني يورو 7.2ة = زيادة يبلغ قدرها يف املائ 5.2 
املقدم رض على القاملستحقة الفائدة بدون  مليون يورو 137.39البالغ قدرها  2016مة على امليزانية املعتمدة لعام مقسو 

 ضيفة.من الدولة امل
 مليون يورو. 2.65يورو مطروحا منها مليون  147.25 =مليون يورو 144.6 ( 9)
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 مليون يورو 1.21 جتديد موارد صندوق الطوارئ
 مليون يورو 145.81 2017لعام  الشرتاكات املقررةا موعجم

 االشتراكات تسديد  حالة -2

 من حيث: (الثاين املرفق) 2016أيلول/تسبتمرب  15 يفاالشرتاكات  حالة اللجنة اتستعرضت -16
 يورو؛ 136 585 100البالغ قدرها  2016ة املعتمدة لعام االشرتاكات املقررة للميزاني )أ( 

 .  2015يف عام  يورو 2 185 719غ قدرها الفائدة املستحقة على القرض البال )ب(

ق وصندو وأشارت اللجنة إىل ضرورة مشاركة مجيع الدول األطراف يف امليزانية العادية للمحكمة  -17
حصتها مشاركة الدول األطراف اليت اختارت عدم تسديد وصندوق الطوارئ، وضرورة رأس املال العامل 

 املضيفة.املقدم من الدولة  قرضالملباين الدائمة للمحكمة "دفعة واحدة" يف الفائدة املستحقة على يف ا
يف املائة( من االشرتاكات  13.1يورو ) 17 879 500 : الحظت اللجنة أنامليزانية العادية -18

وبلغت يورو غري مسددة حىت اآلن.  136 584 295البالغ قدرها  2016عام ة لميزانية املعتمداملقررة لل
يف املائة  94والحظت اللجنة أن  يورو. 15 950 851 االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة

 .(10)من االشرتاكات غري املسددة منذ أكثر من عام واحد ختص اثنني من املشاركني الرئيسيني
ن السنوات عالطوارئ  لتجديد موارد صندوقبلغت االشرتاكات غري املسددة  :رئندوق الطواص -19

 يورو. 5 746السابقة 
كل دولة طرف جيوز لّكرت اللجنة بأنه كان ذ : لمباين الدائمةضيفة لاملالدولة من  القرض املقدم -20

قرض تسديد اليف شاركة ة أو املدفعة واحداملباين الدائمة  تشييدتكاليف  يفحصتها  بني تسديدأن ختتار 
املباين  تشييدصتها يف دولة طرف ح 62وتسددت . لتغطية هذه التكاليف من الدولة املضيفةاملقدم 

 يف األجل احملدد.أو جزئيا  الكامل ب الدائمة دفعة واحدة
 2016 تسبتمربأيلول/ 15وبلغت الفائدة غري املسددة على القرض املقدم من الدولة املضيفة يف  -21

اللجنة والحظت يورو هذا العام(.  327 805يورو عن السنة املاضية و  99 355يورو ) 427 160
على القرض املقدم من الدولة  يف الفائدةاشرتاكاهتا سدد دول األطراف مل تمن ال 37 أن مع القلق

فرباير باط/شبالكامل يف اليوم األول من شهر  األقساطبدفع . وملا كان على احملكمة التزام قانوين املضيفة
على تلك تشغيل لتغطية مدفوعات الفائدة املستحقة الموال أاتستخدام اضطرت احملكمة إىل من كل عام، 

يف عمل التعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية الالزمة لسري أدى ذلك إىل األطراف. و  الدول
تسديد الفائدة على احملكمة، ليس  عندما تسيتعني 2017يف عام سألة خطورة هذه املوتستزداد احملكمة. 

 . أيضا أصل الدينجزء من يف تسديد البدء ، ولكن حسبف
امليزانية العادية وصندوق  مبا يف ذلك االشرتاكات يف ،جمموع االشرتاكات غري املسددةبذلك وبلغ  -22

تسبتمرب أيلول/ 15يورو يف  34 163 902 املضيفة املقدم من الدولةقرض الوالفائدة على  الطوارئ
دد. وقد يؤدي عدم الوقت احمل يفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد. 2016

محكمة. ة للاليوميباألعمال  خطريبشكل إىل اإلخالل املتعلقة بتسديد االشرتاكات لتزامات وفاء باالال
،  صندوق رأس املال العاملإىلاللجوء إىل تسديد حىت هناية العام، العدم إذا اتستمر وقد تضطر احملكمة، 

 .السيولة يف النقص ملواجهةافيا كرصيد الصندوق  وقد ال يكون 

                                                           
(10)  

ICC-ASP/15/12 ، 55الفقرة. 



  ICC-ASP/15/20 

374  20-A-111116 

وذلك  في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد اللجنة جميع الدول األطراف  توحث -23
 من النظام المالي والقواعد 6-5قاعدة ، وفقا للطوال العاملمحكمة في اكافية أموال  وجود ضمان ل

مرة  كاملبال هااشتراكاتالدول األطراف التي لم تسدد إخطار المحكمة إلى وطلبت اللجنة  .المالية
بالتزامها  2016 في تشرين الثاني/نوفمبر التي ستعقد للجمعية  مسة عشرةاالخدورة قبل الأخرى 
رئيس الجمعية تناول ي بأن السابقة توصيتها إلى اللجنة أشارت ذلك، على وعالوة .بالدفع

كلما  للمحكمة مسددة غير استحقاقاتعليها مع الدول التي هذه المسألة  المحكمةب ولونالمسؤ و 
 .معها ثنائيةلقاءات أجريت لهم 

 التي عليها متأخراتالدول  -3

 15 يف تسديد اشرتاكاهتا عنمتأخرة كانت  األطراف الدول مندولة  12 أن اللجنةالحظت  -24
 .(11)112من املادة  8وفقا للفقرة  للتصويت مؤهلة غري وأهنا أصبحت بالتايل 2015أيلول/تسبتمرب 

الذي يلزم  األدىن باحلد 2016نيسان/أبريل  8 يفاألطراف  لدولا أَبلغت األمانة أن اللجنة والحظت
باإلجراء املعمول به لعدم و  األتساتسي روما نظام من 112 املادة من 8 الفقرة تطبيق لتجنب دهيسدت

متأخرات  التي عليها األطراف الدول جميع قومت بأن اللجنة أوصتو  .التصويتيف  قاحل فقدان
 األطراف الدولإخطار  األمانةإلى  وطلبت. ممكن وقت أقرب في المحكمة مع احساباته تسويةب

مع  ،التزامها بالدفعب خامسة عشرة للجمعيةال دورةالانعقاد  قبل مرة أخرى اتمتأخر التي عليها 
 .ستقرار المالي للمحكمةلالو  لميزانيةمية لالشتراكاتها من أهإبراز ما 

 2017 لعام المقترحة البرنامجية الميزانية في النظر  -4

 العرض والتحليل الكلي  )أ(

 .(13)ا هلاوتصويب (12)2017تلقت اللجنة امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  -25
مليون يورو، مما  135.35مببلغ  2016النفقات املتوقعة لعام  تقدروفيما يتعلق باألداء املايل،  -26

مليون يورو، مبا يف ذلك  139.59اليت يبلغ قدرها  2016يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام  97ميثل 
البالغ  2017. والحظت اللجنة أنه مبقارنة ما تسلف بامليزانية الربناجمية املقرتحة لعام (14)مدفوعات الفائدة

  يف املائة(. 7.63مليون يورو )أو  10.65دة يف املوارد تكون الزيامليون يورو،  150.24رها قد
يزانية مبتعلق ت 2016لعام اللجنة أن بعض النفقات املدرجة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة الحظت و  -27

النفقات  ، مثل2017عام لة املقرتحة يف امليزانية الربناجميال يلزم اعتماد موارد هلا العام فقط، وبالتايل ذلك 
املباين كتب مدير مشروع يورو، والنفقات املتعلقة مب 952 200ها البالغ قدر إجيار املباين املؤقتة املتعلقة ب
نتهاء املشروع، يورو نظرا ال 438 300البالغ قدرها شروع نتدبني للعمل باملوموظفي احملكمة املالدائمة 

أن اللجنة  غرييورو.  1 390 500. ويبلغ جمموع هذه النفقات فل االفتتاححب املتعلقةنفقات فضال عن ال
 .عامأي يف نفقات غري متكررة أكدت أنه ميكن وجود 

                                                           
ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن تسداد اشرتاكاهتا من نظام روما األتساتسي، " 112من املادة  8وفقا للفقرة  (11) 

حملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة املالية يف تكاليف ا
  عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها".

 
(12 )

ICC-ASP/15/10 . 
 (13)

ICC-ASP/15/10/Corr.1  . 
 (14)

ICC-ASP/15/11  5، الفقرة. 
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يف النفقات املتعلقة زيادة الط األتساس ملقارنة إىل اخنفاض خالنفقات غري املتكررة وتؤدي هذه  -28
 .(15)مليون يورو 135.99إىل  2017لعام  ةقرتحامل يةربناجماليزانية يف املة للمحكمة رئيسيألنشطة البا

األرقام بيف املائة، أو  8.2بلغ ت 2017 لعام يف امليزانية الربناجمية املقرتحةاحلقيقية ولذلك فإن الزيادة 
 .خط األتساس املعدلبناء على مليون يورو،  11.25 املطلقة

في وثيقة الميزانية بوضوح تمييز ي الينبغفي هذا الصدد، أعربت اللجنة عن رأي مفاده أنه و  -29
بين ميزانية المقارنة ستكون بدون هذه المعلومات، و والنفقات المتكررة. النفقات غير المتكررة بين 
يتم فيها إدراج النفقات غير االعتياد على الميزنة بطريقة وسيؤدي ذلك إلى للغاية،  ةصعبوآخر عام 

 .إلى الشفافيةذلك ، ويفتقر المقبلة أساس الميزانية خطفي تلقائيا المتكررة 
املعدالت و  2016 لعام املتوقعةيف النفقات التحليل الكلي، نظرت اللجنة أيضا ويف إطار  -30

تحليل ب عد ذلكبقامت ، و (16)2016إىل عام  2011من عام  مجيع الربامج الرئيسيةيف لتنفيذ املتوتسطة ل
 .الزيادات املقرتحة يف ضوء هذه املعلومات

ماليني يورو، مث  6.84حيث بلغت قلم احملكمة، وكانت الزيادة الرئيسية يف الطلب املقدم من  -31
 0.8مليون يورو، مث يف اهليئة القضائية، حيث بلغت  3.05، حيث بلغت ةالعام ةكتب املدعييف م

يادة الز وتقل . يورو مليون 0.6الصندوق االتستئماين للضحايا، حيث بلغت  أمانةمليون يورو، مث يف 
 مليون يورو. 0.25عن لربامج الرئيسية بقية ااملطلوبة ل

زيادة  املوارد إىل  جتاهالاتالحظ أيضا ، للمحكمة األنشطة القضائيةبزيادة علما وإذ حتيط اللجنة  -32
كرر اللجنة تاملوظفني. ويف هذا السياق، نفقات يف السنوات األخرية، التسيما فيما يتعلق ببانتظام املطلوبة 

من احملكمة  اتيف االعتبار قدر  ةللميزانيات املقبلة، آخذ غالف وضعيتها بأن اجلمعية قد ترغب يف توص
مع التكامل على أتساس مبدأ وحقيقة أن احملكمة أنشئت  ،املباينحمطات العمل يف و  عدد القضاةحيث 

 .القضائية الوطنيةالواليات 

 الربامج الرئيسية  (ب) 

 اهليئة القضائية  :لاألو  الرئيسي الربنامج  ‘1’

مما يورو،  13 243 700ما جمموعه  2017لعام  األول الرئيسي للربنامج امليزانية املقرتحةتبلغ   -33
البالغ قدرها  2016 لعام املعتمدة مليزانيةبا يف املائة( مقارنة 6.5) يورو 813 100 قدرها بلغي زيادةميثل 
 يورو. 12 430 600

 القضاة أجور

ه الزيادة مرجعها النفقات املتصلة هذ من( املائة يف 71)يورو  580 900 أن لجنةال حظتوال -34
يورو )من  26 270 واحد لقاض األتساتسي الراتب يف املقرتحةالسنوية  زيادةوتبلغ ال. قاضيا 18 بأجور
ذلك من زيادة يف املدفوعات املتعلقة  على يرتتبيورو( مع ما  206 270يورو إىل   180 000

 .تملعاشابا
                                                           

  يورو(. 1 390 500 -يورو  137 390 100) 2016ملعتمدة لعام ية اجمامليزانية الربنا (15) 
للتغيري(:  2016)ختضع النفقات املتوقعة لعام 2016-2011املعدالت املتوتسطة للتنفيذ يف الفرتة  فيما يلي توزيع  (16) 

املائة للربنامج الرئيسي  يف 98.27يف املائة للربنامج الرئيسي الثاين؛ و 97.32يف املائة للربنامج الرئيسي األول؛ و 94.48
يف املائة  89.75يف املائة للربنامج الرئيسي اخلامس؛ و 95.05يف املائة للربنامج الرئيسي الرابع؛ و 92.5الثالث؛ و

-يف املائة للربنامج الرئيسي السابع 99.83؛ و1-يف املائة للربنامج الرئيسي السابع 79.73للربنامج الرئيسي السادس؛ و
 .6-يف املائة للربنامج الرئيسي السابع 97.2؛ و5-املائة للربنامج الرئيسي السابعيف  52.63؛ و2
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 احملكمة لقضاة والتعويضات اخلدمة شروط"تستعرض اجلمعية  ،ICC-ASP/3/Res.3ووفقا للقرار  -35
 املتحدة لألمم العامة اجلمعية اتستعراضوقت يكون فيه ذلك ممكنا عمليا عقب  أقرباجلنائية الدولية يف 

 .(17)شروط خدمة القضاة يف حمكمة العدل الدولية"
  :ما يلي للجنةاالحظت  الصدد، هذا ويف -36

يف  قضاةالو  الدولية العدل حمكمة أعضاءتضمنت رواتب  ،2007 ينايركانون الثاين/  نذم )أ(
 يفو . هولندااحملدد للعمل يف  قرامل تسويةمضاعف  معالسنوي  األتساتسي الراتباألخرى  الدولية احملاكم

يف كل  املعيشة تكاليف يف الفاالخت" قرامل تسوية"تعكس  صايف،الراتب ال" األتساتسي الراتب"يعين  حني
 مرتباتختتلف  ولذلك. السائدة احمللية ألوضاعا أتساس على شهريا احتديثه ويتم عملمركز من مراكز ال

 .ضاعف تسوية مقر العململ تبعاو تقل أقد تزيد و  شهر،كل  القضاة
دخال عدم إ A/68/188من تقريره  47واقرتح األمني العام لألمم املتحدة يف الفقرة  )ب( 

تعديالت على نظام األجور احلايل ألعضاء حمكمة العدل الدولية، والقضاة اآلخرين، والقضاة املخصصني 
للمحكمة الدولية ليوغوتسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وآلية تصريف األعمال املتبقية 

الراتب األتساتسي  70/244لألمم املتحدة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني. وحيدد قرار اجلمعية العامة 
يورو(،   154 815دوالر أمريكي ) 172 978السنوي الذي ينطبق على قضاة احملاكم الدولية مببلغ 

نقطة، وبالتايل يكون جمموع املرتب وفقا  31.0ويبلغ مضاعف تسوية مقر العمل احملدد للعمل يف هولندا 
 .((18(يورو 202 808كي )دوالر أمري 226 601لقرار اجلمعية العامة 

يورو  180 000مقداره  ثابت مبلغ على لقضاةمرتبات ا نظام يقوم احملكمة، حالة يفو  )ج(
 .العمل مقر تسويةومضاعف  األتساتسي الراتببني  متييز هناك وليس السنة،يف 

ال  االعتبار، يف للقضاة السنوي األجر حلساب املستخدمة الطرق اختالف أخذ معو  )د(
 حمكمة بني مرتبات القضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية ومرتبات القضاة يف كامل بشكل اذاةميكن احمل

واحملاكم الدولية األخرى ألن الراتب األتساتسي للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية يزيد مبقدار  الدولية العدل
 األتساتسي الراتب حماذاةين وتستع. الدولية العدل حمكمة يف للقضاة ألتساتسيالراتب ا ىيورو عل 25 185

ختفيض  ايضمن الدولية العدل حمكمةيف  قضاةاألتساتسي لل راتبال معاجلنائية الدولية  احملكمةيف  للقضاة
 اجلنائية الدولية. احملكمةرواتب القضاة يف 

للهيئة القضائية يتفق مع األجر السنوي للقضاة يف احملاكم  املطلوب املبلغوتسلم اللجنة بأن  -37
 السنوي ألجر. وخلصت اللجنة إىل أنه ينبغي أن تنظر اجلمعية يف مسألة ا2016ولية األخرى يف عام الد
وأنه يلزم  ،فحسب املواردقضاة باعتبارها من املسائل املتعلقة بالسياتسة العامة وليس من املسائل املتعلقة بلل

 رتبات اخلاص بالقضاة.امل نظام راجعةات ملإجراءلذلك 
 :احملتملني التاليني يارينى اللجنة أن اجلمعية قد ترغب يف النظر يف أحد اخلتر  ،عليهو  -38

 ؛اجلمعية الذي حددته السنوي الراتب تعديل )أ(
 .االتستعراض هلذا زميناتستعراض نظام املرتبات بصفة دورية، مع وضع حد  )ب(

، مع أخذ ضاةلقاخلدمة ل شروطوتستتطلب أي تعديالت أيضا القيام باتستعراض شامل جلميع  -39
 ألي قرار يف االعتبار. امليزانيةعلى  املرتتبة اآلثار

 املتصلة باملوظفني غري النفقات املتصلة باملوظفني والنفقات
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أن جمموع وظائف املساعدة املؤقتة العامة  2016 عام يف تافرتض احملكمة أن اللجنة الحظت -40
لكل  3-/ف2-ف برتبة قانوين موظف 2.5يبلغ  مبعدلبدعم احملاكمات األربع  سمحاملطلوبة تسي
في المحاكمات  القضائية المتوقعة المتعلقة بالتطورات لالفتراضات دراسة دقيقة وبعدحماكمة. 

، توصي اللجنة الجمعية بالموافقة على الموارد المطلوبة 2017والمتهمين األربعة في عام  الثالث
 لما يلي:

شهرا لكل منهما )المساعدة المؤقتة  12 دةللعمل لم 3-فبرتبة  قانونيانموظفان  )أ( 
 العامة(؛

شهرا )المساعدة  84لمدة  للعمل 2-/ف1-ف برتبة قانونيين معاونينموظفين  8 )ب(
 المؤقتة العامة(؛

المكلفين بأنشطة  2-استمرار الموظفين من فئة المساعدة المؤقتة العامة برتبة ف )ج(
 محددة.

أماكن العمل  التستئجار املطلوبة العامة التشغيل نفقات يف السنوية الزيادة اللجنة الحظتو  -41
ملكتب  املطلوب املبلغوزاد . األخرية السنوات يف نيويوركيف  تصالالا مكتب تشغيل تكاليفوالزيادة يف 

 جياراإل عقدوانتهاء كتب يقع به امل يالذ بىاملنتيجة لتغيري مالك  2017يف عام  نيويوركيف  تصالالا
 نيويورك مدينة يف مكتبمكان مناتسب لل إجيادوتسلمت اللجنة بصعوبة . 2017 أبريليسان/ن يفاجلديد 

 .تصلة بذلكامل التكاليفوب
إلى  وتطلب اإليجار، مدفوعاتل نة الجمعية بالموافقة على الزيادة المطلوبةوتوصي اللج -42

ال في نيويورك في إبالغها بالخطة المقرر اتباعها الستئجار مكان مناسب لمكتب االتص المحكمة
 .والعشرين الثامنة في دورتها 2018عام 
 الميزانية وتوصي اللجنة بالموافقة على ميزانية التدريب في البرنامج الرئيسي األول بمستوى -43

 .2016 لعام المعتمدة

 امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي األول

األول  الرئيسي للبرنامجالمقترحة  صليةاألالميزانية  في تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و  -44
يورو، رهنا بقرار الجمعية بشأن الزيادة المطلوبة في مرتبات  105 700يبلغ مجموعها 

يورو. وتوصي الجمعية بالتالي بالموافقة على ما  580 900واستحقاقات القضاة البالغ قدرها 
 مليون يورو للبرنامج الرئيسي األول. 13.14مجموعه 

 ةالعام ةاملدعي مكتب: الثاين الرئيسي نامجالرب   ‘2’

مما ، يورو 46 280 200 ما جمموعه 2017الثاين لعام  الرئيسي للربنامج امليزانية املقرتحةبلغ ت -45
البالغ قدرها  2016 لعام امليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة(  7يورو ) 3 046 500يبلغ قدرها زيادة  ميثل

  يورو. 43 233 700
يورو،  42 600 000بنحو  2016يف عام النفقات املتوقعة ، ُقّدرت ألداء املايلوفيما يتعلق با -46 

والحظت يورو.  43 233 000البالغ قدرها  2016 لعام يف املائة من امليزانية املعتمدة 98.5مما ميثل 
و(، تبلغ الزيادة يف املوارد يور  46 280 200) 2017 لعام امليزانية املقرتحةاملبلغ بهذا ه مبقارنة اللجنة أن

 .(يف املائة 8.6و يورو )أ 3 680 200
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: التالية االفرتاضاتيف تقدير املوارد املطلوبة على مكتب املدعية العامة اعتمد ، 2017عام ويف  -47
، )أ( ةلثانيالقضية ا -)مجهورية أفريقيا الوتسطىنشطة تستة حتقيقات و تسع حاالت، دراتسات أولية، و تسع 

 ،(دارفور )السودانالقضية الثانية، و  -، وكوت ديفوار )ب(القضية الثانية  -ية أفريقيا الوتسطىمجهور و 
 .نيهنائيني اتستئنافة للمحاكمات، و فرقأثالثة ، و إىل حني القبضقضايا معلقة تسع (، و وجورجيا، 3-وليبيا
إىل  2017 ة لعاماملقرتحاتستند يف ميزانيته الربناجمية مكتب املدعية العامة وأٌبلغت اللجنة بأن  -48

القائمة على ، 2018 -2016  للفرتة كتب املدعية العامةاخلطة االتسرتاتيجية ملمنطلقني مرتابطتني مها 
عام يف املوارد من  مكتب املدعية العامةالحتياجات واقعي و حقيقي وتقييم جم األتساتسي"، احلمنوذج "
2017(19). 

لتحديد التوقعات تسي" قد يكون أداة مفاهيمية مفيدة "احلجم األتساأن منوذج لجنة ال الحظتو  -49
تقييم دقيق لالحتياجات الفعلية  على 2017لعام املطلوبة املوارد لكن ينبغي أن تعتمد و وضع امليزانية، و 
 .2017يف عام ألداء أعماله  كتب املدعية العامة مل

ا يف ذلك حالة أو قضية بدقة، مباللجنة أنه ينبغي أن تقوم مجيع أجهزة احملكمة بتحليل كل  وترى -50
املوارد املطلوبة يف  اقرتابإىل هذا النهج كل جهاز على األجهزة األخرى. وتسيؤدي مثل تأثري أنشطة  
"احلجم قياتسي مثل منوذج بدال من تضخيم امليزانية بتطبيق منوذج  االحتياجات الفعليةامليزانية من 

 ".األتساتسي

 مسببات التكاليف

القائمة األخرى من  تكاملةملا ةفرقاأليف جورجيا وتعزيز نشط املتصل باحلالة ق الالتحقييعترب  -51
 مكتب املدعية العامةبأن اللجنة أُبلغت و . 2017عام لمليزانية املقرتحة للتكاليف يف االرئيسية املسببات 

تداعية على املألنشطة املخصصة لتستخدام املوارد املتاحة عن طريق إعادة توزيع املوارد بذل جهودا ال
 .نشطة واحملاكماتالتحقيقات ال

ما  2016طلب املكتب من صندوق الطوارئ يف عام ورجيا، وفيما يتعلق باحلالة املتصلة جب -52
يورو  424 000و (20)يورو للمساعدة املؤقتة العامة 1 420 600يورو ) 1 844 600جمموعه 

 .للتكاليف غري املتصلة باملوظفني(
 1 885 000وظيفة ثابتة ) 18من أجل متويل  2017مليون يورو لعام  4.5وطلب املكتب  -53

حمققا ومرتمجا شفويا وموظفا للتحقيقات يف إطار املساعدة املؤقتة  20يتكون من  المتكام افريقيورو(، و 
يورو لتغطية  685 000يورو(، وتكاليف غري متصلة باملوظفني يبلغ قدرها  1 931 000العامة )

 .جورجيادعية العامة يف عمليات مكتب امل
املطلوبة التقديرات التالية فيما يتعلق باملوارد  2017وتضمنت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام   -54

 األخرى: النشطة تحقيقاتلل
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 احلالة
التكاليف املتصلة 

 باملوظفني
التكاليف غري  املتصلة 

 جمموع التكاليف باملوظفني
 يورو 2 767 400 يورو 340 000 يورو 2 427 400  (أ)القضية الثانية  -مجهورية أفريقيا الوتسطى
 يورو 3 520 400 يورو 535 000 يورو 2 985 400 (ب) ةلثانيالقضية ا -مجهورية أفريقيا الوتسطى

 يورو 3 969 900 يورو 575 000 يورو 3 394 900 القضية الثانية -كوت ديفوار 
 يورو 2 885 800 يورو 90 000 يورو 2 795 800 السودان، دارفور

 يورو 2 338 600 يورو 300 000 يورو 2 038 600 3-ليبيا
 يورو 4 501 000 يورو  685 000 يورو 3 816 000 جورجيا

قدرات هتدف إىل زيادة  2017لعام كتب املدعية العامة امليزانية املقرتحة ملأن الحظت اللجنة و  -55
(. ومن 2016 بعام مقارنةنشط  حتقيق 1.5تبلغ ات نشطة )بزيادة ستة حتقيقإلمكان القيام بالتحقيق 

 جديدةوظائف  طلبنتيجة ل 2017كلفة يف عام احلاالت تأكثر احلالة يف جورجيا املتوقع أن تكون 
 .امدارفور وليبيا( زيادة كبرية يف املوارد املخصصة هلأخريان ) ناحالتللمساعدة املؤقتة العامة، وتستشهد 

الكافية على ما يبدو باملرونة مكتب املدعية العامة على الرغم من متتع للجنة أنه اوالحظت  -56
فإنه يلتمس موارد إضافية ، مكتبللارد املتاحة بالفعل لتلبية األولويات احلالية والناشئة توزيع املو  عادةإل

 .ةيدجدحالة لتلبية احتياجات  2017( لعام للمساعدة املؤقتة العامة جديدةجديدة )وظائف 
للحالتين  ةالعام ةالمدعيمكتب االفتراضات التي قدمها أحاطت اللجنة علما بفي حين و  -57

االستخدام أن يرصد بشكل وثيق  مكتب المدعية العامةإلى  طلبفإنه يدارفور وليبيا، المتصلتين ب
في المتاحة لقدرات األكثر كفاءة وفعالية لضمان االستخدام من أجل الفعلي لقدرات التحقيق 

 .مكتبال
 2017لعام امليزانية املقرتحة أن  مكتب املدعية العامة ه يف حني يؤكدأنوالحظت اللجنة أيضا  -58

فإنه يبدو أهنا كافية "، األتساتسي جماحلنموذج "لملوارد املطلوبة من ا ىاملتوختوى يست كافية لتلبية املسل
املتصلة الة احليف و . ماليني يورو 3.6إىل حد بعيد لتشكيل فريق متكامل معياري تقدر تكلفته بنحو 

بيد أن اللجنة الحظت أن . للتحقيق "احلجم األتساتسي" لتشكيل فريق متكاملامليزانية  ورجيا،  جتاوزتجب
من  على أتساس احتياجات العمل الفعلية املتوقعة لكل نشاط حتليل االحتياجات من املوارداألهم هو 

 .قياتسي نموذجبالتحقيق، وليس باملقارنة أنشطة 
طُلبت الوظائف اإلضافية التالية يف ، وتعزيز األفرقة األخرى ورجياوفيما يتعلق باحلالة املتصلة جب -59

 :2017إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام 
وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل( يف قسم اخلدمات، تشمل اثنني  10.7وظيفة ) 11 )أ(
ن جلمع املعلومات ي مساعدني، وموظف2-ف برتبةدة البيانات ، ومنسق لقاع3-فبرتبة  من املرتمجني

مساعد  ، ومخسة موظفني مساعدين معنيني مبعاجلة البيانات، وموظف1-فبرتبة  واألدلة
 ؛للكشف/التقصي عن املعلومات

موظف تشمل التحقيق، شعبة  ( يفوظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل 16.5وظيفة ) 17  ب()
 تصوير الرقميللوموظف ، 3-برتبة ف الشرعيلقسم الطب موظف و ، 4-ف بةبرتالشرعي  لقسم الطب

 تسرتاتيجيات احلمايةالمساعد (، وموظف 2-ف) احلماية اتيجياتالتسرت ، وموظف معاون ، 3-فبرتبة 
يف حاالت خاصة )خ ع  لتحقيقلمساعدين ، وأربعة موظفني 3-فبرتبة  ثالثة حمققنير أ(، و -)خ ع 

 ؛للتحليالتمساعدين ، وأربعة موظفني 3-برتبة ف وحمللر أ(،  -
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من  تشمل اثننييف شعبة املقاضاة،  وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل( 2.82وظائف ) 3 )ج(
 . 2-فبرتبة ، وحمام لالتستئناف (3-واآلخر برتبة ف 4-أحدمها برتبة ف) احملامني للمحاكمات

ضوء النمط السابق لإلنفاق، فضال ولم تعترض اللجنة على الموارد المطلوبة. بيد أنه في  -60
عن الوقت الالزم لتعيين موظفين جدد، الذي يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، رأت اللجنة أنه 
يمكن لمكتب المدعية العامة أن يستوعب جزءا من الزيادة في التكاليف، وأوصت بتخفيضات في 

 .يورو 626 500وعها  ميزانية المكتب المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة يبلغ مجم

 الوظائف حتويل

الشروط مع المساعدة المؤقتة العامة  من وظائفوظيفة  78المقدم لتحويل القتراح يتفق ا -61
ووجودها منذ بشكل مستمر، ى الوظيفة االحتياج إلالتحويل ) التي وضعتها اللجنة للموافقة على

هذه  تحويلبالموافقة على لجنة الأوصت و (. مشغولة حالياأن تكون و ، ثالث سنواتأكثر من 
يف هذا الصدد أيضا  الحظت اللجنةو  الوظائف الثابتة.عدد كبيرة في الزيادة ال مع مالحظةالوظائف، 

يف املائة يف  10غور البالغ معدل الشيورو والناجتة عن  799 400أن الوفورات يف التكاليف البالغ قدرها 
 .املقرتحةيف امليزانية تدخل فعال الوظائف الثابتة 

أن وظائف املساعدة املؤقتة العامة املقرتح حتويلها كانت الوقت، الحظت اللجنة نفس ويف   -62
ع اتستمرار مدائما، ولكن وجدت االت، وظائف متصلة حبوظائف مؤقتة و مطلوبة يف األصل باعتبارها 

املؤقتة العامة. وواجهت  املساعدةيف حاجة إىل حالة أو قضية جديدة ، القضاياالزيادة يف عدد احلاالت و 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة  78 لااقتفاء أثر املربرات األصلية إلنشاء الوظائف اللجنة صعوبة كبرية يف 
 .ئهاإنشاوكيفية اتستخدامها  بعد 

الميزانية بالمتعلقة معلومات قدم اليأن مكتب المدعية العامة إلى لذلك، طلبت اللجنة و  -63
 حالةبالمساعدة المؤقتة العامة المطلوبة في إطار وظائف الها "ربط" كل وظيفة من يتم في طريقةب

توصيات  يسيرلتوفير الشفافية الالزمة لتمؤقتة معينة )مهام( أو مهمة  )قضايا( أو قضية )حاالت(
، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أخرى المقدمة إلجراء تحويالتطلبات الالميزانيات أو بشأن اللجنة 

 لمستقبل.في ا

ملكتب. احملرز يف اجمموعة من مؤشرات األداء لرصد وإدارة التقدم مكتب املدعية العامة ووضع  -64
يف حني ال الكفاءة، من كاتسب إىل املمباشرة للمكتب األهداف االتسرتاتيجية  نم 8و 3ويشري اهلدفان 

عبة وتستهدف ش. يةالفرعمستوى الربامج يوجد إال مؤشر واحد فقط لقياس املكاتسب من الكفاءة على 
من خالل إدارة املكتب بطريقة حمرتفة  2017يف املائة يف عام  1حتقيق زيادة يف الكفاءة تبلغ التحقيق 

مكاتسب يف إىل أهنا حققت  2017 املقرتحة لعام يف امليزانية شعبة التحقيقأشارت فة وفعالة. و اشفو 
، وأن من املتوقع أن حتقق مكاتسب 2015عام يورو( يف  264 000يف املائة )أو  1.66تبلغ الكفاءة 

وترى اللجنة أنه . (21)2016يورو( يف عام  178 000يف املائة )أو  1يف الكفاءة تبلغ على األقل 
أن لجميع الشعب و أرقاما مستهدفة للمكاسب من الكفاءة مكتب المدعية العامة ينبغي أن يحدد 

 .المقبلة ةترحمقتشير إلى هذه األرقام بوضوح في الميزانيات ال
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 الضيافة

إلى حين القيام بفحص كامل للميزانية المطلوبة للضيافة في دورتها التاسعة والعشرين،   -65
مستوى الميزانية بفي البرنامج الرئيسي الثاني المطلوبة يزانية الضيافة توصي اللجنة بالموافقة على م

 .2016 في عام المعتمدة

 الرئيسي الثاينللربنامج  امليزانية املوصى هبا

ثاني ال الرئيسي للبرنامجالمقترحة األصلية  الميزانية في تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و  -66
 45.64بالموافقة على ما مجموعه  بالتاليوتوصي الجمعية ألف يورو.  631.5يبلغ مجموعها 

 .لثانيمليون يورو للبرنامج الرئيسي ا

 كمةقلم احملالربنامج الرئيسي الثالث:   ‘3’

زيادة ، مما ميثل يورو 79 603 000ما جمموعه  2017لعام احملكمة قلم امليزانية املقرتحة لتبلغ  -67
 البالغ قدرها  2016 لعام امليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة(  9.4يورو ) 6 843 800يبلغ قدرها 

 يورو. 72 759 200
قلم أجل إعادة تنظيم لمراجعة من ل امشروعوضع قلم احملكمة  ،2015و 2014ويف عامي  -68

قلم احملكمة يف متكني قلم احملكمة من العمل مبزيد من . ويتمثل اهلدف العام من إعادة تنظيم احملكمة
بني األجهزة  لتنسيقللمشروع ختفيف بنية القلم مع زيادة امن األولويات الرئيسية الكفاءة والفعالية. و 

 .اإلنتاجمزيد من الكفاءة و على تشجيع الاملوارد و زيع تو  يفاملختلقة من أجل زيادة املرونة 
يف السنوات التقوميية الثالث املاضية.  ةاالتستخدام الفعلي لقاعات احملكمبدقة يف للجنة ونظرت ا -69

حماكمات نشطة يف عام تست ، و 2013الحظت أن احملكمة عقدت أربع حماكمات نشطة يف عام و 
مل اليت اتستخدمت فيها القاعات يام األعدد ، وأن 2015عام يف نشطة ومخس حماكمات ، 2014

، 2016ه يونيحزيران/ 30كانون الثاين/يناير إىل   1 لفرتة من ويف ا. الواحدة يوما يف السنة 129تجاوز ي
 30منها عمل، يوما من أيام ال 123فيما يتعلق باحملاكمات األربع، بلغ عدد جلسات االتستماع املعقودة 

عمل. الأيام يوما من  28بشكل متزامن، يف حني مل تستخدم قاعات احملكمة يف  جلسة اتستماع معقودة
كانت على  2016لعام  مليزانية املعتمدةبارامرتات اافرتاضات و اللجنة أن  وعالوة على ذلك، الحظت

للمحاكمات، وأن الوظائف قاعات ، وثالث تستماعاللسات ايوم عمل جل 465و ،أربع حماكماتأتساس 
على ثالث حماكمات  2017لعام  امليزانية املقرتحةمدت بناء على هذه االفرتاضات. وتعتمد الثابتة اعت

 .عمل جللسات االتستماع يوم 500و
ثابتة وظيفة اقرتاح من االقرتاحات املقدمة إلنشاء كل نظرت اللجنة يف  اخللفية، وبناء على هذه  -70

مراعاة عبء العمل ، مع كل منهاأمهية  لى أتساس عوظائف املساعدة املؤقتة العامة للموافقة على و جديدة 
 .2017 لعام امليزانية املقرتحةاملتعلقة بفرتاضات واال

  معدل الشواغر

 2016باملقارنة بامليزانية املعتمدة لقلم احملكمة يف عام املوظفني املتصلة بتكاليف اخنفضت ال -71
مليون يورو للموارد املتصلة  0.4ظائف الثابتة وماليني يورو للو  3.4ماليني يورو تقريبا منها  3.8مبقدار 

باملساعدة املؤقتة العامة نتيجة لتنفيذ "النهج التدرجيي" يف تعيني املوظفني. ونظرا المتداد عملية التعيني يف 
واتستمرار الزيادة يف امليزانية، اقرتح قلم احملكمة زيادة معدل الشواغر مؤقتا  2017بعض الوظائف  إىل عام 

املتصلة تكاليف تسيؤدي هذا اإلجراء إىل ختفيض ال. و 2017يف عام ئة ايف امل 12إىل يف املائة  10من 



  ICC-ASP/15/20 

382  20-A-111116 

من املتوقع أن يعود بيد أن قلم احملكمة الحظ يف هذا الصدد أن  .يورو تقريبا مليون 0.9باملوظفني مبقدار 
لزم بالتايل اعتماد املوارد وأنه تسيئة( يف املا 10) عاديإىل مستواه ال 2017معدل الشواغر يف منتصف عام 

 .امليزانيات الالحقةاملناتسبة لذلك يف 

معينة أشهر يف واملتوقعة  الفعليةالشواغر بناء على طلب اللجنة، قدم قلم احملكمة بيانا ملعدالت و  -72
 :2016ام من ع

 
كانون الثاين/يناير 

2016 
نيسان/أبريل 

2016 
 متوز/يوليه

 2016 
آب/أغسطس 

2016 
ل/ديسمرب كانون األو 

 )تقديري( 2016
 33 99 109 135 163 الشواغر األصلية
 38 22 21 10 4 الشواغر اجلديدة

 71 121 130 145 167 اجملموع

، 2016ديسمرب كانون األول/ئة يف هناية  ايف امل 12معدل شواغر يبلغ  ويتوقع قلم احملكمة حتقيق -73
. 2015ديسمرب كانون األول/ 31( يف 162/549)يف املائة  29.5بعدما كان معدل الشواغر 

وأن  ،2016 هيوليمتوز/ 31( يف 130/579ائة )امل يف 22.5والحظت اللجنة أن معدل الشواغر بلغ 
 .2016ديسمرب كانون األول/ 31( يف 71/579يف املائة ) 12.3من املتوقع أن يبلغ 

المحكمة أن قلم ت إلى وطلب ةمتفائلأن توقعات قلم المحكمة تبدو حظت اللجنة وال -74
 .الثامنة والعشرين اهذا الشأن إلى اللجنة في دورتهفي  اتقرير أن يقدم حالة بعناية و الرصد ي

  ثابتةالوظائف ال

ألغيت عشر وظائف ثابتة يف املكتب امليداين يف كينيا وطلبت مخس وظائف جديدة لشعبة  -75
يف الذي أنشئ مؤخرا املكتب امليداين يدة بوتتعلق ثالث من الوظائف املقرتحة اجلدالعالقات اخلارجية. 

مساعد ، و 3-فبرتبة  ، وموظف أمن ميداين5 -ف برتبةرئيس مكتب ميداين الذي يتألف من جورجيا، 
كتب املئيس لر  طلب قلم احملكمة وظيفةذلك، عالوة على . و  )مشاركة وجرب الضحايا/ التوعية(ميداين

للمكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوتسطى معاون ميداين أمن وموظف  ،5-ف برتبة أوغندايف امليداين 
 .2-فبرتبة 
اإلضافية حتياجات الالوظائف في ضوء اهذه إنشاء وتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية على  -76

جورجيا وأوغندا المتصلة بحاالت المتطلبات التشغيلية واألمنية للمحكمة في الميدان في لدعم ال
 .لوسطىوجمهورية أفريقيا ا

 املساعدة املؤقتة العامة

 12ملدة  3-برتبة ف وظف قانوينطُلبت وظيفة واحدة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مل -77
يان كاملكتب القانوين )مثاين وظائف(  أن الحظت اللجنة و يف املكتب القانوين ملكتب املسجل.  شهرا

)تسبع السابق  القانونية املشورة خدمات قسمحيل حمل و قلم احملكمة يف أعقاب إعادة تنظيم  مؤخراأنشئ 
-إىل الرتبة ف 2-إحدى الوظائف من الرتبة فمستوى رفع وظيفة إضافية و ب تعزيز املكتب متوظائف(. و 

هلذه الوظيفة يف الوقت احلايل ومل حيدد عبء العمل يف الحظت اللجنة أنه ال يوجد مربر واضح . و 3
 املرحلة االنتقالية.
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عبء العمل في في الزيادات را لتقييم قدرة المكتب القانوني الجديد على استيعاب ونظ -78
، 2016طاقته الكاملة في عام بأن المكتب القانوني لم يستخدم ، و (22)المستقبل بأنها "عالية"

 .3-لموظف القانوني برتبة فلالمطلوبة  وظيفةالبعدم الموافقة على الجمعية اللجنة توصي 

-حسابات معاون برتبة فوظف فة واحدة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملطُلبت وظيو -79
قسم للتغيريات اهليكلية اليت أدخلت على نتيجة  سم املاليةقسم املالية. وأنشئ قيف  شهرا 12ملدة  2

تسمح إعادة تسقسم امليزانية وقسم املالية. و سابق الذي مت تقسيمه إىل قسمني: الاملوحد امليزانية واملالية 
 .تؤدي إىل حتسني األداءحبصر املعى وتسرتكيز على األنشطة املالية بالقسم املالية تنظيم 

بعد إعادة التنظيم عبء العمل في الزيادات على استيعاب قسم المالية ونظرا لتقييم قدرة  -80
تالحظ ، 2017وأنه ال يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في عبء العمل في عام  ،(23)بأنها "عالية"

الجمعية اللجنة توصي ولذلك  في الوقت الحالي، لهذه الوظيفةاللجنة أنه ال يوجد مبرر واضح 
 .2-حسابات معاون برتبة فوظف المطلوبة لم الوظيفةبعدم الموافقة على 

مدير شعبة يف مكتب  2-برتبة فية وارد املؤتسساملنظام ختطيط معين بعاون ملطُلبت وظيفة و -81
توفري أتساليب العمل من أجل تبسيط . وطُلبت هذه الوظيفة ألمتتة و شهرا 12ارية ملدة اإلد اخلدمات

. ، اخلاملوحد املتحدة ألمما نظامل جلديدةاملعين بنظام تساب يف تنفيذ جمموعة عناصر األجر ا الدعم للفريق
ألف يورو،  643.5 قدره يبلغالتعاقدية ويف نفس الوقت، الحظت اللجنة أن املبلغ املطلوب للخدمات 

الزيادة املطلوبة إىل وترجع . 2016عام بيف املائة( مقارنة  44.7)ألف يورو  198.9بلغ تمما ميثل زيادة 
. والحظت اللجنة أن مدير شعبة اخلدمات اإلداريةلنظام تساب يف مكتب  املقرتحإىل التعزيز  حد كبري

يف الزيادات قدرهتا على اتستيعاب أن و شعبة جديدة ناجتة عن مشروع املراجعة  شعبة اخلدمات اإلدارية
 .ة"عالي"طبقا للتقييم عبء العمل يف املستقبل 

ا من أجل تنفيذ اإلدارية مؤقت مدير شعبة الخدماتمكتب  تعزيزإلى الحاجة وأقرت اللجنة ب -82
على الجمعية بأن توافق ، وأوصت الموحد المتحدة ألمما نظامل لجديدةمجموعة عناصر األجر ا

ية التي أنشئت مؤخرا في إطار موارد المؤسسالنظام تخطيط المعني بمعاون الوظف موظيفة ال
 لمدة ستة أشهرالالزمة الموارد تخصيص شهرا مع  12لمدة  2-فة المؤقتة العامة برتبة المساعد

  .اإلدارية شعبة الخدماتالباقية في ستة األشهر التكاليف واستيعاب 
 12اإلدارية ملدة  شعبة اخلدماتيف  4-كمة االلكرتونية برتبة فملدير مشروع احملطُلبت وظيفة و -83

وأشارت اللجنة إىل أنه تسبق طلب هذه الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة كجزء من امليزانية  .شهرا
. ويف ذلك احلني، وافقت اللجنة على هذه الوظيفة ولكنها 2016يف عام شروع املراجعة ملاملقرتحة 

على هذا النحو، كررت اللجنة و . 2016يعاب املوارد املطلوبة يف امليزانية املعتمدة لعام ت باتستأوص
 .2017الميزانية المقترحة لعام  في مرة أخرىالموارد  استيعاببوأوصت تها السابقة توصي
االنكليزية واثنتان  )واحدة للغة 3-برتبة ف لمحاكماتلمرتمجني شفويني لثالثة ائف طُلبت وظو  -84

 توفري الدعمل ،يف إطار املساعدة املؤقتة العامةشهرا(  18أشهر لكل منهم )اجملموع  6ملدة  لغة الفرنسية(ل
بوتسكو يف قضية  يف وقت واحدالثالث اليت تستجري اكمات الشفويني الدائمني أثناء احمللمرتمجني ل الالزم

تلبية احتياجات األحداث غري  القضائية. ورأت اللجنة أنه ميكن األحداث غري، وكذلك لبعض نتاغندا
الشفويني مرتمجني بأن توافق اجلمعية على وظيفتني للوأوصت بالتايل القضائية باملرتمجني الشفويني الدائمني 

                                                           
 .2016التقرير الشامل إلعادة تنظيم قلم احملكمة يف احملكمة اجلنائية الدولية"، آب/أغسطس  (22)
  املرجع نفسه. (23)
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مبقدار دة املطلوبة للمرتمجني الشفويني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وبالتايل بتخفيض امل 3-برتبة ف
 تستة أشهر.

يف قسم اخلدمات اللغوية.  شهرا 12ملدة من فئة اخلدمات العامة  ساعد إداريمل طُلبت وظيفةو -85
-، وموظفا برتبة ف3-برتبة فواحدا حاليا، اليت تشمل موظفا على التنسيق القائمة  ةلقدر والواقع أن ا

ى املستو ة لتنظيم وإدارة كافيراجعة،املخالل عملية ، وموظفان من فئة اخلدمات العامة، املعززة من 2
بعدم اللجنة الجمعية توصي و املكاتب امليدانية.  يفللمحاكمات و الشفويني احلايل واإلضايف من املرتمجني 

 .)مساعد إداري( في قسم الخدمات اللغوية ةلجديدوظيفة االموارد المطلوبة للالموافقة على 
 دعمشهرا في قسم  12لمدة ات من فئة الخدمات العامة منسق خدموطُلبت وظيفة  -86

 .موافقة عليهاالبعدم وتوصي الجمعية مبررات كافية لهذه الوظيفة  عدم وجودالدفاع. وترى اللجنة 
في مكتب الميداني للشهرا  12لمدة  2-معاون برتبة فميداني أمن موظف  وطُلبت وظيفة -87

لمدة  3-برتبة فميداني أمن موظف  ه سبقت الموافقة على وظيفةمالي. وأشارت اللجنة إلى أن
وفي . 2017في عام  شهرا 12تستمر لمدة وأنها س 2016إطار ميزانية عام  فيسعة أشهر ت

نشطة ألمنخفض المستوى الضوء مستوى األنشطة المتوقعة في مالي، وعلى وجه الخصوص 
وتوصي الجمعية بعدم الموافقة  2017اللجنة بالحاجة إلى موارد إضافية لعام لم تقتنع التحقيق، 
 .الطلبعلى هذا 

بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والمرونة عن طريق مثال استخدام الموظفين باللجنة وتوصي  -88
تطلع إلى تجديدة، و النشطة األخرى بما يتماشى مع األمراكز العمل على  إعادة توزيع القوى العاملة

بشرية اللموارد اتخطيط في سياق المساعدة المؤقتة العامة  معلومات مفصلة عن استخدامموافاتها ب
 .الثامنة والعشرين في دورتها

استراتيجية إغالق المكاتب إلى المحكمة موافاتها بوعالوة على ذلك، طلبت اللجنة   -89
 افي سياق تخطيط الموارد البشرية في دورته ةتب الميدانياالمكفي األنشطة تخفيض الميدانية و 

 .الثامنة والعشرين

 سفرال 

زيادة يورو  2 246 500البالغ قدرها يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث  للسفراملطلوبة املوارد متثل  -90
. والحظت اللجنة 2016 لعام يف املائة( مقارنة بامليزانية املعتمدة 14.3)يورو  281 900يبلغ قدرها 

قر لغرض العمليات اخلارجية تنفيذ اهليكل اجلديد تسيؤدي إىل اخنفاض عدد بعثات قلم احملكمة من امل أن
تعزيز المكاتب سيؤدي الوقت، نفس وفي يف املائة.  40و 30 ترتاوح بني بنسبةدعم امليداين لوا

شكل ملحوظ. ب المقرإلى انخفاض الحاجة إلى موظفين معنيين بالدعم الميداني في  الميدانية
السفر بقلم المحكمة في ميزانية زيادة تخفيض البأن توافق الجمعية على اللجنة  يوصتلذلك، و 

يورو. وتشمل  139 900، أي بتخفيض يبلغ قدره 2017يورو لعام  142 000غ مستواها ليبل
 .الدورة السادسة عشرة للجمعية حضور إلى نيويورك لهذه الزيادة الموارد الالزمة للسفر 

 احملكمة اتاتستخدام قاع

،  للمحاكمات. ومع ذلك ثالث حماكمات يف قاعتنياللجنة أن من املتوخى إجراء الحظت  -91
مليون يورو تقريبا  0.5يبلغ قدرها موارد إضافية وتسيلزم اتستخدام قاعة ثالثة،  عند ايوما إضافي 60تسيلزم 

 .2017ثالث يف عام القاعات المنوذج للتكيف مع 
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يف السنوات التقوميية الثالث املاضية.  ةاالتستخدام الفعلي لقاعات احملكمبدقة يف للجنة ونظرت ا -92
حماكمات نشطة يف عام تست ، و 2013عقدت أربع حماكمات نشطة يف عام  الحظت أن احملكمةو 

مل اليت اتستخدمت فيها القاعات يام األعدد ، وأن 2015عام يف نشطة ومخس حماكمات ، 2014
، 2016ه يونيحزيران/ 30كانون الثاين/يناير إىل   1 لفرتة من ويف ا. الواحدة يوما يف السنة 129تجاوز ي

عمل، يوما من أيام ال 32مات األربع، بلغ عدد جلسات االتستماع املتزامنة اليت عقدت فيما يتعلق باحملاك
اللجنة أن  عمل. وعالوة على ذلك، الحظتالأيام يوما من  28يف حني مل تستخدم قاعات احملكمة يف 

 يوم عمل 465و ،أربع حماكماتكانت على أتساس  2016لعام  مليزانية املعتمدةبارامرتات اافرتاضات و 
للمحاكمات، وأن الوظائف الثابتة اعتمدت بناء على هذه قاعات ، وثالث تستماعاللسات اجل

عمل جللسات  يوم 500على ثالث حماكمات و 2017لعام  امليزانية املقرتحةاالفرتاضات. وتعتمد 
 .االتستماع

عدد كاف من إىل حيتاجون دائما القانونية األفرقة قضاة و أن العالوة على ذلك، الحظت اللجنة و  -93
هذا أنه ميكن وضع جدول زمين يعين و جللسات االتستماع، التستعداد احملكمة لات عمل خارج قاعالأيام 

 .واحدة باتستخدام قاعة واحدة اتستيعاب أكثر من حماكمةات، وميكن قاعالالتستخدام 
م دقة الوقت المحدد الستخداوفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه ينبغي أن ترصد المحكمة ب -94

 ،الوظائف الثابتةوزيع في هذا الشأن فيما يتعلق بتطلب إلى المحكمة أن تقدم تقريرا ت، و القاعات
القاعات على يرة األجل مؤقتة العامة، والموظفين بعقود قصدة العائف في إطار المساظالو و 

 .الثامنة والعشرين ادورته في 2016و 2015و 2014و 2013وجلسات االستماع في األعوام 

 ولوجيا املعلومات واالتصالتكن 

 1.8قدره يبلغ مبلغا إضافيا  2017 لعاملقلم احملكمة  املقرتحة يزانيةمن مسببات التكاليف يف امل -95
حتسني  إىلاالتستثمارات املقرتحة وهتدف التستثمارات يف إدارة املعلومات وأمن املعلومات. ل يورومليون 

 .ة الشهودإجراءات احملكمة وضمان أمن العمليات ومحاي
يف  تكنولوجيا املعلومات واالتصالبناء على طلب اللجنة، قدم قلم احملكمة بيانا تفصيليا مليزانية و  -96
تركزت مجيع ، كتب املدعية العامةملاملطلوبة اصة أنه باتستثناء املعدات اخل اللجنة . والحظت2017 عام
 5.2يورو، منها  مليون 6.1ما جمموعه د وير قلم احملكمة. يف  يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالتكال

بنود مثل أتساتسا حتت  لالحتياجات غري املتكررةمليون يورو  0.9و املتكررةمليون يورو لالحتياجات 
يف  30حنو يت تشكل واملواد، واألثاث واملعدات، الللوازم التشغيل العامة، وانفقات و ، اخلدمات التعاقدية

أُبلغت اللجنة أيضا بأن قلم قلم احملكمة. و يورو، يف ميزانية مليون  20قدرها  البالغاملائة من بنود امليزانية 
وضع اللمسات لرئيسية الالزمة من اجلهات املعنية املختلفة يف الربامج المع البيانات احملكمة يقوم حاليا جب

 التسرتاتيجية وخارطة طريق مدهتما مخس تسنوات إلدارة تكنولوجيا املعلومات.األخرية 
تستكون من بنود االتستثمار الرئيسية للمحكمة يف  تكنولوجيا املعلومات واالتصالوترى اللجنة أن  -97

السنوات القادمة وأنه ينبغي حتقيق التنسيق واالتساق بشكل وثيق على نطاق احملكمة عن طريق عملية 
توقع احملكمة النظر يف متعددة السنوات يف هذا الشأن. وتاتسرتاتيجية  وضعقبل  بني األجهزةالتآزر اجلارية 

عام يف  تقديرات مفصلة للتكاليفمع  تكنولوجيا املعلومات واالتصالوخارطة طريق شاملتني لاتسرتاتيجية 
يف واألعوام التالية، تتضمنان مؤشرات واضحة لالحتياجات املتكررة واالحتياجات غري املتكررة،  2018

 .2018لعام  لميزانية املقرتحة للمحكمةها لتسياق اتستعراض
تكنولوجيا المعلومات المطلوبة ل زانيةبتخفيض المياللجنة  يوصتفي غضون ذلك، و  -98

يورو، إلى  300 000بمقدار الموظفين( المتصلة ب عناصر غيرال) في قلم المحكمة واالتصال
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تقديرات مع  تكنولوجيا المعلومات واالتصالشاملتين ل وخارطة طريق استراتيجيةحين موافاتها ب
 .2018لعام  لميزانية المقترحة للمحكمةها لاستعراضفي وقت مبكر قبل  للتكاليفمفصلة 

 امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي الثالث

أدناه المتعلقتين بالمساعدة القانونية  186و 185، مع أخذ الفقرتين توصي اللجنةعليه، و  -99
يبلغ مجموعها ثالث ال الرئيسي للبرنامجالمقترحة األصلية  الميزانية في تخفيضاتفي االعتبار، ب

مليون يورو  78.06وتوصي الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه مليون يورو.  1.53
 .لثالثللبرنامج الرئيسي ا

 لربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطرافا ‘4’

 يورو، 2 917 800ما جمموعه  2017م لعامجعية الدول األطراف مانة تبلغ امليزانية املقرتحة أل -100
البالغ  2016 لعام امليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة(  3.9) يورو 109 000يبلغ قدرها يادة ز  مما ميثل
  يورو. 2 808 800قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد املالية  للجنة حجم العمل املتوقع لألمانةا تاتستعرضو  -101
 لعقد الدورة السادتسة عشرة للجمعية.الالزمة ، مبا يف ذلك التدابري هذه املتطلباتوبة لتلبية املطل

 .حاليا أتساليب عملهاتعيد النظر يف أن اجلمعية يف االعتبار أيضا اللجنة وأخذت  -102
حت اليت مس عدالت تنفيذ امليزانيات املعتمدة للربنامج الرئيسي الرابعمباللجنة علما وأحاطت  -103

اتستيعاب املهام اإلضافية غري املدرجة يف امليزانية بيف السنوات األخرية ، مبا يف ذلك  تنفيذ واليتهابألمانة ل
 لربناجمية املعتمدة.تها اميزانيبالكامل أو جزئيا يف 

 أنوظائف املساعدة املؤقتة العامة والحظت اتستخدام بشأن توصيتها السابقة وكررت اللجنة  -104
والتقنية  وضوعيةدمات املقدمي اخلاتستخدمت لتجل األ ةقصري الوعقود التعيني املؤقتة العامة املساعدة 
يف بعض املوظفني فرتات طويلة لؤقت املغياب التغطية لثابتة، مبا يف ذلك الوظائف البعض املتعلقة ب

الوظائف  من توقعها أن يتم فورا ملء العدد الكبيركررت اللجنة بشدة و خاصة بدون مرتب.  اتإجاز 
للفصل الثامنة والعشرين  تهادور في معلومات محدثة موافاتها ب تسنوات، وطلبعدة منذ الشاغرة 
لميزانية عند النظر في اجمعية توصيات الالزمة إلى التقديم اللوظائف و االحتياج إلى هذه افي مدى 
 .2018عام لالمقترحة 

 رابعامليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي ال

 2017ميزانية البرنامج الرئيسي الرابع لعام بالموافقة على الجمعية توصي اللجنة عليه، و  -105
يورو في  109 000، كما توصي بتخفيضات يبلغ قدرها 2016لميزانية عام  مستوى المعتمدبال

على توافق بالتالي بأن لجمعية ا يوص. وت4200ميزانية المساعدة المؤقتة العامة بالبرنامج الفرعي 
 برنامج الرئيسي الرابع.مليون يورو لل 2.81ا مجموعه م

 الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين ‘5’

مما  يورو، 1 454 900ما جمموعه  2017 لعام امس ية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامليزانتبلغ  -106
 2016 لعام املعتمدةامليزانية مقارنة بيف املائة(  48.5 -يورو ) 1 369 700يبلغ قدره  اخنفاضا ميثل

 يورو. 2 824 600البالغ قدرها 
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وفيما . إلجيارات املباين املؤقتة تكاليف املتبقيةاالخنفاض يف املوارد املطلوبة إىل انتهاء ال ويعزى -107
اليت قامت بتشييد املباين جزئيا تكاليف  Courtysيغطي الضمان املقدم من شركة ، 2016يتعلق بعام 

وأبرمت احملكمة . 2016أكتوبر  تشرين األول/ حىت هنايةواملنشآت لمباين لوالتصحيحية الصيانة الوقائية 
مع كتدبري مؤقت   2017هناية عام إىل  2016نوفمرب من بداية تشرين الثاين/لصيانة لقصري األجل عقدا 
معقولة.  خلدمات بتكلفةباملباين وقدرهتا على تقدمي االشركة هذه ملعرفة  Courtysهو شركة واحد مورد 

 .2017األجل يف عام  ةتصحيحية الطويلالصيانة تستجري احملكمة املفاوضات الالزمة للو 
لمباني لتكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية أن تراقب بعناية المحكمة إلى اللجنة  تطلبو  -108

 الطويل األجل العقد الجديديكون لضمان أن وأن تبذل جميع الجهود الممكنة  2017في عام 
حيث التكلفة، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة بقدر اإلمكان مجديا وفعاال من 

 .2018م المقترحة لعا لميزانيةاوالعشرين في سياق 

 امسامليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي اخل

تالي بالالجمعية توصي لمبلغ المطلوب، و ا بالموافقة علىالجمعية توصي اللجنة عليه، و  -109
 للبرنامج الرئيسي الخامس.يورو  1 454 900 ما مجموعهلموافقة على با

 الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االتستئماين للضحايا ‘6’

أُبلغت اللجنة بأن جملس إدارة الصندوق االتستئماين للضحايا قرر االحتفاظ بقراره السابق املتعلق  -110
ألنشطة املتعلقة بتقييم احلاالت اخلاضعة لوالية املساعدة، ومتويل بناء باالتستعانة مبصادر خارجية يف ا

القدرات للشركاء املنفذين للصندوق من املوارد اليت يتم احلصول عليها من التربعات )إىل ما جمموعه 
ألف يورو(. ورحبت اللجنة هبذا النهج، وشجعت الصندوق على مواصلة هذه املمارتسة يف  1 050.0

 لدعم األنشطة املكتفية ذاتيا.املستقبل، 
للصندوق  البيانات املاليةبشأن التوصية الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وكررت اللجنة  -111

 .(24)األدوار واملسؤوليات اإلداريةاملتعلقة بتفويض السلطات و  2014 االتستئماين للضحايا لعام 
ألنشطتها يف يورو  2 502 100يبلغ قدرها زانية طلبت مي الصندوقأمانة ن اللجنة أوالحظت  -112
امليزانية مقارنة بيف املائة(  32.8) يورو 617 600يبلغ قدرها يادة هذا الرقم ز  ميثلو . 2017عام 

 يورو. 1 884 500البالغ قدرها  2016 لعام املعتمدة
 ضحايا، تالحظ الصندوق االتستئماين للهيكل أمانة من اجلمعية بشأن ويف انتظار قرار آخر  -113

كفاءة على مستوى احملكمة مثل الضع ملشاريع حتسني خيمل الصندوق اللجنة أن اهليكل اجلديد ألمانة 
احملكمة الواحدة". وقد يؤدي ذلك إىل تكرار العمليات أو مبدأ "يف تايل مل يدمج بالمشروع "التآزر"، و 

 عدم الكفاءة.
الذي أدخل على للتصويب يف الواقع تكرار  2017ام اللجنة أن افرتاضات امليزانية لعوالحظت  -114

حاطت علما تصنيف اجلارية، وأالبعض التعديالت الناجتة عن عملية ، مع 2016مليزانية املقرتحة لعام ا
"، الواحدة كررت اللجنة على ضرورة العمل وفقا لمبدأ "المحكمةو . بالتطورات يف عملية جرب األضرار

، بالتعاون مع المحكمة في ضوء العمليات أن تقدمستئماني للضحايا أمانة الصندوق االإلى  توطلب
 االتي تم تحقيقها إلى اللجنة في دورتهات والكفاء أوجه التآزر، تقريرا عن قادمالمتوقعة للعام ال

ين للهيكل الجديد لكاملاوافقت اللجنة على إرجاء النظر في التنفيذ والتمويل و الثامنة والعشرين. 
 الثامنة والعشرين.الصندوق إلى حين نظرها في التقرير في دورتها انة ألمالمقترح 

                                                           
 (24)

 .139الفقرة ، 3-اجمللد الثاين، اجلزء باء ، (ICC-ASP/14/20)2015الوثائق الرمسية... الدورة الرابعة عشرة ...   
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يف املائة مقارنة  4.6املوظفني بنسبة املتصلة بتكاليف تستزيد الووفقا للتقديرات املقدمة،  -115
 امليزانية املعتمدةبيف املائة مقارنة  34.8، وبنسبة 2016الذي أدخل على امليزانية املقرتحة لعام بالتصويب 

 وظيفة ثابتة. 19املطلوبة إلنشاء املوظفني املتصلة بمبا يف ذلك املوارد   ،2016لعام 
 (، وأوصت بأن2 -تنفيذي معاون )فالمقدم لتعيين موظف طلب في الاللجنة ونظرت  -116
 مدة تسعة أشهر.وظيفة في إطار المساعدة المؤقتة العامة لالجمعية على هذه ال توافق
في ( 4-مديري البرامج الثالثة )فالمتعلقة بإعادة تصنيف الوظائف ي ونظرت اللجنة ف -117

في كمباال وبونيا وأبيدجان. وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على إعادة المكاتب الميدانية 
 تصنيف هذه الوظائف.

وضوح و  تبرعاتالمعنى بجمع موظف لموافقة على لالمقدم  الطلبأشارت اللجنة إلى و  -118
 ليس وظيفة أساسيةالتبرعات السابق بأن جمع  هافي حين كررت اللجنة تعليقو (. 3 -)ف يةؤ الر 

في إطار المساعدة لمحكمة، أوصت الجمعية بأن تواصل الموافقة على هذا الطلب من وظائف ا
في ققة نتائج المحالفي ضوء هذه الوظيفة تقييم ب اتوصيته تلمدة تسعة أشهر، وكرر المؤقتة العامة 
ن حيث يقوم به الصندوق مالعمل الذي بوأقرت اللجنة  موارد إضافية. جتذابالوعي وارفع مستوى 

مفهوم االتستدامة املالية هذا العمل أيضا إىل ضرورة إجياد تسبل ليشمل  تأشار  الكنهو مجع التربعات، 
 راف.لدول األطلاالشرتاكات املقررة على وعدم االعتماد صندوق الذاتية التخطيط املايل املستقبلي لل

خدمات التعاقدية يورو للألف  75للحصول على المقدم  الطلبأشارت اللجنة إلى و  -119
السابق بأن  هاتعليقأوصت اللجنة، آخذة في االعتبار أحداث ومواد جمع التبرعات. و المتعلقة ب

على هذا المبلغ،  أن توافق الجمعية، بلمحكمةمن وظائف ا ليس وظيفة أساسيةالتبرعات جمع 
لجمعية عن طريق لالواردة التبرعات لنتائج المستمدة من هذه النفقات مقابل لتحليل قديم بشرط ت

 .2017أداء الميزانية لعام عن تقرير القسم مفصل في 
تعزيز ل( 3 -جديد )ف موظف ماليللموافقة على المقدم  الطلبأشارت اللجنة إلى و  -120

الشركاء بوفيما يتعلق الصندوق متثال داخل االمراجعة و وال ،وإعداد التقارير ،الرقابة المالية
 ا الطلب.لجمعية  على هذبالتالي بأن توافق ا المنفذين. وأوصت اللجنة

 2-معاون برتبة فبرامج  موظفة إلى الطلب المقدم للموافقة على وظيف وأشارت اللجنة -121
ساعدة المؤقتة العامة وتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية على هذه الوظيفة في إطار الم. الهايفي 

بدون تمويل إلى حين مضي فترة أطول على تجربة الهيكل الجديد وتحديد ما إذا كان ينبغي أن 
 تشغل هذه الوظيفة من خالل إعادة توزيع الموظفين. 

ائف لموظفي برامج ميدانيين وظست الطلب المقدم للموافقة على إلى اللجنة أشارت و  -122
مهورية الكونغو الديمقراطية، وموظف واحد في  نيا، وموظفين اثنين في جفي بو  2-برتبة فمعاونين 

كل من كمباال وأبيدجان وبانغي ونيروبي، لتنفيذ الواليات المتعلقة بجبر األضرار والمساعدة، بما 
وتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية  بوجه مناسب.في ذلك برصد وتقييم األنشطة والمراقبة المالية 

يورو   312 250بميزانية إجمالية يبلغ قدرها ائف في إطار المساعدة المؤقتة العامة على هذه الوظ
قررت مواصلة و  ،حسب االقتضاء بكل وظيفةالمتعلقة العمل  شهورالمرونة الالزمة لتوزيع  لتوفير

 في المستقبل.استعراض هذا التوزيع 
رأ( في -إداري )خ ع عدمساوظيفة الطلب المقدم للموافقة على إلى اللجنة أشارت و  -123

 .موافقة عليهاالبعدم وتوصي الجمعية مبررات كافية لهذه الوظيفة  ال توجدنة أنه الهاي. ترى اللج
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 سادسامليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي ال

 المقترحة الميزانية يورو في 277 580تخفيضات يبلغ مجموعها بتوصي اللجنة عليه، و  -124
 2.22 ما مجموعهعلى الموافقة ببالتالي جمعية توصي الو  .لرئيسي السادسا األصلية للبرنامج

 .سادسال الرئيسي يورو للبرنامجمليون 

 رض املقدم من الدولة املضيفةقال -الدائمة : مشروع املباين2-الربنامج الرئيسي السابع ‘7’

اختارت عدم تسديد اليت  على الدول األطراف 2-السابعللربنامج الرئيسي اآلثار املالية تنطبق  -125
 .(25)بالكاملواحدة  اليت مل تسدد اشرتاكاهتا دفعةواحدة أو  ةدفعاشرتاكاهتا 

تشمل مبلغ  2017لعام  2-السابعية املقرتحة للربنامج الرئيسي امليزانأن أحاطت اللجنة علما بو  -126
 786 800يبلغ قدرها ادة زي، مما ميثل للقرض من الدولة املضيفة ةاملستحقلألقساط  يورو 2 987 300
 يورو. 2 200 500البالغ قدرها  2016 لعام عتمدةاملامليزانية مقارنة ب املائة( يف 35.8يورو )
يف للمحكمة املضيفة بالكامل القسط وأشارت اللجنة إىل االلتزام القانوين للمحكمة بتسديد  -127

دول األطراف التي ينبغي أن تشارك وتحث اللجنة ال. فرباير من كل عامشباط/اليوم األول من شهر 
من الدولة المضيفة على تسديد اشتراكاتها بالكامل في للقرض  ةالمستحقاألقساط في تسديد 

 .منعا من لجوء المحكمة إلى أموالها  التشغيلية لتغطية هذه المدفوعاتالموعد المحدد 

  2-للربنامج الرئيسي السابع ى هباصامليزانية املو 

للبرنامج مليون يورو  2.99 ما مجموعهصي اللجنة بأن توافق الجمعية على وعليه، تو  -128
 .2-سابعالرئيسي ال

 آلية الرقابة املستقلة :5-الربنامج الرئيسي السابع ‘8’

مما  يورو، 554 800ما جمموعه  2017لعام  5-السابعية املقرتحة للربنامج الرئيسي امليزانتبلغ  -129
البالغ  2016 لعام عتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة( يف  76.1يورو ) 239 700يبلغ قدرها زيادة ميثل 

يورو. والحظت اللجنة أنه تسيتم تعيني مجيع املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة يف  315 100قدرها 
قا لقرار ، مبا يف ذلك املوظفني الثالثة من الفئة الفنية واملوظف من فئة اخلدمات العامة، وف2017عام 

 اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة. 
التفتيش والتقييم والتحقيق بناء أن آلية الرقابة املستقلة تستكون حبكم واليتها املتعلقة باللجنة  وترى -130

أداة هامة ملمارتسة الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك يف جمال تقييم  اجلمعية أو رؤتساء األجهزةعلى طلب 
وإىل اتصاهلا  2017للعمل يف عام متاما جاهزة كون آلية الرقابة املستقلة أن تإىل  جنة. وتتطلع اللاآلثار

 اللجنة وغريها من اهليئات الفرعية التابعة للجمعية.مع بناءة ومثمرة بطريقة 

 

 

                                                           
(25) 

، ICC-ASP/7 Res.1الثالث، ، اجلزء األول اجمللد ، (ICC-ASP/7/20) 2008...  عةسابال الوثائق الرمسية... الدورة 

 ثالث.ملرفق الا
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 5-امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي السابع

 ورو للبرنامجي 554 800 عهما مجمو وعليه، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على  -131
 .5-بعالسا الرئيسي

 للحسابات الداخلية املراجعة مكتب: 6-ابعسالرئيسي ال الربنامج  ‘9’

 مما، يورو 694 200ما جمموعه  2017لعام  6-السابعية املقرتحة للربنامج الرئيسي امليزانتبلغ  -132
البالغ قدرها  2016 لعام عتمدةاملامليزانية ب مقارنة املائة( يف 1.8يورو ) 12 400يبلغ قدرها زيادة ثل مي

 يورو. 681 000
أحاطت اللجنة علما بأن الزيادة ترجع أتساتسا إىل الزيادات الناجتة عن نظام األمم املتحدة املوحد و  -133

 فضال عن التدريب الواجب للموظفني اجلدد.
 ورو للبرنامجي 694 200 مجموعه مابأن توافق الجمعية على بالتالي  اللجنة توصيو  -134

 .6-بعالسا الرئيسي

 2016حزيران/يونيه  30بيانات األداء المالي في  -5

 يونيه/حزيران 30 حىت ميزانيتها أداء عن الدولية اجلنائية احملكمة تقرير اللجنة على معروضا كان -135
 أن ةاللجن والحظت. 2016 ديسمرب/األول كانون 31 حىت األداء توقعات عن فضال ،(26) 2016
 لعام املعتمدة امليزانيةمليون يورو( مقارنة ب 67.45) املائة يف 48.3 بلغ العام منتصف يف التنفيذ معدل

 التنفيذ مبعدل مقارنة املائة يف 6.8 قدرهايبلغ  زيادة ميثلمما  ،يورو مليون 139.59قدرها  البالغ 2016
 . 2015 نيهيو /حزيران 30 يف املائة يف 55.1 بلغ الذي املاضي العام يف

مليون يورو( ، مبا يف ذلك الفائدة  135.35) املائة يف 97.0 يبلغ تنفيذ معدل احملكمة وتتوقع -136
 البالغ قدرها 2016لعام  املعتمدة يزانيةمقارنة بامل يورو مليون 2.19لغ قدرها ااملدفوعة للمباين الب

 الذي املاضي، العام يف التنفيذ مبعدل ارنةيف املائة مق 0.1بلغ اخنفاضا يمما ميثل مليون يورو،  139.59
 . 2015 ديسمرب/األول كانون 31 يف املائة يف 97.1 بلغ

أن اخنفاض معدل التنفيذ يُعزى إىل اخنفاض والحظت اللجنة يف دورهتا السادتسة والعشرين  -137
إعادة التنظيم وأن  التكاليف املتصلة باملوظفني نتيجة لتنفيذ النهج التدرجيي يف التعيني مبوجب برنامج

 . (27)معدل التنفيذ تسيزيد خالل السنة نتيجة للتعيني يف الوظائف الشاغرة
املتعلقة  واإلخطارات العادية امليزانية من كلاملوحد ل التنفيذ معدلبلغ  األخرية، السنوات يفو   -138

 عام يف ئةاامل يف 95.8و ،2014 عام يف ئةاامل يف 96.6املعتمدة  امليزانياتمقارنة ب الطوارئ صندوقب
 . 2012 عام يف ئةاامل يف 96.6و ،2013
يف املائة للميزانية املعتمدة لعام  97.0وقد يفسح معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره  -139

قدمة للحصول على أموال من  االشعارات امل شار إليها يفاجملال التستيعاب النفقات اإلضافية امل 2016
مؤقتان وغري مؤكدين إىل حد  املتوقع، املبلغفضال عن  توقع،امل التنفيذ معدلبيد أن  لطوارئ.صندوق ا
 2016 أغسطسآب/ يفإىل رئيسة اللجنة  املسجل منن ااملوجهت نارتسالتالتستؤثر يف الغالب بعيد، و 

                                                           
 (26)

ICC-ASP/15/11 . 
(27)

ICC-ASP/15/15  39و 38، الفقرتان.  
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 يف اجتنبه ميكن الغري متوقعة و ظروف  بسبب ظهور الطوارئ صندوقإلبالغها باحتمال اللجوء إىل 
البالغ قدره  الطوارئ صندوقالرصيد احلايل ل يف التوازن على ورجيااحلالة املتصلة جبو  لوبانغا وأنغوينقضييت 
  .2016 هيونيحزيران/ 30 مليون يورو يف 5.79
 وقعاتورتها الخامسة عشرة تدإلى الجمعية في  أن تقدم المحكمةإلى  اللجنةطلب تو  -140

 الطوارئ صندوقالمتعلقة بشعارات اإلالميزانية العادية و  من كلل الفعلية النفقات تشملمحدثة 
 .2016 أكتوبرتشرين األول/ نهاية حتى

 السيولة واالحتياطيات االحترازية -6

سيولة االحرتازية وتديرها لتمكينها من مواجهة مشاكل الحتياطيات المن ا عددباحملكمة حتتفظ  -141
 :حتياطياتاال توقعة. وتشمل هذهاملحداث غري واأل

تأمني قدرة احملكمة على مواجهة مشاكل ، الذي أنشئ لصندوق رأس المال العامل )أ(
للصندوق احلكمي وظل املستوى . (28)االشرتاكات املقررةالقصرية األجل ريثما يتم احلصول على  السيولة

ميثل يني يورو مال 7.4البالغ قدره . وكان املستوى احملدد أصال دون تغيري 2007منذ إنشائه يف عام 
نفقات احملكمة يف شهر واحد، وفقا للممارتسة الدولية املعرتف هبا يف هذا الشأن. ونظرا للزيادة املطردة يف 

 11.6ته إىل زيادامليزانية، مل يعد مستوى الصندوق ميثل نفقات احملكمة يف شهر واحد، ويلزم لذلك 
 ؛2016 لعام اتستنادا إىل امليزانية املعتمدةائة( يف امل 36مليون يورو، أو  4.2زيادة تبلغ ) يورو مليون

تأمني قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة ل أنشئذي ، الصندوق الطوارئ )ب(
 10مببلغ  2004ه يف عام ئالصندوق عند إنشا . وحددت اجلمعية مستوى(29)واليت ال ميكن جتنبها

 احملكمةتسحبت  ،2015 عام يف. و (30)2009ورو يف عام ماليني ي 7ماليني يورو، وأصبح هذا املستوى 
مليون يورو من الصندوق، وقررت اجلمعية يف نفس العام، على الرغم من عدم جتديد موارد  1.71

 إىل، كما طلبت 2016اليني يورو لعام م 7الصندوق، االبقاء على املستوى احلكمي للصندوق عند 
التطورات املقبلة لعمل الصندوق. ويبلغ  ضوء يف تستعراضيد االماليني يورو ق 7 لا عتبةأن يبقى  املكتب

 تجديديورو ل مليون 1.21يون يورو، ويلزم نتيجة لذلك مبلغ لم 5.79رصيد صندوق الطوارئ اآلن 
 ماليني يورو؛ 7موارد الصندوق والوفاء باملستوى الذي حددته اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة البالغ قدره 

، الذي أنشئ لتغطية النفقات لتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفيناالصندوق  )ج(
الناجتة عن االلتزامات املستحقة الدفع للمرتبات وغريها من اتستحقاقات املوظفني، واألجازات السنوية 

 ووصل رصيد الصندوقا بعد اخلدمة. ات متستحقاقوا ،طويلة األجلاملستحقة، واالتستحقاقات األخرى ال
. وجلأت احملكمة إىل الصندوق لتغطية تكاليف أخرى خمتلفة، مبا يف 2014يف عام  مليون يورو 11إىل 

ذلك تكاليف متصلة مبشروع املراجعة وتكاليف متصلة مبشروع املباين الدائمة. ويبلغ رصيد الصندوق يف 
 .يورو ألف 344، 2016تسبتمرب أيلول/ 30الوقت احلايل، يف 

 أتساتسية أداة -على وجه اخلصوص صندوق رأس املال العامل - حرتازيةاال االحتياطياتوتعترب  -142
وينبغي حتديد املستويات املناتسبة هلا، واتستخدامها للغرض الذي . املالية ااحتياجاهتلتلبية  للمحكمة

 .إليها حاجةأنشئت من أجله فقط، واحلفاظ عليها يف األماكن اليت تكون يف 

                                                           
  .2-6د املالية، القاعدة عالنظام املايل والقوا( 28)
 .6-6د املالية، القاعدة عالنظام املايل والقوا ( 29)
 (30) 

القسم باء، ، ICC-ASP/3/Res.4الثالث، اجلزء ، (ICC-ASP/3/20) 2004...  ثالثةالوثائق الرمسية... الدورة ال 
 .1الفقرة 
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 االشرتاكات حالةلق باملوقف احلايل للتمويل يف احملكمة. وبلغت وأحاطت اللجنة علما مع الق  -143
صندوق رأس املال حدا اضطر احملكمة إىل اتستخدام  العام هذا متأخرات عليها اليت والدول املسددة غري

على هذا النحو أو زاد تسوءا، تستضطر احملكمة إىل اللجوء مرة املايل إذا اتستمر الوضع العامل ألول مرة، و 
 ىل الصندوق.أخرى إ
إعادة مستوى صندوق رأس المال  على المبدأ حيث الجمعية من توافق بأن اللجنة وأوصت -144

 11.6) 2016 لعام المحكمة العامل إلى ما يعادل نفقات المحكمة في شهر واحد في ميزانية
 (.مليون يورو

يني يورو دفعة واحدة. الم 4.8مدفوعات يبلغ قدرها  2017متويل هذه الزيادة يف عام ويتطلب  -145
نظرت لذلك يف متويل الدول األطراف هذا العام و احتياجات أخرى الشرتاكات أن هناك وقّدرت اللجنة 

أيضا الحظت اللجنة مليون يورو. و  11.6متعدد السنوات ليعود مستوى صندوق رأس املال العامل إىل 
 مؤقتأنشئ من أجله، كاحتياطي نقدي أنه ميكن أن يعمل صندوق الطوارئ، باإلضافة إىل الغرض الذي 

 إىل حني اتستعادة مستوى صندوق رأس املال العامل بالكامل.
صندوق الطوارئ إلى المستوى الذي وافقت عليه بإعادة لجنة الذا النهج، أوصت ولتعزيز ه -146

يون مل 1.21اشتراكات مقررة يبلغ قدرها  ذلكتطلب وسي. يورو ماليين 7البالغ قدره الجمعية 
 .2017يورو في عام 

اليني يورو. م 4.2إلعادة صندوق رأس املال العامل إىل ما كان عليه  طلوبويبلغ التمويل امل -147
توزيع هذا املبلغ على عدة تسنوات، وكلما تسيزيد رصيد صندوق رأس املال العامل، تسيقل احلد  ميكنو 

على النحو املبني يف اجلدول ة ؤقتمللمبلغ الذي جيوز احلصول عليه من صندوق الطوارئ بصفة األقصى 
 أدناه:

 السنة

االشرتاكات 
املقررة اإلضافية 
للدول األطراف 
 )مباليني اليورو(

 (احلكمي ) ستوىامل
صندوق رأس املال ل

 العامل )مباليني اليورو(

مستوى صندوق 
الطوارئ )مباليني 

 اليورو(

مبلغ لل احلد األقصى
الذي جيوز احلصول عليه 

ئ صندوق الطوار من 
 )مباليني اليورو(

2016 0 7.4 5.79 - 
2017 1.21(31) 7.4 7 4.2 
2018 1.4(32) 8.8 7 2.8 
2019 1.4(33) 10.2 7 1.4 
2020 1.4(34) 11.6 7 0 

 
المحكمة أن إلى طلب تفي الجدول الزمني المقترح، و وتوصي اللجنة بأن تنظر الجمعية  -148
 المقبلة. ةمقترحزانياتها الميعند تقديم هذه المبالغ في االعتبار تأخذ 

                                                           
  جتديد موارد صندوق الطوارئ. (31)
  ديد موارد صندوق رأس املال العامل.متويل جت (32)
  املرجع نفسه. (33)
  املرجع نفسه. (34)
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عام مستوى جميع االحتياطات االحترازية في وتوصي اللجنة أيضا بأن تستعرض المحكمة  -149
 انسمحيتوسع الإعادة الهيكلة و أن و ، السيما بمناساها بشكل مستو تحديد لتأكد من ل 2019

 ء العمل .عبفي زيادة لاالستجابة لقدرة على أن تكون أكثر مرونة وأكثر بللمحكمة 
ويف حني إىل خط ائتمان. علما بالطلب املقدم من احملكمة لإلذن هلا بالوصول اللجنة وأحاطت  -150

تعرتف اللجنة بوجود حكم يف النظام املايل والقواعد املالية يسمح بالوصول إىل خط ائتمان، فإهنا تعتقد 
ائتمان  واردمويل قبل اتستخدام أي مالسبل املتاحة للتمجيع  كمة واجلمعيةأنه ينبغي أن تستنفد احمل

والقيام بتحليل كامل  واملتأخرة،غري املسددة االشرتاكات هذه السبل املطالبة بتسديد شمل تخارجية. و 
 .يف احملكمة لتعزيز إدارة السيولة

أن تكون المحكمة قادرة ينبغي  ،ICC-ASP/14/Res.1 تمشيا مع القرار ترى اللجنة أنهو  -151
كانون للفترة من  يورو ماليين  8خط ائتمان موسمي يصل إلى البنوك للحصول على على االتصال ب

النقص المتوقع في  من أجل استكمال  2017 فبرايرشباط/منتصف إلى  2016ديسمبر األول/
واستخدامه  موسمي توصي اللجنة بإنشاء خط ائتمان صندوق رأس المال العامل. و في السيولة 

وبصفة استثنائية للجوء مؤقتا وابالكامل م صندوق رأس المال العامل بعد استخداأخير فقط  مالذك
 .إلى صندوق الطوارئ

يتضمن الثامنة والعشرين  تهادور وتطلب اللجنة لذلك إلى المحكمة أن تقدم تقريرا في  -152
 دارة التدفقات النقدية الحالية، بما في ذلك:إل الكام  اتقييم

 ؛ذ الفعلياالفتراضات والتنفيبين مقارنة  )أ(
 ؛المتباعدة الكشف المبكر عن االتجاهات  )ب(
من اإليرادات الفعلية بين المصروفات و محاذاة اللتحسين  ت المتاحة مجاالال )ج(

 ت؛االشتراكا
متصلة بتمديد إدارة فترات الدفع، بما في ذلك المزايا والعيوب وأي قضايا قانونية  )د(

 ؛لموردينافواتير لدفع الفترات 
 مؤقتا؛ سائلةالالحتياطيات ارات لتجميع خيا )ه(
 ؛واستخدامها المتوسطالمتوقعة حاليا أو في األجل  فوائض الميزانية السنوية )و(
 الئتمان.لخط خارجي وتكاليف الحصول على مزايا وعيوب  )ز(

 النظام المالي والقواعد المالية على التعديالت -7

املتصلة  قضاياال بشأن احملكمة تقريريف  ينوالعشر  السادتسة ادورهتنظرت اللجنة يف  -153
النظام املايل تعديل  كيفية بشأن احملكمةاملقدم من  قرتاحيف اال اخلصوص وجه علىو  ،(35)السياتساتب

ية املقرتحة الربناجم يزانيةامل تقدمي بعداليت تنشأ فيها احتياجات جديدة  احلاالتالتستيعاب والقواعد املالية 
رأي مفاده أنه يلزم املزيد من املناقشة هلذه املسألة  عن اللجنة أعربتو . املتعقلة هبا اليةامل السنة بدايةوقبل 

 .(36)اجلمعيةعرضها على  قبل لتعديالتل األخرية اللمسات وضع أجل من والعشرين السابعةيف دورهتا 

                                                           
 (35) CBF/26/4.  
(36)

ICC-ASP/15/15  44ة ، الفقر. 
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مالية، النظام المالي والقواعد ال على وكان معروضا على اللجنة النص المعدل للتعديالت -154
 المرفق الوارد في المعدل لنصاهذا النص، وتوصي بأن توافق الجمعية على في  اللجنةونظرت 
 .التقرير لهذا السادس

 االصالح  المؤسسي والمسائل المالية -جيم

 الدروس المستفادة بشأن اإلجراءات القضائية -1

اتسة على مواصلة املبادرات رئال ت اللجنة يف تقريرها عن أعمال دورهتا الرابعة والعشرين هيئةشجع -155
إىل حتسني كفاءة وفعالية واليت هتدف  لفريق العامل املعين بالدروس املستفادةاليت اختذت يف إطار ا

الفرتة التحسينات احملققة يف اللجنة أيضا موافاهتا مبعلومات حمدثة عن  اإلجراءات القضائية. وطلبت
 .العشرينالسادتسة و الفاصلة بني الدورتني يف دورهتا 

السابعة دورتها ، الحظت اللجنة في 2016في عام اتخذت وفيما يتعلق بالمبادرات التي   -156
وأن هذا الدليل يعتبر أول تحديث لدليل ، ات الدوائرممارسنشروا دليال لقضاة أن الوالعشرين 

 اتهدور الممارسات في المحاكمات التمهيدية. وتتطلع اللجنة إلى معلومات محدثة أخرى في 
 .الثامنة والعشرين

   2018 -2016 للفترةلمكتب المدعية العامة الخطة االستراتيجية  -2

ليس على  ،تسلط الضوء 2018-2016 ة للفرتةديداجلاخلطة االتسرتاتيجية أن الحظت اللجنة  -157
، حسبتدخل اليت يتلقاها املكتب فلطلبات الواالتستجابة اجلهود املبذولة لرفع مستوى معايري العمل 

صة. تخاملالسلطات القضائية التفاعل مع الشرطة والدوائر القانونية و إىل مزيد من حلاجة لكن أيضا على او 
 الثامنة والعشرين تهامكتب المدعية العامة تقديم تقرير مرحلي مؤقت في دور إلى وطلبت اللجنة 

مكاسب على ضوء تسليط ال ع، م2018-2016 للفترة تنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدة بشأن
 .الكفاءة والتآزر

 النهج التدريجي لقلم المحكمة  -3

ثار اآلاآلثار الكاملة لعملية املراجعة، مبا يف ذلك أن الرابعة عشرة  ادورهتالحظت اجلمعية يف  -158
السادتسة يف اللجنة يف دورهتا توضيحات الزيد من تخضع ملتسة األجل والطويلة األجل، الية القصري امل

املراجعة عملية الكامل لتقييم مراجع احلسابات اخلارجي موافاهتا بإىل ولذلك تتطلع اللجنة ن. والعشري
 .وتستفحص هذا التقرير بدقة

نه ال ينبغي أن يُفهم النهج التدريجي بأي حال من األحوال اللجنة أتؤكد  ،قتو نفس الوفي   -159
 .اتعلى احتياجات قلم المحكمة لعدة سنو ضمنية على أنه موافقة 

 بين األجهزة في نموذج "الحجم األساسي" وتحليل تكلفته الكاملة أوجه التآزر -4

" األتساتسي احلجم"لتأثري  الكاملة التكاليف تلقيوالعشرين إىل  اخلامسة تطلعت اللجنة يف دورهتا -160
 السادتسة على األجهزة األخرى للمحكمة يف دورهتا 2018-2016للفرتة  االتسرتاتيجية واخلطة

 .(37)لعشرينوا
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اآلثار املرتتبة على  بشأن امؤقت اتقرير وقدمت احملكمة إىل اللجنة يف دورهتا السادتسة والعشرين  -161
 اهنائي اتقرير على نطاق احملكمة. وقدمت احملكمة أيضا  (38)ملكتب املدعية العامة" األتساتسي احلجم"منوذج 

 .(39)يف دورهتا السابعة والعشرين الشأن هذا يفإىل اللجنة 
 أجهزة بني معلومات حمدثة عن أوجه التآزر تلقيوالعشرين إىل  تسةالساد ادورهتوتطلعت اللجنة يف  -162

 مكاتسب حتديدبشأن و  الكاملةته لفتك وحتليل" األتساتسي احلجم"اجلاري بشأن  العمليف إطار  احملكمة
كمة أهنا يف حاجة إىل مزيد من االت اليت ترى احملاجمل يف ذلك يف مبا ،احملكمة عملياتاألخرى يف  كفاءةال

 طلب على بناءو . والعشرين السابعة اورهتد يف( القضائيةو  ةياإلدار ، والعمليات امليدانية العمليات)االهتمام 
 .(40)بشأن أوجه التآزر بني أجهزة احملكمة الثاين التقرير احملكمة قدمت اللجنة،
. (41)أوجه التآزر بني أجهزة احملكمة مشروعاز حىت اآلن يف إجن احملكمةلعدم جناح  اللجنةوتأتسف  -163

وفورات من الكفاءة، ال أو كاتسببشأن امل للقياس وقابلأي دليل مادي  اآلن حىتومل تقدم احملكمة 
 حتسنيعلى  اآلن حىتتقتصر  لمشروعوبشأن اآلثار املرتتبة على امليزانية. وملا كانت النتائج الرئيسية ل

من  قليلومل حيدد تسوى عدد  ديدةاملشروع تسوى عدد قليل من املعلومات اجل، مل يقدم والتفاهم التعاون
 اإلعالم،و  لغات،وال تحليل،ال: اليت متت تغطيتها النشاط جماالتوتشمل . العملياتاالزدواجية يف 

 وإدارة ،املعلومات تكنولوجيااجملاالت الباقية  وتشمل. اتالبعث ختطيطو  ،واملشرتيات اخلارجية، العالقاتو 
 .دو الشه
في هذا  بين أجهزة المحكمة بالكامل وتقديم تقرير أوجه التآزر مشروعانتهاء  وتتوقع اللجنة -164

 .والعشرين الثامنة الشأن في دورتها
 :يلي ما اللجنة الحظتو  -165

ات عالقال لوصفمفاهيمي  منوذج وميثل اآلنانتهى " األتساتسي احلجم"أن مشروع  )أ(
 لمحكمة؛الرئيسية ل جهزةبني األ املوارديفية وعالقة الوظ

 جهزةأو  قساموارد األخرى حبسب أوامل البشرية املوارداالحتياجات من  أنه ينبغي وصف (ب)
 بالكامل؛تقدير تكلفتها و  احملكمة

 الفعلي املوقفبدقة  تعكس" األتساتسي جميف عملية "احل العمل عبء افرتاضاتأن  )ج(
 ؛العام هلذا املقرتحة ميزانيةلل

ذروهتا  إىل الوصولو  املوارد نموبشكله املتوقع، ميثل مسارا رئيسيا ل ،"األتساتسي احلجم"ن أ( د)
 .2021 عام حبلول
الذي ميكن أن  النشاطمفاهيميا للتكلفة على مستوى  امسار  رتوف عمليةال نتائجأن  اللجنةوتدرك  -166

، عن طريق القادمة السنواتكمة( يف تقوم به احملكمة بصورة فعالة )مع مراعاة احلدود املادية ملباين احمل
الرئيسية للمحكمة. وتقر اللجنة بأنه ال ميكن اعتبار  جهزةبني األ املوارديفية وعالقة الوظات عالقال وصف

وال ميكن للمحكمة تقييم . مفرتضة أنشطة على يقوم ألنه امليزانية يف الفعلية زياداتلل مؤشراهذا املسار 
ا بناء على حجم النشاط وتعقيده إال إذا كان معروضا يف الوقت ولوياهتأ مستويات مواردها وحتديد

 هو كما ،ويتسن أتساس على النشاط مستوياتلتغيري  نتيجة زيادات أياحلقيقي. ولذلك ينبغي النظر يف 
 .يف الوقت الراهن احلال

                                                           
(38) CBF/26/12. 

 
(39) CBF/27/10. 
 (40) CBF/27/8. 

 
 .6، الفقرة املرجع نفسه (41)
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وأنه  مايل غالفأنه مل يتم االضطالع بنموذج "احلجم األتساتسي" يف إطار  اللجنة والحظت -167
وتدرك . املفرتضة الكاملة طاقتهامن املوارد الالزمة للمحكمة عند بلوغ  قصىيقدم لذلك تصورا للحد األ

احلقيقية اليت  األنشطةومنو امليزانية تسيختلفان نتيجة العتمادمها على  لميزانيةل الفعلي املستوىاللجنة أن 
يف  البقاءإىل  التنسيق، جملس خالل من ،سعىتست احملكمة، وتدرك اللجنة أيضا أن حلياةا واقعحتدث يف 

 .2017 لعام املقرتحة امليزانية يف النظر عندحدود الغالف املايل 
في  الميزانية لنمو النهائي لمعرفة المسار بأن تقدم مدخالتها الجمعية وتوصي اللجنة -168

 الميزنة بالمحكمة عملية بداية في التكاليف تحمل على للقدرةاسقاطاتها تقدم بأن و  ،المحكمة
اتسقاطات الدول األطراف بشأن  تأخذ أنب للمحكمةوتسيسمح ذلك . لتوقعاتلتحقيق االتساق مع ا

. السنوية امليزانيةإعداد  عندو  األنشطةبني  ولوياتعند حتديد األ االعتبار يف التكاليف حتمل على لقدرةا
إىل  احملكمة حاجةذلك  يعززتس قيود، ونبد املقدرة يف التكاليف زيادةوإذا كانت االتسقاطات أقل من ال
 .املعتمدة مليزانياتالتماس أوجه التآزر والوفورات يف ا

وأثناء القيام هبا  كمةامليزنة باحمل عملية بداية يف املالية القيودأنه ينبغي النظر يف  اللجنةوتعتقد  -169
حتديد  عادةإل خيارات أي يف والنظر مجاعي بشكل ات وتكلفة األنشطة املطلوبةاألولويإلمكان حتديد 

للقيام بذلك فحسب ولكن تسيكون  أفضل وضعيف ليست  حملكمةاو . األنشطة تنظيم إعادة أو ولوياتاأل
إذا دعت احلاجة إىل  اخليارات ممكن من قدر أقصىقدمي لتأيضا يف هذه الفرتة من السنة  امناتسبالوقت 
 الربناجمية امليزانيةتقدمي و د االنتهاء من عملية امليزنة بع مليزانياتوتستؤدي حماولة ختفيض ا. األنشطة ترشيد

 القادمة. للسنةاملتاحة  ياراتإىل تضييق الوقت املتاح للنظر يف اخل املقرتحة

 االستئماني للضحايا من المسجل إلى أمانة الصندوقنطاق تفويض السلطات  -5

الواردة يف ملراجع اخلارجي للحسابات اوصية أحاطت اللجنة علما يف دورهتا اخلامسة والعشرين بت -170
واألدوار واملسؤوليات اإلدارية من بشأن تفويض السلطة تقريره بشأن الصندوق االتستئماين للضحايا 

بالعمل الذي قام به جملس إدارة الصندوق، أيضا وأحاطت اللجنة علما . املسجل إىل أمانة الصندوق
لتفويض السلطة اإلدارية من املسجل إىل أمانة الصندوق، بالتشاور مع املسجل، لوضع ترتيب أكثر مشوال 

 .(42)حمدثة عن التطورات يف هذا املسألة يف دورهتا السادتسة والعشرينمعلومات وطلبت احلصول على 
 ضوء يفدثة احملدد لتقدمي املعلومات احمل املوعد متديد على اللجنة وافقت ،2016 مارسآذار/ يفو  -171

 يف التقرير تقدمي علىت بالتايل وافق، و مفصل حتليل جراءإىل إ احملكمة وحاجة تقريرلل واتسعال نطاقال
 .والعشرين السابعة هادورهت
 تقريربأن احملكمة لن تتمكن من تقدمي ال أخرى مرة اللجنةأُبلغت  ،2016 /يوليهمتوز 25 يفو  -172

للمراجع  1 رقمبالتوصية  لقيتع فيماأُبلغت اللجنة مبا يلي: " السياق، هذا يفو . اللجنة من بو طلامل
أن  يالحظ، (CPI 2015-2)للحسابات الواردة يف تقريره بشأن الصندوق االتستئماين للضحايا  اخلارجي

وافقت قد ، و صندوقلا ألمانة اهليكلي التنظيمعملية االتستعراض والتشاور معلقة حلني االنتهاء من إعادة 
الصندوق  أمانة يكلهل واضحةال لمحةالأما على امليزانية. اجلمعية رمسيا على اآلثار ذات الصلة املرتتبة 

 السلطاتمشروطة بتحديد نطاق تفويض ، فإهنا موظفي أمانة الصندوق املعدلة ومسؤوليات أدوارو  اجلديد
بني  والتنسيق لتعاون، فضال عن الشروط اليت تسيتم هبا اطبقا لألصول من املسجل إىل أمانة الصندوق

 وقلم احملكمة". للضحاياالصندوق االتستئماين 
الصندوق  أمانة إلى المسجل سلطة تفويض بشأن الواردة علما بالمعلومات وأحاطت اللجنة -173

 .والعشرين الثامنة معلومات محدثة في دورتها االستئماني للضحايا وطلبت
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 تواتر  البعثات وتكلفتها -6

البعثات اليت تقوم هبا احملكمة  من كبريال عددإىل ال والعشرين السادتسة اورهتأشارت اللجنة يف د -174
يف تواتر البعثات وتكلفتها  تطور، تقريرا عن الوالعشرين السابعةيف دورهتا  قدم،ت أن احملكمةت إىل وطلب

 .(43)يف املستقبل متوقعة تطورات أيوعن  عرب السنوات
علقة بالسفر يف الفرتة من وأحاطت اللجنة علما بالتقرير الذي قدمته احملكمة بشأن النفقات املت -175
لصندوق الطوارئ واحملكمة. ويبني التقرير أيضا  املعتمدة امليزانياتيف  2015إىل عام  2013عام 

 يف املستقبل. وتستواصل اللجنة مراقبة التطورات املتوقعة يف املستقبل يف دوراهتا القادمة. توقعةامل تطوراتال

 جبر األضرار -7

تلقت اللجنة معلومات  ذلك، ومعإىل اللجنة بشأن جرب األضرار.  مكتوبة ريرتقااحملكمة  تقدم مل -176
جبرب األضرار  يتعلق فيما التطوراتعلى األتسئلة اليت طرحتها اللجنة بشأن  احملكمةحمدثة شفويا وأجابت 

 .ومببا وكاتانغا وبانغاليف قضايا 

شباط/فرباير  9دائية الثانية بتاريخ والحظت اللجنة أنه يف أعقاب قرار صادر من الدائرة االبت -177
، وأدت هذه التعديالت إىل لوبانغا، أُدخلت تعديالت على اخلطة األصلية جلرب األضرار يف قضية 2016

 .2016يورو غري مدرجة يف امليزانية املعتمدة لعام  313 400تكاليف إضافية بلغ قدرها 

ليس هلا وأهتا مبوجب نظام روما األتساتسي،  ةكر مبتجرب األضرار عملية عملية والحظت اللجنة أن  -178
أنشئت قبل إنشاء احملكمة، ويصعب بالتايل التنبؤ باآلثار املالية اليت  احملاكم اجلنائية الدوليةمثيل يف 
 اليت تسترتتب عليها.واإلدارية 

رة جبر األضرار يمكنها أن تؤثر بدرجة كبي عمليةتقديرها السابق بأن وأشارت اللجنة إلى  -179
جبر األضرار النهائي لاللجنة أن النمط سمعة وعمليات المحكمة. وعالوة على ذلك، تدرك على 

معلومات لذلك طلبت تتخذها الدوائر و سيعتمد على القرارات التي  كاتانغا وبمباو  بانغالو في قضايا 
ى رصد الحالة وافقت أيضا عل، و اتحديدهجبر األضرار، عند  تنفيذلاإلدارية والتشغيلية عن التكلفة 

 لقادمة.اها دوراتبشكل وثيق في 

 المساعدة المؤقتة العامة -8

بالوظائف الجديدة المطلوبة في  المتعلقةمعلومات الالمحكمة أن تقدم طلبت اللجنة  -180
كل وظيفة من وظائف   ربطتكليف و يتم فيها  طريقةبالميزانية في إطار المساعدة المؤقتة العامة 

من أجل مؤقتة معينة  )مهام( أو مهمة )قضايا( أو قضية )حاالت( حالةبلعامة المساعدة المؤقتة ا
لتحويل هذه طلبات المقبلة وأي  ةالميزانيبشأن توصيات اللجنة  يسيرتو توفير الشفافية الالزمة 
 .الوظائف في المستقبل

فيما يتعلق بجميع الوظائف  اللجنة بأن تحدد المحكمة،وعالوة على ذلك، أوصت  -181
مدة لجديدة المطلوبة في إطار المساعدة المؤقتة العامة في الميزانيات المقبلة، عند اإلمكان، الا

من أجل تخفيف عبء العمل للوظائف المتعددة السنوات، ما في ذلك للوظيفة، بالمطلوبة 
 كررت اللجنةكذلك،  . االستعانة بموظفين إضافيينالحاجة إلى لموارد البشرية و قسم ا علىاإلداري 
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في إطار المساعدة عقود المدة لمتعلقة باقتراحا بشأن السياسة االمحكمة تها بأن تقدم توصي
 الموارد البشرية. عنالسنوي  هاير تقر  في سياقالثامنة والعشرين  تهادور المؤقتة العامة في 

 المساعدة القانونية  -9

قضية و  2015يف هناية عام  لوبانغالألحكام الصادرة يف قضية نتيجة أشارت اللجنة إىل أنه  -182
تستقوم احملكمة ألول مرة يف تارخيها بتنفيذ جرب األضرار، ويقتضي ذلك من  ،2014يف عام  كاتانغا

ناتسب للمساعدة املدور يف المبا يف ذلك العامة اهلامة، عدد من قضايا السياتسة اجلمعية أن تنظر يف 
 القانونية.

جراءات لإليورو  922 000مبلغ  2017  يف عام دة القانونيةللمساع يف امليزانية املقرتحةوطُلب  -183
 الدفاع.يورو حملامي  400 000مبلغ  ، مبا يف ذلكبانغا وكاتانغالو املتعلقة جبرب األضرار يف قضييت 

يف  نظام املساعدة القانونيةبشأن لمحكمة لواحدة السياتسة الوثيقة إىل أن اللجنة وأشارت  -184
مبا يف ذلك تشكيل أفرقة حمامي الدفاع دئ اليت حتكم نظام املساعدة القانونية احلايل، املباتبني  (44)حملكمةا

دة املتاحة ألفرقة حمامي طول املبني  واضحبشكل  زوثيقة متيالالضحايا. والحظت اللجنة أن وأفرقة حمامي 
للقيام الضحايا حمامي دة املتاحة ألفرقة االتستئناف( وطول املاحلكم يف )تنتهي بعد للقيام بدورها الدفاع 
 األضرار ربج حلةأن مر الحظت اللجنة على وجه اخلصوص و (. جرب األضرار مرحلةتنتهي بعد ) بدورها
وأن حجم املساعدة القانونية املطلوبة يف هذه املرحلة بالتايل ليس ، لمتهم فقطبعد اإلدانة النهائية لتبدأ 

 واضحا بقدر كاف بعد.
يف  يف مرحلة جرب األضرارتسيكون  شخص املدانحمامي الدفاع عن ال فريقأن الحظت اللجنة و  -185
ة القانونية للمساعدأنه ميكن حتديد املبلغ املخصص اللجنة بالتايل  الحظتو  .اخنفاض النشاط مرحلة

توصي ، لذلكو . يورو يف السنة 164 248مبقدار "اخنفاض النشاط" مبراحل قارنة للدفاع على أتساس امل
في مرحلة جبر لمساعدة القانونية للدفاع ل (45)يورو 258 500ة على مستوى يبلغ بالموافقاللجنة 

 يورو. 141 500األضرار، وسيبلغ مجموع التخفيضات نتيجة لذلك 
يورو للمساعدة القانونية للضحايا على  250 000كذلك أنه طُلب مبلغ اللجنة   الحظتو  -186

يورو للمحامني امليدانيني  303 000طلب مبلغ  مستوى احلاالت، وأن مكتب احملامي العام للضحايا
المبلغ المطلوب خلصت اللجنة إلى أنه يمكن تخفيض دراتسة دقيقة للموضوع،  بعدو  للضحايا.

 يورو. 200 000الحاالت بمقدار لمساعدة القانونية للضحايا على مستوى ل

 بين الجنسين والتوازنالجغرافي توزيع ال -10

 31 يفاحملكمة يف  بني اجلنسني والتوازناجلغرايف توزيع الحمدثة عن  وماتمعلاللجنة تلقت  -187
 .2016 هيوليمتوز/
جمموعة من التدابري الرامية إىل معاجلة االختالالت القائمة والحظت اللجنة أن احملكمة اختذت  -188

 تهانة توصيرر اللجتكوفي هذا الصدد، اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.  وزيعمنذ فرتة طويلة يف الت
لمحكمة الحالية والمرتقبة ل جهودالإدراج تطلع إلى ت، و (46)السادسة والعشرين ادورتهالمقدمة في 

صد، كما تتطلع إلى للر قابلة كمية لألداء اإلمكان، على أهداف   قدرتعتمد، واحدة  في خطة عمل

                                                           
 

(44)
 BF/20/5/Rev.1  . 

 
شهرا باتستخدام التكلفة  19يورو املساعدة القانونية يف فرتة النشاط املنخفض اليت بلغت  285 500ميثل مستوى  (45)

  يورو شهريا.  13 600القياتسية البالغ قدرها 
 (46) ICC-ASP/15/5   91، الفقرة. 
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الموارد ن عير السنوي في سياق التقر الثامنة والعشرين  تهادور تلقي تقرير مرحلي في هذا الشأن في 
 البشرية.

املراجعة يف  شروعملالتوظيف اجلارية مللء الشواغر اليت نشأت نتيجة وأحاطت اللجنة علما بعملية  -189
 ةمكتب املدعيوظائف املساعدة املؤقتة العامة يف لتحويل عدد كبري من قلم احملكمة وباالقرتاح  املقدم 

 احملكمة.يف  التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيان على اللذين تسيؤثر  وظائف ثابتةة إىل العام
تدعي تأثري مشروع املراجعة بشكل تسليب على التوزيع اجلغرايف  (47)وتلقت اللجنة معلومات -190

والتوازن بني اجلنسني. وأحاطت اللجنة علما بالتعديالت اليت أدخلت على هيكل املوارد البشرية يف قلم 
الزيادة العالية املتوقعة يف عدد املوظفني، مقارنة مبستوى املوظفني الذي كان متوقعا بعد احملكمة، والتسيما ب

 إعادة تنظيم قلم احملكمة.   
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التوزيع الجغرافي ذلك، تتطلع اللجنة إلى لو  -191

 ،الموارد البشرية عن السنوي الثامنة والعشرين في سياق التقرير ادورتهوالتوازن بين الجنسين في 
وظائف المساعدة المؤقتة تحويل عدد كبير من مع تحليل لآلثار المترتبة على مشروع المراجعة و 

على تأثيرهما بشكل سلبي م أجل ضمان عد من وظائف ثابتةة إلى العام ةمكتب المدعيالعامة في 
 المحكمة.التوازن بين الجنسين في الجغرافي و زيع التو 

 حساباتالخارجية لل مراجعةبالمسائل المتعلقة ال -دال
 التقرير السنوي للجنة المراجعة  -1

راجعة وبوجه خاص على ميثاق إعادة إنشاء جلنة املعلى الرابعة عشرة وافقت اجلمعية يف دورهتا  -192
 .(48)نياخلامسة والعشر دورهتا أعمال  عنتقرير اللجنة لفق الرابع جلنة املراجعة الوارد يف املر 

يف املرفق السابع هلذا التقرير الوارد  (49)جنة املراجعةالتقرير السنوي للاللجنة معروضا على وكان  -193
 لكي تنظر فيه اجلمعية.

اليت تناولت  2016جنة املراجعة عن أعماهلا يف عام التقرير السنوي للبدقة اللجنة وفحصت   -194
 املسائل التالية:
 اهليكل اإلداري؛ )أ(

 ة املخاطر؛إدار  )ب(
 للحسابات؛ اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجية  )ج(
 للجنة املراجعة. متابعة تنفيذ التوصيات السابقة  )د(

والية و الدليل التنظيمي،  بشأنثالث توصيات وفيما يتعلق باهليكل اإلداري، قدمت جلنة املراجعة  -195
 .(50)مع جلنة املراجعةتعاون احملكمة و  ،جملس التنسيق

بإدارة المحكمة، ترحب مجال كبير للتحسين فيما يتعلق إلى أنه ال يزال هناك بالنظر و   -196
 لجنة المراجعة وتوصي الجمعية بالموافقة عليها.توصيات اللجنة ب

                                                           
  املبادرات النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني. ورقة غري رمسية مقدمة من منظمة (47) 
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املتعلقة  املعلومات بادلت بشأن توصيات أربعت جلنة املراجعة قدم املخاطر، بإدارة يتعلق فيماو  -197
وتعزيز قدرات خمتلف  ،وآلية إدارة املخاطر املخاطر، تقييم ومعايرياللجنة، و  احملكمة بني طراملخا إدارةب

 .(51)املخاطر املديرين التنفيذيني فيما يتعلق بإدارة
مماثلة الالمعايير الدولية للمؤسسات حتى اآلن بالمحكمة بإدارة المخاطر لعدم وفاء ونظرا  -198

 العليا اإلدارةستكشف بأن ت، القائمة التحديات االعتبار في توصي اللجنة، آخذةمحكمة، لل
على نطاق  إدارة المخاطرالمتاحة لتعزيز مكانيات ، اإللجنة الرقابة مع الوثيق بالتعاون للمحكمة،
في هذا الشأن المقدمة من لجنة المراجعة جميع التوصيات على توافق الجمعية  وبـأن، المحكمة

 .عشرة الخامسة دورتها في
أُبلغت اللجنة بأنه وفقا ، للحسابات اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجيةبوفيما يتعلق  -199

اليت تضمنت على  2016ميثاق جلنة املراجعة، راجعت جلنة املراجعة خطة املراجعة لعام من  57للفقرة 
بأتسعار خاطر املرتبطة وإدارة املوجه اخلصوص مراجعة عملية التخطيط للبعثات، وعملية امليزنة باحملكمة، 

 ، واعتمدت هذه اخلطة.إدارة األزماتاملتعلقة ب جراءاتاإلو  ،الصرف، وأمن املكاتب امليدانية
 مؤمتر عرباليت تستعقد يف دورهتا الثالثة  2017على خطة املراجعة لعام املراجعة وافق جلنة تستو  -200

 قدمت جلنة املراجعة ثالثراجعة السابقة، امل. وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات 2016قبل هناية عام  بالفيديو
، ووصول جلنة املراجعة إىل ملية تنفيذ التوصيات، وعتوصيات بشأن ختفيض عدد التوصيات املعلقة

 .(52)دون قيوداملعلومات ب
إلى تحسين أجهزة المحكمة وعالوة على توصيات لجنة المراجعة، دعت اللجنة جميع  -201

 وصيات المراجعة.تنفيذ تالوضع فيما يتعلق ب
توصيات بشأن تمديد قدمت لجنة المراجعة مراجع الحسابات الخارجي، بوفيما يتعلق  -202

ت . وأوص(53)رسالة اإلدارةتقديم خطاب االلتزام، و تعديل و والية مراجع الحسابات الخارجي، 
 .على هذه التوصياتبالموافقة الجمعية اللجنة 

بات اخلارجي مل حيضر الدورة الثانية للجنة املراجعة على الرغم وأُبلغت اللجنة بأن مراجع احلسا -203
 من اخطاره مبوعدها قبل انعقادها بوقت كاف.

بشأن املسائل املتعلقة  مع جلنة املراجعة مناقشات إجراءمن  اخلارجي احلسابات مراجعومل يتمكن   -204
أو عرب مؤمتر بالفيديو، وحال ذلك  باملراجعة اخلارجية للحسابات، تسواء حبضوره بنفسه أو عرب اهلاتف

دون أداء جلنة املراجعة ملهامها. ونتيجة  لذلك، مل تتمكن جلنة املراجعة من النظر يف تقارير مراجع 
 احلسابات اخلارجي.

مجعية الدول " بأن "تنهي 4رقم "مراجع احلسابات اخلارجي وأحاطت اللجنة علما بتوصية  -205
عهد بأن تمن مسؤوليته، و املباين الدائمة مكتب مدير مشروع إعفاء بعد  جلنة الرقابةاألطراف والية 

إىل جلنة امليزانية أصوهلا الثابتة صيانة املباين الدائمة واتستبدال باإلشراف على جوانب امليزانية واملالية املتعلقة 
 لفة الكاملة للملكية.اهليكل اإلداري والتكأدناه املتعلقة ب 239الفقرة  وترد توصية اللجنة يف ."واملالية
وتوصي اللجنة الجمعية بأن توافق على توصيات مراجع الحسابات الخارجي فيما عدا  -206

 من هذا التقرير. 239" بالتفصيل الوارد في الفقرة 4التوصية رقم "
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كانون  31للسنة المنتهية في لصندوق االستئماني للضحايا وا البيانات المالية للمحكمة -2 
 2015بر األول/ديسم 

 البيانات املالية للمحكمة النظر يف   )أ(

تعنّي مجعية الدول األطراف مراجعا من النظام املايل والقواعد املالية على أن  12تنص القاعدة  -207
رهنا بأي توجيهات خاصة  ،راجعة احلسابات طبقا ملعايري مراجعة احلسابات املقبولة عمومامل للحسابات
 الحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام.ووفقا للص ،من اجلمعية

، يصدر مراجع الحسابات تقريرا عن نتائج مراجعة 7-12قاعدة عمال بالو -208
عمال البيانات المالية والبيانات ذات الصلة المتعلقة بحسابات الفترة المالية. و

نب للفحص من جا مراجع الحسابات، تخضع تقارير 9-12و 8-12قاعدتين بال
 المسجل ولجنة الميزانية والمالية قبل إحالتها إلى الجمعية.

تنظر على أن الميزانية والمالية من النظام الداخلي للجنة  9المادة وتنص  -209
تعليقات تراها مشفوعة بأي إلى الجمعية حيلها اللجنة في تقارير مراجع الحسابات وت

 مناسبة.

بني تعلقة باملراجعة اخلارجية للحسابات. وتئل املاملسا املراجعةمن ميثاق جلنة  يتناول القسم ميمو  -210
صول على احلمن أجل هذا الشأن  الدور الرقايب الشامل للجنة املراجعة يفمن هذا القسم  2الفقرة 

مع معقولة فيما يتعلق بنشاط املراجعة. ووفقا مليثاق جلنة املراجعة، ينبغي أن جتتمع جلنة املراجعة  تأكيدات
ات اخلارجية املعنية بتقدمي الضمانات، مثل املراجع اخلارجي للحسابات، أثناء التخطيط للمراجعة، اجله

. (54)، ومناقشة الرتسالة املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصياتمراجعتهاتستتم وتقدمي البيانات املالية اليت 
سابات وتوصياته، فضال عن أي بدراتسة ومراقبة اتستقالل املراجع اخلارجي للحأيضا وتقوم جلنة املراجعة 

 . (55)مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات
وأحاطت اللجنة علما بأن مراجع احلسابات اخلارجي مل يتمكن من احلضور يف الدورة الثانية  -211

نه انعقادها بوقت كاف. والحظت اللجنة أيضا أ على الرغم من اخطاره مبوعدها قبل (56)للجنة املراجعة
نتيجة وعدم وجود معلومات للجنة املراجعة مراجع احلسابات اخلارجي يف الدورة الثانية حضور نظرا لعدم 

راجعة بشأن عدم النظر يف البيانات املالية للمحكمة، اليت تشمل تقرير املت جلنة املراجعة قرر لذلك، 
 .(57)مشروع املباين الدائمةاملالية وإدارة البيانات 

املراجعة اخلارجية  ة يف مسألةاتستثنائياللجنة أن تنظر اللجنة بصفة رئيس ت جلنة املراجعة إىل وطلب -212
للحسابات بذلك ووافق على املراجع اخلارجي اللجنة السابعة والعشرين. وأبلغت  ايف دورهتللحسابات 

يف الدورة السابعة للحسابات مبسائل املراجعة اخلارجية تعلق جدول األعمال املأثناء النظر يف بند احلضور 
 والعشرين للجنة.

كانون  31املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف بيانات اللجنة الوتلقت  -213
 دائمةالتقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين الراجعة بشأن اليت تشمل تقرير امل (58)2015ديسمرب األول/

 .2015للسنة املالية  وإدارة املشروع 
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  .59املرجع نفسه، الفقرة  (55) 
(56) AC/2/15  44، الفقرة. 
(57) 

 .52املرجع نفسه، الفقرة  
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فيما يتعلق بالبيانات املالية للحسابات رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي و  -214
 للمحكمة.

باتستثناء اآلثار بأنه  للحسابات املشفوع بتحفظاملراجع اخلارجي القلق رأي والحظت اللجنة مع  -215
عن الوضع املايل ة تسليمة نظر البيانات املالية ، تقدم املباين الدائمةية ملشروع النهائتكاليف للاحملتملة 

، وكذلك عن األداء املايل، والتغريات يف 2015كانون األول/ديسمرب   31يف  محكمة اجلنائية الدولية لل
عشر شهراً املنتهية يف صايف األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثى 

   .(59)طبقاً للمعايري احملاتسبية الدولية للقطاع العام 2015كانون األول/ديسمرب   31
تحفظ. ه املشفوع برأيللحسابات بشأن أتساس من املراجع اخلارجي  تاللجنة توضيحات تلقو  -216

لنهائي الذي مت التوصل إليه االتفاق اعلى توقيع للحسابات أنه بالنظر إىل عدم ال وأوضح املراجع اخلارجي
من حتديد ما تمكن يمن اجلمعية، مل  لذلك لعدم احلصول على اإلذن الالزم Courtysشركة بني احملكمة و 

كانون   31ف هبا يف تعديالت يف املبالغ املتعلقة باملباين الدائمة املعرت  إذا كان ينبغي إجراء
 .2015األول/ديسمرب

املشفوع بتحفظ برأي رأيه تسيغري يف الغالب أنه باللجنة أبلغ ارجي اخلاحلسابات مراجع بيد أن  -217
إذا مت اتستيفاء  2015 كانون األول/ديسمرب  31املباين الدائمة يف دون حتفظ فيما يتعلق حبسابات ب

 :أو بعدها مباشرة 2016نوفمرب تشرين الثاين/يف  اليت تستعقد اجلمعيةأثناء الشروط التالية 
 مليون يورو؛ 1.75مبا يبلغ قدره ملباين الدائمة تكاليف اتجاوز ة بأن تأذن اجلمعي )أ(

 املتعلق بالتكلفة النهائية للمباين؛ Courtysشركة بني احملكمة و التوقيع على االتفاق  )ب(
مذكرة تفسريية توضح أتسباب جتاوز مع وتعيد إصدارها حملكمة البيانات املالية أن تعدل ا )ج(

 التكاليف.

  البيانات املالية للصندوق االتستئماين للضحاياالنظر يف )ب(  

بشأن إنشاء صندوق لصاحل ضحايا اجلرائم اليت  ICC-ASP/1/Res.6من القرار  13الفقرة تنص  -218
مع ما يلزم من تغيريات،  ،تدخل يف اختصاص احملكمة وأتسرهم على أن تطبق األنظمة والقواعد املالية

 20حايا. وأيدت اجلمعية يف دورهتا الرابعة التوصية الواردة يف الفقرة على إدارة الصندوق االتستئماين للض
ل الصندوق وأمانة الصندوق يف نطاق ترتيبات و أن دخشمن تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الرابعة ب

 .(60)املراجعة اليت تنطبق على احملكمة

للجنة املراجعة ورة الثانية مراجع احلسابات اخلارجي الدحضور اللجنة أنه نظرا لعدم والحظت  -219
عدم النظر ت جلنة املراجعة قرر ، مراجع احلسابات اخلارجيوعدم احلصول نتيجة لذلك على معلومات من 

 .(61)الثانية ادورهتصندوق االتستئماين للضحايا يف يف البيانات املالية لل

كانون   31ة املنتهية يف ونظرت اللجنة يف البيانات املالية للصندوق االتستئماين للضحايا للسن -220
. وأحاطت اللجنة علما بالرأي الذي أعرب عنه املراجع اخلارجي للحسابات (62)2015األول/ديسمرب 

  31للصندوق االتستئماين للضحايا يف عن الوضع املايل بدون حتفظ بأن البيانات املالية تقدم نظرة تسليمة 
التغريات يف صايف األصول، والتدفقات النقدية، ، وكذلك عن األداء املايل، و 2015كانون األول/ديسمرب 
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 2015كانون األول/ديسمرب   31ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثى عشر شهراً املنتهية يف 
 طبقاً للمعايري احملاتسبية الدولية للقطاع العام.

 الموارد البشرية -هاء
 النظام الموحد لألمم المتحدة

النظر مع الدول األطراف اقرتحت ، 2012ميزانية عام اليت جرت بشأن  فاوضاتامليف إطار  -221
وافقت ، الوقت نفسيف و والبدالت يف احملكمة. على املرتبات إمكانية فرض جتميد مؤقت احملكمة يف 

على جدول املرتبات األتساتسية/الدنيا املنقح  A/RES/70/244اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 
مرتبات اإلمجالية والصافية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو الذي أوصت به جلنة اخلدمة لل

قررت . وعالوة على ذلك، 2016املدنية الدولية، على أن يبدأ نفاذ هذه األحكام اعتبارا من عام 
لدولية املتعلقة مبجموعة عناصر ة اخلدمة املدنية اجلناجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة على مقرتحات 

يف ذلك على جدول  ، مبا2016متوز/يوليه   1األجر يف النظام املوحد، على أن يبدأ نفاذها اعتبارا من 
 .(63)املرتبات املوحد والتدابري االنتقالية

يف قامت اللجنة  ،ICC-ASP/14/Res.1تفويض الصادر من اجلمعية يف قرارها لبناء على او  -222
النظام املوحد لألمم املتحدة وإنشاء نظام بديل اخلروج من ن مدوى اجلتقييم لببعثة  2016بريل أنيسان/

 سؤولنياملمع لقاءات عدة الذي ميثل اللجنة وفد ال. وأجرى للموظفني املعينني حديثاللمعاشات التقاعدية 
ية متعددة األطراف من عدة منظمات خارجو من خارج منظومة األمم املتحدة ألمم املتحدة ومسؤولني يف ا

 أجل احلصول على املعلومات الالزمة ملساعدته يف التوصل إىل اتستنتاج بشأن هذه املسألة.

 نظامإلقامة أموال كبرية اتستثمار النظام املوحد لألمم املتحدة من احملكمة  وتسيتطلب اخلروج من -223
بني احملكمة وهيئات األمم وظفني املتنقل يف احملكمة وتسيعرقل إمكانية لمعاشات والتعويضات خاص ل

 .املتحدة األخرى

رتبات املإجراء تعديالت يف  النظام املوحد لألمم املتحدة من احملكمةوتسيتطلب البقاء يف  -224
جمموعة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم ملتحدة مبوجب يف ضوء التعديالت باحملكمة والبدالت 

 .املوحد املتحدة ممألا نظامل جلديدةعناصر األجر ا

جزءا من النظام تظل المحكمة أن ، توصي اللجنة باستنادا إلى المعلومات التي تم جمعهاو  -225
 مم المتحدة.ألل يةالتقاعدالمعاشات من نظام  االموحد لألمم المتحدة، وجزء

العام  األمينبشأن الطلب المقدم من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رهنا بوهكذا، و  -226
ي وصت، الموحد المتحدة ألمما نظامل لجديدةمجموعة عناصر األجر اتنفيذ ل يلتأجلألمم المتحدة 

راءات استكمال اإلجللتنفيذ، مع  الحالي المحكمة مع الجدول الزمنيتتماشى  اللجنة بأن
الت والبدمرتبات الالتعديالت في تقرير بشأن تنفيذ المن  28و 27 تينالمنصوص عليها في الفقر 

 المتحدة ألمما نظامل لجديدةالواردة في مجموعة عناصر األجر التعديالت بالمحكمة وفقا ل
 .(64)الموحد
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 مشروع المباني الدائمة -واو
 لجنة الرقابة تقرير -1

هلذا  وإضافة، (65)جلنة الرقابة أنشطةعن  الثاين املرحلي التقريرعلى اللجنة  معروضا كان -227
  .(66)التقرير
 أن إىل وأشارت. املباين مشروعجلنة الرقابة الضوء على أنشطة اللجنة منذ انتهاء  رئيسةطت وتسل -228

 ذه، وتوزيع هالتجاوز متويل إمكانيةو  ،بأكمله للمشروع النهائية التكلفةاللجنة تسعى إىل التحقق من 
جابة الهتمامات االتست كيفيةبشأن   اقرتاحاتجلنة الرقابة أيضا  قدمتو . األطرافعلى الدول  التكاليف

 .إضافية بعد زوال جلنة الرقابة من الوجود. وقدم مدير املشروع توضيحات املستقبل، يف األطراف الدول

 تجاوز التكاليف  -2

طلبت جلنة الرقابة إىل اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت تستوصي اجلمعية باتستخدام الفائدة املرتاكمة  -229
 التكاليفالتجاوز يف  تخفيفل الدائمة املباين مشروع أموالحقة على يورو املست 553 326البالغ قدرها 

 جلنةالثاين عن أنشطة جلنة الرقابة املقدم إىل  رحليالتقرير امل من 24 إىل 21 من الفقرات يف إليه املشار
اتفاق  وعمشر  إىل توصال (Courtys) املقاول العامو  املشروع مدير أنب اللجنة بلغتوأُ . (67)واملالية امليزانية

لتسوية التجاوز الذي وقع للحد األقصى للغالف املايل للمشروع الذي أذنت به اجلمعية البالغ قدره  
 بعد ،2016 عام هناية يفمليون يورو 1.75وميكن دفع املبلغ اإلضايف البالغ قدره . مليون يورو 1.75
 التوقيع تأجل اجلمعية، موافقةإىل  جةاحلابالنظر إىل و . عشرة اخلامسة دورهتا يفعلى ذلك  اجلمعية موافقة
ة جلنة الرقابة ومدير املشروع رئيس توأكد. للجمعية عشرة اخلامسة الدورة بعد ما إىلعلى االتفاق  النهائي

 للدول إضافية تكاليفإعادة النظر يف االتفاق وإىل  إىل ؤديتست تسويةال على اجلمعيةأن عدم موافقة 
 .األطراف

الذي قدمته جلنة  العرض من يورو، اتضح مليون 1.75التجاوز البالغ قدره  ويلبتم يتعلق فيماو  -230
 ني يف هذا الشأن.تكميلي خيارين هناك الرقابة أن

 للمحكمة العادية امليزانية يفغري املصروفة الباقية  املواردب التجاوزويتمثل أحد اخليارين يف تغطية  -231
بيد أنه لضمان االمتثال للنظام املايل . بذلك للقيام ادهااتستعد احملكمةوأبدت . 2016 عام هناية يف

من  فائضال اتستخدامب امليزانية،املتعلق ب قرارال إطار يف لمحكمة،ل اجلمعية والقواعد املالية، يلزم أن تأذن
 .التجاوز لتغطية امليزانية
يورو  553 326ها البالغ قدر  الفائدة تخدامنة الرقابة، هو اتسواخليار اآلخر، كما أوضحت جل -232

على مدى عدة تسنوات. وتدرك جلنة الرقابة أن الفائدة نابعة  الدائمة املباين مشروع أموالاملستحقة على 
وأن الدول األطراف اليت قدمت هذه املدفوعات قد تشعر  واحدةمن املدفوعات املسددة دفعة  أتساتسا

 اجلمعية جنة أن تنظر فيما إذا كانت تستوصيبنوع من امللكية هلذه الفائدة. وطلبت جلنة الرقابة إىل الل
 .الغرض هلذااملذكورة  الفائدة اتستخدامب

الفائدة تقيد دائما يف احلساب الدائن للمباين وتودع يف احلساب  أنب اللجنة احملكمةوأبلغت  -233
 املشروع الفائدة ملك أن احملكمة أوضحت القانونية، الناحية ومن. هذا احلساب فتح منذ مبايناملصريف لل
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وميكن بالتايل  األطراف الدول على هاتوزيعوال جيوز  األطراف الدولوأنه ال يلزم لذلك إعادهتا إىل 
 .(68)املشروع لنفسلتخفيض التجاوز يف تكاليف املباين، ألهنا اتستحقت على األموال اململوكة  اتستخدامها

 الثاين املرحلي تقريرها يفللجنة الرقابة  ةالسابق ملالحظةشري إىل ات أن اللجنة تود السياق، هذا ويف -234
يتضمن النظام  مل ،2009 عام يفواحدة  دفعة املدفوعاتتسديد  نظامأنشئ  عندماف. 2014 لعام

ة واحدة. ووجدت جلنة دفعاليت تستسدد مدفوعاهتا  األطراف لدولتسرتد إىل ا الفائدةحكما يشري إىل أن 
 .(69)للغاية اصعب تسيكونبدقة  األطراف لدولعادهتا إىل ااملبالغ اليت قد يلزم أ حسابالرقابة أن 

 العادية امليزانية يف أكرب جماالتغطية التجاوز تسيرتك ل الفائدة اتستخدام أن أيضا اللجنةوالحظت  -235
 صندوق الطوارئ.بالغ املطلوبة من امل التستيعاب

 المشروعلى أموال المستحقة ع الفائدة في استخدام الجمعية تنظر بأن وتوصي اللجنة -236
 .تجاوزال من جزء لتمويل

 للملكية اإلجمالية اإلداري والتكلفة الهيكل -3

 املناقشات واصلةاملكتب إىل م عشرة الرابعةت جلنة الرقابة إىل أن اجلمعية دعت يف دروهتا أشار   -237
دورهتا اخلامسة عشرة.  إىل اجلمعية يف تقرير تقدميبو  ديدةاجل للمباين جديد إداري هيكل إنشاءاملتعلقة ب

وقامت جلنة الرقابة مبناقشة أولية وتستواصل هذه املناقشة يف تشرين األول/أكتوبر وتأمل يف أن تكون 
ت جلنة قالو . ملكتبوا اجلمعيةناقشات اجلارية يف دخالت لدعم املم تقدميعندئذ يف وضع يسمح هلا ب

للحسابات املتعلقة باحتمال قيام جلنة  اخلارجي املراجع ةتوصي بشأنالرقابة أيضا إهنا تتطلع إىل آراء اللجنة 
 امليزانية واملالية بدور يف اإلشراف على املباين اجلديدة.

مهمة  عهدجلنة الرقابة وبأن ت والية اجلمعيةتنهي  أنللحسابات ب اخلارجي املراجع أوصىوقد  -238
على جوانب امليزانية واملالية املتعلقة  ذلك يف مبا محكمة،لل التابعة املرافق إدارة وحدة على إلشرافا

 .(70)إىل جلنة امليزانية واملالية أو جلنة فرعية بصيانة املباين واتستبدال األصول الثابتة
ولم تثبت في رأي اللجنة الحاجة إلى هيكل إداري جديد بعد زوال لجنة الرقابة. ومن وجهة  -239

مثل صيانة  -ك مواجهة التحديات الجديدةالنظر التقنية، ترى اللجنة أنه يمكن عوضا عن ذل
بكفاءة في إطار العملية التنظيمية  -المباني، واستراتيجية استبدال األصول الثابتة، والرقابة الفعالة

الجارية حاليا في المحكمة، وبالتحديد في الجمعية واألفرقة العاملة التابعة لها. وستتاح للجنة 
قبل، إلسداء مشورتها التقنية، وهي مستعدة لذلك تماما.  بموجب واليتها الفرصة، كما فعلت من

بيد أن اللجنة تعتقد أن مثل هذه المسؤوليات الرقابية تحتاج إلى موارد إضافية وخبرة متخصصة، 
بعدم الموافقة على توصية المراجع  -في ضوء القيود القائمة حاليا -ولذلك فإنها توصي الجمعية

لجنة الميزانية والمالية مسؤوليات الرقابة التي تضطلع بها لجنة الخارجي للحسابات بأن "تتولى 
 الرقابة حاليا".

 المراجع توصية على أن تسلط الضوء اللجنة باستبدال األصول الثابتة، تود يتعلق وفيما -240
 التكلفة التقديرية الستبدال ممكن وقت أقرب في الجمعية الخارجي للحسابات بأن تستعرض

                                                           
من النظام املايل والقواعد املالية ال تنطبق. وعلى وجه اخلصوص، ال  4 -109أوضحت احملكمة أيضا أن القاعدة  (68)
شكل الفائدة على احلساب املصريف للمباين دخال اتستثماريا مستمدا من الصندوق العام للمحكمة ينبغي إدراجه يف ت

  حساب اإليرادات املتنوعة. 
(69)

CBF/23/10  87، الفقرة. 
(70) ICC-ASP/15/12  88والفقرة  4، التوصية. 
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العامل  المال رأس حال للتمويل ال يعرض المستوى االحترازي لصندوق وأن تنفذ األصول الثابتة
 .(71)للخطر

 الزائدة اتالمدفوع -4

تستخدام الفائض الناتج بشأن ا 2015إىل القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام  جلنة الرقابةأشارت  -241
 دولنفس اللت املقبلة االشرتاكايف تعويض  املقررة للمباين الدائمةالشرتاكات الزائدة على ا دفوعاتامل نع

 1 849 000وتبلغ هذه املدفوعات  .الطويلة األجل متويل تكاليف اتستبدال األصول الثابتةيف األطراف 
 األموال، هذه اتستخدامت جلنة الرقابة اللجنة بوجود بعض التساؤالت بشأن كيفية بلغيورو تقريبا. وأ

 ودعتاليت قامت بدفعها.  األطراف الدول لصاحل حصرا اتستخدامها من التأكد وكيفية إدارهتا،ية وكيف
هذه األموال حاليا  تقريرا عن كيفية إدارة ممكن وقت أقرب في تقدم إلى أن المحكمة اللجنة

 األساس، هذا بموجب القواعد السارية لضمان تطبيقها بصورة شفافة. وعلى المتاحة والخيارات
 .هذه األموال مالستخدا استراتيجية وضع  ينبغي

 مسائل أخرى -زاي

 موعد انعقاد الدورات المقبلة للجنة  

 5 إىل 1 من الفرتة يف والعشرينعة والتاتس والعشرينالثامنة  دورتيها عقدأن ت ؤقتام اللجنة قررت -242
 .الهاي يف، التوايل على ،2017 تسبتمرب/أيلول 29إىل  18 منالفرتة و  2017أيار/مايو 

                                                           
  .1املرجع نفسه، التوصية  (71) 
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 المرفق األول

 ئمة الوثائققا

 رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
 العنوان  ومجعية الدول األطراف

اللجنة )يف حالة وثيقة  رمز
وثيقة من وثائق حتويلها إىل 

 (مجعية الدول األطراف
CBF/27/1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/27/1/Rev.1 املعدل جدول األعمال املؤقت  

CBF/27/1/Add.1 نود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للب  

CBF/27/2  تقرير عن  تكاليف املباين الدائمة اليت دفعت من امليزانية الربناجمية للمحكمة  

CBF/27/3  إعادة تصنيف  املوارد البشرية:إدارة متعلقة بحمددة مسائل تقرير احملكمة عن
   وحتويل الوظائف

CBF/27/4  ة جتاوز التكاليف املتعلقة باملباين الدائمة عن اخليار املتاح ملعاجلتقرير  

CBF/27/5  ملال العامل ااملستوى املالئم لصندوق رأس تقرير احملكمة عن  

ICC-ASP/15/INF.2  ملخص تنفيذي -2017امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام CBF/27/6 

CBF/27/7 
جملموعة حملكمة وفقا وبدالت اتنفيذ التغيريات يف مرتبات  تقرير احملكمة عن

   املوحد املتحدة ألمما نظامل جلديدةا األجرعناصر 

CBF/27/8 التآزر بني أجهزة احملكمةأوجه لمحكمة عن الثاين لتقرير ال  

CBF/27/9 
احملكمة عن التطورات يف تواتر البعثات وتكلفتها مع مرور الزمن تقرير 

  والتطورات املتوقعة يف املستقبل

CBF/27/10 
تأثري منوذج احلجم األتساتسي ملكتب املدعي العام على نطاق النهائي لتقرير لا

  احملكمة

CBF/27/11  جلنة الرقابةالتقرير املؤقت الثاين عن أنشطة  

CBF/27/11/Add.1  ضافةإ - جلنة الرقابةالتقرير املؤقت الثاين عن أنشطة  

AC/2/15 التقرير السنوي للجنة املراجعة  

ICC-ASP/15/10  2017امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/15/10/Corr.1  تصويب -2017لعام  للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة  

ICC-ASP/15/11  2016حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

ICC-ASP/15/12  كانون   31البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف
 2015األول/ديسمرب 

 

ICC-ASP/15/13  كانون   31البيانات املالية للصندوق االتستئماين للضحايا للعام املنتهي يف
 2015األول/ديسمرب 

 

ICC-ASP/15/14 ع وأنشطة جملس إدارة الصندوق تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاري
حزيران/يونيه  30إىل  2015متوز/يوليه  1االتستئماين للضحايا يف الفرتة من 

2016 
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 المرفق الثاني

 )باليورو( 2016أيلول/سبتمبر   15حالة تسديد االشتراكات لغاية 

     2016 السنوات السابقة  

الدول  
 األطراف

  
االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

  غري   املسددة

 
االشرتاكات    

املقررة 
 العادية

االشرتاكات 
 املقررة يف
 الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

 املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
 ةاملسدد

رتاكات االش
غري املسددة 

صندوق يف 
 الطوارئ

اجملموع 
الكلي 

لالشرتاكات 
 غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

 االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

 ق بالسا
 20/4/2015 غري مسددة 058 14 - 058 14 399 659 13 058 14 399 659 13 - - -  أفغانستان 1

 26/1/2016 لبالكاممسددة  - - - - - 576 18 - 576 18 - - -  ألبانيا 2

 8/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 952 13 20 932 13 - - - أندورا 3

أنتيغوا  4
 وبربودا

329 2  5/1/2016  متأخرات 078 7 - 749 4 105 644 4 749 4 105 644 4 329 2 - 

 20/4/2016  متأخرات 576 149 2 - 682 084 2 408 9 274 075 2 682 084 2 408 9 274 075 2 894 64 - 894 64 األرجنتني 5

 28/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 180 437 5 - 180 437 5 - - - أتسرتاليا 6

 29/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 207 739 1 127 64 080 675 1 - - - النمسا 7

 14/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 165 14 506 659 13 - - - بنغالديش 8

اربادوسب 9  23/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 254 16 - 254 16 - - -  

 10/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 216 139 2 196 80 020 059 2 - - - بلجيكا 10

 13/9/2016 مسددة بالكامل - - - - - 403 2 81 322 2 - - - بليز 11

21 500 بنن 12 مؤهلة غري  817 28 24 209 7 243 966 6 209 7 243 966 6 584 21 84 
 للتصويت

27/3/2012 

 بوليفيا 13
 -)دولة

متعددة 
 القوميات(

 19/7/2016 مسددة بالكامل - - - - - 035 28 172 863 27 - - -

البوتسنة  14
 واهلرتسك

 12/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 185 30 - 185 30 - - -

 4/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 872 33 365 1 507 32 - - - بوتسوانا 15

11 336 383 الربازيل 16  14/4/2015  متأخرات 704 543 20 - 333 130 9 775 235 558 894 8 333 130 9 775 235 558 894 8 371 413 11 988 76 

 26/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 538 108 777 3 761 104 - - - بلغاريا 17

 13/11/2015  غري مسددة 985 7 - 985 7 - 985 7 381 9 93 288 9 - - - بوركينا فاتسو 18

 17/3/2015 متأخرات 776 2 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 373 - 373 بوروندي 19

3 890 كابو فريدي 20 مؤهلة غري  321 6 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 918 3 28 
 للتصويت

30/12/2013 

 28/6/2016 مسددة بالكامل - - - - - 537 9 249 288 9 - - - كمبوديا 21

 7/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 928 795 6 - 928 795 6 - - - كندا 22

مجهورية  23
إفريقيا 

 الوتسطى

 9/12/2014 متأخرات 198 3 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 795 - 795

 13/1/2015 متأخرات 394 12 - 697 11 87 610 11 697 11 87 610 11 697 - 697 تشاد 24

 7/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 369 928 - 369 928 - - - شيلي 25

313 510 كولومبيا 26  30/6/2015 متأخرات 430 067 1 - 920 753 751 4 169 749 920 753 751 4 169 749 510 313 - 

14 410 جزر القمر 27 مؤهلة غري  887 16 46 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 438 14 28 
 للتصويت

 ال مدفوعات

32 889 الكونغو 28 مؤهلة غري  432 47 73 331 14 399 932 13 331 14 399 932 13 028 33 139 
 للتصويت

1/6/2011 

 21/1/2016  غري مسددة 28 - 28 - 28 403 2 81 322 2 - - - جزر كوك 29
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     2016 السنوات السابقة  

الدول  
 األطراف

  
االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

  غري   املسددة

 
االشرتاكات    

املقررة 
 العادية

االشرتاكات 
 املقررة يف
 الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

 املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
 ةاملسدد

رتاكات االش
غري املسددة 

صندوق يف 
 الطوارئ

اجملموع 
الكلي 

لالشرتاكات 
 غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

 االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

 ق بالسا
 23/2/2016 غري مسددة 084 8 - 084 8 - 084 8 487 109 82 405 109 - - - كوتستاريكا 30

 11/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 783 21 885 898 20 - - - كوت ديفوار 31

 22/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 405 240 123 10 282 230 - - - كرواتيا 32

 4/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 671 101 691 1 980 99 - - - قربص 33

اجلمهورية  34
 التشيكية

 5/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 884 804 495 4 389 800 - - -

مجهورية  35
الكونغو 

  الدميقراطية

 29/10/2015 غري مسددة 678 13 - 678 13 19 659 13 678 13 19 659 13 - - -

 9/2/2016 الكاملمسددة ب - - - - - 037 364 1 288 5 749 358 1 - - - الدامنرك 36

1 992  جيبويت 37  5/12/2014 متأخرات 421 4 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 018 2 26 

5 690 دومينيكا 38 مؤهلة غري  129 8 8 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 718 5 28 
 للتصويت

31/12/2015 

اجلمهورية  39
 الدومينيكية

457 152  22/3/2016 متأخرات 304 264 - 698 110 615 3 083 107 698 110 615 3 083 107 606 153 149 1 

 24/8/2016 مسددة بالكامل - - - - - 844 155 - 844 155 - - - إكوادور 40

 ال مدفوعات غري مسددة 985 18 - 985 18 - 985 18 985 18 - 985 18 - - - السلفادور 41

 11/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 656 88 285 371 88 - - - إتستونيا 42

 20/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 209 7 243 966 6 - - - فيجي 43

 15/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 856 060 1 - 856 060 1 - - - فنلندا 44

 11/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 325 754 11 449 449 876 304 11 - - - فرنسا 45

77 137 غابون 46  12/3/2014  متأخرات 098 118 - 624 40 014 1 610 39 624 40 014 1 610 39 474 77 337 

 2/12/2015 غري مسددة 403 2 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 - - - غامبيا 47

 21/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 576 18 - 576 18 - - - جورجيا 48

 19/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 566 920 14 010 56 556 864 14 - - - أملانيا 49

 9/4/2015  غري مسددة 200 30 - 200 30 - 200 30 411 38 123 1 288 37 - - - غانا 50

 1/6/2016 مسددة بالكامل - - - - - 773 118 1 951 22 822 095 1 - - - اليونان 51

 18/3/2016 بالكامل مسددة - - - - - 403 2 81 322 2 - - - غرينادا 52

 25/8/2016 مسددة بالكامل - - - - - 320 67 169 2 151 65 - - - غواتيماال 53

9 820 غينيا 54 مؤهلة غري  657 14 84 725 4 81 644 4 725 4 81 644 4 848 9 28 
 للتصويت

20/4/2015 

 19/5/2016 مسددة بالكامل - - - - - 725 4 81 644 4 - - - غيانا 55

ندوراسه 56  1/3/2016 غري مسددة 988 17 - 988 17 - 988 17 218 19 642 576 18 - - - 

 29/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 677 377 161 3 516 374 - - - هنغاريا 57

 14/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 541 53 - 541 53 - - - أيسلندا 58

779 355 - - - أيرلندا 59  - 355 779  11/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 

 8/8/2016 مسددة بالكامل - - - - - 003 720 8 - 003 720 8 - - - إيطاليا 60

 20/7/2016 مسددة بالكامل - - - - - 916 391 23 535 870 381 521 22 - - - اليابان 61

 24/6/2015 غري مسددة 509 46 - 509 46 - 509 46 576 46 - 576 46 - - - األردن 62

 24/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 979 42 047 1 932 41 - - - كينيا 63

 15/7/2016 مسددة بالكامل - - - - - 795 118 424 2 371 116 - - - التفيا 64

 11/1/2016 متأخرات 475 2 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 72 - 72 ليسوتو 65

 30/5/2016 غري مسددة 145 - 145 - 145 403 2 81 322 2 - - - ليبرييا 66

 27/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 254 16 - 254 16 - - - ليختنشتاين 67
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     2016 السنوات السابقة  

الدول  
 األطراف

  
االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

  غري   املسددة

 
االشرتاكات    

املقررة 
 العادية

االشرتاكات 
 املقررة يف
 الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

 املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
 ةاملسدد

رتاكات االش
غري املسددة 

صندوق يف 
 الطوارئ

اجملموع 
الكلي 

لالشرتاكات 
 غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

 االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

 ق بالسا
 31/12/2015 مسددة بالكامل - - - - - 533 168 080 1 453 167 - - - لتوانيا 68

 18/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 878 148 - 878 148 - - - لكسمربغ 69

 30/12/2015 مسددة بالكامل - - - - - 209 7 243 966 6 - - - مدغشقر 70

12 975  مالوي 71 مؤهلة غري  863 17 26 806 4 162 644 4 806 4 162 644 4 031 13 56 
 للتصويت

28/9/2011 

 11/1/2016  متأخرات 863 4 - 725 4 81 644 4 725 4 81 644 4 138 - 138 ملديف 72

 25/4/2016 غري مسددة 79 - 79 - 79 290 7 324 966 6 - - - مايل 73

 8/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 288 37 - 288 37 - - -  مالطة 74

1 034 جزر مارشال 75  4/3/2015 متأخرات 437 3 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 034 1 - 

 13/1/2016 ملمسددة بالكا - - - - - 863 27 - 863 27 - - - موريشيوس 76

 8/1/2016  غري مسددة 901 302 3 - 901 302 3 - 901 302 3 686 338 3 - 686 338 3 - - - املكسيك 77

 21/4/2015 غري مسددة 610 11 - 610 11 - 610 11 610 11 - 610 11 - - - منغوليا 78

 24/5/2016 مسددة بالكامل - - - - - 288 9 - 288 9 - - - اجلبل األتسود 79

 29/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 219 23 - 219 23 - - - ناميبيا 80

 13/2/2015 غري مسددة 403 2 - 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 - - - ناورو 81

 3/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 954 447 3 - 954 447 3 - - - هولندا  82

 8/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 843 643 332 20 511 623 - - - نيوزيلندا 83

21 869 النيجر 84 مؤهلة غري  823 26 92 806 4 162 644 4 806 4 162 644 4 925 21 56 
 للتصويت

23/11/2009 

276 127 نيجرييا 85  25/10/2013  متأخرات 900 771 - 474 493 231 7 243 486 474 493 231 7 243 486 426 278 299 2 

 3/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 678 043 2 384 68 294 975 1 - - - النرويج 86

 25/8/2016 غري مسددة 015 60 - 015 60 - 015 60 506 79 423 083 79 - - -  بنما 87

23 203 باراغواي 88  5/2/2015 متأخرات 770 56 - 311 33 804 507 32 311 33 804 507 32 459 23 256 

 2/8/2016 غري مسددة 842 325 - 842 325 374 9 468 316 868 325 400 9 468 316 - - - بريو 89

 24/8/2016 مسددة بالكامل - - - - - 802 385 861 1 941 383 - - - الفلبني 90

 15/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 718 956 1 - 718 956 1 - - - بولندا 91

 13/5/2016 مسددة بالكامل - - - - - 979 911 - 979 911 - - - الربتغال 92

مجهورية   93
  كوريا

 13/7/2016 مسددة بالكامل - - - - - 871 875 4 997 131 874 743 4 - - -

مجهورية  94
 مولدوفا

 28/6/2016 مسددة بالكامل - - - - - 288 9 - 288 9 - - -

 4/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 189 436 131 8 058 428 - - - رومانيا 95

تسانت   96
كيتس 
 ونيفيس

 1/6/2016 مسددة بالكامل - - - - - 403 2 81 322 2 - - -

 10/5/2016 مسددة بالكامل - - - - - 403 2 81 322 2 - - - تسانت لوتسيا 97

تسانت   98
ت فنسن

  غرينادينو 

 14/9/2016 غري مسددة 196 - 196 - 196 403 2 81 322 2 - - -

 27/1/2016 مسددة بالكامل - - - - - 323 2 1 322 2 - - -  تساموا 99

 31/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 973 6 7 966 6 - - - تسان مارينو 100

 29/10/2015  غري مسددة 016 12 - 016 12 406 610 11 090 12 480 610 11 - - - السنغال 101

 9/3/2016 بالكامل مسددة - - - - - 087 76 648 1 439 74 - - -  صربيا 102

 3/2/2016 مسددة بالكامل - - - - - 403 2 81 322 2 - - - تسيشيل 103

 11/11/2015 مسددة بالكامل - - - - - 403 2 81 322 2 - - - تسرياليون 104
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     2016 السنوات السابقة  

الدول  
 األطراف

  
االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

  غري   املسددة

 
االشرتاكات    

املقررة 
 العادية

االشرتاكات 
 املقررة يف
 الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

 املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

 املسددة

 االشرتاكات
ة فائداليف  

غري 
 املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
 ةاملسدد

رتاكات االش
غري املسددة 

صندوق يف 
 الطوارئ

اجملموع 
الكلي 

لالشرتاكات 
 غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

 االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

 ق بالسا
 10/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 018 374 824 1 194 372 - - - تسلوفاكيا 105

 8/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 712 197 259 2 453 195 - - - تسلوفينيا 106

جنوب  107
 أفريقيا

 29/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 490 848 662 1 828 846 - - -

 18/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 852 683 5 - 852 683 5 - - - إتسبانيا 108

دولة  109
 فلسطني

 29/3/2016 دة بالكاملمسد - - - - - 641 16 387 254 16 - - 

 4/4/2016 أخراتتم 462 14 - 181 14 249 932 13 181 14 249 932 13 281 - 281 تسورينام 110

 25/4/2016 مسددة بالكامل - - - - - 152 224 2 - 152 224 2 - - - السويد 111

 12/7/2016 مسددة بالكامل - - - - - 346 652 2 - 346 652 2 - - - تسويسرا 112

 5/4/2016 غري مسددة 073 5 - 073 5 - 073 5 531 9 243 288 9 - - - طاجيكستان 113

مجهورية  114
مقدونيا 

اليوغوتسالفية 
 تسابقا

755 15  11/3/2015  متأخرات 651 32 - 896 16 642 254 16 896 16 642 254 16 755 15 - 

 -تيمور 115
  ليشيت

 18/5/2015 غري مسددة 024 7 - 024 7 58 966 6 030 7 64 966 6 - - -

ترينيداد  116
 وتوباغو

 17/6/2015 غري مسددة 194 78 - 194 78 - 194 78 083 79 - 083 79 - - -

 29/3/2016 مسددة بالكامل - - - - - 043 68 892 2 151 65 - - - تونس 117

33 690 أوغندا 118 مؤهلة غري  044 48 48 139 14 480 659 13 139 14 480 659 13 857 33 167 
 للتصويت

5/12/2012 

اململكة  119
 املتحدة

 23/6/2016 مسددة بالكامل - - - - - 624 409 10 015 26 609 383 10 - - -

مجهورية  120
تنزانيا 
 املتحدة

952 59 مؤهلة غري  647 74 354 165 14 506 659 13 165 14 506 659 13 128 60 176 
 للتصويت

1/6/2010 

 18/1/2016  غري مسددة 842 63 - 842 63 - 842 63 021 188 177 4 844 183 - - - أوروغواي 121

7 163 فانواتو 122 مؤهلة غري   602 9 8 403 2 81 322 2 403 2 81 322 2 191 7 28 
 للتصويت

 ال مدفوعات

 فنزويال 123
 -)مجهورية

 البوليفارية(

471 360 3 مؤهلة غري   746 761 4 983 4 810 378 1 383 50 427 328 1 810 378 1 383 50 427 328 1 953 377 3 482 17 
 للتصويت

4/9/2012 

13 659 - - - زامبيا 124  480 139 14  659 13  480 139 14  - 139 14  29/6/2015 غري مسددة 

 فروق تقريب الحساب
     

   
 

138 770 014 719 185 2 295 584 136 851 950 15 355 99 496 851 15  المجموع     500 879 17  327 805 18 207 305 5 746 34 163 902  
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 المرفق الثالث

 آثار توصيات لجنة الميزانية والمالية على الميزانية )بآالف اليورو( 
 مجموع التخفيضات التي أوصت بها لجنة الميزانية والمالية :1الجدول 

 

 توصية اللجنة 

 الفقرة

 امليزانية اللجنة البند لرئيسيالربنامج ا  2017الميزانية المعدلة 
البرناتج الرئيسي 

األول: الهيئة 
 القضائية

  159 43 يورو 6.00- 2016التدريب يف امليزانية املعتمدة لعام 
يورو 99.70- ، بدون متويل2-موظف واحد ف   )ب(192 40 

    يورو 105.70- جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي األول
يسي البرنامج الرئ

الثاني: مكتب 
 العام عيالمد

   60 يورو 626.50- 2017ختفيضات املساعدة املؤقتة العامة يف 
  264 65 يورو 5.00- 2016الضيافة يف نفس املستوى املعتمد يف عام 
    يورو 631.50- جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي الثاين

البرنامج الرئيسي 
الثالث: قلم 

 المحكمة 

  760 78 يورو 122.80-  )املساعدة املؤقتة العامة(، مكتب الشؤون القانونية 3-ف 1
  769 80 يورو 99.70-  ، )املساعدة املؤقتة العامة(، موظف حسابات معاون2-ف 1
 خمتص أشهر، موظف معاون  6)املساعدة املؤقتة العامة( ملدة  2-ف 1

 بدون متويل - املؤتسسية املوارد ختطيط بنظم
  762 82 يورو 49.85-

-)املساعدة املؤقتة العامة( مدير مشروع احملكمة االلكرتونية 4 -ف 1
 بدون متويل

  778 83 يورو 143.70-

أشهر يف املساعدة املؤقتة العامة  6وظائف معادلة للعمل بدوام كامل ملدة 
 مرتمجني شفويني لقاعات احملكمة -

  785 84 يورو 61.40-

 -ر أ )املساعدة املؤقتة العامة( يف قسم اللغات  -ع مساعد إداري خ  1 
 بدون متويل

  785 85 يورو  72.30-

   86 يورو 72.30- بدون متويل -ر أ )املساعدة املؤقتة العامة(  -منسق خدمات خ ع  1
 -)املساعدة املؤقتة العامة( موظف أمن ميداين معاون، مايل  2-ف 1

 بدون متويل
  803 87 يورو 99.70-

   90 يورو 139.90 -  ختفيضات يف السفر
  780 98 يورو 300.00- ختفيضات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

  572 186 يورو 200.00- املساعدة القانونية للضحايا
  571 185 يورو 141.50 - املساعدة القانونية للدفاع

    يورو 1 534.65- جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي الثالث
البرنامج الرئيسي 

الرابع: أمانة جمعية 
 الدول األطراف

   105 يورو 109.00 - 2016مستوى امليزانية املعتمدة يف 
    يورو 109.00 - جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي الرابع

البرنامج الرئيسي 
 الخامس: المباني

   109 يورو 0.00  
    يورو 0.00 مج الرئيسي اخلامسجمموع الوفورات يف الربنا
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 توصية اللجنة 

 الفقرة

 امليزانية اللجنة البند الربنامج الرئيسي  2017الميزانية المعدلة 
البرنامج الرئيسي 
السادس:  أمانة 

الصندوق 
 االستئماني للضحايا

ووضوح الرؤية، معتمد يف إطار  تربعاتال جبمع عينم موظف، 3-ف 1
 ة املؤقتة العامةاملساعد

  706 118 يورو 18.40-

  703 116 يورو 89.70 - ، موظف تنفيذي معاون2-ف 1
  709 121 يورو 14.93- ، موظف برنامج معاون2-ف 1
أشهر، موظف برنامج ميداين  9)املساعدة املؤقتة العامة( ملدة  2-ف 6

 معاون
  710 122 يورو 89.55-

  711 123 يورو 65.00- ر أ -مساعد إداري خ ع  1
    يورو 277.58- جمموع الوفورات يف أمانة الصندوق االتستئماين للضحايا

البرنامج الرئيسي 
: آلية 5-السابع

 الرقابة المستقلة

   131 يورو 0.00 5-جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي السابع

البرنامج الرئيسي 
:  مكتب 6-السابع

 المراجعة الداخلية

   134 يورو 0.00 6-الوفورات يف الربنامج الرئيسي السابعجمموع 

 يورو 144 592.27     
 يورو 2 987.30     

البرنامج الرئيسي 
: قرض 2-السابع

 الدولة المضيفة

   128 يورو 0.00 2-ربنامج الرئيسي السابعال جمموع الوفورات يف

 يورو147 579.57    المجموع 
   146 يورو 1 210.00 ئجتديد موارد صندوق الطوار 

 يورو 148 789.57    المجموع مع صندوق الطوارئ
 

 يورو 2 658.43  المجموع الكلي للوفورات الموصى بها : 
 يورو  7 202.17  :شغيليةلزيادة المعدلة في الميزانية التا

 يورو 144 592.27 : 2017 لعام الميزانية التشغيلية المقترحة المعدلة
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  2017مجموع جميع البرامج الرئيسية لعام  :2دول الج

 مجموع المحكمة الجنائية الدولية
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
  0 ,950 5 0 ,950 5 القضاة

 7 ,691- 7 ,680 60 4 ,372 61 املوظفون من الفئة الفنية
 0 ,65- 6 ,511 24 6 ,576 24 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 7 ,756- 3 ,192 85 0 ,949 85 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

عامةالاملساعدة املؤقتة   17 052, 4 15 943, 0 -1 109, 4 
  6 ,527 1 6 ,527 1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

عمل اإلضايفال  430, 3 430, 3  
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   19 010, 3 17 900, 9 -1 109, 4 

 9 ,139- 8 ,896 5 7 ,036 6 السفر
 0 ,5- 0 ,29 0 ,34 الضيافة

 0 ,140- 9 ,480 3 9 ,620 3 اخلدمات التعاقدية
 0 ,6- 9 ,889 9 ,895 التدريب

  3 ,704 3 ,704 اخلرباء االتستشاريون
 5 ,141- 3 ,528 3 7 ,669 3 حمامو الدفاع

 0 ,200- 8 ,002 1 8 ,202 1 حمامو اجملين عليهم
  0 ,073 20 0 ,073 20 النفقات التشغيلية العامة

  3 ,044 1 3 ,044 1 اللوازم واملواد
 0 ,160- 1 ,887 1 1 ,047 2 األثاث واملعدات

ة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصل  39 328, 7 38 536, 4 -792, 3 
 4 ,658 2- 6 ,579 147 0 ,238 150 المجموع

 القضائية الهيئة :األول الرئيسي البرنامج  : 3الجدول 
 األول الرئيسي البرنامج

 القضائية الهيئة 
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   0 ,950 5 0 ,950 5 القضاة

   6 ,577 4 6 ,577 4 املوظفون من الفئة الفنية
   8 ,917 8 ,917 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   4 ,495 5 4 ,495 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   1 510, 9 1 411, 2 -99, 7  
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   1 510, 9 1 411, 2 -99, 7  

   0 ,130 0 ,130 السفر
   0 ,12 0 ,12 الضيافة

   0 ,5 0 ,5 اخلدمات التعاقدية
  0 ,6- 0 ,22 0 ,28 التدريب

اريوناخلرباء االتستش  10, 0 10, 0   
   4 ,97 4 ,97 النفقات التشغيلية العامة

   0 ,5 0 ,5 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

  0 ,6- 4 ,281 4 ,287 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  7 ,105- 0 ,138 13 7 ,243 13 المجموع
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 سةالرئا : هيئة1100البرنامج   :4الجدول 

1100 
 الرئاسة هيئة

 2017امليزانية املقرتحة لعام 
 قبل  توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   0 ,28 0 ,28 القضاة
   7 ,721 7 ,721 املوظفون من الفئة الفنية

   0 ,292 0 ,292 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفنياجمل  1 013, 7 1 013, 7   

العامةاملساعدة املؤقتة   122, 8 122, 8   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   122, 8 122, 8   

   9 ,125 9 ,125 السفر
   0 ,10 0 ,10 الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   0 ,6 0 ,6 التدريب

   0 ,10 0 ,10 اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   9 ,151 9 ,151 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  4 ,316 1 4 ,316 1 المجموع

 : الدوائر1200 البرنامج :5 الجدول
1200 
 الدوائر

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   0 ,922 5 0 ,922 5 القضاة
   8 ,644 3 8 ,644 3 املوظفون من الفئة الفنية
ات العامةاملوظفون من فئة اخلدم  549, 1 549, 1   

   9 ,193 4 9 ,193 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
العامةاملساعدة املؤقتة   1 388, 1 1 288, 4 - 99, 7 

       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   1 388, 1 1 288, 4 - 99, 7 

      السفر
   0 ,1  0 ,1 الضيافة

      اخلدمات التعاقدية
  0 ,6- 0 ,16  0 ,22 التدريب

      اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

  0 ,6- 0 ,17  0 ,23 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 7 ,105- 3 ,421 11 0 ,527 11 المجموع
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 : مكاتب االتصال1300 البرنامج :6الجدول 

1300 
 مكاتب االتصال

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

       القضاة
الفنيةاملوظفون من الفئة   211, 1 211, 1   

   7 ,76 7 ,76 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   8 ,287 8 ,287 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   1 ,4 1 ,4 السفر
   0 ,1 0 ,1 الضيافة

   0 ,5 0 ,5 اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   4 ,97 4 ,97 النفقات التشغيلية العامة

   0 ,5 0 ,5 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   5 ,112 5 ,112 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   3 ,400 3 ,400 المجموع

 العامة المّدعية مكتب :الثاني الرئيسي البرنامج :7 الجدول
 الثاني الرئيسي البرنامج
 العامة المّدعية مكتب

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
جنةالفرق بعد توصيات الل توصيات اللجنة  

  6 ,152 26 6 ,152 26 املوظفون من الفئة الفنية
  6 ,926 4 6 ,926 4 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
  2 ,079 31 2 ,079 31 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   10 687, 7 10 061, 2 -626, 5 
     املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

اإلضايف العمل       
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   10 687, 7  10 061, 2 -626, 5 

  8 ,763 2 8 ,763 2 السفر
 0 ,5- 0 ,5 0 ,10 الضيافة

  5 ,579 5 ,579 اخلدمات التعاقدية
  0 ,290 0 ,290 التدريب

  0 ,100 0 ,100 اخلرباء االتستشاريون
  0 ,480 0 ,480 النفقات التشغيلية العامة

  0 ,110 0 ,110 اللوازم واملواد
  0 ,180 0 ,180 األثاث واملعدات

 0 ,5- 3 ,508 4 3 ,513 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 5 ,631- 7 ,648 45 2 ,280 46 المجموع
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  العامة المّدعية ديوان : 2110 الفرعي البرنامج :8الجدول 

2110 
 العامة لمّدعيةا ديوان

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   1 ,421 1 1 ,421 1 املوظفون من الفئة الفنية
   7 ,276 7 ,276 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

وظفنياجملموع الفرعي لتكاليف امل  1 697, 8 1 697, 8   
العامةاملساعدة املؤقتة   293, 9 293, 9   

       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   293, 9 293, 9   

   4 ,184 4 ,184 السفر
  0 ,5- 0 ,5 0 ,10 الضيافة

   0 ,30 0 ,30 اخلدمات التعاقدية
   0 ,290 0 ,290 التدريب

   0 ,100 0 ,100 اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

 0 ,5-  4 ,609 4 ,614 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  0 ,5- 1 ,601 2 1 ,606 2 المجموع

 الخدمات قسم : 2120 الفرعي البرنامج :9لجدول ا
2120 

 قسم الخدمات
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   0 ,321 2 0 ,321 2 املوظفون من الفئة الفنية

مةاملوظفون من فئة اخلدمات العا  1 495, 7 1 495, 7   
   7 ,816 3 7 ,816 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   3 158, 2 2 961, 2 -197, 0  
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   3 158, 2 2 961, 2 - 197, 0 

   5 ,355 5 ,355 السفر
       الضيافة

   5 ,549 5 ,549 اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

   0 ,110 0 ,110 اللوازم واملواد
   0 ,180 0 ,180 األثاث واملعدات

ملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعا  1 195, 0 1 195, 0   
  0 ,197- 9 ,972 7 9 ,169 8 المجموع
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   والتعاون والتكامل االختصاص شعبة : 2200 البرنامج الفرعي  :10الجدول 

2200 
 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
يات اللجنةتوص  الفرق بعد توصيات اللجنة 

   2 ,786 2 2 ,786 2 املوظفون من الفئة الفنية
   1 ,260 1 ,260 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   3 ,046 3 3 ,046 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   502, 1 502, 1   
عاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتما        

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   502, 1 502, 1   

   2 ,440 2 ,440 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
عداتاألثاث وامل        

   2 ,440 2 ,440 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   6 ,988 3 6 ,988 3 المجموع

  التحقيق شعبة : 2300 البرنامج الفرعي :11الجدول 
2300 

 التحقيق شعبة
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

يات اللجنةتوص  الفرق بعد توصيات اللجنة 
   2 ,733 10 2 ,733 10 املوظفون من الفئة الفنية

   9 ,373 2 9 ,373 2 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   1 ,107 13 1 ,107 13 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   4 746, 7 4 392, 6 -354, 1  
قتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤ         

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   4 746, 7 4 392, 6 - 354, 1 

   6 ,409 1 6 ,409 1 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,480 0 ,480 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   6 ,889 1 6 ,889 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  1 ,354- 3 ,389 19 4 ,743 19 المجموع
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 المقاضاة شعبة : 2400 البرنامج :12الجدول 

2400 
 المقاضاة شعبة

ل  قب 2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   1 ,891 8 1 ,891 8 املوظفون من الفئة الفنية
   2 ,520 2 ,520 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   3 ,411 9 3 ,411 9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

عامةالاملساعدة املؤقتة   1 986, 8 1 911, 4 -75, 4  
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   1 986, 8 1 911, 4 - 75, 4 

   1 ,374 1 ,374 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

ناخلرباء االتستشاريو         
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   1 ,374 1 ,374 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  4 ,75- 8 ,696 11 2 ,772 11 المجموع

 المحكمة قلم :الثالث الرئيسي البرنامج :13الجدول 
 لثالثا الرئيسي البرنامج

 المحكمة قلم
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   3 ,526 27 3 ,526 27 املوظفون من الفئة الفنية

   7 ,017 18 7 ,017 18 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
اليف املوظفنياجملموع الفرعي لتك  45 544, 0 45 544, 0   

العامةاملساعدة املؤقتة   4 042, 3 3 289, 0 -753, 3  
   6 ,387 1 6 ,387 1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   3 ,392 3 ,392 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   5 822, 2 5 068, 9  -753, 3 

  9 ,139- 6 ,106 2 5 ,246 2 السفر
   0 ,4 0 ,4 الضيافة

  0 ,140- 4 ,275 2 4 ,415 2 اخلدمات التعاقدية
   4 ,498 4 ,498 التدريب

   3 ,434 3 ,434 اخلرباء االتستشاريون
  5 ,141- 3 ,528 3 7 ,669 3 حمامو الدفاع

  0 ,200- 8 ,002 1 8 ,202 1 حمامو اجملين عليهم
لعامةالنفقات التشغيلية ا  15 007, 0 15 007, 0   

   6 ,911 6 ,911 اللوازم واملواد
  0 ,160- 1 ,687 1 1 ,847 1 األثاث واملعدات

  3 ,781- 5 ,455 27 8 ,236 28 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 6 ,534 1- 4 ,068 78 0 ,603 79 المجموع
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 المسجلمكتب  :3100 البرنامج  :14 الجدول

3100 
 مكتب المسجل

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   0 ,474 1 0 ,474 1 املوظفون من الفئة الفنية
   4 ,143 4 ,143 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

كاليف املوظفنياجملموع الفرعي لت  1 617, 4 1 617, 4   
العامةاملساعدة املؤقتة   122, 8   -122, 8  

       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   122, 8   - 122, 8 

  0 ,5- 7 ,73 7 ,78 السفر
   0 ,4 0 ,4 الضيافة

تعاقديةاخلدمات ال        
   4 ,6 4 ,6 التدريب

   0 ,5 0 ,5 اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

 0 ,5 - 1 ,89 1 ,94 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  8 ,127- 5 ,706 1 3 ,834 1 المجموع

 اإلدارية الخدمات شعبة : 3200 البرنامج :15الجدول 
3200  

 اإلدارية الخدمات شعبة 
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   2 ,761 3 2 ,761 3 املوظفون من الفئة الفنية

دمات العامةاملوظفون من فئة اخل  8 972, 9 8 972, 9   
   1 ,734 12 1 ,734 12 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   631, 5 482, 0 -149, 5  
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   3 ,357 3 ,357 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   988, 8 839, 3 - 149, 5 

   1 ,170 1 ,170 السفر
       الضيافة

   5 ,643 5 ,643 اخلدمات التعاقدية
   8 ,332 8 ,332 التدريب

   0 ,38 0 ,38 اخلرباء االتستشاريون
   1 ,510 3 1 ,510 3 النفقات التشغيلية العامة

   6 ,332 6 ,332 اللوازم واملواد
   5 ,600 5 ,600 األثاث واملعدات

   6 ,627 5 6 ,627 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  5 ,149- 0 ,201 19 5 ,350 19 المجموع
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  القضائية الخدمات شعبة : 3300 البرنامج  :16الجدول 

3300 
  القضائية الخدمات شعبة 

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017حة لعام امليزانية املقرت 
 الفرق بعد  توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   4 ,950 11 4 ,950 11 املوظفون من الفئة الفنية
   4 ,928 4 4 ,928 4 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   8 ,878 16 8 ,878 16 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   2 146, 5 1 796, 8 -349, 7  
   5 ,994 5 ,994 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0 ,35 0 ,35 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   3 176, 0 2 826, 3 - 349, 7 

  3 ,106- 5 ,414 8 ,520 السفر
       الضيافة

  0 ,140- 9 ,410 9 ,550 اخلدمات التعاقدية
   0 ,93 0 ,93 التدريب

   3 ,391 3 ,391 اخلرباء االتستشاريون
  5 ,141- 3 ,528 3 7 ,669 3 حمامو الدفاع

  0 ,200- 8 ,002 1 8 ,202 1 حمامو اجملين عليهم
   7 ,065 6 7 ,065 6 النفقات التشغيلية العامة

   4 ,289 4 ,289 اللوازم واملواد
  0 ,160- 3 ,040 1 3 ,200 1 األثاث واملعدات

  7 ,747- 2 ,236 13 9 ,983 13 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 4 ,097 1- 3 ,941 32 7 ,038 34 المجموع

 الخارجية العالقات شعبة : 3800 البرنامج :17 الجدول
3800 

 الخارجية العالقات شعبة
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017قرتحة لعام امليزانية امل

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   7 ,340 10 7 ,340 10 املوظفون من الفئة الفنية

   0 ,973 3 0 ,973 3 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   7 ,313 14 7 ,313 14 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   1 141, 5 1 010, 3 -131, 2  
   1 ,393 1 ,393 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   1 534, 6 1 403, 4 - 131, 2 

 6 ,28- 3 ,448 1 9 ,476 1 السفر
       الضيافة

   0 ,221 1 0 ,221 1 اخلدمات التعاقدية
   2 ,66 2 ,66 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   2 ,431 5 2 ,431 5 النفقات التشغيلية العامة

   6 ,289 6 ,289 اللوازم واملواد
   3 ,46 3 ,46 األثاث واملعدات

 6 ,28 - 6 ,502 8 2 ,531 8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  8 ,159- 7 ,219 24 5 ,379 24 المجموع
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 األطراف الدول جمعية أمانة :الرابع الرئيسي البرنامج :18لجدول ا

 الرابع الرئيسي البرنامج
 األطراف الدول جمعية أمانة

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   5 ,661 5 ,661 املوظفون من الفئة الفنية
   8 ,374 8 ,374 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   3 ,036 1 3 ,036 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   688, 7 579, 7 -109, 0  
   0 ,140 0 ,140 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0 ,38 0 ,38 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائرالفرعي  اجملموع  866, 7 757, 7 - 109, 0 
   6 ,554 6 ,554 السفر

   0 ,5 0 ,5 الضيافة
   0 ,401 0 ,401 اخلدمات التعاقدية

   1 ,10 1 ,10 التدريب
       اخلرباء االتستشاريون

   4 ,24 4 ,24 النفقات التشغيلية العامة
   7 ,14 7 ,14 اللوازم واملواد

ثاث واملعداتاأل  5, 0 5, 0   
   8 ,014 1 8 ,014 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

  0 ,109- 8 ,808 2 8 ,917 2 المجموع

 : المؤتمرات4100 البرنامج الفرعي :19 الجدول
 4100 

 المؤتمرات
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017لعام امليزانية املقرتحة 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

       املوظفون من الفئة الفنية
       املوظفون من فئة اخلدمات العامة
       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   263, 5 263, 5   
   0 ,80 0 ,80 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

لعمل اإلضايفا  20, 0 20, 0   
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   363, 5 363, 5   

   7 ,63 7 ,63 السفر
       الضيافة

   0 ,313 0 ,313 اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,11 0 ,11 النفقات التشغيلية العامة

   0 ,10 0 ,10 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   7 ,397 7 ,397 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   2 ,761 2 ,761 المجموع
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 : أمانة الجمعية4200 البرنامج الفرعي :20الجدول 

4200 
 أمانة جمعية الدول األطراف

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017نية املقرتحة لعام امليزا
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   5 ,507 5 ,507 املوظفون من الفئة الفنية
   2 ,293 2 ,293 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   7 ,800 7 ,800 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   253, 0 144, 0 -109, 0  
ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتامل        

   0 ,18 0 ,18 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   271, 0 162, 0 - 109, 0 

   3 ,86 3 ,86 السفر
   0 ,1 0 ,1 الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   4 ,5 4 ,5 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
تشغيلية العامةالنفقات ال        

   7 ,4 7 ,4 اللوازم واملواد
   0 ,5 0 ,5 األثاث واملعدات

   4 ,102 4 ,102 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  0 ,109- 1 ,065 1 1 ,174 1 المجموع

 مكنب رئيس جمعية الدول األطراف :: 4400 البرنامج الفرعي :21الجدول 
4400 

يس جمعية الدول األطرافمكنب رئ  
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعدتوصيات اللجنة توصيات اللجنة
       املوظفون من الفئة الفنية

       املوظفون من فئة اخلدمات العامة
       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاعدة املؤقتة املس  121, 0 121, 0   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   121, 0 121, 0   

   7 ,86 7 ,86 السفر
       الضيافة

   0 ,12 0 ,12 اخلدمات التعاقدية
       التدريب

وناخلرباء االتستشاري        
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   7 ,98 7 ,98 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   7 ,219 7 ,219 المجموع
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 : لجنة الميزانية والمالية4500 البرنامج الفرعي  :22الجدول 

4500 
الماليةلجنة الميزانية و   

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   0 ,154 0 ,154 املوظفون من الفئة الفنية
   6 ,81 6 ,81 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   6 ,235 6 ,235 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   51, 2 51, 2   
   0 ,60 0 ,60 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   111, 2 111, 2   

   9 ,317 9 ,317 السفر
   0 ,4 0 ,4 الضيافة

   0 ,76 0 ,76 اخلدمات التعاقدية
ريبالتد  4, 7 4, 7   

       اخلرباء االتستشاريون
   4 ,13 4 ,13 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   0 ,416 0 ,416 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   8 ,762 8 ,762 المجموع

 لمبانيا :الخامس الرئيسي البرنامج  :23الجدول 
5100 
 المباني

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

       املوظفون من الفئة الفنية
       املوظفون من فئة اخلدمات العامة
       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةدة املؤقتة املساع        
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

       السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   9 ,454 1 9 ,454 1 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   9 ,454 1 9 ,454 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   9 ,454 1 9 ,454 1 المجموع
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 السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا الرئيسي البرنامج 24الجدول 

6100 
ماني للضحاياأمانة الصندوق االستئ  

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

  7 ,691- 1 ,884 8 ,575 1 املوظفون من الفئة الفنية
  0 ,65- 1 ,130 1 ,195 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

كاليف املوظفنياجملموع الفرعي لت  1 770, 9 1 014, 2 -756, 7  
العامةاملساعدة املؤقتة     479, 1 479, 1  

       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي     479, 1 479, 1 

   3 ,320 3 ,320 السفر
   0 ,3 0 ,3 الضيافة

لتعاقديةاخلدمات ا  220, 0 220, 0   
   9 ,34 9 ,34 التدريب

   0 ,120 0 ,120 اخلرباء االتستشاريون
   0 ,20 0 ,20 النفقات التشغيلية العامة

   0 ,3 0 ,3 اللوازم واملواد
   0 ,10 0 ,10 األثاث واملعدات

   2 ,731 2 ,731 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  6 ,277- 5 ,224 2 1 ,502 2 المجموع

 القرض المقدم من الدولة المضيفة  -الدائمة المباني مشروع : 7200البرنامج  :25الجدول 
7200 

 القرض المقدم من الدولة المضيفة
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

يات اللجنةالفرق بعد توص توصيات اللجنة  
       املوظفون من الفئة الفنية

       املوظفون من فئة اخلدمات العامة
       اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

       السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   3 ,987 2 3 ,987 2 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   3 ,987 2 3 ,987 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   3 ,987 2 3 ,987 2 المجموع
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 المستقلة الرقابة آلية :5 -السابع الرئيسي البرنامج :26الجدول 

7500 
 المستقلة الرقابة آلية

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

فئة الفنيةملوظفون من ال  414, 4 414, 4   
   3 ,72 3 ,72 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   7 ,486 7 ,486 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   0 ,10 0 ,10 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   1 ,11 1 ,11 التدريب

   0 ,40 0 ,40 اخلرباء االتستشاريون
   0 ,2 0 ,2 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
   0 ,5 0 ,5 األثاث واملعدات

ملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعا  68, 1 68, 1   
   8 ,554 8 ,554 المجموع

 الداخلية المراجعة مكتب :6 -السابع الرئيسي البرنامج :27الجدول 
7600 
 الداخلية المراجعة مكتب

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   2 ,464 2 ,464 املوظفون من الفئة الفنية
   3 ,72 3 ,72 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   5 ,536 5 ,536 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   122, 8 122, 8   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائر اجملموع الفرعي  122, 8 122, 8   

   5 ,11 5 ,11 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   4 ,23 4 ,23 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

املتصلة بالعاملني اجملموع الفرعي للتكاليف غري  34, 9 34, 9   
   2 ,694 2 ,694 المجموع
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 المسجل ديوان : 3110 الفرعي البرنامج :28الجدول 

3110 
 المسجل ديوان

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

من الفئة الفنية املوظفون  697, 4 697, 4   
   8 ,79 8 ,79 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   2 ,777 2 ,777 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
ملنيتكاليف العا لسائراجملموع الفرعي         

   9 ,49 9 ,49 السفر
   0 ,4 0 ,4 الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   9 ,53 9 ,53 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   1 ,831 1 ,831 المجموع

 القانونية الشؤون مكتب : 3130 الفرعي البرنامج  :29الجدول 
3130 
 القانونية الشؤون مكتب

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد  توصيات اللجنة توصيات اللجنة

نيةاملوظفون من الفئة الف  776, 6 776, 6   
   6 ,63 6 ,63 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   2 ,840 2 ,840 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   122, 8   -122, 8  
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
لنيتكاليف العام لسائراجملموع الفرعي   122, 8   - 122, 8 

  0 ,5- 8 ,23 8 ,28 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   4 ,6 4 ,6 التدريب

   0 ,5 0 ,5 اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

بالعاملني اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  40, 2 35, 2 - 5, 0 
  8 ,127- 4 ,875 2 ,003 1 المجموع
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 اإلدارية الخدمات شعبة مدير مكتب : 3210 الفرعي البرنامج :30 الجدول

3210 
 اإلدارية الخدمات شعبة مدير مكتب 

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
صيات اللجنةتو   الفرق بعد توصيات اللجنة 

   3 ,712 3 ,712 املوظفون من الفئة الفنية
   5 ,381 5 ,381 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   8 ,093 1 8 ,093 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   99, 7 49, 9 -49, 8  
اعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتم        

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   99, 7 49, 9 - 49, 8 

   1 ,12 1 ,12 السفر
       الضيافة

   0 ,218 0 ,218 اخلدمات التعاقدية
   8 ,5 8 ,5 التدريب

   0 ,8 0 ,8 اخلرباء االتستشاريون
   1 ,303 1 ,303 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   0 ,547 0 ,547 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  8 ,49- 7 ,690 1 5 ,740 1 المجموع

 البشرية الموارد قسم : 3220 الفرعي البرنامج :31الجدول 
3220 

 البشرية الموارد قسم
ل  قب 2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   8 ,051 1 8 ,051 1 املوظفون من الفئة الفنية

   5 ,033 1 5 ,033 1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   3 ,085 2 3 ,085 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةة املساعدة املؤقت        
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   5 ,10 5 ,10 السفر
       الضيافة

   0 ,10 0 ,10 اخلدمات التعاقدية
   0 ,188 0 ,188 التدريب

   0 ,30 0 ,30 اخلرباء االتستشاريون
فقات التشغيلية العامةالن        

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   5 ,238 5 ,238 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   8 ,323 2 8 ,323 2 المجموع
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 الميزانية  قسم : 3230 الفرعي البرنامج :32الجدول 

3230 
 الميزانية قسم

قبل   2017لعام  امليزانية املقرتحة
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   7 ,364 7 ,364 املوظفون من الفئة الفنية
   7 ,190 7 ,190 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   4 ,555 4 ,555 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةتة املساعدة املؤق        
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   5 ,1 5 ,1 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   1, 5 1, 5   

   4 ,6 4 ,6 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   2 ,5 2 ,5 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
غيلية العامةالنفقات التش        
       اللوازم واملواد

       األثاث واملعدات
   6 ,11 6 ,11 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

   5 ,568 5 ,568 المجموع

 المالية قسم : 3240 الفرعي البرنامج  :33الجدول 
3240 

 المالية قسم
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنة توصيات  
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   4 ,454 4 ,454 املوظفون من الفئة الفنية

   6 ,826 6 ,826 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   0 ,281 1 0 ,281 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   99, 7   -99, 7  
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0 ,5 0 ,5 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   104, 7 5, 0 - 99, 7 

   8 ,4 8 ,4 السفر
       الضيافة

   4 ,89 4 ,89 اخلدمات التعاقدية
   0 ,10 0 ,10 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
نفقات التشغيلية العامةال  65, 0 65, 0   

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   2 ,169 2 ,169 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  7 ,99- 2 ,455 1 9 ,554 1 المجموع
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  العامة الخدمات قسم : 3250 الفرعي البرنامج :34الجدول 

3250 
 العامة الخدمات قسم

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   6 ,774 6 ,774 املوظفون من الفئة الفنية
   3 ,528 2 3 ,528 2 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   9 ,302 3 9 ,302 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   72, 3 72, 3   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   0 ,120 0 ,120 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   192, 3 192, 3   

   0 ,33 0 ,33 السفر
       الضيافة

   1 ,244 1 ,244 اخلدمات التعاقدية
   0 ,6 0 ,6 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,027 3 0 ,027 3 النفقات التشغيلية العامة

   3 ,241 3 ,241 اللوازم واملواد
   5 ,600 5 ,600 األثاث واملعدات

   9 ,151 4 9 ,151 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   1 ,647 7 1 ,647 7 المجموع

 والسالمة األمن قسم : 3290 الفرعي البرنامج   :35الجدول 
3290 

 والسالمة األمن قسم
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   4 ,403 4 ,403 املوظفون من الفئة الفنية

ئة اخلدمات العامةاملوظفون من ف  4 012, 3 4 012, 3   
   7 ,415 4 7 ,415 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   359, 8 359, 8   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

   8 ,230 8 ,230 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   590, 6 590, 6   

   3 ,103 3 ,103 السفر
       الضيافة

   0 ,82 0 ,82 اخلدمات التعاقدية
   8 ,117 8 ,117 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,115 0 ,115 النفقات التشغيلية العامة

   3 ,91 3 ,91 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

صلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املت  509, 4 509, 4   
   7 ,515 5 7 ,515 5 المجموع

 



  IICC-ASP/15/20 

431  20-A-111116 

 
 القضائية الخدمات شعبة مدير مكتب : 3310 الفرعي البرنامج   :36الجدول 

3310 
 القضائية الخدمات شعبة مدير مكتب

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنة توصيات  الفرق بعد توصيات اللجنة 

   8 ,369 8 ,369 املوظفون من الفئة الفنية
   6 ,63 6 ,63 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   4 ,433 4 ,433 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   9 ,7 9 ,7 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   1 ,4 1 ,4 التدريب

   0 ,5 0 ,5 اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
   1 ,13 1 ,13 النفقات التشغيلية العامة

ازم واملواداللو         
       األثاث واملعدات

   1 ,30 1 ,30 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  5 ,463 5 ,463 المجموع

 القضائية األعمال تدبر قسم : 3320 الفرعي البرنامج :37لجدول ا

3320 
 القضائية األعمال تدبر قسم

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
ات اللجنةتوصي  

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   2 ,419 1 2 ,419 1 املوظفون من الفئة الفنية
   6 ,160 1 6 ,160 1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   8 ,579 2 8 ,579 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

ةالعاماملساعدة املؤقتة   460, 3 316, 6 -143, 7  
   2 ,332 2 ,332 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   792, 5 648, 8  -143, 7 

   1 ,25 1 ,25 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   5 ,5 5 ,5 التدريب

شاريوناخلرباء االتست        
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
       النفقات التشغيلية العامة

   7 ,29 7 ,29 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   3 ,60 3 ,60 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 7 ,143- 9 ,288 3 6 ,432 3 المجموع
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 المعلومات تدبر خدمات قسم : 3325 الفرعي برنامجال :38الجدول 

3325 
 المعلومات تدبر خدمات قسم

قبل  توصيات  2017امليزانية املقرتحة لعام 
 اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

  0 ,045 2 0 ,045 2 املوظفون من الفئة الفنية
اخلدمات العامة ملوظفون من فئة  2 289, 0 2 289, 0   

   0 ,334 4 0 ,334 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
عامةالاملساعدة املؤقتة         

   0 ,10 0 ,10 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
   0 ,35 0 ,35 العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   45, 0 45, 0   

فرالس  24, 7 24, 7   
       الضيافة

  0 ,140- 8 ,247 8 ,387 اخلدمات التعاقدية
   7 ,60 7 ,60 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
   6 ,014 4 6 ,014 4 النفقات التشغيلية العامة

   0 ,243 0 ,243 اللوازم واملواد
واملعدات األثاث  1 200, 3 1 040, 3 -160, 0  

  0 ,300- 1 ,631 5 1 ,931 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 0 ,300- 1 ,010 10 1 ,310 10 المجموع

 االحتجاز قسم : 3330 الفرعي البرنامج :39الجدول 
3330 

 االحتجاز قسم
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

للجنةتوصيات ا  
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   8 ,301 8 ,301 املوظفون من الفئة الفنية

   2 ,127 2 ,127 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   0 ,429 0 ,429 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
ة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعد        

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   9 ,3 9 ,3 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   8 ,16 8 ,16 التدريب

   0 ,6 0 ,6 اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
   0 ,020 2 0 ,020 2 النفقات التشغيلية العامة

   5 ,7 5 ,7 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   2 ,054 2 2 ,054 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  2 ,483 2 2 ,483 2 المجموع
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 :  قسم الخدمات اللغوية3340البرنامج الفرعي  :40الجدول  
3340 

  قسم الخدمات اللغوية
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   9 ,548 4 9 ,548 4 املوظفون من الفئة الفنية

   9 ,524 9 ,524 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
لتكاليف املوظفني اجملموع الفرعي  5 073, 8 5 073, 8   

العامةاملساعدة املؤقتة   1 219, 6 1 085, 9 -133, 7  
   3 ,652 3 ,652 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   1 871, 9 1 738, 2 - 133, 7 

  0 ,9- 7 ,142 7 ,151 السفر
       الضيافة

   1 ,66 1 ,66 اخلدمات التعاقدية
       التدريب

   7 ,46 7 ,46 اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
       النفقات التشغيلية العامة

   2 ,7 2 ,7 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

  0 ,9- 7 ,262 7 ,271  املتصلة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري
 7 ,142- 7 ,074 7 4 ,217 7 المجموع

 أضرارهم وجبر عليهم المجني مشاركة قسم : 3360 الفرعي البرنامج :41الجدول 
3360 

 أضرارهم وجبر عليهم المجني مشاركة قسم
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017لعام  امليزانية املقرتحة
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   7 ,980 7 ,980 املوظفون من الفئة الفنية
   5 ,381 5 ,381 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   2 ,362 1 2 ,362 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   171, 8 171, 8   
اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة         
       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   171, 8 171, 8   

  6 ,55- 8 ,37 4 ,93 السفر
       الضيافة

   0 ,47 0 ,47 اخلدمات التعاقدية
   3 ,5 3 ,5 التدريب

   0 ,10 0 ,10 اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

و اجملين عليهمحمام        
       النفقات التشغيلية العامة

   0 ,2 0 ,2 اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

  6 ,55- 1 ,102 7 ,157 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 6 ,55- 1 ,636 1 7 ,691 1 المجموع
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   للدفاع العام يالمحام مكتب : 3370 الفرعي البرنامج :42الجدول 
3370 
 للدفاع العام المحامي مكتب

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   4 ,452 4 ,452 املوظفون من الفئة الفنية
   6 ,63 6 ,63 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   0 ,516 0 ,516 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   122, 8 122, 8   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   122, 8 122, 8   

   4 ,4 4 ,4 السفر
       الضيافة

قديةاخلدمات التعا        
   6 ,0 6 ,0 التدريب

   0 ,20 0 ,20 اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   0 ,25 0 ,25 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
جموعالم  663, 8 663, 8  

 عليهم للمجني العام المحامي مكتب : 3380 الفرعي البرنامج :43الجدول 
3380 
 عليهم للمجني العام المحامي مكتب

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

الفئة الفنية املوظفون من  1 166, 1 1 166, 1   
   6 ,63 6 ,63 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   7 ,229 1 7 ,229 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   99, 7 99, 7   
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني رلسائاجملموع الفرعي   99, 7 99, 7   

 2 ,6- 8 ,132 0 ,139 السفر
       الضيافة

   0 ,50 0 ,50 اخلدمات التعاقدية
       التدريب

   6 ,303 6 ,303 اخلرباء االتستشاريون
       حمامو الدفاع

       حمامو اجملين عليهم
   0 ,11 0 ,11 النفقات التشغيلية العامة

ملواداللوازم وا        
       األثاث واملعدات

  2 ,6- 4 ,497 6 ,503 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 2 ,6- 8 ,826 1 0 ,833 1 المجموع
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  : قسم دعم الدفاع3390 الفرعي البرنامج :44الجدول 
3390 

 قسم دعم الدفاع
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   5 ,666 5 ,666 املوظفون من الفئة الفنية

   4 ,254 4 ,254 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   9 ,920 9 ,920 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   72, 3   -72, 3  
ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتامل        

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي   72, 3   - 72, 3 

  5 ,35- 2 ,35 7 ,70 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
  5 ,141- 3 ,528 3 7 ,669 3 حمامو الدفاع

  0 ,200- 8 ,002 1 8 ,202 1 حمامو اجملين عليهم
   0 ,7 0 ,7 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

  0 ,377- 3 ,573 4 2 ,950 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
 2 ,449- 2 ,494 5 4 ,943 5 المجموع

  الخارجية العمليات شعبة مكتب مدير : 3810 الفرعي البرنامج :45 الجدول
3810 

 الخارجية العمليات شعبة مكتب مدير
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   1 ,282 1 ,282 املوظفون من الفئة الفنية

   6 ,63 6 ,63 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   7 ,345 7 ,345 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   7 ,75 7 ,75 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
       التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
       النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   7 ,75 7 ,75 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   4 ,421 4 ,421 المجموع
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   الخارجية العمليات دعم قسم : 3820 الفرعي البرنامج :46لجدول ا

3820 
   الخارجية العمليات دعم قسم

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   1 ,684 1 1 ,684 1 املوظفون من الفئة الفنية
   1 ,445 1 ,445 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   2 ,129 2 2 ,129 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   9 ,51 9 ,51 السفر
       الضيافة

   0 ,15 0 ,15 اخلدمات التعاقدية
   0 ,20 0 ,20 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,23 0 ,23 النفقات التشغيلية العامة

       اللوازم واملواد
       األثاث واملعدات

   9 ,109 9 ,109 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   1 ,239 2 1 ,239 2 المجموع

 والشهود عليهم المجني قسم : 3830 الفرعي البرنامج :47الجدول 
3830 

 والشهود عليهم المجني قسم
قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
ة الفنيةاملوظفون من الفئ  3 377, 4 3 377, 4   

   0 ,404 1 0 ,404 1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   4 ,781 4 4 ,781 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة   679, 3 679, 3   
   1 ,393 1 ,393 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائرع الفرعي اجملمو   1 072, 4 1 072, 4   

   9 ,076 1 9 ,076 1 السفر
       الضيافة

       اخلدمات التعاقدية
   5 ,23 5 ,23 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,382 4 0 ,382 4 النفقات التشغيلية العامة

   5 ,4 5 ,4 اللوازم واملواد
داتاألثاث واملع        

   9 ,486 5 9 ,486 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   7 ,340 11 7 ,340 11 المجموع
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 والتوعية اإلعالم قسم : 3840 الفرعي البرنامج :48الجدول 

3840 
 والتوعية اإلعالم قسم

قبل   2017امليزانية املقرتحة لعام 
 توصيات اللجنة

بعد   2017حة لعام امليزانية املقرت 
 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة

   1 ,166 1 1 ,166 1 املوظفون من الفئة الفنية
   7 ,953 7 ,953 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   8 ,119 2 8 ,119 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة         
اصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخل        

       العمل اإلضايف
تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي         

   2 ,35 2 ,35 السفر
       الضيافة

   8 ,180 8 ,180 اخلدمات التعاقدية
   0 ,10 0 ,10 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   0 ,20 0 ,20 النفقات التشغيلية العامة

واملواد اللوازم  19, 0 19, 0   
   0 ,20 0 ,20 األثاث واملعدات

   0 ,285 0 ,285 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
   8 ,404 2 8 ,404 2 المجموع

 الميدانية المكاتب : 3850 الفرعي البرنامج  :49الجدول 
3850 

 الميدانية المكاتب
 قبل  2017امليزانية املقرتحة لعام 

 توصيات اللجنة
بعد   2017امليزانية املقرتحة لعام 

 الفرق بعد توصيات اللجنة توصيات اللجنة
   0 ,831 3 0 ,831 3 املوظفون من الفئة الفنية

   6 ,106 1 6 ,106 1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   6 ,937 4 6 ,937 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  2 ,131- 0 ,331 2 ,462 العامةاملساعدة املؤقتة 
       املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

       العمل اإلضايف
 2 ,131-  0 ,331 2 ,462 تكاليف العاملني لسائراجملموع الفرعي 

  6 ,28- 6 ,208 2 ,237 السفر
       الضيافة

   2 ,025 1 2 ,025 1 اخلدمات التعاقدية
   7 ,12 7 ,12 التدريب

       اخلرباء االتستشاريون
   2 ,006 1 2 ,006 1 النفقات التشغيلية العامة

   1 ,266 1 ,266 اللوازم واملواد
   3 ,26 3 ,26 األثاث واملعدات

 6 ,28 - 1 ,545 2 7 ,573 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني
  8 ,159- 7 ,813 7 5 ,973 7 المجموع

____________ 
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 رابعال المرفق

 (2016أيلول/ سبتمبر  30)حتى  الطوارئ صندوق إلى اللجوء طلبات

 املبلغ املطلوب  املوضوع التاريخ  الرقم 
آب/أغسطس  9 1

2016 
ضد  املدعية العامةتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 

 توماس لوبانغا دييلو املتصلة باحلالة يف مجهورية الكونغو
 الدميقراطية

 يورو 313 000.00

آب/أغسطس  9 2
2016 

ضد  املدعية العامةتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
 دومينيك أونغوين املتصلة باحلالة يف أوغندا

 يورو 1 358 900.00

أيلول/تسبتمرب  22 3
2016 

 يورو 2 516 500.00  احلالة يف جورجياتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف 

 يورو 4 188 400.00 مجموع  اإلخطارات
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 لمرفق الخامسا
متابعة تقييم الجدوى من الخروج المحتمل من النظام الموحد لألمم المتحدة 

 للموظفين المعينين حديثا يةتقاعدبديل للمعاشات الوإنشاء نظام 
 ممثلو جلنة امليزانية واملالية: -1

 يةأعضاء جلنة امليزانية واملال )أ(
 رئيسالنانديس، السيدة كارولينا فري  ‘1’
 لرئيسالسيد ريتشارد فينو، نائب ا ‘2’

 األمانة التنفيذية للجنة امليزانية واملالية )ب( 
 فخري الدجاين، األمني التنفيذي السيد ‘1’

 لقاءات مع: -2
 جلنة اخلدمة املدنية الدولية  )أ(

 ، نائب الرئيس توكلشوولفغانغ السيد  ‘1’
 لسيدة رجيينا بافليك، األمني التنفيذيا ‘2’

 صندوق املعاشات التقاعدية املشرتك ملوظفي األمم املتحدة  )ب(
 أرفيزو، الرئيس التنفيذي .رجيو بالسيد تس ‘1’
 السيدة جانا تساريفا، رئيس قسم وإدارة املخاطر واخلدمات القانونية ‘2’
 توريس، رئيس العملياتالسيد فرانك دي  ‘3’
 بول دويل، نائب الرئيس التنفيذيالسيد  ‘4’

 جلنة األمم املتحدة االتستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية )ج(
 الرئيسالسيد كارلوس رويز ماتسيو،  ‘1’

 معلومات أساسية
 مجموعة عناصر األجر للنظام الموحد في األمم المتحدة

فئة املرتبات واملعاشات للموظفني يف تبع إطار احملكمة اجلنائية الدولية ) "احملكمة"( احلايل جلداول ي -1
حد لألمم املتحدة. ويستند هذا احملكمة معايري النظام املو بوالفئات العليا الفئة الفنية اخلدمات العامة و 

عتمدهتا التوصيات الصادرة عن اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية والقرارات اليت اإلجراء إىل ا
 .(1)ىل والثانيةاألو  هااجلمعية يف دورتي

                                                           
(1)

 ICC-ASP/8/32 4، الفقرة. 
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األمم صندوق احملكمة إىل تنضم دورهتا األوىل، أن يف  الدول األطراف )"اجلمعية"(، مجعيةوقررت  -2
 .(2)لموظفنيلمعاشات التقاعدية للاملتحدة 

النظام وينص وترد شروط خدمة املوظفني يف النظام األتساتسي والنظام اإلداري للموظفني.  -3
موظفي احملكمة وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم  كون مرتبات وبدالتتأن  على األتساتسي للموظفني

النظام األتساتسي  ،ICC-ASP/2/Res.2 ، مبوجب القرارالثانية ادورهتيف معية واعتمدت اجل املتحدة.
 .للموظفني

2011 

، كمةالقيام، باالشرتاك مع احملالدول األطراف اقرتحت امليزانية، املتعلقة بفاوضات امليف إطار و  -4
كتابيا  ااحملكمة تعليقوقدمت يف احملكمة. تبات والبدالت ر ملعلى افرض جتميد مؤقت  ةإمكانيبدراتسة 

النظام األتساتسي والنظام و النظام املوحد لألمم املتحدة أشارت فيه إىل التزامها بقواعد  على هذا االقرتاح
جلنة اخلدمة املدنية من يزانية رأيا قانونيا املاملعين بامليسر وطلب احملكمة والقواعد. باإلداري للموظفني 

يف األمم املتحدة تقرر ما صرف النظر عجتميد الرواتب والبدالت يف احملكمة، بمواصلة بشأن إمكانية 
  النظام املوحد لألمم املتحدة. بشأن

 ،وليةنائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدإىل بيان قدمه يف دورهتا العاشرة، اتستمعت اجلمعية و  -5
نظام األمم وقد أشار )السيد شتوكل( إلى أنه ينبغي أن تتبع المحكمة " .توكلشالسيد وولفغانغ 

والبدالت والمزايا ألنها جزء من صندوق األمم المتحدة المشترك مرتبات المتحدة الموحد لل
النظام املوحد  حمدود يفملناورة للمنظمات األعضاء اجمال أن وأوضح نائب الرئيس  للمعاشات التقاعدية.

ايل عدم قبول يف الوقت احلجيوز للمنظمات األعضاء إىل أنه ال أيضا (. وأشار مثال بدالت السفريف )
الة احل قانونية. ومع ذلك، أشار إىلعواقب ؤدي إىل قد يالنظام  لىوأن أي خروج عالزيادات يف املرتبات 

املعاشات نظام ال تزال طرفا يف يف النظام املوحد و املعتمدة رتبات امليف زيادة مل تنفذ النظمة املتعلقة مب
 .(3)ية"تقاعدال
اتستعراض  ،ICC-ASP/10/Res.4 هاقرار  إىل احملكمة، يف اجلمعيةطلبت العاشرة،  ايف دورهتو  -6

اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدة وتقدمي تقرير إىل جلنة امليزانية وأوضاع العناصر التقديرية لشروط 
يارات اخلالنظر يف طريق ن عنظام التقييم، مبا يف ذلك إىل اتستعراض احملكمة  تدعو" :يف هذا الشأنة واملالي

وأوضاع اخلدمة ، والعناصر التقديرية لشروط للموظفني رضياملداء األمن خالهلا تقييم ميكن  اليت ملختلفةا
 ".للجنةشرة الثامنة ع ةدور الالنظام املوحد لألمم املتحدة، وتقدمي تقرير إىل  يف

2012 

 .(4)النظام املوحد لألمم املتحدةونظرت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا التاتسعة عشرة يف مسألة  -7
، وأعربت النظام املوحد لألمم املتحدةوأجابت احملكمة على عدة أتسئلة مقدمة من اللجنة بشأن  -8

 :املتحدةلنظام املوحد لألمم عن رأيها أيضا بشأن أي بديل حمتمل ل

                                                           
-3نيويورك،  الدورة  األوىل،  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األتساتسي للمحكمة اجلنائية الدولية، (2)

 ، اجلزء الرابع، املقررات،(E.03.V.2)منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ،2002أيلول/تسبتمرب  10
(ICC-ASP/1/Decision No.3).

 

نيويورك،  الدورة  العاشرة،  معية الدول األطراف يف نظام روما األتساتسي للمحكمة اجلنائية الدولية،الوثائق الرمسية جل  (3)
 .29-27، الفقرات 2-اجمللد األول، اجلزء الثاين، هاء ،2011ديسمرب /كانون األول 12-21

(4) ICC-ASP/11/15 69-48، الفقرات. 
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صندوق النقد منوذج لبنك الدويل و منوذج اكلفة"، مثل النماذج األكثر "تافرتاض أن ب)...(  -11"
تسيكون اخليار املتاح للمحكمة هو إنشاء نظام خاص للمرتبات االعتبار،  يفؤخذ تالدويل، لن 

ولن . يدى العاملةمن األ كثيفتستكون هذه العملية باهظة التكلفة ويف حاجة إىل عدد  . و واالتستحقاقات
من  اكبري   ايتطلب أيضا عددتنفيذه مكلفا فحسب ولكن تسو عن نظام خاص للمحكمة لبحث ايكون 

يف أي مكان يف العامل رتبات التستمرار صرف املالرصد ونظام التكيف املطلوب ضافيني إلدارة اإلوظفني امل
لموظفني تستكون لالوة على ذلك، دفع أجور املوظفني. وعا فيه وتفتح مكتبأن تقد يتعني على احملكمة 

اإلداري ني األتساتسي و النظاماالتستحقاقات مبوجب والبدالت و  رتباتيف املحقوق مكتسبة احلاليني 
 النظام املوحد لألمم املتحدة.ي احلقوق املقررة مبوجب ههذه احلقوق للموظفني، و 

مئات يديره ، ته مع مرور الزمنت جدار ثبتمستقر متاما للمرتبات، نظام بقاء يف اليعترب ، بالعكسو  -12
باتستمرار مجيع الدول األطراف يف احملكمة )عن طريق اجلمعية العامة(،  ه، وترصدمن املوظفني ذوي اخلربة

، خالفا ملنظمات تحمل احملكمة، ال تمن قبل التكلفة. وكما ذكرذو فعالية كبرية جدا من حيث الكفاءة و 
جلنة اخلدمة املدنية الدولية واألمم يت تقدمها ة والشاملة الللخدمات الواتسعمدفوعات األمم املتحدة، 

احملكمة ومع ذلك، تستفيد حتديد البدالت، إخل. و املتحدة، مثل الدراتسات االتستقصائية للمرتبات، 
 ."بشكل كبري من تلك اخلدمات

ملوظفي  النظام األتساتسي للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعديةة بأن احملكمة ملزمورأت اللجنة  -9
 األمم املتحدة.

تصنيف الوظائف، مثل تطبيق العناصر األتساتسية للنظام املوحد لألمم املتحدة ب"وبالتايل فإن احملكمة ملزمة 
وجداول املرتبات، وتعويضات/بدالت اإلعالة، واإلجازة السنوية، وإجازة زيارة الوطن، والتأمني الصحي، 

يف حالة املرض أو التعرض حلادث أو الوفاة على  ةويضات املعقولواإلجازة املرضية، وإجازة األمومة، والتع
حنو يعزى إىل أداء الواجبات الرمسية باتسم احملكمة، واملدفوعات اليت يتقاضاها موظفوها عند انتهاء 

 خدمتهم، ومنح إعادهتم إىل أوطاهنم".

 جداول المرتبات والعالوات

مجيع املنظمات  بشكل موجد على اإلمجالية والصافيةاملرتبات جدول املرتبات الذي يبني  ينطق"  -10
 .(5)"أحناء العاملمجيع  يف يف النظام املوحداملشاركة 

2015 

على جدول املرتبات  A/RES/70/244اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها وافقت و  -11
والفئات العليا، على النحو الذي األتساتسية/الدنيا املنقح للمرتبات اإلمجالية والصافية ملوظفي الفئة الفنية 

. وعالوة 2016أوصت به جلنة اخلدمة املدنية الدولية، على أن يبدأ نفاذ هذه األحكام اعتبارا من عام 
ة اخلدمة املدنية الدولية املتعلقة جلنقررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة على مقرتحات على ذلك، 

يف  ، مبا2016متوز/يوليه   1املوحد، على أن يبدأ نفاذها اعتبارا من مبجموعة عناصر األجر يف النظام 
 .(6)ذلك على جدول املرتبات املوحد والتدابري االنتقالية

 

 

                                                           
  .2013أيار/مايو  جلنة اخلدمة املدنية الدولية،ت"، ات واالتستحقاق"نظام األمم املتحدة املوحد للمرتبات والبدال (5)
(6)  A/RES/70/244 1، اجلزء الثالث، الفقرة. 
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 مهمة لجنة الميزانية والمالية 
من عدم االلتزام يف دوى اجلتقييم لطلب اجلمعية ناء على باللجنة جزء من املتابعة اجلارية مهمة  -12

إحكام السيطرة على بغية  األمم املتحدة،برتبات املجدول  مبؤشر األجور يفحملكمة باات رتباملجدول 
 احملكمة.بتكاليف املرتبات 

من خارج منظومة األمم ألمم املتحدة ومسؤولني  يف امع مسؤولنيلقاءات عدة اللجنة وفد وأجرى  -13
النظام   مناخلروج من دوى ة بشأن اجلىل نتيجإللتوصل أجل احلصول على املعلومات الالزمة  املتحدة من

 للموظفني املعينني حديثا.للمعاشات التقاعدية املوحد لألمم املتحدة وإنشاء نظام بديل 

 من خارج منظومة األمم املتحدة  دوليةالنظمات امل

رج من خا دوليةالنظمات امليف األجور ليس هناك على ما يبدو، بالنظر إىل الطابع املتباين ألنظمة  -14
  مناتسب مباشرة.، جدول مرتبات بديل املختلفة منظومة األمم املتحدة

التنمية  مصرفو  ،فريقيالتنمية األ مصرفعلى تسبيل املثال، حىت املؤتسسات املالية الدولية مثل و  -15
وباإلضافة إىل ذلك، متجانس. نظام حىت اآلن ليس لديها  ةاألمريكيمصرف التنمية للبلدان و  ،اآلتسيوي
فبينما  -يف بعض األحيان جداول مرتبات مربكة إىل حد ما لديها أوتسع معانيها بات األوروبية املؤتسس

يف االحتاد  A1الرتبة   ، رتبة أدىن A1رتبة فنية وتكون الرتبة يف جملس أوروبا أعلى  A7تكون الرتبة 
 رتبة.األورويب هي أعلى 

على مدى قامت مقرها يف أوروبا اليت يقع من املؤتسسات الكربى عددا كبريا  صحيح أنو  -16
ا مصدر بتجميع أنظمة أجورها واعتمدت جداول مرتبات مشرتكة ووضعت  املاضيةمسني السنوات اخل

يف  منظمة التعاون والتنميةالذي يشمل " )املنسقة "املنظماتيعتمد نظام . و رتباتملقارنة امل اواحدمرجعيا 
االتفاقات ووكالة الفضاء األوروبية، وجملس أوروبا، و ، ومنظمة حلف مشال األطلسي، امليدان االقتصادي

اهليئة الدولية لألجور هي على منصة  مشرتكة للخدمات املتعلقة بإدارة البيانات ( ذات النطاق اجلزئي
 واملعاشات التقاعدية.

ة غري األعضاء يف األمم املتحدبني املؤتسسات الدولية أجربت املنظمات  ورنظم األجبيد أن تنوع  -17 
تعادل على تسبيل املثال، و نظم ملقارنة جداول املرتبات، من أجل تسهيل عملية التوظيف.  على وضع

يف امليدان نسقة مثل منظمة التعاون والتنمية املاملنظمات يف املنظمات األعضاء يف نظام  A4الرتبة 
 :ما يلييف منظومة األمم املتحدة( تقريبا  5 -فاالقتصادي )املقابلة للرتبة 

 ؛التستثماراملصرف األورويب ل يف C/D الرتبة  أ()
 ؛صندوق النقد الدويليف  A14الرتبة   )ب(
 ؛يف البنك الدويل Gالرتبة   )ج(
 مصرف التنمية للبلدان األمريكية؛يف  3 الرتبة   )د(

 األفريقي.مصرف التنمية يف  6الرتبة  (ه)

 تحدياتاألتسئلة وال

النظام املوحد لألمم املتحدة،  منباخلروج اختاذ قرار  ة حالأتسئلة وحتديات يفالوفد عدة  أثار -18
 .للموظفني املعينني حديثا يةتقاعدالمعاشات بديل للوإنشاء نظام 
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مبا أي  –شكله احلايل بهيكل األجور وتصنيف الوظائف يف احملكمة هل ميكن اإلبقاء على 
 ول؟ااجلد هالتسوية السنوية هلذجتميد أو إبطاء  مع -النظام املوحد لألمم املتحدةيتماشى مع 

القيام حبتة تقنية يف الواقع من وجهة نظر همة، ميكن هذه املاليت توصلت إليها نتائج بناء على ال -19
اخلدمات املشرتكة لألمم املتحدة إلجراء العمليات احلسابية عتماد على االتستمرار يف االمع التجميد هبذا 

تحديد لجلنة اخلدمة املدنية  واالتستمرار يف احلصول على معلومات منفع التجميد، تسري ندما ع يف املستقبل
أن يف الواقع نائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية وذكر بلد. كل ر حسب  و األجيف السنوي االختالف 
 .دون مقابلب متاحة للمحكمةتظل املعلومات تس

للمعاشات  الصندوق املشرتكوالبقاء يف  ق جدول مرتبات خمتلفيتطبهل جيوز للمحكمة 
 التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؟

األمم املتحدة املشرتك للمعاشات  املسؤولني يف صندوقمع اليت أجريت ناقشات املويف أعقاب  -20
مبؤشر األجور  حملكمة يف اجدول املرتبات عدم االلتزام يف يف حالة ال ميكن،  أنه ا، أصبح واضحالتقاعدية

 . صندوقالللمحكمة يف التابعني لموظفني التقاعدية لشات ملعابقاء ااألمم املتحدة، يف 

حمفوف  األمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية ترك نظام صندوقأن نتيجة أولية، يبدو كو  -21
إىل أن و  ،مليار دوالر 54تزيد على  الأصو الذي ميلك صندوق الذا هلافل احلسجل الباملخاطر، بالنظر إىل 

 تستسمح مبا يلي: ((7)يف املائة 3.5يبلغ )مبتوتسط لقادمة امسني لى مدى السنوات اخلععائداته املتوقعة 

 املذكورة؛خالل الفرتة  اتتغطية مجيع تكاليف اخلدم )أ(
 23.7رتبات )املمن لالشرتاكات األصول أو زيادة املعدل العام خفض القيام بذلك دون  )ب(

أصحاب يف املائة من  15.8يف املائة من املوظفني و 7.9اب العمل معا )حصأاملوظفني و  منيف املائة 
 العمل((. 

تعاقدت مع املعاشات التقاعدية، أو إذا نظام دارة ات الالزمة إلقدر الاحملكمة هل متلك 
 كون التكلفة؟ذا تستمتخصصني، ماأشخاص 

تعني يث تسيحتطلب خرباء يف هذا اجملال، ت يةتقاعدمعاشات الللنظام إدارة أي وفد أن العتقد وي  -22
. لذلكميزانية تسنوية إضافية وتستحتاج بالتايل إىل على احملكمة بالتأكيد إنشاء إدارة خاصة هلذا الغرض، 

 أكداألمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية،  مع املسؤولني يف صندوقات اليت أجريت ناقشيف املو 
حصة املنظمة يف نظام على  يد كثرياية تستز التقاعدخاص للمعاشات أن تكلفة إدارة نظام املسؤولون 

 املعاشات التقاعدية.
عدة تسنوات على تقدمي خدمات ية قادرة منذ عاشات التقاعداملاهليئة الدولية لألجور و والواقع أن  -23

ؤمتر الهاي ملاملنظمات املنسقة، مبا يف ذلك نظام لمنظمات غري األعضاء يف ل ياإلدار تنظيمي و الالتجهيز 
  اخلاص.للقانون الدويل

اللجنة  األوروبية، اتصل نائب رئيس إدارة املوارد البشريةيف للدور الرئيسي الذي تقوم به ونظرا  -24
من النظام املعاشات التقاعدية إدارة بنقل تقييم التكاليف واملكاتسب احملتملة املرتبطة يف اهليئة لنظريه ب

حتضريية هذه االتصاالت أوال أن أي دراتسة تت أثب. و املنسقة املنظماتنظام  املوحد لألمم املتحدة إىل
، وثانيا أن املؤتسسات األخرى اليت تستخدم هذا النوع من اخلدمات املشرتكة بتكلفةكون بالضرورة تست

                                                           
  العائد من االتستثمار. (7) 
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ال مصلحة حقا يف يف هذه احلالة بالذات، بدافع التوفري. و ألتسباب أمنية وليس ت هذا النظام اختار 
 مواصلة السري يف هذا الطريق. 

املوحد  لنظامايف شاركة وفد أن إحدى املنظمات املاليت  أجراها الناقشات تبني من امليف الواقع، و  -25
اختارت منذ بضع تسنوات ترك جنيف، يف مقرها اليت يقع ، وهي منظمة التجارة العاملية ألمم املتحدةل

نظمة مباالتصال أخرى باللجنة مرة  نائب رئيسوقام  .املشرتك للمعاشات التقاعديةاألمم املتحدة نظام 
بعد ترك منظمة اليف ذات الصلة تكالفوائد أو الالتجارة العاملية للحصول على معلومات حول حتليل 

يف نظام األمم بقيت  هذه املناقشات أن منظمة التجارة العامليةوكانت نتيجة . النظام التجارة العاملية هذا
قبل عام وكان قرارها )الذي أصبح نافذا . فقطقصرية  زمنيةفرتة  املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية

 التكاليف.يف توفري للوليس تسي السيا تستقاللالاألتسباب تتعلق ب( 2000
متخصصة تابعة لألمم  ، كوكالةمؤتسسة أخرى، وهي االحتاد الربيدي العامليتستخدم ، كذلك -26

صندوق ادخار خاص  1964 عام يف ها أنشأتالنظام املوحد، ولكنجدول املرتبات اخلاص ب ،املتحدة
لتزاماته القانونية بالنسبة المليون فرنك تسويسري  28بلغ العجز يف هذا الصندوق ، 2016عام ويف هبا. 

كجزء من اهليكل اإلداري لصندوق االدخار  عن تسبل لتغطية الفرق. وعالوة على ذلك، يبحث اآلن و 
 املعاشات التقاعدية.إدارة نظام لالحتاد الربيدي العاملي موظفني متفرغني يعملون يف 

 يفلعمل لتستكون احملكمة قادرة على اجتذاب موظفني آخرين من منظومة األمم املتحدة هل 
منظمات األمم املتحدة  يف والعمل تنقلعلى ال يناحملكمة قادر  وموظفتسيكون هل  احملكمة، أو

 األخرى؟
التنقل من إمكانية ال شك تسيحد با الوفد أن إدخال هيكل جدول مرتبات مستقل متامويعتقد  -27

دون حتقيق اهلدف املعلن بني احملكمة وهيئات األمم املتحدة األخرى، وذلك على حساب احملكمة، 
تقدمي هو الدول األطراف اللجنة فيما يتعلق ب. وجتدر اإلشارة إىل أن دور املتعلق بالكفاءة لدول األطرافل

 .ا يف ذلك يف جمال املوارد البشريةاملشورة بشأن أفضل املمارتسات الدولية، مب

 الخالصة
الدولية الالزمة العوامل املؤتسسية و وامل العبني مع من اجل، الوقت احلايل متكنت اللجنة، يفعموما،  -28

املضي متكنت من ، و تكاليف إضافيةأن تتكبد احملكمة أويل، باتستخدام مواردها الذاتية، دون لوضع مؤشر 
ا يكفي من للجنة مبوالعشرين  ةالسابعبعد ذلك إىل الدورة والعودة آثاره، يل ، وحتلؤشرذا املهبقدما 

 .إىل الدول األطرافمسببة توصية  تقدمي املعلومات ل
توصل سيأي تحليل آخر إلى النتائج التي ه ينبغي أن يستند اإلشارة إلى أنينبغي ومع ذلك،   -29

وفد  يوصيفي هذه المرحلة، و . لجنةلدود المحدور ال إلىالنظر بإليها خبير استشاري خارجي، 
 .استشاري خارجياللجنة بأنه ال لزوم للتعاقد مع خبير 

من وفد، وبناء على تقييمه للجدوى الإلى مهمة تقصي الحقائق التي أجراها وباالستناد  -30
بديل للمعاشات التقاعدية للموظفين النظام الموحد لألمم المتحدة وإنشاء نظام  منالخروج 

االشتراك جدوى لميزانية التوظيف في المحكمة مواصلة اللجنة أن من األكثر  ترىمعينين حديثا، ال
ما ، المعاشات التقاعديةنظام في و جموعة عناصر األجر م في ،النظام الموحد لألمم المتحدةفي 

لحفاظ على تنقل ل، وكذلك هوتحديثللحفاظ على هذا النظام المحكمة ال تدفع أي رسوم دامت 
 .األخرى ألمم المتحدةا لموظفين بين المحكمة ومنظماتا
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 المرفق السادس
 التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية 

يوما  45يقدم املسجل امليزانية الربناجمية املقرتحة للفرتة املالية التالية إىل جلنة امليزانية واملالية قبل  3-4
اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة. ويف الوقت نفسه، حييل  على األقل من االجتماع الذي تستنظر فيه

 املسجل أيضا امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل الدول األطراف.
تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية وتقدم تعليقاهتا وتوصياهتا إىل مجعية الدول األطراف.  3-5

 ية الربناجمية املقرتحة وتتخذ قرارا بشأهنا. وتنظر اجلمعية يف امليزان
إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو نقص يف امليزانية الربناجمية املقرتحة  مكررا  3-5

للفرتة املالية القادمة معروفة قبل اجتماع جلنة امليزانية واملالية الذي تستنظر فيه اللجنة يف امليزانية املقرتحة 
ل من املمكن اتستيعاهبا يف امليزانية الربناجمية املقرتحة، يقدم املسجل إضافة للميزانية الربناجمية وكان ال يزا

املقرتحة إىل جلنة امليزانية واملالية يف أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تكون اإلضافة يف شكل يتفق مع امليزانية 
 فصيل.الربناجمية املقرتحة ويبني األتسباب الداعية إىل اإلضافة بالت

إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو اخنفاض يف امليزانية الربناجمية املقرتحة  ثالثا 3-5
للفرتة املالية القادمة معروفة بعد دورة جلنة امليزانية واملالية وقبل اجتماع مجعية الدول األطراف، يقدم 

يزانية واملالية من خالل رئيسها. وبعد تقدمي إىل جلنة امل 5-3املسجل إضافة على النحو املبني يف الفقرة 
اإلضافة إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها، ينظر أعضاء جلنة امليزانية واملالية يف اإلضافة يف جلسة 

من أعضائها  3تعقد عن بعد، بواتسطة الربيد اإللكرتوين مثال، أو تقرر اللجنة دعوة جلنة فرعية تتكون من 
قاد يف الهاي من أجل النظر يف اإلضافة يف أقرب وقت ممكن. ويف هذه احلالة، ترفق توصية جلنة إىل االنع

 امليزانية واملالية فيما يتعلق باإلضافة بتقرير جلنة امليزانية واملالية املقدم إىل مجعية الدول األطراف.
ملالية اجلارية إذا نشأت وقت جيوز للمسجل أن يقدم ميزانية تكميلية مقرتحة فيما يتعلق بالفرتة ا 3-6

وال جيوز تقدمي ميزانية تكميلية إال للمسائل ذات الطبيعة  اعتماد امليزانية ظروف غري متوقعة تقتضي ذلك.
االتستثنائية أو غري العادية اليت تتجاوز مجيع االحتياطيات املالية االحرتازية وتستوجب بالتايل قرارا منفصال 

يف هذه احلالة، تعد امليزانية التكميلية املقرتحة بشكل يتفق مع امليزانية اليت من مجعية الدول األطراف. و 
 تسبقت املوافقة عليها. وتنطبق أحكام هذا النظام املايل على امليزانية التكميلية املقرتحة. 

وامليزانيات مكررا  تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة واإلضافات ذات الصلة  6-3
التكميلية وتقدم تعليقاهتا وتوصياهتا إىل مجعية الدول األطراف. وتنظر مجعية الدول األطراف يف امليزانية 

 الربناجمية املقرتحة واإلضافات وامليزانيات التكميلية وتتخذ قرارا بناء على توصيات جلنة امليزانية واملالية. 
ت مالية مقبلة، شريطة أن تكون تلك االلتزامات ألنشطة جيوز للمسجل أن يعقد التزامات لفرتا 3-7

 وافقت عليها مجعية الدول األطراف ويتوقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء الفرتة املالية اجلارية.
 يُنشأ صندوق للطوارئ للتأكد من أن احملكمة تستطيع أن تتحمل: 6-6

 ر من املدعي العام بفتح حتقيق؛)أ(   التكاليف املرتبطة حبالة غري متوقعة بعد صدور قرا
نفقات ال مناص منها بسبب حدوث تطورات يف احلاالت القائمة مل يكن من املمكن توقعها أو  )ب( 

 تقديرها بدقة عند اعتماد امليزانية؛
 التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف. )ج(



  ICC-ASP/15/20 

446  20-A-111116 

لوتسيلة اليت ميول هبا )أي من االشرتاكات املقررة و/أو وحتدد مجعية الدول األطراف مستوى الصندوق وا
 الفوائض التقدية يف امليزانية(.

إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال ميكن  جتنبها يف ميزانية السنة املالية التالية  6-7
رتباط، من تلقاء نفسه أو بعد موافقة مجعية الدول األطراف على امليزانية الربناجمية، يؤذن للمسجل باال

بناء على طلب املدعي العام أو رئيس احملكمة أو مجعية الدول األطراف، بالتزامات ال تتجاوز املستوى 
اإلمجايل لصندوق الطوارئ. وقبل االرتباط هبذه االلتزامات، يقدم املسجل إشعارا للحصول على أموال من 

ية يف شكل يتفق مع امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل صندوق الطوارئ وطلبات للحصول على موارد إضاف
جلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيسها. وبعد مرور أتسبوعني على إشعار رئيس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة 
أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات التمويل، جيوز للمسجل أن يرتبط 

ت املقابلة. وينبغي أن يتعلق التمويل الذي يتم احلصول عليه هبذه الطريقة بالفرتة )الفرتات( املالية بااللتزاما
 اليت تسبق أن اعتمدت بشأهنا ميزانية برناجمية فقط. 

مكررا  إذا بدا واضحا، وهو أمر مستبعد، أن املبلغ املشار إليه يف اإلشعار يتجاوز املبلغ الذي ميكن  6-7
رئ أن يستوعبه، تقدم احملكمة ميزانية تكميلية إىل جلنة امليزانية واملالية للتعليق عليها وتقدمي لصندوق الطوا

 توصياهتا إىل مجعية الدول األطراف.
يقدم املسجل تقاريره مشفوعة مبشروع امليزانية الربناجمية اجلديدة إىل مجعية الدول األطراف، من  6-8

 .7-6أي ممارتسة لرتخيص االلتزام املخول له مبوجب القاعدة  خالل جلنة امليزانية واملالية، بشأن
تدرج اإليرادات املستمدة من اتستثمارات صندوق الطوارئ بوصفها ايرادات متنوعة حلساب  6-9

 الصندوق العام. 
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 المرفق السابع
 التقرير السنوي للجنة المراجعة

 ملخص تنفيذي
لى اهليكل اإلداري للمحكمة، مبا يف ذلك على مراجعة ركزت جلنة املراجعة يف دورهتا الثانية ع -1

 تسجل املخاطر يف احملكمة، فضال عن اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجية.
والحظت اللجنة اخلطوات الرئيسية اليت اختذهتا احملكمة من أجل تعزيز ترتيباهتا اإلدارية، التسيما  -2

رناجما رئيسيا مستقال ومسؤولية مديرة املكتب مباشرة أمام من خالل اعتبار مكتب املراجعة الداخلية ب
اللجنة، وإعادة إنشاء جلنة املراجعة، فضال عن تعزيز دور جملس التنسيق وغريه من آليات التنسيق بني 
األجهزة، ودخول آلية الرقابة املستقلة يف مرحلة التشغيل. بيد أن اللجنة شددت على احلاجة إىل مزيد من 

تضافرة من مجيع اجلهات الفاعلة لتعزيز اهليكل اإلداري للمحكمة، وتوضيح أدوار ومسؤوليات اجلهود امل
 األجهزة الرئيسية الثالثة، التسيما يف جماالت اإلعالم، والتوعية، واملوارد البشرية، ودوائر الرتمجة.

خالل دعوة وأوصت اللجنة احملكمة بتعزيز التعاون مع مكتب املراجعة الداخلية، التسيما من  -3
مديرة املكتب، حسب االقتضاء، حلضور اجتماعات جملس التنسيق وغريه من آليات التنسيق بني 
األجهزة. وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة مبوافاهتا باختصاصات مجيع هيئات التنسيق بني 

 األجهزة العاملة يف دورهتا الرابعة.
ة يف احملكمة واإلجراءات اليت اتبعت لتحديدها. وبعد واتستعرضت اللجنة مالمح املخاطر املؤتسسي -4

، وتسجل املخاطر يف احملكمة، 2017، ومشروع خطة املراجعة لعام 2016حتليل خطة املراجعة لعام 
الحظت اللجنة بعض التناقضات، وبالتايل، أوصت مكتب املراجعة الداخلية واحملكمة بتحديد هذه 

اللجنة يف دورهتا الرابعة. وشجعت اللجنة احملكمة على إنشاء اللجنة التناقضات وتقدمي تقرير بشأهنا إىل 
املعنية بإدارة املخاطر املتوخاة، واتستكشاف مدى مالءمة تكليف أحد املوظفني بالعمل كمنسق للمخاطر 

 على نطاق احملكمة وموافاة اللجنة مبعلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف دورهتا الرابعة.
ووافقت عليها، بينما عرضت  2016األوىل، نظرت اللجنة يف خطة املراجعة لعام ويف الدورة  -5

، وعن مشروع 2016عليها يف دورهتا الثانية معلومات حمدثة عن حالة العمل الذي مت حىت اآلن يف عام 
 .2017خطة املراجعة لعام 

منذ مدة طويلة وحثت والحظت اللجنة مع االرتياح التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات املقدمة  -6
احملكمة على توتسيع نطاق هذه اجلهود بالتشاور الوثيق مع مكتب املراجعة الداخلية من أجل توفري آلية 

 تنفيذ فعالة.
 وأوصت اللجنة يف دورهتا األوىل بأن متدد اجلمعية والية مراجع احلسابات اخلارجي تسنتني أخريني. -7
عدم متكن املراجع اخلارجي للحسابات من احلضور يف وأشارت اللجنة بدهشة وخيبة أمل إىل  -8

دورهتا الثانية على الرغم من إشعاره بذلك يف وقت مبكر وطلبت إىل املراجع اخلارجي للحسابات تأكيد 
حضوره يف دورات اللجنة. ونظرا لعدم حضور املراجع اخلارجي للحسابات يف دورهتا الثانية، قررت اللجنة 

كانون   31املالية للمحكمة والصندوق االتستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف  عدم النظر يف البيانات
 .2015األول/ديسمرب 

ويف حني مل تتلق اللجنة أي ردود فعل رمسية بشأن تقريرها املؤقت، فإهنا تالحظ مع االرتياح أن  -9
 احملكمة نفذت مجيع التوصيات املقدمة يف دورهتا األوىل.
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 مقدمة -أوال
مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا الرابعة عشرة على توصيات جلنة امليزانية  وافقت -1

واملالية )"اللجنة"( بشأن إعادة إنشاء جلنة املراجعة، مبا يف ذلك على ميثاق اللجنة )"امليثاق"( الوارد يف 
 .(1)عشريناملرفق الرابع لتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة وال

ووفقا مليثاق جلنة املراجعة، الغرض من اللجنة هو موافاة اجلمعية مبشورة مستقلة فيما يتعلق بكفاءة  -2
، ومساعدة احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(على "تلبية (2)وفعالية املمارتسات اإلدارية للمحكمة

الل توفري الرقابة على املمارتسات اإلدارية يف متطلبات الدول األطراف املتعلقة بالشفافية واملساءلة من خ
 جماالت اإلدارة الرئيسية، مبا يف ذلك:

 القيم واألخالقيات؛ )أ(
 اهليكل اإلداري؛ )ب(
 إدارة املخاطر؛ )ج(
 إطار الرقابة الداخلية؛ )د(
 أنشطة مراجعة احلسابات؛ )ه(
 مصادر الضمانات اخلارجية، مبا يف ذلك: )و(

تستقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته فضال عن أي مسائل أخرى دراتسة ورصد ا ‘ 1’ 
 يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي مصادر خارجية أخرى للضمانات؛

 تقدمي توصيات إىل اجلهاز املختص برتشيح املراجع اخلارجي للحسابات؛ ‘ 2’ 
 خطط العمل اإلدارية؛ )ز(

 ".(3)ساءلة العامةالبيانات املالية وتقارير امل )ح( 
ومع أخذ اجلدول الزمين الجتماعات اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية يف االعتبار، قررت اللجنة يف  -3

من امليثاق، تقريرا تسنويا إىل جلنة امليزانية واملالية يبني بإجياز  64دورهتا األوىل أن تقدم، وفقا للفقرة 
تمرب من العام السابق إىل أيلول/تسبتمرب من العام اجلاري، أنشطتها وتوصياهتا يف الفرتة من أيلول/تسب

. 2016، حيث تسيغطي التقرير الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل أيلول/تسبتمرب 2016باتستثناء عام 
 .(4)ويتضمن هذا التقرير السنوي العمل الذي قامت به اللجنة وتوصياهتا املشار إليهما يف تقريرها املؤقت

ي القضايا المطروحة في جدول أعمال لجنة المراجعة في الدورتين األولى النظر ف -ثانيا
 والثانية  

نظرا للوالية الشاملة املنصوص عليها يف امليثاق وضيق الوقت املخصص الجتماعات اللجنة يف  -4
، ناقشت اللجنة احلاجة إىل وضع أولويات لعملها وقررت الرتكيز على قضيتني رئيسيتني يف 2016عام 

 :2016م عا

                                                           
 2015  الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي (1)

(ICC-ASP/14/20)املرفق الرابع.3-لد الثاين، اجلزء باء، اجمل ،  
 .3و 2املرجع نفسه، الفقرتان  (2)
 .5املرجع نفسه، الفقرة   (3)
(4)AC/1/15  .  
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 اهليكل اإلداري، مبا يف ذلك اتستعراض تسجل املخاطر يف احملكمة؛ )أ( 
اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات، التسيما فيما يتعلق بتنفيذ  )ب(

 توصيات مراجعة احلسابات.

 الهيكل اإلداري للمحكمة -ألف
تقرير املكتب بشأن الفريق الدراتسي  نظرت اللجنة، يف مجلة أمور، يف األجزاء ذات الصلة من -5

، وورقة معلومات أتساتسية (6)، ودليل جلنة امليزانية واملالية بشأن السياتسات واإلجراءات(5)املعين باحلوكمة
 بشأن اهليكل اإلداري للمحكمة أعدها أمني اللجنة بالتشاور مع الرئيس.

مة التقرير املرحلي املقدم من الفريق وتشمل املقتطفات من تقرير الفريق الدراتسي املعين باحلوك -6
العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن اجملموعة ألف )"املرحلة التمهيدية"(، واجملموعة باء )"العالقة بني 
املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما"(، واجملموعة جيم )"املرحلة االبتدائية"(، واجملموعة 

ئناف"(. ويقدم هذا التقرير معلومات حمدثة إىل الفريق الدراتسي املعين باحلوكمة بشأن هاء )"االتست
 املبادرات اليت اختذهتا احملكمة من أجل حتسني الكفاءة يف اإلجراءات القضائية وتسريع اإلجراءات اجلنائية.

 ذلك عن إدارة وتقدم ورقة املعلومات األتساتسية حملة عامة عن اهليكل اإلداري للمحكمة، مبا يف -7
املخاطر يف احملكمة. وتقدم الورقة أيضا حملة عامة عن عملية امليزنة يف احملكمة كما تقدم معلومات أتساتسية 

 عن هيئات الرقابة يف احملكمة.

 االتستنتاجات والتوصيات

ة بناء على التقارير املختلفة املقدمة إىل اللجنة، وعلى اللقاءات اليت أجريت مع ممثلي احملكم -8
ومديرة مكتب املراجعة الداخلية، أحاطت اللجنة علما باخلطوات الرئيسية اليت اختذهتا احملكمة، بناء على 
مبادرة من جلنة امليزانية واملالية واجلمعية، من أجل تعزيز الرتتيبات اإلدارية، التسيما اعتبار مكتب املراجعة 

مباشرة أمام اللجنة. ورأت اللجنة أن إعادة تأتسيس  الداخلية برناجما رئيسيا مستقال ومسؤولية مدير املكتب
، (8)بتشكيلها اجلديد، الذي يتألف من مخسة أعضاء خارجيني مستقلني (7)2015جلنة املراجعة يف عام 

خطوة أخرى حنو ضمان رقابة مستقلة للمراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات والرتتيبات اإلدارية 
ت اللجنة بتعزيز دور جملس التنسيق وآليات التنسيق بني األجهزة للمحكمة. وعالوة على ذلك، رحب

األخرى يف عملية امليزنة، لتعزيز هنج العمل من القمة إىل القاعدة والتوجيه االتسرتاتيجي، مبا يتماشى مع 
بإنشاء  . وأخريا، أحاطت اللجنة علما(9)توصيات جلنة امليزانية واملالية وقرار اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة

، كوتسيلة رئيسية لتعزيز 2017آلية الرقابة املستقلة، اليت تستبلغ مرحلة التشغيل الكامل خالل عام 
اإلشراف على احملكمة. وتتوقع اللجنة مواصلة تقييم الرتتيبات املتعلقة بالقيم واألخالق يف احملكمة يف عام 

اية املبلغني ومكافحة الغش يف ، التسيما من خالل دراتسة تسياتسة اإلبالغ عن املخالفات ومح2017
 .(10)احملكمة

                                                           
(5)

AC/2/4  .  
(6)  https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/CBF/CBF-manual-ENG.pdf.  
 ، املرفق الرابع.3-اجمللد الثاين، اجلزء باء ، (ICC-ASP/14/20)  2015الوثائق الرمسية... الدورة الرابعة عشرة ...،   (7)
  .10املرجع نفسه، الفقرة  (8)
ول، اجلزء الثالث، القسم ، اجمللد األ(ICC-ASP/14/Res.1)  2015الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...،   (9)

 )أ(. 4ياء، الفقرة 
 ، اجمللد األول، اجلزء الثالث.(ICC-ASP/12/Res.6)  2013الوثائق الرمسية  ... الدورة الثانية عشرة ...،   (10)

 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/CBF/CBF-manual-ENG.pdf
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بيد أن اللجنة توصلت أيضا إىل اتستنتاج مفاده أن هناك حاجة إىل مزيد من اجلهود املتضافرة  -9
واملنسقة بني األجهزة الرئيسية الثالثة للمحكمة ومديرة مكتب املراجعة الداخلية لتعزيز اهليكل اإلداري 

  خمتلف األدوار واملسؤوليات.للمحكمة وحتقيق تفاعل ُمرض بني
وشددت اللجنة، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان اتستقالل أجهزة احملكمة، وإدراكا منها باهليكل  -10

اإلداري املعقد للمحكمة املستمد من نظام روما األتساتسي، والتقدم احملرز مؤخرا فيما يتعلق بالرتتيبات 
أكثر وضوحًا ألدوار ومسؤوليات األجهزة الرئيسية اإلدارية للمحكمة، على احلاجة إىل وضع تعريف 

الثالثة يف إطار احملكمة ككل، ال تسيما يف مجيع اجملاالت الرئيسية اليت حتتاج فيها  احملكمة إىل التحدث 
مع أصحاب املصلحة أو اجلمهور العام بصوت واحد )مثل االتصاالت اخلارجية، واإلعالم، والتوعية(، 

وفي عاملة )مثل املوارد البشرية( أو االتستخدام األمثل للموارد )مثل خدمات الرتمجة(. وكفالة املساواة يف امل
هذا الصدد، أوصت اللجنة المحكمة بإعداد دليل للمؤسسة، على النحو المتبع في معظم 
المنظمات الدولية، في دورتها الخامسة، كما أوصت بإعداد قائمة لجميع الوظائف ومستوياتها 

ي المتعلق بها لكل وظيفة من الوظائف المتعلقة باإلعالم، والتوعية، والموارد والوصف الوظيف
البشرية، ودوائر الترجمة في كل جهاز من األجهزة الثالثة على حدة، وأن تقدم هذه القائمة في 

 دورتها الرابعة.
رئيسية وأحاطت اللجنة علما بأن جملس التنسيق التابع للمحكمة يتألف من رؤتساء األجهزة ال -11

الثالثة للمحكمة، وهم رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل، وأنه جيتمع مرة واحدة كل شهر، أو كلما 
دعت احلاجة إىل ذلك، ملعاجلة القضايا ذات األمهية االتسرتاتيجية، فضال عن القضايا املتعلقة باآلليات 

يزانية السنوية، والدروس املستفادة، األخرى املخصصة للتنسيق بني األجهزة حول مواضيع معينة مثل امل
 والتآزر.

أوصت وبعد إحاطة اللجنة علما بعدم وجود اختصاصات آلليات التنسيق بني األجهزة املذكورة،  -12
اللجنة المحكمة بوضع اختصاصات لمجلس التنسيق ولجميع هيئات التنسيق القائمة األخرى، 

 وأن تقدمها إلى اللجنة في دورتها الرابعة.
والحظت اللجنة بدهشة عدم دعوة مديرة مكتب املراجعة الداخلية حلضور اجتماعات جملس  -13

التنسيق. ويف هيكل إداري يتكون من ثالثة أجهزة رئيسية، تعترب مديرة مكتب املراجعة الداخلية، مبا لديها 
حضور مديرة من خربة مستقلة، شريكا ومستشارا يف غاية األمهية للمحكمة. وعالوة على ذلك، تسيضمن 

مكتب املراجعة الداخلية اجتماعات جملس التنسيق فهمه الشامل واملستمر للتطورات اليت تطرأ على 
ولذلك، توصي اللجنة المحكمة بتعزيز وتعميق التعاون مع املخاطر، وهو أمر ضروري لعمل املكتب. 

ور اجتماعات مكتب المراجعة الداخلية، السيما بدعوة مديرة المكتب، حسب االقتضاء، لحض
مجلس التنسيق وآليات التنسيق بين األجهزة األخرى، على وجه الخصوص عند مناقشة المسائل 
المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ومن خالل تبادل محاضر االجتماعات التي تتناول 

 المسائل ذات الصلة بعمل المكتب، وذلك بهدف ضمان التعاون بوجه أفضل.
اللجنة إىل أهنا تستواصل يف دوراهتا املقبلة رصد الرتتيبات اإلدارية للمحكمة، التسيما وخلصت  -14

 فيما يتعلق باجملاالت املبينة أعاله.

 إدارة المخاطر بالمحكمة -باء
طلبت اللجنة يف دورهتا األوىل إىل مكتب املراجعة الداخلية واحملكمة تقدمي تسجل للمخاطر،  -15

 .(11)ة املتبعة إلنشاء هذا السجل، يف دورهتا الثانيةفضال عن وصف شامل للعملي
                                                           

(11) AC/1/15  17، الفقرة. 
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وكان معروضا على اللحنة العديد من التقارير املقدمة من احملكمة ومكتب املراجعة الداخلية بشأن  -16
اليت قام هبا  (12)إدارة املخاطر. وكان اهلدف العام من تقرير املراجعة النهائي لعملية إدارة املخاطر املؤتسسية

هو تقييم فعالية إجراءات إدارة املخاطر يف احملكمة. ويقدم تقرير احملكمة بشأن  2014 عام املكتب يف
معلومات عن العملية املتبعة إلنشاء تسجل للمخاطر، والتقدم احملرز حىت اآلن يف إدارة  (13)إدارة املخاطر

للجنة أيضا يف موجز املخاطر، والتحديات القائمة، فضال عن اإلجراءات املقررة للمضي قدما. ونظرت ا
 .(14)لعملية تقييم املخاطر اليت يقوم هبا املكتب

وجيري حاليا اتستكمال هذه الوثائق بورقة بعنوان معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر، وتتضمن هذه  -17
الورقة تسجال للمخاطر يف احملكمة فضال عن مشروع توجيه إداري بشأن تسياتسة إدارة املخاطر لكي تنظر 

 نة،  ولكن مل يصدر هذا التوجيه رمسيا بعد.فيه اللج

 االتستنتاجات والتوصيات

، ومشروع 2016لتيسري املناقشة املتعلقة بإدارة املخاطر، قامت اللجنة بتحليل خطة املراجعة لعام  -18
وتسجل املخاطر باحملكمة. والحظت اللجنة أن بعض املخاطر مدرجة  يف كال  2017خطة املراجعة لعام 

 حني أن املخاطر األخرى مدرجة إما يف تسجل املخاطر باحملكمة وإما يف تسجل املخاطر السجلني يف
مبكتب املراجعة الداخلية نتيجة، على ما يبدو، لعدم التنسيق واالفتقار إىل ثقافة إدارة املخاطر باحملكمة. 

عن احملكمة  ويف حني تدرك اللجنة وجهات النظر املختلفة اليت قد توجد عند تقييم املخاطر نيابة
واملكتب، تعتقد اللجنة أن هناك هدفا واحدا مشرتكا هو حتديد وتقييم وإدارة املخاطر باحملكمة بصورة 

 فعالة، وأنه ينبغي بالتايل التدقيق باملقارنة بني السجلني ومناقشتهما معا.
ة بين وتوصي لجنة المراجعة بالتالي مكتب المراجعة الداخلية بتحليل التناقضات القائم -19

السجلين مع المحكمة وذلك للتأكد من عدم غياب أي مخاطر عند وضع خطة المراجعة الداخلية 
السنوية. وتوصي اللجنة كذلك بالتواصل بين المكتب والمحكمة وتبادل سجالتهما المتعلقة 

 .بالمخاطر في المستقبل
ثار املرتتبة على املخاطر )تعترب وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها إزاء املعايري املستخدمة لتقييم اآل -20

مليون يورو على تسبيل املثال طفيفة(، وإزاء عدم وجود معايري لتأثري  1اآلثار املالية املرتتبة على أقل من 
ولذلك، توصي اللجنة بإعادة النظر في معايير تقييم مستوى املخاطر على تسالمة األشخاص. 

 .األشخاص المخاطر المالية، وتأثير المخاطر على سالمة
وتشجع اللجنة المحكمة على إنشاء لجنة إلدارة المخاطر المتوقعة، واستكشاف مدى  -21

مالءمة تكليف موظف من الموارد البشرية القائمة بالعمل كمنسق للمخاطر على نطاق المحكمة 
ويكون مسؤوال عن ضمان اتباع نهج منسق للمحكمة فيما يتعلق بإدارة المخاطر ورصدها بشكل 

ئم في جميع األجهزة، مع إفساح المجال لمبادرات إدارة المخاطر المتعلقة بأجهزة معينة مال
 .وتزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن التقدم المحرز في دورتها الرابعة

وتوصي اللجنة المحكمة كذلك بتنظيم دورات تدريبية بشأن إدارة المخاطر للمديرين  -22
أجل غرس ثقافة إدارة المخاطر في جميع أنحاء المحكمة،  التنفيذيين باألجهزة المختلفة من

واستفادتها في هذا الصدد، إلى أقصى حد ممكن، من الخبرة الداخلية، ال سيما من خبرة 
 .المكتب

                                                           
(12)  AC/2/6. 
(13)   AC/2/8 . 
(14 )  AC/2/2. 
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وخلصت اللجنة إىل أهنا تسرتصد التقدم احملرز فيما يتعلق بإدارة املخاطر يف احملكمة يف دوراهتا  -23
د نظام مالئم وفعال إلدارة املخاطر يف املؤتسسة، يكون جزءا ال يتجزأ من املقبلة من أجل ضمان وجو 

العمليات اإلدارية للمحكمة على النحو املتبع اليوم يف معظم املنظمات الدولية. وتسيؤدي وجود مثل هذا 
ولن النظام إلدارة املخاطر يف املؤتسسة إىل توفري أداة فعالة لتحسني مقاومة احملكمة لألحداث السلبية، 

 يشكل فقط عبئا إداريا إضافيا.

 الرقابة على المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات -جيم
 المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية -1

 متابعة التقييم اخلارجي للجودة  )أ(

زم وفقا للمعايري الدولية املهنية ملمارتسة املراجعة الداخلية ملعهد مراجعي احلسابات الداخليني، يل -24
 تقييم جودة خدمات املراجعة الداخلية بواتسطة مراجع حسابات مستقل كل مخس تسنوات.

الذي  (15)وكان معروضا على اللجنة تقرير االعتماد املستقل للتقييم الذايت ملكتب املراجعة الداخلية -25
 ؤهال.بوصفه مدققا خارجيا م 2013أجراه مراجع حسابات خارجي تابع جمللس أوروبا يف أيار/مايو 

ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة نتائج أحدث تقييم خارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية. ويف  -26
 2016شباط/فرباير  25، تلقت اللجنة خطة عمل لتنفيذ التوصيات املقدمة يف 2016شباط/فرباير 

ة عمل حمدثة لتقييم متوز/يوليه خط 13نتيجة لتقييم جودة املكتب. وبناء على طلب اللجنة،  قدمت يف 
 جودة املكتب.

وأحاطت اللجنة علما بالنتيجة اإلجيابية هلذا التقييم املستقل وباملتابعة املناتسبة لتوصيات املقيم  -27
 املستقل، مبا يف ذلك بإضفاء الطابع الرمسي على ضمان اجلودة وبرنامج التحسني.

 2017و  2016املوافقة على خطيت املراجعة الداخلية لعامي   )ب(

، واطلعت (16)2015كان معروضا على اللجنة يف دورهتا األوىل خطة املراجعة املعتمدة لعام  -28
مديرة مكتب املراجعة اللجنة على اتفاقات الضمان واملشورة والتقييم املعقودة، وقدمت توضيحات بشأن 

و الفحص الذي قام به اخلروج عن اخلطة، مثل اخلروج الذي حدث نتيجة إلعادة تنظيم قلم احملكمة، أ
 مراجع احلسابات اخلارجي لكشوف املرتبات.

اليت ركزت على  2016ويف الدورة األوىل، نظرت اللجنة، وفقا مليثاقها، يف خطة املراجعة لعام  -29
عملية التخطيط للبعثات، وعملية امليزنة باحملكمة، وإدارة صرف العمالت، وأمن املكاتب امليدانية، 

 .(17)األزمات، ووافقت عليها وإجراءات إدارة

 2016معلومات حمدثة عن العمل املنجز يف عام  )ج(

يف الدورة الثانية، قدمت مديرة مكتب املراجعة الداخلية معلومات حمدثة عن حالة العمل املنجز  -30
، وأوضحت أن السبب يف التأخري ملدة تستة أتسابيع يف التنفيذ هو متابعة 2016حىت اآلن يف عام 

 يات املعلقة وفقا لتوصيات اللجنة.التوص

                                                           
(15) AC/2/3 . 
(16) AC/1/12. 
(17 )

AC/1/15  ، 16الفقرة. 
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ويف الدورة الثانية أيضا، تلقت اللجنة معلومات حمدثة عن مشروع خطة املراجعة املتعلقة مبكتب  -31
 .2017املراجعة الداخلية لعام 

 الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية   )د(
يت يقوم هبا مكتب املراجعة الداخلية بإصدار توصيات ركزت اللجنة يف دورهتا األوىل على العملية ال -32

اللجنة ومتابعتها. وكان معروضا على اللجنة تقرير املكتب عن الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة 
، وكذلك التقرير (18)2015إىل شباط/فرباير  2008خالل فرتة تبلغ تست تسنوات، من حزيران/يونيه 

. (19)2016كانون الثاين/يناير   26اخلية بشأن تنفيذ توصيات املراجعة حىت السنوي ملكتب املراجعة الد
يف املائة فقط خالل تستة أشهر،  2توصية،  231وخالل فرتة تبلغ ثالث تسنوات، نفذت من أصل يبلغ 

 يف املائة خالل فرتة تبلغ تسنتني. 16و 
املعلقة، وأكدت أن املسؤولية  ويف دورهتا األوىل، الحظت اللجنة مع القلق ارتفاع عدد التوصيات -33

الرئيسية لوجود رقابة داخلية فعالة تقع على عاتق اإلدارة على مجيع املستويات. وأعربت اللجنة أيضا عن 
مفهومها أن املوافقة على التوصيات دون تنفيذها معناه أن إدارة احملكمة توافق يف الواقع ضمنيا على عدم 

عالوة على ذلك، تلقت اللجنة حتليال من مديرة مكتب املراجعة ختفيف املخاطر اليت مت حتديدها. و 
الداخلية بشأن الصعوبات اليت تواجهها احملكمة يف تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية، مبا يف ذلك 
الصعوبات اليت تعزى إىل اإلدارة، وتعرب عن قلقها إزاء عدم متكني املكتب دائما من الوصول الكامل ويف 

 إىل املعلومات املطلوبة والالزمة للوفاء بواليتها. الوقت املناتسب
، بالتعاون مع إدارة 2016وتلبية لطلب اللجنة، أجرى املكتب من آذار/مارس إىل حزيران/يونيه  -34

. 2011إىل عام  2008احملكمة، مراجعة ومتابعة جلميع التوصيات اليت صدرت يف الفرتة من عام 
( مت تنفيذها وأنه 60توصية من أصل  32ن التوصيات املتبقية )أي يف املائة م 54والحظت اللجنة أن 

وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات توصية(.  27يف املائة من التوصيات )أي  46جاري تنفيذ 
في  2014- 2012من المكتب عن الوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة في الفترة  

 دورتها الرابعة.

 التوصياتاالتستنتاجات و 

اتستكشفت اللجنة االمكانيات املختلفة لضمان تنفيذ التوصيات اليت وافقت عليها إدارة احملكمة  -35
يف الوقت املناتسب، مع النظر أيضا إىل الدور الذي ميكن أن تقوم به اللجنة يف التعجيل بتنفيذ التوصيات 

 املعلقة.
رتها األخيرة فيما يتعلق بالحد من تراكم والحظت اللجنة مع االرتياح التقدم المحرز منذ دو  -36

التوصيات، وحثت المحكمة على بذل المزيد من الجهود، بالتشاور الوثيق مع مكتب المراجعة 
الداخلية، لوضع آلية فعالة لتنفيذ التوصيات القائمة وتجنب حدوث تراكم مماثل في المستقبل، 

 .من عملية المتابعة السنوية المقبلة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى اللجنة بعد االنتهاء
ولضمان المساءلة وتنفيذ التوصيات في الوقت المناسب، أوصت اللجنة بأن تبدأ عملية  -37

تنفيذ التوصيات بالموافقة على التوصية أو رفضها وتحديد صاحب التوصية مع حد زمني معين 
 .لتنفيذ كل توصية، وإدراج ذلك في التقرير النهائي للمراجعة

ووافقت اللجنة أيضا على الطلب املقدم من مديرة مكتب املراجعة الداخلية للموافقة على خطة  -38
العمل السنوية للمكتب قبل هناية السنة السابقة للسنة املعنية لتمكني املكتب من بدء تنفيذ خطة املراجعة 

                                                           
(18) CBF/24/12.  
(19 ) AC/1/16. 
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يف  2017ملراجعة النهائية لعام يف بداية كل تسنة تقوميية. ونتيجة لذلك، قررت اللجنة املوافقة على خطة ا
 دورهتا الثالثة اليت تستعقد عن بعد مبؤمتر عرب الفيديو.

وطلبت اللجنة إلى المحكمة تمكين مكتب المراجعة الداخلية من الوصول بدون قيود إلى  -39
 .جميع المعلومات الالزمة ألداء واليته، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها

 ة بالمراجعة الخارجية للحساباتالمسائل المتعلق  -2

 املراجع اخلارجي للحسابات  )أ(

من ميثاق اللجنة نظر اللجنة يف املراجعة اخلارجية للحسابات. وحيدد امليثاق  2-يتناول اجلزء ميم -40
الدور الرقايب الشامل للجنة على املراجعة اخلارجية للحسابات من أجل حصول اللجنة على تأكيدات 

 يتعلق بأنشطتها يف جمال املراجعة.معقولة فيما 
من ميثاق اللجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة ملخصا للتقدم ‘ 2’ 64ووفقا للفقرة  -41

 احملرز يف اإلجراءات التصحيحية لالتستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقارير املراجعة اخلارجية للحسابات.
للجنة اللقاء مع مقدمي الضمانات اخلارجيني، مثل املراجع ووفقا مليثاق اللجنة، يطلب إىل ا -42

اخلارجي للحسابات، أثناء التخطيط للمراجعة، وتقدمي البيانات املالية اليت متت مراجعتها، ومناقشة 
، كما يطلب إىل اللجنة دراتسة ومراقبة اتستقالل املراجع (20)الرتسالة املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصيات 

ابات وتوصياته، فضال عن أي مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي اخلارجي للحس
 .(21)جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات

ويف الدورة األوىل، وجهت اللجنة دعوة إىل املراجع اخلارجي للحسابات للحضور يف دورهتا  -43
حلسابات اخلارجي، السيد ليونيل فاريل، رئيس ، أبلغ ممثل مراجع ا2016متوز/يوليه  11. ويف (22)الثانية

دائرة املراجعة اخلارجية حلسابات املنظمات الدولية، األمني التنفيذي بأن املراجع اخلارجي للحسابات لن 
 يتمكن من املشاركة يف الدورة الثانية للجنة، ال شخصيا، وال من خالل اهلاتف أو مؤمتر عرب الفيديو.

 االتستنتاجات والتوصيات

أشارت اللجنة بدهشة وخيبة األمل إىل عدم متكن املراجع اخلارجي للحسابات من احلضور يف  -44
دورهتا الثانية على الرغم من إشعاره بذلك يف وقت مبكر وإىل أنه مل يتمكن نتيجة لذلك من تبادل الرأي 

حتقيق املهام املعهود هبا إىل  مع اللجنة حول األمور املتعلقة باملراجعة اخلارجية للحسابات مما أثار عقبة يف
 اللجنة من اجلمعية.

وفي معرض التشديد على الحاجة إلى التفاعل البناء بين اللجنة والمراجع الخارجي  -45
للحسابات في المستقبل، طلبت اللجنة إلى المراجع الخارجي للحسابات تأكيد حضوره في 

 .من ميثاق اللجنة 58للفقرة  دورات اللجنة لضمان وجوده في جميع دورات اللجنة وفقا

 

 خطاب اإللتزام واختصاصات املراجع اخلارجي للحسابات )ب(
                                                           

، املرفق الرابع، 3-، اجمللد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/14/20)  2015الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...،  ( 20)
 .58الفقرة 

 .59املرجع نفسه، الفقرة  ( 21)
(22) AC/1/15  23، الفقرة. 
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من النظام املايل والقواعد املالية، تعنّي مجعية الدول األطراف مراجعا خارجيا  1-12ووفقا للبند  -46
توصيات بشأن ترشيح للحسابات ملدة أربع تسنوات وجيوز جتديد تعيينه. ووفقا مليثاق اللجنة، تقدم اللجنة 

 .(23)املراجع اخلارجي للحسابات
ونظرا لعدم وجود اللجنة بعد يف الوقت ذي الصلة وعدم وجود بالتايل توصيات بشأن ترشيح  -47

املراجع اخلارجي للحسابات، مددت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة والية املراجع اخلارجي للحسابات 
، على أن يكون مفهوما أن اللجنة تستقدم توصيات بشأن ترشيح (24)نتنياحلايل، ديوان احملاتسبات، ملدة تس

 .2016املراجع اخلارجي للحسابات للسنتني الباقيتني يف عام 

 االتستنتاجات والتوصيات

بالنظر إىل أن املراجع اخلارجي للحسابات احلايل مؤتسسة رفيعة املستوى ملراجعة احلسابات مشهود  -48
، وبالنظر إىل اجلودة العالية لتقارير ديوان احملاتسبات الفرنسي وأمهية ضمان هلا بالكفاءة واالتستقالل

أوصت اللجنة في دورتها األولى بأن تمدد الجمعية والية مراجع الحسابات الخارجي االتستمرارية، 
لمدة سنتين أخريين، بحيث تشمل البيانات المالية للمحكمة والصندوق االستئماني للضحايا 

. ورحبت اللجنة بتوتسيع  نطاق والية مراجع احلسابات اخلارجي حبيث (25)2019و 2018للسنتين 
تشمل، عالوة على تقرير املراجعة السنوية والرأي بشأن البيانات املالية للمحكمة والصندوق االتستئماين 

 للضحايا، تقرير مراجعة األداء السنوي أيضا.
م وأحيل اخلطاب إىل اللجنة يف دورهتا الثانية وأعد مراجع احلسابات اخلارجي مشروع خطاب التزا -49

للنظر. وتضمن اخلطاب األحكام والشروط املتعلقة بتمديد والية مراجع احلسابات اخلارجي ملدة السنتني 
 الباقيتني.

وطلبت اللجنة إلى المراجع الخارجي للحسابات تعديل مشروع خطاب االلتزام إلضافة  -50
للحسابات بالحضور في اجتماعات لجنة المراجعة وفقا للفقرتين التزام ممثل المراجع الخارجي 

 من ميثاق اللجنة. 59و 58
وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى المراجع الخارجي للحسابات أن يقدم أيضا إلى  -51

اللجنة في المستقبل رسالة )رسائل( اإلدارة مشفوعة بالتعليقات والمالحظات الموجهة إلى إدارة 
 لتي لم يتضمنها تقرير )تقارير( المراجع الخارجي للحسابات.المحكمة ا

 تقرير املراجع اخلارجي للحسابات بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االتستئماين  )ج(  
 2015كانون األول/ديسمرب   31للضحايا للسنة املنتهية يف  

لحسابات يف الدورة الثانية للجنة واالفتقار بالتايل إىل بالنظر إىل عدم حضور املراجع اخلارجي ل -52
، اليت (26)معلومات بشأن املراجعة، قررت اللجنة عدم النظر يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية

 تشمل مراجعة التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع، والبيانات املالية للصندوق االتستئماين
 .2015كانون األول/ديسمرب   31للسنة املنتهية يف  (27)للضحايا

                                                           
، املرفق الرابع، 3-، اجمللد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/14/20)  2015 الرابعة عشرة ...،الوثائق الرمسية  ... الدورة   (23)

 .60الفقرة 
 .2القسم كاف، الفقرة   ،ICC-ASP/14/Res.1املرجع نفسه، اجمللد األول، اجلزء الثالث،  ( 24)
(25)  AC/1/15،  22الفقرة. 
(26) ICC-ASP/15/12. 
(27) ICC-ASP/15/13. 
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 متابعة التوصيات السابقة  -ثالثا
بأخذ الوالية الواتسعة للجنة يف االعتبار، واالحتياجات من املوارد الالزمة لالمتثال هلذه الوالية،  -53

بسرعة، من خالل تسريع عملية أوصت اللجنة يف دورهتا األوىل بتوفري املساعدة الالزمة ألمانة اللجنة 
. ويف الدورة (28)2016ر أ(، ابتداء من كانون الثاين/يناير  -توظيف املساعد اإلداري الرئيسي )خ ع 

 الثانية، الحظت اللجنة مع االرتياح أن التعيني قد مت يف الفرتة بني الدورتني.
واحملكمة تقدمي تسجل للمخاطر، ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة إىل مكتب املراجعة الداخلية  -54

. ويف الدورة الثانية، (29)فضال عن وصف شامل للعملية اليت اتبعت إلنشاء هذا السجل، يف دورهتا الثانية
 رحبت اللجنة بتقدمي الوثائق املطلوبة.

ويف الدورة األوىل، أوصت اللجنة بتعيني املوظف املعين بتكنولوجيا املعلومات املعتمد يف الوقت  -55
ملناتسب، بالنظر إىل إدراج ثالث عمليات مراجعة لتكنولوجيا املعلومات يف خطة املراجعة لعام  ا

. ويف الدورة الثانية، الحظت اللجنة مع االرتياح أن الوظيفة شغلت يف الفرتة بني الدورتني. يف (30)2016
نة مبصادر خارجية ملراجعة نفس الوقت، كررت اللجنة توصيتها بالنظر بعناية يف املزايا احملتملة لالتستعا

 تكنولوجيا املعلومات يف املستقبل.
ويف الدورة األوىل، أوصت اللجنة بأن متدد اجلمعية والية املراجع  اخلارجي للحسابات ملدة  -56

 2018تسنتني، حبيث تشمل البيانات املالية للمحكمة والصندوق االتستئماين للضحايا للسنتني 
 مسألة متديد والية ديوان احملاتسبة يف دورهتا اخلامسة عشرة اليت تستعقد . وتستنظر اجلمعية يف(31)2019و

 .2016يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة أيضا إىل مكتب املراجعة الداخلية إجراء اتستعراض نقدي  -57

حملكمة بشأن املخاطر والتنسيق مع إدارة ا 2011إىل  2008للتوصيات املعلقة الصادرة يف السنوات من 
اليت هي على اتستعداد للتعرض هلا نتيجة لعدم تنفيذ التوصيات املقابلة هلا، واالتفاق مع إدارة احملكمة على 
جدول زمين لتنفيذ التوصيات املعلقة املتبقية، وتقدمي تقرير إىل اللجنة بشأن نتائج هذه العملية يف دورهتا 

 ياح قيام كل من احملكمة واملكتب هبذه األعمال.. والحظت اللجنة مع االرت(32)الثانية
ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم عرضا ألحدث نتائج لتقييم اجلودة اخلارجي  -58

 . وقدمت ورقة من قبل املكتب بشأن هذه املسألة.(33)ملكتب املراجعة الداخلية

 

 

 

 مسائل أخرى -رابعا

 رير املؤقت للجنة املراجعةردود الفعل على التق  -ألف
                                                           

(28)
AC/1/15 ،  12الفقرة.  

 .17املرجع نفسه، الفقرة  (29)
  .19املرجع نفسه، الفقرة   (30)
 .22املرجع نفسه، الفقرة  (31 

  .27املرجع نفسه، الفقرة  (32)
 .28املرجع نفسه، الفقرة  (33)
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، الذي حيتوي على موجز (34)2016شباط/ فرباير  16وزع التقرير املؤقت للجنة، املؤرخ  -59
لالتستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل الدورة األوىل للجنة، على احملكمة، واملراجع اخلارجي 

 ة ومتابعتها يف الوقت املناتسب.للحسابات، ومكتب املراجعة الداخلية من أجل تنفيذ توصيات اللجن
ويف حني تشري اللجنة إىل أهنا مل تتلق أي رد فعل رمسي على تقريرها املؤقت واألعمال اليت قامت  -60

 هبا يف دورهتا األوىل، فإهنا تالحظ مع االرتياح أن احملكمة نفذت مجيع التوصيات املقدمة يف الدورة األوىل.
امليزانية واملالية إىل موافاهتا، عندما يكون ذلك مناتسبا، بتعليقات  وتدعو اللجنة احملكمة وجلنة -61

بشأن كيفية قيامها، بصفتها هيئة اتستشارية معنية باإلدارة واملخاطر ومراجعة اجلسابات، بتلبية توقعاهتما 
 بوجه أفضل، وتعرب عن رغبتها يف تشجيع احلوار املفتوح مع هاتني اهليئتني اإلداريتني.

 يم الذايت للجنة املراجعة، مبا يف ذلك التدريبالتقي -باء

من ميثاق اللجنة، يتلقى أعضاء اللجنة توجهات رمسية بشأن الغرض من اللجنة  39وفقا للفقرة  -62 
وواليتها، وبشأن أهداف احملكمة. وتعرب اللجنة عن تقديرها يف هذا الصدد للتبادل املوجز لآلراء الذي 

 ثلي هيئة الرئاتسة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة.جرى يف دورهتا األوىل مع مم
وطلبت اللجنة إىل األمانة أن حتدد االمكانيات املتاحة لتدريب أعضاء اللجنة على أعمال  -63

احملكمة وهيكلها، وتستناقش الفرص املتاحة للتدريب بدون مقابل، مثل التدريب املتاح على شبكة 
 اإلنرتنت، يف الدورات القادمة.

)ب( من ميثاق اللجنة، ينبغي أن تقوم اللجنة بانتظام بتقييم أدائها وأداء كل  63وعمال بالفقرة  -64
عضو من أعضائها. ومتشيا مع ميثاق اللجنة وباالتستناد إىل املمارتسة اجليدة ملعهد مراجعي احلسابات 

إمكانية اتستخدام قائمة الداخليني واملكاتب الوطنية األخرى ملراجعة احلسابات، قررت اللجنة مناقشة 
 مرجعية للتقييم الذايت مصممة خصيصا الحتياجاهتا يف دورات قادمة. 

 الدورات املقبلة للجنة املراجعة -جيم

عن بعد يف يوم تستحدده فيما بعد. وعالوة  2016قررت اللجنة أن تعقد دورهتا الثالثة يف عام  -65
، ودورهتا 2017آذار/مارس  31و 30بعة يف يومي على ذلك، قررت اللجنة مؤقتا أن تعقد دورهتا الرا

 .2017أيلول/تسبتمرب  5و 4اخلامسة يف يومي 

                                                           
(34)  AC/1/15. 
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 التذييل األول
إقرار جدول األعمال، ومشاركة و افتتاح الدورة، وانتخاب أعضاء المكتب، 

 المراقبين
 افتتاح الدورة -1

، أو أكثر من ذلك،  السنةيفلجنة ثالث مرات على األقل الجتتمع وفقا مليثاق جلنة املراجعة،  -1
، ودورهتا الثانية 2016كانون الثاين/يناير   28وعقدت اللجنة دورهتا األوىل يف  .(35)حسبما تراه ضروريا

 ، يف مقر احملكمة يف الهاي.2016آب/أغسطس  23و 22يف يومي 

 ذا التقرير.يف الدورتني الوثائق املشار إليها يف التذييل الثاين هل اللجنة  على معروضا كانو  -2

 المكتب أعضاء انتخاب -2

بالنسبة للسنة األوىل، انتخبت اللجنة السيد ديفيد بانيانكا )بوروندي( رئيسا والسيدة إيلينا   -3
تسوبكوفا )تسلوفاكيا( نائبا للرئيس، بتوافق اآلراء، وفقا للجزء واو من ميثاقها. وعينت اللجنة أيضا السيدة 

 لور إتستفيين )فرنسا( مقررا.

ويف الدورة الثانية، قررت اللجنة اجراء االنتخابات املتعلقة بالرئيس ونائب الرئيس، فضال عن  -4
 تعيني املقرر، يف الدورة األوىل للجنة يف كل تسنة ميالدية.

وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري الدجاين، أمينا للجنة، وقدمت أمانة  -5
 راف اخلدمات اللوجيستية هلا.مجعية الدول األط

 األعمال جدول إقرار -3

ملخصا امليزانية واملالية  جلنةتقدم اللجنة يف تقريرها إىل  ،اللجنة ميثاق من‘ 1’ 64 للفقرة وفقا -6
 بصورة كاملة.مبسؤولياهتا يف السنة السابقة للوفاء للعمل الذي قامت به 

 :التايل ألعمالا جدولاللجنة  اعتمدت األوىل، ةدور ال يفو  -7
 الدورة افتتاح -1
 انتخاب أعضاء املكتب -2
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -3
 املراقبني مشاركة -4
 :املتعلقة باملراجعة املسائل -5
 2015 لعام الداخلية ملراجعةا خطة )أ( 
 2016 لعام الداخلية ملراجعةا خطة )ب( 

                                                           
   .40املرجع نفسه، الفقرة ( 35)
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 توالية املراجع اخلارجي للحسابا )ج( 
 الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية )د( 
 (36)مسائل أخرى -6

 :التايل األعمال جدولاللجنة  اعتمدت ،الثانية ةدور ال يفو  -8
1-  الدورة افتتاح 

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار )أ( 
 املراقبني مشاركة )ب( 

 اهليكل اإلداري للمحكمة -2
 يف احملكمة إدارة املخاطر -3
 للحسابات واخلارجية الداخلية املراجعة على اإلشراف -4
 املراجعة الداخلية للحسابات )أ( 
 متابعة التقييم اخلارجي للجودة ‘1’  
 2016دثة عن العمل املنجز يف عام معلومات حم ‘2’  
 الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية ‘3’  
 جنة السنوي للمخاطر واخلطة املتعلقة باملخاطرتقييم الل ‘4’  
 2017خطة العمل لعام  ‘5’  
 املراجعة اخلارجية للحسابات )ب( 
 خطاب اإلحالة ونطاق املراجعة ‘1’  

  
املراجع اخلارجي للحسابات بشأن البيانات املالية للمحكمة  تقرير ‘2’

يف ذلك تقرير  ، مبا2015 كانون األول/ديسمرب 31 يف املنتهية للسنة
السنة املالية  -مراجعة حسابات مشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع

2015   

  
 االتستئماين املراجع اخلارجي للحسابات بشأن الصندوق تقرير ‘3’

 كانون األول/ديسمرب 31 يف املنتهية البيانات املالية للسنة - للضحايا
2015 

 مسائل أخرى -5
 التقرير املؤقت للجنة املراجعة  ردود الفعل على )أ( 
 التدريب ذلك يف مبا املراجعة، للجنة الذايت التقييم )ب( 
 (37)املقبلة جلنة املراجعة للدورات عمل خطة )ج( 

                                                           
(36) 

AC/1/1.  
(37) AC/2/1/Rev.1. 
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بيانات للجنة  السنوي التقرير يتضمن أن ينبغي ،جلنة املراجعة ميثاق من ‘4’ 64 للفقرة فقاو و  -9
خالل الفرتة املعنية، وعدد اجللسات عقودة ذلك عدد االجتماعات املتفصيلية عن االجتماعات، مبا يف 

 .اليت حضرها كل عضو
وأربع جلسات يف  2016وعقدت اللجنة جلستني يف دورهتا األوىل املعقودة يف كانون الثاين/يناير  -10

 :أمساؤهم التالية األعضاء حضرها. و 2016دورهتا الثانية املعقودة يف آب/أغسطس 
 د مسري أبو لغد )األردن(؛السي  )أ(

 السيد ديفيد بانيانكا )بوروندي(؛  )ب(
 السيد خورخي دوهالت )املكسيك(؛ )ج(
 ؛السيدة لور إتستفيين )فرنسا( )د( 
 .السيدة إيلينا تسوبكوفا )تسلوفاكيا( )ه(

 المراقبين مشاركة -11

 غورميندي، دي فرنانديس لفياتسي ةالقاضي احملكمة، ةرئيسأطلعت  ،2016/يناير الثاين كانون يف -11
 معوتبادلت اللجنة اآلراء . يف احملكمة امليزنة عملية تعزيزاجلارية ل ططاخلو احلالية  نشطةاللجنة على األ

 وجهت إليهم الدعوة لتوضيح ما يتوقعونه من اللجنة. الذين احملكمة وقلم العام املدعي مكتب ممثلي

إىل تقدمي بيان بشأن اهليكل اإلداري  اإلدارية اخلدمات شعبة مديرودعت اللجنة يف دورهتا الثانية  -12
يف دورتيها األوىل والثانية مدير مكتب املراجعة الداخلية أيضا ت اللجنة دعو . وإدارة املخاطر يف احملكمة

ه عملت اللجنة كذلك رئيس آلية الرقابة املستقلة إىل تقدمي بيان بشأن دعبيان. و  تقدميللحسابات إىل 
 األخرى يف اإلدارة. اجلهات الفاعلة الرئيسية معه لتفاعو 
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 تذييل الثانيال
 قائمة الوثائق  

 العنوان رمز الوثيقة
AC/1/2 ةالداخلي مراجعةلعايري الدولية للممارتسة املهنية لامل 
AC/1/3  ةميثاق مكتب املراجعة الداخلي -احملكمة اجلنائية الدولية 
AC/1/4 لمحكمةلغري املصحوبة الشحنات تسياتسة بشأن جعة النهائي تقرير املرا 
AC/1/5  يف الصندوق االتستئماين  إطار الرقابة الداخلية لربامج املساعدةبشأن مراجعة تقرير املراجعة النهائي

 للضحايا
AC/1/6  ات املرضيةإدارة اإلجاز بشأن تقرير املراجعة النهائي 
AC/1/7 تكنولوجيا املعلومات واالتصال لالنتقال إىل ية بشأن حتضريات واتستعدادات راجعة الداخلتقرير مكتب امل

 املباين الدائمة
AC/1/8 بتسجيالهتا  االحتفاظو طويل األجل الاألرشفة الرقمية  برنامجراجعة الداخلية بشأن تقرير مكتب امل

  والتخلص منها
AC/1/9 ملراجعة الداخلية الصادرة يف الفرتة بني منتصف ا اتتوصيلاالتستعراض اخلاص  -راجعة الداخلية مكتب امل

 واليت مل تنفذ حىت اآلن 2011و  2008عام 
AC/1/10  السفرنفقات بدل اإلقامة اليومي لسداد تسياتسة تنفيذ بشأن تقرير املراجعة النهائي 
AC/1/11 ب املدعي العاممكتاللغوية يف مراجعة وحدة اخلدمات  -التقرير النهائي  -راجعة الداخلية مكتب امل 
AC/1/12   2015ة لعام الداخليراجعة خطة امل  -مكتب املراجعة الداخلية 
AC/1/13   2016ة لعام الداخليراجعة خطة امل  -مكتب املراجعة الداخلية 
AC/1/14   2017ة لعام الداخليراجعة خطة املمشروع   -مكتب املراجعة الداخلية 
AC/1/15 راجعةملللجنة ا ؤقتالتقرير امل 
AC/1/16  26/1/2016تنفيذ توصيات املراجعة: الوضع يف  -التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية 
AC/1/17   تقييم املخاطر -مكتب املراجعة الداخلية 
AC/2/2  قوم به مكتب املراجعة الداخلية  ذي يتقييم املخاطر الوجز م -مكتب املراجعة الداخلية 
AC/2/3  حملكمة اجلنائية الدوليةيف استقل للتقييم الذايت ملكتب املراجعة الداخلية ن التصديق املبشأتقرير 
AC/2/4  وكمة املعين باحل يدراتسالالفريق بشأن كتب املتقرير لاملرفق الثاين(ICC/ASP/14/30) 
AC/2/5 مشروع املباين الدائمة أداء ميزانية نتقرير املراجعة ع 
AC/2/6 النهائي بشأن إدارة املخاطر املؤتسسية تقرير املراجعة 
AC/2/7  اجلنائية الدولية يف احملكمة إدارة املخاطربشأن تقرير 
AC/2/8 تقرير احملكمة بشأن إدارة املخاطر 
AC/2/9  راجعةوفقا لطلب جلنة امل 2016عام  النصف األول من يفقدمة متابعة تنفيذ التوصيات املبشأن تقرير 

AC/2/10 عملية التخطيط للبعثاتمراجعة راجعة الداخلية، تقرير املراجعة )النهائي(: مكتب امل 
AC/2/10.1 املسائل اليت تتطلب اهتمام اإلدارة -بعثات لل تخطيطمراجعة ال 
CBF/19/21 التقرير السنوي للجنة املراجعة 
CBF/21/15  2014واالتصال يف الفرتة  ملعلوماتراجعة تكنولوجيا املتسرتاتيجية الطة ااخل -مكتب املراجعة الداخلية-

  2013يف عام تكنولوجيا املعلومات وخطة مراجعة  2015
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 العنوان رمز الوثيقة

CBF/21/16  2014يف عام تقرير مكتب املراجعة الداخلية عن أنشطته 
CBF/22/4  18/2/2014 يفتنفيذ توصيات املراجعة: الوضع املراجعة الداخلية بشأن التقرير السنوي ملكتب 
CBF/22/5   2015خطة العمل املؤقتة لعام  -مكتب املراجعة الداخلية 

CBF/22/12  جلنة املراجعة بشأنتقرير احملكمة 
CBF/24/5  جلنة املراجعة بشأنتقرير احملكمة 

CBF/24/10  2014أنشطته يف عام  بشأنالتقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية 
CBF/24/11 خطة التدقيق الداخلي 2015 -راجعة الداخلية مكتب امل 
CBF/24/12  3/2/2015يف تنفيذ توصيات املراجعة: الوضع املراجعة الداخلية بشأن التقرير السنوي ملكتب 
CBF/24/13  2016املراجعة لعام مشروع خطة  -مكتب املراجعة الداخلية 

ICC-ASP/13/12 2013ديسمرب كانون األول/ 31إىل يناير انون الثاين/ك 1من فرتة للمحكمة للاملالية  البيانات 
ICC-ASP/13/12/Corr.1 2013ديسمرب كانون األول/ 31إىل يناير كانون الثاين/ 1من فرتة للمحكمة للاملالية  البيانات- 

 تصويب
ICC-ASP/13/13  كانون  31ىل إيناير كانون الثاين/ 1من فرتة للصندوق االتستئماين للضحايا للاملالية البيانات

 2013ديسمرب األول/
ICC-ASP/14/12  2014ديسمرب كانون األول/ 31البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف 
ICC-ASP/14/13  2014ديسمرب كانون األول/ 31البيانات املالية للصندوق االتستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف 
ICC-ASP/14/15 جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرين تقرير 
ICC-ASP/15/12  2015ديسمرب كانون األول/ 31البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف 
ICC-ASP/15/13  2015رب ديسمكانون األول/ 31البيانات املالية للصندوق االتستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف 
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 تذييل الثالثال
 ميثاق لجنة المراجعة

 مقدمة -ألف
عمليات املراقبة و ، وإدارة املخاطر، مراجعة األعمال اإلداريةدور هام يف بجلنة املراجعة  قومت -1

نزاهة هذه على توفري الثقة يف  ةيلية الرقابهذه اآلحملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(. وتعمل يف االداخلية 
جلمعية الدول وخدمات الدعم املشورة املستقلة تقدمي من خالل دورها بجلنة املراجعة قوم ملمارتسات. وتا

 األطراف )"اجلمعية"(.

 الغرض -باء
، وإدارة املخاطر، لألعمال اإلداريةرقابة منهجية ومنتظمة الغرض من جلنة املراجعة هو توفري  -2

هلا ساعد جلنة املراجعة اجلمعية من خالل تقدمي املشورة والتوجيه حملكمة. وتيف االداخلية وعمليات املراقبة 
 ا يلي:املتعلقة مبمبادرات احملكمة  بشأن كفاية
 اهليكل اإلداري؛ )أ(

 إدارة املخاطر؛ )ب(
 القيم واألخالقيات؛ )ج(
 إطار الرقابة الداخلية؛ )د( 
 خلارجية للحسابات؛ ااإلشراف على املراجعة الداخلية و  )ه(
 .العامة بيانات املالية وتقارير املساءلةال )و(

لجمعية مشورة لاله وتقدم املشار إليها أعنة املراجعة كل بند من البنود ، تستعرض جلعموماو  -3
 أيضاوالتوجيهات لمحكمة. وقد تشمل املشورة لاإلدارية ألعمال مستقلة عن مدى كفاية وفعالية ا

 .تعملياتعزيز تلك البشأن  وتوصياتاقرتاحات 

 الوالية -جيم
 على توصيات جلنة امليزانيةباملوافقة اجلمعية القرار الصادر من تستند والية جلنة املراجعة إىل  -4

 .(38)واملالية
املتعلقة تلبية متطلبات الدول األطراف على والية جلنة املراجعة يف مساعدة احملكمة تتمثل  -5
املمارتسات اإلدارية يف جماالت اإلدارة الرئيسية، مبا يف  لشفافية واملساءلة من خالل توفري الرقابة علىبا

 ذلك:
 القيم واألخالقيات؛ )أ(

 اهليكل اإلداري؛ )ب(
 إدارة املخاطر؛ )ج(

                                                           
 .8اجمللد األول، اجلزء الثاين، الفقرة  ،(ICC-ASP/13/20) ، 2014...  الثة عشرةالدورة الثالوثائق الرمسية ...   (38)
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 إطار الرقابة الداخلية؛ )د(
 أنشطة مراجعة احلسابات؛ )ه(
 مصادر الضمانات اخلارجية، مبا يف ذلك: )و(

أي فضال عن للحسابات وتوصياته  اتستقالل املراجع اخلارجيدراتسة ورصد  ‘ 1’
 مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي مصادر خارجية أخرى للضمانات؛

 ؛برتشيح املراجع اخلارجي للحساباتتقدمي توصيات إىل اجلهاز املختص  ‘ 2’
 ة؛يعمل اإلدار الخطط  )ز(

 البيانات املالية وتقارير املساءلة العامة. )ح( 
. وال يلزم اتستنفاد قائمة عديلهاأو تأخرى إليها  غري حصرية، وميكن إضافة بنوديات الوالقائمة  -6

باألحرى أن تكون جلنة املراجعة قادرة على معاجلة القضايا كلما يلزم كل تسنة تقوميية. و يف  البنود بأكملها 
 دعت احلاجة إىل ذلك.

 السلطة -دال
االضطالع  عند. وللجنة املراجعة، هاميثاقيف نطاق عملها لقيام بالالزمة لالسلطة جنة املراجعة لل -7
مجيع ، وكذلك إىل باحملكمةاإلداريني واملوظفني سؤولياهتا، احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني مب

يف الوصول بدون قيود  أيضا . وللجنة املراجعة احلقألداء واجباهتات الصلة اليت تراها ضرورية املعلومات ذا
 سجالت والبيانات والتقارير.إىل ال

من  للجنة املراجعة احلق يف احلصول على مجيع التوضيحات اليت تراها ضرورية للقيام بعملها -8
 .باحملكمةاإلداريني واملوظفني املسؤولني 

 ستشارين آخرين حسبما تراه ضرورياجيوز للجنة املراجعة االتستعانة مبحام مستقل و/أو م -9
 .لالضطالع مبهامها

 نة المراجعةتشكيل لج -اءه
لمحكمة وأجهزهتا. وينبغي غري تابعني ل من ثالثة إىل مخسة أعضاء خارجينيتتألف جلنة املراجعة  -10

  يف جلنة امليزانية واملالية. حلاضرينمن األعضاء اخلمسة من األعضاء اعضوين عضو واحد أو أن يكون 
 ،الشؤون املالية، و مبراجعة احلساباتة كافية درايعضاء اللجنة جمتمعني تكون لدى أينبغي أن  -11

 مسؤوليات جلنة املراجعةاملستمر يف لتطور لوالرقابة. ونظرا  واملخاطر ،والقانون ،وتكنولوجيا املعلومات
تقييم  التقارير، من املهم أن يتم بشكل دوري إعداد التطورات يف لتطورات التنظيمية واالقتصادية و نتيجة ل

االتستجابة لالحتياجات متكينهم من لتوازن الكلي للمهارات يف اللجنة من أجل كفاءات األعضاء وا
 الناشئة.

عايري التوازن االلتزام مبلضمان  املمكنة اجلهودافة ك وفيما يتعلق بإجراءات التعيني، ينبغي بذل -12
 ء جلنة املراجعة.بتعيني أعضاتابعة للجنة املراجعة اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني. وتقوم جلنة خمصصة 

 يقدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية خدمات األمانة للجنة.   -13
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 رئيس ونائب رئيس لجنة المراجعة -واو
 رئيسا ونائبا للرئيس من بني أعضائها.اجتماع هلا تنتخب اللجنة يف أول ، يف كل عام -14
 يدعو إىل الرتشح ملنصب الرئيس أو نائب الرئيس.أمني جلنة املراجعة العملية االنتخابية و نظم ي -15
 يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس ملدة تسنة واحدة. وجيوز اعادة انتخاهبما مرتني. -16
 .بعمل الرئيسيف غياب الرئيس، يقوم نائب الرئيس  -17
تنتهي مدة و مل يعد عضوا يف جلنة املراجعة، ، أعملهإذا مل يعد الرئيس أو نائبه قادرا على أداء  -18

 ويتم انتخاب رئيس جديد أو نائب رئيس جديد للمدة املتبقية.واليته 
رئيس  إىل حني انتخابحيل نائب الرئيس حمله أعاله،  18الرئيس عمال بالفقرة انتهت والية إذا  -19

 جديد.
 عليه من واجبات. ا، ومما للرئيس من تسلطات ،الذي يتوىل مهام الرئيس ،لنائب الرئيس -20
 يظل الرئيس، يف ممارتسته ملهامه، حتت تسلطة جلنة املراجعة. -21
مواد أخرى يف هذا النظام، بإعالن خولة له مبوجب يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارتسة السلطات امل - 22

كل اجتماع للجنة، وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة مواد هذا النظام، وإعطاء احلق يف  افتتاح واختتام
الرئيس يف النقاط النظامية وتكون له، مع  بترح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات. وي، وطةالكلم

. وللرئيس أن هاعلى تسري األعمال يف اللجنة وحفظ النظام في كاملةأحكام هذا النظام، السيطرة المراعاة 
يد عدد املرات يقرتح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند، حتديد الوقت الذي يسمح به للمتكلمني، وحتد

اليت جيوز لكل عضو أن يتكلم فيها بشأن أية مسألة، وإقفال قائمة املتكلمني أو إقفال باب املناقشة. 
 قيد البحث.البند وللرئيس أيضا أن يقرتح تعليق أو رفع اجللسة أو تعليق أو تأجيل مناقشة 

 ة أو اجتماعات اجلمعية.ميثل الرئيس جلنة املراجعة يف اجتماعات جلنة امليزانية واملالي -23

 مدة العضوية -زاي
العضوية يف جلنة املراجعة ثالث تسنوات، وال جيوز ألعضاء اللجنة املستقلني اخلدمة مدة تزيد مدة  -24

 على واليتني.
لضمان االتستمرارية يف جلنة املراجعة، ينبغي تعيني األعضاء تباعا مع إضافة تسنة واحدة إىل فرتة  -25

 ونائب رئيس لتكون فرتة واليتهما أربع تسنوات بدال من ثالث.والية أول رئيس 
 النصاب القانوني واتخاذ القرارات -حاء

 أغلبية األعضاء.يتحقق النصاب القانوين للجنة املراجعة حبضور  -26
تتخذ القرارات يف جلنة املراجعة بتوافق اآلراء. وإذا اتستنفدت كل اجلهود دون كقاعدة عامة،  -27

 املصوتني.و احلاضرين  األعضاء قرار بتوافق اآلراء، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات التوصل إىل
 لكل عضو يف اللجنة، مبن فيهم الرئيس، صوت واحد. -28
 إذا تساوت األصوات بعد التصويت، يعترب املقرتح أو االقرتاح مرفوضا. -29
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 المبادئ التشغيلية للجنة المراجعة -طاء
 يم قال  -1

 نة املراجعة وفقا ملدونة قواعد القيم واألخالقيات يف احملكمة واملعايري الدولية.تعمل جل -30

 واصلالت -2

مع إدارة احملكمة وموظفيها وكذلك مع مقدمي الضمانات التواصل ون يكتتوقع جلنة املراجعة أن  -31
 .الوكام امفتوحو  ااخلارجيني مباشر 

 خطة العمل -3

عمل تنسيق مع أعضاء اللجنة اآلخرين ومبساعدة أمني اللجنة خطة يضع رئيس جلنة املراجعة بال -32
 لجنة بشكل مناتسب وتنفيذها بصورة فعالة.أعمال ال رتتيبل

 جدول أعمال االجتماعات -4

 الجتماعات بالتشاور مع أعضاء جلنة املراجعة وأمني اللجنة.ايضع الرئيس جداول أعمال  -33

 المعلومات المطلوبة -5

. وتشمل املعلومات طبيعة هذه وتقوم باإلبالغ عنها املراجعة املعلومات املطلوبة حتدد جلنة -34
املعلومات ومداها وتوقيتها. وينبغي تقدمي املعلومات إىل جلنة املراجعة قبل تستة أتسابيع على األقل من كل 

 اجتماع.

 األعمال التحضيرية والحضور -6

 اعات اللجنة واملشاركة فيها.يلتزم أعضاء جلنة املراجعة بالتحضري الجتم -35

 تعارض األنشطة  -7

تقدم ألعمال اليت ال جيوز أن تكون ألعضاء جلنة املراجعة مصلحة مالية يف أي نشاط يتصل با - 36
 هام أخرى يف احملكمة.القيام مبتوصيات بشأهنا. وال جيوز ألعضاء اللجنة  اللجنة

 تعارض المصالح -8 

 ظهورعن يف املصاحل أو قائم  عارضنة املراجعة بالكشف عن أي تيلتزم كل عضو من أعضاء جل -37
يف املصاحل. وإذا أثري التساؤل عن مدى وجوب تنحي عضو أو أكثر عن التصويت، الحق  عارضت أي

 تقوم جلنة املراجعة بالتصويت لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يتنحى العضو عن ذلك.

 السرية -9

يف  عملهمعن أية معلومات تسرية يطلعون عليها حبكم  اجعة اإلفشاءال جيوز ألعضاء جلنة املر  -38
   .، مبا يف ذلك بعد انتهاء عضويتهماللجنة
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 التوجيه والتدريب -10

يتلقى أعضاء جلنة املراجعة توجهات رمسية بشأن الغرض من اللجنة وواليتها، وبشأن أهداف  -39
 احملكمة.

 أساليب العمل -ياء
 االجتماعات -1

 ، أو أكثر من ذلك، حسبما تراه ضروريا.يف السنةمع جلنة املراجعة ثالث مرات على األقل جتت -40
 وفعاال بقدر اإلمكان. ولذلك، ينبغي أن تعقد اللجنة مرناينبغي أن يظل تركيب جلنة املراجعة  -41

 عن طريق الفيديو، عند اإلمكان. اجتماعا أو أكثر من اجتماعاهتا
عادة يف مقر احملكمة، وجيوز عقد دورات اللجنة يف مكان آخر إذا قررت  جتتمع جلنة املراجعة -42

 جلنة امليزانية واملالية ذلك.اللجنة و/أو 

 انعقاد الدورات   -2

تدعى جلنة املراجعة إىل االنعقاد بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو رئيس اللجنة، أو جلنة  -43
 امليزانية واملالية.

م الرئيس بطلب لعقد دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة بشأن موعد الدورة قبل أن يتقد -44
 ومدهتا.

تعقد أي دورة من دورات اللجنة اليت تدعو جلنة امليزانية واملالية إىل انعقادها يف أقرب وقت ممكن  - 45
 تستني يوما من تاريخ الطلب.مبا ال يزيد على ولكن 

 جعة مبوعد كل دورة ومدهتا يف أقرب وقت ممكن.يبلغ الرئيس أعضاء جلنة املرا -46

 جدول األعمال -3

تعد األمانة جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة بالتشاور مع رئيس اللجنة،  -47
 ، ويتضمن جدول األعمال املؤقت ما يلي:عند اإلمكان

 مجيع البنود اليت تقرتحها جلنة املراجعة؛ )أ(
 نود اليت تقرتحها جلنة امليزانية واملالية.مجيع الب )ب(
، يبلغ أعضاء اللجنة واحملكمة جبدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة مسبقا -48

يوما من افتتاح الدورة. ويوجه انتباه أعضاء اللجنة  21لكن مبا ال يقل عن قبل الدورة بوقت كاف و 
ىل أي تغيري الحق أو إضافة يف جدول األعمال املؤقت قبل الدورة بوقت  وأعضاء جلنة امليزانية واملالية إ

 كاف.

جلنة املراجعة يف بداية كل دورة بإقرار جدول أعمال الدورة على أتساس جدول األعمال  تقوم -49
 وجيوز للجنة، عند االقتضاء، تعديل جدول األعمال.  املؤقت.
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 الوصول إلى المسؤولين  -4

 مة بالقدر الالزم ألداء مهامها.ة احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني باحملكللجنة املراجع -50

 تعويضات أعضاء اللجنة -كاف
يعمل أعضاء جلنة املراجعة على أتساس طوعي، وتتحمل احملكمة تكاليف السفر واإلقامة وغري  -51

درجة رجال األعمال. ويبلغ ذلك من التكاليف ذات الصلة. وتعين تكاليف السفر تكاليف السفر جوا يف 
 يف املائة من بدل اإلقامة العادي. 140بدل اإلقامة اليومي 

 المسؤوليات  -الم
تقدم جلنة املراجعة من خالل جلنة امليزانية واملالية املشورة املستقلة واملوضوعية للجمعية بشأن كفاية  -52

 الرتتيبات اإلدارية للمحكمة فيما يتعلق باجلوانب التالية:

 القيم واألخالقيات -1

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن ممارتسات القيم واألخالقيات باحملكمة، تقوم جلنة املراجعة  -53
 مبا يلي:  

اتستعراض وتقييم السياتسات واإلجراءات واملمارتسات اليت تضعها األجهزة املختصة لرصد  )أ(
عد السلوك والسياتسات املتعلقة باألخالقيات يف امتثال مجيع املسؤولني واملوظفني باحملكمة ملدونات قوا

 احملكمة؛
مراقبة اآلليات اليت تضعها اإلدارة لتوفري معايري أخالقية عالية جلميع املسؤولني واملوظفني  )ب(

 باحملكمة واحلفاظ عليها؛
اتستعراض األنظمة واملمارتسات اليت تضعها اإلدارة لرصد االمتثال للقوانني واللوائح  )ج(

ية أو أخالقية هلا اتسات واملعايري املتعلقة بقواعد السلوك واألخالقيات وحتديد أي انتهاكات قانونوالسي
 ، وتقدمي املشورة بشأهنا.والتعامل معها

 الترتيبات اإلدارية -2

اليت جلنة املراجعة الرتتيبات  ستعرضكمة، تحملاإلدارية بالرتتيبات لللحصول على تأكيدات معقولة  -54
 كمة لضمان عملها وفقا للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأهنا.احمل تضعها

بإدارة املخاطر باحملكمة، إدارة املخاطر. للحصول على تأكيدات معقولة بشأن الرتتيبات املتعلقة  -55
 نة املراجعة مبا يلي:تقوم جل

 ذلك خماطرمراقبة القضايا املتعلقة بالتعرض للمخاطر اجلوهرية واحلد منها، مبا يف  )أ(
 دارة العليا أو اليت تطلبها هذه اإلدارة؛املتعلقة باالوغريها من املسائل   ةيالدار اسائل االحتيال، وامل
اتستعراض الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان عملها وفقا للغرض املراد  )ب(

 منها وتقدم املشورة بشأهنا؛
 تسسية للمحكمة تسنويا؛اتستعراض توصيف املخاطر املؤ  )ج(
احلصول من املراجع الداخلي للحسابات على تقرير تسنوي بشأن تنفيذ عملية اإلدارة  )د(

 املتكاملة املناتسبة إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها.
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 إطار المراقبة اإلدارية  -3

 راجعة مبا يلي:للحصول على تأكيدات معقولة بشأن إطار املراقبة اإلدارية باحملكمة، تقوم جلنة امل -56
اتستعراض ترتيبات الرقابة الداخلية الشاملة واملتعلقة بالوحدات اإلدارية باحملكمة وتقدمي  )أ( 

 املشورة بشأهنا؛
احلصول على تقارير بشأن مجيع املسائل ذات األمهية الناشئة عن العمل الذي تقوم به  )ب( 

 .لإلدارة العليا قابة الداخليةتقدم الضمانات املالية وضمانات الر اليت خرى األهات اجل

اإلشراف على المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات وغيرها من الجهات المعنية  -ميم
 بتقديم الضمانات  

 المراجعة الداخلية للحسابات  -1

 للحصول على تأكيدات معقولة بشأن املراجعة الداخلية للحسابات، تقوم جلنة املراجعة مبا يلي: -57
راجعة واعتماد ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات مرة واحدة على األقل كل تسنتني. م )أ(  
احملكمة واتفاقه  ادارةو امليثاق لضمان اتساقه مع التغيريات يف الرتتيبات املالية وإدارة املخاطر  مراجعةوينبغي 

 مع التطورات يف املمارتسات املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات؛
واعتماد خطط العمل القائمة على املخاطر املقرتحة للمراجعة الداخلية السنوية مراجعة  )ب(

 للحسابات وتقدمي توصيات بشأن مشاريع املراجعة الداخلية للحسابات؛
تقدمي املشورة للجمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية بشأن مؤهالت مدير مكتب املراجعة  )ج( 

 ؛إلبقاء عليه، وإهناء خدمتهالداخلية للحسابات، وتعيينه، وا
تقدمي مدخالت لإلدارة بشأن تقييم األداء السنوي ملدير مكتب املراجعة الداخلية  )د(
 ؛للحسابات

 ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات؛ ةمناتسب اتتوصية اإلدارة بتقدمي تعويض )ه(
ت ومستويات املوظفني اتستعراض ميزانية برنامج املراجعة الداخلية للحسابات، وخربا )و( 

 التابعني للربنامج؛
بشأن أوجه الزيادة والنقص يف  ،من خالل جلنة امليزانية واملالية ،تقدمي املشورة للجمعية )ز( 

امليزانية املطلوبة لربنامج املراجعة الداخلية للحسابات وأي خربات إضافية الزمة. وتقييم ما إذا كان من 
 ية يف شكل موظفني دائمني أو خدمات اتستشارية خارجية؛الواجب أن تكون اخلربات اإلضاف

 اتستعراض تقارير املراجعة الداخلية للحسابات وغريها من البالغات املقدمة لإلدارة؛ )ح(
اتستعراض ومتابعة خطط العمل اليت تضعها اإلدارة لتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية  )ط(
 للحسابات؛
عة الداخلية للحسابات عن تنفيذ أي ارتباطات أو االتستفسار من مدير مكتب املراج )ي(

مهام للمراجعة الداخلية للحسابات دون تقدمي تقرير إىل جلنة املراجعة عنها. وإذا مت مثل هذا النشاط، 
 االتستفسار عن املسائل ذات األمهية، إن وجدت، الناشئة عنها؛

خلية للحسابات، اتستعراض وتقدمي مدخالت للخطة االتسرتاتيجية للمراجعة الدا )ك(
 األداء، ونتائجها؛ؤشرات وأهدافها، وم
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االتستفسار من مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن اخلطوات املتخذة للتأكد  )ل(
من اتساق أنشطة املراجعة مع معايري معهد املراجعني الداخليني املهنية الدولية ملمارتسة املراجعة الداخلية 

 للحسابات؛
مراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية لوظيفة املراجعة الداخلية للحسابات كل التأكد من  )م(

 مخس تسنوات؛
اتستعراض النتائج املتعلقة مبراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية املستقلة ومراقبة تنفيذ خطط  )ن(

 العمل الالزمة لتنفيذ التوصيات املطروحة.

 المراجعة الخارجية للحسابات -2

ت معقولة بشأن العمل الذي تقوم اجلهات اخلارجية املعنية بتقدمي للحصول على تأكيدا -58
 جعةالضمانات )مبا يف ذلك، على تسبيل املثال ال احلصر، املراجع اخلارجي للحسابات(، جتتمع جلنة املرا

مراجعتها، ومناقشة الرتسالة  تستتممع هذه اجلهات أثناء التخطيط للمراجعة، وتقدمي البيانات املالية اليت 
 وجهة إىل اإلدارة بشأن التوصيات.امل

تقوم جلنة املراجعة بدراتسة ومراقبة اتستقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي  -59
 مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات. 

 للحسابات. يملختص بشأن ترشيح املراجع اخلارجتقدم جلنة املراجعة توصيات إىل اجلهاز ا -60

 ةيعمل اإلدار المتابعة خطط  -3

والتوصيات الصادرة عن املراجعة  لمالحظاتلاإلدارة  التستجابةللحصول على تأكيدات معقولة  -61
رز جعة التقارير املنتظمة املقدمة عن التقدم احملاالداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات، تستعرض جلنة املر 

النهائية  عتمدها االدارة وتوصيات املراجعة الناجتة عن عمليات املراجعةتيف تنفيذ خطط العمل اليت 
 للحسابات.

 البيانات المالية وتقارير المساءلة العامة -4

جلنة املراجعة مسؤولة عن اإلشراف على املراجعة املستقلة للبيانات املالية للمحكمة مبا يف ذلك،  -62
نتائج املراجعة يف جماالت مثل الرقابة الداخلية،  حلاملثال ال احلصر، عن اإلشراف على على تسبيل 

 واالمتثال القانوين والنظامي، واألخالقيات.

 المسؤوليات األخرى -5

 تقوم جلنة املراجعة، باإلضافة إىل ذلك ، مبا يلي: -63
 ؛اجلمعية تنفيذ األنشطة األخرى املرتبطة هبذا امليثاق بناء على طلب )أ(

 تقييم أدائها وأداء كل عضو من أعضائها بانتظام. )ب(

 اإلبالغ عن أداء لجنة المراجعة -6

 تقوم جلنة املراجعة مبا يلي: -64
 تقدمي تقرير تسنوي يلخص أنشطتها وتوصياهتا إىل اجلنة امليزانية واملالية؛ )أ(
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 ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي: )ب( 
مبسؤولياهتا للوفاء  يف العام السابققامت به جلنة املراجعة ملخصا للعمل الذي  ‘1’

 ؛بصورة كاملة
التوصيات الواردة لالتستنتاجات و اإلجراءات التصحيحية رز يف ملخصا للتقدم احمل ‘2’

 اخلارجية للحسابات؛املراجعة  وتقارير املراجعة الداخلية يف 
معلومات احملكمة، مبا يف ذلك االمتثال بو  تقييما شامال إلطار املخاطر والرقابة ‘3’
 جوهرية ناشئة تؤثر على احملكمة؛ تغيريات تشريعية أو عن أي خماطر  مفصلة 

خالل عقودة بيانات تفصيلية عن االجتماعات، مبا يف ذلك عدد االجتماعات امل ‘4’
 الفرتة املعنية، وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو.

 عن تقريرا إىل اجلمعية  ،من خالل جلنة امليزانية واملالية ،ي وقتلجنة املراجعة أن تقدم يف أجيوز ل -65
  أي مسألة أخرى ترى أهنا على قدر كاف من األمهية.  

 اللغات -نون
 حملكمة.ابلغات العمل يف اللجنة هي لغات العمل الرمسية  -66
ما مل يقرر رئيس حكمة، مباللغات الرمسية للاملراجعة للجنة األخرى وثائق المجيع التوصيات و  نشرتُ  -67
 خالف ذلك.املراجعة نة جل

 مراجعةال -سين
 .قيد االتستعراضيثاق نة هذا املبقي اللجتُ  -68
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الوثائق ذات الصلة 
كانون األول/ديسمبر ٣١للمحكمة الجنائية الدولية للسنة المنتهية في البيانات المالية-١

٢٠١٥(ICC-ASP/15/12)

احملتويات
خطاب اإلحالة 

بيان املراقبة املالية الداخلية 
رأي املراجع املستقل للحسابات 

٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ملايل يف بيان الوضع ا- البيان األول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف -البيان الثاين 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف حقوق امللكية لبيان التغيريات يف صايف األصول/–البيان الثالث 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١النقدية للسنة املنتهية يف بيان التدفقات–البيان الرابع 

٢٠١٥ألول/ديسمرباكانون٣١سنة املنتهية يف للاملبالغ الفعلية و امليزانية بني املبالغ املدرجة يف قارنةاملبيان –البيان اخلامس 
املالحظات امللحقة بالبيانات املالية

ا احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافه-١
ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية -٢
النقدية وما يف حكمها-٣
احلسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التجارية -٤
حسابات أخرى مستحقة القبض -٥
املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى -٦
املمتلكات واملنشآت واملعدات -٧
األصول غري امللموسة -٨
احلسابات املستحقة الدفع -٩

االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني - ١٠
القرض املقدم من الدولة املضيفة - ١١
اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة - ١٢
املخصصات - ١٣
صايف األصول/حقوق امللكية - ١٤
اإليرادات - ١٥
وفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني املصر - ١٦
املصروفات املتعلقة بالسفر والضيافة - ١٧
املصروفات املتعلقة باخلدمات التعاقدية - ١٨
املصروفات املتعلقة بأتعاب احملامني - ١٩
النفقات التشغيلية - ٢٠
النفقات املتعلقة باللوازم واملواد - ٢١
د القيمة هبوط القيمة واالستهالك وفق- ٢٢
املصروفات املالية - ٢٣
بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملبالغ الفعلية - ٢٤
اإلبالغ القطاعي - ٢٥
االلتزامات - ٢٦
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اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة- ٢٨
د التحصيل واملمتلكاتشطب اخلسائر املتصلة بالنقد واملبالغ قي- ٢٩
األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ - ٣٠

املرفقات  
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات حىت :١اجلدول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١حالة صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ يف :٢اجلدول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١صندوق رأس املال العامل يف حالة السلف املقدمة إىل :٣اجلدول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١حالة تسديد االشرتاكات يف :٤اجلدول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١حالة الفائض النقدي يف :٥اجلدول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١حالة التربعات يف :٦اجلدول 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ق االستئمانية يف حالة الصنادي:٧اجلدول 
ا الدول األطراف دفعة واحدة ملشروع املباين الدائمة . ..:٨اجلدول  املدفوعات اليت سدد

٢٠١٥كانون األول/ ديسمرب ٣١ملنتهية يف ااملالية سنةال–تقرير مراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 
٢٠١٥السنة املالية -ة احلسابات بشأن التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروعتقرير مراجع

خطاب اإلحالة
٢٠١٦يونيه/حزيران١٣

.من النظام املايل، يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِجع احلسابات١-١١وفقاً للبند 
كانون ١من ة للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدةوأتشرف بأن أقدم البيانات املالي

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 

غيال  أبيسادزي
رئيس قسم املالية
هريمان فون هيبل

املسّجل

Richard Bellin
External Audit Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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نطاق المسؤوليات
صفته املوظف اإلداري الرئيسي املسجل بفإن (ب) من القواعد املالية، ١-١٠١بالقاعدة عمالً 

ويساءل عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة "مسؤوللمحكمةل
ن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق احملكمة، مبا يف ذلك عب

من نظام ٤٢من املادة ٢باملهام التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 
ني من باملسجل مسؤول، فإن،١-١١١القاعدة من النظام املايل، و ١١بالبند وعمالً .روما األساسي"

السجالت املالية ومتابعة هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد وامتثاالً .أمور أخرى، عن احلسابات
.وتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية،وضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمةو والفرعية،

املايل مبا يتفق مع مسؤوليات "ينفذ هذا النظام من النظام املايل للمحكمة، ٤-١للبند وطبقاً 
من نظام ٤٣) من املادة ١والفقرة (٤٢) من املادة ٢املدعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة (

ويتعاون املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة .روما األساسي
.مهامه مبوجب النظام األساسي"

،احملكمةصفيت مسّجلبتناط يب، من النظام املايل، ١-١٠وعالوة على ذلك، وفقًا للبند 
و استعراض املعامالت أ"رقابة مالية داخلية تسمح بالقيام أوًال بأول بفحص فعال و/ممارسة ولية عن ؤ املس

املالية لضمان ما يلي:
والتصرف فيها؛،ية األخرى، وحفظهاومواردها املال،ميع أموال احملكمةجلقبض القانونية ‘١’
ألخرى، اليت تقرها مجعية ااتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية ‘٢’

الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛
".اقتصاديااستخدام موارد احملكمة استخداماً ‘٣’

على النحو الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام اختاذ حيث مت و 
نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية نا على قناعة من وجود (ب)، أ١-١٠١القاعدة يف عليه املنصوص

.٢٠١٥طوال الفرتة املالية 

استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية
ا لمد تعت فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املراجعة اليت أقوم 

مت ولتعزيز املراقبة املالية الداخلية يف احملكمة، .املالية على املديرين التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة
.زامي جلميع موظفي التصديق، وهو تدريب إلتكامل ملوظفي التصديقاملتدريب التوفري

ا راجعاملعتمدتو  لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد ة اليت أقوم 
وعمل اآلن، ىتون للحسابات حن الداخليو املراجعالذي قام به عمل الاملالية على معلومات مستقاة من 

اليت قدمها تعليقات ، والإطار املراقبة الداخليةعن احلفاظ على املسؤولنيقلم احملكمة بديرين التنفيذيني امل
.وغري ذلك من التقارير اإلدارية،ئلهميف رساحىت اآلن للحساباتن و ن اخلارجيو املراجع

إطار قياماليت تؤكد وغري ذلك من التقارير اإلداريةماناتكما أين على قناعة أين تلقيت الض
.٢٠١٥املالية الداخلية خالل عام للمراقبة مناسب 

هريمان فون هيبل
املسّجل٢٠١٦يونيه/حزيران١٣
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٣١املنتهية يف اإلثين عشر شهرًا فرتة عن كمة اجلنائية الدولية قمنا مبراجعة البيانات املالية للمح
كانون ٣١يف املايلوقف بيانًا يتعلق باملالبيانات املالية هذهوتشمل.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

يتعلق بالتدفقات اً بالتغيريات يف صايف األصول، وبياناً بيانوبيانا باألداء املايل، و ، ٢٠١٥األول/ديسمرب 
علق باملبادئ مبا يف ذلك ملخص يت،مالحظات، و يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعليةاً وبيان،النقدية

كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية جمموعة تتألف من مثانية جداول .احملاسبية وغري ذلك من املعلومات
.املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدةتعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار 

ية مسؤول عن إعداد مسجل احملكمة اجلنائية الدولفإن من النظام املايل، ١١ومبوجب املادة 
وتشمل هذه .لقطاع العاملالدولية ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية.البيانات املالية وعرضها

املتوازن للبيانات املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض 
تقدمي اً وتشمل هذه املسؤولية أيض.االحتيالاخلطأ أو بسبب من أي أخطاء جوهرية سواءاملالية خالية 

.حماسبية متوازنة مكّيفة للظروفتقديرات
او قنالبيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت هذه رأي بشأنوتكمن مسؤوليتنا يف إبداء م 

هذه املعايري االلتزام بقواعد نا موتقتضي .للمعايري الدولية ملراجعة احلساباتهذه املراجعة وفقاً ناقد أجريف
بأن البيانات املالية ختلو من إىل تأكيد معقولللتوصل وأدائهاعملية املراجعة لتخطيط الالسلوك املهين و 

.جوهريةاءخطأأي 
املبالغبشأناملراجعة أدلةعلىللحصولإجراءاتاختاذللحساباتمراجعةأيوتتضمن

راجعاملهين ملويرتكز تصميم إجراءات املراجعة على التقدير .املاليةالبياناتيفليهاإاملشارعلومات وامل
اخلطأمرجعهاكانسواءإىل أخطاء جوهرية البياناتأن تؤدي الحتمال تقديرهذلكيفمبااحلسابات،

اخلية القائمة الضوابط الديفبالنظراحلساباتمراجعيقوماملخاطر،هذهتقديرويف سياق.االحتيالأو
أي وليس من أجل إبداء للحسابات املناسبةاملراجعةإجراءاتسعيًا لرسم املاليةالبياناتوعرضعدادإل

البيانات ييم مالءمة الطريقة احلسابية املطبقة وعرضتقأيضاً املراجعةوتشمل.رأي يف املراقبة الداخلية
.ولةمعقاحلسابيةالتقديراتهذهاملالية وما إذا كانت

املشفوع أينار لمعقولأساسلتوفريومالئمةكافيةعليهاحصلنااليتاملراجعةأدّلةأنعتقدنو 
.بتحفظ

أساس الرأي المشفوع بتحفظ
٧٥٦١٩٥، قدرت القيمة الرأمسالية للمباين الدائمة مببلغ ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف 
ة بني احملكمة اجلنائية ير، كانت املفاوضات ال تزال جاريويف الوقت الذي أعد فيه هذا التقر .ألف يورو
ومل .املباين الدائمةاملتعلقة بتكاليف الملعاجلة مسائل (Courtys)واملتعاقد املسؤول عن التشييد الدولية 

تيجة لذلك، مل نتمكن من حتديد نو .يتوفر أي اتفاق موقع عليه للمصادقة على التكاليف النهائية للعملية
ا يف للمبالغ املتعلقة باملباين الدائمة تعديالتينبغي إجراء أي ا كانما إذ كانون ٣١املعرتف 

.٢٠١٥األول/ديسمرب 
الرأي المشفوع بتحفظ

واستناداً إىل مراجعتنا، وباستثناء اآلثار احملتملة للمسألة املشار إليها يف الفقرة املعنونة "أساس الرأي 
يف محكمة اجلنائية الدوليةللعن الوضع املايل ات املالية تقدم نظرة سليمة املشفوع بتحفظ"، فإن البيان

، وكذلك عن األداء املايل، والتغريات يف صايف األصول، والتدفقات ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١
ول/ديسمرب كانون األ٣١النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثىن عشر شهرًا املنتهية يف 

.طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥
(توقيع)
ديدييه ميغو
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المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في المالي الوضعبيان

٢٠١٥٢٠١٤رقم املالحظة
األصول

المتداولةصول األ
٢٣ا يف حكمهانقدية ومال ٠٢٦٥٦ ٦٩٣

٢٠(معامالت غري تبادلية)قبضمستحقة الحسابات  ٥١٠١٤ ٤٩١

٢أخرى مستحقة القبضحسابات  ٤٢٢١ ١٧٥

٢أخرىمتداولةمبالغ مدفوعة مقدما وأصول  ٣٦٠٢ ١٤٣

٤٨المتداولةصولألمجموع ا ٣١٨٧٤ ٥٠٢

المتداولةاألصول غير 
٧٢٠٨املنشآت واملعداتاملمتلكات و  ٥٧٠١٥٣ ٦٢٠

٨١أصول غري ملموسة ٣٥٣١ ٣٢٦

١٠٢٣سرتدادالايف ق احل ٢٣٥٢٣ ٤٢٣

٢٣٣المتداولةمجموع األصول غير  ١٥٨١٧٨ ٣٦٩

٢٨١مجموع األصول ٤٧٦٢٥٢ ٨٧١

خصومال
المتداولةالخصوم 

٩٩حسابات مستحقة الدفع ٩٢٦١٣ ٥٩٣

١٠٩استحقاقات املوظفنيمرتتبة على مات التزا ٣٢٢٨ ٨٨٢

-١١٨٩١من الدولة املضيفةاملقدم القرض 

١٢١٧إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٠٦٦٢٣ ٨٣٢

١٣٢خمصصصات ٢٥٥٩٧٢

٣٩المتداولةالخصوممجموع  ٤٦٠٤٧ ٢٧٩

المتداولةغير الخصوم
٩٥٠١٥٣حسابات مستحقة الدفع

١٠٣٧ت املوظفنيقاستحقامرتتبة على االتزامات  ٣٧٢٣٦ ٧٨٨

١١٧٧من الدولة املضيفةاملقدم القرض  ١٢٠٨٤ ٦٠٧

١-١٣خمصصات ٧٥٦

١١٤المتداولةغيرالخصوممجموع  ٥٤٢١٢٣ ٣٠٤

١٥٤خصوممجموع ال ٠٠٢١٧٠ ٥٨٣

حقوق الملكيةصافي األصول/
١٤٥صندوق الطوارئ ٧٩١٧ ٥٠٠

١٤١صندوق رأس املال العامل ٦١٦٧ ٤٠٦

١٤١٢٠أرصدة صناديق أخرى ٠٦٧٦٧ ٣٨٢

١٢٧حقوق الملكيةصافي األصول/ ٤٧٤٨٢ ٢٨٨

٢٨١وصافي األصول/حقوق الملكيةخصوم مجموع ال ٤٧٦٢٥٢ ٨٧١

.البيانات املاليةهذه املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من 
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المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في سنة المنتهية للاألداء المالي بيان

٢٠١٥٢٠١٤رقم املالحظة
اإليرادات

١٥١٦٧االشرتاكات املقررة ١١٩١٥٢ ٤٩٩

١٥٤التربعات ٢٤٣٣ ٩٨٥

١٥١٧٩٢٦٨إيرادات الفائدة املصرفية

١٥٢١إيرادات أخرى ٩٥٢٢ ٤٦٨

١٩٣مجموع اإليرادات ٤٩٣١٥٩ ٢٢٠

المصروفات
١٦٩٩استحقاقات املوظفنياملصروفات املتعلقة ب ٢٦٣٨٦ ٤٦٥

١٧٦السفر والضيافة ٦٨٣٥ ٨٣٢

١٨٩اخلدمات التعاقدية ٠٥٩٤ ٤١٣

١٩٥أتعاب احملامني ٧٧٧٥ ٢٨٣

٢٠١٧النفقات التشغيلية ٠٥٧١٧ ١٠٦

٢١٢اللوازم واملواد ٣٤٦١ ٣٠٨

٢٢٣هبوط القيمة واالستهالك ٣٠٨١ ٣٦١

٢٣٢أخرىمصروفات  ٩٩٦٦٤٠

١٤٦مجموع المصروفات ٤٨٩١٢٢ ٤٠٨

٤٧للفترة المعنية)العجز(الفائض/ ٠٠٤٣٦ ٨١٢

.اليةتشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات امل
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المحكمة الجنائية الدولية
٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في سنة المنتهية حقوق الملكية للالتغييرات في صافي األصول/بيان

(بآالف اليورو)
عام

مشروع 
املباين 
الدائمة

الصناديق 
ئمانيةاالست

جمموع 
صايف 

األصول/ 
حقوق 
امللكية

الصندوق العام

ندوق رأسص
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 

املتعلقة 
باستحقاقات 

املوظفني

الفائض/
)(العجز

النقدي

أرصدة 
أخرى 

للصندوق 
العام

الرصيد االفتتاحي في
٢٠١٤٧كانون الثاني/يناير ١ ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٦٤٦٤ ١٢)٤٦٨ ٢٦(٥٤٨ ٠٢٩٩٧٥٤٥ ٤٧٦

حقوق الملكيةألصول/الحركة في صافي ا
٢٠١٤في عام 

١----الفائض/(العجز) ٧٦٩٣٥ ٠٠٢٤١٣٦ ٨١٢

٤)(٤١٩)--التحويالت ٤١٩٤(٤٦٨ (١٤٣)-٣٢٥
الفائض/(العجز) النقدي يف السنة

٢)---املاضية ٢(٢٦٩ ٢٦٩--
الفائض يف الصندوق االستئماين 

١٤٣--١٤٣----٢٠١٢للضحايا يف عام 

٦)(٤١٩)--مجموع الحركات أثناء العام ٤(٧٣٧ ٦٠٠٣٩ ٣٢٧٤١٣٦ ٨١٢
/حقوق الملكيةمجموع صافي األصول

٢٠١٤٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٢)٢٢٧ ٧)(٢٦٩ ٦٥(٩٤٨ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨
حقوق الملكيةالحركة في صافي األصول/

٢٠١٥في عام 
٦)----الفائض/(العجز) ٥٣(٧٣٦ ٢٢٧٥١٣٤٧ ٠٠٤

٥)التحويالت ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ١٢-(٨٣٢ (١٠)٣٤١-

٤---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية ٤)٤٣٢ ٤٣٢)---
٢٠١٥سوية االشرتاكات املقررة لعام ت

٢)---)ICC-ASP/13/Res.1رار ق(ال ٢)---(٠٦٨ ٠٦٨)
فائض الصندوق االستئماين للضحايا يف عام 

٢٥٠--٢٥٠----٢٠١٣

٥)مجموع الحركات أثناء العام ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ٢(٨٣٢ ٣٦٤١ ٤٢٣٥٣ ٢٢٧٥٠٣٤٥ ١٨٦
حقوق الملكيةمجموع صافي األصول/

٢٠١٥١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٦١٦٥ ٧٩١٦ ٦)٣٩٥٩٥ ١١٨(٥٢٥ ٥٨٣١ ٥١٩١٢٧ ٤٧٤

.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في لسنة المنتهية لةالنقدياتالتدفقبيان

٢٠١٥٢٠١٤رقم املالحظة
ألنشطة التشغيليةمن اةالنقدياتالتدفق

٤٧فائض/(عجز) عن الفرتة (البيان الثاين) ٠٠٤٣٦ ٨١٢
(١١)٥يف أسعار صرف العمالتتتحققملفروق

١٧)اخلصم من قرض الدولة املضيفة  ٩٦٣)-
٣هبوط القيمة واالستهالك ٣٠٨١ ٣٦١

-٨اتاملعدو سارة من التصرف يف املمتلكات واملنشآت (الكسب)/اخل
٢مصروفات الفائدة ٨٦٠٥١٨

٦)املعامالت غري التجاريةيف حسابات مستحقة القبض من اخنفاض(زيادة)/ ٧)(٠١٩ ٠٣٧)
١)يف حسابات أخرى مستحقة القبضاخنفاض(زيادة)/ ٩٤٤(٢٤٧
١٦٨٤٢وأصول متداولة أخرىبالغ مدفوعة مقدمايف ماخنفاض(زيادة)/
٢)١٨٨يف حق االسرتدادفاضاخن(زيادة)/ ١٧٨)
٣) يف حسابات مستحقة الدفعاخنفاضزيادة/( ٣)٤٠٣ ٢٢٨)
١) يف التزامات استحقاقات املوظفنياخنفاضزيادة/( ٠٢٣٤ ٥٠٧
١٤)) يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقةاخنفاضزيادة/( ٢٢)(٠٣٩ ٥٥٤)
٦٦٤(٤٧٣)املخصصات) يف اخنفاضزيادة/(
(٢٦٨)(١٧٩)لدخل من الفوائداناقص: 

١٧صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٨٩٥١٠ ٣٧٢
يةاالستثمار األنشطة التدفقات النقدية من 

١٩٧٣٠٣زائد: الفوائد املتلقاة
٥٨)شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات ٧٧)(٢٦٨ ١٨٣)

١)شراء أصول غري ملموسة (٣٢٨)(٠٥٢
٥٩)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ٧٧)(١٢٣ ٢٠٨)

التدفقات النقدية من األنشطة المالية
٢)ائتمنات للدول األطراف ٠٦٨)-

١)الفوائد املدفوعة (١١٢)(٠٦١
١٠من قرض الدولة املضيفةلقاةمتمبالغ  ٦٩٣٦٤ ٧٠٠

٧نقدية من األنشطة الماليةصافي التدفقات ال ٥٦٤٦٤ ٥٨٨
٣٣)ما في حكمها) في النقدية و نخفاضصافي الزيادة/(اال ٢)(٦٦٤ ٢٤٨)

٣٥٦النقدية واملكافئات النقدية يف بداية الفرتة املالية ٦٩٣٥٨ ٩٤١
-(٣)أسعار صرف العمالت وما يف حكمهامل تتحقق يف نقديةمكاسب/خسائر 

٣٢٣كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١في ما في حكمهاالنقدية و  ٠٢٦٥٦ ٦٩٣

.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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المحكمة الجنائية الدولية
ديسمبر كانون األول/٣١ي فلمنتهية اللسنةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 

(بآالف اليورو)٢٠١٥

الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
اليت متت 

املوافقة عليها
تطبيق صندوق 

امليزانية النهائيةالطوارئ

املصروفات 
احململة على 

الصندوق العام

املصروفات 
احململة على 

صندوق 
الطوارئ

جمموع 
املصروفات

فائض/(عجز) 
الصندوق العام

جز) فائض/(ع
صندوق 
الطوارئ

جمموع 
الفائض/ 
(العجز)

٨+٧= ٥٩- ٢=٤٨-١= ٥٧+٤=٢٤٥٦+ ١= ١٢٣
١٢اهليئة القضائية ٠٣٤٤٠٧١٢ ٤٤١١٠ ٩٠٦١١٨١١ ٠٢٤١ ١٢٨٢٨٩١ ٤١٧

٣٩مكتب املدعي العام ٦١٣٢ ٦٠١٤٢ ٢١٤٣٨ ٣٧٠٢ ٢١١٤٠ ٥٨١١ ٢٤٣٣٩٠١ ٦٣٣

٦٥قلم احملكمة ٠٢٦٣ ٢٥٦٦٨ ٢٨٢٦٤ ٩٥٧٣ ٠٣٢٦٧ ٩٨٩٦٩٢٢٤٢٩٣

أمانة مجعية الدول 
٣األطراف ٣-٠١٣ ٠١٣٢ ٢-٨٥٧ ١٥٦-٨٥٧١٥٦

٦املباين املؤقتة ٦-٠٠٠ ٠٠٠٥ ٥-٣٩٤ ٦٠٦-٣٩٤٦٠٦

أمانة الصندوق االستئماين 
١للضحايا ١-٨١٦ ٨١٦١ ١-٥٤٣ ٢٧٣-٥٤٣٢٧٣

مكتب مشروع املباين 
٢الدائمة ٢-٢٠٩ ٢٠٩٢ ٢-١١٦ ٩٣-١١٦٩٣

٢٦٥-٧٥٢٦٥-٣٤٠٧٥-٣٤٠آلية الرقابة املستقلة

الداخلية مكتب املراجعة
١-٦١٤١-٦١٥٦١٤-٦١٥للحسابات

١٣٠المجموع ٦٦٦٦ ٢٦٤١٣٦ ٩٣٠١٢٦ ٨٣٢٥ ٣٦١١٣٢ ١٩٣٣ ٨٣٤٩٠٣٤ ٧٣٧

.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها-١
عد للتقريرالكيان امل١-١

١٧أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف 
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني دولة مشاركة يف "١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه 

مؤسسة قضائية دائمة مستقلة هلا السلطة واحملكمة .بإنشاء حمكمة جنائية دولية" النظام األساسياملعين 
ا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل (اإلبادة اجلماعية، اجلرائم  ملمارسة اختصاصا

احملكمة من أربعة أجهزة هي: وتتكون .ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً)
هيئة الرئاسة والدوائر (املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية)، ومكتب 

البيانات املالية للمحكمة واهليئات الفرعية التابعة جلمعية الدول وتعد . املدعى العام، وقلم احملكمة
.(ز) أدناه٢-١الحظةو املبني يف املحللضحايا على الناألطراف خالف أمانة الصندوق االستئماين

ولندا٣ويقع مقر احملكمة وفقًا للمادة  ستةوأنشأت احملكمة أيضاً .من نظام روما األساسي يف الهاي 
ا امليدانيةووجود ميداين واحدميدانية مكاتب وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، .لتمكينها من أداء عمليا
أنشأت و .كينياومجهورية كوت ديفوار، و ، )، ومجهورية أفريقيا الوسطى٢ية (الكونغو الدميقراطومجهورية

.٢٠١٤عام يف مايل،يف وإداري بسيط يداين احملكمة أيضاً وجود م
امليزانية الربناجمية٢-١

لقضائية (هيئة الرئاسة برامج رئيسية: اهليئة امثانية ، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٥ألغراض الفرتة املالية 
واملباين املؤقتة، ، ("األمانة")والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف

وفيما يلي . وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب مشروع املباين الدائمة، وآلية الرقابة املستقلة
واألهداف اليت يسعى إىل حتقيقها:ودورهية للمحكمةتشكيل كل برنامج من الربامج الرئيس

هيئة الرئاسة(أ)
تتكون هيئة الرئاسة من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛’١‘
اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق تكفل’٢‘
والتعاون؛
أداء مجيع تقوم بقة منصفة وشفافة وفّعالة دعم سري اإلجراءات بطريتو تراقب’٣‘

ا هيئة الرئاسة؛ الوظائف القضائية اخلاصة اليت تكلف 
نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة اجلنائية الدولية توّسع’٤‘

.بتمثيل احملكمة يف احملافل الدولية
الدوائر(ب)

وتتكون .والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيديةتتكون الدوائر من شعبة االستئناف’١‘
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ستة قضاة 

ا شأن الشعبة التمهيدية ؛على األقل؛ شأ

.حقوق مجيع األطرافحتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة اإلجراءاتسري تكفل’٢‘

ب املدعي العاممكت(ج)
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مسؤول عن وهو يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة، ’١‘
التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة واحملاكمة عليها؛

اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية يعزز’٢‘
عليها؛وجرائم احلرب واملعاقبة

.بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسياً عاملياً توافقيبين’٣‘
قلم احملكمة(د)

خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل يسدي’١‘
هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛

الداخلي للمحكمة؛األمن يدير شؤون’٢‘
.اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهميوفر’٣‘

أمانة مجعية الدول األطراف(ه)
ي اختذته يف أيلول/سبتمربالذICC-ASP/2/Res.3هار أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرا

اأمانة مجعية الدول األطراف٢٠٠٣ .٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١يف على أن تبدأ عمليا
والفريق ، وجلنة امليزانية واملالية،وجلنة وثائق التفويض،وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها

العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من اجلمعية، أي هيئة فرعية 
.رية وتقنية مستقلةتنشئها اجلمعية، خبدمات موضوعية ومساعدة إدا

:مبا يلياألمانةوتقوم 
ا الفرعية مبا فيها ’١‘ املكتب وجلنة اجتماعات تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئا

امليزانية واملالية؛
مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املوضوعات املتصلة ’٢‘

اصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات واملشاورات بأعماهلا، مع التشديد بصفة خ
وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

ا الفرعية من تنفيذ واليتها بفعالية وذلك بتزويدها بنوعية عالية ’٣‘ متكني اجلمعية وهيئا
.التقنيةدماتاخل، مبا يف ذلك دعمالدمات و اخلمن 
املباين املؤقتة(و)

.ملباين املؤقتةلتوفري المحكمة الالزمة لعن املواردحملة عامة عنية لجهات املتُقدم ل
أمانة الصندوق االستئماين للضحايا)ز(
االستئماين للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري أمانة الصندوق ديرت

لسلس إدارة الصندوق  وقد أنشأت .جلسوهي ختضع للسلطة الكاملة للم،واجتماعات ا
اعتمدت اجلمعية و،ICC-ASP/1/Res.6اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها 

اليت تنص على أن الصندوق االستئماين الئحة الصندوقICC-ASP/4/Res.3القراروجبمب
يف أمانة اإليرادات من االشرتاكات املقررة ومصار تم اإلبالغ عن وي.يشكل كيانًا مبّلغًا منفصالً 

ولالطالع . الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا
يُرجى الرجوع إىل البيانات املالية ، على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق االستئماين للضحايا

.٢٠١٥للصندوق لعام 
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مكتب مشروع املباين الدائمة(ح)
قررت مجعية الدول األطراف إنشاء ، ICC-ASP/6/Res.1واخلامس من القرار املرفقني الرابع يف 
دير مشروع املباين الدائمة يف امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية ملب مكت

ويعمل .التكاليف املتصلة باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة
.ويساءل أمامهالجمعية ويقدم تقاريره مباشرة إليها لر املشروع حتت السلطة الكاملة مكتب مدي

آلية الرقابة املستقلة(ط)
آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها 

املوقع الذي يشغله مكتب شارك آلية الرقابة املستقلة يفوت. حملكمةابرناجما رئيسيًا من برامج 
دون أن تكون جزءاً من هذا املكتب ، ولكن املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي

من ١١٢من املادة ٤وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة .تابعة لهوال
.احملكمةنظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون 

اإلعفاء من الضرائب٣-١

،من هذا االتفاق١٥لمادة لص اوبوجه خملربم بني مملكة هولندا واحملكمة، املقر االتفاق’ ١‘،طبقاً 
االتفاق املتعلق بامتيازات احملكمة اجلنائية الدوليةا’ ٢‘و من هذا ٨املادة وبوجه خاص،وحصانا

.بعد الرسوم اليت تستوجبها خدمات املنافع العامةئب املباشرة تعفى احملكمة من كافة الضرا،االتفاق
أو باملواد اليت تستوردها ذات الطابع املماثل فيما يتعلق واألعباءواحملكمة معفاة أيضاً من الرسوم اجلمركية

.الرمسيا الستعماهلا تصدره

محاسبة وإعداد التقارير الماليةللملخص السياسات الهامة -٢
عدادأساس اإل

ا مجعية تعد البيانات املالية للمحكمة ١-٢ وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمد
ا األوىل يف أيلول/سبتمرب  وقد أُعدت .والتعديالت اليت أُدخلت عليهما٢٠٠٢الدول األطراف يف دور

وتشكل .اسبية الدولية للقطاع العامللمعايري احملوفقاعلى أساس االستحقاق البيانات املالية للمحكمة 
.هذه املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة

.هي سنة تقوميية واحدةهلذا احلساب : الفرتة املالية الفرتة املالية٢-٢
.التكاليف التارخيية للمحاسبةعلى أساس املالية سابات : تعد احلأساس التكاليف التارخيية٣-٢

عملة الحسابات ومعاملة التقلبات في سعر الصرف

.وهي اليوروعملتها الوظيفيةبتُعرض حسابات املنظمة ٤-٢
األمم يف اعمول املألسعار الصرف وفقا يوروإىل الخرى بعمالت أعامالت اليت تتم املحتّولو ٥-٢

األرباح وتسجل . السوقيف ةالسائدر الصرفاسعأهذه األسعار تقريبا متثل يف تاريخ املعاملة. و املتحدة
عمالت الالنقدية املقومة بصوم األصول واخلحتويل عنو ،عامالتهذه املتسوية عن مجة االناخلسائر و 

اية السنةري بسعر الصرف الساجنبية األ .يف بيان األداء املايل،يف 
سجللتارخيية بالنقد األجنيب فتغري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة ابنود أما األصول وال٦-٢

.يف تاريخ اإلبالغتسجيلهايف تاريخ املعاملة وال يعاد وفقا لسعر الصرف املعمول به 
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ات التقدير استخدام للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وفقاً يتطلب إعداد البيانات املالية ٧-٢
األصول واخلصوم قيم عند حتديد و تطبيقها،السياسات احملاسبية و اختيار عند واالفرتاضات امواألحك

ا د هذه التقديرات واالفرتاضات املتستنو املبلغ عنها. واإليرادات واملصروفات إىل التجربة السابقة رتبطة 
املالية، بيانات تاريخ إعداد اليفاحةواملعلومات املتمعقولة يف ظل الظروفا يعتقد أخمتلفة عوامل أخرى و 
يت ليست بادية للعيان من مصادر األصول واخلصوم التحمل قيمة لاالنتائج اليت تشكل أساسعلى و 

.التقديراتتلكوقد ختتلف النتائج الفعلية عن .أخرى
بصفة مستمرة ويعرتف بتنقيحات واالفرتاضات األساسيةاحملاسبية التقديرات تستعرض و ٨-٢

مقبلة وتأثرة.ة أي فرت يف و اتنقَّح فيها التقدير تُ الفرتة اليت يرات يف التقد

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع تقديرات وفيما يلي بيان ال٩-٢ اليت أخذت 
السنة أن ختضع لتعديل ملموس يفمن احملتمل على البيانات املالية واليت ةكبري ت بدرجةالعام اليت أثر 

القادمة:

ملوارد اتدفق إىل تؤدي أن واليت من احملتمل ضدها رفوعة املقضايا لتفظ احملكمة باحتياطي لحت(أ)
تقدير على اليستند و .بشكل موثوقذه املواردهميكن تقدير، و تسوية املطالباتمن أجلإىل اخلارج 

إضافية كبرية؛خسائروجودلعدم واالعتبارات اليت تتبناها اإلدارةالفنية املشورة القانونية 

.ها متاماكبعد استهال بعض املعدات واألصول غري امللموسةتواصل احملكمة استخدام (ب)
لعمر اإلنتاجي هلذه املعدات التقديرات لالقيمة مبا يتفق مع أفضل ضاخنفامعدالت االستهالك و حتدد و 

؛اتوقف قريبخدام هذه املعدات واألصول سيألن استاإلدارة أن هذا األمر مناسب عتقدوت.واألصول
بناء على احملكمة سلفا له قدمت متهم من ديون املشكوك يف حتصيلها املتعلق بالعتماداال(ج)

؛ةمؤكدغرياستعادة هذه السلف تعتقد االدارة أن و .قرار قضائي لتغطية تكاليف التمثيل القانوين
العادلة مر يف بيان الوضع املايل بقيمتهبادئ األيفالقرض املقدم من الدولة املضيفة قيد ي(د)

وستقوم الدولة .باستخدام سعر الفائدة الفعليقبلة املنقدية اللتدفقات لصافية بالقيمة الويقاس بعد ذلك 
املائة من الفارق بني يف١٧,٥لسداد مببلغ مقابل ملا نسبته املضيفة بتخفيض مبلغ القرض الواجب ا

وتقّدر احملكمة أن املبلغ الكامل للقرض لن يستخدم برمته .مليون يورو٢٠٠مقدار القرض املستهلك و 
التقديري للمدفوعات االمجايل املبلغ عالوة على لية للمشروع ومبلغ القرض امجاالالقيمة فرق بني لوجود 

الذي ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار.املسددة دفعة واحدة

ما في حكمهاالنقدية و 

ا يف ةاحلاضر يةفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقدُحيت١٠-٢ ، واألموال احملتفظ 
حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن 

.ثالثة أشهر

األدوات المالية

ا املالية باعتباتصنِّف احملكمة ١١-٢ .رها قروضاً وحسابات مستحقة القبض وخصوماً مالية أخرىأدوا
وتشمل .واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة القبض

.احلسابات املستحقة الدفع) و ٥٦-٢االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين (انظر املالحظة 
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مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة باإلضافة إىل تقيد ١٢-٢
وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك عن طريق استخدام طريقة .تكاليف املعامالت

ضمن للتكلفة أما مبلغ احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع املت.سعر الفائدة الفعلي
.التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة

المخاطر المالية

وضعت احملكمة سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام املايل ١٣-٢
وتتوىل شركة .غ ال تلزم لالحتياجات العاجلةوتقوم احملكمة باستثمارات قصرية األجل ملبال.والقواعد املالية

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. تأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة وإدارته
وتتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق (أسعار .واستثمار أمواله

.وخماطر السيولةئتمانالاصرف وأسعار الفائدة)، وخماطرال
تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية خماطر العمالت:١٤-٢

واحملكمة معرضة .املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية
ا امليدانيةملخاطر العمالت عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبي .ة املتعلقة يف الغالب بعمليا

تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية تتمثل يفخماطر أسعار الفائدة:١٥-٢
وال تودِع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األجل .معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة

ا ليست معرضذات فائدة مصرفية حم والقرض الذي .ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدةةددة ولذلك فإ
.فائدةالدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار القدمته 

ر خسارة مالية للطرف اآلخيفماليةمعاملةيف أحد األطراف تمثل يف تسبب ت: خماطر االئتمان١٦-٢
املقدمة واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة الدفع . الوفاء بالتزاماتهبسبب عدم 

التمثيل على االعتمادات باالستناد إىل القرارات القضائية الصادرة لتغطية من الدول األطراف والسلف
سياسات احملكمة توجد لدى .املصارفالقانوين للمتهمني الذين ال يعتربون معوزين وهلم أموال مودعة يف 

.حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية
وحتتفظ .: تنشأ خماطر السيولة من التمويل العام الذي تقوم به احملكمة ألنشطتهاخماطر السيولة١٧-٢

ا وحتتفظ بصن دوق رأمسال عامل أنشئ احملكمة بأصول سائلة قصرية األجل لكفالة استمرارية عمليا
.القصرية األجل رهناً بتلقي االشرتاكات املقررةليكفل وجود رأس املال للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة 

القبضالمبالغ المستحقة 

ا غري ملبالغ اوتسجل .اإلمسيةيف البداية بقيمتها املستحقة القبض تسجل املبالغ ١٨-٢ اليت يقدر أ
ا فاقدة، وتسجل اخلسائر قابلة لالسرتداد يف  املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أ

التاجتة عن الفقد يف بيان األداء املايل.

المتداولةاألصول مقدما و بالع المدفوعة الم

.تشمل األصول املتداولة األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات١٩-٢
ا املدفوعات املوتشمل  سبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجميات اليت تقّيد على أساس أ

وبيان الوضع املايل يُظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء .مصروفات يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير
ا تتصل بباقي السنة الدراسية  .لبيان املايليخ الالحق ليف التار من السلفة على املنحة التعليمية املفرتض أ

.بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتّمل على حساب امليزانيةاملصروفاتوتقيد 
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اخلدمات أو تأجريها للغري أو ملموسة تسّخر لتوفري متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوالً ٢٠-٢
.ألغراض إدارية

متلكات واملنشآت واملعدات تقاس مبقدار تكلفتها مطروحًا منها االستهالك املرتاكم وبنود امل٢١-٢
.واخلسائر النامجة عن هبوط القيمة

باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل ذاتيا ملنشأ اوُحتدد تكلفة األصل ٢٢-٢
تلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من الكتسب.امل

وال ُتسجل تكاليف االقرتاض باعتبارها عنصراً .إنشاء أصل ذايت املنشأهذا التلف املتكبد عندمن املوارد
.من عناصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات

ئمة قيد اإلنشاء تشمل رسوم باعتبارها جزءاً من األصل املتمثل يف املباين الداوالتكاليف املرمسلة ٢٣-٢
ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة باملستشارين إدارة املشروع 

.واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية
واحملكمة، وهو العقد املربم بني الدولة املضيفة ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣واستناداً إىل العقد املؤرخ ٢٤-٢

القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه أُجِّر للمحكمة دون 
اية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعيةهذاوعقد اإلجيار.مقابل اؤه باتفاق متبادل يف  .ميكن إ

.احملكمةوُتسجل قطعة األرض باعتبارها أصالً من أصول
تسجل ضمن القيمة والتكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ٢٥-٢

سدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة ا
ا ليومية املسداة للممتلكات واملنشآت وتكاليف اخلدمات ا.احملكمة وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق 

.عند تكبدهاواملعدات تسجل فائضاً أو عجزاً 
وُيسجل االستهالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية ٢٦-٢

.وال ختضع قطعة األرض هلبوط القيمة.التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات
وفيما يلي تقدير ملدة احلياة اإلنتاجية:٢٧-٢

٢٠١٥
سنوات٦-٤السيارات

سنوات٥-٣,٥االتصاالتو معدات تكنولوجيا املعلومات 
سنوات١٠-٧األثاث واللوازم

سنة٤٠- سنوات٤مكونات املباين 
سنة٢٠-سنوات٥أصول أخرى

.تاريخ تقدمي التقريريفاجية ياة اإلنتاحليعاد تقييم طرائق االستهالك ومدد و ٢٨-٢

اإليجارات

عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقّيد تصنف ٢٩-٢
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

.فرتة اإلجيار
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وترمسل .رتاخيص الالزمة الستعماهلاتتألف األصول غري امللموسة أساساً من الربامج احلاسوبية وال٣٠-٢
ناجتة عن ُتطرح منها اخلسائر الالتكاليف املتكبدة القتناء الربامج واستعماهلا بوصفها أصوال غري ملموسة و 

على أساس طريقة القسط الثابت صول باستخدام هذه األحيسب استهالك و .االستهالك وفقد القيمة
.رتخيصفرتة صالحية الأساس مخس سنوات أو على ذي يبلغ الالتقديري عمرها االنتاجي 

فقد قيمة األصول غير المولِّدة للنقدية

ا عوائد جتارية ولذلك فاحلصول على األصول اليت متتلكها احملكمة عادة ليس الغرض من ٣١-٢ إ
.ولِّدة للنقديةأصول غري م

فضال ألصللإمكانات اخلدمة املقبلة و الفوائد االقتصادية املرتقبة أيف سارة اخلميثل فقد القيمة و ٣٢-٢
نتيجة لألصل إمكانات اخلدمة املقبلة أو رتقبة الفوائد االقتصادية امليفةلخسار لالتسجيل املنهجي عن 

.ستهالكالاخنفاض القيمة أو ال
ألصل فاقدًا للقيمة إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة ويعترب ا٣٣-٢

وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحًا منها تكاليف البيع وقيمة .لالسرتداد
.االستخدام

أو سعر البيع يف اتفاق بيع والقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع متثل سعر العطاء يف السوق٣٤-٢
.على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري

املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها الكامنةلخدمةلهي القيمة الراهنة والقيمة املادية ٣٥-٢
ج وحدا ج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو  ت باستخدام 

.اخلدمة
وحاملا يُسجل فقد للقيمة يتم تسوية .القيمة تقّيد يف صايف الفائض/العجزفـَْقدواخلسارة بسبب٣٦-٢

جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل مطروحاً 
عمره  طوال فرتة األصل املتبقية من على أساس منهجي )منها القيمة املتبقية (إن كانت هناك قيمة

.اإلنتاجي
وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة ٣٧-٢

فإن كان هذا هو احلال، تتم .النامجة عن فقد القيمة اليت ُسجلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصت
فرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال الزيادة يف القيمة الد

وتلك الزيادة هي .يتجاوز املبلغ الذي عنده يُرحل األصل فيما مل ُيسجل فقد القيمة بالدرجة األوىل
.القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجزفـَْقدعكس اخلسارة بسبب

اداالستردفي حق ال

Allianz NVشركة التأمني لدى وثيقة مبوجب املستحق سرتداد االيف ق احلاحملكمة سجل ت٣٨-٢

نظام املعاشات التقاعدية الواجبة السداد مبوجب االستحقاقات توقيت البلغ و من حيث املقابل يالذي 
.لاللتزام ذي الصلةالقيمة الراهنة االسرتداد بالقيمة العادلة حلق تقدر و للقضاة. 
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الدفع بداية بقيمتها االمسية، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ د احلسابات املستحقة تقيّ ٣٩-٢
.املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ

وفات المستحقةاإليرادات المؤجلة والمصر 

ها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميتشمل اإليرادات ٤٠-٢
.مل ُتكتسب بعدمن اإليرادات املتلقاة لكنها

املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير املصروفاتوتقّيد ٤١-٢
ا .واليت مل تتلق الفواتري املتعلق 

لةاإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الص

على ممارسة السيطرة اليت هلا القدرة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلةفصح احملكمةست٤٢-٢
فصح عن معلومات بشأن أو ست،قرارات مالية أو تشغيليةباختاذ على احملكمة بدرجة كبرية أو التأثري

عادية العالقات الاق يف نطدخل واملعامالت اليت ت.مشرتكةخضوع األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة 
مبوجب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية من األحكام والشروط ستفيداملعميل/اللمورد أو ل

.االفصاح عنهاولذلك لن يتم ذات صلة متعلقة بأطراف معامالت عترب تاليف نفس الظروف املعتادة 
.شرتكة للجمعيةا للرقابة املصلة خلضوعهموالصندوق االستئماين للضحايا طرفان ذوا واحملكمة 

،واملسجِّل،ومدير ديوانهاحملكمة، واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس ٤٣-٢
وجلميعهم السلطة واملسؤولية عن التخطيط وتوجيه ،واملديرونساعد املدعية العامة،ومدعية العامة، وامل

ا احملكمة والتحك اليت حيظى واألتعاب واملزايا .يف توجهها االسرتاتيجيوالتأثريم فيهااألنشطة اليت تقوم 
عالوة على ستقوم احملكمة و .معلومات بشأن األطراف ذات الصلةا املوظفون اإلداريون الرئيسيون تعترب 

.عن أي معامالت حمددة تتم مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهمذلك باالفصاح 

ات المترتبة على استحقاقات الموظفينااللتزام

وما يقابلها من التزامات باعتبارها خدمات تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٤٤-٢
واستحقاقات ما ،ستحقاقات قصرية األجلابوصفهااملوظفني استحقاقاتصنف ت. و ُتسدى إىل املوظفني

ايةأو استحقاقات ،واستحقاقات أخرى طويلة األجل،بعد اخلدمة .اخلدمةتسوية 
شهرا التالية لتقدمي فهي واجبة التسوية يف حدود االثين عشر االستحقاقات القصرية األجلأما ٤٥-٢
. وتقيد السنويةاتاملرضية املدفوعة األجر واإلجاز ات وشىت البدالت واإلجاز خلدمة وتشمل املرتبات ا

.خدماتدمي تقستحقاقات لقاء الاوتقيد .اعتبارها مصاريفاستحقاقات املوظفني القصرية األجل ب
ا مصاريف يف الفرتة ستحقة واالستحقاقات امل ويتم التبليغ ذات الصلة واليت مل ُتسدد بعد على أساس أ

.باعتبارها استحقاقات أو اعتماداتعنها يف بيان الوضع املايل
ا مؤهلني ملوظفني اعلى أساس أن تاالسنوية باعتبارها مصروفاتوتقّيد اإلجاز ٤٦-٢ الذين يستحقو

م  اثين تزيد على اإلجازة السنوية يف فرتة من نظرا الحتمال تسوية جزءو .مستقبالً للتعويض عنها عند غيا
تقييمات دورية لتحديد ما إذا كانت القيمة القصرية األجل للنقد فيما خيص تقوم احملكمة ب، ً شهراعشر

.قيمة مادية وما إذا كان ينبغي تسجيلها باعتبارها استحقاقاً آخر طويل األجلهذا االستحقاق هي 
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املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي يف فرتة ما تشمل استحقاقات واستحقاقات ما بعد اخلدمة٤٧-٢
.بعد اخلدمة

ية الدول األطراف وفقاً ملقرر مجع:الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة٤٨-٢
و ICC-ASP/1/Decision 3 كانون ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٦٢قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة

الدولية منظمة عضوًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات اجلنائية أصبحت احملكمة ،٢٠٠٣األول/ديسمرب 
الصندوق استحقاقات قدموي.٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من 

وصندوق املعاشات . ملوظفي احملكمةالتقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقاتاملعاش
لعدم وجود و ددة. استحقاقات حموتنص على ن و متعددخطة ممولة يشرتك فيها أرباب عمل التقاعدية
احملكمة هذه تعاملكاليف اخلطة، يف التزامات وأصول وتةمنظمة كل حديد حصلتوموثوق نيمتأساس 

وتسجل االشرتاكات يف بيان األداء املايل حال اخلطة كما لو كانت خطة اشرتاكات حمددة االستحقاقات 
مرتتبة على استحقاقات املوظفني.مصروفاتاعتبارها تكبدها ب

: معاشاً تقاعدياً ألعضائهاخلاص املزايا التالية هذا النظام يوفر :التقاعدية للقضاةاملعاشاتنظام٤٩-٢
تسع سنوات (أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل يُتم فرتة والية قوامهاللقضاة الذين يتمون واليةخاصاً 

للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشًا للعجز ٪ من املعاش التقاعدي ٥٠السنوات التسع) ومعاشًا يبلغ 
ا وخال.سنة أو أقل٦٥للقاضي الذي يبلغ من العمر  ١٣إىل ٩املعقودة يف الفرتة من السابعة ل دور

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي تقدمت به شركة ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر 
Allianz/NLبالقبول من طرف اجلمعية وحظيت توصية اللجنة .إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

ا اخلامسة ( إلدارة Allianzوُعينت شركة .)٣١، الفقرة ١٦، الصفحة ICC-ASP/5/32انظر أثناء دور
كانون ٣١يف Allianzنظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة 

.٢٠٠٨األول/ديسمرب 
اجلماعي التأمني الصحي نظام Cignaجمموعة ديرت:التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة٥٠-٢

وتوفر احملكمة إعانة.للموظفني بعد تقاعدهمأيضاً متاح هذاالتأمني الصحي اجلماعيونظام .للمحكمة
حمدد مانظيف فرتة ما بعد اخلدمة والتأمني الصحي .القسط الذي يدفعه املتقاعدونيف املائة من ٥٠تبلغ 

.االستحقاقات
طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس ،حقاقاتاحملددة االستللنظمبالنسبة وُتستخدم، ٥١-٢

وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت حيددها .االلتزامات والتكاليف
اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة الراهنة والقيمة .املخطط

والقيمة احلالية .الفرتات السابقةيف لفرتة الراهنة و يف ااجم عن خدمة أداها موظف املطلوبة لتسوية التزام ن
اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز افرتاضاتلاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق ُحتسب باستخدام 

.حتظى بتوافق متبادل
ج امل٥٢-٢ من األرباح واخلسائر االكتوارية واجلزء .مروُتسجل األرباح واخلسائر االكتوارية باستخدام 

يف ١٠ل" اممرتمثل يف الفائض الواقع خارج "يحمدد االستحقاقات نظامالواجب تسجيله بالنسبة لكل 
آلخر تاريخ إبالغ، مقسوماً على املتوسط املتوقع للحياة العملية املتبقية للموظفني املشاركني يف ذلك املائة

اجلزء الذي ون اخلسائر واألرباح االكتوارية املرتاكمة الصافية الواجب تسجيله هواجلزء احملدد منظام.ال
.م املرتتب على االستحقاق احملدديف املائة من القيمة احلالية لاللتزا١٠تجاوز ي

وهي تشمل املستحقات املرتتبة على انتهاء مستحقات أخرى طويلة األجل لفائدة املوظفني٥٣-٢
مني مكان عمل آخر والسفر والشحن والتألك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل اخلدمة (مبا يف ذ

.واستحقاقات األرمل أو األرملةعلى األمتعة الشخصية) وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة 
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الوحدة ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقّدر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب 
.وتقّيد األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء املايل.املسقطة

يقوم واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل ٥٤-٢
ا اكتواريون مستقلون .حبسا

اءاستحقاقات ٥٥-٢ اء خدمة هي استحقاقات ُتسدد و اخلدمةإ نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إل
اءواستحقاقات .موظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي اخلدمة تقّيد بوصفها التزامًا ومصروفاً إ

اؤه بسبب عملية إعادة  .اهليكلةعندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إ

المضيفةالقرض المقدم من الدولة

القيدوالقيمة العادلة عند .(أ) بقيمته العادلة٧٤-٢الوارد وصفه يف املالحظة القرض ةً يقّيد بداي٥٦-٢
ويقّيد .قبلة باستخدام سعر الفائدة السائداملنقدية اللتدفقات لصافية الالية احلقيمة الاألول تتمثل يف 

.سعر الفائدة السائدباستخدام،القرض، الحقاً، حبسب تكلفته بعد االستهالك 

المخصصات والخصوم االحتمالية

حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث املخصصاتيتم قيد٥٧-٢
ماضية ويكون حمتمًال حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة 

ثل يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام حايل يف تاريخ إعداد موثوقة. ومبلغ املخصص يتم
يتم اإلفراج عن التقرير. وخيّفض هذا التقدير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريًا مادياً. وال

مل املخصصات ملواجهة مصروفات كهذه إال فيما خيص املخصصات اليت جرى قيدها وقت إسنادها. فإن 
يعد التدفق اخلارجي لالستحقاقات من أجل الوفاء بالتزامات معينة مرجحاً يعاد املخصص.  

هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وجوده حبدوث أو عدم اخلصم االحتمايل٥٨-٢
ُيسفر عن تدفق حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية وااللتزام الراهن رمبا ال

خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية.  واخلصوم االحتمالية 
إن ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيانات.  

اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية
على اجلمعية على االشرتاكات املقررة موافقة بعداإليرادات تسجل يف : االشرتاكات املقررة٥٩-٢
وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك ،لدول األطراف يف امليزانية الربناجمية املعتمدةا

.االشرتاكات
يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا ،من النظام املايل٢-٥فقًا للمادة و و ٦٠-٢

لذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف جلدول االشرتاكات ا
يتم حتويل املدفوعات املقدمة ،من النظام املايل٨-٥ووفقًا للمادة . العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة

كات املستحقة من أي دولة طرف أوال إىل صندوق رأس املال العامل وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتا 
ويتم حتويل االشرتاكات .ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف

وىف حالة الدول األطراف .املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ الدفع
س املال العامل وامليزانية العادية عن يتم تقدير اشرتاكها يف صندوق رأ،اجلديدة يف نظام روما األساسي

من النظام املايل.١٠-٥السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 
التوقيع على اتفاق ملزم بني عنداستخدامها على قيود صحوبة بالتربعات املتسجل : التربعات٦١-٢

ن التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها، وتسجل اإليرادات م. بوصفها ايراداتاحملكمة واجلهة املاحنة
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مبا يف ذلك على االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة يف حالة عدم استيفاء الشروط، عند استيفاء الشروط 
عات وغريها من وتسجل الترب يف اخلصوم. االلتزام استيفاء تلك الشروط، يسجل وإىل حني املصاحبة هلا. 

.فعاليف اإليرادات عند استالمهاوجب اتفاقات ملزمة اإليرادات اليت تقدم مب
طاملا ال تزال إيرادات وصفها ملشروع املباين الدائمة تقيد باالشرتاكات اليت تسدد دفعة واحدة٦٢-٢
.متكبدةكاليف البناء ت

عليها األطراف مجعية الدول بعد موافقة تقيد االشرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ٦٣-٢
ا. وإذا متجتديد املوارد أعيد فرتة اليت بوصفها إيرادات لل ، ال تقيد استخدام فوائض نقديةبتجديد البشأ

.مناقلة بني الصناديق يف صايف األصول/املمتلكاتاملوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها ً 
بوصفها من بشروطإذا مل تقرتنعلى الفور هاتقيد بقيمتها العادلة ويتم تسجيلالعينيةالتربعات٦٤-٢

يف االستحقاقات، وتقيد  الشروط وأداء االلتزامإىل حني استيفاء اقرتنت بشروط، تسجل وإذا .اإليرادات
ااحلصول على عند استيفاء الشروط و  بقيمتها العادلة يف تاريخ االستالم يف اإليرادات.األصول املتربع 

ويتم الكشف عن أهم .قدمةاملعينية الدمات اخلعن ةالناجتاترادقيد اإلي: تاخلدمات العينية٦٥-٢
اخلدمات العينية يف البيانات املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه 

.القيمة

من معامالت غير تجاريةةالمتأتياتاإليراد

سجلوت.الصافية اليت مصدرها أسعار الصرفاحاألربإيرادات الفائدة و اإليرادات املاليةتشمل ٦٦-٢
اية الفرتة .لفائدة الفعليامبعدل عند استحقاقهايف بيان األداء املايل املستحقة إيرادات الفائدة  ويف 
، ويسجل يف حساب صرفالأسعار حساب األرباح واخلسائر املتأتية منيف الرصيد املالية، يسجل 

.إذا كان إجيابياً اإليرادات 
وُتدرج يف تقدر مبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية التصرف يف األصولالناجتة عن اخلسائر واألرباح ٦٧-٢

.بيان األداء املايل

المصروفات

مصروفات الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها األعباء املصرفية و املصروفات املاليةتشمل ٦٨-٢
مبعدل الفائدة الصكوك املالية اليت تأيت بفوائد ستحقة عن املمصروفات الفائدة سجل وت.أسعار الصرف

اية الفرتة املاليةالفعلي.  سجل الصرف، ويأسعار اخلسائر من و الرصيد يف حساب األرباح يسجل ، ويف 
املصروفات إذا كان سلبيا.يف حساب 

وّرد بأداء التزاماته قوم فيها املتقيد يف اللحظة اليت ياملصروفات النامجة عن شراء سلع وخدمات٦٩-٢
.وتوافق عليهاالتعاقدية أي عندما تتلقى احملكمة السلع واخلدمات

المحاسبة على أساس الصناديق وإعداد التقارير القطاعية

القطاع نشاط أو جمموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة اليت يكون من املناسب تقدمي التقارير ٧٠-٢
ا املالية بشكل يف حتقيق أهدافها وإختاذ ؤسسةمنفصل لغرض تقييم األداء السابق للمعن معلوما

ترد املعلومات املتعلقة باألنشطة الرئيسية للمحكمة ومصادر و .القرارات حول التوزيع املستقبلي للموارد
شروع املتعلقة مبق يداصنالقطاع و ة،االستئمانيالقطاع العام، وقطاع الصناديققطاعات هي ثالثة متويلها يف 

.املباين الدائمة
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ُحيتفظ حبسابات احملكمة استنادًا إىل احملاسبة على أساس : احملاسبة على أساس الصناديق٧١-٢
فصلة ألغراض عامة أو خاصة، كما جيوزمعية الدول األطراف أن تنشئ صناديق منوز جلوجي.الصناديق

.قفلهاأو أن يبواسطة التربعاتللمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متّول كلياً 
ا احملكمة وتشمل ا٧٢-٢ مبقتضى نظام روما القطاع العاميف إطار ألنشطة األولية اليت تضطلع 

األساسي ما يلي:
.ةاحملكمالذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفاتالصندوق العام(أ)

شئ لكفالة رأس املال للمحكمة وهو الصندوق الذي أنصندوق رأس املال العامل(ب)
.ما تواجهه من مشاكل السيولة القصرية األجل رهنًا بتلقي االشرتاكات املقررةلتمكينها من تسوية 

مالية ويتم تقييمه وفقًا جلدول األنصبة ومبلغ صندوق رأس املال العامل حتدده اجلمعية بالنسبة لكل فرتة 
.من النظام املايل٢-٦كمة وذلك وفقاً للبند املقررة املستخدم يف حتديد خمصصات احمل

الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف صندوق الطوارئ(ج)
يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات اليت ال مهرب املرتبطة حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار 
ا أو مل يتيسر تقديرها بدقة وقت ع الراهنة واليت يتعذر منها والناشئة عن تطورات تشهدها األوضا  التنبؤ 

.اعتماد امليزانية؛ أو التكاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اجتماعات غري متوقعة
التربعات مبا يف ذلك نقل منخمتلف األنشطة اليت متول قطاع الصناديق االستئمانيةيشمل ٧٣-٢

ويتوىل املسجل إنشاء .أدوات قانونية وعقد احللقات الدراسيةوفةمصفمكان إقامة الشهود واستحداث 
هيئة الرئاسة ويقدم تقريرًا يف هذا الشأن إىل .الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصةإقفال حساباتو 

وهي متول كليًا بواسطة التربعات وفقًا لألحكام احملددة.وإىل اجلمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية
شمل أنشطة الصندوق يوقطاع الصناديق االستئمانية ال . واالتفاقات اليت ُتربم مع اجلهات املاحنة

.ا يف بيانات مالية منفصلةماالستئماين للضحايا وال أمانة هذا الصندوق اليت يتم التبليغ عنه
للمحكمة، فضًال عن املباين الدائمةاملتصلة بتشييد نشطة األقطاع مشروع املباين الدائمةيشمل ٧٤-٢

.امليزانية الربناجمية العاديةمنأنشطة االنتقال اليت ال متول 
، الذي شدد على ICC-ASP/4/Res.2الدائمة أنشأته مجعية الدول األطراف مبوجب القرار ومشروع املباين 

ا لتمكينها منعمليةأن "احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة وهي لذلك حتتاج إىل مبان دائمة  أداء واجبا
األمهية اليت تكتسيها احملكمة من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب" مما ولتكون مرآة تعكس ةءاكفب

.يؤكد جمدداً أمهية املباين الدائمة بالنسبة ملستقبل احملكمة
اف أنشأت اجلمعية جلنة مراقبة تابعة للدول األطر ICC-ASP/6/Res.1ويف إطار املرفق الثاين بالقرار 

من نظام روما ١١٢من املادة ٤عمًال بالفقرة باعتبارها هيئة فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف 
والغرض من جلنة املراقبة هذه هو توفري هيئة دائمة للعمل نيابة عن اجلمعية يف تشييد املباين .األساسي

السرتاتيجية للمشروع بينما خيتص مدير وختتص جلنة املراقبة باملراقبة ا.الدائمة للمحكمة اجلنائية الدولية
عضو واحد ادول أطراف من بينه١٠وجلنة املراقبة هيئة تتكون من .املشروع باألعمال اإلدارية الروتينية
.على األقل من كل جمموعة إقليمية

ء أشارت اجلمعية باإلضافة إىل ذلك إىل أن التكاليف اإلمجالية للبناICC-ASP/6/Res.1ويف قرارها 
.٢٠١٤عام األسعار يف باستخدام مستوى يورومليون ١٩٠ُقدرت مبا ال يزيد على 

التجهيزات املدجمة) تدخل يف أن العناصر املتكاملة (أكدت اجلمعية ICC-ASP/10/Res.6ويف قرارها
ليون م١٩٠للمشروع اليت يبلغ قدرها درج يف امليزانية الشاملة تعلى هذا األساس التشييد و تكاليف نطاق 

.يورو
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اجلمعية حبقيقة أن املشروع يبقى يف حدود امليزانية املعتمدة ، رحبت ICC-ASP/11/Res.3ويف قرارها 
والحظت يف هذا الصدد مع االرتياح أن العناصر ٢٠١٤مليون يورو بأسعار عام ١٩٠املتمثلة يف 
ا كلياً يف إطار امليز التجهيزات املدجمةاملتكاملة ( .انية الشاملة) قد مت استيعا

إىل أن التقديرات الراهنة لتكاليف البناء الكلية ICC-ASP/12/Res.2وأشارت اجلمعية، يف قرارها 
مليون يورو وضرورة ١٩٥,٧مليون يورو) مبا ميثل جمموعًا قدره ١١,٣مليون يورو) ولالنتقال (١٨٤,٤(

كاليف طيلة املدة الزمنية اليت يستغرقها املشروع أن توفر ملدير املشروع مبلغًا ماليًا موحدًا إلدارة هذه الت
ا جلنة امليزانية واملاليةطط اليت اقرتحتها جلنة املراقبة و اخلفضالً عن متويل  .اليت أقر
وافقت اجلمعية على أن تقوم جلنة املراقبة، باإلضافة إىل الوالية ICC-ASP/13/Res.3ومبوجب قرارها 

ا إليها اجلمعية من أجل اختاذ ICC-ASP/6/Res.1املنشأة مبوجب القرار  ، مبمارسة السلطة اليت أسند
تصل إىل القرارات وذلك كإجراء أخري ضروري ومناسب، لغرض أي زيادة حتدث يف مشروع امليزانية و 

مليون يورو إىل ما قدره وأقصاه ١٩٥,٧وهكذا يرتفع جمموع امليزانية من ٢٠١٥مليون يورو يف عام ٤,٣
.يورو لتأمني األمن املايل للمشروعمليون٢٠٠

امليزانية املوحدةيورو يف ماليني ٦أذنت اجلمعية بزيادة قدرها ، ICC-ASP/13/Res.6ومبوجب قرارها 
يتم ال مليونني يورومنها ما يقرب من يون يورو، مل٢٠٦ايل ميزانية املشروع إىل ليصل إمجللمشروع
.النتائج املتوقعةبانتاج املقاول العام آلية تبادل العقد مع قامت ذا صرفها إ

يتم متويل مشروع املباين الدائمة من خالل ما يلي:
مليون يورو، يسدَّد ٢٠٠ال يتجاوز مقداره تقدم وزارة خارجية الدولة املضيفة هولندا قرضاً (أ)

ن القراراملائة، وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين ميف٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠ى مدى عل
ICC-ASP/7/Res.1.ويبدأ سداد القرض .وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام األول للقرض

مليون ٢٠٠وإذا مل ُيستخدم مبلغ .ملباين املؤقتةابأقساط سنوية منتظمة بعد االنتهاء من سداد إجيارات 
اية املشروع، ختصم الدولة املضيفة  املستخدم القرض الفرق بني ة من يف املائ١٧,٥يورو بأكمله مع 

؛مليون يورو٢٠٠ومبلغ 
ICC-ASP/7/Res.1القرار االشرتاكات املقررة طبقا للمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من (ب)

دعت اجلمعية ،ICC-ASP/14/Res.5ويف القرار .بالنسبة لعمليات تسديد النصيب املقرر دفعة واحدة
سديد نصيبها يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو جزئيا يف موعد غايته لدول األطراف اليت اختارت تا

التشاور مع مدير املشروع لتحديد مواعيد الدفع، مع مراعاة أنه ينبغي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
حزيران/يونيه ٢٩استالم املدفوعات اليت سيتم تسديدها دفعة واحدة بالكامل يف موعد ال يتجاوز 

والدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها يف املشروع دفعة واحدة .تاريخ سابقأو أي ٢٠١٦
ذا اخليار يف املوعد النهائي احملدد يف  تفقد تلقائيا ٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩بالكامل أو جزئيا ومل تف 

.فرصة التسديد دفعة واحدة ألي مبلغ غري مسدد
نظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو أي التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو امل(ج)

بشأن إنشاء صندوق استئماين ICC-ASP/6/Res.1كيانات أخرى وفقًا للمرفق السادس من القرار 
؛لتشييد املباين الدائمة

.املوارد البديلة اليت قد تقرر مجعية الدول األطراف اعتمادها هلذا الغرض(د)
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من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال العامل اللذين تتكون صايف األصول/حقوق امللكية٧٥-٢
ما مجعية الدول األطراف وهي املشرفة عليهما والفائض أو العج يف الصندوق العام ويف صندوق زأنشأ

.مشروع املباين الدائمة والصناديق االستئمانية
عن أي فرتة مالية متثل أمواالً متأتية مما يلي:ول األطرافالفوائد النقدية املستحقة للد٧٦-٢

األرصدة احلرة للمخصصات؛(أ)
وفورات حتققت اللتزامات الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛(ب)
مسامهات ناجتة عن االشرتاكات املقررة لدول أطراف جديدة؛(ج)
فذة خالل السنة املالية؛املقررة الناالتنقيحات اليت ُتدخل على جدول األنصبة(د)
.من النظام املايل١-٧إيرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند (ه)

اية الفرتة املالية، وبعد خصم أي أنصبة وما مل حتدد اجلمعية خالف ذلك،  فإن الفوائض اليت تتحقق يف 
ّسم على الدول األطراف باالستناد إىل جدول األنصبة مقررة بالنسبة لتلك الفرتة املالية واليت مل تسدد، تق

ا الفائض كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ُختتتم ١وحىت .املقررة الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق 
ية قد إذا كان نصيبها املقرر بالنسبة لتلك الفرتة املالفيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، ُيسلم لتلك الدولة 

ويف هذه احلاالت، ُيستخدم املبلغ للتعويض كليًا أو جزئيًا عن االشرتاكات الواجب .ُسدد بالكامل
تسديدها لصندوق رأس املال العامل واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت 

ا الفائض .يتعلق 
متّول كليًا أو جزئيًا بواسطة تياطية أو حسابات خاصةحسابات احجيوز للجمعية أن تنشئ ,٧٧-٢

.األنصبة املقررة

مقارنة الميزانية

يف امليزانية الربناجمية السنوية املدرجة املبالغ و ملبالغ الفعلية بني االبيان اخلامس مقارنة يقدم ٧٨-٢
يف امليزانية املعتمد حسابات هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعّدل لل. وجترى األصلية والنهائية
.الربناجمية السنوية

املبالغ الفعلية و نقدي معّدل على أساس املبالغ الفعلية بني توفيق العملية ٢٤الحظة بني املتو ٧٩-٢
موع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس ،املعروضة يف البيانات املالية نظرا لالختالف بني ا

نقدي.

ييرات في العرضالتغ

أعيد توزيع املبالغ واملخصصات املستحقة ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا من االلتزامات ٨٠-٢
غري املتداولة إىل االلتزامات املتداولة ومت حتديث املبالغ املقارنة.  
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٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو
٥٨٤٢نقدية حاضرة

٢٢رفانقدية باملص ٩٦٨٥٦ ٦٥١

٢٣المجموع ٠٢٦٥٦ ٦٩٣

فيما خيص توافرها لالستخدام رهناً بالصندوق ما يف حكمهاهناك قيود مفروضة على النقدية و ١-٣
وما يف وتشمل النقدية .خبصوص املعلومات القطاعية)٢٥تؤول إليه هذه النقدية (انظر املالحظةالذي

ا بعمالت غري اليو فأل١٦٦: ٢٠١٤(ألف يورو١٧٨حكمها .ور يورو) حمتفظ 
قدره يبلغ واحلسابات املصرفية بفائدة واإليداعات قصرية األجل تؤيت فائدة مبتوسط سنوي٢-٣

.يف املائة٠,٣٠

بادليةمن المعامالت غير التالقبضالحسابات مستحقة -٤
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٢٠القبضاالشرتاكات املقررة املستحقة  ٧٨٦١٤ ٤٨٩

١٢٩١٦٦القبضالتربعات مستحقة 

٧١٥٢تربعات أخرى مستحقة القبض

٢٠المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ٩٢٢١٤ ٨٠٧

(٣١٦)(٤١٢)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

٢٠لحسابات المستحقة القبضالصافي لمجموع ال ٥١٠١٤ ٤٩١

رصيد غري املدفوع من االشرتاكات املقررةاليشمل :القبضستحقة االشرتاكات املقررة امل١-٤
ف يورو مستحقة القبض عن فرتات مالية آل١٤٧٨ألف يورو، ٧٨٦٢٠قدره البالغ،املستحقة القبض

االشرتاكات وأدرجت .)١(اجلدول ٢٠١٥ألف يورو مستحقة القبض عن عام ٦٣٩١٢سابقة و 
.).١-١٢املالحظة(انظر بوصفها اشرتاكات واردة مسبقا ألف يورو ٢٨٠البالغ قدرها الزائدة املقررة

جهات قبض من يورو مبلغًا عالقًا مستحق الألف١٢٩مبلغ ميثل :ضالقبالتربعات مستحقة ٢-٤
ماحنة بصدد مشاريع منتهية.

صندوق لفع الدستحق بالرصيد املتبقي املهذا البند تصل يالقبض: ستحقةاملخرى األتربعاتال٣-٤
.)٤و٣(اجلدوالن ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١صندوق الطوارئ يف و رأس املال العامل 

قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق بالديون املشكوك يف :خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها٤-٤
اشرتاكات على الدول األطراف واليت هيتسديدها يف املائة من االشرتاكات املتبقي٩٠حتصيلها مببلغ 

على أن ال يكون للدول الطرف من نظام روما األساسي١١٢املادة تنص و .متأخرة بأكثر من سنتني
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا

.ني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنهاعليها مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتاملتأخر 
بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف 

.اعدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 
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موعبآالف اليورو ا
٢٠١٤٣١٦كانون األول/ديسمرب ٣١ديون املشكوك يف حتصيلها يف خمصصات لل

٩٦الزيادة يف املخصص

٢٠١٥٤١٢كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

حبسب العمر:القبضيوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة ٥-٤

أقل من سنةبآالف اليورو
٣أكثر منسنوات٣-١واحدة

موعسنوات ا

١٢االشرتاكات املقررة مستحقة القبض ٦٣٩٨ ١٢٠٢٧٢٠ ٧٨٦

١٢٩--١٢٩التربعات مستحقة القبض

٧-٧-التربعات األخرى مستحقة القبض

١٢المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ٧٦٨٨ ١٢٧٢٧٢٠ ٩٢٢

حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

١مبالغ مستحقة القبض من احلكومات ٩٠٧٩٩٧

١مبالغ أخرى مستحقة القبض ٤٩٨٧١٧

٣المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ٤٠٥١ ٧١٤

(٥٣٩)(٩٨٣)خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها

٢المجموع الصافي للحسابات المستحقة القبض ٤٢٢١ ١٧٥

يبة الطاقة القابلة تحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضر متثل املبالغ املس١-٥
.القيمة املضافةلالسرتداد وضريبة 

قيد التحصيل وبناء على خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: يف إطار احلسابات األخرى ٢-٥
-ICC-01/05-01/08، رقم(الدائرة االبتدائية الثالثة٢٠١١تشرين األول/أكتوبر ٢٠قرار قضائي مؤرخ 

لتمثيل بايف إطار التكاليف القانونية املتصلة ألف يورو ٤٤٤مبلغ ٢٠١٥يف عام احملكمة قدمت568
تكاليف املساعدة حىت اآلن، وأدرج ضمن املبلغ هذا ومل يسرتد ،مجدت أموالهالذي لمتهم لالقانوين 
.هإمكانية اسرتدادبسبب الشك يف القانونية 

مخصصات الديون المشكوك في تخصيلهاالتغيرات في

بآالف اليورو

بالغ أخرىم
مستحقة 

القبض

مبالغ مستحقة
القبض من
موعحكومات ا

خمصصات ديون مشكوك يف حتصيلها
٢٠١٥٥١٤٢٥٥٣٩كانون الثاين/يناير ١يف 

٤٤٤-٤٤٤الزيادة يف خمصصات

٢٠١٥٩٥٨٢٥٩٨٣ول/ديسمبركانون األ٣١مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها في 
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يوّضح اجلدول التايل حسابات أخرى مستحقة القبض حبسب العمر:٣-٥

بآالف اليورو
أقل من سنة 

سنوات٣-١واحدة
٣أكثر من 

موعسنوات ا
١مبالغ مستحقة القبض من احلكومات ١-٨٩٥١٢ ٩٠٧

١-٩٨١٥١٧مبالغ أخرى مستحقة القبض ٤٩٨

٢لي للحسابات المستحقة القبضالمجموع اإلجما ٣-٨٧٦٥٢٩ ٤٠٥

متداولة األخرىالالمبالغ المدفوعة مقدما واألصول-٦
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

١سلف للموظفني ٦١٢١ ٤٥٨

٥٢٦٤سلف للبائعني

٦٢٠٥٢٧مصاريف مسبقة الدفع

٧٦٩٤فوائد مرتاكمة

٢المجموع ٣٦٠٢ ١٤٣

املدفوعة تعليم الةمنحلسلف يورو ألف ١١٩١لموظفني فوعة مقدما لداملالسلفشمل ت١-٦
، ٢٠١٦يف عام سفر اللسلفيورو ألف ٢٦، و ٢٠١٦يف عام للجزء من السنة الذي ينتهي مقدما 

.ص العمليات امليدانيةختألف يورو لسلف ٤٦٧و
لقاء مصاريف ذات صلة املقدمة إىل البائعني متثل يف معظمها مبالغ مسددة لبائعنيالسلفو ٢-٦

.التذاكر والشحناتثلبالسفر م
٣١املسبقة الدفع إىل البائعني لقاء صيانة برامج طوال فرتات تالية لتاريخ املصروفاتوتتصل ٣-٦

. ٢٠١٦وسيارات مت استالمها يف عام ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

الممتلكات والمنشآت والمعدات-٧

األرضبآالف اليورو
ل قيد أصو 

السياراتاملبايناإلنشاء
اآلثاث 

والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 
واالتصال

أصول 
موعأخرى ا

التكلفة
٢٠١٥٩كانون الثاين/يناير ١يف  ٧٤١١٤١ ٢-٦٧١ ٣٦٥٥٠٥٨ ٦٩٧١ ٩٣٦١٦٤ ٩١٥

٥٤--إضافات ٠٨٥٢٢٢٥٧٢ ٧٩٦٦٩٢٥٧ ٨٥٢

١٤١)-رمسلة ١٤١(٦٧١ ٦٧١-----

(١٥٧)(١٥٦)-(١)----التصرف يف األصول/شطبها

٢٠١٥٩كانون األول/ديسمرب ٣١يف  ١٩٥-٧٤١ ٧٥٦٢ ٥٨٧٥٦١١١ ٤٩٣٢ ٤٧٢٢٢٢ ٦١٠

االستهالك المتراكم
١---٢٠١٥كانون الثاين/يناير ١يف  ٩٤٧٤٤١٧ ٣٤١١ ٥٦٦٢٩٥١١

١--كلفة االستهالك ٧٠٤١٦٦٢٧٨٣٦١٦١٢ ٨٩٤

(١٤٩)(١٤٩)------التصرف يف األصول/شطبها
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القيمة الدفترية
٢٠١٥٩كانون الثاين/يناير١يف  ٧٤١١٤١ ٤١٨٦٤١-٦٧١ ٣٥٦٣٧٠١٥٣ ٦٢٠

٢٠١٥٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٩٤-٧٤١ ٠٥٢٤٧٤٩٣٣ ٣١٦٨٩٤٢٠٨ ٥٧٠

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣املؤرخ العقداستنادًا إىل ١-٧
.منشآت أُجرت للمحكمة أراض مهيئة للبناء عليها جماناً بتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان و 

اية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار  اء العقد باتفاق متبادل يف  .تتخذه مجعية الدول األطرافوميكن إ
.قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدرّة للربحخبري مستقل يف التقييم قّدر يو 
، قدرت القيمة الرأمسالية ٢٠١٥وفمرب نوعند استكمال تشييد املباين الدائمة يف تشرين الثاين/٢-٧

للمكونات العمر االنتاجيمبا يتماشى معمع ختفيضها ألف يورو، ٧٥٦١٩٥اإلمجالية للمباين مببلغ 
املختلفة للبناء.  

األصول غير الملموسة-٨
موعبرامج قيد التطويراخلارجالربامج املشرتاة من بآالف اليورو ا

التكلفة
٢٠١٥٩كانون الثاين/يناير ١يف  ٧٥٨٣٢٨١٠ ٠٨٦

٣٦٧٧٤٤٤١إضافات

٢٠١٥١٠كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٢٥٤٠٢١٠ ٥٢٧

االستهالك المتراكم
٢٠١٥٨كانون الثاين/يناير ١يف  ٨-٧٦٠ ٧٦٠

٤١٤-٤١٤كتكلفة االستهال

٢٠١٥٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٩-١٧٤ ١٧٤

صافي القيمة الدفترية
٢٠١٥٩٩٨٣٢٨١كانون الثاين/يناير ١يف  ٣٢٦

٢٠١٥٩٥١٤٠٢١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٣٥٣

الحسابات المستحقة الدفع-٩
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

المتداولة
١منيحملاا ٢٢٨٧١٠

٦ملوردينا ٦٥٣١٢ ٥١٧

١٥٣٢٥٠أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

١أخرىمدفوعات  ٨٩٢١١٦

٩مجموع الحسابات المتداولة ٩٢٦١٣ ٥٩٣

غير المتداولة
٥٠١٥٣أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

٥٠١٥٣مجموع الحسابات غير المتداولة
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وقد متت الدائمة. شروع املباين مليورو ألف٢٦٥٣ستحقة الدفع للموردين تشمل املبالغ م١-٩
اية العام .تسوية هذا املبلغ بعد 

املسددة دفعة واحدة ملدفوعات املبالغ املدفوعة بالزيادة من اأساسا متثل املدفوعات األخرى ٢-٩
صبة املقررة.مشروع املباين الدائمة بسبب تغيري يف جدول األنيف حصة املقررة لل
وميثل االلتزام جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا فائضًا مدرجًا يف الربنامج الرئيسي ٣-٩

جزء من صايف أصول/ممتلكات الصندوق السادس وموحدًا على صعيد امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه 
.(ز))٢-١انظر املالحظة االستئماين للضحايا وهو بانتظار تقييده حلساب الدول األطراف (

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-١٠
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

المتداولة
٧٩٨٥٤٧االستحقاقاتاملرتبات و 

٥اإلجازات السنوية املرتاكمة ٧٩١٥ ٦٢٢

١أخرى طويلة األجلاستحقاقات ٦٠٥١ ٦٣٤

١ما بعد التعينياستحقاقات ١٢٨١ ٠٧٩

موع الفرعي ٩املتداولةت لالستحقاقاا ٣٢٢٨ ٨٨٢

غير المتداولة
٥استحقاقات أخرى طويلة األجل ٧٤٠٦ ١٧٧

٣١عينياستحقاقات فرتة ما بعد الت ٦٣٢٣٠ ٦١١

موع الفرعي لالستحقاقات غري املتداولة ٣٧ا ٣٧٢٣٦ ٧٨٨

٤٦المجموع ٦٩٤٤٥ ٦٧٠

متداولةعلى استحقاقات الموظفين الااللتزامات المترتبة

وغريها من االستحقاقات، تشمل االلتزامات املتداولة املبالغ املستحقة الدفع عن املرتبات١-١٠
ما بعد واستحقاقات ،حقاقات الطويلة األجلواجلزء املتداول من االست،السنوية املرتاكمةواإلجازات

.التعيني
بلغت االلتزامات املرتتبة ، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف : ةاإلجازات السنوية املرتاكم٢-١٠

ت املبالغ املتصلة وقيد.يوروألف٧٩١٥على اإلجازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة 
.يوروألف١٦٩باعتبارها مصروفاً مقداره يف بيان األداء املايل ٢٠١٥عام لرتاكمة باإلجازات السنوية امل

مات المترتبة على استحقاقات الموظفين غير المتداولةااللتزا

االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل االفرتاضاتفيما يلي ٣-١٠
:التوظيفاألخرى وغريها من استحقاقات فرتة ما بعد 
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معدل اخلصم
٪٢٫٢٠نظام املعاشات التقاعدية للقضاة

٪٢٫٧٠التأمني الصحي يف فرتة ما بعد اخلدمة

٪١٫٦٠منحة العودة إىل الوطن

٪١٫٦٠استحقاقات املوظفني الناشئة عن ترك اخلدمة

٪٠٫٣٥منحة إعادة التوطني واستحقاقات أخرى ناشئة عن ترك اخلدمة بالنسبة للقضاة

٪٠٫٣٥اإلجازة السنوية يف الوطن والزيارة األسرية

٪١٫٦٠وفاة ونقل املتوىفمنح ال

٪٠٫٣٥استحقاقات األرمل أو األرملة

٪٢٫٠٠التضخم الساري

٪١٫٥٠التضخم يف األجور

٪١٫٢٠معدل الزيادة يف األجور الفردية

٪٥٫٠٠اجتاه معدل التكاليف الطبية

٪٢٫٢٠العائد املتوقع من احلق يف االسرتداد

االفتراضات الديمغرافية
موعة العمرية٧يف املائة إىل ٠,٥من ن املوظفنيمعدالت دورا ٪٣٠اخلدمات املؤقتة العامة ،يف املائة حبسب ا ا

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على جداول الوفيات
حتسني املعدل حبسب األجيال (لغري العاملني)التصويبات املتعلقة بالسن

٣+ري ذكور/إناثلفارق العما
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على معدالت اإلعاقة

يف املائة٨٠معدل االشرتاك يف التأمني الصحي

واسُتخدم معدل اخلصم املوافق ملدة  .حتدَّد معدل اخلصم على أساس السندات عالية اجلودة٤-١٠
نظام.كل 

ةالمحدداقاتاالستحقاقاتتامي للقيمة الحالية اللتزاموالرصيد الخييد االفتتاحبين الرصالتوفيق

املوظفونالقضاةبآالف اليورو
نظام

املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

موع ا

كانون ١في ة التزامات االستحقاقاقات المحدد
٢٠١٥٢٣الثاني/ يناير  ٤٢٣٩٢٤١١ ٤١٣٦ ٨٨٦٤٢ ٦٤٦

٥٤٥١٧١١تكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات املوظفني ٣٠٨١ ٤٠٨٣ ٤٣٢

٤٢٢٢٢٩٩٧٥٧٩٨تكاليف الفائدة

٢)٤٧(١٦٣)(أرباح)/خسائر اكتوارية ٣)(٧٥٢)(٣٠١ ١٦٩)

٢)(٩١٨)(١٠)(٤٩٨)(٩٩٢)استحقاقات مدفوعة ٤١٩)

كانون ٣١التزامات االستحقاقات المحددة في 
٢٠١٥٢٣األول/ ديسمبر  ٢٣٥٦٤٦١٠ ٧٠٩٦ ٦٩٩٤١ ٢٨٩
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املوظفونالقضاةبآالف اليورو

نظام
املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
ويلة أخرى ط

األجل

التأمني 
الصحي 

لفرتة ما بعد 
اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل
موع ا

كانون ٣١محددة في الستحقاقات الالتزامات ا
٢٠١٥٢٣األول/ ديسمبر  ٢٣٥٦٤٦١٠ ٧٠٩٦ ٦٩٩٤١ ٢٨٩

١)-(٢٧٩)-(٩٠٥)األرباح و(اخلسائر) االكتوارية الصافية غري املقيدة ١٨٤)

كانون األول/ديسمبر ٣١تزامات في صافي االل
٢٠١٥٢٢ ٣٣٠٦٤٦١٠ ٤٣٠٦ ٦٩٩٤٠ ١٠٥

والرصيد الختامي لحق االسترداديالتوفيق بين الرصيد االفتتاح

املعاشات التقاعدية للقضاةنظام بآالف اليورو
٢٠١٥٢٣كانون الثاني/يناير ١حق االسترداد في  ٤٢٣

٤٢٤العائد املتوقع من حق االسرتداد
(٦٥٢)أرباح/(خسائر) اكتوارية

١مسامهات رب العمل ١٤٧
(٩٩٢)استحقاقات مدفوعة

(١١٥)تكاليف اإلدارة

٢٠١٥٢٣كانون األول/ديسمبر ٣١حق االسترداد في  ٢٣٥

إن معدل العائد املتوقع من حق االسرتداد مكافئ ملعدل اخلصم املستخدم يف حساب القيمة ٥-١٠
.االستحقاق احملدداحلالية اللتزام

المقيدة في بيان األداء الماليالمصروفاتمجموع 

املوظفونالقضاةبآالف اليورو
نظام
املعاشات
التقاعدية

طويلة
األجل

التأمني
الصحي بعد 
اخلدمة

مبالغ
أخرى طويلة 
موعاألجل ا

المصروفات المتعلقة باستحقاقات 
٣١الموظفين عن السنة المنتهية في 

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر 
تكاليف خدمة مبا يف ذلك مسامهات 

٥٤٥١٧١١٣٠٨١٤٠٨٣املوظفني ٤٣٢
٤٢٢٢٢٩٩٧٥٧٩٧تكاليف فائدة

(٤٢٤)---(٤٢٤)عائد متوقع على حق االسرتداد
(٥٥٣)(٧٥٢)٤٧١٥٢-أرباح/(خسائر) اكتوارية

١١٥---١١٥تكاليف إدارية

٦٥٨٢٢٠١المجموع ٧٥٩٧٣١٣ ٣٦٧
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تأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة وأثر التخفيض بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه ٦-١٠
التكاليف الطبية املفرتضة:

موع الكلي لتكلفة اخلدمة املتداولة وعناصر كلفة الفائدة لصايف التكاليف الطبية الدورية (أ) ا
لفرتة ما بعد التوظيف؛

.الطيبالعالج املتعلق بتكاليف اخلدمةتزام االستحقاق املرتاكم لفرتة ما بعد ال(ب)
تكاليف الفائدةتكاليف اخلدمةبآالف اليورو

١٪)٤التخفيض بنقطة مئوية واحدة ( ١٠٥٢٧١

١٪)٥معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة ( ٢٩٧٣٢٤

١٪)٦الزيادة بنقطة مئوية واحدة ( ٥٣٣٣٧٩

ألف ٩٨٩٧بالنسبة للتكاليف الطبية ما مقداره اخلدمةلغ التزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد ب
باعتباره التزام االستحقاقات احملدد دون اخلدمةالتزام االستحقاقات املرتاكمة لفرتة ما بعد . وحيدد يورو

.يف االعتبارأخذ أية افرتاضات تتعلق بالزيادة يف املرتبات
الزيادة بنقطة مئوية واحدة يف معدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتض يسفر عن التزام استحقاقات مرتاكمة و 

ألف يورو.٢٨٦٩لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببلغ
اكمة عدل اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة يسفر عن التزام استحقاقات مرت ملوالتخفيض بنقطة مئوية واحدة 

يورو.ألف ٨٠٠٦لفرتة ما بعد اخلدمة بالنسبة للتكاليف الطبية مببلغ

للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةالصندوق المشترك

مسامهتها شرتك للمعاشات محكمة فيما خيص الصندوق املللااللتزامات املالية تشمل ٧-١٠
يف املائة من األجر الداخل يف ١٥,٨مم املتحدة بنسبة املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لأل

إىل جانب أي يف املائة للمشاركني ٧,٩للمنظمات األعضاء يف الصندوق وحساب املعاش التقاعدي 
من النظام األساسي للصندوق. وال تكون ٢٦حصة من مدفوعات العجز االكتواري مبوجب املادة 

٢٦ذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة مدفوعات هذا العجز مستحقة الدفع إال إ
بعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل هذه املدفوعات استنادا إىل تقدير للعجز االكتواري للصندوق يف 

.تاريخ تقييم الصندوق. ومل تلجأ اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل حني صياغة هذا التقرير إىل هذا احلكم
أن العجز عنكشف٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١قييم االكتواري الذي جرى يف والت٨-١٠

) من األجر الداخل يف حساب ٢٠١١يف املائة يف تقييم عام ١,٨٧يف املائة (٠,٧٢االكتواري البالغ
كانون األول/٣١املعاش التقاعدي مما يعين أن معدل املسامهة النظري الالزم لتحقيق التوازن يف تاريخ 

يف املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، باملقارنة ٢٤,٤٢متثل يف٢٠١٣ديسمرب 
كانون ٣١وستجري عملية التقييم االكتواري املقبلة يف .يف املائة٢٣,٧ملعدل املسامهة الفعلية املتمثل يف 

.٢٠١٦األول/ديسمرب 
ة األصول االكتوارية املمولة إىل االلتزامات ، متثلت نسب٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١يف ٩-١٠

يف املائة يف ١٣٠يف املائة (١٢٧,٥االكتوارية، على افرتاض عدم وجود تسويات مقبلة للمعاشات، يف 
) حني ٢٠١١املائة يف تقييم عام يف٨٦,٢يف املائة (٩١,٢وبلغت النسبة املمولة.)٢٠١١تقييم عام 

.لتسويات املعاش التقاعديُأخذ يف االعتبار النظام احلايل
إىل أن ليس هناك، ويف أعقاب تقييم الكفاية االكتوارية للصندوق، انتهى املستشار االكتواري ١٠-١٠

من نظام ٢٦، لزوم للمدفوعات التعويضية مبقتضى املادة ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب ٣١اعتبارا من
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القيمة االكتوارية لكافة االلتزامات املرتاكمة يف إطار الصندوق حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت
لألصول هي األخرى القيمة االكتوارية لكافة باإلضافة إىل ذلك جتاوزت القيمة السوقية و .الصندوق

.االلتزامات املرتاكمة حىت التاريخ الذي جرى فيه التقييم
املرتبطة باملوظفني احلاليني والسابقني يف وتعّرض اخلطة املنظمات املشاركة للمخاطر االكتوارية١١-١٠

أي أساس متسق وموثوق به لتخصيص االلتزام وختطيط األصول املنظمات األخرى، مما ينتج عنه انعدام 
مث إن احملكمة فضًال عن املنظمات املشاركة األخرى ليست اخلظة.على حنو يشمل املنظمات املشاركة يف 
وأداء اخلطة مبا يكفي من املوثوقية ألغراض يما يتعلق بالوضع املايليف وضع يسمح هلا بتحديد قسطها ف

.احملاسبة وُعومل هذا املخطط كما لو كان خمطط مسامهة حمددة
املدفوعة لصندوق املعاشات التقاعدية املشرتك ت ااالشرتاك، بلغ جمموع ٢٠١٥وخالل عام ١٢-١٠

ألف يورو.٠٩٣٢٠ملوظفي األمم املتحدة 

التي تحدث أثناء الخدمةاإلصابات

أبرمت احملكمة اتفاقًا مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث أثناء اخلدمة واليت ١٣-١٠
قسط التأمني، احملسوب و .يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون

املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة مئوية مماثلة فيما خيص من األجر الداخل يف حسابباعتباره نسبة مئوية 
وينعكس ذلك يف احلسابات ،تتحمله ميزانية احملكمة،القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني

هذا ألغراض ٢٠١٥عام يت سددت يفالتأمني الوبلغ جمموع أقساط .اليت تتم يف إطار املصروفات
و.ألف يور ٢٥٩١التأمني 

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

حيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا بفوائد واستحقاقات وفقًا للنظام ١٤-١٠
على أساس الفوائد هذه تقدم هلم و .احملكمةيموظفاستحقاقات و فوائد األساسي للموظفني تتفق مع 

لالستحقاقات الطويلة اكتواري منفصل دي القيام بتقييم اموظفي احملكمة وال يُرى أن من مع مشرتك 
تقدراليت احملكمة التزاماتاملتعلقة باألمانة واملدرجة يف التعينيستحقاقات فرتة ما بعد الاألجل وكذلك 

.يوروألف١٥٩مببلغ 
،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١األمانة يف يوظفستحقة ملاإلجازات السنوية املقيمة ترد و ١٥-١٠

.يوروألف ٤٩تبلغ فيمتها يف االلتزامات املتعلقة باحملكمة و ، أساس جمّمععلى املقدمة هي أيضا 

المضيفةةالقرض المقدم من الدول-١١
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

-٨٩١القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول

٧٧القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول ١٢٠٨٤ ٦٠٧

٠١١٧٨٨٤المجموع ٦٠٧

. وينطبق سعر يقّيد القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد١-١١
جمموعة من املسحوبات من املبلغ اإلمجايل املتاح. وعند االنتهاء من تشييد املباين الفائدة السائد على كل 

الدولة التقديرية املقدمة من اإلعانة بعد خصم ) ١٥(البندحلسابية للدخلاقيمة سجلت الالدائمة 
(أ).٧٤-٢ألف يورو)، على النحو املبني يف البند ١٧,٩٦٣املضيفة (
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وسيبدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف تاريخ انقضاء االتفاق احلايل أو املقبل الذي أبرمته ٢-١١
ا دفعة مل تسدد اليت طراف األوستدفع الدول .احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتة اشرتاكات واحدة اشرتاكا

القرض:االستحقاقات املقبلة لتسديد ويوّضح اجلدول التايل .ديد القرضسنوية لتس

٣أكثر منسنوات٣-١أقل من سنةبآالف اليورو
موعسنوات ا

٢قرض الدولة املضيفة ١٨٦١٠ ٥٠٧١٠٢ ٣٩١١١٥ ٠٨٤

ة والمصروفات المستحقةاإليرادات المؤجل-١٢
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٢٨٠٣٥٥اسبقاالشرتاكات املقررة الواردة م

١٦-املسامهات املؤجلة يف مشروع املباين الدائمة ٩٠٠

-٨٠٥التربعات املؤجلة

١٣املصروفات املستحقة ٧٩٥٥ ٥١٧

٢الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة ١٨٦١ ٠٦٠

١٧عالمجمو  ٠٦٦٢٣ ٨٣٢

يورو من الدول األطراف ألف ٢٨٠مبلغاحملكمة تتلق: مسبقاً لواردة ااملقررة االشرتاكات ١-١٢
.املقبلةللفرتة املاليةاإليرادات املؤجلة وستدرج يف 

، اليت ٢٠١٦لتمويل اجيار املباين املؤقتة يف عام إسهام الدولة املضيفة متثل املؤجلةالتربعات ٢-١٢
. ٢٠١٦تهي عقود إجيارها يف عام تن

المخصصات-١٣
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٢٥١٤٧١خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

١٣١٢٨املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

اء اخلدمة ١١٧٤٧٣املخصصات املتعلقة مبستحقات ا

اء املبكر إلجيار املقر ١املخصصات املتعلقة باإل ٧٥٦١ ٧٥٦

٢المجموع ٢٥٥٢ ٧٢٨

تغييرات في المخصصاتال

بآالف اليورو

خمصصات القضايا 
املطروحة على 

احملكمة اإلدارية 
ملنظمة العمل 

الدولية

املخصصات 
املتعلقة 

بااللتزامات 
الضريبية 
للواليات 

املتحدة

املخصصات 
قة املتعل

باستحقاقات 
هاء اخلدمةنتإ

اء املبكر  اإل
موعلإلجيار ا

كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف 
٤٧١٢٨٤٧٣١(معاد)٢٠١٥ ٧٥٦٢ ٧٢٨
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(٤٩٨)-(٤٧٣)(١٦)(٩)التخفيض املرتتب على التسديد

االخنفاض املرتتب على حاالت 
(٢١٥)--(٤)(٢١١)النقص

كانون٣١المخصصات في 
٢٠١٥٢٥١١٣١١١٧١األول/ ديسمبر  ٧٥٦٢ ٢٥٥

اية عام خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية١-١٣ ، ٢٠١٥: يف 
باحملكمة أو بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني سابقني

زالت هناك قضايا وما.يوروألف٢٥١عه و ا جمموُخصص لسبع قضايا مة.قضي١٧موظفني حاليني 
ا أو اعترب احتمال ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف أخرى  مل يفصح عن االلتزامات احملتملة املتعلقة 

أن تؤدي إىل تدفق للموارد مستبعدا.
: بناء على املمارسة واملبادئ تزامات الضريبية للواليات املتحدةاملخصصات املتعلقة باالل٢-١٣

يُعفى مجيع ،ملنظمة العمل الدوليةاألساسية للخدمة املدنية الدولية واألحكام الصادرة من احملكمة اإلدارية 
ويتمثل . املوظفني باحملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة

من دافعي الضرائب بالنسبة لثمانية ٢٠١٥عام يفيورو ألف١٣١تحقاق الضرييب احملسوب يف االس
.هذه الفرتةالتابعني للواليات املتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف مرتبات للمحكمة خالل 

تعرض قلم احملكمة لعملية استعراض واعادة : اء اخلدمةاملتعلقة باسحقاقات اخصصاتامل٣-١٣
اء خدمةت هذه العملية أسفر املراجعة و مبوجب مشروع م شاملةتنظي بعض املوظفني باحملكمة عن ا

يورو التكاليف التقديرية املتوقع ألف ١١٧ومتثل املخصصات البالغة .اخلدمةنهاية لتسويات مبوجب 
اشياليت إلغاء الوظائف تكبدها بصدد املوظفني الذين يتقرر  اية موافقتهتوقع يالذين و غلو م على تسوية 

اخلدمة.
اء املبكر إلجيار املقر٤-١٣ مقر احملكمة إىل املباين الدائمة اجلديدة انتقل: املخصصات املتعلقة باإل
اء االتفاقات املعقودة بشأن .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب يف   ٣١املباين املؤقتة قبل وال ميكن إ

يورو ألف ٧٥٦١قدرهااملخصصات البالغتعكس و .٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠و٢٠١٦آذار/مارس 
.هذه املبايناحملكمة فيهاتشغلاليت لن الفرتة ستحق عن اإلجيار امل

حقوق الملكيةاألصول/صافي -١٤
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

عام
٥صندوق الطوارئ ٧٩١٧ ٥٠٠

١صندوق رأس املال العامل ٦١٦٧ ٤٠٦

الصناديق العامة

٦ديق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيصنا ٣٩٥١١ ٢٢٧

٢)٩٥/(العجز) النقديئضالفا ٢٦٩)

)٦صناديق عامة أخرى ٧)(٥٢٥ ٩٤٨)

٧جمموع األرصدة العامة  ٣٧٢١٥ ٩١٦
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أرصدة مالية أخرى
١١٨مشروع املباين الدائمة ٥٨٣٦٥ ٣٥٦

١الصناديق االستئمانية  ٥١٩١ ٠١٦

موع أرصدة الصناديق األخرىجم
١٢٧المجموع ٤٧٤٨٢ ٢٨٨

املاليتني ف يورو، الذي ميثل الفائض النقدي للفرتتني أل١٦٩٩مبلغ ُرصد: صندوق الطوارئ١-١٤
.ICC-ASP/ICC/Resللقرار وفقا إلنشاء صندوق الطوارئ،٢٠٠٣و٢٠٠٢ 4(b).يف وقت الحق وجرى
ألف يورو ٧٠٩١حب مبلغ سُ ،٢٠١٥ويف عام ماليني يورو. ٧إىل وق الطوارئمستوى صندختفيض 

ميزانية اعتمادات على ٢٠١٥من صندوق الطوارئ، وميثل هذا املبلغ الزيادة يف النفقات املتكبدة يف عام 
الصندوق العام.

وق رأس املال صند،ICC-ASP/13/Res.1، بقرارها اجلمعية: أنشأت صندوق رأس املال العامل٢-١٤
ألف ٤٠٦٧مببلغ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١العامل للفرتة املالية من 

ألف يورو ٧٩٠٥، سحب مبلغ ٢٠١٥.  ويف عام أي بنفس املستوى مقارنة بالفرتة املالية السابقة،يورو
اية عام السيولة املؤقتة واجهة مشاكل من صندوق رأس املال العامل مل ، إىل حني استالم ٢٠١٥يف 

االشرتكات املقررة. 
٢٠١٥ألف يورو يف عام ٨٣٢٤مبقدار قل : ت املوظفنياصندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاق٣-١٤

عملية مراجعة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة.جزء من تكاليف و لتمويل استحقاقات املوظفني 

٩٥(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥متويل االشرتاكات املقررة لعام بعد الفائض النقديبلغ٤-١٤
ألف يورو (اجلدول اخلامس).

اإليرادات-١٥

٢٠١٥٢٠١٤املالحظةبآالف اليورو

االشتراكات المقررة
١١٢٥-١٥للميزانية الربناجمية ٨٥٠١١٧ ١٢٠

٤١ملشروع املباين الدائمة ٣٦٥٣٥ ٥٤٩

(١٧٠)(٩٦)ات الديون املشكوك يف حتصيلهاالتغيري يف خمصص

موع الفرعي لالشرتاكات املقررة ̃₫ا ₫₫

التبرعات
٢٢-١٥للميزانية الربناجمية ٨٣٤٣ ٠٠٠

١للصناديق االستئمانية ٤٠٩٩٨٥

موع الفرعي للتربعات ₫ا ̃

اإليرادات المالية
٣١٧٩٢٦٨-١٥ائدةإيرادات الف

موع الفرعي لإليرادات املالية ₫ا
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إيرادات أخرى
٤٢١-١٥إسهام الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة ٤٦٣-

٤٨٩٢نوعةتإيرادات أخرى م ٤٦٨

موع الفرعي إليرادات أخرى ٢١ا ٩٥٢٢ ٤٦٨

١٩٣المجموع ٤٩٣١٥٩ ٢٢٠

على ،ICC-ASP/13/Res.1يف قرارها ، : وافقت مجعية الدول األطرافاكات املقررةاالشرت ١-١٥
لفرتة املالية املمتدة من ايفتمويل خمصصات احملكمة ألف يورو ل٦٦٦١٣٠اعتمادات يبلغ جمموعها 

الشرتاكات لألف يورو٨١٦١منها مبلغ،٢٠١٥كانون األول/ ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١
ألف يورو ٠٠٠٣مبقدار متت بعد ذلك تسوية هذا املبلغ . و الصندوق االستئماين للضحاياتعلقة بأمانةامل

الفائض منمن إجيارات املباين املؤقتة. ومت متويل االشرتاكات املقررة جزئيا يف الدولة املضيفة نتيجة إلسهام 
.                  ICC-ASP/13/Res.1القرارا ملا جاء يف قألف يورو طب٠٦٨٢البالغ قدره ٢٠١٤ام ع

الدولة املضيفة نميزانية الربناجمية تربعًا ملل: متثل إيرادات التربعات ميزانية الربناجميةلالتربعات ل٢-١٥
.تكاليف املباين املؤقتةل

احلسابات املصرفية للمحكمة من يورو ألف ١٥٧قدرها يبلغ : متثل فوائد إيرادات الفائدة٣-١٥
مصدره وما تبقى من إيرادات الفائدة طوارئ.وصندوق ال،وصندوق رأس املال العامل،صندوق العاملل

.لصناديق االستئمانيةااملتعلقة مبشروع املباين الدائمة و موال األ
ميثل إسهام الدولة املضيفة مبلغ : اإليرادات من إسهام الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة٤-١٥

القرض مبوجب االتفاق واخلصم الذي بني ختفيض الناشئة يني يورو لسد الفجوة املالية املقدرة مال٣,٥
ا دفعة واحدةسددينطبق على الدول اليت ت املقدر لتسديد بلغ بني املو (ICC-ASP/14/Res.5)اشرتاكا

أ).(٧٤-٢على النحو املبني يف البند يورو، ٩٦٣١٧البالغ قدره قرض الدولة املضيفة 

المساهمات العينية

، وظفت احملكمة عددًا من األشخاص العاملني بال مقابل ملدة قصرية األجل ٢٠١٥يف عام ٥-١٥
.يوروألف ٤٥١١تبلغ قيمتها وميثل عملهم خدمات عينية 

الموظفيناستحقاقات متعلقة بالمصروفات ال-١٦
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٢مرتبات القضاة ٩٧١٣ ١٣١

١مستحقات وبدالت القضاة ٥٥٣١ ١٤٨

٤٤مرتبات املوظفني ٣٢٩٤٣ ٣٥٣

٢٥مستحقات وبدالت املوظفني ٠٧٦٢٠ ٥٩٧

٢٥مساعدة مؤقتة وخرباء استشاريون ٣٣٤١٨ ٢٣٦

٩٩المجموع ٢٦٣٨٦ ٤٦٥

.أثناء الفرتة املاليةمدفوعات جماملة احملكمة قدم تمل و ١-١٦
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٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٣٢٢٩الضيافة

٦السفر ٦٥١٥ ٨٠٣

٦المجموع ٦٨٣٥ ٨٣٢

المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية-١٨
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٦٦٦٥٤٧اإلعالم

١الرتمجات اخلارجية ٠٣١٨٢٦

٧٦١٧٤٢التدريب

٦خدمات تعاقدية أخرى ٦٠١٢ ٢٩٨

٩المجموع ٠٥٩٤ ٤١٣

بأتعاب المحامينالمتعلقة مصروفات ال-١٩

٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٤حمامي الدفاع ٧٦١٣ ٧٣٢

١حمامي الضحايا ٠١٦١ ٥٥١

٥المجموع ٧٧٧٥ ٢٨٣

النفقات التشغيلية-٢٠

٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٨اإلجيارات واملنافع العامة والصيانة ٩٩٤١٠ ٠٠٠

٢االتصاالت وصيانة الربامج ٨١٧٢ ٦٧٣

٢نفقات تتعلق بالشهود ٨٨٩٢ ٥٩١

٢نفقات تشغيلية أخرى ٣٥٧١ ٨٤٢

١٧المجموع ٠٥٧١٧ ١٠٦

النفقات المتعلقة باللوازم والمواد-٢١
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٣٨٥٣٦٩لوازم مكتبية

١٤٠٢٠٣كتب وجمالت واشرتاكات

٥٣٤٢٨٦خرىلوازم أ

١مشرتيات أصول منخفضة القيمة ٢٨٧٤٥٠

٢المجموع ٣٤٦١ ٣٠٨



ICC-ASP/15/20

20-A-111116509

IC
C
-A
SP/10/20

ومعدات تكنولوجيا املعلومات ،األثاث والتجهيزاتمنخفضة القيمةمشرتيات األصول تشمل ١-٢١
.تهارمسلتتم ، وال يوروألفوأصول أخرى تقل قيمتها عن ،واالتصال

يمةهبوط القيمة واالستهالك وفقد الق-٢٢
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٢هبوط القيمة ٨٩٤٩٢٦

٤١٤٣٧٤االستهالك

٦١-قيمة الفقد 

٣المجموع ٣٠٨١ ٣٦١

خسائر لفقدان القيمة. ٢٠١٥مل تتكبد احملكمة يف عام ١-٢٢

ماليةالمصروفات ال-٢٣
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٥٨٤٩رسوم مصرفية

٧٧٧٣صرف العمالتخسائر مرتبطة بصايف أسعار

٢قرض الدولة املضيفةتعلقة بالفائدة امل ٨٦١٥١٨

٢المجموع ٩٩٦٦٤٠

يورو على أساس سعر ألف٨٦١٢قيدت الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها ١-٢٣
يورو.ألف١٨٦٢ما يبلغ قدره  ٢٠١٥عام لالفوائد االمسية املرتاكمة . وبلغت الساريالفائدة 

بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية-٢٤
على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان احملكمةجيري إعداد ميزانية ١-٢٤

احملاسبة على التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها باالستناد إىل
أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) يُعد 

باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.
اليت ال تُعد من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت ٢٤ووفقًا ملقتضيات املعيار ٢-٢٤

فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقارن 
مع امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو 

ات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضاً اختالف
املالية وامليزانية.

وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن ٣-٢٤
أعاله.١-٢٤، على النحو املذكور يف الفقرة األساس احملاسيب

ا ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندم٤-٢٤
البيانات املالية. وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة 

مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
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دوق االستئماين للضحايا لصناتتضمن أمانة امليزانية ألن وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات ٥-٢٤
من ناحية أخرى، و املالية. أعدت له البيانات يذلاوهي ليست جزءا من الكيان )(ز)٢-١املالحظة (

وقطاعات )٧٧-٢املالحظ شروع املباين الدائمة (املتعلقة مبصناديق الال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية 
.األخرى بذلكالبيانات املالية تقوم يف حني) ٧٦-٢املالحظة الصناديق االستئمانية (

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة ٦-٢٤
لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس ٧-٢٤
واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة 

:٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
موعالتمويلاالستثمارالتشغيلبآالف اليورو ا

إلىالمبالغ الفعلية المستندة 
٤أساس مماثل (البيان الخامس) ٤--٧٣٧ ٧٣٧

١٤)اختالفات األساس ٢)(٦٦٣ ١٧)-(٣٤٢ ٠٠٥)

٢)١٦٥-اختالفات العرض ١)(٠٥٨ ٨٩٣)

٢٧اختالفات الكيان ٥٦)٨٢٢ ٩(٩٤٧ ١٩)٦٢٢ ٥٠٣)

المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية 
١٧(البيان الرابع) ٥٩)٨٩٦ ٧(١٢٤ ٣٣)٥٦٤ ٦٦٤)

وتُعرض االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة ٨-٢٤
األخرى صروفاتيرادات واملاالوتعرض . كاختالفات متعلقة باألساسواالستثمار والتمويلالتشغيل

باملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات اليت ال تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية املتصلة بالصناديق 
حتت بند االختالفات املتعلقة االستئماين للضحايا ة أمانة الصندوقشطال تدرج أنمتعلقة بالعرض. و 

ولكن تدرج يف عملية امليزانية. وتدرج البيانات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق بالكيانات
نها ليست جزءا من املبالغ الفعلية املقارنة.  االستئمانية يف البيانات املالية ولك

شرح ٢٠١٥ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-٢٤
لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

قطاعياإلبالغ ال-٢٥
٢٠١٥ون األول/ديسمبر كان٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

عامبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

الصناديق 
موعاملشرتكة ا

األصول
األصول المتداولة

١٣النقدية وما يف حكمها ٧٩٥٢ ١٥٣٧ ٢٣-٠٧٨ ٠٢٦

احلسابات املستحقة القبض
٢٠(معامالت غري تبادلية) ٢٠--٣٨٠١٣٠ ٥١٠

٢حسابات أخرى مستحقة القبض ٨٩٢٧١ ١)٠٦٢ ٢(٥٣٩ ٤٢٢
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عامبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

الصناديق 
موعاملشرتكة ا

مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة
٢أخرى ٢--٣٣٤٢٦ ٣٦٠

٣٩جمموع األصول املتداولة ٤٠١٢ ٣١٦٨ ١)١٤٠ ٤٨(٥٣٩ ٣١٨

صول غير متداولةاأل
٢املمتلكات واملنشآت واملعدات ٢٠٦-٠٣٧ ٢٠٨-٥٣٣ ٥٧٠

١األصول غري امللموسة ١-٦٣-٢٩٠ ٣٥٣

٢٣حق االسرتداد ٢٣---٢٣٥ ٢٣٥

٢٦جمموع األصول غري املتداولة ٢٠٦-٥٦٢ ٢٣٣-٥٩٦ ١٥٨

)₫مجموع األصول ̃ ₫)

الخصوم
المتداولةالخصوم

٤حسابات مستحقة الدفع ٧٨٢٦١٢٦ ١)٠٧١ ٩(٥٣٩ ٩٢٦

٩استحقاقات املوظفني ٩-٣٠٤٩٩ ٣٢٢

٨٩١-٨٩١--قرض الدولة املضيفة

٤ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٢٨١٧٦١٢ ٠٦٦١٧-٠٦٢

٢املخصصات ٢---٢٥٥ ٢٥٥

٢١املتداولةاخلصومجمموع  ١٦٩٧٩٧١٩ ١)٠٣٣ ٣٩(٥٣٩ ٤٦٠

غير متداولةالخصوم 
٥٠---٥٠حسابات مستحقة الدفع

٣٦استحقاقات املوظفني ٣٦---٧٨٨ ٧٨٨

١٢٠٧٧-١٢٠٧٧--قرض الدولة املضيفة

-----املخصصات

٥٤٢١١٤-٧٧-غري املتداولةاخلصومجمموع ا

)٥٩١٥٨٧٩٧١٥٣٩٦خصوممجموع ال ٥٣٩١ )٠٠٢١٥٤

لملكيةصافي األصول/حقوق ا
٧٩١٥---٧٩١٥صندوق الطوارئ

٦١٦١---٦١٦١صندوق رأس املال العامل

٠٦٧١٢٠-٥١٩١٥٨٣١١٨)٣٥(أرصدة صناديق أخرى

٤٧٤١٢٧-٣٧٢٧٥١٩١٥٨٣١١٨جمموع صايف األصول/املمتلكات

مجموع الخصوم وصافي االصول/
)٩٦٣٦٥٣١٦٢٧٣٦٢١٤حقوق الملكية ٥٣٩١ )٤٧٦٢٨١
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عامبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

الصناديق 
موعاملشرتكة ا

األصول
األصول المتداولة

٢٨النقدية وما يف حكمها ٠١٦١ ٢٩٤٢٧ ٥٦-٣٨٣ ٦٩٣

احلسابات املستحقة القبض
١٤(معامالت غري تبادلية) ١٤-٣٥٢١٣٠٩ ٤٩١

١حسابات أخرى مستحقة القبض ١(٥٤٦)٣٧٥-٣٤٦ ١٧٥

مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة
٢أخرى ٢-١٢٣١٦٤ ١٤٣

٤٥جمموع األصول املتداولة ٨٣٧١ ٤٤٠٢٧ ٧٤(٥٤٦)٧٧١ ٥٠٢

أصول غير متداولة
١املمتلكات واملنشآت واملعدات ١٥١-٩٩٣ ١٥٣-٦٢٧ ٦٢٠

١األصول غري امللموسة ١---٣٢٦ ٣٢٦

٢٣حق االسرتداد ٢٣---٤٢٣ ٤٢٣

٢٦جمموع األصول غري املتداولة ١٥١-٧٤٢ ١٧٨-٦٢٧ ٣٦٩

٧٢مجموع األصول ٥٧٩١ ٤٤٠١٧٩ ٢٥٢(٥٤٦)٣٩٨ ٨٧١

الخصوم
المتداولةالخصوم

٥لدفعحسابات مستحقة ا ٢٧٠٤١٣٨ ١٣(٥٤٦)٤٥٦ ٥٩٣

٨استحقاقات املوظفني ٨--٨٧١١١ ٨٨٢

٢٠-٨٥٣٢ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٢٣-٩٧٩ ٨٣٢

٩٧٢---٩٧٢املخصصات

١٧املتداولةجمموع اخلصوم ٩٦٦٤٢٤٢٩ ٤٧(٥٤٦)٤٣٥ ٢٧٩

اولةمتدالغير لخصوما
١٥٣---١٥٣حسابات مستحقة الدفع

٣٦استحقاقات املوظفني ٣٦---٧٨٨ ٧٨٨

٨٤--قرض الدولة املضيفة ٨٤-٦٠٧ ٦٠٧

١املخصصات ١---٧٥٦ ٧٥٦

٣٨غري املتداولةجمموع اخلصوم ٨٤-٦٩٧ ١٢٣-٦٠٧ ٣٠٤

٥٦الخصوممجموع  ٦٦٣٤٢٤١١٤ ١٧٠(٥٤٦)٠٤٢ ٥٨٣

افي األصول/حقوق الملكيةص
٧صندوق الطوارئ ٧---٥٠٠ ٥٠٠

٧صندوق رأس املال العامل ٧---٤٠٦ ٤٠٦

١أرصدة صناديق أخرى ٠١٠٠١٦١٦٥ ٦٧-٣٥٦ ٣٨٢

١٥جمموع صايف األصول/حقوق امللكية ٩١٦٠١٦١٦٥ ٨٢-٣٥٦ ٢٨٨

مجموع الخصوم وصافي األصول/
٧٢حقوق الملكية ٥٧٩٤٤٠١١٧٩ ٢٥٢(٥٤٦)٣٩٨ ٨٧١
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عامبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

صندوق مشروع 
املباين الدائمة

الصناديق 
موعاملشرتكة ا

اإليرادات
١٢٤االشرتاكات املقررة ٤٢-٦٨٥ ١٦٧-٤٣٤ ١١٩

٢التربعات ٨٣١١ ٤-٤٠٠١٢ ٢٤٣

١٧٩-١٥٧٣١٩اإليرادات املالية

٢١-٥٤٢إيرادات أخرى ٢١(٥٣)٤٦٣ ٩٥٢

١٢٨جمموع اإليرادات ٢١٥١ ٤٠٣٦٣ ١٩٣(٥٣)٩٢٨ ٤٩٣

المصروفات
٩٨املصروفات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ٩٩-٨٠٩١٥٧٢٩٧ ٢٦٣

٦السفر والضيافة ٦--٤١٩٢٦٤ ٦٨٣

٤اخلدمات التعاقدية ٧٨١١٦٧٤ ٩-١١١ ٠٥٩

٥احملامنيتعاب ا ٥---٧٧٧ ٧٧٧

١٦النفقات التشغيلية ١٧(٥٣)٣٥٥٢٩٨٤٥٧ ٠٥٧

١اللوازم واملواد ٢-٤٠٥٢٩٣٩ ٣٤٦

١االستهالك وهبوط القيمة ٢-٣٠٠ ٣-٠٠٨ ٣٠٨

١٠٥٢٢املصروفات املالية ٢-٨٨٩ ٩٩٦

١٣٤جمموع املصروفات ٩٥١٨٩٠١٠ ١٤٦(٥٣)٧٠١ ٤٨٩

٦)الفترة/(عجز) فيضفائ ٥١٣٥٣(٧٣٦ ٤٧-٢٢٧ ٠٠٤

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

عامبآالف اليورو
الصناديق 

ئمانيةاالست
مشروع صندوق

املباين الدائمة
الصناديق 

موعاملشرتكة ا
اإليرادات

١١٦االشرتاكات املقررة ٣٥-٨٤٠ ١٥٢-٦٥٩ ٤٩٩

٣التربعات ٣--٠٠٠٩٨٥ ٩٨٥

٢٦٨-٢٤١١٠١٧اإليرادات املالية

٢إيرادات أخرى ٢(٦٥)--٥٣٣ ٤٦٨

١٢٢جمموع اإليرادات ٦١٤٩٩٥٣٥ ١٥٩(٦٥)٦٧٦ ٢٢٠

المصروفات
٨٦استحقاقات املوظفنياملصروفات املرتتبة على  ٨٦--٢٩٩١٦٦ ٤٦٥

٥السفر والضيافة ٥--٣٩٣٤٣٩ ٨٣٢

٤اخلدمات التعاقدية ٤-٠٧٢٢١٧١٢٤ ٤١٣

٥احملامنيتعاب ا ٥---٢٨٣ ٢٨٣

١٧النفقات التشغيلية ١٧(٦٥)-٠٤٠١٣١ ١٠٦

١لوازم واملوادال ١-٢٨-٢٨٠ ٣٠٨
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عامبآالف اليورو
الصناديق 

ئمانيةاالست
مشروع صندوق

املباين الدائمة
الصناديق 

موعاملشرتكة ا
١االستهالك وهبوط القيمة ١-٤-٣٥٧ ٣٦١

٦٤٠-١٢١١٥١٨املصروفات املالية

١٢٠جمموع املصروفات ١٢٢(٦٥)٨٤٥٩٥٤٦٧٤ ٤٠٨

١الفترةفي ض/(عجز) فائ ٧٦٩٤١٣٥ ٣٦-٠٠٢ ٨١٢

االلتزامات-٢٦
تشغيليةاليجار اإلعقود 

بوصفها واملقيدة ألف يورو٢٢٢٧ها البالغ قدر جيار اإلالتشغيلية مدفوعات تكاليف التشمل ١-٢٦
أو تتلق أي احملكمة ومل جتر .الدنياجياراإلمدفوعات يتضمن هذا املبلغ و . خالل العامنفقات تشغيلية 

تعلقة ببناية ومعظم اتفاقات اإلجيار، فيما عدا االتفاقات امل. إجيار طارئمدفوعات إجيار من الباطن أو 
يف إطار املدرجة وجمموع مدفوعات اإلجيار الدنيا املقبلة .املقر، ُتربم ملدة سنة تقوميية وهي قابلة لإللغاء

:كما يليلإللغاءقابلة التشغيلية غري الجيارات اإل

موعسنوات٥-١يف غضون سنةبآالف اليورو ا
٧٥٣١-٢٠١٥٧٥٣١كانون األول/ديسمرب ٣١

زاماتااللت

ممتلكات نتيجة لشراء التزامات تعاقدية ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف للمحكمة مل تكن ٢-٢٦
مل يتم استالمها.ومعدات مت التعاقد عليها و 

اللتزامات المحتملةا-٢٧
اية عام ١-٢٧ نظمة العمل ملمن املوظفني بشكاوى إىل احملكمة اإلدارية انية، تقدم مث٢٠١٥يف 
وليس من املتوقع أن حيدث تدفق خارجي للموارد االقتصادية .يورومليون ٢,٢ية قيمتها اإلمجالية الدول

.نتيجة هلذه الشكاوى

ات الصلةذطراف اإلفصاح عن معلومات بشأن األ-٢٨
،واملسجِّلاحملكمة، ورئيس ديوانه، رئيس همالذين مت حتديدهماملوظفون اإلداريون الرئيسيون ١-٢٨
.واملديرون،ونائب املدعي العامة،العامةدعيوامل

موع الكلي للمرتبات اليت ت٢-٢٨ ،الرئيسيني صايف املرتباتموظفني اإلداريني للقدمويشمل ا
صاحب نصيبو ،وإعانات اإلجيار،واالستحقاقات واملخصصات وغري ذلك من املنح،وتسويات املقر

.سامهات املقدمة يف جمال التأمني الصحيوامل،التقاعدياتاملعاشنظام العمل يف 
اية السنة هي كاآليت:٣-٢٨ واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف 

املقبوضاتاألجور الكليةعدد األشخاصبآالف اليورو
١٣٢اإلداريون الرئيسيوناملوظفون  ٤٨٧٤٧



ICC-ASP/15/20

20-A-111116515

IC
C
-A
SP/10/20

اخلدمة انتهاء استحقاقات ما بعد كذلك احلصول على إلداريني الرئيسينيلمديرين اوحيق ل٤-٢٨
اية السنة وبلغت ا.طويلة األجلواستحقاقات أخرى  :ما يلياللتزامات املستحقة يف 

اإلجازات بآالف اليورو
السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
طويلة األجل

استحقاقات ما بعد
موعاخلدمةانتهاء ا

٢٠٦١٢١٢١٩متداولةاستحقاقات 

٣٤٩٨٨٦٢٣٥١-متداولةاستحقاقات غري 

٢٠٦٣٦١٨٨٧٤٥٤١المجموع

ICC-ASP/1/Resيف قرارها و ٥-٢٨ ضحايا ية الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل ، أنشأت اجلمع6
هم.احملكمة وأسر اليت تدخل يف اختصاص اجلرائم 

مسجِّل احملكمة توىلقررت أن يو للصندوق جملس إدارةمبقتضى هذا القرار أنشأت اجلمعية و ٦-٢٨
حلسن سري عمل جملس اإلدارة يف قيامه مبهمته ويشارك أيضا يف مساعدة تقدمي ما يلزم من يةمسؤول

جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية. 
ألف يورو ألمانة ٨١٦١خمصصات يبلغ قدرها على اجلمعية وافقت ،٢٠١٥ويف عام ٧-٢٨

لس وتقدم الصندوق دير اين للضحايا اليت تالصندوق االستئم إدارة الصندوق الدعم اإلداري 
البالغ املبلغ الذي مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة وأدرج .اجتماعاتهو 

.لدول األطرافيورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين للضحايا ورصيدًا دائنًا لألف٢٠٣قدره 
مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات ،للصندوق االستئماين للضحاياخمتلفة توفر احملكمة خدمات و 

.واخلدمات اإلدارية جماناً 

والممتلكاتبالغ قيد التحصيل والمالمتصلة بالنقدخسائر الشطب -٢٩
عاله، شطب ما أ٧على النحو الوارد يف البند ٢٠١٥باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٢٩

للتحصيل.يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري قابلة ٠٠٠٣جمموعه  

واقعة بعد تاريخ اإلبالغالحداث األ-٣٠
بإصدارها  تطرأ أحداث جوهرية، مؤاتية أو غري مؤاتية، بني تاريخ البيانات املالية وتاريخ اإلذن مل١-٣٠

جوهرياً.كان ميكن أن تؤثر على تلك البيانات تأثرياً 
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١الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
االشرتاكات

املقررة
إئتمانات من 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤
املبالغموعجم

الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٦
٢٠١٥السنوات السابقة

٩---أفغانستان ٩-٩٦٥ ٩٦٥---
١٩---ألبانيا ١٩-٨٥٨ ٨١٣٤٥٤٥-
١٥---أندورا ١٥-٨٢٩ ٨٢٩---

٣أنتيغوا وبربودا ٣-٧٩٨ ٧٩٨٤ ٤--٠١٨ ٠١٨٧ ٨١٦-
٨١٣األرجنتني ٥٥٧٨١٣ ٨٥٨-٥٥٧ ٨٥٨--٢١٤ ٢١٤٨٥٨ ٢١٤-

٤---أسرتاليا ١٠٦ ٧٠٧١٤ ١٨٧٤ ٠٩٢ ٨--٥٢٠
١---النمسا ٥٩٩ ١-٦٦٠ ٥٩٩ ٦٦٠---

١٢---بنغالديش ١٢-٦١٤ ٦١٤---
١٥---بربادوس ٩٨٤٢٧٤١٥ ٧١٠---
٢---بلجيكا ٠٠٠ ٢-٥٢١ ٠٠٠ ٥٢١---

٢---زبلي ٢-٠١٨ ٠١٨---
١٥بنن ١٥-٥٣٠ ٥٣٠٦ ٦--٠٥٤ ٠٥٤٢١ ٥٨٤-

١٧---بوليفيا ١٧-٨٩٥ ٨٩٥---
٣٣---البوسنة واهلرسك ٣٣-٨٩٩ ٨٩٩---

٣٢---بوتسوانا ٣٢-٠٦٤ ٠٦٤---

١٠الربازيل ٧٦١ ٢٣٠٥ ٢٢٩ ٣٤١٥ ٥٣١ ٨٨٩٥ ٨٨١ ٥--٤٨٢ ٨٨١ ٤٨٢١١ ٤١٣ ٣٧١-
٩٤---بلغاريا ٢٢٤١ ٦١٠٩٢ ٦--٦١٤ ٧١٩

٦---بوركينا فاسو ٠٠٧٣ ١٤٦٢ ١--٨٦١ ٥٤٥
٢-٣٣٢٣٣٢بوروندي ١-٠١٨ ٦٤٥٣٧٣٣٧٣-

١الرأس األخضر ١-٩٠٠ ٩٠٠٢ ٢--٠١٨ ٠١٨٣ ٩١٨-

٧كمبوديا ٥٩٧٧ ٨-٥٩٧ ٨-٠٤٩ ٧--٠٤٩ ٦٣٢
٥---كندا ٩٠٦ ٥-٢٧٤ ٩٠٦ ٢٧٤---

٢---مجهورية أفريقا الوسطى ٠١٨١ ٧٩٥٧٩٥-٢٢٣-
٤تشاد ٠٢٠٤ ٤-٠٢٠ ٣-٠١٥ ٣١٨٦٩٧٦٩٧-
٦٦٥---شيلي ٦٦٥-٧٢٠ ٧٢٠---

٥١٦---كولومبيا ٢٠٣-٦٩٣ ١٨٣٣١٣ ٥١٠٣١٣ ٥١٠-
١٢جزر القمر ١٢-٤٢٠ ٤٢٠٢ ٢--٠١٨ ٠١٨١٤ ٤٣٨-

٢٣الكونغو ٢٣-٠٦٣ ٠٦٣٩ ٩--٩٦٥ ٩٦٥٣٣ ٠٢٨-
٢---جزر كوك ١-٠١٨ ٩٩٩١٩١٩-

٧٥---كوستاريكا ٤١٩٧ ٣٨٣٦٨ ١٨--٠٣٦ ٢٥٤

١٩كوت ديفوار ٣٢٣١٩ ٢٢-٣٢٣ ٢٢-٠٧٤ ٠٧٤---
٢٥٢---كرواتيا ٢٥٢-٥٢٥ ٩--٥٢٥ ٨٤٩
٩٤---قربص ٢٢٤١ ٦١٠٩٢ ٦١٤---

٧٦٧---اجلمهورية التشيكية ٧٦٧-٠٥٢ ٠٥٢---
٥---مجهورية الكونغو الدميقراطية ٥-٩٨٣ ٩٨٣---
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
االشرتاكات

املقررة
إئتمانات من 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤
املبالغموعجم

الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٦
٢٠١٥السنوات السابقة

١---الدامنرك ٣٥٠ ١-٠٦٠ ٣٥٠ ٠٦٠---
٢---جيبويت ٢--٠١٨ ٠١٨٢ ٠١٨-

٦دومينيكا ٨٤٠٣ ١٤٠٣ ٧٠٠٢ ٢--٠١٨ ٠١٨٥ ٧١٨-
٢٣٢اجلمهورية الدومينيكية ٧٣١٦٧ ٠٣٦١٦٥ ٦٩٥٩٠ ٩٠--١٨٧ ١٨٧٢٥٥ ٨٨٢-

٨٧-٢١٧٢١٧إكوادور ٨٧-٥٦٥ ٥٦٥---

٧٩---استونيا ٧٩-٨٥٩ ٨٥٩---
٦---فيجي ٦-٠٥٤ ٩٤٣--٠٥٤
١---فنلندا ٠٢٧ ١-١١٤ ٠٢٧ ١١٤---
١١---فرنسا ٢١١ ١١-٦٢٠ ٢١١ ٨--٦٢٠
٣٧غابون ٣٧-٧٤٤ ٧٤٤٣٩ ٣٩--٩٣٧ ٩٣٧٧٧ ٦٨١-

١غامبيا ٨٩٨١ ٢-٨٩٨ ٢-٠١٨ ٠١٨---
١٣---جورجيا ١٣-٨٤٠ ٨٤٠---

١٤---أملانيا ٣١٤ ١٤-٨٢٤ ٣١٤ ١٥--٨٢٤
٢٨---غانا ٠٠٢٢٨ ٨---٠٠٢ ٥٨٩

١---اليونان ٢٧٨ ٨٩٦٢١ ٨٥٦١ ٢٥٧ ٠٤٠---

٥غرينادا ٩٤٤١ ٧٧٧٤ ١٦٧٢ ٢--٠١٨ ٠١٨٦ ١٨٥-
٥٣غواتيماال ٣١٤٥٣ ٥٤-٣١٤ ٣-١١٣ ٤٥٨٥٠ ٦٥٥٥٠ ٦٥٥-

٩غينيا ٧٣٠١ ٩٠٠٧ ٨٣٠٢ ٢--٠١٨ ٠١٨٩ ٨٤٨-
٢---غيانا ٠١٨٢ ٣---٠١٨ ٦٨٣

١هندوراس ٩١٨١ ١٦-٩١٨ ٧-٠١٩ ٦٢٣٨ ٣٩٦٨ ٣٩٦-

٥٢٧---هنغاريا ٣٨٩١ ٣٤٧٥٢٦ ١--٠٤٢ ٣٦٣
٥٣---أيسلندا ٥٣-٤٢٣ ٤٢٣---
٨٣٦---آيرلندا ٠٧٨١٤ ٣٢٠٨٢١ ٧٥٨---
٨---إيطاليا ٨٠٢ ٨-٨٢٣ ٨٠٢ ٨--٨٢٣
٢١---اليابان ٧١١ ٢١-٧٥٨ ٧١١ ٤--٧٥٨ ٢٤٤

٤٣---األردن ٨٦٣٣٧٣٤٣ ٤٩٠---
٢٦---كينيا ٢٦-١١٠ ١--١١٠ ٠٠٨
٩٣---التفيا ٩٣-٧٩٤ ٧٩٤---

٢---ليسوتو ٠١٨١ ٧٥٠٧٥٠-٢٦٨-
٥ليبرييا ٢٢٨٥ ٢-٢٢٨ ٢٣٠١-٠١٨ ٧٨٨١ ٧٨٨-

١٧---ليختنشتاين ١٧-٨٠٨ ٨٠٨---
١٤٥---ليتوانيا ١٤٥-٥٨٣ ١٦٩--٥٨٣ ١٦٦

١٦٠---لكسمبورغ ١٦٠-٢٧٩ ٢٧٩---
٦---مدغشقر ٠٥٤٦ ١٠---٠٥٤ ٧٩١

٨مالوي ٨-٩٩٥ ٩٩٥٤ ٤--٠٣٦ ٠٣٦١٣ ٠٣١-

١٦٩٢-١٦٩ملديف ٢--٠١٨ ٠١٨٢ ١٨٧-
٧مايل ٧-٥٩٩ ٥٩٩٨ ٨--٠٧٣ ٠٧٣١٥ ٦٧٢-

٣١---مالطة ٣١-٦٤٧ ٦٤٧---
٩جزر مارشال ٠١٠٩ ٢-٠١٠ ٩٨٤١-٠١٨ ٠٣٤١ ٠٣٤-

٢٥---موريتانيا ٢٥-٧٩١ ٧٩١---
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
االشرتاكات

املقررة
إئتمانات من 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤
املبالغموعجم

الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٦
٢٠١٥السنوات السابقة

٣---املكسيك ٦٤٥ ٨٣-٤٥٩ ٦٤٥ ٤٥١٣ ٦٤٥ ٤٥١-

٦---منغوليا ٠٢٤١٠٣٥ ٩٢١---

٩---اجلبل األسود ٩-٩٠٦ ٩٠٦---

١٨ناميبيا ٨٨٠١٨ ١٩-٨٨٠ ١٩-٨٢٨ ٨٢٨---

١ناورو ٩٨٥١ ٢-٩٨٥ ٢-٠١٨ ٠١٨---

٣---هولندا ٢٧٣ ٣-٣٦٧ ٢٧٣ ٨--٣٦٧

٥٠٧---نيوزيلندا ٥٠٧-١٩٤ ١٩٤---

١٧النيجر ١٧-٨٨٩ ٨٨٩٤ ٤--٠٣٦ ٠٣٦٢١ ٩٢٥-

٩٨نيجرييا ٩٨-٠٥١ ٠٥١١٨٠ ١٨٠--٣٧٥ ٣٧٥٢٧٨ ٤٢٦-

١---النرويج ٧٠٥ ١-٨٦٧ ٧٠٥ ٨٦٧---

٥١---بنما ٥١-٥٦٥٢٧ ٥٣٨٥١ ٥٣٨-

١٨باراغواي ٩٨١١٥ ٥٧٨٣ ٤٠٣٢٠ ٢٠--٠٥٦ ٠٥٦٢٣ ٤٥٩-

٩بريو ٤٠١٩ ٢٣٤-٤٠١ ٢٢١-٤٨٧ ٠٣٢١٣ ٤٥٥١٣ ٤٥٥-

٣٠٦---الفلبني ٣٠٦-٨١٠ ٢٦--٨١٠

١---بولندا ٨٤٦ ١-٢٥٧ ٨٤٦ ٢٥٧---

٩٣٨---الربتغال ٠٧٦٥٢ ٣٣٤٨٨٥ ٧٤٢---

٣---مجهورية كوريا ٩٩٢ ٣-١٢١ ٩٩٢ ١٢١---

٦---مجهورية مولدوفا ٦-٠٤١ ٠٤١---

٤٥٣---رومانيا ٤٥٣-٠٨٢ ٠٨٢---

٢---سانت كيتس ونيفيس ٢--٠١٨ ٠١٨٢ ٠١٨-

٢-٣٠٣٠سانت لوسيا ٢-٠١٨ ٥٨--٠١٨

٥سانت فنسنت وجزر غرينادين ٥-٣٠٣ ٣٠٣٢ ٢--٠١٨ ٠١٨٧ ٣٢١-

١---ساموا ١-٩٩٤ ٩٩٤---

٥---سان مارينو ٥-٩٨٣ ٩٨٣---

١١---السنغال ١١-٩٨٣ ٩٨٣---

٧٩---صربيا ٧٩-٧٢٤ ٧١١--٧٢٤

٢---سيشيل ٢-٠١٨ ٠١٨---

٥سرياليون ٩١٣٥ ٢-٩١٣ ٢-٠١٨ ٦--٠١٨ ٦٠٩

٣٤١---سلوفاكيا ٣٤١-٣٤٨ ٣٤٨---

٢٠٠---سلوفينيا ٨٥-٤٣٠ ٣٧٢١١٥ ٠٥٨١١٥ ٠٥٨-

٧٣٨---جنوب أفريقيا ٧٣٨-٨٣٧ ٨٣٧---

٥---أسبانيا ٨٨٣ ٥-٧٤١ ٨٨٣ ٨--٧٤١

٧---دولة فلسطني ٧-٩٧٠ ٩٧٠---

٨---سورينام ٨--٠٤٩ ٠٤٩٨ ٠٤٩-

١---السويد ٨٩٩ ١-٩٣٧ ٨٩٩ ٧--٩٣٧
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الدول األطراف
كانون ٣١الباقي حىت 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤ديسمرب/األول
االشرتاكات

املقررة
إئتمانات من 

املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٤
املبالغموعجم

الباقية

متحصالت
متعلقة بعام 

٢٠١٦
٢٠١٥السنوات السابقة

٢---سويسرا ٠٧٢ ٢-٠٣٦ ٠٧٢ ٠٣٦---

٣طاجيكستان ٠٨٩٣ ٦-٠٨٩ ٢-٠٥٤ ٦١١٣ ٤٤٣٣ ٤٤٣-

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
١٧السابقة ٧٦١١٧ ١٦-٧٦١ ٢٠٤١٥-٠١٩ ٨١٥١٥ ٨١٥-

٤---تيمور ليشيت ٠١٣٣ ١٤٧--٨٥٢١٦١

٨٧---ترينيداد وتوباغو ٨٧-٤٤٦ ٤٤٦---

٧٢---تونس ٧١-١٥٠ ٩٨٦١٦٤١٦٤-
٢١أوغندا ٢١-٨٧٤ ٨٧٤١١ ١١--٩٨٣ ٩٨٣٣٣ ٨٥٧-

١٠---اململكة املتحدة ٣٧٩ ٧٧٨١٧٧ ٤٢٤١٠ ٢٠٢ ٢٨--٣٥٤ ١٣٤
٤٧مجهورية تنزانيا املتحدة ٤٧-٥١٤ ٥١٤١٢ ١٢--٦١٤ ٦١٤٦٠ ١٢٨-

٥٠أوروغواي ٤٠٨٥٠ ١٠٤-٤٠٨ ١٠٤-١٨٩ ١٨٩---

٥فانواتو ١٧٣٥ ١٧٣٢ ٢-٠١٨ ٠١٨٧ ١٩١-
٢فنزويال ١٢٢ ٢-٩٠١ ١٢٢ ٩٠١١ ٢٥٦ ١--٨٢٢ ٢٥٦ ٨٢٢٣ ٣٧٩ ٧٢٣-
١١---زامبيا ١١-٩٨٣ ٩٨٣---

٥٥الفرق بعد التقريب
١٤دولة طرفاً)١٢٣المجموع ( ٤٨٩ ٢٦٠٦ ٣٤٢ ٦٥٣٨ ١٤٦ ٦٠٧١٢٥ ٥٩٧ ٦٤٠٣٣٨ ٤١١١١٢ ٦٢٠ ١٦٢١٢ ٦٣٩ ٠٦٧٢٠ ٧٨٥ ٦٧٤٢٧٩ ٥٣٣
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المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٥نون األول/ديسمبر كا٣١في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال العامل و 

٢٠١٥٢٠١٤العاملاملالرأسصندوقحالة

٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٢٨٦ ٤٧٣٧ ٢٨٥ ٠٩٣

-(٥٨١)تسديدات للدول األعضاء

١١٩من الدول األطرافاملتحصالت ٦٩٦١ ٣٨٠

٥)املسحوبات ٧٩٠ ٤٦٤)-

١كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦١٥ ١٢٤٧ ٢٨٦ ٤٧٣

٧املستوى احملدد ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣

١١٩(٣٩٥))٣مستحق من الدول األطراف (اجلدول  ٥١٠

٥)ملسحوباتا ٧٩٠ ٤٦٤)-

١كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦١٥ ١٢٤٧ ٢٨٦ ٤٧٣

٢٠١٥٢٠١٤الطوارئصندوقحالة

٧الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٤٦٨ ٤٢٧٧ ٤٦٢ ٩٥٠

--تسديدات للدول األعضاء

٢٥املتحصالت من الدول األطراف ٤٥٠٥ ٤٧٧

١)املسحوبات ٧٠٨ ٩٥٤)-

٥كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٧٨٤ ٩٢٣٧ ٤٦٨ ٤٢٧

٧املستوى احملدد  ٠٠٠ ٠٠٠٧ ٠٠٠ ٠٠٠

١٢٣٦٥٧٣٣١)٤المستحق من الدول األطراف (الجدول 
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مة الجنائية الدوليةالمحك
٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال العامل فيحالة 

(باليورو)

جدول األنصبةالدول األطراف
٢٠١٥

صندوق رأس
املال العامل

املدفوعات
الباقيالرتاكمية

-٠٫٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥أفغانستان
٠٫٠١٥٩١ألبانيا ١٧٨١ ١٧٨-
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١أندورا

-٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧أنتيغوا وبربودا
٠٫٦٨٦٥٥٠األرجنتني ٨٤٢٥٠ ٨٤٢-

٣٫٢٩٦٠٢٤٤أسرتاليا ١٠١٢٤٤ ١٠١-
١٫٢٦٨٢٩٣النمسا ٩٢٣٩٣ ٩٢٣-

-٠٫٠١٠٠٧٤١٧٤١بنغالديش
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١بربادوس
١٫٥٨٦٠١١٧بلجيكا ٤٥٩١١٧ ٤٥٩-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨بليز
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بنن

٠٫٠١٤٣١بوليفيا ٠٥٩١ ٠٥٩-
٠٫٠٢٧٠٢البوسنة واهلرسك ٠٠٠٢ ٠٠٠-

٠٫٠٢٥٤١بوتسوانا ٨٨١١ ٨٨١-
٤٫٦٦٢٧٣٤٥الربازيل ٣١٩٣٤٥ ٣١٩-
٠٫٠٧٤٧٥بلغاريا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥بوركينا فاسو
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨بوروندي
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ديكابو فري 
-٠٫٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤كمبوديا

٤٫٧٤٢٢٣٥١كندا ٢٠٧٣٥١ ٢٠٧-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨مجهورية أفريقيا الوسطى

-٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تشاد
٠٫٥٣٠٨٣٩شيلي ٣١١٣٩ ٣١١-

٠٫٤١١٦٣٠كولومبيا ٤٨٣٣٠ ٤٨٣-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر القمر

٠٫٠٠٧٩٥٨٥٤٢٠١٦٥الكونغو
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر كوك

٠٫٠٦٠٤٤كوستاريكا ٤٧٣٤ ٤٧٣-
٠٫٠١٧٥١كوت ديفوار ٢٩٦١ ٢٩٦-

٠٫٢٠٠٢١٤كرواتيا ٨٢٧١٤ ٨٢٧-
٠٫٠٧٤٧٥قربص ٥٣٢٥ ٥٣٢-

٠٫٦١٣٤٤٥اجلمهورية التشيكية ٤٢٨٤٥ ٤٢٨-
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مجهورية الكونغو الدميقراطية

١٫٠٧٢٧٧٩الدامنرك ٤٤٤٧٩ ٤٤٤-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جيبويت

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨دومينيكا
٠٫٠٧١٥٥اجلمهورية الدومينيكية ٢٩٥٥ ٢٩٥-

٠٫٠٦٩٩٥إكوادور ١٧٧٥ ١٧٧-
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٢٠١٥
صندوق رأس
املال العامل

املدفوعات
الباقيالرتاكمية

٠٫٠٦٣٦٤إستونيا ٧١٠٤ ٧١٠-
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥فيجي
٠٫٨٢٤٨٦١فنلندا ٠٨٥٦١ ٠٨٥-
٨٫٨٨٨٤٦٥٨فرنسا ٢٧٣٦٥٨ ٢٧٣-
٠٫٠٣١٨٢غابون ٣٥٥٢ ٣٥٥-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غامبيا

-٠٫٠١١١٨٢٢٨٢٢جورجيا
١١٫٣٤٨٥٨٤٠أملانيا ٤٦٨٨٤٠ ٤٦٨-
٠٫٠٢٢٢١غانا ٦٤٤١ ٦٤٤-

١٫٠١٣٩٧٥اليونان ٠٨٩٧٥ ٠٨٩-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غرينادا

٠٫٠٤٢٩٣غواتيماال ١٧٧٣ ١٧٧-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غينيا
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨غيانا

-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١هندوراس
٠٫٤٢٢٧٣١هنغاريا ٣٠٥٣١ ٣٠٥-
٠٫٠٤٢٩٣أيسلندا ١٧٧٣ ١٧٧-
٠٫٦٦٤٣٤٩أيرلندا ١٩٨٤٩ ١٩٨-
٧٫٠٦٨٨٥٢٣إيطاليا ٥١٤٥٢٣ ٥١٤-
١٧٫٢١٢٦١اليابان ٢٧٤ ٧٦٢١ ٢٧٤ ٧٦٢-
٠٫٠٣٥٠٢األردن ٥٩٢٢ ٥٩٢-
٠٫٠٢٠٧١كينيا ٥٣٣١ ٥٣٣-
٠٫٠٧٤٧٥التفيا ٥٣٢٥ ٥٣٢-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ليسوتو
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ليبرييا

٠٫٠١٤٣١ليختنشتاين ٠٥٩١ ٠٥٩-
٠٫١١٦٠٨ليتوانيا ٥٩١٨ ٥٩١-

٠٫١٢٨٧٩لكسمبورغ ٥٣٢٩ ٥٣٢-
-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مدغشقر

٠٫٠٠٣٢٢٣٧١٤٠٩٧مالوي
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨يفامللدجزر 
-٠٫٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤مايل

٠٫٠٢٥٤١مالطة ٨٨١١ ٨٨١-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨جزر مارشال

٠٫٠٢٠٧١موريشيوس ٥٣٣١ ٥٣٣-
٢٫٩٢٧٣٢١٦املكسيك ٧٩٥٢١٦ ٧٩٥-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥منغوليا
-٠٫٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥اجلبل األسود

٠٫٠١٥٩١ناميبيا ١٧٨١ ١٧٨-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨روناو 

٢٫٦٢٨٥١٩٤هولندا ٦٦٦١٩٤ ٦٦٦-
٠٫٤٠٢١٢٩نيوزيلندا ٧٧٩٢٩ ٧٧٩-
٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٢٢١٥النيجر
٠٫١٤٣٠١٠نيجرييا ٥٩١١٠ ٥٩١-
١٫٣٥٢٤١٠٠النرويج ١٥٩١٠٠ ١٥٩-
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املدفوعات
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٠٫٠٤١٣٣بنما ٠٥٩٣ ٠٥٩-
٠٫٠١٥٩١باراغواي ١٧٨١ ١٧٨-

٠٫١٨٥٩١٣بريو ٧٦٨١٣ ٧٦٨-
٠٫٢٤٤٧١٨الفلبني ١٢٢١٨ ١٢٢-
١٫٤٦٣٧١٠٨بولندا ٤٠١١٠٨ ٤٠١-

٠٫٧٥٣٣٥٥الربتغال ٧٨٩٥٥ ٧٨٩-
٣٫١٦٨٩٢٣٤مجهورية كوريا ٦٨٨٢٣٤ ٦٨٨-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥مجهورية مولدوفا
٠٫٣٥٩٢٢٦رومانيا ٦٠٢٢٦ ٦٠٢-

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سانت كيتس ونيفيس
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨وسياسانت ل

-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سانت فنسنت وغرينادين
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨ساموا

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥سان مارينو
-٠٫٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤السنغال

٠٫٠٦٣٦٤صربيا ٧١٠٤ ٧١٠-
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سيشيل
-٠٫٠٠١٦١١٨١١٨سرياليون
٠٫٢٧١٨٢٠سلوفاكيا ١٢٩٢٠ ١٢٩-

٠٫١٥٨٩١١فينياسلو  ٧٦٨١١ ٧٦٨-
٠٫٥٩١٢٤٣جنوب أفريقيا ٧٨٤٤٣ ٧٨٤-

٤٫٧٢٤٧٣٤٩أسبانيا ٩١٠٣٤٩ ٩١٠-
-٠٫٠٠٧٩٥٨٥٥٨٥دولة فلسطني

-٠٫٠٠٦٤٤٧٤٤٧٤سورينام
١٫٥٢٥٦١١٢السويد ٩٨٦١١٢ ٩٨٦-
١٫٦٦٣٩١٢٣سويسرا ٢٢٨١٢٣ ٢٢٨-

-٠٫٠٠٤٨٣٥٥٣٥٥طاجيكستان
-٠٫٠١٢٧٩٤١٩٤١ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةمجهور 

-٠٫٠٠٣٢٢٣٧٢٣٧تيمور ليشيت
٠٫٠٦٩٩٥ترينيداد وتوباغو ١٧٧٥ ١٧٧-

٠٫٠٥٧٢٤تونس ٢٣٦٤ ٢٣٦-
-٠٫٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤أوغندا

٨٫٢٢٨٩٦٠٩اململكة املتحدة ٤٣١٦٠٩ ٤٣١-
-٠٫٠١٠٠٧٤١٧٤١مجهورية تنزانيا املتحدة

٠٫٠٨٢٦٦وروغوايأ ١١٧٦ ١١٧-
١١٨-٠٫٠٠١٦١١٨فانواتو
٠٫٩٩٦٤٧٣فنزويال ٧٩٣٧٣ ٧٩٣-
-٠٫٠٠٩٥٧٠٤٧٠٤زامبيا

-٨٨الفرق بعد التقريب

١٠٠٫٠٠٧دولة طرفًا)١٢٣المجموع ( ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٥٨٨٣٩٥
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المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١صندوق الطوارئ فيفيحالة تسديد االشتراكات 

الدول األطراف
كانون األول/ ٣١الباقي حىت 

٢٠١٤ديسمرب 
جتديد صندوق

املتحصالتالطوارئ
كانون األول/ ٣١الباقي حىت 

٢٠١٥ديسمرب 
----أفغانستان

----ألبانيا

----أندورا
--نتيغوا وبربوداأ

----األرجنتني

----أسرتاليا

----النمسا
----بنغالديش

----بربادوس

----بلجيكا

----بليز
٢٤--٢٤بنن

----بوليفيا

----واهلرسكالبوسنة 
----بوتسوانا

٢٣الربازيل ٢٣-٣١٦ ٣١٦-
----بلغاريا

----بوركينا فاسو
----بوروندي

----كابو فريدي

----كمبوديا

----كندا
----ا الوسطىمجهورية أفريقي

-١٦-١٦تشاد

----شيلي

----كولومبيا

٤٦--٤٦جزر القمر

٧٣--٧٣الكونغو

----جزر كوك
----كوستاريكا

----كوت ديفوار
----كرواتيا

----قربص
----اجلمهورية التشيكية

----مجهورية الكونغو الدميقراطية

----الدامنرك

----جيبويت
٣٨٨-٤٦دومينيكا

١اجلمهورية الدومينيكية ١-٩٥٥ ٥٩٧٣٥٨

----إكوادور
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كانون األول/ ٣١الباقي حىت 
٢٠١٤ديسمرب 

جتديد صندوق
املتحصالتالطوارئ

كانون األول/ ٣١الباقي حىت 
٢٠١٥ديسمرب 

----إستونيا

----فيجي
----فنلندا

----فرنسا
----غابون

----غامبيا
----جورجيا

----أملانيا

----غانا

----اليونان

١٦٨-٢٤داغرينا

-٢١٥-٢١٥غواتيماال

٨٤--٨٤غينيا
----غيانا

----هندوراس

----هنغاريا

----أيسلندا
----أيرلندا

----إيطاليا
----اليابان

----ناألرد
----كينيا

----التفيا

----ليسوتو
-٨-٨ليبرييا

----ليختنشتاين

----ليتوانيا

----لكسمبورغ
----مدغشقر

٢٦--٢٦مالوي

----جزر امللديف

----مايل
----مالطة

-٤٦-٤٦جزر مارشال

----موريشيوس

----املكسيك

----منغوليا

----اجلبل األسود

----ناميبيا
-٨-٨ناورو

----هولندا
----نيوزيلندا

٩٢--٩٢النيجر
----نيجرييا

----النرويج
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كانون األول/ ٣١الباقي حىت 
٢٠١٤ديسمرب 

جتديد صندوق
املتحصالتالطوارئ

كانون األول/ ٣١الباقي حىت 
٢٠١٥ديسمرب 

----بنما

-٨٠-٨٠باراغواي
----بريو

----الفلبني
----بولندا

----الربتغال
----مجهورية كوريا

----مجهورية مولدوفا

----رومانيا

----سانت كيتس ونيفيس

----سانت لوسيا

١١--١١سانت فنسنت وغرينادين

----ساموا
----سان مارينو

----السنغال

----صربيا

----سيشيل
-٤٦-٤٦سرياليون

----سلوفاكيا
----سلوفينيا

----جنوب أفريقيا
----أسبانيا

----دولة فلسطني

----سورينام
----السويد

----سويسرا

----طاجيكستان

-٦٤-٦٤مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
----تيمور ليشيت

----ترينيداد وتوباغو

----تونس

٤٨--٤٨أوغندا
----اململكة املتحدة

٣٥٤--٣٥٤مجهورية تنزانيا املتحدة

----أوروغواي

٨--٨فانواتو

٤فنزويال ٤--٩٨٣ ٩٨٣

----زامبيا

٣١دولة طرفًا)١٢٣المجموع ( ٢٥-٥٧٣ ٤٥٠٦ ١٢٣
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محكمة الجنائية الدوليةال
(باليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١الفائض النقدي فيحالة 

٢٠١٥٢٠١٤السنة اجلارية
االئتمانات

١١٢متحصالت االشرتاكات املقررة ٩٥٨ ٥٧٣١١٠ ٦٧١ ٦٤٣
٢متحصالت التربعات ٨٢٢ ١٤٢٢ ٩٦٢ ٩٢٧

٥٩٣إيرادات متنوعة ٢٧٨٢ ٦٠٩ ٦٥٢
٢(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥ة االشرتاكات املقررة لعام تسوي ٠٦٨ ٠٠٠-

٩٩٣٤٤١١١٨١١٦ ٢٤٤ ٢٢٢
األعباء

١٢٦نفقات مصروفة ٨٦٥ ٤٣٢١١٣ ٩٤٩ ٠٠٣
٤التزامات غري مصفاة ٤٤٠ ٩٠١٤ ٣٤٧ ٠٧٧

١٢٢املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة ٩٩٦٢٨ ٠٠٠
٤٤٣املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ٨٠٠٥١٤ ٠١٥

٣٩٣-بفضايا منظمة العمل الدوليةاملخصصات املتعلقة ٤٤٣
اية اخلدمة ١١٦املخصصات املتعلقة باستحقاقات  ٩٣٠٤٧٢ ٥٣٤

موع الرتاكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطني  ٢٠٣لقضاةاا ٠٠٠٦٥ ٨٦٩

١٣٢ ١٩٣ ٠٥٩١١٩ ٧٦٩ ٩٤١
٢)-العجز النقدي يف السنوات السابقة  ٢٦٩ ٠١٢)

-٩٥٤٧٠٨١)٢الطوارئ (اجلدول قاملسحوبات من صندو 

١٢)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ٠٤٢ ٥)(١١٢ ٧٩٤ ٧٣١)
التصرف في الفائض/(العجز) النقدي المؤقت في السنة الماضية

٥)جز) املؤقت للسنة املاضيةالفائض/(الع ٧٩٤ ٤)(٧٣١ ٦٤٤ ٧٢٤)
٦مضافاً إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة املاضية وإيرادات أخرى ٤٣٢ ١١٥١ ٠٣٨ ٣١٥

١الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها ٥٢٥ ٦٣٦١ ٦٢٧ ٣٩٧
لية للقطاع العام لعامالتصرف يف الفائض يف املعايري احملاسبية الدو 

٢٩٠)-٢٠١٤يف عام ٢٠١٣ ٠٠٠)

٢الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة ١٦٣ ٢)٠٢٠ ٢٦٩ ٠١٢)
٢)(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام  ٠٦٨ ٠٠٠)-

٩٥الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة بعد التسوية ٠١٢٢٦٩٢(٠٢٠(
واءمة بين الفائض/(العجز) المؤقت وفائض/(عجز) الميزانيةالم

١٢)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ٠٤٢ ٣)(١١٢ ٥٢٥ ٧١٩)
١٢االشرتاكات املقررة املستحقة القبض ٦٣٩ ٠٦٧٨ ٠٣٤ ٢٠٧

١٧٧التربعات ١٢)٨٥٨ ٥٧٧)
٥٩٣)متحصالت إيرادات متنوعة ٢)(٢٧٨ ٦٠٩ ٦٥٢)

٦امليزانية الراجعة إىل إشعار صندوق الطوارئالزيادة يف ٢٦٤ ٠٠٠٣ ٨١٥ ٠٠٠

١)الطوارئ قاملسحوبات من صندو  ٧٠٨ ٩٥٤)-

٤فائض/(عجز) الميزانية (البيان الخامس) ٧٣٦ ٥٨١٥ ٧٠١ ٢٥٩
يشمل الربنامج السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا.)١(
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٦الجدول 
الدوليةالمحكمة الجنائية

(باليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١التبرعات فيحالة 

التربعات الواردةاجلهة املتربعةاملشروع
املبالغ املعادة 

للمتربعني
٣٩مجهورية كورياالصندوق االستئماين العام ٤٩٦-

موع الفرعي ٣٩ا ٤٩٦-

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
-(٤٧٣)املفوضية األوروبية)٢٠١٤-٢٠١٣(

موع الفرعي -(٤٧٣)ا

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون 
٨٥٠املفوضية األوروبية)٢٠١٦-٢٠١٥( ٠٠٠-

٢٥النرويج ٠٠٠-

٣فنلندا ٤١٢-

١٦املنظمة العاملية للبلدان الناطقة بالفرنسية ٠٠٠-

٥هولندا ١١٦-

٨٩٩موع الفرعيا ٥٢٨-

٢٠لكسمربغالصندوق اخلاص بإعادة التوطني ٠٠٠-

٢٠٥اسرتاليا ٨٩٠-

١٧٥هولندا ٠٠٠-

موع الفرعي ٤٠٠ا ٨٩٠-

احللقة الدراسية ملراكز التنسيق،
٣-انلندف٢٠١٤ ٤١٢٫٠٠

٥-هولندا ١١٦٫٠٠

موع الفرعي ٨-ا ٥٢٨٫٠٠

٢٥فنلنداأقل البلدان منوا ٠٠٠-

٢٥اسرتاليا ٤٤٥-

٥ولنداب ٠٠٠-

٥أيرلندا ٠٠٠-

موع الفرعي ٦٠ا ٤٤٥-

١مجموع التبرعات ٣٩٩ ٨٨٦٨ ٥٢٨

:٧و٦الوارد يف اجلدولني ٢٠١٥يف عام نها االستئمانية والغرض ملصناديقصف عام لو 
.٢٠١٥مبشاريع خمتلفة، وتنفيذه كان معلقا يف عام دوق االستئماين العامالصنيتصل 

بناء اخلربة العقود اليت أبرمت مع املفوضية األوروبية وغريها من اجلهات املتربعة يف سياق اسُتخدمت و 
رون غابو ، و يف سان خوسيه (كوستاريكا)املستوى رفيعةتنظيم حلقات دراسية يفالقانونية وتعزيز التعاون

نظام التعاون بني بمع احملكمة من خالل تعزيز املعرفة تعاون تعزيز اللوبوخارست (رومانيا) ، و (بوتسوانا)
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مستوى عال على االتصاالت والشراكات ز يوتعز ،توضيح املفاهيم اخلاطئة حول احملكمةو ،شاركنيامل
منهاعددا من القضايا املهمةية لقات الدراستغطي احلو ومستوى فين بني احملكمة واحملاورين الرئيسيني. 

وبناء القدرات الوطنية، واألنواع أثناء التحقيقات اليت جتريها احملكمة، الدولتعاونمحاية الشهود، و 
فضال عن مزايا االنضمام إىل نظام روما األساسي. ية،تنفيذ، والقوانني الختلفة من االتفاقات الطوعيةامل
تهاحملكمة أيضا حلقعقدت ااملهن القانونية،املستمر بني احملكمة و بناء على سنوات عديدة من احلوارو 
دف ٢٠١٦فرباير شباط/يف أروشا (تنزانيا) يف للمحامني واملهن القانونية قليمية الثانية اإلدون دراسية ال

م وزيادة عدد احملامني امن خالل تواصلتعزيز التعاون مع احملكمة هو عام  جني املدر حملامني مع أقرا
تنظيم مائدة مستديرة أيضا مت و التدخل بسرعة يف اإلجراءات يف الوقت املناسب. متكينهم من أو ائمة قبال

تمكني من لل٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/"جتميد األصول" يف مقر احملكمة يف بشأن موضوع تفاعلية 
لرتكيز على املمارسني العاملني يف ني احملكمة وممثلي الدول والكيانات األخرى مع االتبادل املباشر لآلراء ب

تشرين قر احملكمة يفيف بلدان احلاالت مبالتنسيق ملراكز مائدة مستديرة ثانية ونظمت التحقيقات املالية. 
لآلراء واخلربات بني املوظفني تبادل مباشر بإجراء املستديرة ومسحت هذه املائدة ٢٠١٥نوفمرب الثاين/
اليت بناء على جتارب املائدة املستديرة األوىل يف بلدان احلاالت تعاونة معها اجلهات املكمة و باحملاملعنيني

احللقة الدراسية التقنية الرابعة املشرتكة بني احملكمة واالحتاد األفريقي اليت أتاحت و . ٢٠١٤عقدت يف عام 
املشرتكة الثالث عقدت يف أديس أبابا (إثيوبيا) فرصة مهمة ملواصلة الزخم املكتسب من احللقات الدراسية 

مسحت بتجديد احلوار مع االحتاد األفريقي.  و ، ٢٠١٤و٢٠١٢و٢٠١١يف األعوام ة األوىل املعقود
واملقاضاة واحلكم يف تطوير القدرة على التحقيقيسري ألدوات القانونية هو تامشروع واهلدف العام من 

ملساعدة املهنيني بالتايل قانونية الدواتصممت األعلى املستوى الوطين. و رائم الدولية األساسيةاجل
اجلرائم الدولية األساسية املنصوص عليها يف نظام روما الكفاءة والفعالية يف زيد من لعمل مبعلى االقانونيني 

الواردة يف الوصول إىل املعلومات القانونية تيسري األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة من خالل (أ) 
تنظيم دورات تدريبية(ب) ، وذا القانونوالربجميات املتخصصة للعمل الدويل شروح القانون اجلنائي

)١(:شروعمن امل٢٠١٥املالية السنةيف و مكاتب املساعدة االلكرتونية. من خالل دمات وتقدمي اخل
القانونية للمحكمة دواتاملتعلقة باألقاعدة البيانات يفمخس جمموعات من األعمال التحضريية أضيفت 

والربوتوكولني اإلضافيني ١٩٤٩واتفاقيات جنيف لعام ، ١٩٤٨لعام (مبا يف ذلك اتفاقية اإلبادة اجلماعية 
؛ يقةوث٧٠٠١٠٢بيانات أكثر من القاعدة حة من خالل ااملتبلغ عدد الوثائق ) ٢(و؛ )١٩٧٧لعام 

زائر ٩٧٤٦٧ن  نقرة وعدد الزائري٠٤٩١٠٩٣موقع قاعدة البيانات علىبلغ عدد النقرات ) ٣(و
نقرة ٠٧٣٤٢٩و ٥٢٣١٥٥(بني نقرة من الصني ٠٠٠٨٠٠منهم على سبيل املثال أكثر من 

مستخدم مسجل ٦٥٠) كان هناك أكثر من ٤(و؛)فرادى الزائرين٤٩٨٣و٢٠٤٢شهريا من ما بني 
تاون يبعتا كجامو ،جامعة عني مشس (مصر)انضمت ) ٥(؛ وكمةالقضايا اخلاصة باحمليف مصفوفة 

مركز ، و واجلامعة الوطنية يف سنغافورة،امعة أوياما غاكوين (اليابان)جنوب أفريقيا)، وج(وكوازولو ناتال
،كلية احلقوق جبامعة بكنيكلية احلقوق جبامعة ستانفورد، و التابع لهاندا حلقوق اإلنسان والعدالة الدولية 

حت للجمهور على شبكة يوإتللمشروع أفالم ) مت إنتاج مخسة٦و(؛ شروعمليف ارجيني اخبوصفهم شركاء 
األدوات ماستخداكيفية، و ميلي هنرت)أمحكمة اجلنائية الدولية (القانونية للدوات املدخل لألاإلنرتنت (
(إليا ة القانوني، والبحث يف قاعدة بيانات األدوات ميلي هنرت)أ(للمحكمة اجلنائية الدولية القانونية 
مات االلكرتونية التابع للمحكمة اجلنائية الدولية (مارك كالمربغ)، ومقابلة مع ومركز املعلو ،)أومتليدزي

املفتوح. لوصول مورتن برغسمو بشأن ا
عادة التوطني مع احملكمة إاتبة يف إبرام اتفاقملساعدة الدول الراغالصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ 

الصندوق اخلاص تربعات من الدول تلقى هذا وي. ذلكالقيام بالقدرة علىاليت ال متلك مع ذلك و 
.األطراف
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اليت كان من املقرر عقدها يف بنوم احللقة الدراسة اإلقليمية (ملنطقة شرق آسيا واحمليط اهلادئ)تأجلت و 
، وقد تعقد يف بلد آخر ناطق بالفرنسية يف املنطقة.٢٠١٥يف عام (كمبوديا)بنه

التابع لقلم األسرية للمحتجزين املعوزينالزياراتصندوق ICC-ASP/8/Res.4بقرارها أت اجلمعية وأنش
.والغرض من هذا الصندوق هو متويل الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين باستخدام التربعات.احملكمة

، الذي عدل بعد ذلك بالقرار ICC-ASP/2/Res.6بالقرار ألقل البلدان منواً وأنشئ الصندوق االستئماين 
ICC-ASP/4/Res.4. تغطية تكاليف هذا الصندوق، والغرض منه هو وتدير أمانة مجعية الدول األطراف

معية.  اجلمبشاركة ممثلي أقل البلدان منواً وغريها من البلدان النامية يف دورات املتصلة السفر 

٧الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

(باليورو)٢٠١٥ديسمبر كانون األول/٣١ئمانية فيتالصناديق االسحالة 

النفقاتالتربعاتاألرصدة املرحلةالصندوق االستئماين
الفوائد

املصرفية
املبالغ املعادة 

للمتربعني

املبالغ احملولة 
للصندوق 

الرصيد املرّحلالعام
٦١الصندوق االستئماين العام ٨١٢٣٩ ٨٢٥١٠٠-٤٩٦١١٨٨ ٦٧٠

-٢٠١٣عاون (بناء اخلربة القانونية وتعزيز الت
٤)٢٠١٤ ٥)(٤٧٣)٢٨٨ ٩--(٧٧٩ ٥٩٤-

-٢٠١٥بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون (
٨٩٩-)٢٠١٦ ٥٢٨٥٥٣ ٣٤٦---٠١٤ ٥١٤

٨٤٢الصندوق اخلاص بإعادة التوطني ١٨٣٤٠٠ ٨٩٠٢٦٥ ٥١٢٢ ٩٨٠-٨٤٤ ٤٠٥

٦٢احللقة الدراسية اإلقليمية ٦٢--١٨٩--٢٥٦ ٤٤٥

احللقة الدراسية املتعلقة مبراكز التنسيق لعام 
٢٠١٤١٠ ٨---٨٨٩ ٢-٥٢٨ ٣٦١

١٩الزيارات األسرية للمحتجزين املعوزين ٩-٤٣٩ ٩--٦٢٥٥٩ ٨٧٣

١٤أقل البلدان منواً  ٤٥٥٦٠ ٤٤٥٥٨ ١٦--٧٠٦٦٧ ٢٦١

١المجموع ٠١٥ ٣٢٢١ ٣٩٩ ٨٨٦٨٨١ ٠٧٩٣ ٣٤٧٨ ٥٢٨١٠ ٤١٩١ ٥١٨ ٥٢٩
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المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)دائمةمشروع المباني الدتها الدول األطراف دفعة واحدة لالمدفوعات التي سد

موع٢٠١٥السنوات السابقةالدول األطراف ا
٢٤ألبانيا ٢٤-٦٤٥ ٦٤٥

١٨أندورا ٣٠٥١ ٣٨٠١٩ ٦٨٥

١أنتيغوا وبربودا ١-٧٤١ ٧٤١

٧٤٣نتنياألرج ٦٤١٣٢٥ ١٩٤١ ٠٦٨ ٨٣٥

٥أسرتاليا ١٠٨ ٥-٩٥٥ ١٠٨ ٩٥٥

١٩بربادوس ١٩-٦٨٥ ٦٨٥

١٣بوليفيا ٧٢٩٨ ٤٣٦٢٢ ١٦٥

٤١البوسنة واهلرسك ٤١-٨٥٠ ٨٥٠

٤بوركينا فاسو ٤-٥٧٦ ٥٧٦

٢كمبوديا ٢-٢٨٨ ٢٨٨

٧كندا ٣٥٠ ٧-٤١٠ ٣٥٠ ٤١٠

٢تشاد ٢-٢٨١ ٢٨١

٨٢٢شيلي ٨٢٢-٧٤٠ ٧٤٠

٢٣٩كولومبيا ٥٣٢٣٩٨ ٤٤٨٦٣٧ ٩٨٠

٧٣كوستاريكا ٩٨٩١٩ ٦٣١٩٣ ٦٢٠

١١٥-قربص ٧٨٥١١٥ ٧٨٥

٦٤٢اجلمهورية التشكية ٩٦٣٣٠٧ ٨٠٧٩٥٠ ٧٧٠

٦مجهورية الكونغو الدميقراطية ٦-٨٦٤ ٨٦٤

٨٥٨الدامنرك ١٣٩٨٠٤ ٥٤٦١ ٦٦٢ ٦٨٥

١٠٨إكوادور ١٠٨-٣٤٥ ٣٤٥

٦٧إستونيا ٥٤٠٣١ ٠٤٠٩٨ ٥٨٠

١فنلندا ٢٩٠ ١-٥٠٣ ٢٩٠ ٥٠٣

١٨غابون ١٨-٢٢٠ ٢٢٠

١٧جورجيا ١٧-٢٠٥ ٢٠٥

٩أملانيا ٥٠٠ ٠٠٠٨ ٠٩٠ ٤٨٥١٧ ٥٩٠ ٤٨٥

١-اليونان ٥٧١ ٥٤٥١ ٥٧١ ٥٤٥

٥٥٨هنغاريا ٥٥٨-٣٠٣ ٣٠٣

٨٤أيسلندا ٨٤-٦٦١ ٦٦١

١أيرلندا ٠٣٩ ٩)٣٥٥ ١(٦٩٠ ٠٢٩ ٦٦٥

١١إيطاليا ٦٢١ ١١-٣٩٢ ٦٢١ ٣٩٢
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٥٤األردن ٥٤-٢٥٠ ٢٥٠

٤١التفيا ٤١-٤٨٣ ٤٨٣

٢٢ليختنشتاين ٢٢-٨٨١ ٨٨١

٧٠ليتوانيا ٩٣٢١٠٨ ٨٦٨١٧٩ ٨٠٠

١٩٩لكسمبورغ ١٩٩-٤٨٥ ٤٨٥

٣٩مالطة ٣٩-٣٧٠ ٣٧٠

٣٢موريشيوس ٣٢-٠٨٥ ٠٨٥

٥املكسيك ١٦٤ ٥-٣٠٠ ١٦٤ ٣٠٠

٧منغوليا ٧-٤٤٠ ٤٤٠

١٢اجلبل األسود ١٢-٢٤٥ ٢٤٥

٢٤ناميبيا ٢٤-٦٤٥ ٦٤٥

٤هولندا ٢٧٢ ٨٠٢٣ ٥٠٠ ٠٠٠٧ ٧٧٢ ٨٠٢

٥١بنما ٥١-٠٣٨ ٠٣٨

١٧٧الفلبني ٩٣٨٢٠١ ٤٧٥٣٧٩ ٤١٣

٢بولندا ٢٦٨ ٢-٧٣٥ ٢٦٨ ٧٣٥

١الربتغال ٢٠٥ ١-٨٤٢ ٢٠٥ ٨٤٢

٦٧٥هورية كوريامج ٥٦٧٢٣٨ ٠٠٠٩١٣ ٥٦٧

٧مجهورية مولدوفا ٧-٤٤٠ ٤٤٠

٥٥٦-رومانيا ٧٦٠٥٥٦ ٧٦٠

٢ساموا ٢٨٨١٩٢٢ ٤٨٠

٦سان مارينو ٨٦٤٥٧٦٧ ٤٤٠

٤٨صربيا ٠٥١٧ ٠٠٠٥٥ ٠٥١

١٤٣سلوفاكيا ٨٠٤٢٧٧ ٤٨٦٤٢١ ٢٩٠

٢٤٦-سلوفينيا ٢٩٥٢٤٦ ٢٩٥

٦٦٣جنوب أفريقيا ٥٥٧٢٥٢ ٨٠٣٩١٦ ٣٦٠

٧أسبانيا ٣٢٣ ٧-٨٩٨ ٣٢٣ ٨٩٨

٢سورينام ٢-٢٨١ ٢٨١

٢السويد ٤٥٠ ٢-٥٨٣ ٤٥٠ ٥٨٣

٢سويسرا ٧٧٤ ٢-٠١٤ ٧٧٤ ٠١٤

٢تيمور ليشيت ٢٢٦٢ ٧٠١٤ ٩٢٧

١٠٨ترينيداد وتوباغو ١٠٨-٣٤٥ ٣٤٥

١٢-اململكة املتحدة ٧٥٧ ٤٣٠١٢ ٧٥٧ ٤٣٠

٦٨لمسددة دفعة واحدة المتلقاةمجموع المدفوعات ا ١٣٦ ٢٤٦٢٩ ٨١٤ ١٩٣٩٧ ٩٥٠ ٤٣٩
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٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١
الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال

نائية الدولية وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجل-١
من قواعد احملكمة املالية ونظامها املايل، مبا يف ذلك االختصاصات اليت حتكم مراجعة ١٢وعمًال بالبند 

.احلسابات
أي مراجعة للبيانات املالية، عموماً، هو التوصل إىل تأكيدات معقولة بشأن ما إذا  من غرض الو -٢
كان مرجعه االحتيال أو اخلطأ، مما يسمح للمراجع سواء  البيانات املالية ختلو من أي خطأ ماديانت ك

بالتعبري عن رأي حول ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب املادية، وفقاً 
.)١(للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

(ج) ٦الدولية الواردة يف املرفق نائية الناظمة ملراجعة حسابات احملكمة اجلواالختصاصات اإلضافية-٣
من النظام املايل والقواعد املالية تورد مسائل أخرى يرى مراجع احلسابات أنه ينبغي اسرتعاء نظر مجعية 

قصدته مجعية الدول األطراف إليها، من قبيل تبديد أموال احملكمة أو أصوهلا األخرى أو إنفاقها يف غري ما
.الدول األطراف

وتتضمن البيانات املالية اليت تعد وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيانًا يتعلق باملوقف -٤
املايل وبياناً باألداء املايل وبياناً بالتغيريات الطارئة على صايف األصول/املمتلكات، وبياناً بالتدفقات النقدية 

٣١رنة امليزانية باملبالغ الفعلية ومعلومات ومالحظات أخرى تتعلق بالسنة املالية املنتهية يف وبيانًا مبقا
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

جداول تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية تتكون من مثانية وهناك جمموعة -٥
.سابات هذه، أضافتها املنظمة يف مرفق للبيانات املاليةملنظومة األمم املتحدة خارجاً عن نطاق مراجعة احل

واشتملت مهمة مراجعة احلسابات على مرحلتني:-٦
يناير/كانون الثاين٢٢إىل ١١(من مراجعة مؤقتة تركز على مسائل املراقبة الداخلية(أ)

؛)٢٠١٦
ائية تركز على البيانات املالية ومتطلبات الكشف (ب) املعايري احملاسبية مبوجبومراجعة 

.)٢٠١٦حزيران/ يونيه ١٠إىل أيار/مايو ٢٣(الدولية للقطاع العام
،وعقد االجتماع النهائي مع املسجل.االستنتاجات والتوصيات مع املسجل وفريقهنوقشت و -٧

أثريت أثناء ورؤساء األقسام بشأن النقاط الفنية اليت،ورئيس قسم امليزانية،ومدير شعبة اخلدمات اإلدارية
.٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠املراجعة، وذلك يف 

يف بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي مشفوعا بتحفظرأيًا وحنن نصدر -٨
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١

)١(International Public Sector Accounting Standards.
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لرصد متوسط وسيلة‘ ١’قسم املوارد البشرية بأن جيداخلارجي احلسابات مراجع يوصي –١التوصية رقم 
التوفيق‘ ٢’و، امليزانيةبفنيوظاملالكجداول مو العاملةالقوةمتوسطبنياملقارنةلتسهيلالعاملةةلقو حجم ا

وظفني بالتحديد.املعددعرفة ملاملختلفةكشوف املرتبات بني
النفقات املتعلقة باملتعاقدين األفراد ة تصنيف إعادباخلارجي احلسابات مراجع يوصي –٢التوصية رقم 

ا مبزيد من ليف البيانات املالية "نفقات اخلدمات التعاقدية" اريني وإدراجها بالبند املعنون ستشواال قراء
السهولة.

يف امليزانية، يوصي توقعها و إحالل رأس املال املتعلقة بنفقات لللحصول على رؤية أفضل ل–٣التوصية رقم
صيانة موثوق ة الصيغة النهائية خلطوقت ممكنأقرب احملكمة يفضع تبأن ‘ ١’اخلارجي احلسابات جع مرا
وإحالل صيانةلاملتوقعة لطة اخلمع التوزيع ماشىكونات ليتامليف توزيع أن تعيد النظر بعد ذلك ‘ ٢’، وا

بشكل مناسب.بني املكونات ز يتميالإلمكان و رأس املال 
احملكمةتتفق اخلارجي بأن احلسابات القرض، يوصي مراجع تسديدضمان الرصد املنتظم لل–٤التوصية رقم 

،صيل اجلزء املستهلك من أصل القرضيبني بالتف،القرضتسديدمع الدولة املضيفة على جدول زمين ل
الطرفني.كالمن  التصديق على هذا االتفاق وأن يتمة الواجبة الدفع، يواألقساط السنو ،والفائدة املصرفية

حملكمة، يوصي مراجع اإلبالغ يف ان أجل حتسني رصد امليزانية جلميع قطاعات م- ٥التوصية رقم 
طريق إنشاء حقل إضايف بتعديل شكل الوحدة املتعلقة باملراجعة يف نظام ساب عن احلسابات اخلارجي 

احملاسبة.يؤثر على يزانية أو املبالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشري ملزم للصناديق 
اخلارجي احلسابات ، يوصي مراجع بكفاءة وبصورة فعالةرقابة داخلية المن أجل ضمان –٦م التوصية رق

املتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املعلومات احملكمة باالنتهاء من نشر نظام 
اةيوظيفة احملاسبللاالستقرار للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن ..وتقدم الدعم 

متابعة التوصيات السابقة- ثالثا
لبيانات امراجعة حسابات عند تنفيذ التوصيات اليت قدمت مراجع احلسابات اخلارجي استعرض - ٩

لسنوات السابقة واليت مل تنفذ حىت اآلن.املالية ل

نفذت تبقيةالتوصيات املاملوضوعالرقم
كاملبال

نفذت 
جزئياً 

مل تنفذ 
بعد

إعادة الفوائض النقدية ٢٠١٤/١
للدول األطراف

لتحسني االستقرار املايل الشامل للمحكمة اجلنائية الدولية، يوصي املراجع اخلارجي بأن 
من النظام املايل والقواعد املالية املتعلقتان باإلدارة املالية ٤-٥و٧- ٤ّ          تعد ل املادتان 
.ة حىت يتحقق اصطفافها مع أفضل املمارسات لدى املنظمات الدوليةللفوائض النقدي

ً                                                     فال ينبغي من اآلن فصاعدا  "أن تسلم" بصورة منهجية الفوائض النقدية للدول األطراف 
ً                                                       وينبغي بدال  من ذلك قيدها لفائدة حساب احتياطي وتسجل كجزء من األرباح 

.املستبقاة

X

يف لتكالإجياد احتياطيني ٢٠١٤/٢
واستبدال املساعدة القانونية 
األصول اإلنتاجية

لتحسني القدرة على التنبؤ لدى احملكمة اجلنائية الدولية، واإلدارة املالية لتكاليف 
املساعدة القانونية واستبدال األصول اإلنتاجية وتنمية االستقرار املايل الشامل يوصي 

األرباح املستبقاة خيضعان لسلطة املراجع اخلارجي بإجياد احتياطيني اثنني كجزء من 
ّ                                        مجعية الدول األطراف وذلك لتغطية ما يتعذ ر التنبؤ به من تكاليف املساعدة القانونية 

.  والطابع الطويل األجل لتكاليف استبدال األصول اإلنتاجية بالنسبة للمباين الدائمة

X
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كاملبال
نفذت 

جزئياً 
مل تنفذ 

بعد

توفري ما يلزم لتحصيل ٢٠١٣/١
الديون املشكوك يف 

موالحتصيلها واأل
املتلقاة من املتهمني

سعياً وراء توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة مبعاملة األموال املتلقاة باعتبارها جزءاً 
راجع اخلارجي احملكمة بأن تضع مبادئ توجيهية رمسية املمن األصول احملتجزة، يوصي 

القضائية مع تفّصل فيها عملية تناول األموال املتلقاة خالل خمتلف مراحل العملية
وستشكل املبادئ التوجيهية .بيان األدوار واملسؤوليات القائمة يف إطار نظام احملكمة

.  احملاسبة وامليزنةمع األساس للتعاطي املناسب 

X

املساعدة املؤقتةانيةيز م٢٠١٣/٤
ذات الطابعالعامة

الطويل األجل والقصري 
األجل

للدول األطراف باملوافقة على املناصب املؤقتة لضمان تقدمي امليزانية بطريقة تسمح
اليت مت جتديدها وهي لذلك ذات طابع أطول أجًال مع احرتام املرونة الالزمة اليت 
ا احملكمة يوصي املراجع اخلارجي للحسابات  تقتضيها طبيعة العمليات اليت تقوم 

ا ميزنة املساعدة املؤقتة العامة من خالل إنشاء بندين بتعديل الطريقة اليت تتم 
منفصلني يف امليزانية واحد يتصل باملناصب املؤقتة ذات الطابع الطويل األجل 

ويتم . اآلخر باملساعدة املؤقتة القصرية األجلويتصل (املساعدة الطويلة األجل) 
ا املفص ل  ّ  تقدير بند ميزانية املساعدة الطويلة األجل بإدراج املناصب الالزمة الوارد بيا

أما املساعدة املؤقتة القصرية األجل اليت . د امليزانيات اليت تتم املوافقة عليهايف سر 
سب كنسبة يقومتقديرهافً هي ذات طابع مرن جدا   ُ         على أساس مبلغ إمجايل، حي 

الفعلية السابقة املصروفاتمئوية من التكاليف ذات الصلة باملوظفني مع مقارنتها ب
.  على أساس سنوي
يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بوضع ملخص يف جدول عالوة على ذلك،

لكافة املناصب املبنية على املساعدة الطويلة األجل اليت يرد وصفها يف السرد املتعلق 
.بامليزانية املتفق عليها على غرار ما جيري بالنسبة للموظفني يف إطار الوظائف الثابتة

ق على مالك موظفني أساسي يتكون من ومن مث بوسع الدول األطراف أن تواف
.  الوظائف الثابتة ومناصب املساعدة الطويلة األجل

ً      ُ                                                     وأخريا  وحيث ي رى أن اخلرباء االستشاريني ال يضطلعون بأنشطة شبيهة بأنشطة 
املوظف التابع للمالك يوصي املراجع اخلارجي حبذف بند امليزانية اخلاص باخلرباء 

. ون اآلخرون" وإدراج ذلك يف فئة "غري املوظفني"االستشاريني من فئة "املوظف

X

وضع قواعد فيما خيص ٢٠١٣/٥
املوظفني وفرادى املتعاقدين 
يف إطار عقود ذات طابع 

قصري األجل

يوصي املراجع اخلارجي برسم سياسة تتضمن مجلة من القواعد املتعلقة بكافة العقود 
التعيينات القصرية األجل واألفراد وينبغي أن تغطي هذه القواعد .القصرية األجل

الذين ُتربم معهم عقود خدمات خاصة والذين يؤدون واجبات شبيهة بالواجبات اليت 
وينبغي أن تتيح هذه القواعد االتفاق األدىن من . يؤديها الفرد الواحد من املالك

يف حماباة جانب قسم املوارد البشرية للتقليل إىل أدىن حد من املخاطر احملتملة املتمثلة
.  ذوي القرىب وإيثار هذا على ذلك يف عملية التوظيف

X

٥١٢٢: مجموع التوصيات المتبقية

مرفوضتان لعدم موافقة مجعية الدول األطراف عليهما ٢-٢٠١٤و١- ٢٠١٤تان التوصيوتعترب-١٠
جلنة امليزانية واملالية.بناء على توصية 

باعداد هذه التعليمات القانونية للمحكمة ات اإلدار لقيام جزئيا منفذة١-٢٠١٣توصية وتعترب ال-١١
أمواال من فيها احملكمة تتلقى قداإلدارات القانونية أوال احلاالت املختلفة اليت حاليا. وينبغي أن حتدد 

خىبعد ذلك، استنادا إىل التجربة السابقة، من املتو و ضمن اإلطار القانوين للتدخل. مصادرة األصول
وحتديد لإلجراءات القضائيةة فختلملراحل امليف اتم مجعها ياألموال اليت اجلة عير اإلجراءات احلالية ملتطو 

األدوار واملسؤوليات داخل احملكمة.
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دارة املوارد على النحو األمثل، أنشأت احملكمة وإل. ا كامالتنفيذمنفذة ٤-٢٠١٣توصية وتعترب ال-١٢
انون كتوجيه إداري جديد صدر يف  مبوجب - األجلةقصري ات اليينتعال–اتمن االتفاقاجديدانوع

تزيد اليت حتياجاتاللنص هذا التوجيه على أنه ال جيوز استخدام هذه التعيينات . وي٢٠١٦/ينايرالثاين
ا  ا على سنة واحدة بوظائف . واحدةسنةعلىمد املساعدة املؤقتة وتستويف االحتياجات اليت تزيد مد

.واحدلى خط الطويلة األجل عوظائف املساعدة بني تعديل عرض امليزانية للتمييز متو العامة. 
املتعلق بالتعيينات ديد اجلداري اإلتوجيه بعد صدور الجزئيامنفذة ٥-٢٠١٣توصية وتعترب ال-١٣

بشأن الصادروفيما يتعلق بالتوجيه اإلداري اجلديد . ٢٠١٦/ينايرانون الثاينكيف  القصرية األجل 
ليل آثاره يف ، سيتمكن مراجع احلسابات اخلارجي من حت٢٠١٦األفراد يف املتعاقدينالستشاريني و ا

املراجعة املالية املقبلة.
يف ملحق )ICC 2015-6التوصيات املتعلقة مبراجعة حسابات االحتياطيات النقدية (وترد متابعة -١٤

.هذا التقرير

استعراض الحالة المالية-رابعا
باملقارنة مبجموعها البالغ ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٤٧٦٢٨١البالغ قدره األصولل جمموع ميث-١٥

يف املائة).١١,٣١(يورو ألف ٦٠٥٢٨زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٤ألف يورو يف عام ٨٧١٢٥٢قدره 
راجع يف الذي أدى أيضا إىل ت، هذا العاماملباين الدائمة وتعزى هذه الزيادة أساسا إىل استكمال مشروع 

مشروع. للاتدماخلمقدمي مستحقات لسداد ألف يورو ٦٦٧٣٣يبلغ قدره النقد وما يف حكمه 
األموال أو الودائع املتاحة على الفور.ما يف حكمها املبالغ النقدية و وتقابل 

ألف يورو. ٩٣٢٢٢القبض رى املستحقة املستحقة القبض واملبالغ األخوبلغ جمموع احلسابات -١٦
باملبالغ املستحقة القبض من الدول األطراف فضال عن املبالغ املستحقة القبض أساسا هذه املبالغ ق تتعلو 

جمموع املبالغ املستحقة القبض من الدول دفوعة. وبلغ من الدولة املضيفة نظري اسرتداد الضرائب امل
. وقد اسرتدت يف تاريخ يف املائة منها من الربازيل واملكسيك وفنزويال٨٩ألف يورو، ٧٨٦٢٠األطراف 

للقطاع العام، ملعايري احملاسبية الدولية من ا١٩هذه املراجعة معظم املبالغ املستحقة القبض. ووفقا للمعيار 
فاقدة بالكامل.مجيع املبالغ املستحقة القبض املشكوك يف حتصيلها اعتربت

املائة من األصول. يف٧٤ألف يورو، أو ٥٧٠٢٠٨املمتلكات واآلالت واملعدات وبلغت -١٧
مبا يف ذلك تكاليف األرض يورو، ألف ٤٩٧٢٠٥وقدرت القيمة الرأمسالية للمباين الدائمة مببلغ 

تشييد.وال
مقابل، دون باملضيفة الدولة ختصيص من وختضع األرض اليت أقيمت عليها املباين الدائمة التفاق -١٨

امليزانية مببلغ إمجايل يبلغ وثيقة الدائمة اجلديدة يف ف يورو. وقيدت املباينآل٧٤١٩قيمتها بنحو وتقدر
يورو.ألف٧٥٦١٩٥قدره 
لتغطية معاشات ما بعد اخلدمة Allianzوتقابل حقوق االسرتداد املبالغ اليت دفعتها احملكمة لشركة -١٩

للقضاة.
املقدم القرض ظري نلدولة املضيفة ، ولواملوظفنيوتتعلق اخلصوم أساسا بديون مستحقة للموردين -٢٠

الطوارئ واخلسائر فيما يتعلق مبخصصات املخاطر اليت مت حتديدها أيضا تشمل و املباين الدائمة. لتمويل 
).خصصات(امل
مبشروع املباين الدائمةاملستحقة الدفع فيما يتعلق املبالغ برصدة احلسابات الدائنة أساسا وتتعلق أ-٢١

يورو.ألف٧٨٢٤األرصدة املتعلقة بتشغيل احملكمة ف يورو. وتبلغأل٠٧١٦البالغ قدرها 
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غري متداولة. خصوم متداولة و إىل خصوم الطوارئ واخلسائر" وتنقسم "املخصصات املتعلقة ب-٢٢
املبلغ ويتكون .)٢(مستحقة الدفعإىل املوعد الذي تكون فيه هذه املخصصات أساسايستند هذا التمييز و 
تغطية إجيارات املباين املؤقتة اليت رو) أساسا من املبالغ املخصصة لألف يو ٧٥٦١(خسائر للخصص امل
املخصصة املبالغألف يورو) أساسا من ٢٥١(لطوارئ ويتكون املبلغ املخصص ل. ٢٠١٦تنتهي يف عام س
ألف يورو ١١٧فضال عن مبلغ )٣(ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلداريةدعاوى املرفوعة أمام تغطي الل

اية اخلدمة.لتعويضا ت 
وترد املخصصات متداولة. غري خصوم متداولة و إىل خصوم املوظفني أيضا استحقاقات وتنقسم -٢٣

يف غضون سنة واحدة ضمن ستحقة املالتقاعد اتدفوعة األجر وتعويضاملاملتعلقة باألجازات
ويلة األجل للمحكمة، مثل يون طالدويقابل اجلزء املتعلق باخلصوم غري املتداولة املتداولة. خصصات امل
.بعد انتهاء اخلدمةي لقضاة والتأمني الصحالتقاعدية لعاشات امل

يف مقدار القرض متويل مشروع املباين الدائمة. وبلغ هو قرض من الدولة املضيفة والغرض من ال-٢٤
يفض االخنفارجع . وي)٢٠١٤يف عام يورو ألف ٦٠٧٨٤ألف يورو (مقابل ٠١١٧٨اية هذا العام 

الدولة املضيفة.هنحاضي إىل اخلصم الذي متمقارنة مع العام امليورو ف أل٥٩٦٦هذا البند البالغ قدره 
أساسا اخلدمات ألف يورو ٠٦٦١٧البالغ قدرها إليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة تشمل ا-٢٥

ا الدائمة اليت مبشروع املباين فضال عن اخلدمات املتعلقة احملكمة املتعلقة بتشغيل  وردت الفواتري املتعلقة 
إقفال احلسابات.عند 
،)٢٠١٤ألف يورو يف عام ٢٨٨٨٢ألف يورو (٤٧٤١٢٧البالغ قدره ،ويتعلق صايف األصول-٢٦
بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق يف البيان الثالث "بالتفصيل الوارد الصايف للمحكمة،وضعبال

".امللكية
الذي يشمل ما يلي:األصول صايف هذا اجلدولويبني-٢٧

يف املائة من صايف األصول) الشرتاكات الدول األطراف يف ٥,٧ألف يورو (٤٠٧٧(أ)
رأس املال ألف يورو من صندوق ٧٩٠٥مبلغ صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ. واستخدم

ألف ٧٠٩١مبلغ يف حني استخدماية العامعلى املدى القصري يف العامل ملواجهة مشاكل السيولة 
؛حملكمةشغيل اصندوق الطوارئ لتيورو من 

توفرة من غري امللالحتياطيات يف املائة من صايف األصول) ٩٤ألف يورو (أو ١٠٢١٢٠(ب) 
للصناديق ألف يورو٥١٩١، ومبلغ ألف يورو٥٨٣١١٨البالغ قدرها مشروع املباين الدائمة 

.االستئمانية
٣٥-مبقدار االحتياطيات املتاحة من النشاط العام للمحكمة (األموال العامة) سلبية وكانت -٢٨

ألف يورو.
نتيجة عمليات ألف يورو تشمل ٠٠٤٤٧يبلغ قدرها نتيجة إجيابية إىل بيان األداء املايل ويشري -٢٩

ئمانية.احملكمة، ونتيجة مشروع املباين الدائمة، ونتيجة الصناديق االست
فجاءت معظم ذه القطاعات الثالثة غري متكافئة إىل حد كبري: هلداء األمستويات وكانت -٣٠

يورو. ووفقا للمعايري ألف٢٢٧٥٣قدرهبلغ رحبا ذي حقق من مشروع املباين الدائمة، الالنتيجة 
بيان ال يف ألعضاء دخمن الدول ااملسددة دفعة واحدة املدفوعات ام، تشكل علقطاع اللاحملاسبية الدولية 

هذا وثيقة امليزانية. ويؤدي يف ولصهذه املدفوعات من األاألداء، يف حني تعترب املباين الدائمة اليت متوهلا 

ا غري متداولة. )٢( الديون املستحقة يف موعد يقل عن سنة واحدة تعتربمتداولة بينما تصنف الديون األخرى بأ
)٣(International Labour Organization Administrative Tribunal.
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يف عام و للتوزيع. باحا قابلة ر أال ميكن اعتبارها و لتمويل املباين الدائمةإىل أرباح دفرتية خمصصة الوضع 
مببلغمقارنة ألف يورو (٧٣٦٦- دفرتية يبلغ قدرها خسارة إىل، أدى النشاط العام للمحكمة ٢٠١٥

لمحكمة أساسا من لهذا التدهور يف األداء التشغيلي جاءو ). ٢٠١٤يف عام ألف يورو ٧٦٩١-
يف املائة. وتعكس ١٤,٥قدرها يبلغ زيادة ألف يورو، وهي ٥١٠١٢مبقدار الزيادة يف تكاليف املوظفني 

.يل للمنظمةلضعف املااهذه اخلسارة 

.٢٠١٥االستنتاجات والتوصيات الرئيسية للبيانات المالية لعام -خامسا
التطورات في كشف المرتبات ونفقات الموظفين  -١

خطة المراجعة(أ)
يف٢٠١٤كانون الثاين/ينايريف  املسجل شرع على اخلطة، بعد موافقة مجعية الدول األطراف-٣١

.)٤(حتسني فعالية وكفاءة اهليكل التنظيمي لقلم احملكمةمن أجل مشروع املراجعةتنفيذ 
واقتصرت أسباب إلغاء الوظائف يف املشروع على احلاالت التالية:-٣٢

عندما مل تعد مهام الوظيفة ضرورية؛(أ)
عندما تؤدي التغيريات يف اهليكل التنظيمي إىل تغيريات كبرية يف الواجبات واملهام (ب)

وليات املتصلة بالوظيفة، أو عندما مل تعد الوظيفة ضرورية بعد إعادة توزيع مهامها يف وظيفة أخرى؛واملسؤ 
عندما يوجد تغيري يف متطلبات الربنامج أو يف املتطلبات التشغيلية.(ج)

٤٧٣بإلغاء مخسة وظائف لكبار املسؤولني. وادرج اعتماد يبلغ قدره ٢٠١٤وانتهت السنة املالية -٣٣
ميثل التكاليف التقديرية اليت سيتم على األرجح تكبدها. وأثرت ٢٠١٤ف يورو يف البيانات املالية لعام أل

حيث بلغت التكاليف املتصلة بتسريح ٢٠١٥خطة املراجعة بدرجة كبرية على بيان الوضع املايل يف عام 
٣٠ضات قلم احملكمة يف ألف يورو. ويتفق هذا املبلغ مع افرتا٩٧٤٤موجة جديدة من املوظفني حنو 

ألف يورو)، باستثناء ٤٦٤٣ألف يورو وحد أدىن يبلغ ٧٧١٥(حبد أقصى يبلغ ٢٠١٥حزيران/يونيه 
اآلثار املالية املرتتبة على الدعاوى القضائية احملتملة. 

شخصا، من بينهم موظفني اثنني معارين ٦٩وظائف ما يبلغ جمموعه ٢٠١٥وألغيت يف عام -٣٤
اخلاصة بلبنان.للمحكمة 

(بآالف اليورو)٢٠١٥البيان التفصيلي للتعويضات المدفوعة في إطار خطة المراجعة في عام :١الجدول 

عددالرتب
املوظقني

تعويض
اية
العقد

يف املائة٥٠
تعويض
إضايف

التعويض
اإلشعار

أشهر٣
اضافية من
األساس

جمموع
التعويض

االشرتاكات
يف صندوق
مم معاشات األ
املتحدة

التأمني
الصحي

(دال)(ƸǊү)(باء)(ألف)
(ألف+باء
(Ƴǚə+ƸǊү+

٢١٣٢٢٩٦٤١٥٤٤٣٥٣١٠٣-خ ع 

٣١٩٤٦١٠٢٩٠٠-خ ع 

٤٥١١٥٥٧٥٣٥٣٢٧٩٢٦٦-خ ع 

.ICC/ASP/14/9-املصدر: مجعية الدول األطراف)٤(
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٦١٠٣٦٨١٧٠٩٥١٢٤٧٥٨٢٢٦-خ ع 

٧٤١٩١٩٥٤٠٥٣٣٧٩١٦٣-خ ع 

٢١٠٢٥٥١٢٧١١٤١٨٦٦٨٢٣٨١٠-ف

٣٨٣٢١١٠٩٦٣٧٧٥٧٠٣٨٣-ف

٤٨٤٧٦٢٢٦١٤٦١٦٦١٠١٤٦٦١٣-ف

٥٢٧٤٣٧٤٥٥٥٢١١٢٤٢-ف

٦٩٢المجموع  ٢٢٩٩٧٧٦٢٥٨٣٥٤ ٦٦٧٢٥٥٥٢

رية.املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على املعلومات املقدمة من قسم املوارد البش

وقد تشمل التكاليف االمجالية خلطة املراجعة، اليت مل حيدد قدرها بعد يف هذه املرحلة، باالضافة -٣٥
إىل تكاليف التسريح، ما يلي:

ملشروع املتكبدة إلدارة اخلطة؛ااألتعاب االستشارية لفريق (أ)

ة لتجميد التعيني؛النفقات املباشرة للتعاقد مع موظفني مؤقتني وخرباء استشاريني نتيج(ب)

موجة من الزيادات الناجتة عن االستعانة مبوظفني من الفئة األعلى من التأهيل.  (ج)

الزيادة في نفقات الموظفين(ب)

مقارنة بالسنة ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٩٨١٢زادت النفقات االمجالية للموظفني مبقدار -٣٦
يف املائة.١٥، مبا ميثل زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٤املالية 

(بآالف اليورو)٢٠١٥: تطور المرتبات في عام ٢الجدول 

للفرق٪الفرق٢٠١٥٢٠١٤
٢مرتبات القضاة ٩٧١٣ ١٣١- ٥-١٦٠٪

١استحقاقات وبدالت القضاة ٥٥٣١ ١٤٨٤٠٥٣٥٪

٤٤أجور املوظفني ٣٢٩٤٣ ٣٥٣٩٧٦٢٪

٢٥وظفنياستحقاقات وبدالت امل ٠٧٦٢٠ ٥٩٧٤ ٤٧٩٢٢٪

٢٥املساعدة املؤقتة واخلرباء االستشاريني ٣٣٤١٨ ٢٣٦٧ ٠٩٨٣٨٪

٩٩المجموع ٢٦٣٨٦ ٤٦٥١٢ ٧٩٨١٥٪

للبيانات املالية.١٦املالحظة املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على 

:وتفسر هذه الزيادة يف املرتبات أساسا مبا يلي-٣٧
ألف يورو يف إطار ٩٧٤٤من املوظفني البالغ قدره ٦٩لتسريح ملدفوع اتعويض التكلفة (أ)

خطة املراجعة؛
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اخنفضت القوة وظيفة. و ٦٩على الرغم من إلغاء ٢٠١٥زيادة املالك الوظيفي يف عام(ب)
نتيجة للقيام املرتبات . وصاحب هذا التغيري زيادة كبرية يف)٥(وظيفة مشغولة٩٩٠إىل ٩٩٥منالعاملة

؛٢٠١٥منذ بداية عام فني من الفئة "الفنية"أساسا بتعيني املوظ

٢٠١٥: التعيينات في عام ٣الجدول 

موع١- مد٥-ف٤-ف٣-ف٢-ف١-ف٦-خ ع٥-خ ع٤-خ ع٣-خ عالرتية ا

٢٠١٥١٣١٣١٥٢٤٢٣١٥٦٥١٩٧عامالتعيينات يف

ملوارد البشرية.املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي بناء على املعلومات املقدمة من قسم ا
. وكانت ٢٠١٥يف عام ٩١٥بلمقا٢٠١٤يف عام موظفا ٨٦٠عدد املوظفني وكان متوسط (ج)

، واملسامهات يف صندوق ألف يورو)٤٣٣٤(تسويات مقر العملهناك زيادة يف األجور املدفوعة و 
ألف ٤٥٤الصحي (ألف يورو)، واالشرتاكات يف التأمني١٦٠١املعاشات التقاعدية لألمم املتحدة (

؛)٦(يورو)
يف نشاط ألف يورو مع النمو ٤٩٣١وينبغي مقارنة نفقات آحاد املتعاقدين البالغ قدرها (د)

أن مراجع احلسابات اخلارجيوجد ا لذلك، حتقيقو ). اجلاريةمكتب املدعي العام (احملاكمات والتحقيقات
بصفة فردية مع تعاقدين من املأصبح مخسة موظفني من بني املوظفني الذين استفادوا من خطة املراجعة، 

؛حملكمةا
من قبل قسم املوارد البشرية االستشاريني أساسا نفقاتألف يورو املتعلق ب٢٤٨واستخدم مبلغ (ه)

مقارنة مع ٢٠١٥استشاريا يف عام ٢٧فضال عن تقدمي املشورة للضحايا (،للمساعدة يف خطة املراجعة
).٢٠١٤استشاريا يف عام ٢٢
املختلفة غري متسقة بسبب رجوعها إىل املرتباتأن كشوف اخلارجي احلسابات وجد مراجع و -٣٨

ا تتضمن  يف  بلغ عدد املوظفني اختالفات يف عدد املوظفني. وهكذا، بيانات متعلقة برواتب خمتلفة، وأ
اية عام ٩٠٨قسم املوارد البشرية  الذي قدمه املوظفني ةحرككشف ، يف حني بلغ ٢٠١٥شخصا يف 

قسم اليت قدمها كشوف الصرفوبلغ عدد املوظفني يفشخصا. ٩٣٤املرتباتعدد املوظفني يف سجل 
العدد الوارد يف  االعتماد على مراجع احلسابات الفات، فضل تخاالشخصا. ونظرا هلذه ٩٩٠احلسابات 

أن يبلغ عدد املوظفني ٢٠١٥للسنة املالية٢٠١٤عام يف امليزانية املعتمدة وتتوقع . كشوف الصرف
.اشخص٧٩٠

لرصد متوسط وسيلة‘ ١’قسم املوارد البشرية بأن جيد اخلارجي احلسابات مراجع يوصي - ١التوصية رقم 
التوفيق‘ ٢’و، امليزانيةبفنيوظاملالكجداول مو العاملةالقوةمتوسطبنياملقارنةلتسهيلالعاملةةلقو حجم ا

وظفني بالتحديد.املعددعرفة ملتلفةاملخكشوف املرتبات بني
األفراد ن و االستشاريو نو املتعاقد، ال يعترب )٧(النظام األساسي للموظفنيمن ٧- ٤ومبوجب املادة - ٣٩

أثناء مراجعته أن مراجع احلسابات اخلارجيوال يدرجون أيضا يف كشوف املالك الوظيفي. ووجد موظفني. 

مراجع احلسابات اخلارجيمن مصادر خمتلفة، فّضل ورودهاللصعوبة احلصول على معلومات جديرة مبزيد من الثقة، )٥(
االعتماد على األجور املدفوعة.

ية املوظفني وكذلك التغيري يف جداول األمم املتحدة اليت يصعب حتديد تضمنت الزيادة أيضا اآلثار املرتتبة على أقدم)٦(
اآلثار املرتتبة عليه.

"جيوز تعيني متعاقدين واستشاريني أفراد ومتدربني وغريهم من األشخاص باألحكام والشروط اليت يراها  املسجل أو ) ٧(
فني ألغراض هذه الالئحة".املدعي العام، حسب االقتضاء، وال يعترب هؤالء األشخاص من املوظ



ICC-ASP/15/20

20-A-111116541

IC
C
-A
SP/10/20

ألغراض هم يانات املرتبات، ولكن مت تصنيفببشكل صحيح يف نفون واالستشاريني يصاألفراداملتعاقدين 
يف نفقات اخلدمات التعاقدية.م كان ينبغي تصنيفهبينماللموظفني املدفوعة احملاسبة يف كشف املرتبات

النفقات املتعلقة باملتعاقدين األفراد إعادة تصنيف باخلارجي احلسابات مراجع يوصي - ٢التوصية رقم 
ا مبزيد من ليف البيانات املالية "نفقات اخلدمات التعاقدية" ني وإدراجها بالبند املعنون اريستشواال قراء

السهولة. 

االحتياطيات المالية-٢
اليت رؤوس األموال يقابل عموما نظمة يف تاريخ معني و املألصولميثل صايف األصول الوضع الصايف - ٤٠

من رحلةاملاألرباح لفرتة، و يف احتياطيات، والفائض أو العجز وكذلك جمموع االطرافالدول األتقدمها 
كل األصول  يعكس بيان صايف من سنوات سابقة. ولذلك ينبغي أن العجز الدفرتية أو فوائض ال

رأس املال) املقرتحة أو املعلنة بعد املوعد النهائي يست إلعادة ل(اليت التوزيعاتمقدار ات املتاحة و ياالحتياط
الية.للبيانات امل

لبيانات من ا"صايف األصول" - بيان الثالث للأن النسخة األوىل اخلارجي احلسابات مراجع ورأى - ٤١
باإلطالع على البنود املبينة أعاله.لقارئ لتسمح الاملالية 

(بآالف  اليورو)٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١ألصول في صافي ا: بيان٤الجدول 

الصندوق العام
صندوق رأس

ملال العاملا
صندوق 
الطوارئ

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
ئمانيةاالست

جمموع صايف األصول/ 
حقوق امللكية

الرصيد االفتتاحي في
٢٠١٤٣كانون الثاني/يناير ١ ٥٠٠٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٢٦ ٠٢٩٩٧٥٤٥ ٤٧٦

حقوق الحركة في صافي األصول/
٢٠١٤في عام الملكية

١الفائض/(العجز) ٣٥--٧٦٩ ٠٠٢٤١٣٦ ٨١٢

املباين صندوق إىل التحويالت
٤)الدائمة ٤--(٣٢٥ ٣٢٥--

٢)جمموع احلركات أثناء العام ٣٩--(٥٥٦ ٣٢٧٤١٣٦ ٨١٢

/حقوق مجموع صافي األصول
كانون ٣١في الملكية 

٢٠١٤١األول/ديسمبر   ٠١٠٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠٦٥ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨

حقوق صافي األصول/الحركة في 
٢٠١٥في عام الملكية 

١٠)الفائض/(العجز) ٥٦--(٨٢١ ٨١١٥١٣٤٦ ٥٠٣

٢١٧إىل الصندوق العامالتحويالت ٥)١٣٢ ١)(٧٩٠ ٢٠٩)(٧٠٩ (١٠)(٦٢٣-

فائض الصندوق االستئماين للضحايا 
٢٥٠----٢٠١٣٢٥٠يف عام 

٢٠٦جمموع احلركات أثناء العام ٥)٥٦١ ١)(٧٩٠ ١٥٢)(٧٠٩ ٥٠٣٤٦(٨١٢ ٧٥٣

حقوق مجموع صافي األصول/
كانون ٣١في الملكية 

٥١٩١٠١٤١٢٩)٤٥٦٨٧(٢٠١٥٥٧١٢٠٧٦١٦١٧٩١٥األول/ديسمبر 
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األوىل من النسخة(٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التغيريات يف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف - الثالثبيان املصدر:ال
.البيانات املالية املقدمة ملراجع احلسابات اخلارجي)

"صايف األصول" -البيان الثالث وطلب مراجع احلسابات اخلارجي لذلك تعديل العرض املتعلق ب-٤٢
املكافئ لتوزيع الفوائض العجز وكذلك الفائض أو االحتياطيات النقدية لتوضيح لبيانات املالية من ا

.رحلعجز املالدفرتية أو ال
النسخة النهائية للبيانات املالية.وأجريت هذه التعديالت يف -٤٣

(بآالف اليورو)٢٠١٥ديسمبر كانون األول/٣١األصول في : بيان صافي ٥الجدول 
عام

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
ئمانيةاالست

جمموع 
صايف 

األصول/ 
حقوق 
امللكية

الصندوق العام

رأسصندوق 
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 

املتعلقة 
باستحقاقات 

املوظفني

الفائض/
(العجز)
النقدي

أرصدة 
أخرى 

للصندوق 
العام

/حقوق الملكيةمجموع صافي األصول
٢٠١٤٧كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٢)٢٢٧ ٧)(٢٦٩ ٦٥(٩٤٨ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨
حقوق الملكيةركة في صافي األصول/الح

٢٠١٥في عام 

٦)----الفائض/(العجز) ٥٣(٧٣٦ ٢٢٧٥١٣٤٧ ٠٠٤

٥)التحويالت ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ١٢-(٨٣٢ (١٠)٣٤١-

٤---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية ٤)٤٣٢ ٤٣٢)---

٢٠١٥سوية االشرتاكات املقررة لعامت
٢)---)ICC-ASP/13/Res.1رار ق(ال ٢)---(٠٦٨ ٠٦٨)

فائض الصندوق االستئماين للضحايا يف عام 
٢٥٠--٢٥٠----٢٠١٣

٥)جمموع احلركات أثناء العام ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ٢(٨٣٢ ٣٦٤١ ٤٢٣٥٣ ٢٢٧٥٠٣٤٥ ١٨٦
حقوق الملكيةمجموع صافي األصول/

٢٠١٥١ون األول/ديسمبر كان٣١في  ٦١٦٥ ٧٩١٦ ٦)٣٩٥٩٥ ١١٨(٥٢٥ ٥٨٣١ ٥١٩١٢٧ ٤٧٤

كانون ٣١بيان التغيريات يف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف الثالث من البيانات املالية، بيان املصدر: النسخة املعدلة لل
,٢٠١٥األول/ديسمرب 

مما أدى إىل حتديد )، ١٨سلوب اإلبالغ القطاعي (املعيار حقوق امللكية بأاحملكمة تقدمي واختارت - ٤٤
ثالثة قطاعات:

(أ) األنشطة العامة، مبا يف ذلك الصندوق العام، أي ما يعادل امليزانية الربناجمية للمحكمة 
(الربامج الرئيسية)؛

باين املأساسا ، و تشييد املباين اجلديدة للمحكمةبأنشطة (ب) صندوق املباين الدائمة املتعلق 
؛لمورداملشروع املتبقية لمن الدولة املضيفة، وكذلك ديون املقدم قرض ال، و قيدة بالدفاترامل
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ممولة بالكامل من ة خمتلفاملتعلقة بأنشطة (ج) املشاريع اخلاصة، مبا يف ذلك الصناديق االستئمانية، 
التربعات أساسا باملشاريع ، مت متويل هذه٢٠١٥يف عام و من النظام املايل. ٥-٦بندالتربعات، مبوجب ال

واحلكومة اهلولندية.ة من االحتاد األورويب وأسرتاليااملقدم
امليزانية:ة احتياطيات باألنشطة العامة ثالثقطاع ويشمل -٤٥

٤٠٦٧مببلغ مقارنة ٢٠١٥يف عام ألف يورو ٦١٦١صندوق رأس املال العامل مببلغ (أ) 
نظام املايللمن ا٢- ٦بند وفقا للجلمعية هذا الصندوق وقد أنشأت ا. ٢٠١٤يف عام ألف يورو 
مال أويل للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة على املدى القصري ريثما ترد "توفري رأسمن أجل للمحكمة 

االشرتاكات املقررة ".
ألف يورو ٥٠٠٧مببلغ مقارنة ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٩١٥مببلغ صندوق الطوارئ (ب) 

من التظام ٥- ٦يف القاعدة املنصوص عليهالتخصيص ملبدأ هذا الصندوق يستجيب . و ٢٠١٤يف عام 
حتدد السلطة املختصة بصورة واضحة أغراض وحدود كل صندوق "قاعدةوفقا هلذه الاملايل للمحكمة. و 
الذي يتاح على هذا االحتياطي النقدي أت اجلمعية أنشو . "احتياطي وحساب خاصاستئماين وحساب

عندنفقات مل يكن من املمكن توقعها ) لتمكني احملكمة من تغطية ICC/ASP /3/ Res.4لقرار (االفور
قرارا بفتح حتقيق فيها، أو املدعي العام وتتعلق هذه النفقات إما حبالة جديدة إثر اختاذ ،امليزانيةاعتماد 

بعقد اجتماع غري متوقع للجمعية.يف قضية قدمية، أو ةجديدحبدوث تطورات 
الصندوق العام لتمويل استحقاقات املوظفني األموال اليت "جينبها" على وجه اخلصوص، (ج)

، ٢٠١٤عام ألف يورو يف٢٢٧١١مقارنة مببلغ ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٣٩٥٦اليت بلغ قدرها 
مليون يورو لعمليات الصندوق العام.١,٤ليون يورو لتمويل خطة املراجعة وم٣,٤رب من اما يقمنها 
قدية من السنوات املالية السابقة أي ما يعادل /عجوزات نالصندوق العام أيضا فوائضويشمل -٤٦

توزيعات األرباح فضال عن فقدان ترحيل املبالغ من السنة والسنوات السابقة املشار إليها يف عمود "أرصدة 
الصناديق العامة األخرى".

الرصيد الدائن (األنصبة بأنه الفرق بني )٨(قديمن النظام املايل الفائض الن٦- ٤البند ويعرف - ٤٧
املقررة املسددة بالفعل عن الفرتة املالية واإليرادات املتنوعة خالل الفرتة املالية) والنفقات (مجيع املبالغ 
املنفقة من االعتمادات املرصودة لتلك الفرتة املالية واالعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة)، 

ىل متأخرات األنصبة املقررة على دول أطراف لفرتات سابقة وما يتحقق من وفورات من باإلضافة إ
االعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة. ويقّسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة 

حيدد الفائض النقدي املؤقت للفرتة املالية عن طريق املوازنة بني الرصيد الدائن (األنصبة املقررة املسددة بالفعل )٨(
عن الفرتة املالية واإليرادات املتنوعة خالل الفرتة املالية) والنفقات (مجيع املبالغ املنفقة من االعتمادات املرصودة لتلك 

وحيدد الفائض النقدي للفرتة املالية بقيد ما يدفع خالل الفرتة املذكورة من متأخرات األنصبة املقررة لفرتة املالية).ا
على دول أطراف لفرتات سابقة وما يتحقق من وفورات من االعتمادات املخصصة لاللتزامات غري املصفاة على 

ؤقت. ويعاد حتميل أي التزامات معلقة متبقية على اعتمادات النحو املشار إليه آنفا يف رصيد الفائض النقدي امل
، الفقرة األخرية، يقّسم أي فائض نقدي يف امليزانية يف ختام أي فرتة ٦- ٦الفرتة املالية اجلارية. ورهنا بالقاعدة املالية 

ا ذلك الفائض. يتناسب وجدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املمالية بني الدول األطراف مبا تصل 
كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت متت فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، يسلم لكل من الدول ١واعتبارا من 

األطراف املبلغ الذي خيصها من عملية القسمة آنفة الذكر، إذا كان اشرتاك الدولة الطرف عن تلك الفرتة املالية قد 
يف التصفية الكاملة أو اجلزئية أوال، ألي سلفة مستحقة لصندوق رأس املال املتداول؛ وثانيا، سدد بالكامل ليستخدم 

ألي متأخرات من األنصبة املقررة؛ وثالثا، لألنصبة املقررة للسنة التقوميية التالية للسنة اليت متت فيها مراجعة 
فلن تسلم املبالغ الناجتة عن القسمة إال احلسابات. ولئن كان أي فائض نقدي سيقسم فيما بني الدول األطراف، 

ا بالكامل عن تلك الفرتة املالية. وحيتفظ املسجل باملبالغ املقسمة غري املسددة  للدول األطراف اليت سددت اشرتاكا
حلني سداد االشرتاكات عن الفرتة املالية ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو املبني أعاله.
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ا يتناسب وجدول األنصبة املقررة الساري على الفرتة املالية املتمالية بني الدول األطراف مبا صل 
ذلك الفائض. وتدرج هذه الفوائض حلساب الدول األطراف يف الفرتة املالية التالية بشرط تسديد 

ا الكامل عن الفرتة املالية اجلارية. وتتعلق صيغة  "الفائض النقدي" بالتايل مبفهوم خمتلط اشرتاكا
الشرتاكات حتدد على أساس جيمع بني امليزانية واحملاسبة على أساس متعدد السنوات: امليزانية ألن ا

ا وليس على النفقات املدفوعة  النقدية، واحملاسبة ألن النفقات حتدد على أساس النفقات املعرتف 
فقط.
ألف يورو ٤٧٤١٢٧إىل ٢٠١٤ألف يورو يف عام ٢٨٨٨٢وزاد صايف أصول احملكمة من - ٤٨

الذي ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٠٠٤٤٧. ويفسر هذا التغيري بالفائض البالغ قدره ٢٠١٥يف عام 
٢٠١٤يقابل جزئيا املبالغ اليت قيدت حلساب الدول خالل الفرتة. واستخدم الفائض النقدي لعام 

ألف يورو ٢٦٩٢البالغ قدره ٢٠١٣ألف يورو الستيعاب العجز النقدي لعام ٤٣٢٤البالغ قدره 
ألف يورو عن طريق ختفيض ٠٦٨٢وتسديد سلف املساعدة القانونية للدول األطراف البالغ قدرها

اية عام و ألف ي٩٥. وكان رصيدها ٢٠١٥االشرتاكات املقررة الواجب دفعها يف عام  رو يف 
٢٠١٥.

وتتكون الفوائض بوجه عام من عنصرين: األرباح القابلة للتوزيع بسبب حتقيق ربح يف امليزانية، - ٤٩
حسابية حبتة. واالعتماد الذي يسرتد يعترب دخال واألرباح غري القابلة للتوزيع الناجتة عن عمليات

ولكنه ال يساهم يف تشكيل أرباح قابلة للتوزيع يف حني، على سبيل املثال، الدخل الذي يتحقق من 
٨١٢٣٦عملية مرتبطة حبساب مصريف يعترب من أرباح امليزانية. ووجد مراجع احلسابات اخلارجي أن 

ألف يورو وال يقابل ٠٠٢٣٥قابل رمسلة املباين الدائمة مبلغ ي٢٠١٤ألف يورو من الفائض يف عام 
بأي حال من األحوال أي ربح يف امليزانية. وال يعكس الفائض بالضرورة مستوى النقدية املتاحة. 

ألف يورو من االحتياطي ٣٣١١٢، اضطرت املنظمة إىل سحب ٢٠١٥ولتمويل أنشطتها يف عام 
ألف يورو من صندوق الطوارئ، ٧٠٩١ق رأس املال العامل، وألف يورو من صندو ٧٩٠٥املايل، 

ألف يورو من صندوق متويل االلتزامات املستحقة للموظفني.٨٣٢٤و
وأدى اللجوء إىل حسابات الدول األطراف لتسديد السلفة املتعلقة باملساعدة القانونية البالغ - ٥٠

نفس القدر بسبب اخنفاض االشرتاكات ألف يورو إىل اخنفاض مستواها من النقد ب٠٦٨٢قدرها 
,٢٠١٥املدفوعة يف عام 

ويسرتعي مراجع احلسابات اخلارجي انتباه الدول األطراف إىل أن صيغة الفائض احملددة يف - ٥١
النظام املايل للمحكمة معناها توزيع نتيجة على الدول دون وجود ما يقابلها دائما يف امليزانية. ويف 

ذلك إىل زيادة احلالة الصحية للمنظمة سوءا، ألنه يفرض عليها االقتطاع بعض احلاالت، قد يؤدي
من موارد للميزانية ال ميتلكها يف الواقع.

لدول األطراف أمهية جتنب ممارسة توزيع الفائض النقدي املؤقت قبل لاخلارجي احلسابات ؤكد مراجع يو 
النقدي النهائي.الفائض توافر
قد تدىن كثريا للمحكمة مستوى النقدية املتاحة أثناء عمله أن اخلارجي راجع احلسابات وتبني مل-٥٢

،٢٠١٥ألف يورو يف عام ٠٢٦٢٣إىل ٢٠١٤ألف يورو يف عام ٦٩٣٥٦حيث اخنفض من 
بالتفصيل التايل:

ألف يورو؛٦١٦١قدره بلغ ا يصندوق رأس املال العامل مب(أ)
لف يورو؛أ٧٨٥٥مبا يبلغ قدره  صندوق الطوارئ (ب)
ألف يورو؛٣٩٥٦قدره بلغ ا يمبااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني صندوق (ج)
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الفوائد املستحقة دفع قبل ،يوروألف ٠٧٨٧مبا يبلغ قدره صندوق مشروع املباين الدائمة (د)
ألف يورو؛١٨٦٢على القرض من الدولة املضيفة البالغ قدرها 

ألف يورو.١٥٣٢قدرهبلغ ا يمببالصناديق االستئمانية قة املتعلية نقدال(ه)
اية عام على الفور لمحكمة الذي كان متاحا لالنقد مستوى ويعادل -٥٣ األموال الالزمة (٢٠١٥يف 

املتعلقة نفقات مستوى الرأس املال العامل) تمويل االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني وصندوق ل
ماليني يورو). ٧(األفرادباستثناء االستشاريني واملتعاقدينواحد، شهر ني ملدة مبرتبات املوظف

تقريره املتعلق بسوء احلالة النقدية الذي أشار إليه يف اخلارجي استنتاجهاحلسابات مراجع يكرر ، لذلكو 
ICC-2015-6االحتياطيات النقدية.املتعلق ب

متأخرات االشتراكات المقررة-٣
الدول القبض من املستحقة ، بلغ جمموع االشرتاكات املقررة ٢٠١٥كانون األول /ديسمرب ٣١يف -٥٤

سنوات سابقة.عن يف املائة، ٣٩ألف يورو ، أو ١٤٦٨، منها ألف يورو٧٨٦٢٠األطراف 

و)ر (بآالف اليو من الدول األطراف: االشتراكات المقررة المستحقة القبض٦الجدول 

الدولة

غ املستحقةاملبالموعجم
كانون ٣١يف القبض

٢٠١٥األول/ديسمرب 
املبالغ املستحقة القبض

٢٠١٥يف عام 
املبالغ املستحقة القبض
املتصلة بسنوات سابقة

١١الربازيل ٤١٣٥ ٨٨١٥ ٥٣٢
٣املكسيك ٦٤٥٣ ٦٤٥-

٣فنزويال ٣٨٠١ ٢٥٧١٢٣٢
-٨٥٨٨٥٨األرجنتني
-٣١٣٣١٣كولومبيا
-١١٥١١٥سلوفينيا

١٩مبالغ مستحقة٦جمموع أعلى  ٧٢٤١٢ ٠٦٩٧ ٦٥٥
مبالغ مستحقة ٦النسبة املئوية ألعلى

٪٩٤٪٩٥٪٩٥القبض
٢٠المبالغ المستحقة القبضمجموع  ٧٨٦١٢ ٦٣٩٨ ١٤٧

.٢٠١٥بناء على الرصيد الشامل يف عام املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي 

سنة واحدة، أوملدة تزيد على يف املائة من املستحقات غري املسددة ٩٤ال وفنزويومتثل الربازيل -٥٥
، ٢٠١٥عام ألف يورو يف أوائل ٦٤٢١٦من الربازيل اتاملستحقألف يورو. وبلغت ٦٥٥٧مبلغ 
ألف يورو من هذا املبلغ يف ٢٢٩٥ألف يورو عن سنوات سابقة. وسددت الربازيل ٧٦١١٠منها 

فأصبح بذلك جمموع االشرتاكات غري املسددة ٢٠١٣االشرتاكات املتعلقة بعام عن٢٠١٥نيسان/أبريل 
منها ، ألف يورو٣٨٠٣فنزويال مناتاملستحقوبلغت . ٢٠١٥اية عام ألف يورو يف ٤١٣١١
٢٠١٣. وكان جمموع االشرتاكات املقررة لفنزويال يف عام ٢٠١٣ألف يورو غري مسددة منذ عام ٩٤٠
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يف املائة فقط من مبلغ ١٥ألف يورو، أي ١٧٧،  ومل تسدد من هذا املبلغ سوى ألف يورو١١٦١
االشرتاك.

الربازيل إىل كل من ممثل تذكريةرسال٢٠١٦أبريل نيسان/٢٥أبريل ونيسان/٨وأرسل املسجل يف -٥٦
حىت تاريخ املراجعة.اق ردلمل يتو فنزويال. ممثل و 

نتيجة ة لالسيو بتناقص لدول األطراف من املخاطر املتصلةا)٩(ريكرر مراجع احلسابات اخلارجي حتذي
االشرتاكات املقررة للمنظمة. للتأخري يف تسدبد 

هذه املشكوك يف حتصيلها. ومتثل االشرتاكات املقررةوتعتمد احملكمة خمصصات للديون املتعلقة ب-٥٧
منذ أكثر األطراف املستحقة احلسابات القابلة للقبض من الدوليف املائة من أرصدة ٩٠املخصصات 

ألف ٤١٢، بلغ جمموع املبالغ املشكوك يف حتصيلها ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١ويف . سنتنيمن 
ألف يورو)، والكونغو ٥٥(وتنزانيا ألف يورو)، ٢٣٠ية (مهورية الدومينيكيورو، كانت متعلقة أساسا باجل

ألف يورو).٣٠(
وعدم تقدمي مدفوعات ، ٢٠١٣فنزويال لعام ض املبلغ الذي دفعته إىل اخنفانظر ومع ذلك، بال-٥٨

مما أدى إىل تعليق حقوقها يف التصويت، تعترب املبالغ املستحقة ، ٢٠١٥و٢٠١٤على االطالق لعامي 
القبض من هذه الدولة مشكوك يف حتصيلها.

تقييم مشروع المباني الدائمة-٤
نح دائمة. ومُ مببان احملكمة اجلنائية الدولية زويد تألطراف ، قررت مجعية  الدول ا٢٠٠٥يف عام -٥٩

مع NEC3ووقعت احملكمة عقدا من طرازاهلولندية Courtysتشييد املقر الدائم للمحكمة ملؤسسة عقد 
على حق الشركة املسؤولة NEC3وينص العقد من طراز.٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/١هذه املؤسسة يف 

.عن أي تأخري أو أعمال إضافيةيض عن التشييد يف التعو 
وضع حجر و األرض املقدمة من احلكومة اهلولندية، بتجهيز ٢٠١٢يف عام وبدأت عملية التشييد -٦٠

.٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/٢التسليم يف مت ، و ٢٠١٣أبريل نيسان/ىن يف المبلاألساس 
كانون ١٤لعامة السابعة املعقودة يف يزانية األولية للمشروع يف جلستها ااملت اجلمعية اعتمدو -٦١

تقدم يورو لتكاليف التشييد فقط. ومع مليون ١٩٠مببلغ (ICC-ASP/6/Res.1)٢٠٠٧األول/ديسمرب 
نطاق التكاليف (نفقات االنتقال، املعدات ميزانية املباين الدائمة تباعا مع اتساع زادت العمل يف املشروع، 

منا زادت اجلمعية امليزانية املأذون ، ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ١٧ويف اجللسة املعقودة يف اخل). 
.(ICC-ASP/13/Res.2)يورو مليون٢٠٠ره اقدمإىل حد أقصى مليون يورو ١٩٥,٧

٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥يف قرار جديد بتاريخ و ولكن هذه الزيادة مل تكن كافية لتمويل املشروع. -٦٢
(ICC-ASP/13/Res.6)مليون يورو ٢٠٤عية على زيادة جديدة يف غالف امليزانية تصل إىل ، وافقت اجلم

يورو. مليون٢٠٦يبلغ  أقصى حبد 
١٩٥مليون يورو منها ٢٠٥,٧ما جمموعه ٢٠١٦مايو أيار/٩حىت وبلغت التكاليف التقديرية -٦٣

مقارنة مليون يورو ١,٧جتاوز حمتمل يف الصرف يبلغ ، مما يشري إىل تشييدخمصصة لتكاليف اليورو مليون 
مليون يورو.٢٠٤البالغ قدرها بامليزانية املعلنة 

يفبسياسة اسرتداد االشرتاكات ذه املخاطر يف الفصل املتعلق فعال ي الدول األطراف جاحلسابات اخلار مراجعحذر )٩(
املتعلق باالحتياطيات النقدية.ICC-2015-6تقريره 
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ومؤسسة على اتفاق تسوية بني احملكمة إقفال امليزانية اخلتامية للمشروع بالتوقيع كان من املفرتض و -٦٤
Courtys تعويضألخرية املوجبة للااألحداث لتسوية.

عاجلة ملCourtysومؤسسة جارية بني احملكمة تزال الاملفاوضاتت كتابة هذا التقرير، كانوعند  -٦٥
النهائية اليف التكعليه إلمكان التحقق من اتفاق موقع وال يوجد تكاليف املباين الدائمة. املسائل املتعلقة ب

للعملية.
ألف يورو.٧٥٦١٩٥مببلغ ، مت رمسلة املباين الدائمة ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١ويف -٦٦
بتقدمي ضمان ملراجع احلسابات اخلارجي حسميالحالة من عدم اليقني و إىل ا الوضع هذويؤدي -٦٧

حلد من نطاق بسبب امشفوع بتحفظرأي إىل تقدمي هذه الظروف ومحلته املعين. لتقييم األصل معقول 
البيانات املالية.املراجعة عند مراجعة

مشروع المباني الدائمةالمعالجة المحاسبية ل-٥
تشرين ١٢يف أي فاتيح، استالم املتاريخ يف صول األاملباين الدائمة اجلديدة يف جلت س-٦٨

من املعايري احملاسبية ١٧معيار رقموينبغي معاجلة رمسلة املباين الدائمة وفقا لل. ٢٠١٥/نوفمربالثاين
ذي ينص على أن الو تطبقه احملكمةالذي واملعدات" ملنشآت"املمتلكات واالدولية للقطاع العام املعنون

ا عناصر منفصلة إذا كانت هلا أعمار انتاجية خمتلفة. تعامل عناصر األصول كأ
تقييم املباينمتخصصة يف تقييم العقارات، بشركة وهي ، Brinkقامت شركة للقيام بذلك، و -٦٩

القاعدة، مثل ،ملباين الدائمةبتقييم تفصيلي لكل عنصر من عناصر االشركة هذه قامت . و الدائمة اجلديدة
مقرتحة وضعت أيضا خطة و .الكهربائية، وما إىل ذلكرتكيبات واليات، األرضو سقف، والالواجهة، و 
صيانة.لل

تعريف يأخذ مل و . تقييمهذا البتحليل سالمة اخلارجياحلسابات مراجع قام ، عملودعما هلذا ال-٧٠
أعمال الصيانة بني العمر االنتاجي لكل عنصر، و املرتقبة اليت تاملختلفة يف االعتبار خطة الصيانة عناصرال

املنشآت.الالزمة الستبدال بعض الرئيسية
ومل،املتعلقة بالنظام السمعي البصريتجهيزات عمال والاألتكاليف مل حتدد وعالوة على ذلك، -٧١
تكاليفبمباشرة تصلخمتلفة: األول يسابيةحيعة طبولكل عمل وجهاز على حدة. كل منها سب  حي
املستقلة عن  شراء املعدات بربأكبقدر الثاين يتصل)، يف حني التجهيز(األسالك وتكاليفتشييدال

.تشييدالسمعية والبصرية وفصلها عن تكاليف التجهيزات املشرتيات من الحتديد ومن مث ينبغي املباين.
اليت رأس املال إحاللاملتصلة بعمليات لنفقات واضحة لرؤية تساب كا من أجل -٣توصية رقمال

ا واالستعداد هلا  تضع احملكمة يف بأن ‘ ١’احلسابات اخلارجي يف امليزانية، يوصي مراجع سيلزم القيام 
ا، و العناصر يف توزيع أن تعيد النظر بعد ذلك ‘ ٢’أقرب وقت ممكن الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوق 

بني العناصر.يز بشكل مناسبيتموإمكان الل رأس املال وإحالصيانةاملرتقبة للطة اخلمع ماشى التوزيع ليت
أخذ العينات للتحقق من التكاليف املدرجة يف تقييم نظام اخلارجي أيضا احلسابات مراجع واستخدم - ٧٢

بناء على ألف  يورو ٥٧٦١البالغ قدرها لنفقات اتصنيف أعيد ، ١٧ألحكام املعيار ووفقا . تشييدال
تكاليف اختيار املهندس املعماري، وتكاليف لعدم جواز احتساب خلارجي، طلب مراجع احلسابات ا

.االستشاريني يف الرمسلةاءاخلرب أتعاب االتصاالت، و 
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مليون يورو: ١٩٠بلغ جمموعهما للتمويل نيخارجييندائمة من مصدر الباين املستفاد مشروع ا- ٧٣
مطروحا منه اخلصومات من الدولة املضيفة املقدم قرض الو األطراف املسددة دفعة واحدة، مدفوعات الدول

يت مت استالمها.المقابل املدفوعات املسددة دفعة واحدة املضيفة من الدولة ةاملمنوح
يت مت استالمها البلغ جمموع املدفوعات املسددة دفعة واحدة ، ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١ويف - ٧٤

ألف ٥٠٠٣يبلغ قدرها ويشمل هذا املبلغ مسامهة طوعية إضافية من الدولة املضيفة يورو،لف أ١٠١٩٦
ألف ٨٩٣٩٥حنو ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٣١املبالغ املسحوبة من القرض يف إمجايل يورو. وبلغ 

٢٠١٥اية عام  يورو. وبلغ جمموع اخلصم من القرض الذي منحته الدولة املضيفة حسب التقديرات يف 
موع التقديري للمبلغ ٩٣٠٧٧ألف يورو. ويقابل الرصيد البالغ قدره ٩٦٣١٧حنو   ألف يورو ا

اية السنة والواجب السداد على مدى  مت حساب الزيادة يف و عاما.٣٠املسحوب من أصل القرض يف 
مايو أيار/٣٠لية ومت تسديدها يف ألف يورو يف السنة التا٠٣٧٢من القرض البالغ قدرها املسحوب بلغ امل

بعد االنتهاء من مجع ٢٠١٦هيونيحزيران/٣٠يف للقرض الرئيسي . ينبغي حتديد املبلغ النهائي ٢٠١٦
املدفوعات املسددة دفعة واحدة. 

ال يوجد جدول زمين لسداد . وحىت اآلن، ٢٠١٦هيوليمتوز/١بدأ سداد القرض يف يوينبغي أن - ٧٥
اجلدول الزمين للسداد، لكل بنيأن يوينبغي . )١٠(بعدائيااملقرتض يد املبلغ الرئيسي، لعدم حتدالقرض

هذا جزء مهم من و . بالتفصيلبني الدين والفائدةالعالقة فضال عن الواجب سداده بلغ املتاريخ استحقاق، 
وية اليت سيلزم دفعها ألنه سيسمح هلا باستباق األقساط السنلدول األطرافاليت ينبغي تقدميها لاملعلومات 

يف تاريخ االستحقاق.
بأناخلارجي احلسابات مراجع من أجل ضمان الرصد املنتظم لسداد القرض، يوصي - ٤توصية رقم ال

زء املستهلك من أصل ل اجليتفصيبني بالاحملكمة مع الدولة املضيفة على جدول زمين لسداد القرض تتفق
.الطرفنيكال من  لدفع، وأن يتم التصديق على هذا االتفاق األقساط الواجبة ا، و وائدوالفالقرض، 

الرقابة المالية الداخلية-٧
الوحدة املتعلقة بإدارة األعمال يف نظام ساب من خالل يف بة اقللر نفقات امليزانية ختضع -٧٦

ا التخصيص. و  .املبلغ املخصص هلاال جيوز أن تتجاوز النفقات املأذون 

وإما بأموال تمويل النشاطبأموال خمصصة يف امليزانية لاحملاسبية إما بيانات العادة ربط يتم و -٧٧
. للقطاع العاممعايري احملاسبية الدوليةاليت أجريت نتيجة للالتعديالت "دفرتية" الغرض منها هو حتديد 

يات بيان من هذه البيانات. وتشري الربجميتم تسجيل هذه املعلومات من خالل حقل إضايف مللء كل و 
ا مباشرة الاملتعلقة باإلدارة مثل نظام ساب إىل ضرورة ربط امليزانية بأموال خمصصة يف نفقات املعرتف 

األموال املخصصة لالعتمادات ، يف حني يتم ربط منهاالغرضالالزمة لتحقيق عتمادات االجزحل
ألنه لن يسبب أي مدفوعات يف املشكوك فيها يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بصندوق تقين 

املسقبل.

من قطاعات لتوفيق بني ميزانية كل قطاع باراجع احلسابات اخلارجي النظام ملتنفيذ هذا ويسمح -٧٨
اإلبالغ وهي قطاع الصندوق العام، وقطاع املباين الدائمة، وقطاع الصندوق االستئماين للضحايا، وبني 

.عيوبأي باكتشاف احملاسبة، وبالتايل 

.٢٠١٦حزيران/يونيه ٢٩دفعة واحدة اليت مل تسدد بعد هو املدفوعات كان املوعد النهائي لسداد )١٠(
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أثناء عمله أن العرض الذي تقدمه احملكمة يف نظام ساب ال وجد مراجع احلسابات اخلارجي و -٧٩
سجلة اليت تؤثر على امليزانية والبيانات اليت ال تؤثر على امليزانية ألن مجيع املبيانات البني تمييز يسمح بال

فقط.استاذ واحد يف دفرت البيانات تسجل 
من وجهة نظر ملية توفيق يدوية لقطاع الصندوق العام فقط، وهذا حلسابات بعوحدة اوتقوم -٨٠

.أقل فعالية يف الرقابة من الرقابة اآلليةمراجع احلسابات اخلارجي
حملكمة، يوصي مراجع اإلبالغ يف ان أجل حتسني رصد امليزانية جلميع قطاعات م- ٥توصية رقم ال

طريق إنشاء حقل إضايف راجعة يف نظام ساب عن بتعديل شكل الوحدة املتعلقة باملاحلسابات اخلارجي 
احملاسبة.يؤثر على امليزانية أو بالنسبة لكل بيان يتم تسجيله عما إذا كان يؤثر على يشري ملزم للصناديق 

المراقبة الداخلية للحسابات-٨
املالية اشفافية بياناحتسني اختارت احملكمة سبية الدولية للقطاع العام، اباالنتقال إىل املعايري احمل-٨١

فقا للمعايري احملاسبية بيانات مالية و على التوايلةالثانياملنظمة بالتايل للسنة قدمت و وتنفيذ ميزانيتها. 
.قطاع العامالدولية لل

راجع غري أنه تبني مل.لتطبيق هذه املعايريباحملكمة قسم املالية وينبغي االعرتاف باجلهود اليت يبذهلا -٨٢
املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية ميثل بيانات هذا العام أن إعداد النتيجة الشرتاكه خلارجي ابات ااحلس
.للمحكمةبالنسبة امضنيضخما و العم

ال يتفق متاما مع االمتثال الكامل نظام املعلومات تشكيل أسباب هذه الصعوبات أن ومن -٨٣
كما ،)FI(الوحدةبه املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام الذي تتطلمحاسبة على أساس االستحقاق لل

حموسب.نظام تعد تلقائيا بأن البيانات املالية ال 
إعداد ويتم .Excelتعد بنظام ال تزال البيانات املالية و غالق "يدويا": اإلضوابط وجتري بالتايل -٨٤

بيانات احملاسبة)، و بيانات امليزانية وفيق بنيتالعلى وجه اخلصوص (سابالعديد من التقارير خارج نظام 
يف هذا النظام.تأصلة لرقابة الداخلية امللبالتايل ال ختضع و 

الضوابط اليدوية غري مرضية، وال تفي مبقتضيات فإنلبيانات املراد معاجلتها، احجم بالنظر إىلو -٨٥
الداخلية.بيئة تتسم بالكفاءة والفعالية للرقابة 

، عناصرهايف مجيع االلكرتونية بالكامل نشر نظام احلوسبة التايل أن تستكمل ن احملكمةوينتظر م-٨٦
للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.املالية وفقا بيانات عداد الإلمبا يف ذلك 

القيام بالتايل عادة هيكلة قسم املالية و إاخلارجي احلسابات مراجع الحظ باإلضافة إىل ذلك، و -٨٧
ونقلت وحدة احلسابات و نة ياجلمع بني وحدة اخلز مت . و احملاسبية الدولية للقطاع العامحدة املعايريو غاء إلب

إىل قسم املوارد البشرية. ونتيجة لذلك، مت تقليص قسم املالية من قسم يتكون من وحدة كشوف املرتبات 
(أربعة رتباتملكشوف ادة  وحو ،(ثالث وظائف ثابتة)ينة: وحدة اخلز ي، وه٢٠١٤مخس وحدات يف عام 

سابات (مخس وظائف ووحدة احل)؛ ا ثابتةملدفوعات (مثاين وظائف، سبعة منهوحدة او ،وظائف ثابتة)
بسبب قيود مل يتم شغلهما (أربع وظائف، اثنتان منها احملاسبية الدولية للقطاع العام حدة املعايري و و ،ثابتة)

، مع رئيس قسم ومساعد إداري ومايل. ٢٠١٦عام امليزانية)، إىل قسم يتكون من وحدتني فقط يف
مجيع مدفوعات تناول هذه الوحدة (مثانية وظائف ثابتة)، وت: وحدة املدفوعاتامهتانن احلالياالوحدتو 

قسم وظائف إىل نقلت ثالث كمة، مبا يف ذلك بعض مسؤوليات وحدة كشوف املرتبات السابقة (احمل
املسؤوليات اإلضافية مجيع تحمل اليت تنة (سبع وظائف ثابتة)، يواخلز وحدة احلسابات و ،املوارد البشرية)

املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.الناجتة عن تعقيد
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ذات  موارد تقنية ب تتطلاملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أنومما يزيد هذا التخفيض تناقضا -٨٨
حاسبة األصول فيما يتعلق مبلمعايري، ال سيما املعقدة لاحملاسبية قادرة على تنفيذ املهام كفاءة عالية و 

.، اخلوااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني، واملدفوعات التجارية،الثابتة
وأدى ذلك إىلباإلضافة إىل ذلك، شهدت احملكمة منوا مستمرا يف النشاط يف السنوات األخرية، و -٨٩

مؤقتا الزيادة اليت يلزم معاجلتها. وتغلبت احملكمة على هذه الت احملاسبية حجم املعاممقابلة يف زيادة 
ولكن يةحلسابافاظ على الذاكرة باحليف فريق احملاسبة بوظائف قصرية األجل يف حني يسمح االستقرار 

لرقابة احملاسبية الداخلية.لإرساء أسس ال غىن عنها أيضا بالبدء يف 
اخلارجي احلسابات ، يوصي مراجع بكفاءة وبصورة فعالةرقابة داخلية لامن أجل ضمان -٦توصية رقم ال

املتعلق بإعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية املعلومات احملكمة باالنتهاء من نشر نظام 
.وتقدم الدعم هلاوظيفة احملاسبةلاالستقرار للقطاع العام بالكامل، وبأن تضمن 

تقديركر و ش-اسادس
موظفي احملكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك موظفي قلم أن يشكر مراجع احلسابات اخلارجييود -٩٠

احملكمة، على التعاون والدعم العام املقدم ألفرقة املراجعة أثناء عملهم. 
اية مالحظات املراجعة.

التذييل األول
جدول موجز يبّين التغيرات التي تؤثر على النتائج

االيراداتناالتأثري على بيائمة التعديالتق

التأثري يف وثيقة امليزانية

األصول 
رية األجلصق

األصول 
طويلة األجل

اخلصوم 
قصرية 
األجل

م و اخلص
طويلة 
املوقف الصايفاألجل

دققةالماميع مجال
يورو٢االشرتاكات املطلوبةعديل ت ٠٦٨ ٠٠٠ +
يورو١القابلة للتقييمالنفقات غريصحيح ت ٥٧٦  -٠٠٠
يورو٩خمصصات االستهالك وفقد القيمةحيحصت ٠٠٠ +

يوروةالنهائياميع المج ٥٠١ ٠٠٠ +
ايالت دالتع اليت مل يتم االعرتاف 

ال شيئ
اف بهاالتي لم يتم االعتر يالت دالتع
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متابعة التوصيات السابقة المقدمة في التقرير المتعلق باالحتياطيات النقدية في عام 
٢٠١٥(ICC-2015-6)

يتبني من استعراض حالة تنفيذ التوصيات اليت مت اإلعراب عنها كجزء من املراجعة املتعلقة -١
من بني مثاين توصيات متبقية، نفذت توصية واحدة بالكامل، أن ٢٠١٥باالحتياطيات النقدية يف عام 

ونفذت سبع توصيات تنفيذا جزئيا. 

نفذت تبقيةالتوصيات املاملوضوعالرقم
بالكامل

نفذت 
جزئياً 

مل تنفذ 
بعد

ؤقتة املاالت احلتخفيف لستخدام صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ ااالحتياطيات النقدية١
.قابلية للبقاء للتمويلحني  تنفيذ آلية أكثر إىل اية النقدية عدم كفل

X

اعتمادات مصرفيةفتح لالتفاوض مؤقتا، باإلضافة إىل استخدام االحتياطي النقدي االحتياطيات النقدية٢
التأخري يفيف حالة وجود صعوبات مؤقتة ناجتة عنمن أجل توفري ضمان اضايف 

. تغطيتها من صندوق رأس املال العاملمن املمكن االشرتاكات ومل يعد تسديد
وعند فتح االعتماد، ميكن االستمرار يف اللجوء إىل صندوق الطوارئ طبقا للشروط 

.املاليةالنظام املايل والقواعدددة يف احمل

X

عباء لتخفيف األاستحقاقات املوظفني لاللتزامات املتعلقة باعتماد خطة متويل االحتياطيات النقدية٣
ذه االلتزامات اليت ستزيد على األرجح يف املستقبل. وينبغي القيام مبزيد من  املتصلة 

ا وما هو مستواه.مناسباالحتياطي لتحديد ما إذا كان إنشاء العمل 

X

باالشرتاكات اليت سيتم  احلصول عليها يف السنة اجلارية حتسني القدرة على التنبؤ االحتياطيات النقدية٤
ما مع  طريق التخطيط عن كل دولة للسداد ووضع خطة للدفع يتم التفاوض بشأ

متأخرات.عليها طرف 

X

Xلزيادة قابلية الدول املدينة منذ عدة سنوات للمساءلة.إعداد خطة لتسوية الديون االحتياطيات النقدية٥
نظام املايل املنصوص عليها يف البات تنفيذ العقو يف حالة عدم تسديد املتأخرات، االحتياطيات النقدية٦

.والقواعد املالية
X

X.احملكمةيف لنقد املتوفر وفقا لإيقاع املصروفات معتكيفالكيفية دراسة  االحتياطيات النقدية٧
تكثيف ممارسة إعادة النظر يف امليزانية الربناجمية خالل السنة من أجل السيطرة على االحتياطيات النقدية٨

ترتيب إعادةاليت سيلزم سدادها من االشرتاكات املدفوعة، والتمكني من لتكاليف ا
ة.النفقات غري املنظور واستيعاب،األنشطةبني ولويات األ

X

-٨١٧: مجموع التوصيات المتبقية

قرتح املر قراصارف املعنية. والجزئيا ألن احملكمة بدأت املفاوضات مع املمنفذة ٢التوصية رقموتعترب -٢
.مرحلة التخطيطيف ٢٠١٦سبتمرب من أجل فتح باب اعتماد جديد يف أيلول/جمعية لل

.كمةاحملعلى مستوى بحثقيد ال٣لتوصية رقم وال تزال ا-٣
لدول لية و شفاتمذكر أرسلت عدة كمة منفذة بالكامل ألن احمل٦و٥و٤وتعترب التوصيات رقم -٤

املتأخرة. االشرتاكاتاجتماعات خمتلفة إلجياد حلول لتسوية مت نظو ٢٠١٦أبريل نيسان/األطراف يف 
على أنه ال يكون للدول األطراف املتأخرة عن تسديد نظام روما األساسي من ١١٢املادةوتنص 

ا ملدة سنتني كاملتني احلق  .يف اجلمعيةيف التصويت اشرتاكا
بحث.قيد الالنتزاال٨و٧والتوصيتان رقم -٥
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٢٠١٥السنة المالية -المشروع
الهدف من المراجعة ونطاقها-أوال

ارجيني استعراضًا للتقرير املتعلق بإعداد التقارير املالية اخلراجعني ثالثة من املأجرى فريق مؤلف من -١
وكان .٢٠١٥وإدارة املشروع للسنة املالية ("احملكمة")ة اجلنائية الدوليةملشروع املباين الدائمة للمحكم

اهلدف من هذا االستعراض هو التحقق من مالءمة التقارير املالية وصحتها واكتماهلا فيما يتعلق مبشروع 
خلطة املالية وركزت مراجعة اإلدارة على األساس القانوين وا.مة وإجراء مراجعة إلدارة املشروعاملباين الدائ

.واحلوكمة وتنفيذ املشروع ونطاق املخاطر والنزاعات واالمتثال لقرارات الدول األطراف
من النظام املايل ١٢عمًال بالبند ، وجرت املراجعة وفقًا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا للمراجعة-٢

.٢٠١٣/يناير كانون الثاين١٤والقواعد املالية للمحكمة وخطاب االلتزام املؤرخ 
وُعقد االجتماع اخلتامي .ومتت مناقشة مجيع املالحظات والتوصيات مع املوظفني املعنيني باحملكمة-٣

م . مدير املشروعمع٢٠١٦حزيران/يونيه ٢للمراجعة يوم  وحييط هذا التقرير إحاطة تامة بتعليقا
.وردودهم

املتعلق بإعداد التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة للتقرير وخيتتم هذا التقرير االستعراض السنوي -٤
الذي عهدت به مجعية الدول األطراف ٢٠١٥إىل ٢٠١٢مناملاليةواتللمحكمة وإدارة املشروع للسن

املشار إليه يف خطاب التكليف ICC-ASP/13/Res.6("اجلمعية") إىل ديوان احملاسبة مبوجب قرارها  
اية أيار/مايو جع. وامتدت فرتة املرا٢٠١٣/يناير الثاينكانون١٤املؤرخ  .٢٠١٦ة حىت 

معلومات أساسية- ثانيا
ا مؤسسة قضائية دائمة على ألدائمة، نظرا مببان احملكمة تزويد ، قررت اجلمعية ٢٠٠٥يف عام -٥

.هامنأو بالقرب الهاي مقارها يف قائمة اليت تقع عكس احملاكم اجلنائية الدولية املؤقتة ال
امليزانية )١١(٢٠٠٧ديسمرب كانون األول/١٤يف املعتمد املباين الدائمةاملتعلق بقرار اجلمعية وقّدر -٦

ووافقت . ٢٠١٤يف عام ستويات األسعارمليون يورو مب١٩٠مببلغ الالزمة للمباين الدائمة وحدها 
على أن تشمل التجهيزات ولكن )١٢(٢٠١١ديسمرب كانون األول/٢١يف على هذه امليزانيةاجلمعية

مشروع التشييد اجلمعية ميزانية ادت ، ز ٢٠١٣نوفمرب تشرين الثاين/يف املدجمة اليت ختص املنتفعني أيضا. و 
ليشمل إدارة برنامج االنتقال، مبا يف ذلك هذه املرة مليون يورو ولكن وسعت املشروع ١٩٥,٧ىلإ

اليت ختص املنتفعني. التجهيزات غري املدجمة
يف ذلك، زادت اجلمعية استجابة ل. و إدارة املشروع جتاوز امليزانيةنتيجة للجمع بني امليزانيتني، توقعت و -٧

ا من امليزانية )١٣(٢٠١٤ديسمربكانون األول/١٧تها املعقودة يف جلس مليون يورو ١٩٥,٧املأذون 
، )١٤(٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥ها املؤرخ يف وقت الحق، يف قرار يورو مثمليون ٢٠٠يبلغ ىل حد أقصى إ

مليون يورو.٢٠٦يبلغ إىل حد أقصى 

(١١)ICC-ASP/6/Res.1.
.ICC-ASP/13/20القرار)١٢(
.ICC-ASP/13/20القرار)١٣(
)١٤(ICC-ASP/13/Res.6.
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من البحر على بعد كيلومرتين فيننغن، يكسمنمحكمة يف مشال الهاي، بالقربللاملقر الدائم وأقيم -٨
لدولة اهلولندية.لمقدمة ومملوكة الرملية على أرض الكثبان جبانب 

تبلغ ساحة إمجالية مبستة مبان متصلة Schmidt Hammer Lassenالدمناركية الشركة مشروع ويشمل -٩
ةحمط٢٠٠١رابعة، وإضافة قاعة مع إمكانية للمحكمة ، مبا يف ذلك ثالث قاعات مرتا مربعا٤٥٠٥٢
ا عمل  اليت مكتب املدعي العام، يفوظفنيعدد املزيادة يف حمطة. واستجابة لل٥٠٠١إىلميكن زياد

وال . حمطة بعد بدء التشييد٣٨٢١حمطات العمل اىلرفع عدد، ٢٠١٤يف عام متت املوافقة عليها 
كيلومرت قع على بعد  الذي يكمة مرافق السجن اهلولندياحملستخدم وت. ا لالحتجازاملشروع مركز يتضمن 

ر احملكمة.من مقواحد 
٢٠٠٥عام تقارير إىل جلنة الرقابة اليت أنشئت يفيقدم بانتظام لمشروع، ا لاجلمعية مدير وعينت -١٠

األخرى لمحكمة والدولة املضيفة والدول األطرافوجيوز للدول األطراف. ني لتتألف من عشرة ممثلواليت 
فرعية تابعة جلمعية الدول األطراف هيئةجلنة الرقابة و . نيجلنة الرقابة بصفة مراقباالشرتاك يف اجتماعات 

ومشاريع قرارات أو معلومات ،كتباملاحلالة إىل عن ارير تقو جلنة امليزانية واملالية، إىل وتقدم تقارير مرحلية 
كتب.املإىل اجلمعية عن طريق 

ه شركة متخصصة يف ساعدتلمشروع لامدير وانتدبت لذلك إدارة املشروع واحملكمة مسؤولة عن -١١
على بناء التشييد،تنفيذ أعمال املسؤول عن قاول الرئيسي، ومت اختيار امل. (Brink Groep)إدارة املشاريع

فريق العطاء التزام املقاول الذي يقع عليه االختيار بضم . وتضمن٢٠١١أواخر عام عطاء أجري يف 
مت التوقيع على عقد ، ٢٠١٢أكتوبر تشرين األول/١يف إىل مؤسسته. و املشروع الذي سيفوز بالتصميم 
للهندسة والتشييد." NEC3"من طراز 

يف عام التشييد مرحلة وبدأت . ٢٠١١يل للمباين الدائمة يف عام التصميم األو متت املوافقة على و -١٢
١٦يف األساس املتعلق باملباين حجر ووضع األرض املقدمة من احلكومة اهلولندية. بتجهيز ٢٠١٢
، يف حني أن العقد ينص أصال ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٣٠يف انتهت املباين . و ٢٠١٣/أبريل نيسان

وجرى االحتفال . ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/٢يف مت استالمها ، و ٢٠١٥هيوليز/متو ١٧على اجنازها يف 
٣٠انتقلت احملكمة إىل املقر اجلديد يف الفرتة من . و ٢٠١٥نوفمرب تشرين الثاين/١٢يف ح يتاتسليم املفب

.٢٠١٥ديسمرب كانون األول/١١إىلنوفمرب تشرين الثاين/
من ة يف الفرتة همة خاصمبمراجع احلسابات اخلارجي ، قام افمجعية الدول األطر وبناء على طلب -١٣
املتعلقة مراجعة عملية امليزانية هذه املهمة هو الغرض من كان . و ٢٠١٦يناير كانون الثاين/٢٢إىل ١١

األويل.يف املشروع ددةوأسباب جتاوز التكلفة احمل، يزانيةأداء املفعالية كفاءة و انتظام و ، و املباين الدائمةب
وال يتضمن التقرير حمتويات هذه . )١٥(٢٠١٦مارس وقدم مراجع احلسابات اخلارجي تقريره يف آذار/
املراجعة املنفصلة ولكنه حيدثها ويقوم باستكماهلا. 

على االجتماعات املختلفة اليت أجريت ، ليسالبيانات والتحليالت الواردة يف هذا التقريروتستند -١٤
أعدها مكتب مدير املشروع.اليت وثائق ات فحسب، ولكن أيضا على الاخلدممع املوظفني ومقدمي 

قائمة التوصيات- ثالثا
ا القادمة، راجع يوصي م- ١التوصية رقم  أو يف أقرب احلسابات اخلارجي بأن تستعرض اجلمعية يف دور

دون أن تمويللبأن تنفذ حال لو الستبدال األصول الثابتة، يةتقدير التكلفة ال، ٢٠١٧يف عام وقت ممكن
.للخطرصندوق رأس املال العاملتعرض مستوى االحتياط يف 

.ICC-2015-4التقرير  )١٥(
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اىل ما بعد الدورة القادمة جلمعية الدول األطراف.
مدير املشروع بأن يضمن، من خالل املدير مكتب اخلارجي احلسابات مراجع يوصي -٣التوصية رقم 

اإلداري للمشروع، التحقق من تصحيح مجيع عيوب التشييد.
، جلنة املراقبةوالية بأن تنهي اخلارجي مجعية الدول األطراف احلسابات وصي مراجع ي- ٤التوصية رقم 

ملتعلقة بامليزانية وانب ااجليعهد اإلشراف على بأن مكتب مدير املشروع من مسؤوليته، و إعفاء بعد 
.إىل جلنة امليزانية واملاليةأصوهلا الثابتة صيانة املباين الدائمة واستبدال باملالية املتعلقة اجلوانب و 

ملحق العقد مبوجبCourtysإىل احملكمة عهد أن تباخلارجي احلسابات مراجع يوصي -٥التوصية رقم 
للخدمات املنصوص ، خدمات صيانة إضافية ٢٠١٤ديسمرب /ولألبه اجلمعية يف كانون اتأذنذيال

.٢٠١٧ديسمرب /ولألكانون ا٣١، حىت تشييدعقد العليها يف 
لرئيس وحدة إدارة خطاب التزام يوصي مراجع احلسابات اخلارجي املسجل بأن يوجه -٦التوصية رقم 
ا حياملرافق املقبل  .ملكية املباين الدائمةلوحدة منذ نقلإىل ادد املهام واألنشطة اجلديدة املعهود 

واألمن بأن ينظم يف أقرب وقت اخلارجي قسم السالمةاحلسابات وصي مراجع ي- ٧التوصية رقم 
خالء تدريبات اإل، التابعة للدولة املضيفةشرطة وخدمات الطوارئدوائر الوثيق مع التعاون ممكن، بال

املنصوص عليها يف قانون الدولة املضيفة.
من عام الثاين نصف خالل الصي مراجع احلسابات اخلارجي املسجل بأن ينظم يو -٨رقمالتوصية
بشأن مدى ارتياح مستخدمي املباين الدائمة.ئيةتقصاويا، دراسة اس، وبعد ذلك سن٢٠١٦

أدوات ستخدمي املباين الدائمة ملبأن يوفر املسجل يوصي مراجع احلسابات اخلارجي -٩التوصية رقم 
املباين وحدودها.وظائف بشأن مناسبة يميةتعل

تابعة التوصيات السابقةم-رابعا
لتقارير املالية وإدارة  السابقة املتعلقة باتوصيات موقف الاخلارجي احلسابات تعرض مراجع اس-١٥

نفذت قد نفذت تنفيذا كامال، و ست توصياتكانت ،  همةيف تاريخ املو املشروع اليت مل تنفذ بعد. 
يف ضوء هذا الوضع، يتضمن هذا التقرير قسما جديدا توصيتان بعد. و تنفذ مل ، و جزئياتوصيتان تنفيذا 

.إلدارة املرافقمستقبلية رؤية و بشأن استبدال األصول الثابتة 

التوصيات
نفذت

بالكامل
نفذت
جزئياً 

مت التخلي 
عنها

٢٠١٥-
التقرير اخلاص

من Brinkشركة تتحقق يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مدير املشروع بضمان أن
من العقد ٣-٥٢و٢-٥٢وفقا للمادتني Courtysاليت تقدمها مؤسسة ريواتالف

NEC3.X

١-٢٠١٥

يوصي مراجع احلسابات فريق إدارة املشروع بأن ُتدعم املعلومات املقدمة إىل جلنة 
ا مجعية الدول  املراقبة بعرض موجز يتضمن الشواهد الداعمة للميزانية اليت اعتمد

Xألطراف إىل جانب االلتزامات واملدفوعات واالعتمادات الواجب رصدها.ا

٢-٢٠١٥

تسوية احلساب املتعلق باملدفوعات مرة واحدة ’ ١‘يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: 
دون تأخري ويدعو باملثل الدول اليت اختارت رمسيًا هذا اخليار أن تقدم االعتمادات؛ 

١٥بالتمديد يف األجل الذي ُحدد يف البداية ليوم أن تقوم جلنة املراقبة’ ٢‘
باالتفاق مع الدولة املضيفة ليتسىن تنفيذ هذا اإلجراء التصحيحي ٢٠١٥حزيران/يونيه 

Xدون تغرمي الدول املسامهة.
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التوصيات
نفذت

بالكامل
نفذت
جزئياً 

مت التخلي 
عنها

٣-٢٠١٥
يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية الدولية بأن تشرع يف خلق احتياطي يساعدها 

X.اهلا العقاري خالل السنة اليت تلي تسلم املباين الدائمةعلى جتديد رأمس

٤-٢٠١٥

ما يلزم من املوارد إلدارة عملية ٢٠١٦يوصي املراجع اخلارجي بأن تتضمن ميزانية عام 
املتابعة اإلدارية ملشروع البناء والربنامج االنتقايل لضمان إمتام املشروع بنجاح مبا خيدم 

Xاألطراف وللمحكمة اجلنائية الدولية.املصاحل الفضلى للدول 

٥-٢٠١٥

يوصي املراجع اخلارجي بانتقال جلنة املراقبة احلالية إىل جهاز ميثل يف املستقبل الدول 
األطراف تناط به مسؤولية مراقبة املسائل الرئيسية وذلك يف إطار مفصل اخلصائص 

دارة واإلدارة التنفيذية وذلك تالفيًا ألي غموض من حيث احلوكمة يكتنف هيئات اإل
X.للمحكمة اجلنائية الدولية

٦-٢٠١٥

أيلول/سبتمرب ١يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم فريق إدارة املشروع، اعتبارًا من 
ا إىل اخلدمات ٢٠١٥ ، بتنظيم نقل قاعدة بيانات الوثائق املتعلقة مبشروع البناء وإدار

دارة املرافق) وتيسري وصول قسم األمن والسالمة إىل العامة التابعة لقلم احملكمة (وحدة إ
Xقاعدة البيانات هذه وذلك ليتحقق التعاون.

١-٢٠١٤

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن يكون التاريخ املرجعي الذي حتدده احملكمة وجلنة 
كان املراقبة لتصفية اشرتاكات الدول األطراف هو يوم تسليم املباين للمحكمة، حىت إذا  

سابقا لتاريخ انتهاء االتفاق الذي عقدته احملكمة بشأن اإليواء املؤقت احلايل، إلمكان 
عمول به يف األعوام االستناد يف عملية تصفية االشرتاكات إىل جدول األنصبة املقررة امل

X.٢٠١٥و ٢٠١٤و ٢٠١٣

٣-٢٠١٤

بة، يف الفرتة من اآلن يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تبحث احملكمة وجلنة املراق
اية عام  ، إمكانية التعاقد من الباطن كليا أو جزئيا على إدارة املباين، ٢٠١٤وحىت 

للنفقات املتعلقة ٢٠١٥اليت ستصبح من ممتلكات احملكمة، وتوفري بند يف ميزانية عام 
تبارا من بالشركة املتعاقد معها من الباطن املختارة، واالستعداد لتنفيذ هذا االختيار اع

X.٢٠١٥أيلول/ سبتمرب 

٧-٢٠١٤

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي احملكمة بتحديد وتقييم املخاطر املتصلة بتكاليف 
سطحات املائية التشغيل املتكررة، وعلى وجه اخلصوص املخاطر املعروفة املتصلة بامل

ر املطالبة باالمتثال خضراء، واحتمال صدو وتغطية "الشبكة املعمارية الفوالذية" بواجهة 
Xملعايري اجلودة البيئية العالية يف املستقبل.

١٠٦٢٢: مجموع عدد التوصيات

ع و ر إدارة املشأضافت، ٢٠١٦أبريل نيسان/إىل ٢٠١٥سبتمرب أيلول/من.١-٢٠١٥توصية ال-١٦
، فضال من اجلمعيةزانية املعتمدة املييبني إىل جلنة الرقابة، اليت تقدمها شهرية الهاتقارير إىل اجديدالجدو 

ا املقبلة املقدرة.و اومدفوعاا عن التزاما املقدم تقريرمل يعرض البناء على طلب جلنة الرقابة، و خمصصا
تعاجل يف التقرير السابق. وبالتايل، مل األسلوب الذي قدمت به املعلومات بنفس ٢٠١٦مايو أيار/٩يف

مكتب مدير املشروع راجعة، تدارك فريق املعلى طلب غري أنه بناء يقة متسقة. الرقابة املالية للمشروع بطر 
مجيع األحوال، ستكون يف و . حزيران/يونيه٦تقرير يف أيار/مايو وبعد ذلك ٩املوقف فيما يتعلق بتقرير 

النتهاء من املشروع.بعد االتوصية غري قابلة للتطبيق هذه
التكاليف التقديرية اجلمعية مراجعة ، قررت ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين. يف ٣-٢٠١٥توصية ال-١٧

مسؤولة عن اإلشراف على قوم جلنة مقبلةوست؛٢٠١٩-٢٠١٧خالل الفرتة الستبدال األصول الثابتة
استبدال األصول الثابتة يف لتكاليف ولن يرصد اعتماد دراسة. بإجراء هذه التكليف بالاملباين الدائمة

لموارد املستدام لالستخدام لدراسة وستجري . ٢٠٢٦أي إىل عام من العملية، األوىل السنوات العشر 
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لتوفري األمن (مبا يف ذلك القروض)األخرى األدوات املالية يزانية (االشرتاكات املقررة) أواملاملدرجة يف 
(القرار٢٠١٩-٢٠١٧يف الفرتة املايل الكايف الحتياجات استبدال األصول الثابتة 

ICC-ASP/14/Res.5، اخلارجي النظر يف هذه احلسابات مراجعوسيعيد ).(ج) و(د)٦٧الفقرتان
هذا التقرير.من الحقيف وقت التوصية 

ىل مواصلة إ، دعت اجلمعية جلنة الرقابة ٢٠١٥/نوفمربتشرين الثاينيف .٥-٢٠١٥توصيةال-١٨
إىل الدورة اخلامسة عن ذلك رير وتقدمي تقهيكل إداري جديد للمباين الدائمةاملناقشات بشأن إنشاء 

اية الدورة اخلامسة عشرةحبلول قرار يتم، يف حالة عدم اختاذ مت االتفاق على أنو عشرة للجمعية. 
٥٨الفقرتان ،ICC-ASP /14/Res.5(القرار إىل أن يُتخذ هذا القرار والية جلنة الرقابة متديد ،للجمعية

احلالية بةاقر جلنة التحويل ب٢٠١٥يف عام احلسابات اخلارجي مراجعها التوصية اليت قدمفسرت و . )٥٩و
طبيعته. غريت من طريقة بمراقبة املسائل الرئيسية ال عنمسؤو ويكون ميثل الدول األطراف مقبل إىل جهاز 

األطراف، من ة من الدول تضم عشر جديدة، على اجلمعية إنشاء جلنة مبان بالتايل واقرتحت جلنة الرقابة 
بينما االسرتاتيجي والرقابة،هذه اللجنة بالرصد ستكلف و ل مصاحل املالك نيابة عن اجلمعية. أجل متثي
املباين مرة كل شهرين على مستوى السفراء. نةوستجتمع جل. يةيومالدارةأعمال اإلاحملكمة ستتوىل 

. للجمعيةيكون تابعامدير املشروع و وسيدير هذا املكتب شروع. املدير أيضا مكتب جديد ملنشأسيو 
وسيتوسع فيها.هذا التقريرمن الحقيف وقت اخلارجي النظر يف هذه التوصية احلسابات مراجعوسيعيد 

ذي قدمته التكلفة اإلمجالية للملكية، الاملعين ب. بناء على اقرتاح الفريق العامل ٣-٢٠١٤توصية ال-١٩
، أذنت ٢٠١٤ديسمربكانون األول/الية يف  ، وتوصية جلنة امليزانية وامل٢٠١٣مارس يف آذار/جلنة الرقابة 

التالية الستالم قدمها املقاول العام خالل السنة األوىل يتمديد عقود الصيانة اليت باجلمعية للمحكمة 
، إلتاحة الوقت الكايف للمحكمة ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٣١لفرتة تنتهي يف ،املباين الدائمة

، الفقرة ICC-ASP/13/Res.2قرار ال(يف املستقبللصيانة ة األجل لالطويلوعقودها عداد اسرتاتيجيتها إل
نطاق العمل واجلدول بشأن Courtysمؤسسة مع ملفاوضات بعد ااحملكمة ). ومع ذلك، مل تستكمل ١٤

الزمين ملتطلبات الصيانة الوقائية والتصحيحية للمباين الدائمة.

مشروع المباني الدائمةالتقارير المالية ل-مساخا
تشييدتقييم التكلفة اإلجمالية لمشروع ال-١
تقديرية النهائيةالتكلفة ال١- ١

جارية كانت املفاوضات،  ٢٠١٦هيونيحزيران/٣إىل مايو أيار/ ٢٣عند املراجعة، يف الفرتة من -٢٠
عند مكتب مدير املشروع، الذي توخاه إلقفال احلساباتوانقضى األجل احملدد . Courtysبني احملكمة و

٧ويف .، دون القيام بذلك٢٠١٦مارس آذار/اية ، وهو ينايركانون الثاين/راجعة أداء امليزانية يف  م
إىل تسوية، توصال Courtysبأن مدير املشروع واخلارجي احلسابات لغ مراجع ب، أُ ٢٠١٦هيونيحزيران/

ما و  بذلك اصبحت التكلفة النهائية و مليون يورو،١٦٨,٥التشييد تبلغ تكلفة إمجالية لعقد على اتفقا أ
اتفاق يف مل يتجسدهذا املبلغ النهائي، الذي مليون يورو. ومل يدخل ٢٠٥,٧٥ملشروع املباين الدائمة 

مايو أيار/٩واحلالة اليت مت تدقيقها هي احلالة حىت تدقيق. يف عملية التاريخ املراجعة، حىتقانوين
٧مليون يورو) والتكلفة يف ٢٠٥,٧(٢٠١٦مايو أيار/٩يف الفرق بني التكلفة غري أن . ٢٠١٦
ألف يورو ال يعترب  ٥٠مليون يورو) البالغ قدره ٢٠٥,٧٥اليت مل يتم تدقيقها (٢٠١٦هيونيحزيران/
كبريا.

جنة اليت سيقدمها للاملعلومات يرفق بأن بأوصى مراجع احلسابات اخلارجي فريق إدارة املشروع و -٢١
واملخصصات االلتزامات واملدفوعات و معية اجلميزانية اليت وافقت عليها يا وموثقا للعرضا توليفالرقابة 
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املطلوب يف الشكل بجلنة الرقابة إىل عرضال. وقدم عند انتهاء املشروعمن أجل تربير التكلفة املقابلة هلا 
ء على تغري مرة أخرى بنا٢٠١٦مايو أيار/٩قدم يف التقرير املغري أن شكل . ٢٠١٥آب/أغسطس

تعويض. لألحداث املوجبة لللنفقات امليزانية وقائمة املخصيتضمن هذا التقرير طلب جلنة الرقابة. ومل 
ذين البندين لفريق املراجعة وقدمت املعلومات  ا اليت يتم وال تزال الطريقة بناء على طلبه. املتعلقة 

إدارة وأثناء هذه املراجعة، قدمت شروع. انتهاء املمن ، على الرغم قيد التطويراإلبالغ عن املعلومات 
مدير املشروع. الذي أعده خمتلفة من التقرير املرحلي نسخ ثالث روع ملراجع احلسابات اخلارجي املش

، /مايوأيار٩لجنة الرقابة يف اليت قدمت لمع األرقام غري متسقة املعلومات اليت قدمت يف البداية وكانت 
الحق.يف وقتبينها التوفيق ولكن مت 

، بلغت التكلفة النهائية يف سيناريو ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١يف جعتنا للوضع وعند مرا-٢٢
ت ). وبلغاالتأحسن احليورو يف سيناريويونمل٢٠٤بلغ(مقارنة مبيورو مليون٢٠٥أسوأ احلاالت 

تملة يف االنفاق تبلغ مليون يورو، بزيادة حم٢٠٥,٧ما جمموعه ٢٠١٦مايو أيار/٩يف املقدرة التكلفة 
ICC-ASP/13/Res.6مليون يورو (القرار ٢٠٤البالغ قدرها بامليزانية املعلنة مليون يورو، مقارنة ١,٧

.)١٦()٢٠١٥/يونيه حزيران٢٥املؤرخ
تشييد.تعويض أثناء عملية الاملوجبة للأساسا إىل زيادة عدد األحداث وترجع الزيادة يف التكاليف -٢٣

ة للتدقيق على النحو املبني يف اجلزء القادم من هذا التقرير.إلجراءات خاصدة األخرية وخضعت الزيا

عند االستكمال (بماليين اليورو)تكاليف ال-١الجدول 
٢٠١٦أيار/مايو ٩(أسوأ احلاالت)٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١مباليني اليورو

١٩٤٫٢١٩٤٫٩مشروع التشييد

١٠٫٨١٠٫٨مشروع االنتقال

٢٠٥٢٠٥٫٧مجموع المشروع الموحد

.Brinkاملصدر: مكتب مدير املشروع/ شركة
. وظلت تكلفته النهائية ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١يف االنتهاء من مشروع االنتقال ومت-٢٤

مليون يورو.١١,٣مليون يورو أقل من امليزانية احملددة البالغ قدرها ٠,٥١مليون يورو، أي ١٠,٨
وفورات (مبا يف ذلك مليون يورو١٩٤,٩تشييد بلغت تكلفة مشروع ال، ٢٠١٦مايو أيار/٩يف و -٢٥

يبلغ زيادة يف التكاليف ويقابل هذا املبلغ ، )١٧()تقاسم التكاليفمن آلية مليون يورو ٢,٤٤يبلغ قدرها 
هيونيحزيران/٢٥يف مليون يورو١٩٢,٦يورو مقارنة بالتكلفة التقديرية البالغ قدرها مليون ٢,٢قدرها 
٢٠١٥)ICC-ASP/13/Res.6.(

كما يلي:٢٠١٦أيار/مايو ٩يف أداء امليزانية فيما يتعلق بوضع الكان -٢٦

٢٠٦ال يف حدود امليزانية البالغ قدرها قأعربت اجلمعية عن عزمها الراسخ أن يتم تسليم املشروع املوحد للتشييد واالنت)١٦(
النتائج املتوقعة، طبقا تحقيقمع املقاول العام بالتقسيم تم صرفها إذا قامت آلية يورو لن ي٥٢٤٩٩٣١مليون يورو، منها 

.ICC-ASP/13/Res.6للقرار
يف الوقت احلايل بنحو التكاليف سم امليون يورو. وتقدر آلية تق١٩٧,٥مايو، بلغت تكاليف التشييد أيار/٩يف )١٧(

مليون يورو.١٩٤,٩ييد إىل مليون يورو مما يؤدي إىل اخنفاض تكاليف التش٢,٤٤
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امليزانية
امليزانيةالفرق يفالتكلفة التقديريةقيد االلتزامامليزانية املنفذة)٦/٢٠١٥(

)(دال- (هاء)= (ألف))(دال)=(باء)+(جيم(جيم)(باء))(ألف
سيناريو أحسن 

احلاالت
أسوأسيناريو
احلاالت

سيناريو أحسن 
احلاالت

سيناريو أسوأ 
احلاالت

سيناريو أحسن 
احلاالت

سيناريو أسوأ 
احلاالت

٠٫١٧-٢٫٦١١٩٤٫٧١٩٤٫٨٧٠٫٠-٢٫٨-١٩٤٫٧١٩٧٫٥التشييد

١١٫٣١٠٫٤٨٠٫٣٦٠٫٣٤١٠٫٨٤١٠٫٨٤٠٫٥٠٫٥نتقالاال

٢٫٢٧٢٠٥٫٥٢٠٥٫٧١٠٫٥٠٫٣٣-٢٫٤-٢٠٦٢٠٧٫٩٨الميزانية الموحدة

.Brinkاملصدر: مكتب مدير املشروع/ شركة
مليون ٢٠٧,٩٨قد بلغت و غري املدفوعة. وأوامر الدفع ملبالغ املدفوعة املنفذة اوتتضمن امليزانية -٢٧

. وهكذا جتاوزت مليون يورو غري مدفوعة٩,٢٣و،دفعت بالفعلمليون يورو١٩٨,٧٥يورو، منها
التكاليف جتاوزت بعبارة أخرى، . و )١٨(مليون يورو١,٩٨ا مبقدار امليزانية املأذون املنفذة يزانية امل

دة املستحقة سلبية، كانت األرصو املخصصة للمشروع. مليون يورو ٢٠٦البالغ قدرها يزانية املحىت اآلن 
، ليصبح اسم التكاليفآلية تقمتوقعة يف إطار وفورات وتتكون أساسا من تكاليف قيد التفاوض و 

موع مليون يورو.٢,٢٧-ا
٣٠وهو عمالاألأسبوعا من تاريخ انتهاء٥٢لتحديد وتصحيح العيوب مدة وتبلغ فرتة الريبة -٢٨

اية تنتاأ، وهذا يعين ٢٠١٥توبر تشرين األول/اك سيتم و . ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/هي يف 
من الرصيد املستحق على شركة البناء كضمان لألعمال الالزمة )١٩(يورو٥٠٠٧٣٧مببلغ االحتفاظ 

تشرين بعد رصيده يف حالة العيوب غري املصححة، سيلزم دفعها هذا االستبقاء، أو و تصحيح. لل
.ريبةلاعند انتهاء فرتة ٢٠١٦أكتوبر األول/

.مليون يورو٢٠٧,٩٨مليون يورو= ١,٩٨مليون يورو + ٢٠٦)١٨(
تاريخ املراجعة.املقدر يف بلغ امل)١٩(
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تكاليف التشييد
امليزانية املعتمدة مبوجب 

االختالفات يف امليزانية٢٠١٦أيار/مايو ICC-ASP/13/Res.6٩القرار
-١٤١,٠١٤٠,٨جتهيزات مسعية بصريةمنوذج االتفاق بدون ٠,٢٤

٦,٠٩,٣٣,٣٥التجهيزات السمعية البصرية
٠,٧١,٤٠,٦٨منشآت أخرى

١٢,٠٢١,٦٩,٥٦املخاطر (أحداث موجبة للتعويض)
٢,٥٢,٦٠,٠١استحقاقات أخرىتراخيص و 

٠,٤٠-٢٠,٥٢٠,١رسوم
٠,٠١-١,٥١,٥تكاليف أخرى

٨,٣--٨,٣الباقي من امليزانية االضافية
موع ال ١٩٢,٦١٩٧,٣٤,٦٤رعي للتشييدفا

النتقالا
١٫١٣٫٢٢٫١٤تكاليف االنتقال

٠٫٦٦-٣٫٥٢٫٨رسوم

١٫٩٩-٦٫٨٤٫٨ملعداتا

--حتياطيالا

موع الفرعي لالنتقال -١١,٤١٠,٨ا ٠,٥١

٢,٤٤-٢,٤-NEC3نصيب احملكمة يف العقد 
٢٠٤٢٠٥,٧١,٦٩المجموع

مبالغ متنازع عليها
٠,٦خسائر التأخري
Courtys٠,٣املفاوضات مع 

٢,٥٩مجموع الفروق في الميزانية

(الفروق حسبها مراجع احلسابات اخلارجي).Brinkاملصدر: مكتب مدير املشروع/ شركة

ا شركة٢٠١٦أيار/مايو ٩يف )٢٠( مليون يورو. وميكن Brink٢٣,٧٥، بلغت األحداث املوجبة للتعويض اليت أقر
مليون يورو لإلعانة املالية) يف امليزانية بعنوان ٢,٧-مليون يورو٢٣,٦ون يورو (ملي٢١,٦وزيعها على النحو التايل: ت

التجهيزات مليون يورو يف امليزانية بعنوان "٣,٥- مليون يورو يف ميزانية االنتقال بعنوان "املعدات"٣,٦"املخاطر" + 
مليون ٢٤,٤٥يورو، وجموع هذه األحداث ألف٧٠٠املوجبة للتعويض قيد التفاوض ". وبلغت األحداثالسمعية البصرية

يورو.
٠,٧٥مليون يورو. Courtys١,٧٥مبوجب االتفاق الذي جيري التفاوض بشأنه مع يبلغ جمموع الفرق يف امليزانية )٢١(

رب مليون يورو نتيجة للمفاوضات زائد  مليون يورو السابق اإلعالن عنها يف سيناريو أسوأ احلاالت منذ كانون األول/ديسم
نتيجة ألحداث إضافية موجبة للتعويض.٢٠١٥
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انتهاء املشروع، قاسم التكاليف. وعند تللى آلية عCourtysوبني احملكمة NEC3عقد البناء ينص -٢٩
التوزيع عدلالفرق بني التكلفة املستهدفة والتكلفة الفعلية، إذا كانت أقل، بني الطرفني وفقا مليقسم 

.املبني أدناهعلى النحو تتم تسوية األرباحاملنصوص عليه يف العقد. و 
مليون ١٦٤,٧، أي Courtysحملها تتالتكلفة الفعلية اليت ة خبصم الربح الشاملحصة حتسب -٣٠

، من يورومليون ١٤٧، أي ٢٠١٢يف عام الذي مت التوقيع عليه السعر التعاقدي يورو، اليت  تشمل 
ألحداث اليت ال تشمل ا)، يورومليون ٢٣,٧٥(املوجبة للتعويض املتفق عليها جهة، وجمموع األحداث 

ا التفاوض اري اجليضو املوجبة للتع التكلفة ، من )، من جهة أخرىيورومليون ٠,٧أثناء املراجعة (بشأ
مليون يورو.٦,٧٨٧الربح الشاملة مببلغ حصة وقدرت .املستهدفة

بعد سداد يف املائة من الفرق بني التكلفة املستهدفة والتكلفة الفعلية (Courtys٤٠وتعادل حصة -٣١
٥٠ويف املائة من التكلفة املستهدفة؛٩٥لباطن) إذا كان الفرق أقل من املقاولني من امجيع مستحقات 

يف املائة إذا كان ٦٠ويف املائة من التكلفة املستهدفة؛٩٧,٥يف املائة و ٩٥يف املائة إذا كان الفرق بني 
رو؛ ألف يو ٨٥٠أقصى يبلغ د حبيف املائة من التكلفة املستهدفة، ١٠٠يف املائة و ٩٧,٥الفرق بني 

معرفة كن مليون يورو. ومي٤,٢٨٤مببلغ Courtysقدرت حصة ذلك. و زاد على يف املائة إذا ١٠٠و
يف ضوء و مليون يورو.٢,٥٤٠مببلغ حملكمة احصة وقدرت .بني املبلغنيالفرقحبساب حملكمة احصة 

ملبلغ املقابل ، قبل خصم امليون يوروCourtys١٦٨,٩٥٢ل املبلغ الواجب دفعه يكون هذه املعلومات، 
يورو.مليون ٠,٦٠٠البالغ قدرهتأخرياللعقوبة 

ولد تكاليف إضافية ال تعزى إىل خطأ من جانب تهي أحداث يضو األحداث املوجبة للتعو -٣٢
التعويض. وإذا وافق مدير املشروع جيوز هلذه املؤسسة أن تطلب مبوجبهاو املؤسسة املسؤولة عن التشييد 

.القدرنفساملضمون باألقصى للسعر احلد زيد الطلب، يعلى 
واملؤسسة املسؤولة مدير املشروع حيدد ، األعمال املتعلقة بالتشييدحدث غري متوقع يفوكلما يقع -٣٣

مجيع املخاطر ومحلت . NEC 3العقد هذا النهج منصوص عليه يف ضايف. و اإلتكلفة احلدث عن التشييد
يضو إدارة األحداث املوجبة للتعوفقا لربوتوكول عوجلت رئ و احتياطي الطواتشييد على شروع الاملتصلة مب

.NEC 3املنصوص عليه يف العقد 
من العقد النموذجي ٦٥إىل ٦١بنود من يف اللتعويضاملوجب لتعريف التعاقدي للحدث ويرد ال-٣٤

NEC 3 أحداث يضو عاألحداث املوجبة للتو . Courtysاحملكمة ووقع بني العقد امليف إليها املشار 2005
حلدث على تأثري اعن ومتنح هذه األحداث للمتعاقد احلق يف التعويض . تعاقدسلبية ال تنشأ من خطأ امل

إلجناز.للموعد احملدد لالتعويض شكل مبلغ إضايف ومتديدأخذغالبا ما يو األسعار وتاريخ اإلجناز. 
املوجبة للتعويض تتضمن األحداث شروع لرصداملمدير عمل التصنيف املختار املستخدم يف وثائق و -٣٥

يف العروض اليت مكتب مدير املشروع اليت أشار إليها يف البداية املتفق عليه تصنيف بالفئات إضافية مقارنة 
"مبلغ مؤقت"، "،  وأخرىميزانية فئات أخرى مثل "هذا التصنيف لجنة الرقابة. ويشمل قدمها ل

.و"األمن"،"تكنولوجيا املعلومات واالتصال"و
لمشروعطلبا للتعويض، وافق املدير اإلداري لCourtys٥٤٠ت قدم، ٢٠١٦مايو أيار/٩حىت و-٣٦

بشأن Courtysمع جاري التفاوض قرار. و ينتظر واحد ، وال يزال طلب ٣٥منها، ورفضت ٥٠٤على 
بلغت و .بشأنهالتفاوضيعاد واحداليت رفضت يف البداية وحدثمن األحداث املوجبة للتعويض حدثني 
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ك اليت جيري تلو )٢٢(مليون يورو٢٣,٧٥بالتايل Brinkت عليها اليت وافقاألحداث املوجبة للتعويض 
ا  .يورومليون ٠,٧التفاوض بشأ

كانون األول/ديسمبر٣١في عدد األحداث الموجبة للتعويض بين االختالفات- ٤الجدول
(بآالف اليورو)٢٠١٦أيار/مايو ٩و٢٠١٥

الفرقا٣١/١٢/٢٠١٥٩/٥/٢٠١٦
كانون ٣١األحداث املوجبة للتعويض املوجودة يف 

٢٠١٥٢٣األول/ديسمرب ٠١١٢٣ (أ)صفر٠١١

-٦٩٤٨االختالفات يف األحداث املوجبة للتعويض  (ب)٢١

+٦٩٣صفراألحداث املوجبة للتعويض اجلديدة (ج)٦٩٣

+٧٠٠صفراألحداث املوجبة للتعويض قيد التفاوض (د)٧٠٠

٢٣المجموع ٠٨٠٢٤ ٤٥٢+ ١ ٣٧٢

.Brinkمراجع احلسابات اخلارجي بناء على معلومات من شركة: املصدر
يورو. ومل تتغري هذه ألف٢٣,٠١١مبجموع يبلغ قدره ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١طلبا حمددا يف ٤٠٨(أ)

.٢٠١٦أيار/مايو ٩الطلبات حىت 
ألف ٦٩من ٢٠١٦أيار/مايو ٩و٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١طلبات بني ٩لوبة يف احنفضت املبالغ املط(ب)

ألف يورو.٤٨يورو إىل 
وأدى ذلك إىل أحداث جديدة موجبة للتعويض. ٢٠١٥تعديالت أجريت أثناء االنتقال يف كانون األول/ديسمرب (ج)

ومنشآت األمن ،قيمن احلر الوقاية ، وترتيبات ةالسمعية البصريتجهيزاتبالعمال ذات صلة وتتعلق هذه األحداث بأ
هذه . وبلغ جمموع ٢٠١٦/مايوأيار٩و٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١بني اجديدطلبا ٣١اإلضافية. وسجل 

.٢٠١٦/مايوأيار٩ألف يورو يف ٦٩٣الطلبات 
ألف يورو.٧٠٠البالغ قدره ٢٠١٦مايو أيار/٩يفثالثة قيد التفاوض التعويض جمموع طلبات ال(د)

املوجبة للتعويضالتحقق من األحداث اجلديدة١-٢-١

إلدارة احتياطي ةجديداتعلى إجراء٢٠١٤هيونيحزيران/جلنة الرقابة ومدير املشروع يف اتفقت -٣٧
، اعليهتها للجوانب اليت تتطلب موافقألف يورو ١٥٠يبلغ قدرها عتبة ددت اللجنة ملشروع. وحا

التكلفة االستثمارات املتصلة بتمثيل الدول األطراف و بمتس التكاليف املرتبطة سألة مأي نضافت أوأ
بغض النظر عن التكلفة.سيلزم أيضا احلصول على موافقتها عليها اإلمجالية للملكية

ينة ومتثل الع. اتاإلجراءهذاالمتثال هلللتأكد من بعمليات تدقيق مراجع احلسابات اخلارجي وقام -٣٨
ألحداث املتعلقة بااملبالغ جمموع أن راجعون يف املائة من القيمة. ووجد امل٧٨أكثر من م مبراجعتها اليت قا

حلصول على موافقة جلنة ابالتايل ألف يورو وأنه ال يلزم ١٥٠يقل عن املختارة املوجبة للتعويض اجلديدة 
.عليهاالرقابة 

ه جاري تثال لعملية صنع القرار، وخلص إىل أناالمخمالفات يف مراجع احلسابات اخلارجي ومل جيد -٣٩
ا إدارة املالاملتعلقة باألحداث اجلديدة املوجبة للتعويض جراءات االلتزام باإل .شروعيت حدد

مليون ٠,٧متت املوافقة عليها + يورومليون٢٣,٧٥مليون يورو (٢٤,٤٥يبلغ جمموع األحداث املوجبة للتعويض )٢٢(
ا).اجيورو  ري التفاوض بشأ
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ا املالتحقق من عمليات الت٢-٢-١ لمشروعاإلداري لدير دقيق اليت يقوم 

دير بأن يويل امل)٢٣(٢٠١٦مارس آذار/١٨يف تقريره الصادر يف أوصى مراجع احلسابات اخلارجي -٤٠
من ٣-٥٢و٢-٥٢يندلبنلفقا و يف املستقبل. و قاتراقبة النفمزيدا من االهتمام مللمشروع اإلداري ل

مدة طوال Courtysن علفواتري الصادرة المشروع اإلداري لديرينبغي أن يراجع امل، NEC3العقد 
هذا ويؤكد هذان البندان من العقد على . فيه الكفايةواسعة ومتنوعة مباعينات من خالل أخذ املشروع، 
على أنه ينبغي أن حيتفظ الطرف املسؤول عن التشييد بأدلة )٢-٥٢بالنص (تحديد بالالعمل 

ا احلسابات والسجالت تفتيش لمشروع اإلداري لمدير ه جيوز لل) أن٣- ٥٢و(للمدفوعات اليت يقوم 
ا حياليت  .يف أي وقتييد الطرف املسؤول عن التشتفظ 
يت لفواتري اللBrinkالذي قامت به شركةتفتيش يجة النتبفحص خلارجي وقام مراجع احلسابات ا-٤١

مايو وفقا أيار/٣٠إىل ٢٣يف الفرتة من Courtysقرللمراجعة احلالية، والذي مت يف مCourtysقدمتها 
التكلفة اإلمجالية كانت . و ، مبساعدة مراقب مايل من مكتب مدير املشروعNEC3عقد اللنصوص 

١٢٩,٩مببلغ ملقاولني من الباطن اوقدرت حصة مليون يورو. ١٦١,٧للمشروع عند القيام بالتفتيش 
فحص سجالت مثانية من املقاولني من بلمشروع اإلداري لدير برئاسة املتفتيش الفريق مليون يورو. وقام 

بالفعل Courtysيورو من قيمة العقد، وأصدرت مليون٨٥,١حنو من الباطن وميثل املقاولون الباطن. 

فاتورة ٠٤٢١هو التحقق مما اذا كانت من التفتيش كان اهلدف و مليون يورو منها. ٨٤,٢بشأن فواتري 
تبلغ عينة تحصفُ و بشكل صحيح. سددت سجلت و مما إذا موجودة حقا، و فاتورة ٩٧٦٣من أصل 

فاتورة.٠٤٢١ه البالغ قدر من جمموع الفواتريفاتورة ٦١٣
نفذت.توصيةاله ميكن القول بأنأنخمالفات ويرى اخلارجي احلسابات مراجع جيدمل و -٤٢

العقاريةالمعامالتتمويل-٢
.)٢٤(بتمويل مشروع التشييدوامليزانية السنوية للمحكمة، الدولة املضيفة، والدول األطرافتقوم -٤٣
جتهيز املوقع الذي قدمته الدولة املضيفة بقة اهلندسة املعمارية، و الدولة املضيفة بتمويل مساوقامت -٤٤

إعانة على القرض ومسامهة إضافية لسد الفجوة النامجة عن للمحكمة وتطهريه من امللوثات، وقدمت 
كانون ٣١طراف االختيار يف موعد أقصاهلدول األوأتيح ل. ةواحدنظام املدفوعات املسددة دفعة تنفيذ 
ا من طريقتني بني طريقة ٢٠١٤ديسمرباألول/ ا أ) إما (يف املشروع: لتسديد اشرتاكا بتسديد اشرتاكا
٢٩مث عند متديد هذا األجل يف موعد ال يتجاوز ، ٢٠١٥هيونيحزيران/١٥يف البداية قبل ، واحدةدفعة 

لدولة ااملقدم من قرض باالشرتاك يف تسديد الب) ؛ أو ()٢٥(على أقصى تقدير٢٠١٦هيونيحزيران/
ض يفختو ٢٠١٢املضيفة. ويتم متويل املبلغ املتبقي من الفائض من امليزانية السنوية للمحكمة لعام 

.املعتمدةويات االحتياطيمست
ة تبلغ فائدة سنويبعاما، ٣٠مليون يورو، ومدته ٢٠٠قرض الدولة املضيفة ويبلغ احلد األقصى ل-٤٥

من الدول األطراف. إذا االشرتاكات املقدمة والفائدة باستخدام رأس املال ، وتسدد احملكمة يف املائة٢,٥
تخفيض مبلغ القرض ب، تتعهد الدولة املضيفة فقطجزئيايورو مليون٢٠٠البالغ قدره قرض الاستخدام 

.من القرضمن اجلزء غري املستخدميف املائة ١٧,٥مببلغ يساوي الواجب السداد 
من بتداءالفائدة سنويا، اتدفع قرض من الدولة املضيفة على أن الاملتعلق بشروط االتفاق وتنص -٤٦

سنوية منتظمة، بعد انتهاء عقود بدفعات قرض، التسديدعلى أن يبدأ و ،وقت االستخدام األول للقرض

.١١١و١١٠، الفقرتان ICC-2015-4تقرير مراجع احلسابات اخلارجي )٢٣(
.٢١و٢٠، الفقرتان ICC-2015-4احلسابات اخلارجي تقرير مراجع ) ٢٤(
)٢٥ (ICC-ASP/14/Res.5 ، ٤٣الفقرة.
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د يسدتإمكانية هذه الشروط الناحية النظرية، ال تستبعد من و لمباين املؤقتة. ة لقبلاملاإلجيار احلالية أو 
قدما.القرض م

وإىل حني احلصول على مدفوعات الدول األطراف . ٢٠١٣يف عام القرض ألول مرة استخدمو -٤٧
ا دفعة واحدة، أتاح  التدفقات النقدية الالزمة احلصول على استخدام القرض اليت اختارت تسديد اشرتاكا

نت احملكمة من تسديد املتلقاة، متكواحدةاملسددة دفعة نتيجة للمدفوعات و ملوردين. مستحقات الدفع 
مايو أيار/٣١يف و . ٢٠١٦مبكرا يف أيار/مايو الدولة املضيفة املقدم من لقرض من األف يورو٠٠٣٢

ألف يورو.٤٢٦٧٢التقديرات حسب القرض بلغت املدفوعات املمولة ب، ٢٠١٦
. وبناء ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١حىت واحدة ةدفعتسديد لدول األطراف اختيار الوأتيح ل-٤٨

يف ، أصبح من الواجب أن تتم املدفوعات )ICC-2015-2التقرير اخلارجي (احلسابات على توصية مراجع 
واحدة التسديد دفعة اختارت اليت الدول األطراف ودفعت . ٢٠١٦يونيهحزيران/٢٩موعد ال يتجاوز 

لن تعاد املبالغ و .يورو زائدة٠١٥٨٤٩١منها ، ٢٠١٦مايو أيار/اية يورو حىت٠٠١٤٩٤٩٤
اليت قدمتها ولكن ستخصم من االشرتاكات املقبلة لنفس الدول األطراف يف الزائدة إىل الدول األطراف 

. ويبلغ صايف اشرتاكات الدول األطراف اليت اختارت )٢٦(تكاليف استبدال األصول الثابتة الطويلة األجل
ا دفعة واحدة بالتايل  ا اليت ١٣. ومل تسدد ألف يورو١١١٩٦تسديد اشرتاكا دولة طرف بعد اشرتاكا

يف غضون هذه املهلة، الدفع تم يإذا مل و . ٢٠١٦هيونيحزيران/٢٩يورو حبلول٤١٩٣٣٨يبلغ قدرها 
من اإلعانة املالية الدول املعنية لن تستفيد و ،قرض الدولة املضيفةاحلصول على هذه املبالغ من سيتم 

لدفع.نتيجة لاملقدمة 
ديسمرب كانون األول/١٥يف ، مت )٢٧(٢٠١٥/نوفمربيف تشرين الثايناعتمدته اجلمعية قرار لقا وفو -٤٩

٣,٥دفع مبقتضاها بالدولة املضيفة تعهدت الدولة املضيفة واحملكمة،بني مذكرة التوقيع على ٢٠١٥
لدول املستحقة على ااملبالغ عند حساب ذي وقع اخلطأ الأن يستوجب لمحكمة لتجنب يورو لمليون 

ا دفعة واحدة اختارت اليت األطراف من يورو ١٠٢١٢٧٣الستعادة مبلغا جهودتسديد اشرتاكا
يف لدولة املضيفة هلذا الغرض لضافية اإلسامهة املمن وسيستخدم اجلزء الذي لن يستخدم الدول األطراف. 

واحدة.التسديد دفعة مل ختتار اليت م الدول األطراف دع
، سيبلغ إسهامها يف متويل مشروع التشييد الدولة املضيفةقبل من سهام اإلضايف ونظرا هلذا اال-٥٠

ا بالكامل حبلول أن مجيع الدول األطراف يورو، بافرتاض ٤١٦١٣٤٢٢ ٢٩ستدفع إسهاما
اية مت التقييم الذي وسيلزم تعديل . ٢٠١٦هيونيحزيران/ إذا مل يتحقق االفرتاض ٢٠١٦مايو أيار/يف 
.أعالهاملذكور 

يف املائة من االشرتاكات ١٧,٥تبلغ إعانة يورو ٤١٦١٣٤٢٢ويتضمن اإلسهام البالغ قدره -٥١
القرض يف املائة من ١٧,٥تبلغ إعانة مليون يورو؛ و ١٦,٢٧١٥واحدة، أي ما جمموعهاملسددة دفعة 
٣,٥يبلغ ة إضافية مسامهة طوعييورو؛ و مليون١,٧٥٠، أي مليون يورو١٠البالغ قدره غري املستخدم

يورو، باإلضافة إىل ٥٠٠٦١٢إضايف، أي اشرتاك كل من  ١٧,٥تبلغ إعانة إضافية مليون يورو؛ و 
يورو. وال يشمل تقييم إسهام ٢٥٧٦٥ة واحدة من دفعالتسديد مل ختتار اليت استفادة الدول األطراف 

تكاليف وأسابقة اهلندسة املعمارية متكاليف التشييد على هذا النحو متويل مشروع يف الدولة املضيفة 
تطهري املوقع  من امللوثات اللذين حتملتهما الدولة املضيفة أيضا.

١٩٠ت عليها اجلمعية يف البداية والبالغ قدرها وافقاليت تمويل امليزانيةلوتستخدم هذه الرتتيبات -٥٢
دون ترتيبات خمتلفة، مبوجب املشروع ء تنفيذ ة اليت أقرت أثنايزانياملالزيادات يف يورو فقط. ومت متويل مليون

أي مسامهات إضافية من الدول األطراف.

)٢٦(ICC-ASP/14/Res.5.
)٢٧(ICC-ASP/14/Res.5.
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٢٠١٤إىل ٢٠١٢من املالية وات لسنيف ا)٢٨(امليزانيةمن فائض الاستخدام ت اجلمعية علىافقوو -٥٣
البالغ ، ٢٠١٢الفائض من عام مل يتحقق سوى ، ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١ويف حمددة. لصناديق 

املتصل بالفرتة املالية والفائض ،ائضو ف٢٠١٣فرتة املالية مليون يورو. ومل تتحقق يف ال٤,٤٧دره ق
ال يذكر.ألف يورو، ٩٥، البالغ قدره ٢٠١٤

ديسمرب يورو اليت وافقت عليها اجلمعية يف كانون األول/مليون ٤,٣ومل متول الزيادة البالغ قدرها -٥٤
، ICC-ASP/13/Res.6هايف قرار ت اجلمعية قرر وبعد ذلك، . )٢٩()ICC-ASP/13/Res.2(القرار ٢٠١٤
يف كانون يورو اليت وافقت عليها مليون ٤,٣الزيادة البالغ قدرها متويل، ٢٠١٥هيونيحزيران/يف املعتمد
والفرتات املالية التالية هلا. ٢٠١٤املالية ةلفرت باتعلق يمن أي فائض إضايف ٢٠١٤ديسمرباألول/

ا اجلمعية ٤البالغ قدرها يزانيةيف املزيادة الوستمول  (القرار ٢٠١٥هيونيحزيران/يف مليون يورو اليت أقر
ICC-ASP/13/Res.6(استحقاقات املوظفني،تعلقة بمللاللتزامات ااستخدام األموال املخصصة باإلذن ب

استحقاقات تعلقة بملالاللتزاماتاألموال املخصصة تعوض ، اعمليو . أيضاصندوق رأس املال العاملو 
التمويل وفر بالتايل وت٢٠١٤و٢٠١٣يعاممن فوائض النقص يف الصندوق رأس املال العامل و املوظفني

مليون يورو.٢٠٤مليون يورو و١٩٤,٤٧بني الالزم للفرق 
قة املتعلللتأكيد على الطابع اهلش لرتتيبات التمويل من قبل راجع احلسابات اخلارجي الفرصةاتيحت مل

. ويؤثر )٣٠(النقطة يف هذا املقامهكرر هذيالنقدية و ه املتعلق باالحتياطيات تقرير الدائمة يف شروع املباين مب
ويؤدي إىل اخنفاضه إىل مستوى قد يقل االعتماد على احتياطي احملكمة على صندوق رأس املال العامل

.اليوميةعمليات الاملطلوب لتمويل عن احلد 
جزئيا استحقاقات املوظفني تعلقة بملاستخدم صندوق االلتزامات ا، ٢٠١٦مايو أيار/٣١وحىت -٥٥

صندوق رأس املال العامل.ستخدم بعد امليزانية ومل ييفلتمويل الزيادات 
النتهاء من بعد عند اةمعروفاليت مل تكن ، التشييدالتكلفة النهائية ملشروع بنيالفرق وسيمول -٥٦

الرتتيبات مبوجب مولة واملتفق عليها املوامليزانية ورو، يمليون ٢٠٥,٧٥نحو تقدر باملراجعة ولكن اليت 
من امليزانية العادية للمحكمة للفرتة يورو، مليون ١,٧٥، أي يون يورومل٢٠٤البالغ قدرها املبينة أعاله، 

عدالت مليف املائة وفقا٩٨,٥اليت لن يتجاوز على األرجح اجلزء الذي سيستخدم منها  ، ٢٠١٦املالية 
أن ترتيبات التمويل املذكورة قيد أكد املسجل ملراجع احلسابات اخلارجي و التنفيذ يف السنوات السابقة. 

، رسالة من جلنة ٢٠١٦مارس آذار/٩، يف للمحكمةالكبار الثالثة البحث حاليا بعدما تلقى املدراء 
يف يون يورو مل٢٠٤ف اليت تتجاوز الزيادة يف التكاليمسؤولة عن استيعاب تفيد بأن احملكمة الرقابة 

على ذلك.موافقتهم العادية و تهاميزاني
مل اليت لدول األطراف وا. ٢٠٤٧و ٢٠١٧بني عامي القرض والفوائد املستحقة وسيتم تسديد -٥٧

فقط هي اليت ٢٠١٦هيونيحزيران/٢٩حبلول كاملالاملبلغ اليت مل تسدد واحدة أو ةدفعالتسديد ختتار 
التكلفة على تكاليف على وجه اخلصوص ذه الالنهائي هلؤولة عن التسديد. وسيتوقف املبلغ ستكون مس

وسددت فعال واحدةةدفعتسديد التاختار اليت ، وعدد الدول األطراف التشييداإلمجالية ملشروع 
ا حبلول  .٢٠١٦هيونيحزيران/٢٩اشرتاكا

)٢٨(ICC-ASP/14/Res.1.
مليون يورو من االعتماد املخصص ٥,٧يف السنة السابقة، قررت اجلمعية متويل تكاليف االنتقال حبد أقصى يصل اىل )٢٩(
مليون يورو إىل ٤,٤٧البالغ قدره ٢٠١٢. ونقل الفائض من عام ٢٠١٤إىل ٢٠١٢لفوائض من السنوات املالية ل

٩٥، وحتقيق فائض يبلغ ٢٠١٣مليون يورو لتكاليف االنتقال بدون متويل لعدم وجود فائض من  ١,٣املشروع، وبقي 
.٢٠١٤ألف يورو فقط يف عام 

.١٤٨و٥٤و٥٢تافقر ، الICC-2015-6ر لتقريا) ٣٠(
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الدولة املضيفة للقرض باالشرتاك بني مجايل بلغ اإلعلى أن يتم حتديد املاتفاقية القرض وتنص -٥٨
و/أو Maanweg 174ؤقت للمحكمة يف تاريخ الذي ينتهي فيه اإلسكان املواحملكمة يف ال

Saturnusstraat 9احلسابات مراجع مل يتمكن . و )٣١(٢٠١٦هيونيحزيران/٣٠يف ، أي يف الهاي
التحقق من املبلغ النهائي للقرض.نتيجة لذلك من اخلارجي

ثابتةاألصول الالصيانة واستبدال و التشغيل العامةتكاليف -٣
ملواقع. املباين (مبا يف ذلك مجيع املنشآت الداخلية) و احملكمة مسؤولة عن تكاليف الصيانة وجتديد ا-٥٩
وينبغي توفري نظيف، واألمن، وما إىل ذلك). تالتشغيل (املطاعم، والمصروفات على ذلك أيضا نطبق وي

امليزانية العامة للمحكمة.من تكاليف هذه الكافية لتغطية خمصصات
تشكيل فريق املتعلق بقرار جلنة الرقابة، صادقت اجلمعية على ٢٠١٢نوفمرب تشرين الثاين/٢١يف و -٦٠

. وعقد الفريق التكلفة اإلمجالية مللكية املباين الدائمةتغطية كيفية للنظر يف  مل برئاسة مدير املشروع اع
تكاليف تبني بالتفصيل دراسات أعد و ٢٠١٥مارس آذار/و ٢٠١٣أبريل اجتماعا بني نيسان/١٣العامل 

تها.واحلفاظ على قيماألجهزة تشغيل األصول الثابتة و استبدال كما تبني تكاليف التشغيل والصيانة  
. األصول الثابتةمدير املشروع إنشاء صندوق خاص الستبدال واقرتح الفريق العامل برئاسة -٦١

وكذلك يف ضوء وظائفها و يف ضوء احلاجة إىل احلفاظ على قيمة املباين هذا االقرتاح نة الرقابة ودرست جل
عمليات االستثمار والصيانة عليها من أجل تنظيم ملوافقة يف االدول األطراف اليت قد ترغب املوارد املالية

ا الرابعة عشو الطويلة األجل ومتويلها. رة حلوال يف هذا الشأن.قدمت للجمعية يف دور
لصيانة لاملقاول الرئيسي منوذج استخدام ت اجلمعية على، وافق٢٠١٥وفمرب تشرين الثاين/نيف و -٦٢

. ٢٠١٩إىل عام ٢٠١٧األصول الثابتة يف الفرتة من عام الستبدال التقديرية التكلفةمناقشة قررت و 
املباين الدائمة  التكليف بإعداد الدراسة وللقيام بذلك، ستتوىل اللجنة اليت ستنشأ مستقبال لرصد 

.)٣٢(الالزمة
خالل السنوات العشر الستبدال األصول الثابتة تكلفة وقررت اجلمعية أيضا عدم النظر يف أي -٦٣

حتليل ملوارد امليزانية (االشرتاكات املقررة) أو األدوات وسيجرى . ٢٠٢٦عام، أي حىتللتشغيلاألوىل 
إىل٢٠١٧من عام لفرتة تنفيذ استبدال األصول الثابتة يف اقروض) لضمان الذلك (مبا يفاألخرى املالية 
غري أن اجلمعية قررت اإلبقاء على األموال املقابلة للمدفوعات الزائدة اليت دفعتها الدول . )٣٣(٢٠١٩عام 

ا دفعة واحدة، البالغ قدرها  ض يورو، لتعوي٠١٥٨٤٩١األطراف اليت اختارت تسديد اشرتاكا
االشرتاكات املقبلة اليت ستستحق على نفس الدول األطراف يف تكاليف استبدال األصول الثابتة الطويلة 

األجل.
املقدرة الستبدال األصول الثابتة من تكلفة الأن تأجيل تدقيق احلسابات اخلارجي مراجع والحظ-٦٤

املعلومات اليت واملالية أو ة تقنيستفادة من اخلربات السيمنع اجلمعية من اال٢٠١٩إىل ٢٠١٧عام 
مرة أخرى. تستأجره للعمل ما مل املباين الدائمةة تشييد مرحليف لمشروع اإلداري لدير اكتسبها امل
سيكون . وعالوة على ذلك، ٢٠١٦كتوبر تشرين األول/ألمشروع يف اإلداري لدير املعقد وسينتهي 

التقديرات هلن يكون متاحا ملتابعة هذو قد توقف عن العمل يف ذلك احلني، مكتب مدير املشروع 
وتصحيحها.

اليت أبرمتها الدولة املضيفة واحملكمة: "تاريخ ٢٠٠٩مارس آذار/٢٠املؤرخة) من اتفاقية القرض ١-١(١انظر املادة )٣١(
Maanwegاالنتهاء: هو التاريخ الذي تنقضي فيه عقود  اإلجيار احلاضرة واملقبلة لإلسكان املؤقت احلايل للمحكمة يف 

يف الهاي".Saturnusstraat 9و/أو174
)٣٢(ICC-ASP/14/Res.5.
)٣٣  (ICC-ASP/14/Res.5، (ج) و (د).٦٧الفقرتان
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الذي ينص على عدم توفري خمصصات الستبدال األصول الثابتة يف السنوات العشر األوىل القرار و -٦٥
مكتب اليت توقعها األولية اتيأخذ يف االعتبار التجديد؛ وال ، غري واقعي٢٠٢٦عام اىل من التشغيل، 
مليون يورو) أو أي ٤,٢مليون يورو) والتاسعة (١,٠السادسة ( وات سناليف بالفعلمدير املشروع
طوارئ أخرى.

احملكمة إىل املخاطر "غري انتباه اخلارجي احلسابات مراجع ، اسرتعى )٣٤(ويف تقاريره السابقة-٦٦
،الصلب"ة املصنوعة منشبكة املعماريال"فوق ، واجلدار األخضر مسطحات املائيةلل" اخطط هلامل

ال االحتياج يف املستقبل إىل االمتثال ملعايري اجلودة البيئية العالية واالستجابة لتحليل املخاطر الذي واحتم
، كما ٢٠٢٦قام به مدير املشروع. ومن احملتمل متاما أن تضطر احملكمة إىل حتمل هذه املخاطر قبل عام 

.املسطح املائي وصيانتهتنظيف باملشاكل املرتبطة نهو واضح بالفعل م
تعتزم اجلمعية متويل االستبدال غري املتوقع لألصول ، عاجلةإصالحاتاقتضى األمر القيام بإذا و -٦٧

صندوق رأس املال الة نظرا الستخدام يف هذه احليا س مرضاحلل ليهذا . و )٣٥(الثابتة باحتياطيات احملكمة
بوضعه أصبح قاصرا لذي اصندوق رأس املال العامل، امستخدوال ميكن ابكثافة حىت اآلن. العامل 
.االحتياط الواجب للشعور باالرتياحمستوىووصوله إىل أموالهحني جتديداىل احلايل، 

ا املالكمبانياحملكمة اآلن ومتلك -٦٨ الذي ها الدائمة وينبغي أن تتصرف بنفس الطريقة اليت يتصرف 
. وينبغي للدول ستباقيةكمة واة أمواله حبإدار ، عن طريق حالة جيدةاالحتفاظ بأصوله يف يرغب يف 
سؤوليات امللكية.، أن تتحمل اآلن مدائمة اجلديدةتكون مالكة للمباين القررت أن اليت األطراف، 

ا القادمة، راجع يوصي م-١التوصية رقم  أو يف احلسابات اخلارجي بأن تستعرض اجلمعية يف دور
تمويلبأن تنفذ حال للو بدال األصول الثابتة، الستيةتقدير التكلفة ال، ٢٠١٧يف عام أقرب وقت ممكن

.للخطرصندوق رأس املال العاملدون أن تعرض مستوى االحتياط يف 

إدارة مشروع المباني الدائمة-سادسا
حوكمة المشروع-١

. وتعتمد احلوكمة أساسا )٣٦(يرد تعريف حوكمة املشروع يف قرارات خمتلفة جلمعية الدول األطراف-٦٩
ا ،  للمشروعمسؤولة عن اإلشراف االسرتاتيجيو لجمعية لة الرقابة، وهي هيئة فرعية تابعة جلنعلى  كما أ

لمشروع.اليومية لدارة اإلمدير املشروع عن مسؤولة مع 

مكتب مدير المشروع١-١
أنشئ مكتب مدير املشروع، املسؤول عن االدارة اليومية للمشروع، يف الدورة السادسة للجمعية -٧٠

مديرا ٢٠١١السيد نيل براديل يف حزيران/يونيه . وعّني ٢٠٠٧ملعقودة يف كانون األول/ديسمرب ا
صبحت االستقالة نافذة اعتبارا أ، و ٢٠١٥أيار/مايو ٢٧للمشروع. واستقال السيد براديل من منصبه يف 

ىل السيد كينيث جراءات التوظيف التنافسية، وتو عندئذ إجلنة الرقابة اختذت . و ٢٠١٥متوز/يوليه ٣من 
شباط/فرباير ٢٩ترك منصبه يف مث ، ٢٠١٥آب/أغسطس ١١مهام منصبه يف ،ديدجيفونز، املدير اجل

، وينتهي عقد ٢٠١٦آذار/مارس ٢١بلنغ اعتبارا من و السيد فيليب دحل حمله بصفة مؤقتةو ، ٢٠١٦
.٢٠١٦لول/سبتمرب ياية أيف بلنغ و السيد د

.ICC-2014-2تقرير مراجع احلسابات اخلارجي)٣٤(
٣٥ ).ه(٦٧ة الفقر ،ICC-ASP/14/Res.5القرار)(

)٣٦(ICC-ASP/6/Res.1.
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وعهدت دارة املشروعأعيد توزيع املوظفني العاملني بإبرنامج االنتقال، د و التشييبعد انتهاء مشروع و -٧١
تسديد اشرتاكات لتحقق من وامن الدولة املضيفة، قدم القرض املتتعلق بتسجيل ةإداريإليهم أعمال 

ا متابعة و لموردين، املستحقة لفواتري طراف والاألالدول  ، تصحيح العيوبلCourtysاألعمال اليت تقوم 
اء فيما يتعلق بنظم األمن، السيما  تسوية بشأن الصيانة، و واحملكمةCourtysاجلارية بني املفاوضات وإ

مشروع التشييد وبرنامج االنتقال، واختتام املشروع وخلو تملة مع املقاولني املشاركني يف احملالفات اخل
إىل األفرقة الذاكرة التشغيلية للمشروع نقلالطرف الرمسي، فضال عن إعداد التقارير املالية للجنة الرقابة. ول

أسبوعية أو خاصة بني لقاءات ٢٠١٦خالل النصف األول من عام ت لمحكمة، نظمالتابعة لدائمة ال
مباين الدائمة: األمن، للمكتب مدير املشروع واألقسام والوحدات املسؤولة عن إدارة العناصر املختلفة 

.)٣٧(خلإاخلدمات العامة، وإدارة املرافق، و 
لوظائف جديدة وجنحا بعد دير املشروع اإلداري واملراقب املايل للمشروع وتقدم املساعد اإلداري مل-٧٢

١٠و١كمة اعتبارا من أخرى باحملاحلصول على وظائف يف دوائر الالزمة يف قابالتإجراء امل
سياسة عامة قانوين و مستشار (املتعلق بنائب املدير مت متديد العقد و على التوايل. ،٢٠١٦هيونيحزيران/
اية رئيسي .٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/) حىت 

اخلارجي احلسابات مراجع يرى قدم تقريرا إىل اجلمعية، تمن جلنة الرقابة أن وملا كان من املطلوب -٧٣
قد يف اليت ستع، للجمعيةدورة املقبلةإىل الالذي يعمل بدوام جزئي مدير املشروعه ينبغي متديد عقد أن

دوران كبريسبق أن تعرض لمكتب املدير، الذي وينبغي أن يكون . ٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/
وضع حد ابة لتمكني اجلمعية من قر لجنة اللتقدمي البيانات الالزمة يسمح له بوضع يفلموظفني، ل
ائي مكتب مدير املشروع، ومنح مدير املشروع أعمال لمشروع و ل دارته.إبفيما يتعلق خلو طرف 

وافق جلنة الرقابة على متديد عقد مدير املشروع تاخلارجي بأن احلسابات مراجع يوصي - ٢التوصية رقم 
اىل ما بعد الدورة القادمة جلمعية الدول األطراف.

إدارة المشروع٢-١
خصصة يف تشركة متساعده يف ذلك ، و )٣٨(كتب مدير املشروع هو املسؤول عن إدارة املشروعم-٧٤
.)Brink(إدارة املشاريع اعدة يف املس
مسؤوليات Brinkيل، أعطيتدارة األوّ اإلومبوجب سلسلة من التعديالت واإلضافات على عقد -٧٥

مكتب النقص يف تركيب ض يعو أمكن بذلك ت. و )٣٩(أكرب من تلك اليت متنح عادة ملساعد مدير املشروع
املخصص أصال زيادة االعتماد كنه أدى إىل ل، و جزئيامدير املشروع وارتفاع معدل دوران املوظفني

تكلفة ثابتة مليون يورو) ٢,٧التكلفة الثابتة األولية (أضيفت إىل دارة املشروع. و يف إلتكاليف املساعدة 
التكلفة اإلمجالية وبلغت . مليون يورو)٤,٣تغري (بند م، فضال عن مليون يورو)٠,٤أخرى (
أقرب إىل تفويض للسلطات منBrinkقدمهاتات اليت خلدممليون يورو. واBrink٧,٤خلدمات

التكلفة.ارتفاعما يربرذاملشروع، وهملالك اتقدمي املساعدة من صاحب املشروع 

املرافق، قسم خدمات إدارة املعلومات، قسم إدارة األعمال قسم األمن والسالمة، قسم اخلدمات العامة/وحدة إدارة) ٣٧(
القضائية، قسم اإلعالم والتوعية.

مكتب مدير املشروع مسؤول عن تشييد املباين الدائمة للمحكمة يف الوقت احملدد، بالتكاليف واملواصفات واجلودة )٣٨(
شروع بأكمله كما أنه املسؤول عن حتقيق أهداف املشروع ية األمر عن إدارة املااحملددة. ومدير املشروع هو املسؤول يف 

).ICC-ASP/6/Res.1واملتطلبات املتعلقة بالتوقيت والتكلفة واجلودة (
املشورة املدير شروع هي مساعدة مدير املشروع يف حتديد وتوجيه وإدارة املشروع. ويقدم مساعد املمهمة مساعد مدير )٣٩(

متكني تنسيق املشروع، و هي تيسري دير اإلداري للمشروع مهمة اململدير. و دى ااختاذ القرار لواملقرتحات ولكن تظل سلطة
.الالزمة لذلكاملساعدةبتزويده بالوفاء بالتزاماته اإلدارية من دير املشروع م
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مسؤوليته الرمسية الوحيدة هي لمشروع، مديرا إداريا لBrinkعيّنت، NEC3ومبوجب شروط العقد -٧٦
) قبل يورومليون١٧١) والتكلفة النهائية (يورومليون١٤٧لعقد (لالسعر األصلي االلتزام بنفقات تغطي 

املوجبة للتعويض.قاسم تكاليف األحداث صومات مبوجب آلية تاخل
أن عملية اختاذ القرار فيما يتعلق بااللتزام )٤٠(٢٠١٦والحظ تقرير مراجع احلسابات اخلارجي لعام -٧٧

.بالنفقات ليست موثقة بقدر كاف
اختاذ و "الريبة")عن حتديد العيوب يف املباين واملعدات (لمشروع مسؤول أيضا اإلداري لدير وامل-٧٨

اية ها لتصحيحات الالزمة الرتتيب لتحديد العيوب ( "فرتة احملددة الفرتة /أكتوبر. وتبلغ ولألتشرين اقبل 
هذه نتهي تس)، وبالتايل ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٣٠عمال (األأسبوعا من تاريخ انتهاء ٥٢) ريبة"ال

يورو من املدفوعات ٥٠٠٧٣٧بلغمباالحتفاظومت . ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/٣٠يف الفرتة 
Courtysلبلغ، أو ما يتبقى منه هذا املوينبغي دفع كضمان لتصحيح مجيع العيوب. Courtysلاملستحقة

.٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/يف
لمشروع اإلداري لدير ينبغي أن يراجع امل، NEC 3من العقد ٣-٥٢و٢-٥٢ومبوجب املادتني-٧٩

.نطاقالواسعةشاملة و طوال فرتة العقد، عن طريق أخذ عينات Courtysقدمها تالفواتري اليت 
قدمة من  الفواتري املمن قيام املدير اإلداري للمشروع مبراجعة اخلارجي احلسابات مراجع وحتقق -٨٠

Courtysا التحقق من التسوية النهائية بني احملكمة . بيد أنه مل يتمكن من )٤١(وعدم اكتشاف خمالفات 
ائية رمسيا يف تاريخ املراجعة، كما مل يتمكن من التحقق من ، Courtysو لعدم التوصل إىل تسوية 

اية تصحيح مجيع عيوب التشييد حيث ستنتهي  . ٢٠١٦كتوبر تشرين األول/أفرتة تصحيح العيوب يف 
احملتفظ به والبالغ قدره يف هذا الصدد قبل حتويل الرصيد ذر كتب مدير املشروع احلموينبغي أن يتوخى 

.Courtysيورو إىل ٥٠٠٧٣٧
مكتب مدير املشروع بأن يضمن، من خالل املدير اخلارجي احلسابات مراجع يوصي - ٣التوصية رقم 

اإلداري للمشروع، التحقق من تصحيح مجيع عيوب التشييد.

اقبةر مجنة الل٣-١
ديسمرب كانون األول/املباين الدائمة مبوجب قرار اعتمدته اجلمعية يف  اقبة املعنية بر جلنة املنشئت أ-٨١

٢٠٠٧(ICC-ASP/6/Res.1) إىل حني االنتهاء من جلمعية الدول األطرافتابعة كهيئة فرعية مؤقتة
تنيألطراف ملدة سنتني قابلللجنة من بني الدول ااألعضاء العشرة تنتخب اجلمعية و ملشروع. تنفيذ ا

، نيابة عن مجعية الدول األطرافعلى عملية التشييداالسرتاتيجية رقابة دور اللجنة هو ممارسة الو للتجديد. 
.من مسؤولية مدير املشروعيف حني أن اإلدارة اليومية للمشروع 

ت ى األقل يف السنة، اجتمعتمع أربع مرات علجتأن ينبغي ابة على أقار والية جلنة املتنص بينما و -٨٢
أتاح شهر. وقد كل أكثر من مرة  يف املتوسطمن ذلك حىت اآلن حيث اجتمعتيف الواقع أكثر اللجنة 

رقابةاللجنة على القتصرمل تو على املشروع. ني منتظموإشراف ممارسة رقابةاللجنة مرارا اجتماع 
قام و اختصاص مدير املشروع. من عترب تاليت تدخلت أيضا يف املسائل التشغيلية ولكنها االسرتاتيجية

اليت بعض عقود العمل التوقيع على ، على سبيل املثال، ن بينهاة ميدار اإلنشطة اللجنة ببعض األرئيس
.عو ملشر تدخل يف اختصاص مدير ا

٢لمحكمة يف وسلمت ل، ٢٠١٥أكتوبر تشرين األول/٣٠املباين الدائمة يف وانتهى تشييد -٨٣
. ومبجرد ٢٠١٦خالل السنة املالية إقفال حسابات املشروع . ومن املقرر ٢٠١٥/نوفمرب تشرين الثاين

.١١١و١١٠، الفقرتان ICC-2015-4تقرير مراجع احلسابات اخلارجي)٤٠(
انظر أعاله.)٤١(
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رار الذي اعتمدته ما يربره وفقا للقوجودها لن يعد لمهمتها، من -وهي هيئة مؤقتة -جلنة املراقبةانتهاء 
.(ICC-ASP/6/Res.1)٢٠٠٧ديسمرب كانون األول/اجلمعية يف  

إنشاء بشأن مواصلة املناقشات إىل جلنة املراقبة، دعت اجلمعية ٢٠١٥فمرب/نو تشرين الثاينويف -٨٤
. مت االتفاق على أنوتقدمي تقرير إىل الدورة اخلامسة عشرة للجمعية، هيكل إداري جديد للمباين الدائمة

، يةللجمعالدورة اخلامسة عشرةاية اختاذ قرار بشأن إنشاء هيكل إداري جديد قبل يف حالة عدم ، يتم
).٥٩و٥٨، الفقرتان ICC-ASP/14/Res.5رجلنة املراقبة (القراوالية متديد
باستبدال ما يتعلق وعلى وجه اخلصوص نقل اإلشراف على إدارة املباين، أن ياحللول املمكنة ومن -٨٥

.ك اللجنةتم إنشاؤها خصيصا لتلي، إىل جلنة امليزانية واملالية أو، رمبا، إىل جلنة فرعية األصول الثابتة
.ICC-ASP/1/Res.4القرارمبوجب ،٢٠٠٢جلنة امليزانية واملالية يف عام وقد أنشأت اجلمعية -٨٦

، جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجةاإلنشاءقرار لوفقا و عضوا تنتخبهم اجلمعية. ١٢من للجنة تكون اتو 
ا جتتمع واقع وال، ومرة واحدة على األقل يف السنة. إىل ذلك أبريل نيسان/مرتني يف السنة، يف عموما أ

.أغسطسآب/و 
واليت قد إىل اجلمعية اليت تقدم جلميع املقرتحات دراسة التقنية مسؤولة عن الوجلنة امليزانية واملالية-٨٧

تتعلق بامليزانية أو ذات وأمايل ابع امليزانية، أو أي مسألة أخرى ذات طآثار يف مالية أو ترتتب عليها آثار 
جلنة املراقبةؤقتة املقدمة من املتقارير الالنظر يف تضمن ذلك اجلمعية. وقد تعهد إليها من يإدار طابع 
عالوة للمشروع. و ةر املالياثآلتقدمي املشورة إىل اجلمعية بشأن اكما تضمن ،  مشروع املباين الدائمةبشأن 

باملسائل التشغيلية واملالية تباعا حتاط اللجنة علما، جلنة املراقبةعلى املعلومات اليت تتلقاها اللجنة من 
ا يف لذلكو تصميم وتشييد املباين الدائمة. تعلقة بامل املسائل املتعلقة باملباين وضع جيد لإلشراف على فإ

استبدال األصول الثابتة.امليزانية، مثل الصيانة و الدائمة اليت ترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف 
إقامة جلنة تنظر اللجنة يف مناسبة تشغيل وصيانة املباين الدائمة، قد لة بسائل املتصيف ضوء املو -٨٨

إنشاء و إنشاء هذه اللجنة الفرعية بني ربط الفرعية مسؤولة عن اإلشراف على هذه املسائل. وميكن 
الستبدال األصول الثابتة ومتويله.احتياطي 

، جلنة املراقبةوالية بأن تنهي ألطراف اخلارجي مجعية الدول ااحلسابات وصي مراجع ي- ٤التوصية رقم 
وانب املتعلقة بامليزانية اجليعهد اإلشراف على بأن مكتب مدير املشروع من مسؤوليته، و إعفاء بعد 

.إىل جلنة امليزانية واملاليةأصوهلا الثابتة صيانة املباين الدائمة واستبدال باملالية املتعلقة اجلوانب و 

ة واألمندارة المرافق والسالمإ-٢
دارة المرافقإ١-٢

قسم اخلدمات العامة املسؤولية التابعة لوحدة إدارة املرافقتولت املباين الدائمة، عند استالم -٨٩
الكاملة عن صيانتها التصحيحية والوقائية.

من ، ابتداءالسنوات العشر األوىلولفرتة يف البداية،صيانة املباينجيري تنظيم قررت اجلمعية أن و -٩٠
ذه ، على أساس االستعانة مبصادر خارجية٢٠١٨عام  "املقاول د (مقاول واحإىل املسؤولية ، وأن يعهد 

ا وينبغي أن تتحمل . )٤٢(الرئيسي") تكون يف وضع أن ، و ة للمباينمالكبصفتها احملكمة اآلن مسؤوليا
لتحقيق وفورات وذلكأيضا، وقائية تصحيحية فقط، ولكن فعالة، ليس ضمان صيانة سمح هلا بي

ومكاسب يف الكفاءة.

)٤٢ (ICC-ASP/14/Res.5.
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مسؤولة عن لتكون ، تشييدالاملسؤولة عن شركة ال، Courtysلعقد مع ملحق لإضافة بح ا اقرت مدوقُ -٩١
سبتمرب أيلول/١(من تشييد عقد الاليت تقدمها حاليا مبوجبخدماتاستكماال للخدمات الصيانة، 

نوفمرب تشرين الثاين/١(من دادا هلذا االستكمال ، مث امت)٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/٣٠إىل ٢٠١٥
مجعية الدول األطراف يف به تأذنذي، الامللحقاهذو ). ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/٣١إىل ٢٠١٦

، بعد ٢٠١٦مايو أيار/اية عليه حىت ع يوقيتم الت، مل ٢٠١٤ديسمرب املعقودة يف كانون األول/ادور
ملسائل ملحة األولوية ومدير املشروعCourtysأعطت اين، حيث على استالم املبسبعة أشهر مضي 

الفاصلة خالل الفرتة ومل جتر لمحكمة. ي ليومتعرقل العمل الالعيوب اليت كمية كبرية من أخرى مثل حل  
الالزمة مهام الصيانة جترمل و . األخرى اليت ال حتتمل التأخريفضال عن أعمال الصيانة الالزمة صيانة الإال 
مايوأيار/يف الصيانة الالزمة للمسطح املائي إال بدأمل تعلى سبيل املثال، و .احملددرى يف الوقتاألخ
ذا املسطحاملخاطر احملددة املتشديد مراجع احلسابات اخلارجي على ، على الرغم من فقط .)٤٣(تصلة 
ا، مايل تكاليف كل منهوبالتاملتعلقة باملسطح املائي، النظافة والصيانةأعمال أمهية فلم تقدر -٩٢

.)٤٤(طيور النورسلتوقعغري املضور احلعلى سبيل املثال فيما يتعلق ببالقدر الالزم،
معاجلة املياه يفهو تطهري متطورة، أو استخدام مواد كيميائية سامة، أجهزة بديل لرتكيب وال-٩٣

يا وعوالق وطحالب ونباتات طريق إدخال بكتري ، أي عن(lagooning)املسطح املائي بالوسائل الطبيعية 
تنقية املياه وهذه التقنية مستمدة من عمليات لمياه. لبيولوجية مصفاة إقامة عن طريق مائية، وبالتايل 

املنزلية والصناعية.
ملحق العقد مبوجبCourtysإىل احملكمة عهد أن تباخلارجي احلسابات مراجع يوصي -٥التوصية رقم 

للخدمات املنصوص ، خدمات صيانة إضافية ٢٠١٤ديسمرب /ولألكانون ابه اجلمعية يف  تأذنذيال
.٢٠١٧ديسمرب/ولألكانون ا٣١، حىت تشييدعقد العليها يف 

١ا اعتبارا من نافذوأن يكون ، ٢٠١٧خالل العام املايل شاملة الصيانة لويلزم التوقيع على عقد ل-٩٤
تحديد على النتائج املراد حتقيقها، بدال من األنشطة ال. وينبغي أن يركز العقد ب٢٠١٨يناير كانون الثاين/

ا.  ، (Brink Groep)لمشروع اإلداري لدير مبساعدة املياغة هذا العقد، ومل تبدأ صاليت يتعني القيام 
اية أيار/ وأن تنتهي قبل اختتام مهمة ٢٠١٦، ومن املقرر أن تبدأ يف حزيران/يونيه ٢٠١٦مايو حىت 

Brink ج أكثر . ٢٠١٦اية تشرين األول/أكتوبر املقررة يف ونظرا للطبيعة الشاملة للعقد، يلزم اتباع 
ج ، بشكل مناسبمنهجي منظم و رمسية ملتطلبات الصيانة، وبالتايل إلدارة العقد. ويتطلب هذا اتباع 

ختلفة ت املبني اجلهاعاملة اختالف املعلى التدابري الوقائية، مع يركز الصيانة التصحيحية و يقلل من 
.يف ضوء املهمة األساسية للمحكمةفيها، نقاط الضعف وفقا لمباين الدائمة، لل

ا وحدة إدارة املرافاملهام واألنشطة اوسيغري تنفيذ هذا العقد طبيعة -٩٥ ميكن يف حني ق. و ليت تضطلع 
تؤدي إىل حتقيق طريقة بإدارة العقد هي ، فإن املهمة األساسية للوحدة العاجلةالستجابة لفريق االحتفاظ ب

ينبغي أن تفتيش منتظمة وعشوائية عن حالة املرافق، و عمليات تنظيم وينبغي . بالفعلالنتائج املتوقعة 
توفري املستوى املطلوب من باملختاراملتعهد طالبة من موحدة االقتضاء، إىل متكني العند ،نتائجهاتؤدي 

.والتدابري التصحيحيةمليات التفتيش لتعقب عسجل الشهرياخلدمة. وينبغي االحتفاظ ب
إعادة تنظيم وممارسة مهارات مهنية جديدةلوحدة إدارة املرافق اجلديدة املسؤولياتولن تتطلب -٩٦

عقد تنفيذ من أجل الالزمة ‘ ثقافة السيطرة’احلالية إىل ‘ ثقافة العمل’ل يحتو ولكن تتطلب أيضا ، فحسب
.شاملةخدمات اللل

.ICC-2014-2تقرير مراجع احلسابات اخلارجي،  )٤٣(
مبوجب القانون اهلولندي، وأصبحت مصدر اليت تتمتع باحلماية جذاب للغاية لطيور النورس، تبني أن املسطح املائي )٤٤(

ت تنظيف مكلفة إىل عملياىتشبع نظام التصفية وأديف بسرعة سطح املائي فضالت يف املالتراكم وتسبب إزعاج كبري. 
.٢٠١٦يف ميزانية عام مدرجة غري 
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ا حياملرافق املقبل  .لوحدة منذ نقل ملكية املباين الدائمةإىل ادد املهام واألنشطة اجلديدة املعهود 

السالمة واألمن٢-٢
إليها. وكان قسم األمن قسم السالمة واألمن مسؤول مسؤولية كاملة عن أمن املباين والوصول -٩٧

مشغوال كثريا أثناء التشييد (أجريت تعديالت كثرية فيما يتعلق بسالمة وأمن املباىن) وأثناء االنتقال.
وكان العديد من العيوب املتصلة بالتشييد، بصورة خاصة، بسبب عدم التكامل بشكل مناسب -٩٨

مكتب مدير املشروع، أو املدير اإلداري بني أنظمة األمن. ووفقا لقسم السالمة واألمن، مل يعاجل 
) العيوب احملددة على هذا النحو بسرعة كافية. Courtys، أو املقاول ((Brink Groep)للمشروع 

واحتكروا اهتمام القسم وموارده طوال  النصف األول من العام. وينبغي يف مجيع األحوال أن تعاجل 
Courtys/اية تشرين األول .٢٠١٦أكتوبر هذه العيوب حبلول 

ونتيجة لذلك، مل تتح لقسم السالمة واألمن الفرصة لتنظيم تدريبات إلخالء املباين الدائمة. -٩٩
وعالوة على متطلبات القانون اهلولندي، قد يتطلب عدد من املخاطر إخالء املوظفني واملستخدمني 

نبعاث الغازات السامة، أو انقطاع اآلخرين من املباين: احلريق، أو تسرب أو انسكاب املواد اخلطرة، أو ا
الطاقة الكهربائية، أو التهديد بوقوع انفجار أو احتمال وقوعه، أو هجمات مسلحة، أو ظواهر طبيعية 
مثل العواصف أو الزالزل. ومن حسن اإلدارة أن ينظم القسم تدريبا على اإلخالء يف غضون ثالثة أشهر 

من االنتقال.
ريب الالزم ملكافحة احلريق واختبار أجهزة اإلنذار، يلزم تنظيم تدريبات ولتزويد املوظفني بالتد-١٠٠

ا قسم السالمة واألمن. وستسمح هذه التدريبات  منتظمة لإلخالء بناء على مبادرة من احملكمة ويقوم 
باعتياد املوظفني على نظم اإلنذار، وخمارج الطوارئ، ونقاط التجمع. وستسمح أيضا بالتأكد من وضوح 

الية اإلجراءات األمنية وستربز أي مشاكل قائمة (على سبيل املثال، األماكن اليت ميكن أن حتدث فيها وفع
اختناقات يف حالة اإلخالء، واألماكن اليت ينبغي توفري طرق بديلة هلا).

ويف ضوء خماطر السالمة واألمن احملددة للمحكمة، ينبغي إجراء هذه التدريبات بالتعاون الوثيق -١٠١
ع دوائر الشرطة وخدمات الطوارئ التابعة للدولة املضيفة و/أو دوائر السلطات  احمللية.م

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي قسم السالمة واألمن بأن ينظم يف أقرب وقت ممكن، -٧التوصية رقم 
ء املنصوص بالتعاون الوثيق مع دوائر الشرطة وخدمات الطوارئ التابعة للدولة املضيفة، تدريبات اإلخال

عليها يف قانون الدولة املضيفة.

تلبية احتياجات المستخدمين-٣
مقابالت معهم اخلارجيةفريق املراجعةالذين أجرى ىن املبأعرب األشخاص الذين يستخدمون ا-١٠٢

ين لألسلوب الذي جرت به عملية االنتقال إىل املباين الدائمة وكذلك ملوقع هذه املباالكبريمعن ارتياحه
والحظوا أيضا عددا معينا من . ها العملية ومرافقها العامةظائفو ، و يةاجلمالالنواحي املناظر الطبيعية، و و 

بعض ) ٢(مبعرفة املقاول حاليا؛ وهاتصحيحالبناء اجلاري ) عيوب ١: (ما يليتعزى إىلاملسائل، اليت 
) ٤(و؛ املتصلة حبداثة املباين‘ متاعب التسنني’) ٣(؛ واالنتقالاملرتبطة بعملية بسيطة الوادث احل
القائمة اجلديدة أورغبات ال) ٥(للربامج اليت مل توضع أو حتدد بشكل مناسب؛ والالزمة عديالت الت

.ىناللمبوظيفيةاالعتبار يف املواصفات اليفتؤخذ للمستخدمني اليت مل 
ا بطريقة سائل هذه املوينبغي حتديد -١٠٣ ا قبوهلجلتها أو احلد منها أو تؤدي إىل معاوحتليلها وإدار

حملكمة ستكون اتدابري تصحيحية وستخضع احللول لقيود امليزانية. وينبغي التخطيط ألي . بوضعها احلايل
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كون أن ال تينبغي مفرط على امليزانية السنوية. و ء فرض عبلعدم على مدى عدة سنوات، عنها مسؤولة 
صيانة املباين.عبئا على ميزانية 

،نو والصحفيستخدمي املباين الدائمة (الزائرون، ملة ختلفارتياح الفئات املد مستوى يولتحد-١٠٤
ينبغي أن ، اوإدار تهامعاجلسائل اليت يلزم )، وحتديد املةاحملكمووموظف، واألطراف يف الدعاوى، نو واحملام

بشأن مدى ئيةاستقصاويا، دراسة، وبعد ذلك سن٢٠١٦من عام الثاين نصف خالل الكمة حملتنظم ا
وقد تسمح أيضا بإدراج خلطة عمل، اأساسالدراسة االستقصائية وستكون نتائج ارتياح املستخدمني. 

.تدابري تصحيحية يف ميزانيات احملكمة يف املستقبل
من عام الثاين نصف خالل اليوصي مراجع احلسابات اخلارجي املسجل بأن ينظم -٨لتوصية رقم ا

بشأن مدى ارتياح مستخدمي املباين الدائمة. ئيةتقصاة اسويا، دراس، وبعد ذلك سن٢٠١٦
بعض القضايا املبلغ عنها إىل مراجع احلسابات اخلارجي الكثري من العمل العالجي وال تتطلب -١٠٥

هذا هو احلال بالنسبة لكثري من األجهزة و . املناسب للمستخدمنيتدريب مثل العلى البنود املعنية 
تكييف أجهزة و إىل املكاتب إلكرتونية، مثل نظم الوصول صالتو اليت تعمل باألجهزةوأاإللكرتونية 

وبينما ال السمعية البصرية وأنظمة األمن. األجهزة جتماعات، فضال عن إدارة الاهلواء للمكاتب وقاعات ا
ة واألمن قسم السالمقد يعد ، من املسائلختلفةهلذه األنواع املم دورات تدريبية رمسية يبالضرورة تنظيلزم 

على عرض هذه األدوات منع املشاكل من هذا النوع، و يمية من أجل وقسم اخلدمات العامة أدوات تعل
.الشبكة الداخلية للمحكمة

أدوات ستخدمي املباين الدائمة ملبأن يوفر املسجل يوصي مراجع احلسابات اخلارجي -٩التوصية رقم 
املباين وحدودها.وظائف بشأن مناسبة يميةتعل

كر وتقديرش- بعااس
هم اخلاص جلميع األشخاص الذين  شكر وفريقه اإلعراب عن مراجع احلسابات اخلارجييود -١٠٦

م  م يف احملكمة اجلنائية الدولية، ابتداء بكبار املوظفني املمثلني للمحكمة، كما أ كانوا على اتصال 
فيليب دوبلنغ، ونائبه، السيد خوان يعربون عن تقديرهم اخلاص ملدير مشروع املباين الدائمة، السيد 

إسكوديرو، على ترحيبهم احلار واستعدادهم لتكريس وقتهم للمراجعة وتقدمي الدعم االزم هلا. ويود مراجع 
احلسابات اخلارجي باملثل أن يوجه الشكر إىل مسجل احملكمة، السيد هريمان فون هيبل، وكذلك جلميع 

م وإجاب م املفيدة على أسئلة الفريق.موظفي قلم احملكمة، على تعاو ا
اية مالحظات املراجعة.
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فيللصندوق االستئماني للضحاياالبيانات المالية -٢

(ICC-ASP/15/13)

احملتويات
خطاب اإلحالة 

املسجِّلإىل رسالة
اعتماد البيانات املالية

للحساباتاملستقلراِجعرأي امل
٢٠١٥يسمربكانون األول/ د٣١يف بيان الوضع املايل 

٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية

٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١لغ امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف بيان مقارنة مبا

لصندوق االستئماين للضحاياللحقة بالبيانات املاليةاملالحظات امل
الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه-١
حملاسبة وإعداد التقارير املاليةاملتعلقة باملخص السياسات اهلامة -٢
النقدية وما يف حكمها-٣
الودائع ألجل-٤
خرىاألاملتداولةصول األو َّ  ً دفوعة مقد ما  املبالغ امل-٥
املبالغ املستحقة القبض من احملكمة-٦
احلسابات املستحقة الدفع-٧
اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة -٨
صايف األصول/حقوق امللكية-٩

اإليرادات-١٠
املصروفات-١١
بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية-١٢
اإلبالغ القطاعي-١٣
االلتزامات-١٤
ات الصلةعن معلومات بشأن األطراف ذاإلفصاح -١٥
األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ-١٦

كانون األول/ ٣١يف ةاملنتهيالبيانات املالية للسنة–لصندوق االسئتماين للضحاياخلارجية حلسابات ااةراجعاملتقرير 
٢٠١٥ديسمرب 
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ICC-ASP/10/20خطاب اإلحالة
٢٠١٦حزيران/يونيه ١٣

.احلساباتمراِجعحسابات الفرتة املالية إىل املسجِّليقدم من النظام املايل، ١-١١للبند وفقاً 
كانون ١من املمتدة لفرتة املالية عن اوأتشرف بأن أقّدم البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 
هريمان فون هيبل
املسّجل

Richard Bellin
External Audit Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

المسجِّلإلى رسالة
٢٠١٦حزيران/يونيه ١٣

، املسجِّلالسيد عزيزي 
جملس اإلدارة جيب أن يقدِّم(ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ٧٧باملادةعمالً 

ارجي.اخلسابات احلمراِجعيستعرضها كي البيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لاحلسابات و 
اخلارجي.احلساباتاِجعمر خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل علىلو وقّعتموأكون ممتناً 

مع وافر االحرتام،
موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

اعتماد البيانات المالية
٢٠١٦حزيران/يونيه ١٣

تُعتمد البيانات املالية واملستندات الداعمة.
موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20

المستقل للحسابات مراِجعالرأي 
٣١فرتة اإلثين عشر شهرًا املنتهية يف لللصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية 

كانون األول/ديسمرب ٣١يف بيان الوضع املايل. وتشمل هذه البيانات املالية ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
وبيان مقارنة مبالغ ،ةالنقديات، وبيان التدفقايف األصولصيف وبيان التغّريات، وبيان األداء املايل، ٢٠١٥

.تشمل ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرىومالحظات امليزانية واملبالغ الفعلية،
جملس إدارة فإن ، لصندوق االستئماين للضحاياالباب الرابع من نظام امن ٧٧الفقرة ومبوجب 

الدولية لمعايري احملاسبية طبقاً لإعداد هذه البيانات وجيريالية وعرضها. مسؤول عن إعداد البيانات املدوق الصن
البيانات . وتشمل هذه املسؤولية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان إعداد للقطاع العام

امن أي أخطاء املالية وعرضها عرضًا متوازنًا على حنو خيلو . وتشمل هذه أو الغلطاالحتيال تنتج عنيُعتد 
للظروف. تبعاً املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة 

ا. وقد المسؤوليتنا يف إبداء وتتمثل رأيٍ بشأن هذه البيانات املالية باالستناد إىل املراجعة اليت نقوم 
املعايري منا االلتزام بقواعد السلوك املهين هذه وتتطلبللمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وفقاً مراجعتناأجرينا 

لتوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ختلو من على حنو ميّكننا من اوالتخطيط لعملية املراجعة وأدائها 
.امللموسةخطاء األ

مراجعة احلساباتأدلةتنفيذ إجراءات املراجعة من أجل جتميعللحساباتمراجعةأيوتتضمن
احلساباتراِجعاملهين ملللتقديراإلجراءاتتصميموخيضع. املاليةالبياناتيفاملعروضةواملعلومات بالغاملبشأن

ا أخطاء املالية علىالبياناتتشتملاحتمال أن كما خيضع لتقييم،اخلارجي كانت ناجتة عنسواءيُعتد 
املتعلقة القائمةاملراقبة الداخليةيفاباتاحلسمراِجعينظراملخاطر،هذهوعند تقدير. االحتيال أو الغلط

وليس من أجل إبداء أي رأي يف املناسبةاملراجعةإجراءاتتصميمأجلوعرضها مناملاليةالبياناتبإعداد
البيانات ضاملطبقة وعر احملاسبيةة الطريقما إذا كانتتقييم أيضاً مراجعة احلساباتوتشملاملراقبة الداخلية.

.معقولةاحملاسبيةوما إذا كانت التقديراتاسبني مناملالية 
رأينا.بداء إلمعقوالً اً أساسألن توفّرومالئمةكافيةّمجعناهااليتاملراجعةأدلّةأنونعتقد

للصندوق االستئماين الوضع املايلعنسليمةفإن البيانات املالية تقدم نظرة ،إىل مراجعتنااستناداً و 
صايف األصول،والتغريات يف ، وكذلك عن األداء املايل،٢٠١٥ألول/ديسمرب كانون ا٣١يف للضحايا 

كانون ٣١املنتهية يف شهراً عشر لفرتة االثىنوالتدفقات النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية
.الدولية للقطاع العامللمعايري احملاسبية طبقاً ٢٠١٥األول/ديسمرب 

(توقيع)
يدييه ميغود
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ICC-ASP/10/20البيان األول
الصندوق االستئماني للضحايا

اليورو)آالف (ب٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في الوضع الماليبيان 

٢٠١٥٢٠١٤م املالحظةرق
األصول

المتداولةاألصول 
١٣نقدية وما يف حكمها ١٨٦٦ ٤٠٧

٥-ودائع ألجل ٤٧٣

٥٣٣٤٥٤ول جارية أخرىمبالغ مدفوعة مقدَّماً وأص

١٥٤٢٤٩من احملكمةلقبضامبالغ مستحقة 

١٣املتداولةاألصول جمموع  ٨٧٣١٢ ٥٨٣

المتداولةاألصول غير 
٤٩١٥٤من احملكمةلقبضامبالغ مستحقة 

٤٩١٥٤املتداولةاألصول غري جمموع 

١٣مجموع األصول ٩٢٢١٢ ٧٣٧

الخصوم
تداولةالمالخصوم 

٦٢-٧حسابات مستحقة الدفع

٣٧-٨إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

٩٩-املتداولةجمموع اخلصوم 

٩٩-مجموع الخصوم

٩١٣صافي األصول/حقوق الملكية ٩٢٢١٢ ٦٣٨

١٣الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكيةمجموع  ٩٢٢١٢ ٧٣٧

يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال
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ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20البيان الثاني

الصندوق االستئماني للضحايا
)بآالف اليورو(٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في األداء المالي للسنة المنتهيةبيان 

٢٠١٥٢٠١٤املالحظةرقم
اإليرادات

١٠١االشرتاكات املقررة ٨١٦١ ٥٨٦

١٠٢التربعات ٩٤٣٥ ٠٢٧

١٠٩٤١١٠يرادات املاليةاإل

٤اإليراداتجمموع  ٨٥٣٦ ٧٢٣

المصروفات
١املصروفات اإلدارية العادية ٧٦٦١ ٤٣٣

١املصروفات الربناجمية ٥٥٤١ ٣٢٤

١١٣املصروفاتجمموع  ٣٢٠٢ ٧٥٧

١الفائض/(العجز) للفترة المعنية ٥٣٣٣ ٩٦٦

يتجزأ من هذه البيانات املالية.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال 
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ICC-ASP/10/20البيان الثالث
الصندوق االستئماني للضحايا

كانون ٣١المنتهية في للسنةالملكية التغييرات في صافي األصول/حقوقبيان 
)بآالف اليورو(٢٠١٥األول/ديسمبر 

جرب احتياطي صناديق أخرىالصندوق العام
األضرار

جمموع صايف 
األصول/حقوق 

امللكية
كانون الثاني/يناير ١ألرصدة االفتتاحية في ا

٢٠١٤٣٩٢٥ ٨٢٣٢ ٦٠٠٨ ٨١٥

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٤

١٥٤٣الفائض/(العجز) ٣-٨١٢ ٩٦٦

(١٤٣)--(١٤٣)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

١)-النقل إىل االحتياطي ١(٠٠٠ ٠٠٠-

١١٢احلركة خالل السنةجمموع  ٨١٢١ ٠٠٠٣ ٨٢٣

في صافي األصول/حقوق الملكيةمجموع 
٢٠١٤٤٠٣٨كانون األول/ديسمبر٣١ ٦٣٥٣ ٦٠٠١٢ ٦٣٨

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
٢٠١٥

٤٩١الفائض/(العجز) ١-٤٨٤ ٥٣٣

(٢٤٩)--(٢٤٩)نياالئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحن

١)-النقل إىل االحتياطي ١(٢٠٠ ٢٠٠-

٢٨٤١(٢٠٠)احلركة خالل السنةجمموع  ٢٠٠١ ١٩١

في صافي األصول/حقوق الملكيةمجموع 
٢٠١٥٢٠٣٨كانون األول/ديسمبر٣١ ٩١٩٤ ٨٠٠١٣ ٩٢٢

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20 الرابعالبيان

الصندوق االستئماني للضحايا
)بآالف اليورو(٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في التدفقات النقدية للسنةبيان 

٢٠١٥٢٠١٤
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

١الفائض/(العجز) للفرتة املعنية (البيان الثاين) ٥٣٣٣ ٩٦٦

(١٢)٦رف العمالتفروق مل تتحقق يف أسعار ص

٥/اخنفاض يف الودائع ألجل)زيادة( ٥)٤٧٣ ٤٧٣)

(١١)٢٠٠من احملكمةالقبضيف املبالغ املستحقة (زيادة)/اخنفاض 

(٩٣)(٩٦)األخرىاملتداولةيف املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول (زيادة)/اخنفاض 

٥٧(٥٧)زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع

٣٧(٣٧)زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

(٦٢)(٥٧)مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

٦صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ١)٩٦٥ ٥٩١)

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
٥٧٦٢مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة

٥٧٦٢صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
(١٤٣)(٢٤٩)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف

(١٤٣)(٢٤٩)قدية من أنشطة التمويلنصايف التدفقات ال

٦صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها  ١)٧٧٣ ٦٧٢)

-٦مكاسب/خسائر مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمها

٦النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية ٤٠٧٨ ٠٧٩

١٣كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في  ١٨٦٦ ٤٠٧

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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الصندوق االستئماني للضحايا

كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في للسنةمقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعليةبيان 
)بآالف اليورو(٢٠١٥

جمموع الفائضجمموع اإلنفاقاالعتماد املواَفق عليهوجه اإلنفاق*
(١٣٩)٧٤٠٨٧٩تكاليف املوظفني

٥٢٤١٨٥٣٣٩ةاملساعدة املؤقتة العام

١٤٥٤٥١٠٠اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٦٦٩٢٣٠٤٣٩ا

(١٤)٢١٣٢٢٧السفر

-٣٣الضيافة

(٤٣)١٤٦١٨٩اخلدمات التعاقدية

٢٢١٣٩التدريب

٢٠-٢٠مصروفات التشغيل العامة

٣٢١اللوازم واملواد

موع الفرعي للتكاليف غ (٢٧)٤٠٧٤٣٤ري املتعلقة باملوظفنيا

١المجموع ٨١٦١ ٥٤٣٢٧٣

* يُواَفق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.
تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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ICC-ASP/10/20الستئماني للضحاياملحقة بالبيانات المالية للصندوق االالحظات الم

الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١
مالكيان امل١-١ للتقريرقدِّ

، مبوجب قرارها("الصندوق االستئماين")أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا
ICC-ASP/1/Res.6، ة ("احملكمة")اجلنائية الدولياختصاص احملكمةضمنلصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل ،

م على التغّلب ولصاحل ُأسر هؤالء الضحايا. واهلدف الرئيسي للصندوق هو دعم الضحايا وُأسرهم ومساعد
م. على الضرر املتكّبد وعلى أن يعيشوا حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق املصاحلة وبناء السالم داخل جمتمعا

عن إدارة الصندوق االستئماين.لقرار، جملس إدارة مسؤوالً كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا ا
وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس اإلدارة 

لس اإلدارة. ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة واجتماعاته إىل جانب –وهي تعمل حتت السلطة الكاملة 
ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة ومن مث جزءًا من موظفي –وظفيها م

احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات واالستحقاقات.
اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ، ICC-ASP/4/Res.3ومبوجب القرار 

تقارير مستقلة. وخيضع الصندوق االستئماين مستقل يعدّ لذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان ا
وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كياناً اقتصادياً منفصًال ألغراض تقدمي التقارير املالية. ويُشار إىل الصندوق 

ما الصندوق االستئماين .االستئماين واألمانة معاً على أ

لمحاسبة وإعداد التقارير المالية المتعلقة باملخص السياسات الهامة -٢
بياناتأساس إعداد ال

للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة وفقاً البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا إعدادجيري ١-٢
وقد أُعدت .ICC-ASP/1/Res.6رهاقرامجعية الدول األطراف يف مرفق حددتهاجلنائية الدولية وحسب ما 

مبا يشكل امتثاًال البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة
ال يتجزأ من البيانات املالية للصندوق جزءاً هذه املالحظات تشكل . و للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

ايا.االستئماين للضح
الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية:٢-٢
.أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة: تُعد البيانات املالية على التارخييةالتكلفةأساس ٣-٢

ومعاملة حركة أسعار صرف العمالتعملة الحسابات
ا العملة الوظيفية للصندوق االستئماين ٤-٢ ا هي اليورو.  والعملة اليت تعرض  بيانا
ا ٥-٢ ُترتجم املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف املعمول 

وتسجل املكاسب واخلسائر اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت املعنية.يف األمم املتحدة
اية السنة ألسعار صرف األصول النقدية احملققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف 

وااللتزامات املعرب عنها بالعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل.
بالنقد األجنيب فتحوَّل ةتارخييالعلى أساس التكلفة أما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس ٦-٢

املة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ.باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املع
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والنظرة التقديريةاستخدام التقديرات 
ا ٧-٢ يتطلب إعداد البيانات املالية طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة نظر

ا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألر  ا وافرتاضا قام املبلَّغ عنها املتعلقة باألصول التقديرية وتقديرا
ا على اخلربة السابقة وعلى  واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 
ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة يف تاريخ إعداد البيانات  عوامل أخرى شىت يُعتقد أ

ئج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى املالية وعلى النتا
عندما تكون هذه القيم واألصول واخلصوم غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تنقيحات وجيري على أساس مستمر استعراض التقديرات هي واالفرتاضات األساسية. ويُعرتف ب٨-٢
التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت يُنقَّح فيها التقدير وأي فرتات مستقبلية متأثرة. 

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع ٩-٢ وفيما يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 
ا بدرجة كبرية أن ختضع لتعديل العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت ُحيتمل يف شأ

ملموس يف السنة القادمة:
اإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى التوقيع بالصندوق االستئماين عرتف ي(أ) 

على اتفاق ملزم يف هذا الصدد، حسب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود على استخدام 
ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل حني استيفاء الشروط؛األ موال املعنية فإ

على أساس أحكام نفِّذينًا من األموال إىل الشركاء املُسَلفيقدم الصندوق االستئماين (ب)
قابلة لالستعادة بالكامل. واالعتماد ذيننفِّ ة إىل الشركاء املقدَّمالقائمة املُسَلفتعاقدية. وتعتقد اإلدارة أن ال

.نفِّذيناملخصص للديون املشكوك يف حتصيلها غري معرتف به فيما يتعلق بأي مستحقات من الشركاء امل

النقدية وما في حكمها
ا يف مسية وتشمل النقد احلاضر،الاتها قيمها بُحيتفظ بالنقدية وما يف حكم١٠-٢ واألموال احملتفظ 

ارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالثة حسابات ج
أشهر.

األدوات المالية
ا املالية باعتبارها قروضًا وحسابات مستحقة القبض وخصومًا مالية أخرىاحملكمة تدرج١١-٢ .أدوا

، بينما تشمل ستحقة القبضاملسابات احلقصرية األجل و الرفية صاملودائع الاألصول املالية بصورة رئيسية وتشمل 
وتشمل االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين (انظر .ستحقة الدفعاملسابات احلاخلصوم املالية 

.) واحلسابات املستحقة الدفع٥٦- ٢املالحظة 
العادلة باإلضافة إىل السوقية الوضع املايل بقيمتها تقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيانو ١٢-٢

سعر الفائدة أسلوب استخدام بتقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك ،وبعد ذلك.تكاليف املعامالت
لتكلفة التارخيية اتضمن الذي ياحلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع ويقرتب جمموع .الفعلي

.القيمة العادلة للمعاملةمنط االئتمان التجاري العادي واخلاضع لشرو 
المخاطر المالية

وضع الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام املايل ١٣-٢
العاجلة. والقواعد املالية للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات

ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل املخاطر السوقية (أسعار صرف 
العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر سيولة.
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ICC-ASP/10/20املستقبلية تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقديةخماطر العمالت:١٤-٢

ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. والصندوق االستئماين معرض 
ا بعملخاطر العمالت  باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق.ويتعلق معظمها أجنبية ةمليف العمليات اليت يقوم 

ة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية معينة هي خطر تقّلب القيمة احلقيقيخماطر أسعار الفائدة:١٥-٢
بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يودِع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حسابات قصرية األجل 

ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضاً ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة.
يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خسارة تمثِّلطر املهو اخلخماطر االئتمان:١٦-٢

مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن طريق 
دى الصندوق ملشاريع والودائع املوضوعة يف املصارف. وتوجد لنفِّذينلف اليت يقدمها إىل الشركاء املالسُّ 

االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية.
ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. فعمليات األمانة خماطر السيولة:١٧-٢

على أساس التربعات نفِّذينالشركاء املمموَّلة من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُقدَّم املنح إىل
الواردة.

القبضالمبالغ المستحقة 
املخصصات املرصودة تدرج مسية. و الاملبالغ املستحقة القبض والُسَلف تُدرج يف بادئ األمر بالقيمة ا١٨-٢

يل موضوعي على للمبالغ املقدَّرة غري القابلة للتحصيل يف باب املبالغ املستحقة القبض والُسَلف عند وجود دل
.، وُتدرج خسائر اهلبوط يف بيان األداء املايلاألصلهبوط قيمة

الشرتاكات املقررة املرصودة البند املخصص ليفهذه املبالغ ُتدرج من احملكمة:القبضاملبالغ املستحقة ١٩-٢
لتمويل أنشطة األمانة مطروحاً منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.

أن يكون متويل أمانة الصندوق، إىل ICC-ASP/3/Res. 7وسبق أن قررت مجعية الدول األطراف يف قرارها 
ألمانة إىل لقرتحة امليزانيةالصندوق املويقدم جملس إدارة حني قيامها بتقييم آخر، من امليزانية العادية للمحكمة. 

رض هذه امليزانية على اجلمعية عوت،لسادس)ابرنامج رئيسي مستقل (الربنامج الرئيسياحملكمة يف إطار 
باعتبارها وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها ،لدول األطرافعلى ااملقررة وحتدد احملكمة االشرتاكاتالعتمادها. 

ا ولكن تُدرَج زيادةتؤدي هذه االشرتاكات إىل وال .وكيًال عن الصندوق يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا
وختصم املبالغ اليت تتكبدها األمانة من وإيرادات للصندوق االستئماين. القبضتحقة بوصفها مبالغ مس

تقوم احملكمة ي اخلدمات) وموظفي األمانة فماملستحقة للبائعني (مقداملبالغ . أما احلسابات املستحقة القبض
ائية . بسدادها مباشرة د أي فائض نقدي يتعلق بر تقوم احملكمةعندما وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة 

.بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية

األخرىالمتداولةاألصول 
األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع املصرفية.املتداولةتتضمن األصول ٢٠-٢

الحسابات الواجبة الدفع
أفضل تقدير للمبلغ املطلوب متثِّلبادئ األمر احلسابات الواجبة الدفع بالقيمة اإلمسية اليت ُتدرج يف٢١-٢

لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.
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اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة
ى الواردة االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة واإليرادات األخر تشمل اإليرادات املؤجلة ٢٢-٢

ولكنها مل ُحتصَّل بعد.
وُتدرج املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير واليت مل ٢٣-٢

ا. ترد فواتري بشأ

ات الصلةعن معلومات بشأن األطراف ذاإلفصاح 
على الرقابةها القدرة على ممارسة اليت لدياألطراف ذات الصلة االستئماين عن الصندوق فصحي٢٤-٢

إذا كان أحد عما فصحيالصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو 
املعامالت اليت تدخل ضمن العالقات مشرتكة. أما لرقابةاألطراف ذات الصلة والصندوق االستئماين خيضعان 

أحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن تلك القائمة على واحملكومة بلعميل/املتلّقي املعتادة بني املوّرد أو ا
ا  أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين وأطرافه ذات الصلة فلن تعاَمل على أ

رفان ذوا عنها. والصندوق االستئماين واحملكمة طاإلفصاح معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري 
ما خيضعان للرقابة املشرتكة من جانب مجعية الدول األطراف. صلة بالنظر إىل أ

موظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ومها هلما كليهما و ٢٥-٢
عليها والتأثري يف التوجهات الصندوق االستئماين وتوجيهها والسيطرة سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة 

ا معامالت أطراف ذات  االسرتاتيجية للصندوق. وتُعاَمل أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني على أ
عن أي معامالت حمددة مع موظفي اإلدارة إلفصاحلك، يقوم الصندوق االستئماين باصلة. وباإلضافة إىل ذ
الرئيسيني وأفراد أسرهم.

خصوم العرضيةوالالمخصصات
ذه ٢٦-٢ عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين حايل املخصصاتيُعرتف 

تسوية لإىل خارج الصندوقاملوارد تدفقلزم نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويكون من األكثر احتماًال أن يَ 
عوَّل عليه. ويكون مبلغ هذه املخصصات هو أفضل تقدير هذا االلتزام وميكن تقدير املبلغ املعين تقديرًا يُ 

لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُخيصم هذا التقدير يف احلاالت اليت يكون فيها أثر لإلنفاق املطلوب
ا باملخصصالقيمة الزمنية للنقود ملموساً. ات وال يُفرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات اليت يُعرتف يف شأ

من يف البداية. ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق 
تسوية االلتزامات مل يعد حمتمًال.أجل 

فهي التزام حمتمل ينشأ عن أحداث وقعت يف املاضي وال يتأكد وجود هذا اخلصوم العرضيةوأما ٢٧-٢
أو أكثر من األحداث غري املتيّقن منها اليت ال ختضع واحد مستقبلي االلتزام إال بوقوع أو عدم وقوع حدث

/احتماالت ، أو التزام حايل من احملتمل أال ينتج عنه تدفق املوارد االقتصاديةالصندوق االستئماينمتامًا لسيطرة 
م العرضية، عن اخلصو إلفصاحقياس مبلغه بدقة كافية. وجيري اأو الذي ال ميكن إىل خارج الصندوقاخلدمات

لو ُوجد أي منها، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.

االلتزامات
هي تعهدات ال ميكن إلغاؤها مفادها تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم االلتزامات٢٨-٢

ذه االلتزام ات خارج نطاق امليزانية بتنفيذ مشاريع باالستناد إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف 
فعًال أو إىل حني تقدمي الشريك املنفذ عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموالاإلفصاح وجيري 

ا. ا قد جرى االضطالع  تقارير مالية تربهن على أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواًال بشأ
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ا لدى التوقيع التربعات:٢٩-٢ اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودًا على استخدامها يُعرتف 
على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع. أما اإليرادات املتأتية من التربعات اليت 

مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقدِّم هلا عند عدم تلبية تتضمن شروطًا خبصوص استخدامها، 
ا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه الشروط، يُعرتف بااللتزام  هذه الشروط، فُيعرتف 

ا على بوصفه من اخلصوم. وأما التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة باتفاقات  ملزمة فُيعرتف 
ا إيرادات عند تسّلمها. أ

املقابلة إذا مل تكن توجد تبقيمتها السوقية العادلة ويُعرتف فورًا باإليراداالتربعات العينيةبيُعرتف ٣٠-٢
ا. أما إذا كانت توجد شروط ملحقة ا من اخلصوم إىل حني استيفاء الشروط شروط ملحقة  فُتدرج على أ

لوفاء بااللتزام املعين. ويُعرتف باإليرادات بقيمتها السوقية العادلة اليت ُحتدد اعتباراً من التاريخ الذي حتاز املعنية وا
ا. فيه األصول املتربع 

يف البيانات املالية عن إلفصاحال ُتدرج اإليرادات الناجتة عن خدمات عينية. وجيري ااخلدمات العينية:٣١-٢
ية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية العادلة عندما يكون حتديد قيمتها أمراً عملياً.اخلدمات العينية الرئيس

تبادليةالمتأتية من معامالت يرادات اإل
هي إيرادات تشمل إيرادات الفائدة املصرفية وصايف مكاسب صرف العمالت اإليرادات املالية:٣٢-٢

خذ يف احلسبان عندئذ احلصيلة ُتؤ ة املصرفية عند حتققها و األجنبية. وتُدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائد
اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت الفعلية  من األصول. ويف 

األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج باعتباره إيراداً.

المصروفات
سوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت األجنبية. تشمل هذه املصروفات الر املصروفات املالية:٣٣-٢

اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا كان سلبياً،  ويف 
يُدرج باعتباره من املصروفات.

ا يف اللحظة اليتاملصروفات الناشئة عن شراء السلع واخلدماتأما ٣٤-٢ يكون فيها املورِّد قد فإنه يُعرتف 
.وقبلهالبضائع واخلدمات قد استلم االصندوق االستئماين ما يكونأدى التزاماته التعاقدية، أي عند

ا عند تقدمي البضائع نفِّذيناملصروفات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املوأما ٣٥-٢ فإنه يُعرتف 
حو الذي يؤكده استالم تقارير املصروفات املعتمدة أو التقارير على الننفِّذينواخلدمات من جانب الشركاء امل

املالية أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط 
أداء قابلة للقياس، فإنه يُعرتف باإلنفاق عند دفع األموال.

المحاسبة على أساس الصناديق واإلبالغ القطاعي
ا اإلبالغ عن ٣٦-٢ القطاع هو نشاط ميكن متييزه أو جمموعة أنشطة ميكن متييزها يكون من املالئم يف شأ

املعلومات املالية على حنو منفصل. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر التمويل الرئيسية للصندوق 
ني فريدتني مها: أنه ينّفذ األحكام القضائية االستئماين. فلكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليت

املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، وأنه يقدم املساعدة إىل الضحايا 
وُأسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل البدين والنفسي وتقدمي الدعم املادي.

صلة خبصوص قطاعني مها: برامج جرب األضرار وبرامج جيري اإلبالغ عن معلومات مالية منفو ٣٧-٢
املساعدة.
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نظام احملاسبة على أساس باالستناد إىلك حبسابات الصندوق ُميسَ احملاسبة على أساس الصناديق:٣٨-٢
الصناديق بغية السماح بالفصل بني الصناديق تيسريًا الستالم املسامهات املخصصة واألموال واملمتلكات 

ا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة هلأو املصادرة واليت حتوّ صَّلة عن طريق الغرامات األخرى احمل
استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار.

صافي األصول/حقوق الملكية
وميكن إنشاء احتياطي على الصندوق.يفالفائض أو العجزيشمل صايف األصول/حقوق امللكية ٣٩-٢

أساس قرار من جملس اإلدارة.

ةالميزانيالمتعلقة بمقارنة ال
الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية األصلية بالغ واملبني املبالغ الفعليةمقارنةتُعرض يف البيان اخلامس٤٠-٢

قدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد فيما يتعلق والنهائية. وقد ُأجريت هذه املقارنة على نفس األساس الن
بامليزانية الربناجمية السنوية.

على أساس نقدي معدَّل واملبالغ الفعلية احملددة تسوية بني املبالغ الفعلية ١٢وُتدرج يف املالحظة ٤١-٢
وامليزانية اقات الكاملة احملاسبة على أساس االستحقنظرًا إىل وجود اختالف بنياملعروضة يف البيانات املالية، 

القائمة على أساس نقدي معدَّل.

النقدية وما في حكمها-٣
٢٠١٥٢٠١٤بآالف اليورو

٦٨٣٤٠٧١احلساب اجلاري–النقدية املودعة يف املصرف 
٥٠٣١٢٠٠٠٥احلساب االدخاري–النقدية املودعة يف املصرف 

١٨٦١٣٤٠٧٦المجموع

يف حكمها على قيود على مدى إتاحتها لالستخدام تبعًا للقطاع الذي تتعلق به تشتمل النقدية وما١-٣
ألف ٥٦). وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل ١٣انظر املالحظة ، (لالطالع على معلومات قطاعية

ا بعمالت غري اليورو.اً ألف يورو) حمتفظ٥٠: ٢٠١٤يورو (
ية مبعدل درّة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفوقد أسفرت احلسابات املصرفية امل٢-٣

يف املائة.٠,٤٨سنوي بلغ يف املتوسط 

الودائع ألجل-٤
٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٤٧٣٥- الودائع ألجل
٤٧٣٥- المجموع

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف جل ألودائع مل توجد ١-٤
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٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٤٨٦٤٣٥الُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين

٤٧١٩الفائدة املصرفية املستحقة
٥٣٣٤٥٤المجموع

من المحكمةالقبضالمبالغ المستحقة -٦

٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٢٤٩- ٢٠١٣الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٤١٥٤١٥٤الفائض لدى األمانة لعام 
- ٢٠١٥٤٩الفائض لدى األمانة لعام 

٢٠٣٤٠٣المجموع

.١٩-٢املالحظة ة، انظرمن احملكمالقبضلالطالع على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة ١-٦

الحسابات المستحقة الدفع-٧

٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٦٢- للشركاء املنفِّذيناحلسابات املستحقة الدفع 

٦٢- المجموع

تتم اليت مل نفِّذينلشركاء امللاألرصدة املستحقة نفِّذيناحلسابات املستحقة الدفع للشركاء املمتثِّل١-٧
اية العام.تسويتها  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف مستحقة الدفع ومل توجد حسابات يف 

ات المستحقةاإليرادات المؤجَّلة والمصروف-٨

٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 
٣٧- املصروفات املستحقة

٣٧- المجموع

وهي تتعلق بآخر قسط واجب نفِّذيناملصروفات املستحقة األرصدة الواجبة الدفع للشركاء املمتثِّل١-٨
الدفع مستحقة توجد إيرادات مؤجَّلة أو مصروفات ومل الدفع خبصوص املشاريع اليت أُغلقت يف انتظار الدفع.

.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١للشركاء املنفِّذين يف 
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٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٨٠٠٤٦٠٠٣احتياطي جرب األضرار
٩١٩٨٦٣٥٨أموال أخرى

٢٠٣٤٠٣الصندوق العام
٩٢٢١٣٦٣٨١٢المجموع

الفارق الرتاكمي بني احملاسبة القائمة على ميثِّلللتوزيع و فائض/عجز الصندوق العام غري قابل ١- ٩
االستحقاقات الكاملة وحساب الفائض على أساس احملاسبة النقدية، على النحو املنصوص عليه يف 

من النظام املايل والقواعد املالية.٦- ٤البند 

اإليرادات- ١٠
٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٨١٦١٥٨٦١االشرتاكات املقررة
التبرعات

٢٧٨١٧٩٢التربعات املخصَّصة
٦٦٥٢٨٤٨٢التربعات غري املخصَّصة
موع الفرعي للتربعات ٩٤٣٢٠٢٧٥ا

اإليرادات المالية
٥٧٦٢إيرادات الفائدة املصرفية

٣٧٤٨صايف مكاسب صرف العمالت األجنبية
موع الفرعي لإليرادات املالية ٩٤١١٠ا

٨٥٣٤٧٢٣٦عالمجمو 

التبرعات العينية
واألجهزة،إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، خمتلفة تقدم احملكمة خدمات ١-١٠

واخلدمات اإلدارية.

المصروفات- ١١
٢٠١٥٢٠١٤اليوروبآالف 

٣١١١١١٥١مصروفات استحقاقات املوظفني
٢٢٦١٥٠السفر والضيافة

٧٨٣١٤٩٢١ات التعاقديةاخلدم
٣٢٠٣٧٥٧٢المجموع
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بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية- ١٢
يل وبيان األداء جيري إعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املا١-١٢

املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة 
على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) يُعد 

.قائمة على أساس نقدي معدَّلباالستناد إىل احملاسبة ال
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد فيها ٢٤وفقًا ملقتضيات املعيار و ٢-١٢

املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقارن مع امليزانية يتعني مواءمةالبيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، 
على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو توقيت أو كيان ،فعلية املعروضة يف البيانات املاليةمع املبالغ ال

األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات املالية وامليزانية.خمتلف. وتوجد أيضاً اختالفات يف 
دة خمتلفًا عن األساس عتمَ وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية امل٣-١٢

أعاله.١-١٢احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
عنها املبينة يف بلَّغوحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة امل٤-١٢

اض مقارنة مبالغ وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغر البيانات املالية.
امليزانية واملبالغ الفعلية.

وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت تشكل ٥-١٢
وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانات األموال املخصصة جزءًا من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات املالية.

ار وللمساعدة واليت يُبلَّغ عنها بالتفصيل يف البيانات املالية ولكنها ال ُتدرج يف عملية امليزانية.جلرب األضر 
وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض ٦-١٢

بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ ٧-١٢

٣١الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة املنتهية يف 
:٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

موعالتمويلاالستثمارالتشغيلاليوروبآالف  ا
٢٧٣- - ٢٧٣المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان الخامس)

)٢٤(- - )٢٤(االختالفات املتعلقة باألساس
- )٢٤٩(١٩٢٥٧االختالفات املتعلقة بالعرض

٥٢٤٦- - ٥٢٤٦االختالفات املتعلقة بالكيانات
٧٧٣٦)٢٤٩(٩٦٥٦٥٧بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع)المبلغ الفعلي الوارد في 

االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل املصروفات متعلقة باألساسوتُعرض كاختالفات ٨-١٢
واليت ال،ة إىل الدول األطرافقدَّماملستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. واالئتمانات امل

العرض. وحتت بمتعلقةمعروضة بوصفها اختالفات ،تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية
وذلك عنها يف البيانات املالية بلَّغاألنشطة املموَّلة من التربعات املُتدرج بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، 

ة امليزانية.هذه األنشطة غري مدرجة يف عمليأننظراً إىل
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شرح لالختالفات ٢٠١٥ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-١٢
امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

اإلبالغ القطاعي- ١٣
٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في بيان الوضع المالي بحسب القطاع 

بآالف اليورو
رنامج جرب ب

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
األصول

المتداولةاألصول 
٤النقدية وما يف حكمها ٨٠٠٨ ١٣-٣٨٦ ١٨٦

----الودائع ألجل

٥٣٣-٥٣٣-األخرىاملتداولةاملبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول 

١٥٤١٥٤--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٤املتداولةجمموع األصول  ٨٠٠٨ ٩١٩١٥٤١٣ ٨٧٣

المتداولةاألصول غير 
٤٩٤٩--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٤٩٤٩--املتداولةجمموع األصول غري 

٤مجموع األصول ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢

الخصوم
المتداولةالخصوم 
----املستحقة الدفعاحلسابات

----اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

----املتداولةجمموع اخلصوم 

----مجموع الخصوم

٤صافي األصول/حقوق الملكية ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢

٤مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١سنة المنتهية في بيان األداء المالي بحسب القطاع لل

بآالف اليورو
برنامج جرب 

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
اإليرادات

١-- االشرتاكات املقررة ٨١٦١ ٨١٦
٢- التربعات ٢-٩٤٣ ٩٤٣

٩٤-٩٤- اإليرادات املالية

٣- جمموع اإليرادات ٠٣٧١ ٨١٦٤ ٨٥٣
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بآالف اليورو
برنامج جرب 

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
روفاتالمص

١-- املصروفات اإلدارية ٧٦٦١ ٧٦٦
مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف القائم 

١- على نوع اجلنس (العنف اجلنساين) ١-٠٠٨ ٠٠٨
٥٤٦-٥٤٦- مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

١- جمموع املصروفات ٥٥٤١ ٧٦٦٣ ٣٢٠

١- الفائض/(العجز) للفترة ٤٨٣٥٠١ ٥٣٣

مل توجد خالل الفرتة املالية أنشطة تتعلق بربنامج جرب األضرار.و ١-١٣

٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

موعغري خمصصبرنامج املساعدةاألضرار ا
األصول

المتداولةاألصول 
٦-ا يف حكمهاالنقدية وم ٦-٤٠٧ ٤٠٧

٣الودائع ألجل ٦٠٠١ ٥-٨٧٣ ٤٧٣

٤٥٤-٤٥٤-األخرىاملتداولةاملبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول 

٢٤٩٢٤٩--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٣املتداولةجمموع األصول  ٦٠٠٨ ٧٣٤٢٤٩١٢ ٥٨٣

المتداولةاألصول غير 
١٥٤١٥٤--ستحقة القبض من احملكمةاملبالغ امل

١٥٤١٥٤--املتداولةجمموع األصول غري 

٣مجموع األصول ٦٠٠٨ ٧٣٤٤٠٣١٢ ٧٣٧

الخصوم
المتداولةالخصوم 
٦٢-٦٢-املستحقة الدفعاحلسابات

٣٧-٣٧-اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

٩٩-٩٩-املتداولةجمموع اخلصوم 

٩٩-٩٩-مجموع الخصوم

٣صافي األصول/حقوق الملكية ٦٠٠٨ ٦٣٥٤٠٣١٢ ٦٣٨

٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٦٠٠٨ ٧٣٤٤٠٣١٢ ٧٣٧
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٢٠١٤كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فيالمالي بحسب القطاع األداءبيان 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
رنامج ب

موعغري خمصصاملساعدة ا
اإليرادات

٥٨٦١٥٨٦١- - االشرتاكات املقررة
٠٢٧٥- ٠٢٧٥- التربعات

١١٠- ١١٠- اإليرادات املالية
١٣٧٥٥٨٦١٧٢٣٦- جمموع اإليرادات

المصروفات
٤٣٣١٤٣٣١- - املصروفات اإلدارية

العنف اجلنسي والعنف القائم شاريع املتعلقة باملمصروفات 
٩٥٥- ٩٥٥- على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)

٣٦٩- ٣٦٩- مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة
٣٢٤١٤٣٣١٧٥٧٢- جمموع املصروفات

٨١٣٣١٥٣٩٦٦٣- الفائض/(العجز) للفترة

االلتزامات- ١٤
جد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية تبلغ ، كانت تو ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف ١-١٤

.نفِّذينيورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املآالف٢٢٨١

ات الصلةعن معلومات بشأن األطراف ذاإلفصاح - ١٥
ا البيانات ذات الصلة مل تش١-١٥ اإلدارة الرئيسيني، مبا يف ذلك املرتبات مرتباتاملصروفات املعرتف 

ة، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، وِمنحة االنتداب وِمَنح أخرى، وإعانة اإلجيار، ومسامهات جهة الصافي
العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. وهي تشمل أيضًا املصروفات املتعلقة 

جل.واالستحقاقات األخرى الطويلة األباستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة
وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. ويعمل ٢-١٥

جملس اإلدارة بدون مقابل.
ا أثناء السنة ولألرصدة اليت مل ٣-١٥ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  وفيما يلي عرض للوضع يف 

:القبضُتسدد من املبالغ املستحقة 

املبالغ املستحقة األتعاب اإلمجاليةعدد األفراداليوروآالف ب
القبض

- ٦١٨٣موظفو اإلدارة الرئيسيون

استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة للحصول على أيضا مؤهلون موظفو اإلدارة الرئيسيونو ٤-١٥
اية العام.واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل ما يلي:املستحقة وع االلتزامات ملغ جمب،ويف 
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ستحقةامل
خرى األستحقاقات الا
طويلة األجلال

استحقاقات ما بعد 
موعانتهاء اخلدمة ا

١٤١٤جارية
١٣٧٣٨- غري جارية
١٤١٣٧٥٢المجموع

ما خيضعان٥-١٥ للرقابة املشرتكة من جانب واحملكمة والصندوق االستئماين طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ
مجعية الدول األطراف.

اية العام القبضاملبالغ املستحقة جمموعوبلغ٦-١٥ ،٢٠١٥لف يورو. ويف عام أ٢٠٣من احملكمة يف 
ألف يورو لألمانة اليت تدير الصندوق االستئماين وتقدم الدعم ٨١٦١وافقت اجلمعية على اعتماد قدره 

أما النفقات، احملدَّدة على أساس نقدي معدَّل لألمانة أثناء الفرتة املالية ارة واجتماعاته.اإلداري إىل جملس اإلد
ألف يورو. وسُريد إىل الدول األطراف املبلغ غري ٥٤٣١املعنية، كما أُفصح عنها يف البيان اخلامس، فتبلغ 

املنَفق من االعتمادات املرصودة للفرتة احلالية والفرتة السابقة.
واألجهزة،إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، خمتلفة تقدم احملكمة خدمات و ٧-١٥

واخلدمات اإلدارية.

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ- ١٦
توجد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات أحداث ملموسة، مواتية أو غري مواتية، وقعت يف الفرتة مل ١-١٦

اريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أُجيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على هذه البيانات.ما بني ت
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٢٠١٥كانون األول/ديسمبر٣١في ةالمنتهيسنةللالبيانات المالية 

احملتويات
الصفحة

جها....................اهلدف من املراج-أوال ٢٣.....................عة ونطاقها و
٢٤................................................................التوصيات-ثانيا
٢٤...........................................السنوات السابقة.متابعة توصيات -ثالثا
٢٥...................................................ةاملالية استعراض احلال-رابعا

٢٥............................................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية-خامسا
٢٨................................شكر وتقدير .............................-سادسا

٢٩..يات السابقة اليت قدمها مكتب اململكة املتحدة الوطين ملراجعة احلساباترفق: متابعة التوصامل

نهجهاالهدف من المراجعة ونطاقها و - أوال
وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات للصندوق االستئماين للضحايا قمنا مبراجعة البيانات املالية -١

املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية من النظام املايل والقواعد ١٢ووفقًا للبند 
اليت حتكم مراجعة احلسابات.

البيانات اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت و -٢
ا ميّكن مراِجع احلسابات من كان مرجعه االحتيال أو الغلط، مماملالية ككل ختلو من أي خطأ ملموس سواء  

.إبداء الرأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب، وفقاً لإلطار املايل املنطبق
الدولية ومجيع الصناديق نائية واالختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل-٣

(ج) من النظام املايل والقواعد املالية ٦املبينة يف املرفق ،ستئماين للضحايالصندوق االاالستئمانية، مبا يف ذلك ا
ا، مثل  للمحكمة تعّدد املسائل األخرى اليت يرى مراِجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علماً 

يف غري ما قصدته أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليملصندوق االستئماين للضحاياتبديد أموال ا
مجعية الدول األطراف.

ومشلت مهمة مراجعة احلسابات مرحلتني مها:-٤
سائل املعلى تركز ،٢٠١٦يناير /ثاينكانون ال٢٢إىل ١١يف الفرتة من ،مراجعة مؤقتة)أ(

؛املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامو املراقبة الداخلية تعلقة بامل
ائية(ب)   لى البيانات عتكز ، ر ٢٠١٦حزيران/يونيه ١٠إىل أيار/مايو٢٣فرتة من ، يف المراجعة 

أوجه املراقبة التنظيمية ، وكذلك على وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملالية ومتطلبات الكشف
واإلدارية. 

ستئماين للضحايامع املدير التنفيذي للصندوق االاجتماع ختامي ٢٠١٦حزيران/يونيه ٩وُعقد يف -٥
ومع كبري موظفي الربامج.

وقد ُأخذت يف احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق االستئماين -٦
. ٢٠١٦متوز/يوليه ٦للضحايا بتاريخ 
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.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

التوصيات- ثانيا
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا معايري تقييم :١التوصية رقم 

.األداء يف الوثائق املتعلقة باملناقصات لتوحيد إجراءات الرصد والسماح بالقياس احملتمل لألداء
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تتخذ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مبادرات :٢التوصية رقم 

لتوفري التدريب املايل للموظفني العاملني بالربامج امليدانية.
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الرقابة املالية :٣التوصية رقم 

ا الشركاء املنفذون باشرتاط أن تتضمن واجبات املوظفني العاملني بالربامج امليدانية على العمليات اليت يقوم 
عمليات تفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (الفواتري وأوامر الشراء). وينبغي أن تتاح نتائج عمليات القيام ب

التفتيش املفاجئة للمقر لتربير النفقات الفعلية املتكبدة.
لضمان رصد ومراقبة املشاريع بصورة فعالة، يوصي مراجع احلسابات اخلارجي أمانة الصندوق :٤التوصية رقم 

االستئماين للضحايا بأن تعزز األفرقة امليدانية.

السابقة توصيات السنواتمتابعة - ثالثا
اليت استعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق مراجعة البيانات املالية-٨

أجريت يف السنوات السابقة.
بعدمل تنفذجزئياً نُفذتنُفذتاملعلقةالتوصياتاملوضوعالرقم

تفويض السلطة ٢٠١٤/١
من اإلدارية

ملسجِّلجانب ا

ل توضيح نطاق تفويض السلطة من جانب املسجِّل إىل أمانة من أج
جي مبا الصندوق االستئماين للتعويضات، يوصي مراِجع احلسابات اخلار 

يلي:
قيام أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، بالتشاور مع (أ)
استعراض مدى تفويض السلطة هذا من أجل توضيح ‘ ١’املسجِّل، بـ 

األدوار واملسؤوليات خبصوص مجيع االحتماالت، مثل إبرام العقود مع 
ائها ومتديدها؛ و ضمان منح موظفي ‘ ٢’الشركاء املنفِّذين وتعليقها وإ

أمانة الصندوق االستئماين السلطة املناسبة لكي ميكن هلم أن يديروا 
م وأنشطتهم كما هي مبينة يف  نظام الصندوق االستئماين.عمليا

إنشاء آلية حتكيم مناسبة تشمل، عند الضرورة، جملس (ب)
إدارة الصندوق االستئماين للضحايا ومكتب مجعية الدول األطراف أو 

ًا آخر من أجهزة اجلمعية، لضمان إجياد عملية سلسلة جهازًا فرعيًا مناسب
الختاذ القرارات ولتجنب التأخريات والتوترات اليت ال داعي هلا.

X
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حتديد األدوار ٢٠١٤/٢
واملسؤوليات

اإلدارية

اء أوجه الغموض اإلدارية احلالية  يوصي مراِجع احلسابات اخلارجي بإ
ماين للضحايا واليت تؤدي إىل انعدام القائمة داخل أمانة الصندوق االستئ

الوضوح بشأن املساءلة واملسؤوليات، وذلك عن طريق توضيح أدوار 
ومسؤوليات موظفي الصندوق خبصوص عمليات مجع التربعات والعالقات 
مع املاحنني وإدارة عقود املشاريع من أجل جتنب حاالت التداخل وزيادة 

. وميكن القيام بذلك عن طريق فعالية وتنسيق قرارات الصندوق وأنشطته
مراجعة الدراسات االستقصائية املتعلقة بالعمل وتوصيف الوظائف؛ 
واعتماد خريطة حتديد املسؤوليات اليت اقرتحها الصندوق واليت حتدد 

األدوار واملسؤوليات وتكفل َجتّنب أي خلط

X

٢- - ٢مجموع عدد التوصيات: 

مفتوحتان بسبب ٢-٢٠١٤و١-٢٠١٤ضحايا، ال تزال التوصيتان ووفقا للصندوق االستئماين لل-٩
جزئيا ٢٠١٥طة املراجعة اليت اعتمدها جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا يف آب/أغسطس ختنفيذ"

ودعت هذه اخلطة إىل إلغاء منصب موظف الربنامج الرئيسي إىل جانب إعادة تنظيم أمانة الصندوق . فقط
مايل ورفع درجات بعض الوظائف القائمة). ومع ذلك، يتطلب هذا اهليكل اجلديد متويال (إنشاء وظيفة موظف

ملطالبة بتمويل اعادت. وس٢٠١٦يزانية عام تعلق مبإضافيا مل توافق عليه جلنة امليزانية واملالية يف االجتماع امل
".٢٠١٧إضايف يف اجتماع جلنة امليزانية واملالية املتعلق مبيزانية عام 

الوطيناململكة املتحدةاليت قدمها مكتب٦-٢٠١٠وتبني ملراجع احلسابات اخلارجي أيضا أن التوصية -١٠
. ويرد مضمون ٢٠١٦نفذت فعال باعتماد اخلطة السنوية ملراقبة األداء يف نيسان/أبريل ملراجعة احلسابات

التوصيات بالتفصيل يف مرفق هذا تقرير.

ةلمالياستعراض الحالة - رابعا
ألف يورو يف ٩٦٦٣يشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا إىل اخنفاض الفائض من -١١

٠٨٤٢ذا أساسا إىل االخنفاض البالغ قدره يعزى ه. و ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٣٣١إىل ٢٠١٤عام 
للصندوق، . ووفقااجميةاملصروفات الربنألف يورو يف ٢٣٠ألف يورو يف التربعات والزيادة البالغ قدرها 

اخنفضت التربعات بسبب القيود اإلضافية املفروضة على ميزانية اجلهات املاحنة بسبب تدفق أعداد كبرية من 
نتيجة لألذن مبواصلة املشاريع املصروفات الربناجميةاملهاجرين والالجئني يف أوروبا. وباإلضافة إىل ذلك، زادت 

.راطية وأوغندا) وإنشاء ستة مشاريع جديدة يف أوغنداالقائمة (مجهورية الكونغو الدميق
أساسا إىل الزيادة ٢٠١٥ألف يورو يف عام ١٨٥١املايل البالغ قدرها  وضعوترجع الزيادة يف بيان ال-١٢

ألف يورو يف األرصدة النقدية.٣٠٦١البالغ قدرها 

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية- خامسا
ل البدني والنفسي في أوغندامشاريع إعادة التأهي-١

بقرار من ،من نظام روما األساسي٧٩املادة املشار إليه يف ،أنشئ الصندوق االستئماين للضحايا-١٣
.٢٠٠٨عملياته امليدانية يف عام توبدأ،٢٠٠٢مجعية الدول األطراف يف عام 

:بواليتنياالستئماين للضحايا لصندوق ايضطلع و -١٤



ICC-ASP/15/20

597 20-A-111116

ICC-ASP/10/20
ICC-ASP/10/20(أ)اليت تشمل ثالثة أشكال من التدخل: إعادة التأهيل البدين، وإعادة التأهيل والية املساعدة ،

املساعدة للضحايا وأسرهم يقدم الصندوق اجلهات املاحنة، اليت تقدمها لتربعات باو النفسي، والدعم املادي. 
فوري جابة بشكلتاملتاحة لالسعندما تدخل حالتهم يف اختصاص احملكمة. ووالية املساعدة أحد السبل 

م) الذين ي م لالحتياجات العاجلة للضحايا (وجمتمعا رتكاب جرائم تدخل يف اختصاص نتيجة الضرر لحق 
مرتكب هذه اجلرائم.يف احملكمة. وتسمح والية املساعدة مبساعدة الضحايا دون احلاجة إىل النظر 

احملكمة ر الصادرة من ااألحكام املتعلقة جبرب األضر ، اليت تشمل تنفيذ األضراروالية جرب(ب)
ضد الشخص املدان.

ستة مشاريع جديدة يف مشال أوغندا ٢٠١٥وفيما يتعلق بوالية املساعدة، أطلق الصندوق يف عام -١٥
دف تقدمي املساعدة وخدمات إعادة التأهيل البدين والنفسي املتكاملة للضحايا، من خالل شركائه املنفذين 

يف امليدان.
يف أوغندا، ٢٠١٥ع احلسابات اخلارجي املشاريع الستة اجلديدة اليت أطلقت يف عام واستعرض مراج-١٦

.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٢١٧اليت بلغت تكلفتها 

(باليورو)٢٠١٥التي قام الصندوق بتمويلها في عام في أوغندا : قائمة المشاريع الجديدة ١الجدول 

الفرتة٢٠١٧- ٢٠١٦ميزانية ٢٠١٦- ٢٠١٥ميزانية املشاريع اليت أنشئت يف أوغندا

نظمة عرب الثقافية املعنية امل
االجتماعية–بالشؤون النفسية 

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥

مقاطعة املعنية بتنمية كالة و ال
أموريا

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥يف مشال شيليمجعية املنتجني 

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٥٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥مركز األطفال املستضعفني

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٥٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥أيريايفاخلدمات الصحية وكالة 

وكالة التنمية االقتصادية للنساء
يف غولووالعوملة 

٢٣/٤/٢٠١٦- ٠٠٠٦٠٠٠٠١٠٠٢٤/٤/٢٠١٥

لى املعلومات املقدمة من الصندوق االستئماين للضحايا.، بناء عاحلسابات اخلارجياملصدر: مراجع 
اإلدارية واملالية، باألعمال األمانة ختتص : بالنظام التايلصندوق االستئماين للضحايا جيري العمل يف الو -١٧

نيلياحملشركاء بالبحث عن المديرو الربامج امليدانية خيتص والبحث عن املاحنني، ومراقبة ميزانية املشاريع. و 
ملشاريع.مراقبة العمل يف او 

الشركاءراقبة مبهؤالء املوظفني خيتص ، ةالربامج امليدانييموظفملهام الوظيفي توصيف للووفقا-١٨
املشاريع، مبا يف ذلك شهادات إقامة حول انتقاديةتقارير ونيقدمو ، واإلشراف على تنفيذ املشاريع امليدانية

ن يلشركاء املنفذااليت يقدمها من صحة التقارير املالية ون، ويتحققريعللمشابشأن التنفيذ املادي واملايل
للصندوق تقارير وندعيلتنفيذ املشاريع و انتقاديةتقييمات ةالربامج امليدانيوي موظفدقتها. وجير شهدون على وي

قتضاء.، حسب االاختاذهاأو املقرتحتخذة ملوالتدابري التصحيحية االتنفيذيفبشأن التقدم احملرز 
عن ٢٠١٥تنفيذ املشاريع يف السنة املالية مبراجعة احلسابات املتعلقة بمراجع احلسابات اخلارجي قام و -١٩

الرصد عمليات ن عن تنفيذ املشاريع. وحلل أيضا و الشركاء املسؤولاليت قدمها السنوية حتليل التقارير ربعطريق 
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ا موظف الرصد والتقييم يف مقر الصندوق. املختص بوظف املاملوقع أوال مث بةالربامج امليدانيووالرقابة اليت قام 
.ومل يقم مراجع احلسابات اخلارجي ببعثات ميدانية

مراجعة ملفات املتابعة املتعلقة باملشاريع الستة والتقارير ربع منراجع احلسابات اخلارجي تبني ملو -٢٠
ما يلي:)١(السنوية اليت أعدها الشركاء املنفذون

يتملشروع املقرتح الامنوذج يف ليت ختصه مؤشرات الرصد ايقرتح الشريك املنفذ يف كل مشروع، (أ)
ا قياسات كمية لعموما هذه املؤشرات تكون لصندوق. و لايقدمه (عدد الضحايا الذين ألعمال اليت سيقوم 

أسرهم، عدد الضحايا الذين مع الضحايا و اليت سيجريها وتقدمي املشورة هلم، عدد اللقاءات عاجلتهم سيقوم مب
م، اخل) م لآلثار املرتتبة بوصف بياين. وال توفر هذه املؤشرات تقييما نوعيا صحوبة سيعاد إدماجهم يف جمتمعا

م.اياإعادة تأهيل الضحمن حيث املشروع على  وإعادة إدماجهم يف أسرهم وجمتمعا
لشركاء انظام لتقييم أداء وكذلك عدم وجود(ب) ويؤدي عدم وجود مؤشرات موحدة للرصد، 

مثل وجود وفعالية الربامج. وسيسمح سالمةبشأن املنفذين املختلفني إىل صعوبة مقارنة األداء إلبداء الرأي 
بيانات عند إطالق مشاريع أخرىاعدة للشركاء الستخدامه كقالنظام بوضع تصنيف هذا ؤشرات و املههذ

.للمساعدة
تحقق من اتفاق للة اليت يقدمها الشركاء املنفذون مفيد فقط ومضمون التقارير ربع السنوي(ج) 

م مع أهداف املشروع املبينة يف العقد املوقع مع الصندوق. ولذلك، ال توجد على االطالق بيانات مالية  اجنازا
م للشركاء وال يتحققون إطالقا من البيانات املالية اليت قابلة للمراجعة. ويركز موظفو الربامج امليدانية على زيارا

ا. ويعين عدم وجود آلية للمراقبة املالية عدم وجود ما يضمن للصندوق أن األموال املخصصة للمشاريع  يرسلو
واملتاحة للشركاء املنفذين تستخدم بكفاءة وفعالية. وعند التسوية، قدم الصندوق ملراجع احلسابات اخلارجي 

املفاجئة اليت أجريت للمشاريع املنفذة يف أوغندا. وال تعترب هذه بعض الوثائق اإلضافية لتربير عمليات التفتيش 
الوثائق أدلة كافية على قيام املوظف امليداين بعمليات تفتيش مفاجئة فعال.

بيانات  وجود ن و اليت قدمها الشركاء املنفذ٢٠١٥لعامالتقارير ربع السنويةوقد تبني من فحص (د) 
وظف املمع هذا االستنتاج نوع التدخل. ونوقشحبسب ة بعدد املستفيدين متعلقخمتلفة كمية خاطئة يف جداول 

أماكن الرصد والتقييم وأقر بوجود هذه األخطاء. وعندما حدد املوظف املختص بالرصد والتقييم املختص ب
ق من املختص للتحقالشريك املنفذباملوظف امليداين أو بطريق الربيد اإللكرتوين التناقض، اتصل هاتفيا أو عن 

إليه من ومل يطلب تصويب التقارير ربع السنوية املرسلة، أدلة إضافيةاألرقام، وأرسلت إليه أرقام جديدة بدون 
.قبل
ويشري التحليل الذي قام به مراجع احلسابات اخلارجي للملفات إىل وجود نقاط ضعف يف املراقبة -٢١

املالية للمشروع.
يقوم حاليا باستعراض الصندوق االستئماين للضحاياحظ أن المراجع احلسابات اخلارجيبيد أن -٢٢

تنفيذ خطة مراقبة األداء اجلديدة اليت وافق عليها جملس اإلدارة من أجلعمليات رصد وتقييم الشركاء املنفذين 
. ٢٠١٦يف نيسان/أبريل 

للضحايا معايري تقييم يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد أمانة الصندوق االستئماين :١التوصية رقم 
.األداء يف الوثائق املتعلقة باملناقصات لتوحيد إجراءات الرصد والسماح بالقياس احملتمل لألداء

وكالة التنمية االقتصادية للنساء والعوملة يف و مركز األطفال املستضعفني، و وكالة اخلدمات الصحية يف أيريا، ، و ة مقاطعة أمورياوكالة املعنية بتنميال)١(
.االجتماعية–نظمة عرب الثقافية املعنية بالشؤون النفسية وامل،مجعية املنتجني يف مشال شيليو ، غولو، 
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ICC-ASP/10/20باحلاجة إىل تثقيف املوظفني املستأجرين للعمل يف الربامج رقابة املالية وميكن تفسري هذا النقص يف ال-٢٣

.يةالشؤون املاليف امليدانية لعدم متتعهم خبلفية 
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تتخذ أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مبادرات :٢التوصية رقم 

لتوفري التدريب املايل للموظفني العاملني بالربامج امليدانية.
ة يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الرقابة املالي:٣التوصية رقم 

ا الشركاء املنفذون باشرتاط أن تتضمن واجبات املوظفني العاملني بالربامج امليدانية  على العمليات اليت يقوم 
عمليات تفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (الفواتري وأوامر الشراء). وينبغي أن تتاح نتائج عمليات القيام ب

كبدة.التفتيش املفاجئة للمقر لتربير النفقات الفعلية املت
مشروعا: مخسة ١٣عن نيلربنامج امليداين مسؤوللنيتابعالنيوظفمن امل، كان ثالثة ٢٠١٥عام ويف-٢٤

يف أوغندا. ربنامج امليداينالتابع للظف للمو مشاريع للمكاتب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومثانية مشاريع 
هلذا البلد ألف يورو)٢٨٥١ألف يورو و٨٤٥رو (ألف يو ٠٢٠٢للمكتب األخري مجالية اإليزانية وتبلغ امل
كيلومرتا ٢٦٣يبلغ قدرها جغرافية تغطي فيه املشاريع مساحة نفس حجم اململكة املتحدة و يبلغ حجمه الذي 
، كيتجومو ، الري و ، ونوياأمورو، و غولو، أقاليم ال ميكن الوصول إليها بسهولة عن طريق وسائل النقل (مربعا 

صد وتقييم املشاريع املختلفة يؤدي هذا إىل صعوبة ر سورويت وكابريامايدو). و و اموريا، غ، و وأوتوكي،وأليبتون
.بصورة فعالة.والشركاء املنفذين

لضمان رصد ومراقبة املشاريع بصورة فعالة، يوصي مراجع احلسابات اخلارجي أمانة الصندوق :٤التوصية رقم 
ية.االستئماين للضحايا بأن تعزز األفرقة امليدان

شكر وتقدير- سادسا
يود مراِجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي مكتب -٢٥

م مع أفرقة ممسجل احملكمة ا ااحلسابات وعلى الدعم العام الذي قدموه إليهةراِجعجلنائية الدولية على تعاو
أثناء املراجعة.

انتهت مالحظات املراجعة.
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ICC-ASP/10/20مرفقال
لمراجعة الحساباتالوطنيالمملكة المتحدةمتابعة التوصيات السابقة التي قدمها مكتب

بعدمل تنفذجزئياً نُفذتنُفذتالتوصياتالرقمالسنة املالية 
ال تنطبق 
ومسحوبة

ينبغي أن تتعامل إدارة الصندوق مع مكتب املراجعة الداخلية للحسابات٢٠١١٣
مالءمة وفعالية هيكل تسيري بشأنانات كافية لقى ضميتلكفالة أنه 

الصندوق وإدارته للمخاطر ومراقبته.
X

مجيععملية وضع األهداف للصندوق. وجيب أن تكون حبثينبغي٢٠١٠١
األهداف قابلة للقياس وحمددة وقابلة للتحقيق.

X

املطلوبة الزمة الصندوق االستئماين للضحايا يف املوارد البأن ينظر نوصي ٢٠١٠٦
حجم التربعات عرب نظراً إىل أناإلدارية واملالية للصندوق االحتياجاتلدعم 

.القادمةاملالية سنواتاإلنرتنت والتعويضات ستصبح أكثر أمهية على مدى ال
X

١- - ٣٢مجموع التوصيات: 

____________________________________
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