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 ملخص تنفيذي
يف عدد كبري من املاسالل املوضوعية منها، يف مجلة  نظرت اللجنة يف دورهتا الاسادسة والعشرين -1

أمور، اجلوانب املتعلقة حبوكمة امليزانية، واملاسالل املتعلقة باملالية وامليزانية، واملاسالل املؤساسية واإلدارية، 
 ونية، واملوارد البشرية، وجتاوز التكلفة احملددة للمباين الدالمة.والتآزر، وجرب األضرار، واملاساعدة القان

ورحبت اللجنة باجلهود اليت اختذهتا احملكمة بصفة أولية لتحاسني عملية امليزنة والحظت مع  -2
االرتياح أن توصياهتا واقرتاحاهتا الاسابقة كانت يف موضعا لالعتبار بطريقة بناءة. وتأمل اللجنة يف أن توفر 

نية املنقحة لوثيقة امليزانية مزيدا من االتاساق والقابلية للمقارنة والشفافية يف عرض املعلومات مبا بتفق مع الب
"مبدأ احملكمة الواحدة" واقرتاحاهتا يف دورهتا الرابعة والعشرين، وأن توفر أيضا معلومات تفصيلية عن املوارد 

 العامة، واملاساعدة القصرية األجل(.البشرية )مثل الوظالف الثابتة، واملاساعدة املؤقتة 
والستكمال اإلصالحات املتعلقة بعملية امليزنة يف احملكمة، أعادت اللجنة النظر يف أعماهلا  -3

 وإجراءاهتا الداخلية من أجل ضمان االمتثال املاللم للتطورات يف املعايري الدولية ألفضل املمارسات.
ت غري املاسددة فيما يتعلق بامليزانية املعتمدة لعام والحظت اللجنة مع القلق أن االشرتاكا -4

 15يف املالة( يف  47.09مليون يورو ) 64.32مليون يورو بلغت  136.58البالغ قدرها  2016
، وأعربت أيضا عن قلقها العميق إزاء الزيادة يف االشرتاكات غري املاسددة للاسنوات 2016نياسان/أبريل 

ة أن تاسدد الدول األطراف اشرتاكاهتا والفالدة املاستحقة على القرض الاسابقة. وأشارت اللجنة إىل ضرور 
يف الوقت احملدد من أجل ضمان توافر التدفق النقدي الكايف الذي يعترب أساسيا لعمل احملكمة ومتكني 

 احملكمة من الوفاء بالتزاماهتا القانونية.
بعة عشرة االبقاء على صندوق رأس ويف حني أشارت اللجنة إىل أن اجلمعية قررت يف دورهتا الرا  -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 

كدت جمددا على ضرورة استخدام صندوق رأس الدول األطراف اشرتاكاهتا بالكامل يف الوقت احملدد وأ
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
حملكمة ميكن أن وأعربت اللجنة عن رأي مفاده أن ممارسة "احلجم األساسي" على ماستوى ا -6

توفر أساسا قيما للمناقشات التحضريية بني احملكمة واجلمعية بشأن افرتاضات امليزانية الاسنوية. بيد أن 
اللجنة أبرزت أيضا أمهية التوصل إىل تفاهم مشرتك بني احملكمة والدول األطراف بشأن الغرض من 

إىل معرفة التكلفة الكاملة لآلثار املرتتبة على  النموذج وعالقته بالتخطيط الاسنوي للميزانية. وتتطلع اللجنة
ممارسة "احلجم األساسي" على ماستوى احملكمة يف دورهتا الاسابعة والعشرين، وتالحظ أنه ميكن أن توفر 
هذه املمارسة، باإلضافة إىل دورها يف مراجعة عملية امليزنة، الفرصة لفهم ماسببات التكلفة املتعلقة 

 ة بوجه أفضل.بالنفقات العامة للمحكم
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 
ادة الكبرية يف عدد املوظفني يف قلم قاسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة، وعلى وجه اخلصوص الزي

، مقارنة مباستوى املوظفني بعد إعادة التنظيم. وتتطلع اللجنة إىل تقييم مراجع 2016احملكمة يف عام 
 .احلاسابات اخلارجي الكامل لعملية إعادة التنظيم، وستقوم بفحصه بدقة

وس املاستفادة يف هيئة الرلاسة وأحاطت اللجنة علما باملبادرات اليت اختذت مؤخرا يف عملية الدر  -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.



ICC-ASP/15/5   

5 5-A-120716 
 

احملكمة، رحبت اللجنة برتكيز احملكمة على اجملاالت  وفيما يتعلق بتحديد أوجه التآزر على نطاق   -9
املاستهدفة اليت حددهتا اللجنة، مبا يف ذلك بتحديد املكاسب والوفورات الكمية وغري الكمية للتآزر. 
وتتوقع اللجنة مواصلة هذه اجلهود لتحقيق املزيد من التآزر بني األجهزة ومكاسب الكفاءة يف اجملاالت 

 .ةاليت حتددها احملكم
وأشارت اللجنة إىل مالحظتها الاسابقة بشأن احتمال أن تؤثر ماسألة جرب األضرار بدرجة كبرية  -10

على مسعة وعمليات احملكمة، وأحاطت علما باآلثار اإلدارية وعبء العمل الكبري اللذين يقعان على 
لية "احلجم األساسي" احملكمة يف هذا الصدد. واقرتحت اللجنة أن تؤخذ هذه املاسألة يف االعتبار يف عم

 للمحكمة وقررت مراقبة تنفيذ جرب األضرار بشكل وثيق يف دوراهتا املقبلة.
لتغيريات  2015وفيما يتعلق باملوارد البشرية، الحظت اللجنة أن احملكمة خضعت يف عام  -11

مان تنفيذ جوهرية يف تركيبها ومالك موظفيها. وشجعت اللجنة احملكمة على اختاذ التدابري الالزمة لض
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 

يما يتعلق بطلبات إعادة تصنيف وحتويل اعتزامها رصد تنفيذ التعيينات القصرية األجل، عند االقتضاء. وف
بعض الوظالف، أكدت اللجنة أن مداوالهتا ستتياسر إذا قدمت هلا تقييمات حمدثة ومعلومات مفصلة عن 

 مربرات أي إعادة تصنيف أو حتويل حمتملة.
والحظت اللجنة أن احملكمة مل تاستكمل بعد عملية إعادة التقييم املطلوبة لنظام املاساعدة  -12
نونية لعدم استيفاء الشرط الالزم لذلك وهو إمتام دورة قضالية كاملة، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم القا

تقريرا يف هذا الشأن عند استيفاء الشروط املطلوبة. وأشارت اللجنة أيضا إىل القرار الذي اعتمدته اجلمعية 
يارات الاسياسة العامة املاللمة الذي طلبت فيه إىل احملكمة أن تنظر يف خ (1)يف دورهتا الرابعة عشرة

. واعرتفت اللجنة بأن املاساعدة القانونية 70للماساعدة القانونية الواجبة يف القضايا املرفوعة مبوجب املادة 
من األسباب املولدة لتكلفة كبرية جدا للمحكمة وقررت مواصلة رصد التطورات ذات الصلة بشكل 

 وثيق.
ز اجلديد يف تكلفة مشروع املباين الدالمة مقارنة باحلد األقصى والحظت اللجنة مع القلق التجاو  -13

مليون يورو. وأوصت اللجنة بأن تضمن  204والبالغ قدره  2015لإلنفاق الذي حددته اجلمعية يف عام 
 احملكمة، بغض النظر عن مصدر التمويل، الوفاء بالتزاماهتا املالية عند استحقاقها.

_________________________ 

اجمللد األول، اجلزء ، (ICC-ASP/14/20) 2015لرمسية جلمعية الدول األطراف، الدورة الرابعة عشرة، الهاي الوثالق ا (1) 
 .14، القاسم ياء، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1الثالث، 
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 مقدِّمة  -أوالً 
 ح الدورة، وانتخاب أعضاء المكتب، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العملافتتا  -ألف

ُعقدت الدورة الاسادسة والعشرون للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، اليت تضمنت تاسع  -1
نياسان/أبريل  22إىل  18جلاسات، يف مقر احملكمة اجلنالية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي، يف الفرتة من 

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 
نديس أوباسو من نظامها الداخلي، الاسيدة كارولينا ماريا فرينا 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 

ددة ملنصب نالب الرليس. وعالوة من أجل الاسماح له باستكمال مدة الوالية احمل 2016أيلول/سبتمرب 
من نظامها الداخلي وعماًل مبمارسة التناوب  10على ذلك، قررت اللجنة بتوافق اآلراء، وفقًا للمادة 

اجلغرايف أن يكون الاسيد هيتوشي كوزاكي )اليابان( النالب اجلديد للرليس يف بداية الدورة الاسابعة 
وإىل بداية الدورة الثامنة والعشرين للجنة اليت  2016تمرب أيلول/سب 19والعشرين للجنة اليت ستعقد يف 

 .2017ستعقد يف نياسان/أبريل 
  وعّينت اللجنة الاسيد هيو أدسيت )كندا( مقرِراً. -4
وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، الاسيد فخري الدجاين، أمينا للجنة، وقدمت أمانة  -5

 ة"( اخلدمات اللوجياستية هلا.مجعية الدول األطراف )"األمان
 (: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
 إصالح عملية امليزنة )أ( 

حبوكمة امليزانية، مبا يف ذلك العمليات واإلجراءات املاسالل األخرى املتعلقة  )ب( 
 الداخلية

 املاسالل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية -3
 حالة تاسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تاسديد اشرتاكاهتا )أ( 
 2016، والربع األول من ميزانية عام 2015أداء الربامج يف ميزانية عام  )ب( 
 ت التعديال )ج( 

التعليمات االدارية احملدثة بشأن األرصدة النقدية واستثمار   ‘1’  
 األموال الاساللة

  التعديالت يف النظام املايل والقواعد املاليةبشأن امليزانية التكميلية   ‘2’  
 األرصدة االحتياطية )د( 
 صندوق رأس املال العامل  ‘1’  
 حقاقات املوظفني صندوق االلتزامات املتعلقة باست ‘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(

رى للمحكمة يف االسرتاتيجية لوثالق العمل الداخلية املتعلقة بأجهزة أخ
 2018 -2016الفرتة 

 االصالح املؤساسي وماسالل أخرى -4
  مكتب املدعي العام )أ( 
 2015 -2012تقييم اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  ‘  1’  
 اآلثار املرتتبة على إصالح قلم احملكمة  )ب( 
 النهج التدرجيي لتنفيذ اهليكل التنظيمي لقلم احملكمة ‘1’  

ح القيمة املضافة لقاسم العالقات اخلارجية والتعاون امليداين توضي  ‘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  -اهليئة القضالية  )ج( 
 التآزر فيما بني أجهزة احملكمة )د( 
 جرب األضرار )ه( 
 نقل متهمني مدانني من الهاي إىل مجهوية الكونغو الدميقراطية )و( 
 املوارد البشرية -5
 التقرير الاسنوي إلدارة املوارد البشرية )أ( 
 تنفيذ نظام تقييم أداء املوظفني اجلديد  ‘1’  
 يل اجلغرايفاخلطة املعنية بتصحيح التمث ‘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
 كاملة للملكيةتقرير جلنة الرقابة، مبا يف ذلك التكلفة ال )أ( 
 جتاوز تكلفة املباين الدالمة )ب( 
 ماسالل أخرى -8

ورحبت اللجنة بالعضو اجلديد يف اللجنة، الاسيد أورمت يل )استونيا(، املنتخب يف الدورة الرابعة  -7
 عشرة للجمعية. وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة الاسادسة والعشرين للجنة: 

 ا(هيو أدسيت )كند  )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( 
 د ساوب )أملانيا(غري  )ط(

 إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا( )ي( 
 ريتشارد فينو )فرناسا( )ك( 
 هيلني وارين )اململكة املتحدة( )ل( 

 مشاركة المراِقبين -باء 
ُدعيت الربامج الرلياسية التالية التابعة للمحكمة إىل اإلدالء ببيانات أمام اللجنة: هيئة الرلاسة،  -8

قلم احملكمة. وفضاًل عن ذلك، أدىل رليس جلنة الرقابة املعنية باملباين الدالمة، ومكتب املدعي العام، و 
الاسفري سابني نولكي )كندا(، ببيان أمام اللجنة، كما أدىل مدير إدارة املراجعة اخلارجية حلاسابات 

 مراجعة راملنظمات الدولية/املراجع اخلارجي حلاسابات احملكمة، الاسيد ريتشارد بيلني، ببيان بشأن  تقري
. 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. 

ة النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها السادس -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 واضحة ومتاسقة وشفافة

عمال اليت تقوم هبا من أجل إصالح وحضرت اللجنة حلقة عمل نظمتها احملكمة لعرض األ -10
عملية امليزنة. وبناء على مبدأ احملكمة الواحدة، قدم ممثلون من مجيع أجهزة احملكمة موجزا للنهج العام 
الذي تتبعه األجهزة اليت يتبعوهنا لعملية مليزنة واحلوكمة الداخلية لعملية امليزنة املعدلة، فضال عن اهليكل 

 نية.املقرتح لوثيقة امليزا

_________________________ 
(2)

ICC-ASP/15/4  .  
وما  23 ة، الفقر 3-زء باءاجمللد الثاين، اجل ،(ICC-ASP/14/20) 2015...  ، الدورة الرابعة عشرة... الوثالق الرمسية (3)

 قرتحاتعدة مإىل ضمان 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)2015انظر الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  لية وحتاسينها.استعراض هذه العم
 .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  

 كانت موضعا لالعتبار بطريقة بناءة.
ات املقرتحة ولكن طلبت أن تؤخذ التغيريات التالية أيضا يف ورحبت اللجنة عموما بالتغيري  -12

 االعتبار:
ينبغي أن يراعي الطول اإلمجايل للوثيقة التكاليف املالية لكل صفحة من صفحات  )أ(

 الوثيقة أيضا. وينبغي أن تكون الوثيقة مفهومة ومتاحة للقراء؛
ضاء أثناء العملية، مبا يف ينبغي أن تكون احملكمة على اتصال باجلمعية حاسب االقت )ب(

 ذلك بشأن االفرتاضات األساسية اليت تقوم عليها امليزانية؛ 
ينبغي أن يراعي مشروع امليزانية التغيريات يف االفرتاضات األصلية وقياس النجاح مبدى  )ج(

 حتقيق األهداف املتفق عليها؛  
بتحليل سنوي أو حتليل  )د( ينبغي أن تكون البيانات قابلة للمقارنة، ومتاسقة، ومشفوعة

 لالجتاهات؛ 
ينبغي أن تعكس جداول امليزانية املاستويات املعتمدة يف امليزانية، والنفقات الفعلية،  ()ه

 وامليزانية املقرتحة؛  
 ينبغي أن يتضمن مشروع امليزانية املعلومات التالية: )و(

تيجة لالنفاق الوفورات: النقص احلقيقي املباشر أو املاستمر يف النفقات ن ‘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  
 االتفاقات اليت تؤدي إىل االلتزام باالنفاق ملدة عدة سنوات؛ ‘3’ 
لبشرية، مبا يف ذلك التمييز بني الوظالف الثابتة، معلومات بشأن املوارد ا ‘4’ 
والتغيريات يف اهليكل التنظيمي، واستخدام املاساعدة املؤقتة العامة، والتعيينات القصرية  
 لألنشطة القصرية األجل. األجل  

ر وأكدت اللجنة جمددا ضرورة امتثال مجيع الوثالق اليت تقدمها احملكمة للمبادئ الواردة يف تقري -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( 

 ا في ذلك العمليات واإلجراءات الداخليةالمسائل األخرى المتعلقة بحوكمة الميزانية، بم -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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قا عاماًل داخليا للقيام مبراجعة داخلية وأجرت اللجنة مناقشة أولية هلذه املاسألة وأنشأت فري -15
ألعماهلا، مبا يف ذلك لتنفيذ ميزانيتها، من أجل املاسامهة يف وضع قواعد جديدة للعمليات والشفافية على 

 نطاق احملكمة، وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين.

 المسائل األخرى المتعلقة بالمالية وبالميزانية  -باء
 حالة تسديد االشتراكات -1

)املرفق األول(  2016نياسان/أبريل  15استعرضت اللجنة حالة تاسديد االشرتاكات حىت  -16
 والحظت ما يلي:

 ؛(5)مليون يورو 136.58تبلغ  2016أن االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام  )أ( 
 2015 الدالمة يف عام أن الفالدة املاستحقة على استخدام القرض املقدم للمباين )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. 5.746لتجديد موارد صندوق الطوارئ  نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املاسددة
مليون يورو   16.9والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املاسددة عن الاسنوات الاسابقة بلغت -18

، وأعربت عن قلقها العميق إزاء 2014ماليني 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 2016 نياسان/أبريل 15اششرتاكاهتا دفعة واحدة أن تاسدد الفالدة املاستحقة على القرض. ويف 
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 .

لة من االشرتاكات يف املا 52.90تاسديد  2015نياسان/أبريل  15والحظت اللجنة أنه مت حىت  -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 
لفالدة ويف املاستقبل بتاسديد القرض . ونظرًا لاللتزام القانوين للمحكمة بتاسديد ا2016نياسان/أبريل 

املتعلق باملباين الدالمة أيضا، أشارت اللجنة إىل ضرورة أن تاسدد الدول األطراف اشرتاكاهتا يف الوقت 
احملدد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل اخنفاض التدفقات النقدية الالزمة للمحكمة ملباشرة أعماهلا 

ألطراف على بذل قصارى جهدها لضمان توافر األموال الكافية الرلياسية. وحثت اللجنة مجيع الدول ا
من النظام املايل والقواعد املالية. وعالوة على ذلك طلبت  6-5للمحكمة طوال العام، وفقا للقاعدة 

اللجنة إىل احملكمة إبالغ الدول األطراف اليت مل تاسدد اشرتاكاهتا بالكامل بالتزامها بالتاسديد يف أقرب 
 .(6)وقت ممكن

_________________________ 
 .4ألف، الفقرة ، القاسم 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
تاسديد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها 

استحقة عليها يف الاسنتني الكاملتني الاسابقتني أو زالدة عنها". وقد تبني ماساويًا لقيمة االشرتاكات امل
، عن تاسديد اشرتاكاهتا وأهنا لن يكون 2016نياسان/أبريل  15دولة طرفًا تأخرت، حىت  12للجنة أن 

، حق التصويت. والحظت اللجنة أن األمانة أبلغت الدول 112من املادة  8هلا بالتايل، وفقًا للفقرة 
، 2016نياسان/أبريل  4، ومرة واحدة يف 2015ف املتأخرة يف تاسديد اشرتاكاهتا مرتني يف عام األطرا

من النظام األساسي  112من املادة  8باحلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم تاسديدها لتجنب تطبيق الفقرة 
للجنة إىل األمانة عليها، وباالجراءات اليت يلزم اتباعها لطلب اإلعفاء من فقدان حق التصويت. وطلبت ا

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 

 حاساباهتا مع احملكمة يف أقرب وقت ممكن. 

 2015ء البرامج في ميزانية عام أدا  -3

. وبناء على األرقام (7)2015نظرت اللجنة يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة وأداء براجمها لعام  -22
يف املالة، أو  97.1األولية واليت مل تتم مراجعتها حاسابيا بعد، بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية العادية 

مليون يورو. وبلغ  130.67ورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها مليون ي 126.83ما جمموعه 
يف املالة، أو ما جمموعه  85.6معدل التنفيذ لإلشعارات األربعة املقدمة للجنة بشأن صندوق الطوارئ 

 مليون يورو. 6.26مليون يورو، مقارنة مبجموع االشعارات البالغ قدره  5.36
الفعلية للمحكمة، باجلمع بني امليزانية العادية واإلشعارات املتعلقة وهكذا، بلغت النفقات  -23

مليون يورو(. وميثل هذا  5.36مليون يورو +  126.83مليون يورو ) 132.19بصندوق الطوارئ، 
مليون يورو(  132.19 -مليون يورو 130.67مليون يورو ) 1.52الرقم زيادة يف اإلنفاق يبلغ قدرها 

 يف املالة.  101.2، ومعدل تنفيذ يبلغ 2015املعتمدة يف عام مقارنة بامليزانية 
يف املالة يف اهليئة  90.6والحظت اللجنة أن معدل تنفيذ امليزانية العادية للربامج الرلياسية بلغ  -24

يف املالة  94.8يف املالة يف قلم احملكمة، و 99.9يف املالة يف مكتب املدعي العام، و 96.9القضالية، و
يف  92.5يف املالة يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا، و 85.0ة مجعية الدول األطراف، ويف أمان

يف املالة  99.9يف املالة يف آلية الرقابة املاستقلة، و 22.1املالة يف مكتب مدير مشروع املباين الدالمة، و
يف املالة يف مشروع  99.2، ويف املالة يف املباين املؤقتة 89.9يف مكتب املراجعة الداخلية للحاسابات، و

 الفالدة. -املباين الدالمة
أساسا إىل التغيريات اليت  2015وترجع الزيادة الكبرية يف االنفاق يف امليزانية املعتمدة لعام  -25

طرأت على االفرتاضات مثل التأخري يف دعوة القضاة اجلدد املنتخبني للعمل، واخنفاض نفقات التشغيل 
مليون يورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ  17.27يف املالة، أو   88.5مبعدل يبلغ العامة اليت نفذت 

مليون يورو نتيجة للبطء يف القيام ببعض  2.25مليون يورو، ورصيد متبقي يبلغ  19.52قدرها 
 األنشطة. 

بري يف عدد ، الحظت اللجنة االرتفاع الك2015وفيما يتعلق بأداء امليزانية الربناجمية لعام  -26
البعثات اليت قامت هبا احملكمة، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريرا عن التطورات يف تواتر البعثات 

 وتكلفتها على مدى الاسنوات املاضية وعن أي تطورات متوقعة يف املاستقبل يف دورهتا الاسابعة والعشرين.
_________________________ 

(7 )
ICC-ASP/15/3 . 
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مليون يورو يف  6.7حيث بلغت  وأشارت اللجنة إىل الزيادة الكبرية يف ماستوى نفقات الاسفر -27
، مما أدى إىل جتاوز النفقات احلقيقية للاسفر 2014مليون يورو يف عام  5.6مقارنة مبلغ  2015عام 

مليون يورو عند إضافة املوارد املتعلقة  5.3مليون يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها  1.4مبقدار 
، 2016وق الطوارئ. ولتجنب استمرار هذا االجتاه يف عام بالاسفر اليت مت احلصول عليها من صند

أوصت اللجنة بالتخطيط بوجه أفضل لنفقات الاسفر املتعلقة بالبعثات، مبا يف ذلك لعدد املشاركني يف 
 البعثات، ومدهتا، والتكاليف األخرى ذات الصلة.

ة للقطاع العام املتعدد الاسنوات ورحبت اللجنة باالنتهاء من تنفيذ مشروع املعايري احملاسبية الدولي -28
، يف اإلطار الزمين احملدد، ومع حتقيق وفورات يف امليزانية 2015بنجاح يف عام  2011الذي بدأ يف عام 

مليون يورو. وقد يعترب مشروع املعايري  1.92يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة البالغ قدرها  45 300بلغت 
منوذجا للمشاريع متعددة الاسنوات املقبلة، ال سيما فيما يتعلق مبرونة املناقلة احملاسبية الدولية للقطاع العام 

 بني املوارد املالية يف اإلطار الزمين للمشروع.

 صندوق الطوارئ   )أ( 

واجهت احملكمة عددا من التطورات غري املتوقعة، مثل أنشطة التحقيق غري املتوقعة الواجبة  -29
(، ومتديد والية 70)مجهورية أفريقيا الوسطى، املادة  غودي، ومببا، وآخرين بشارل بليللقضايا املتعلقة 

يف  دومينيك أونغوين، واألنشطة التالية لتاسليم مبباقاض واحد وعدد حمدود من موظفي الدعم يف قضية 
 احلالة يف أوغندا. وتطلبت هذه التطورات موارد مالية إضافية من صندوق الطوارئ.

أنه متت تغطية بعض التكاليف املتكبدة لتشييد املباين الدالمة بامليزانية العادية والحظت اللجنة  -30
. ونتيجة لذلك، اخنفضت قابلية احملكمة الستيعاب النفقات غري املتوقعة لألنشطة 2015للمحكمة لعام 

افية يف الرلياسية واضطرت إىل اللجوء إىل صندوق الطوارئ. وللحفاظ على االنضباط املايل الصارم والشف
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 

 وشاملة وشفافة يف دورهتا الاسابعة والعشرين. لألنشطة الرلياسية للمحكمة بشكل منفصل وبطريقة تفصيلية 
ويف الدورة الرابعة عشرة، قررت اجلمعية االبقاء على صندوق الطوارئ مباستواه املفرتض البالغ  -31

، اخنفض ماستوى صندوق الطوارئ إىل 2015كانون األول/دياسمرب   31. ويف (8)ماليني يورو 7قدره 
يورو. وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها  1 708 954وعها يورو نتيجة ملاسحوبات بلغ جمم 5 784 923

ضرورة أن تكون احملكمة ماستعدة ملواجهة احلاالت الطارلة وللحفاظ على احلد األدىن الذي حددته 
اجلمعية لصندوق الطوارئ، سيلزم جتديد موارد صندوق الطوارئ باالشرتاكات املقررة للدول األطراف يف 

 .2017عام سياق امليزانية الربناجمية ل

 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
بت اجلمعية إىل احملكمة أن تاستخدام . وطل2016يورو للصندوق يف عام  7 405 983ماستوى 

_________________________ 
 ،(، 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)
 جع نفاسه، املرفق األول.املر  (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   31مل يف وأحاطت اللجنة علما باخنفاض ماستوى صندوق رأس املال العا -33
نتيجة الستخدام الصندوق يف مواجهة النقص يف    (12)يورو 1 615 124إىل  2015األول/دياسمرب 

 الاسيولة القصري األجل حلني استالم االشرتاكات املقررة.
مليون يورو كان ميثل، عندما أنشئ الصندوق، متوسط  7.4والحظت اللجنة أن ماستوى  -34

حملكمة. ومل يزد ماستوى الصندوق منذ ذلك احلني، ويقابل هذا املاستوى اآلن اإلنفاق ملدة شهر واحد يف ا
 متوسط االنفاق ملدة أسبوعني تقريبا.

وأكدت اللجنة مرة أخرى على أمهية تاسديد االشرتاكات بالكامل يف املوعد احملدد. ومبناسبة  -35
جنة الدول األطراف باستخدام ، توصي الل2015اللجوء إىل صندوق رأس املال العامل ألول مرة يف عام 

 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

س آذار/مار  31الستعادة ماستوى صندوق رأس املال العامل وأنه بلغ يف  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.
وطلبت اللجنة إىل احملكمة حتليل املاستوى املناسب لصندوق رأس املال العامل مع أخذ  -37

ملراجع احلاسابات اخلارجي وتوصيات اللجنة يف االعتبار وتقدمي تقرير يف هذا الشأن  االستنتاجات الاسابقة
إىل اللجنة يف دورهتا الاسابعة والعشرين، كوسيلة ملاساعدة اجلمعية يف اختاذ قرار بشأن ماستوى الصندوق يف 

 املاستقبل.

 : الربع األول2016أداء البرامج في ميزانية عام  -4

. (13)2016آذار/مارس  31لجنة التقرير عن أداء ميزانية احملكمة حىت كان معروضا على ال -38
مليون يورو، مقارنة بامليزانية املعتمدة  39.29يف املالة، أو  28.2والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ 

مليون يورو، واتفقت على مواصلة رصد احلالة يف دورهتا الثامنة  139.59البالغ قدرها  2016لعام 
 ين.والعشر 

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.
تقع تطورات تتطلب موارد مالية إضافية، على الرغم  وأبلغت احملكمة اللجنة بأن من املتوقع أن -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

 اسالل التالية:، الذي يتناول امل(14)عن املاسالل املتعلقة بالاسياساتنظرت اللجنة يف تقرير احملكمة  -41
 متويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة؛ )أ( 
 تعديالت النظام املايل والقواعد املالية؛ )ب( 
 استثمار األموال الاساللة. )ج( 

 متويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )أ(

ت به احملكمة لتمويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني أحاطت اللجنة علما بالتقييم الذي قام -42
الصحي بعد انتهاء اخلدمة يف منظومة األمم املتحدة. وتتبع احملكمة حاليا ما ياسمى هنج "الدفع أوالً 
بأول"، وسيلزم يف هناية املطاف أن تعتمد احملكمة خطة لتمويل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات 

 االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. املوظفني، مبا يف ذلك 
ونظرت اللجنة يف النهج املتبع حاليا يف احملكمة ورأت أن تكلفة متويل االلتزامات املتعلقة  -43

( معتدلة. 2015يورو لثالثة موظفني مؤهلني يف عام  10.363بالتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )
القيام مبزيد من العمل لتحديد ما إذا كان إنشاء احتياطي هلذا الغرض ماللما.  والحظت اللجنة أنه سيلزم

، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم تقييما بشأن (15)وباالشارة إىل توصياهتا يف دورهتا الرابعة والعشرين
اإلبقاء على إنشاء االحتياطي واملاستوى املناسب له يف دورهتا الثامنة والعشرين، وخلصت إىل أنه ينبغي 

 هنج "الدفع أوال بأول" يف األجل القصري.

 تعديالت النظام املايل والقواعد املالية )ب(

كان معروضا على اللجنة اقرتاح من احملكمة بشأن كيفية تعديل النظام املايل والقواعد املالية من  -44
ية الربناجمية املقرتحة ولكن قبل أجل استيعاب احلاالت اليت تنشأ فيها احتياجات جديدة بعد تقدمي امليزان

بداية الاسنة املالية اخلاصة هبا. ورأت اللجنة أنه يلزم إجراء املزيد من املناقشات بشأن هذا املوضوع يف 
دورهتا الاسابعة والعشرين بغية وضع الصيغة النهالية للتعديالت قبل تقدميها إىل اجلمعية. وستشمل 

 ام املايل والقواعد املالية ما يلي:التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظ
إضافة للميزانية الربناجمية املقرتحة: بشأن الظروف غري املتوقعة اليت أصبحت معروفة  )أ( 

 بعد إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة وقبل دورة اجلمعية اليت ستعقد يف الاسنة نفاسها؛
تثنالية أو غري العادية اليت تتجاوز األموال امليزانية التكميلية: للماسالل ذات الطبيعة االس )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( 

 ناجمية.التالية بعد موافقة اجلمعية على امليزانية الرب 

_________________________ 
(14)

CBF/26/4 . 
 57، الفقرة 1-باء، اجلزء الثاين(، اجمللد ICC-ASP/14/20)،  2015عشرة ...  الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة (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 
من النظام املايل والقواعد املالية لتمكني املاسجل من استثمار األموال اليت ال تكون احملكمة يف حاجة  1

. (16)شهرا )"االستثمارات املتوسطة األجل"( 36ال تزيد هذه الفرتة عن  إليها يف فرتة االستثمار على أن
وكان معروضا على اللجنة التعليمات اإلدارية املعدلة بشأن استثمار األموال الزالدة اليت تعكس التعديالت 

 املقرتحة.
لثة من البند ورحبت اللجنة بالتعديالت املقرتحة للتعليمات اإلدارية وأوصت بأن تنص اجلملة الثا -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
ألجل، مع األرقام املقابلة جبميع التفاصيل ذات الصلة، مثل مجيع االستثمارات القصرية األجل واملتوسطة ا

هلا يف الاسنوات الاسابقة، إذا كان ذلك ممكناً، مبا يف ذلك بالقيمة االمسية لالستثمارات، وتكلفتها، وتاريخ 
. وأشارت اللجنة يف هذا الصدد إىل (19)االستحقاق، واملصدر، وعالدات املبيعات، وأي إيرادات مكتاسبة

 ة تقدم إىل اجلمعية وترتتب عليها آثار مالية وآثار على امليزانية.ماسؤوليتها عن الدراسة التقنية ألي وثيق

 المحاسبة التحليلية   -6

والقدرة على االبالغ كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة عن التطورات يف احملاسبة التحليلية  -48
قلق عدم إحراز والحظت اللجنة مع ال .(20)عن التكلفة املتوسطة لكل خطوة يف اإلجراءات القضالية

. 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 

ألمر أن توفر معلومات بشأن تكلفة كل نشاط. املتعلقة بالنفقات العامة للمحكمة، اليت ميكن يف هناية ا
 وتتطلع اللجنة إىل التحليل النهالي للمحكمة بشأن هذه املاسألة يف دورهتا الثامنة والعشرون.

 "الحجم األساسي" للمحكمة -7
كان معروضا على اللجنة التقرير املؤقت للمحكمة عن تأثري منوذج "احلجم األساسي" ملكتب  -49

 .(21)ى نطاق احملكمةاملدعي العام عل
 والحظت اللجنة االفرتاضات التالية املشار إليها يف التقرير: -50

 ؛(22)الزيادة يف عدد احلاالت والبلدان على دفعات متعاقبة  )أ( 
 ثالث قاعات للمحاكمات تعمل بطاقتها الكاملة؛  )ب( 
 قاضيا؛ 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)

 واملالية أو جلنة مراجعة االستثمارات على هذا االستثناء". قاسم امليزانية
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 املرجع نفاسه، الفقرة  (19)
(20) 

CBF/26/3. 
(21) CBF/26/12. 
 .38املرجع نفاسه، الفقرة  (22)
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 ؛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.

والحظت اللجنة أيضا أن النموذج سيشمل يف هناية املطاف مدخالت أكثر تفصيال من أجهزة  -51
كمة، وأنه سيلزم أيضا أن تؤخذ أنشطة مل يتم أخرى خالف مكتب املدعي العام، السيما قلم احمل

 حتديدها بشكل كامل بعد يف االعتبار، مثل العمل الالزم لتنفيذ األحكام املتعلقة جبرب األضرار.
وأبرزت اللجنة أن منوذج "احلجم األساسي" يتوقع زيادة البلدان واحلاالت اليت ستكون قيد النظر  -52

يبا يف غضون مخس سنوات. وعلى الرغم من عدم تقدير تكلفة النموذج أمام احملكمة مبقدار الضعف تقر 
يف حد ذاته، من املتوقع أن يؤدي النموذج املذكور إىل آثار كبرية من حيث التكلفة، إذا زادت أنشطة 

 احملكمة إىل هذا احلد.
لعمل اهلام وأعربت اللجنة عن رغبتها يف أن تاسرتعي نظر الدول األطراف إىل أهنا ترى أن هذا ا -53

ميكن أن يوفر سياقا قيما للمناقشات التحضريية بني احملكمة واجلمعية بشأن افرتاضات امليزانية الاسنوية. 
بيد أن اللجنة الحظت أيضا أن من املهم التوصل إىل تفاهم مشرتك بني احملكمة والدول األطراف بشأن 

 الغرض من النموذج وعالقته بالتخطيط الاسنوي للميزانية.
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  2017وأبلغت اللجنة بأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -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
 مكتب المدعي العام -1

 2018-2016و  2015-2012ني اخلطتان االسرتاتيجيتان للفرتت )أ(

، إىل مكتب املدعي العام أن يقدم حتليال وتقييما هناليا (24)، فضال عن اللجنة(23)طلبت اجلمعية -56
. وكان معروضا على اللجنة تقرير مكتب املدعي العام عن 2015-2012للخطة االسرتاتيجية للفرتة 

. والحظت اللجنة أن نتالج اخلطة (25)(2015-2012النتالج احملدثة للخطة االسرتاتيجية )حزيران/يونيه 
 . 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 30، الفقرتان 3-ين، اجلزء باءاملرجع نفاسه، اجمللد الثا (24)
(25) CBF/26/6.    
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 قلم المحكمة -2

 النهج التدرجيي لتنفيذ اهليكل اجلديد لقلم احملكمة  )أ(

اهليكل اجلديد  لتنفيذ درجييالت النهجتوضيحات املقدمة من احملكمة بشأن استعرضت اللجنة ال -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 
  املالة يف الربنامج الرلياسي الثالث.يف 25بأن معدل الشغور بلغ نتيجة للنهج التدرجيي 

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 

 التكاليف املؤجلة.
الف الشاغرة تدرجييا باملرشحني الداخليني إىل استمرار النهج وسيؤدي االستمرار يف ملء الوظ -59

واستمرار االرتفاع يف معدل الشغور. وترى اللجنة أن النهج التدرجيي سيؤدي إىل  2017التدرجيي يف عام 
مليون  3.4مزيد من التخفيضات يف التكاليف اإلضافية، تتجاوز املاستوى املتوخى يف البداية البالغ قدره 

تيجة للتأخري يف التعيني يف الوظالف اليت يتم شغلها بالتدريج. ولذلك، طلبت اللجنة إىل احملكمة يورو، ن
أن تقدم بيانا مفصال هلذه التخفيضات يف دورهتا الثامنة والعشرين. وعالوة على ذلك، تتوقع اللجنة أن 

 .2017قرتحة لعام يؤدي االخنفاض يف جمموع أشهر العمل إىل اخنفاض التكاليف يف امليزانية امل

 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  9.8إطار املاساعدة املؤقتة العامة( (، وهو ما ميثل زيادة يف عدد املوظفني تبلغ 
. وقيل أن هذه الزيادة اليت مل ياسبق هلا مثيل ترجع إىل الزيادة يف (30)وظفني بعد إعادة تنظيم قلم احملكمةامل

_________________________ 
(26)

CBF/26/11 . 
 )أ(.63 ة، الفقر3-املرجع نفاسه، اجمللد الثاين، اجلزء باء (27)
  .50ة ، الفقر 1-، اجلزء باءاألول ملرجع نفاسه، اجمللدا (28)
 ةنية، وفئة اخلدمات العامة، واملاساعدة املؤقت)بآالف اليورو( للموظفني من الفئة الف 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 44 093.2العامة يف الربنامج الرلياسي الثالث  ةاساعدة املؤقتوامل
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 لس املوظفني/رليس جملس املوظفنيفة املوظف يف جممن بينها وظي
ي املعتمد للربنامج الرلياسي ف. ويتضمن املالك الوظيواستيعاهبا يف هذه الربامج الربامج الرلياسية األول والثاين والثالثعلى 

ة مكافئة للعمل بدوام كامل، وميثل هذا زيادة يف املوظفني يبلغ فوظي 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 إضافيني للمباين 
قدم يف دورهتا اخلاماسة والعشرين تفاسريا ملا الدالمة. ويف هذا الاسياق، طلبت اللجنة إىل قلم احملكمة أن ي

 يضيفه قاسم دعم العمليات اخلارجية الذي أنشئ مؤخرا للمحكمة يف دورهتا الاسادسة والعشرين.
لدور الذي يقوم به قاسم دعم العمليات اخلارجية وكان معروضا على اللجنة التفاسري املطلوب ل -61

حظت أن وظالف كانت موزعة على أقاسام خمتلفة بقلم احملكمة ، وال(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  10تبلغ اهليكل الاسابق لقلم احملكمة، مما ميثل زيادة صافية يف مالك املوظفني 

 أكثر بطريقة اهليكل اجلديد هو ضمان تناسيق وتعزيز العالقات اخلارجية بوجه أفضل، وختطيط البعثات
 مشوال، وتوفري الدعم الالزم إلدارة األزمات، وحتقيق املزيد من املرونة.

ا قاسم دعم ورحبت اللجنة حبصوهلا على معلومات بشأن اخلطط والعمليات اليت سيقوم هب -63
العمليات اخلارجية مثل وضع نظام لتجنب ازدواجية األنشطة بني وحدة التناسيق والتحليل وقاسم حتليل 
احلاالت التابع ملكتب املدعي العام، فضال عن إعداد اسرتاتيجية شاملة مع الدول األطراف واجلهات 

ن جتميد األصول. ويف هذا املعنية األخرى بشأن مجيع أشكال التعاون الطوعي، وعقد اتفاقات بشأ
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.

 مشروع املراجعة: اآلثار الكاملة )ج( 

الرابعة عشرة، بأن احملكمة ستقدم إىل اللجنة مزيدا من أحاطت اجلمعية علما، يف دورهتا  -64
التوضيحات بشأن اآلثار الكاملة ملشروع املراجعة، مبا يف ذلك اآلثار املالية القصرية األجل والطويلة 

 األجل، يف دورهتا الاسادسة والعشرين.
كلفة املرتتبة على إعادة وكان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة بشأن حتليل املنافع املقابلة للت  -65

وفورات مالية على املدى . وأشار التقرير بصفة أولية إىل املنافع املفرتضة التالية: )أ( (32)تنظيم قلم احملكمة
 وفورات مالية مباشرة، ستاسمح لقلم احملكمة بتنفيذ نفس األنشطة بقدر أقل من املوارد؛ و)ب( الطويل

يقوم هبا قلم احملكمة املعدل رمبا كانت تتم   مهام إضافيةو)ج(  نتيجة لتنفيذ اهليكل اجلديد بالتدريج؛
اليت ميكن أن تؤدي إىل زيادة التناسيق  خدمات قلم احملكمة املركزيةكفاءات من خالل  مبوارد سابقة؛ و)د(

تاسمح لقلم احملكمة  قوة عاملة أكثر مرونةكفاءات من خالل توفري ه( والتعاون يف قلم احملكمة؛ و)
للتغيريات يف األولويات بوجه أفضل واستيعاب عبء العمل اإلضايف؛ و)و(كفاءات نتيجة بالتصدي 

 لقلم احملكمة أثناء عملية إعادة التنظيم. التطوير التنظيميملواصلة 
وظيفة  560.4والحظت اللجنة اخنفاض عدد الوظالف يف قلم احملكمة، يف خطوة أوىل، من  -66

. بيد أن عدد (33)وظيفة نتيجة إلعادة تنظيم قلم احملكمة 550عه ثابتة ووظيفة معتمدة إىل ما جممو 
وظيفة  27وظيفة ثابتة حيث أنشئت   578الوظالف الثابتة زاد يف مرحلة ما بعد إعادة التنظيم إىل 

ثابتة إضافية ووظيفة معتمدة واحدة نتيجة للمناقلة من مكتب مدير مشروع املباين الدالمة إىل قاسم 
يف  25.9وظيفة إضافية مكافئة للعمل بدوام كامل  25.9وعالوة على ذلك، أدرجت اخلدمات العامة. 

_________________________ 
(31) CBF/26/14.  
(32)  CBF/26/17.  
أنه مت توزيع  هذا ويعين ،ال يشمل هذا اجملموع وظيفة املوظف يف جملس املوظفني/رليس جملس املوظفني غري املمولة (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 
 القضالية اليت أثرت على برامج فرعية خمتلفة يف قلم احملكمة.

وظالف املاساعدة املؤقتة العامة اليت مت حتويلها إىل وظالف ثابتة  والحظت اللجنة أن بعض -67
بوصفها وظالف ماساعدة مؤقتة عامة إضافية  2016مبوجب مشروع املراجعة أدرجت يف ميزانية عام 

)على سبيل املثال املرتمجني الشفويني امليدانيني(، وال توجد مربرات واضحة يف بعض األحوال )فيما يتعلق 
 من مثال( الخنفاض احلاجة إىل الوظالف الثابتة.مبوظفي األ

 تكلفتها يف ذلك املراجعة، مبا وتتطلع اللجنة إىل تقييم مراجع احلاسابات اخلارجي الكامل لعملية -68
 .(34)وتنفيذها، وستقوم بفحصه بدقة وتأثريها

 الهيئة القضائية -3

 حتديث الدروس املاستفادة )أ(

، (35)ر احملكمة عن الدروس املاستفادة والتآزر يف هيئة الرلاسةكان معروضا على اللجنة تقري -69
 .(36)املقدم بناء على طلبها

وأحاطت اللجنة علما باملبادرات اليت اختذت مؤخرا يف عملية الدروس املاستفادة وفقا لتوجيهات  -70
القة بني احملاكمة الفريق العامل املعين بالدروس املاستفادة فيما يتعلق مبرحلة احملاكمة التمهيدية، والع

التمهيدية واحملاكمة واالبتدالية واملاسالل املشرتكة بينهما، ومرحلة احملاكمة االبتدالية، واالستئناف، مبا يف 
 .(37)ذلك التعديالت الرامية إىل حتاسني كفاءة وفعالية اإلجراءات أمام احملكمة

لقة باملهام بوجه أفضل بني هيئة الرلاسة وأحاطت اللجنة علما باجلهود املبذولة لتوزيع املوارد املتع -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.
 التآزر فيما بين أجهزة المحكمة -4

والحظت أن اللجنة  (38)كمة بشأن التآزر فيما بني أجهزة احملكمةنظرت اللجنة يف تقرير احمل -72
أنشأت جلنة توجيهية معنية بالتآزر فيما بني أجهزة احملكمة وأن هذه اللجنة وضعت مشروع خطة 

 . (39)ومنهجية لدراسة اجملاالت احملتملة للتآزر عل نطاق احملكمة
تهدفة اليت حددهتا اللجنة، مثل املوارد البشرية ورحبت اللجنة برتكيز احملكمة على اجملاالت املاس -73

وخدمات اللغات، واإلعالم، ورحبت أيضا بنتالج الكفاءة الكمية وغري الكمية يف أوجه التآزر، مبا يف 

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-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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ذلك الوفورات، اليت حتققت خالل املرحلة األوىل من املشروع، وأوصت بأن تنعكس هذه النتالج يف 
 .(40)2017لعام  امليزانية الربناجمية املقرتحة

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 

لب املزيد من البجث )العمليات امليدانية، املشروع ، مبا يف ذلك يف اجملاالت اليت حددهتا احملكمة واليت تتط
 والعمليات اإلدارية والقضالية( يف دورهتا الاسابعة والعشرين، وإىل تقرير هنالي يف دورهتا الثامنة والعشرين.

  جبر األضرار -5

، الذي حيدد املبادئ (41)نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن التطورات فيما يتعلق جبرب األضرار -75
ية اليت تنطبق على جرب األضرار، والتطورات القضالية ذات الصلة يف اإلجراءات املتعلقة بقضييت األساس

 لوبانغا وكاتانغا.
ويف حني أقرت اللجنة بالتأثري احملتمل لوالية جرب األضرار على شرعية احملكمة، أحاطت علما  -76

احملكمة يف هذا الصدد، السيما على قلم أيضا باآلثار اإلدارية وعبء العمل الكبريين اللذين يقعان على 
 احملكمة، وقاسم مشاركة وجرب الضحايا، والصندوق االستئماين للضحايا. 

وأشارت اللجنة إىل مالحظتها الاسابقة بأن من احملتمل أن تؤثر ماسألة جرب األضرار بدرجة كبرية  -77
ألة يف االعتبار عند مواصلة عمل . والحظت أنه سيلزم أن تؤخذ هذه املاس(42)على مسعة وعمليات احملكمة

احملكمة بشأن "احلجم األساسي" وحتليل تكلفته الكاملة. وأقرت اللجنة بأن الشكل النهالي جلرب األضرار 
يف قضييت لوبانغا وكاتانغا سيتوقف على القرارات املقبلة للدالرة املعنية والصندوق االستئماين للضحايا 

هتا مبعلومات مفصلة عن اآلثار اإلدارية والعملية واملالية املرتتبة على تنفيذ وطلبت بالتايل إىل احملكمة موافا
 .اجلرب عند حتديدها، واتفقت أيضا على مراجعة الوضع بشكل وثيق يف دوراهتا املقبلة

 الموارد البشرية   -دال

 عام -1

حظت اللجنة أن .  وال)43(كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية -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. 2016لزيادة الكفاءة يف عام 

للجنة بوضع طريقة جديدة للتعاقد بشأن التعيينات القصرية األجل، استجابة لبعض ورحبت ا -79
 .)44(توصيات اللجنة

وأٌبلغت اللجنة بأن احملكمة أعدت تعليمات إدارية بشأن اخلرباء االستشاريني واملتعاقدين األفراد  -80
ل، على النحو الذي طلبته وبأن هذه التعليمات تتضمن حكما بشأن االستخدام املناسب للعقود بال مقاب

_________________________ 
(40) ICC-ASP/15/5.  
(41) CBF/26/7. 
-75، الفقرات 1-باء، اجلزء ثاين(، اجمللد الICC-ASP/13/20) 2014عشرة ...  ثالثةلق الرمسية ...، الدورة الالوثا (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

ن ، بشأ2016كانون الثاين/يناير   28وأحاطت اللجنة علما بالتعليمات اإلدارية، املؤرخة  -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 

ددة قصرية األجل مدهتا سنة واحدة اليت جيوز للماسجل أو املدعي العام القيام هبا لتلبية احتياجات حم
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 

، أو إجازة مرضية، أو إجازة وضع، أو شاغرة مؤقتا، عندما يكون شاغل الوظيفة يف إجازة خاصة مثال
إجازة أخرى للوالدين؛ أو )د( مللء وظيفة شاغرة مؤقتا ريثما يتم االنتهاء من إجراءات التعيني العادية 

للعمل يف مشروع خاص حمدد املدة. وال ينبغي استخدام التعيينات القصرية األجل )ه( للمحكمة؛ أو 
يًا أن تدوم أكثر من سنة واحدة. وينبغي اإلعالن عن هذه لاسد االحتياجات اليت من املتوقع منطق

التعيينات القصرية األجل، فيما عدا احلاالت اليت جيوز فيها للماسجل أو املدعي العام، حاسب االقتضاء، 
أن يوافق بصفة استثنالية على القيام بتعيينات أولية قصرية األجل لوجود ظروف غري متوقعة دون اإلعالن 

لشاغرة وانتظار عملية التوظيف التنافاسية ذات صلة. ويف هذه احلاالت، تكون العقود ملدة عن الوظالف ا
أقصاها ثالثة أشهر فقط، وال تكون قابلة للتجديد، وينبغي فصل من يشغلوهنا من اخلدمة ما مل يتم 

اإلخالل  اختيارهم يف عملية توظيف تنافاسية. وتود اللجنة أن تشدد على ضرورة مراقبة هذا النهج لعدم
 بالشفافية الواجبة يف عملية التوظيف. 

وأٌبلغت اللجنة بأن التعيينات القصرية األجل استخدمت، يف مجلة أمور، فيما يلي: )أ( مهام  -82
، و)ج( تغطية العقود اليت (46)املوارد البشرية القصرية األجل، و)ب( التعيينات الرلياسية يف قلم احملكمة

وية للمرتمجني الشفويني واملاساعدين اللغويني امليدانيني، وكذلك عقود املوظفني تربمها وحدة اخلدمات اللغ
 املاساعدين املعنيني جبمع األدلة يف حدة األدلة التابعة ملكتب املدعي العام.

وأحاطت اللجنة علما أيضا بالبيان املتعلق باستحقاقات املوظفني املعينني بعقود حمددة املدة  -83
 .(47(دم بناء على طلبها يف دورهتا الرابعة والعشرينوقصرية األجل املق

وكررت اللجنة توصيتها الاسابقة بضرورة أن تراعي احملكمة منذ املراحل األويل للتعيينات القصرية  -84
 األجل التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلناسني. 

نفيذ أسلوب التعيني القصري ودعت اللجنة احملكمة إىل اختاذ التدابري الالزمة لضمان أن يراعي ت -85
األجل طبيعة عملها، وأن يؤدي التوسع يف استخدام هذا األسلوب للتعيني إىل استخدامه بدال من عملية 
التعيني باتفاقات اخلدمات اخلاصة غري املوصى هبا، وطلبت تزويدها مبزيد من املعلومات احملدثة يف سياق 

من أجل متكينها من رصد تنفيذ التعيينات القصرية األجل، حاسب التقرير الاسنوي املتعلق باملوارد البشرية 
 .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 72يف املالة يف اهليئة القضالية، و 36بلغ  2016

_________________________ 
(45) 

 .59، الفقرة 1-باء، اجلزء ثاين(، اجمللد الICC-ASP/13/20) 2014عشرة ...  ثالثة..، الدورة الالوثالق الرمسية . 
(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 

دالت االمتثال واإلجراءات الالزمة لتعزيز األداء والاسلوك موظفني معنيني بإدارة األداء وأنه يتوقع حتاسني مع
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
يف اآلن جزء أساسي من عملية التوظيف بأكملها. وكما أوضحت احملكمة، التمثيل اجلغرا -88

وللتقليل من الثغرات احلرجة، تتخذ احملكمة جمموعة من التدابري دون اإلخالل مببدأ التوظيف على أساس 
 : (49)اجلدارة

توسيع نطاق االعالن عن الوظالف الشاغرة ليشمل وسالل اإلعالم االجتماعية  )أ( 
، وتوزيع مجيع االعالنات املتعلقة بالوظالف الشاغرة بلغيت العمل على ومنصات الوظالف الدولية الشاغرة

 حد سواء؛
مشاركة قاسم املوارد البشرية حبكم وظيفته يف عمليات التوظيف. وقد أعيد تشكيل  )ب( 

جملس اختيار املرشحني لتمكينه من اإلشراف على مجيع عمليات التوظيف يف الوظالف احملددة املدة. 
التنوع اجلغرايف يف تشكيل أفرقة التوظيف. وينبغي موافاة أفرقة التوظيف مبعلومات حمدثة عن  وينبغي مراعاة

 التمثيل اجلغرايف؛ 
مراعاة التمثيل اجلغرايف يف مرحلة وضع القوالم املختصرة للمرشحني وعند اختاذ  )ج( 

ينات القصرية األجل وعند حتويل القرارات النهالية للتوظيف. وينبغي أيضا مراعاة التمثيل اجلغرايف يف التعي
الوظالف. وينبغي أن يقدم املاسؤولون عن التوظيف مربرات لعدم إدراج املرشحني املؤهلني من البلدان 

 املمثلة متثيال ناقصا يف قوالم املرشحني. 
وتتضمن اخلطة املتوسطة األجل للمحكمة للاسنوات القادمة عدة تدابري لتحاسني التمثيل  -89

خالل الوصول إىل البلدان املمثلة متثياًل ناقصًا ووضع اسرتاتيجيات لتحقيق التوظيف  اجلغرايف من
املاستهدف. وتالحظ احملكمة أيضا أن الرتكيز ينبغي أن يكون، عند النظر يف التوازن اجلغرايف، على البلدان 

  .(50)وليس على املناطق
من عملية التعيني يف أي وظيفة. وعموما، وباملثل، أصبح التوازن بني اجلناسني اآلن جزءا أساسيا  -90

ترى احملكمة أهنا تؤدي عمال جيدا فيما يتعلق بالتوازن بني اجلناسني. بيد أن احملكمة تعرتف بوجود فجوة 
على ماستوى الوظالف العليا وتعاجل هذه الفجوة باعتماد اسرتاتيجيات لتحديد الناساء الاليت يتمتعن بأداء 

كانات الالزمة لبلوغ املاستويات الوظيفية الرلياسية واملاستويات العليا وتقدمي الدعم مرتفع والاليت لديهن اإلم

_________________________ 
 ،(، اجمللد األول، اجلزء الثالثICC-ASP/14/20) 2015الوثالق الرمسية ...، الدورة الرابعة عشرة ...  (48)

 ICC-ASP/14/Res.1،  3ة قر ، الفالمالقاسم. 
(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. 

ختالل يف التوازن الذي طال أمده يف التمثيل وأقرت اللجنة بالزخم اجلديد للمحكمة ملعاجلة اال -91
اجلغرايف والتوازن بني اجلناسني. وأبرزت اللجنة الفوالد اليت ميكن أن تكتاسبها احملكمة من الوصول إىل 
جمموعة أوسع نطاقا من املوظفني املوهوبني. ودعت اللجنة احملكمة إىل إدراج جهودها اجلارية واملخطط هلا 

ند اإلمكان، باالستناد إىل أهداف حمددة كميا وقابلة للرصد. وتتطلع اللجنة إىل يف خطة عمل واحدة، ع
حتقيق حتاسينات ملموسة يف املاستقبل القريب، وتدعو احملكمة إىل أن تقدم تقريرا مرحليًا يف دورهتا الثامنة 

 .والعشرين يف سياق التقرير الاسنوي للموارد البشرية

 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 املعروضة والحظت أنه ليس من املتوقع أن ترتتب 2-إىل الفئة ف 1

عشرة على إعادة آثار مالية على إعادة التصنيف وأوصت بالتايل بأن توافق اجلمعية يف دورهتا اخلاماسة 
 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
 العامة إىل وظالف ثابتة، أفادت اللجنة بأهنا يف حاجة إىل معلومات تكميلية بشأن الوظالف املذكورة
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 

ب يف دورهتا الاسابعة االحتياج إليها يف املاستقبل. ورأت اللجنة بالتايل مواصلة النظر يف هذا الطل
 .2017والعشرين، يف إطار امليزانية املقرتحة لعام 

ونظرت اللجنة أيضا يف الطلب املقدم من قلم احملكمة إلعادة تصنيف وظيفة واحدة يف قاسم  -94
. وقد صنف مصنف خارجي للوظالف هذه 5-إىل الفئة ف 4-مشاركة وجرب الضحايا من الفئة ف

، يف حني أوصت اللجنة يف حينه بعدم املوافقة على إعادة 5-ملاستوى فيف ا 2010الوظيفة يف عام 
التصنيف، أساسا لعدم وجود طلب حمدد إلعادة التصنيف يف مشروع امليزانية، ولعدم تقدمي مربرات 
إلعادة التصنيف. وأحاطت اللجنة علما بأنه ليس من املتوقع أن تقدم احملكمة طلبات جديدة إلعادة 

. ورأت اللجنة أن تقييم مصنف الوظالف اخلارجي بات قدميا، 2017زانية املقرتحة لعام التصنيف يف املي
وأوصت بالتايل بأن تعيد اللجنة االستشارية للتصنيف النظر يف الطلب وبأن تنظر اللجنة يف عملية إعادة 

 .2017التصنيف احملتملة يف إطار امليزانية املقرتحة لعام 

 حدنظام األمم المتحدة المو  -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) هذا الشأناملعّينني حديثا، وتقدمي توصية إىل الدورة اخلاماسة عشرة للجمعية يف
وشكلت اللجنة وفدا من بني أعضالها، يتكون من رليس اللجنة ونالب رلياسها. ووضع الوفد  -96

خطة عمل لتلبية طلب اجلمعية قبل النظر يف تعيني خبري ماستقل، وأجرى الوفد مقابلة مع الرليس 
جلنة اخلدمة املدنية الدولية، ملعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ، ونالب رليس 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 
)مثل الوكالة الدولية للطاقة املتجددة(. وستواصل اللجنة إيالء االهتمام الواجب هبذه املاسألة، وستقدم 

 .رها عن أعمال دورهتا الاسابعة والعشرينتقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف تقري
 2015وجتدر اإلشارة إىل أن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وافقت يف كانون األول/دياسمرب  -97

على نظام جديد للتعويضات وأن احملكمة ستنفذ هذا النظام أيضا. والحظت اللجنة أن احملكمة تقوم 
ليت ستؤدي، وفقا لتقرير جلنة اخلدمة املدنية الدولية، إىل حتقيق حاليا بتحليل التغيريات يف النظام اجلديد، ا

 .وفورات مالية يف األجل الطويل

 المساعدة القانونية -هاء
أحاطت اللجنة علما بالتقرير النصف سنوي لقلم احملكمة بشأن املاساعدة القانونية )متوز/يوليه  -98
الوفورات الناجتة عن تطبيق التعديالت اليت  ( الذي قدم حملة عامة عن2015كانون األول/ دياسمرب   -

.  ورأت اللجنة أنه ما دامت امليزانية حتاسب اآلن (52)2012أدخلت على نظام املاساعدة القانونية يف عام 
على أساس النظام املعدل، فإنه ليس هناك حاجة ملواصلة تقدمي تقارير عن اآلثار املرتتبة على تطبيق 

ألهنا ستعكس فقط الزيادة يف النفقات اليت كانت ستقع حتت  2012م التعديالت اليت أدخلت يف عا
 نظام املاساعدة القانونية الاسابق.

والحظت اللجنة أنه بالنظر إىل عدم استيفاء شرط اكتمال دورة قضالية كاملة، مل تاستكمل  -99
( من املرفق األول 3)6رة احملكمة بعد عملية إعادة تقييم نظام املاساعدة القانونية يف املوعد احملدد يف الفق

، وأهنا لياست بالتايل يف وضع 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

 ه.اإلطار الزمين احملدد يف القرار املشار إليه أعال
)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  14ىل الفقرة املاساعدة القانونية املقدمة ألفرقة الدفاع. ويف هذا الصدد أشارت اللجنة إ

اليت جاء هبا أنه يبدو أن ماستوى املاساعدة القانونية مل يكن حمل نظر   ICC-ASP/14/Res.1قرار اجلمعية 
واليت طلبت إىل احملكمة أن تنظر، يف سياق تقييمها لنظام  ،يف سياق الاسياسة احلالية للماساعدة القانونية

ياسة العامة يف هذا الشأن، مبا يف ذلك يف وضع معايري حمددة وحدود  املاساعدة القانونية، يف خيارات الاس
 .كمية قصوى، حباسب االقتضاء

وأقرت اللجنة بأن املاساعدة القانونية من املاسببات الرلياسية للتكلفة يف احملكمة. وطلبت إىل  -101
قانونية فعالة وأقل احملكمة أن تنظر يف هذه املاسألة أيضا يف إطار العمل اجلاري للتوصل إىل ماساعدة 

 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 ...  لرابعة.، الدورة االوثالق الرمسية ..  (53)
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 المباني الدائمة  -واو
 الحالة والتوقعات المالية -1

قدم رليس جلنة الرقابة معلومات حمدثة عن احلالة والتوقعات املالية للمشروع. وأقرت اللجنة بأن  -102
ة إليها قد اكتمل متاما وبأن اهلدف الذي حددته احملكمة وهو أن تشييد املباين الدالمة وانتقال احملكم
 قد حتقق بالفعل.    2016كانون الثاين/يناير   1تكون املباين جاهزة متاما للعمل يف 

 تجاوز التكلفة -2 

تم قدم رليس جلنة الرقابة ومدير املشروع  تقريرا حمدثا بشأن حالة املشروع واملاسالل املالية اليت مل ي -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  8.4للتعويض اليت بلغ قدرها املشروع نتجت أساسا من التكاليف اإلضافية لألحداث املوجبة 
. وأٌبلغت اللجنة بأن )54(مليون يورو 3.4والتجاوز يف تكاليف املعدات الاسمعية والبصرية الذي بلغ قدره 

املكتب عقد اجتماعا مفتوح العضوية جلميع الدول األطراف حبضور رليس جلنة الرقابة ومراجع احلاسابات 
   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 
،  2016ر/مارس . ويف منتصف آذا2015هذا التجاوز اجلديد يف التكاليف يف كانون األول/دياسمرب 

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 

ض أيضا دفع الغرامة املنصوص عليها يف العقد للتعويض اليت رفضت إىل القضاء، ورمبا إىل التحكيم، ويرف
للتعويض عن التكاليف اإلضافية النامجة عن التأخري يف تاسليم املباين. واقرتح مدير املشروع التفاوض من 
أجل التوصل إىل تاسوية شاملة جلميع املاسالل املالية املعلقة، من أجل جتنب إجراءات التحكيم املطولة 

 .مليون يورو تقريبا 206قّدر أن التكاليف اإلمجالية للمشروع ستبلغ  بعد التاسوية ونتيجتها غري املؤكدة. و 
وأحاطت اللجنة علما أيضا بأن جلنة الرقابة أشارت إىل أن ميزانية املشروع املوحد ال ميكن  -105

يف القرارين  زيادهتا إال بقرار من اجلمعية، وأن قرارات اجلمعية بشأن احلدود القصوى للميزانية اليت اختذت 
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 
والقواعد املالية، وأهنا طلبت إىل اللجنة موافاهتا برد  يف هذه املاسألة ملعرفة مدى اتفاقها مع النظام املايل

بشأن ما إذا كان استيعاب الزيادة يف تكاليف املباين الدالمة يتفق مع النظام املايل والقواعد املالية يف دورهتا 
 .الاسابعة والعشرين

ستعرف فقط  والحظت اللجنة عدم معرفة التكلفة النهالية للمشروع بالتحديد حىت اآلن وأهنا -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  2015كانون 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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لتكاليف الزالدة يف ميزانيتها العادية، وأن تقدم تقريراً أن تنظر احملكمة يف الطرق واخليارات املتاحة ملعاجلة ا
 .عن ذلك إىل جلنة الرقابة يف الوقت املناسب

وأبلغ مراجع احلاسابات اخلارجي اللجنة بأنه خلص إىل أن املشروع نفذ بدون خمالفات. وكان  -107
وظ عادة يف تكاليف مشاريع التجاوز املتوقع يف التكاليف عند املراجعة طفيفا باملقارنة بالتجاوز امللح

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
ضوع . 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
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 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 عرضها  ،(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

_________________________ 
 .ان يف وضع التقدير.مل يُؤخذ معدل شغور الوظالف يف احلاسب(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  قاضاةشعبة  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)

وهذا يعين أن الوظالف اليت مت توظيف من يشغلها" هي الوظالف اليت قبل املرشَّح املنتقى لشغلها عرض توظيفه. "   
 ..عملية التوظيف قد أجنزت وأن الوظيفة حمجوزة حىت قدوم شاغلها

(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 التوضيحي  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 اإلضافية 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 التوضيحي 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 اإلضافية 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 واملقاضاة. وطلب قلم احملكمة موارد إضافية ألفرقة الدفاع لتعيني حمام ماستقل 
ارد إضافية 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 االضايف

 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 
إلضافة أسباب ايقدم املاسجل التفاصيل املتعلقة بينبغي أن و  .املقرتحةاملاسجل إضافة 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 أوضاع  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 واضحا،  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  األضرارالتطورات 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  توضيحات 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  إضافة  - جلنة الرقابةتقرير مؤقت عن أنشطة  

CBF/26/15/Add.1/Corr.1  تصويب -إضافة  - 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  

 

 

_______________ 


