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لخص تنفيذيم
ا التاسعة والعشرين، املعقودة يف الفرتة من -١ إىل ١٨نظرت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف دور

يف الهاي، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩
لقانونية، وتكاليف صيانة وتشغيل مباين احملكمة، ، فضال عن مسائل أخرى مثل املساعدة ا٢٠١٨لعام 

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.الصادر من كم احل، و استبدال األصول الثابتةو 
للميزانية املعتمدة لعام االشرتاكات غري املسددةالزيادة الكبرية يفوالحظت اللجنة مع القلق-٢

غري املسددةجمموع االشرتاكات بلغ بالتايل يف املائة). و ١٣,٩مليون يورو (١٩,٧بالغ قدرها ال٢٠١٧
، للسنوات السابقةالعاديةاتاالشرتاكات يف امليزاني، مبا يف ذلك٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يف 

مليون ٣٣,٦موعه ما جم،أقساط القرض املستحقة للدولة املضيفةصندوق الطوارئ، و االشرتاكات يف و 
ا يورو. وأشارت اللجنة إىل  وإىل أن عدم وبالكامل يف الوقت احملددالتزام الدول األطراف بدفع اشرتاكا

.محكمةة للاليوميباألعمال قيامها بذلك قد خيل بشكل خطري 
بلغ ياحملكمة واليت اليت قدمتها ٢٠١٨امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام والحظت اللجنة أن -٣

) اليتالفائدةاألقساط املستحقة للدولة املضيفة (أصل الدين و مليون يورو، باستثناء ١٤٧,٨٩جمموعها 
امليزانية مقارنة بيف املائة) ٤,٤مليون يورو (٦,٢٩قدرها يبلغ مليون يورو، متثل زيادة ٣,٥٦اقدرهيبلغ 

لدولة املضيفة. ويبلغ لاملستحقة األقساط مليون يورو بدون ١٤١,٦البالغ قدرها ٢٠١٧املعتمدة لعام 
مليون يورو.١٥١,٤٨األقساط املبلغ املطلوب عند إضافة جمموع

ا ، عملية امليزنةعلىاللجنة بالتحسينات اليت أدخلتها احملكمة تعرتفويف حني -٤ الحظ مرة تفإ
لفرتات الرجوع إىل ادون ٢٠١٨عام الفرتاضات "قطات"لترد يف الغالب يف شكل أخرى أن االفرتاضات 

ة سلسلج احملكمة يف امليزانيات املقبلةاللجنة إىل توصيتها السابقة بأن تدر السابقة. ولذلك، أشارت 
حتديد السياق وتيسري حتليل تمكينها من ليف السنوات اخلمس السابقة لميزانيةلمؤشرات الرئيسيةلل

.امليزانيةاجتاهات
الوفورات يبنيوثيقة امليزانية بمرفق إلضافةاحملكمة لها تبذورحبت اللجنة باجلهود اليت -٥

صعوبة نظرا لتلبية لطلب اجلمعية. و ، ٢٠١٨والتقديرات لعام ٢٠١٧عام والكفاءات اليت حتققت يف
ختفيض ‘ ٣’الوفورات، و‘ ٢’أوجه الكفاءة، و‘ ١’بني بوضوح تمييز والتعريف الهذه العملية واحلاجة إىل 

على خط األساس، مدى تأثريها و لتكاليفيف االتخفيضات اإلضافية ‘ ٤’التكاليف غري املتكررة، و
. وعالوة على ات القادمةوثائق امليزانييف هذا املرفق عديالت على من التجمموعة داخال أوصت اللجنة بإ

مستمرة وأن الفرص لتحديدها عمليةالوفورات والكفاءات وأوجه التآزرذلك، رأت اللجنة أن البحث عن 
جهودها عن طريق استهداف كثيف مة. وقررت اللجنة تاحملكيف سياسات النشطة و األستنشأ مع تطور 
ا معينة للنظر فيها جماالت مواضيعية  .القادمةيف دورا

، قامت اللجنة بتحليل املوارد املطلوبة لكل برنامج رئيسي، والنفقات التحليل الكليويف إطار -٦
يزانيات املعتمدة يف الفرتة من تنفيذ، فضال عن الزيادات يف املالمعدالت متوسط ، و ٢٠١٧املتوقعة لعام 

. ورأت اللجنة أن العوامل احملركة للتكاليف، على النحو املبني يف امليزانية ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣عام 
.مليون يورو٦,٣االبالغ قدرهال تربر احلاجة إىل مجيع الزيادات املطلوبة ، ٢٠١٨الربناجمية املقرتحة لعام 
ملوظفني، وأنه املتصلة باتكاليف املوظفني والتكاليف األخرى تعلق بتاتالزيادمعظم والحظت اللجنة أن 

. ويف ضوء اإلصالحات أشارت إليه احملكمةيصعب التحقق من أثر الزيادة يف عبء العمل اإلمجايل الذي 
من الناحية مرحلة أكثر استقرارايفأن تدخل احملكمة ينبغي اللجنة أنترى ، اليت أجريت مؤخراكبريةال
يف حاجة و منظمة آخذة يف التطور السيما فيما يتعلق باملوارد البشرية. وتعتقد اللجنة أن احملكمة ،اليةامل
لوصول إىل املستوى األمثل للعمليات.امعرفة كيفية استمرار إىل ب
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أوصت اللجنة ت امليزانية،تعليالو ٢٠١٨يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام دقةوبعد النظر ب-٧
مليون يورو، رهنا بقرار ٣,٤٦جمموعها يبلغ ٢٠١٨لعام طلوبة يف الزيادات املختفيضاتعلىوافقة املب

حنو املعدلة ٢٠١٨، تبلغ امليزانية املقرتحة لعام هكذاالقضاة. و تعويضات اجلمعية بشأن الزيادة املطلوبة يف 
املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة يف ٢,٠مليون يورو (أو٢,٨٣يبلغ قدرها زيادة بمليون يورو، ١٤٤,٤٣

قرار ، انتظارا لألف يورو٥٨٠,٩االبالغ قدرهلقضاة املطلوبة يف مرتبات الزيادة ا، مبا يف ذلك ٢٠١٧لعام 
مليون يورو.٣,٦لغ قدرها ااجلمعية، وباستثناء أقساط قرض الدولة املضيفة الب

بعدم املوافقة على أي طلبات إلعادة ، أوصت اللجنة بطلبات إعادة التصنيفوفيما يتعلق -٨
، بتحويل الوظائفالتصنيف حلني استعراض سياسة إعادة التصنيف على نطاق احملكمة. وفيما يتعلق 

أوصت اللجنة بتحويل وظيفتني يف مكتب املدعية العامة ووظيفة واحدة فقط يف اهليئة القضائية، بغية 
املدعية العامة.احلفاظ على املرونة الالزمة، ال سيما يف مكتب

أن عدة سنوات، و ضعت جانبا منذ وُ تكنولوجيا املعلومات واالتصالوالحظت اللجنة أن إدارة -٩
زدواج. وأحاطت اللجنة علما الاالتداخل و إىل يؤدي مما بواب أعلى عدة نتيجة لذلك موزعة مواردها 

ا احملكمة ملعاجلة هذا الوضع والتحسينات اليت على إدارة مشاريع تكنولوجيا هاأدخلتبالتدابري اليت اختذ
املفهوم العام السرتاتيجية تكنولوجيا يف حني أيدت اللجنة تكنولوجيا املعلومات. و إدارة املعلومات و 

ا املعلومات، تكنولوجيا املعلومات وإدارة  ج حذر يف متويلهاأوصت فإ ابتنفيذه سنويأوصت و ،باعتماد 
لتكاليف والوفورات بالتفصيل.إىل حني وضع خطة شاملة تبني ا

، كررت أمانة الصندوق االستئماين للضحاياومع مراعاة خصوصيات الربنامج الرئيسي السادس، -١٠
بالكاملهليكل املقرتح ألمانة الصندوق االستئماين للضحاياامتويل و النظر يف تنفيذ إرجاءاللجنة توصيتها ب

م و قيبالعمل الذي مع االعرتاف عمليات اجلرب بشكل كاف. و إىل حني حتديد التكاليف النامجة عن تنفيذ 
، الحظت اللجنة العقبات القانونية القائمة أمام التربعات اخلاصة، وشددت التربعاتمع جلالصندوق به 

الستدامة املالية هلذا الربنامج الرئيسي.ضمان اسبل لاحلاجة إىل إجياد على 
ال يسع ، املتوخىإصالح نظام املساعدة القانونيةمعلومات موضوعية عنعدم وجود إزاء و -١١

اليت وافقت عليها املقرتحة أن يكون النظام اجلديد أكثر احرتاما حلدود امليزانية أن توصي بإلإاللجنة 
ا املقبلة. وبدون استباق  اجلمعية. وتتطلع اللجنة إىل مقرتحات حمددة إلجراء تقييم مايل متعمق يف دورا

العبء ختفيف اللجنة بأن تبذل احملكمة قصارى جهدها لتقدمي إصالح يهدف إىل املناقشة، أوصت
اإلداري دون املساس باملساءلة وميكن حتقيقه يف حدود املوارد املتاحة.

، الحظت اللجنة أن التكاليف موزعة على بتكاليف صيانة وتشغيل مباين احملكمةوفيما يتعلق -١٢
الشفافية، أوصت ألغراضالتكاليف و متابعة ود امليزانية. ولتسهيل نمن ببند و برنامج رئيسي أكثر من 

باإلضافة املقبلة. و اتيزانياملجدول موجز يرفق بوثائق عناصر التكاليف ذات الصلة يف تلخيص اللجنة ب
شروط عقد الصيانة املقبل ومعايري قياس األداء يف هذا العقد. وبعد بها غالبطلبت اللجنة إإىل ذلك، 

إذا أمكن حتديد مدى ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان األصول الثابتةقييم شامل، رأت اللجنة أنإجراء ت
.دثةاحملعلومات على أساس املاستبداهلايف تعجال االس
حزيران/يونيه ٢٨يف نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملن مباحلكم الصادر وفيما يتعلق -١٣

من أجل حتديد دقةبخماطر التقاضي بتقييم احملكمة تقوم فيه ستشرايف ج ابإتباع ، أوصت اللجنة ٢٠١٧
اللجنة هذه املسألة وايل . وستوقت مبكر، بقدر اإلمكانيف اليت قد تقع على عاتقهاااللتزامات احملتملة 

ا الثالثني الذات  الصلةتجري تقييما جلميع التكاليف احملتملة والتكاليف سو  يف يت ستعقد يف دور
.٢٠١٨ان/أبريل نيس
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مقدمة- أوال
التاسعة والعشرينالدورةفتتاحا-ألف

ا اخلعمال بال-١ ، )١(عشرةامسةقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دور
أيلول/سبتمرب ٢٩إىل ١٨والعشرون للجنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف الفرتة من تاسعة عقدت الدورة ال

جلسة.٢٠وعقدت اللجنة خالل هذه الفرتة ،يف الهاي٢٠١٧
،  غورمينديديفرنانديسسيلفيا، القاضية اجلنائية الدولية ("احملكمة")وألقت رئيسة احملكمة-٢

.يف اجللسة االفتتاحية للدورةترحيبكلمة

وأعربت ا الداخلي. من نظامه١٣مقرِراً، وفقاً للمادة أورمت يل (استونيا) وعّينت اللجنة السيد -٣
، على تفانيه يف هيو أدسيت (كندا)لذي انتهت مدة واليته، السيدااللجنة عن تقديرها وشكرها للمقرر 

عمله.
وقدمت أمانةللجنة،أميناالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذيعمل األمنيو -٤

.للجنةجستية الالزمة اللو اخلدمات") األمانة("األطرافالدولمجعية
والعشرين للجنة: تاسعة وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة ال-٥

هيو أدسيت (كندا)-١
كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو (املكسيك)-٢
فوزي غرايبة (األردن)-٣
هيتوشي كوزاكي (اليابان)-٤
أورمت يل (استونيا)-٥
ورالندو روبيمانانا (مدغشقر)ريفومانانتسوا أ-٦
مونيكا سانشيز (اكوادور)-٧
غريد ساوب (أملانيا)-٨
إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)-٩

ريتشارد فينو (فرنسا)-١٠
)بوركينا فاسو(دي نفرانسوا ماري ديدييه زو -١١

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار-باء
ا التاسعة والعشو لد، جدول األعمال التايلوأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل-٦ :)٢(ينر ر

افتتاح الدورة-١

تشرين ٢٤-١٦خلامسة عشرة، الهاي، الدورة ا،جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدوليةالوثائق الرمسية) ١(
لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاين/نوفمرب   .٥٣األول، الفقرة ، اجلزء ألولا

)٢(
CBF/29/1.
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كلمة ترحيب من رئيسة احملكمة(أ)
وتنظيم العملإقرار جدول األعمال(ب)

مشاركة املراقبني)ج(
٢٠١٨لعام املقرتحةالربناجميةامليزانية-٢

٢٠١٨م لعااملقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالنظر(أ)
٢٠١٨لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةأوجه التآزر والوفورات والكفاءات يف (ب)

املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية-٣
حالة تسديد االشرتاكات(أ)

ا(ب) الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل يف ) ج(
أوامر الشراء غري املصفاة) د(

االحتياطيات االحرتازية(ه) 
املوارد البشرية-٤

وحتويلهاإعادة تصنيف الوظائف(أ)
تكاليف الصيانة ملباين احملكمة -٥
متوز/يوليه ١يف الفرتة من االستئماين للضحايا مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق -٦

٢٠١٧يونيه حزيران/٣٠إىل ٢٠١٦
املساعدة القانونية-٧
املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات-٨

مبا يف ذلك التعديالت على ميثاق جلنة املراجعةالتقرير السنوي للجنة املراجعة(أ)
تقارير املراجع اخلارجي للحسابات(ب)

مسائل أخرى-٩
ل الدوليةنظمة العماحملكمة اإلدارية ملن محلكم الصادر ا(أ)

أساليب عمل اللجنة(ب)

المراِقبينالمسؤولين و مشاركة -جيم
األجهزة التالية كبار املوظفني وممثلي دعت اللجنة  ، )٣(النظام الداخلي للجمعيةعمال بو -٧

، وقلم احملكمة. ةالعامةهيئة الرئاسة، ومكتب املدعي:ةنشاركة يف جلسات اللجإىل املللمحكمة 
بري ، السفري املعين بامليزانيةو ملكتب اجلمعيةالتابع لفريق العامل يف الهاي ايسر، أدىل مذلكباالضافة إىل و 

ببيانات السيد موتو نوغوشي، ق االستئماين للضحايا، و الصندرئيس جملس إدارة )، و سويد(الهوملسرتوم

من النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على ٩٣و٩٢و٤٢تنطبق املواد )٣(
.الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنةمن دعوة
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رابطة و ،نائية الدوليةاالئتالف من أجل احملكمة اجلعلى الطلب املقدم من اللجنة وافقت و أمام اللجنة. 
وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات. أمام اللجنة.لإلدالء ببياناحملامني باحملكمة اجلنائية الدولية 

تاسعة جدول أعمال اللجنة في دورتها الالنظر في المسائل المدرجة في - ثانيا
والعشرين

٢٠١٨النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام-ألف
عملية الميزنة ووثيقة الميزانية- ١

واملسائل بامليزانيةاملتعلقةاملسائليفبالنظر، بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية، اللجنةختتص -٨
ا إىلتوصياتوتقدميباحملكمة،املتعلقةواإلداريةاملالية تتطلبالغاية،هلذهوحتقيقا. األطرافالدولبشأ

.احملكمةمنوواضحةومتسقةوثوقةممعلوماتاللجنة
ا السابقة،اللجنةأوصتهكذا، و -٩ لتحسنيالتغيرياتإجراء جمموعة من ب، كما فعلت يف دورا

املبدأ،حيثمن،الوثائقوتقدميكفاءة،وأكثرأفضلالتنسيق بوجه جملساستخداممثلامليزنة،عملية
وثيقةيفالتكاليفوعرضاللجنة،دورةقبليوما٤٥قصاهيف موعد أوالفرنسيةاإلنكليزيةاللغتنيبكلتا 
بني بوضوحتمييز الوعالوة على ذلك، أعربت اللجنة عن رأي مفاده أنه ينبغي .بشكل خمتلفامليزانية

املتكررة والنفقات املتكررة يف وثيقة امليزانية. وبدون هذه املعلومات، ستكون املقارنة بني غريالنفقات
التكاليف غري املتكررة تلقائيا يف إدراج إىل ذلك يؤدي وسن سنة إىل أخرى بالغة الصعوبة، ماتامليزاني

الشفافية.، وبالتايل إىل عدم املقبلةاتخطوط أساس امليزاني
وجهعلىو ،امليزنةعمليةعلى احملكمةأدخلتهااليتبالتحسيناتويف حني أقرت اللجنة -١٠

،  اللجنةواصلت،التنسيقجملسخاللمن"الواحدةاحملكمة"مببدأمةاحملكالتزامفيما يتعلق باخلصوص
ا الكما فعلت  حتسني عملية بغية االستمرار يف مع احملكمة توثيق والامليزنة عملية سابقة، مناقشة يف دورا

توثيق.ة والنامليز 
شري إلی وت، "اتلقط"يف شكل يف الغالب ردوالحظت اللجنة مرة أخرى أن افرتاضات امليزانية ت-١١

وأشارت .فقطشكل عرضي إال بأو فرتات سابقة٢٠١٧عام دون الرجوع إىل ٢٠١٨التوقعات لعام 
ا الثامنة والعشرين املعقودة يف أيار/مايو  ا دعت احملكمة، يف دور أن تدرج يف ، إىل٢٠١٧اللجنة إىل أ

حتديد تمكينها من لسنوات اخلمس السابقة يف اللميزانية لمؤشرات الرئيسيةللسلسلة امليزانيات املقبلة
رئيسيةالمؤشرات الالستخالص تصميم قالب مناسب لو .امليزانيةالسياق وتيسري حتليل اجتاهات

مؤشرات للسلسلة المحكمة إلى اقتراح ُتدعى اللجنة، على في شكل قابل للقراءة وعرضها 
التي يها اللجنة في دورتها الثالثين لكي تنظر ففي السنوات الخمس السابقة لميزانية لالرئيسية
.٢٠١٨في نيسان/ أبريل ستعقد 

، طلبت اللجنة إلى المحكمة للميزانيةؤشرات الرئيسيةالزمنية للمسلسلة الوباإلضافة إلى -١٢
بين التكاليف اإلدارية (التشغيلية) وتكاليف المهام األساسية يلتكاليف وضع جدول لأن تنظر في 

، وما إلى ذلك) للمحكمة  جبر األضرارلتحقيقات، والمساعدة القانونية، و (مثل المحاكمات، وا
تقدمهوأن السادس) و الثالث، و الثاني، و ألول، رامج الرئيسية اب(الاألساسيةككل وللبرامج الرئيسية 

الحادية والثالثين.تهادور في إلى اللجنة 
إىل احملكمة قبل الدورة وأثناءها إىل كبري من االستفسارات اليت قدمتها اللجنةالعدد اليشريو -١٣

و/أو الوثائق التكميلية٢٠١٨امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام عدم توافر العديد من املعلومات اهلامة يف
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ناسبوإذ تضع اللجنة في اعتبارها ضرورة تزويد اللجنة بالمعلومات في الوقت الم.للميزانية
عن استعدادها اللجنة تعرب، االستفساراتالناجم عن هذه والحاجة إلى تخفيف العبء اإلداري

من السنوات الثالث الماضية في المتعلقة بالميزانية االستفسارات للتعاون مع المحكمة في تحليل 
لمعلومات التي من ااالتفاق على مجموعة موحدة بانتظام و المتكررةالستفسارات اتحديدأجل 

.ات الخريفدور فيإلى اللجنة يمها تقدنبغي ي

٢٠١٨أوجه التآزر والوفورات والكفاءات في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام - ٢

ا اخلامسة عشرةاحملكمة إىلأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت -١٤ أن تقدم مرفقا يف دور
اليت حتققت يف كفاءاتمعلومات مفصلة عن الوفورات واليتضمن ٢٠١٨للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

توزيع احتمال (تبسيط اخلدمات، و خمتلفةجاالتفيما يتعلق مب،)٤(٢٠١٨عام لتقديرات الو ،٢٠١٧عام 
والوثائق، ومدة االجتماعات، والطباعة ، ةاالستشاريدمات ألنشطة اجلديدة، واخلااملوظفني احلاليني على 

االت اليت ، وغري املباينوالنشر، وسياسة السفر، واالتصاالت، وإدارة  ددها احملكمة).حتها من ا
على هذه املعلومات املعقدة وتقدميها يف للحصول احملكمة ها تورحبت اللجنة باجلهود اليت بذل-١٥

تحديد ه يلزمأناللجنةوالحظت. ٢٠١٨لعام املرفق العاشر ذي الصلة من امليزانية الربناجمية املقرتحة 
جزءا من المرفق الجديد المتعلق بالوفورات والكفاءات المختلفة التي تشكلالعناصر وتمييز

تخفيضاتال‘ ٣’، والوفورات‘ ٢’الكفاءات، و‘ ١’بتحديد المقصود من لذلك أوصت و بوضوح 
مزيد من الوضوح.بضافية في التكاليفاإلتخفيضاتال‘ ٤’، والتكاليف غير المتكررةفي

اتالكفاء(أ)

اإلدارة اليت تبذهلا هود تبني اجلاملرفق العاشر الواردة يف مثلة الحظت اللجنة أن العديد من األ-١٦
عدد االجتماعات اليت حيضرها ختفيض ، مثل اتالزيادات يف التكاليف وحتديد الكفاءلتخفيض

الكفاءات اليت تقدير كميةصعب ياملوظفون، وحتسني استخدام املوارد. غري أن اللجنة الحظت أيضا أنه 
احملتملة على خط األساس.حتققت وحتديد اآلثار

على نطاق كفاءاتأهدافا سنوية للرأت اللجنة أنه ينبغي أن تحدد المحكمة لذلكو -١٧
، وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة والجمعية بشأن هذه اتكفاءللبدال من وضع قائمة مفصلة المحكمة 
.٢٠١٩لعامفي الميزانية البرنامجية المقترحةالكفاءات 

الوفورات(ب)

فيما يتعلق بالوفورات، الحظت اللجنة أن املعلومات املقدمة ال متيز بني الوفورات النامجة عن -١٨
ا يف السنة املالية املقبلة يف اليت حتققت والوفورات الفعلية )٥(األنشطة اليت ميكن أو ال ميكن االضطالع 

ها قادمة، ولكنة اللسنايف ميزانية ،العاديةالظروف ظل تظهر أيضا، يف ينبغي أن واليت السنة املالية املاضية
.)٦(للمحكمةواعيةنتيجة للقرارات اللن تظهر 

)٤(
ICC-ASP/15/Res.1 ،٢القسم الم، الفقرة.

) قسم األمن والسالمة "من املتوقع ٣٢٩٠الربنامج الثالث (املرفق العاشر،،ICC-ASP/16/10الوثيقة ،على سبيل املثال)٥(
ألف يورو.١١,٥مببلغ وتقدر يف املائة"، ٢٥تبلغ وفورات للتدقيق إىل تنفيذ النهج اجلديد أن يؤدي 

التفاوض ) قسم الشؤون املالية،٣٢٤٠(املرفق العاشر، الربنامج الثالث،ICC-ASP/16/10الوثيقة ،على سبيل املثال)٦(
للتحويالت الدولية خفض نمسعر مع البنك الشريك. متكنت احملكمة من التفاوض على التحويالت ختفيض أسعار بشأن
٠٠٠٢٧يف التكاليف تبلغ ذلك زيادة ت احملكمة بيورو. وجتنب١٢,٥٠يبلغسعر املعياري اليف حني أنيورو ٤يبلغ 
.يورو
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التخفيضات غري املتكررة يف التكاليف(ج)

ال بد من أخذها يف )٧(باإلضافة إىل الوفورات، هناك أيضا ختفيضات غري متكررة يف التكاليف-١٩
اكن اعتبارها وفورات يفولكن ال مياالعتبار،  ا حد ذا تتحكم فيها قرارات ال لآثار جانبية األحرى بأل

. حملكمة مباشرة خلفض التكاليفا

ضافية يف التكاليفاإلتخفيضات ال(د)

التنفيذ يف عام الفعالية يف يف التكاليف اليت حتققت من خالل تخفيضات فيما يتعلق بال-٢٠
أنه أيضااملقبلة. والحظت اللجنة ات السنواتميزانييفهذه التخفيضات صلة امو ، طلبت اللجنة ٢٠١٧

ا ختفيضات ال ينبغي فهم  ، بل ينبغي النظر إليها ٢٠١٨يف ميزانية عام ختفيضات التكاليف هذه على أ
ا  شار إليها يف وثائق سيو ٢٠١٨إضافية يف التكاليف مت حتديدها وتنفيذها يف عام ختفيضات على أ

".يف التكاليفاجلديدة أو اإلضافيةاتتخفيضال"فئة حتتاملقبلة اتامليزاني
بشأنوأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة تقديم معلومات في مرفق ميزانيتها البرنامجية -٢١

الهيكلية")، فضال الوفورات" و"غير المتكررةوفوراتال"االقتصادات الحقيقية" (مع التمييز بين "
، عند المالية المقبلة حسب البرنامج الرئيسيالمتوقعة للسنةغير المتكررة"عن "التكاليف

االقتضاء.
بنهج ، أوصت اللجنةتخدامالسللمقارنة واالمعلومات المقدمة قابلية تحسين ل جمن أو -٢٢

الزيادات في فيما يتعلق بو"التكاليف غير المتكررة" ،الوفورات"الكفاءات"، و"مختلف لعرض "
الحقيقي للميزانية خط األساس فيما يتعلق بوضوح قر العرض الحالي إلى الالميزانية. ويفت

وقرارات لميزانيةخاطئة لاتإلى تفسير ذلك قد يؤدي و محكمة، الميزانية فعلية من الحتياجات الوا
ة موثوقة. وشددت اللجنة على أن الهدف من المرفق هو الحصول على طريقة إحصائيخاطئة

ديناميات الوفورات والتكاليف تبين نية زمةسلسلإنشاء بحيث يمكن ،بعض المؤشراتلحساب 
لميزانية.خط األساس لغير المتكررة وكذلك التغييرات في

مع تطور أنشطة وسياسات نشأ تآزر ستالو كفاءاتالوفورات و لديدة لجاورأت اللجنة أن فرص-٢٣
يف اآلخر، ، الواحد تلو الستعراضهااحملكمة. وقررت اللجنة تكثيف جهودها باستهداف جماالت خمتارة 

ا املقبلة .)٨(دورا
ا الثامنة والعشرين "قدر قلم احملكمة،وفيما يتعلق ب-٢٤ على ة قلم احملكمةالحظت اللجنة يف دور

يف ضافيةاإلألنشطةاآلثار املرتتبة على اتعويض قلم، مما يساعد على اليف الناشئة استيعاب الزيادات 
عبء العمل يف املستقبل يف على استيعاب الزيادات قدرتهكمة وصف قلم احمليف الواقع، و . )٩(امليزانية"

ا ةالقو من ئة ايف امل٤٢موظفا أو ٢٣١قل عن يال ميثلون ما فرعا ومكتبا، ١٣بالنسبة إىل "عالية"بأ
ا الثامنة والعشرين)١٠(العاملة النهائية خطط التطوير التنظيمي التقدير أيضا مع . والحظت اللجنة يف دور

وضعها قلم احملكمة ألقسامه ومكاتبه، األمر الذي سيساعد على حتقيق فعاليته الكاملة يف جمال اليت
ات.الكفاء

) قسم خدمات إدارة املعلومات، ٣٣٢٥(املرفق العاشر، الربنامج الثالث،ICC-ASP/16/10الوثيقة ،على سبيل املثال)٧(
ألف يورو ". ويعود ذلك إىل إغالق املكتب.٢٢,٤، ملكتب نريويب امليداينالالزمة لمعدات يف اجيارية لال توجد تكال"
ذا التقرير.هل٣٠إىل ٢٦انظر الفقرات )٨(
)٩(

ICC-ASP/16/5 ، ٢٥الفقرة.
املرجع نفسه.)١٠(



IICC-ASP/16/15

13 15-A-031117

للجنةمجاالت التركيز المواضيعية للدورات المقبلة - ٣

تستأثر تكاليف املوظفني، وبالنظر إىل أن )١١(لنهج مواضيعي للدورات املقبلةكنقطة انطالق -٢٥
، قررت اللجنة ةالعامةمكتب املدعيها يفمنائةيف امل٩٠وأن ئة من إمجايل امليزانية، امليف ا٧٠أكثر من ب

االت اليت على مبرونة قدرات املوظفني ع يوز تاملتاحة لفرص الأن تركز يف الدورات املقبلة على  حتتاج إليها ا
توفري ‘١’: على املسائل التاليةأن تركز، يف مجلة أمور، عاجلة. ورأت اللجنة أنه سيكون من املفيدبصفة 

‘ ٣’بالتنقل الوظيفي، والسياسات واملمارسات واخلربات فيما يتعلق ‘ ٢’و،املهاراتبيانات حمدثة عن 
االت لتأنسب حتديد  التدابري ‘ ٤’، و، استنادا إىل اخلربة املتاحة واحتياجات احملكمةدوير املوظفنيا
األقران، فضال عن وتدريب تدريب الدور ‘ ٥’، وت يف جمال العمللتوسيع نطاق اخلربة واملهاراالالزمة 

لموظفني يف هذا الصدد.ملتاحة لافرص ال
المحكمة أن تقدم في إلى مرونة، طلبت اللجنة توزيع الموظفين بتلبية الحاجة إلى لو -٢٦

لتوزيع الفرص المتاحة عنرحلياتقريرا م، ٢٠١٨أبريل التي ستعقد في نيسان/دورتها الثالثين، 
ما في ذلك ، بالتي تكون في أمس الحاجة إليهاجاالت المعلىمرونة قدرات الموظفين ب

ه.المحددة أعالالمجاالت 
وهو ٢٠١٩زانية الربناجمية لعام التقين من جانب اللجنة يف سياق امليبحث ومثة موضوع آخر لل-٢٧

الصدارة فيما يتعلق مبا مكانذه املسألة هتبوأت وقد واألشخاص املدانني.تهمني ملالتقصي عن ممتلكات ا
م الذين ال ميكن الوصول إىل للمشتبه املقدمة املدفوعات املسبقة للمساعدة القانونية ‘ ١’يلي: 

م بسرعة واليت  يستخدمون املدانني الذين األشخاص ‘ ٢’، ونفقات كبرية يف امليزانيةتنتج عنها ممتلكا
يف حني أقرت. و الصادرة من الدوائرواملصادرةأحكام الغرامة ‘٣’، وربأوامر اجلتنفيذ لم اخلاصة أمواهل

يف الوصول إىل املمتلكاتميكن النجاحا ترى أنهإفدائما حتديا، يشكل املمتلكات أن حتديد باللجنة 
تكاليف ٢٠١٤يف عام سدد املتهم ، حيث قضية مببامثال االت من هذه احلو . من خالل هذه التدابري

من زيدضبط املأن علىوأكدت اللجنة. بالكامل)١٢(مليوين يوروأكثر من اليت بلغت ة القانونية املساعد
ا  .موال الالزمة للتسديدقد يسمحان بالوصول إىل األاألموال ومصادر

التالية تستحق االستعراضاالت اأن اللجنة تعتقد، متلكاتاملعن قصي بالتوفيما يتعلق -٢٨
جربفقت على نليت أااملبالغ‘ ٢’، وبالغ اليت أنفقت حىت اآلن على املساعدة القانونيةامل‘ ١’:والتحليل

املبالغ اليت مت على وجه اخلصوص لمستفيدين من املساعدة القانونية، و معايري إثبات العوز ل‘ ٣’واألضرار، 
ا احملتكاليف ال‘ ٤’، واسرتدادهاال يزال من املمكن اسرتدادها أو اليت  عن تقصي الكمة يف اليت تكبد

فضال عن أوجه التآزر الناشئة عن التعاون مع السلطات الوطنية ، قصيالتاسرتاتيجيات ‘ ٥’، واملمتلكات
الدروس املستفادة.‘ ٧’، واحملكمةتقوم به ذيالقصياإلطار القانوين للت‘ ٦’، وأو املنظمات الدولية/و

المسائل المذكورة أعاله والمتصلة عن وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة تقريرا مرحليا-٢٩
اعتزامها . وأعربت أيضا عن ٢٠١٩في سياق الميزانية المقترحة لعام التقصي عن الممتلكات ب

التي دورتها الحادية والثالثين المالي التقني في ستعراض لالأخرى مناسبة وسياسات نشطةأتحديد 
.٢٠١٨في أيلول/سبتمبر ستعقد 

ذا التقرير.هل٢٤ة انظر الفقر )١١(
)١٢(

ICC-ASP/13/Res.1 ، والقسم دال٥لفقرة ، األفالقسم ،.
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امة والتحليل الكليالمالحظات الع- ٤

يف و )١٣("٢٠١٨لعام "امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدوليةيف اللجنة نظرت -٣٠
على أساس املبدأ العام لميزانية لوارد املطلوبة املللجنة ااستعرضت لكل برنامج رئيسي. و املطلوبة املوارد 

امليزانية.وحدةل
ا اخلامسة عشرةمعية وافقتوأشارت اللجنة إىل أن اجل-٣١ قدرهابلغ يعلى اعتمادات يف دور

(األصل ةفلدولة املضياأقساط هذا املبلغ بسبباخنفض. و ٢٠١٧يزانية عاممليورو مليون ١٤٤,٥٩
"دفعة سداد حصتها اختارت عدم تتحملها الدول اليت اليت مليون يورو٢,٩٩البالغ قدرها والفائدة) 

أقساط الدولة عد استبعاداليت وافقت عليها اجلمعية، ب٢٠١٧ميزانية عام بذلك بلغت فقط، و واحدة"
مليون يورو.١٤١,٦،املضيفة

اليت يبلغ ، ٢٠١٨لعام أن امليزانية الربناجمية املقرتحة املقدمة من احملكمةوالحظت اللجنة -٣٢
ثل زيادة مت، يورومليون٣,٥٩البالغ قدرهالدولة املضيفةاأقساط دونبيورو، مليون١٤٧,٨٩جمموعها 

مليون ١٤١,٦البالغ قدرها ٢٠١٧لعاميف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة٤,٤(يورومليون٦,٣تبلغ 
.مليون يورو١٥١,٤٨األقساط املبلغ املطلوب عند إضافةيورو. ويبلغ جمموع 

مليون ٢,٥٥حيث بلغتم احملكمة بقلاملطلقةاملطلوبة باألرقام زيادة الأكرب قدر من تعلق يو -٣٣
يف ٤,٩مليون يورو (أو ٢,٢زيادة قدرها بة العامةيف املائة)، يليها مكتب املدعي٣,٣يورو (زيادة قدرها 

أمانة الصندوق االستئماين يف املائة)، و ٦,٣ألف يورو (أو ٧٨٥,٦يادة قدرها بز القضائيةيئة املائة)، واهل
. وتبلغ الزيادة املطلوبة للربامج الرئيسية يف املائة)٢٦,١ف يورو  (أو أل٥٦٧زيادة قدرها بللضحايا 

يف املائة) ٣,٨(أوألف يورو ٩٩,٤قدرهابلغيالتايل: زيادةبالتفصيل ،مليون يورو٠,٨املتبقية أقل من 
٪) آللية الرقابة ٧,٧ألف يورو (أو ٣٩,٧و،٪) للمباين٣ألف يورو (أو ٤٣,٦، ومعيةاجلمانة أل
يف املائة) ملكتب املراجعة الداخلية. وباإلضافة إىل ذلك، يلزم ١,٩ألف يورو (أو ١٣,١و،ملستقلةا

لدولة املضيفة.أقساط ايف املائة) لتسديد٢٠ألف يورو (أو٥٩٧,٩

السلسلة الزمنية للميزانية(أ) 

السنوية يف امليزانيات ةالزيادمت اللجنة مبقارنة ، قايف السياقالزيادات املطلوبةوضع من أجل -٣٤
وأمانة الصندوق االستئماين ،وقلم احملكمةة، العامة مكتب املدعييئة القضائية، و هلكل من ااملعتمدة ل
.٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣الفرتة من عام يف،للضحايا

و)(بآالف اليور ٢٠١٧- ٢٠١٣: الزيادة السنوية في الميزانيات البرنامجية المعتمدة في الفترة ١الجدول 

الربنامج الرئيسي
امليزانية املعتمدة

٢٠١٣لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٤لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٥لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٦لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٧لعام 
الزيادة يف الفرتة 

٢٠١٧-٢٠١٣
الربنامج الرئيسي األول

اهليئة القضائية
موع ١٠ا ٦٩٧ ,٩١٠ ٠٤٥ ,٨١٢ ٠٣٤ ,٢١٢ ٤٣٠ ,٦١٢ ٥٣٦ ,٠
٤١٣الفرق ,٩٦٥٢ ,١-١ ٩٨٨ ,٤٣٩٦ ,٤١٠٥ ,٤٢ ٢٥٢ ,٠
٪٢١,١٪٠,٨٪٣,٣٪١٩,٨٪٦,١-٪٤,٠٪الفرق

الربنامج الرئيسي الثاين
مكتب املدعية العامة

موع ٢٨ا ٢٦٥ ,٧٣٣ ٢٢٠ ,٠٣٩ ٦١٢ ,٦٤٣ ٢٣٣ ,٧٤٤ ٩٧٤ ,٢
٥٤٢الفرق ,٠٤ ٩٥٤ ,٣٦ ٣٩٢ ,٦٣ ٦٢١ ,١١ ٧٤٠ ,٥١٧ ٢٥٠ ,٥
٪٦١,٠٪٤,٠٪٩,١٪١٩,٢٪١٧,٥٪٢,٠٪الفرق

)١٣(
ICC-ASP/16/10.
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الربنامج الرئيسي
امليزانية املعتمدة

٢٠١٣لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٤لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٥لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٦لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٧لعام 
الزيادة يف الفرتة 

٢٠١٧-٢٠١٣
الربنامج الرئيسي 

الثالث
قلم احملكمة

موع ٦٤ا ٥٢٠ ,٩٦٦ ٢٩٣ ,١٦٥ ٠٢٥ ,٩٧٢ ٧٥٩ ,٢٧٦ ٦٣٢ ,٦
٥٢٠الفرق ,١-٨ ٧٧٢ ,٢١ ٢٦٧ ,٧-٢ ٧٣٣ ,٣٣ ٨٧٣ ,٤١١ ٥٩٠ ,٩
٪١٨,٠٪٥,٣٪١١,٩٪١,٩-٪٢,٧٪٠,٨-٪الفرق

الربنامج الرئيسي 
السادس

أمانة الصندوق 
االستئماين للضحايا

موع ١ا ٥٨٠ ,٠١ ٥٨٥ ,٨١ ٨١٥ ,٧١ ٨٨٤ ,٥٢ ١٧٤ ,٥
١٢٩الفرق ,٤٥ ,٨٢٢٩ ,٩٦٨ ,٨٢٩٠ ,٠٧٢٣ ,٩

٪٤٥,٨٪١٥,٤٪٣,٨٪١٤,٥٪٠,٤٪٨,٩٪الفرق

معدالت متوسط و ٢٠١٧لعام يف النفقات املتوقعة اللجنة أيضا نظرت ها الكلي، حتليليف إطار و -٣٥
بتحليل الزيادات املقرتحة يف ضوء هذه املعلومات. وفيما بذلك التنفيذ جلميع الربامج الرئيسية، وقامت 

٩٨,٨ثل يورو، وهو ما ميمليون ١٤٢,٧٩مببلغ ٢٠١٧توقع لعام ر اإلنفاق املقدّ يُ يتعلق باألداء املايل، 
يف ذلك مدفوعات مليون يورو، مبا ١٤٤,٥٩قدرها البالغ٢٠١٧يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام 

قارنة هذا املبلغ باملوارد املطلوبة يف امليزانية مبه. والحظت اللجنة أن)١٤(لدولة املضيفةاألقساط املستحقة ل
مليون ٨,٧الزيادة يف املوارد ليون يورو، ستبلغم١٥١,٤٨البالغ قدرها ٢٠١٨الربناجمية املقرتحة لعام 

يف املائة).٦و أيورو (

اليف لتكالمحركة لعوامل الافتراضات الميزانية و - ٥

، على النحو املبني يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام احملركة للتكاليفعوامل الاللجنة أن ىتر -٣٦
. ويف هذا بالكامليورون يو مل٦,٣قدرهاملطلوب البالغيف ضا، ال تربر احلاجة إىل املبلغ اإل٢٠١٨

املتصلة األخرى تكاليف الاملوظفني و تعلق بتكاليف املطلوبة تاتالزيادمعظم الصدد، الحظت اللجنة أن 
، ٢٠١٧مبلء الوظائف الشاغرة يف عام أساسا . ويتعلق عنصر املرتبات ))١٥(يف املائة٣,٩(وظفنيبامل

٢,٦مقداره إضايفمبلغ . وأدى ذلك وحده إىل طلب ٢٠١٨عام بالكامل يفوستحتسب تكاليفه 
اتوهو أثر ما يسمى باستعادة معدالت الشغور وقدر -وقلم احملكمة ةالعامةملكتب املدعيمليون يورو 

اليت ة ام املوحد لألمم املتحدتنفيذ النظالتكاليف املتكبدة لاملساعدة املؤقتة العامة. وتعزى زيادة أخرى إىل 
الذي مت ورو، وهذه الزيادة أقل مما كانت عليه يف السنوات السابقة يف ضوء اإلصالح ألف ي٤٠٠بلغت 
.)١٦(لتكاليف النظام املوحد لألمم املتحدةمؤخرا 

العبء اإلمجايل للعمل، الذي علىالزيادة تأثريصعب التحقق من يوعلى وجه اخلصوص، -٣٧
تبدو االفرتاضات أساسا باألولويات االسرتاتيجية الثالث للمحكمة، احملكمة. وفيما يتعلق احتجت به

:٢٠١٧مماثلة الفرتاضات عام 
ستة حتقيقات نشطة؛(أ)

يل، سوى نصف سنة. وبالتاات احملاكمإحدى أال تستغرق مع توقع ثالث حماكمات، (ب)
مة فقط؛اكسنة بأكملها سيقتصر على حماكمتني ونصف حمالضفإن افرتا

)١٤(
ICC-ASP/16/11٢دول ، اجل.

) / املوظفون ٢٠١٧اآلخرون لعام عاملون املوظفون وال-٢٠١٨اآلخرون لعام عاملون يف املائة = (املوظفون وال٣,٩)١٥(
.رويو ٦٩٣,٧١٠١يورو) /٦٩٣,٧١٠١- يورو ٦٨٧١٠٥= (٢٠١٧اآلخرون لعام عاملونوال

)١٦(
ICC-ASP/16/10٢دول ، اجل.
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اخلماسي الستثمار يف تكنولوجيا املعلوماتاا يتعلق باألولوية الثالثة، وهي برنامج فيم(ج)
يورو، الحظت مليون ١,٦بلغمب٢٠١٨تكلفته يف عام والذي تقّدر٢٠١٧بدأ يف عام الذي السنوات

٠,٩هو، و فقطاملعلومات خدمات إدارة ستثمارات يف قسم اللمبلغا كبريا خصصت احملكمة اللجنة أن 
٢٠١٨يف عام هذا املبلغسيتم االفراج عنمليون يورو على مستوى احملكمة) ، و ١,٥مليون يورو (

ستثمارات جديدة.استخدامه يف ال

الميزانية تعديل اللجنة فيما يتعلق بتوصيات - ٦

ه أن، خلصت اللجنة إىل امليزانيةعليالتوت٢٠١٨لعام قرتحة املامليزانية الربناجمية استعراض بعد -٣٨
شأن الزيادة املطلوبة يف ، رهنا بقرار اجلمعية بألف يورو٤٦٣,٣٣يبلغ جمموعها ختفيضات ميكن حتقيق 

املعدلة ٢٠١٨مليزانية الربناجمية لعام ابلغ تسقضاة. وإذا وافقت اجلمعية على هذه الزيادة، الرواتب 
قدرها يبلغ ذلك زيادة مليون يورو). وميثل ٣,٤٦-مليون يورو ١٥١,٤٧ورو (مليون ي١٤٨,٠١

قدرها يبلغ لدولة املضيفة، أو زيادة امن قرض الأقساط ) مع )١٨(يف املائة٢,٤()١٧(يورومليون٣,٤٣
امليزانية املعتمدة مقارنة ب، دولة املضيفةالمن قرض الأقساط دون ب) )٢٠(يف املائة٢()١٩(مليون يورو٢,٨٣
(بدون أقساط القرض من الدولة املضيفة) ٢٠١٨م لعااملقررة االشرتكاتبذلك بلغ ست. و ٢٠١٧لعام 

.مليون يورو١٤٤,٤٣

هاتحويلالوظائف و إعادة تصنيف- ٧

طلبات إعادة التصنيف يف ه ينبغي النظرطلبات إعادة التصنيف، رأت اللجنة أنبفيما يتعلق -٣٩
ريثما يجري و . وحدهااملعينةلوظائف بعض اوليس لعلى نطاق احملكمة هبوطا) وأ(سواء صعودا 

، أوصت اللجنة بأن ال توافق على نطاق المحكمةسياسة إعادة التصنيف الحاليةاستعراض 
ظيفة تخفيض رتبة و للجنة أيدت ا، نفس الوقتإعادة تصنيف مطلوبة. وفي أي الجمعية على 

- فئة الخدمات العامة من البرنامج الرئيسي الرابعبظائف المساعدة المؤقتة العامة و واحدة من 
.الرتب األخرى- ة الخدمات العامة فئة الرئيسية إلى رتبال

وظيفتين في مكتب الجمعية على توافق وفيما يتعلق بتحويل الوظائف، أوصت اللجنة بأن -٤٠
المدعية العامة ووظيفة واحدة في الهيئة القضائية فقط ورأت أن الوظائف في إطار المساعدة 

المرونة في البرامج الرئيسية للمحكمة، ال سيما في مكتب للحفاظ علىالمؤقتة الحالية ضرورية 
ة.العامةالمدعي

مليون يورو ١٤٨,٠١مع أقساط قرض الدولة املضيفة مببلغ ٢٠١٨مليون يورو = امليزانية املقرتحة املعدلة لعام ٣,٤٣)١٧(
مليون يورو.١٤٤,٥٩مع أقساط قرض الدولة املضيفة مببلغ ٢٠١٧امليزانية املعتمدة لعام -
املعتمدة مع أقساط قرض الدولة املضيفة مببلغ ٢٠١٧مليون يورو مقسوما على ميزانية عام ٣,٤٣يف املائة =  ٢,٤)  ١٨(

مليون يورو.١٤٤,٥٩
مليون ١٤٤,٤٣بدون أقساط قرض الدولة املضيفة مببلغ ٢٠١٨لعام عدلةاملقرتحة امليزانية اململيون يورو = ٢,٨٣)١٩(

.مليون يورو١٤١,٦٠ساط قرض الدولة املضيفة مببلغ بدون أق٢٠١٧لعام عتمدةامليزانية امل-يورو 
٢٠١٧عام ليزانية املعتمدة اململيون يورو زيادة بدون أقساط قرض الدولة املضيفة مقسوما على ٢,٨٣يف املائة = ٢) ٢٠(
مليون يورو.١٤١,٦٠دون أقساط قرض الدولة املضيفة مببلغ ب
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البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية- ٨

املالحظات العامة والتحليل(أ)
ألف يورو، ٣٢١,٦١٣ما جمموعه ٢٠١٨بلغ امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول لعام ت-٤١

٢٠١٧يف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٦,٣ألف يورو (أو ٧٨٥,٦رها مما ميثل زيادة يبلغ قد
ام توقع للهيئة القضائية يف عقدر اإلنفاق امليوفيما يتعلق باألداء املايل، ألف يورو.٥٣٦١٢البالغ قدرها 

٢٠١٧لعام يف املائة من امليزانية املعتمدة ٩٥,١ألف يورو، وهو ما ميثل ٩٢٦,٩١١مببلغ ٢٠١٧
عند مقارنة هذا املستوى من التنفيذ مع امليزانية املقرتحة لعام و يورو. ألف ٥٣٦,٠١٢قدرها البالغ

.يف املائة)١١,٧ألف يورو (أو ٣٩٤,٧١زيادة يف املوارد تبلغ ال، ٢٠١٨

رواتب القضاة(ب)

ألف ٩٠٠٧٣٢مبقدار ٢٠١٨عام يف القضائية هيئة لاملطلوبة ليزانية املزيادة الحظت اللجنة -٤٢
ما يلي:بسبب يورو 

م مؤحراوصول ستة قضاة (أ) ؛جرى انتخا
زيادةوتبلغ ال. قاضيا١٨ألف يورو لتعديل رواتب ٥٨٠,٩قدرها بلغ يمطالبة متكررة (ب)

٢٧٠٢٠٦يورو إىل ٠٠٠١٨٠يورو (من ٢٧٠٢٦واحدلقاضاألساسيالراتبيفاملقرتحةالسنوية 
.)٢١(ملعاشاتذلك من زيادة يف املدفوعات املتعلقة باعلىيرتتبما معيورو)،

ا طلبت إىل املكتب اجلمعية والحظت اللجنة أن -٤٣ اخلامسة عشرة "أن ينظر يف استعراض يف دور
ا السادسة عشرةرواتب عدم التوصل . والحظت اللجنة )٢٢("القضاة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف دور

اجلمعيةتنظر استنتاجها السابق بأن كررت التاسعة والعشرين، و ا ج بشأن هذه املسألة يف دور أي نتائإىل 
السياسة العامة.املتعلقة بسائل بوصفها من املالسنوية للقضاة يف الرواتب 

ويف هذا الصدد، أكدت اللجنة على ما يلي:-٤٤
والتعويضاتدمةاخلشروط"تستعرض اجلمعية ،ICC-ASP/3/Res.3وفقا للقرار (أ)

العامةاجلمعيةاستعراضوقت يكون فيه ذلك ممكنا عمليا عقب أقرباجلنائية الدولية يف احملكمةلقضاة
.)٢٣(شروط خدمة القضاة يف حمكمة العدل الدولية"املتحدةلألمم

الدوليةالعدلحمكمةأعضاءتضمنت رواتب ،٢٠٠٧ينايركانون الثاين/نذوم(ب)
احملدد للعمل يف قراملتسويةمضاعف معالسنوي األساسيالراتباألخرى الدوليةاكماحمليف قضاةالو 

تكاليفيفاالختالف" قراملتسوية"تعكس صايف،الراتب ال" األساسيالراتب"يعين حنييفو . هولندا
ولذلك.السائدةاحملليةألوضاعاأساسعلىشهريااحتديثهويتمعمليف كل مركز من مراكز الاملعيشة

.ضاعف تسوية مقر العململتبعاو تقل أقد تزيد و شهر،كل القضاةختتلف رواتب
عدم إدخال A/68/188من تقريره ٤٧واقرتح األمني العام لألمم املتحدة يف الفقرة (ج)

حمكمة العدل الدولية، والقضاة اآلخرين، والقضاة املخصصني قضاةتعديالت على نظام األجور احلايل ل
واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وآلية تصريف األعمال املتبقية ،مة الدولية ليوغوسالفيا السابقةللمحك

الراتب األساسي ٧٠/٢٤٤للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني. وحيدد قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
يورو)،  ٨١٥١٥٤يكي (دوالر أمر ٩٧٨١٧٢السنوي الذي ينطبق على قضاة احملاكم الدولية مببلغ 

لد ال(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... رةالدورة اخلامسة عش... الوثائق الرمسية) ٢١( .٣٤الفقرة، ٢-باء، اجلزء ثاين، ا
)٢٢(

ICC-ASP/15/Res.1 ،١القسم الم، الفقرة.
)٢٣(

ICC-ASP/3/Res.3.املرفق الثالث عشر ،
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دوالر ٦٠١٢٢٦الراتب السنويتسوية مقر العمل احملدد للعمل يف هولندا، وبالتايل يكون جمموع مع
.))٢٤(يورو٨٠٨٢٠٢أمريكي (

ألف يورو ١٨٠مقداره ثابتمبلغعلىلقضاةمرتبات انظاميقوماحملكمة،حالةيفو (د)
.العملمقرتسويةومضاعف ألساسياالراتببني متييزهناكوليسالسنة،يف 

ال االعتبار،يفللقضاةالسنويالراتبحلساباملستخدمةالطرقاختالفأخذمعو )ه(
حمكمةبني مرتبات القضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية ومرتبات القضاة يفكاملبشكلاذاةميكن احمل

اسي للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية يزيد مبقدار واحملاكم الدولية األخرى ألن الراتب األسالدوليةالعدل
األساسيالراتبحماذاةوستعين . الدوليةالعدلحمكمةيفللقضاةألساسييورو على الراتب ا١٨٥٢٥

ختفيض ايضمنالدوليةالعدلحمكمةيف قضاةاألساسي للراتبالمعاجلنائية الدولية احملكمةيف للقضاة
اجلنائية الدولية.كمةاحملرواتب القضاة يف 

:احملتملني التالينييارينترى اللجنة أن اجلمعية قد ترغب يف النظر يف أحد اخل،عليهو -٤٥
؛اجلمعيةالذي حددتهالسنويالراتبتعديل(أ)

.االستعراضهلذازميناستعراض نظام املرتبات بصفة دورية، مع وضع حد (ب)
، مع أخذ لقضاةاخلدمة لشروطباستعراض شامل جلميع وستتطلب أي تعديالت أيضا القيام-٤٦

ألي قرار يف االعتبار.امليزانيةعلى املرتتبةاآلثار

قضاةاخلدمة للديد مدة مت(ج)

ه سيتم متديد مدة اخلدمة املتعلقة بقاضيني بعد انتهاء فرتة واليتهما وفقا الحظت اللجنة أن-٤٧
. ومن )٢٥(أجل استكمال احملاكمات اجلاريةمنألساسي ) من نظام روما ا٣(٣٩) و١٠(٣٦تنيلمادل

ني يف كانون بعض القضاة املنتخبتويل جيلذا التمديد بتأصلةالتكاليف املتتعويض املتوقع 
ناصبهم.هام مم٢٠١٧األول/ديسمرب 

املوظفنياملتصلة بتكاليفالد)(

المقدم بناء على هذا التعديل طلبهيئة الرئاسة والفريق التعديل المقترح لالحظت اللجنة -٤٨
لرئيس خاص مساعد إلى ) ٣-تصنيف الوظيفة الحالية لمستشار العالقات الخارجية (فإلعادة

). وأوصت اللجنة بأن تظل الوظيفة الحالية لمستشار العالقات الخارجية ٤-(فالهيئة القضائية 
صنيف على نطاق المحكمة.) عند مستواها الحالي ريثما يتم استعراض سياسة إعادة الت٣- (ف
الشؤون وحدة يف ) ٣-(فمن فئة املساعدة املؤقتة العامة كمة طلبا لتحويل وظيفة وقدمت احمل-٤٩

، وهي ٢٠١٠واالنفاذ إىل وظيفة ثابتة. والحظت اللجنة أن هذه الوظيفة قد ووفق عليها يف عام القانونية 
أن لتوقع ونظرا عبء العمل. يف تؤدي إىل زيادة تشمل املهام الطويلة األجل للوحدة، اليت يتوقع أن 

في المستقبل، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على تحويل الحاجة إلى هذه الوظيفة تستمر
نفس المستوى.بثابتةإلى وظيفة)٣-(فالوظيفة من فئة المساعدة المؤقتة العامة 

لة باملوظفني ونفقات السفرصالتكاليف غري املته)(
آب/أغسطس ١٥يفسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة ب٢٠١٦استنادا إىل حسابات أجريت يف عام )٢٤(

أقرت اللجنة بأن املتلغ املطلوب للهيئة القضائية يتفق مع الراتب السنوي باحملاكم اجلنائية الدولية األخرى يف عام و .٢٠١٦
٢٠١٦.

)٢٥(
ICC-ASP/16/10 ١٥٤، الفقرة.
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تيلغثل زيادة ميألف يورو ١٥٧,٢قدرهالبالغالطلب املقدم لنفقات السفر الحظت اللجنة أن و -٥٠
:مما يليتألف أساسا وأنه ي، ٢٠١٧ألف يورو يف عام ١١٧,٨يف املائة مقارنة مببلغ ٣٣,٤

؛ةلقضائيالتابعني للهيئة القضاة واملوظفني لألف يورو للسفر الرمسي ٩٥,٧(أ)
ألداء من أماكن إقامتهم إىل الهاي قضاة املنتخبني حديثا اللسفر ورو ألف ي٥٤,٧(ب)

حملكمة.يف ادد اجلقضاة الهذه التكاليف كل ثالث سنوات بعد انتخاب نشأالتعهد الرمسي. وت
طلب من أي املتبعة يف الربنامج الرئيسي األول أن يُ اتوالحظت اللجنة أيضا أن من املمارس-٥١

الحظتو هذا القاضي. نفقات سفرتغطيةنيابة عن احملكمة مناسبة ما حضور طرف يدعو قاضيا إىل 
كلمات إلقاءإلى لدعوة ليورو "آالف ١٠تضمن مبلغ ت٢٠١٨الميزانية المقترحة لعام للجنة أن ا

آالف يورو. ٥بمقدار هذا الغرض لالموارد المطلوبة تخفيض ببالتالي أوصت و ،محاضرات"أو 
ميزانية السفر فقط لألف يورو١٥٢,٢مبلغ لجمعية بالموافقة على ، أوصت اللجنة اعليهو 

.للبرنامج الرئيسي األولالمطلوبة 
القضاة المنتخبين حديثاتعلقة بالمتكاليف الأن إلى اللجنة أشارت وباإلضافة إلى ذلك، -٥٢

ا من خط فقط وأنه ينبغي استبعاده٢٠١٨مطلوبة لعام وما إلى ذلك) نقل، (الضيافة والسفر وال
.٢٠١٩األساس للميزانية المقترحة لعام 

ا للربنامج الرئيسي األول(و) امليزانية املوصى 

األصليةالميزانية ألف يورو في٢٨,٧يبلغ قدرها تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -٥٣
الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعهاللجنةوتوصي.األولالرئيسيالمقترحة للبرنامج

يورو للبرنامج الرئيسي األول.ألف ٢٩٢,٩١٣

العامةالمدعيةمكتب: الثانيالرئيسيالبرنامج- ٩

املالحظات العامة والتحليل(أ)

، يوروألف١٦٩,٨٤٧ما جمموعه ٢٠١٨الثاين لعام الرئيسيللربنامجامليزانية املقرتحةتبلغ -٥٤
٢٠١٧لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٤,٩يورو (ألف ١٩٥,٦٢يبلغ قدرها زيادة ميثلمما 

ألف يورو.٩٧٤,٢٤٤البالغ قدرها 
٢٠١٧يف عام توقع ملكتب املدعية العامة ر اإلنفاق امل، يقدألداء املايلوفيما يتعلق با-٥٥

لبالغ قدرها ا٢٠١٧لعاميف املائة من امليزانية املعتمدة٩٨,٣ألف يورو، وهو ما ميثل ٢٢٥٤٤مببلغ 
، تبلغ ٢٠١٨مقارنة هذا املستوى من التنفيذ مع امليزانية املقرتحة لعام . وعند )٢٦(ألف يورو٩٧٤,٢٤٤

.)يف املائة٦,٥يورو (أو ألف٩٤٤,٨٢الزيادة يف املوارد 
:التاليةاالفرتاضاتيف تقدير املوارد املطلوبة على مكتب املدعية العامة اعتمد ، ٢٠١٨عام يف و -٥٦

القضية -(مجهورية أفريقيا الوسطىنشطة ستة حتقيقات و حاالت، مثانية إىل عشرة فحوص أولية، وعشر
، ومايل)، وليبيا، جورجيا، وكوت ديفوار، و (ب)القضية الثانية -مجهورية أفريقيا الوسطى، و (أ)ةلثانيا

.نيائيني استئنافة للمحاكمات، و فرقوثالثة أ

)٢٦(
ICC-ASP/16/11٢دول ، اجل.
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العمل يف ن عبء يكافئ أو يقل ع٢٠١٨العمل األساسي لعام وأقرت اللجنة بأن عبء -٥٧
من عشرة فحوص إىل األولية قد اخنفض، مع مالحظة أن عدد الفحوص٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام

.٢٠١٨منتصف عام تسعة، وأن من املتوقع أن تنتهي إحدى احملاكمات يف 
التقديرات التالية فيما يتعلق باملوارد املطلوبة ٢٠١٨تضمنت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام و -٥٨

:تحقيقاتلل

)٢٨(٢٠١٧لوبة لعام طاملالتكاليف)٢٧(٢٠١٨لعام التكاليف املقدرةاحلالة

مليون يورو٢,٨مليون يورو٢,٩)أ(القضية الثانية - مجهورية أفريقيا الوسطى
ةلثانيالقضية ا-مجهورية أفريقيا الوسطى

)ب(
مليون يورو٣,٥يورومليون٣,٥

مليون يورو٤,٠مليون يورو٣,٣القضية الثانية-كوت ديفوار 
مليون يورو٤,٥مليون يورو٤,٠جورجيا

مليون يورو٢,٣مليون يورو١,٩ليبيا
مليون يورو٢,٩مليون يورو١,٤دارفور
مليون يورو٠,٢مليون يورو٢,٢القضية الثانية-مايل

بعض تأتاحيتال)١ول الزيادة الكبرية يف املوارد يف السنوات األخرية (انظر اجلدويف ضوء -٥٩
، فضال عن للمكتبمعدل الشغور التارخييبالنظر إىل استعادة املرونة يف إعادة ختصيص املوارد املتاحة، و 

ت، رأ٢٠١٧املستوى الذي كان عليه يف عام مع ٢٠١٨ستوى النشاط املقرر لعام افوء الكبري ملكالت
الذي  ستوىامللى مقربة من ع٢٠١٨االحتياجات من املوارد لعام اإلبقاء على اللجنة أن من املناسب 

.٢٠١٧يف عام كانت عليه

الوظائفحتويل(ب)

تفق يقتة العامة ؤ املساعدة امليفة من وظائف وظ١٩االقرتاح املتعلق بتحويل الحظت اللجنة أن -٦٠
على ثالث سنوات أو أكثرىل الوظيفة مدة إاالحتياج اللجنة (مثل ها وضعتمع شروط التحويل اليت 

يف كبرية دة  ياز أن هناك ). غري أن اللجنة الحظت ، وأن تكون الوظيفة املراد حتويلها مشغولة فعلياالتوايل
يف تة وظائف ثابإىلاملساعدة املؤقتة العامةوظائف وظيفة من ٧٨ثابتة بعد املوافقة على حتويل الوظائف ال

كافية وأن مستوى داخلية  وبعد مزيد من التحليل، الحظت اللجنة أيضا أن هناك قدرة . ٢٠١٧عام 
، بعد النظر أوصتتحويل جميع الوظائف، ولذلك بقدر كافال يبرر ٢٠١٨األنشطة في عام 

رأ) - (خ ع المساعد القانوني بالموافقة على تحويل وظيفتين فقط هما وظيفة بعناية في كل طلب، 
الشهود (خ ع إدارة شؤون وظيفة الموظف المساعد المعني بوالتعاون و كامل شعبة االختصاص والتب

إلى وظيفتين ثابتتين. شعبة التحقيقبرأ) -

مؤخرااملؤقتة العامة املطلوبة املساعدة(ج)

ار في إطجديدةوظائف التالية المقدمة للموافقة على إنشاء طلبات أن الالحظت اللجنة -٦١
إلى حد كبيريقابلها لكل منها لمدة ثمانية أشهرفي الميزانيةمدرجة الو المساعدة المؤقتة العامة 

.كمةاستنادا إىل معلومات مقدمة من احمل)٢٧(
لد ال(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... خلامسة عشرةالدورة ا... الوثائق الرمسية) ٢٨( .٥٤الفقرة، ٢-باء، اجلزء ثاين، ا
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هذهبالموافقة علىاللجنة ت، ولذلك أوصالقائمةالعامةبعض وظائف المساعدة المؤقتةإلغاء 
:الوظائف الجديدة لمدة ثمانية أشهر لكل منها

التي يقابلها اعد المعارفو ) في وحدة ق٢-(فالمعني بالتعلمظف وظيفة المو (أ) 
)؛١-البيانات (فقواعد المعني بمنسق الوظيفة إلغاء 

التي المعلومات واألدلةوحدة رأ) في -(خ ع باألدلة المعاون المعني وظيفة (ب) 
في وحدةأ) ر-ع (خإعداد المحاضر- المساعد المعني بتجهيز البياناتوظيفةيقابلها إلغاء 

؛الخدمات اللغوية
- (خ ع لمعني بإعداد المحاضر امساعد وظيفة ال) و ٣- (فوظيفة المترجم (ج) 

ووظيفة الموظف )٣- (فالمترجم وظيفة ا إلغاء ميقابلهلتين الوحدة الخدمات اللغوية في رأ) 
؛رأ)-ع (خ إعداد المحاضر -المساعد المعني بتجهيز البيانات 

بالتحقيق في الحاالت الخاصةنيينقتان بالمساعدين المعالوظيفتان المتعل)د(
في كوتالعامل طى وفريق التحقيق جمهورية أفريقيا الوسالعامل في فريق التحقيق في رأ) - (خ ع 
)؛٢- (ف المحقق المعاونوظيفة ا إلغاء ميقابلهلتين الالتابعين لشعبة التحقيق ديفوار

) في وحدة استراتيجيات ٢-(فبالحمايةالمعني معاونالموظف وظيفة ال)(ه
) في وحدة دعم المخاطر ٣-ميدانية (فالمليات ووظيفة الموظف المعني بالعالحماية، 

الثالث المتعلقة بالموظفين المعاونين المعنيين وظائف الاللتين يقابلهما إلغاءالتشغيلية، 
؛رأ)-(خ عاستراتيجيات الحماية ب

التي يقابلها إلغاء مقاضاة) في شعبة ال١- (فني المساعد وظيفة الموظف القانو )و(
).١-(فوكيل االدعاء المساعد المعني باإلجراءات االبتدائية وظيفة 

معني ) ومساعد ٤- جديد (فعلما بالطلب المقدم لتعيين وكيل إدعاء وأحاطت اللجنة -٦٢
. ورأت مقاضاةفي شعبة اللكل منهماثمانية أشهر مدة ) ل٢-(فبدعم اإلجراءات االبتدائية 

لتلبية االحتياجات اإلضافية عن طريق إعادة توزيع ولة ذمواصلة الجهود المباللجنة أنه ينبغي 
بأن ال توافق الجمعية على اللجنة ، ولذلك أوصت ةالعامةالقدرات المتاحة داخل مكتب المدعي

هاتين لبالنسبة ألف يورو ١٦٤,٤بمقدار الميزانية المقترحة جرى بالتالي تخفيض و الوظيفتين،
لوظيفتين.ا

في مكتب المطلوبينالمساعدين اإلداريين المتعلقة بمهام ُتؤدي البأن ت اللجنة وأوص-٦٣
إعادة توزيع عن طريق رأ)-(خ عشهرا ١٦لمدة وقسم المشورة القانونيةةالعامةالمدعي

بمقدار الميزانية المقترحة لي تخفيض جرى بالتاو المعنيين. موظفين أو المهام بين ال/الموظفين و
لوظيفتين.هاتين لألف يورو بالنسبة ٩٧,٢

إعادة التصنيف(د)

وظيفة١١عادة تصنيف المقدمة من مكتب المدعية العامة إلطلبات الاستعرضت اللجنة -٦٤
على أوصت بعدم الموافقةسبق أناإلضافية المتصلة بهذه الوظائف. غير أن اللجنةمهام بسبب ال

لسياسة إعادة التصنيف الحالية.إعادة التصنيف إلى حين إجراء استعراض على نطاق المحكمة
إلحدى عشرة للوظائف األف يورو بالنسبة ٥٨,٧بمقدار الميزانية المقترحة جرى بالتالي تخفيض و 

.أعالهشار إليها الم
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) املساعدة املؤقتة العامةتكلفةمجايل تكلفة (استعادةإ(ه)

الموظفين الموظفين والتكاليف األخرى المتصلة بتكاليف في ضوء المستوى المتاح ل-٦٥
التكاليف بعدم الموافقة على اللجنة أوصت ، البرنامج الرئيسي الثانيفي الحاليةاألنشطة لمواصلة 
جرى بالتالي تخفيض و ". ة العامةالمؤقتالمساعدة ستعادة قدرة إ"المطلوبة من أجل اإلضافية 

المساعدة المؤقتة العامة.في يورو ألف ٦٧٤,١بمقدار نية المقترحة الميزا

باملوظفني ونفقات السفرصلة التكاليف غري املت(و)

ف يورو. والحظت أل٢٩٨,٩قدار بمزادت ميزانية السفر المقترحة لشعبة التحقيقات -٦٦
ت السفر بانتظام السابق لتجاوز نفقااالتجاه تصحيح هو هذه الزيادة القصد من اللجنة أن

والوصول إلى ميزانية سفر قياسية على مدى سنتين. والحظت اللجنة أن هذه خطوة في االتجاه 
عن طريق الصحيح، وشددت في هذا الصدد على ضرورة مضاعفة الجهود الحتواء ميزانية السفر 

وصت المحكمة. وأعلى نطاقممارسةات ووفورات، بما يتماشى مع الالسعي إلى تحقيق كفاء
عام كانت عليه في يبالمستوى الذاللجنة بالموافقة على ميزانية السفر للبرنامج الرئيسي الثاني 

تخفيض توصي اللجنة بلمبلغ اإلضافي المطلوب. وبالتالي، لفي المائة ٥٠تبلغ ، مع زيادة ٢٠١٧
.ألف يورو١٦٤,٩بمقدارلسفرانية از مي

تكنولوجيا املعلومات(ز)

اللجنة استعرضت من هذا التقرير، ٩٣إىل ٨٠ملبني أدناه يف الفقرات من على النحو ا-٦٧
احملكمة على نطاق االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلوماتبتنفيذ تصلة التكاليف امل

وأوصت اللجنة باتخاذ . تكنولوجيا املعلومات واالتصالاألساسية لفضال عن التغيريات يف التكاليف
تكنولوجيا المعلومات األساسي لنهج حذر لتمويل االستراتيجية وإدارة الزيادات في المستوى 

لمحكمة. وباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بتخصيص أغلبية التخفيض في الزيادة في اواالتصال 
ة سم خدمات إدار قلميزانية البرنامج الرئيسي الثالث (لتكنولوجيا المعلومات واالتصالالمطلوبة

إدارةالمعلومات/تكنولوجيا ولكن، تقديرا للفوائد التي اقترحتها المحكمة بشأن ، )المعلومات
يورو) للبرنامج الرئيسي ألف ٤٥أوصت اللجنة أيضا بتخصيص جزء من التخفيض (، المعلومات

.نيالثا

ا للربنامج الرئيسي ال)ح( ثاينامليزانية املوصى 

األصليةالميزانية ألف يورو في١٧٨١يبلغ قدرها تتخفيضابتوصي اللجنة عليه، و -٦٨
الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعهاللجنة وتوصي ثاني.الالرئيسيالمقترحة للبرنامج

.الثانييورو للبرنامج الرئيسي ألف ٩٩١,٨٤٥

قلم المحكمة: الثالثالرئيسيالبرنامج-١٠

املالحظات العامة والتحليل(أ)

ألف يورو لألنشطة اليت ١٧٩,١٧٩قدرها يبلغ الحظت اللجنة أن قلم احملكمة طلب ميزانية -٦٩
ا سي قدرها بلغ اليت ٢٠١٧عام يف املعتمدة ا املبلغ امليزانيةهذيضاهي . و ٢٠١٨يف عام القلم ضطلع 

لق باألداء ئة). وفيما يتعايف امل٣,٣يورو (ألف ٥٤٦,٥٢قدرهابزيادة يبلغ ،يوروألف ٦٣٢,٦٧٦
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ألف يورو، وهو ما ميثل ٧٢٦,٠٧٦مببلغ ٢٠١٧ام توقع لقلم احملكمة يف عقدر اإلنفاق املياملايل، 
والحظت .يوروألف ٦٣٢,٦٧٦قدرها البالغ٢٠١٧يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام ١٠٠,١
ألف يورو ٤٥٣,١٢الزيادة يف املوارد ستبلغ،٢٠١٨قارنة هذا املبلغ بامليزانية املقرتحة لعام مبهاللجنة أن

.)يف املائة٣,٢(
ثابتةائف نشاء وظكل اقرتاح من االقرتاحات املقدمة إلويف هذا السياق، استعرضت اللجنة  -٧٠

مل وافرتاضات امليزانية بء العمع مراعاة عقتة العامة على حدة، ؤ وظائف يف إطار املساعدة املجديدة و 
.٢٠١٨املقرتحة لعام 

والحاجة إلى ،إعادة تنظيم قلم المحكمةمؤخرا فقط من االنتهاء في ضوء ،ورأت اللجنة-٧١
تصنيف العادة إلجديدة أو لوظائف حاجة أنه ليس ثمة ، أركانهالنظام بعد اكتمال هذا أداء انتظار 

في الوقت الحالي.

املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار الوظائف الثابتة(ب)

لمدة ثمانية أشهرثابتة جديدة كمة وظيفة منسق مساعد للشؤون الخارجية طلب قلم المح-٧٢
إعادة الشامل عن "التقرير اإلشارة إلى الموظفين و الحالية من موارد ال. وبعد استعراض ٢- برتبة ف

بالنظر و أوصت اللجنة بعدم الموافقة على هذه الوظيفة. ، )٢٩(تنظيم قلم المحكمة الجنائية الدولية"
الذي تقوم به في هذا الصدد، رقابيالدور واللشعبة العمليات الخارجية ستراتيجيةالمية اهاألإلى

جرى و . حاليةمالئم بالموارد البشكل الزيادة في عبء العمل يمكن استيعاب هأت اللجنة أنر 
.ألف يورو٦٠بمقدارالميزانية المقترحة بالتالي تخفيض 

ملساعدة املؤقتة العامةة يف إطار اباملوارد اجلديدة املطلو (ج)

املساعدة جديدة يف إطار وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل١٣,٧٨نظرت اللجنة يف طلب -٧٣
جنة أنرأت اللالقائمة، الطلبات مع الهياكل مراجعة شامل و استعراض وبعد إجراء املؤقتة العامة. 

بأن اللجنة تلذلك أوصو المساعدة المؤقتة العامة. في إطار فقط وظائف ما يبرر خمسهناك 
ظائف التالية:توافق الجمعية على الو 

شهرا؛١٢ر) لمدة ر - شولي) (خ ع األ(معني بالخدمات اللغوية مساعد (أ)

شهرا؛ ١٢لمدة (جمهورية أفريقيا الوسطى) رأ) - خ ع (مساعدان ميدانيان (ب)

هرا؛ ش١٢لمدة (مالي) رأ) -خ ع مساعد لشؤون األمن المحلي ((ج)

.شهرا١٢رأ) لمدة -(خ ع معني بالتصميم على الموقع الشبكي مساعد (د)

) لفترة ٣-(ففي إطار المساعدة المؤقتة العامة وفيما يتعلق بطلب وظيفة محقق مالي -٧٤
سيتحقق . ونتيجة لذلك، ه الوظيفةثمانية أشهر، أوصت اللجنة بأن ال توافق الجمعية على هذ

المحكمة أن تقدم تقريرا إلى. وطلبت اللجنة ألف يورو٨١,١بلغ ية المطلوبة يتخفيض في الميزان
الطلب في النظر في هذا أن تعيد عن السياسة العامة بشأن ضبط وتجميد األصول المالية وقررت 

.دورة الميزانية المقبلة.

)٢٩(
CBF/27/13P01.
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رأ) -خ ع (سائق أقدم للموافقة على وظائف المقدمةطلبات الإلى لجنة أشارت الو -٧٥
شهرا ١٢لمدة (كوت ديفوار) رأ) -خ ع (وسائقين ،شهرا١٢لمدة (جمهورية أفريقيا الوسطى) 

جرى بالتالي تخفيض و . ظائفلكل منهما. وأوصت اللجنة بأن ال توافق الجمعية على هذه الو 
ألف يورو.٦٣,٣بمقدار الميزانية المقترحة 

قة على وظيفة سائق بالمقر لنقل الشهود المقدم للموافطلبإلى اللجنة أشارت الو -٧٦
رأ). -خ ع (شهرا ١٢لمدة في إطار المساعدة المؤقتة العامة المطلوب مثولهم أمام المحكمة 

بعد إعادة التنظيم، في حدود الموارد إدارة الزيادة في هذه األنشطة، ورأت اللجنة أنه يمكن
جرى بالتالي تخفيض و الطلب، هذاعلىية ت اللجنة بأن ال توافق الجمعالمتاحة. ولذلك، أوص

ألف يورو.٧٢,٩بمقدارالميزانية المقترحة 

٤,١قتة العامة المطلوبة مؤخرا والبالغة في أطار المساعدة المؤ ببقية الوظائف وفيما يتعلق -٧٧
من طلوبة، وهيالموظائف الاللجنة، بناء على طلبها، بأن لغت ب، أُ وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل

قسم خدمات اللغات علق بمترجمين شفويين مستقلين في تت،الرتب األخرى- لخدمات العامة افئة 
السنوات السابقة. مماثلة في وظائف لبت ه طُ لدعم األنشطة القضائية والعمليات الميدانية، وأن

وصي في حين ت. و ظائفهذه الو ات لبرر تقدم مأن وثيقة الميزانية المع القلق والحظت اللجنة 
تحسين إلى قلم المحكمة فإنها تطلب ، ليفي الوقت الحاهذه الوظائفعلى اللجنة بعدم الموافقة 
في دورة الميزانية المقبلة.تها عرض الميزانية وشفافي

املساعدة املؤقتة العامة(د)

على النحو الحالية لمساعدة المؤقتة العامة اظائف و أوصت اللجنة بالموافقة على استمرار -٧٨
المطلوب في الميزانية المقترحة.

إعادة تصنيف الوظائف(ه)

االتصاالتالمعني بمساعد العادة تصنيف وظيفة المقدم إلطلب الاستعرضت اللجنة -٧٩
ر). ولم ر -لمنابر اإللكترونية (خ ع ات امساعد رئيسي معني بتجهيز إلى رأ) - خ ع (لكترونيةاإل

تبرر ٢٠١٦اإللكترونية في عام مجال االتصاالت ي أدخلت على التاتتغيير بأن الاللجنة تقتنع 
حين إجراء لتصنيف الأوصت بأن ال توافق الجمعية على إعادة ، و الوظيفةهذه إعادة تصنيف 

الميزانية جرى بالتالي تخفيض و استعراض على نطاق المحكمة لسياسة إعادة التصنيف الحالية. 
ألف يورو.١٤,٣بمقدار المقترحة 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال(و)

إدارة املعلوماتكنولوجيا املعلومات/هندسة ت- ‘١’
اللجنة علما باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتوحيد تكاليفها يف جمال اإلعالم واالتصال أحاطت -٨٠

ذها وأوصت اللجنة بمواصلة هذه الجهود وتنفي". الواحدةوحتسني إدارة املشاريع وفقا ملبدأ "احملكمة
' وضع أهداف واضحة للفعالية من أجل زيادة تحسين بنية تكنولوجيا المعلومات التي ال ١بهدف '

إعادة تصميم العمليات لالستفادة الكاملة من ‘ ٢’، وة من الناحية التقنية في المحكمةتزال متنوع
موارد الفة كااالستفادة المثلى من  ‘ ٣’، وا تكنولوجيا المعلومات واالتصالالحلول التي توفره

ماليين يورو سنويا.١٠، التي يبلغ مجموعها أكثر من المتاحة لتكنولوجيا المعلومات
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إدارة املعلوماتكنولوجيا املعلومات/تاخلمسية لسرتاتيجية الا‘٢’

زانيةبتخفيض املي٢٠١٦سبتمرب السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/ايف دورت اللجنة أوص-٨١
البالغ ٢٠١٧لعام املوظفني)املتصلة بغريبنود ال(يف قلم احملكمةوجيا املعلومات واالتصالتكنولاملطلوبة ل
ا بألف ٣٠٠مبقدار ٢٠١٧مليون يورو لعام ١,٨قدرها  وخارطة طريقاسرتاتيجيةإىل حني موافا

تعراضاسيف وقت مبكر قبل تقديرات مفصلة للتكاليفمع تكنولوجيا املعلومات واالتصالشاملتني ل
اسرتاتيجيةإىل اللجنة احملكمة قدمت ، ٢٠١٧ويف أيار/مايو . ٢٠١٨لعام مليزانية املقرتحة للمحكمةا

هيكل الستفادة املثلى من افضال عن، املعلومات على نطاق احملكمةتكنولوجيا /املعلوماتإلدارة مخسية 
املعلومات.إدارةو تكنولوجيا املعلومات

بينة متكنولوجيا املعلومات /املعلوماتإلدارة ف االسرتاتيجية اخلمسية أهدااللجنة أنالحظت و -٨٢
٢٠١٨عام باملتعلقة تكاليف ال. غري أن اللجنة الحظت أيضا أن ٢٠١٨يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ة اللجنة املعلومات خدمات إدار رئيس قسم املسجل و التفصيل. وأثناء الدورة، أبلغ هي املعروضة بفقط 
٣٧٠بلغت ٢٠١٧عام يف املعلومات إدارةو تكنولوجيا املعلوماتتنفيذ اسرتاتيجية ليةبأن التكاليف األول

الخمسية االستراتيجية توضيح الجدول الزمني لتنفيذ ت اللجنة إلى المحكمة طلبو . تقريباألف يورو
بينما ، ٢٠٢١-٢٠١٧الفترة فيأن االستراتيجية ستنفذ لمحكمة للي العرض األوّ حيث جاء في 

.٢٠٢٢-٢٠١٨الفترة أنها ستنفذ في إلى أدناه ٢الجدول يشير 

سم خدمات إدارة املعلومات قلتكاليف املتوقعة للرة عامة نظ‘٣’

ملدة مخس لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات شامالااستعراضمل تقدم احملكمة -٨٣
، وقدمت أيضا بيانا قسم خدمات إدارة املعلوماتعة للتكاليف املتوقلولكن قدمت موجزا سنوات

لإلبقاء على القدرة التشغيلية احلالية الالزمة قسم خدمات إدارة املعلومات لتكاليف األساسية لل
ميكن تلخيص املعلومات املقدمة على النحو و .لتكنولوجيا املعاومات/إدارة املعلومات باحملكمة وتطويرها

التايل:

ارة يف استراتيجية إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلومات التابعة لقسم خدمات إدتكال-٢الجدول 
التكاليف األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصالوديناميات ٢٠٢٢-٢٠١٧المعلومات في الفترة 

(بآالف اليورو)
٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢

االستثمارات يف اسرتاتيجية 
ت/إدارة املعلومات نولوجيا املعلوماتك

٥٩٩,٤٠٠٥١٩٤٤١١١٥٢٠١٤٢٦٠٠غري املتكررة غري املتصلة باملوظفني
لقسم خدمات التكاليف األساسية 

تكنولوجيا - إدارة املعلومات 
٨٥١٨٤٠٣,٢٩٦٤٩,٢٩٦٧٢,٢٩٦٨١,٧٩٩٠٥,٢٩املعلومات واالتصال

هذا ملعلومات. ويتوقع تاحة حاليا، ال تتوقع شعبة اخلدمات اإلدارية ومكتب املدعية العامة زيادة يف تكاليف التشغيل األساسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة ابناء  على املعلومات امل٭ 
قسم خدمات إدارة املعلومات فقط.يف ختالف يف تكاليف التشغيل األساسية اجلدول حدوث ا

لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات.االسرتاتيجية اخلمسية، وهي ليست جزءا من املتكررةغري ألف يورو لالستثمارات ٢٢٨,٥مبلغ ٢٠١٧ام تتضمن االسرتاتيجية لع٭٭ 
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نتيجة السرتاتيجية إدارة ةاق احملكمطنظرة عامة للتكاليف والوفورات املتوقعة على ن‘٤’
املعلومات/تكنولوجيا املعلومات 

بتكنولوجيا قا للمعلومات اإلضافية اليت قدمتها احملكمة، بلغ جمموع التكاليف املتصلةووف-٨٤
التكاليف غري املتصلة باملوظفني املوظفني و املتصلة بتكاليف لاعلى نطاق احملكمة (املعلومات واالتصال

تساهم مراكز أخرىيورو. والحظت اللجنة أنيون مل٩,٢ما يقرب من ٢٠١٧) يف عام على حد سواء
ف تكنولوجيا املعلومات واالتصاليف التكلفة اإلمجالية لتكاليقسم خدمات إدارة املعلوماتجبانب 

على نطاق احملكمة يف لأن جمموع ميزانية تكنولوجيا املعلومات واالتصاأيضا حملكمة. والحظت اللجنة با
مات واالتصاالت غري املتكررة مليون يورو (مبا يف ذلك تكاليف تكنولوجيا املعلو ١٠,٣بلغ ٢٠١٧عام 

مليون يورو).١,٠٥اليت بلغ قدرها 
تكررة يف عام املتكاليف غري يورو املتعلق بالمليون ١,٠٥مبلغ وبالنظر إىل أن احملكمة طلبت -٨٥

قد . و يظل ثابتاسعلى نطاق احملكمةجيا املعلومات واالتصال، فإن خط األساس لتكنولو أيضا٢٠١٨
يف عام على نطاق احملكمة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات أن جمموع التكاليف اء الدورة أثناحملكمة ذكرت 
أعاله٢اجلدول من الحظت اللجنة أن من الواضح ولكن )٣٠(٢٠١٧لن يتجاوز مستوى عام ٢٠٢١

ىت إذا اقتصر األمر على اجلزء األساسي من تكاليف قسم خدمات إدارة حأن احلال لن يكون كذلك، 
يا املعلومات واالتصال.جتكنولو بومات املتعلقة املعل
٢,٩إىل يف فرتة اخلمس سنوات طبقا لتقديرات احملكمة ومن املتوقع أن يصل جمموع الوفورات -٨٦

إدارة مركزية غيابيفاحملكمة ت ستنفقها كانإضافية  مليون يورو ١,٢٣عالوة على ، تقريبامليون يورو
.)٣١(تكنولوجيا املعلوماتل

ا لتكنولوجيا املعلومات واالتصال لعام ‘٥’ ٢٠١٨امليزانية املوصى 

األساسية لتكنولوجيا المعلومات الزيادة في التكاليف في التحكم لحاجة إلى بالنظر إلى ا-٨٧
اللجنة بتنفيذ أوصت ، حتى اآلنمحكمةواضحة للوفورات وكفاءات وجود عدم و واالتصال، 
على أساس سنوي، واعتماد نهج حذر لتمويل إدارة المعلومات /المعلوماتتكنولوجيا استراتيجية 

السابقة اللجنة توصيتها تكرر التزامات متعددة السنوات، أي االستراتيجية. وقبل الموافقة على 
في دورتها إدارة المعلومات المعلومات/تكنولوجيا تقدم خطة شاملة الستراتيجية أن ب)٣٢(ةلمحكمل

تكاليف الموظفين فيالوفورات المتوقعة و التكاليف المقدرةكل من صيل  بأن تبين بالتفالثالثين، و 
، فضال عن األرقام على نطاق المحكمة.بالموظفين حسب األبوابصلة والتكاليف غير المت

تنفيذ الميزانية السنوية لمتوسط والمعدل التكاليف غير المتكررة، المقدار مع مراعاة و -٨٨
أوصت خطة للتنفيذ، في حاجة إلى و األولى احلتهامر تزال في ، وأن االستراتيجية الللمحكمة
٤٥٠قدار بم٢٠١٨ض تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمحكمة في عام يخفتاللجنة ب

ألف يورو من البرنامج الرئيسي ٤٥يورو من البرنامج الرئيسي الثالث وألف ٤٠٥ألف يورو (
حتديد أوجه عن طريقملعلومات ادارة إاحلوكمة يف جملسمن خالل م التمويل الالز وفري وميكن تالثاني).

ردا على استفسار من اللجنة، ذكرت احملكمة أن قسم خدمات إدارة املعلومات واحملكمة يستخدمان احلوكمة وجملس )٣٠(
وتقليله حبيث ميكن تنفيذ نظم جديدة دون إضافة نفقات عامة غري ضرورية لمعلومات ملراقبة التنوع التقين التنظيمية لدارة اإل

حتت األضواء، سواء ينبغي أن تظل سنويا املوظفني الالزمة املوظفني ومن غري من أن املوارد كما ذكرت ،  ةاألساسيبنية إىل ال
فضت مع  مرور الزمن.خنأو اكما هيبقيت  

)٣١(
ICC-ASP/16/10.،١٦- ١٤الفقرات ، املرفق التاسع.

)٣٢(
ICC-ASP/16/5 ٨٤، الفقرة .
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رتيبإعادة ت، ومن خالل تكنولوجيا املعلومات واالتصاللخط األساس والكفاءة بني تكاليف وفوراتال
على مدى مخس سنوات.سرتاتيجية االدون املساس بتنفيذ،األولويات

وماتكنولوجيا املعلتدال األصول الثابتة لباست‘٦’

الواردة تكنولوجيا املعلومات واالتصال الحظت اللجنة أنه من غري الواضح ما إذا كانت تكاليف -٨٩
واملتعلقة "االستثمارات الرأمسالية" املعنون ٢٠١٨لعام املقرتحة ميزانية الربناجمية لليف املرفق الثاين عشر

يف مشمولة ) ٢٠٢١-٢٠١٩يورو بني ألف ٦٠٠()٣٣(ة التحتية االفرتاضية والتخزينستبدال البنيبا
. وباإلضافة إىل ذلك، وإىل أي حدالتكاليف املتوقعة السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات

الستبدال يورو ألف١٥٠(ثابتة الصول األخطة استبدال تكاليف اضافية يف الحظت اللجنة أن هناك 
ملؤمترات) غري اقاعات احملكمة وقاعات بزة السمعية البصرية األجهمعدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال و 

إدارة املعلومات/اسرتاتيجية تكنولوجيا تكنولوجيا املعلومات وتكاليف األساسية لتكاليف المدرجة يف 
.)٣٤(املعلومات

تكنولوجيا ولذلك طلبت اللجنة إلى المحكمة أن توضح العالقة بين استراتيجية -٩٠
في األصول الثابتة المحكمة وخطة استبدال نطاقالخمسية على معلوماتإدارة الالمعلومات/

دورتها الثالثين. وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تدرج المحكمة تكاليف استبدال النظم 
، وتدرج تكاليفواالستبدالة لتكنولوجيا المعلومات واالتصالالمتقادمة في ميزانيتها األساسي

األصول الثابتة.(األجهزة والبرمجيات) في خطة استبدالامكن تجنبهيتي الالستبدال النظم ا

٢٠١٩التمويل املتعدد السنوات اعتبارا من عام ‘٧’

راد اليت ييف الكفاءة لمكاسب لأهداف واضحة وإىل املاليةإىل الشفافيةاالفتقار حاليويف ضوء ا-٩١
تكنولوجيا الء اهتمام خاص لتنفيذ اسرتاتيجية االستثمارات املقررة، قررت اللجنة إيمن خالل حتقيقها 
إعداد امليزانية أن تعاجل حلني من احملكمة اللجنة تتوقع املعلومات يف األجل املتوسط. و إدارة/املعلومات

إدارة /املعلوماتتكنولوجيا ربط اسرتاتيجية أن تو ،وجه الضعف اليت مت حتديدهاأ٢٠١٩جمية لعام ناالرب 
منصةهو السرتاتيجية، و لالرئيسيلمكون متأنية لبدراسة وأن تقوم اضحة للوفورات،و بأهداف املعلومات 

العمل القضائي.سري

انموذجفصاعدا ٢٠١٩من ميزانية عام ولذلك، أوصت اللجنة بأن تطبق المحكمة-٩٢
نقلسمح بويروعتكاليف ثابتة للمشيتضمن إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلوماتتمويل تكاليف ل

تحقيق لو . )٣٥(المشروعتأخر تنفيذ إذا السنة المالية التاليةإلىروعللمشموال غير المستخدمةاأل
إدارة المعلومات /تكنولوجيا المعلوماتاستراتيجية أن يخضع تنفيذ هذه الغاية، أوصت اللجنة ب

موال غير ألنقل اعلى من أجل الحصول على موافقة الجمعية قدم إلى اللجنة سنويايمرحلي اتقرير ل
.وتحديد األموال المعدلة المتاحةسنة التالية إلى الجارية المستخدمة من السنة ال

)٣٣(
ICC-ASP/16/10..املرفق الثاين عشر ،

)٣٤(
ICC-ASP/16/26.

ا يف الفرتة )٣٥( - ٢٠١١استخدم هذا النموذج سابقا عندما وضعت احملكمة املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ونفذ
لد ال(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦...الدورة اخلامسة عشرة...لوثائق الرمسيةابيل املثال،انظر، على س. ٢٠١٥ ، ثاين، ا
.٢٨الفقرة ، ١-اجلزء باء
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المتعددة السنوات، الواسعة تنفيذ المشاريع في ضوء التعقيدات التي ينطوي عليها و -٩٣
إدارة المعلومات ضمانات للتجاوزات حوكمة أوصت اللجنة كذلك بأن توفر المحكمة ومجلس 

استيعابها ، التي ينبغي إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلوماتتنفيذ استراتيجية تكلفة في المحتملة 
.الميزانية السنوية للمحكمةفي 

قسم الضحايا والشهود(ز)

البند املتعلق بنفقات التشغيل يف تنفيذ ٢٠١٧يف عام املتوقع النقص أحاطت اللجنة علما ب-٩٤
ألف يورو.١٥٤,٣٢ابع لشعبة العمليات اخلارجية البالغ قدره العامة بقسم الضحايا والشهود الت

التكاليف املقدرة حلماية أنبغت احملكمة اللجنةد االستفسار عن أسباب هذا النقص، أبلنوع-٩٥
مليون ٣,٧، و٢٠١٥مليون يورو يف عام ٢,٢وماليني يورو  ٣بلغت فعال املستخدمة املبالغ و الشهود 

ها ماستخدامليون يورو من املتوقع ١,٥مليون يورو و ٣,٧و،٢٠١٦و يف عام مليون يور ٢,٤ويورو 
هلؤالء الشهود.قدراملاملطلوب محايتهم عن العدد لشهود الفعلي لعدد الاختالف ، بسبب ٢٠١٧يف عام 

احتياجات على أساس عد ميزانيته يدمات، اخلوأقرت اللجنة بأن قلم احملكمة، بوصفه مقدم -٩٦
.الفعليةقدم الدعم على أساس الطلبات يو ،ةالعامةيمكتب املدع

وفي حين مليون يورو. ٢,٩قدرها البالغ٢٠١٨اللجنة علما بامليزانية املقرتحة لعام أحاطت و -٩٧
في ،فإنها توصيالمحكمة، متطلبات أساسي من متطلبتماما أن حماية الشهود اللجنة تدرك 
.٢٠١٨مليون يورو من ميزانية عام غ قدره يبلبتخفيض ،لنفقاتالنمط السابق لضوء 

ةاملساعدة القانوني(ح)

استعرضت اللجنة احتياجات أدناه، ١٨٧إلى ١٨٣في الفقرات من كما هو مبين -٩٨
وأوصت بتخفيض الميزانية المقترحة للمساعدة القانونية في ٢٠١٨المساعدة القانونية لعام 

يورو.ف أل٣٤٠البرنامج الرئيسي الثالث بمقدار 

ا للربنامج الرئيسي الثالث(ط) امليزانية املوصى 

األصليةالميزانية ألف يورو في٠٣٦,٦٢يبلغ قدرها تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -٩٩
الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعهاللجنة وتوصي ثالث.الالرئيسيالمقترحة للبرنامج

.الثالثئيسي يورو للبرنامج الر ألف ١٤٢,٥٧٧

لبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطرافا-١١

املالحظات العامة والتحليل(أ)

، مما ألف يورو٧١٨,٢٢ما جمموعه٢٠١٨رابع لعامالامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ -١٠٠
البالغ ٢٠١٧لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٣,٨يورو (أو ألف٩٩,٤يبلغ قدرها زيادة ميثل 

يورو.ألف٦١٨,٨٢قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد ،اللجنة حجم العمل املتوقع لألمانةتاستعرضو -١٠١

يف عشرة للجمعيةبعةلعقد الدورة الساالالزمة ، مبا يف ذلك التدابري هذه املتطلباتاملالية املطلوبة لتلبية 
.يالها
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. ٢- فوظائف املساعدة املؤقتة العامة برتبة وظيفتني من عادت والحظت اللجنة أن األمانة أ-١٠٢
إدارة خدمات قسم رأ) نقلت من األمانة إىل -والحظت اللجنة أيضا أن وظيفة واحدة (من الرتبة خ ع 

، مثل صيانة موقعها ةاملطلوبة لألماندمات تكنولوجيا املعلوماتدمي خقاملبادرة بتمقابل املعلومات 
.املختلفةااللكرتوين الداخلي ومواقعها االلكرتونية اخلارجية 

ة التصنيف السلبية دوباالضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما بالطلب المقدم إلعا-١٠٣
رأ). وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على إعادة - رر) إلى الرتبة (ج ع-(ج عة بالرتمنلوظيفة 

التصنيف.

ا للربنامج الرئيسي الرابع(ب) امليزانية املوصى 

٢٠١٨ميزانية البرنامج الرئيسي الرابع لعام بالموافقة على وعليه، توصي اللجنة الجمعية -١٠٤
.يوروألف٧١٨,٢٢مجموعه يبلغ ما ب

البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-١٢

املالحظات العامة والتحليل(أ)

يورو،ألف ٤٩٨,٥١ما جمموعه ٢٠١٨لعام امس ة املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامليزانيتبلغ -١٠٥
البالغ قدرها٢٠١٧لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٣,٠(ألف يورو٤٣,٦بلغ زيادة تميثلمما 

يورو.ألف ٤٥٤,٩١
والتصحيحية ملقر احملكمة يف الصيانة الوقائيةوفر والحظت اللجنة أن هذا الربنامج الرئيسي ي-١٠٦

آذار/ مارس ٣١إىل Courtysمع شركةعقد احلايل الحظت اللجنة أيضا أن احملكمة مددت الالهاي. و 
الشركة ىلتتو . ومن املتوقع أنالختيار شركة جديدة للصيانةتنافسيةحاليا مناقصة كهنا، وأن ٢٠١٨

هي تقدير يستند يف السنة يف املائة ٣قدرهاالبالغ. والزيادة ٢٠١٨أبريل /نيسان١يف امهامهةديداجل
إىل الزيادة السائدة يف الرقم القياسي ألسعار عقود اخلدمات يف هولندا. وسيخضع السعر النهائي لنتيجة 

التنافسية اجلارية.املناقصة 

ا للربنامج الرئيسي اخلامس(ب) امليزانية املوصى 

للبرنامج الرئيسي المطلوباإلجمالي لمبلغ على االجمعية بأن توافق وعليه، توصي اللجنة -١٠٧
.ألف يورو٤٩٨,٥١لغ قدره االبالخامس

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا-١٣

املالحظات العامة والتحليل(أ)

٧٤١,٥٢رها قديبلغ طلبت ميزانية اللجنة أن أمانة الصندوق االستئماين للضحايا الحظت -١٠٨
١٧٤,٥٢البالغ قدرها ٢٠١٧. وباملقارنة مع امليزانية املعتمدة لعام ٢٠١٨يف عام تها ألنشطيوروألف 

. )يف املائة٢٦,١ألف يورو (٥٦٧هذه امليزانية زيادة يبلغ قدرها ثل ألف يورو، مت
اضات امليزانية افرت هي نفس يف الواقع ٢٠١٨والحظت اللجنة أن افرتاضات امليزانية لعام -١٠٩

التطورات يف جرب مع بعض التعديالت النامجة عن عملية إعادة التصنيف اجلارية و ٢٠١٧املقرتحة لعام 
ال عملية التعيني تتم بالفعل أي عمليات جلرب األضرار وأن وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أنه مل األضرار.  

ا ترى أنه ينبغي جارية، تزال  إضافية.يتعلق مبوارد طلب ألي وجود مربرات كافيةفإ
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تنفيذ الربنامج الرئيسي السادس يف السنة املالية النقص يف وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة -١١٠
هذا الربنامج الرئيسي.يف عبء العمل لإىل مؤشرات املستمر فضال عن االفتقار قبل ذلك،و ٢٠١٧
معلومات أكثر موافاتها بلدسة والعشرين وكررت اللجنة طلبها الذي قدمته في دورتها السا-١١١

بمجرد ، األضرارتفصيال عن التكاليف اإلدارية والتشغيلية الناجمة عن تنفيذ عمليات جبر
قة وقررت السابكررت اللجنة توصيتها رسمية،  تحديدها. ونظرا لعدم تقديم هذه المعلومات بصفة 

التقرير في دورتهاإلى حين استعراض بالكامللصندوق المقترج للهيكل اتأجيل النظر في تنفيذ 
الثالثين.

حتويل الوظائف(ب) 

زيادة ما يربر ذلك مثل الللوظائف دون وجود رأت اللجنة أنه ال ميكن املوافقة على أي حتويل -١١٢
لتحويل. احملددة لعايري ، وشريطة استيفاء املجرب األضرارمرحلة يف عمل اليف عبء الكبرية 
الهاي. وبعد في) ٢-(فمعاونمدير إداريوظيفة نة في طلب تحويل نظرت اللجو -١١٣

لجمعية بأن توافق اتطبيق معايير التحويل ومراعاة اآلثار المترتبة على عبء العمل، أوصت اللجنة
بدال من التحويل.٢٠١٨عام في العامة مؤقتة المساعدة في إطار الهذه الوظيفة إدراج على 
) في الهاي. وأشارت ٢-(فوظيفة معاون معني بالبرامج تحويل ب طلاللجنة الحظت و -١١٤

لوظيفة في اهاللجنة إلى توصيتها الصادرة عن دورتها السابعة والعشرين بأن توافق الجمعية على هذ
في الهيكل الجديدحين اكتساب مزيد من الخبرة المساعدة المؤقتة العامة دون تمويل إلى إطار

تلبية االحتياجات عن طريق إعادة التوزيع. ورأت اللجنة أنه ليس الممكن وتحديد ما إذا كان من 
لمدة لمؤقتة العامة ايها في إطار المساعدة هناك ما يبرر تحويل هذه الوظيفة وأوصت بالموافقة عل

لف يورو.أ١٥وجرى بالتالي تخفيض الميزانية المقترحة بمقدار تسعة أشهر. 
ا السادسة والعشرين تبأشارت اللجنة إىل أنه طُلو -١١٥ عاونني معنيني ملوظائف سبع يف دور

،وبانغي،وأبيدجان،وكمباال،)٢ومجهورية الكونغو الدميقراطية (،) يف بونيا٢-(ف بالربامج يف امليدان 
شطة ك الرصد والتقييم املناسبني لألنمبا يف ذل، لتنفيذ الوالية املتعلقة جبرب األضرار واملساعدةونريويب

هذه الوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة باملوافقة على اجلمعية وصت أاللجنة ن وأملراقبة املالية، وا
أشهر عتوزيالالزمة لوأتاحت بذلك املرونة ، يورو٢٥٠٣١٢ا يبلغ قدره إمجاليلغا واعتمدت لذلك مب

املستقبل. عتماد يفاالقررت مواصلة النظر يف هذا من هذه الوظائف، كما العمل على كل وظيفة
في ) ٢- (ف عاونين ميدانيين موظيفتين من هذه الوظائف إلى اللجنة طلب تحويل الحظت و 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. ورأت اللجنة أنه لم يثبت بما فيه الكفاية أن معايير التحويل قد 
تة العامة قؤ ساعدة الماتين الوظيفتين في إطار المأوصت بأن توافق الجمعية على هلذلك استوفيت و 

.املمدة اثني عشر شهرا لكل منه

املساعدة املؤقتة العامة(ج)

المساعدة المؤقتة العامة في إطار معاونين معنيين بالبرامج ةثالثإدراج ت اللجنة الحظ-١١٦
بالموافقةت اللجنة وأوص.٢٠١٨ميزانية عام في موارد ملهطلب تلم وأنه بدون تمويل ) ٢- (ف

دون تمويل.ائف بظالو ذه على ه
). وكررت ة، متكرر ٣-(ف التوعيةجمع التبرعات و معني بوظف ماللجنة طلب الحظت و -١١٧

ب موارد اذتجاالوعي و إذكاءي ضوء النتائج التي تحققت في لوظائف فوصيتها بتقييم االلجنة ت
احلاجة إىل أيضا أشار لكنه مجع التربعات، يف جمال الصندوق بالعمل الذي قام به . وأقرت اللجنة إضافية
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ايل يف التخطيط املايل املستقبلي للصندوق للحد من املمفهوم االكتفاء الذايت إلدخال ل يإىل إجياد سب
لدول األطراف.االشرتاكات املقررة لتأثري علىال

لمدة تسعة في إطار المساعدة المؤقتة العامةجديدموظف قانونيطلبوالحظت اللجنة -١١٨
. وبناء على القائمة للصندوقمواردبالبأن تقدم المحكمة هذه الخدمة توأوص) ٣-(فأشهر 

تخفيض الميزانية وجرى بالتالي على هذا الطلب،بأن ال توافق الجمعية ذلك، أوصت اللجنة 
لف يورو.أ٩١,٢المقترحة بمقدار 

ورأت اللجنة رأ) في الهاي.- مساعد إداري (خ ع لمتكرر الطلب الاللجنة الحظت و -١١٩
ه الوظيفة، وجرى على هذبأن ال توافق الجمعية توأوصه ال توجد مبررات كافية لهذه  الوظيفة أن

ألف يورو.٧٢,٩بالتالي تخفيض الميزانية المقترحة بمقدار
األنشطة ونظرا النخفاض معدل تنفيذ البرنامج الرئيسي السادس والحاجة إلى تبسيط -١٢٠

ألف ٦٠,٩إضافي في ميزانية المساعدة المؤقتة العامة يبلغ لجنة بتخفيض بطريقة مرنة، أوصت ال
يورو.

ا للربنامج الرئيسي السادس(د) امليزانية املوصى 

المقترحةالميزانيةيورو فيألف٢٠٠,٠بتخفيضات يبلغ مجموعها وعليه، توصي اللجنة -١٢١
٥٤١,٥٢الي بالموافقة على ما مجموعهوتوصي الجمعية بالت.الرئيسي السادساألصلية للبرنامج

.السادسالرئيسييورو للبرنامجألف 

أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا(ه)

إدارة مشاريع وأنشطة جملس عناملقدم إىل مجعية الدول األطراف نظرت اللجنة يف "التقرير -١٢٢
)٣٦("٢٠١٧حزيران/ يونيه ٣٠إىل ٢٠١٦وليه متوز/ي١لفرتة من خالل االصندوق االستئماين للضحايا 

أنشطة الصندوق والتحديات بشأن الصندوقجملس إدارة من رئيسة إعالمية طواستمعت أيضا إىل إحا
عن دثةيقدم معلومات حمكما بواليته  صل اليت يواجهها. ويقدم التقرير موجزا ألنشطة الصندوق فيما يت

الوضع املايل للصندوق.
املتعلق برناجمه حاليا تنفيذ واصل الصندوق ياملساعدة، املتعلقة بالصندوق والية يف إطارو -١٢٣

/مايو يف مشال أوغندا. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، انتهت مجيع املشاريع وأغلقت يف أيارباملساعدة 
مفتوحة يف ةمناقصالصندوق طرحيف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ساعدة . وملواصلة برنامج امل٢٠١٧

عد االنتهاء من عملية الشراء.ب،٢٠١٧يف عام للمساعدة بدأ تنفيذ برنامج جديدسيو ،٢٠١٦عام 
الرمزي األضرار جرب تنفيذل، وافقت احملكمة على مشروع خطة جرب األضرارةوفيما يتعلق بوالي-١٢٤

، كاتانغا. ويف قضية ية الشراءتنفيذ عملحالياجاريو ، لوبانغاقضية يف على اخلدماتالقائمواجلماعي 
تنفيذلالصندوق بتقدمي مشروع خطة كلفت و ٢٠١٧ارس ميف آذار/األضرار أصدرت احملكمة أمرا جبرب 

جرب رحلة سابقة مل. وقدم الصندوق أيضا تعليقات ٢٠١٧متوز/يوليه ٢٥موعد أقصاه يف جرب األضرار
.املهديمببا و قضييتيف األضرار 

)٣٦(
ICC-ASP/16/14.
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ألموالالتربعات ومجع ا(و)

اخلاضعة للضرائب يف غري من التربعات واملنح لموارد لأن القيمة اإلمجالية علما باللجنة أحاطت -١٢٥
.يورو تقريبامليون ١٢,٧بلغ تاملتاحة يف احلسابات املصرفية للصندوق للضحاياصندوق االستئماينال

. غري أن ندوق املتعلقة باملساعدةالصتنفيذ والية يف تربعاتوالحظت اللجنة األمهية احلامسة لل-١٢٦
أن هناك بالفعل بعض العقبات القانونية ردا على استفسار من اللجنة، للصندوق أكد، املدير التنفيذي

.يف عدد من البلدانالتربعات وصول الصندوق إىل اليت تعرقل
وعدم للجمعيةةتابعهيئة فرعية الصندوقكون أن الصعوبة تنشأ عن  املدير التنفيذيوأوضح-١٢٧
كبرية من حيث حتقيق التآزر وجتنب يؤدي ذلك إىل فوائد  حملكمة. و اعن ستقلة شخصية قانونية مبمتتعه 

من ،باجلهات املاحنةاتصال الصندوق أيضا على ؤثر يه االزدواجية يف التكاليف التشغيلية. غري أن
بوصفها الصندوق جزءا من احملكمة عترب القطاعني العام واخلاص على السواء. ومبوجب الرتتيبات احلالية، ي

م صم خبمن القطاع اخلاص يسمح تلقائيا للجهات املاحنة ال و ،منظمة دولية الضرائب. والمن تربعا
قني سو على الأيضا ينطبق ولكن - لواليات املتحدة يف اواسعة النطاقالسوق اخلريية اليقتصر ذلك على 
.للصندوقكثريايءسمما ي-األوروبية واآلسيوية

ما ، كلف الصندوق االستئماين بنوعني من البحوث٢٠١٤يف عام و -١٢٨ شركة قانونية ، قامت 
:على أساس طوعي، بشأن خيارينالواليات املتحدةب

إنشاء مؤسسة "أصدقاء الصندوق االستئماين للضحايا" يف الواليات املتحدة للحصول (أ)
للخصم من الضرائب؛ تربعات قابلة بتلقي صندوق للح يسمسالذي ٣(ج) ٥٠١املركز ما يسمىعلى

بتلقي التربعات ٣(ج) ٥٠١مبركز تتمتع شركات إدارة األموال اليت إحدى تكليف (ب) 
.بأجر)اتفاق (لقابلة للخصم من الضرائب نيابة عن الصندوق ا

. ه وعيوبهمزايال منهماأن لكال اخليارين قابالن لالستمرار، و وأوضح املدير التنفيذي أن ك-١٢٩
ات عالقالجتنب سيمكن من خالله ألنه هو األسرع، وجد الصندوق أن اخليار (ب) باملوازنة بني البديلنيو 

وتكاليف ،بدء التشغيلاملتكبدة لتكاليف المعقدة مع جملس إدارة الصندوق، و اإلدارية اليت قد تكون 
لخيار (ب) ألنه القيام مبزيد من البحث للموظفني. ولذلك، اختار الصندوقاملتاح لوقت ال، و تشغيلال

مجع يف جمال بري استشاري خب٢٠١٥يف عام استعان الصندوق يبدو األقل تعقيدا واألكثر كفاءة. و 
ا. ونتيجة لذلك، ني شركات إدارة األعمال باحة ستكشاف اخليارات املتالالتربعات  وتقدمي املشورة بشأ

ا على تقدمي اخلدمات وبأجر أقل، فضال عن قونة أكثر مر وقع اختيار الصندوق على شركة  يف كل من در
األوروبية.الواليات املتحدة واألسواق أسواق
الستكشاف االستئماني للضحايا وأحاطت اللجنة علما بالجهود التي يبذلها الصندوق-١٣٠

في دعت الصندوق إلى تقديم تقرير مرحليالسبل الممكنة لتوسيع قاعدة الجهات المانحة و 
بشأن ملء الوظائف الشاغرة والجهود ٢٠١٨في نيسان/أبريل التي ستعقد الثالثين ادورته

.دور الصندوق وقدرته على جمع األموالة بيالتوعالمبذولة لزيادة 

الدولة المضيفةمنالقرض- الدائمة: مشروع المباني٢- البرنامج الرئيسي السابع-١٤

املالحظات العامة والتحليل(أ)

الدولة املضيفة املقدم من عرض العلى ٢٠٠٨يف عام وافقتأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية -١٣١
عاما بسعر ٣٠مليون يورو تسدد على مدى ٢٠٠مببلغ يصل إىل باين الدائمة للحصول على قرض للم

-السابع نامج الرئيسيالرب . وأشارت اللجنة أيضا إىل أن اآلثار املالية املرتتبة على يف املائة٢,٥يبلغفائدة
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ا اخعلى الدول األطراف اليت فقطتنطبق ٢ اليت مل تسدد واحدة أو ةدفعتارت عدم تسديد اشرتاكا
ا دفعة .بالكاملواحدة اشرتاكا

ألف ٥٨٥,٢٣ما جمموعه ٢٠١٨لعام ٢-وتبلغ امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع-١٣٢
امليزانية ب. وباملقارنة ٢٠٠٨عام وط القرض من الدولة املضيفة املتفق عليها يف عكس هذا املبلغ شر وي، يورو

ألف ٥٩٧,٩قدرها يبلغ زيادة هذا املبلغ يورو، ميثل ألف ٩٨٧,٣٢قدرها البالغ٢٠١٧املعتمدة لعام 
يف املائة).٢٠يورو (
يف املضيفة املستحقة للدولة األقساط التزام قانوين بتسديد أن على احملكمة وأشارت اللجنة إىل -١٣٣

وتحث اللجنة الدول األطراف التي ينبغي أن تشارك . فرباير من كل عامشباط/اليوم األول من شهر 
المستحقة للقرض من الدولة المضيفة على تسديد اشتراكاتها بالكامل في في تسديد األقساط 

كمة إلى أموالها  التشغيلية لتغطية لجوء المحال يتجاوز نهاية شهر يناير من كل عام، منعا من موعد 
هذه المدفوعات.

ا للربنامج الرئيسي اامليزانية(ب) ٢-لسابعاملوصى 

يورو للبرنامجألف ٥٨٥,٢٣مجموعه بأن توافق الجمعية على مااللجنةوعليه، توصي-١٣٤
.٢- السابعالرئيسي

آلية الرقابة المستقلة: ٥-الرئيسي السابعالبرنامج-١٥

املالحظات العامة والتحليل(أ)

يورو، ألف ٥٥٤,٥ما جمموعه ٢٠١٨لعام ٥-السابعامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ -١٣٥
البالغ ٢٠١٧لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٧,٧يورو (ألف٣٩,٧يبلغ قدرها زيادة مما ميثل 
يورو.ألف٥١٤,٨قدرها 
كان الذيالمبلغنفسهوالمبلغ المطلوب للخبراء االستشارييناللجنة أن والحظت -١٣٦

اآلنآلية المراقبة المستقلة لديهاأنإلىوبالنظر. ألف يورو٤٠وهوالماضي،مطلوبا في العام
٢٠بمبلغاالستشاريينللخبراءالمخصصةالميزانيةبتخفيضاللجنةأوصتكاملة،بشريةموارد
وبقدر اإلمكان، الموارد الداخلية للوفاء باحتياجاتها.االقتضاءتستخدم، حسبوأنيورو،ألف

ا للربنامج الرئيسي اامليزانية(ب) ٥-لسابعاملوصى 

ألف يورو، وتوصي بالتالي ٢٠المبلغ المطلوب بمقدار تخفيض باللجنةوعليه، توصي-١٣٧
.٥-السابعالرئيسينامجيورو للبر ألف ٥٣٤,٥مجموعه مابأن توافق الجمعية على

الداخلية المراجعةمكتب: ٦-الرئيسي السابعالبرنامج-١٦

املالحظات العامة والتحليل(أ)

يورو، ألف ٧٠٧,٣ما جمموعه ٢٠١٨لعام ٦-السابعامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ -١٣٨
البالغ ٢٠١٧لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة بة) املائيف١,٩يورو (ألف١٣,١يبلغ قدرها زيادة مما ميثل 
يورو.ألف٦٩٤,٢قدرها 
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اليت ينبغي تكاليف التقييم اخلارجي جلودة املكتب، أن الزيادة ترجع أساسا إىل الحظت اللجنة و -١٣٩
رو.ألف يو ٢٠القيام به مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات، بتكلفة متوقعة تبلغ وفقا ملعايري املراجعة 

ا للربنامج الرئيسي اامليزانية(ب) .٦-لسابعاملوصى 

يورو للبرنامجألف ٧٠٧,٣مجموعه بأن توافق الجمعية على مااللجنةتوصيوعليه، -١٤٠
.٦- السابعالرئيسي

المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية- باء
تسديد االشتراكات حالة- ١

من حيث:)الثايناملرفق(٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥الشرتاكات يفاحالةاللجنةاستعرضت-١٤١
يورو؛ألف ٦٠٠١٤١البالغ قدرها ٢٠١٧االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام (أ) 

ألف ٩٨٧,٣٢غ قدرها البالاين الدائمة باملتعلق باملاملستحقة على القرض ألقساط ا(ب)
.يورو

،يف امليزانية العادية للمحكمةأن تساهم الدول األطراف على مجيع أنه يتعنيوأشارت اللجنة -١٤٢
الدول األطراف اليت اختارت عدم تسديد أن تقوم وصندوق الطوارئ، و ،ق رأس املال العاملوصندو 

املقدم من يها يف القرض املستحقة علبدفع األقساط ملباين الدائمة للمحكمة "دفعة واحدة" حصتها يف ا
ة.املضيفالدولة 

امليزانية العادية:(أ)

يف املائة) من االشرتاكات املقررة ١٣,٩٢يورو (ألف ٧٠٦,٧٥١٩الحظت اللجنة أن-١٤٣
وبلغت يورو غري مسددة حىت اآلن. ألف٦٠٠١٤١البالغ قدرها ٢٠١٧عام املعتمدة لالعاديةميزانيةلل

ورو.يألف٤٣٥,٣١٣االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة

:ندوق الطوارئص(ب)

٣٨٤٥ن السنوات السابقة علتجديد موارد صندوق الطوارئ بلغت االشرتاكات غري املسددة -١٤٤
يورو.

:لمباين الدائمةضيفة لاملالدولة من القرض املقدم(ج)

تكاليف يفحصتها بني تسديدكل دولة طرف أن ختتار جيوز لكان أنه  إىل اللجنة أشارت -١٤٥
لتغطية هذه من الدولة املضيفةاملقدم قرض تسديد اليف ة أو املشاركة املباين الدائمة دفعة واحددتشيي

يف أو جزئيا الكامل باملباين الدائمة دفعة واحدةتشييدصتها يف دولة طرف ح٦٢وسددت . التكاليف
األجل احملدد.

املقدم من الدولة املضيفة لقرض لاملستحقة األقساطبلغت ، ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يف و -١٤٦
والحظت ). ٢٠١٧يورو لعامألف٤٦٢,٦يورو عن السنة املاضية وألف ٩٥(يورو ألف٥٥٧,٦

ا سدد مل تاطرفةدول٣٢أناللجنة مع القلق . وملا كان على القرض من الدولة املضيفةيف اشرتاكا
اضطرت فرباير من كل عام، شباط/ن شهر بالكامل يف اليوم األول ماألقساطبدفع احملكمة التزام قانوين 
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األطراف. على تلك الدولاملستحقة األقساطتشغيل لتغطية مدفوعات الموال أاستخدام احملكمة إىل 
احملكمة. يف عمل التعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية الالزمة لسري أدى ذلك إىل و 

مبا يف ذلك ،٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يف ةجمموع االشرتاكات غري املسددبذلك وبلغ -١٤٧
املقدم من الدولةقرض العلى ألقساط املستحقة واامليزانية العادية وصندوق الطوارئاالشرتاكات يف

الوقت يفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد. ألف يورو٦١٠٣٣،املضيفة
خطريبشكل إىل اإلخالل تعلقة بتسديد االشرتاكات امللتزامات وفاء باالدد. وقد يؤدي عدم الاحمل

اية العام، العدم إذا استمر وقد تضطر احملكمة، محكمة. ة للاليوميباألعمال  إىل اللجوء إىل تسديد حىت 
.)٣٧(السيولةيفالنقصملواجهةافيا كرصيد الصندوق  ، وقد ال يكون صندوق رأس املال العامل

من أجل في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد األطراف اللجنة جميع الدولتوحث-١٤٨
من النظام المالي والقواعد٦- ٥قاعدة ، وفقا للطوال العاملمحكمة في اكافية أموال  وجود ضمان 
مرة كاملبالهااشتراكاتالتي لم تسدد األطرافإخطار الدولحكمة مالإلى اللجنة وطلبت. المالية
بالتزامها ٢٠١٧كانون األول/ديسمبر في  التي ستعقد للجمعية رةعشادسةسالدورة قبل الأخرى 
رئيس الجمعية تناول يبأنالسابقةتوصيتهاإلىاللجنةأشارتذلك،علىوعالوة. بالدفع

كلما للمحكمةمسددةغيرستحقاتمعليها مع الدول التي هذه المسألة المحكمةبالمسؤولونو 
.لقاءات ثنائية معهاكانت لديهم 

رئيس مجعية الدول أحاط ،٢٠١٧سبتمرب أيلول/٢١رسالة مؤرخة والحظت اللجنة أنه مبوجب -١٤٩
املعنية على الة االشرتاكات يف ميزانية احملكمة وحث مجيع الدول األطرافالدول املعنية علما حباألطراف 

اختاذ حث تلك الدول على ، كماللمحكمةاملوارد املالية الالزمةفري املقررة من أجل تو ااشرتاكاسديدت
من نظام روما ١١٢من املادة ٨لفقرة مجيع اخلطوات الالزمة لتجنب فقدان حقها يف التصويت وفقا ل

األساسي.

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ٢

اعنمتأخرة طرفا دولة ١٣أنالحظت اللجنة-١٥٠ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يفتسديد اشرتاكا
ا أصبح أمانةأناللجنةوالحظت.)٣٨(١١٢من املادة ٨للتصويت وفقا للفقرة مؤهلةغريت بالتايل وأ

تطبيقلتجنبتسديدهالذي يلزم األدىناحلدب٢٠١٧متوز/يوليه١٠يفاألطراف الدولأَبلغتمعية اجل
.التصويتيفقاحلباإلجراء املعمول به لعدم فقدانو األساسيرومانظاممن١١٢املادةمن٨الفقرة
معاحساباتهتسويةمتأخرات بالتي عليهااألطرافالدولجميعتقوم بأناللجنةوأوصت-١٥١

التي عليها األطرافالدولإخطار األمانةإلى اللجنة وطلبت. ممكنوقتأقربفيالمحكمة
ما تأكيد علىالمع ،التزامها بالدفعبعشرة للجمعيةسادسةالدورةالانعقاد قبلمرة أخرىاتمتأخر 

.ستقرار المالي للمحكمةلالو لميزانيةالشتراكاتها من أهمية ل

٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء المالي حتى - ٣

يونيه/حزيران٣٠حىتميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقرير"اللجنةعلىمعروضاكان-١٥٢
أناللجنةوالحظت. ٢٠١٧ديسمرب/األولكانون٣١حىتاألداءتوقعاتعنفضال،)٣٩("٢٠١٧

.١٦٧انظر الفقرة )٣٧(
ا من نظام روما األساسي، "١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة )٣٨( ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
ملالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة ا

عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها".
)٣٩(

ICC-ASP/16/11.
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لعاماملعتمدةمليون يورو) مقارنة بامليزانية٧٧,٢٥املائة (يف٥٣,٤بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل
يفالتنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف٦يبلغ قدرهازيادةمما ميثليورو،مليون١٤٤,٥٩البالغ قدرها ٢٠١٧

. ٢٠١٦يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٤٧,٤بلغ يالذاملاضيالعام

، مبا ٢٠١٧يف عام مليون يورو)١٤٢,٧٩املائة (يف٩٨,٨يبلغ تنفيذمعدلاحملكمةوتتوقع-١٥٣
١٤٤,٥٩املعتمدة البالغ قدرها باين مقارنة بامليزانيةوأقساط القرض املتعلق باملالفائدة مدفوعات يف ذلك 

يف٩٧,٣بلغالذياملاضيالعاميفالتنفيذيف املائة مقارنة مبعدل١,٥زيادة تبلغ مليون يورو، مما ميثل 
. ٢٠١٦ديسمرب/األولكانون٣١يف املائة

رسالة إىل رئيس اللجنة يبلغه فيها بتكاليف غري املسجل ، وجه ٢٠١٧آب/أغسطس ١ويف -١٥٤
(احلالة يف ضد جان بيري مببا غومبوةالعامةدعيامليف قضية جرب األضرارمتوقعة تتصل باملساعدة القانونية و 

مجهورية أفريقيا الوسطى) ونقل املكتب امليداين يف كوت ديفوار. وشجعت اللجنة احملكمة على بذل 
قصارى جهدها الستيعاب مجيع النفقات غري املتوقعة يف إطار امليزانية العادية.

املتعلقة واإلخطاراتالعاديةامليزانيةمنوحد لكلاملالتنفيذبلغ معدلاألخرية،السنواتويف-١٥٥
عاميفاملائةيف٩٧,١و،٢٠١٦عاميفاملائةيف)٤٠(١٠٠املعتمدة مقارنة بامليزانياتالطوارئبصندوق
يف املائة يف عام ٩٦,٦، و٢٠١٣يف املائة يف عام ٩٥,٨، و٢٠١٤عاميفاملائةيف٩٦,٦، و٢٠١٥
٤١(٢٠١٢(.
يف املائة للميزانية املعتمدة ٩٨,٨معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره وقد يفسح-١٥٦
ال الستيعاب النفقات اإلضافية املشار إليها يف االشعارات املقدمة للحصول على أموال ٢٠١٧لعام  ا

إلى ستكملة توقعات ممن خاللهاأن تقدمإلى المحكمةاللجنةتوطلبمن  صندوق الطوارئ.
الميزانية العادية واإلشعارات منلكلالفعليةالنفقاتبشأنعشرة سادسة الجمعية في دورتها ال

.٢٠١٧تشرين األول/أكتوبرنهايةحتىالطوارئالمتعلقة بصندوق
طوارئ صندوق الشعارين بشأن اللجوء إىل إ٢٠١٧منتصف أيلول/سبتمرب حىت تلقت اللجنة و -١٥٧

يورو:ألف ٥٣٢,٥١قدره يبلغ مببلغ إمجايل 
مببايف قضيةجرب األضرار خرباء بشأن بتعيني الدائرة االبتدائية يتعلق بقراراألول (أ)

؛ألف يورو)٢٢٦,٩(
قضية قضايا: ألربعألف يورو٣٠٥,٦١يبلغ جمموعها مبساعدة قانونية الثاين يتعلق (ب)

ألف يورو للدفاع ٣٥٦,٢مببلغ ملهدياية قض، و خلمسة أفرقة للدفاعألف يورو٥٥٢مببلغ خرينآمببا و 
١٢للممثلني القانونيني للضحايا ملدة ألف يورو١٩٦,٥مببلغأونغوينقضية ، و شهرا١٢ملدة لضحايا او 

.ألف يورو للدفاع أثناء احملاكمة٢٠٤,٥مببلغ نتاغانداقضية و، مرحلة احملاكمةيفشهرا 
الستيعاب جميع النفقات المتعلقة ى جهدها قصار وأوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة -١٥٨

.باالحتياجات غير المتوقعة في إطار الميزانية العادية

أوامر الشراء غير المصفاة- ٤

ا ال-١٥٩ مع القلق الزيادة الكبرية ٢٠١٧/مايو ثامنة والعشرين املعقودة يف أيارالحظت اللجنة يف دور
اية عام ٣,٣دت منزا، حيثيف كمية أوامر الشراء غري املصفاة ٧,٣إىل ٢٠١٥مليون يورو يف 

لتجاوز يف استيعاب اغري أنه يف أعقاب يف املائة.٩٧,٣، بلغ معدل التنفيذ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف )٤٠(
.يف املائة١٠٠نسبة ٢٠١٦نظمة العمل الدولية، بلغ معدل التنفيذ لعام الصادر من احملكمة اإلدارية ملكم احلاملباين و 

)(٤١
ICC-ASP/16/11 ١، اجلدول.
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اية عام يف املائة)١٢١(مليون يورو  عدد طلبات الشراء غري املصفاة أيضا زيادة ، والحظت ٢٠١٦يف 
اية عام ٣٧٠من  اية عام ٦٢٧إىل ٢٠١٥طلبا يف  .)٤٢(٢٠١٦طلبا يف 

علومات عن األسباب اجلذرية هلذا التطور، ستنادا إىل طلب اللجنة احلصول على مزيد من املوا-١٦٠
. ويتضمن التقرير تفسريات )٤٣("٢٠١٦قدمت احملكمة "تقرير احملكمة عن أوامر الشراء غري املصفاة لعام 

عمل، أوامر الشراء غري املصفاة، اليت تعزوها احملكمة أساسا إىل احتياجات الزيادة لألسباب الرئيسية ل
منية للمشرتيات. وعالوة على ذلك، يتضمن التقرير حتليال ألوامر الشراء غري واجلداول الز ،وإدارة العقود

/كانون األول٣١مليون يورو يف ٧,٣املصفاة لكل قسم. ويف حني بلغت طلبات الشراء غري املصفاة 
٣٠مليون يورو يف ٢,٨، وبلغت ٢٠١٧تصفيتها تدرجييا خالل عام ت، جر ٢٠١٦يسمرب د

.٢٠١٧حزيران/يونيه 
معلومات محدثة عن الرصيد المتبقي من أوامر الشراء غير موافاتها بوطلبت اللجنة -١٦١

وقررت مواصلة رصد الحالة.،في دورتها الثالثينمليون يورو ٢,٨قدرهالبالغالمصفاة 

االحتياطيات االحترازية- ٥

ستوى استعرضت اللجنة مستوى صندوق رأس املال العامل وصندوق الطوارئ، وكذلك م-١٦٢
من االحتياطيات اعددوتدير صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني. وتتوىل احملكمة 

.املوظفنيت استحقاقوا،واألحداث غري املتوقعة،السيولةيف نقص اللتمكينها من مواجهةازية االحرت 

صندوق رأس املال العامل(أ)

السيولةواجهة مشاكل ألموال الالزمة للمحكمة ملوفري اتلصندوق رأس املال العاملأنشئ -١٦٣
اجلمعية قررتبناء على توصية اللجنة، و . )٤٤(االشرتاكات املقررةالقصرية األجل ريثما يتم احلصول على 

ا اخلامسة عشرة  ،٢٠١٧عام يف مليون يورو١١,٦ندوق رأس املال العامل صأن يبلغ مستوى يف دور
الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية وأذنت للمسجل بتقدمي سلف من 

)٤٥(للمحكمة
واالشرتاكات ستخدام األموال الفائضةإىل احملكمة أن تاجلمعية طلبت وعالوة على ذلك، . 

.)٤٦(لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العاملاملقررة فقط 

، بلغ املستوى الفعلي لصندوق رأس املال ٢٠١٧ونيه حزيران/ي٣٠والحظت اللجنة أنه حىت -١٦٤
صندوق رأس املال العامل، أشارت اللجنة إىل أنه يف موارد مليون يورو. وفيما يتعلق بتجديد ٣,٦العامل 

من عام ، وبعد املوافقة على البيانات املالية من قبل اجلمعية، سيتم نقل الفائض النقدي ٢٠١٧اية عام 
مليون يورو إىل صندوق رأس املال العامل. ومن مث فإن صندوق رأس املال ٥,٤قدرهالبالغ٢٠١٥
اية عام ماليني يورو٩سيبلغ العامل  الفائض النقدي النهائي لعام . والحظت اللجنة أن٢٠١٧يف 
.٢٠١٧بعد االنتهاء من إعداد البيانات املالية لعام فقط يعرفس٢٠١٦

)٤٢(
ICC-ASP/16/5 ٦٤، الفقرة.

)٤٣(
CBF/29/3.

.د املاليةعيل والقواالنظام املامن٢-٦القاعدة )٤٤(
)٤٥(

ICC-ASP/15/Res.1 ٣، القسم باء، الفقرة.
.٤املرجع نفسه، الفقرة )٤٦(
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صندوق الطوارئ(ب)

قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة واليت ال ميكن ضمانلدوق الطوارئ صنأنشئ -١٦٥
مث ماليني يورو، ١٠مببلغ ٢٠٠٤. وحددت اجلمعية مستوى الصندوق عند إنشائه يف عام )٤٧(جتنبها

١,٧١سحبت احملكمة ،٢٠١٥عام. ويف)٤٨(٢٠٠٩ماليني يورو يف عام ٧مببلغهذا املستوىحددت 
يورو من الصندوق، وقررت اجلمعية يف نفس العام، على الرغم من عدم جتديد موارد الصندوق، مليون 

أن املكتب، كما طلبت إىل٢٠١٦ماليني يورو لعام ٧االبقاء على املستوى احلكمي للصندوق عند 
مل التطورات املقبلة لعضوءيفماليني يورو قيد االستعراض٧الصندوق البالغ قدرها عتبةبقييُ 

مليون١,٢١مليون يورو، ويلزم نتيجة لذلك مبلغ ٥,٧٩الصندوق. ويبلغ رصيد صندوق الطوارئ اآلن 
ا الرابعة عشرة البالغ قدره  ٧يورو لتجديد موارد الصندوق والوفاء باملستوى الذي حددته اجلمعية يف دور

.ماليني يورو

االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفنيصندوق (ج)

التكاليف النامجة عن االلتزامات اقات املوظفني ستحقرتتبة على اااللتزامات املصندوق يغطي -١٦٦
واالستحقاقات املرتاكمة،لمرتبات وغريها من استحقاقات املوظفني، واألجازات السنوية لدفع الواجبة ال
ن مستوى الصندوق بلغوالحظت اللجنة أاخلدمة. انتهاء ا بعد ات مستحقاقوا،طويلة األجلاألخرى ال

اية عام ألف ١٧٢ ألف ٣٠٧استحقاقات يبلغ قدرها ، أضيفت ٢٠١٧. ويف عام ٢٠١٦يورو يف 
.٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يف ألف يورو ٤٧٩الصندوق نتيجة لذلك رصيد وأصبح إىل الصندوقيورو 
٢٠١٧ية عام ايف ائتمانطختتوقع احلاجة إلی اللجوء إلی الحظت اللجنة أن احملکمة وال-١٦٧

.)٤٩(بصفة مؤقتةالسيولةالنقص احملتمل يف لتغطية ٢٠١٨والربع األول من عام 

الموارد البشرية-جيم
التوزيع الجغرافي- ١

بنظامالفنية الفئةيفاملوظفنياختياريفمبدئياسرتشديُ ينبغي أن"[...]باإلشارة إىل أنه -١٦٨
األطرافالدولرعايامتثيلينبغيوأنه "،"املتحدةاألمميفاملطبقالنظامإىلاملستنداملستصوبةالنطاقات

ضمنكافيامتثيالإليه،االنضمامأواألساسيالنظامعلىالتصديقعمليةيفشرعتاليتالدولورعايا
أن الحظت اللجنة ،)٥٠("األطرافغريالدولرعاياطلباتيفالنظرأيضاجيوزأنهغري،احملكمةموظفي

عدد رعايا الدول غير األطراف في نظام روما األساسي ال يزال كبيرا. وكررت اللجنة توصيتها 
لمحكمة هذه المسألة في إطار زمني معقول.بأن تعالج ا)٥١(السابقة

اللجنة مواصلة تحليل االختالل المستمر فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والمعايير ررتقو -١٦٩
الثالثين افضال عن مواصلة رصد النطاقات المستصوبة لكل بلد في دورتهالمرجعية ذات الصلة، 

.٢٠١٨في نيسان/أبريل التي ستعقد 

.د املاليةعالنظام املايل والقوامن٦-٦القاعدة ) ٤٧(
)٤٨(

ICC-ASP/3/Res.4 ، ١القسم باء، الفقرة.
)٤٩(

ICC-ASP/15/Res.1 جيم، القسم.
)٥٠(

ICC-ASP/1/Res.10 ،٤رة ، الفقرفقامل.
)٥١(

ICC-ASP/16/5 ٩٨، الفقرة.



IICC-ASP/16/15

39 15-A-031117

التوازن بين الجنسين- ٢

مجيع املوظفني الفنيني، وموظفي اللغات شمل اإلبالغ عند اإلبالغ عن التوازن بني اجلنسني، ي-١٧٠
٢٠١٦عامفني الفنيني واملسؤولني املنتخبني يف الفرتة منأيضا. وتعزى الزيادة يف العدد اإلمجايل للموظ

ة،العامةيف مكتب املدعيمناقلة املوظفني ، إىل موظف٤٩٤إىل موظف٣٦٧، من ٢٠١٧عامإىل
يف قلم احملكمة.السيما وعمليات التوظيف، 

يف ٤٧,٣لجنة أنوفيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني يف املوظفني الفنيني واللغويني، الحظت ال-١٧١
يف حني كانت ،)٥٢(يف املائة من الذكور٥٢,٧ومن اإلناث واكان٢٠١٦املوظفني يف عام املائة من 

. ولذلك، )٥٣(لذكورمن ايف املائة ٥٠,٨إلناث ومن ايف املائة ٤٩,٢هي ٢٠١٧املئوية يف عام ةالنسب
احملكمة.خلصت اللجنة إىل أنه حدث بعض التحسن يف التوازن بني اجلنسني يف

، الحظت اللجنة وجود اختالالت يف الفينعلى املستوىبني اجلنسني وفيما يتعلق بالتوزيع -١٧٢
املستويات العليا لصاحل املوظفني الذكور. وبصفة عامة، يفوق عدد املوظفني الذكور عدد املوظفات يف 

التكافؤ بني اجلنسني.وحقق الربنامج الرئيسي األول ، الثالربناجمني الرئيسيني الثاين والث
ال تزال مائلة حنو املوظفني الذكور، يف ٣-وف٤-وف٥-والحظت اللجنة أن الرتب ف-١٧٣

ولذلك، أوصت اللجنة بأن . ١-وف٢-حني أن عدد املوظفات يفوق عدد الذكور يف الرتبتني ف
.تواصل المحكمة جهودها لتضييق الفجوة بين الجنسين

جبر األضرار-دال
تقارير مكتوبة من احملكمة بشأن جرب األضرار. وبناء على طلب اللجنة، قدمت تتلق اللجنة مل-١٧٤

لوبانغا قضايا عن التطورات املتعلقة جبرب األضرار يفستئماين للضحايا حملة كتابية عامة الأمانة الصندوق ا
.وكاتانغا واملهدي ومببا

الصندوقأمانة ها تاملعلومات اليت قدمللجنة، استنادا إىل من املفهوم : لوبانغا(أ)
اقرتح ممثلو الضحايا ماتبلغ حاليا مليون يورو، بعدجلرب األضراردفوعات امل، أن قيمة اياستئماين للضحالا

ال تزال الدائرة و ، ية جلرب األضرارتنفيذالطة مشروع اخلتوسيع نطاق باإلضافة إىلماليني يورو ٦مبلغ 
معلقا.رب األضرار التنفيذية جلطةاخللية. وبالتايل، ال يزال تنفيذ حباجة إىل البت يف املسؤو 

: قرر جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا استكمال القيمة اإلمجالية كاتانغا(ب)
طةاخل. وال يزال تنفيذ معااجلماعية والفرديةللمدفوعات مليون يورو، ٠,٩ملسؤولية السيد كاتانغا مببلغ 

مليون يورو ٠,٢معلقا. والحظت اللجنة أن حكومة هولندا تعهدت مببلغ رب األضرار لتنفيذية جلا
.كاتانغاالفردية يف قضية للمدفوعات املتعلقة جبرب األضرار 

اإلمجالية القيمة استكمال إىل لصندوق االستئماين للضحاياا: دعت الدائرة االبتدائية املهدي(ج) 
عاجل يف هذا الطلب وسيجاري النظر يف . و جلرب األضرارمليون يورو ٢,٧مببلغ املهدي ملسؤولية السيد 

.٢٠١٨يف شباط/فرباير ااملقرر تقدميهجلرب األضرار يةطة التنفيذاخلمشروع 
. ٢٠١٨يف الربع األول من عام األضرار رب املتعلق جبمر األ: من املتوقع أن يصدر مببا(د)

يتوقف على النجاح يف تكماله للمدفوعات املتعلقة جبرب األضرار سيلزم اسبلغت اللجنة بأن املبلغ الذي وأُ 
.جرب األضراربا لغرض السيد مبممتلكات استعادة

 )٥٢(
CBF/27/11PO1.

٥٣)(
CBF/29/11PO1.
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وأشارت اللجنة إلى تقييمها السابق بأن مسألة جبر الضرر قد يكون لها تأثير كبير على -١٧٥
جبر األضرار ئي لسمعة المحكمة وعملياتها. وعالوة على ذلك، أدركت اللجنة أن النمط النها

طلبها باإلحاطة علما باآلثار اإلدارية والتشغيلية المترتبة على تسيتوقف على قرارات الدوائر، وكرر 
في دوراتها الموقف بشكل وثيق كذلك على أن ترصد اتفقت  ف تنفيذها في دورتها الثالثين، و تكالي

المقبلة.

المساعدة القانونية-هاء
انونيةالمساعدة القظام إصالح ن- ١

ا اخلامسة عشرةأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة -١٧٦ أن تعيد تقييم )٥٤(يف دور
سياسة على ديالت تعإلدخال أداء نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، حسب االقتضاء، مقرتحات 

ا السادساللجنةالقانونية لكي تنظر فيهاساعدةاملاملتعلقة بورجاأل يف كانون اليت ستعقد ة عشرة يف دور
.٢٠١٧األول/ديسمرب 

وكان معروضا على اللجنة "تقرير عن التقدم احملرز يف وضع مقرتحات إلدخال تعديالت على -١٧٧
الوثائق األخرى اللجنةاستعرضتكما ،)٥٥("٢٠١٩اعتبارا من القانونية ساعدةاملاملتعلقة بوراألجسياسة 

. ودعت اللجنة، وفقا للنظام الداخلي للجمعية فيما يتعلق باملراقبني )٥٦(نيةاملتاحة بشأن املساعدة القانو 
واملشاركني اآلخرين، رابطة احملامني باحملكمة اجلنائية الدولية إىل تقدمي عرض بناء على طلبها.

أي مقرتحات لتعديل نظام املساعدة القانونية للمحكمةه ينبغي أن تفي والحظ قلم احملكمة أن-١٧٨
واالقتصاد بطريقة متوازنة ومناسبة. وأشار ،واالستمرارية،والشفافية،واملوضوعية،تكافؤ الفرصدئ مببا

،مشاورات شاملة مع اخلرباءإجراء تعديالت بشأن الملموسة مقرتحات ه يلزم لتقدمي كذلك إىل أنالتقرير
تمع املدين ا يف ونقابات احملامني. وبينما تتماشى هذه املش،واحملامني،وا اورات مع املمارسة املعمول 

ع ل حمل عملية صنأن حتال ميكن اللجنة أنهتؤكد احملكمة وتسمح لألطراف اخلارجية بالتعبري عن آرائها، 
القرار.
القانونية. ساعدة للميقبل اجلدل وال ال عيب فيه وشددت اللجنة على أمهية وجود نظام -١٧٩

‘ ١’للمساعدة القانونية تتفق مع نحازة آلية غري موجود والحظت اللجنة على وجه اخلصوص أمهية 
.حدود امليزانية‘ ٢’و،مبادئ احملكمة

على سيتم بناء إصالح نظام املساعدة القانونية املتعلق باالقرتاحأن إعداد والحظت اللجنة -١٨٠
ملساعدة القانونية ت مناقشات بشأن أداء نظام ايجر أوأنه تعد بتكليف من قلم احملكمة اليت سالتقارير 

للمحكمة مع أطراف خارجية خمتلفة. والحظت اللجنة أيضا أن اختيار اخلبري االستشاري املسؤول عن 
خبري واحد مباشرة.اختيار أتاح لتقسيم السوق مما من الناحية اإلجرائية، ،خاضعاكانهذه التقارير  

إلعراب عن رأيها يف لفرصة التح للجنة ولذلك مل تاملسجل مل يقدم مقرتحات والحظت اللجنة كذلك أن 
قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية.املوضوع 

ليس  عدم وجود معلومات أخرى عن اإلصالح المتوخى لنظام المساعدة القانونية، وإزاء -١٨١
بأن يكون النظام الجديد المقترح أكثر احتراما لحدود الميزانية التي اللجنة إال أن توصي بوسع

ا أوصت يف العام املاضي بتعديل املوارد وافقت عليها الجمعية . ويف هذا السياق، الحظت اللجنة أ

)٥٤(
ICC-ASP/15/Res.5 ٨، املرفق األول، الفقرة.

٥٥)(
CBF/29/7.

.ICC-ASP/16/11ا يف ذلك الوثيقةمب)٥٦(
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األوضاع أو يف طول املدة اليت تستغرقها يفأن أي تغريباللجنة تسلم إذ املطلوبة للمساعدة القانونية. و 
أنهتالحظ الالزمة للمساعدة القانونية، على مقدار املوارد املالية ؤثر يالقضائية إلجراءات ملراحل املختلفة لا

.فيذنعدالت التميف التدين وزاد نتيجة لذلك ، قضاياتطورات غري متوقعة يف أربع ٢٠١٧يف عام حدثت
المساعدة القانونية للدفاع والضحايا (بآالف اليورو)-٣الجدول 

امليزانية 
املعتمدة لعام 

٢٠١٦

النفقات الفعلية 
كانون ٣١يف 

سمرب األول/دي
معدل التنفيذ٢٠١٦

امليزانية 
املعتمدة لعام 

٢٠١٧

النفقات الفعلية 
٣٠يف 

حزيران/يونيه 
٢٠١٧

اشعار 
صندوق 
الطوارئ

جمموع 
النفقات 

املتوقعة يف 
٢٠١٧عام 

معدل التنفيذ 
املتوقع يف عام 

٢٠١٧
٪٥٢٨٣٦٩٦٢٩٢٦٦٣٤٤١٣١,٣٪٥٢١٤٩٥٠٤١٠٩,٥املساعدة القانونية للدفاع

٪٠٠٣١٧٩٨٣٧٩٢٩٢١١٢٨,١٪٩٦٣١٣٤٥١٦٨,٥املساعدة القانونية للضحايا

٪٥٣١٤٤٩٤٣٣٠٦١٩٢٦٥١٣٠,٨٪٤٨٤٦٢٩٥٦٩٧,١جمموع املساعدة القانونية

اللجنة إلى مقترحات محددة إلجراء تقييم مالي متعمق لنظام المساعدة القانونية توتطلع-١٨٢
الموارد بايمكن تحقيقهاتإصالحالقتراح هاجهدالمحكمة قصارى أيضا بـأن تبذل ت وصأو 
اإلخالل بالحاجة إلى العبء اإلداري دون ستيعابالالمتاحة عن طريق استكشاف الفرص الية حال

.المساءلة وتحديد األولويات

قدمقدمة إلى الجمعية و أي وثيقة ينبغي أن تعرض ه اللجنة أنأكدت وعالوة على ذلك، -١٨٣
أنه ال يمكن اتخاذ أيضاتكدأاللجنة للنظر، و على ب عليها آثار مالية أو آثار في الميزانيةتترت

.قرار بشأن تعديل نظام المساعدة القانونية دون موافقة الجمعية

٢٠١٨عام للمساعدة القانونية اميزانية - ٢

ألف يورو ٨٨٨٤غ قدرها البالامليزانية املقرتحة للمساعدة القانونية نظرت اللجنة بدقة يف -١٨٤
ألف يورو للدفاع ٧٢٣٣مبلغ ختصيص يف ضوء اإلجراءات القضائية اجلارية واملتوقعة جرى والحظت أنه 

ألف يورو للضحايا.١٦٥١و

ألف يورو للمساعدة القانونية يف قضية ٢٣٠مبلغ أن من املتوقع االحتياج إىل والحظت اللجنة -١٨٥
رب األضرار.جليةتنفيذالطة اخلخالل كاتانغا يف قضية ساعدة القانونية ألف يورو للم١٢٠ولوبانغا
ا السابعة والعشرين بأن "-١٨٦ ا يف دور وثيقة وأشارت اللجنة إىل مالحظتها السابقة اليت أبد

املبادئ اليت حتكم نظام تبني )٥٧(حملكمةيف انظام املساعدة القانونيةبشأن لمحكمة لواحدة السياسة ال
تشكيل أفرقة حمامي الدفاع وأفرقة حمامي املبادئ اليت حتكم مبا يف ذلك اعدة القانونية احلايل، املس

للقيام بدورها الدفاع دة املتاحة ألفرقة حمامي طول املبني واضحبشكل زمتي"وثيقة الأن ب" و الضحايا
تنتهي بعد (لقيام بدورهادة املتاحة ألفرقة حمامي الضحايا لاالستئناف) وطول املاحلكم يف (تنتهي بعد 

بعد اإلدانة جرب األضرار تبدأ حلةأن مر الحظت اللجنة على وجه اخلصوص و ). جرب األضرارمرحلة
ن بقدر  حىت اآلوأن حجم املساعدة القانونية املطلوبة يف هذه املرحلة ليس واضحا ، لمتهم فقطالنهائية ل

أجور توضيح نطاق ه يلزم ألطراف إلى أنولذلك، تود اللجنة أن توجه انتباه الدول ا.)٥٨("كاف

)٥٧(
CBF/20/5/Rev.1.

لد الICC-ASP/15/20)٢٠١٦...الدورة اخلامسة عشرة...الوثائق الرمسية) ٥٨( .١٨٤الفقرة ، ٢-اجلزء باء، ثاين، ا
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التنفيذية لجبر خطةال، ال سيما أثناء تنفيذ جبر األضرارالقانونية للدفاع في مرحلة المساعدة 
.األضرار

ألف يورو للمساعدة القانونية يف قضية ٨٤٠لبت موارد يبلغ قدرها طُ ، ٢٠١٨وبالنسبة لعام -١٨٧
، )٥٩(فقطستة أشهر هذه القضية ستسغرق أنشطة احملاكمة يف أنتشري التوقعات إىلا، يف حني نتاغاند
ونتيجة إصداره.احلكم النهائي و صياغةيتم خالهلا من األنشطة املخفضة هذه الفرتة مرحلة عقبوأنه ست

القانونية مع نظام أجور المساعدة مدفوعات تتماشى أن النخفاض األنشطة القضائية، ينبغي 
لمساعدة القانونية للدفاع في قضية المبلغ المطلوب لبالتالي تخفيض بغي ينالمساعدة القانونية، و 

.)٦٠(ألف يورو٣٤٠بمقدار نتاغاندا
ألف ١٧٨بلغ جمموعها يمواردمرة أخرى ٢٠١٨خصصت يف عام هأنأيضاوالحظت اللجنة -١٨٨
موارديف املاضي ته خصص. وأشارت اللجنة إىل أنالقذايف وبانداقضييت للمساعدة القانونية يف يورو

موافاتها بمعلومات بالتالي وطلبت اللجنة . ٢٠١٧ذه املمارسة يف عام توقفت هولكن قضيتني لكلتا ال
.٢٠١٨نيسان/أبريل التي ستعقد فيي دورتها الثالثينفالتطورات دثة عن حم

مراجعةبالالمسائل المتعلقة -واو
التقرير السنوي للجنة المراجعة- ١

التقرير العمل هذا . ويغطي )٦١("٢٠١٧راجعة لعام امللجنة يف "التقرير السنوي للجنة نظرت ال-١٨٩
إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٦سبتمرب /راجعة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير من أيلولاملبه جلنة قامت الذي 

معية للنظر.اجلعلى التقرير سيعرض ، و ذا التقريرهليف املرفق اخلامس جلنة املراجعة . ويرد تقرير ٢٠١٧
) والدورة التاسعة ٢٠١٧سبتمرب /أيلول٦راجعة (املونظرا لضيق الوقت بني الدورة األخرية للجنة -١٩٠

تعتقد جلنة املراجعة. و قدمة منوالعشرين للجنة، مل تتمكن اللجنة من النظر بعمق يف مجيع التوصيات امل
راجعة اللتني جلنة املاملبكر لدوريتبسبب التوقيت٢٠١٨هذا الوضع لن يتكرر يف عام اللجنة أن

على التوايل.ومتوز/يوليه،مارسآذار/ستعقدان يف
للجنة األمني التنفيذيقيام يف جلنة املراجعة و من أعضاء اللجنة نيعاملن يعضو وقد أتاح وجود -١٩١

جدول بنودة فعالة بني التنسيق بصور لكل من اللجنتني راجعة املأيضا أمينا للجنة بالعمل امليزانية واملالية 
ماوتبادل نتائج املداوالتود ة هذه البنمناقشمن أجل هما أعمال كل من . ومن مث، فإن اليت أجريت بشأ

كل منهما لألخرى.على حنو فعال بغية تكملة  همااللجنتني يف وضع يسمح هلما باالضطالع بواليت
التي تدخل لجنة إلى مجاالت االهتمام انتباه الالمراجعة وأوصت اللجنة بأن تسترعي لجنة -١٩٢

.ه المجاالتبهذالمتصلة اللجنة جميع الوثائق قدم إلى في نطاق واليتها، وأن ت

اإلدارييكل اهل(أ)

واردتني يف التقرير عن توصيتني على تأكيد لا، أعادت جلنة املراجعة ييكل اإلدار اهلفيما يتعلق ب-١٩٣
احملكمة ةوتوصي،بوصفه إحدى أولويات احملكمةللمؤسسة دليل تنظيمي : إعداد اضيةالسنة املأعماهلا يف 

)٥٩(
ICC-ASP/16/10 ٥، الفقرة.

ستة أشهر +يورو ٠٠٠٣٥٦: ٢٠١٧حزيران/يونيه -انون الثاين/يناير ك: نتاغنداقضية ف املساعدة القانونية ليتكال)٦٠(
٠٠٠٣٥٦(يورو) : ٠٠٠١٤٤ة = يورو لألنشطة املنخفض٦x٠٠٠٢٤(٢٠١٨من األنشطة املنخفضة يف عام 

يورو).٠٠٠٥٠٠يورو = ٠٠٠١٤٤+يورو 
)٦١(

AC/6/10.(املرفق اخلامس هلذا التقرير)
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، فضال عن التعاون بني جملس التنسيق وآليات التنسيق تعاون مع مكتب املراجعة الداخليةبتحسني ال
ومكتب املراجعة الداخلية.،األخرى بني األجهزة

أوصت اللجنة بأن توافق لتحسين كفاءة المحكمة، اأساسياعنصر لما كانت اإلدارة و -١٩٤
الجمعية على توصيات لجنة المراجعة.

إدارة املخاطر(ب)

حددت بوصفها إدارة املخاطر ن مع االرتياح أراجعة فيما يتعلق بإدارة املخاطر، الحظت جلنة امل-١٩٥
االت ذات األولوية للمحكمة يف عام أحد  أن املراجعة . وعالوة على ذلك، الحظت جلنة ٢٠١٧ا

إدارة املخاطرجلنة، وأن٢٠١٧/مارس آذار٣١يف تإدارة املخاطر صدر املتعلقة بةإلداريعليمات االت
عقد ، ةالعامةبناء على طلب مكتب املدعيوأنهلجنة،أنشئت، وأنه جاري إعداد اختصاصات هذه ال

رت جلنة كتب. وأصداملمكتب املراجعة الداخلية دورات تدريبية بشأن إدارة املخاطر لبعض موظفي 
املراجعة مخس توصيات جديدة بشأن إدارة املخاطر.

ورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته المحكمة في إدارة مخاطرها وأوصت بأن توافق -١٩٦
الجمعية على جميع التوصيات التي قدمتها لجنة المراجعة في هذا الصدد. وفيما يتعلق بدور منسق 

مكتب مدير شعبة أحد الموظفين التابعين لجنة أن المخاطر على نطاق المحكمة، الحظت الل
ومسؤولياته هذه الوظيفة باإلضافة إلى وظيفته سيضطلع في الوقت الراهن بمهام الخدمات اإلدارية 

العودة إلى هذه المسألة في سياق استعراض سياسة الموارد البشرية. وعالوة على ، وقررت األخرى
المالية، ينبغي أن تكون إدارة المخاطر جزءا ال يتجزأ من في ضوء اآلثار ،ذلك، رأت اللجنة أنه

.المسؤوليات اإلدارية للمحكمة

القيم واألخالق(ج)

وضع العمل على فيما يتعلق بالقيم واألخالق، أصدرت جلنة التنسيق توصية تدعو احملكمة إىل -١٩٧
لجنة أن جلنة املراجعة طلبتمدونة قواعد سلوك عامة للمحكمة تنطبق على مجيع املوظفني. والحظت ال

ذه التوصية إىل  ابة املستقلة، دونآلية الرقالستفادة من القدرات الداخلية، مثل لاحملکمة أن تفي 
وتمشيا مع مبدأ "المحكمة الواحدة"، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على تکاليف إضافية. 

توصية لجنة المراجعة.

الداخليةاالشراف على مسائل املراجعة (د)

املراجعة فيما يتعلق باإلشراف على مسائل املراجعة الداخلية، وافقت جلنة املراجعة على خطة-١٩٨
وخطة ، ٢٠١٩-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الفرتة خطة مراجعة ،٢٠١٧عام لالداخلية 

راجعة يف املجعة. ونظرت جلنة املراجلنةميثاق التعديالت اليت أدخلت على و ،٢٠١٨املراجعة املؤقتة لعام 
تقارير.ودة هذه الراجعة املقدمة إليها من مكتب املراجعة الداخلية وأعربت عن ارتياحها جلاملتقارير 

اليت مل يتم البت فيها ورحبت جلنة مراجعة بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف تنفيذ التوصيات-١٩٩
ا مبعلومات حمفرتة املشمولة بالتقرير، وأوصت مبسائل املراجعة الداخلية خالل الاملتعلقة و  يف هذا ة ثدمبوافا

ا السابعة. الصدد يف دور

كل دائرة من دوائر املراجعة يتعني على  وأحاطت اللجنة علما بأنه وفقا للمعايري الدولية، -٢٠٠
التقييم ملا كان . و بواسطة مراجع مستقلكل مخس سنواتللجودةاداخلياتقييمأن جتري الداخلية
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ة، أصدرت جلنة املراجعة توصية تركز على عملي٢٠١٨يف عام تم املستقل ملكتب املراجعة الداخلية سي
م اخلارجي.الشراء وعملية اختيار املقيّ 

االشراف أعاله في مجال شار إليها وأحاطت اللجنة علما بتوصيات لجنة المراجعة الم-٢٠١
.)٦٢(بمتابعتهاالمراجعة وأوصت لجنةعلى مسائل المراجعة الداخلية

املسائل األخرى املتعلقة باملراجعة)ه(

مراجع اعتزام على مسائل املراجعة اخلارجية، أيدت جلنة املراجعة إلشراففيما يتعلق با-٢٠٢
االت الشدي٢٠١٨لعام األداء مراجعة د نعرتكيز الاحلسابات اخلارجي  دة اخلطورة مثل املوارد على ا

إدارة امليزانية.أو و/البشرية 
بتمثيل أيضا يف جلنة املراجعة، وهو عضو أحد أعضاء اللجنة، قام ض تكاليف السفر، يخفلتو -٢٠٣

الحظت اإلشراف على إدارة امليزانية. و بشأن الهاي العامل يف يف اجتماع غري رمسي للفريق رئيس اللجنة 
.املراجعةمن اللجنة وجلنة كلية  والباللجنة مع التقدير اهتمام الفريق العامل يف الهاي 

تقارير مراجع الحسابات الخارجي- ٢

للمحكمة ةاملالياتكان معروضا على اللجنة ثالثة تقارير ملراجع احلسابات اخلارجي: "البيان-٢٠٤
للصندوق ةاملالياتالبيان"، و)٦٣("٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 

تقرير مراجعة األداء ، و")٦٤("٢٠١٦كانون األول/ ديسمرب ٣١اين للضحايا عن السنة املنتهية يف االستئم
.)٦٥(لعمليات اخلارجية"اشعبة فعيلعن ت

البيانات املالية للمحكمة(أ)

٣١للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف ةاملالياتيف "البيانراجعةاملونظرت جلنة -٢٠٥
بدون حتفظ ورحبت بالرأي الذي قدمه مراجع احلسابات اخلارجي )٦٦("٢٠١٦األول/ديسمرب كانون

احلسابات اخلارجيمراجعات الثالث اليت قدمها توصيالوأيدت جلنة املراجعة بشأن هذه البيانات. 
بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي.ذات صلة واقرتحت أربع توصيات إضافية 

، احلسابات اخلارجي، استنادا إىل تقرير مراجع٢٠١٦معدل التنفيذ لعام والحظت اللجنة أن -٢٠٦
مليون يورو، عندما صدرت ١٣٩,٥٩قدرها البالغ٢٠١٦لعام يزانية املعتمدة امليف املائة من ١٠٠بلغ 

١٩٧١البالغ قدرهالتجاوز يف املباين ستيعاب البيانات املالية. وقد نتج هذا املعدل املرتفع للتنفيذ عن ا
ملعاش يف القضيتني املتعلقتني بانظمة العمل الدولية الصادر من احملكمة اإلدارية ملكم احلألف يورو وتنفيذ 

.٢٠١٦ميزانية عام على ألف يورو ٥٨١١التقاعدي لقاضيني سابقني الذي مت حتميله مببلغ 

لسنة المنتهية في عن امحكمة وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية لل-٢٠٧
.٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١

)٦٢(
AC/6/10 ٧٠-٤١، الفقرات.

)٦٣(
ICC-ASP/16/12.

)٦٤(
ICC-ASP/16/13.

)٦٥(
ICC-ASP/16/27.

)٦٦(
ICC-ASP/16/12.
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للضحاياللصندوق االستئماينةاملالياتالبيان(ب)

٣١راجعة يف "البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف املنظرت جلنة -٢٠٨
بدون حتفظ اخلارجي ورحبت بالرأي الذي قدمه مراجع احلسابات)٦٧("٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 

اخلارجي.احلسابات مراجعاللتني قدمهما تني توصيالوأيدت جلنة املراجعة هذه البيانات. بشأن 

وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا -٢٠٩
.٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١عن السنة المنتهية في 

لعمليات اخلارجيةاشعبةتفعيلعنتقرير األداء(ج)

لعمليات اشعبة فعيل تعنتقرير مراجعة األداء بشأن "أعربت جلنة املراجعة عن تقديرها-٢١٠
مراجع احلسابات اخلارجي.قدمة من وأيدت مجيع التوصيات الست امل)٦٨("اخلارجية

مدير شعبة العمليات ع مراجعة املنظرت اللجنة يف تقرير مراجعة األداء وناقشت نتائج و -٢١١
اخلارجية.

وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على توصيات مراجع الحسابات الخارجي وطلبت إلى -٢١٢
لجنة المراجعة متابعة تنفيذها.

التعديالت على ميثاق لجنة المراجعة - ٣

ا الثامنة والعشرين بالقيمة املضافة أقرت -٢١٣ جلنة املراجعة، للتفاعالت النشطة معاللجنة يف دور
. املراجعةفضال عن احلاجة إىل أن يبقى امليثاق وثيقة حية تعكس االحتياجات الفعلية للجنة

المراجعة ميثاق لجنة من ٤٠و١٠بتعديل الفقرتين وفي هذا السياق، أوصت اللجنة -٢١٤
:في السنة كما يليدوراتها عدد المتعلقتين بتشكيل اللجنة و 

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة : "ن ميثاق اللجنة على ما يليم١٠لفقرة اتنص (أ)
ونوأعضاء اللجنة مستقل. إلى خمسة أعضاء خارجيين من الدول األطراف في نظام روما األساسي

في عاملينمن األعضاء الخمسة من األعضاء العضوان يكون ينبغي أن و عن المحكمة وأجهزتها، 
توصي ، في اللحنةعضاءاألوالية أحد قائمة أثناء تعد هذه الشروط وإذا لم. لجنة الميزانية والمالية

".للموافقة عليهالجمعيةوتعرض هذه التوصية على الجنة الميزانية والمالية بعضو جديد 
"تجتمع لجنة المراجعة مرتين :من ميثاق اللجنة على ما يلي٤٠الفقرة تنص (ب)

على األقل في السنة"
فترة انتهاء من ميثاق لجنة المراجعة بعد المعدلة ١٠الفقرة أن يبدأ نفاذ بوأوصت اللجنة -٢١٥

.ألعضاء الحاليين في اللجنةوالية ا

)٦٧(
ICC-ASP/16/13.

)٦٨(
ICC-ASP/16/27.
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التكاليف المتعلقة بمباني المحكمة-زاي
تكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية- ١

ا لرصد تكاليف مبانيها وا"ان معروضا على اللجنة ك-٢١٦ . )٦٩(حملافظة عليها"تقرير احملكمة عن آليا
احملكمة تراقب بأنه ينبغي أن ٢٠١٦سبتمرب اليت قدمتها اللجنة يف أيلول/توصية هذا التقرير لليستجيب وي

يكون لضمان أن قصارى جهدها أن تبذل اجلديدة، و لمباين لتكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية بعناية 
اتقدم تقرير أن حيث التكلفة، و جمديا وفعاال من ، بقدر اإلمكان،الطويل األجلاجلديدالصيانة عقد 

بالتدابري املتخذة.
املباين األصلي الذي أبرمته احملكمة عقد صيانة مددت بناء على املعلومات الواردة يف التقرير، و -٢١٧

اية عام -ةاجلديدييد املباين تشوهي شركة املقاوالت العامة الرئيسية ل-Courtysمع شركة  حىت 
الطويلة اهعداد إسرتاتيجيتها وعقودالتاحة  الوقت الكايف للمحكمة إل"بذلك. وأذنت اجلمعية٢٠١٧

.)٧٠("يف املستقبلاألجل للصيانة
ويبني هذا العقد بوضوح . Courtysمع شركة العقد احلايلاحملكمة بوحدة إدارة املرافق وتدير -٢١٨

ا احملدد مسبقا، و(ب)نطاق العملفواتري (أ) تتماشى مع، ويتم الدفع باألعمال اليت يتعني االضطالع 
عتمدة.نشطة املوثقة واملمقابل األ

نيسان/أبريل ١اليت سيبدأ عملها يف شركة املقاوالت العامة الرئيسية املقبلة وجيري حاليا اختيار -٢١٩
اية آذار/ Courtysمع شركة تاحة وقت كاف لالختيار، ستمدد احملكمة العقد احلايل إلو . ٢٠١٨ حىت 
وفقا مخس وعشر سنوات، بني ساريا قبل مع املقاول املالذي سيربم عقد الصيانة يظل . وس٢٠١٨مارس 

مديد العقد هو ألداء. وسيكون الشرط املسبق لتلبطريقة شفافة من خالل مؤشرات اسقلألداء، الذي سي
.ذج أفضل املمارسات، مبا يتماشى مع معايري الصناعة ومناةمرضيأكثر من خدمات تقدمي 
إىل الدول األطراف يف سياق استبدال األصول الثابتة وتقدم احملكمة مجيع املعلومات الالزمة عن -٢٢٠

قرار.تيسري عملية صنع اللالفريق العامل يف الهاي 

التكاليف اإلجمالية- ٢

هو كرس للمباين، "الربنامج الرئيسي اخلامس" احلايل، املالغرض من إنشاءأوضحت احملكمة أن-٢٢١
صيانة املباين.املتعلقة بتكاليفالتغطية 
"الربنامج أن و ، اإلنفاقنطوي على أنواع خمتلفة من تصيانة وتشغيل املباين أن اللجنة حظت الو -٢٢٢

ائية (الوقاريةلصيانة اجلاتتعلق بتكلفة فقط، ةخمتار ناول عناصر يتاملباين" -اخلامسالرئيسي 
توقعة املتكاليف لا٢٠١٨عام يف لربنامج لليون يورو املخصص م١,٥مبلغ والتصحيحية). ويغطي

هذا احلاجة إىل توجدكلمااستبدال األصول الثابتة  تكلفة إىل أيضا يشار متعاقد. ويف املستقبل، سلل
.بدالالنوع من االست

ة من التكاليف جمموعها يتطلبان وتشغيلاملباين وباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة أن صيانة -٢٢٣
، موظفي األمنالتكاليف املتعلقة بوحدة إدارة املرافق، و األخرى املتصلة باملوظفني وغري املوظفني مثل 

رافق واللوازم واملواد. واستنادا إىل املعلومات اليت قدمتها احملكمة، تتألف وحدة إدارة امل،والتأمني،املرافقو 
مليون يورو. ومن املتوقع أن يبلغ ١,٣للوحدة طلوبة امليزانيةامل٢٠١٨عام يف وتبلغ موظفا ١٨من 

)٦٩(
ICC-ASP/16/25.

)٧٠ (
ICC-ASP/15/Res.2 و٣٦، الفقرة ،ICC-ASP/13/Res.2١٤، الفقرة.
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٥,٦قدرهيبلغ، أي باخنفاض ٢٠١٨يف عام مليون يورو٣,٩لقة باملوظفني صإمجايل التكاليف غري املت
التنظيف واملرافق.عقود لعمليات مثل عدلة ليف املائة بسبب العقود امل

لمباني ستكون شغيل اتجنة أن تكاليف صيانة و الحظت اللوفيما يتعلق بشفافية التكاليف، -٢٢٤
كلما تقادمت المباني. وفي ميزانيات المحكمة، مع زيادة بعض العناصر  ا ودائما في متكرر ابند

زانية المباني وفي عدد من بنود الميبرنامج في مختلفة من التكاليف النواع الوقت الحالي، ترد األ
تقدم حديد التكاليف ورصدها، توصي اللجنة بأن تيسير رنامج قلم المحكمة. ولتببالمتصلة

لمحة بويبين بوثائق الميزانية المقبلة يرفق موجز كلفة في جدول تالملخصا لعناصرالمحكمة 
.ذات األهمية من الناحية الماليةب نالجواواحدة 

ي مؤشرات األداء فالمتوخى لدراج باإللمقبل، رحبت اللجنة اوفيما يتعلق بعقد الصيانة -٢٢٥
الختصاصات إبالغ اللجنة با‘١’، إلىالعقدإبرام بمجرد ، عقد الصيانة الجديد. ودعت المحكمة

.وكيفية قياسهانواع معايير األداءتوضيح أ‘٢’والمتفق عليها مع المتعاقد، 
لدول األطراف إلسداء المشورة المالية لالكامل استعدادها التأكيد على اللجنة عادت وأ-٢٢٦

في الوقت . وفي هذا السياق، أشير إلى أنه سيكون من المفيد أن تتلقى اللجنة )٧١(والمحكمة
بشأن مسألة في الهاي فريق العامل الالتي تقدمها المحكمة إلى ادالمو نسخة من المناسب 
.)٧٢(ثابتةلااألصولاستبدال االستثمارات الرأسمالية و استبدال 

جلنة الرقابة كانت النظام اإلداري السابق،يف إطار هوباإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن-٢٢٧
إىل اللجنة الستطالع رأيها قبل تقدميها إىل اآلثار املالية املتعلقة بالتقارير األخرى رحلية و املتقارير الترسل 

ه تاإلداري الجديد الذي أنشأنظام الالسابق وحل محله لعمل بالنظام توقف افي حين و جلمعية. ا
التقارير كانت تعملقديم تلات السابقة اللجنة أن اإلجراءتعتقد رتها الرابعة عشرة، الجمعية في دو 

من المناسب النظر في ترتيب مماثل للتقارير الواردة من سيكون هأنترى بشكل جيد، ولذلك 
جلمعية لضمان املقدمة من اويتفق ذلك مع الطلبات املتكررة لمكتب. في الهاي التابع لملافريق العال
آثار اليت ترتتب عليها ثيل اللجنة يف مجيع مراحل مداوالت اجلمعية اليت يتم خالهلا النظر يف الوثائق مت

اإلداري اجلديد الذي اعتمدته اجلمعية ينص على أن النظام الواقع، و . )٧٣(على امليزانيةثار آمالية أو 
يف بالفعل جنة، كما هو احلال من خربات اللإمكانية استفادة امليسر التابع للفريق العامل يف الهاي 

.)٧٤(ها السنويتنييف دورتيلمسائل املالية االستعراض الذي تقوم به اللجنة ل

دال األصول الثابتةباست- ٣

املباين الدائمة استبدال األصول الثابتة يف "بعنوان كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة -٢٢٨
استثمار يفهأنصفه بوية تاألصول الثابرير تعريفا الستبدال يقدم التقو . )٧٥(لمحكمة اجلنائية الدولية"ل

ال الصيانة اجلارية (الوقائية والتصحيحية)،تكلفة الفخبة. و كبري مبالغتكلفياملباين استبدال مكونات 
.سنويااملقرتحةاتيف امليزانيتكلفة استبدال األصول الثابتة تدرج 
لفةتكتبني الاليت )٢٠٢٢-٢٠١٨(مسية األوىل خطتها اخلاحملكمة يف تقريرها عرضت و -٢٢٩

توزع سمليون يورو، و ٢,٢٣حنو مجاليةإليف املباين. وستبلغ التكلفة ااألصول الثابتة ستبدال املتوقعة ال

لد ال(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... الدورة اخلامسة عشرة... الوثائق الرمسية) ٧١( .٢٣٩الفقرة ، ٢-باء، اجلزء ثاين، ا
)٧٢(

ICC-ASP/16/5 ٨٣، الفقرة.
.ICC-ASP/15/Res.5مؤخرا: ) ٧٣(
)٧٤(

ICC-ASP/15/Res.2 ٦واملرفق الثاين، الفقرة ٣٩، الفقرة.
)٧٥(

ICC-ASP/16/26.
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٠,٤٠مليون يورو، و٠,٩٥بلغ يسنويمبعدل ٢٠٢٢إىل ٢٠٢٠من على السنوات الفعلية التكلفة 
.)٧٦(مليون يورو٠,٨٩مليون يورو، و 

. لتشغيللاملوثوقة قابليتها ضروري للحفاظ على قيمة املباين و تبدال احملكمة أن االسأكدت و -٢٣٠
ما بني ثالث بدال بعد فرتة االستستبدأ ، ٢٠١٥يف كانون األول/ديسمرب توبالنظر إىل أن املباين شغل

تاريخ التشغيل.إىل سبع سنوات من 
عن األداء الفعلي للمواد اليت دثة قنية الداخلية ومعلومات حموتستخدم اخلطة مدخالت اخلربة الت-٢٣١

قوية التوصيات الالبدائل مع معايري الصناعة و تتفق . ووفقا للمحكمة، مكونات املباينتشكل خمتلف 
فقا استبدال املكونات الفنية، و وقد يؤدي عدم نظم. الاملتوقع خلدمةعمر بالنظر إىل النمورديلل

إلصالحات لفة نتيجة لتكالارتفاع ، كما يؤدي إىل بشكل كبرياحتمال األعطال للمحكمة، إىل زيادة
املخصصة.

تصالوردا على استفسار من اللجنة، أوضحت احملكمة أن أجهزة تكنولوجيا املعلومات واال-٢٣٢
نولوجيا اجلديدة لتكاخلمسية السرتاتيجية اختتلف عن ستبدال اليف خطة ااملدرجة واملواد السمعية والبصرية 

إدارة املعلومات./املعلومات
"ال تدرج أي تكاليف ٢٠١٥اجلمعية يف عام ه وفقا للقرار الذي اختذته اللجنة إىل أنأشارت و -٢٣٣

يوحي تقرير يف حني . و )٧٧("٢٠٢٦السنوات العشر األوىل حىت عام الستبدال األصول الثابتة يف
إىل هذا الوقف فإن اجلمعية ترمجت سابقة، نة الرقابة الالوقف االختياري جمرد توصية من جلبأن )٧٨(احملكمة

ما لدول األطراف فيأن اجلمعية أكدت أيضا أن "مسؤولية اغري أن من اجلدير بالذكر .صادر منهاقرار 
على مستوى وظيفي مناسب طوال تشمل احلفاظ على قيمة األصول الدائمة املباينيتعلق مبلكية 

ا .)٧٩("حيا
عائقا الوقف االختياري أن يشكل ينبغي ال أنه كل ما سلف نتيجة لت اللجنة رأمن ثم، و -٢٣٤

. وإدراكا منها لتفسيرات محدثةعلى أساس معلوماتإلحاحه ثبت إذا ال األصول الثابتةأمام استبد
.تبدال المرتقب، النظر في اإلسمن حيث المبدأ،المحكمة، تعتقد اللجنة أنه ينبغي

فقط، فإنها ترى أنه ينبغي ٢٠٢٠في عام كون أن النفقات األولى ستوإذ تالحظ اللجنة-٢٣٥
. ستيعابهاالفرص المتاحة التقديرات التكاليف واستكشاف تدقيقأن يكون هناك وقت كاف ل

وأوصت اللجنة، على وجه الخصوص، بأن تلتمس المحكمة رأيا ثانيا من المتعاقد الرئيسي القادم، 
القيمة ‘٢’مع مراعاة االستخدام الفعلي، واالستبدال،لحاحإىمد‘١’مع مراعاة العوامل التالية: 

مقابل المال، خاصة عندما تقدم العالمات التجارية البديلة قيمة أفضل مقابل المال من حيث 
مع دراسات المفترضة ألسعار ا‘ ٣’، وما إلى ذلك، ووسهولة اإلصالح،والمتانة،الموثوقية

الدروس ‘ ٥’و،)مشتركلشراء (اللالمتاحة فرصال‘ ٤’، ووقاستقصائية آلخر اتجاهات الس
.في الهايموجودة المستفادة، على سبيل المثال، من مؤسسات أخرى 

نظام إدارة املباين، ‘ ١’وتشمل خطة استبدال األصول الثابتة اخلمسية مثانية عناصر هي: . ١١رجع نفسه، الفقرة امل)٧٦(
‘ ٥’التجهيزات اخلارجية، و- م األمن انظ‘ ٤’التجهيزات الداخلية، و-نظام األمن ‘ ٣’نظام إدارة األمن، و‘ ٢’و
أجهزة ‘ ٨’تكنولوجيا التدفئة والتهوية والتربيد، و‘ ٧’امليكانيكية، و-األجهزة الكهربائية‘ ٦’شطيبات األرضيات، وت

تكنولوجيا املعلومات واالتصال، والتكنولوجيا السمعية البصرية لقاعات احملكمة، وقاعات  املؤمترات.
)٧٧(

ICC-ASP/14/Res.5 اجلملة الثانية.٢٩باالقرتان مع املرفق الثاين، الفقرة ٧٢و‘ ٤’(ج) ٦٧، الفقرتان ،
)٧٨(

ICC-ASP/16/26 ٨، الفقرة.
)٧٩(

ICC-ASP/14/Res.5 ٧٢و٦٠، الفقرتان.
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مسائل أخرى- ثالثا
أساليب عمل اللجنة-١

بشأن كيفية حتسني أساليب عملها مناقشة أولية ،٢٠١٦يف نيسان/أبريل ، أجرت اللجنة-٢٣٦
ذه املسألة.معنيا اليداخالعامافريقشأت نأو 

المعقودة في ين ر في دورتها الثامنة والعشذي اعتمدته اللجنة ووفقا للجدول الزمني ال-٢٣٧
، ستنظر اللجنة في مقترحات لتعديل نظامها الداخلي. وفي هذا اإلطار، وبناء ٢٠١٧أيار/مايو 

لتنظر فيها اللجنة قبل ةمناقشتوليفية للم األمين التنفيذي للجنة ورقة دق، سيأحد االقتراحاتعلى 
انعقاد دورتها الثالثين بوقت كاف.

قدرة التنظيم اجلديد اختبار لنظام الداخلي، قررت اللجنةلوباإلضافة إىل اإلصالح املزمع إجراؤه -٢٣٨
من عضو كل وعهدت بالتايل إىل  جهات تنسيق، خالل ن معلى مواجهة التحديات يف املستقبل 

تنسيق مبثابة عامل جهة كون كل توسبشكل وثيق.تابعة جوانب حمددة من احملكمةممبسؤولية أعضائها 
قدم عرضا إىل اللجنة بشأن املسائل اليت تستحق اهتماما تذه املسألة وساملتعلقة معلومات لحفاز ل
خاصا.
. ورأت احملكمةالرقابية بيئات اهلوباإلضافة إىل ذلك، أقرت اللجنة بفائدة التفاعل بني خمتلف -٢٣٩

اللجنة أن التفاعل النشط مع مراجعي احلسابات اخلارجيني ال يزال ضروريا لالضطالع بواليتها، ومن مث، 
ا ستكرس الوقت  خالل دورات اخلريف.مضهو لعر الالزم فإ

التبرعات-٢
األطراف دولإحدى الرحبت اللجنة باملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن التربع املقدم من -٢٤٠

وأعربت اللجنة عن سرورها لسماعها عن التبرع، التوعية يف أوغندا. اإلعالم و يف أنشطة الستخدامه
وشددت في الوقت نفسه على ضرورة وضع مبادئ توجيهية تفصيلية واضحة للمسائل التنفيذية، 

ولذلك قررت النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والثالثين.

لدول األطراف التي تنسحب من نظام روما األساسيااللتزامات المالية ل-٣
تنسحب من نظام روما األساسي،اليتالدول األطراف بشأن تلقت اللجنة رسالة من احملكمة -٢٤١

قرارها باالنسحاب من نظام روما يف طرف الدولة العدم رجوع لحتسبا وأعدت احملكمة هذه الرسالة 
اقرتحت احملكمة مسار العمل التايل ما مل تشر . و ٢٠١٧وبرتشرين األول/أكت٢٧األساسي اعتبارا من 

:اللجنة واجلمعية إىل خالف ذلك
اليت لدول النسبة من االشرتاكات املقررة السنوية لقّدرت: امليزانيةت يف كاا االشرت (أ)

(باستثناء القرض) على أساس عدد أيام العضوية يف السنة اليت تنتهيتنسحب من نظام روما األساسي 
بني الدول األطراف نقص وفقا لذلك وإعادة توزيع الاالشرتاكات تعديل جدول نبغي فيها العضوية. وي
دير . والحظت احملكمة يف هذا الصدد أن هذا اخليار يتماشى مع طريقة تق٢٠١٨األخرى يف عام 

اجلديدة.لدول األطراف االشرتاكات املقررة ل
غ متبقي من السلف اليت يتلقاها صندوق أي مبليسلم : عاملصندوق رأس املال ال(ب)

اية السنة املالية اليت ياليت تنسحب من نظام روما األساسي لدول األطراف لرأس املال العامل  صبح بعد 
نافذا.من نظام روما األساسياالنسحابفيها 
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نظام روما مناليت تنسحباملبلغ الذي خيص الدول سلم ي: الفائض يف امليزانية(ج)
يف النظام األساسي طرافا فيها أال تزالكانت لسنوات اليت  ااتميزانيمن أي فائض نقدي اسي يفاألس

ائية واعتماده، و  عن تلك الفرتات ة ر ون االشرتاكات املقر تكأن ةشريطبعد حتديد هذا الفائض بصفة 
دفعت بالكامل. املالية قد

حب من نظام روما األساسي اليت تنسالدول األطراف حصة سلم ت: الطوارئصندوق (د)
اية السنة لتلك الدول جانبا لتغطية أي نفقات غري متوقعة يف الرصيد االحتياطي الذي وضع  املالية بعد 

االنسحاب من نظام روما األساسي نافذا.فيها صبح اليت ي
املبلغ اليت تنسحب من نظام روما األساسيتدفع الدول : الدولة املضيفةمنقرضال(ه)

للدولة املضيفة تدفع احملکمة األقساط املستحقة . وسكامل (رأس املال والفائدة)البستحق للدولة املضيفةامل
.مدة القرضطوال 
،عرتاضات فورية على االقرتاحات املقدمة من احملكمة من الناحية التقنيةامل جتد اللجنة و - ٢٤٢

ا  من ٦-٥املادة ما دامت املبلغ املطلوبباملقررة ويتعني على الدول األطراف أن تسدد اشرتاكا
لدولة بالكامل لقرض المبلغ أن تسدد احملكمة يتعني على ، و املايل والقواعد املالية تنطبق عليهانظام ال

املضيفة، بصرف النظر عن املدفوعات اليت تدفعها الدول األطراف يف هذا احلساب. بيد أن اللجنة 
تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا ،)٨٠(القواعد املاليةللنظام املايل و أشارت إىل أنه وفقا 

ا كانون ١اعتبارا من الدولة الطرف إال يسلم املبلغ الذي خيص ال و ،عقب انتهاء الفرتة املالية املتعلقة 
رصيد وزع سيونتيجة لذلك، . الثاين/يناير التايل للسنة اليت متت فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية

ا االعتمادات  ا يف اليت تنسحب من نظام روما األساسي للدول األطراف غري امللتزم  تاريخ انسحا
.٢٠١٨وليس يف عام ، ٢٠١٩عاميفالقائمةعلى الدول األطراف 

من نظام اليت تنسحب الدول األطراف املقررة منشرتاكاتالاوشددت اللجنة على أن مجع -٢٤٣
نظام روما لعدم وجود قواعد يف للجنة االختصاص الفين تتجاوز خمتلفة مشاكلثري روما األساسي سي

نظام روما اليت تنسحب من األطراف اللتزامات املالية للدول بشأن االنظام املايل والقواعد املالية األساسي و 
األساسي.

الية مللغ ااباملوأن والحظت اللجنة أن تاريخ بدء نفاذ انسحاب أي دولة طرف مل يصل بعد -٢٤٤
ورأت اللجنة أن املسألة تتطلب يشكل خطرا ماليا فوريا على احملكمة.ال الدولة الطرف املعنية املتعلقة ب

، من جانب الدول األطراف. وستكون اللجنة دراسة متأنية، مبا يف ذلك من وجهة نظر قانونية وسياسية
ةاملالية واإلدارية، يف الدور ناحيتني من المناقشات اجلمعية، ناشئة عنعلى استعداد لتحليل املسائل ال

املقبلة للجنة.

الحكم الصادر من المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية-٤
نظمة العمل الدولية هي احملكمة املختصة لتسوية احملكمة اإلدارية ملشارت اللجنة إىل أن أ-٢٤٥

املنازعات اإلدارية بني احملكمة وموظفيها (أو القضاة).
حكما يف دعوى نظمة العمل الدولية احملكمة اإلدارية مل، أصدرت ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٨ويف -٢٤٦

ا السادسةاحلالتني املذكورتني، رفعها قاضيان سابقان يف احملكمة. ويف  املعقودة انتخبت اجلمعية يف دور
معاشات ديدا للنظاما جيف الدورة نفسها ها اعتمدت ولكنالقاضيني للعمل باحملكمة ٢٠٠٧يف عام 

أيدت، ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٨هذا النظام على القضاة اجلدد. ويف تطبيق قضاة وقررت للالتقاعدية 

من النظام املايل والقواعد املالية.٧-٤و٥-٤القاعدتان )٨٠(
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بتطبيق القرار الصادر من اجلمعية ضد املقدم من القاضيني الطعن نظمة العمل الدولية احملكمة اإلدارية مل
عليهما.النظام اجلديد

أعباء مالية غري متوقعة نظمة العمل الدولية حملكمة اإلدارية ملمن ااحلكم الصادرترتبت على و -٢٤٧
إىل خلصت هذا القرار القانوين و يف للجنة ركزت األف يورو. و ٧٥٨١قدرهاعلى احملكمة بلغ

االستنتاجات التالية:
مع ٢٠١٦ملالية يف حسابات عام األعباء امجيع تفق تسجيل اسبية، يالناحية احملمن (أ)

) ٦-٤قاعدة(الوالقواعد املالية للمحكمة والنظام املايل )١٤(املعيار لية للقطاع العامالدو اسبية املعايري احمل
اعتماد مراجع احلسابات اخلارجي تاريخ و حسابات السنة املالية ذا احلدث بني تاريخ إقفال نظرا لوقوع ه

هلذه احلسابات؛
إضايف دفع لشركة قسط ساسا بيورو أألف ٤٢١١مبلغ تصل من الناحية املالية، ي(ب)

Allianzوقررت احملكمة استخدام .مبا هو مستحق مباشرة للقضاةيورو ألف ٣٣٧مبلغ تصل ي، و لتأمنيل
قدره  البالغ ، وأبلغت بأن املبلغ املتبقي ٢٠١٦يف ميزانية عام لفائض األف يورو من ٥٨١١ما جمموعه 

.٢٠١٧يورو سيتم استيعابه يف ميزانية عامألف ١٧٧
االلتزامات احملتملة تقييم على ، يف إعداد البيانات املالية، اعتادتوأشارت اللجنة إىل أن احملكمة-٢٤٨

على ،نظمة العمل الدوليةالقضايا املعروضة على احملكمة اإلدارية ملقانونية، مثل من قضايا تنشأ اليت قد 
كان " و غالبةإذا كانت النتيجة غري املواتية "و بالدفع. احلكم لغري صاحلها والتزامها أساس مدى احتمال 

وفات. صر يف بند املخصصات بوصفه من امليف البيانات املالية تدرج احملكمة االلتزام للتقدير"، الاملبلغ "قاب
احملتمل يف اللتزام ، يتم الكشف عن افقط"تملة"حمكانت " ولكن  غالبةالنتيجة السلبية "مل تكن إذا و 

.ال تدرج خمصصات لاللتزام ولكن انات املالية، املالحظات على البي
احملكمة رأت نسرييكو، السابقكوت والقاضيالسابق  ويف حالة املطالبات اليت قدمها القاضي -٢٤٩

عنها يف مالحظات البيان كشف فقط. ولذلك مت التملة""حمهاولكنغالبة""ليست أن النتيجة السلبية 
قرار"أن احملكمة نفسها وصفت غري أن اللجنة الحظت . حمتملالتزام بوصفها ٢٠١٦املايل لعام 

إىل أن وأشارت بذلك ضمنيا ، )٨١(اإلطار القانوين للمحكمة"يتعارض مع بأنه "اجلمعية" يف تقرير رمسي 
ملنظمة العمل الدولية كانت غالبة، وكان ينبغي ة اإلدارية ماحملكدعوى املعروضة على لالنتيجة السلبية ل

ت هلذه القضية.إدراج خمصصا
ألف يورو ١٧٠٢ما جمموعه ٢٠١٧- ٢٠١٥يف الفرتة تدفعاحملكمة بلغت اللجنة بأنه وأُ -٢٥٠

ه جاري النظر حاليا يف ، وأنبالقاضيني السابقني)ةاملتعلقضية قللألف يورو ٧٥٨١لست قضايا (منها 
ة العمل الدولية مإلدارية ملنظة امأمام احملكحملكمة باقني أو حاليني بمرفوعة من موظفني ساقضية ٢١

تقوم احملكمة حاليا بتقييم هذه القضايا لتحديد ما إذا  ، و بالربنامج الرئيسي الثالث)قضايا متصلة (مجيع ال
كانت ستدرج خمصصات هلا أم ستكشف عنها فقط يف البيانات املالية.

يورو ألف٢٠وألف١٧بني رسوما ترتاوح دفع أن تاحملكمة ه يتعني علىوالحظت اللجنة أن-٢٥١
باستثناء احلكم لصاحل احملكمة، كانحىت إذاالعمل الدولية، مةاحملكة اإلدارية ملنظكل حكم تصدره ل

هلا.واضح ود أساس جعدم و للعدم مقبوليتها أو بدون حماكمة يتم فيها رفض الدعوى احلاالت اليت 
التسوية غري الرمسية نظام اطة و الوسنظام أن من املمكن أن يكون والحظت اللجنة أيضا -٢٥٢

املالية تنيمن الناحيملوظفني بتكلفة أقلااملتعلقة بنازعات املتسوية دارة و أداتان هامتان جدا إلازعات نملل
لألطراف املعنية.بالنسبة ، شخصيةوال

)٨١(
ICC-ASP/10/17.
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المعروضة على قضايا للاحتماالت النتائج السلبية المحكمة ستعرض وتوصي اللجنة بأن ت-٢٥٣
كمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بانتظام من أجل ضمان، بقدر اإلمكان، تحديد االلتزامات المح

التكاليف جميع وقررت اللجنة متابعة هذه المسألة واستعراض . أقرب وقت ممكنالمحتملة في 
.٢٠١٨أبريل /نيسانالتي ستعقد في المحتملة والتكاليف المرتبطة بها في دورتها الثالثين 

عد انعقاد الدورات المقبلة للجنةمو -٥
٢٠إىل ١٦يف الفرتة منالثني واحلادية والثالثني قررت اللجنة مؤقتا أن تعقد دورتيها الث-٢٥٤

، على التوايل، يف الهاي.٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٤إىل ٣الفرتة من و ٢٠١٨نيسان/أبريل 
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المرفق األول

قائمة الوثائق

املاليةرمز وثيقة جلنة امليزانية و 
العنوانومجعية الدول األطراف

اللجنة (يف حالة وثيقة رمز
وثيقة من وثائق حتويلها إىل 

)مجعية الدول األطراف
CBF/29/1جدول األعمال املؤقت

CBF/29/1/Add.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
CBF/29/3 ٢٠١٦فاة لعام أوامر الشراء غري املصتقرير احملكمة عن
CBF/29/5تقرير عن التقدم احملرز يف خطط التنمية التنظيمية

CBF/29/6/Rev.1 عدل(م٢٠١٦توضيح بشأن أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام(
AC/6/10 ٢٠١٧راجعة لعام املالتقرير السنوي للجنة

ICC-ASP/16/10٢٠١٨لمحكمة اجلنائية الدولية لعام امليزانية الربناجمية املقرتحة ل
ICC-ASP/16/11 ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
ICC-ASP/16/12 كانون ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف

٢٠١٦األول/ديسمرب 
ICC-ASP/16/13كانون ٣١للصندوق االستئماين للضحايا للعام املنتهي يف البيانات املالية

٢٠١٦األول/ديسمرب 
ICC-ASP/16/14 تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق

حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٦متوز/يوليه ١االستئماين للضحايا يف الفرتة من 
٢٠١٧

ICC-ASP/16/21تقدم احملرز يف وضع مقرتحات إلدخال تعديالت على نظام أجور تقرير عن ال
٢٠١٩CBF/29/7املساعدة القانونية اعتبارا من عام 

ICC-ASP/16/25ا لرصد تكاليف صيانة مبانيها ومراقب CBF/29/4تهاتقرير احملكمة عن آليا

ICC-ASP/16/26 نائية الدوليةيف املباين الدائمة للمحكمة اجلاألصول الثابتةاستبدالCBF/29/2

ICC-ASP/16/27 تفعيل شعبة العمليات اخلارجيةتقرير املراجعة النهائية عن
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المرفق الثاني

(باليورو)٢٠١٧أيلول/سبتمبر  ١٥حالة تسديد االشتراكات لغاية 
٢٠١٧السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

كاتاالشرتا 
ة فائداليف 

غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 
االشرتاكات    غري   املسددة

املقررة العادية

االشرتاكات 
املقررة يف

الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
ةاملسدد

االشرتاكات 
غري املسددة 

صندوق يف 
الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
ق بالسا

١٤---أفغانستان١ ١٦٠٥٨٨١٤ ١/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٤٨
١٩---ألبانيا٢ ١٩-٢٥٨ ٩/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٥٨
١٤---ندوراأ٣ ١٤-٤٤٣ ٧/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٤٣
٦-٨٧٤٦أنتيغوا وبربودا٤ ٨٧٤٤ ٨١٤١٥٥٤ ٩٦٩٤ ٤-٨١٤ ١١-٨١٤ ١/١٠/٢٠١٦متأخرات٦٨٨
٢---األرجنتني٥ ١٥١ ٢-٣٢٩ ١٥١ ٣٢٩٢ ١٤٦ ٢-٥٦٩ ١٤٦ ٢-٥٦٩ ١٤٦ ٢٠/٣/٢٠١٧غري مسددة٥٦٩
٥---ياأسرتال٦ ٦٣٦ ٥-٢٤٦ ٦٣٦ ٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٤٦
١---النمسا٧ ٧٣٦ ٤٤١٩٤ ٢٨٥١ ٨٣٠ ٣١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٢٦
١٤---بنغالديش٨ ١٦٠٧٤٤١٤ ٩/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٠٤
١٦---باربادوس٩ ١٦-٨٥٠ ٨٥٠١٦ ١٦-٨٥٠ ١٦-٨٥٠ ٢٣/٢/٢٠١٦غري مسددة٨٥٠

٢---بلجيكا١٠ ١٣٤ ٤٧٨١١٧ ٩١٢٢ ٢٥٢ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣٩٠
٢---بليز١١ ٤٠٧١١٩٢ ٢٦/٦/٢٠١٧غري مسددة١١٥-١١٥-٥٢٦١١٥
٠٧١٢١٣٢٧٢١بنن١٢ ٣٩٨٧ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٧ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٢٤٢٨ ٢٢/٩/٢٠١٦للتصويتمؤهلةغري ٩٩٩
-بوليفيا (دولة١٣

متعددة 
القوميات)

---٢٨ ٢٨-٨٨٦ ١٠/٧/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٨٦

البوسنة ١٤
٣١---واهلرسك ٣١-٢٩٤ ٢٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٩٤

٣٣---بوتسوانا١٥ ٧٠١١ ٨٨٨٣٥ ٨/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٨٩
٦-٥٧٥٩٧٣٦الربازيل١٦ ٩٧٣ ٥٧٥٩ ٢٢٠ ١٤٢٣٤٦ ٦٥٢٩ ٥٦٦ ٧٩٤٩ ٢٢٠ ١٤٢٣٤٦ ٦٥٢٩ ٥٦٦ ١٦-٧٩٤ ٥٤٠ ٢٩/١٢/٢٠١٦متأخرات٣٦٩
١٠٨---بلغاريا١٧ ٤٦٦٥ ٥٥٣١١٤ ١٤/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠١٩
٩---بوركينا فاسو١٨ ٦٢٩١٣٧٩ ٧٦٦٨ ٨-٩٣٩ ٨-٩٣٩ ٩/٨/٢٠١٧غري مسددة٩٣٩
٦٩٥٢٨١٢بوروندي١٩ ٧٧٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ١٧/٣/٢٠١٥متأخرات٣٠٢
٢---كابو فريدي٢٠ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦١ ١-٢٧٧ ١-٢٧٧ ٢/٨/٢٠١٧غري مسددة٢٧٧
٩---كمبوديا٢١ ٦٢٩٣٦٧٩ ٢٤/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٩٦
٧---كندا٢٢ ٠٤٤ ٧-٧٤٢ ٠٤٤ ١١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٤٢
مجهورية إفريقيا ٢٣

١١٧٣٨١٣الوسطى ١٩٨٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٩/١٢/٢٠١٤متأخرات٧٢٤

٣٠٧١٢٨٧١٢تشاد٢٤ ٣٩٤١٢ ٠٣٦١٢٨١٢ ١٦٤١٢ ٠٣٦١٢٨١٢ ٢٤-١٦٤ ١٣/١/٢٠١٥متأخرات٥٥٨
٩٦٢---شيلي٢٥ ٩٦٢-٣١٤ ٩/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣١٤
٧٧٦---كولومبيا٢٦ ٧٧٦-٥٣٤ ٥٣٤٧٧٦ ٧٧٦-٥٣٤ ٧٧٦-٥٣٤ ٢٨/٨/٢٠١٧غري مسددة٥٣٤
٧٣٢١٦١٠٩١٦جزر القمر٢٧ ٨٤١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٤٦١٩ مدفوعاتال توجد مؤهلة للتصويتغري ٤١٣
٨٢١٤٦٥٣٨٤٧الكونغو٢٨ ٣٥٩١٤ ٤٤٣٥٨٨١٥ ٠٣١١٤ ٤٤٣٥٨٨١٥ ٠٣١٧٣٦٢ ١/٦/٢٠١١مؤهلة للتصويتغري ٤٦٣
٢---جزر كوك٢٩ ٤٠٧١١٩٢ ١٠/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٢٦
١١٣---كوستاريكا٣٠ ١١٣-٤٢٢ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٢٢
٢١---ت ديفواركو ٣١ ٦٦٥١ ٣٠٢٢٢ ١٠/٤/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٦٧
٢٣٨---كرواتيا٣٢ ٧٣٨١٤ ٨٨٣٢٥٣ ١٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٢١
١٠٣---قربص٣٣ ١٠٣-٦٥١ ٢٥/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٥١
اجلمهورية ٣٤

٨٢٩---التشيكية ٨٢٩-٦٣٤ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٣٤

مجهوريةالكونغو ٣٥
٦٥٩١٣١٩١٣الدميقراطية ٦٧٨١٤ ١٦٠٢٧١٤ ١٨٧١٤ ١٦٠٢٧١٤ ٢٧-١٨٧ ٢٩/١٠/٢٠١٥متأخرات٨٦٥

١---الدامنرك٣٦ ٤٠٨ ١-٤٩٥ ٤٠٨ ٢/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٩٥
٣١٤٤١٠٧٤جيبويت٣٧ ٤٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٦-٥٢٦ ٥/١٢/٢٠١٤مؤهلة للتصويتغري ٩٤٧
٠١٢٨١٠٩٨دومينيكا٣٨ ١٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٨١٠ ٣١/١٢/٢٠١٥مؤهلة للتصويتغري ٦٥٥
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اجلمهورية ٣٩
٥٤٠٢٥٩٤الدومينيكية ٧٦٤٢٦٤ ٣٠٤١١٠ ٨٧٣٥ ٣١٤١١٦ ١٨٧١١٠ ٨٧٣٥ ٣١٤١١٦ ٣٨٠-١٨٧ ٢٢/٣/٢٠١٦مؤهلة للتصويتغري ٤٩١

١٦١---إكوادور٤٠ ١٦١-٥٦٦ ٧/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٦٦
١٨-٩٨٥١٨السلفادور٤١ ٩٨٥٣٣ ٣٣-٧٠١ ٧٠١٣٣ ٣٣-٧٠١ ٥٢-٧٠١ ال توجد مدفوعاتمتأخرات٦٨٦
٩١---إستونيا٤٢ ٩١-٦١٥ ٥/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦١٥
٧---فيجي٤٣ ٢٢٢٣٥٥٧ ٢٣/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٧٧
١---فنلندا٤٤ ٠٩٩ ١-٨٠٧ ٠٩٩ ٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٠٧
١١--- فرنسا٤٥ ٧١٨ ٨١٦٦٦٠ ٨١٥١٢ ٣٧٩ ٣١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٣١
٤١---غابون٤٦ ٠٦٤١ ٤٩١٤٢ ٥٥٥٤١ ٠٦٤١ ٤٩١٤٢ ٤٢-٥٥٥ ٣/١٠/٢٠١٦غري مسددة٥٥٥
٣٢٢٢٨١٢غامبيا٤٧ ٤٠٣٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٤-٥٢٦ ٢/١٢/٢٠١٥متأخرات٩٢٩
١٩--- جورجيا٤٨ ١٩-٢٥٨ ٢٧/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٥٨
١٥--- أملانيا٤٩ ٤٠٨ ١٥-٧٧٠ ٤٠٨ ٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٧٠
٣٠-٢٠٠٣٠غانا٥٠ ٢٠٠٣٨ ٦٥٧١ ٦٤٩٤٠ ٣٠٦٣٨ ٦٥٧١ ٦٤٩٤٠ ٧٠-٣٠٦ ٩/٤/٢٠١٥متأخرات٥٠٦
١--- اليونان٥١ ١٣٥ ١-٩١٥ ١٣٥ ٩١٥١ ١٣٥ ١-٧٦٣ ١٣٥ ١-٧٦٣ ١٣٥ ١/٦/٢٠١٦غري مسددة٧٦٣
٢--- غرينادا٥٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١٨/٣/٢٠١٦غري مسددة٥٢٦
٦٧--- غواتيماال٥٣ ٥٤٣٣ ١٩٠٧٠ ٢٣/١١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧٣٣
٤٦٤١٤١٠٩١٤غينيا٥٤ ٥٧٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٨٤١٩ ٢٠/٤/٢٠١٥مؤهلة للتصويتغري ٥٩٠
٤--- غيانا٥٥ ٨١٤١١٩٤ ٩/٣/٢٠١٧مسددةغري ١٤٤-١٤٤-٩٣٣١٤٤
١٧-٩٨٨١٧هندوراس٥٦ ٩٨٨١٩ ٢٥٨٩٤٤٢٠ ٢٠٢١٩ ٢٥٨٩٤٤٢٠ ٣٨-٢٠٢ ٠١/٣/٢٠١٦متأخرات١٩٠
٣٨٨--- هنغاريا٥٧ ٢٦٧٤ ٦٤٨٣٩٢ ٢٠/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩١٥
٥٥--- أيسلندا٥٨ ٥٥-٥٠٧ ٦/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٠٧
٨٠٧--- داأيرلن٥٩ ٨٠٧-٩٧٠ ٢٠/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٧٠
٩--- إيطاليا٦٠ ٠٣٩ ٩-٣١٩ ٠٣٩ ١٥/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣١٩
٢٣--- اليابان٦١ ٣٤٥ ٨٧٥١ ٢٧٩ ٦٨٨٢٤ ٦٢٥ ١/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٦٣
٤٨--- األردن٦٢ ٤٨-٢٨٦ ٢٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٨٦
٤٣--- كينيا٦٣ ٤٧١١ ٥٣٨٤٥ ١٤/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٠٩
١٢٠--- التفيا٦٤ ١٢٠-٦٤٣ ١١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٤٣
٢---ليسوتو٦٥ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٢٧/١/٢٠١٧غري مسددة٥٢٦
١٤٥٢-١٤٥ليبرييا٦٦ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٣٠/٥/٢٠١٦متأخرات٦٧١
١٦--- ليختنشتاين٦٧ ١٦-٨٥٠ ٢٣/٠١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٥٠
١٧٣--- لتوانيا٦٨ ١٧٣-٦٠٢ ١٦/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٠٢
١٥٤--- لكسمربغ٦٩ ١٥٤-٣٤٤ ٨/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣٤٤
٧--- مدغشقر٧٠ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٤ ٤-٠١٨ ٤-٠١٨ ٣٠/١٢/٢٠١٥غري مسددة٠١٨
٦١٩١٧٢١٨١٧مالوي٧١ ٨٣٧٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٢٦٢٢ ٢٨/٩/٢٠١١مؤهلة للتصويتغري ٩١٦
٧٨٢٤٨١٤ملديف٧٢ ٨٦٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩-٩٣٣ ١١/١/٢٠١٦متأخرات٧٩٦
٧--- مايل٧٣ ٢٢٢٤٧٥٧ ١٥/٩/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٩٧
٣٨--- مالطة٧٤ ٣٨-٦٥٧ ٦٥٧٣٨ ٣٨-٦٥٧ ٣٨-٦٥٧ ٨/٣/٢٠١٦غري مسددة٦٥٧
٣٥٦٣٨١٣جزر مارشال٧٥ ٤٣٧٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٤/٣/٢٠١٥متأخرات٩٦٣
٢٨--- موريشيوس٧٦ ٢٨-٨٨٦ ١٦/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٨٦
٣--- املكسيك٧٧ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٨٤٦٣ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٢٣/١/٢٠١٧غري مسددة٨٤٦
١٢--- منغوليا٧٨ ١٢-٠٣٦ ٢٩/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٣٦
٩--- اجلبل األسود٧٩ ٩-٦٢٩ ١٨/٤/٢٠١٧غري مسددة٤-٤-٦٢٩٤
٢٤--- ناميبيا٨٠ ٢٤-٠٧٢ ٢٤/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٧٢
٢--- ناورو٨١ ٤٠٧١١٩٢ ١٤/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٢٦
٣--- هولندا٨٢ ٥٧٤ ٣-٢٦٧ ٥٧٤ ٣٠/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٦٧
٦٤٦--- نيوزيلندا٨٣ ٤٠٤٢٩ ٨٩٤٦٧٦ ١٦/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٩٨
٥١٣٢٦٢١٨٢٦النيجر٨٤ ٧٣١٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٩٢٣١ ٢٣/١١/٢٠٠٩مؤهلة للتصويتغري ٨٧٦
٣٧٠٧٦٢٩نيجرييا٨٥ ٥٣٠٧٧١ ٩٠٠٥٠٤ ٠٩٦١٠ ٦٣٢٥١٤ ٧٢٨٥٠٤ ٠٩٦١٠ ٦٣٢٥١٤ ١-٧٢٨ ٢٨٦ ٢٥/١٠/٢٠١٣مؤهلة للتصويتغري ٦٢٨
٢--- النرويج٨٦ ٠٤٧ ٥٣٦١٠٠ ٥٤٧٢ ١٤٨ ١٣/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٨٣



ICC-ASP/16/15

5615-A-031117

٢٠١٧السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

كاتاالشرتا 
ة فائداليف 

غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 
االشرتاكات    غري   املسددة

املقررة العادية

االشرتاكات 
املقررة يف

الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
ةاملسدد

االشرتاكات 
غري املسددة 

صندوق يف 
الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
ق بالسا

٨١--- بنما٨٧ ٩٨٦٦٢١٨٢ ٦٠٧٦٣ ٦٣-١٥١ ٦٣-١٥١ ٣٠/٨/٢٠١٧غري مسددة١٥١
٣٣---باراغواي٨٨ ٧٠١١ ١٨٣٣٤ ٨٨٤٢٩ ٢٩-٧٥٦ ٢٩-٧٥٦ ١٢/٧/٢٠١٧غري مسددة٧٥٦
٤٦٨٣١٦٩بريو٨٩ ٣٧٤٣٢٥ ٨٤٢٣٢٧ ٩٤٦١٣ ٨٢٢٣٤١ ٧٦٨٣٢٧ ٩٤٦١٣ ٨٢٢٣٤١ ٦٦٧-٧٦٨ ٢/٨/٢٠١٦متأخرات٦١٠
٣٩٧--- الفلبني٩٠ ٣٩٧-٨٩٦ ٣٠/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٩٦
٢--- بولندا٩١ ٠٢٨ ٢-٢٧٨ ٠٢٨ ٢٠/١٢/٢٠١٦الكاملمسددة ب-----٢٧٨
٩٤٥--- الربتغال٩٢ ٩٤٥-٤٦٣ ٢٠/٤/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٦٣
٤--- مجهورية كوريا٩٣ ٩١٧ ٦٢٦١٩١ ٧٧٦٥ ١٠٩ ٢٤/٧/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٠٢
مجهورية ٩٤

٩--- مولدوفا ٩-٦٢٩ ٢٤/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٢٩

٤٤٣--- مانيارو ٩٥ ٤٤٣-٧٧٤ ١٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٧٤
سانت كيتس ٩٦

٢--- ونيفيس ٤٠٧١١٩٢ ١١/٧/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٢٦

٢--- سانت لوسيا٩٧ ٤٠٧١١٩٢ ٢٦/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٢٦
سانت فنسنت ٩٨

١٩٦٢-١٩٦وغرينادين ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١٤/٩/٢٠١٦متأخرات٧٢٢

٢--- ساموا٩٩ ٢-٤٠٧ ٤/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٠٧
٧--- سان مارينو١٠٠ ٧-٢٢٢ ٧/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٢٢
١٢--- السنغال١٠١ ٠٣٦٧٠٥١٢ ١٢/٥/٢٠١٧غري مسددة٣٢٦-٣٢٦-٧٤١٣٢٦
٧٧--- صربيا١٠٢ ٧٧-١٧٢ ١٧/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----١٧٢
٢--- سيشيل١٠٣ ٤٠٧١١٩٢ ٢٤/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٢٦
٢--- سرياليون١٠٤ ٤٠٧١١٩٢ ١١/١١/٢٠١٥مسددة بالكامل-----٥٢٦
٣٨٥--- سلوفاكيا١٠٥ ٣٨٥-٨٦٠ ٢٠/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٦٠
٢٠٢--- سلوفينيا١٠٦ ٢٠٢-٦٣٠ ١٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٣٠
٨٧٧--- جنوب أفريقيا١٠٧ ٨٧٧-٩٢٠ ٨/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٢٠
٥--- إسبانيا١٠٨ ٨٩١ ٥-٩٧٦ ٨٩١ ١٨/٤/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٧٦
١٦--فلسطنيدولة ١٠٩ ٨٥٠٥٨٨١٧ ١/٨/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٣٨
١٤---سورينام١١٠ ٤٤٣٣٦٧١٤ ٢٤/٤/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨١٠
٢--- السويد١١١ ٣٠٥ ٢-٦٧٣ ٣٠٥ ٢٢/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٧٣
٢--- سويسرا١١٢ ٧٤٩ ٢-٤٤٧ ٧٤٩ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٤٧
٩--- طاجيكستان١١٣ ٦٢٩٣٥٥٩ ٩٨٤١ ١-٩٣٤ ١-٩٣٤ ٧/٣/٢٠١٧غري مسددة٩٣٤
مجهورية ١١٤

مقدونيا 
اليوغوسالفية 

سابقا
---١٦ ٨٥٠٩٤٤١٧ ٧٩٤١٦ ٨٥٠٩٤٤١٧ ١٧-٧٩٤ ٢٨/١٢/٢٠١٦غري مسددة٧٩٤

٦٨٧-٦٨ليشيت-تيمور١١٥ ٧-٢٢٢ ٢٢٢٧ ٧-٢٢٢ ٧-٢٢٢ ١٥/٣/٢٠١٧متأخرات٢٩٠
ترينيداد ١١٦

٨١--- وتوباغو ٨١-٩٨٦ ١٦/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٨٦

٦٧--- تونس١١٧ ٥٤٣٤ ٢٥٤٧١ ٧٩٧٤ ٤-٢٥٤ ٤-٢٥٤ ١٦/٥/٢٠١٧غري مسددة٢٥٤
٣٤٩٤٧٦٤٧٤٧أوغندا١١٨ ٩٩٦١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥٤٨٦٢ ٥/١٢/٢٠١٢مؤهلة للتصويتغري ٩٠٩
١٠--- اململكة املتحدة١١٩ ٧٦٣ ١٠-٧٢٤ ٧٦٣ ٢٥/٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٢٤
مجهورية تنزانيا ١٢٠

١٤---املتحدة ١٦٠٧٤٤١٤ ٩٠٤١ ١-٠١٢ ١-٠١٢ ٥/٧/٢٠١٧غري مسددة٠١٢

١٩٠---أوروغواي١٢١ ٥٩٤٢ ٤٤٩١٩٣ ٠٤٣١٩٠ ٥٩٤٢ ٤٤٩١٩٣ ١٩٣-٠٤٣ ٢٢/٩/٢٠١٦غري مسددة٠٤٣
٦فانواتو١٢٢ ٢١٢١٠٨٦ ٣٢٠٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٨-٥٢٦ ١٥/١١/٢٠١٦مؤهلة للتصويتغري ٨٤٦
فنزويال ١٢٣

- (مجهورية
البوليفارية)

٤ ٦٨٨ ٨٩٨٦٧ ٨٦٥٤ ٧٥٦ ٧٦٣١ ٣٧٧ ٠٦٠٧٤ ٠٧٩١ ٤٥١ ١٣٩١ ٣٧٧ ٠٦٠٧٤ ٠٧٩١ ٤٥١ ١٣٩٤ ٩٨٣٦ ٢١٢ ٤/٩/٢٠١٢مؤهلة للتصويتغري ٨٨٥

١٣زامبيا١٢٤ ٦٥٩٤٨٠١٤ ١٣٩١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٢٩-٨٦٥ ٢٩/٦/٢٠١٥متأخرات٠٠٤
٧١٣٣فروق تقريب احلساب ٦٩٥٤ ٤٠٨
١٣المجموع ٣٤٠ ٣١١٩٥ ٠١٤١٣ ٤٣٥ ٣٢٥١٤١ ٦٠٠ ٠٠٠٢ ٩٨٧ ٣٠٦١٤٤ ٥٨٧ ٣٠٦١٩ ٧٠٦ ٧٤٧٤٦٢ ٦٢٨٢٠ ١٦٩ ٣٧٥٥ ٣٨٤٣٣ ٦١٠ ٠٨٤



IICC-ASP/16/15

57 15-A-031117

المرفق الثالث
آثار توصيات اللجنة على الميزانية (بآالف اليورو)

٢٠١٨مجموع البرامج لعام -١الجدول 

مجموع المحكمة
امليزانية املعتمدة لعام 

لتغيري يف املواردا٢٠١٧
قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة
٥القضاة ٣٦٩, ١٧٣٢, ٩٦ ١٠٢, ٠٦ ١٠٢, ٠-

٦٠املوظفون من الفئة الفنية ٦٥٦, ٣٣ ٤١٠, ٤٦٤ ٠٦٦, ٧٦١ ٦٨٤, ٢)٦ ٣٨٢, ١)
٢٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٣١, ٢٩٤٠, ٥٢٥ ٣٧١, ٧٢٥ ٣٥٧, ١٤)٤, ٣)
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٥ا ٠٨٧, ٥٤ ٣٥٠, ٩٨٩ ٤٣٨, ٤٨٧ ٠٤٢, ٢)٠ ٣٩٦, ٤)

١٥املساعدة املؤقتة العامة ٠٧٤, ٤٨٩)٤, ١٤(٢ ٥٨٥, ١١٥ ٤٩٨, ١٩١٣, ٠
١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ١٦٨, ٤١٣٤, ٣١ ٣٠٢, ٧١ ٣٠٢, ٧-

,٣٦٣العمل اإلضايف ٢)٥, ٣٦٠(٧, ٨٣٦٠, ٨-
موع الفرعي لسائر تكاليف  ١٦املوظفنيا ٦٠٦, ٣٥٧)٢, ١٦(٦ ٢٤٨, ٦١٧ ١٦١, ٦٩١٣, ٠

٥السفر ٨٣٨, ٣١٨٢, ١٦ ٠٢٠, ٤٥ ٨٥٠, ١٦٩)٥, ٩)
,٢٩الضيافة ٠٤, ٠٣٣, ٠٣٣, ٠-

٣اخلدمات التعاقدية ٣٥٥, ٩٢٠٤, ١٣ ٥٦٠, ٠٣ ٥٦٠, ٠-
,٨٩٠التدريب ٠١٢٣, ٠١ ٠١٣, ٠١ ٠١٣, ٠-

,٦٩٥اخلرباء االستشاريون ٤٤)٣, ٦٥٠(٩, ٤٦٣٠, ٢٠)٤, ٠)
٣حمامو الدفاع ٥٢٨, ٢١٩٤, ٨٣ ٧٢٣, ٠٣ ٣٨٣, ٣٤٠)٠, ٠)

١حمامو الضحايا ٠٠٢, ٨١٦٢, ٢١ ١٦٥, ٠١ ١٦٥, ٠-
١٩النفقات التشغيلية العامة ٩٢٥, ٩٩٩٢, ٢٢٠ ٩١٨, ١١٩ ٦١٨, ١)١ ٣٠٠, ٠)

,٩٦٢اللوازم واملواد ٧٦٥, ٣١ ٠٢٨, ٠١ ٠٢٨, ٠-
١األثاث واملعدات ٢٩٦, ٣٢٧٩, ٥١ ٥٧٥, ٨١ ٤٢٥, ١٥٠)٨, ٠)

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ٣٧املوظفنيا ٥٢٤, ٤٢ ١٦٢, ٣٣٩ ٦٨٦, ٧٣٧ ٧٠٦, ١)٨ ٩٧٩, ٩)
١٤٤المجموع ٥٨٧, ٣٦ ٨٨٨, ٤١٥١ ٤٧٥, ٧١٤٨ ٠١٢, ٣)٤ ٤٦٣, ٣)
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الھیئة القضائیةالھیئة : البرنامج الرئیسي األول:٢الجدول 

البرنامج الرئيسي األول
الهيئة القضائية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
نةتوصيات اللج

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٥القضاة ٣٦٩, ١٧٣٢, ٩٦ ١٠٢, ٠٦ ١٠٢, ٠-
٤املوظفون من الفئة الفنية ٥٧٧, ٦١١٣, ٨٤ ٦٩١, ٤٤ ٦٦٧, ٢٣)٧, ٧)

,٩١٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٩, ٣٩٢٧, ٢٩٢٧, ٢-
٥موع الفرعي لتكاليف املوظفنيا ٤٩٥, ٥١٢٣, ١٥ ٦١٨, ٦٥ ٥٩٤, ٢٣)٩, ٧)

١املساعدة املؤقتة العامة ٤١١, ١٢٤)٢, ١(٨ ٢٨٦, ٤١ ٢٨٦, ٤-
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ١املوظفنيا ٤١١, ١٢٤)٢, ١(٨ ٢٨٦, ٤١ ٢٨٦, ٤-

,١١٧السفر ٨٣٩, ٤١٥٧, ٢١٥٢, ٥)٢, ٠)
,١٢الضيافة ٠٤, ٠١٦, ٠١٦, ٠-

,٥اخلدمات التعاقدية ٥-٠, ٠٥, ٠-
,٢٢التدريب ٢٢-٠, ٠٢٢, ٠-

,١اخلرباء االستشاريون ٠٤, ٠٥, ٠٥, ٠-
,٩٧النفقات التشغيلية العامة ٤٧, ٠١٠٤, ٤١٠٤, ٤-

,٥اللوازم واملواد ٥-٠, ٠٥, ٠-
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٢٦٠املوظفنيا ٢٥٤, ٤٣١٤, ٦٣٠٩, ٥)٦, ٠)
١٢المجموع ٥٣٦, ٠٧٨٥, ٦١٣ ٣٢١, ٦١٣ ٢٩٢, ٢٨)٩, ٧)

: هيئة الرئاسة١١٠٠: البرنامج ٣الجدول 

١١٠٠
ئة الرئاسةهي

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٢٨القضاة ٢٨-٠, ٠٢٨, ٠-
,٧٢١املوظفون من الفئة الفنية ٧١٣٥, ٤٨٥٧, ١٨٣٣, ٢٣)٤, ٧)

,٢٩٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠٠, ٣٢٩٢, ٣٢٩٢, ٣-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠١٣, ٨١٣٥, ٦١ ١٤٩, ٤١ ١٢٥, ٢٣)٧, ٧)

,١٢٢املساعدة املؤقتة العامة ١٢٢)٨, ٨)---
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----اإلضايفالعمل
موع الفرعي لسائر تكاليف  ,١٢٢املوظفنيا ١٢٢)٨, ٨)---

,١١٣السفر ٧٣٦, ٧١٥٠, ٤١٤٥, ٥)٤, ٠)
,١٠الضيافة ٠٤, ٠١٤, ٠١٤, ٠-

-----اخلدمات التعاقدية
,٦التدريب ٦-٠, ٠٦, ٠-

,١اخلرباء االستشاريون ٠٤, ٠٥, ٠٥, ٠-
-----لنفقات التشغيلية العامةا

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,١٣٠املوظفنيا ٧٤٤, ٧١٧٥, ٤١٧٠, ٥)٤, ٠)
١المجموع ٢٩٥, ٣٥٧, ٥١ ٣٥٢, ٨١ ٣٢٤, ٢٨)١, ٧)
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: الدوائر١٢٠٠: البرنامج ٤الجدول 

١٢٠٠
الدوائر

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٥القضاة ٣٤١, ١٧٣٢, ٩٦ ٠٧٤, ٠٦ ٠٧٤, ٠-
٣املوظفون من الفئة الفنية ٦٤٤, ٢٢)٨, ٣(٠ ٦٢٢, ٨٣ ٦٢٢, ٨-

,٥٤٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٥, ٣٥٥٤, ٤٥٥٤, ٤-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ١٩٣, ١٦)٩, ٤(٧ ١٧٧, ٢٤ ١٧٧, ٢-

١املساعدة املؤقتة العامة ٢٨٨, ٢)٤, ١(٠ ٢٨٦, ٤١ ٢٨٦, ٤-
-----جتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باال

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ١املوظفنيا ٢٨٨, ٢)٤, ١(٠ ٢٨٦, ٤١ ٢٨٦, ٤-

-----السفر
,١الضيافة ١-٠, ٠١, ٠-

-----اخلدمات التعاقدية
,١٦التدريب ١٦-٠, ٠١٦, ٠-

-----اخلرباء االستشاريون
-----لنفقات التشغيلية العامةا

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,١٧املوظفنيا ١٧-٠, ٠١٧, ٠-
١٠المجموع ٨٤٠, ٤٧١٤, ٢١١ ٥٥٤, ٦١١ ٥٥٤, ٦-

: مكاتب االتصال١٣٠٠: البرنامج ٥الجدول 

١٣٠٠
االتصالمكاتب 

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٢١١املوظفون من الفئة الفنية ١٠, ٤٢١١, ٥٢١١, ٥-
,٧٦دمات العامةاملوظفون من فئة اخل ٧٣, ٨٨٠, ٥٨٠, ٥-

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٢٨٧ا ٨٤, ٢٢٩٢, ٠٢٩٢, ٠-
-----املساعدة املؤقتة العامة

-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
-----العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف  -----املوظفنيا
,٤سفرال ١٢, ٧٦, ٨٦, ٨-

,١الضيافة ١-٠, ٠١, ٠-
,٥اخلدمات التعاقدية ٥-٠, ٠٥, ٠-

-----التدريب
-----اخلرباء االستشاريون

,٩٧النفقات التشغيلية العامة ٤٧, ٠١٠٤, ٤١٠٤, ٤-
,٥اللوازم واملواد ٥-٠, ٠٥, ٠-

-----األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,١١٢املوظفنيا ٥٩, ٧١٢٢, ٢١٢٢, ٢-

,٤٠٠المجموع ٣١٣, ٩٤١٤, ٢٤١٤, ٢-
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الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة: البرنامج ٦الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدعية العامة

امليزانية املعتمدة لعام 
املوارداالتغيري يف٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٢٦املوظفون من الفئة الفنية ١٥٣, ١٢ ٣٦١, ٦٢٨ ٥١٤, ٦٢٦ ٦٦٦, ١)٠ ٨٤٨, ٦)
٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٢٦, ٥٣٠٤, ٦٥ ٢٣١, ١٥ ٢٣١, ١-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣١ا ٠٧٩, ٥٢ ٦٦٦, ٢٣٣ ٧٤٥, ٧٣١ ٨٩٧, ١)١ ٨٤٨, ٦)

٩املساعدة املؤقتة العامة ٣٨٦, ٨٢٠)١, ٨(٣ ٥٦٥, ٨٩ ٤٤٦, ٣٨٨٠, ٥
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع ا ٩املوظفنيلفرعي لسائر تكاليف ا ٣٨٦, ٨٢٠)١, ٨(٣ ٥٦٥, ٨٩ ٤٤٦, ٣٨٨٠, ٥

٢السفر ٧٦٤, ٠٣٢٩, ٨٣ ٠٩٣, ٨٢ ٩٢٨, ١٦٤)٩, ٩)
,٥الضيافة ٥-٠, ٠٥, ٠-

,٥٧٩اخلدمات التعاقدية ٥٧٩-٥, ٥٥٧٩, ٥-
,٢٩٠التدريب ٢٩٠-٠, ٠٢٩٠, ٠-

,١٠٠اخلرباء االستشاريون ٣٠)٠, ٧٠(٠, ٠٧٠, ٠-
,٤٨٠النفقات التشغيلية العامة ٠٥٠, ٠٥٣٠, ٠٥٣٠, ٠-

,١١٠اللوازم واملواد ١١٠-٠, ٠١١٠, ٠-
,١٨٠األثاث واملعدات ١٨٠-٠, ٠١٣٥, ٤٥)٠, ٠)

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ٤املوظفنيا ٥٠٨, ٥٣٤٩, ٨٤ ٨٥٨, ٣٤ ٦٤٨, ٢٠٩)٤, ٩)
٤٤المجموع ٩٧٤, ٢٢ ١٩٥, ٦٤٧ ١٦٩, ٨٤٥ ٩٩١, ١)٨ ١٧٨, ٠)

ديوان المدعية العامة:٢١١٠الفرعي : البرنامج ٧الجدول 

٢١١٠
ديوان المدعية العامة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨ام امليزانية املقرتحة لع
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

١املوظفون من الفئة الفنية ٤٢١, ١١٩٤, ٢١ ٦١٥, ٣١ ٤٤٤, ١٧٠)٧, ٦)
,٢٧٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧٦, ٣٢٨٣, ٠٢٨٣, ٠-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦٩٧, ٨٢٠٠, ٥١ ٨٩٨, ٣١ ٧٢٧, ١٧٠)٧, ٦)

,٢٧٨املساعدة املؤقتة العامة ٥٩)٦, ٢١٨(٨, ٨٢٥٩, ٣٤٠, ٥
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ,٢٧٨املوظفنيا ٥٩)٦, ٢١٨(٨, ٨٢٥٩, ٣٤٠, ٥

,١٨٤السفر ٤٠, ٢١٨٤, ٦١٨٤, ٦-
,٥الضيافة ٥-٠, ٠٥, ٠-

,٣٠اخلدمات التعاقدية ٣٠-٠, ٠٣٠, ٠-
,٢٩٠التدريب ٢٩٠-٠, ٠٢٩٠, ٠-

,١٠٠اخلرباء االستشاريون ٣٠)٠, ٧٠(٠, ٠٧٠, ٠-
-----النفقات التشغيلية العامة

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكالي ,٦٠٩املوظفنيف غري املتصلة با ٢٩)٤, ٥٧٩(٨, ٦٥٧٩, ٦-
٢المجموع ٥٨٥, ٨١١٠, ٩٢ ٦٩٦, ٧٢ ٥٦٦, ١٣٠)٦, ١)
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قسم الخدمات:٢١٢٠الفرعي : البرنامج ٨الجدول 

٢١٢٠
قسم الخدمات

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
يات اللجنةتوص

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٢املوظفون من الفئة الفنية ٣٢١, ٠١٤٦, ٣٢ ٤٦٧, ٣٢ ٣٧٥, ٩٢)٣, ٠)
١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٩٥, ٦٤٧, ٧١ ٥٤٣, ٣١ ٥٤٣, ٣-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٨١٦, ٦١٩٤, ٠٤ ٠١٠, ٦٣ ٩١٨, ٩٢)٦, ٠)

٢املساعدة املؤقتة العامة ٧٥٩, ٤١٦٩, ٣٢ ٩٢٨, ٧٢ ٧٩٤, ١٣٤)٦, ١)
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ٢املوظفنيا ٧٥٩, ٤١٦٩, ٣٢ ٩٢٨, ٧٢ ٧٩٤, ١٣٤)٦, ١)

,٣٥٥السفر ٦٣٠, ١٣٨٥, ٦٣٨٥, ٦-
-----الضيافة

,٥٤٩اخلدمات التعاقدية ٥٤٩-٥, ٥٥٤٩, ٥-
-----التدريب

-----اخلرباء االستشاريون
-----النفقات التشغيلية العامة

,١١٠اللوازم واملواد ١١٠-٠, ٠١١٠, ٠-
,١٨٠األثاث واملعدات ١٨٠-٠, ٠١٣٥, ٤٥)٠, ٠)

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ١املوظفنيا ١٩٥, ١٣٠, ٠١ ٢٢٥, ١١ ١٨٠, ٤٥)١, ٠)
٧المجموع ٧٧١, ١٣٩٣, ٣٨ ١٦٤, ٤٧ ٨٩٣, ٢٧١)٣, ١)

شعبة االختصاص والتكامل والتعاون:٢٢٠٠: البرنامج ٩الجدول 

٢٢٠٠
تعاونشعبة االختصاص والتكامل وال

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٢املوظفون من الفئة الفنية ٧٨٦, ٤١٧٥, ٦٢ ٩٦١, ٩٢ ٨٣٢, ١٢٩)١, ٨)
,٢٦٠ون من فئة اخلدمات العامةاملوظف ١٧٥, ٤٣٣٥, ٥٣٣٥, ٥-

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٠٤٦, ٥٢٥٠, ٩٣ ٢٩٧, ٤٣ ١٦٧, ١٢٩)٦, ٨)
,٤٧٠املساعدة املؤقتة العامة ١٦٦)٠, ٣٠٤(٠, ٠٣٩٢, ٦٨٨, ٦

-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
-----العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف  ,٤٧٠املوظفنيا ١٦٦)٠, ٣٠٤(٠, ٠٣٩٢, ٦٨٨, ٦
,٤٤٠السفر ٤٠, ٦٤٤١, ٠٤٤١, ٠-

-----الضيافة
-----اخلدمات التعاقدية

-----التدريب
-----اخلرباء االستشاريون

-----النفقات التشغيلية العامة
-----زم واملواداللوا

-----األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٤٤٠املوظفنيا ٤٠, ٦٤٤١, ٠٤٤١, ٠-

٣المجموع ٩٥٦, ٩٨٥, ٦٤ ٠٤٢, ٤٤ ٠٠١, ٤١)٢, ٢)
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شعبة التحقيق:٢٣٠٠: البرنامج ١٠الجدول 

٢٣٠٠
شعبة التحقيق

امليزانية املعتمدة لعام
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

١٠املوظفون من الفئة الفنية ٧٣٣, ٣١ ٠٣٦, ٨١١ ٧٧٠, ١١٠ ٩٥١, ٨١٨)٥, ٦)
٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٧٣, ٩١٥٨, ٦٢ ٥٣٢, ٥٢ ٥٣٢, ٥-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٣ا ١٠٧, ٢١ ١٩٥, ٤١٤ ٣٠٢, ٦١٣ ٤٨٤, ٨١٨)٠, ٦)

٤املساعدة املؤقتة العامة ٠٩٤, ٢٨٤)٢, ٣(٠ ٨١٠, ٢٤ ٣٠٢, ٢٤٩٢, ٠
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ٤املوظفنيا ٠٩٤, ٢٨٤)٢, ٣(٠ ٨١٠, ٢٤ ٣٠٢, ٢٤٩٢, ٠

١السفر ٤٠٩, ٦٢٩٨, ٩١ ٧٠٨, ٥١ ٥٤٣, ١٦٤)٦, ٩)
-----الضيافة

-----اخلدمات التعاقدية
-----التدريب

-----اخلرباء االستشاريون
,٤٨٠النفقات التشغيلية العامة ٠٥٠, ٠٥٣٠, ٠٥٣٠, ٠-

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ١املوظفنيا ٨٨٩, ٦٣٤٨, ٩٢ ٢٣٨, ٥٢ ٠٧٣, ١٦٤)٦, ٩)
١٩المجموع ٠٩١, ٠١ ٢٦٠, ٣٢٠ ٣٥١, ٣١٩ ٨٥٩, ٤٩١)٨, ٥)

:شعبة المقاضاة٢٤٠٠: البرنامج ١١الجدول 

٢٤٠٠
شعبة المقاضاة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٨املوظفون من الفئة الفنية ٨٩١, ٣٨٠٨, ٧٩ ٧٠٠, ٠٩ ٠٦٢, ٦٣٧)٤, ٦)
,٥٢٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢١٦, ٦٥٣٦, ٨٥٣٦, ٨-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩ا ٤١١, ٥٨٢٥, ٣١٠ ٢٣٦, ٨٩ ٥٩٩, ٦٣٧)٢, ٦)

١املساعدة املؤقتة العامة ٧٨٣, ٤٧٩)٩, ١(٨ ٣٠٤, ١١ ٦٩٧, ٦٣٩٣, ٥
-----جتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باال

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ١املوظفنيا ٧٨٣, ٤٧٩)٩, ١(٨ ٣٠٤, ١١ ٦٩٧, ٦٣٩٣, ٥

,٣٧٤السفر ٣٧٤-١, ١٣٧٤, ١-
-----الضيافة

-----اخلدمات التعاقدية
-----التدريب

-----اخلرباء االستشاريون
-----لنفقات التشغيلية العامةا

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٣٧٤املوظفنيا ٣٧٤-١, ١٣٧٤, ١-
١١المجموع ٥٦٩, ٥٣٤٥, ٥١١ ٩١٥, ٠١١ ٦٧٠, ٢٤٤)٩, ١)
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م المحكمةالرئيسي الثالث: قل: البرنامج ١٢الجدول 

البرنامج الرئيسي الثالث
قلم المحكمة 

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

٢٧املوظفون من الفئة الفنية ٥٢٦, ٥٣٦٨, ٣٢٧ ٨٩٤, ٨٢٧ ٨٣٤, ٦٠)٨, ٠)
١٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠١٧, ٥٦٢٧, ٩١٨ ٦٤٥, ٤١٨ ٦٣١, ١٤)١, ٣)
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٥ا ٥٤٣, ٩٩٩٦, ٣٤٦ ٥٤٠, ٢٤٦ ٤٦٥, ٧٤)٩, ٣)

٣املساعدة املؤقتة العامة ١٨١, ٩٣٢٢, ٩٣ ٥٠٤, ٨٣ ٢٨٧, ٢١٧)٥, ٣)
١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠٢٨, ٤١٣٤, ٣١ ١٦٢, ٧١ ١٦٢, ٧-

,٣٢٥العمل اإلضايف ٢)٥, ٣٢٢(٧, ٨٣٢٢, ٨-
موع الفرعي لسائر تكاليف  ٤املوظفنيا ٥٣٥, ٨٤٥٤, ٥٤ ٩٩٠, ٣٤ ٧٧٣, ٢١٧)٠, ٣)

٢السفر ١٠٦, ٩٠)٥, ٢(٠ ٠١٦, ٥٢ ٠١٦, ٥-
,٤الضيافة ٤-٠, ٠٤, ٠-

٢اخلدمات التعاقدية ١٩٢, ٤٩٤, ٤٢ ٢٨٦, ٨٢ ٢٨٦, ٨-
,٤٩٨التدريب ٤١٢٤, ٨٦٢٣, ٢٦٢٣, ٢-

,٤٣٤اخلرباء االستشاريون ٣٨)٣, ٣٩٥(٩, ٤٣٩٥, ٤-
٣حمامو الدفاع ٥٢٨, ٢١٩٤, ٨٣ ٧٢٣, ٠٣ ٣٨٣, ٣٤٠)٠, ٠)

١حمامو الضحايا ٠٠٢, ٨١٦٢, ٢١ ١٦٥, ٠١ ١٦٥, ٠-
١٤النفقات التشغيلية العامة ٨٥٩, ٩٢٩٣, ٧١٥ ١٥٣, ٦١٣ ٨٥٣, ١)٦ ٣٠٠, ٠)

,٨٣٠اللوازم واملواد ٠٦٥, ٣٨٩٥, ٣٨٩٥, ٣-
١األثاث واملعدات ٠٩٦, ٣٢٨٩, ٥١ ٣٨٥, ٨١ ٢٨٠, ١٠٥)٨, ٠)

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ٢٦املوظفنيا ٥٥٢, ٩١ ٠٩٥, ٧٢٧ ٦٤٨, ٦٢٥ ٩٠٣, ١)٦ ٧٤٥, ٠)
٧٦المجموع ٦٣٢, ٦٢ ٥٤٦, ٥٧٩ ١٧٩, ١٧٧ ١٤٢, ٢)٥ ٠٣٦, ٦)

: مكتب المسجل٣١٠٠: البرنامج١٣الجدول 

٣١٠٠
مكتب المسجل

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨املقرتحة لعام امليزانية
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

١املوظفون من الفئة الفنية ٤٧٤, ١١٨, ٤١ ٤٩٢, ٥١ ٤٩٢, ٥-
,١٤٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٢, ١١٤٥, ٥١٤٥, ٥-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦١٧, ٤٢٠, ٦١ ٦٣٨, ٠١ ٦٣٨, ٠-

-----املساعدة املؤقتة العامة
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  -----املوظفنيا

,٧٣السفر ١٥)٦, ٥٨(٤, ٢٥٨, ٢-
,٤الضيافة ٤-٠, ٠٤, ٠-

-----اخلدمات التعاقدية
,٦بالتدري ٤١٥, ٠٢١, ٤٢١, ٤-

,٥اخلرباء االستشاريون ٥-٠, ٠٥, ٠-
-----النفقات التشغيلية العامة

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٨٩املوظفنيا ٠)٠, ٨٨(٤, ٦٨٨, ٦-
١المجموع ٧٠٦, ٤٢٠, ٢١ ٧٢٦, ٦١ ٧٢٦, ٦-
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: شعبة الخدمات اإلدارية٣٢٠٠: البرنامج١٤الجدول 

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةالفرق بعد توصياتبعد توصيات اللجنة

٣املوظفون من الفئة الفنية ٧٦١, ٣٦٥, ٢٣ ٨٢٦, ٥٣ ٨٢٦, ٥-
٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٧٢, ٩٢٥٥, ٩٩ ٢٢٨, ٨٩ ٢٢٨, ٨-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٢ا ٧٣٤, ١٣٢١, ٢١٣ ٠٥٥, ٣١٣ ٠٥٥, ٣-

,٤٨١املساعدة املؤقتة العامة ٩١٢٣, ٧٦٠٥, ٦٥٣٢, ٧٢)٧, ٩)
,٢٠-املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠٢٠, ٠٢٠, ٠-

,٣١٠العمل اإلضايف ٢)٥, ٣٠٧(٧, ٨٣٠٧, ٨-
موع الفرعي لسائر تكاليف  ,٧٩٢املوظفنيا ٤١٤١, ٠٩٣٣, ٤٨٦٠, ٧٢)٥, ٩)

,١٧٠السفر ١٧٠-١, ١١٧٠, ١-
-----الضيافة
,٦٤٣ات التعاقديةاخلدم ٦٤٣-٥, ٥٦٤٣, ٥-

,٣٣٢التدريب ٨٢٩, ٩٣٦٢, ٧٣٦٢, ٧-
,٣٨اخلرباء االستشاريون ٢٦)٠, ١٢(٠, ٠١٢, ٠-

٣النفقات التشغيلية العامة ٤٧٥, ٢١٥)١, ٣(٢ ٢٥٩, ٩٣ ٢٥٩, ٩-
,٢٧٨اللوازم واملواد ٠٢٦, ٩٣٠٤, ٨٣٠٤, ٨-

,٣٣٤األثاث واملعدات ٥٣١, ٥٣٦٦, ٠٣٦٦, ٠-
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ٥املوظفنيا ٢٧٢, ١٥٣)٠, ٥(٠ ١١٩, ٠٥ ١١٩, ٠-

١٨المجموع ٧٩٨, ٥٣٠٩, ٢١٩ ١٠٧, ٧١٩ ٠٣٤, ٧٢)٨, ٩)

: شعبة الخدمات القضائية٣٣٠٠: البرنامج١٥الجدول 

٣٣٠٠
شعبة الخدمات القضائية

مدة لعام امليزانية املعت
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

١١املوظفون من الفئة الفنية ٩٥٠, ٤١٤٠, ٨١٢ ٠٩١, ٢١٢ ٠٩١, ٢-
٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٢٨, ٢١٥١, ٦٥ ٠٧٩, ٨٥ ٠٧٩, ٨-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٦ا ٨٧٨, ٦٢٩٢, ٤١٧ ١٧١, ٠١٧ ١٧١, ٠-

١املساعدة املؤقتة العامة ٦٨٩, ٧١١١, ١١ ٨٠٠, ٨١ ٨٠٠, ٨-
,٨٠٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٢٢٦, ٧٨٢٦, ٩٨٢٦, ٩-

,١٥العمل اإلضايف ١٥-٠, ٠١٥, ٠-
موع الفرعي لسائر تكاليف  ٢املوظفنيا ٥٠٤, ٩١٣٧, ٨٢ ٦٤٢, ٧٢ ٦٤٢, ٧-

,٤١٤السفر ١٦)٥, ٣٩٧(٨, ٧٣٩٧, ٧-
-----الضيافة

,٣٢٨اخلدمات التعاقدية ٠١١٢, ٤٤٤٠, ٤٤٤٠, ٤-
,٩٣التدريب ١)٠, ٩١(٩, ١٩١, ١-

,٣٩١اخلرباء االستشاريون ١٢)٣, ٣٧٨(٩, ٤٣٧٨, ٤-
٣حمامو الدفاع ٥٢٨, ٢١٩٤, ٨٣ ٧٢٣, ٠٣ ٣٨٣, ٣٤٠)٠, ٠)

١حمامو ا لضحايا ٠٠٢, ٨١٦٢, ٢١ ١٦٥, ٠١ ١٦٥, ٠-
٥النفقات التشغيلية العامة ٩٥٣, ٦٣٣٦, ١٦ ٢٨٩, ٧٥ ٩٨٩, ٣٠٠)٧, ٠)

,٢٦٢اللوازم واملواد ٤٤, ٠٢٦٦, ٤٢٦٦, ٤-
,٧١٥اث واملعداتاألث ٥٢٩٤, ٥١ ٠١٠, ٠٩٠٥, ١٠٥)٠, ٠)

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ١٢املوظفنيا ٦٨٩, ٣١ ٠٧٢, ٤١٣ ٧٦١, ٧١٣ ٠١٦, ٧٤٥)٧, ٠)
٣٢المجموع ٠٧٢, ٩١ ٥٠٢, ٥٣٣ ٥٧٥, ٤٣٢ ٨٣٠, ٧٤٥)٤, ٠)
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: شعبة العمليات الخارجية٣٨٠٠: البرنامج١٦الجدول 

٣٨٠٠
شعبة العمليات الخارجية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

١٠املوظفون من الفئة الفنية ٣٤٠, ٧١٤٣, ٩١٠ ٤٨٤, ٦١٠ ٤٢٤, ٦٠)٦, ٠)

٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٧٣, ١٢١٨, ٢٤ ١٩١, ٣٤ ١٧٧, ١٤)٠, ٣)

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٤ا ٣١٣, ٨٣٦٢, ١١٤ ٦٧٥, ٩١٤ ٦٠١, ٧٤)٦, ٣)

١املساعدة املؤقتة العامة ٠١٠, ٣٨٨, ١١ ٠٩٨, ٤٩٥٤, ١٤٤)٠, ٤)

,٢٢٨صة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلا ١٨٧, ٧٣١٥, ٨٣١٥, ٨-

-----العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف  ١املوظفنيا ٢٣٨, ٤١٧٥, ٨١ ٤١٤, ٢١ ٢٦٩, ١٤٤)٨, ٤)

١السفر ٤٤٨, ٥٧)٢, ١(٧ ٣٩٠, ٥١ ٣٩٠, ٥-

-----الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٢٢٠, ١٨)٩, ١(٠ ٢٠٢, ٩١ ٢٠٢, ٩-

,٦٦التدريب ٢٨١, ٨١٤٨, ٠١٤٨, ٠-

-----اخلرباء االستشاريون

٥النفقات التشغيلية العامة ٤٣١, ٢١٧٢, ٨٥ ٦٠٤, ٠٤ ٦٠٤, ١)٠ ٠٠٠, ٠)

,٢٨٩اللوازم واملواد ٧٣٤, ٤٣٢٤, ١٣٢٤, ١-

,٤٦األثاث واملعدات ٣٦)٣, ٩(٥, ٨٩, ٨-

موع الفرعي ٨املوظفنيللتكاليف غري املتصلة با ٥٠٢, ٥١٧٦, ٨٨ ٦٧٩, ٣٧ ٦٧٩, ١)٣ ٠٠٠, ٠)

٢٤المجموع ٠٥٤, ٧٧١٤, ٧٢٤ ٧٦٩, ٤٢٣ ٥٥٠, ١)٧ ٢١٨, ٧)

الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف: البرنامج١٧الجدول 

الرئيسي الرابعالبرنامج 
أمانة جمعية الدول األطراف

املعتمدة امليزانية
االتغيري يف املوارد٢٠١٧لعام 

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٦٦١املوظفون من الفئة الفنية ٩)٥, ٦٥٢(٣, ٢٦٥٢, ٢-
,٣٠٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٨)٨, ٢٩١(٨, ٠٢٩١, ٠-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٩٧١ا ٢٨)٣, ٩٤٣(١, ٢٩٤٣, ٢-

,٤٩٣املساعدة املؤقتة العامة ٣١١٠, ٧٦٠٤, ٠٦٠٤, ٠-
,١٤٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ١٤٠-٠, ٠١٤٠, ٠-

,٣٨العمل اإلضايف ٣٨-٠, ٠٣٨, ٠-
موع ا ,٦٧١املوظفنيلفرعي لسائر تكاليف ا ٣١١٠, ٧٧٨٢, ٠٧٨٢, ٠-

,٥٢٨السفر ٩٦)١, ٤٣٢(٠, ١٤٣٢, ١-
,٥الضيافة ٥-٠, ٠٥, ٠-

,٣٨٩اخلدمات التعاقدية ٠١١٢, ٧٥٠١, ٧٥٠١, ٧-
,١٠التدريب ١٠-١, ١١٠, ١-

-----اخلرباء االستشاريون
,٢٤عامةالنفقات التشغيلية ال ٢٤-٤, ٤٢٤, ٤-

,١٤اللوازم واملواد ١٤-٧, ٧١٤, ٧-
,٥األثاث واملعدات ٥-٠, ٠٥, ٠-

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٩٧٦املوظفنيا ٣١٦, ٧٩٩٣, ٠٩٩٣, ٠-
٢المجموع ٦١٨, ٨٩٩, ٤٢ ٧١٨, ٢٢ ٧١٨, ٢-
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تمرات: المؤ ٤١٠٠: البرنامج١٨الجدول 

٤١٠٠
المؤتمرات

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

-----املوظفون من الفئة الفنية
-----العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

موع الفرعي لتكاليف املوظفني -----ا
,٢٣٦املساعدة املؤقتة العامة ٥١١٤, ٣٣٥٠, ٨٣٥٠, ٨-

,٨٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٨٠-٠, ٠٨٠, ٠-
,٢٠العمل اإلضايف ٢٠-٠, ٠٢٠, ٠-

موع الفرعي لسائر تكاليف  ,٣٣٦املوظفنيا ٥١١٤, ٣٤٥٠, ٨٤٥٠, ٨-
,٦٣السفر ٦٣)٧, ٧)---

-----الضيافة
,٣١٣اخلدمات التعاقدية ٠١٠٠, ٠٤١٣, ٠٤١٣, ٠-

-----التدريب
-----اخلرباء االستشاريون

,١١النفقات التشغيلية العامة ١١-٠, ٠١١, ٠-
,١٠اللوازم واملواد ١٠-٠, ٠١٠, ٠-

-----األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٣٩٧املوظفنيا ٧٣٦, ٣٤٣٤, ٠٤٣٤, ٠-

,٧٣٤المجموع ٢١٥٠, ٦٨٨٤, ٨٨٨٤, ٨-

: أمانة الجمعية٤٢٠٠: البرنامج ١٩الجدول 
٤٢٠٠

أمانة الجمعية
امليزانية املعتمدة لعام 

االتغيري يف املوارد٢٠١٧
قبل ٢٠١٨انية املقرتحة لعام امليز 

توصيات اللجنة
٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة
,٥٠٧املوظفون من الفئة الفنية ٤)٥, ٥٠٢(٧, ٨٥٠٢, ٨-

,٢٢٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٧)٢, ٢١١(١, ١٢١١, ١-

موع الفرعي ل ,٧٣٥تكاليف املوظفنيا ٢١)٧, ٧١٣(٨, ٩٧١٣, ٩-

,٨٤املساعدة املؤقتة العامة ٨٤)٦, ٦)---

-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,١٨العمل اإلضايف ١٨-٠, ٠١٨, ٠-

موع الفرعي لسائر تكاليف  ,١٠٢املوظفنيا ٨٤)٦, ١٨(٦, ٠١٨, ٠-

,٥٩السفر ٤٣)٧, ١٦(٢, ٥١٦, ٥-

,١الضيافة ١-٠, ٠١, ٠-

-----اخلدمات التعاقدية

,٥التدريب ٤٠, ١٥, ٥٥, ٥-

-----اخلرباء االستشاريون

-----النفقات التشغيلية العامة

,٤اللوازم واملواد ٤-٧, ٧٤, ٧-

,٥األثاث واملعدات ٥-٠, ٠٥, ٠-

مو  ,٧٥املوظفنيع الفرعي للتكاليف غري املتصلة با ٤٣)٨, ٣٢(١, ٧٣٢, ٧-

,٩١٤المجموع ١٤٩)٠, ٧٦٤(٤, ٦٧٦٤, ٦-
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مكتب رئيس الجمعية: ٤٤٠٠: البرنامج ٢٠الجدول 

٤٤٠٠
مكتب رئيس الجمعية

امليزانية املعتمدة 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧لعام 

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

-----املوظفون من الفئة الفنية
-----املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني -----ا

,١٢١املساعدة املؤقتة العامة ٠٠, ٥١٢١, ٥١٢١, ٥-
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ,١٢١املوظفنيا ٠٠, ٥١٢١, ٥١٢١, ٥-

,٨٦السفر ٧١٣, ٢٩٩, ٩٩٩, ٩-
-----الضيافة

,١٢-اخلدمات التعاقدية ٠١٢, ٠١٢, ٠-
-----التدريب

-----اخلرباء االستشاريون
-----النفقات التشغيلية العامة

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٨٦املوظفنيا ٧٢٥, ٢١١١, ٩١١١, ٩-
,٢٠٧المجموع ٧٢٥, ٧٢٣٣, ٤٢٣٣, ٤-

: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠:لبرنامج : ا٢١الجدول 

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,١٥٤لفئة الفنيةاملوظفون من ا ٤)٠, ١٤٩(٦, ٤١٤٩, ٤-
,٨١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١)٦, ٧٩(٧, ٩٧٩, ٩-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٢٣٥ا ٦)٦, ٢٢٩(٣, ٣٢٢٩, ٣-

,٥١املساعدة املؤقتة العامة ٢٨٠, ٥١٣١, ٧١٣١, ٧-
,٦٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٦٠-٠, ٠٦٠, ٠-

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ,١١١املوظفنيا ٢٨٠, ٥١٩١, ٧١٩١, ٧-

,٣١٧السفر ٢)٩, ٣١٥(٢, ٧٣١٥, ٧-
,٤الضيافة ٤-٠, ٠٤, ٠-

,٧٦اخلدمات التعاقدية ٠٠, ٧٧٦, ٧٧٦, ٧-
,٤التدريب ٠)٧, ٤(١, ٦٤, ٦-

-----خلرباء االستشاريونا
,١٣النفقات التشغيلية العامة ١٣-٤, ٤١٣, ٤-

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٤١٦املوظفنيا ١)٠, ٤١٤(٦, ٤٤١٤, ٤-
,٧٦٢المجموع ٨٧٢, ٦٨٣٥, ٤٨٣٥, ٤-
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الرئيسي الخامس: المباني: البرنامج ٢٢الجدول 

٥١٠٠
المباني

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

-----املوظفون من الفئة الفنية
-----املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني -----ا

-----املساعدة املؤقتة العامة
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  -----املوظفنيا

-----السفر
-----الضيافة

-----اخلدمات التعاقدية
-----التدريب

-----اخلرباء االستشاريون
١النفقات التشغيلية العامة ٤٥٤, ٩٤٣, ٦١ ٤٩٨, ٥١ ٤٩٨, ٥-

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ١املوظفنيا ٤٥٤, ٩٤٣, ٦١ ٤٩٨, ٥١ ٤٩٨, ٥-
١المجموع ٤٥٤, ٩٤٣, ٦١ ٤٩٨, ٥١ ٤٩٨, ٥-

ندوق االستئماني للضحاياالرئيسي السادس: أمانة الص: البرنامج ٢٣الجدول 

٦١٠٠
ندوق االستئماني للضحاياصأمانة ال

امليزانية املعتمدة 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧لعام 

قبل ٢٠١٨ملقرتحة لعام امليزانية ا
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٨٨٤املوظفون من الفئة الفنية ١٥٥٨, ٦١ ٤٤٢, ٦٩٩٢, ٤٤٩)٨, ٨)
,١٣٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١١, ١١٣١, ٢١٣١, ٢-

موع الفرعي ل ١تكاليف املوظفنيا ٠١٤, ١٥٥٩, ٧١ ٥٧٣, ٨١ ١٢٤, ٤٤٩)٠, ٨)
,٤٧٩املساعدة املؤقتة العامة ١٢٣, ٥٥٠٢, ٥٧٥٢, ٣٢٤٩, ٨

-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
-----العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف  ,٤٧٩املوظفنيا ١٢٣, ٥٥٠٢, ٥٧٥٢, ٣٢٤٩, ٨
,٣٠٠السفر ٠)٤, ٣٠٠(٤, ٠٣٠٠, ٠-

,٣الضيافة ٣-٠, ٠٣, ٠-
,١٩٠اخلدمات التعاقدية ٣)٠, ١٨٧(٠, ٠١٨٧, ٠-

,٣٤التدريب ٢)٩, ٣٢(٧, ٢٣٢, ٢-
,١٢٠اخلرباء االستشاريون ١٢٠-٠, ٠١٢٠, ٠-

,٢٠النفقات التشغيلية العامة ٢٠-٠, ٠٢٠, ٠-
,٣زم واملواداللوا ٣-٠, ٠٣, ٠-

,١٠األثاث واملعدات ١٠)٠, ٠)---
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٦٨١املوظفنيا ١٦)٣, ٦٦٥(١, ٢٦٦٥, ٢-

٢المجموع ١٧٤, ٥٥٦٧, ٠٢ ٧٤١, ٥٢ ٥٤١, ٢٠٠)٥, ٠)
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ة: قرض الدولة المضيف٢- الرئيسي السابع: البرنامج ٢٤الجدول 

٧٢٠٠
قرض الدولة المضيفة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

-----املوظفون من الفئة الفنية
-----دمات العامةاملوظفون من فئة اخل

موع الفرعي لتكاليف املوظفني -----ا
-----املساعدة املؤقتة العامة

-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
-----العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف  -----املوظفنيا
-----السفر

-----الضيافة
-----اخلدمات التعاقدية

-----التدريب
-----اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ٩٨٧, ٣٥٩٧, ٩٣ ٥٨٥, ٢٣ ٥٨٥, ٢-
-----اللوازم واملواد

-----األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ٢املوظفنيا ٩٨٧, ٣٥٩٧, ٩٣ ٥٨٥, ٢٣ ٥٨٥, ٢-

٢المجموع ٩٨٧, ٣٥٩٧, ٩٣ ٥٨٥, ٢٣ ٥٨٥, ٢-

: آلية الرقابة المستقلة٥- الرئيسي السابع: البرنامج ٢٥الجدول 

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨زانية املقرتحة لعام املي
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٣٨٩املوظفون من الفئة الفنية ٤٢٣, ١٤١٢, ٥٤١٢, ٥-
,٥٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣١٥, ٧٧٢, ٩٧٢, ٩-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٤٤٦ا ٧٣٨, ٧٤٨٥, ٤٤٨٥, ٤-

-----دة املؤقتة العامةاملساع
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  -----املوظفنيا

,١٠السفر ٠٠, ٦١٠, ٦١٠, ٦-
-----الضيافة

-----اخلدمات التعاقدية
,١١التدريب ١٠, ٤١١, ٥١١, ٥-

,٤٠اخلرباء االستشاريون ٤٠-٠, ٠٢٠, ٢٠)٠, ٠)
,٢النفقات التشغيلية العامة ٢-٠, ٠٢, ٠-

-----اللوازم واملواد
,٥األثاث واملعدات ٥-٠, ٠٥, ٠-

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٦٨املوظفنيا ١١, ٠٦٩, ١٤٩, ٢٠)١, ٠)
,٥١٤المجموع ٨٣٩, ٧٥٥٤, ٥٥٣٤, ٢٠)٥, ٠)
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: مكتب المراجعة الداخلية٦- الرئيسي السابع: البرنامج ٢٦الجدول 

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةت اللجنةبعد توصيا

,٤٦٤املوظفون من الفئة الفنية ٥)٢, ٤٥٨(٦, ٦٤٥٨, ٦-
,٧٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٠, ٧٧٢, ٩٧٢, ٩-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٥٣٦ا ٥)٥, ٥٣١(٠, ٥٥٣١, ٥-

,١٢٢املساعدة املؤقتة العامة ١)٨, ١٢١(٢, ٦١٢١, ٦-
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ,١٢٢املوظفنيا ١)٨, ١٢١(٢, ٦١٢١, ٦-

,١١السفر ١)٥, ١٠(٣, ٢١٠, ٢-
-----الضيافة

-----اخلدمات التعاقدية
,٢٣التدريب ٥٠, ٥٢٤, ٠٢٤, ٠-

,٢٠-اخلرباء االستشاريون ٠٢٠, ٠٢٠, ٠-
-----النفقات التشغيلية العامة

-----اللوازم واملواد
-----األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب ,٣٥املوظفنيا ٠١٩, ٣٥٤, ٢٥٤, ٢-
,٦٩٤المجموع ٢١٣, ١٧٠٧, ٣٧٠٧, ٣-

الرابعالمرفق
)٢٠١٧أيلول/ سبتمبر ١٥(حتى الطوارئصندوقإلىاللجوءطلبات

املبلغ املطلوب املوضوعالتاريخ الرقم 

فيما يتعلق بقرار الدائرة االبتدائية تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها١١١/٩/٢٠١٧
جان بيري ضدةالعامةاملدعييف قضية جرب األضرارخرباء بشأن بتعيني 

.يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطىبيمبا غومبو

يورو٩٠٠,٠٠٢٢٦

جان لمساعدة القانونية يف قضايا لتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها ٢١١/٩/٢٠١٧
، ) يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى٧٠(املادة نيبيري بيمبا وآخر 

ةالعامةاملدعي، وقضيةحلالة يف مايليف اضد املهديةالعامةاملدعيوقضية 
وباإلضافة إىل ذلك، يتعني .يف أوغندااحلالةيفضد دومينيك أونغوين

لمساعدة ميكن جتنبها لعلى احملكمة أن تفي بتكاليف غري متوقعة ال 
يف احلالة يف مجهورية ضد بوسكو نتاغاندا ةالعاميةاملدعالقانونية يف قضية 
.الكونغو الدميقراطية

يورو٦٠٠,٠٠٣٠٥١

يورو٥٠٠,٠٠٥٣٢١مجموع  اإلخطارات
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لمرفق الخامسا
٢٠١٧قرير السنوي للجنة المراجعة لعام الت

احملتويات

٧٤...............................................................ملخص تنفيذي .............
٧٧...............................................................مقدمة ...........-أوال
٧٧......................................خالل الفرتة املشمولة بالتقريرالنظر يف املسائل -ثانيا

٧٧................................................اهليكل اإلداري للمحكمة -ألف
خدمات اإلعالم والتوعية واملوارد البشرية و بتصلة املاإلدارية وانب اجل-١

٧٧........................................................الرتمجة
٧٧.....................................دليل احملكمة اجلنائية الدولية-٢
٧٩.....................................آليات التنسيق بني األجهزة-٣

٧٩.................................................إدارة املخاطر يف احملكمة -باء
٧٩.......إدارة املخاطرإدارة املخاطر وجلنةتعلقة بملاالتعليمات اإلدارية -١
٨٠.......٢٠١٧عاملاحملكمة يف خاطر املبيانات لاالستعراض السنوي -٢
٨١..................عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرظ على فااحل-٣

٨٢..........................................................القيم واألخالق-جيم
٨٣................................................بة املالية الداخليةاقر إطار ال-دال
٨٤.....................................مسائل املراجعة الداخليةاإلشراف على -هاء

٨٤....................التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية -١
٨٥...................تعديالت على ميثاق مكتب املراجعة الداخليةال-٢
٨٦..........٢٠١٧عام لمراجعة يفاملراجعة الداخلية لمكتب خطة -٣
تكنولوجيا املعلومات واالتصال راجعة ملاملراجعة الداخلية مكتب خطة -٤

٨٦.......................................٢٠١٩-٢٠١٧يف الفرتة 
مكتب املراجعة الداخلية املعروضة على اللجنة من خاللراجعة املتقارير -٥

٨٧.........٢٠١٧و٢٠١٦عامي لراجعة املوالتقدم احملرز يف خطط 
٨٨....................٢٠١٨عام يف لمراجعة الداخليةاملؤقتة لطةاخل-٦

٨٩...................املراجعة اخلارجية للحساباتاملتعلقة بسائل املاإلشراف على -واو
٨٩...........٢٠١٧ام للمراجعة يف عاحلسابات اخلارجيخطة مراجع-١
٩٠.....٢٠١٨عام املؤقتة للمراجعة يف راجع احلسابات اخلارجيمخطة -٢
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٩٠......................................ملساءلة العامةتقارير االبيانات املالية و -زاي
٩٠.......................................البيانات املالية للمحكمة-١
٩٢....................انات املالية للصندوق االستئماين للضحاياالبي-٢
٩٣................................................مراجعة األداء-٣

٩٤...........................................متابعة تنفيذ التوصيات السابقة-حاء
٩٤...........................................آلية تنفيذ التوصيات-١
٩٥.........................متابعة توصيات مكتب املراجعة الداخلية-٢
٩٦........................متابعة توصيات مراجع احلسابات اخلارجي-٣
٩٧...................................راجعةاملمتابعة توصيات جلنة -٤

٩٨.............اإلدارة الداخلية وأساليب عمل اللجنة واملسائل الداخلية األخرى-اءط
٩٨.............................راجعة املتعديالت على ميثاق جلنة ال-١
٩٨.....................................راجعة املأساليب عمل جلنة -٢
٩٨...... ..............................ريب والتدةالرمسياتالتوجيه-٣

٩٩..................................................................مسائل أخرى- ثالثا
٩٩................................................................الوثائق-ألف
٩٩اإلشراف على إدارة امليزانيةبشأن الهاي ل يفالعاملفريقلاالجتماع غري الرمسي -باء

٩٩...........................................راجعةاملالدورات املقبلة للجنة -جيم
١٠٠وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال ومشاركة املراقبنياتافتتاح الدور األول:التذييل
١٠٤............................................................ئق قائمة الوثاالثاين:التذييل
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لخص تنفيذيم
مجعية الدول األطراف ("اجلمعية")، تقدم اللجنة إىل ،)١(("اللجنة")راجعةاملجلنة عمال مبيثاق -١

هذا التقرير الدورات . ويغطي "٢٠١٧جلنة املراجعة السنوي لعام تقرير ، "من خالل جلنة امليزانية واملالية
. ويقدم التقرير ٢٠١٧إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٦قدت خالل الفرتة من أيلول/سبتمرب اليت عُ جنةاألربع لل

ا اللجنة السنوي موجزا  عن أعمال املرحليةاتقاريرهيفها توالتوصيات اليت قدملألعمال اليت قامت 
ا  .)٥(لسادسةوا،)٤(اخلامسةو ،)٣(ةوالرابع،)٢(ةالثالثدورا

يف تشرين عقدت عن بعد عن طريق تبادل الرسائل بالربيد االلكرتوين اليت ، الثالثةةدور الويف -٢
وبعد االنتقال مؤخرا إىل .املراجعة الداخليةاملتعلقة بسائل املعلى اللجنة ، ركزت ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
ت اللجنة، وافقةاملاديجراؤها يف املوجودات عديالت اليت مت إراجعة إضافية للتمواقرتاح ،املباين الدائمة

. وباإلضافة إىل ذلك، قدمة من مكتب املراجعة الداخليةامل٢٠١٧على خطة املراجعة الداخلية لعام 
-٢٠١٧ملراجعة تكنولوجيا املعلومات يف الفرتة الداخليةاملراجعةمكتب خطةعلى اللجنة وافقت 
٢٠١٩.

احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، يفخالقاألقيم و العلى جنةاللتكز ، ر الدورة الرابعةيف و -٣
اخلارجيتقارير املراجع ، و السابقة ملكتب املراجعة الداخليةوإطار الرقابة الداخلية، وتنفيذ التوصيات 

.جنة، وتقرير اللللحسابات
أجهزةيفق احملكمة و على نطااألخالق اإلطار التنظيمي العام للقيم و بعناية يف لجنة نظرت الو -٤

نفس القيم، بمجيع املوظفني العاملني يف احملكمة لتزام ضرورة اعلى اللجنةت. ويف هذا الصدد، شددمعينة
السلوك املهين ، تصف جهزةبعض األلنصوص خاصة بأنه من املعقول أن توجد يف الوقت نفسه أقرت و 

الستعانة اب، أن تقدماحملكمةإىل اللجنةتطلبولذلك،وظفني الذين ميارسون أنشطة معينة. املتوقع من امل
العامة للمحكمة قيم اليستند إىل ،مثل آلية الرقابة املستقلة، إطارا منقحا للقيم واألخالقببعض األجهزة 

السلوك املهين املتوقع من كل ص على قواعد وينك املنطبقة على مجيع املوظفني، ومدونة قواعد السلو 
.٢٠١٨يف عام اليت ستعقدالثامنةا قبل دورته شطاالضطالع بأنعندموظف

ا الرابعة التقدم الذي أحرزته احملكمة يف ييكل اإلدار باهلوفيما يتعلق -٥ ، الحظت اللجنة يف دور
راجعة املتوصيتها السابقة مبشاركة مدير مكتب كررت و املراجعة الداخلية مع مكتب تعاون على حنو أوثق ال

ضاء، يف آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت.االقتالداخلية، عند 
دورات نظيمالسابقة إىل احملكمة بتاإىل توصيتهاللجنةتوفيما يتعلق بإدارة املخاطر، أشار -٦

ذلك،علىوعالوة. بينهمدف غرس ثقافة إدارة املخاطرللمديرين التنفيذيني املختلفنيخمصصةتدريبية
مكتب املراجعة الداخلية، بالتشاور الوثيق مع جلهود اليت تبذهلا احملكمة، ااالرتياحمعلجنةالالحظت
حملكمة.يف اسجل للمخاطر الرئيسية وضع دف وتعزيز هذا التبادل املخاطر املعلومات املتعلقة بلتبادل 

ات راجع اخلارجي للحسابممثل املأكد إطار الرقابة الداخلية يف احملكمة، ويف سياق تقييم كفاية -٧
عداد السيما فيما يتعلق بإوتعمل بصورة فعالة، كافيةحاليا  أن الرقابة املالية الداخلية القائمة للجنة 

االستئماين للضحايا.البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق

.من ميثاق جلنة املراجعة٦٤املادة )١(
ا الثالثة)٢( .(AC/3/5)التقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دور
ا الرابعة) ٣( .(AC/4/10)التقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دور
ا اخلامسة)٤( .(AC/5/5)التقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دور
ا السادسةالتقرير املؤقت للج)٥( .(AC/6/5)نة املراجعة عن أعمال دور
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موحدة بشأن عمللجنة بوضع إجراءات الآلية فعالة لتنفيذ التوصيات، رحبت بغية إقامة و -٨
التقدم احملرز يف تنفيذ اللجنةت راجعة. ويف حني الحظاملراجعة ومتابعة توصيات اململشاركة يف عمليات ا

، بالتشاور مع مكتب املراجعة، مجيع التوصيات اليت مل احملكمةبأن تستعرضت، أوصعلقةالتوصيات امل
وأن تبني لتنفيذ، النهائي لحمددة مع املوعد خطة عمل املقبولة لتوصيات تضع بالنسبة لتنفذ بعد، وأن 

من أجل احلد من الكم فقة ابالنسبة للتوصيات اليت ال ترغب احملكمة يف املوافقة عليها أسباب عدم املو 
اهلائل من التوصيات غري املنفذة.

سائل امللمحكمة، وإدارة املخاطر، و اإلداري ليكل اهلعلى لجنة، ركزت الالدورة اخلامسةيف و -٩
أن الدليل أكدت اللجنة لمحکمة، لييکل اإلدار باهلجعة اخلارجية للحسابات. وفيما يتعلق املرااملتعلقة ب

، هو أحد األدوات الرئيسية اليت تصف اهليكل التنظيمي بأكمله ألي منظمة بطريقة شاملةالتنظيمي 
يات اإلطار العام الذي يسلط الضوء على العالقات التنظيمية بني األجهزة والوحدات وحيدد العملو 

دعت و بكفاءة وفعالية.عملهاواإلجراءات الرئيسية بطريقة موجزة ويسهم، بالتايل، يف إدارة املنظمة و 
االت ذات األولوية باحملكمةتنظيمي الدليل الإعداد عتربتأناللجنة احملكمة جمددا إىل  ، وطلبت من ا

ا مبعلومات حمدثة يف هذا الشأن يف  الثامنة.ا دورموافا
ا نشطة األلجنة عن تطلعها إىل نتائج الفيما يتعلق بإدارة املخاطر، أعربت و -١٠ جلنة اليت تقوم 

ا مبعلومات حمدثة عن اإدارة املخاطر وطلبت  ا السابعة. وطلبموافا أيضا اللجنةتلتقدم احملرز يف دور
أمانة احملكمة و تستكشف إىل احملكمة أن تقدم تقريرا عن حالة التدريب على إدارة املخاطر وأوصت بأن 

لجنة أيضا إىل التدريب اضايف بشأن إدارة املخاطر. وطلبت وفري تةالصندوق االستئماين للضحايا إمكاني
احملكمة أن تدرج يف سجل املخاطر وصفا موجزا لتدابري ختفيف املخاطر. وباإلضافة إىل ذلك، أوصت 

مدى ، احلسابات اخلارجي ومكتب املراجعة الداخليةاحملكمة، بالتعاون الوثيق مع مراجع تبني بأن اللجنة 
االت احملكمة قابلية ، لوضع إطار مناسب إلدارة اليت حتتاج إىل حتسنيالباقية للمخاطر، مع مراعاة ا

املخاطر يف احملكمة.
كانون ٣١لجنة بأن توافق اجلمعية على البيانات املالية للمحكمة للسنة املنتهية يف الوأوصت -١١
. ووافقت اللجنة على التوصيات الثالث ملراجع احلسابات اخلارجي، وقدمت عدة ٢٠١٦ديسمرب/ولاأل

املتعلقة بدفع الداخليةالضوابطاألصول الثابتة، و مالحظات بشأن إنشاء صندوق الستبدال 
ات لجنة علما بالتفسري المحكمة. وأحاطت للرض البيانات املالية الوضوح يف عو ،االستحقاقات واألجور

حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. كم الصادر من اكمة بشأن اآلثار املرتتبة على احلاليت قدمتها احمل
٣١يف للسنة املنتهيةاالستئماين للضحايا وأوصت أيضا بأن توافق اجلمعية على البيانات املالية للصندوق 

للحسابات.اخلارجيمن املراجعاملقدمتنيتوصيتني ال، ووافقت على ٢٠١٦ديسمرب كانون األول/
ا اخلامسةنظرت اللجنة يف و -١٢ والحظت أنه شعبة العمليات اخلارجيةاملتعلق بداء األتقرير يفدور

وتعزيز اإلبالغ توحيد خطوط ومها تقييما إجيابيا للنقطتني الرئيسيتني املتصلتني بإنشاء الشعبةيتضمن 
من أجل توضيح األدوار يف جمال زيد من العمل ه يلزم امللجنة أنالموقف رؤساء املكاتب امليدانية. ورأت 

ا مبعلومات حمدثة عن تنفيذ التوصيات الست و ،ضمان فعالية وكفاءة العمليات قدمة من املطلبت موافا
مراجع احلسابات اخلارجي.

ا اخلامسة يف اجتماع غري رمسي للميزانية عقده اشرتكت اللجنة و -١٣ العامل يف فريق منسق اليف دور
جلنة امليزانية لدول األطراف، و ممثلون ل. وحضر االجتماع إلشراف على تنسيق امليزانيةالهاي املعين با

وأدىل ملراجع اخلارجي للحسابات، وآلية الرقابة املستقلة، واحملكمة. اواملالية، ومكتب املراجعة الداخلية، و 
ا حىت والية اخلاصة للجنة، راجعة، فضال عن الملامهام جلان عرض فيه بإجياز رئيس اللجنة ببيان  وإجنازا

واصل العمل من ت، وسبأعمال اللجنةهتمامهالالهاي العامل يف فريق ها للعن شكر اللجنةتاآلن. وأعرب
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من ةحمدداتللرد على أي طلبكما ستظل مستعدة ،الشاملة على حنو فعالاأجل الوفاء بواليته
اجلمعية.

يف سياق و راجعة الداخلية. إلدارة واملااملتعلقة بسائل املعلى اللجنةركزت ،السادسةةدور الويف -١٤
ة قدمت احملكمة حملة عامة عن حالة عملياليت مل تنفذ حىت اآلن، متابعة توصيات مكتب املراجعة الداخلية

الشراء وأعربت عن ةن نتائج عمليعمعلومات حمدثة لجنة النظام التأمني الصحي. وطلبت املتعلقة بالشراء 
.انتهاء عملية الشراءبعد غري املنفذة بصورة فعالة أملها يف أن تعاجل التوصيات 

اراجعة وأمهية التوصيات املتقارير ودة لجنة علما جبالوأحاطت -١٥ لجنة إىل التطلع ت. و الواردة 
ا اتكنولوجيا املعلومات يف املتعلقة براجعة املمناقشة نتائج عمليات  على احملكمة ، وشجعت قادمةلدورا

ة اسرتاتيجيتها اخلمسييف تنفيذ تكنولوجيا املعلومات املتعلقة براجعة املنتائج مجيع عمليات االستفادة من
لجنة أيضا على خطة املراجعة املؤقتة ال. ووافقت ٢٠٢١-٢٠١٧للفرتة لتكنولوجيا املعلومات واالتصال
مكتب.للوافقت على امليثاق املنقح، كما٢٠١٨ملكتب املراجعة الداخلية لعام 

الشفافية حرصا على ،لجنةرأت ال، التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخليةبفيما يتعلق و -١٦
أوصت اخلارجي. وحتقيقا هلذه الغاية، ماملقيّ ينبغي أن تدير جلنة املرجعة عملية اختيار أنه ، واالستقالل

ى أن تتلقى من املتوخمصفوفة التقييم. و بتحليل العطاءات وإعداد للجنة األمني التنفيذي بتكليف اللجنة 
م اخلارجي ومكتب املقيّ للنظر فيها ومناقشتها مع نتائج التقييم املستقل ملكتب املراجعة الداخلية اللجنة 

ا الثامنة.املراجعة الداخلية يف دور
فقرتني ها جلنة امليزانية واملالية للتاقرتحعلى التعديالت اليتجنة، وافقت اللالسادسةةدور اليف و -١٧
مل حلاالت اليت بتنظيم اجلنة امليزانية واملالية إىل استكمال هذه التعديالت ودعتها،من ميثاق٤٠و١٠
.عضاءاألأحد مستوفاة أثناء والية املعدلة ١٠املنصوص عليها يف الفقرةشروطالفيها تعد 
ا وفعاليتها.املتاحة واستكشفت الفرص وناقشت اللجنة أساليب عملها-١٨ لزيادة كفاء
ملشاركتهم يف أعمال ثلي احملكمة ومكتب املراجعة الداخليةأعربت اللجنة عن شكرها ملمو -١٩

م يف املناقشات، كما أعربت عن شكرها ألاللجنة ومدا ات املقدمة خدملللجنة وفريقه المني خال
.تللدورا
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مقدمة-أوال
إىل٢٠١٦" الفرتة من أيلول/سبتمرب ٢٠١٧راجعة لعام املتقرير السنوي للجنة ال"يغطي -١

ا الثالثة والرابعة واخلامسة ا، ويقدم موجزا ألنشطة وتوصيات جلنة املراجعة يف دور ٢٠١٧أيلول/سبتمرب 
.بصورة كاملةمبهامهاهااضطالعغية والسادسة ب

جلنة امليزانية واملالية من خاللإىل اجلمعية هذا التقرير ةتقدم اللجن،)٦(جلنة املراجعةيثاقوعمال مب-٢
ا السادسة.  وآلية الرقابة ،إدارة احملكمةمع تقرير هذا الاللجنة وعالوة على ذلك، ستتبادل بعد اختتام دور

للجمهور على، وستتيحه واملتابعةمكتب املراجعة الداخلية للعلم لحسابات و اخلارجي لراجعاملو املستقلة، 
.)٧(ي للجنةشبكاملوقع ال

الفترة المشمولة بالتقريرالنظر في القضايا المطروحة في - ثانيا
الهيكل اإلداري للمحكمة-ألف

املسائل فيما يتعلق بتقدمي املشورة بشأن دور اللجنة لجنة الميثاق من ٢- المحيدد اجلزء -٣
مة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان الرتتيبات القائاللجنة ستعرض تاخلصوص، ه وعلی وجاإلدارية. 

ا .)٨(عملها وفقا للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأ

وخدمات الترجمة،، والموارد البشريةالتوعيةو اإلعالمبالمتصلة اإلدارية جوانب ال- ١

ا الرابعة اللجنة تلقت -٤ شرة باماملتصلة الوظائف بشأن احملکمةالذي أعدته تقرير اليف دور
ا الثانيها لبتلبية لط، )٩(وخدمات الرتمجة،، واملوارد البشريةوالتوعيةاإلعالمب . واستفسرت )١٠(ةيف دور

،جماالت اإلعالم والتوعيةهام يفبنفس املالداعية إىل االضطالع اللجنة عن األساس املنطقي واملربرات 
ا.بادل املعلومات بشأتباب أوىل مجيعها خدمات ميكن من وخدمات الرتمجة، و ،واملوارد البشرية

وأحاطت اللجنة علما بالتوضيحات اليت قدمتها احملكمة بشأن اضطالع أكثر من قسم أو -٥
وحدة باملسؤوليات املتصلة باإلعالم والتوعية، واملوارد البشرية، وخدمات الرتمجة التحريرية، مثل ضمان 

جنة عن قلقها من أن هذه املمارسة قد تؤثر على محاية االستقاللية لألجهزة املختلفة. وأعربت الل
االستخدام األمثل للموارد وتؤدي إىل جتزئة املسؤوليات والسياسات فيما بني األجهزة، وقررت مواصلة 

رصد احلالة حسب االقتضاء.

دليل المحكمة الجنائية الدولية- ٢

احلاجة إىل ضمان االعتبار، يف حني أخذت اللجنة يف ٢٠١٦ويف التقرير السنوي للجنة لعام -٦
،اهليكل اإلداري للمحكمة املستمد من نظام روما األساسيأقرت بتعقيدات و ،استقالل أجهزة احملكمة

ا التقدم احملرز مؤخرا فيما يتعلق بالرتتيبات اإلدارية للمحكمة، أحاطت علما بو  على احلاجة شددت فإ
جهزة الرئيسية الثالثة يف إطار احملكمة ككل، السيما إىل وضع تعريف أكثر وضوحاً ألدوار ومسؤوليات األ

من امليثاق.٦٤فقرةال)٦(
)٧(

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx..
من امليثاق.٥٤الفقرة )٨(
)٩(

AC/4/17 .
تشرين ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )١٠(

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاين/نوفمرب .١٠، املرفق السابع، الفقرة ٢-، ا
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االت الرئيسية اليت حتتاج فيها احملكمة إىل التحدث مع أصحاب املصلحة أو اجلمهور العام  يف مجيع ا
بصوت واحد (مثل االتصاالت اخلارجية، واإلعالم، والتوعية)، وكفالة املساواة يف املعاملة (مثل املوارد 

ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة احملكمة الستخدام األمثل للموارد (مثل خدمات الرتمجة). البشرية) أو ا
ا اخلامسة .)١١(بإعداد دليل للمؤسسة، على النحو املتبع يف معظم املنظمات الدولية، يف دور

نة. اللجالكي تنظر فيه)١٢(التنظيمي"دليلها"تقرير احملكمة عن الوثيقة املعنونة وقدمت احملكمة -٧
ا أدركت احملكمة أمهية إضفاء الصبغة الرمسية على دليل تنظيمي شامل، يف حنيو  أوضحت أن فإ

بالشروع يف إعداد دليل تنظيمي. بيد أن احملكمة يف  الوقت الراهن املستوى احلايل للموارد ال يسمح هلا 
نظمة والقواعد واألهداف شددت على أن املعلومات ذات الصلة، مثل املعلومات املتعلقة بالسياسات واأل

ا متاحة من مصادر خمتلفة. ويف  والعمليات واإلجراءات اليت تتبعها احملكمة، وضعت على مر السنني وأ
رتانت.إلنباملوقع الشبكي للمحكمة وشبكة اذات الصلةإىل الروابطاحملكمة أشارت هذا الصدد، 

االستنتاجات والتوصيات

ات الواردة يف تقرير احملكمة وشددت على أن الدليل التنظيمي هو أحاطت اللجنة علما باملعلوم-٨
أحد األدوات الرئيسية اليت تصف اهليكل التنظيمي بأكمله ألي منظمة بطريقة شاملة. والدليل التنظيمي 
هو اإلطار العام الذي يسلط الضوء على العالقات التنظيمية بني مجيع األجهزة والوحدات وحيدد 

بكفاءة وفعالية. عملهااءات الرئيسية بطريقة موجزة ويسهم، بالتايل، يف إدارة املنظمة و العمليات واإلجر 
يف حتديد االزدواجية والتجزؤ، فضال عن أوجه القصور.الدليل وباإلضافة إىل ذلك، يسهم 

أمهية وجود دليل تنظيمي. مع اللجنة على حملکمة اتفاق ارتياح مع االلجنة الوالحظت -٩
يكل االت انة مرة أخرى أن هناك تقسيما غري واضح للمسؤوليات يف العديد من لجالوالحظت 
. )١٤(لحساباتاخلارجي لراجعتقرير املو ، )١٣(قرير مكتب املراجعة الداخليةعلى النحو املبني يف تاحملكمة، 

. والحظت )١٥(األمن الشخصيعلىإىل حد ما خطرا، و ألعمالويشكل عدم الوضوح هذا خطرا على ا
رتك يف بعض من األحيان وأنه يُ رياملختلفة ليس واضحا يف الكثأن التفاعل بني الوظائف أيضالجنة ال

ظيمي األحيان ملبادرة املوظفني املعنيني. وشددت اللجنة أيضا على أن املستفيد الرئيسي من الدليل التن
أنفسهم.فون سيكون إدارة احملكمة واملوظ

بالقائمة المطلوبة للوظائف موافاتها على الرغم من ، جنةلالوفي هذا السياق، الحظت -١٠
بالقائمة استعراض والية ومسؤولية المهام المدرجة أنه ينبغي في دورتها الرابعة، توصيف الوظائف و 

لجنة طلبها المقدم في ال. ولذلك، كررت )١٦(االتصال الوظيفيو اإلبالغ خطوط من أجل توضيح 
من المجاالت ذات األولوية تنظيمي الدليل الإعداد المحكمةعتبرتأنأوصت بالثانية و دورتها 

إبقائها على علم متابعة هذه التوصية المعلقة وطلبت إلى المحكمة أيضا قررت اللجنة و . بالمحكمة
في دورتها الثامنة.موافاتها بمعلومات محدثة عن الحالة التقدم المحرز في إعداد الدليل و ب

.١٠، الفقرة (AC/2/15)ملراجعةالتقرير السنوي للجنة ا)١١(
)١٢(

AC/5/3.
)١٣(

AC/6/8 .
)١٤(

AC/5/7 ٣٠، الفقرة.
.٤٢و٣٠املرجع نفسه، الفقرتان )١٥(
)١٦(

AC/5/7 ١٩، الفقرة.
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جهزةآليات التنسيق بين األ- ٣

، بتعزيز دور جملس التنسيق وآليات التنسيق ٢٠١٦لجنة، يف تقريرها السنوي لعام الرحبت -١١
والتوجيه ج أكثر ميال إىل االجتاه التنازيلاألخرى بني األجهزة يف عملية وضع امليزانية، بغية اتباع 

ا الرابعة اجلمعية لذي اعتمدته قرار االمع توصيات جلنة امليزانية واملالية و مبا يتماشى االسرتاتيجي،  يف دور
ميع هيئات جللس التنسيق و اختصاصات وضع ب"لجنة احملكمة ال. ويف هذا الصدد، أوصت )١٧(عشرة

ا الرابعة"قدمها إىل التنسيق القائمة األخرى، وأن ت .)١٨(اللجنة يف دور
، نة علما بأن جملس التنسيقأحاطت اللج، ٢٠١٧ويف الدورة الرابعة، املعقودة يف آذار/مارس -١٢

واملسجل،  ةالعامةاحملكمة واملدعيةرئيسوهم يتألف من رؤساء األجهزة الرئيسية الثالثة للمحكمة، الذي 
جيتمع مرة واحدة كل شهر، أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك، ملعاجلة القضايا ذات األمهية االسرتاتيجية، 

رى املخصصة للتنسيق بني األجهزة حول مواضيع معينة مثل فضال عن القضايا املتعلقة باآلليات األخ
امليزانية السنوية، والدروس املستفادة، والتآزر.

االستنتاجات والتوصيات

مجلس لاختصاصات أنه ليس من الضروري أن توضع ىر تن المحكمة أالحظت اللجنة -١٣
.)١٩(التنسيق

لذي أحرزته المحكمة في التعاون على التقدم افي دورتها الرابعة أيضا ت اللجنة الحظو -١٤
إلى المحكمة بأن تدعو مدير مكتب اتوصيتهتنحو أوثق مع مكتب المراجعة الداخلية، وكرر 

التنسيق، وآليات التنسيق األخرى مجلسالمراجعة الداخلية، حسب االقتضاء، لحضور اجتماعات
إدارة المخاطر والرقابة الداخلية، لى وجه الخصوص عند مناقشة المسائل المتعلقة بعبين األجهزة، 

ومن خالل تبادل محاضر االجتماعات التي تتناول المسائل ذات الصلة بعمل المكتب، وذلك 
.)٢٠(بهدف ضمان التعاون بوجه أفضل

إدارة المخاطر بالمحكمة-باء
التعليمات اإلدارية المتعلقة بإدارة المخاطر ولجنة إدارة المخاطر- ١

ا ال،اللجنةشجعت -١٥ احملكمة على إنشاء اللجنة ، ٢٠١٦ثانية املعقودة يف آب/أغسطس يف دور
بالعمل املتوخاة إلدارة املخاطر واستكشاف مدى مالءمة تكليف موظف من املوارد البشرية القائمة 

ا مبعلومات حمدثة بللمخاطر على نطاق احملكمة، وطلبت امنسقبصفته  ا موافا شأن التقدم احملرز يف دور
.)٢١(الرابعة

االستنتاجات والتوصيات

)١٧(
ICC-ASP/14/Res.1 ، (أ).٤القسم ياء، الفقرة

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)،٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ... )١٨( ، املرفق السابع، ٢-، ا
.١٢الفقرة 

)١٩(
AC/4/10 ٢١، الفقرة.

٢١ملرجع نفسه، الفقرة ا)٢٠(
.

)٢١(
AC/5/4.
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ا الرابعة املعقودة يف آذار/مارس مع االرتياح،الحظت اللجنة االستشارية -١٦ أن ، ٢٠١٧يف دور
االت إدارة املخاطر حددت ، وأعربت عن أملها ٢٠١٧لمحكمة يف عام لذات األولوية باعتبارها أحد ا

جاهزة للعمل.نة إدارة املخاطر املنشأة حديثا جلصبح يف مواصلة اجلهود اجلارية مبجرد أن ت
٣١يف صدرت إدارة املخاطر املتعلقة بالتعليمات اإلدارية أن الحظت اللجنة يف الدورة الرابعة، و -١٧

وأن اختصاصات جلنة إدارة املخاطر قيد اإلعداد، حيث أن احملكمة بصدد تعيني )٢٢(٢٠١٧آذار/مارس 
مدير مكتب املراجعة الداخلية يف جلنة تعيني رة املخاطر. ورحبت اللجنة بمنسق املخاطر وأعضاء جلنة إدا

نتائج عملية إدارة املخاطر مع مكتب املراجعة الداخلية  بادل إدارة املخاطر، فضال عن اآللية القائمة لت
طوير تلجنة أيضا أن املراجعة الداخلية ستشارك يف تبني لو األجهزة الرئيسية الثالثة للمحكمة. ومديري 

احملكمة بعملية جديدة إلدارة املخاطر إقامة يف اإلسهام ، وأن إىل حني استكمال تنظيمهاإدارة املخاطر 
.استقالهلاخيل إطالقا بلن 
ويف الدورة الرابعة، الحظت اللجنة مع االرتياح أن احملكمة تعتزم توفري دورات تدريبية للمديرين -١٨

ا. وغريهم من املوظفني بشأن حتديد امل وفي هذا السياق، كررت اللجنة توصيتها السابقة خاطر وإدار
إلی المحکمة بتنظيم دورات تدريبية بشأن إدارة المخاطر لمختلف المديرين التنفيذيين بهدف 
غرس ثقافة إدارة المخاطر في جميع أنحاء المحکمة والصندوق االستئماني للضحايا، وإرساء إدارة 

مة، واالستفادة في هذا الصدد، بقدر اإلمكان، من الخبرة الداخلية، المخاطر في عملياتها القائ
والسيما مكتب المراجعة الداخلية، وأن تقدم تقريرا عن الدورات التدريبية هذه إلى اللجنة في 

.)٢٣(السابعةدورتها 

٢٠١٧ام لعالمحكمة لبيانات المخاطر في االستعراض السنوي - ٢

ملوجز بيانات باالستعراض السنوي ، )٢٤(يثاقهااللجنة، عمال مب، اضطلعت اخلامسةالدورة يف -١٩
بعنوان "موجز املخاطر املؤسسية االسياق، قدمت احملکمة تقرير هذا ويف. احملكمةيفاملخاطر 

ا بادراتاملمعلومات حمدثة عن ويقدم هذا التقرير ، فيه اللجنةلتنظر )٢٥(للمحکمة" احملکمة اليت اختذ
يف إدارة املخاطراملتعلقة بطريق الخارطة الت اليت أدخلتها على تعديالر، مبا يف ذلك بشأن إدارة املخاط

(النهج طر بالتدريج إدارة املخالشروع يف تنفيذ اعتزامها ا. وأعلنت احملكمة عن ٢٠١٨-٢٠١٧الفرتة 
لية عن هذه ت اجلهات املسؤو ، أعطيت األولوية للمخاطر الرئيسية وحدد)٢٦(املرحلي). ويف مرفق للتقرير

خاطر.امل
بريا يف جمال إدارة املخاطر، وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بأن احملكمة أحرزت تقدما ك-٢٠
سيما فيما يتعلق باحلفاظ على سجل املخاطر املؤسسية وتنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن إدارة ال

كما أحاطت اللجنة علما بإصدار مبساعدة مكتب املراجعة الداخلية.ةالعامةاملخاطر ملكتب املدَّعي
، يف حني الحظت ٢٠١٧أغسطس آب/٣٠يف)٢٧(املنشور اإلعالمي عن تشكيل جلنة إدارة املخاطر

.)٢٨(تعيني منسق إلدارة املخاطر بعدبعد أيضا أنه مل يتم 

.٢٠١٧آذار/مارس ٣١بتاريخ ICC/AI/2007/003التعليمات اإلدارية)٢٢(
)٢٣(

A/CN.4/10 ٢٨، الفقرة.
من امليثاق.٦٤فقرةال)٢٤(
)٢٥(

A/CN.4/5.
)٢٦ (

AC/5/4.املرفق األول ،
.٢٠١٧آب/أغسطس ٣٠بتاريخ (ICC/INF/2017/005)املنشور اإلعالمي عن تشكيل جلنة إدارة املخاطر)٢٧(
تشرين ٢٤- ١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )٢٨(

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦الثاين/نوفمرب .٢١، املرفق السابع، الفقرة ٢-، ا
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يث  املوارد املخصصة لتنفيذ التوجيه اإلداري املتعلق بإدارة املخاطر، حدودية لجنة حمالوالحظت -٢١
ذه املهمة باإلضافة ٣-داخل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية برتبة ف ُكّلف أحد املوظفني من 

.)٢٩(إىل مسؤولياته األخرى
بأساليب الرئيسية أصحاب املخاطر توعيةلورحبت اللجنة باعتزام احملکمة تنظيم دورة تدريبية -٢٢
، مما سيمکن احملکمة من ٢٠١٧ربع األخري من عام خالل الحتديدهامتاليتالرئيسيةاملخاطر إدارة

.)٣٠(لمخاطر الرئيسية علی املستوى االسرتاتيجيالتصدي ل
تؤثر سلبا على اليت "القيود املفروضة على امليزانية بسبب احملكمة خطرا اعتربته لجنة ما الوناقشت -٢٣

لجنة أن هذا الورأت . )٣١(واحملاكمة"اإلدعاء التحقيق و بها املتعلقةقدرة احملكمة على االضطالع بواليت
.)٣٢(اموجودخاطر، ليس عنصر عدم اليقني، الذي حيدد املما دام يشكل قيدا وليس خطرااملالع

االستنتاجات والتوصيات

ونتائج أنشطتها، وطلبت تحديثا للتشغيل لجنة إدارة المخاطر استعداد جنة إلى تتطلع الل-٢٤
عن تعيين منسق للمخاطر على نطاق المحكمة في دورتها عن العمل المنجز، فضال المستكم

السابعة.
الدورات التدريبية المزمع تنظيمها حالة عن ان تقدم تقرير إلى المحكمة ألجنة الوطلبت -٢٥

في دورتها السابعة. وعالوة على ٢٠١٧في الربع األخير من عام رئيسية ألصحاب المخاطر ال
حكمة والصندوق االستئماني للضحايا بمساعدة مكتب لجنة بأن تستكشف المالذلك، أوصت 

تقديم تتنظيم حلقات عمل تدريبية إضافية بشأن إدارة المخاطر، وطلبةالمراجعة الداخلية إمكاني
السابعة.اعن ذلك في دورتهمحدثةمعلومات 

لتدابير التخفيف وجزا أن تدرج في سجل المخاطر وصفا مإلى المحكمة لجنة الوطلبت -٢٦
المخاطر التي وضعتها لمعالجة المخاطر المحددة.من
البند المعنون لجنة المحكمة إلى استعراض سجل المخاطر بهدف إعادة صياغة الدعت و -٢٧

على قدرة المحكمة على تنفيذ واليتها المتعلقة بالتحقيق أو التي تؤثر سلبيا قيود على الميزانية ال"
عدم تسديد على المخاطر المالية األخرى مثل التعرف عن فضال ،"محاكمةأو الاالدعاء

المحكمة أيضا بتقييم لجنة الوأوصت االشتراكات المقررة أو التأخير في تسديدها بشكل أفضل. 
دون تمويل بمجلس األمن التابع لألمم المتحدة القضايا المحالة من ما إذا كان ينبغي إدراج 
البيانات مناقشة في إطارالثامنة افي دورتهعن ذلك اتقرير أن تقدم و ،مناسب في سجل المخاطر

.المتعلقة بالمخاطر

على عملية متكاملة مناسبة إلدارة المخاطرالحفاظ- ٣

عن ، يف التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية املعنون "تقرير )٣٣(وفقا مليثاقها،لجنةالنظرت -٢٨
. ويف هذا الصدد، شدد ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠رخ املؤ )٣٤(احملكمة اجلنائية الدولية"يفإدارة املخاطر 

)٢٩(
AC/6/6 ١٠، الفقرة.

)٣٠(
AC/5/4 ٧، الفقرة.

)٣١(
AC/5/4رفق األول.، امل

.٢-٢الفقرة ، (ICC/AI/2017/003)التوجيه اإلداري بشأن إدارة املخاطر )٣٢(
من امليثاق.(د)٥٥فقرةال)٣٣(
)٣٤(

AC/6/6.
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االت اليت أحرزت فيها احملكمة تقدما مبا يف ذلك، فيما يتعلق ،مؤخرامكتب املراجعة الداخلية على ا
ال اليت ، ٢٠١٧مارس إدارة املخاطر يف آذار/املتعلقة بية دار اإلتعليمات الإصدار باإلطار االسرتاتيجي، 

. ومن املتوقع أن جترى هذه العملية يف النصف الثاين من عام ا من الناحية العمليةذهتنفيمن الواجب يزال 
.)٣٥(بعض املشاريع الرائدةببدءا ٢٠١٧

لجنة أن مكتب املراجعة الداخلية رأى أن احملكمة نفذت بعض اجلوانب اليت ينبغي الوالحظت -٢٩
مكتب املراجعة الداخلية حدد . بيد أن خاطرجزءا من إطار إدارة امل،طبقةنوفقا للمعايري امل،أن تكون

االت اليت مل تنفذها احملكمة ،الوقتنفس يف أيضا،  ايلزم بذل جهود إضافيةواليت بعض ا ، منها:بشأ
ملخاطر على كل احتمل حبسب مدى للمخاطر قبلها بشأن مدى تاملؤسسة بيان (أ)

مستوى تشغيلي؛
صة للمشروع؛املوارد املالية والبشرية املخص(ب)
املنظم واملتسق؛االتصال(ج)
حتليل البيئة الداخلية واخلارجية؛(د)
ملنتظم إلطار إدارة املخاطر؛الستعراض االتوجيه وا(ه)
إدماج إدارة املخاطر يف االسرتاتيجية والعمليات التشغيلية؛(و)
.)٣٦(اإلدارة املالئمة للمخاطر العالية من جانب اإلدارة العليا(ز)

والتوصياتاالستنتاجات 

مراجع الخارجي ال، بالتعاون الوثيق مع أن تقومالمحكمةإلى لجنة البداية، طلبت كنقطة لل-٣٠
بصياغة مدي قابلية المؤسسة للمخاطر عن طريق دراسة ومكتب المراجعة الداخلية، للحسابات 

التي ستعقد في التاسعة ا تهعنها في دور اتقدم تقرير أن التوصيات التي رفضتها إدارة المحكمة و 
إطار من أجل وضعتحسينالالمجاالت المتبقية التي تتطلب مع مراعاة ، ٢٠١٩مارس آذار/

.مكتب المراجعة الداخليةالذي حدده مناسب إلدارة المخاطر، على النحو 

قيم واألخالقال-جيم
احملكمة.ق يف واألخالقيم اليف مجلة أمور، على ، لجنةالركزت الرابعة،ةدور اليف -٣١
ا مستمدة احملكمة و واألخالق يف قيم للعرضا مكتب املراجعة الداخلية وقدم رئيس -٣٢ أشار إىل أ

نظام األمم املتحدة املوحد وجلنة . وعالوة على ذلك، وضع كل من من مصادر مثل نظام روما األساسي
درجت احملكمة هذه أو ة املدنية الدولية، األمم املتحدة للخدمة املدنية الدولية معايري سلوك ملوظفي اخلدم

اخلاصة األساسية واألخالق . وشدد العرض أيضا على القيم للمحكمةطار القانوين اإلجزئيا يف املعايري 
،فضال عن خمتلف الصكوك التنظيمية اليت أصدرها املسجل، مثل القواعد واألنظمةبكل جهاز، 

ما إىل ذلك.، و تتعميماالو والتعليمات ،اإلداريةوالتوجيهات
تسعى إىل على أن احملكمة أكيد وفيما يتعلق بتنفيذ هذه القيم واألخالق األساسية، جرى الت-٣٣

اليت تنظمها دورات التدريبية المن خالل وتقوم بتنفيذها الكفاءات األساسية يف إجراءات التوظيفبناء  

)٣٥(
AC/6/6 ٣٤، الفقرة.

)٣٦ (
AC/6/6 ٤والفقرة ٨، الفقرة.
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مكتب ىأضفوقد ألخالق والقيم. خاصة لدورات تدريبية تنظيم للموظفني اجلدد، وكذلك من خالل 
هذه الدورات.على مثلبالفعلالطابع الرمسي ةالعامةاملدعي
اجلانب االستقصائي، على اجلانب الوقائي، فضال عن مكتب املراجعة الداخلية وشدد رئيس -٣٤

أمني مكتب أو ، يف حالة عدم وجود عملياستعداده ألن وأعرب عن الذي يقوم به املكتب.عمل لل
هيئة املالية وغري ذلك من القيود، بصفته قيود بال، رهنا رمسي لألخالقيات على نطاق احملكمةظاملم

كان ذلك مناسبا، أمني املظامل أو مكتب األخالقيات على نطاق احملكمة، إذا  بدور رمسيا قوممستقلة ت
وطلبت اجلمعية ذلك.

والتوصياتاالستنتاجات 
على نطاق احملكمة املنطبقة األخالقية الشامل للقيم واملعايرياإلطار بدقة يف جنة نظرت الل-٣٥

أجهزة بذلتها بأجهزة معينة. ويف حني أقرت اللجنة باجلهود الكبرية اليت املتعلقة النصوص واستعرضت
، مبا يف ذلك من خالل دورات أجهزة معينةوتعزيز القيم واألخالق اخلاصة باملختلفة إلقامة احملكمة 

دف إىل استكمال القيم واألخالق القائمة على تدريبية حمدد ة، شددت على أن هذه اجلهود ينبغي أن 
نطاق احملكمة.

ومتشيا مع مبدأ "احملكمة الواحدة"، شددت اللجنة على احلاجة إىل توحيد مجيع املوظفني -٣٦
حمددة العاملني يف احملكمة حول نفس القيم، مع االعرتاف يف نفس الوقت بإمكانية وجود نصوص

إلى لجنة الولذلك، طلبت . عينةارسة أنشطة معند مملوصف السلوك املهين املتوقع من املوظفني 
ا للقيم منقحإطارا مثل مكتب المراجعة الداخلية،الداخلية اتاستخدام القدر ب، أن تقدملمحکمةا

جميع استنادا إلی قيم المحکمة ومدونة قواعد السلوك العامة المنطبقة علی واألخالق، 
الثامنة احدد السلوك المهني المتوقع من كل موظف في أداء األنشطة قبل دورتهي،)٣٧(الموظفين

. كما دعت اللجنة أجهزة المحكمة وخدماتها، حيثما كان ذلك ٢٠١٨في عام التي ستعقد 
مدونة قواعد تتفق مع القيم و ،)٣٨(تها المحددةمالئما، إلى صياغة مدونة قواعد سلوك ألنشط

أن تضمن التطبيق إلى المحكمة لجنة الإليها. وفي هذا الصدد، طلبت بالمحكمة وتشير ك السلو 
أو التضارب بين التناقض المتسق للقواعد المتعلقة بالقيم واألخالق، والسيما تجنب المتجانس و 

.)٣٩(أجهزة معينةلمحكمة والنهج الخاصة بالعام لاإلطار 

إطار الرقابة المالية الداخلية-دال
ضمان أن الكيان يعمل بكفاءة من خالهلا بيةإلدار اليت تقوم اهلياكل اعملية هي الالرقابة الداخلية -٣٧

.ساريةويتوافق مع القوانني واللوائح الللتقارير املالية، موثوقوفعالية، ولديه نظام  
م مدى كفاية إطار لحسابات، بتقيياخلارجي لراجعاملضور ممثل حبلجنة، الويف الدورة الرابعة، قامت -٣٨

راجع املاحملكمة، السيما فيما يتعلق بالبيانات املالية للمحكمة. وأكد قائم بالالداخلية املالية الرقابة 
قائمة تعمل بفعالية، على النحو املبني يف الية اللحسابات رأيه العام بأن الرقابة املالية الداخلية احلاخلارجي ل

لصندوق االستئماين البيانات املالية لشأن البيانات املالية للمحكمة و الرأي غري املشفوع بتحفظ الصادر ب
للضحايا. بيد أنه ذكر أن هناك جماال لتحسني فعالية الرقابة الداخلية، على النحو املبني يف التوصيات 

النظام الذيإىل أن للحسابات الصادرة يف تقاريره األخرية ملراجعة احلسابات. وأشار املراجع اخلارجي 

.٢٠١١نيسان/أبريل ٤ملؤرخة اICC/AI/2011انظر التعليمات اإلدارية ) ٣٧(
ك للمحققني.و تلقت اللجنة مثال مدونة قواعد السل)٣٨(
)٣٩(

AC/4/11.
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) جزء ال يتجزأ من م التطبيقات واملنتجات يف معاجلة البياناتاظنساب (نظام تستخدمه احملكمة، وهو 
.)٤٠(العملياتعلى فعالةالرقابة ال

ويف الدورة الرابعة للجنة، شدد مراجع احلسابات اخلارجي على احلاجة إىل بناء القدرات يف إنتاج -٣٩
ا قليال جدا من املوظفني يف قسم الشؤون املالية باحملكمة على دراية أن عددنظر إىل البالبيانات املالية 

بإنتاج البيانات املالية استنادا إىل املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وبالتايل، وفقا ملراجع احلسابات 
فوع بتحفظ قد يؤدي إىل رأي مشالبيانات املالية و ا على جودة سلبيمن احملتمل أن يؤثر ذلك اخلارجي، 

تعذر وجوده بشكل غري إذا قرر موظف أو أكثر من العاملني يف إنتاج البيانات املالية املغادرة أو 
.)٤١(متوقع
مراجع احلسابات اخلارجي على احلاجة إىل التدريب فيما يتعلق بالرقابة أكد ويف الدورة الرابعة، -٤٠

.)٤٢(تدريب للموظفني امليدانينياملالية الداخلية، وأبرز بوجه خاص ضرورة إتاحة هذا ال

اإلشراف على مسائل المراجعة الداخلية -هاء 
التقييم الخارجي لجودة مكتب المراجعة الداخلية- ١

وفقا للمعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات لدى معهد مراجعي -٤١
اجعة الداخلية للحسابات إجراء تقييم خارجي احلسابات الداخليني، تقتضي كل دائرة من دوائر املر 

للجودة كل مخس سنوات من قبل مراجع مستقل.
املراجعة مكتب لجنة الأوصت ، ٢٠١٧ويف الدورة الرابعة للجنة، املعقودة يف آذار/مارس -٤٢

حسابات أو فريق من منظمةراجع شركة مؤهلة أو ممن خالله الداخلية بإجراء تقييم خارجي كامل، تقوم
ا. أخرى بتقييم اجلودة، وفقا للمنهجية املوصى 

أن يطرح مناقصة مدير مكتب املراجعة الداخلية إىل لجنة الالسادسة، طلبت ةدور القبل انعقاد و -٤٣
م خارجي مناسب.وحتديد مقيّ خمتلفةطاءاتعحصول على لل

وامليزانية املناقصة الة حباللجنة أبلغ مدير مكتب املراجعة الداخليةوخالل الدورة السادسة، -٤٤
التقديرية إلجراء تقييم خارجي للجودة.

والتوصياتاالستنتاجات 

ستقدم يف مجيع العطاءات بأن و بدء عملية الشراء،، أحاطت اللجنة علما بالسادسةةدور يف الو -٤٥
املراجعة جلودة مكتباخلارجي تقييم ال. وقررت اللجنة أن تدرج ٢٠١٧سبتمرب أيلول/ايةموعد غايته 

ا السابعة بغية االنتهاء من اختيار امليف الداخلية  .قّيمجدول أعمال دور
، ينبغي أن الشفافية واالستقاللأنه حرصا على وقررت لجنة المراجعة في دورتها السادسة -٤٦

قا السابعة. وتحقيابغية تحديد المقيم في دورتهالخارجي مالمقيّ جعة عملية اختيار اتدير لجنة المر 
لجنة بتحليل العطاءات وإعداد مصفوفة لف األمين التنفيذي يكلبتلجنة اللهذه الغاية، أوصت 

إلى وحدة المشتريات أن تزود األمين التنفيذي بجميع المعلومات ذات أيضا تالتقييم، وطلب
الصلة ألداء هذه المهمة.

)٤٠ (
AC/4/10 ٣٨، الفقرة.

.٣٥فسه، الفقرة ناملرجع )٤١(
.٣٦املرجع نفسه، الفقرة )٤٢(



ICC-ASP/16/15

8415-A-031117

ج التقييم املستقل ملكتب املراجعة نتائأن تتلقى اللجنة ، من املتوخى عمل املقبلوفيما يتعلق بال-٤٧
ا الثامنة.م اخلارجي ومكتب املراجعة الداخليةاملقيّ للنظر فيها ومناقشتها مع الداخلية  يف دور

تعديالت على ميثاق مكتب المراجعة الداخليةال- ٢

ا الرابعة يف مشروع ميثاق مكتب املراجعة الداخلية الذي النظرت -٤٨ تعديالت يتضمن اللجنة يف دور
املقرتحة عديالت لجنة علما بالتالاألخرية املتعلقة باملعايري املهنية ملراجعي احلسابات الداخليني. وأحاطت 

ا اخلامسة، الوأوصت مكتب املراجعة الداخلية بإعادة تقدمي مشروع امليثاق إىل  مع مراعاة لجنة يف دور
مراجعي عايري املراجعة اجلديدة الصادرة عن معهدلجنة مبالوتزويد ،تعديالت اليت نوقشت خالل الدورةال

.)٤٣(يف هذا الصدداحلسابات 
لجنة مرة أخرى يف التعديالت املقرتحة على ميثاق مكتب الوخالل الدورة السادسة، نظرت -٤٩

إىل الداخليةمكتب املراجعةالتوصية املتعلقة بوصول مثل وقدمت عدة توصياتاملراجعة الداخلية
املعلومات.

والتوصياتاالستنتاجات 

مكتب التي عرضها لميثاق مكتب المراجعة الداخلية عدلة لجنة على الصيغة المالووافقت -٥٠
على اللجنة.المراجعة الداخلية

٢٠١٧عام للمراجعة في المراجعة الداخليةمكتبخطة- ٣

ا الثالثة يف خطة التنظر-٥١ ، اليت ٢٠١٧عام عة يف مراجراجعة الداخلية للمكتب امللجنة يف دور
التالية ، جماالت املراجعة الثمانية )٤٤(تتضمن، باإلضافة إىل اخلدمات االستشارية املتوقعة لعمليات املراجعة

:٢٠١٧يف عام 
املوظفون املؤقتون يف قسم خدمات اللغات؛(أ)

قسم الضحايا والشهود؛(ب)
لسفر؛اإدارة(ج)
واملتعاقدين من الباطن والتعيينات القصرية األجل؛الستشارينياخلرباء اإدارة عقود (د)
إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات؛(ه)
بيئات تكنولوجيا املعلومات اليت تستعني مبصادر خارجية؛(و) 
االستجابة للحوادث؛ (ز) 
.)٤٥(ةالعامةتيسري خدمات تقييم املخاطر/قسم خدمات مكتب املدعي(ح)

وافقت اللجنة على خطة ، ٢٠١٦/نوفمبرتشرين الثاني، المعقودة في ةالدورة الثالثوفي -٥٢
، مع التأكيد على أنها ال ينبغي أن تعتبر )٤٦(٢٠١٧المراجعة الداخلية للمراجعة في عام مكتب 

بند جديد لمراجعة التعديالت التي أدخلت على قائمة اقتراح إضافة خطة جامدة للمراجعة، و 

.٨٦املرجع نفسه، الفقرة ) ٤٣(
تشمل هذه اخلدمات االستشارية امليسراملعين بتقييم املخاطر بقسم اخلدمات التابع ملكتب املدعية العامة.)٤٤(
)٤٥(

AC/3/5 ١٤، الفقرة.
)٤٦ (

AC/3/2.
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واالحتياج إلى شراء عدد كبير من إلى المباني الدائمة مة مؤخرا الموجودات بعد انتقال المحك
التوقف عن استخدام بعض فضال عن بعض العناصر من المباني المؤقتة، الجديدة، ونقل العناصر 
.)٤٧(األخرىالعناصر

ا الرابعة املعقودة يف اللجنة وأحاطت -٥٣ مكتب املراجعة ، خبطة ٢٠١٧مارس آذار/علما، يف دور
ا استجابت ل، اليت )٤٨(٢٠١٧عام مراجعة يف للاملعدلةخليةالدا ا اللجنة لتعليقات اليت أبد يف دور

عام مراجعة يف مكتب املراجعة الداخلية للخطة والحظت اللجنة أنه أدخلت تعديالت على الثالثة. 
٧٠خالل جودة وسالمة اجلرد الذي مت للموجودات املاديةلتشمل مراجعة ، بناء على طلبها، ٢٠١٧

مراجعة يف مكتب املراجعة الداخلية شروع تجنب ل. و )٤٩(٢٠١٧النصف الثاين من عام يوما من 
ا الرابعة أن تقصر يفلجنة، قررت البكاملهاوجودات املسجلةملا اإلضافية على "التعديالت راجعة املدور

لدائمة اجلديدة وسالمة هذه اباين املادية املتصلة باالنتقال إىل املوجودات يف سجل املاليت أجريت 
.)٥٠(األصول"

)٥١(ويف الدورة الرابعة، تلقت اللجنة "التقرير عن أنشطة جلنة املراجعة الداخلية"-٥٤

عن حالة العمل املنجز حىت اآلن يف عام ةالداخلياملراجعة مدير مكتب واستمعت إىل إحاطة إعالمية من 
بأي حالة يبلغها سمن جديد أنه راجعة الداخلية مكتب املأحاطت اللجنة علما بتأكيد . و )٥٢(٢٠١٧
.خطة عمل املكتبيفتغيريالتتطلب 

- ٢٠١٧تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الفترة مراجعة عة الداخلية لمكتب المراجخطة - ٤
٢٠١٩

ا الثالثة يف خطة املنظرت جلنة -٥٥ تكنولوجيا راجعة مكتب املراجعة الداخلية ملراجعة يف دور
القيام مبوجبها اليت يعتزم مكتب املراجعة الداخلية ٢٠١٩-٢٠١٧ملعلومات واالتصال يف الفرتة ا

عمل.اليوما من أيام ١٨٠يف عملية مراجعة ١٢ما جمموعه مبراجعة 
، ستنفذ عمليات مراجعة تكنولوجيا املعلومات التالية:٢٠١٧ويف عام -٥٦

تطوير النظم وإدارة املشاريع؛(أ)
بيئات تكنولوجيا املعلومات اليت تستعني مبصادر خارجية؛(ب)
حوادث؛االستجابة لل(ج)
إلدارة واألقسام.اخلاصة لالطلبات (د)

، ستنفذ عمليات مراجعة تكنولوجيا املعلومات التالية:٢٠١٨ويف عام -٥٧
إدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات؛(أ)

؛إىل اللوجستياتضوابط الوصول (ب)
حلماية املادية والبيئية؛ا(ج)
التوعية والتدريب.- أمن املعلومات (د)

)٤٧(
AC/3/5 ١٥، الفقرة.

)٤٨ (
AC/3/2/Rev.1.

.١٣و٣نفسه، الصفحتان املرجع)٤٩(
)٥٠(

AC/4/10 ٥٢، الفقرة.
)٥١(

AC/4/11 .
)٥٢(

AC/4/10 ٤٩، الفقرة.
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، ستنفذ عمليات مراجعة تكنولوجيا املعلومات التالية:٢٠١٩ويف عام -٥٨
إدارة التغيري؛(أ)

التعايف من الكوارث؛(ب)
محاية وسائط التواصل االجتماعي؛(ج)
.)٥٣(دارة واألقساماصة لإلالطلبات اخل(د)

والتوصياتاجات االستنت

تكنولوجيا مراجعة لالمراجعة مكتب ، وافقت اللجنة على خطة الدورة الثالثةوفي -٥٩
، مع التأكيد على أنها ال ينبغي أن تعتبر )٥٤(٢٠١٩-٢٠١٧المعلومات واالتصال في الفترة 

مع األوضاع المتغيرة للمراجعة، وأنه ينبغي أن تكون الخطة قادرة على التكيف خطة جامدة 
.)٥٥(للمخاطر في الفترة المشمولة بالمراجعة

ا الرابعة، خبطة الأحاطت ويف الدورة الرابعة، -٦٠ راجعة ملاملعدلة املراجعة مكتب لجنة علما، يف دور
كانون ١٩يف يها اليت عرضت عل)٥٦(٢٠١٩-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الفرتة 

ا الثالثة. ايقاعلاليت استجابت لت، و ٢٠١٦/ديسمرباألول مكتب أحاطت اللجنة علما بتأكيد و يف دور
.خطة عمل املكتبيفتغيريالبأي حالة تتطلب يبلغها سمن جديد أنه املراجعة الداخلية 

مكتب المراجعة الداخلية والتقدم المحرز في المعروضة على اللجنة من خاللمراجعة التقارير - ٥
٢٠١٧و٢٠١٦مراجعة لعامي الخطط 

ا الرابعة املعقودة يف آذار/مارس يف نظرت اللجنة -٦١ يف تقارير املراجعة التالية املعروضة ٢٠١٧دور
إدارة ، وتقرير املراجعة بشأن )٥٧(امليداينعليها من خالل جلنة املراجعة الداخلية: تقرير املراجعة بشأن األمن 

ونظرت اللجنة يف املخاطر احملددة يف . )٥٩(ماتتكنولوجيا املعلو إدارة وتقرير املراجعة بشأن ،)٥٨(األزمات
مسألة على وجه اخلصوص مع املكتب وممثلني عن احملكمة وناقشت امليداينتقرير املراجعة بشأن األمن 

ويف الدورة الرابعة، أحاطت اللجنة بالنتيجة اليت توصل إليها مكتب . )٦٠(امليدان واملقربني اإلبالغ خطوط 
عدمي الفعالية، وأنه ال توجد ضعيف و ات باحملكمة إطار إدارة األزممفادها أن املراجعة الداخلية واليت

والحظت اللجنة أيضا أن احملکمة بصدد وضع إطار إلدارة األزمات إلدارة األزمات. إجراءات تفصيلية 
.)٦١(علی نطاق احملکمة

لداخلية فيما يتعلق ويف الدورة الرابعة، أحاطت اللجنة علما أيضا بتوصيات مكتب املراجعة ا-٦٢
ا  ا اثين عشر و ، ورةطعالية اخلبإدارة تكنولوجيا املعلومات، اليت ُصّنفت سبعة منها بأ متوسطةة منها بأ

ا  وطلبت توصيات اللجنة أيضا عدم املوافقة على ست . والحظت طورةمنخفضة اخلاخلطورة، وواحدة بأ

)٥٣(
AC/3/3 ١٩-١٦ات ، الفقر.

املرجع نفسه.)٥٤(
)٥٥(

AC/3/5 ٢٠، الفقرة.
)٥٦(

AC/3/3/Rev.1.
)٥٧(

AC/4/4.
)٥٨(

AC/4/5.
)٥٩(

AC/4/6.
)٦٠(

AC/4/10 ٤٤، الفقرة.
.٤٥، الفقرة سهاملرجع نف)٦١(
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. )٦٢(ها قد اختذ على املستوى اإلداري املناسب باحملكمةالتأكيد على أن القرار املتعلق بعدم املوافقة علي
.)٦٣(راجعةاملفضل املمارسات يف تقارير ألبإدراج أمثلة ة الرابعة أيضا، رحبت اللجنة دور اليف و 

ن تطوير النظم وإدارة أبشالنهائي املراجعة "تقرير اللجنةالسادسة، كان معروضا على ةدور ويف ال-٦٣
بشأن و"تقرير املراجعة النهائي ،)٦٥(قسم الضحايا والشهود"بشأن املراجعة النهائي و"تقرير، )٦٤(املشاريع"

.)٦٦(تكنولوجيا املعلومات"ة االستعانة مبصادر خارجية يف بيئ
والحظت اللجنة أن معظم تقارير املراجعة تتسم بوضوح كبري يف صياغة التوصيات، السيما -٦٤

، يف حني يوجد جمال تكنولوجيا املعلوماتتعانة مبصادر خارجية يف ة االسبيئبشأن املراجعة النهائي تقرير 
للتحسني يف تقارير أخرى، السيما فيما يتعلق بصياغة التوصيات بطريقة تسمح بتحديد املسؤوليات 

واملتابعة.
ويف الدورة الرابعة، أوصت اللجنة مدير مكتب املراجعة الداخلية بأن يقدم يف التقارير ربع -٦٥

املقبلة معلومات عن حالة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة تبني مهام املراجعة اليت أجنزت، السنوية
. ويف هذا الصدد، نظرت )٦٧(واملهام اجلاري تنفيذها، واملهام اليت مل تنفذ مع بيان أسباب عدم التنفيذ

ا السادسة.)٦٨()٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠(٢٠١٧اللجنة يف "حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام  يف دور

والتوصياتاالستنتاجات 

ا السادسة، جب-٦٦ ا راجعة وأمهية التوصيات الاملتقارير ودة أحاطت اللجنة علما، يف دور من واردة 
نهجا صياغة توصيات المراجعة وتعكس لجنة بأن تتبع ال. وأوصت تتصدى هلاحيث املخاطر اليت 

.توقيتهاتها، و واقعي، و للتخصيصيتها قابلو ياس، ذكيا من حيث تحديدها، وقابليتها للق
المقبلة تكنولوجيا المعلوماتات مراجعمناقشة إلى وفي الدورة السادسة، تطلعت اللجنة -٦٧

االستراتيجية في دوراتها القادمة وشجعت المحكمة على أن تعكس جميع نتائج المراجعة فى
).٢٠٢١-٢٠١٧في المحكمة (ة المعلومات الخمسية لتكنولوجيا المعلومات/إدار 

٢٠١٨عام في لمراجعة الداخليةالمؤقتة لخطةال- ٦

بأن مكتب املراجعة الداخلية ، أوصت اللجنة ٢٠١٧املعقودة يف آذار/مارس يف الدورة الرابعة-٦٨
. )٦٩(قبل الدورة اخلامسة للجنة٢٠١٨يقدم خطته للمراجعة يف عام 

، على النحو )٧٠("٢٠١٨للمراجعة يف عام اجعة الداخلية املر جلنة "خطة يفلجنة الونظرت -٦٩
ا الرابعة القيام بعمليات املراجعة أن مكتب املراجعة الداخلية يتوقع الحظت اللجنة . و )٧١(املطلوب يف دور

:٢٠١٨الثماين التالية يف عام 
تصنيف املعلومات ونشرها؛(أ)

.٤٦، الفقرة املرجع نفسه)٦٢(
.٤٧، الفقرة املرجع نفسه)٦٣(
)٦٤(

AC/5/2.
)٦٥(

AC/6/8.
)٦٦(

AC/6/9.
)٦٧(

AC/4/10 ٦٨، الفقرة.
)٦٨(

AC/6/3.
)٦٩(

AC/4/10 ٦٩، الفقرة.
)٧٠(

AC/6/4.
)٧١(

AC/4/10 ٦٩، الفقرة.
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إدارة السفر؛(ب)
ضوابط اإلدارية واملالية؛عمليات املكاتب امليدانية: ال(ج)
برنامج تدريب احملققني: شعبة التحقيق؛(د)
التوعية والتدريب؛-أمن املعلومات (ه)
؛اللوجسيتضوابط الوصول (و)
احلماية املادية والبيئية؛(ز)
.)٧٢(إدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات(ح)

والتوصياتاالستنتاجات 

ئم على المخاطر في تحديد عمليات المراجعة، ووافقت لجنة علما بالنهج القاالأحاطت -٧٠
، على النحو الذي عرضه ٢٠١٨على خطة المراجعة المؤقتة لمكتب المراجعة الداخلية لعام 

مكتب المراجعة الداخلية.اعليه

المراجعة الخارجية للحساباتالمتعلقة بمسائل الاإلشراف على - واو

يب الشامل الذي تقوم به جلنة املراجعة يف املسائل املتعلقة الدور الرقا)٧٣(يبني ميثاق اللجنة-٧١
مع مقدمي الضمانات أن تلتقي باملراجعة اخلارجية للحسابات. ووفقا للميثاق، يتعني على اللجنة 

البيانات املالية، بعد مراجعة اخلارجيني، مثل املراجع اخلارجي للحسابات، أثناء التخطيط للمراجعة، و 
تعني على اللجنة أن تتأكد من ، كما ي)٧٤(الة املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصياتمناقشة الرسعند و 

استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي 
.)٧٥(للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات

٢٠١٧عام عة في للمراجالحسابات الخارجي راجعمخطة - ١

مراجع احلسابات طةخبأحاطت اللجنة علما ،  ٢٠١٧مارس ، املعقودة يف آذار/الرابعةةدور يف ال-٧٢
ثالث مراجعات:، اليت تشمل ٢٠١٧عام اخلارجي للمراجعة يف 

مراجعة البيانات املالية للمحكمة؛(أ)
مراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا؛(ب)

مراجعة أداء شعبة العمليات اخلارجية.ج)(
اخلارجي احلسابات ممثل مراجع ، قدم ٢٠١٧مارس ، املعقودة يف آذار/الرابعةةدور يف الو -٧٣

، وهي مراجعة البيانات املالية ٢٠١٦املراجعات اليت أجريت يف عام للجنة بشأن عرضا شامال للحسابات 
مراجعة مشروع إعادة فضال عن االستئماين للضحايا، ، ومراجعة البيانات املالية للصندوقللمحكمة

لس عن تقديره للعمل الذي قام به مراجع احلسابات تلبية لطلب ، تنظيم قلم احملكمة اجلمعية. وأعرب ا
اخلارجي.

)٧٢(
AC/6/4.

.من امليثاق.٢- الفقرة ميم)٧٣(
من امليثاق.٥٨الفقرة )٧٤(
من امليثاق.٥٩الفقرة )٧٥(
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٢٠١٨عام المؤقتة للمراجعة في راجع الحسابات الخارجي مخطة - ٢

. وعرض ٢٠١٨خطة املراجعة لعام اخلارجي ات احلسابممثل مراجع ، ناقش يف الدورة اخلامسة-٧٤
لعام لمحكمة يف االيت سرتكز عليها مراجعة البيانات املالية لاالتااخلارجي احلسابات ممثل مراجع

اخلدمة.انتهاءالتأمني الصحي بعد املرتتبة على لتزامات من بينها االاملقبل، و 

اليت ميكن املواضيع يحلسابات اخلارجوناقشت مع ممثل مراجع امدخالت اللجنة قدمت و -٧٥
.٢٠١٨يف عام مراجعتها 

والتوصياتاالستنتاجات 

مناقشتها ، بعد ٢٠١٨خطة المراجعة النهائية لعام تتطلع اللجنة إلى الحصول على -٧٦
المجاالت لتركيز على ا في ديوان المحاسبة، وأيدت اعتزام مراجع الحسابات الخارجي اداخلي

.لية، مثل الموارد البشرية و/ أو إدارة الميزانيةذات المخاطر العا

المساءلة العامةتقارير البيانات المالية و -زاي
البيانات المالية للمحكمة- ١

"البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يفيف ،بواليتهاعمال ،نظرت اللجنة-٧٧
ا اخلامسة.يف)٧٦("٢٠١٦كانون األول / ديسمرب ٣١ دور
بشأن حتفظبدون مراجع احلسابات اخلارجيالذي أعرب عنه رأي اللجنة علما بالوأحاطت -٧٨

استنادا إىلخلص املراجع، . و ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف البيانات املالية للمحكمة ل
كانون ٣١ايل للمحكمة يف لوضع املتقدم نظرة سليمة عن االبيانات املالية مراجعته، إىل أن 

،والتدفقات النقدية،ات يف صايف األصولري والتغي،األداء املايلوكذلك عن ، ٢٠١٦األول/ديسمرب 
٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٣١يفاملنتهية اإلثين عشر شهرا املبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و ومقارنة

عام.احملاسبية الدولية للقطاع الوفقا للمعايري 
وأوصى مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:-٧٩

، فيما تبني احملكمةأن إلدارة املرتبات واالستحقاقات، من أجل تعزيز الرقابة الداخلية(أ)
وجود لموظفني، قواعد اإلدارية لداعمة، عدم االمتثال للالوثائق االفتقار إىل ال(يتعلق باملخاطر ذات الصلة 

ديد يف حتطأ اخلاملوظفني احلقيقيني، أجورين وعدد املوظفني املعدد بني تفاوت، النيموظفني ومهي
ا لبارامرتاتا اجلهة و ة دداملخاطر احملفيما يتعلق ب، سوء التقدير، وما إىل ذلك) الرقابة اليت يتعني القيام 

.)٧٧(الشهريةساب الرواتب اإلجراءات احلالية حلمن خطواتيف كل خطوة ، املسؤولة عن هذه الرقابة
ليتراقبة ااملو التحققمجيع عملياتعلىالرمسيالطابعالبشريةاملواردقسمضفييأن(ب)

.)٧٨(التوثيقألغراضاحيتفظوأنالشهريةاملرتباتكشوفإعدادأثناءمتت
حساب أن تفتح احملكمة ، على سبيل اهلبةالواردة تيسري مراقبة املدفوعات من أجل (ج)

.)٧٩(يف هذا احلسابات الصلة ذتصنيف النفقات أن يعاد ، و املراجعةيف ميزان خاص 

)٧٦(
ICC-ASP/16/12.

.٣٧، الفقرة املرجع نفسه)٧٧(
.٣٩، الفقرة املرجع نفسه)٧٨(
.٥٢، الفقرة املرجع نفسه)٧٩(
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والتوصياتاالستنتاجات 

بدال األصول الثابتةإنشاء صندوق الست

القرارقع أصال إنشاؤه بموجب متو األصوال الثابتة الستبدال اصندوق ن لجنة أالالحظت -٨٠
ICC-ASP/14/Res.5نظرهاقيد ي هذه المسألة بأن تبقمعية وأوصت الج،لم ينشأ  بعد.

املساعدة املؤقتة العامة

ه ترتب على أنتحليل تقرير مراجع الحسابات الخارجية عنددهشالالحظت اللجنة مع -٨١
زيادة المحكمة، ما ذكرته، خالفا لدائمةإلى عقود المساعدة المؤقتة العامة في إطار عقود التحويل 

أن تقدم توضيحات لذلك في دورتها إلى المحكمةطلبت اليف المتعلقة باالستحقاقات، و تكالفي 
.)٨٠(السابعة

نظمة العمل الدوليةاحلكم الصادر من احملكمة اإلدارية مل

ملا مليون يورو٢,٦قدرهاالتزامات طارئة يبلغ من املتوقع أن تتحمل احملكمة بأن اللجنة بلغت أُ -٨٢
مليون ٢,٦يشمل هذا مبلغو .ملنظمة العمل الدوليةقيد النظر أمام احملكمة اإلدارية قضية ١٥جمموعه 

ألف يورو بشأن ٨٦٢يبلغ قدرهاالتزامات طارئةلبيانات املالية،ل٣٠، وفقا ملا جاء يف املالحظة يورو
تأكيدات منمطالبتني حمتملتني ختصان قاضيني سابقني باحملكمة. وخالل الدورة احلالية، تلقت اللجنة 

االلتزامات الناجتة عن احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية اخلارجي واحملكمة أن مراجع احلساباتممثل 
١,٥سيحّمل ، و ٢٠١٦يف السنة املالية سجلت مليون يورو ١,٨ملنظمة العمل الدولية البالغ قدرها 

ف أل١٧٧الباقي الذي يبلغ قدره يف حني من املتوقع استيعاب ٢٠١٦عام ميزانية على مليون يورو منها 
طروحةمبعدم وجود دعاوى أخرى من احملکمةاتلجنة تأکيدال. وطلبت ٢٠١٧يورو يف ميزانية عام 

دت كخرين وأآالتعاقدية اخلاصة بقضاة عاشات أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بشأن امل
ذلك.احملكمة 

زعات مثل الوساطة ديلة لتسوية المناإلى وسائل بوأوصت اللجنة بأن تلجأ المحكمة -٨٣
المنازعات أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل تنتهي أن لتجنب أشكال التسوية منوغيرها 

.الدولية في المستقبل

ملراقبة الداخلية لكشوف املرتباتا

المتاحة للمحكمةبالنظر إلى أن المرتبات واالستحقاقات تشكل جزءا كبيرا من الموارد-٨٤
، شددت اللجنة على أهمية وجود رقابة داخلية قوية وفعالة مائة من إيراداتها)في ال٧٠ر من (أكث
اللجنة إلى المحكمة موافاتها بمعلومات كشوف المرتبات الشهرية. وفي هذا الصدد، طلبت على

في دورتها الثامنة.لتعزيز الرقابة الداخلية لنظام كشوف المرتباتمتخذةعن التدابير المحدثة 

الية للمحكمةالبيانات امل

من املعايري ٢٤املعدة مبوجب املعيار )٨١(لجنة أن هناك اختالفات بني البيانات املاليةالالحظت -٨٥
، )٨٢("٢٠١٦تقرير عن أنشطة وأداء برامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام الو"احملاسبية الدولية للقطاع العام 

.٣٢، الفقرة املرجع نفسه)٨٠(
)٨١(

ICC-ASP/16/12 البيان اخلامس.١٠،  الفقرة ،
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. وعلى الرغم من اختالف الصيغ واجلداول الزمنية والنفقات الفعليةخصصات املعتمدة عند مقارنة امل
والنفقات اإلمجالية الفعليةخصصات املعتمدة أعاله، فإن املعلومات املتعلقة باملشار إليهالتقدمي الوثائق امل

المستقبل جدول يتضمن معلومات وضع في لجنة بأن يال، أوصت لذلكو . ناسبةتكون متينبغي أن 
ضمان اتساق ابل مجموع النفقات في البيانات المالية للمحكمة بغية عن الميزانية المعتمدة مق

.إلصدارهاالمعلومات المقدمة في وثائق مختلفة، مع مراعاة الجدول الزمني 
جنة التوصيات الثالث لمراجع الحسابات الخارجي وأوصت بأن توافق الجمعية يدت اللوأ-٨٦

.٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في على البيانات المالية للمحكمة للسنة المنتهية

البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا- ٢

ن السنة صندوق االستئماين للضحايا ع"البيانات املالية للنظرت اللجنة، عمال بواليتها، يف -٨٧
ا اخلامسة.)٨٣("٢٠١٦كانون األول / ديسمرب ٣١املنتهية يف يف دور

بشأن حتفظبدون مراجع احلسابات اخلارجيالذي أعرب عنه رأي البلجنة علما الوأحاطت -٨٨
. ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١لسنة املنتهية يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا ل

صندوقلوضع املايل للتقدم نظرة سليمة عن االبيانات املالية مراجعته، إىل أن استنادا إىلخلص املراجع، و 
والتدفقات ،ات يف صايف األصولري والتغي،األداء املايلوكذلك عن ، ٢٠١٦نون األول/ديسمرب كا٣١يف 

ديسمرب كانون األول/٣١يفاملنتهية اإلثين عشر شهرا املبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و ومقارنة،النقدية
احملاسبية الدولية للقطاع العام.وفقا للمعايري ٢٠١٦

:التوصيتني التاليتني للصندوق االستئماين للضحاياحلسابات اخلارجي مراجع اقدم و -٨٩
حالةعنعادلةصورةتعطياملاليةالبياناتإىلإضافيةمالحظةاألمانةتضيفأن(أ)

مفصلة بشأن ما يلي:معلوماتتقدم و مشروعكل
مشروع؛لكلاملخصصةالسنويةامليزانية‘١’
اآلن؛حىتاملربرةوغرياملربرةاملبالغذلكيفمبامقدما،املدفوعةاملبالغ‘٢’
؛الفرتةخاللالفعليةالنفقات‘٣’
؛)٨٤(املاليةالبياناتيفاملبينةواملبالغالسنةخاللاملدفوعةاملبالغبنيالتوفيق ‘٤’

تقوموأن،مراجعةتقاريرتقدمياحمللينيشركائهامنمنتظمبشكلاألمانةتطلبأن(ب)
يتخذهااليتاإلجراءاتنوعيةحتسنيبغيةالتقارير،هذهيفالواردةللتوصياتورمسيهجيمنبرصد

.)٨٥(باستمراراملنفذونالشركاء

والتوصياتاالستنتاجات 

اتمراجع الخارجي للحسابالمقدمتين من اللتوصيتينأيدت اللجنة ا-٩٠
بأن توافق علی البيانات عية الجملجنة ال، أوصت عليه. و بالكاملا مأوصت المحكمة بتنفيذهو 

.٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةاالستئماني للضحايا لالمالية للصندوق

)٨٢(
ICC-ASP/16/2.

)٨٣(
ICC-ASP/16/13.

.٢٢، الفقرة املرجع نفسه)٨٤(
.٢٩، الفقرة املرجع نفسه)٨٥(
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مراجعة األداء- ٣

ا الرابعة عشرةعمال ب-٩١ أفضل املمارسات املتبعة يف املنظمات الدولية، قررت اجلمعية يف دور
.)٨٦(مراجعة األداءلتشمل احلسابات اخلارجي مراجعتوسيع نطاق والية٢٠١٥عام يف املعقودة 

. والحظت )٨٧("تفعيل شعبة العمليات اخلارجية"تقرير املراجعة النهائي عن تلقت اللجنة و -٩٢
يات اخلارجية تفعيل شعبة العملتقييما إجيابيا للنقطتني الرئيسيتني املتصلتني بيقدمراجعة املاللجنة أن تقرير 

وباإلضافة .)٨٨(امليدانيةرؤساء املكاتباتوسلطأوضاع وتعزيز ، خطوط اإلبالغوتوحيدالوضوح ومها 
يف شعبة العمليات اخلارجية راجعة ست توصيات إىل قلم احملكمة ملساعدة املإىل ذلك، يتضمن تقرير 

حتقيق أهدافها ذات األولوية:
ق أوجه التآزر بني ، يلزم املزيد من التفكري لتعمياملراجعةآثار مشروع بعد استقرار (أ)

يف نفس الوقت احرتام خمتلف أجهزة احملكمة فيما يتعلق بالعمليات والعالقات اخلارجية، مع ضمان 
جا القواعد  إزاء مبادئ احلياد تشددا وبالتايل أقل منطقيا،أكثر واقعية و األساسية، مما يفرتض 

بني خمتلف اهليئات؛التآزر رغم من يبدو سائدا حاليا على الالذي نهج الواالستقالل والسرية، وهو 
تعميق التفكري يف دور منسق األمن املركزي يف امليدان وضمان حصوله على (ب)

بني شعبة توضيح احلدود ، و اصعوبة حتديدهو االالزمة لالضطالع مبهمته، رغم تعقيدهتسهيالت ال
عادة تقييم عموما، يلزم إة. و وشعبة اخلدمات اإلدارية، ورؤساء املكاتب امليدانيالعالقات اخلارجية، 

؛وشكلهااألسبوعية املطلوبة من املكاتب امليدانيةضمون تقارير األمن م
املقرتح بني األفرقة املعنية ، أو حىت االندماج، رغم النجاح الكامل الذي أحرزه التبادل(ج) 

يوصي لى مستوى املقر، وجرب أضرارهم يف امليدان، وهو جناح سيتأكد قطعا عومشاركة الضحايالتوعية با
للقيام، باالشرتاك بني شعبة اخلدمات مراجع احلسابات اخلارجي بإعادة النظر يف اهليكل التنظيمي احلايل 

بني رؤساء املكاتب الوظيفي التصال اإلبالغ أو وط اخطتحديد بمات القضائية اخلارجية وشعبة اخلد
غري موجود حالياأمر ، وهو بدقةأخرىمن جهة مشاركة الضحايا وجرب أضرارهمامليدانية من جهة وقسم 

بوضوح؛حمتواه العملي وينبغي حتديد 
ضفاء الصبغة الرمسية على إجراءات التنسيق اليت وضعها رؤساء املكاتب اجلدد يف إ(د)

ستوىاملتعلقة مبتفاقاتالاملوحدة، ايةجراءات التشغيلاإلمستويات خمتلفة: توخي(ميكن بارجتال"البداية "
بني رؤساء امها بر يتم اوينبغي حتديدها من خالل اتفاقات ثنائية ...). أفضل املمارساتدليل ، اخلدمات

، والصندوق االستئماين ةالعامةامليدانية، ومكتب املدعياتاملكاتب امليدانية وسائر موظفي اخلدم
ضفاء الطابع املؤسسي على ، بغية إالتابعة للصندوق االستئماين للضحاياللضحايا، واملكاتب امليدانية

يف الوقت املناسب دون بتعبئة املوارد احمللية املتعلقة وصول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجيع املعلومات 
املتعلقة بقلم احملكمة أو االستقالل املتعلق مبكتب املدعية العامة انتهاك السرية أو جتاوز مبادئ احلياد 

وق االستئماين للضحايا؛دالصنو 
؛ ٥-ف ة غياب رئيس املكتب امليداين برتبيف حالة هااعتماد قاعدة مؤقتة لتطبيق)(ه

اية النصف األول من عام مكتب املبعد قيام (و)  إجراءات باختاذ ، ٢٠١٧سجل، يف 
فني امليدانيني، تبني وظمخطة اسرتاتيجية لليلزم تنفيذ ،املكاتبوإقفال وفتح ،املوظفنيأوضاع لتسوية

ميع أجهزة احملكمة اليت بوضوح، ليس فيما يتعلق بقلم احملكمة فقط، بل أيضا فيما يتعلق جبليات سؤو امل

)٨٦(
ICC-ASP/14/Res.1 ٢، القسم كاف، الفقرة.

)٨٧(
AC/5/7.

.١١٨رجع نفسه، الفقرة امل)٨٨(
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االستئماين والصندوقةالعامةمكتب املدعي، وعلى وجه اخلصوص تستخدم خدمات املكاتب امليدانية
.للضحايا

االستنتاجات والتوصيات

نفيذ مشروع المراجعة، نتيجة لتيجابية بعض النتائج اإلتحقق على الرغم من ترى اللجنة، -٩٣
مزيد من العمل اليلزم وأنه توضيحها، تم فقط هي التي بين الميدان والمقر اإلبالغ أن خطوط 

موافاتها لجنة الوفي هذا السياق، طلبت حاليا.، وهذا ما يتم توضيح األدوار والمسؤولياتل
التاسعة تها الحسابات الخارجي في دور تنفيذ التوصيات التي قدمها مراجع علومات محدثة عن مب

سيتيح إعداد الدليل التنظيمي للمحكمة اللجنة أن وتري . ٢٠١٩مارس في آذار/التي ستعقد 
بين الجهات اإلبالغ، والتفاعل ، وخطوط ذات الصلةمهام الحديد لتللمحكمة بالمثل الفرصة 

ن أجل ضمان كفاءة العمليات.، مبمزيد من الوضوحالفاعلة 

متابعة تنفيذ التوصيات السابقة-حاء 
آلية تنفيذ التوصيات- ١

. يف الوقت املناسبجنة طرقا خمتلفة لضمان تنفيذ التوصيات، استكشفت الليف دورات سابقة-٩٤
حتديد مع لتوصيات واضح لقبول أو رفض بتنفيذ التوصيات تبدأ عملية أن بالثانية ايف دورت  وأوص

للمراجعة.تقرير النهائياليف واإلشارة إىل ذلك لتنفيذ كل توصية، دد حمجدول زمين صاحبها ووضع 
نطاق مواصلة توسيع ، حثت اللجنة احملكمة على ٢٠١٦ويف التقرير السنوي للجنة لعام -٩٥

نشاءإعلى و مكتب املراجعة الداخلية، الرامية إىل احلد من تراكم التوصيات، بالتشاور الوثيق مع هاجهود
.)٨٩(القائمةتنفيذ التوصياتآلية فعالة ل

الرقابة على املمارسات اإلدارية عن ةمسؤولاللجنة، )٩٠(اللجنةما هو منصوص عليه يف ميثاقوك-٩٦
احملكمة ستجيب أن تمن املتوقع ة. و يعمل اإلدار الخطط على ، مبا يف ذلك يف جماالت اإلدارة الرئيسية

خبطط عمل كتابية. واللجنة مسؤولة عن مراجعة راجعة امللتعليقات والتوصيات اهلامة الواردة يف تقارير ل
الناجتة عن عمليات املراجعةراجعة املالتقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل اإلدارية املعتمدة وتوصيات 

.)٩١(النهائية بانتظام

االستنتاجات والتوصيات

ملشاركة اليت وضعت دة ت التشغيلية املوحعلما باإلجراءاأحاطت اللجنة الرابعة، ةدوراليف -٩٧
الصادرة عن عمليات املراجعة  توصيات الراجعة ومتابعة يف عمليات املمكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 

على ت اللجنة وشجع.)٩٢(راجعةاملآليات تنفيذ توصيات املتعلق بالتقرير على النحو املنصوص عليه يف 
إلى توطلبإلجراءات التشغيلية الموحدة باإلمام إدارة المحكمة الجهود الرامية إلى عزيز ت

لد الثاين، ا(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦...الدورة اخلامسة عشرة...الوثائق الرمسية )٨٩( ، املرفق السابع، ٢-جلزء باء، ا
.٣٦الفقرة 

يثاق.امل(ز) من ٥الفقرة )(٩٠
يثاق.املمن ٦١الفقرة )(٩١

)٩٢(
AC/4/9.
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جميع رؤساء األقساملمراجعة التنفيذ ومتابعة توصيات الالزم لمراقبة المحكمة توفير التدريب 
.)٩٣(ةالسابعفي دورتها وموافاتها بمعلومات محدثة في هذا الشأن 

متابعة توصيات مكتب المراجعة الداخلية- ٢

إىل تلقي معلومات من مكتب املراجعة الداخلية ٢٠١٦سنوي لعام لجنة يف تقريرها الالتطلعت -٩٨
.)٩٤(الرابعةايف دور٢٠١٤-٢٠١٢عن حالة تنفيذ التوصيات للفرتة 

اللجنة إىل مكتب املراجعة الداخلية قدم ، ٢٠١٧يف آذار/مارس املعقودة الرابعة، ةور يف الدو -٩٩
تقدم احملرز يف الو ،)٩٥()٢٠١٧شباط/فرباير ٢٣الة يف راجعة (احلاملتنفيذ توصيات تقريره السنوي عن: 

وتوصيات مكتب املراجعة ،)٩٦(٢٠١٧فرباير شباط/٢٣تنفيذ توصيات مكتب املراجعة الداخلية يف 
" أو "مقبولة حفظت" أو "نفذت"توصيات "قيد التنفيذ" إىل بالنسبة للتوصياتالوضعريتغيلالداخلية 
.)٩٧(" أو "غري مقبولة"املخاطر

االستنتاجات والتوصيات

يف تنفيذ احرز تقدماملكتب أاللجنة بأنيف الدورة الرابعة، أبلغ مدير مكتب املراجعة الداخلية-١٠٠
١٠٠ما يقرب من أن ي يف املائة، أ٥٠حوايل كان املعدل اإلمجايل للتنفيذ  يبد أن التوصيات املعلقة. 

.بعدتنفذكن قد توصية مل ت
التوصيات التي لم تعد حفظ الكم الهائل من التوصيات غير المنفذة و وبغية الحد من -١٠١

لجنة المحكمة في دورتها الرابعة الأو التي عفا عليها الزمن أو تغير السياق بشأنها، أوصت مناسبة 
قبل الدورة مكتب المراجعة الداخلية، بالتشاور مع أن تستعرضب٢٠١٧المعقودة في آذار/مارس 

، وأن تضع خطة عمل بموعد نهائي متفق عليه بعدلم تنفذ التي توصيات يع الجم، جنةالسابعة لل
وبالنظر ، وأن تبين مبررات عدم موافقة المحكمة على التوصيات غير المقبولة.للتوصيات المقبولة

أنه من كانت اللجنة واثقة مراجعة،  الإلى أن العديد من التوصيات المعلقة متصلة بنفس عمليات 
.بصورة فعالةلتوصيات المعلقةاض مكن استعرايس

مراجعة تكنولوجيا املعنون: لجنة يف تقرير مكتب املراجعة الداخليةالنظرت يف الدورة الرابعة، و -١٠٢
توصيات وافقت إدارة قلم احملكمة على لجنة عما إذا استفسرت ال. و )٩٨(التخطيط والتنظيم-املعلومات 

عدم التنفيذ. وأبلغ قلم خماطر اإلدارة قبلت ذااملأي توصية، مكتب املراجعة الداخلية، ويف حالة رفض 
ا احملكمة يف شباط/فرباير يةجراءات التشغيلاإلبأن لجنة احملكمة ال دف إىل ٢٠١٧املوحدة اليت نشر

وفقاو . راجعنياملإضفاء الطابع الرمسي على مسؤوليات خمتلف املديرين يف عملية قبول وتنفيذ توصيات 
شعبة اخلدمات مدير بلغ مديره وياملصادقة من لمراجعة اخلاضع لرئيس القسم يلتمسراءات، لتلك اإلج
ما إذا  يقرر الذي بإبالغ املسجلعندئذ شعبة اخلدمات اإلدارية قوم مدير يو أي توصية مرفوضة، اإلدارية ب

توصية.كان سيتحمل املخاطر النامجة عن رفض ال

)٩٣(
AC/4/10 ٦٠، الفقرة.

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦...الدورة اخلامسة عشرة...الوثائق الرمسية )٩٤( ، املرفق السابع، ٢-، ا
.٣٤الفقرة 

)٩٥(
AC/4/13.

)٩٦(
AC/4/15.

)٩٧(
AC/4/14.

)٩٨(
AC/4/6.
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أن يضيف مكتب المراجعة عمودا إلى سجل بجنة لالأوصت في الدورة الرابعة، و -١٠٣
قد قبل التوصية أو رفضها. وباإلضافة صاحبها التوصيات يبين من هو صاحب التوصية وما إذا كان 

الموعد و ة لتوصيمحدد لالستجابة لبالموعد الات المعنية جهلابإبالغ اللحنة إلى ذلك، أوصت 
ل الحصول على إجابة واضحة (الموافقة أو لمراجعة من أجالنهائي لتقرير الإلصدار المحدد 

ار التقرير.دصإبعد أسبوعين أقصاها الرفض) في غضون مهلة معقولة 
املتعلق بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مكتب املراجعة التقريرلجنةال، تلقت الرابعةةدور الويف -١٠٤

التوصيات املتعلقة ركزت على و تقريريف هذا الاللجنة ونظرت . )٩٩(٢٠١٧فربايرشباط/٢٣الداخلية يف 
ج اسرتاتيجي قائم على التقدم احملرز يف تنفيذه ويف اتباع حملكمة، و باالتأمني الصحي اجلماعي نظام ب

يف استعراض مقارن الستحقاقات التأمني الصحي واألقساط املدفوعة كما قامت ب،  تهاملخاطر إلدار 
ملموس إحراز تقدم عدم لجنة الوالحظت خمتلفة. اذجمنوفحصت ألمم املتحدةأخرى تابعة لمنظمات

التأمني الصحي الشراء املتعلقة بنظام بأن عملية حاطت علما وأ٢٠١٣منذ عام بشأن هذه املسألة 
التأمني بنظام املتعلقة شراءعملية العن دثة لجنة بأن تقدم احملكمة معلومات حمالجارية. ولذلك، أوصت 

ا السادسة .)١٠٠(الصحي يف دور
عملية الشراء املتعلقة تقرير عن "املعنون تقرير البعلمالجنة الأحاطت ، السادسةةدور اليف و -١٠٥

عمال و .)١٠١("اخلدمةبسبب العجز وأالوفاة ةيف حالللموظفني باحملكمة تأمني الصحي اجلماعي بال
احملكمة منذ تشرين تقدم، صحيالتأمني الاملتعلقة بمن النظام اإلداري للموظفني ٢-١٠٦بالقاعدة 

يف املائة. ٥٠مع الدعم الذي يبلغ قدره للموظفني للتأمني الصحي اجلماعي نظاما ٢٠٠٢األول/أكتوبر 
النامجة عن القيام بواجبات الوفاة يف حاالت املرض أو اجلوادث أو نظاما للتأمني حملكمة أيضا تقدم او 

جتديدها تلقائيا منذ عدة يتم بوثيقة تأمني واحدةلنظامنيا(Cigna)شركةديرت. و رمسية نيابة عن احملكمة
منذ اعتماد القاعدة جرى و . مستويات التغطية واألقساطالتفاوض معها لتحسني ظام تنباويتم سنوات، 

ابعد الصحية من املخططات توسيع نطاق عدد من النظام اإلداري للموظفني٢-١٠٦ التفاوض بشأ
واملوافقة عليها. 

املناقصة االنتهاء من من املتوقع و احلاليةلتحسني تغطية التأمني الصحي مناقصة كمة احملطرحت و -١٠٦
وستعرض نتيجة املناقصة على جلنة مراجعة املشرتيات بعد ذلك للموافقة ٢٠١٧اية أيلول/سبتمرب يف 

عليها.

االستنتاجات والتوصيات

الشراء المتعلقة نتائج عملية المحکمة أن تقدم معلومات محدثة عن إلى لجنة الطلبت -١٠٧
لتوصيات تنفيذ اتوقع ، وت٢٠١٨في آذار/ مارس التي ستعقد ا السابعة تهالصحي في دور التأمينب

.شراءالانتهاء عمليةبعد حتى اآلنالتأمين الصحي التي لم تنفذنظام المتعلقة ب

متابعة توصيات مراجع الحسابات الخارجي- ٣

تقريرا بعنوان "املراجع ، بناء على طلب اللجنة، م مراجع احلسابات اخلارجيقد، الرابعةةدور اليف -١٠٨
يتضمن قائمة جبميع توصيات املراجعة ،)١٠٢(متابعة توصيات التقارير السابقة"-للحساباتاخلارجي 

اخلارجية للحسابات اليت مل تنفذ بعد.

)٩٩(
AC/4/15.

)١٠٠(
AC/4/10 ٧١و٧٠تان ، الفقر .

)١٠١(
AC/6/7.

)١٠٢(
AC/4/8.
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والتوصياتاالستنتاجات 

تعاون مستمر مع مكتب و سابات اخلارجي يف حوار لجنة مع التقدير أن مراجع احلالالحظت -١٠٩
األداء.راجعةلتخطيط ملاملراجعة الداخلية فيما يتعلق بتقييم فعالية املراجعة الداخلية وا

وقت المناسب لجنة إبالغ مراجع الحسابات الخارجي في الالطلبت في الدورة الرابعة، و -١١٠
المتعلقة قبل إصدار تقارير مراجعة الحسابات شفوع بتحفظر رأي ماصدإىؤدي إلبأي مسألة قد ت

.)١٠٣(لصندوق االستئماني للضحاياوالبيانات المالية لالبيانات المالية للمحكمةب
مكتب بأن يتشاور مراجع الحسابات الخارجي مع لجنة الأوصت أيضا، الرابعةةدور الفي و -١١١

والمخاطر المتصلة باالحتيال وغير داخليةلمراجعة البيئة افيما يتعلق بتقديره لالمراجعة الداخلية 
.)١٠٤(ذلك من المخالفات المتصلة بقواعد السلوك

المراجعةمتابعة توصيات لجنة- ٤

راجعة تقريرا بعنوان "متابعة امل، قدم أمني جلنة ، ٢٠١٧املعقودة يف آذار/مارس يف الدورة الرابعة-١١٢
حىت اآلن عن جلنة املراجعة درت صيت التوصيات الميع ، الذي ميثل قائمة جب)١٠٥(راجعة"املتوصيات جلنة 

، وحالة التنفيذ لكل توصية.هاصاحب التوصية، واملوعد النهائي لتنفيذاإلشارة إىل مع 
لجنة مع العن تنفيذ توصيات )١٠٦(راجعة تقرير متابعةاملويف الدورة اخلامسة، قدم أمني جلنة -١١٣
توصية ٤٠يف املائة) من أصل ٥٣توصية (أو ٢١ت ووفقا للتقرير، نفذات.توصيحمدث للسجل

. وكان تنفيذ التوصيات هاذيتنفيتميف املائة) مل١٠لجنة، باإلضافة إىل أربع توصيات (أو القدمتها 
.)١٠٧(املتبقية معلقا حىت وقت صياغة التقرير، حيث أن املوعد النهائي لتنفيذها مل ينته بعد

والتوصياتاالستنتاجات 

، ر املتعلق مبتابعة توصيات اللجنةبالتقري، أحاطت اللجنة علما مع التقدير دورة الرابعةيف ال-١١٤
وتيسري يع التوصيات اليت قدمتها اللجنة جلمادة مرجعية استخدام هذه الوثيقة كموأشارت إىل أنه ميكن 

تنفيذها. 
ل توصيات لجنة عمودا إلى سجاللجنة في دورتها الرابعة بأن يضيف أمين الوأوصت -١١٥

. )١٠٨(لجنة لإلشارة إلى ما إذا كانت إدارة المحكمة قد قبلت التوصية أو رفضتهاال
ميكن املتعلق بقبول/ رفض التوصياتاملضاف أن العمود لجنة الالحظت ، اخلامسةةدور اليف و -١١٦

ا.يساعد على أن  توفري املزيد من الوضوح على قابلية احملكمة للمخاطر املراد بيا

)١٠٣(
AC/4/10 ٧٩ة ، الفقر.

.٨٠املرجع نفسه، الفقرة)١٠٤(
)١٠٥(

AC/4/12.
)١٠٦(

AC/5/6.
.٢املرجع نفسه، الفقرة)١٠٧(
)١٠٨(

AC/4/10 ٨٣ة ، الفقر.
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اإلدارة الداخلية وأساليب عمل اللجنة والمسائل الداخلية األخرى-طاء
مراجعةالتعديالت على ميثاق لجنة ال- ١

ا الثامنة والعشرين املعقودة يف -١١٧ بالقيمة ٢٠١٧مايو أيار/اعرتفت جلنة امليزانية واملالية يف دور
وثيقة حية تعكس اللجنة ميثاق يبقى أن املضافة للتفاعالت النشطة مع جلنة املراجعة، فضال عن ضرورة 

من ٤٠و١٠ديل الفقرتني االحتياجات الفعلية للجنة. ويف هذا السياق، اقرتحت جلنة امليزانية واملالية تع
على النحو التايل:ميثاق اللجنة

تتألف جلنة : "على ما يليمن امليثاق ١٠تنص الفقرة ينبغي أن ل جلنة املراجعة: يتشك(أ)
ثالثة إىل مخسة أعضاء خارجيني من الدول األطراف يف نظام روما األساسي. وأعضاء اللجنة املراجعة من

ا، ونمستقل يف عاملنيالمن األعضاء اخلمسة من األعضاء عضوان يكون ينبغي أن و عن احملكمة وأجهز
. "جلنة امليزانية واملالية

لعدد األدىن للدورات من ثالث من امليثاق ا٤٠الفقرة تقلل عدد الدورات: ينبغي أن (ب) 
، أو أكثر، : "جتتمع جلنة املراجعة مرتني على األقل يف السنةدورات إىل دورتني وأن تنص على ما يلي

.)١٠٩("ضروريااللجنة حسبما تراه 

هذه ها من عرض تمكينلإىل النظر يف هذه املقرتحات لجنة الودعت جلنة امليزانية واملالية -١١٨
ا السادسة عشرة.جلعلى االتعديالت  معية للموافقة عليها يف دور

والتوصياتاالستنتاجات 

الذي اقترحته لجنة الميزانية والمالية تعديل اللجنة في دورتها السادسة على الوافقت -١١٩
لجنة الميزانية والمالية إلى استكمال هذه التعديالت اللجنة ودعت . هامن ميثاق٤٠و١٠لفقرتين ل
قائمة أثناء من صيغتها المعدلة ١٠الشروط الواردة في الفقرة فيها م تعد التي لحاالت تنظيم الب

أحد األعضاء في اللجنة.والية 

مراجعةالأساليب عمل لجنة - ٢

ا -١٢٠ ا السادسة أساليب عملها واستكشفت إمكانيات زيادة كفاء ناقشت اللجنة يف دور
وفعاليتها.

والتدريبةالرسمياتالتوجيه- ٣

من غرض التوجيهات رمسية بشأن ، )١١٠(هاعلى النحو املتوخى يف ميثاق، لجنةاليتلقى أعضاء -١٢١
ا الثانية إىل أمني الأهداف احملكمة. وطلبت بشأن و تها ووالياللجنة  أن يبني لجنة اللجنة يف دور

ا الرابعة بالدورة عقدتاليت إمكانيات التدريب على عمل احملكمة وهيكلها. ورحبت اللجنة يف دور
، كما رحبت بقواعد القيم واألخالق اخلاصة احملكمةواألخالق يف قيم اللمحكمة بشأن لحبضور ممثلني

قيامه تقديرها لرئيس مكتب املراجعة الداخلية لعن . وأعربت اللجنة اليت وضعت للعاملني يف أجهزة معينة
م فيها.نظيم الدورة كما أعربت عن تقديرها ملمثلي احملكمة ملشاركتهبت

)١٠٩(
ICC-ASP/16/5، ١٣٧و١٣٦الفقرتان.

من امليثاق.٣٩الفقرة )١١٠(
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مسائل أخرى- ثالثا
الوثائق-ألف

وفي ضوء . وقت قصريببداية الدورةقبل أعربت اللجنة عن أسفها لتلقيها بعض الوثائق -١٢٢
لجنة بأن تقدم جميع الالحاجة إلى التحضير الدقيق للدورة واتخاذ قرارات مستنيرة، أوصت 

. )١١١(لجنةالبداية الدورة، وفقا لميثاق الوثائق، من حيث المبدأ، في موعد أقصاه ستة أسابيع قبل
مراجعة الصادرة عن مكتب المراجعة الداخلية، التي تتبع اللجنة أيضا إرسال تقارير الوطلبت 

.الموافقة على نشرهابمجرد لجنة المراجعة، إلى أعضاء الالجدول الزمني الذي تحدده خطط 

اإلشراف على إدارة الميزانيةن شأالهاي بفيلفريق العامللاالجتماع غير الرسمي -باء
شارك أعضاء اللجنة يف اجتماع غري رمسي للميزانية عقده السفري إدواردو رودريغيز فيلتزه -١٢٣

لجنة إىل الدول األطراف الموضوع اإلشراف على إدارة امليزانية. وقدم رئيس املسؤول عننسقامل(بوليفيا)، 
ا املة بصفة عامة، فضال عن الوالية احملددة للجنة راجعاملعن مهام جلان حملة عامة واحملكمة  راجعة وإجنازا

منذ إعادة إنشائها.
. وستواصل اللجنة الهتمامه بأعمال اللجنةلجنة عن شكرها للفريق العامل يف الهاي الوأعربت -١٢٤

هام إضافية لالضطالع مبأعربت عن استعدادها العمل من أجل الوفاء بواليتها الشاملة بفعالية وكفاءة، و 
أو الرتكيز على مسائل حمددة، إذا طلبت اجلمعية ذلك.

مراجعةالالدورات المقبلة للجنة -جيم
ا السادسة خطة العمل و املحددت جلنة -١٢٥ . ووضعت مشروع ٢٠١٨عام لولويات األراجعة يف دور

ا السابعة. جدول أعمال مؤقت لدور
ا امؤقتالجنة الوقررت -١٢٦ ٢٠١٨آذار/مارس ٢٣إىل ٢٢لسابعة يف الفرتة من أن تعقد دور

ا الثامنة يف الفرتة من  يف الهاي، مع مراعاة اجلدول ٢٠١٨آب/أغسطس ١متوز/يوليه إىل ٣٠ودور
الزمين للمحكمة.

من امليثاق.٣٤الفقرة )١١١(
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التذييل األول
إقرار جدول األعمال، ومشاركة و ، وانتخاب أعضاء المكتب، اتافتتاح الدور 

المراقبين
اتالدور افتتاح-ألف

، أو أكثر من ذلك، يف السنةلجنة ثالث مرات على األقل الجتتمع يثاق جلنة املراجعة، وفقا مل-١
ما جمموعه أربع دورات يف الفرتة املشمولة بالتقرير: الدورة الثالثة، اليت وعقدت اللجنة حسبما تراه ضروريا.

، والدورة الرابعة ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب عقدت عن بعد عن طريق تبادل الرسائل بالربيد االلكرتوين يف
، والدورة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٥و٤يومي ، والدورة اخلامسة يف٢٠١٧آذار/مارس ٣١و٣٠يف يومي 

.٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٧السادسة يف 

هلذا الوثائق املشار إليها يف التذييل الثاين يف الفرتة املشمولة بالتقريرعلى اللجنة معروضاوكان-٢
التقرير.

المكتبأعضاءانتخاب-باء

مسري أبو لغد انتخبت اللجنة السيد ، ٢٠١٧آذار/مارس ٣٠يف الدورة الرابعة، املعقودة يف -٣
للرئيس، بتوافق اآلراء، وفقا مليثاقها. وعينت ةوالسيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا) نائب،رئيسا(األردن) 

.ة(فرنسا) مقرر السيدة لور إستفييناللجنة أيضا 

وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري الدجاين، أمينا للجنة، وقدمت أمانة -٤
.جلميع الدوراتمجعية الدول األطراف اخلدمات اللوجيستية 

األعمالجدولإقرار- جيم

:التايلاألعمالاللجنة جدولأقرت،ثالثةالالدورةويف-٥
:املتعلقة باملراجعةاملسائل-١

٢٠١٧عاممكتب املراجعة الداخلية للمراجعة يف خطة(أ)
-٢٠١٧يف الفرتة تكنولوجيا املعلومات ملراجعة الداخليةملراجعةامكتب خطة(ب)

٢٠١٩
املسائل املتعلقة باملراجعة اخلارجية-٢
بنود جدول األعمال املقرتحة للدورة الرابعة للجنة املراجعة-٣
)١(مسائل أخرى-٤

التايل:األعمالجدولاملراجعة جلنة أقرت،الرابعةالدورةويف-٦
الدورةافتتاح-١

)١(
AC/3/1/Rev.1.
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انتخاب أعضاء املكتب(أ)
العملوتنظيماألعمالجدولإقرار)ب(
املراقبنيمشاركة)ج(

القيم واألخالق-٢
القيم واألخالق على نطاق احملكمة(أ)

األخالق يف أجهزة معينةالقيم و (ب)
إدارة األداء فيما يتعلق بالقيم واألخالق(ج)

متابعة التوصيات السابقة-٣
توصيات مكتب املراجعة الداخلية(أ)

توصيات املراجع اخلارجي للحسابات(ب)
توصيات جلنة املراجعة(ج)

اإلداريةالعمل خطط-٤
اهليكل اإلداري للمحكمة-٥

للرتكيزي يف ثالثة جماالت يكل اإلدار اهل(أ)
اختصاصات آليات التنسيق بني األجهزة(ب)

إدارة املخاطر-٦
معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر(أ)

إطار الرقابة الداخلية(ب)
رىمسائل أخ-٧

.)٢(٢٠١٧خطة عمل جلنة املراجعة لعام )أ(

التايل:األعمالجدولراجعة املجلنة تأقر ،اخلامسةالدورةويف-٧
الدورةافتتاح-١

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار)أ(
املراقبنيمشاركة)ب(

اهليكل اإلداري للمحكمة-٢
النظر يف الدليل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية(أ)

إدارة املخاطر -٣
االستعراض السنوي ملالمح املخاطر يف احملكمة(أ)

)٢(
AC/4/1.
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التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية بشأن تنفيذ عملية متكاملة مناسبة (ب)
إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها 

املسائل املتعلقة باملراجعة اخلارجية-٤
انات املالية للمحكمةيالب(أ)

ق االستئماين للضحاياو البيانات املالية للصند(ب)
للحسابات لألداء مراجعة املراجع اخلارجي(ج)
٢٠١٨خطة املراجع اخلارجي للحسابات للمراجعة يف عام (د)

مسائل أخرى-٥
الفريق العامل يف الهاي املعين بامليزانية:حملة عامة عن إدارة امليزانية(أ)

.)٣(عةتوصيات جلنة املراجمتابعة (ب)

التايل:عمالاألجدولاملراجعة جلنة أقرت،السادسةالدورةويف-٨
املسائل املتعلقة باملراجعة اخلارجية-١

املتعلقة بنظام التأمني الصحية الشراءعمليمعلومات حمدثة عن )أ(
٢٠١٦تقارير مكتب املراجعة الداخلية والتقدم احملرز يف خطيت املراجعة لعام )ب(

٢٠١٧وعام 
مكتب املراجعة الداخليةافقة على ميثاقو امل)ج(

التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية(د)
٢٠١٨للمراجعة يف عام املؤقتةخطة مكتب املراجعة الداخلية(ه)

املسائل املتعلقة باإلدارة الداخلية-٢
تعديل ميثاق جلنة املراجعة(أ)

مسائل أخرى-٣
)٤(٢٠١٨خطة عمل جلنة املراجعة لعام (أ)

:الدورات اليت عقدت خالل الفرتة املشمولة بالتقريرأمساؤهملتاليةااألعضاءحضرو -٩
السيد مسري أبو لغد (األردن)؛(أ)

السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي)؛(ب)
السيد خورخي دوهالت (املكسيك)؛(ج)
؛السيدة لور إستفيين (فرنسا)(د) 
.السيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)(ه)

)٣(
AC/5/1/Rev.2.

)٤(
AC/6/1/Rev.1.
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المراقبينمشاركة- دال

، ومراجع احلسابات اخلارجي، ورئيس احملكمةمجيع ممثليإىل شكر وجه التود جلنة املراجعة أن ت-١٠
آلية الرقابة املستقلة، ومدير مكتب املراجعة الداخلية على مشاركتهم يف الدورات اليت عقدت خالل الفرتة 

م أثناء املناقشات. املشمولة بالتقرير وعلى مدخال
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ل الثانيتذييال
قائمة الوثائق

العنوانرمز الوثيقة
AC/3/1/Rev. الثالثة للجنة للدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمةو املؤقت جدول األعمال 1

ملراجعة الداخليةا
AC/3/2 ٢٠١٧خطة املراجعة الداخلية لعام -مكتب املراجعة الداخلية
AC/3/3٢٠١٩-٢٠١٧لفرتة واالتصال يف اتكنولوجيا املعلومات خطة مراجعة -راجعة الداخلية مكتب امل
AC/3/4 ٢٠١٨خطة املراجعة الداخلية لعام مشروع -مكتب املراجعة الداخلية
AC/3/5ا الثالثة املراجعة للجنة املؤقت تقرير ال عن أعمال دور

AC/3/2/Rev. ٢٠١٧طة املراجعة الداخلية لعام خ-مكتب املراجعة الداخلية 1
AC/3/3/Rev. ٢٠١٩-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الفرتة خطة مراجعة -مكتب املراجعة الداخلية 1

AC/4/1 ملراجعة الداخليةالرابعة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال
AC/4/1/Add. ملراجعة الداخليةالرابعة للجنة اللدورةاملؤقت ألعمالاجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة1

AC/4/2قواعد السلوك للموظفني
AC/4/3قواعد السلوك للمفتشني
AC/4/4مراجعة األمن امليداين
AC/4/5مراجعة إدارة األزمات
AC/4/6مراجعة حوكمة تكنولوجيا املعلومات واالتصال
AC/4/7٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٣١الداخلية قيد التنفيذ حىت املراجعةجلنةقائمة توصيات
AC/4/8متابعة توصيات التقارير السابقة-املراجع اخلارجي
AC/4/9تقرير بشأن آليات تنفيذ توصيات املراجعة

AC/4/10ا الرابعةاملراجعة املؤقت للجنة تقرير ال عن أعمال دور
AC/4/11عة الداخلية تقرير عن أنشطة مكتب املراج
AC/4/12متابعة توصيات جلنة املراجعة
AC/4/13٢٠١٧شباط/فرباير ٢٣داخلية: تنفيذ توصيات املراجعة: احلالة يف املراجعة الالسنوي ملكتب تقرير ال
AC/4/14 الكامل واليت تنفيذ التوصيات مكتب املراجعة الداخلية اليت تغريت فيها احلالة من مرحلة التنفيذ إىل

مقبولة أو غري مقبولةحفظت سواء كانت 
AC/4/15 ٢٠١٧شباط/فرباير ٢٣توصيات مكتب املراجعة الداخلية قيد التنفيذ حىت
AC/4/16 اتقرير احملكمة عن هيكل إدار
AC/4/17 اإلعالم والتوعية واملوارد البشرية والرتمجةخبدمات الوظائف املتصلة مباشرةتقرير احملكمة عن
AC/4/18 احملكمة عن إدارة املخاطرتقرير

AC/5/1/Rev. ملراجعة الداخليةاخلامسة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال 2
AC/5/1/Add. ملراجعة الداخليةاخلامسة للجنة اللدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة1

AC/5/2تطوير النظم وإدارة املشاريعهائي بشأن تقرير مكتب املراجعة الداخلية الن
AC/5/3 شأن دليلها التنظيميبتقرير احملكمة
AC/5/4 املخاطر املؤسسيةاحملكمة عن تقرير
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العنوانرمز الوثيقة
AC/5/5ا اخلامسةاملراجعة املؤقت للجنة تقرير ال عن أعمال دور
AC/5/6متابعة توصيات جلنة املراجعة
AC/5/7 شعبة العمليات اخلارجيةفعيل عن تتقرير املراجعة النهائي

AC/6/1/Rev.2 ملراجعة الداخليةالسادسة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال
AC/6/1/Add. ملراجعة الداخليةالسادسة للجنة اللدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة1

AC/6/2 ٢٠١٧(أيار/مايو ٢٠١٦خطة املراجعة لعام ة لتنفيذ الوضع بالنسب-مكتب املراجعة الداخلية(
AC/6/3 ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠(٢٠١٧خطة املراجعة لعام الوضع بالنسبة لتنفيذ -مكتب املراجعة الداخلية(
AC/6/4 ٢٠١٨خطة املراجعة الداخلية لعام -مكتب املراجعة الداخلية
AC/6/5ا السادسةعناملراجعة املؤقت للجنة تقرير ال أعمال دور
AC/6/6٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠عن إدارة املخاطر من احملكمة اجلنائية الدولية (ر: تقريمكتب املراجعة الداخلية(
AC/6/7 العجز وأالوفاة ةيف حالكمة باحملللموظفني تأمني الصحي اجلماعي العملية الشراء املتعلقة بعن تقرير

اخلدمة بسبب 
AC/6/8 والشهودالضحاياير املراجعة النهائية عن مراجعة قسم تقر
AC/6/9واالتصالتكنولوجيا املعلوماتمبصادر خارجية يف االستعانة ملراجعة النهائيتقريرال

ICC-ASP/16/5ا التقرير جلنة امليزا والعشرينثامنةنية واملالية عن أعمال دور
ICC-ASP/16/12٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١ة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف البيانات املالية للمحكم
ICC-ASP/16/13 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف

_____________


