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احملتويات
الصفحة

اجلزء ألف
٤.....................................................٢٠١٨لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةيزانية الربناجمية املقرتحةامل

اجلزء باء
٢٩٨......................من جلنة امليزانية واملالية ...................................................التقريران املقدمان 

ا تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال-١ ٢٩٨..........................................والعشرينالثامنة دور

ا الأعمالتقرير جلنة امليزانية واملالية عن -٢ ٣٦١.........................................والعشرينتاسعةدور

اجلزء جيم 
٤٦٥الوثائق ذات الصلة ............................................................................................

٤٦٥.............٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف سنة للللمحكمة اجلنائية الدولية البيانات املالية-١

٥٣٦..........٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يفللصندوق االستئماين للضحاياالبيانات املالية -٢
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الجزء ألف4

٢٠١٨لعام للمحكمة الجنائية الدوليةميزانية البرنامجية المقترحةال

. ICC-ASP/16/10 الوثيقة اصفتهبسابقا تصدر  

احملتويات
الصفحةالفقرات

٧النسخة اإلنكليزية] ..................................................................................قائمة املختصرات [املستعملة يف 
١٠تصدير بقلم كبار مسؤويل احملكمة اجلنائية الدولية ..........................................................................-أوال

الربناجمية املقرتحة، واألولويات فيما يتعلق بامليزانية، واالفرتاضات فيما خيص األنشطة ٢٠١٨ميزانية عام حملة عامة عن 
القضائية ................................................................................................

٥١-١
١١

٣١١-١...................................................................................املقدمة -ألف
٢٨١٢-٤............................................٢٠١٨األولويات االسرتاتيجية الرفيعة مليزانية عام -باء

٣٧١٨- ٢٩القضائية وبيئة العمل .....................فيما يتعلق باألنشطة ٢٠١٨االفرتاضات اخلاصة لعام -جيم
٥١٢٠- ٣٨زيادة النجاعة وحتقيق الوفورات ........................................-سريورة إعداد امليزانية - دال

١٢٧٢٥- ٥٢..................عمليات التدارس األويل، واحلاالت والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة-٢٠١٨احملكمة يف عام -ثانيا
٥٧٢٥- ٥٢احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل ............................................................-ألف
١٢٨٢٦- ٥٨احلاالت اخلاضعة للتحقيق والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة .....................................-باء

٨٠٧٤٠-١٢٨الربناجمية املقرتحة .....................................................................٢٠١٨ميزانية عام -ثالثا
١٩٧٤٠-١٢٨الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ......................................................-ألف

١٥٠٤٢-١٣٣...........................................هيئة الرئاسة .........: ١١٠٠الربنامج -١
١٨٥٤٨-١٥١: الدوائر .........................................................١٢٠٠الربنامج -٢
١٩٧٥٧-١٨٦.................................................: مكتب االتصال ١٣٠٠الربنامج -٣

٤٠٤٦٠-١٩٨الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعي العام .................................................-باء
٣٠٥٦٩-٢٣٤..............................................: ديوان املدعي  العام ٢١٠٠الربنامج -١

٢٦٥٧٠-٢٣٨: ديوان املدعي العام وقسم املشورة ................٢١١٠الربنامج الفرعي (أ)
٣٠٥٧٦-٢٦٦: قسم اخلدمات ...............................٢١٢٠الربنامج الفرعي (ب)

٣٢٤٨٧-٣٠٦...........................شعبة االختصاص والتكامل والتعاون ...: ٢٢٠٠الربنامج -٢
٣٧٠٩٢-٣٢٥: شعبة التحقيق ...................................................٢٣٠٠الربنامج -٣
٤٠٤١٠٤-٣٧١...................................................: شعبة املقاضاة ٢٤٠٠الربنامج -٤

٦٩١١١٣-٤٠٥الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة .......................................................-جيم
٤٥٦١٢٤-٤٤٠.......................................: مكتب رئيس قلم احملكمة ٣١٠٠الربنامج -١
٥٢١١٣٠-٤٥٧: شعبة اخلدمات اإلدارية ..........................................٣٢٠٠الربنامج -٢
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٦١٥١٤٣-٥٢٢: شعبة اخلدمات القضائية ........................................٣٣٠٠الربنامج -55٣

٦٩١١٦٦-٦١٦: شعبة العمليات اخلارجية .........................................٣٨٠٠الربنامج -٤
٧٢٧١٨٦-٦٩٢الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف...........................................- دال
٧٣٢١٩٩-٧٢٨............................................................الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين - هاء
٧٧٢٢٠١-٧٣٣الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ...........................-واو
٧٧٨٢١٠-٧٧٣املضيفة .......................قرض الدولة - : مشروع املباين الدائمة٢- الربنامج الرئيسي السابع-زاي
٧٨٩٢١٢-٧٧٩: آلية الرقابة املستقلة ............................................٥- الربنامج الرئيسي السابع-حاء
٨٠٧٢١٥-٧٩٠: مكتب املراجعة الداخلية .......................................٦- الربنامج الرئيسي السابع-طاء

٢٢٠.........................................................................................................املرفقات
لعامالعاملاملالرأسوصندوقاملقرتحة،الربناجمية٢٠١٨عامميزانيةبشأناألطرافالدولمجعيةقرارمشروعاملرفق األول:

٢٢٠الطوارئوصندوق،٢٠١٨لعاماالعتماداتومتويلالدولية،اجلنائيةاحملكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٨
٢٢٤..................................................................الدوليةاجلنائيةللمحكمةالتنظيمياهليكلاملرفق الثاين:

٢٢٥ة ..........................................املقرتحالربناجمية٢٠١٨عاممبيزانيةاملتعلقةواملعطياتالفرتاضاتااملرفق الثالث:
٢٢٧الربناجمية املقرتحة .....................٢٠١٨قائمة املستجدات املمكنة احلدوث اليت قد تؤثر على ميزانية عام املرفق الرابع:

٢٢٨...................................................................................االسرتاتيجيةلغاياتااملرفق اخلامس:
٢٢٨............)٢٠١٨عامإىل٢٠١٣عاممناملمتدةللفرتة(الدوليةاجلنائيةللمحكمةاالسرتاتيجيةالغاياتقائمة:(أ)املرفق اخلامس
٢٢٩.............)٢٠١٨-٢٠١٦قائمة الغايات االسرتاتيجية املنشودة من اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام (:(ب)املرفق اخلامس
٢٣٠......................................................................القضائيةللهيئةاالسرتاتيجيةالغايات(ج):املرفق اخلامس
٢٣٢.................................................................الغايات االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام:(د)املرفق اخلامس
٢٤١.........................................................................احملكمةلقلماالسرتاتيجيةالغايات(ه):املرفق اخلامس
٢٤٩...............................................................الرابعالرئيسيللربنامجاالسرتاتيجيةالغايات:(و)املرفق اخلامس
٢٥٠..........................................................٥- السابعالرئيسيللربنامجاالسرتاتيجيةالغايات:(ز)املرفق اخلامس
٢٥١..........................................................٦- السابعالرئيسيللربنامجاالسرتاتيجيةالغايات:(ح)املرفق اخلامس

٢٥٢......................................................................احملكمةموظفيمالكعنعلوماتم:لسادساملرفق ا
٢٥٢............................................الرئيسيةالربامجحبسب٢٠١٨لعاماملقرتحاحملكمةموظفيمالك:لسادس (أ)املرفق ا
٢٥٢.................................................................٢٠١٨لعامتصنيفهااملعادالوظائفقائمة:لسادس (ب)املرفق ا
٢٥٣.........................)ثابتةوظائفإىلعامةمؤقتةمساعدةوظائفمن(٢٠١٨لعاماحملوَّلةالوظائفقائمة:)جلسادس (املرفق ا
٢٥٣............)ثابتةوظائفإىلعامةمؤقتةمساعدةوظائفمن(٢٠١٨لعامتصنيفهااملعاد/احملوَّلةالوظائفقائمة:لسادس (د)املرفق ا
٢٥٤................................................................................املوظَّفنيجدولتعديالت(ه):سادس املرفق ال
مالقضاةرواتب:لسادس (و)املرفق ا ٢٥٥...................................................................٢٠١٨لعامومستحقا
٢٥٦....................................احملكمةقضاةتكاليفبشأناملقرتحةالربناجمية٢٠١٧عامميزانيةيفوردما:لسادس (ز)املرفق ا
٢٥٨.........٢٠١٨لعاماملقريفالعاملنيالعامةاخلدماتفئةومنالفنيةالفئةمناملوظفنيلرواتبالقياسيةلتكاليفا:لسادس (ح)املرفق ا
٢٥٩............................................املقرتحة ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي٢٠١٨ميزانية عام :السابعاملرفق 

٢٦٠.........................................................................٢٠١٨لعاماملقدَّرةاإليراداتبياناملرفق الثامن:
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٢٦١.....................................املعلوماتتدبر- املعلوماتبتكنولوجيااخلاصةباالسرتاتيجيةاملتعلقاملرفق:تاسعاملرفق ال6

٢٠١٨٢٧١عاميفمنهاسيتحقَّقماومقدَّراتالنجاعةزيادةعناملتأتيةواملكاسبالوفوراتمن٢٠١٧عاميفحتقَّقما:عاشراملرفق ال
٢٨٥..............................................احملكمةعلى" الصفرياالمسيمنوها"أوامليزانيةمقدارباتثرأث:حلادي عشراملرفق ا
٢٩٦...................................) .....٢٠٢١-٢٠١٨(للفرتة املالرأسعداديفيندرجفيماالستثماراتا:ثاين عشراملرفق ال
٢٩٧....................................عليهمللمجيناالستئماينالصندوقنتائجإطار: السادسالرئيسيالربنامج:ثالث عشراملرفق ال
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النسخة اإلنكليزية]قائمة المختصرات [المستعملة في 77

ASG أمني عام مساعد
ASP مجعية الدول األطراف
AU االحتاد األفريقي
AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي
AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية
BS قسم امليزانية
CAB لس االستشاري املعين بتصنيف الوظائف ا
CAR (بَنغي)مجهورية أفريقيا الوسطى
CBF جلنة امليزانية واملالية
CIV (أبيجان)كوت ديفوار
CMS قسم تدبر األعمال القضائية
CoCo جملس التنسيق
CSS دعم احملامنيقسم 
D )ديرمد (م
DEO اخلارجيةالعملياتشعبة 
DJS )DCS": احملكمةخدماتشعبة (كانت تسّمى "دمات القضائيةاخلشعبة 
DMS )CASD": شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة(كانت تسّمى "دمات اإلداريةاخلشعبة 
DRC (كنشاسا وبونيا)مجهورية الكونغو الدميقراطية
DS قسم االحتجاز
DSA بدل املعيشة اليومي
DSS )٢٠١٠-قسم دعم الدفاع (أُدمج بقسم دعم احملامني 
DVC ين عليهم واحملامني (أُلغيت يف عام  نُقلت أقسامها إىل مكتب رئيس قلم احملكمة)-٢٠١٠شعبة ا
ECOS )eCourt(ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني
EOSS اخلارجيةدعم العملياتقسم 
FO املكاتب امليدانيةمكتب ميداين/
FS قسم املالية
FSS العلمياجلنائيالبحثقسم 
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل
GAU وحدة الشؤون اإلدارية العامة
GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات
GEO جورجيا
GS اخلدمات العامة
GS-OL اخلدمات العامة (رتبة أخرى): رأ–خ ع 
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GS-PL اخلدمات العامة (رتبة رئيسية) : رر–خ ع 
GSS العامةقسم اخلدمات 
GTA املساعدة املؤقتة العامة 
HQ املقر
HR املوارد البشرية
HRS قسم املوارد البشرية
IAS قسم حتليل عمليات التحقيق
IATN املشرتكة بني الوكاالتالسفرشـبكة 
IBA الرابطة الدولية للمحامني
ICC احملكمة اجلنائية الدولية
ICCPP مايةاخلاص باحلالدوليةبرنامج احملكمة اجلنائية 
ICS قسم التعاون الدويل
ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصال
ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة
IEU وحدة املعلومات واألدلة
IGO منظمة حكومية دولية
ILOAT احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية
IMSS تدبّر املعلوماتقسم خدمات 
INFM بـني الوكـاالتشبكة مـديري املرافـق املـشرتكةُ 
INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
IOM آلية الرقابة املستقلة
IOP ديوان املّدعي العام
IOR رئيس قلم احملكمةديوان
IPSAS املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
IRS األويلاالستجايبالتحرك نظام
IT تكنولوجيا املعلومات
JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون
KBU وحدة قواعد املعارف
KEN كينيا (نريويب)
LAS قسم املشورة القانونية (يف مكتب املدَّعي العام)
LBY ليبيا
LO ")املشورة القانونية (يف قلم احملكمة)خدماتقسم (كان يسّمى "مكتب الشؤون القانونية
LSS قسم اخلدمات اللغوية
LSU )يف مكتب املدَّعي العام(وحدة اخلدمات اللغوية
MAL مايل (باماكو)
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99MIS نظام املعلومات اإلدارية

MLI مايل
MORSS معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة
MOSS معايري العمل األمنية الدنيا
NGO منظمة غري حكومية
NYLO يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 
OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية
OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية
OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية
OIA مكتب املراجعة الداخلية
OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع
OPCV احملامي العمومي للمجين عليهممكتب 
OTP مكتب املدَّعي العام
OU وحدة التوعية
P من الفئة الفنية)/وظيفة(موظفف
PDO مكتب مدير املشروع (مشروع املباين الدائمة)
PIOS )PIDS: "اإلعالم والوثائققسم (كان يسّمى "قسم اإلعالم والتوعية
POS العملياتو التخطيطقسم
SAP SAP) بربجميات ERP(نظام ختطيط املوارد املؤسسية

SAS قسم حتليل احلاالت
SG يةاسرتاتيجغاية
SO هدف اسرتاتيجي
SS قسم اخلدمات
SSS قسم األمن والسالمة
SUD دارفور بالسودان
TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم
TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق
UGA (كمباال)أوغندا
UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة
UNDU األمم املتحدة لدىوحدة االحتجاز 
VPRS ين عليهم وجرب أضرارهم قسم مشاركة ا
VTC ةالفيديويبواسطة الروابط عن بعد /االئتمارالتباحث
VWS ينقسم ينوحدة"يسّمىكان(والشهودعليهما )VWU": والشهودعليهما
WCF صندوق رأس املال العامل
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الدوليةاجلنائيةاحملكمةمسؤويلكباربقلمتصدير10

ولندا يف ٢٠١٧أغسطس/آب٤الهاي 
الربناجميةميزانية احملكمة،")احملكمة("الدوليةاجلنائيةاحملكمةعنالرئيسينياملسؤولنيبصفتنااألطراف ("اجلمعية")،الدولمجعيةإىلنقدِّمأنيسرُّنا

. ٢٠١٨عاميفأداءهامعزِّزةوناجع،فعالحنوعلىتعملأنللمحكمةستتيحامليزانيةهذهبأناالعتقادراسخَ نعتقدإننا.لكي تنظر فيها٢٠١٨لعام املقرتحة
ااالضطالعمناحملكمةمتكُّنستضمنةاملقرتحاالستثماراتبأناالعتقادحيدونااخلصوصوعلى العادلة،احملاكمةملبادئالكاملباالحرتامالتكفُّلبغيةبواجبا

آمن إليتاء نتائج ملموسة، ما يعزِّز بدوره حنوعلىتعملوأنمقاضاة،وأنشطةحتقيقوعملياتأويلتدارسعملياتبإجراءعايل درجة اجلودةحنوعلىتقوموأن
احملكمة وجاذبيتها على النطاق العاملي.مسعة 

ا يف إطار واليتها مبوجب نظام مًا كبريًا يف االضطالع باملهام املنوطة  روما األساسي. لقد أحرزت احملكمة خالل سنوات وجودها اخلمس عشرة تقدُّ
مة الذي يتزايد فعاليًة وجناعة. وإذ نقرتب من الذكرى السنوية العشرين أنه قد حتققت جناحات ملحوظة على صعيد قوة عمل املنظالعام املنصرمه وقد بنيَّ ما شهد

ى ما يشهده العامل من لنظام روما األساسي يف العام املقبل فإن من املهم التذكري بعزم الدول األطراف فيه على إنشاء احملكمة ملكافحة اإلفالت من العقاب عل
ار أداء احملكمة على أفضل وجه.أشنع اجلرائم. إننا ملتزمون بالتكفُّل باستمر 

ااملتعلقة بإصالح امليزانية اليتوالقراراتواملاليةامليزانيةجلنةعنالصادرةالتوصياتأعيننانصبواضعنيواصلنا،قدل ايفاجلمعيةاعتمد الرابعةدور
ا مجعاء، وبتحسني التخطيطاحملكمةعلى نطاقواالحتياجاتاألولوياتبتوضيحامليزانيةإعدادسريورةللمزيد من حتسنيالعملعشرة،اخلامسةعشرة ودور

بامليزانية يف األمر املعينالعاملوالفريقالتنسيقجملسمشاركةخاللمنوجناعتها،احملکمةأداءوبتقييموحدات احملکمة،على حنو يشمل شىتوعرضهاللنفقات
متييزها،متاليتاألولويةذاتالرئيسيةلألنشطةاملايليف األثربذلكقمناالنظر إذأمعناوقد. الواحدةاحملكمةمبدأمععلى حنو يتماشى أكرب،مشاركة اسرتاتيجية

النهج هذاأنذلكإىلويضاف. منها واخلارجيةالداخلية،التكاليفومسبِّباتالقيودمراعني٢٠١٨عامميزانيةخيصفيماالرمسيةاالفرتاضاتوضعلناأتاحما
تنطوي للميزانيةوآتى وثيقةامليزانية على حنو مشرتك،سريورة إعداديفواخنراط األجهزةالتمحيصمنمزيدإىلالشامل بنطاقه احملكمة مجعاء أفضىاالسرتاتيجي

.وعدم اإلسرافوالشمولاملالية يّتسم بالكالنيةاحملكمةملتطلباتتقييمعلى

يبلغوبذلك. املعتمدة٢٠١٧ميزانية عامإىلبالقياساملئة،يف٤,٤أييورو،ألف٢٩٠,٥٦مقدارهاامليزانيةيفزيادة٢٠١٨لعامتقرتحاحملكمةإن
عالية درجة حتقيقعملياتوستحماكماتثالثودعمَ إجراءَ ستتيحاملطلوبةاملواردأنإىلاإلشارةاملهمومن. يوروألف٨٩٠,٥١٤٧املقرتحةامليزانيةمقدار
ا. ناجعحنوعلىاجلودة وفيما يلزم مناملعلوماتلتدبررئيسيةمشاريعيفباالستثماراحلامسةالدعمخدماتتوفريعلىاحملكمةقلمقدرةأيضاً ستضمنإ
املكاسب و الوفوراتمنالعديدحتققوقد.احملكمةفيهاتعملاليتالتعقيداملتزايدةاألمنيةالبيئةإىلاملعلومات على نطاق احملكمة، بالنظرأمنجماليفالقدرة

قدرةعلىنفسهالوقتيفاإلبقاءمعاملقرتحةالزيادةاستيعاببغيةاحملكمةوحداتمجيعيفوالتخفيضاتاألولوياتحتديدوإعادةالنجاعةاملتأتية عن زيادة
ويتوافق ذلك مع طلب اجلمعية تقدمي ميزانية مستدامة، ومع ختطيط احملكمة .واليتهاإطاريفباحملكمةاملنوطةاملعقَّدةباملهامالفعالعلى االضطالعكافية

احلصيف للميزانيات اليت تقدِّمها سنوياً.
م، حتتفظ إن احملكمة تسهم إسهامًا حيويًا يف مكافحة اإلفالت من العقاب. فإضافًة إىل حتقيق مساءلة أولئك املسؤولني عن أشنع اجلرائم ومقا ضا

ردًا لالعتبار بعد ما تعرَّضوا له من فظائع مجاعية أحسن احملكمة للمجين عليهم بدور هام يف اإلجراءات على حنو يفضي إىل إقامة العدل بصورة أكثر فعاليًة و 
تمعات وتسبب للجماعات احمللية أذًى يتعذر رأبه. فللتكفُّل با ذه املهمة املنوطة باحملكمة، يتعَّ دد السالم الدويل وتقوِّض استقرار ا ني على احملكمة أن لنهوض 

ذه املهمة احلامسة وا وضها  م، ر لبناء على ما ُأحختطط بعناية، وأن تعمل بفعالية، وأن تواصل إيتاء نتائج ملموسة. ويف السنة املقبلة ستظل احملكمة، يف  ز من تقدُّ
يئة الوسائل الكافية للنهوض على حنو فعال باملهام ، وال ودعِمهاتعتمد على عزِم الدول األطراف سّيما فيما خيص التعاون، والدعم الدبلماسي والسياسي، و

ا يف إطار واليتها. املنوطة 
بالتايل إىللدول األطراف فرتميواليت تراعى فيها القيود املالية اليت ختضع هلا ابعنايةاملعّدةاملقرتحةالربناجمية٢٠١٨عامذه الوثيقة ميزانيةنقدِّمإننا

.مبوجب النظام األساسيومسؤولياتهمهامهبفعاليٍة وجناعةٍ أن ميارسمنالكليتسىنكلَّ اللزوم لكيللمحكمةالالزمةاملواردتوفري

عنايتكم ودعمكم املستمر.علىنشكركم
واالحرتام،التقديرخالصتقبلونرجو

)Silvia Fernández de Gurmendiُغْرِمْندي (ِفْرنـَْنديز ديِسلفيا
احملكمةرئيسة

)Fatou Bom Bensouda(و بنسوداطفا
عية العامة املدَّ

)Herman von Hebel(رمان فون هيبلهِ 
رئيس قلم احملكمة
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واألولويات فيما المقترحة،البرنامجية٢٠١٨لمحة عامة عن ميزانية عام - أوالً 
واالفتراضات فيما يخص األنشطة القضائيةيتعلق بالميزانية، 

مةالمقدِّ - ألف
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") ٢٠١٨يبلغ مقدار ميزانية عام -١

يف املئة، ٤,٤ألف يورو، أي ٢٩٠,٥٦ألف يورو. وينطوي هذا املبلغ على زيادة مقدارها ٨٩٠,٥١٤٧
وعمًال بتوصية صادرة عن جلنة ألف يورو).٦٠٠,٠١٤١(٢٠١٧بالقياس إىل مقدار امليزانية املعتمدة لعام 

ا اخلامسة والعشرين ، تُعرض األرقام اخلاصة بامليزانية العادية املقرتحة على حنو )١(امليزانية واملالية ("اللجنة ") يف دور
قة عن قرض الدولة املضيفة فيما خيص املباين الدائمة. وكما أشارت إليه اللجنة، منفصل عن أرقام الفوائد املستح

. ٢٠١٨مت ذلك بغية حتسني مدى الشفافية وإتاحة التقييم املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 
وعند تضمني فائدة قرض الدولة املضيفة فيما خيص مشروع املباين الدائمة واملدفوعات املستحقة تسديدًا ملقداره 

٤٧٥,٧١٥١الربناجمية املقرتحة للمحكمة٢٠١٨ألف يورو، تبلغ ميزانية عام ٥٨٥,٢٣األصلي، البالغني 
.املئةيف٤,٨ألف يورو، ما ينطوي على زيادة مقدارها 

البرنامجية المقترحة٢٠١٨عامة عن ميزانية عام محة ل:١الجدول

٢٠١٨لعام البرنامجيةميزانية ال

امليزانية املعتمدة 
٢٠١٧لعام 

بآالف (
)اليوروات

امليزانية املقرتحة التغّري يف املوارد
٢٠١٨لعام 

(بآالف 
)اليوروات نسبته املئويةمقداره

١٢اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول: ٥٣٦,٠٧٨٥,٦٦,٣١٣ ٣٢١,٦
٤٤مكتب املّدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين: ٩٧٤,٢٢ ١٩٥,٦٤,٩٤٧ ١٦٩,٨

٧٦قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث: ٦٣٢,٦٢ ٥٤٦,٥٣,٣٧٩ ١٧٩,١
أمانة مجعية الدول الربنامج الرئيسي الرابع:

٢األطراف ٦١٨,٨٩٩,٤٣,٨٢ ٧١٨,٢
١املباينالربنامج الرئيسي اخلامس: ٤٥٤,٩٤٣,٦٣,٠١ ٤٩٨,٥
أمانة الصندوق الربنامج الرئيسي السادس:

االستئماين للمجين 
٢عليهم ١٧٤,٥٥٦٧,٠٢٦,١٢ ٧٤١,٥

٥١٤,٨٣٩,٧٧,٧٥٥٤,٥آلية الرقابة املستقلة:٥-الربنامج الرئيسي السابع
املراجعة مكتب:٦-الربنامج الرئيسي السابع

٦٩٤,٢١٣,١١,٩٧٠٧,٣الداخلية
موع الفرعي ١٤١ا ٦٠٠,٠٦ ٢٩٠,٥٤,٤١٤٧ ٨٩٠,٥

٢الدولة املضيفةقرض:٢-الربنامج الرئيسي السابع ٩٨٧,٣٥٩٧,٩٢٠,٠٣ ٥٨٥,٢
١٤٤المجموع ٥٨٧,٣٦ ٨٨٨,٤٤,٨١٥١ ٤٧٥,٧

تشرين ٢٦- ١٨عشرة، الهاي، الرابعةالدورةالدولية،جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيةالرمسيةالوثائق)١(
لَّد الثاين، اجلزء باء،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الثاين/نوفمرب .١٢، الفقرة ٣- ا
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إن احملكمة تقرتح هذه الزيادة واعيًة كل الوعي أن الكثري من الدول األطراف يواجه حاليًا وضعًا مالياً -12٢

قة ملموسة، مبا يف ذلك إجراء عمليات أنه يُتوخى منها إيتاء نتائج متسعصيباً. وتدرك احملكمة أيضًا كلَّ اإلدراك 
الزيادةدعَ وتُـ التحقيق على حنو فّعال، وإحراز نتائج يف جمال املقاضاة، وإجراء احملاكمات مبزيد من النجاعة. 

احملكمةوحداتلشىتاالسرتاتيجيةاألولوياتتنفيذب٢٠١٨عاملقيام يفمباشرة لنتيجةً املقرتحة بصفة رئيسية
،)٢((رئيستها، ومّدعيتها العامة، ورئيس قلمها)احملكمةس التنسيق املؤلَّف من كبار مسؤويلجملأقرهااليت

االسرتاتيجيةاألولوياتأما. ٢٠١٨عاميفاحملكمةودقيق الحتياجاتوواقعيحقيقيتقييمإىلتستندوهي
تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث ‘١’:فهي٢٠١٨عامخيصفيمااحملكمةكبار مسؤويلحدَّدهااليتالرفيعة

االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات ‘ ٣’؛ إجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها‘٢’؛ حماكمات
ا .والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحدا

االسرتاتيجية على صعيد ميزانية عام األولوياتُ اللمحة العامةههذضمن إطارتناول يف املقام األول وستُ -٣
زيادة النجاعةواملكاسب املتأتية عن حتقيق الوفوراتوسبل املوارداقرتاحكيفيةمث ستبنيَّ ، للمحكمة مجعاء٢٠١٨

ُتشرح االفرتاضات املتعلقة باألنشطة القضائية يف سكما األساسية.  األولوياتهذهلتنفيذاحملكمةوحداتشىتيف
دور جملس التنسيق يف وضع اإلطار توسيعسريورة إعداد امليزانية، مبا يف ذلك حتسني ُيتطرق إىل سمث ، ٢٠١٨عام 

حملة عن عمليات التدارس األويل، أخريًا م قدَّ وست. ٢٠١٨نيت عليه املتطلبات املالية لعام االسرتاتيجي الذي بُ 
مبا يف ذلك حتليل البيئة اليت يُتوقع أن تعمل فيها والقضايا اليت تنظر فيها احملكمة، للتحقيق، واحلاالت اخلاضعة 

احملكمة.

٢٠١٨عاملميزانيةالرفيعةاالستراتيجيةاألولويات-باء

٢٠١٨عاملللمحكة جمعاءاالستراتيجيةاألولويات-١

.٢٠١٨إن مسؤويل احملكمة الرئيسيني حدَّدوا، عن طريق جملس التنسيق، ثالث أولويات اسرتاتيجية لعام -٤
املهم يف هذا الصدد اإلشارة إىل أن هذه األولويات واألنشطة جتسِّد ما ميكن إىل حد معقول ترقُّبه فيما خيص ومن
ال القضائي وجمال املقاضاة.٢٠١٨عام  يف هذه املرحلة، وقد تتأثر الحقاً مبدى تغريُّ مقدار عمل احملكمة يف ا

مليون يورو)١,٣(إجراء ثالث حماكمات)أ(

ستواصل احملكمة االخنراط يف اإلجراءات يف ثالث حماكمات: احملاكمة يف قضية ٢٠١٨يف عام -٥
) Laurent Gbagboاْغبَـْغبو (لوران) واحملاكمة يف قضية Dominic Ongwen(أُْنغويندومينيك

اْنتاَغْندا بوسكو) و(لزهاء نصف سنة، حبسب التوقعات) يف حماكمة Charles Blé Goudé(غوديهاْبليهوشارل
)Bosco Ntaganda (مببا). ويُتوقع أن تستمر إجراءات جرب األضرار يف قضيةBemba لوبـَْنغا ) وقضية
)Lubanga َإذ يرجَّح أن تستمر ٢٠١٨االنشغال يف مرحلة االستئناف أيضًا يف عام ). وستنشغل احملكمة بالغ ،

ائي وآخرينمبباوقضية مببادعويا االستئناف النهائي يف قضية  يف الشطر األول من السنة. ومثة دعاوى استئناف 
أخرى منبثقة عن قضايا تنظر فيها الدوائر االبتدائية حاليًا قد تبلغ مرحلة نظر دائرة االستئناف فيها يف عام 

اإلداريةاألنشطةاالقتضاءعندورئيس قلمها، وينسِّقالعامومّدعيهارئيسهافيها منالتنسيقجملسيتألفاحملكمةالئحةمن٣بالبندعمالً )٢(
ا .ألجهز
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. ويضاف إىل ذلك أن إجراءات جرب األضرار اليت تسري حاليًا ستفضي إىل تقاٍض معّقٍد أمام دائرة ٢٠١٨
عدة دعاوى ٢٠١٨. وعلى النحو ذاته يُتوقع أن ُترفع إىل دائرة االستئناف يف عام ٢٠١٨ف يف عام االستئنا

استئناف متهيدي.

فلن يكون ٢٠١٨ولئن كان من املتوقع أن تنتهي مرحلة عقد اجللسات يف حماكمة واحدة يف أواسط عام -٦
ستظل اهليئة القضائية حتتاج إىل نفس املقدار من لذلك أثر على املتطلبات من املوارد فيما خيص اهليئة القضائية. ف

جوهر الدعوى يف املوارد (إذا مل حتتج إىل مقدار منها مزيد)، ألنه سُيحتاج إىل موظفني يف مرحلة صدور احلكم يف 
). ويضاف إىل ذلك أن الدوائر ستواجه عبء عمل مزيدًا متصًال بإجراءات جرب Ntaganda(اْنتاَغندا قضية 
ين عليهم وذلك يف درجة القضاء االبتدائي ودرجة القضاء االستئنايف. وقد نفَّذت اهليئة القضائية، بغية أضرار ا

املرونة يف ختصيص املوظفني يوزَّع املوظفون فعالية، سياسة تقوم على توخي استعمال مواردها على النحو األكثر
ة على صعيد أعباء العمل. ولذا ال ُتطلب موارد جديدة، وفَقها على الشعب التوزيَع الذي تستلزمه املتطلبات املتغريِّ 

على الرغم من أن عبء العمل سيزيد. لكن ُيسعى بامليزانية املقرتحة للهيئة القضائية إىل استدامة عدد املوظفني 
احلايل لتناول عبء العمل املزيد املتصل مبا يتعلق باملرحلة االبتدائية من أنشطة عالية درجة األولوية.

مثة عوامل أخرى أسهمت أيضاً يف جعل عبء العمل أثقل، وبالتايل جعلت التكاليف أعلى فيما خيص و -٧
يف عام ٨١. فعدد الشهود الواجب أن ميثُلوا أمام احملكمة يُتوقع أن يزداد من ٢٠١٨برامج رئيسية أخرى يف عام 

األضرار توسُّعًا وتكثُّفاً. . وعالوة على ذلك ستشهد األنشطة على صعيد جرب٢٠١٨يف عام ١٣٢إىل ٢٠١٧
وبالتايل كان من شأن ما حتتاج إليه شىت وحدات احملكمة من املوارد فيما خيص اإلجراءات القضائية أن يزيد مبلَغ 

جزئيًا بوفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة،  الزيادة عوَّض تمليون يورو لو مل ١,٣امليزانية املقرتحة مبقدار 
يله فيما يلي.كما ترد تفاص

مليون يورو) وقلم ٠,٤وتتجسَّد الزيادة يف برناجمني رئيسيني: الصندوق االستئماين للمجين عليهم (-٨
مليون يورو). وتُعزى الزيادة اخلاصة بالصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل زيادة يف تكاليف ٠,٩احملكمة (

يدة املتصلة جبرب األضرار. أما الزيادة اخلاصة بقلم احملكمة املوظفني مردُّها بنية مالك موظفي هذا الصندوق اجلد
تفرضه التكاليف الفعلية لألفرقة العاملة يف القضايا املعنية، من أثر نظام املساعدة القانونية ما لفتعزى رئيسيًا إىل 

املتطلبات من ، معطوفًا على تزايد ٢٠١٧وإىل مثول عدد من الشهود يف قاعات احملكمة أعلى من نظريه يف عام 
قلم احملكمة فيما خيص دعم الشهود. وترد شروح أكثر تفصيًال بشأن هاتني الزيادتني يف النصوص السردية املتعلقة 

بالصندوق االستئماين للمجين عليهم وبقلم احملكمة.

مليون يورو)١,٩(ةي، بوسائل منها أنشطة ميدانإجراء ست عمليات حتقيق ناشط ودعمها)ب(

العمل يف عشر حاالت خاضعة للتحقيق. وسريكِّز مكتب ٢٠١٨يُتوقع أن تواصل احملكمة يف عام -٩
املّدعي العام، بالتوافق مع خطته االسرتاتيجية واصطفائه للقضايا وحتديده درجات أولويتها، على ست عمليات 

وجورجيا وليبيا ومايل. ويلزم حتقيق ناشط: اثنتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وواحدة يف كل من كوت ديفوار 
تناول القضايا على أساس درجات أولويتها بالنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة ملكتب املّدعي العام وقلم احملكمة، 

. لكن على يتعذر التعمق فيهاوضرورة تفادي التوسع يف عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام حبيث 
ل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة تناول القضايا على أساس درجات أولويتها ستواصَ الرغم من هذا النهج يف

للتحقيق. وتدعم مجيع أجهزة قلم احملكمة ذات الصلة عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام، على 
النحو املشروح فيما يلي مبزيد من التفصيل.
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املتصلة بدعم العمليات امليدانية، مبا فيها عمليات التحقيق اليت إن املوارد الالزمة لشىت وحدات احملكمة -14١٠

ا أن تزيد مبلغ امليزانية املقرتحة مبقدار  مليون يورو (لوال الوفورات ١,٩جيريها مكتب املّدعي العام، كان من شأ
واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة).

مليون ٠,٧ا مكتب املّدعي العام ما جمموعه وتبلغ الزيادة فيما خيص أنشطة التحقيق اليت يضطلع -١١
يورو. وقد أعاد مكتب املّدعي العام النظر بإمعان يف احتياجاته إىل املوظفني على ضوء أنشطته وعبء عمله يف 

. وأفضى هذا التقييم إىل عدم طلب مواصلة متويل بعض وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت ٢٠١٨عام 
. ولـّما كانت املعدَّالت القياسية لتأخر التوظيف قد ٢٠١٨طلب متويل وظائف خمتلفة لعام وإىل٢٠١٧لعام 

من معاِدالت املوظف ٣,٥ُوضعت يف االعتبار [عند إعداد الطلبات املعنية] فإن هذه الطلبات ستتجسَّد يف 
ايف أثرها املايل يف الواحد العامل بدوام كامل فيما خيص شىت وحدات مكتب املّدعي العام، وسيتمثَّل ص

مليون يورو فقط. مث إنه يُعزى إىل التكاليف غري املتصلة بالعاملني واملرتبطة بالعمليات مبلغ مقداره ٠,٣
مهمات األفرقة املتكاملة (أفرقة احملققني والرتامجة) االعتمادات املعنية تكاليفُ ّد بوسُتسَ مليون يورو. ٠,٤

يات.املتصلة بالشهود والعملوالنفقاتُ 

مليون يورو. ويشمل هذا املبلغ الدعم املزيد الذي يتعنيَّ على ١,٢وتبلغ الزيادة يف ميزانية قلم احملكمة -١٢
املكاتب امليدانية أن تقدمه ألنشطة التحقيق وغريها من األنشطة امليدانية، وال سّيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

عمليات شىت وحدات احملكمة بصورة عامة. وسُينشأ مكتب ديفوار وجورجيا، كما يشمل زيادات متصلة بوكوت
تابع صغري يف غولو بغية دعم مهماِت وأنشطِة سائِر وحداِت احملكمة يف مشال أوغندا، وذلك بينما شهدت 
تكاليف الصيانة تغرياً يف بعض املكاتب امليدانية األخرى، وال سّيما املكتب امليداين القائم يف كمباال، الذي ينتقل 

ىل حمالَّ جديدة. وجيب تعزيز الدعم األمين يف مايل نظراً إىل تنامي التهديدات اليت تستهدف املوظفني الدوليني، إ
عملية األمم املتحدة يف  بعثة ديفوار أيضًا موارد إضافية إثر انسحاب بينما يتطلب الوضع األمين يف كوت

خنفض عدد األسفار اخلاصة بقلم احملكمة من املقر إىل ديفوار اليت اعتمدت عليها احملكمة حىت اآلن. ولئن اكوت
االت املشار إليها  امليدان فثمة زيادة يف األسفار ضمن نطاق امليدان مرتبطة بزيادة يف الدعم ومالك املوظفني يف ا

آنفاً.

تأتية عن كما إن الزيادات اآلنفة الذكر قد ُعوِّضت جزئيًا مبا حققته احملكمة من الوفورات واملكاسب امل-١٣
زيادة النجاعة، على النحو الواردة تفاصيله فيما يلي.

ا)ج( مليون يورو)١,٦(االستثمار يف أهم مشاريع تدبر املعلومات والقدرات يف جمال األمن للمحكمة بشىت وحدا

ا -١٤ أجرت احملكمة حتليًال وافياً للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف خمتلف أجهز
ا من  . فمنذ إنشاء احملكمة قبل مخس عشرة سنة ُأجري املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجلوما يرتبط 

/تدبر املعلومات دعمًا ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات
واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف املستقبل القريب. فقد ختطى الزمن 

ة نظام ختطيط ، الذي ال ميكن به جتهيز األدلة اإللكرتونية، وستتعنيَّ ترقيRingtailبرنامج حتليل األدلة املسّمى 
، ألن مورِّد هذا النظام سيكّف عن ٢٠٢١باالنتقال إىل إصداره اجلديد يف عام SAPبربجميات املوارد املؤسسية 

دعم صيغته القدمية.
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ا فيما -١٥ وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على متطلبا
وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات خيص تكنولوجيا املعلومات 

ا النظم القائمة إال جزئياً يف جماالت من قبيل األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات. ال تفي 

نولوجيا سية خاصة بتكاسرتاتيجية مخَ ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير -١٦
ج كالين فيما خيص تكنولوجيا املعلومات،  املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على اتّباع 

من أجل سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع استدامة حتسني مراقبة وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، 
املوارد املستثَمر فيها وتعظيم أثرها.

مليون يورو. ١,٦الربناجمية املقرتحة ما جمموعه ٢٠١٨ر املطلوب لذلك يف إطار ميزانية عام ويبلغ املقدا-١٧
إن القسط األعظم من املوارد املطلوبة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات خيص أنشطة املقاضاة، 

لقائم على التآزر فيما بني األجهزة. وإن كانت هذه املوارد معروضة ضمن ميزانية قلم احملكمة يف سياق العمل ا
وترد تفاصيل شىت املشاريع ذات الصلة يف املرفق املتعلق باسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات [املرفق 

:التاسع]. وفيما يلي بيان بعناصرها األساسية

يورو) ومكتب ألف ٦٧٠قلم احملكمة (حتمُّلهاألف يورو يتشارك يف ٨٥٠يف جمال التحقيق: )أ(
ألف يورو). لقد شهدت السنوات األخرية زيادة يف القسط املتمثل يف مجع احملكمة ١٨٠املّدعي العام (

املئة يف١٠٠املئة. ويُتوقع أن يرتفع هذا القسط ليبلغيف٨٠املئة إىل يفلألدلة اإللكرتونية من صفر
، مل تصمَّم لتناول األدلة الرقمية. وقد Ringtail. فالنظم القائمة، وال سّيما نظام ٢٠٢٠حبلول عام 

أفضى ذلك إىل تراكم مقدار كبري من العمل املتأَخر يف إجنازه على صعيد جتهيز األدلة. فتلزم 
األدلة وحتليلها وجتهيزها.الحتيازاستثمارات من أجل تقصري الزمن الالزم 

ال القضائي: )ب( على ٢٠١٨املزَمع اختاذها يف عامألف يورو. سُريكَّز يف املبادرات ٢٢٠يف ا
اإلشراف على حتليل األعمال وحتسني اإلجراءات القضائية األساسية، وال سيما حتسني تناول البيانات 
ين عليهم حمدودة  ين عليهم. إن قدرة احملكمة على جتهيز مجيع الطلبات اليت قد يقدمها ا املتعلة با

الورقي وبسبب االنغالق يف جتهيز املعلومات املعنية. وسُيتناول حالياً بسبب مجع هذه الطلبات بشكلها 
االت اليت تواَجه فيها مشكالت هو حتليلُ  ما يعرتي وتذليلُ باالسرتاتيجية املعنية جمال آخر من ا

السريورات من وجوه عدم جناعة متأت عن استعمال برناجميات عفا عليها الزمن. كما سُيعاد بأنشطة 
حتديد السريورات الداعمة لإلجراءات يف املرحلة التمهيدية واملرحلة ٢٠١٨رتحة لعام املشاريع املق

االبتدائية ومرحلة االستئناف. فذلكم شرط مسبق لضمان إيتاء التكنولوجيا والوظائف اليت تؤديها 
املعدات املصمَّمة لدعم السريورات القضائية مكاسب عن طريق زيادة النجاعة فيما خيص الدوائر 

األطراف املتقاضية.و 

ال اإلداري: )ج( ألف يورو. تلزم هذه املوارد لتقليص مقدار العمل اليدوي الذي يتعنيَّ ٤٠٠يف ا
االضطالع به حاليًا إلعداد البيانات والتقارير املالية، وتعزيز الضوابط واستبعاد االزدواج. ومثة مبادرات 

على نطاق احملكمة بإدماج النظام بنظام ختطيط أخرى يركَّز فيها على إجناز مشروع ختطيط املهمات 
ا فيما خيص SAPبربجميات املوارد املؤسسية  وإعمال أدوات لدعم ختطيط األنشطة وتتبعها واإلفادة 

مجيع املديرين يف احملكمة.
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ملواصلة إدخال ما يلزم ٢٠١٨ألف يورو. يلزم هذا املبلغ يف عام ١٨٠يف جمال أمن املعلومات: )د(16

التهديدات جوات أمنية على بيئة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة بغية سد مقتضيات من حتسين
املتطورة واملتزايدة الربوز. فإذا مل تـُّتخذ االحتياطات السليمة فإن تزايد نشاط احملكمة السيرباين وما 

ربانية اليت يقرتن به من اهتمام األطراف التابعة للدول به سيضعف حال احملكمة حيال اهلجمات السي
تشنها أطراف ال تعوزها احلَِيل. 

إن االسرتاتيجية املعنية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت املبادرات املقرتح -١٨
ا على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسينًا لعمل احملكمة. فسيشهد مكتب املّدعي العام تقليصاً  القيام 

جلهد الالزمني إلجراء عمليات التحقيق. وسُيتاح للهيئة القضائية النفاذ إىل األدوات اليت حتتاجها إلجراء للزمن وا
ين عليهم. وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزًا لتوفري وعادلاحملاكمات على حنو سريع  وشفاف وإلنصاف ا

اخلدمات لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت تتعامل معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة من معاجلة 
ا يف إطار واليتها على أكمل وجه سوى اتّب اع اسرتاتيجية حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة 

متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.

٢٠١٨سائر مسبِّبات التكاليف الرئيسية المدرجة في ميزانية المحكمة المقترحة لعام -٢

احملكمةبنطاقهاالشاملةاالسرتاتيجيةاألولوياتإىل٢٠١٨لعاماملقرتحةاملواردحسابيفُيستندال-١٩
.األخرىالتكاليفمسبِّباتمنعددإىلأيضاً فيه ستنديُ بلاألسس،منغريهادونمجعاء

٠,٤مقدارهازيادةاملقرتحةامليزانيةيفأُدرجتالصعيدهذاعلىااملعمولالقياسيةاملمارسةفوفق-٢٠
املاضييفالسنويةالزياداتمتوسطكانفبينما. اجلديداملوحَّداملتحدةاألممنظامتطبيقعنناجتةيورومليون
ويُنتظر. بكثريأدىنزيادةإىلاملتحدةاألممأعملتهالذياجلديدالنظامتطبيقأفضىيورو،مليون٢,٠إىليصل

.املستقبليفالوفوراتمنمزيداً اجلديدالنظاميؤيتأن

فيهينظرالذياملقرتحالقضاةرواتبتعديلميثِّل،]القضائيةاهليئة[األولالرئيسيبالربنامجيتعلقوفيما-٢١
شأنه،)يورومليون٠,٦(التكاليفمسبِّباتمنآخرمسبِّباً ") اجلمعيةمكتب ("األطرافالدولمجعيةمكتب

٢٠١٧عامستعقداليتاجلمعيةدورةيفجددقضاةستةبانتخاباملرتبطةاإللزاميةالتكاليفشأنذلكيف
).يورومليون٠,٢(

لقدرتهالعاماملّدعيمكتباستعادةتستلزم،]العاماملّدعيمكتب[الثاينالرئيسيالربنامجخيصوفيما-٢٢
ومثة. يورومليون٠,٧مقدارهإضافياً مبلغاً العامةاملؤقتةاملساعدةإطاريفاملوظفنيمنلهيتوفَّرفيمااملتمثِّلة
عامخيصفيماالسنةلكاملُقدِّرتتكاليفهالكن٢٠١٧عاميفشهراً ١٢منألقلشغلهاأُقرّ وظائف
املواردقسمعلىاملفروضةالسابقةالقيوداعتبارهيفواضعاً العام،املّدعيمكتبأنذلكإىلويضاف. ٢٠١٨
العامةاملؤقتةاملساعدةوظائفمجيعيشملتقليصاً مؤقتةبصورةطبَّقالتوظيف،عملياتإجنازصعيدعلىالبشرية
ألنجمدَّداً،يطبَّقأنميكنالالتدبريهذاإن. اجلمعيةفرضتهالذيالثاينميزانيتهختفيضالستيعابوذلك

املزيدةقيمتهمنالعاماملّدعيمكتبيفالوظائفمعدَّل شغورإعادةوستؤدي. اآلنمشغولةاملعنيةالوظائف
.يورومليون٠,٧مقدارهاإضافيةزيادةإىلاملئةيف٨البالغةاملعتادةقيمتهإىلاملئةيف١٠البالغةمؤقتاً 

املزيدةقيمتهمنالوظائفمعدَّل شغورإعادةستؤدي] احملكمةقلم[الثالثالرئيسيالربنامجخيصوفيما-٢٣
.يورومليون١,٢مقدارهاإضافيةزيادةإىلاملئةيف١٠البالغةالسابقةقيمتهإىلاملئةيف١٢البالغةمؤقتاً 



ICC-ASP/16/20

17 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
1717

الوظائفشغورملعدَّالتبقيماملعتمدةوميزانيتهاملقرتحة٢٠١٧عامميزانيةيفُأخذأنهإىلالتنويهوينبغي-٢٤
أنواحلال. عالياً للوظائفمعدَّل شغورتضمنتواليت،٢٠١٦بعاماخلاصةالتوظيفمعلوماتإىلمستندة
امنبالفعلأعلىقيمةاملرحلة،هذهيفيبلغ،احملكمةأجهزةيفاحلايلالتوظيفمعدَّل السابقة،للسنواتنظريا
لتجسيدالوظائفشغورمعدَّالتختفيضجيبوبالتايل. ٢٠١٨يناير/الثاينكانونحىتكذلكيظلأنويُتوقع

. باملوظفنياحملكمةجتهيزواقع

مبلغإليهافيعزىالتحديدوجهعلىالرئيسيةالربامجختصاليتاإلضافيةالتكاليفمسبِّباتسائرأما-٢٥
يفعليهمللمجيناالستئماينالصندوقايضطلعاليتاجلديدةاألنشطةأثروتشمليورومليون١,٣مقداره
يفاجلمعيةدورةلعقداألطرافالدولمجعيةأمانةتتحملهااليتاإلضافيةوالتكاليفواملساعدة؛األضرارجربجمال

إطاريفمذكورةدحمدَّ طابعذاتأخرىومتطلباتالدائمة؛املباينيفاملؤمتراتقمرافاستعمالوزيادةالهاي،
.الرئيسيةالربامج

اليتاالسرتاتيجيةاألولوياتعناملتأتيةاملواردمناإلضافيةاملتطلباتجمموعشأنمنكانوباملطلق-٢٦
يفإضافيةزيادةإىلتفضيأنآنفاً املذكورةالكبريةالتكاليفمسبِّباتمنوغريهامجعاءاحملكمةبنطاقهاتشمل
. يوروماليني٩,٩مقدارهااملطلوبةاملوارد

اجلهودهذهوتُعرض. الزيادةهذهمنللحدملموسةتدابريواختذتطائلةجهوداً بذلتاحملكمةأنبيد-٢٧
حتديدوبعد. الصلةذاتاملرفقاتويفالرئيسيةبالربامجاخلاصةالسرديةالنصوصمقدِّماتيفبالتفصيلوالتدابري

املرتبطةالتكاليفومنها،٢٠١٨عاميفتُتكبداللكنها٢٠١٧عاميفاملتكبَّدةالتكاليف(املتكررةغرياملوارد
علىاحلصولبشأناالستشارةقبيلمنواحدةمرةإالتنفذالاليتواملشاريعنيويورك،يفاجلمعيةدورةبعقد

زيادةآتىمايورومليون١,٣مبقداراألساسياملرجعياملقدارقـُلِّص) تنافسيأساسعلىالطيبالتأمنيخدمات
.يوروماليني٨,٦مقدارهاإمجالية

ختفيضات٢٠١٧عاميفالنجاعةزيادةعناملتأتيةواملكاسبالوفوراتحتقيقعمليةإطاريفواسُتبينت-٢٨
إىل٢٠١٨لعامليةشتغااالاالحتياجاتجلميعمتمعنةمراجعةأفضتوقد. يورومليون١,١مقدارهايقارب
ختفيضإىلأفضتالتفصيل،منمبزيديليفيمااملبيَّنةاجلهود،هذهإن. يورومليون١,٢مقدارهآخرختفيض
يورو،ماليني٦,٣مقدارهازيادةعلىإالاألمرايةيفتنطويالاملقرتحةامليزانيةجعلمااملئة،يف٣٥نسبته

.املئةيف٤,٤أي
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المحكمة حساب صافي الزيادة استنادًا إلى المقادير التقريبية للزيادات والتخفيضات في:٢الجدول18

(بماليين اليوروات)
مجاالت الزيادة / االنخفاض

١,٣حماكماتإجراء ثالث
١,٩ميدانيةوأنشطةعمليات حتقيقإجراء ست
١,٦يف جمال األمنواالستثماراتاملعلومات،وتدبراملعلومات،تكنولوجيا

٠,٤املتحدةالنظام املوحَّد لألممتطبيق
٠,٦القضاةرواتبتعديالت
٠,٢جددقضاةستةبانتخاباملرتبطةاإللزاميةالتكاليف

٠,٧املعتادالعام إىل مستواه املدعيملكتبالعامةاملؤقتةاملساعدةإعادة مقدار
٠,٧املعتادالعام إىل مستواه املدعيمكتبالوظائف يفمعدَّل شغورإعادة 
١,٢املعتاداحملكمة إىل مستواه قلمالوظائف يفمعدَّل شغورإعادة 

١,٣الدعمسائر متطلبات
موع الفرعي ٩,٩ا

١,٣-املتكرِّرةغريالتكاليفختفيض
٨,٦الزيادةإجمالي

االشتغاليةالتكاليفوتقليصالنجاعة والوفوراتزيادة المتأتية عن المكاسبخاللمنالتخفيضات
ا مبلغاليتمل يؤخذ باحلسبان إال الوفورات(النجاعة والوفوراتزيادة املتأتية عن املكاسب ١,١-)٢٠١٨لعاماألساسيةامليزانيةينخفض 

١,٢-ليةاالشتغاالتكاليفختفيض
٦,٣الزيادةصافي

فيما يتعلق باألنشطة القضائية وبيئة العمل٢٠١٨بعاماالفتراضات الخاصة-جيم 
أفريقيامجهوريةيف: للتحقيقخاضعةحاالتعشريفالعمل٢٠١٨عاميفاحملكمةتواصلأنيُتوقع-٢٩

الكونغومجهوريةويف،]بالسودان[دارفورويفديفوار،كوتويف،)الثانيةواحلالةاألوىلاحلالة(الوسطى
.أوغنداويفمايل،ويفليبيا،ويفكينيا،ويفجورجيا،ويفالدميقراطية،

يراوحاحلاالتمنعدديفأويلتدارسعملياتالعاماملدَّعيمكتبُجيريأنيُتوقعذلكإىلوإضافةً -٣٠
عاميفتنتهيقداجلاريةاألويلالتدارسعملياتمناثنتنيأوواحدةألن(٢٠١٨عاميفعشرإىلمثاينمن

٢٠١٧.(

االسرتاتيجيتنيخطتيهوفقاألويل،التدارسجماليفأنشطتهسياقيفيسعىالعاماملدَّعيمكتبإن-٣١
منشاملنيهدفنيحتقيقيفاإلسهامإىلالصلة،ذاتوسياساته٢٠١٨- ٢٠١٦و٢٠١٥-٢٠١٢للفرتتني

عنالعقاب،منلإلفالتحدوضعُ ومهاأال،")األساسيالنظام("األساسيرومانظاممناملنشودةاألهداف
ختفيفإىليؤديأنميكنمااجلرائم،منوالوقايةُ الوطين،املستوىعلىحقيقيةإجراءاتعقدتشجيعطريق

بنيالتكاليفحيثمنالسبلأجنعأحدَ تشكِّلاألويلالتدارسأنشطةفإنوعليه. احملكمةتدخلإىلاحلاجة
.احملكمةرسالةلتحقيقاملكتبيّتبعهااليتالسبل

احلالةيفجيريها،اليتالناشطالتحقيقعملياتِ ستَّ ٢٠١٨عاميفالعاماملدَّعيمكتبوسيواصل-٣٢
الوسطىأفريقيامجهوريةيفالثانيةواحلالة،))سيليكا(- أالقضية(الوسطىأفريقيامجهوريةيفالثانية
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ليبيايفواحلالةجورجيا،يفواحلالة،)٢القضية(ديفواركوتيفواحلالة،))باالكاأْنيت(- بالقضية(
املقر،ويفامليدانيفاحملكمة،قلممندعماً تستلزمالعملياتهذهمنكلوستظل. مايليفواحلالة،)٣القضية(

يندعمقبيلمنجماالتيف ينومشاركةوالشهود،عليهما واملساندةاللغوية،واخلدماتوالتوعية،عليهم،ا
.واإلمداديةاألمنية

يفاثنني–أماكنسبعةيفميداينحضور٢٠١٨عاميفللمحكمةيظلأنيُرتقبالغرضوهلذا-٣٣
ديفواركوتيفوواحد،)بَنغي(الوسطىأفريقيامجهوريةيفوواحد،)وبونياكنشاسا(الدميقراطيةالكونغومجهورية

).َكمباال(أوغندايفوواحد،)باماكو(مايليفوواحد،)اْتبيليسي(جورجيايفوواحد،)أبيجان(

عدديظلأنتوقُّعاملعقولمنيُعتربللتحقيقاخلاضعةاحلاالتمجيعيفالعملياتاستمرارأساسوعلى-٣٤
األرقامفبحسب. ٢٠١٨عاميفعالياً احملكمةقلميتخذهااليتاحلمائيةبالتدابرياملشمولنياألشخاص

وجمينشهودهؤالءوبني. ُمعال٤٠٠وشاهد١٠٠زهاء٢٠١٨عاميفاحلمايةستشملاحلاليةواالفرتاضات
شهودأيضاً وبينهم،)مؤقتاً توطينهموإعادةاملساَعدنقلهميلزم(باحلمايةاخلاصاحملكمةبربنامجمشمولونعليهم
ينقسمايقوممستمرةملتابعةوخيضعونالغريميُعىندولياً توطيُنهمُمعادٌ  لقلمالتابعوالشهودعليهما

هلؤالءوالدعمَ احلمايةَ يوفِّرإذاحملكمة،قلموسيظل). ٢٠١٦عاميفمعاالً ٤٧٥وشهود١١٠(احملكمة
ينالشهودلصاحلاإلدماجاسرتاتيجياتإعدادإجنازعلىيركِّز،املعايريأعلىوفقاألشخاص املشمولنيعليهموا
مواستئنافالذايتاالكتفاءإىلالتوصلَ هلمفيتيحذلك،أمكنكلماباحلماية، اتساماً األكثرالنحوعلىحيا

جمينبصفةاملشاركةشخص٤٠٠٧منأكثريطلبأنيُتوقعكما. الرضاعلىواألبعثالذايتباالستقالل
دعم٢٠١٨عاميفاحملكمةقلمعلىسيتعنيَّ ذلكعلىوعالوة. السائرةالقضائيةاإلجراءاتشىتيفعليهم
حتققاليتالعشراحلاالتيفالعملأجلمنوذلكباحلاالتمتصلةلغة٢٢منبأكثراللغويةاخلدماتتوفري
.احملكمةفيها

مشتبهعشرةعنيقلالما٢٠١٨عاميفاحملكمةأمامميُثلأنيُرتقبالقضائياملستوىوعلى-٣٥
ويُتوقع. زنازينستمنمؤلفةجمموعةاالحتجازمركزيفستلزمولذا. حمتَجزينمنهمستةسيبقىمتهمني،/فيهم

طيلةاالبتدائيةاملرحلةيفسائرًة أُْنغوينوقضيةاْنتاغنداوقضيةغوديهواْبليهاْغَبغبواإلجراءات يف قضيةتظلأن
ا. ٢٠١٨عام احملكمةقلميفدعمفريقيإعمالمعمعاً،آنيفاحملكمةقاعاتمنقاعتنياستعمالستستلزمإ

يوماً ١٦٠(اجللساتانعقادأياممنيوم٤٠٠لـالصلةذاتاالحتياجاتلسدكمةاحملجلساتبأنشطةمعنيني
وذلكالدميقراطية،الكونغومجهوريةيفللحالةيوماً ٨٠وأوغندا،يفللحالةيوماً ١٦٠وديفوار،كوتيفللحالة

أفرقةثالثةإىلحباجةالعاماملّدعيومكتبالدائرتانستظلذاتهالنحووعلى). ملرافعتهالدفاعتقدميالستكمال
بأنالعلممعالثالث،القضاياهذهيفباإلجراءاتلالهتماماالبتدائيةباإلجراءاتاملعنيةاألفرقةمنكاملة

االبتدائيةاإلجراءاتعنوفضالً . األضرارجرببإجراءاتيهتمالكيإضافينيفريقنيإىلستحتاجانالدائرتني
.٢٠١٨عامطيلةائياستئنافدعاوىسبعيفاإلجراءاتتستمرأنيُتوقع

يدلوالكيشاهداً ١٣٢احملكمةأمامميُثلأنيُتوقعالثالث،احملاكماتهذهيفاإلجراءاتخيصوفيما-٣٦
م، تتضمنإعداده،/اإلجراءاتبلتعريفهيوماً ١١(يوماً ١٤منهمكلملكوثاملتوقعةالقصوىاملدةتبلغبإفادا

ينقسممنكامالً دعماً سيستلزمما،)احملكمةيفللمثولأيام٣وزهاءاألسبوع،ايةعطلةييومَ  عليهما
.احملكمةلقلمالتابعوالشهود
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. احملكمةجلساتإجراءاتيفوالفرنسية،اإلنكليزيةبينهالغات،بسبعاخلدماتتوفريدعموسيتعنيَّ -20٣٧

أفرقةمنفريقاً ١٢متويلالقانونيةاملساعدةنظامإطارضمن٢٠١٨عاميفسيستمرأنهإىلالتنويهاملهمومن
يفوأُْنغوين؛غوديه،واْبليهاْغَبغبو،ولوراناْنتاَغْندا،عنالدفاعأفرقة): ٤(االبتدائيةاإلجراءاتيف(الدفاع

األساسيالنظاممن٥املادةيفعليهااملنصوصاجلرائمقضية(مبَباعنالدفاعأفرقة): ٥(االستئنافإجراءات
): ٣(األضرارجربإجراءاتيفوأريدو؛وباباال،وَمْنِغْندا،وكيلولو،،)منه٧٠املادةعليهااملنصوصاجلرائموقضية
.أفرقةمخسةحىتيصلعليهمللمجينالقانونينياملمثلنيأفرقةمنوعدداً ،)وكاتْنغاولوبـَْنغا،مببا،عنالدفاعأفرقة

زيادة النجاعة وتحقيق الوفورات-سيرورة إعداد الميزانية -دال 
وللقرار الذي اعتمدته مجعية الدول األطراف يف امليزانية واملالية جلنة استجابًة للتوصيات الصادرة عن -٣٨

ا ، اختذ كبار مسؤويل احملكمة تدابري إلعادة تصميم سريورة إعداد ميزانيتها السنوية وحتسني )٣(الرابعة عشرةدور
ذا التحسني ألنه "متاسك وثيقتها. وقد أدى إىل حتسينات يف عملية امليزنة مثل رحَّبت اجلمعية 

، واقرتاح ميزانية و[النجاعة]جملس التنسيق وغريه من آليات التنسيق بني األجهزة مبزيد من التواتر ـ]باالستعانة[
أكثر اتساقا وترابطا على نطاق احملكمة، فضال عن حتسني اإلجراءات املتعلقة بوثيقة امليزانية وشكلها وبالتايل 

.)٤("احملكمةضمان املزيد من االتساق لرسالة وسياسة اإلنفاق يف مجيع أحناء 

ا اخلامسة عشرة إىل احملكمة "-٣٩ مواصلة تطوير عملية امليزنة، بالتشاور مع وكذلك طلبت اجلمعية يف دور
جلنة امليزانية واملالية، من أجل االستفادة من التقدم احملرز وذلك بالرتكيز على حتسني السياق املتعلق بإعداد 

، ووضع مبادئ أساسية و[النجاعة]امليزانية، وحتسني ختطيط وعرض النفقات على نطاق احملكمة، وتقييم األداء 
بتأكيدات احملكمة على االستمرار يف حتسني عمليات امليزنة يف املستقبل من أجل ورحَّبت ""التآزرللميزانية، و 

جرت مباحثات مع جلنة امليزانية واملالية فاتُّفق على ومن مث. )٥("[...]واقعية للميزانياتو تقدمي مقرتحات مستدامة 
. )٦(لسهر على مزيد من التماسك بني الربامج الرئيسيةاملقرتحة با٢٠١٨تبسيط البنية اجلديدة لوثيقة ميزانية عام 

جها اجلديد معتمدًة على اخنراط كبار مسؤوليها يف األمر اخنراطًا اسرتاتيجيًا مبكرًا من  وتواصل احملكمة اتّباع 
خالل حمفل النقاش االسرتاتيجي الرئيسي املتمثِّل يف جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية الذي يتوىل 

كبار مسؤويل احملكمة مشاركًة مباشرًة مزيدَة التواتِر والعمِق عزَّزت توجيهه رئيس قلم احملكمة مباشرة. إن مشاركة
مع العلم بأن الفريق العامل املعين بامليزانية يعود إىل  توثيق الصلة بني جملس التنسيق والفريق العامل املعين بامليزانية، 

كبار مسؤويل احملكمة بتقرير يف هذا الشأن بصورة تكاد تكون شهرية.

تشرين ٢٦- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي، )٣(
لَّد الثاين (ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الثاين/نوفمرب  لَّد األول (٣اجلزء)، ا .ICC-ASP/14/Res.1الثالث)، القرار اجلزء)؛ وا

تشرين ٢٤- ١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )٤(
.٥- ، الفقرة ميمICC-ASP/15/Res.1)، القرار ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

تشرين ٢٤- ١٦ف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطرا)٥(
.٦- ، الفقرة ميمICC-ASP/15/Res.1)، القرار ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

اأعمالعنواملاليةامليزانيةجلنةتقرير)٦( .١٣بنسختها املسبَّقة، الفقرة ICC-ASP/16/5، الوثيقة والعشرينالثامنةدور
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تنسيقُ احملكمةعلى نطاقُعزِّزاألولوية،ذاتاألساسيةواالفرتاضاتاألهدافحتديدإىلوإضافةً -٤٠
حنوعلىالنجاعةعناملتأتيةواملكاسبالوفوراتزيادةإىلأفضىكبرياً تعزيزاً األجهزةمنكالً ختصاليتاألنشطة

:احملكمةإىلاجلمعيةطلبمعيتوافق

ُتطَلبالحبيثامليزانية،مقداراستدامةعلىقائمة٢٠١٨لعاممقرتحةبرناجميةميزانيةتقدمأن)أ(
املوكلةاألنشطةأجلمنالضرورةعندإال٢٠١٧لعاماملعتمدةامليزانيةمقدارعلىمقرتحةزيادات

عناملتأتيةواملكاسببالوفوراتاملعنيةالزياداتلتمويلاملمكنةاخلطواتكلاختاذوبعدإليها
النجاعة؛

بشأن الوفورات لة صَّ يتضمن معلومات مف٢٠١٨لعامامليزانية الربناجمية بم مرفقاً أن تقدِّ )ب(
عام يف ومقدَّرات ما سيتحقق منها٢٠١٧يف عام حتققتاليت واملكاسب املتأتية عن النجاعة

ذات الصلة اليت التدابري بعلماً التاسعة والعشرين اجلنة امليزانية واملالية قبل دور . وستحاط٢٠١٨
ااحملكمةتكون ا، وسوف ُتدرج قد اختذ من و إىل مجعية الدول األطراف. تقريرهايف عليها مالحظا
التدبرشمل جماالت يأن واملكاسب املتأتية عن النجاعةالوفورات ما قد ميكن حتقيقه من شأن 

أنشطة بليضطلعواظفني احلاليني إعادة توزيع املو وإمكان اإلداري، من قبيل تبسيط اخلدمات، 
وسياسات ،والطباعة والنشرانعقادها، ومدداالجتماعات ووثائقجديدة، واخلدمات االستشارية، 

.)٧(االت اليت حتددها احملكمةوغري ذلك من ااحملاّل،السفر، واالتصاالت، وإدارة 

النجاعةزيادةعناملتأتيةواملكاسبالوفوراتحتقيقجماالتاستبانة: البيانالتاليةباألنشطةاضطُلعلقد-٤١
عناملتأتيةواملكاسبالوفوراتمناسُتبنيماطبيعةَرْوز؛٢٠١٧عامميزانيةتنفيذمناألوىلاخلمسةاألشهريف

واملكاسبالوفوراتهذهأثرتقدير؛)بنيويةكانتأمواحدةمرةتتحققظرفيةكانتإذاماأي(النجاعةزيادة
.٢٠١٨عاممليزانيةاألساسياملقدارعلىالنجاعةزيادةعناملتأتية

االت،معظميفالتكاليفمناملئةيف٧٠زهاءمتثِّلاملوظفنيتكاليفأنإىلوبالنظر-٤٢ زياداتفإنا
تكاليفلسداملخصَّصةامليزانيةنفسحدودضمناملوظفنيوقتاستعمالبتحسنيتتحققماكثرياً النجاعة
بأنشطةلالضطالعالوقتمناملزيدبذلللموظفنياالجتماعاتعددتقليصيتيحاملثالسبيلفعلى. املوظفني

مااملوظفني،لوقتاملئويةبالنسبمرتبطةالنجاعةلزيادةاجلوانبهذهإن. اإلنتاجيةويزيدإليهمامعهودأخرى
عنداسُتبينتأنهواحلال. وفوراتيؤيتوالللميزانيةاألساسياملقداريقلِّصاللكنهباملوارداالستعانةحيسِّن

يفالزيادةقلَّصما،)امليزانيةخصَّصاتملفعليةختفيضاتأي(وفوراتحتقيقفيهاميكناليتاحلاالتاإلمكان
منبالسفراملتعلقةامليزانيةمتطلباتتقليصسُيعترباملثالسبيلوعلى]. املقرتحة[احملكمةمليزانيةاألساسياملقدار
.السفرتكاليفيقّلصألنهوفراً بعدعنالفيديويةالروابطبواسطةباالتصالاالستعانةزيادةخالل

واملكاسبالوفوراتمجيعُ املقرتحةالربناجمية٢٠١٨عامميزانيةيفكاملةبصورةباحلسبانُأخذوقد-٤٣
مناملتطلباتأنأخرىبعبارةيعينوهذا. استبانتهاإىلالصلةذاتاجلهودأفضتاليتالنجاعةزيادةعناملتأتية

تشرين ٢٤- ١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )٧(
.٢- المو ١- ، الفقرتان المICC-ASP/15/Res.1)، القرار ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
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زيادةعنمتأتيةومكاسبوفوراتمنحتقيقهميكنمامجيعإدماجبالفعلمتأنبعدتُقرتح٢٠١٨لعاماملوارد22

منوالوفوراتالنجاعةزيادةعناملتأتيةاملكاسباختالفإىلوبالنظر. اجلمعيةطلبتهالذيالنحوعلىالنجاعة،
:منفصلتنيفئتنيضمنيليفيماالصلةذاتاملعلوماتتقدَّما،مطبيعتهحيث

اللكنهااملطلوبة،اإلضافيةاملواردمقاديرمندحتَُ اليتالنجاعة،زيادةعناملتأتيةاملكاسب)أ(
املوارد؛مناملتطلباتتقلِّص

.املواردمناملتطلباتتقلِّصاليتالوفورات،)ب(

على مستوى الربامج والربامج الفرعية ٢٠١٨النصوص السردية للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ويرد يف -٤٤
شرح للمكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات. وهي تشمل عددًا من املبادرات يف جماالت شىت، 

مثل تبسيط اخلدمات جماالت اقرتحها بعض الدول األطراف يف املباحثات السابقة بشأن امليزانية،منها
ا إليهم، وتقليص عدد االجتماعات األسفارترشيدأو ، وإعادة توزيع املوظفني ليضطلعوا بأنشطة أخرى معهود 

والوثائق، وتعديل السياسات أو السريورات. إن هذه املبادرات ساعدت احملكمة على أن تستوعب االحتياجات 
إىل موارد إضافية استيعاباً جزئياً.

زيادة النجاعةالمتأتية عنالمكاسب -١

زيادةعناملتأتيةاملكاسبمنيورومليون١,٤زهاءجمموعهما٢٠١٧عاميفاحملكمةاستبانت-٤٥
–نفسهاباملواردمستعينةباملزيدتقومأنللمحكمةالنجاعةزيادةعناملتأتيةاملكاسبهذهوتتيح. النجاعة
ناشئة) يورومليون١,٣(النجاعةزيادةعناملتأتيةاملكاسبهذهمعظمإن. املوظفنيمناملوارديفرئيسياً املتمثلة

متأتيةمبكاسبيورومليون٠,١مقدارهمبلغيتصلحنييف،٢٠١٨عاميفُأُكَلهاتؤيتستظلبنيويةحلولعن
.٢٠١٨عاميفأثرهايستمرأنميكنالتتكرر،فالواحدةمرةتتحققأيبنيوية،ليستالنجاعةيفزيادةعن

قلميفحصلماهوالنجاعةزيادةعناملتأتيةاملكاسبأشكالمنشكالً يبنيِّ بسيطمثالومثة-٤٦
الداخليالتدريبهذاإن. الشفويةالرتمجةعلىالفرنسيةللغةومرتمجةالعربيةللغةمراجعُدرِّبحيثاحملكمة،

. ٢٠١٨عامميزانيةعلىيطبَّقأنميكنبنيوياً حتسيناً فأصبح٢٠١٧عاميفإضافينيترامجةإىلاحلاجةقّلص
الهذايفإضافيةمواردتطلبلنفاحملكمة هذاإلعمالنتيجةً وذلكفيه،املزيدالعملعبءمنالرغمعلىا
.النجاعةزيادةطريقعناملكاسبحتقيقأشكالمنالشكل

منالعددبنفسأفضلنتائجحتقيقبغيةجناعةأكثرعملبطرائقاألخذعلىاحملكمةثابرتلقد-٤٧
ذه. املوظفني يفاإلضافيةالوظائفطلباتمنَحتُدأنللمحكمةتسىنالنجاعةزيادةعناملتأتيةاملكاسبو

األنشطةمقداربسبباحملكمةعلىفيتعذراملوظفنيتكاليفلسداملتطلباتتقليصأما. ٢٠١٨عامميزانية
امناألنواعوخمتلفاملزيد ).إضافيةلغاتجماليفاالحتياجاتمثل(احتياجا

الوفورات-٢

احملكمةمتطلباتتقلِّصالوفوراتهذهإن. يورومليون١,١جمموعهاوفورات٢٠١٧عاميفاسُتبينت-٤٨
بينمابنيويةوفوراتميثِّلباعتبارهيورومليون١,٠مقدارهمبلغالوفوراتهذهمنوُميِّز. ٢٠١٨عامميزانيةيف

عامبعدماإىلمفعوهلاميتدفالواحدة،مرةتتحققظرفيةوفوراتميثِّلباعتبارهيورومليون٠,١البالغباقيهاُميِّز
٢٠١٨.
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تقليصبفضليوروألف٢٦٦,٠مقدارهاوفوراتاحملكمةقلميفُحقِّقتأنهإىلنشريوللتوضيح-٤٩
ينومحايةدعميتناولونالذيناملوظفنيخيصفيماامليدانإىلاملقرمناألسفار ذلكأتاحوقد. والشهودعليهما

م،وتعزيزامليدان،يفاملوظفنيمناملزيدنشرامتاليتاحملكمةقلمتنظيمإعادة مهامتويلعلىوتدريبهمقدر
مرونةأكثرجاتباعإنكما. امليدانإىلكثرياً السفرذلكمنهميستلزمكانالذيناملقرموظفوايقومكان

البلدانعددضاعف) اإلطاريةاالتفاقاتمنبدالً الشأنهذايفخمصوصةاتفاقاتإبرام(التوطنيإعادةبشأن
قلمميزانيةيفيوروألف٢٠٠مقدارهاوفوراتآتىماالتوطني،إعادةعملياتخيصفيمابنشاطاملتعاونة
تدبرعقودجلميعلصيقةمتابعةخاللمناحملكمةقلميفيوروألف٢٣٥مقدارهآخروفرواسُتبني. احملكمة
يقدمونمبيسِّريناستعانتهخاللمنوفوراتالعاماملّدعيمكتبحقَّقكما. صارمةشراءوإجراءاتاملرافق،

م تدريبوتنظيمالتخصصي،التدريبتوفريليتولوالنيمؤهَّ داخلينيمبوظفنياستعانتهأو/ومقابلدونخدما
ُسكىنأجلمناقتصاداً أكثرهيبديلةحلوالً وجدالعاماملّدعيمكتبأنذلكإىلويضاف. الغريمعمشرتك
.عملياتهفيهاُجيرياليتاألماكنيفموظفيه

سُتستخدموفوراتمناملستقبليفحتقيقهميكنماالستبانةأنشطتهامراجعةعلىستثابراحملكمةإن-٥٠
.الربناجميةامليزانيةمقدارزيادةدوناملواردمناملتطلباتيفمنهامناصالاليتاملاليةالزياداتلتمويل

الخالصة

أدناه عرضًا للمكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات اليت اسُتبينت يف الواردان اجلدوالنهيئ ي-٥١
ما . ٢٠١٨وأُدرجت ضمن املتطلبات من املوارد لعام ٢٠١٧عام ملخَّصًا للمعاينات حبسب النوع اننيتضمَّ إ

(ما إذا كانت املبالغ املعنية مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة أم وفورات) والوحدة التنظيمية، وبنود االلتزام. وتقدَّم 
ت صلة يف املرفق العاشر املتعلق باملكاسب املتأتية عن زيادة معلومات أكثر تفصيًال عن كل ما ُميِّز من أنشطة ذا

النجاعة والوفورات.
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(بآالف اليوروات)بحسب نوعها وبحسب البرنامج الرئيسيالمتأتية عن زيادة النجاعة والوفوراتلمكاسبا:٣الجدول24

والوفوراتالنجاعةزيادةعناملتأتيةاملكاسب
موع لعامبنيويةمكاسب ووفوراتظرفيةمكاسب ووفورات ا

٢٠١٧
موع لعام ا

٢٠١٨ ٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨
٢,١١٠,٠١٠,٠١٢,١١٠,٠اهليئة القضائيةالربنامج الرئيسي األول:
٢٥٨,١٢٥٨,١٢٥٨,١٢٥٨,١مكتب املّدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين:

١١٧,٣٦٨,٠٩٢١,٨١قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث: ٠٨٧,٠١ ٠٣٩,١١ ١٥٥,٠
٤,٧٤,٧٤,٧٤,٧أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع:
٥٠,٠٥٠,٠آلية الرقابة املستقلة:٥-الربنامج الرئيسي السابع

١١٩,٤١١٨,٠١النجاعةزيادةعناملتأتيةجمموع املكاسب ١٩٤,٥١ ٣٥٩,٨١ ٣١٣,٩١ ٤٧٧,٨
٨,٥٨,٠٨,٠١٦,٥٨,٠اهليئة القضائيةالرئيسي األول:الربنامج 

٨١,٩١٤٠,٤٢٧,٧٢٧,٧١٠٩,٦١٦٨,١مكتب املّدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين:
١٥,٠٦٧٠,٦٩٣٦,٦٦٨٥,٦٩٣٦,٦قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث:

١٠٥,٤١٤٠,٤٧٠٦,٣٩٧٢,٣٨١١,٧١جمموع الوفورات ١١٢,٧
٢٢٤,٨٢٥٨,٤١المجموع العام ٩٠٠,٨٢ ٣٣٢,١٢ ١٢٥,٦٢ ٥٩٠,٥

(بآالف اليوروات)بحسب بند االلتزامالمتأتية عن زيادة النجاعة والوفوراتالمكاسب:٤الجدول

بند االلتزام

جمموع املتأتية عن زيادة النجاعةاملكاسب
املكاسب

املتأتية عن 
زيادة النجاعة

الوفورات

جمموع 
موعالوفورات العاما

يف إطار الربنامج الرئيسي:يف إطار الربنامج الرئيسي:

الثالثالثايناألول٥- السابعالرابعالثالثالثايناألول
١٤٠,٤٥٨٢,٦-١٤٠,٤-٤٤٢,٢-٢٢٦,٠٢١١,٥٤,٧-تكاليف املوظفني

٣٢٧,١٣٣٥,١٣٨٤,٠-٤٨,٩٨,٠--٤٨,٩--تكاليف السفر
اخلدمات تكاليف 
٧,٣٢٧٣,٦٢٨٠,٩٣٧٤,٦-٥٠,٠٩٣,٧-٣٣,٧-١٠,٠التعاقدية

٢٠,٠٢٥,٠٤٥,٠٧٧,١-٣٢,١---٣٢,١-تكاليف التدريب
٣١٠,٩٣١٠,٩١--٨٦٠,٨--٨٦٠,٨--النفقات التشغيلية العامة ١٧١,٧

٠,٤٠,٤-٠,٤-------تكاليف اللوازم واملواد
-----------األثاث والعتادتكاليف 

١٠,٠٢٥٨,١١المجموع ٠٣٩,١٤,٧٥٠,٠١ ٤٧٧,٨٨,٠١٦٨,١٩٣٦,٦١ ١١٢,٧٢ ٥٩٠,٥
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عمليات التدارس األولي، والحاالت والقضايا –٢٠١٨عام فيالمحكمة -ثانياً 
التي تنظر فيها المحكمة

الحاالت الخاضعة للتدارس األولي- ألف 
،لكيعنايتهتستدعياليتاحلاالتجلميعأويلتدارسعملياتالعاماملّدعيمكتبُجيري-٥٢ علىيتبنيَّ

احلاالتيفالتحقيقجيدركانإذامااملتاحة،واملعلوماتاألساسيالنظاميفاحملدَّدةالقانونيةاملعايريأساس
بورُندي،يفواحلالةأفغانستان،يفاحلالةهي–حاالتعشريفأويلتدارسعملياتحالياً ُجيريإنه. املعنية
املتحدة،اململكة/العراقيفواحلالةغينيا،يفواحلالةغامبيا،يفواحلالةالقمر،جزريفواحلالةكولومبيا،يفواحلالة
.أوكرانيايفواحلالةنيجرييا،يفواحلالةفلسطني،يفواحلالة

عليهايقوماليتالعواملاألساسيالنظاممن) ١(٥٣املادةمن) ج(و) ب(و) أ(الفقراتيفوُحتدَّد-٥٣
تنظراملعنية،احلالةيفحتقيقيفللشروعمعقولأساسمثةكانإذامافالستبانة. األويلللتدارسالقانويناإلطار
كانإذاوفيمامقبوليتها،ويفاحملكمة،اختصاصإطارضمنتندرجهذه احلالة كانتإذافيماالعامةاملّدعية
.العدالةمصاحلخيدمفيهاالتحقيقيفالشروع

منللعموم،املتاحةاملصادريفمعظمهايتوفَّرومعلوماتوقائعإىلاستناداً األويلالتدارسعمليةرىوجتُ -٥٤
كما. عليهالتعويلميكنمصدرمناملتأتيةاملوادوسائرالفيديوية،والتسجيالتوالتقارير،العلنية،الوثائققبيل
بدءاً اجلوانب،مجيعمناملعنينيالشأنأصحابملقابلةاحلال،مقتضىحبسببعثات،العاماملّدعيمكتبيوفد
تمعممثليإىلووصوالً احلكوماتمسؤويلمن ونطاقِ طبيعةِ وتبياناملعلوماتعلىاحلصولأجلمناملدين،ا

.الكلمةمعىنبكلحتقيقعمليةَ خطأً اعتبارهاعدمينبغياليتاألويل،التدارسعملية

مكتباستنتاجاتوتُعترب. ووافٍ ونزيهمتاماً مستقللتحليلعليهاُحيصلاليتاملعلوماتمجيعوخيضع-٥٥
. جديدةأدلةأووقائعضوءعلىفيهاالنظريعادأنوميكنأوليةطبيعةذاتنتائجهذا التحليلمنالعاماملّدعي
معقولأساسهناككانإذافيمااالستنارةكلَّ املستنريالبتّ إىلالتوصليفالعمليةهذهمنالغايةوتتمثل
.األويلبالتدارساملتعلقةالقراراتخيصفيماآجالأيةعلىاألساسيالنظامينصوال. التحقيقيفللشروع

النظاممن) ١(٥٣املادةيفاملبيَّنةالعواملحتليلتدبرأجلمنالعام،املّدعيمكتبوضعوقد-٥٦
منمميَّزجانبعلىينصبّ املراحلهذهمنكليفالرتكيزكانولئن. مراحلأربعيفاصطفاءسريورةاألساسي،

عمليةطيلةكالنياً جاً يطبِّقاملكتبفإنالتحليلأغراضخيصفيمااألساسيالنظامايقضياليتاجلوانب
.األويلالتدارس

ااملدَّعىباجلرائماملتعلقةاملعلوماتجلميعواصطفاءأويلحتليليف١املرحلةوتتمثل-٥٧ واملتلقاةبارتكا
وُيركَّزاألويل،التدارسلعمليةالرمسيالبدء٢املرحلةومتثِّل"). البالغات("األساسيالنظاممن١٥املادةمبوجب

مستوفاةاألساسيالنظاممن١٢املادةمبوجباحملكمةاختصاصملمارسةاألوليةالشروطكانتإذاماعلىفيها
ااملدَّعىاجلرائمبأنلالعتقادمعقولأساسهناككانإذاوما مناحملكمةاختصاصإطارضمنتندرجبارتكا

كانإذاالصلةذاتالوطنيةاإلجراءاتعنمعلوماتجيمعأنالعاماملّدعيملكتبجيوزكما. موضوعهاحيث
إطاريفتُرفعأنُحيتملاليتالقضايامقبوليةعلى٣املرحلةيفويُركَّز. املرحلةهذهيفمتوفِّراً املعلوماتهذهمثل

عناملعلوماتمجعأيضًا املرحلةهذهيفاملكتبيواصلو . اخلطورةودرجةالتكاملحيثمناملعنيةاحلالة
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اجيريأنهأوجديدةجرميةارُتكبتقدبأنهيُدَّعىعندماسّيماوالاملوضوع،حيثمناالختصاص26 يفارتكا

اليتالنهائيةالتوصيةصوغبغيةالعدالةمبصاحلاملتعلقةاالعتباراتيففُينظر٤املرحلةيفأما. املعنيةاحلالةإطار
العاماملدعيمكتبسيواصلو . التحقيقيفللشروعمعقولأساسهناككانإذاعّماالعامةاملّدعيةإىلتقدَّم

.األويلللتدارساخلاضعةاحلاالتمنعشرإىلحاالتلثماينحتليله٢٠١٨عامخالل

المحكمةفيهاتنظرالحاالت الخاضعة للتحقيق والقضايا التي-باء 
العمل على عشر حاالت خاضعة للتحقيق ٢٠١٨ستواصل احملكمة يف عام ،إليهسبقت اإلشارةكما -٥٨

هي احلاالت يف مجهورية أفريقيا الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف دارفور (بالسودان)، 
دا.ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف أوغن

الحالتان األولى والثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى-١

التحقيقعملياتركَّزتوقد. احملكمةإىلأراضيهايفقائمةحالةمرتنيالوسطىأفريقيامجهوريةأحالت-٥٩
. ٢٠٠٣وعام٢٠٠٢عامفيهاارُتكبتاليتالفظائععلىالوسطىأفريقيامجهوريةيفاألوىلباحلالةيتعلقفيما
أحداثخاللارُتكبتاليتاجلرائمعلىفرتكِّزالوسطىأفريقيامجهوريةيفالثانيةاحلالةيفالتحقيقعملياتأما

.فصاعداً ٢٠١٢عاممنبدءاً جديدمنالبلدهذاشهدهااليتالعنف

. الوسطىأفريقيامجهوريةيفللعنفخطريتصاعدللعيانيظهر،٢٠١٢عاممنالثاينالنصففمنذ-٦٠
مناوشاتخاللارُتكبتاحملكمةاختصاصإطارضمنتندرججرائمبوقوعلالعتقادمعقولأساسفثمة

" سيليكا"تسمىمعروفةغريعناصرذلكيفمباشىت،وجمموعاتحكوميةكياناتشنتهاوهجمات
فئاتسياقهايفاسُتهدفتعنفٍ دّوامةَ اهلجماتُ هذهسعَّرتوقد. االمسنيهذينحتتُجتمعأو،"باالكاأنيت"و

" سيليكا"املسّماةالُعصبة) بـمرتبطةجمموعات(بنيمتبادلةانتقاميةهجماتوجرتاألهايلمنمعيَّنة
منازهلممناألهايللنزوحسبباً متثلوتظلمستمرةتزللـّما،"باالكاأنيت" املسّماةالُعصبة) بـمرتبطةجمموعات(و

.ومالجئهم

تُواديراأرَشْنج-ُفْسنتالرئيسبقيادةجديدةحكومةوُشكلتسلميةبصورةانتخاباتجريتأُ وقد-٦١
)Faustin Archange Touadera .(عدمبفعليتفاقموضعوذلكممستقر؛غريظلياألمينالسياقأنبيد

حيث٢٠١٧عاميفالبلدهذايفالعنفواستمر. كاملةبصورةاألمنضمانعلىاحلكوميةاألمنقوىقدرة
درجةيئةبدورهذلكاستلزموقد. الدوليةاملساعدةبعثاتيفالعاملنياملوظفنياالختطافعملياتاستهدفت

.الوسطىأفريقيامجهوريةيفاحملكمةلعملياتاألمنمنعالية

الوسطىأفريقياجمهوريةفياألولىالحالة-٢

األوىلاحلالةاحملكمةإىلالوسطىأفريقيامجهوريةحكومةأحالت٢٠٠٤ديسمرب/األولكانون٢٢يف-٦٢
بنيمسلحنزاععلىوتشتملأراضيها،على٢٠٠٢يوليو/متوزمناألولبعدارُتكبتجبرائمتتعلقاليتفيها،

إىل٢٠٠٢أكتوبر/األولتشرينمناملمتدةالفرتةيفالوسطىأفريقيامجهوريةيفحصلمتمردةوقوىاحلكومة
.٢٠٠٣مارس/آذار

. الوسطىأفريقيامجهوريةيفاألوىلاحلالةيفحتقيقاً العاماملّدعيمكتبباشر٢٠٠٧مايو/أيار٢٢ويف-٦٣
عليهقبضت،)Jean Pierre Bemba Gombo(غومبومببابيريجانالسيدعلىبالقبضأمرإصداروإثر
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التهماعتمادوإثر. ٢٠٠٨يوليو/متوز٣يفللمحكمةالتابعاالحتجازمركزإىلفُنقلالبلجيكيةالسلطات
الدائرةقضت٢٠١٦مارس/آذار٢١ويف. ٢٠١٠نوفمرب/الثاينتشرين٢٢يفحماكمتهبدأتإليه،املوجَّهة

شكأيدونمذنباملسلَّحة،لقواتهقائداً بصفتهغومبو،مببابيريجانالسيدبأنباإلمجاعالثالثةاالبتدائية
واالغتصاب،العمد،القتل(حربجرائموثالث،)واالغتصابالعمدالقتل(اإلنسانيةضدجرميتنييفمعقول
ذا. سنةعشرةمثاينبالسجنعليهفُحكم). والنهب إىلاستناداً احملكمةتاريخيفإدانةأولُسجِّلتالقرارو
القرارهذاإنكما. األساسيالنظاممن) أ(٢٨املادةمبوجب،"القيادةمسؤولية"عناملتأتيةاملسؤوليةشكل
اممتعلقةدعاوىرفععلىالقائمةالعاماملّدعيمكتباسرتاتيجيةجسَّد جنسانيةوجرائمجنسيةجرائميفباال

املتعلقوالقرارباإلدانةالقاضياحلكماستؤنفوقد. الصلةذاتبسياستهاملتعلقةورقتهيفيبنيَّ كمااملنطَلق،
.بالعقوبة

مببابيريجانعلىبالقبضأمراً الثانيةالتمهيديةالدائرةأصدرت٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٠ويف-٦٤
داَمْنِغنْ جاكوجان) Aimé Kilolo Musamba(موَمسْباكيلولووإمييه) Jean Pierre Bemba Gombo(غومبو

Fidèle(َوْندوباباالوفيديل) Jean-Jacques Magenda Kabongo(كابـُْنغو Babala Wandu (ونـَْرسيس
تتعلقاألساسي،رومانظاممن٧٠املادةمبوجبالعدلبإقامةخملةجرائميف،)Narcisse Arido(أريدو

.غومبومببابيريجانضدالعاماملّدعيقضيةيفالشهودبإفادات

َمْنِغْنداوالسيد) Musamba(موَمسْباالسيدعلىقُبض٢٠١٣نوفمرب/الثاينتشرين٢٤و٢٣ويف-٦٥
)Magenda (باباالوالسيد)Babala (أريدووالسيد)Arido (وفرنساوهولندابلجيكايفالسلطاتمعبالتعاون

ايفُحيتجزوالكياحملكمةإىلالحقاً فُقدِّمواالدميقراطية،الكونغوومجهورية ٢٠١٥سبتمرب/أيلول٢٩ويف. عهد
احملكمة،حتتجزهالذيمببا،بيريجانوباستثناء. السابعةاالبتدائيةالدائرةأماماملعنيةالقضيةيفاحملاكمةبدأت

االبتدائيةالدائرةعنالصادرباألمرعمالً طوعاً،احملكمةأمامالقضيةهذهيفاألربعةاآلخروناملتهمونَمَثلَ 
ماألطرافوقدَّم. السراحطليقيبإبقائهمالقاضي٢٠١٥أغسطس/آب١٧يفالسابعة الفرتةيفاخلتاميةمرافعا
٢٠١٦أكتوبر/األولتشرين١٩يفالقضاةفأصدر،٢٠١٦يونيو/حزيران٢إىلمايو/أيار٣١مناملمتدة

املتعلقالقراروصدر. العدلبإقامةخملةجرائميفمذنبوناملتهمنيمجيعأنإىلفيهُخِلصالذيحكمهم،
املتعلقوبالقراراحلكمنيبكاليتعلقفيمااالستئنافإجراءاتوتسري. ٢٠١٧مارس/آذار٢٢يفبالعقوبة
.بالعقوبة

االستئنافمرحلةيفتكوناأنيُتوقع) وآخرينمبَباقضيةويفمبَباقضيةيف(قضائيتاندعويانمثةوبالتايل-٦٦
ينمتثيلخارجيونقانونيونممثلونويتوىل. ٢٠١٨عامخاللالنهائي البالغمبباقضيةيفاملشاركنيعليهما
الوحيدوهومببا،السيدإىلإضافةمداننيأشخاصأربعةاملذكورتنيالدعوينيثاينوتشمل. ٢٢٩٥عددهم
واحدفريقوإىلالدعويني،هاتنييفاخلمسةالدفاعأفرقةإىلالقانونيةاملساعدةموتقدَّ . اخلمسةبنيمناحملتجز

.عليهمللمجينالقانونينياملمثلنيمن

مجهوريةيفاألوىلباحلالةاملتصلةالقضائيةالدعاوىجبميعاملتعلقةالتوعويةاألنشطةتنظيموسيتواصل-٦٧
ينإعالمبغيةالوسطىأفريقيا دعاوىبأيةيتعلقفيماسّيماوالاملستجدات،بأهماملتضررةواجلماعاتعليهما

ينعددأنإىلوبالنظر. امببقضيةيفتقامقداألضرارجلرب يفاألوىلاحلالةيفاإلجراءاتيفاملشاركنيعليهما
ستؤديالتوعويةاألنشطةفإن،٢٠١٧عاميفاألضرارجربمرحلةيف٣٠٠٥زهاءبلغالوسطىأفريقيامجهورية



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 28

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
راةاملهماتخيصفيمااألمين،الدعمسّيماوالامليداين،الدعميلزمأنهذلكإىلويضاف. هاماً دوراً 28 خارجا

. البلديفاألوضاعحتليلعلىاحملكمةقلمقدراتعلىيعتمدماالبلد،هذاعاصمة

الوسطىأفريقياجمهوريةفيالثانيةالحالة-٣

قرَّرتاحملكمةإىلفيهاالثانيةاحلالة٢٠١٤مايو/أياريفالوسطىأفريقيامجهوريةسلطاتإحالةإثر-٦٨
قدأنهيظهراليتالوسطى،أفريقيامجهوريةيفاحلالةيفثانٍ حتقيقمباشرةسبتمرب/أيلول٢٤يفالعامةاملّدعية

املّدعيمكتبميَّزوقد. احملكمةاختصاصإطارضمنتندرججرائم٢٠١٢أغسطس/آب١منذفيهاارُتكبت
الوسطىأفريقيامجهوريةيفالثانيةاحلالةيف) سيليكا) (أ(القضية: تُرفعاأنميكنقضيتنيبذلكقامإذالعام

مجهوريةيفالثانيةاحلالةُأسندتوقد. الوسطىأفريقيامجهوريةيفالثانيةاحلالةيف) باالكاأنيت) (ب(والقضية
بشأناحملققنيمنفريقانيعملإذفيها،التحقيقعملياتوجتري. الثانيةالتمهيديةالدائرةإىلالوسطىأفريقيا
.ارتكبتهاقدالنزاعأطرافخمتلفبأناملدَّعىاجلرائم

االستقراروانعداماألمنانعداميظلبـَْنغي،العاصمةيفاألمينالوضعيفالعامالتحسنمنالرغموعلى-٦٩
موعاتبنيرةرِّ متكمناوشاتتنشبوتظل. عاليةبدرجاتخارجهاسائدين املسّماةبالُعصبةاملرتبطةا

موعات"سيليكا" القرىعلىهجماتتشنوتلكهذهوتظل،"باالكاأنيت"املسّماةبالُعصبةاملرتبطةوا
يتعلقفيماناشطحتقيقعملياتمنجيريهما٢٠١٨عاميفالعاماملّدعيمكتبوسيواصل. النازحنيوخميمات
عملياتكثافةضوءويف. الصددهذايفالوسطىأفريقيامجهوريةحكومةتعاونُ ويُنال. املعنيتنيبالقضيتني
بلغتنياخلدماتتوفريدعميستلزمهكمابـَْنغي،يفميدانياً حضوراً يستلزمالتحقيقيةاألنشطةدعميظلالتحقيق

منطائفةالتحقيقيةاألنشطةتستلزمأنويُتوقع). السْنغوولغةالكونغوليةالسواحليةاللغة(احلاالتلغاتمن
يطلبواأنميكنعليهجمين٣٠٠٢زهاءأنيُقدَّرذلكعلىوعالوة. احملكمةقلميقدمهالذيالدعمأشكال
عبءسيزيدمماالوسطى،أفريقيامجهوريةيفالثانيةاحلالةإطاريفاملرفوعةبالقضايااملتصلةاإلجراءاتيفاملشاركة
ينطلباتمجعيفتتمثلزيادةالوسطىأفريقيامجهوريةيفالقائمامليدايناملكتبعاتقعلىالواقعالعمل ا
.عليهم

شديدأثرالوسطىأفريقيامجهوريةيفاملتقلباألمينوللوضعاملتغريالسياسيللسياقيكونأنوميكن-٧٠
التدابريمناملزيديلزمويظل. احملكمةعملياتوعلىالعاماملّدعيمكتبجيريهااليتالتحقيقعملياتعلى

البنيةكفايةعدموإىلالسائدةالظروفإىلنظراً امليدان،يفاملوظفنيمحايةلضماناإلمداديالدعمومناألمنية
.احملليةالتحتية

الحالة في كوت ديفوار-٤

بشأنالنزاعسياقيف٢٠١٠/٢٠١١الفرتةيفديفواركوتيفاالنتخاباتأعقابيفالعنفاندلع-٧١
واتارااحلسنوالسيد) Laurent Gbagbo(اْغبَـْغبولورانالسيدفيهاتنافساليتالرئاسيةاالنتخاباتنتائج

)Alassane Ouattara .(العمد،القتلمنهاذلكأعقبالذيالعنفخاللفظائعارُتكبتبأنهويُزعم
.واالضطهادالعمد،القتليفوالشروعاإلنسانية،غرياألفعالوسائرواالغتصاب،

يفاحملكمةاختصاصقبلتلكنهااحلنيذلكيفاألساسيرومانظاميفطرفاً تكنملديفواركوتإن-٧٢
يفأولياً تدارساً إجرائهبعد،٢٠١١يونيو/حزيران٢٣يفالعاماملّدعيمكتبقدَّموقد. ٢٠٠٣أبريل/نيسان١٨

تشرين٣يفبذلكلهفُأذننفسه،تلقاءمنفيهاالتحقيقمبباشرةلهلإلذنطلباً ديفوار،كوتيفاحلالة
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الْغبَـْغبومواليةقواتبأناملدَّعىاجلرائمعلىاحلالةهذهيفالتحقيقعملياتتركَّزتوقد. ٢٠١١أكتوبر/األول
ارتكبتهاقدلواتارامواليةقواتبأناملدَّعىواجلرائم) ديفواركوتيفاحلالةيفاألوىلالقضية(ارتكبتهاقد
رومانظامعلىديفواركوتصدَّقت٢٠١٣فرباير/شباط١٥ويف). ديفواركوتيفاحلالةيفالثانيةالقضية(

.األساسي

ثالثةعلىبالقبضأوامرإصدارإىلديفواركوتيفاحلالةيفاألوىلالقضيةيفالتحقيقأفضىوقد-٧٣
Charles(غوديهاْبليهوشارل،)Laurent Gbagbo(اْغبَـْغبولوران: األدلةمنُمجعماإىلاستناداً همفيمشتبه

Blé Goudé(،اْغبَـْغبووسيمون)Simone Gbagbo .(ضدجرائميفمجيعاً األشخاصهؤالءضلوعيفوُيشتبه
ايدَّعىاإلنسانية املمتدةالفرتةيفاالنتخاباتأعقابيفديفواركوتشهدتهالذيالعنفسياقيفارُتكبتبأ

حمتجزانغوديهاْبليهوشارلاْغبَـْغبولورانإن. ٢٠١١أبريل/نيسان١٢إىل٢٠١٠ديسمرب/األولكانون١٦من
حماكمةبدأتالصلة،ذَويالقرارينمبوجب٢٠١٤عاميفإليهمااملوجَّهةالتهماعتمادوإثر. احملكمةعهدةيف

.حالياً جتريوهي٢٠١٦يناير/الثاينكانون٢٨يفهلمامشرتكة

طعناً ديفواركوتقدمتهاقدكانتاستئنافدعوىاالستئنافدائرةرفضت٢٠١٥مايو/أيار٢٧ويف-٧٤
مقاضاةالوطيناملستوىعلىجتريبأنهحماّجةً احملكمة،أماماْغبَـْغبوسيمونعلىالدعوىمبقبوليةيقضيقراريف

يفالقضيةوتبقىاْغبَـْغبو،سيمونعلىبالقبضاألمراآلنحىتينفَّذولـّما. نفسهااجلرميةيفنفسهالشخص
.التمهيديةاملرحلة

املشرتكة،قضيتهمايفغوديهاْبليهوشارلاْغبَـْغبولورانحماكمة٢٠١٦ينار/الثاينكانون٢٨يفوبدأت-٧٥
عامأوائليفانتهياقدشهودهإىلواالستماعُ أدلتهاالّدعاءتقدميُ يكونأنويُتوقع. أدلتهتقدمييفاالّدعاءبشروع
قلممندعمٌ وسيلزم. السنةغايةحىتمتتدأنراملنتظَ الدفاعمرحلةإىلالقضيةهذهيفيُنتقلوأن،٢٠١٨
اتبلغهلاخمطَّطحماكمةٍ جلساتُ ٢٠١٨عاميفجتريلكيكمةاحملجلساتألنشطةاحملكمة يفيوماً ١٦٠مد
كما. اْنتاغْنداوقضيةأْنغوينقضيةيفاإلجراءاتجانبإىللالستعمال،القابلةاحملاكمةقاعاتمنواحدة
هذهمدةطيلةاالبتدائيةباملرحلةللعنايةخمصَّصلهفريقإىلحباجةالعاماملّدعيومكتبالدائرتنيمنكلسيظل

. القانونيةاملساعدةنظامخاللمنعنهالدفاعفريقوميوَّلاحملكمةعهدةيفحمتَجزفيهمااملشتبهِكالإن. احملاكمة
ينأما . عليهمللمجينالعمومياحملاميمكتبُ فيمثِّلهم،٧٢٦عددهمالبالغاإلجراءات،يفاملشاركونعليهما

م،لإلدالءاحملكمةأمامشاهداً ٥٠مثول٢٠١٨عاميشهدأنيُتوقعالصلةذاتاخلططوحبسب ملدةبإفادا
.شاهدلكلاحملكمةجلساتأياممنأيامثالثةمتوسطهايبلغ

يفديفواركوتاحلالة يفيف٢القضية يفحتقيقه٢٠١٨عامطيلةالعاماملّدعيمكتبوسيواصل-٧٦
إن. االنتخاباتبعداندلعالذيالعنفسياقيفارتكبهاقداْغبَـْغبوللوراناملعارضاجلانببأنادُّعيجرائم

أمنجماليفودعماً امليدانيفيقدَّمفنياً دعماً احملكمةقلممنتستلزمإجراؤهاالواجبالتحقيقيةاألنشطة
٢٠٠منأكثرُ ديفواركوتاحلالة يف  يف٢بالقضية املتصلةاإلجراءاتيفاملشاركةَ طلبوقد. واإلمداداملهمات

يتوقع،٢٠١٧عاميفُأجريتقييموإثر. آخرونعليهمجمينفيهااملشاركةيطلبأنويُتوقععليهم،جمين٤
املرتكبةاجلرائميفعليهمللمجيندعماً املساعدةبرنامجتنفيذيواصلأنعليهمللمجيناالستئماينالصندوق

.بكاملهماديفواركوتيفللحالةوالزميناجلغرايفالنطاقنيضمن

مكتبجيريهااليتالتحقيقوعملياتالقضائيةاهليئةأنشطةبأودالنهوضاحملكمةلقلميتسىنولكي-٧٧
يفمستمرميداينوجودسيلزموالشهود،عليهمللمجينالالزمنيواحلمايةالدعمتوفريجانبإىلالعام،املّدعي
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الِغرييهولغةالديواللغةهياحملاكمةجلساتيفاحلاالتلغاتمنبثالثاللغويةاخلدماتلتوفريودعمٌ أبيجان،30

النطاقنيضمناملندرجةاجلرائميفعليهمللمجيندعماً ينفَّذالذياملساعدةبرنامجإىلوبالنظر. الَبْمباراولغة
امليداين،املكتبطريقعناحملكمةقلميقدِّمهالذيالدعممقدارسيزداد،بكاملهمااحلالةهلذهوالزميناجلغرايف

إىلسينضافعليهمللمجيناالستئماينالصندوقإىلاملقدَّمالدعمأشكالمنوغريهاإلمداديالدعمألن
.العاماملّدعيمكتبإىلاملقدَّماملستمرالدعم

الحالة في دارفور [بالسودان]-٥

نزاع٢٠٠٣فرباير/شباطيفدارفوريفنشبوقد. األساسيرومانظاميفطرفاً دولةالسودانليس-٧٨
واسعانتشاراً فيهاانتشرتبأنهوُزعم. أخرىمسلَّحةومجاعاتالسودانوحكومةمتمردةحركاتبنيمسلَّح
غرياألفعالوسائرواالضطهادواالغتصابالقتلفيهامباالفظائع،منوغريهااملدنينيعلىاهلجماتُ النطاق

٢٠٠٥مارس/آذار٣١يفالعاماملّدعيإىلدارفوريفاحلالةاملتحدةلألممالتابعاألمنجملسفأحال. اإلنسانية
.األساسيالنظاممن) ب(١٣للمادةووفقاً ١٥٩٣بقرارهعمالً 

مجيعاملتحدةلألممالتابعاألمنجملسدعوةمنالرغمعلىتقلباتتشهددارفوريفاألمنيةاحلالةوتظل-٧٩
يزالونالاألهايلمنمليون٢,٧كان٢٠١٧عامويف. فوراً العنفأعمالمجيعوقفإىلالنزاعيفاألطراف
.دارفورمناطقمجيعيفنازحني

جبرائميتعلقفيمادارفوريفاحلالةيفحتقيقيفالعاماملّدعيمكتبشرع٢٠٠٥يونيو/حزيران٦ويف-٨٠
اليتالتحقيقعملياتتركَّزتوقد. ٢٠٠٢يوليو/متوز١منذارُتكبتاحملكمةاختصاصإطارضمنتندرج
واجلرائماحلرب،وجرائماجلماعية،اإلبادةجرائممندارفوريفبارتكابهُيدَّعىماعلىالعاماملّدعيمكتبأجراها

.اإلنسانيةضد

إبادةجرائموثالثحربوجرميَيت اإلنسانيةضدجرائممخسيفماً يواجهالبشريعمرالرئيسإن-٨١
اادُّعيمجاعية يفالزغاوة،ومجاعةاملساليتومجاعةالفورمجاعةهيدارفوريفإثنيةمجاعاتضدارُتكبتبأ
٤يفالبشريالسيدعلىبالقبضاألولاألمرُأصدروقد. ٢٠٠٨عامإىل٢٠٠٣عاممناملمتدةالفرتة
.٢٠١٠يوليو/متوز١٢يفعليهبالقبضالثايناألمروُأصدر٢٠٠٩مارس/آذار

حممدعليوالسيدحرب،جرمية٢٢واإلنسانيةضدجرمية٢٠يفماً هارونحممدأمحدالسيدويواجه-٨٢
٢٧يفصدروقد. حربجرمية٢٨واإلنسانيةضدجرمية٢٢يفماً ") قشيبعليالسيد("الرمحنعبد

.فيهمااملشتبههذينعلىبالقبضأمران٢٠٠٧أبريل/نيسان

اادُّعيحربجرائموستاإلنسانيةضدجرائمسبعيفماً حسنيحممدالرحيمعبدالسيدويواجه-٨٣ بأ
بالقبضأمرُأصدروقد. ٢٠٠٤مارس/آذارإىل٢٠٠٢أغسطس/آبمناملمتدةالفرتةيفدارفوريفارُتكبت

.٢٠١٢مارس/آذار١يفعليه

اادُّعيحربجرائمثالثيفماً نورينأبكربَندااهللاعبدالسيدويواجه-٨٤ ُشنَّتهجمةسياقيفبارتكا
حسكنيتاموقعيفاألفريقي،لالحتادالتابعةالسودانيفاألمنحفظبعثةعلى٢٠٠٧سبتمرب/أيلول٢٩يف

باإلمجاعاألوىلالتمهيديةالدائرةقررت٢٠١١مارس/آذار٧ويف. دارفورمشاليفكدادةأمحملَّيةيفالعسكري
حمتَجزاً املتهمهذاوليس. للمحاكمةوأحالتهحربجرائميفبَنداالسيدمنهمأشخاصإىلاملوجَّهةالتهماعتماد

١١ويف. القضيةمراحلمنالتمهيديةاملرحلةخالل") باحلضور("باملثولأمرطائلةحتتألنهاحملكمةعهدةيف
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احملاكمة،حضورهلضمانعليهبالقبضفيهأمرتقراراً الرابعةاالبتدائيةالدائرةأصدرت٢٠١٤سبتمرب/أيلول
.٢٠١٥مارس/آذار٣يفالقرارهذااالستئنافدائرةوأيدت

ريثماالتمهيدية،املرحلةيفاملعنيةالقضاياوتبقى. الذكراآلنفةالقبضبإلقاءاألوامرمنأيينفَّذولـّما-٨٥
ا،يفلُيحتجزوااحملكمةإىلويُقدَّمونفيهماملشتبهعلىيُقبض املعروضةنورينأبكربَندااهللاعبدقضيةعداعهد
.األدلةتقدمييفالبدءيتسىنأنقبلفيهااملتهمعلىيُقبضريثمالديهاعالقةلكنهااالبتدائيةالدائرةعلى

ذالتمهيدية،الدائرةأمامقضائينشاطالدولمنعددإىلالبشريالسيدأسفارعنتأتىلقد-٨٦ علىاختَّ
. احملكمةعنالصادرةالتعاونلطلباتالدولامتثالعدممنبهادُّعيمبااملتصلةاإلجراءاتشكلاخلصوص

.٢٠١٨عاميفأيضاً ذلكحيدثأنوميكن

مكتبوسيواصل. احملكمةاختصاصإطارضمنتندرججرائمدارفوريفتُرتكبتظلبأنهويُّدعى-٨٧
ذاتتقاريررفعيفاملتمثلةمهمتهإطارضمناجلرائمهذهخيصفيمااملتابعةأعمال٢٠١٨عاميفالعاماملّدعي

وسيستمر. جديدةحتقيقعملياتإجراءإىلاحلاجةيقيِّموسيظلاملتحدة،لألممالتابعاألمنجملسإىلصلة
املفردةاملواردمنهلامواردختصيصخاللمندارفوريفباحلالةاملتصلةالتحقيقفرصإزاءالتحركعلىاملكتب

وبلغةالعربيةباللغةاللغويالدعميلزمويظل. خمصوصطابعوذااألجلقصريختصيصاً أخرىحتقيقلعمليات
العاماملّدعيملكتبباستمراريتوفراملوظفنيمناملواردمنأدىنحدمقداريلزمأنهذلكإىلويضاف. الزغاوة
.الشهودشؤونوتدبرفيهماملشتبهحركاتوتتبُّعِ مراقبةِ بغيةاحملكمةولقلم

الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية-٦

يفالقائمةاحلالةاحملكمةإىلالدميقراطيةالكونغومجهوريةحكومةأحالت٢٠٠٤مارس/آذار٣يف-٨٨
ستالدميقراطيةالكونغومجهوريةيفاحلالةيفاآلنحىترُفعتوقد. ٢٠٠٢يوليو/متوزمناألولمنذأراضيها
. حربوجرائماإلنسانيةضدجرائممنهاجرائميفعديدةماً يواجهونفيهممشتبهستةعلىبدعاوىقضايا،

) Lubanga(لوبـَْنغاقضية(بالعقوبةالنهائياحلكمصدوربعداألضرارجربمرحلةقضيتنييفاآلنبُلغتوقد
وتبقى؛))Ntaganda(اْنتاَغْنداقضية(االبتدائيةاملرحلةواحدةقضيةيفوبُلغت؛))Katanga(كاتـَْنغاوقضية
. فيهاملشتبهعلىبالقبضاألمريُنفَّذريثماعالقة)) Mudacumura(موداكوموراقضية(واحدةقضية

Thomas(دييلولوبـَْنغاتوماسبأناألوىلاالبتدائيةالدائرةقضت٢٠١٢مارس/آذار١٤ويف-٨٩

Lubanga Dyilo (،يبلغواملممنأطفالجتنيديفتتمثلحربجرائمارتكابيفاجلناية،يفشريكبصفةمذنب
. فعليةمشاركةالعدائيةاألعماليفيشاركوالكيواستخدامهمإجباريأأوطوعياً جتنيداً العمرمنعشرةاخلامسة
سجنإىلفُنقلاالستئناف،مرحلةيفأُيِّدحكماً سنة،١٤تبلغإمجاليةملدةبالسجنذلكعلىبناءً عليهفُحكم

القضائيةاإلجراءاتُ املعنيةالقضيةيفتسريو . عقوبتهمدةمنتبقىمافيهليمضيالدميقراطيةالكونغومجهوريةيف
ينأضرارجبرباملتعلقة .عليهما

) Germain Katanga(كاتـَْنغاِجْرمانبأنالثانيةاالبتدائيةالدائرةقضت٢٠١٤مارس/آذار٧ويف-٩٠
ومهامجةالعمد،القتل(حربجرائموأربع) العمدالقتل(اإلنسانيةضدجرميةيفثانوياً،فاعالً بصفتهمذنب،
سحبواالدِّعاءالدفاعمنكالً ألنائيحكماملعيناحلكمإن). والنهباملمتلكات،وتدمرياملدنيني،السكان
إىلاالستئنافدائرةبعدفيماقلَّصتهاسنة،١٢جمملهاملدةبالسجناملدانعلىُحكموقد. استئنافهدعوى
. عقوبتهمدةمنتبقىمافيهليمضيالدميقراطيةالكونغومجهوريةيفسجنإىلفُنقلأشهر،ومثانيةسنواتثالث



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 32

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
إىلُرفعتوقد. القضيةهذهيفاألضرارجبربأمراً الثانيةاالبتدائيةالدائرةأصدرت٢٠١٧مارس/آذار٢٤ويف32

.األمرهلذااستئنافدعوىاالستئنافدائرة

اْنتاَغْندابوسكوإىلاملوجَّهةالتهمباإلمجاعالثانيةالتمهيديةالدائرةاعتمدت٢٠١٤يونيو/حزيران٩ويف-٩١
)Bosco Ntaganda (اإلنسانيةضدجرائممنهاجرائميفمتهمإنه. للمحاكمةفأحالته)العمد،القتل

واالغتصاب،املدنيني،السكانومهامجةالعمد،القتل(حربوجرائم) اجلنسيواالستعبادواالغتصاب،
حماكمةبدأتوقد). جنودبصفةواستخدامهموالطوعياإلجبارياألطفالوجتنيدوالنهب،اجلنسي،واالستعباد

ى. ٢٠١٥سبتمرب/أيلول٢يفاْنتاَغْنداالسيد . ٢٠١٧مارس/آذار٢٩يفأدلتهتقدميالعاماملّدعيمكتبوأ
تقدميمنذاحملكمةعهدةيفاحُتجزقداْنتاَغْنداالسيد وكان. ٢٠١٧مايو/أيار٢٩يفأدلته تقدميالدفاعوبدأ

.احملكمةقلممنقانونيةمساعدةمنبالتايلويستفيدمعوزاً يُعتربإنه. ٢٠١٣مارس/آذاريفطوعاً إليهانفسه

) Sylvestre Mudacumura(ماداكوماراسلفسرتعلىبالقبضأمر٢٠١٢يوليو/متوز١٣يفوُأصدر-٩٢
واالغتصاب،القاسية،واملعاملةوالتشويه،العمد،والقتلاملدنيني،السكانمهامجة(حربجرائمتسعجبريرة

السراح،طليقموداكوموراالسيدإن). الشخصيةالكرامةعلىواالعتداءوالنهب،املمتلكات،وتدمريوالتعذيب،
.التمهيديةاملرحلةيفقضيتهزالتوما

عامطيلةتنعقدأنيُرتقبالدميقراطية،الكونغومجهوريةيفاحلالةيفالقضائيةاألنشطةخيصوفيما-٩٣
لوبـَْنغاقضيةيفاألضرارجربتعويضاتوتنفيذاألضرارجربإجراءات: قضاياثالثيفهامةإجراءات٢٠١٨

يفاالبتدائيةواإلجراءاتفيهما،استئنافإجراءاتورمبا،)الدوائرموظفونخرطيسحيث(كاتـَْنغاقضيةويف
).Ntaganda(اْنتاَغْنداقضية

عرضانتهاءَ ٢٠١٨عاميشهدأنيُتوقع،)Bosco Ntaganda(اْنتاَغْندابوسكوقضيةخيصوفيما-٩٤
٢٠١٨عامطيلةالدوائروستحتاج. احلكمصدورَ مثاحملكمةتداولَ مثاخلتاميةالدفوعتقدميَ مثحلججه،الدفاع

يفبالتزامنجتريأناملتوقعاحملاكماتثالثمنواحدةاحملاكمةهذهكانتوملا. القضيةهلذهخمصَّصفريقإىل
عقدلضمانسيلزماحملكمةلقلمالتابعنياحملكمةجبلساتاملعنينيالكاملنيالدعمفريقيأحدفإن٢٠١٨عام

سيظلمماثلحنووعلى. لالستعمالالقابلةاحملكمةقاعاتمنواحدةيف٢٠١٨عاميفيوماً ٨٠ملدةاجللسات
حمتَجزاملتهمإن. احملاكمةهذهمدةطيلةاالبتدائيةباإلجراءاتمعينخمصَّصفريقإىلحيتاجالعاماملّدعيمكتب

العمومياحملاميمكتبوميثِّل. القانونيةاملساعدةنظامخاللمنعنهالدفاعفريقأتعابومتوَّلاحملكمةعهدةيف
أنيُتوقعالصلة،ذاتاخلططوحبسب. اإلجراءاتهذهيفيشاركونعليهجمنياً ١٤٤٢زهاءعليهمللمجين
م،لإلدالءاحملكمةأمامشاهداً ٣٠منأكثرمثول٢٠١٨عاميشهد منأيامثالثةاملتوسطيفتبلغملدةبإفادا

بديالً يبقىبعدعنالفيديويةالروابطبواسطةبالشهادةاإلدالءبأنالعلممعشاهد،لكلاحملكمةانعقادأيام
.بهاألخذميكن

الشمايلكيفوإقليمشطَريويفإيتوريإقليميفأنشطتهعليهمللمجيناالستئماينالصندوقويواصل-٩٥
.املساعدةتقدمييفاملتمثلةمهمتهإطاريفوذلكواجلنويب

ِكْنشاسايفميدانياً وجوداً يستلزميظلقضايامنعليهتشتملومااحلالةذهاملتعلقةاألنشطةدعمإن-٩٦
يَـْرَوندا،ولغةالكونغولية،السواحليةاللغة(احلاالتلغاتمنلغاتبثالثومساندةً وبونيا، يف) الِلنغاالولغةالِكنـْ
جربوإجراءاتاحملاكمةسريضوءيفالتوعويةاألنشطةمواصلةوتتعني. احملكمةقاعاتجلساتمنهاأسيقة

ينوملمثليالدفاعهليئةوالدعماملساعدةتقدميويظلاألضرار، الشهودمساندةوتظل. حامساً أمراً عليهما
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ينقسموسيواصل. األولويةمنعاليةبدرجةحتظيانومحايتهم للشهودواحلمايةالدعمتوفريوالشهودعليهما
ين البلدضمنمنهميوجدونمنإدماجاسرتاتيجياتنفسهالوقتيفمنفذاً بعنايته،املشمولنيعليهموا

ماستئنافعلىباحلمايةاملشمولنيملساعدة .مستقلةبصورةحيا

الحالة في جورجيا-٧

اليت(جورجيايفللحالةأويلتدارسعمليةالعاماملّدعيمكتبباشر٢٠٠٨أغسطس/آب١٤يف-٩٧
فعليةإجراءاتأيتنفيذعدمإىلوبالنظر). ٢٠٠٣سبتمرب/أيلول٥مناعتباراً الطرفالدولةصفةاكتسبت

ا،املدَّعىاملعنيةاجلرائممبعظماألقلعلىيتعلقفيماالوطيناملستوىعلى يفالعاماملّدعيمكتبقدَّمبارتكا
.التحقيقمبباشرةلهلإلذناألوىلالتمهيديةالدائرةإىلطلباً ٢٠١٥أكتوبر/األولتشرين١٣

التحقيقمبباشرةاإلذنَ العامةَ املّدعيةَ األوىلالتمهيديةُ الدائرةُ َمنحت٢٠١٦يناير/الثاينكانون٢٧ويف-٩٨
اادُّعياحملكمة،اختصاصإطارضمنتندرججبرائميتعلقفيماجورجيايفاحلالةيف جنوبيفارُتكبتبأ

.٢٠٠٨أكتوبر/األولتشرين١٠حىتيوليو/متوز١مناملمتدةالفرتةيفوحولهأوسيتيا

قلممنمتلقياً ،٢٠١٨عامطيلةجورجيايفاحلالةيفشطاالنالتحقيقالعاماملّدعيمكتبوسيواصل-٩٩
تعزيزضرورةيفيتمثلجورجيايفاحلالةيفالتحدياتأهممنواحدويظل. الالزماالشتغايلالدعماحملكمة

تطويروجيري. عامةبصورةاملعلوماتأمنتوفريوضرورةامليدان،إىليوفدموظفلكلاألمناملصونةاالتصاالت
اسرتاتيجيةمعيّتسقحنوعلىاملعلومات،أمنفيهمبااألمن،جماليفاحملكمةتّتبعهالذيالعاماالسرتاتيجيالنهج

حتدياتأليالتصديبغية–املعلوماتتدبر/املعلوماتبتكنولوجيااخلاصةواسرتاتيجيتهااملخاطرلتدبراحملكمة
٢٠١٨عاميفإليهُحيتاجأناملتوقعاللغات،جماليفالدعمأما. احلالةهذهيفالتحدياتفيهامباتقوم،قد

ينقسمعلىسيتعنيكما. الروسيةواللغةاألوسيتيةواللغةاجلورجيةباللغةتقدميهيلزمفسيظلكبرياً،احتياجاً  ا
.للشهودالدعمتوفرياحملكمةلقلمالتابعوالشهودعليهم

التوعويةاألنشطةتسهيلبغيةجورجيايفالنطاقحمدودةميدانيةوحدةإقامةعلىاحملكمةقلمويعكف-١٠٠
ميثلاليتاحمللية،السلطاتإىلوالفورياملباشرالوصولسيتيحامليدايناحلضورهذاإن. البلدهذايفااملضطلع

ُ هادعمُ  وتنفيذُ إعدادُ جيريأنويُتوقع. البلدضمناالشتغاليةباملتطلباتاحملكمةوفاءإىلالسبيلَ اومساعد
اإلعالم،ووسائلاملتضررين،األهايلحيالفعالجاتّباعاستدامةبغية٢٠١٨عاميفجديدةتوعويةبرامج

.واألكادمييةالقانونيةواألوساط

الحالة في كينيا-٨

بأن٢٠١٠مارس/آذار٣١يفالعاماملّدعيملكتبالثانيةالتمهيديةالدائرةأِذنتأويلتدارسإجراءإثر-١٠١
إطارضمنتندرجاإلنسانيةضدجبرائميتعلقفيماكينيامجهوريةيفاحلالةيفنفسهتلقاءمنالتحقيقيباشر

اادُّعياحملكمةاختصاص أجراهااليتالتحقيقعملياتتركَّزتوقد. ٢٠٠٩وعام٢٠٠٥عامبنيارُتكبتبأ
ااملدَّعىاإلنسانيةضداجلرائمعلىاملكتب يفاالنتخاباتأعقابيفكينياشهدتهالذيالعنفسياقيفبارتكا

يفتتمثلاإلنسانيةضدجرائميفماً إليهااستناداً املكتبساقأدلةالتحقيقوآتى. ٢٠٠٨-٢٠٠٧الفرتة
.اإلنسانيةغرياألفعالوسائرواالغتصاب،واالضطهاد،القسري،نقلهمأوالسكانوإبعادالعمد،القتل
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WilliamSamoei(روتوساُموايِوليامضدالعاماملّدعيقضيةيفالتهماعتمادجلساتُعقدتوقد-34١٠٢

Ruto (ُكْسجايِكربونووهنري)Henry Kiprono Kosgey (َسْنغأرابوجوُشوا)Joshua Arap Sang (من
Francis Kirimi(ُموثـَْوراكريمييافـَْرنسيسضدالعاماملّدعيقضيةويف٢٠١١سبتمرب/أيلول٨حىت١

Muthaura (ِكنياتامويغايوأوهورو)Uhuru Muigai Kenyatta (سبتمرب/أيلول٢١منعليحسنيوحممد
التهمالثانيةالتمهيديةالدائرةاعتمدت٢٠١٢يناير/الثاينكانون٢٣ويف. ٢٠١١أكتوبر/األولتشرين٥حىت

) Henry Kosgey(ُكْسجايهنريإىلاملوجَّهةالتهمتُعتمدومل. وِكنياتاوموثـَْورا،وَسْنغ،روتو،إىلاملوجَّهة
.عليحسنيوحممد

وقالت. كنياتاالسيدإىلاملوجَّهةالتهمالعامةاملّدعيةسحبت٢٠١٤ديسمرب/األولكانون٥ويف-١٠٣
املوجَّهةالتهمسحبإالبديلمنلديهايكنملقضيته،يفالـَمسوقةاألدلةحالإىلبالنظرإنه،العامةاملّدعية

إذاجديدةدعوىإقامةجبوازاملساسدونالتهمبسحبقرارهاالعامةاملّدعيةاختذتوقد. احلنيذلكيفإليه
.إضافيةأدلةتوفَّرت

روتوساُموايِوليامإىلاملوجَّهةالتهم) أ(اخلامسةاالبتدائيةالدائرةألغت٢٠١٦أبريل/نيسان٥ويف-١٠٤
ماجبوازاملساسدونَسْنغ،أرابوجوُشوا إطاريفأوالدوليةاجلنائيةاحملكمةأمامإمااملستقبل،يفمقاضا
.الوطينالقضاء

خملِّةمدَّعاةجرميةأفعاليفكينيارعايامنثالثةعلىبالقبضأوامرُأصدرتأنهذلكإىلويضاف-١٠٥
يفالشهودعلىمفسدتأثريممارسةوهي،)األساسيالنظاممن٧٠املادةيفعليهامنصوص(العدلبإقامة

وولرتالسيدعلىبالقبضأمرُأصِدروقد. ممارستهيفالشروعأوكينيايفاحلالةعليهاتشتملاليتالقضايا
٢٠١٥مارس/آذار١٠يفوُأصِدر. ٢٠١٣أغسطس/آب٢يف) Walter Osapiri Barasa(باراساأوسابريي

Philip(ِبتِكْبكويشفيليبالسيدعلىبالقبضوأمر) Paul Gicheru(غيشريوبولالسيدعلىبالقبضأمر

Kipkoech Bett .(التمهيديةاملرحلةيفالقضيةهذهزالتوما.

االبتدائيةالدائرةإصدارإىلأفضىكينياوحكومةالعاماملّدعيمكتببنيالتعاونبشأنالتقاضيإنمث-١٠٦
معتتعاونملكينياحكومةأنإىلفيهُخلصالذي٢٠١٦سبتمرب/أيلول١٩بـاملؤرخقرارها) ب(اخلامسة
مجعيةإىلاملسألةالدائرةهذهأحالتوقد. األساسيالنظاممن) ٧(٨٧املادةبهتقضيكماالعاماملّدعيمكتب
جبرائمتتعلقأخرىإجراءاتأية٢٠١٨عاميفتُعقدلنالقضائيةاملستجداتهذهإىلونظراً . األطرافالدول

الثالثةاألشخاصعلىبالقبضاألوامرتُنفَّذلـّمااآلنوحىت. األساسيالنظاممن٥املادةيفعليهامنصوص
لكن٢٠١٨عامحبلولتدرجيياً ستغَلقاحملكمةلقلمالتابعةامليدانيةالوحدةإن. العدلبإقامةخملِّةجبرائماملتهمني
ينقسم(احملكمةوقلمالعاماملّدعيمكتبعاتقعلىالشهودجتاهواجباتتقعستظل كما). والشهودعليهما
راةاملقاضاةوأنشطةالتحقيقعملياتتكاليفلسدحمدودةمواردتلزمستظل النظاممن٧٠املادةمبوجبا

مامجيعأوغندايفالقائمامليدايناملكتبمنانطالقاً وسُيتناول. العدلبإقامةخملةجرميةأفعاليفاألساسي
.كينيايفوالتوعيةباإلعالماملتصلةاملهاممنيتبقى
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الحالة في ليبيا-٩

املّدعيإىل٢٠١١فرباير/شباط١٥منذليبيايفالقائمةاحلالةاملتحدةلألممالتابعاألمنجملسأحال-١٠٧
رومانظاميفطرفاً دولةليبياوليست). ٢٠١١فرباير/شباط٢٦يفالصادر١٩٧٠بقراره(للمحكمةالعام

. األساسي

تندرججبرائميتعلقفيماليبيا،يفاحلالةيفحتقيقاً العاماملّدعيمكتبباشر٢٠١١مارس/آذار٣ويف-١٠٨
اادُّعياحملكمةاختصاصإطارضمن التحقيقعملياتأفضتوقد. ٢٠١١فرباير/شباط١٥منذارُتكبتبأ

.واضطهادمتعمدقتلجرائميفبتهمقضاياثالثإىلالعاماملّدعيمكتبأجراهااليت

اإلسالمسيفوالسيدالقذايف،معمرالسيدعلىبالقبضأوامرُأصدرت٢٠١١يونيو/حزيران٢٧ويف-١٠٩
معمرالسيدعلىبالقبضاألمرُسحب٢٠١١نوفمرب/الثاينتشرين٢٢ويف. السنوسياهللاعبدوالسيدالقذايف،
الدعوىمقبوليةعدماألوىلالتمهيديةالدائرةقررت٢٠١٣أكتوبر/األولتشرين١١ويف. موتهبسببالقذايف

اءإىلأفضىماالحقاً،القرارهذااالستئنافدائرةوأيدتاحملكمة،أمامالسنوسياهللاعبدالسيدعلى إ
املّدعيةتطلبأنجيوزبأنهاملعينالتمهيديةالدائرةقراريفذُكِّروقد. احملكمةأمامالسنوسياهللاعبدعلىالدعوى

أنحدثإذااألساسيالنظاممن) ١٠(١٩باملادةعمالً املقبوليةبشأنالدائرةهذهقضاءيفالنظرإعادةالعامة
. إليهاستندالذياألساساينتفيجديدةوقائعظهرت

الدعوىمقبوليةيفليبياحكومةأودعتهطعناً األوىلالتمهيديةالدائرةرفضت٢٠١٣مايو/أيار٣١ويف-١١٠
يُنتظريزللـّماوبالتايل. الحقاً القرارهذااالستئنافدائرةوأيدتاحملكمة،أمامالقذايفاإلسالمسيفالسيدعلى

ديسمرب/األولكانون١٠ويف. عليهبالقبضاألمرينفَّذولـّمااحملكمةإىلالقذايفاإلسالمسيفالسيدتسليم
اعدمجبريرةليبياحكومةامتثالعدمإىلفيهخلصتقراراً األوىلالتمهيديةالدائرةأصدرت٢٠١٤ معتعاو
األمنجملسإىلاملسألةإحالةفقررتاحملكمة،إىلالقذايفاإلسالمسيفالسيدتقدميهاعدمذلكيفمبااحملكمة،

بأناحملكمةاالدِّعاء،طلبعلى٢٠١٥أغسطس/آب٢٠بـاملؤرخردهايفليبيا،وأفادت. املتحدةلألممالتابع
".احلاضرالوقتيفإليهالوصولالليبيةالدولة‘علىيتعذر’والزنتانيفحمتَجزاً يزلملالقذايفالسيد"

األمرعناألختامرفعاالّدعاءطلبعلىاألوىلالتمهيديةالدائرةوافقت٢٠١٧أبريل/نيسان٢٤ويف-١١١
وثيقةليصبحالسريةحيثمنتصنيفهبإعادةاحملكمةقلمرئيسوأمرتخالدحممدالُتهاميالسيدعلىبالقبض

عليه،القبضبإلقاءاألمرهذا٢٠١٣أبريل/نيسان١٨يفأصدرتقداألوىلالتمهيديةالدائرةوكانت. علنية
اإلنسانيةضدجرائمبارتكابفيهُيدَّعى٢٠١٣مارس/آذار٢٧يفالعاماملّدعيمكتبأودعهطلبعلىبناء

التعذيب،يفتتمثلحربوجرائمواالضطهاد،اإلنسانية،غرياألفعالوسائروالتعذيب،السجن،يفتتمثل
.حالياً السراحطليقالُتهاميالسيدإن. الشخصيةالكرامةعلىواالعتداءالقاسية،واملعاملة

يفارُتكبتاليتاجلرائمعلىأدلةيتلقىالقبض،بإلقاءاألوامرإصدارمنذالعام،املّدعيمكتبظللقد-١١٢
كانولئن. األدلةهذهبتجهيزويقومأحدث،وقتيفارُتكبتأخرىوجرائم٢٠١١فرباير/شباطثورةسياق
البلديفاهلشاألمينالوضعوسيادةالكافيةاملواردإىلاالفتقاربسببلهُخطِّطمماأبطأبوتريةنتائجعلىُحيصل

باملعايرييوىفكانإذامايستبنيلكياألدلةوحتليلجبمعدقيقحنوعلىيقومظلالعاماملّدعيمكتبفإن
منجيريهمانطاقتوسيعإمكانيةيقيِّمإنهكما. القبضبإلقاءاألوامرمناملزيدإصدارلطلبالالزمةالقانونية
األمنجملسإىلرُفعالذيتقريرهيفالضوءعليهاطسلّ اليتاجلرائممثلجديدة،جرائمليشملحتقيقعمليات

للعموماملتاحةاملصادريفالواردةاخلرباءإفاداتحيللاملكتبإنكما. ٢٠١٧مايو/أياريفاملتحدةلألممالتابع
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.احملكمةاختصاصنطاقضمنتندرجاملهاجرينضداملرتكبةاجلرائمكانت

ليبيايفاحلالةيفناشطحتقيقعملياتإجراء٢٠١٨عامطيلةالعاماملّدعيمكتبيواصلأنويُتوقع-١١٣
سبلألفضلاحلذرتقييمهالعاماملّدعيمكتبويواصل. وفرصحتقيقية دالئلمنإليهيقدَّمممالالستفادة
ّمجةجرائمحالياً ليبياضمنتقعبأنهيُّدعىالسالفة،اجلرائمجانبوإىل. أثرهلتعظيماحملدودةمواردهاستخدام
ومايلومنظَّمللقاراتعابربطابعاّتسامهابسببليبياحدوديتخطىأثرهلااجلهات،منمتنوعةطائفةترتكبها
والوكاالتالشركاءمعمشاوراته٩االسرتاتيجيةغايتهمعبالتوافقسيواصلالعاماملّدعيمكتبإن. وإرهايب
.االقتضاءحبسباملعلوماتوتبادلوالتنسيقالتعاونإمكانيةاستطالعأجلمناملعنينيواإلقليمينيالدوليني

وذلكعامة،بصورةليبيايفباحلالةيتعلقفيماالشهودمحايةتدابريبعضاحملكمةقلميوفرأنوسيتعنيَّ -١١٤
احلاالتسائرغراروعلى. ليبياخارجأماكنمنانطالقاً غالباً العملالعاماملّدعيمكتباعتزاممنالرغمعلى
يفالقائمةباألوضاعاألفضلاإلحاطةيفاحملكمةلقلمالتابعةالبلدانيفاألوضاعحتليلوحدةتساعدأنميكن

يتعلقفيمااخلارجي،عملهمرافقخاللمنأيضاً احملكمةقلميساعدأنيُفرتضمماثلحنووعلى. امليدان
.املختصةالسلطاتمعالالزمةبالصالتالتكفلإىلمجعاءاحملكمةباحتياجات

. بالعربيةلغوياً دعماً احلالةذهيتعلقفيمااألنشطةبأودالنهوضوسيستلزم-١١٥

الحالة في مالي- ١٠

يناير/الثاينكانونمنذأراضيهاعلىالقائمةاحلالةمايلحكومةأحالت٢٠١٢يوليو/متوز١٣يف-١١٦
أويلتدارسإجراءبعد،٢٠١٣يناير/الثاينكانون١٦يفالعاماملّدعيمكتبباشروقد. احملكمةإىل٢٠١٢

ااملدَّعىاجلرائميفالتحقيقاحلالة،هلذه .٢٠١٢يناير/الثاينكانونمنذمايلأراضيعلىبارتكا

الفقياملهديأمحدعلىبالقبضأمراً األوىلالتمهيديةالدائرةأصدرت٢٠١٥سبتمرب/أيلول١٨ويف-١١٧
٢٠١٥سبتمرب/أيلول٢٥ويف. للعبادةخمصَّصةوأبنيةتارخييةآثارعلىاهلجومتعمديفتتمثلحربجرائمجبريرة

.هلاالتابعاالحتجازمركزإىلفُنقلاحملكمةإىلالفقياملهديأمحدالنيجريفالسلطاتقّدمت

. ٢٠١٥سبتمرب/أيلول٣٠يفاألوىلالتمهيديةالدائرةأماماألولمثوَلهاملهديالسيدَمَثلَ وقد-١١٨
جرائميفاملهديالفقيأمحدإىلاملوجَّهةالتهم٢٠١٦مارس/آذار٢٤يفاألوىلالتمهيديةالدائرةواعتمدت

أغسطس/آب٢٢الثامنةاالبتدائيةالدائرةحدَّدت٢٠١٦يونيو/حزيران١ويف. للمحاكمةفأحالتهحرب،
٢٧يفوصدر. األساسيالنظاممن٦٥باملادةعمالً بذنبهاملتهماعرتفقد و . حماكمتهلبدءموعداً ٢٠١٦

جبرباملتعلقاألمرصدوراملقرَّرومن. بالعقوبةالقاضيوالقرارالقضيةجوهريفاحلكم٢٠١٦سبتمرب/أيلول
تعويضاتينفذأنعليهمللمجيناالستئماينالصندوقمنيُنتظروقد. ٢٠١٧أغسطس/آب١٧يفاألضرار

القضائيالنشاطمناملزيدتستلزمأنيُرجَّحالتعويضاتهذهتنفيذمرحلةمتابعةإن. ٢٠١٨عاميفاألضرارجرب
.الدوائرمبوظفياالستعانةتتطلبوأناالبتدائيةالدائرةأمام

علىالكبريالطلبالستمرارتلبيةالتحقيقعملياتإجراءالعاماملّدعيمكتبواصل٢٠١٧عامطيلةو -١١٩
ا،املدَّعىاجلرائمخطورةومدىاملرتقبةغريالتحقيقيةالفرصضوءويفتدخله، أجراهاقدكانوإنبارتكا
تفضيقدأدلةمجعبغيةمايليفاملرتكبةاحلربجرائممنأوسعبطائفةيتعلقفيماالقد،مقلَّصبفريقمستعيناً 

. مايليفهذهالتحقيقعملياتإجراءاستمرار٢٠١٨عاموسيشهد. رفعهااملمكنالقضايامناملزيدإىل
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احملكمةبقلماملنوطةاملسؤولياتوستظل. احلالةذهيتعلقفيمااألنشطةيدعمأناحملكمةقلمعلىوسيتعنيَّ 
ينلقسماالشتغايلالدعملتقدميميدانياً حضوراً يستلزمما،٢٠١٨عاميفساريةالشهودمحايةخيصفيما ا

العاملنيالدولينياملوظفنيعلىاإلرهابيةاجلماعاتتشنهااليتالعنيفةاهلجماتاستمرارويستلزم. والشهودعليهم
ااحملكمةموظفيأجلمنمناسبةأمنيةترتيباتإعمالمايليف اإلجراءاتنتائجإىلوبالنظر. وأصوهلاوممتلكا

األمينالوضعمراعاةمعاملستطاع،بقدرالتوعويةاألنشطةإجراءيفيُتوسَّعأنيُرجَّح٢٠١٦عاميفاالبتدائية
.فـُْلُفْلدولغةُسنغايولغةالتماشيقبلغةلغويدعميلزمأنويُتوقع. امليدانيفالقائمالصعب

الحالة في أوغندا- ١١

جبيشيتعلقفيماالقائمةاحلالةاحملكمةإىلأوغنداحكومةأحالت٢٠٠٣ديسمرب/األولكانون١٦يف-١٢٠
. ٢٠٠٢يوليو/متوز١منذللمقاومةالرب

مشالخيصفيمااحلالةهذهيفموسَّعاً حتقيقاً العاماملّدعيمكتبباشر٢٠٠٤يوليو/متوز٢٩ويف-١٢١
ا،املدَّعىاإلنسانيةضدواجلرائماحلربجرائمعلىفيهرُكِّزأوغندا . مرتكبيهاهويةعنالنظربصرفبارتكا

قادةكبارعلىباألختامحمرَّزةالقبضبإلقاءأوامرالثانيةالتمهيديةالدائرةأصدرت٢٠٠٥يوليو/متوز٨ويف
ُلْكِوياوَرسكا) Vincent Otti(أويتوفنسنت) Joseph Kony(كوينجوزيفوهمللمقاومة،الربجيش

)RaskaLukwiya (ُأْضَيْمبووُأكوت)Okot Odhiambo (أُْنغوينودومينيك)Dominic Ongwen(،جبريرة
توقد. حربوجرائماإلنسانيةضدجرائم وُأكوتُلْكِوياَرسكاعلىالدعوىاحلنيذلكمنذالدائرةهذهأ

مابسببُأْضَيْمبو .مو

ايفلُيحتجزاحملكمةإىلأُنغويندومينيكُقدِّم٢٠١٥يناير/الثاينكانون١٦ويف-١٢٢ مركزإىلفُنقلعهد
التمهيديةالدائرةأماماألولمثوَلهأُْنغويندومينيكوَمَثلَ . ٢٠١٥يناير/الثاينكانون٢١يفهلاالتابعاالحتجاز

علىالدعوىالتمهيديةالدائرةفصلت٢٠١٥فرباير/شباط٦ويف. ٢٠١٥يناير/الثاينكانون٢٦يفالثانية
.أُْنغوينالسيدضداإلجراءاتتأخريعدمبغيةأويتوفنسنتكوينجوزيفعلىالدعوىعنأُْنغويندومينيك

مت٢٠١٥ديسمرب/األولكانون٢١ويف-١٢٣ دومينيكمجعها،متاليتاألدلةإىلاستناداً العامة،املّدعيةا
ماليتاجلرائمَسْبعِ عناجلرائمعددَ بذلكفزادتاإلنسانية،ضدوجرميةحربجرمية٧٠جمموعهمباأُْنغوين ُّ اا

جمموعةتوسيعإنكما. فيهااملعنيةاجلرائمبارتكاباملدَّعىاملواقعوعددَ عليهبالقبضاألمريفبهاملشتبههذا
يفللتهماألولويةبإيالءالقاضيةالعاماملّدعيمكتبأرساهااليتالسياسةجسَّدفيهاملشتبههذاإىلاملوجهةالتهم
مارس/آذار٢٣ويف. األمرأمكنحيثمااألطفال،حبقمرتكبةوجرائماملنطَلقجنسانيةوجرائمجنسيةجرائم

ومن. للمحاكمةفأحالتهأُْنغوين،دومينيكإىلاملوجَّهةالسبعنيالتهمالثانيةالتمهيديةالدائرةاعتمدت٢٠١٦
افيهاملشتبههذااملتهماجلرائم اادُّعيحربوجرائماإلنسانيةضدجرائمبارتكا الفرتةيفأوغندامشاليفبارتكا
جنسانيةوجرائمجنسيةجرائمبينها،٢٠٠٥ديسمرب/األولكانون٣١حىت٢٠٠٢يوليو/متوز١مناملمتدة
وجتنيدواالسرتقاق،القسري،والتزويجمباشرة،غريوبصورةمباشرةبصورةأُنغويندومينيكارتكبهااملنطلق

.العدائيةاألعماليفواستخدامهمجتنيداً إجبارياً عشرةاخلامسةيبلغواملممناألطفال

حتديد٢٠١٦مايو/أيار٣٠يفقررتاليتالتاسعةاالبتدائيةالدائرةتشكيل٢٠١٦مايو/أيار٢يفومت-١٢٤
يناير/الثاينكانون١٦يفأدلتهتقدمياالدعاءبدأوقد. احملاكمةلبدءموعداً ٢٠١٦ديسمرب/األولكانون٦

. الدفاعترافعمرحلةستليهامث،٢٠١٨عاممنمالفرتةٍ العامةاملّدعيةمرافعةوستستمر. ٢٠١٧
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غوديهواْبليهاْغبَـْغبووقضيةاْنتاَغْنداقضيةيفاالبتدائيةاإلجراءاتمعستتزامنأُْنغوينحماكمةكانتولـّما-38١٢٥

علىالسهراحملكمةلقلمالتابعنياحملكمةجلساتأنشطةبدعماملعنينيالكاملنيالفريقنيأحدعلىسيتعنيَّ فإنه
قاعاتمنواحدةيفمالئمحنوعلىيوماً ١٦٠ملدة٢٠١٨عاميفعقدهااملزَمعكمةاحملجلساتسريإمكان
إىلاملعنيةاحملاكمةمدةطيلةحيتاجالعاماملّدعيومكتبالدوائرمنكلسيظلكما. لالستعمالالقابلةاحملكمة

.االبتدائيةباإلجراءاتاملعنيةاألفرقةمنخمصَّصلهفريق

منعنهالدفاعفريقأتعابومتوَّلاحملكمةعهدةيفحمتَجزاملتهمأنإىلالقضيةذهيتعلقفيماويشار-١٢٦
ينَّ وميثِّل. احملكمةيفبهاملعمولالقانونيةاملساعدةنظامخالل البالغاإلجراءاتهذهيفاملشاركنيعليهما

جمموعويقدَّر. عليهمللمجينالعمومياحملاميمكتبإىلإضافةً خارجيونقانونيونممثلون١٠٧٤عددهم
ملإلدالءاحملكمةأمامسيمثُلونالذينالشهود أياممنأيامثالثةاملتوسطيفتبلغملدةشاهداً،٥٠بـبإفادا
الفيديويةالروابطبواسطةبعدعنبالشهادةاإلدالءيبقىبأنهالعلممعشاهد،لكلاحملكمةجلساتانعقاد
م. ذلكأمكنحيثمابهاألخذويتزايدبه،األخذميكنبديالً  مهابلغتنياملعنيةاحملاكمةجلساتيفالدعمويقدَّ

.األتيسوولغةشويلاآللغة

مالفرتةٍ سيستمرأوغندامشاليفعليهمللمجيناالستئماينالصندوقينفِّذهالذياملساعدةبرنامجإن-١٢٧
األنشطةوملساندة. احملكمةقلميقدمهإمدادياً دعماً يستلزممابعده،ماإىليستمرأنيُتوقعبل،٢٠١٨عاممن

ملكتبماأنمنالرغمعلى،٢٠١٨عاميفالزماً وغولوكمبااليفامليدايناحلضورسيظلاحلالةذهاملتعلقة
عددوأناملئة،يف٥٠تقارببنسبةيقلَّصأنيُتوقعأوغندايفباحلالةمتصلميداينحضورمنالعاماملّدعي
األتيسو،ولغةاأللور،ولغةشويل،اآلبلغةاللغويالدعمتوفريوسيلزم. سيخفَّضالبلدمشالإىلاملوفدةالبعثات

.الَلنغوولغة
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام جمعاءالمحكمة:٥الجدول

المحكمة جمعاء

امليزانية املعتمدة اليوروات)(بآالف٢٠١٦مصروفات عام 
٢٠١٧لعام 

(بآالف 
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع املصروفات من صندوق الطوارئا

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

مقدارهصندوق الطوارئ
نسبته 
املئوية

٦ةالقضا ٦-٨٤٦,٥ ٨٤٦,٥٥ ٣٦٩,١٧٣٢,٩١٣,٧٦ ١٠٢,٠
٦٠املوظفون من الفئة الفنية ٦٥٦,٣٣ ٤١٠,٤٥,٦٦٤ ٠٦٦,٧

٢٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٣١,٢٩٤٠,٥٣,٨٢٥ ٣٧١,٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧٠ا ٧٠-٧٦٦,١ ٧٦٦,١٨٥ ٠٨٧,٥٤ ٣٥٠,٩٥,١٨٩ ٤٣٨,٤

١٧املساعدة املؤقتة العامة ٢٩٦,٤٨٩٩,٨١٨ ١٩٦,٢١٥ ١٤)٣,٢()٤٨٩,٢(٠٧٤,٤ ٥٨٥,١
١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٦٣٩,١٦٩,٢١ ٧٠٨,٣١ ١٦٨,٤١٣٤,٣١١,٥١ ٣٠٢,٧

٣٦٠,٨)٠,٧()٢,٧(٥١٢,٦٩,٨٥٢٢,٤٣٦٣,٥العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف  ١٩العاملنيا ٤٤٨,١٩٧٨,٨٢٠ ٤٢٦,٩١٦ ١٦)٢,٢()٣٥٧,٦(٦٠٦,٢ ٢٤٨,٦

٥السفر ٠٢٩,٠٣٠٢,٧٥ ٣٣١,٧٥ ٨٣٨,٣١٨٢,١٣,١٦ ٠٢٠,٤
٤٤,٢٢٩,٠٤,٠١٣,٨٣٣,٠-٤٤,٢الضيافة

٣اخلدمات التعاقدية ٦٧٠,٦٣٣٢,٦٤ ٠٠٣,٢٣ ٣٥٥,٩٢٠٤,١٦,١٣ ٥٦٠,٠
٨٧٣,١١٣,٨٨٨٦,٩٨٩٠,٠١٢٣,٠١٣,٨١التدريب ٠١٣,٠

٦٥٠,٤)٦,٥()٤٤,٩(٦٧٩,٤١٠٠,٧٧٨٠,١٦٩٥,٣اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٤-٩٥٠,٠ ٩٥٠,٠٣ ٥٢٨,٢١٩٤,٨٥,٥٣ ٧٢٣,٠

ين عليهم ١حمامو ا ١-٣٤٤,٧ ٣٤٤,٧١ ٠٠٢,٨١٦٢,٢١٦,٢١ ١٦٥,٠
١٨النفقات التشغيلية العامة ١٠٥,٨١٣٨,٤١٨ ٢٤٤,٢١٩ ٩٢٥,٩٩٩٢,٢٥,٠٢٠ ٩١٨,١

١اللوازم واملواد ٢٤٩,٧٧,٠١ ٢٥٦,٧٩٦٢,٧٦٥,٣٦,٨١ ٠٢٨,٠
٢األثاث والعتاد ٧٨٣,٥٧٢٧,٨٣ ٥١١,٣١ ٢٩٦,٣٢٧٩,٥٢١,٦١ ٥٧٥,٨

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٨ا ٧٣٠,٠١ ٦٢٣,٠٤٠ ٣٥٣,٠٣٧ ٥٢٤,٤٢ ١٦٢,٣٥,٨٣٩ ٦٨٦,٧
١٣٥المجموع ٧٩٠,٧٢ ٦٠١,٨١٣٨ ٣٩٢,٥١٤٤ ٥٨٧,٣٦ ٨٨٨,٤٤,٨١٥١ ٤٧٥,٧

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام جمعاءالمحكمة:٦الجدول

المحكمة جمعاء
وكيل أمني 

عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
رأ-خ عرر-خ عوما فوقها

جمموع 
موظفي

فئة 
اخلدمات 

العامة
جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٩٤٥٨٩١٨٦١٧٤٣٨٥٤٤٢٠٤٠٦٤٢٦٩٧٠-٢٠١٧١٢املقرة لعام 

٢٢٢٢-١٢٥١١١٢٠----اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

٣---٣)٨(١١)٢(-٢----املعادة التصنيف
)١(---)١(--)١(------املستعادة/املعادة
٩٤٨٩١١٨٨١٩٦٣١٥٦٦٢٠٤٠٨٤٢٨٩٩٤-٢٠١٨١٢المقترحة لعام 

وظائف المساعدة المؤقتة العامة (معاِدالتها بدوام كامل)
١,٠٥٦,٥٥٤٢,٧٠٤١,١٤١٦,٠٠١٠٧,٤٣٤,٧٠٥٧,٩٩٦٢,٦٩١٧٠,١٢----٢٠١٧املقرة لعام 

١,٠٥٧,٠٥٤٥,٠٠٤٤,٥٠١٤,٠٠١١١,٥٩٤,٠٠٤٧,٠٠٥١,٠٠١٦٢,٥٩----املستمرة
٠,٦٧٢,٨٣٣,٦٧٠,٦٧٧,٨٣٥,١١١٢,٣٣١٧,٤٤٢٥,٢٨-----اجلديدة

)٢٤,٠٠()٢,٠٠()٢,٠٠(-)٢٢,٠٠()٤,٠٠()١٠,٠٠()٥,٠٠()٢,٠٠()١,٠٠(----احملوَّلة
٠,٠٥٥,٧١٤٢,٨٣٣٨,١٧١٠,٦٧٩٧,٤٣٩,١١٥٧,٣٣٦٦,٤٤١٦٣,٨٦----٢٠١٨المقترحة لعام 
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البرنامجية المقترحة٢٠١٨ميزانية عام -ثالثاً 40

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية- ألف 

مةالمقدِّ 

الرئاسة، والدوائر، ومكتب االتصال القائم يف نيويورك.تتألف اهليئة القضائية من هيئة-١٢٨

ال القانوين، وجمال العالقات -١٢٩ وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف يف ثالثة جماالت من جماالت املسؤولية: ا
ال اإلداري. وتتوقع هيئة الرئاسة أن يكون عام  فيما خيصها عامًا آخر حافًال باألعمال ٢٠١٨اخلارجية، وا

عشرة ين له يف الدورة السادسةـ(تـ)للمحكمة ونائب(ة)جديدـ(ة)بالنتائج، وال سّيما بالنظر إىل انتخاب رئيسوغنياً 
جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية").

وعام ٢٠١٦األعمال املتصلة بالقضايا الناشئة عن املستجدات يف عام ٢٠١٨وستتدبر الدوائر يف عام -١٣٠
ائي (إضافة إىل دعاوى ، مبا يف ذلك جلسات احملاك٢٠١٧ مة يف ثالث قضايا وثالث دعاوى استئناف 

االستئناف التمهيدي)، والعمل املتصل حباالت وقضايا أخرى تكون يف املرحلة التمهيدية. وسيستمر أيضًا العمل 
باملوارد من الذي يضطلع به القضاة لزيادة جناعة اإلجراءات وتسريعها، إىل جانب اجلهود املبذولة لتعزيز االستعانة

املوظفني على حنو مرن وناجع.

وسيواصل مكتب االتصال القائم يف نيويورك تيسري التعاون الفعال بني احملكمة اجلنائية الدولية -١٣١
("احملكمة") واألمم املتحدة والدول واملنظمات الدولية األخرى.

إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقًا لالفرتاضات املتعلقة مبيزانية -١٣٢
، اليت ُوضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.٢٠١٨عام لاحملكمة
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المقترحة٢٠١٨البرنامج الرئيسي األول: ميزانية عام :٧الجدول

: األولالرئيسيالبرنامج
القضائيةالهيئة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦عام مصروفات
امليزانية املعتمدة لعام

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٦القضاة ٦-٨٤٦,٥ ٨٤٦,٥٥ ٣٦٩,١٧٣٢,٩١٣,٧٦ ١٠٢,٠

٤املوظفون من الفئة الفنية ٥٧٧,٦١١٣,٨٢,٥٤ ٦٩١,٤
٩١٧,٩٩,٣١,٠٩٢٧,٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٤-٦٠٦,٤ ٦٠٦,٤٥ ٤٩٥,٥١٢٣,١٢,٢٥ ٦١٨,٦

١املساعدة املؤقتة العامة ١-٠٦٣,١ ٠٦٣,١١ ١)٨,٨()١٢٤,٨(٤١١,٢ ٢٨٦,٤
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ١-٠٦٣,١ ٠٦٣,١١ ١)٨,٨()١٢٤,٨(٤١١,٢ ٢٨٦,٤
٩٠,٩١١٧,٨٣٩,٤٣٣,٤١٥٧,٢-٩٠,٩السفر

١٠,٦١٢,٠٤,٠٣٣,٣١٦,٠-١٠,٦الضيافة
٥,٠--٠,١٥,٠-٠,١اخلدمات التعاقدية

٢٢,٠--١٠,٣٢٢,٠-١٠,٣التدريب
١,٠٤,٠٤٠٠,٠٥,٠---اخلرباء االستشاريون

٧٣,١٩٧,٤٧,٠٧,٢١٠٤,٤-٧٣,١النفقات التشغيلية العامة
٥,٠--١,٩٥,٠-١,٩اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٨٦,٩٢٦٠,٢٥٤,٤٢٠,٩٣١٤,٦-١٨٦,٩بالعاملني
١٢المجموع ١٢-٧٠٢,٩ ٧٠٢,٩١٢ ٥٣٦,٠٧٨٥,٦٦,٣١٣ ٣٢١,٦

٢٠١٨الرئيسي األول: مالك الموظفين المقترح لعام البرنامج:٨الجدول

:األولالرئيسيالبرنامج
القضائيةالهيئة

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٩١١٢١٣٥٢-٤٣٢٠١٢----٢٠١٧املقرة لعام 

١---١--١------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

-------)١(١-----املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٤٠١١٢١٣٥٣-٤٤٢٠١٢----٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١٣,٠٠---١٣,٠٠-٥,٠٠٨,٠٠------٢٠١٧املقرة لعام 
١٣,٠٠---١٣,٠٠-٥,٠٠٨,٠٠------املستمرة
--------------اجلديدة

)١,٠٠(---)١,٠٠(--)١,٠٠(------احملوَّلة
١٢,٠٠---١٢,٠٠-٤,٠٠٨,٠٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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: هيئة الرئاسة١١٠٠البرنامج -42١

مةالمقدِّ 

اجماالتجتسِّداسرتاتيجية،أولوياتثالثالرئاسةهليئة-١٣٣ :الرئيسيةمسؤوليا

اليف)أ( روما نظاممبوجبوالقضائيةالقانونيةصعيد املراجعةعلىمبهامهااالضطالع: القانوينا
يتعلقفيمااألساسيرومانظاممنالعاشرالبابعليهاينصاليتاملسؤولياتذلكيفمبااألساسي،
وسرعتها؛اإلجراءاتزيادة جناعةإىلالراميةاملستمرةاجلهودودعمباإلنفاذ؛

والتشجيعمعها؛والتعاونللمحكمةالدويلالدعموزيادةاستدامة: اخلارجيةالعالقاتجماليف)ب(
وتنسيقإليه؛االنضمامأوعليهالتصديقعامليةوحتقيقكاملةبصورةاألساسيرومانظامتنفيذعلى

احملكمة؛ضمناخلارجيةالعالقاتأنشطة

اليف)ج( يفالنشطواإلسهامالقضائية؛اهليئةإىلالناجعوالتدبّرياإلداريالدعمتقدمي: اإلداريا
اإلشرايفدورهاأدائهاإىلتطلعاً اجلمعيةمعوالتواصلاالسرتاتيجية؛اقيادبتوليهااحملكمةشؤونتدبري

األساسي.رومانظامعليهينصكمااحملكمةشؤونبإدارةيتعلقفيماالتدبّري

أهداف هيئة الرئاسة
سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات نجاعة اإلسهام يف التكفل ب)١(

ضمن جماالت مسؤولية هيئة الرئاسةاالستئناف، 

الدفع قدمًا باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على )٢(
ا، و  ين عليهم، وإجناز شؤون اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلسا ا

االستئناف بالتشاور مع الدول األطراف، واألطراف يف اإلجراءات االبتدائية وإجراءات 
وسائر أصحاب الشأن حبسب االقتضاءالقضايا املعنية، واملشاركني يف اإلجراءات، 

السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زيادة )٣(
وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء اذها، النجاعة املمكن اخت

املناسبة فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذا الصلة

هد مشرتك يُبذل على نطاق املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار ج)٤(
احملكمة

ر على تدبر املخاطر على حنو ناجعالسه)٥(

ألطراف يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول االعمل مع سائر األجهزة للمضي)٦(
ا الفرعية وهيئا

العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية )٧(
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون 
الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الدول 

ام االتفاقات ذات الصلة مع الدولغري األطراف؛ وإبر 
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ألف يورو٣٥٢,٨١موارد الميزانية4343

املئة).يف٤,٤ألف يورو (٥٧,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٣٤

الرئاسة تدابري لزيادة الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، عمًال بقرار اجلمعية وقد اختذت هيئة -١٣٥
. وقد حتققت هذه الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف بند امليزانية )٨(بشأن وضع مقرتحات امليزانية

القائم على التآزر مع سائر أجهزة اخلاص بتكاليف املوظفني وبندها اخلاص بتكاليف السفر من خالل العمل
احملكمة، واستعمال املوارد على حنو مرن والتنسيق مع الدول وسائر املنظمات الدولية (انظر املرفق العاشر).

ألف يورو٢٨,٠لرئاسةااألبدال اليت يتقاضها أعضاء هيئة 

ألف يورو لسد األبدال اخلاصة اليت ٢٨,٠الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره ٢٠١٨يف ميزانية عام يـُْفَرد-١٣٦
لسد تكاليف الرواتب خصَّصاتدرجت املوقد أُ .)١٠(الثاين إذا عمال بالنيابة عنهوأاألول ـهولنائب(٩)تدفع للرئيس

.١٢٠٠العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج 

ألف يورو١٤٩,٤١الموارد من الموظفين

.ثابتةوظيفة١١هيئة الرئاسة من مالك ألف يت-١٣٧

ألف يورو١٤٩,٤١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

يف جمال املراجعة القانونية/القضائية وجمال العالقات -إن هيئة الرئاسة مكلَّفة بثالث مهام رئيسية -١٣٨
اخلارجية وجمال اإلدارة. وبالنظر إىل أن هيئة الرئاسة هي أصغر أجهزة احملكمة فإن مواردها ُختصَّص على حنو مرن 

األقصى من النجاعة، وذلك على الرغم من أن بنية هذه املوارد منظَّمة شكًال حبسب املهمات.القدرابتغاء 

م ٥-ويقود العاملني يف هيئة الرئاسة رئيس مكتب (موظف من الرتبة ف-١٣٩ ) يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤو
املشرتكة بني األجهزة وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرئاسة يف اجتماعات العمل 

واالجتماعات اخلارجية على املستوى الرفيع. وُخيصَّص باقي املوظفني لكل من املهام الرئيسية لكن ذلك جيري مع 
ابتغاء تقاسم مجيع املوارد حبسب الضرورة وفقاً لدرجات أولوية املسائل املعنية.

) ومستشاراً ٤-ستشاراً قانونيًا (من الرتبة فويضم مالك العاملني يف هيئة الرئاسة حبسب بنيتها احلالية م-١٤٠
)، املسؤولة عن تنسيق وتوفري LEU) ضمن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ (٢-قانونيًا معاونًا (من الرتبة ف

-الرتبة فكانت هذه الوحدة تضم أيضاً موظفاً قانونياً (من٢٠١٠الدعم القانوين الفين هليئة الرئاسة. ومنذ عام 

تشرين ٢٤- ١٦الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائق)٨(
لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب  ، القسم الم.ICC-ASP/15/Res.1القرار ا

٢٠٠٣أيلول/سبتمرب ١٢-٨اف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطر )٩(
)ICC-ASP/2/10باء.- أوالً -ألف- )، اجلزء الثالث
أيلول/سبتمرب ١٢- ٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،)١٠(

٢٠٠٣)ICC-ASP/2/10باء.-أوالً - ألف- )، اجلزء الثالث
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ل تكاليف وظيفته بعقد مساعدة مؤقتة عامة. وُيطلب حتويل هذه الوظيفة من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة ) ُمتوَّ 44٣

ا تشمل مهام رئيسية بعيدة األمد ويؤدي شاغلها مهام ويتوىل مسؤوليات تتسم بطابع أساسي  إىل وظيفة ثابتة أل
ذه الوظيفة العمل امل ستمر على زيادة جناعة اإلجراءات من خالل فيما خيص عمل الوحدة. ومن املهام املتصلة 

"العرب املستخلصة" بالتعاون مع فريق الدراسة املعين باحلوكمة التابع للجمعية، وتناول املتطلبات الوظيفية املتصلة 
ا مندجمة اندماجًا كامًال ضمن مجيع  بإنفاذ العقوبات. ويُتوقع أن تستمر احلاجة إىل هذه الوظيفة يف املستقبل أل
ر أن عملها سيتزايد إىل حد   مهام املراجعة القانونية والقضائية اليت تتوالها وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، اليت يُقدَّ

كبري (وال سّيما بالنظر إىل تنامي النشاط اإلنفاذي).

اخلارجية وحاليًا يدعم الرئيسَة يف اضطالعها مبهامها املتصلة بالعالقات اخلارجية مستشاٌر يف العالقات -١٤١
رأ). وبتزايد نشاط -ع) يساعده مساعد إداري (معين بالعالقات اخلارجية) (من الرتبة خ٣-(من الرتبة ف

احملكمة، وبالنظر إىل املستجدات العاملية، اكتسبت جمموعة املهام املتصلة بالعالقات اخلارجية أمهية جديدة وغدت 
ال الذي ميَّزه جملس التنسيق باعتباره أكثر تطلُّبًا وتعقُّداً. وتتوىل هيئة الرئاسة ال تنسيق بني شىت األجهزة يف هذا ا

واحدة من األولويات. ويف الوقت نفسه بيَّنت التجربة أكثر فأكثر أن مثة ترابطًا بني العالقات اخلارجية واملهام 
ما فيما خيص مهام اإلشراف سيّ ا، والماإلدارية اليت تتوالها هيئة الرئاسة وحاجًة إىل التنسيق الوثيق فيما بينه

التدبري اليت متارسها اجلمعية من أجل تسيري شؤون احملكمة. ويصح ذلك على اخلصوص بالنظر إىل املسؤولية 
ا  العامة اليت تتوالها هيئة الرئاسة فيما خيص التسيري السليم للمحكمة وضرورة التواصل الفعال مع اجلمعية وهيئا

)(ب) من النظام األساسي.٢(١١٢جلمعية مبوجب املادة الفرعية فيما يتعلق مبهام ا

لة لفريق هيئة الرئاسة، حبيث يضم موظفًا من الرتبة ف-١٤٢ من شأنه أن يقوم ٤-ولذلك تُقرتح بنية معدَّ
بالتنسيق واإلشراف يف جمال العالقات اخلارجية ويف جمال الشؤون اإلدارية. وهلذا الغرض تُنشد إعادة تصنيف 

للرئيسـ(ة)) ليصبح مساعدًا رئيسيًا خاصًا ٣-للمستشار يف العالقات اخلارجية (من الرتبة فالوظيفة احلالية
). فمن شأن إعادة التصنيف هذه أن تتيح بنية إدارية أكثر فعالية تنطوي على ترابط حمسَّن بني ٤-الرتبة ف(من

االت الوظيفية للعالقات اخلارجية وللشؤون اإلدارية للمحكمة. كما إن ا أن تضمن أن يكون هناك ا من شأ
موظف أرفع لتناول مسائل السياسة املعقَّدة واحلساسة ذات التبعات الواسعة املطال فيما خيص املؤسسة املتمثلة يف 

سهرًا على جعلها جتتذب مرشَّحني ذوي ٤-احملكمة. وتلزم إعادة تصنيف الوظيفة املعنية لتصبح رتبتها ف
ا. فإذا أذنت اجلمعية بتحويل وظيفة املساعدة مهارات أعلى مستوى ميكن أ ن يتولوا املسؤوليات املعقَّدة املتصلة 

إىل وظيفة ثابتة وأجازت إعادة تصنيفها فإن األثر املتوقع أن حيدثه ذلك على مبلغ ٣-املؤقتة العامة من الرتبة ف
ميزانية هيئة الرئاسة منعدم.

) الدعم للرئيسة وهليئة الرئاسة يف ممارسة ٣-لرتبة فوحاليًا يقدِّم مساعد خاص للرئيسـة (من ا-١٤٣
ا الفرعية. ويقدم  ما، مع تركيز خاص على السياسات املتعلقة باإلدارة والتفاعل مع اجلمعية وهيئا مسؤوليا

) الدعم التقين واحملاسيب فيما خيص ميزانية هيئة الرئاسة واهليئة القضائية ٢-موظف إداري معاون (من الرتبة ف
هيزمها باملوظفني. ووفق البنية اجلديدة املقرتحة ملالك املوظفني ستنضوي هاتان الوظيفتان حتت إشراف وتنسيق وجت

).٤-(من الرتبة فاملساعد اخلاص للرئيسـ(ة)

رر)، -ع(من الرتبة خـ(ة)ويتألف باقي مالك العاملني يف هيئة الرئاسة من مساعد شخصي للرئيس-١٤٤
رأ) لرئيس املكتب، -عرأ) ومساعد إداري (من الرتبة خ-عالقضائية (من الرتبة خومنسِّق إداري لدى اهليئة

يقدِّمون دعماً إدارياً وإمدادياً واسع التنوع.
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ألف يورو١٧٥,٤بالعاملينالمتصلةغيرالموارد4545

اخلرباء تكاليُف التدريب وتكاليُف الضيافة و تكاليُف السفر و تكاليفُ املوارد غري املتصلة بالعاملني بُتَسد-١٤٥
على زيادات تعزى إىل األنشطة ٢٠١٨لعام هذه التكاليفد و االستشاريني. وتنطوي امليزانيات املقرتحة يف بن

اية عام  . ومن هذه األنشطة سفر ٢٠١٨وبداية عام ٢٠١٧املتوقعة املتصلة بانتخاب مسؤويل احملكمة يف 
حملكمة (والتكاليف ذات الصلة بسفرهم هذا) من أجل مراسم توليهم مهامهم القضاة احلديثي االنتخاب إىل ا

وأسبوعني لتوجيههم، وفعاليات مرتبطة بانتخاب رئيسـ(ة) جديد(ة) للمحكمة.

ألف يورو١٥٠,٤السفر

ألف يورو تـُْفَرد ١٨,٠ألف يورو زائدًا ٩٥,٧من ٢٠١٧تألَّف املبلغ املعتمد لسد تكاليف السفر لعام -١٤٦
٢٠١٨يف نيويورك. أما املقدار املطلوب لعام ٢٠١٧حصراً لسد تكاليف السفر املتصل بعقد دورة اجلمعية لعام 

]) فيساوي ٢٠١٧املبلغ املعتمد لعام املئة، [على يف٣٢,٣ألف يورو، أي ٣٦,٧(املنطوي على زيادة مقدارها 
القضاة احلديثي االنتخاب إىل احملكمة من ألف يورو ختصَّص لسد تكاليف سفر ٥٤,٧ألف يورو زائدًا ٩٥,٧

أجل مراسم توليهم مهامهم (والتكاليف ذات الصلة). وستغتنم احملكمة هذه الفرصة لتعريف القضاة إىل موظفي 
ا خالل دورة توجيه ملدة أسبوعني تلي املراسم املذكورة مباشرة. إن هذه  احملكمة وإطالعهم على مرافقها وإجراءا

سنوات إثر انتخاب قضاة احملكمة اجلدد؛ فاملرة القادمة اليت سُتَتَكبَّد فيها بَّد عادة مرة كل ثالثالتكاليف تـَُتكَ 
.٢٠٢١ستكون يف عام 

ألف يورو، الذي لن ُيستخدم لسد تكاليف أسفار القضاة احلديثي االنتخاب، ٩٥,٧املقدار البالغ أما-١٤٧
وسُتستخدم هذه امليزانية لسد والعاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر.يلزم لسد تكاليف مجيع األسفار الرمسية للقضاة ف

أو قضاة آخرين لتمثيل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية اهلامة، )اـ(هيـ(تـ)، وأسفار نائبالرئيسـ(ة)تكاليف أسفار 
وض يستلزمهاد عدالةن يف الدوائر من أسفار حمدودو أعضاء هيئة الرئاسة أو العاملما يقوم به ولسد تكاليف 

مع العلم بأنه -تقدمي إسهامات ختصصية يف فعاليات خارجيةتلزم لالرئاسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو هيئة 
تكاليف ذات الصلةاجلهات املنظِّمة لألحداث دَّ سُ إال إذا مل تَ ةأية حاليفلن تـَُتحمَّل تكاليف األسفار املعنية 

.هذه األسفار

ألف يورو١٤,٠الضيافة

املئة) بالقياس إىل املبلغ املناظر يف٤٠,٠آالف يورو (أي ٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٤٨
، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء ٢٠١٧الذي اعُتمد لعام 

. ويُرجَّح أن يشهد عدد الزيارات املعنية زيادة مؤقتة بسبب ايهـ(تـ)نائبأوللرئيسـ(ة)وغريهم من كبار ممثلي الدول 
انتخاب رئيسـ(ة) جديد(ة) للمحكمة. ومثة تكاليف مؤقتة أخرى مرتبطة مبراسم تقلد رئيس قلم احملكمة اجلديد 

القضائية يف والقضاة احلديثي االنتخاب ملهام مناصبهم. كما سُتستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئة
فعاليات للمحكمة ميوِّهلا معًا مجيع األجهزة، من قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات 

غري احلكومية، ومراسم الرتحيب والتوقيع.
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آالف يورو٦,٠التدريب46

حتتاج إىل هيئة الرئاسة وتظل. ٢٠١٧بالقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام املبلغ املطلوبتغريُّ يفال -١٤٩
متصل حمدَّد الطابع تدريبٌ أمهه ، ٢٠١٨خالل عام ص للعاملني فيهاتدريب متخصِّ ميزانية صغرية املقدار لتوفري

خمصَّص صغري املقدار لتحسني إىل ، و واملهام يف جمال العالقات اخلارجية وتدريٌب على اإلدارةالقانونية بالوظائف
.لعملاملهارات يف جمال لغات ا

آالف يورو٥,٠اخلرباء االستشاريون

يف املئة) بالقياس إىل نظريه املعتمد ٤٠٠,٠آالف يورو (٤,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٥٠
حّد من قدرة هيئة الرئاسة على احلصول ٢٠١٧. إن املبلغ املخفَّض كبَري التخفيض الذي اعُتمد لعام ٢٠١٧لعام 

خدمات اخلرباء االستشاريني بشأن مسائل متصلة بوظائفها األساسية. ففيما سلف كان يستعان على ما يلزم من 
االت اليت تفتقر فيها احملكمة خلربة سْ خبدمات اخلرباء االستشاريني لكي يُ  دوا املشورة بشأن مسائل ختصصية يف ا

احملكمة. ويف املستقبل قد ُحيتاج إىل قدر معيَّنة، مبا يف ذلك إدارة شؤون أموال معاشات القضاة وتدبر املخاطر يف
حمدود من خدمات اخلرباء االستشاريني يف جماالت أخرى للتكفل بنجاح اهليئة الرئاسية يف االضطالع بوظائفها 
األساسية. ولذا يُعترب من األمهية مبكان أن يكون هليئة الرئاسة ميزانية متواضعة لكنها تتيح هلا االستعانة عند 

اخلربة اخلارجية الالزمة.احلاجة ب
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ١١٠٠البرنامج:٩الجدول4747

١١٠٠
هيئة الرئاسة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٢٨,٠--٢٨,٠---القضاة

٧٢١,٧١٣٥,٤١٨,٨٨٥٧,١املوظفون من الفئة الفنية
٢٩٢,٠٠,٣٠,١٢٩٢,٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩٨٥,٦١-٩٨٥,٦ا ٠١٣,٨١٣٥,٦١٣,٤١ ١٤٩,٤

-)١٠٠,٠()١٢٢,٨(١٢٥,٤١٢٢,٨-١٢٥,٤املساعدة املؤقتة العامة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني -)١٠٠,٠()١٢٢,٨(١٢٥,٤١٢٢,٨-١٢٥,٤ا

٨٢,٧١١٣,٧٣٦,٧٣٢,٣١٥٠,٤-٨٢,٧السفر
٩,٧١٠,٠٤,٠٤٠,٠١٤,٠-٩,٧الضيافة

----٠,١-٠,١اخلدمات التعاقدية

٦,٠--١,٤٦,٠-١,٤التدريب
١,٠٤,٠٤٠٠,٠٥,٠---اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٩٣,٩١٣٠,٧٤٤,٧٣٤,٢١٧٥,٤-٩٣,٩بالعاملني

١المجموع ١-٢٠٤,٩ ٢٠٤,٩١ ٢٩٥,٣٥٧,٥٤,٤١ ٣٥٢,٨

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ١١٠٠البرنامج:١٠الجدول

١١٠٠
هيئة الرئاسة

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٦١٣٤١٠-١١٢٢----٢٠١٧املقرة لعام 

١---١--١------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

-------)١(١-----املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٧١٣٤١١-١٢٢٢----٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام   كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------٢٠١٧املقرة لعام 
١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------املستمرة
--------------اجلديدة

)١,٠٠(---)١,٠٠(--)١,٠٠(------احملوَّلة
--------------٢٠١٨المقترحة لعام 
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: الدوائر١٢٠٠البرنامج-48٢

المقدِّمة

عني على موزَّ قاضياً، ١٨) من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من ١(٣٦(ب) و٣٤عمًال باملادتني -١٥١
الرئاسة يف تبّت هيئةالقضاةوبالتشاور مع ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. 

م  الدوائر االبتدائية. و والقضايا إىل الدوائر التمهيدية د احلاالتِ نِ وُتسْ ، )١١(ةلشعب القضائييف اللعملانتدا
وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني 

ج مرن يف األخريني توزيع عبء العمل بني القضاة إلتاحة استعمال . ويُعتمد ضمن نطاق نظام روما األساسي 
املوارد على النحو األكثر فعالية. وحبسب عبء العمل ضمن الشعب املختصة ميكن أن يُنَتَدب قضاة الدرجة 
التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق باملرحلة االبتدائية أو مبرحلة جرب األضرار، وأن يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية 

دة الطابع، عندما يستلزم ذلك تنازُع املصاحل أو مالبساٌت جة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف حمدَّ وقضاة الدر 
أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف استبداًال مؤقتاً.

إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، كما يقضي به نظام روما األساسي، -١٥٢
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام حلقوق املتهم واملراعاة التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـيف

ين عليهم والشهود" وتواصل اهليئة القضائية، بقيادة هيئة الرئاسة، العمل على إدخال .)١٢(الواجبة حلماية ا
جناعة مع احلفاظ يف الوقت نفسه على طابعها العادل تعديالت وحتسينات على املمارسة جلعل اإلجراءات أكثر 

والشفاف.

أهداف الدوائر
ت االبتدائية وإجراءات االستئنافالسهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءا)١(

نشدان تقليص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع فيها املواظبة على )٢(
مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات من قبيلعلى مدى السنوات األخرية، 

ا، مث على  القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلسا
بوسائل منها إصدار توجيهات عملية ضمن الكتيبات إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف؛ 

املتعلقة باملمارسة

القضائيةالسريوراتؤّشرات األداء اليت ُوضعت فيما خيص مواصلة العمل بالتوافق مع م)٣(

م ونظام )٤( ين عليهم لطلبا متثيلهم بالتشاور مع قلم احملكمةمواصلة مراجعة نظام تقدمي ا

التكفل بفعالية إدارة املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني)٥(

داء الشامل بنطاقه ام اجلديد لتقييم األاملضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظ)٦(
احملكمة مجعاء

مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤القاعدة )١١(
) من النظام األساسي.٢(٦٤املادة )١٢(
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ألف يورو٠٧٤,٠٦تكاليف القضاة4949

قاضيًا يعملون بدوام كامل. وسبق أن ١٨الربناجمية املقرتحة لدفع أجور ٢٠١٨يُهيَّأ يف ميزانية عام -١٥٣
زيادة يف رواتب القضاة لكي تتواءم مع رواتب قضاة حمكمة )١٣(الربناجمية املقرتحة٢٠١٧طُلبت يف ميزانية عام 

ICC-ASP/3/Res.3العدل الدولية وغريها من احملاكم واهليئات القضائية الدولية، استنادًا إىل القرار 
)١٤( .

وُعرضت تفاصيل األسباب الكامنة وراء طلب تلك الزيادة يف النص السردي لوثيقة امليزانية اآلنفة الذكر (انظر 
ا اخلامسة عشرة، اختذت قراراً طُلب فيه ا ملرفق السادس (و)). وبعد أن نظرت اجلمعية يف هذه املسألة خالل دور

ا  إىل املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة [...] وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
يسِّر املعين بامليزانية سريورة التيسري بشأن هذه املسألة؛ . وقد قرر املكتب الحقًا أن يقود امل)١٥(السادسة عشرة"

ا السادسة عشرة. ولـّما كانت نتيجة عملية  وتستمر هذه السريورة بغية نظر اجلمعية يف هذه املسألة خالل دور
اة ينطوي الربناجمية املقرتحة فإن املبلغ املطلوب لسد أجور القض٢٠١٨التيسري لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام 

ألف يورو. لقد أُدرج هذا املقدار لضمان تضمُّن ٥٨٠,٩البالغة ٢٠١٧على نفس الزيادة اليت اقُرتحت لعام 
اية املطاف ٢٠١٨ميزانية عام  خمصَّصاً لسد الزيادة يف رواتب القضاة إذا حدث أن أفضت املشاورات اجلارية يف 
ا.إىل وجوب زياد

فرتة والية ستة من قضاة احملكمة. وسُتمدَّد فرتة والية اثنني من ٢٠١٨آذار/مارس ١٠وستنتهي يف -١٥٤
) من نظام روما األساسي، من ٣(٣٩) و١٠(٣٦قضاة الدرجة االبتدائية إىل ما بعد ذلك التاريخ عمًال باملادتني 

، اليت بدأت بالفعل أمام الدوائر املكلَّفة ْندااْنتاغَ وقضية اْغبـَْغبو واْبليه غوديه أجل إجناز احملاكمات يف قضية 
بالدعاوى املعنية. وبالنظر إىل عبء العمل القضائي اإلمجايل املرتقب، يُتوقع أن يتسىن تعويض التكاليف املرتبطة 

.٢٠١٧ذا التمديد عن طريق إرجاء بدء خدمة بعض القضاة الذين سُينتخبون يف كانون األول/ديسمرب 

م القضاة اجلدد (ومغادرة القضاة السابقني املرتبطة به) ختصيص اعتمادات لسد تكاليف وسيستلزم قدو -١٥٥
ِمَنح التعيني، وتكاليف السفر ونقل األمتعة الشخصية. وال تُتكبَّد هذه التكاليف عادة إال مرة كل ثالث سنوات 

وترد يف املرفق السادس (هـ) . ٢٠٢١إثر انتخاب قضاة للمحكمة جدد؛ فاملرة القادمة لتكبُّدها ستكون يف عام 
التفاصيل املتعلقة بأجور القضاة وأبداهلم.

نشطة القضائية املتوقعةاأل

مماثًال لنظريه يف عام ٢٠١٨سيبقى مقدار عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر يف عام -١٥٦
أمرًا بالقبض على ١٤حالة. ويضاف إىل ذلك أن مثة ١٢. فالشعبة التمهيدية تنظر حاليًا يف ٢٠١٧

تشرين ٢٤-١٦الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )١٣(
لد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب  .١٦٨حىت ١٦٣ا

أيلول/سبتمرب ١٠-٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي، )١٤(
٢٠٠٤)ICC-ASP/3/25 اجلزء الثالث، القرار ،(ICC-ASP/3/Res.3.(التنقيحات) املرفق، القسم الثالث عشر ،

تشرين ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )١٥(
لَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب  (رواتب القضاة يف احملكمة ، القسم سنيICC-ASP/15/Res.1)، ا

.اجلنائية الدولية)
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فسيستمر العمل على هذه احلاالت والقضايا. ويف الشعبة االبتدائية ستظل شخصًا لـّما تنفذ حىت تارخيه. 50١٣

يف جوهر ثالث قضايا يف مرحلة جلسات احملاكمة (وميكن أن تبلغ إحداها مرحلة التداول إلصدار احلكم
يف قضيتني على األقل. وسيستمر عمل دائرة االستئناف على )، ويُتوقع أن تتواصل إجراءات جرب األضرار الدعوى

دعاوى االستئناف العالقة اليت رُفعت طعنًا يف أحكام صادرة يف درجة القضاء االبتدائي يف قضيتني، بينما يُتوقع 
دعاوى استئناف احلكم الصادر يف الدرجة االبتدائية يف قضية ٢٠١٨إىل شعبة االستئناف يف عام تصلأن 

دعاوى عالقة رُفعت استئنافاً لألمر جبرب األضرار يف قضية ٢٠١٨. ويُتوقع أن تستمر أيضاً لفرتٍة ما من عام أخرى
، كما ميكن أن تودع مذكرات استئناف ألوامر أخرى قاضية جبرب األضرار يف عدد من القضايا يصل حىت كاتـَْنغا

استئناف متهيدي متأتية عن احملاكمات الثالث ثالث. وستكون هناك أيضًا طيلَة العام أعمال متصلة بدعاوى 
اجلارية. ولئن كان من املتعذر التنبؤ على وجه الدقة مبقدار عبء العمل املتصل بدعاوى االستئناف هذه فإن من 

املتوقع أن يكون مقارباً لنظريه يف السنوات األخرية.

جراءات باإلنصاف والشفافية والنجاعةإلاّتسام ا
والشفافية يظالن ميثالن دعامتني مركزيتني لتنفيذ اإلجراءات فإن اهليئة القضائية تواصل لئن كان اإلنصاف -١٥٧

العمل على حتسني ممارستها من أجل زيادة النجاعة. ويعمل القضاة لتنفيذ املمارسات الفضلى اليت ُوضعت من 
ر". إن اتّباع هذه املمارسات آتى خالل التعاون يف املعتَكفات القضائية واليت ُجسِّدت يف "كتيِّب ممارسات الدوائ

بالفعل حتسينات ملموسة يف األعمال اليومية للشعب الثالث مجيعها. وَمتَثَّل جانبان للتحسني امللحوظ يف 
التقليص الكبري ملتوسط الزمن الفاصل بني موعد عقد جلسة اعتماد التهم وموعد بدء احملاكمة، وتقليص مقدار 

كل من الشهود وهو ماثل أمام احملكمة.الزمن الذي يستلزمه استجواب  

قاعدة بيانات السوابق القضائية
سقة إنشاء قاعدة بيانات موحَّدة ومتل مشروع قاعدة بيانات السوابق القضائية مبادرة أساسية رامية إىل ميثِّ -١٥٨

وابق ميكن التقصي فيها تضم السوابق القضائية للمحكمة. وستتضمن الصيغة الناجزة من قاعدة بيانات الس
ل به التقصي. وإضافًة إىل وسيلة القضائية فهرسًا جبميع القرارات القضائية الصادرة عن احملكمة يف شكل يسهُ 

التقصي انطالقًا من شطر نصي كامل يف قاعدة بيانات السوابق القضائية، ستُـَعّد مقتطفات من االستنتاجات 
ا عناصر ميكن التقصي استناداً القانونية الرئيسية الواردة يف القرارات وُتصنَّف عن طر  يق فواتح خصوصية، تُقرن 

إليها تتمثل يف كلماٍت رئيسية ومجٍل وغِري ذلك من البيانات الشرحية. وستشتمل قاعدة بيانات السوابق القضائية 
أيضاً على تتبُّع تطور السوابق القضائية للمحكمة والرتابط بني القرارات القضائية.

فليس لدى احملكمة حاليًا قاعدة بيانات ٢٠٠٤يف عام قد بدأ مة القضائي نشاط احملككان ولئن  -١٥٩
للسوابق القضائية تتسم بالشمول وميكن التقصي فيها. وحىت تارخيه اعتمد كل جهاز من أجهزة احملكمة على 

م )) ونظTRIM/RM8"نظام اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق" (اإلصدار الثامن من نظام تنظيم الوثائق (
خمصوصة غري موحَّدة لوضع قوائم باملستجدات يف جمال السوابق القضائية للمحكمة. فوسيلة التقصي املتقدم 
املتمثِّلة يف الصيغة الناجزة من قاعدة بيانات السوابق القضائية ستتيح التقصي يف السوابق القضائية وحتليلها على 

ارات واألحكام ويزيد من اتساق السوابق القضائية حنو أجنع، ما سيبسِّط بدوره سريورة إعداد نصوص القر 
للمحكمة.
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االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة

الشعبة التمهيدية
كلَّ مجيَع الطلبات املتعلقة مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق و تتناول الشعبة التمهيدية -١٦٠

ي يُنتقل يف القضية املعنية بناًء عليه إىل ذال-إن ُوجدت -مرحلة اإلجراءات القضائية األوىل، حىت اعتماد التهم 
.حماكمة الشخص املتهم (األشخاص املتهمني)

وبالنظر إىل عبء العمل احلايل يف بني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. يبلغ عدد القضاة املنتدَ و -١٦١
االبتدائية يف الوقت نفسه ومنخرطون باهَظ االخنراط يف ملَحقون مؤقتًا بالشعبة احملكمة فإن مجيع هؤالء القضاة 

م يف ذلك شأن قضاة الدرجة  جلسات احملاكمة ويف شؤون جرب األضرار. كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأ
االبتدائية، يُلَحقون مؤقتًا بشعبة االستئناف للعمل ضمن اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي. 

ج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق بالتجهيز باملوظفني فإن عددًا من املوظفني القانونيني ووفق 
املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيضًا يف الوقت نفسه لالهتمام بقضايا يف الشعبتني األخريني والدوائر 

ت املنبثقة عن عبء العمل احلايل على حنٍو مرٍض.األخرى. وحىت تارخيه أتاح هذا النهج سد االحتياجا

،هي احلالة يف أوغندا واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةلةحا١٢حاليًا يف الدوائر التمهيديةتنظر و -١٦٢
احلالة و ،واحلالة يف ليبيا،واحلالة يف كينيا،يف مجهورية أفريقيا الوسطىاألوىل واحلالة ،واحلالة يف السودان (دارفور)

، وحاالت السفن املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اليونانية ومملكة  واحلالة يف مايل،يف كوت ديفوار
. ويُتوقع أن ُيستمر على ، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف غابونيف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة كمبوديا، 

مايل واحلالة يف احلالة يف السودان (دارفور) واحلالة يف ليبيا وال سيما احلاالت، هذهيف كبرياالضطالع بنشاط  
.واحلالة يف جورجيايف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة 

إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذَّر التنبؤ بطلبات إصدار أوامر بالقبض على -١٦٣
األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص عمليات التدارس املشتبه فيهم، وحباالت املثول 

األويل اليت جيريها مكتب املّدعي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر 
الطلبات إىل مزيداً من٢٠١٨إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات يف عام ٢٠١٧التمهيدية يف عام 

عشر الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن الثالثةمن األشخاص كالً هذه الدوائر. مث إن  
يف قضية ةاألخري السنواتإىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث مرتني يف قدَّمأن يُقبض عليه وأن ي

وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة .)Ongwen(أُنغوينقضية و )Ntaganda(دانْ اْنتاغَ 
ا فيما خيص عام  .٢٠١٨السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضا

الشعبة االبتدائية
ا يف إطار واليتها مهمة إجراء احملاكمات بعد ةاملنوط، االبتدائيةمن الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية -١٦٤

من نظام ٦٤ملادة اوتقضيللتهم. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية هيدتمالاعتماد الدوائر
وبإجرائها بكل احرتام حلقوق بعدالة احملاكمة وسرعتهاالدوائر عند إجرائها احملاكماتتكفلتبأنروما األساسي

ين عليهم والشهود .املتهم وبإيالء االعتبار الواجب حلماية ا
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. منتَدبني بتشكيالت شىت للعمل يف ست دوائر ابتدائيةقضاة، سبعةتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من و -52١٦٥

االبتدائية للفرتات اليت تُتناول فيها ومثة ستة قضاة آخرون منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية ُأحلقوا مؤقتاً بالشعبة
ا. إحلاقًا مؤقتًا بشعبة االبتدائيةقضاة من قضاة الدرجةيُلحقكماقضايا معيَّنة كان قد ُأسند إليهم االهتمام 

.االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي
تم الشعبة االبتدائية حاليًا بإجراءات نشطة أمام ست دوائر، وهي اإلجراءات االبتدائية يف قضية -١٦٦ و

)، Ongwen(أُْنغوين ) وقضية Blé Goudé(واْبليه غوديه)Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda(اْنتاَغْندا 
) وقضية Bemba(مبباوقضية)Katanga) وقضية كاتـَْنغا (Ntaganda(لوبـَْنغاوإجراءات جرب األضرار يف قضية 

.املهدي

أُْنغوين،وقضية اْغبَـْغبو واْبليه غوديه قضية و اْنتاغْندااحملاكمات يف قضية ٢٠١٨ويـَُتوقع أن ُتواَصل يف عام -١٦٧
. وستظل هذه اْنتاغْنداقضية من النظام األساسي يف ٧٤كم مبوجب املادة احل٢٠١٨يف عام وأن يصدر 

احملاكمات تؤيت عبء عمل كبرياً، بالنظر إىل مقدار األدلة املتوقع أن تقدم فيها وإىل مدى التعقيد الذي تتسم به 
املعنية على العموم.القضايا 

أمر يف إطار اإلجراءات املتعلقة جبرب األضرار يف ٢٠١٧لقد صدر يف النصف األول من عام -١٦٨
) Lubanga(لوبـَْنغاأقرت الدائرة االبتدائية الثانية باألغلبية يف قضية ٢٠١٧نيسان/أبريل ٦. ويف كاتـَْنغاقضية

قراران بشأن جرب األضرار يف ٢٠١٧املرحلة األوىل من خطة جرب األضرار اجلماعي. ويُتوقع أن يصدر يف عام 
إجراءات جرب األضرار، مبا٢٠١٨يُتوقع أن تتواصل لفرتٍة من عام كما ). Bemba(مبباويف قضية املهديقضية 

واإلشراف على هذه املرحلة، وذلك يف اضية به القبعد صدور األوامر جرب األضرار فيها متابعة مرحلة تنفيذ 
احلاالت اليت بلغت مرحلة جرب األضرار.

شعبة االستئناف
احملكمة. وتتمثل املهمة )ةـ(رئيس)يهيةقاضقاض هو (تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم -١٦٩

الرئيسية اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 
اية احملاكمة، القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، وما ميكن أن يُ  تخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف 

يف سياقتخذ قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ بعض ف التمهيدي لويف دعاوى االستئنا
بكثري من عبء العمل الذي تنطوي عليه رباإلجراءات. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أك

يف ذلك األدلة املقبولة، كما دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا 
دة ميكن أن تثري بعض دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقَّ هقد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. ويف الوقت نفس

كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل .)١٦(وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء
العقوبة.أخرى، مثل طلبات تقليص 

، احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية اهللا السنوسيقضية املّدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبدانظر على سبيل املثال )١٦(
، الوثيقة ٢٠١٤أيار/مايو ٢١بعنوان "قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف"، ٢٠١٣أيار/مايو ٣١األوىل الصادر يف 

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB.
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على األقل، النظر يف دعاوى استئناف لقرارات ٢٠١٨ويُتوقع أن تواصل دائرة االستئناف، يف مطلع عام -١٧٠
. إن ملف هذه القضية الذي يشمل )Bemba(مببا اإلدانة واحلكم بالعقوبة الصادرة عن الدائرة االبتدائية يف قضية 

تدائية، واألدلة املستند إليها يف قرار اإلدانة، من الضخامة مثاين سنوات من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االب
مبكان. وبالنظر إىل هذا التعقيد فإن من املنتَظر أن يكون عبء العمل الناجم عن دعاوى االستئناف املعنية كبرياً.

على األقل، النظر يف دعاوى استئناف ٢٠١٨كما يُتوقع أن تواصل دائرة االستئناف، يف مطلع عام -١٧١
(جرائم خملِّة بإقامة العدل). ٧٠املّدعى فيها مبوجب املادةمبباارات اإلدانة واحلكم بالعقوبة يف قضية لقر 
٢٠١٨دعاوى االستئناف املعنية مستفيضة ألسباٍب يتصدَّرها عدد املدانني (مخسة). ويُتوقع أن يصدر يف عام إن

دائرة االستئناف عندئذ يف دعاوى استئناف احلكم املعين.، ويُرجَّح أن تنظر اْنتاَغْندااحلكم االبتدائي يف قضية 

دعاوى استئناف لألمر جبرب األضرار يف ٢٠١٨مث إن دائرة االستئناف تتوقع أن تظل تـُْرَفع إليها يف عام -١٧٢
؛ ومن شأن مبباقراران بشأن جرب األضرار يف قضية املهدي وقضية ٢٠١٧ويُتوقع أن يصدر يف عام كاتـَْنغا.قضية 
وقد تنظر دائرة .٢٠١٨ة التداول فيما قد يُرفع من دعاوى استئناف هلذين القرارين أن متتد لفرتٍة ما من عام مرحل

.لوبـَْنغااالستئناف أيضاً يف دعاوى استئناف للقرار املتعلق جبرب األضرار الصادر يف قضية

اوى االستئناف التمهيدي ويُفرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن شىت دعاوى االستئناف النهائي ودع-١٧٣
.)١٧(على األقل، وأن يتعنيَّ تنفيذ اإلجراءات تزامنياً ٢٠١٧مضاهياً يف الكرب لنظريه يف عام ٢٠١٨يف عام 

ألف يورو٥٥٤,٦١١موارد الميزانية

يف املئة).٦,٦ألف يورو (٧١٤,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٧٤

ألف يورو٤٦٣,٦٥)للشعب الثالثالمجموع(الموارد من الموظفين

تواصل اهليئة القضائية جهودها الرامية إىل زيادة جناعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، وذلك جزئيًا من -١٧٥
لية يف بنية مالك موظفيها. فاملوظفون املعنيون بالدعم القانوين يُنتَدبون للعمل على شتغاخالل توخي املرونة اال

أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل فريق وكل دائرة وكل شعبة، وحبسب اخلربة 
ًا من فعالية اهليئة القضائية الالزمة. ويتيح هذا النهج حتسني االستجابية إزاء تغري االحتياجات وأعباء العمل، زائد
وذلك باالستعانة االشتغاليةبصورة عامة. وجتري بقدر املستطاع معاجلة حاالت نقص املوظفني املعنيني باملهام 

باملوارد املتاحة من خالل توزيعها على حنو مرن بني الشعب وانتداب املوظفني املعنيني لالهتمام تزامنياً بالقضايا أو 
لة اإلجراءات التمهيدية أو اإلجراءات االبتدائية أو إجراءات االستئناف.الطلبات يف مرح

وسيواَصل على مر الزمن اتّباع هذه السياسة بغية تبسيط سريورات العمل وزيادة املكاسب املتأتية عن -١٧٦
وعن زيادة النجاعة جبعل املوظفني يتناولون طائفة متنوعة من الشؤون والنهوج الفنية. أما أدوار املوظفني التآزر

ودرجة اخنراطهم فتختلف وفقًا للمتطلبات احملدَّدة الطابع للقضايا املعنية (حبسب املرحلة اليت تكون القضية قد 
بلغتها) والدوائر، وتبعاً خلربة املوظفني.

.متهيديمثاين دعاوى استئنافعام زهاءَ كلُّ يشهدتوقع أن يُ )١٧(
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ويُتوقع أن يظل النهج املرن املتَّبع حاليًا يف تولية املهام للموظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة واملوظفني -54١٧٧

الذين يشغلون وظائف مساعدة مؤقتة يفضي إىل املزيد من التالقي بني املتطلبات االشتغالية القضائية وجمموعة 
ال يطرأ أي تغري على املتطلبات من املوارد من املوظفني من املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر. وبناء على ذلك 

قائم على املستوى احلايل تقدير املتطلبات املعنية. بيد أنه ُيشدَّد على أن ٢٠١٨أجل الدوائر فيما خيص عام 
س. للتجهيز باملوظفني، الذين يتألف مالكهم احلايل من موظفني عاملني بصفة كاملة، جيِّدي التدريب، وذوي مرا

، وسيحول دون سرعة اشتغايلفأي تقليص هلذا املالك سيسبب انقطاعًا يف مسارات العمل وحاالت تأخري 
املهام.إجناز

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة، وال ١٢وظيفة ثابتة و٤٠إن مالك موظفي الدوائر يتألف من -١٧٨
وتُعرض املوارد من املوظفني بصورة مشرتكة جلميع .٢٠١٧يطرأ عليه أي تغري بالقياس إىل ما كان عليه يف عام 

الشعب الثالث، استناداً إىل مبدأ توخي املرونة يف تولية املهام للموظفني. 

ألف يورو١٧٧,٢٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

بالنظر إىل مدى التعقيد الذي يظل عبء عمل املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة يتزايد، وال سّيما-١٧٩
يعرتي القضايا الثالث اليت يستمر النظر فيها يف املرحلة االبتدائية والقضايا اليت بلغت مرحلة جرب األضرار. فسيلزم 
املزيد من الدعم املستفيض إلجراء األنشطة على املستوى التمهيدي وللعمل فيما خيص العديد من دعاوى 

ناف األوامر جبرب األضرار واالستئناف النهائي.االستئناف التمهيدي واستئ

) املسؤولية عن ٥-وظيفة ثابتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. ويتوىل رئيس الدوائر (من الرتبة ف٤٠ومثة -١٨٠
التخطيط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر. إنه يشرف على التنسيق والتواصل بني الشعب ويقودمها، 

القضاة ويؤدي مهام القيادة اإلدارية العامة للموظفني القانونيني العاملني يف الدوائر. ويساعده ويقدم الدعم إىل 
م األساسية ٤-) ومستشاران قانونيان (من الرتبة ف٥-مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف ) يُعِملون خرب

ة التمهيدية والشعبة االبتدائية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد ويسدون اإلرشاد ملوظفي الشعب
) يسدون املشورة القانونية ٣-موظفاً قانونياً (من الرتبة ف١٨وشعبة االستئناف. كما يضم مالك موظفي الدوائر 
)، يساعدون يف حتليل ٢-موظفًا قانونيًا (من الرتبة ف١١الرفيعة إىل القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم؛ و

القرارات واألحكام ويف تقدمي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة جلسات احملكمة؛ الدفوع ويف إعداد نصوص
رأ)، يقدمون دعماً إدارياً وإمدادياً واسع التنوع إىل القضاة واملوظفني.-عمساعدين إداريني (من الرتبة خ٨و

ألف يورو٢٨٦,٤١املساعدة املؤقتة العامة

سيظل عمل الشعب يعتمد اعتمادًا حامسًا على توفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني -١٨١
م يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة املؤقتة العامة ٢-وف٣-ف املستعان 

ئف املساعدة املؤقتة العامة املعنية تُعترب اليت سبق إقرارها يُعترب أمرًا أساسيًا لنجاعة عمل الدوائر. إن كل وظا
ا مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها على أساس االحتياجات.  وظائف لسنوات متعددة، ألنه يستعان 
ويعاد النظر يف هذا املتطلب كل عام. وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة العامة بنفس املقدار الذي أُقرَّ يف 

الربناجمية، كما يلي:٢٠١٧عام ميزانية
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شهرًا (متطلب ٤٨ملدد جمموعهامتوَّل وظائفهم)٣-(من الرتبة فنيقانونينيموظفأربعة )أ(
من : على غرار السنوات السابقة ستستمر احلاجة إىل موظفني قانونيني مستمر)
داء مهمات معيَّنة أأكثر مترُّسًا لكي يتولوا تنسيق األفرقة واإلشراف عليها ويساعدوا يف ٣-الرتبة ف

يف إطار القضايا، من قبيل البحوث املتعمقة بشأن النصوص القانونية الواجبة التطبيق، والتحليل 
وتقدمي الدعم القانوين، وإعداد مشاريع القرارات املتعلقة بكل املسائل اليت قد تطرأ خالل اإلجراءات،

ضمن احملكمة؛

ملدد جمموعهامتوَّل وظائفهم)٢-(من الرتبة فمعاوننينيقانونينيموظفمثانية )ب(
: إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانوين الالزم لألنشطة القضائية شهرًا (متطلب مستمر)٩٦

ا الدوائر. فيلزم ما ُيطلب من وظائف املساعدة املؤقتة  لكي ٢-العامة من الرتبة فاليت تضطلع 
يقوم شاغلوها مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية البيان: حتليل وتلخيص مقادير كبرية من 
األدلة واإلفادات اليت يقدمها األطراف؛ حضور اجللسات وإعداد ملخَّصات عنها؛ االتصال حبسب 

ين عليهم جلرب أضرارهم؛ اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف اإلج راءات؛ حتليل طلبات ا
أداء أي مهام ذات صلة أخرى تلزم للتكفل حبسن سري عمل الشعب.

ألف يورو١٧,٠بالعاملينالمتصلةغيرالموارد

يف املبلغ املطلوب؛ وتلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني من أجل سد تكاليف الضيافة وتكاليف ال تغريُّ -١٨٢
ا اجلمعية، أُدرج املخصَّص لسد تكاليف سفر التدريب.  ووفق توصيات جلنة امليزانية واملالية، بصيغتها اليت أيد

.)١٨(القضاة يف ميزانية هيئة الرئاسة

.٢٠١٨يف عام للمواقعاتأي زيار بقيام القضاةويف الوقت احلاضر ال يُزَمع-١٨٣

ألف يورو١,٠الضيافة

لسد تكاليف يلزموهو املعتمدة، ٢٠١٧املطلوب بالقياس إىل نظريه يف ميزانية عام املبلغ ال تغريُّ يف-١٨٤
ا الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف  الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت يقوم 

.القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط القانونية الدولية

ألف يورو١٦,٠التدريب

حتسني القدرة على إىل التدريب الرامي لسد تكاليف بصورة رئيسية يلزم هو و ،ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب-١٨٥
إعداد النصوص والقدرات اللغوية بلغَيت العمل نظرًا إىل املتطلبات ذات الطابع اخلاص للعمل املتعلق بالقضايا 

بالنظر إىل موظفي الدوائر فيما يتعلق بالشؤون القانونية التخصصيةتدريب املضطَلع به يف الشعب الثالث مجيعاً، و 
األدلة ويف جماليف القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق االنسان، املستجدات

.البحث اجلنائي العلمي الرقمي)(مثل

كانون١٠- ٦، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )١٨(
لد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20(٢٠١٠ديسمرب/األول لد الثاين، اجلزء باء-)، ا .٨٣، الفقرة ١-دال- ثانيأ- ٢- هاء، وا
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ١٢٠٠البرنامج:١١الجدول56

١٢٠٠
الدوائر

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٦القضاة ٦-٨٤٦,٥ ٨٤٦,٥٥ ٣٤١,١٧٣٢,٩١٣,٧٦ ٠٧٤,٠

٣املوظفون من الفئة الفنية ٣)٠,٦()٢٢,٠(٦٤٤,٨ ٦٢٢,٨
٥٤٩,١٥,٣١,٠٥٥٤,٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٣-٣٥٠,٢ ٣٥٠,٢٤ ٤)٠,٤()١٦,٧(١٩٣,٩ ١٧٧,٢

٩٣٧,٧١-٩٣٧,٧العامةاملساعدة املؤقتة  ١)٠,٢()٢,٠(٢٨٨,٤ ٢٨٦,٤
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٩٣٧,٧١-٩٣٧,٧ا ١)٠,٢()٢,٠(٢٨٨,٤ ٢٨٦,٤
-------السفر

١,٠--٠,٩١,٠-٠,٩الضيافة
-------اخلدمات التعاقدية

١٦,٠--٨,٩١٦,٠-٨,٩التدريب
-------اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
١٧,٠--٩,٨١٧,٠-٩,٨بالعاملني

١١المجموع ١١-١٤٤,٢ ١٤٤,٢١٠ ٨٤٠,٤٧١٤,٢٦,٦١١ ٥٥٤,٦

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ١٢٠٠البرنامج:١٢الجدول

١٢٠٠
الدوائر

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٨٨٤٠-٣٢-٢٢١٨١٠----٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٨٨٤٠-٣٢-٢٢١٨١٠----٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١٢,٠٠---١٢,٠٠-٤,٠٠٨,٠٠------٢٠١٧املقرة لعام 
١٢,٠٠---١٢,٠٠-٤,٠٠٨,٠٠------املستمرة
--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١٢,٠٠---١٢,٠٠-٤,٠٠٨,٠٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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مكتب االتصال القائم في نيويورك–مكاتب االتصال:١٣٠٠البرنامج-٣

المقدِّمة

يف حتقيق أهداف احملكمة من خالل تعزيز ") االتصالمكتب("يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك -١٨٦
مكتب . ويثابر اجلهتنيوتيسري التعاون بنيوبراجمها وصناديقها ومكاتبها، التفاعل بني احملكمة وبني األمم املتحدة 

وحتسني املتحدة بغية استطالع سبل تعزيز تعاون املنظمتنيعلى التواصل مع األمانة العامة لألمم االتصال
وشىت األجهزة السياسية واملعنية باختاذ األمم املتحدةيتواصل مع الدول األعضاء يف ه. كما إنتساندها االشتغايل

ما الفرعية، وميثل احملكمة يفألمم املتحدة القرارات يف ا االجتماعات مبا فيها اجلمعية العامة وجملس األمن وهيئا
ذات الصلة اليت تعقدها هذه اهليئات؛ ويسعى إىل السهر على احرتام والية احملكمة وعملها يف مداوالت هذه 

ا. اهليئات وقرارا

ما له صلة باحملكمة من املستجدات يف األمم املتحدة ويقدم مكتب االتصال القائم يف نيويورك ويتابع-١٨٧
احملكمة يف أوساط األمم املتحدة يف نيويورك، لكي تظل الصادرة عنلتقاريروااملعلومات تقارير عنها، ويعمِّم

مكتب للمستجدات ذات الصلة اليت تشهدها احملكمة. ويقدم بةً مواكِ الوفود وغريها من اجلهات صاحبة الشأن 
مكتب اجلمعية عقد فيما بني دورات لها يف االجتماعات اليت تُ أيضًا دعمًا إمداديًا للمحكمة وميثِّ االتصال

.عقد يف نيويوركسائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت تُ اجتماعات و 

ولئن كانت هيئة الرئاسة تنهض بأود مكتب االتصال القائم يف نيويورك من الناحية اإلدارية فإنه خيدم -١٨٨
ا يف شىت األنشطة الواالشتغايل يف اإلمدادي اإلداري و مًا الدعم وميثل مجيع أجهزة احملكمة، مقدِّ  يت تضطلع 

.األمم املتحدة

مكتب االتصال القائم يف نيويوركأهداف
تيسري التعاون الفّعال بني احملكمة ومنظمة األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ومكاتبها؛ )١(

والعمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية 
ركنيويو وسائر أصحاب الشأن يف

ا الفرعيةاإلسهام يف زيادة فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية)٢( الدول األطراف وهيئا

وفريق نيويورك العاملتقدمي الدعم العملي واإلمدادي للجمعية ومكتبها)٣(

ألف يورو٤١٤,٢موارد الميزانية

املئة).يف٣,٥ألف يورو (١٣,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٨٩

ألف يورو٢٩٢,٠الموارد من الموظفين

يتألف مالك مكتب االتصال القائم يف نيويورك من وظيتني ثابتتني.-١٩٠
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ألف يورو٢٩٢,٠الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة58

)، الذي يهتم بكل ٥-يعمل يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك حاليًا رئيسه (موظف من الفئة ف-١٩١
ر أ) يقدم الدعم بشأن مجيع الشؤون -املكتب، ومساعد إداري (من الرتبة خ عهذا الذي يقوم به الفينالعمل 

ز رئيسه على أهم املهام: ، يركِّ االتصالمكتب ونظرًا إىل حمدودية مالك املوظفني العاملني يف . اإلدارية واإلمدادية
األكثر استعجاًال، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية طلبات التعاونفيما يتعلق بتابعة مع األمم املتحدة القيام بامل

والشبكات غري الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم املتحدة اليت 
وتعميم املعلومات الصادرة عن احملكمة على سائر أصحاب الشأن يف نيويورك، م احملكمة وإبالغ احملكمة عنها، 

وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة لألمم املتحدة.

ألف يورو١٢٢,٢نبالعامليالمتصلةغيرالموارد

تصلة املوارد غري املتلزم . و يف املئة)٨,٦يورو (آالف٩,٧امقدارهزيادةينطوي املبلغ املطلوب على -١٩٢
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، 

مكتب االتصال القائم يشغلها وتُعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع اإلجيار السنوي للمحاّل اليت. وتكاليف اللوازم واملواد
، وإىل ما سيلزم من أسفار إىل الهاي من أجل ٢٠١٧وفق عقد إجيار جديد بدأ العمل به يف عام ك يف نيويور 

دورة اجلمعية السابعة عشرة. 

آالف يورو٦,٨السفر

عشرة يف املئة) بسبب الدورة السابعة٦٦,٣ألف يورو (٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٩٣
الهاي. وسيكون هذا املبلغ كافياً لسد تكاليف رحلتني إىل مقر احملكمة يف الهاي سيلزم عقد يف للجمعية اليت ستُ 

تنظيمهما (للمشاركة يف املشاورات اليت ستجري يف مقر احملكمة ويف إطار اجلمعية).

ألف يورو١,٠الضيافة

ال تغري يف املبلغ املطلوب.-١٩٤

آالف يورو٥,٠اخلدمات التعاقدية

املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف املشورة القانونية املستمرة بشأن أمور منها اتفاق ال تغري يف -١٩٥
االستئجار.

آالف يورو١٠٤,٤النفقات التشغيلية العامة

يف املئة) وهو يلزم لسد تكاليف ٧,٢آالف يورو (٧,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -١٩٦
وتسيري شؤونه. وتُعزى هذه الزيادة إىل ارتفاع اإلجيار السنوي مكتب االتصال القائم يف نيويورك استئجار حمال 

حملاّل املكتب والتكاليف ذات الصلة عمالً باالتفاق اجلديد بشأن استئجار احملاّل املعنية.
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آالف يورو٥,٠اللوازم واملواد5959

.مكتبيةال تغري يف املبلغ املطلوب وهو يلزم لشراء لوازم -١٩٧

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ١٣٠٠البرنامج:١٣الجدول

١٣٠٠
مكتب االتصال القائم في نيويورك

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٢١١,١٠,٤٠,٢٢١١,٥املوظفون من الفئة الفنية

٧٦,٧٣,٨٥,٠٨٠,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٧٠,٦٢٨٧,٨٤,٢١,٥٢٩٢,٠-٢٧٠,٦ا

-------املساعدة املؤقتة العامة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني -------ا

٨,٢٤,١٢,٧٦٦,٣٦,٨-٨,٢السفر
١,٠--١,٠---الضيافة

٥,٠--٥,٠---اخلدمات التعاقدية
-------التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

٧٣,١٩٧,٤٧,٠٧,٢١٠٤,٤-٧٣,١النفقات التشغيلية العامة
٥,٠--١,٩٥,٠-١,٩اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٨٣,٢١١٢,٥٩,٧٨,٦١٢٢,٢-٨٣,٢بالعاملني
٣٥٣,٨٤٠٠,٣١٣,٩٣,٥٤١٤,٢-٣٥٣,٨المجموع

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ١٣٠٠البرنامج:١٤الجدول

١٣٠٠
فيالقائماالتصالمكتب
نيويورك

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٢-١----١----٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

١١٢-١----١----٢٠١٨المقترحة لعام 
وظائف املساعدة املؤقتة 
ا بدوام   العامة (معاِدال

كامل)
٢٠١٧املقرة لعام 

--------------املستمرة

--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

--------------٢٠١٨المقترحة لعام 
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: مكتب المّدعي العامالثانيالبرنامج الرئيسي-باء60

المقدِّمة

إىل ٢٠١٨املقرتحة لعام العاممكتب املّدعي ميزانية على غرار ميزانية العام املاضي، تستند-١٩٨
:مرتابَطْني منطلَقْني 

؛٢٠١٨-٢٠١٦خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة )أ(
تقييماً ٢٠١٨تقييم احتياجات املكتب الدقيقة التخطيط إىل املوارد فيما خيص عام )ب(

نظام طة به يف إطار واليته مبوجب و من أجل االضطالع على حنو سليم باملهام املنحقيقيًا وواقعياً 
روما األساسي.

ومؤشرات األداء ميزانيتهومبؤشراتاالسرتاتيجيةاحلالية خبطتهاملقرتحةاملكتبميزانيةيفمتاماً ُأخذلقد-١٩٩
مع مؤشرات أدائه األربعة عشر ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة املكتب االسرتاتيجيةخطةغاياتترابطأما. ذات الصلة

ذه اخلطة  اليت عرضها املكتب يف الدورة الرابعة عشرة جلمعية الدول األطراف فيبنيَّ يف املرفق الرابع 
.)١٩(("اجلمعية")

ويرد يف املرفق اخلامس (د) من وثيقة امليزانية احلالية ما يبنيِّ الرتابط بني أهداف خطة املكتب -٢٠٠
املكتب املقرتحة الواردة يف ميزانية ٢٠١٨وجمموعة األهداف ذات الصلة لعام ٢٠١٨-٢٠١٦االسرتاتيجية للفرتة 

ومؤشرات األداء األربعة عشر.

وتعكف احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") حاليًا على مراجعة شكل ومضمون اخلطة االسرتاتيجية -٢٠١
الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء. وريثما تُنجَّز هذه املراجعة ال يؤخذ يف خطة املكتب االسرتاتيجية إال بالغايات 

.٢٠١٥آب/أغسطس ٢١، ٢٠١٨-٢٠١٦مكتب املّدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية للفرتة ، ICC-ASP/14/22الوثيقة )١٩(



ICC-ASP/16/20

61 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
6161

ال القضائي وجمال املقاضاة؛ (ب)لثالث الرفيعة املستوى: (أ)االسرتاتيجية ا ال اإلداري؛ ما خيص ا ما خيص ا
ما خيص التعاون والدعم.(ج)

ميثل مكتب املّدعي العام القوة الدافعة لآللية القضائية للمحكمة. فنجاح املكتب فيما يقدمه من و -٢٠٢
ا على حتقيق العدالة فيما يتعلق بأخطر دعاوى هو السبيل إىل تعزيز مصداقية احملكمة وتقو  ية ثقة اجلمهور يف قدر

اجلرائم اليت يشهدها العامل. 

إن استثمار الدول األطراف يف احملكمة جيب بالطبع أن يؤيت نتائج إجيابية. وذلكم ما جيعل مكتب -٢٠٣
ري اجلودة وعلى أن تتوافق أعماله وفق أعلى معايأن جترياملّدعي العام منخرطًا اخنراطًا نشطًا يف السهر على 
يف الوقت نفسه باملراس املهين والشفافية والنجاعة متحليةً أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي 

والفعالية.

٢٠١٨-٢٠١٦املقرتحة من جناح خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة ٢٠١٨ويـُْنطََلق يف ميزانية عام -٢٠٤
نتائج ملموسة وإجيابية.ما آتى،ا حتقيق التحوُّل يف سياسة املقاضاة)جِّل (وخطته السابقة، اليت سُ 

أمام )٢٠(٢٠١٨-٢٠١٦وقد عرض مكتب املّدعي العام النتائج األولية لتنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة -٢٠٥
ا الثامنة والعشرين.  جلنة امليزانية واملالية يف دور

يسري مساره السليم، وميكن معاينة اجتاهه )٢١(٢٠١٨-٢٠١٦إن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية للفرتة -٢٠٦
، مبيَّنة يف التقرير الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية.واشتغاليةاإلجيايب فيما حيرزه املكتب من نتائج اسرتاتيجية 

اتيجية وتقاس هذه النتائج بصورة منتظمة على حمّك جمموعة من مؤشرات األداء ُقدِّمت يف اخلطة االسرت -٢٠٧
.٢٠١٧وعام ٢٠١٦مث ُهذِّبت يف عام 

املبيَّنة يف اخلطة، أحرز املكتب نتائج من أمهها ما يلي:)٢٢(وباإلشارة إىل الغايات االسرتاتيجية التسع-٢٠٨

. ولئن )٢٣(: لقد آتى عمل املكتب الناتج املمكن حتقيقه باملوارد املتاحة١الغاية االسرتاتيجية )أ(
ضيَّق الدعم املادي الذي قدمته الدول الفجوة بني مقدار املوارد املتاحة للمكتب واملتطلبات منه فإن  

.٢٠١٧آذار/مارس ١٤اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام، تنفيذ عنتقرير جلنة امليزانية واملالية،CBF/28/11لوثيقة ا)٢٠(
.٢٠١٥آب/أغسطس ٢١، ٢٠١٨-٢٠١٦املّدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية للفرتة مكتب ، ICC-ASP/14/22الوثيقة )٢١(
املعنية فيما يلي:تتمثل الغايات االسرتاتيجية)٢٢(

اجلودة؛ درجةوعايلومستقل،نزيه،حنوعلىاملقاضاة،وأنشطةالتحقيق،وعملياتاألويل،التدارسعمليات: إجراء١الغاية االسرتاتيجية 
واجلرائماجلنسيةباجلرائماملتعلقةسياساتهتنفيذوعلىاملكتبعملجماالتمجيعيفجنساينمبنظوراألخذعلى: االستمرار٢االسرتاتيجيةالغاية

التحقيقوعملياتاألويلالتدارسعملياتوجناعةِ جودةِ حتسنييف: املضي٣االسرتاتيجيةاألطفال؛ الغايةحبقاملرتكبةواجلرائماملنطََلقاجلنسانية
العلميةالبيئةمعالصلةذاتوشبكتهواملقاضاةالتحقيقعلىاملكتبقدراتتكييفيف: املضي٤االسرتاتيجيةاملقاضاة؛ الغايةوأنشطة

لهيتسّىن حبيثمنهاملتطلَّباتمعاسبيتنأساسياً قّداً املكتبقدِّ جعلإىل: التوصل٥االسرتاتيجيةالتطور؛ الغايةواملستمرةاملعقَّدةوالتكنولوجية
أجلمنالعامبالدعموالنهوضالتعاونتعزيزيف: اإلسهام٦االسرتاتيجيةوالنجاعة؛ الغايةوالفعاليةاجلودةمنالالزمباملستوىبوظائفهاالضطالع
اجلديدة؛ األمنيةالتحدياتمعباحلمايةاخلاصةاملكتباسرتاتيجيات: تكييف٧االسرتاتيجيةوأنشطته؛ الغايةمبهامهاملكتباضطالع

لوضعالشركاءمع: العمل٩االسرتاتيجيةللمساءلة؛ الغايةوخاضعةوناجعةوشفافةمهنيةإدارةاملكتببإدارة: التكفل٨االسرتاتيجيةالغاية
احملكمة.اتُعىناليتاجلرائمعلىالعقابمناإلفالتظاهرةمناحلديفاملضيبغيةواملقاضاةللتحقيقمنسَّقةاسرتاتيجية
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ما أحدث وضعًا صعبًا على املكتب. فينبغي ،كثرياً من عمليات التفتيش املمكن إجراؤها بقيت عالقة62

ن يؤخذ باحلسبان أنه، بعد إقرار امليزانية عند تقييم النتائج بالقياس إىل االفرتاضات الواردة يف امليزانية أ
اية األمر، قد تعدَّل درجات األولوية من جراء عدم كفاية صختصَّ وحبسب األموال اليت  يف 

االعتمادات وبالتايل قد ختتلف النتائج احملرزة عما ورد يف اخلطة األصلية؛
اجلرائم اجلنسية واجلرائم : جرى منذ اعتماد سياسة املكتب اخلاصة ب٢الغاية االسرتاتيجية )ب(

اجلنسانية املنطَلق إدماجها يف ممارسة املكتب على صعيد التدارس األويل وصعيد التحقيق وصعيد 
نساين يف مجيع اجلنظور املضعت خطط للمضي يف األخذ باملقاضاة، وُنظم التدريب ذو الصلة، ووُ 

رتكبة حبق األطفال تدشيناً ناجحاً يف تشرين جماالت عمل املكتب. وُدشِّنت السياسة املتعلقة باجلرائم امل
. وإضافة إىل ما يقع على عاتق املكتب حاليًا من عبء عمل يتمثل يف تناول ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

م ُوضعت خطط لتنفيذ السياسة ذات الصلة بصورة كاملة  اجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة 
ركيز املكتب االسرتاتيجي يف هذا الشأن وعنايته اخلاصة هذه اخلطط. وذلك يتسق مع تعمالوجيري إ

حبماية النساء واألطفال يف أوقات احلرب والنزاعات بالسهر على التحقيق الفعال يف اجلرائم الفظيعة 
اليت تستهدفهم واملقاضاة عليها؛

رزة للعيان يف : نُفذت مشاريع تتعلق باجلودة والنجاعة وآتت نتائج إجيابية با٣الغاية االسرتاتيجية )ج(
ا يف املكتب . وقد ُضمِّنت مقرتحات امليزانية املكاسب )٢٤(احملكمة، كما تبيِّنه مؤشرات األداء املعمول 

السياسات والعمليات واإلجراءات؛وتوحيدِ مراجعةِ املتأتية عن زيادة النجاعة نتيجةَ 
ألدلة العلمية واملدعومة : عزَّز املكتب قدرته على مجع وحتليل وعرض ا٤الغاية االسرتاتيجية )د(

بالتكنولوجيا وذلك بتوظيفه اخلرباء، واستثماره يف التكنولوجيا اجلديدة، وإقامته شراكات مع الوكاالت 
الدولية إلنفاذ القانون. وُحقِّق التكامل مع اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة باملعلومات والشاملة بنطاقها 

زة؛احملكمة مجعاء من خالل التشاور بني األجه
: مت إطالع سائر أجهزة احملكمة على التقرير املتعلق بالقّد األساسي ٥الغاية االسرتاتيجية )ه(

. واستنادًا إىل االفرتاضات البعيدة األمد فيما يتعلق بعبء )٢٥(إغنائهللمكتب وإشراكها يف املزيد من 
من أجل استيعاب األعمال املقبلة على املكتبالعمل يُقدَّم يف التقرير توقع للمتطلبات املتعلقة بقدِّ 

حنو مرن وناجع. وقد أتاح املشروع لألجهزة العمَل مبزيد من التعاون وإحاطَة كل منها إحاطة أعمق 
ا لفهم التفاعل بني األجهزة وتوقع خمتلف أنواع  بعمل سائرها. إن هذه األداة ميكن أن يستعان 

ىت مراحل اإلجراءات؛املتطلبات من املوارد ومواعيد لزومها يف ش
: مت على النحو املخطَّط له توسيع شبكة التعاون واالتصاالت بني ٦الغاية االسرتاتيجية )و(

أصحاب الشأن. وقد ُعزِّز اخنراط املكتب يف الشبكات الدولية وُوطِّدت العالقات مع الدول 
واملنظمات غري احلكومية وغريها من أصحاب الشأن اهلامني؛

ICC-ASP/16/2لوثيقة (ا٢٠١٦لعامبراجمهاتنفيذصعيدعلىوأدائهاة الدولياجلنائيةاحملكمةأنشطةترد تفاصيل ذلك يف التقرير عن)٢٣(

).٢٠١٧حزيران/يونيو ٦املؤرخة بـ
املتمثِّل يف "عدد التهم املعتمدة" مقابل قيمة املؤشر املتمثِّل يف " عدد التهم املوجَّهة".تالَحظ على سبيل املثال زيادة قيمة املؤشر )٢٤(
CBF/27/10 ،Final report of the Court on the Court-wide impact of the OTP Basic Size modelالوثيقة )٢٥(

.٢٠١٦آب/أغسطس ١٩العام على احملكمة مجعاء")، اخلتامي عن أثر منوذج القد األساسي ملكتب املّدعي احملكمة("تقرير



ICC-ASP/16/20

63 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
6363

: أجرى املكتب تقييمًا عامًا للمخاطر بالتعاون مع قلم احملكمة (األمر ٧جية الغاية االسرتاتي)ز(
الذي جيب أن ُيكرَّر كل عام) جتسَّدت نتيجته يف اسرتاتيجية وخطة عمل مشرتكتني. إن عمليات تقييم 

املخاطر على مستوى املكتب جتري مبساعدة من مكتب املراجعة الداخلية؛
املكتب بنظام ملؤشرات األداء خاص به كجهاز على وجه التحديد : أخذ ٨الغاية االسرتاتيجية )ح(

وأجرى متارين على تدبر املخاطر واستخالص العرب. وأنشئت "لوحة توجيه" لتهيئة حملة عملية سريعة 
عن أداء املكتب. وتتلقى اللجنة التنفيذية التابعة للمكتب كل ثالثة أشهر تقريرًا عن مؤشرات األداء 

ت الالزمة لتعزيز األداء. وقد ُكرِّس جهد طائل لتحسني سريورة إعداد امليزانية بالتنسيق فتقوم بالتعديال
مع األجهزة األخرى؛

تنفيذ مشروع جترييب مع الدول األطراف. كما يسَّر ٢٠١٦: بدأ يف عام ٩الغاية االسرتاتيجية )ط(
درة منهم، حبسب االقتضاء، املكتب املزيد من تبادل املعلومات مع الشركاء اخلارجيني وتبادهلا مببا

وشجع أطرافاً قضائية أخرى على إجراء عمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة جديدة.

إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل اليت ال مناص منها املدرجة يف افرتاضات -٢٠٩
على غرار سيواصل،كتببيد أن املعامًا آخر حافًال باملصاعب فيما خيص املوارد.٢٠١٨امليزانية جتعل من عام 

واملوارد االشتغاليةحتديد درجات األولوية بإقامة التوازن على أفضل وجه ممكن بني املتطلبات السنوات السابقة،
واحلال أن من املهم التذكري بأنه إذا مل تتناسب ميزانية املكتب مع احتياجاته املخطَّط .اليت تتيحها الدول األطراف

التخطيط، وقَت حيقِّق على حنو متزايد نتائج إجيابية بارزة على صعيد اضطالعه مبهمته على حنو ناجع هلا دقيقَ 
ا ستكبح هذا التقدم معرَّ خططه االسرتاتيجية وممارساته وسريوراته احملسَّ قوة معتمدًا على  ضة للخطر مسعة نة، فإ

املكتب واحملكمة مجعاء.

وتوزيعها على القضايا بصورة مرنة بغية تعظيم فعالية استخدامها مع وجيري ختصيص املوارد يف املكتب -٢١٠
السهر على إجناز األعمال اجلارية واستيعاب القضايا اجلديدة اليت تتطلب عناية املكتب.

، توّخى املكتب كل احلرص يف َرْوز وتقييم إمكان )٢٦(وتقيُّداً بالطلب الصريح الصادر عن الدول األطراف-٢١١
ايل، وذلك باستغالله املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي زيادة.تقليص األثر امل

فيما خيص فوبالنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل بالعاملني. -٢١٢
.)٢٧(االعتمادات املقّرة للمكتبيف املئة من ٩٠ميثِّل املبلغ املخصَّص لسد جمموع تكاليف املوظفني ٢٠١٧عام 

ال ويتوىل قلم احملكمة مبوجب واليته املعاملةَ -٢١٣ املركزية لوظيفة الشراء وتوفري اخلدمات املشرتكة حبسب ا
الذي ميكن فيه حتقيق أكرب قدر من الوفورات املتأتية عن حتسني الشروط التجارية أو الوفورات املتأتية عن توسيع 

إىل ذلك مت بالفعل، يف إطار عملية استبانة وجوه العمل القائم على التآزر بني األجهزة، نطاق األعمال. وإضافةً 
متييز الوفورات اليت ميكن للمحكمة أن جتنيها.

تشرين ٢٦- ١٨الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي، )٢٦(
لَّد األول)،ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الثاين/نوفمرب  .ICC-ASP/14/Res.1الثالث، القرار ءز اجل،ا

املوظفنياملخصَّصات لسد تكاليفجمموعويبلغ. يوروألف٩٧٤,٢٤٤ما جمموعه ٢٠١٧لعاماملعتمدةالعاماملّدعيمكتبميزانيةتبلغ)٢٧(
.الرتتيبعلىيورو،آالف٥٠٨,٥٤ويوروألف٤٦٥,٦٤٠بالعاملنياملتصلةغرياملخصَّصات لسد التكاليفوجمموع
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ولئن كانت فرص حتقيق وفورات كبرية وذات شأن فرصاً حمدودة، فإن مراجعة السريورات أتاحت للمكتب -64٢١٤

ا. وقد ُحدِّدت املكاسب املتأتية عن زيادة إعادة تصميم أنشطته واستنباط طرائق أكث ر جناعة لالضطالع 
النجاعة حتديدًا كميًا على شكل وقت عمل املوظفني الذي يتم حتريره. إن الوقت املتاح الناتج عن ذلك ُيسخَّر 

تزايدلسد عبء العمل اإلضايف. وهكذا ُيَسّد باملوارد املتاحة أكرب قسط ممكن من العمل اإلضايف املتأيت عن
األنشطة وتكثفها.

اويبلغ جمموع املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات -٢١٥ املقرتحة ٢٠١٨يف ميزانية عام املأخوذ 
يف املئة من هذا املبلغ يف حني متثل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ٢٩,٨ألف يورو. ومتثل الوفورات ٣٦٧,٧
.٢٠١٧املئة من االعتمادات املقرَّة مليزانية عام يف٠,٨٢اإلمجال ميثل هذا املبلغ املئة منه. وعلى وجه يف٧٠,٢

االت اليت ميكن فيها للمكتب أن يزيد جناعته مثَّلت لديه عملية مستمرة. -٢١٦ إن استبانة ا
دول األطراف.  جيري توثيق نتائج هذه العملية وإبالغ نتائجها إىل جلنة امليزانية واملالية وإىل ال٢٠١٢عامفمنذ
املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات. ويبنيِّ اجلدول التايل باملكاسبيؤخذ يف ميزانيات املكتب املقرتحةكما

.٢٠١٢النتائج اليت ُحقِّقت منذ عام 

٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧
٢٧مبلغ امليزانية (بآالف اليوروات) ٧٢٣,٧٠٢٨ ٢٦٥,٧٠٣٣ ٢٢٠,٠٠٣٩ ٦١٢,٦٠٤٣ ٢٣٣,٧٠٤٤ ٩٧٤,٢٠

زيادة النجاعة تية عن أاملتكاسب امل
ُحيسب الحقاً ١٨٣,٩٦٨٤٨,١٨٤٤٢,٦٧٣٦٦,١٠٣٧٥,٥٢والوفورات (بآالف اليوروات)

النجاعة + تية عن أاملكاسب املت
الحقاً ُحيسب%٠,٩%٠,٩%١,٣%٣,٠%٠,٧الوفورات من مبلغ امليزانية

املوارد، يظل االهتمام بالقضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو اليت بلغت مرحلة وفيما يتعلق بتخصيص -٢١٧
احملاكمة حيظى بأعلى درجة من درجات األولوية لدى مكتب املّدعي العام. ويف الوقت ذاته جيري أيضاً، بالنظر 

كيُز على عمليات التحقيق الناشط إىل أن احملكمة غالباً ما تعمل يف ظروف سياسية وأمنية متقلبٍة بالَغ التقلب، الرت 
وختصيُص املوارد هلا بغية االستفادة من الفرص الساحنة عند اإلمكان.

يئ ميزانية عام -٢١٨ املقرتحة لبعض الدعم اإلضايف، ما ينطوي على زيادات طفيفة لكنها أساسية ٢٠١٨و
لتنجيز أنشطة حتقيقية وعمليات هامة. 

فيذ خطته االسرتاتيجية من خالل زيادة املوارد اليت توفرها له. لقد دعمت الدول األطراف املكتب وتن-٢١٩
وسهَّلت هذه الزيادة فعًال اجلهود اليت يبذهلا املكتب لتجهيز أفرقته باملالك املناسب من املوظفني، ومجع أدلة تتسم 

بالفعالية مبزيد من التنوع، والسهر بوجه عام على إجراء عمليات حتقيق وأنشطة مقاضاة هي أكثر اتسامًا 
والنجاعة. وتُبنيَّ النتائج أكثر فأكثر فيما جيري ضمن قاعات احملكمة.

بيد أنه يتعنيَّ على املكتب أن يثابر على إعادة النظر يف درجات األولوية املسندة إىل أعماله ويف تراتب -٢٢٠
ملستطاع إىل تلبية سائر األنشطة العاجلة لكي يستعمل املوارد املتاحة له على أفضل وجه، مع السعي بقدر ا

صعبة بسبب القيود املتصلة بامليزانية، ما ر قراراتٌ خذ على حنو متكرِّ تَّ وتُـ املتطلبات اليت ما تنفك تقع على عاتقه.
يفضي إىل حاالت تأخري لألنشطة التحقيقية على سبيل املثال.

يهيئ تقييمًا واقعيًا الحتياجات ومتثل امليزانية اليت يقرتحها املكتب نتاج سريورة قائمة على متحيص دقيق -٢٢١
، مبقتضى واليته.٢٠١٨املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقعة عى كاهله يف عام 



ICC-ASP/16/20

65 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
6565

٢٠١٨مقترح لعام ال٢٠١٧املعطى
)٢٨(٤٤٠٤٠٠شهراً ١٢ط لعقدها خالل فرتة عدد جلسات احملكمة املخطَّ 

)٢٩(١١١٠عدد احلاالت 

)٣٠(٦٦الناشطعدد عمليات التحقيق 

م فيها  )٣١(٩٩عدد القضايا اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه 

)٣٢(١٠٩عدد عمليات التدارس األويل

)٣٣(٣٣باإلجراءات االبتدائيةاملعنية ملكتب املّدعي العام)التابعة (فرقة األعدد 

٢٢عدد دعاوى االستئناف النهائي

املكتب العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك من احلاجة ويواصل-٢٢٢
فيما خيص اً أساسيأمراً يظل األويل إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس 

عند االقتضاء.النهوض باإلجراءات الوطنية

قليص احلاجة إىل تدخله يف القضايا اليت تشمل جرائم خمّلة بإقامة وعلى حنو مماثل سيسعى املكتب إىل ت-٢٢٣
من نظام روما األساسي.٧٠العدل منصوصاً عليها يف املادة 

إن املكتب، واضعاً نصب عينيه املهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي وضرورة تركيز -٢٢٤
من النظام األساسي إال ٧٠يستعني بإجراءات املقاضاة مبوجب املادة جهوده على املقاضاة يف اجلرائم الكربى، لن 

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

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، ٢(١٦٢النظام األساسي، ونظرًا إىل املعايري املنصوص عليها يف القاعدة 
ينظر يف التشاور مع الدول املعنية بشأن إمكان أن ُجتري السلطات الوطنية املختصة التحقيق واملقاضاة يف هذه 

القضايا.

اجللسات لكل قاعة من قاعات انعقادأيامواحد؛ ويبلغ عددأسبوعملدةتتوقفمثأسابيعمخسةملدةتنعقد: اجللساتالنعقادالزمينالنطاق)٢٨(
جمموعه ما = يوماً) ٨٠أسبوعًا (١٦: ٣يف القضية يوماً)،١٦٠أسبوعًا (٣٢: ٢يوماً)، يف القضية ١٦٠أسبوعًا (٣٢: ١يف القضية :احملكمة
).أقصىكحد(يوم ٤٠٠

، كوت ديفوار، ليبيا، دارفور بالسودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية، مايل، كينيا، أوغندا، (احلالتان األوىل والثانية)مجهورية أفريقيا الوسطى)٢٩(
جورجيا.

احلالة الثانية (ب) (امليليشيا املسماة -احلالة الثانية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا")؛ مجهورية أفريقيا الوسطى - مجهورية أفريقيا الوسطى )٣٠(
؛ جورجيا.٣ليبيا مايل؛ ؛ ٢باالكا")؛ كوت ديفوار - "أنيت

،  ٤و٣مكرَّرًا (سيمون اْغبَـْغبو)، مجهورية الكونغو الدميقراطية ١ديفوار ، كوت ٣، السودان ٤و٢، السودان ١، السودان ٢، ليبيا ١ليبيا )٣١(
هذا وقد صدر يف بعض القضايا أكثر من أمر واحد بإلقاء من النظام األساسي)، أوغندا.٧٠كينيا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

القبض.
راق، نيجرييا، فلسطني، أوكرانيا.غينيا، العغابون، ندي، كولومبيا، أفغانستان، بورُ )٣٢(
(قضية بوسكو انْتاَغْندا)، أوغندا (قضية دومنيك ٦(قضية لوران اْغبَـْغبو وشارل ابْليه غوديه)؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية ١كوت ديفوار )٣٣(

أُنغوين).
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ا يف عام واستنادًا إىل األنشطة -66٢٢٥ تُزاد ميزانية املكتب زيادة مقدارها ٢٠١٨الالزمة املزَمع االضطالع 

املئة. ويهيئ يف٤,٩ألف يورو) ونسبتها ١٦٩,٨٤٧ألف يورو إىل ٩٧٤,٢٤٤يورو (من ألف ١٩٥,٦٢
اجلدول أدناه ملخَّصاً للزيادة حبسب بنود امليزانية الرئيسية:

٢٠١٨لتغّري يف املواردا٢٠١٧الربنامج الرئيسي الثاين
املبلغ بآالف اليورواتنسبته املئويةمقدارهاملبلغ بآالف اليورواتمكتب املّدعي العام

٣١تكاليف املوظفني ٠٧٩,٥٢ ٣٣%٦٦٦,٢٨,٦ ٧٤٥,٧
٩سائر تكاليف العاملني ٨٢٠,٣-٣٨٦,١- ٨%٨,٧ ٥٦٥,٨

٤التكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤%٥٠٨,٥٣٤٩,٨٧,٨ ٨٥٨,٣
٤٤المجموع ٩٧٤,١٢ ٤٧%١٩٥,٦٤,٩ ١٦٩,٨

، على حنو يسلِّط ٢٠١٨التكاليف اليت أثَّرت يف مقرتح امليزانية لعام مسبِّباتويبنيِّ اجلدول التايل أهم -٢٢٦
الضوء على ما ترتب عليها من حاالت زيادة ومن حاالت نقصان:

بآالف اليوروات)(األثر الفرق٢٠١٧٢٠١٨مسبِّبات التكاليف
مسبِّبات التكاليف االشتغالية

-٦,٠٦,٠عمليات التحقيق الناشط

٣٠٥,٠دعم األفرقة
-٣,٠٣,٠احملاكمات

-دعم األفرقة

٩٧,٢الدعمسائر
٣٤٩,٨التكاليف غري املتصلة بالعاملني

موع الفرعي ٧٥٢,٠االشتغاليةتكاليف ملسبِّبات الا
االشتغاليةغير مسبِّبات التكاليف 

٤٧,٤تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة
٢٧,١-حتويل الوظائف

٥٨,٧إعادة تصنيف الوظائف
١الوظائف معدَّل شغوراحتساب كل تكاليف املساعدة املؤقتة العامة و  ٣٦٤,٧

موع  ١سبِّبات التكاليف غري االشتغاليةملالفرعيا ٤٤٣,٧
٢المجموع العام ١٩٥,٦

(كما يظهر يف اجلدول أعاله يف صف ٢٠١٨االشتغالية لعام مسبِّبات التكاليفويبلغ صايف أثر -٢٢٧
املئة من يف٣٤,٢ألف يورو. وميثل هذا املبلغ ٧٥٢,٠) تكاليف االشتغاليةلمسبِّبات الالمجموع الفرعي

٣٤٩,٨ألف يورو و٤٠٢,٢وتبلغ تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني الزيادة اإلمجالية املطلوبة.
خصَّصاتعلى الرتتيب. أما الزيادة يف تكاليف املوظفني فهي صايف مفعول إعادة توزيع املوارد من امل،ألف يورو

لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها وذلك لسد تكاليف الوظائف ذات السمات 
اجلديدة اليت ُحيتاج إليها للنهوض بأود أنشطة املكتب.

وُتطلب هذه الزيادات الطفيفة لتعزيز الدعم املقدَّم إىل األفرقة املتكاملة ودعم أعمال املكتب، وسد -٢٢٨
أكرب من املهمات اليت ُجترى إلجناز أنشطة التحقيق واملقاضاة اليت تتيح إحراز التقدم على صعيد احلاجة إىل عدد 
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القضايا لتبلغ املرحلة التالية بدون املزيد من حاالت التأخري. وسيقتصر أثر هذه الزيادات على سد جزء من الفجوة 
لفعلي الالزم إلجناز العمليات على حنو سليم.القائمة بني مقدار املوارد احلالية املخصصة للقضايا ومقدارها ا

زيادات ال يف البنود اليت تشهد زيادات فهي إما زيادات ال مناص منها أواالشتغاليةوأما املكوِّنات غري -٢٢٩
تتأتى عن طلبات وظائف إضافية (مثل تكاليف تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة، واملنفعة املالية املتأتية عن 
حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املوجودة منذ مدة طويلة، وأثر عمليات إعادة تصنيف الوظائف، وتطبيق 

ب كل التكاليف فيما خيص جممل االعتمادات املتعلقة باملوظفني الوظائف السابق املعتاد، واحتسامعدَّل شغور
.٢٠١٧بغية استعادة القدرة املتمثلة يف املوارد املقّرة لعام 

وتطبِّق احملكمة ما يقضي به نظام األمم املتحدة املوحد حلساب الزيادات التدرجية لعناصر تعويضات -٢٣٠
ا هلذا موظفيها. ووفقًا جلدول التعويضات اجلديد الذي اعت مدته األمم املتحدة مؤخراً، غريت احملكمة تقديرا

العنصر من عناصر امليزانية. وقد توىل احلساب على حنو مركزي قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة. والرقم 
ر أن أثر ذلك على ميزانية عام  ٢٠١٨املعطى هو رقم تقديري سيعدَّل عندما تتوفر األرقام الفعلية. وقد ُقدِّ

ألف يورو.٤٧,٤الربناجمية املقرتحة ملكتب املّدعي العام يبلغ 

ا -٢٣١ م املكتب إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور ومتاشيًا مع النهج الذي اتُّبع يف امليزانيات املقرتحة السابقة، قدَّ
ار املساعدة املؤقتة العامة إىل الثامنة والعشرين مقرتحًا راميًا إىل حتويل وظائف كانت ُتشغل منذ مدة طويلة يف إط

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها مالك املكتب. وقد ١٩وظائف ثابتة. ويشمل املقرتح املعين 
وجود الوظيفة منذ مدة ال تقل عن ثالث سنوات؛ اسُتند يف انتقاء الوظائف املعنية إىل معيارين طُبِّقا معاً: (أ)

الوظيفة يف السنوات املقبلة.احلاجة إىل (ب)

لس -٢٣٢ لقد واصلت احملكمة إعادة النظر يف الوظائف اخلاضعة إلمكان إعادة التصنيف. وأجرى ا
االستشاري املعين بالتصنيف، وهو هيئة مشرتكة بني األجهزة هلا خربات ذات صلة، تقييمًا أوليًا جلميع احلاالت 

لسابقة وعلى أساس املعايري الواجبة التطبيق. كما راجع مستشار وفق اإلجراء الذي اتُّفق عليه يف السنوات ا
. إن املقدار اخلاص بإعادة تصنيف الوظائف املدرج حاليًا يف هاتصنيفوضة إلعادة تصنيف خارجي الوظائف املعر 

عملية اجلدول مقداٌر تقديري. وسُيحسب املقدار الدقيق عندما تتوفر نتائج تقييم اخلبري اخلارجي. هذا وال متس 
إعادة التصنيف اليت يطلبها املكتب إال ثالث وظائف.

املقرتحة، اقرتح مكتب املّدعي العام، بالنظر إىل حاالت ٢٠١٧وخالل املناقشات بشأن ميزانية عام -٢٣٣
فقط ٢٠١٧التأخري اليت شهدها التوظيف وأثرت على مجيع أجهزة احملكمة، أن ُيطبَّق بصورة استثنائية ولعام 

تأخري لاملئة. كما طُبِّق معدل يف٨املئة بدًال من يف١٠للوظائف أعلى من قيمته املعتادة، أي معدَّل شغور
ن اآلن الوضع على صعيد لتوظيف على الوظائف الشاغرة املمولَّة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وقد حتسَّ ا

املقرتحة جتسِّد ٢٠١٨املئة. فميزانية عام يف٨الوظائف إىل قيمته املعتادة البالغة معدَّل شغورالتوظيف وعاد 
العودة إىل الوضع الطبيعي على هذا الصعيد فيما يتعلق بالوظائف الثابتة وبوظائف املساعدة املؤقتة العامة. والواقع 

. وذلكم ما يعلل الزيادة البالغة ٢٠١٧أن هذه التسوية هي استعادة للقدرة فيما خيص املوارد املقرَّة لعام 
املئة من الزيادة اإلمجالية). وعلى وجه اإلمجال يُعزى إىل مسبِّبات يف٦٢,٢ألف يورو (اليت متثل ٣٦٤,٧١

املئة من الزيادة املطلوبة.يف٦٥,٨التكاليف غري التشغيلية 
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٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثاني: الميزانية المقترحة لعام :١٥الجدول68

: الثانيالبرنامج الرئيسي
مكتب المّدعي العام

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٢٦املوظفون من الفئة الفنية ١٥٣,١٢ ٣٦١,٦٩,٠٢٨ ٥١٤,٦

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٢٦,٥٣٠٤,٦٦,٢٥ ٢٣١,١
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٢ا ٢٢-٦٥٩,٠ ٦٥٩,٠٣١ ٠٧٩,٥٢ ٦٦٦,٢٨,٦٣٣ ٧٤٥,٧

١٣املساعدة املؤقتة العامة ٨٥٣,١٥٢٠,٠١٤ ٣٧٣,١٩ ٨)٨,٧()٨٢٠,٣(٣٨٦,١ ٥٦٥,٨
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

----١٧,٦٠,٧١٨,٣العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٣ا ٨٧٠,٧٥٢٠,٧١٤ ٣٩١,٤٩ ٨)٨,٧()٨٢٠,٣(٣٨٦,١ ٥٦٥,٨
٣السفر ٠٥٣,١٢٠٦,٨٣ ٢٥٩,٩٢ ٧٦٤,٠٣٢٩,٨١١,٩٣ ٠٩٣,٨

٥,٠--٨,٠٥,٠-٨,٠الضيافة
٥٧٩,٥--٢٥٣,١١٣٦,٦٣٨٩,٧٥٧٩,٥اخلدمات التعاقدية

٢٩٠,٠--٢٣٦,٧٦,٧٢٤٣,٤٢٩٠,٠التدريب
٧٠,٠)٣٠,٠()٣٠,٠(٤٣,٩٠,١٤٤,٠١٠٠,٠اخلرباء االستشاريون

٥٠٥,٩٦,٧٥١٢,٦٤٨٠,٠٥٠,٠١٠,٤٥٣٠,٠النفقات التشغيلية العامة
١١٠,٠--٨٩,٩٣,٥٩٣,٤١١٠,٠اللوازم واملواد

١٨٠,٠--٢١٩,١١٣٩,٧٣٥٨,٨١٨٠,٠األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٤بالعاملني ٤٠٩,٧٥٠٠,١٤ ٩٠٩,٨٤ ٥٠٨,٥٣٤٩,٨٧,٨٤ ٨٥٨,٣

٤٠المجموع ٩٣٩,٤١ ٠٢٠,٨٤١ ٩٦٠,٢٤٤ ٩٧٤,٢٢ ١٩٥,٦٤,٩٤٧ ١٦٩,٨

٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام :١٦الجدول

: الثانيالبرنامج الرئيسي
مكتب المّدعي العام

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣١٧٣٦٧٧٧١٣٣٢٣٩١٧٧٧٨٣١٧-٢٠١٧١١املقرة لعام 

٢٢١٦-١٢٤٦١١٤----اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

٣---٣)٨(١١)١()١(٢----املعادة التصنيف
--------------املستعادة/املعادة

٣٢٠٣٧٨٠٨٨٢٦٢٥٦١٧٩٨٠٣٣٦-٢٠١٨١١المقترحة لعام 
وظائف املساعدة املؤقتة 
ا بدوام   العامة (معاِدال

-------------كامل)

١,٠٠٥,٥٠٢٩,٣٣٢٠,٨٧١١,٠٠٦٧,٧٠٣,٠٠٣٠,٤٤٣٣,٤٤١٠١,١٤----٢٠١٧املقرة لعام 
١,٠٠٦,٠٠٣١,٥٠٢٠,٥٠٩,٠٠٦٨,٠٠٤,٠٠٢٦,٤٢٣٠,٤٢٩٨,٤٢----املستمرة
٣,٣٣٣,٣٣٨,٦٧-٠,٦٧١,٣٣٢,٦٧٠,٦٧٥,٣٣-----اجلديدة

)١٩,٠٠()٢,٠٠()٢,٠٠(-)١٧,٠٠()٤,٠٠()٦,٠٠()٤,٠٠()٢,٠٠()١,٠٠(----احملوَّلة
٤,٦٧٢٨,٨٣١٧,١٧٥,٦٧٥٦,٣٣٤,٠٠٢٧,٧٥٣١,٧٥٨٨,٠٨-----٢٠١٨المقترحة لعام 
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ديوان المّدعي العام: ٢١٠٠البرنامج -١

المقدِّمة

م ٢١٠٠يتألف الربنامج -٢٣٤ من مجيع الوحدات اليت يشتمل عليها مالك العاملني مع املّدعية العامة، ويـَُقدَّ
برمته. أما ألغراض امليزنة فقد ُعرضت ")املكتباملّدعي العام ("بمكتالدعم وُتسدى املشورة يف إطاره إىل 

املعلومات ذات الصلة به دائماً على شكل برناجمني فرعيني:

وقسم املشورة ) IOP(ديوان املّدعي العام الذي يضم، ٢١١٠الربنامج الفرعي)أ(
؛)LAS(القانونية

يتألف من أربع وحدات متخصِّصة،الذي، قسم اخلدمات، املتمثِّل يف٢١٢٠الربنامج الفرعي)ب(
فيما يتعلق بأعمال تدبر املعلومات وعمليات كشفها واألعمال املتعلقة ،املّدعي العامتؤدي ملكتب 

اخلربة اللغوية وجمال تناول يف جمال بامليزانية وأعمال اإلدارة املالية والتسيري اإلداري، مهامَّ حامسة األمهية 
ة.التقنياملساعدةوجمال األدلة بشكليها املادي واإللكرتوين

منخرطان اخنراطًا نشطًا يف نشدان حتقيق املكاسب عن طريق ٢١٢٠و٢١١٠إن الربناجمني الفرعيني -٢٣٥
زيادة النجاعة وحتقيق الوفورات. وبالنظر إىل طبيعة املهام اليت تؤديها األقسام والوحدات املختصة ضمن نطاق 

من خالل تبسيط خذت النتائج احملقَّقة يف معظم احلاالت شكل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعةالربامج فقد أَ 
السريورات وحتسينها، ما أتاح بدوره استخدام املوارد املعنية على حنو أجنع.

وتبعًا للمصطلحات اليت اعُتمدت يف املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب املتأتية عن زيادة -٢٣٦
ملنضوية حتت العنوان "مراجعُة النجاعة والوفورات يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف الفئة ا

وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات". وقد أفضى ذلك إىل نواتج أكرب بواسطة نفس املقدار من املوارد 
الربناجمية ٢٠١٨وأتاح استيعاب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاجة إىل طلب موارد إضافية يف ميزانية عام 

املعنية.املقرتحة فيما خيص السريورات 

بيد أنه متت استبانة الوفورات املمكن حتقيقها فعًال حيثما تسىن ذلك. وقد اسُتند إىل هذه الوفورات -٢٣٧
(مثل تكاليف ٢١٠٠لتقليص األثر املايل للزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املرتبطة بعمليات الربنامج 

السفر).
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يقدِّم ديوان املّدعي العام املساعدة إىل املّدعية العامة ويسدي إليها املشورة بشأن اضطالعها اليومي -٢٣٨
مبهامها كلها واإلدارة العامة ملكتب املّدعي العام ("املكتب") ومراقبة جودة عمله. إنه يقوم نيابًة عن املّدعية العامة 

ائياً، مبا فيها الوثائق اهلامة املراد أن يودعها املكتب؛ بتجهيِز وإعداِد  ومراجعِة مجيِع البالغات، من أجل إقرارها 
ا، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛  وييسِّر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية واجتماعا

ا املكتب ويدعمها ويساند مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة، وي دير أنشطة اإلعالم اليت يضطلع 
سهرًا على فعالية نشر املعلومات االسرتاتيجي والعالقات العامة؛ ويسدي املشورة ويقدم اخلدمات بشأن املوارد 
البشرية سهرًا على أن يكون للمكتب مالك من املوظفني اجليدي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويتدبر مجيع ما 

عاملون يف وحدة املوارد البشرية التابعة للمكتب من الطلبات اليت تستلزم موافقة املّدعية العامة حبسب ما يقدمه ال
يقضي به نظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري؛ ويتوىل االتصال مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة 

مة وللجنة التنفيذية.حبسب مقتضى احلال؛ ويقدِّم الدعم العام للمّدعية العا

إن ديوان املّدعي العام يقدِّم خدمات حامسة األمهية إىل املّدعية العامة ومكتب املّدعي العام مبوارد زهيدة -٢٣٩
نسبياً. فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمثِّلة يف كونه جهازًا فعاًال ناجعًا ويف تكفله بتحقيق 

من خالل اتّباع املمارسات الفضلى واالضطالع بوظائفه بأساليب عديدة منها مكاسب عن طريق زيادة النجاعة
ا بصورة مشرتكة مع  مساعدة املّدعية العامة يف ممارستها صالحيتها اإلدارية على صعيد اختاذ القرارات، ومساعد

تنسيق املمارسات قسم اخلدمات يف تدبرها ميزانية املكتب، من خالل حتقيق التآزر بشىت أشكاله والسهر على 
ا تبسيط  بني األجهزة يف جماالت تتنوع من املوارد البشرية إىل اإلعالم فإىل تيسري املشاريع واملبادرات املراد 

السريورات.

ويليب قسم املشورة القانونية ("القسم") طلبات املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، واللجنة -٢٤٠
ملدَّعي العام وأقسامه وأفرقته، فيما يتعلق بعمليات املكتب األساسية وعمله العام التنفيذية، وُشعب مكتب ا

بصفته جهازًا مستقًال. ويسهم القسم يف إعداد املشورة القانونية اليت يسديها قسم االستئناف. ويتوىل القسم 
ل القسم إعداد واستدامة املسؤولية عن تنسيق وإعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. ومن هذا الباب يسهِّ 

معايري املكتب، فيتوىل يف هذا السياق املسؤولية عن تنسيق ومراجعة كتيِّب عمليات املكتب والئحته التنظيمية، 
وحتديثات مدوَّنة السلوك اخلاصة به. كما إنه يقود أعمال وضع وتنفيذ سياسات املكتب املتعلقة باملسائل اهلامة 

عامة، وينسِّق وضع خطط التنفيذ.اليت حتدِّدها املدَّعية ال

ويتدبر قسم املشورة القانونية مسك وإعداد األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت -٢٤١
كما يتوىل القسم املسؤولية عن إسهام والشروح وقواعد البيانات اخلاصة باملكتب وشبكته األكادميية القانونية.  

السوابق القضائية اليت تشمل بنطاقها شىت وحدات احملكمة، وعن إعداد تقارير املكتب يف وضع قاعدة بيانات 
احملكمة األسبوعية وتعميمها. وينظِّم القسم أيضًا سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها زائرون بشأن مسائل حتظى 

سؤولية عن إعداد باهتمام عام من املكتب ومن احملكمة مجعاء، ويدير شؤون هذه احملاضرات. ويتوىل القسم امل
ا، على  نظام العرب املستخلصة وعن إضفاء الطابع املؤسسي عليه بغية متييز املمارسات اجليدة والتوثيق هلا والعمل 

أساس التجربة، ارتقاًء بدرجة جودِة وجناعِة العمليات.

السياسات والتعاميم ويسهم قسم املشورة القانونية أيضًا يف وضِع وتدبِر املعايري على نطاق احملكمة (مثل -٢٤٢
اإلدارية)، ويسدي إىل املّدعية العامة واملكتب املشورة القانونية بشأن التقارير واملنشورات وبشأن مراجعة العقود 
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وإعدادها. ويتوىل القسم مع الفريق املعين باملوارد البشرية يف املكتب املسؤولية عن إسداء املشورة بشأن تطبيق نظام 
ظامهم اإلداري يف ُفرادى احلاالت، بوسائل منها التقاضي.املوظفني األساسي ون

وينظِّم قسم املشورة القانونية تدريب موظفي املكتب فيما يتعلق مبدوَّنة قواعد السلوك اخلاصة باملكتب -٢٤٣
.األدوات والشروح وقواعد البيانات القانونية املتاحة على اإلنرتنت)، وسريورة استخالص العرب، و ٢٠١٣(

ألف يورو٦٩٦,٧٢يزانيةموارد الم

يف املئة).٤,٣آالف يورو (١١٠,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٤٤

ألف يورو١١٧,١٢الموارد من الموظفين

، إثر حتويل وظيفة منسِّق تدبر املعلومات. وُتطلب للربنامج ١يزداد عدد الوظائف الثابتة زيادًة مقدارها -٢٤٥
يضم مالك رأ). وال- عوظيفتان من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة خ٢٠١٨فيما خيص عام ٢١٠٠
إن املوارد من املوظفني ستشكل جمموعة الربنامج أية وظائف للدعم اإلداري العام/أعمال السكرتاريا.هذا موظفي 

يتشاطرها الربنامج برمته.

ألف يورو٨٩٨,٣١العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات 

) (تُقرتح إعادة ٥-يدعم املّدعية العامة (وهي من رتبة وكيل أمني عام) مدير مكتب (من الرتبة ف-٢٤٦
) يتوىل، باإلضافة إىل تقدميه املساعدة وإسدائه املشورة إىل املّدعية ٢٥٠انظر الفقرة –تصنيف الوظيفة املعنية 

العامة مباشرة، مسؤولية اإلشراف على عمل ديوان املّدعي العام وكل وحداته ومكوِّناته، بدءًا من عمل الفريق 
ائر موظفي الديوان الذين يؤّدون مهام املعين باملوارد البشرية ووحدة اإلعالم التابعني للمكتب فوصوًال إىل عمل س

أساسية. ويسدي رئيس املكتب املشورة إىل املّدعية العامة يف ممارستها وظائفها، ويتوىل حتت إشرافها إدارة الديوان. 
)، ٣-ويعمل يف ديوان املّدعي العام موظف معين باالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية (من الرتبة ف

عية العامة (من الرتبة ف٣-ن باإلعالم (من الرتبة فوموظفان معنيا )، ومساعد ٢-)، ومساعدان خاصان للمدَّ
رأ)، ومساعد معين باإلعالم -رر)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع-شخصي للمدَّعية العامة (من الرتبة خ ع

رأ).-رأ)، ومساعد معين بالعاملني (من الرتبة خ ع-عخالرتبة(من

)، ويعمل فيه أيضًا مستشار قانوين ٥-شورة القانونية مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة فويرأس قسَم امل-٢٤٧
الرتبة (من) وموظف معاون معين بالربامج٢-)، ومستشاران قانونيان معاونان (من الرتبة ف٤-(من الرتبة ف

.)٢-ف

اص الرئيسي للمّدعية ألف يورو إىل إعادة تصنيف وظيفة املساعد اخل٢٠٠,٥وتُعزى الزيادة البالغة -٢٤٨
العامة وإىل حتويل وظيفة منسِّق تدبر املعلومات.

وظيفة منسِّق تدبر املعلومات لقد طُلب على أساس املعايري الواجبة التطبيق حتويل وظيفة واحدة، هي -٢٤٩
ق )، وإعادة تصنيف وظيفة واحدة، هي وظيفة املساعد اخلاص الرئيسي للمّدعية العامة ومنسِّ ٥-(من الرتبة ف

).٥-)، لتغدو وظيفة رئيس املكتب (من الرتبة ف٤-الديوان (من الرتبة ف
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ومبثابة تدبري منفصل ومتميز عن عملية إعادة التصنيف ونتائجها مت، من أجل استبعاد عدم تطابق قائم -72٢٥٠

عية منذ مدة طويلة سبق للمّدعية العامة أن طلبت تصويبه، تغيري تسمية وظيفة املساعد اخلاص الرئيسي للمدّ 
ال أثر لتغيري التسمية يف الفئة املهنية) فأصبحت تسمى "رئيس املكتب" (٤-ق الديوان (من الرتبة فالعامة ومنسِّ 

ا، على قدم املساواة مع على رتبة الوظيفة ) مبفعول فوري لكي تتناسب تسميتها مع املهام واملسؤوليات املرتبطة 
.)٣٤(املتحدةالوظائف املماثلة ضمن النظام املوحد لألمم 

ألف يورو٢١٨,٨املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٢,٣٣ُتطلب يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ثالث وظائف (-٢٥١
الديوان الواقعة على كاهلبغية تلبية املتطلبات ٢٠١٨كامل) لسد احتياجات ماسة إىل املوارد فيما خيص عام 

وقسم املشورة القانونية. وبقدر ما خيص األمر الوظائف اجلديدة، جيب التنويه إىل أنه ال يُوفَّر أي دعم إداري 
(ديوان املّدعي العام، ووحدة اإلعالم، والفريق املعين باملوارد البشرية، وقسم املشورة القانونية، ٢١٠٠للربنامج 

طلوب استحداث قدرة على مسك السجالت اإلدارية وسجالت وقسم اخلدمات). ويراد من التوظيف امل
اإلجازات، وجتهيز طلبات السفر، واملساعدة يف القيام بالرتتيبات اإلمدادية لالجتماعات، واملهام املماثلة. 

دة الطابع فاألعمال املعنية يؤديها حاليًا موظفون أعلى رتبة، على حساب وقتهم املتاح لالضطالع باملهام احملدَّ 
م يف إطار وظائفهم. إن استحداث هذه القدرة سيتيح أخريًا للموظفني األعلى رتبة أن يسخِّروا وقتهم  املنوطة 
على حنو أجنع لدعم أنشطة املّدعية العامة ومكتب املّدعي العام. أما تفاصيل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املعنية 

فهي كما يلي:

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-الرتبة ف(منللمدَّعية العامة مساعد خاص )أ(
؛الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من معادالت املوظف الواحد ١,٣٣شهرًا (١٦ملدة رأ)-(من الرتبة خ عمساعدان إداريان )ب(
العامل بدوام كامل) (متطلب جديد).

ألف يورو٥٧٩,٦الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة ٤,٩ألف يورو (٢٩,٨املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها ينطوي -٢٥٢
بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء 

االستشاريني.

ألف يورو١٨٤,٦السفر

د تكاليف ما يُعتزم أن تقوم به املّدعية العامة ومساعدوها من مهمات. يراد استخدام املبلغ املطلوب لس-٢٥٣
ألف يورو، الذي ميثِّل وفورات ستتحقَّق ألن من املقرَّر عقد الدورة السابعة عشرة جلمعية ١٦,٥إن املقدار البالغ 

انظر على سبيل املثال:)٣٤(
https://apps.stl-tsl.org/PHFOnline/viewVacancy.aspx?Qry=rxzh0SaxgqrU0hOHq/1nag
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عقد مع اليت ستُ الدول األطراف ("اجلمعية") يف الهاي، ُخيصَّص لسد تكاليف اللقاءات الثنائية اإلضافية 
املسؤولني احلكوميني.

فيتعنيَّ على املّدعية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم وتعزيز التعاون على أرفع -٢٥٤
املستويات من أجل عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب والقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة 

م واإلسهام يف تعظيم أ ثر نظام روما األساسي. وقد بيَّنت التجربة ما ميكن أن تؤتيه هذه املهمات من ومقاضا
وقع ونتائج إجيابية حاَمسي األمهية للنهوض بأود احتياجات عمل املكتب. كما يهيَّأ مبيزانية السفر لسد تكاليف 

يف املكتب، ولتخصيص مبلغ مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة اإلعالم والفريق املعين باملوارد البشرية
ا مستشارو املّدعية العامة اخلاصون اخلارجيون املعيَّنون عمالً  ) ٩(٤٢باملادةلسد تكاليف أسفار حمدودة يقوم 

آخر.إىلحنيمن نظام روما األساسي الذين يتعنيَّ عليهم حبكم واليتهم السفر إىل مقر احملكمة من

يوروآالف٥,٠الضيافة

يف املبلغ املطلوب.ال تغريُّ -٢٥٥

إن هذه املوارد احملدودة ُتْطَلب لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف املرموقني -٢٥٦
ا معظم  الذين يزورون مكتب املّدعي العام. وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على أجهز

الدبلماسيني الزائرين والوفود اليت يستقبلها أكثر من واحد من كبار مسؤويل احملكمة. التكاليف املتكبَّدة الستضافة 
املئة منه). يف٨٠آالف يورو من املبلغ اإلمجايل املطلوب (٤,٠وميثِّل القسط املشرتك من التكاليف املعنية زهاء 

من أجل توسيع نطاق نشاط توعية كما سيسهم انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة (املهيأ أيضًا الستخدامه 
اجلمهور الذي تقوم به احملكمة) يف زيادة عدد الزوار املرموقني املتوقع بصورة معقولة أن يستقبلهم املكتب يف عام 

). وعلى الرغم من الزيادة املقدَّر أن يشهدها عدد هؤالء الزوار فيما خيص السنة املالية التالية، يبقى املبلغ ٢٠١٨
.٢٠١٧وياً لنظريه يف عام املطلوب مسا

ألف يورو٣٠,٠اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وحيتاج املكتب إىل املوارد املعنية لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم مستقلة ُجترى -٢٥٧
ج وتوزيع املواد يف البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتا 

اإلعالمية.

ألف يورو٢٩٠,٠التدريب

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب.-٢٥٨

وتبقى ميزانية التدريب مركَّزة يف ديوان املّدعي العام. ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي األمهية من عناصر -٢٥٩
االسرتاتيجية الرامية إىل استحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزيادة جودة نواجته، واالرتقاء 

ريب مالئم ملوظفيه اإلضافيني احلديثي التوظيف، وزيادة جناعته. كما يتعنيَّ على املكتب توفري تدبل بأدائه، 
وحتسني مهارات موظفيه احلاليني. وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتنفيذ برنامج تدريب يتوافق مع ما خيص 

.املكتب على وجه التحديد من أولويات التدريب الدقيقة التخطيط والتمحيص
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على موظفي املكتب من بعض الفئات أن يتابعوا تدريباً مث إنه، على غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ -74٢٦٠

م وفقاً للمعايري الالزمة التطبيق. خاصاً الستدامة تأهُّلهم أو للتصديق على مهارا

ومن املهم التنويه إىل أنه سيتسىن للمكتب أن يوفِّر جلسات تدريب إضافية ملوظفيه دون تكبُّد تكاليف -٢٦١
ا وحدة قاعدة بيانات املعارف. وتستند منصة  أتعاب املدربِّني وذلك بفضل منصة التعلُّم اإللكرتوين اليت طوَّر

هيأمها قسم خدمات تدبر املعلومات التابع لقلم احملكمة. كما التعلُّم اإللكرتوين إىل البنية التحتية واملعمارية اللتني
إن املكتب ينسِّق املشروع مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم حملكمة بغية إعداد دورات تدريب مشرتكة كلما أمكن 

لكل متدرِّب. األمر، باستغالل املرونة يف توفري التدريب واستغالل ما أتاحته املنصة املعنية من تدٍن لتكلفته 

وسيستمر املكتب على العمل مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر من النجاعة -٢٦٢
دعاوى واملرافعة يف بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثًال تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة 

ِة الصيت ترغب يف تقدمي اخلدمات دون مقابل.االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظماٍت ذائع

ألف يورو٧٠,٠اخلرباء االستشاريون

زهاء هذا املبلغيف املئة). ويعادل ٣٠,٠ألف يورو (٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٦٣
، وإن كان املقدار الفعلي لتكاليف خدمات اخلرباء ٥-من الرتبة فالواحد مخسة أشهر من عمل املوظف 

مرتكِّزة يف ديوان املّدعي العام املعنية واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية الالزماالستشاريني سُيحدَّد على أساس العمل 
بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب االشتغالية.

وما األساسي، تستمر املّدعية العامة على استئجار خدمات مستشارين ) من نظام ر ٩(٤٢ووفقًا للمادة -٢٦٤
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق خاصني (خارجيني) فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

م االستشارية األطفال تعيينهم يستتبع ، فإندون مقابل. ولئن كان اخلرباء املعنيون على العموم يسهمون خبدما
حتمُّل نفقات سفرهم وبدل معيشتهم اليومي اليت سُتستوَعب ضمن نطاق امليزانية. لكن تُبذل اجلهود إلبقاء هذه 

التكاليف عند حدها األدىن.

كما سُيستعمل قسط من املبلغ املطلوب لسد النفقات املتصلة بعمليات استخالص العرب اليت سيتوىل -٢٦٥
يساعدون املكتب يف تقييم التقدم احملَرز يف جمال املقاضاة ويف جمال التحقيق.توجيَهها خرباء خارجيون 
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٢١١٠البرنامج الفرعي:١٧الجدول

: ٢١١٠البرنامج الفرعي
ديوان المّدعي العام وقسم المشورة 

القانونية

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ٤٢١,١١٩٤,٢١٣,٧١ ٦١٥,٣

٢٧٦,٧٦,٣٢,٣٢٨٣,٠فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ١-٥٤٨,٧ ٥٤٨,٧١ ٦٩٧,٨٢٠٠,٥١١,٨١ ٨٩٨,٣

٢١٨,٨)٢١,٥()٥٩,٨(١٥٩,١٢٧٨,٦-١٥٩,١املساعدة املؤقتة العامة
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢١٨,٨)٢١,٥()٥٩,٨(١٥٩,١٢٧٨,٦-١٥٩,١ا
١٣٧,٩١٨٤,٤٠,٢٠,١١٨٤,٦-١٣٧,٩السفر

٥,٠--٧,٥٥,٠-٧,٥الضيافة
٣٠,٠--٣٤,٣٣٠,٠-٣٤,٣اخلدمات التعاقدية

٢٩٠,٠--٤١,٨٢٩٠,٠-٤١,٨التدريب
٧٠,٠)٣٠,٠()٣٠,٠(٠,٧١٠٠,٠-٠,٧االستشاريوناخلرباء 

-------النفقات التشغيلية العامة

-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥٧٩,٦)٤,٩()٢٩,٨(٢٢٢,٢٦٠٩,٤-٢٢٢,٢بالعاملني

١المجموع ١-٩٣٠,٠ ٩٣٠,٠٢ ٥٨٥,٨١١٠,٩٤,٣٢ ٦٩٦,٧

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١١٠البرنامج الفرعي:١٨الجدول

: ٢١١٠البرنامج الفرعي
ديوان المّدعي العام وقسم 

المشورة القانونية
وكيل 

أمني عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-عخ رر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٢١٣٤١٦-١٢٣٥---٢٠١٧١املقرة لعام 

١---١----١----اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

--------)١(١----املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

١٣١٣٤١٧-٣١٣٥---٢٠١٨١المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

٢,٠٠---٢,٠٠--١,٠٠-١,٠٠----٢٠١٧املقرة لعام 
٢,٠٠---٢,٠٠--١,٠٠-١,٠٠----املستمرة
١,٣٣١,٣٣١,٣٣-----------اجلديدة

)١,٠٠(---)١,٠٠(----)١,٠٠(----احملوَّلة
١,٣٣١,٣٣٢,٣٣-١,٠٠--١,٠٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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قسم الخدمات:٢١٢٠البرنامج الفرعي)ب(76

ووحدة ،)٣٥()FPCUيتألف قسم اخلدمات من أربع وحدات: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني (-٢٦٦
هذه الوحدات ن). إLSU)، ووحدة اخلدمات اللغوية (KBU)، ووحدة قاعدة املعارف (IEUاملعلومات واألدلة (

تؤدي أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة وال ميكن هلا أن تؤديها، وهي 
.("املكتب")أنشطة تتسم بأمهية كبرية لدعم عمليات مكتب املّدعي العام

تقدمي خدمات إلتاحة مع قلم احملكمة ويسهر على التنسيق الفّعال مرنًا ىمنحويعتمد قسم اخلدمات -٢٦٧
اجلهات املتعاَمل إىل سد احتياجات منها ىرميُ نشطة سلسة متواصلة من األيف سياق حنو سلس مشرتكة على 

.بأدىن مقدار من املواردمعها

يف إطارا املنوطةاالشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام عبَ الشُ ويرفد قسُم اخلدمات -٢٦٨
ا. ومن هذه  :اخلدمات على اخلصوصواليا

؛إعداد ميزانية مكتب املّدعي العامتنسيق و )أ(

، املوافقة والتصديق على املصروفاتكتب املّدعي العام، مبا يف ذلك مباالعتمادات اخلاصةدارة إ)ب(
والتنبؤ اتفرو صبالغ عن املاإلو ،لة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتبقديرات مفصَّ توإعداد 

؛)٣٦(ا

التسيري الدقيق لشؤون األموال املخصَّصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة بالشهود، )ج(
واألسفار يف مهمات رمسية، واملشرتيات، وتسيري شؤون الوظائف مبا فيها وظائف املساعدة 

العامة؛املؤقتة

؛للمحكمة ونظامها املايلاملوارد طبقاً للقواعد املالية ِة استخدامِ ومراقبرصدِ بال فعّ على حنوالقيام )د(

ليها إة اجلهات اليت تؤول لتتبع سلستنظيم دلة واملعلومات (مبا يف ذلك األوحفظُ تسجيلُ تدبـُُّر و )ه(
؛املعنية) وتقدمي خدمات رقمية (مثل حترير املواد السمعية البصرية)عن املوادالعهدة 

، مبا يف ذلك الكشف وتناوهلادلة بشأن مجع األهليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس)و(
)؛TAR) واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا (eDiscoveryاإللكرتوين (

من النظام ١٥املادة اإلدارية اخلاصة باملواد اليت جيري مجعها وتقدميها مبوجبسريورة التدبـُُّر )ز(
املتمثِّلة يف حتليلها؛١، مبا يف ذلك املرحلة ساسياأل

متقنية العدات املتوفري )ح( ، مبا يف والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلة 
اآلمنان؛دلة ونقلها األحفظذلك 

).GAU) كانت يف السابق تسّمى "وحدة الشؤون اإلدارية العامة" (FPCUوحدة التخطيط واملراقبة املاليني ()٣٥(
وذلك من خالل إعادة االشتغاليةيهيئ النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجًة لتغري االحتياجات )٣٦(

دث أحختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف إدارة األموال بإشادة من مكتب املراجعة الداخلية وذلك على اخلصوص يف 
.)OIA.02.14تقرير مكتب املراجعة الداخلية: املهمة ذات الرقم يتناول هذا اجلانب (تقريٍر له 
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، ومنصة التعلم اإللكرتوين،عمالر املعلومات، وسريورات األر املعارف ونظام تدبُّ دعم نظام تدبُّ )ط(
؛واملشاريع ضمن املكتب

احملدَّدة الطابع؛هدوات تدبر املعلومات وممارساتأن املكتب مإليهحيتاج ومسُك ماُد وإعمالُ عداإ)ي(

؛على اهلاتفوخالل الفعاليات و يدان يف املشفوية الرتمجة ال)ك(

؛البصريةو املواد السمعية كالمَنْسخ)ل(

ترمجة أدلة مكتب املّدعي العام ووثائقه اهلامة؛)م(

ترمجات/شروح كالم االضطالع بتلخيص الوثائق وحبجب معلومات فيها وبتحريرها وبإعداد )ن(
املواد السمعية البصرية، وبتمييز اللغات املستعملة، وبغري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم 

توفُّر اخلربة اللغوية ضمن املكتب.

وشؤون امليزانيةشؤون املالية وشؤون العند البحث يفمكتب املّدعي العام قسم اخلدمات ميثِّلكما إن-٢٦٩
مثل ،صحاب الشأنأوسائرالعامل الهاي ريق فطراف يفدول األالة امليزانية واملالية ومندويبجلنأماماملوارد

عملحتياجات اتية عن أطلبات اخلدمات املتوهو يتوىل أيضًا تدبُّر احلكومية واملؤسسات الدولية. غري املنظمات 
ا الواردة من قلم احملكمة. مث إنه يتوىل متثيل املكتب املكتب نطاقها ببادرات واملشاريع اليت تشمل امليف وطلبا
مجعاء.احملكمة 

ألف يورو١٦٤,٤٨موارد الميزانية

إن القسط املخصَّص لقسم اخلدمات على وجه التحديد من موارد امليزانية شهد اخنفاضًا مّطرداً. وهو -٢٧٠
الزيادة الطفيفة يف مبلغ االعتمادات املطلوب . أما )٣٧(٢٠١٨املئة من امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام يف٥,١ميثِّل 

يف إطار هذه امليزانية املقرتحة فُيعزى رئيسيًا إىل استعادة القسم قدرته املتمثِّلة يف وظائف املساعدة املؤقتة املستمرة 
اللزوم.

ومسارات تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريوراتلقد -٢٧١
العمل، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة النجاعة وذلك بنفس البنية 
األساسية ملالك موظفيها. فقد أفضت مراجعة السياسات والعمليات وإضفاء الطابع املوحَّد عليها إىل حتسني 

االت التالية: ( بالرتامجة امليدانيني، واخلرباء النفسانيني االجتماعيني، إعداد العقود اخلاصة )١السريورات يف ا
التوفيق بني حسابات املكاتب امليدانية والتقارير املتعلقة بالعمليات؛ )٢وسائر عقود اخلدمات اخلاصة؛ (

ن إنشاء نظام للطلبات اإللكرتونية لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني (مبساعدة من وحدة قاعدة املعارف) مكَّ )٣(
من تقليص مقدار املعلومات املوفَّرة بشكل ورقي وتبادل الرسائل بالربيد اإللكرتوين الذي يطول ويستغرق الكثري 
من الوقت. وإضافة إىل ذلك يتيح النظام اجلديد االّطالع بسهولة على حال الطلبات وعلى اإلحصائيات املتعلقة 

النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال، وحتسني بتجهيزها. وقد أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زيادة
رصد ومراقبة األنشطة، وزيادة الشفافية، واالرتقاء مبستوى جودة توفري اخلدمات.

(مبثابة متطلب مستمر أو متطلب جديد)، انظر ٢٠١٨لعام ]املقرتحة[يف امليزانية املطلوبة من املوظفنياملوارد لتفاصيلسردلالّطالع على )٣٧(
.٢٩٤حىت ٢٨١ات فيما يلي الفقر 
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وهكذا تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي دعم أجود لتلبية ما ينبثق عن أنشطة املكتب -78٢٧٢

.٢٠١٨اً وتعقيداً، دون طلب موارد إضافية يف ميزانية عام االشتغالية من االحتياجات املزيدة مقدار 

كما إن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة قاعدة املعارف منخرطتان بنشاط يف استعراض طلبات -٢٧٣
املعدات والعتاد والربجميات احلاسوبية اخلاصة مبكتب املّدعي العام على وجه التحديد. وإثر استعراض مسارات 

املزيد من تعزيز أدوار مسؤويل التنسيق يف العمل الذي ُأجري خالل عملية استبانة وجوه التآزر بني األجهزة، مت 
هاتني الوحدتني من وحدات مكتب املّدعي العام. فوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقوم بإدماج الطلبات اآلتية 

وحدةالمن مستعملي أعماهلا يف مكتب املّدعي العام، وبالتحقق من التطابق فيما خيص امليزانية، وبالتنسيق مع 
لقلم احملكمة سهراً على توفري السلع واخلدمات يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال. وتتحقق ةالشراء التابعاملعنية ب

وحدة قاعدة املعارف، بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات، من توافق طلبات الربجميات والعتاد احلاسوبيني 
ا يف املكتب مع البنية التحتية واملعمارية التقنية للمحكمة، واتساقها م ع االسرتاتيجية اخلاصة باملعلومات املعمول 

واحملكمة. ويفضي هذا النهج، الذي يدعمه جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات، إىل زيادة سرعِة وشفافيِة سريورِة 
احملكمة الشراء، وحتسني مراقبة النفقات، والتماشي مع اخلطط اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها 

مجعاء، وزيادة التآزر يف إعداد خطة تدبر املعلومات على نطاق احملكمة.

ا وتدبرت أمر عبء العمل املزيد ٢٠١٧وقد قامت وحدة قاعدة املعارف خالل عام -٢٧٤ باستعراض سريورا
ا أعادت توزيع األنشطة على حنو أتاح هلا النهوض ب أود الوظائف املتأيت عن طلبات اجلهات اليت تتعامل معها. إ

اجلديدة اليت ُأسندت إليها. ويشار على وجه اخلصوص إىل أن وحدة قاعدة املعارف عملت على تنمية القدرات 
يف جمال التعلم اإللكرتوين ملساعدة وحدة املوارد البشرية على توفري تدريب ملوظفي املكتب فعال وناجع بالقياس 

إىل تكاليفه.

) يف إطار ٢-ف معين بالتعلم على وجه التخصيص (من الرتبة فوُيطلب لوحدة قاعدة املعارف موظ-٢٧٥
املساعدة املؤقتة العامة. وال يرتتب على هذه الوظيفة أي أثر يف مبلغ امليزانية ألن وحدة قاعدة املعارف مل تعد 

. ٢٠١٧)، اليت أُقرت فيما خيص عام ١-تطلب وظيفة منسِّق قاعدة البيانات (من الرتبة ف

علومات واألدلة عمليات التدارس األويل عن طريق إدارة مكتب املعلومات التابع ملكتب وتدعم وحدة امل-٢٧٦
من النظام األساسي. إن مجيع البالغات ١٥الذي يتلقى مجيع البالغات املقدمة مبوجب املادةو املّدعي العام 

نيًا وتوضع يف نظام اإلدارة الشاملة الواردة ختضع لعملية اصطفاء بعد تقييمها األويل؛ فُتستنسخ املواد املعنية إلكرتو 
) لكي تستعرضها شعبة االختصاص والتكامل والتعاون. وذلك يستلزم ما يعادل موظفاً TRIMملعلومات الوثائق (

. وقد تدبَّرت وحدة املعلومات واألدلة حىت اآلن أمر هذه املهمة باالستعانة بعاملني )٣٨(واحدًا يعمل بدوام كامل
قد ُأسندت إليهم بصورة رئيسية مهام خمتلفة. ومل يعد ذلك ممكنًا بسبب تزايد مقدار املواد آخرين ضمنها كانت 

رأ) يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لكي -عالالزم تناوهلا. ولذا ُيطلب مساعد واحد معين باألدلة (من الرتبة خ
ا مل تعد مطلوبة يف وحدة أخرى يتوىل هذه املهمة. ويُعوَّض األثر املايل هلذه الوظيفة بوظيفة معادل ة من الرتبة ذا

ا يف استخدام موارد امليزانية )٣٩(من وحدات القسم (هي وحدة اخلدمات اللغوية) . وعليه فإن املرونة املتحّلى 

ا إىل املوارد، )IEU(واألدلةاملعلوماتوحدةعن املزيد من التفاصيللالّطالع على )٣٨( ا واحتياجا انظر تقرير احملكمة عن "احلجم وسريورا
.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٧بـ، املؤرخةICC-ASP/14/21األساسي ملكتب املدعي العام"، الوثيقة *

.٢٧٩الفقرة انظر)٣٩(
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واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملققة ضمن هذا الربنامج الفرعي جتعل هذا الطلب اخلاص سليب األثر 
.)٤٠(املايل

الدعم اللغوي طيلة مراحل التدارس من أشكال ) طائفة واسعة LSUوتقدم وحدة اخلدمات اللغوية (-٢٧٧
األويل والتحقيق واملقاضاة. وإىل جانب جماالت أخرى مثة ثالثة جماالت تظل متثل أهم جماالت عملها هي الرتمجة 

املكتب. فغالباً ما تتغري االحتياجات إىل اخلدمات الشفوية امليدانية، وإعداد احملاضر، والرتمجة التحريرية، كما يطلبه 
عدد وماهية اللغات اليت يتعنيَّ استعماهلا يف بلد معنيَّ من )١اللغوية بسبب أمور يعرتيها عدم اليقني، منها: (

ين عليهم بلدان احلاالت، وال سديدة) درايةالبلد (ممن يقيمون فيه أو هلم به بشؤون العارفنيسّيما مع الشهود وا
ا، وترمجتها التحريرية إىل إحدى لغَيت العمل، وتوفريها  م ترمجة شفوية، وإعداد حماضر  الذين تتعنيَّ ترمجة إفادا

ا فهمًا تاماً؛ ( مدى تواتر )٢أيضًا للمتهمني، الذين من حقهم أن توفَّر هلم ترمجات لإلفادات إىل لغة يفهمو
إمكان أن يطال التحقيق مدى يتخطى بلد احلالة، ما )٣خصائصها؛ (استعمال اللغات املعنية وغري ذلك من

قدرة الفريق على العمل بكلتا لغَيت العمل.)٤يستلزم استعمال لغات إضافية؛ (

موظف وظيفة وتطلب وحدة اخلدمات اللغوية وظيفتني جديدتني توفَّران يف إطار املساعدة املؤقتة العامة: -٢٧٨
) يُعىن بتحسني تنسيق عبء العمل الرتمجي فيما خيص اللغات األقل انتشاراً، ٣-معين بالرتمجة (من الرتبة ف

) ومساعدان ٣-مساعد جديد معين بإعداد احملاضر. ويف الوقت ذاته مل يعد ُيطلب مرتجم (من الرتبة فوظيفة و 
طلب اجلديد يُعوَّض رأ). وبالتايل فإن األثر املايل لل-عمعنيان بتجهيز البيانات/إعداد احملاضر (من الرتبة خ

فيما خيص وظائف أخرى.بتقليصٍ 

ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل بند "اخلرباء -٢٧٩
حبيث يتحّلى بالسرعة واملرونة يف )٤١(االستشاريون" وبند "األثاث والعتاد" وبند "اللوازم واملواد" وبند "التدريب"

ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. وسُتستخدم املوارد املطلوبة لتوفري الدعم واملواد اليت تلبية   كل االحتياجات املتغريِّ
ُحيتاج إليها يف برامج فرعية أخرى ضمن املكتب بغية تسهيل األنشطة اليت تستلزمها األعمال.

يف املئة). وتُعزى الزيادة يف ٥,١ف يورو (أل٣٩٣,٣على زيادة مقدارها امليزانية املطلوبوينطوي مبلغ -٢٨٠
التكاليف إىل مقتضيات استعادة القدرة السابقة (مثل ما يقتضيه تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة، والعودة إىل 

الوظائف، واحتساب كل تكاليف الوظائف املوفَّرة يف إطار املساعدة املؤقتة عدَّل شغورالعمل بالقيمة املعتادة مل
املئة من امليزانية يف١٤,٧املئة ويف٨٥,٣العامة). ومتثِّل تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني 

املقرتحة، على الرتتيب.

من معادالت املوظف الواحد ٠,٦٧املطلوب لسد تكاليف وظيفة جديدة ملساعد معين باألدلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (إن املقدار )٤٠(
ة حملاِضر يف وحداق مدقِّ /عين بتجهيز البياناتاملساعد املالعامل بدوام كامل) يُعترب سالبًا من ناحية حساب امليزانية ألنه ُهيَّئ يف امليزانية لوظيفة 

.من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل١,٠شهراً، ما يكافئ ١٢) ملدة LSU(اخلدمات اللغوية 
، (ديوان املّدعي العام)، وبندا "اللوازم واملواد" و"األثاث ٢١١٠بندا "التدريب" و"اخلرباء االستشاريون" مدرجان ضمن الربنامج الفرعي )٤١(

(قسم اخلدمات).٢١٢٠الفرعي والعتاد" مدرجان ضمن الربنامج
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ألف يورو٩٣٩,٣٦الموارد من الموظفين80

وظيفة ثابتة (منها وظيفة ٤٦من موظفني يشغلون ٢٠١٨قسم اخلدمات يف عام سيتألف مالك موظفي-٢٨١
وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة ٢٥قرتح حتويلها من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة) وواحدة يُ 

د العامل بدوام كامل) من معادالت املوظف الواح٣,٤العامة املتكرِّر توفريها زائدًا وظائف الرتامجة امليدانيني (
وثالث وظائف يستجد طلب توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، ما جيعل جمموع الوظائف اليت يتألف منها 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.٧٦,٤مالك القسم يبلغ 

آالف يورو٠١٠,٦٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

).٥-رئيسي (من الرتبة فإداري مسؤولوحدات، أربعمن املؤلَّف،قسم اخلدماتىيشرف عل-٢٨٢

ْنيِ )، وموظفَ ٣- (من الرتبة فةداريمعنيًا بالشؤون اإلموظفًا التخطيط واملراقبة املالينيوتضم وحدة -٢٨٣
دارة العامة واإلالية شؤون املالبنيمساعدين معنيوثالثة)، ٢-(من الرتبة فةداريمعنيني بالشؤون اإلنيمعاون

رأ). -خ عالرتبة من(

يفالعامَلْنيِ )٢-(من الرتبة فةداريعنيني بالشؤون اإلاملنيعاوناملْنيِ وظفَ واحٍد من املوُيطلب حتويل وظيفةِ -٢٨٤
من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة. ورد أعاله،كما ،وحدة التخطيط واملراقبة املاليني

ملعلومات امعين بمعاون موظف ، و )٣-(من الرتبة فمن رئيسها دلة وحدة املعلومات واألويتألف مالك-٢٨٥
تدبر برأ)، ومساعد معين -خ عةني حبفظ املعلومات (من الرتبيمساعدين معنوثالثة، )٢-دلة (من الرتبة فواأل

ني يمساعدين معنوأربعة،رأ)- خ عمن الرتبة دلة (ألارأ)، ومساعد رئيسي معين ب- خ عاملعلومات (من الرتبة
رأ). -خ عمن الرتبة (ة دلاألب

ْنيِ )، وموظفَ ٤-ملعارف (من الرتبة فقاعدة امدير لمن قاعدة املعارفوحدة ويتألف مالك-٢٨٦
)،١-(من الرتبة فقني لقواعد البياناتمنسِّ ثالثة و ،)٢-ملعلومات (من الرتبة فامعنيني ب

والوثائق/التقصيالكشف عن املعلوماتب)، ومساعد معين ١-فبة تالر ملعلومات (مناوموظف مساعد معين ب
أ). ر -عخمن الرتبة (هافي

ْنيِ (واحد مراجعَ ومرتَمجْنيِ/)، ٤-(من الرتبة فمنسق لغوياللغوية من دمات اخلةوحدويتألف مالك-٢٨٧
ومرتجم ، )٣-فليزية) (من الرتبة كناإل)، ومرتجم (للغة٤-ف(من الرتبة )لفرنسيةاللغةوواحد ليزيةكنللغة اإل

بة ت(من الر الشفوية ق للرتمجة ومنسِّ ، )٣-ف) (من الرتبة العربيةومرتجم (للغة، )٣-فلفرنسية) (من الرتبة ا(للغة
، )٢-فالرتبة لفرنسية) (منا(للغةمعاون ومرتجم ، )٢-فليزية) (من الرتبة كناإل(للغةمعاون )، ومرتجم ٣-ف

مخسة و ، رأ)-عخالرتبةق معين بإعداد احملاضر (منمنسِّ ، و )٢-ف) (من الرتبة العربية(للغةمعاون ومرتجم 
، )أر -(من الرتبة خ عةلغويمعنيني باخلدمات المساعدين ثالثة و ، )٤٢(رأ)-خ عة(من الرتبللمحاضر مدقِّقني

. )أر -الرتبة خ عومساعد معين بإعداد احملاضر (من

ت)٤٢( لتصبح "مدقق للمحاِضر" بغية التمييز ) LSU(التسمية "مساعد معين بتجهيز البيانات" يف وحدة اخلدمات اللغوية جماراًة لواقع احلال ُغريِّ
ذه الوظيفة واملهام املنوطة باملوظفني املعنيني بتجهيز البيانات يف و  حدة جتهيز البيانات ويف قسم حتليل عمليات التحقيق.السليم بني املهام املنوطة 
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ألف يورو٩٢٨,٧٢املساعدة املؤقتة العامة8181

جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر ل قسم اخلدمات حيتاج إىل موارد ظي-٢٨٨
مباشر م مبثابة دعم احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات اإلدارية والتقنية اليت تقدَّ 

.مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إفهألنشطة املكتب. وعلي

لتدبر األدلة، طار املساعدة املؤقتة العامة إيف توفَّر ضافية إيضًا إىل وظائف أوحيتاج قسم اخلدمات -٢٨٩
ءلنهوض بعبلاللغويةدمات اخلولتوفري، بوسائل التعلم اإللكرتوينقاعدة املعارف فيما يتعلق وللنهوض بأود 

نشطة وتزايد عدد العاملني يف املكتب. ضايف املتأيت عن زيادة عدد األالعمل اإل

لقد أجرى قسم اخلدمات حتليًال وتقييمًا صارمني ألفضل سبل اجلمع بني النجاعة والفعالية يف توفريه -٢٩٠
اية املطاف إىل أثر صفري فيما يتعلق بعدد الوظائف شاغلوورتبها. ويتوزَّعللخدمات. وأفضى هذا اجلهد يف 

:التايل حبسب ترتيب الوحدات يف القسمالتوزُّعَ ٢٠١٨لعامالعامةاملؤقتةاملساعدةإطاريفاملطلوبةالوظائف

من ٢,٠شهرًا (٢٤ملدة)٢-لكرتونية (من الرتبة فدلة اإلألمعنيان باموظفان معاونان)أ(
(متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ١-ألدلة (من الرتبة فاملعلومات وابانمعنيانمساعدموظفان )ب(
(متطلب مستمر)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٠,٦٧(أشهر٨رأ) ملدة -(من الرتبة خ عباألدلةمعينمساعد)ج(
(متطلب جديد)؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-البيانات (من الرتبة فبتدبرمعينموظف )د(
(متطلب مستمر)؛الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-قواعد البيانات (من الرتبة فمعاون معين بمنسق)ه(
ر)؛(متطلب مستماملوظف الواحد العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهراً (١٢) ملدة ٢-ملعلومات (من الرتبة فاموظف معين ب)و(
(متطلب مستمر)؛العامل بدوام كامل)

من معادالت املوظف الواحد ٠,٦٧(أشهر٨) ملدة ٢-ف(من الرتبة معين بالتعلممساعد)ز(
(متطلب جديد)؛العامل بدوام كامل)

شهراً ١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبكشف املعلومات والوثائق/التقصي فيها مساعد معين )ح(
(متطلب مستمر)؛من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)١,٠(
من معادالت ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عبنظم املعلومات معين تقين مساعد )ط(

(متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت املوظف الواحد العامل ٧,٠شهرًا (٨٤ملدة)٣-مرتمجني (من الرتبة فسبعة )ي(

(متطلب مستمر)؛بدوام كامل)
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من معادالت املوظف الواحد ٠,٦٧(أشهر٨ملدة )٣-(من الرتبة فموظف معين بالرتمجة )ك(82

(متطلب جديد)؛العامل بدوام كامل)
من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-ف(من الرتبةمعاون مرتجم )ل(

(متطلب مستمر)؛بدوام كامل)
من معادالت ١,٠شهرًا (١٢ملدة)٢-(من الرتبة فالشفويةبالرتمجةمنسق معاون معين )م(

(متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت املوظف الواحد العامل ٢,٠شهراً (٢٤) ملدة ١- ن (من الرتبة فان مساعدامرتمج)ن(

(متطلب مستمر)؛بدوام كامل)
من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢ملدةرأ)-داري (من الرتبة خ عمعين بالدعم اإلموظف )س(

(متطلب مستمر)؛الواحد العامل بدوام كامل)
عادالت املوظف من م٣,٠شهرًا (٣٦ملدةرأ)-(من الرتبة خ عثالثة مدققني للمحاضر)ع(

")؛البياناتمعنيني بتجهيزمساعدين(متطلب مستمر) (كانوا يسمَّْوَن "الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عباخلدمات اللغوية مساعد معين )ف(

(متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت املوظف الواحد ٣,٤(شهراً ٤١ما يعادل ،رأ)-ميدانيون (من الرتبة خ عترامجة)ص(

.العامل بدوام كامل)
رأ) نظرًا لعبء العمل -عإن وحدة املعلومات واألدلة تطلب مساعدًا جديدًا معنيًا باألدلة (من الرتبة خ-٢٩١

من النظام األساسي.١٥املزيد يف جمال استالم وجتهيز البالغات املقدَّمة مبوجب املادة 

) يف إطار ٢-وتطلب وحدة قاعدة املعارف موظفًا معنيًا بالتعلم على وجه التخصيص (من الرتبة ف-٢٩٢
املساعدة املؤقتة العامة. إن أثر هذه الوظيفة منعدم فيما خيص امليزانية ألن الوحدة مل تعد تطلب وظيفة منسق 

.٢٠١٧عام )، اليت أُقرت ل١-قاعدة البيانات (من الرتبة ف

وقد ُأطلقت يف وحدة اخلدمات اللغوية التسمية اجلديدة (مدقِّق للمحاضر)، بعد استعراض استقصائي  -٢٩٣
د الذي يؤديه شاغلو الوظائف املعنية  كامل ألعمال فريق إعداد احملاضر، وذلك لتوضيح الدور التقين احملدَّ

لى حنو أفضل. ونُقل أحد املوظَفْنيِ املعنيني ومتكينهم من أن يستجيبوا الحتياجات اجلهات املتعاَمل معها ع
(اللذين كانت تطلق على كل منهما التسمية "مساعد معين بتجهيز البيانات") إىل وحدة املعلومات واألدلة (انظر 

رأ). ومثة مرتجم من الرتبة -عدَّ اآلخر ليعمل بصفة مساعد معين بإعداد احملاضر (من الرتبة خ) وأُعِ ٢٩٢الفقرة 
) لتحسني تنسيق ٣-تعد ُتطلب وظيفته وقد ُأعدَّ ليضطلع بوظيفة املوظف املعين بالرتمجة (من الرتبة فمل٣-ف

عبء العمل على صعيد الرتمجة فيما يتعلق باللغات األقل انتشاراً.

إن جممل الزيادات يف عدد الوظائف يف قسم اخلدمات عدمي األثر على امليزانية، وذلك بفضل التقدم -٢٩٤
على صعيد التنظيم الداخلي ومسارات األعمال واإلجراءات. أما الزيادة احملدودة فُتعزى لعدد األشهر احملَرز 

شهراً لكل وظيفة (باستثناء وظائف ١٢املطلوب العمل فيها لكل وظيفة، إذ أنه ُهيئ يف امليزانية [املقرتحة] للعمل 
ارتباطًا جذريًا باحتياجات عمل املكتب اليت تستلزم الرتامجة امليدانيني والوظائف املستجدة الطلب) وذلك مرتبط 
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دعمًا حاسم األمهية من قسم اخلدمات ومبا تتضمنه امليزانية من عناصر ال مفر منها خارجة عن نطاق سيطرة 
املكتب.

ألف يورو٢٢٥,١١الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة ٢,٥(ألف يورو ٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٩٥
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد.

ألف يورو٣٨٥,٦السفر

صايف الزيادة يف املئة). وميثِّل هذا املبلغ٨,٥ألف يورو (٣٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٢٩٦
الناجتة عن الزيادة املتصلة بدعم األفرقة املتكاملة ناقصًا ما كان من شأنه أن ُخيصَّص لسد تكاليف البعثة إىل 

سُتعقد فيها ٢٠١٨ألف يورو) لو كانت الدورة السابعة عشرة للجمعية يف كانون األول/ديسمرب ١٣,٠نيويورك (
] ومل يعد يلزم سدها ألن دورة اجلمعية [يف ٢٠١٧يِّئ هلا يف [ميزانية عام (أي ما يناظر النفقات ذات الصلة اليت هُ 

] سُتعقد يف الهاي). مث إن زيادة عدد البعثات إىل امليدان تستلزم املزيد من أسفار الرتامجة (حملياً ٢٠١٨عام 
ا خالل مرحلة التدارس األويل ومرحلة ودولياً) لتقدمي الدعم الالزم ألنشطة التحقيق وأنشطة املقاضاة املتصلة 

التحقيق واملرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية. وكذلك يشمل بند امليزانية املعين أمواًال ختصَّص لبعثات عديدة إىل 
بلدان احلاالت ُجترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. وعلى غرار األعوام السابقة ُتطلب املوارد املخصَّصة للسفر 

ا املوظفون التقنيون واللغويون واإلداريون للمشاركة يف مؤمترات مهنية.أيضاً من أجل بضع مهمات يضطلع 

ألف يورو٥٤٩,٥اخلدمات التعاقدية

ا األنشطة، يُفرتض أن يتيح إعمال نظام -٢٩٧ ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. فعلى الرغم من الزيادة اليت شهد
ة غريه من األدوات والربجميات لدعم خدمات اللغات استيعاب العمل ) وترقيSystranالرتمجة مبساعدة اآللة (

.٢٠١٧اإلضايف بنفس املوارد اليت وفِّرت لعام 

وحاالت داخلية، أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصةمشاريعلرفدالتعاقديةاخلدماتإىلوُحيتاج-٢٩٨
االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب مبوارد داخلية من 
خالل توظيف املزيد من العاملني. وتلكم هي احلال فيما خيص االستعانة مبرتمجني خارجيني رفدًا لوحدة الرتمجة 

ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت الداخلية التابعة للمكتب، عندما ال يتعارض
ا يف آجال معيَّنة،  بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب النهوض 

لغة. كما وحاالت الوثائق اليت تتعني ترمجتها إىل لغة ليس بني املرتمجني الداخليني من يتقنها أو ترمجتها من هذه ال
وذلك أيضاً املكتب الداخلية، ةًا لقدر دعداد احملاضر رفخارجية إلهةجباالستعانةلسد تكاليف تلزم اعتمادات 

.ذه االستعانةعندما تسمح مقتضيات السرية

آالف يورو١١٠,٠اللوازم واملواد

االعتمادات املخصَّصة يف إطاره . إن بند امليزانية هذا بند مركزي ُتستخدم ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب-٢٩٩
لألغراض االشتغالية.
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من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية (مثل بطاقات الذاكرة، جزءوخيصَّص -84٣٠٠

واألقراص الصغرية، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطاريات) لألجهزة اليت يستخدمها احملققون (من قبيل الكاِمرات 
هزة التسجيل). كما تلزم اعتمادات لإلبقاء على اشرتاكات سنوية يف جمالت واشرتاكات مهنية أخرى (مثل وأج

االشرتاك يف الرابطة الدولية للمدَّعني العامني) ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد، ولشراء كتب مرجعية 
الت املتاحة على أما االشرتاكات يفهامة ضرورية لدعم أنشطة املكتب األساسية.  قواعد البيانات/اخلدمات وا

اإلنرتنت واملشرتكة بني مجيع وحدات احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة.

آالف يورو الستبداِل وإضافِة بعض املواد واللوازم اخلاصة (مثل صور األمكنة ١٠,٠ويطلب مبلغ مقداره -٣٠١
اليت يت توضع فيها اجلثث، والقفافيز املطاطية، واملستهَلكات، واألجهزة)اليت تلتقطها السواتل، واألكياس ال

.تستلزمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت ُجترى يف إطار عمليات التحقيق

ألف يورو١٨٠,٠األثاث والعتاد

الربامج الرئيسية ُحبثت يف االجتماعات املشرتكة بني كل من لاملطلوبةال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. إن املبالغ -٣٠٢
األجهزة بغية التكفل بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت وضعتها احملكمة 

فتخص اجلزء من االستثمارات يف ٢١٢٠وأقرها جملس التنسيق. أما األرقام املدرجة ضمن إطار الربنامج الفرعي 
على هلوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية مكتب املّدعي العام، ألن املصروفات املعنية تتصل ببنود ختصتكنو 

وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقّرة فيما خيص املبادرات األساسية املندرجة يف سياق األهداف 
.)٤٣(الوظيفية املتعلقة باملقاضاة والواردة يف خطة احملكمة

"استخالص ألف يورو خمصَّصًا لسد تكاليف تطبيٍق لـ٥٠,٠ويشمل بند امليزانية هذا مبلغًا مقداره -٣٠٣
بيانات الكيانات". إنه برنامج حاسويب يقلِّص الوقت الذي يقضيه احمللِّلون واحملقِّقون واملقاضون يف التقصي ضمن 

للعثور على معلومات نصية مفيدة يف جتميع البيانات وثائق األدلة املدرجة يف قواعد بيانات مكتب املّدعي العام
وتقييم الروابط. وجيري حالياً تنجيز حتليل متطلبات األعمال بالتعاون مع قسم خدمات تدبر املعلومات ومبساعدة 
منه. إن تصميم هذا التطبيق جزء ال يتجزأ من اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 

علومات. ويُعترب ختصيص هذا البند ضمن ميزانية مكتب املّدعي العام متماشيًا مع النموذج اهلجني الذي امل
اعتمدته احملكمة. فلّما كان التطبيق ميس قواعد بيانات ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد وسُيستخدم 

ة فإن مكتب املّدعي العام يطلب من أجل عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضا
االعتمادات ذات الصلة.

وقد عكف مكتب املّدعي العام على تقييم الطرائق اآلمنة البديلة واألقل كلفة لتلقي إفادات الشهود -٣٠٤
م على حنو مصون األمن ميكن أيضًا أن يفي مبقتضيات الئحة احملكمة. ومت متييز برنامج  وإعادة االتصال 

مبساعدة من ٢٠١٧عن بعد بالوسائط الفيديوية والتسجيل وُأجري اختبار ناجح له يف عام حاسويب لالئتمار

"تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية: اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر ، CBF/28/20الوثيقة )٤٣(
Information Technology at the International" (٢٠٢١-٢٠١٧املعلومات للفرتة  Criminal Court: Five-year IT/IM

Strategy for the Court (2017-2021) ،(؛ والوثيقة ٢٠١٧آذار/مارس ٢٨CBF/28/12P01" ، اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا
9حىت 7) (الصفحات ICC IT/IM Strategy & Roadmap 2017-2021وخريطة الطريق ذات الصلة" (املعلومات/تدبر املعلومات

.٢٠١٧شباط/فرباير ١٧[باإلنكليزية])، 
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وحدة قاعدة املعارف وقسم خدمات تدبر املعلومات. وسيتيح هذا الربنامج احلاسويب التفاعل بني املسَتجِوبني 
اخلوادمي يف مقر احملكمة. وعندها حبيث تغدو األدلة املسجَّلة يف إطار االستجواب متاحة فورًا على واملسَتجَوبني

أشرطة بسبب لزوم شحنميكن إعداد حماضر باإلفادات وترمجتها دون تأخري زمين كما كان حيدث يف املاضي، 
التسجيل/أقراصه من املكاتب امليدانية أو من املكان الذي ُيستجوب فيه الشاهد إىل املقر، أو بسبب املخاطر 

توكوالت نقل امللفات. ويضاف إىل ذلك أن هذا النظام سيساعد على تقليص األمنية املرتبطة باستعمال برو 
تكاليف املهمات املرتبطة بإيفاد املسَتْجِوبني من املقر إىل امليدان أو إىل األمكنة اليت يوجد فيها الشهود. وأخرياً 

ة اخلدمات اللغوية لتدريب وليس آخرًا سُيخترب النظام للتحقق من إمكان استعماله املستدمي مبثابة أداة يف وحد
الرتامجة عن بعد. كما ميكن أن يؤيت ذلك بعض الوفورات (ُحتدَّد كميًا يف وقت الحق عندما تُؤكَّد قابلية األداة 
لالستعمال املستدمي) بتقليص تكاليف السفر املرتبطة باستقدام املرشَّحني إىل املقر يف الهاي. ويبلغ مقدار امليزانية 

ألف ٢٠,٠ألف يورو الحتياز الربنامج احلاسويب و١٠٠,٠ألف يورو (١٢٠,٠ل هذا التطبيق املطلوبة من أج
يورو لسد تكاليف العتاد اخلاص واألجهزة احمليطية اخلاصة).

كما يواصل املكتب جتديَد وحتديَث سائِر النظم القائمة اليت ختصه على وجه التحديد. وُيطلب مبلغ -٣٠٥
اليف املنفذ اإللكرتوين ملكتب املّدعي العام واملنصة املصونة األمن املستندة إىل آالف يورو لسد تك١٠,٠مقداره 

الشبكة العنكبوتية اخلاصة بتلقي ما يتعلق باحلاالت اجلاري النظر فيها من املعلومات والصالت تلقياً مقرتناً بإغفال 
هوية املصدر.



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 86

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٢١٢٠البرنامج الفرعي:١٩الجدول86

:٢١٢٠البرنامج الفرعي
قسم الخدمات

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٢املوظفون من الفئة الفنية ٣٢١,٠١٤٦,٣٦,٣٢ ٤٦٧,٣

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٩٥,٦٤٧,٧٣,٢١ ٥٤٣,٣
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٣-٠٥١,٤ ٠٥١,٤٣ ٨١٦,٦١٩٤,٠٥,١٤ ٠١٠,٦

٢املساعدة املؤقتة العامة ٥٥٠,٣١٢٩,٦٢ ٦٧٩,٩٢ ٧٥٩,٤١٦٩,٣٦,١٢ ٩٢٨,٧
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٢ا ٥٥٠,٣١٢٩,٦٢ ٦٧٩,٩٢ ٧٥٩,٤١٦٩,٣٦,١٢ ٩٢٨,٧
٣٩٥,٢٧,٢٤٠٢,٤٣٥٥,٦٣٠,١٨,٥٣٨٥,٦السفر

-------الضيافة

٥٤٩,٥--١٦٦,٦١٣٦,٦٣٠٣,٢٥٤٩,٥اخلدمات التعاقدية
----١٨,٣٦,٧٢٥,٠التدريب

----٠,١٠,١٠,٢اخلرباء االستشاريون

----٩٠,٧٣,٠٩٣,٧النفقات التشغيلية العامة

١١٠,٠--٨٩,٩٣,٥٩٣,٤١١٠,٠اللوازم واملواد
١٨٠,٠--٢١٩,١١٣٩,٧٣٥٨,٨١٨٠,٠والعتاداألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٩٧٩,٩٢٩٦,٨١بالعاملني ٢٧٦,٧١ ١٩٥,١٣٠,٠٢,٥١ ٢٢٥,١

٦المجموع ٥٨١,٦٤٢٦,٤٧ ٠٠٨,٠٧ ٧٧١,١٣٩٣,٣٥,١٨ ١٦٤,٤

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢١٢٠البرنامج الفرعي:٢٠الجدول

:٢١٢٠الفرعيالبرنامج 
قسم الخدمات

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٣٢٣٤٥-١٤٦٧٤٢٢----٢٠١٧املقرة لعام 

١---١-١-------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٢٣٢٣٤٦-١٤٦٨٤٢٣----٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١١,١١١١,١١٣٠,٩٤-٧,٨٣٧,٠٠٥,٠٠١٩,٨٣------٢٠١٧املقرة لعام 
١٠,٤٢١٠,٤٢٢٩,٤٢-٨,٠٠٧,٠٠٤,٠٠١٩,٠٠------املستمرة
٠,٦٧٠,٦٧٢,٠٠-١,٣٣-٠,٦٧٠,٦٧------اجلديدة

)١,٠٠(---)١,٠٠(-)١,٠٠(-------احملوَّلة
١١,٠٨١١,٠٨٣٠,٤٢-٨,٦٧٦,٦٧٤,٠٠١٩,٣٣------٢٠١٨المقترحة لعام 
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والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة: ٢٢٠٠البرنامج-٢

المقدِّمة

والتعاون دور الشعبة الرائدة فيما خيص عمليات التدارس األويل ميسِّرًة والتكاملاالختصاصتؤدي شعبة-٣٠٦
عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام ("املكتب") بالسهر على التعاون والتعاضد القضائي مبوجب 

ومقاضاة املشتبه الباب التاسع من نظام روما األساسي. ويّتسم التعاون بأمهية حيوية للتكفل بالتحقيق يف القضايا
القضايا و لكل من احلاالت إن م يف الوقت املناسب واالضالع بالوظائف الوقائية والتكميلية للمحكمة. 

ا الفريدة يف جمال التعاون. ويستتبع ما تضطلع به شعبة الشعبة") من "والتعاون (والتكاملاالختصاصمتطلَّبا
العام والعالقات اخلارجية إقامَة وتدبَر عالقات مع الدول واملنظمات املهام املتصلة بالتعاون القضائي والتعاون 

اخلاصة األخرى، مبا يف ذلك شحذ الدعم العام لعمل املكتب الدولية واملنظمات غري احلكومية واألطراف الفاعلة
زيِز شبكة قوية وواسعة والرتويج له وإبالغ رسائله الرئيسية. فالشعبة تتوىل املسؤولية الرئيسية عن إقامِة وتدبِر وتع

للتساند والتعاون مع الدول (مبا فيهما التساند والتعاون مع اجلهات القضائية واجلهات املعنية بإنفاذ القانون فيها)، 
واملنظمات الدولية، وسائر الشركاء، ما ال بد منه لكي يضطلع مكتب املّدعي العام على حنو فعال باملهام 

ر واليته. وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن إجراء مجيع عمليات التدارس األويل القضائية املنوطة به يف إطا
للحاالت، بصرف النظر عّما إذا كان نظر احملكمة فيها متأتيًا عن قيام دول أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام 

ا من تلقاء نفسها عمالً  ذه اإلحالة أم عن تصرف املّدعية العامة يف شأ من نظام روما ١٥باملادة جملس األمن 
األساسي. وهكذا تتوىل الشعبة ضمن املكتب املسؤولية فيما يتعلق مبسائل االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة، 

وتقدِّم إىل املّدعية العامة توصيات أساسية بشأن مباشرة عمليات التحقيق اجلديدة.

) وقسم حتليل ICSقسم التعاون الدويل (والتعاون من قسمني: والتكاملاالختصاصوتتألف شعبة-٣٠٧
).SASاحلاالت (

وتندرج أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت، ختضع إلشراف عام من رئيسه، بدعم إضايف من -٣٠٨
التعاون القضائي؛ ‘٢’التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛ ‘١’مستشار قانوين: 

:العام والعالقات اخلارجيةالتعاون ‘٣’

يدعم قسم التعاون الدويل كًال من األفرقة املتكاملة مبستشار معين بالتعاون الدويل، يتوىل )أ(
املسؤولية عن التيسري فيما يتعلق جبميع االحتياجات إىل التعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوجَّهة 

مة الدعم املتصل باحلاالت على وجه التحديد، من الفريق إىل الشركاء يف التعاون؛ وتعبئة واستدا
هو؛ وإقامة إليهوالنهوض باإلحاطة بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند

مراكز للتنسيق االشتغايل حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة 
جايب السريع بشأن كل ما قد يتبيَّنه الفريق أو السلطات الوطنية من مادية وشهود؛ والتحرك االست

مشكالت وتقدمي معلومات تعقيبية عن ذلك.

يسدي املكوِّن املعين بالتعاون القضائي املشورة التقنية واالشتغالية واالسرتاتيجية، والدعم واإلرشاد )ب(
مبراقبة اجلودة وإيصال مجيع طلبات التعاضد إىل مجيع املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل بغية التكفل 

القضائي والردود اليت تـُْرَسل بالنيابة عن األفرقة املتكاملة ومتابعة هذه الطلبات والردود طبقاً لإلجراءات 
واملعايري ذات الصلة. إنه مسؤول، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني بالتعاون الدويل، عن تتبع 
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ا الواردة يف قاعدة البيانات، االمتثال ومسك مجي88 ع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة وطلبا

وعن وضِع ومراجعِة االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تعزيِز وتوسيِع شبكة الشركاء املستعِرضة، وعن تيسري 
ن وجودها التعاون للقبض على املشتبه فيهم وتقدميهم إىل احملكمة، وعن متييز األصول وحتديد مكا

وتتبعها وجتميدها.

أما املكِّون املعين بالتعاون العام والعالقات اخلارجية فيتوىل املسؤولية عن إسداء املشورة )ج(
االسرتاتيجية وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية إىل املّدعية العامة واإلدارة 

كتب فيما خيص التزاماته الدبُلماسية وسائر االلتزامات املتعلقة العليا ملكتب املّدعي العام. إنه يساند امل
بالتعاون العام، ويسهر على إقامِة وإدارِة عالقاِت املكتب اخلارجية مع الدول وسائر الشركاء، وينسِّق 
ذلك من أجل شحذ الدعم العام ألنشطة املكتب، وميثِّل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل 

ا الفرعية، ر فيها اجلمعية و/أواليت تنظ واليت هلا أثر على عمل املكتب.هيئا

املشورة يسديالتابع لشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، الذي الرئيسي املستشار القانوين يتوىل و -٣٠٩
عن عمل ضة الناشئة املشورة بشأن املسائل القانونية املستعرِ إسداءعن يةالقانونية على نطاق الشعبة، املسؤول

متصلة مسائل فيها لتحقيق تنشأ لخاضعةالتعاون الدويل يف كل حالة بن املعنينيستشاريامللي احلاالت و حملِّ 
مسائل االختصاص واملقبولية يفالتقاضياملستشار القانوين يدعم الشعبة يف إن االختصاص أو التكامل. كما ب

الشفوية والدفوعالكتابيةإعداد الدفوعاالستئناف على قسم نب قسم املقاضاة و اإىل جمالً االقضائي، عوالتعاضد
املنظمات و مذكرات التفاهم مع اجلهات الفاعلة الوطنية و االتفاقات على ويشارك يف التفاوض حبسب اللزوم،

.مكتب املدعي العامعملدعم بغية هاإبراميف عمليات حفظ السالم و واملسؤولني عن الدولية 

) مجيع عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة SASحلاالت (وُجيري قسم حتليل ا-٣١٠
من الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما 

ين عليهم. وميثِّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثِة األنشطة الرئيسية تقييمها من ناحية مصاحل ا
للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على 
أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة التحقيق بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء 

حلاالت اليت تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون أساس راسخ للتعاون يف ا
لعمليات التدارس األويل أيضاً أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التكامل، 

ه قسم حتليل احلاالت تندرج وُحيتمل أن تغين عن تدخل احملكمة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيري
ضمن نطاق التحليل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرِّر املّدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة 

املعنية.

ألف يورو٠٤٢,٤٤موارد الميزانية

يف املئة). وتُعزى هذه الزيادة ٢,٢ألف يورو (٨٥,٦على زيادة مقدارها ينطوي مبلغ املوارد املطلوب-٣١١
قرتح حتويل وظيفتني ُموِّلتا ملدة طويلة يف إطار املساعدة رئيسيًا إىل الفرق يف تكاليف إعادة تصنيف الوظائف. فيُ 

موارد مموَّلة يف ٢٠١٧ة عام املؤقتة العامة. وُيطلب متديد الفرتات اليت سبق أن أُقرت فيما خيصها يف إطار ميزاني
ا  إطار املساعدة املؤقتة العامة. إن املوارد املعنية تتسم بأمهية حامسة لتمكني الشعبة من االضطالع باملهام املنوطة 

.٢٠١٨يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 
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ألف يورو٦٠١,٤٣الموارد من الموظفين8989

من وظائف٣وظيفة ثابتة و٣١منشعبة االختصاص والتكامل والتعاونيتألف مالك العاملني يف-٣١٢
.بدوام كامل)العاملمن معادالت املوظف الواحد٢,٥املساعدة املؤقتة العامة (وظائف

من الرتبة (الدويلمعين بالتعاونوظيفة مستشارومها يف قسم التعاون الدويل،وظيفتنيحتويلطُلبوقد-٣١٣
.رأ)-عمن الرتبة خ(قانوينمساعدوظيفة و ) ٣-ف

) ٤-وُتطلب إعادة تصنيف وظيفة واحدة، هي وظيفة املستشار املعين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف-٣١٤
) يسدي املشورة القانونية إىل قسَمي شعبة االختصاص ٥-لتصبح وظيفة مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف

حتليل احلاالت) وإىل مديرها.والتكامل والتعاون (قسم التعاون الدويل وقسم 

ألف يورو٣٩٧,٤٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(مساعد إداري)مساعد شخصيه)، يساعد١-الرتبة مدس الشعبة مدير (منأير -٣١٥
).رأ-عخالرتبة(من

هذه الوظيفة اليت كانت تطلق ) (أعيد تصنيف ٥- ويعمل يف الشعبة مستشار قانوين رئيسي (من الرتبة ف-٣١٦
أعاله).٣١٤)) (انظر الفقرة ٤-على شاغلها التسمية "مستشار معين بالتعاون الدويل" (من الرتبة ف

)، ٥-فة(من الرتبالقسمرئيسوظيفة ثابتة: ١٦مما جمموعه قسم التعاون الدويل مالك ويتألف-٣١٧
سبعة و ،)٤-تعاون القضائي (من الرتبة فالمعين بر)، ومستشا٤-فالرتبةتعاون الدويل (من الومستشار معين ب

ُحوِّلت وظيفة أحدهم من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل )٣-تعاون الدويل (من الرتبة فالبنيمعنيين مستشار 
)، ومستشار معاون معين بالتعاون الدويل ٣-، ومستشار معين بالعالقات اخلارجية (من الرتبة فوظيفة ثابتة

ومساعد معين بالشؤون القانونية رأ)،-ع)، ومساعد معين بالتعاون القضائي (من الرتبة خ٢-فالرتبة (من
نيداريإينومساعد، من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتةهُحوِّلت وظيفترأ) -عالرتبة خ(من
رأ).-الرتبة خ ع(من

ثالثةو ،)٥-(من الرتبة فالقسم رئيس وظيفة ثابتة: ١٢مما جمموعه قسم حتليل احلاالت مالك ويتألف-٣١٨
ن يْ ساعدَ مي حاالتحملِّلَ )، و ٢-معاونني (من الرتبة في حاالتحملِّلستة )، و ٣-(من الرتبة فحاالتيحملِّل

).١-(من الرتبة ف

آالف يورو٣٠٤,٠املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد العامل ٢,٥املساعدة املؤقتة العامة (وظائفُتطلب ثالث وظائف من -٣١٩
حبسب االفرتاضات اخلاصة ٢٠١٨بدوام كامل) لدعم عمليات التحقيق واحملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 

ني بالتعاون مبيزانيته، وللنهوض إداريًا واشتغاليًا بعبء العمل احلاسم املستمر التزايد. إن كًال من املستشارين املعني
ُمنتَدب رمسيًا للعمل يف فريق متكامل معنيَّ لكنه يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر. كما ميكن أن 
تتغري اجلهة اليت يُنتَدب املستشار املعين بالتعاون للعمل فيها إذا استلزمت ذلك حاالت قائمة أو حاالت جديدة، 

ين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له ذلك ما يقع على عاتقه من بل ميكن أحيانًا أن يُعىن املستشار املع
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أقصى درجة من النجاعة من حيث ختصيص املوارد إذا تغريت املتطلبات فيما خيص احلاالت.

التايل:الوظائف املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة التوزعَ عوتتوزَّ -٣٢٠

من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-مستشار معين بالتعاون الدويل (من الرتبة ف)أ(
؛(متطلب مستمر)الواحد العامل بدوام كامل)

الواحد العامل من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-(من الرتبة فحملِّل للحاالت)ب(
؛(متطلب مستمر)بدوام كامل)

من معادالت املوظف ٠,٥(أشهر٦ملدة يعمل يف نيويورك)٣-(من الرتبة فموظف قانوين)ج(
(متطلب مستمر).الواحد العامل بدوام كامل)

) العامل لقسم ٣-إن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين (من الرتبة ف-٣٢١
ون الدويل بصفته موظفًا من موظفي األمم املتحدة ليتوىل ضمن منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع التعا

ًال عنصرًا أساسيًا من عناصر التمكني من طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة،  مشكِّ
شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات . ولـّما كان تنفيذ مجيع الطلبات بصورة ناجعة ويف الوقت املناسب

املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابًة عن الدوائر أو عن حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سُيتقاسم مع 
ديوان رئيس القلم.

نظرًا إىل أن املوارد املتوفرة حاليًا ستخصَّص على ٢٠١٨وظائف إضافية جديدة لعام أيةال ُتطلب و -٣٢٢
األكثر فعالية لسد االحتياجات احملدَّدة على أساس االفرتاضات ذات الصلة.النحو

ألف يورو٤٤١,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

ال تغريُّ يف ما يطلب من املوارد غري املتصلة بالعاملني وهي خمصَّصة لسد تكاليف السفر. أما الزيادة -٣٢٣
ات طفيفة يف مقدار بدل املعيشة اليومي ضمن إطار بند السفر.املئة فُتعزى يف٠,١البالغة نسبتها الزهيدة إىل تغريُّ

ألف يورو٤٤١,٠السفر

يف املئة). ويُقدَّر أن عدد ٠,١ألف يورو (٠,٦ينطوي مبلغ ميزانية السفر [املقرتح] على زيادة مقدارها -٣٢٤
هذا البند إطار أموال كافية يف ، ويظل من املهم أمهية حامسة توفري٢٠١٧املهمات سيظل كما كان عليه يف عام 

٢٠١٨من بنود امليزانية. هذا وقد ُخصِّص للمهمات مبلغ الوفورات املتوقع أن تتأتى عن كون دورة اجلمعية لعام 
ألف يورو). ويقوم موظفو شعبة االختصاص والتكامل والتعاون مبهمات ٣٠,٠ستجري يف الهاي ال يف نيويورك (

اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون أو مجع املعلومات وللمشاركة يف فيما يتعلق باحلاالت 
لقاءات هامة مع مسؤويل الدول. كما إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون سيظلون يرافقون املدَّعية 

فيما خيص هذه املهمات على العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة باحلاالت. وسيجري االستهداف والتخطيط 
حنو يتيح استعمال ميزانية السفر بالصورة األجنع، ما يتيح ختفيضًا يف امليزانية املقرتحة بفضل زيادة النجاعة، وذلك 

ا. على الرغم من زيادة عدد املهمات املعتزم القيام 
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٢٢٠٠البرنامج:٢١الجدول

: ٢٢٠٠البرنامج
والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٢املوظفون من الفئة الفنية ٧٨٦,٤١٧٥,٦٦,٣٢ ٩٦١,٩

٢٦٠,١٧٥,٤٢٩,٠٣٣٥,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٢-١٢٥,٤ ١٢٥,٤٣ ٠٤٦,٥٢٥٠,٩٨,٢٣ ٢٩٧,٤

١املساعدة املؤقتة العامة ١-٢٤٢,٥ ٣٠٤,٠)٣٥,٣()١٦٦,٠(٢٤٢,٥٤٧٠,٠
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ١-٢٤٢,٥ ٣٠٤,٠)٣٥,٣()١٦٦,٠(٢٤٢,٥٤٧٠,٠
٣٣٢,٨٦,٢٣٣٩,٠٤٤٠,٤٠,٦٠,١٤٤١,٠السفر

-------الضيافة

----٥,٣-٥,٣اخلدمات التعاقدية

----٥,٣-٥,٣التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٣٤٣,٤٦,٢٣٤٩,٦٤٤٠,٤٠,٦٠,١٤٤١,٠ا
٣المجموع ٧١١,٣٦,٢٣ ٧١٧,٥٣ ٩٥٦,٩٨٥,٦٢,٢٤ ٠٤٢,٤

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٢٠٠البرنامج:٢٢الجدول

: ٢٢٠٠البرنامج
والتكاملاالختصاصشعبة

والتعاون
وكيل 

أمني عام
أمني عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفنية وما الفئة 
رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٤٤٢٩-١٢٣١٠٧٢٢٥---٢٠١٧املقرة لعام 

١١٢-١--١------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

--------)١(١----املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٥٥٣١-١٣٢١١٧٢٢٦---٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١,٠٠١,٠٠٤,٥٠-٣,٥٠--٣,٥٠------٢٠١٧املقرة لعام 
١,٠٠١,٠٠٤,٥٠-٣,٥٠--٣,٥٠------املستمرة
--------------اجلديدة

)٢,٠٠()١,٠٠()١,٠٠(-)١,٠٠(--)١,٠٠(------احملوَّلة
٢,٥٠---٢,٥٠--٢,٥٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠البرنامج -92٣

المقدِّمة

ا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكوِّن املعين بالتحقيق وبالتحليل -٣٢٥ توفِّر شعبة التحقيق، اليت يتوىل إدار
مكتب املّدعي العام من مكوِّنات األفرقة املتكاملة اليت تنفذ عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة اليت ُجيريها 

ولية وكالء اّدعاء رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية تابعني لشعبة املقاضاة. وتتوىل حتت مسؤ ")املكتب("
شعبة التحقيق توظيف وتدريب احملقِّقني واحمللِّلني وُمْدِخلي البيانات العاملني ضمن الفريق املتكامل، وتراقب 

ة عن اجلوانب العلمية لعمليات التحقيق أداءهم. ودعمًا لألفرقة املتكاملة تتوىل شعبة التحقيق أيضًا املسؤولي
وجوانبها املتصلة بالبحث اجلنائي العلمي، كما تتوىل توفري الدعم االشتغايل.

)، وقسم حتليل ISربعة: قسم التحقيق (قسامها األأالعاملني يف ويتألف مالك شعبة التحقيق من مديرها و -٣٢٦
).POS)، وقسم التخطيط والعمليات (FSS)، وقسم البحث اجلنائي العلمي (IASعمليات التحقيق (

تدبر املضطلعني ب، و ني(احملقِّقإن قسم التحقيق يوفِّر مكوِّنًا كبريًا وحامسًا من مكوِّنات األفرقة املتكاملة -٣٢٧
). ويتوىل فريق التحقيق أهم األنشطة التحقيقية مركِّزًا على اجلرائم واملشتبه فيهم وعلى صلة نياإلداريو املعلومات، 

فيهم باجلرائم (إما بصفتهم الفردية أو عن طريق منظمة و/أو من باب آخر). ففيما خيص اجلرائم جيمع املشتبه
فريق التحقيق األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما يُرتكب يف سياقها من جنايات. أما فيما خيص 

ا. ومن أجل املشتبه فيهم فمن الضروري تدبـُُّر مناحي التحقيق يف أدوارهم، ويف معرفتهم باجلرائم وتقصُّدِّهم إتيا
ا مسؤولة عن اجلرائم املعنية، وأدوار خمتلف  موعة أو املنظمة املزعوم أ ذلك جيمع قسم التحقيق األدلة بشأن ا

ُم املشتبه فيهم، وصلتهم باجلرائم، مبا يف ذلك التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتكاب اجلرائم. ويفضي التقد
املستمر على صعيد التكنولوجيا (مثل وسائط التواصل االجتماعي)، وتوفـُُّرها على نطاق واسع، واستعماُهلا، إىل 
ضرورة إجراء عمليات حتقيق "على اخلط" [إلكرتونياً]. ومثة عاملون يف امليدان خمصَّصون هلذا الغرض يركِّزون عند 

الشبكات احمللية القوية، والتنسيق مع الشركاء احملليني واإلقليميني، ، وإقامة التحقيقيةاإلمكان على إعداد الدالئل
ا يف إطار  واملشاركة يف األنشطة مع موظفي املقر املوفدين يف بعثات، ومتابعة األنشطة اليت سبق االضطالُع 

املهمات املنَجزة.

وتدعم األقسام املتخصِّصة العاملة ضمن شعبة التحقيق األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خططها وذلك -٣٢٨
ا تنهض بالتنمية االسرتاتيجية من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات.   كما إ

الطرائق االبتكارية سهرًا على اّتسام أنشطة لقدرة املكتب على التحقيق بوضِع وإعماِل اإلجراءات واألدوات و 
التحقيق بالنجاعة واالتقان واجلودة الرفيعة املستوى، وعلى وفائها باملعايري النافذة. 

) على وضع املعايري واملمارسات الفضلى، وتوفري التدريب، IASويسهر قسم حتليل عمليات التحقيق (-٣٢٩
لني واحمللِّلني املساعدين جزء من مالك هذا ة املعنية بالتحقيق. إن احمللِّ ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرق

القسم ويشكِّلون مكوِّناً هاماً من األفرقة املتكاملة.

االت التالية: حتليل -٣٣٠ ويقدِّم قسم حتليل عمليات التحقيق الدعم لشعبة التحقيق وشعبة املقاضاة يف ا
جرائم متعددة وذلك بواسطة قواعد بيانات، وإحصائيات، وبيانات عن أمناط اجلرائم عندما يُدَّعى بارتكاب 

التسلسل الزمين، وخرائط، وتقارير، لدعم اختاذ اإلدارة للقرارات املتعلقة باصطفاء القضايا، وعمليات التحقيق، 
د قاعدة بيانات وتتبع املشتبه فيهم الفارين، وتقدمي إفادات دورية إىل جملس األمن التابع لألمم املتحدة؛ وتعهُّ 
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موعات واألماكن  حتليل الوقائع لدعم عمليات التحقيق من أجل مجع وإدماج مجيع مصادر األدلة املتعلقة با
املعنية واألشخاص املعنيني وسائر الكيانات املعنية؛ والتقييم املنهجي للشهود وسائر مصادر األدلة استنادًا إىل 

قية؛ وحتليل الُبىن والشبكات، مبا يف ذلك بيانات االتصاالت، واملسائل معايري قياسية إلمكانية التعويل وللصد
واألسلحة) وأساليب تنفيذ اجلرائم؛ والتحليل العسكرية العسكرية (مبا يف ذلك القيادة والسيطرة والعمليات 

ا يف اجلنساين فيما خيص اجلرائم واملالبسات املعنية تطبيقًا للمبادئ التوجيهية لتحليل اجلوانب اجلن سانية املعمول 
م؛ والتحليل  مكتب املّدعي العام؛ ودعم اإلجراءات االبتدائية لإلعداد لعمليات استجواب الشهود وإيداع إفادا
االشتغايل دعمًا للمحققني الذين يقومون مبهمات ميدانية؛ واالستعمال املنهجي للموارد املتاحة للعموم على 

اإلنرتنت.

) األفرقة املتكاملة خبربته املتخصِّصة، مثل اخلربة يف جمال FSSي العلمي (ويدعم قسم البحث اجلنائ-٣٣١
التحقيق السيرباين واخلربة التقنية، وعمليات البحث اجلنائي العلمي من قبيل فحص مسارح اجلرائم (مبا يف ذلك 

البصرية)، وحتّري الصور عمليات االنتباش، وعمليات التشريح، والتصوير الثالثي األبعاد، وحتسني املواد السمعية و 
الساتلية وبيانيات املعلومات.

يقدم دعمًا علميًا ألنشطة التحقيق واملقاضاة وعمليات التدارس األويل. قسم البحث اجلنائي العلمي إن -٣٣٢
وهو يتألف من ثالث وحدات هي وحدة البحث اجلنائي العلمي (اليت تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات 

ىل البحث االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، والتحقيق اجلنائي، إخل)، والوحدة السيربانية (اليت تتو 
اجلنائي احلاسويب، والبحث اجلنائي املتعلق باألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل)، 
ووحدة حتّري الصور (اليت تتوىل املسؤولية عن نظام املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 

ة األبعاد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار فيها، وحتري الصور الضوئية/الفيديوية، ووضع اخلرائط الثالثي
امللتقطة بالطائرات اليعسوبية، إخل). وإضافًة إىل ذلك يتدبر قسم البحث اجلنائي العلمي شؤون األمانة التنفيذية 

واملبادئ التوجيهية املتصلة للمجلس االستشاري العلمي التابع ملكتب املدَّعي العام ويضع إجراءات العمل القياسية 
ا املكتب.  باألنشطة العلمية اليت يضطلع 

لس، املؤلف من -٣٣٣ لس االستشاري العلمي إىل احملكمة. إن هذا ا ويدعو قسم البحث اجلنائي العلمي ا
تمع العلمي الدويل الثماين عشرة األكثر متثيًال، جيتمع كل عام ويسدي  املشورة إىل الرؤساء احلاليني ملؤسسات ا

، والطرائق والتكنولوجيا الناشئةمكتب املّدعي العام بشأن أحدث املستجدات يف جمال التكنولوجيا اجلديدة 
واإلجراءات العلمية اليت قد ميكن أن تعزِّز مجَع وتنظيَم وحتليَل األدلة الوثائقية والعلمية واملتأتية عن الشهادات.

) ORSUتسهر وحدته املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني () فPOSوأما قسم التخطيط والعمليات (-٣٣٤
م الدعم االشتغايل هلا. وتتكفل وحدة هذا القسم  على السهر على سرِّية نشر البعثات يف امليدان وأمنها، وتقدِّ

) بكون اسرتاتيجية التحقيق معّدة بصورة تتيح تدبر األخطار اليت ميكن PSUاملعنية باسرتاتيجيات احلماية (
ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني بتعاون وثيق وعلى حنو 
متكامل مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداً إىل سلسلة متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا 

) مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود GCUطفال (القسم املعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم املرتكبة حبق األ
إن وحدته الضعيفي احلال والتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مث

مان اخلدمات يف جمال جتهيز DPUاملعنية بتجهيز البيانات ( املعلومات ويف ) وفريقه املعين بالتسيري والتخطيط يقدِّ
جمال الشؤون اإلدارية/دعم تدبر املشاريع، على الرتتيب.
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-٢٠١٦خطته االسرتاتيجية للفرتة ٢٠١٥لقد أصدر مكتب املّدعي العام يف تشرين الثاين/نوفمرب -94٣٣٥

، مقسِّمًا اسرتاتيجيته يف جمال املقاضاة تقسيمًا جيعلها تندرج يف إطار تسع غايات اسرتاتيجية. وتسعى ٢٠١٨
يئة الظروف الالزمة لنجاح تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية التحقيق شعبة  ا دعم حتقيق إىل  وتضطلع بأنشطة يراد 

مجيع الغايات االسرتاتيجية التسع دعماً مباشراً. وسهراً على استمرار وفاء عمليات التحقيق بالتوخيات فيما يتعلق 
باجلودة، إزاء ظروف العمل املنطوية على مصاعب متزايدة باطراد، يواَصل العمل وفق االسرتاتيجية املبيَّنة فيما 

لسابقة، القاضية باستدامة اّتسام عمليات التحقيق بدرجة عالية من اجلودة مع التكفل بنجاعة خيص السنة ا
العمل. ويفضي العمل من أجل حتقيق األهداف االسرتاتيجية املعنية إىل أنشطة من قبيل: تنمية القدرة على مجع 

املستندة إىل التقنيات العلمية أدلة ذات أشكاٍل أكثَر تنوعاً، مبا يف ذلك تكوين القدرة على مجع األدلة 
والتكنولوجية؛ وزيادة احلضور التحقيقي يف امليدان؛ ومواصلة األخذ باملنظور اجلنساين يف عمليات التحقيق؛ 

الدور املنوط بالتحليل، وتصديق مهارات العاملني، وتكييف تشكيل أفرقة العاملني مع البيئة اجلديدة؛ وتوسيع
هود.واملضي يف تطوير محاية الش

أن اسرتاتيجية املقاضاة )٤٤()٢٠١٨- ٢٠١٦ويبنيِّ التقييم املستمر للخطة االسرتاتيجية احلالية (للفرتة -٣٣٦
من ٥، فيما خيص اجلرائم املنصوص عليها يف املادة٢٠١٢تظل تؤيت نتائج إجيابية يف احملكمة (ُقدِّمت منذ عام 

امات مبا جمموعه  جرمية يف مرحلة جلسات اعتماد التهم وست جرائم يف املرحلة ٩٧النظام األساسي، ا
). وقد أسهمت شعبة التحقيق يف إحراز هذه النتائج بإيالئها األولوية املعنيةاالبتدائية، فتم اعتماد مجيع التهم 

تعتزم الشعبة مواصلة تطبيقها فيما خيص القضايا احلالية.لنوعية األنشطة التحقيقية ال لعددها، وتلكم اسرتاتيجية

جعل مالك التحقيق لشعبة ميزانيات السنوات السابقة، تسىن وبفضل اجلهود اليت بُذلت فيما خيص -٣٣٧
العاملني يف أفرقتها على مستوى أكثر مالءمة. بيد أن العدد اإلمجايل للموظفني املطلوبني يبقى أدىن من القّد 

مستوى ال جتوز استدامته من منظور األمد الطويل. وعلى الرغم من ذلك يظل من املمكن استدامة األساسي ويف
مستوى مالئم من اجلودة، إذا مل تطرأ تغريات غري مرتقبة على االفرتاضات احلالية، لكن آجال إجناز عمليات 

سي. فبالنظر إىل عبء العمل احلايل التحقيق ستكون أطول من اآلجال املبيِّنة يف التقرير املتعلق بالقّد األسا
دة املُيالَحظ أنه يتعذر املضي يف استخدام املوارد بصورة مرنة دون التأثري على جودة األنشطة التحقيقية أو إطالة 

جنازها أكثر مما عليه احلال اآلن. وقصارى القول إن مقدار املوارد املتوفر حاليًا للشعبة ال يكفي لتلبية الالزمة إل
الطلبات الواقعة على عاتق املكتب.مجيع 

يفيتجسَّدانكمحور للرتكيزالكميةعلىوتقدَمي النوعيةيف التحقيقاملتَّبعاملتهاود واملرنإن النهجَ -٣٣٨
اسرتاتيجية املكتب احلالية واملقبلة. يفحموريةتتبوأ مكانةواالبتكار. فالواقع أن اجلودة اجلودةيفاالستثمار

فالتحقيق السيرباين، وزيادة العمل يف جمال البحث اجلنائي العلمي فيما يتعلق بتحسني املواد السمعية البصرية، 
ا شأن  وفحص مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، تؤدي يف ذلك دورًا أساسيًا شأ

والتدريب على العمل يف البيئات العالية التحريمعايريتطبيق التدريب املستمر على لاالستثمار يف التدريب (مث
درجة اخلطر) واملثابرة على إقامة الشبكات مع أجهزة إنفاذ القانون، ومؤسسات البحث اجلنائي العلمي، واخلرباء 

[املقرتحة] على ٢٠١٨زانية عام يف جمال التكنولوجيا، واملنظمات غري احلكومية، وسائر الشركاء. وُيستمر يف مي

("تقرير عن تنفيذ خطة مكتب املّدعي CBF/28/11 ،Report on the Implementation of the OTP Strategic Planالوثيقة )٤٤(
.٢٠١٧آذار/مارس ١٤العام")؛
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االت وأن تستثمر من جديد  استدامة هذا اجلهد باستثمار زهيد يتيح للشعبة أن تواكب التقدم احلايل يف هذه ا
حيثما يكون الزمن قد عفا على ما لديها من التكنولوجيا واملعدات.

ألف يورو٣٥١,٣٢٠موارد الميزانية

يف املئة ٨٩,٠يف املئة). وخيص ٦,٦ألف يورو (٢٦٠,٣١زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على -٣٣٩
من التكاليف املعنية بند تكاليف املوظفني الذي يؤثِّر أكَرب األثر على مقدار امليزانية.

وعلى غرار السنوات السابقة بذلت شعبة التحقيق جهدًا كبريًا يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب -٣٤٠
زيادة النجاعة والوفورات. كما وضعت يف اعتبارها على اخلصوص التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية املتأتية عن

. إن الشعبة عملت طيلة عام ٢٠١٨واملالية فيما يتعلق بزيادات املوارد اليت قد ُتطلب يف إطار ميزانية عام 
كمة، على ختصيص املوارد والوقت من أجهزة احملئر شعب مكتب املّدعي العام وغريه، بالتنسيق مع سا٢٠١٧

التنسيق مع الستبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات عن طريق ما يلي: (أ)
مراجعة وتوحيد توخي املرونة يف استخدام املوارد؛ (ج)؛ (ب)أو مع الغريالدول وسائر املنظمات الدولية 

استعمال التكنولوجيا (اجلديدة). وقد أويل االعتبار الواجب لتمييز ما اسات؛ (د)اإلجراءات والعمليات والسي
اية املطاف  ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة أو الوفورات قبل اقرتاح زيادات يف املوارد. ويف 

إىل طلب ميزانية ٢٠١٨ات يف عام أفضت استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفور 
تنطوي على زيادٍة أقل (انظر املرفق العاشر فيما يتعلق باملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات يف عام 

٢٠١٨.(

وفيما خيص قسم التحقيق، تُبنيَّ مستلزمات فريق التحقيق األساسي يف التقرير عن القّد األساسي -٣٤١
. ومن املهم اإلقرار، كما يرد يف سياق تربير املتطلبات من املوارد ضمن ذلك التقرير، بأن القدرة )٤٥(للمكتب

احلالية من احملقِّقني ال تزال غري كافية لتلبية االحتياجات اليت مت متييزها. فيلزم املزيد من املوارد. وقد اقُرتحت يف 
للشعبة بإضافة وظيفة مساعد يُعىن بالتحقيق يف حالة معيَّنة على إطار ميزانية العام املاضي زيادة القدرة التحقيقية 

رأ)، جيلب إىل فريق التحقيق معارفه العميقة ببلد احلالة املعنية اخلاضعة للتحقيق، -وجه التحديد (من الرتبة خ ع
ساعد يف مقر مبا يف ذلك إحاطة أفضل بالسياق االجتماعي االقتصادي والسياق الثقايف فيه. وسواء أكان هذا امل

احملكمة أم عامًال يف امليدان فإنه يقدِّم الدعم لألفرقة بإقامته شبكات حملية/إقليمية، ومتييزه الدالئل والفرص 
التحقيقية، ومجعه البيانات من مصادر متاحة للعموم، وال سّيما عندما ُتستعمل لغات حملية. وإذ تبيَّنت يف السنة 

أوائل املساعدين املعنيني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة، هي احلالة يف دارفور واحلالة املاضية الفائدة البالغة من عمل 
يف احلالة يف  ٢يف جورجيا واحلالة يف أوغندا، فإن أفرقة أخرى تطلب دعمًا مماثًال (األفرقة املعنية بالقضية

ولذا فإن قسم التحقيق يطلب يف مجهورية أفريقيا الوسطى).الثانية ديفوار، واحلالة يف ليبيا، واحلالة كوت
مساعَدْين إضافيَـْني معنيَـْني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة تعزيزًا للنشاط التحقيقي. وميكن تربير لزوم هذا النوع من 
الوظائف فيما خيص أفرقة أخرى لكن مل ُيطلب توفريها هلا يف إطار امليزانية احلالية بغية احلد من منو مبلغ امليزانية. 

من املتوقع أن تتضمن امليزانيات املقبلة طلبات لتوفري مساعدين إضافيني يـُْعَنون بالتحقيق حباالت معيَّنة بيد أن 
على وجه التحديد. 

.٢٠١٥أيلول/سبتمرب ١٧تقرير احملكمة عن "احلجم األساسي ملكتب املدعي العام"، املؤرخ بـ )٤٥(
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منقوصًا بالقياس إىل القّد األساسي الالزم، لكن ٢٠١٨وكما بـُنيِّ أعاله يبقى مالك األفرقة يف عام -96٣٤٢

أما التبعات املستمرة للنقص تقدمي دعم كامل للمحاكمات اجلارية. االستعانة باملوارد على أساس األولويات تكفل 
يف مالك األفرقة فتتمثَّل فيما يلي: جعل عمليات التحقيق الناشط الالزمة لالضطالع بالنشاط املرتقب أكثر 

ة، مبا يف ذلك استغراقًا للوقت؛ وجعل أفرقة التحقيق غري قادرة على التحرك املالئم إزاء احلوادث اهلامة غري املرتقب
دون وقف أنشطة أخرى ذات أولوية أو من النظام األساسي، ٧٠التحقيق يف جرائم منصوص عليها يف املادة

ا تقليصًا كبرياً؛ وانعدام القدرة على التتبع؛ وإنقاص القدرة على  تقليص عدد املوظفني املسند إليهم االضطالع 
وما تنفك استدامة الصلة مع الشهود ومتييز فرص مجع أدلة جديدة. االهتمام بالقضايا الساكنة، وال سيما ضرورة 

من املعايري التحقيقية. وعلى وجه اإلمجال يتيح العمل على أساس األولويات التكفل املزيد تضع التحقيق شعبة 
االسرتاتيجية من غايات اخلطة ٩بوفاء األنشطة التحقيقية بأعلى معايري اجلودة، ويسهم مباشرة يف حتقيق الغاية

) ويف تلبية املتطلبات الداخلية واخلارجية.٢٠١٨-٢٠١٦ملكتب املّدعي العام (للفرتة 

ولذا فإن قسم التحقيق يطلب، يف ضوء ما تقدَّم، مساعَدْيِن معنيَـْني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة -٣٤٣
انية واحلدِّ من الزيادة يف طلب املوارد رأ). وبغية البقاء ضمن احلدود اليت تفرضها القيوُد على امليز -عالرتبة خ(من

ملكتب املّدعي العام، درست شعبة التحقيق أوًال ما سبق استبانته من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة 
والوفورات املمكن حتقيقها. لكنها مل جتد من هذه املكاسب والوفورات ما يغين عن ضرورة هاتني الوظيفتني. وعليه 

بغية التوصل ٢-ل بديلة. وهكذا تقرتح الشعبة أن ال تطلب وظيفة احملقِّق املعاون من الرتبة ففقد اسُتطلعت سب
طلب أن متوَّل لعام لتحديد فيما خيص قسم التحقيق ال يُ إىل شبه انعدام األثر على مبلغ امليزانية. فعلى وجه ا

تة العامة، الشاغرة حالياً، وذلك إلفساح ضمن إطار املساعدة املؤق٢-وظيفة احملقِّق املعاون من الرتبة ف٢٠١٨
ال لتمويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املستجدة الطلب. إن الشعبة تظل حتتاج إىل موارد حتقيقية إضافية  ا

ا املقبلة للموارد وظائف حملقِّقني معاونني إضافيني من الرتبة ف لكن األولوية فيما خيص ٢-وميكن أن تشمل طلبا
توىل للوظائف اإلضافية املطلوب توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة.٢٠١٨عام 

ألنه ُيركَّز حاليًا على إدماج ٢٠١٨وال ُيطلب موظفون إضافيون يف قسم حتليل عمليات التحقيق لعام -٣٤٤
تعظيم النجاعة.الوظائف واألدوات اجلديدة اليت ُوفِّرت يف السنتني املاضيتني، وعلى االرتقاء باملهارات، وعلى

لقسم البحث اجلنائي العلمي ٢٠١٨وال تلزم موارد إضافية توفَّر يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف عام -٣٤٥
وأعمل السريورة املتصلة بتحقيق املكاسب من خالل ٢٠١٧ألنه وظف من يشغالن وظيفتني جديدتني يف عام 
متتة/التحكم اآليل.زيادة النجاعة، اليت تشتمل على أمور منها منصة األ

) املسؤولية عن POS) ضمن قسم التخطيط والعمليات (PSUوتتوىل وحدة اسرتاتيجيات احلماية (-٣٤٦
ذ يف عام  ا اختُّ قرار ٢٠١٧التدبر العام لشؤون شهود االدِّعاء. وإثر مراجعة متعمقة الحتياجات الوحدة ومسا

)، ما سُتعوَّض تكاليفه ٢-يقضي بزيادة عدد موظفيها املعاونني املعنيني باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف
ليف ثالِث وظائِف املساعدين املعنيني باحلماية (يف إطار املساعدة باستخدام االعتمادات املخصَّصة لسد تكا

. إن هذا التعديل العدمي األثر يف مبلغ ٢٠١٨رأ) اليت ال ُتطلب فيما خيص عام -عاملؤقتة العامة) (من الرتبة خ
زايدة املاثلة على صعيد امليزانية يتيح املزيد من قدرة املوظفني من الفئة الفنية على مواجهة التحديات املعقَّدة املت

احلماية. ويف الوقت ذاته تدبرت الوحدة، من خالل استبانة مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات ميكن 
ا املساعدون املعنيون باسرتاتيجيات  حتقيقها، أمر تقليص األنشطة األكثر اّتسامًا بالطابع اإلداري اليت كان يقوم 

ية لعمليات تقييم املخاطر الفردي). إن ذلك أتاح للوحدة أن تعيد تنظيم مواردها وأن احلماية (مثل اجلوانب اإلدار 
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٢٠١٨ضفى عليه الطابع الرمسي يف ميزانية عام ويُ ٢٠١٧جتري التعديل اآلنف الذكر، الذي اسُتهل يف عام 
[املقرتحة]، وذلك بدون طلب موارد إضافية.

ج كالين يف ORSUشتغاليني (وتتوىل الوحدة املعنية باألخطار والدعم اال-٣٤٧ ) املسؤولية عن تطبيق 
وصوًال إىل التحقيق واملقاضاة. وتطلب هذه فالعمليات ضمن مكتب املدَّعي العام، بدءًا من التدارس األويل 

). ولئن كان يعمل يف املقر عدد من املوظفني  ٣-الوحدة موظفًا إضافيًا معنيًا بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف
لالضطالع باملهام على النحو الالزم فثمة نقص يف عدد املوظفني الفنيني ذوي املراس العاملني يف امليدان كافٍ 

جيعله غري كاف لالضطالع بأود العمليات. ويشار على اخلصوص إىل أن الدعم امليداين الذي يقدَّم يف مجهورية 
العام يعمل عمًال مكثفًا يف هذه احلالة. ومن ّمث يلزم أفريقيا الوسطى ليس كافيًا وال سّيما منذ غدا مكتب املّدعي 

موظف إضايف معين بالعمليات امليدانية لتخفيف العبء الواقع على عاتق املوظف احلايل وزيادة فعالية العمل.

موعة واملسجَّلة بأقصى قدر ممكن من ) DPU(بتجهيز البيانات وتتوىل الوحدة املعنية-٣٤٨ تبويب األدلة ا
والسرعة، بغية تسهيل القيام يف الوقت املناسب بتحليلها ومراجعتها واستعماهلا يف احملكمة. فممارسات الفعالية 

.٢٠١٨العمل احلالية هي ممارسات مثلى؛ ومن مثّ ال تلزم موارد إضافية يف عام 

فيما خيص ) دورًا هامًا GCUاملعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم املرتكبة حبق األطفال (الوحدة وتؤدي -٣٤٩
وضع سياسة املكتب املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، والتعامل 
ا تسهر على تنفيذ السياسات وعلى إجراء البحوث باستمرار لتحسني  مع الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. إ

سائل منها توفري التدريب. وعلى غرار السنوات السابقة، تلزم موارد طرائق املكتب فيما خيص هذه السياسات، بو 
من أجل التعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدرجني يف القائمة اليت متسكها الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية 

ز قدرة هذه الوحدة. واجلرائم املرتكبة حبق األطفال عندما تستلزم األنشطة التحقيقية يف الوقت نفسه دعمًا جياوِ 
ونتيجة لتحسني االستعانة باخلرباء النفسانيني االجتماعيني املتوفِّرين ضمن البلد وحتسني التنسيق مع قلم احملكمة، 

العمل فقط بدًال من مثانية شهورلستة أشهر من ٢-ُيطلب خمصَّص خمفَّض لسد تكاليف الوظيفة من الرتبة ف
موارد إضافية.ةهلذه الوحدة أيوال ُتطلبأشهر. 

ويتوىل الفريق املعين بالتسيري والتخطيط املسؤولية عن الدعم اإلداري، واالضطالع باملهمة األساسية -٣٥٠
املتمثلة يف مجع املعلومات التدبرية وتوليفها وإعدادها، ومراقبة النجاعة وتدبر املخاطر، وتقدمي الدعم للمشاريع 

شؤون التحقيق والشهود) واملساعدة يف الوفاء مبتطلبات تدبر موارد ذات األولوية (مبا يف ذلك إعمال نظام تدبر
.٢٠١٨أية موارد إضافية لعام هلذا الفريق الشعبة املعقَّد، مبا يف ذلك تدبر األحياز. وال ُتطلب 

ألف يورو١١٢,٨١٨الموارد من الموظفين

وظيفة أُقرت ١٣٩وظيفة ثابتة، منها ١٤٨سيتألف مالك شعبة التحقيق مما جمموعه ٢٠١٨يف عام -٣٥١
وظيفة يستمر لزومها ٣٧قرتح حتويلها إىل وظائف ثابتة وضمن جدول املوظفني زائداً تسع وظائف يُ ٢٠١٧لعام 

طلبها، ما يبلغ من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ومخس وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يستجد
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.١٨٧,٨جمموعه 

ألف يورو٣٠٢,٦١٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

رأ).-(من الرتبة خ عداريإمساعد ه)، يساعد١- ها (من الرتبة مدالتحقيق مديرُ س شعبةَ أير -٣٥٢
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رؤساء أفرقة مالكه ثالثة ضم يو ،)٥-لعمليات التحقيق (من الرتبة فقٌ التحقيق منسِّ قسمَ س أير و -98٣٥٣

وثالثني،)٣-(من الرتبة فاً حمققوواحداً وعشرين،)٤-حمققني رئيسيني (من الرتبة ف، وستة)٤- الرتبة ف(من
بتدبر املعلومات ني يمساعدين معنأربعةو منهم مخسة يُقرتح حتويل وظائفهم، )٢-(من الرتبة فمعاونًا اً حمقق
ثابتة. وظيفة٦٥جمموعه ا. فمالك قسم التحقيق يتألف ممرأ)-عالرتبة خ (من

حملًِّال (معنياً )، ويضم مالكها٥-) رئيُسها (من الرتبة فIASويرأس وحدَة حتليل عمليات التحقيق (-٣٥٤
يُقرتح حتويل وظائفهم، وسبعة حملِّلني منهم ثالثة ) ٣-)، وتسعة حملِّلني (من الرتبة ف٤-اإلجرام) (من الرتبة فبأمناط

رأ)، وثالثة مساعدين معنيني بتجهيز البيانات -)، وحملَِّلْنيِ مساعدين (من الرتبة خ ع٢-معاونني (من الرتبة ف
وظيفة ثابتة.٢٣رأ). فمالك قسم حتليل عمليات التحقيق يتألف مما جمموعه -ع(من الرتبة خ

)، ويضم مالكه موظفًا رئيسيًا معنيًا ٥-) رئيُسه (من الرتبة فFSS(ويرأس قسَم البحث اجلنائي العلمي-٣٥٥
)، وموظفاً معنياً بالبحث اجلنائي العلمي (من وظيفة معادة التصنيف) (٤-بالبحث اجلنائي العلمي (من الرتبة ف

معاونًا (معنياً )، وحملالً ٣-)، وثالثة حمققني معنيني بالبحث اجلنائي العلمي السيرباين (من الرتبة ف٣-الرتبة ف
)، ومساعدًا معنيًا حبفظ ٢-)، وحملًال معاونًا ( من الرتبة ف٢-بنظام املعلومات اجلغرافية) (من الرتبة ف

رأ). فمالك قسم البحث اجلنائي العلمي يتألف من تسع وظائف ثابتة.-عاملعلومات (من الرتبة خ

وظيفة ٤٩مالكه من ، ويتألف)٥-ف(من الرتبة رئيُسه )POS(التخطيط والعملياتويرأس قسَم -٣٥٦
ويضم:، ثابتة

يعمل معه موظف معين باسرتاتيجيات ، )٤-(من الرتبة فاسرتاتيجيات احلماية وحدة لاً رئيس)أ(
مخسة و )٢-(من الرتبة فوموظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية ) ٣-ف(من الرتبةاحلماية 

؛رأ)-خ ع(من الرتبةباسرتاتيجيات احلمايةني يمعنمساعدين

موظفني يعمل معه ثالثة ،)٤-(من الرتبة فاالشتغاليني الدعم و املعنية باألخطاروحدة للاً رئيس)ب(
)٣-فالرتبة (منعمليات امليدانيةالني بيموظفني معنأربعة و )٣-عمليات (من الرتبة فالني بيمعن

لعمليات لقنينسِّ مخسة مو )١-ف(من الرتبةمساعدحملِّل و )٢-ف(من الرتبةللمعلوماتنحملِّالو 
نامساعدو رأ)-ع(من الرتبة خلعمليات امليدانيةبامعنياننامساعدو رأ)-(من الرتبة خ عامليدانية
(حتوَّل رأ)-عخالرتبة(منالشهودشؤون بتدبرمعينومساعد ) رأ-(من الرتبة خ عبالعمليات معنيان

؛رأ)-الرتبة خ ع(منوثالثة مساعدين إدارينيوظيفته من وظيفة مساعدة مؤقتة عامة إىل وظيفة ثابتة) 

ين عليهم (من الرتبة فاً معنياً خبري )ج( ين نيمعنيثالثة خرباء معاوننيو )٤-بشؤون ا بشؤون ا
؛)٢-عليهم (من الرتبة ف

الرتبة تجهيز البيانات (منسبعة مساعدين معنيني بو )٢-لتجهيز البيانات (من الرتبة فاً مدير )د(
؛رأ)-خ ع

.رأ)-(من الرتبة خ عأربعة مساعدين إداريني )ه(

آالف يورو٨١٠,٢٣املساعدة املؤقتة العامة

تظل شعبة التحقيق حباجة إىل أن توفَّر هلا وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة للنهوض بأود النشاط -٣٥٧
وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة ٤٢تطلب الشعبة ٢٠١٨املزيد الذي يضطلع به املكتب. وفيما خيص عام 
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وقد ُعِمل على امل بدوام كامل). من معادالت املوظف الواحد الع٣٩,٨٣وظائف جديدة (العامة منها مخس
تقليل أثر هذا الطلب على مبلغ امليزانية بالكّف عن طلب متويل ما جمموعه أربع وظائف على النحو املشار إليه يف 

أعاله.٣٤٦و٣٤٣الفقرتني 

كما يلي:هيف٢٠١٨يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام ٢٣٠٠لربنامج لاملوارد املطلوبة أما تفاصيل -٣٥٨

من معادالت املوظف الواحد العامل ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٤-حمقق رئيسي (من الرتبة ف)أ(
بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل ٧,٠شهرًا (٨٤) ملدة ٣-سبعة حمققني (من الرتبة ف)ب(
بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة٢-حمققان معاونان (من الرتبة ف)ج(
بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت املوظف ١,٠شهراً (١٢رأ) ملدة -مساعد معين بتدبر املعلومات (من الرتبة خ ع)د(
الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

٣,٠شهرًا (٣٦رأ) ملدة -خ عثالثة مساعدين معنيني بالتحقيق يف حاالت معيَّنة (من الرتبة )ه(
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛

من ١,٣٤شهرًا (١٦رأ) ملدة -مساعدان معنيان بالتحقيق يف حاالت معيَّنة (من الرتبة خ ع)و(
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٣,٠شهراً (٣٦ة ) ملد٣-ثالثة حمللني (من الرتبة ف)ز(
كامل) (متطلب مستمر)؛

من معادالت ٨,٠شهرًا (٩٦رأ) ملدة -مثانية مساعدين معنيني بالتحليل (من الرتبة خ ع)ح(
املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (كانت هذه الوظيفة تسمى "مساعد معين بتجهيز البيانات") 

(متطلب مستمر)؛
من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٤-رئيس لوحدة التحقيق السيرباين (من الرتبة ف)ط(

الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛
من معادالت ٢,٠شهراً (٢٤) ملدة ٣-موظفان معنيان بالبحث اجلنائي العلمي (من الرتبة ف)ي(

املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛
من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٢-فان معاونان معنيان باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة فموظ)ك(

معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛
من ١,٣٤شهرًا (١٦) ملدة ٢-موظفان معاونان معنيان باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة ف)ل(

(متطلب جديد)؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من معادالت املوظف ٠,٦٧أشهر (٨) ملدة ٣-موظف معين بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف)م(

الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)؛
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من معادالت ٣,٠شهرًا (٣٦رر) ملدة -ثالثة منسقني للعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع)ن(100

(متطلب مستمر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) 
من معادالت املوظف ١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -منسق للعمليات امليدانية (من الرتبة خ ع)س(

الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛
من معادالت ٠,٥أشهر (٦) ملدد جمموعها ٢-خرباء نفسانيون اجتماعيون (من الرتبة ف)ع(

مر)؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مست
من معادالت املوظف الواحد ١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-موظف معين باملشاريع (من الرتبة ف)ف(

العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)؛
من معادالت املوظف ١,٠شهراً (١٢) ملدة ١-مساعد معين بالتخطيط واملراقبة (من الرتبة ف)ص(

الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر).
رأ) يعوَّض -عالتحقيق مساعدان معنيان بالتحقيق يف حاالت معيَّنة (من الرتبة خوُيطلب يف قسم-٣٥٩

).٢-هما بعدم طلب وظيفة حمقق معاون (من الرتبة فتيمعظم تكاليف وظيف

) ٣-وُيطلب يف قسم التخطيط والعمليات موظف جديد معين بالعمليات امليدانية (من الرتبة ف-٣٦٠
). وستعوَّض تكاليف الوظائف املعنية ٢-سرتاتيجيات احلماية (من الرتبة فوموظفان معاونان جديدان معنيان با

رأ).-عجزئياً بالكف عن طلب متويل وظائف ثالثة مساعدين معنيني باسرتاتيجيات احلماية (من الرتبة خ

٢٠١٧تغري عدد أشهر العمل للوظائف املعنية اليت ُهيئ لشغلها يف ميزانية عام أيضًا يسهم يف الزيادة و -٣٦١
[املقرتحة] إىل ٢٠١٨يني االجتماعيني) بينما يعاد يف ميزانية عام نشهراً (عدا وظائف اخلرباء النفسا١٢ألقل من 

شغلها ملدة كاملة.

ألف يورو٢٣٨,٥٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

ونفقات أسفاروهو يلزم لسد تكاليف ، ألف يورو٣٤٨,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٦٢
تشغيلية عامة.

آالف يورو٧٠٨,٥١السفر

. إن الوفورات البالغة )يف املئة٢١,٢ألف يورو (٢٩٨,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٦٣
] يعاد ٢٠١٧آالف يورو فيما يتعلق باملشاركة يف دورة اجلمعية لو كانت سُتعقد يف نيويورك [على غرار عام ٧,٥

متطلبات السفر يف إطار مهمات العمل.ختصيصها لسد

ألف يورو، وبلوُغها يف ١٨٥,٠٢مبلغاً مقداره ٢٠١٦يبنيِّ بلوُغ نفقات أسفار شعبة التحقيق يف عام و -٣٦٤
مبلغًا يُتوقع أن يكون مماثًال، أن شعبة التحقيق تظل تنفق على األسفار أكثر من مبلغ امليزانية ٢٠١٧عام 

املعتمدة لسد تكاليف أسفارها. وتتوقع الشعبة أن مقدار املصروفات على األسفار مستقبًال سيظل يف مستوى 
ألف يورو عن املبلغ ٨٠٠,٠يزيد مبقدار ٢٠١٨يف عام على أسفارها مماثل جيعل مبلغ ما يقدَّر أن تنفقه 

املخصَّص يف ميزانيتها لسد تكاليف السفر إذا مل يـَُزد مبلغ ميزانية السفر هذا. إن اإلنفاق الزائد ُسدَّ فيما سلف، 
د، بإعادة ختصيص اعتمادات بنقلها من بنود أخرى من بنود امليزانية.سَ ويظل يُ 



ICC-ASP/16/20

101 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
101101

ة التحقيق عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة لقد أولت شعب-٣٦٥
يف مجهورية الثانية ووفورات متصلة باألسفار. وتسىن هلا تقليص تكاليف الفنادق وبدل املعيشة اليومي يف احلالة 

وتقليصها بتكييف تصميم لتقييم التكاليف ٢٠١٧أفريقيا الوسطى، من خالل سريورة مستمرة ُأجريت يف عام 
حتقيق وفر مقداره ٢٠١٨العمليات وحتسني ظروف العمل. وباستدامة اتّباع هذا النهج يُتوقع أن يتسىن يف عام 

آالف يورو فيما خيص العمليات يف مجهورية أفريقيا الوسطى، على افرتاض أن تسود فيها ظروف مماثلة. ١١٠,٠
ذه الوفورات ستقلَّص زيادة اإلنفاق ر أن تبلغ و إىل زهاء ٢٠١٨ألف يورو يف عام ٨٠٠,٠على األسفار املقدَّ

ألف يورو. وتقرتح الشعبة العمل للتوصل إىل ميزانية للسفر مسوَّاٍة على مدى فرتة سنتني (استنادًا إىل ٦٩٠,٠
طلوب مبقدار النشاط احلايل) على حنو يليب االحتياجات الفعلية للشعبة وذلك بزيادة مبلغ ميزانية السفر امل

. وسيظل ٢٠١٩ومبقدار العجز الذي سيسجَّل يف إطار هذا البند يف عام ٢٠١٨يف عام ألف يورو٢٩٨,٩
املكتب يتوخى أقصى درجة ممكنة من النجاعة على هذا الصعيد، مكيِّفاً ترتيبات األسفار الستدامة التوازن األكثر 

ليومي، وعامًال بقدر املستطاع على أساس درجات األولوية بغية فعالية بني تكاليف الرحالت اجلوية وبدل املعيشة ا
املواءمة بني العمليات واملوارد املتاحة.

إن األنشطة التحقيقية يف امليدان تتوقف على الظروف األمنية والفرص اليت غالبًا ما ال يكون للمكتب -٣٦٦
وتقليص كلفة كل مهمة (مثل تقليص سيطرة عليها. فعلى الرغم من بذل قصارى اجلهد لتحسني ختطيط املهمات 

تكاليف السكىن يف مجهورية أفريقيا الوسطى كما ذكر آنفاً)، يتعنيَّ استغالل كل فرصة تسنح ميكن أن تؤيت 
حتسينات يف عمليات التحقيق تفضي بدورها إىل حتسني التأهب للمحاكمات يف القضايا املعنية (وتتيح حتقيق 

جراءات).وفورات للمحكمة من حيث سرعة اإل

يف بند امليزانية اخلاص بالسفر خصَّصاتوتلزم الزيادة لتقليص ما يسجَّل حاليًا من زيادة النفقات عن امل-٣٦٧
متزايدة درجات اخلطر وكلفة ظروفوالنهوض بأود نفس العدد من املهمات. فالتكاليف املرتبطة بالعمل يف 

السكن اليت تُتكبَّد من جراء حمدودية األماكن اآلمنة املتوفرة يف امليدان ترفعان األسعار يف بعض بلدان احلاالت 
اليت تعمل فيها األفرقة.

ألف يورو٥٣٠,٠النفقات التشغيلية العامة

.)يف املئة١٠,٤ألف يورو (٥٠,٠على زيادة مقدارها املقرتح ينطوي املبلغ -٣٦٨

استجوبو دها الشهود الذين حيضرون لكي يُ من أن يتكبَّ مناصخيص بند امليزانية هذا التكاليف اليت ال و -٣٦٩
م كا يف ذلمبشهود (الباملتمثل يف العنايةاملكتب بواجبتكاليف املتصلة الو  عمليات التحقيق يف إطارالعناية 

ين عليهم لقسمخصَّصاتهذه التكاليف من املدّ سَ العالقة). وال تُ القضايا وباقي احملاكمات و الناشط  شهودوالا
مكتب املّدعي العام والشهود (مثل تكاليف سفر الشاهد بني تفاعل الا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة

يتخذها املكتب رثاألةخفيف/منية متدنية التكاليفأو تتصل بتدابري أ)، هستجوابمن أجل اعندما يأيت اهوسكن
ين عليهم والشهود. بالنظر إىل الَلَحق املربم بينه وبني قسم ا

الشهود ويستند حساب مبلغ الزيادة املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة إىل عدد من العوامل (عدد-٣٧٠
إىل د احلاجة تزايُ و ليني؛ اجلدد يف عمليات التحقيق اجلارية مع استمرار وجوب النهوض بواجب العناية بالشهود احلا

هلا خصَّصاتعالية درجة اخلطر ترتتب عليها بطبيعتها نفقات تشغيلية أعلى بكثري ُتَسد باملظروفلعمل يف ا
صيانة أو استبدال معدات من قبيل وسائل التتبع، وأزرار و املصروفاُت على أمن وسالمة املوظفني والشهود؛ 
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تيسِّر التواصل مع املكتب على حنو آمن ويتعذر تقّفيه. كما خيصَّص مبلغ حليازة االستغاثة، وأجهزة االتصال، اليت 102

صور ملتقطة بالسواتل يتكاثر الطلب عليها ألغراض متعلقة باألدلة نظراً للوقت الفاصل بني زمن وقوع األحداث 
لتكاليف املعنية ووقت تدخل املكتب وتعذر الوصول إىل بعض مسارح اجلرائم. إن الشعبة تضع يف اعتبارها ا

ال بالسعي الدائم إىل استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن  وتسعى إىل احلد من النفقات يف هذا ا
زيادة النجاعة والوفورات لكن الزيادات املعنية تبقى ضرورية الستدامة امتياز العمل والنهوض بواجب العناية.
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٢٣٠٠البرنامج:٢٣الجدول

: ٢٣٠٠البرنامج 
شعبة التحقيق

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
١٠املوظفون من الفئة الفنية ٧٣٣,٣١ ٠٣٦,٨٩,٧١١ ٧٧٠,١

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٧٣,٩١٥٨,٦٦,٧٢ ٥٣٢,٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٠ا ١٠-٤٩١,١ ٤٩١,١١٣ ١٠٧,٢١ ١٩٥,٤٩,١١٤ ٣٠٢,٦

٥العامةاملساعدة املؤقتة  ٢٤٤,٠٢٥٩,٨٥ ٥٠٣,٨٤ ٣)٦,٩()٢٨٤,٠(٠٩٤,٢ ٨١٠,٢
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

----١٧,٦٠,٧١٨,٣العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥ا ٢٦١,٦٢٦٠,٥٥ ٥٢٢,١٤ ٣)٦,٩()٢٨٤,٠(٠٩٤,٢ ٨١٠,٢
١السفر ٩٩٤,٢١٩٠,٨٢ ١٨٥,٠١ ٤٠٩,٦٢٩٨,٩٢١,٢١ ٧٠٨,٥

----٠,٥-٠,٥الضيافة

----١,٧-١,٧اخلدمات التعاقدية

----١٤٤,٩-١٤٤,٩التدريب

----٤١,٣-٤١,٣اخلرباء االستشاريون

٤١٥,٢٣,٧٤١٨,٩٤٨٠,٠٥٠,٠١٠,٤٥٣٠,٠النفقات التشغيلية العامة
-------واملواداللوازم 

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢بالعاملني ٥٩٧,٨١٩٤,٥٢ ٧٩٢,٣١ ٨٨٩,٦٣٤٨,٩١٨,٥٢ ٢٣٨,٥
١٨المجموع ٣٥٠,٥٤٥٥,٠١٨ ٨٠٥,٥١٩ ٠٩١,٠١ ٢٦٠,٣٦,٦٢٠ ٣٥١,٣

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٣٠٠البرنامج:٢٤الجدول

: ٢٣٠٠البرنامج 
شعبة التحقيق

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٩٣٩١٣٩-١٤١٣٤٠٤١١١٠٠---٢٠١٧املقرة لعام 

١١٩-٨-٣٥------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

-------)١(١-----املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٤٠٤٠١٤٨-١٤١٤٤٢٤٦١١٠٨---٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١,٥٠١٤,٠٠١٠,٦٧١,٠٠٢٧,١٧٣,٠٠١٦,٥٠١٩,٥٠٤٦,٦٧-----٢٠١٧املقرة لعام 
٢,٠٠١٦,٠٠٩,٥٠١,٠٠٢٨,٥٠٣,٠٠١٤,٠٠١٧,٠٠٤٥,٥٠-----املستمرة
١,٣٣١,٣٣٣,٣٣-٢,٠٠-٠,٦٧١,٣٣------اجلديدة

)٩,٠٠()١,٠٠()١,٠٠(-)٨,٠٠(-)٥,٠٠()٣,٠٠(------احملوَّلة
٢,٠٠١٣,٦٧٥,٨٣١,٠٠٢٢,٥٠٣,٠٠١٤,٣٣١٧,٣٣٣٩,٨٣-----٢٠١٨المقترحة لعام 
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المقاضاة: شعبة ٢٤٠٠البرنامج -104٤

المقدِّمة

تؤدي شعبة املقاضاة دورًا حموريًا يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي إجراء أنشطة مقاضاة -٣٧١
ا تتألف من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. وهي تتوىل،  عادلة وفعالة وسريعة وفقًا لنظام روما األساسي. إ

ة إىل احملققني، والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها بإدارة عامة من مديرها، املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانوني
دوائر ثالِث الشعِب القضائية يف احملكمة مجيعاً، وتُِعد مجيَع الدفوع الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من 

تكاملة.  املذكرات اليت تقدَّم إىل الدوائر، وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضايا يف نطاق األفرقة امل
فرقة قيادة األةضمن قسم املقاضاة مبهمباإلجراءات االبتدائيةنيني املعنييالرئيسوكالء االّدعاءد إىل هعكما يُ 

ر ئمام دواأباإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف ارشاد العام بشأن التحقيق سداء اإلإاملتكاملة و 
املعنيني ووكالء االّدعاءاملعنيني باإلجراءات االبتدائية وكالء االّدعاءوتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف .احملكمة

بإجراءات االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظِّمي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات 
االبتدائية، وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

يف التقاضي االستئناف، بإجراءات الرئيسي املعين وكيل االّدعاءهف، الذي يقودويتوىل قسم االستئنا-٣٧٢
، وإعداد مجيع طلبات اإلذن دائرة االستئنافمام أاالستئناف النهائي ى االستئناف التمهيدي ودعاو ىدعاو مجيع 

أمام الدوائر االبتدائية، باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف
وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تودع يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات، وال سّيما الوثائق اليت تشمل مسائل 
هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية، وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة يف 

ىل سائر مكوِّنات مكتب املّدعي العام مثل قسم حتليل احلاالت وشعبة االختصاص والتكامل قسم املقاضاة وإ
والتعاون وديوان املّدعي العام.

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظِّمان تدريباً وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة املقاضاة -٣٧٣
فعات الشفوية، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون وغريها من الشعب بشأن املرافعات الكتابية، واملرا

ش جلميع العاملني يف شعبة املقاضاة حيث تناقَ مرة كل أسبوعني اجلنائي الدويل. ومن ذلك اجتماع قانوين يعقد 
لى املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة بالشعبة، وتدريب داخلي على املرافعة يعقد بانتظام، منه تدريب ع

املرافعة الشفوية وتدريب على استجواب الشهود، بالفرنسية وباإلنكليزية.

منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجراءات االبتدائية يف ٢٠١٨ويُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة يف عام -٣٧٤
أُْنغوين) وقضية Blé Goudé(واْبليه غوديه)Gbagbo(اْغبَـْغبو ) وقضية Ntaganda(اْنتاغْنداقضية 

)Ongwen م توجَّه يف قضية واحدة أو أكثر من القضايا اليت ختضع للتحقيق ). كما يُتوقع أن يـُْنَشد اعتماد 
حالياً. وسيتعنيَّ على قسم االستئناف أن يتناول دعاوى االستئناف النهائي اليت تقام يف احلالة [األوىل] يف 

. مببامن النظام األساسي ويف قضية ٧٠عليها يف املادة مجهورية أفريقيا الوسطى يف القضية املتعلقة جبرائم منصوص
راة يف احلالة يف جورجيا ويف احلالة يف كوت  مث إن أفرقة شعبة املقاضاة ستبقى منخرطة يف األنشطة التحقيقية ا

ها من احلاالت ) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف مايل وغري ٢ديفوار (القضية 
اخلاضعة للتحقيق.
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وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة، مبا يف ذلك -٣٧٥
مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف جلسات احملكمة، ما ُميِّز أيضًا يف اخلطة االسرتاتيجية 

باعتباره جماالً ذا أولوية.٢٠١٨-٢٠١٦ة ملكتب املدَّعي العام للفرت 

وستسهر شعبة املقاضاة أيضًا على كفاية تطبيقها شىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت جتيزها املادة -٣٧٦
مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين). ومتاشياً منه (٢٨من النظام األساسي (املسؤولية اجلنائية الفردية) واملادة ٢٥

إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجِّهها أفرقُتها اجلرائَم اجلنسية شعبة املقاضاةات النافذة ستسعى مع السياس
واجلنسانية املنطَلق واجلرائَم حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكاَل اجلناية 

عنايًة خاصة ألشكال اجلناية اليت درج القضاء الدويل أو ملقاضاةشعبة ااألكثر متثيًال يف احلالة املعنية. وستويل 
القضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار املبادرات شعبة املقاضاةوقد استحدثت -٣٧٧
ت أولويات املكتب واحملكمة مثل التدريب على الرتافع، املتخذة على نطاق مكتب املّدعي العام واليت تتناول جماال

ستواصل استعمال وحتسني نظام شعبة املقاضاةوزيادة النجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. مث إن 
املراجعات الداخلية لألدلة، ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت بأمهيتها من بني حاالت تقدمي احلجج أمام احملكمة، 

.عايل درجة اجلودةساعيًة إىل إجراء عمليات تقييم نقدي جلودة عملها وضمان إيتائه ناجتاً 

على حنو يتوافق مع اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعي ٢٠١٨وقد حدَّدت شعبة املقاضاة أهدافها لعام -٣٧٨
(د).. وميكن الرجوع إىل األهداف املعنية يف املرفق اخلامس ٢٠١٨-٢٠١٦العام للفرتة 

ألف يورو٩١٥,٠١١موارد الميزانية

يف املئة) تعزى إىل طلب املوارد ٣,٠يورو (ألف٣٤٥,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٣٧٩
اإلضافية اجلديد.

على هاتوقفبو هنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويلمباالستعانة فيهاباملقاضاة تتميز ةأنشطة شعبإن -٣٨٠
. وبالتايل تركِّز بند املوارد من املوظفنييفز يرتكَّ يف املئة منها) ٩٧(ة الشعبةن معظم ميزانيإفوعليه. ماالستعان 

الشعبة على إجياد مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف من خالل حتفيز زيادة اإلنتاجية 
الداخلية، وتبسيط التعاون مع سائر الشعب واألطراف، باستبعاد الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات 

حيثما أمكن ذلك. وإضافة إىل التدابري الداخلية احملدَّدة أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها على شبكتها الواسعة 
واملتينة حيثما أمكن األمر. ويف املقابل تبين الشعبة شبكتها بوسائل منها على سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب 

أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.

وعلى الرغم من وجوب أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد معظمه -٣٨١
ا حريصة على مواصلة الرتكيز على إجياد  ا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإ بالتزاما

ة ووفورات يف التكاليف. ويؤمل أن ذلك سيخفف ضغط العمل الواقع على  مكاسب متأتية عن زيادة النجاع
كاهل موظفي الشعبة ويقلص ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.

من الوفورات يف التكاليف واملكاسب ٢٠١٧على ما استبانته الشعبة فيما خيص عام مثاالنوفيما يلي -٣٨٢
املتأتية عن زيادة النجاعة:
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م فيما خيص التدريب االختصاصي وتنظيم إمكان )أ(106 االستعانة مبيسِّرين يقدِّمون دون مقابٍل خدما

قد مثَّل ذلك ممارسة استمرت الشعبة على اتّباعها لعدة سنوات ومت ل:التدريب بصورة مشرتكة مع الغري
املبلغ ألف يورو يف السنة) عند حتديد ٣٣,٠بالفعل األخذ حباصل حساب الوفورات يف التكاليف (

املطلوب يف ميزانية التدريب؛ 

فاملوظفون األقدم، تعزيز ثقافة تبادل املعارف داخليًا الذي هدفت إليه شعبة املقاضاة دائماً:)ب(
م إىل املوظفني املبتدئني وذلك بتوفري التدريب وإلقاء  مثًال، يُتوخَّى منهم أن ينقلوا معارفهم وخربا

رجة بصفتها هدفًا من األهداف املنشودة ضمن التقرير السنوي احملاضرات. بل إن هذه املسؤولية مد
عن أداء املوظفني األقدم. لقد درجت الشعبة على اتباع هذه املمارسة، األمر املراعى بالفعل يف املبلغ 
املطلوب يف ميزانية التدريب. فقد بنيَّ احلساب أن االستعانة باخلربة الداخلية إللقاء احملاضرات وتوفري 

السنة.ألف يورو يف٣٢,٠يب تفضي إىل حتقيق وفورات يف التكاليف يقارب مبلغها التدر 

ر معظم اخلدمات نشطتها. ويوفَّ ألاً معلعاملني دااملقاضاة إىل موارد إضافية غري متصلة بةوحتتاج شعب-٣٨٣
إفرادنه يلزم أبيدهلا يف ميزانيتهما). أ(ويهي٢١٢٠و٢١١٠لفرعيني اطار الربناجمني إاملعنية، ضمن املكتب، يف 

.املقاضاةةميزانية شعبإطار د لسد تكاليف السفر، وهو مطلوب يف مبلغ حمدَّ 

وقد تدارست شعبة املقاضاة مواردها احلالية وخصَّصت الوظائف يف األفرقة اليت حتتاج إليها أمسَّ احلاجة. -٣٨٤
ا يف  وذلك لكي يُعَنوا بعمليات ٢٠١٨عام وأعيد ختصيص املوظفني الذين يُعَنون بقضايا لن يستمر االهتمام 

حتقيق جديدة، أو لكي يعزِّزوا األفرقة اليت كانت منقوصة املالك إىل حد كبري يف السنوات السابقة. ويُرتقب أن 
، الذي سيشهد ثالث حماكمات مستمرة طيلته، ودعَوَيي ٢٠١٨يكون التطلب من شعبة املقاضاة باهظًا يف عام 

ائي، وست عمل يات حتقيق ناشط، تستلزم أفرقة كاملة معنية بالتحقيق يف املرحلة التمهيدية.استئناف 

[املقرتحة] لشعبة املقاضاة تّتسم باالعتدال، إذ ال يركَّز فيها إال على الوظائف ٢٠١٨إن ميزانية عام -٣٨٥
د للقضايا املشتملة على احلامسة ُمْطَلَق احلسم لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. فال ُختصَّص فيها أية موار 

غريه من األعمال. وقد بذلت شعبة املقاضاة جهداً  عمليات حتقيق عالقة ريثما جيري القبض على املشتبه فيهم أو
كبرياً جلعل ميزانيتها املقرتحة تراعي الشواغل اليت أثريت خالل ما سبق من اجتماعات متعلقة بامليزانية، مع السهر 

ا يف إطار واليتها مبوجب يف الوقت نفسه على أن جي سِّد املقرتح املوارد الالزمة الضطالع الشعبة باملهام املنوطة 
نظام روما األساسي.

ألف يورو٥٤٠,٩١١الموارد من الموظفين

(منها ست وظائف يُقرتح وظيفة ثابتة ٩٤: نيموظف١٠٨مناملقاضاة ة بشعسيتألف مالك العاملني يف-٣٨٦
املساعدة من وظائفوظيفة١٤اليت توفَّر منذ فرتة طويلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة) وحتويلها من الوظائف 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) منها ثالث وظائف مستجدة الطلب.١٣,٠(املؤقتة العامة

يوروألف ٢٣٦,٨١٠الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

عدا الوظائف املدرجة يف قائمة الوظائف املطلوب حتويلها إىل وظائف وظائف ثابتة إضافيةأيةب طلَ ال تُ -٣٨٧
ا الثامنة والعشرين اليت ُعقدت يف نيسان/أبريل. ثابتة اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية يف دور
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وألغراض امليزنة فقط يـُْلَحق نائب املّدعية العامة (مساعد أمني عام) بشعبة املقاضاة. بيد أن دوره يتمثل -٣٨٨
ذه الصفة يتوىل نائب املّدعية العامة  اإلشراف -حتت توجيهها املباشر –يف التفرغ للعمل نائباً للمدَّعية العامة. و

مل هذه الُشعب، وهي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، على ثالِث ُشعِب مكتب املدَّعي العام وتنسيق ع
وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ُمْلَحق بشعبة املقاضاة.

ا وإ)١-(من الرتبة مداملقاضاة شعبة مديرويتوىل-٣٨٩ اقياد ملوارد باة اللفعاة نويشرف على االستعا،دار
كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل االّدعاء يداع الوثائق.  إو امللفاتعمال حتضري أحيد نسق وعلى تو 

، مراجعة مجيع ما يودع من وثائق وعرائض قبل أن يتم )٥-ف(من الرتبة الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف 
ا مّتسقة من الناحية القانونية  شعبة المديروحمرَّرة بصورة مقنعة. ويسدي تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أ

املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالبًا بشأن مسائل ُيطلب 
)، ومساعد ٢-منسٌق لعمل منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة فشعبة المديرَ ويساند تناوهلا يف أجل قصري. 

الشعبة إن ملديركما . ) من أجل التخطيط والتنسيق يف الشعبة٣-بأنشطة املقاضاة) (من الرتبة فخاص (معين 
يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة رأ)-عداريني (من الرتبة خ إين رأ) ومساعدَ -(من الرتبة خ عاً شخصياً مساعد

اإلجازات.األمور اإلدارية، مبا يف ذلك معاملة املطالبات املتصلة بالسفر وطلبات 

ا: وظيفة نائب للمدَّعية العامة -٣٩٠ ويتألف مالك شعبة املقاضاة من الوظائف الثابتة التايل بيا
)، ووظائف مثانية وكالء اّدعاء رئيسيني ١-مساعد)، ووظيفة مدير لشعبة املقاضاة (من الرتبة مدعام(أمني
عاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف )، ووظيفة وكيل ادّ ٥-باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فمعنيني

منها )٤-(من الرتبة فباإلجراءات االبتدائيةني يمعنوكيل اّدعاء ووظائف ثالثة عشر )،٥-الرتبة ف(من
)، ٤-ثالثة وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة فوظيفتان طُلب حتويلهما، ووظائف 

)، ووظيفة موظف قانوين ٣-معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة فأربعة عشر وكيل اّدعاء ووظائف
اثنني ووظائف)، ٣-)، ووظائف ثالثة وكالء اّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة ف٣-الرتبة ف(من

ة) لوكالء ) منها مثاين وظائف (ثابت٢-وعشرين وكيل اّدعاء معاون معنيني باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف
لوكالء اّدعاء وثالث وظائف يعاد تصنيفها١-فة يف الرتبة فاّدعاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية مصنَّ 

، ووظيفة وكيل اّدعاء إىل وظائف ثابتةحتوَّل ١-مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية مصنَّفة يف الرتبة ف
عشرة موظفني قانونيني مساعدين ووظائف) طُلب حتويلها، ١-رتبة فالمساعد معين باإلجراءات االبتدائية (من

) منها وظيفة واحدة طُلب حتويلها، ١-تسعة منظِّمني مللفات القضايا (من الرتبة فووظائف)، ١-(من الرتبة ف
رأ)، ووظيفتان ملساعَدْين إداريـَْني -ومخس وظائف ملساعدين معنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية (من الرتبة خ ع

رأ).-الرتبة خ عرأ)، ووظيفة مساعد شخصي (من-(من الرتبة خ ع

تكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة. وخالل وتتوىل األفرقة امل-٣٩١
) يُركَّز رئيسياً يف أنشطة املكوِّن (الصغري) املعين باملقاضاة االستهالليةفرتة الاألشهر الستة األوىل من مدة التحقيق (

فريقًا مؤلَّفًا من التحقيق التمهيدية هذه من الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرتض للقضية. وتستلزم مرحلة
من معادالت ٠,٥، ومنظِّم مللفات القضايا، ومساعد معين بالدعم يف اإلجراءات االبتدائية (وكالء اّدعاءستة 

الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية الذي يتوىل وكيل االّدعاءاملوظف الواحد العامل بدوام كامل) إىل جانب 
قيادة الفريق. ويقوم الفريق بإسداء التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع 
األساس النظري للقضية، وباملشاركة يف األنشطة التحقيقية مبا فيها أعمال االستجواب الذي ُجيرى مبوجب املادة 

) من نظام روما األساسي، وبالتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا ٢(٥٥
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فيها مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق. ويتوىل منظِّم ملفات القضايا واملساعد املعين بالدعم يف 108

يف مهامهم. وحبسب وكالء االّدعاءثائق املراد إيداعها، ومساندة اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات والو 
سُتجرى خالله ست عمليات حتقيق ناشط.٢٠١٨االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدمًا كافيًا فتم صوغ املنحى املفرتض للقضية، تزيد شعبة املقاضاة -٣٩٢
ا فتشكل فريق حتقيق يُعىن ب يُتوقع أنه سيشهد، ٢٠١٨املرحلة التمهيدية من اإلجراءات. وفيما خيص عام قدر

إضافة إىل احملاكمات الثالث ودعَويي االستئناف يف قضيتني، بلوغ بعض القضايا املرحلة التمهيدية. وتبدأ املرحلة 
ذيب املنحى املفرتض التمهيدية بقيام الفريق املتكامل بالتحضري النتقال التحقيق إىل الطور االبتدائي عرب  مرحلة 

للقضية باالنتقال من املنظور القانوين إىل إعداد طلبات إصدار أوامر بالقبض على املشتبه فيهم. ويشتمل التحضري 
لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول ("باحلضور") على استعراض لألدلة شامل ينخرط فيه موظفون من 

أعضاء يف الفريق املسند إليه إجراء التحقيق أو املقاضاة، وذلك للتمحيص يف مدى  مكتب املّدعي العام ليسوا 
كفاية األدلة طبقًا للمعايري اخلاصة باملرحلة املعنية من اإلجراءات. فإذا ُأصدر أمر بالقبض على مشتبه فيه أو أمر 

يل األمر بالقبض على الشخص املعين مبثوله أمام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة، بالتشاور مع املّدعية العامة، حي
من النظام األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على ٩١و٨٩وتقدميه إىل احملكمة مبوجب املادتني

فرتض عادة أن جيري مثوله األول أمام احملكمة أراضيها. وبعد القبض على املشتبه فيه املعين أو تقدميه إىل احملكمة يُ 
) من القواعد ١(١٢١ساعة اعتبارًا من زمن وصوله إىل مقر احملكمة. وتقضي القاعدة٩٦إىل ٤٨يف غضون 

اإلجرائية وقواعد اإلثبات بأن حتدد الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة 
أشهر أو ستة من تاريخ املثول عد أربعةهة إليه. واملعتاد أن يقع تاريخ عقد جلسة اعتماد التهم باعتماد التهم املوجَّ 

األول أمام احملكمة. ويف الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة وموعد انعقاد جلسة اعتماد التهم، يبدأ فريق 
املقاضاة بكشف الوثائق واملعلومات للدفاع، مبا يف ذلك استعراض املواد املعنية وإجراء عملية حجب ما جيب 

من املعلومات، وإعداد الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة. وُجيرى حجبه فيها
من نظام روما األساسي. ٥٦عند اللزوم استعراض إضايف لألدلة، ويُنظر فيما إذا كان يتعني االستناد إىل املادة

تاريخ انعقاد جلسة اعتمادها. وبعد اعتماد التهم حتال يومًا اعتبارًا من٦٠ويصدر قرار اعتماد التهم يف غضون 
القضية إىل الدائرة االبتدائية. وقبل تقدمي البيانات االفتتاحية، يقوم فريق املقاضاة بتحديث وتنجيز ما جيب كشفه 

ضة املمهدة من املعلومات والوثائق، وإعداد أهم الوثائق املراد إيداعها يف إطار اإلجراءات االبتدائية، مثل العري
للمحاكمة، وقائمة الشهود، وقائمة األدلة، وطلبات اختاذ التدابري احلمائية ضمن احملكمة. 

إن االهتمام بكل قضية تكون يف املرحلة التمهيدية أو يف املرحلة االبتدائية يستلزم فريقًا مؤلفًا من مثانية -٣٩٣
القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين بدعم معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات وكالء اّدعاء

رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. ويقوم وكالء االّدعاء، يقودهم وكيل اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اّدعاء
الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري احلجج يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية االّدعاء

تدائية، فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املربِّئة على السواء، ويتدبرون شؤون الشهود، ويسدون اإلرشاد فيما واالب
خيص عمليات التحقيق اإلضافية، ويتدبرون كشف املعلومات والوثائق، ويعدون نصوص كل الوثائق والعرائض 

ية، ويشاركون يف اجللسات، ويتدخلون خالل جلسة املراد إيداعها فيما خيص الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائ
اعتماد التهم وخالل احملاكمة فيستجوبون شهود االّدعاء وشهود الدفاع ويقدِّمون احلجج. ويقوم منظم ملفات 
القضية واملساعد املعين بدعم اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والوثائق املودعة ويقدمون الدعم 
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لالضطالع مبهامهم. وتشمل االفرتاضات املتعلقة بامليزانية ثالث قضايا ستكون خالل عام الّدعاءلوكالء ا
يف املرحلة االبتدائية. ٢٠١٨

إن تكوين األفرقة املبنيَّ أعاله مناسب يف معظم القضايا اليت تتناوهلا احملكمة حالياً. لكن ميكن أن تشهد -٣٩٤
متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به القضية وعدد املشتبه فيهم عمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة تبايناً 

مثل زيادة قد األفرقة املعنية بالقضايا األوسع واألكثر تعقيدًا وتقليص قد األفرقة املعنية ،واملتهمني يف إطارها
بالقضايا األقل تعقيداً.

وكيل اّدعاء رئيسي معين :البيانلتالية االوظائف الثابتةمالك العاملني يف قسم االستئناف ويضم-٣٩٥
ا، وثالثة ٥-الرتبة فبإجراءات االستئناف (من )، يتوىل إدارة القسم ويشرف على مجيع األعمال اليت يضطلع 

ني بإجراءات االستئناف )، وثالثة وكالء اّدعاء معني٤-فوكالء لالّدعاء معنيني بإجراءات االستئناف (من الرتبة
). وُحيتاج إىل هذه الوظائف لالضطالع بعمل ١-ومنظِّم مللفات القضايا (من الرتبة ف، )٣- (من الرتبة ف

القسم، الذي يشمل إعداد مجيع ما يُقدَّم من وثائق وعرائض بشأن دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى 
فعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ واحملاّجة يف مجيع اجللسات اليت تقدم خالهلا مرا

االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع أعمال التقاضي يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة 
االستئناف النهائي (مبا يف ذلك تناول األدلة اإلضافية وكشف املعلومات)؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن 

تئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر التمهيدية باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالس
والدوائر االبتدائية؛ وإعداد نصوص ما يودع من وثائق رئيسية يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية ومراجعة هذه 

ائل النصوص، وال سّيما النصوص اليت تتناول مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل واملس
اإلجرائية.

بتقدمي -كما يؤدي قسم االستئناف دورًا كبريًا يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املشورة القانونية -٣٩٦
إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف قسم املقاضاة، -مذكرات كتابية ومشورة شفوية 

ثل قسم حتليل احلاالت، فيما يتعلق مبا جتريه من عمليات تدارس أويل وإىل سائر أقسام مكتب املّدعي العام، م
وما تعده من تقارير، وإىل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وإىل ديوان املّدعي العام فيما خيص مسائل القانون 

اجلنائي الدويل.

املراجعة مبوجب املادة كما ُجيري قسم االستئناف طائفة متنوعة من سائر أعمال التقاضي مثل إجراءات -٣٩٧
) من النظام األساسي، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات جرب األضرار. ويضاف ٣(٥٣

إىل ذلك أن قسم االستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة وافية تضم مجيع القرارات 
ة، وهي متاحة لكي تستعملها مجيع ُشعب مكتب املّدعي العام،  واألحكام الصادرة عن الدوائر منذ نشوء احملكم

التدريب واحملاضرات املستفيضني بشأن املرافعة القانونية الكتابية والشفوية اللذين ينظَّمان طيلة كما يتوىل تنسيقَ 
السنة جلميع العاملني يف الشعبة (وتتاح متابعتهما للعاملني يف سائر الشعب).

آالف يورو٣٠٤,١١العامةاملساعدة املؤقتة 

االفرتاضات املتعلقة حبسباملرتقبةألنشطة احنو فعال بىطالع علضلتمكني شعبة املقاضاة من اال-٣٩٨
أربع عشرة وظيفة، كما يلي:يف نطاق املساعدة املؤقتة العامة ، ُتطلبمليزانيةاب
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من معادالت ٢,٠شهراً (٢٤) ملدة ٤-وكيال اّدعاء معنيان باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف)أ(110

؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من معادالت ٠,٦٧أشهر (٨) ملدة ٤-وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف)ب(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)

معادالت من٢,٠شهراً (٢٤) ملدة ٣-فوكيال اّدعاء معنيان باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة )ج(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

معادالت من١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٣-مساعد خاص (معين بأنشطة املقاضاة) (من الرتبة ف)د(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من ٢,٠شهرًا (٢٤) ملدة ٢-ئية (من الرتبة فوكيال اّدعاء معاونان معنيان باإلجراءات االبتدا)ه(
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

أشهر ٨) ملدة ٢-وكيل اّدعاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية (من الرتبة ف)و(
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)من٠,٦٧(

شهراً ١٢) ملدة ٢-بإجراءات االستئناف (من الرتبة فوكيل اّدعاء معاون معين)ز(
؛معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)من١,٠(

معادالت من١,٠شهرًا (١٢) ملدة ٢-منسِّق ألعمال منظِّمي ملفات القضايا (من الرتبة ف)ح(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

من معادالت املوظف الواحد ٠,٦٧أشهر (٨) ملدة ١-مساعد (من الرتبة فموظف قانوين)ط(
؛العامل بدوام كامل) (متطلب جديد)

معادالت من١,٠شهراً (١٢رر) ملدة - عمساعد شخصي لنائب املّدعية العامة (من الرتبة خ)ي(
؛املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

معادالت من١,٠شهرًا (١٢رأ) ملدة -ع(من الرتبة خالبتدائيةمساعد معين بدعم اإلجراءات ا)ك(
.املوظف الواحد العامل بدوام كامل) (متطلب مستمر)

٢٠١٧التغريات قياساً إىل ميزانية عام 

يشهد التحقيق يف احلالة يف مايل تطورًا سريعًا ولذا فإن الفريق املتكامل الذي يعمل على القضية يعكف -٣٩٩
على االنتقال إىل إعدادها من أجل املرحلة التالية. ويف هذه املرحلة من مراحل القضية ُحيتاج إىل املزيد من أعضاء 

مل يتسنَّ لفريق املقاضاة أن يقدم الدعم ٢٠١٦من عام فريق املقاضاة ضمن الفريق املتكامل. ومنذ الربع األخري
الفعال للفريق املتكامل إال ألن الشعبتني األخريني يف مكتب املّدعي العام وفَّرتا املوارد اإلضافية الالزمة. واحلال أن 

. ٢٠١٨هذه املوارد مل تعد تُعار فيما خيص عام 

ووكيل اّدعاء معاون ٤-ومن املوارد اإلضافية املعنية وكيل اّدعاء معين باإلجراءات االبتدائية من الرتبة ف-٤٠٠
. إن لوكيل االّدعاء املعين باإلجراءات االبتدائية من الرتبة ٢-معين باإلجراءات االبتدائية من الرتبة ف

جراءات االبتدائية يف إعداد أنشطة جلسات احملكمة. أمهية أساسية لدعم وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإل٤-ف
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بة السلطة اإلشرافية على املوظفني املبتدئني وهو الذي يتوىل ناميكن أن ميارس باإل٤- فوكيل االّدعاء ذو الرتبة ف
ب. املسؤولية عن الفريق عندما ال يكون وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية موجودًا يف املكت

يساند وكيل االّدعاء الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية بقيامه بالبحوث ٤-وكيل االّدعاء ذا الرتبة فإن
حد أدىن من املراجعة واإلرشاد، إىلإال ، دون أن حيتاج هإعدادبدة و القانونية والتحليل فيما خيص املسائل املعقَّ 

ويضاف إىل ذلك أن وكيل االّدعاء املعاون املعين باإلجراءات إيداعها. وثائق قانونية معقدة يتعنيَّ نصوصَ 
يف ويف املساعدةمراجعة وتلخيص األدلة، يتمثل يف مهية للفريق األيؤدي دورًا بالغ٢-االبتدائية ذا الرتبة ف

ية املراد إجراءات كشف املعلومات يف اإلجراءات املربكة للكشف عن املعلومات والوثائق، ويف إعداد الوثائق الرئيس
إيداعها، من قبيل العريضة التمهيدية. 

موعة سيتعذر االستمرار على،ونظرًا إىل االحتياجات املزيدة ملكتب املّدعي العام بأمجعه-٤٠١ توفري هذه ا
، بينما يُتوقع أن يزداد عمل فريق املقاضاة. ولئن كانت الشعبة ٢٠١٨احلالية من موظفي الدعم اإلضايف يف عام 

فال ميكنتظل تعيد ختصيص املوظفني ليعملوا يف خمتلف األفرقة بغية إبقاء الزيادة يف امليزانية عند حدها األدىن 
باالستعانة بشاغل وظيفة قائمة. ولذا فإن الشعبة تطلب إضافة املعنيتني لوظيفتني ابالنهوض بالواجبات املرتبطة 

.٢٠١٨هاتني الوظيفتني إىل مالكها فيما خيص عام 

عين باإلجراءات االبتدائية" من الرتبة املساعد املّدعاء االوظيفة "وكيل تغيري صفة وإضافة إىل ذلك يتعنيَّ -٤٠٢
، وذلك لسد احتياجات الشعبة. إن هذا التغيري ١-ساعد" من الرتبة فاملقانوينالوظف امللتصبح وظيفة "١-ف

األثر فيما يتعلق بالتكاليف ألن رتبة الوظيفة تبقى دون تغيري.عدمي

ألف يورو٣٧٤,١الموارد غير المتصلة بالعاملين

للنهوض بأود أنشطة شعبة يف مكتب املدَّعي العام إن معظم املوارد غري املتصلة بالعاملني اليت ُحيتاج إليها -٤٠٣
لسد خصَّصات. بيد أن امل٢١٢٠و٢١١٠املقاضاة يُوفَّر (ويهيأ له يف امليزانية) يف إطار الربناجمني الفرعيني 

التكاليف غري املتصلة بالعاملني املتمثلة يف تكاليف السفر ُتدرج يف ميزانية شعبة املقاضاة.

ألف يورو٣٧٤,١السفر

لسد تكاليف أسفارها خالله شعبة املقاضاة ، ستحتاج ٢٠١٨استنادًا إىل االفرتاضات فيما خيص عام -٤٠٤
ويسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام . ٢٠١٧يف هذا البند يف إطار ميزانية عام أُدرجنفس املبلغ الذي إىل 

اجلارية. ولذا فإن زيادة عدد املهمات اخلاصة يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا عمليات التحقيق 
بعمليات التحقيق تفضي أيضًا إىل زيادة أسفار موظفي شعبة املقاضاة. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف 

من ٦٨املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية من مراحل القضايا، ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 
م ساسيالنظام األ الروابط الفيديوية.  عن بعد بواسطة، وإعداد الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفادا

ُخيصَّص اعتماد لنائب املدَّعية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االّدعاء الرئيسي املعين بإجراءات كما
التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة االستئناف، من أجل ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم 

ويستعان بالوفورات املتأتية عن عقد دورة اجلمعية يف الهاي ال بأنشطة مكتب املّدعي العام والتعاون فيما خيصها.
آالف يورو متصلة مبشاركة نائب املّدعية العامة يف الدورة) لتعويض التكاليف املرتتبة على ٨,٧يف نيويورك (

اإلضافية.املهمات 
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٢٤٠٠البرنامج:٢٥الجدول112

: ٢٤٠٠البرنامج 
المقاضاةشعبة 

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
الطوارئصندوق 

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٨املوظفون من الفئة الفنية ٨٩١,٣٨٠٨,٧٩,١٩ ٧٠٠,٠

٥٢٠,٢١٦,٦٣,٢٥٣٦,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥ا ٥-٤٤٢,٤ ٤٤٢,٤٩ ٤١١,٥٨٢٥,٣٨,٨١٠ ٢٣٦,٨

٤املساعدة املؤقتة العامة ٦٥٧,٢١٣٠,٦٤ ٧٨٧,٨١ ١)٢٦,٩()٤٧٩,٨(٧٨٣,٩ ٣٠٤,١
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤ا ٦٥٧,٢١٣٠,٦٤ ٧٨٧,٨١ ١)٢٦,٩()٤٧٩,٨(٧٨٣,٩ ٣٠٤,١
٣٧٤,١--١٩٣,٠٢,٦١٩٥,٦٣٧٤,١السفر

-------الضيافة

----٤٥,٢-٤٥,٢اخلدمات التعاقدية

----٢٦,٤-٢٦,٤التدريب

----١,٨-١,٨اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٣٧٤,١--٢٦٦,٤٢,٦٢٦٩,٠٣٧٤,١بالعاملني

١٠المجموع ٣٦٦,٠١٣٣,٢١٠ ٤٩٩,٢١١ ٥٦٩,٥٣٤٥,٥٣,٠١١ ٩١٥,٠

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٢٤٠٠البرنامج:٢٦الجدول

: ٢٤٠٠البرنامج 
المقاضاةشعبة 

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٨٨٨٨-١٩١٤١٨١١٢٦٨٠-١-٢٠١٧املقرة لعام 

٣---١٣--٢-----اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

٣---٣)٨(١١-------املعادة التصنيف
--------------املستعادة/املعادة

٨٨٩٤-١٩١٦١٨٢٢١٩٨٦-١-٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١,٨٣١,٨٣١٧,٠٣-٤,٠٠٣,٠٠٣,٢٠٥,٠٠١٥,٢٠-----٢٠١٧املقرة لعام 
٤,٠٠٣,٠٠٤,٠٠٤,٠٠١٥,٠٠١,٠٠١,٠٠٢,٠٠١٧,٠٠-----املستمرة
٢,٠٠---٠,٦٧٠,٦٧٢,٠٠-٠,٦٧-----اجلديدة

)٦,٠٠(---)٦,٠٠()٤,٠٠(--)٢,٠٠(-----احملوَّلة
٢,٦٧٣,٠٠٤,٦٧٠,٦٧١١,٠٠١,٠٠١,٠٠٢,٠٠١٣,٠٠-----٢٠١٨المقترحة لعام 
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البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة-جيم 

المقدِّمة

يرتأس قلَم احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف احملكمة، -٤٠٥
ا وتقدمي اخلدمات فيها.اجلهازويُعترب قلم احملكمة  وينقسم املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤو

) وشعبة DJS) وشعبة اخلدمات القضائية (DMSثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية (قلم احملكمة إىل
) اليت يؤدي كل منها دورًا حامسًا يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها DEOالعمليات اخلارجية (

وشفافيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.

ات القضائية متثِّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات الضرورية اليت إن اإلجراء-٤٠٦
مور أات القضائية من خالل ءجراحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلة جههبصفتفهو يقدِّم، يقدِّمها قلم احملكمة. 

م، و إدالء الشهود ريُ تيسو ، تدبُّر األعمال القضائيةمنها  ين عليهم يف ريُ تيسبإفادا وتسيُري ، اإلجراءاتمشاركة ا
وتدبـُُّر ، للمحكمةيةر ير خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحوتوفريُ شؤون املساعدة القانونية، ودعُم احملامني، 

ر سري اإلجراءات ولوال اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة لتعذمرافق االحتجاز. دارةُ إو تكنولوجيا املعلومات، 
ين عليهم -القضائية ألن خمتلف املشاركني يف اإلجراءات  مبن فيهم القضاة ومكتب املّدعي العام والدفاع وا

اشتغايل أو لغوي أو سيفتقدون عند االنطباق الدعم كانوا لوالها سيفتقدون ما يلزم من دعم تقين أو-والشهود 
االت إن القضائية وسرعتها. املايل الالزم لضمان عدالة اإلجراءات  احتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه ا

.تطورات القضائية والتطورات على صعيد املقاضاةالد مباشرة بتتحدَّ 

وتُعترب احملكمة مؤسسة دولية فريدة، بإطارها احلوكمي اخلارجي املرتكِّز على مجعية الدول األطراف -٤٠٧
ا الفرعية. وترب ط احملكمَة باألمم املتحدة عالقٌة خاصة فهي تتعاون معها بشأن مسائل خمتلفة  ("اجلمعية") وهيئا

كثرية، لكنها حتتاج إىل تعاون فرادى الدول بشأن طائفة واسعة من األمور، تتنوع من األوامر بإلقاء القبض على 
هذه األطراف الفاعلة املشتبه فيهم إىل إعادة توطني الشهود. وبالتايل حتتاج احملكمة إىل إقامة العالقات مع

ومواصلة تنمية هذه العالقات. ويف الوقت نفسه يتعنيَّ على احملكمة تزويد عامة اجلمهور مبعلومات عن أنشطتها، 
احملكمة اختصاصها. إن قلمإطار ومبعلومات توعوية أكثر تكييفًا للجماعات املتضررة باجلرائم اليت تندرج ضمن 

يتوىل املسؤولية عن مجيع هذه األنشطة وذلك انطالقًا من مقر احملكمة أو يف مكاتبها امليدانية القائمة يف بلدان 
بفضل بنية قلم اندجمت الوحدات املعنية باملهام اخلارجية اليت يؤديها قلم احملكمة ضمن شعبة واحدة وقد احلاالت. 
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. وقد أكد املراجع اخلارجي مؤخرًا أن هذه البنية قبل هذه السنةعاملة بصورة كاملةغدوِّهاحال دون٢٠١٦
ال القضائي ويف جمال املقاضاة هي أيضاً من مس بِّبات التكاليف اجلديدة أكثر فعالية. ولئن كانت التطورات يف ا

املرتبطة باألنشطة اخلارجية فإن هذه األنشطة تتوقف أيضًا على عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة، من قبيل 
مستوى تعاون الدول معها. 

وتُناط باخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة أمهية حامسة فيما خيص سالسة عمل احملكمة مجعاء، -٤٠٨
فيها زهاء ألف موظف. ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية، وامليزنة، والشؤون املالية، اليت يبلغ عديد مالك موظ

االت أيضًا ترتبط سرعة سري اإلجراءات القضائية باخلدمات  واملشرتيات، واملرافق، والسفر، واألمن. ويف هذه ا
ى أمن اجللسات يف قاعات احملكمة، وتزويد اليت يقدمها قلم احملكمة بتوليه أمورًا منها نقل الشهود، والسهر عل

األطراف بكل ما حيتاجون إليه من معدات متصلة جبلسات احملكمة. فاحتياجات قلم احملكمة املتصلة بامليزانية يف 
ال تتوقف على احتياجات الربامج الرئيسية اليت يقدم إليها اخلدمات.  هذا ا

قلم العب توجيه مجيع شُ يف اضطالعه االسرتاتيجي بالقلميساعد رئيس ديوان رئيس قلم احملكمة إن -٤٠٩
ويتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة دعم أداء فيما بينها وإرشادها.تنسيق ومكاتبه والوأقسامه

.املهام القانونية املنوطة برئيس القلم

٢٠١٧حتى ٢٠١٣االتجاه في متطلبات ميزانية قلم المحكمة لألعوام 

هيئ اجلدول الوارد أدناه حملة عامة عن النمو السنوي مليزانية قلم احملكمة على مدى السنوات اخلمس ي-٤١٠
املاضية.

الزيادة/االنخفاض السنويان في مقدار الميزانيات المعتمدة لقلم المحكمة لألعوام :٢٧الجدول
٢٠١٧حتى ٢٠١٣

ميزانية عام 
٢٠١٣

ميزانية عام 
٢٠١٤

ميزانية عام 
٢٠١٥

ميزانية عام 
٢٠١٦

ميزانية عام 
٢٠١٧

الزيادة اإلمجالية للفرتة 
٢٠١٧- ٢٠١٣

٢٠١٧- ٢٠١٣الزيادة اإلمجالية للفرتة 
الزيادة املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد (عدا

لألمم املتحدة)
%١١,١%١٨,٠%٥,٣%١١,٩%١,٩-%٢,٧%٠,٨-قلم احملكمة

٢٠١٧حىت عام٢٠١٣إن نسبة النمو احلقيقي يف ميزانية قلم احملكمة على مدى الفرتة املمتدة من عام -٤١١
املئة، بعد استبعاد مبالغ التسويات السنوية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. ومثة يف١١,١تبلغ 

املئة املسجَّلة فيما خيص يف١١,٩زيادة البالغة نسبتها عامالن سديدان يندرج هذا الرقم يف سياقهما. أوهلما أن ال
ارتبطت مباشرة بانتقال احملكمة إىل مبانيها اجلديدة. فهي قد جسَّدت التكاليف املزيدة املرتبطة بتدبر ٢٠١٦عام 

عقار أكرب وصيانته وصون أمنه دون التمكن من تقاسم تكاليف األمن مع منظمة أخرى، كما كانت عليه احلال 
. ٢٠١٥فيما خيص مباين احملكمة املؤقتة حىت غاية عام 

اخلمس املعنية جيب أن أما ثاين العامَلْني املعنَيني فهو أن منو ميزانية قلم احملكمة على مدى فرتة السنوات-٤١٢
أمام يُنَظر إليه يف سياق الزيادة احلادة اليت شهدها عبء العمل الواقع على عاتقه. فحماية الشهود وتيسري مثوهلم 

لوا ثَ ازداد عدد الشهود الذين مّ ٢٠١٧وعام ٢٠١٣الن خدمات حامسة يوفرها قلم احملكمة. وبني عام احملكمة ميثِّ 
م بنسبة مقدارها  املئة. وازداد عدد أيام انعقاد اجللسات بنسبة مقدارها يف١٧٩أمام احملكمة لإلدالء بشهادا



ICC-ASP/16/20

115 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
115115

ا. وتتطلب ايف٢٤١ طائفة واسعة من اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة، منها جللسات املئة على مدى الفرتة ذا
تدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة، والرتمجة الشفوية، وإعداد احملاضر، والدعم األمين والتقين. كما إن عبء 

ين عليهم الذين يطلبون املشاركَة يف اإلجراالعمل الواقع على عاتق قلم احملكمة ازداد من حيث عددُ  ءات وجَرب ا
ا، وعددُ األضرار، وعددُ  ما يُتناول من الوثائق املودعة. فذلك كله ميثل السياق اللغات اليت يُدعم توفري اخلدمات 

سنوات املئة على مدى فرتة اخلمسيف١١,١البالغة نسبتها االشتغاليةالذي ُسجِّلت فيه الزيادة احلقيقية أو 
النظام املوحَّد لألمم املتحدة.املعنية، دون احتساب تكاليف تطبيق 

٢٠١٧حتى ٢٠١٣أهم مؤشرات أعباء العمل لألعوام :٢٨الجدول

المعطى
األرقام الفعلية 

٢٠١٣لعام 
األرقام الفعلية 

٢٠١٤لعام 
األرقام الفعلية 

٢٠١٥لعام 
األرقام الفعلية 

٢٠١٦لعام 
األرقام املقرة 

*٢٠١٧لعام 
نسبة النمو للفرتة 

٢٠١٧- ٢٠١٣

%١٢٩١٤٨١١٠٢٧٦٤٤٠٢٤١جلسات احملكمةعدد أيام 

معدد الشهود الذين  %٢٩٢٥٣٧٩٧٨١١٧٩ميثُلون لإلدالء بإفادا

ادعم قلم احملكمة اليت تعدد أفرقة  %١١١٢٢١٠٠جلسا

ين عليم الذين يطلبونعدد  ٤األضرارملشاركة / جرباا ٢٨٨٢ ٤٥٥٣ ٣٩١٤ ٨٤٥٧ ١٠٠٦٦%

%٨٨٨٩١١٣٨احلاالتعدد 

١٠الوثائق املودعةعدد  ٠٨٢١١ ٢٨٧١٧ ٣٣٤١١ ٦٠٣١٣ ٤٠٨٣٣%

%١٨٣٠١٤٢٤٢٢٢٢ما يُدعم العمل به من لغات احلاالتعدد 

ا عدد اللغات  %٦٤١٠١٠١٠٦٧احملكمةجلساتيف اليت يُدعم العمل 

%٨١٦١٧١٤١٤٧٥الدفاعأفرقةعدد 

ين عليم عدد  من حمامي مكتب (األفرقة املعنية با
%١٦٢٠١٧١٩١٧٦ني)اخلارجينياحملاماحملامي العمومي للمجين عليم ومن

ا مكتب املدَّعي العاممهماتعدد  (حمسوبًة مبعاِدال
٥من أيام عمل الشخص الواحد) ٨١٦٧ ٠١٩٨ ٠٢٦٦ ٧٧٨٧* ٧٩٨٣٤%

ا من أيام قلم احملكمة مهماتعدد  (حمسوبًة مبعاِدال
٧عمل الشخص الواحد) ٢٢٢٧ ٥٧١٤ ٧٢٨٣ ٦٥٨٥* ٤٨٠- ٢٤%

اية ٢٠١٧* املقدَّرة لعام  /يونيو منهحزيرانبكامله استناداً إىل األرقام املتوِّفرة عند 

٢٠١٨لعام لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة

مليون يورو، ينطوي على زيادة ٧٩,٢املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره ٢٠١٨يبلغ مقدار ميزانية عام -٤١٣
. لقد بذل قلم احملكمة قصارى اجلهود لتقليص الزيادة املقرتحة المئةفي٣,٣، أي مليون يورو٢,٥مقدارها 

باستبانته ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة وعن إعادة توزيع املوارد حيثما أمكن األمر. فلوال 
غت الزيادة املقرتحة لبلاالشتغاليةاملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات احملقَّقة والتخفيضات يف التكاليف 

.المئةفي٥,٩، أي ماليين يورو٤,٥

، مع العلم بأن كًال من البنود املعنية واالخنفاضاتويهيئ اجلدول الوارد أدناه حملة عامة عن أهم الزيادات -٤١٤
ُيشرح يف التحليل الذي يلي اجلدول.
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المحكمة (بماليين اليوروات)
اتالزياد

٠,٩دعم اإلجراءات القضائية
١,٢امليدانيةوغريها من األنشطةعمليات حتقيق ستدعم 

١,٤املستثَمرات يف تدبر املعلومات ويف أمن املعلومات
١,٢الوظائف إىل مستواه املعتادمعدَّل شغورإعادة 

٠,٤تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة
٠,٤سائر املتطلبات
موع الفرعي ٥,٥ا

-في التكاليف غير المتكرِّرةاالنخفاض ١,٠
٤,٥الزيادة اإلمجالية

االشتغاليةالتخفيضات المتوصَّل إليها عن طريق زيادة النجاعة وتحقيق الوفورات وتقليص التكاليف 
-املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وحتقيق الوفورات ٠,٩

١,١-االشتغاليةتقليص التكاليف 
٢,٥صافي الزيادة

الزيادات

ميكن تقسيم الزيادات املطلوبة بإدراجها يف ستة جماالت، تتصل الثالثة األوىل منها مباشرة بزيادة عبء -٤١٥
العمل الناجتة عن االفرتاضات القضائية واألولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما خيص عام 

ست عمليات دعم؛ (ب)وأنشطة املقاضاةاألنشطة القضائية إجراء ثالث حماكمات ودعم(أ). وهي: ٢٠١٨
. حملكمةعلى نطاق ااملعلومات يف جمال تكنولوجيا املتطلباتأهم (ج)؛وغريها من األنشطة امليدانيةحتقيق 

االت الثالثة األخرى فهي: (د)أما تطبيق النظام املوحَّد (هـ)الوظائف إىل مستواه املعتاد؛معدَّل شغورإعادة ا
يف شىت وحدات قلم احملكمة.سائر املتطلبات(و)املتحدة؛لألمم 

مليون يورو)٠,٩(األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاةإجراء ثالث حماكمات ودعم)أ(

االت سيعمل قلم احملكمة مبقدار من املوارد مماثل للمقدار الذي أُقّر فيما خيص ميزانية عام ميف -٤١٦ عظم ا
ثالث قضايا يف ٢٠١٨، مستدمياً يف الوقت نفسه مقدار أنشطته أو زائداً منها. وإذ يُتوقع أن يشهد عام ٢٠١٧

يف أربع قضايا أخرى، سيوفِّر تسرياءات جلرب األضرار املرحلة االبتدائية، اثنتني للعام بكامله وواحدة جلزء منه، وإجر 
حبيث تنعقد ، فريقني معنيني بأنشطة جلسات احملكمة للعمل مؤقتاً ٢٠١٧قلم احملكمة، على غرار ما فعل يف عام 

ثالث حماكمات متزامنة، ما يضمن قدراً أقصى من استعمال مرافق اجللسات يف قاعات احملكمة.يف فرتات معيَّنة

ال. أوهلا أن عدد الشهود املراد أن ميثُ ومث-٤١٧ لوا أمام احملكمة يُتوقع أن ة سببان رئيسيان للزيادات يف هذا ا
، ما سيستتبع املزيد من الدعم اإلمدادي، وال سّيما توفري ٢٠١٨يف عام ١٣٢إىل ٢٠١٧يف عام ٨١يزداد من 

مليون يورو). أما ثاين ٠,٢ع به قلم احملكمة (سائق إضايف يف املقر، وطلبًا أعلى على دعم الشهود الذي يضطل
املقرتح على أساس ٢٠١٨مليون يورو). لقد ُقدِّر مبلغ ميزانية عام ٠,٤السببني فهو أثر نظام املساعدة القانونية (
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األنشطة القضائية املتوقعة، ومتوسط تكلفة كل من أفرقة الدفاع احلالية والتجربة املكتسبة على هذا الصعيد حىت 
. وُيطلب مبلغ إضايف لسد أتعاب احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني للدفاع، الذين ٢٠١٧تارخيه من عام 

يعيِّنهم رئيس قلم احملكمة والدوائر، على الرتتيب، مبوجب الشروط احملدَّدة يف النظام األساسي، والقواعد اإلجرائية 
ين عليهم لتمويل وقواعد اإلثبات، والئحة احملكمة. وتلزم الزيادة املطلوبة يف مبلغ املساعدة القانونية حملامي ا

جمين ٥٠٠٨تكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية للممثلني القانونيني للمجين عليهم، الذين ميثِّلون أكثر من 
ين عليهم  . ٩٨٥١٢املشاركني حالياً يف اإلجراءات أمام احملكمة البالغ عددهمعليه من ا

مليون يورو وجتسِّد توفري املزيد من املساعدة اللغوية بلغة ٠,٣أما سائر الزيادات يف إطار هذا البند فتبلغ -٤١٨
ا األنشطة القضائية يف قضية  )؛ وتعزيز Ongwen(أُْنغوين اآلشويل الستدامة استمرار الوترية العالية اليت تسري 

ضافية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة (حمقق مايل)؛ قدرة احملكمة على التحقيق املايل من خالل وظيفة إ
ين  ما حمليًا ويُعنيان مبشاركة ا ووظيفتني إضافيتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يُوظَّف من يشغال
عليهم/جرب أضرارهم وبالعمل التوعوي يف مجهورية أفريقيا الوسطى، حيث يشارك يف اإلجراءات املتعلقة باحلالة 

جمين عليه.٣٠٠٥األوىل يف هذا البلد زهاء 

مليون يورو)١,٢(وغريها من األنشطة امليدانيةست عمليات حتقيق دعم)ب(

الذي جيب على املكاتب امليدانية أن تقدمه لألنشطة التحقيقية واملهمات املزيدَ يشمل ذلك الدعمَ -٤١٩
ديفوار ووظيفتان تُتحمل  األخرى مبا يف ذلك ثالث وظائف لسائقني إضافيني يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت

ين عليهم والشهود يف احلالة يف جورجيا، ُموِّلتا جزئي ٢٠١٧ًا يف عام كل تكاليفهما ويُعىن شاغالمها بدعم ا
. وسُيفتح مكتب تابع صغري يف غولو لدعم املهمات واألنشطة، وال سّيما األنشطة التوعوية، مليون يورو)٠,٢(

يف مشال أوغندا. وتلزم الصيانة يف مكاتب ميدانية أخرى. وتلكم على األخص حال املكتب امليداين القائم يف  
ديفوار، فيما خيص الصيانة املزيدة جديدة، واملكتب امليداين القائم يف كوتكمباال، بالنظر إىل انتقاله إىل حمالَّ 

وجيب تعزيز الدعم األمين يف مايل نظراً مليون يورو).٠,٢املهمات (تكاليف بات بالنظر إىل ارتفاع مقدار كَ ْر للمَ 
املعنيني باألمن. كما إن األمن إىل تزايد التهديد الذي يتعرض له املوظفون الدوليون، ما يستلزم املزيد من املوظفني

اليت كانت ديفوار، عملية األمم املتحدة يف كوتبعثة ديفوار يستلزم خدمات تعاقدية بسبب انسحاب يف كوت
قلم احملكمة من املقر إىل موظفي . وقد اخنفض عدد أسفار مليون يورو)٠,٢احملكمة تعتمد عليها حىت تارخيه (

االت املذكورة امليدان، ومثة زيادة يف األس فار ضمن امليدان بسبب تعزيز الدعم والتجهيز باملوظفني يف ا
مليون يورو).٠,٢(

مليون يورو يشمل تكاليف السهر على ٠,٤أما سائر الزيادات يف هذه الفئة فتبلغ مبلغًا مقداره -٤٢٠
طة (ما ال تشمله االسرتاتيجية االتصاالت اآلمنة والفعالة يف امليدان، دعمًا لألنشطة التحقيقية وغريها من األنش

تكاليفَ ط عليها الضوء فيما يلي). كما تشمل هذه الزيادات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات املسلَّ 
الوظيفة الثابتة اإلضافية يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية، اليت يربِّرها عبء العمل الكبري الذي يُنهض به 

املدير يف تناول جوانب التعقيد املرتبطة بتسيري شؤون ثالثة أقسام وستة مكاتب ميدانية. إن على صعيد مساندة
ذلك سيجعل بنية مالك موظفي مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية متوافقًا مع بنية مالك موظفي مكاتب 

مديري سائر شعب قلم احملكمة. 
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املقدارمليون يورو لقلم احملكمة من ١,٤(حملكمة نطاق اعلى املعلومات يف جمال تكنولوجيااملتطلباتأهم )ج(118

مليون يورو)١,٦املخصَّص لالسرتاتيجية بكاملها البالغ 

ا -٤٢١ أجرت احملكمة حتليًال وافياً للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف خمتلف أجهز
ا فورًا ويف األمد الطوي ل. فمنذ إنشاء احملكمة قبل مخس عشرة سنة ُأجري عدد من واملتطلبات املرتبطة 

االستثمارات اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعمًا ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية 
ا بلغت  اية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف املستقبل القريب إذ أ

، الذي ال ميكن به Ringtailحتليل القضايا املسمىعمرها االستعمايل أو ختطّاها الزمن. فقد ختطى الزمن نظام
باالنتقال إىل إصداره SAPختطيط املوارد املؤسسية بربجمياتجتهيز األدلة اإللكرتونية. وكذلك ستتعنيَّ ترقية نظام

وعالوة على ذلك تنامى قدُّ ، ألن مورِّد هذا النظام سيكّف عن دعم صيغته القدمية. ٢٠٢١اجلديد يف عام 
ا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى  احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على متطلبا

ا النظم القائمة إال جزئياً مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار ع لى وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي 
يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.

اسرتاتيجية مخسية خاصة بتكنولوجيا ٢٠١٧وملواجهة هذه التحديات اعُتمدت يف شباط/فرباير -٤٢٢
ج كالين فيما خيص تكنولوجيا املعلومات، املعلومات/تدبر املعلومات يف احمل كمة مجعاء بغية السهر على اتّباع 

سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع استدامة حتسني املوارد املستثَمرة لوأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، 
فيها وتعظيم أثرها.

مليون يورو ١,٦املقرتحة ما جمموعه الربناجمية ٢٠١٨ويبلغ املقدار املطلوب لذلك يف إطار ميزانية عام -٤٢٣
مليون يورو يناظر مصروفات ُتَسّد يف إطار ميزانية قلم احملكمة. إن القسط األعظم من املوارد ١,٤ومنه جزء يبلغ 

املطلوبة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات خيص أنشطة املقاضاة، وإن كانت هذه املوارد معروضة 
قلم احملكمة يف سياق العمل القائم على التآزر فيما بني األجهزة. وترد تفاصيل شىت املشاريع ذات ضمن ميزانية 

الصلة يف املرفق التاسع املتعلق باسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وفيما يلي بيان بعناصرها 
األساسية:

ألف يورو) ومكتب ٦٧٠احملكمة (ألف يورو يتشارك يف متويلها قلم ٨٥٠يف جمال التحقيق: )أ(
ألف يورو). لقد شهدت السنوات األخرية زيادة يف القسط املتمثل يف مجع احملكمة ١٨٠املّدعي العام (

املئة يف١٠٠املئة. ويُتوقع أن يرتفع هذا القسط ليبلغيف٨٠املئة إىل يفلألدلة اإللكرتونية من صفر
، مل تصمَّم لتناول األدلة الرقمية. وقد Ringtailسّيما نظام . فالنظم القائمة، وال ٢٠٢٠حبلول عام 

أفضى ذلك إىل تراكم مقدار كبري من العمل املتأَخر يف إجنازه على صعيد جتهيز األدلة. فتلزم 
األدلة وحتليلها وجتهيزها.الحتيازاستثمارات من أجل تقصري الزمن الالزم 

ال القضائي: )ب( على ٢٠١٨يف املبادرات املزَمع اختاذها يف عامألف يورو. سُريكَّز٢٢٠يف ا
اإلشراف على حتليل األعمال وحتسني اإلجراءات القضائية األساسية، وال سيما حتسني تناول البيانات 
ين عليهم حمدودة  ين عليهم. إن قدرة احملكمة على جتهيز مجيع الطلبات اليت قد يقدمها ا املتعلقة با

يف جتهيز املعلومات عي املتَّبَ االنغالقالنهج الطلبات بشكلها الورقي وبسبب حاليًا بسبب مجع هذه 
االت اليت تواَجه فيها مشكالت هو حتليل  املعنية. وسُيتناول باالسرتاتيجية املعنية جمال آخر من ا
وتذليل ما يعرتي السريورات من وجوه عدم جناعة متأت عن استعمال برجميات عفا عليها الزمن.  
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حتديد السريورات الداعمة لإلجراءات يف املرحلة ٢٠١٨سُيعاد بأنشطة املشاريع املقرتحة لعام كما
التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف ومرحلة جرب األضرار. فذلكم شرط مسبق لضمان إيتاء 

مكاسب عن طريق التكنولوجيا والوظائف اليت تؤديها املعدات املصمَّمة لدعم السريورات القضائية
زيادة النجاعة فيما خيص الدوائر واألطراف املتقاضية.

ال اإلداري: )ج( ألف يورو. تلزم هذه املوارد لتقليص مقدار العمل اليدوي الذي يتعنيَّ ٤٠٠يف ا
االضطالع به حاليًا إلعداد البيانات والتقارير املالية، وتعزيز الضوابط واستبعاد االزدواج. ومثة مبادرات 
أخرى يركَّز فيها على إجناز مشروع ختطيط املهمات على نطاق احملكمة بإدماج النظام بنظام ختطيط 

ا فيما خيص SAPبربجميات املوارد املؤسسية  وإعمال أدوات لدعم ختطيط األنشطة وتتبعها واإلفادة 
مجيع املديرين يف احملكمة.

ملواصلة إدخال ما يلزم ٢٠١٨بلغ يف عام ألف يورو. يلزم هذا امل١٨٠يف جمال أمن املعلومات: )د(
التهديدات جومن حتسينات أمنية على بيئة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة بغية سد مقتضيات 

املتطورة واملتزايدة الكثافة. فإذا مل تـُّتخذ االحتياطات السليمة فإن تزايد نشاط احملكمة السيرباين وما 
ة للدول به سيضعف حال احملكمة حيال اهلجمات السيربانية اليت يالزمه من اهتمام األطراف التابع

تشنها أطراف ال تعوزها احلَِيل.

مليون يورو)١,٢(الوظائف إىل مستواه املعتادمعدَّل شغورإعادة )د(

االت اليت تشهد زيادات بإعادة -٤٢٤ ال الرابع من ا الوظائف إىل قيمته املعتادة، أي معدَّل شغوريتصل ا
. وقد سبق أن ُطرح ٢٠١٨املئة يف عام يف١٠إىل القيمة املعتادة البالغة ٢٠١٧املئة يف عام يف١٢بتخفيضه من 

.)٤٦(املقرتحة٢٠١٧ذلك يف إطار ميزانية عام 

مليون يورو)٠,٤تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة ()ه(

مليون يورو تُعزى إىل تطبيق النظام ٠,٤يف بند تكاليف املوظفني زيادة مقدارها خصَّصاتتشهد امل-٤٢٥
املوحَّد لألمم املتحدة. وينبغي التنويه إىل أن نظام األمم املتحدة املوحَّد املعدَّل، الواجب تطبيقه يف احملكمة اعتباراً 

دات السنوية يف املاضي فيما خيص قلم فبينما كان متوسط الزيا، أقل كلفة من النظام السابق. ٢٠١٧من عام 
مليون يورو، أفضى تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد اجلديد إىل زيادة أدىن بكثري. ويُنتظر ١,٠احملكمة يزيد عن 

أن يؤيت النظام اجلديد مزيداً من الوفورات يف املستقبل.

مليون يورو)٠,٤سائر املتطلبات ()و(

مليون يورو يف إطار عدة متطلبات مالية طفيفة يف شىت وحدات قلم ٠,٤يشار بذلك إىل زيادة مقدارها-٤٢٦
احملكمة، منها استعمال مرافق االجتماعات يف املباين الدائمة؛ واالحتياجات إىل التدريب املؤسسي الشامل بنطاقه 

تشرين ٢٤-١٦الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي، )٤٦(
لد الثاين، اجلزء ألف، الفقرة )، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب  د املوظفني إىل معدل يُتوقع يف هذا اخلصوص أن تعود أعدا":٤٢٤ا

."وأن يتعنيَّ تقدير تكاليفها وفقاً لذلك يف ميزانيات السنوات الالحقة٢٠١٧يف املئة حبلول منتصف عام ١٠الشغور الطبيعي البالغ 
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وية لرخصة نظام ختطيط احملكمة مجعاء؛ والزيادات يف مقدار أتعاب املراجعني اخلارجيني؛ والزيادة يف التكاليف السن120

؛ والتكاليف املرتتبة على احليز اإلضايف لتخزين البيانات بسبب الزيادة يف استعمال SAPبربجميات ملؤسسية ااملوارد 
تكاليف املوظفني األدلة اإللكرتونية. إن هذه الفئة من الزيادات تشتمل أيضًا على إعادة توزيع، فيما خيص 

التكاليف غري املتصلة بالعاملني، للنفقات اليت كانت يف السابق ُحتتسب يف إطار برامج رئيسية أخرى وتظهر اآلن و 
اليت نُقلت من أمانة املوقع الشبكييف ميزانية قلم احملكمة، مثل تكاليف وظيفة املساعد املعين بالتصميم على 

مجعية الدول األطراف إىل قلم احملكمة.

االت اآلنفة الذكر كانت ستفضي إىل زيادة إمجالية مقدارها إن الزيادات -٤٢٧ ماليني يورو لوال ٥,٥يف ا
التخفيضات املعروضة فيما يلي.

تخفيض التكاليف غير المتكرِّرة

مليون يورو لكنها ال تـَُتكبَّد يف عام ١,٠تكاليف غري متكرِّرة بلغ جمموعها ٢٠١٧ُتُكبِّدت يف عام -٤٢٨
يف التكاليف غري املتكِّررة هي ختفيضات يف مبلغ امليزانية األساسي يُتوقع أن تشتمل . إن التخفيضات ٢٠١٨

راة يف ميزانية عام  املقرتحة ختفيض يف ٢٠١٨عليها أية سريورة نظامية إلعداد امليزانية. ومن التخفيضات املعنية ا
. ٢٠١٧يف نيويورك كما يف عام عقد يف الهاي الستُ ٢٠١٨تكاليف السفر يُعزى إىل أن دورة اجلمعية لعام 

وذلك يغين عن احلاجة إىل موارد لسد تكاليف السفر هلذا الغرض. ومن األمثلة األخرى على التكاليف غري 
املتكرِّرة تكاليف املشاريع اليت ال تُنفذ إال مرة واحدة من قبيل االستشارة بشأن احلصول على خدمات التأمني 

. ٢٠١٧الطيب على أساس تنافسي يف عام

، بعد التخفيضات املتأتية عن خصم التكاليف غري ٢٠١٨إن الزيادة اإلمجالية يف ميزانية قلم احملكمة لعام -٤٢٩
زيادةطريقعنإليهايف املئة [لوال التخفيضات املتوصَّل٥,٩مليون يورو، أي ٤,٥املتكرِّرة، كانت ستبلغ 

].التشغيليةالتكاليفوتقليصالوفوراتوحتقيقالنجاعة

التشغيليةالتكاليفوتقليصالوفوراتوتحقيقالنجاعةزيادةطريقعنإليهاالمتوصَّلالتخفيضات

لقد أعمل قلم احملكمة مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات ويواصل إعماهلا فيما خيص عام -٤٣٠
زيادة النجاعة والوفورات . وترد تفاصيل هذه املكاسب املتأتية عن٢٠١٧إضافة إىل ما حتقق منها يف عام ٢٠١٨

يف املرفق العاشر.

مليون ٠,٩أتاحت الوفورات ختفيض املبلغ األساسي للميزانية [املقرتحة] مبقدار ٢٠١٨وفيما خيص عام -٤٣١
يورو.

ين -٤٣٢ ومن ذلك ختفيض مقدار األسفار من املقر إىل امليدان فيما خيص املوظفني املعنيني بدعم ومحاية ا
ُنشر املزيد من املوظفني يف امليدان، ومت متكينهم وتدريبهم ضمن نطاق بنية قلم احملكمة عليهم والشهود. فقد 

اجلديدة املعاد تنظيمها. ويف الوقت نفسه مت إعمال إجراء قياسي جديد فيما خيص املهمات، يشتمل على إعادة 
البنية اجلديدة قدرًا أقل من متطلبات النظر يف الضرورة والبدائل واملعاملة املركزية لوضع اجلداول الزمنية. وقد آتت

ين عليهم والشهود، ما حد من احلاجة إىل ختصيص االعتمادات لسد تكاليف السفر:  السفر فيما خيص قسم ا
املئة، أي أنه يف٢٥[املقرتحة] على اخنفاض نسبته ٢٠١٨ينطوي املبلغ املطلوب يف هذا البند يف ميزانية عام 

ألف يورو.٢٦٦مقدارها تتحقق فيه وفورات 
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ذا الشأن بدًال من االتفاقات -٤٣٣ ج أكثر مرونة فيما خيص إعادة التوطني (إبرام اتفاقات خمصوصة  واتُّبع 
، ما آتى وفورات اإلطارية) أفضى إىل تضاعف عدد البلدان املتعاونة بنشاط فيما خيص عمليات إعادة التوطني

توقيع أربعة اتفاقات جديدة متعلقة بإعادة التوطني ومثة اتفاق ٢٠١٧وقد شهد عام ألف يورو. ٢٠٠مقدارها 
ذا الشأن بلغ التفاوض عليه مرحلته النهائية. هذا ويرتتب على كل حالة من حاالت قبول الدول أن يوطَّن فيها 

ج أشخاص ضمن سياق إعادة التوطني ختفيٌض يف تكاليف تدبر ملف القضية املعنية وتكاليف االشتمال بربنام
احملكمة اخلاص باحلماية. إن القضايا اليت جتري فيها إعادة التوطني هي القضايا اليت ُميِّزت باعتبارها تنطوي على 
أكرب املخاطر على األشخاص املعنيني، ولذا فإن مقدار تكاليف تدبرها اليومي يظل يف أعلى املستويات. وقد 

قدار النفقات التشغيلية العامة وتكاليف أسفار املوظفني ملجرت عمليات إعادة توطني إضافية أفضت إىل تقليصٍ 
ونفقات املوظفني العامة، بلغ مقدارُه املبلَغ املذكور.

ألف يورو عن طريق املراقبة الدقيقة جلميع عقود تدبر املرافق، وعمليات ٢٣٥وُحققِّت وفورات مقدارها -٤٣٤
وأفضى ذلك إىل تقليص يف بعض تكاليف العقود بالقياس الشراء املتقيَّد فيها صارَم التقيد بالقواعد ذات الصلة.

إىل التقديرات اليت وضعتها وكالة حكومية هولندية واملقاول املتعهد للبناء يف إطار مشروع املباين الدائمة. وتسىن 
باملرتفقات، والتنظيف، واستبعاد القمامة، ومكافحة احلشرات،خاصةٍ تكلفةً أقلَّ على اخلصوص إبرام عقودٍ 

وخدمات الِسباكة، والعناية بالنباتات اجلّوانية.

ألف يورو يف تكاليف االتصاالت باهلواتف املتنقلة يف املقر ويف امليدان ١٠٠وُحقِّقت وفورات مقدارها -٤٣٥
عن طريق إسداء املشورة إىل موظفي احملكمة بشأن استعماهلا السليم وتشجيعهم على استخدام الشبكة اخلاصة 

)؛ وإعادة النظر يف التخصيص احلايل لألجهزة املتنقلة.VPNاالفرتاضية (

وحتقق عن طريق حتسني تنسيق عمل احمللِّلني يف خمتلف األجهزة مع املكتبة وتشاورهم معها تقليص ذو -٤٣٦
شأن يف ازدواج االشرتاكات والنفقات ذات الصلة يف شىت األجهزة. وأفضت زيادة النجاعة يف مجع املعلومات 

ألف يورو.٥٧,٥فقات إىل حتقيق وفورات مقدارها والتشارك يف الن

ل توصَّ ف، ٢٠١٨وإضافة إىل ذلك قام قلم احملكمة مبراجعة متمعنة لعملياته واحتياجاته فيما خيص عام -٤٣٧
مليون يورو استناداً إىل قرارات معيَّنة اختذها املديرون تقضي مبراجعة العمليات على ١,١إىل ختفيض آخر مقداره 

جات املتغرية أو التحسينات اإلدارية. فعلى سبيل املثال قد ال تعود بعض اللغات املستعملة يف أساس االحتيا
نطاق حاالت معيَّنة تلزم بصورة مستمرة، ما يتيح للمحكمة االنتقال من التوظيف بعقود حمدَّدة املدة إىل 

االستعانة خبدمات تعاقدية أقل كلفة.

الخالصة

إن احلصيلة النهائية املتجمِّعة للوفورات املتأتية عن اجلهود اليت بذهلا قلم احملكمة لتحقيق مكاسب عن -٤٣٨
ا ستة جماالت خمتلفة، هي زيادة  طريق زيادة النجاعة وحتقيق وفورات، مقرونًة بالزيادات اآلنفة الذكر اليت شهد

ماليين ٤,٥لم احملكمة لبلغت الزيادة املقرتحة . فلوال جهود قالمئةفي٣,٢، أي مليون يورو٢,٥مقدارها 
.المئةفي٥,٩، أي يورو

جيب أن يُرى إليها يف سياق الزيادة احلقيقية البالغة ٢٠١٨فهذه الزيادة املقرتحة فيما خيص عام -٤٣٩
، ألغراض ٢٠١٧وعام ٢٠١٣اليت تعنيَّ على قلم احملكمة أن ينهض مبا يرتتب عليها بني عام املئةيف٦,٦

اشتغالية، دون احتساب أثر تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وقد جنح قلم احملكمة يف تنفيذ املهام املنوطة به 
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يف عبء العمل الواقع على كاهله يف جماالت يف إطار واليته على مدى الفرتة املعنية بالرغم من الزيادة الكبرية122

عديدة، مبا يف ذلك املسؤوليات اإلضافية املرتبطة بصيانة املباين الدائمة للمحكمة والسهر على أمنها، وزيادة عدد 
لون أمام احملكمة لإلدالء أيام انعقاد جلسات احملكمة إىل أكثر من ثالثة أضعافه، وزيادة عدد الشهود الذين ميثُ 

ين عليهم الذين يطلبون املشاركة يف اإلجراءات/جرب األضرار إىل بإف م إىل ثالثة أضعافه تقريباً، وزيادة عدد ا ادا
ه.يزهاء ضعف
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المقترحة٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثالث: ميزانية عام :٣٠الجدول

البرنامج الرئيسي الثالث: 
قلم المحكمة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
املعتمدة لعامامليزانية 
(بآالف ٢٠١٧

اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٢٧املوظفون من الفئة الفنية ٥٢٦,٥٣٦٨,٣١,٣٢٧ ٨٩٤,٨

١٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠١٧,٥٦٢٧,٩٣,٥١٨ ٦٤٥,٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٠ا ٤٠-٨٢٤,٠ ٨٢٤,٠٤٥ ٥٤٣,٩٩٩٦,٣٢,٢٤٦ ٥٤٠,٢

١املساعدة املؤقتة العامة ٧٤٩,٥٣٧٩,٨٢ ١٢٩,٣٣ ١٨١,٩٣٢٢,٩١٠,١٣ ٥٠٤,٨
١باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة  ٣٢٨,٦٦٩,٢١ ٣٩٧,٨١ ٠٢٨,٤١٣٤,٣١٣,١١ ١٦٢,٧

٣٢٢,٨)٠,٨()٢,٧(٤٤٩,٠٩,١٤٥٨,١٣٢٥,٥العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣ا ٥٢٧,١٤٥٨,١٣ ٩٨٥,٢٤ ٥٣٥,٨٤٥٤,٥١٠,٠٤ ٩٩٠,٣

١السفر ٣٨٣,٥٩٥,٩١ ٤٧٩,٤٢ ٢)٤,٣()٩٠,٠(١٠٦,٥ ٠١٦,٥
٤,٠--١٩,٧٤,٠-١٩,٧الضيافة

٢اخلدمات التعاقدية ٢٥٧,٨١٩٦,٠٢ ٤٥٣,٨٢ ١٩٢,٤٩٤,٤٤,٣٢ ٢٨٦,٨
٥٩٣,٤٧,١٦٠٠,٥٤٩٨,٤١٢٤,٨٢٥,٠٦٢٣,٢التدريب

٣٩٥,٤)٩,٠()٣٨,٩(٥٧٠,٠١٠٠,٦٦٧٠,٦٤٣٤,٣اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٤-٩٥٠,٠ ٩٥٠,٠٣ ٥٢٨,٢١٩٤,٨٥,٥٣ ٧٢٣,٠

ين عليهم ١حمامو ا ١-٣٤٤,٧ ٣٤٤,٧١ ٠٠٢,٨١٦٢,٢١٦,٢١ ١٦٥,٠
١٢النفقات التشغيلية العامة ٥٠٩,٠١٣١,٧١٢ ٦٤٠,٧١٤ ٨٥٩,٩٢٩٣,٧٢,٠١٥ ١٥٣,٦

١اللوازم واملواد ١٥٤,٨٣,٥١ ١٥٨,٣٨٣٠,٠٦٥,٣٧,٩٨٩٥,٣
٢األثاث والعتاد ٥٦٣,٧٥٨٨,١٣ ١٥١,٨١ ٠٩٦,٣٢٨٩,٥٢٦,٤١ ٣٨٥,٨

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢٧بالعاملني ٣٤٦,٦١ ١٢٢,٩٢٨ ٤٦٩,٥٢٦ ٥٥٢,٩١ ٠٩٥,٧٤,١٢٧ ٦٤٨,٦

٧١المجموع ٦٩٧,٧١ ٥٨١,٠٧٣ ٢٧٨,٧٧٦ ٦٣٢,٦٢ ٥٤٦,٥٣,٣٧٩ ١٧٩,١

٢٠١٨البرنامج الرئيسي الثالث: مالك الموظفين المقترح لعام :٣١الجدول

البرنامج الرئيسي الثالث: 
قلم المحكمة

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٢٢٤٣٨٥٨٩٥٢٤٨١٥٣١١٣٢٦٥٧٤-١-٢٠١٧املقرة لعام 

١---١-١-------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

--)١(١----------املعادة التصنيف

)١(---)١(--)١(------املستعادة/املعادة
٣٢٢٤٣٨٤٩٠٥٢٤٨١٦٣١٠٣٢٦٥٧٤-١-٢٠١٨المقترحة لعام 

ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال
١,٠٠٥,٨٣٧,٥٠٤,٠٠١٨,٣٣١,٧٠٢٥,٤٧٢٧,١٧٤٥,٥١-----٢٠١٧املقرة لعام 

١٩,٠٠١٩,٠٠٣٥,٥٠-١,٠٠٤,٥٠٧,٠٠٤,٠٠١٦,٥٠-----املستمرة
٠,٦٧٥,١١٨,٠٠١٣,١١١٣,٧٨--٠,٦٧------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٠٠٥,١٧٧,٠٠٤,٠٠١٧,١٧٥,١١٢٧,٠٠٣٢,١١٤٩,٢٨-----٢٠١٨المقترحة لعام 
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مكتب رئيس قلم المحكمة:٣١٠٠البرنامج-124١

المقدِّمة

ومكتب الشؤون، )IOR(هاديوان رئيس قلم) يضم OTRاجلنائية الدولية (رئيس قلم احملكمة بمكتإن -٤٤٠
ميع يف توجيهه االسرتاتيجي جلىل رئيس القلم إالدعم مباشرة م ديوان رئيس قلم احملكمةيقدِّ و . )LO(القانونية

إياها، ويف إدارة قلم احملكمة بأمجعه فيما بينها وإرشاده تنسيق اضطالعه باليف ومكاتبه و وأقسامهقلم العب شُ 
ويضاف إىل ذلك أن ديوان رئيس القلم ييسِّر وروَد املعلومات إىل شعب القلم وصدوَرها منها، واإلشراف عليه.

ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني. إنه يدعم 
وظائفه التنفيذية وينسِّق شؤون باقي الوظائف التنفيذية املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.رئيس القلم يف أداء 

أداء الوظائف القانونية املرتبطة باملهام املوكلة إىل رئيس القلم مبوجب ويتوىل مكتب الشؤون القانونية-٤٤١
املّتبعة يف سائر وحدات ساتالسياإنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية و اإلطار القانوين للمحكمة. 

القلم فيما خيص طائفة من املواضيع، منها املوارد البشرية والشؤون املالية واملشرتيات، وعلى التنسيق فيما خيص 
مجيع املذكرات القانونية اليت يقدِّمها القلم يف إطار اإلجراءات القضائية. وباإلضافة إىل ذلك يتفاوض مكتب 

االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويُِعد هذه االتفاقات والرتتيبات، ويسدي حبسب الشؤون القانونية بشأن 
االقتضاء املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. وميثِّل مكتب الشؤون القانونية احملكمة يف 

بني احملكمة والدول فيما يتعلق التقاضي، يف اإلطار الداخلي ويف اإلطار اخلارجي، ويعمل مبثابة وسيط 
.باالمتيازات واحلصانات

بيئة العمل

يظل مكتب رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على االضالع على حنو ناجح -٤٤٢
. ويف هذا الصدد يسهر مكتب رئيس القلم على ٢٠١٨باملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدم الدعم الالزم لعمل فريق إدارة القلم، وميكِّن رئيس القلم من 
التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة، والنهوض مبسؤولياته التقنية فيما خيص أمورًا من قبيل 

امني، والتوعية. ويستلزم مقداُر ونوُع الدعم املطلوب من قلم احملكمة محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احمل
فيما يتعلق باألنشطة القضائية أن ال يكتفي رئيس القلم باإلشراف على األنشطة املرتَقبة بل أن يقتدر أيضًا على 

نشطة إذا تطلبت الرد على ما قد يطرأ من مستجدات يف احلاالت والقضايا وعلى إعادة حتديد درجات أولوية األ
ذلك هذه املستجدات. إن تواُصل صدور اجلديد من القرارات القضائية والقرارات املتعلقة باملقاضاة يف شأن 
عمليات التحقيق والدعاوى اجلارية، سواء يف املرحلة التمهيدية أم يف املرحلة االبتدائية أم يف مرحلة االستئناف أم 

لضروري املثابرة، يف املقر ويف امليدان، على مراقبة التوجيه االشتغايل وختصيص يف مرحلة جرب األضرار، َجيَْعل من ا
كما املوارد بغية التكفل بأداء اخلدمات على الوجه األمثل وإعمال املوقف القانوين لقلم احملكمة على حنو مّتسق.

يف سياقه من فتح ملكاتب التحسُني األمثل للحضور يف امليدان والعمُل الفعال من خالله، وما جيريَيستلزم 
ميدانية وإغالق أخرى، عنايًة مستدامة من رئيس قلم احملكمة ومن مستشاريه بغية التكفل بسالمة املنطَلق 

االسرتاتيجي والقانوين الخنراط القلم يف العمل يف البلدان املعنية. 
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األولويات

التطوير التنظيمي
مة خططه اخلاصة بالتطوير التنظيمي، اليت تتضمن وضع كل قسم من أقسام قلم احملك٢٠١٥منذ عام -٤٤٣

غايات التطوير يف األمد القصري ويف األمد املتوسط ويف األمد الطويل املراد حتقيقها حبلول الربع األول من عام 
، وعكف على العمل لتنفيذ اخلطط املعنية. إن هذه اخلطط اخلاصة بالتطوير التنظيمي سُتقيَّم، عندما يتم ٢٠١٨

، تقييمًا كامًال بالقياس إىل اهلدف العام املتمثل يف مساعدة قلم احملكمة على توفري ٢٠١٨ها يف مطلع عام تنفيذ
الدعم اجليد يف مجيع مراحل العمل من أوهلا إىل آخرها وفقاً للمهام الرئيسية املنوطة به يف إطار واليته. وعند اللزوم 

االت الرئيسية املشمولة خبطط ٢٠١٨ن التسويات يف عام سُيتََّخذ املزيد من التدابري وُجيرى املزيد م . ومن ا
: طرائق عمل قلم احملكمة؛ وتفويض الصالحيات؛ ووضع إطار احملاسبة؛ واستعمال أدوات التطوير التنظيمي

ا على حنو فعال؛ والتواصل الداخلي وتداول املعلومات؛ والتدريب؛ وتدبر ا ألداء تكنولوجيا املعلومات وقواعد بيانا
على حنو فعال.

تعزيز القيادة االسرتاتيجية من خالل فريق إدارة قلم احملكمة
) اإلشراَف على إدارة القلم التنفيذية وقيادتَه. إنه أرفع حمفل يف قلم RMTيتوىل فريق إدارة قلم احملكمة (-٤٤٤

والسياسات، والتحديات احملكمة معين بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق باالسرتاتيجية،
. ويتألف فريق إدارة قلم احملكمة من رئيس ٢٠١٨الكربى اليت قد تواجهها احملكمة على صعيد العمل يف عام 

القلم، ومديري شعبه الثالث، واملستشار القانوين، ورئيس ديوان رئيس القلم. إن األدوار املنوطة بديوان رئيس القلم 
ق رئيسياً بالتوجيه والقيادة االسرتاتيجيني. وسيكون بوسع فريق إدارة قلم احملكمة ومبكاتب مديري ُشعب القلم تتعل

سّيما جانبها املتعلق باألنشطة ذات األولوية، ، وال٢٠١٨السهر على حتقيق الغايات احملدَّدة فيما خيص عام 
وعلى اختاذ التدابري املناسبة عند اللزوم.

والسياساتاالسرتاتيجياتوضع
مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة على صعيد تعزيز وضع االسرتاتيجيات والسياسات حبيث سيكون -٤٤٥

ا، حبسب االقتضاء. ومتتد الفرتة املشمولة  تّتسم بالوضوح واالّتساق والشفافية، ضمن قلم احملكمة ويف شىت وحدا
د لتشم٢٠١٧باخلطة االسرتاتيجية احلالية للمحكمة حىت غاية عام  لكي تتواءم خطة ٢٠١٨ل عام ، وسُتَمدَّ

احملكمة اجلديدة مع اخلطة اخلاصة مبكتب املّدعي العام واخلطة اجلديدة اخلاصة بقلم احملكمة اعتبارًا من عام 
. فسيتوجب العمل يف السنة املقبلة على إعداد إطار اسرتاتيجي مناسب من أجل السنوات القادمة. ٢٠١٩

اليت تعرتي السياسات احلالية. وسيويل مكتب رئيس قلم احملكمة عناية عدد من الثغرات٢٠١٨وسيعاَجل يف عام 
خاصة لتدبر أداء املوظفني، خمصِّصًا الوقت واملوارد للسهر على استمرار موظفي القلم على األداء والنماء حتقيقاً 

م الكامنة. كما سريكِّز القلم واحملكمة مجعاء على رفاه املوظفني ورخائهم سعياً  إىل شحذ حتمُّسهم لكل قدرا
االت األخرى اليت سينخرط  للعمل وزيادة إنتاجيتهم وحتسني التوازن لديهم بني شؤون العمل ومهوم احلياة. ومن ا
فيها مكتب رئيس قلم احملكمة اخنراطًا خاصًا وضُع وتنفيُذ السياسة اجلديدة املتعلقة باملساعدة القانونية وإعماُل 

ا يف امليدان.بنية القلم اجلديدة واألخ ُذ 



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 126

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
املزيد من تنسيق الوظائف القانونية لقلم احملكمة126

الشؤون القانونية لكي يتوىل املسؤولية عن اّتسام مجيع الوثائق القضائية اليت يقدِّمها قلم مكتبمت تنظيم -٤٤٦
احملكمة إىل الدوائر باجلودة من الناحية القانونية. ويُرمى من ذلك إىل السهر على جودِة واّتساِق ما يودعه قلم 

ستظل الشبكة ٢٠١٨احملكمة. ويف عام احملكمة من وثائق وإىل املضي يف حتسني التواصل بني الدوائر وقلم 
ا االشتغالية لتغدو أقرب)RLNالقانونية لقلم احملكمة ( إىل العمل بصورة كاملة ضامنًة املزيد من تزيد من قدر

م إىل الدوائر. التعاون واالّتساق والتقيد باملواعيد يف إيداع الوثائق وسائر املعلومات القانونية اليت تقدَّ

ألف يورو٧٢٦,٦١الميزانيةموارد 

يف بند خصَّصاتيف املئة)، تُعزى إىل زيادة يف امل١,٢ألف يورو (٢٠,٢تُقرتح زيادة إمجالية مقدارها -٤٤٧
يف بند املوارد غري املتصلة خصَّصاتألف يورو، ناقصاً االخنفاض اإلمجايل يف امل٢٠,٦املوارد من املوظفني مقدارها 

ف يورو والذي حتقق بفضل التخفيضات يف ميزانية السفر اخلاصة بديوان رئيس قلم أل٠,٤بالعاملني البالغ 
احملكمة والذي يعوِّض كامَل التعويض الزيادَة املقرتحة لسد تكاليف التدريب القانوين التخصصي يف مكتب 

املوحَّد لألمم املتحدة ألف يورو يُعزى إىل تطبيق النظام٢٠,٢الشؤون القانونية. إن صايف الزيادة املقرتحة البالغ 
املئة.يف١٠الوظائف يف مكتب رئيس قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة معدَّل شغوروإىل إعادة 

ألف يورو٦٣٨,٠١املوارد من املوظفني

ألف يورو عن التكاليف الضمنية املتأتية ٢٠,٦إليه، تنجم الزيادة املقرتحة البالغة سبقت اإلشارة كما -٤٤٨
تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة.عن

ألف يورو٦٣٨,٠١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

ال ُتطلب وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها -٤٤٩
معدَّل شغوراملئة). وكما بـُنيِّ آنفًا تُعزى الزيادات إىل التكاليف املرتبطة بإعادة يف١,٣ألف يورو (٢٠,٦

بعد أن ارتفع مؤقتاً وبصورة استثنائية ٢٠١٨املئة يف عام يف١٠الوظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة 
.٢٠١٧املئة يف عام يف١٢إىل 

ألف يورو٨٨,٦املوارد غري املتصلة بالعاملني

ألف يورو ٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني على اخنفاض مقداره -٤٥٠
املبلغ املخصَّص لسد شهده يألف يورو الذي ١٦,٦املئة) جيسِّد بصورٍة رئيسيٍة االخنفاَض البالغ يف٠,٤(

بصورٍة كاملٍة الزيادتني املقرتحتني البالغ مقدارمها متطلبات السفر يف ديوان رئيس قلم احملكمة، والذي يعوِّض 
ألف يورو فيما خيص بند التدريب يف إطار مكتب الشؤون ١٥,٠ألف يورو فيما خيص بند األسفار و١,١

القانونية. ويلزم املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلرباء 
االستشاريني.
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ألف يورو٥٨,٢السفر

ينطوي املبلغ املقرتح يف بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره -٤٥١
فيه ضمن إطار ديوان رئيس القلم وبزيادة طفيفة مخصَّصاتاملئة) يتصل باخنفاض لليف٢٠,٩ألف يورو (١٥,٤

فيه ضمن إطار مكتب الشؤون القانونية.مخصَّصاتلل

كوَن الدورة ألف يورو  ١٦,٦وفيما خيص ديوان رئيس قلم احملكمة، جيسِّد االخنفاض املقرتح البالغ مقداره -٤٥٢
إىل ٢٠١٨السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف ("اجلمعية") ستعقد يف الهاي وبالتايل مل يعد ُحيتاج يف عام 

للمشاركة يف دورة اجلمعية السادسة عشرة. ٢٠١٧م نظري املوارد اليت أُقرت لسد تكاليف السفر إىل نيويورك يف عا
على لكي يشحذ على أ، هلو من ميثِّ أرئيس قلم احملكمة، وإضافًة إىل ذلك تظل تلزم موارد لسد تكاليف سفر 

مم املتحدة وغريها من املنظمات مثل األ،ينيالرئيسينياخلارجءشركاالطراف و دول األالوتعاونَ دعمَ املستويات
كما يلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان يف مناسبات معيَّنة من حلكومية واملنظمات غري احلكومية.  الدولية ا

ا مع احملكمة دون عقبات. أجل تعزيز العالقة مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية وضمان تعاو

ألف يورو تكاليُف السفر ٢٤,٩وسُتَسد مبيزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغ مقدارها -٤٥٣
املشاركة يف ‘١’والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالع مكتب الشؤون القانونية مبهامه، ومبا يف ذلك: 

اجتماع سنوي للمستشارين القانونيني للوكاالت املتخصِّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 
)، وهي اهليئة القضائية ILOATمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية (املشاركة يف اجتماع تعقده احملك‘٢’

إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف ‘٣’ذات االختصاص فيما يتعلق باملنازعات اليت تنشأ بني احملكمة وموظفيها؛ 
رائية وقواعد )(ب) من القواعد اإلج٢(٦٨تصديق الشهادات السالفة التسجيل خارج هولندا عمًال بالقاعدة

اإلثبات.

آالف يورو٤,٠الضيافة

زيادة الدعم املساعدة يف حمدودة يُرمى منها إىلضيافة يوفِّر قلم احملكمة . فاملبلغ املطلوبال تغريُّ يف -٤٥٤
ون.ن الرئيسيو طراف والشركاء اخلارجيالدول األاللذين تقدِّمهماوالتعاون 

ألف يورو٢١,٤التدريب

ألف يورو وهي تلزم لسد االحتياجات إىل ١٥,٠التدريب [املقرتحة] على زيادة مقدارها تنطوي ميزانية -٤٥٥
كما عليه احلال احملكمة من أجل تكوين القدرات. فالتدريب يف مكتب الشؤون القانونية والشبكة القانونية لقلم

رجة جودة اخلدمات القانونية. يف أي مؤسسة للعمل القانوين، يُعترب التدريب أمرًا حامسًا يف استدامة وتعزيز د
الرتافع جمال و نيةإعداد النصوص القانو جمالعلى املهارات يف ٢٠١٨وسُريكَّز يف التدريب الذي سُيجرى يف عام 

. ولرتشيد استخدام املوارد وتعظيم األثر قد ُيستعان باآللية املتمثِّلة يف "تدريب املدرِّبني" بدالً نيوالتفاوض القانوني
مجيع قانونيي الشبكة القانونية لقلم احملكمة دفعة واحدة. وهذا يعين أنه سُيتوخَّى من قانونيي هذه من تدريب 

أن يتولوا بدورهم تدريب زمالئهم. وقد يؤخذ حبل بديل يتمثَّل ٢٠١٨الشبكة الذين سيتلقون التدريب يف عام 
.٢٠١٩خر يف عام يف تدريب نصف فريق الشبكة القانونية لقلم احملكمة اآلن ونصفهم اآل
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آالف يورو٥,٠اخلرباء االستشاريون128

إن املبلغ املقرتح، الذي ال ينطوي على أي تغيري بالقياس إىل نظريه يف ميزانية العام السابق، يظل يلزم يف -٤٥٦
ان، وال مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وما يلزم من خربة قانونية معيَّنة يف املقر ويف امليد

سّيما فيما خيص الشؤون اليت تستتبع تناول التشريعات الوطنية واختصاصات اهليئات القضائية الوطنية. فتأمني 
املشورة واملساعدة القانونيتني بشأن هذه املسائل، الدقيقتني والراسختني واآلتيتني يف الوقت املناسب، أمر أساسي 

دفاع عن موقفها يف الدعاوى القانونية.لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية وال
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٣١٠٠البرنامج:٣٢الجدول

:٣١٠٠البرنامج
مكتب رئيس قلم المحكمة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
اليوروات)(بآالف  موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
١املوظفون من الفئة الفنية ٤٧٤,١١٨,٤١,٢١ ٤٩٢,٥

١٤٣,٤٢,١١,٥١٤٥,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ١-٢٧٢,٠ ٢٧٢,٠١ ٦١٧,٤٢٠,٦١,٣١ ٦٣٨,٠

----٢٥٩,٣-٢٥٩,٣املساعدة املؤقتة العامة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ----٢٥٩,٣-٢٥٩,٣ا

٥٨,٢)٢٠,٩()١٥,٤(٤٤,٦٧٣,٦-٤٤,٦السفر
٤,٠--١٩,١٤,٠-١٩,١الضيافة

----٥٥,٦-٥٥,٦اخلدمات التعاقدية

٦,٤١٥,٠٢٣٤,٤٢١,٤---التدريب
٥,٠--٤٠,٠٥,٠-٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

----١,٣-١,٣اللوازم واملواد

-------والعتاداألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٨٨,٦)٠,٤()٠,٤(١٦٠,٦٨٩,٠-١٦٠,٦بالعاملني

١المجموع ١-٦٩١,٩ ٦٩١,٩١ ٧٠٦,٤٢٠,٢١,٢١ ٧٢٦,٦

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣١٠٠البرنامج:٣٣الجدول

:٣١٠٠البرنامج
مكتب رئيس قلم المحكمة

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٢١١٢١٤-٢٢٥٢--١-٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

١٢١١٢١٤-٢٢٥٢--١-٢٠١٨المقترحة لعام 
ا  بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

--------------٢٠١٧املقرة لعام 

--------------املستمرة

--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

--------------٢٠١٨المقترحة لعام 
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شعبة الخدمات اإلدارية:٣٢٠٠البرنامج-130٢

المقدِّمة

) خدمات إدارية وتدبرية دعمًا لعمل احملكمة اجلنائية الدولية DMSاإلدارية (اخلدماتتقدم شعبة -٤٥٧
) ومن OD-DMSاإلدارية ("الشعبة") مديرها، وهي تتألف من مكتبه (اخلدمات("احملكمة") مجعاء. ويقود شعبة 

) وقسم األمن GSS) وقسم اخلدمات العامة (FS) وقسم املالية (BSامليزانية () وقسم HRSقسم املوارد البشرية (
).SSS(والسالمة

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي وعن توفري  -٤٥٨
تنفيذية حامسة عديدة منها كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. إنه مسؤول عن مهام 

وهو ينسِّق العمل للتقيد ختطيط املوارد االسرتاتيجي، ومراقبة أداء احملكمة على الصعيد التنظيمي واإلبالغ عنه. 
واجلهود الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء املبذولة بالتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة

لتناول متطلبات اإلبالغ من هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امليزانية واملالية وجلنة املراجعة. كما ينهض مكتب مدير 
والنفساين والوجداين اجلسماينالشعبة بتأدية واجب العناية باملوظفني عن طريق سياسات وبرامج تضمن رفاههم 

ختطيط املوارد املؤسسية الفريق املعين بنظام ). وهو يهيئ، عن طريق OHUن خالل وحدة الصحة املهنية (م
)ERP( بربجمياتSAP ويدعم تنفيذ نظامالذا، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم االشتغايل الستعانة احملكمة ،

واهلادفة إىل حتقيق جناعة سريورات العمل.بهاملشاريع املتصلة 

وتقدِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البشرية، من قبيل إسداء املشورة -٤٥٩
االسرتاتيجية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، والتوظيف، وتدبر شؤون الوظائف، 

م)، والتعويضات، واملستحقات وكشوف وتسيري شؤون العقود (العقود اخلاصة بالعاملني والعقود غري املتصلة 
الرواتب، وشؤون التأمني واملعاشات التقاعدية. وإضافة إىل ذلك يُركَّز على تدبر األداء، وتدريب املوظفني، 

.والتطوير اإلداري

وفيما يتعلق بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، تتوىل الشعبة اإلشراف املركزي على امليزانية وتسهر على -٤٦٠
م النجاعة يف استخدام املوارد. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانية الربناجمية السنوية، وامليزانيات التكميلية، تعظي

واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما يتعلق بامليزانية؛ واإلبالغ عن 
املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية وتقييمه والتنبؤ به.املسائل املتصلة بامليزانية. كما تتوىل الشعبة 

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتنسيق وإعداد البيانات املالية للمحكمة وللصندوق -٤٦١
ا. وهي تتوىل أيضاً  ا تدير مجيع أموال احملكمة وتراقبها وتقوم باإلبالغ بشأ االستئماين للمجين عليهم. إ
املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة والتربعات، وعمليات اخلزينة، واحملاسبة، 
واإلبالغ املايل. وإضافًة إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات احملكمة فيما يتعلق 

بالسياسات واإلجراءات املالية.

تدبر العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املقر، مبا يف ذلكويف جمال اخلدمات -٤٦٢
مَّع املؤمترات، فضًال عن  اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، واخلدمات اليت تقدَّم 

توىل الشعبة يف امليدان تقييم احملاّل اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال. وت
كما توفِّر، من خالل نشاطها يف جمال الشراء، سلعاً وخدمات جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج وتكييفها.  
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االت التالية: إدارة جمموعة  مبا فيه دعم نقل ، والشحن، والنقل (الـَمرَْكباتإليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف ا
كما ترتِّب وعمليات الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة شؤون املستودعات.الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة)،

الشعبة مجيَع األسفار الرمسية للعاملني يف احملكمة، وخدماِت استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، 
واملهامَّ اإلدارية املتصلة باالمتيازات واحلصانات.

يئ بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يقع على عاتق احملكمة -٤٦٣ مث إن الشعبة 
م، كما حتمي ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية.  ويف املقر تقدِّم الشعبة خدمات األمن واجب العناية 

ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة ، مبا يف ذلكوالسالمة على مدار الساعة دون انقطاع طيلة أيام األسبوع السبعة
.على حنو آمن وال خلل فيه

بيئة العمل

إن بنية الشعبة جعلتها مناسبة للغرض منها إىل حد كبري وستتيح هلا النهوض على حنو فعال بأود معظم -٤٦٤
ا ، وذلك ضمن من زيادات يف عبء العمل اإلداري واالشتغايل٢٠١٨ما يُتوقَّع أن يشهده عام  حدود قدرا

سيشهد اختالفًا هامًا يف بيئة عمل الشعبة، وقلم احملكمة برمته، ٢٠١٨ط لتوفُّرها. هذا مع العلم بأن عام املخطَّ 
سيخَّفض فيما خيص املئةيف١٢البالغ ٢٠١٧الوظائف الذي اعُتمد فيما خيص عام معدَّل شغوريتمثل يف أن 

ألف ٣٢٢,٤وعلى وجه اإلمجال تواجه الشعبة زيادة مقدارها املئة. يف١٠إىل قيمته املعتادة البالغة ٢٠١٨عام 
وما ال مناص من حتمُّله من أثر للتغيريات الطارئة ) ألف يورو٢٩٠,١الوظائف (معدَّل شغوريورو بسبب تغري 

ا يف النظام املوحَّد لألمم املتحدة ( ).ألف يورو٣٢,٢على املعدَّالت املعمول 

اخلدمات اإلدارية توفري املعلومات هليئات اإلشراف وسائر أصحاب الشأن، مبن فيهم جلنة وستنسِّق شعبة -٤٦٥
امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجع اخلارجي، ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة 

م على حنو ناجع وفعال. م يف إطار واليا

مواصلَة ٢٠١٨بالربنامج احلاسويب اجلديد اخلاص بتدبر األداء، سيشهد عام ٢٠١٧وبعد األخذ يف عام -٤٦٦
وتكثيَف اإلرشاد والدعم املقدَّمني إىل املوظفني واملديرين يف جمال تدبر األداء. كما إن الشعبة ستتدبر أمر توجيه 

نموية يف احملكمة مجعاء.املوظفني اجلدد وستوفر التدريب حبسب درجات األولوية على أساس االحتياجات الت

ولـّما كان بعض املوظفني يُنشرون للعمل يف ظروف غري معتادة فإن شعبة اخلدمات اإلدارية سرتكِّز على -٤٦٧
م على النحو املالئم. إن الوقاية عنصر حاسم من عناصر واجب العناية هذا، وستظل الشعبة  واجب العناية 

تخفيف من خطر اإلجهاد النفسي الالحق للصدمات الذي يتعرض له تعمل للوقاية من الصدمات الثانوية بغية ال
املوظفون الذين يتعاملون مع األدلة على اجلرائم الفظيعة املرَتكبة يف شىت القضايا املعروضة على احملكمة 

التعرُّض احملقِّقني والرتامجة امليدانيني). وستشمل العناية الصحية الوقائية أيضًا أشكاَل التصرُّف وحاالت (مثل
ة، وأمهيَة منط احلياة الصحي واملتوازن فيما خيص مجيع على الصحاملمكن اتّقاؤها، واستبانَة عوامل املخاطر 

املوظفني.
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البرنامجية المقترحة٢٠١٨وصلتها بميزانية عام ٢٠١٨األولويات االستراتيجية في عام 132

دمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة للمحكمة يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخل-٤٦٨
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقدِّمه من اخلدمات لدعم حتقيق ٢٠١٨مجعاء. وهلذه الغاية سرتكِّز الشعبة يف عام 

ا:. ويشمل ذلك ٢٠١٨أولويات احملكمة الرفيعة لعام  االت ذات األولوية التايل بيا ا

٢٠١٨املقاضاة يف عام األنشطة القضائية وأنشطة 
، آنفاَ (يف املقر ويف امليدان) كما بـُنيِّ يف املقدِّمة الواردة إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء -٤٦٩

ستوفِّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة. ويُتوقَّع أن تظل ثالث قضايا يف 
. وستستلزم هذه القضايا توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري جلسات ٢٠١٨ية يف عام املرحلة االبتدائ

احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ وترتيب 
ين عليهم، وترامجة احملكمة، والصحفيني الذين حيضرون جلسات أسفار الشهود، وحمامي الدفاع، وحمامي ا

احملكمة، واملتطلبات املتعلقة حبصوهلم على تأشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر، مبا يف ذلك تدبر قاعات 
مث إن .)الروابط الفيديويةبواسطة(جلسات احملكمة، واملرافق القائمة يف امليدان من أجل اإلدالء بالشهادة عن بعد 

، )Katanga(كاتـَْنغا ويف قضية) Lubanga(لوبـَْنغا سيشهد تنفيذ جرب األضرار يف قضية ٢٠١٨عام 
سيستلزم من الشعبة توفري الدعم من املقر (مثل ما يتعلق باخلدمات املتصلة باألسفار) ومن امليدان (مثل النقل ما

ماين للمجين عليهم.احمللي وتدبر املرافق)، مبا يف ذلك ما خيص الصندوق االستئ

٢٠١٨عملياِت التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املّدعي العام إجراءها يف عام كما إن ستَّ -٤٧٠
ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية، مبا يف ذلك أسفار احملققني 

العلمي)؛ وتدبر شؤون َمرَْكبات احملكمة يف أماكن املكاتب واحملللني؛ وشحن املعدات (مثل معدات البحث اجلنائي 
امليدانية سهرًا على أمن وجناعة عمل احملكمة يف بيئات العمل احملفوفة باملصاعب. ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل 
ا. كم ا الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد أيضًا على املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عمليا

سيستلزم تقلب الظروف األمنية يف بلدان احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدمي الشعبة دعماً مباشراً لوضع مبادئ 
توجيهية بشأن األمن والسالمة تفي باحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت العمل.

م يف عام ويُتوقع أن يزداد عدد الشهود املقرَّر أن ميثُ -٤٧١ ١٣٢إىل ٢٠١٨لوا أمام احملكمة لإلدالء بشهادا
سيلزم سائق فعدد الشهود إىل هذه الزيادة الكبرية املتوقَّع أن يشهدها). وبالنظر ٢٠١٧يف عام ٨١(مقابل زهاء 

ن ناحية أخرى إضايف (ُمتوَّل وظيفته يف إطار املساعدة املؤقتة العامة) يقدِّم الدعم املباشر للمحاكمات اجلارية. وم
ال يطرأ أي تغري على وظائف املساعدة املؤقتة العامة املتصلة باألمن اليت يقدِّم شاغلوها الدعم املباشر يف القضايا 

احملاَكم فيها. وترد معلومات عن املتطلبات املعنية فيما يلي حيث يُتناول بند املساعدة املؤقتة العامة.

، تقدمي ٢٠١٨ابع يف غولو يف مشال أوغندا، املعتزم أن جيري يف عام ويف امليدان سيستلزم فتح املكتب الت-٤٧٢
الشعبة الدعَم لتدبر املرافق سهرًا على كون املكتب املستأجر مناسبًا ملتطلبات احملكمة فيما خيص العمل والسّرية 

املكتب املعين. واألمن والسالمة. كما سيتعنيَّ أن تقدم الشعبة خدمات يف جمال النقل واإلمداد من أجل جتهيز
لكي يتسىن للمحكمة إجراء الـَمرَْكباتوسيتعني أيضًا أن تقدِّم الشعبة دعمًا مباشرًا فيما خيص تدبر جمموعة 

أنشطتها يف امليدان.
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مجعاءحملكمة الشاملة بنطاقها ااملعلومات تكنولوجيا حتسنيمشاريع 
وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق مكاسب متأتية إعدادستؤدي شعبة اخلدمات اإلدارية دورًا رائدًا يف -٤٧٣

عن زيادة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيُط السريورات واألمتتُة واملراقبة. 
لة املستعماخلاصة بالتدبر اإلداري SAPويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات 

.يف احملكمة

وقد أفضت اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات إىل استبانة -٤٧٤
االت فيما خيص عام  . إن عملية حتسني نظم التسيري املتصلة ٢٠١٨التحسينات الالزم حتقيقها يف عدد من ا

االت. باملوارد البشرية والشؤون املالية وامليزانية والعملي ذلك أولويًة وسيمثِّلات اخلارجية متثِّل واحدًا من هذه ا
.٢٠١٨اسرتاتيجيًة للشعبة يف عام 

ولدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجية، ستعمل الشعبة على إعمال حتسينات يف السريورات اإلدارية ومبادرات -٤٧٥
مراجعة وتبسيط ورقمنة السريورات اإلدارية يف يتمثل هدف الشعبة إىل أن الصدديف هذا يشار يف جمال األمتتة. و 

القائمة على الوثائق املطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية. ويرد مزيد 
من املعلومات بشأن املبادرات ذات الصلة فيما يلي حيث يُتناول بند املساعدة املؤقتة العامة وبند اخلدمات 

اقدية.التع

آالف يورو١٠٧,٧١٩موارد الميزانية

يف املئة).١,٦آالف يورو (٣٠٩,٢ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٧٦

ويُعوَّض من خالل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات جزٌء مما ال مناص من حتمُّله من -٤٧٧
الوظائف إىل قيمته املعتادة البالغة معدَّل شغورالزيادات املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة وعن إعادة 

ص احملكمة مجعاء.املئة وعن ارتفاع أسعار السلع واخلدمات فيما خييف١٠

آالف يورو هي أقل من الزيادة البالغ مقدارها ٣٠٩,٢فالواقع أن الزيادة اإلمجالية املطلوبة البالغ مقدارها -٤٧٨
الوظائف إىل قيمته املعتادة وعّما ال مناص من حتمُّله من معدَّل شغورألف يورو املتأتية عن إعادة ٣٢٢,٤

الزيادات املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. وقد تـُُوصِّل إىل ذلك بفضل ختفيض إمجايل يف التكاليف 
ألف يورو فيما خيص الشعبة.١٥٣,٠غري املتصلة بالعاملني مقداره 

ألف يورو يف عام ٦٢,٥ية عن زيادة النجاعة يقارب مقدارها وتتوقع الشعبة حتقيق مكاسب متأت-٤٧٩
، ناجتة رئيسيًا عن تقليص التكاليف املصرفية الذي مت التوصل إليه بالتفاوض على أسعار تفضيلية، واتّباع ٢٠١٧

ج جديد فيما خيص التصريح األمين للعاملني يشتمل على االستعانة يف ذلك جبهات خارجية وعلى احلد من 
تعتزم الشعبة أيضًا أن تستعني مبوارد داخلية لتوفري ٢٠١٨العناصر الواجب التدقيق فيها. وفيما خيص عام عدد

خدمات املؤازرة الطبية يف امليدان، وأن تؤمتت تصديَق اإلجازات املرضية وتقدَمي اخلدمات املتصلة باملوارد البشرية 
ال سيكون بوسع املوظف الذي يغريِّ عنوانه املنزيل أو وضعه وذلك باألخذ مببدأ اخلدمة الذاتية. فعلى سبيل املث

فيما يتعلق باإلعالة أن حينيِّ البيانات املعنية بصورة مباشرة بدًال من أن يطلب من قسم املوارد البشرية القيام 
ر أن هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ستبلغ  ألف ٢٢٧,٧بذلك، ما يقلص االزدواج يف العمل. ويقدَّ

.٢٠١٨يورو فيما خيص عام 
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ألف يورو. وقد أتاحت املعارف املكتسبة بعد ٣٤٢,٣تبلغ ٢٠١٧إن الوفورات املتوقَّع حتقيقها يف عام -134٤٨٠

على أساس التكاليف الفعلية فيما خيص ٢٠١٨أكثر من سنة من شغل املباين الدائمة للمحكمة امليزنة لعام 
يُتوقع حتقيق وفورات يف جمال التدريب باالستعانة بالقدرة الداخلية على والتنظيف. كمارفع النفاياتاملرتفقات و 

توفريه واتّباع النهج القائم على تدريب املدرِّبني. وترد يف املرفق العاشر معلومات مفصَّلة عما يُتوقع حتقيقه من 
.٢٠١٨وعام ٢٠١٧الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف عام 

ألف يورو٩٨٨,٧١٣الموظفينالموارد من 

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة ١٢وظيفة ثابتة و١٧٨يتألف مالك شعبة اخلدمات اإلدارية من -٤٨١
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل). فال تغري يف عدد الوظائف الثابتة بالقياس إىل ١٠,٠العامة (

من معادالت املوظف الواحد ١,٥املساعدة املؤقتة العامة فيزداد مبقدار . أما عدد وظائف ٢٠١٧عددها يف عام 
العامل بدوام كامل.

ألف يورو٠٥٥,٣١٣الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

. وينطوي املبلغ املطلوب يف بند تكاليف املوظفني على ٢٠١٨ال ُتطلب أي وظائف ثابتة جديدة لعام -٤٨٢
يف املئة) تعزى كلُّها إىل التكاليف املتصلة بتطبيق النظام املوحَّد لألمم ٢,٥ألف يورو (٣٢١,٢مقدارها زيادة

املئة إىل قيمته املعتادة البالغة يف١٢الوظائف من قيمته البالغة معدَّل شغوربعودة ألف يورو) و ٣٢,٢املتحدة (
ألف يورو).٢٩٠,١املئة (يف١٠

آالف يورو٦٠٥,٦العامةاملساعدة املؤقتة 

يف املئة) لسد تكاليف وظيفة ٢٥,٧ألف يورو (١٢٣,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٨٣
) ضمن الفريق املعين ERPبنظم ختطيط املوارد املؤسسية (خمتص شهراً ومتويل وظيفة موظف معاون ١٢سائق ملدة 

.٢٠١٧أشهر يف عام شهراً، وهي وظيفة ُموِّلت ملدة ستة١٢متويًال كامًال ملدة SAPبربجميات

شاهداً خالل ٢٢مثول ٢٠١٥. شهد عام شهراً (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة - سائق (من الرتبة خ ع-٤٨٤
. وملواجهة ٢٠١٧يف عام ٨١ويُتوقع أن يقارب٢٠١٦يف عام ١٠٨جلسات احملكمة. وازداد هذا العدد إىل 

سائق ملدة قصرية تبلغ مثانية أشهر. ويُتوقع أن يزداد عدد الشهود الذين ميثُلون ٢٠١٧هذه الزيادة ُوظِّف يف عام 
تقارب ٢٠١٥بالقياس إىل عام ٢٠١٨يف عام . وينطوي ذلك على زيادة ٢٠١٨يف عام ١٣٢أمام احملكمة إىل 

إن احملكمة تقرتح توظيف سائق يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ق الواحد. ساعة من ساعات عمل السائ٣٠٠٢
تقتصر مهمته على نقل الشهود املزيدي العدد يف الهاي. وسيعاد النظر يف ضرورة ٢٠١٨شهراً يف عام ١٢ملدة 

املقرتحة.٢٠١٩توفري هذه الوظيفة يف إطار ميزانية عام 

مستمر) شهرًا (متطلب١٢) ملدة ٢-املؤسسية (من الرتبة فموظف معاون خمتص بنظم ختطيط املوارد-٤٨٥
للمساعدة يف ٢٠١٨وهي تلزم يف عام ٢٠١٧أُقّرت هذه الوظيفة ملدة ستة أشهر يف عام (لسنوات متعددة). 

راد ت). و ٢٠٢١-٢٠١٧تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات (للفرتة
السريورات اإلدارية وزيادة جناعتها. أمتتةُ SAPنظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات باملبادرات املتخذة يف إطار 

وهي تشمل ما يلي:
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املوظفون الذين يسافرون ألغراض رمسية عن لكي يستغينSAPبربجمياتإدماج ختطيط املهمات )أ(
تسجيل نفس املعلومات مرات متعددة يف نظم خمتلفة (بذلك لن يعود يتعنيَّ على القائمني باألسفار 

إدخال بيانات السفر إال مرة واحدة يف نظام متكامل)؛

جداول الربنامج أمتتة إعداد التوقعات يف جمال امليزانية الذي ُجيرى حاليًا بصورة يدوية بواسطة )ب(
، ما يقلِّص احتماَل اخلطأ؛ كما SAP(بذلك سيتاح تنزيل البيانات مباشرة من نظام Excelاحلاسويب 
املوظفني استناداً إىل املعلومات املتعلقة بتكاليف املوظفني ، إليتاء توقُّعات بشأن SAPنظام ستزيد أمتتةُ 

توفري املعلومات التوقعية، متيحًة حتسني التخطيط للميزانية ومراقبتها وإعداد  وسرعةَ املتوفرة فيه، جودةَ 
كشوف الرواتب)؛

بغية أمتتة إعداد البيانات املالية املتوافقة مع املعايري احملاسبية SAPإعمال منيطة جديدة من منائط )ج(
) كما أوصى به املراجع اخلارجي؛IPSASالدولية للقطاع العام (

ملراقبة كشوف الرواتب بغية زيادة جناعة التجهيز الشهري لكشوف الرواتب، مبا يف إعمال مركز )د(
ذلك املتطلبات اإللزامية القاضية بإحالة املعلومات املتصلة مبسامهات املوظفني يف املدفوعات من أجل 

ُيستغىن املعاشات التقاعدية إىل الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة (بذلك س
عّما يُنفَّذ يف الوقت احلاضر يدويًا من عمليات التدقيق وغريها من اخلطوات اليت يستلزمها جتميع 

املسامهات يف املدفوعات من أجل املعاشات التقاعدية قبل إرساهلا إىل هذا الصندوق).

قسام املختصة (قسم ل يف مساعدة األإن دور شاغل هذه الوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يتمثَّ -٤٨٦
حتديد املوارد البشرية، وقسم املالية، وقسم اخلدمات العامة، وقسم امليزانية، وقسم دعم العمليات اخلارجية) على

ختطيط املوارد املؤسسية سريورات العمل الناجعة والتوثيق هلا، وجتسيدها يف متطلبات تقنية للتنفيذ يف نظام 
، يتوىل إعماَهلا الفريق وضَع املتطلبات التقنيةهذه املساعدة املؤقتة العامةوظيفة . وبعدما يُِتمُّ شاغُل SAPبربجميات 

إال فيما خيص الدعم العايل التخصُّص الذي يُوفَّر يف نظام هذا ال. وال تلزم خربة خارجية يف SAPنظامباملعين 
إطار اخلدمات التعاقدية.

هذه تلزم. شهرًا (متطلب مستمر) (لسنوات متعدِّدة)١٢رأ) ملدة -الرتبة خ ععامل عامُّ األشغال (من -٤٨٧
عن ملكية احملكمة ملبانيها يف الهاي واستعماهلا الناشئةالوظيفة للمساعدة يف االضطالع ببعض املهام اإلضافية 

وبانتقاهلا إىل مبانيها إياها. فقد وظفت احملكمة عندما كانت تشغل مبانيها املؤقتة ثالثة عمال عاّمي األشغال.
وعام ٢٠١٦املساعدة املؤقتة العامة يف عام الدائمة اعُتمدت وظيفة عامٍل رابٍع عامِّ األشغال ُمتوَّل يف إطار 

يضطلع شاغلها مبهام معيَّنة على صعيد تدبر املرافق، كان يفرتض أن يتوالها الحقًا مقاول خمتص ٢٠١٧
شهراً، اكتسبت خربة بشأن أفضل السبل ١٨شغلها املباين الدائمة ملدة بالصيانة. واحلال أن احملكمة، بعد 

فخدمات املئة عن مساحة املباين املؤقتة. يف٣٠الستعمال هذه املباين، اليت تزيد مساحة األرضيات فيها بنسبة 
الدعم العملي املباشر وأعمال التصليح الطفيف يف مجيع أحناء املباين الدائمة تستلزم قدرًا من املوارد أكرب مما كان 
متوقعاً. وليس من املناسب االستعانة من أجل االضطالع بأعمال التصليح والعمليات الفورية مبقاول خارجي 

لذي يستغرقه التحرك الفوري وتكاليَف إداريًة تنضاف إىل التكاليف حيمِّل احملكمة نفقاٍت إضافيًة لقاء الزمن ا
األساسية املرتتبة على اخلدمة املعنية. وعليه فإن توفُّر موظف داخلي يضطلع باملهام املعنية أقل كلفة. 

شهراً ١٢رأ) ملدة -سبعة موظفني معنيني باألمن/موظفني رئيسيني معنيني باألمن (من الرتبة خ ع-٤٨٨
تلزم هذه الوظائف لضمان الدعم األمين لإلجراءات القضائية السائرة يف مستمر) (لسنوات متعددة).(متطلب 
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القاعة الثانية من قاعات احملكمة. ومتثِّل هذه املوارد متطلبًا متكرِّرًا ألنه يظل ُحيتاج إىل دعم األنشطة القضائية يف 136

شهراً.١٢كلتا قاعَيت جلسات احملكمة ملدة 

ألف يورو٢٠,٠ملؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة ا

يف املباين ألف يورو، وهو يلزم لصيانة مرافق املؤمترات٢٠,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٤٨٩
الدائمة. 

يف املباين الدائمة مصمَّم لكي يتسم باملرونة من حيث احلجم وعدد القاعات املؤمتراتإن جممَّع -٤٩٠
أشخاص ١٠سِت وتسِع قاعات لالجتماع حبسب التشكيلة) بسعة للقاعة الواحدة تراوح بني يراوح بني (الذي

ومنذ انتقال احملكمة إىل املباين الدائمة تبنيَّ أن نطاق العمل الالزم لرتتيب القاعات أكرب بكثري . شخصاً ٢٥٠و
ارد املتاحة من أجل االضطالع به على من نطاق العمل املناظر الذي كان يلزم يف املباين املؤقتة، بينما بقيت املو 

نفس املقدار كما كانت يف حالة املباين السابقة.

فناهز سعتها الكاملة. ٢٠١٦طلبًا مرتفعًا وقد ازداد استعماهلا منذ أواسط عام املؤمترات وُتطلب مرافق -٤٩١
ا غالبًا ما كانت ُتست عمل مرتني يف اليوم. ومن وقد ُشغلت القاعات األكرب َشْغًال فائَق املعدَّالت، إذ أ

االجتماعات اليت تنعقد فيها اجتماعاٌت منتظمة لكل املوظفني، واجتماعاٌت للدول األطراف وهيئات اإلشراف، 
واجتماعاٌت ملمثلي الشبكات املشرتكة بني الوكاالت، واجتماعاٌت لتقدمي عروض عن عمل احملكمة لألطراف 

اجتماعًا يف السنة. وكان احليِّز ١٧٠تادت احملكمة على النهوض بأود زهاء املهتمة باألمر. ففي املباين املؤقتة اع
املخصَّص لالئتمار فيها حمدودًا جدًا وكانت التشكيالت املمكنة لتهيئة القاعات لالستعمال قليلة. وخالفًا لذلك 

تماعًا ُعقد يف اج٨١٢بأود ٢٠١٧حىت نيسان/أبريل ٢٠١٦ضت احملكمة يف الفرتة املمتدة من أيار/مايو 
موعة املؤمتراتجممَّع  . وعليه تلزم مساعدة مؤقتة يف أوقات بلوغ األعمال املعنية أوجها ولفرتات حمدودة تكملًة 

املوظفني العادية عندما يتعني تكييف القاعات ملتطلبات مستعمليها. إن املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

يوروآالف٣٠٧,٨العمل اإلضايف

يف املئة).٠,٩ألف يورو (٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٤٩٢

ال تغري يف املتطلبات يف بند العمل اإلضايف إال فيما يتعلق باألمن، حيث تشهد املتطلبات املعنية -٤٩٣
انعقاد ألف يورو الذي يتحقق بفضل تقليص غري متوقع يف عدد أيام ٢,٧االخنفاض املذكور البالغ مقداره 

). إن العمل اإلضايف يف جمال األمن ال ٢٠١٨يف عام ٤٠٠إىل ٢٠١٧يف عام ٤٤٠جلسات احملكمة (من 
يلزم فقط للنهوض بأود ساعات العمل املزيدة املتوقع أن تستمر خالهلا أيام انعقاد جلسات احملكمة بل يلزم أيضاً 

ة ولتعويض فارق العمل الليلي للموظفني الذين لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل العطل القضائية الرمسي
يعملون مساًء وليًال، ألن استدامة توفري اخلدمات يف جمال األمن والسالمة على مدار الساعة تستلزم عددًا من 

الوظائف الدائم َشْغُلها. فاملوارد الالزمة لسد تكاليف العمل اإلضايف متثِّل متطلباً متكرِّراً.

ألف يورو١١٩,٠٥ة بالعاملينالموارد غير المتصل

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، -٤٩٤
وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. وقد 
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بعض بنود التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف امليزانية زيادات صغرية ُعوِّضت بصورة كاملة ُسجِّلت ضمن إطار 
املئة).يف٢,٩ألف يورو (١٥٣,٠بتخفيضات يف غريها من بنود هذه التكاليف، ما آتى اخنفاضاً إمجالياً مقداره 

ألف يورو١٧٠,١السفر

ال تغري يف املبلغ املطلوب.-٤٩٥

ستتحمَّل الشعبة تكاليف مرتتبة على الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األطراف اليت سُتعقد يف عام و -٤٩٦
يف نيويورك.٢٠١٧أقل مقداراً من تكاليف الدورة السادسة عشرة اليت تعقد يف عام هي يف الهاي ٢٠١٨

األجهزة خالل أسفارهم الرمسية بيد أن مثة زيادات يف املبالغ املطلوبة لسد تكاليف الدعم األمين لرؤساء -٤٩٧
ا يزيد مبقدار مهمتني عنه يف  إىل بلدان احلاالت وغريها من األماكن، مع العلم بأن عدد املهمات املعتزم القيام 

آالف يورو). ٤,٧(٢٠١٧عام 

أما فيما خيص جماالت العمل األخرى فال تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية زيادات يف املتطلبات لسد -٤٩٨
اخلاصة باملرافق، وجمموعة والشروطمن أجل السفر إىل امليدان لتحديد املعايري ٢٠١٨يف السفر لعام تكال

، وتدبر املمتلكات؛ ومن أجل السفر للمشاركة يف االجتماعات سهرًا على مواءمة حال احملكمة مع ما الـَمرَْكبات
ايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. إن املوارد املطلوبة يقضي به النظام املوحد لألمم املتحدة ومع معايري احملاسبة/املع

لسد تكاليف السفر متثِّل متطلباً متكرِّراً.

ألف يورو٦٤٣,٥اخلدمات التعاقدية

ال تغري يف املبلغ املطلوب.-٤٩٩

تستلزم طائفة SAPبربجمياتألف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية ٢٢٤,٩تلزم موارد مقدارها -٥٠٠
آالف يورو مدى ٦,٩من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليًا على الدوام. وجتسِّد الزيادة املقرتحة البالغة 

. وبعدما يُِتم املوظف املعاون املختص بنظم ختطيط ٢٠١٨التعقيد الذي تتسم به املشاريع املراد تنفيذها يف عام 
SAPختطيط املوارد املؤسسية بربجميات ) وضع املتطلبات التقنية ملشاريع ٢-الرتبة فاملوارد املؤسسية (من

املشمولة باالسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات، سيتوىل موظفون داخليون تنفيذ بعض املتطلبات بينما 
جات التخصُّص (مثل الرتميز ستستلزم متطلبات أخرى دعمًا خارجياً يف جماالت ختطيط املوارد املؤسسية العالية در 

االت التحسني م سردٌ والتشكيل واالنتقال من صيغة إىل أخرى من صيغ الربامج احلاسوبية). وقد ورد فيما تقدَّ 
يف إطار طلب الوظيفة املذكورة. ولن ُيستعان باخلربة اخلارجية إال عندما تكون ضرورية ضرورة صارمة بسبب 

.متطلباً متكرِّراً املوارد املطلوبة متثِّل أو االحتياجات إىل خربة عالية التخصص. وال حمدودية القدرة [الداخلية] و/

ألف ٣٠,٠وتقرتح احملكمة، من أجل النجاح يف أداء مهمتها املتصلة بالشؤون املالية، زيادة مقدارها -٥٠١
ة عن توسيع نطاق واليته ألف يورو) النامج١٥يورو. ويتصل هذا املقرتح بزيادة مقدار أتعاب املراجع اخلارجي (

؛ كما يتصل بأتعاب املراقب املمثل لشبكة املالية وامليزانية )٤٧(قررته اجلمعيةماعلى حنوِ ليشمل مراجعة األداء، 

تشرين ٢٤-١٦الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، )٤٧(
لد الثاين، اجلزء باء)، ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب  .٤٨، املرفق السابع، الفقرة ٢- ا
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مرة كل سنتني. أما باقي املوارد املعنية فُيقرتح توفريها اليت يستحق دفعهاألف يورو)، ١٥التابعة لألمم املتحدة (138

لدفع أتعاب املراجع اخلارجي لقاء مراجعته البيانات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوق االستئماين للمجين 
دة األمريكية من اإلدارية املرتتبة على رد الضرائب اليت تتقاضاها الواليات املتحتكاليف الألف يورو) و ٥٢عليهم (

آالف يورو) والتقييم االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البيانات املالية للمعايري احملاسبية الدولية ١٠رعاياها (
ألف يورو). إن املوارد املطلوبة متثِّل متطلباً متكرِّراً.٢٧للقطاع العام (

ألف يورو لسد تكاليف التأمني ٢٢٤,٥لغ وفيما خيص جمال اخلدمات العامة، يلزم املقدار املقرتح البا-٥٠٢
يف أماكن الوجود امليداين وسائر عقود التأمني التجاري اليت تربمها احملكمة، وتكاليف جتديد الـَمرَْكباتعلى 

جوازات السفر اليت تصدرها األمم املتحدة، وتكاليف الطبع اخلارجي والتخليص الربيدي. بيد أن قلم احملكمة 
لسد تكاليف اخلدمات العامة يُعزى إىل تقليص خصَّصاتألف يورو يف امل١٩,٦اليًا مقداره يقرتح ختفيضًا إمج

ذه األفرقة يف عام  ٢٠١٧وعام ٢٠١٦االستعانة بأفرقة خارجية فيما خيص عمليات االنتقال. فقد اسُتعني 
إال ٢٠١٨توقع أن يشهد عام ملساعدة احملكمة يف إجراء تعديالت لتوزيع املوظفني ضمن املباين اجلديدة. وال يُ 

متكرِّراً.متطلباً عدداً حمدوداً من عمليات االنتقال من مكتب إىل آخر يف احملكمة. إن املوارد املطلوبة متثِّل 

لسد تكاليف اخلدمات األمنية يُعزى إىل خصَّصاتيف املألف يورو١٦,٥مث إنه يُقرتح ختفيض مقداره -٥٠٣
ج أجنع إلجراء التدقيق األمين السابق للتوظيف فيما خيص مجيع اجلدد من املوظفني، واملتدرِّبني، واملهنيني  اتّباع 

متكرِّراً.متطلباً الزائرين، واخلرباء االستشاريني، واملقاولني. إن املوارد املعنية متثِّل 

يوروألف ٣٦٢,٧التدريب

يف املئة).٩,٠ألف يورو (٢٩,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥٠٤

املعاملة املركزية جلميع برامج التدريب غري التقين يف احملكمة ٢٠١٨وسيواصل قلم احملكمة يف عام -٥٠٥
آالف يورو) سهراً على ترشيد استعمال االعتمادات املخصَّصة للتدريب. لقد شهدت السنوات األخرية ٢٠٩,٠(

احملكمة. وفيما قدُّ د األدىن الالزم ملنظمة هلا إبقاء املقدار املعتمد مليزانية احملكمة اخلاصة بربامج التدريب عند احل
ال يـُْنَشد التمويل إال من أجل عدد صغري من برامج التدريب الرامي إىل دعم تعزيز املهارات يف ٢٠١٨خيص عام 

جماالت حامسة من قبيل تدبر األداء، واملراس اللغوي، واإلدارة، والتوعية الثقافية، وتدبر املشاريع. ويُعزى معظم
ألف يورو) إىل استهالل احملكمة برناجمها اخلاص بالتدريب األساسي الرامي إىل تنمية ٢١,٠الزيادة املقرتحة (

القدرات القيادية الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء.

وتلزم أيضًا موارد لسد تكاليف التدريب على ما خيص جوانب السالمة يف تدبر املرافق يف امليدان، -٥٠٦
وط شحن ما ُيسلَّم من بضائع واألسعار ذات الصلة، وتدريب السائقني القياسي الالزم من والشراء، وأحدث شر 

م املهنية ( كما تلزم موارد لسد تكاليف التدريب الطيب اإللزامي للعاملني ؛ألف يورو)١٦,٣أجل استدامة شهادا
حىت يتسىن هلم وصف األدوية للقائمني باألسفار إىل امليدان وجتديد تراخيص )OHUيف وحدة الصحة املهنية (

فيما خيص مشاريع من قبيل املشروعني اجلديدين SAPبربجمياتاملمرضني، والتدريب على ختطيط املوارد املؤسسية 
نمَّى القدرة الداخلية على ألف يورو). فبذلك ستُ ١١,٨لتخطيط امليزانية ومراقبة تنفيذها ولتجديد املوارد البشرية (

) وجعًال للمحكمة أقل اعتمادًا على SAPختطيط املوارد املؤسسية دعمًا لألدوات املتصلة بنظامها (
اخلارجية.اخلدمات
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كما يلزم تدريب إلزامي متصل باألمن على ما خيص اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء الطوارئ، -٥٠٧
مبواضيع ختصُّصية من قبيل نقل املتهمني واحلماية اللصيقة. وإضافًة إىل ذلك واألسلحة النارية، وفيما يتعلق

وج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية" ( ) بالتعاون مع جيش الدولة SSAFEسيواصل توفري التدريب على "
داين اجلدد. إن جمموع املضيفة يف هولندا؛ ويلزم أيضًا تصديق األمم املتحدة األمين اإللزامي ملوظفي األمن املي

آالف يورو.٥,٤ألف يورو وينطوي على اخنفاض مقداره ١١٢,٤املبالغ املتصلة بالتدريب يف جمال األمن يبلغ 

وكذلك تلزم موارد لسد تكاليف مدرِّب للموظفني املعنيني بامليزانية ومسؤويل التنسيق املعنيني بامليزانية -٥٠٨
SAPل النميطة اخلاصة بتخطيط األعمال وإدماجها بواسطة نظام على استعمايتوىل تدريبهم ضمن احملكمة 

آالف ٥,٢لتخطيط املوارد املؤسسية سهرًا على استفادة احملكمة كلَّ الفائدة من وظائف هذه األداة اجلديدة (
يورو)، وتكاليف تدريب ختصُّصي على اإلبالغ املايل. إن مجيع األنشطة املعنية أنشطة متكرِّرة.

ألف يورو١٢,٠االستشاريوناخلرباء 

املئة)، ألنه أُدرجت يف ميزانية يف٦٨,٤ألف يورو (٢٦,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٥٠٩
موارد لسد تكاليف اخلرباء اخلارجيني املختصني بالتأمني لتنفيذ املشروع الكبري املتمثل يف استدراج ٢٠١٧عام 

املتعلق بربنامج التأمني الصحي للمحكمة. ويُتوقع أن تنجز عملية استدراج العروض من أجل إرساء العقد 
تلزم موارد لسد تكاليف ٢٠١٨، وليس املتطلب املعين متطلبًا متكرِّراً. وفيما خيص عام ٢٠١٧العروض يف عام 

يف جمال تدبر آالف يورو) واالستعانة خبرباء خارجيني٤,٠اخلربة اخلارجية يف جمال (إعادة) تصنيف الوظائف (
آالف يورو)، ما يشمل تصنيَف املخاطر السنوي ومراجعَة اسرتاتيجيات رصد املخاطر. وذلك ٨,٠(املخاطر

ا يف جمال تدبر املخاطر بالتشاور مع جلنة املراجعة. إن املوارد  سيمكِّن احملكمة من حتقيق تقدم على صعيد مبادرا
املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

ألف يورو٢٥٩,٩٣ت التشغيلية العامةالنفقا

يف املئة).٦,٢ألف يورو (٢١٥,٢ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٥١٠

لسد تكاليف اخلدمات العامة. فاملبالغ خصَّصاتألف يورو يف امل٢٣٥,٦تقرتح احملكمة ختفيضاً مقداره -٥١١
املقرتحة لسد تكاليف استعمال املبىن من قبيل املرتفقات والتنظيف ٢٠١٧التقديرية املدرجة يف ميزانية عام 

ُوضعت على أساس تقديرات ُأجريت قبل إجناز إنشاء املبىن. وقد بني َشْغل املبىن أن بعض التكاليف أدىن مما كان 
يف ذلك تكاليف التدفئة والتربيد، وتكاليف إعادة تدوير النفايات والتخلص منها، وتكاليف تنظيف متوقَّعاً، مبا 

املبىن وإجراء التعديالت فيه.

ألف يورو املقرتح لسد النفقات التشغيلية العامة املتكبَّدة لقاء اخلدمات ٧٥٦,٤٢إن املقدار البالغ -٥١٢
ألف ٢٠٠,٠لف يورو لسد تكاليف تنظيف املباين يف الهاي؛ وأ٩٠٠,٠بصورة رئيسية مما يلي: يتألف العامة 

ألف يورو لسد تكاليف الربيد اخلاص ١٢٥,٠يورو لسد تكاليف إجراء التعديالت يف احملاّل القائمة يف امليدان؛ و
ألف يورو لسد تكاليف التدفئة/التربيد، والتزويد بالكهرباء،٨٧٧,٠وتكاليف الشحن يف الهاي ويف امليدان؛ و

ألف يورو لسد تكاليف إجراء التعديالت يف املباين ٣٦٢,٠؛ ورفع النفاياتوالصرف الصحي، والتزويد باملاء، و 
الصحي التطهريمن قبيل أعمال الصيانة االشتغالية،تكاليف فئة والتربيد والنظم األمنية) و (مثل تعديالت نظم التد

ألف يورو لسد تكاليف الصيانة التصحيحية، اليت سُتدرج ضمن الربنامج ٢٥٠,٠وإصالح السجاد؛ ووالِسباكة
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ألف ٤٢,٥إذ تغدو الصيانة مندرجة يف إطار ميزانية املقاول العام املعين بالصيانة؛ و٢٠١٩الرئيسي اخلامس لعام 140

القيمة والتخلص منه. إن املوارد املعنية متثل وتكاليف ختزين العتاد املشطوب الـَمرَْكباتيورو لسد تكاليف صيانة 
متطلباً متكرِّراً.

SAPألف يورو لسد تكاليف عقود سارية خاصة بصيانة برجميات ٣٢٣,٥ويلزم مبلغ مقداره -٥١٣

والرتاخيص ذات الصلة، وتكاليف استعمال الربنامج احلاسويب اخلاص حبشد املوظفني والربنامج احلاسويب اجلديد 
ألف يورو) متصلة بتفعيل ٢٠,٤اخلاص بتقييم األداء والغايات ذات الصلة. وتقرتح احملكمة زيادة (مقدارها 

ذات الصلة من أجل تدبر األداء. فالنظام السابق واستعمال الربنامج احلاسويب اخلاص بتقييم األداء والغايات 
لتقييم األداء الذي كانت احملكمة تستخدمه ُصمِّم داخليًا وكان يستلزم صيانة يدوية، بينما سيتقلَّص باألداة 

اجلديدة الوقت الالزم لتسيري شؤون تدبر األداء. إن املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

آالف يورو) يعزى ٥,٠املطلوب يف إطار هذا البند لقسم األمن والسالمة اخنفاضاً (مقداره ويشهد املبلغ -٥١٤
رئيسياً إىل تقلبات أسعار صرف العمالت فيما يتعلق برسم العضوية يف نظام إدارة أمن األمم املتحدة. وإضافًة إىل 

سم األمن والسالمة البالغ سد تكاليف هذه العضوية سُيستخدم املقدار املقرتح يف إطار هذا البند لق
آالف يورو بصورة رئيسية لسد تكاليف الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية ملعدات التدقيق األمين ١١٠,٠

(أجهزة الكشف باألشعة السينية، وأجهزة كشف املعادن عرب البوابات اليت مير عربها الداخلون، وكواشف املعادن 
األسلحة النارية وغريها من معدات األمن والتدريب يف جماله.احملمولة يدوياً) وتكاليف صيانة 

ألف يورو لسد التكاليف والرسوم املصرفية. وقد تفاوض قسم ٧٠,٠وحيتاج قسم املالية إىل مبلغ مقداره -٥١٥
طلباً املالية مع البنوك بشأن أسعار تفضيلية للحظو بتخفيض للرسوم املصرفية. إن مجيع املوارد اآلنفة الذكر متثِّل مت

متكرِّراً.

آالف يورو٣٠٤,٨اللوازم واملواد

يف املئة).٩,٧ألف يورو (٢٦,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥١٦

ألف يورو ٢٤١,٢ويبلغ املقدار املقرتح لسد تكاليف اللوازم واملواد يف جمال اخلدمات العامة مبلغاً مقداره -٥١٧
ر أن ترتتب على لوازم مكتبية ٤٦,٣وهو ينطوي على زيادة مقدارها  ألف يورو، تُعزى رئيسيًا إىل التكاليف املقدَّ

موعة ١٦٠,٠( ألف يورو)، ولوازم لتدبر املباين من قبيل ١٤,٠يف املقر (تالـَمرَْكباألف يورو)، ووقود وصيانة 
ألف يورو). إن احملكمة ُتكيِّف مبانيها اجلديدة ٥٢,٢مواد تنظيفها مبا هلا من مساحة أكرب وأدوات متفرقة (

وقطع فيتعنيَّ استبدال بعض اللوازم من قبيل املناضد وأدوات الطعام واألواين يف املقصف، واللوازم الكهربائية،
الغيار. ويشمل ذلك أيضًا استبدال بذالت السائقني والثياب اآلمنة اليت يرتديها املوظفون الذين يتدبرون الدعم 

ُجبب هافي، مبااليت تُرتدى خالل جلسات احملكمةالطلب على اجلببزيادة يفومثة أيضاً اإلمدادي وتدبر املرافق. 
ألف يورو). ١٥,٠ات منها (القضاة اجلدد، فتلزم موارد لتجديد املخزون

لسد تكاليف اخلدمات األمنية املقدَّر خصَّصاتإن الزيادة املقرتحة تُعوَّض جزئيًا بالتخفيض املقرتح يف امل-٥١٨
لتقليص املتطلبات من أجل سد تكاليف البذالت الرمسية اليت يرتديها حراس ألف يورو، نتيجةً ١٩,٥أن يبلغ 

تبدل احملكمة بذالت العاملني يف جمال األمن وعتادهم إال عند انتهاء مدة األمن واملعدات األمنية. وال تس
صالحها. ويشمل ذلك األحذية األمنية ومعدات احلماية من قبيل الدروع اليت تُلبس حتت الثياب فال تُرى، 
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ألف ٦٣,٦والسرتات واخلوذات التكتيكية الواقية من الرصاص. ويبلغ املقدار املقرتح لسد تكاليف هذه البنود 
يورو. إن مجيع املوارد املعنية متثِّل متطلباً متكرِّراً.

ألف يورو٣٦٦,٠األثاث والعتاد

يف املئة).٩,٤ألف يورو (٣١,٥ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٥١٩

املكاتب ُتطلب الزيادة املقرتحة لسد تكاليف األثاث يف املكاتب امليدانية. فقد بَِلي كثري من أثاث بعضو -٥٢٠
ويتعنيَّ استبداله. وتلكم هي احلال الغالبة فيما خيص املكاتب امليدانية القائمة يف بـَْنغي وأبيجان وكنشاسا وباماكو، 
مع العلم بأن املكتب امليداين اجلديد القائم يف جورجيا قد يستلزم جتهيزًا أيضًا وبأن التكاليف املعنية فيما خيص 

ألف يورو.٦٥,٠ا يبلغ جمموعه مجيع هذه املكاتب تُقدَّر مب

َمرَْكبات رباعية الدفع يتعنيَّ استبداهلا بكلفة ويضاف إىل ذلك أن مثة حاليًا للمحكمة يف امليدان سبع-٥٢١
املعنية ال ترقى إىل املعايري املهنية وال املعايري اليت تطبِّقها األمم الـَمرَْكبات. فألف يورو٣٠١,٠يـَُقدَّر أن تبلغ 

ال (سبع سنوات أو ما ال يقل عن  كيلو مرت)، ما يؤثِّر سلبًا على سالمة عمليات ٠٠٠١٠٠املتحدة يف هذا ا
ا وضرورة تصليحها ا ملتكرِّر. لقد بلغت احملكمة وفعاليتها بسبب تقليص إمكانية التعويل على جمموعة َمرَْكبا

املعنية مقادير عالية وِقْيَدْت على طرق سيئة التعبيد وطرق غري معبَّدة، ما جعلها الـَمرَْكباتاملسافة اليت ُقطعت ب
تبلى بِلًى غري معتاد وجعل استبداهلا أمراً ال بد منه. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية بالعاملني فيها لضمان 

احملكمة، كما ذكرته يف وثيقة ميزانيتها فمهامهم وهي مسؤولة يف حالة أي قصور يف هذا الصدد. سالمتهم يف أداء 
ا باستبدال عدد منها من سنة إىل أخرى. ٢٠١٧الربناجمية املقرتحة لعام  إن املوارد املعنية ، جتدِّد جمموعة َمرَْكبا

متثِّل متطلباً متكرِّراً.
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٣٢٠٠البرنامج:٣٤الجدول142

:٣٢٠٠البرنامج
شعبة الخدمات اإلدارية

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
من صندوق املصروفات 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٣املوظفون من الفئة الفنية ٧٦١,٣٦٥,٢١,٧٣ ٨٢٦,٥

٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٧٢,٩٢٥٥,٩٢,٩٩ ٢٢٨,٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٢ا ١٢-٣١٤,٦ ٣١٤,٦١٢ ٧٣٤,١٣٢١,٢٢,٥١٣ ٠٥٥,٣

١٠٧,٠٢٩,٣١٣٦,٣٤٨١,٩١٢٣,٧٢٥,٧٦٠٥,٦العامةاملساعدة املؤقتة 
٢٠,٠-٢٠,٠----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٠٧,٨)٠,٩()٢,٧(٣٤٧,٨٣١٠,٥-٣٤٧,٨العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٤٥٤,٨٢٩,٣٤٨٤,١٧٩٢,٤١٤١,٠١٧,٨٩٣٣,٤ا

١٧٠,١--١٢١,١١٧٠,١-١٢١,١السفر
-------الضيافة

٦٤٣,٥--٥٤٦,٣٦٤٣,٥-٥٤٦,٣اخلدمات التعاقدية
٤٧٩,٧٣٣٢,٨٢٩,٩٩,٠٣٦٢,٧-٤٧٩,٧التدريب

١٢,٠)٦٨,٤()٢٦,٠(٢٦٤,١٣٨,٠-٢٦٤,١اخلرباء االستشاريون
٣النفقات التشغيلية العامة ٣-١٩٠,٠ ١٩٠,٠٣ ٣)٦,٢()٢١٥,٢(٤٧٥,١ ٢٥٩,٩

٤١٩,٢٢٧٨,٠٢٦,٩٩,٧٣٠٤,٨-٤١٩,٢اللوازم واملواد
٧٧٣,٣١٩٣,٢٩٦٦,٥٣٣٤,٥٣١,٥٩,٤٣٦٦,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٥بالعاملني ٧٩٣,٧١٩٣,٢٥ ٩٨٦,٩٥ ٥)٢,٩()١٥٣,٠(٢٧٢,٠ ١١٩,٠

١٨المجموع ٥٦٣,١٢٢٢,٥١٨ ٧٨٥,٦١٨ ٧٩٨,٥٣٠٩,٢١,٦١٩ ١٠٧,٧

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٢٠٠البرنامج:٣٥الجدول

:٣٢٠٠البرنامج
شعبة الخدمات اإلدارية

وكيل أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٣٢٨١٣٨١٤٦١٧٨-١٥٨١٢٦---٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٣٢٨١٣٨١٤٦١٧٨-١٥٨١٢٦---٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

٨,٠٠٨,٠٠٨,٥٠-٠,٥٠-٠,٥٠-------٢٠١٧املقرة لعام 
٨,٠٠٨,٠٠٩,٠٠-١,٠٠-١,٠٠-------املستمرة
١,٠٠١,٠٠١,٠٠-----------اجلديدة

--------------احملوَّلة

٩,٠٠٩,٠٠١٠,٠٠-١,٠٠-١,٠٠-------٢٠١٨المقترحة لعام 
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القضائيةشعبة الخدمات :٣٣٠٠البرنامج-٣

المقدِّمة

للمحكمة ) املسؤولية عن تقدمي الدعم يف اإلجراءات القضائيةDJSالقضائية (تتوىل شعبة اخلدمات -٥٢٢
)، وقسم تدبر األعمال القضائية OD-DJS. وهي تتألف من مكتب مديرها (اجلنائية الدولة ("احملكمة")

)CMS) وقسم خدمات تدبر املعلومات ،(IMSS) وقسم االحتجاز ،(DS) وقسم اخلدمات اللغوية ،(LSS ،(
ين عليهم وجرب أضرارهم (وقسم  )، ومكتب احملامي العمومي CSS)، وقسم دعم احملامني (VPRSمشاركة ا

).OPCD)، ومكتب احملامي العمومي للدفاع (OPCVللمجين عليهم (

شعبة اخلدمات القضائية عددًا من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت تضطلع وتقدم -٥٢٣
دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة وبتنظيم هذه هي تقوم يف إطارا احملكمة. ف

الروابط الفيديوية. وإضافة واسطة بعن بعد يُتواصل فيهااجللسات، مبا يف ذلك اجللسات املتزامنة واجللسات اليت 
). eCourtنظام احملكمة اإللكرتونية (إىل ذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن تدبر السجالت القضائية وعن عمل 

ين عليهم على املشاركة يف شىت مراحل اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات جرب األضرار  وهي تساعد ا
م مستعينًة بتكنولوجيا ُقضي بهإذا( م وجتهيزها، وتسعى إىل تبسيط سريورات مجع طلبا )، وذلك باستالم طلبا

ين عليهم واملّدعى عليهم. ويتوىل املعلومات. كما تتدبر  الشعبة شؤون املساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من ا
يئة ظروف  قسم دعم احملامني تنسيق املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني. ويسهر قسم االحتجاز على 

مل مرافق االحتجاز وفقًا للمعايري ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة ع
الدولية ذات الصلة.

وال تقتصر اخلدمات اليت تقدمها شعبة اخلدمات القضائية على ما خيص أنشطة جلسات احملكمة: -٥٢٤
خدماُت عم يف جمال تدبر املعلومات. وتـَُعدتقدم للمحكمة ولألطراف يف احملاكمات وللمشاركني فيها الدفهي

موظفي احملكمة وللمحامني اخلارجيني جانباً من املهام املنوطة بالشعبة يف إطار واليتها. وميثِّل املكتبة املتاحة جلميع
االت اليت تقدم فيها الشعبة الدعم، وذلك بالنظر إىل طبيعة أنشطة احملكمة.  أمن املعلومات جماًال هامًا من ا

يف سري إجراءات احملكمة، ولصون حقوق املشتبه فيهم وتُوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة
ا. كما إن هذه اخلدمات  م باللغة اليت خيتارو واملتهمني يف متابعة اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء بشهادا

للمجين تتاح يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، ومنهم أفرقة الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني
) من نظام روما األساسي ٢(٨٧عليهم، والصندوق االستئماين للمجين عليهم. وعمًال باملادة

األساسي") تُوفَّر خدمات الرتمجة من وإىل أكثر من عشرين لغة من أجل التعاون القضائي، الذي حتيل ("النظام
ا املوجَّهة إىل الدول األطراف.  احملكمة من أجله طلبا

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتبَـْني مستقلْني من ولئن كان -٥٢٥
ما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات القضائية التابعة لقلم  ناحية عملهما الفين فإ

ما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة ف يقدمان دعمًا إضافيًا إىل أفرقة ممثلي احملكمة. إ
ين عليهم خالل  ين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. فمكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثل ا ا

. ٢٠١٢إجراءات احملكمة عندما تعيِّنه الدوائر لتويل ذلك. وقد ازداد اخنراطه يف اإلجراءات زيادة مطَّردة منذ عام 
ين  لهم جمنيًا عليه ميثِّ ٤٣٤٤مثة،٩٨٥١٢عليهم املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة، البالغ عددهم وبني ا

حمامون خارجيون. وعندما لهم ميثِّ عليه جمين٥٠٠٨وأكثر من حمامو مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم
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يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتَهمني، يؤدي مكتب احملامي العمومي للدفاع دورًا حامسًا يف محاية املشتبه فيهم، 144

م عندما يتم انتداب أفرقة الدفاع هذه املساعدة  ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما يُعنيَّ فريق للدفاع عنهم، ويقدِّ
حوث القانونية طيلة اإلجراءات. إليها يف تنظيم ملفات القضايا وإجراء الب

٢٠١٨بيئة العمل في عام 

من األنشطة القضائية السائرة سيتطلب دعمًا كامًال من أقسام شعبة ٢٠١٨إن مجيع ما سيشهده عام -٥٢٦
يف ثالث دعاوى جتري ٤٠٠اخلدمات القضائية. فُيتوقع أن يتعَّني تقدمي الدعم جللسات يبلغ جممل عدد أيامها 

فإنه يظل يستلزم ٢٠١٧. ولئن كان مقدار هذا الدعم املتوقَّع لزوُمه أقل من نظريه فيما خيص عام فيها احملاكمة
فريقني من أفرقة دعم أنشطة جلسات احملكمة وخدمات الرتمجة الشفوية بسبع لغات يف إطار جلسات احملكمة 

ر أن يبلغ عدد أيا يومًا يف ١٥م انعقادها كحد أقصى وحده. وستكون قاعة احملكمة الثالثة متاحة جللسات يُقدَّ
باالستعانة باملوارد املتوفرة. ويضاف إىل اً إضافياً دعمدعمسياق دعاوى االستئناف واإلجراءات التمهيدية، ما سيُ 

باحلاالت. وسيشهد عام عشرة لغة أخرى من اللغات املتصلة ذلك أنه يُتوقع أن يلزم تقدمي دعم لغوي خبمس
ين عليهم الذين يطلبون استمرار إجراءات ٢٠١٨ جرب األضرار يف أربع قضايا على األقل. وقد يصل عدد ا

، وستلزم مساعدة قلم احملكمة يف جتهيز الطلبات ٢٠١٨يف عام ٤٠٠٧املشاركة يف اإلجراءات/جرب األضرار إىل 
فريقًا من أفرقة الدفاع عشراملعنية. وعالوة على ذلك ستظل الشعبة تتوىل تسيري شؤون املساعدة القانونية الثين

ين عليهم، وستظل تدعم عمل أفرقة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم.  ومخسة أفرقة من أفرقة ممثِّلي ا
؛ كما يُتوقَّع أن يبقى شخصان مدانان حمتَجزين لعدة ٢٠١٨ويُتوقَّع أن يبقى كل املتَهمني حمتَجزين طيلة عام 

.٢٠١٨أشهر يف عام 

ستتيح هلا النهوض على حنو فعال بأود القسط األعظم من األنشطة اخلدمات القضائية شعبةإن بنية -٥٢٧
اليت ٢٠١٨عام موارد إضافية إال فيما يتعلق بأولويات املعنية ضمن حدود املقدار املتوفر هلا من املوارد. ولن تُنشد

رات وختفيضات للحد من الزيادات يشمل نطاقها احملكمة مجعاء، وذلك فقط بعد استبانة ما ميكن حتقيقه من وفو 
الالزمة.

اإلجراءات التمهيدية، مبا فيها عمليات التحقيق
جري مكتب املدَّعي العام عملياِت حتقيٍق ناشط يف ستِّ حاالت (هي احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا سيُ -٥٢٨

)، واحلالة يف ٢ديفوار (القضية ، واحلالة يف كوت )(أْنيت باالكا)- ب، والقضية(سيليكا)- الوسطى (القضية أ
)، واحلالة يف مايل) ستستلزم الدعم املعتاد من ٣السودان (دارفور)، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا (القضية

شعبة اخلدمات القضائية يف جماالت من قبيل اخلدمات اللغوية، واملساعدة على صعيد تكنولوجيا املعلومات، 
ين عليهم.وتدبر شؤون املساعدة ا لقضائية، وجتهيز طلبات ا

وبالنظر إىل أن مكتب املّدعي العام سيواصل حتقيقه يف احلالة يف جورجيا فسيلزم تقدمي الدعم اللغوي -٥٢٩
بثالث لغات هي اللغة اجلورجية واللغة األوسيتية واللغة الروسية. ويُتوقع أن يطلب املشاركة يف اإلجراءات عدد  

ين عليهم،  ما سيستلزم إيفاد بعثات إىل جورجيا، ألغراض منها التوعية على اخلصوص. وسيّتسم تعزيز كبري من ا
االتصاالت املصونة األمن بأمهية خاصة يف هذه احلالة.

كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم باللغات األقل انتشاراً، لألنشطة امليدانية يف حاالت -٥٣٠
ين عليهم ين عليهم طلبوا بالفعل املشاركة يف أخرى (التواصل مع ا ، ومحاية الشهود، إخل). ومثة كثري من ا



ICC-ASP/16/20

145 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
145145

اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (يف القضية أ والقضية ب) ويُتوقَّع أن يودع املزيد منهم 
ين عليهم  م للمشاركة فيها (قد يبلغ عدد طاليب املشاركة من ا ٢) ويف اإلجراءات يف القضية ٣٠٠٢طلبا

ويُتوقع أن يطلبها املزيد). ويُرجَّح أن جمين عليه ٠٠٠٤ديفوار (اليت طلب بالفعل املشاركة فيها احلالة يف كوتيف
يلزم توفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية يف اإلجراءات االبتدائية باللغات املستخَدمة يف سياق كل من 

التني.هاتني احل

اإلجراءات االبتدائية
سيظل الدعم القضائي الزماً يف ثالث قضايا تشهد املرحلَة االبتدائية من اإلجراءات.٢٠١٨يف عام -٥٣١

) إىل أن هذا املتهم Bosco Ntaganda(املدَّعي العام ضد بوسكو اْنتاغْنداويشار فيما خيص قضية -٥٣٢
عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف اإلجراءات يف هذه حمتَجز يف عهدة احملكمة وُميوَّل فريق الدفاع 

جمنيًا عليهم ميثِّلهم فريقان تابعان ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم؛ ويُتوقَّع أن يطلب ١٤٤٢القضية زهاء 
ين عليهم. ويُ  ٢٦مثول ٢٠١٨أن يشهد عامنتظراملشاركة يف املراحل الالحقة من اإلجراءات املزيد من ا

م. وسيظل قسم اخلدمات اللغوية يقدم الدعم باللغة السواحلية شاهداً يف هذه احلالة أمام احملكمة لإلدالء بإفادا
يَـْرَوْنداالكونغولية وبلغة  وبلغة الِلنغاال.الِكنـْ

املتهمهذا أنإىل) Dominic Ongwen(أُْنغويناملدَّعي العام ضد دومينيك قضية خيصفيماويشار-٥٣٣
هذهيفويشارك. القانونيةاملساعدةنظامخاللمنعنهالدفاعفريقأتعابومتوَّلاحملكمةعهدةيفأيضًا حمتَجز
ممتوَّلخارجيونقانونيونمنهم ممثلون٦٠٥٢جمين عليهم، ميثِّل ١٠٧٤زهاءاإلجراءات نظامخاللمنأتعا
٥٣ويقدَّر أن. عليهمللمجينالعمومياحملاميمكتب)٥٠٢١(البالغ عددهم وميثِّل الباقني القانونية،املساعدة

توفريشعبة اخلدمات القضائية وستواصل.٢٠١٨يف سياق هذه احملاكمة يف عام احملكمةأمامشاهدًا سيمثُلون
الشعبةتكونأنجيبكما . ولغة الَلْنغوولغة األتيسواأللوربلغةالشفويةالتحريرية والرتمجةالرتمجةخدمات

القضية.هذهفيما خيصاآلشويلبلغةالقضائيةاألنشطةاملزيد منلدعممتأهبة

غوديه اْبليه) وشارلLaurent Gbagboاْغبَـْغبو (لوراناملدَّعي العام ضد قضية خيصفيماويشار-٥٣٤
)Charles Blé Goudé (حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل فريق الدفاع عنه من خالل كال هذين املتهَمنيأنإىل

، ميثِّلهم مكتُب احملامي العمومي ٧٢٦نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف الدعوى جمين عليهم يبلغ جمموعهم 
شاهدًا يف هذه القضية أمام احملكمة. وقد يلزم توفري ٥٣مثول ٢٠١٨للمجين عليهم. ويُتوقَّع أن يشهد عام 

. ٢٠١٨الدعم بلغة الِديوال ولغة الغرييه ولغة الَبْمبارا طيلة عام 

إجراءات االستئناف
يُتوقَّع أن تكونا يف مرحلة االستئناف النهائي الوسطىأفريقيامجهوريةيفاألوىليف احلالةمثة قضيتان -٥٣٥

املدعي العام ضد وقضية )Jean-Pierre Bembaاملدعي العام ضد جان بيري مببا (: قضية ٢٠١٨خالل عام 
. إن املّدعى عليه يف القضية األوىل حمتَجز يف عهدة احملكمة، ولئن مل ُخيَْلص إىل أنه معوز وآخرينجان بيري مببا 

، اليت مببا وآخرينفإن املساعدة القانونية ُتسلَّف له من أجل متويل تكاليف فريق الدفاع عنه. أما فيما خيص قضية 
بإقامة العدل، فإن تكاليف الدفاع عن مخسِة املّدعى عليهم ُمتوَّل أيضاً من خالل نظام املساعدة تتعلق جبرائم خملة 

القانونية. ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقَّع أن تُتكبَّد نفقات للنهوض بأود مثول األشخاص األربعة املدانني غري 
ف.احملتَجزين حالياً أمام احملكمة يف جلسات نظرها يف دعاوى االستئنا
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أودع مجيع كاتـَْنغاويُتوقَّع أيضًا أن تقام دعاوى استئناف لألوامر القاضية جبرب األضرار. ففي قضية -146٥٣٦

مذكرات استئناف. وُحيتمل كبَري االحتمال أن تقام دعاوى استئناف للقرارات ٢٠١٧األطراف يف نيسان/أبريل 
.مبباويف قضية لوبـَْنغااملتعلقة جبرب األضرار اليت تتخذها الدوائر املعنية يف قضية 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع بتقدميها املساعدة القانونية والدعم -٥٣٧
اإلمدادي وباضطالعها بالبحوث القانونية. وستتوىل األفرقة املعنية بأنشطة جلسات احملكمة تقدمي الدعم جللسات 

النظر يف دعاوى االستئناف.

األضرارإجراءات جرب
). مببا، وقضية املهدي، وقضية كاتـَْنغا، وقضية لوبـَْنغالقد بلغت مرحلَة جرب األضرار أربُع قضايا (قضية -٥٣٨

أمرها القاضي جبرب األضرار، الذي أفضى ٢٠١٧أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية يف أيار/مايو كاتـَْنغاويف قضية 
يُتوقع أن تصدر أوامر جبرب األضرار يف أواخر عام املهديوقضية ْنغالوبَـ إىل مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويف قضية 

) من القواعد اإلجرائية ٢(٩٧عيَّنت الدائرة االبتدائية الثالثة فريق خرباء عمًال بالقاعدةمببا. ويف قضية ٢٠١٧
ين عليهم من ضرر أو أذى. وستستمر خسارة أووقواعد اإلثبات لتحديد نطاِق ومدى كل ما قد يكون حلق با

.٢٠١٨إجراءات جرب األضرار يف عام 

٢٠١٨عام لاألولويات االستراتيجية 

مبعزل عن تقدمي الدعم القضائي وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مثة -٥٣٩
االسرتاتيجية اخلمسية جماالت أخرى تستلزم موارد إضافية مثل زيادة الرتكيز على إجراءات جرب األضرار وتنفيذ 

اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات.

تنفيذ اإلجراءات ودعمها يف ثالث حماكمات
ستواصل احملكمة االخنراط يف اإلجراءات يف ثالث حماكمات: احملاكمة يف ٢٠١٨يف عام -٥٤٠
غوديهاْبليه) وشارلLaurent Gbagboاْغبَـْغبو (لوران)، واحملاكمة يف قضية Ongwen(أُْنغوينقضية

)Charles Blé Goudé (اْنتاَغْندا بوسكو)، واحملاكمة يف قضيةBosco Ntaganda اليت يُتوقع أن تدوم زهاء (
تقدِّم كل الدعم الالزم للمحاكمات يف هذه القضايا الثالث، اليت شعبة اخلدمات القضائية نصف سنة. وستظل 

ريقًا معنيًا بالدعم يهتم جبلسات احملكمة. ويُقدَّر أن جلسات احملاكمة ستتزامن اثنتان منها، تستلزم كل منهما ف
(احلالة يف أُْنغوين(احلالة يف كوت ديفوار) وقضية اْغَبغبو واْبليه غوديهيومًا يف كل من قضية ١٦٠ستدوم 

ر أن تطول احملاكمة يف قضية  يوماً. ويُتوقع ٨٠(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية) اْنتاَغنداأوغندا)، بينما يقدَّ
أن يستمر احتجاز املتهمني األربعة مجيعاً. وسيلزم توفري اخلدمات بسبع لغات لدعم اإلجراءات السائرة وتيسري 
م الدعم خالل أنشطة جلسات احملكمة وخالل البعثات.  اإلدالء بالشهادة خالل جلسات احملكمة. وسيقدَّ

يف إجراءات احملاكمة يف القضايا الثالث.١٣٢مثول شهود جمموعهم ٢٠١٨توقع أن يشهد عام ويُ 

إجراءات ٢٠١٨وتسري أربع جمموعات من إجراءات جرب األضرار على األقل. ويُتوقع أن تستمر يف عام -٥٤١
، كاتـَْنغاويف قضية غالوبـَنْ . وفيما خيص اإلجراءات يف قضية ٢٠١٧، اليت بدأت يف عام مبباجرب األضرار يف قضية 

أن يصدر . ويُنتظر٢٠١٨وأن يستمر يف عام ٢٠١٧يُتوقع أن يبدأ تنفيذ تعويضات جرب األضرار يف أواخر عام 
. وسيحتاج قلم احملكمة إىل موارد كافية لكي يتسىن له تقدمي املهديأمر جبرب األضرار يف قضية ٢٠١٧يف عام 
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راف املنخرطة يف سريورة جرب األضرار. وسيستلزم التمثيل الفّعال للمجين عدد من اخلدمات إىل الدوائر وإىل األط
عليهم حمامني، منهم مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، يعملون بنشاط يف امليدان، فيجمعون األدلة 

ين عليهم وجرب أضرارهم أن جيهِّز استمارات  طلب ويتشاورون مع موكِّليهم. وسيتعنيَّ على قسم مشاركة ا
يقدِّم إىل الدوائر املشاركة وأن جيري االستعراض القانوين الالزم، وأن ييسِّر مهمات اخلرباء حبسب االقتضاء، وأن

دعماً يف جمال اللغات.أيضاً األنشطة امليدانية وستتطلب املساعدة. ذلك من أشكالتقارير كافية وغري

باألعمال على مستوى االستئناف، إذ يُتوقع أن تتواصل يف الشطر األول من ٢٠١٨كما سيحفل عام -٥٤٢
االستئناف يف تصل إىل دائرة. وقد مببا وآخرينوقضية مبباالسنة دعاوى االستئناف النهائي غري احملسومة يف قضية 

ائي أخرى متأتية عن الدعاوى اليت تنظر ف٢٠١٨عام  يها الدوائر االبتدائية حالياً. وإضافًة إىل دعاوى استئناف 
ذلك يُتوقع أن تتأتى عن اإلجراءات احلالية املتعلقة جبرب األضرار دعاوى استئناف معقَّدة يُنتظر أن تـَُبتَّ فيها دائرة 

. ويُتوقع أيضاً أن تُرفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف متهيدي.٢٠١٨االستئناف يف عام 

السرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوماتتنفيذ ا
ستبدأ السنة الثانية من مرحلة تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر ٢٠١٨يف عام -٥٤٣

د ، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وأيدها جملس التنسيق. ويرا٢٠٢١-٢٠١٧املعلومات للفرتة 
ا يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية.  ذه االسرتاتيجية حتسني مجيع السريورات املعمول 
ويضطلع مبعظم األنشطة ذات الصلة قسم خدمات تدبر املعلومات لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية 

ين ع ليهم وأفرقة الدفاع.املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة متثيل ا

لقد أجرت احملكمة حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات القائمة يف خمتلف -٥٤٤
ا من  ا وما يرتبط  . إن اتّباع اسرتاتيجية ناظمة للمتطلبات يف املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجلأجهز

١,٢٣بر املعلومات سيقلِّص ما تتحمله احملكمة من تكاليف ذات صلة مبقدار جمال تكنولوجيا املعلومات/تد
مليون يورو على مدى فرتة اخلمس سنوات املعنية بالقياس إىل ما يكلفه االستمرار دون العمل باسرتاتيجية من هذا 

ألجهزة واستبعاد القبيل. وستتحقق الوفورات بصورة رئيسية عن طريق االستعانة بنظم ميكن تعميمها يف مجيع ا
النظم املنطوية على ازدواج حيثما أمكن األمر. كما ستتأتى وفورات عن اعتماد حلول للتخزين هي أقل كلفة 
غدت متاحة مؤخراً. ويرد يف املرفق التاسع عرض للمزيد من التفاصيل عن جمموع الوفورات يف التكاليف اليت ميكن 

ولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.حتقيقها من خالل االسرتاتيجية اخلاصة بتكن

وقد ُأجري منذ إنشاء احملكمة قبل مخس عشرة سنة عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات -٥٤٥
أو -واالتصاالت دعمًا ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده 

اية عمرها االستعمايل أو ختطّاها الزمن. ويف األثناء - املستقبل القريبيُنتظر أن يغدو عتيقًا يف  ا بلغت  إذ أ
ا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار  تنامى قدُّ احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ما أثَّر على متطلبا

ا النظم القائمة إال جزئيًا يف ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي 
جماالت من قبيل األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.

ج جديد يف جمال تكنولوجيا املعلومات أفضى إىل بنية -٥٤٦ وملواجهة هذه التحديات اتُّبع على نطاق احملكمة 
لومات" يف إطار عملية إعمال التآزر بشىت وجوهه، حوكمية جديدة وإىل إنشاء "جملس احلوكمة املعين بتدبر املع

فآتى االسرتاتيجية اخلمسية احلالية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وتتيح هذه االسرتاتيجية حلوالً 
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لتحتية احلالية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، وتفضي أيضاً إىل سريورات داخلية أجنع.ا

وترد أدناه حملة عامة عن الغايات املنشودة من اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر -٥٤٧
لوظائفية" و"املتطلبات الركائزية". املعلومات. لقد ُقسمت املتطلبات األساسية إىل فئتني كبريتني: "املتطلبات ا

ويشار بالفئة "الوظائفية" إىل جتميع رفيع املستوى لسريورات احملكمة، تندرج به على وجه التحديد يف جمال 
ال القضائي وجمال اإلدارة. ويشار بالفئة "الركائزية" إىل األنشطة اليت متثِّ  ل أساس عمل احملكمة برمته، التحقيق وا

تحديد تدبر املعلومات، وأمن املعلومات، والرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلومات. إن اهلدفوعلى وجه ال
٢٠٢١يتمثَّل يف حتقيق مضمون كل من البنود املسرودة أدناه ضمن الفئتني الوظائفية والركائزية حبلول عام املنشود

.من خالل االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات

الغايات الوظائفية
يف جمال اإلدارةال القضائيايف يف جمال التحقيق

جناعة إدخال وحتليل البيانات على حنو •
يفضي إىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

حتقيقية
إدخال وتدبر وعرض معلومات القضايا •

واألدلة ذات الصلة يف جلسات احملكمة 
بالنسق الرقمي األصلي

االضطالع على حنو ُمدمج بتدبر شؤون •
القضايا والشهود بدءًا من املراحل األولية 

وصوًال إىل التقاضيفيف احلالة املعنية 

اتّباع سريورات أبسط وأجنع يف  •
كشف البيانات وإيداع الوثائق وتدبر 

إعداد احملاضر
نفاذ مجيع املشاركني يف القضية إىل •

ا على حن و مدمج املعلومات املتعلقة 
عن طريق منصة التقاضي

تدبر استعمال قاعات احملكمة على •
حنو ناجع وقابل لتعديل نطاقه بغية 

التهيئة إلجراء حماكمات متزامنة

توحيد السريورات اإلدارية وأمتتتها من •
أجل تعظيم النجاعة

إعمال حل تدبري لتخطيط التقدم •
وتّتبعه واإلفادة بشأنه

وإمكان النفاذ إليها توفر البيانات •
دعمًا لرصد مؤشرات األداء الرئيسية 
ا يف احملكمة واإلفادة بشأن  املعمول 

هذه املؤشرات

الغايات الركائزية
الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلوماتأمن املعلوماتتدبر املعلومات

إدخال املعلومات مرة واحدة ليستعملها •
واألطراف املوظفون املأذون هلم بذلك 

رةً متكرِّ اخلارجية استعماالتٍ 
إدارة املعلومات وتدبرها بصورة منهجية •

طيلة عمرها االستعمايل، بدءًا من إنشائها 
حىت أرشفتها

إتاحة النفاذ إىل ملفات األدلة •
وسجالت احملكمة لتعزيز اإلحاطة بالعدالة 

اجلنائية الدولية واملمارسات على صعيدها

أمنية متينة يف احملكمة، غرس ثقافة •
جتعل املوظفني واألطراف حييطون 

م عن محاية املعلومات مبسؤوليا
إبراز التهديدات الداخلية •

واخلارجية للعيان والقدرة على التصدي 
هلا لتقليص أثرها على احملكمة أو درئه

التحقق األمين من السريورات •
والتكنولوجيا استنادًا إىل املخاطر ذات 

ةالصل

تصميم نظم تكنولوجيا املعلومات •
حبيث تتسم بالدميومة، استنادًا إىل 
التكنولوجيات واملعماريات القياسية 

املتاحة للعموم
تكثري املوارد من خالل اّتساق اإلدارة •

وتوحيد اإلجراءات لتخطيط خدمات 
تكنولوجيا املعلومات وتوفريها وتقدمي 

الدعم يف جماهلا
شتغال اجلارية غري ختفيض تكاليف اال•

% ٥املتصلة بالعاملني بنسبة ال تقل عن 
٢٠٢١حبلول عام 

ستشتمل أيضاً على عدد تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوماتوينبغي التنويه إىل أن االسرتاتيجية اخلاصة ب-٥٤٨
ويرجى الرجوع إىل املرفق من املبادرات اليت سُتتخذ من خالل حلول داخلية وبالتايل لن تتطلب أمواًال إضافية. 

االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوماتلالستزادة من املعلومات التفصيلية عن التاسع 
ا فيما يتعلق٢٠٢١-٢٠١٧(للفرتة  بالتكاليف.)، حيث يرد حتليل مفصَّل لشىت املشاريع ذات الصلة وتبعا
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يوروألف٥٧٥,٤٣٣موارد الميزانية

ألف يورو ٥٠٢,٥١على زيادة إمجالية صافية مقدارها شعبة اخلدمات القضائية تنطوي امليزانية املقرتحة ل-٥٤٩
زيادة صافية مقرتحة ‘١’نات: لشعبة تتألف رئيسيًا من ثالثة مكوِّ لالزيادة اإلمجالية املقرتحة إن .املئة)يف٤,٧(

معدَّل لسد تكاليف الوظائف الثابتة نتيجًة للعودة إىل خصَّصاتألف يورو يف بند امل٢٩٢,٤يقارب مقدارها 
صافية زيادة‘٢’املئة، وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة؛ يف١٠الوظائف املعتاد يف قلم احملكمة البالغ شغور

رتاتيجية لقسم خدمات تدبر املعلومات من أجل تنفيذ االسخصَّصاتألف يورو يف امل٧٩٣,٤مقرتحة مقدارها 
ألف يورو ٣٩٥,٥مقرتحة مقدارها زيادة‘٣’اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة؛ 

ين عليهم يف اإلجراءات السائرة، مبا يف ذلك الدعم من خالل  تلزم للنهوض بأود التمثيل املالئم للمتهمني وا
ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. ويضاف إىل خصَّصاتاملنظام املساعدة القانونية، وزيادات مقرتحة يف 

ذلك أن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة على موارد الشعبة املمولة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يفضي إىل 
ألف يورو.٢١,٢زيادة مقدارها 

ألف يورو. وتُعزى هذه الزيادة ٤٣٠,٢لسد تكاليف املوظفني ما جمموعه خصَّصاتوتبلغ الزيادة يف امل-٥٥٠
ألف يورو، وزيادة يف ٢٩٢,٤لسد تكاليف الوظائف الثابتة مقدارها خصَّصاتإىل زيادة صافية يف امل

ألف يورو. وكما سبقت اإلشارة إليه تتأتى الزيادة يف ١٣٧,٨لسد سائر تكاليف العاملني مقدارها خصَّصاتامل
املئة يف١٠الوظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة شغورمعدَّلبند الوظائف الثابتة عن إعادة 

ألف يورو). ويعوَّض جزء من الزيادة اإلمجالية ٤٠,٧ألف يورو)، وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة (٣٨٣,٥(
قق املايل يناظر ما يتأتى عن إعادة ختصيص احملألف يورو ١٣١,٨ألف يورو باخنفاض مقداره ٤٢٤,٢البالغة 

لسد خصَّصات) بنقله من قسم دعم احملامني إىل شعبة العمليات اخلارجية. أما الزيادة يف امل٤-(من الرتبة ف
، فتشمل مبالغ استثمارات يف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف ألف يورو١٣٧,٨سائر تكاليف العاملني، البالغة 

ملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات")، ُحدَّ منها جزئياً بفضل ما مساعدين مؤقتني معنيني باالجتماعات (بند "ا
م فيما يلي تعليل مفصَّل هلذه األرقام. مت التوصل إليه من ختفيضات يف تكاليف اخلدمات اللغوية. وسيقدَّ

ألف ٠٧٢,٤١لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني مبلغاً مقداره خصَّصاتوتبلغ الزيادة اإلمجالية يف امل-٥٥١
التكاليف غري يف ميزانيتها زيادة يف بند خصَّصاتيورو. وليس بني أقسام شعبة اخلدمات القضائية أقسام تشهد امل

ألف يورو) حيث ُتطلب الزيادة من أجل تنفيذ ٧٩٣,٤املتصلة بالعاملني إال قسم خدمات تدبر املعلومات (
ومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، وقسم دعم احملامني االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعل

ألف يورو) حيث ُتطلب الزيادة من أجل املساعدة القانونية، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ٣٤٣,٥(
ين عليهم يف ٣٨,٥( ألف يورو) حيث ُتطلب الزيادة للنهوض بأود املتطلبات اإلضافية فيما خيص متثيل ا

آالف يورو) حيث تطلب الزيادة لتطبيق ما يقضي به ٧,٠السائرة، وقسم االحتجاز إىل حد أقل (اإلجراءات
األسعار. فسائر أقسام الشعبة تنطوي هذه املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن 

آالف يورو ١١٠,٠غ جمموعها هلا يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني على اخنفاضات صافية يبلخصَّصاتامل
من الوفورات الصافية.

وجيدر التنويه إىل أنه إذا كان االستثمار اإلمجايل املقرتح ضمن شعبة اخلدمات القضائية يف بند التكاليف -٥٥٢
غري املتصلة بالعاملني من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق 

ألف يورو يراد سده بصايف ٢١١,٦آالف يورو فإن جزءًا من هذا املبلغ مقداره ٠٠٥,٠١لغ زهاء احملكمة يب
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قة يف ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات، ما يفضي إىل زيادة صافية مقرتحة مقدارها الوفورات احملقَّ 150

ص لتنفيذ املخصَّ ،يوروآالف ٠٠٥,٠١من مقدار االستثمارات اإلمجايل البالغ ومثة ألف يورو. ٧٩٣,٤
إلعمال حلول يف مكتب املّدعي العام، استخدامه يُعتزم ألف يورو ٦٧٠,٠يقارب جزء ،االسرتاتيجية املذكورة

لتحقيق حتسينات يف السريورة يلزم ألف يورو ٨٠,٠يبلغجزء و تتصل رئيسيًا بتجهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ 
ين عليهم؛ وجزء  ألف يورو يلزم لتحقيق حتسينات على ٢٥٥,٠يبلغ القضائية، تشمل تدبر املعلومات املتعلقة با

صعيد أمن املعلومات، ألغراٍض منها احلمايُة من اهلجمات السيربانية وضماُن أمن االتصاالت.

دة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق احملكمة، ونتيجًة الستبانة املكاسب املتأتية عن زيا-٥٥٣
أُدرجت تكاليف بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة، بغية تكثري االستعانة باملوارد املتوفِّرة ضمن 

خصَّصاتلف يورو يف املأ٧٢,٩احملكمة. وبناء عليه فإن الزيادة املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة العامة البالغة 
رأ) -علقسم خدمات تدبر املعلومات تنتج عن نقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ

من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قسم خدمات تدبر املعلومات. إن هذا اإلجراء عدمي األثر على امليزانية 
ض يف ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف وإىل زيادٍة مناظرة يف اإلمجالية للمحكمة لكنه يفضي إىل اخنفا

لسد تكاليف املوظفني يف قلم احملكمة.خصَّصاتامل

ألف يورو٨١٣,٧١٩الموارد من الموظفين

ألف ٢٩٢,٤ألف يورو يف بند املوارد من املوظفني تتأتى عن زيادة مقدارها ٤٣٠,٢إن الزيادة البالغة -٥٥٤
يف املئة وتكاليُف ١٠الوظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة معدَّل شغوريورو سبُبها تكاليُف إعادة 

ألف يورو يف بند ١٣٧,٨وإضافة إىل ذلك مثة زيادة مقرتحة مقدارها تطبيق النظام املوحَّد لألمم املتحدة. 
لسد تكاليف املوارد األخرى من املوظفني.خصَّصاتاملساعدة املؤقتة العامة ويف امل

ألف يورو١٧١,٠١٧الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

شعبة اخلدمات القضائية جمموع الوظائف الثابتة يف ُخفِّضال ُتطلب أي وظائف ثابتة جديدة. وقد -٥٥٥
. ويتأتى هذا التخفيض عن إعادة ختصيص احملقِّق املايل ٢٠١٨يف عام ١٨٨إىل ٢٠١٧يف عام ١٨٩من

) بنقله من قسم دعم احملامني إىل شعبة العمليات اخلارجية. ومتثل الزيادة املقرتحة البالغة ٤-الرتبة ف(من
املئة، وإىل يف١٠ظائف يف قلم احملكمة إىل قيمته املعتادة البالغة الو معدَّل شغورنتيجة إلعادة ألف يورو ٢٩٢,٤

الزيادات الضمنية املتأتية عن تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن امليزانية املقرتحة 
ألف ٣٨٣,٥ئف (الوظامعدَّل شغورات ألف يورو تعزى إىل تغريُّ ٤٢٤,٢تشتمل على زيادة إمجالية مقدارها 

ألف يورو). بيد أن تقليص تكاليف املوظفني مبقدار ٤٠,٧يورو) وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة (
) حّد جزئياً من هذه التكاليف، ما جعل ٤-ألف يورو نتيجة إلعادة ختصيص احملقِّق املايل (من الرتبة ف١٣١,٨

ألف يورو.٢٩٢,٤صايف الزيادة يبلغ 

ألف يورو٨٠٠,٨١قتة العامةاملساعدة املؤ 

إن العامل املسبِّب جلميع املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة يف الشعبة يتمثل يف مقدار األنشطة -٥٥٦
القضائية، واحلاجة يف هذا الصدد إىل االستثمار يف سريورات للتدبر القضائي تكون أكثر قابلية لالستدامة. 

يف املئة) يف بند املساعدة املؤقتة ٦,٦ألف يورو (١١١,١املقرتحة يف الشعبة البالغصافية جممُل الزيادة الوميثِّل
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ألف يورو)، وقسم خدمات تدبر املعلومات ١٤٤,١العامة متطلباٍت إضافيًة يف قسم تدبر األعمال القضائية (
لنظام املوحد ألف يورو). ويضاف إىل ذلك أن تطبيق ا٨٨,٨ألف يورو)، وقسم اخلدمات اللغوية (٧٢,٩(

ألف يورو. وجيدر ٢١,٢لألمم املتحدة على املوارد من املساعدة املؤقتة العامة ضمن الشعبة يؤيت زيادة مقدارها 
يف قسم خدمات تدبر املعلومات تنتج عن نقل املوظف املعين خصَّصاتالتنويه إىل أن الزيادة املقرتحة يف امل

هذا إنرأ) من أمانة مجعية الدول األطراف إىل هذا القسم. -عبالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ
يؤيت ختفيضاً يف ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف وزيادًة لكنهالتدبري عدمي األثر على امليزانية اإلمجالية للمحكمة 

مناظرة يف تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف ميزانية قلم احملكمة.

لسد خصَّصاتإىل أنه مت يف قسم اخلدمات اللغوية التوصل إىل ختفيضات يف املومن املهم التنويه -٥٥٧
ألف يورو بالنظر إىل أن فرتة لزوم توفري ثالثة من ٢١٥,٩تكاليف املوارد من املساعدة املؤقتة العامة مقدارها 

يَـْرَوْندا) اخُتصرت مبقدار ستة أشهر بالنظر إىل املدة ا دا ملتوقَّع أن تستغرقها حماكمة اْنتاَغنْ ترامجة احملكمة (للغة الِكنـْ
، وعدم استمرار تطلُّب وظيفة مساعد إداري يف إطار املساعدة املؤقتة العامة كان قد هيئ هلا يف ٢٠١٨يف عام 

لزهاء مخسة أشهر يف قسم اخلدمات اللغوية.٢٠١٧ميزانية عام 

ائيةشعبة اخلدمات القضيفاملساعدة املؤقتة العامةمواردحملة عن
(بآالف اليوروات)٢٠١٨عامفيالزيادات

٢١,٢املتحدةلألمماملوحَّدتطبيق النظام
١٤٤,١)قسم تدبر األعمال القضائية) (٤-موظف من الرتبة ف(احملكمة اإللكرتونيةمشروعمتويل وظيفة مدير

٧٢,٩)قسم خدمات تدبر املعلومات(أمانة اجلمعية رأ) من- ع(من الرتبة خالشبكياملوقععلىبالتصميماملعيناملوظف نقل
٨٨,٨)قسم اخلدمات اللغوية(رر-عمن الرتبة خ) للغة اآلشويل(لغويمساعد

موع الفرعي ٣٢٧,٠ا
(بآالف اليوروات)٢٠١٨عامفيوالوفوراتالتخفيضات

يَـْرَونداالرتمجة الشفويةمنأشهر٦ختفيض يعادل ١٨٦,٠)اخلدمات اللغويةقسم (بلغة الِكنـْ
٢٩,٩)قسم اخلدمات اللغوية(أشهر٥ملدة) رر-عمن الرتبة خ(إداريمساعد

موع الفرعي ٢١٥,٩ا
٢٠١٨١١١,١شعبة الخدمات القضائية لعامفيالعامة المقترحةالمؤقتةالمساعدةزيادةصافي

وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية على -٥٥٨
) اليت سبق ٤-ألف يورو لتمويل وظيفة مدير مشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف١٤٨,٦زيادة مقدارها 

إقرارها لكنها مل متوَّل. 

شهراً (متطلب ١٢) ملدة ٢-نشطة جلسات احملكمة (من الرتبة فموظف قانوين مساعد/موظف معين بأ-٥٥٩
تلزم هذه الوظيفة يف قسم تدبر األعمال القضائية للنهوض بأود جلسات احملكمة، إىل جانب املوظَفْني مستمر). 

متزامنتني. وال القانونيَـْني املساعَدْين/املوظَفْني املعنيَـْني بأنشطة جلسات احملكمة احلاليَـْني، وذلك من أجل حماكمتني
تغري يف عدد الوظائف.

. شهرًا لكل منهم (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -ثالثة جمهِّزي نصوص باللغة الفرنسية (من الرتبة خ ع-٥٦٠
إلعداد احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية حملاكمة واحدة يلزم فريق مؤلف من اثنني من معّدي احملاضر بالكتابة املختزلة 
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الوقت احملدَّد يستلزم ثالثَة جمهِّزي النصوص باللغة الفرنسية.

. أُقرت هذه شهرًا (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٤-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية (من الرتبة ف-٥٦١
قسم تدبر األعمال القضائية بتسيِري وإدارِة نظام احملكمة لقد ُعهد إىللكنها مل متوَّل. ٢٠١٧الوظيفة لعام 

وسيتوىل مدير املشروع قيادة مشروع منصة مسارات اإللكرتونية بغية تعزيز احلس باملسؤولية عن هذا النظام برمته. 
يف إطار االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات املراد األعمال القضائية، املخطَّط إلنشائها 

أن عدم إعداد منصة جديدة بصورة كاملة شأن من إن . ٢٠٢١تنفيذها يف الفرتة املمتدة من اآلن حىت عام 
وتعثرُ ، قيام املستعملني النهائيني بالبحوث القانونيةصعوبةُ من وجوههعلى الصعيد القضائيإىل قصوريفضي 

وجود َمدخل واحد لكل ملف القضية. أما املنصة اجلديدة فستوفِّر للمستعملني عدمُ و تنظيم النفاذ إىل النظام، 
ا الوثائق النهائيني مرتاَبطاً واحداً ميكن بواسطته النفاذ من مكان واحد إىل خمتلف مكوِّنات ملفات القضايا، مبا فيه

املودعة، واحملاضر، واألدلة، والتسجيالت السمعية البصرية جللسات احملكمة. ولن يستلزم ذلك إال تدريب 
املستعملني النهائيني على استعمال تطبيق واحد وتعريفهم به، ما سيشجِّع بدوره طائفة أوسع بكثري من 

أجل تدبر املعلومات القضائية. مث إنه سُتحقَّق، برتكيز املستعملني النهائيني على استعمال األدوات اإللكرتونية من 
تدبر النفاذ يف موضع واحد يُتحكم منه مبختلف التطبيقات اليت يستند النظام إليها، مكاسب كبرية متأتية عن 
زيادة النجاعة عن طريق استبعاد االزدواج وحاالت عدم الدقة يف تسيري شؤون التطبيقات. كما سُتستبعد باملنصة 

جلديدة النظم الزائدة القائمة حاليًا لتعويض األطراف املتقاضية عن االفتقار إىل السمات الوظائفية الالزمة يف ا
لكنها مل ُمتوَّل يف ميزانيته املعتمدة. وتعد ٢٠١٧منصة احملكمة اإللكرتونية. وقد أُبقي على الوظيفة املعنية لعام 

صر االسرتاتيجية اخلمسية اليت تستلزم مديراً للمشروع خمصَّصًا إلدارته. هذه الوظيفة عنصراً أساسيًا جوهرياً من عنا
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة املعنية وبالنظر إىل طول مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة لالضطالع باملهام 

شروع احملكمة أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة مبوارد خارجية هلذا الغرض. وسيتوىل مدير م
، إعادة حتديد السريورات الداعمة لإلجراءات يف ٢٠١٨اإللكرتونية، يف سياق أنشطة املشاريع املقرتحة لعام 

ما يعد شرطًا مسبقاً -مرحلتها التمهيدية ومرحلتها االبتدائية ومرحلتها االستئنافية ومرحلتها املتعلقة جبرب األضرار 
جيا والسمات الوظائفية املصمَّمة لدعم السريورات القضائية مكاسب متأتية عن أساسياً للسهر على إيتاء التكنولو 

ال الثاين من جماالت العمل توسيع قاعدة البيانات  زيادة النجاعة لصاحل الدوائر واألطراف املتقاضية. ويستتبع ا
ين عليهم وجرب أضرارهم لكي ت ين عليهم اليت ميسكها قسم مشاركة ا غدو أداة شاملة بنطاقها احملكمة املتعلقة با

ين عليهم  وصوًال إىل تدبر جرب األضرار. فمجعاء للنهوض بأود مجيع األنشطة، بدءاً من التسجيل األويل ملشاركة ا
ين عليهم من امليدان بصورة رقمية، ما سيقلِّص الوقت الذي  وستتيح األعمال املزَمع إجراؤها مجع طلبات ا

ين عليهم والصندوق االستئماين للمجين هذه البيانات قاعدة املقر. مث ستتاح يستغرقه جتهيزها يف ملمثلي ا
ألف يورو الحتياز ما يلزم من عتاد وبرجميات حاسوبية.٨٠,٠وسترتتب عليها تكاليف مقدارهاعليهم، 

املعلومات على زيادة وينطوي املبلغ املطلوب من موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم خدمات تدبر -٥٦٢
الرتبة ألف يورو. وتتأتى الزيادة املقرتحة عن نقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من٧٢,٩مقدارها 

رأ) من أمانة مجعية الدول األطراف إىل هذا القسم. لقد جرت عملية النقل هذه إثر حتليل لوجوه التآزر -عخ
اعة مشل بنطاقه احملكمة مجعاء، وأفضى إىل استبانة سبل ملموسة لزيادة استعمال واملكاسب املتأتية عن زيادة النج

املوارد املتوفرة إىل حده األقصى. إن هذا اإلجراء عدمي األثر على امليزانية اإلمجالية للمحكمة لكنه يفضي إىل 
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كاليف املوظفني يف قلم لسد تخصَّصاتاخنفاض يف ميزانية أمانة مجعية الدول األطراف وزيادة مناظرة يف امل
احملكمة. 

شهرًا (متطلَّب مستمر).١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عمساعد معين بالتصميم على املوقع الشبكي-٥٦٣
رأ) من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم -عسُينقل املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ

كنولوجيا املعلومات، وذلك يف إطار عملية استبانة وجوه العمل التآزري على احملكمة جتميعًا للخربة يف جمال ت
ا الفرعية من عملية النقل هذه فائدًة تتمثل يف أن شاغل الوظيفة املعنية  نطاق احملكمة. وتستفيد اجلمعية وهيئا

ما على املوقع الشبكي والصفحات ذات الصلة على موقع ال تواصل اخلارجي.  سيقوم بوضع وثائقهما ومعلوما
كما إن بعض الوثائق واملعلومات املتاحة للجمهور العام على املوقع الشبكي تتصل أيضًا بالرتشيحات 
واالنتخابات لعضوية هيئات اجلمعية. فمواصلة متويل هذه الوظيفة يف قلم احملكمة أجنع من تكليف جهة خارجية 

ظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي، بفضل تركيز اخلربة بتقدمي اخلدمة املعنية. وعالوة على ذلك، يتسىن للمو 
وعمليات احلفظ التحوطي وجوه التآزر لتحسني التكنولوجيايف قسم خدمات تدبر املعلومات، أن يستفيد من

ا الفرعية. لنسخ من الوثائق واملواد املعنية سهراً على استمرار تقدمي اخلدمة للجمعية وهيئا

املطلوب يف بند املوارد من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم اخلدمات اللغوية على اخنفاض وينطوي املبلغ -٥٦٤
يَـْرَوْندا١١٠,٧مقداره  لستة آالف يورو. وستلزم موارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة للرتمجة الشفوية بلغة الِكنـْ

األول من السنة. أما احلاجة إىل مساعد ْندا ستنتهي يف النصف ألن حماكمة اْنتاغَ ٢٠١٨أشهر فقط يف عام 
رر) فقد اسُتوعبت تكاليفها يف سياق االخنفاض الذي يطرأ على -لغوي إضايف (للغة اآلشويل) (من الرتبة خ ع

املوارد.

يَـْرَوْنداثالثة ترامجة جللسات احملاكمة للغة -٥٦٥ من ١,٥(أشهر لكل منهم٦ملدة )٣-ف(من الرتبة الِكنـْ
تعزيز القدرة املتوفرة يف -(متطلب مستمر) (حماكمة اْنتاغندا لواحد العامل بدوام كامل) معادالت املوظف ا

ال بعقود املساعدة املؤقتة العامة من أجل حماكمة ٢٠١٥. إن الرتامجة الذين ُوظفوا منذ عام )احملكمة يف هذا ا
حىت انتهاء اإلجراءات املعنية املتوقَّع أن حيدث يف النصف األول من ٢٠١٨سيواصلون العمل يف عام اْنتاغندا

السنة. وهم يوفِّرون خدمات الرتمجة الشفوية للمتهم ويتولون مشاريع ترمجة وغريها من املشاريع اخلاصة عندما 
تطلب منهم الدائرة ذلك.

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  ٣،)١-الرتبة ف(من للغة اآلشويلترامجة مؤازرينثالثة-٥٦٦
تعزيز القدرة -شهرًا لكل منهم (متطلب مستمر لسنوات متعددة) (من أجل حماكمة أُنغوين ١٢ملدة كامل،

ال) مبرتجم معاون (للغة مدعومًا على سبيل اإلعارة لغة اآلشويل،يرتجم فريق .املتوفرة يف احملكمة يف هذا ا
بلغة واللغة اإلنكليزية وإليهما من أجل املتهم، والشهود الناطقني لغة اآلشويلاإلنكليزية)، ترمجًة شفويًة من 

. كما يتوىل أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال اآلشويل، والدائرة، واألطراف يف الدعوى، واملشاركني يف اإلجراءات
عملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية. الرتمجة التحريرية عندما ال ي

سيتعزز بالوظيفة شهراً (متطلب جديد). ١٢ملدة )رر-خ ع(من الرتبة لغوي معين بلغة اآلشويلمساعد-٥٦٧
املقرتحة فريق الرتمجة الشفوية للغة اآلشويل يف حماكمة أُْنغوين بغية النهوض بعبء العمل املزيد املتصل بتعريف 

توفري الرتمجة الشفوية للمتهم، وإعداد ترمجات حتريرية خمصوصة وترمجات حتريرية وهلية الشهود على اإلجراءات، و 
ين عليهم. ومثة طلبات إضافية للرتمجة الشفوية احلساسة من أجل املتهم، يُتوقع أن تؤيت  قد حيتاج إليها الشهود وا

جمموعة الرتامجة احلالية ضرورية ضرورة يف املئة يف الوقت الذي تستغرقه املراقبة، ما جيعل ١٠٠زيادة نسبتها 
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سيتعذر توفري اخلدمات الضرورية للمجين عليهم والشهود واملتهم، ألن الرتامجة املؤازِرين سيكونون منشغلني يف 
م (تعريف الشهود مقصورة الرتمجة  السياق، بالشفوية بينما يقوم املساعد اللغوي بإعداد الشهود لكي يدلوا بإفادا

وتقييمهم من الناحية النفسية، وغري ذلك من املهمات).

ين عليهم وجرب أضرارهم على زيادة طفيفة مقدارها -٥٦٨ ألف ١,٢وينطوي املبلغ املطلوب يف قسم مشاركة ا
فمن الالزم لسد التكاليف الالزمة يف القسم لتمويل وظيفتني قائمتني. خصَّصاتصغرية يف امليورو، متثل تسوية 

من موارد املساعدة املؤقتة العامة لكي يليب على حنو مالئم ٢٠١٧ذا القسم على املقدار املقر لعام هلأن يُبقى
ءات، وال سّيما اإلجراءات املتعلقة من أجل ما يُتوقع أن يشهده من إجرا٢٠١٨يف عام إليها احلاجة املستمرة 

جبرب األضرار.

. إن هذه الوظيفة، اليت أُقرت شهراً (متطلب مستمر)١٢) ملدة ١-موظف قانوين مساعد (من الرتبة ف-٥٦٩
ين عليهم للمشاركة يف إجراءات ٢٠١٧لعام  ، لكي يضطلع شاغلها بتجهيز عدة آالف من طلبات فرادى ا

سّيما لكي يضطلع شاغلها بتدبر عبء العمل املزيد املتوقَّع، وال٢٠١٨ة يف عام حماكمة أُْنغوين، ستظل الزم
فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار. فبحسب التقديرات احلالية للمحكمة يُعترب أن هذه الوظيفة ستتسم بأمهية 

أساسية لكي يتسىن للدوائر التقيد باآلجال يف مجيع اإلجراءات السائرة حالياً. 

تظل هذه الوظيفة شهراً (متطلب مستمر). ١٢رأ) ملدة -مساعد معين بتجهيز البيانات (من الرتبة خ ع-٥٧٠
الزمة للقيام بأعمال التجهيز (مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع)، وإدخال البيانات، وحجب ما 

ين  عليهم للمشاركة يف إجراءات جرب األضرار. يلزم حجبه من معلومات يف الطلبات اجلّمة املتوقع أن يقدمها ا
ين عليهم اليت  وعالوة على ذلك سيساعد شاغل هذه الوظيفة يف جعل النفاذ إىل قاعدة البيانات املتعلقة با
ين عليهم وجرب أضرارهم أوسع نطاقًا ضمن احملكمة من أجل توفري مسار أعمال أفضل  ميسكها قسم مشاركة ا

لبيانات.يف جمال املعلومات وا

ألف ١,٢على اخنفاض طفيف مقداره ينطوي املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للدفاع إن -٥٧١
.٢٠١٧عام ليورو. ويقرتح أن يُبقى هلذا املكتب على نفس املقدار من موارد املساعدة املؤقتة العامة الذي أقّر 

والالقضايا،عددتزايدإىلبالنظر. )مستمرمتطلب(شهراً ١٢ملدة) ٣-فالرتبةمن(قانوينموظف-٥٧٢
إىلاآلنيةاملساعدةلتقدميحيتاج إىل موارد كافيةللدفاعالعمومياحملاميمكتبسيظلاالبتدائية،املرحلةيفسّيما

بالتعاوناملعين سيتوىلالقانويناملعلومات. إن املوظفطلباتإىلولالستجابةاالبتدائيةباإلجراءاتاملعنيةاألفرقة
وسيضطلعالدفاعأفرقةملساعدةالكتيباتالقانونية وإعدادَ إجراَء البحوث) ٢-فالرتبةمن(املعاوناحملاميمع

الرتبةمن(القانوينالوكيلَ /املستشارَ سيساعدالوظيفةهذهإن شاغلكما. بالسياساتمتعلقةاللزوم مبهامعند
باملهامواالضطالعللدفاعالعمومياحملاميمكتبعملنواتجعلىمن خالل اإلشرافالتدبريةاملهاميف) ٤-ف

.الدوائرطلباتعناملتأتية

ألف ٠,٣على تسوية طفيفة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم إن -٥٧٣
.٢٠١٧عام لالذي أُقّر ة من موارد املساعدة املؤقتة العاميورو. ويُقرتح أن يُبقى هلذا املكتب على نفس املقدار 

. أُقّرت هذه الوظيفة يف إطار شهرًا (متطلب مستمر)١٢) ملدة ٢-موظف قانوين معاون (من الرتبة ف-٥٧٤
ا تظل الزمة وتُعترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام . ٢٠١٧ميزانية عام  إ
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املنوطة به يف إطار واليته على حنو مرٍض. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة هلذا املكتب تُعىن بإجراءات احملاكمة السائرة 
اليت تستلزم احلضور يف قاعة احملاكمة يومياً. وُحيتاج إىل هذه الوظيفة للتمكن من متابعة اإلجراءات السائرة األخرى 

ملشورة للمحامني اخلارجيني. ولتوفري خدمات البحث القانوين وإسداء ا

ألف يورو٨٢٦,٩املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ألف يورو٢٦,٧تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات مبلغاً مقداره -٥٧٥
وال ،ألف يورو)٢٠,٠املئة). وتتصل هذه الزيادة رئيسيًا بالدعم الذي يوفره قسم اخلدمات اللغوية (يف٣,٣(

سّيما تكملة قدرته الداخلية على توفري الرتمجة الشفوية باإلنكليزية والفرنسية للمحاكمات املتزامنة، وبزيادة طفيفة 
ف يورو.آال٦,٦يف قسم تدبر األعمال القضائية مقدارها 

إن الزيادة الزهيدة احملدَّدة يف قسم تدبر األعمال القضائية تـَْلَزم ملواصلة استكمال القدرة الداخلية على -٥٧٦
لمحاكمات املتزامنة. ففي حالة قسم تدبر األعمال القضائية يظل لإعداد احملاضر احملرَّرة باإلنكليزية والفرنسية 
ملختزلة واملساعدين املعنيني بتجهيز النصوص املستقلني أجنع من حيث توظيف معدِّي احملاضر القضائية بالكتابة ا

التكاليف من االستعانة جبهات خارجية لتوفري اخلدمات املعنية يف إطار اخلدمات التعاقدية. ويقابل معظُم املوارد 
احملاضر القضائية بالكتابة املطلوبة احلاجَة إىل استمرار استكمال القدرة احلالية املتوفرة املتمثِّلة يف أفرقة إعداد

يوم.٤٠٠املختزلة بغية استدامة اخلدمات املعنية من أجل اإلجراءات االبتدائية ملدة مقدارها 

يوم (احلالة ٤٠٠بـ٢٠١٨وفيما خيص قسم اخلدمات اللغوية ُحدِّد عدد أيام جلسات احملكمة يف عام -٥٧٧
يوماً). ٨٠وماً، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية: ي١٦٠يوماً، واحلالة يف أوغندا: ١٦٠ديفوار: يف كوت

من ومثة عدد كاف من الرتامجة املوظفني يف قسم اخلدمات اللغوية لسد االحتياجات لفعاليٍة ونصِف الفعالية 
الفرنسية دعمهم بأربعة ترامجة مستقلني إضافيني للغة اإلنكليزية/اللغةلزميعين أنه سيالفعاليات املتزامنة فقط، ما 

(اثنني لكل من هاتني اللغتني)، سيتعنيَّ توظيفهم بغية التكفل بالنهوض على حنو كامل بأود مجيع جلسات 
أسبوعًا وفقًا هلذه ١٦أسبوعًا وترمجان مستقل واحد ملدة ٣٢احملكمة. وسُيوظَّف ثالثة ترامجة مستقلني ملدة 

هم فعًال، أي إذا ُعقدت اجللسات املعنية فعًال. كما إن االفرتاضات، لكنهم لن يُوظَّفوا إال إذا احتيج إلي
االعتمادات يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات سُتستخدم لسد تكاليف خدمات تستلزم توظيف 

ترامجة مستقلني للغة العربية واللغة اجلورجية واللغة اإلسبانية، على اخلصوص.

ألف يورو٧٦١,٧١٣الموارد غير المتصلة بالعاملين

ألف يورو ٠٧٢,٤١إن الزيادة الصافية املطلوبة يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني تبلغ -٥٧٨
استثمارات يف تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر ‘١’املئة) ويتصل معظمها مبا يلي: يف٨,٥(

سيؤيت مزيدًا من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة للمحكمة املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، ما 
صيانة األثاث والعتاد يف سياق عملية استبانة وجوه ‘٢’آالف يورو)؛ ٠٠٥,٠١برمتها (زيادة صافية مقدارها 

العمل التآزري، حيث نُقلت بعض األنشطة إىل قسم خدمات تدبر املعلومات، وزيادة نامجة عن ارتفاع يف عدد 
التكاليف املتصلة بدعم ‘٣’ألف يورو)؛ ٦٨٢,٤ستعملي الرتاخيص ويف التكاليف املتكبَّدة يف إطار العقود (م

ين عليهم ( الدعم املقدَّم إىل مكتب احملامي العمومي للمجين ‘٤’ألف يورو)؛ ٣٥٧,٠حمامي الدفاع وحمامي ا
ألف يورو). ومثة زيادة ٣٨,٥(ثًال قانونياً للمجين عليهمعليهم فيما يتعلق بالدعاوى اليت ُعنيِّ فيها هذا املكتب مم



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 156

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
تطبيق ما يقضي به املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب أخرى طفيفة يف قسم االحتجاز نامجة عن 156

آالف يورو).٧,١سعار (هذه األالتفاق بشأن ا

ألف يورو فإن ٠٩٠,٠٢يبلغ ٢٠١٨اجلديدة يف عام واألنشطة ولئن كان جممل تكاليف االستثمارات -٥٧٩
يف املئة، إذ حققت ختفيضات ووفورات مقدارها ٥٠الشعبة تدبرت أمرها لتقليص وقع الزيادة بنسبة تناهز 

ألف يورو. ومن التخفيضات املعنية استثمارات غري متكرِّرة يف إطار قسم خدمات تدبر املعلومات ٠١٧,٦١
ألف يورو)، ووفورات حتققت يف ٥٩٩,٥(٢٠١٨فيما خيصها لعام وال ُتطلب موارد ٢٠١٧أجريت يف عام 

قسم خدمات تدبر املعلومات متصلة بتكاليف االتصاالت املتنقلة واالتصاالت الساتلية واالتصاالت عرب اإلنرتنت 
ألف يورو)؛ وختفيضات أخرى يف شىت وحدات الشعبة، منها ختفيضات يف تكاليف السفر وختفيضات ٢٩٤,٥(

يف اخلدمات التعاقدية وختفيضات يف تكاليف التدريب وختفيضات يف تكاليف اخلرباء االستشاريني يف تكال
ألف يورو).١٢٣,٦(

حملة عن املوارد غري املتصلة بالعاملني يف قسم اخلدمات القضائية
(بآالف اليوروات)٢٠١٨عاملالزيادات 

٠٠٥١بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات (قسم خدمات تدبر املعلومات)االستثمارات املرتبطة باالسرتاتيجية اخلاصة 
٦٨٢,٤صيانة العتاد (قسم خدمات تدبر املعلومات)

٣٥٧,٠املساعدة القانونية (قسم دعم احملامني)
٣٨,٥مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم

٧,١)االحتجاز (قسم االحتجازما برتتب على االتفاق بشأن أسعار استئجار زنازين 
موع الفرعي ٠٩٠,٠٢ا

(بآالف اليوروات)٢٠١٨عاملالتخفيضات والوفورات 
٥٩٩,٥(قسم خدمات تدبر املعلومات)٢٠١٧رة اليت ُأجريت يف عام االستثمارات غري املتكرِّ 

٢٩٤,٥تكاليف االتصاالت (قسم خدمات تدبر املعلومات)
١٢٣,٦يني)اخلرباء االستشار وبند التدريببند و السفربندسائر التخفيضات (يف بنود منها 

موع الفرعي ٠١٧,٦١ا
٢٠١٨٠٧٢,٤١صافي الزيادة المقترحة في ميزانية شعبة الخدمات القضائية لعام 

اخلدمات القضائية خيص استثمارات إن القسط األعظم من املوارد غري املتصلة بالعاملني املطلوبة يف شعبة -٥٨٠
املقدار اإلمجايل اسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات. ويبلغ

ا سَ ألف يورو يراد أن تُ ٦٧٠,٠آالف يورو، منها زهاء ٠٠٥,٠١الالزم هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره  د 
ألف ٨٠,٠مكتب املّدعي العام، ختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ وتكاليف تنفيذ حلول يف

ين عليهم؛  يورو تلزم من أجل حتقيق حتسينات يف السريورة القضائية، مبا يف ذلك تدبر املعلومات املتصلة با
من اهلجمات السيربانية وصون ألف يورو تلزم لتحقيق حتسينات يف أمن املعلومات، مبا يف ذلك الوقاية ٢٥٥,٠و

أمن االتصاالت.
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ألف يورو٣٩٧,٧السفر

املئة). يف٤,١ألف يورو (١٦,٨ينطوي مبلغ املوارد املطلوبة لسد تكاليف السفر على اخنفاض مقداره -٥٨١
عليهم، على وتنطوي املبالغ املقرتحة يف ميزانية السفر جلميع أقسام الشعبة، عدا مكتب احملامي العمومي للمجين 

آالف يورو) ٤,١من املوارد (أقلَّ اخنفاض. فعلى سبيل املثال حيتاج قسم تدبر األعمال القضائية إىل مقدارٍ 
للنهوض بأود الروابط الفيديوية. ويعزى ذلك إىل أن املكاتب امليدانية غدت أكثر اتسامًا بالطابع االشتغايل، ما 

يتيح ختفيضات يف نفقات السفر.

آالف يورو لكي ينهض ٤,٦مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم موارد إضافية مقدارها وُتطلب يف -٥٨٢
بأود املهام املنوطة به يف إطار واليته خالل إجراءات جرب األضرار، مثل مجع األدلة، والتشاور مع موكِّليه، 

ين عليهم أمام احملكمة)  ) Ongwen(أُْنغوينيف قضية والتحضري لتقدمي األدلة يف احملاكمة (مثول الشهود وا
).Blé Goudé(واْبليه غوديه)Gbagbo(اْغبَـْغبو وقضية 

ويظل يلزم ختصيص موارد لسد تكاليف السفر يف شعبة اخلدمات القضائية من أجل املهمات املقرر -٥٨٣
(قسم اخلدمات إجراؤها لتوفري اخلدمات القضائية ذات الصلة. ومن هذه اخلدمات الرتمجة الشفوية بلغات معيَّنة 

ين عليهم وجرب أضرارهم)، والنهوض بأود  ين عليهم يف اإلجراءات (قسم مشاركة ا اللغوية)، وتيسري مشاركة ا
الروابط الفيديوية (قسم تدبر األعمال القضائية)، وأعمال تقييم أمن املعلومات (قسم خدمات تدبر املعلومات). 

آالف يورو، لكن يظل ُحيتاج إليها ٩,٥م احملامني على اخنفاض مقداره وينطوي مقدار املوارد الالزمة يف قسم دع
) من النظام ٢(٥٥من أجل مهمات تستوجب حضور حمامني خمصوصني يعيَّنون لدعم املشتبه فيهم مبوجب املادة

د من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وُتطلب أيضًا موارد لس٧٤األساسي ودعم الشهود مبوجب القاعدة
أمام احملكمة خالل وآخرينمبباتكاليف السفر يف قسم دعم احملامني للتكفل مبثول األشخاص املدانني يف قضية

اجللسات يف إطار إجراءات االستئناف.

ألف يورو٤٤٠,٤اخلدمات التعاقدية

مقدارها تشهد املوارد املطلوبة لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية يف شعبة اخلدمات القضائية زيادة -٥٨٤
ألف يورو يف قسم ١٥٥,٠يف املئة). وتُعزى هذه الزيادة بكاملها إىل زيادٍة مقدارها ٣٤,٣ألف يورو (١١٢,٤

ألف يورو ُحتقَّق يف قسم اخلدمات اللغوية ٤٢,٦خدمات تدبر املعلومات، ُحّد منها جزئيًا بتخفيضات جمموعها 
ين عليهم وجرب٢٧,٦( ألف يورو).١٥,٠أضرارهم (ألف يورو) ويف قسم مشاركة ا

وتبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية يف قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغًا مقداره -٥٨٥
موع املطلوب لتنفيذ املبادرات االسرتاتيجية لعام ١٥٥,٠ عمًال باسرتاتيجية احملكمة ٢٠١٨ألف يورو. ويبلغ ا

ألف يورو، كما ُيطلب مبلغ مقداره ٢٧٥,٠املعلومات/تدبر املعلومات مبلغًا مقداره اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا
ختص مورِّدين خارجيني من أجل زيادة اخلربة الداخلية ٢٠١٧ألف يورو لسد تكاليف ُمَرحَّلة من عام ٤٥,٠

ميزانية قسم خدمات تدبر وتوفري إعارات فيما بني املكتبات. وهذا يعين أنه ُحتقَّق يف بند اخلدمات التعاقدية يف
ألف يورو، ما يقلِّص أثر املوارد اإلضافية الالزمة بنسبة مقدارها ١٢٠,٠املعلومات وفورات ال يقل مبلغها عن 

املئة.يف٣٧,٥
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إن االستثمارات يف اخلدمات التعاقدية من أجل االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر -158٥٨٦

ألف يورو ملكتب املّدعي العام من ١٠٠,٠ألف يورو، تتوزَّع التوزُّع التايل: ٢٧٥,٠املعلومات، البالغ مقدارها 
ين عليهم وجرب أضرارهم من أجل ألف يورو لقسم مشاركة٦٠,٠أجل إعمال نظام تدبر األدلة احملسَّن؛  ا

ين عليهم يف امليدان؛  ألف يورو لسد ٧٥,٠تصميم تطبيق نقال لتيسري زيادة جناعة مجع البيانات املتعلقة با
تكاليف خدمات تعاقدية من أجل إجراء حتسينات على نطاق احملكمة ختص توحيد السريورات وأمتتتها، مبا يف 

همات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء ضمن إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية ذلك إدماج نظام ختطيط امل
ألف يورو فيخص قسم خدمات تدبر املعلومات ويراد به تنفيذ ٤٠,٠. أما املقدار الباقي البالغ SAPبربجميات 

) الذي Windowsحتسينات على نطاق احملكمة يف جمال أمن املعلومات وحتديث نظام التشغيل "وندوز" (
االسرتاتيجية لالستزادة من املعلومات التفصيلية عن ويرجى الرجوع إىل املرفق التاسع يستعمله مجيع املوظفني. 

)، حيث يرد حتليل مفصَّل لشىت ٢٠٢١-٢٠١٧(للفرتة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات
ا فيما يتعلق بالتكاليف .املشاريع ذات الصلة وتبعا

ألف يورو ٢٧,٦لقد قـُلِّص مقدار املوارد املطلوبة يف قسم اخلدمات اللغوية تقليصًا مقداره -٥٨٧
من قسم )ECOSلتحسِني وصيانِة نظاِم عمل احملكمِة اإللكرتونية (خصَّصاتاملئة) بسبب نقل امليف٤١,٨(

املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات اخلدمات اللغوية إىل قسم خدمات تدبر املعلومات لكي يركَّز فيه مجيع النفقات
لتكليف مرتمجني ٢٠١٨أقصى تركيز ممكن. ويظل باقي املوارد املطلوبة يلزم يف قسم اخلدمات اللغوية يف عام 

خارجيني بتوفري قسط من خدمات الرتمجة التحريرية، إذ ال تتوفر قدرة داخلية على توفري اخلدمات جبميع اللغات، 
يَـْرواْندا ولغة الِلنغاال واللغة السواحلية الكنغولية مثل لغة اآلشويل ولغة األ تيسو ولغة الِديوال واللغة اجلورجية ولغة الِكنـْ

واللغة السواحلية الفصحى.

ين عليهم وجرب أضرارهم اخنفاضاً -٥٨٨ وتشهد املوارد املطلوبة يف بند اخلدمات التعاقدية يف قسم مشاركة ا
ين عليهم (يف ٣١,٩ألف يورو (١٥,٠مقداره  )، الذي أفضى VAMSاملئة) نتيجًة لرتشيد نظام تدبر طلبات ا

إىل حتسينات له وجعله أجنع لدى مستعمليه، وإىل اخنفاض يف االحتياجات إىل اخلرباء االستشاريني وإىل اخلدمات 
بات الكتيِّ لطبع اخلارجي الستمارات الطلبات، و سد تكاليف االتعاقدية. وتظل تلزم يف هذا القسم موارد ل

ين عليهم؛ و  خدمات خارجية متخصِّصة تتعلق ببعض سد تكاليف اإليضاحية، وغريها من املواد اخلاصة با
ين عليهم وجرب أضرارهم (لتحسني برجميات هذا القسم وتكييف  جوانب تطوير قاعدة بيانات قسم مشاركة ا

ة املتطلبات اجلديدة املتأتية عن القرارات اليت تتخذها نظمه اليت ُتستخدم لتخزين الوثائق وتتبعها وجتهيزها، وتلبي
ين عليهم والوسطاء.سد الدوائر)؛ و  متطلبات أخرى يف جمال اخلدمات التعاقدية متصلة بالتفاعل مع ا

ألف يورو) وهو ٥٠,٠وال يطرأ أي تغري على املبلغ املطلوب يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم (-٥٨٩
ا يف اإلجراءات السائرة اليت يَنشط يف إطارها، يظل يلزم من أجل  ولنقل أنشطة هذا املكتب القضائية املضطَلع 

ين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان آمن ميكنهم أن يلتقوا فيه مبحاميهم. ا

ألف يورو٩١,١التدريب

يف املئة). ٢,٠ألف يورو (١,٩تشهد ميزانية التدريب املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية اخنفاضاً مقداره -٥٩٠
يُعترب عنصرًا أساسيًا يسهم يف متكني الشعبة من النهوض ٢٠١٨إن تدريب املوظفني املهيأ له يف امليزانية لعام 

. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه جيب أن تستدمي كل بعبء عملها املزيد، ويسد تكاليف اخلربة اإلضافية الالزمة
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األقسام قدرًا معيَّنًا من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوفِّر خدمات مثلى جلميع أجهزة احملكمة، مبا فيها 
طار لسد تكاليف التدريب يف إخمصَّصاتإىل مكتب املّدعي العام والدوائر. وستحتاج األقسام التالية الذكر 

ا املتكرِّرة: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ( ٥,٥آالف يورو)، وقسم تدبر األعمال القضائية (٣,٩نفقا
وقسم ألف يورو)، ١٦,٨ألف يورو)، وقسم االحتجاز (٥٩,٠آالف يورو)، وقسم خدمات تدبر املعلومات (

ين عليهم وجرب أضرارهم ( ألف يورو). ٠,٦امي العمومي للدفاع (آالف يورو)، ومكتب احمل٥,٣مشاركة ا
وفيما خيص معظم هذه األقسام، ال يطرأ أي تغري على ميزانية التدريب، بينما يشهد مقدار املوارد املطلوبة يف قسم 

ألف يورو ١,٨خدمات تدبر املعلومات ومدير مكتب شعبة اخلدمات القضائية اخنفاضًا طفيفًا مقداره 
ب.ألف يورو، على الرتتي٠,٢و

مرتكِّزة على تلقي املوظفني ٢٠١٨وتظل متطلبات التدريب يف قسم خدمات تدبر املعلومات لعام -٥٩١
م. وتلزم ترقيات التطبيقات األساسية، والبنية التحتية،  م ومهارا التدريب التقين الالزم الستدامة تصديق كفاءا

توفَّر ملوظفي قسم خدمات تدبر املعلومات وأمن املعلومات، الستدامة إمكانية صيانة هذه النظم؛ ولذا جيب أن ي
م لكي يضطلعوا بأنشطتهم دعمًا هلذه النظم. وتظل  م ومهارا التدريب املناسب وشهادات التصديق على كفاءا
تلزم موارد يف قسم االحتجاز لتوفري التدريب اإللزامي لضباط االحتجاز على أمور منها آثار االحتجاز املديد على 

ين ظروفوعية هؤالء الضباط بشىت الثقافات فيما خيص احملتَجزين وت االحتجاز. وتلزم موارد يف قسم مشاركة ا
قاعدة بياناته على استعمال األدوات الربجمية لزيادِة جناعِة باملعنينيعليهم والشهود لتدريب املوظفني العاملني 

ين عليهم والوسطاء يف  جتميِع واستخراِج البيانات وإصداِر اإلحصائيات ولتدريب املوظفني الذين يتعاملون مع ا
بيئات فائقة احلساسية. 

ألف يورو٣٧٨,٤اخلرباء االستشاريون

يف بند اخلرباء االستشاريني يف ميزانية شعبة اخلدمات القضائية اخنفاضًا مقداره خصَّصاتتشهد امل-٥٩٢
يف امليزانية املقرتحة ناتج عن متطلبات يف مكتب خصَّصاتيف املئة). إن معظم هذه امل٣,٣ألف يورو (١٢,٩

مقرتحة مقدارها ألف يورو، ينطوي على زيادة ٣٣٧,٥احملامي العمومي للمجين عليهم تبلغ مبلغًا مقداره 
ألف يورو يف قسم ٤٦,٨. وقد اسُتبني إمكان حتقيق وفورات وختفيضات مقدارها ٢٠١٨ألف يورو لعام ٣٣,٩

ين عليهم وجرب أضرارهم (٤١,٨اخلدمات اللغوية ( آالف يورو). وال تغريُّ يف ٥,٠ألف يورو) وقسم مشاركة ا
آالف يورو) وملكتب احملامي العمومي للدفاع ٥,٠القضائية (مقدار املوارد املطلوبة ملكتب مدير شعبة اخلدمات

آالف يورو).٦,٠ألف يورو) ولقسم االحتجاز (٢٠,٠(

ويُعزى معظم الزيادة املقرتحة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم إىل تعيينه ممثًال قانونيًا يف -٥٩٣
وجيدر التنويه يف هذا الصدد إىل أن مكتب احملامي . كاتـَْنغاويف قضية لوبـَْنغاإجراءات جرب األضرار يف قضية 

ين عليهم خالل إجراءات جرب األضرار يف قضية٢٠١٦العمومي للمجين عليهم ُعنيِّ يف عام  . كاتـَْنغالتمثيل ا
أشهر ويهيأ للموارد املخصَّصة لسد تكاليف خبري استشاري ملدة ستة٢٠١٧وقد ُهيئ بالفعل يف ميزانية عام 

للسنة بكاملها. هذا وقد اختذ مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم بالفعل ٢٠١٨ميزانية عام لذلك يف 
خطوات للسهر على زيادة النجاعة وتقليص التكاليف باستعانته بنفس اخلبري االستشاري العامل يف امليدان فيما 

كاتـَْنغا.ويف قضية لوبـَْنغاخيص إجراءات جرب األضرار يف قضية 
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آالف يورو ٤,٩إىل ٢٠١٧ألف يورو لعام ٤٦,٨املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية من ويُقلَّص -160٥٩٤

. وُيطلب باقي املوارد املعنية لسد تكاليف خبري استشاري يف نظم املصطلحات. وسيعمل هذا اخلبري ٢٠١٨لعام 
مِّنت يف النظام بعد ) على السمات اجلديدة اليت ضُ TSTUملدة أسبوع مع وحدة دعم الرتمجة واملصطلحات (

) سهرًا على سالمة MultiTrans 2017) إىل املنصة اجلديدة (MultiTrans PRISMترقيته من الصيغة احلالية (
عمل هذا التطبيق احلاسويب.

ين عليهم وجرب أضرارهم ميزانيته اخلاصة باخلربة االستشارية بنسبة -٥٩٥ املئة يف٥٠ويُقلِّص قسم مشاركة ا
يورو)، ويلزم باقي املوارد املطلوبة لالستعانة خبربة ختصصية خارجية لتناول املصاعب القائمة على آالف ٥,٠(

ين عليهم يف اإلجراءات وال سّيما إجراءات جرب األضرار السائرة أمام احملكمة ( عمليات مجع صعيد مشاركة ا
ين عليهم، وتقنيات تصنيف األذى، باخلاصةاملعلومات والبيانات إخل).ا

ألف يورو٧٢٣,٠٣حمامو الدفاع

ألف ١٩٤,٨ينطوي املبلغ املقرتح يف إطار ميزانية املساعدة القانونية حملامي الدفاع على زيادة مقدارها -٥٩٦
يف املئة). وتأيت هذه امليزانية املقرتحة نتيجًة لتطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة على ٥,٥يورو (

. وجيدر التنويه إىل أنه، عمًال ٢٠١٨ت الصلة فيما خيص عام أساس األنشطة القضائية القائمة واالفرتاضات ذا
كبرياً اخنفاضاً ألف يورو. ويؤيت ذلك ١٤١,٥بتوصيات جلنة امليزانية واملالية ُخفِّضت ميزانية حمامي الدفاع مبقدار 

ر مبلغ امليزانية ا٢٠١٦إىل املقادير املعتمدة لعام بالقياسألف يورو ٩٩٣,٢مقداره  ٢٠١٨ملقرتحة لعام . وقد ُقدِّ
على أساس األنشطة القضائية املتوقَّعة، ومتوسط كلفة الفريق الواحد من أفرقة الدفاع، واخلربة املكتسبة حىت تارخيه 

وقضية كاتنغاوقضية لوبـَْنغا. وُتطلب امليزانية املقرتحة حملامي الدفاع لتمويل أفرقة الدفاع يف قضية ٢٠١٧من عام 
، والدفاع عن مببا وآخرين، ولتمويل الدفاع عن مخسة أشخاص مدانني يف قضية بْنداوقضية غوينأُنْ وقضية اْنتاغْندا

الرئيسية إىل أن احملكمة تظل تسلِّف مببا. وينبغي التنويه فيما خيص قضية غوديهاغبَـْغبو واْبليهاملتهَمْني يف قضية 
جان بيري مببا ملساعدة القانونية وذلك على الرغم من أن املبالغ الالزمة لدفع تكاليف الدفاع عنه من موارد ميزانية ا

ال يُعترب معوزاً. غومبو 

نهم رئيس قلم احملكمة واحملامني املخصوصني، الذين عيَّ نيضايف لسد تكاليف احملامني املناوبإمبلغ وُيطلب-٥٩٧
والئحة اإلثبات،جرائية وقواعد والقواعد اإل،يف النظام األساسيدَّدةعلى الرتتيب، وفق الشروط احملودوائرها،
احملكمة.

ين عليهم ألف يورو١٦٥,٠١حمامو ا

ين عليهم على زيادة مقدارها -٥٩٨ ألف يورو ١٦٢,٢ينطوي مبلغ ميزانية املساعدة القانونية املقرتح حملامي ا
، اليت انطوى مبلغها على اخنفاض مقداره ٢٠١٧يف املئة) بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام ١٦,٢(

ين عليهم ٢٠١٧ية عام . وجيدر التنويه إىل أن ميزان٢٠١٦ألف يورو بالقياس إىل عام ٧١٨,٢ املقرتحة حملامي ا
ألف يورو بالقياس إىل املبلغ الذي اقرتح آنذاك، وذلك عمًال بتوصيات ٢٠٠,٠صت تقليصًا آخر مقداره لِّ قًـ و 

جلنة امليزانية واملالية. وتلزم الزيادة املطلوبة لسد تكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية وتكاليف املمثلني القانونيني
ين عليهم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات أمام احملكمة البالغ ٥٠٠٨للمجين عليهم، لتمثيل أكثر من  من ا

جمنيًا عليهم يف قضية ٢٢٩٥، وأُْنغوينجمين عليهم يف قضية ٦٠٥٢. ويشمل هذا العدد ٩٨٥١٢عددهم 
ين عليهم املشاركني يف اإلجراءات يف مببا . كما إن املمثلني املهديوقضية كاتنغاوقضية غالوبـَنْ قضية ، ومجيع ا
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ين عليهم يف هارونوقضية البشريوقضية بنداالقانونيني اخلارجيني ميثِّلون جمنيًا عليهم يف قضية  ، إضافة إىل ا
الالزمة على احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف دارفور بالسودان؛ بيد أنه مل توضع تقديرات للموارد 

ذه القضايا واحلاالت. ا فيما يتعلق  وجه التحديد لسد تكاليف األنشطة املضطَلع 

ألف يورو٢٨٩,٧٦النفقات التشغيلية العامة

ينطوي مبلغ امليزانية املطلوب يف شعبة اخلدمات القضائية لسد النفقات التشغيلية العامة على زيادة -٥٩٩
يف املئة). وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد النفقات التشغيلية العامة على ٥,٦ألف يورو (٣٣٦,١مقدارها 

آالف يورو ٧,١زيادة طفيفة مقدارها ألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات وعلى٣٤٦,١زيادة مقدارها 
املبالغ املطلوبة يف إطار بند النفقات يفألف يورو ١٧,١اخنفاض مقداره يف قسم االحتجاز. ويضاف إىل ذلك 

ألف يورو) وقسم دعم احملامني ١٣,١التشغيلية العامة يف قسمني من أقسام الشعبة مها مكتب مدير الشعبة (
ص مكتب مدير الشعبة، ال ُيطَلب يف امليزانية املقرتحة أي مبلغ لسد النفقات آالف يورو). وفيما خي٤,٠(

املئة.يف١٠٠له يف هذا البند تقلَّص بنسبة خصَّصاتالتشغيلية العامة، أي أن امل

ألف يورو ميثِّل ٢٤٨,٦٤ألف يورو مبلغًا مقداره ٢٨٩,٧٦ويشمل املقدار اإلمجايل املطلوب البالغ -٦٠٠
ألف يورو ميثِّل املوارد الالزمة يف قسم ٠٢٧,١٢مة يف قسم خدمات تدبر املعلومات، ومبلغًا مقداره املوارد الالز 

ألف يورو فهو مطلوب ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ١٤,٠االحتجاز. أما املقدار الباقي البالغ 
آالف يورو).٣,٠ألف يورو) وقسم دعم احملامني (١١,٠(

املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة يف قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغًا مقداره وتبلغ امليزانية -٦٠١
ألف يورو. إن القسط األعظم من املوارد غري املتصلة ٣٤٦,١ألف يورو ينطوي على زيادة مقدارها ٢٤٨,٦٤

ا إجيار املعدات بالعاملني يف قسم خدمات تدبر املعلومات خمصص لسد النفقات التشغيلية العامة، مبا فيه
وصيانتها، وتكاليف االتصاالت. وجيدر التنويه إىل أن مقدار املوارد اإلضافية الالزمة فعًال يف هذا القسم لعام 

ألف يورو احملقَّقة يف بند إجيار املعدات ٢٥٣,٤ألف يورو؛ بيد أن الوفورات البالغ مقدارها ٥٩٩,٤يبلغ ٢٠١٨
ما جيعل مقدار الزيادة ،تكاليف االتصاالت تتيح احلد من أثر املتطلبات اإلضافيةوالتخفيضات احملقَّقة يف بند 

ألف يورو.٣٤٦,١يقتصر على 

وكما سبقت اإلشارة إليه يتكوَّن مبلغ امليزانية املخصصة لسد النفقات التشغيلية العامة من ثالثة عناصر: -٦٠٢
صيانة املعدات ‘٣’ألف يورو)؛ ١٢٦,٦دات (إجيار املع‘٢’ألف يورو)؛ ١٥٩,٢١تكاليف االتصاالت (‘١’
ألف يورو)، لتقدمي الدعم يف املقر ويف املكاتب امليدانية.٩٦٢,٨٢(

ألف يورو الالزم لسد تكاليف االتصاالت مبلغًا مقداره ١٥٩,٢١ويتضمن املقدار البالغ -٦٠٣
ية والتوصيلية االحتياطية هلواتف آالف يورو يلزم لسد املتطلبات يف املقر، ما يشمل التوصيليَة الرئيس٦٠٥,٧

املكاتب، واإلنرتنت، واستئجار اخلط العامل باأللياف البصرية، واالتصاالت بالوسائل املتنقلة. وخيص املقدار 
راة ٥٥٣,٤الباقي البالغ  ألف يورو تكاليف التسيري فيما يتعلق بتوصيلية اإلنرتنت واالتصاالت املصونة األمن ا

ة يف سبعة مكاتب ميدانية ويف مكتب االتصال القائم يف نيويورك.بالوسائل املتنقل

ألف يورو على اخنفاض مقداره ١٢٦,٦وفيما خيص استئجار املعدات، ينطوي املقدار املطلوب البالغ -٦٠٤
ألف يورو. ويعزى هذا االخنفاض إىل إغالق املكتب امليداين الذي كان قائمًا يف نريويب. ويلزم باقي ٢٢,٤
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القائمني يف بْنغي وكمباال.

لسد تكاليف تطبيقات الربجميات خصَّصاتإن الزيادة فيما يتعلق بصيانة املعدات تعزى إىل زيادة يف امل-٦٠٥
ختص احملكمة مجعاء][اليتقسم خدمات تدبر املعلومات يف ميزانية تكنولوجيا املعلوماتيتعهدهااحلاسوبية اليت 

. وفيما سبق كان مكتب املّدعي العام وأقسام أخرى من أقسام قلم احملكمة يتشاطران هذه املركَّزة يف هذا القسم
ا شأن التكاليف املرتتبة على الربجميات احلاسوبية اإلضافية  من أجل ٢٠١٧اليت اشُرتيت يف عام التكاليف، شأ

احلالة يف جورجيا واحلالة يف أوغندا. فاملوارد الالزمة لسد تكاليف صيانة املعدات متثِّل تكاليف سنوية متكرِّرة 
تتحدَّد مبا يقع على عاتق احملكمة من التزامات تعاقدية عن االستعمال السنوي جلميع الربجميات والعتاد 

ه النفقات السنوية تكاليف ثابتة ملدة ُحتَدَّد يف العقود ذات الصلة (تراوح عادة بني ثالث احلاسوبيني. ومتثل هذ
سنوات ومخس)، وتتألف إما من نسبة مئوية من سعر الشراء األصلي أو من رسم اشرتاك سنوي. وتشمل الصيانة 

ا فيما خيص مجيع النظم اليت يستخدمها موظف و احملكمة يف املقر ويف املكاتب مجيع العتاد والربجميات املرخَّص 
امليدانية لكي يقوموا بأعماهلم اليومية. ومن ذلك النظُم وبنيُة تكنولوجيا املعلومات الداعمة هلا، مثل وسائل حفظ 

البيانات، وقواعد البيانات، والشبكة.

حتجاز تعزى آالف يورو) لقسم اال٧,١لسد النفقات التشغيلية العامة (خصَّصاتوتُقرتح زيادة يف امل-٦٠٦
إىل التكاليف املرتتبة على تطبيق مقتضيات املؤشر السنوي ألسعار إجيار زنازين االحتجاز مبوجب االتفاق بشأن 

األسعار. أما مقدار النفقات املتكرِّرة فيما خيص قسم االحتجاز فال يطرأ عليه أي تغري.هذه 

ألف يورو، فال ١١,٠عمومي للمجين عليهم ويبلغ املقدار املطلوب يف إطار هذا البند ملكتب احملامي ال-٦٠٧
تغري فيه. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار حمالَّ ميكن فيها للمجين عليهم أن يلتقوا مبحاميهم على حنو 

آمن ويصون العالقة املتميِّزة بني احملامني وموكِّليهم.

آالف يورو. ويلزم املقدار ٤,٠اخنفاضًا مقداره وجتسِّد امليزانية املطلوبة يف هذا البند لقسم دعم احملامني-٦٠٨
يف جلسات مببا وآخرينآالف يورو لسد النفقات املتصلة مبثول أشخاص مدانني يف قضية ٣,٠الباقي البالغ 

.٢٠١٨النظر يف دعاوى االستئناف املتوقَّع أن جيري يف عام 

ألف يورو٢٦٦,٤اللوازم واملواد

شعبة اخلدمات القضائية يف بند اللوازم واملواد على زيادة طفيفة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف -٦٠٩
يف املئة). إن القسط األعظم من املوارد املطلوبة يف ميزانية الشعبة يف بند اللوازم واملواد ١,٥آالف يورو (٤,٠

ألف ٢٢٦,٠املخصص له يتمثَّل يف ما حيتاجه قسم خدمات تدبر املعلومات يف إطار هذا البند، إذ يبلغ املقدار
ألف يورو ختص قسم تدبر األعمال ٢٢,٧األخرى من املوارد يف إطار هذا البند فمنها خصَّصاتيورو. أما امل
ألف ٢,٠آالف يورو ختص قسم اخلدمات اللغوية، و٨,٢آالف يورو ختص قسم االحتجاز، و٧,٥القضائية، و

ين عليهم وجرب أضرارهم .يورو ختص قسم مشاركة ا

ويشهد مبلغ املوارد املطلوب يف إطار هذا البند يف قسم خدمات تدبر املعلومات زيادة مقدارها -٦١٠
يف املئة) وهو يلزم يف املكتبة للحصول على لوازم أرشفة متخصصة من أجل احلفظ ١,٣آالف يورو (٣,٠

املواد احملفوظة واملواد القدمية الطويل األمد لسد االحتياجات على هذا الصعيد فيما يتعلق باملقتنيات احلديثة أو
وقد تلقت املكتبة مواد قدمية هامة من الدوائر ومكتب املّدعي العام ومكتب رئيس قلم احملكمة هلا قيمة .املتناقَلة



ICC-ASP/16/20

163 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
163163

ا. أما باقي املوارد املطلوبة  تارخيية فيما خيص احملكمة وحماهلَّا، وُتطلب لوازم من أجل تبويب هذه املواد وصو
كاليف املتكرِّرة، مبا فيها التكاليف اليت ترتتب على مواصلة توفري املراجع واملوارد للمكتبة، من قبيل فيخص الت

اوالدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو مطبوعة، اليت الدوريةاالشرتاكات يف املنشورات  يستعني 
كمة فيما جيرونه من حبوث قانونية. ويظل ُحيتاج إىل لوازم من وموظفو قلم احملاملّدعي العام والدوائرُ يوميًا مكتبُ 

أجل اخلدمات واملواد األساسية من قبيل مستلزمات الطبع، واستبدال جذاذات الذاكرة يف العتاد، واللوازم السمعية 
ة البصرية اخلاصة بقاعات احملكمة واملكاتب، وطلب املستعملني النهائيني لوحاِت حواسيَب بأجبديات خاص

بلغات معيَّنة وأقراصاً مشفَّرة وبطارياٍت للحواسيب احملمولة.

ألف يورو لسد تكاليف املواد املرجعية. ١,٠وسُيحتاج يف قسم اخلدمات اللغوية إىل مبلغ إضايف مقداره -٦١١
فمهنيو اللغات، وال سّيما املرتمجون، حيتاجون إىل أحدث القواميس واملراجع (بنسخها املتاحة على اإلنرتنت 

أن مثة حاالت وقضايا بوالقضايا، مع العلم وبنسخها املطبوعة) بلغيت العمل وباللغات الرمسية وبلغات احلاالت
جديدة قد ترتتب عليها تشكيالت لغوية جديدة. وسيحتاج قسم تدبر األعمال القضائية من أجل سد النفقات 

ال إىل نفس املقدار الذي خصِّص لذلك في ألف يورو، بغية النهوض ٢٢,٧، أي ٢٠١٧عام ما خيصيف هذا ا
ا ملدة بأود املتطلبات اإلضافية امل يوم. وال تغري ٤٠٠تأتية عن سري اإلجراءات يف ثالث حماكمات تنعقد جلسا

ين عليهم وجرب أضرارهم. يف املقدار الالزم لسد تكاليف اللوازم واملواد يف قسم االحتجاز ويف قسم مشاركة ا

آالف يورو٠١٠,٠١األثاث والعتاد

د يف شعبة اخلدمات القضائية على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب يف بند األثاث والعتا-٦١٢
يف املئة) وهو يقتصر على مبلغ االستثمارات الالزمة يف قسم خدمات تدبر ٤١,٢ألف يورو (٢٩٤,٥

املعلومات. وال يَقرتح أي قسم آخر من أقسام الشعبة توفري أية موارد يف بند األثاث والعتاد.

آالف يورو يلزم لسد التكاليف املتكرِّرة ٠١٠,٠١عتاد مبلغًا مقداره وتبلغ امليزانية املقرتحة لألثاث وال-٦١٣
راة يف إطار االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. واالستثمارات غري املتكرِّرة ا

مبلغًا مقداره ويبلغ مقدار املوارد الالزمة فيما يتعلق باملصروفات املتكرِّرة املتعلقة باألثاث والعتاد -٦١٤
يناظر مبلغ االستثمار السنوي الذي تستلزمه الدورة ألف يورو ٢٠٠,٠ألف يورو، منها جزء مقداره ٢٨٠,٠

اخلمسية الستبدال ما يوجد من عتاد لدى املستعملني النهائيني وذلك لتقليل ما حييق باحملكمة من خماطر 
التحديثات تعد تتوافق مع الربجميات املستعملة أوالزمن وملختطاهااستعمال حواسيب عمل أو حواسيب حممولة 

ألف يورو يلزم ٤٠,٠رة فهو يتألف من مبلغ مقداره لسد التكاليف املتكرِّ خصَّصاتاألمنية الالزمة. أما باقي امل
ألف يورو يلزم إلضافة مزيد من اخلوادمي دعمًا لتطبيقات ٤٠,٠لتوسيع أحياز ختزين البيانات ومبلغ مقداره 

ا احمل ا. فال بد من تكبُّد هذه املصروفات للنهوض بأود تنامي بيانات احملكمة وقواعد بيانا كمة وقواعد بيانا
املتصلة مباشرة بأنشطتها اليت تؤيت بيانات وتستلزم ختزينها يف شبكات مشرتكة إليداع الوثائق ونظم من قبيل نظام 

.WynyardونظامRingtail) ونظامTRIM(اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق

ألف يورو لسد تكاليف االستثمار غري ٧٣٠,٠ويلزم من امليزانية املقرتحة لألثاث والعتاد مبلغ مقداره -٦١٥
يف إطار االسرتاتيجية ٢٠١٨املتكرِّر يف الربجميات والعتاد احلاسوبيني الالزمني لتنفيذ األولويات االسرتاتيجية لعام 

مات/تدبر املعلومات. ومن ذلك نظام لتدبر األدلة خاص مبكتب املّدعي العام اخلمسية لتكنولوجيا املعلو 
يراد به تقليص الوقت الذي يستلزمه جتهيز األدلة الرقمية وتقليص اجلهد املبذول يف املراجعة ،ألف يورو)٥٧٠,٠(
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ألف ٣٠,٠غًا مقداره ألف يورو لسد تكاليف تراخيص الربجميات، ومبل٤٠٠,٠سيستلزم مبلغًا مقداره ،القانونية164

ألف يورو الحتياز أدوات البحث اجلنائي العلمي، وذلك بالبناء ١٤٠,٠يورو لشراء العتاد الداعم، ومبلغاً مقداره 
على استثمارات السنوات السابقة مع استمرار إدخال حتسينات على السريورات اخلاصة بإدخال األدلة الرقمية 

ين عليهم تستلزم واستعمال البيانات املتأتية من امل صادر املتاحة للعموم. ويضاف إىل ذلك أن أمتتة مجع طلبات ا
ألف يورو لسد مصروفات العتاد املتكبَّدة لشراء حواسيب لوحية بغية متكني املوظفني العاملني يف امليدان ٢٠,٠

ألف يورو لشراء عتاد ١٤٠,٠من القيام جبمع الطلبات من أماكن نائية يف امليدان. ويلزم املقدار الباقي البالغ 
ذات الصلة ليشمل املكاتب امليدانية، التصحيحية وبرجميات من أجل توسيع نطاق تدبر ضعف احلال واحللول 

وحتسني ضوابط تبنيُّ هوية مستعملي العتاد وتدبر النفاذ إىل مضمونه، وإعمال وسائل حمسَّنة لضمان أمن البيانات 
) وأدوات ٢٠١٧ع نطاق منصة االستخبار عن التهديدات (اليت أُعملت يف عام املخّزنة ختزينًا سحابياً، وتوسي

تصنيف املعلومات من الناحية األمنية، اليت يستعملها مكتب املّدعي العام حالياً، ليشمل سائر وحدات احملكمة. 
اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا االسرتاتيجية لالستزادة من املعلومات التفصيلية عن الرجوع إىل املرفق التاسع ويرجى

ا ٢٠٢١-٢٠١٧(للفرتة املعلومات/تدبر املعلومات )، حيث يرد حتليل مفصَّل لشىت املشاريع ذات الصلة وتبعا
فيما يتعلق بالتكاليف.
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٣٣٠٠البرنامج:٣٦الجدول

:٣٣٠٠البرنامج
القضائيةشعبة الخدمات 

اليوروات)(بآالف ٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
١١املوظفون من الفئة الفنية ٩٥٠,٤١٤٠,٨١,٢١٢ ٠٩١,٢

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٢٨,٢١٥١,٦٣,١٥ ٠٧٩,٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٥ا ١٥-٩٩٤,٨ ٩٩٤,٨١٦ ٨٧٨,٦٢٩٢,٤١,٧١٧ ١٧١,٠

٨٣٧,١٣٢٦,٩١املساعدة املؤقتة العامة ١٦٤,٠١ ٦٨٩,٧١١١,١٦,٦١ ٨٠٠,٨
١اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة  ٠٤٠,١٦٩,٢١ ١٠٩,٣٨٠٠,٢٢٦,٧٣,٣٨٢٦,٩
١٥,٠--١٢,٧٩,١٢١,٨١٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١ا ٨٨٩,٩٤٠٥,٢٢ ٢٩٥,١٢ ٥٠٤,٩١٣٧,٨٥,٥٢ ٦٤٢,٧
٣٩٧,٧)٤,١()١٦,٨(٣٥٧,٣٣٨,٦٣٩٥,٩٤١٤,٥السفر

----٠,٢-٠,٢الضيافة

٥٠٧,٨٥٣,٢٥٦١,٠٣٢٨,٠١١٢,٤٣٤,٣٤٤٠,٤اخلدمات التعاقدية
٩١,١)٢,٠()١,٩(٨٦,٣٩٣,٠-٨٦,٣التدريب

٣٧٨,٤)٣,٣()١٢,٩(٢٦٣,٨٨٩,٣٣٥٣,١٣٩١,٣اخلرباء االستشاريون
٤حمامو الدفاع ٤-٩٥٠,٠ ٩٥٠,٠٣ ٥٢٨,٢١٩٤,٨٥,٥٣ ٧٢٣,٠

ين عليهمحمامو  ١ا ١-٣٤٤,٧ ٣٤٤,٧١ ٠٠٢,٨١٦٢,٢١٦,٢١ ١٦٥,٠
٥النفقات التشغيلية العامة ٣٢٦,٥٩٧,٤٥ ٤٢٣,٩٥ ٩٥٣,٦٣٣٦,١٥,٦٦ ٢٨٩,٧

٥٢٤,٤٢٦٢,٤٤,٠١,٥٢٦٦,٤-٥٢٤,٤اللوازم واملواد
١األثاث والعتاد ٤٥٥,٠٣٩٤,٩١ ٨٤٩,٩٧١٥,٥٢٩٤,٥٤١,٢١ ٠١٠,٠

موع الفرعي للتكاليف  غري املتصلة ا
١٤بالعاملني ٨١٦,٠٦٧٣,٤١٥ ٤٨٩,٤١٢ ٦٨٩,٣١ ٠٧٢,٤٨,٥١٣ ٧٦١,٧

٣٢المجموع ٧٠٠,٧١ ٠٧٨,٦٣٣ ٧٧٩,٣٣٢ ٠٧٢,٩١ ٥٠٢,٥٤,٧٣٣ ٥٧٥,٤

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٣٠٠البرنامج:٣٧الجدول

:٣٣٠٠البرنامج
القضائيةشعبة الخدمات 

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٧٢٤٣٣٤٢٥١١٢٢٧٥٧٧١٨٩---٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

)١(---)١(---)١(-----التخصيصاملعادة 
--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

١٧٢٣٣٣٤٢٥١١١٢٧٥٧٧١٨٨---٢٠١٨لعام المقترحة
ا بدوام كامل)وظائف املس اعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١,٠٠٤,٠٠٢,٠٠٤,٠٠١١,٠٠١,٧٠٨,٢٢٩,٩٢٢٠,٩٢-----٢٠١٧املقرة لعام 
٤,٠٠٤,٠٠١٣,٥٠-١,٠٠٢,٥٠٢,٠٠٤,٠٠٩,٥٠-----املستمرة
٥,١١١,٠٠٦,١١٦,١١----------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٠٠٢,٥٠٢,٠٠٤,٠٠٩,٥٠٥,١١٥,٠٠١٠,١١١٩,٦١-----٢٠١٨لعام المقترحة
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الخارجيةالعملياتشعبة :٣٨٠٠البرنامج-166٤

المقدِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف جماالت التعاون والتواصل -٦١٦
اخلارجي ومحاية الشهود وعمليات التحليل والعمليات امليدانية، وجتمع بني هذه الوظائف. وإضافًة إىل مكتب 

ين عليهم والشهود ()، تضم OD-DEOمديرها ( )، وقسم VWSهذه الشعبة ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم ا
)، كما تضم وحدات ميدانية قائمة يف ستة EOSS)، وقسم دعم العمليات اخلارجية (PIOSاإلعالم والتوعية (

بلدان من بلدان احلاالت.

االت لتيسري عمليات احملكمة فيها إن الشعبة مسؤولة عن مكاتب احملكمة امليدانية القائمة يف بلدان احل-٦١٧
والعمل مبثابة قاعدة تنطلق منها هذه العمليات. وجيري حبسب احلالة البتُّ يف ما إذا كان جيب أن تقام وحدة 
ميدانية وحتديُد قدِّ كل مكتب ميداين وتشكيله. ولـّما كانت تؤحذ باالعتبار يف ذلك ظروُف احلالة املعنية على 

راة فيها قد بلغتها، فإن املوارد اليت يستلزمها وجه التحديد واملرحل ُة اليت تكون األنشطة التحقيقية أو القضائية ا
األمر عرضة للتقلب. كما إن الشعبة تؤدي دورًا مركزيًا يف التكفل يف مقر احملكمة بفعاليِة وجناعِة تناوِل املسائِل 

لع الشعبة بدور حاسم بعملها مبثابة مركز جلميع جوانب اإلمدادية واإلدارية املتعلقة باملكاتب امليدانية. وتضط
ختطيط املهمات امليدانية، وتدعم تنفيذ إجراءات تدبر األزمات.

ين عليهم والشهود برتتيبات أمنية ويوفِّر تدابري وقائية ويقدِّم -٦١٨ وضمن شعبة العمليات اخلارجية يقوم قسم ا
ين عليهم الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من مشورة اجتماعية نفسية وأشكاًال أخرى من املسا عدة للشهود وا

ا الشهود املعنيون. كما تتوىل الشعبة، بالتنسيق الوثيق مع  األشخاص املعرَّضني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل 
اجلمهور سائر أجهزة احملكمة، املسؤولية عن التواصل اخلارجي، وال سيما تزويد اجلمهور العام وجمموعات 

املستهَدفة يف هذا الصدد مبعلومات دقيقة وآتية يف حينها بشأن مبادئ احملكمة وأهدافها وأنشطتها. وتسهر 
ا، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة يف القضايا املعروضة  الشعبة، من خالل أنشطة التوعية اليت تضطلع 

الصلة.على احملكمة باملستجدات يف اإلجراءات القضائية ذات

وتؤدي الشعبة أيضًا املهمة اإلضافية املتمثِّلة يف االضطالع مبسؤوليات قلم احملكمة مبوجب النظام -٦١٩
األساسي فيما يتعلق بتعاون الدول والتعاضد القضائي، من قبيل تنفيذ الطلبات الصادرة عن الدوائر وإقامة 

الصادرِة أوامُر بالقبض عليهم وتقدميَهم إىل احملكمة. الصالت االشتغالية مع الدول فيما خيص توقيَف األشخاِص 
وتقدِّم الشعبة معلومات وحتاليل، بشأن ما تشهده البلدان من تطورات أمنية واجتماعية سياسية ذات صلة بعمل 

وإىل األطراف واملشاركني يف اإلجراءات. ويتيح ذلك للمحكمة االضطالع ة احملكمةاحملكمة، إىل مجيع أجهز 
ا وأصوهلا.بأنشطته ا فيما يتعلق بسالمة موظفيها وصون ممتلكا ا األساسية بنجاح، بغية الوفاء بالتزاما

بيئة العمل

سيكون للمحكمة وحدات ميدانية يف ستة بلدان من بلدان احلاالت (مجهورية أفريقيا ٢٠١٨يف عام -٦٢٠
ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ومايل، وأوغندا) أي يف عدد من هذه البلدان الوسطى، وكوت

يا املقرَّر أن يتم يف النصف وذلك بسبب إغالق املكتب امليداين يف كين٢٠١٧هو أقلُّ بواحٍد مما كان عليه يف عام 
. وبعد تقييم واٍف للتكاليف والضرورات االشتغالية ذات الصلة قـُرِّر أن ال يُفتتح مكتب ٢٠١٧الثاين من عام 

ديفوار، وأن يواصل بدالً من افتتاحه دعُم األنشطة يف هذه املنطقة انطالقاً من املكتب امليداين تابع يف غرب كوت
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. أما افتتاح مكتب تابع يف غولو يف مشال أوغندا ٢٠١٧ذي سُينقل إىل حمالَّ آَمَن خالل عام القائم يف أبيجان، ال
٢٠١٧. ويُتوقَّع أن يغدو املكتب امليداين القائم يف جورجيا عامًال يف عام ٢٠١٨فمن املقرَّر أن جيري يف عام 

إبرام مذكرة تفاهم بني احملكمة ثِّل وميلكن سيعاد النظر يف قدِّه وتشكيله حبسب املستجدات يف هذه احلالة. 
راً خطوة هامة على طريق إقامة وحدة ميدانية للمحكمة يف هذا البلد.والسلطات اجلورجية مؤخَّ 

، شاملًة عدداً كبرياً من الشهود املتوقَّع أن ميثُلوا ٢٠١٨إن احملاكمات الثالث املتزامنة اليت ستجري يف عام -٦٢١
ن بعٍد بواسطة الروابط الفيديوية، جتعل بيئة عمل شعبة العمليات اخلارجية أكثَر أمام احملكمة إما حضوريًا أو ع

تطلُّباً. وستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املدَّعي العام تستلزم دعمًا من شعبة العمليات 
ألنشطة املتصلة جبرب األضرار اخلارجية، بينما سيعتمد على املساعدة اليت تقدِّمها الشعبة يف امليدان وعلى دعمها ل

أطراٌف آخرون، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، أكثر من اعتمادهم عليهما يف أي وقت مضى. 
وسيستهل الصندوق االستئماين للمجين عليهم أيضاً، باإلضافة إىل مشاريعه املستمرة اليت تنفَّذ يف إطار مهمته 

ديفوار. كما إن ا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، برنامج مساعدة يف كوتاملتمثلة يف تقدمي املساعدة يف أوغند
أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم ستقوم، يف إطار بنيتها اجلديدة، بنشر املزيد من العاملني يف بلدان 

ذه املكاتب. وكذلك احلاالت حيث سيعملون انطالقاً من املكاتب امليدانية معتمدين على اخلدمات اليت تقدمها ه
عاماً صعباً من منظور العمليات اخلارجية نظراً إىل عدد القضايا املعروضة على احملكمة ودرجة ٢٠١٨سيكون عام 

تعقيدها وإىل بلدان احلاالت اليت تعمل فيها. وميثِّل استمرار تقلب الوضع األمين العام يف كثري من املناطق اليت 
.٢٠١٨تعنيَّ أخذه باحلسبان بصورة كاملة عند ختطيط املوارد لعام تعمل فيها احملكمة عامًال آخر

تؤدي دوراً هامًا يف التصدي للتحديات اخلارجية الفريدة من نوعها اليت شعبة العمليات اخلارجية وستظل -٦٢٢
ج جمدَّد ومكثَّف فيما خيص العالقات اخلارجية للمحكمة  تواجهها احملكمة، ما جيعل من الضروري اتّباع 
دد ما حتظى به احملكمة من دعم سياسي ومايل، وبالتايل جيب  وجهودها يف جمال اإلعالم. فهذه التحديات 

يف جمال املبذولة لتعزيز اجلهود ميكن أن تفيد اإلعالم املتاحة فيما خيصاخليارات واألدوات إن التصدي هلا. 
ل مسائل معيَّنة هلا أثر سليب على مصداقية احملكمة. العمل لتذلياملبذولة يف هود اجلالعالقات اخلارجية وغريها من 

جًا واقعيًا فيما خيص الغايات والوسائل.  وجيب على احملكمة، إزاء كل هذه التحديات اليت تواجهها، أن تّتبع 
ا يف جمال التواصل. وعليه  فحىت إذا توفرت للمحكمة املوارد الكافية فلن يكون بوسعها وحدها أن تفي باحتياجا
يئة الفرص لتدخل أطراف  ج متكامل تتمثَّل يف زيادة أثر األنشطة ذات األولوية و فإن الغاية املنشودة من اتّباع 

أخرى دعماً للمحكمة.

مجهورية أفريقيا الوسطى
راة يف عام -٦٢٣ فيما خيص احلالتني املستمرتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى تعزيز ٢٠١٨ستستلزم األنشطة ا

الدعم الذي يقدمه املكتب امليداين القائم يف بـَْنغي. ويُتوقع يف سياق احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى أن 
) مرحلة االستئناف النهائي يف عام مببا وآخرينقضية و مبباتبلغ اإلجراءات يف دعويني قضائيتني (يف قضية 

. وسيواصل مكتب املّدعي العام إجراء حتقيقني أوالمها، الذي سيشهد إجراءات مستمرة جلرب األضرار يف ٢٠١٨
، ما سيفضي إىل زيادة فيما يضطلع ٢٠١٨ناشطني فيما خيص احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى طيلة عام 

ين عليهم والشهود من أنشطة محايتهم ألنه يُرتقب أن حييل مكتب املّدعي العام ملفات عدد كبري من به قسم  ا
راة خارج العاصمة يف  األشخاص طلبًا حلمايتهم. وستفضي عمليات التحقيق إىل زيادة كبرية يف عدد املهمات ا

بيئة بالغة التقلب، ما سيظل يستلزم دعماً من املكتب امليداين.
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ومرور أربع سنوات من الرتتيبات الشاقة بسبب تدهور ٢٠١٣وإثر إغالق املكتب امليداين السابق يف عام -168٦٢٤

اية املطاف يف عام صِّ وُ الوضع األمين يف بـَْنغي، تُـ  إىل حل أنسب ملسألة احملاّل. وستتيح احملالُّ ٢٠١٧ل يف 
ظروف ميكن حتمُّلها. يف هاملوظفني من العمل فيناجلديدة للمكتب أن يقدم مقدارًا مقبوًال من اخلدمات وميكِّ 

ويظل الوضع األمين يف مجهورية أفريقيا الوسطى متسمًا بعدم االستقرار. ويعين هذا الوضع، معطوفًا على قصور 
البنية التحتية، أنه سيلزم اختاذ تدابري ذات شأن حلماية املوظفني (مبن فيهم املوفدين يف بعثات) واملمتلكات يف 

يدان.امل

ين عليهم واجلماعات املتضررة إىل أن زهاء -٦٢٥ شخص يشاركون ٣٠٠٥ويشار فيما يتعلق بالتواصل مع ا
اليت بلغت مرحلة جرب األضرار. وميكن توقُّع أن ُجترى مهمات ميدانية مكثَّفة خالل مببايف اإلجراءات يف قضية 

ا أن تستلزم خدمات من قلم احملكمة، مبا فيها دعم من املوظفني العاملني يف امليدان املعنيني  هذه املرحلة من شأ
ين عليهم وجرب أضرارهم. كما إن إجراء أنشطة توعوية مكثَّفة أ مر حاسم إلرساء العمل امليداين على مبشاركة ا

ين عليهم املمكن أن منحهاالدائرةتقرِّر أساس متني من أجل تنفيذ تعويضات جرب األضرار، عندما  . إن عدد ا
يطلبوا املشاركة يف اإلجراءات املتصلة بالقضايا اليت تشتمل عليها احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى يُتوقع أن 

) واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى سيؤدي املكتب امليداين، Bemba(مببا. ويف قضية ٣٠٠٢ن يزيد ع
ين عليهم وجرب أضرارهم وقسم اإلعالم والتوعية، دورًا رياديًا يف دعم وتكثيف  باالرتباط مع قسم مشاركة ا

راة يف مجهورية أفريقيا اجلهود املبذولة يف نطاق األنشطة التوعوية واألنشطة املتصلة مب ين عليهم ا شاركة ا
الوسطى. 

كوت ديفوار
، بينما ٢٠١٨) طيلة عام Blé Goudé(واْبليه غوديه)Gbagbo(اْغبَـْغبو ستسري اإلجراءات يف قضية -٦٢٦

لدعم يواصل مكتب املّدعي العام حتقيقه النشط يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار. ويلزم حضور ميداين يف أبيجان 
ين عليهم والشهود أن يقدِّما الدعم ملزيد من عمليات إدالء  هذه األنشطة. ويتعنيَّ على املكتب امليداين وقسم ا

م يف احملكمة، مع العلم بأن بعض الشهادات سيُ  ا عن بعد بواسطة روابط فيديوية. وسيزداد الشهود بإفادا دىل 
، ما سيستتبع أنشطة مستفيضة ٢٠١٧بالقياس إىل نظريه يف عام عدد املهمات املشمولة بدعم املكتب امليداين

ديفوار. وسيستهل الصندوق االستئماين للمجين عليهم برنامج مساعدة جديداً يف كوت ديفوار يف يف غرب كوت
حدة يف  عملية األمم املتبعثة ، ما سيستلزم دعماً إمدادياً من املكتب امليداين. ومن املهم التنويه إىل أن ٢٠١٨عام 

ديفوار قد انسحبت، ما يستلزم من املكتب امليداين استبانة مصادر إضافية للدعم واملساعدة يف امليدان.كوت

، بينما طلب أكثر من اْغبَـْغبو واْبليه غوديهجمين عليه يف اإلجراءات يف قضية ٧٠٠ويشارك أكثر من -٦٢٧
احلالة الثانية يف كوت ديفوار. ويُتوقع أن يطلب جمين عليه املشاركة يف اإلجراءات املتصلة بالتحقيق يف٠٠٠٤

ين عليهم. فيلزم برنامج توعوي استباقي، يصممه املكتب امليداين وقسم اإلعالم  املشاركة فيها املزيد من ا
والتوعوية، للتواصل الصحيح واآليت يف حينه مع اجلماعات املتضررة يف مجيع أحناء البلد بشأن اإلجراءات السائرة. 

).Simone Gbagboذا ومل يُنفَّذ األمر بالقبض على سيمون اْغبَـْغبو (ه

مجهورية الكونغو الدميقراطية
) مرحلة جرب األضرار. وسُتنفذ تعويضات Katanga(كاتـَْنغا) وقضية Lubanga(لوبـَْنغابلغت قضية -٦٢٨

. ويُقدَّر ٢٠١٨يف عام لوبـَْنغايف قضية كاتـَْنغا ويُتوقع أن ُيستهل تنفيذها يف قضية ٢٠١٨جرب األضرار طيلة عام 
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ين عليهم املؤهَّ  جمين عليه ٣٠٠جمين عليه يف قضية لوبـَْنغا و٤٠٠لني لنيل تعويضات جرب األضرار بزهاء عدد ا
. وسُتجري املكاتب امليدانية، باالرتباط مع قسم اإلعالم والتوعوية والصندوق االستئماين للمجين كاتـَْنغايف قضية 

يتني. ويف األثناء ستستمر إجراءات عليهم، أنشطة توعوية مكثَّفة يف سياق إجراءات جرب األضرار يف كلتا القض
) طيلة السنة. ولـّما يزل يُنتظر تنفيذ األمر بالقبض على Ntaganda(اْنتاَغْندااحملاكمة يف قضية 

). وسيواصل الصندوق االستئماين للمجين عليهم تنفيذ براجمه Sylvestre Mudacumura(موداكوموراسلفسرت
ونغو الدميقراطية. ولدعم هذه األنشطة، يلزم احلضور امليداين يف العاصمة  اخلاصة باملساعدة يف شرق مجهورية الك

كنشاسا ويف بونيا يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية.

ين عليهم -٦٢٩ وسيظل املكتب امليداين يقدم الدعم للمهمات، وُجيري األنشطة التوعوية، ويساند قسم ا
ين عليهم  أمام احملكمة وتدبر نظام التحرك االستجايب األويل ومحاية الشهود. والشهود لتسهيل عمليات مثول ا

على املكتب وبالنظر إىل أن هذه األنشطة سُتجرى يف سياق وضع أمين متقلب وبيئة رديئة البنية التحتية فسيتعنيَّ 
املنطقة ويسافرون امليداين أن خيصِّص موارد كافية للتكفل بسالمة وأمن مجيع املوظفني الذين يعملون يف هذه 

ضمنها.

جورجيا
عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها يف احلالة يف جورجيا، ٢٠١٨سيواصل مكتب املدَّعي العام يف عام -٦٣٠

ولن يكون ملكتب املّدعي العام إال عدد حمدود من املوظفني القائم مقر . مدعومًا الدعَم الالزَم من قلم احملكمة
مبا يف ذلك املقدار الالزم مما األنشطة،هلذهالقدر الالزم من الدعم. ولتقدمي٢٠١٨عملهم يف جورجيا يف عام 

ين عليهم والشهود من خدمات احلماية والدعم، ستتعنيَّ  ميداينمكتبعلى قلم احملكمة إقامةيقدمه قسم ا
والسلطاتالوطنيةالسلطاتإىلوالفورياملباشرالوصولسيتيحاحملدودامليدايناحلضورفهذا. اْتبيليسييفصغري
اعلىاحملكمةتعتمداليتاحمللية، اتعاو اتنفيذيفومساعد واحلال أن إقامة مكتب ميداين . البلدهذايفعمليا

ا أن تكون أكرب بكثري بدون حضور  يف جورجيا ستتيح للمحكمة تقليص تكاليف السفر من املقر اليت من شأ
ين عليهم والشهود العاملني يف كما إندائم يف هذا البلد. إقامة املكتب امليداين ستيسِّر عمل موظفي قسم ا

امليدان الذين سيواصلون تطوير نظام التحرك االستجايب األويل وتقدمي الدعم يف إطاره، والتحرك يف حاالت 
أن يطلب عدد كبري . ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقع٢٠١٨الطوارئ، وسائر تدابري الدعم اليت قد تلزم خالل عام 

ين عليهم املشاركة يف اإلجراءات، مع ما يقرتن بذلك من تبعات على صعيد التكاليف. من ا

مايل
التحقيقات اليت جيريها يف مايل. ويُتوقع أن يستدمي قلم ٢٠١٨سيواصل مكتب املّدعي العام خالل عام -٦٣١

امليداين القائم يف باماكو بأود حضور حمدود ملكتب احملكمة مقدار الدعم الذي يقدِّمه حاليًا وأن ينهض املكتب 
ين عليهم والشهود تنمية قدرته على محاية الشهود لكي يتمكن من  املّدعي العام يف هذا البلد. وسيواصل قسم ا
ين عليهم. وسوف يظل يُركَّز يف العمليات على إعمال اإلجالء  تلبية االحتياجات على صعيد محاية الشهود وا

، وغري ذلك من تدابري احلماية. ويبقى الوضع األمين يف مايل منظومات التحرك االستجايب األويلتعَجل، و املس
ال اإلنساين. وعليه فإن الواقع القائم يف  خطرياً، إذ ُتَشّن هجمات متكرِّرة على َحَفظة السالم والعاملني يف ا

ات احملكمة. وسيظل قلم احملكمة ينهض مبسؤولياته فيما امليدان يثري أيضًا مصاعب أمنية كبرية تُواَجه يف عملي
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إن استمرار اهلجمات العنيفة اليت تشنها اجلماعات اإلرهابية على املوظفني الدوليني يتعلق حبماية الشهود يف مايل. 170

ا وأصوهل ا.العاملني يف مايل جيعل من الواجب إعمال ترتيبات أمنية مناسبة من أجل موظفي احملكمة وممتلكا

أوغندا
. ٢٠١٨) طيلة عامDominic Ongwenستتواصل حماكمة دومينيك أُْنغوين (يف احلالة يف أوغندا-٦٣٢

وكذلك سيستمر طيلة السنة تنفيذ الربنامج اخلاص باملساعدة الذي ينفذه الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف 
ذه احلالة. ٢٠١٨عام هذا البلد. وسيظل يلزم احلضور امليداين يف كمباال وغولو طيلة  لدعم األنشطة املتصلة 

لكن يُتوقع أن يُقلَّص احلضور امليداين ملكتب املّدعي العام فيما يتصل باحلالة يف أوغندا، ما خيفِّض مقدار الدعم 
الالزم تقدميه للمكتب امليداين من أجل عمليات مكتب املّدعي العام.

ين عليهم والشهود بأود مثول عدد كبري من الشهود وسينهض املكتب امليداين القائم يف كمباال -٦٣٣ وقسم ا
)، مبا يف ذلك املثول عن بعد من أوغندا بواسطة الروابط الفيديوية. Ongwen(أُْنغوينأمام احملكمة يف قضية 

ثمارات فاإلدالء بالشهادات عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية ميثِّل خياراً ميكن األخذ به أكثر فأكثر بفضل االست
من أجل زيادة سرعة توصيل اإلنرتنت يف املكتب امليداين القائم يف كمباال. ويشارك ٢٠١٧اليت ُأجريت يف عام 

شخص قد تضرروا باجلرائم ٠٠٠٥١جمين عليه مع العلم بأن أكثر من ٠٠٠٤يف اإلجراءات املعنية أكثر من 
فاجلماعات املتضررة منتشرة يف أماكن شىت عديدة يف مشال أوغندا غالبًا ما تقع بعيدًا عن املدن. وتعتزم . املعنية

راة يف املنطقة على حنو أجنع بالقياس إىل  احملكمة افتتاح مكتب تابع صغري يف غولو لدعم األنشطة واملهمات ا
ين عليهم و التكاليف اجلماعات املتضررة. ولئن كان املكتب امليداين يُِعدُّ ، والتواصل على حنو أكثر فعالية با

أدوات مبتكرة، من قبيل منصة تبادل الرسائل النصية، لتقدمي معلومات بشأن اإلجراءات فيظل يلزم تقدمي الدعم 
للمهمات.

). Vincent Otti) وِفْنِسْنت أويت (Joseph Konyولـّما ينفَّذ األمران بالقبض على جوزيف ُكوين (-٦٣٤

٢٠١٨ولويات االستراتيجية لعام األ

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي الرفيع جلميع العمليات -٦٣٥
تطويرعلى ٢٠١٨ز الشعبة يف عام هها االسرتاتيجي. وهلذه الغاية سُرتكِّ اخلارجية لقلم احملكمة ويف توجي

ا. القدرات السريورات وتعزيز  االت الرئيسية ذات األولوية التايل بيا يف أربعِة ا

ا االشتغالية عمل املكاتب امليدانية بكل قدر
، ٢٠١٧مل ُتْشَغل إال يف النصف األول من عام اخلمسة رؤساء املكاتب امليدانية وظائفمثة ثالث من -٦٣٦

الرئيسية القائمة يف امليدان. وعليه فإن عام بينما تستمر حاليًا سريورة توظيف من سيشغلون كثريًا من الوظائف 
وفق البنية اجلديدة ٍض من املوظفنيرْ مبالٍك مُ امليدانية العمل لمكاتب فيه لي يتسىن ذسيكون العام األول ال٢٠١٨

فرصة لكي تطبِّق املمارسات الفضلى وتواصل وضع طرائق عمل فعالة من هلذه املكاتب ، وسيهيئ ذلك للوظائف
الدعم للجهات اليت تتعامل معها فيما يتعلق على سبيل املثال بعمليات التحقيق الناشط اليت جيريها أجل توفري 

مكتب املّدعي العام. ولتيسري اإلدالء بالشهادات عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية، سيتعنيَّ على املكاتب 
. إن اإلجراءات القضائية التطبيقة باملعايري الواجب امليدانية أن تكرِّس الوقت واملوارد للسهر على وفاء اخلدمة املؤّدا

السائرة، وال سّيما يف القضايا اليت بلغت املرحلة االبتدائية ومرحلة جرب األضرار، تستلزم من املكاتب امليدانية 
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حامسة القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار االضطالع بأنشطة 
ين عليهم وجرب أضرارهم. على صعيد التوعية واالهتمام مبشاركة ا

تعزيُز دعم الشهود ومحايُتهم
بالنظر إىل استمرار األنشطة يف مجيع بلدان احلاالت فإن عدد األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية -٦٣٧

شخصاً طلباً حلمايتهم ٣٣املدَّعي العام يُتوقع أن تشهد السنة املقبلة إحالَة مكتب. و ٢٠١٨سيظل كبرياً يف عام 
منظومة للتحرك االستجايب ٢٠شخصًا طلبًا الشتماهلم بربنامج الدعم وإقامة/استدامة ١٢باإلضافة إىل إحالته 

ر لعمليات إعادة التوطني الدويل من األويل . ٢٠١٨يف عام ١٦إىل ٢٠١٧يف عام ١٠. وقد ازداد العدد املقدَّ
وطني الدويل تدبريًا أجنع من حيث التكاليف من حماولة إبقاء األشخاص املعنيني مشمولني حبماية وتبقى إعادة الت

احملكمة يف البلدان اليت يقيمون فيها. ويبلغ جمموع من سيبقون مشمولني باحلماية اليت توفِّرها احملكمة 
معال). ٤٠٠شاهد و١٠٠شخص (٥٠٠

تدريب املوظفني املناسب وبتمكني املوظفني العاملني يف امليدان، وبالتنظيم اإللكرتوين مللفات القضايا وب-٦٣٨
حتسَّن تدبُّر ملفات القضايا على حنو مكَّن من خروج بعض األشخاص من إطار احلماية اليت تقدمها احملكمة. 

ومن وقد أسهمت التدابري من هذا القبيل يف تسريع تنفيذ تدابري احلد من املخاطر وتعجيل إعادة إدماج الشهود
م وحتقيق استقالهلم املايل. م، ما أتاح هلم استئناف حيا يعيلو

مخسة اتفاقات جديدة من اتفاقات إعادة توطني ٢٠١٧وعام ٢٠١٦إن قلم احملكمة أبرم خالل عام -٦٣٩
م املشمولني احلماية. ومتثِّل هذه النجاحات  الشهود، وجنح يف إعادة توطني عدد من األشخاص وأفراد عائال

ة إلقامة شراكات جديدة ولتعزيز الشراكات القائمة يف جمال محاية الشهود. وميكن أن يتم بتعاون الدول نتيج
الفعال تقليص تكاليف تدبر قضايا األشخاص املشمولني باحلماية، ما خيفِّض مقدار املوارد اليت حيتاج إليها قسم 

ين عليهم والشهود.  ا

احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية والتواصلحتسني أثر اجلهود اليت تبذهلا 
ا يف إطار -٦٤٠ إن دعم الدول واملنظمات الدولية وسائر أصحاب الشأن الضطالع احملكمة باملهام املنوطة 

واليتها، دعمًا متسقًا وبارزًا للعيان، يُعترب أمرًا حامسًا لنجاح احملكمة يف األمد الطويل وكذلك لتيسري ما جتريه من 
يف بلدان احلاالت يف األمد القصري. وستسعى شعبة العمليات اخلارجية إىل تنمية مثل هذا االلتزام عمليات 

السياسي وجتسيده على شكل دعم تقين واشتغايل معزَّز يف جماالت من قبيل العمليات امليدانية وأنظمة العقوبات.  
ة التصوُّرات السلبية و  ا االخنراط يف حوار مبدئي بغية تناول االنتقادات كما جيب على احملكمة أن تعمل بنشاط 

بأمهية حامسة لتشجيع املزيد من الدول على يتسم التواصل مع الدول غري األطراف مث إناليت توجَّه إليها. 
االنضمام إىل نظام روما األساسي أو التصديق عليه. وهلذه الغاية ستواصل شعبة العمليات اخلارجية إعداَد 

متنوعة من أدوات االتصال، مبا يف ذلك املوقع الشبكي للمحكمة وقنوات التواصل االجتماعي، وإعماَل طائفة 
سيشمل ذلك أنشطة االحتفال بالذكرى ٢٠١٨بغية التواصل الفعال مع أصحاب الشأن اخلارجيني. ويف عام 

السنوية العشرين العتماد نظام روما األساسي.
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يتمثَّل يف تعزيز قدرة قلم احملكمة على ٢٠١٨إن أحد األهداف الرئيسية لشعبة العمليات اخلارجية لعام -٦٤١
التتبع الفعال ألصول وممتلكات املتهمني توخياً للدقة يف تقييم اإلعواز وتعويضات جرب األضرار. كما سيشهد عام 

كمة على التحقيق املايل، إقراراً بأن التحقيق املايل وجتميد األصول يُعتربان أمرين ذَوي تعزيز قدرات قلم احمل٢٠١٨
ما يتسمان بأمهية قصوى للتكفل بعمل احملكمة بصورة فعالة وعلى حنو  أولوية فيما خيص التعاون مع الدول. إ

ركزي يف العمل وزيادة التنسيق ضمن قلم ناجع ومها يتوافقان مع اجلهود املبذولة حديثاً للسهر على تعزيز الطابع امل
احملكمة. فقلم احملكمة يؤدي دورًا رئيسيًا يف دعم عمليات احملكمة املتعلقة بتجميد األصول. فهو أوًال ييسر اختاذ 
ا الدوائر من أجل تأمني مبالغ الغرامات واحملجوزات واملدفوعات جربًا لألضرار الذي ميكن أن  التدابري اليت تأذن 

ر به يف مرحلة الحقة. وهو ثانيًا حيقق يف إعواز األشخاص الذين يطالبون باملساعدة القانونية. ويتسم تعاون يؤم
الدول بأمهية حامسة لتنفيذ هاتني املهمتني. إن املساعدة القانونية وجرب األضرار برزا كالمها يف السنوات األخرية 

مة مجعاء يف سهرها على كون مرحلة جرب األضرار جمدية فيما باعتبارمها جمالني حامسني من جماالت اهتمام احملك
ين عليهم، واملضي يف تبسيط ما لنظام املساعدة القانونية من أثر مايل ضمن إطار امليزانية السنوية  خيص مشاركة ا

ية والتحقيقية للمحكمة. ويرمي قلم احملكمة من تركيزه اخلربة يف جمال التعاون القضائي واملعارف التحليلية والتقن
ا على صعيد تتبع األصول  ضمن القسم نفسه إىل املزيد من تعزيز فعالية اسرتاتيجياته وأنشطته املضطَلع 

وحتديدها وجتميدها وحجزها. 

، بفضل تعزيز القدرة على التحقيق املايل، تنفيذ الدول لطلبات التعاون يف ٢٠١٨ويُتوخَّى أن يشهد عام -٦٤٢
زيز تبادل املعلومات وإرساء املمارسات الفضلى، حبيث تتوفر املوارد ألغراض جرب جمال جتميد األصول، وتع

األضرار و/أو مواجهة اإلعواز. أما فيما خيص التعاون الطوعي فسُرتكَّز اجلهود على توسيع جمموعة الدول املهتمة 
بالتعاون.باالخنراط يف التفاوض وعلى زيادة عدد ما توقِّعه احملكمة من االتفاقات املتعلقة

وهلذه الغاية ُتطلب موارد إضافية من املوظفني ومقدار حد أدىن من املوارد الالزمة لسد تكاليف التدريب -٦٤٣
وتكاليف السفر. وستظل الشعبة تتواصل مع األطراف اخلارجيني لالستفادة من الشبكات القائمة اليت تتناول 

ال أثر مايل إجيايب، يتمثل على األخص يف تقليص التحقيقات املالية. وقد ميكن أن يكون لالستثمارات يف  هذا ا
املصروفات من مبالغ املساعدة القانونية املتكبَّدة يف التحقق من إعواز املتهمني الذين يطلبون االستفادة من 
املساعدة القانونية اليت تتحمل احملكمة تكاليفها. كما إن عمليات التحقيق املايل الفعال تساعد القضاة على

حتديد نطاق جرب األضرار وتنفيذ تعويضات جرب األضرار على حنٍو جمٍد. وسيعمل قلم احملكمة حيثما أمكن األمر 
على تكثري جماالت العمل القائم على التآزر مع مكتب املّدعي العام، من قبيل تقاسم املوارد، واملشاركة يف 

املؤمترات، وتنظيم التدريب املشرتك.

الخارجيةالعملياتلشعبةالميزانيةموارد

ألف ٧٦٩,٤٢٤لشعبة العمليات اخلارجية مبلغًا مقداره ٢٠١٨تبلغ امليزانية اإلمجالية املقرتحة لعام -٦٤٤
يف املئة). وُتطلب املوارد اإلضافية املقرتحة لسد ٣,٠ألف يورو (٧١٤,٧، ينطوي على زيادة مقدارها يورو

مليات امليدانية، وتعزيز قدرة قلم احملكمة على التحقيق املايل.تكاليف قدر أكرب من األنشطة املتصلة بالع

ات تبلغ مبلغاً ألف يورو من زياد٧١٤,٧لشعبة العمليات اخلارجية البالغويتألف صايف الزيادة املقرتحة-٦٤٥
ألف يورو يف ١٧٥,٨مبلغًا مقداره لسد تكاليف املوظفني، و خصَّصاتألف يورو يف امل٣٦٢,١مقداره
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لسد سائر تكاليف العاملني (مبا يف ذلك تكاليف املساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة اخلاصة خصَّصاتامل
لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني.خصَّصاتألف يورو يف امل١٧٦,٨ومبلغاً مقداره باالجتماعات)، 

لسد تكاليف خصَّصاتو يف املألف يور ٣٦٢,١يف املئة من الزيادة البالغة ٣٥ويناظر أكثُر من -٦٤٦
) بنقله من شعبة اخلدمات القضائية إىل شعبة العمليات ٤-املوظفني إعادَة ختصيص احملقِّق املايل (من الرتبة ف

ألف يورو لكنه يظل عدمي األثر ١٣١,٨اخلارجية، ما زاد امليزانية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية زيادة مقدارها 
يف امليزانية اإلمجالية لقلم احملكمة.على مبلغ التكاليف

من املوارد يف إطار املساعدة املؤقتة العامة خصَّصاتألف يورو يف امل٨٨,١وتُعزى الزيادة املقرتحة البالغة -٦٤٧
) ُمتوَّل ملدة مثانية أشهر بغية تعزيز قدرة قلم احملكمة على ٣-إىل وظيفة إضافية هي وظيفة حمقِّق مايل (من الرتبة ف

قيق املايل. إن مجيع الزيادات املقرتحة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، اليت خيص مجيعها املكاتب امليدانية، التح
ين عليهم والشهود. كما إن الزيادة البالغة ١٦٠,٠تعوَّض بتخفيضات يقارب مقدارها  ألف يورو ُحتقَّق يف قسم ا

باالجتماعات ختص بصورة حصرية الدعم الالزم لتيسري النهوض ألف يورو يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة ٨٧,٧
.٢٠١٨بأود الزيادة يف عدد الشهود املقرَّر أن ميثُلوا أمام احملكمة يف عام 

ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني تعزى حصريًا إىل ١٧٦,٨مث إن الزيادة املقرتحة البالغة -٦٤٨
يف املكاتب امليدانية، وال سّيما يف املكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية الكونغو االشتغالية اجلديدةلبات طتامل

الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار، بغية النهوض بقدر أكرب من األنشطة املتصلة بعمليات 
مثِّلة يف املساعدة. وتؤخذ يف التحقيق، واحملاكمات، وجرب األضرار، ومهمة الصندوق االستئماين للمجين عليهم املت

احلسبان عند حتديد صايف الزيادة اإلمجالية يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني يف الشعبة وفورات وختفيضات 
ين عليهم والشهود (١٣٦,٠يقارب مقدارها  آالف يورو) وقسم ١١٠,٠ألف يورو، يتحقق معظمها يف قسم ا

ورو).ألف ي٢٦,١اإلعالم والتوعية (

مليون ٠,٨وتتوخى شعبة العمليات اخلارجية حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يقارب مبلغها -٦٤٩
يورو من خالل احلرص واملرونة يف استعمال املوارد، مع االستفادة من البنية اجلديدة اليت مت إعماهلا ضمن قلم 

ين عليهم والشهود يف احملكمة وختصيص املوارد على حنو دقيق بتوزيعها بني ما خيص امل قر وما خيص قسم ا
امليدان. وكذلك مكَّن حتسُني التنسيق مع الدول، والعمُل بالبنية اجلديدة ملالك املوظفني العاملني يف املكاتب 

مواصلة معظم ٢٠١٨امليدانية، قلَم احملكمة من تنفيذ املزيد من األنشطة بنفس املقدار من املوارد. وسيشهد عام 
لمكاسب املتأتية عن العايل لهود املبذولة على الصعيد البنيوي، وتتوخى الشعبة استدامة نفس املستوى هذه اجل

زيادة النجاعة. وترد يف املرفق العاشر معلومات مفصَّلة عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة املتوخى 
.٢٠١٨وعام ٢٠١٧حتقيقها لعام 

ألف يورو٠٩٠,١١٦الموارد من الموظفين

لسد تكاليف املوظفني، مبا فيها "سائر تكاليف العاملني"، خصَّصاتتبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة يف امل-٦٥٠
معدَّل شغورألف يورو ختفيض ٥١١,٤ألف يورو. وعلى اإلمجال يناظر املقدار البالغ ٥٣٧,٩مبلغًا مقداره 
كما فيف املئة يف الربنامج الرئيسي الثالث، وتطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة. ١٠املئة إىل يف١٢الوظائف من 

املئة، يف١٢املعتمدة ملعدل لشغور الوظائف يف قلم احملكمة يبلغ ٢٠١٧سبقت اإلشارة إليه، ُهيئ يف ميزانية عام 
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املئة واستدامة هذه القيمة طيلة عام يف١٠البالغة إىل القيمة املعتادة هلذا املعدل٢٠١٧مع توقع أن يعاد يف عام 174

٢٠١٨.

وفيما خيص الوظائف الثابتة، تشهد امليزانية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية زيادة مقدارها وظيفتان، -٦٥١
- ألف يورو) ٦٠) (٢-هي وظيفة املنسق املعاون املعين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف-منهما واحدة فقط 

ألف يورو))، ١٣١,٨) (٤-ظيفة جديدة فعًال. أما الوظيفة الثانية (وظيفة احملقق املايل (من الرتبة فهي و 
ا تُنقلإلعادة توزيع الوظائف داخلياً بصورة مباشرة ضمن قلم احملكمة نتيجةٌ فهي من قسم دعم احملامني التابع أل

لشعبة اخلدمات القضائية إىل قسم دعم العمليات اخلارجية التابع لشعبة العمليات اخلارجية. فلئن كانت املبالغ 
املناظرة هلذه الوظيفة تظهر مبثابة زيادة يف امليزانية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية فإن عملية النقل عدمية األثر 

لي يف امليزانية اإلمجالية املقرتحة لقلم احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن قسم اإلعالم والتوعية يطلب إعادة املايل الفع
رأ) لتصبح وظيفة املدير الرئيسي -تصنيف وظيفة املساعد املعين باالتصاالت على اإلنرتنت (من الرتبة خ ع

يورو). إن األثر املايل اإلمجايل يف شعبة ألف١٤,٣رر) (-للمنصات اإللكرتونية على اإلنرتنت (من الرتبة خ ع
العمليات اخلارجية املرتتب على الوظائف املعادة التوزيع والوظائف املعادة التصنيف والوظائف اجلديدة يناظر 

ألف يورو املقرتح مبثابة زيادة صافية يف بند الوظائف الثابتة. ٣٦٢,١آالف يورو من املقدار البالغ ٢٠٦,١

ألف يورو، ينقسم ١٧٥,٨ة اإلمجالية املقرتحة يف بند "سائر تكاليف العاملني" مبلغًا مقداره وتبلغ الزياد-٦٥٢
ألف يورو خيص ٨٧,٧خيص موارد املساعدة املؤقتة العامة، ومبلغ مقداره ألف يورو ٨٨,١إىل مبلغ مقداره 

١٦البالغة ٢٠١٧مة اليت أُقرت لعام املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات. ومثة بني موارد املساعدة املؤقتة العا
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل سيستمر ١٣من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ُتطلب مبثابة وظائف جديدة ُمتوَّل ٦,٧و٢٠١٨متويلها يف عام 
٢٠١٨العامة. وعليه فإن جممل املوارد املقرتح متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام يف إطار املساعدة املؤقتة

من ٣,٧من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، ما ينطوي على زيادة صافية مقدارها ١٩,٧يبلغ 
جاً معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. إن ذلك من األمهية مبكان ألنه يب ني أن قلم احملكمة ال يّتبع 

قائمًا على الزيادة التدرجية لتحليل متطلباته من املوارد بل يعيد النظر يف متطلباته األساسية بغية تقييم احتياجاته 
، وتُقرتح بدًال من ٢٠١٧على متويل بعض املوارد اليت أُقرت لعام ٢٠١٨املقبلة. وبناء عليه لن ُيستمر يف عام 

جديدة جتسِّد املتطلبات االشتغالية.ذلك موارد

ألف يورو٦٧٥,٩١٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

على زيادة مقدارهاالثابتةلسد تكاليف الوظائفاملطلوباملبلغينطويسبقت اإلشارة إليه،ماك-٦٥٣
يورو،ألف٤٨٤,٧التكاليف زيادة إمجالية مقدارهاومن الزيادات يف هذه ). املئةيف٢,٥(يوروألف٣٦٢,١

يفاملئةيف١٠إىلاملئةيف١٢الوظائف منمعدَّل شغورعن ختفيض)يوروألف٣٢٦,٣(يتأتى جزء منها 
ويناظر سائرُ . املتحدةلألمماملوحَّدالنظامتطبيقعن)يوروألف١٥٨,٤(ويتأتى باقيها الثالث،الرئيسيالربنامج
شعبة اخلدمات القضائية إىل شعبة العمليات اخلارجية، من) ٤-من الرتبة ف(املايلاحملقِّقاملعنية نقلَ الزيادات

ألف يورو يف ميزانية شعبة العمليات اخلارجية لكنه عدمي األثر على مقدار ١٣١,٨زيادة مقدارها الذي يؤيت
إعادةتتأتى عنيوروألف١٤,٣مقدارهازيادةٌ ذلكإىلفوتضا. التكاليف يف امليزانية اإلمجالية لقلم احملكمة

ا وظيفُة املساعدقسمإجراؤها يفاملقرتحالتصنيف اإلنرتنتعلىاملعين باالتصاالتاإلعالم والتوعية اليت تغدو 
مقدارهاوزيادةٌ ،)رر-عمن الرتبة خ(على اإلنرتنتالرئيسي للمنصاتاملديروظيفةَ ) رأ-عمن الرتبة خ(
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) ٢-ألف يورو تتعلق بالوظيفة اجلديدة املقرتحة للمنسِّق املعاون املعين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف٦٠,٠
مكتب مدير الشعبة.يف

فمجموع الزيادات يف بند تكاليف املوظفني فيما خيص الوظائف الثابتة يف شعبة العمليات اخلارجية يبلغ -٦٥٤
ألف يورو مكَّنت من تعويض جزء من املتطلبات اإلضافية ٣٢٨,٧ألف يورو؛ بيد أن وفورات مقدارها ٦٩٠,٨

ألف يورو متأت ١١٥,٤ٌض مقداره ألف يورو فقط. ومن هذه الوفورات ختفي٣٦٢,١وَجْعل صايف الزيادة يبلغ 
ألف ٢١٣,٣عن إغالق املكتب امليداين الذي كان قائمًا يف نريويب بكينيا إغالقًا كامًال، وختفيٌض إمجايل مقداره 

راة يف  يورو متأت عن تقليص عام يف عدد الشهور اليت سيتعنيِّ خالهلا على املوظفني أن يدعموا العمليات ا
الرتبة وظيفة موظف معين بالشؤون اإلدارية والعمليات (منغالق املكتب امليداين املذكور، تعاد امليدان. ونتيجًة إل

.٢٠١٨. فهي مل تعد الزمة يف عام شهراً ١٢) ملدة ٣-ف

املطلوبة لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف شعبة العمليات اخلارجيةاملواردعنحملة
(بآالف اليوروات)٢٠١٨عاملالزيادات

٣٢٦,٣املئةيف١٠ليعود إىل قيمته البالغةالوظائفمعدَّل شغورتعديل
١٥٨,٤املتحدةلألمماملوحَّدتطبيق النظام

١٣١,٨شعبة اخلدمات القضائيةمن) ٤-من الرتبة ف(املايلاحملققنقل
٦٠,٠)٢-اخلارجية (من الرتبة فاملعاون املعين بالشؤونوظيفة املنسِّق

١٤,٣) رر-عمن الرتبة خ(اإلنرتنتعلىاملنصاتوظيفة مديرتصنيفإعادة
موع ٦٩٠,٨الفرعيا

(بآالف اليوروات)٢٠١٨عاملالتخفيضات
١١٥,٤القائم يف نريويبامليدايناملكتبإغالق

٢١٣,٣التخفيضات يف عدد الشهور اليت يلزم خالهلا عمل املوظفني يف املكاتب امليدانية
موع ٣٢٨,٧الفرعيا
٣٦٢,١(بآالف اليوروات)الثابتة في شعبة العمليات الخارجيةبند الوظائففيالمقترحةالزياداتصافي

ويقرتح أن تضاف إىل مالك العاملني يف شعبة العمليات اخلارجية الوظائف املبيَّنة فيما يلي.-٦٥٥

شهرًا (وظيفة معادة التخصيص). ستكون الوظيفة املطلوبة من ١٢) ملدة ٤-حمقق مايل (من الرتبة ف-٦٥٦
ا وظيفة تُنقل من قسم دعم احملامني يف شعبة اخلدمات القضائية إىل قسم  مالك قسم دعم العمليات اخلارجية. إ

املهام املنوطة بالوظيفة املنقولة يف عام دعم العمليات اخلارجية يف شعبة العمليات اخلارجية. وسيعاد النظر يف 
املتصلة بالتحقيق املايل (بدعم من احملقق املايل األعلى األعمالَ ذو الرتبة سهرًا على أن يقود شاغلها ٢٠١٧

) يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وبالتنسيق الوثيق مع األقسام املعنية يف ٣-اجلديد املقرتحة وظيفته (من الرتبة ف
) من خربة ومراس يف جمال التحقيق، وما من شأن وظيفته أن ٤-م احملكمة). إن ما للمحقق املايل (من الرتبة فقل

جتلبه من صالت دولية/وطنية، سيساعد قلَم احملكمة يف صوغ اسرتاتيجيته التحقيقية وتنفيذه إياها. وسيجري هذا 
االت بشأن احملقق املايل مهمات حتقيقية ويسدي املشورة القانونية وا لتقنية والتحقيقية ويتوىل التوجيه يف هذه ا

عمليات التحقيق املعقَّدة واحلّساسة. وتسهم عمليات التحقيق املايل الفّعال يف التحقق من إعواز املتَهمني الذين 
م بقدر املستطاعالقانونيةيطلبون املساعدة  . وسيمكِّن اليت تدفع تكاليفها احملكمة، ويف متييز أصوهلم وممتلكا

ذلك من فرض الغرامات عند االقتضاء ومن حتديد نطاق تعويضات جرب األضرار وتنفيذها. فاخلربة الرفيعة يف هذا 
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ال تلزم أكثر منها يف أي وقت مضى بالنظر إىل إجراءات جرب األضرار السائرة واملتوقَّعة؛ فمن املهم أمهيًة 176 ا

ال.حامسة أن يعزِّز قلم احملكمة جممل قدراته يف هذا ا

. ستكون الوظيفة أشهر (متطلب جديد)٨) ملدة ٢-منسِّق معاون معين بالشؤون اخلارجية (من الرتبة ف-٦٥٧
اجلديدة من مالك مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية. إن من شأن إضافتها أن جتعل مالك مكتب مدير شعبة 

دمات القضائية، حيث يدعم املنسَق القضائي (من العمليات اخلارجية متوائمًا مع مالك مكتب مدير شعبة اخل
)، ومع مالك مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، حيث يدعم ٢-) منسٌق قضائي معاون (من الرتبة ف٣-الرتبة ف

). فثمة إمجاًال مخسة رؤساء مكاتب ٢-) موظٌف إداري معاون (من الرتبة ف٣-املوظَف اإلداري (من الرتبة ف
قسام يتبعون مباشرة ملدير شعبة العمليات اخلارجية. فوجود الوظيفة اجلديدة مربَّر بعبء ميدانية وثالثة رؤساء أ

العمل الكبري املتأيت عن دعم املدير يف تناول املسائل املعقدة املرتبطة بتسيري شؤون ثالثة أقسام وستة مكاتب 
فالتنسيق الفعال لستة مكاتب موظف يعملون يف املقر ويف املكاتب امليدانية. ٢٠٠ميدانية، تضم أكثر من 

ميدانية واإلشراف عليها يغدوان أكثر تعقيدًا فأكثر. ومثة مخسة مكاتب من املكاتب امليدانية الستة غدت عاملة 
االت اليت تستلزم تنسيقًا وثيقًا يضطلع به مكتب  ا عملت بنشاط يف مجيع ا بصورة كاملة إثر تعيني رؤسائها. إ

ارجية، وفقًا للتوجيهات االسرتاتيجية الصادرة عن مديرها، بغية التكفل باالتساق ضمن مدير شعبة العمليات اخل
الشعبة/القلم. إن مقدار عبء العمل املعين كبري إىل حد جيعل من املتعذر متامًا على منسِّق للشؤون اخلارجية أن 

اليومي ضمن الشعبة إىل كل من يتدبر أمره لوحده. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه سُيعهد مبهمة تنسيق العمل 
املنسِّق املعين بالشؤون اخلارجية ومعاونه، ما يستتبع تقدَمي الدعم االشتغايل إىل املكاتب امليدانية، ومساعدَة املدير 

وحتليَل السياسات من أجله، وإعداَد خمتلف الوثائق، وتدبَر املسائل اإلدارية.

شهراً، وظيفة معادة التصنيف (هي ١٢رر) ملدة -بة خ عمدير رئيسي للمنصات على اإلنرتنت (من الرت-٦٥٨
اسُتحدثت وظيفة املساعد املعين رأ)). -حاليًا وظيفة "املساعد املعين باالتصاالت على اإلنرتنت" (من الرتبة خ ع

إثر إعادة تنظيم قلم احملكمة اليت ُضمت يف ٢٠١٥رأ) يف عام -باالتصاالت على اإلنرتنت (من الرتبة خ ع
وُأكِّدت ٢٠١٥ا وحدة الشؤون العامة إىل قسم اإلعالم والتوعية. وقد ُصنِّفت الوظيفة رمسيًا يف عام سياقه

. بيد أن جمال االتصاالت على اإلنرتنت شهد إبّان إعادة التنظيم تطورات هامة كان هلا ٦-لشاغلها الرتبة خ ع
ًا كبريًا يف مس اية املطاف أثر على الوظيفة وأحدثت تغريُّ ا. وازداد باّطراٍد عبُء العمل واملتطلباُت من يف  ا

املهارات التقنية يف جمال االتصاالت الرقمية، فغدت تستلزم مزيدًا من املوارد للفريق العامل على االتصاالت 
ُدشِّن موقع شبكي جديد له جمموعُة مهام وبنيٌة ومساراُت أعمال ‘١’الرقمية. ومن ذلك على سبيل املثال أنه: 

ية جديدٌة كل اجلدة، تستلزم صيانته واملضي يف تطويره مستوى خمتلفًا من املسؤولية ومهارات إضافية؛ إدار 
ُوضعت اسرتاتيجية خاصة بوسائط التواصل االجتماعي، سيؤثر تنفيذها على دور املوظف الذي يتناول ‘٢’

نتاج حمتوى مّتسق ميكن النفاذ االتصاالت على اإلنرتنت وسيتطلب على اخلصوص إنشاء قنوات على اإلنرتنت وإ
تشكَّلت مشاريع أخرى تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، من قبيل مشروع ‘٣’إليه ويسهل تناوله على املستعمل؛ 

قاعدة بيانات السوابق القضائية، ومشروع دعم شبكة التواصل الداخلي، ومشروع األرشفة.

ألف يورو٠٩٨,٤١املساعدة املؤقتة العامة

تنطوي املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ضمن شعبة العمليات اخلارجية على زيادة مقدارها -٦٥٩
منها تُقرتح من أجل املكاتب سبع وظائف جديدة، ستيف املئة). وُيطلب ما جمموعه ٨,٧ألف يورو (٨٨,١

الزيادة عمليات التحقيق املايل. وتكادامليدانية وواحدة تكون من مالك قسم دعم العمليات اخلارجية من أجل
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تكاليف وظيفة احملقق املايل إطار املساعدة املؤقتة العامة تقتصر على ما يعادل الصافية يف املوارد املطلوبة ضمن 
ألف يورو اليت حتققت يف ١٦٠,٠، ألن الوفورات والتخفيضات البالغ مقدارها زهاء )٣- الرتبة فاجلديد (من
ين  ض معظم الزيادة املناظرة ملوارد املساعدة املؤقتة العامة اجلديدة املطلوبة يف امليدان.عليهم والشهود تعوِّ قسم ا

ويشهد املقدار املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم دعم العمليات اخلارجية زيادة -٦٦٠
أشهر ) املطلوبة ملدة مثانية٣-اجلديد (من الرتبة فتناظر تكاليف وظيفة احملقق املايل ألف يورو٨١,١مقدارها 
.٢٠١٨يف عام 

ستكون الوظيفة املطلوبة من مالك قسم ) ملدة مثانية أشهر (متطلب جديد).٣-حمقق مايل (من الرتبة ف-٦٦١
ا تُنشأ ملساندة احملقق املايل (من الرتبة ف كمة ). ومثة أربع قضايا معروضة على احمل٤-دعم العمليات اخلارجية. إ

بلغت مرحلة جرب األضرار. إن تعزيز قدرة شعبة العمليات اخلارجية يف جمال التحقيق املايل سيساعدها على متييز 
ا القضاة وتنفيذ  أصول وممتلكات األشخاص املدانني لتحديد نطاق تعويضات جرب األضرار اليت حيكم 

مبا يلي: التحقق من إعواز املتهمني الذين يطلبون التعويضات على حنٍو جمٍد. كما إن قلم احملكمة مكلف بالقيام
م  املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة، ما ميثل حقًا من حقوق املتهمني؛ والتحقيق يف أصوهلم وممتلكا

من ألغراض منح تعويضات جرب األضرار للمجين عليهم، إذا أمر القضاة بذلك. فوجود حمقَِّقْني ماليْني اثنني سيض
ين عليهم. وبالنظر إىل حقوق املتهمني فإن من املهم أمهيًة قصوى،  عدم مساس عمليات التحقيق هذه حبقوق ا
موعة بشأن املتهم الذي يطلب  عند االضطالع باملهام املنوطة بقلم احملكمة، أن ال ُتستخدم املعلومات ا

ق املايل يف أصوله وممتلكاته من أجل تنفيذ تعويضات جرب املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة يف التحقي
األضرار. 

ين عليهم والشهود على اخنفاض مقداره -٦٦٢ وينطوي مقدار موارد املساعدة املؤقتة العامة املقرتح يف قسم ا
ا وظائف أُقرت لعام ١٥٩,٧ ٢٠١٧ألف يورو يُعزى إىل عدم مواصلة متويل بعض الوظائف يف هذا القسم. إ

) يف مايل، ووظيفة مساعد ٢-، وهي: وظيفة رئيس فريق معاون (من الرتبة ف٢٠١٨ال يُواصل متويلها لعام و 
رأ)، ووظيفة مساعد رئيسي معين بتنظيم ملفات القضايا (من الرتبة -رئيسي معين بالتخطيط (من الرتبة خ ع

رأ).-عخ

. تظل هذه شهرًا (متطلب مستمر)١٢) (يف احلالة يف جورجيا) ملدة ٣-رئيس فريق (من الرتبة ف-٦٦٣
الوظيفة تلزم من أجل احلالة يف جورجيا لكي يتوىل شاغلها قيادة الفريق املتعدد التخصصات املسؤول عن إنشاء 
ين عليهم والشهود؛ وتدبر برنامج  ين عليهم املندرجني يف إطار مسؤولية قسم ا الربنامج وتدبر ملفات الشهود وا

اية وتنقل الشهود؛ وتدبر حاالت احلماية اجلديدة إثر إحالة األطراف أشخاصًا طلباً احملكمة اخلاص باحلم
حلمايتهم ودعمهم؛ وتدبر عمليات تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال بربنامج احملكمة اخلاص 

إىل كبار املديرين؛ باحلماية وإعداد توصيات بشأن تدابري محاية الشهود؛ وإعداد املعلومات ذات الصلة لتقدميها 
وإعداد الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر. كما سيتوىل رئيس الفريق املعين باحلالة يف جورجيا املسؤولية املباشرة عن 
ين  ا قسم ا إدارة العمليات، وسيتوىل بالتايل مسؤوليات عن القيادة اليومية فيما خيص سري األنشطة اليت يضطلع 

إطار احملاكمات اجلارية يف املقر.عليهم والشهود يف 

الدعم -) (العمليات امليدانية ٢-موظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود (من الرتبة ف-٦٦٤
من أجل استدامة ٢٠١٨. يلزم استمرار متويل هذه الوظيفة يف عام شهرًا (متطلب مستمر)١٢االشتغايل) ملدة 

ين عليهم  اسرتاتيجية التدريب يف القسم وضمان إعداِد وتنسيِق وتدبِري وتنفيِذ برنامِج التدريب اخلاص بقسم ا
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استمراَر متويل هذه الوظيفة أن القسم لن يكون قد جنَّز توظيف الالزمَة ألداء هذا القسم املهامَّ املنوطة به. ويربِّر
. وجيب تعريف املوظفني اجلدد، وال سّيما العاملني يف امليدان، على ٢٠١٧العاملني يف امليدان إال على مدى عام 

حبيث يستفيد ٢٠١٨الضروري متديد فرتة توفري هذه الوظيفة لتشمل عام ومنمعايري العمل ذات الصلة.
املوظفون اجلدد من نفس مستوى التدريب الذي استفاد منه سابقوهم من العاملني يف امليدان والعاملني يف املقر. 

ين عليهم والشهود سيوفِّر املوظف املعاون املعين بالتدريب على مح اية الشهود أيضًا تدريباً ووفقًا لوالية قسم ا
لسائر املشاركني يف إجراءات احملكمة بغية التكفل بتوحيد املمارسات اجليدة وحتسني إحاطة مجيع األطراف املعنية 

ين عليهم وتدبر هذه الشؤون. مث إن املوظف املعاون املعين بالتدريب على محاية الشهود، بشؤون الشهود وا
ونة يف استخدام املوارد يف شىت وحدات قلم احملكمة، سيعمل أيضاً بالتنسيق مع الفريق املر توخي بالنظر إىل ضرورة 

املعين بالتعلم وتنمية القدرات التابع لقسم املوارد البشرية بغية وضع برنامج لتشكيل األفرقة يأيت بالفائدة جلميع 
. فالطلب تربِّره صعوبُة متييز ٢٠١٨ام العاملني يف قلم احملكمة. ويُتوقع أن يستمر تنفيذ هذا الربنامج طيلة ع

جهات خارجية موفِّرة للخدمات بوسعها إعداد تدريب على محاية الشهود مكيَّف مع الظروف اخلاصة باحملكمة، 
ين عليهم والشهود، والوفوراُت يف التكاليف املقدَّر مبلغها بـ ألف ٦٠وضرورُة محاية سّرية العمليات املتعلقة با

نة، تقديرًا استند إىل مقارنة وافية مع تكاليف االستعانة جبهة خارجية لتوفري التدريب املعين يورو يف الس
من املساعدة املؤقتة العامة وظيفة ارجي املختص بالتدريب وتكاليف مقدار متوسط أتعاب اخلبري اخلبني(الفرق

).٢-الرتبة ف

شهراً (متطلب ١٢احلالة يف جورجيا) ملدة ) (يف٢-رئيس فريق معاون (يعمل يف امليدان) (من الرتبة ف-٦٦٥
ا ستظل تلزم طيلة عام ٢٠١٧. لقد أُقرت هذه الوظيفة لستة أشهر فيما خيص عام مستمر) لكي ٢٠١٨. إ

ين عليهم والشهود يف املكتب امليداين ويقدم الدعم لرئيس الفريق يف  يقود شاغلها الفريق امليداين التابع لقسم ا
وإعداد ملفات احلماية إثر التحرك االستجايب األويل؛ منظوماتمسائل املتعلقة باحلماية؛ وإدارة التدبر اليومي لل

إحالة األطراف أشخاصًا طلبًا حلمايتهم ودعمهم؛ وإجراء عمليات تقييم التهديدات واملخاطر احمليقة باألشخاص 
حتديث؛ ومجع و دابري حلماية الشهودمن أجل اشتماهلم بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية؛ والتوصية باختاذ ت

املعلومات املتعلقة بالشهود لتقدميها إىل كبار املديرين وإدراجها يف الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

شهراً ١٢) (يف احلالة يف جورجيا) ملدة ٢-موظف معاون معين بالقضايا يف امليدان (من الرتبة ف-٦٦٦
ا ستظل تلزم طيلة عام ٢٠١٧عام ل. لقد أُقرت هذه الوظيفة ملدة ستة أشهر (متطلب مستمر) لكي ٢٠١٨. إ

يساعد شاغلها رئيس الفريق املعاون يف امليدان ورئيس الفريق يف املقر يف التدبر اليومي لعبء العمل املتصل بتنظيم 
ملعين سُيجري عمليات تقييم ملفات برنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وتنقل الشهود. كما إن املوظف ا

ين عليهم والشهود بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وسيساعد يف تدبر  للتهديدات/املخاطر من أجل اشتمال ا
حاالت احلماية إثر إحالة األطراف أشخاصاً طلباً حلمايتهم ودعمهم، وسيوصي بتدابري حلماية الشهود، وسُيجري 

عليها.دان ويشرفعمليات حلماية الشهود يف املي

الدعم االشتغايل) -) (العمليات امليدانية ٢-موظف معاون معين بإعداد ملفات القضايا (من الرتبة ف-٦٦٧
)" ٢-. إن هذه الوظيفة، اليت كانت تسمى "وظيفة حملِّل معاون (من الرتبة فشهرًا (متطلب مستمر)١٢ملدة 

جعة الوضع األمين يف أوغندا ومايل وجورجيا وغريها من املناطق تظل تلزم لكي يدعم شاغُلها احمللَِّل يف مراقبة ومرا
ين عليهم والشهود؛ وتسجيل املعلومات والبيانات  اليت تعمل فيها احملكمة، واحلوادث األمنية اليت تشمل ا
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ين عليهم والشهود عندما يغ يب احمللِّل؛ االستخبارية اليت يتم مجعها؛ وتوفري الدعم يف جمال التحليل إلدارة قسم ا
ين عليهم والشهود. واإلتيان بقراءة حتليلية للمسائل املتعلقة باملهام املنوطة بقسم ا

على زيادة المكاتب الميدانيةوينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف -٦٦٨
بأود األنشطة امليدانية املزيدة املقدار املضطَلع ألف يورو وهو يناظر مقدار املوارد الالزمة للنهوض ١٦٦,٧مقدارها 

يُعوَّض كل الزيادات املعنية تقريباً ،ا يف عدد من الوحدات امليدانية التابعة لقلم احملكمة. وكما سبقت اإلشارة إليه
ين عليهم والشهود البالغ مقدارها  ألف يورو.١٥٩,٧بالتخفيضات احملقَّقة يف قسم ا

ين عليهم وجرب أضرارهم/قسم اإلعالم والتوعية) (احلالة يف أوغندا) مساعدان يف امل-٦٦٩ يدان (قسم مشاركة ا
. إن الوظيفتني املطلوبتني ستكونان من مالك املكتب التابع شهراً (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -الرتبة خ ع(من

ا يف عام القائم يف غولو بأوغندا. ومها ُتطلبان نظراً إىل زيادة عدد األنشطة وامله من ٢٠١٨مات اليت سُيضطلع 
ين عليهم وجرب  ين عليهم واجلماعات املتضررة، وتقليص تكاليف أسفار موظفي قسم مشاركة ا أجل االتصال با
ا يف غولو انطالقًا من املكتب  أضرارهم/قسم اإلعالم والتوعية الذين يدعمون املهمات واألنشطة املضطلع 

باال. وتتواءم املوارد املطلوبة مع املوارد املكافئة املوفَّرة بالفعل يف املكتب امليداين القائم يف امليداين القائم يف كم
مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار، أي يف احلالتني األخريني اللتني ستجرى 

.٢٠١٨فيهما حماكمات يف عام 

. إن الوظيفة املطلوبة شهرًا (متطلب مستمر)١٢رأ) ملدة -(من الرتبة خ عسائق (يف احلالة يف أوغندا) -٦٧٠
ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف أوغندا. وهي تلزم للنهوض بأود نفس العدد من املهمات املُرتَقب 

).Ongwen(أْنغوينإجراؤها ضمن البلد بالنظر إىل اإلجراءات االبتدائية يف قضية 

. مستمر)شهراً (متطلب١٢) ملدة ٣-ألمن يف امليدان (يف احلالة يف مايل) (من الرتبة فموظف معين با-٦٧١
إن الوظيفة املطلوبة ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف مايل. وُيطلب استمرار متويلها بغية توفري مستوى 

ليت تعمل فيها احملكمة. ونظراً إىل تباين كاف من األمن للموظفني العاملني يف مايل، اليت تُعترب من أخطر البلدان ا
راة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص عام  مقدار األنشطة ا

٢٠١٨.

. إن شهراً (متطلب جديد)١٢رأ) ملدة -مساعد معين باألمن احمللي (يف احلالة يف مايل) (من الرتبة خ ع-٦٧٢
لوبة ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف مايل. وهي ُتطلب لدعم عمل املوظف املعين باألمن الوظيفة املط

) بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني يف مايل. ونظرًا إىل تباين ٣-يف امليدان (من الرتبة ف
راة يف مايل، ُيطلب أن ُتشغل هذه الوظيفة يف إطا . وجيدر ٢٠١٨عام لر املساعدة املؤقتة العامة مقدار األنشطة ا

ا عن وظيفة املوظف املعاون املعين باألمن يف امليدان (من الرتبة ف اليت أُقرت لعام )٢-التنويه إىل أنه ُيستعاض 
تكاليفها.لسددون ختصيص اعتمادات ٢٠١٧

شهراً ١٢رأ) ملدة -تقنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليدان (من الرتبة خ عأربعة-٦٧٣
. تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب امليدانية القائمة يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية (متطلب مستمر)

التكفل بتقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات دون ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار بالنظر إىل احلاجة إىل 
م عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية وهم يف بلدان احلاالت.  انقطاع، وال سّيما فيما يتعلق بإدالء الشهود بإفادا
وستظل هذه الوظائف الزمة حىت يتاح لقسم خدمات تدبر املعلومات الوقت لتصميم حل عملي يف جمال 

ذا تكنولوجيا املعلوم ات من النوع املسّمى "املكتب امليداين يف إضمامة" وإلعمال هذا احلل تدرجيياً. ويشار 
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املفهوم إىل تكليف جهات خارجية بتوفري خدمات الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات مع توفري البنية التحتية 180

لذي كان قائماً يف نريويب مل تعد وظيفة التقين واألمن الالزمني انطالقاً من املقر. ونظراً إىل إغالق املكتب امليداين ا
املختص يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف امليدان مطلوبة له.

ين عليهم وجرب أضرارهم/قسم اإلعالم والتوعية) (يف-٦٧٤ أفريقيا مجهوريةمساعدان يف امليدان (قسم مشاركة ا
. إن الوظيفتني املطلوبتني ستكونان من مالك ديد)شهرًا (متطلب ج١٢رأ) ملدة -الرتبة خ عالوسطى) (من

ا يف عام املكتب امليداين القائم يف مجهورية . ٢٠١٨أفريقيا الوسطى نظراً إىل زيادة عدد األنشطة اليت سيضطلع 
ين عليهم املشاركني يف اإلجراءات يف احلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى  (يف ٣٠٠٥وإذ يقارب عدد ا

مرحلة جرب األضرار)، ويُقدَّر أنه قد يطلب املشاركة يف اإلجراءات املتصلة باحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 
ين عليهم ٣٠٠٢الوسطى زهاء  جمين عليه، فإن املكتب امليداين سيواجه عبء عمل أكرب بكثري لدعم قسم ا

أ يف احلالة الثانية يف داين سيقدم الدعم يف إطار القضيةوالشهود وقسم اإلعالم والتوعية. كما إن هذا املكتب املي
ب يف هذه احلالة وذلك فيما يتعلق بالنهوض بأود العمل التحقيقي املزيد املقدار مجهورية أفريقيا الوسطى والقضية

واملزيد الكثافة؛ كما يُرتقب إجراء مهمات خارج بـَْنغي. 

. شهرًا (متطلب جديد)١٢أفريقيا الوسطى) ملدة (يف مجهوريةرأ)-الرتبة خ عسائق رئيسي (من-٦٧٥
لتمكني هذا أفريقيا الوسطى. وهي ُتطلب الوظيفة املطلوبة ستكون من مالك املكتب امليداين القائم يف مجهوريةإن

.٢٠١٨املكتب امليداين من تقدمي الدعم الكايف للمهام املزيدة العدد املقرر إجراؤها يف عام 

. إن الوظيفتني املطلوبتني شهراً (متطلب جديد)١٢رأ) (يف كوت ديفوار) ملدة - عالرتبة خسائقان (من-٦٧٦
لدعم املهمات واألنشطة امليدانية ستكونان من مالك املكتب امليداين القائم يف كوت ديفوار، ومها ُتطلبان 

لك دعم مثول الشهود أمام املستفيضة املرتقب إجراؤها يف غرب كوت ديفوار فيما يتعلق باحملاكمة اجلارية، مبا يف ذ
احملكمة ودعم التحقيق اجلاري يف القضية الثانية يف احلالة يف كوت ديفوار.

ألف يورو٣١٥,٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على زيادة مقدارها -٦٧٧
) مدرجني ٤-عيف املئة) وهو يناظر مقدار تكاليف مساعدين للشهود (من الرتبة خ٣٨,٤(ألف يورو٨٧,٧

م لكي يضطلعوا بالتيسري والدعم لصاحل  شاهداً يُتوقع أن ميثلوا أمام احملكمة ١٣٢يف قائمة احتياطية تلزم خدما
. ويُتوقع أن يزداد ٤٠٠ها املقرتح ولكي ينهضوا بعبء العمل املتأيت عن أيام انعقاد جلسات احملكمة البالغ عدد

يف عام ١٣٢، حبسب ميزانيته املعتمدة، إىل ٢٠١٧يف عام ٨١الشهود الذين ميثُلون أمام احملكمة من عدد 
لتوفري خدمات هامة متصلة برعاية الشهود الذين ميثُلون حتياطية االويلزم املساعدون املدرجون يف القائمة . ٢٠١٨

واملساعدة املتمثلة يف مرافقتهم خالل مدة مكوثهم (لألغراض الطبية أو أغراض التسوُّق أمام احملكمة يف الهاي؛
م؛ أو اَر)؛ واملساعدة يف األنشطة اليومية الرامية إىل العناية  م (ليَل  غريها من األغراض)؛ ومراقبتهم ومساند

بإعدادهم إذا أجازت الدوائر مثل هذا وتوفري الدعم اإلمدادي هلم خالل قيام الطرف الذي يستدعيهم للشهادة 
إن القائمة االحتياطية تتيح املزيد من املرونة يف استخدام املوارد البشرية، ما يُعترب أكثر توافقًا مع الطابع اإلعداد.

ين عليهم والشهود مع  ا تتيح تكييف قّد فريق قسم ا املتقلب الذي تّتسم به األنشطة املتصلة باحملاكمات. إ
العمل املتغري وختفِّف من احلاجة إىل عاملني إضافيني لتدبر أمر كل ارتفاع طارئ يف النشاط املتصل عبء

باحملاكمات يغدون فائضني عن احلاجة عندما ينخفض مقدار هذا النشاط.
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ألف يورو٦٧٩,٣٨الموارد غير المتصلة بالعاملين

املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام ينطوي مقدار املوارد املقرتحة لسد التكاليف غري -٦٧٨
يف املئة). وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف السفر، ٢,١ألف يورو (١٧٦,٨على زيادة مقدارها ٢٠١٨

وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 
ألف يورو ُختصص لسد ١٧٢,٨لعتاد. ويتمثَّل مسبِّب التكاليف الرئيسي يف زيادة مقرتحة مقدارها األثاث وا

ين عليهم والشهود ويف املكاتب  ا يف قسم ا النفقات التشغيلية العامة املتعلقة رئيسيًا باألنشطة املضطَلع 
ألف ٣٤,٤يورو) ويف بند اللوازم واملواد (ألف٨١,٨يف بند التدريب (خصَّصاتامليدانية. أما الزيادتان يف امل

معظمهما مبتطلبات اشتغالية يف املكاتب امليدانية وتعوَّضان بكاملهما تقريبًا بصايف التخفيضات يف تصل ييورو) ف
لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية خصَّصاتألف يورو) وامل٥٧,٧لسد تكاليف السفر (خصَّصاتامل
ألف يورو).٣٦,٥لسد تكاليف األثاث والعتاد (اتخصَّصألف يورو) وامل١٨,٠(

ألف يورو٣٩٠,٥١السفر

يف املئة). ٤,٠ألف يورو (٥٧,٧يشهد مقدار املوارد املخصصة يف هذا البند اخنفاضًا مقداره -٦٧٩
بعد أفضت إعادة تقييم للمتطلبات االشتغالية للشعبة إىل إعادة توزيع املوارد املخصصة لسد تكاليف السفر وقد

يف خصَّصاتألف يورو يف امل٢٠٩,١إعادة النظر يف احتياجات شىت األقسام. وعليه فإن الزيادة املقرتحة البالغة 
لسفر العاملني يف خصَّصاتاملكاتب امليدانية لسد تكاليف السفر ضمن البلد تُعوَّض بكاملها بتخفيضات يف امل

ين عليهم والشهود من املقر إىل امليدان ي ألف يورو. وذلك نتيجة مباشرة للمكاسب ٢٦٦,٠بلغ مقدارها قسم ا
ين عليهم والشهود وبنية مالك موظفيه إثر إعادة  املتأتية عن زيادة النجاعة اليت حتققت بفضل طرائق عمل قسم ا

ين عليهم والشهود يف امليدان يتولون مزيدًا من املسؤوليات و ؛ فالعاملون تنظيم قلم احملكمة يتمتعون يف قسم ا
ين عليهم والشهود العاملني يف املقر  بالقدرة على تدبر القضايا حملياً، ما يقلِّص احلاجة إىل سفر موظفي قسم ا

إىل امليدان تقليصاً ذا شأن.

أما املوارد اإلضافية املخصصة للمكاتب امليدانية فهي مطلوبة للمكاتب امليدانية القائمة يف مجهورية أفريقيا -٦٨٠
مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف كوت ديفوار لتمكينها من تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين الكايف الوسطى ويف

ملكتب املّدعي العام والصندوق االستئماين للمجين عليهم وغريمها من اجلهات املتعاَمل معها من أجل القيام 
ا املزيدة العدد، وكذلك لالضطالع مبهمات ضمن البلد من أجل م ين عليهم واجلماعات املتضررة. مبهما قابلة ا

ويستلزم الوضع األمين القائم، وال سّيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، تدابري 
إضافية تزيد مقدار تكاليف السفر يف املناطق املعنية. إن معظم املكاتب امليدانية كان يعمل مبالك من املوظفني 

ا جعل تكاليف السفر تبقى متدنية املقدار على حنو مصطنع. ولـّما كانت عمليات التوظيف يف امليدان هزيل، م
قد ُجنِّزت وغدا بوسع املكاتب أن تعمل مبستوى مالئم فسيتغري مقدار املوارد الالزمة للعاملني فيها لكي يضطلعوا 

مبهامهم، مبا فيها ما يلزم من أسفار متصلة باملهمات.

زم يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ويف قسم دعم العمليات اخلارجية نفس املقدار من ويظل يل-٦٨١
ألف يورو لسد تكاليف األسفار الرمسية، ٧٥,٧. فيظل ُيطلب من املوارد ما مقداره ٢٠١٧املوارد الذي أُقّر لعام 

امليدانية على حنو منتظم. إن االئتمار وذلك بصورة رئيسية لتمكني املدير والعاملني يف ديوانه من زيارة املكاتب
أسبوعيًا عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية بني املدير ورؤساء املكاتب امليدانية أتاح ملكتب مدير شعبة العمليات 
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ألف يورو بصورة رئيسية ٥٢,٧يدانية. وفيما يتعلق بقسم دعم العمليات اخلارجية يلزم املقدار املطلوب البالغ امل
لنشر املوظفني املعتاد يف بلدان احلاالت ويف غريها من البلدان، مبا يف ذلك إيفادهم يف مهمات تتصل بعمليات 

همات املتصلة بالتعاون القضائي، وشؤون العالقات جلمع املعلومات احملدَّد األهداف يف إطار احلاالت، وامل
اخلارجية، وعمليات التحقيق املايل. 

وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف السفر لقسم اإلعالم والتوعية على اخنفاض طفيف مقداره -٦٨٢
الدعم الدويل ألف يورو وهو يظل يلزم لسد تكاليف أسفار إىل بلدان احلاالت وأماكن أخرى بغية حشد ٠,٨

ا فيما يتعلق بالتوعية، بغية إعداد وتنسيق االسرتاتيجيات  والنهوض بتوسيع نطاق االهتمام بعمل احملكمة ومهما
ين عليهم واجلماعات املتضررة. اخلاصة بالتواصل مع ا

ألف يورو٢٠٢,٩١اخلدمات التعاقدية

تعاقدية لشعبة العمليات اخلارجية على اخنفاض ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف اخلدمات ال-٦٨٣
يف املئة). وخيص معظم املوارد املطلوبة يف بند اخلدمات التعاقدية املكاتب امليدانية ١,٥ألف يورو (١٨,٠مقداره 

ألف يورو وهي ١٣,٢ألف يورو). وينطوي مقدار املوارد املطلوبة هلذه املكاتب على اخنفاض مقداره ٠١١,٩١(
أجل تدابري أمنية جيب تنفيذها يف املكاتب امليدانية ومحاية عمليات النقل فيما خيص املهمات، مثًال.  تلزم من

يستعان باخلدمات التعاقدية بصورة أساسية من أجل ما ُيضطَلع به يف امليدان من األنشطة التوعوية واألنشطة كما
ا فيما  ين عليهم وجرب أضرارهم. ومن األوجه األخرى لالستعانة باخلدمات التعاقدية االستعانة  املتعلقة مبشاركة ا

بالفعاليات املواد اخلاصةينظمها قلم احملكمة، وإعداد خيص تدبر العمليات/األزمات، وحلقات التدارس اليت
اجلديدة واملعلومات ذات الصلة، وصيانة مركز الزوار اجلديد يف احملكمة.

ا سد التكاليف املتعلقة آالف٥,٢ومثة زيادة مقرتحة مقدارها -٦٨٤ ين عليهم والشهود يراد  يورو يف قسم ا
امية إىل زيادة تعاون الدول يف جمال إعادة توطني الشهود دولياً. وينطوي مبوفِّري اخلدمات املتصلة باألنشطة الر 

آالف يورو، ألن املتطلبات لسد ١٠,٠مقدار املوارد املطلوبة لقسم دعم العمليات اخلارجية على اخنفاض مقداره 
لوازم واملواد يف امليزانية.تكاليف االشرتاكات يف التحاليل التجارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء نُقلت إىل بند ال

ألف يورو١٤٨,٠التدريب

ألف يورو ٨١,٨ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدريب على زيادة مقدارها -٦٨٥
املئة). وُتطلب املوارد املعنية بصورة رئيسية لسد تكاليف التدريب اإللزامي الذي حيتاج إليه موظفو يف١٢٣,٥(

إضافة إىل تكاليف التدريب الرامي إىل تعزيز قدرة قسم دعم العمليات اخلارجية على إجراء املكاتب امليدانية، 
التحقيق املايل. وبالنظر إىل دقة الوضع األمين يف بعض بلدان احلاالت اسُتبينت، إثر تعيني املنسِّق املعين باألمن يف 

دريب اإللزامي يف جمال األمن للموظفني املعنيني ، ضرورة توفري املزيد من الت٢٠١٧امليدان يف كانون الثاين/يناير 
باألمن يف امليدان لتمكينهم من النهوض بأود كل ما قد يطرأ من احتياجات أمنية غري متوقَّعة. ويشمل ذلك 

فرتض أن تدريب السائقني والعاملني يف جمال األمن التدريَب الالزم مبوجب نظام إدارة أمن األمم املتحدة. ويُ 
وارد املطلوبة حتسني جزئي للوضع احلايل، الذي سبَّبه نقص االستثمار املستدمي يف تدريب موظفي يتحقق بامل

املكاتب امليدانية على مدى عدة سنوات. إن سد االحتياجات امللحة إىل تدريب املوظفني العاملني يف املكاتب 
رجة حتمس املوظفني.امليدانية سيأيت باملنفعة للمحكمة من خالل حتسينه املهارات ورفعه من د
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آالف يورو لسد تكاليف النشاط اإلعالمي إبّان ٨,٧وتلزم يف قسم اإلعالم والتوعية زيادة مقدارها -٦٨٦
التدريب التقين املرمي منه إىل تكاليف األزمات بغية حتسني التأهب ملا قد يقع من أزمات تتعلق بأنشطة احملكمة، و 

ج احملكمة فيما يتعلق ب وسائط التواصل االجتماعي، وصيانة البنية التحتية الالزمة إلبقاء املوقع التمكن من تنفيذ 
ين عليهم والشهود بنفس املقدار الذي أُقّر  الشبكي مواكبًا ألحدث التطورات. مث إنه تظل تلزم موارد يف قسم ا

ين عليهم لسد تكاليف أتعاب املدربِّني اخلارجيني الذين يوفِّرون التدريب اخلاص للعام٢٠١٧لعام  لني يف قسم ا
والشهود يف املقر ويف امليدان. إن برنامج التدريب املعين هو برنامج يُنفَّذ على مدى سنوات متعددة وجيب مواصلته 

ين عليهم ٢٠١٨يف عام  يف إطار اخلطة االسرتاتيجية للقسم. ويراد من خطة التدريب املهيَّأة من أجل قسم ا
ون إملامًا أولياً مبفاهيم محاية الشهود، وتقييم املخاطر، وتدبر األخطار، وتنظيم ملفات والشهود جعل املوظفني يلمّ 

ذه املفاهيم. الشهود املشمولني باحلماية، وترسيخ اإلحاطة 

آالف يورو٦٠٤,٠٥النفقات التشغيلية العامة

ألف يورو ١٧٢,٨ينطوي املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة على زيادة مقدارها -٦٨٧
ين عليهم والشهود املئة)يف٣,٢( . وتتأتى هذه الزيادة بصورة رئيسية عن العبء املزيد الذي يضطلع به قسم ا

بسبب أنشطته القضائية املزيدة، وارتفاع عدد الشهود ارتفاعًا مل يسبق له مثيل، والنفقات املتصلة بانتقال املكتبني 
ين امليدانيني القائمني يف أوغندا وكوت ديفوار إىل حماّهلما اجلديدة. واملراد هو استخدام املوارد اليت يطلبها قسم ا

لون أمام احملكمة، وتكاليف تدبر شؤون احلماية وإعادة عليهم والشهود لسد تكاليف دعم الشهود الذين ميثُ 
التحرك االستجايب األويل. إن الزيادة الكبرية يف األنشطة القضائية وعدد الشهود منظوماتالتوطني، مبا يف ذلك 

ضع من تدابري زيادة النجاعة: تعزيز الذين ميثُلون أمام احملكمة ُتستوعب استيعاباً يكاد يكون كامًال من خالل ما وُ 
اية املطاف إىل تقليص التنسيق مع الدول بغية إبرام املزيد من االتفاقات املتعلقة بإعادة التوطني ، ما يفضي يف 

تكاليف تدبر ملفات القضايا؛ وتبسيط تدبر ملفات األشخاص املشمولني باحلماية بغية تنجيز وضع اسرتاتيجيات 
إعادة إدماجهم؛ وإضفاء الطابع املركزي على أعمال التخطيط واملهمات املتعلقة بالشؤون املالية؛ وتدريب املوظفني 

االختصاصات وشامًال جلميع الوحدات.تدريباً متعدد 

وتشهد املوارد املطلوبة يف قسم دعم العمليات اخلارجية لسد النفقات التشغيلية العامة اخنفاضًا مقداره -٦٨٨
ألف يورو. أما باقي مبلغ امليزانية فهو مطلوب لسد تكاليف دعم اخلدمات اليت يقدمها الغري يف جمال ١٣,٠

ا بشأن "املشتبه فيهم الطلقاء" اليت ختص جماالت عمل قسم دعم العمليات املعلومات عن األنشطة املضطل ع 
وهي تلزم رئيسيًا لصيانة اخلارجية على وجه التحديد. وال تغريُّ يف مقدار املوارد املطلوبة يف قسم اإلعالم والتوعية 

حلفظ النسخ USBمعدات للتحرير واإلعداد الفيديويني، ومواد تصوير ضوئي، ووحدات ذاكرة من النوع
اإللكرتونية.

ألف يورو٣٢٤,١اللوازم واملواد

املئة). ويتأتى القسط يف١١,٩ألف يورو (٣٤,٤ينطوي مقدار املوارد املطلوب على زيادة مقدارها -٦٨٩
ألف يورو) كانت فيما سبق ُتدرج يف ٢٥,٠األعظم من الزيادة عن نقل بنود إىل قسم دعم العمليات اخلارجية (

بنود ميزانيات وحدات أخرى وذلك للتقيد باملمارسات القياسية يف جمال امليزنة. وعالوة على ذلك تُقرتح أيضاً 
ألف يورو) ختص بصورة رئيسية املكتب امليداين القائم يف مجهورية أفريقيا ٢٣,٤زيادات يف املكاتب امليدانية (
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معدات ولوازم بغية التقيد مبقتضيات معايري العمل األمنية الدنيا بالنظر إىل الظروف األمنية الوسطى من أجل شراء184

القائمة يف هذا البلد.

ألف يورو بفضل اتّباع طرائق عمل جديدة ١٤,٠يف قسم اإلعالم والتوعية إىل ختفيض مقداره وتـُُوصِّل-٦٩٠
إنه ال ارد أقل مقدارًا مؤتيًا يف الوقت نفسه أثرًا أعظم. مثواالستعانة بأدوات إلكرتونية، ما أتاح للقسم العمل مبو 

ين عليهم والشهود  أدوات تلزم لسد تكاليف جتديد االشرتاكات السنوية يف هي و تغري يف املوارد املطلوبة يف قسم ا
ين عليهم كرتونية إلخبارية إنشرات حتليل و  والشهود يف يستعملها فريق إعداد ملفات القضايا التابع لقسم ا

.قراملشهود يف القاعات االنتظار اخلاصة بلحبوثه، وتكاليف لوازم

آالف يورو٩,٨األثاث والعتاد

يف املئة). فمقدار املوارد اإلمجايل ٧٨,٨ألف يورو (٣٦,٥ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٦٩١
، اسُتبعد كله من امليزانية املقرتحة. ويضاف ٢٠١٧لعام ألف يورو، الذي أُقّر لقسم اإلعالم والتوعية ٢٠,٠البالغ 

ألف يورو وأن باقي ١٦,٥إىل ذلك أن مقدار املوارد املطلوبة للمكاتب امليدانية ينطوي على اخنفاض مقداره 
سطى، املوارد املطلوبة يلزم رئيسيًا لسد تكاليف معدات أمنية للمكتب امليداين اجلديد القائم يف مجهورية أفريقيا الو 

ألن معداته احلالية تستلزم استبداالً أو ترقية.
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٣٨٠٠البرنامج:٣٨الجدول

:٣٨٠٠البرنامج
الخارجيةالعملياتشعبة 

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
١٠املوظفون من الفئة الفنية ٣٤٠,٧١٤٣,٩١,٤١٠ ٤٨٤,٦

٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٧٣,١٢١٨,٢٥,٥٤ ١٩١,٣
موع  ١١الفرعي لتكاليف املوظفنيا ١١-٢٤٢,٦ ٢٤٢,٦١٤ ٣١٣,٨٣٦٢,١٢,٥١٤ ٦٧٥,٩

٥٤٦,١٢٣,٦٥٦٩,٧١املساعدة املؤقتة العامة ٠١٠,٣٨٨,١٨,٧١ ٠٩٨,٤
٢٨٨,٥٢٢٨,١٨٧,٧٣٨,٤٣١٥,٨-٢٨٨,٥املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

----٨٨,٥-٨٨,٥العمل اإلضايف

موع  ٩٢٣,١٢٣,٦٩٤٦,٧١الفرعي لسائر تكاليف العاملنيا ٢٣٨,٤١٧٥,٨١٤,٢١ ٤١٤,٢
٨٦٠,٥٥٧,٣٩١٧,٨١السفر ١)٤,٠()٥٧,٧(٤٤٨,٢ ٣٩٠,٥

----٠,٤-٠,٤الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ١٤٨,١١٤٢,٨١ ٢٩٠,٩١ ١)١,٥()١٨,٠(٢٢٠,٩ ٢٠٢,٩
٢٧,٤٧,١٣٤,٥٦٦,٢٨١,٨١٢٣,٥١٤٨,٠التدريب

----٢,١١١,٣١٣,٤اخلرباء االستشاريون

٣النفقات التشغيلية العامة ٩٩٢,٥٣٤,٣٤ ٠٢٦,٨٥ ٤٣١,٢١٧٢,٨٣,٢٥ ٦٠٤,٠
٢٠٩,٩٣,٥٢١٣,٤٢٨٩,٧٣٤,٤١١,٩٣٢٤,١اللوازم واملواد

٩,٨)٧٨,٨()٣٦,٥(٣٣٥,٤٤٦,٣-٣٣٥,٤األثاث والعتاد
موع الفرعي  للتكاليف غري املتصلة ا

٦بالعاملني ٥٧٦,٣٢٥٦,٣٦ ٨٣٢,٦٨ ٥٠٢,٥١٧٦,٨٢,١٨ ٦٧٩,٣

١٨المجموع ٧٤٢,٠٢٧٩,٩١٩ ٠٢١,٩٢٤ ٠٥٤,٧٧١٤,٧٣,٠٢٤ ٧٦٩,٤

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٣٨٠٠البرنامج:٣٩الجدول

:٣٨٠٠البرنامج
الخارجيةالعملياتشعبة 

وكيل أمني 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٩١٤٩٧١٠١١٩٢-١٨٨٣٥٣٩---٢٠١٧املقرة لعام 

١---١-١-------اجلديدة
١---١---١-----املعادة التخصيص
--)١(١----------املعادة التصنيف

)١(---)١(--)١(------املستعادة/املعادة
٩٢٥٩٦١٠١١٩٣-١٨٩٣٤٤٠---٢٠١٨المقترحة لعام 

ا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة  (معاِدال
٩,٢٥٩,٢٥١٦,٠٨-٦,٨٣-١,٨٣٥,٠٠------٢٠١٧املقرة لعام 

٧,٠٠٧,٠٠١٣,٠٠-٦,٠٠-٢,٠٠٤,٠٠------املستمرة
٦,٠٠٦,٠٠٦,٦٧-٠,٦٧--٠,٦٧------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١٣,٠٠١٣,٠٠١٩,٦٧-٦,٦٧-٢,٦٧٤,٠٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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الرابع: أمانة جمعية الدول األطرافالبرنامج الرئيسي-دال186

المقدِّمة

ا الفرعية مساعدة إدارية أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف ("-٦٩٢ اجلمعية") إىل اجلمعية ومكتبها وهيئا
ا أمانة اجلمعية يف جمال )٤٨(اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسيوتقنية يف  . ومن املهام اليت تضطلع 

ا الفرعية، واستالُم وثائقهما وتقاريرمها  خدمات املؤمترات ختطيُط وإعداُد وتنسيُق اجتماعات اجلمعية وهيئا
ما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها وتوزيُعها.  باإلضافة إىل ذلك خدمات فنية للجمعية مانة اجلمعية أم وتقدِّ وقرارا

ا يف جمال اخلدمات الفنية تقدُمي اخلدمات القانونية وخدماِت السكرتاريا  ا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع  وهيئا
يما يتعلق الفنية، مثل توفِري الوثائق والتقارير وامللخَّصات التحليلية، وإسداِء املشورة على الصعيد الداخلي ف

باملسائل القانونية والتخصصية املتصلة بعمل اجلمعية. 

٤١٠٠برامج: الربنامج ةعلى أربعالرئيسي (أمانة مجعية الدول األطراف) ويشتمل هذا الربنامج -٦٩٣
اجلمعية)، رئيس(مكتب٤٤٠٠اجلمعية)، والربنامج سكرتاريا(٤٢٠٠والربنامج ،)خدمات املؤمتراتوحدة(
.(جلنة امليزانية واملالية)٤٥٠٠الربنامج و 

ألف يورو٧١٨,٢٢موارد الميزانية

يف املئة) بالقياس إىل ٣,٨ألف يورو (٩٩,٤على زيادة مقدارها ٢٠١٨ينطوي املبلغ املطلوب لعام -٦٩٤
املعتمدة.٢٠١٧ميزانية عام 

بند املساعدة املؤقتة العامة ألف يورو وزيادة يف ١١٢,٧وُتطلب زيادة يف بند اخلدمات التعاقدية مقدارها -٦٩٥
يف بند اخلدمات التعاقدية إىل عقد الدورة خصَّصاتآالف يورو. وتُعزى الزيادة اليت تشهدها امل١١٠,٧مقدارها 

السابعة عشرة للجمعية يف الهاي. وال يشمل املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية تكاليف استئجار قاعات 

قضاةبرتشيحاتاملعنيةاالستشاريةواللجنةونيويورك،الهاييفالقائمانالعامالنوفريقاهاألطراف،الدولمجعيةمكتباهليئاتهذهمن)٤٨(
ملكنهاالهاييفاجلمعية قائمأمانةمقرإن. املراجعةوجلنةواملالية،امليزانيةوجلنةاحملكمة، ومكتبهااجلمعيةرئاسةهيئةإىلالفنيةاخلدماتتقدِّ

.الدوراتبعدماووثائقالدوراتقبلماوثائقإعدادخاللمننيويورك،يفالقائمالعاملوفريقه
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ألن الدولة املضيفة ستتحمل هذه التكاليف وفقًا لرسالتها املؤرخة ٢٠١٨عية يف عام االجتماع ومؤنة دورة اجلم
يف بند املساعدة املؤقتة العامة فهي تلزم خصَّصات. أما الزيادة اليت تشهدها امل)٤٩(٢٠١٦حزيران/يونيو ٢١بـ

ملدة سبعة أشهر، ووظيفة شهرًا سبق أن أُقرت وُموِّلت١٢) ملدة ٣-لتمويل وظيفة موظف قانوين (من الرتبة ف
) ملدة شهر، ووظيفة مساعد معين بتكنولوجيا املعلومات (من ٣-موظف معين بالشؤون اإلدارية (من الرتبة ف

رأ) ملدة ستة أشهر.-الرتبة خ ع

٢٠١٧ألف يورو ُهيِّئ لسدها يف بند تكاليف السفر لعام ٩٦,٠ومثة تكاليف غري متكرِّرة جمموعها -٦٩٦
ستعقد يف ٢٠١٨. ويُعزى ذلك إىل أن الدورة السنوية للجمعية لعام ٢٠١٨سد نظريها لعام لكن ال يُهيَّأ ل

الهاي ال يف نيويورك.

املئة يف٣,٨إن الزيادة اليت تنطوي عليها املوارد املطلوبة ُحدَّت فبلغت نسبتها قيمة معتدلة مقدارها -٦٩٧
تآزر وإجراء تعديالت على املوارد من املوظفني وذلك من خالل تشكيلة من التدابري، مثل العمل القائم على ال

بغية سد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو تـُتوخى به املرونة املقرتنة مبراعاة اعتبارات النجاعة وآثار العمل 
وظيفة موظف قانوين معاون يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٢٠١٨التآزري. فعلى سبيل املثال ال ُتطلب لعام 

؛ وبدًال من ذلك ُتطلب اآلن ملدة ٢٠١٧) كانت قد أُقّرت ملدة تسعة أشهر يف ميزانية عام ٢-الرتبة ف(من
) سبق أن أُقّرت وُموِّلت ملدة ٣-شهرًا وظيفة موظف قانوين يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة ف١٢

ا الفعلية على حنو أفضل ومن أشهر. إن ذلك سيمكِّن أمانة مجعية الدول األطراف من سد اسبعة حتياجا
وظيفة املساعد ٢٠١٨التكفل باالستمرارية ومن استدامة املعارف املؤسسية. ويضاف إىل ذلك أنه ال ُتطلب لعام 

) القائمة يف داكار اليت أُقّر توفريها يف إطار املساعدة املؤقتة يف ميزانية عام ٢-اخلاص لرئيس اجلمعية (من الرتبة ف
ناجمية املعتمدة لكنها مل ُمتوَّل، وذلك استنادًا إىل تغريُّ يف االحتياجات الفعلية مرتبط بالرئيس القادم الرب ٢٠١٧

للجمعية. وعالوة على ذلك يُقلَّص مبلغ امليزانية املطلوب للربنامج الرئيسي الرابع بتحويل وظيفة من وظائف 
رأ)) إىل قسم خدمات تدبر املعلومات -من الرتبة خ عاملساعدة املؤقتة (وظيفة املصمِّم على املوقع الشبكي (

التابع لقلم احملكمة. إن التدبري املتمثل يف إدماج هذه الوظيفة يف إطار تدبر املعلومات وبيئة تكنولوجيا املعلومات 
مة حيقق على نطاق احملكمة مجعاء مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات متأتية عن العمل التآزري مع استدا

.اجلمعيةأمانةدمات العالية درجة اجلودة إىل تقدمي نفس اخل

ألف يورو٧٢٥,٢١الموارد من الموظفين

من وظائف٥ووظائف من الفئة الفنية ٥(وظائف ثابتة١٠من اجلمعيةأمانةيتألف مالك العاملني يف -٦٩٨
من ٤,٢وظائف من الفئة الفنية (٧املساعدة املؤقتة العامة (وظائفوظيفة من ١٢وفئة اخلدمات العامة)

من معادالت املوظف ١,٦(ة العاماخلدمات وظائف من فئة ٥ومعادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)
من ٠,٤(املدة ةقصري املعنية هي وظائف املساعدة املؤقتة العامة إن بعض وظائف .الواحد العامل بدوام كامل))

اتقدمي اخلدمات للجمعية لل بدوام كامل)معادالت املوظف الواحد العام .الفرعيةوهيئا

مركزمعاملشرتكبالتعاونالهاي،وبلديةهولنداحكومةبأناحملكمةاملضيفةالدولةأعلمت،٢٠١٦يونيو/حزيران٢١مؤرخة بـرسالةيف)٤٩(
يفاألطرافالدولمجعيةدوراتلتنظيماملخصَّصتقدمي الدعممواصلةقررتا،)World Forum Convention Center(العاملياحملفلمؤمترات

.٢٠١٨حىت عام٢٠١٦الفرتة املمتدة من عام يفالهاييفاألساسيرومانظام
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الرتبة املعتمدة أُقرَّت وظيفة املوظف القانوين يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (من٢٠١٧ويف ميزانية عام -188٦٩٩

املساعدة املؤقتة العامة (من يف إطاراملوظف املعين بالشؤون اإلدارية) ملدة أربعة أشهر، بينما أُقرَّت وظيفة ٣-ف
) ملدة مخسة أشهر.٣-الرتبة ف

- املقرتحة فثمة ثالث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة ف٢٠١٨أما يف ميزانية عام -٧٠٠
شهراً، ووظيفة موظف معين ١٢ُحتتسب كل تكاليفها وهي: وظيفة موظف معين بالشؤون اإلدارية ملدة ٣

ُمتوَّل ٣-شهراً. إن وجود موظف من الرتبة ف١٢ية لشهر واحد، ووظيفة موظف قانوين ملدة بالشؤون اإلدار 
شهرًا كاملة يهيئ املزيد من االستقرار، ويعزِّز الدعم املقدَّم إىل ١٢وظيفته يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة 

ا الفرعية، وينّمي الذاكرة املؤسسية، ويغين عن ت على مرة كل سنتنيسخري الوقت واملوارد الالزمة اجلمعية وهيئا
األقل حلشد موظف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة بضعة أشهر يف السنة.

ألف يورو٩٤٣,٢الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

للجنة التنفيذيواألمني) ١-مدحاليًا من مديرها (من الرتبة أمانة اجلمعيةيتألف مالك العاملني يف -٧٠١
)، ٣-)، وموظف قانوين (من الرتبة ف٤-ف)، وموظف قانوين (من الرتبة٥-واملالية (من الرتبة فامليزانية

)، وموظف معين رر-خ ع(من الرتبةرئيسيداريإومساعد)، ٢-للمدير (من الرتبة فخاصومساعد 
(من الرتبةةداريوالشؤون اإلجتماعات الامعين بومساعد ، )رر-خ عاحملفوظات (من الرتبةبالوثائق/

مجيع ييؤدوفيما عدا االستثناء املذكور يف الفقرة التالية، ). رأ-خ عداريني (من الرتبةإومساعَدْين، )٥٠()رأ-خ ع
ا الفرعية هايم العاملون فيقدِّ و .شراف مديرهاإمهامهم حتت اجلمعية أمانة العاملني يف  إىل اجلمعية وإىل هيئا

املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤون(يقدمها املوظفون القانونيون) وخدمات تقنية (يقدمها املوظفون فنيةخدمات 
).ةدارياإل

جنة امليزانية واملالية للمني التنفيذي األأما إىل الرئيس مباشرة. تقاريرهرئيس اجلمعية لاخلاصويرفع املساعد -٧٠٢
ا ضضافة إىل املهام اليت يإإنه، جنة مباشرة. لإىل رئيس هذه التقاريرهفع ري ف يواصل ،مني التنفيذياألبصفتهطلع 

. وبناًء هشؤونريَ يوتسالربنامج الرئيسي الرابعمتويلَ ما فيما خيص سيّ طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضاال
إضافًة إىل )٥١(على تعيينه أمينًا للجنة املراجعة٢٠١٥وافقت اجلمعية يف عام نة امليزانية واملاليةجلعلى توصية من 

سائر املهام اآلنفة الذكر اليت يتوالها. ويقدِّم املوظف املعين بالشؤون اإلدارية واملساعد اإلداري الرئيسي املساعدة 
القدر الالزم باقي العاملني يف األمانة.إىل األمني التنفيذي يف عمله من أجل هاتني اللجنتني، كما يقدِّمها إليه ب

آالف يورو٦٠٤,٠املساعدة املؤقتة العامة

كامل، دوام  باملساعدة املؤقتة العامة من وظائفوظائف أربعيف األمانة حاليًا العاملنيمالك يضم-٧٠٣
تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية ةجل قصري بغيألشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة العديد من الوظائف اليت تُ و 

ا الفرعية. بيد أن األمانة اتفقت مع قلم احملكمة على نقل وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامةوهيئا

رر.-عرأ سبق أن أُقرت باعتبارها وظيفة من الرتبة خ-عإن هذه الوظيفة من الرتبة خ)٥٠(
تشرين٢٦- ١٨الهاي،عشرة،الرابعةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)٥١(

لَّد،)ICC-ASP/14/20(٢٠١٥نوفمرب/الثاين .٤٥الفقرة،؛٣- اجلزء باءالثاين،ا
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رأ)) إىل قسم خدمات تدبر املعلومات اعتبارًا من  -(املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي (من الرتبة خ ع
إطار السعي إىل العمل القائم على التآزر، مع العلم بأن شاغل هذه الوظيفة سيقوم يف٢٠١٨كانون الثاين/يناير 

بتقدمي الدعم الالزم إىل األمانة يف جمال تكنولوجيا املعلومات من أجل وضع الوثائق واملقاالت واملنشورات على 
يزانية واملالية وجلنة املراجعة، وجلنة املومكتبهاهذا املوقع الشبكي، وتدبري شبكة ارتباط خارجي خاصة باجلمعية 

والتكفل بالقيام يف الوقت املناسب بتحميل املعلومات املتعلقة بأمور منها االنتخابات واملستجدات يف شأن 
التكامل والبيانات الصحفية.

لكل شهر٠,٥٥) ملدة ٤-) وموظف قانوين (من الرتبة ف٥-موظف قانوين رئيسي (من الرتبة ف-٧٠٤
) ٤-) واملوظف القانوين (من الرتبة ف٥-املوظف القانوين الرئيسي (من الرتبة ف. يقوممستمر)(متطلَّب منهما 

بتقدمي اخلدمات الفنية للجمعية وفريقيها العاملني (إعداد وثائق ما قبل األيام،منحمدودعدداملعنيان، خالل
إلضافيَـْني يرفد عمل املوظَفْني القانونيَـْني الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير). إن عمل هذين املوظَفْني ا

اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي.

هذه ليساعد شاغ.)مستمرب (متطلَّ شهراً ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة فمعين بالشؤون اإلداريةموظف-٧٠٥
مها وغري التوصيات اليت تقدِّ ، ويف متابعة تنفيذهادورتيلتحضري امليزانية واملالية يف الللجنة األمَني التنفيذيالوظيفة 

يئ هذه الوظيفة لألضافةً إ. و ، مبا فيها التحضري لدورات جلنة املراجعةذلك من الشؤون ذات الصلة مني إىل ذلك 
املسائل الرئيسية عنامليزانية واملاليةجلنة وإبالغاجتماعات فريق الهاي العامل االهتمام باملزيد منالتنفيذي فرصة 

.داريةاملالية والشؤون اإلالشؤون ون امليزانية و املتصلة بشؤ 

هذه ليساعد شاغ.)جديدب (متطلَّ شهر واحد) ملدة ٣-(من الرتبة فمعين بالشؤون اإلداريةموظف-٧٠٦
يف رقن احملاضر وإعداد التقارير بشأن دورَيت جلنة امليزانية واملالية امليزانية واملالية للجنة األمَني التنفيذيالوظيفة 

ودورَيت جلنة املراجعة.

هذه ليساعد شاغ.)مستمرب (متطلَّ شهراً ١٢) ملدة ٣-(من الرتبة فمعين بالشؤون اإلداريةموظف-٧٠٧
األمانة فيما يتعلق باملسائل الكبرية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية، ويساعد امليسَِّر الوظيفة 

.)٥٢(الربناجمية املقرتحةاملعينَّ بامليزانية 

. إن مكان عمل شاغل هذه شهراً (متطلَّب مستمر)١٢) ملدة ٢-مساعد خاص للرئيس (من الرتبة ف-٧٠٨
الوظيفة يف نيويورك، وهو يساند الرئيَس خالل زياراته هلا اليت تُتناول يف سياقها الشؤون املتصلة باألمم املتحدة 

م دعمًا فنيًا وتقنيًا إىل الرئيس فيما يتعلق بإعداد بياناته، واملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية ("ا حملكمة"). إنه يقدِّ
ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني. ويساعد هذا املوظُف أيضًا يف إعداد البالغات الرمسية، 

دول املتمتعة بصفة املراقب واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة، والتواصل املستمر مع ال
للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما إن هذا املوظف يقدِّم خدمات فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك 

ملدةالعامةاملؤقتةاليت أُقرت يف عداد وظائف املساعدة) ٢- من الرتبة ف(املعاون القانويناملوظفوظيفةُ ٢٠١٨فيما خيص عامُتطلبمل)٥٢(
املؤقتةكاملة يف إطار املساعدةشهراً ١٢ملدةموفَّرةً ،)٣- من الرتبة ف(القانويناملوظففوظيفة. ٢٠١٧عامضمن إطار ميزانيةأشهرتسعة

توظيفإجراء عملياتوستغين عنالعامة،املؤقتةاملساعدةمبوظفياالحتفاظوستيسِّرأفضل تأهيًال،وستجتذب مرشحَّنيستكون أجنع،العامة،
.العامةتةاملؤقاملساعدةوظيفةلشغلمرة كل سنتني
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.)٥٣(ركاالتصال القائم يف نيويو 

الوظيفةهذهشاغليساعد. )مستمرمتطلَّب(شهراً ١٢ملدة)١-فالرتبةمن(للمديرخاصمساعد-٧٠٩
مبا يف ذلك مشاركة ممثلي املنظمات غري احلكومية وتنظيم اجلمعية،لدورةالتحضرييفأمانة اجلمعية مدير

اإلمداديالدعمصعيدأخرى علىبأنشطةالفعاليات اجلانبية. كما إن هذا املوظف يقدِّم املساعدة باضطالعه
.األطرافالدولوممثلياحملكمةمسؤويلمعاملديرلقاءاتوينظِّمالسنة،طيلة

إىل مساعدين مانة . ستحتاج األ(متطلَّب مستمر)شهرًا ١٢,٩٥ملدة مساعدون معنيون بالتسجيل-٧١٠
للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء هذه معنيني بالتسجيل خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة 

الدورة. إن املساعدين املعنيني بالتسجيل يساعدون املدير فيما يتعلق بكل اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا 
ية، يف ذلك حتديُد املتطلبات من األحياز واالحتياجات إىل املعدات، وتسجيُل الوفود وممثلي املنظمات غري احلكوم

.والتواصُل مع املندوبني

(متطلَّب متكرِّر، مستمر منذ رأ) ملدة ستة أشهر -(من الرتبة خ عمساعد يف جمال تكنولوجيا املعلومات-٧١١
توفري اخلدمات للدورة السنوية رأ-خ ع. يضمن الدعم الذي يقدِّمه هذا املوظف ذو الرتبة )٥٤()٢٠١٦عام 

للجمعية على حنو سليم فيما يتعلق بعتاد وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تركيبها يف مكان 
. انعقاد الدورة؛ مع العلم أيضاً بوجوب توفُّر موظفني جاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تطرأ

ألف يورو١٤٠,٠باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

ال تغري يف املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات.-٧١٢

ا الفرعية، وتسجيل املندوبني، -٧١٣ إن املساعدة املؤقتة تلزم بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية وهيئا
وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدورات بصورة عامة. 

ألف يورو٣٨,٠العمل اإلضايف

. ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة ضايفلعمل اإلاملطلوب من أجل اقدار امليفتغريُّ ال -٧١٤
م ملدة قصرية وُيطلب منهم تقدمي املساعدة  ويتوجب عليهم اآلنفة الذكراخلدمات العامة الذين ُتستأجر خدما

اية األسبوع، خالل دورة اجلمعية  بالضرورة أن يعملوا ملدٍة ُجتاِوز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل عطل 
ودورات جلنة امليزانية واملالية، أو فيما يتعلق بدورة اجلمعية ودورات هذه اللجنة.

٢٠١٨للفرتة املمتدة من عام جديدمكتبهناكسيكونإذ،٢٠١٧ديسمرب/األولكانونيفمنصبهمهامللجمعيةجديدرئيسسيتوىل)٥٣(
يفالعامل) ٢- ف(للرئيساخلاصاملساعداملتمثلة يف وظيفةالعامةاملؤقتةاملساعدةوظيفة٢٠١٨عامفيما خيصفال ُتطلب. ٢٠٢٠حىت عام

.٢٠١٧لعاماملعتمدةالربناجميةامليزانيةضمن إطارمتوَّلمللكنأُقرتاليتداكار،

لعاماملقرتحةامليزانيةيفالدعمهذايُطلبومل. الهاييفتُعقدللجمعيةسنويةدورةلكلاملعلوماتيف جمال تكنولوجيادعمإىلُحيتاج)٥٤(
.بنيويوركاملتحدةاألمممقريفالدورةعقداملقرَّرمنألنه كان٢٠١٧
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ألف يورو٩٩٣,٠الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وُتطلب املوارد غري املتصلة ١,٧ألف يورو (١٦,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧١٥
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات 

تاد. وقد اسُتند يف حساب مقدار ميزانية عام التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والع
يورو يف ٠٠٠١٩٠. إن التقليص البالغ مقداره ٢٠١٦املصروفات الفعلية يف عام مبالغ املقرتحة إىل ٢٠١٨

الثاين/نوفمرب تشرين٢٤املعتمدة، كما قررته اجلمعية يف ٢٠١٧ميزانية الربنامج الرئيسي الرابع ضمن ميزانية عام 
د رئيسيًا يف بند اخلدمات التعاقدية. وعليه فإن األرقام اخلاصة باخلدمات التعاقدية يف ميزانية عام ، ُجسِّ ٢٠١٦
املقرتحة تشهد زيادة ال جتسِّد كلَّ املصروفات الفعلية ضمن إطار هذا البند ألن بعض املوارد املخصَّصة له ٢٠١٨

تكاليف عقد اجلمعية يف الهاي زيادة يف املوارد أُعيد ختصيصها لبنود أخرى من بنود امليزانية. ويستلزم سد 
املخصصة للربنامج الرئيسي الرابع ألنه جيب أن تؤخذ يف احلسبان عدة تكاليف تُتكبَّد يف الهاي لكن ال تُتكبَّد 
عندما يُؤمتر يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. ويُعوَّض جزء من هذه الزيادة بتقليص تكاليف سفر موظفي األمانة 
عندما تُعقد الدورة يف الهاي وبتحمُّل الدولة املضيفة تكاليف استئجار قاعات االجتماع واملؤنة يف مركز مؤمترات 

العاملي.احملفل

ألف يورو٤٣٢,١السفر

يف املئة). إن االخنفاض يف ١٨,٢ألف يورو (٩٦,٠يشهد املبلغ املطلوب يف بند السفر اخنفاضاً مقداره -٧١٦
املعتمدة يعزى إىل أنه ال ُحيتاج إىل ميزانية لسد أسفار موظفي ٢٠١٧بالقياس إىل ميزانية عام تكاليف السفر 

األمانة لتقدمي اخلدمات الفنية والتقنية لدورة اجلمعية يف نيويورك ألن الدورة السنوية سُتعقد يف الهاي.

يئ ميزانية السفر لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية-٧١٧ ا، والرحالت وُ للمشاركة يف دورا
ا رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل  املنتَظر أن يقوم 
ا بضعة من أعضاء هذه اللجنة لزيارة املكاتب امليدانية. كما إن املخصَّص  ومسؤويل احملكمة، واألسفار اليت يقوم 

امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف إطار هذا البند من 
.يف الهاي وزيارات نيويورك. وُتَسّد باملوارد املطلوبة أيضاً تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل الهاي

آالف يورو٥,٠الضيافة

دوريتَ رئيسيًا من أجلستخدم تُ سللضيافة خصَّصاتاملإن . لضيافةااملطلوب من أجلاملبلغيفتغريُّ ال -٧١٨
جلنة املراجعة.ودوريت جلنة امليزانية واملالية

ألف يورو٥٠١,٧اخلدمات التعاقدية

ألف يورو ١١٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على زيادة مقدارها -٧١٩
عقد الدورة السابعة عشرة للجمعية يف مركز مؤمترات احملفل العاملي يف تعزى رئيسيًا إىل تكاليف يف املئة) ٢٩,٠(

عشرة للجمعية (مبا فيها تكاليف خدمات السابعة . وتلزم املوارد املعنية لسد التكاليف املتصلة بالدورة الهاي
متفرقة ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية يف الهاي، وإصدار الشارات، واستئجار املزيد من العاملني املعنيني باألمن، 
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وأعمال الطباعة، واملعدات)، ولسد تكاليف ما يُعهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة 192

ريت جلنة امليزانية واملالية.اخلارجية اخلاصة بدو 

آالف يورو١٠,١التدريب

ةاستدامة مواكبةلتدريب بغيلخصَّصاتخدم املتسوتُ . تدريبمن أجل اليف املبلغ املطلوب ال تغريُّ -٧٢٠
.دةعملهم احملدَّ تلمستجدات يف جمااللاملوظفني 

ألف يورو٢٤,٤النفقات التشغيلية العامة

ذه امللنفقات التشغيلية العامةلسد اخصَّصاتمقدار امليفتغريُّ ال -٧٢١ املصروفات على خصَّصات. وُتسد 
إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية واملطبوعات بالربيد إىل الدول األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء 
جلنة املراجعة، وإرساهلا يف بعض املناسبات من أجل حلقات التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، 

.بالربيد اخلاصلربيد املسجَّل أو وذلك إما بالربيد العادي أو با

ألف يورو١٤,٧اللوازم واملواد

ذه املوازم واملوادللسد تكاليف الخصَّصاتمقدار امليفتغريُّ ال -٧٢٢ تكاليف اللوازم خصَّصات. وُتسد 
املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة (ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، 

جلنة املراجعة، والدورة السنوية ودوريتَ ودفاتر املذكرات، واألضابري)، ولوازم الكتابة لدورَيت جلنة امليزانية واملالية، 
ات العادية لفريق الهاي العامل.للجمعية، واالجتماع

آالف يورو٥,٠األثاث والعتاد

أمر زيادة النجاعة أمانة اجلمعية . وقد تدبرت ثاث والعتادلسد تكاليف األخصَّصاتمقدار امليفتغريُّ ال -٧٢٣
، توزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وتتضَّمن USBمن خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع 

يؤيت وفورات يف تكاليف طبع األمر الذيما قبل الدورة باللغات الرمسية، من وثائق هذه احلافظات الوثائق الرمسية 
ا، وتوزيعها.  من استخدام للتقليا"باع النهج القائم على اتّ زيادة ن إالنسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، وخز

احلاجة إىل يتيحا املزيد من تقليصالشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن باملوقعواالستعانة "الورق
.جل املتوسطاملواد املطبوعة يف األ
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المقترحة٢٠١٨البرنامج الرئيسي الرابع: ميزانية عام :٤٠الجدول

الرابع: البرنامج الرئيسي
األطرافأمانة جمعية الدول 

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٦٥٢,٢)١,٤()٩,٣(٦٦١,٥املوظفون من الفئة الفنية

٢٩١,٠)٦,١()١٨,٨(٣٠٩,٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩٤٣,٢)٢,٩()٢٨,١(٧٤٧,٢٩٧١,٣-٧٤٧,٢ا

٤٢٠,٥٤٩٣,٣١١٠,٧٢٢,٤٦٠٤,٠-٤٢٠,٥املساعدة املؤقتة العامة
١٤٠,٠--٣١٠,٥١٤٠,٠-٣١٠,٥املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة

٣٨,٠--٣٢,٧٣٨,٠-٣٢,٧العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٧٦٣,٧٦٧١,٣١١٠,٧١٦,٥٧٨٢,٠-٧٦٣,٧ا

٤٣٢,١)١٨,٢()٩٦,٠(٣٢١,٦٥٢٨,١-٣٢١,٦السفر
٥,٠--٣,٦٥,٠-٣,٦الضيافة

٨٩٤,٥٣٨٩,٠١١٢,٧٢٩,٠٥٠١,٧-٨٩٤,٥اخلدمات التعاقدية
١٠,١--١٠,١---التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

٢٤,٤--٧,٥٢٤,٤-٧,٥النفقات التشغيلية العامة
١٤,٧--٢,٤١٤,٧-٢,٤اللوازم واملواد

٥,٠--١,٠٥,٠-١,٠األثاث والعتاد
موع ١الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ١-٢٣٠,٦ ٢٣٠,٦٩٧٦,٣١٦,٧١,٧٩٩٣,٠

٢المجموع ٢-٧٤١,٥ ٧٤١,٥٢ ٦١٨,٨٩٩,٤٣,٨٢ ٧١٨,٢

٢٠١٨البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام :٤١الجدول

الرابع: البرنامج الرئيسي
أمانة جمعية الدول األطراف

وكيل أمني 
عام

أمني 
عام 

مساعد
-مد
٢

-مد
١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٥٣٢٥١٠-١١١١١--٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------التخصيصاملعادة 

--١)١(----------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٥٢٣٥١٠-١١١١١---٢٠١٨لعام المقترحة
ا بدوام كامل)وظائف  املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

٢,٠٨٢,٠٨٥,٦٤-٠,٠٥٠,٠٥٠,٧٨١,٦٩١,٠٠٣,٥٦----٢٠١٧املقرة لعام 
١,٥٨١,٥٨٥,٦٧-٠,٠٥٠,٠٥٢,٠٠١,٠٠١,٠٠٤,٠٩----املستمرة
٠,٠٨---٠,٠٨--٠,٠٨------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٥٨١,٥٨٥,٧٥-٠,٠٥٠,٠٥٢,٠٨١,٠٠١,٠٠٤,١٨----٢٠١٨لعام المقترحة
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٤١٠٠البرنامج:٤٢الجدول194

٤١٠٠
وحدة خدمات المؤتمرات

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
----املوظفون من الفئة الفنية

----املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ----٠,٤-٠,٤ا

١٤٦,٥٢٣٦,٥١١٤,٣٤٨,٣٣٥٠,٨-١٤٦,٥املساعدة املؤقتة العامة
٨٠,٠--٢٢٥,٧٨٠,٠-٢٢٥,٧املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة 

٢٠,٠--١٧,٩٢٠,٠-١٧,٩العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٣٩٠,١٣٣٦,٥١١٤,٣٣٤,٠٤٥٠,٨-٣٩٠,١ا

-)٩٩,٩()٦٣,٧(٢٩,٨٦٣,٧-٢٩,٨السفر

-------الضيافة

٨١٣,٣٣١٣,٠١٠٠,٠٣١,٩٤١٣,٠-٨١٣,٣اخلدمات التعاقدية
-------التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

١١,٠--٧,٥١١,٠-٧,٥النفقات التشغيلية العامة
١٠,٠--١٠,٠---اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٨٥٠,٦٣٩٧,٧٣٦,٣٩,١٤٣٤,٠-٨٥٠,٦بالعاملني

١المجموع ١-٢٤١,١ ٢٤١,١٧٣٤,٢١٥٠,٦٢٠,٥٨٨٤,٨

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٤١٠٠البرنامج:٤٣الجدول

٤١٠٠
وحدة خدمات المؤتمرات

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
وما الفئة الفنية 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
--------------٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

--------------٢٠١٨المقترحة لعام 

ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال
١,٠٨١,٠٨٢,٥٣-١,٠٠١,٤٦-٠,٠٥٠,٠٥٠,٣٦----٢٠١٧املقرة لعام 

١,٥٨١,٥٨٣,٦٧-١,٠٠٢,٠٩-٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠----املستمرة
--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٥٨١,٥٨٣,٦٧-١,٠٠٢,٠٩-٠,٠٥٠,٠٥١,٠٠----٢٠١٨المقترحة لعام 

(وحدة خدمات املؤمترات) تكاليف االئتمار، اليت تتألف من ٤١٠٠يف إطار الربنامج لقد أُدرجت-٧٢٤
جلنة املراجعة دورَيت وتكاليف دورَيت جلنة امليزانية واملالية، تكاليف عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، و 
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الهاي العامل. وتشمل )، وتكاليف االجتماعات العادية لفريق٤٥٠٠التكاليف املدرجة يف الربنامج (باستثناء
هذه التكاليف أيضاً تكاليف املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة باالجتماعات وتكاليف السفر.

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٤٢٠٠البرنامج:٤٤الجدول

: ٤٢٠٠البرنامج
سكرتاريا الجمعية

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات)٢٠١٨ موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٥٠٢,٨)٠,٩()٤,٧(٥٠٧,٥املوظفون من الفئة الفنية

٢١١,١)٧,٥()١٧,١(٢٢٨,٢العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٧١٣,٩)٣,٠()٢١,٨(٥٢٩,٥٧٣٥,٧-٥٢٩,٥ا

-)١٠٠,٠()٨٤,٦(١٤٦,٢٨٤,٦-١٤٦,٢املساعدة املؤقتة العامة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٨,٠--١٤,٨١٨,٠-١٤,٨العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٨,٠)٨٢,٥()٨٤,٦(١٦١,٠١٠٢,٦-١٦١,٠ا

١٦,٥)٧٢,٤()٤٣,٢(٢١,٣٥٩,٧-٢١,٣السفر
١,٠--٠,٣١,٠-٠,٣الضيافة

----٦,٤-٦,٤اخلدمات التعاقدية

٥,٤٠,١١,٩٥,٥---التدريب
-------اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

٤,٧--٢,٤٤,٧-٢,٤اللوازم واملواد
٥,٠--١,٠٥,٠-١,٠األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٣٢,٧)٥٦,٩()٤٣,١(٣١,٤٧٥,٨-٣١,٤بالعاملني

٧٦٤,٦)١٦,٣()١٤٩,٤(٧٢١,٩٩١٤,٠-٧٢١,٩المجموع

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٢٠٠البرنامج:٤٥الجدول

: ٤٢٠٠البرنامج
سكرتاريا الجمعية

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٤٢٢٤٨-١١١-١---٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--١)١(----------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٤١٣٤٨-١١١-١---٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

١,٠٠١,٠٠١,٦٩-٠,٦٩-٠,٦٩-------٢٠١٧املقرة لعام 
--------------املستمرة

--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

--------------٢٠١٨المقترحة لعام 
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(سكرتاريا اجلمعية) املوارد اخلاصة بالسكرتاريا مبا فيها املوارد ٤٢٠٠لقد أدرجت يف إطار الربنامج -196٧٢٥

املؤدَّيـَْني من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه اخلاصة مبكتب رئيس اجلمعية، والتكاليف املتصلة باخلدمات والعمل 
العاملني (فريق الهاي العامل وفريق نيويورك العامل)، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة (باستثناء التكاليف 

).٤٥٠٠املدرجة يف إطار الربنامج 

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٤٤٠٠البرنامج:٤٦الجدول

:٤٤٠٠البرنامج
الجمعيةمكتب رئيس 

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
----املوظفون من الفئة الفنية

----املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني -------ا

٥٩,٦١٢١,٠٠,٥٠,٤١٢١,٥-٥٩,٦املساعدة املؤقتة العامة
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ٥٩,٦١٢١,٠٠,٥٠,٤١٢١,٥-٥٩,٦ا
٥٦,٨٨٦,٧١٣,٢١٥,٢٩٩,٩-٥٦,٨السفر

-------الضيافة

١٢,٠-١٢,٠-٠,٣-٠,٣اخلدمات التعاقدية
-------التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

-------التشغيلية العامةالنفقات 

-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥٧,١٨٦,٧٢٥,٢٢٩,١١١١,٩-٥٧,١ا
١١٦,٧٢٠٧,٧٢٥,٧١٢,٤٢٣٣,٤-١١٦,٧المجموع

٢٠١٨لعام : مالك الموظفين المقترح ٤٤٠٠البرنامج:٤٧الجدول

: ٤٤٠٠البرنامج
الجمعيةرئيسمكتب

وكيل أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
--------------٢٠١٧لعام املقرة 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

--------------٢٠١٨المقترحة لعام 

ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال
١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------٢٠١٧املقرة لعام 

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------املستمرة
--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠-١,٠٠-------٢٠١٨المقترحة لعام 
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(مكتب رئيس اجلمعية) التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب رئيس ٤٤٠٠الربنامج إطارلقد أُدرجت يف -٧٢٦
اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وأوروبا وضمن أفريقيا، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص 

فيعي املستوى.للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الر 

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٤٥٠٠البرنامج:٤٨الجدول

: ٤٥٠٠البرنامج
والماليةميزانيةلجنة ال

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
١٤٩,٤)٣,٠()٤,٦(١٥٤,٠املوظفون من الفئة الفنية

٧٩,٩)٢,١()١,٧(٨١,٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٢٩,٣)٢,٧()٦,٣(٢١٧,٣٢٣٥,٦-٢١٧,٣ا

٦٨,٢٥١,٢٨٠,٥١٥٧,٢١٣١,٧-٦٨,٢املساعدة املؤقتة العامة
٦٠,٠--٨٤,٨٦٠,٠-٨٤,٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٥٣,٠١١١,٢٨٠,٥٧٢,٤١٩١,٧-١٥٣,٠ا
٣١٥,٧)٠,٧()٢,٢(٢١٣,٧٣١٧,٩-٢١٣,٧السفر

٤,٠--٣,٣٤,٠-٣,٣الضيافة
٧٤,٥٧٦,٠٠,٧٠,٩٧٦,٧-٧٤,٥اخلدمات التعاقدية

٤,٦)٢,١()٠,١(٤,٧---التدريب
-------اخلرباء االستشاريون

١٣,٤--١٣,٤---النفقات التشغيلية العامة
-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٤١٤,٤)٠,٤()١,٦(٢٩١,٥٤١٦,٠-٢٩١,٥بالعاملني
٦٦١,٨٧٦٢,٨٧٢,٦٩,٥٨٣٥,٤-٦٦١,٨المجموع

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٤٥٠٠البرنامج:٤٩الجدول

: ٤٥٠٠البرنامج
والماليةميزانيةلجنة ال

أمني وكيل 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١٢-١١----١----٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

١٢-١١----١----٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة  (معاِدال

٠,٤٢---٠,٤٢--٠,٤٢------٢٠١٧املقرة لعام 
١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------املستمرة
٠,٠٨---٠,٠٨--٠,٠٨------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٠٨---١,٠٨--١,٠٨------٢٠١٨المقترحة لعام 
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(جلنة امليزانية واملالية) التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة امليزانية ٤٥٠٠لقد أُدرجت يف إطار الربنامج -198٧٢٧

واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، 
أعضاء جلنة امليزانية واملالية وتكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار

وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، وتكاليف وظيفة املساعد اإلداري 
الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، 

حد من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة وتكاليف شهر وا
جلنة املراجعة، وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية ودورَيت فيما خيص دورَيت جلنة امليزانية واملالية 

.للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة املراجعة
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البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-هاء

المقدِّمة

أنشئ هذا الربنامج الرئيسي لتوفري صيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف الهاي. - ٧٢٨
التصحيحية حاليًا مبوجب عقد مع جهة خارجية هي شركة البناء الصيانة خدمات الصيانة الوقائية و روتُوفَّ 

Courtysذا العقد حىت . وقد . ويـُْعَمل اآلن على برنامج ٢٠١٨آذار/مارس ٣١ُمدِّدت الفرتة املشمولة 
الستدراج عروض تنافسية لتوفري هذه اخلدمات يف إطار عقد جديد؛ ويُتوقَّع أن يتسلَّم املقاول اجلديد املهمة من 

.٢٠١٨املقاول السابق يف األول من نيسان/أبريل 

ألف يورو٤٩٨,٥١موارد الميزانية

يف املئة) تعزى إىل تطبيق مؤشر األسعار ٣ألف يورو (٤٣,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٢٩
اهلولندي الساري على عقود توفري اخلدمات.

ألف يورو٤٩٨,٥١النفقات التشغيلية العامة

يف املئة هو مبلغ تقديري ُحسب على أساس زيادة مؤشر األسعار ٣إن مقدار الزيادة البالغة نسبته -٧٣٠
على ٢٠١٨الساري على عقود اخلدمات يف هولندا. وقد ُحسبت التكاليف لألشهر التسعة األخرية من عام 

ا لعام  قدار النهائي املعزو إىل تطبيق مؤشر يف املئة. أما امل٣مزيدًة زيادًة نسبتها ٢٠١٧أساس التناسب مع نظريا
من أجل اختيار مقاول رئيسي جديد.استدراج العروض التنافسيةاألسعار املعين فيبقى خاضعاً لنتيجة عملية 

وُتَسدُّ يف إطار هذا الربنامج الرئيسي تكاليُف املباين املتصلُة بالصيانة الوقائية وبالصيانة التصحيحية - ٧٣١
٢٠١٨املندرجة يف عداد رأس املال. وعلى غرار السنتني السابقتني سَيُخص مجيع مصروفات عاموباملستبَدالت 

املقدَّرِة الصيانَة الوقائية، وليس هناك من تكاليف ترتتب على صيانة تصحيحية. وال يُتوقع أن تُتكبَّد يف عام 
املتوقع أن تغلب تكاليف الصيانة تكاليف مرتتبة على استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال. ومن ٢٠١٨

غلبًة تواكب تقاُدَم املباين الدائمة.٢٠١٩التصحيحية اعتباراً من عام 

لقد ُقدِّمت إىل املنسق املعين باملباين التابع للفريق العامل القائم يف الهاي وثيقٌة عّما اسُتبدل يف املباين -٧٣٢
د الطويل، لكن تكاليف االستثمار فيما يندرج يف عداد رأس الدائمة من العناصر املندرجة يف عداد رأس املال لألم

ا تُعرض يف املرفق احلادي عشر. املال اليت طلبت جلنة امليزانية واملالية تبيا
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المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام البرنامج الرئيسي الخامس:٥٠الجدول200

٥١٠٠
المباني

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
----املوظفون من الفئة الفنية

----العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

موع الفرعي لتكاليف املوظفني -------ا

-------املساعدة املؤقتة العامة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني -------ا

-------السفر

-------الضيافة

-------اخلدمات التعاقدية

-------التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ٢-٨٢٤,٦ ٨٢٤,٦١ ٤٥٤,٩٤٣,٦٣,٠١ ٤٩٨,٥
-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع  ٢الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ٢-٨٢٤,٦ ٨٢٤,٦١ ٤٥٤,٩٤٣,٦٣,٠١ ٤٩٨,٥
٢المجموع ٢-٨٢٤,٦ ٨٢٤,٦١ ٤٥٤,٩٤٣,٦٣,٠١ ٤٩٨,٥
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البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم-واو

المقدِّمة

االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") األنشطة اليت تتناول األذى يدعم الصندوق -٧٣٣
م الكرمية يف  ين عليهم يف العودة إىل حيا الناجم عن اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة ا

م وإسهامهم فيها. ويؤّدي الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة ("الصندوق االستئماين" أو مجاعا
) تسخري موارد ٢، ()٥٥() تسيري شؤون جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة حبق الشخص املدان١"الصندوق") مهمتني: (

ين عليهم وفقًا ألحكام املادة  الدعم . ويقدَّم يف إطار كلتا هاتني املهمتني )٥٦(من نظام روما األساسي٧٩أخرى لصاحل ا
ين عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتَكبة منذ األول من متوز/يوليو  إىل ا

٥٧(٢٠٠٢(.

الغايات االستراتيجية

متصلتني فإن الغايات الصندوق االستئماين للمجين عليهم لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية -٧٣٤
ترتبط على وجه التحديد بواليته املشتملة على مهمتني مها مهمة تقدمي االستئماين االسرتاتيجية للصندوق 

ين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ومهمة جرب أضرارهم، وذلك وفق إطار  املساعدة إىل ا
ملساءلة مباشرة من الدول األطراف بشأن أنشطة خاص خيضع جملس إدارة الصندوق مبوجبه حوكمي

ين عليهم اليت ينفِّذها الصندوق ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل )٥٨(الصندوق . مث إن مشاريع مساعدة ا
ن رئيسيًا عن طريق التربعات واهلبات اليت تقدِّمها جهات خاصة. وميوَّل جرب األضرار مبا قد تأمر به احملكمة م

) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.٤) و(٣) و(٢(٩٨القاعدة )٥٥(
للصندوق االستئماين للمجين عليهم) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين ٥(٩٨القاعدة )٥٦(

.http://trustfundforvictims.org/legal-basisي يرجى الرجوع إىل املوقع الشبك
من نظام روما األساسي.٨و٧و٦كما يرد تعريفها يف املواد )٥٧(
).ICC-ASP/4/Res.3من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم (الوثيقة ٧٦البند )٥٨(
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.)٥٩(االستئماين"، إذا قرَّر ذلك جملس إدارة الصندوق

إن الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم حمدَّدة يف خطته االسرتاتيجية للفرتة املمتدة -٧٣٥
. ٢٠١٤، بصيغتها اليت اعتمدها جملس إدارته يف آب/أغسطس ٢٠١٧حىت عام ٢٠١٤عام من 

الغاياُت االسرتاتيجية للصندوق الضوء على األمهية اليت ينيطها جملس إدارته باألداء على صعيد تنفيذ وُتسلِّط
لناجع، واالستدامة املالية من أجل الربنامج وإدارته، والربوز للعيان واحلظو بالتقدير، والتطوير التنظيمي الفّعال وا

استكمال تنامي الصندوق على النحو الذي تتوخاه الدول األطراف.

حىت ١٦وقد قرَّر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، يف اجتماعه السنوي الذي ُعقد من -٧٣٦
. ٢٠١٨لتشمل عام يف الهاي، متديد فرتة صالح خطته االسرتاتيجية لسنة واحدة٢٠١٧أيار/مايو ١٨

وسيتيح ذلك للصندوق االستئماين النظر يف العناصر التالية البيان باعتبارها لَِبناٍت هامًة يف صرح اخلطة 
االسرتاتيجية اجلديدة: اخلربة األولية املكتسبة يف سياق تصميِم وتنفيِذ أعمال جرب األضرار الذي أمرت به احملكمة 

ج الصندوق اخلاصة مبهمته املتمثلة يف املساعدة التوسيَع املقرَّر؛ ونتيجة التقييم يف أربع قضايا؛ وتوسيع نطاق برام
ا على صعيد مجع األموال للصندوق وإبرازه للعيان. وبناًء على  اخلارجي للربامج؛ وتكثيف األنشطة املضطَلع 

حىت عام ٢٠١٤من عام ذلك تبقى غاياُت وأهداُف اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للفرتة املمتدة
٢٠١٨، وخطة مراقبة أداء الصندوق، وإطار تدبر املخاطر اخلاص به، صاحلة فيما خيص ميزانية عام ٢٠١٧

الربناجمية املقرتحة.

وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن -٧٣٧
ين عليهم وُأسرهم من خالل توفري تعويضات جرب نطاق اختصاص احملكمة وذلك بال سهر على إعمال حقوق ا

الضرر واملساعدة.

خطة رصد إن إطار نتائج الصندوق االستئماين للمجين عليهم املبنيَّ يف املرفق الثالث عشر أُدرج ضمن -٧٣٨
دوق خطة رصد األداء . وقد استعرض جملس إدارة الصن٢٠١٧-٢٠١٤أدائه، املرفقة باخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

ا يف التخطيط التنظيمي والربناجمي حىت غاية عام ٢٠١٦وأقرها يف نيسان/أبريل  . ويبنيِّ إطاُر ٢٠١٨وسُيهتدى 
نتائِج الصندوق، إىل جانب رؤيته ورسالته وغاياته االسرتاتيجية ومبادئ وضع براجمه، النتائَج املرحلية (النواتج) اليت 

جية وتستند بدورها إىل النتائج احملَرزة يف آحاد املشاريع ونتائج األداء على الصعيد التنظيمي تدعم غاياته االسرتاتي
. وحتدَّد يف الثالث عشر(املخَرجات). ويُعرض إطار نتائج الصندوق يف اللمحة العامة املتعلقة به الواردة يف املرفق 

ووظائف الرصد والتقييم ضمن إطار خطة رصد أداء الصندوق مؤشرات لألداء فيما خيص مجيع النتائج،
الصندوق، وإجراءات تقييم جودة البيانات. إن الوثيقة الكاملة خلطة رصد أداء الصندوق تُقدَّم على حدة.

وقد قرَّر جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، يف اجتماعه السنوي الذي ُعقد يف أيار/مايو -٧٣٩
ا يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة يف مشال أوغندا ويف مجهورية الكونغو استدامة أنشطته املضطَلع ، ٢٠١٧

مهمات تقييم للربامج ٢٠١٧الدميقراطية، وأقّر استهالل برنامج جديد للمساعدة يف كوت ديفوار. وُجترى يف عام 
اجلديدة اخلاصة باملساعدة يف كينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل.

من نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم.٥٦البند )٥٩(
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ضرار، يظل عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين يتنامى تناميًا ذا وفيما خيص جرب األ-٧٤٠
) وقضية كاتـَْنغا Lubangaشأن. وقد أحاط جملس إدارة الصندوق علمًا باملستجدات يف قضية لوبـَْنغا (

)Katangaَلغ يف كلتيهما مرحلة تنفيذ األوامر القاضية جبرب األضرار بصورة كام لة يف شرق مجهورية ). ويُتوقع أن تـُبـْ
الصندوق االستئماين علمًا أيضاً إدارة فصاعداً. وأحاط جملس ٢٠١٧الكونغو الدميقراطية بدءًا من عام 

، مبا يف ذلك الوثائق اليت أودعها الصندوق أمام الدوائر املهدي) وقضية Bemba(مبباباإلجراءات يف قضية
بعد إصدارها األوامر جبرب األضرار، أن يضع مشاريع خطط تنفيذ املختصة، ويُتوقع أن تطلب إليه هذه الدوائر، 

جرب األضرار.

كما ينوِّه الصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل أن جملس إدارته أبقى على قراره السابق القاضي بأن -٧٤١
تمثِّلة يف يُعهد إىل جهات خارجية باألنشطة املتصلة بإجراء عمليات تقييم احلاالت يف إطار مهمة الصندوق امل

). MISيف التنفيذ، وتصميم وإعمال نظام املعلومات التدبرية (شركاء الصندوق املساعدة، وتكوين قدرات 
من موارد خارجة عن ميزانية ألف يورو)، أي ٩٥٠,٠متأتية من تربعات (جمموعها مواردذلك من وسيموَّل

.الربنامج الرئيسي السادس

وأعرب جملس إدارة الصندوق االستئماين من جديد عن اهتمامه بأن يويل الصندوق درجة قصوى من -٧٤٢
األولوية لتحقيق حتسينات على صعيد مجع األموال وما يتصل به من بروز املؤسسة املتمثِّلة يف الصندوق للعيان. 

ئج جمدية، وحتسني التعاون القائم قدرة راسخة وطويلة األمد على حتقيق نتاالصندوق إن ذلك يستلزم من أمانة 
ا تعزيُز وحتفيُز حتقيِق  على التآزر مع احملكمة واالستعانة بشراكات ابتكارية تؤيت (جزئياً) مسامهات عينية من شأ

نواتج الصندوق االستئماين بتبعات زهيدة يف جمال امليزانية.

ال املراقبة والتقييم وقياس األثر. وفيما خيص ويُعتزم حتقيق وفورات مماثلة يف إطار امليزانية العادية يف جم-٧٤٣
ر  تقييم الربامج املستقل اآلنف الذكر، يسعى الصندوق االستئماين إىل إجياد موارد بديلة لتمويل تكاليفه اليت يقدَّ

ألف يورو. أما شراكات الصندوق مع مؤسسات البحوث األكادميية الدولية الذائعة الصيت يف ٧٥,٠أن تبلغ 
ألف يورو، متثِّل وفوراٍت مناظرًة يف امليزانية العادية.٥٠,٠قييم وقياس األثر فتقدَّر حصيلتها بأكثر منجمال الت

ألف يورو٧٤١,٥٢موارد الميزانية

يف املئة).٢٦,١ألف يورو (٥٧٦,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٤٤

إىل العمل بالبنية اجلديدة ملالك موظفي الصندوق إن الزيادة املطلوبة تتصل بتكاليف املوظفني وتعزى -٧٤٥
االستئماين بغية الوفاء مبقتضيات توسيع نطاق مسؤولياته املتصلة مبهمته املتمثِّلة يف املساعدة ليشمل أوغندا 

عبء عمله املتعلق النهوض بومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت ديفوار وكينيا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل، و 
).Katanga(كاتـَْنغا) وقضية Lubanga(لوبـَْنغارب األضرار يف قضية جب

٢٠١٧آالف يورو ُهيِّئ لسدها يف بند تكاليف السفر لعام ٧,٧ومثة تكاليف غري متكرِّرة جمموعها -٧٤٦
٢٠١٨. ويُعزى ذلك إىل أن الدورة السنوية جلمعية الدول األطراف لعام ٢٠١٨لكن ال يُهيَّأ لسد نظريها لعام 
سُتعقد يف الهاي ال يف نيويورك.
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، الذي مكَّن فعًال من استحداث البنية اجلديدة ملالك أمانة الصندوق ٢٠١٧إثر اعتماد ميزانية عام -٧٤٧
اليت ُأجريت يف الصندوق االستئماين، ReVisionاالستئماين للمجين عليهم الناجتة عن عملية املراجعة املسماة 

(بعد تأخر ملدة قصرية يعزى إىل أسباب ٢٠١٧ُشرع يف إعمال هذه البنية اجلديدة يف األول من شباط/فرباير 
إدارية)، إذ ُأخطر املوظفون الذين أُلغيت وظائفهم بإلغائها. وأجنز الصندوق االستئماين الحقاً، يف أيار/مايو 

يشغلون الوظائف اجلديدة اليت يشتمل عليها مالك موظفيه وفق بنيته اجلديدة مولياً ، أعمال حشد من٢٠١٧
لني. ومراعاًة للمالحظات والتوصيات اليت قدمتها جلنة امليزانية واملالية األفضلية لذوي األولوية من املرشحَّني املؤهَّ 

األولويات يف توظيفه املستند إىلماين النهج املقرتحة، اتَّبع الصندوق االستئ٢٠١٧يف تقريرها بشأن ميزانية عام 
شاغلي الوظائف األساسية الستمرار أعماله. ومن الوظائف املعنية وظيفة املوظف املعاون املعين بالربامج من الرتبة 

القائم مقر عمله يف الهاي، اليت أُعيد ختصيص موارد امليزانية من أجلها لكي يتاح تعيني من يشغلها بعقد ٢-ف
.٢٠١٧عام غايةاملدة حىت قصري

املقرتحة، مل توافق اجلمعية ٢٠١٧وبناء على التوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية بشأن ميزانية عام -٧٤٨
على مجيع الوظائف املقرتحة باعتبارها وظائف ثابتة. إن الصندوق االستئماين يؤكِّد من جديد أن الوظائف الثابتة 

، يشدِّد على ٢٠١٧اجلديدة ملالك أمانته. وعليه فإن الصندوق، إذ يذكِّر بامليزانية املقرتحة لعام تظل تلزم يف البنية 
ضرورة حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت يشتمل عليها مالكه وفق بنيته اجلديدة إىل وظائف ثابتة.

يل الوظائف فهو يطلب حتويل عدد وإذ يضع الصندوق االستئماين يف اعتباره فائدة التدرج يف عملية حتو -٧٤٩
، ٢-عين بالربامج من الرتبة فاملعاون املوظف املاملقرتحة: وظيفة ٢٠١٨ميزانية عام إطار حمدود من الوظائف يف 

القائم مقر عملهما يف املكتب امليداين يف ٢-ووظيفَيت املوظَفْني املعاونـَْني املعنيْني بالربامج يف امليدان من الرتبة ف
القائم مقر عمله يف ٢-(مجهورية الكونغو الدميقراطية)، ووظيفة املوظف التنفيذي املعاون من الرتبة فبونيا 

الهاي. إن الصندوق االستئماين يعترب أن هذه الوظائف تفيد يف سد احتياجات عمله األساسي والفين الطويلة 
األمد.

ية املقرتحة: وظيفة مساعد إداري من الرتبة امليزانإطار ويدرج الصندوق االستئماين وظيفتني جديدتني يف -٧٥٠
واستمرار النمو الفائق يف االحتياجات إىل الدعم اإلداري الالزم ٢٠١٧، يُذكَّر فيما خيصها مبيزانية عام ٥-عخ

الضطالع الصندوق مبهمتيه املتمثِّلتني يف املساعدة وجرب األضرار املوسََّعي النطاق؛ ووظيفة موظف قانوين من 
األعمال القانونية املتصلة على اخلصوص النمو املستمر الذي تشهده ُتطلب نظرًا إىل جتلي، ٣-فالرتبة 

بإجراءات جرب األضرار وتنفيذ تعويضاته.

لف يوروأ٥٧٣,٨١الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

(متطلب متكرِّر).)١-تنفيذي (من الرتبة مدمديرٌ الصندوَق يدير-٧٥١

شاغل هذه الوظيفة (متطلب متكرِّر) (وظيفة حموَّلة). يتوىل )٢-موظف تنفيذي معاون (من الرتبة ف-٧٥٢
املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي الدعم إىل جملس إدارة الصندوق، 

املعين بالشؤون املالية، وإىل املوظف املعين جبمع األموال وإىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي، وإىل املوظف
للموظف التنفيذي املعاون دوراً ومسؤوليات خاصني فيما يتعلق بالعالقات اخلارجية، للصندوق وبربوزه للعيان. إن
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تدبر العالقة مع أصحاب الشأن الرفيعي املستوى املعنيني:، ومجع األموالالرتوجييواالتصاالت، والنشاط 
بالصندوق؛ وإعداد وتنفيذ االتصاالت من خالل املوقع الشبكي للصندوق، ووسائط التواصل االجتماعي وغريها 
ال العام وترفد زيادة تعبئة التربعات  من املنابر؛ وتنظيم الفعاليات اليت تفيد يف زيادة بروز الصندوق للعيان يف ا

واهلبات اخلاصة.

(متطلب متكرِّر). يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس إدارة )٤-مستشار قانوين (من الرتبة ف-٧٥٣
الصندوق وأمانته املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن إطار مهميت 
الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك إعداد املذكرات القانونية اليت تودع لدى 

كمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، وإسداء املشورة بشأن اجلانب القانوين لتنفيذ تعويضات جرب األضرار بناًء على احمل
يئ ملا يلي: أوامر صادرة عن احملكمة.  ذه الوظيفة روجعت لكي  املزيد من تكامل مهام ‘١’إن املهام املنوطة 

يف وسعأفنيًا أداء املستشار القانوين دورًا ‘٢’لصندوق؛ ومسؤوليات املستشار القانوين مع العمل الربناجمي ل
تدبر ويف ن، و ن واخلرباء االستشاريو شركاء الصندوق يف التنفيذ، واملقاولماخلدمات، مبن فيهيموفِّر مع عاملالت

االضطالع ‘٣’القطاعني العام واخلاص؛ االتفاقات مع اجلهات املاحنة من فيما يتعلق بو هذه اجلهات، شؤون
)٥-إللغاء وظيفة املوظف الرئيسي املعين بالربامج (من الرتبة فالوظيفي للمدير التنفيذي، نتيجةً النائب بدور 

.٢٠١٥عام يف

يعملون يف املكاتب امليدانية يف كمباال (أوغندا) (متطلب متكرِّر))٤-ثالثة مديري برامج (من الرتبة ف-٧٥٤
طية) وأبيجان (كوت ديفوار). إن مواصفات هذه الوظائف جتسِّد املسؤوليات وبونيا (مجهورية الكونغو الدميقرا

املزيدة فيما يتعلق بتصميم برامج الصندوق يف إطار املهمتني املنوطتني به يف إطار واليته واإلشراف على إدارة هذه 
امج، الذين يكونون مسؤولني الربامج، وذلك نتيجة أليلولة صالحية اختاذ القرارات املتصلة بالربامج إىل مديري الرب 

مباشرة أمام املدير التنفيذي. 

سيعزِّز اإلشراف املايل، واإلبالغ، (متطلب متكرِّر))٣-موظف معين بالشؤون املالية (من الرتبة ف-٧٥٥
املنح واملراقبة (الداخلية)، والتقيد باملعايري ضمن نطاق الصندوق وفيما يتعلق بالشركاء يف التنفيذ، وإدارة نظام تدبر 

اخلاص بالصندوق ومواصلة تطويره.SAPبربجميات يف إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

سيؤدي دورًا حموريًا يف تنسيق (متطلب متكرِّر))٣-موظف معين مبراقبة الربامج وتقييمها (من الرتبة ف-٧٥٦
الربامج، وسريفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار القانوين/النائب الوظيفي حبسب التفويض. 

املوظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها يتوىل املسؤولية عن اإلشراف على مجيع أنشطة مراقبة الربامج وتقييمها إن
ربامج الصندوق من الدعم التقين واإلداري واإلجراءات ذات الصلة.ليق ما يُقدَّم واإلبالغ عنها، وتنس

يعمل يف الهاي. يرفع (متطلب متكرِّر) (وظيفة حموَّلة) )٢-موظف معاون معين بالربامج (من الرتبة ف-٧٥٧
لِّياً مسؤولية دعم إعداد برامج املوظف املعاون املعين بالربامج التقارير إىل املوظف املعين مبراقبة الربامج وتقييمها، متو 

الصندوق يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلد احلالة املعين، ومتابعة تنفيذ هذه 
الربامج، واإلبالغ عن نتائجها. إن لشاغل هذه الوظيفة األساسية ضمن مالك أمانة الصندوق االستئماين 

العاملني يف املكاتب و الربامج واملوظفني املعاونني املعنيني بالربامج يف امليدان عالقات عمل مباشرة مع مديري
امليدانية، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. وسيكون للموظف املعاون املعين بالربامج صلة وظيفية 

ربامج، وسيتابع تنفيذ وظائف الدعم باملوظف املعين بالشؤون املالية لإلبالغ عن األمور املتعلقة بتدبري شؤون ال
لعمليات التقييم (مهمة الصندوق -اإلداري يف أمانة الصندوق. ويدعم شاغل هذه الوظيفة وضع األطر الربناجمية 



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 206

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
لكي يتسىن -املتمثلة يف تقدمي املساعدة) وملشاريع خطط التنفيذ (مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار) 206

ين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة. للصندوق التحرك إزاء ا ألذى الذي يعاين منه ا
النواتج ذات الصلة البحوُث التحضريية وتوظيُف اخلرباء على النحو الالزم. كما ييسر شاغل هذه الوظيفة ومن

لربامج، واإلبالغ حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية يف ما يقوم به الصندوق من عمليات التدخل ضمن إطار ا
ذه النتائج على حنو  الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني 

مالئم.

(متطلب متكرِّر) (وظيفتان حموَّلتان) )٢-موظفان معاونان معنيان بالربامج يف امليدان (من الرتبة ف-٧٥٨
قراطية. ويربِهن على لزوم هاتني الوظيفني لألمد الطويل استهالُل دورة يعمالن يف بونيا جبمهورية الكونغو الدمي

فصاعداً، والتنفيُذ املعقد ٢٠١٧مخسية جديدة لربامج املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بدءًا من عام 
، مع ما يلوح يف األفق من إمكان املزيد من األعمال كاتـَْنغاوقضية لوبـَْنغالتعويضات جرب األضرار يف قضية 

من الوظيفتني املعنيتني فيما يلي: دعم العمليات املنشودة . وتتمثَّل األهداف انتاَغْندااملتصلة جبرب األضرار يف قضية 
جرب اليومية واإلشراف فيما خيص املشاريع املندرجة يف إطار برامج الصندوق ضمن نطاق مهمتيه املتمثلتني يف

ين عليهم وللمستجدات يف احلالة  األضرار وتقدمي املساعدة دعمًا فعاًال وناجعًا ومستجيبًا حلقوِق واحتياجاِت ا
املعنية؛ استبانة النقص الذي قد يعرتي أداَء شركاء الصندوق يف التنفيذ يف الوقت املناسب؛ املشاركة يف انتقاء 

اء شفاف للمقاولة. ومن مثَّ يعمل كل من شركاء الصندوق يف التنفيذ الشركاء يف تنفيذ برامج الصندوق وفق إجر 
وفقًا لوظيفته ولعقد اخلدمة ذي الصلة، وعلى حنو يتوافق مع خطة قياس أداء الصندوق، مبا يف ذلك اإلبالغ عن 

بربامج الصندوق أنشطة الرصد والتقييم املناسبة وعن الرقابة املالية. وهكذا حييط أصحاب الشأن يف احلالة املعنية 
اخلاصة جبرب األضرار وبتقدمي املساعدة ضمن إطار نظام روما األساسي، ويف سياق احلالة املعنية، ويقدِّرون هذه 

ا. الربامج ويعلون من شأ

رأ)- ومساعد إداري (من الرتبة خ ع(متطلب متكرِّر)رأ) -مساعد معين بالربامج (من الرتبة خ ع-٧٥٩
إن املساعد اإلداري اجلديد يلزم لكي ينهض بعبء العمل الكبري املتأيت عن الهاي.يعمالن يف(متطلب متكرِّر)

توسيع نطاق برامج الصندوق املتصلة باملهمتني املنوطتني به يف إطار واليته وأنشطته يف جمال مجع األموال وإبراز 
دوره للعيان.

ألف يورو٥٠٢,٥املساعدة املؤقتة العامة

ذشح. يتالزم(متطلب متكرِّر))٣-وبربوز الصندوق للعيان (من الرتبة فاألموالموظف معين جبمع -٧٦٠
هالصندوق يف إطار واليتبة طجناز املهام املنو قوى إلأساسًا سياسيًا وماليًا أتضافرمهاليؤيت األموالالوعي ومجع 
جهات ماحنة تغدو يف عدادها الصندوق تنويعًا اسرتاتيجياً، لكي إيراداتمصادرتنويع ف. هوغاياته وحتقيق رسالت

داخلية. الربة ، جيب أن ينبين على توفُّر اخلطراف املاحنة املتزايدة العددالدول األإىل جانباص من القطاع اخل
دبر بطتان من مهام الصندوق تستلزمان قدرة يف جمال تاساسيتان مرت أالوعي وتنمية املوارد مهمتان ذفشح

وقد متت مواءمة عملية توظيف من يشغل هذه الوظيفة مع عملية إعادة تنظيم خمصَّصًة هلما. العالقات اخلارجية
الصندوق االستئماين.

. يتعنيَّ تعزيز بنية مالك الصندوق من املوظفني ) (متطلب جديد)٣-موظف قانوين (من الرتبة ف-٧٦١
القانونيني بالنظر إىل ما يشهده العمل القانوين يف إطار مهمة الصندوق املتمثِّلة يف جرب األضرار من زيادات كبرية 
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قدمي متأتية عن اإلجراءات القضائية املتعلقة جبرب األضرار، ومتصلة أيضًا بعدة برامج خاصة مبهمته املتمثلة يف ت
املساعدة. إن شاغل هذه الوظيفة سيسدي املشورة القانونية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ مهميت الصندوق كلتيهما، 
مبا يف ذلك إعداد املذكرات القانونية املراد إيداعها لدى احملكمة، والعمل مبثابة صلة وصل بني الصندوق ومسؤويل 

ل الصندوق لدى األطراف الفاعلة اخلارجية.احملكمة فيما يتعلق بالشؤون القانونية، ومتثي

يعمالن يف كمباال (متطلب متكرِّر)) ٢-امليدان (من الرتبة فموظفان معاونان معنيان بالربامج يف -٧٦٢
) يف املكاتب ٢-مثة ثالث وظائف غري ممَُوَّلة ملوظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان (من الرتبة فوأبيجان. و 

ة يف بـَْنغي (متطلب متكرِّر) ونريويب (متطلب متكرِّر) وباماكو (متطلب جديد). ويشار إىل ما ورد امليدانية القائم
ا  آنفًا من وصف عام ملهام ومسؤوليات شاغلي هذه الوظائف. ونظرًا إىل أن األنشطة املنوط االضطالع 

احلايل فقد أخذ الصندوق االستئماين يف بشاغلي هذه الوظائف مل تكن قد ُأكِّدت تأكيداً تاماً إبّان تقدمي التقرير 
امليزانية لسد تكاليف هذه الوظائف املندرجة يف مالك موظفي إطار الوقت احلاضر خبيار عدم اقرتاح موارد يف 

املكاتب امليدانية القائمة يف بـَْنغي ونريويب وباماكو.

ساعد اإلداري اجلديد يلزم امليعمل يف الهاي.(متطلب جديد)رأ) -مساعد إداري (من الرتبة خ ع-٧٦٣
لينهض بعبء العمل املتأيت عن أنشطة الصندوق املزيدة املتصلة بالربامج وجبمع األموال وبالربوز للعيان.

ألف يورو٦٦٥,٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

املتصلة يف املئة). وتلزم املوارد غري ٢,٤ألف يورو (١٦,١ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٦٤
بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف 

اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد.

ألف يورو٣٠٠,٠السفر

يف املئة) وهو سيلزم رئيسياً فيما يتعلق ٠,١ألف يورو (٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٦٥
بأنشطة برامج الصندوق (يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة ويف جرب األضرار)، وأنشطته على صعيد 

إبراز دوره/مجع األموال، واملبادرات املتصلة مبجلس إدارته.

تكاليف و دوق وأسفارهم إىل امليدان،تكاليف لقاءات أعضاء جملس إدارة الصناملبلغ املطلوب بوسُتسد-٧٦٦
(أعضاء جملس اإلدارة، صندوقالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن امع اجلهات املاحنة وغريهاللقاءات

األموال، لعيان ومجع الصندوق لتكاليف العمل من أجل إبرازو واملدير التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم)،
يف تكاليف الزيارات الرامية إىل مراقبة الربامج والتواصل مع الشركاء برامِج جِرب األضرار، و وتكاليف تصميِم وتنفيذِ 

.وي ملوظفي الصندوقنواالجتماع السبالربامج،ذوي الصلة الشأنصحاب أسائر و والسلطات التنفيذ

يوروآالف٣,٠الضيافة

ر العالقات اخلارجيةسياق تدبُّ يف الغريمعلسد تكاليف التواصلاملبلغ املطلوب، وهو يلزميفال تغريُّ -٧٦٧
للصندوق.
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للخدمات خصَّصاتيف املئة). إن امل١,٦يورو (آالف٣,٠ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٦٨
ألف يورو)، وتكاليف منيطة براجميات ٤٢,٠(تكاليف الطبع اخلارجي يف امليدان ويف املقر التعاقدية تلزم لسد

SAP) وتكاليف إعداد ، ألف يورو)١٥,٠اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم األعمال
، ألف يورو)١٥,٠وتكاليف إجيار احملاّل يف امليدان (،ألف يورو)٦٠,٠الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال (

ألف ٢٠,٠آالف يورو)، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق (٥,٠اخلارجي (وأتعاب مراجع احلسابات
.ألف يورو)٣٠,٠الفرنسية اليت يتوالها مرتمجون خارجيون (-وتكاليف الرتمجة اإلنكليزية يورو)، 

ألف يورو٣٢,٢التدريب

لسد تكاليف توفري يف املئة) وهو يلزم ٧,٧يورو (ألف٢,٧ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٧٦٩
التدريب الذي حيتاج إليه املوظفون العاملون يف الهاي واملوظفون العاملون يف املكاتب امليدانية ضمن مالك أمانة 

الصندوق ببنيته اجلديدة.

ألف يورو١٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقارير التقنية والتقارير املرحلية . ويلزم اخلرباء ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب-٧٧٠
ألف يورو)، ٥٠,٠ألف يورو)، ويف األنشطة املتعلقة بإبراز الصندوق للعيان ومجع األموال (٢٥,٠واملقرتحات (

ألف يورو).٤٥,٠وإلسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار (

ألف يورو٢٠,٠النفقات التشغيلية العامة

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لتحمُّل تكاليف إجيار مرافق لالجتماعات وحلقات العمل اليت -٧٧١
سُتعقد يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وكوت ديفوار، ولسد تكاليف مواد 

اتصال وتكاليف إرسال بالربيد.

آالف يورو٣,٠اللوازم واملواد

يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من تغريُّ ال -٧٧٢
املكتبية.املستهَلكات
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المقترحة٢٠١٨البرنامج الرئيسي السادس: ميزانية عام :٥١الجدول

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

عليهم

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٨٨٤,١٥٥٨,٦٦٣,٢١املوظفون من الفئة الفنية ٤٤٢,٦

١٣٠,١١,١٠,٨١٣١,٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ١-٠٤٨,٦ ٠٤٨,٦١ ٠١٤,١٥٥٩,٧٥٥,٢١ ٥٧٣,٨

١٥٣,١٤٧٩,١٢٣,٥٤,٩٥٠٢,٥-١٥٣,١املساعدة املؤقتة العامة
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

----١٣,٣-١٣,٣العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٦٦,٤٤٧٩,١٢٣,٥٤,٩٥٠٢,٥-١٦٦,٤ا
٣٠٠,٠)٠,١()٠,٤(١٦٣,٢٣٠٠,٤-١٦٣,٢السفر

٣,٠--١,٩٣,٠-١,٩الضيافة
١٨٧,٠)١,٦()٣,٠(١٨٥,٦١٩٠,٠-١٨٥,٦اخلدمات التعاقدية

٣٢,٢)٧,٧()٢,٧(٧,١٣٤,٩-٧,١التدريب
١٢٠,٠--٦٥,٥١٢٠,٠-٦٥,٥اخلرباء االستشاريون

٢٠,٠--٢٠,٠---النفقات التشغيلية العامة
٣,٠--٠,٧٣,٠-٠,٧اللوازم واملواد

-)١٠٠,٠()١٠,٠(١,٧١٠,٠-١,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٦٦٥,٢)٢,٤()١٦,١(٤٢٥,٧٦٨١,٣-٤٢٥,٧بالعاملني
١المجموع ١-٦٤٠,٧ ٦٤٠,٧٢ ١٧٤,٥٥٦٧,٠٢٦,١٢ ٧٤١,٥

٢٠١٨البرنامج الرئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام :٥٢الجدول

٦١٠٠
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

عليهم

وكيل 
أمني 
عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
٢٢٩-٧--٤٢-١---٢٠١٧املقرة لعام 

٤---٤-٤-------اجلديدة
--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

٢٢١٣-١١-٤٢٤-١---٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

٣,٨٣---٣,٨٣-٠,٧٥٣,٠٨------٢٠١٧املقرة لعام 
٩,٠٠---٩,٠٠-١,٠٠٨,٠٠------املستمرة
١,٠٠١,٠٠٢,٧٥-١,٧٥-٠,٧٥١,٠٠------اجلديدة

)٤,٠٠(---)٤,٠٠()٤,٠٠(-------احملوَّلة
١,٠٠١,٠٠٧,٧٥-٦,٧٥-١,٧٥٥,٠٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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قرض الدولة المضيفة-وع المباني الدائمة ر مش: ٢-السابعالبرنامج الرئيسي-زاي210

المقدِّمة

عرض الدولة املضيفة منحها قرضًا خاصاً ")اجلمعيةمجعية الدول األطراف ("قبلت ٢٠٠٨يف عام -٧٧٣
سنة ٣٠مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على مدى فرتة مقدارها ٢٠٠حىت مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه

.)٦٠(املئةيف٢,٥مبعدَّل فائدة يبلغ 

، يف اجلنائية الدولية ("احملكمة")أنشأت احملكمة، )٦١(وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة وتلبيةً -٧٧٤
دفع على ع أن تُ الفائدة املتوقَّ مقدارلإلبالغ عن ٢-سابع، الربنامج الرئيسي ال٢٠١١ة لعام عتمدإطار ميزانيتها امل

. احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمةتستلمهامبالغ القرض اليت 

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ خبيار الدفعة ٢-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابعبترتتَّ ال و -٧٧٥
.)٦٢(أو اليت مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليهاالواحدة

موعدم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف املربَ االتفاقوينص -٧٧٦
عليها للدولة سنة تقوميية) مبلغ الفائدة املستحقة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق (أي 

.)٦٣(عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلغ قد ُيسَند إىل السنوات التقوميية السابقةاملضيفة

ويبنيَّ يف اجلدول الوارد أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك على السنوات املقبلة.-٧٧٧

(باليوروات)المقبلة على مدى السنوات عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر :٥٣الجدول
٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠

دفع الفوائد فقط
٢مدفوعات الفوائد ١٨٥ ١(*)٧١٧ ١٩١ ٠٥٠--

أقساط تسديد القرض
املبلغ املدفوع تسديداً لرأس مال 

١(**)-للفوائد املستحقة عنهو القرض ٧٩٦ ٢٥٦٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧
٢مجموع المدفوعات ١٨٥ ٧١٧٢ ٩٨٧ ٣٠٦٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧٣ ٥٨٥ ١٢٧

.٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠على أساس وقف االقرتاض بتاريخ ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠كانون الثاين/يناير حىت ١مبلغ الفوائد املستحقة عن الفرتة املمتدة من )*(
، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١متوز/يوليو حىت ١عن نصف السنة املمتد من ؛ بتسديد دفعة٢٠١٦متوز/يوليو ١تسديد مبلغ القرض بدءًا من )**(

بتسديد دفعات عن سنوات كاملة بعد ذلك.مث

تشرين ٢٢- ١٤، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٦٠(
لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الثاين/نوفمرب  واملرفق الثاين.٢، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1القرار ا

كانون ١٠- ٦، نيويورك، التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٦١(
لد ،)ICC-ASP/9/20(٢٠١٠ديسمرب/األول .القسم زاي، ألف، اجلزء الثاينا

تشرين ٢٢- ١٤، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٦٢(
لد األول، اجلزء الثالث، )، ICC-ASP/7/20(٢٠٠٨الثاين/نوفمرب  .الثالثملرفق ا، ICC-ASP/7/Res.1القرار ا

، ٢٠٠٩آذار/مارس٢٣(وزارة الشؤون اخلارجية) واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـتفاق املربم بني دولة هولندااال)٦٣(
.١-٦الفقرة 



ICC-ASP/16/20

211 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
211211

اء عقود استئجار املباين املؤقتة -٧٧٨ . ٢٠١٦حزيران/يونيو ٣٠يف لقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد إ
للفوائد و املستحق تسديداً لرأس مال القرضاملبلغدفُع ٢٠١٨وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

.٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير حىت ١فيما خيص الفرتة املمتدة من املستحقة عنه

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٧٢٠٠البرنامج:٥٤الجدول

٧٢٠٠
قرض الدولة المضيفة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
لعام امليزانية املعتمدة 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
-------املوظفون من الفئة الفنية

-------اخلدمات العامةاملوظفون من فئة 

موع الفرعي لتكاليف املوظفني -------ا

-------املساعدة املؤقتة العامة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني -------ا

-------السفر

-------الضيافة

-------اخلدمات التعاقدية

-------التدريب

-------اخلرباء االستشاريون

٢النفقات التشغيلية العامة ٢-١٨٥,٧ ١٨٥,٧٢ ٩٨٧,٣٥٩٧,٩٢٠,٠٣ ٥٨٥,٢
-------اللوازم واملواد

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٢بالعاملني ٢-١٨٥,٧ ١٨٥,٧٢ ٩٨٧,٣٥٩٧,٩٢٠,٠٣ ٥٨٥,٢

٢المجموع ٢-١٨٥,٧ ١٨٥,٧٢ ٩٨٧,٣٥٩٧,٩٢٠,٠٣ ٥٨٥,٢
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: آلية الرقابة المستقلة٥-السابعالبرنامج الرئيسي-حاء212

المقدِّمة

ايفمجعية الدول األطراف ("اجلمعية")أنشأت-٧٧٩ الرقابةآلية(٥-السابعالرئيسيالربنامج)٦٤(الثامنةدور
اجلنائية احملكمةيفوجمديةوفعالةمستقلةرقابةتوفريبغيةاألساسيرومانظاممن)٤(١١٢للمادةوفقاً ) املستقلة

ا الثانية عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش . الدولية ("احملكمة") وقد اعتمدت اجلمعية يف دور
ICC-ASP/12/Res.6والتقييم والتحقيق وذلك بقرارها 

. وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي )٦٥(
ات حتقيق استنادًا إىل سلطتها التقديرية بناء على طلب مباشر من اجلمعية أو رؤساء أجهزة احملكمة، وُجتري عملي

فيها القواعد اإلجرائية يف التقارير املتلقاة املبلغ فيها عن خمالفات أو انتهاكات لقواعد احملكمة ولوائحها، مبا
وقواعد اإلثبات.

ألف يورو٥٥٤,٥موارد الميزانية

املئة) تعزى إىل احتساب كل يف ٧,٧ألف يورو (٣٩,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٨٠
.تكاليف تكملة مالك املوظفني

ودعماً للعمل من أجل حتقيق األهداف املشرتكة يف جمال الرقابة، تعتزم آلية الرقابة املستقلة مساعدة قسم -٧٨١
ء املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة يف وضع اسرتاتيجية خاصة باألخالقيات والقيم تشمل بنطاقها احملكمة مجعا

، ما يؤيت وفورات متأتية عن ٢٠١٨ويف إجراء استقصاء بشأن األخالقيات والقيم على نطاق احملكمة خالل عام 
يورو.٠٠٠٥٠زيادة النجاعة يُقدَّر مبلغها بـ

ألف يورو٤٨٥,٤الموارد من الموظفين

إىل تعديل االفرتاضات يف املئة) تعزى ٨,٧ألف يورو (٣٨,٧ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٨٢
. ٢٠١٨املتعلقة بتكاليف املوظفني. فآلية الرقابة املستقلة تتوقع اكتمال مالكها من املوظفني على مدى عام 

ا الثانية عشرة تكملة دائمة ملالك العاملني يف آلية الرقابة املستقلة تتألف من  وكانت اجلمعية قد أقرت يف دور
شغل آخر ٢٠١٧. وقد مت خالل عام ظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامةثالث وظائف من الفئة الفنية وو 

ا اجلمعية.الوظائف الشاغرة.  وال تُقرتح أي تعديالت لتكملة املالك اليت أقر

ألف يورو٤٨٥,٤الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة

)، واختصاصي رئيسي معين٥-ا (من الرتبة فيتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسه-٧٨٣
رأ). -)، ومساعد إداري (من الرتبة خ ع٢-)، وحمقق معاون (من الرتبة ف٤-بالتقييم (من الرتبة ف

تشرين ٢٦- ١٨، الهاي، الثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٦٤(
لد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20(٢٠٠٩الثاين/نوفمرب .ICC-ASP/8/Res.1، القرار الثاين)، ا

تشرين ٢٨- ٢٠، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٦٥(
لد،)ICC-ASP/12/20(،٢٠١٣الثاين/نوفمرب .٥، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6القرارالثالث،اجلزءاألول،ا
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ألف يورو٦٩,١الموارد غير المتصلة بالعاملين

املبلغ لسد تكاليف يف املئة). ويلزم هذا ١,٥ألف يورو (١,٠ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٨٤
السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف األثاث والعتاد، وهو 

جيسِّد زيادة صغرية يف تكاليف السفر وتكاليف التدريب.

آالف يورو١٠,٦السفر

املئة). وسُتَسّد باالعتمادات املطلوبة يف ٦,٠ألف يورو (٠,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٨٥
ا اجلمعية)، زائدًا مهمة  تكاليف مهمتني ميدانيتني (لتقدمي دعم مباشر ألنشطة رقابية متصلة بالتحقيق أو توعز 

دعم واحدة (إلسداء اإلرشاد أو تقدمي املساعدة لرئيس جهاز أو لنشاط ال تتدبر أمَره اجلمعية).

ألف يورو١١,٥التدريب

وهو يلزم لسد تكاليف ، يف املئة)٣,٦ألف يورو (٠,٤ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٨٦
م الفنية، والتكفل بإحاطتهم بأفضل املمارسات راماألربعة يف تدريب اآلليةمشاركة موظفي  إىل ترقية مهارا

ال املعين وقد ُحسب املبلغ املطلوب . الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة تأهلهم املهين يف ا
خمفَّضة أو جماناً على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب املهنية، وحمافل التدريب بتكاليف 

الدولية، وفرص التدريب الذي يُوفِّره مدرِّبون حمليون.املؤسساتلدى 

ألف يورو٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

تلزم موارد من اخلرباء االستشاريني لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت ُحيتاج فيها إىل مجلة مهارات إضافية -٧٨٧
حمليًا يف أماكن املكاتب امليدانية عند اللزوم. وال تغريُّ يف املبلغ املطلوب لكنه حمدَّدة الطابع، وإىل تقدمي املساعدة 

ألف يورو من مبالغ ميزانيات ٥٠جيسِّد وفوراٍت كبريًة خمطَّطًا لتحقيقها من خالل زيادة النجاعة يقارب مقدارها 
د األخالقيات والقيم الشاملة بنطاقها وحدات احملكمة، ألن آلية الرقابة املستقلة تتوىل مسؤوليات إضافية على صعي

ال يف ٢٠١٨احملكمة مجعاء لعام  ا يف هذا ا بناًء على طلب جلنة املراجعة يف احملكمة. إن األعمال املزَمع القيام 
ة مواَءمٌة مع اخلربات املتوفِّرة يف آلية الرقابة املستقلة حبسب املواضيع، ما يتيح آللية الرقابة املستقل٢٠١٨عام 

ال. تقليص مقدار إسهام اخلرباء اخلارجيني املتوقع أن يلزم يف هذا ا

ألف يورو٢,٠النفقات التشغيلية العامة

ال تغريُّ يف مقدار املصروفات املرتَقب تكبُّدها يف إطار هذا البند. ويلزم املبلغ املطلوب لشراء لوازم ومواد -٧٨٨
مرافق احملكمة املتوفِّرة بالفعل تتيح ختفيضًا كبريًا يف مقدار من أجل دعم أنشطة اآللية. فنجاعة استخدام 

املصروفات املتوقَّعة.
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آالف يورو٥,٠األثاث والعتاد214

ويلزم املبلغ الزهيد املطلوب لشراِء مقدار املصروفات املرتَقب تكبُّدها يف إطار هذا البند. يفال تغريُّ -٧٨٩
وصيانِة معدات ختصصية خاصة بالرقابة.

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٥-البرنامج الرئيسي السابع:٥٥الجدول

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
الطوارئصندوق 

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٣٨٩,٤٢٣,١٥,٩٤١٢,٥املوظفون من الفئة الفنية

٥٧,٣١٥,٧٢٧,٤٧٢,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٧٨,٤٤٤٦,٧٣٨,٧٨,٧٤٨٥,٤-١٧٨,٤ا

-------املؤقتة العامةاملساعدة

-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني -------ا

٣,١١٠,٠٠,٦٦,٠١٠,٦-٣,١السفر
-------الضيافة

-------اخلدمات التعاقدية

٠,٦١١,١٠,٤٣,٦١١,٥-٠,٦التدريب
٤٠,٠--٤٠,٠---اخلرباء االستشاريون

٢,٠--٢,٠---النفقات التشغيلية العامة
-------اللوازم واملواد

٥,٠--٥,٠---األثاث والعتاد
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا

٣,٧٦٨,١١,٠١,٥٦٩,١-٣,٧بالعاملني
١٨٢,١٥١٤,٨٣٩,٧٧,٧٥٥٤,٥-١٨٢,١المجموع

٢٠١٨: مالك الموظفين المقترح لعام ٥-البرنامج الرئيسي السابع:٥٦الجدول

٧٥٠٠
آلية الرقابة المستقلة

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
فئة موظفي

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٤-٣-١-١١----٢٠١٧املقرة لعام 

--------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

--------------املستعادة/املعادة

١١٤-٣-١-١١----٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل) وظائف املساعدة املؤقتة العامة (معاِدال

--------------٢٠١٧املقرة لعام 

--------------املستمرة

--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

--------------٢٠١٨المقترحة لعام 
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: مكتب المراجعة الداخلية٦-السابعالبرنامج الرئيسي-طاء

المقدِّمة

يساعد مكتب املراجعة الداخلية احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية -٧٩٠
دف املراجعات اليت جيريها إىل تبنيُّ  واالشتغالية مبراجعته املنهجية للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. و

شمل ذلك استبانَة ما إذا كان معموًال بالبىن مدى جودة تدبر التهديدات والفرص (املخاطر) احملتملة، وي
والسياسات والسريورات األكثر اّتسامًا بالفعالية، واستبانَة ما إذا كان يُتقيَّد باإلجراءات املتفق عليها. كما يقدِّم 

إدارة احملكمة. إن من مكتب املراجعة الداخلية ("املكتب") خدمات يف جمال إسداء املشورة بناًء على طلب 
مبا يلي:٢٠١٨وهو سيضطلع يف عام كتب يرفع تقاريره إىل رئيس جلنة املراجعة.امل

، ٢٠٢٠، ومشروع خطة املراجعة لعام ٢٠١٩إعداد خطط املراجعة (خطة املراجعة العامة لعام )أ(
) استنادًا إىل حتليل املخاطر اليت ميكن أن ٢٠٢١-٢٠١٩وخطة مراجعة تكنولوجيا املعلومات للفرتة 

حتقيق أهداف احملكمة؛تؤثِّر على

إجراء ما ال يقل عن ست مراجعات؛)ب(

استعراض حال تنفيذ التوصيات بالتشاور مع مديري الوحدات االشتغالية يف احملكمة، واإلبالغ )ج(
عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛

إعداد شىت التقارير الواجب رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة؛)د(

دمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملكمة بناء على طلبهم؛توفري خ)ه(

برنامج ضمان اجلودة والتحسني، مبا يف ذلك استعراض سياساِت وأدواِت وطرائِق حتديثتنفيذ و )و(
٢٠١٨املراجعات اليت جيريها مكتب املراجعة الداخلية. إن مكتب املراجعة الداخلية سينظِّم يف عام 

وذلك ضمن إطار برناجمه اخلاص بضمان اجلودة والتحسني. وسُيستعرض يف تقييمًا خارجيًا ألنشطته
إطار هذا التقييم اخلارجي، الذي سيضطلع به خبري خارجي مستقل، مدى مطابقة أنشطة املكتب 

للمعايري الدولية اخلاصة مبمارسة املراجعة الداخلية.

آالف يورو٧٠٧,٣موارد الميزانية

.يف املئة)١,٩ألف يورو (١٣,١زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب على-٧٩١

ألف يورو٦٥٣,١الموارد من الموظفين

يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية مما جمموعه أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من -٧٩٢
يطلب املكتب . وال من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل)٥,٠املؤقتة العامة (وظائف املساعدة

وظائف ثابتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار توفري الوظيفة املموَّلة حاليًا يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وحتويلها 
عند اإلمكان إىل وظيفة ثابتة.
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ألف يورو٥٣١,٥الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة216

، الذي يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب اإلدارية، )١-(من الرتبة مدمدير مكتب املراجعة الداخلية -٧٩٣
املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على ما يقوم به املراجعون من أعمال، واستدامة ووضع خطة

إىل فعالية وجناعة الربنامج اخلاص بضمان اجلودة والتحسني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة احملكمة الثالثة 
.اإلدارة وتدبر املخاطر والضوابط الداخلية

اللذان ُجيريان املراجعات، ويسديان )٣-) واملراجع (من الرتبة ف٤-املراجع الرئيسي (من الرتبة ف-٧٩٤
خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.

الذي يسهم يف إجراء املراجعات، ويقدِّم الدعم إىل املدير )٦-باملراجعة (من الرتبة خ عاملساعد املعين -٧٩٥
فيما خيص تدبر نظام ضمان اجلودة والتحسني، ويقدِّم دعمًا إداريًا إىل املكتب (خمصِّصًا للمساعدة يف إجراء 

املراجعات ثلَثي وقت عمله).

ألف يورو١٢١,٦املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل يف مكتب املراجعة شهرًا (متطلب مستمر)١٢مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال ملدة -٧٩٦
)، هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات ٣-الداخلية حالياً مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات واالتصال (من الرتبة ف

خطة حتديثيقوم بإعداِد و املعلومات واالتصالاملراجع املعين بتكنولوجياواالتصال ومراجعة ما خيصها. إن هذا 
راة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وُجيري عمليات املراجعة يف الثالث سنوات ملراجعة األنشطة ا

ال.   كما إنه يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار مراجعة تكنولوجيا املعلومات هذا ا
م أنشطة متعلقة بتكنولوجيا واال تصال، ويسهم يف املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مهما

املعلومات واالتصال.

وحيتاج مكتب املراجعة الداخلية إىل اخلربة يف جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال لكي يتناول -٧٩٧
تكنولوجيا املعلومات واالتصال، مبا فيها نظيم نظم املعلومات. فلعلى حنو سليم مجيع املخاطر اليت ينطوي عليها ت

ا خطُة العمل على  أمن املعلومات، مكانة متعاظمة يف عمليات احملكمة، وجيب أن تشمل املخاطَر املرتبطَة 
صعيد املراجعة.

ال تلزم إلجراء مراجعات تكنولوجيا املعلومات واالتصال فحسب بل تلزم أيضًا ملتابعة املعنية إن املهارات -٧٩٨
املراجعني اآلخرين الذين يشغلون الوظائف الثابتة وليس بوسع التوصيات املقدَّمة يف سياق هذه املراجعات. تنفيذ 

اق مراجعة تكنولوجيا املعلومات واالتصال القيام على حنو فعال باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف سي
ال. بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا ا

ألف يورو٥٤,٢الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة). وتتأتى هذه الزيادة عن ٥٥,٢يورو (ألف١٩,٣ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٧٩٩
الداخلية تقييمًا خارجيًا كامًال ألنشطته مرة على األقل كل مخس سنوات. وتلزم وجوب أن ينظِّم مكتب املراجعة 

املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني.
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آالف يورو١٠,٢السفر

وتلزم املوارد املعنية لتمكني يف املئة)، ١١,٣يورو (ألف١,٣ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره -٨٠٠
.٢٠١٨لعام املكتب من إجراء مراجعات يف املكاتب امليدانية وفقاً خلطة عمله

ألف يورو٢٤,٠التدريب

يف املئة)، جتسِّد زيادَة األسعار اليت ٢,٦ألف يورو (٠,٦ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها -٨٠١
تطبِّقها مؤسسات التدريب.

م املهنية. إن كل مراجعي مكتب -٨٠٢ ويُعترب تدريب املراجعني بانتظام متطلبًا إلزاميًا من أجل استدامة كفاء
. املعلومات وجمال احملاسبةيف جمال املراجعة الداخلية وجمال مراجعة تكنولوجيااملراجعة الداخلية اخلمسة معتمدون

أن يتابع ) يطلبانISACAمراجعِة ومراقبِة نظم املعلومات" () و"رابطة IIA"معهد املراجعني الداخليني" (فـ
م صاحلة. ٤٠املراجعون املصدَّق على متتعهم باملهارات  ساعة من التدريب (املستمر) كل عام إلبقاء شهادا

م.  م وخرب وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني ومهارا
ملراجعة العامة، جمال ا، وجمال تدبر املخاطر، وجمال املطابقة، و اإلدارةتوفِّر احملكمة حالياً دورات تدريب يف جمال الو 
املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخلية، وغري ذلك من جماالت اهتمام مراجعي مراجعة تكنولوجياجمال و 

املكتب.

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغًا يقارب ٢٥وتبلغ كلفة دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها -٨٠٣
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة للوفاء على حنو آالف يورو، حبسب املكان املعين يف أوروبا. ٤,٠

ُنظر يف دورات التدريب اليت ُتوفَّر ضمن ساعة من التدريب املستمر. فقد ٤٠ناجع باملتطلب القاضي مبتابعة 
احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، واملشاركة يف دورات التدريب اليت ال تنظَّم 
إال يف هولندا. لكْن مثة قيودًا على هذه احللول فليس بني موظفي املكتب مثًال من يتكلم اهلولندية إال 

إن دورات التدريب املوفَّر يف هولندا باإلنكليزية ال تشمل إال جمموعة حمدودة من املواضيع اليت ال واحد. مثموظف
تتناول احتياجات املراجعني املتمرسني. 

ألف يورو٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

معهد املراجعني الداخليني املتعلقة باملمارسة املهنية للمراجعني الداخليني، جيب على مكتب معايريحبسب -٨٠٤
املراجعة الداخلية أن ينظِّم تقييماً خارجياً ألنشطته مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات. وميثِّل التقييم اخلارجي 

ينها. وُتراز يف إطار هذا التقييم مطابقُة أنشطة متطلباً من متطلبات برنامج ضمان جودة املراجعات الداخلية وحتس
ا يف  مكتب املراجعة الداخلية للمعايري الدولية املتعلقة باملمارسة املهنية للمراجعة الداخلية ومبدوَّنة السلوك املعمول 

معهد املراجعني الداخليني.

استشاري ذو جتربة يف هذه السريورة، وجيب أن ُجيري هذا التقييَم مقيٌِّم خارجٌي مستقل مؤهَّل، أي خبٌري -٨٠٥
ويتمتع عند اإلمكان مبعارف بالبيئة املهنية للمنظمات الدولية. إن اضطالع خبري استشاري مستقل بالتقييم 

اخلارجي يعزِّز شفافية هذه العملية.
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م مدير مكتب املراجعة الداخلية إىل جلنة املراجعة، خالل اجتماعها الذي ُعقد يف آذار/-218٨٠٦ مارس لقد قدَّ

.٢٠١٨، عرضاً لسريورة التقييم اخلارجي فوافقت عليه. ويُفرتض أن ُجيرى التقييم اخلارجي يف عام ٢٠١٧

إن مقدار املصروفات املخطَّط لتكبُّدها لقاء هذا التقييم اخلارجي ُحسب استنادًا إىل مشاورات مع -٨٠٧
ع مستشارين خارجيني من أجل إجراء مكاتب املراجعة الداخلية ملنظمات دولية أخرى ذات قدٍّ مماثل عملت م

ا. عمليات التقييم اخلارجي اخلاصة 



ICC-ASP/16/20

219 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
219219

المقترحة٢٠١٨: ميزانية عام ٦-البرنامج الرئيسي السابع:٥٧الجدول

٧٦٠٠
مكتب المراجعة الداخلية

(بآالف اليوروات)٢٠١٦مصروفات عام 
امليزانية املعتمدة لعام 

(بآالف ٢٠١٧
اليوروات)

التغّري يف املوارد

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من صندوق 

نسبته املئويةمقدارهالطوارئ
٤٥٨,٦)١,٢()٥,٦(٤٦٤,٢املوظفون من الفئة الفنية

٧٢,٣٠,٧١,٠٧٢,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥٣١,٥)٠,٩()٥,٠(٥٢٢,١٥٣٦,٥-٥٢٢,١ا

١٢١,٦)١,٠()١,٢(٥٧,١١٢٢,٨-٥٧,١املساعدة املؤقتة العامة
-------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني ١٢١,٦)١,٠()١,٢(٥٧,١١٢٢,٨-٥٧,١ا
١٠,٢)١١,٣()١,٣(١٢,٣١١,٥-١٢,٣السفر

-------الضيافة

-------اخلدمات التعاقدية

١٩,٧٢٣,٥٠,٦٢,٦٢٤,٠-١٩,٧التدريب
٢٠,٠-٢٠,٠----اخلرباء االستشاريون

-------النفقات التشغيلية العامة

-------واملواداللوازم 

-------األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ا
٣٢,٠٣٤,٩١٩,٣٥٥,٢٥٤,٢-٣٢,٠بالعاملني

٦١١,٢٦٩٤,٢١٣,١١,٩٧٠٧,٣-٦١١,٢المجموع

٢٠١٨الموظفين المقترح لعام : مالك٦-البرنامج الرئيسي السابع:٥٨الجدول

٧٦٠٠
الداخليةمكتب المراجعة 

وكيل 
أمني عام

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

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

الوظائف الثابتة
١١٤-٣--١١-١--٢٠١٧املقرة لعام 

-------------اجلديدة

--------------املعادة التخصيص

--------------املعادة التصنيف

-------------املستعادة/املعادة

١١٤-٣--١١-١---٢٠١٨المقترحة لعام 
ا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة  (معاِدال

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------٢٠١٧املقرة لعام 
١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------املستمرة
--------------اجلديدة

--------------احملوَّلة

١,٠٠---١,٠٠--١,٠٠------٢٠١٨المقترحة لعام 
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المرفق األول

رأسوصندوق،المقترحةالبرنامجية٢٠١٨عامميزانيةمشروع قرار جمعية الدول األطراف بشأن 
وتمويلالدولية،الجنائيةالمحكمةنفقاتلتوزيعاألنصبةوجدول،٢٠١٨لعامالعاملالمال

الطوارئوصندوق،٢٠١٨لعاماالعتمادات

إن مجعية الدول األطراف،
الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") واالستنتاجات ٢٠١٨يف ميزانية عام إذ نظرت 

ذه امليزانية الواردة يف تقريَري جلنة امليزانية  ا الثامنة والتوصيات املتعلقة  واملالية ("اللجنة") عن أعمال دور
ا التاسعة والعشرين، والعشرين ودور

٢٠١٨الميزانية البرنامجية لعام -ألف

يورو يف أبواب االعتمادات التالية البيان:٧٠٠٤٧٥١٥١اعتمادات جمموعها توافق على-١

بآالف اليورواتباب االعتماد
١٣القضائيةاهليئة الربنامج الرئيسي األول ٣٢١٫٦

٤٧مكتب املّدعي العامالربنامج الرئيسي الثاين ١٦٩٫٨

٧٩قلم احملكمةالربنامج الرئيسي الثالث ١٧٩٫١

٢أمانة مجعية الدول األطرافالربنامج الرئيسي الرابع ٧١٨٫٢

١املباينالربنامج الرئيسي اخلامس ٤٩٨٫٥

٢٫٧٤١٫٥االستئماين للمجين عليهمأمانة الصندوق الربنامج الرئيسي السادس

٥٥٤٫٥آلية الرقابة املستقلة٥-الربنامج الرئيسي السابع

٧٠٧٫٣مكتب املراجعة الداخلية٦-الربنامج الرئيسي السابع

موع الفرعي ₫⅔ا ⅔̃

٣الدولة املضيفةقرض ٢-الربنامج الرئيسي السابع ٥٨٥٫٢

١٥١المجموع ٤٧٥٫٧

دت املباين الدائمة، وسدَّ بتعلق فيما يدفعة الواحدة الخبيارخذت أاليت األطرافدول الأن بعلمًا حتيط- ٢
)(قرض الدولة املضيفة٢- السابعتقابل الربنامج الرئيسي اليتشرتاكاتاالر عليها قرَّ بكاملها، لن تُ املعنيةالدفعات

؛يورو٢٠٠٥٨٥٣البالغة

الربناجمية الذي يتعنيَّ ٢٠١٨ستجعل مقدار اعتمادات ميزانية عام االشرتاكاتبأن هذه كذلكعلماً  حتيط- ٣
إىل يورو٧٠٠٤٧٥١٥١دول األطراف ينخفض من على الرة اشرتاكات مقرَّ أنصبةمبثابة توزيعه
هاء؛نة يف القسم املبيَّ للمبادئحصص اشرتاكات وفقاً مبثابةع وأن هذا املبلغ سيوزَّ يورو،٥٠٠٨٩٠١٤٧
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املوظفني لكل باب من أبواب االعتمادات أعاله:ملالكاجلدول التايل أيضاً على توافق- ٤

اهليئة
القضائية

مكتب 
املّدعي العام

قلم 
احملكمة

أمانة مجعية 
الدول 

األطراف

أمانة 
الصندوق 

االستئماين 
للمجين 

عليهم
آلية الرقابة 

املستقلة

مكتب 
املراجعة 
موعالداخلية ا

١-----١-عاموكيل أمني 
٢---١١-أمني عام مساعد

--------٢-مد
٣٣١١١٩-١-مد
٤٨-١-٥٤٢٠٢٢١-ف
٤٤٣٧٤٣١٤١١٩١-ف
١١٨٨-٣٢٠٨٠٨٤١٢-ف
١٩٣-٢١٢٨٥٩٠١٤١-ف
٣٤----٢٩٥-١-ف

موع الفرعي ٤٠٢٥٦٢٤٨٥١١٣٣٥٦٦ا
٢٠---١١١٦٢ر ر- خ ع 
١٢٧٩٣١٠٣٢١١٤٠٨ر أ–خ ع 

موع الفرعي ١٣٨٠٣٢٦٥٢١١٤٢٨ا
٥٣٣٣٦٥٧٤١٠١٣٤٤٩٩٤المجموع

٢٠١٨صندوق رأس المال العامل لعام -باء

إن مجعية الدول األطراف
يورو، ٠٠٠٦٠٠١١مقدارها البالغ على ٢٠١٨إبقاء موارد صندوق رأس املال العامل لعام تقرِّر -١

وتأذن لرئيس قلم احملكمة بإجراء ُسَلف من هذا الصندوق وفقًا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد 
؛املالية للمحكمة

صَّل من وما حيَُ االعتماداتفائضَ أن تستخدمقرارها السابق القاضي بأنه جيوز للمحكمة تعيد تأكيد -٢
د.موارد صندوق رأس املال العامل يبلغ مستواه احملدَّ مقدار ري املسدَّدة جلعل االشرتاكات غ

إنشاء خط ائتمان- جيم

إن مجعية الدول األطراف
ائتمان؛خطبشأن إنشاءICC-ASP/15/Res.1القرارمبا يقضي بهتذكِّر-١

؛)١(مومسياً املصارفاالستدانة منبوسع احملكمةيكونبوجوب أنواملاليةامليزانيةجلنةبتوصيةحتيط علماً -٢

تشرين ٢٤- ١٦الهاي،عشرة،اخلامسةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)١(
لَّد الثاين،،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب .١٥١، الفقرة ٢- باءاجلزءا



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 222

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
وباملبالغ الضرورية يكون مبثابة مالذ أخريمومسياً،ائتمانخطاحملكمةتنشئبأنقرارهاتؤكد من جديد-222٣

يفالنقصمن أجل سد٢٠١٨فرباير/شباطإىل٢٠١٧ديسمرب/األولكانوناملمتدة منللفرتةصارَم الضرورة،
الطوارئ مؤقتاً،بصندوقاالستثنائيةواالستعانةالعامل،املالرأسبصندوقالكاملةاالستعانةبعدالسيولة،

لتقليلاملمكنةالتدابريمجيعمتَّخذةً تكاليفمنكلَّ ما قد يرتتب على ذلكاحملكمةتستوعبأنتقرِّركما
؛االئتمانخطتكلفة

والدولاحملكمةإىلوتطلبحينها،يفاملقرَّرةاالشرتاكاتتسدِّدأناألطرافالدولمجيعإىلتطلب-٤
املتأخراتمقداراملستطاعبقدرلكي تقلِّصالالزمةالتدابريتتخذوأنجادةجهوداً تبذلأناألطراف

.السيولةاحملكمة مشكالتبغية جتنيباملسدَّدةغريواالشرتاكات

صندوق الطوارئ-دال 

إن مجعية الدول األطراف
الذي أنشئ مبوجبه صندوق الطوارئ مببلغ مقداره ICC-ASP/3/Res.4بقرارها تذكِّر-١

النظر يف اخليارات املتاحة هامكتبالذي طلبت فيه من ICC-ASP/7/Res.4يورو، وقرارها ٠٠٠٠٠٠١٠
لتجديد موارد صندوق الطوارئ وموارد صندوق رأس املال العامل؛

ا اللجنةحتيط علماً -٢ ا احلادية عشرة والثالثة عشرة والتاسعة باملشورة اليت أسد يف التقارير عن أعمال دورا
عشرة واحلادية والعشرين؛

ماليني يورو؛٥,٨بأن مقدار موارد صندوق الطوارئ يبلغ حالياً علماً حتيط -٣

ماليني يورو فيما خيص ٧,٠املبدئي البالغاهموارد هذا الصندوق عند مستو مقدار إبقاء تقرِّر-٤
؛٢٠١٨عام

ماليني يورو يف ٧,٠أن يُبقي قيد التدارس املقدار األدىن ملوارد صندوق الطوارئ البالغ مكتبها من تطلب-٥
ضوء املزيد من اخلربة بعمل هذا الصندوق.

جدول األنصبة لتوزيع نفقات المحكمة-هاء

إن مجعية الدول األطراف
أن ُحتسب االشرتاكات املقرَّرة اليت يتعنيَّ على الدول األطراف أن تدفعها ٢٠١٨فيما خيص عام تقرِّر-١

على أساس جدول أنصبة متفق عليه، مستند إىل جدول أنصبة االشرتاكات الذي اعتمدته األمم املتحدة لتطبيقه 
؛)٢(عليها حتديده، معدًَّال وفق املبادئ القائم ٢٠١٨-٢٠١٦على ميزانيتها العادية للفرتة 

فضًال عن ذلك، بأنه ينبغي أن يطبَّق على جدول أنصبة االشرتاكات املقرَّرة اخلاص باحملكمة  حتيط علماً، -٢
كل حد أقصى لالشرتاكات اليت تدفعها الدول ذات االشرتاكات األكرب وأقل البلدان منوًا قد تقرِّر األمم املتحدة 

.تطبيقه فيما خيص ميزانيتها العادية

.١١٧نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، املادة )٢(
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٢٠١٨تمويل االعتمادات لعام -واو 

إن مجعية الدول األطراف
) ستجعل مبلغ الدولة املضيفة(قرض٢-السابعبأن املدفوعات املناظرة للربنامج الرئيسي حتيط علمًا -١

رة على الدول األطراف ينخفض إىل نصبة اشرتاكات مقرَّ أةمبثابهتوزيعاعتمادات امليزانية الذي يتعنيَّ 
؛يورو٥٠٠٨٩٠١٤٧

من النظام املايل والقواعد املالية ٢-٥و١-٥أن ُميوَّل وفقًا للبنود ٢٠١٨فيما يتعلق بعام تقرِّر-٢
ذي، اليورو٥٠٠٨٩٠١٤٧البالغ رة قرَّ املشرتاكات االنصبة ألللمحكمة مقداُر اعتمادات امليزانية املناظر

من هذا القرار.القسم ألفمن ١الفقرةاجلمعية مبوجب هوافقت علي

البرنامجية المعتمدة ٢٠١٧مناقلة األموال بين البرامج الرئيسية في إطار ميزانية عام -زاي 

إن مجعية الدول األطراف،
إالجيوز إجراء مناقالت بني أبواب االعتمادات ال ،من النظام املايل٨-٤مبوجب البند ،أنهإذ تدرك-١
،هاإذن منب

٢٠١٧بعد إقفال سنة مناقلة األموال بني الربامج الرئيسية للمحكمةجتوزعة، بَ ملمارسة املتَّ اوفقأنه، تقرِّر -٢
برنامج مل تكن مرتقبة، أو مل يكن من املمكن تقديرها على وجه الدقة، ضمنر استيعاب تكاليف أنشطة إذا تعذَّ 

قبل استنفاد املبالغ املعتمدة لكل برنامج رئيسي بللتكفلرئيسي بينما يوجد فائض يف برامج رئيسية أخرى، 
صندوق الطوارئ.استخدام

رواتب قضاة المحكمة الجنائية الدولية-حاء 

إن مجعية الدول األطراف
ا احملكمةبطلب علماً حتيط-١ ICC-ASP/3/Res.3لقرار تطبيقاً لإعادة النظر يف أجور قضا

؛)٣(

-ICCتطبيقًا للقراربشأن تدارسه مسألة إعادة النظر يف أجور القضاة مكتبهابتقرير كذلكحتيط علماً -٢

ASP/3/Res.3؛

[...].تقرِّر

تشرين ٢٤- ١٦الهاي،عشرة،اخلامسةالدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)٣(
لَّد الثاين،،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب .١٦٤الفقرة ألف، اجلزءا
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المرفق الثاني224

الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية

أمامها مباشرة. وتُعترب أمانة مجعية الدول (*) تشرف مجعية الدول األطراف إشرافًا كامًال على عمل أمانتها، اليت تكون مسؤولة 
األطراف جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص األغراض اإلدارية.
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المرفق الثالث

البرنامجية المقترحة٢٠١٨االفتراضات والمعطيات المتعلقة بميزانية عام 
الشروح٢٠١٨االفرتاضات لعام املعطى

؛ يوماً ١٦٠-أوغندا ،يوماً ١٦٠-كوت ديفواراحملكمة:  جلسات من قاعات اثنتان٤٠٠عدد أيام جلسات احملكمة١
الدفاعترافعالستكماليوماً ٨٠-مجهورية الكونغو الدميقراطية 

يف مجهورية أفريقيا الوسطى (احلالة األوىل واحلالة الثانية)، ويف كوت ديفوار، ويف مجهورية ١٠فيهااجلاري التحقيق عدد احلاالت ٢
الكونغو الدميقراطية، ويف جورجيا، ويف كينيا، ويف ليبيا، ويف مايل، ويف السودان، ويف أوغندا

(القضية (أ) (امليليشيا املسماة "سيليكا"))؛ مجهورية احلالة الثانية -مجهورية أفريقيا الوسطى ٦عدد عمليات التحقيق الناشط٣
باالكا"))؛ كوت -احلالة الثانية (القضية (ب) (امليليشيا املسماة "أنيت-أفريقيا الوسطى 
مايل)؛ ٣ليبيا (القضية )؛ جورجيا؛٢ديفوار (القضية 

عدد ما لـّما ينفَّذ من األوامر بإلقاء القبض ٤
غري احملرَّزة باألختام

٢و١اياالقض–)؛ دارفور بالسودان ١(٢القضية –)؛ ليبيا ١(١القضية –ليبيا ١٣
)؛ ١مكرَّرًا (١القضية –)؛ كوت ديفوار ١(٣القضية –؛ دارفور بالسودان )١()٤(٤و

قضية اجلرائم املنصوص عليها –)؛ كينيا ١(٤و٣القضيتان –مجهورية الكونغو الدميقراطية 
)١)؛ أوغندا (٣ن النظام األساسي (م٧٠يف املادة 

وغينيا، وغابون،والعراق/اململكة املتحدة، ، جزر القمربورندي، و و ، وأوكرانياأفغانستان،١٠عدد عمليات التدارس األويل٥
ونيجرييا لومبيا،كو وفلسطني، و 

عدد األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية ٦
)٢((للدوائر)

)؛ الدائرة انْتاَغْندا)؛ الدائرة االبتدائية السادسة (اْبليه غوديهو اْغبَـْغبواالبتدائية األوىل (الدائرة ٥
)؛ الدائرة لوبـَْنغا)؛ الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف جرب األضرار (أُْنغويناالبتدائية التاسعة (

)مببااالبتدائية الثالثة الناظرة يف جرب األضرار (
فرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية عدد األ٧

)كتب املّدعي العام(مل
اْغبغبو(١القضية - )؛ كوت ديفوار انْتاَغْندا(٦القضية - مجهورية الكونغو الدميقراطية ٣

أُنغوينقضية -)؛ أوغندا اْبليه غوديهو
عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة املعنية ٨

جبلسات احملكمة
سعة احلد األقصى الستعماللضمان املعنية جبلسات احملكمةالكاملة األفرقة ثنان من ا٢

احملكمة مع احلد األدىن من الزيادات يف املوارد املطلوبةجلسات اتقاع
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات ٩

ا يف جلسات احملكمة
يَـْرَوْندا، واآلشويل، والديوال، والِلْنغاالاإلنكليزية، والفرنسية، والسواحلية الكونغولية، ٧ والِكنـْ

عدد اللغات املتصلة بالقضايا املنهوض بأود ١٠
ا تقدمي اخلدمات 

يَـْرَوْنداالسواحلية (الكونغولية)، و العربية، و شويل،واآل، اإلنكليزية، والفرنسية٢٢ ، والِلْنغاال، والِكنـْ
الروسية، و اجلورجية، و اشيق، مالتو الزغاوة، و غو، نْ السَ و ، واأللور، واألتيسوبارا، مْ بَ وال، والديوال

دلْ فُ لْ فُ وال، ةوسيتيواألغو، نْ لَ وال، الغرييهو ندو، لِ والغاي، نْ سُ وال
عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي اخلدمات ١١

ا من أجل املراسلة مع الدول األطراف
اجلورجية، و الربتغالية، و األملانية، و اهلولندية، و اإلسبانية، و العربية، و الفرنسية، و ليزية، كاإلن٩

الروسيةو 
)؛ عترب حمتمالً كما يُ (انْتاَغْنداويف قضية ؛ نريمببا وآخويف قضية ؛ )الرئيسية(مبباقضية يف٧عدد دعاوى االستئناف النهائي١٢

عترب ممكناً)(كما يُ دعاوى تتعلق جبرب األضرار٤
معدد الشهود الذين ميثُلون١٣ أيام لكل شاهد يف املتوسط١٣٢٣لإلدالء بشهادا
ائية األسبوع/ ٣أيام للجلسات + ٣أيام للتحضري و/أو اإلملام باألمور + ١٤٨املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل شاهد١٤ أيام (عطلة 

يوماً مبثابة متوسط لكل شاهد١٤االسرتاحة اليت قد تلزم) = 

يف احلالة يف دارفور بالسودان.٤و٢و١نتيجة ضم القضايا )١(
النطق أعمال التحضري للمحاكمات املقبلة، وجلسات احملاكمة، وجلسات بتناولميكن تكليفها لدوائر معنية باإلجراءات االبتدائيةلأفرقة )٢(

.اخلاصة جبرب األضرارلسات اجل، و بالعقوبة
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ين عليهم الذين يطلبون املشاركة يف ١٥ عدد ا
اإلجراءات/جرب االضرار 

احلالة -)؛ مجهورية أفريقيا الوسطى ١٠٠٢(٦القضية -مجهورية الكونغو الدميقراطية ٤٠٠٧
القضية ب -احلالة الثانية -)؛ مجهورية أفريقيا الوسطى ٢٠٠١(القضية أ - الثانية 

)٠٠٠٣(٢القضية -كوت ديفوار ؛  )١١٠٠(
ين عليهم املشمولني ١٦ عدد الشهود وا

باحلماية
ين عليهم والشهود مبن فيهم: الشهود ١٠٠ ين عليهم املشمولون حبماية قسم ا الشهود/ا

النقل املساَعد وبغري وبعمليات التقييم من أجلاملشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية 
ذلك من أشكال الدعم

ين حبسب األرقام واالفرتاضات احلالية ميكن أن٥٠٠عدد األشخاص املشمولني باحلماية١٧ تشمل احلماية والرعاية اليت يقدمها قسم ا
عام من معاليهم) يف ٤٠٠وشاهد/جمين عليه١٠٠شخص (٥٠٠عليهم والشهود 

٢٠١٨
عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين ميثُلون أمام ١٨

يشار باملصطلح "متهم" أيضًا إىل احملكمة (
الشخص الذي يكون قضاء الدرجة 
االبتدائية قد برَّأه أو أدانه ويُنتظر البت 

)٣()النهائي يف قضيته

أُنغوين، اْبليه غوديه(لوران)، اْغبغبو، انْتاَغْنداباباال،مببا، كيلولو، أريدو، َمْنِغْندا،٩

املتهمنياملشتبه فيهم أوزين من احملتجَ عدد ١٩
أو املدانني

؛أُنغوين؛ اْبليه غوديه؛ (لوران)اْغبغبو؛انْتاَغْندا)؛ ٢٠١٨أغسطس آب/غايةمببا (حىت٦
)٢٠١٨من عاماألولالنصفاملهدي (

زنزانة؛ ١٢منوذج استئجار الزنازين: إما ست زنازين أو ٦الزنازين الالزمةدعد٢٠
الستنموذج الزنازين يؤخذ بحمتجزين فلستة

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار نظام ٢١
املساعدة القانونية

؛ يف إجراءات أُنغوينيف اإلجراءات االبتدائية: انْتاَغْندا، واْغبَـْغبو (لوران)، وابْليه غوديه، و ١٢
وقضية من النظام األساسي٥االستئناف: مببا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

منه)، وكيلولو، وَمْنِغْندا، وباباال، وأريدو؛ إجراءات جرب ٧٠املنصوص عليها يف املادة اجلرائم 
من النظام األساسي )، ولوبـَْنغا، ٥األضرار: مببا (قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 

وكاتـَْنغا
ين عليهم املموَّلني يف إطار ٢٢ عدد ممثِّلي ا

نظام املساعدة القانونية
وأُنغوينمببا، واملهدي، بـَْنغا، وكاتـَْنغا، و لو ٥

واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وواحد يف كوت ديفوار، واثنان يف مجهورية الكونغو ٧عدد املكاتب/الوحدات امليدانية٢٣
الدميقراطية، وواحد يف جورجيا، وواحد يف مايل، وواحد يف أوغندا

املتعلقة جبرب فيما خيص الدعاوىلون أمام احملكمة األشخاص الذين ميثُ فهو ال يشمل بنطاقه هذه الوثيقة فقط. من أجلهذا التعريف ُوضع)٣(
.دون غريه من الشؤوناألضرار
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المرفق الرابع

البرنامجية المقترحة٢٠١٨قائمة المستجدات الممكنة الحدوث التي قد تؤثر على ميزانية عام 
املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة، ومنها:-١

تعذُّر حضوردلة (مثل ألاعة متعلقة بات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإلتأخريالحاالت )أ(
؛الشهود (مؤقتاً))

مام دائرة االستئناف: أمتهيدي استئنافىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة )ب(
سريخر ؤ تهافياحملاَكم يقايف) يف القضايا إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي (يُ ىدعو فكل

؛ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل

املمثل أو(الدعوىيفطرفٍ أوقاضمشاركةتعذربسبباملؤقتاإلجراءاتإيقاف)ج(
.وفاتهأواخلطري،مرضهأوانسحابه،أوتنحيته،منهاأمورجرّاء) الرئيسي هلذا الطرف

املستجدات غري املرتقبة حالياً، ومنها:-٢

؛ عليهمالقبضبمبوجب أمر إليهاهمتقدميأو احملكمةىلداملطلوبنيمنشخاص القبض على أ)أ(

كون قد تتحقيق يف حاالت جديدة (بعد أن الهااملّدعية العامة من تلقاء نفسمباشرة)ب(
؛ذن)هذا اإلهامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة بالقيامذناً إتالتمس

؛إىل احملكمةحاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ)ج(

.دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ)د(
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الغايات االستراتيجية

رفق الخامس (أ)الم

)٢٠١٨إلى عام ٢٠١٣قائمة الغايات االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية (للفترة الممتدة من عام 
:١الغاية 

يف جمال القضاء واملقاضاة
:٢الغاية 

يف جمال اإلدارة والتدبر
:٣الغاية 

يف جمال التعاون والدعم
التكفل بعلوِّ درجِة جودة اإلجراءات القضائية ١- ١

وبالعدالة والشفافية والسرعة يف هذه اإلجراءات، واملضي 
يف الوقت نفسه يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري 
القانونية من خالل إحسان تطوير االجتهاد القضائي 

دةوالتشجيع على إعداد سريورات موحَّ 

واإلدارة الفّعالة اجليدة التخطيط ةاملّتسقاحلوكمة١- ٢
والناجعة بالقياس إىل التكاليف دعمًا للمهام القضائية 
املنوطة باحملكمة، وتدبُّر التغريُّ على حنو نشط، مع 
احلفاظ على القدرة على االستجابة الفعالة 

للمستجدات غري املتوقَّعة

األطراف يف ممارسة تيسري عمل مجعية الدول ١- ٣
رقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الستقالل احملكمة

إجراء عمليات تدارس أويل عايل درجة اجلودة ٢- ١
ومستقل ونزيه

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس املهين ٢- ٢
واحرتام التنوع

املضي يف تعزيز ما حتظى به احملكمة من دعم عاملي ٢- ٣
ا لدى الدول واملنظمات عن  طريق تعزيز اإلحاطة والثقة 

الدولية واملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية 
وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني، وتعزيز حرص 

هذه اجلهات عليها
إجراء عمليات حتقيق تتسم بالنزاهة والتعمق ٣- ١

رة واالنفتاح، وأنشطة مقاضاة موضوعية وناجعة ومربَّ 
جيداً، يدعمها تعاون دويل فعال

املهام املنوطة ألداء توفري املوارد البشرية الكافية٣- ٢
باحملكمة يف إطار واليتها والسهر على التمثيل اجلغرايف 

العادل والتوازن املنصف بني اجلنسني

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت يف حينه ٣- ٣
ا مبوجب  نظام روما األساسي، مبا يف ذلك وفقًا اللتزاما

التقيُد باألوامر الصادرة عن احملكمة مثل األوامر بالقبض 
على املشتبه فيهم، واألوامر بتحديد األصول وتتبعها 

وجتميدها
يئة واستدامة بيئة صحية مشجِّعة قابلة ٤- ٢ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة٤- ١

ة للموظفني وغريهم من لالستمرار وتكتنفها العناي
يئة فرص  املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل 

لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم

تشجيع الدول على أن ُتربم مع احملكمة املزيد من ٤- ٣
االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ العقوبات وإعادة توطني 

الشهود واإلفراج املؤقت وسائر أشكال إطالق السراح

ين عليهم يف اإلجراءات ٥- ١ التكفل مبشاركة ا
ومتثيلهم فيها على حنو مالئم وجمدٍ 

الفعال والكايف التكنولوجي التكفل بتقدمي الدعم ٥- ٢
لألنشطة القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية ٥- ٣
الدولية واملنظمات غري احلكومية لتشجيع املزيد من الدول 

االنضمام إىل نظام روما األساسي وتوقيع االتفاق على
ا، ودعمها يف ذلك  بشأن امتيازات احملكمة وحصانا

لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق الطابع العاملي
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح ٦- ١

يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق مبادئ 
ين عليهممتسقة ف يما خيص جرب أضرار ا

ا يف ٦- ٢ املضي يف تقوية السريورات املعمول 
احملكمة للتخطيط وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف 

ذلك تدبُّر املخاطر وإدارة األداء على حنو ناجع

العمل بالتعاون مع الدول األطراف وسائر ٦- ٣
أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية احلكومية
واملنظمات غري احلكومية، لتشجيع وتيسري تنمية القدرات 
الوطنية على حتقيق األهداف املبتغاة من نظام روما 

األساسي
ا فيها ٧- ١ زيادة الوعي باحملكمة والسريورات املعمول 

ين عليهم واجلماعات املتضررة،  على وجه العموم لدى ا
إلجراءات ل اوتعزيز التواصل والتفاهم معهم حبسب مراح

احملكمةأمام

التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين الدائمة بصورة ٧- ٢
فّعالة يف موعده املقرَّر وبنجاعته بالقياس إىل تكاليفه، 
واستعمال هذه املباين على حنو يتسّىن به استغالل كل 

اإلمكانات اجلديدة اليت تتيحها على حنو ابتكاري
األمن واحلماية للموظفني توفري القدر الوايف من ٨- ٢

وغريهم من األشخاص املعرَّضني للخطر بفعل تعاملهم 
مع احملكمة، والقدر الوايف من أمن املعلومات وسائر 

املمتلكات
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المرفق الخامس (ب)

لخطة االستراتيجية لمكتب المّدعي العامالمنشودة من اقائمة الغايات االستراتيجية 
)٢٠١٨-٢٠١٦(للفترة 

:االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار واليته)١(

إجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، وأنشطة املقاضاة، :١الغاية االسرتاتيجية )أ(
على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة؛

يف مجيع جماالت عمل االستمرار على األخذ مبنظور جنساين:٢الغاية االسرتاتيجية )ب(
املكتب وعلى تنفيذ سياساته املتعلقة باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق 

األطفال؛

املضي يف حتسني جودِة وجناعِة عمليات التدارس األويل :٣الغاية االسرتاتيجية )ج(
وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة؛

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة وشبكته ذات :٤ة الغاية االسرتاتيجي)د(
الصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعقَّدة واملستمرة التطور.

:يئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته)٢(

أساسيًا يتناسب مع املتطلَّبات منه التوصل إىل جعل قدِّ املكتب قّداً :٥الغاية االسرتاتيجية )أ(
ث يتسّىن له االضطالع بوظائفه باملستوى الالزم من اجلودة والفعالية والنجاعة؛حبي

الضطالع : اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام٦الغاية االسرتاتيجية )ب(
املكتب مبهامه وأنشطته؛

ملكتب اخلاصة باحلماية مع التحديات تكييف اسرتاتيجيات ا:٧الغاية االسرتاتيجية )ج(
األمنية اجلديدة؛

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة للمساءلة.:٨الغاية االسرتاتيجية )د(

اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة اإلفالت من )٣(
احملكمةإختصاص تندرج يف إطارالعقاب على اجلرائم اليت 

: العمل مع الشركاء لوضع اسرتاتيجية منسَّقة للتحقيق واملقاضاة بغية احلد ٩الغاية االسرتاتيجية )أ(
.احملكمةاختصاصيف إطارتندرجعلى اجلرائم اليت من ظاهرة اإلفالت من العقاب 
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االستراتيجية للهيئة القضائيةالغايات 

القضائية)البرنامج الرئيسي األول (الهيئة
٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام 

٢٠١٨عام لاملرامي األداءمؤشراتالنتائج املتوّخاة
ـــــــــــــــــــــــــة اتذاألهـــــــــــــــــــــــــداف(٣-١األهـــــــــــــــــــــــــداف األولوي

)٣-٦-٢و٢-١-١و١-١-١
يئـة الرئاسـة، االضطالع الفعال -١ بـالتخطيط فيمـا يتعلـق 

وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات القضائية

استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال١٠٠%
 مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات

القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات
حظومها بالرضا التام

جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة صدور مجيع القرارات يف غضون
اآلجال املقرَّة

مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف املشورة اليت تقدَّم إىل الرئيس
بشأن مسائل التسيري واإلدارةوإىل نائبيه

حظو هذه املشورة بالرضا التام

اإلجــــــراءات التمهيديــــــة واإلجــــــراءات االبتدائيـــــــة تنفيــــــذ -٢
وإجــراءات االســتئناف علــى حنــو عــادل وســريع، مــع االحــرتام 
ــــين  ــــة ا ــــار الواجــــب حلماي الكامــــل حلقــــوق املتهمــــني واالعتب

عليهم والشهود

دون املساس حبقوق تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات
ين عليهم يف أن تُوفر هلم العدالة واحلماية األطراف واملشاركني وا

حبسب احلال

 حتقيق حتسني قابل للقياس
باملقارنة بالقضايا األسبق

ــــــــدماً باســــــــتعراض "العــــــــرب املستخلصــــــــة" مــــــــن -٣ ــــــــدفع ق ال
الســريورات القضــائية، بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن حبســب 
االقتضــاء، مــع الرتكيــز علــى التغيــريات الــيت ال تســتلزم إدخــال 

اعد اإلجرائية وقواعد اإلثباتتعديالت على القو 

مواصلة تعزيز اتساق املمارسة القضائيةاية عام ٢٠١٨حبلول 

التنفيذ والعمل بالتوافق مع مؤّشرات األداء املناسـبة فيمـا -٤
خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة

االتيفالصلةذاتالبياناتمجعمواصلة مؤشراتملبادرةالرئيسيةا
مجعاء اليت يشمل نطاقها احملكمةبالسريوراتيتعلقفيمااألداء

القضائيةوبالسريورات

١٠٠%

 السريورات اجلارية على نطاق احملكمة مجعاءتطبيق مؤشرات األداء يف
اجلارية على نطاق اهليئة القضائيةويف السريورات 

حظو تطبيقها بالرضا التام

)١-٥-٢و٢-١-٢األولوية اذو ان(اهلدف٤الهدف 
إدارة املــــوارد علــــى حنــــو فعــــال مبــــا يف ذلــــك متييــــز وتنفيــــذ -١

املمكن اختاذهازيادة النجاعةاملزيد من تدابري 

 وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد يف اإلجراءات القضائية من خالل
تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

حتقيق حتسينات ميكن قياسها

حتقيـق النجاعـة يف االســتعانة مبـوارد الــدوائر مـن املــوظفني -٢
ــم بصــورة مركزيــة وتــوخي املرونــة يف إعمــاهلم  مــن خــالل إدار
ملواجهة التغري يف عـبء العمـل املتصـل بالقضـايا الـذي يتعـنيَّ 

النهوض به

بإدارة ٥-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد (موظف من الرتبة ف (
الةمواردها إدارة مركزية فع

١٠٠%

)  ١-٤-٢(اهلدف ذو األولوية ٥الهدف 
مـن نظـرائهمومغـادرةاجلـددالقضـاةقـدومالنهـوض بـأود-١

واليتهمالقضاة املنتهية

وموظفيهااحملكمةبإجراءاتلتعريفهماحملكمةيفالقضاةتوجيهتنظيم
ومرافقها

حظو العمل املعين بالرضا التام

)١-٣-٢(اهلدف ذو األولوية ٦الهدف 
املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني-١

 ،التقيد التام يف الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف احملكمة
مبا يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة 

١٠٠%

)١-١-٣(اهلدف ذو األولوية ٧الهدف 
بــــني الشــــفافية والفعاليــــة يف التواصــــل وتبــــادل املعلومــــات -١

اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

 عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين باحلوكمة اليت
حبسب االقتضاء/للمحكمةيشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

 ًمتثيلهما كلما كان ذلك مناسبا

 املناسب وعلى حنو شفافتقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت١٠٠%
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٢٠١٨عام لاملرامي األداءمؤشراتالنتائج املتوّخاة
١-١-٣األهــــــــــــــــــــداف ذات األولويــــــــــــــــــــة(٨الهــــــــــــــــــــدف 

)٢-٦-٣و٢-٥-٣و١-٥-٣و٢-٢-٣و١-٢-٣و
فيمـــــا بـــــني أصـــــحاب ،تعزيـــــز الثقـــــة، وااللتـــــزام، والـــــدعم-١

احملكمـــــــة مـــــــن خـــــــالل تبـــــــادل املعنيـــــــني بالشـــــــأن اخلـــــــارجيني 
وغريهــــــــــا مــــــــــن املعلومـــــــــات يف االجتماعــــــــــات، واملــــــــــؤمترات، 

فيمـــا يتعلـــق جبهـــود احملكمـــة وحرصـــها علـــى إقامـــة املناســـبات
العدل على حنو سريٍع ورفيِع درجة اجلودة 

 عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع
تمع ممثلي املدينالدول واملنظمات الدولية وا

 اجتماع١٠٠أكثر من

 الدول األطراف، وفريق مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية
الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، 
وجلسات اإلحاطة اخلاصة بالدبلماسيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل

 ًكلما كان ذلك الزما

ـــــد مـــــن الـــــدول إىل نظـــــام رومـــــا األساســـــي -٢ انضـــــمام املزي
تصـــديقها أواحصـــاناو احملكمـــة امتيـــازات واالتفـــاق بشـــأن 

وتعزيــــز تواصــــل وتعــــاون الــــدول غــــري األطــــراف مـــــع مــــاعليه
احملكمة

عامليةأمهيةإىلالسرتعاء العنايةالشأنسائر أصحابمعاجلهودتنسيق
وتشجيعواالتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات نظام روما األساسي 

بذلكالقيامأو تنضم إليهما علىعليهماتصدِّقملاليتالدول

دولة واحدة /تصديقانضمام
النظام األساسي /علىأخرى إىل

إىل/على ودولة واحدة أخرى 
التفاق بشأن االمتيازات ا

واحلصانات
ـــــرام املزيـــــد مـــــن االتفاقـــــات مـــــع الـــــدول بشـــــأن إنفـــــاذ -٣ إب

العقوبات
 العقوباتإبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ١

التواصـــل والتعـــاون مكتـــب االتصـــال القـــائم يف نيويـــورك: -٤
ـا ومـع وفـود  على حنو فّعال مع منظمة األمم املتحـدة ووكاال
تمع  الدول (الدول األطراف والدول غري األطراف) وممثلي ا

ـللجمعية و مدادي اإلدعم املدين يف نيويورك؛ وتقدمي ال اهيئا
ةلفرعيا

عن احملكمة من طلبات التعاون مع إحالة ومتابعة مجيع ما يصدر
اهليئات ذات الصلة يف األمم املتحدة حىت إجناز املطالب املعنية

١٠٠%

 يئة جلسات إحاطة ملمثلي الدول وغريهم من أصحاب الشأن تنظيم/
يف نيويورك

٥- ٣

تقدمي الدعم إىل الزائرين من مسؤويل احملكمةمجيع الزيارات
 متابعة اجتماعات األمم املتحدة ذات الصلة واملشاركة فيها، ومتابعة

ثنائي، وتقدمي تقارير منتظمة نيابًة عن احملكمةيف إطاراملسائل 
 تقارير تقدَّم مرة كل أسبوعني

وتقارير خمصوصة حبسب اللزوم
 تقدمي مسامهات يف تقارير وقرارات األمم املتحدة بشأن املواضيع املتصلة

وتقدمي الدعم للميسِّر املعين بالقرار الذي تتخذه اجلمعية العامة باحملكمة 
لألمم املتحدة سنوياً فيما يتعلق باحملكمة

من التقارير/القرارات٨إىل ٥

 املشاركة واملداخلة يف حلقات التدارس وحلقات العمل املعنية مبواضيع
متصلة باحملكمة 

حلقات تدارس/حلقات عمل٥

 الدعم اإلمدادي إىل اجلمعية مكتب االتصال القائم يف نيويوركتقدمي
ومتثيل احملكمة خالل اجتماعات املكتب وفريق نيويورك العامل ومكتبها

وفريق نيويورك العامل

من االجتماعات ١٥إىل ١٠
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الغايات االستراتيجية لمكتب المّدعي العام

العام)المّدعي(مكتبالبرنامج الرئيسي الثاني

٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : ٢١٠٠البرنامج 

٢٠١٨عاملاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
٢-١الهدف :القضاء والمقاضاة

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
:("املكتب")املّدعي العام

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 يف البحـــوث القانونيـــة وإســـداء اإلســـهام
املشورة القانونية إىل املكتب على النحـو 

الالزم
 حتسني إحاطة اجلمهور بأنشطة املكتب

ا عن طريق اإلعالم  وشحذ وعيه 

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 ّمقابـــلحتقيقـــهيُزَمـــعمـــا: املرحليـــةاحملــاك

فعالً ُحيقَّقما
ــــــــة -  ــــــــواتر اجتماعــــــــات اللجن التنفيذيــــــــة ت

ا وقرارا

ــــالبحوثاالضــــطالع-  ــــةب وإســــداءالقانوني
املطلـــــوب النحـــــوعلـــــىالقانونيـــــةاملشـــــورة

وحبسب ما يُبدى من االحتياجات
ـــرأي،نبـــذاتوإعـــداداملقـــابالتإجـــراء-  ال

إخل،والتصرحياتالصحفية،والبيانات

٢-١: الهدف القضاء والمقاضاة
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٢الغاية 

املّدعي العام:
األخــذ مبنظـور جنســاين يف االسـتمرار علـى

تنفيـــذ وعلـــىاملكتــبمجيــع جمـــاالت عمـــل
جلرائم اجلنســية واجلــرائم سياسـاته املتعلقــة بــا

واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق املنطَلَــــق اجلنســــانية 
األطفال

 تناول اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسـانية
املنطََلق على حنو أكثر فعالية

حنـوعلـىباألطفـالتناول اجلرائم املاّسـة
ــــر ــــائم علــــى ــــجواعتمــــادفعاليــــةأكث ق

االهتمام باألطفال
 ـــاجلرائم اجلنســـية ـــادة وعـــي اجلمهـــور ب زي

اّســة واجلــرائم املواجلــرائم اجلنســانية املنطَلَــق 
عن طريق اإلعالماألطفالب

: التقيـــــــــد بسياســـــــــات ٤األداء مؤشـــــــــر- 
املكتب ومعايريه اهلامة

 ّيُزَمـعمـامقابـلُحيقَّـقمـا: املرحليةاحملاك
حتقيقه

تنفيــــــذ السياســـــــة املتعلقـــــــة خطـــــــةتنجيــــــز- 
بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

األفرقةتطبِّقهااملنطََلق لكي
اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال- 
إعــــــداد مشــــــروع خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة - 

اخلاصة باألطفال

٢-١: الهدف القضاء والمقاضاة
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 

املّدعي العام:
عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي

وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 
املقاضاة

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 ّمقابـــلحتقيقـــهيُزَمـــعمـــا: املرحليـــةاحملــاك

فعالً ُحيقَّقما

ــــالبحوثاالضــــطالع-  ــــةب وإســــداءالقانوني
املطلوبالنحوعلىالقانونيةاملشورة

الـيت تقـدَّم التلقائيةاعتماد نظام اإلفادات- 
فيمــا يوملــدى حتقيــق املرامــرصــداً للجــودة

: واالسـرتاتيجيةاألساسيةيتعلق باألنشطة
من٪ ٩٥اعتماد النظام املعين فيما خيص 

التقارير املزَمع تقدميها
٢-٣: الهــــــــــدفان التعــــــــــاون والــــــــــدعم

٣-٣و
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٦الغاية 

املّدعي العام:
ـــــــــز التعـــــــــاون والنهـــــــــوض  اإلســـــــــهام يف تعزي
بالــدعم العــام مــن أجــل اضــطالع املكتــب 

مبهامه وأنشطته

 ــــا مكتــــب دعــــم املهــــام الــــيت يضــــطلع 
املـــــــــدَّعي العـــــــــام، وإجـــــــــراء املقـــــــــابالت، 
وإعــــــــــداد نبــــــــــذات الــــــــــرأي، والبيانــــــــــات 

الصحفية، والتصرحيات، إخل
األكادمييـــــة،الشـــــبكةتطـــــويريفاملضـــــي

الـــــيتاحملاضـــــراتتنظـــــيممنهـــــابوســـــائل
زائرونيلقيها

 املســـــامهة يف إعـــــالم اجلمهـــــور والتمثيــــــل
اخلارجي للمكتب

 مواصلةُ تطوير مشروع األدوات القانونية
وإدارتُه

: جــــــودة التفاعــــــل مــــــع ٥األداء مؤشــــــر- 
املكتب

 ّمقابـــلحتقيقـــهيُزَمـــعمـــا: ةاملرحليـــاحملــاك
فعالً ُحيقَّقما

ـــا -  شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي 
وجلـــب الـــدعم هلـــا والتعـــاون فيمـــا خيصـــها 
ـا املدَّعيـة  من خالل املهـام الـيت تضـطلع 

العامة، واإلعالم 
علـى النحـو التواصل مع أصـحاب الشـأن - 

املقرَّر

ـــــــــــــــــــــــــدبر: األهـــــــــــــــــــــــــدافاإلدارة والت
٤-٢و٣-٢و٢-٢و١-٢

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 
املّدعي العام:

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
وناجعة وخاضعة للمساءلة

 إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد
ــــق بآحــــاد الشــــؤون  النصــــوص فيمــــا يتعل

اإلدارية
 وضــــــــــع اإلطــــــــــار التنظيمــــــــــي الــــــــــداخلي

للمكتب
 اإلســــــهام يف وضـــــــع اإلطـــــــار التنظيمـــــــي

الداخلي للمحكمة

: أثر مشاريع التحسني ١٤األداء مؤشر- 
علــى العمــل واإلدارة مــن حيــث الفعاليــة 

واالمتياز
إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد - 

ــــق بآحــــاد الشــــؤون  النصــــوص فيمــــا يتعل
اإلدارية

ـــائج -  تقليـــل احتمـــال التقاضـــي، وحتقيـــق نت
مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي

يــــات وحتديثــــه عنـــــد ب العملمراجعــــة كتيِّــــ- 
اللزوم وحبسب اللزوم

تقدمي املسامهات يف الوقت املناسب- 
جتســـيد آراء املكتـــب ومصـــاحله علـــى حنـــو - 

مرضٍ 
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٢٠١٨عاملاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
 ٍللمكتباسرتاتيجيةٍ وضع سياسات
تنفيذ مشروع العرب املستخلصة
 وضـع نظـام حتقـق ملراقبـة التقيـد بالقواعـد

واملعايري
 تنفيــذ خطــة التــدريب الســنوي للعــاملني

املكتــب، وذلــك بالتواصــل مــع قســـم يف 
املوارد البشرية

 تنجيز وثائق السياسات اخلاصـة بالعمـل
عن بعـد وغريهـا مـن السياسـات املتعلقـة 
بـــاملوظفني، وذلــــك بالتواصــــل مــــع قســــم 

املوارد البشرية 
 حتســني التــوازن بــني اجلنســني وبــني رعايــا

ـــــــدان ضـــــــمن جمموعـــــــة العـــــــاملني يف  البل
املكتب

من نطـــاق ســـيطرة معاجلـــة مـــا ينـــدرج ضـــ
املكتــب مـــن املســـائل األساســـية املتصـــلة 

جبو العمل 
 ــــز وتنفيــــذ مشــــروع القــــيم اجلوهريــــة تنجي

للمكتب
 مراجعـــة البنيـــة الداخليـــة للمكتـــب بغيــــة

زيــــــــــادة فعاليتهــــــــــا وجناعتهــــــــــا والتكفــــــــــل 
ا بتحسني ضمان جود

الــــــــــداخليالتنظيمــــــــــياإلطــــــــــاروضــــــــــع- 
للمكتب

التنظيمـــــــياإلطـــــــاروضـــــــعيفاإلســــــهام- 
للمحكمةالداخلي

للمكتباسرتاتيجيةٍ سياساتٍ وضع- 
املستخلصةالعربمشروعتنفيذ- 

اعتمــــــاد خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة اخلاصــــــة - 
بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

املنطََلق
اعتمــاد السياســة املتعلقــة بــاجلرائم املرتكبــة - 

حبق األطفال
تنفيـــــــــــــذ املشـــــــــــــروع، وتشـــــــــــــغيل النظـــــــــــــام - 

العرب املستخلصـة يف اإللكرتوين، واألخذ بـ
إطار املمارسة العامة للمكتب

حتديـــــد إطـــــار نظـــــام التحقـــــق يف املكتـــــب - 
وتنفيذه

١-٢اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
٦-٢و٤-٢و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 
املّدعي العام:

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
وناجعة وخاضعة للمساءلة

 معــــدَّل إنفــــاق مبلــــغ امليزانيـــــة تعظــــيم
على حنو فّعال

 تعظــيم معــدَّل إنفــاق مبــالغ صــندوق
الطــوارئ الـــُمْخَطر بلزومهــا علــى حنــو 

فّعال
 ـــــــــق الفّعـــــــــال ـــــــــدبري عمليـــــــــات التوفي ت

(توفيق النسب املئوية واملواعيد)
اإلجراءات/السريوراتحتديث
 تقـــــــدمي اخلـــــــدمات النـــــــاجع واآليت يف

بالقيـــــاس حينـــــه إىل املكتـــــب (الفـــــرق 
إىل الـــــــــزمن املتوقـــــــــع لزومـــــــــه واجلهـــــــــد 
ــــــــــه وفــــــــــق الســــــــــريورات  املرتقــــــــــب بذل

واإلجراءات املقرَّة)
 يف الوقـــت إجنــاز دورات تقيــيم األداء

املناسب
ســــــــــجل املخــــــــــاطر احمليقــــــــــة حتــــــــــديث

بالربامج

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
األداء علــــــــى صــــــــعيد : ٨األداء مؤشــــــــر- 

تنمية قدرات املوظفني
األداء والتقيــــــــــــــــــد : ١٢األداء مؤشــــــــــــــــــر- 

بالقواعـــــد واملعــــــايري يف جمـــــال التخطــــــيط 
املايل
 ّحتقيقـــــــهيُزَمـــــــعمـــــــا: املرحليـــــــةاحملـــــــاك

فعالً ُحيقَّقمامقابل

معــــــــــــــــدَّل إنفــــــــــــــــاق مبلــــــــــــــــغ أن يكــــــــــــــــون - 
%١٠٠و%٩٥بنيامليزانية

ــــالغ صــــندوق -  أن يكــــون معــــدَّل إنفــــاق مب
الطـــــــــــــوارئ الــــــــــــــُمْخَطر بإمكـــــــــــــان لـــــــــــــزوم 

%٧٠منأكرب استخدامها 
تصـــــديق(املتنوعـــــةااللتـــــزاموثـــــائقجتهيـــــز- 

اإلفـادات): النفقات وإدراجها يف الدفاتر
أن يكــــــون معــــــدَّل التشــــــغيلية:بالنفقــــــات

أقـل أخطاءبسببالتسويةحاالت تأخر
٪٥من 

التقــــــــاريرمبوجــــــــباملصــــــــروفاتتصـــــــديق- 
أن : املتصــلة باألســفاراملتعلقــة باملطالبــات

البــــــاتاملطيكــــــون معــــــدَّل تــــــأخر تســــــوية
اكتمــــالعــــدمبســــبباملتصــــلة باألســــفار

علــــــــــــىاملوافقــــــــــــةعــــــــــــدمأواملعلومــــــــــــات
٪٥أقل من املصروفات

إجنــــاز حتليــــل إجــــراءات املكتــــب وأنســــاق - 
تسلســـل أعمالـــه وســـريوراته مبســـاعدة مـــن 
ــــق تــــدبر  مكتــــب املراجعــــة الداخليــــة ومنسِّ

املعلومات
تنظــــيم الوحــــدات للتكّفــــل مراجعــــةإجنــــاز - 

يئ بناها اخلدمات للمكتب  بإمكان أن 
يف الوقــــــت املناســــــب وعلــــــى حنــــــو نــــــاجع 

%)٥<(تقليل حاالت التفاوت: 
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إعمال دورات التعلُّم اإللكرتوين من أجـل - 
% مــن ٩٥تــوفري التــدريب داخليــاً: إجنــاز 

العمل املزَمع االضطالع به
ــذ -  حتديــد مواصــفات (يف إطــار مشــروع ينفَّ

بالتنســـيق مـــع قلـــم احملكمـــة ومـــع الـــدوائر) 
إلعمال/تشـــكيل أدوات لتخطـــيط املـــوارد 

ميكـــن أن SAPاملؤسســية يف إطــار نظــام 
تفضي إىل القيام على حنو سـليم باملعاملـة 
احملاســـبية لتكــــاليف القضــــايا حبســــب كــــل 

قضية
إعداد استبيان إلكرتوين لتقييم مدى رضـا- 

ـاالت اجلهات الـُمتعاَمل معها واستبانة ا
اليت ينبغي حتسني السريورات فيها

إجناز إعداد مجيع اسـتمارات تقيـيم األداء - 
يف األجل احملدَّد

تقيــــــــيمعمليتـــــــني مـــــــن عمليـــــــاتإجـــــــراء- 
احمليقــة املخــاطرســجللتحــديثاملخــاطر
٢٠١٧عاميفوضعالذيبالربامج

٣-٢الهدفاإلدارة والتدبر: 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 

املّدعي العام:
عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي

وأنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق 
املقاضاة

تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه *
لتسجيل األدلة

تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه *
لكشف املعلومات

فعـــال واآليت يف حينـــه إســـداء اإلرشـــاد ال*
مــــن أجــــل مشــــاريع تــــدبر املعلومــــات يف 

مجيع وحدات املكتب
إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه *

مــــــــن أجــــــــل تــــــــدبر البيانــــــــات يف مجيــــــــع 
وحدات املكتب

ـــــــت املناســـــــب * ـــــــي يف الوق ـــــــام مبـــــــا يل القي
وبصورة دقيقة:

البصـريةالسـمعيةإعداد حماضر املـواد
احلـــــــــاالتوبلغـــــــــات بلغـــــــــَيت العمـــــــــل
اجلهـات كمـا تطلبـهوبلغات التعاون

كتباملاليت يتعامل معها
كتـــــباملالـــــيت جيمعهـــــا األدلـــــةترمجـــــة

إىل لغـــــَيت العمـــــلاألساســـــيةووثائقـــــه
ولغـــــــات التعـــــــاونولغـــــــات احلـــــــاالت

اجلهــــــات الــــــيت يتعامــــــل كمـــــا تطلبــــــه
املكتبمعها
الشـــــهودملقـــــابالتالرتمجـــــة الشـــــفوية

ولغــــــات إىل لغـــــَيت العمـــــلواملخـــــِربين
كمــا تطلبــهولغــات التعــاوناحلــاالت

املكتباجلهات اليت يتعامل معها

: إنتاجية املكتب٧مؤشر األداء - 
: ١٤األداء مؤشر- 

أثـر مشـاريع التحسـني علـى العمـل واإلدارة 
من حيث الفعالية واالمتياز

 ّحتقيقـــــــهيُزَمـــــــعمـــــــا: املرحليـــــــةاحملـــــــاك
فعالً ُحيقَّقمامقابل

مـن األدلـة %٩٥عـن تسجيل ما ال يقل - 
ــــة األدلــــة غــــري  يف غضــــون يــــومني (يف حال
اإللكرتونيــــــــة) أو ثالثــــــــة أيــــــــام (يف حالــــــــة 

األدلة اإللكرتونية)
معـــــــــدَّل اخلطــــــــــأ يف كشــــــــــف املعلومــــــــــات - 

>٣%
ــــــام-  إثــــــَر اســــــتبدال املعــــــدات املتقــــــادم القي

عهــــدها برتقيــــة اإلجــــراءات يف الوحــــدات 
املعنيــة والتحديــد الكمــي للمكاســب الــيت 

لــــيت ميكــــن حتقيقهـــا عــــن طريــــق حتققـــت وا
زيادة النجاعة

والــنظم الــيت للممارســاتحتــديثاتتنفيــذ- 
العــــام يف مراجعــــةاملــــدَّعيمكتــــبيّتبعهــــا

ـــــــة، االســـــــتعانةحتســـــــنيأجـــــــلمـــــــناألدل
على حنـوالوثائقواستعراضباملستجدات

بنسـبةاجلديـدةالنظمتنفيذ: وأجودأسرع
١٠٠%

تقـــــدمي الـــــدعم اللغـــــوي حبســـــب اجلـــــدول - 
مــــــــن %٩٨الـــــــزمين املقــــــــّر فيمـــــــا خيــــــــص 

احلاالت
للعـــــــــــــرباســـــــــــــتعراضعمليـــــــــــــاتإجـــــــــــــراء- 

لألنشطة استعراضوعملياتاملستخَلصة
ــا إثــر مكتــبفعاليــاتبعــد االضــطالع 

ـــــرب معـــــاملاملـــــّدعي ـــــيت تُعت ـــــة؛العـــــام ال فارق
ـــــــات مـــــــن٪ ٩٥اســـــــتعراض هـــــــذه الفعالي

استخالصاً للعرب
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ـــــــــلأنشـــــــــطةدعـــــــــم إعـــــــــدادمـــــــــن قبي

وحجـــب املعلومـــات يف امللخَّصـــات،
اللغـــــــة املســــــــتعَملة،ومتييــــــــزالوثـــــــائق،
وإعداد/ترمجــــــــــــــةالوثــــــــــــــائق،وحتريــــــــــــــر

احلواشي املصاحبة للعروض السـمعية 
من أجل املكتبالبصرية

مــن أجــل وتقــدمي الــدعمإســداء املشــورة* 
اليتمن املشاريعاملكتبضمنما ينفَّذ 
لغويةخربةتتطلب

٦-٢و٣-٢اإلدارة والتدبر: الهدفان 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٥الغاية 

املّدعي العام:
أساسـياً قـّداً املكتبقدِّ جعلإىلالتوصل
لهيتسّىن حبيثمنهاملتطلَّباتمعيتناسب

مـــنالـــالزمباملســـتوىبوظائفـــهاالضـــطالع
والنجاعةوالفعاليةاجلودة

ــــــد* الرتمجــــــةخــــــدماتتــــــوفريالقيــــــام، عن
التحريريـــــــة، وإعـــــــداد والرتمجـــــــةالشـــــــفوية
بتــــــدبر كــــــل سلســــــلة أعمــــــالاحملاضــــــر،

يئـــــــــة املـــــــــواردالتوظيــــــــف والتخطـــــــــيطو
ـــــك مـــــنواإلنتـــــاج،والرصـــــد خـــــاللوذل

ــــــاتإقامــــــِة واســــــتدامةِ  مــــــعفعالــــــةعالق
ــــا لتــــوفري اجلهــــات اخلارجيــــة املســــتعان 

اخلــــــدمات املعنيـــــــة (أفــــــراداً وشـــــــركات)،
ـاتوضـع إعمـال فّعالـةإجـراءاتواتّباع

ــــاريف مســــائل األمــــن منهــــاأمــــوراالعتب
وعــــبءاألداءوالتــــدقيق األمــــين ومراقبــــة

ـــــــدريبالعمـــــــل، اللغـــــــوينياملـــــــوظفنيوت
مناسباً تدريباً واخلارجينيالداخليني

ــــــــةقائمــــــــةوضــــــــع- : إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر-  ث ــــــــديحمدَّ ــــــــوفريمبتعهِّ ت
وذلــك دوليــاً املعتمــديناللغــاتخــدمات
الوحدة املعنية بالشراءمعبالتعاون

ــــحنيقائمـــةوضـــع-  لتـــوفري خــــدماتباملرشَّ
والرتمجـة التحريريـة وإعـداد الشـفويةالرتمجـة

قســــــــم مــــــــعوذلــــــــك بالتعــــــــاوناحملاضــــــــر،
اخلدمات اللغوية

املـــــواردإعمـــــال: التـــــدريبيفاالســـــتثمار- 
خـــاللمـــنالطلـــبعنـــدللـــتعلُّمالداعمـــة
موحَّدةوإجراءاتوسريوراتأدوات

٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : ٢٢٠٠البرنامج -باء

٢٠١٨لعام ياملراممؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
٢-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

وعمليـات إجراء عمليات التـدارس األويل، 
التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- إجراء تسع عمليات تدارس أويل
 نســـــــــــبة اإلجنـــــــــــاز (عـــــــــــدد عمليـــــــــــات

التـــدارس األويل املنَجـــزة مقابـــل عـــدد 
عملياته املباَشرة حديثاً)

٩عمليات التدارس األويل: عدد - 

٢-١الهــــــدفان القضــــــاء والمقاضــــــاة: 
٣-١و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 
املّدعي العام:

عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي
أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 

املقاضاة

عمليات التدارس األويل
التعاون
 وضـــــــــــع وتنفيـــــــــــذ بـــــــــــرامج للتـــــــــــدريب

ومتــارين يف الـداخلي يف جمـال التعـاون 
جمال تبادل اخلربات

بالتنســــــيق فيمــــــا خيــــــص االضــــــطالع
جودة التعاون الداخلي وما يُنفَّذ مـن 
مشــــــــــــــــــاريع التحســــــــــــــــــني املنتقــــــــــــــــــاة، 
واالســـــــــــتمرار علـــــــــــى تقيـــــــــــيم مـــــــــــدى

ما جود

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه

مقابل ما ُحيقَّق فعالً 
العمــــلعلــــىالتحســــنيمشــــاريعأثــــر

واالمتيازالفعاليةحيثمنواإلدارة
 معدَّل ما يُتناول بنجاح من الطلبات

من النظام ١٥املقدَّمة مبوجب املادة 
األساسي

 مـــــــة معـــــــدَّل معاملـــــــة البالغـــــــات املقدَّ
مــــــــــن النظــــــــــام ١٥مبوجــــــــــب املــــــــــادة 

األساســـي (مبـــا يف ذلـــك الـــردود علـــى 
مرسليها)

عمليات التدارس األويل
ــــــــــز -  ــــــــــت املناســــــــــب بتجهي القيــــــــــام يف الوق

مــن ١٥البالغــات املقدَّمــة مبوجــب املــادة 
النظــــام األساســــي ورفــــع مــــا ال يقــــل عــــن 
تقرير واحد إىل اللجنة التنفيذية لكي تقـر 
التوصـــية فيمـــا يتعلـــق جبميـــع مـــا لــــّما يـــزل 

١عالقاً من تقارير املرحلة 
نشــر تقريــر واحــد مــن تقــارير املكتــب عــن - 

ل التـــــدارس األويل قبـــــل األنشـــــطة يف جمـــــا
األطـــــراف وتقـــــارير الـــــدولانعقـــــاد مجعيـــــة 

علنية أخرى دعماً الختاذ القرارات اهلامة
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 التقيد بالتعهـد فيمـا يتعلـق بالشـفافية
ــــــدارس  ــــــات الت (التقريــــــر بشــــــأن عملي
األويل وغـــــــريه مـــــــن التقـــــــارير العلنيـــــــة 

املَعّدة دعماً الختاذ القرارات اهلامة)

التعاون
املوظفني املعنيني% من٩٠تدريب - 
%٧٥بنسبة التدريببرنامجتنفيذ - 
التحســــــني وإقامــــــة آليــــــة مشــــــاريعحتديــــــد -

التقييم مع االستمرار على مراجعة اجلـودة
بانتظام

٢-٣األهــــــــداف التعــــــــاون والــــــــدعم: 
٦-٣و٤-٣و٣-٣و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٦الغاية 
املّدعي العام:

ـــــــــزيفاإلســـــــــهام والنهـــــــــوضالتعـــــــــاونتعزي
املكتــباضــطالعأجــلمــنالعــامبالــدعم
وأنشطتهمبهامه

وحتقيــــق اهلــــدف االســــرتاتيجي حتديــــد
الســـــــــــنوي فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق بالتعـــــــــــاون 

والعالقات اخلارجية 
 إعـــــداد خطـــــط التعـــــاون فيمـــــا خيـــــص

ـــــق  ـــــات التحقي الـــــدعم احلاســـــم لعملي
وتنفيذها على النحو املقرَّر

 توسيع شبكة مسـؤويل تنسـيق العمـل
ثالثة شركاءلتشمل 

 السـهر علـى االسـتقرار النسـيب ملعــدَّل
ـــــــــات املســـــــــاعدة أو  ـــــــــى طلب ـــــــــرد عل ال
حتســـني هـــذا املعـــدَّل مـــع الـــتفطن إىل 
التنــــــــوع النسيب/مســــــــتوى احلساســــــــية 
الـــذي تتســـم بـــه هـــذه الطلبـــات وإىل 
أمهية العوامل اخلارجية اليت ال سيطرة 

للمكتب عليها
 السـهر علـى جـودة طلبـات املســاعدة

ملوجَّهـــــــــــــــة إىل الــــــــــــــــدول القضـــــــــــــــائية ا
واملنظمـــــــات الدوليـــــــة للتمكـــــــني مـــــــن 
إجــــــراء عمليــــــات التحقيــــــق وأنشــــــطة 

املقاضاة على حنو فعال
 ًإتاحة قنـوات التعـاون السـديدة سـهرا

علــى توافــق جمموعــة تــدابري املســاعدة 
القضــــــائية املطلوبــــــة مــــــع مقتضـــــــيات 

تنويع األدلة
 الســـــهر علـــــى إعمــــــال التواصـــــل مــــــع

املقرَّرأصحاب الشأن على النحو 

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه

مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

وتعمــــــيم وإقــــــرار اخلطــــــة الســــــنوية إعــــــداد- 
ـــــة،  اخلاصـــــة بالتعـــــاون والعالقـــــات اخلارجي
وحتديد اخلطوات الالزم اختاذهـا مـن أجـل 

تنفيذها يف الفرتة املعنية
التعــــــــاون إعـــــــداد وتنفيـــــــذ مجيــــــــع خطـــــــط - 

بالتماشي مع تنفيذ اخلطـوات املقـرَّرة فيمـا 
خيص الفرتة املرجعية املعنية

توســــــيع شــــــبكة مســــــؤويل تنســــــيق العمــــــل - 
لتشمل أكثر من ثالثة شركاء

ـــر مـــن -  % مـــن طلبـــات ٧٥الـــرد علـــى أكث
املساعدة

% مــن الطلبــات املعــدة ٩٥مراجعــة زهــاء - 
ا وفحصها ألغراض مراقبة جود

ات املســـــاعدة تقـــــدمي الـــــدعم لتلبيـــــة طلبـــــ- 
أنواعهابشىت 

إعمال التواصل مع أصحاب الشأن علـى - 
املقرَّرالنحو 

٢-٣األهــــــــداف : التعــــــــاون والــــــــدعم
٦-٣و٤-٣و٣-٣و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٩الغاية 
املّدعي العام:

العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف  منسَّ
احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 

ـــــدرج يف إطـــــار اختصـــــاصاجلـــــرائم الـــــيت  تن
احملكمة

 األخـــــــــــذ، علـــــــــــى النحـــــــــــو املناســـــــــــب
يف خطــــط التعــــاون دعمــــاً ٩بالغايــــة

لعمليــــــــــات التحقيــــــــــق الــــــــــيت جيريهــــــــــا 
املكتب

 املكتـــــب املؤلَّفـــــة مـــــن توطيـــــد شـــــبكة
مســـــــؤويل التنســـــــيق العـــــــام والتنســـــــيق 
االشــــــتغايل ومــــــن األطــــــراف الفاعلــــــة 
علـــى الصـــعيد القضـــائي، واملضـــي يف 
توســـــــــيع هـــــــــذه الشـــــــــبكة، وتبســـــــــيط 
وتوحيد السريورات وأشكال التفاعـل 
مــــــع الشــــــركاء (الــــــدول، واملنظمـــــــات 
الدوليـــــــــــة، واملنظمـــــــــــات اإلقليميــــــــــــة، 

واملنظمات غري احلكومية)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء مؤشــــــر- 
التحسني

 ّاملرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه احملـــــــاك
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

ذلــك يف مجيــع عمليــات التحقيــق يــتمأن - 
حبسب مقتضى احلال

سرتاتيجية العامة وعقـد جلسـات الوضع ا- 
التشاور

ردود (إجيابيـــــــة أو ســـــــلبية) علـــــــى إرســـــــال- 
مجيع الطلبات
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٢٠١٨عاملاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
 ســائر الشــعب اإلســهام بالتعــاون مــع

يف إجراء املزيـد مـن املشـاورات بشـأن 
مضمون اسرتاتيجية منسَّـقة للتحقيـق 
واملقاضـــــــــاة وظــــــــــروف وضــــــــــع هــــــــــذه 
االســـــــــــرتاتيجية وتبعـــــــــــات تنفيـــــــــــذها، 
وتقيــيم النتــائج وحتديــد املســامهة الــيت 

ميكن أن يقدمها املكتب
 تقدمي أجوبة على ما يرد مـن طلبـات

املساعدة

٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : ٢٣٠٠البرنامج -جيم

٢٠١٨لعام املرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
٢-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو التحقيـــــق، 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

إجراء سـت عمليـات حتقيـق، وتقـدمي -
الــدعم التحقيقــي لــثالث حماكمــات، 
ومواصــلة مثــاين عمليــات حتقيــق حــىت 

م فيها القبض على املشتبه 

: إنتاجية املكتب٧األداء مؤشر- 
 احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه

فعالً مقابل ما ُحيقَّق

٨+٣+٦نشطة التحقيقية:األعدد-
مــن %٨٠ســري مــا ال يقــل عــن ُحســن- 

ــــــدابري التحقيــــــق الــــــيت لشــــــعبة التحقيــــــق  ت
سيطرة عليها

٢-١الهــــــدفان : القضــــــاء والمقاضــــــاة
٣-١و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٢الغاية 
املّدعي العام:

األخــذ مبنظـور جنســاين يف االسـتمرار علـى
تنفيـــذ وعلـــىاملكتــبمجيــع جمـــاالت عمـــل

جلرائم اجلنســـــــــية السياســـــــــات املتعلقـــــــــة بـــــــــا
ق واجلـرائم املرتكبـة لَـواجلرائم اجلنسانية املنطَ 

حبق األطفال

فيمــــــا تنفيــــــذ السياســــــة (التحقيقيــــــة)-
يتعلــــــــق بــــــــاجلرائم اجلنســــــــية واجلــــــــرائم 
اجلنســــانية املنطَلَــــق واجلــــرائم املرتكبـــــة 
حبـــــــق األطفـــــــال يف مجيـــــــع عمليـــــــات 

التحقيق
ــــــاجلرائم السياســــــة اخلاصــــــةإعمــــــال - ب

املرتكبة حبق األطفال

: التقيــــــــــد بسياســــــــــات ٤األداء مؤشـــــــــر- 
املكتب ومعايريه اهلامة

 احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

مــن التــدابري %٨٠مــا ال يقــل عــن تنفيــذ- 
يـــــــــئ هلــــــــا السياســـــــــات يف مجيـــــــــع  الــــــــيت 

عمليات التحقيق الناشط 

٢-١الهدف : والمقاضاةالقضاء 
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 

املّدعي العام:
عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي

أنشطةالتدارس األويل وعمليات التحقيق و 
املقاضاة

تنفيــــذ بــــرامج التــــدريب علــــى النحــــو -
املقرَّر

أداء املــــوظفني وتنميــــة : ٨األداء مؤشــــر- 
م قدرا

 ّاملرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه احملـــــــاك
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

علـى املعنيـني% من املوظفني ٨٠تدريب- 
األقل

٥-٢الهدف: والتدبراإلدارة
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٤الغاية 

املّدعي العام:
علــــىاملكتــــبقــــدراتتكييــــفيفاملضــــي

ــــق الصــــلةذاتوشــــبكتهواملقاضــــاةالتحقي
ـــــدةوالتكنولوجيـــــةالعلميـــــةالبيئـــــةمـــــع املعقَّ

التطورواملستمرة

القيــــــام علـــــــى النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ -
املشاريع العلمية والتكنولوجيـة الراميـة 
إىل زيـــــــــــادة قــــــــــــدرة املكتــــــــــــب علــــــــــــى 
االضــطالع علــى حنــو نــاجع ومصــون 
األمــن مبــا جيريـــه مــن عمليــات حتقيـــق 

، أرشيف اإلنرتنت، التقصي املؤمتت(
وغري ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء مؤشــــــر- 
التحسني

 ّاملرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه احملـــــــاك
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

مـــــــن % ٨٠مـــــــا ال يقـــــــل عـــــــن تنفيـــــــذ
املعنية على النحو املقرَّراملشاريع
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٨-٢الهدف اإلدارة والتدبر:
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٧الغاية 

:املّدعي العام
املكتــــــب اخلاصــــــة تكييــــــف اســــــرتاتيجيات 

باحلماية مع التحديات األمنية اجلديدة

القيـــام علـــى حنـــو ســـليم بتـــدبر مجيــــع -
األخطار املمكن ترقبها

القيام سنوياً على النحو املقرَّر بتقييم -
املخــــــــــــــاطر األمنيــــــــــــــة االســــــــــــــرتاتيجية 

االســـــرتاتيجية ذات الصـــــلة حتـــــديثو 
فيمـــا خيـــص أمـــن املـــوظفني والشــــهود 

واملعلومات
النحـــــــو املقـــــــرَّر بتنفيـــــــذ القيــــــام علـــــــى -

املشــــــــروع الرامــــــــي إىل حتســــــــني أمــــــــن 
املعلومات مع قلم احملكمة

: إجـــــــراء عمليـــــــات ١-٤األداءمؤشـــــــر- 
حتــــــــــــديِث تقيــــــــــــيم املخــــــــــــاطر الفــــــــــــردي 

وعمليات التدقيق فيه

إعمـــال مجيــــع القيـــام علــــى النحـــو املقــــرَّر ب- 
ــــــة احلامســــــة الالزمــــــة لتــــــدبر  ــــــدابري احلماي ت

األخطار املمكن ترقبها
اللجنـــة التنفيذيـــة جلميـــع التوصـــيات إقـــرار- 

اهلامة

١-٢األهـــــــــــــداف : اإلدارة والتـــــــــــــدبر
٤-٢و٣-٢و٢-٢و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 
:املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
وناجعة وخاضعة للمساءلة

استبانة وحتقيق املكاسب املتأتيـة عـن -
طريـــــق مراجعـــــة زيـــــادة النجاعـــــة عـــــن 

اإلجراءات

: املكاســــــــــب احملققــــــــــة ٦األداء مؤشــــــــــر- 
سنوياً عن طريق زيادة النجاعة

املكاســـب احملققــــة عـــن طريــــق جممـــوع
زيــــادة النجاعــــة بالقيــــاس إىل امليزانيــــة 

اإلمجالية لشعبة التحقيق

استدامة املكاسب احملقَّقة عن طريق زيادة - 
جمـاالت استبانة و ٢٠١٧يف عام النجاعة

اأخرى لزي اد

٣-٣الهدف : التعاون والدعم
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٩الغاية 

املّدعي العام:
العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف  منسَّ
احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 

ـــــدرج يف إطـــــارالـــــيت اجلـــــرائم  اختصـــــاص تن
احملكمة

األولويـــــة علـــــى تنفيــــذ املشـــــاريع ذات-
النحو املقرَّر (زيـادة تبـادل املعلومـات 
مـــــع الوحـــــدة املعنيـــــة جبـــــرائم احلـــــرب، 
ـــــقة مـــــع  وزيـــــادة عـــــدد األنشـــــطة املنسَّ
اهليئـــات القضـــائية ذات الصـــلة، ومـــا 

إىل ذلك)

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء مؤشــــــر- 
التحسني

 ّاملرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه احملـــــــاك
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

%٨٠ال يقل عن ما- 

٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام : ٢٤٠٠البرنامج -دال

٢٠١٨عام لاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
٣-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا١الغاية 
املّدعي العام:

إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو وأنشـــــطةالتحقيـــــق، 

نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

يف ثـــالث حماكمـــات للرتافـــعالتأهـــب
عنيــــــــة (يتوقـــــــف عـــــــدد احملاكمـــــــات امل
كمــــة الفعلــــي علــــى تــــوفر قاعــــات احمل

ـــائي،  والقضــاة) ودعـــَوَيي اســتئناف 
سـت وإلجراء األعمال التمهيديـة يف 

عمليات حتقيق

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء مؤشــر- 
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء مؤشــر- 

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
فيهم

إنتاجية املكتب: ٧األداء مؤشر- 

يف ثـالث حماكمـات ويف الرتافع: األنشطة- 
ــائي، ودعــم  األعمــال دعــَوَيي اســتئناف 

ـــــــات حتقيـــــــق،  ـــــــة يف ســـــــت عملي التمهيدي
واملشـــــاركة يف أربـــــع دعـــــاوى تتعلـــــق جبــــــرب 

األضرار حبسب مقتضى احلال

٢-١الهــــــدفان : القضــــــاء والمقاضــــــاة
٣-١و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٢الغاية 
املّدعي العام:

األخــذ مبنظـور جنســاين يف االسـتمرار علـى
تنفيـــذ وعلـــىاحملكمــةمجيــع جمـــاالت عمـــل
ا املتعلقة بـا جلرائم اجلنسـية واجلـرائم سياسا

ق واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق لَــــاجلنســــانية املنطَ 
األطفال

بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم األخـــــــذ
اجلنســــانية املنطَلَــــق واجلــــرائم املرتكبـــــة 
حبــــــــــــــق األطفــــــــــــــال يف املقاضــــــــــــــاة يف 

املعنيـــة كلمـــا أمكـــن ذلـــك، الـــدعاوى
وتنفيـــذ املبـــادئ التوجيهيـــة الـــواردة يف 

سياسات املكتب ذات الصلة

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء مؤشــر- 
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء مؤشــر- 

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
فيهم

االضــــــــطالعجــــــــودة : ٣األداء مؤشــــــــر- 
اب األنشطة املكلَّف 
التقيــــــــــد بسياســــــــــات : ٤األداء مؤشـــــــــر- 

املكتب ومعايريه اهلامة 

% مــن التــدابري ٨٠نفيــذ مــا ال يقــل عــن ت- 
ـــأ هلـــا يف إطـــار السياســـات وذلـــك يف  املهي

مجيع أنشطة املقاضاة
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٢٠١٨عاملاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاةالغاية االسرتاتيجية
٣-١الهدف : القضاء والمقاضاة

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٣الغاية 
املّدعي العام:

عمليـــاتوجناعـــةِ جـــودةِ حتســـنييفاملضـــي
التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 

املقاضاة

 اســـــتدامة أو حتســـــني معـــــدَّل اعتمـــــاد
م إليها الدوائر للتهم اليت تقدَّ

اســـــــتدامة أو حتســـــــني معـــــــدَّل قبــــــــول
م إليهالعرائضلالدوائر اليت تقدَّ

ملـــف  قيـــام فريـــق مســـتقل باســـتعراض
كل دعوى

 قيــام فريــق مســتقل باســتعراض األدلــة
يف كل دعوى

نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ١األداء مؤشــر- 
مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

املعنية
نتــائج أنشــطة املقاضــاة : ٢األداء مؤشــر- 

مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوجَّهـــــة إىل املشـــــتبه 
فيهم

التقيــــــــــد بسياســــــــــات : ٤األداء مؤشـــــــــر- 
املكتب ومعايريه اهلامة 

 احملـــــــاّك املرحليـــــــة: مـــــــا يُزَمـــــــع حتقيقـــــــه
مقابل ما ُحيقَّق فعالً 

% مــن الــتهم ٨٠مــا ال يقــل عــن اعتمــاد- 
املوجَّهـــــــــة إىل املشـــــــــتبه فيهم/قبوهلا/إدانـــــــــة 

املشتبه فيهم املتهمني
ومــــا العــــرائض نســــبة مــــا يُقبــــل مــــن بلــــوغ- 

علـــــى %٨٠يُوافـــــق عليـــــه مـــــن الطلبـــــات 
األقل

مجيع األدلةاستعراض- 
ـــــــام-  ـــــــق مســـــــتقل باســـــــتعراضقي مجيـــــــع فري

الدعاوى
يفمبــاالتــدريب،برنــامجمــن٪ ٨٠تنفيــذ- 

املقاضـاة لشـعبةالقانونيـةاحملاضـراتذلك
أسبوعنيمرة كلاليت تلقى

ــــــــــاالتيفالتحســــــــــنيمشــــــــــاريع-  ذاتا
والقـدراتالداخليـة،السـريورات: األولويـة

ـــــا،اإلداريـــــة، والكشـــــف عـــــن والتكنولوجي
املعلومات

علـــــى صـــــعيد حتقيـــــق التقـــــدميفاإلســــهام- 
أمكن ذلكحيثمااإلجراءاتسرعة

املرافعــةيف جمــالالكفــاءاتتنميــةمواصــلة- 
خـــــاللمــــنوالكتابيـــــةالشــــفويةالقانونيــــة
التدريب

٥-٢الهدف اإلدارة والتدبر:
ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٤الغاية 

املّدعي العام:
املضــــي يف تكييــــف قــــدرات املكتــــب علــــى 
ــــق واملقاضــــاة وشــــبكته ذات الصــــلة  التحقي
ـــــدة مـــــع البيئـــــة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة املعقَّ

التطورواملستمرة

ــــــــدريب املعنيــــــــني مراجعــــــــة برنــــــــامج ت
بأنشــــــطة املقاضــــــاة احملــــــدَّد يف خطــــــة 

ـــــــــك التـــــــــدريب الســـــــــنوية،  مبـــــــــا يف ذل
ية الراميــة إىل دورات التــدريب اإلضــاف

إكســـاب مهـــارات الـــدفاع والتـــدريب 
كنولوجيـــــــــــــات علـــــــــــــى اســـــــــــــتعمال الت

كمةاجلديدة يف جلسات احمل
مشــــــــاريع التحســــــــني املنتقــــــــاة تنفيــــــــذ

ــــــــاالت ذات األولويــــــــة:  املتصــــــــلة با
الســـــــــريورات الداخليـــــــــة، والقــــــــــدرات 
اإلداريــة، وتصــميم ملفــات القضــايا، 
وســـــــــــــــــــريورة مراجعـــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــــايا، 

والتكنولوجيا، واملهارات األساسية

: تقيــــــيم مشــــــاريع ١-١٤األداء مؤشــــــر- 
التحسني

تنفيـــــــــــذ اخلطــــــــــــة : ٢-٨األداء مؤشـــــــــــر- 
ـــــدريب الســـــنوية للتدر  يب/عـــــدد أيـــــام الت

لكل موظف يف كل سنة

% مــن برنــامج ٨٠مــا ال يقــل عــن تنفيــذ- 
التدريب على النحو املقرَّر

ــــــدة -  ــــــى األدوات اجلدي ــــــدريب عل إجــــــراء ت
وتعزيــــــــز قــــــــدرات الشــــــــعبة فيمــــــــا يتعلــــــــق 
ـــــاألدوات القائمـــــة (مـــــن قبيـــــل الربنـــــامج  ب

املســـــاعد يف العمـــــل القضــــــائي احلاســـــويب 
ونظــــام حتليــــل TrialDirectorاملســــّمى 

Ringtail)األدلة املسمى 

١-٢األهـــــــــــــداف اإلدارة والتـــــــــــــدبر:
٤-٢و٣-٢و٢-٢و

ملكتـب السـرتاتيجيةمـن الغايـات ا٨الغاية 
:املّدعي العام

التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
وناجعة وخاضعة للمساءلة

 ـــــــــــاالت ذات األولويـــــــــــة اســـــــــــتبانة ا
املمكــــن فيهــــا حتقيــــق مكاســــب عــــن 

ــــــــــق  ــــــــــادة النجاعــــــــــةطري ــــــــــد زي ؛ وحتدي
املكاســــــــــــــــب املمكــــــــــــــــن حتقيقهـــــــــــــــــا؛ 

زيـادة النجاعـةواإلسهام يف مبادرات 
الشاملة بنطاقها املكتب أمجع

: املكاســــــــــب احملققــــــــــة ٦األداء مؤشــــــــــر- 
زيادة النجاعةسنوياً عن طريق 

الل املكاســب احملققــة مــن خــجممــوع
بالقيــــاس إىل امليزانيــــة زيــــادة النجاعــــة

اإلمجالية لشعبة املقاضاة

ـاالت ذات األولويـة املمكـن استبانة- ا
زيــادة فيهــا حتقيــق مكاســب عــن طريــق 

؛ وحتديــــد املكاســــب املمكــــن النجاعــــة
حتقيقها

زيــــادة النجاعــــةيف مبــــادرات اإلســــهام-
املكتـــــــــــب أمجــــــــــــع بنطاقهــــــــــــاالشـــــــــــاملة 

واحملكمة مجعاء
يفاإلدارةملســـــتوىاملســـــتمرالتحســـــني-

الشعبة
املخاطرسريورة تدبرمواصلة-
تطــــويراملضــــي يفيفالنشــــطاإلســــهام-

األداءمؤشرات
استخالص العرببرنامجيفاإلسهام-
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جــــــولتحســــــنيتــــــدابريوتنفيــــــذوضــــــع-
الشعبةيفالعمل

إدارةمراجعـــــــــــةيفالنشـــــــــــطاإلســـــــــــهام-
املكتبضمنوبنيتهااملعلومات

بإعمــــــالالــــــداخلياالتصــــــالحتســــــني-
SharePointموقـــع التشـــارك املســـّمى 

املنتظموتعميم املعلومات
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)ـالمرفق الخامس (ه

الغايات االستراتيجية لقلم المحكمة

المحكمة)البرنامج الرئيسي الثالث (قلم

مكتب رئيس قلم المحكمة-ألف

ازيادة النجاعةإدارة املوارد على حنو فعال، ومتييز وإعمال تدابري ٢-١-٢ األخرى املمكن األخذ 
املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني١-٤-٢
حتسني قياِس وتقييِم األداء بوسائل منها مؤشرات األداء٣-٦-٢
ا الفرعيةطراف يف حتسني فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األاملضي١-١-٣ وهيئا

٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام مكتب رئيس قلم المحكمة:
٢٠١٨عاملاملراميمؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة

من األهداف ذات األولوية٢- ١-٢الهدف 

 ـــــدة الشـــــاملة ـــــز إعـــــداد اخلطـــــة االســـــرتاتيجية اجلدي تنجي
بنطاقها احملكمة مجعـاء واخلاصـة باجلهـاز املتمثـل يف قلـم 

احملكمة على وجه التحديد 
 ـــــم التطـــــوير التنظيمـــــيتنفيـــــذ خطـــــة يف شـــــىت أقســـــام قل

احملكمة اليت يتم متييزها

وضع اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة
 لتنظيميالتطوير امعدَّل تنفيذ خطة

اعتماد اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة
 ٩٥التطــــوير التنظيمــــيبلـــوغ معــــدَّل تنفيــــذ خطــــة %

على األقل

من األهداف ذات األولوية١- ٣-٢الهدف 
نظـــام تـــدبر أداء املـــوارد البشـــرية الشـــامل بنطاقـــه حتســـني

مجعاءاحملكمة
 التقيد مبقتضيات تدبر األداءمعدَّل ـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات معدَّل بلوغ التقيـد 

%١٠٠قلم احملكمة 
من األهداف ذات األولوية٣- ٦-٢الهدف 

 ختطــــيط األعمــــال املتكامــــل املشــــتمل علــــى روابــــط بيِّنــــة
قلم احملكمةلباخلطة االسرتاتيجية للمحكمة و 

 النســبة املئويــة مــن أقســام قلــم احملكمــة الــيت تقــوم برصــد
االسرتاتيجيةوقياس األداء وفق اخلطة 

١٠٠%

من األهداف ذات األولوية١- ١-٣الهدف 
التحـــــاور بـــــني احملكمـــــة ومجعيـــــة الـــــدول جناعـــــة

ا الفرعيةاألطراف  وهيئا
رضا األطراف الفاعلة/اهليئات املعنيةغ م

شعبة الخدمات اإلدارية-باء

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني١-٣-٢
خمتلف مستويات بنية احملكمةعلىاملضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف ٢-٣-٢
حتسني بيئة العمل١-٤-٢
ج اسرتاتيجي لتنمية قدرات املوظفني (مبا يف ذلك حراكهم)٢-٤-٢ وضع 
من خالل التطورات التكنولوجيةزيادة النجاعة٣-٥-٢
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ورِة إعداد امليزانية، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول األطراف بشأن املضي يف حتسِني وتبسيِط سري ١-٦-242٢

سريورة إعدادها وبشأن وثيقتها
إعمال إطار تدبر املخاطر يف احملكمة إعماالً كامالً ٢-٦-٢
استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة؛ وتعظيم مدى املرونة يف ١-٧-٢

هذه املباين إلتاحة توسعتها و/أو تعديلها بقدر أدىن من انقطاع العمل ومن التكاليفتصميم
تطبيق سريورة لتدبر املخاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمة٣-٨-٢

٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام شعبة الخدمات اإلدارية:
٢٠١٨لعام املرامي األداءمؤّشرات النتائج املتوّخاة

من األهداف ذات األولوية١-٣-٢الهدف 
نظــام تــدبر أداء املـوارد البشــرية يف شــىت وحــدات حتسـني

احملكمة
 معدَّل التقيُّد مبقتضيات تدبُّر االداءـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات بلوغ معدَّل التقيُّـد 

% على األقل٩٥احملكمة
األهداف ذات األولويةمن ٢-٣-٢الهدف 

تـــوظيفهمأجـــلمـــناحملشــودينبـــنيالنســـاءنســـبةزيــادة
حمايـداً إعالنـاً الشاغرةالوظائفعناإلعالنخاللمن
بنيالنساءعددزيادةخاللومناجلنسانيةالناحيةمن

توظيفهميفللنظراملنتَقْنيَ 
 ـــــدى احملكمـــــة يف حتســـــني التعريـــــف بفـــــرص التوظيـــــف ل

يف عداد جمموعة املوظفنيالبلدان املنقوصة التمثيل 

 التوازن اجلنساين يف مجيع الوظائف الثابتة، عدا وظـائف
املسؤولني املنتَخبني لكل جهاز

 عـــــدد مبـــــادرات التواصـــــل اهلادفـــــة املتعلقـــــة باحلشـــــد يف
جمموعة املوظفنيالبلدان املنقوصة التمثيل يف عداد 

 حتقُّــق التــوازن اجلنســـاين املتمثــل يف املناصــفة يف مجيـــع
وحدات احملكمة

مبادرتان تواصليتان هادفتان متعلقتان باحلشد

من األهداف ذات األولوية١-٤-٢الهدف 
 اعتمـــــــاد سياســـــــات خاصـــــــة باألولويـــــــات فيمـــــــا يتعلـــــــق

املتصلة باملوارد البشريةاألساسيةباملسائل 
 مـــــــا يـــــــتم إصـــــــداره مـــــــن وثـــــــائق السياســـــــات عـــــــدد

األساسية
 وثائق من وثائق السياسات األساسية٣إصدار

من األهداف ذات األولوية٢-٤-٢الهدف 
مســــارهمبتطــــوريتعلــــقفيمــــااملــــوظفنيتوّخيــــاتتــــدبر

ناجع وبصورة شفافةحنوعلىاملهين
املسجَّلة يف إطار الدراسات االستقصائيةاملعدَّالتيف معــدل رضـا املــوظفني بفــرص ١٠نســبتها زيـادة %

احلراك املتاحة هلم
 التحاور املنظَّم والتنسيق مع احتـاد املـوظفني بشـأن مجيـع

ـــا وذلـــك عـــن  شـــؤون رفـــاه املـــوظفني واملســـائل املتصـــلة 
طريق اتفاق خاص بالعالقة بني الطرفني

 توقيــــــع االتفــــــاق اخلــــــاص بالعالقــــــة وعــــــدد اجتماعــــــات
برفاه املوظفنيالتنسيق املعنية 

 توقيع االتفاق، واعتماد النموذج املتعلق برفاه موظفي
احملكمة، وعقد ثالثة اجتماعات معنية برفاه املوظفني

من األهداف ذات األولوية٣-٥-٢الهدف 
القدرة يف نظام حتسنيSAPتخطيط املـوارد املؤسسـية ل

علــــى النهــــوض بــــأود أعبــــاء العمــــل املزيــــدة فيمــــا خيــــص 
سريورات األعمال، وال سـيما مـا يتصـل بـاملوارد البشـرية 

وامليزانية

 عــدد ســريورات العمــل الــيت تــتم مراجعتهــا وحتســينها مــن
ـــادة القـــدرة علـــى ختطـــيط املـــوارد املؤسســـية يف  خـــالل زي

SAPنظام 

 سريورات من سريورات العمل٥تبسيط وتنفيذ

يـــة إعمـــال سياســـات متوافقـــة مـــع املعـــايري احملاســـبية الدول
)IPSASللقطاع العام (

توافقـة مـع عدد التحسينات يف جمال السريورات املالية امل
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

توافقــة مــع حتســينات يف جمــال الســريورات املاليــة امل٣
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

من األهداف ذات األولوية١-٦-٢الهدف 
 ُوتبسيُط سريورِة إعداد امليزانيةحتسني :النســــبة املئويــــة لزيـــــادة الــــزمن املتـــــاح لتحليــــل البيانـــــات

تقلـــيص الـــزمن ســـريورِة إعـــداد امليزانيـــةحتســـيناتســـتتيح 
الذي تستغرقه معاملة البيانات

 مـن فئـة اخلـدمات ملوظفني اثنني% ٢٠زيادة نسبتها
رأ)-ع(خرتبة أخرى-العامة 
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٢٠١٨لعام املرامي األداءمؤّشرات النتائج املتوّخاة
 ألمتتــــة ســــريورة اســــتحداث البيانــــات النســــبة املئويــــة

املتعلقة بامليزانية
 ــــة أمتتــــة ســــريورة اســــتحداث البيانــــات املتعلقــــة بامليزاني

%١٠٠بنسبة 
من األهداف ذات األولوية٢-٦-٢الهدف 
إطــــار تــــدبر املخــــاطر إعمــــاالً كــــامالً علــــى نطــــاق إعمــــال

احملكمة 
حتديث سجل األخطارحتديثه مرًة كل عام

من األهداف ذات األولوية١-٧-٢الهدف 
 التقنيةالسعاتحدوداستعمال املباين مبرونة ضمن تلبيــــة مجيــــع طلبــــات احليــــز املكتــــيب اجلديــــدة يف الوقــــت

املناســـب وذلـــك باالســـتفادة مـــن املرونـــة يف الفصـــل بـــني 
األحياز املكتبية 

 من طلبات احليز املكتيب اجلديدة%١٠٠تلبية

 املـــؤمترات لالقتصـــاد يف تكـــاليف عقـــد اســـتعمال مرافـــق
االجتماعات خارج مباين احملكمة

 ٍل لَشْغل مرافق املؤمترات مقداره %٧٥بلوغ معدَّ

من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢الهدف 
واحـــــد للمخـــــاطر األمنيـــــة وتقيـــــيم اســـــرتاتيجي تقيـــــيم عدد ما يـُْنَجز من عمليات تقييم املخاطر األمنيةحتديث تقييم املخاطر األمنية ومراجعة التدابري الالزمة

واحد للمخاطر األمنية لكل موقع من مواقـع احملكمـة 
٨(مقرها ومكاتبها امليدانية): ما جمموعه 

 ُاملئوية ملا ينفَّذ من التدابري الالزمةالنسبة من التدابري الالزمة٩٠تنفيذ %

شعبة الخدمات القضائية- جيم

املعدَّل للمساعدة القانونية واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف على تنفيذ النظام ١-٤-١
حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع

التواصل والتشاور مع رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية حبسب مقتضى احلال٣-٤-١
يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، مبا يف ذلك تطبيق السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح١-٦-١

ين عليهم مبادئ مّتسقة فيما خيص جرب أضرار ا
وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومع املمثِّلني القانونيني للمجين عليهم عند ٢-٦-١

راالقتضاء من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما يتعلق جبرب األضرا
القضائية؛ ووضُع وصقُل مؤشرات األداء املناسبةاخلدماتجماليفاألداءحتسني٥-١-٢
من أجل زيادة جناعة سريورات احملكمة )e-Courtاستعراض وحتديث نظام احملكمة اإللكرتونية (١-٥-٢

اإللكرتونية وإنتاجيتها 
مراجعة تطبيق السريورات والطرائق والتكنولوجيات القياسية ٢-٥-٢



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 244

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٨النتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام شعبة الخدمات القضائية:244

٢٠١٨عام لاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
من األهداف ذات األولوية١-٤-١الهدف 

متثــيالً كافيــاً مســتداماً يتســم متثيــل املــدعى علــيهم املعــوزين 
بالنجاعة االقتصادية فيما خيص احملكمة

 ـــدفاع الـــيت ُتســـد تكاليفهـــا يف إطـــار نظـــام عـــدد أفرقـــة ال
املساعدة القانونية

 عــــدد طلبـــــات مراجعـــــة قـــــرارات الـــــدوائر القاضـــــية مبـــــنح
املساعدة القانونية 

 أن يزيد عدد أفرقة الدفاع عن املّدعى عليهم املعـوزين
٦على 

من األهداف ذات األولوية٣-٤-١الهدف 
التواصل والتشاور مع رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدوليـة 

فيما يتعلق باألمور املتصلة باحملامني
عدد االجتماعات بني ممثِّلي قسـم دعـم احملـامني وممثِّلـي

رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية
اجتماعاً ١٢اجتماعات إىل ٦

 عــدد املشــاورات الكتابيــة بــني ممثِّلــي قســم دعــم احملــامني
رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدوليةوممثِّلي

٦مشاورات إىل ٣

من األهداف ذات األولوية١-٦-١الهدف 
 مـن النظـام األساسـي مـن ١(٧٥التقيـد بأحكـام املـادة (

خالل التوضيح القضائي املستمر للمبادئ املتصـلة جبـرب 
األضرار

 متابعــــة مجيــــع القــــرارات واألوامــــر املتعلقــــة جبــــرب األضــــرار
متابعة حتظى برضا الدائرة املصدرة للقرار املعين

 ١٠٠بلوغ معدَّل رضا الدوائر يف هذا الشأن%

 التحــرك بنــاء علــى مجيــع القــرارات واألوامــر املتصــلة جبــرب
األضرار يف غضون األجل احملدد لذلك

 ١٠٠باآلجال املعنية بلوغ التقيُّد%

 الــــــرد الفعــــــال واملالئــــــم علــــــى مجيــــــع طلبــــــات األطــــــراف
واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار

 ١٠٠بلوغ معدَّل رضا اجلهات املعنية%

من األهداف ذات األولوية٢-٦-١الهدف 
لتنســيق والتواصـــل بـــني احملكمـــة والصـــندوق االســـتئماين ا

تدابري جرب االضرارللمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ
 الــرد الفعــال واملالئــم ضــمن حــدود املســتطاع علــى مجيــع

طلبات الصندوق االستئماين للمجين عليهم
 ـــــني بنيـــــة التواصـــــل الفعـــــال مـــــع مســـــؤويل التنســـــيق املعني

نـــة: الـــزمن الـــذي يســـتغرقه الـــرد األويل علـــى  مبواضـــيع معيَّ 
كل طلب يف غضون يوم عمل واحد

 ١٠٠بلوغ معدل القيام بالرد%
 ــــــــــــــد مبقتضــــــــــــــيات التواصــــــــــــــل ــــــــــــــوغ معــــــــــــــدل التقي بل

%١٠٠الفعال

 القيـام علـى ضـوء القــرارات القضـائية ذات الصـلة بوضــع
إطــار ملهــام الــدعم الــيت يؤّديهــا قلــم احملكمــة فيمــا يتعلــق 
ـــــــــني األدوار  جبـــــــــرب األضـــــــــرار، مـــــــــع مراعـــــــــاة الفصـــــــــل ب
واملســـــؤوليات املنوطـــــة بالصـــــندوق االســـــتئماين للمجـــــين 

واملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمةعليهم واألدوار

 قائمـــــة "العـــــرب املستخلصـــــة" بشـــــأن املهـــــام املســـــندة إىل
اخلرباء يف مسائل جرب األضرار

 قائمـــة مهــــام الــــدعم الــــذي يقدمـــه قلــــم احملكمــــة بشــــأن
املرحلة السابقة لتنفيذ جرب األضرار وخالل تنفيذه

 تنجيـــــــز قائمـــــــة "العـــــــرب املستخلصـــــــة" بشـــــــأن إســـــــناد
اخلــــــــرباء لكــــــــي يتســــــــىن اســــــــتعماهلا يف املهمــــــــات إىل

٢٠١٨عام
 تنجيـــز قائمـــة مهـــام الـــدعم الـــيت يؤديهـــا قلـــم احملكمـــة

٢٠١٨لكي يتسىن استعماهلا يف عام
من األهداف ذات األولوية٥-١-٢الهدف 

 وضـــع مؤشـــرات األداء املناســـبة فيمـــا خيـــص الســـريورات
، ورصــــد هــــذه والــــدعم القضــــائي ذي الصــــلةالقضــــائية

ا املؤشرات، واإلفادة بشأ

 أن ال تُرجــأ أو تُلغــى أي جلســات مــن جــراء عــدم تــوفري
قسم تدبر األعمال القضائية للخدمات

 ُـــوفَّر يف ســـياق ـــيت ت ـــة: عـــدد الرتمجـــات ال الرتمجـــة التحريري
اإلجـراءات القضــائية احملــددة الطــابع مــن قبيــل إجــراءات 
جــرب األضــرار، واملســائل املتعلقــة باالســتئناف، واملراحــل 

(قرار اعتماد التهم، واحلكـم يف املعنيةالقضايااهلامة يف 
جوهر القضية، وقرار حتديد العقوبة، وما إىل ذلك)

تقدمي الدعم جلميع اجللسات املقرر عقدها
 ١٠٠بلوغ معدل الرضا%
إلجـراءات القضـائية بسـبب يتعلـق بتـوفري عدم تـأخر ا

اخلدمات اللغوية
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٢٠١٨عام لاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
ة الرتمجة الشفوية: عدد اجللسات اليت تُوفَّر خالهلا الرتمج

الشـــفوية؛ وعـــدد معـــدالت يـــوم عمـــل الرتمجـــان الواحـــد 
فيمـــــــا خيـــــــص اإلجـــــــراءات القضـــــــائية، وعـــــــدد الرتامجـــــــة 

م من أجل اإلجراءات القضائية املستقلني املستعان 
 الرتمجــة الشــفوية يف امليــدان ويف ســياق العمليــات: عــدد

مهمات الرتمجة الشفوية يف امليدان ويف سياق العمليات 
اءات القضـــائية؛ وعـــدد اللغـــات (لغـــات املرتبطـــة بـــاإلجر 

ــا الرتمجــة الشــفوية؛ وعــدد الرتامجــة  احلـاالت) الــيت تــوفر 
ة الشـفوية يف سـياق امليدانيني املعتمدين بغية توفري الرتمج

اإلجرءات القضائية
االستقصاء لدى اجلهات املتعاَمل معها

من األهداف ذات األولوية١-٥-٢الهدف 
ســريورات احملكمــة اإللكرتونيــة وإنتاجيتهــا عــرب زيــادة جناعــة 

حتديث نظام احملكمة اإللكرتونية
 قســم تــدبر األعمــال القضــائية: اإلدمــاج املؤمتــت لثالثــة

تطبيقـــــات خاصـــــة بتحـــــديث جمموعـــــات النفـــــاذ لوقـــــف 
ا تثلُّث املهمة ذا

 قسم تدبر األعمال القضائية: التحقـق املؤمتـت املنهجـي
احلــروف فيمــا خيــص الوثــائق مــن التعــرف الضــوئي علــى 

اليت تودع عند تقدميها

 قســـم تـــدبر األعمـــال القضـــائية: بلـــوغ نســـبة تقلـــيص
الـــــزمن الـــــالزم لتحـــــديث جمموعـــــات تـــــدبُّر النفـــــاذ يف 

%٧٠اإللكرتونية احملكمةعملنظامتطبيق

من األهداف ذات األولوية٢-٥-٢الهدف 
 غـــري ختفيـــف ومنـــع األخطـــار املتصـــلة بكشـــف البيانـــات

ص بهاملرخَّ 
 قسم تدبر األعمال القضائية: معاملة مجيع ما يودع من

وثـــائق معاملـــة آمنـــة آتيـــة يف حينهـــا مـــع اتقـــاء حـــاالت 
اإلغفال سهواً وذلك بإعمال حتسينات للتطبيقات بغية 

تنبيه املوظفني إىل خطر فوات أوان اإلخطار

 ًعدم إغفال أي وثيقة سهوا

 ـا يف احملكمـة جلعلهـا حتسـني مجيـع السـريورات املعمـو ل 
أكثر مالءمة وجناعة وأمناً وشفافية

 نســـــبة اخنفـــــاض مقـــــدار الوقـــــت الـــــذي يســـــتغرقه جتهيـــــز
ين عليهم طلبات ا

 ــــين بتقلـــيص االحتياجــــات إىل املــــوارد رقمنـــة طلبــــات ا
عليهم

دموحَّ إعداد استمارات الطلب وفق منوذج
 قـد أكملـوا النسبة املئوية ملوظفي احملكمة الذين يكونـون

التدريب اإللزامي يف جمال أمن املعلومات
معدل تنفيذ حتديثات الربجميات املتوفرة
 مقــادير الــزمن الــذي يســتغرقه التحــرك حيــال مــا يفــاد بــه

من حوادث أمن املعلومات
معدل األخذ بالعرب املستخلصة من احلوادث
النسبة املئوية لتوفر قاعات احملكمة
 الـــنظم اخلاصـــة بالتطبيقـــات والبـــىن النســـبة املئويـــة لتـــوفر

التحتية الداعمة ألنشطة احملكمة
 النســـبة املئويــــة للمشــــاريع املزمـــع تنفيــــذها الــــيت صــــممها

قسم خدمات تدبر املعلومـات دعمـاً لزيـادة النجاعـة يف 
احملكمة

 ـــــزمن الـــــذي يســـــتغرقه ـــــوغ نســـــبة تقلـــــيص ال جتهيـــــز بل
ين عليهم ٢٠١٨% حبلول عام ٢٠طلبات ا

حبلــول ١٥حتياجــات إىل املــوارد بنســبة تقلــيص اال %
٢٠١٨عام اية 
 ــــدة النمــــوذجطلــــب اســــتعمال اســــتمارات فيمــــا موحَّ

٢٠١٨خيص املشاركة وجرب األضرار بدءاً من عام 
 من موظفي احملكمة التدريب اإللزامـي ٩٥إكمال %

املعين
استكمال مجيع حتديثات الربجميات
أوقـات ال التحرك يف جمال أمـن املعلومـات يف غضـون

تزيد عن ساعتني 
األخذ جبميع العرب املستخلصة من احلوادث
 ُّ٩٩,٢ر قاعات احملكمة بنسبة توف%
 ٩٩,٢توفر النظم بنسبة%
 من املشاريع املزمع تنفيذها٩٠تنفيذ %
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ين عليهم واجلماعات املتضررة والتواصل معهم على حنو ١-٧-١ فعال وفقًا للوثائق ذات الصلة من توعية ا
الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة

تقييم فعالية احملكمة وأثرها بالتعاون مع أصحاب الشأن اخلارجيني٢-٧-١
إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ املزيد من التدابري املمكن اختاذها لزيادة النجاعة؛ والرتكيز ٢-١-٢

األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب لعمل احملكمة بصورة خاصة على 
يف بلدان احلاالت

تطبيق سريورة لتدبر املخاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمة٣-٨-٢
ري االخنراط يف تباحث بّناء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل اعتماد تداب١-٣-٣

وطنية خاصة بالتعاون، وتعيني مسؤولني عن التنسيق على الصعيد الوطين، واملسارعة إىل التشاور مع 
احملكمة بغية حل أي مسألة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه

ممثلي الدول واحملكمةأهم تنظيم حلقات تدارس بشأن التعاون يف خمتلف املناطق إلتاحة التحاور بني ٢-٣-٣
زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود٣-٤-٣

تنسيق اجلهود مع أصحاب الشأن اآلخرين مثل الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية ١-٥-٣
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء العاملني بنشاط لتحقيق العاملية

٢٠١٨تائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي لعام النشعبة العمليات الخارجية:
٢٠١٨عام لاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة

من األهداف ذات األولوية١-٧-١الهدف 
اإلحاطــــــة باملهــــــام املنوطــــــة باحملكمــــــة يف إطــــــار حتســــــني

ــــــين ــــــا لــــــدى ا واجلماعــــــاتعلــــــيهمواليتهـــــا وبإجراءا
املتضررة

متابعــــةعلــــىاحملليــــنياألهــــايلجمموعــــاتقــــدرةحتســــني
الصلةذاتالقضايايفالقضائيةاملستجدات

 عـــــدد مـــــا يُنـــــتج ويـــــوزع مـــــن الـــــربامج التوعويـــــة اإلذاعيـــــة
والتلفازية املكيَّفة حبسب احلاجة

 ارتفــاع نســبة األســئلة الــيت تبــنيِّ أن إحاطــة املشــاركني يف
جلســات التوعيــة غــدت ملموســة أكثــر ممّــا كانــت عليــه 

٢٠١٧يف عام 
زيادة احلضور اإلعالمي للمحكمة يف بلدان احلاالت
 املقـــــابالت املنظمـــــة الـــــيت ُجتـــــرى مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن

ين عليهم واجلماعات املتضـررة يف بلـدان  العاملني مع ا
احلاالت

 َّـــــنظ ـــــيت ت ـــــدان زيـــــادة عـــــدد األنشـــــطة التوعويـــــة ال م يف بل
احلاالت اليت للمحكمة وجود ميداين فيها

 يف تـنظَّم زيادة عدد املشاركني يف األنشطة التوعوية الـيت
بلدان احلاالت

 مقــدَّر عــدد مــن يــتم التواصــل معهــم مــن خــالل اإلذاعــة
والتلفاز من األهايل (يف مجيع بلدان احلاالت)

برناجماً ٦٠
 ٥٠زيادة يف قاعدة البيانات نسبتها%
 ــــات اإلعالميــــة يف ــــادة يف عــــدد املقــــابالت والفعالي زي

بلدان احلاالت
أصحاب الشأن يف بلدان احلاالتزيادة مدى رضا
٢٠زيادة يف عدد األنشطة التوعوية نسبتها%
٢٠زيادة يف عدد املشاركني نسبتها%
 مليــون ٣٥بلــوغ عــدد مــن يطــاهلم النشــاط التواصــلي

شخص
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٢٠١٨عام لاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
من األهداف ذات األولوية٢-٧-١الهدف 

 ــــــج هــــــادف يف النشـــــاط التوعــــــوي قــــــائم علــــــى اتبـــــاع 
التشــــاور مــــع أصـــــحاب الشــــأن اخلــــارجيني والـــــداخليني 

وعلى عملية "استخالص العرب"
 وضــع مؤشــرات األداء املناســبة لقيــاس النشــاط التوعــوي

الذي تضطلع به احملكمة وأثر هذا النشاط

 ــــدة الناجتــــة عــــن التشــــاور مــــع أصــــحاب املشــــاريع اجلدي
اخلارجيني والداخلينيالشأن

حملليــــني ومــــدى رضــــاهم حبســــب درجــــة وعــــي الشــــركاء ا
راة لستقصاءات اال رصد التصورات عن احملكمةا
 أصـحاب الشـأنتعليقات أصحاب الشأن: مالحظات

اخلارجيني والداخليني
 سريورة استخالص العرب فيما خيص بلدان احلـاالت الـيت

للمحكمة وجود ميداين فيها
 وضــــع مؤشــــرات فرديــــة خاصــــة باألهــــداف املنشــــودة يف

التوعيــة بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن الــداخليني جمــال 
واخلارجيني املعنيني

 إفضـــــاء التشـــــاور مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن إىل مشـــــاريع
ذ يف امليدانجديدة تنفَّ 

 إجـــــــــراء مقـــــــــابالت مـــــــــع جمموعـــــــــات مـــــــــن الفئـــــــــات
نات إحصائيةاملستهدفة متثل عيِّ 

إجراء مقابالت مع أصحاب الشأن
املسـؤولني عـن التشاور الداخلي املنـتظم مـع املـوظفني

التوعيــة يف بلــدان احلــاالت وتبــادل العــرب املستخلصــة 
عن طريق موظفي التوعية العاملني يف املقر

وضع املؤشرات

من األهداف ذات األولوية٢-١-٢الهدف 
إعمال املكاتب امليدانية بصورة كاملة
 ،ثــة لتخطــيط املهمــات اكتمــال العمــل بالســريورات احملدَّ

واســــــرتاتيجية اخلــــــروج، والشــــــكل النمــــــوذجي للحضــــــور 
قامة مكاتب ميدانية جديدةواملنحى املوحَّد إلامليداين، 

 ــــدانيون: عــــدد الوظــــائف املقــــّرة قياســــاً إىل املوظفــــون املي
عدد الوظائف املشغولة

ـــــــق القـــــــدرات ـــــــة إلدمـــــــاج وتطبي يف جمـــــــال النســـــــبة املئوي
الربجميات لتخطيط املهمات

 إعداد تنفيذ الربوتوكول اخلاص بإنشاء املكاتب امليدانيـة
وبعملها وبإغالقها

 من الوظائف املقّرة٩٠شغل %
 ١٠٠اإلدماج بنسبة%
 وضــــع وإقــــرار وثــــائق التعليمــــات اإلداريــــة وإجــــراءات

العمل القياسية و/أو الربوتوكوالت

األولويةمن األهداف ذات ٥-٢الهدف 
 ا تعزيـــز حضـــور احملكمـــة علـــى اإلنرتنـــت وحتســـني صـــور

املؤسســية، مبــا يف ذلــك املوقــع الشــبكي اجلديــد واإلطــار 
االســرتاتيجي لالســتعانة بشــبكات التواصــل االجتمــاعي 

نةوهوية احملكمة البصرية احملسَّ 

) تويرتTwitter:(
)page likesعدد املتابعني/التحبيذات بالصفحة (-

الطبعات/مشاهدات احملكمةعدد -
ــــــــد (- )/التبــــــــادالت retweetsعــــــــدد إعــــــــادات التغري

)shares(
)likesعدد التحبيذات (-
االستقصاء: حتليل جودة احملتوى-

) تويرتTwitter:(
زيـــــــــادة ألـــــــــف متابع/حتبيـــــــــذ بالصـــــــــفحة (ب٢٥٤-

)%١٥نسبتها
آالف)٤,٢زيادة مقدارهاألف طبعة (ب٢٢-
ــــــد (ب٣٣- ــــــادة ألــــــف إعــــــادة تغري ١٠مقــــــدارهازي

آالف)
)ألفانزيادة مقدارهاآالف حتبيذ (ب٨-
تنفيـــــــذ املشـــــــورة الـــــــيت آتاهـــــــا االستقصـــــــاء األويل -

%، وكشـــــف االستقصـــــاء النهـــــائي ١٠٠بنســـــبة 
عن زيادة الرضا

) فيسبوكFacebook:(
)page likesعدد التحبيذات بالصفحة (-

التحليل املرتكِّز على قابلية التبادل-

) فيسبوكFacebook:(
زيــــــــــــــــــــادة ألـــــــــــــــــــف حتبيــــــــــــــــــــذ بالصـــــــــــــــــــفحة (ب٨٠-

)%٢٥نسبتها

من األهداف ذات األولوية٢-٨-٢الهدف 
إجراءات تدبر املخاطر األمنية املنهجي على تطبيق

مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان
 إجــراءات تــدبر املخــاطر األمنيــة النســبة املئويــة لتنفيــذ

املنهجي على مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان
 إجــــراءات تــــدبر املخــــاطر األمنيــــة املنهجــــي تنفيــــذ

علــــــــــــى مجيـــــــــــــع أنشـــــــــــــطة احملكمـــــــــــــة يف امليـــــــــــــدان 
%١٠٠بنسبة
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من األهداف ذات األولوية٣-٨-٢الهدف 
التقيــيم الــذايت للتقيــد مبعــايري العمــل األمنيــة الــدنيا إجنــاز

املطبَّقــــة يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا خيــــص مجيــــع املكاتــــب 
امليدانية وحتديث تقييم املخاطر األمنية اخلاص باحملكمة 

على وجه التحديد

 التقيـــيم الـــذايت للتقيـــد مبعـــايري الســـتكمال النســـبة املئويـــة
ــــدنيا املطبَّقــــة  ــــة ال يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا العمــــل األمني

خيص املكاتب امليدانية
 لتنفيذ التدريب امليداينالنسبة املئوية

 ــــة ــــد مبعــــايري العمــــل األمني إجــــراء التقيــــيم الــــذايت للتقي
الــدنيا املطبَّقــة يف األمــم املتحــدة فيمــا خيــص كــالً مــن 

املكاتب امليدانية مرة واحدة يف السنة على األقل
 العمـل األمنيـة الـدنيا املطبَّقـة بلوغ نسبة التقيد مبعـايري

يف األمــم املتحــدة يف بلــدان احلــاالت الــيت توجــد فيهــا 
%٨٠للمحكمة مكاتب ميدانية

 ٨٠تنفيذ التدريب امليداين بنسبة ال تقل عن%
من األهداف ذات األولوية١-٣-٣الهدف 

 هـــــم الـــــدول واهليئــــــات أحتســـــني قنـــــوات التواصـــــل مــــــع
من التعاون الناجع والفعالجل املزيد أقليمية من اإل

 ـــادة يف التفـــاعالت ـــة للزي مـــع أهـــم الناجعـــةالنســـبة املئوي
الدول األطراف على حنو يؤيت نتائج ملموسة

 ،النســــبة املئويــــة للزيــــادة يف خطــــط العمــــل، والفعاليــــات
وحلقات التدارس، والنسبة املئوية للزيادة يف التفـاعالت 

اإلقليميةالرامية إىل حتسني التعاون مع املنظمات

رصد نظام التتبع املعمول به
 يف التفــاعالت الناجعـة مـع أهــم ٣٠زيـادة نسـبتها %

الدول األطراف تفضي إىل نتائج ملموسة
 ــــات ٣٠زيــــادة نســــبتها % يف خطــــط العمــــل والفعالي

% يف ٢٠وحلقــــــــــات التـــــــــــدارس، وزيــــــــــادة نســـــــــــبتها 
التفــاعالت الراميــة إىل حتســني التعــاون مــع املنظمــات 

اإلقليمية
 تنفيــذ األنشــطة املتصـــلة بالتعــاون ضـــمن إطــار منحـــة

اجلماعة األوروبية تنفيذاً كامالً 
من األهداف ذات األولوية٢-٣-٣الهدف 

 ـــدول ومـــدى ـــدعم العـــام الـــذي تقدمـــه ال زيـــادة درجـــة ال
ا تعاو

 النسبة املئوية لألنشـطة الـيت تنخـرط فيهـا الـدول فتفضـي
االهتمــــــــام إىل تعهـــــــدات ملموســـــــة و/أو إعــــــــراب عـــــــن 

مبساعدة احملكمة
النسبة املئوية للزيادة يف املساعي اهلادفة املنتظمة

 يف األنشــــــطة الناجحــــــة الـــــــيت ٢٥زيــــــادة نســــــبتها %
تنخرط فيها الدول

 ـا % يف تعهـدات الـدول و/أو٢٠زيادة نسبتها إعرا
اإلجيايب عن اهتمامها مبساعدة احملكمة

 يف املســــــــــاعي املفضــــــــــية إىل٣٠زيــــــــــادة نســــــــــبتها %
التزامات إجيابية

من األهداف ذات األولوية٣-٤-٣الهدف 
تعزيز دعم الشهود ومحايتهم مـــن حـــاالت اإلحالـــة لالشـــتمال بربنــــامج ٨٠تـــدبر %

احلمايــة الــذي تنفــذه احملكمــة عــن طريــق إعــادة التــوطني 
يف غضــــــون ثــــــالث ســــــنوات (مــــــن خــــــالل الســــــريورات 

احملسنة لتدبر القضايا)
جديـــــدة متعلقـــــة بإعـــــادة تـــــوطني إبـــــرام ثالثـــــة اتفاقـــــات

الشهود كل سنة

 باجلدول الزمين للطرف الداعم ١٠٠التقيد بنسبة %
والدائرة املعنية

 ـــــين علـــــيهم ١٠٠االضـــــطالع بنســـــبة % بتجهيـــــز ا
م  والشــــهود للنقــــل إىل احملكمــــة أو لــــإلدالء بشــــهادا
عـــن بعـــد بواســـطة الـــروابط الفيديويـــة؛ وتـــدبر مثـــوهلم 

مأمام احملكمة وعود م ساملني إثر إدالئهم بشهادا
من األهداف ذات األولوية١-٥-٣الهدف 

 تصــديق املزيــد مــن الــدول علــى نظــام رومــا األساســي أو
انضـــــمامها إليـــــه، وتعزيـــــز تواصـــــِل وتعـــــاوِن الـــــدول غـــــري 

األطراف مع احملكمة
احملكمــةمهــامعلــىمطلعــةاألطــرافغــريالــدولجعــل

أكربعلماً اوعاملةأوضحاطالعاً وواليتها

 ــا النسـبة املئويـة للزيـادة يف األنشــطة والتـدابري املضـطلع 
مـــع أصـــحاب الشـــأن الرئيســـيني واملهيـــأة لتعزيـــز التفـــاهم 

االنضـمام واإلقبال علـى تصـديق النظـام األساسـي و/أو
إليه
 النسبة املئوية للزيادة يف اخنراط الدول غري األطراف

واألنشــطة وحلقــات التــدارس املنــتظم يف الفعاليــات 
املهيـــــأة للـــــرتويج للمحكمـــــة، واملســـــاعي الراميـــــة إىل 

ا تعزيز إحاطة الدول غري األطراف 

 يف التفـــاعالت مـــع الـــدول غـــري ٣٠زيـــادة نســـبتها %
األطــراف و/أو الشــركاء الــذين ميكــن أن يســاعدوا يف 

روهاهذه التفاعالت وأن ييسِّ 
 يف عـــــــــدد الـــــــــدول غـــــــــري ٢٠زيـــــــــادة نســـــــــبتها %

األطراف اليت تشارك يف الفعاليات
 يف عــــدد املســــاعي الثنائيــــة ٢٥زيــــادة نســــبتها %

املباشــرة واســتبانة الفــرص اجلديــدة لاللتــزام الرامــي 
إىل تعزيز إحاطة الدول غري األطراف
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المرفق الخامس (و)

للبرنامج الرئيسي الرابعالغايات االستراتيجية 

البرنامج الرئيسي الرابع (أمانة جمعية الدول االطراف)

٢٠١٨لعامالنتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي 
٢٠١٨لعاماملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة

١الهدف
واعتمادهـــا ســـري االجتماعـــات علـــى حنـــو ســـلس، واختتامهـــا يف املوعـــد احملـــدد، املقرَّرعلى النحو االئتمار

للتقارير ذات الصلة
غ/م

النظر يف مجيع بنود جدول األعمال
 م تقـدمي دعــم فـين وإمــدادي للمشـاركني يف االجتماعــات، مبـا يف ذلــك مســاند

فيما خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم
 ـــــدَّم مـــــن اجللســـــاترضـــــا املشـــــاركني يف ـــــات ذات الصـــــلة وعمـــــا يُق عـــــن الرتتيب

معلومات
٢الهدف

حترير الوثـائق وترمجتهـا بإتقـان وإصـدارها مـن أجـل جتهيزهـا 
واستنساخها وتوزيعها يف الوقت املناسب

 توفري خدمات املـؤمترات اجليـدة للـدول ورضـاها عـن هـذه اخلـدمات وعمـا يُقـدم
وإصــدارها يف الوقــت املناســب، بــأربع هلــا مــن خــدمات حتريــر الوثــائق وترمجتهــا 

، على حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف مهامها)١(لغات رمسية

غ/م

 تقــدمي املســاعدة إىل الــدول علــى النحــو الــالزم، وال ســّيما تزويــدها باملعلومــات
والوثائق املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

٣الهدف
ا  تقــــدمي خــــدمات قانونيــــة فنيــــة إىل الــــدول، وال ســــّيما يف شــــكل وثــــائق، تســــهِّل الفرعيةإسداء املشورة اجليدة إىل اجلمعية وهيئا

فيهوتدعمهاعملها 
غ/م

رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات
٤الهدف

القيـــام علــــى حنـــو فعــــال بتعمـــيم الوثــــائق واملعلومـــات علــــى 
اإلنرتنتالدول األطراف بوسائل منها شبكة 

 كثرياً ما يستعان يف ذلك بشبكات التواصل اخلـارجي اخلاصـة باجلمعيـة وبلجنـة
وبلجنة املراجعةومبكتب اجلمعيةامليزانية واملالية 

غ/م

العربية والفرنسية.ال ُتصدر الوثائق الرمسية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية و ٢٠٠٩اعتباراً من عام )١(
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المرفق الخامس (ز)250

٥-الغايات االستراتيجية للبرنامج الرئيسي السابع

)آلية الرقابة المستقلة(٥-السابعالبرنامج الرئيسي 

٢٠١٨عام لالنتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي 

٢٠١٨عام لاملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
١الهدف
يف الوقت القيام حملكمة من خالل على ايف اإلشراف الفعال اإلسهام

فيما يفاد به من حاالت عدم التحقيق وعلى حنو مهين باملناسب 
التقيد بأنظمة احملكمة 

٢٠يف غضون املئوية لإلفادات اليت يُتحرَّك استجابًة هلا نسبة ال
يوم عمل

٩٥%

٢الهدف
جناعةالسهر علىورؤساء األجهزة يف مجعية الدول األطرافمساعدة 

عمليات التفتيش والتقييم إجراءوفعالية عمليات احملكمة من خالل 
املطلوبة

املوافق الرقابة من أعمال د احملدَّ األجليف ا يـُْنَجز النسبة املئوية مل
عليها

٩٥%
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المرفق الخامس (ح)

٦-الغايات االستراتيجية للبرنامج الرئيسي السابع

)الداخليةمكتب المراجعة (٦-البرنامج الرئيسي السابع

٢٠١٨لعامالنتائج المتوّخاة ومؤّشرات األداء والمرامي 

٢٠١٨لعاماملرامي مؤّشرات األداءالنتائج املتوّخاة
١الهدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية واشتغالية 
بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية 

وتدبّر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة 

 ا عدد ما ُجيرى من عمليات املراجعة مقابل عدد عمليا
ئه خطة أعمال املراجعة املقرّةالذي تقضي بإجرا

مخس عمليات مراجعة كحد أدىن
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المرفق السادس252

معلومات عن مالك موظفي المحكمة

(أ)السادسالمرفق

بحسب البرامج الرئيسية٢٠١٨مالك موظفي المحكمة المقترح لعام 

احملكمة مجعاء

وكيل 
أمني 
عام

أمني 
عام 

١-ف٢-ف٣-ف٤-ف٥-ف١-مد٢-مدمساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رأ-خ عرر-خ عفوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
العامة

جمموع 
املوظفني

٤٤٢٠١٢٤٠١١٢١٣٥٣الربنامج الرئيسي األول
١١٣٢٠٣٧٨٠٨٥٢٩٢٥٦١٧٩٨٠٣٣٦الربنامج الرئيسي الثاين

١٣٢٢٤٣٨٤٩٠٥٢٤٨١٦٣١٠٣٢٦٥٧٤الرئيسي الثالثالربنامج 
١١١١١٥٢٣٥١٠الربنامج الرئيسي الرابع

١٤٢٤١١٢٢١٣الربنامج الرئيسي السادس
٥١١١٣١١٤-الربنامج الرئيسي السابع
٦١١١٣١١٤-الربنامج الرئيسي السابع

١٢٩٤٨٩١١٨٨١٩٣٣٤٥٦٦٢٠٤٠٨٤٢٨٩٩٤المجموع العام

المرفق السادس (ب)
٢٠١٨قائمة الوظائف المعاد تصنيفها لعام 

تسمية الوظيفةالرتبة
تصبحكانتاجلهاز / القسماجلديدة / املطلوبةاحلاليةعدد الوظائف

خاص رئيسيمساعد للرئيساخلارجيةبالعالقاتمعينمستشاراهليئة القضائية/هيئة الرئاسة٤-ف٣-ف١

١:الوظائف املعاد تصنيفها يف اهليئة القضائيةجمموع
رئيس مكتبة خاص رئيسيللمّدعية العاممساعد املّدعية العامة/مكتب املّدعي العام٥-ف٤-ف١

شعبة /مكتب املّدعي العام٥-ف٤-ف١
االختصاص والتكامل والتعاون 

مستشار قانوين رئيسيالدويلبالتعاونمعينمستشار

العلمياجلنائيبالبحثمعينرئيسي موظفالعلمياجلنائيبالبحثمعينموظفشعبة التحقيق/مكتب املّدعي العام٤-ف٣-ف١

االبتدائيةباإلجراءاتمعينمعاونقانويناالبتدائيةباإلجراءاتمعينمساعدقانوينشعبة املقاضاة/مكتب املّدعي العام٢-ف١-ف٨

١١:الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املّدعي العامجمموع
لمنصات على اإلنرتنتلمدير رئيسي اإلنرتنتعلىباالتصاالتمعينمساعدقلم احملكمة/قسم اإلعالم والتوعيةرر-عخأر-عخ١

١:قلم احملكمةالوظائف املعاد تصنيفها يفجمموع
اإلداريةوالشؤونباالجتماعاتمعينمساعداإلداريةوالشؤونباالجتماعاتمعينمساعدأمانة مجعية الدول األطرافأر-عخرر-عخ١

١:لمجين عليهملمانة الصندوق االستئماينأالوظائف املعاد تصنيفها يف جمموع
١٤الوظائف المعاد تصنيفها:مجموع
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المرفق السادس (ج)
(من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة)٢٠١٨الوظائف المحوَّلة لعام قائمة 

تسمية الوظيفةالقسم/الربنامج٢٠١٨تصبح يف عام ٢٠١٧كانت يف عام الرتبةعدد الوظائف
قانوينموظفهيئة الرئاسةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف١

١:املعاد تصنيفها يف اهليئة القضائيةالوظائف جمموع
املعلوماتلتدبرمنسِّقاملّدعية العامةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٥-ف١

معين بالشؤون اإلداريةموظف معاونقسم اخلدماتمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف١

مستشار معين بالتعاون الدويلشعبة االختصاص والتكامل والتعاونمن الوظائف الثابتةاملساعدة املؤقتة العامةمن وظائف ٣-ف١

مساعد قانوينشعبة االختصاص والتكامل والتعاونمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةأر-عخ١

حملِّلشعبة التحقيقالوظائف الثابتةمن من وظائف املساعدة املؤقتة العامة٣-ف٣

حمقِّق معاونشعبة التحقيقمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف٥

الشهودشؤونبتدبرمعينمساعدشعبة التحقيقمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامةأر-عخ١

للملفاتمنظِّمشعبة املقاضاةمن الوظائف الثابتةاملؤقتة العامةمن وظائف املساعدة ١-ف١

االبتدائيةباإلجراءاتمعينوكيل ادعاءشعبة املقاضاةمن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٤-ف٢

١٦جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املّدعي العام:
موظف تنفيذي معاونأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهممن الوظائف الثابتةاملؤقتة العامةمن وظائف املساعدة ٢-ف١

أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهممن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف٢
(مجهورية الكونغو الدميقراطية/بونيا)

امليدانيف موظف معاون معين بالربامج 

موظف معاون معين بالربامجأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهممن الوظائف الثابتةمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة٢-ف١

٤جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم:
٢١الوظائف المعاد تصنيفها:مجموع

(د)المرفق السادس 
(من وظائف مساعدة مؤقتة عامة إلى وظائف ثابتة)٢٠١٨قائمة الوظائف المحوَّلة/المعاد تصنيفها لعام 
تسمية الوظيفةالرتبة

تصبحكانتالقسم/الربنامجاجلديدة / املطلوبةاحلالية٢٠١٨تصبح يف عام ٢٠١٧كانت يف عام عدد الوظائف
مساعد معينقانوينشعبة املقاضاة٢-ف١-فمن الوظائف الثابتةالعامةمن وظائف املساعدة املؤقتة ٣

االبتدائيةباإلجراءات
معاون معينقانوين

االبتدائيةباإلجراءات

٣المعاد تصنيفها:المحوَّلة/الوظائفمجموع
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المرفق السادس (هـ)254

تعديالت جدول الموظَّفين
املقرتحة٢٠١٨ميزانية عام املعتمدة٢٠١٧ميزانية عام تسمية الوظيفةالرتبةعدد الوظائف
قسم دعم العمليات اخلارجيةقسم دعم احملامنيحمقق مايل٤-ف١

١مجموع الوظائف المعادة التخصيص ضمن قلم المحكمة:
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المرفق السادس (و)
(بآالف اليوروات)٢٠١٨ومستحقاتهم لعام رواتب القضاة 

(بآالف اليوروات)التكاليف
هيئة الرئاسة

٢٨,٠ئبيهاألبدال اخلاصة للرئيس ونا
موع الفرعي هليئة الرئاسة ٢٨,٠ا

قاضياً ١٨الدوائر: 
٣قاضياً ١٨لـ –تكاليف الرواتب القياسية  ٢٤٠,٠

١)١(املعاشات التقاعدية للقضاة ٣٩٦,٠
موع الفرعي للدوائر ٤ا ٦٣٦,٠

المتطلبات األخرى
١٠٦,٢املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

١٨٩,٦إىل الوطن)اإلعادةالعودة (من الوطن/)االستقداماملتصلة بالقدوم (املستحقات 
٢١٥,٣مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن وِمَنح التعليم

٣٦,٠متطلب احملكمة–اإلصابات بسبب اخلدمة التأمني على 
٣١٠,٠مقدَّر تكاليف تعيني القضاة احلديثي االنتخاب

موع الفرعي للمتطلبات األخرى ٨٥٧,١ا
٢٠١٨٥مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام  ٥٢١,١

٥٨٠,٩زيادة رواتب القضاة املطلوبة (رهناً باملوافقة عليها)
٢٠١٨٦المزيدة لعام ومستحقاتهم رواتب القضاة مجموع  ١٠٢,٠

مجعية الدول الواجب أن تنتخبهمللقضاةسرية بشأن األعمار والظروف األُ مبدئيةاستنادا إىل افرتاضات Allianzمؤسسة تقديرحبسب)١(
راألطراف. وسيتعني حتديث هذا  بني.القضاة املنتخَ الالزمة املتعلقة بتفاصيل التتوفرعندمااملبلغ املقدَّ
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المحكمةةقضاتكاليفبشأن البرنامجية المقترحة ٢٠١٧ما ورد في ميزانية عام 

يوروألف٩٢٢,٠٥القضاةتكاليف

يف املئة). ومتثل ميزانية ١٠,٩ألف يورو (٥٨٠,٩ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها }١٦٣{-١
، ٢٠١٦، فيما خيص املوارد من املوظفني، استمراراً مباشراً ملا أقرته اجلمعية فيما خيص عام ٢٠١٧اهليئة القضائية لعام 

بكاملها، مشمولني مجيعًا بنظام التقاعد ٢٠١٧مالك القضاة الكامل املؤلف من مثانية عشر قاضيًا لسنة بتوفُّر
.٢٠١٨ل، مع العلم بأنه ال يُتوقع أن تطرأ تعديالت جديدة على تشكيل هيئة قضاة احملكمة قبل آذار/مارس ملعدَّ ا

وتتضمن ميزانية اهليئة القضائية، للمرة األوىل يف السنوات األربع عشرة لوجود احملكمة، مراجعة }١٦٤{-٢
ا الثالثة هذا القرار الصادر . فعند ICC-ASP/3/Res.3ألجور القضاة ُجترى تطبيقاً للقرار  اعتماد اجلمعية يف دور

"شروط خدمة قضاة احملكمة اجلنائية الدولية وتعويضهم" ("شروط )٢(، بدأ نفاذ)١(٢٠٠٤أيلول/سبتمرب ١٠يف 
.)٣(يورو"٠٠٠١٨٠اخلدمة") اليت تنص على أن "يبلغ صايف األجر السنوي للقاضي 

التعديل تنص شروط اخلدمة على أن "تستعرض اجلمعية [شروط وفيما خيص إمكان املراجعة أو}١٦٥{-٣
اخلدمة والتعويضات لقضاة احملكمة اجلنائية الدولية] يف أقرب وقت يكون ذلك فيه ممكنًا عمليًا عقب استعراض 

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

ية مراجعة لشروط خدمة القضاة وفقاً للقسم الثالث عشر من "شروط وحىت تارخيه مل جتِر اجلمع}١٦٦{-٤
. ٢٠٠٤اخلدمة" على الرغم من أنه أجريت مراجعات متكرِّرة لشروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية منذ عام 

م يف أيلول/سبتم رب فقد راجعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية وتعويضا
كما إن األجور السنوية اليت يتقاضاها قضاة احملكمة . )٥(٢٠١٣مث يف متوز/يوليو ٢٠١٠ومتوز/يوليو ٢٠٠٤

اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا واحملكمة اخلاصة بلبنان زيدت على مدى 

.واملرفق٢٢الفقرة،ICC-ASP/3/Res.3} القرار ١٥{)١(

منألف-الثالثاجلزءيفالواردةالذين يعملون على أساس التفرغ"للقضاةوالتعويضاتاخلدمة"شروطحملاخلدمة" هذه"شروطحتل } ١٦{)٢(
.عشرالثاينالقسماملرفق،،ICC-ASP/3/Res.3القرارانظر؛ICC-ASP/2/10الوثيقة 

[من القسم ذاته] على أن "يتقاضى رئيس ٢الفقرة وتنص. ١الثالث (املرتّبات)، الفقرةالقسم، املرفق،ICC-ASP/3/Res.3} القرار ١٧{)٣(
يورو ٠٠٠١٨٠) يف املائة من الراتب السنوي للرئيس. وعلى أساس األجر الصايف املبني أعاله البالغ ١٠احملكمة بدًال خاصًا يُدفع مبعدَّل عشرة (

يورو".٠٠٠١٨يكون صايف البدل السنوي اخلاص 
"تعّدل املعاشات على أنأيضاً اخلدمةشروطوتنص). [التعديالت](عشرالثالثالقسماملرفق،،ICC-ASP/3/Res.3} القرار ١٨{)٤(

ا املرتّبات ويفالنسبةبنفستلقائياً التقاعدية املدفوعة نظام(اخلامسالقسمالسابق الذكر،املرجع،"املرتّباتتعديلتاريخنفساملئوية اليت تعّدل 
.٢الفقرة،)املعاشات

املخصصونوالقضاةوالقضاةالدوليةالعدلحمكمةأعضاء: العامةاألمانةمسؤويلخبالفاملسؤولنيوأجورخدمةشروط} انظر١٩{)٥(
؛٢٠١٠متوز/يوليو١٥بـاملؤرخالعاماألمنيتقرير،A/65/134،لروانداالدوليةاجلنائيةواحملكمةالسابقةليوغوسالفيا[اجلنائية] الدوليةللمحكمة

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

.٢٠١٣متوز/يوليو٢٥بـاملؤرخالعاماألمني
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ن هذه احملاكم، اليت تعمل بنموذج حمكمة العدل السنوات املاضية وفقًا لنظم التعويضات اخلاصة بكل م
وكذلك زيدت رواتب سائر املسؤولني املنتَخبني يف احملكمة اجلنائية الدولية بصورة منتظمة على مر . )٦(الدولية

.٢٠٠٢السنني (انظر املرفق السادس (و)). واحلال أن رواتب قضاة احملكمة مل يطرأ عليها أي تغري منذ عام 

يتدىن عن أجور سائر القضاة ٢٠٠٩ونتيجة لذلك أخذ أجر قضاة احملكمة اعتبارًا من عام }١٦٧{-٥
أوجاً له ٢٠١٦الدوليني، على الرغم من عدم وجود فروق نوعية بني مهام هؤالء وأولئك. وقد بلغ الفارق يف عام 

يورو ٢٧٠٢٠٦الدولية مقابل يورو لقاضي احملكمة اجلنائية ٠٠٠١٨٠يورو يف السنة (٠٠٠٢٦إذ زاد عن 
لقاضي غريها من احملاكم الدولية (انظر املرفق السادس(و)).

، وما ICC-ASP/3/Res.3إن األجر السنوي املعدَّل املطلوب لقضاة احملكمة تطبيقًا للقرار }١٦٨{-٦
يوغوسالفيا السابقة يستتبعه ذلك من مواءمة راتب قضاة احملكمة مع نظام أجور قضاة احملكمة اجلنائية الدولية ل

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

اخدمةوشروطأحكامتكونأنالسابقة علىليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظاممن) ٣(١٣املادة} تنص٢٠{)٦( قضا
لرواندا أحكامالدوليةاجلنائيةللمحكمةاألساسيالنظام) من٣مكرَّراً(١٢املادةالدولية. وتربطالعدلحمكمةقضاةخدمةوشروطألحكاممطابقة
اخدمةوشروط يؤيتمشابهبنظامبلبناناخلاصةاحملكمةوتعمل. السابقةليوغوسالفياالدوليةاجلنائيةاحملكمةقضاةخدمةوشروطبأحكامقضا
.مماثلةرواتب

العدلحمكمةقضاةأجورنظاممعاحملكمةقضاةرواتبألف يورو (املقدار املتأيت عن مواءمة٤٧٢,٩من زهاءاملبلغهذا} يتكون٢١{)٧(
رزائدًا مبلغاً الدولية)، القسماملرفق،(ICC-ASP/3/Res.3للقراروفقاً املعاشات التقاعديةضرورة مواءمةألف يورو متأتيًا عن٧٢,٥بـيقدَّ
.القضاةمستحقاتفيما خيصصلةذاتأخرىتكاليفوبنود)،٢الفقرةاخلامس،
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التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في المقر لعام 
(بآالف اليوروات)٢٠١٨

موعبدل التمثيلتكاليف املوظفني العامةصايف الراتبرتبة الوظيفة ا
)٤)=(٣(+)٢(+)١()٣()٢()١(

١٧٣,٨٦٨,٦٤٢٤٦,٤وكيل أمني عام
١٥٩,٠٦٣,٤٣٢٢٢,٤عام مساعدأمني
١١٣٤,٣٥٦,٢١٩٠,٥-مد
٥١١٧,١٤٨,٩١٦٦,٠-ف
٤١٠٣,٣٤٣,٢١٤٦,٥-ف
٣٨٥,٨٣٥,٨١٢١,٦-ف
٢٧٠,٥٢٩,٥١٠٠,٠-ف
١٧٠,٥٢٩,٥١٠٠,٠-ف
٦٢,٦٢٦,٢٨٨,٨رر-عخ
٥١,٤٢١,٥٧٢,٩أر-عخ

فعل عوامل تأخري التوظيف:
يف املئة٥الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:على ما يف(أ)

يف املئة٨على ما يف الربنامج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:(ب)
لسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع وا(ج)

يف املئة١٠العامة:
من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات ٦-والسابع٥-على ما يف الربناجمني الرئيسيني السابع(د)

يف املئة٠العامة:

فعل عوامل تأخري التوظيف
%)١٠(%)٨(%)٥(%)٠(رتبة الوظيفة

٢٤٦,٤٢٣٤,١٢٢٦,٧٢٢١,٨وكيل أمني عام
٢٢٢,٤٢١٤,٤٢٠٧,٤٢٠٢,٩أمني عام مساعد

١١٩٠,٥١٨١,٠١٧٥,٣١٧١,٥-مد
٥١٦٦,٠١٥٧,٧١٥٢,٧١٤٩,٤-ف
٤١٤٦,٥١٣٩,٢١٣٤,٨١٣١,٩-ف
٣١٢١,٦١١٥,٥١١١,٩١٠٩,٤-ف
٢١٠٠,٠٩٥,٠٩٢,٠٩٠,٠-ف
١١٠٠,٠٩٥,٠٩٢,٠٩٠,٠-ف
٨٨,٨٨٤,٤٨١,٧٧٩,٩رر-عخ
٧٢,٩٦٩,٣٦٧,١٦٥,٦أر-عخ
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المرفق السابع

المقترحة لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي٢٠١٨ميزانية عام 
ICC-ASP/9/Res.4وفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف 

مل ختصَّص موارد ملكتب )١(
الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد األفريقي على ٢٠١٨االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 

بلزوم استخدام مبلغ من جلنة امليزانية واملاليةطلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر 
البالغ ٢٠١٨املقدار ذي الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام صندوق الطوارئ يصل حىت

يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين.٥٠٠٣٧٦

١٣٢٠
األفريقياالتحادلدىاالتصالمكتب

٢٠١٦مصروفات عام 
(بآالف اليوروات)

امليزانية املعتمدة لعام 
(بآالف ٢٠١٧

اليوروات)

املواردالتغّري يف 

٢٠١٨لعام ةامليزانية املقرتح
(بآالف اليوروات) موع ا

املصروفات من 
صندوق الطوارئ

موع مبا فيه  ا
املصروفات من 

نسبته املئويةمقدارهصندوق الطوارئ
القضاة

١٧١,٥املوظفون من الفئة الفنية
٦٥,٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢٣٧,١ا
-املساعدة املؤقتة العامة

-املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف العاملني -ا

١٥,٢السفر
١,٠الضيافة

١٥,٦اخلدمات التعاقدية
-التدريب

-اخلرباء االستشاريون

٤٩,٦النفقات التشغيلية العامة
٥,٠اللوازم واملواد

٤٧,٧األثاث والعتاد

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ١٣٤,١بالعاملنيا
٣٧١,٢المجموع

كانون١٠- ٦، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، )١(
لد األول، اجلزء الثالث، القرار )،ICC-ASP/9/20(٢٠١٠ديسمرب/األول .ICC-ASP/9/Res.4ا
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٢٠١٨اإليرادات المقدَّرة لعام بيان

لصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً ا
باليورواتالبند

٢٠١٨مقدَّر اإليرادات لعام 
٢٥تربعات املاحنني ٠٠٠

موع الفرعي لإليرادات ٢٥ا ٠٠٠
٢٠١٨المصروفات لعام مقدَّر 

٢١تكاليف السفر ١٠٠
٣تكاليف اإلدارة ٩٠٠

موع الفرعي للمصروفات ٢٥ا ٠٠٠
٢٠١٨٠صافي اإليرادات لعام 
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لتاسعاالمرفق 

تدبر المعلومات-تكنولوجيا المعلومات الخاصة بستراتيجية المرفق المتعلق باال

مسية المعلومات وتدبُر المعلومات في المحكمة الجنائية الدولية: االستراتيجية الخَ تكنولوجيا 
)٢٠٢١-٢٠١٧(

المقدِّمة-ألف 

أجرت احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") حتليًال وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر -١
ا  ا من و املعلومات القائمة يف خمتلف أجهز . فمنذ إنشاء الفورية واملتطلبات الطويلة األجلاملتطلبات ما يرتبط 

احملكمة قبل مخس عشرة سنة ُأجري عدد من االستثمارات اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 
االت االستثمار القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومن االستثمارات احملدَّدة الطابع دعماً ألعمال احملكمة يف هذه ا

لدعم تسجيل ٢٠٠٤، وهو الربنامج احلاسويب الذي اسُتخدم يف عام Ringtailيف برنامج حتليل األدلة املسّمى 
األدلة وكشفها وعرضها. وُدعمت العمليات اإلدارية والعمليات القضائية، على الرتتيب، بنظام ختطيط املوارد 

). TRIM) لإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق (HPَبكارد (-ة هوليتونظام شركSAPبربجميات املؤسسية 
فقد اسُتخدمت إلدارة أنشطة ٢٠٠٦) اليت مت تطويرها يف عام eCOS(منصة نظام عمل احملكمة اإللكرتونيةأما

احملكمة إىل زيارات مركز االحتجاز وختطيط املواعيد ذات الصلة.للمحكمة تتنوع من اجللسات يف قاعات 

ا بلغت –أو يُنتظر أن يغدو عتيقًا يف املستقبل القريب –ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده -٢ إذ أ
، الذي ال ميكن به جتهيز األدلة Ringtailاية عمرها االستعمايل أو ختطّاها الزمن. فقد ختطى الزمن نظام 

، ألن مورِّد هذا النظام ٢٠٢١اجلديد يف عام باالنتقال إىل إصداره SAPاإللكرتونية. وكذلك ستتعني ترقية نظام 
سيكّف عن دعم صيغته احلالية.

ا فيما -٣ وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على متطلبا
مثة متطلبات خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن 

ا النظم القائمة إال جزئياً يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات. ال تفي 

وملواجهة هذه التحديات ُأخذ بالنهج اجلديد الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا -٤
جديدة وإىل إنشاء "جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات" املعلومات/تدبر املعلومات، ما أفضى إىل بنية حوكمية

)IMGB ( يف إطار عملية إعمال التآزر بشىت وجوهه، مؤتيًا االسرتاتيجية اخلمسية احلالية اخلاصة بتكنولوجيا
وهي على املعلومات/تدبر املعلومات. وتتيح هذه االسرتاتيجية حلوًال شاملة تعظِّم قابلية النظم إلعادة االستعمال 

اإلمجال أقل تكلفة من االستمرار على استعمال البنية التحتية احلالية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وقد 
أفضى ذلك أيضاً إىل سريورات داخلية أجنع.

إن اتّباع اسرتاتيجية ناظمة للمتطلبات يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات سيقلِّص ما تتحمله -٥
مليون يورو على مدى فرتة اخلمس سنوات املعنية بالقياس إىل ما ١,٢٣كمة من تكاليف ذات صلة مبقدار احمل

يكلفه االستمرار دون العمل باسرتاتيجية من هذا القبيل. وستتحقق الوفورات بصورة رئيسية عن طريق االستعانة 
ازدواج حيثما أمكن األمر. كما ستتأتى بنظم ميكن تعميمها يف مجيع األجهزة واستبعاد النظم املنطوية على
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عن جمموع الوفورات يف التكاليف اليت ميكن حتقيقها من خالل اخلطة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 
املعلومات.

متطلباُت تكنولوجيا المعلومات وتدبُر المعلومات على نطاق المحكمة-باء 

متثِّل االسرتاتيجية اخلمسية املفصَّلة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات للفرتة املمتدة من عام -٦
("االسرتاتيجية") نتيجًة للتشاور فيما بني األجهزة ملعاجلة وجوه عدم النجاعة املستمر ٢٠٢١إىل عام ٢٠١٧

تسخري تكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات من أجل: وحاالت االنغالق االشتغايل. ويُرمى من االسرتاتيجية إىل
ج أكثر اتساماً بالطابع املركزي عند استبدال النظم الكربى اليت تقادم عهدها؛ (ب)(أ) االستعانة حيثما إعمال 

ميكن األمر بتكنولوجيات أرخص لتقليل زيادات التكاليف املرتتبة على صيانة البنية التحتية لتكنولوجيا 
مساعدة احملكمة على معاجلة املشكالت املتصلة بتدبر املعلومات وأمنها؛ (د)علومات/تدبر املعلومات؛ (ج)امل

العمل بصورة أجنع، بسبل منها على سبيل املثال تقليص الزمن الالزم إلجراء عمليات التحقيق وتنفيذ اإلجراءات 
ت جرب األضرار.انتهاًء بإجراءافالقضائية، بدءاً من اإلجراءات التمهيدية 

إن عماد هذه االسرتاتيجية يتمثل يف منصة مسارات األعمال القضائية. فالتكنولوجيات الداعمة ملراحل -٧
لذلك اإلجراءات القضائية ليست متكاملة حالياً؛ واملعلومات ختزن يف مواضع كثرية ويعرتيها االزدواج. ونتيجةً 

ين عليهم اعتمادًا باهظًا على اجلهد اليدوي الستعراض املعلومات ذات تعتمد الدوائر واالّدعاء والدفاع وممثلو ا
يئ االسرتاتيجية   ا، وجتميع هذه املعلومات وتدبرها. و الوسائل الالزمة بكشفاً الصلة بالدعاوى اليت يتناولو
لتمكني احملكمة مجعاء من العمل بصورة ناجعة وعلى حنو شفاف يف بيئة آمنة مستدامة.

حملة عامة عن الغايات املنشودة من االسرتاتيجية. وقد ُقسمت املتطلبات األساسية يف إطار وترد أدناه -٨
هذه اللمحة العامة إىل فئتني كبريتني: "املتطلبات الوظائفية" و"املتطلبات الركائزية". ويشار بالفئة "الوظائفية" إىل 

إىل متطلبات حتقيقية ومتطلبات قضائية ومتطلبات جتميع رفيع املستوى لسريورات احملكمة، تتوزع مبوجبه املتطلبات 
إدارية. ويشار بالفئة "الركائزية" إىل األنشطة اليت متثل أساس عمل احملكمة برمته، وعلى وجه التحديد تدبر 
املعلومات وأمن املعلومات والتحسني األمثل لتكنولوجيا املعلومات. وقد ُهيئت االسرتاتيجية لتحقيق مضمون كل 

. ٢٠٢١د املسرودة أدناه ضمن الفئتني الوظائفية والركائزية حبلول عام من البنو 

الغايات الوظائفية
يف جمال اإلدارةيف جمال املقاضاةيف جمال التحقيق

جناعة إدخال وحتليل البيانات على حنو •
يفضي إىل وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 

حتقيقية
إدخال وتدبر وعرض معلومات القضايا •

ذات الصلة يف جلسات احملكمة واألدلة
بالنسق الرقمي األصلي

االضطالع على حنو ُمدمج بتدبر شؤون •
القضايا والشهود بدءًا من املراحل 

وصوًال إىل فاألولية يف احلالة املعنية 
التقاضي

اتّباع سريورات أبسط وأجنع يف كشف •
البيانات وإيداع الوثائق وتدبر إعداد 

احملاضر
ملشاركني يف القضية على حنو نفاذ مجيع ا•

ا عن  مدمج إىل املعلومات املتعلقة 
الرتافعطريق منصة 

تدبر استعمال قاعات احملكمة على حنو •
ناجع وقابل لتعديل نطاقه بغية التهيئة 

إلجراء حماكمات متزامنة

توحيد السريورات اإلدارية وأمتتتها من •
أجل تعظيم النجاعة

للتخطيط للتقدم إعمال حل تدبري •
وتّتبعه واإلفادة بشأنه

توفر البيانات وإمكان النفاذ إليها دعماً •
ا  لرصد مؤشرات األداء الرئيسية املعمول 

يف احملكمة واإلفادة بشأن هذه املؤشرات
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الغايات الركائزية
الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلوماتأمن املعلوماتتدبر املعلومات

املعلومات مرة واحدة ليستعملها إدخال •
املوظفون املأذون هلم بذلك واألطراف 

رةً متكرِّ اخلارجية استعماالتٍ 
إدارة املعلومات وتدبرها بصورة منهجية •

طيلة عمرها االستعمايل، بدءًا من 
إنشائها حىت أرشفتها

إتاحة النفاذ إىل ملفات األدلة •
وسجالت احملكمة لتعزيز اإلحاطة 
بالعدالة اجلنائية الدولية واملمارسات على 

صعيدها

، جتعل املوظفني راسخةغرس ثقافة أمنية •
م عن محاية  واألطراف حييطون مبسؤوليا

املعلومات
إبراز التهديدات الداخلية واخلارجية •

للعيان والقدرة على التصدي هلا لتقليص 
أثرها على احملكمة أو درئه

ريورات التحقق األمين من الس•
والتكنولوجيا استنادًا إىل املخاطر ذات 

الصلة

تصميم نظم تكنولوجيا املعلومات حبيث •
تتسم بالدميومة، استنادًا إىل 
التكنولوجيات واملعماريات القياسية 

املتاحة للعموم
تكثري املوارد من خالل اّتساق اإلدارة •

وتوحيد اإلجراءات لتخطيط خدمات 
توفريها وتقدمي تكنولوجيا املعلومات و 

الدعم يف جماهلا
ختفيض تكاليف االشتغال اجلارية غري •

% ٥املتصلة بالعاملني بنسبة ال تقل عن 
٢٠٢١حبلول عام 

على العمل فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ٢٠١٧يف عام وافق جملس التنسيق لقد -٩
باعتبارمها شأنًا ذا أمهية اسرتاتيجية. وقد أتاح ذلك الشروَع يف العمل االسرتاتيجي األويل يف غضون سنة واحدة. 

تؤيت وفورات ومن املتطلبات اليت مت إبرازها فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الرتكيز على مبادرات
بأسرع ما ميكن وتأيت بأكرب الفائدة للمحكمة على حنو يتوافق مع االسرتاتيجية. وقد اتُّفق على املبادرات ذات 

: ٢٠١٧األولوية التالية البيان فيما خيص عام 

يف جمال التحقيق: اختبار نظام جديد لزيادة جناعة تسجيل األدلة اإللكرتونية زيادًة تقلِّص مقادير )أ(
عمال املتأخرة املرتاكمة على صعيد جتهيز األدلة؛األ

ال القضائي: مواصلة العمل بشأن قاعدة بيانات السوابق القضائية بغية زيادة اإلنتاجية يف )ب( يف ا
البحوث القانونية وإعداد الدعاوى؛ وتقييم وجتميع املتطلبات الرفيعة املستوى اخلاصة بإعادة تصميم 

ئية لزيادة جناعة اإلجراءات؛جمرى مسارات األعمال القضا

ال اإلداري: تبسيط وأمتتة سريورات إدارية من قبيل تدبر اإلجازات، وتدبر األداء، والتوقع )ج( يف ا
املايل واملتعلق بامليزانية، وختطيط املهمات؛

أمن املعلومات: إعمال منصة استخبار عن التهديدات من أجل القيام أوتوماتيًا برصد وكشف )د(
املثرية للشبهات اليت جتري على شبكة احملكمة (ما يُعترب أمراً حامساً بالنظر إىل التهديد العاملي األنشطة 

يف جمال الفريوسات اإللكرتونية والربجميات احلاسوبية اخلبيثة)؛

الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلومات: تقليص تكاليف صيانة تكنولوجيا املعلومات )ه(
، ودمج إدارة الشبكة واحللول املتعلقة بالتخزين بغية وأكثر قابلية لالستدامةأبقى باالستثمار يف حلول 

ختفيض النفقات العامة.

ا. وتشمل ٢٠١٨لقد ُحدِّدت درجات األولوية فيما خيص املبادرات لعام -١٠ على أساس االعتبارات ذا
يورو يف بند التكاليف غري آالف٤٠٩,٩١مبلغًا مقدارهالسرتاتيجيةمن أجل ااملقرتحة ٢٠١٨ميزانية عام 

قلُم هذه التكاليف ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني، وُميوِّل معظَم ٢٤٦,٥مبلغًا مقداره املتصلة بالعاملني و 
ألف يورو). وتتضمن امليزانية املقرتحة املبادرات االسرتاتيجية ١٨٠احملكمة ويسد قسطاً منها مكتُب املّدعي العام (

:٢٠١٧سنوات تنفيذ االسرتاتيجية وتبين على أساس العمل الذي ُأجنز يف عام للسنة الثانية من
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ألف يورو (تكاليف غري متصلة بالعاملني) يتشارك يف متويلها قلم ٨٥٠: في مجال التحقيق)أ(264

ألف يورو). إن املكوِّن األكرب من مكوِّنات ١٨٠ألف يورو) ومكتب املّدعي العام (٦٧٠احملكمة (
خيص املتطلبات التحقيقية. فقد شهدت السنوات األخرية زيادة يف ٢٠١٨املطلوب يف عام التمويل 

املئة. ويُتوقع أن يرتفع يف٨٠املئة إىل يفالقسط املتمثل يف مجع احملكمة لألدلة اإللكرتونية من صفر
، مل Ringtail. فالنظم القائمة، وال سّيما نظام ٢٠٢٠حبلول عام املئة يف١٠٠هذا القسط ليبلغ 

مقدار كبري من العمل املتأَخر يف إجنازه على لرقمية. وقد أفضى ذلك إىل تراكم تصمم لتناول األدلة ا
صعيد جتهيز األدلة. ولذا أُوليت األولوية للمبادرات التالية مبثابة مجلة من املبادرات الرامية إىل تقصري 

األدلة وحتليلها وجتهيزها.الحتيازالزمن الالزم 

ُيستعاض عن استخراج معلومات األدلة اليدوي، –إعمال االستخراج التلقائي لألدلة‘١’
الذي ميكن أن يستلزم وقتًا طائًال وأن يسبِّب وقوع أخطاء، حبل ميكن أن تتم به أمتتة 
استخراج املعلومات استنادًا إىل بعض املعايري اليت تقلِّص اجلهد الالزم إلعداد األدلة. إنه 

على إيتاء املزيد من الدالئل التحقيقية.سيساعد أيضاً 

سيتيح ذلك تسجيل وجتهيز إفادات الشهود عن –تسجيل إفادات الشهود عن بعد‘٢’
بعد يف امليدان انطالقًا من املقر، ما حيقق وفورات يف نفقات السفر من خالل تقليص 
احلاجة إىل السفر إىل امليدان؛ وسيبسِّط ذلك أيضاً تناوَل إفادات الشهود السمعية البصرية.

إعمال نظام التصفح مع يشار بذلك إىل –حتسني أدوات البحث اجلنائي العلمي‘٣’
ونظام )SCREEN) ونظام مجع البينات للبحث اجلنائي العلمي (WASPإغفال اهلوية (

قدرة على مجع إن هذه احللول ستهيئ ).OSINTمجع املعلومات األوتومايت من اإلنرتنت (
األدلة ألغراض البحث اجلنائي العلمي من املصادر املتاحة للعموم واإلسهام يف مجع األدلة 

الرقمية على حنو ناجع وزيادة عدد الدالئل التحقيقية يف الوقت ذاته. 

يتعلق ذلك بإعمال نظام تدبر األدلة اخلاص مبكتب املّدعي العام –تطبيق تدبر األدلة‘٤’
سريورة العمل املتصل باألدلة بكاملها ويُرمى منه إىل تقليص اجلهد الالزم على حنو يدعم

لتجهيز األدلة الرقمية تقليصًا ذا شأن. كما إن ذلك سيقلص "وقت االحتكام إىل احملكمة" 
بتسريع تقدمي احلجج وختفيف عبء العمل املتمثل يف املراجعة القانونية.

ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة ٨٠ألف يورو (٢٢٦,٥: في المجال القضائي)ب(
). سُريكَّز يف املبادرات املزَمع اختاذها يف ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني١٤٦,٥بالعاملني؛ و

على مجع املتطلبات املفصَّلة فيما خيص املنصة اجلديدة ملسارات األعمال القضائية وسريورة ٢٠١٨عام
ين عليهم،  إضافًة إىل إعمال مسارات األعمال حتسيناً لإلجراءات القضائية األساسية. تقدمي طلبات ا

ويشمل املبلغ املندرج يف بند تكاليف املوظفني تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية (من 
ا جلنة امليزانية واملالية فيما خيص عام ٤-الرتبة ف لكنها ظلت دون متويل.٢٠١٧)، اليت أقر

ين عليهم إلكرتونياً مجع طل‘١’ ين عليهم يف شكل -بات ا سيتيح ذلك مجع طلبات ا
إلكرتوين بواسطة األجهزة املتنقلة، مقلِّصًا ما يستلزمه جتهيزها من وقت وجهد. كما إنه 
سيقلِّص تكاليف تدبر الطلبات، ألن امللفات اإللكرتونية أسهُل وأرخُص تناوًال من امللفات 

الورقية. 
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يشار بذلك إىل عمل مدير مشاريع احملكمة –ات األعمال القضائيةمنصة مسار ‘٢’
اإللكرتونية املتصل على وجه التحديد مبشروع منصة مسارات األعمال القضائية، الذي ميثِّل 
عنصرًا أساسيًا من االسرتاتيجية. ويُرمى من هذه املنصة إىل توفري الدعم لعمل الدوائر 

انتهاًء فه من أوهلا إىل آخرها، بدءًا من املرحلة التمهيدية واألطراف املتقاضية جبميع مراحل
مبرحلة جرب األضرار، باالستعانة بسريورات وتكنولوجيا متقدِّمة جلعل اإلجراءات أجنع وأكثر 

سُريكَّز يف منصة مسارات األعمال القضائية على التحقق، ٢٠١٨شفافية. وفيما خيص عام 
ع األطراف واملشاركني يف اإلجراءات، من املتطلبات املفصَّلة بالتشاور مع اهليئة القضائية ومجي

ا أساسًا لتصميم مسارات األعمال اجلديدة. ويشار على وجه التحديد إىل  اليت سُيستعان 
أن املعلومات اليت يستعملها خمتلف األطراف سُتدخل مرة واحدة وُختزن يف نظام موحَّد، ما 

املوظفني. لِّص عبء العمل الواقع على عاتقيتيح الرجوع إليها بصورة أسرع ويق

ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة ٢٩٩,٩ألف يورو (٣٩٩,٩: في المجال اإلداري)ج(
ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني من أجل مواصلة متويل وظيفة من وظائف ١٠٠وبالعاملني؛ 

املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم احملكمة ملساعدة الفريق املعين بتخطيط 
يف تنفيذ املشاريع ذات الصلة).SAPبربجميات املوارد املؤسسية 

ار بذلك إىل إعمال الوظائف اجلديدة للدفرت العام يش–إعمال دفرت احملاسبة العام‘١’
، ما يتيح مسك الدفاتر واإلبالغ املؤمتتني طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع SAPلنظام

العام، فيقلِّل احلاجة إىل التسويات احملاسبية اليدوية.

يتمثل ذلك يف القدرة على –إقرار السريورات اإلدارية املستند إىل شبكة اإلنرتنت‘٢’
املوافقة على طلبات اإلجازة اليت يقدمها املوظفون عن طريِق مرتاَبٍط مستند إىل اإلنرتنت أو 

إن املرتاَبط انطالقًا من جهاز متنقل، جلعل تسجيل البيانات اإلدارية أسرع وأسهل. كما
املستند إىل اإلنرتنت سيجعل السريورة أكثر مالءمة للمستعملني.

إن إعمال التدقيق األوتومايت بدًال من –سني سريورات إعداد كشوف الرواتبحت‘٣’
التدقيق اليدوي يف األنشطة املتصلة بإعداد كشوف الرواتب سيسهم يف إيتاء نتائج أدق 

تنطوي على عدد أقل من األخطاء ومن عمليات إعادة حساب مقادير الرواتب.

ادرة إىل دمج أنشطة ختطيط املهمات يُرمى من هذه املب–إعمال ختطيط املهمات‘٤’
استبعاداً الزدواج اجلهود الالزمة )SAPوأعمال املراقبة ضمن نظام ختطيط املوارد املؤسسية (

إلدخال املعلومات املتعلقة باألسفار يف نظم متعددة. وسيقلِّص ذلك الوقَت واجلهد اللذين 
ا خيص املوظفني فإنه سيبسِّط يستلزمهما تدبر املهمات يف شىت أجهزة احملكمة. أما فيم

إعداد خطط األسفار اليت يتعنيَّ عليهم تقدميها. وتلكم وسيلة الدخار الوقت متاحة 
للموظفني وال سّيما لكثريي األسفار منهم، مثل احملقِّقني.

يشار بذلك إىل تتّبع األنشطة، –ختطيط املوارد واإلبالغ عنها على نطاق احملكمة‘٥’
واإلفادات عن التقدم احملرز بغية تزويد اإلدارة بلمحة عامة أفضل لتيسري واملوارد املخصَّصة،

عملية اختاذ القرارات. إنه سيتيح اإلفادة اآلنية بشأن األنشطة ويعزِّز حتسني أداء املوظفني 
من خالل التخطيط واملتابعة.
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ألف يورو (تكاليف غري متصلة بالعاملني). لئن كانت الفئة ١٨٠: ما جمموعه أمن المعلومات)د(266

، تشمل جماالت تدبر املعلومات وأمن املعلومات والرتشيد على صعيد آنفاً "الركائزية"، كما بـُنيِّ 
سرتكَّز مجيعها على أمن ٢٠١٨تكنولوجيا املعلومات فإن املشاريع املعتزم تنفيذها فيما خيص عام 

ومات. املعل

التوسعة املتصلة بضعف احلال إزاء اهلجمات السيربانية وتدبر جمموعة احللول‘١’
إن املسارعة إىل استبانة واستبعاد وجوه الضعف التقين احلايل إزاء –ذات الصلةالتصحيحية

ا متثِّل سبيًال رفيع درجة  اهلجمات السيربانية اليت ميكن أن تتعرض هلا نظم احملكمة وشبكا
الفعالية لتقليص احتمال اهلجمات السيربانية وغريها من اخلروقات األمنية. وسُيوسَّع نطاق 

واسيب واألجهزة املتنقلة غري املتصلة مباشرة بشبكة احملكمة (مثل هذه األداة ليشمل احل
عتاد املكاتب امليدانية واألجهزة املتنقلة/اهلواتف الذكية اليت تسلِّمها احملكمة).

يتمثَّل ذلك يف القدرة على التكفل بوفاء –مراقبة النفاذ إىل الشبكات وتدبر النفاذ‘٢’
االستعانة بأحدث الكواشف املضادة للفريوسات احلواسيب باملعايري الدنيا (من قبيل

اإللكرتونية وجمموعات احللول األمنية) لتفادي اهلِنات اليت جيري إقحامها يف الشبكة. 
ويضاف إىل ذلك أن االستعانة بأداة مركزية لتدبر اّطالع املستعملني على املعلومات أمر 

إساءة كلص به، وكذلك  هام أمهية خاصة لتفادي استعمال املعلومات غري املرخَّ 
الستعماهلا. وتلزم يف ذلك االستعانة بأداة مؤمتتة نظرًا إىل تعدد النظم واألجهزة املشمولة 

باألمر. فمن شأن اّختاذ هذه املبادرة يدوياً أن يزيد كثرياً من خطر اخلطأ.

إن كون شبكات احملكمة –فصل الشبكات احلساسة فيما خيص األعمال عن اإلنرتنت‘٣’
ولة باإلنرتنت مباَشرًة يؤيت مساوئ ومنافع يف الوقت ذاته. وتتمثَّل إحدى املساوئ يف موص

ضة بصورة مباشرة إىل اهلجمات السيربانية. ففصل نظم أنه جيعل شبكات احملكمة معرَّ 
بيانات احملكمة األكثر حساسية فصًال دقيقًا عن اإلنرتنت سيساعد على تقليص التعرض 

انية.إىل التهديدات السيرب 

تدرك احملكمة منافع االستعانة خبدمات احلوسبة –الوسيط األمين يف احلوسبة السحابية‘٤’
السحابية، األجنع بالقياس إىل تكاليفها، من أجل البيانات واخلدمات ذات الدرجة األدىن 
من حيث مقتضيات السرية. ويتمثَّل قسط أساسي من االستعانة باحلوسبة السحابية يف 

وسيط األمين يف احلوسبة السحابية . والبهغري املرخَّصعليها محاية البيانات من االّطالع 
هو نظام يتوسَّط بني مستخدمي احلوسبة السحابية والتطبيقات السحابية ملراقبة مجيع 

األنشطة وإنفاذ السياسات األمنية، ضامناً بذلك بقاء بيانات احملكمة يف أمان.

أن تقتدر يتعنيَّ على احملكمة–االتصاالت املتنقلة اآلمنة (نشرها على نطاق احملكمة)‘٥’
على التواصل الفعال عن طريق اهلاتف والربيد اإللكرتوين. وسيجري إعمال تطبيقات جتارية 

على مجيع األجهزة املتنقلة اليت تسلِّمها احملكمة للتمكني من التكاليفخاصة منخفضة 
االتصال عرب طائفة متنوعة من القنوات اآلمنة اليت تتضمنها األجهزة املعنية، مبا يف ذلك 

القنوات الصوتية والفيديوية والنصية. 
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سُتوسَّع هذه املنصة، اليت أُعملت يف عام –توسيع منصة االستخبار عن التهديدات‘٦’
ا على كشف التصرفات غري الطبيعية ضمن نظم وشبكات حواسيب ٢٠١٧ ، لزيادة قدر

ذه التصرفات، ما سُيعلي من قيمة املعلومات االستخبارية  اليت يوفِّرها احملكمة والتنبؤ 
النظام. كما إن هذه املقدرة املزيدة ستعزِّز إىل حد كبري قدرة احملكمة على كشف املخاطر 

األمنية املتأتية عن التصرف البشري والتصدي هلذه املخاطر.

ا جمموعةً للخدمات تابعة للغري موفِّرةسُتجري جهةٌ –اختبار التسلل‘٧’ من موثوق 
منية الدفاعية واالستجابية املطبقة على نظم معلومات احملكمة االختبارات على الضوابط األ

ا. وستتوىل  ا وسريورا اجلهة استبانة اهلِنات واإلبالغ عنها، وستمثِّل اهلِناُت هذه وشبكا
املستبانُة املنطَلَق إىل التحسينات الالحقة.

حنو فعال بتبويب ميثِّل القيام على–تصنيف املعلومات من الناحية األمنية أوتوماتياً ‘٨’
املعلومات وتصنيفها من الناحية األمنية السبيَل إىل تطبيق ضوابط حلمايتها تّتسم بالفعالية 
والنجاعة بالقياس إىل تكاليفها. وباتّباع سريورة مؤمتتة للمساعدة على تصنيف املعلومات 

لتكاليف املرتتبة على املعتادة (مثل رسائل الربيد اإللكرتوين) من الناحية األمنية، تـَُقلَّص ا
محاية املعلومات غري احلساسة محايًة مفرطة وتُزاد دقة تصنيفها.

من ١٠يف حواسيب عمل موظفي احملكمة وحواسيبهم احملمولة إىل اإلصداراالنتقال‘٩’
Windows)Windowsنظام التشغيل  فذلك يلزم جلعل بريد احملكمة اإللكرتوين –)10

ا متوافقة مع أحدث مجل احللول األمنية، ويوفِّر أحدث  ا املكتبية وقواعد بيانا وتطبيقا
ا. محاية ممكنة لنظم احملكمة وأجهز

ويرد أدناه جدول يتضمن تفاصيل التكاليف املتصلة باالسرتاتيجية فيما خيص كًال من املبادرات املعروضة -١١
أعاله.١٠يف الفقرة
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املوارد املتصلة باالسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 
(بآالف اليوروات)٢٠١٨لعام 

تكاليف 
املعداتاملوظفني

اللوازم 
واملواد

اخلدمات 
موعالتعاقدية ا

التكاليف غير المتصلة بالعاملين
٥٧٠,٠١٨٠,٠١٠٠,٠٨٥٠,٠المتطلبات التحقيقية الخاصة

٥٠,٠٥٠,٠إعمال استخراج األدلة
٢٠,٠١٠٠,٠١٢٠,٠تسجيل إفادات الشهود عن بعد

١٥٠,٠١٥٠,٠اجلنائي العلميالبحثحتسينات أدوات 
٤٠٠,٠٣٠,٠١٠٠,٠٥٣٠,٠إعمال تدبر األدلة

٢٠,٠٦٠,٠٨٠,٠المتطلبات القضائية
ين  ٢٠,٠٦٠,٠٨٠,٠عليهم إلكرتونياً مجع طلبات ا
٢٩٩,٩٢٩٩,٩المتطلبات اإلدارية

١٠٠,٠١٠٠,٠إعمال دفرت احملاسبة العام
٢٠,٠٢٠,٠إقرار السريورات اإلدارية املستند إىل شبكة اإلنرتنت

٢٥,٠٢٥,٠حتسني سريورات إعداد كشوف الرواتب
١٠٤,٩١٠٤,٩إعمال ختطيط املهمات

٥٠,٠٥٠,٠ختطيط املوارد واإلبالغ عنها على نطاق احملكمة
١٤٠,٠٤٠,٠١٨٠,٠متطلبات أمن المعلومات

٨,٠٨,٠ذات الصلة التصحيحية تدبر ضعف احلال ومجل احللول 
٣٠,٠٣٠,٠مراقبة النفاذ إىل الشبكات وتدبر النفاذ

١٠,٠١٠,٠الفصل عن اإلنرتنت
٣٠,٠٣٠,٠إعمال الوسيط األمين يف احلوسبة السحابية

٢٧,٠٢٧,٠االتصاالت املتنقلة املصونة األمن
٢٥,٠٢٥,٠توسعة منصة االستخبار عن التهديدات

٢٠,٠٢٠,٠اختبار التسلل
٢٠,٠٢٠,٠التصنيف األوتومايت للمعلومات من الناحية األمنية

Windows١٠,٠١٠,٠من نظام ١٠االنتقال إىل اإلصدار 
٧٣٠,٠١٨٠,٠٤٩٩,٩٤٠٩,٩١جمموع التكاليف غري املتصلة بالعاملني

تكاليف الموظفين
المتطلب القضائي

للمحكمة اإللكرتونية مدير مشاريع منصة مسارات األعمال القضائية
١٤٦,٥(وظيفة مساعدة مؤقتة عامة)

المتطلب اإلداري
SAP١٠٠,٠فريق موظفي املساعدة املؤقتة العامة املعنيني بنظام 

٢٤٦,٥٢٤٦,٥جمموع تكاليف املوظفني
تكنولوجيا المعلومات/الخاصة بستراتيجية االمجموع الموارد المتصلة ب

٢٠١٨٢٤٦,٥٧٣٠,٠١٨٠,٠٤٩٩,٩٦٥٦,٤١تدبر المعلومات لعام 

وينبغي التنويه إىل أن االسرتاتيجية ستشتمل أيضًا على عدد من املبادرات اليت سُتتخذ من خالل حلول -١٢
داخلية وبالتايل لن تتطلب أمواًال إضافية. فعلى سبيل املثال لن ُيستعان يف العمل املزمع االضطالع به يف 

ال فيما خيص إال باملوارد من املوظفني احلاليني. أما النتائج الرئيس٢٠١٨عام ية املتوقع حتقيقها يف هذا ا
ا: أي على وجه التحديد يف استبانة امللفات ٢٠١٨عام فتتمثل يف حتسينات يف تنظيم املعلومات وتبادهلا وصو

املزدوجة وإتالف النسخ الفائضة من الوثائق. وسيقلِّل ذلك من إمكانية استعمال أو تبادل معلومات مغلوطة 
جناعة اسرتجاع البيانات يف شىت السريورات التحقيقية والقضائية واإلدارية. كما سيقلِّص ذلك وسيسهم يف زيادة

ز املستخدم لتخزينها.تحريره احليِّ بتكاليف ختزين البيانات (ورمبا تكاليف أرشفتها) 
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المنافع التي تؤتيها االستراتيجية على مدى فترة الخمس سنوات-جيم 

جًا لتحقيق مردود من املصروفات يـُتَّبع لتخصيص موظفي احملكمة ومواردها غري إن االسرتاتيجية متثل -١٣
على حنو حيسِّن جناعة عمليات التحقيق واإلجراءات القضائية وأنشطة الدعم اإلداري. فاملبادرات بالعاملنياملتصلة 

يف االضالع األعمال املتأخَّرعلى نطاق احملكمة ُصمِّمت خّصيصًا مبثابة مجلة متسقة ملعاجلة حاالت تراكماملقرة
ا تسريع  ا وحتقيق املزيد من الوفورات على طريق زيادة النجاعة يف شىت وحدات احملكمة. ويُنتظر أن يتم 
التنفيذ، واستبعاد ازدواج النظم، واإلسهام يف حتقيق املزيد من فعالية ختصيص املوارد لكي ُتركَّز على املهام 

كمة يف إطار واليتها. األساسية املنوطة باحمل

جًا اسرتاتيجيًا يف ختطيط خدمات تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات فإذا حدث أن مل تُـ -١٤ تَّبع احملكمة 
ا. ويُقدَّر أن من شأن  ا ستنفق املزيد من املوارد دون أن تتناول متطلبات حتسني عمليا وتوفريها ودعمها فإ

مليون يورو زيادًة على ما تنفقه يف حالة تطبيق ١,٢٣أن تنفق مبلغاً مقداره –بدون وجود اسرتاتيجية –احملكمة 
ا. ويُبنيَّ توزع هذا املبلغ يف الفقرات التالية. االسرتاتيجية خالل فرتة اخلمس سنوات ذا

اً ، ستحقِّق احملكمة وفر ٢٠١٧فبالبناء على التعديالت اليت ُأجريت يف إطار منوذج ختزين البيانات يف عام -١٥
مليون يورو على مدى السنوات اخلمس التالية يف االستثمارات يف التجهيزات املندرجة يف عداد ١,٥مقداره 

ا يف جمال ختزين البيانات. وسيتسىن حتقيق هذا الوفر باستخدام خمتلف أنواع رأس املال الالزمة الستدامة قدر
هذا النوع وترتتب على املورِّدون (التخزين السحايب). التخزين من قبيل التخزين املوقعي والتخزين الذي يتدبره 

األخري الذكر من التخزين تكاليف أقل لكنه ال ميكن أن ُيستخدم إال من أجل املعلومات غري احلساسة. وقد سبق 
ا يف املوقع، ما كان أكرب تكلفة. وبتيسُّر التخزين السحايب والتصنيف السليم  أن خزنت احملكمة مجيع معلوما

معلومات، ميكن للمحكمة أن متيز بني خمتلف االحتياجات فيما خيص املعلومات وأن حتقق وفورات يف لل
التكاليف بتطبيق احلل التخزيين األرخص.

إن احملكمة، بأخذها باحلوكمة االسرتاتيجية يف الطريقة اليت تطبِّقها يف إدارة مواردها يف جمال تكنولوجيا -١٦
إضافية على مدى السنوات اخلمس التالية مقدارها اشتغاليةسهم يف حتقيق وفورات املعلومات/تدبر املعلومات، ست

مليون يورو. وستتأتى هذه الوفورات عن استخدام نظم معلومات مركزية ميكن النفاذ إليها يف شىت أجهزة ١,٤
النظم حيثما أمكن األمر. ازدواج احملكمة، وعن استبعاد 

ا. فستنفق احملكمة ق وفقاً وترتتب على النهج املطبَّ -١٧ لالسرتاتيجية بعض التكاليف اإلضافية املرتبطة 
يورو الستبدال النظم املتقادمة بغية سد تكاليف احللول اجلديدة اليت يستلزمها العمل لتحقيق الغايات مليون٠,٧

عمليات االستبدال على حنو  لتناول. ويلزم مزيد من األموال ٨الوظائفية والغايات الركائزية املبيَّنة آنفًا يف الفقرة
كالين، باعتماد نظم جديدة ميكن أن يعاد استخدامها يف سريورات أخرى من أجل تعظيم املكاسب احملقَّقة من 

خالل زيادة النجاعة.

مليون يورو يف بند تكاليف ٠,٩٩كما يستلزم إعمال االسرتاتيجية على مدى السنوات األربع التالية -١٨
، ٢٠٢١مليون يورو من أجل بقية الفرتة املشمولة باالسرتاتيجية، حىت عام ٠,٥٩موعه املوظفني. ويلزم ما جم

لتمويل وظيفة مدير املشاريع اجلديد لكي يتوىل اإلشراف على إعمال ما ميثل عماد االسرتاتيجية: منصة مسارات 
يورو ملواصلة متويل وظيفة من نمليو ٠,٤٠األعمال القضائية املوصوفة آنفاً. وسُيحتاج إىل املقدار الباقي البالغ 

لتدبر حتسينات السريورات SAPختطيط املوارد املؤسسية بربجمياتوظائف العاملني يف إطار الفريق املعين بنظام
.٢٠٢١والتكنولوجيا يف األعمال اإلدارية للمحكمة حىت غاية عام 
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ما شأن موظفي متثِّل بيئة تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة وما -١٩ تتضمنه من بيانات أصوًال رئيسية هلا، شأ
احملكمة وحماّهلا، اللذين ال ميكن هلا أن تعمل لوالمها. فجميع أنشطة احملكمة يعتمد على نظم تكنولوجيا 
ا جيب أن تفي  املعلومات/تدبر املعلومات. واحلال أن بيئة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ليست ساكنة؛ إ

قتضيات عدد املستعملني ومبقتضيات مقدار البيانات. مث إنه، إذ تتقدَّم التكنولوجيا، تتقادم النظم املستخَدمة يف مب
احملكمة على مر الزمن أو تغدو غري متوافقة مع نظم أخرى هامة. ويضاف إىل ذلك أن جلميع أنواع العتاد املعتمد 

اً. فانتهاء عمر بند من بنود العتاد ينال من إمكانية التعويل على عليه مبثابة منصة لتطبيقات احملكمة عمرًا حمدود
النظم اليت تعمل باالستناد إليه، ما يفضي إىل حاالت انقطاع يف السريورات وحاالت فقدان للبيانات. إن هذه 

كنولوجيا الـُمتَصوَّرات مكلفة للمحكمة من ناحية عملها ومن ناحية ماليتها ومن ناحية مسعتها. فسالمة بيئة ت
املعلومات/تدبر املعلومات تتطلب الصيانة املنتظمة واالستثمار الكبري الدوري.

إن االسرتاتيجية املعروضة يف هذه الوثيقة تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية. وستؤيت -٢٠
ا على مدى فرتة اخلمس سنوات التالية نتائج ملم وسة، وستحسِّن عمل احملكمة. املبادرات املقرتح القيام 

فسيشهد مكتب املّدعي العام تقليصًا للزمن واجلهد الالزمني إلجراء عمليات التحقيق. وسُيتاح للهيئة القضائية 
ين عليهم. وعادلالنفاذ إىل األدوات اليت حتتاجها إلجراء احملاكمات على حنو سريع  وشفاف وإلنصاف ا

ين  ين عليهم، ولدعم مشاركة ا وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزًا لتوفري اخلدمات حملامي الدفاع وحمامي ا
عليهم، ولتقدمي اخلدمة لسائر أجهزة احملكمة عن طريق إسهامه املباشر يف حتقيق عدالة اإلجراءات وفعاليتها. فما 

ا يف إطار واليتها على من سبيل إىل متكني احمل كمة من معاجلة حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة 
أكمل وجه سوى اتّباع اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.
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المرفق العاشر

النجاعةةزيادالمكاسب المتأتية عن و الوفوراتمن ٢٠١٧عامفيما تحقَّق 
٢٠١٨منها في عام قسيتحقَّ ماومقدَّرات

ا الثامنة والعشرين املعلومات التالية-١ ويتضمن هذا املرفق تفاصيل .)١(طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دور
العمل الذي اضطلعت به احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") يف جهودها الرامية إىل استبانة ما ميكن حتقيقه من 
وفورات ومكاسب من خالل زيادة النجاعة بغية متويل ما ال مناص منه من زيادات يف املتطلبات من املوارد دون 

املئة من يف٧٠ل زهاء ناجمية. ومن املؤسف أنه، بالنظر إىل أن تكاليف املوظفني متثِّ زيادة مبلغ امليزانية الرب 
االت، ال تتحقق زيادات النجاعة إال بتحسني استعمال وقت املوظفني ضمن حدود نفس  التكاليف يف معظم ا

عدد االجتماعات للموظفني املقدار املخصَّص يف امليزانية لسد تكاليف املوظفني. فعلى سبيل املثال يتيح تقليص
ا إليهم ويزيد اإلنتاجية. إن هذه اجلوانب لزيادة النجاعة  بذل املزيد من الوقت لالضطالع بأنشطة أخرى معهود 
مرتبطة بالنسب املئوية لوقت املوظفني، ما حيسِّن االستعانة باملوارد لكنه ال يقلِّص املقدار األساسي للميزانية وال 

اسُتبينت أيضًا عند اإلمكان احلاالت اليت ميكن فيها حتقيق وفورات (أي ختفيضات فعلية يؤيت وفورات. وقد
قد فيما يليامليزانية) تُقرتح لتقليص املقدار األساسي مليزانية احملكمة. إن كل األنشطة املعروضة خصَّصاتمل

ا بقدر اإلمكان تعويضًا عن الربناجمية املقرتحة ويؤخذ٢٠١٨ُوضعت يف االعتبار عند إعداد ميزانية عام 
الزيادات.

وتيسريًا للعرض، يُقسم هذا املرفق إىل أقسام تتناول أربعة أنواع من مبادرات حتقيق الوفورات واملكاسب -٢
زيادة النجاعة:طريقن ع

، فيما خيص احلاالت اليت أجرت فيها احملكمة تعديالت على السريورات حتسني السريورات)د(
ا أفضت  إىل حلول أقل تكلفة أو أكثر جناعة؛املعمول 

: حتسني دعم السريورات، فيما خيص احلاالت اليت تستعمل فيها احملكمة تكنولوجيا التكنولوجيا)ه(
ا؛ جديدة لزيادة جناعة عمليا

، فيما خيص التعديالت اليت تتيح للمحكمة حتسني االستعانة مبوظفيها بوسائل وقت املوظفني)و(
ليضطلعوا بأنشطة أكثر سداداً؛منها مثًال إعادة ختصيصهم

، فيما خيص التعديالت املدخلة على طريقة توفري التدريب، ما حيد من احلاجة إىل موارد التدريب)ز(
موارد إضافية. 

اأعمالعنواملاليةامليزانيةجلنةتقرير)١( .١٦)، الفقرة ICC-ASP/16/5والعشرين (الوثيقة الثامنةدور
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٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

هيئة -١١٠٠١١٠٠األول
الرئاسة

القيام على حنو حصيف بالتخطيط لرحلة إىل آسيا 
اشتملت على حمطات يف عدة بلدان لتعظيم النجاعة 

وتقليص احلاجة إىل رحالت منفصلة.

تقليص تكاليف السفر وبدل املعيشة 
اليومي باالستعاضة عن ثالث رحالت 

منفصلة برحلة مركَّبة إىل املنطقة.

٥,٣

أرست اهليئة القضائية ممارسة تتمثل يف الطلب من أي 
طرف يدعو قاضياً إىل حضور فعالية نيابة عن احملكمة 
أن يتحمل تكاليف الرحلة، مبا فيها تكاليف السفر 

والسكن والطعام وسائر التكاليف ذات الصلة. 

َسدُّ بعض أو كل تكاليف السفر 
والسكن والنقل احمللي والطعام املرتتبة 
ا لتمثيل  على الرحالت اليت ِقْيَم 

احملكمة.

٨,٠٨,٠

موع ١٣,٣٨,٠األول: ا
قسم -٢١٠٠٢١٢٠الثاين

اخلدمات
كشف الوثائق بصورة رقمية: يف السابق كانت امللفات 
املراد كشفها ُتستنسخ على أقراص مادية. ويُعمل اآلن 

املعلومات بإجراء جديد مل يعد من الالزم فيه استنساخ 
على األقراص املدجمة. وقد قّلل ذلك من املشكالت 
املتعلقة باجلودة اليت كانت تواَجه يف السابق وأتاح 
توفري بعض من وقت عمل املوظفني املنخرطني يف 

عملية مراجعة امللفات.

٠,٤٠,٤الكف عن استعمال األقراص املدجمة.

يوم واحد يف الشهر من أيام عمل 
موزَّعًا على ١- الرتبة فموظف من 

خمتلف الوحدات.

٥,٤٥,٤

نائب -٢٣٠٠٢٣١٠
املّدعية العامة 

لشؤون التحقيق

ُسكىن املفتشني والعمليات امليدانية:
استُبني أكثر احللول اقتصادًا لسكىن املوظفني وأكثر 
األماكن اقتصادًا إلجراء العمليات. وفيما خيص 

Ledgerمجهورية أفريقيا الوسطى، انُتقل من فندق 

.JM Residenceإىل فندق 
توفُّر األمكنة مدى القيود: متطلبات األمن واحلماية؛ 

املناسبة.

الفرق يف التكاليف بني الفندق 
سكن األكثر اقتصادًا ألربعة وامل

مفتشني وترمجانـَْني، ملدة َشْغل مقدارها 
ليلة يف الشهر. ٣٠

٨١,٩١٤٠,٤

موع ٨٧,٧١٤٦,٢الثاين: ا
مدير –٣٢٠٠٣٢١٠الثالث

مكتب شعبة 
اخلدمات اإلدارية

طيب ميداين ؤازرتستعني احملكمة حاليًا خبدمات م
الطيب املؤازر خارجي واحد. وترتتب على عقد هذا 

امليداين املربم مع شركة خارجية تكاليف يبلغ مقدارها 
اء هذا العقد ٨٢١١٨٧ يوروًا يف السنة. وميكن إ

واستخدام املوارد ذات الصلة داخليًا لتوظيف ممرضـ(ة) 
(ة) طبيـ(ة) مؤازررر) و - إضافيـ(ة) (من الرتبة خ ع

رأ) لتوفري نفس -ميدانيـ(ة) داخليـ(ة) (من الرتبة خ ع
اخلدمات اليت يوفرها املتعاقد اخلارجي وزيادة قدرة 

احملكمة يف جمال اخلدمات الطبية يف الوقت ذاته.

يتحقق وفر يتمثل يف الفرق بني 
التكاليف السنوية للتعاقد مع شركة 
خارجية وتكاليف املوارد الداخلية 

يزانية استعاضًة عن هذه املهيأ هلا يف امل
الشركة. كما إن زيادة املوارد الداخلية 
يئ مزيدًا من  لوحدة الصحة املهنية 
املرونة لسائر اخلدمات املتصلة بالطب 

املتوفرة للمحكمة.

٢٢,٢

قسم –٣٢٤٠
املالية

حتقيق مزيد من النجاعة يف النفقات املصرفية عن طريق 
(بالقياس إىل السعر التفاوض على أسعار تفضيلية 

املصريف املعتاد) مع البنك الشريك فيما خيص عمليات 
التحويل الدولية اليت جتريها احملكمة.

ا مع  تقليص األسعار املتفاَوض بشأ
البنك الشريك: تسىن للمحكمة أن 
تتفاوض على سعر خمفَّض مقداره 

يوروات لكل عملية حتويل دويل ٤
البالغ مقابل السعر املصريف املعتاد 

يورواً. وبذلك مت تفادي ١٢,٥٠
يورو.٠٠٠٢٧تكاليف مقدارها 

٢٧,٠٢٧,٠
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٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

دعوة مدرِّب لتوفري تدريب مايل ختصصي يف حماّل 
احملكمة بدًال من إرسال فرادى املوظفني لتلقي 

التدريب.

الوفورات املتحققة بإنفاق مبلغ أقل 
ا املوظفون  على األسفار اليت يقوم 

التدريب؛ ويضاف إىل ذلك أن لتلقي 
عدد متلقي التدريب يكون أكرب 
عندما ُجيرى التدريب يف حماّل 

احملكمة.

٢,٠٢,٠

قسم -٣٢٥٠
العامةاخلدمات

أفضت مراقبة مجيع عقود تدبر املرافق، وعمليات 
الشراء املتقيَّد فيها بالقواعد ذات الصلة صارم التقيد، 

العقود بالقياس إىل إىل تقليص يف بعض تكاليف 
التقديرات اليت وضعتها وكالة حكومية هولندية واملقاول 

املتعهد للبناء يف إطار مشروع املباين الدائمة.

تسىن على اخلصوص إبرام عقود أقل 
تكلفة خاصة باملرتفقات، والتنظيف، 
واستبعاد القمامة، ومكافحة 
احلشرات، وخدمات الِسباكة، وصيانة 

ة.النباتات اجلواني

٢٣٥,٦٢٣٥,٦

قسم -٣٢٩٠
األمن والسالمة

ج جديد يف الفحص األمين للموظفني،  اتّباع 
واملتدرِّبني، واملهنيني الزائرين، واملقاولني، مبا يف ذلك 
خيارات لالستعانة جبهات خارجية (للتحقق من 
سجل الوظائف والتأهل التعليمي) للمرشحني لشغل 

مؤقتة: يقدَّر أنه وظائف ثابتة أو وظائف مساعدة 
سيتحقق بذلك ختفيض يف عدد عمليات التدقيق 

ا إىل جهات خارجية يناهز  . ٢٥٠إىل٢٠٠املعهود 
كما سُيحقق مزيد من الوفورات يف التكاليف باحلد 
من عدد العناصر اليت يتعنيَّ التحقق منها وتقليص 

الوقت الذي تستغرقه كل عملية تدقيق.

اجلديد يف يُتوقع أن اتّباع النهج 
الفحوص املهنية سيؤيت وفورات تبلغ 

%.٢٥نسبتها 

١١,٥١١,٥

قسم –٣٣٠٠٣٣٢٥
خدمات تدبر 

املعلومات

تقليص تكاليف االستعانة باملكاملات اهلاتفية املكتبية 
بإسداء املشورة بشأن استعمال خدمات التواصل 
والربيد اإللكرتوين (عرب الشبكة الالسلكية لالتصال 

).Wi-Fiباإلنرتنت 

التقليص يف تكاليف االستعانة 
باهلواتف املكتبية.

٧٠,٠٧٠,٠

املتنقلة عن تقليص تكاليف االتصاالت باألجهزة 
طريق إسداء املشورة بشأن استعماهلا السليم والتشجيع 

)؛ VPNعلى استخدام الشبكة اخلاصة االفرتاضية (
وإعادة النظر يف التخصيص احلايل لألجهزة املتنقلة 
سهرًا على بقائه مناسبًا للغرض املنشود؛ واإلبالغ 

بشأن استعمال األجهزة املتنقلة على مستوى القسم.

كاليف استعمال اهلواتف ختفيض ت
املتنقلة يف املقر ويف امليدان.

١٠٠,٠١٠٠,٠

تقليص املصروفات على استئجار املعدات يف املكتب 
امليداين القائم يف نريويب بالنظر إىل إغالقه املقرتح.

انعدام املصروفات على استئجار 
املعدات يف املكتب امليداين القائم يف 

نريويب.

٢٢,٤٢٢,٤

تقليص االعتماد على خدمات اخلرباء االستشاريني 
اخلارجيني لصيانة ودعم موقع احملكمة الشبكي 
العمومي، تقليصاً مت التوصل إليه بإضفاء الطابع املوحَّد 

على التكنولوجيا املستخدمة ونقل املعارف داخلياً.

تقليص االستعانة باخلربة االستشارية 
لصيانة ودعم موقع احملكمة الشبكي

العمومي.

٢٨,٠٢٨,٠

تقليص االعتماد على خدمات اخلرباء االستشاريني 
اخلارجيني لدعم التكنولوجيا السمعية البصرية 
املستخدمة يف قاعات احملكمة، تقليصًا حتقق من 

.خالل تدريب املوظفني ونقل املعارف

تقليص االستعانة باخلربة االستشارية 
لصيانة التكنولوجيا املستخدمة يف

قاعات احملكمة.

٨,٠٨,٠
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(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

م الشخصية على  متكني املوظفني من استعمال أجهز
حنو آمن لتلقي الرسائل املتعلقة بالعمل بالربيد 
اإللكرتوين واإلخطارات بشأن املواعيد ذات الصلة 

("عليك جلب جهازك اخلاص").

ختفيض مقدار تكاليف صيانة العتاد 
السنوية.

١٠,٠١٠,٠

خدمات تدبر املعلومات تقييم االحتياجات أعاد قسم 
ذ على  يف جمال االتصاالت الساتلية يف امليدان. واختُّ
أساس هذا التحليل قرار يقضي بإضفاء الطابع املوحَّد 
على االتصاالت املتنقلة بالتعامل مع موفِّر خدمات 
وحيد (هو شركة ثريا) وتقليص عدد طرفيات اإلنرتنت 

الساتلية الثابتة.

دماج العقود ذات الصلة بالتعاقد مت إ
مع مورِّد وحيد وقـُلِّص عدد الطرفيات 
الساتلية، ما أفضى إىل ختفيض 

يف بند تكاليف خصَّصاتامل
االتصاالت يف ميزانية قسم خدمات 

تدبر املعلومات.

٢١,٠٢١,٠

يراد إغالق الصفحة اخلاصة بكشوف رواتب 
املوظفني؛ وستتاح املعلومات ذات الصلة انطالقًا من 

.SAPبربجميات نظام ختطيط املوارد املؤسسية 

ميكن حتقيق وفورات مناظرة للوقت 
واملواد املستخدمني يف صيانة الصفحة 

اخلاصة بكشوف الرواتب.

--

بالتعاون مع أجرى قسم خدمات تدبر املعلومات 
قسمني آخرين حتليًال لعدد الرتاخيص املستخَدمة فيما 
خيص سريورات تدبر شؤون الشهود وعمليات 

الوحدة تالتحقيق. واستنادًا إىل هذا التحليل متكَّن
وقسم خدمات تدبر املعلومات من املعنية بالشراء

التفاوض إلبرام عقد جديد مع املورِّد، ما أتاح حتقيق 
ريق تقليص عدد الرتاخيص املعنية.وفورات عن ط

أفضى ختفيض عدد الرتاخيص إىل 
يف ميزانية خصَّصاتتقليص مقدار امل

قسم خدمات تدبر املعلومات لسد 
تكاليف صيانة ودعم الربجميات 

السنويني.
لقد أفضى دمج عقدين خاصني 
بوحديت عمل خمتلفتني إىل تقليص 
النفقات العامة بالقياس إىل تدبر 

فصلني أحدمها خيص قسم عقدين من
الوحدة تدبر املعلومات واآلخر خيص 

.املعنية بالشراء

٣٠,٠٣٠,٠

قسم –٣٣٦٠
ين  مشاركة ا
عليهم وجرب 

أضرارهم

ين عليهم وجرب أضرارهم  عكف قسُم مشاركة ا
واملكاتُب امليدانية على تبسيط االتصال وحتسني 

ا يف  امليدان فيما التخطيط املشرتك لألنشطة املضطلع 
ين عليهم وجرب أضرارهم. إن  خيص قسم مشاركة ا

% يف ميزانية ٥٠تكاليف السفر اليت ُخفضت بنسبة 
الربناجمية املعتمدة ستظل صفرية النمو ٢٠١٧عام 

بالرغم من الزيادة املقدَّر أن يشهدها النشاط امليداين 
ين عليهم. املنصّب على ا

لقسم زيادة لنجاعة العمل امليداين 
ين عليهم والشهود تتمثَّل  مشاركة ا
يف االضطالع به بنفس مقدار امليزانية 

.٢٠١٧الذي اعُتمد لعام 

٤٠,٠٤٠,٠

مكتب –٣٨٠٠٣٨١٠
مدير شعبة 
العمليات 

اخلارجية

أتاح ختطيط املهمات االسرتاتيجي واملراجعة املنهجية 
املعنية خلطط السفر حتديد تواريخ السفر قبل األسفار 

بثالثني يومًا على األقل. ونتيجة لذلك ُحجزت تذاكر 
سفر جممَّعة بتاريخ عودة أكثر تأخرًا فيما خيص 
البعثات إىل املكاتب امليدانية بسعر أرخص بكثري، 

وُقدِّمت خطة املهمات يف الوقت املناسب.

ُحصل على سعر للتذاكر أرخص من 
املتوسط بكثري من أجل أربع بعثات 

يقيا، ما آتى وفورات نسبتها إىل أفر 
% يف املقدار ذي الصلة ٢٠

املخصَّص يف امليزانية، بينما أتاح 
جتميع املهمات حتقيق وفورات يف 
تكاليف أربع بطاقات سفر جوي 

إضافية إىل أفريقيا.

١٢,٠١٢,٠

قسم -٣٨٢٠
دعم العمليات 

اخلارجية

حتسني تنسيق عمل احمللِّلني يف خمتلف األجهزة مع 
املكتبة وتشاورهم معها على حنو أفضى إىل تقليص 
ذي شأن يف ازدواج االشرتاكات والنفقات ذات الصلة 

يف شىت األجهزة.

مزيد من النجاعة يف مجع املعلومات 
والتشارك يف النفقات.

٥٧,٥٥٧,٥
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(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

قسم –٣٨٣٠
ين عليهم  ا

والشهود

ج أكثر مرونة فيما خيص إعادة التوطني (إبرام  اتُّبع 
ذا الشأن بدًال من االتفاقات  اتفاقات خمصوصة 
اإلطارية) أفضى إىل تضاعف عدد البلدان املتعاونة 
بنشاط فيما خيص عمليات إعادة التوطني. وقد شهد 

توقيع أربعة اتفاقات جديدة متعلقة ٢٠١٧عام 
ذا الشأن بلغ التفاوض بإعادة التوطني ومثة اتفاق
ويرتتب على كل حالة من عليه مرحلته النهائية. هذا 

حاالت قبول الدول أن يوطَّن فيها أشخاص ضمن 
سياق إعادة التوطني ختفيٌض يف تكاليف تدبر ملف 
القضية املعنية وتكاليف االشتمال بربنامج احملكمة 

.اخلاص باحلماية

إن القضايا اليت جتري فيها إعادة 
التوطني هي القضايا اليت ُميِّزت 
باعتبارها تنطوي على أكرب املخاطر 
على األشخاص املعنيني؛ ولذا فإن 
مقدار تكاليف تدبرها اليومي يظل يف 
أعلى املستويات. وقد جرت عمليات 
إعادة توطني إضافية ما أفضى إىل 
تقليص مقدار النفقات التشغيلية 
العامة وتكاليف أسفار املوظفني 

ات املوظفني العامة.ونفق

٢٠٠,٠٢٠٠,٠

بتعزيز قدرات املوظفني العاملني يف امليدان وتوظيف 
مهنيني مدرَّبني مؤهَّلني من حيث املراس خيضعون 
لإلشراف من خالل بًىن إدارية واضحة، اخُتصرت مدة 
تدبر معظم احلاالت من أكثر من عشر سنوات إىل 

ثالث سنوات.

املشمولة بربنامج تقليص عدد احلاالت 
احملكمة اخلاص باحلماية اليت يتعني 
تدبرها ألكثر من ثالث سنوات: 
ميكن أن يعاَين ذلك يف خروج 

موعة حىت اآلن ٢٢ حالة من هذه ا
؛ ويُتوقع أن يبلغ ٢٠١٧يف عام 

اية السنة  جمموع هذه احلاالت يف 
. وسُيقلَّص مقدار الوقت الذي ٣٥

غادرة مكتب حيتاج إليه قلم احملكمة مل
ميداين، ما سيمكِّن من حتقيق وفورات 
يف جمال املوظفني/ إعادة ختصيصهم 
(كما يبينه الوضع يف كينيا: قـُلِّص 
ين  الوقت الذي احتاج إليه قسم ا
عليهم والشهود ملغادرة املكتب امليداين 
مبقدار يناهز السنتني (أيلول/سبتمرب 

) وأعيد ختصيص املوظفني ٢٠١٧
دة النجاعة). ويف املستقبل ابتغاء زيا

سيخفَّض مقدار تكاليف تدبر 
القضايا على مدى وجودها إىل نصفه 
(ما سيكون له أثر على وقت عمل 

املوظفني الذي يستغرقه ذلك).

٥٥٠,٠٥٥٠,٠

اخنفاض عدد األسفار من املقر إىل امليدان ألنه مت 
انتداب عدد أكرب من املوظفني للعمل يف امليدان ومت 
متكني/تدريب املوظفني املعنيني نتيجًة إلعمال البنية 
اجلديدة. وبدأ يف الوقت نفسه العمل بإجراء قياسي 
جديد خاص باملهمات، يشتمل على مراجعة 

.ةمركزيديد املواعيد بصورةحتللضرورات والبدائل وعلى 

تؤيت البنية اجلديدة ختفيضًا يف 
االحتياجات إىل السفر فيما خيص 
القسم، ما حيد من األموال الالزمة 
لسد تكاليف األسفار: ينطوي املقدار 

لسد ٢٠١٨املطلوب يف ميزانية عام 
تكاليف األسفار على اخنفاض نسبته 

٢٥.%

٢٦٦,٠

بتكنولوجيا املعلومات يف مجهورية قام املساعد املعين 
ين عليهم  الكونغو الدميقراطية بتدريب موظفي قسم ا
والشهود على استعمال معدات االتصال بالروابط 
الفيديوية عن بعد من أجل تعريف الشهود بإجراءات 
احملكمة. فلم يعد يلزم الدعم يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات خالل مرحلة التعريف.

أن يسافر املساعد املعين ال يلزم 
بتكنولوجيا املعلومات إىل املكتب 
امليداين القائم يف بونيا خالل مرحلة 
تعريف الشهود باإلجراءات. فهو 
يقدم الدعم التقين خالل أيام انعقاد 

اجللسات فقط.

٢,٨٢,٨
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(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

املكتب –٣٨٥١
امليداين القائم يف 

أوغندا

ا  السائقون، تقليص عدد املهمات اليت يضطلع 
وتقليص العمل اإلضايف ذي الصلة، باتباع تدبري أُْعِمل 
ا ضمن نطاق احلالة  فيما خيص املهام املضطلع 
املعنية: يقوم السائقون بنقل املوظفني إىل مركز قائم 
هلذا الغرض، حيث يتوىل أمرهم سائقون عاملون يف 
م إىل مكان  نطاق اتفاقات خدمة خاصة فينقلو

ك يقدَّم إليهم الدعم فيما خيص باقي املهمة. وهنا
املهمة. إن هذا التدبري الرامي إىل زيادة النجاعة يقتصد 
األموال اليت كانت لواله ستنَفق مبثابة بدل معيشة 

يومي للموظفني املعنيني.

أجريت وفقًا هلذه الطريقة اجلديدة منذ 
حىت تارخيه ٢٠١٧كانون الثاين/يناير 

يف مهمة، ما أتاح وفورات٤٧
تكاليف بدل املعيشة اليومي.

٨,٩٨,٩

املكتبان -٣٨٥٢
امليدانيان القائمان 

يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

استُبينت فرص متويل خارج عن امليزانية يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية من خالل الصالت املنتظمة مع 

امليزانية األوساط الدبلماسية. فُموِّلت متويالً خارجاً عن 
ا أسبوع للعاملني يف اللجنة  العادية دورة تدريب مد
الوطنية حلقوق اإلنسان يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية، وفَّر من أجلها مكتب املّدعي العام خربة 

تقنية داخلية (يسَّر التدريَب حمققوه).

بلغ جمموع تكاليف هذا املشروع مبلغاً 
امله يورو، حتملته بك٠٠٠٦٨مقداره 

السفارة الفرنسية ومنظمات غري 
حكومية. إنه مشروع رفيع الطراز من 
مشاريع مكتب املّدعي العام واملكتبني 
امليدانيني القائمني يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية. وقد أجري دون أن ترتتب 
عليه أي تكاليف واقعة على عاتق 

احملكمة.

٦٨,٠٦٨,٠

املسافرين يف مهمة للمحكمة يف السابق كان بإمكان 
أن خيتاروا زيارة إقليم إيتوري يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية مستقلني مركبة للمحكمة من مكتبها 
امليداين القائم يف كمباال. واآلن غدا هؤالء املسافرون 
يُنصحون، يف إطار التآزر بني املكتبني امليدانيني 

طية واملكتب القائمني يف مجهورية الكونغو الدميقرا
امليداين القائم يف كمباال، شديَد النصح بالسفر جواً 
على منت طائرة الرحلة اليت تنظمها بعثة منظمة األمم 
املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو 

) (جماناً) لزيارة إيتوري MONUSCOالدميقراطية (
انطالقاً من كمباال.

يبلغ متوسط تكاليف استعمال 
(وقودها، وصيانتها) وبدل باتالـَمرْكَ 

املعيشة اليومي لسائقي كمباال زهاء 
١٢٠٠ألف يورو لكل رحلة (٦٠٠

يورو للرحلة الواحدة ذهاباً وإياباً).
ويشار استنادًا إىل املمارسة السابقة 
وعبء العمل املتوقع أن يشهده عام 

إىل أن السياسة اجلديدة ٢٠١٧
ستفضي إىل تقليص استعمال 

مبا يعادل ٢٠١٧يف عام باتالـَمرْكَ 
مهمات (مهمة واحدة لكل ثالثة ٤

أشهر)، ما يتيح حتقيق وفر/عمل 
يورو ٨٠٠٤تآزري يعادل 

)٤xيورو).٢٠٠١

٤,٨٤,٨

يف السابق كان موظفون عاملون يف املقر ييسرون 
الروابط الفيديوية عن بعد إذ يسافرون لذلك إىل 

لدعم األنشطة (مساعد مجهورية الكونغو الدميقراطية 
معين بتكنولوجيا املعلومات وموظف معين باألعمال 
القضائية). واآلن غدا موظفون متعددو االختصاصات 
عاملون يف املكتب امليداين ذي البنية اجلديدة قادرين 
على االضطالع مبهمات املوظف املعين باألعمال 

القضائية، ما حيد من ضرورة السفر.

اعد املختص ال يتعني سفر املس
بتكنولوجيا املعلومات إىل املكتب 
امليداين القائم يف بونيا خالل مرحلة 
تعريف الشهود بإجراءات احملكمة. 
فاملساعد املختص بتكنولوجيا 
املعلومات ال يقدم الدعم التقين إال يف 
أيام انعقاد اجللسات. وذلك يؤيت 

وفورات يف بدل املعيشة اليومي.

٣٣,٧٣٣,٧
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٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

الدعم إىل مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ُقدِّم
عن جمنياً عليه٢٥يف بونيا لتنظيم لقاءات وجاهية مع 

طريق الروابط الفيديوية عن بعد انطالقًا من املكتب 
ولزم لذلك وجود مساعد من امليداين القائم يف بونيا. 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومساعد 
خمتص بتكنولوجيا املعلومات يف بونيا. أما رئيس 
مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم فقد تابع 

االجتماعات وهو يف الهاي. 

إن حتسني تدبر الوقت فيما خيص 
مكتب احملامي العمومي للمجين 

ض مقدار عليهم، أفضى إىل ختفي
الوقت املقضي يف األسفار. وآتى 
ذلك وفورات إضافية يف تكاليف 

السفر.

٢,٥

املكتب -٣٨٥٧
امليداين القائم يف  

كوت ديفوار

ديفوار اء عملية األمم املتحدة يف كوتبا
)ONUCI( سيتيح التعاون بني برنامج األمم املتحدة

وتوفري شراء املعدات باخلاصاإلمنائي واحملكمة 
اخلدمات فرصة حتقيق وفورات من خالل توسيع نطاق 
األعمال. فستعتمد احملكمة على عقود خدمات 
ذا  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أو ستستعني 

الربنامج لشراء السلع وتوفري اخلدمات.

سيخفَّض مقدار الوقت الالزم إلعداد 
العقود ألنه سبق التفاوض بشأن عقود 

. كما إن مقدار املبالغ األمم املتحدة
املشمولة بعقود برنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي (األكرب من مقدار املبالغ 
املشمولة بعقود احملكمة) يرجَّح أن 
يؤيت يف إطار التفاوض وفورات تتحقق 

من خالل توسيع نطاق األعمال.
موع ٥٤٥,٧١٨٣١,٤١الثالث: ا

٦٤٦,٧١٩٨٥,٦١المجموع لتحسين السيرورات
التكنولوجيا-باء 

٢٠١٧٢٠١٨الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
سيزيد إنشاء قاعدة بيانات للسوابق القضائية على الدوائر-١٢٠٠١٢٠٠األول

نطاق الدوائر من النجاعة عند تقصي السوابق 
القضائية وحتليلها، مبسِّطًا سريورة إعداد النصوص 

واألحكام. 

االستغناء عن خدمات خبري 
استشاري خارجي لتصميم وصيانة 
قاعدة البيانات؛ وزيادة إنتاجية 

موظفي الدوائر.

١٠,٠١٠,٠

موع ١٠,٠١٠,٠األول: ا
قسم –٢١٠٠٢١٢٠الثاين

اخلدمات
احتياز ورقمنة األدلة يف وحدة املعلومات واألدلة؛ 
فالوثائق اليت لـّما تكن فيما سبق تُدخل على حنو 

) OCR(سليم بنظام التعرف الضوئي على احلروف 
سوف ترقمن على حنو صحيح وتتاح من أجل جتهيزها 

البيانات منها الحقاً؛ كما إن املعدات واستخالص 
املتقادمة كانت تستلزم صيانة أكثر تواتراً؛ أما التطبيق 

اجلديد فيقلِّص الزمن الالزم الحتياز الوثائق الورقية.

ختفيض تكاليف الصيانة؛ وزيادة 
تكامل النظم؛ وتقليص وقت املوظفني 
الذي تستغرقه األعمال املعنية؛ وزيادة 

إمكانية التعويل على دقة الوثائق و 
ا. مضمو

٨,٦٨,٦
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(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

–) FPCUبوابة "وحدة التخطيط واملراقبة املاليني" (
نظامها اخلاص بالطلبات على اإلنرتنت: ُصمِّم مسار 
أعمال جديد لتقدمي طلبات الشراء أو غريها من 
الطلبات (باستثناء طلبات املوافقة على األسفار). 

بالطلبات على اإلنرتنت النظام اجلديد اخلاص إن
يبسِّط كل السريورة ذات الصلة جبمع مجيع املعلومات 
يف نظام إيداع واحد فيغين عن الرسائل اإللكرتونية 
الكثرية اليت تُبعث طلبًا لالستمارات، واملعلومات 
والوثائق اإلضافية. فهذه البوابة اخلاصة بوحدة 

يئ أحدث املعلوم ات التخطيط واملراقبة املاليني 
م،  ملقدمي الطلبات عن احلال الذي آلت إليه طلبا
وتقلِّص احلاجة إىل طبع املعلومات، وتيسِّر االّطالع 
على املعلومات اإلحصائية. وقد ُدشِّن املوقع املعين يف 

طلبًا حىت ٨٠؛ وُقدِّم عربه ٢٠١٧نيسان/أبريل ٧
(خالل مخسة )٢٠١٧أيار/مايو ١٩تارخيه (
أسابيع).

ار املعلومات املهيأة على تقليص مقد
الورق إضافًة إىل تقليص عدد الرسائل 
اإللكرتونية ذات الصلة. فيمكن اآلن 
لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني أن 
تتتّبع الطلبات بدءًا من منشئها وأن 

الوحدة تنسق اجلهود مع قلم احملكمة/
لضمان القيام يف الوقت املعنية بالشراء

ء السلع وتوفري املناسب بتجهيز شرا
اخلدمات. فإذا وضعنا باالعتبار 

طلباً ١٦متوسط عدد الطلبات البالغ 
يف األسبوع، والوقت الذي كان 
يستلزمه الرد على التساؤالت بواسطة 
رسالة إلكرتونية، قبل تدشني النظام، 
لوجدنا أنه سُيقتصد بالنظام اجلديد، 
فيما خيص كل طلب، ما ال يقل عن 

ملدة اليت يستغرقها ساعة واحدة من ا
إدخال مجيع املعلومات الالزمة 
لتمكني وحدة التخطيط واملراقبة 

املاليني من إنشاء الطلب يف النظام.

٢٧,٦٢٧,٦

موع ٣٦,٣٣٦,٣الثاين: ا
مكتب –٣٢٠٠٣٢١٠الثالث

مدير شعبة 
اخلدمات 

اإلدارية

جيري حاليًا جتهيز التصديق على اإلجازات املرضية 
يدوياً. ويستغرق إيداع كل من شهادات اإلجازة 

جتهيز ٢٠١٦دقيقة. وقد شهد عام ١٥املرضية زهاء 
يوم عمل ٥٠استمارة يدويًا (ما يناظر زهاء ٥٠٠١

يف السنة). إن أمتتة التصديق على اإلجازات املرضية 
ستمكِّن املوظفني من استكمال عملية التصديق بصورة 

أسرع وأجنع.

السريورة وتسريعها جلميع تبسيط 
املوظفني، ما حيرر موارد إضافية؛ كما 
إن إعمال التصديق املؤمتت على 
اإلجازات املرضية سيقلِّص الوقت 
الذي متضيه وحدة الصحة املهنية يف 

تصديق هذه اإلجازات.

١٥,٨

قسم –٣٢٣٠
امليزانية

أداة جديدة للتوقع فيما ٢٠١٦أنشئت يف أواخر عام 
يتعلق باملوظفني تتيح حتسني مراقبة سريورته وتؤيت املزيد 
من النتائج املفيدة. وقد غدت هذه األداة ُتستعمل يف 

مجيع أجهزة احملكمة. 

كان يشغِّل األداة السابقة موظف 
، ما كان ٤- القسم ذو الرتبة ف

يف أياميتطلب منه زهاء مخسة
اجلديدة فيمكن أن الشهر، أما األداة 
٥- عمن الرتبة خيشغِّلها موظف 

أيام يف فيستغرق ذلك منه ثالثة
الشهر. إن زيادة النجاعة احملقَّقة على 

الرتبة هذا النحو تتيح للموظف من 
مزيدًا من الوقت لتحليل تغريُّ ٤- ف

البيانات واختاذ تدابري التدارك 
الالزمة.

٢٤,٠٢٤,٠

قسم –٣٣٠٠٣٣٦٠
ين  مشاركة ا
عليهم وجرب 

أضرارهم

ين عليهم ضمن قاعدة  أُدمج نظام تدبر طلبات ا
بيانات احملكمة اجلديدة، فأتاح للموظفني امليدانيني 
االّطالع على املعلومات ذات الصلة بصورة أفضل 

ويسَّر استخراج املعلومات ألصحاب الشأن املعنيني.

بنفس املوارد كما تعزيز تأدية الوظائف 
يف السنوات السابقة؛ والتآزر مع قسم 
خدمات تدبر املعلومات؛ ويستعمل 

ين عليهم نظامَ  تدبر طلبات ا
٢- الرتبة فموظفان واحد من 

.رأ-عواآلخر من الرتبة خ

٤,٤٤,٤
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٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

مكتب –٣٨٠٠٣٨١٠
مدير شعبة 
العمليات 

اخلارجية

الفيديوية عن بعد االستفاضة يف استعمال الروابط 
إلجراء االتصاالت بصورة منتظمة مع املكاتب 
امليدانية، ما يقلِّص عدد أسفار مدير شعبة العمليات 
اخلارجية إىل امليدان وخيفِّض تكاليف االتصاالت 

اهلاتفية.

قلَّص مدير شعبة العمليات اخلارجية 
أسفاره إىل املكاتب امليدانية بنسبة 

% ومت ختفيض تكاليف ٤٠
تصاالت اهلاتفية بني املقر واملكاتب اال

%.٥٠امليدانية بنسبة 

٧,٨٧,٨

املكتب –٣٨٥١
امليداين القائم يف 

أوغندا

اين  إعمال منصة تفاعلية لتبادل الرسائل النصية ا
مصمَّمة إلتاحة فرصة متابعة اإلجراءات أمام احملكمة 
للمجين عليهم وللجماعات املتضررة باجلرائم املّدعى 
ا يف قضية السيد دومينيك أُنغوين ولعامة أهايل  بارتكا

أوغندا.

طلب برسالة ٠٠٠١استُلم أكثر من 
نصية منذ تدشني هذه املنصة؛ وآتى 
ذلك تقليصًا للوقت الذي يستغرقه 

.وصول الردود إىل اجلماعات املعنية

--

موع ٣٦,١٥٢,٠الثالث: ا
٨٢,٤٩٨,٢المجموع للتكنولوجيا

وقت الموظفين-جيم 
٢٠١٧٢٠١٨الوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي

هيئة -١١٠٠١١٠٠األول
الرئاسة

ا هيئة الرئاستعكف  ة على إعداد دليل بشأن إجراءا
اإلدارية بغية تبسيط سريورات عملها اإلداري. إن هذه 

أن هيئة الرئاسةالوثيقة املتطورة ستتيح ملوظفي 
.خيصصوا املزيد من وقتهم ألعماهلا األساسية

قليص الوقت املقضي يف العمل على ت
الشؤون اإلدارية وزيادة الوقت 

هليئة املخصَّص لألعمال األساسية
.الرئاسة

هيئة -١١٠٠
الرئاسة

من خالل التنسيق الناجع ضمن هيئة الرئاسة، رافق 
) ٣-املستشار يف العالقات اخلارجية (من الرتبة ف

)) الرئيسة ٥-(بدًال من رئيسة الديوان (من الرتبة ف
يف رحلة إىل اليابان وكوريا وماليزيا. 

ا رئيسة  توفُّر قدرة العمل اليت تتمتع 
) مقابل ٥-الديوان (من الرتبة ف

) طيلة ٣- قدرة وكيلها (من الرتبة ف
أيام. ١٠مدة الرحلة البالغة 

٢,١

بفضل التعاون فيما بني األجهزة املتمثل يف التعاون بني 
هيئة الرئاسة (التابعة للهيئة القضائية) وقسم مشاركة 

ين عليهم وجرب أضرارهم (التابع لقلم احملكمة) رافق ا
رئيس هذا القسم (بدًال من املستشار املعين بالعالقات 

)) الرئيسة ٣-اخلارجية يف هيئة الرئاسة (من الرتبة ف
يف رحلة إىل أوغندا.

تكاليف سفر املستشار يف العالقات 
اخلارجية وتكاليف بدل معيشته اليومي 

فيما خيص الرحلة إىل أوغندا.

٣,٢

تطبِّق الدوائر سياسة مرنة يف ختصيص مواردها من الدوائر-١٢٠٠١٢٠٠
املوظفني لكي يتسىن نقل املوظفني إىل حيث ُحيتاج 
إليهم أمسَّ االحتياج، ما يقلِّص احلاجة إىل موظفني 

إضافيني.

تقليص يف عدد املوظفني اإلضافيني 
الذين حتتاج إليهم الدوائر للوفاء 

عملها.مبتطلبات 

--

ا  تعكف الدوائر على إعداد دليل بشأن إجراءا
اإلدارية بغية تبسيط سريورات عملها اإلداري. إن هذه 
الوثيقة املتطورة ستتيح ملوظفي الدوائر القانونيني أن 

خيصصوا املزيد من وقتهم لألعمال األساسية للدوائر.

تقليص الوقت املقضي يف العمل على 
وزيادة الوقت الشؤون اإلدارية

املخصص لألعمال األساسية للدوائر.
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(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

تعمل الشعب ضمن نطاق الدوائر لتحسني متييِز ومجع 
ماملواد املفيدة ملساعدة املوظفني  ، على تنمية قدرا

وحتسني انتقاء املواد البحثية لتفادي االزدواج غري 
الالزم. وتعكف الشعبة االبتدائية على إعداد وثيقة 

طرائق العمل لتمييز املمارسات الفضلى وإسداء بشأن 
املشورة بشأن النهوج املفيدة املكتسبة من التجربة. 
ومن شأن مجع املواد املوجودة حاليًا وإعداد مواد 
جديدة، ستغدو أكثر توفرًا مع تنامي جمموعة أعمال 
الدوائر، أن يساعد يف إطالع املوظفني على اجلوانب 

ويقلِّص الفرتة الالزمة لتوجيه األساسية لعمل الدوائر،
املوظفني اجلدد، ويفيد مبثابة دليل بالغ األمهية جلميع 

املوظفني العاملني يف الشعبة املعنية.

املزيد من زيادة النجاعة بالقياس إىل ما 
سبق وتبسيط األعمال لتفادي 

االزدواج.

موع -٥,٣األول: ا

قسم –٢١٠٠٢١٢٠الثاين
اخلدمات

إعداد عقود للرتامجة امليدانيني. كانت عقود الرتامجة 
امليدانيني تعد حبسب املهمة، ما كان يستتبع إعداد 
عقد لكل مهمة لكل ترمجان. واآلن غدت وحدة 
التخطيط واملراقبة املاليني تطبق شكًال جديدًا هلذه 
العقود يهيئ لالستعانة خبدمات الرتامجة لعدد أقصى 

ة. وُتدفع أتعاب الرتامجة وفق هذا من األيام خالل السن
م. وال يلزم  النموذج على أساس االستعانة الفعلية 

وفق اإلجراء اجلديد إال عقد واحد للرتمجان الواحد.

عقدًا كل ٨٠يف املتوسط كان يلزم 
عام. ويقدَّر أن اإلجراء اجلديد 

% يف ٢٠سيفضي إىل ختفيض نسبته 
عدد العقود الالزمة، ما يفضي بدوره

إىل تقليص الوقت املقضي يف جتهيز 
العقود.

٤٧,١٤٧,١

التوفيق بني حسابات املكاتب امليدانية: ازداد عدد 
%. ويستعان ٥٠حائزي احلسابات زيادة نسبتها 

بنفس العدد من املوظفني للتوفيق بني هذه احلسابات.

تويل نفس العدد من املوظفني توفيق 
عدد أكرب من احلسابات.

٢١,٥٢١,٥

نائب -٢٣٠٠٢٣١٠
املّدعية العامة 

لشؤون التحقيق

ختفيض تواتر عقد اإلحاطة بشأن العمليات من مرتني 
يف األسبوع إىل مرة واحدة يف األسبوع.

كانت اإلحاطة بشأن العمليات تُعقد مرتني يف 
عقد تُ غدتاآلن و ، يف كل مرةدقيقة٤٥األسبوع ملدة 

. ويشارك يف واحدة)ةمرة يف األسبوع (ملدة ساع
) وموظفون من ١-االجتماع مدير (من الرتبة مد

وموظفون من ٤-وموظفون من الرتبة ف٥- الرتبة ف
(أو من ينوب عنهم). ويُعقد كل سنة ٣-الرتبة ف

اجتماعاً من هذه االجتماعات.٤٥زهاء 
لقد غدت هذه االجتماعات تركِّز كليًا على توزيع 

اليت حيتاج إليها رؤساء وتبادل املعلومات األساسية
األقسام ورؤساء األفرقة. 

زيادة النجاعة مقيسًة بالوقت الذي 
يقتصده املوظفون املعنيون، مع ختفيض 

%.٥٠عدد االجتماعات بنسبة 

٣٤,٣٣٤,٣
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٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

األمينالستبيان ابتعديل اإلجراء والنموذج اخلاصني 
لتقليص الوقت الذي ) BSQ(املتعلق بالسرية الذاتية

يتعني قضاؤه مع الشهود خالل الفرز األويل، 
) IRAاملخاطر الفردي (باالستغناء عن إعداد تقييم

يف مرحلة الفرز واالستعاضة عنها باملشورة املتعلقة 
باحلماية. ومتتد عملية مجع املعلومات اخلاصة 

على ثالِث االستبيان األمين املتعلق بالسرية الذاتيةب
تُناِظر حتوَُّل الشخص املعين من شخص يثري مراحلَ 

االهتمام إىل شاهد يف احملاكمة. ويؤخذ يف استعراض 
االستبيان األمين املتعلق بالسرية ومراجعة مضمون 

هذه املراحل باخلطر واحلماية خمتلف يف كل من الذاتية
.ااملرتبطني 
(الشخص املشمول بعملية الفرز) تتطلب ١فاملرحلة
(الشاهد ٢لومات أقل مما تتطلبه املرحلةمن املع

املشمول بعملية الفرز) اليت تتطلب من املعلومات أقل 
(الشاهد).٣مما تتطلبه املرحلة

إن تعديل السريورة يفضي إىل تقليص 
مقداره ساعتان يف الوقت الذي 
يستغرقه مجع املعلومات يف امليدان من 
حمققني اثنني. إنه يفضي إىل تقليص 

ساعة ونصف الساعة لكل مقداره
شاهد مشمول بعملية الفرز فيما 

اسرتاتيجياتخيص موظفي وحدة 
احلماية.

٨١,٤٨١,٤

موع ١٨٤,٣١٨٤,٣الثاين: ا
قسم –٣٢٠٠٣٢٢٠الثالث

املوارد البشرية
استنادًا إىل املؤشرات املرجعية للمنظمات املماثلة 

املوظفني املعنيني وملوارد النظام احلالية، تبلغ نسبة عدد 
بعمليات املوارد البشرية إىل عدد املوظفني بعقود حمدَّدة 

، ما يعين أنه ينبغي أن يكون هناك ٠,٠٢٢٥املدة 
موظفًا يعمل يف جمال عمليات املوارد البشرية ١٧

). وبالتجديد يف جمال ٤- (منهم موظف من الرتبة ف
املوارد البشرية ميكن أن تشهد هذه النسبة ختفيضاً 

. وإبان اإلفادة كان عدد موظفي احملكمة ٠,٠٢لتبلغ 
، ما ٠٠٠١فقط. وهو يقارب حاليًا ٧٦٨يقارب 

موظفًا يعمل يف ٢٢يعين أنه ينبغي أن يكون هناك 
موظفًا يعملون يف ٢٠جمال عمليات املوارد البشرية (

ال عندما يتم إعمال التجديد يف جمال املوارد  هذا ا
البشرية).

سريورات املوارد البشرية (من إن أمتتة 
ال) ستؤيت  خالل التجديد يف هذا ا

زيادات يف النجاعة.

-١٢٧,٢

قسم –٣٣٠٠٣٣٤٠
اخلدمات اللغوية

يوفِّر موظفون داخليون حلقات عمل ملدة نصف يوم 
يف الشهر فيما يتعلق باملسائل املتصلة باللغات بدالً 

خارجيون.من أن يوفِّر هذا التدريَب مدربون 

االستغناء عن خدمات خبري 
يوماً.١٢استشاري/مدرِّب ملدة 

٣٦,٠
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(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

يستطيع املرتمجون الداخليون العمل بعدة لغات، إضافة 
للغة املعيَّنة اليت مت توظيفهم من أجلها. ويشمل ذلك 
حالة مرتجم معاون للغة اإلجنليزية يتمتع مبهارات يف 

اآلشويل، نُقل لتويل الرتمجة التحريرية والشفوية بلغة 
الرتمجة التحريرية والشفوية فيما خيص حماكمة أُنغوين. 
إن هذه القدرة اإلضافية تقلِّص مقدار ما جيب أن 
يُعهد برتمجته إىل مرتمجني خارجيني عندما تطرأ 
متطلبات إضافية. ويسري املبدأ نفسه أيضًا على 

ن حبيث املرتمجني املستقلني، الذين يـُْنتَـَقْون عند اإلمكا
ميكن هلم اجلمع بني تشكيالت لغوية إضافية. وخيفف 
ذلك من احلاجة إىل أن يُعهد برتمجات من هذه 
اللغات إىل مرتجم خارجي عندما يكون هؤالء 
املرتمجون اجلامعون لعدة تشكيالت لغوية يعملون لدينا 

يف املقر.

مقدار زيادات النجاعة املمكن إن
خيتلف حبسب عدد قدحتقيقها 

لغات اليت يستطيع املرتمجون أن ال
ا. ويف املتوسط يُفرتض أن  يعملوا 

صفحة كل سنة باالستعانة ٣٥٠تعد 
باملهارات يف لغات متعددة. 

٢٢,٩٢٢,٩

يَـْرَوندا املوظفني لتوفري خدمات  انتداب ترامجة الِكنـْ
إىل املهمة الرمسية اليت رصد سرية خاصة إضافةً 

ا فيما خيص اإلجراءات القضائية. يضطلعون 

إن هذه القدرة اإلضافية متثل 
أيام من أيام عمل الرتمجان عشرة

الواحد من الرتامجة املعنيني.

١٠,٨

فرنسية على للغة الومرتمجة ةعربيللغة التدريب مراجع 
(تدريبًا وفَّره موظفون داخليون) لتوفري الشفويةالرتمجة 

الرتمجة الشفوية إىل العربية يف اجتماعات داخلية 
وفعاليات مشمولة مبقتضيات السرية.

توفري خدمات الرتمجة الشفوية داخلياً 
لفعاليتني غري قضائيتني، ما قلَّص 

احلاجة إىل ترامجة خارجيني.

٥,٠٥,٠

العمل التآزري" إنشاء "شبكة الهاي لتطوير 
)HaagNDASترامجة ميكن توفري متييز تأتاحيت) ال

م جمانًا وتبادًال للعاملني على حنو مرن. وقد خدما
توفري ترامجة على سبيل اإلعارة ملدة ٢٠١٧شهد عام 

أيام للمحكمة دعماً لفعالية غري قضائية. ستة

مت توفري ترامجة على سبيل اإلعارة ملدة 
جمانية، ما أتاح توفري أيام بصورة ستة

الكلفة املتوقع أن ترتتب على هذا 
يورو.٠٠٠١٥العمل البالغة 

١٥,٠

قسم –٣٣٦٠
ين  مشاركة ا
عليهم وجرب 

أضرارهم

ين عليهم، ووثائق  مت ترشيد تناول وثائق طلبات ا
من ا العديد السياسات وإجراءات العمل. فغد
ين عليهم  وجرب أضرارهم سريورات قسم مشاركة ا

جتري معًا على حنو أكثر فعالية وبصورة متزامنة، ومت 
ترشيد مراحل اإلنتاج املرتابطة: فال يتعنيَّ على إحدى 
الوحدات أن "تنتظر" أن تنهي أي من سائر الوحدات 
عملها يف إطار أي من مسارات العمل املتعدد الوجوه.

يُقدَّر أن يتحقق مكسب يعادل يف 
ت إىل مثاين املتوسط ست ساعا

ساعات من وقت العمل كل أسبوع 
من خالل اعتماد مسار العمل 
املبسَّط، األمر الذي يطال مبفعوله 

٢-موظَفْني أحدمها من الرتبة ف
رأ.-عواآلخر من الرتبة خ

٢٨,١٢٨,١

قسم –٣٨٠٠٣٨٣٠
ين عليهم  ا

والشهود

وجود أفرقة متعددة الوظائف يف املقر ويف امليدان: 
م  تدريب املوظفني وزيادة املتطلبات منهم لزيادة قدر
على أداء مهمات متعددة (فيما خيص املوظفني من 
الفئة الفنية واملوظفني من فئة اخلدمات العامة) لتوفري 
اخلدمة ملثول األشخاص أمام احملكمة، واحلماية، 
والدعم، والعمليات. فتعدُّد الوظائف اليت يؤديها 

ه املوظفني لكي يضطلعوا يومياً املوظف يضمن توجي
باملهام األكثر اّتساماً بالطابع احلاسم.

إليتاء نفس املستوى من النواتج فيما 
يتعلق مبثول األشخاص أمام احملكمة 
(سيزداد عدد هؤالء األشخاص 

إىل عام ٢٠١٧% من عام ٤٣بنسبة
)، سيلزم موظفون إضافيون ٢٠١٨

يف املقر، كما سيزداد عدد املهمات 
لواجب أداؤها يف امليدان إلعداد ا

الشهود للمثول يف احملاكمة. وسوف 
ُيستوَعب هذا املتطلب ضمن إطار 

البنية اجلديدة.

--

موع ١١٧,٨١٨٣,٢الثالث: ا
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٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي
(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

أمانة –٤٢٠٠٤٢٠٠الرابع
مجعية الدول 

األطراف

وفَّر قسم اخلدمات اللغوية التابع لقلم احملكمة 
الشفوية للجنة املراجعة ملدة يومني، خدمات الرتمجة 

ويؤمل أن يوفِّر هذه اخلدمات يف أيلول/سبتمرب ملدة 
أيام.ثالثة

تفادي طلب اعتمادات إضافية لسد 
تكاليف الرتمجة الشفوية لدورات جلنة 

املراجعة.

٤,٧٤,٧

ستنقل أمانة مجعية الدول األطراف واحداً من موظفيها 
وظائف املساعدة املؤقتة الذين يشغلون وظيفة من 

رأ) إىل قسم خدمات تدبر -عالعامة (من الرتبة خ
املعلومات على افرتاض أن املوظف املعين سيوفِّر 
لألمانة، على سبيل األولوية، اخلدمات الالزمة يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات من قبيل حتميل املواد يف صفحتها 

على اإلنرتنت وصيانة هذه الصفحة.

التآزر بني أمانة مجعية الدول سيتحقق 
األطراف وقسم خدمات تدبر 
املعلومات التابع لقلم احملكمة، ما 
سيفضي إىل ختفيض عدد وظائف 
املساعدة املؤقتة العامة (من الرتبة 

رأ) يف األمانة مبقدار وظيفة - عخ
واحدة (ما يعادل مبلغًا مقداره 

يورو) وزيادة ميزانية قلم ٣٠٠٧٢
ملقدار. وبنقل هذه احملكمة بنفس ا

الوظيفة إىل قسم خدمات تدبر 
املعلومات ستزيد احملكمة قدرة فريقها 
املعين بتكنولوجيا املعلومات، ما يتيح 
توفري املزيد من اخلدمات جلميع برامج 
احملكمة الرئيسية دون أية تكاليف 
إضافية. إن هذه املبادرة اليت تتخذها 
أمانة مجعية الدول األطراف ستفيد 

كمة مجعاء.احمل

--

موع ٤,٧٤,٧الرابع: ا
٣١٢,١٣٧٢,٢المجموع لوقت الموظفين

موارد التدريب-دال 
٢٠١٧٢٠١٨الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي

تنشد الدوائر تنسيق براجمها التدريبية وتقليص استعانتها الدوائر-١٢٠٠١٢٠٠األول
باخلرباء االستشاريني اخلارجيني املدفوعي األجر بأن 
تستعيض عن ذلك باالعتماد على صالِت وشبكاِت 
موظفيها القائمة. فثمة حالة يُقدَّر فيها أن التدريب 
الذي رُتِّب أمره يف السابق باالستعانة خببري استشاري 

يورو ميكن أن ُحيصل ٠٠٠٣خارجي بتكلفة مقدارها 
زهيد. كما إن الدوائر تعمل على حنو عليه لقاء مبلغ 

تعاوين ضمن احملكمة الستبانة وجود جهات داخلية 
ميكن أن توفر التدريب. ويُتوقع أن يتيح ذلك حتقيق 

وفورات.

ختفيض تكاليف التدريب.

موع األول: ا
قسم –٢١٠٠٢١٢٠الثاين

اخلدمات
مكتب التدريب على ما يتعلق مبدوَّنة السلوك. أعد 

تدريبًا خاصًا على ما ٢٠١٣املّدعي العام يف عام 
يتعلق مبدوَّنة السلوك. وقد اسُتعني خبدمات مدرِّبني 
من األمم املتحدة إلجراء دورات التدريب املعين األوىل 

. وُدرِّب موظفو مكتب املّدعي العام اوإعداد مواده
على وجه التحديد لكي يغدوا مدرِّبني من أجل دورات 

يب املقبلة (تدريب املدرِّبني).التدر 

ُوظِّف مدرِّبان من مدرِّيب األمم 
املتحدة لتوفري التدريب األويل. وملا  
كان قد مت تدريب مدرِّبني داخليني، 
فإن التدريب يف الدورات اجلديدة 
جيريه موظفون داخليون. ولذا مل تعد 
هناك من حاجة إىل اخلبريَْين 

االستشاريـَْني اخلارجيَـْني.

٧,٣٧,٣



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 284

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٢٠١٧الناتج احملقَّقالوصفالقسمالربنامجالربنامج الرئيسي284

(بآالف 
اليوروات)

٢٠١٨
(بآالف 
اليوروات)

نائب –٢٤٠٠٢٤١٠
املّدعية العامة 

لشؤون املقاضاة

االستعانة مبدرِّبني داخليني بدًال من اخلرباء اخلارجيني. 
إن شعبة املقاضاة تنظِّم اجتماعًا قانونيًا هلا مرة كل 
أسبوعني تقريبًا عدا فرتة العطلة القضائية يف احملكمة. 

املقاضاة وُيستعان باالجتماعات القضائية لشعبة 
م هذه  لبحث املستجدات اإلجرائية القضائية اليت 

% من هذه ٥٠توىل تيسري ٢٠١٦الشعبة. ويف عام 
االجتماعات خبري يف املوضوع داخلي، بدًال من دعوة 
خبري خارجي من أجل ذلك. ويتيح ذلك تقليصاً 

ساعة يف السنة ٣٢لوقت عمل اخلبري يقارب مقداره 
زهاء مثانية متكلمني وبدل إضافًة إىل تكاليف سفر 

معيشتهم اليومي.
شهد اضطالع ٢٠١٧ويضاف إىل ذلك أن عام 

نائب املّدعية العامة، مع غريه من كبار القانونيني، 
ا يومان  بتنظيم دورة تدريب على املرافعة الكتابية مد

من املوظفني العاملني يف شعبة املقاضاة. وقد ٢٤لـ
يب دون االضطرار إىل أتاح ذلك للشعبة توفري التدر 

استئجار خدمات خبري خارجي.

تقليص احلاجة إىل اخلربة اخلارجية يف 
جمال التدريب.

٣٢,١٣٢,١

م دون مقابل لتوفري  االستعانة مبيسِّرين يقدِّمون خدما
التدريب املتخصِّص وتنظيم التدريب بالتعاون مع 

الغري.

يُتوقع أن يأيت ٢٠١٧فيما خيص عام 
مكتب املّدعي العام زهاء مخسة إىل 

مدربني لكي يتولوا تدريب القانونيني 
دون مقابل. إن ذلك يتيح اقتصاد 
تكاليف السفر وبدل املعيشة اليومي 
وأتعاب ما ال يقل عن مخسة 

حماضرين.
ويضاف إىل ذلك أن قسم االستئناف 
ينظِّم كل عام دورة على الرتافع يف 

ع دعاوى االستئناف بصورة مشرتكة م
احملكمة الدولية ليوغسالفيا السابقة. 

% ٥٠ويتيح ذلك للمحكمة اقتصاد 
من تكاليف التدريب، أي ما يقارب 

يورو يف السنة.٠٠٠٢

٢٠,٠٢٠,٠

موع ٥٩,٤٥٩,٤الثاين: ا
قسم –٣٢٠٠٣٢٢٠الثالث

املوارد البشرية
ميكن ختفيض تكاليف التدريب باالستعانة يف ذلك 

ج "تدريب املدرِّبني". باخلربة  الداخلية وباتّباع 
االستعانة بالقدرة ٢٠١٨وعام ٢٠١٧وسيشهد عام 

الداخلية يف جمال تدبر األداء.

تقليص احلاجة إىل اخلربة اخلارجية يف 
.جمال التدريب

٢٥,٠٢٥,٠

موع ٢٥,٠٢٥,٠الثالث: ا
آلية –٧٥٠٠٧٥٠٠السابع

الرقابة املستقلة
مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة: بالتعاون

االستعانة باملوارد الداخلية إلعداد وتنفيذ استقصاء 
شامل بنطاقه احملكمة مجعاء بشأن األخالقيات والقيم 
بغية االستناد إليه يف وضع اسرتاتيجية خاصة 

باألخالقيات والقيم.

تقليص احلاجة إىل اخلربة االستشارية 
اخلارجية.

٥٠,٠

موع ٥٠,٠السابع: ا
٨٤,٤١٣٤,٤المجموع لموارد التدريب

١٢٥,٦٢٥٩٠,٥٢زيادة النجاعة طريقن علمكاسب المحقَّقة للوفورات واالمجموع العام 
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الحادي عشرالمرفق 

أثر ثبات مقدار الميزانية أو "نموها االسمي الصفري" على المحكمة
المقدِّمة- ألف 

طلبت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") إىل احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة") أن تقدم ميزانية -١
املعتمدة ينبغي أن خيص أنشطة منوطاً ٢٠١٧. فأي طلب زيادة بالقياس إىل ميزانية عام ٢٠١٨مستدامة لعام 

ا باحملكمة يف إطار واليتها، شريطة أن  تكون احملكمة قد بذلت قصارى جهودها لتمويل الزيادة من االضطالع 
خالل الوفورات واملكاسب احملقَّقة عن طريق زيادة النجاعة. وبناء على ذلك ترى جلنة امليزانية واملالية التابعة 

عذر عليها للجمعية أن كل زيادة يف امليزانية ينبغي أن ال يُنظر فيها إال إذا قدَّمت احملكمة حججًا مقنعة بأنه يت
عن طريق تعديل األولويات، وإعادة ختصيص املوارد، وحتقيق وفورات إضافية. ذات الصلة توفري األموال الالزمة 

فإذا حدث أن طلبت احملكمة زيادة يف امليزانية فإن اللجنة تطلب إليها أن تقدم ُمتَصوَّرًا بديًال قائمًا على ثبات 
ة النمو االمسي، مبيِّنة كيفية تأثري امليزانية الصفرية النمو االمسي على األنشطة مقدار امليزانية، أي على ميزانية صفري

ا باحملكمة يف إطار واليتها. املنوط االضطالع 

ا، كما تُبنيَّ يف نظام روما األساسي، -٢ إن احملكمة، من حيث املمارسة واملبدأ، تسعى إىل حتقيق غايا
، على الرغم من منو احملكمة املستمر، لـّما هاستعمال ممكن. بيد أنأجنعَ خالل استعمال الوسائل املتاحة هلا من

ا يف إطار واليتها واملتمثلة يف الكايف املقدار ميزانيتها تبلغ  الذي يتيح هلا النهوض على حنو كامل باملهمة املنوطة 
تمع الدويل بأمجعه، واإلسهام  يف الوقاية من هذه اجلرائم عن طريق حماكمة مقرتيف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق ا

التحقيق فيها واملقاضاة عليها بصورة فعالة.

سعت احملكمة بنشاط، من خالل مشاريع منسَّقة مشرتكة بني األجهزة، إىل إجياد سبل لرتشيد قد و -٣
وفورات استعماهلا للموارد واالستفادة من وجوه التآزر يف أعماهلا. وأعملت احملكمة، بقيادة جملس التنسيق، 

ميزانية مقرتحة جيدة التربير ٢٠١٨م فيما خيص عام النجاعة مكَّنتها من أن تقدِّ ةزيادمكاسب متأتية عن و 
تنطوي على إسراف. وقد ُعِمد إىل تقليل مقادير زيادة امليزانية املطلوبة من خالل الوفورات متحفَّظًا فيها وال

لنحو املبنيَّ يف النصوص السردية األساسية اليت تتضمنها وثيقة النجاعة، على اطريق زيادةن عواملكاسب احملققة 
.املرفق العاشرامليزانية واملعروض بالتفصيل يف 

وهكذا تقرتح احملكمة، وفق النهج اآلنف الذكر، مع مراعاة القيود املالية اليت تواجهها الدول األطراف، -٤
ا ٤,٤يورو، أي ٥٠٠٢٩٠٦زيادة يف امليزانية مقدارها  ٢٠١٧االشتغالية. ففي عام يف املئة، لسد احتياجا

من بنود امليزانية زيادات حمدودة جداً أو مل تشهد أي زيادة أبداً. والزيادات املطلوبة فيما خيص ةكثري شهدت بنود  
كامًال ضمن بنود امليزانية املعنية.، يف حاالت طلبها، مربَّرة تربيراً ٢٠١٨عام 

. ويف االشتغاليةوللكفاءةيزانية الصفرية النمو االمسي ستسبب ملكتب املّدعي العام فقداناً للموظفني إن امل-٥
وال سّيما، حاالت التأخري اليت ستشهدها عمليات التحقيق وأنشطة –اية املطاف سيعيق أثُر ذلك املضر 

ا يف إطار واليتها. وستنال امليزانية الصفرية النمو االمسي  املقاضاة، قدرَة احملكمة على أداء مهمات رئيسية منوطة 
ين من قدرة قلم احملكمة على توفري خدمات حيوية ملكتب املّدعي العام واحملكمة مجعاء، يف جما الت منها دعم ا

قلم احملكمة على تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء من قدرةعليهم والشهود، و 



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 286

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
ذه القيود املفروضة على مكتب املّدعي العام وقلم 286 واليت ُحيتاج إليها أمسَّ احلاجة. فاهليئة القضائية ستتأثر سلبًا 

ا املنبثقة عن احملكمة، وال سّيم ا من حيث تأخري اإلجراءات وإفقادها النجاعة، وسيتعذر عليها الوفاء بالتزاما
انتخاب قضاة جدد مبوجب نظام روما األساسي ("النظام األساسي"). كما سترتتب على هذه القيود تبعات ذات 

نمو االمسي ال تتناسب مع واقع عمل شأن فيما خيص سائر الربامج الرئيسية. وقصارى القول إن امليزانية الصفرية ال
ا يف إطار واليتها احملدَّدة يف نظام روما  احملكمة، وستقوِّض على حنو شديد اضطالعها الفعال باملهام املنوطة 

األساسي.

أثر النمو االسمي الصفري على مكتب المّدعي العام- باء 
على مكتب املّدعي العام، ألنه يعمل من ٢٠١٨سُتدرس أوًال تبعات امليزانية الصفرية النمو االمسي لعام -٦

وجوه عديدة مبثابة "حمرك" للمحكمة. 

من منظور مكتب املّدعي العام ال متثل امليزانية الصفرية النمو االمسي "منوًا امسيًا صفرياً" أبداً، بل تعين -٧
سيقوِّض أعماله وينال من قدرته على أداء املهام املنوطة به مبوجب النظام األساسي. فقدان موظفني وقدرات 

وسَيْحُدث ذلك بالضبط يف نفس الوقت الذي يبدأ فيه مكتب املّدعي العام حتقيق نتائج إجيابية على حنو متَّسق، 
تناقض متامًا السياسة اليت بفضل تنفيذ خططه االسرتاتيجية بصورة فّعالة وناجعة. مث إن مثل هذه االنعكاسات

ا الدول األطراف عندما اعرتفت بأن مكتب املّدعي العام  -على الرغم من أنه مناسب للغرض منه -اعتمد
منقوص املوارد نقصاً خطرياً.

طرح سؤالني:ولتقييم تبعات امليزانية الصفرية النمو االمسي على مكتب املّدعي العام جيب -٨

من مكتب املّدعي العام "استيعاب ٢٠١٨الصفرية النمو االمسي لعام هل ستتطلب امليزانية )أ(
أعباء معيَّنة"؟

إذا مل يستطع مكتب املّدعي العام استيعاب األعباء املعنية فما هي تبعات ذلك عليه؟)ب(

ما الذي سيتعيَّن على مكتب المّدعي العام استيعابه؟
االشتغالية اليت يطلبها يف إطار ميزانية احملكمة املقرتحة تبلغ زيادة امليزانية الالزمة لسد احتياجات املكتب -٩

يف املئة. ويرد يف إطار امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي ٤,٩يورو، أي ٦٠٠١٩٥٢مبلغًا مقداره ٢٠١٨لعام 
ا أساسياً لدعم أنشطة املكتالثاين تربير مفصَّل لتوزُّ  .ب الرئيسيةع هذه الزيادة، اليت يـَُعّد كل من مكوِّنا

ميزانية صفرية النمو االمسي فسيتعنيَّ على مكتب املّدعي العام "استيعاب" لكن إذا ُفرضت على احملكمة -١٠
، ما سيكون له أثر موِهن ينال على حنو خطري ٢٠١٧مبلغ الزيادة املطلوبة باملوارد املتاحة له فقط مبقدارها لعام 

الة.من أعماله وقدرته على تنفيذ مهماته بصورة فع

وهذا يعين أساسيًا أنه سيتعني على مكتب املّدعي العام تقليُص تكملة مالكه من املوظفني وإلغاُء -١١
مهمات خمطَّط هلا وإرجاُء أنشطة حتقيقية، وذلك على حنو شديد الصرامة يف بعض احلاالت. كما سيعاين املكتب 

نائي العلمي، وإعداد حماضر استجواب اجلالبحثمن حاالت تراكم لألعمال املتأَخر يف تنفيذها يف جمال 
الشهود، وترمجة مواد هامة، ما سيكون له أثر ضار على إعداد القضايا.
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وسَتُحّد حاالت التأخري من قدرة مكتب املّدعي العام على إعادة ختصيص املوارد حلاالت أخرى، -١٢
ين عليهم واجلماعات املتضررة، وستسبب تكاليف إضافية على مر الزمن. وجيب التشديد وستبطئ إنصاف ا

أيضاً على أن مثل هذا املآل سيعرِّض مسعة املكتب واحملكمة مجعاء ملخاطر جدية.

إذا لم يستطع مكتب المّدعي العام استيعاب هذا األثر فما هي تبعات ذلك عليه؟
قدرتهإذ ال يستطيع مكتب املّدعي العام استيعاب زيادة امليزانية املطلوبة فإنه سوف يضطر إىل تقليص -١٣

، مع ما يرتتب على ذلك من تبعات وخيمة على أعماله وأنشطته الرئيسية.وكفاءته

:يفقدإن ختفيض عدد املوظفني املتأيت عن امليزانية الصفرية النمو االمسي سيجعل مكتب املّدعي العام-١٤

موارد تعادل تكاليَف معاِدالِت مخس وظائف جديدة بدوام كامل ال تكون قد ُمنحت؛)أ(

موارد تعادل تكاليَف معاِدالِت مثاين وظائف بدوام كامل من الوظائف القائمة غري املموَّلة )ب(
يراد ، لكن٢٠١٧(املتمثِّلة يف جمموع الوظائف العشرين اليت مل ُمتوَّل متويًال كامًال لكلِّ عاِم 

)؛٢٠١٨متويلها لكلِّ عاِم 

موارد تعادل تكاليَف معاِدالِت مثاين وظائف بدوام كامل أخرى لن يستمر وجودها إذا مل )ج(
لشغور الوظائف ومل ُحتتسب كل املعتاديستعد املكتب قدرته من خالل تطبيق املعدَّل 

تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

ا مكتب املّدعي العام من مخسة وقصارى القول إن امليزانية -١٥ الصفرية النمو االمسي، إضافة إىل حرما
ملدة سنة كاملة عشرين وظيفة، تعادل معاِدالِت مثاين موظفني جدد حيتاج إليهم، ستحرمه أيضًا من أن ميوِّل

، لكن طُلب شغلها بصورة تدرجيية. وحبلول ٢٠١٧وظائف بدوام كامل، كانت قد أقرت يف إطار ميزانية عام 
املكتَب إىل تسريح ٢٠١٨ستكون كل هذه الوظائف قد ُشغلت وسَيضطر رفُض متويلها لعام ٢٠١٧اية عام 

اجلنائي العلمي، والرتمجة، البحثاالت عملياته احلامسة، مثل عمليات التحقيق، وأعمال موظفني يعملون يف جم
ل فقدانًا للقدرة من خالل تقليص القوى العاملة فحسب، وإعداد احملاضر، واالهتمام باحملاكمات. وذلك لن ميثِّ 

ون معهم ما اكتسبوه من مهارات ، ألن املوظفني املعنيني سيأخذرةالكفاءة املتوفِّ بل سيمثِّل كذلك خسارة يف 
وخربات ومعارف مؤسسية. كما سُيضيَّع االستثمار الذي ُأجري يف توظيفهم وتدريبهم.

معدًال أعلى لشغور الوظائف مؤقتًا وطبَّق ٢٠١٧إن مكتب املّدعي العام قَِبل أيضًا فيما خيص عام -١٦
معدَّل شغورال أن املكتب، إذا مل يـَُعد له حسمًا من االعتمادات املخصَّصة للمساعدة املؤقتة العامة. واحل

، سيخسر عدداً ٢٠١٨الوظائف املعتاد فيه ومل يستعد قدرته املتمثِّلة يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف عام 
إضافياً من موظفيه يعادل سبعة أو مثانية من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.

زانية الصفرية النمو االمسي مكتب املّدعي العام من التمويل الكايف لسد وعالوة على ذلك ستحرم املي-١٧
تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة، فتقلِّص قدرة املكتب على إيفاد بعثات حتقيقية إىل امليدان. وإذا حدث 

سيضيف زهاء أن اسُتدمي هذا الوضع، معطوفاً على حاالت تأخري أخرى بسبب نقص مالك املوظفني، فإن ذلك
من الشهور ملدة كل حتقيق، اليت تبلغ عادة ثالث سنوات يف ظل الظروف الصعبة واملعقَّدة اليت يعمل فيها ٤,٥

مكتب املّدعي العام.
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لقد بيَّنت التجربة السابقة أن ما يُنفق يف إطار بند السفر وبند النفقات التشغيلية العامة يزيد باستمرار -288١٨

ا وذلك بسبب متطلبات العمل اليت ال مناص منها. ويُنتظر أن يستمر هذا االجتاه يف يف إطارمهخصَّصاتعن امل
. إن رفض الزيادة املطلوبة يف بنَدي امليزانية هذين سيتجسَّد يف ختفيض عدد املهمات التحقيقية مبقدار ٢٠١٨عام 
ويف تقليص مقدار االعتمادات مهمة تقريباً، ما سينال من قدرة املكتب على مجع األدلة دعمًا ملرافعاته، ٧٠

املخصَّصة لعمليات ميدانية تتسم بأمهية أساسية إلجناز عمليات التحقيق.

يف جمال البعثات واالعتمادات املخصَّصة لسد قدرتهفتخفيض عدد موظفي مكتب املّدعي العام وتقليص -١٩
ا يف إطار بهالضطالع باألنشطة األساسية املنوط لكفاءتهسيناالن منالنفقات التشغيلية العامة  االضطالع 

واليته.

مث إن ما ينتج عن ذلك من حاالت تأخري سيؤدي إىل تفاقم الوضع السليب الذي جيد مكتب املّدعي -٢٠
العام نفسه فيه بالفعل. فالتأخري الذي شهدته عمليات التحقيق القائمة بسبب نقص مالك األفرقة اليت جتريها 

ديفوار سنتني يف احلالة يف كوت٢ل اآلن. فعلى سبيل املثال قد يستلزم استكمال التحقيق يف القضيةسيطو 
إضافيتني بسبب امليزانية الصفرية النمو االمسي؛ وقد يستلزم إجناز عملية التحقق يف احلالة يف جورجيا أربع سنوات 

ا أو أكثر. إن ما تلحقه حاالت التأخري هذه من ضرر بسمعة احمل كمة ُحيتمل أن ينال من ثقة اجلمهور يف قدر
على أداء مهامها يف الوقت املناسب وإقامتها العدل على حنو فّعال. 

كما سترتاكم بسبب ذلك القضايا اليت تستلزم التحقيق، وينطوي مثل هذا التأخر يف إجناز األنشطة -٢١
العالقة على خطر فقدان فرص للتحقيق ومجع األدلة والتعاون.

ا ُفرضت على احملكمة ميزانية صفرية النمو االمسي فإن أهم ما يرتتب على ذلك فيما خيص مكتب فإذ-٢٢
واضطراُره إىل إرجاء أنشطة أساسية مزَمعة وإعادتُه ختصيص املوظفني القدرة والكفاءةاملّدعي العام هو فقدانُه 

العمل بفعالية للتحقيق يف اجلرائم ألعمال أخرى. وال مفر من أن يكون لذلك أثر وخيم على قدرة املكتب على
اية املطاف من  ين عليهم واجلماعات املتضررة، وقد تنال يف  واملقاضاة عليها. إن هذه التبعات تضر مبصاحل ا

ا على اإلسهام يف الوقاية من اجلرائم. مسعة احملكمة نفسها ومن قدر

بغية استيعاب أثر امليزانية الصفرية النمو ومثة عدد من األسباب القاهرة الداعية لعدم تسريح موظفني-٢٣
االمسي، منها ضرورة تفادي ما يلي:

املزيد من التأخري يف عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب؛)أ(

؛الدعاوى اليت تنظر فيها احملكمةيفالفعالة األثر السليب على قدرة املكتب على املقاضاة )ب(

األطراف القاضية بتجهيز املكتب باملوظفني على حنو قرار يناقض اسرتاتيجية املكتب والدول )ج(
سليم، حبيث يتسىن له أداء املهام املنوطة به حتقيقاً للغرض املنشود منه؛

فقدان استثمار يف املهارات واخلربات واملعارف املؤسسية، بسبب مغادرة املوظفني؛)د(

ب ويفضي إىل تردي مستوى رفاه املوظفني وحتمسهم، على حنو يؤثر يف جو عمل املكت)ه(
نقص يف النجاعة ويف جودة األداء.

وختامًا يشار إىل أن اسرتاتيجية مكتب املّدعي العام واسرتاتيجية احملكمة تقضيان بتحقيق الغايات -٢٤
املنشودة من خالل االستعانة بالوسائل املتاحة على أجنع وجه. وتتمثل الغايات املنشودة يف األهداف املتأتية عن 
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ا النظام األساسي واألوضاع اليت تواجهها احملكمة. وهذا يعين أن املوارد اليت تتيحها الدول الضرورات اليت  يقضي 
ا مبوجب النظام  ا االضطالع  األطراف للمحكمة جيب لذلك أن تكون كافية الستدامة األعمال املنوط 

جنع استعمال ممكن.األساسي، بينما تقوم احملكمة مبا يقع على عاتقها باستعمال هذه الوسائل أ

ا يف على حنو شديدإن عدم توفري الوسائل الكافية سيقوِّض -٢٥ قدرة احملكمة على أداء املهام املنوطة 
ين عليهم واجلماعات املتضررة باجلرائم  الوقت املناسب وعلى حنو فّعال وبصورة ناجعة وذلك على حساب ا

لة يف احملكمة.الفظيعة وعلى حساب ثقة اجلمهور يف املؤسسة املتمث

أثر النمو االسمي الصفري على قلم المحكمة- جيم 
إذا ُفرضت على احملكمة ميزانية صفرية النمو االمسي فسيتعنيَّ على قلم احملكمة إجراء ختفيضات تناظر ما -٢٦

يف املئة.٣,٣مليون يورو، أي ٢,٥يعادل مقدار الزيادة املقرتحة البالغ 

مليون يورو)٠,٢(والمجني عليهمتخفيضات في دعم الشهود -١
إن تقليص مقدار الدعم الذي حيتاج إليه مكتب املّدعي العام بسبب ختفيضات مقدار امليزانية سيتجسَّد -٢٧

ين عليهم والشهود يقارب مبلغها  االت ٢٠٠على شكل ختفيضات إضافية يف ميزانية قسم ا ألف يورو. ومن ا
يف امليدان، والسفُر إىل املقر ومنه من أجل اإلدالء بالشهادة، وإعادُة توطني اليت ميكن أن تتأثر بذلك الدعُم 

الشهود.

لكن ينبغي أن يسلَّط الضوء فورًا على أن إطالة زمن األنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املّدعي العام -٢٨
ين عليهم والشهود/قلم احملكمة يف األمد الطويل، ألن من شأن يرجَّح أن تزيد من التكاليف اليت يتحملها قسم ا

ين عليهم والشهود أن يطول. مث إن الوقت اإلضايف الذي  مقدار وقت بقاء الشهود مشمولني برعاية قسم ا
ين عليهم والشهود سيزيد بطبيعته من احتمال تعرضهم للمزيد من  يقضيه الشهود مشمولني بعناية قسم ا

م واالنقطاع الذي ميكن أن األخطار على مر الزمن. فالعناية بالشهو  د على حنو فعال وتقليل األخطار احمليقة 
م يستلزمان إجراء مكتب املّدعي العام عمليات حتقيقه بأسرع ما ميكن. تشهده حيا

فإذا حدث مع ذلك أن تباطأت عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام بسبب القيود املفروضة -٢٩
على قلم احملكمة أن يسري بالوترية اليت حيدِّدها مكتب املّدعي العام.على ميزانيته فسيتعنيَّ 

ين عليهم والشهود/قلم احملكمة آثار تفرعية على توفري -٣٠ منظومات كما سيكون لتقليص ميزانية قسم ا
يواجهها ، اليت يتعني أن تضمن التحرك األويل إزاء احلوادث أو التهديدات املزيدة اليتالتحرك االستجايب األويل

بغية مواجهة التخفيض يف ٢٠١٨يف عام منظومات التحرك االستجايب األويلالشهود. فسيتعنيَّ تقليص املزيد من 
امليزانية.

نوا الصالت على حنو وسيعاين الشهود وأسرهم معاناة كبرية إذا مل يكن مبقدور موظفي قلم احملكمة أن يؤمِّ -٣١
ر بينما يرتدى مستوى رفاه األسر. ففي مثل هذه الفرتات، حيث يقنط منتظم ومستمر. وبالتايل ستتعاظم األخطا

الشهود، يتزايد خطر األذى وتضعف قدرة قلم احملكمة على التصرف حيال ذلك. وبذا تنطلق دّوامُة تـََرٍد تبث 
لى أخطار  الريبَة بني الشاهد واحملكمة، وجتعل الشاهد مييل إىل "أن يتدبر أمره بنفسه"، وختلق أوضاعًا تنطوي ع

كبرية تضر بالَغ الضرر بعمل احملكمة وبسمعتها.
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تقليص دعم عمليات التحقيق التي يجريها مكتب المدعي العام في الميدان -290٢

مليون يورو)٠,٩(سلبي على األنشطة الميدانيةالثر األو 
يف بند التكاليف غري ستستلزم امليزانية الصفرية النمو االمسي من قلم احملكمة أن يقلِّص الزيادة املطلوبة -٣٢

املتصلة بالعاملني فيما خيص املكاتب امليدانية. وقد يتأتى بعض هذه التخفيضات بصورة طبيعية عن إبطاء أنشطة 
مكتب املّدعي العام، ما خيفِّض مقدار الدعم الالزم املطلوب من قلم احملكمة. بيد أن مثة قسطًا من التقليص 

حنو مباشر قدرة قلم احملكمة على دعم عمليات التحقيق اليت جيريها املعين ليس متصًال بذلك وسيعيق على
مكتب املّدعي العام، وسيكون له أثر سليب على العمليات امليدانية للمحكمة بصورة عامة.

ا يف امليدان إذا تعذر تعزيز الدعم األمين يف مايل -٣٣ وسيتضرر على اخلصوص أمن موظفي احملكمة وعمليا
النحو املقرتح، بالنظر إىل تزايد التهديد الذي يتعرض له املوظفون الدوليون يف هذا البلد. مبوظف إضايف، على 

ديفوار على حنو مالئم إذا مل يكن بوسع احملكمة وعلى حنو مماثل سيتعذر أيضًا تناول مسألة األمن يف كوت
ديفوار اليت كانت ة يف كوتاالستعانة خبدمات تعاقدية، تلزم بالنظر إىل انسحاب بعثة عملية األمم املتحد

احملكمة تعتمد عليها حىت اآلن.

إذا حدث أن ُفرضت ميزانية صفرية النمو االمسي فسيتعذر إنشاء مكتب تابع صغري يف غولو كما يُعتزم، ف-٣٤
وهو مرفق ُحيتاج إىل إنشائه لدعم املهمات واألنشطة وال سّيما األنشطة التوعوية يف منطقة مشال أوغندا. كما 

كتب امليداين القائم يف كمباال بأوغندا بالنظر إىل سيتعذر توفري الصيانة الالزمة للمكاتب امليدانية، وال سّيما امل
بالنظر الـَمرَْكباتديفوار حيث يلزم املزيد من صيانة االنتقال إىل املباين اجلديدة، واملكتب امليداين القائم يف كوت

إىل زيادة مقدار البعثات. 

إرجاء تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر -٣
مليون يورو)١,٤(لمعلوماتا

جية اخلاصة يشار أخريًا إىل أن امليزانية الصفرية النمو االمسي ستجعل من الالزم تعليق تنفيذ االسرتاتي-٣٥
مليون ١,٦تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، الذي يستلزم مبلغًا مقداره بتكنولوجيا املعلومات/

مليون يورو يتحملها قلم احملكمة، تعليقًا ينال من التقدم الذي ُأحرز بالفعل ويسبب اضطراباً ١,٤يورو، منها 
ل يف املرفق املتعلق باسرتاتيجية شديدًا يف استعمال موارد احملكمة على أجنع حنو ميكن. فكما يُبنيَّ بالتفصي

تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات متثل هذه االسرتاتيجية وسيلة للحد من التكاليف، عن طريق التحليل املفصَّل 
الحتياجات احملكمة، وإضفاء الطابع املركزي على اخلدمات، وتعظيم أثر املوارد املستثَمرة. 

غ املطلوب من أجل اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف ولـّما كان القسط األعظم من املبل-٣٦
مرتبطًا بأنشطة حتقيقية فسيكون لذلك أيضًا أثر سليب على مكتب املّدعي العام من اجلوانب التالية ٢٠١٨عام 

البيان:

يؤخر سيواجه مكتب املّدعي العام حاالت تأخري يف جتهيِز ومراجعِة األدلة اإللكرتونية، ما س)أ(
بدوره احملاكمات؛

هَّزة ما يفضي إىل إبطاء الدالئلسيظل مكتب املّدعي العام يشهد تراكم )ب( التحقيقية غري ا
استبانة ما يوجد من سبل التحقيق اجلديدة؛



ICC-ASP/16/20

291 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
291291

لن يتسىن ملكتب املّدعي العام االنتفاع بتحسني جتهيز املقابالت السمعية/البصرية، إذ أن )ج(
لك باهظ التكاليف ويتطلب كثرياً من الوقت.النهج احلايل املّتبع يف ذ

وفيما خيص احملكمة مجعاء، من شأن إرجاء اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لسنة واحدة:-٣٧

االت )أ( أن يزيد زيادًة كبرية تعرَُّض احملكمة برمتها للهجمات السيربانية يف طائفة واسعة من ا
عي العام هلذه اهلجمات عندما ُجيري أنشطة حتقيق على ُض مكتب املدّ تعرُّ مبا يف ذلك

ُض قلم احملكمة هلا عندما يعكف على محاية املعلومات املشمولة مبقتضيات اإلنرتنت وتعرُّ 
السرية صارَم الشمول مثل البيانات املتعلقة بالشهود؛

ات اليت أن جيعل من املتعذر على احملكمة أن حتسِّن ما تتخذه من تدابري التقاء اهلجم)ب(
تستهدف األمن من الداخل؛

أن حيول دون انتفاع احملكمة من سبٍل لتناول تعاون الدول مبسَّطٍة ومزيدِة النجاعة من )ج(
خالل النظام اجلديد لتتبع طلبات املساعدة/طلبات املعلومات/اختاذ التدابري بناء على 

مذكرات شفوية؛

ملسارات األعمال القضائية؛ ما أن يؤدي إىل تعليق العمل على تصميم املنصة اجلديدة)د(
سينطوي على خطر كبري على أعمال احملكمة يتمثل يف أن النظام اجلديد قد ال يكون 

النظام احلايل القائم على نظام حتليل القضايا تقادم جاهزًا يف الوقت املناسب عندما ي
؛Ringtailاملسمى 

جلمع البيانات، التجهيَز السريع أن يعرِّض للخطر، إذا مل يتم تطوير التطبيق اإللكرتوين )ه(
ين عليهم يف امليدان، ما من شأنه أن يفضي إىل استمرار عدم جناعة طرائق  لطلبات ا
ين عليهم يف التمكن  العمل وحاالت التأخري يف اإلجراءات أو الصعوبات اليت يواجهها ا

من املشاركة؛

أن جيعل من املتعذر على احملكمة االنتفاع من ختطيط املهمات املبسَّط، ومن ّمث من حتسني )و(
السفر، وحتسني دعم املهمات يف امليدان؛تكاليفتدبر املهمات وحتقيق الوفورات يف 

إدخال حتسينات على سريورات األعمال املتعلقة بكشوف الرواتب أن جيعل من املتعذر )ز(
ن يفضي إىل عدم تناول مسألة مسارات العمل والطرائق غري الناجعة حالياً وبالتدبر املايل؛ وأ

ما ينطوي على خطر دائم متمثِّل يف وقوع األخطاء.–واليدوية يف معظم احلاالت –

وبعبارات أخرى نقول إن من شأن أثر إرجاء تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات أن ال -٣٨
االت بل ميكن أن يتعداه أيضًا إىل احليلولة دون حتقيق أي يقتصر على تقويض أنشطة احملكمة يف عدد من ا

االت ذات األولوية اآلنفة الذكر. تقدم يف جعل أعمال احملكمة أكثر فعالية وأجنع من حيث التكاليف يف ا

أثر النمو االسمي الصفري على هيئة الرئاسة والدوائر-دال 
من شأن إبطاء عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام وإعداده للمرافعات اليت جيب تقدميها -٣٩

ا. وسيعيق تقليص  إىل القضاة أن ينتقص على حنو بنيِّ من قدرة اهليئة القضائية على أداء املهام األساسية املنوطة 
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الرامية إىل زيادة جناعة إجراءات احملكمة.

مث إن من شأن امليزانية الصفرية النمو االمسي أن متثل حتديًا صعبًا ماثًال أمام اهليئة القضائية بالنظر إىل -٤٠
ذه السنة املالية. فالزيادة اإلمجالية املطلوبة فيما خيص مسبِّبات التكاليف احملدَّدة الطابع فيما خيص الربنامج يف ه

الربنامج الرئيسي األول تعزى بكاملها إىل تعديل رواتب القضاة املقرتح، املعروض على مكتب اجلمعية لكي ينظر 
فيه، وإىل التكاليف اإللزامية املرتبطة بتوجيه القضاة املنتَخبني اجلدد واستقرارهم.

القرارألف يورو مبوجب ١٨٠مببلغ مقداره ٢٠٠٤القضاة يف عام وقد ُحدِّدت رواتب -٤١
ICC-ASP/3/Res.3 ،بأسرع ما ميكن بعد أن تكون حيث يُنص على أن تعيد اجلمعية النظر يف هذا املبلغ

. وعلى الرغم من )١(اجلمعية العامة لألمم املتحدة قد استعرضت شروط خدمة قضاة حمكمة العدل الدولية
حمكمة العدل الدولية شهدت زيادات تدرجية نامجة عن مراجعتها الدورية فإن رواتب قضاة أن رواتب قضاة

احملكمة اجلنائية الدولية مل يُعد النظر فيها أبدًا خالل السنوات األربع عشرة اليت تلت صدور ذلك القرار؛ ونتيجًة 
ضاها قضاة سائر احملاكم الدولية. لذلك يتقاضى قضاة احملكمة اآلن رواتب أقل بكثري من الرواتب اليت يتقا

م ال يستفيدون من الزيادات  ويضاف إىل ذلك أن قضاة هذه احملكمة ينفردون بني مسؤوليها املنتَخبني بأ
. وقد طُِلبت يف إطار ميزانية عام  الربناجمية املقرتحة زيادة يف أجور ٢٠١٧التدرجية، ما ميثل مبعث تفاوت بنيِّ

ع أجور قضاة حمكمة العدل الدولية وسائر احملاكم الدولية. وبعد أن نظرت اجلمعية يف هذه القضاة جلعلها تتواءم م
ذ قرار يقضي بأن ُيطلب من املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة  ا اخلامسة عشرة، اختُّ املسألة خالل دور

ا السادسة عش الحقاً اجلمعية كتب . فقرر م)٢(رة"النظر يف أجور القضاة [...] وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دور
أن يقود امليسِّر املعين بامليزانية املناقشات بشأن هذه املسألة. إن هذه العملية مستمرة بغية النظر يف املسألة يف دورة 

، لكن األخذ مبيزانية صفرية النمو االمسي سيحول دون أي ٢٠١٧اجلمعية اليت ستعقد يف كانون األول/ديسمرب
يف هذا الشأن ألن خيار الزيادة لن يكون متاحاً. نقاش ُجمْدٍ 

ومثة تكاليف إلزامية مرتبطة بانتخاب ستة قضاة جدد يف دورة اجلمعية اليت ستعقد يف كانون -٤٢
. فالقضاة الستة مجيعهم سيتعني عليهم أن يأتوا إىل الهاي يف آذار/مارس لكي يشاركوا يف ٢٠١٧األول/ديسمرب

مراسم توليهم مهامهم ولكي يتلقوا التوجيه الالزم. وسترتتب تكاليف أخرى على استقرارهم عندما يبدؤون اخلدمة 
اإلجراُء الذي يستلزمه تنفيذ مقتضيات اليت يتطلَّب حتمَُّلها –بصورة كاملة يف احملكمة. وتُقدَّر هذه التكاليف 

ألف يورو. ٣٦٤,٧مبا جمموعه –النظام األساسي 

وقد بذلت جهود ضمن إطار الربنامج الرئيسي األول لتعويض بعض من هذه التكاليف اإللزامية وتقليل -٤٣
املرتقب، أن بعضاً . ويُقدَّر، على أساس عبء العمل٢٠١٨الزيادة يف تكاليف القضاة يف ميزانيته املقرتحة لعام 

من الزيادة اإللزامية ميكن تقليله بتأخري بدء خدمة بعض القضاة احلديثي االنتخاب. ويُتوقع حتقيق وفورات أخرى 
الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول نتيجة لتقدير أن املبالغ املتصلة بإجازة زيارة الوطن ٢٠١٨يف ميزانية عام 

٢٠٠٤أيلول/سبتمرب١٠-٦الثالثة، الهاي، الدورةاألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،جلمعية الدول األطراف يف نظام روما الرمسيةالوثائق)١(
)ICC-ASP/3/25(، اجلزء الثالث، القرارICC-ASP/3/Res.3.(التنقيحات) املرفق، القسم الثالث عشر ،
تشرين ٢٤-١٦عشرة، الهاي، اخلامسةالدورةلية،جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدو الرمسيةالوثائق)٢(

لَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ،)ICC-ASP/15/20(٢٠١٦الثاين/نوفمرب ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1ا
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ألف يورو من جمموع ١٦٠جازات السنوية املرتاكمة ستكون أقل. وبذلك ُعوِّض مبلغ مقداره ومبنح التعليم وباإل
التكاليف املتوقعة املرتبطة بقدوم القضاة.

لسد تكاليف موظفي اهليئة خصَّصاتإن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تكاد تتّكون بأكملها من امل-٤٤
ج مرن القضائية والدوائر الذين يُعتربون عنصرًا أ ساسيًا لالضطالع باملهام الرئيسية املنوطة باحملكمة. هذا ويـُتَّبع 

يتيح انتداب موظفي الدوائر للعمل يف شىت الشعب الثالثة حبسب عبء العمل. ولذا فإن موظفي الدوائر 
ا من فسحة منخرطون متاماً يف العمل املتصل باحملاكمات اجلارية ودعاوى االستئناف، وإجراءات جرب األضرار، وم

يف بنود خصَّصاتلسد تكاليف املوظفني. أما املخصَّصاتللمرونة يف حتمل هذه التكاليف اإلضافية باستخدام امل
مبلغ حد أدىن ال يتيح استيعاب باقي الزيادة فمقدارها ميثِّلميزانية الربنامج الرئيسي األول غري املتصلة بالعاملني 

ورات أو زيادات للنجاعة يف جمال التكاليف غري املتصلة بالعاملني. وحىت آالف يورو من خالل وف٢٠٤,٧البالغ 
يئة الرئاسة والدوائر لتعويض هذه التكاليف اإللزامية  ما مينع مجيع –لو اسُتعمل كل مبلغ ميزانية األسفار اخلاص 

فسيظل هناك نقص مقداره –ة)ـ(املقبلـ(ة)، مبا فيها أسفار الرئيس٢٠١٨األسفار اخلاصة باهليئة القضائية يف عام 
آالف يورو.١٠٩

وعليه فإن امليزانية الصفرية النمو االمسي ستعوق النظر على حنو فعال يف املسائل املتصلة برواتب القضاة -٤٥
وستحول دون التنفيذ الكامل ملقتضيات قرار اجلمعية بشأن استقرار القضاة احلديثي االنتخاب.

الصفري على الصندوق االستئماني للمجني عليهمأثر النمو االسمي -هاء 
ببند تكاليف املوظفني ٢٠١٨الزيادة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس لعام تتصل -٤٦

دون غريه من البنود. فالتكاليف غري املتصلة بالعاملني يُعتزم أن تبقى دون تغيري، وذلك على الرغم من االرتفاع 
يف عبء العمل واألنشطة. الكبري 

املعتمدة ألمانة الصندوق االستئماين ٢٠١٧يف بند تكاليف املوظفني يف ميزانية عام خصَّصاتإن امل-٤٧
للمجين عليهم مل َتُسدَّ تكاليَف وظائف بدوام كامل. فثمة عدد ذو شأن من الوظائف اليت هيئ هلا يف امليزانية 

رتحه الصندوق االستئماين للمجين عليهم)، أو التخفيضات اليت أوصت جزئياً بسبب التوظيف التدرجيي (الذي اق
ا اللجنة.

وهذا يعين أن إبقاء مقدار امليزانية على حاله سُيْحِدث أثرًا شاًال للقدرة احلالية ألمانة الصندوق -٤٨
الذين االستئماين للمجين عليهم. فمن شأنه على وجه اخلصوص أن يضر بعقود التوظيف اجلارية للموظفني 

يشغلون وظائف ثابتة ضرراً يناقض املمارسة اجليدة يف جمال التوظيف.

املقرتحة إىل أن مجيع ٢٠١٧ويذكِّر الصندوق االستئماين للمجين عليهم أيضًا بأنه أشري يف ميزانية عام -٤٩
اللجنة فتشري إىل الوظائف يف البنية اجلديدة ألمانة الصندوق ستكون وظائف ثابتة. أما التوصيات الصادرة عن 

عدد كبري من الوظائف اجلديدة باعتبارها وظائف مساعدة مؤقتة عامة.

الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي السادس، ٢٠١٨وكما يبنيَّ يف النص السردي املصاحب مليزانية عام -٥٠
وظائف ثابتةتغدوينبغي أن أن مجيع الوظائف يف البنية اجلديدة ألمانة الصندوق ‘١’الصندوق االستئماينيؤكِّد

اية األمر حتويل عدد حمدود من الوظائف، ٢٠١٨قرتح من أجل التطور التدرجيي أن يتم يف عام أنه يُ ‘٢’؛ يف 
على أن يُتناول أمر حتويل باقيها يف مرحلة الحقة.
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عليهم:

تقليص قدرة الصندوق على تنفيذ جرب األضرار الذي تقضي به أوامر احملكمة ذات الصلة )أ(
، ما يستتبع حاالت تأخري يف العمل وخطر عدم تلبية ما كاتـَْنغاوقضية لوبـَْنغايف قضية 

ينَّ عليهم من توخيات مشروعة؛ حيدو ا

ق على االخنراط يف تصميم وتنفيذ جرب األضرار مبقتضى أوامر تقليص كبري يف قدرة الصندو )ب(
، بل عجزه عن االخنراط يف ذلك، مع ما ِمبباوقضية املهدياحملكمة ذات الصلة يف قضية 

ين عليهم انطالقاً من حقوقهم؛ هلذا من أثر ضار كبري الضرر بتوخيات ا

ديفوار يف املساعدة يف كوتعجز الصندوق عن مواصلة توسيعه الفعال ملهمته املتمثلة )ج(
وكينيا ومايل ومجهورية أفريقيا الوسطى؛

ختفيض مدى فعالية مجع األموال، الذي حيدوه بصورة أساسية اهتمام اجلهات املاحنة يف )د(
مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة، األمر الذي يفضي إىل ختفيض الدخل السنوي املتأيت 

توفرة سيفضي عدم تطور املهمة املتمثلة يف املساعدة حنو من التربعات. وحبسب املعلومات امل
اشتمال العديد من بلدان احلاالت إىل تالشي االهتمام بالصندوق والنيل من الثقة به. كما 
سيكون لذلك أثر سليب على قدرة الصندوق على استكمال دفع تعويضات جرب األضرار 

.امهنظمن ٥٦من "موارده األخرى" كما ينص عليه البند

ألشكال األربعة لتأثري امليزانية الصفرية النمو االمسي على أعمال الصندوق االستئماين للمجين هذه اإن -٥٢
عليهم، املذكورة آنفاً مبثابة أمثلة، ستضر ضرراً كبرياً بفعالية ومسعة الصندوق، واحملكمة عطفاً عليه، وبالتايل سيكون 

العدالة املتمثلة يف جرب األضرار اليت هي من النظام األساسي يف هلا فعل سليب يف ثقة اجلمهور بالتطلعات إىل
الصميم. وسيعرِّض ذلك للخطر استمرارية أعمال الصندوق فيما يتعلق بالعمليات اجلارية وذلك بالتقليص الفعلي 

وال، لقدرات الصندوق األساسية يف جمال تدبر الربامج، الذي يضمن الرقابة الداخلية، والتسيري، ومجع األم
الدول األطراف.ي اعتمدتهنظام الصندوق الذنص عليه يوهذه كلها عناصر حمورية كما -والنشاط الدعوي 

وسيكون لثبات مقدار امليزانية أثر معطِّل إلعمال تطور الصندوق املتأخر بالفعل باعتباره مؤسسة فّعالة -٥٣
نتائج على حنٍو جمٍد على وحيرزناجعة سديدة تصاحب احملكمة، مبثابة جهاز فرعي للجمعية أُنشئ خصيصاً لينجز 

اليت يركِّز عليها النظام األساسي.صعيد حتقيق وعد اإلنصاف الدويل للمجين عليهم يف أخطر اجلرائم

أثر النمو االسمي الصفري على سائر البرامج الرئيسية-واو 
البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف-١

جتسِّد مقدار املوارد الالزم لتوفري اخلدمات ٢٠١٨إن امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع لعام -٥٤
ا تتضمن  ا الفرعية. وعليه فإ لسد التكاليف املرتبطة بعقد دورة للجمعية يف الهاي، خمصَّصاتللجمعية وهيئا

سَّد إىل حد بعيد يف بند اخلدمات التعاقدي ة ضمن امليزانية. ويتماشى مقدار امليزانية اإلمجايل مع ما على النحو ا
ميثل امليزانية القياسية أو "مقدار امليزانية الثابت" للربنامج الرئيسي الرابع. وختتلف هذه امليزانية القياسية هلذا العام 

نائي يف املوارد املطلوبة عنها يف األعوام اليت شهدت انعقاد دورة اجلمعية يف نيويورك، حيث كان هناك اخنفاض استث



ICC-ASP/16/20

295 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
295295

ألن مثة خدمات عدة ال يتعنيَّ دفع تكاليفها عندما تُعقد اجلمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك (مثل تكاليف 
األمن، والشارات، واملرافق، وغري ذلك من اخلدمات). 

له أثر يتمثل يف تقليص فمن شأن ختفيض امليزانية الربناجمية املقرتحة للربنامج الرئيسي الرابع أن يكون-٥٥
ا الفرعية من احملكمة. الدعم الفين والتقين الذي تتلقاه اجلمعية وهيئا

البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-٢
ألف يورو ُيطلب لسد تكاليف صيانة مباين احملكمة يف الهاي. وهو ٤٩٨,٥١إن املقدار املقرتح البالغ -٥٦

لى أساس مؤشر األسعار املقدَّر فيما خيص هذه اخلدمات يف هولندا. وملا  املئة عيف٣ينطوي على زيادة نسبتها 
كانت التكاليف الفعلية لن تُعرف إال بعد إجناز عملية استدراج العروض اجلارية حالياً لتمييز مقاول يقدِّم خدمات 

الصيانة الطويلة األمد فإن أثر تنفيذ امليزانية الصفرية النمو االمسي غري معروف.

: آلية الرقابة المستقلة٥-البرنامج الرئيسي السابع-٣
ا اجلمعية آللية الرقابة املستقلة واليت يراد شغلها -٥٧ تعزى الزيادة يف امليزانية برمتها إىل الوظائف األربع اليت أقر

حشد بكاملها، بينما ُحسبت امليزانيات يف السنوات السابقة على أساس احتساب تأخري يف٢٠١٨للسنة املالية 
من يشغلون هذه الوظائف. وإذا حدث أن ُفرض على آلية الرقابة املستقلة القيد املتمثِّل يف ثبات مقدار امليزانية 

ا لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني اليت تبلغ مقدار حد خمصَّصااإلمجايل فإن ذلك سيستلزم ختفيضاً موازناً يف 
ضطالع مبهمتها على حنو فعال. أدىن بالفعل ما سيستتبع عجَزها عن اال

: مكتب المراجعة الداخلية٦-البرنامج الرئيسي السابع-٤
من شأن النهج املتمثل يف األخذ مبيزانية صفرية النمو االمسي أن حيول دون تقييم مكتب املراجعة الداخلية -٥٨

من الساعات للوفاء تقييمًا جيريه خبري استشاري خارجي، ودون مشاركة هذا املكتب يف التدريب لعدد كاف
ساعة يف السنة).٤٠باملتطلبات املهنية (
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)٢٠٢١-٢٠١٨(للفترةفيما يندرج في عداد رأس المالستثمارات اال

تكاليف ") احملكمة("الدوليةاجلنائيةاحملكمةحدَّدت،")اللجنة("واملاليةامليزانيةجلنةطلبتهكما-١
ا اإلحاطةسهرًا على") اجلمعية("األطرافالدولمجعيةعلىوعرضتهااملالرأسعدادفيما يندرج يفاستثمارا

مميَّزمبلغحيل أجل تسديدعندمامفاجآتأليوتفادياً احملكمة مجعاء،بنطاقهاالشاملةبآثارهااألفضل
معومتاشياً . ٢٠٢١حىت ٢٠١٨للسنواتالتكاليفهذهعنعامةحملةالوارد أدناهاجلدولويهيئ.)١(بوضوح
٢٠١٨عامميزانيةإطاراملال ضمنرأسعدادفيما يندرج يفلالستثمارالالزمةاملبالغُنظِّمتالسابقة،املمارسة
.األدىناحلدإىلوُخفِّضتدرجة األولويةحبسبللمحكمةاملقرتحةالربناجمية

احملكمة؛مبايناليت ختصطويلألجلاملالعداد رأسيفاملستبَدالِت املندرجةَ التقديراتُ هذهتشملوال-٢
تلكاحملكمة يفوتقدِّم. املعين باملبانيبالهاي العاملفريقمنسِّقُقدِّمت إىل)٢(ورقةيفوعرضهاحتديدهامتفقد

.الدائمةاملبايناليت ختص املالرأسعداد يفاملستبَدالت املندرجةُمَقدَّر تكاليفتبنيِّ مخسيةخطةالورقة

(المبالغ مبيَّنة باليوروات))٢٠٢١- ٢٠١٨(لمدة أربع سنواتالمالرأسعدادفيفيما يندرجالستثماراتاخطة: ١الجدول

٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١املالفيما يندرج يف عداد رأسستثماراال
٣٠١الـَمرَْكبات ٠٠٠٣٨٦ ٠٠٠٣٠٠ ٥٠٠٢٧٩ ٠٠٠

٥٠-املعلوماتتدبر/املعلوماتاخلاصة بتكنولوجيااخلمسيةباسرتاتيجية احملكمةاملتعلقةاالستثمارات ٠٠٠٥٠٠ ٠٠٠٥٠ ٠٠٠
٣٠١المالفيما يندرج في عداد رأسالمستثَمراتمجموع ٠٠٠٤٣٦ ٠٠٠٨٠٠ ٥٠٠٣٢٩ ٠٠٠

الـَمرَْكبات-ألف

امليداناملستخدمة يفالـَمرَْكباتاستبدالخطةباالستناد إىلأعالهاجلدوليفاملبيَّنةالتكاليفُحِسَبت-٣
وفقاً امليدانيةاملكاتبواملتناقلة فيما بنياملوزَّعةالـَمرَْكباتأعمار وتراوح. ٢٠٢١حىت ٢٠١٨للسنوات

.سنة١٥سنوات إىل٨منالعملالحتياجات

المعلوماتتدبر/المعلوماتالخاصة بتكنولوجياالخمسيةباستراتيجية المحكمةالمتعلقةاالستثمارات-باء

بثالث سنواتاالفرتاضيةالتحتيةوالبنيةوسائل التخزينمكوِّناتالصناعة يقدَّر عمرمعايرياستنادًا إىل-٤
اخلاصة بتكنولوجيااخلمسيةالسرتاتيجية احملكمةووفقاً . الفرتةهذهيف غضوناستبداهلاويتعنيَّ إىل مخس
وزَّع علىيُ يوروألف١٠٠فيما يندرج يف عداد رأس املال مقدارهمبلغاستثماريلزماملعلومات،تدبر/املعلومات
٥٠٠مقدارهأكربمبلغاستثمارويلزم. للمحكمةاالفرتاضيةالتحتيةالبنيةلتجديد٢٠٢١حىت٢٠١٩السنوات

أحياز سعةالستدامةالبياناتمركزيف) SAN(أحياز التخزينشبكةيفوسائل التخزينالستبداليوروألف
.احملكمةلدىالتخزين

كانون٢١- ١٢الهاي،العاشرة،الدورةالدولية،اجلنائيةللمحكمةاألساسيرومانظاميفاألطرافالدولجلمعيةالرمسيةالوثائق)١(
لَّد،)ICC-ASP/10/20(٢٠١١ديسمرب/األول .٢٢الفقرة ،٢- باءاجلزءالثاين،ا

".الدوليةاجلنائيةللمحكمةالدائمةاملباينمن املستبَدالت يفاملالما يندرج يف ِعداد رأس: "احملكمةمنمقدمةورقة)٢(
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المرفق الثالث عشر

البرنامج الرئيسي السادس: إطار نتائج الصندوق االستئماني للمجني عليهم
الرؤية: نتطلَّع إلى عالم يتم فيه إحقاُق حقوق األفراد وتمكيُن الناجين من أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان من أن َيْحيَـْوا 

مفعمة باألمل والكرامة واالحترامحياًة 

ألذى الناجم عن الجرائم المندرجة في إطار اختصاص رأب االصندوق االستئماني لينبريرسالة الصندوق االستئماني للمجني عليهم: 
ضمان حقوق المجني عليهم وحقوق ُأسرهم من خالل تعويضات جبر األضرار والمساعداتالمحكمة الجنائية الدولية عن طريق

: تـََغلُّب المجني ١الغاية االستراتيجية 
عليهم وأسرهم على األذى، وعيشهم عيشاً  
كريمًا، وإسهامهم في تحقيق المصالحة 

السالم في مجتمعاتهم المحليةوبناء

: تكفُّل الدول ٢الغاية االستراتيجية 
األطراف والجهات المانحة بنمو 

االموارد المالية واستدامته

: منافحة الصندوق ٣االستراتيجية الغاية
القوية عن حقوق المجني عليهم وحقوق 
ُأسرهم في المجال العام، وال سيما نظام 

العدالة العالمي والقطاع اإلنساني

: َسَهرُ ٤الغاية االستراتيجية 
الصندوق االستئماني، بعمله 
من خالل التشارك التعاوني 
مع شركائه االستراتيجيين، 
على رشاد اإلدارة والمساءلة 

والشفافية في جميع أنشطته

التواصل الداخلي (بني :١-٣النتيجة المرحلية 
الصندوق االستئماين وجملس إدارته): إرساء تبادل 

دعماً الرسائل الواضحة واملّتسقة على حنو فّعال 
لصندوق ل

االتصاالت اخلارجية: :٢-٣النتيجة المرحلية 
وية الصندوق االستئماين ومباهية  تعزيز اإلحاطة 

عمله ومبنجزاته

الصندوق االستئماني للمجني عليهم:برامج مبادئ
واألطفالوالرجالالذي يستهدف النساءاجلنسيالعنفأشكالمنوغريهاجلنساين املنطلقالعنفآثارملعاجلةاجلنسنيتعميم االهتمام باملساواة بني- ١
األجيالالتصدي القائم على التواصل بنيدعمذلكيفمبااملسلحة،بالنزاعاتاملتضرريناألطفالحقوقدعم- ٢
ا يف برامج- ٣ وجرب األضراراملساعدةالتقيد مبقتضيات صون البيئة واألخذ 
تمعية،واملصاحلةالسالم،النهوض ببناء- ٤ االجتماعيوالشمولوالرتاضي،ا
والتوعيةالتواصل- ٥
واالستدامةاجلودةلتعزيزبناء القدرات- ٦
والتقييموالرصدوالربجمة،والبحوث،التخطيطيفالتشاركيالنهجالسهر على اتّباع- ٧
وتنفيذهاوإعدادهاالربامجتصميميفإزاء النزاعاتمنحى يراعي احلّساسيةالسهر على اتّباع- ٨

: ٤-٤النتيجة المرحلية 
حتسني تبادل املعلومات الشفافية:

مع أصحاب الشأن الرئيسيني

: ٣-٤النتيجة المرحلية 
إرساء نظام فعال ملراقبة المساءلة:

االمتثال

رشاد : ٢-٤النتيجة المرحلية 
نظمٍ وإعمالُ وضعُ :اإلدارة

وأدوات وإجراءات تفي مبقتضيات 
العمل

: ١-٤النتيجة المرحلية 
تعزيز الثقة املتبادلة الشراكة:

والتفاهم مع شركائنا االسرتاتيجيني

رأب األذى اجلسدي :١-١نتيجة المرحلية ال
ين عليهم وبُأسرهم الذي يلحق با

حتسني الفرص املتاحة : ٣- ١النتيجة المرحلية 
حتسني وضعهم بغية للمجين عليهم وُألسرهم 

االقتصادي- االجتماعي 

تعزيز بناء السالم :٤- ١النتيجة المرحلية 
واملصاحلة بني األهايل املستهَدفني

رأب األذى النفسي :٢-١النتيجة المرحلية 
ين عليهم وبُأسرهمالذي  يلحق با

الدول األطراف: : ١- ٢النتيجة المرحلية 
تمتُّع الصندوق االستئماين بقدرته التكفُّل ب

املثلى على النهوض باملهام املنوطة به يف 
إطار واليته يف احلاالت الراهنة واحلاالت 

املقبلة 

اجلهات املاحنة: :٢- ٢المرحلية النتيجة
تكفُّل اجلهات املاحنة بتوفري موارد كافية 
الستدامة توسيع نطاق الربامج ليشمل أربع 

حاالت

جرب األضرار::٣-٢النتيجة المرحلية 
جرب احتياطيَّ االستئماينِّ الصندوقِ دُ فْ رَ 

األضرار مبوارد من السلة املشرتكة 
واملسامهات املرصودة ألغراض معيَّنة
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لجنة الميزانية والماليةن المقدمان مناتقرير ال

العشرينو الثامنةدورتها عن أعمالتقرير لجنة الميزانية والمالية -١

احملتويات
الصفحة

٣٠٠ملخص تنفيذي ..................................................................................                               
٣٠١مقدمة ................................................................................                                       -أوال

٣٠١افتتاح الدورة ...............................................................                                                -ألف
٣٠١انتخاب أعضاء املكتب .....................................................                                                   -باء

٣٠١إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل ...........................................                                        -جيم
٣٠٤مشاركة املراقبني ............................................................                                                -دال

ا الثامنة والعشرين .................             -ثانيا ٣٠٤النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دور
٣٠٤حوكمة امليزانية .............................................................                                                -ألف

٣٠٤إصالح عملية امليزنة ................................................                                                 -١
٣٠٥الوفورات والكفاءات .......   - ٢٠١٨آفاق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٢
٣٠٧اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات باحملكمة تقدمي االسرتاتيجية-٣

٣٠٨واملالية ..........................................امليزانيةمنهجية العمل يف جلنة -باء
٣٠٩املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية........................................                                      -جيم

٣٠٩حالة تسديد االشرتاكات ...........................................                                            -١
ا ..................................                                  -٢ ٣١٠الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
٣١٠اشرتاكات الدول ااألطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي ........     -٣
٣١٠..........................                                   .٢٠١٦أداء الربامج يف امليزانية املعتمدة لعام -٤

٣١٣صندوق  الطوارئ ...........................................                                                 (أ)
٣١٣(ب) صندوق رأي املال العامل  ......................................                                       

٣١٤خط االئتمان ..............................................                                                  (ج)
٣١٤إدارة التدفقات النقدية ........................................                                           (د) 

٣١٥: الربع األول ........................                         ٢٠١٧أداء الربامج يف ميزانية عام -٥

.ICC-ASP/16/5  صدر سابقا بصفته الوثيقة 
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املتعلقة بالتأمني الصحي التقييم املقدم بشأن إنشاء احتياطي لاللتزامات -٦
٣١٥.........................................للموظفني بعد انتهاء اخلدمة

٣١٥سياسة استبدال األصول الثابتة ......................................                                       -٧
٣١٦اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية ..........................................                                        -دال

٣١٦اهليئة القضائية .........................................................                                                    -١
٣١٦املعلومات احملدثة عن الدروس املستفادة/دليل العمل بالدوائر ......           (أ)

٣١٧..........      قاعات احملكمة وجلسات االستماعتوزيع املوظفني على (ب) 
٣١٧اآلثار املرتتبة على إصالح قلم احملكمة .................................                                 -٢
٣١٨التآزر  .................................................................                                                    -٣

٣١٨املوارد البشرية ...............................................................                            -هاء
٣١٨إعادة تصنيف الوظائف وحتويلها .....................................                                      -١
٣١٨التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني .................................                                   -٢
ا..................                           -٣ ٣١٩وظائف املساعدة املؤقتة العامة ومدة العقود اخلاصة 
٣٢٠املعلومات  احملدثة عن تنفيذ التعيينات القصرية األجل ..................                    -٤
٣٢١التعليمات اإلدارية املتعلقة باخلرباء االستشاريني واألفراد املتعاقدين .......        -٥
٣٢١برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني .....................................                                      -٦
٣٢٢املعلومات احملدثة عن الوظائف الشاغرة يف أمانة مجعية الدول األطراف ..     -٧
٣٢٢................                                      :::التقرير بشأن املكاتب امليدانية ...................-٨

٣٢٣املساعدة القانونية..........................................................                                                 -واو
٣٢٥جرب األضرار ..............................................................                                                   -زاي
٣٢٥التعاون مع الدول األطراف، مبا يف ذلك جتميد األصول . ......................-حاء
٣٢٦املسائل األخرى ...........................................................                                                   -طاء

٣٢٦التعديالت على ميثاق جلنة املراجعة ..................................                                  -١
٣٢٧الدورات املقبلة للجنة ...............................................                                               -٢

املرفقات
٣٢٨............................٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥حالة تسديد االشرتاكات حىت :املرفق األول
٣٣٢جداول املوارد البشرية  ............................................................                                          املرفق الثاين:

ندوق الطوارئ يف شعارات املقدمة لالرتباط بالتزامات يف إطار صاإلأداء امليزانية فيما يتعلق باملرفق الثالث: 
٣٥٥.......................................................................٢٠١٦عام

٣٦٠قائمة الوثائق .....................................................................املرفق الرابع:
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ا الثامنة والعشرين-١ أيار/مايو ٥إىل ١املعقودة يف الفرتة من ،نظرت جلنة امليزانية واملالية يف دور
،امليزانيةمبا يف ذلك يف اجلوانب املتعلقة حبوكمة يف الهاي، يف عدد كبري من املسائل املوضوعية، ٢٠١٧

املوارد البشرية، املسائل املتعلقة بوالتآزر، و واإلدارية، املؤسسيةواملسائل املتعلقة بامليزانية واملالية، واملسائل 
قرتح إدخاهلاوالتعاون مع الدول األطراف، فضال عن التعديالت املجرب األضرار، ساعدة القانونية، و وامل

.راجعةاملعلى ميثاق جلنة 
يف ٢٠١٨املقرتحة لعام الربناجمية لنظر يف النسخة اجلديدة من وثيقة امليزانيةإىل اطلع اللجنة تتو - ٢

ا التاسعة والعشرين  اء الذي اتبعته بالنهج البنّ اللجنةرحبتو .٢٠١٧سبتمرب أيلول/اليت ستعقد يف دور
ا بشأن كيفية حتسني العرض ياحملكمة، الذي  املقدم سعى إىل احلصول على تعليقات اللجنة واقرتاحا

.إعداد السياقمبا يف ذلك بشأن ثيقة امليزانية، لو 
ا الثامنة والعشرين، و -٣ ا إىل استمعت اللجنة من مجيع هييف دور ئات احملكمة إىل الطريقة اليت تسعى 

املراجعة" جمرد بداية للبحث عن الوفورات مشروع "إىل اعتبار والوفورات، مبا يف ذلك اتحتديد الكفاء
امليزانية الربناجمية نظر يفوتتطلع اللجنة إىل ال.استيعاب الزيادات يف األنشطةات اليت ستسمح هلا بوالكفاء

من الزيادات."حد أدىن"على وفقا ملمثلي احملكمة ستقتصر ، اليت ٢٠١٨املقرتحة لعام 
، الذي ٢٠١٨للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام إضافته وأبدت اللجنة اهتماما كبريا باملرفق املقرتح -٤
ماكن األ، و كفاءات يف ميزانية السنة اجلاريةوفورات و األماكن اليت مت حتديدها لتحقيق بطريقة شاملة بنيسي

يعكس ساملرفق، الذي سيساعد هذا و سنة املقبلة. يزانية املقرتحة للاملتوقعة للوفورات والكفاءات يف امل
على استيعاب الزيادات يف ا ، فضال عن قدر اتبشفافية جهود احملكمة الرامية إىل حتقيق وفورات وكفاء

بوجه أفضل.فهم وثيقة امليزانية على املستقبل، 
والحظت اللجنة أن هناك جتاوزات يف النفقات املتعلقة بثمانية بنود من بنود امليزانية البالغ عددها -٥

كبرياً، وأن بنودا أخرى استخدمت لتعويض التجاوزات. ومع عض التجاوزات بلغ حداً ببندا، وأن ١٥
ملرونة وحتديد األولويات ضمن االعرتاف بأن هذه املمارسة تتفق مع النظام املايل والقواعد املالية لتوفري ا

دد عند استخدامها بشكل مفرط أو على نطاق واسع بتقويض عملية امليزنة. والحظت  ا  امليزانيات، فإ
كان حافال بأنشطة املوارد البشرية، مما جيعله عاما استثنائيا. غري أن اللجنة ٢٠١٦اللجنة أيضا أن عام 

.٢٠١٨لدقة يف إطار امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام قررت أن تنظر يف هذه احلالة مبزيد من ا
جمال تكنولوجيا املعلومات. وجرى التأكيد على يف ورحبت اللجنة بعرض ومناقشة االستثمارات -٦

. ورأت اللجنة أنه على اليت قد تؤدي إليها هذه االستثمارات من حيث النفقاتتعددة السنواتاآلثار امل
ا مفيدة لفهم امليزانية، فإن احملكمة الرغم من أن مناقشة  هذه املشاريع تقدم صورة جيدة لاللتزامات وأ

بطريقة مقيدة، مبا املتعددة السنوات اليت تدار خارج الدورة السنوية للميزانية تستخدم األموال ينبغي أن 
. ICC-ASP/15/Res.1لقرار يتماشى مع ا

بالصعوبة بسبب التأخري يف تقدمي بعض التقارير ووجود أخطاء والحظت اللجنة أن عملها قد متيز -٧
ا ستكون ممتنة لتحسني هذا الوضع  يف أحد التقارير وتصحيحها يف األيام األخرية من الدورة، وأكدت أ

ا التاسعة والعشرين اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب  . وللقيام بدورها على الوجه األكمل، ٢٠١٧يف دور
اليا مبراجعة أساليب عملها من أجل تقدير العبء الذي تتكبده احملكمة يف إعداد التقارير تقوم اللجنة ح

وحتليل األماكن اليت ميكن إدخال حتسينات عليها. وستتبع اللجنة على سبيل التجربة أسلوبا معدال للعمل 
ا التاسعة والعشرين اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب  سيساعد هذا على لتقدير ما إذا كان ٢٠١٧يف دور

.حتسني منهجية العمل يف اللجنة، وختفيف العبء الذي تتكبده احملكمة يف إعداد التقارير

.
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مةمقد-أوال
افتتاح الدورة-ألف

) يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية "للجنة امليزانية واملالية ("اللجنةوالعشرونثامنة الالدورة ُعقدت-١
، وتضمنت عشر جلسات.٢٠١٧أيار/مايو ٥إىل ١يف الفرتة من ("احملكمة") يف الهاي، 

مجعية الدول الذي اختذتهقرارلوفقًا لاالنعقاد ن للجنة إىل و العشر ة الثامنة و دور الوقد ُدعَيت -٢
ا اخلامسة عشرة املعقودة يف األطراف ("اجلمعية") يف  تشرين ٢٤اجللسة احلادية عشرة من دور

. ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
وألقت رئيسة احملكمة، القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي، كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية -٣

للدورة.  

انتخاب أعضاء المكتب-باء
ا الثامنة والعشرين السيد هيتوشي كوزاكي (اليابان) رئيسا هلا، -٤ وفقاً للمادة انتخبت اللجنة يف دور

ةمن نظامها الداخلي وعمًال مبمارس١٠وفقًا للمادة . وانتخبت اللجنة أيضا، من نظامها الداخلي١٠
ة مونيكا سانشيز (اكوادور) نائبة للرئيس. وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها لسيدغرايف، االتناوب اجل

بإخالص وشكرها للرئيسة املنتهية واليتها، السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو (املكسيك)، على عملها
خالل السنوات الثالث املاضية. 

.من نظامها الداخلي١٣وفقاً للمادة ، أدسيت (كندا) مقرِراً هيوالسيد وعّينت اللجنة-٥
أمينا ،السيد فخري الدجاينامليزانية واملالية ("األمني التنفيذي")،مني التنفيذي للجنةاألوعمل -٦

ا.هلاللوجيستيةوقدمت أمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات للجنة، 

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-جيم
:)CBF/28/1/Rev.4وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل (-٧

افتتاح الدورة )١(

كلمة ترحيب من رئيسة احملكمة(أ)

انتخاب أعضاء املكتب(ب)

وتنظيم العملإقرار جدول األعمال(ج)

مشاركة املراقبني(د)

معلومات موجزة عن الدورة اخلامسة عشرة للجمعية(ه)

واملاليةامليزانيةمنهجية العمل يف جلنة )٢(

حوكمة امليزانية)٣(
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لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات باحملكمةسرتاتيجية اخلمسية تقدمي اال(ب)

الوفورات والكفاءات    -٢٠١٨آفاق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام )٤(

املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية                                      )٥(

ا                                                                    (أ) حالة تسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

٢٠١٧والربع األول من ميزانية عام ٢٠١٦األداء الربناجمي مليزانية عام (ب)

م إنشاء احتياطي لاللتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي للموظفني بعد تقيي(ج)
انتهاء اخلدمة

التقرير املتعلق بالتقييم الكامل إلدارة التدفقات النقدية احلالية                                     (د)

سياسة استبدال األصول الثابتة (ه)

التحليل النهائي للمحاسبة التحليلية، مبا يف ذلك العوامل احملركة للتكاليف (و)
والتكاليف لكل نشاط                                        

اإلداريةسائل املاالصالح املؤسسي و )٦(

اهليئة القضائية(أ)

بالدوائرمعلومات حمدثة عن الدروس املستفادة/دليل العمل ‘   ١’

ختصيص موظفني الستخدام قاعات احملكمة وجلسات االستماع      ‘٢’

اآلثار املرتتبة على إصالح قلم احملكمة (ب)

تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن األثار الكاملة لعملية املراجعة، ‘١’
يلمبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة عليها يف األجلني القصري والطو 

البيان التفصيلي للتخفيضات اإلضافية يف التكاليف املتزايدة نتيجة ‘٢’
للتأخري يف التعيني والتأخري يف ملء الوظائف املتداخلة 

التآزر فيما بني أجهزة احملكمة)ج(

التقرير املرحلى عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة ‘١’
، مبا يف ذلك مكاسب الكفاءة والتآزر٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة 

تقرير عن أوجه التآزر والكفاءات اليت حققتها أمانة الصندوق ‘٢’
االستئماين للضحايا بالتعاون مع احملكمة 
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التقرير النهائي عن أوجه التآزر بني األجهزة وعن حتديد املزيد من ‘٣’
يف عمليات احملكمةاملكاسب الناجتة عن زيادة الكفاءة 

التفويض اإلداري للسلطات من املسجل إىل أمانة الصندوق االستئماين (د)
للضحايا

٢٠١٨معلومات عن خطة استئجار املكتب يف نيويورك لعام (ه)

املوارد البشرية)٧(

التقرير السنوي إلدارة املوارد البشرية(أ) 

داء  إدارة األتنفيذ ‘١’

التقرير عن معدل الشواغر يف قلم احملكمة‘٢’

التقرير عن اسرتاتيجية إقفال املكاتب امليدانية وعن ختفيض أنشطة ‘٣’
املكاتب امليدانية

التقرير املرحلي وحتليل اآلثار -التمثيل اجلعرايف والتوازن بني اجلنسني‘٤’
املرتتبة  على برنامج املراجعة بقلم احملكمة والتحويالت يف مكتب 

املدعية العامة

املساعدة املؤقتة العامة ومدة عقود املساعدة املؤقتة  العامة‘٥’

معلومات حمدثة عن تنفيذ التعيينات القصرية األجل‘٦’

معلومات حمدثة عن اخلرباء االستشاريني واألفراد املتعاقدين، مبا يف ذلك عن (ب)
العقود بال مقابل

معلومات حمدثة عن الوظائف الشاغرة باألمانة(ج)

املساعدة القانونية)٨(

٢٠١٦لعام ملساعدة القانونيةعن االتقرير السنوي (أ)

جرب األضرار)٩(

األطراف، مبا يف ذلك جتميد األرصدةالتعاون مع الدول )١٠(

مسائل أخرى)١١(

اشرتاكات الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي(أ)

التعديالت على ميثاق جلنة املراجعة(ب)
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وأعد األمني التنفيذي، بالتشاور مع رئيسة اللجنة، برنامج عمل للدورة الثامنة والعشرين للجنة.-304٨

ديفيد بانيانكا (بوروندي)وأعربت اللجنة عن بالغ تقديرها وشكرها للرئيس املنتهية واليته، السيد -٩
فرانسوا زوندي (بوركينا فاسو) الذي ورحبت بالعضو اجلديد، السيد لعمله خالل السنوات السابقة، 

.عشرة للجمعيةامسةيف الدورة اخلانتخب
والعشرين للجنة: ثامنة هم الدورة الوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤ -١٠

هيو أدسيت (كندا)(أ)

كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو (املكسيك)(ب)

فوزي غرايبة (األردن)(ج) 

هيتوشي كوزاكي (اليابان)(د) 

أورمت يل (استونيا))ه(

ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا (مدغشقر)(و)

إزكريدو (اكوادور)مونيكا سانشيز (ز)

غريد ساوب (أملانيا)(ح) 

إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)(ط)

ريتشارد فينو (فرنسا)(ي) 

هيلني وارين (اململكة املتحدة)(ك) 

فرانسوا ماري ديدييه زوندي (بوركينا فاسو)(ل) 

مشاركة المراِقبين-دال
إىل إلقاء كلمات أمام اللجنة وقلم احملكمة ة،العامةومكتب املدعي،لرئاسةممثلون من هيئة اُدعي -١١

الوفورات -٢٠١٨وإىل املشاركة يف الدورة، مبا يف ذلك يف آفاق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 
املشاركة يف حلقة العمل املتعلقة بإصالح عملية امليزنة. وأعربت اللجنة عن تقديرها فضالً عن والكفاءات، 

ة والتفاعل مع املسؤولني باحملكمة.للعروض املقدم
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ثامنة النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها ال- ثانيا
والعشرين

حوكمة الميزانية-ألف
نةإصالح عملية الميز - ١

دا من الطرق عد، ٢٠١٥املعقودة يف أيلول/سبتمرب اخلامسة والعشرين اوراقرتحت اللجنة، يف د-١٢
ا حتسني  معلومات واضحة إعداد وثيقة امليزانية لضمان احلصول على و باحملكمة عملية امليزنة اليت ميكن 

، ومن بينها االستعانة مبجلس التنسيق بوجه أفضل وأكثر كفاءة ، وأن تكون  )١(ومتسقة وشفافة
الدورة، وأن تعرض التكاليف يف يوما من بدء ٤٥قبل من الوثائق متاحة االنكليزية والفرنسيةالنسختني 

ا الرابعة عشرة هذه االقرتاحات . )٢(وثيقة امليزانية بطريقة خمتلفة. وأيدت اجلمعية يف دور
ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -١٣ ، ٢٠١٦وأحاطت اللجنة علما، يف دور

يتعلق بعملية امليزنة، وال سيما بالتزام احملكمة بتطبيق مبدأ "احملكمة بالتحسينات اليت أدخلتها احملكمة فيما
الواحدة" من خالل جملس التنسيق. غري أن اللجنة الحظت، من حيث الشكل، أن عرض الربامج الفرعية 
بشكل منفصل عن عناوين الربامج الرئيسية يؤدي إىل صعوبة مقارنة وثيقة امليزانية بالسنوات السابقة، 

ج متسق لعرض الربامج يف امليزانية. وأوصت اللجنة بأن يكون الشكل اخلاص بتقدمي كل وعدم وجود 
التفاصيلاستخدام املخططات التنظيمية، وطول املقدمة، ومستوىبرنامج رئيسي بامليزانية، مبا يف ذلك 

ا متجانسا، مع .)٣(وثيقة امليزانيةبداية تناول املسائل اليت ختص احملكمة بأكملها يفالواردة 
ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -١٤ ، إىل ٢٠١٦ودعت اللجنة احملكمة، يف دور

اعملية امليزنة ووثيقة امليزانية يفمواصلة مناقشة وإدخال املزيد احملرزالتقدمتعزيزبغيةوالعشرينالثامنةدور
إعداد :امليزانية. وأوصت اللجنة بالرتكيز على العناصر التاليةووثيقة امليزنةعمليةمن التحسينات على

السياق بوجه أفضل، وحتسني التخطيط والعرض املقدم للنفقات اليت ختص احملكمة بأكملها، وتقييم
. )٤(أساسية، والتآزرالتسليم والكفاءة، وإرساء مبادئ

تشرين الثاين/نوفمرب ١٤بتاريخإىل رئيس احملكمة ةاللجنة السابقةيف رسالة موجهة من رئيسو -١٥
ا الثامنة والعشرين ٢٠١٦ ، دعيت احملكمة إىل مواصلة مناقشة املواضيع احملددة أعاله مع اللجنة يف دور

ووثيقة امليزانية. ويف هذا الصدد، حضرت اللجنة حلقة عمل نظمتها نة تعزيز عملية امليز مواصلة من أجل
مبدأ "احملكمة الواحدة"، قدم ممثلو بناء على اهلا بشأن إصالح عملية امليزانية. و احملكمة لعرض أعم

للنهج العام واإلدارة الداخلية للعملية املنقحة، فضال عن املخطط املقرتح األجهزة الثالثة للمحكمة موجزاً 
لوثيقة امليزانية.

، الهاي، الدورة الرابعة عشرةجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية)١(
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/14/20)، ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب ٢٦- ١٨ دها.بعوما ٢٣ة، الفقر ٣-ا

ا الرابعة عشرةمعيةدعت اجل)٢( كيفية مقرتحات لعملية داخلية صارمة للميزنة وقدمت عدة احملكمة إىل توفرييف دور
لمحكمة، حسب االقتضاء، لضمان لدعت اجلمعية اللجنة إىل إسداء املشورة يف هذا الصدد، حتسني عملية امليزنة. و 

.٦الفقرة القسم ياء، ،ICC-ASP/14/Res.1انظر القرار .وحتسينهاةمواصلة استعراض هذه العملي
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...الوثائق الرمسية)٣( .١٠ة الفقر ،٢-ا
.١١املرجع نفسه، الفقرة )٤(
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مع اللجنة يف هذه املرحلة من وشكرت اللجنة احملكمة على أعماهلا التحضريية وعلى التشاور-١٦
آلثار المترتبة على المحكمة وتكاليف اضمان فهم لو . ٢٠١٨اإلعداد للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ضافة ، أوصت اللجنة بإمحققةوالوفورات الالكفاءات ، فضال عن بوضوحاالستثمارات الرأسمالية
خطط االستثمار ين يصف أحد المرفقينبغي أن . و ٢٠١٨لميزانية البرنامجية المقترحة لعام لمرفقين 

الرأسمالي على نطاق المحكمة، مثل تكنولوجيا المعلومات واالتصال وغيرها، بما في ذلك 
والوفورات المحققة والوفورات اتلكفاءالمرفق اآلخر ينبغي أن يصف االتكاليف المتوقعة. و 

المتوقعة للمحكمة.
، جلمعيةاليت وضعتها امبادئ التوجيهية بذلتها احملكمة لالستجابة للاجلهود اليت ورحبت اللجنة ب-١٧

امليزانية اعتزامها الرتكيز يف فضال عن اإلشارة إىل ،ICC-ASP/15/Res.1يف القرارعلى النحو الوارد
وتقدمي ،والوفورات قبل طلب موارد إضافيةاتبوجه خاص على الكفاء٢٠١٨لعام الربناجمية املقرتحة 

على نطاق احملكمة يف املرفق املذكور أعاله لوثيقة امليزانية.شامل هلا عرض 
ا مل أ، ٢٠١٨مبناقشة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ها على الرغم من ترحيبالحظت اللجنة، و -١٨

ام، أرقادر اإلمكانقبوشجعت اللجنة المحكمة على أن تقدم، تتلق بعد أي أرقام للميزانية املتوقعة. 
أولية إلى اللجنة في دوراتها الربيعية. وأوصت اللجنة أيضا بأن تتضمن الميزانية سالسل زمنية 

سنوات تبين اتجاهات افتراضات الميزانية ذات الصلة من أجل تحسين قدرة المحكمة اليةخمس
والدول األطراف على تحليل اتجاهات الميزانية.

تتطلب من و أنشطة تجري على مدى عدة سنواتوإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن هناك-١٩
بشكل أفضل باحتياجاتها من الميزانية من خالل خطط متعددة السنوات، فإنها تتنبأالمحكمة أن 

توصي بأن تلتزم المحكمة بالممارسات المالية التي تعطي أولوية قصوى لدورة الميزانية السنوية 
بطريقة تقييدية، تمشيا خارج الدورة، إن وجدت، التي تدارألموال المتعددة السنواتتستخدم او 

.)٥(ICC-ASP/15/Res.1لقرارمع ا

الوفورات والكفاءات- ٢٠١٨آفاق الميزانية البرنامجية المقترحة لعام - ٢

. وتتوقع احملكمة أن تستمر ٢٠١٨نشطة احملكمة يف عام شاملة ألاحملكمة للجنة نظرة قدمت -٢٠
يف إحدى القضايا يف االستماع ، وأن تنتهي جلسات ٢٠١٨احملاكمات الثالث اجلارية حاليا يف عام 

االستئناف على مستويات عالية يف العام أنشطة ستمر ت. ومن املتوقع أن احلايلالنصف األول من العام
توقع مكتب ي. ويف هذه املرحلة، اريةاحملاكمات اجلجرب يفاءات أخرى للإجر قد تتخذ أيضااملقبل. و 

. ومن املتوقع عموما أن يكون ٢٠١٨طوال عام قضايا ست ستمر التحقيق بنشاط يف أن يةالعاميةاملدَّع
ا لنشاط احملكمة يف العام احلايل.٢٠١٨مستوى نشاط احملكمة يف عام  مشا

ا تؤكد التزامها القوي باحلفاظ ويف حني أن احملكمة ليس -٢١ لديها أرقام حمددة يف هذه املرحلة، فإ
يف  املستقبل، فضال على الزيادة اإلمجالية يف ميزانيتها إىل "احلد األدىن"، مع مراعاة عبء العمل املتوقع 

حملكمة الدول األطراف. وعلى مدى السنوات القليلة املاضية، أطلقت اعن القيود املالية املفروضة على 
كفي توزيادة فعاليتها. و فيها،وتبسيط سري العمل،مبادرات واسعة النطاق ترمي إىل إصالح تنظيمها

، الدروس املستفادة للسلطة القضائية ، ومبادرة ةالعامةفهوم احلجم األساسي ملكتب املدَّعياإلشارة إىل م
فيما بينها، فضال عن و للمحكمة ثالثة جهزة الاألوإصالح قلم احملكمة، والسعي إىل حتقيق التآزر داخل 

بدأ "احملكمة الواحدة". وتؤكد احملكمة أن هذه اإلصالحات امليزنة اجلارية باالسرتشاد مبإصالح عملية
جعلتها أكثر مرونة وكفاءة.

)٥(
ICC-ASP/15/Res.1 ١٠، القسم ميم، الفقرة.
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ورحبت اللجنة باملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن ما أحرزته من تقدم يف تبسيط اإلجراءات -٢٢
احملاكمة، فضال عن قبل بدء تقصري الوقت الالزم لتأكيد التهم بعلى وجه اخلصوص . ورحبت القضائية

النتائجستحقق المزيد من اأنهأعربت المحكمة عن رأيها بو الشهود. استجوابالتقدم احملرز يف 
وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن .)٦(اإليجابية وأن البحث عن الكفاءات والوفورات قد بدأ اآلن
.٢٠١٨تعكس هذه اإلنجازات في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

عن معلوماتأيضًا )٧("ةالعامةتقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعيالقدم "و -٢٣
عام ارية منذ اجلمن الوفورات والكفاءات و كاسباإلجراءات اليت اختذها مكتب املدعية العامة لتحديد امل

يف ٠,٩ة مكاسب يف الكفاءات تعادل العامةمكتب املدعيحقق ، ٢٠١٦. وفيما يتعلق بعام ٢٠١٣
وتقوم كل شعبة وقسم اآلن بوضع أهداف للكفاءة بالتنسيق مع قلم احملكمة املائة من ميزانيتها السنوية. 

الرئاسة.هيئة و 
وجود أدلة عند إال ينبغي النظر في أي زيادة في الميزانية ال ت اللجنة أنه رأونتيجة لذلك، - ٢٤

وتحقيق ،تعديل األولويات، وإعادة توزيع المواردمقنعة على عدم إمكان توفير التمويل المطلوب ب
أنه ال بد من المحكمة إذا رأت المحكمة. و عاتق وفورات إضافية. وسيقع عبء اإلثبات على 

سيناريو بديل يستند إلى حجم ثابت للميزانية يبين  أيضًا زيادة الميزانية، ينبغي أن تقدم المطالبة ب
.كيف سيؤثر ذلك على نشاطها

قلم الناشئة على ما يبدو يف االحتياطية أيضًا أن تشري إىل الطاقة للجنة تود اويف هذا السياق، -٢٥
ف قلم . ويف الواقع، صنّ على امليزانيةإلضافيةاحملكمة، اليت ينبغي أن تساعد على تعويض أثر األنشطة ا

احملكمة، يف أعقاب اإلصالح، قدرته على استيعاب الزيادات يف عبء العمل يف املستقبل باعتبارها 
يف املائة من املالك ٤٢موظفا أو ٢٣١ما ال يقل عن ، مما ميثل افرعا ومكتب١٣إىل"مرتفعة" بالنسبة 

خطط التطوير التنظيمي التي وضعها قلم بمع التقدير علما اللجنة أحاطت و النهائي للموظفني. 
الكاملة في مجال الكفاءة، فعاليتهاالمحكمة ألقسامه ومكاتبه، األمر الذي سيساعد على تحقيق 

وأوصى بأن يقدم قلم المحكمة معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في سياق الميزانية 
.٢٠١٨البرنامجية المقترحة لعام 

أناللجنةوالحظتوأحاطت اللجنة علما بالعمل املنجز حىت اآلن بشأن املساءلة التحليلية. -٢٦
وحتديدحمددة،ألنشطةالتكاليفمتوسطحسابيفمفيدةكانتالعمليةأنإىلخلصتاحملكمة
اتوأوصت اللجنة بأن تنعكس هذه المعرفة المتعمقة في الميزاني. الصلةذاتالتكلفةعوامل

المتوسطة اليف، السيما عن طريق إدراج التكفي المستقبلتقدمها المحكمةسالتي المقترحة 
واإلسهام ، بوجه أفضلمن المواردالمتوقعةاالحتياجات واالتجاهاتتحديد و المتوقعة، األجل 

.ستدامةاالأكثر قابلية للتنبؤ و اتوضع ميزانيبذلك في 

ستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات بالمحكمة تقديم اال- ٣

االسرتاتيجية قدمت احملكمة التقرير املعنون "تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية:-٢٧
مع . والحظت اللجنة )٨()"٢٠٢١-٢٠١٧كمة (باحملاخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات

مشاريع تكنولوجيا على اخلطط اليت وضعت مؤخرا لتطوير تطبيق مبدأ "احملكمة الواحدة" الرتحيب 

)٦(
CBF/28/19، ٣٥الفقرة.

)٧(CBF/28/11.
)٨(CBF/28/20.



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 308

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
308

تنظيم وإدارة وهي جملس - التنسيق بني األجهزةاملعنية بيئة ، كما الحظت أن اهلاملعلومات واالتصال
. للعملةجاهز اآلن تأصبح-املعلومات

اجلوانب الرئيسية السرتاتيجية الذي يتضمن ته احملكمة، وأحاطت اللجنة علما بالعرض الذي قدم-٢٨
تكنولوجيا املعلومات اخلمسية اليت وافق عليها جملس التنسيق. وقدمت الوثيقة حملة عامة عن العديد من 

املعنون يف إطار املشروع الشامل ٢٠٢١تنفيذها حىت عام سيلزم مشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت 
من أجل حتقيق أهداف االسرتاتيجية.لسري العمل القضائي باحملكمة" االلكرتونيةنصة امل"

املتعلقة الية املخطط للو سليم شروع مسودة فقط ملتقدمي ت من والحظت اللجنة أن احملكمة متكن-٢٩
. ولذلك، خلصت االلكرتونية لسري العمل القضائينصة واملتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات اريعشمب

تكوين رأي بشأن السالمة املالية هلذه املبادرة يسمح هلا بيف هذه املرحلة يف وضع ا ليست إىل أاللجنة 
هذه املشاريع االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال أنه ميكن تنفيذوتقييم مدى صحة االدعاء ب

ضمن امليزانية احلالية للمحكمة.
على مواصلة تعزيز التعاون بين األجهزة في وفي الوقت نفسه، شجعت اللجنة المحكمة-٣٠

عن طريق القضاء أوال )٩(ميدان إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلومات حيث يمكن تحقيق وفورات
)١٠(على االزدواجية غير الضرورية في تطوير النظم وشراء المعدات. وينبغي أن تستمر المشاريع

، كما ينبغي تبسيطهاتسعى إلى في إجراءات عملها و تفكيرالتي تعيد فيها أجهزة المحكمة ال
أديرت هذه المشاريع بوجه تكنولوجيا المعلومات واالتصال. وإذا في تطورات المع ذر بحمواءمتها 
المحكمة، فضال عن تحقيق وفورات بعمل الإلى تحسينات كبيرة في سير ذلك سيؤدي مناسب، 

.ات واضحةوكفاء
ات في ميزانية تكنولوجيا المعلومات، أوصت اللجنة بأن تقدم وقبل النظر في أي تغيير -٣١

كاملة لتطوير خطة  ٢٠١٨في نيسان/أبريل التي ستعقد المحكمة في موعد أقصاه دورتها الثالثين 
تلك وزيع أهدافا قابلة للقياس، وخطة مالية مع بيان أنواع التكاليف، فضال عن تتضمن تالمشاريع 
التي تحقق وفورات أو مکاسب في الکفاءة التكاليف مة، بما في ذلك ميزانية المحکفي التکاليف 
لمشروعات االستراتيجية بالنسبة لو االلكترونية لسير العمل القضائي بالمحكمةمنصة للبالنسبة 

المعلومات/إدارة المعلومات.تكنولوجيا األخرى المحددة في إستراتيجية 
لية في إطار عملية الميزنة، ينبغي للمحكمة أن تحسين الشفافية واتخاذ القرارات المالو -٣٢

توزيع بين بالتفصيل مرفقا منفصال ي٢٠١٨تدرج في هيكل الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
تكاليف التشغيل ويفصل بين التكاليف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال في الميزانية، 

، والتكاليف المتعلقة االستراتيجيةطوير اريع التالمتعلقة بمش، والتكاليف الموحدة المتكررة
باالستثمارات غير المتكررة.

)٩(CBF/28/12.
وفيما )؛ CBF/28/2الوثيقة لدوائر (لدليل املمارسة التعديالت على لسلطة القضائية: فيما يتعلق باعلى سبيل املثال، )١٠(

تطوير سياسات و )؛ CBF/28/19الوثيقة(اليت مل تكتمل أثناء عملية املراجعة جراءات إليتعلق بقلم احملكمة: الصيغة النهائية ل
وفيما يتعلق مبكتب املدعية )؛CBF/28/18الوثيقة ، وصياغة سياسات املوارد البشرية ()؛CBF/28/4الوثيقة القانونية (ساعدة امل

لعام (انظر امليزانية الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية٢٠١٧عام الكفاءة يف زيادة العامة: األهداف املتعلقة ب
٢٠١٧.(
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والماليةالميزانيةمنهجية العمل في لجنة -باء
ا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل -٣٣ ، مناقشة أولية ٢٠١٦أجرت اللجنة، خالل دور

ا الثامنة بشأن سبل حتسني منهجية عملها، وأنشأت فريقا عامال  داخليا لتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دور
.)١١(والعشرين

مدرجة يف وثيقتني: النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية هاوالحظت اللجنة أن أساليب عمل-٣٤
ودليل سياسات وإجراءات،٢٠٠٢إنشاء اللجنة يف عام ذي وضع عند ال)١٢(للمحكمة اجلنائية الدولية

.٢٠١٢يف عام إلنشائها اللجنة يف الذكرى السنوية العاشرة أصدرته الذي )١٣(اللجنة
أهداف يف بالتقدم احملرز حىت اآلن، مبا يف ذلك اللجنة علما الفريق العامل الداخلي وأحاط -٣٥

االت املقرتحة لتعديل النظام الداخلي، واخلط للمحاكمات نقح امللنهج ريضة لط العو االستعراض، وا
.٢٠١٧أيلول/سبتمرب اليت ستعقد يف التاسعة والعشرين ادوررض على اللجنة يف الذي سيع

ويسعى االستعراض إىل ما يلي:-٣٦
إنتاج تقرير رفيع املستوى للجنة بلغيت العمل يف أقرب وقت ممكن يف كل دورة؛ضمان (أ) 

توصيات اللجنة واملوافقة ناقشة املتاح يف جدول أعمال الدورة مللوقت االستخدام األمثل ل(ب) 
عليها بصورة مجاعية؛

املتعلقة سائل املتقليل حجم وطول التقارير املطلوبة بشأن من أجل (ج) العمل مع احملكمة 
امليزانية.ب

ويف هذا الصدد، قررت اللجنة أن تنظر يف إمكانية إدخال تعديالت على نظامها الداخلي يف -٣٧
ا الثالثني  .٢٠١٨نيسان / أبريل يف اليت ستعقد دور

التي ستعقد في اختبار نهج جديد للتحضير للدورة التاسعة والعشرين أيضاً وقررت اللجنة -٣٨
، بما في ذلك النظر في جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين في دورتها ٢٠١٧أيلول/سبتمبر 

عبء الالمتاح، و الثامنة والعشرين. وباإلضافة إلى ذلك، ستراعي اللجنة بشكل جماعي الوقت
المطلوبة من المحكمة ، وما إذا كانت التقارير فيما يتعلق بإعداد التقاريرالمحكمةالواقع على 

، صورة كاملة للنظر بشكل شامل في الميزانية البرنامجية عند االمتثال لهذه الطلبات، ستقدم لها
.٢٠١٧أيلول/سبتمبر التي ستعقد في التاسعة والعشرينتها دور في ٢٠١٨المقترحة لعام 

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦.. عشرةمسة االدورة اخل،..الوثائق الرمسية)١١( . ١٥و١٤تان الفقر ،١-ا
رفق الثالث.امل،(ICC-ASP/2/10)٢٠٠٣الدورة الثانية ... ،الوثائق الرمسية ...انظر )١٢(
)١٣(

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/CBF/CBF-manual-ENG.pdf..
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المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية -جيم310

حالة تسديد االشتراكات- ١

(املرفق األول):٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥استعرضت اللجنة حالة االشرتاكات حىت -٣٩
؛ )١٤(مليون يورو١٤١,٦٠قدرها البالغ٢٠١٧(أ) االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام 

املتعلق بفوائد القرض املقدم من الدولة ٢-(ب) االشرتاكات املقابلة للربنامج الرئيسي السابع 
مليون يورو. ٣٠٠٩٨٧٢املضيفة للمباين الدائمة البالغ قدرها 

١٤١,٦٠البالغ قدرها ٢٠١٧والحظت اللجنة أن االشرتاكات العادية يف امليزانية املعتمدة لعام -٤٠
يف املائة). ٤٤,٧٨مليون يورو (٦٣,٤١بلغت ٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥اليت مل تسدد حىت مليون يورو 

يورو.٧٣٨٥ويف نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املسددة لتجديد موارد صندوق الطوارئ 
مليون يورو ١٤,٥٦والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة بلغت -٤١

اية اية عام ١٦,٩، مقابل ٢٠١٦عام يف  ، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء ٢٠١٥مليون يورو يف 
االشرتاكات غري املسددة.

أن )١٥(ويتعني على الدول األطراف اليت مل ختتار تسديد نصيبها يف املباين الدائمة دفعة واحدة-٤٢
، بلغت ٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥تسدد مدفوعات الفائدة املستحقة على القرض من الدولة املضيفة. ويف

يورو ٩١٧٤٨٨يورو عن السنة املاضية و٨٠٥١٠٠يورو (٧٢٢٥٨٩الفائدة املستحقة على القرض 
يورو.٥٣١٥٧٣٧٨)، وبذلك بلغ جمموع االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة ٢٠١٧لعام 
يف املائة من االشرتاكات ٥٥,٢تسديد ٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥والحظت اللجنة أنه مت حىت -٤٣

٤٩. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء قيام ٢٠١٦يف املائة يف عام ٥٢,٩مقابل ٢٠١٧املستحقة يف عام 
ا بالكامل حىت ١٢٤دولة طرفا فقط من جمموع الدول األطراف البالغ عددها  ١٥دولة بتسديد اشرتاكا

.٢٠١٧نيسان/أبريل
والحظت اللجنة أن احملكمة ترسل بانتظام، على أساس ربع سنوي، رسائل تذكري رمسية وتتواصل - ٤٤

عرب خمتلف القنوات الدبلوماسية مع الدول اليت لديها اشرتاكات غري مسددة. ونظرا لاللتزام القانوين 
إىل ضرورة أن تسدد للمحكمة بتسديد الفائدة وكذلك القرض املتعلق باملباين الدائمة، أشارت اللجنة

ا يف الوقت احملدد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل تقليل التدفقات النقدية  الدول األطراف اشرتاكا
وحثت اللجنة جميع الدول األطراف على تسديد الالزمة للمحكمة ملباشرة أعماهلا الرئيسية. 

والقواعد المالية، لضمان من النظام المالي٦- ٥مدفوعاتها في الوقت المحدد، وفقا للقاعدة 
توافر األموال الكافية للمحكمة في السنة بأكملها.

وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تواصل تذكير الدول األطراف التي لم تسدد اشتراكاتها - ٤٥
بالكامل بالتزامها بأن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى 

ن يتناول رئيس الجمعية وكبار المسؤولين بالمحكمة هذه المسألة في اجتماعات توصيتها السابقة بأ
ثنائية مع الدول التي لديها التزامات مستحقة للمحكمة.

)١٤(
ICC-ASP/15/Res.1 ٣، الفقرة ألف، القسم.

، بلغ عدد الدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها يف تشييد املباين الدائمة ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١يف )١٥(
دولة طرفا. ٦٥اجلديدة للمحكمة دفعة واحدة واملعفاة من االلتزام بتسديد القرض والفوائد 
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الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها-٢

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن ١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة -٤٦
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها  تسديد اشرتاكا

.مساوياً لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها"
ا ٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥دولة طرفاً تأخرت، حىت ١٥وقد تبني للجنة أن -٤٧ ، عن تسديد اشرتاكا

ا لن يكون هلا بالتايل، وفقاً للفقرة  والحظت اللجنة أن األمانة .التصويتيف ق احل، ١١٢من املادة ٨وأ
ا  ٤يف ،٢٠١٦مرتني يف عام بتأخريها يف التسديد أبلغت الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشرتاكا

. وأرسلت األمانة إخطارات إىل مجيع الدول ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر ٢١و٢٠١٦نيسان/أبريل 
من ٨باحلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم تسديدها لتجنب تطبيق الفقرة األطراف اليت عليها متأخرات 

يف ق احلفقدان إلعفائها من اتباعها واجبجراءات الإلمن النظام األساسي عليها، وبا١١٢املادة 
.التصويت

التي عليها متأخرات مرة أخرى في الدول األطراف خطر مانة أن توطلبت اللجنة إلى األ-٤٨
باإلسهام في مع تسليط الضوء على التزامها وقت الحق من هذا العام بتأخيرها في التسديد، 

وأوصت اللجنة جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسوية حساباتها مع .الميزانية
.المحكمة في أقرب وقت ممكن

اشتراكات الدول األطراف التي تنسحب من نظام روما األساسي- ٣

قدمت احملكمة تقريرا إىل اللجنة بعنوان "اشرتاكات الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما -٤٩
. ويعرض هذا التقرير اخليارات املمكنة للتعامل مع االلتزامات املالية للدول األطراف اليت )١٦(األساسي"

روما األساسي، يف غياب أحكام واضحة يف نظام روما األساسي أو النظام املايل تنسحب من نظام 
والقواعد املالية.

وحددت احملكمة البنود التالية للجنة: االلتزامات املالية للدول األطراف اليت تنسحب من نظام -٥٠
ية (صندوق رأس املال العامل، روما األساسي؛ وتقديرات امليزانية، واملسائل املتعلقة باالحتياطيات االحرتاز 

وصندوق الطوارئ، وااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني)، وفائض امليزانية، وأقساط القرض 
املستحقة للدولة املضيفة.

ويف وقت انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنة، ستنسحب إحدى الدول األطراف، ما مل ترجع -٥١
ا نافذا اعتبارا من ١٢٧ساسي وفقا للمادة يف قرارها، من نظام روما األ ٢٧من النظام، وسيكون انسحا

.٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر
وأحاطت اللجنة علما بالتقرير، والحظت أيضا أن التاريخ الفعلي النسحاب الدولة الطرف مل -٥٢

ا ليست يف الوقت احلايل يف وضع يسمح هلا  بتقدمي املشورة يف هذا يصل بعد. ولذلك، رأت اللجنة أ
الشأن.

)١٦(CBF/28/22.
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٢٠١٦عام المعتمدة لميزانية الأداء البرامج في - 312٤

.)١٧("٢٠١٦عام يف وأداء براجمها اجلنائية الدولية أنشطة احملكمة املعنون "نظرت اللجنة يف التقرير -٥٣
، بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية العادية اليت مل تتم مراجعتها حسابيا بعدوبناء على األرقام األولية و 

١٣٩,٥٩مليزانية املعتمدة البالغ قدرهامقارنة با،مليون يورو١٣٤,٢١جمموعه يف املائة، أو ما ٩٦,١
.مليون يورو

الرتباط بالتزامات يف إطار إىل اللجنة بشأن ااملقدمة شعارات الثالثة إلالفعلي لتنفيذ وبلغ معدل ال-٥٤
، مقارنة مبجموع االشعارات املعدل يورومليون٢,٦٠جمموعه أو ما ، املائةيف ٨٦,٤صندوق الطوارئ 

. ورحبت اللجنة باستيعاب النفقات املتعلقة باحلاالت والتطورات غري مليون يورو٣,٠١البالغ قدره
املتوقعة يف امليزانية العادية للمحكمة.  

تيجة لذلك، بلغ جمموع النفقات الفعلية للمحكمة، مبا يف ذلك اإلشعارات املقدمة لالرتباط ون-٥٥
. وميثل هذا نقص يف اإلنفاق ٢٠١٦يف عام يورومليون١٣٦,٨٢بالتزامات يف إطار صندوق الطوارئ، 

املعتمدة مليون يورو) مقارنة بامليزانية١٣٦,٨٢-مليون يورو ١٣٩,٥٩مليون يورو (٢,٧٨يبلغ قدره 
يف املائة.٩٨,٠، ومعدل تنفيذ يبلغ ٢٠١٦يف عام 

ا اخلامسة الذي ICC-ASP/15/Res.1قراره عمال بالوالحظت اللجنة أن-٥٦ اعتمدته اجلمعية يف دور
ينبغي تغطية الزيادة يف تكاليف املباين الدائمة البالغ قدرها ، ٢٠١٦شرين الثاين/نوفمرب املعقودة يف تعشرة 
مليون يورو بالفائدة املرتاكمة على أموال مشروع املباين الدائمة عن السنوات املاضية البالغ قدرها ١,٧٥
. ونتيجة لذلك، سحبت احملكمة من )١٨(مليون يورو، وأي فائض يف امليزانية الربناجمية للمحكمة٠,٥٥

ملبلغ مليون يورو ا٢,٧٨غ قدره الذي بلامليزانية الربناجميةاملبلغ الذي حتقق نتيجة للنقص يف االنفاق يف 
، مما )١٩(مليون يورو)١,٢املباين الدائمة (الفرق بني الفائدة املرتاكمة والزيادة يف تكاليف لتغطية املطلوب 

لتجديد موارد صندوق رأس وسيستخدم هذا املبلغ ، )٢٠(مليون يورو١,٥٨إىل فائض الأدى إىل اخنفاض 
ا اخلامسة عشرة، وفقا ملا قررته عاملاملال ال .)٢١(اجلمعية يف دور

والحظت اللجنة أن معدالت تنفيذ الربامج الرئيسية للميزانية العادية حبسب كل برنامج بلغت -٥٧
يف املائة لقلم ٩٨,٥يف املائة ملكتب املدعية العامة، و٩٤,٧يف املائة للسلطة القضائية، و٨٩,٥

يف املائة ٨٧,١يف املائة للمباين، و١٠٠دول األطراف، ويف املائة ألمانة مجعيىة ال٩٧,٦احملكمة، و
ملشروع يف املائة٩٩,٣يف املائة ملكتب مدير املشروع، و٥٨,٦ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، و

الداخلية جعةيف املائة ملكتب املرا٨٩,٦يف املائة آللية الرقابة املستقلة، و٥٧,٨الفوائد، و-املباين الدائمة
.)٢٢(ساباتللح
يورو في يونمل٦,٧رتياح أن نفقات السفر الفعلية انخفضت من مع االوالحظت اللجنة -٥٨

البحث ، ودعت المحكمة إلى مواصلة )٢٣(٢٠١٦يورو في عاميون مل٥,٣٤إلى ٢٠١٥عام 
نتائج هذه الجهود في تنعكس توقع أن فادت بأنها ت، وأبصورة فعالةتخطيط  للسفرعن إمكانية ال

.٢٠١٨الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

)١٧(CBF/28/21.
)١٨(

ICC-ASP/15/Res.1 ١، الفقرة حاء، القسم.
مليون يورو.٠,٥٥- يون يورو لم١,٧٥مليون يورو =  ١,٢)١٩(
مليون يورو.١,٢- يون يورو لم٢,٧٨مليون يورو = ١,٥٨)٢٠(
، القسم باء.ICC-ASP/15/Res.1بالتفصيل الوارد يف القرار رأس املال العامل صندوق )٢١(
)٢٢(CBF/28/21 ٢٣١، الفقرة.
.٢٠١٦يف املائة من امليزانية العادية املعتمدة لعام ١٠٤,٧يقابل هذه الرقم معدل تنفيذ يبلغ )٢٣(
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البالغ قدره ٢٠١٦عام يف ملوظفني املتصلة بالفعلية لتكاليف اوالحظت اللجنة النقص الكبري يف ا-٥٩
ةمعدل الشغور يف مكتب املدعيأساسا عن زيادة متوسط والناتج ٢٤يف املائة)٤,٧مليون يورو (٤,٥٥

) واستمرار ارتفاع معدل الشواغر يف ٢٠١٥عام يف يف املائة ٨,٣يف املائة (مقابل ١٢,٧بنسبة ةالعام
يف املائة. ويف هذا الصدد، أعربت اللجنة عن أملها يف أن تتم تسوية هذه احلالة ٢٢قلم احملكمة بنسبة 

االسرتاتيجية يف إدارة املوارد البشرية.واألولويات عن طريق تنفيذ األهداف 
امليزانية البالغ عددها بنودبنود من ثمانية هناك جتاوزات يف النفقات املتعلقة بوالحظت اللجنة أن -٦٠
لى وعالتجاوزات.لتعويضوأن بعض التجاوزات بلغ حدا كبرياً، وأن بنودا أخرى استخدمت ، بندا١٥

مليون يورو. والحظت ٢,٢قدار مباملبلغ احملدد ألثاث واملعدات جتاوزت النفقات املتعلقة باسبيل املثال، 
شهد مستوى عال من النشاط يف جمال املوارد البشرية، مما جيعله عاما ٢٠١٦أن عام أيضاً اللجنة 
. ٢٠١٨يف إطار امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ت مواصلة النظر بدقة يف هذه املسألةوقرر ،استثنائيا

خضعت لتعديالت ضمن الربامج ٢٠١٦تنفيذ امليزانية لعام باملتعلقةرقام األأن كذلك والحظت اللجنة  
اإلنفاق يف أي ال يربر النقص يفمليزانية، اوكمة حللمبادئ العامة وفقا لالرئيسية. وأشارت اللجنة إىل أنه 

ذات طبيعة خمتلفة. ومن مث، فإن باإلنفاق على بنود يف حد ذاته استيعاب الوفورات بند من بنود امليزانية
يف ،عويض عن النقص يف اإلنفاق يف ميزانية املوظفني عن طريق زيادة اإلنفاق، على سبيل املثالالت

اً قدر والقواعد املالية توفر . وعلى الرغم من أن النظام املايل ينبغي العزوف عنهاممارسةاملعدات القياسية
تقويض عملية امليزانية. منعا من ة من املرونة يف هذا الصدد، فإنه جيب توخي احلذر يف استخدام هذه املرون

يف املائة هدفا يف حد ١٠٠يبلغ يكون السعي إىل حتقيق معدل تنفيذ نينبغي أال وباإلضافة إىل ذلك، 
ات والوفورات.الكفاءعن ذاته؛ بل ينبغي إعطاء األولوية للبحث

قد تؤدي إىل خماطر، ألموال امناقلة توفري مرونة إدارية مناسبة، فإن بينما يلزم والحظت اللجنة أنه -٦١
طبيعة النفقات اليت وافقت عليها اجلمعية، أو تتغري أو إذا كانت البيانات املتوقعة غري مؤكدة، السيما 
رد وجود نقص يف االنفاق على بند آخر بامليزانية يسمح ما يربرها متامااليت ال يوجد نفقات نفذت ال

أكبر قدر ممكن من الدقة في التنبؤ توخيولذلك، شجعت اللجنة المحكمة على . مبناقلة األموال
وعدم األموال عندما تتطلب المرونة في الميزنة ذلك فقط، مناقلة بالميزانية من أجل ضمان 

وإبقاء اللجنة على علم ، بأي حال من األحوال على توصيات اللجنة أو قرارات الجمعيةااللتفاف 
تم، وضمان أكبر قدر من الشفافية.التي تمناقالت بال

مليون يورو فيما يتعلق بنفقات ١,٥٢قدرهوالحظت اللجنة كذلك أن النقص يف اإلنفاق البالغ-٦٢
من اخنفاض استخدام املرافق التشغيلية يف املباين وفقا ملا ذكرته احملكمة، التشغيل العامة نتج جزئيا، 

التخفيض الذي ورأت اللجنة أن عام. الاألوىل طوال للمرة ٢٠١٦ستخدمت يف عام حيث ااجلديدة 
، ٢٠١٨في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ينعكس التشغيل العامة ينبغي أن حدث في نفقات 

وطلبت في هذا الصدد إلى المحكمة أن تقدم معلومات شفافة عن هذه التخفيضات في مقترحات 
الميزانية المقبلة.

يف ١٧٦,٧يورو، أو ٧٠٠٣٣٨تبلغ والحظت اللجنة كذلك أن هناك زيادة كبرية يف اإلنفاق -٦٣
حاليا المحكمة بالموظفين الفنيين الداخليين نظرا لوصول و اخلرباء االستشاريني. فيما يتعلق باملائة، 

المستقبل الخبرة الداخلية في ، فإن اللجنة تتوقع وتوصي باللجوء إلى جو مستوى معين من النضإلى
الخبراء االستشاريين.المتعلقة بتكاليفمن أجل تخفيض ال

جمموع النفقات الفعلية، مبا يف ذلك صندوق الطوارئ.)٢٤(
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٣,٣اليت زادت من،)٢٥(الزيادة الكبرية يف أوامر الشراء غري املصفاةمع القلق والحظت اللجنة -٦٤
اية عام  اية عام ٧,٣إىل٢٠١٥مليون يورو يف  يف ١٢١الزيادة بنسبة (٢٠١٦مليون يورو يف 

اية عام أمراً ٣٧٠أن عدد أوامر الشراء غري املصفاة قد ارتفع من كما الحظت ،املائة) إىل ٢٠١٥يف 
اية عام أمراً ٦٢٧ مزيد من المعلومات عن األسباب الجذرية موافاتها بوطلبت اللجنة . ٢٠١٦يف 

وأعربت عن،٢٠١٧في أيلول/سبتمبر التي ستعقد لهذا التطور في دورتها التاسعة والعشرين
إدخال تحسينات في دورة الميزانية توقعها، بالنظر إلى عدم موافاتها بمعلومات وافية حتى اآلن، 

.المقبلة، حيث ستواصل اللجنة رصد هذه المسألة

صندوق الطوارئ(أ)

عددا من التطورات غري املتوقعة وقدمت اإلشعارات التالية ، واجهت احملكمة ٢٠١٦يف عام -٦٥
بالتزامات يف إطار صندوق الطوارئ:لالرتباط 

يورو يف قضية ٩٠٠٣٥٨١لالرتباط مببلغ ٢٠١٦آب/أغسطس ٩اإلشعار املؤرخ (أ)
(احلالة يف أوغندا)؛دومينيك إنغوين

لوبانغايورو يف قضية ٠٠٠٣١٣لالرتباط مببلغ ٢٠١٦آب/أغسطس ٩اإلشعار املؤرخ (ب)
(احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية)؛

يورو للحالة ٥٠٠٥١٦٢لالرتباط مببلغ ٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٢٠اإلشعار املؤرخ (ج)
٠٠٠٣٣٨١إىل  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٠اجلديدة يف جورجيا الذي خفض يف  

يورو.
مليون يورو، ٢,٦ت غري املتوقعة بلغ والحظت اللجنة أن االستخدام اإلمجايل للموارد يف احلاال-٦٦

، وأنه مت استيعاب هذه االحتياجات )٢٦(مليون يورو٣,٠١مقارنة مبجموع اإلشعارات املعدل البالغ قدره 
من املوارد يف امليزانية العادية املعتمدة.

ا اخلامسة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب - ٦٧ اإلبقاء على ٢٠١٦وقررت اجلمعية يف دور
، وطلبت إىل املكتب إبقاء ٢٠١٧ماليني يورو لعام ٧صندوق الطوارئ مبستواه االفرتاضي البالغ قدره 

كانون ٣١. ويف )٢٧(هذه العتبة قيد االستعراض يف ضوء املزيد من اخلربة بشأن أداء صندوق الطوارئ
مليون يورو.٥,٨، بلغ مستوى صندوق الطوارئ ٢٠١٦األول/ ديسمرب 

العاملصندوق رأس املال )(ب

٣١يورو يف ٥١٥٦٣٤٣مستوى صندوق رأس املال العامل بلغ علما بأن اللجنة أحاطت -٦٨
ا اخلامسة حددت ، )٢٩(بناء على توصية اللجنةو . )٢٨(٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  اجلمعية يف دور

بلغ مب٢٠١٧عام يف صندوق رأس املال العامل مستوى ٢٠١٦عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

ا يف عام )٢٥( ن. واليت مل يتم مع ذلك صرفها حىت اآل٢٠١٦متثل أوامر الشراء غري املصفاة االلتزامات اليت مت االرتباط 
)٢٦(CBF/28/21 ٢٦٢، الفقرة.
، القسم دال.ICC-ASP/15/Res.1بالتفصيل القرار قارن )٢٧(
)٢٨(CBF/28/21.املرفق الثالث عشر ،
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...الوثائق الرمسية)٢٩( .١٤٤ة الفقر ،٢-ا
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األموال الفائضة واالشرتاكات غري املسددة الحظت أنه جيوز للمحكمة أن تستخدم مليون يورو، و ١١,٦
.)٣٠(لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العاملفقط 
احملدد لتجنب أن تسديد االشرتاكات بالكامل ويف املوعدأمهية على وأكدت اللجنة مرة أخرى -٦٩

.املدفوعاتريتأخبسبب فقات إضافية تتحمل احملكمة ن

خط االئتمان(ج)

اخلامسة عشرة املعقودة يف تشرين ايف دور أذنت اجلمعية ،)٣١(بناء على توصية اللجنة-٧٠
ماليني يورو للفرتة من  ٧حبد أقصى يبلغ بإنشاء خط ائتمان مومسي للمحكمة ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

النقص يف السيولة، مع استخدام لتغطية ٢٠١٧إىل منتصف شباط/فرباير ٢٠١٦كانون األول/ ديسمرب 
بالكامل واللجوء مؤقتا وبصفة بعد استخدام صندوق رأس املال العامل فقط كمالذ أخري هذا اخلط  

احملكمة أي رسوم ذات صلة، مع اختاذ أن تستوعباجلمعية أيضا صندوق الطوارئ، وقررتاستثنائية إىل 
مجيع اخلطوات املمكنة لتقليل تكلفة خط االئتمان إىل أدىن حد ممكن.

اية األمر أن احملكمة ليست حباجة إىل خط والحظت اللجنة أنه -٧١ حيث أتاح االئتمان تبني يف 
على لجنة مرة أخرى جتنب حدوث نقص يف السيولة. وأكدت الاملدفوعات من الدول األطرافاستالم 

فقات بالكامل ويف الوقت احملدد لتجنب أن تتحمل احملكمة ناالدول األطراف اشرتاكاأن تسدد أمهية 
.املدفوعاتريتأخبسبب إضافية 

ا تفعالة للتخفيف من حدة املخاطر، فو ويف حني أن اللجنة أداة مؤقتة -٧٢ كرر توصيتها باستخدام إ
، وأعربت عن توقعها أن )٣٢(خرىاألمكانيات اإلوبعد استنفاد فقط خط االئتمان املومسي كملجأ أخري 

وفقا مليون يورو، ١١,٦البالغ قدره مستواه احملدد عندجتديد موارد صندوق رأس املال العامل يساعد 
ا اخلامسة عشرة لقرار  التغلب على أوجه على ، ٢٠١٦ين الثاين/نوفمرب يف تشر املعقودة اجلمعية يف دور

القصور يف السيولة دون احلاجة إىل احلصول على خط ائتمان خارجي.

إدارة التدفقات النقدية(د)

ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/ سبتمرب -٧٣ ، أن تقدم احملكمة ٢٠١٦طلبت اللجنة، يف دور
ا الثامنة والعشرين  بني تقييما كامال إلدارة التدفقات النقدية احلالية، مبا يف ذلك مقارنةيف دور

نطاقا لتحسني التوفيق بني املدفوعات ، و حتديد االجتاهات املتباينة سنويا، و االفرتاضات والتنفيذ الفعلي
قانونية يف إدارة فرتات السداد، مبا يف ذلك املزايا والعيوب وأية مسائل و ،الفعلية لالشرتاكاتإليراداتوا

واإلسقاطات ،خيارات للتجميع املؤقت لالحتياطيات السائلةو ،متديد فرتات سداد فواتري املوردين
حاليا أو يف األجل املتوسط؛ واملزايا والعيوب والتكاليف لرتتيب ،واستخدام الفوائض السنوية يف امليزانية

.)٣٣(الئتمانلخط خارجي 
بأن علمًا اللجنة حيطت . وأ)٣٤("ةالنقدياتعن إدارة التدفقنظرت اللجنة يف "تقرير احملكمةو -٧٤

التدفقات النقدية على املتعلقة بتوقعات العد ويُ يوميًا األرصدة النقدية اجع قسم الشؤون املالية باحملكمة ير 
التدفقات النقدية على املتعلقة بتوقعات الراجعة عالوة على ذلك، تقوم جلنة االستثمار مبأساس شهري. و 

.باء، القسم ICC-ASP/15/Res.1بالتفصيل القرار قارن )٣٠(
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٣١( .١٥١ة الفقر ،٢-ا
املرجع نفسه.)٣٢(
.١٥٢املرجع نفسه، الفقرة )٣٣(
)٣٤(CBF/28/5.
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ا اليت قد تؤثر على التدفقات النقدية. ويف حني أن ارية اس ربع سنوي لتقييم حالة السيولة اجلأس واجتاها
، يتم حتليل التدفقات اخلارجة من التكاليف غري املتعلقة قابلة للتنبؤتكاليف املوظفني تكون خطية و 

رية (مثل األقساط السنوية باملوظفني مع الرتكيز على التقديرات احملددة بشأن أي تدفقات خارجة كب
مع ). والحظت اللجنة عامالدولة املضيفة اليت ستدفع يف بداية شباط/فرباير من كل املقدم من لقرض ل

رتياح أن احملكمة جتري حتليالت للحساسية، بغية حتديد قضايا السيولة احملتملة يف مرحلة مبكرة.اال
النقدية الفعالة النامجة عن التأخري يف تلقي االشرتاكات املقررة، النظر إىل األمهية املتزايدة لإلدارة وب-٧٥

قررت اللجنة مواصلة رصد ترتيبات السيولة والتدفقات النقدية للمحكمة يف الدورات املقبلة.

: الربع األول٢٠١٧أداء البرامج في ميزانية عام - ٥

.)٣٥(٢٠١٧مارس آذار/٣١اجلنائية الدولية حىت حملكمة ايزانيةمتقرير عن أداء"الكان معروضا على اللجنة - ٧٦
٤٤,٩٣يف املائة، أو ٣١,١، ٢٠١٧مارس آذار/٣١، يف والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ-٧٧

على ت، واتفقيورومليون١٤٤,٥٩البالغ قدرها ٢٠١٧لعام ، مقارنة بامليزانية املعتمدةيورومليون
ا المواصلة  .٢٠١٧اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب والعشرينتاسعة رصد احلالة يف دور

، أية إشعارات لالرتباط بالتزامات ٢٠١٧أيار/مايو ٥يضا أنه مل تقدم، حىت أاللجنة الحظت و -٧٨
يف إطار صندوق الطوارئ.

المتعلقة بالتأمين الصحي للموظفين بعد انتهاء التقييم المقدم بشأن إنشاء احتياطي لاللتزامات - ٦
مةالخد

ا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل أحاطت اللجنة علما -٧٩ أن احملكمة ب٢٠١٦يف دور
استحقاقات املوظفني، مبا يف املرتتبة على لتزامات االتتبع حاليا ما يسمى بنهج "الدفع أوال بأول" لتمويل 

القيام مبزيد من العمل ينبغي اية اخلدمة. والحظت اللجنة أنه للموظفني بعد ذلك التأمني الصحي 
أشارت اللجنة إىل التوصيات . و لتمويل هذه االلتزاماتلتحديد ما إذا كان من املناسب إنشاء احتياطي

ا الرابعة والعشرين املعقودة يف نيسان / أبريل  تقدم ، وطلبت إىل احملكمة أن )٣٦(٢٠١٥املقدمة يف دور
.)٣٧(الثامنة والعشريناناسب له يف دوراملستوى املحتياطي و التقييما بشأن إنشاء ا

بعد للموظفني التأمني الصحي االلتزامات املتعلقة بوكان معروضا على اللجنة تقرير بعنوان "متويل -٨٠
اية اخلدمة ال تزال للموظفني بعد، والحظت أن االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي )٣٨(اية اخلدمة"

ا مؤسسة حد ماإىلتشكل بند انفاق حمدود  يف الوقت نفسه وأكدت نسبيا، حديثة العهد للمحكمة أل
على احلاجة إىل حتديد إمكانات التمويل لتلبية هذه االلتزامات.

حتياطي، المكانية إنشاء ادم تقييما إلوأبلغت احملكمة اللجنة بأن مراجع احلسابات اخلارجي سيق-٨١
واحلصول على ه املسألة فور االنتهاء من مراجعة احلسابات إعادة النظر يف هذاللجنة بالتايل توقرر 

.املتوقعة يف املستقبلتكاليف معلومات أكثر وضوحا لل

)٣٥(
CBF/28/23.

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥... عشرةرالعة ، الدورة ال...لوثائق الرمسيةا(٣٦) وما ٥٧ة الفقر ،١-ا
بعدها.

لد ،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٣٧( ٤٢،الفقرتان ١-اجلزء باء،الثاينا
. ٤٣و

٣٨)(CBF/28/6.
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استبدال األصول الثابتةسياسة - ٧

ا اخلامسة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -٨٢ بوضع سياسة ٢٠١٥أوصت اللجنة يف دور
، سواء يف املكاتب امليدانية أو يف املقر فيما يتعلق باملباين الدائمة الثابتةالستبدال األصول واضحة وشفافة 

ا مبعلومات يف هذا الشأن يفاجلديدة، وطلبت  ا الثامنة والعشرينموافا .)٣٩(دور
اللجنة تلقت كما )٤٠("احملكمة عن استبدال األصول الثابتةقرير "توكان معروضا على اللجنة -٨٣

. والحظت اللجنة أن اجلمعية عهدت إىل املكتب، يف هذا الشأنمن ممثلي احملكمةإضافية وضيحات ت
املباين الطويل على األجليف ظ اعن طريق الفريق العامل يف الهاي، بالنظر يف املسائل املتعلقة باحلف

مويللتباعتبارها من األصول الرأمسالية للمحكمة، وبأن تضع بالتايل مشروع خطةاستهالكها قيمتها و و 
القراراتعلىالرتكيزعنذات الصلة، فضالامليزانيةلرصد تنفيذوخطةللملكية،اإلمجاليةالتكلفة

علىسلباتؤثرقداليتاملتوقعةغريواألحداثاملتعددة السنواتاالستثماريةاملتعلقة باخلططاالسرتاتيجية
بشأن هذا املوضوع يف إطار حمددةتنسيقجهةبتعينياللجنةورحبت. )٤١(القضائية للمحكمةاملهامأداء

وأكدت اللجنة أنه سيكون من المفيد أن تتلقى ميزانية التيسري املتعلقة بالفريق العامل يف الهاي.
بشأن مسألة استبدال في الهاي مل افريق العالاللجنة نسخة من الوثائق التي تقدمها المحكمة إلى 

.الدائمةاالستثمارات الرأسمالية في المباني 
المحكمة أن تضع توقعات واضحة وشفافة متوسطة وطويلة األجل إلىوطلبت اللجنة -٨٤

تكنولوجيا ، مثل االستثمارات الرأسمالية في اهتمويلالمتصلة بخطط الو االستبدال لتكاليف
التي ستعقد المعلومات واالتصال، وأن تقدم تحليال شامال عن هذا الموضوع في دورتها الثالثين 

من الميزانية ابتداء . وأوصت اللجنة كذلك بأن تدرج المحكمة، ٢٠١٨أبريل في نيسان/
، مثل خطط ألصول الثابتةاستبدال االمتعلقة ب، جميع المعلومات ٢٠١٩البرنامجية المقترحة لعام 

للميزانية نفصل في مرفق م،ستبدالالتوقيتات المناسبة لالاالستثمار واالستثمارات الفعلية و 
.امجية المقترحةالبرن

االصالح المؤسسي والمسائل االدارية-دال
الهيئة القضائية- ١

املعلومات احملدثة عن الدروس املستفادة/دليل العمل بالدوائر(أ)

ا أحاطت اللجنة علمااإلجراءات القضائية، منالدروس املستفادة عمليةيتعلق بفيما -٨٥ يف دور
وهو أول بنشر دليل القضاة للعمل يف الدوائر، ٢٠١٦السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب 

ا الثامنة التحديثات مزيد من العمل يف املرحلة التمهيدية، وتتطلع اللجنة إىل لدليل حتديث  يف دور
.)٤٢(والعشرين

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥... عشرةرالعة ، الدورة ال...لوثائق الرمسيةا(٣٩) .٧١ة الفقر ،٣-ا
٤٠)(CBF/28/15.

لد،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٤١( األول، اجلزء الثالث، القرار ا
ICC-ASP/15/Res.2 ،ملرفق الثاين.ا

لد (٤٢) .١٥٦، الفقرة ٢-الثاين، اجلزء باءاملرجع نفسه، ا
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، ورحبت )٤٣(المستفادة في هيئة الرئاسة""الدروسالتقرير المعنون وأحاطت اللجنة علما ب-٨٦
والوفورات، بما في ذلك اتالرئاسة لتحديد المزيد من الكفاءهيئة بالجهود المتواصلة التي تبذلها 

في المراحل التمهيدية مقترحات مثل التعديالت الرامية إلى تخفيض عدد القضاة تقديم من خالل 
إلىتتطلع اللجنة و .لترجمةاألولويات في امتعلقة بترتيب واالستئناف، وتعديل القواعد الاالبتدائية و 

، فضال عن مقترحات ٢٠١٨من خالل الميزانية البرنامجية المقترحة لعام مزيد من التحديثات 
الميزانية المقبلة.

قاعات احملكمة وجلسات االستماعتوزيع املوظفني على (ب)

ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -٨٧ احملكمة حباجة إىل أن ٢٠١٦رأت اللجنة يف دور
، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريرا عن توزيعبدقةاحملكمةاتقاعاحملدد الستخدام وقت مراجعة ال
استخدام ة األجل املتعلقة بوالوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة والعقود القصري الثابتةالوظائف 

ا ٢٠١٦و٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣قاعات احملكمة وجلسات االستماع يف األعوام  إىل اللجنة يف دور
.)٤٤(الثامنة والعشرين

إىل عام ٢٠١٣استخدام قاعات احملكمة يف الفرتة من عام املتعلقة بحصاءات تبني من اإلو -٨٨
ا رجع هذي. و لتلك اجللساتالفعلي قرر جللسات االستماع عن العدد العدد املاختالف ٢٠١٦

من إىل الفاصل الزمين بني إعداد امليزانية وتنفيذها، فضال عن عدم اليقني املرتبط بكل إجراء االختالف 
القياس على أساس اخلربة السابقة. غري أن يصعب لطابع الفريد لكل حالة، نظرا ل. و ةقضائياإلجراءات ال

احملكمة متكن من تقدمي الدعم الالزم ألنشطة قاعات احملكمة عن طريق التنسيق الدقيق جلداول قلم 
االستماع مع أجهزة احملكمة ذات الصلة، وختصيص املوارد املتاحة من املوظفني وغري املوظفني مبرونة. 

ا ستواصل رصد تنفيذ العدد املفرتض من أيام االستماع وتو  زيع املوارد ذات وأكدت احملكمة للجنة أ
ا. الصلة من أجل مواصلة حتسني كفاءة وفعالية عمليا

يوم يف ٢٠٠والحظت اللجنة أن االستخدام احملتمل لكل قاعة من قاعات احملكمة يزيد على -٨٩
أسباب لوجستية.بوال ميكن تفسري أي تأخري يف الوقت احلايل ،السنة، وأن هذه القدرة كافية

إصالح قلم المحكمةاآلثار المترتبة على - ٢

ا الرابعة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب -٩٠ ، بعملية٢٠١٥أحاطت اجلمعية علما، يف دور
يف قلم احملكمة، وأشارت إىل أن اآلثار الكاملة لتلك العملية، مبا يف ذلك آثارها املالية يف املراجعة اجلارية 

ا السادسة موضعا مليل على حد سواء ستكون األجلني القصري والطو  زيد من اإليضاحات يف دور
عن اهليكل ةر النامجاثآلعلى النحو الواجب باإبالغها إىل ت، وتطلع٢٠١٦والعشرين يف نيسان/أبريل 

اجلديد، من حيث قدرته على استيعاب الزيادات يف عبء العمل والكفاءات امللموسة اليت حتققت، 
اآلثار و ا، مبا يف ذلك تكلفتهاملراجعةإجراء تقييم كامل لعملية للحسابات اجع اخلارجي إىل املر تطلبو 

"تقرير مراجعة احلسابات عن . ويف هذا الصدد، قدم مراجع احلسابات اخلارجي )٤٥(اوتنفيذهاملرتتبة عليها
.)٤٦(اجلنائية الدولية" إىل اجلمعيةقلم احملكمة مراجعة مشروع 

٤٣)(CBF/28/2.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٤٤( .٩٤ة الفقر ،٢-ا
.١٣ياء، الفقرة ، القسم ICC-ASP/14/Res.1القرار )٤٥(
)٤٦(

ICC-ASP/15/27.
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ا اخلامسة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب -٩١ وأحاطت اجلمعية علما مع التقدير، يف دور
باالستنتاجات والتوصيات املقدمة، و ، املراجعة، بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عملية ٢٠١٦

. )٤٧(نة والعشرينالثاماملزيد من التوضيحات يف دور املراجعة ستكون موضعا أن عملية أيضا والحظت 
وقدم قلم احملكمة إىل اللجنة "معلومات قلم احملكمة احملدثة عن استنتاجات وتوصيات مراجع احلسابات 

. وأحاطت اللجنة علما بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير قلم )٤٨(اخلارجي بشأن مشروع املراجعة"
والوفورات. اتلبحث عن الكفاءلسوى بداية عن رأيها بأن إعادة التنظيم ال متثلشدةاحملكمة وأعربت ب

قررت اللجنة أن ترصد عن كثب تنفيذها يف الدورات املقبلة وأن تدرس بشكل خاص امليزانية ،ولذلك
انعكاس ، لتحديد كيفية وفورات والكفاءاتاملتعلق بالا، مبا يف ذلك مرفقه٢٠١٨الربناجمية املقرتحة لعام 

.بصورة ملموسة يف امليزانية املقرتحةاتالوفورات والكفاء

التآزر-٣

املتعلق تقريرالان معروضا على اللجنة عدة تقارير عن أوجه التآزر يف احملكمة، مبا يف ذلك "ك-٩٢
"تقرير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا عن ، و)٤٩("ةالعامعيةتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدب

.)٥١(و"تقرير احملكمة عن أوجه التآزر بني األجهزة"؛)٥٠(مع احملكمة"اتالتآزر والكفاءحتقيق 
وأحاطت اللجنة علما بالتقارير، وأعربت عن أملها في أن تنعكس الوفورات الناشئة عن أوجه -٩٣

ضال فالتآزر هذه، بما في ذلك الوفورات الناشئة عن تكثيف التعاون بين اللجنة وقلم المحكمة، 
أن يشار إلى  ذلك ، و ٢٠١٨في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام المحددة، الكفاءة أوجه عن 

.الميزانية البرنامجية المقترحةمن مرافق في مرفق بوضوح 

الموارد البشرية-هاء
إعادة تصنيف الوظائف وتحويلها- ١

املوارد البشرية: إعادة تصنيف نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن مسائل حمددة تتصل بإدارة -٩٤
، كما ورأت أنه ينبغي إجراء مزيد من التحليل لطلبات إعادة التصنيف والتحويل)٥٢(الوظائف وحتويلها"

كل طلب من هذه الطلبات يف سياق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام لاألسس املوضوعية ينبغي النظر يف
٢٠١٨.

بين الجنسينالتمثيل الجغرافي والتوازن - ٢

ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -٩٥ إىل أن احملكمة ٢٠١٦أشارت اللجنة يف دور
يف التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. أمدها جمموعة من التدابري ملعاجلة االختالالت اليت طال ختذتا

ا السادسة والعشرينويف هذا الصدد، كررت اللجنة توصيتها السابقة اليت  يف املعقودة )٥٣(قدمتها يف دور
للمحكمة يف خطة عمل، حيثما كان رتقبة ، وتطلعت إىل توحيد اجلهود احلالية وامل٢٠١٦نيسان/أبريل 

.١٢ميم، الفقرة ، القسم ICC-ASP/15/Res.1القرار )٤٧(
)٤٨(CBF/28/19.
)٤٩(CBF/28/11.
)٥٠(CBF/28/16.
)٥١(CBF/28/12.
)٥٢(CBF/28/24.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٥٣( .٩١ة الفقر ،١-ا
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ا ب، لألداءمية ميكن رصدهاكذلك ممكنا، استنادا إىل أهداف   تقرير مرحلي يف هذا الصدد يف وإىل موافا
ا الثامنة والعشر  .)٥٤(املوارد البشريةاملتعلق بين يف سياق التقرير السنوي دور

ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -٩٦ ، إىل تلقي ٢٠١٦وتطلعت اللجنة أيضا، يف دور
ا الثامنة والعشرين يف سياق التقرير تمعلومات مس كملة عن التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف دور
والتحويالت الواسعة لآلثار املرتتبة على عملية املراجعة املوارد البشرية، إىل جانب حتليل السنوي عن 

ريأثتمن أجل ضمان عدم وجود أي ةالعامةاملساعدة املؤقتة العامة يف مكتب املدعيلوظائف النطاق 
قد تبني من البيانات املقدمة من . و )٥٥(سليب على التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني داخل احملكمة

على التمثيل اجلغرايف. ومن ناحية أخرى، أثرت كان ضئيالاحملولة  تأثري الوظائف أن على احملكمة 
ا على التوازن بني اجلنسني لصاحل املوظفني الذكور.يالتحويالت سلب

الواردة يف ٢٠١٦نسني لعام نظرت اللجنة يف املعلومات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلو -٩٧
و"تقرير احملكمة عن مسائل حمددة تتصل بإدارة املوارد ،)٥٦("تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية"

.)٥٧("هاوحتويلالوظائف البشرية: إعادة تصنيف 
والحظت اللجنة أن هناك عددا كبيرا من الموظفين من رعايا دول ليست أطرافا في نظام -٩٨

روما األساسي، وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تعالج المحكمة هذه المسألة باالقتران مع 
عن ذلك في التقرير المتعلق تقدم معلومات محدثة االختالل القائم في التمثيل الجغرافي وأن 

.٢٠١٨في نيسان/أبريل تي ستعقدموارد البشرية في دورتها الثالثين البإدارة ال
احملكمة حققت لجنة أن تبني لوفيما يتعلق بالتوصيات السابقة للجنة بشأن التمثيل اجلغرايف، -٩٩

هناك زيادة يف أن يف حني الحظت يف عدد الدول املمثلة متثيال ناقصا ومتوازنا وزائدا، حتسينات متواضعة 
متثيال زائدا.ةاملمثلالدول عدد

وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بني اجلنسني بني موظفي احملكمة، الحظت اللجنة أن القوة العاملة يف -١٠٠
احملكمة ال تزال مائلة حنو املوظفني الذكور. والحظت اللجنة باهتمام أن املوظفات يف احملكمة يشكلن 

، ةالعامةيف املائة يف مكتب املدعي٤٧ملائة يف السلطة القضائية، ويف ا٥٣،يف املائة من القوة العاملة٤٤
يف املائة يف قلم احملكمة.٤١و

في المائة في ٢بنسبة في الفئة الفنية زادوالحظت اللجنة أن عدم التوازن بين الجنسين -١٠١
تزال كبيرة. لعليا ال فنية ا، وأن الفجوة في التوازن بين الجنسين في المستويات ال٢٠١٦عام 

المبذولة في هذا جهودواصل الوأوصت اللجنة بأن تعطي المحكمة األولوية لتضييق الفجوة وت
، وأن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في سياق التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية في الصدد

.٢٠١٨في نيسان/أبريل تي ستعقددورتها الثالثين ال
واصل المحكمة جهودها الرامية إلى زيادة تحسين الحالة فيما يتعلق وأوصت اللجنة بأن ت-١٠٢

بالتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وأن تقدم تقريرا عن التدابير المحددة المتخذة، بما في 
تي الثالثين الاذلك حمالت التوعية، في سياق التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية في دورته

.٢٠١٨ان/أبريل في نيسستعقد

.١٨٨، الفقرة ٢-املرجع نفسه، اجلزء باء(٥٤)
.١٩١املرجع نفسه، الفقرة (٥٥)

)٥٦(CBF/28/18.
)٥٧(CBF/28/24.
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الخاصة بهاعقودالوظائف المساعدة المؤقتة العامة ومدة - ٣

ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -١٠٣ ، باستخدام املوظفني ٢٠١٦أوصت اللجنة يف دور
ى العاملة على مراكز العمل بأكرب قدر ممكن من الكفاءة واملرونة، وذلك مثال عن طريق إعادة توزيع القو 

إىل تلقي معلومات مفصلة بشأن استخدام وظائف تمبا يتماشى مع األنشطة اجلديدة، وتطلعاألخرى 
ا الثامنة والعشرين .)٥٨(املساعدة املؤقتة العامة يف سياق ختطيط املوارد البشرية يف دور

ا السابعة والعشرين املعق- ١٠٤ ، بأن حتدد ٢٠١٦ودة يف أيلول/سبتمرب وأوصت اللجنة كذلك، يف دور
ملساعدة املؤقتة العامة يف امليزانيات املقبلة، يف إطار ااملطلوبة اجلديدة ميع الوظائف ، فيما يتعلق جباحملكمة

من أجل لوظائف املتعددة السنوات، ل، املدة املطلوبة للوظائف املطلوبة، مبا يف ذلك عند اإلمكان
كما  احلاجة إىل االستعانة مبوظفني إضافيني.  قسم املوارد البشرية و على اري العمل اإلدالتخفيف من عبء 

املساعدة املتعلقة بعقود الدة تعلقة مبكررت اللجنة توصيتها بأن تقدم احملكمة اقرتاحا بشأن السياسة امل
ا الثامنة والعشرين  .)٥٩(البشريةإدارة املوارداملتعلق بتقريرها السنوي يف سياق املؤقتة العامة يف دور

املساعدة وظائفوأحاطت اللجنة علما بالسياسات اليت طرحتها احملكمة فيما يتعلق باستخدام - ١٠٥
ورحبت اللجنة بتطوير هذه السياسات .املوظفني الذين يشغلون هذه الوظائفاملؤقتة العامة واستحقاقات

تأمني الد و ل عقالالقادمة، مبا يف ذلك من خالسنة يف املوظفني حتديد األولويات ملواصلة تطويرها لدعم و 
صحي.ال

تنفيذ التعيينات القصيرة األجلعلومات المحدثة عن الم- ٤

ا طلبت اللجنة إىل احملكمة -١٠٦ أن ٢٠١٦السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل يف دور
ؤدي ي، وأن عملهاالتعيني القصري األجل طبيعة أسلوب تتخذ التدابري الالزمة لضمان أن يراعى يف تنفيذ 

غري إىل استخدامه بدال من التعيني باتفاقات اخلدمة اخلاصة هذا األسلوب للتعينياستخدام التوسع يف 
ا إدارة املوارد املتعلق بيف سياق التقرير السنوي دثة وطلبت تزويدها مبزيد من املعلومات احمل، املوصى 

.)٦٠(حسب االقتضاءالتعيينات القصرية األجل، من رصد تنفيذ ها من أجل متكينالبشرية 
كانون ٢٨يف، )٦١(ورحبت اللجنة بإصدار التعليمات اإلدارية بشأن التعيينات القصرية األجل-١٠٧

. عاملني بعقود قصرية األجل، فضال عن البدالت ذات الصلة املطبقة على املوظفني ال٢٠١٦الثاين/يناير 
لتعيينات لمع نظام األمم املتحدة املوحد عاملني بعقود قصرية األجللموظفني الاخلدمة لشروط تماشى تو 

املؤقتة.
على بعقود عمل قصرية األجللموظفني العاملني لدمة اخلنص التعليمات اإلدارية على شروط تو -١٠٨

جمموعة فرتات حدة أو لفرتة واال جيوز أن تتجاوز عقود العمل القصرية األجل الصادرة مجيع املستويات. و 
سنة واحدة.احملددة قصرية األجلاالحتياجات وأالذروة يف أوقات أعباء العمل املومسية أو واجهة مل

كانون األول/ديسمرب ٣١آذار/مارس إىل ١، يف الفرتة من أبرمتوالحظت اللجنة أن احملكمة -١٠٩
شهر من أ٤٦٢عقدا يف قلم احملكمة، أي ما يعادل ١٠١، منها قصري األجلعملعقد١٥٤، ٢٠١٦

، وبسبب ارتفاع ٢٠١٦. وأقرت اللجنة بأنه يف عام مكافئة للعمل بدوام كاملوظيفة ٣٨,٥عمل أو ال
يف األقسام حلنيالقصرية األجل استمرارية العملأتاحت عقود العمل معدل الشغور يف قلم احملكمة، 

عقود العمل ولذلك، رأت اللجنة أنه ينبغي رصد استخدام ائف الشاغرة. الوظيفتعيني موظفني 
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٥٨( .٨٨ة الفقر ،٢-ا

.١٨١املرجع نفسه، الفقرة (٥٩)
.٨٥، الفقرة ١-املرجع نفسه، اجلزء باء(٦٠)

)٦١(
ICC/AI/2016/001.
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إدارة المتعلق بفي سياق التقرير افي السنوات المقبلة، وكذلك اإلبالغ عنهالقصيرة األجل وتتبعها 
الموارد البشرية من أجل الحفاظ على التوازن األمثل بين االحتياجات التشغيلية، وكذلك لضمان 

الشفافية في الموارد المستخدمة.حسن اإلدارة و 

المتعاقدينستشاريين و األفرادخبراء االالتعليمات اإلدارية المتعلقة بال- ٥

ا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل علمااللجنةأحاطت -١١٠ أن احملكمة ، ب٢٠١٦، يف دور
وبأن هذه التعليمات تتضمن املتعاقدين، األفراد االستشاريني و اخلرباء بشأن ةإدارياتتعليمأعدت 

ا تلبية لللعقود بدون مقابل، ناسببشأن االستخدام املاما حكأ العشرينالرابعة و طلب اللجنة يف دور
لكي تنظر التعليمات املقرتحة عليها عرض، وطلبت إىل احملكمة أن ت٢٠١٥يف أيلول/سبتمرب املعقودة 

ا الثاال يتجاوز يف موعد ا فيه .)٦٢(منة والعشريندور
، )٦٣(املتعاقديناألفراد باخلرباء االستشاريني و ةاملتعلقةاإلدارياتوأحاطت اللجنة علما بالتعليم-١١١

أشهر ستةاملتعاقدينلألفراد ةدماخلمدة ال تتجاوز بوضوح أن اليت تتوقع ، ٢٠١٦آذار/مارس ٤ؤرخة امل
شهرا متتالية.١٢يف ، عملأشهر تسعةمعينة أو يف ظروف عمل،
مبا يف ذلك صندوق ،بأن ميزانية اخلدمات االستشاريةحاطت اللجنة علما وعالوة على ذلك، أ-١١٢

مليون يورو، مقابل امليزانية ٠,٧٨ويف املائة، أ١٧٦,٧بلغت ٢٠١٦يف عام تنفذيت ال،الطوارئ
املعلومات التفصيلية عن من للجنة تبني . ويف هذا الصدد، )٦٤(مليون يورو٠,٤٤قدرها املعتمدة البالغ

أن مدة بعض العقود احملكمة، قدمتها، اليت ٢٠١٦اخلرباء االستشاريني املمولني من امليزانية املعتمدة لعام 
يف التعليمات اإلدارية.ددة احملاملدة تجتاوز 

يين القواعد المتعلقة باستخدام الخبراء االستشار بالمحكمة لتزم وأوصت اللجنة بأن ت-١١٣
عند تنفيذ في اإلنفاق الزيادة ، وشددت على ضرورة تجنب ة االستخدامومداألفراد المتعاقدين و 

ة.المقبلاتالميزاني

برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين- ٦

. ويهدف )٦٥(برنامج املوظفني الفنيني املبتدئنيبشأنكان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة -١١٤
لتدريب أثناء العمل للمهنيني الشباب وتوسيع نطاق لبرنامج املوظفني الفنيني املبتدئني إىل توفري فرص 

املواهب املستقبلية احملتملة للمحكمة، وكذلك لإلدارات الوطنية.
اقرتاح احملكمة بإدخال برنامج املوظفني ٢٠١٣وأشارت احملكمة إىل أن اجلمعية أيدت يف عام -١١٥

ا اللجنةا على وجه و ،لفنيني املبتدئني على أساس جترييب، آخذة يف االعتبار الكامل الشواغل اليت أثار
. ٢٠١٧يف عام للربنامج استعراض شامل إجراء احملتمل على التمثيل اجلغرايف، ورهنا باخلصوص التأثري 

الكامل من الدول األطراف.تحديد مجيع التكاليف املرتبطة بالربنامج واسرتدادها بتعهدت احملكمة بو 
ا أبرمت مذكرة تفاهم مع حكومة اليابان يف كانون الثاين/يناير -١١٦ وأبلغت احملكمة اللجنة بأ

. وهناك أيضا بلدان راعيان آخران، مها مجهورية كوريا وسويسرا، بصدد حتديد املوظفني الفنيني ٢٠١٦
إلبرام مذكرات تفاهم.وات النهائية الالزمة اختاذ  اخلطمع الربامج الوطنية، املبتدئني من خالل 

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٦٢( .٨٠ة الفقر ،١-ا
)٦٣(

ICC/AI/2016/002/Corr.1.
)٦٤(CBF/28/21/Corr.1.
)٦٥(CBF/28/18.املرفق الرابع ،
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ربنامج ومىت الينبغي توسيع نطاق السؤال املطروح اآلن هو هل ، طوات املقبلةوفيما يتعلق باخل-١١٧
يف عام أن يتم أصال املقرر ،)فقطاآلن على أساس جترييبربنامج (الينبغي إجراء االستعراض الشامل 

٢٠١٧.
اعن رغبتهتاقتناعها بقيمة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني. وأعربأعربت احملكمة عن (أ)

؛ددة من قبلاجلمعية يف املوافقة عليه مبا يتماشى مع الطلبات والشروط احملالتماس نظر يف 
إىل اجلمعية متديد فرتة العملية التجريبية ملدة ثالث احملكمة ذلك، طلبت عوضا عنو (ب)

، ويف ذلك الوقت ستكون احملكمة قد شهدت دورة برناجمية كاملة.٢٠٢٠عام سنوات إضافية، أي حىت 
من األفضل على األساس التجريبي وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على تمديد البرنامج، -١١٨

.٢٠٢٠وفي جميع األحوال، بإعادة جدولة االستعراض ليتم في عام الحالي، 

الشاغرة في أمانة جمعية الدول األطرافالمعلومات المحدثة عن الوظائف - ٧

ا السابعة والعشرين توصيتها السابقة بشأن استخدام وظائف املساعدة -١١٩ كررت اللجنة يف دور
املؤقتة العامة يف أمانة مجعية الدول األطراف، والحظت أن عقود املساعدة املؤقتة العامة وعقود االستخدام 

الحتياجات العاجلة وتقدمي اخلدمات املوضوعية والتقنية الالزمة القصرية األجل استخدمت ملواجهة ا
تغطية الغياب املؤقت لبعض املوظفني. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء للبعض الوظائف الثابتة، مبا يف ذلك 
ا الثامنة والعشرين لتحديد مدى استمرار حالة التوظيف وطلبت املزيد من امل علومات احملدثة يف دور

. ويف هذا الصدد، )٦٦(٢٠١٨إىل هذه الوظائف وتوجيه اجلمعية فيما يتعلق بامليزانية املقرتحة لعام احلاجة
.)٦٧(تلقت اللجنة "تقرير احملكمة عن التعيينات يف الربنامج الرئيسي الرابع"

نيسان/أبريل مجعية الدول األطراف يف طت اللجنة علما حبالة الوظائف الشاغرة يف أمانة اوأح-١٢٠
اية عام ٢٠١٧ ، شغلت وظيفتان، ٢٠١٦. ومن أصل الوظائف التسع اليت مل يتم شغلها أصال يف 

قيد التوظيف أو سيتم اإلعالن من التعيني، وال تزال أربع وظائف كانت أربع وظائف يف املرحلة األخرية و 
امزيد من املعلوماتاحلصول على عنها عند .بشأ

، وستواصل رصد مجعية الدول األطرافعلما بالتقدم الكبري الذي أحرزته أمانةوأحاطت اللجنة-١٢١
من أجل ضمان توفري ما يكفي من املوظفني للمكتب.بدقة احلالة 

لمكاتب الميدانيةبشأن اتقريرال- ٨

ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -١٢٢ تقدم أن ٢٠١٦طلبت اللجنة إىل احملكمة يف دور
يف سياق التخطيط للموارد البشرية يف تهاأنشطختفيض تقريرا عن اسرتاتيجية إقفال املكاتب امليدانية و 

ا الثامنة والعشرين . وأحاطت اللجنة علما يف هذا الصدد باملعلومات املفصلة اليت قدمتها احملكمة )٦٨(دور
.)٦٩(امليدانية يف سياق التخطيط للموارد البشرية"يف تقريرها املعنون "تقرير قلم احملكمة عن املكاتب 

ا -١٢٣ وأحاطت اللجنة علما باسرتاتيجية احملكمة إلقفال املكاتب امليدانية، ورأت أنه على الرغم من أ
ا ستواصل رصد مالك املوظفني واملوارد األخرى لتخطيط الخطوة إىل األمام حنو حتسني  لموارد البشرية، فإ

يف سياق التقرير العادي عن إدارة بدقة ، ، فضال عن النفقات العامة املتصلة بامليداننيةللمكاتب امليدا

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٦٦( .١٠٤ة الفقر ،٢-ا
)٦٧(CBF/28/14.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٦٨( .٨٩ة الفقر ،٢-ا
)٦٩(CBF/28/25.
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وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تضع المحكمة إجراءات تشغيل موحدة املوارد البشرية وامليزانية. 
دروس لمكاتب الميدانية، مع مراعاة الخبرة السابقة والل) فقالللدورة الكاملة (فتح وتشغيل وإ

التي الثالثيناالمستفادة، فضال عن أثرها الكامل في الميزانية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك في دورته
.٢٠١٨في نيسان/أبريل ستعقد 

المساعدة القانونية-واو 
أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عاماملتعلق بتقرير القدمت احملكمة تقريرا بعنوان "-١٢٤

ا احلالية. وأحاطت اللجنة علما باألرقام يف هذا التقرير يف نظرت اللجنة ، و )٧٠("٢٠١٦ اليت قدمها دور
أيضا . وأحاطت اللجنة علما ٢٠١٦لسنة املالية يف ااملساعدة القانونية قلم احملكمة يف هذا التقرير بشأن 

احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها التقرير املتعلق بأنشطة باألرقام املتعلقة باملساعدة القانونية الواردة يف "
.)٧١("٢٠١٦يف عام 

: المساعدة القانونية للدفاع والضحايا١لجدول ا

٢٠١٦امليزانية يف عام 
النفقات/االرتباطات

معدل التنفيذ٢٠١٦يف عام 
٪١١٠,٠يورو٠٠٠,٠٧٧٥٤يورو٩٠٠,٠٣٣٩٤املساعدة القانونية للدفاع

٪٩٦,٤٠يورو٠٠٠,٠١٧٥يورو٥٠٠,٠١٨١ونخصصون املاماحمل
٪١٠٩,٥٠يورو٠٠٠,٠٩٥٠٤يورو٤٠٠,٠٥٢١٤املساعدة القانونية للدفاع

٪٦٨,٥٠يزرز٦٠٠,٠٣٤٤١يورو٢٠٠,٠٩٦٣١ضحايااملساعدة القانونية لل
٪٩٧,٠٦يورو٦٠٠,٠٢٩٤٦يورو٦٠٠,٠٤٨٤٦إجمالي المساعدة القانونية

ساعدة املاملتعلقة بلنفقات خمتلفة لمبالغ بنيبشأن التباينطلبت اللجنة إىل احملكمة توضيحات و -١٢٥
تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية اليف "الواردة ومعدالت تنفيذها يف امليزانية ٢٠١٦ام يف عالقانونية

و"التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها يف عام )٧٢("٢٠١٦للمحكمة يف عام
أن ٢٠١٦. وأوضحت احملكمة فيما يتعلق بالنفقات النهائية للمساعدة القانونية يف عام )٧٣("٢٠١٦

أوليةهي أرقام "٢٠١٦تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام ال"األرقام الواردة يف
الصيغة النهائية للبيانات املالية اليت سرياجعها املراجع اخلارجي للحسابات. حيث قدمت قبل وضع 

شار إليها يف معدالت تنفيذ امليزانية املةطفيفتاختالفاوجود وعالوة على ذلك، أبلغت احملكمة اللجنة ب
أعاله.يناملذكور ينيف التقرير 

تتوقع أن تكون التقارير التي تتلقاها بدون ، و التوضيحاته اللجنة تماما بهذتقتنع ولم -١٢٦
المساعدة القانونية خالل المتعلقة بالنفقات جميع أخطاء ومعلومات متناقضة، وقررت استعراض 

.٢٠١٧أيلول/سبتمبر التي ستعقد في دورتها التاسعة والعشرين 

)٧٠(CBF/28/4.
)٧١(CBF/28/21 ٣٩، الصفحة.
)٧٢(CBF/28/4.
)٧٣(CBF/28/21.
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لمساعدة القانونية ن البند املخصص لاليت متت مالداخلية لألموال املناقلة وأحاطت اللجنة علما ب-١٢٧
اإلنفاق على يف زيادة المتويل من أجل لدفاع للمساعدة القانونية البند املخصص لإىل بامليزانية للضحايا

ن حيث املبدأ،موز، إىل أنه ال جيارت اللجنة يف معرض االستعراض اجلاري املساعدة القانونية للدفاع. وأش
ية الزيادات احملتملة يف امليزانيات املخصصة للمساعدة القانونية أو ألغراض لتغطاستخدام صندوق الطوارئ 

أخرى ما مل يتبني بوضوح أن مجيع السبل األخرى قد استنفدت. 
اجتماعها أن املشاورات بشأن التعديالت املمكنة على نظام املساعدة أثناء وعلمت اللجنة -١٢٨

وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة أن تعيد .٢٠١٧حزيران/يونيه ١٩القانونية ستبدأ يف 
مقرتحات إلدخال تعديالت على حسب االقتضاء، نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، لداء األتقييم 

ا السادسة عشرة ااألتعاب املتعلقة بسياسة  ليت ستعقد املساعدة القانونية لكي تنظر فيها اجلمعية يف دور
. رباء االستشارينيباختصاصات اخل، بناء على طلبها،. وزودت اللجنة٢٠١٧األول/ديسمرب يف كانون

تقييم نظام ل٢٠١٦يورو يف عام ٠٠٠٤٠والحظت اللجنة أن قلم احملكمة استعان خببري استشاري مببلغ 
٥٠٠٤٩بلغ مب٢٠١٧يف عام اخلبري نفس أنه تعاقد مرة أخرى مع ، و )٧٤(حملكمةبااملساعدة القانونية 

االتفاق، لتنفيذ هذا يف الهاي وجوده حلاجة إىل بدل اإلقامة عند االسفر و تكاليف باإلضافة إىل ،يورو
كمة.باحملوضع مشروع سياسة لنظام املساعدة القانونية من أجل 

عملية االستعراض وافيها مبعلومات كاملة عن وخلصت اللجنة، خالل االجتماع، إىل أن احملكمة مل ت- ١٢٩
ا اجلارية حىت اآلن. والحظت أيضا املسؤولية اجلوهرية  وضع لاخلارجي االستشاري لخبري لفيما يبدو املعهود 

تمع إلجراء سياسة للمساعدة القانونية يف املستقبل كأساس  مشاورات مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك ا
معية واللجنة على علم بالمشاورات الجارية، بما في المحكمة أن تبقي الجإلى وطلبت اللجنة املدين. 

ة) الناتجالقتراحات، واالقتراح (ا٢٠١٧حزيران/يونيه ١٩ذلك نتائج المناقشة التي ستجرى في 
المساعدة الت لنظامبشأن أي تعديقرار المقبلة. وأكدت اللجنة أنه ال يمكن اتخاذ ألعمال عنها، وا

.)٧٥(معية بناء على توصية اللجنةالجاالقانونية ما لم توافق عليه

جبر األضرار-زاي
ا الثانية والعشرين-١٣٠ ، قدمت )٧٦(٢٠١٤نيسان/أبريل املعقودة يف بناء على طلب اللجنة يف دور

أحاطت اللجنة . و )٧٧(٢٠١٥الضحايا يف شباط/فرباير رب احملكمة تقريرها األول عن املسائل املتعلقة جب
ا الرابعة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل علما ،املسائل املعقدة احملددة يف التقريرب، ٢٠١٥، يف دور

ا. لدراسة أكثر تفصيال لتلك املسائل، مبا يف ذلك القيام بوقررت  آلثار احملتملة على ميزانية احملكمة وإدار
ا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل  من معلومات حمدثة ، ٢٠١٦وطلبت اللجنة، يف دور

.)٧٨(رب األضراراحملكمة بشأن أي تطورات فيما يتعلق جب
ا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب -١٣١ إىل تقييمها السابق ٢٠١٦وأشارت اللجنة يف دور

ا تدرك أن النمط ألضرار بأن مسألة جرب ا قد يكون هلا تأثري كبري على ميزانية احملكمة ومسعتها، وذكرت أ

:يرد "تقييم نظام املساعدة القانونية باحملكمة" باملوقع االلكرتوين للمحكمة. انظر)٧٤(
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf.

تكون جلنة امليزانية واملالية مسؤولة عن الدراسة التقنية ألي وثيقة ["ICC-ASP/1/Res.4ر من مرفق القرا٣وفقا للفقرة )٧٥(
أو أي مسألة أخرى ذات طابع إداري تعهد إليها من قبل مجعية تقدم إىل اجلمعية ترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية

...]".الدول األطراف
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/13/20)٢٠١٤... عشرةثالثة ، الدورة ال...لوثائق الرمسيةا)٧٦( .٧٧ة الفقر ،١-ا
)٧٧(CBF/24/6.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥... عشرةرابعة ، الدورة ال...لوثائق الرمسيةا)٧٨( .٧٧ة الفقر ،١-ا
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تكلفة يتوقف على قرارات الدوائر. وطلبت اللجنة إبالغها بلوبانغا وكاتانغا وبيمبايف قضايا للجرب النهائي 
، مىت أمكن حتديدها، ووافقت كذلك على رصد احلالة اجلربتنفيذ بة على شغيلية املرتتاإلدارية والتآلثارا

ا املقبلةبدقة رب جبفيما يتعلق "التقرير الثاين للمحكمةب. وأحاطت اللجنة علما )٧٩(يف دورا
جرب األضرار ال تزال غري مؤكدة يف الوقت املرتتبة على مبا يف ذلك استنتاجها بأن اآلثار اإلدارية والتشغيلية 

وأشارت اللجنة مرة أخرى إلى تقييمها السابق بأن اآلثار احلايل، نظرا ألن اإلجراءات مل تنته بعد. 
بالنسبة للمحكمة، كبيرة قد تكون  ألضرارجبر االمتعلقة بلقرارات المترتبة على ااإلدارية والتنفيذية 

مات عن هذه اآلثار حالما يمكن تحديدها، ووافقت كذلك على معلو موافاتها بوأوصت المحكمة ب
.في دوراتها المقبلةالحالة مواصلة رصد 

التعاون مع الدول األطراف، بما في ذلك تجميد األصول-حاء 
ا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل -١٣٢ حبصوهلا على ٢٠١٦رحبت اللجنة يف دور

ا قسم دعم العمليات اخلارجية، مثل وضع نظام معلومات عن اخلطط  واإلجراءات اليت سيضطلع 
لتجنب ازدواجية األنشطة بني وحدة التنسيق والتحليل وقسم حتليل احلاالت التابع ملكتب املدعية العامة، 
فضال عن وضع اسرتاتيجية شاملة مع الدول األطراف واجلهات املعنية األخرى فيما يتعلق جبميع أشكال 
التعاون الطوعي، وعقد اتفاقات بشأن جتميد األصول. ويف هذا الصدد، طلبت اللجنة إىل قلم احملكمة أن 
يقدم تقريرا عن أي تطورات تتعلق بالتعاون مع الدول األطراف، مبا يف ذلك يف سياق جتميد األصول، يف 

ا الثامنة والعشرين .)٨١(دور
حملكمة عن التطورات اليت حدثت مؤخرا يف التعاون مع وكان معروضا على اللجنة "تقرير قلم ا-١٣٣

. وأشار التقرير إىل أن جتميد األصول وتوقيع )٨٢(الدول األطراف:  جتميد األصول والتعاون الطوعي"
حتديد األصول تسمللمحكمة. ويمن األولويات احملددة اتفاقات التعاون الطوعي مع الدول األطراف 

لعدة أسباب، منها تيسري اختاذ تدابري لتأمني الغرامات أو املصادرة أو للمحكمة باألمهية وجتميدها
التعويضات، وتيسري التحقيق يف عوز األشخاص الذين يطلبون املساعدة القانونية. كما أن اتفاقات 
ا تشمل عددا  التعاون الطوعي بني احملكمة وفرادى الدول األطراف هلا أمهية كبرية بالنسبة للمحكمة، أل

، فضال عن اإلفراج املؤقت عن املشتبه تنفيذ األحكامأنشطة احملكمة، مثل محاية الضحايا والشهود، و من 
املتهمني بعد تربئتهم.توطني أو إعادة توطينهم م و 
وحدد التقرير العديد من التحديات واألولويات الراهنة، مبا يف ذلك احلاجة إىل التشديد على أن -١٣٤

ا أن تكون قابل للتعديل تتسم باملرونة و ي أن ينبغاتفاقات التعاون  لتلبية احتياجات الدول وتشريعا
وتعيني جهات تنسيق على ،وتشجيع الدول املاحنة على دعم قدرة الدول املتلقية على التعاون،الوطنية

التنسيق احمللي.إلدارة الصعيد الوطين 
ال.وأحاطت اللجنة علما بالتقرير وتطلعت إىل استمرار -١٣٥ جهود احملكمة يف هذا ا

لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٧٩( .١٧٩ة الفقر ،٢-ا
)٨٠(CBF/28/7.
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... عشرةمسة ا، الدورة اخل...لوثائق الرمسيةا)٨١( .٦٣ة الفقر ،١-ا
)٨٢(CBF/28/13.
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خرىاألمسائل ال-طاء
مراجعة العديالت على ميثاق لجنة الت- ١

ا الرابعة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب -١٣٦ على إعادة إنشاء ٢٠١٥وافقت اجلمعية يف دور
ميثاق جلنة املراجعة. وأقرت اللجنة بالقيمة املضافة للتفاعالت النشطة مع على مبا يف ذلك ، راجعةاملجلنة 

وفي امليثاق وثيقة حية تعكس االحتياجات الفعلية للجنة. احلاجة إىل أن يبقى جلنة املراجعة، فضال عن 
من ميثاق اللجنة:٤٠و١٠هذا السياق، اقترحت اللجنة إدخال التعديالت التالية على الفقرتين 

: على ما يليلجنة المن ميثاق ١٠الفقرة نص لجنة المراجعة: ينبغي أن تشكيلت(أ)
مراجعة من ثالثة إلى خمسة أعضاء خارجيين من الدول األطراف في نظام روما ال"تتألف لجنة 

يكون اثنان من األعضاء بينما األساسي. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين عن المحكمة وأجهزتها، 
في لجنة الميزانية والمالية ".العامليناء عضمن األالخمسة 

تواتر من من ميثاق اللجنة ٤٠عدد االجتماعات: ينبغي أن تقلل الفقرة (ب) 
مراجعة يلي: "تجتمع لجنة التنص على ما وأن جتماعين إلى ااجتماعات االجتماعات من ثالثة 

حسبما تراه ضروريا".،بمزيد من التواترأو في السنة، مرتين على األقل 
ودعت اللجنة لجنة المراجعة إلى النظر في هذه المقترحات في دورتها الخامسة لتمكين -١٣٧

ميثاق لجنة المراجعة إلى الجمعية في دورتها السادسة المذكورة على اللجنة من تقديم التعديالت 
.الموافقة عليهمن أجل ا٢٠١٧ديسمبر التي ستعقد في كانون األول/عشرة

الدورات المقبلة للجنة- ٢

يف ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩إىل ١٨يف الفرتة من للجنة ستعقد الدورة التاسعة والعشرون -١٣٨
ا اخلامسة عشرة االهاي، وفقا للقر  يف تشرين الثاين/نوفمرب املعقودة ر الذي اختذته اجلمعية يف دور

٢٠١٦.
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٢٠١٧نيسان/أبريل ١٥حتىحالة تسديد االشتراكات 
٢٠١٧السنوات السابقة

ا الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات
غري

املسددة للقرض

جمموع  
االشرتاكات

غري املسددة
االشرتاكات     

املقررة العادية

االشرتاكات
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات 
غري   املسددة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

املسددة

االشرتاكات غري
املسددة لصندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات
غري املسددة

املوقف يف حساب 
الدولة الطرف

تاريخ التسديد 
السايق

١٤---أفغانستان ١٦٠٥٨٨١٤ ٧٤٨١٤ ١٦٠٥٨٨١٤ ١٤-٧٤٨ ١٤/١١/٢٠١٦غري مسددة٧٤٨
١٩---ألبانيا ١٩-٢٥٨ ٩/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٥٨
١٤---أندورا ١٤-٤٤٣ ٠٧/٠٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٤٣

٦أنتيغوا وبربودا ٦-٨٧٤ ٨٧٤٤ ٨١٤١٥٥٤ ٩٦٩٤ ٤-٨١٤ ١١-٨١٤ ١/١٠/٢٠١٦متأخرات٦٨٨
٢---األرجنتني ١٥١ ٢-٣٢٩ ١٥١ ٣٢٩٢ ١٤٦ ٢-٥٦٩ ١٤٦ ٢-٥٦٩ ١٤٦ ٢٠/٣/٢٠١٧غري مسددة٥٦٩

٥---أسرتاليا ٦٣٦ ٥-٢٤٦ ٦٣٦ ٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٤٦
١---النمسا ٧٣٦ ٤٤١٩٤ ٢٨٥١ ٨٣٠ ٣١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٢٦

١٤---بنغالديش ١٦٠٧٤٤١٤ ٩/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٠٤
١٦---باربادوس ١٦-٨٥٠ ٨٥٠١٦ ١٦-٨٥٠ ١٦-٨٥٠ ٢٣/٢/٢٠١٦غري مسددة٨٥٠

٢---بلجيكا ١٣٤ ٤٧٨١١٧ ٩١٢٢ ٢٥٢ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣٩٠
٢---بليز ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١٣/٩/٢٠١٦غري مسددة٥٢٦
بنن

٢١ ٠٧١٣٢٧٢١ ٣٩٨٧ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٧ ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٢٤٢٨ ٩٩٩
غري مؤهلة 
٢٢/٩/٢٠١٦للتصويت

-(دولة بوليفيا 
املتعددة 

٢٨---القوميات) ٢٨-٨٨٦ ٨٨٦٢٨ ٢٨-٨٨٦ ٢٨-٨٨٦ ١٩/٧/٢٠١٦غري مسددة٨٨٦
البوسنة 
٣١---واهلرسك ٣١-٢٩٤ ٢٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٩٤
٣٣---بوتسوانا ٧٠١١ ٨٨٨٣٥ ٨/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٨٩
٦الربازيل ٩٧٣ ٦-٥٧٥ ٩٧٣ ٥٧٥٩ ٢٢٠ ١٤٢٣٤٦ ٦٥٢٩ ٥٦٦ ٧٩٤٩ ٢٢٠ ١٤٢٣٤٦ ٦٥٢٩ ٥٦٦ ١٦-٧٩٤ ٥٤٠ ٢٩/١٢/٢٠١٦متأخرات٣٦٩
١٠٨---بلغاريا ٤٦٦٥ ٥٥٣١١٤ ١٤/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠١٩

٣بوركينا فاسو ٣-٥٧٩ ٥٧٩٩ ٦٢٩١٣٧٩ ٧٦٦٩ ٦٢٩١٣٧٩ ١٣-٧٦٦ ١٨/١٠/٢٠١٦متأخرات٣٤٥
٢بوروندي ٦٩٥٨١٢ ٧٧٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ١٧/٣/٢٠١٥متأخرات٣٠٢

كابو فريدي
٦ ٢١٢١٠٩٦ ٣٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٨-٥٢٦ ٨٤٧

غري مؤهلة 
٣٠/١٢/٢٠١٣للتصويت

٩---كمبوديا ٦٢٩٣٦٧٩ ٩٩٦٩ ٦٢٩٣٦٧٩ ٩-٩٩٦ ٢٨/٦/٢٠١٦غري مسددة٩٩٦
٧---كندا ٠٤٤ ٧-٧٤٢ ٠٤٤ ١١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٤٢

مجهورية إفريقيا 
٣الوسطى ١١٧٨١٣ ١٩٨٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٩/١٢/٢٠١٤متأخرات٧٢٤

١٢تشاد ٣٠٧٨٧١٢ ٣٩٤١٢ ٠٣٦١٢٨١٢ ١٦٤١٢ ٠٣٦١٢٨١٢ ٢٤-١٦٤ ١٣/١/٢٠١٥متأخرات٥٥٨
٩٦٢---شيلي ٩٦٢-٣١٤ ٣١٤٩٦٢ ٩٦٢-٣٠٧ ٩٦٢-٣٠٧ ٧/٣/٢٠١٦غري مسددة ٣٠٧

١كولومبيا ٠٦٢ ٦٧٩٤ ٧٥١١ ٠٦٧ ٤٣٠٧٧٦ ٧٧٦-٥٣٤ ٥٣٤٧٧٦ ٧٧٦-٥٣٤ ١-٥٣٤ ٨٤٣ ٣٠/٦/٢٠١٥متأخرات٩٦٤
جزر القمر

١٦ ٧٣٢١٠٩١٦ ٨٤١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٤٦١٩ ٤١٣
غري مؤهلة 
ال توجد مدفوعاتللتصويت

الكونغو
٤٦ ٨٢١٥٣٨٤٧ ٣٥٩١٤ ٤٤٣٥٨٨١٥ ٠٣١١٤ ٤٤٣٥٨٨١٥ ٠٣١٧٣٦٢ ٤٦٣

غري مؤهلة 
١/٦/٢٠١١للتصويت

٢---جزر كوك ٤٠٧١١٩٢ ١٠/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٢٦
١١٣---كوستاريكا ١١٣-٤٢٢ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٢٢

٢١---كوت ديفوار ٦٦٥١ ٣٠٢٢٢ ١٠/٤/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٦٧
٢٣٨---كرواتيا ٧٣٨١٤ ٨٨٣٢٥٣ ١٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٢١
١٠٣---قربص ١٠٣-٦٥١ ٢٥/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٥١

اجلمهورية 
٨٢٩---التشيكية ٨٢٩-٦٣٤ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٣٤
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٢٠١٧السنوات السابقة

ا الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات
غري

املسددة للقرض

جمموع  
االشرتاكات

غري املسددة
االشرتاكات     

املقررة العادية

االشرتاكات
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات 
غري   املسددة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

املسددة

االشرتاكات غري
املسددة لصندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات
غري املسددة

املوقف يف حساب 
الدولة الطرف

تاريخ التسديد 
السايق

مجهورية الكونغو 
١٣الدميقراطية ٦٥٩١٩١٣ ٦٧٨١٤ ١٦٠٢٧١٤ ١٨٧١٤ ١٦٠٢٧١٤ ٢٧-١٨٧ ٢٩/١٠/٢٠١٥متأخرات٨٦٥

١---الدامنرك ٤٠٨ ١-٤٩٥ ٤٠٨ ٢/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٩٥
جيبويت

٤ ٣١٤١٠٧٤ ٤٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٦-٥٢٦ ٩٤٧
غري مؤهلة 
٥/١٢/٢٠١٤للتصويت

دومينيكا
٨ ٠١٢١٠٩٨ ١٢١٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٨١٠ ٦٥٥

غري مؤهلة 
٣١/١٢/٢٠١٥للتصويت

اجلمهورية 
٢٥٩الدومينيكية ٥٤٠٤ ٧٦٤٢٦٤ ٣٠٤١١٠ ٨٧٣٥ ٣١٤١١٦ ١٨٧١١٠ ٨٧٣٥ ٣١٤١١٦ ٣٨٠-١٨٧ ٤٩١

غري مؤهلة 
٢٢/٣/٢٠١٦للتصويت

١٦١---إكوادور ١٦١-٥٦٦ ٢٠/٣/٢٠١٧غري مسددة٩٥٥-٩٥٥-٥٦٦٩٥٥
١٨السلفادورا ١٨-٩٨٥ ٩٨٥٣٣ ٣٣-٧٠١ ٧٠١٣٣ ٣٣-٧٠١ ٥٢-٧٠١ ال توجد مدفوعاتمتأخرات٦٨٦

٩١---إستونيا ٩١-٦١٥ ٦١٥٩١ ٩١-٦١٥ ٩١-٦١٥ ١١/١/٢٠١٦غري مسددة٦١٥
٧---فيجي ٢٢٢٣٥٥٧ ٢٣/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٧٧
١---فنلندا ٠٩٩ ١-٨٠٧ ٠٩٩ ٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٠٧
١١---فرنسا ٧١٨ ٨١٦٦٦٠ ٨١٥١٢ ٣٧٩ ٣١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٣١
٤١---غابون ٠٦٤١ ٤٩١٤٢ ٥٥٥٤١ ٠٦٤١ ٤٩١٤٢ ٤٢-٥٥٥ ٣/١٠/٢٠١٦غري مسددة٥٥٥
٢غامبيا ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٤-٥٢٦ ٢/١٢/٢٠١٥متأخرات٩٢٩

١٩---جورجيا ١٩-٢٥٨ ٢٧/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٥٨
١٥---أملانيا ٤٠٨ ١٥-٧٧٠ ٤٠٨ ٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٧٠
٣٠غانا ٣٠-٢٠٠ ٢٠٠٣٨ ٦٥٧١ ٦٤٩٤٠ ٣٠٦٣٨ ٦٥٧١ ٦٤٩٤٠ ٧٠-٣٠٦ ٩/٤/٢٠١٥متأخرات٥٠٦

١---اليونان ١٣٥ ١-٩١٥ ١٣٥ ٩١٥١ ١٣٥ ١-٧٦٣ ١٣٥ ١-٧٦٣ ١٣٥ ١/٦/٢٠١٦غري مسددة٧٦٣
٢---غرينادا ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١٨/٣/٢٠١٦غري مسددة ٥٢٦

٦٧---غواتيماال ٥٤٣٣ ١٩٠٧٠ ٢٣/١١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧٣٣
غينيا

١٤ ٤٦٤١٠٩١٤ ٥٧٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٨٤١٩ ٥٩٠
غري مؤهلة 
٢٠/٤/٢٠١٥للتصويت

٤---غيانا ٨١٤١١٩٤ ١٩/٥/٢٠١٦غري مسددة١٤٤-١٤٤-٩٣٣١٤٤
١٧هندوراس ١٧-٩٨٨ ٩٨٨١٩ ٢٥٨٩٤٤٢٠ ٢٠٢١٩ ٢٥٨٩٤٤٢٠ ٣٨-٢٠٢ ١/٣/٢٠١٦متأخرات١٩٠

٣٨٨---هنغاريا ٢٦٧٤ ٦٤٨٣٩٢ ٢٠/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩١٥
٥٥---أيسلندا ٥٥-٥٠٧ ٦/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٠٧
٨٠٧---أيرلندا ٨٠٧-٩٧٠ ٢٠/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٧٠
٩---إيطاليا ٠٣٩ ٩-٣١٩ ٠٣٩ ١٥/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣١٩
٢٣---اليابان ٣٤٥ ٨٧٥١ ٢٧٩ ٦٨٨٢٤ ٦٢٥ ٥٦٣٢٠ ٤٠١ ٢٠-٩٦٢ ٤٠١ ٢٠-٩٦٢ ٤٠١ ٢٤/١/٢٠١٧غري مسددة٩٦٢
٤٨---األردن ٤٨-٢٨٦ ٢٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٨٦
٤٣---كينيا ٤٧١١ ٥٣٨٤٥ ١٤/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٠٩
١٢٠---التفيا ١٢٠-٦٤٣ ١١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٤٣

٢---ليسوتو ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٢٧/١/٢٠١٧غري مسددة٥٢٦
١٤٥٢-١٤٥ليبرييا ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٣٠/٥/٢٠١٦متأخرات٦٧١

١٦---ليختنشتاين ١٦-٨٥٠ ٢٣/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٥٠
١٧٣---لتوانيا ١٧٣-٦٠٢ ١٦/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٠٢

١٥٤---لكسمربغ ١٥٤-٣٤٤ ٨/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣٤٤
٧---مدغشقر ٢٢٢٣٥٥٧ ٥٧٧٤ ٤-٠١٨ ٤-٠١٨ ٣٠/١٢/٢٠١٥غري مسددة٠١٨

مالوي
١٧ ٦١٩٢١٨١٧ ٨٣٧٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٢٦٢٢ ٩١٦

غري مؤهلة 
٢٨/٩/٢٠١١للتصويت

٤ملديف ٧٨٢٨١٤ ٨٦٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩٣٣٤ ٨١٤١١٩٤ ٩-٩٣٣ ١١/١/٢٠١٦متأخرات٧٩٦
٧٩٧-٧٩مايل ٢٢٢٤٧٥٧ ٦٩٧٧ ٢٢٢٤٧٥٧ ٧-٦٩٧ ٢٥/٤/٢٠١٦متأخرات٧٧٦

٣٨---مالطة ٣٨-٦٥٧ ٦٥٧٣٨ ٣٨-٦٥٧ ٣٨-٦٥٧ ٨/٣/٢٠١٦غري مسددة٦٥٧
٣جزر مارشال ٣٥٦٨١٣ ٤٣٧٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥-٥٢٦ ٤/٣/٢٠١٥متأخرات٩٦٣
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٢٠١٧السنوات السابقة

ا الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات
غري

املسددة للقرض

جمموع  
االشرتاكات

غري املسددة
االشرتاكات     

املقررة العادية

االشرتاكات
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات 
غري   املسددة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

املسددة

االشرتاكات غري
املسددة لصندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات
غري املسددة

املوقف يف حساب 
الدولة الطرف

تاريخ التسديد 
السايق

٢٨---موريشيوس ٢٨-٨٨٦ ١٦/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٨٦
٣---املكسيك ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٨٤٦٣ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٣-٨٤٦ ٤٦٠ ٢٣/١/٢٠١٧غري مسددة٨٤٦

١٢---منغوليا ١٢-٠٣٦ ٠٣٦١٢ ١٢-٠٣٦ ١٢-٠٣٦ ٢٠/١٠/٢٠١٦غري مسددة٠٣٦
٩---اجلبل األسود ٩-٦٢٩ ٦٢٩٩ ٩-٦٢٩ ٩-٦٢٩ ٢٤/٥/٢٠١٦غري مسددة٦٢٩

٢٤---ناميبيا ٢٤-٠٧٢ ٢٤/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٧٢
١٥٢-١٥ناورو ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٩/٣/٢٠١٧متأخرات٥٤١

٣---هولندا ٥٧٤ ٣-٢٦٧ ٥٧٤ ٣٠/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٦٧
٦٤٦---نيوزيلندا ٤٠٤٢٩ ٨٩٤٦٧٦ ١٦/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٩٨

النيجر
٢٦ ٥١٣٢١٨٢٦ ٧٣١٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٤ ٨١٤٢٣٩٥ ٠٥٣٩٢٣١ ٨٧٦

غري مؤهلة 
٢٣/١١/٢٠٠٩للتصويت

نيجرييا
٧٦٢ ٣٧٠٩ ٥٣٠٧٧١ ٩٠٠٥٠٤ ٠٩٦١٠ ٦٣٢٥١٤ ٧٢٨٥٠٤ ٠٩٦١٠ ٦٣٢٥١٤ ١-٧٢٨ ٢٨٦ ٦٢٨

غري مؤهلة 
٢٥/١٠/٢٠١٣للتصويت

٢---النرويج ٠٤٧ ٥٣٦١٠٠ ٥٤٧٢ ١٤٨ ١٣/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٠٨٣
٦٠بنما ٦٠-٠١٥ ٠١٥٨١ ٩٨٦٦٢١٨٢ ٦٠٧٨١ ٩٨٦٦٢١٨٢ ١٤٢-٦٠٧ ٢٥/٠٨/٢٠١٦متأخرات٦٢٢

٣٣---باراغواي ٧٠١١ ١٨٣٣٤ ٨٨٤٣٣ ٧٠١٤٥٠٣٤ ٣٤-١٥١ ١٤/١٢/٢٠١٦غري مسددة١٥١
٣١٦بريو ٤٦٨٩ ٣٧٤٣٢٥ ٨٤٢٣٢٧ ٩٤٦١٣ ٨٢٢٣٤١ ٧٦٨٣٢٧ ٩٤٦١٣ ٨٢٢٣٤١ ٦٦٧-٧٦٨ ٢/٨/٢٠١٦متأخرات٦١٠

٣٩٧---الفلبني ٣٩٧-٨٩٦ ٣٠/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٩٦
٢---بولندا ٠٢٨ ٢-٢٧٨ ٠٢٨ ٢٠/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٧٨

٩٤٥---الربتغال ٩٤٥-٤٦٣ ٤٦٣٩٠٧ ٩٠٧-٠٩٣ ٩٠٧-٠٩٣ ١٣/٥/٢٠١٦غري مسددة٠٩٣
٤---مجهورية كوريا ٩١٧ ٦٢٦١٩١ ٧٧٦٥ ١٠٩ ٤٠٢٤ ٩١٧ ٦٢٦١٦ ٣٨٠٤ ٩٣٤ ٤-٠٠٦ ٩٣٤ ١٣/٧/٢٠١٦غري مسددة٠٠٦

مجهورية 
٩---مولدوفا ٩-٦٢٩ ٦٢٩٩ ٩-٦٢٩ ٩-٦٢٩ ٢٨/٦/٢٠١٦غري مسددة٦٢٩
٤٤٣---رومانيا ٤٤٣-٧٧٤ ١٣/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٧٤

سانت كيتس 
٢---ونيفيس ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١/٦/٢٠١٦غري مسددة ٥٢٦

٢---سانت لوسيا ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١٠/٥/٢٠١٦غري مسددة٥٢٦
سانت فنسنت 
١٩٦٢-١٩٦وجزر غرينادين ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ١٤/٩/٢٠١٦متأخرات٧٢٢

٢---ساموا ٢-٤٠٧ ٤٠٧٢ ٢-٤٠٧ ٢-٤٠٧ ٢٧/١/٢٠١٦غري مسددة٤٠٧
٧---سان مارينو ٧-٢٢٢ ٧/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٢٢

١٢---السنغال ٠٣٦٧٠٥١٢ ٧٤١١٢ ٠٣٦٧٠٥١٢ ١٢-٧٤١ ١٨/١١/٢٠١٦غري مسددة٧٤١
٧٧---صربيا ٧٧-١٧٢ ١٧/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----١٧٢

٢---سيشيل ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٢-٥٢٦ ٣/٢/٢٠١٦غري مسددة٥٢٦
٢---سرياليون ٤٠٧١١٩٢ ١١/١١/٢٠١٥مسددة بالكامل-----٥٢٦
٣٨٥---سلوفاكيا ٣٨٥-٨٦٠ ٢٠/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٦٠
٢٠٢---سلوفينيا ٢٠٢-٦٣٠ ١٩/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٣٠

٨٧٧---جنوب أفريقيا ٨٧٧-٩٢٠ ٨/٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٢٠
٥---إسبانيا ٨٩١ ٥-٩٧٦ ٨٩١ ٩٧٦٥ ٨٩٠ ٥-٤٦٩ ٨٩٠ ٥-٤٦٩ ٨٩٠ ١٨/٣/٢٠١٦غري مسددة٤٦٩

١٦---دولة فلسطني ٨٥٠٥٨٨١٧ ٤٣٨١٦ ٨٥٠٤٨٧١٧ ١٧-٣٣٧ ٢٩/٣/٢٠١٦غري مسددة٣٣٧
١٤سورينام ٢١٣٢٤٩١٤ ٤٦٢١٤ ٤٤٣٣٦٧١٤ ٨١٠١٤ ٤٤٣٣٦٧١٤ ٢٩-٨١٠ ٤/٤/٢٠١٦متأخرات٢٧٢
٢---السويد ٣٠٥ ٢-٦٧٣ ٣٠٥ ٦٧٣٢ ٢١٩ ٢-٣٣١ ٢١٩ ٢-٣٣١ ٢١٩ ٢٥/٤/٢٠١٦غري مسددة٣٣١
٢---سويسرا ٧٤٩ ٢-٤٤٧ ٧٤٩ ٢/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٤٧

٩---طاجيكستان ٦٢٩٣٥٥٩ ٩٨٤١ ١-٩٣٤ ١-٩٣٤ ٧/٣/٢٠١٧غري مسددة٩٣٤
مجهورية مقدونيا 

اليوغوسالفية 
١٦---سابقا ٨٥٠٩٤٤١٧ ٧٩٤١٦ ٨٥٠٩٤٤١٧ ١٧-٧٩٤ ٢٨/١٢/٢٠١٦غري مسددة٧٩٤
٦٨٧-٦٨ليشيت- تيمور ٧-٢٢٢ ٢٢٢٧ ٧-٢٢٢ ٧-٢٢٢ ١٥/٣/٢٠١٧متأخرات٢٩٠
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٢٠١٧السنوات السابقة

ا الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات
غري

املسددة للقرض

جمموع  
االشرتاكات

غري املسددة
االشرتاكات     

املقررة العادية

االشرتاكات
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  غري 

املسددة

االشرتاكات 
غري   املسددة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

املسددة

االشرتاكات غري
املسددة لصندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات
غري املسددة

املوقف يف حساب 
الدولة الطرف

تاريخ التسديد 
السايق

٨١---ترينيداد وتوباغو ٨١-٩٨٦ ١٦/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٨٦
٦٧---تونس ٥٤٣٤ ٢٥٤٧١ ٧٩٧٦٧ ٥٤٣٤ ٢٥٤٧١ ٧١-٧٩٧ ٢٩/٣/٢٠١٦غري مسددة٧٩٧
أوغندا

٤٧ ٣٤٩٦٤٧٤٧ ٩٩٦١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥٤٨٦٢ ٩٠٩
غري مؤهلة 
٥/١٢/٢٠١٢للتصويت

١٠---اململكة املتحدة ٧٦٣ ١٠-٧٢٤ ٧٦٣ ٧٢٤٨ ٠٦٩ ٨-٦٩٨ ٠٦٩ ٨-٦٩٨ ٠٦٩ ٩/٢/٢٠١٧غري مسددة٦٩٨
مجهورية تنزانيا 

٧٣املتحدة ٦١١٦٨٢٧٤ ٢٩٣١٤ ١٦٠٧٤٤١٤ ٩٠٤١٤ ١٦٠٧٤٤١٤ ٩٠٤٣٥٤٨٩ ٥٥١
غري مؤهلة 
١/٦/٢٠١٠للتصويت

١٩٠---أوروغواي ٥٩٤٢ ٤٤٩١٩٣ ٠٤٣١٩٠ ٥٩٤٢ ٤٤٩١٩٣ ١٩٣-٠٤٣ ٢٢/٩/٢٠١٦غري مسددة٠٤٣
فانواتو

٦ ٢١٢١٠٨٦ ٣٢٠٢ ٤٠٧١١٩٢ ٥٢٦٢ ٤٠٧١١٩٢ ٨-٥٢٦ ٨٤٦
غري مؤهلة 
١٥/١١/٢٠١٦للتصويت

فنزويال 
- (مجهورية

٤البوليفارية) ٦٨٨ ٨٩٨٦٧ ٨٦٥٤ ٧٥٦ ٧٦٣١ ٣٧٧ ٠٦٠٧٤ ٠٧٩١ ٤٥١ ١٣٩١ ٣٧٧ ٠٦٠٧٤ ٠٧٩١ ٤٥١ ١٣٩٤ ٩٨٣٦ ٢١٢ ٨٨٥
غري مؤهلة 
٤/٩/٢٠١٢للتصويت

١٣زامبيا ٦٥٩٤٨٠١٤ ١٣٩١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٨٦٥١٤ ١٦٠٧٠٥١٤ ٢٩-٨٦٥ ٢٩/٦/٢٠١٥متأخرات٠٠٤

٧١٣٣االفرق بعد التقريب ٦٩٥٤ ٤٠٨
١٤االمجموع ٥٦٠ ٧١٤١٠٠ ٨٠٥١٤ ٦٦١ ٥١٩١٤١ ٦٠٠ ٠٠٠٢ ٩٨٧ ٣٠٦١٤٤ ٥٨٧ ٣٠٦٦٣ ٤١٧ ٣٥٧٤٨٨ ٩١٧٦٣ ٩٠٦ ٢٧٤٥ ٧٣٨٧٨ ٥٧٣ ٥٣١

يف املباين الدائمة وأي سلف لصندوق رأس املال العامل.٢٠١٥راف اجلديدة اليت انضمت بعد عام مالحظة: يشمل فقط االشرتاكات املقررة يف امليزانية الربناجمية وجتديد موارد صندوق الطوارئ وال يشمل االشرتاكات املقررة للدول األط
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الموارد البشريةجداول 
التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية

٢٠١٧آذار/مارس ٣١لوضع فيا
٭٤٤٤لفئة الفنية:من اوظفنياملجمموع 

٩٠نسيات: اجلجمموع 

التوزيع بحسب المنطقة
موعاجلنسيةاملنطقة ا
١اجلزائرأفريقيا

١بنن
١بوركينا فاسو

٦الكامريون
١الكونغو

٣مجهورية الكونغو الدميقراطية  
٢كوت ديفوار

٥مصر
٢اثيويبا
٣غامبيا

٣غانا
٢غينيا
٣كينيا

١ليسوتو
١مالوي

٣مايل
١موريشيوس

٣النيجر
٤نيجرييا
٢رواندا

٤السنغال
٣سرياليون

٨جنوب أفريقيا

.لغاتي الموظفمن ٤١عدا املسؤولني املنَتخبني و٭
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١توغو
٥أوغندا

٣مجهورية تنزاينا املتحدة
١زامبيا

موعاجلنسيةاملنطقة ا
١زمبابوي

٧٤مجموع أفريقيا
١افغانستانآسيا

٣الصني
١قربص
٢اهلند

١اندونيسيا
٣اإلسالمية)-إيران (مجهورية 

٧اليابان
١األردن
١لبنان

١منغوليا
١باكستان
٢فلسطني 

٣الفلبني
١مجهورية كوريا

٢سنغافورة
١سريالنكا

١أوزبكستان
١فييت نام

٣٣آسيامجموع 
٢ألبانياوروبا الشرقية أ

١بيبالروس
٤البوسنة واهلرسك

٤كرواتيا
٥جورجيا
٤بولندا

٣مجهورية مولدوفا
٧رومانيا

١االحتاد الروسي
٦صربيا

٣سلوفينيا



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 334

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
334

٢أوكرانيا
٤٢وروبا الشرقيةمجموع أ

٦األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
٢الربازيل
١شيلي

٦كولومبيا
١كوستاريكا

٢إكوادور
موعاجلنسيةاملنطقة ا

٢مجايكا
٤املكسيك

٥بريو
٢ترينيداد وتوباغو

٢فنزويال 
٣٣الالتينية والكاريبيأمريكامجموع 

١٤اسرتالياوروبا الغربية ودول أخرىأ
١٦بلجيكا

١٩كندا
٢الدامنرك

٦فنلندا
٥٦فرنسا
١٤أملانيا

٣اليونان
١ايسلندا
١١آيرلندا

٢اسرائيل
١٨إيطاليا
١مالطة
٢٠هولندا

٤نيوزيلندا
٦الربتغال
١٦إسبانيا
٣السويد
٢سويسرا

٣٢اململكة املتحدة
١٦الواليات املتحدة األمريكية

٢٦٢وروبا الغربية ودول أخرىأمجموع 
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لتمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنيةا
٢٠١٧آذار/مارس ٣١لوضع فيا

٭عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة

.لغاتي الموظفمن ٤١عدا املسؤولني املنَتخبني و٭

موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
١ليسوتوأفريقيا١- مد

موع ألفريقيا ١ا
١اليابانأسيا

موع آلسيا ١ا
١األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب

١إكوادور
موع ألمريكا الالتينية والكارييب ٢ا

٢بلجيكاأوروبا الغربية ودول أخرى
١فرنسا
١إيطاليا
١هولندا

موع  ٥ألوروبا الغربية ودول أخرىا
١٩-المجموع للرتبة مد

١مجهورية الكونغو الدميقراطيةأفريقيا٥-ف
١غانا

١كينبا
٢مايل

١السنغال
٢جنوب أفريقيا

موع ألفريقيا ٨ا
١األردنآسيا

موع آلسيا ١ا
١جورجياأوروبا الشرقية

٢صربيا
موع ألوروبا الشرقية ٣ا

١مجايكاأمريكا الالتينية والكارييب
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موع ألمريكا الالتينية والكارييب ١ا
٢أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

٤كندا
١الدامنرك

١فنلندا
٦فرنسا
١املانيا

١آيرلندا
٢إيطاليا
١هولندا

١الربتغال
٤اسبانيا

٥اململكة املتحدة
١الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٣٠ا
٥٤٣-المجموع للرتبة ف

١بوركينا فاسوأفريقيا٤-ف
١كوت ديفوار

٢نيجرييا
١السنغال
١سرياليون
٣أفريقياجنوب 
١أوغندا

٢مجهورية تنزانيا املتحدة
موع ألفريقيا ١٢ا

٣االسالمية)-ايران (مجهورية آسيا
٢اليابان 

١لبنان
١الفلبني

موع آلسيا ٧ا
١جورجياأوروبا الشرقية

٢رومانيا
١أوكرانيا
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موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
موع ألوروبا الشرقية ٤ا

١كولومبياأمريكا الالتينية والكارييب
١اكوادور

٢ترينيداد وتوباغو
موع ألمريكا الالتينية والكارييب ٤ا

١أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى
١بلجيكا

١كندا
١الدامنرك

٣فنلندا
٦فرنسا
٤أملانيا

١آيرلندا
٣إيطاليا
١هولندا

١نيوزيلندا
١الربتغال
٢إسبانيا
١السويد

٨اململكة املتحدة
٢الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٣٧ا
٤٦٤-المجموع للرتبة ف

١اجلزائرأفريقيا٣-ف
١بنن

١الكامريون
١الكونغو

١كوت ديفوار
٢مصر
٢غامبيا

١غانا
١غينيا
٢كينيا
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١مايل 
١موريشيوس

١النيجر
١نيجرييا
١رواندا

١السنغال
١سرياليون

٢جنوب أفريقيا
١توغو

١أوغندا
١تنزانيا املتحدةمجهورية 
١زمبابوي

موع ألفريقيا ٢٦ا
١اهلندآسيا

١اليابان 
١منغوليا

١فلسطني
٢الفلبني

١مجهورية كوريا
١سنغافورة
١سريالنكا

موع آلسيا ٩ا
١ألبانياأوروبا الشرقية

١البوسنة واهلرسك
٢كرواتيا
١جورجيا
١بولندا

١مجهورية مولدوفا
١رومانيا
٢صربيا

١سلوفينيا
موع ألوروبا الشرقية ١١ا

٢األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
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موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
٢الربازيل
١شيلي

٣كولومبيا
١كوستاريكا

١مجايكا
١املكسيك

١بريو
١فنزويال 

موع ألمريكا الالتينية والكارييب ١٣ا
٦أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

٧بلجيكا
٥كندا
١فنلندا
١٧فرنسا
٤أملانيا

٢اليونان
٤آيرلندا
٤إيطاليا
٨هولندا

٣نيوزيلندا
٢الربتغال
٤إسبانيا
١السويد
١سويسرا

١٠اململكة املتحدة
٨الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٨٧ا
٣١٤٦-المجموع للرتبة ف

٤الكامريونأفريقيا٢-ف
٢مجهورية الكونغو الدميقراطية

٣مصر
١اثيوبيا
١غانا
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١مالوي
٢النيجر
١نيجرييا
١رواندا

١السنغال 
١سرياليون

١جنوب أفريقيا
١أوغندا
١زامبيا

موع ألفريقيا ٢١ا
١افغانستانآسيا

٢الصني
١قربص

١اندونيسيا
٣اليابان

١باكستان
١أوزبسكتان

موع  ١٠آلسياا
١بيالروسأوروبا الشرقية

٢البوسنة واهلرسك
١كرواتيا
٢جورجيا
٢بولندا

٣رومانيا
١االحتاد الروسي

٢صربيا
٢سلوفينيا

موع ألوروبا الشرقية ١٦ا
٣األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب

٢كولومبيا
٣املكسيك

٤بريو
١فنزويال
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٤أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى
٥بلجيكا

٧كندا
١فنلندا
٢٢فرنسا
٥أملانيا

١اليونان
١ايسلندا
٤آيرلندا

٢اسرائيل
٥إيطاليا
٨هولندا

٢الربتغال
٥إسبانيا
١السويد
١سويسرا

٨اململكة املتحدة
٥الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٨٧ا
٢١٤٧-المجموع للرتبة ف

١الكامريونأفريقيا١-ف
١اثيوبيا
١غامبيا
١غينيا

٢أوغندا
موع ألفريقيا ٦ا

١الصنيآسيا
١اهلند

١فلسطني
١سنغافورة
١فييت نام

موع آلسيا ٥ا
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١البانياأوروبا الشرقية
١البوسنة واهلرسك

١كرواتيا
١بولندا

٢مجهورية مولدوفا
١رومانيا
١أوكرانيا

موع ألوروبا الشرقية ٨ا
١اسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

١بلجيكا
٢كندا
٤فرنسا
١أيرلندا
٣ايطاليا
١مالطة
١هولندا
١إسبانيا

١اململكة املتحدة
موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ١٦ا

١٣٥-المجموع للرتبة ف
٤٤٤المجموع الكلي



ICC-ASP/16/20

343 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
343343

المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبةع الموظفين على يتوز 
بالنسبة المئوية١-ع الموظفين من الرتبة مديتوز 

، ولذلك البياين مضلو حصائي بشكل إقد يكون عرضها فقط، وظائف لتعلق هذا التوزيع بتسع 
.يف اجلدول أعالهاألعداد احملددة يرجى الرجوع إىل 

المئويةبالنسبة ،٥- الموظفين من الفئة فعتوزي

بالنسبة المئوية،٤- ع الموظفين من الفئة فيوز ت

18.60

2.33%
6.98

2.33%

69.77%

13,19%

18.37% 17.74%

42.60%
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70%

80%

أفریقیا آسیا أوروبا الشرقیة أمریكا الالتینیة 
والكاریبي

أوروبا الغربیة 
ودول أخرى

بالنسبة المئویة5-الرتبة ف 

%8.09الرقم المستھدف

18.75%

10.94% 6.25% 6.25

57.81%

13,19%

18.37% 17.74%

42.60%

0%
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70%

أفریقیا آسیا أوروبا الشرقیة أمریكا الالتینیة 
والكاریبي

أوروبا الغربیة 
ودول أخرى

بالنسبة المئویة4-وظائف الرتبة ف 

الرقم المستھدف

8.09%
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بالنسبة المئوية،٢- ع الموظفين من الفئة فيتوز 

17.81%

6.16% 7.53%
8.09%

59.59%

13,19%

18.37% 17.74%

42.60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

أفریقیا آسیا أوروبا الشرقیة أمریكا الالتینیة 
والكاریبي

أوروبا الغربیة 
ودول أخرى

بالنسبة المئویة3-الرتبة ف 

الرقم المستھدف
8.90%

17.14%
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18.37% 17.74%
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أفریقیا آسیا أوروبا الشرقیة أمریكا الالتینیة 
والكاریبي

أوروبا الغربیة 
ودول أخرى

بالنسبة المئویة2-الرتبة ف 

الرقم المستھدف

8.09%
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بالنسبة المئوية،١- ع الموظفين من الفئة فيتوز 

٢٠١٧آذار/مارس ٣١النطاق المستصوب بحسب البلد في 
النطاق املستصوب

البلداملنطقة
النصيب  املقرر

العجز/الزيادةالفئةعدد احلايلالاألعلىاألدىن٢٠١٧لعام
١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠اجلزائرأفريقيا

متثيل متوازن١٢١٪٠,٠٠٥١٠بنن
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٢٣٨٠بوتسوانا

١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠٠٦٨٠بوركينا فاسو
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠بوروندي

٦+مل تصدق بعد٠٠٦٪٠,٠٠٠٠٠الكامريون 
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠كابو فريدي

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠مجهورية أفريقيا الوسطى
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٠٨٥٠تشاد

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠جزر القمر
متثيل متوازن١٢١٪٠,٠١٠٢٠الكونغو

متثيل متوازن٢٢٢٪٠,٠١٥٣٠كوت ديفوار
مجهورية الكونغو 

متثيل متوازن٢٣٣٪٠,٠١٠٠٠الدميقراطية
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠جيبويت
٥+مل تصدق بعد٠٠٥٪٠,٠٠٠٠٠مصر 
٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠اثيوبيا
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٢٩٠٠غابون

17.14%
14.29%

22.86%
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45.71%

13,19%

18.37%
17.74%

42.60%
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أفریقیا آسیا أوروبا الشرقیة أمریكا الالتینیة 
والكاریبي

أوروبا الغربیة 
ودول أخرى

بالنسبة المئویة1-الرتبة ف 

الرقم المستھدف

8.09%
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النطاق املستصوب

البلداملنطقة
النصيب  املقرر

العجز/الزيادةالفئةعدد احلايلالاألعلىاألدىن٢٠١٧لعام
١+متثيل زائد١٢٣٪٠,٠٠١٧٠غامبيا

١+متثيل زائد٢٢٣٪٠,٠٢٧٣غانا
متثيل متوازن١٢٢٪٠,٠٠٣٤٠غينيا
١+متثيل زائد٢٢٣٪٠,٠٣٠٧٠كينيا

متثيل متوازن١٢١٪٠,٠٠١٧٠ليسوتو
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠ليبرييا

٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٠٥١٠مدغشقر
١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠٠٣٤٠مالوي

١+متثيل زائد٢٢٣٪٠,٠٠٥١٠مايل
متثيل متوازن١٢١٪٠,٠٢٠٤٠موريشيوس

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١٧٠٠ناميبيا
١+متثيل زائد٢٢٣٪٠,٠٠٣٤٠النيجر
متثيل متوازن٤٥٤٪٠,٣٥٦٠٠نيجرييا
٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠رواندا

٢+متثيل زائد٢٢٤٪٠,٠٠٨٥٠السنغال
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠سيشيل
١+متثيل زائد١٢٣٪٠,٠٠١٧٠سرياليون

٤+متثيل زائد٣٤٨٪٠,٦٢٠٠٠جنوب أفريقيا
١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠توغو
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٤٧٧٠تونس
٣+متثيل زائد٢٢٥٪٠,٠١٠٠٠أوغندا

متثيل متوازن٢٣٣٪٠,٠١٠٠٠مجهورية تنزانيا املتحدة
١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠١٠٠٠زامبيا

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠زمبابوي
١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠١٠٠٠أفغانستانآسيا

٣-ليست ممثلة٣٤٠٪٠,٠١٠٠٠بنغالديش
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٠٦٨٠كمبوديا

٣+مل تصدق بعد٠٠٣٪٠,٠٠٠٠٠الصني
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠جزر كوك

١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠٧٣٢٠قربص
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٥١٠فيجي
٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠اهلند

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠اندونيسيا
-(مجهويةايران

٣+مل تصدق بعد٠٠٣٪٠,٠٠٠٠٠االسالمية)
٣٤-متثيل ناقص٤١٥٥٧٪١٦,٤٨٧٢٠اليابان
١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠٣٤١٠األردن
١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠لبنان
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النطاق املستصوب

البلداملنطقة
النصيب  املقرر

العجز/الزيادةالفئةعدد احلايلالاألعلىاألدىن٢٠١٧لعام
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٣٤٠ملديف

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠جزر مارشال
متثيل متوازن١٢١٪٠,٠٠٨٥٠منغوليا
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠ناورو

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠باكستان
متثيل متوازن١٢٢٪٠,٠١١٩٠فلسطني
متثيل متوازن٣٤٣٪٠,٢٨١٠٠الفلبني

٩-متثيل ناقص١٠١٣١٪٣,٤٧٢٩٠مجهورية كوريا
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠ساموا

٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠سنغافورة
١+بعدمل تصدق٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠سري النكا

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٦٨٠طاجيكستان
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٥١٠ليشيت–تيمور 

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠أوزبكستان
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠فانواتو

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠فييت نام
متثيل متوازن١٢٢٪٠,٠١٣٦٠ألبانياأوروبا الشرقية

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠بيالروس
٢+متثيل زائد١٢٤٪٠,٠٢٢١٠البوسنة واهلرسك

٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٧٦٦٠بلغاريا
٢+متثيل زائد٢٢٤٪٠,٠١٦٨٦٠كرواتيا

٣-ليست ممثلة٣٤٠٪٠,٥٨٥٩٠اجلمهورية التشيكية
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٦٤٧٠استونيا
٣+متثيل زائد١٢٥٪٠,٠١٣٦٠جورجيا
٢-ليست ممثلة٢٣٠٪٠,٢٧٤٢٠هنغاريا
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٨٥٢٠التفيا
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,١٢٢٦٠ليتوانيا

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٦٨٠اجلبل األسود
١-متثيل ناقص٥٧٤٪١,٤٣٢٤٠بولندا

١+متثيل زائد١٢٣٪٠,٠٠٦٨٠مجهورية مولدوفا
٤+متثيل زائد٢٣٧٪٠,٣١٣٤٠رومانيا

١+مل تصدق بعد٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠االحتاد الروسي
٤+متثيل زائد٢٢٦٪٠,٠٥٤٥٠صربيا

٢-ليست ممثلة٢٣٠٪٠,٢٧٢٥٠سلوفاكيا
١+متثيل زائد٢٣٣٪٠,١٤٣١٠سلوفينيا

مجهورية مقدونيا 
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١١٩٠السابقةاليوغوسالفية

٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠أوكرانيا
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النطاق املستصوب

البلداملنطقة
النصيب  املقرر

العجز/الزيادةالفئةعدد احلايلالاألعلىاألدىن٢٠١٧لعام
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠٠,٠٠٣٤٠أنتيغوا وباربوداأمريكا الالتينية والكارييب

متثيل متوازن٥٧٦٪١,٥١٩٣٠األرجنتني
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١١٩٠بربادوس

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠بليز
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪ ٠,٠٢٠٤٠بوليفيا
١٦-متثيل ناقص١٨٢٥٢٪٦,٥١١٤٠الربازيل
٢-متثيل ناقص٣٤١٪٠,٦٧٩٦٠شيلي

٢+متثيل زائد٣٤٦٪٠,٥٤٨٤٠كولومبيا
١-متثيل ناقص٢٢١٪٠,٠٨٠١٠كوستاريكا

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠دومينيكا
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٧٨٣٠اجلمهورية الدومينيكية

متثيل متوازن٢٢٢٪٠,١١٤١٠إكوادور
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٢٣٨٠رالسلفادور 

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠غرينادا
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٤٧٧٠غواتيماال

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٣٤٠غيانا
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١٣٦٠هندوراس

٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠مجايكا
٤-متثيل ناقص٨١١٤٪٢,٤٤٤١٠املكسيك  

٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,٠٥٧٩٠بنما
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٢٣٨٠باراغواي

٢+متثيل زائد٢٣٥٪٠,٢٣١٦٠بريو
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠سانت كيتس ونيفيس

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠سانت لوسيا
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠١٧٠سان فنسنت وغرينادين

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١٠٢٠سورينام
متثيل متوازن٢٢٢٪٠,٠٥٧٩٠ترينيداد وتوباغو

٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,١٣٤٦٠أوروغواي

٢-متثيل ناقص٤٥٢٪٠,٩٧٢٥٠فنزويال
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١٠٢٠أندوراأوروبا الغربية ودول أخرى

متثيل متوازن١١١٥١٤٪٣,٩٨٠٤٠أسرتاليا
٤-متثيل ناقص٤٦٠٪١,٢٢٦٣٠النمسا
٩+متثيل زائد٥٧١٦٪١,٥٠٧٤٠بلجيكا

١+متثيل زائد١٣١٨١٩٪٤,٩٧٥١٠كندا
٢-متثيل ناقص٤٥٢٪٠,٩٩٤٧٠الدامنرك

٢+متثيل زائد٣٤٦٪٠,٧٧٦٧٠فنلندا
٢٧+متثيل زائد٢١٢٩٥٦٪٨,٢٧٦٠٠فرنسا
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النطاق املستصوب

البلداملنطقة
النصيب  املقرر

العجز/الزيادةالفئةعدد احلايلالاألعلىاألدىن٢٠١٧لعام
١٣-ناقصمتثيل ٢٧٣٧١٤٪١٠,٨٨١٩٠أملانيا

متثيل متوازن٣٤٣٪٠,٨٠٢٢٠اليونان
متثيل متوازن١٢١٪٠,٠٣٩٢٠آيسلندا
٧+متثيل زائد٣٤١١٪٠,٥٧٠٦٠آيرلندا

٢+مل تصدق بعد٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠اسرائيل
متثيل متوازن١٧٢٣١٨٪٦,٣٨٣٧٠إيطاليا 

١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠١١٩٠ليختنشتاين
٢-ليست ممثلة٢٢٠٪٠,١٠٩٠٠لكسمربغ

متثيل متوازن١٢١٪٠,٠٢٧٣٠مالطة
١٠+متثيل زائد٧١٠٢٠٪٢,٥٢٤٢٠هولندا

١+متثيل زائد٢٣٤٪٠,٤٥٦٥٠نيوزيلندا
٥-ليست ممثلة٥٦٠٪١,٤٤٦٠٠النرويج
٢+متثيل زائد٣٤٦٪٠,٠٦٦٧٧٠الربتغال
١-ليست ممثلة١٢٠٪٠,٠٠٥١٠مارينوسان 

١+متثيل زائد١١١٥١٦٪٤,١٦١٠٠إسبانيا
٢-متثيل ناقص٥٧٣٪١,٦٢٨٣٠السويد
٤-متثيل ناقص٦٨٢٪١,٩٤١٧٠سويسرا

٦+متثيل زائد٢٠٢٦٣٢٪٧,٦٠١٥٠اململكة املتحدة
الواليات املتحدة 

١٦+مل تصدق بعد٠٠١٦٪٠,٠٠٠٠٠األمريكية
٤٤٤٪١٠٠المجموع
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بتاريخ ةالحال- الة التوازن بين الجنسين في وظائف موظفي الفئة الفنية بالمحكمةح350

٢٠١٧مارس آذار/٣١
٭عدد موظفي الفئة الفنية، بحسب نوع الجنس

موع الكليذكورإناثالرتبة ا
الهيئة القضائيةا

٥٢١٣-ف
٤١٢٣-ف
٣١١٨١٩-ف
٢٤٧١١-ف

مكتب المدعي العام
١١وكيل أمني عام

١١أمني عام مساعد
١٣٣-مد 
٥٤١٣١٧-ف
٤١٣٢٢٣٥-ف
٣٢٦٤٥٧١-ف
٢٤٤٢٣٦٧-ف
١٢٤٨٣٢-ف

قلم المحكمة
١١أمني عام مساعد

١٣٣- مد
٥٨١٣٢١-ف
٤١٤٢٤٣٨-ف
٣٣٣٣٧٧٠-ف
٢٤٤٣٢٧٦-ف
١١٢٣-ف

أمانة جمعية الدول األطراف
١١١- مد
٥١١-ف
٤١١-ف
٢١١-ف

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
١١١- مد
٣٢١٣-ف

آلية الرقابة المستقلة
٥١١-ف
٢١١-ف

مبن فيهم املسؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات.٭
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مكتب المراجع الداخلي للحسابات
١١١- مد
٤١١-ف
٣١١-ف

٢٣٧٢٥١٤٨٨المجموع

فعليةاألرقام ال-عدد الموظفين- المحكمة الجنائية الدولية
احملكمة كما يلي:بوظفنياملكان عدد ، ٢٠١٧آذار/مارس ٣١يف 

عدد املوظفني
)٨٣(٨٥٨الوظائف الثابتة

١١٥يف إطار املساعدة املؤقتة العامةعتمدة الوظائف امل
٦٥التعيينات القصرية األجل

٩٤املتدربون داخلياً 
١٢الزائرون من الفئة الفنية

٦٧املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة
١٩املسؤولون املنتَخبون/القضاة

١٢٣٢المجموع

المتوقعةاألرقام-عدد الموظفين- المحكمة الجنائية الدولية
لمتدربني داخلياً مراعاة األعداد املتوسطة لومع ، ٢٠١٧عام املعتمدة ليزانية املباالستناد إىل 

كون ي، يُتوقَّع أن ٢٠١٧واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة يف عام والزائرين من الفئة الفنية 
اية عام موظفي احملكمةعدد  كما يلي:٢٠١٧حبلول 

عدد املوظفني
٩٦٧)٨٤(الوظائف الثابتة

١٧٠)٨٥(إطار املساعدة املؤقتة العامةالوظائف املواَفق على شغلها يف
٦٥التعيينات القصرية األجل

٨٤املتدربون داخلياً 
١٢الزائرون من الفئة الفنية

٨٤املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة
٢١املسؤولون املنتَخبون/القضاة

١٤٠٣المجموع

ا يشمل ذلك وظيفة ممثل جملس املوظفني بقلم احملكمة )٨٣( شغلت فعال.على أساس أ
مل يؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان عند وضع التقدير.)٢(
املرجع نفسه.)٣(
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٢٠١٧آذار/مارس ٣١في ةالحال-بالمحكمة الوظائف الثابتة-الوظائف الشاغرة 352

٢٠١٧آذار/مارس ٣١) وظائف حىت ٥) وظيفة، ومت االعالن عن (٧٦جاري التعيني أو مت التعيني يف (

موعتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالربنامج الرئيسي املالحظاتا
الربنامج الرئيسي 

األول
اهليئة 

القضائية
مساعد خاص لرئيس ٣-فهيئة الرئاسة

احملكمة 
النقل الداخلي  يف انتظار سبب بوظيفة شاغرة ١

تبسيط العمليات 
الربنامج الرئيسي 

الثاين
مكتب 
املدعي 

العام 

قسم املشورة 
القانونية

يف انتظار تبسيط العمليات ١مستشار قانوين معاون٢-ف

شعبة  
التحقيقات

االستقالة  من املتوقع سبب بوظيفة شاغرة ١الطب الشرعيموظف٣-ف
شغلها يف الربع الثالث 

ساعد مموظف ر أ-خ ع 
للعمليات امليدانية 
(مجهورية الكونغو 

الدميقراطية وأوغندا) 

يف انتظار تبسيط االجراءات ٢

وكيل مدعي عام ١-فقاضاةشعبة  امل
مساعد

االستقالة  من املتوقع سبب بوظيفة شاغرة ١
شغلها يف الربع الثاين 

من املتوقع سبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة ١قانوين مساعدموظفر أ-خ ع 
شغلها يف الربع الثاين 

الربنامج الرئيسي 
الثالث

ديوان 
املسجل

مكتب الشؤون 
القانونية

الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة ١موظف قانوينر أ-خ ع 

شعبة 
اخلدمات 

اإلدارية

املوارد قسم 
البشرية

رئيس وحدة التطوير ٤-ف
التنظيمي للموارد 

البشرية 

االستقالة  من املتوقع سبب بوظيفة شاغرة ١
شغلها يف الربع الثالث 

قسم اخلدمات 
العامة

الربع الرابعشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١منسق توريداتر أ–خ ع 

شعبة 
اخلدمات 
القضائية

مساعدة قسم 
وتعويض الضحايا

الربع الرابعشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١مساعد إدارير أ–خ ع 

قسم دعم حمامي 
الدفاع

من املتوقع سبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة ١موظف قانوين مساعد١-ف
شغلها يف الربع الرابع

شعبة 
العمليات 

اخلارجية

قسم الضحايا 
والشهود

االستقالة  من املتوقع سبب بوظيفة شاغرة ١موظف ختطيط٣-ف
شغلها يف الربع الثالث 

موظف مساعد لشؤون ر أ–خ ع 
القضايا امليدانية 

(مجهورية الكونغو 
الدميقراطية وكينيا)

قيد االستعراض ٣

قسم االعالم 
والتوعية

موظف مساعد ر أ–خ ع 
لالتصاالت عن طريق 

االنرتنت

الربع الثالثشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١
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موعتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالربنامج الرئيسي املالحظاتا
عاون موظف م٢-ف

لالتصاالت عن طريق 
االنرتنت

من املتوقع سبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة ١
شغلها يف الربع الثالث

املكتب امليداين 
يف أوغندا

الربع الرابعشغلها يفوظيفة من املتوقع ١سائق رئيسير أ-خ ع 

الربع الثالث شغلها يفوظيفة من املتوقع ١سائقر أ-خ ع 
املكتب امليداين 

يف مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية

الربع الثالثشغلها يفوظيفة من املتوقع ١مساعد ميداينر أ-خ ع 

الربع الرابعشغلها يفوظيفة من املتوقع ١سائقر أ-خ ع 
املكتب امليداين 
يف كوت ديفوار

موظف ميداين ٣-ف
(مساعدة وتعويض 

الضحايا)

الربع الرابعشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١

الربع الثالثشغلها يفوظيفة من املتوقع ١مساعد ميداين ر أ-خ ع 
املكتب امليداين 

يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى

موظف ميداين (معين ٣-ف
مبساعدة وتعويض 
الضحايا والتوعية)

الربع الثالثشغلها يفوظيفة من املتوقع ١

الربع الثالثشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١موظف أمن ميداين٢-ف
الربع الثالثشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١منظفر أ-خ ع 

املكتب امليداين 
يف جورجيا

الربع الرابعشغلها يفمن املتوقع وظيفة ١مساعد ميداينر أ-ع خ 

٢٨المجموع الكلي
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٢٠١٧آذار/مارس ٣١فيالمؤقتة العامة

٧٦من الفئة الفنية: عدد املوظفني
٣٠جمموع اجلنسيات: 

بحسب المنطقةالتوزيع

موعاجلنسيةاملنطقة ا
١الكامريونأفريقيا

٢رواندا 
١السنغال

٢جنوب أفريقيا
١السودان
٧أوغندا

١٤المجموع ألفريقيا
١اهلندآسيا

١اليابان
١قرغيستان
١سنغافورة

١أوزبكستان
٥المجموع آلسيا

٢جورجياأوروبا الشرقية
١بولندا

١مجهورية مولدوفا
٤المجموع ألوروبا الشرقية

١األرجتنيأمريكا الالتينية والكارييب
١كولومبيا
٢فنزويال

٤المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي
٢أسرتالياأخرىأوروبا الغربية ودول

٢بلجيكا
١٠كندا
٧فرنسا
١أملانيا

١آيرلندا
١ايطاليا
٦هولندا

١الربتغال
١إسبانيا
١سويسرا

١٠اململكة املتحدة
٦الواليات املتحدة األمريكية

٤٩المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى
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لثالمرفق الثا
المقدمة لالرتباط بالتزامات في إطار إلشعارات فيما يتعلق باأداء الميزانية 

٢٠١٦في عام صندوق الطوارئ 
املقدمة إىل اللجنة بشأن ثالثة لإلشعارات الأدناه موجزا ألداء امليزانية اإلمجالية ١يقدم اجلدول -١

يف هلذه االشعارات الفعليالتنفيذ اإلمجايلمعدل بلغ قد و االرتباط بالتزامات يف إطار صندوق الطوارئ. 
عدلمليون يورو، مقابل املبلغ اإلمجايل امل٢,٦٠و ما جمموعه يف املائة، أ٨٦,٤حنو٢٠١٦اية عام 

مليون يورو.٣,٠١قدرهالبالغشعارات إلل

في ندوق الطوارئبصالمقدمة لالستعانة األداء اإلجمالي للميزانية لإلشعارات الثالثة : ١الجدول 
بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو) ٢٠١٦عام 

بند اإلنفاق
جمموع اإلشعارات املعدلة 
املتعلقة بصندوق الطوارئ

جمموع اإلنفاق 
الفعلي*

جمموع معدل التنفيذ
(بالنسبة املئوية)

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

١٧٧,٣١٨٩٩,٨٧٦,٤املساعدة املؤقتة العامة
٦٩,٢املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٩,٨العمل اإلضايف
موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ١٧٧,٣١٩٧٨,٨٨٣,١ا

٣٨٦,٤٣٠٢,٧٧٨,٣السفر
٣٩٤,٨٣٣٢,٦٨٤,٢اخلدمات التعاقدية

٨,٠١٣,٧١٧١,٧التدريب
١١٠,٠١٠٠,٧٩١,٥اخلرباء االستشاريون

١٤٨,١١٣٨,٥٩٣,٥نفقات التشغيل العامة
٦,٩اللوازم واملواد

٧٨٥,٣٧٢٧,٨٩٢,٧األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري  ا

املتصلة باملوظفني
٨٣٢,٦١٦٢٢,٩١٨٨,٦

٠٠٩,٩٣٦٠١,٧٢٨٦,٤المجموع
إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيري٢٠١٦*  تستند نفقات عام 

إشعار من اإلشعارات املقدمة لالرتباط بالتزامات يف إطار بشأن كل أداء امليزانية فيما يلي و -٢
صندوق الطوارئ حبسب الرتتيب الذي قدمت به إىل اللجنة.

فيما يتعلق باإلشعار املقدم لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق أدناه أداء امليزانية ٢ويبني اجلدول -٣
٨٨,٨هلذا  اإلشعار التنفيذ معدل بلغ قد أوغندا. و احلالة يف املتصلة بدومينيك أونغوينالطوارئ لقضية 

مليون يورو. ١,٣٦قدرهالبالغشعار إللمليون يورو، مقابل املبلغ اإلمجايل ١,٢١و ما جمموعه أيف املائة، 
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وحتققت وفورات يف فئة املساعدة املؤقتة العامة حيث بدأ اثنان من أصل أربعة مرتمجني شفويني شبه 
يف آب/أغسطس بدال من متوز/يوليه. وأعيد توزيع األموال من املساعدة العمل ويل متخصصني يف لغة أش

وا ألشويل، حيث كانلاملؤقتة العامة إىل إدارة املساعدة التقنية من أجل االستعانة مبرتمجني شفويني مستقلني 
وظفني يف وظائف على الفور. وباإلضافة إىل ذلك، وبسبب تأخر شعبة املوارد البشرية يف تعيني منيمطلوب

وجدت . و يف املائة من املبلغ املطلوب٥٥,٩بنسبة املساعدة املؤقتة العامة، نفذت املساعدة املؤقتة العامة
يف أوغندا،مكتب امليداينللبعثة ١٥٠كثر من املقدم أللدعملنفقات التشغيل العامة نتيجة زيادة يف 

أوغندا.امليداين يفكتباملعاقدية داخل أعيد توزيع األموال من خدمات السفر واخلدمات التو 

المقدم لالرتباط بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ إلشعارفيما يتعلق با: أداء الميزانية ٢الجدول 
سب بند اإلنفاق (بآالف بح٢٠١٦الحالة في أوغندا في عام المتصلة بدومينيك أونغوينلقضية 
اليورو)

بند اإلنفاق
املبلغ املطلوب

معدل التنفيذ٪االنفاق الفعلييف  اإلشعار املعدل
]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٤٩٨,٥٢٧٨,٦٥٥,٩املساعدة املؤقتة العامة 
٦٩,٢املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٩,١العمل اإلضايف
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٩٨,٥٣٥٦,٩٧١,٦ا

٢٣٠,٩٢١١,٥٩١,٦السفر
٣٠٣,٠٢٧٦,٠٩١,١التعاقديةاخلدمات 

٣٣,٠٣١,٤٩٥,١اء االستشاريونرب اخل
٧٥,٥١١٠,٧١٤٦,٦نفقات التشغيل العامة

٣,٥اللوازم واملواد
٢١٨,٠٢١٦,٢٩٩,٢األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٨٦٠,٤٨٤٩,٢٩٨,٧ا
٣٥٨,٩١٢٠٦,١١٨٨,٨المجموع

إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيري ٢٠١٦* تستند نفقات عام 

باإلشعار املقدم لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق أدناه أداء امليزانية فيما يتعلق ٣يبني اجلدول -٤
اية العام، بلغ املتصلة بتوماس لوبانغا دييلوالطوارئ لقضية احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف 

ورو، مقابل املبلغ اإلمجايل مليون ي٠,١٧و ما جمموعه يف املائة، أ٥٣,٨هلذا اإلشعار التنفيذ معدل 
يف تأخري الوحتققت وفورات يف املساعدة املؤقتة العامة بسبب مليون يورو.٠,٣١قدرهالبالغشعار إلل

نتيجة اثنني تعيني مساعدين ميدانيني عدم االحتياج إىل مكتب خدمات اإلصالح امليداين، و يف التعيني 
يف أيضا للتطورات اليت حدثت يف املكتب امليداين جلمهورية الكونغو الدميقراطية. وحتققت وفورات 

لضحايا من جانب القرار الصادر بانتداب مكتب احملامي العام لالعتمادباملوظفني صلة التكاليف غري املت
األمنية األوضاع بعض البعثات بسبب إلغاء يف تشرين األول/أكتوبر بدال من متوز/يوليه، و الدائرة االبتدائية 

واللوجستية يف امليدان.
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المقدم لالرتباط بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ لقضية إلشعارلأداء الميزانية : ٣الجدول 
سب بند بح٢٠١٦في عام الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمتصلة بتوماس لوبانغا دييلو

(بآالف اليورو)اإلنفاق

بند اإلنفاق
املبلغ املطلوب

معدل التنفيذ٪االنفاق الفعلييف  اإلشعار املعدل
]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

١٦٤,٢٦٧,١٤٠,٩املساعدة املؤقتة العامة 

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٦٤,٢٦٧,١٤٠,٩ا

٤٤,٣٣٠,٠٦٧,٧السفر

١٢,٥٦,٩٥٥,٤اخلدمات التعاقدية

٧٧,٠٥٨,٠٧٥,٣اء االستشاريونرب اخل

١٥,٠٦,٢٤١,٥نفقات التشغيل العامة

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٤٨,٨١٠١,١٦٨,٠ا

٣١٣,٠١٦٨,٢٥٣,٨المجموع

إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيري٢٠١٦تستند نفقات عام * 

املقدم لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق إلشعارباأدناه أداء امليزانية فيما يتعلق ٤يبني اجلدول -٥
كانون ٢٧يف فيها تحقيق ة باب الالعامةاليت فتح مكتب املدعيالطوارئ للحالة اجلديدة يف جورجيا 

املطلوبة للموارد تلقت اللجنة اشعارا معدال ، ٢٠١٦تشرين الثاين / نوفمرب ١٠. ويف ٢٠١٦الثاين/يناير 
ا بعثات عدد الاملساعدة املؤقتة العامة واخنفاض املدرجة يف فئة وظائف اللتجميد عدد نتيجة  اليت سيقوم 

ألنشطة املتصلة بالشهود يف املطلوبة لستوى املوارد ض مافاخن، مما أدى إىل ة للتحقيقالعامةمكتب املدعي
يون يورو عن مل١,١٨مبا يقل مبقدار مليون يورو، ١,٣٤بلغ اإلشعار املعدل نتيجة لذلك قلم احملكمة. و 

مليون يورو.٢,٥٢قدره األصلي البالغشعار إلا
ورو، مقابل املبلغ مليون ي١,٢٣و ما جمموعه يف املائة، أ٩١,٧هلذا اإلشعار التنفيذ معدل بلغ و -٦

اإلشعار املعدل املقدم من مكتب املدعية العامة ونفذ مليون يورو.١,٣٤قدرهالبالغشعار إللاإلمجايل 
مليون يورو، مقابل مبلغ ٠,٧٢يف املائة، أو ما جمموعه ٩٥,٠بالكامل تقريبا حيث بلغ معدل تنفيذه 

بلغ معدل تنفيذ اإلشعار املعدل املقدم من قلم احملكمة  و مليون يورو.٠,٧٦قدره بالغ عدل الاإلخطار امل
يالضحايا والشهود املدرجة يف امليزانية حتت بندبخنفاض األنشطة املتعلقة اليف املائة نتيجة ٨٧,٤

.ةالعامةاخنفاض أنشطة مكتب املدعيبعد العامةالتشغيل السفر ونفقات

-
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باإلشعار المقدم لالرتباط بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ أداء الميزانية فيما يتعلق : ٤لجدول ا
بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٦للحالة الجديدة في جورجيا في عام 

بند اإلنفاق
املبلغ املطلوب

معدل التنفيذ٪االنفاق الفعلييف  اإلشعار املعدل
]١]/[٢]=[٣[]٢[]١[

٥١٤,٦٥٥٤,١١٠٧,٧املساعدة املؤقتة العامة 
٠,٦العمل اإلضايف

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥١٤,٦٥٥٤,٧١٠٧,٨ا
١١١,٢٦١,٢٥٥,٠السفر

٧٩,٣٤٩,٧٦٢,٧اخلدمات التعاقدية
٨,٠١٣,٧١٧١,٧التدريب

١١,٣اء االستشاريونرب اخل
٥٧,٦٢١,٦٣٧,٥نفقات التشغيل العامة

٣,٥اللوازم واملواد
٥٦٧,٣٥١١,٧٩٠,٢األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٨٢٣,٤٦٧٢,٦٨١,٧ا
٣٣٨,٠١٢٢٧,٤١٩١,٧المجموع

إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيري ٢٠١٦تستند نفقات عام * 

لالرتباط الميزانية البرنامجية واالشعارات المقدمة - أداء الميزانية الموحدة للمحكمة 
بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ

جمموع أدناه أداء امليزانية املوحدة للمحكمة، الذي جيمع بني امليزانية الربناجمية و ٥يبني اجلدول -٧
وتبلغ النفقات الفعلية للمحكمة، مبا يف املقدمة لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق الطوارئ. إلشعارات ا

١٤٢,٦٠قدرهاامليزانية املوحدة البالغارنة بمليون يورو، مق١٣٦,٨٢ذلك نفقات صندوق الطوارئ، 
مليون يورو. ٣,٠١قدرها صندوق الطوارئ البالغشعارات املعدلة املتعلقة بمبا يف ذلك اإل،مليون يورو

قدرهايف املائة من امليزانية املعتمدة البالغ٩٥,٩يف املائة و٩٨,٠يبلغ قدرهتنفيذ ل وميثل ذلك معد
بعد مليون يورو. ويبلغ الرصيد املتبقي النهائي٢,٧٨قدره يبلغ رصيد متبقي بمليون يورو، ١٣٩,٥٩

اليت سيلزم للمحكمة أن تستوعبها مليون يورو ١,٢٠خصم التكاليف اجلارية للمباين الدائمة البالغ قدرها 
مليون يورو.١,٥٨حنو ٢٠١٦من ميزانيتها الربناجمية لعام 
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بحسب بند االنفاق (بآالف اليورو)٢٠١٦: أداء الميزانية الموحدة للمحكمة في عام ٥الجدول 

بند االنفاق
امليزانية املعتمدة 

٢٠١٦لعام 

جمموع 
شعاراتاال

املتعلقة 
بصندوق 
يف الطوارئ

٢٠١٦عام 

جمموع امليزانية 
املوحدة واالشعارات 

املتعلقة بصندوق 
الطوارئ يف عام 

٢٠١٦
*اإلنفاق الفعلي

٢٠١٦يف عام 

اإلنفاق 
*الفعلي

لصندوق 
الطوارئ يف 

٢٠١٦عام 

جمموع االنفاق 
الفعلي مبا يف ذلك 
صندوق الطوارئ 

٢٠١٦يف عام 

جمموع االنفاق 
لي مبا يف الفع

ذلك معدل 
تنفيذ  صندوق 
الطوارئ يف عام 

رنة مقا٢٠١٦
امليزانية املعتمدة ب

(٪)

موع  الفعلي  ا
مبا يف ذلك 

معدل تنفيذ  
صندوق الطوارئ 

٢٠١٦يف عام 
جموع  رنة مبمقا

امليزانية املوحدة 
واالشعارات 

املتعلقة بصندوق 
الطوارئ (٪)

]٣]/[٦]= [٨[]١]/[٦]= [٧[]٥]+ [٤[]=٦[]٥[]٤[]٢]+ [١]= [٣[]٢[]١[

٥القضاة ٥-٣٦٩,١ ٣٦٩,١٥ ٥-٢٦٥,٥ ٢٦٥,٥٩٨,١٩٨,١

موع الفرعي  ٥قضاةللا ٥-٣٦٩,١ ٣٦٩,١٥ ٥-٢٦٥,٥ ٢٦٥,٥٩٨,١٩٨,١

٧٤تكاليف املوظفني ٧٤-٢٣٢,٤ ٢٣٢,٤٧٠ ٧٠-٧٥٦,٢ ٧٥٦,٢٩٥,٣٩٥,٣

١٩املساعدة املؤقتة العامة ٩١٩,٦٥٦٩,٩٢٠ ٤٨٩,٥١٧ ٣٠٥,٠٥٣٠,٦١٧ ٨٣٥,٦٨٩,٥٨٧,٠

١جتماعاتلالاملساعدة املؤقتة  ١-١٥٦,٥ ١٥٦,٥١ ٦٣٩,٠٦٩,٢١ ٧٠٨,٢١٤٧,٧١٤٧,٧

٤١٢,٩٥١٢,٧٩,٨٥٢٢,٥١٢٦,٥١٢٦,٥-٤١٢,٩العمل االضايف

٦٠,٨-٣٦٩,٢٣٦٩,٢-٦٠٧,٤٦٠٧,٤املساعدة القصرية األجل

موع الفرعي  لتكاليفلا
٩٥املوظفنياملتصلة ب ٧٢١,٤١ ١٧٧,٣٩٦ ٨٩٨,٧٩٠ ٢١٢,٩٩٧٨,٨٩١ ١٩١,٧٩٥,٣٩٤,١

٥السفر ٠٩٧,٢٣٨٦,٤٥ ٤٨٣,٦٥ ٠٣٥,٦٣٠٢,٧٥ ٣٣٨,٣١٠٤,٧٩٧,٤

٤٤,١١٤١,٩١٤١,٩-٣١,١٤٤,١-٣١,١الضيافة

٤اخلدمات التعاقدية ٠٧٨,٥٣٩٤,٨٤ ٤٧٣,٣٣ ٦٧٠,٦٣٣٢,٦٤ ٠٠٣,٢٩٨,٢٨٩,٥

٧٤٩,٢٨,٠٧٥٧,٢٨٧٣,٢١٣,٧٨٨٦,٩١١٨,٤١١٧,١التدريب

٤٤١,٥١١٠,٠٥٥١,٥٦٧٩,٥١٠٠,٧٧٨٠,٢١٧٦,٧١٤١,٥اخلرباء االستشاريون

٤احملامي العام للدفاع ٤-٥٢١,٤ ٥٢١,٤٤ ٤-٩٥٠,٠ ٩٥٠,٠١٠٩,٥١٠٩,٥

١احملامي العام للضحايا ١-٩٦٣,٢ ٩٦٣,٢١ ١-٣٤٤,٦ ٣٤٤,٦٦٨,٥٦٨,٥

١٩نفقات التشغيل العامة ٧٦١,٢١٤٨,١١٩ ٩٠٩,٣١٨ ١٠٤,٢١٣٨,٥١٨ ٢٤٢,٧٩٢,٣٩١,٦

٨٤٤,٨١-٨٤٤,٨اللوازم واملواد ٢٤٩,٦٦,٩١ ٢٥٦,٥١٤٨,٧١٤٨,٧

١األثاث واملعدات ٠١٢,٠٧٨٥,٣١ ٧٩٧,٣٢ ٧٨٣,٦٧٢٧,٨٣ ٥١١,٤٣٤٧,٠١٩٥,٤

موع الفرعي للتكاليف غري  ا
٣٨املتصلة باملوظفني ٥٠٠,١١ ٨٣٢,٦٤٠ ٣٣٢,٧٣٨ ٧٣٥,٢١ ٦٢٢,٩٤٠ ٣٥٨,١١٠٤,٨١٠٠,١

١٣٩المجموع ٥٩٠,٦٣ ٠٠٩,٩١٤٢ ٦٠٠,٥١٣٤ ٢١٣,٦٢ ٦٠١,٧١٣٦ ٨١٥,٣٩٨,٠٩٥,٩

إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيري.٢٠١٦تستند نفقات عام ٭
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قائمة الوثائق

العنوانرمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
الرمز يف وثائق

مجعية الدول األطراف
CBF/28/2تقرير احملكمة عن الدروس املستفادة يف هيئة الرئاسة
CBF/28/3) ٢٠٢٧-٢٠١٧تقرير احملكمة عن خطة االجيار املتعلقة مبكتب االتصال يف نيويورك(
CBF/28/4٢٠١٦املتعلق بأداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام تقرير ال
CBF/28/5ا النقديةتقرير احملكمة عن إدارة تدفقا
CBF/28/6 للموظفني بعد انتهاء اخلدمةمتويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي
CBF/28/7التطورات فيما يتعلق جبرب األضرارلمحكمة عن الثاين لتقرير ال
CBF/28/8 ٢٠١٧تقرير احملكمة عن التدرج يف التوظيف بقلم احملكمة لعام
CBF/28/9تقرير احملكمة عن التطورات يف املساءلة التحليلية

CBF/28/11 بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامةالتقرير املتعلق
CBF/28/12تقرير احملكمة عن التآزر فيما بني أجهزة احملكمة

CBF/28/13
تقرير قلم احملكمة عن التطورات اليت حدثت مؤخرا يف التعاون مع الدول األطراف:  

جتميد األصول والتعاون الطوعي
CBF/28/14 التوظيف يف الربنامج الرئيسي الرابعتقرير احملكمة عن
CBF/28/15تقرير احملكمة عن استبدال األصول الثابتة
CBF/28/16تقرير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا عن حتقيق التآزر والكفاءات مع احملكمة
CBF/28/17 استخدام  الـوقت احملدد لقاعات احملكمةتقرير احملكمة عن
CBF/28/18تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية

CBF/28/19
معلومات قلم احملكمة احملدثة عن استنتاجات وتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي 

بشأن مشروع املراجعة 

CBF/28/20
تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية: االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا 

)٢٠٢١-٢٠١٧(املعلومات باحملكمة 
CBF/28/21 and Corr.1 والتصويب٢٠١٦عام يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة وأداء براجمهاICC-ASP/16/2

CBF/28/22اشرتاكات الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي
CBF/28/23 ٢٠١٧آذار/مارس ٣١حىتحملكمة اتقرير عن أداء ميزانية

CBF/28/24
تقرير احملكمة عن مسائل حمددة تتصل بإدارة املوارد البشرية: أعادة تصنيف الوظائف 

وحتويلها

CBF/28/25
تقرير قلم احملكمة عن اسرتاتيجية إقفال املكاتب امليدانية وختفيض أنشطتها امليدانية يف 

سياق التخطيط للموارد البشرية
ICC-ASP/15/27 مشروع مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدوليةتقرير مراجعة احلسابات عنICC-ASP/15/27



ICC-ASP/16/20

361 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
361361

والعشرينتاسعة دورتها التقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال-٢

احملتويات

 . ICC-ASP/16/15  صدر سابقا بصفته الوثيقة 

٣٦٥............................................................................ملخص تنفيذي 
٣٦٧..........................مقدمة .................................................-أوال

٣٦٧............................................والعشرينتاسعة افتتاح الدورة  ال-ألف
٣٦٧إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل .......................................-باء

٣٦٨................................................مشاركة املسؤولني واملراقبني-جيم
ا-ثانيا ٣٦٩.............والعشرينتاسعة الالنظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دور

٣٦٩..............................٢٠١٨النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -ألف
٣٦٩..........................عملية امليزنة ووثيقة امليزانية .............-١
الربناجمية املقرتحة لعام أوجه التآزر والوفورات والكفاءات يف امليزانية-٢

٣٧٠.....................................................٢٠١٨
٣٧٠....الكفاءات ........................................(أ) 

٣٧٠الوفورات .............................................(ب)
٣٧١.................التكاليف..التخفيضات غري املتكررة يف(ج)

٣٧١.................التخفيضات اإلضافية  يف  التكاليف  .)د(
٣٧٢جماالت الرتكيز املواضيعية للدورات املقبلة للجنة ....................-٣
٣٧٣املالحظات العامة والتحليل الكلي ................................-٤
٣٧٤افرتاضات امليزانية والعوامل احملركة للتكاليف.........................-٥
٣٧٥توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعديل امليزانية .........................-٦
٣٧٥إعادة تصنيف الوظائف وحتويلها .................................-٧
٣٧٥......................األول: اهليئة القضائية ......الربنامج الرئيسي -٨

٣٧٥املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)
٣٧٦رواتب القضاة .........................................(ب)
٣٧٧متديد مدة اخلدمة للقضاة ...............................(ج)
٣٧٧التكاليف املتصلة باملوظفني .............................(د)
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٣٧٨.......نفقات السفر ...التكاليف غري املتصلة باملوظفني و )ه(362

ا للربنامج ا(و) ٣٧٨...........لرئيسي األول ....امليزانية املوصى 
٣٧٨...................العامة ...الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعية -٩

٣٧٨املالحظات العامة والتحليل ...........................(أ)
٣٧٩حتويل الوظائف ........................................(ب)
٣٧٩املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة مؤخرا ....................(ج)
٣٨٠التصنيف ........................................إعادة (د)

٣٨١.....) املساعدة املؤقتة العامةتكلفةمجايل تكلفة (استعادةإ)ه(
٣٨١......ونفقات السفر ...التكاليف غري املتصلة باملوظفني(و)
٣٨١تكنولوجيا املعلومات ...................................(ز)
ا للربنامج الرئيسي الثاين ................(ح) ٣٨١امليزانية املوصى 

٣٨١..............الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ..............-١٠
٣٨١املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)

٣٨٢........الوظائف الثابتة ..يف إطاراملوارد اجلديدة املطلوبة(ب)
٣٨٢...اعدة املؤقتة العامة .املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املس(ج)
٣٨٣املساعدة املؤقتة  العامة ................................(د)

٣٨٣...............تصنيف الوظائف ................إعادة )ه(
٣٨٣تكنولوجيا املعلومات واالتصال ..........................(و)
٣٨٧قسم الضحايا والشهود .................................(ز)
٣٨٧املساعدة القانونية ......................................(ح)
ا للربنامج ا(ط) ٣٨٧.............لرئيسي الثالث امليزانية املوصى 

٣٨٧............الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف ....-١١
٣٨٧املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)

ا للربنامج الرئيسي الرابع ...............(ب) ٣٨٨امليزانية املوصى 
٣٨٨.................................الرئيسي اخلامس: املباينالربنامج -١٢

٣٨٨املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)
ا للربنامج الر (ب) ٣٨٨.........ئيسي اخلامس ...امليزانية املوصى 

٣٨٨......االستئماين للضحاياالصندوق أمانة الربنامج الرئيسي السادس: -١٣
٣٨٨املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)

٣٨٩حتويل الوظائف  .......................................(ب)
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٣٨٩املساعدة املؤقتة  العامة ................................(ج)
ا للربنامج الرئيسي السادس..............(د) ٣٩٠امليزانية املوصى 

٣٩٠.......أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا .)ه(
٣٩١...........................التربعات ومجع األموال .....(و)

القرض املقدم -: مشروع املباين الدائمة٢-ع بالربنامج الرئيسي السا-١٤
٣٩١من الدولة املضيفة .............................................

٣٩١املالحظات العامة والتحليل ...........................(أ)
ا للربنامج الرئيسي السابع(ب) ٣٩٢...........٢-امليزانية املوصى 

٣٩٢..................: آلية الرقابة املستقلة ٥-الربنامج الرئيسي السابع-١٥
٣٩٢املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)

ا للربنامج الرئيسي السابع(ب) ٣٩٢...........٥-امليزانية املوصى 
٣٩٢املراجعة الداخلية ..............مكتب : ٦-الربنامج الرئيسي السابع-١٦

٣٩٢املالحظات العامة والتحليل ............................(أ)
ا للربنامج الرئيسي السابع(ب) ٣٩٣..........٦-امليزانية املوصى 

٣٩٣....................................املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية -باء
٣٩٣حالة تسديد االشرتاكات .......................................-١
ا .............................-٢ ٣٩٤الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
٣٩٤................٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل حىت -٣
٣٩٦أوامر الشراء غري املصفاة .......................................-٤
٣٩٦االحتياطيات  االحرتازية ......................................-٥

٣٩٦..........................صندوق رأس املال العامل ...(أ)
٣٩٧......................................صندوق الطوارئ (ب)
٣٩٧صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ......(ج)

٣٩٧املوارد البشرية ..........................................................-جيم
٣٩٧.....................التوزيع اجلغرايف ............................-١
٣٩٨.....................التوازن بني اجلنسني .......................-٢

٣٩٨جرب األضرار ...........................................................-دال
٣٩٩.......................................................املساعدة القانونية-هاء

٣٩٩................اصالح نظام املساعدة القانونية ..................-١
٤٠٠............................٢٠١٨ميزانية املساعدة القانونية  لعام -٢

٤٠١.................................................راجعةباملاملسائل املتعلقة -واو
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٤٠١.......................التقرير السنوي للجنة املراجعة ...........-364١

٤٠١اهليكل اإلداري .......................................(أ)
٤٠٢إدارة املخاطر .........................................(ب)
٤٠٢القيم واألخالق .......................................(ج)
٤٠٣االشراف على مسائل املراجعة الداخلية .................(د)

٤٠٣..............ى املتعلقة باملراجعة .........املسائل األخر )ه(
٤٠٣...............................تقارير مراجع احلسابات اخلارجي  -٢

٤٠٤.............................البيانات املالية للمحكمة(أ)
٤٠٤...........البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا(ب)
٤٠٤تقرير األداء عن تفعيل شعبة العمليات اخلارجية ....(ج)

٤٠٥ميثاق جلنة املراجعة ..............................التعديالت على -٣
٤٠٥............التكاليف املتعلقة مبباين احملكمة ...............................-زاي

٤٠٥تكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية ............................-١
٤٠٦.............................................التكاليف اإلمجالية -٢
٤٠٨استبدال األصول الثابتة .........................................-٣

٤٠٨................................................................مسائل أخرى ....- ثالثا
٤٠٨...........................................أساليب عمل اللجنة -١
٤٠٨التربعات .......................................................-٢
٤٠٨االلتزامات املالية للدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي -٣
٤٠٩الدولية .............احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل -٤
٤١١موعد انعقاد الدورات املقبلة للجنة ...............................-٥

٤١٢..............قائمة الوثائق  ............................................املرفق األول:
٤١٣.................. ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥لغاية االشرتاكاتتسديد حالة املرفق الثاين:

٤١٦.........................................آثار توصيات اللجنة على امليزانيةاملرفق الثالث:
٤٢٩.............طلبات اللجوء إىل صندوق الطوارئ ..........................املرفق الرابع:

٤٣٠.................................٢٠١٧املراجعة لعام التقرير السنوي للجنة :امساملرفق اخل
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ملخص تنفيذي
ا التاسعة والعشرين، املعقودة يف الفرتة من -١ إىل ١٨نظرت جلنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف دور

الدولية ("احملكمة") يف الهاي، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩
، فضال عن مسائل أخرى مثل املساعدة القانونية، وتكاليف صيانة وتشغيل مباين احملكمة، ٢٠١٨لعام 

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

غري املسددة جمموع االشرتاكات بلغ بالتايل يف املائة). و ١٣,٩مليون يورو (١٩,٧البالغ قدرها ٢٠١٧
، للسنوات السابقةالعاديةاتاالشرتاكات يف امليزاني، مبا يف ذلك٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يف 

مليون ٣٣,٦ملستحقة للدولة املضيفة، ما جمموعه أقساط القرض اصندوق الطوارئ، و االشرتاكات يف و 
ا  وإىل أن عدم وبالكامل يف الوقت احملدديورو. وأشارت اللجنة إىل التزام الدول األطراف بدفع اشرتاكا

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

اقدره) اليت يبلغ الفائدةاألقساط املستحقة للدولة املضيفة (أصل الدين و مليون يورو، باستثناء ١٤٧,٨٩
مليزانية املعتمدة امقارنة بيف املائة) ٤,٤مليون يورو (٦,٢٩قدرها يبلغ مليون يورو، متثل زيادة ٣,٥٦
لدولة املضيفة. ويبلغ جمموع لاملستحقة األقساط مليون يورو بدون ١٤١,٦البالغ قدرها ٢٠١٧لعام 

مليون يورو.١٥١,٤٨األقساط املبلغ املطلوب عند إضافة 
ا ت، عملية امليزنةعلىاللجنة بالتحسينات اليت أدخلتها احملكمة تعرتفويف حني -٤ الحظ مرة فإ

لفرتات الرجوع إىل ادون ٢٠١٨عام الفرتاضات "قطات"لترد يف الغالب يف شكل أن االفرتاضات أخرى 
سلسلة السابقة. ولذلك، أشارت اللجنة إىل توصيتها السابقة بأن تدرج احملكمة يف امليزانيات املقبلة

وتيسري حتليل حتديد السياقتمكينها من ليف السنوات اخلمس السابقة لميزانية لمؤشرات الرئيسيةلل
.امليزانيةاجتاهات

الوفورات والكفاءات يبني وثيقة امليزانية بمرفق إلضافة احملكمة بذتلها ورحبت اللجنة باجلهود اليت -٥
هذه العملية نظرا لصعوبة تلبية لطلب اجلمعية. و ، ٢٠١٨والتقديرات لعام ٢٠١٧اليت حتققت يف عام 

ختفيض التكاليف ‘ ٣’الوفورات، و‘ ٢’أوجه الكفاءة، و‘ ١’بني والتمييز بوضوحتعريف الواحلاجة إىل 
على خط األساس، أوصت اللجنة مدى تأثريها لتكاليف و يف االتخفيضات اإلضافية ‘ ٤’غري املتكررة، و

. وعالوة على ذلك، رأت ات القادمةوثائق امليزانييف هذا املرفق عديالت على من التداخال جمموعة بإ
مستمرة وأن الفرص لتحديدها ستنشأ مع عمليةالوفورات والكفاءات وأوجه التآزرعن اللجنة أن البحث 

جهودها عن طريق استهداف جماالت كثيف احملكمة. وقررت اللجنة تيف سياسات النشطة و األتطور 
ا معينة للنظر فيها مواضيعية  .القادمةيف دورا

املوارد املطلوبة لكل برنامج رئيسي، والنفقات ، قامت اللجنة بتحليل التحليل الكليويف إطار -٦
تنفيذ، فضال عن الزيادات يف امليزانيات املعتمدة يف الفرتة من المعدالت 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 ، ٢٠١٨ام الربناجمية املقرتحة لع

ملوظفني، وأنه املتصلة باتكاليف املوظفني والتكاليف األخرى تعلق بتاتالزيادمعظم والحظت اللجنة أن 
اإلصالحات . ويف ضوءأشارت 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 املالية، 

ل للعمليات.معرفة كيفية الوصول إىل املستوى األمثاستمرار إىل ب
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أوصت اللجنة تعليالت امليزانية،و ٢٠١٨يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام دقةوبعد النظر ب-٧
مليون يورو، رهنا بقرار ٣,٤٦جمموعها يبلغ ٢٠١٨لعام طلوبة يف الزيادات املختفيضاتعلى املوافقة ب

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

قرار ، انتظارا لألف يورو٥٨٠,٩البالغ قدرها لقضاة املطلوبة يف مرتبات الزيادة ا، مبا يف ذلك ٢٠١٧لعام 
مليون يورو.٣,٦لغ قدرها ااستثناء أقساط قرض الدولة املضيفة الباجلمعية، وب

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

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

أن عدة سنوات، و ُوضعت جانبا منذ تكنولوجيا املعلومات واالتصالوالحظت اللجنة أن إدارة -٩
زدواج. وأحاطت اللجنة علما التداخل واالإىل يؤدي ممابواب أمواردها موزعة نتيجة لذلك على عدة 

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

ا أوصت املعلومات، تكنولوجيا املعلومات وإدارة  ج حذر يف متويلهافإ ابتنفيذه سنويأوصت و ،باعتماد 
إىل حني وضع خطة شاملة تبني التكاليف والوفورات بالتفصيل.

، كررت ئماين للضحاياأمانة الصندوق االستومع مراعاة خصوصيات الربنامج الرئيسي السادس، -١٠
بالكاملهليكل املقرتح ألمانة الصندوق االستئماين للضحاياومتويل االنظر يف تنفيذ إرجاءاللجنة توصيتها ب

يقوم بالعمل الذي مع االعرتاف إىل حني حتديد التكاليف النامجة عن تنفيذ عمليات اجلرب بشكل كاف. و 
قبات القانونية القائمة أمام التربعات اخلاصة، وشددت ، الحظت اللجنة العالتربعاتمع جلالصندوق به 

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

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

عبء اإلداري دون الختفيف أوصت اللجنة بأن تبذل احملكمة قصارى جهدها لتقدمي إصالح يهدف إىل 
املساس باملساءلة وميكن حتقيقه يف حدود املوارد املتاحة.

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

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

ان إذا أمكن حتديد مدى ينبغي أن تؤخذ يف احلسباألصول الثابتة إجراء تقييم شامل، رأت اللجنة أن
.دثةاحملعلومات االستعجال يف استبداهلا على أساس امل

حزيران/يونيه ٢٨يف نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملن مباحلكم الصادر وفيما يتعلق -١٣
من أجل حتديد بدقة خماطر التقاضي بتقييم احملكمة تقوم فيه ج استشرايف بإتباع ، 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

.٢٠١٨نيسان/أبريل 
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مقدمة- أوال
التاسعة والعشرينالدورةافتتاح-ألف

ا اخلعمال بال-١ عقدت ، )١(عشرةامسةقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دور
٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٢٩إىل ١٨والعشرون للجنة امليزانية واملالية ("اللجنة") يف الفرتة من تاسعة الدورة ال

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

.يف اجللسة االفتتاحية للدورةترحيبكلمة

وأعربت من نظامها الداخلي. ١٣مقرِراً، وفقًا للمادة أورمت يل (استونيا) وعّينت اللجنة السيد -٣
، على تفانيه يف هيو أدسيت (كندا)للمقرر الذي انتهت مدة واليته، السيداللجنة عن تقديرها وشكرها 

عمله.
وقدمت أمانةللجنة،أميناالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذيوعمل األمني-٤

.اللوجستية الالزمة للجنةاخلدمات") األمانة("األطرافالدولمجعية
والعشرين للجنة: تاسعة التالية أمساؤهم الدورة الوحضر أعضاء اللجنة -٥

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

ريتشارد فينو (فرنسا)-١٠
)بوركينا فاسو(فرانسوا ماري ديدييه زوندي -١١

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار-باء
ا التاسعة والعشرينوأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل-٦ :)٢(لدور

افتتاح الدورة-١

تشرين ٢٤-١٦خلامسة عشرة، الهاي، الدورة اجلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية،الوثائق 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)368

وتنظيم العملإقرار جدول األعمال(ب)
مشاركة املراقبني(ج)

٢٠١٨لعام املقرتحةالربناجميةامليزانية-٢
٢٠١٨لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالنظر(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

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

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

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

مسائل أخرى-٩
نظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية ملن محلكم الصادر ا(أ)

أساليب عمل اللجنة(ب)

المراِقبينالمسؤولين و مشاركة -جيم
كبار املوظفني وممثلي األجهزة التالية للمحكمة دعت اللجنة  ، )٣(وعمال بالنظام الداخلي للجمعية-٧

إىل املشاركة يف جلسات اللجنة: هيئة الرئاسة، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة. وباالضافة إىل 
ذلك، أدىل ميسر الفريق العامل يف الهاي التابع ملكتب اجلمعية واملعين بامليزانية، السفري بري هوملسرتوم 

من النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على ٩٣و٩٢و٤٢تنطبق املواد )٣(
.ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنةالرئيس من دعوة
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لس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، السيد موتو نوغوشي، ببيانات أمام اللجنة. (السويد)، ورئيس جم
رابطة احملامني و ،االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدوليةووافقت اللجنة على الطلب املقدم من 

يانات. وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذه البأمام اللجنة.لإلدالء ببيانباحملكمة اجلنائية الدولية 

تاسعة النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها ال- ثانيا
والعشرين

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

واملسائل بامليزانيةاملتعلقةاملسائليفختتص اللجنة، بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية، بالنظر-٨
ا إىلتوصياتوتقدميباحملكمة،املتعلقةواإلداريةاملالية تتطلبالغاية،هلذهوحتقيقا. األطرافالدولبشأ

.احملكمةمنوواضحةومتسقةموثوقةمعلوماتاللجنة
ا السابقة،وهكذا، أوصت-٩ لتحسنيبإجراء جمموعة من التغيرياتاللجنة، كما فعلت يف دورا

املبدأ،حيثمنوتقدمي الوثائق،كفاءة،وأكثرالتنسيق بوجه أفضلجملساستخداممثلامليزنة،عملية
وثيقةيفالتكاليفوعرضاللجنة،دورةقبليوما٤٥والفرنسية يف موعد أقصاهاإلنكليزيةبكلتا اللغتني

بني بوضوحتمييز الوعالوة على ذلك، أعربت اللجنة عن رأي مفاده أنه ينبغي .امليزانية بشكل خمتلف
املتكررة والنفقات املتكررة يف وثيقة امليزانية. وبدون هذه املعلومات، ستكون املقارنة بني غريالنفقات

قائيا يف التكاليف غري املتكررة تلإدراج إىل ذلك يؤدي وسمن سنة إىل أخرى بالغة الصعوبة، اتامليزاني
الشفافية.، وبالتايل إىل عدم املقبلةاتخطوط أساس امليزاني

اخلصوص وجهوعلىامليزنة،على عمليةاحملكمةأدخلتهااليتبالتحسيناتويف حني أقرت اللجنة -١٠
، كما فعلت اللجنةواصلتالتنسيق،جملسخاللمن"الواحدةاحملكمة"مببدأاحملكمةفيما يتعلق بالتزام

ا ال ة نحتسني عملية امليز بغية االستمرار يف مع احملكمة توثيق والامليزنة عملية سابقة، مناقشة يف دورا
توثيق.وال

شري إلی وت، لقطات""يف شكل يف الغالب رد والحظت اللجنة مرة أخرى أن افرتاضات امليزانية ت-١١
وأشارت .فقطإال بشكل عرضي أو فرتات سابقة٢٠١٧عام دون الرجوع إىل ٢٠١٨التوقعات لعام 

ا الثامنة والعشرين املعقودة يف أيار/مايو  ا دعت احملكمة، يف دور ، إىل أن تدرج يف ٢٠١٧اللجنة إىل أ
حتديد تمكينها من ليف السنوات اخلمس السابقة لميزانية لمؤشرات الرئيسيةللسلسلة امليزانيات املقبلة 

رئيسية المؤشرات الالستخالص تصميم قالب مناسب لو .نيةامليزاالسياق وتيسري حتليل اجتاهات
مؤشرات للسلسلة المحكمة إلى اقتراح ُتدعى اللجنة، على وعرضها في شكل قابل للقراءة 

التي لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثين في 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 األضرار(مثل المحاكمات، والتحقيقات، والمساعدة القانونية، و 
تقدمهوأن السادس) و الثالث، و الثاني، و ألول، برامج الرئيسية ا(الاألساسيةكل وللبرامج الرئيسية ك

الحادية والثالثين.تهافي دور إلى اللجنة 
عدم كبري من االستفسارات اليت قدمتها اللجنة إىل احملكمة قبل الدورة وأثناءها إىل العدد اليشريو -١٣

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

من السنوات الثالث الماضية في المتعلقة بالميزانية االستفسارات للتعاون مع المحكمة في تحليل 
لمعلومات التي من ااالتفاق على مجموعة موحدة بانتظام و المتكررةالستفسارات اتحديدأجل 
.دورات الخريففيإلى اللجنة يمها تقدينبغي 

٢٠١٨فاءات في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام أوجه التآزر والوفورات والك- ٢

ا اخلامسة عشرةإىلأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت -١٤ أن تقدم مرفقا للميزانية احملكمة يف دور
اليت حتققت يف عام كفاءات معلومات مفصلة عن الوفورات واليتضمن ٢٠١٨الربناجمية املقرتحة لعام 

احتمال توزيع (تبسيط اخلدمات، و خمتلفةجاالتفيما يتعلق مب،)٤(٢٠١٨لعامتقديرات الو ،٢٠١٧
والوثائق، ومدة االجتماعات، والطباعة دمات االستشارية، ألنشطة اجلديدة، واخلاملوظفني احلاليني على ا

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

تحديد ه يلزمأناللجنةوالحظت. ٢٠١٨لعام املرفق العاشر ذي الصلة من امليزانية الربناجمية املقرتحة 
والكفاءات جزءا من المرفق الجديد المتعلق بالوفوراتالمختلفة التي تشكل العناصر وتمييز

تخفيضاتال‘ ٣’، والوفورات‘ ٢’الكفاءات، و‘ ١’بوضوح وأوصت لذلك بتحديد المقصود من 
بمزيد من الوضوح.ضافية في التكاليفاإلتخفيضاتال‘ ٤’، والتكاليف غير المتكررةفي

اتالكفاء(أ)

اإلدارة اليت تبذهلا هود تبني اجلاملرفق العاشر الواردة يف الحظت اللجنة أن العديد من األمثلة -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 
حتققت وحتديد اآلثار احملتملة على خط األساس.

على نطاق كفاءات أهدافا سنوية لللذلك رأت اللجنة أنه ينبغي أن تحدد المحكمة و -١٧
، وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة والجمعية بشأن هذه اتكفاءللالمحكمة بدال من وضع قائمة مفصلة 

.٢٠١٩لعامفي الميزانية البرنامجية المقترحةالكفاءات 

الوفورات(ب)

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

ها قادمة، ولكنلة السنايف ميزانية ،الظروف العاديةواليت ينبغي أن تظهر أيضا، يف ظل 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
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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
ااالعتبار،  ا باألحرى ولكن ال ميكن اعتبارها وفورات يف حد ذا تتحكم فيها قرارات ال لآثار جانبية أل

. حملكمة مباشرة خلفض التكاليفا

ضافية يف التكاليفاإلتخفيضات ال(د)

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

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

".يف التكاليفديدة أو اإلضافيةاجلاتتخفيضال"فئة حتتاملقبلة 
بشأنوأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة تقديم معلومات في مرفق ميزانيتها البرنامجية -٢١

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

االقتضاء.
بنهج تخدام، أوصت اللجنةللمقارنة واالسالمعلومات المقدمة قابلية تحسين ومن أجل -٢٢

الزيادات في فيما يتعلق بو"التكاليف غير المتكررة" ،الوفورات"الكفاءات"، و"مختلف لعرض "
الحقيقي للميزانية فيما يتعلق بخط األساس ض الحالي إلى الوضوح الميزانية. ويفتقر العر 

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

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

مع تطور أنشطة وسياسات نشأ تآزر ستالكفاءات و الوفورات و لديدة لجاورأت اللجنة أن فرص-٢٣
يف الستعراضها، الواحد تلو اآلخر، احملكمة. وقررت اللجنة تكثيف جهودها باستهداف جماالت خمتارة 

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

يف ضافيةاإلألنشطةاآلثار املرتتبة على اتعويض يف القلم، مما يساعد على الناشئة استيعاب الزيادات 
عبء العمل يف املستقبل يف قدرته على استيعاب الزيادات وصف قلم احملكمة يف 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 التقدير خطط التطوير التنظيمي أيضا مع . والحظت اللجنة يف دور

٠٠٠٢٧يف التكاليف تبلغ ذلك زيادة ت احملكمة بيورو. وجتنب١٢,٥٠يبلغسعر املعياري اليف حني أنيورو ٤يبلغ 
.يورو

) 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 تكاليف اجيارية لال توجد "
ذا التقرير.هل٣٠إىل ٢٦انظر الفقرات )٨(
)٩(

ICC-ASP/16/5 ، ٢٥الفقرة.
املرجع نفسه.)١٠(
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اليت وضعها قلم احملكمة ألقسامه ومكاتبه، األمر الذي سيساعد على حتقيق فعاليته الكاملة يف جمال 
ات.الكفاء

مجاالت التركيز المواضيعية للدورات المقبلة للجنة- ٣

تستأثر املوظفني، وبالنظر إىل أن تكاليف)١١(لنهج مواضيعي للدورات املقبلةكنقطة انطالق -٢٥
، قررت اللجنة ةالعامةمكتب املدعيها يفمنائةيف امل٩٠وأن ئة من إمجايل امليزانية، ايف امل٧٠أكثر من ب

االت اليت مبرونة على قدرات املوظفني املتاحة لتوزيع فرص الأن تركز يف الدورات املقبلة على  حتتاج إليها ا
توفري ‘١’: أن تركز، يف مجلة أمور، على املسائل التاليةمن املفيدعاجلة. ورأت اللجنة أنه سيكون بصفة 

‘ 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’، ولتوسيع نطاق اخلربة واملهارات يف جمال العملالالزمة 

لموظفني يف هذا الصدد.املتاحة لفرص ال
المحكمة أن تقدم في دورتها إلى مرونة، طلبت اللجنة توزيع الموظفين بتلبية الحاجة إلى ول-٢٦

الفرص المتاحة لتوزيع قدرات عنرحلياتقريرا م، ٢٠١٨أبريل ي نيسان/التي ستعقد فالثالثين، 
جاالت التي تكون في أمس الحاجة إليها، بما في ذلك المجاالت المعلىمرونة الموظفين ب

ه.المحددة أعال
وهو ٢٠١٩التقين من جانب اللجنة يف سياق امليزانية الربناجمية لعام بحث ومثة موضوع آخر لل-٢٧

الصدارة فيما يتعلق مبا مكانهذه املسألة تبوأت 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 تنتج عنها  املدانني الذين يستخدمون اص األشخ‘ ٢’، ونفقات كبرية يف امليزانيةممتلكا
يف حني أقرت. و الصادرة من الدوائرواملصادرةأحكام الغرامة ‘٣’، وربأوامر اجلتنفيذ لم اخلاصة أمواهل

ا ترى أنه دائما حتديا، املمتلكات يشكل أن حتديد باللجنة  يف الوصول إىل املمتلكات ميكن النجاحفإ
تكاليف ٢٠١٤يف عام سدد املتهم ، حيث قضية مببااالت مثال من هذه احلو . من خالل هذه التدابري

من ضبط املزيدأن وأكدت اللجنة على . بالكامل)١٢(مليوين يوروأكثر من اليت بلغت املساعدة القانونية 
ا قد يسمحان بالوصول إىل األموال الالزمة للتسديد. األموال ومصادر

التالية تستحق االستعراضاالت اأن اللجنة تعتقد، متلكاتاملبالتقصي عن وفيما يتعلق -٢٨
اليت أنفقت على جرب املبالغ‘ ٢’، واملبالغ اليت أنفقت حىت اآلن على املساعدة القانونية‘ ١’والتحليل:

املبالغ اليت مت على وجه اخلصوص لمستفيدين من املساعدة القانونية، و معايري إثبات العوز ل‘ ٣’األضرار، و
ا احملكمة يف التقصي عن تكاليف ال‘ ٤’، واسرتدادهاال يزال من املمكن أو اليت اسرتدادها  اليت تكبد

فضال عن أوجه التآزر الناشئة عن التعاون مع السلطات الوطنية التقصي، اسرتاتيجيات ‘ ٥’املمتلكات، و
الدروس املستفادة.‘٧’، واحملكمةتقوم به ذيالقصي اإلطار القانوين للت‘ ٦’، وأو املنظمات الدولية/و

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

التي دورتها الحادية والثالثين المالي التقني في ستعراض أخرى مناسبة لالوسياسات نشطةتحديد أ
.٢٠١٨في أيلول/سبتمبر ستعقد 

ذا التقرير.هل٢٤ة انظر الفقر )١١(
)١٢(

ICC-ASP/13/Res.1 ، والقسم دال٥، الفقرة ألفالقسم ،.
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المالحظات العامة والتحليل الكلي- ٤

املوارد يف و )١٣("٢٠١٨"امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام يف اللجنة نظرت -٣٠
لوحدةلميزانية على أساس املبدأ العام لوارد املطلوبة املللجنة استعرضت الكل برنامج رئيسي. و املطلوبة 
امليزانية.

ا اخلامسة عشرة على اعتمادات -٣١ قدرهابلغ يوأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية وافقت يف دور
أقساط الدولة املضيفة (األصل اخنفض هذا املبلغ بسبب. و ٢٠١٧يزانية عاممليورو مليون ١٤٤,٥٩

سداد حصتها "دفعة اختارت عدم يورو اليت تتحملها الدول اليت مليون ٢,٩٩والفائدة) البالغ قدرها 
عد استبعاد أقساط الدولة اليت وافقت عليها اجلمعية، ب٢٠١٧ميزانية عام بذلك بلغت واحدة" فقط، و 

مليون يورو.١٤١,٦املضيفة،
اليت يبلغ جمموعها ، ٢٠١٨لعام أن امليزانية الربناجمية املقرتحة املقدمة من احملكمةوالحظت اللجنة -٣٢

تبلغ ثل زيادة مت، يورومليون٣,٥٩البالغ قدرها لدولة املضيفةأقساط ادونبيورو، مليون١٤٧,٨٩
مليون يورو. ١٤١,٦البالغ قدرها ٢٠١٧لعاميف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة٤,٤(يورومليون٦,٣

مليون يورو.١٥١,٤٨األقساط املبلغ املطلوب عند إضافةويبلغ جمموع 
مليون يورو ٢,٥٥بقلم احملكمة حيث بلغت املطلقةاملطلوبة باألرقام زيادة يتعلق أكرب قدر من الو -٣٣

يف ٤,٩مليون يورو (أو ٢,٢زيادة قدرها ة بالعامةيف املائة)، يليها مكتب املدعي٣,٣(زيادة قدرها 
أمانة الصندوق االستئماين يف املائة)، و ٦,٣يورو (أو ألف ٧٨٥,٦يادة قدرها بز يئة القضائيةاملائة)، واهل
. وتبلغ الزيادة املطلوبة للربامج الرئيسية يف املائة)٢٦,١ألف يورو  (أو ٥٦٧زيادة قدرها للضحايا ب

يف املائة) ٣,٨(أوألف يورو ٩٩,٤يبلغ قدرها التايل: زيادةبالتفصيل ،مليون يورو٠,٨املتبقية أقل من 
٪) آللية الرقابة ٧,٧ألف يورو (أو ٣٩,٧، و٪) للمباين٣ألف يورو (أو ٤٣,٦، ومعيةاجلمانة أل

يف املائة) ملكتب املراجعة الداخلية. وباإلضافة إىل ذلك، يلزم ١,٩ألف يورو (أو ١٣,١، واملستقلة
لدولة املضيفة.أقساط ايف املائة) لتسديد٢٠ألف يورو (أو٥٩٧,٩

للميزانيةالسلسلة الزمنية (أ)

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

(بآالف اليورو)٢٠١٧- ٢٠١٣زيادة السنوية في الميزانيات البرنامجية المعتمدة في الفترة : ال١الجدول 

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
املدعية العامةمكتب 

موع ٢٨ا ٢٦٥ ,٧٣٣ ٢٢٠ ,٠٣٩ ٦١٢ ,٦٤٣ ٢٣٣ ,٧٤٤ ٩٧٤ ,٢
٥٤٢الفرق ,٠٤ ٩٥٤ ,٣٦ ٣٩٢ ,٦٣ ٦٢١ ,١١ ٧٤٠ ,٥١٧ ٢٥٠ ,٥

)١٣(
ICC-ASP/16/10.
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امليزانية املعتمدة
٢٠١٣لعام 

امليزانية املعتمدة
٢٠١٤لعام 

امليزانية املعتمدة
٢٠١٥لعام 

امليزانية املعتمدة
٢٠١٦لعام 

امليزانية املعتمدة
٢٠١٧لعام 

الزيادة يف الفرتة 
٢٠١٧-٢٠١٣

٪٦١,٠٪٤,٠٪٩,١٪١٩,٢٪١٧,٥٪٢,٠٪الفرق
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 ومتوسط ٢٠١٧لعام يف النفقات املتوقعة اللجنة أيضا نظرت حتليلها الكلي، يف إطار و -٣٥
بتحليل الزيادات املقرتحة يف ضوء هذه املعلومات. وفيما بذلك التنفيذ جلميع الربامج الرئيسية، وقامت 

٩٨,٨يورو، وهو ما ميثل مليون 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(حقة للدولة املضيفةاألقساط املست
مليون ٨,٧الزيادة يف املوارد مليون يورو، ستبلغ١٥١,٤٨البالغ قدرها ٢٠١٨الربناجمية املقرتحة لعام 

يف املائة).٦أو يورو (

اليف لتكالمحركة لعوامل الافتراضات الميزانية و - ٥

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

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

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

اليت تنفيذ النظام املوحد لألمم املتحدة التكاليف 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 املتحدةرا مؤخ
العبء اإلمجايل للعمل، الذي علىالزيادة تأثريصعب التحقق من يوعلى وجه اخلصوص، -٣٧

تبدو االفرتاضات أساسا احتجت به احملكمة. وفيما يتعلق باألولويات االسرتاتيجية الثالث للمحكمة، 
:٢٠١٧مماثلة الفرتاضات عام 

حتقيقات نشطة؛ستة (أ)
سوى نصف سنة. وبالتايل، ات احملاكمإحدى أال تستغرق مع توقع ثالث حماكمات، (ب)

سنة بأكملها سيقتصر على حماكمتني ونصف حماكمة فقط؛الضفإن افرتا
)١٤(

ICC-ASP/16/11٢دول ، اجل.
) / املوظفون ٢٠١٧اآلخرون لعام عاملون املوظفون وال-٢٠١٨اآلخرون لعام عاملون يف املائة = (املوظفون وال٣,٩)١٥(

.يورو٦٩٣,٧١٠١يورو) /٦٩٣,٧١٠١- يورو ٦٨٧١٠٥= (٢٠١٧اآلخرون لعام عاملونوال
)١٦(

ICC-ASP/16/10٢دول ، اجل.
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اخلماسي الستثمار يف تكنولوجيا املعلوماتافيما يتعلق باألولوية الثالثة، وهي برنامج (ج)
يورو، الحظت مليون ١,٦بلغمب٢٠١٨والذي تقّدر تكلفته يف عام ٢٠١٧عام بدأ يفالسنوات الذي 

٠,٩فقط، وهو املعلومات خدمات إدارة ستثمارات يف قسم اللمبلغا كبريا خصصت احملكمة اللجنة أن 
٢٠١٨يف عام سيتم االفراج عن هذا املبلغ مليون يورو على مستوى احملكمة) ، و ١,٥مليون يورو (

ستثمارات جديدة.يف استخدامه ال

توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعديل الميزانية - ٦

ه ، خلصت اللجنة إىل أنعليالت امليزانيةوت٢٠١٨لعام قرتحة املبعد استعراض امليزانية الربناجمية -٣٨
، رهنا بقرار اجلمعية بشأن الزيادة املطلوبة يف ألف يورو٤٦٣,٣٣يبلغ جمموعها ختفيضات ميكن حتقيق 

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

قدرها يبلغ لدولة املضيفة، أو زيادة من اقرض أقساط ال) مع )١٨(يف املائة٢,٤()١٧(يورومليون٣,٤٣
امليزانية املعتمدة مقارنة بدولة املضيفة، من القرض أقساط الدون ب) )٢٠(يف املائة٢()١٩(مليون يورو٢,٨٣
(بدون أقساط القرض من الدولة املضيفة) ٢٠١٨لعام ستبلغ بذلك االشرتكات املقررة . و ٢٠١٧لعام 

.مليون يورو١٤٤,٤٣

هاتحويلالوظائف و إعادة تصنيف- ٧

طلبات إعادة التصنيف يف ه ينبغي النظرطلبات إعادة التصنيف، رأت اللجنة أنبفيما يتعلق -٣٩
وريثما يجري املعينة وحدها. لوظائف بعض اوليس لعلى نطاق احملكمة هبوطا) وأ(سواء صعودا 

أن ال توافق استعراض سياسة إعادة التصنيف الحالية على نطاق المحكمة، أوصت اللجنة ب
ظيفة تخفيض رتبة و للجنة أيدت ا، نفس الوقتإعادة تصنيف مطلوبة. وفي أي الجمعية على 

- فئة الخدمات العامة من البرنامج الرئيسي الرابعوظائف المساعدة المؤقتة العامة بواحدة من 
.الرتب األخرى- فئة الخدمات العامة ة 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 

للحفاظ على المرونة في البرامج الرئيسية للمحكمة، ال سيما في مكتب المؤقتة 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 يورو١٤١,٦٠بدون أقساط قرض الدولة املضيفة مببلغ ٢٠١٧لعام دةعتمامليزانية 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، مما ٣٢١,٦١٣ما جمموعه ٢٠١٨بلغ امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول لعام ت-٤١

البالغ ٢٠١٧يف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٦,٣ألف يورو (أو ٧٨٥,٦ميثل زيادة يبلغ قدرها 
ام توقع للهيئة القضائية يف عقدر اإلنفاق امليوفيما يتعلق باألداء املايل، ألف يورو.٥٣٦١٢قدرها 
٢٠١٧يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام ٩٥,١و، وهو ما ميثل ألف يور 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 ٣٩٤,٧١، تبلغ الزيادة يف املوارد ٢٠١٨

رواتب القضاة(ب)

ألف ٩٠٠٧٣٢مبقدار ٢٠١٨عام يف القضائية هيئة لاملطلوبة ليزانية زيادة املالحظت اللجنة -٤٢
ما يلي:يورو بسبب 
م مؤحراوصول ستة قضاة (أ) ؛جرى انتخا

وتبلغ الزيادة. قاضيا١٨ألف يورو لتعديل رواتب ٥٨٠,٩قدرها بلغ يمطالبة متكررة (ب)
٢٧٠٢٠٦يورو إىل ٠٠٠١٨٠يورو (من ٢٧٠٢٦واحد لقاضاألساسيالراتبيفالسنوية املقرتحة

.)٢١(ذلك من زيادة يف املدفوعات املتعلقة باملعاشاتعلىيورو)، مع ما يرتتب
ا طلبت إىل املكتب اجلمعية والحظت اللجنة أن -٤٣ اخلامسة عشرة "أن ينظر يف استعراض يف دور

ا السادسة عشرةالقضاة وأن يقدم تقريرا إىل اجلمعية يف رواتب عدم التوصل . والحظت اللجنة )٢٢("دور
اجلمعيةتنظر استنتاجها السابق بأن كررت التاسعة والعشرين، و ا أي نتائج بشأن هذه املسألة يف دور إىل 

السياسة العامة.املتعلقة بسائل بوصفها من املالسنوية للقضاة يف الرواتب 
يلي:ويف هذا الصدد، أكدت اللجنة على ما -٤٤

لقضاةوالتعويضاتاخلدمة، "تستعرض اجلمعية شروطICC-ASP/3/Res.3وفقا للقرار (أ)
لألممالعامةاجلمعيةوقت يكون فيه ذلك ممكنا عمليا عقب استعراضاجلنائية الدولية يف أقرباحملكمة
.)٢٣(شروط خدمة القضاة يف حمكمة العدل الدولية"املتحدة

والقضاةالدوليةالعدلحمكمةتضمنت رواتب أعضاء،٢٠٠٧الثاين/ينايرومنذ كانون (ب)
ويف. احملدد للعمل يف هولندااملقرمضاعف تسويةالسنوي معاألخرى الراتب األساسيالدوليةيف احملاكم

يف كل املعيشةتكاليفيفاالختالف" املقرتسوية"تعكس الراتب الصايف،" األساسيالراتب"يعين حني
ختتلف رواتبولذلك. السائدةاحملليةاألوضاعأساسعلىشهرياحتديثهاويتممركز من مراكز العمل

.ملضاعف تسوية مقر العملوقد تزيد أو تقل تبعاكل شهر،القضاة
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 ،للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة

الراتب األساسي ٧٠/٢٤٤لعامة لألمم املتحدة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني. وحيدد قرار اجلمعية ا

لد ال(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦... الدورة اخلامسة عشرة... 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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يورو)،  ٨١٥١٥٤دوالر أمريكي (٩٧٨١٧٢السنوي الذي ينطبق على قضاة احملاكم الدولية مببلغ 
دوالر ٦٠١٢٢٦الراتب السنويتسوية مقر العمل احملدد للعمل يف هولندا، وبالتايل يكون جمموع مع

.))٢٤(يورو٨٠٨٢٠٢أمريكي (
ألف يورو يف ١٨٠مقداره ثابتمبلغعلىمرتبات القضاةنظاميقوماحملكمة،لةحاويف(د)

.العملمقرومضاعف تسويةاألساسيبني الراتبمتييزهناكوليسالسنة،
ال االعتبار،للقضاة يفالسنويالراتبحلساباملستخدمةالطرقاختالفأخذومع)ه(

حمكمةالقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية ومرتبات القضاة يفبني مرتبات كاملبشكلميكن احملاذاة
واحملاكم الدولية األخرى ألن الراتب األساسي للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية يزيد مبقدار الدوليةالعدل
األساسيالراتبوستعين حماذاة. الدوليةالعدلحمكمةيفللقضاةيورو على الراتب األساسي١٨٥٢٥

ختفيض ضمنياالدوليةالعدلاألساسي للقضاة يف حمكمةالراتباجلنائية الدولية معيف احملكمةقضاةلل
اجلنائية الدولية.رواتب القضاة يف احملكمة

:احملتملني التالينيترى اللجنة أن اجلمعية قد ترغب يف النظر يف أحد اخليارينوعليه،-٤٥
اجلمعية؛السنوي الذي حددتهالراتبتعديل(أ)

.االستعراضهلذااستعراض نظام املرتبات بصفة دورية، مع وضع حد زمين(ب)
اخلدمة للقضاة، مع أخذ وستتطلب أي تعديالت أيضا القيام باستعراض شامل جلميع شروط-٤٦

على امليزانية ألي قرار يف االعتبار.املرتتبةاآلثار

قضاةاخلدمة للديد مدة مت(ج)

ه سيتم متديد مدة اخلدمة املتعلقة بقاضيني بعد انتهاء فرتة واليتهما وفقا أنالحظت اللجنة-٤٧
. ومن )٢٥(أجل استكمال احملاكمات اجلاريةمن) من نظام روما األساسي ٣(٣٩) و١٠(٣٦تنيلمادل

بعض القضاة املنتخبني يف كانون تويل جيلذا التمديد بتأصلةالتكاليف املتتعويض املتوقع 
مهام مناصبهم.٢٠١٧األول/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 
) عند مستواها الحالي ريثما يتم استعراض سياسة إعادة التصنيف على نطاق المحكمة.٣- (ف
الشؤون وحدة يف ) ٣-(فمن فئة املساعدة املؤقتة العامة وقدمت احملكمة طلبا لتحويل وظيفة -٤٩

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

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

آب/أغسطس ١٥يفسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة ب٢٠١٦استنادا إىل حسابات أجريت يف عام )٢٤(
وأقرت اللجنة بأن املتلغ املطلوب للهيئة القضائية يتفق مع الراتب السنوي باحملاكم اجلنائية الدولية األخرى يف عام .٢٠١٦
٢٠١٦.

)٢٥(
ICC-ASP/16/10 ١٥٤، الفقرة.
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لة باملوظفني ونفقات السفرصالتكاليف غري املته)(

تيلغثل زيادة ميألف يورو ١٥٧,٢قدرهالبالغالطلب املقدم لنفقات السفر والحظت اللجنة أن -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)
من أماكن إقامتهم إىل الهاي ألداء قضاة املنتخبني حديثا لسفر الألف يورو ٥٤,٧(ب)

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

والحظت هذا القاضي. نفقات سفرتغطية نيابة عن احملكمة مناسبة ما طرف يدعو قاضيا إىل حضور 
إلى إلقاء كلمات لدعوة ليورو "آالف ١٠تضمن مبلغ ت٢٠١٨الميزانية المقترحة لعام اللجنة أن 

آالف يورو. ٥بمقدار لهذا الغرض الموارد المطلوبة تخفيض ببالتالي أوصت أو محاضرات"، و 
ميزانية السفر فقط لألف يورو١٥٢,٢مبلغ ، أوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على عليهو 

.الرئيسي األولللبرنامجالمطلوبة 
القضاة المنتخبين حديثاتعلقة بتكاليف المإلى أن الاللجنة أشارت وباإلضافة إلى ذلك، -٥٢

فقط وأنه ينبغي استبعادها من خط ٢٠١٨مطلوبة لعام وما إلى ذلك) نقل، (الضيافة والسفر وال
.٢٠١٩األساس للميزانية المقترحة لعام 

ا (و) للربنامج الرئيسي األولامليزانية املوصى 

ألف يورو في الميزانية األصلية٢٨,٧وعليه، توصي اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها -٥٣
األول. وتوصي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه الرئيسيالمقترحة للبرنامج

ألف يورو للبرنامج الرئيسي األول.٢٩٢,٩١٣

العامةالمدعيةمكتب: الثانيالرئيسيالبرنامج- ٩

املالحظات العامة والتحليل(أ)

، مما يوروألف١٦٩,٨٤٧ما جمموعه ٢٠١٨الثاين لعام الرئيسيامليزانية املقرتحة للربنامجتبلغ -٥٤
البالغ ٢٠١٧لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٤,٩يورو (ألف ١٩٥,٦٢يبلغ قدرها زيادة ميثل

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

البالغ قدرها ٢٠١٧لعاميف 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 املائة٦,٥ألف يورو (أو ٩٤٤,٨٢الزيادة 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
، وليبيا، ومايل)، 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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امليزانية العمل يف ن عبء يقل عيكافئ أو ٢٠١٨وأقرت اللجنة بأن عبء العمل األساسي لعام -٥٧
من عشرة فحوص إىل تسعة، ، مع مالحظة أن عدد الفحوص األولية قد اخنفض٢٠١٧املقرتحة لعام 

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

:تحقيقاتلل

)٢٨(٢٠١٧التكاليف املطلوبة لعام )٢٧(٢٠١٨التكاليف املقدرة لعام احلالة

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

)ب(
مليون يورو٣,٥مليون يورو٣,٥

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 املرونة تأتاحيت) ال١ويف ضوء الزيادة الكبرية يف املوارد يف السنوات األخرية (انظر اجلدول -٥٩
، فضال عن للمكتبمعدل الشغور التارخييبالنظر إىل استعادة يف إعادة ختصيص املوارد املتاحة، و 

ت، رأ٢٠١٧املستوى الذي كان عليه يف عام مع ٢٠١٨النشاط املقرر لعام ستوى التكافوء الكبري مل
الذي  ستوىلى مقربة من املع٢٠١٨االحتياجات من املوارد لعام اإلبقاء على اللجنة أن من املناسب 

.٢٠١٧يف عام كانت عليه

حتويل الوظائف(ب)

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يتفق ١٩االقرتاح املتعلق بتحويل الحظت اللجنة أن -٦٠
على ثالث سنوات أو أكثراالحتياج إىل الوظيفة مدة اللجنة (مثل وضعتها مع شروط التحويل اليت 

يفكبرية دة  ياز أن هناك ). غري أن اللجنة الحظت التوايل، وأن تكون الوظيفة املراد حتويلها مشغولة فعليا
يف وظائف ثابتة إىلوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة٧٨ثابتة 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) - المساعد القانوني (خ ع بالموافقة على تحويل وظيفتين فقط هما وظيفة بعناية في كل طلب، 
الشهود (خ ع وظيفة الموظف المساعد المعني بإدارة شؤون والتعاون و كامل شعبة االختصاص والتب

إلى وظيفتين ثابتتين. شعبة التحقيقبرأ) -

مؤخرااملساعدة املؤقتة العامة املطلوبة (ج)

في إطار وظائف جديدةالتالية المقدمة للموافقة على إنشاء طلبات الحظت اللجنة أن ال-٦١
إلى حد كبيرلكل منها يقابلها لمدة ثمانية أشهرالمساعدة المؤقتة العامة والمدرجة في الميزانية

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

التي يقابلها اعد المعارفو ) في وحدة ق٢- (فالمعني بالتعلم ظف وظيفة المو (أ) 
)؛١-البيانات (فالمعني بقواعد منسق إلغاء وظيفة ال
التي المعلومات واألدلةوحدة رأ) في - (خ ع وظيفة المعاون المعني باألدلة (ب) 

في وحدة أ) ر-ع (خإعداد المحاضر- يقابلها إلغاء وظيفة المساعد المعني بتجهيز البيانات
الخدمات اللغوية؛

رأ) - (خ ع المعني بإعداد المحاضر مساعد وظيفة ال) و ٣-(فوظيفة المترجم (ج) 
ووظيفة الموظف )٣-(فإلغاء وظيفة المترجم اللتين يقابلهماوحدة الخدمات اللغوية في 

؛رأ)-ع (خ إعداد المحاضر -المساعد المعني بتجهيز البيانات 
الوظيفتان المتعلقتان بالمساعدين المعنيين بالتحقيق في الحاالت الخاصة)د(
العامل في كوت في فريق التحقيق العامل في جمهورية أفريقيا الوسطى وفريق التحقيق رأ) - (خ ع 

)؛٢- (ف ديفوار التابعين لشعبة التحقيق اللتين يقابلهما إلغاء وظيفة المحقق المعاون
) في وحدة استراتيجيات ٢-(فوظيفة الموظف المعاون المعني بالحماية )(ه
) في وحدة دعم المخاطر ٣-ميدانية (فالمليات ووظيفة الموظف المعني بالعالحماية، 

ين يقابلهما إلغاء الوظائف الثالث المتعلقة بالموظفين المعاونين المعنيين اللتالتشغيلية، 
؛رأ)-(خ عباستراتيجيات الحماية 

مقاضاة التي يقابلها إلغاء ) في شعبة ال١- (فوظيفة الموظف القانوني المساعد )و(
).١-(فوظيفة وكيل االدعاء المساعد المعني باإلجراءات االبتدائية 

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

لتلبية االحتياجات اإلضافية عن طريق إعادة توزيع مواصلة الجهود المبذولة اللجنة أنه ينبغي 
بأن ال توافق الجمعية على اللجنة ، ولذلك أوصت ةالعامةتاحة داخل مكتب المدعيالقدرات الم

لهاتين بالنسبة ألف يورو ١٦٤,٤بمقدار الميزانية المقترحة جرى بالتالي تخفيض و الوظيفتين،
الوظيفتين.

في مكتب المطلوبينالمساعدين اإلداريين المتعلقة بمهام ُتؤدي البأن ت اللجنة وأوص-٦٣
عن طريق إعادة توزيع رأ)-شهرا (خ ع١٦لمدة وقسم المشورة القانونيةةالعامةالمدعي

بمقدار الميزانية المقترحة جرى بالتالي تخفيض المعنيين. و 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
أوصت بعدم الموافقة على سبق أناإلضافية المتصلة بهذه الوظائف. غير أن اللجنةمهام بسبب ال

إعادة التصنيف إلى حين إجراء استعراض على نطاق المحكمة لسياسة إعادة التصنيف الحالية. 
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 الثاني، في الحاليةاألنشطة لمواصلة 

جرى بالتالي تخفيض ". و ة العامةالمؤقتالمساعدة ستعادة قدرة إ"اإلضافية المطلوبة من أجل 
المساعدة المؤقتة العامة.في يورو ألف ٦٧٤,١بمقدار الميزانية المقترحة 

باملوظفني ونفقات السفرصلة املتالتكاليف غري (و)

ف يورو. والحظت أل٢٩٨,٩قدار زادت ميزانية السفر المقترحة لشعبة التحقيقات بم-٦٦
االتجاه السابق لتجاوز نفقات السفر بانتظام 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 

المحكمة. وأوصت على نطاقممارسةات ووفورات، بما يتماشى مع الالسعي إلى تحقيق كفاء
عام بالمستوى الذي كانت عليه في افقة على ميزانية السفر للبرنامج الرئيسي الثاني اللجنة بالمو 

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

تكنولوجيا املعلومات(ز)

اللجنة التكاليف استعرضت من هذا التقرير، ٩٣إىل ٨٠على النحو املبني أدناه يف الفقرات من -٦٧
فضال عن احملكمة على نطاق بتنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلوماتتصلة امل

جنة باتخاذ نهج حذر وأوصت اللتكنولوجيا املعلومات واالتصال. األساسية لالتغيريات يف التكاليف
في تكنولوجيا المعلومات واالتصال األساسي للتمويل االستراتيجية وإدارة الزيادات في المستوى 

لمحكمة. وباإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بتخصيص أغلبية التخفيض في الزيادة المطلوبة ا
خدمات إدارة قسملتكنولوجيا المعلومات واالتصال لميزانية البرنامج الرئيسي الثالث (

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

ني.الثا

ا للربنامج الرئيسي الثاين(ح) امليزانية املوصى 

ألف يورو في الميزانية األصلية١٧٨١اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها وعليه، توصي -٦٨
الثاني. وتوصي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه الرئيسيالمقترحة للبرنامج

ألف يورو للبرنامج الرئيسي الثاني.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 

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

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

امليزانية مل وافرتاضات بء العمع مراعاة عوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة على حدة، جديدة و 
.٢٠١٨املقرتحة لعام 

والحاجة إلى ،إعادة تنظيم قلم المحكمةفي ضوء االنتهاء مؤخرا فقط من ،ورأت اللجنة-٧١
تصنيف العادة إلجديدة أو لوظائف حاجة أنه ليس ثمة ، أداء هذا النظام بعد اكتمال أركانهانتظار 

في الوقت الحالي.

الوظائف الثابتةاملوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار(ب)

لمدة ثمانية أشهرثابتة جديدة طلب قلم المحكمة وظيفة منسق مساعد للشؤون الخارجية -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"
والدور الرقابي الذي تقوم به في هذا الصدد، لشعبة العمليات الخارجية ستراتيجيةإلى األهمية اال

جرى . و حاليةمالئم بالموارد البشكل الزيادة في عبء العمل يمكن استيعاب هأت اللجنة أنر 
.ألف يورو٦٠بمقدارة الميزانية المقترحبالتالي تخفيض 

املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة(ج)

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

بأن اللجنة تالمساعدة المؤقتة العامة. ولذلك أوصوظائف فقط في إطار ما يبرر خمس هناك 
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)

شهرا؛ ١٢لمدة (مالي) رأ) -مساعد لشؤون األمن المحلي (خ ع (ج)

شهرا.١٢رأ) 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 الوظيفةأن ال توافق الجمعية على هذثمانية أشهر، أوصت اللجنة ب
المحكمة أن تقدم تقريرا إلى. وطلبت اللجنة ألف يورو٨١,١بلغ تخفيض في الميزانية المطلوبة ي

الطلب في أن تعيد النظر في هذا 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 المقدمة للموافقة على وظائف طلبات أشارت اللجنة إلى 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  المقترحة الميزانية

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

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

ألف يورو.٧٢,٩بمقدارالميزانية المقترحة 

٤,١ببقية الوظائف في أطار المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة مؤخرا والبالغة وفيما يتعلق -٧٧
المطلوبة، وهي من وظائف الاللجنة، بناء على طلبها، بأن ، أُبلغت ئة للعمل بدوام كاملوظيفة مكاف

قسم خدمات اللغات الرتب األخرى، تتعلق بمترجمين شفويين مستقلين في - فئة الخدمات العامة 
السنوات السابقة. ه طُلبت وظائف مماثلة في لدعم األنشطة القضائية والعمليات الميدانية، وأن

في حين توصي . و ظائفهذه الو ات لبرر تقدم مأن وثيقة الميزانية المع القلق حظت اللجنة وال
تحسين فإنها تطلب إلى قلم المحكمة ، 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 رئيسي معني بتجهيزات امساعد رأ) إلى - خ ع (اإللكترونية

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

الميزانية جرى بالتالي تخفيض عادة التصنيف الحالية. و استعراض على نطاق المحكمة لسياسة إ
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

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

ة الكاملة من إعادة تصميم العمليات لالستفاد‘ ٢’، وتزال متنوعة من الناحية التقنية في المحكمة
موارد كافة الاالستفادة المثلى من  ‘ ٣’، والحلول التي توفرها تكنولوجيا المعلومات واالتصال

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

زانيةبتخفيض املي٢٠١٦السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب ايف دورت اللجنة أوص-٨١
البالغ ٢٠١٧لعام املوظفني)املتصلة بغريالبنود (يف قلم احملكمةتكنولوجيا املعلومات واالتصالاملطلوبة ل
ا ب٣٠٠مبقدار ٢٠١٧مليون يورو لعام ١,٨قدرها  وخارطة طريقاسرتاتيجيةألف إىل حني موافا

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

هيكل االستفادة املثلى من ضال عنف، تكنولوجيا املعلومات على نطاق احملكمةاملعلومات/مخسية إلدارة 
املعلومات.إدارةو تكنولوجيا املعلومات

يف تكنولوجيا املعلومات مبينة املعلومات/إلدارة أهداف االسرتاتيجية اخلمسية الحظت اللجنة أنو -٨٢
٢٠١٨عام املتعلقة بتكاليف ال. غري أن اللجنة الحظت أيضا أن ٢٠١٨امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

اللجنة ة املعلومات خدمات إدار املسجل ورئيس قسم التفصيل. وأثناء الدورة، أبلغ هي املعروضة بفقط 
٣٧٠بلغت ٢٠١٧عام املعلومات يف إدارةو تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلوماتليةبأن التكاليف األول

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

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

سم خدمات إدارة املعلومات قلتكاليف املتوقعة للنظرة عامة ‘٣’

ملدة مخس لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات شامالااستعراضمل تقدم احملكمة -٨٣
قسم خدمات إدارة املعلومات، وقدمت أيضا بيانا لتكاليف املتوقعة لولكن قدمت موجزا لسنوات

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

التايل:

تكاليف استراتيجية إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلومات التابعة لقسم خدمات إدارة -٢الجدول 
وديناميات التكاليف األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال٢٠٢٢-٢٠١٧المعلومات في الفترة 

(بآالف اليورو)
٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢

االستثمارات يف اسرتاتيجية 
نولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات تك

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

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

هذا لوجيا املعلومات/إدارة املعلومات. ويتوقع بناء  على املعلومات املتاحة حاليا، ال تتوقع شعبة اخلدمات اإلدارية ومكتب املدعية العامة زيادة يف تكاليف التشغيل األساسية لتكنو ٭ 
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 ٢٠١٧تتضمن االسرتاتيجية لعام ٭٭ 



ICC-ASP/16/20

385 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
385385

نظرة عامة للتكاليف والوفورات املتوقعة على نطاق احملكمة نتيجة السرتاتيجية إدارة ‘٤’
املعلومات/تكنولوجيا املعلومات 

ووفقا للمعلومات اإلضافية اليت قدمتها احملكمة، بلغ جمموع التكاليف املتصلة بتكنولوجيا -٨٤
التكاليف غري املتصلة باملوظفني املوظفني و املتصلة بتكاليف الاملعلومات واالتصال على نطاق احملكمة (

مراكز أخرى تساهم يورو. والحظت اللجنة أنيون مل٩,٢ما يقرب من ٢٠١٧) يف عام على حد سواء
يف التكلفة اإلمجالية لتكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصال جبانب قسم خدمات إدارة املعلومات 

يزانية تكنولوجيا املعلومات واالتصال على نطاق احملكمة يف أن جمموع مأيضا حملكمة. والحظت اللجنة با
مليون يورو (مبا يف ذلك تكاليف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت غري املتكررة ١٠,٣بلغ ٢٠١٧عام 

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

قد . و سيظل ثابتا، فإن خط األساس لتكنولوجيا املعلومات واالتصال على نطاق احملكمةأيضا٢٠١٨
يف عام على نطاق احملكمة املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات أن جمموع التكاليف أثناء الدورة احملكمة ذكرت 
أعاله ٢اجلدول من من الواضح الحظت اللجنة أن ولكن )٣٠(٢٠١٧لن يتجاوز مستوى عام ٢٠٢١

أن احلال لن يكون كذلك، حىت إذا اقتصر األمر على اجلزء األساسي من تكاليف قسم خدمات إدارة 
املعلومات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

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 المعلومات/تكنولوجيا 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 المقدرةبأن تبين بالتفصيل كل من الثالثين، و 
عن األرقام على نطاق المحكمة.، فضال بالموظفين حسب األبوابصلة والتكاليف غير المت

تنفيذ الميزانية السنوية والمعدل المتوسط لتكاليف غير المتكررة، المقدار مع مراعاة و -٨٨
أوصت وفي حاجة إلى خطة للتنفيذ، األولى احلتهامر ، وأن االستراتيجية ال تزال في للمحكمة
٤٥٠قدار بم٢٠١٨في عام ض تكاليف تكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمحكمةيخفتاللجنة ب

ألف يورو من البرنامج الرئيسي ٤٥يورو من البرنامج الرئيسي الثالث وألف ٤٠٥ألف يورو (
حتديد أوجه عن طريقملعلومات ادارة احلوكمة يف إجملسمن خالل التمويل الالزم وفري وميكن تالثاني).

ردا على استفسار من اللجنة، ذكرت احملكمة أن قسم خدمات إدارة املعلومات واحملكمة يستخدمان احلوكمة وجملس )٣٠(
لمعلومات ملراقبة التنوع التقين وتقليله حبيث ميكن تنفيذ نظم جديدة دون إضافة نفقات عامة غري ضرورية 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- ١٤، املرفق التاسع، الفقرات.

)٣٢(
ICC-ASP/16/5 ٨٤، الفقرة .
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، ومن خالل إعادة ترتيب لومات واالتصالتكنولوجيا املعخط األساس لوالكفاءة بني تكاليف وفوراتال
على مدى مخس سنوات.سرتاتيجية االدون املساس بتنفيذ،األولويات

استبدال األصول الثابتة لتكنولوجيا املعلومات‘٦’

تكنولوجيا املعلومات واالتصال الواردة 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 ) ٢٠٢١-٢٠١٩ألف يورو بني ٦٠٠()٣٣(ستبدال البنية التحتية االفرتاضية والتخزينبا
. وباإلضافة إىل ذلك، وإىل أي حدالتكاليف املتوقعة السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات

الستبدال يورو ألف١٥٠األصول الثابتة (خطة استبدال تكاليف اضافية يف الحظت اللجنة أن هناك 
األجهزة السمعية البصرية بقاعات احملكمة وقاعات املؤمترات) غري معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال و 

إدارة املعلومات/اسرتاتيجية تكنولوجيا ملعلومات وتكاليف تكنولوجيا ااألساسية لتكاليف مدرجة يف ال
.)٣٤(املعلومات

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

أوصت اللجنة بأن تدرج المحكمة تكاليف استبدال النظم دورتها الثالثين. وفي هذا الصدد،
، وتدرج تكاليفالمتقادمة في ميزانيتها األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصال واالستبدال

األصول الثابتة.(األجهزة والبرمجيات) في خطة استبدالايمكن تجنبهالتي الستبدال النظم ا

٢٠١٩ارا من عام التمويل املتعدد السنوات اعتب‘٧’

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

إدارة /املعلوماتتكنولوجيا ربط اسرتاتيجية أن تو ،وجه الضعف اليت مت حتديدهاأ٢٠١٩جمية لعام ناالرب 
منصةهو السرتاتيجية، و لالرئيسيوأن تقوم بدراسة متأنية للمكون واضحة للوفورات،املعلومات بأهداف 

ضائي.العمل القسري 

تمويل لانموذجفصاعدا ٢٠١٩من ميزانية عام ولذلك، أوصت اللجنة بأن تطبق المحكمة-٩٢
نقل سمح بويروعتكاليف ثابتة للمشيتضمن إدارة المعلومات/تكاليف تكنولوجيا المعلومات

لتحقيق و . )٣٥(المشروعتأخر تنفيذ إذا السنة المالية التاليةإلىللمشروع موال غير المستخدمةاأل
إدارة المعلومات /استراتيجية تكنولوجيا المعلوماتأن يخضع تنفيذ هذه الغاية، أوصت اللجنة ب

نقل األموال غير على من أجل الحصول على موافقة الجمعية مرحلي يقدم إلى اللجنة سنويااتقرير ل
.ةوتحديد األموال المعدلة المتاحسنة 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...الوثائق الرمسيةبيل املثال،انظر، على س. ٢٠١٥ ، ثاين، ا
.٢٨الفقرة ، ١-اجلزء باء
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المتعددة السنوات، أوصت الواسعة تنفيذ المشاريع في ضوء التعقيدات التي ينطوي عليها و -٩٣
إدارة المعلومات ضمانات للتجاوزات المحتملة حوكمة اللجنة كذلك بأن توفر المحكمة ومجلس 

استيعابها في إدارة المعلومات، التي ينبغي /تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلوماتتكلفة في 
.الميزانية السنوية للمحكمة

قسم الضحايا والشهود(ز)

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

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

ا استخدامهمليون يورو من املتوقع ١,٥مليون يورو و ٣,٧و،٢٠١٦مليون يورو يف عام ٢,٤ويورو 
املطلوب محايتهم عن العدد املقدر هلؤالء الشهود.لشهود الفعلي لعدد اختالف ال، بسبب ٢٠١٧يف عام 

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

وفي حين مليون يورو. ٢,٩قدرها البالغ٢٠١٨علما بامليزانية املقرتحة لعام اللجنة أحاطت و -٩٧
في فإنها توصي، المحكمة، متطلبات أساسي من متطلبتماما أن حماية الشهود اللجنة تدرك 
.٢٠١٨مليون يورو من ميزانية عام يبلغ قدره بتخفيض ،لنفقاتالنمط السابق لضوء 

املساعدة القانونية(ح)

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

يورو.ألف ٣٤٠البرنامج الرئيسي الثالث بمقدار 

ا للربنامج الرئيسي الثالث(ط) امليزانية املوصى 

ألف يورو في الميزانية األصلية٠٣٦,٦٢وعليه، توصي اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها -٩٩
الثالث. وتوصي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه الرئيسيالمقترحة للبرنامج

ألف يورو للبرنامج الرئيسي الثالث.١٤٢,٥٧٧

طرافلبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األا-١١

املالحظات العامة والتحليل(أ)

ألف يورو، مما ٧١٨,٢٢ما جمموعه ٢٠١٨الرابع لعام امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ -١٠٠
البالغ ٢٠١٧لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٣,٨يورو (أو ألف٩٩,٤يبلغ قدرها زيادة ميثل 

ألف يورو.٦١٨,٨٢قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد املالية ، اللجنة حجم العمل املتوقع لألمانةتاستعرضو -١٠١

.يف الهايعشرة للجمعيةبعةلعقد الدورة الساالالزمة ، مبا يف ذلك التدابري هذه املتطلباتاملطلوبة لتلبية 
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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 املطلوبة لألمانةدمات تكنولوجيا املعلوماتاملعلومات مقابل املبادرة بتقدمي خ
لكرتونية اخلارجية املختلفة.االلكرتوين الداخلي ومواقعها اال

وباالضافة إلى ذلك، أحاطت اللجنة علما بالطلب المقدم إلعادة التصنيف السلبية لوظيفة -١٠٣
رأ). وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على إعادة -رر) إلى الرتبة (ج ع- من الرتبة (ج ع

التصنيف.

ا للربنامج الرئيسي الرابع(ب) امليزانية املوصى 

٢٠١٨ميزانية البرنامج الرئيسي الرابع لعام بالموافقة على وعليه، توصي اللجنة الجمعية -١٠٤
.ألف يورو٧١٨,٢٢مجموعه يبلغ ما ب

البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-١٢

املالحظات العامة والتحليل(أ)

ألف يورو،٤٩٨,٥١ما جمموعه ٢٠١٨لعام امس امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلتبلغ -١٠٥
البالغ قدرها ٢٠١٧لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٣,٠ألف يورو (٤٣,٦بلغ زيادة تميثلمما 

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

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

تقدير يستند هييف السنة يف املائة ٣قدرها. والزيادة البالغ٢٠١٨نيسان/أبريل ١يف 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 اوعليه، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية -١٠٧
.ألف يورو٤٩٨,٥١البالغ قدره الخامس

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا-١٣

املالحظات العامة والتحليل(أ)

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

يف املائة). ٢٦,١ألف يورو (٥٦٧هذه امليزانية زيادة يبلغ قدرها ثل ألف يورو، مت
افرتاضات امليزانية املقرتحة هي نفس يف الواقع ٢٠١٨والحظت اللجنة أن افرتاضات امليزانية لعام -١٠٩
التطورات يف جرب األضرار.  مع بعض التعديالت النامجة عن عملية إعادة التصنيف اجلارية و ٢٠١٧لعام 

جارية، ال تزال عملية التعيني تتم بالفعل أي عمليات جلرب األضرار وأن وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أنه مل 
ا ترى أنه ينبغي وجود مربرات كافية ألي  إضافية.يتعلق مبوارد طلب فإ
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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
ت أكثر معلومالموافاتها بوكررت اللجنة طلبها الذي قدمته في دورتها السادسة والعشرين -١١١

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

ارتهلتقرير في دو اإلى حين استعراض بالكامللصندوق المقترج للهيكل اتأجيل النظر في تنفيذ 
الثالثين.

حتويل الوظائف(ب) 

زيادة للوظائف دون وجود ما يربر ذلك مثل الرأت اللجنة أنه ال ميكن املوافقة على أي حتويل -١١٢
لتحويل. احملددة لعايري جرب األضرار، وشريطة استيفاء املمرحلة يف عمل اليف عبء الكبرية 
الهاي. في) ٢-(فمعاونإداريمدير وظيفة نظرت اللجنة في طلب تحويل و -١١٣

بأن توافق وبعد تطبيق معايير التحويل ومراعاة اآلثار المترتبة على عبء العمل، أوصت اللجنة
بدال من ٢٠١٨عام في العامة مؤقتة المساعدة في إطار الهذه الوظيفة إدراج لجمعية على ا

التحويل.
) في الهاي. وأشارت ٢-(فلبرامج وظيفة معاون معني باتحويل طلب اللجنة 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

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

لف يورو.أ١٥وجرى بالتالي تخفيض الميزانية المقترحة بمقدار تسعة أشهر. 
ا السادسة والعشرين سبع وظائف ملعاونني معنيني بالربامج و -١١٥ أشارت اللجنة إىل أنه طُلبت يف دور

ونريويب،وبانغي،وأبيدجان،وكمباال،)٢ومجهورية الكونغو الدميقراطية (،) يف بونيا٢-(ف يف امليدان 
ييم املناسبني لألنشطة واملراقبة املالية، مبا يف ذلك الرصد والتق، لتنفيذ الوالية املتعلقة جبرب األضرار واملساعدة

هذه الوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة واعتمدت لذلك باملوافقة على اجلمعية وصت ن اللجنة أوأ
يورو، وأتاحت بذلك املرونة الالزمة لتوزيع أشهر العمل على كل ٢٥٠٣١٢ا يبلغ قدره إمجاليمبلغا 

اللجنة الحظت و املستقبل. االعتماد يفت مواصلة النظر يف هذا قرر وظيفة من هذه الوظائف، كما 
جمهورية الكونغو في ) ٢- (ف عاونين ميدانيين موظيفتين من هذه الوظائف إلى طلب تحويل 

لذلك الديمقراطية. ورأت اللجنة أنه لم يثبت بما فيه الكفاية أن معايير التحويل قد استوفيت و 
لمدة اثني عشر ين الوظيفتين في إطار المساعدة المؤقتة العامة اتأوصت بأن توافق الجمعية على ه

.امشهرا لكل منه

املساعدة املؤقتة العامة(ج)

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

دون تمويل.الوظائف بذه 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 فاللجنة توصيتها بتقييم ا
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احلاجة إىل أيضا أشار مجع التربعات، لكنه يف جمال ق الصندو بالعمل الذي قام به . وأقرت اللجنة إضافية
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 العامةموظف قانوني جديدطلبوالحظت اللجنة -١١٨

. وبناء على القائمة للصندوقمواردبالبأن تقدم المحكمة هذه الخدمة ت) وأوص٣-أشهر (ف
وجرى بالتالي تخفيض الميزانية على هذا الطلب،بأن ال توافق الجمعية ذلك، أوصت اللجنة 

لف يورو.أ٩١,٢المقترحة بمقدار 
ه رأ) في الهاي. ورأت اللجنة أن-مساعد إداري (خ ع لمتكرر الطلب الاللجنةالحظت و -١١٩

ه الوظيفة، وجرى بأن ال توافق الجمعية على هذتوأوصال توجد مبررات كافية لهذه  الوظيفة 
ألف يورو.٧٢,٩بالتالي تخفيض الميزانية المقترحة بمقدار 

بطريقة األنشطة ونظرا النخفاض معدل تنفيذ البرنامج الرئيسي السادس والحاجة إلى تبسيط -١٢٠
ألف يورو.٦٠,٩إضافي في ميزانية المساعدة المؤقتة العامة يبلغ مرنة، أوصت اللجنة بتخفيض 

ا للربنامج الرئيسي السادس(د) امليزانية املوصى 

المقترحةالميزانيةألف يورو في٢٠٠,٠مجموعها بتخفيضات يبلغ وعليه، توصي اللجنة -١٢١
٥٤١,٥٢وتوصي الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه.الرئيسي السادساألصلية للبرنامج

.السادسالرئيسيألف يورو للبرنامج

أنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا(ه)

إدارة مشاريع وأنشطة جملس عننظرت اللجنة يف "التقرير املقدم إىل مجعية الدول األطراف -١٢٢
)٣٦("٢٠١٧حزيران/ يونيه ٣٠إىل ٢٠١٦متوز/يوليه ١لفرتة من خالل االصندوق االستئماين للضحايا 

والتحديات أنشطة الصندوق بشأن الصندوقجملس إدارة من رئيسواستمعت أيضا إىل إحاطة إعالمية 
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، الصندوق املتعلقة بوالية يف إطار و -١٢٣

كونغو الدميقراطية، انتهت مجيع املشاريع وأغلقت يف أيار/مايو يف مشال أوغندا. ويف مجهورية الباملساعدة 
طرح الصندوق مناقصة مفتوحة يف يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ساعدة . وملواصلة برنامج امل٢٠١٧

عد االنتهاء من عملية الشراء.، ب٢٠١٧للمساعدة يف عام بدأ تنفيذ برنامج جديدسيو ،٢٠١٦عام 
جرب األضرار الرمزي تنفيذل، وافقت احملكمة على مشروع خطة جرب األضرارةبواليوفيما يتعلق -١٢٤

، كاتانغا. ويف قضية حاليا تنفيذ عملية الشراءجاريو ، لوبانغاقضية يف القائم على اخلدماتواجلماعي 
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 قضييت يف األضرار 

)٣٦(
ICC-ASP/16/14.
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التربعات ومجع األموال(و)

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

. غري أن الصندوق املتعلقة باملساعدةتنفيذ والية يف تربعاتوالحظت اللجنة األمهية احلامسة لل-١٢٦
عقبات القانونية أن هناك بالفعل بعض الردا على استفسار من اللجنة، املدير التنفيذي للصندوق أكد، 
يف عدد من البلدان.التربعات اليت تعرقل وصول الصندوق إىل 

كون الصندوق هيئة فرعية تابعة للجمعية وعدم متتعه وأوضح املدير التنفيذي أن الصعوبة تنشأ عن  -١٢٧
كبرية من حيث حتقيق التآزر وجتنب يؤدي ذلك إىل فوائد  حملكمة. و بشخصية قانونية مستقلة عن ا

من اتصال الصندوق باجلهات املاحنة،أيضا على ه يؤثر دواجية يف التكاليف التشغيلية. غري أناالز 
بوصفها الصندوق جزءا من احملكمة عترب القطاعني العام واخلاص على السواء. ومبوجب الرتتيبات احلالية، ي

الضرائب. والم من تربعاصم يسمح تلقائيا للجهات املاحنة من القطاع اخلاص خبال و ،منظمة دولية
قني سو ينطبق أيضا على الولكن - لواليات املتحدة واسعة النطاق يف االسوق اخلريية اليقتصر ذلك على 
.مما يسيء كثريا للصندوق-األوروبية واآلسيوية

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

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

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

. ه وعيوبهل منهما مزاياأن لكوأوضح املدير التنفيذي أن كال اخليارين قابالن لالستمرار، و -١٢٩
ات عالقلاجتنب هو األسرع ألنه سيمكن من خالله ، 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 الصندوق املتاح لوقت الالتشغيل، و 

مجع يف جمال ري استشاري بخب٢٠١٥استعان الصندوق يف عام يبدو األقل تعقيدا واألكثر كفاءة. و 
ا. ونتيجة لذلك، احة بني شركات إدارة األعمال ستكشاف اخليارات املتالالتربعات  وتقدمي املشورة بشأ

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

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

.دور الصندوق وقدرته على جمع األموالوعية بالتالمبذولة لزيادة 

القرض من الدولة المضيفة- الدائمة: مشروع المباني٢- البرنامج الرئيسي السابع-١٤

املالحظات العامة والتحليل(أ)

الدولة املضيفة املقدم من عرض على ال٢٠٠٨يف عام وافقتأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية -١٣١
عاما بسعر ٣٠مليون يورو تسدد على مدى ٢٠٠مببلغ يصل إىل باين الدائمة للمللحصول على قرض 

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

، ألف يورو٥٨٥,٢٣ما جمموعه ٢٠١٨لعام ٢-وتبلغ امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع-١٣٢
امليزانية ب. وباملقارنة ٢٠٠٨عام ويعكس هذا املبلغ شروط القرض من الدولة املضيفة املتفق عليها يف 

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

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

٢-ا للربنامج الرئيسي السابعامليزانية املوصى(ب)

ألف يورو للبرنامج٥٨٥,٢٣مجموعه بأن توافق الجمعية على مااللجنةوعليه، توصي-١٣٤
.٢- السابعالرئيسي

آلية الرقابة المستقلة : ٥-الرئيسي السابعالبرنامج-١٥

املالحظات العامة والتحليل(أ)

ألف يورو، مما ٥٥٤,٥ما جمموعه ٢٠١٨لعام ٥- السابعامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ -١٣٥
البالغ قدرها ٢٠١٧لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٧,٧يورو (ألف٣٩,٧يبلغ قدرها زيادة ميثل 

ألف يورو.٥١٤,٨
كان الذيالمبلغنفسهواالستشاريينوالحظت اللجنة أن المبلغ المطلوب للخبراء -١٣٦

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

ا للربنامج الرئيسي السابع(ب) ٥-امليزانية املوصى 

ألف يورو، وتوصي بالتالي بأن ٢٠بتخفيض المبلغ المطلوب بمقدار اللجنةوعليه، توصي-١٣٧
.٥- السابع الرئيسيألف يورو للبرنامج٥٣٤,٥مجموعه توافق الجمعية على ما

الداخلية المراجعةمكتب: ٦-الرئيسي السابعالبرنامج-١٦

املالحظات العامة والتحليل(أ)

ألف يورو، مما ٧٠٧,٣ما جمموعه ٢٠١٨لعام ٦- السابعامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ -١٣٨
البالغ قدرها ٢٠١٧لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف١,٩يورو (ألف١٣,١يبلغ قدرها زيادة ميثل 

ألف يورو.٦٩٤,٢
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والحظت اللجنة أن الزيادة ترجع أساسا إىل تكاليف التقييم اخلارجي جلودة املكتب، اليت ينبغي -١٣٩
ألف يورو.٢٠وفقا ملعايري املراجعة القيام به مرة واحدة على األقل كل مخس سنوات، بتكلفة متوقعة تبلغ 

ا للربنامج الرئيسي السابعامليزانية املوص(ب) .٦-ى 

ألف يورو للبرنامج٧٠٧,٣مجموعه بأن توافق الجمعية على مااللجنةوعليه، توصي-١٤٠
.٦- السابعالرئيسي

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

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

ألف ٩٨٧,٣٢اين الدائمة البالغ قدرها باملستحقة على القرض املتعلق باملألقساط ا(ب)
.يورو

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

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

يزانية العادية:امل(أ)

يف املائة) من االشرتاكات املقررة ١٣,٩٢ألف يورو (٧٠٦,٧٥١٩الحظت اللجنة أن-١٤٣
وبلغت ألف يورو غري مسددة حىت اآلن. ٦٠٠١٤١البالغ قدرها ٢٠١٧عام املعتمدة لالعاديةميزانيةلل

ألف يورو. ٤٣٥,٣١٣االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة

:ندوق الطوارئص(ب)

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

:لمباين الدائمةالقرض املقدم من الدولة املضيفة ل(ج)

تشييدتكاليف يفحصتها بني تسديدكل دولة طرف أن ختتار أشارت اللجنة إىل أنه كان جيوز ل-١٤٥
. لتغطية هذه التكاليفمن الدولة املضيفةاملقدم قرض ة أو املشاركة يف تسديد الاملباين الدائمة دفعة واحد

دولة طرف حصتها يف تشييد املباين الدائمة دفعة واحدة بالكامل أو جزئيا يف األجل ٦٢وسددت 
احملدد. 
، بلغت األقساط املستحقة للقرض املقدم من الدولة املضيفة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥ويف -١٤٦

). والحظت ٢٠١٧ألف يورو لعام ٤٦٢,٦ألف يورو عن السنة املاضية و٩٥ألف يورو (٥٥٧,٦
ا يف القرض من الدولة املضيفة. وملا كان على مل تاطرفةدول٣٢أناللجنة مع القلق سدد اشرتاكا

اضطرت فرباير من كل عام، شباط/بالكامل يف اليوم األول من شهر األقساطبدفع مة التزام قانوين احملك
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األطراف. على تلك الدولاملستحقة األقساطتشغيل لتغطية مدفوعات الموال أاستخدام احملكمة إىل 
احملكمة. يفعمل التعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية الالزمة لسري أدى ذلك إىل و 

، مبا يف ذلك ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يف جمموع االشرتاكات غري املسددةوبلغ بذلك -١٤٧
املقدم من الدولةقرض العلى ألقساط املستحقة واامليزانية العادية وصندوق الطوارئاالشرتاكات يف

الوقت يفو ل ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكاموشددألف يورو. ٦١٠٣٣، املضيفة
خطري بشكل دد. وقد يؤدي عدم الوفاء بااللتزامات املتعلقة بتسديد االشرتاكات إىل اإلخالل احمل

اية العام، محكمة. ة للاليوميباألعمال  إىل اللجوء إىل وقد تضطر احملكمة، إذا استمر عدم التسديد حىت 
.)٣٧(السيولةيفالنقصملواجهة، وقد ال يكون رصيد الصندوق كافيا صندوق رأس املال العامل

من أجل في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد اللجنة جميع الدول األطراف توحث-١٤٨
من النظام المالي والقواعد٦- ٥قاعدة ، وفقا للكافية في المحكمة طوال العامأموال  وجود ضمان 
مرة كاملاشتراكاتها بالالتي لم تسدد األطرافاللجنة إلى المحكمة إخطار الدولوطلبت. المالية

بالتزامها ٢٠١٧السادسة عشرة للجمعية التي ستعقد في كانون األول/ديسمبر دورة أخرى قبل ال
رئيس الجمعية يتناول بأنالسابقةتوصيتهاإلىاللجنةأشارتذلك،علىبالدفع. وعالوة

كلما للمحكمةمسددةغيرتحقاتعليها مسمع الدول التي هذه المسألة المحكمةالمسؤولون بو 
.كانت لديهم لقاءات ثنائية معها

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

األساسي.

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ٢

اعنمتأخرة دولة طرفا ١٣أنالحظت اللجنة-١٥٠ ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١٥يفتسديد اشرتاكا
ا أصبحت بالتايل  أمانة أناللجنةوالحظت.)٣٨(١١٢من املادة ٨للتصويت وفقا للفقرة مؤهلةغريوأ

تطبيقلتجنبالذي يلزم تسديدهاألدىنباحلد٢٠١٧متوز/يوليه١٠األطراف يفالدولاجلمعية أَبلغت
.يف التصويتاألساسي وباإلجراء املعمول به لعدم فقدان احلقرومانظاممن١١٢املادةمن٨الفقرة
معحساباتهاالتي عليها متأخرات بتسويةاألطرافالدولتقوم جميعبأناللجنةوأوصت-١٥١

التي عليها األطرافوطلبت اللجنة إلى األمانة إخطار الدول. ممكنوقتأقربفيالمحكمة
السادسة عشرة للجمعية بالتزامها بالدفع، مع التأكيد على ما انعقاد الدورةمرة أخرى قبلمتأخرات

الشتراكاتها من أهمية للميزانية ولالستقرار المالي للمحكمة.

.١٦٧انظر الفقرة )٣٧(
ا من نظام روما األساسي، "١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة )٣٨( ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا

املستحقة املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات 
عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها".
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٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء المالي حتى - ٣

يونيه/حزيران٣٠حىتميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمة"تقريراللجنةعلىمعروضاكان-١٥٢
أناللجنةوالحظت. ٢٠١٧ديسمرب/األولكانون٣١حىتاألداءتوقعاتعنفضال،)٣٩("٢٠١٧
لعاماملعتمدةمليون يورو) مقارنة بامليزانية٧٧,٢٥املائة (يف٥٣,٤بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل

يفالتنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف٦يبلغ قدرهازيادةميثلمما يورو،مليون١٤٤,٥٩البالغ قدرها ٢٠١٧
. ٢٠١٦يونيه/حزيران٣٠يفاملائةيف٤٧,٤بلغ الذياملاضيالعام

، مبا يف ٢٠١٧مليون يورو) يف عام ١٤٢,٧٩املائة (يف٩٨,٨يبلغ تنفيذمعدلاحملكمةوتتوقع-١٥٣
١٤٤,٥٩املعتمدة البالغ قدرها باملباين مقارنة بامليزانيةذلك مدفوعات الفائدة وأقساط القرض املتعلق 

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

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

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

املتعلقة واإلخطاراتالعاديةامليزانيةمناملوحد لكلالتنفيذبلغ 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 لعام ٩٨,٨وقد يفسح معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره -١٥٦

ال الستيعاب النفقات اإلضافية املشار إليها يف االشعارات املقدمة للحصول على أموال٢٠١٧ من  ا
أن تقدم من خاللها توقعات مستكملة إلى الجمعية إلى المحكمةوطلبت اللجنةصندوق الطوارئ.

الميزانية العادية واإلشعارات المتعلقة منلكلالفعليةالنفقاتفي دورتها السادسة عشرة بشأن
.٢٠١٧تشرين األول/أكتوبرنهايةحتىالطوارئبصندوق

طوارئ صندوق الشعارين بشأن اللجوء إىل إ٢٠١٧أيلول/سبتمرب منتصفحىت تلقت اللجنة و -١٥٧
يورو:ألف ٥٣٢,٥١قدره يبلغ مببلغ إمجايل 
مببايف قضيةجرب األضرار خرباء بشأن بتعيني الدائرة االبتدائية األول يتعلق بقرار(أ)

ألف يورو)؛٢٢٦,٩(
مببا ألف يورو ألربع قضايا: قضية ٣٠٥,٦١يبلغ جمموعها مبساعدة قانونية الثاين يتعلق (ب)

ألف يورو للدفاع ٣٥٦,٢مببلغ ملهديا، وقضية خلمسة أفرقة للدفاعألف يورو٥٥٢مببلغ وآخرين 
١٢ألف يورو للممثلني القانونيني للضحايا ملدة ١٩٦,٥مببلغأونغوين، وقضية شهرا١٢ملدة والضحايا 

.ألف يورو للدفاع أثناء احملاكمة٢٠٤,٥مببلغ نتاغانداقضية و، مرحلة احملاكمةيفشهرا 

)٣٩(
ICC-ASP/16/11.

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

)(٤١
ICC-ASP/16/11 ١، اجلدول.
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الستيعاب جميع النفقات المتعلقة قصارى جهدها وأوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة -١٥٨
.باالحتياجات غير المتوقعة في إطار الميزانية العادية

أوامر الشراء غير المصفاة- ٤

ا الثامنة-١٥٩ مع القلق الزيادة الكبرية ٢٠١٧والعشرين املعقودة يف أيار/مايو الحظت اللجنة يف دور
اية عام ٣,٣زادت من، حيثيف كمية أوامر الشراء غري املصفاة ٧,٣إىل ٢٠١٥مليون يورو يف 

اية عام ١٢١مليون يورو ( عدد طلبات الشراء غري املصفاة أيضا زيادة ، والحظت ٢٠١٦يف املائة) يف 
اية عام ٦٢٧إىل ٢٠١٥اية عام طلبا يف٣٧٠من  .)٤٢(٢٠١٦طلبا يف 

ستنادا إىل طلب اللجنة احلصول على مزيد من املعلومات عن األسباب اجلذرية هلذا التطور، وا-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 الدة زيالألسباب الرئيسية ل
واجلداول الزمنية للمشرتيات. وعالوة على ذلك، يتضمن التقرير حتليال ألوامر الشراء غري ،وإدارة العقود

/ألولكانون ا٣١مليون 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.،مليون يورو في دورتها الثالثين٢,٨قدرهالمصفاة البالغ

االحتياطيات االحترازية- ٥

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

.املوظفنيستحقاقات وا،واألحداث غري املتوقعة،السيولةيف نقص لتمكينها من مواجهة ال

صندوق رأس املال العامل(أ)

القصرية السيولةتوفري األموال الالزمة للمحكمة ملواجهة مشاكل أنشئ صندوق رأس املال العامل ل-١٦٣
ا . )٤٤(االشرتاكات املقررةاألجل ريثما يتم احلصول على  وبناء على توصية اللجنة، قررت اجلمعية يف دور

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

واالشرتاكات ستخدام األموال الفائضةاجلمعية إىل احملكمة أن تطلبت وعالوة على ذلك، . )٤٥(للمحكمة
.)٤٦(لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العاملاملقررة فقط 

، بلغ املستوى الفعلي لصندوق رأس املال ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠والحظت 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 

)٤٢(
ICC-ASP/16/5 ٦٤، الفقرة.

)٤٣(
CBF/29/3.

.د املاليةعالنظام املايل والقوامن٢-٦القاعدة )٤٤(
)٤٥(

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



ICC-ASP/16/20

397 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
397397

مليون يورو إىل صندوق رأس املال العامل. ومن مث فإن صندوق رأس املال ٥,٤قدره البالغ٢٠١٥
اية عام ماليني يو ٩سيبلغ العامل  الفائض النقدي النهائي لعام . والحظت اللجنة أن٢٠١٧رو يف 
.٢٠١٧بعد االنتهاء من إعداد البيانات املالية لعام فقط يعرفس٢٠١٦

صندوق الطوارئ(ب)

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

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

أن املكتب، كما طلبت إىل٢٠١٦ماليني يورو لعام ٧املستوى احلكمي للصندوق عند االبقاء على 
التطورات املقبلة لعمل ضوءيفماليني يورو قيد االستعراض٧الصندوق البالغ قدرها يُبقي عتبة

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)

يغطي صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني التكاليف النامجة عن االلتزامات -١٦٦
لواجبة الدفع للمرتبات وغريها من استحقاقات املوظفني، واألجازات السنوية املرتاكمة، واالستحقاقات ا

والحظت اللجنة أن مستوى الصندوق بلغاخلدمة. 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 خط ائتمان تتوقع احلاجة إلی اللجوء إلی الوالحظت اللجنة أن احملکمة -١٦٧

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

الموارد البشرية-جيم
التوزيع الجغرافي- ١

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

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

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

.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 ،٤، الفقرة رفقامل.
)٥١(

ICC-ASP/16/5 ٩٨، الفقرة.
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اللجنة مواصلة تحليل االختالل المستمر فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي والمعايير ررتقو -١٦٩
الثالثين االمرجعية ذات الصلة، فضال عن مواصلة رصد النطاقات المستصوبة لكل بلد في دورته

.٢٠١٨في نيسان/أبريل التي ستعقد 

التوازن بين الجنسين- ٢

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

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

يف ٤٧,٣وفيما يتعلق بالتوازن بني اجلنسني يف املوظفني الفنيني واللغويني، الحظت اللجنة أن-١٧١
يف حني كانت ،)٥٢(يف املائة من الذكور٥٢,٧وكانوا من اإلناث ٢٠١٦املوظفني يف عام املائة من 

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

، الحظت اللجنة وجود اختالالت يف الفينعلى املستوىني بني اجلنسوفيما يتعلق بالتوزيع -١٧٢
املستويات العليا لصاحل املوظفني الذكور. وبصفة عامة، يفوق عدد املوظفني الذكور عدد املوظفات يف 

وحقق الربنامج الرئيسي األول التكافؤ بني اجلنسني.، الربناجمني الرئيسيني الثاين والثالث
ال تزال مائلة حنو املوظفني الذكور، يف ٣-وف٤-وف٥-الرتب فوالحظت اللجنة أن -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
تتلق اللجنة تقارير مكتوبة من احملكمة بشأن جرب األضرار. وبناء على طلب اللجنة، قدمت مل-١٧٤

لوبانغا قضايا عن التطورات املتعلقة جبرب األضرار يفأمانة الصندوق االستئماين للضحايا حملة كتابية عامة 
.وكاتانغا واملهدي ومببا

االستئماين الصندوقأمانة ها تلومات اليت قدمللجنة، استنادا إىل املعمن املفهوم : لوبانغا(أ)
٦اقرتح ممثلو الضحايا مبلغ ماتبلغ حاليا مليون يورو، بعدجلرب األضراردفوعات امل، أن قيمة للضحايا

ال تزال الدائرة حباجة إىل و ، ية جلرب األضرارتنفيذالطة مشروع اخلتوسيع نطاق باإلضافة إىلماليني يورو 
معلقا.التنفيذية جلرب األضرار طةاخلالبت يف املسؤولية. وبالتايل، ال يزال تنفيذ 

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

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

مجالية القيمة اإلاستكمال لصندوق االستئماين للضحايا إىل ا: 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 
 )٥٢(

CBF/27/11PO1.
٥٣)(

CBF/29/11PO1.
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.٢٠١٨يف الربع األول من عام األضرار رب املتعلق جبمر األ: من املتوقع أن يصدر مببا(د)
يتوقف على النجاح يف سيلزم استكماله للمدفوعات املتعلقة جبرب األضرار بلغت اللجنة بأن املبلغ الذي وأُ 

.جرب األضرارالسيد مببا لغرض ممتلكات استعادة
وأشارت اللجنة إلى تقييمها السابق بأن مسألة جبر الضرر قد يكون لها تأثير كبير على -١٧٥

جبر األضرار وة على ذلك، أدركت اللجنة أن النمط النهائي لسمعة المحكمة وعملياتها. وعال
طلبها باإلحاطة علما باآلثار اإلدارية والتشغيلية المترتبة على تسيتوقف على قرارات الدوائر، وكرر 

في دوراتها الموقف بشكل وثيق كذلك على أن ترصد اتفقت  تكاليف تنفيذها في دورتها الثالثين، و 
المقبلة.

المساعدة القانونية-هاء
إصالح نظام المساعدة القانونية- ١

ا اخلامسة عشرة-١٧٦ أن تعيد تقييم أداء )٥٤(أشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة يف دور
ور جاألسياسة على تعديالت إلدخال نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، حسب االقتضاء، مقرتحات 

ا السادسة عشرة اللجنةالقانونية لكي تنظر فيهاساعدةاملاملتعلقة ب يف كانون اليت ستعقد يف دور
.٢٠١٧األول/ديسمرب 

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

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

مقرتحات لتعديل نظام املساعدة القانونية للمحكمةأي ه ينبغي أن تفي والحظ قلم احملكمة أن-١٧٨
واالقتصاد بطريقة متوازنة ومناسبة. وأشار ،واالستمرارية،والشفافية،واملوضوعيةتكافؤ الفرص،مببادئ 
،مشاورات شاملة مع اخلرباءإجراء تعديالت بشأن المقرتحات ملموسة ه يلزم لتقدمي كذلك إىل أنالتقرير

تمع املدين ا يف ،واحملامني،وا ونقابات احملامني. وبينما تتماشى هذه املشاورات مع املمارسة املعمول 
ال ميكن أن حتل حمل عملية صنع اللجنة أنهتؤكد احملكمة وتسمح لألطراف اخلارجية بالتعبري عن آرائها، 

القرار.
القانونية. ساعدة للمال عيب فيه وال يقبل اجلدل 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

سيتم بناء على إصالح نظام املساعدة القانونية املتعلق بأن إعداد االقرتاحوالحظت اللجنة -١٨٠
ت مناقشات بشأن أداء نظام املساعدة القانونية يجر أوأنه ف من قلم احملكمة اليت ستعد بتكليالتقارير 

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

إلعراب عن رأيها يف لفرصة الولذلك مل تتح للجنة املسجل مل يقدم مقرتحات حظت اللجنة كذلك أن وال
قبل انعقاد الدورة السادسة عشرة للجمعية.املوضوع 

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

٥٥)(
CBF/29/7.

.ICC-ASP/16/11ا يف ذلك الوثيقةمب)٥٦(
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ليس  عدم وجود معلومات أخرى عن اإلصالح المتوخى لنظام المساعدة القانونية، وإزاء -١٨١
النظام الجديد المقترح أكثر احتراما لحدود الميزانية التي بأن يكون بوسع اللجنة إال أن توصي 

ا أوصت يف العام املاضي بتعديل املوارد وافقت عليها الجمعية . ويف هذا السياق، الحظت اللجنة أ
األوضاع أو يف طول املدة اليت تستغرقها أن أي تغري يفباللجنة إذ تسلم املطلوبة للمساعدة القانونية. و 

أنهتالحظ على مقدار املوارد املالية الالزمة للمساعدة القانونية، يؤثر القضائية إلجراءات ختلفة لملراحل املا
.وزاد نتيجة لذلك التدين يف معدالت التنفيذ، قضاياتطورات غري متوقعة يف أربع ٢٠١٧يف عام حدثت

المساعدة القانونية للدفاع والضحايا (بآالف اليورو)-٣الجدول 

امليزانية
املعتمدة لعام 

٢٠١٦

النفقات الفعلية 
كانون ٣١يف 

األول/ديسمرب 
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٪٥٢١٤٩٥٠٤١٠٩,٥للدفاعاملساعدة القانونية 

٪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 هاجهدت أيضا بـأن تبذل المحكمة قصارى وصأو 
اإلخالل بالحاجة إلى العبء اإلداري دون ستيعابالالمتاحة عن طريق استكشاف الفرص حالية ال

.ألولوياتالمساءلة وتحديد ا

مقدمة إلى الجمعية وقدأي وثيقة ه ينبغي أن تعرض اللجنة أنأكدت وعالوة على ذلك، -١٨٣
أنه ال يمكن اتخاذ أكدت أيضااللجنة للنظر، و على تترتب عليها آثار مالية أو آثار في الميزانية

.قرار بشأن تعديل نظام المساعدة القانونية دون موافقة الجمعية

٢٠١٨عام للمساعدة القانونية اميزانية - ٢

ألف يورو ٨٨٨٤البالغ قدرها امليزانية 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 ألف يورو للمساعدة القانونية ١٢٠ولوبانغا
ا السابعة والعشرين بأن "-١٨٦ ا يف دور سياسة الوثيقة وأشارت اللجنة إىل مالحظتها السابقة اليت أبد

املبادئ اليت حتكم نظام املساعدة تبني ) ٥٧(حملكمةيف انظام املساعدة القانونيةبشأن لمحكمة لواحدة ال
أن " وبالضحاياتشكيل أفرقة حمامي الدفاع وأفرقة حمامي املبادئ اليت حتكم مبا يف ذلك القانونية احلايل، 

احلكم يف (تنتهي بعد للقيام بدورها الدفاع دة املتاحة ألفرقة حمامي طول املبني واضحبشكل متيز"وثيقة ال
). جرب األضرارمرحلةتنتهي بعد (دة املتاحة ألفرقة حمامي الضحايا للقيام بدورهااالستئناف) وطول امل

)٥٧(
CBF/20/5/Rev.1.
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وأن ، لمتهم فقطبعد اإلدانة النهائية لجرب األضرار تبدأ حلةأن مر الحظت اللجنة على وجه اخلصوص و 
ولذلك، تود . )٥٨(م املساعدة القانونية املطلوبة يف هذه املرحلة ليس واضحا حىت اآلن بقدر كاف"حج

القانونية للدفاع أجور المساعدة توضيح نطاق ه يلزم اللجنة أن توجه انتباه الدول األطراف إلى أن
.التنفيذية لجبر األضرارخطةال، ال سيما أثناء تنفيذ جبر األضرارفي مرحلة 

ألف يورو للمساعدة القانونية يف قضية ٨٤٠طُلبت موارد يبلغ قدرها ، ٢٠١٨وبالنسبة لعام -١٨٧
، )٥٩(فقطستة أشهر هذه القضية ستسغرق أنشطة احملاكمة يف تشري التوقعات إىل أن ا، يف حني نتاغاند

ونتيجة إصداره.احلكم النهائي و يتم خالهلا صياغةمن األنشطة املخفضة وأنه ستعقب هذه الفرتة مرحلة 
القانونية مع نظام أجور أن تتماشى مدفوعات المساعدة النخفاض األنشطة القضائية، ينبغي 

لمساعدة القانونية للدفاع في قضية المبلغ المطلوب لبالتالي تخفيض ينبغي المساعدة القانونية، و 
.)٦٠(ألف يورو٣٤٠بمقدار نتاغاندا

ألف ١٧٨بلغ جمموعها يمرة أخرى موارد ٢٠١٨خصصت يف عام هأنأيضاوالحظت اللجنة -١٨٨
موارده خصصت يف املاضي . وأشارت اللجنة إىل أنالقذايف وبانداقضييت يورو للمساعدة القانونية يف 

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

مراجعةبالالمسائل المتعلقة -واو
لتقرير السنوي للجنة المراجعةا- ١

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

، وسيعرض التقرير على اجلمعية للنظر.ذا التقريرهليف املرفق اخلامس جلنة املراجعة . ويرد تقرير ٢٠١٧
التاسعة ) والدورة٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٦راجعة (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 املبسبب التوقيت املبكر لدوريت٢٠١٨اللجنة أن هذا الوضع لن يتكرر يف عام 

على التوايل.ومتوز/يوليه،مارسآذار/ستعقدان يف
األمني التنفيذي للجنة قيام يف جلنة املراجعة و من أعضاء اللجنة عاملنين يعضو جود وقد أتاح و -١٩١

جدول بنودلكل من اللجنتني التنسيق بصورة فعالة بني راجعة املأيضا أمينا للجنة بالعمل امليزانية واملالية 
ماوتبادل نتائج املداوالتة هذه البنود مناقشأعمال كل منهما من أجل  . ومن مث، فإن اليت أجريت بشأ

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

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

لد الICC-ASP/15/20)٢٠١٦...الدورة اخلامسة عشرة...الوثائق الرمسية) ٥٨( .١٨٤الفقرة ، ٢-اجلزء باء، ثاين، ا
)٥٩(

ICC-ASP/16/10 ٥، الفقرة.
ستة أشهر +يورو ٠٠٠٣٥٦: ٢٠١٧حزيران/يونيه -انون الثاين/يناير ك: نتاغنداقضية املساعدة القانونية لف يتكال)٦٠(

٠٠٠٣٥٦(يورو) : ٠٠٠١٤٤يورو لألنشطة املنخفضة = ٦x٠٠٠٢٤(٢٠١٨من األنشطة املنخفضة يف عام 
يورو).٠٠٠٥٠٠يورو = ٠٠٠١٤٤+يورو 

)٦١(
AC/6/10 اخلامس هلذا التقرير).(املرفق
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اإلدارييكل اهل(أ)

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

بتحسني التعاون مع مكتب املراجعة الداخلية، فضال عن التعاون بني جملس التنسيق وآليات التنسيق 
ومكتب املراجعة الداخلية.،األخرى بني األجهزة

لتحسين كفاءة المحكمة، أوصت اللجنة بأن توافق 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، وأن٢٠١٧آذار/مارس ٣١يف تإدارة املخاطر صدر املتعلقة بةإلداريعليمات االت
عقد ، ةالعامةبناء على طلب مكتب املدعيوأنهلجنة،أنشئت، وأنه جاري إعداد اختصاصات هذه ال

كتب. وأصدرت جلنة املمكتب املراجعة الداخلية دورات تدريبية بشأن إدارة املخاطر لبعض موظفي 
املخاطر.املراجعة مخس توصيات جديدة بشأن إدارة

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 شعبةأحد الموظفين التابعين لالمخاطر على نطاق المحكمة، الحظت اللجنة أن 
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
يتجزأ من في ضوء اآلثار المالية، ينبغي أن تكون إدارة المخاطر جزءا ال،ذلك، رأت اللجنة أنه

.المسؤوليات اإلدارية للمحكمة

القيم واألخالق(ج)

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

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

توصية لجنة المراجعة.

االشراف على مسائل املراجعة الداخلية(د)

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

راجعة يف املاملراجعة. ونظرت جلنة جلنةميثاق 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 حمقرير، وأوصت مبسائل املراجعة الداخلية خالل الفرتة املشمولة بالتواملتعلقة  يف هذا ة دثمبوافا

ا السابعة. الصدد يف دور
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كل دائرة من دوائر املراجعة الداخليةيتعني على  وأحاطت اللجنة علما بأنه وفقا للمعايري الدولية، -٢٠٠
كتب التقييم املستقل ململا كان . و بواسطة مراجع مستقلكل مخس سنواتللجودةاداخلياتقييمأن جتري 

الشراء وعملية ة، أصدرت جلنة املراجعة توصية تركز على عملي٢٠١٨يف عام تم املراجعة الداخلية سي
م اخلارجي.اختيار املقيّ 

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

املسائل األخرى املتعلقة باملراجعة)ه(

مراجع احلسابات اعتزام على مسائل املراجعة اخلارجية، أيدت جلنة املراجعة إلشراففيما يتعلق با-٢٠٢
االت الشديدة اخلطورة مثل املوارد البشرية ٢٠١٨لعام األداء مراجعة عند رتكيز الاخلارجي  أو و/على ا

امليزانية.إدارة 
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 
.املراجعةلجنة وجلنة كل من الية  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 ٣١االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف 
.)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("٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
احلسابات اخلارجيمراجعات الثالث اليت قدمها توصيالوأيدت جلنة املراجعة بشأن هذه البيانات. 

بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي.ذات صلة واقرتحت أربع توصيات إضافية 

، استنادا إىل تقرير مراجع احلسابات اخلارجي، بلغ ٢٠١٦والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ لعام -٢٠٦
مليون يورو، عندما صدرت ١٣٩,٥٩قدرها البالغ٢٠١٦لعام يزانية املعتمدة امليف املائة من ١٠٠

١٩٧١البالغ قدرهالتجاوز يف املباين ستيعاب املرتفع للتنفيذ عن االبيانات املالية. وقد نتج هذا املعدل
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 

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

للضحاياللصندوق االستئماينةاملالياتالبيان(ب)

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

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

تقرير األداء عن تفعيل شعبة العمليات اخلارجية(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

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

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 للتفاعالت النشطة مع جلنة املراجعة، اللجنة 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
:قتين بتشكيل اللجنة وعدد دوراتها في السنة كما يليالمتعل

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة إلى من ميثاق اللجنة على ما يلي: "١٠لفقرة تنص ا(أ)
عن ونخمسة أعضاء خارجيين من الدول األطراف في نظام روما األساسي. وأعضاء اللجنة مستقل

في لجنة عامليناألعضاء الخمسة من األعضاء المن عضوان يكون وينبغي أن المحكمة وأجهزتها، 
توصي لجنة في اللحنة، عضاءاألوالية أحد قائمة أثناء وإذا لم تعد هذه الشروط . الميزانية والمالية

". للموافقة عليهالجمعيةوتعرض هذه التوصية على االميزانية والمالية بعضو جديد 
"تجتمع لجنة المراجعة مرتين على يلي:من ميثاق اللجنة على ما ٤٠الفقرة تنص (ب)

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

.والية األعضاء الحاليين في اللجنة

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

يكون لضمان أن صارى جهدها اجلديدة، وأن تبذل قلمباين لتكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية بعناية 
اتقدم تقرير أن حيث التكلفة، و الطويل األجل، بقدر اإلمكان، جمديا وفعاال من اجلديدالصيانة عقد 

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

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

.)٧٠(يف املستقبل"األجل للصيانة
ويبني هذا العقد بوضوح  . Courtysمع شركة احملكمة العقد احلايلبوتدير وحدة إدارة املرافق -٢١٨

ا احملدد مسبقا، و(ب)نطاق العمل، ويتم الدفع بفواتري (أ) تتماشى معاألعمال اليت يتعني االضطالع 
عتمدة.نشطة املوثقة واملمقابل األ

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

مديد العقد هو تألداء. وسيكون الشرط املسبق للبطريقة شفافة من خالل مؤشرات اسقلألداء، الذي سي
.، مبا يتماشى مع معايري الصناعة ومناذج أفضل املمارساتةمرضيأكثر من تقدمي خدمات 

إىل الدول األطراف يف سياق استبدال األصول الثابتة وتقدم احملكمة مجيع املعلومات الالزمة عن -٢٢٠
قرار.لتيسري عملية صنع الالفريق العامل يف الهاي 

اإلجماليةالتكاليف - ٢

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

(الوقائية اريةلصيانة اجلتتعلق بتكلفة افقط، ة خمتار يتناول عناصر املباين"-اخلامسالرئيسي 
توقعة امللتكاليف ا٢٠١٨عام يف لربنامج لليون يورو املخصص م١,٥والتصحيحية). ويغطي مبلغ 

هذا استبدال األصول الثابتة كلما وجدت احلاجة إىل تكلفة إىل أيضا يشار متعاقد. ويف املستقبل، سلل
.بدالاالستالنوع من 

ها يتطلبان جمموعة من التكاليف وتشغيلاملباين وباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة أن صيانة -٢٢٣
، موظفي األمناألخرى املتصلة باملوظفني وغري املوظفني مثل التكاليف املتعلقة بوحدة إدارة املرافق، و 

رافق واللوازم واملواد. واستنادا إىل املعلومات اليت قدمتها احملكمة، تتألف وحدة إدارة امل،والتأمني،املرافقو 
مليون يورو. ومن املتوقع أن يبلغ ١,٣للوحدة طلوبة امليزانية امل٢٠١٨عام وتبلغ يف 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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٥,٦يبلغ قدره اض ، أي باخنف٢٠١٨مليون يورو يف عام ٣,٩لقة باملوظفني صإمجايل التكاليف غري املت
التنظيف واملرافق.عقود لعمليات مثل عدلة ليف املائة بسبب العقود امل

الحظت اللجنة أن تكاليف صيانة وتشغيل المباني ستكون وفيما 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 تحديد التكاليف ورصدها، توصي اللجنة بأن يسير برنامج قلم المحكمة. ولتالمتصلة ب

المحكمة ملخصا لعناصر التكلفة في جدول موجز يرفق بوثائق الميزانية المقبلة ويبين بلمحة 
.واحدة الجوانب ذات األهمية من الناحية المالية

مؤشرات األداء في عقد المتوخى لدراج باإللمقبل، رحبت اللجنة اوفيما يتعلق بعقد الصيانة -٢٢٥
الختصاصات إبالغ اللجنة با‘١’، بمجرد إبرام العقد، إلىالصيانة الجديد. ودعت المحكمة

.وكيفية قياسهاواع معايير األداءنتوضيح أ‘٢’والمتفق عليها مع المتعاقد، 
لدول األطراف التأكيد على استعدادها الكامل إلسداء المشورة المالية لاللجنة 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 المناسب نسخة من 

.)٧٢(الثابتةاألصولاستبدال االستثمارات الرأسمالية و استبدال 
جلنة الرقابة ه يف إطار النظام اإلداري السابق، كانت وباإلضافة إىل ذلك، جتدر اإلشارة إىل أن-٢٢٧

اللجنة الستطالع رأيها قبل تقدميها إىل إىل اآلثار املالية التقارير األخرى املتعلقة برحلية و املتقارير ترسل ال
ه تاإلداري الجديد الذي أنشأنظام التوقف العمل بالنظام السابق وحل محله في حين و جلمعية. ا

التقارير كانت تعملقديم تلات السابقة اللجنة أن اإلجراءتعتقد الجمعية في دورتها الرابعة عشرة، 
النظر في ترتيب مماثل للتقارير الواردة من من المناسبسيكون هأنترى بشكل جيد، ولذلك 

جلمعية لضمان املقدمة من اويتفق ذلك مع الطلبات املتكررة لمكتب. في الهاي التابع لملافريق العال
آثار اليت ترتتب عليها متثيل اللجنة يف مجيع مراحل مداوالت اجلمعية اليت يتم خالهلا النظر يف الوثائق 

اإلداري اجلديد الذي اعتمدته اجلمعية ينص على أن النظام الواقع، و . )٧٣(انيةعلى امليز آثار مالية أو 
بالفعل يف من خربات اللجنة، كما هو احلال إمكانية استفادة امليسر التابع للفريق العامل يف الهاي 

.)٧٤(يف دورتيها السنويتنيلمسائل املالية االستعراض الذي تقوم به اللجنة ل

الثابتةاستبدال األصول - ٣

"استبدال األصول الثابتة يف املباين الدائمة بعنوان كان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة -٢٢٨
. ويقدم التقرير تعريفا الستبدال األصول الثابتة ويصفه بأنه استثمار يف )٧٥(للمحكمة اجلنائية الدولية"
كبرية. وخبالف تكلفة الصيانة اجلارية (الوقائية والتصحيحية)، ال مبالغتكلفياستبدال مكونات املباين 

تدرج تكلفة استبدال األصول الثابتة يف امليزانيات املقرتحة سنويا.
) اليت تبني التكلفة املتوقعة ٢٠٢٢- ٢٠١٨وعرضت احملكمة يف تقريرها خطتها اخلمسية األوىل (-٢٢٩

مليون يورو، وستوزع التكلفة ٢,٢٣ستبلغ التكلفة اإلمجالية حنو الستبدال األصول الثابتة يف املباين. و 

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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مليون ٠,٤٠مليون يورو، و٠,٩٥مبعدل سنوي يبلغ ٢٠٢٢إىل ٢٠٢٠الفعلية على السنوات من 
.)٧٦(مليون يورو٠,٨٩يورو، و 

يل. وأكدت احملكمة أن االستبدال ضروري للحفاظ على قيمة املباين وقابليتها املوثوقة للتشغ-٢٣٠
، ستبدأ فرتة االستبدال بعد ما بني ثالث ٢٠١٥وبالنظر إىل أن املباين شغلت يف كانون األول/ديسمرب 

إىل سبع سنوات من تاريخ التشغيل.
عن األداء الفعلي للمواد اليت دثة وتستخدم اخلطة مدخالت اخلربة التقنية الداخلية ومعلومات حم-٢٣١

للمحكمة، تتفق البدائل مع معايري الصناعة والتوصيات القوية تشكل خمتلف مكونات املباين. ووفقا 
النظم. وقد يؤدي عدم استبدال املكونات الفنية، وفقا للموردين بالنظر إىل العمر املتوقع خلدمة

للمحكمة، إىل زيادة احتمال األعطال بشكل كبري، كما يؤدي إىل ارتفاع التكلفة نتيجة لإلصالحات 
املخصصة.

لى استفسار من اللجنة، أوضحت احملكمة أن أجهزة تكنولوجيا املعلومات واالتصال واملواد وردا ع-٢٣٢
السمعية والبصرية املدرجة يف خطة االستبدال ختتلف عن االسرتاتيجية اخلمسية اجلديدة لتكنولوجيا 

املعلومات/إدارة املعلومات.
"ال تدرج أي تكاليف ٢٠١٥ية يف عام وأشارت اللجنة إىل أنه وفقا للقرار الذي اختذته اجلمع-٢٣٣

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

غري أن من اجلدير بالذكر أن اجلمعية أكدت أيضا أن "مسؤولية الدول األطراف فيما .قرار صادر منها
يتعلق مبلكية املباين الدائمة تشمل احلفاظ على قيمة األصول على مستوى وظيفي مناسب طوال 

ا" .)٧٩(حيا
عائقاالوقف االختياري أن يشكل ينبغي ال أنه نتيجة لكل ما سلف رأت اللجنة من ثم، و -٢٣٤

على أساس معلومات محدثة. وإدراكا منها لتفسيرات إلحاحه إذا ثبت أمام استبدال األصول الثابتة
.تبدال المرتقبالمحكمة، تعتقد اللجنة أنه ينبغي، من حيث المبدأ، النظر في اإلس

فقط، فإنها ترى أنه ينبغي ٢٠٢٠وإذ تالحظ اللجنة أن النفقات األولى ستكون في عام -٢٣٥
. الفرص المتاحة الستيعابهاتقديرات التكاليف واستكشاف تدقيقيكون هناك وقت كاف لأن 

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

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

الدروس ‘ ٥’لشراء (المشترك)، ولالفرص المتاحة ‘ ٤’استقصائية آلخر اتجاهات السوق، و
لى سبيل المثال، من مؤسسات أخرى موجودة في الهاي.المستفادة، ع

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’يكانيكية، وامل-األجهزة الكهربائية‘ ٦’شطيبات األرضيات، وت

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

ICC-ASP/14/Res.5 نية.، اجلملة الثا٢٩باالقرتان 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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أساليب عمل اللجنة-١
، مناقشة أولية بشأن كيفية حتسني أساليب عملها ٢٠١٦يف نيسان/أبريل ، أجرت اللجنة-٢٣٦

ذه املسألة.معنيا اداخليالعامافريقأنشأت و 
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 توليفية للمناقشةم األمين التنفيذي للجنة ورقة دقعلى أحد االقتراحات، سي

بوقت كاف.انعقاد دورتها الثالثين
قدرة التنظيم اجلديد لنظام الداخلي، قررت اللجنة اختبار لوباإلضافة إىل اإلصالح املزمع إجراؤه -٢٣٨

من عضو كل وعهدت بالتايل إىل  جهات تنسيق، خالل ن على مواجهة التحديات يف املستقبل م
تنسيق مبثابة عامل جهة كون كل توسبشكل وثيق.متابعة جوانب حمددة من احملكمةمبسؤولية أعضائها 

قدم عرضا إىل اللجنة بشأن املسائل اليت تستحق اهتماما تذه املسألة وساملتعلقة معلومات لحفاز ل
خاصا.
احملكمة. ورأت الرقابية بيئات اهلوباإلضافة إىل ذلك، أقرت اللجنة بفائدة التفاعل بني خمتلف -٢٣٩

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

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

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

ولذلك قررت النظر في هذه المسألة في دورتها الثانية والثالثين.

االلتزامات المالية للدول األطراف التي تنسحب من نظام روما األساسي-٣
تنسحب من نظام روما األساسي،اليتتلقت اللجنة رسالة من احملكمة بشأن الدول األطراف -٢٤١

قرارها باالنسحاب من نظام روما يف طرف الدولة وأعدت احملكمة هذه الرسالة حتسبا لعدم رجوع ال
ا مل تشر اقرتحت احملكمة مسار العمل التايل م. و ٢٠١٧تشرين األول/أكتوبر٢٧األساسي اعتبارا من 

:اللجنة واجلمعية إىل خالف ذلك
تقّدر النسبة من االشرتاكات املقررة السنوية للدول اليت تنسحب : امليزانيةاالشرتاكات يف (أ)

(باستثناء القرض) على أساس عدد أيام العضوية يف السنة اليت تنتهي فيها من نظام روما األساسي 
بني الدول األطراف األخرى نقص وفقا لذلك وإعادة توزيع الاالشرتاكات تعديل جدول نبغي العضوية. وي

دير االشرتاكات . والحظت احملكمة يف هذا الصدد أن هذا اخليار يتماشى مع طريقة تق٢٠١٨يف عام 
لدول األطراف اجلديدة.املقررة ل

أي مبلغ متبقي من السلف اليت يتلقاها صندوق رأس يسلم : عاملصندوق رأس املال ال(ب)
اية السنة املالية اليت ياليت تنسحب من نظام روما األساسي لدول األطراف لل العامل املا فيها صبح بعد 

االنسحاب من نظام روما األساسي نافذا.
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يسلم املبلغ الذي خيص الدول اليت تنسحب من نظام روما األساسي : الفائض يف امليزانية(ج)
كانت ال تزال فيها أطرافا يف النظام األساسي بعد حتديد لسنوات اليتمن ميزانيات اأي فائض نقدي يف 

ائية واعتماده، وشريطة أن تكون االشرتاكات املقررة عن تلك الفرتات املالية قد  هذا الفائض بصفة 
دفعت بالكامل. 

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

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

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

ا  املايل نظام المن ٦-٥املادة ما دامت باملبلغ املطلوباملقررة على الدول األطراف أن تسدد اشرتاكا
لدولة املضيفة، بالكامل لقرض المبلغ أن تسدد احملكمة يتعني على ، و والقواعد املالية تنطبق عليها

أشارت إىل بصرف النظر عن املدفوعات اليت تدفعها الدول األطراف يف هذا احلساب. بيد أن اللجنة 
تظل االعتمادات مفتوحة ملدة اثين عشر شهرا عقب انتهاء ، )٨٠(املايل والقواعد املاليةأنه وفقا للنظام

ا كانون الثاين/يناير ١اعتبارا من ، وال يسلم املبلغ الذي خيص الدولة الطرف إال الفرتة املالية املتعلقة 
سيوزع رصيد االعتمادات غري ونتيجة لذلك، . التايل للسنة اليت متت فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية

ا على الدول  ا للدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي يف تاريخ انسحا امللتزم 
.٢٠١٨وليس يف عام ، ٢٠١٩عاميفاألطراف القائمة

من نظام روما اليت تنسحب الدول األطراف االشرتاكات املقررة من وشددت اللجنة على أن مجع -٢٤٣
نظام روما األساسي لعدم وجود قواعد يف للجنة االختصاص الفين تتجاوز ثري مشاكل خمتلفة سياألساسي 

نظام روما النظام املايل والقواعد املالية بشأن االلتزامات املالية للدول األطراف اليت تنسحب من و 
األساسي.

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

دراسة متأنية، مبا يف ذلك من وجهة نظر قانونية وسياسية، من جانب الدول األطراف. وستكون اللجنة 
ةاملالية واإلدارية، يف الدور من الناحيتني معية، مناقشات اجلناشئة عن على 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

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

ا السادسةاحلالتني املذكورتني، رفعها قاضيان سابقان يف احملكمة. ويف  املعقودة انتخبت اجلمعية يف دور
معاشات نظاما جديدا لليف 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 الطعن املقدم من القاضيني ضد القرار الصادر من اجلمعية نظمة العمل الدولية احملكمة اإلدارية مل
عليهما.النظام اجلديد

نظمة العمل الدولية أعباء مالية غري متوقعة على من احملكمة اإلدارية ملاحلكم الصادر ت على ترتبو -٢٤٧
االستنتاجات خلصت إىل هذا القرار القانوين و يف للجنة ركزت األف يورو. و ٧٥٨١قدرهااحملكمة بلغ

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

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

هلذه احلسابات؛
إضايف دفع لشركة قسط يورو أساسا بألف ٤٢١١مبلغ تصل من الناحية املالية، ي(ب)

Allianzوقررت احملكمة استخدام مبا هو مستحق مباشرة للقضاة. يورو ألف ٣٣٧مبلغ يتصل لتأمني، و ل
قدره  البالغ ، وأبلغت بأن املبلغ املتبقي ٢٠١٦يف ميزانية عام لفائض األف يورو من ٥٨١١ما جمموعه 

.٢٠١٧استيعابه يف ميزانية عاميورو سيتم ألف 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. أساس مدى احتمال احلكم لغري صاحلها والتزامها 

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

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

عنها يف مالحظات البيان املايل شف كفقط. ولذلك مت التملة""حمليست "غالبة" ولكنها النتيجة السلبية 
اجلمعية" يف قرار"أن احملكمة نفسها وصفت غري أن اللجنة الحظت . حمتملالتزام بوصفها ٢٠١٦لعام 

وأشارت بذلك ضمنيا إىل أن النتيجة ، )٨١(اإلطار القانوين للمحكمة"يتعارض مع بأنه "تقرير رمسي 
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية كانت غالبة، وكان ينبغي إدراج السلبية للدعوى املعروضة على احملكمة 

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

ه جاري النظر حاليا يف ، وأنضية املتعلقة بالقاضيني السابقني)قللألف يورو ٧٥٨١لست قضايا (منها 
قضية مرفوعة من موظفني سابقني أو حاليني باحملكمة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ٢١

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

يورو ألف٢٠وألف١٧بني أن تدفع رسوما ترتاوح احملكمة ه يتعني علىوالحظت اللجنة أن-٢٥١
باستثناء احلكم لصاحل احملكمة، كانحىت إذااحملكة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، كل حكم تصدره ل

س واضح هلا.يتم فيها رفض الدعوى بدون حماكمة لعدم مقبوليتها أو لعدم وجود أسااحلاالت اليت 
التسوية غري الرمسية نظام الوساطة و أن من املمكن أن يكون نظام والحظت اللجنة أيضا -٢٥٢

من الناحيتني املالية ملوظفني بتكلفة أقلتسوية املنازعات املتعلقة بادارة و منازعات أداتان هامتان جدا إللل
، بالنسبة لألطراف املعنية.شخصيةوال

)٨١(
ICC-ASP/10/17.
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المعروضة على قضايا للستعرض المحكمة احتماالت النتائج السلبية توتوصي اللجنة بأن-٢٥٣
المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية بانتظام من أجل ضمان، بقدر اإلمكان، تحديد االلتزامات 

التكاليف جميع وقررت اللجنة متابعة هذه المسألة واستعراض المحتملة في أقرب وقت ممكن. 
.٢٠١٨نيسان/أبريل التي ستعقد في رتبطة بها في دورتها الثالثين المحتملة والتكاليف الم

موعد انعقاد الدورات المقبلة للجنة-٥
٢٠إىل ١٦قررت اللجنة مؤقتا أن تعقد دورتيها الثالثني واحلادية والثالثني يف الفرتة من -٢٥٤

التوايل، يف الهاي.، على ٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٤إىل ٣والفرتة من ٢٠١٨نيسان/أبريل 
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قائمة الوثائق

رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
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.1 املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة للبنود
CBF/29/3 ٢٠١٦تقرير احملكمة عن أوامر الشراء غري املصفاة لعام
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/16/10 ٢٠١٨امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام
ICC-ASP/16/11 ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
ICC-ASP/16/12 كانون ٣١اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف البيانات املالية للمحكمة

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

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/16/21 تقرير عن التقدم احملرز يف وضع مقرتحات إلدخال تعديالت على نظام أجور
٢٠١٩CBF/29/7عام املساعدة القانونية اعتبارا من 

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

ICC-ASP/16/26 يف املباين الدائمة للمحكمة اجلنائية الدوليةاألصول الثابتةاستبدالCBF/29/2

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

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

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 
االشرتاكات    غري   املسددة

املقررة العادية

االشرتاكات 
املقررة يف 

الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
غري العادية 
املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
املسددة

االشرتاكات 
غري املسددة 
يف صندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السابق 

١٤---أفغانستان١ ١٦٠٥٨٨١٤ ١/٦/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٤٨
١٩---ألبانيا٢ ١٩-٢٥٨ ٩/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٥٨
١٤---أندورا٣ 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---أسرتاليا٦ 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 ٢٢/٩/٢٠١٦مؤهلة للتصويتغري 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 ال توجد مدفوعاتمؤهلة 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---كوت ديفوار٣١ 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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٢٠١٧السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 
االشرتاكات    غري   املسددة

املقررة العادية

االشرتاكات 
املقررة يف 

الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
غري العادية 
املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
املسددة

االشرتاكات 
غري املسددة 
يف صندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السابق 

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 ٩/٣/٢٠١٧غري مسددة١٤٤-١٤٤-٩٣٣١٤٤
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--- أيرلندا٥٩ 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
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٢٠١٧السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 
االشرتاكات    غري   املسددة

املقررة العادية

االشرتاكات 
املقررة يف 

الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
غري العادية 
املسددة

االشرتاكات
يف الفائدة 
غري املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
املسددة

االشرتاكات 
غري املسددة 
يف صندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف حساب 
االشرتاكات

تاريخ التسديد 
السابق 

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 ٢٠/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----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--- رومانيا٩٥ 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--دولة فلسطني١٠٩ 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
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المرفق الثالث416

آثار توصيات اللجنة على الميزانية (بآالف اليورو)
٢٠١٨مجموع البرامج لعام -١الجدول 

مجموع المحكمة
امليزانية املعتمدة لعام 

التغيري يف املوارد٢٠١٧
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  ٨٥الفرعي لتكاليف املوظفنيا 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 املوظفني ١٦ا 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 باملوظفني ٣٧ا 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 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةاللجنةبعد توصيات 

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-
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥ا 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 املوظفني ١ا 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 باملوظفني ,٢٦٠ا ٢٥٤, ٤٣١٤, ٦٣٠٩, ٥)٦, ٠)
١٢المجموع ٥٣٦, ٠٧٨٥, ٦١٣ ٣٢١, ٦١٣ ٢٩٢, ٢٨)٩, ٧)

: هيئة الرئاسة١١٠٠: البرنامج ٣الجدول 

١١٠٠
هيئة الرئاسة

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)

,٢٩٢اخلدمات العامةاملوظفون من فئة  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

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٢٢لسائر تكاليف املوظفنيا 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-
-----النفقات التشغيلية العامة

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

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,١٣٠ا 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-
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

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

-----السفر
,١الضيافة ١-٠, ٠١, ٠-

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

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

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

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

: مكاتب االتصال١٣٠٠: البرنامج ٥الجدول 

١٣٠٠
مكاتب االتصال

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-
,٧٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة 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 املوظفني -----ا

,٤السفر 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  ,١١٢غري املتصلة باملوظفنيا ٥٩, ٧١٢٢, ٢١٢٢, ٢-
,٤٠٠المجموع ٣١٣, ٩٤١٤, ٢٤١٤, ٢-
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: البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة٦الجدول 

البرنامج الرئيسي الثاني
مكتب المدعية العامة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨املقرتحة لعام امليزانية 
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 الفرعي لسائر تكاليف  ٩املوظفنيا 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 باملوظفني ٤ا ٥٠٨, ٥٣٤٩, ٨٤ ٨٥٨, ٣٤ ٦٤٨, ٢٠٩)٤, ٩)
٤٤المجموع ٩٧٤, ٢٢ ١٩٥, ٦٤٧ ١٦٩, ٨٤٥ ٩٩١, ١)٨ ١٧٨, ٠)

: ديوان المدعية العامة٢١١٠: البرنامج الفرعي ٧الجدول 

٢١١٠
ديوان المدعية العامة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةاللجنةبعد توصيات 

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)

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

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ,٢٧٨ا 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 للتكاليف غري املتصلة  ,٦٠٩باملوظفنيا ٢٩)٤, ٥٧٩(٨, ٦٥٧٩, ٦-
٢المجموع ٥٨٥, ٨١١٠, ٩٢ ٦٩٦, ٧٢ ٥٦٦, ١٣٠)٦, ١)
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٢١٢٠
قسم الخدمات

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 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 املوظفني ٢ا 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 باملوظفني ١ا ١٩٥, ١٣٠, ٠١ ٢٢٥, ١١ ١٨٠, ٤٥)١, ٠)
٧المجموع ٧٧١, ١٣٩٣, ٣٨ ١٦٤, ٤٧ ٨٩٣, ٢٧١)٣, ١)

: شعبة االختصاص والتكامل والتعاون٢٢٠٠: البرنامج ٩الجدول 

٢٢٠٠
شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

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)
,٢٦٠فئة اخلدمات العامةاملوظفون من  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 املوظفني ,٤٧٠ا ١٦٦)٠, ٣٠٤(٠, ٠٣٩٢, ٦٨٨, ٦
,٤٤٠السفر ٤٠, ٦٤٤١, ٠٤٤١, ٠-

-----الضيافة
-----اخلدمات التعاقدية

-----التدريب
-----اخلرباء االستشاريون

-----النفقات التشغيلية العامة
-----واملواداللوازم 

-----األثاث واملعدات
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٤٤٠ا ٤٠, ٦٤٤١, ٠٤٤١, ٠-

٣المجموع ٩٥٦, ٩٨٥, ٦٤ ٠٤٢, ٤٤ ٠٠١, ٤١)٢, ٢)
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: شعبة التحقيق٢٣٠٠: 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 املوظفني ٤ا 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 باملوظفني ١ا 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
-----باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

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

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

-----اخلدمات التعاقدية
-----التدريب

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

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

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٣٧٤ا ٣٧٤-١, ١٣٧٤, ١-
١١المجموع ٥٦٩, ٥٣٤٥, ٥١١ ٩١٥, ٠١١ ٦٧٠, ٢٤٤)٩, ١)
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الثالث: قلم المحكمة: البرنامج الرئيسي 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 املوظفني ٤ا 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 باملوظفني ٢٦ا 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: البرنامج ١٣الجدول 

٣١٠٠
مكتب المسجل

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةتوصيات 

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
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 املوظفني -----ا

,٧٣السفر ١٥)٦, ٥٨(٤, ٢٥٨, ٢-
,٤الضيافة ٤-٠, ٠٤, ٠-

-----اخلدمات التعاقدية
,٦التدريب ٤١٥, ٠٢١, ٤٢١, ٤-

,٥اخلرباء االستشاريون ٥-٠, ٠٥, ٠-
-----النفقات التشغيلية العامة

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

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٨٩ا ٠)٠, ٨٨(٤, ٦٨٨, ٦-
١المجموع ٧٠٦, ٤٢٠, ٢١ ٧٢٦, ٦١ ٧٢٦, ٦-
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: شعبة الخدمات اإلدارية٣٢٠٠: البرنامج ١٤الجدول 

٣٢٠٠
شعبة الخدمات اإلدارية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد 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 املوظفني ,٧٩٢ا ٤١٤١, ٠٩٣٣, ٤٨٦٠, ٧٢)٥, ٩)

,١٧٠السفر ١٧٠-١, ١١٧٠, ١-
-----الضيافة

,٦٤٣اخلدمات التعاقدية 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 باملوظفني ٥ا ٢٧٢, ١٥٣)٠, ٥(٠ ١١٩, ٠٥ ١١٩, ٠-
١٨المجموع ٧٩٨, ٥٣٠٩, ٢١٩ ١٠٧, ٧١٩ ٠٣٤, ٧٢)٨, ٩)

: شعبة الخدمات القضائية٣٣٠٠: البرنامج ١٥الجدول 

٣٣٠٠
القضائيةشعبة الخدمات 

امليزانية املعتمدة لعام 
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 املوظفني ٢ا 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-
,٧١٥األثاث واملعدات ٥٢٩٤, ٥١ ٠١٠, ٠٩٠٥, ١٠٥)٠, ٠)

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٢ا 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 الخارجية٣٨٠٠البرنامج : ١٦الجدول 

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

١٠الفئة الفنيةاملوظفون من  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)

,٢٢٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ١٨٧, ٧٣١٥, ٨٣١٥, ٨-

-----العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١ا 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 للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٨ا ٥٠٢, ٥١٧٦, ٨٨ ٦٧٩, ٣٧ ٦٧٩, ١)٣ ٠٠٠, ٠)

٢٤المجموع ٠٥٤, ٧٧١٤, ٧٢٤ ٧٦٩, ٤٢٣ ٥٥٠, ١)٧ ٢١٨, ٧)

: البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف١٧الجدول 

الرابعالبرنامج الرئيسي 
أمانة جمعية الدول األطراف

امليزانية املعتمدة 
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 الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ,٦٧١ا 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
,٢٤النفقات التشغيلية العامة ٢٤-٤, ٤٢٤, ٤-

,١٤اللوازم واملواد ١٤-٧, ٧١٤, ٧-
,٥األثاث واملعدات ٥-٠, ٠٥, ٠-

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٩٧٦ا ٣١٦, ٧٩٩٣, ٠٩٩٣, ٠-
٢المجموع ٦١٨, ٨٩٩, ٤٢ ٧١٨, ٢٢ ٧١٨, ٢-
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: المؤتمرات٤١٠٠: البرنامج ١٨الجدول 

٤١٠٠
المؤتمرات

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

-----من الفئة الفنيةاملوظفون
-----املوظفون من فئة اخلدمات العامة
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 املوظفني ,٣٣٦ا 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 باملوظفني ,٣٩٧ا ٧٣٦, ٣٤٣٤, ٠٤٣٤, ٠-
,٧٣٤المجموع ٢١٥٠, ٦٨٨٤, ٨٨٨٤, ٨-

: أمانة الجمعية٤٢٠٠: البرنامج ١٩الجدول 
٤٢٠٠

أمانة الجمعية
امليزانية املعتمدة لعام 

االتغيري يف املوارد٢٠١٧
قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة
,٥٠٧املوظفون من الفئة الفنية ٤)٥, ٥٠٢(٧, ٨٥٠٢, ٨-

,٢٢٨العامةاملوظفون من فئة اخلدمات  ١٧)٢, ٢١١(١, ١٢١١, ١-

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٧٣٥ا 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  ,١٠٢تكاليف املوظفنيا 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-

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٧٥ا ٤٣)٨, ٣٢(١, ٧٣٢, ٧-

,٩١٤المجموع ١٤٩)٠, ٧٦٤(٤, ٦٧٦٤, ٦-
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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 -----املوظفنيا
,١٢١املساعدة املؤقتة العامة ٠٠, ٥١٢١, ٥١٢١, ٥-

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

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ,١٢١ا 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 باملوظفني ,٨٦ا ٧٢٥, ٢١١١, ٩١١١, ٩-

,٢٠٧المجموع ٧٢٥, ٧٢٣٣, ٤٢٣٣, ٤-

: لجنة الميزانية والمالية٤٥٠٠:: البرنامج ٢١الجدول 

٤٥٠٠
لجنة الميزانية والمالية

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنةبعد

,١٥٤املوظفون من الفئة الفنية 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 املوظفني ,١١١ا 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-

-----اخلرباء االستشاريون
,١٣النفقات التشغيلية العامة ١٣-٤, ٤١٣, ٤-

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

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٤١٦ا 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 املوظفني -----ا

-----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 باملوظفني ١ا ٤٥٤, ٩٤٣, ٦١ ٤٩٨, ٥١ ٤٩٨, ٥-
١المجموع ٤٥٤, ٩٤٣, ٦١ ٤٩٨, ٥١ ٤٩٨, ٥-

الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا: البرنامج ٢٣الجدول 

٦١٠٠
للضحاياندوق االستئماني صأمانة ال

امليزانية املعتمدة 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧لعام 

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٨٨٤املوظفون من الفئة الفنية ١٥٥٨, ٦١ ٤٤٢, ٦٩٩٢, ٤٤٩)٨, ٨)
,١٣٠من فئة اخلدمات العامةاملوظفون ١١, ١١٣١, ٢١٣١, ٢-

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا 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 املوظفني ,٤٧٩ا 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-
,٣اللوازم واملواد ٣-٠, ٠٣, ٠-

,١٠األثاث واملعدات ١٠)٠, ٠)---
موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ,٦٨١ا ١٦)٣, ٦٦٥(١, ٢٦٦٥, ٢-

٢المجموع ١٧٤, ٥٥٦٧, ٠٢ ٧٤١, ٥٢ ٥٤١, ٢٠٠)٥, ٠)
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٧٢٠٠
قرض الدولة المضيفة

امليزانية املعتمدة لعام 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
اللجنةالفرق بعد توصيات بعد 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
٢النفقات التشغيلية العامة ٩٨٧, ٣٥٩٧, ٩٣ ٥٨٥, ٢٣ ٥٨٥, ٢-

-----اللوازم واملواد
-----واملعداتاألثاث 

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢ا 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

لعام امليزانية املعتمدة 
االتغيري يف املوارد٢٠١٧

قبل ٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

٢٠١٨امليزانية املقرتحة لعام 
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-

-----املساعدة املؤقتة العامة
-----املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

-----العمل اإلضايف
موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني -----ا

,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  ,٦٨الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا 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 اللجنةبعد توصيات اللجنة

,٤٦٤املوظفون من الفئة الفنية ٥)٢, ٤٥٨(٦, ٦٤٥٨, ٦-
,٧٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٠, ٧٧٢, ٩٧٢, ٩-

موع الفرعي  ,٥٣٦لتكاليف املوظفنيا 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 املوظفني ,١٢٢ا 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  ,٣٥للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا 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
ضد جان بيري ةالعامةاملدعييف 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 نيوآخر بيري بيمبا

ةالعامةاملدعي، وقضيةيف احلالة يف مايلضد 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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٢٠١٧التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 

احملتويات

٤٣٢............................................................................ملخص تنفيذي 
٤٣٥...............................................مقدمة ...........................-أوال
٤٣٥......................................خالل الفرتة املشمولة بالتقريرالنظر يف املسائل -ثانيا

٤٣٥اهليكل اإلداري للمحكمة ................................................-ألف
خدمات اإلعالم والتوعية واملوارد البشرية و باملتصلة اإلدارية وانب اجل-١

٤٣٥........................................................الرتمجة
٤٣٥.....................................دليل احملكمة اجلنائية الدولية-٢
٤٣٧.....................................آليات التنسيق بني األجهزة-٣

٤٣٧.................................................إدارة املخاطر يف احملكمة -باء
٤٣٧.......إدارة املخاطرإدارة املخاطر وجلنةاملتعلقة بالتعليمات اإلدارية -١
٤٣٨.......٢٠١٧لعام احملكمة لبيانات املخاطر يف االستعراض السنوي -٢
٤٣٩..................عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرفاظ على احل-٣

٤٤٠..........................................................القيم واألخالق-جيم
٤٤١................................................بة املالية الداخليةاقر إطار ال-دال
٤٤٢.....................................اإلشراف على مسائل املراجعة الداخلية-هاء

٤٤٢....................التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية -١
٤٤٣...................تعديالت على ميثاق مكتب املراجعة الداخليةال-٢
٤٤٣..........٢٠١٧عام لمراجعة يف املراجعة الداخلية لمكتب خطة -٣
تكنولوجيا املعلومات واالتصال راجعة ملاملراجعة الداخلية مكتب خطة -٤

٤٤٤.......................................٢٠١٩-٢٠١٧يف الفرتة 
مكتب املراجعة الداخلية املعروضة على اللجنة من خاللراجعة املتقارير -٥

٤٤٥.........٢٠١٧و٢٠١٦عامي لراجعة املوالتقدم احملرز يف خطط 
٤٤٦....................٢٠١٨عام يف الداخليةلمراجعةاملؤقتة لطةاخل-٦

٤٤٧...................املراجعة اخلارجية للحساباتاملتعلقة بسائل املاإلشراف على -واو
٤٤٧...........٢٠١٧ام للمراجعة يف عخطة مراجع احلسابات اخلارجي-١
٤٤٨.....٢٠١٨عام املؤقتة للمراجعة يف راجع احلسابات اخلارجي مخطة -٢
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٤٤٨......................................ملساءلة العامةتقارير االبيانات املالية و -زاي
٤٤٨.......................................البيانات املالية للمحكمة-١
٤٥٠....................البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا-٢
٤٥١................................................مراجعة األداء-٣

٤٥٢...........................................متابعة تنفيذ التوصيات السابقة-حاء
٤٥٢...........................................آلية تنفيذ التوصيات-١
٤٥٣.........................متابعة توصيات مكتب املراجعة الداخلية-٢
٤٥٥........................متابعة توصيات مراجع احلسابات اخلارجي-٣
٤٥٥...................................راجعةاملمتابعة توصيات جلنة -٤

٤٥٦.............عمل اللجنة واملسائل الداخلية األخرىاإلدارة الداخلية وأساليب -طاء
٤٥٦.............................راجعة املتعديالت على ميثاق جلنة ال-١
٤٥٧.....................................راجعة املأساليب عمل جلنة -٢
٤٥٧.................................... والتدريب ةالرمسياتالتوجيه-٣

٤٥٧مسائل أخرى ..................................................................- ثالثا
٤٥٧................................................................الوثائق-ألف
٤٥٧اإلشراف على إدارة امليزانيةبشأن الهاي العامل يفلفريقلاالجتماع غري الرمسي -باء

٤٥٧...........................................راجعةاملالدورات املقبلة للجنة -جيم
٤٥٩وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال ومشاركة املراقبنياتافتتاح الدور التذييل األول:
٤٦٣............................................................قائمة الوثائق التذييل الثاين:
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لخص تنفيذيم
("اجلمعية")، من مجعية الدول األطراف تقدم اللجنة إىل ،)١(("اللجنة")راجعةاملجلنة عمال مبيثاق -١

". ويغطي هذا التقرير الدورات األربع ٢٠١٧جلنة املراجعة السنوي لعام تقرير ، "خالل جلنة امليزانية واملالية
. ويقدم التقرير ٢٠١٧إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٦قدت خالل الفرتة من أيلول/سبتمرب اليت عُ جنةلل

ا اللجنة السنوي موجزا  عن أعمال املرحليةاتقاريرهيفها تت اليت قدموالتوصيالألعمال اليت قامت 
ا  .)٥(والسادسة،)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 .الداخليةاملراجعة املتعلقة بسائل املعلى اللجنة ، ركزت ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
ت اللجنة، وافقةاملاديعديالت اليت مت إجراؤها يف املوجودات راجعة إضافية للتمواقرتاح ،املباين الدائمة

املقدمة من مكتب املراجعة الداخلية. وباإلضافة إىل ذلك، ٢٠١٧على خطة املراجعة الداخلية لعام 
-٢٠١٧الداخلية ملراجعة تكنولوجيا املعلومات يف الفرتة املراجعةمكتب خطةعلى اللجنة وافقت 
٢٠١٩.

احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")، يفخالقاألقيم و الاللجنة على تكز ، ر الدورة الرابعةيف و -٣
جياخلار تقارير املراجع وإطار الرقابة الداخلية، وتنفيذ التوصيات السابقة ملكتب املراجعة الداخلية، و 

.للحسابات، وتقرير اللجنة
أجهزةيفعلى نطاق احملكمة و اإلطار التنظيمي العام للقيم واألخالق بعناية يف لجنة نظرت الو -٤

نفس القيم، بمجيع املوظفني العاملني يف احملكمة ضرورة التزام اللجنة على ت. ويف هذا الصدد، شددمعينة
السلوك املهين لبعض األجهزة، تصف نصوص خاصة وأقرت يف الوقت نفسه بأنه من املعقول أن توجد 

الستعانة اب، أن تقدماحملكمةإىل اللجنة تولذلك، طلبوظفني الذين ميارسون أنشطة معينة. املتوقع من امل
العامة للمحكمة قيم الد إىل يستن،مثل آلية الرقابة املستقلة، إطارا منقحا للقيم واألخالقببعض األجهزة 

السلوك املهين املتوقع من كل ك املنطبقة على مجيع املوظفني، وينص على قواعد ومدونة قواعد السلو 
.٢٠١٨يف عام اليت ستعقدالثامنةا قبل دورته االضطالع بأنشطعندموظف

ا الرابعة التقدمييكل اإلدار باهلوفيما يتعلق -٥ الذي أحرزته احملكمة يف ، الحظت اللجنة يف دور
راجعة املتوصيتها السابقة مبشاركة مدير مكتب كررت و املراجعة الداخلية مع مكتب تعاون على حنو أوثق ال

االقتضاء، يف آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت.الداخلية، عند 
دورات تدريبيةنظيم كمة بتالسابقة إىل احملااللجنة إىل توصيتهتوفيما يتعلق بإدارة املخاطر، أشار -٦

دف غرس ثقافة إدارة املخاطر بينهم. وعالوة ذلك،علىخمصصة للمديرين التنفيذيني املختلفني 
مكتب املراجعة الداخلية، بالتشاور الوثيق مع اجلهود اليت تبذهلا احملكمة، االرتياحمعاللجنةالحظت
حملكمة.يف اسجل للمخاطر الرئيسية وضع دف وتعزيز هذا التبادل املخاطر املعلومات املتعلقة بلتبادل 

راجع اخلارجي للحسابات ممثل 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.انات املالية للمحكمة والبيانات املالية للصندوقالبي

.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 السادسة)٥( .(AC/6/5)التقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دور
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موحدة بشأن عمللجنة بوضع إجراءات الآلية فعالة لتنفيذ التوصيات، رحبت بغية إقامة و -٨
اللجنة التقدم احملرز يف تنفيذ ت راجعة. ويف حني الحظاملراجعة ومتابعة توصيات املاملشاركة يف عمليات 

، بالتشاور مع مكتب املراجعة، مجيع التوصيات اليت مل احملكمةبأن تستعرضت، أوصعلقةاملالتوصيات 
وأن تبني لتنفيذ، حمددة مع املوعد النهائي لخطة عمل املقبولة لتوصيات تضع بالنسبة لتنفذ بعد، وأن 

أجل احلد من الكم من بالنسبة للتوصيات اليت ال ترغب احملكمة يف املوافقة عليها أسباب عدم املوافقة 
اهلائل من التوصيات غري املنفذة.

سائل امللمحكمة، وإدارة املخاطر، و اإلداري ليكل اهللجنة على ، ركزت الالدورة اخلامسةيف و -٩
أن الدليل أكدت اللجنة لمحکمة، لييکل اإلدار باهلاملراجعة اخلارجية للحسابات. وفيما يتعلق املتعلقة ب

، ت الرئيسية اليت تصف اهليكل التنظيمي بأكمله ألي منظمة بطريقة شاملةالتنظيمي هو أحد األدوا
اإلطار العام الذي يسلط الضوء على العالقات التنظيمية بني األجهزة والوحدات وحيدد العمليات و 

ودعت بكفاءة وفعالية.عملهاواإلجراءات الرئيسية بطريقة موجزة ويسهم، بالتايل، يف إدارة املنظمة و 
االت ذات األولوية باحملكمة، وطلبت تنظيمي الدليل الإعداد عتربتأناحملكمة جمددا إىل اللجنة من ا

ا مبعلومات حمدثة يف هذا الشأن يف  الثامنة.ا دورموافا
ا نشطة األلجنة عن تطلعها إىل نتائج الوفيما يتعلق بإدارة املخاطر، أعربت -١٠ جلنة إدارة اليت تقوم 

ا مبعلومات حمدثة عن ابت املخاطر وطل ا السابعة. وطلبموافا اللجنة أيضا إىل تلتقدم احملرز يف دور
أمانة احملكمة و احملكمة أن تقدم تقريرا عن حالة التدريب على إدارة املخاطر وأوصت بأن تستكشف 

لجنة أيضا إىل التدريب اضايف بشأن إدارة املخاطر. وطلبت توفري ةالصندوق االستئماين للضحايا إمكاني
احملكمة أن تدرج يف سجل املخاطر وصفا موجزا لتدابري ختفيف املخاطر. وباإلضافة إىل ذلك، أوصت 

احملكمة، بالتعاون الوثيق مع مراجع احلسابات اخلارجي ومكتب املراجعة الداخلية، مدى تبني بأن اللجنة 
االت قابلية احملكمة  ، لوضع إطار مناسب إلدارة تاج إىل حتسنياليت حتالباقية 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 /األول
املتعلقة بدفع الداخليةالضوابطاألصول الثابتة، و ء صندوق الستبدال مالحظات بشأن إنشا

لجنة علما بالتفسريات المحكمة. وأحاطت للرض البيانات املالية الوضوح يف عو ،االستحقاقات واألجور
حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.كم الصادر من االيت قدمتها احملكمة بشأن اآلثار املرتتبة على احل

٣١يف للسنة املنتهيةاالستئماين للضحايا وأوصت أيضا بأن توافق اجلمعية على البيانات املالية للصندوق 
للحسابات.من املراجع اخلارجياملقدمتني توصيتني ال، ووافقت على ٢٠١٦ديسمرب كانون األول/

ا اخلامسةنظرت اللجنة يف و -١٢ والحظت أنه ت اخلارجيةشعبة العمليااملتعلق 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 منسق الفريق يف دور

جلنة امليزانية ف، و لدول األطراممثلون ل. وحضر االجتماع إلشراف على تنسيق امليزانيةالهاي املعين با
وأدىل واملالية، ومكتب املراجعة الداخلية، واملراجع اخلارجي للحسابات، وآلية الرقابة املستقلة، واحملكمة. 

ا حىت والية اخلاصة للجنة، راجعة، فضال عن الاملمهام جلان عرض فيه بإجياز رئيس اللجنة ببيان  وإجنازا
واصل العمل من ت، وسبأعمال اللجنةهتمامهالالهاي لعامل يف افريق ها للاللجنة عن شكر تاآلن. وأعرب

من ةحمدداتللرد على أي طلبكما ستظل مستعدة ،الشاملة على حنو فعالاأجل الوفاء بواليته
اجلمعية.
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يف سياق راجعة الداخلية. و املتعلقة باإلدارة واملسائل املركزت اللجنة على ،السادسةةدور الويف -١٤
ة قدمت احملكمة حملة عامة عن حالة عملياليت مل تنفذ حىت اآلن، توصيات مكتب املراجعة الداخليةمتابعة 
الشراء وأعربت عن ةعن نتائج عمليمعلومات حمدثة لجنة النظام التأمني الصحي. وطلبت املتعلقة بالشراء 

.شراءانتهاء عملية البعد 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 الاملتعلقة براجعة املمناقشة نتائج عمليات  على احملكمة ، وشجعت قادمةتكنولوجيا املعلومات يف دورا
اسرتاتيجيتها اخلمسية يف 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، كما ٢٠١٨ملكتب املراجعة الداخلية لعام 

الشفافية ، حرصا على لجنةرأت ال، ب املراجعة الداخليةالتقييم اخلارجي جلودة مكتبفيما يتعلق و -١٦
أوصت اخلارجي. وحتقيقا هلذه الغاية، ماملقيّ ، أنه ينبغي أن تدير جلنة املرجعة عملية اختيار واالستقالل

من املتوخى أن تتلقى مصفوفة التقييم. و بتحليل العطاءات وإعداد األمني التنفيذي للجنة اللجنة بتكليف 
م اخلارجي ومكتب املقيّ للنظر فيها ومناقشتها مع ئج التقييم املستقل ملكتب املراجعة الداخلية نتااللجنة 

ا الثامنة.املراجعة الداخلية يف دور
١٠فقرتني على التعديالت اليت اقرتحتها جلنة امليزانية واملالية للجنة، وافقت اللالسادسةةدور اليف و -١٧

مل تعد حلاالت اليت بتنظيم اجلنة امليزانية واملالية إىل استكمال هذه التعديالت ودعتها،من ميثاق٤٠و
.عضاءاألأحد مستوفاة أثناء والية املعدلة ١٠املنصوص عليها يف الفقرةشروطفيها ال

ا وفعاليتها.املتاحة وناقشت اللجنة أساليب عملها واستكشفت الفرص -١٨ لزيادة كفاء
ملشاركتهم يف أعمال اللجنة ثلي احملكمة ومكتب املراجعة الداخليةعن شكرها ملمأعربت اللجنة و -١٩

م يف املناقشات، كما أعربت عن شكرها أل .تات املقدمة للدوراخدملللجنة وفريقه المني ومداخال
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مقدمة-أوال
إىل٢٠١٦" الفرتة من أيلول/سبتمرب ٢٠١٧راجعة لعام املالتقرير السنوي للجنة "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 تقدم اللجنة هذا التقرير ،)٦(جلنة املراجعةيثاقوعمال مب-٢
ا السادسة.  وآلية الرقابة ،إدارة احملكمةمع تقرير وعالوة على ذلك، ستتبادل اللجنة هذا البعد 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 اإلدارية. فيما يتعلق بتقدمي املشورة بشأن دور اللجنة لجنة الميثاق من ٢-المحيدد اجلزء -٣
لضمان عملها وفقا الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة اللجنة ستعرض تاخلصوص، ه وعلی وج

ا .)٨(للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأ

وخدمات الترجمة،، والموارد البشريةوالتوعيةاإلعالمبالمتصلة اإلدارية جوانب ال- ١

ا الرابعة اللجنة تلقت -٤ اإلعالمبباشرة املتصلة مالوظائف بشأن احملکمةالذي أعدته تقرير اليف دور
ا الثانيةها لبتلبية لط، )٩(وخدمات الرتمجة،البشرية، واملوارد والتوعية . واستفسرت اللجنة عن )١٠(يف دور

واملوارد ،جماالت اإلعالم والتوعيةهام يفبنفس املالداعية إىل االضطالع األساس املنطقي واملربرات 
ا.بادل املعلومات بشأتمجيعها خدمات ميكن من باب أوىل وخدمات الرتمجة، و ،البشرية

وأحاطت اللجنة علما بالتوضيحات اليت قدمتها احملكمة بشأن اضطالع أكثر من قسم أو وحدة -٥
باملسؤوليات املتصلة باإلعالم والتوعية، واملوارد البشرية، وخدمات الرتمجة التحريرية، مثل ضمان محاية 

قد تؤثر على االستخدام االستقاللية لألجهزة املختلفة. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن هذه املمارسة 
األمثل للموارد وتؤدي إىل جتزئة املسؤوليات والسياسات فيما بني األجهزة، وقررت مواصلة رصد احلالة 

حسب االقتضاء.

دليل المحكمة الجنائية الدولية- ٢

احلاجة إىل ضمان ، يف حني أخذت اللجنة يف االعتبار٢٠١٦ويف التقرير السنوي للجنة لعام -٦
، اهليكل اإلداري للمحكمة املستمد من نظام روما األساسيأقرت بتعقيدات و ،استقالل أجهزة احملكمة

ا شددت التقدم احملرز مؤخرا فيما يتعلق بالرتتيبات اإلدارية للمحكمة، وأحاطت علما ب على احلاجة فإ

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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رئيسية الثالثة يف إطار احملكمة ككل، السيما إىل وضع تعريف أكثر وضوحاً ألدوار ومسؤوليات األجهزة ال
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 

األمثل للموارد (مثل خدمات الرتمجة). ويف هذا الصدد، أوصت اللجنة احملكمة البشرية) أو االستخدام
ا اخلامسة .)١١(بإعداد دليل للمؤسسة، على النحو املتبع يف معظم املنظمات الدولية، يف دور

لكي تنظر فيها اللجنة. ) ١٢(التنظيمي"دليلها"تقرير احملكمة عن وقدمت احملكمة الوثيقة املعنونة -٧
ا أدركت احملكمة أمهية إضفاء الصبغة الرمسية على دليل تنظيمي شامل، حنييف و  أوضحت أن فإ

بالشروع يف إعداد دليل تنظيمي. بيد أن احملكمة يف  الوقت الراهن املستوى احلايل للموارد ال يسمح هلا 
لقواعد واألهداف شددت على أن املعلومات ذات الصلة، مثل املعلومات املتعلقة بالسياسات واألنظمة وا

ا متاحة من مصادر خمتلفة. ويف  والعمليات واإلجراءات اليت تتبعها احملكمة، وضعت على مر السنني وأ
رتانت.إلنذات الصلة باملوقع الشبكي للمحكمة وشبكة اإىل الروابطاحملكمة أشارت هذا الصدد، 

االستنتاجات والتوصيات

الواردة يف تقرير احملكمة وشددت على أن الدليل التنظيمي هو أحاطت اللجنة علما باملعلومات -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. عملهات الرئيسية بطريقة موجزة ويسهم، بالتايل، يف إدارة املنظمة و العمليات واإلجراءا
يف حتديد االزدواجية والتجزؤ، فضال عن أوجه القصور.الدليل وباإلضافة إىل ذلك، يسهم 

أمهية وجود دليل تنظيمي. والحظت مع اللجنة على حملکمة اتفاق ارتياح مع االلجنة الوالحظت -٩
على يكل احملكمة، االت امرة أخرى أن هناك تقسيما غري واضح للمسؤوليات يف العديد من لجنة ال

. ويشكل عدم )١٤(لحساباتاخلارجي لراجعتقرير املو ، )١٣(قرير مكتب املراجعة الداخليةالنحو املبني يف ت
أيضالجنة ال. والحظت )١٥(األمن الشخصيعلىإىل حد ما خطرا، و ألعمالالوضوح هذا خطرا على ا
رتك يف بعض األحيان ملبادرة من األحيان وأنه يُ رياملختلفة ليس واضحا يف الكثأن التفاعل بني الوظائف 

املوظفني املعنيني. وشددت اللجنة أيضا على أن املستفيد الرئيسي من الدليل التنظيمي سيكون إدارة 
أنفسهم.فون احملكمة واملوظ

بالقائمة المطلوبة للوظائف موافاتها على الرغم من ، لجنةالوفي 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 ر المحكمةعتبتأنأوصت بدورتها الثانية و 

إبقائها على علم متابعة هذه التوصية المعلقة وطلبت إلى المحكمة وقررت اللجنة أيضا . بالمحكمة
في دورتها الثامنة.موافاتها بمعلومات محدثة عن الحالة التقدم المحرز في إعداد الدليل و ب

.١٠، الفقرة (AC/2/15)التقرير السنوي للجنة املراجعة)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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األجهزةآليات التنسيق بين - 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 الذي اعتمدته قرارالمع 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
، اللجنة علما بأن جملس التنسيقأحاطت ، 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، 
فضال عن القضايا املتعلقة باآلليات األخرى املخصصة للتنسيق بني األجهزة حول مواضيع معينة مثل 

امليزانية السنوية، والدروس املستفادة، والتآزر.

لتوصياتاالستنتاجات وا

مجلس لاختصاصات ترى أنه ليس من الضروري أن توضع ن المحكمة أالحظت اللجنة -١٣
.)١٩(التنسيق

التقدم الذي أحرزته المحكمة في التعاون على نحو في دورتها الرابعة أيضا ت اللجنة الحظو -١٤
إلى المحكمة بأن تدعو مدير مكتب المراجعة اتوصيتهتأوثق مع مكتب المراجعة الداخلية، وكرر 

التنسيق، وآليات التنسيق األخرى بين مجلسالداخلية، حسب االقتضاء، لحضور اجتماعات
لى وجه الخصوص عند مناقشة المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، عاألجهزة، 

ل ذات الصلة بعمل المكتب، وذلك ومن خالل تبادل محاضر االجتماعات التي تتناول المسائ
.)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

)١٧(
ICC-ASP/14/Res.1 ، (أ).٤القسم ياء، الفقرة

لد الثاين، اجلزء (ICC-ASP/15/20)،٢٠١٦الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ... )١٨( ، املرفق السابع، ٢-باء، ا
.١٢الفقرة 

)١٩(
AC/4/10 ٢١، الفقرة.

٢١ملرجع نفسه، الفقرة ا)٢٠(
.

)٢١(
AC/5/4.
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االستنتاجات والتوصيات

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

للعمل.جاهزة جلنة إدارة املخاطر املنشأة حديثا صبح 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 
مكتب املراجعة الداخلية يف جلنة مدير تعيني منسق املخاطر وأعضاء جلنة إدارة املخاطر. ورحبت اللجنة ب

نتائج عملية إدارة املخاطر مع مكتب املراجعة الداخلية  بادل إدارة املخاطر، فضال عن اآللية القائمة لت
تطوير لجنة أيضا أن املراجعة الداخلية ستشارك يف تبني لو األجهزة الرئيسية الثالثة للمحكمة. ومديري 

احملكمة بعملية جديدة إلدارة املخاطر إقامة يف اإلسهام ، وأن نظيمهاإىل حني استكمال تإدارة املخاطر 
.استقالهلاخيل إطالقا بلن 
ويف الدورة الرابعة، الحظت اللجنة مع االرتياح أن احملكمة تعتزم توفري دورات تدريبية للمديرين -١٨

ا.  للجنة توصيتها السابقة وفي هذا السياق، كررت اوغريهم من املوظفني بشأن حتديد املخاطر 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 

مكان، من الخبرة الداخلية، المخاطر في عملياتها القائمة، واالستفادة في هذا الصدد، بقدر اإل
والسيما مكتب المراجعة الداخلية، وأن تقدم تقريرا عن الدورات التدريبية هذه إلى اللجنة في 

.)٢٣(السابعةدورتها 

٢٠١٧لعام المحكمة لبيانات المخاطر في االستعراض السنوي - ٢

ملوجز بيانات باالستعراض السنوي ، )٢٤(يثاقها، اضطلعت اللجنة، عمال مباخلامسةالدورة 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 يت أدخلتها على الت التعديالبشأن إدارة املخاطر، مبا يف ذلك 

(النهج طر بالتدريج لشروع يف تنفيذ إدارة املخااعتزامها ا. وأعلنت احملكمة عن ٢٠١٨-٢٠١٧الفرتة 
ت اجلهات املسؤولية عن هذه ، أعطيت األولوية للمخاطر الرئيسية وحدد)٢٦(املرحلي). ويف مرفق للتقرير

خاطر.امل
وأحاطت اللجنة علما مع التقدير بأن احملكمة أحرزت تقدما كبريا يف جمال إدارة املخاطر، السيما -٢٠

فيما يتعلق باحلفاظ على سجل املخاطر املؤسسية وتنظيم حلقات عمل تدريبية بشأن إدارة املخاطر 
إصدار املنشور مبساعدة مكتب املراجعة الداخلية. كما أحاطت اللجنة علما بةالعامةملكتب املدَّعي

.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
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، يف حني الحظت أيضا أنه ٢٠١٧أغسطس آب/٣٠يف)٢٧(اإلعالمي عن تشكيل جلنة إدارة املخاطر
.)٢٨(تعيني منسق إلدارة املخاطر بعدبعد مل يتم 

املوارد املخصصة لتنفيذ التوجيه اإلداري املتعلق بإدارة املخاطر، حيث  دودية لجنة حمالوالحظت -٢١
ذه املهمة باإلضافة ٣-داخل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية برتبة ف ُكّلف أحد املوظفني من 

.)٢٩(إىل مسؤولياته األخرى
بأساليب إدارةالرئيسية أصحاب املخاطر لتوعيةورحبت اللجنة باعتزام احملکمة تنظيم دورة تدريبية -٢٢

التصدي ، مما سيمکن احملکمة من ٢٠١٧خالل الربع األخري من عام حتديدهامتاليتاملخاطر الرئيسية
.)٣٠(لمخاطر الرئيسية علی املستوى االسرتاتيجيل

تؤثر سلبا على اليت "القيود املفروضة على امليزانية بسبب احملكمة خطرا اعتربته لجنة ما الوناقشت -٢٣
لجنة أن هذا الورأت . )٣١(اإلدعاء واحملاكمة"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 العمل المنجز، فضال عن تعيين منسق للمخاطر على نطاق المحكمة في دورتها 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
لجنة بأن تستكشف المحكمة والصندوق االستئماني للضحايا بمساعدة مكتب الت ذلك، أوص

تقديم تتنظيم حلقات عمل تدريبية إضافية بشأن إدارة المخاطر، وطلبةالمراجعة الداخلية إمكاني
السابعة.اعن ذلك في دورتهمحدثةمعلومات 

لتدابير التخفيف من وجزا أن تدرج في سجل المخاطر وصفا مإلى المحكمة لجنة الوطلبت -٢٦
المخاطر التي وضعتها لمعالجة المخاطر المحددة.

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 التعرف على المخاطر المالية األخرى مثل عن فضال ،"حاكمةمأو 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 اعن ذلك في دورتهاتقرير أن تقدم و ،مناسب في سجل المخاطر

.المتعلقة بالمخاطر

.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
)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(
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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 ٣٠املؤرخ )٣٤(احملكمة اجلنائية الدولية"يفإدارة املخاطر 

االت اليت أحرزت فيها احملكمة تقدما مؤخرا مبا يف ذلك، فيما يتعلق ،مكتب املراجعة الداخلية على ا
ال اليت ، ٢٠١٧إدارة املخاطر يف آذار/مارساملتعلقة بدارية اإلتعليمات الإصدار باإلطار االسرتاتيجي، 

. ومن املتوقع أن جترى هذه العملية يف النصف الثاين من عام ا من الناحية العمليةتنفيذهمن الواجب يزال 
.)٣٥(بعض املشاريع الرائدةببدءا ٢٠١٧

لجنة أن مكتب املراجعة الداخلية رأى أن احملكمة نفذت بعض اجلوانب اليت ينبغي أن الوالحظت -٢٩
أيضا، مكتب املراجعة الداخلية حدد . بيد أن جزءا من إطار إدارة املخاطر،طبقةنري املوفقا للمعاي،تكون

االت اليت مل تنفذها احملكمة ،الوقتنفس يف  ايلزم بذل جهود إضافيةواليت بعض ا ، منها:بشأ
ملخاطر على كل مستوى احتمل حبسب مدى للمخاطر قبلها بشأن مدى تاملؤسسة بيان (أ)

تشغيلي؛
املوارد املالية والبشرية املخصصة للمشروع؛(ب)
االتصال املنظم واملتسق؛(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 تها عنها 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.واألخالق يف قيم اليف مجلة أمور، على ، لجنةالالرابعة، ركزت ةدور اليف -٣١
ا مستمدة احملكمة و واألخالق يف قيم للعرضا مكتب املراجعة الداخلية وقدم رئيس -٣٢ أشار إىل أ

نة نظام األمم املتحدة املوحد وجل. وعالوة على ذلك، وضع كل من من مصادر مثل نظام روما األساسي
درجت احملكمة هذه أو األمم املتحدة للخدمة املدنية الدولية معايري سلوك ملوظفي اخلدمة املدنية الدولية، 

من امليثاق.(د)٥٥فقرةال)٣٣(
)٣٤(

AC/6/6.
)٣٥(

AC/6/6 ، ٣٤الفقرة.
)٣٦ (

AC/6/6 ٤والفقرة ٨، الفقرة.
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اخلاصة األساسية واألخالق . وشدد العرض أيضا على القيم للمحكمةطار القانوين اإلجزئيا يف املعايري 
،مثل القواعد واألنظمةفضال عن خمتلف الصكوك التنظيمية اليت أصدرها املسجل،بكل جهاز، 

ما إىل ذلك.، و تعميماتالو والتعليمات ،اإلداريةوالتوجيهات
تسعى إىل بناء  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 التوظيف
مكتب أضفى وقد خاصة لألخالق والقيم. دورات 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 استعداده ألن يعملوأعرب عن املكتب.الذي يقوم بهعمل لل
هيئة املالية وغري ذلك من القيود، بصفته قيود بال، رهنا رمسي لألخالقيات على نطاق احملكمةمظامل

كان ذلك مناسبا، أمني املظامل أو مكتب األخالقيات على نطاق احملكمة، إذا  بدور رمسيا قوممستقلة ت
ت اجلمعية ذلك.وطلب

والتوصياتاالستنتاجات 
على نطاق احملكمة املنطبقة األخالقية اإلطار الشامل للقيم واملعايريبدقة 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 معينةواألخالق اخلاصة بوتعزيز القيماملختلفة إلقامة احملكمة 

دف إىل استكمال القيم واألخالق القائمة على  تدريبية حمددة، شددت على أن هذه اجلهود ينبغي أن 
نطاق احملكمة.

ومتشيا مع مبدأ "احملكمة الواحدة"، شددت اللجنة على احلاجة إىل توحيد مجيع املوظفني العاملني -٣٦
احملكمة حول نفس القيم، مع االعرتاف يف نفس الوقت بإمكانية وجود نصوص حمددة لوصف السلوك يف

، أن تقدملمحکمةإلى الجنة الولذلك، طلبت . عينةارسة أنشطة معند مماملهين املتوقع من املوظفني 
استنادا ا للقيم واألخالق، منقحإطارا مثل مكتب المراجعة الداخلية،الداخلية اتاستخدام القدر ب

حدد السلوك ي،)٣٧(إلی قيم المحکمة ومدونة قواعد السلوك العامة المنطبقة علی جميع الموظفين
.  ٢٠١٨في عام الثامنة التي ستعقد االمهني المتوقع من كل موظف في أداء األنشطة قبل دورته

، إلى صياغة مدونة قواعد كما دعت اللجنة أجهزة المحكمة وخدماتها، حيثما كان ذلك مالئما
إليها. وفي بالمحكمة وتشير مدونة قواعد السلوك تتفق مع القيم و ،)٣٨(تها المحددةسلوك ألنشط

المتسق للقواعد المتعلقة المتجانس و أن تضمن التطبيق إلى المحكمة لجنة الهذا الصدد، طلبت 
لمحكمة والنهج الخاصة لعام لاأو التضارب بين اإلطار التناقض بالقيم واألخالق، والسيما تجنب 

.)٣٩(أجهزة معينةب

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  

.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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لحسابات، بتقييم مدى كفاية إطار اخلارجي لراجعاملضور ممثل حبلجنة، الويف الدورة الرابعة، قامت -٣٨
راجع املاحملكمة، السيما فيما يتعلق بالبيانات املالية للمحكمة. وأكد قائم بالداخلية الاملالية الرقابة 

قائمة تعمل بفعالية، على النحو املبني يف الية الالداخلية احللحسابات رأيه العام بأن الرقابة املالية اخلارجي ل
لصندوق االستئماين البيانات املالية لالرأي غري املشفوع بتحفظ الصادر بشأن البيانات املالية للمحكمة و 

للضحايا. بيد أنه ذكر أن هناك جماال لتحسني فعالية الرقابة الداخلية، على النحو املبني يف التوصيات 
النظام الذي  إىل أن للحسابات ادرة يف تقاريره األخرية ملراجعة احلسابات. وأشار املراجع اخلارجي الص

) 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
أن عددا قليال جدا من املوظفني يف قسم الشؤون املالية باحملكمة على دراية نظر إىل البالبيانات املالية 

اع العام. وبالتايل، وفقا ملراجع احلسابات بإنتاج البيانات املالية استنادا إىل املعايري احملاسبية الدولية للقط
قد يؤدي إىل رأي مشفوع بتحفظ البيانات 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 ة، ويف الدورة الرابع-٤٠

.)٤٢(املالية الداخلية، وأبرز بوجه خاص ضرورة إتاحة هذا التدريب للموظفني امليدانيني

اإلشراف على مسائل المراجعة الداخلية -هاء 
التقييم الخارجي لجودة مكتب المراجعة الداخلية- ١

للمعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحسابات لدى معهد مراجعي وفقا -٤١
احلسابات الداخليني، تقتضي كل دائرة من دوائر املراجعة الداخلية للحسابات إجراء تقييم خارجي 

للجودة كل مخس سنوات من قبل مراجع مستقل.
املراجعة الداخلية مكتب لجنة الأوصت ، ٢٠١٧س ويف الدورة الرابعة للجنة، املعقودة يف آذار/مار -٤٢

حسابات أو فريق من منظمة أخرى راجع شركة مؤهلة أو ممن خالله بإجراء تقييم خارجي كامل، تقوم
ا. بتقييم اجلودة، وفقا للمنهجية املوصى 

مناقصة أن يطرح مدير مكتب املراجعة الداخلية إىل لجنة الالسادسة، طلبت ةدور القبل انعقاد و -٤٣
م خارجي مناسب.وحتديد مقيّ خمتلفةطاءاتعحصول على لل

وامليزانية املناقصة حبالة اللجنة أبلغ مدير مكتب املراجعة الداخليةوخالل الدورة السادسة، -٤٤
التقديرية إلجراء تقييم خارجي للجودة.

والتوصياتاالستنتاجات 

ستقدم يف مجيع العطاءات بأن و عملية الشراء،، أحاطت اللجنة علما ببدء السادسةةدور يف الو -٤٥
جلودة مكتب املراجعة اخلارجي تقييم ال. وقررت اللجنة أن تدرج ٢٠١٧سبتمرب أيلول/ايةموعد غايته 

ا السابعة بغية االنتهاء من اختيار امليف الداخلية  .قّيمجدول أعمال دور
)٤٠ (

AC/4/10 ٣٨، الفقرة.
.٣٥فسه، الفقرة ناملرجع )٤١(
.٣٦املرجع نفسه، الفقرة )٤٢(
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، ينبغي أن الشفافية واالستقاللعلى أنه حرصاوقررت لجنة المراجعة في دورتها السادسة -٤٦
السابعة. وتحقيقا ابغية تحديد المقيم في دورتهالخارجي مالمقيّ تدير لجنة المراجعة عملية اختيار 

لجنة بتحليل العطاءات وإعداد مصفوفة لف األمين التنفيذي يكلبتلجنة اللهذه الغاية، أوصت 
تزود األمين التنفيذي بجميع المعلومات ذات إلى وحدة المشتريات أن أيضا تالتقييم، وطلب

الصلة ألداء هذه المهمة.
نتائج التقييم املستقل ملكتب املراجعة أن 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 يتضمن التعديالت لجنة يف دور
املقرتحة عديالت لجنة علما بالتالاألخرية املتعلقة باملعايري املهنية ملراجعي احلسابات الداخليني. وأحاطت 

ا اخلامسة، الة الداخلية بإعادة تقدمي مشروع امليثاق إىل وأوصت مكتب املراجع مع مراعاة لجنة يف دور
مراجعي لجنة مبعايري املراجعة اجلديدة الصادرة عن معهدالوتزويد ،تعديالت اليت نوقشت خالل الدورةال

.)٤٣(يف هذا الصدداحلسابات 
التعديالت املقرتحة على ميثاق مكتب لجنة مرة أخرى يف 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 مراجعة يف راجعة 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)
الستشاريني واملتعاقدين من الباطن والتعيينات القصرية األجل؛اخلرباء اإدارة عقود (د)
إدارة مشاريع تكنولوجيا املعلومات؛(ه)
تستعني مبصادر خارجية؛بيئات تكنولوجيا املعلومات اليت(و) 
االستجابة للحوادث؛ (ز) 

.٨٦املرجع نفسه، الفقرة ) ٤٣(
تشمل هذه اخلدمات االستشارية امليسراملعين بتقييم املخاطر بقسم اخلدمات التابع ملكتب املدعية العامة.)٤٤(
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.)٤٥(ةالعامةتيسري خدمات تقييم املخاطر/قسم خدمات مكتب املدعي(ح)
وافقت اللجنة على خطة ، ٢٠١٦/نوفمبرتشرين الثاني، المعقودة في الدورة الثالثةوفي -٥٢

على أنها ال ينبغي أن تعتبر ، مع التأكيد )٤٦(٢٠١٧المراجعة الداخلية للمراجعة في عام مكتب 
بند جديد لمراجعة التعديالت التي أدخلت على قائمة اقتراح إضافة خطة جامدة للمراجعة، و 

واالحتياج إلى شراء عدد كبير من إلى المباني الدائمة الموجودات بعد انتقال المحكمة مؤخرا 
التوقف عن استخدام بعض فضال عنبعض العناصر من المباني المؤقتة، الجديدة، ونقل العناصر 
.)٤٧(األخرىالعناصر

ا الرابعة املعقودة يف اللجنة وأحاطت -٥٣ ، خبطة مكتب املراجعة ٢٠١٧مارس آذار/علما، يف دور
ا استجابت ل، اليت )٤٨(٢٠١٧عام مراجعة يف للاملعدلةالداخلية ا اللجنة لتعليقات اليت أبد يف دور
عام مراجعة يف خطة مكتب املراجعة الداخلية للوالحظت اللجنة أنه أدخلت تعديالت على الثالثة. 
٧٠جودة وسالمة اجلرد الذي مت للموجودات املادية خالل لتشمل مراجعة ، بناء على طلبها، ٢٠١٧

يف مراجعة مكتب املراجعة الداخلية شروع تجنب ل. و )٤٩(٢٠١٧النصف الثاين من عام يوما من 
ا الرابعة أن تقصر يفلجنةت املسجلة بكاملها، قررت الوجوداملا اإلضافية على "التعديالت راجعة املدور

الدائمة اجلديدة وسالمة هذه باين املادية املتصلة باالنتقال إىل املوجودات يف سجل املاليت أجريت 
.)٥٠(األصول"

) ٥١(املراجعة الداخلية"ويف الدورة الرابعة، تلقت اللجنة "التقرير عن أنشطة جلنة -٥٤

عن حالة العمل املنجز حىت اآلن يف عام ةالداخلياملراجعة مدير مكتب واستمعت إىل إحاطة إعالمية من 
بأي حالة يبلغها سمن جديد أنه مكتب املراجعة الداخلية أحاطت اللجنة علما بتأكيد . و )٥٢(٢٠١٧
.خطة عمل املكتبيفتغيريالتتطلب 

- ٢٠١٧تكنولوجيا المعلومات واالتصال في الفترة مراجعة المراجعة الداخلية لمكتب خطة - ٤
٢٠١٩

ا الثالثة يف خطة املنظرت جلنة -٥٥ تكنولوجيا راجعة مكتب املراجعة الداخلية ملراجعة يف دور
القيام مبوجبها اليت يعتزم مكتب املراجعة الداخلية ٢٠١٩-٢٠١٧املعلومات واالتصال يف الفرتة 

عمل.اليوما من أيام ١٨٠يف عملية مراجعة ١٢ما جمموعه راجعة مب
، 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)

)٤٥(
AC/3/5 ١٤، الفقرة.

)٤٦ (
AC/3/2.

)٤٧(
AC/3/5 ١٥، الفقرة.

)٤٨ (
AC/3/2/Rev.1.

.١٣و٣الصفحتان املرجع نفسه،)٤٩(
)٥٠(

AC/4/10 ٥٢، الفقرة.
)٥١(

AC/4/11 .
)٥٢(

AC/4/10 ٤٩، الفقرة.
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إلدارة واألقسام.اخلاصة لالطلبات (د)
، ستنفذ عمليات مراجعة تكنولوجيا املعلومات التالية:٢٠١٨ويف عام -٥٧

إدارة خماطر تكنولوجيا املعلومات؛(أ)
؛إىل اللوجستياتضوابط الوصول (ب)
احلماية املادية والبيئية؛(ج)
التوعية والتدريب.- أمن املعلومات (د)

عمليات مراجعة تكنولوجيا املعلومات التالية:، ستنفذ ٢٠١٩ويف عام -٥٨
إدارة التغيري؛(أ)

التعايف من الكوارث؛(ب)
محاية وسائط التواصل االجتماعي؛(ج)
.)٥٣(دارة واألقساماصة لإلالطلبات اخل(د)

والتوصياتاالستنتاجات 

تكنولوجيا المعلومات مراجعة لالمراجعة مكتب ، وافقت اللجنة على خطة الدورة الثالثةوفي -٥٩
، مع التأكيد على أنها ال ينبغي أن تعتبر خطة جامدة )٥٤(٢٠١٩- ٢٠١٧واالتصال في الفترة 

للمخاطر في الفترة مع األوضاع المتغيرة للمراجعة، وأنه ينبغي أن تكون الخطة قادرة على التكيف 
. )٥٥(المشمولة بالمراجعة

ا الرابعة، خبطة مكتب الأحاطت ويف الدورة الرابعة، -٦٠ راجعة ملاملراجعة املعدلة لجنة علما، يف دور
كانون ١٩يف يها اليت عرضت عل)٥٦(٢٠١٩-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الفرتة 

ا الثالثة. و اعليقااليت استجابت لت، و ٢٠١٦/ديسمرباألول مكتب أحاطت اللجنة علما بتأكيد 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(تكنولوجيا املعلوماتإدارة وتقرير املراجعة بشأن ،)٥٨(األزمات
مسألة مع املكتب وممثلني عن احملكمة على وجه اخلصوص وناقشت امليداينتقرير املراجعة بشأن األمن 

)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.
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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 األزمأن املراجعة الداخلية واليت مفادها

والحظت اللجنة أيضا أن احملکمة بصدد وضع إطار إلدارة األزمات إلدارة األزمات. إجراءات تفصيلية 
.)٦١(علی نطاق احملکمة

فيما يتعلق ويف الدورة الرابعة، أحاطت اللجنة علما أيضا بتوصيات مكتب املراجعة الداخلية -٦٢
ا  ا اثين عشر و ، ورةعالية اخلطبإدارة تكنولوجيا املعلومات، اليت ُصّنفت سبعة منها بأ متوسطةة منها بأ

ا  وطلبت توصيات اللجنة أيضا عدم املوافقة على ست . والحظت طورةمنخفضة اخلاخلطورة، وواحدة بأ
. )٦٢(اختذ على املستوى اإلداري املناسب باحملكمةالتأكيد على أن القرار املتعلق بعدم املوافقة عليها قد 

.)٦٣(راجعةاملفضل املمارسات يف تقارير ألبإدراج أمثلة ة الرابعة أيضا، رحبت اللجنة دور اليف و 
بشأن تطوير النظم وإدارة النهائي املراجعة "تقرير اللجنةالسادسة، كان معروضا على ةدور ويف ال-٦٣

بشأن و"تقرير املراجعة النهائي ،)٦٥(قسم الضحايا والشهود"بشأن جعة النهائي و"تقرير املرا، )٦٤(املشاريع"
.)٦٦(تكنولوجيا املعلومات"ة االستعانة مبصادر خارجية يف بيئ

والحظت اللجنة أن معظم تقارير املراجعة تتسم بوضوح كبري يف صياغة التوصيات، السيما تقرير -٦٤
، يف حني يوجد جمال تكنولوجيا املعلوماتة االستعانة مبصادر خارجية يف بيئبشأن املراجعة النهائي 

للتحسني يف تقارير أخرى، السيما فيما يتعلق بصياغة التوصيات بطريقة تسمح بتحديد املسؤوليات 
واملتابعة.

لسنوية ويف الدورة الرابعة، أوصت اللجنة مدير مكتب املراجعة الداخلية بأن يقدم يف التقارير ربع ا-٦٥
املقبلة معلومات عن حالة تنفيذ خطة املراجعة الداخلية املعتمدة تبني مهام املراجعة اليت أجنزت، واملهام 

. ويف هذا الصدد، نظرت اللجنة يف )٦٧(اجلاري تنفيذها، واملهام اليت مل تنفذ مع بيان أسباب عدم التنفيذ
ا السادسة.)٦٨()٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠(٢٠١٧"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 

.تها، وتوقيتهاواقعي، و للتخصيصيتها قابلوقابليتها للقياس، و ذكيا من حيث تحديدها، 
المقبلة تكنولوجيا المعلوماتات مراجعمناقشة إلى وفي الدورة السادسة، تطلعت اللجنة -٦٧

االستراتيجية في دوراتها القادمة وشجعت المحكمة على أن تعكس جميع نتائج المراجعة فى
).٢٠٢١-٢٠١٧المعلومات/إدارة المعلومات في المحكمة (الخمسية لتكنولوجيا 

)٦٠(
AC/4/10 ٤٤، الفقرة.

.٤٥الفقرة ، املرجع نفسه)٦١(
.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.
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٢٠١٨عام في لمراجعة الداخليةالمؤقتة لخطةال- ٦

بأن مكتب املراجعة الداخلية ، أوصت اللجنة ٢٠١٧يف الدورة الرابعة املعقودة يف آذار/مارس -٦٨
. )٦٩(قبل الدورة اخلامسة للجنة٢٠١٨يقدم خطته للمراجعة يف عام 

، على النحو )٧٠("٢٠١٨للمراجعة يف عام املراجعة الداخلية 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)

إدارة السفر؛(ب)
عمليات املكاتب امليدانية: الضوابط اإلدارية واملالية؛)(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 

لجنة علما بالنهج القائم على المخاطر في تحديد عمليات المراجعة، ووافقت الأحاطت -٧٠
، على النحو الذي عرضه ٢٠١٨على خطة المراجعة المؤقتة لمكتب المراجعة الداخلية لعام 

مكتب المراجعة الداخلية.اعليه

المراجعة الخارجية للحساباتالمتعلقة بمسائل الاإلشراف على - واو

الدور الرقايب الشامل الذي تقوم به جلنة املراجعة يف املسائل املتعلقة )٧٣(يبني ميثاق اللجنة-٧١
مع مقدمي الضمانات باملراجعة اخلارجية للحسابات. ووفقا للميثاق، يتعني على اللجنة أن تلتقي 

بيانات املالية، البعد مراجعة اخلارجيني، مثل املراجع اخلارجي للحسابات، أثناء التخطيط للمراجعة، و 
تعني على اللجنة أن تتأكد من ، كما ي)٧٤(مناقشة الرسالة املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصياتعند و 

استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي 
.)٧٥(للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات

)٦٩(
AC/4/10 ٦٩، الفقرة.

)٧٠(
AC/6/4.

)٧١(
AC/4/10 ٦٩، الفقرة.

)٧٢(
AC/6/4.

.من امليثاق.٢- الفقرة ميم)٧٣(
من امليثاق.٥٨الفقرة )٧٤(
من امليثاق.٥٩الفقرة )٧٥(
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٢٠١٧عام للمراجعة في الحسابات 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

البيانات املالية ، وهي مراجعة ٢٠١٦املراجعات اليت أجريت يف عام للجنة بشأن عرضا شامال للحسابات 
مراجعة مشروع إعادة ، ومراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا، فضال عن للمحكمة

لس عن تقديره للعمل الذي قام به مراجع احلسابات تلبية لطلب ، تنظيم قلم احملكمة اجلمعية. وأعرب ا
اخلارجي.

٢٠١٨عام المؤقتة للمراجعة في راجع الحسابات الخارجي مخطة - ٢

. وعرض ٢٠١٨خطة املراجعة لعام اخلارجي احلسابات ممثل مراجع ، ناقش يف الدورة اخلامسة-٧٤
لعام اليت سرتكز عليها مراجعة البيانات املالية للمحكمة يف ااالتااخلارجي احلسابات ممثل مراجع

اخلدمة.انتهاءني الصحي بعد التأماملرتتبة على لتزامات من بينها االاملقبل، و 

وقدمت اللجنة مدخالت وناقشت مع ممثل مراجع احلسابات اخلارجي املواضيع اليت ميكن -٧٥
.٢٠١٨مراجعتها يف عام 

والتوصياتاالستنتاجات 

ا داخليمناقشتها ، بعد ٢٠١٨خطة المراجعة النهائية لعام تتطلع اللجنة إلى الحصول على -٧٦
ذات المجاالت لتركيز على وأيدت اعتزام مراجع الحسابات الخارجي افي ديوان المحاسبة،

.المخاطر العالية، مثل الموارد البشرية و/ أو إدارة الميزانية

المساءلة العامةتقارير البيانات المالية و -زاي
البيانات المالية للمحكمة- ١

اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف "البيانات املالية للمحكمةنظرت اللجنة، عمال بواليتها، يف -٧٧
ا اخلامسة.)٧٦("٢٠١٦كانون األول / ديسمرب ٣١ يف 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 ٣١لوضع املايل للمحكمة يف تقدم نظرة سليمة عن االبيانات املالية مراجعته، إىل أن 

،والتدفقات النقدية،ات يف صايف األصولري والتغي،األداء املايلوكذلك عن ، ٢٠١٦األول/ديسمرب 

)٧٦(
ICC-ASP/16/12.
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٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٣١يفاملنتهية شهرا اإلثين عشراملبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و ومقارنة
احملاسبية الدولية للقطاع العام.وفقا للمعايري 

وأوصى مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:-٧٩
أن تبني احملكمة، فيما إلدارة املرتبات واالستحقاقات، من أجل تعزيز الرقابة الداخلية(أ)

وجود لموظفني، قواعد اإلدارية لداعمة، عدم االمتثال للالوثائق اليتعلق باملخاطر ذات الصلة (االفتقار إىل
اخلطأ يف حتديد املوظفني احلقيقيني، أجورين وعدد املوظفني املعدد بني تفاوت ، النيموظفني ومهي

ا فيما يتعلق باملخاطر احملددة واجلهة البارامرتات، سوء التقدير، وما إىل ذلك) الرقابة اليت يتعني القيام 
.)٧٧(الشهريةساب الرواتب اإلجراءات احلالية حلمن خطواتاملسؤولة عن هذه الرقابة، يف كل خطوة 

متتليتاملراقبة او التحققمجيع عملياتعلىالرمسيالطابعالبشريةاملواردقسمضفييأن(ب)
.)٧٨(التوثيقألغراضاحيتفظوأنالشهريةاملرتباتكشوفإعدادأثناء

خاص حساب ، أن تفتح احملكمة على سبيل اهلبةالواردة تيسري مراقبة املدفوعات من أجل (ج)
.)٧٩(ذات الصلة يف هذا احلسابتصنيف النفقات أن يعاد ، و يف ميزان املراجعة

والتوصياتاالستنتاجات 

إنشاء صندوق الستبدال األصول الثابتة

القرارقع أصال إنشاؤه بموجب متو الاألصوال الثابتةستبدال اصندوق ن لجنة أالالحظت -٨٠
ICC-ASP/14/Res.5،بأن تبقي هذه المسألة قيد نظرهاوأوصت الجمعية لم ينشأ  بعد.

املساعدة املؤقتة العامة

ه ترتب على أنتحليل تقرير مراجع الحسابات الخارجية عنددهشالالحظت اللجنة مع -٨١
زيادة ، خالفا لما ذكرته المحكمة، دائمةفي إطار المساعدة المؤقتة العامة إلى عقود عقود التحويل 

أن تقدم توضيحات لذلك في دورتها إلى المحكمةاليف المتعلقة باالستحقاقات، وطلبت تكالفي 
.)٨٠(السابعة

نظمة العمل الدوليةاحلكم الصادر من احملكمة اإلدارية مل

ملا مليون يورو٢,٦املتوقع أن تتحمل احملكمة التزامات طارئة يبلغ قدرها من بأن اللجنة بلغت أُ -٨٢
مليون ٢,٦يشمل هذا مبلغ و .قيد النظر أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةقضية ١٥جمموعه 

بشأن ألف يورو ٨٦٢للبيانات املالية، التزامات طارئة يبلغ قدرها ٣٠يورو، وفقا ملا جاء يف املالحظة 
تأكيدات منمطالبتني حمتملتني ختصان قاضيني سابقني باحملكمة. وخالل الدورة احلالية، تلقت اللجنة 

االلتزامات الناجتة عن احلكم الصادر من احملكمة اإلدارية مراجع احلسابات اخلارجي واحملكمة أن ممثل 
١,٥سيحّمل ، و ٢٠١٦املالية يف السنة سجلت مليون يورو ١,٨ملنظمة العمل الدولية البالغ قدرها 

ألف ١٧٧الباقي 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 

.٣٧، الفقرة املرجع نفسه)٧٧(
.٣٩، الفقرة املرجع نفسه)٧٨(
.٥٢، الفقرة املرجع نفسه)٧٩(
.٣٢، الفقرة املرجع نفسه)٨٠(
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التعاقدية اخلاصة بقضاة آخرين وأكدت عاشات أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية بشأن امل
احملكمة ذلك. 

وأوصت اللجنة بأن تلجأ المحكمة إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات مثل الوساطة وغيرها -٨٣
المنازعات أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية في تنتهي أن لتجنب من أشكال التسوية 

.المستقبل

الداخلية لكشوف املرتباتملراقبة ا

المتاحة للمحكمةبالنظر إلى أن المرتبات واالستحقاقات تشكل جزءا كبيرا من الموارد-٨٤
في المائة من إيراداتها)، شددت اللجنة على أهمية وجود رقابة داخلية قوية وفعالة ٧٠(أكثر من 

محكمة موافاتها بمعلومات اللجنة إلى الكشوف المرتبات الشهرية. وفي هذا الصدد، طلبت على
في دورتها الثامنة.لتعزيز الرقابة الداخلية لنظام كشوف المرتباتمتخذةعن التدابير المحدثة 

البيانات املالية للمحكمة

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 

والنفقات الفعلية. وعلى الرغم من اختالف الصيغ واجلداول الزمنية خصصات املعتمدة عند مقارنة امل
والنفقات اإلمجالية الفعليةخصصات املعتمدة أعاله، فإن املعلومات املتعلقة باملهاشار إليلتقدمي الوثائق امل

المستقبل جدول يتضمن معلومات وضع في لجنة بأن يال، أوصت لذلكو . ناسبةتكون متينبغي أن 
عن الميزانية المعتمدة مقابل مجموع النفقات في البيانات المالية للمحكمة بغية ضمان اتساق  

.إلصدارهات المقدمة في وثائق مختلفة، مع مراعاة الجدول الزمني المعلوما
جنة التوصيات الثالث لمراجع الحسابات الخارجي وأوصت بأن توافق الجمعية يدت اللوأ-٨٦

.٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١على البيانات المالية للمحكمة للسنة المنتهية في 

للضحاياالبيانات المالية للصندوق االستئماني- 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 اللجنة علما بالوأحاطت -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 ، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

ديسمرب كانون األول/٣١يفاملنتهية اإلثين عشر شهرا املبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و ومقارنة،النقدية
احملاسبية الدولية للقطاع العام.وفقا للمعايري ٢٠١٦

:للضحاياالتوصيتني التاليتني للصندوق االستئماينمراجع احلسابات اخلارجي قدم و -٨٩

)٨١(
ICC-ASP/16/12 البيان اخلامس.١٠،  الفقرة ،

)٨٢(
ICC-ASP/16/2.

)٨٣(
ICC-ASP/16/13.
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كلحالةعنعادلةصورةتعطياملاليةالبياناتإىلإضافيةمالحظةاألمانةتضيفأن(أ)
مفصلة بشأن ما يلي:معلوماتتقدم و مشروع

مشروع؛لكلاملخصصةالسنويةامليزانية‘١’
اآلن؛حىتاملربرةوغرياملربرةاملبالغذلكيفمبامقدما،املدفوعةاملبالغ‘٢’
؛الفرتةخاللالفعليةالنفقات‘٣’
؛)٨٤(املاليةالبياناتيفاملبينةواملبالغالسنةخاللاملدفوعةاملبالغبنيالتوفيق ‘٤’

برصدتقوموأن،مراجعةتقاريرتقدمياحمللينيشركائهامنمنتظمبشكلاألمانةتطلبأن(ب)
الشركاءيتخذهااليتاإلجراءاتنوعيةحتسنيبغيةالتقارير،هذهيفالواردةللتوصياتورمسيمنهجي
.)٨٥(باستمراراملنفذون

والتوصياتاالستنتاجات 

مراجع الخارجي للحساباتالمقدمتين من اللتوصيتينأيدت اللجنة ا-٩٠
بأن توافق علی البيانات الجمعية لجنة ال، أوصت عليه. و بالكاملا موأوصت المحكمة بتنفيذه

.٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في لسنةاالستئماني للضحايا لالمالية للصندوق

مراجعة األداء- ٣

ا الرابعة عشرةعمال ب-٩١ أفضل املمارسات املتبعة يف املنظمات الدولية، قررت اجلمعية يف دور
.)٨٦(ءمراجعة األدالتشمل توسيع نطاق والية مراجع احلسابات اخلارجي ٢٠١٥يف عام املعقودة 

. والحظت اللجنة )٨٧("تفعيل شعبة العمليات اخلارجية"تقرير املراجعة النهائي عن تلقت اللجنة و -٩٢
ومها يات اخلارجية تقييما إجيابيا للنقطتني الرئيسيتني املتصلتني بتفعيل شعبة العمليقدمراجعة املأن تقرير 
وباإلضافة إىل .)٨٨(امليدانيةرؤساء املكاتباتوسلطأوضاع وتعزيز ، وتوحيد خطوط اإلبالغالوضوح 

يف حتقيق شعبة العمليات اخلارجية راجعة ست توصيات إىل قلم احملكمة ملساعدة املذلك، يتضمن تقرير 
أهدافها ذات األولوية:

، يلزم املزيد من التفكري لتعميق أوجه التآزر بني خمتلف املراجعةآثار مشروع بعد استقرار (أ)
القواعد يف نفس الوقت احرتام أجهزة احملكمة فيما يتعلق بالعمليات والعالقات اخلارجية، مع ضمان 

جا  إزاء مبادئ احلياد واالستقالل تشددا وبالتايل أقل منطقيا،أكثر واقعية و األساسية، مما يفرتض 
بني خمتلف اهليئات؛التآزر يبدو سائدا حاليا على الرغم من الذي ج نهالوالسرية، وهو 
تسهيالت تعميق التفكري يف دور منسق األمن املركزي يف امليدان وضمان حصوله على ال(ب)

العالقات اخلارجية، بني شعبة توضيح احلدود ، و صعوبة حتديدهاو االالزمة لالضطالع مبهمته، رغم تعقيده
ضمون تقارير األمن عادة تقييم معموما، يلزم إدارية، ورؤساء املكاتب امليدانية. و وشعبة اخلدمات اإل

؛وشكلهااألسبوعية املطلوبة من املكاتب امليدانية

.٢٢، الفقرة املرجع نفسه)٨٤(
.٢٩، الفقرة املرجع نفسه)٨٥(
)٨٦(

ICC-ASP/14/Res.1 ٢، القسم كاف، الفقرة.
)٨٧(

AC/5/7.
.١١٨رجع نفسه، الفقرة امل)٨٨(
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رغم النجاح الكامل الذي أحرزه التبادل، أو حىت االندماج، املقرتح بني األفرقة املعنية (ج) 
يوصي مليدان، وهو جناح سيتأكد قطعا على مستوى املقر، ومشاركة الضحايا وجرب أضرارهم يف التوعية با

للقيام، باالشرتاك بني شعبة اخلدمات مراجع احلسابات اخلارجي بإعادة النظر يف اهليكل التنظيمي احلايل 
بني رؤساء املكاتب وط اإلبالغ أو االتصال الوظيفي خطاخلارجية وشعبة اخلدمات القضائية بتحديد 

غري موجود حالياأمر ، وهو بدقةأخرىمشاركة الضحايا وجرب أضرارهم من جهة سم امليدانية من جهة وق
حمتواه العملي بوضوح؛وينبغي حتديد 
ضفاء الصبغة الرمسية على إجراءات التنسيق اليت وضعها رؤساء املكاتب اجلدد يف البداية إ(د)

ستوىاملتعلقة مبتفاقاتالدة، ااملوحيةجراءات التشغيلاإلمستويات خمتلفة: توخي(ميكن بارجتال""
بني رؤساء امها بر يتم اوينبغي حتديدها من خالل اتفاقات ثنائية ...). أفضل املمارساتدليل ، اخلدمات

، والصندوق االستئماين ةالعامةامليدانية، ومكتب املدعياتاملكاتب امليدانية وسائر موظفي اخلدم
، بغية إضفاء الطابع املؤسسي على التابعة للصندوق االستئماين للضحاياللضحايا، واملكاتب امليدانية

بتعبئة املوارد احمللية يف الوقت املناسب دون املتعلقة وصول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجيع املعلومات 
دعية العامة املتعلقة بقلم احملكمة أو االستقالل املتعلق مبكتب املانتهاك السرية أو جتاوز مبادئ احلياد 

والصندوق االستئماين للضحايا؛
؛ ٥-ف غياب رئيس املكتب امليداين برتبة يف حالة هااعتماد قاعدة مؤقتة لتطبيق(ه)
اية النصف األول من عام مكتب املبعد قيام (و)  إجراءات باختاذ ، ٢٠١٧سجل، يف 

فني امليدانيني، تبني وظماسرتاتيجية للخطة يلزم تنفيذ ،املكاتبوإقفال وفتح ،املوظفنيأوضاع لتسوية
ميع أجهزة احملكمة اليت بوضوح، ليس فيما يتعلق بقلم احملكمة فقط، بل أيضا فيما يتعلق جبسؤوليات امل

االستئماين والصندوقةالعامةمكتب املدعي، وعلى وجه اخلصوص تستخدم خدمات املكاتب امليدانية
.للضحايا

االستنتاجات والتوصيات

نفيذ مشروع المراجعة، أن نتيجة لتبعض النتائج اإليجابية تحقق على الرغم من ترى اللجنة، -٩٣
توضيح لمزيد من العمل اليلزم وأنه توضيحها، فقط هي التي تم بين الميدان والمقر اإلبالغ خطوط 

علومات مموافاتها بلجنة الوفي هذا السياق، طلبت ، وهذا ما يتم حاليا.األدوار والمسؤوليات
التي ستعقد التاسعة تها تنفيذ التوصيات التي قدمها مراجع الحسابات الخارجي في دور محدثة عن 

سيتيح للمحكمة إعداد الدليل التنظيمي للمحكمة وتري اللجنة أن . ٢٠١٩في آذار/مارس 
زيد بمبين الجهات الفاعلة اإلبالغ، والتفاعل ، وخطوط ذات الصلةمهام حديد اللتبالمثل الفرصة 
ن أجل ضمان كفاءة العمليات.من الوضوح، م

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، حمدد جدول زمين صاحبها ووضع 
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هاجهودنطاق مواصلة توسيع ، حثت اللجنة احملكمة على ٢٠١٦ويف التقرير السنوي للجنة لعام -٩٥
آلية فعالة نشاءإعلى و مكتب املراجعة الداخلية، الرامية إىل احلد من تراكم التوصيات، بالتشاور الوثيق مع 

.)٨٩(القائمةلتنفيذ التوصيات
الرقابة على املمارسات اإلدارية عن ةمسؤولاللجنة، )٩٠(اللجنةما هو منصوص عليه يف ميثاقوك-٩٦

ستجيب احملكمة 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

ةالناجتة عن عمليات املراجعراجعة املالتقدم احملرز يف تنفيذ خطط العمل اإلدارية املعتمدة وتوصيات 
.)٩١(النهائية بانتظام

االستنتاجات والتوصيات

ملشاركة مكتب أحاطت اللجنة علما باإلجراءات التشغيلية املوحدة اليت وضعت الرابعة، ةدور اليف -٩٧
الصادرة عن عمليات املراجعة  على توصيات راجعة ومتابعة المدير شعبة اخلدمات اإلدارية يف عمليات امل

عزيز تت اللجنة على وشجع.)٩٢(راجعةاملآليات تنفيذ توصيات املتعلق بالتقرير النحو املنصوص عليه يف 
إلى المحكمة توطلبإلمام إدارة المحكمة باإلجراءات التشغيلية الموحدة الجهود الرامية إلى 

وموافاتها جميع رؤساء األقساملمراجعة التنفيذ ومتابعة توصيات الالزم لمراقبة توفير التدريب 
.)٩٣(ةالسابعفي دورتها بمعلومات محدثة في هذا الشأن 

متابعة توصيات مكتب المراجعة الداخلية- ٢

إىل تلقي معلومات من مكتب املراجعة الداخلية ٢٠١٦لجنة يف تقريرها السنوي لعام التطلعت -٩٨
.)٩٤(الرابعةايف دور٢٠١٤-٢٠١٢عن حالة تنفيذ التوصيات للفرتة 

اللجنة تقريره مكتب املراجعة الداخلية إىل قدم ، ٢٠١٧يف آذار/مارس املعقودة الرابعة، ةور يف الدو -٩٩
تقدم احملرز يف تنفيذ الو ،)٩٥()٢٠١٧شباط/فرباير ٢٣راجعة (احلالة يف املتنفيذ توصيات السنوي عن: 

وتوصيات مكتب املراجعة الداخلية ،)٩٦(٢٠١٧فرباير شباط/٢٣توصيات مكتب املراجعة الداخلية يف 
" أو املخاطر" أو "مقبولة حفظت" أو "نفذت"توصيات "قيد التنفيذ" إىل بالنسبة للتوصياتالوضعريتغيل

.)٩٧("غري مقبولة"

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦...الدورة اخلامسة عشرة...الوثائق الرمسية )٨٩( ، املرفق السابع، ٢-، ا
.٣٦الفقرة 

يثاق.امل(ز) من ٥الفقرة )(٩٠
يثاق.املمن ٦١الفقرة )(٩١

)٩٢(
AC/4/9.

)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.
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االستنتاجات والتوصيات

يف تنفيذ احرز تقدماملكتب أيف الدورة الرابعة، أبلغ مدير مكتب املراجعة الداخلية اللجنة بأن-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 وبغية الحد من الكم الهائل من التوصيات غير المنفذة و -١٠١

لجنة المحكمة في دورتها الرابعة الأو التي عفا عليها الزمن أو تغير السياق بشأنها، أوصت مناسبة 
قبل الدورة مكتب المراجعة الداخلية، أن تستعرض بالتشاور مع ب٢٠١٧المعقودة في آذار/مارس 

، وأن تضع خطة عمل بموعد نهائي متفق عليه بعدلم تنفذ التي توصيات جميع ال، جنةالسابعة لل
وبالنظر ، وأن تبين مبررات عدم موافقة المحكمة على التوصيات غير المقبولة.لتوصيات المقبولةل

أنه من كانت اللجنة واثقة مراجعة،  الإلى أن العديد من التوصيات المعلقة متصلة بنفس عمليات 
.بصورة فعالةلتوصيات المعلقةامكن استعراض سي

مراجعة تكنولوجيا املعنون: يف تقرير مكتب املراجعة الداخليةلجنة النظرت 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 ذااملمكتب املراجعة الداخلية، ويف حالة رفض أي توصية، 
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 مديربلغ مديره وياملصادقة من لمراجعة اخلاضع لرئيس القسم لتلك اإلجراءات، يلتمس

ما إذا  يقرر شعبة اخلدمات اإلدارية عندئذ بإبالغ املسجل الذي قوم مدير ويأي توصية مرفوضة، اإلدارية ب
توصية.كان سيتحمل املخاطر النامجة عن رفض ال

أن يضيف مكتب المراجعة عمودا إلى سجل بلجنة الأوصت 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 الجهات المعنية لابإبالغ اللحنة إلى ذلك، أوصت 
صول على إجابة واضحة (الموافقة أو لمراجعة من أجل الحالنهائي لتقرير المحدد إلصدار ال

بعد إصدار التقرير.أسبوعين أقصاها الرفض) في غضون مهلة معقولة 
املتعلق بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مكتب املراجعة التقريرلجنةالالرابعة، تلقت ةدور الويف -١٠٤

التوصيات املتعلقة ركزت على و . ونظرت اللجنة يف هذا التقرير)٩٩(٢٠١٧فربايرشباط/٢٣الداخلية يف 
ج اسرتاتيجي قائم على التقدم احملرز يف تنفيذه ويف اتباع حملكمة، و باالتأمني الصحي اجلماعي بنظام 

يف استعراض مقارن الستحقاقات التأمني الصحي واألقساط املدفوعة كما قامت ب،  تهاملخاطر إلدار 
ملموس إحراز تقدم عدم لجنة الوالحظت خمتلفة. مناذجوفحصت ألمم املتحدةأخرى تابعة لمنظمات

الشراء املتعلقة بنظام التأمني الصحي بأن عملية حاطت علما وأ٢٠١٣بشأن هذه املسألة منذ عام 
التأمني بنظام املتعلقة عملية الشراء عن دثة لجنة بأن تقدم احملكمة معلومات حمالجارية. ولذلك، أوصت 

ا السادسة .)١٠٠(الصحي يف دور

)٩٨(
AC/4/6.

)٩٩(
AC/4/15.

)١٠٠(
AC/4/10 ٧١و٧٠تان ، الفقر .
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عملية الشراء املتعلقة "تقرير عن املعنون تقرير اللجنة علما بالأحاطت ، 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. ٥٠للموظفني مع الدعم الذي يبلغ قدره للتأمني الصحي اجلماعي نظاما ٢٠٠٢األول/أكتوبر 

النامجة عن القيام بواجبات الوفاة نظاما للتأمني يف حاالت املرض أو اجلوادث أو حملكمة أيضا تقدم او 
لنظامني بوثيقة تأمني واحدة يتم جتديدها تلقائيا منذ عدة ا(Cigna)شركةتدير . و رمسية نيابة عن احملكمة

منذ اعتماد القاعدة جرى و . مستويات التغطية واألقساطسنوات، ويتم بانتظام التفاوض معها لتحسني 
ابعد الصحية توسيع نطاق عدد من املخططات من النظام اإلداري للموظفني٢-١٠٦ التفاوض بشأ

واملوافقة عليها. 
املناقصة االنتهاء من ومن املتوقع احلاليةمناقصة لتحسني تغطية التأمني الصحي احملكمة رحت طو -١٠٦

وستعرض نتيجة املناقصة على جلنة مراجعة املشرتيات بعد ذلك للموافقة ٢٠١٧اية أيلول/سبتمرب يف 
عليها.

االستنتاجات والتوصيات

الشراء المتعلقة المحکمة أن تقدم معلومات محدثة عن نتائج عملية إلى لجنة الطلبت -١٠٧
توقع تنفيذ التوصيات ، وت٢٠١٨في آذار/ مارس التي ستعقد ا السابعة تهالصحي في دور التأمينب

الشراء.انتهاء عمليةالمتعلقة بنظام التأمين الصحي التي لم تنفذ حتى اآلن بعد 

الخارجيمتابعة توصيات مراجع الحسابات - ٣

تقريرا بعنوان "املراجع ، بناء على طلب اللجنة، قدم مراجع احلسابات اخلارجي، الرابعةةدور اليف -١٠٨
يتضمن قائمة جبميع توصيات املراجعة ،)١٠٢(متابعة توصيات التقارير السابقة"-للحساباتاخلارجي 

اخلارجية للحسابات اليت مل تنفذ بعد.

والتوصياتاالستنتاجات 

تعاون مستمر مع مكتب و لجنة مع التقدير أن مراجع احلسابات اخلارجي يف حوار الالحظت -١٠٩
األداء.راجعةاملراجعة الداخلية فيما يتعلق بتقييم فعالية املراجعة الداخلية والتخطيط مل

لجنة إبالغ مراجع الحسابات الخارجي في الوقت المناسب الطلبت في الدورة الرابعة، و -١١٠
المتعلقة قبل إصدار تقارير مراجعة الحسابات شفوع بتحفظ ر رأي ماصدإىؤدي إلة قد تبأي مسأل

.)١٠٣(لصندوق االستئماني للضحاياوالبيانات المالية لالبيانات المالية للمحكمةب
مكتب لجنة بأن يتشاور مراجع الحسابات الخارجي مع الأوصت أيضا، الرابعةةدور الفي و -١١١

والمخاطر المتصلة باالحتيال وغير لمراجعة الداخليةبيئة افيما يتعلق بتقديره لالمراجعة الداخلية 
.)١٠٤(ذلك من المخالفات المتصلة بقواعد السلوك

)١٠١(
AC/6/7.

)١٠٢(
AC/4/8.

)١٠٣(
AC/4/10 ٧٩ة ، الفقر.

.٨٠املرجع نفسه، الفقرة)١٠٤(
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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 سجلالعن تنفيذ توصيات )١٠٦(متابعةراجعة تقرير املويف الدورة اخلامسة، قدم أمني جلنة -١١٣

توصية قدمتها ٤٠يف املائة) من أصل ٥٣توصية (أو ٢١ووفقا للتقرير، نفذت ات.توصيحمدث لل
. وكان تنفيذ التوصيات املتبقية معلقا هاذيتنفيتميف املائة) مل١٠لجنة، باإلضافة إىل أربع توصيات (أو ال

.)١٠٧(املوعد النهائي لتنفيذها مل ينته بعدحىت وقت صياغة التقرير، حيث أن

والتوصياتاالستنتاجات 

بالتقرير املتعلق مبتابعة توصيات اللجنة، يف الدورة الرابعة، أحاطت اللجنة علما مع التقدير -١١٤
جلميع التوصيات اليت قدمتها اللجنة وتيسري ادة مرجعية استخدام هذه الوثيقة كموأشارت إىل أنه ميكن 

تنفيذها. 
لجنة اللجنة عمودا إلى سجل توصيات اللجنة في دورتها الرابعة بأن يضيف أمين الوأوصت -١١٥

. )١٠٨(لإلشارة إلى ما إذا كانت إدارة المحكمة قد قبلت التوصية أو رفضتها
ميكن أن املتعلق بقبول/ رفض التوصياتاملضاف لجنة أن العمود الالحظت ، اخلامسةةدور اليف و -١١٦

ا.يساعد على  توفري املزيد من الوضوح على قابلية احملكمة للمخاطر املراد بيا

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 أن يبقى املضافة للتفاعالت النشطة مع جلنة املراجعة، فضال عن ضرورة 

من ٤٠و١٠ية تعديل الفقرتني االحتياجات الفعلية للجنة. ويف هذا السياق، اقرتحت جلنة امليزانية واملال
على النحو التايل:ميثاق اللجنة

تتألف جلنة من امليثاق على ما يلي: "١٠تشكيل جلنة املراجعة: ينبغي أن تنص الفقرة (أ)
املراجعة من ثالثة إىل مخسة أعضاء خارجيني من الدول األطراف يف نظام روما األساسي. وأعضاء اللجنة 

ا، ونمستقل يف عاملنيمن األعضاء اخلمسة من األعضاء العضوان يكون وينبغي أن عن احملكمة وأجهز
". جلنة امليزانية واملالية

)١٠٥(
AC/4/12.

)١٠٦(
AC/5/6.

.٢املرجع نفسه، الفقرة)١٠٧(
)١٠٨(

AC/4/10 ٨٣ة ، الفقر.
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من امليثاق العدد األدىن للدورات من ثالث ٤٠الفقرة عدد الدورات: ينبغي أن تقلل (ب) 
، أو أكثر، على األقل يف السنة: "جتتمع جلنة املراجعة مرتنيدورات إىل دورتني وأن تنص على ما يلي

.)١٠٩("حسبما تراه اللجنة ضروريا

هذه ها من عرض تمكينللجنة إىل النظر يف هذه املقرتحات الودعت جلنة امليزانية واملالية -١١٨
ا السادسة عشرة.على االتعديالت  جلمعية للموافقة عليها يف دور

والتوصياتاالستنتاجات 

تعديل الذي اقترحته لجنة الميزانية والمالية 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 حاالت التي لتنظيم الب

أحد األعضاء في اللجنة.ة والي

مراجعةالأساليب عمل لجنة - ٢

ا وفعاليتها.-١٢٠ ا السادسة أساليب عملها واستكشفت إمكانيات زيادة كفاء ناقشت اللجنة يف دور

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 اليت  عقدتإمكانيات التدريب على عمل احملكمة وهيكلها. ورحبت اللجنة يف دور
بقواعد القيم واألخالق اخلاصة ، كما رحبت احملكمةواألخالق يف قيم اللمحكمة بشأن لحبضور ممثلني

تقديرها لرئيس مكتب املراجعة الداخلية لقيامه . وأعربت اللجنة عن اليت وضعت للعاملني يف أجهزة معينة
بتنظيم الدورة كما أعربت عن تقديرها ملمثلي احملكمة ملشاركتهم فيها.

مسائل أخرى- ثالثا
الوثائق-ألف

وفي ضوء الحاجة . بوقت قصريبداية الدورةقبل أعربت اللجنة عن أسفها لتلقيها بعض الوثائق -١٢٢
لجنة بأن تقدم جميع الوثائق، من الإلى التحضير الدقيق للدورة واتخاذ قرارات مستنيرة، أوصت 

. وطلبت )١١١(لجنةالحيث المبدأ، في موعد أقصاه ستة أسابيع قبل بداية الدورة، وفقا لميثاق 
مراجعة الصادرة عن مكتب المراجعة الداخلية، التي تتبع الجدول اللجنة أيضا إرسال تقارير ال

.بمجرد الموافقة على نشرهالجنة المراجعة، إلى أعضاء الالزمني الذي تحدده خطط 

)١٠٩(
ICC-ASP/16/5، ١٣٧و١٣٦الفقرتان.

من امليثاق.٣٩الفقرة )١١٠(
من امليثاق.٣٤الفقرة )١١١(
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شارك أعضاء اللجنة يف اجتماع غري رمسي للميزانية عقده السفري إدواردو رودريغيز فيلتزه (بوليفيا)، -١٢٣
لجنة إىل الدول األطراف واحملكمة الموضوع اإلشراف على إدارة امليزانية. وقدم رئيس املسؤول عننسقامل

ا منذ إعادة املة للجنة راجعة بصفة عامة، فضال عن الوالية احملدداملحملة عامة عن مهام جلان  راجعة وإجنازا
إنشائها.

. وستواصل اللجنة الهتمامه بأعمال اللجنةلجنة عن شكرها للفريق العامل يف الهاي الوأعربت -١٢٤
لالضطالع مبهام إضافية أعربت عن استعدادها العمل من أجل الوفاء بواليتها الشاملة بفعالية وكفاءة، و 

دة، إذا طلبت اجلمعية ذلك.أو الرتكيز على مسائل حمد

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 السابعة يف الفرتة من مؤقتالجنة الوقررت -١٢٦ ا ٢٠١٨آذار/مارس ٢٣إىل ٢٢أن تعقد دور ودور

يف الهاي، مع مراعاة اجلدول الزمين ٢٠١٨آب/أغسطس ١متوز/يوليه إىل ٣٠الثامنة يف الفرتة من 
للمحكمة.
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التذييل األول
جدول األعمال، ومشاركة إقرار و ، وانتخاب أعضاء المكتب، اتافتتاح الدور 

المراقبين
اتافتتاح الدور -ألف

، أو أكثر من ذلك، يف السنةلجنة ثالث مرات على األقل الجتتمع وفقا مليثاق جلنة املراجعة، -١
وعقدت اللجنة ما جمموعه أربع دورات يف الفرتة املشمولة بالتقرير: الدورة الثالثة، اليت حسبما تراه ضروريا.

، والدورة الرابعة ٢٠١٦عقدت عن بعد عن طريق تبادل الرسائل بالربيد االلكرتوين يف تشرين الثاين/نوفمرب 
، والدورة ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٥و٤، والدورة اخلامسة يف يومي ٢٠١٧آذار/مارس ٣١و٣٠يف يومي 

.٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٧السادسة يف 

يف الفرتة املشمولة بالتقرير الوثائق املشار إليها يف التذييل الثاين هلذا على اللجنة معروضاوكان-٢
التقرير.

المكتبأعضاءانتخاب-باء

أبو لغد مسريانتخبت اللجنة السيد ، ٢٠١٧آذار/مارس ٣٠يف الدورة الرابعة، املعقودة يف -٣
للرئيس، بتوافق اآلراء، وفقا مليثاقها. وعينت ةوالسيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا) نائب،رئيسا(األردن) 

.ةاللجنة أيضا السيدة لور إستفيين (فرنسا) مقرر 

وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري الدجاين، أمينا للجنة، وقدمت أمانة -٤
.جلميع الدوراتالدول األطراف اخلدمات اللوجيستية مجعية

األعمالجدولإقرار- جيم

:التايلاألعمالاللجنة جدولأقرتالثالثة،الدورةويف-٥
:املتعلقة باملراجعةاملسائل-١

٢٠١٧مكتب املراجعة الداخلية للمراجعة يف عامخطة(أ)
-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات يف الفرتة الداخلية ملراجعة مكتب املراجعةخطة(ب)

٢٠١٩
املسائل املتعلقة باملراجعة اخلارجية-٢
بنود جدول األعمال املقرتحة للدورة الرابعة للجنة املراجعة-٣
)١(مسائل أخرى-٤

)١(
AC/3/1/Rev.1.
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التايل:األعمالجلنة املراجعة جدولأقرتالرابعة،الدورةويف-٦
الدورةافتتاح-١

أعضاء املكتبانتخاب (أ)
العملوتنظيماألعمالجدولإقرار(ب)
املراقبنيمشاركة(ج)

القيم واألخالق-٢
القيم واألخالق على نطاق احملكمة(أ)

القيم واألخالق يف أجهزة معينة(ب)
إدارة األداء فيما يتعلق بالقيم واألخالق(ج)

متابعة التوصيات السابقة-٣
مكتب املراجعة الداخليةتوصيات (أ)

توصيات املراجع اخلارجي للحسابات(ب)
توصيات جلنة املراجعة(ج)

خطط العمل اإلدارية-٤
اهليكل اإلداري للمحكمة-٥

اهليكل اإلداري يف ثالثة جماالت للرتكيز(أ)
اختصاصات آليات التنسيق بني األجهزة(ب)

إدارة املخاطر-٦
معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر (أ)

إطار الرقابة الداخلية(ب)
مسائل أخرى-٧

.)٢(٢٠١٧خطة عمل جلنة املراجعة لعام (أ)

التايل:األعمالجلنة املراجعة جدولأقرتاخلامسة،الدورةويف-٧
الدورةافتتاح-١

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار(أ)
املراقبنيمشاركة(ب)

اهليكل اإلداري للمحكمة-٢
النظر يف الدليل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية(أ)

)٢(
AC/4/1.
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إدارة املخاطر -٣
االستعراض السنوي ملالمح املخاطر يف احملكمة(أ)

التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية بشأن تنفيذ عملية متكاملة مناسبة (ب)
إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها 

املسائل املتعلقة باملراجعة اخلارجية-٤
البيانات املالية للمحكمة(أ)

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا(ب)
مراجعة املراجع اخلارجي للحسابات لألداء (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(متابعة توصيات جلنة املراجعة(ب)

التايل:األعمالجلنة املراجعة جدولأقرتالسادسة،الدورةويف-٨
املسائل املتعلقة باملراجعة اخلارجية-١

معلومات حمدثة عن عملية الشراء املتعلقة بنظام التأمني الصحي(أ)
٢٠١٦تقارير مكتب املراجعة الداخلية والتقدم احملرز يف خطيت املراجعة لعام (ب)

٢٠١٧وعام 
مكتب املراجعة الداخليةاملوافقة على ميثاق (ج)
التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية(د)
٢٠١٨خطة مكتب املراجعة الداخلية املؤقتة للمراجعة يف عام (ه)

املسائل املتعلقة باإلدارة الداخلية-٢
تعديل ميثاق جلنة املراجعة(أ)

مسائل أخرى-٣
)٤(٢٠١٨خطة عمل جلنة املراجعة لعام (أ)

:أمساؤهم الدورات اليت عقدت خالل الفرتة املشمولة بالتقريرالتاليةوحضر األعضاء-٩
السيد مسري أبو لغد (األردن)؛(أ)

السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي)؛(ب)

)٣(
AC/5/1/Rev.2.

)٤(
AC/6/1/Rev.1.
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؛السيدة لور إستفيين (فرنسا)(د) 
.سوبكوفا (سلوفاكيا)السيدة إيلينا (ه)

المراقبينمشاركة- دال

تود جلنة املراجعة أن توجه الشكر إىل مجيع ممثلي احملكمة، ومراجع احلسابات اخلارجي، ورئيس -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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تذييل الثانيال
قائمة الوثائق

العنوانرمز الوثيقة
AC/3/1/Rev. 1 الثالثة للجنة للدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمةو املؤقت جدول األعمال

ملراجعة الداخليةا
AC/3/2 ٢٠١٧الداخلية لعام خطة املراجعة -مكتب املراجعة الداخلية
AC/3/3 ٢٠١٩-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الفرتة خطة مراجعة -مكتب املراجعة الداخلية
AC/3/4 ٢٠١٨خطة املراجعة الداخلية لعام مشروع -مكتب املراجعة الداخلية
AC/3/5ا الثالثة املراجعة املؤقت للجنة تقرير ال عن أعمال دور

AC/3/2/Rev. 1 ٢٠١٧خطة املراجعة الداخلية لعام -مكتب املراجعة الداخلية
AC/3/3/Rev.  1 ٢٠١٩-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الفرتة خطة مراجعة -مكتب املراجعة الداخلية

AC/4/1 ملراجعة الداخليةالرابعة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال
AC/4/1/Add. 1ملراجعة الداخليةالرابعة للجنة اللدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة

AC/4/2قواعد السلوك للموظفني
AC/4/3قواعد السلوك للمفتشني
AC/4/4مراجعة األمن امليداين
AC/4/5مراجعة إدارة األزمات
AC/4/6 واالتصالمراجعة حوكمة تكنولوجيا املعلومات
AC/4/7٢٠١٧كانون الثاين/يناير ٣١املراجعة الداخلية قيد التنفيذ حىت جلنةقائمة توصيات
AC/4/8متابعة توصيات التقارير السابقة-املراجع اخلارجي
AC/4/9تقرير بشأن آليات تنفيذ توصيات املراجعة

AC/4/10ا املراجعة املؤقت للجنة تقرير ال الرابعةعن أعمال دور
AC/4/11 تقرير عن أنشطة مكتب املراجعة الداخلية
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/4/17اإلعالم والتوعية واملوارد البشرية والرتمجةخبدمات تقرير احملكمة عن الوظائف املتصلة مباشرة
AC/4/18 احملكمة عن إدارة املخاطرتقرير

AC/5/1/Rev. 2 ملراجعة الداخليةاخلامسة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال
AC/5/1/Add. 1ملراجعة الداخليةاخلامسة للجنة اللدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة

AC/5/2 تطوير النظم وإدارة املشاريعتقرير مكتب املراجعة الداخلية النهائي بشأن
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/5/7تقرير املراجعة النهائي عن تفعيل شعبة العمليات اخلارجية

AC/6/1/Rev.2 ملراجعة الداخليةالسادسة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال
AC/6/1/Add. 1ملراجعة الداخليةالسادسة للجنة اللدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة

AC/6/2 ٢٠١٧(أيار/مايو ٢٠١٦خطة املراجعة لعام الوضع بالنسبة لتنفيذ -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 السادسةاملراجعة املؤقت للجنة تقرير ال عن أعمال دور
AC/6/6٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠: تقرير عن إدارة املخاطر من احملكمة اجلنائية الدولية (مكتب املراجعة الداخلية(
AC/6/7 العجز وأالوفاة ةيف حالللموظفني باحملكمة تأمني الصحي اجلماعي الشراء املتعلقة بالعملية تقرير عن

اخلدمة بسبب 
AC/6/8 والشهودالضحاياتقرير املراجعة النهائية عن مراجعة قسم
AC/6/9واالتصالتكنولوجيا املعلوماتمبصادر خارجية يف االستعانة النهائي ملراجعة تقريرال

ICC-ASP/16/5ا ال والعشرينثامنةتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
ICC-ASP/16/12 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف
ICC-ASP/16/13 ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف
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الجزء جيم
الوثائق ذات الصلة

كانون ٣١المنتهية في للمحكمة الجنائية الدولية للسنةالبيانات المالية-١
٢٠١٦األول/ديسمبر 

احملتويات
لصفحةا

٤٦٧...............................................................................................خطاب اإلحالة 
٤٦٨................................................................................بيان بشأن املراقبة املالية الداخلية 
٤٦٩.................................................................................رأي املراجع املستقل للحسابات 

٤٧٠...........................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب    ٣١بيان الوضع املايل يف -البيان األول 
٤٧٢...................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف -البيان الثاين 
٤٧٣........٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف –البيان الثالث 
٤٧٤.............................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف –البيان الرابع 

٤٧٥..٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف –البيان اخلامس 
٤٧٦..............................................................................حظات امللحقة بالبيانات املالية املال
٤٧٦.........................................................................احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها -١
٤٧٩..................................................ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية -٢
٤٨٩.................................................................................النقدية وما يف حكمها-٣
٤٨٩......................................................ت غريالتبادليةاحلسابات مستحقة القبض من املعامال-٤
٤٩٠........................................................................حسابات أخرى مستحقة القبض -٥
٤٩١...........................................................املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى -٦
٤٩١..........................................................................املمتلكات واملنشآت واملعدات -٧
٤٩٢..................................................................................األصول غري امللموسة -٨
٤٩٢..............................................................................احلسابات املستحقة الدفع -٩

٤٩٢..............................................................االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني -١٠
٤٩٦.........................................................................القرض املقدم من الدولة املضيفة -١١
٤٩٦...................................................................اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة -١٢
٤٩٧...........................................................................................املخصصات -١٣

.ICC-ASP/16/12  صدر سابقا بصفته الوثيقة 
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لصفحةا
٤٩٧............................................................................صايف األصول/حقوق امللكية -١٤
٤٩٨.............................................................................................اإليرادات -١٥
٤٩٩.................................................................املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني -١٦
٤٩٩......................................................................املصروفات املتعلقة بالسفر والضيافة -١٧
٤٩٩...................................................................املصروفات املتعلقة باخلدمات التعاقدية -١٨
٥٠٠.......................................................................املصروفات املتعلقة بأتعاب احملامني -١٩
٥٠٠......................................................................................النفقات التشغيلية -٢٠
٥٠٠...........................................................................النفقات املتعلقة باللوازم واملواد -٢١
٥٠٠..................................................................اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة -٢٢
٥٠٠.......................................................................................املصروفات املالية -٢٣
٥٠١......................................................بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملبالغ الفعلية -٢٤
٥٠٢......................................................................................اإلبالغ القطاعي -٢٥
٥٠٤..........................................................................االلتزامات واإلجيارات التشغيلية -٢٦
٥٠٤......................................................................................االلتزامات الطارئة-٢٧
٥٠٥........................................................اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة-٢٨
٥٠٥.............................................املستحقة القبض .............واملبالغ يةشطب خسائر النقد-٢٩
٥٠٥.....................................................................األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ -٣٠

املرفق 
٥٠٧........................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة تسديد االشرتاكات حىت ١اجلدول 
٥١٠..............٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة صندوق رأس املال املتداول وصندوق الطوارئ يف ٢اجلدول 
٥١١..................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول يف ٣اجلدول 
٥١٤..........................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة تسديد االشرتاكات لصندوق الطوارئ يف ٤اجلدول 
٥١٧.............................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة الفائض النقدي يف ٥اجلدول 
٥١٨....................................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة التربعات يف ٦اجلدول 
٥٢٠.........................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١: حالة الصناديق االستئمانية يف ٧اجلدول 
٥٢١..........................................من الدول األطراف واحدة ملشروع املباين الدائمةملرة: املدفوعات ٨اجلدول 

٥٢٣....................٢٠١٦كانون األول/ ديسمرب ٣١لفرتة املنتهية يف للبيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية لتقرير املراجعة النهائية
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خطاب اإلحالة
٢٠١٧متوز/يوليه ٢١

.من النظام املايل، يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِجع احلسابات١-١١وفقاً للبند 
كانون ١وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة من 

.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 

غيال  أبيسادزي
رئيس قسم املالية
هريمان فون هيبل

املسّجل

Lionel Vareille
External Audit Director
Cour des Comptes
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France
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نطاق المسؤوليات
)، فإن ‘‘احملكمة’’(ب) من القواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية (١-١٠١عمًال بالقاعدة 

عن كفالة إدارة هذه القواعد على ويساءلمسؤول ’’لمحكمةلاملسجل بصفته املوظف اإلداري الرئيسي
معاملالئمةاملؤسسيةالرتتيباتاختاذطريقعنذلكيفمباباحملكمة،حنو مرتابط من جانب مجيع األجهزة 

مبوجباملكتبهذاسلطةضمنتندرجاليتواإلداريةالتنظيميةباملهاميتعلقفيماالعاماملدعيمكتب
- ١١١من النظام املايل، والقاعدة ١١وعمًال بالبند .‘‘األساسيرومانظاممن٤٢املادةمن٢الفقرة

، فإن املسجل مسؤول، من بني أمور أخرى، عن احلسابات. وامتثاًال هلذا البند وهذه القاعدة، قمت ١
ووضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمة، وتعيني املوظفني بتحديد ومتابعة السجالت املالية والفرعية،

عن أداء املهام احملاسبية.  املسؤولني 
مسؤولياتمعيتفقمبااملايلالنظامهذاينفذ ’’،من النظام املايل للمحكمة٤-١وطبقًا للبند 

نظاممن٤٣املادةمن) ١(والفقرة٤٢املادةمن) ٢(الفقرةيفاحملددالنحوعلىواملسّجلالعاماملدعي
واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة . ويتعاون املدعي العام األساسيروما

.‘‘مهامه مبوجب النظام األساسي
،احملكمةمسّجلبصفيتيب، تناطمن النظام املايل، ١-١٠على ذلك، وفقًا للبند وعالوة

املعامالتاستعراضأو/وفعالبفحصبأولأوالً بالقيامتسمحداخليةماليةرقابة ’’ممارسةعن املسؤولية
:يليمالضماناملالية

قانونية القبض جلميع أموال احملكمة، ومواردها املالية األخرى، وحفظها، والتصرف فيها؛‘١’
اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى، اليت تقرها مجعية ‘٢’

املتعلقة بالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد 
.‘‘استخدام موارد احملكمة استخداماً اقتصاديا‘٣’

وحيث مت اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام على النحو املنصوص 
املالية الداخلية طوال (ب)، فأنا على قناعة من وجود نظم مناسبة للمراقبة١-١٠١عليه يف القاعدة 

.  ٢٠١٦الفرتة املالية 
استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية

تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 
التنفيذيني (موظفي التصديق) باحملكمة.  

ا لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد وتسرتشد املراجعة اليت أقوم 
ديرين التنفيذيني بقلم املاملالية بالعمل الذي قام به املراجعون الداخليون للحسابات حىت اآلن، وعمل 

عون اخلارجيون احملكمة املسؤولني عن احلفاظ على إطار املراقبة الداخلية، والتعليقات اليت قدمها املراج
للحسابات حىت اآلن يف تقاريرهم.  

كما أين على قناعة أين تلقيت الضمانات الالزمة اليت تؤكد وجود إطار مناسب للمراقبة املالية 
.  ٢٠١٦الداخلية خالل عام

هريمان فون هيبل
٢٠١٧متوز/يوليه ٢١

املسّجل
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للحساباترأي المراجع المستقل 
الرأي

) عن فرتة اإلثين عشر شهراً ‘‘احملكمة’’قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية (
٣١. وتشمل هذه البيانات املالية بياناً يتعلق بالوضع املايل يف ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب٣١املنتهية يف 

وبيانًا بالتغيريات يف صايف األصول، وبيانًا يتعلق ، وبيانا باألداء املايل، ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب 
بالتدفقات النقدية، وبيانًا يتعلق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية، ومالحظات تتضمن ملخص املبادئ 
احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البيانات املالية جمموعة تتألف من مثانية جداول 

لومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، وهي تقع خارج نطاق تعرض بعض املع
هذه املراجعة.

كانون األول/ديسمرب ٣١واستنادا إىل مراجعتنا، تعرض البيانات املالية الوضع املايل للمحكمة يف 
قات النقدية ومقارنة امليزانية ريات يف صايف األصول والتدفيبشكل سليم، وكذلك األداء املايل والتغ٢٠١٦

وفقا للمعايري احملاسبية ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 
.الدولية للقطاع العام

الرأيأساس
دة لقد أجرينا مراجعتنا وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ووفقا للصالحيات اإلضافية احملد

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة. وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام بالقواعد ١٢يف البند 
األخالقية والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على ضمان معقول بأن البيانات املالية 

يوان احملاسبة الفرنسي، فإننا نضمن خالية من األخطاء اجلوهرية. وعلى حنو ما يتطلبه ميثاق أخالقيات د
م التقديرية املهنية. وعالوة على ذلك، حرصنا  استقالل املراجعني وإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاء
على الوفاء أيضا بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للمؤسسات 

مسؤوليات مراجع احلسابات مبزيد من التفصيل يف اجلزء املعنون العليا ملراجعة احلسابات. ويرد وصف
‘‘. مسؤوليات مراجع احلسابات عن مراجعة البيانات املالية’’

ن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت مجعها كافية ومناسبة لتشكل أساسا معقوال لرأينا.وحن

الماليةالبياناتعناإلدارةمسؤوليات
لنظام املايل، فإن مسجل احملكمة مسؤول عن إعداد البيانات املالية من ا١١مبوجب املادة 

وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه املسؤولية 
الية حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان اإلعداد والعرض املتوازن للبيانات املالية خ

من أي أخطاء جوهرية سواء بسبب اخلطأ أو االحتيال. وتشمل هذه املسؤولية أيضًا تقدمي تقديرات 
حماسبية متوازنة مكّيفة للظروف.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية
يتمثل اهلدف من مراجعة احلسابات يف احلصول على ضمان معقول عما إذا كانت البيانات املالية  
ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء كانت ناجتة عن الغش أو اخلطأ. والضمان املعقول هو مستوى 

ية ملراجعة عال من الضمان، ولكنه ليس ضمانة بأن مراجعة احلسابات اليت جترى وفقا للمعايري الدول
احلسابات تكشف دائما عن أخطاء جوهرية إن وجدت. وميكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ 
وتعترب جوهرية إذا كان من املتوقع بقدر معقول أن تؤثر، بشكل فردي أو جمتمعة، على القرارات 

االقتصادية اليت يتخذها املستخِدمون بناء على هذه البيانات املالية. 
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فإن مراجعة احلسابات تتمثل يف تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة ومن مث،
املراجعة بشأن املبالغ واملعلومات املقدمة يف البيانات املالية. ويضع مراجع احلسابات اخلارجي يف اعتباره 

ا يف الكيان فيما يتعلق بوضع وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد الضوابط الداخلية املعمول 
دف إبداء رأي بشأن فعالية تلك الضوابط.  إجراءات املراجعة املناسبة يف الظروف القائمة، وليس 
ويستند اختيار إجراءات املراجعة إىل التقدير املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة 

غراض مة السياسات احملاسبية وتقديرات احملاسبة، وأللتقييم خماطر البيانات املالية، وذلك ملعرفة مدى مالء
لعرض العام للبيانات املالية.ا

ديدييه ميغو(توقيع) 
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البيان األول
المحكمة الجنائية الدولية 

(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي في 
٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة

األصول
المتداولةاألصول 

٣٢٠النقدية وما يف حكمها ٤٠٤٢٣ ٠٢٦
٤١٣حسابات مستحقة القبض (معامالت غري تبادلية) ٩٣٢٢٠ ٥١٠

٥٣حسابات أخرى مستحقة القبض ٢٠٦٢ ٤٢٢
٦٢مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى ٩٠٥٢ ٣٦٠

٤٠مجموع األصول المتداولة ٤٤٧٤٨ ٣١٨
المتداولةاألصول غير 

-٤٤١حسابات مستحقة القبض (معامالت غري تبادلية)
٧١٩٩املمتلكات واملنشآت واملعدات ٧٢٨٢٠٨ ٥٧٠

٨١أصول غري ملموسة ٣٤٢١ ٣٥٣
١٠٢٥احلق يف االسرتداد ٥٢٩٢٣ ٢٣٥

٢٢٦مجموع األصول غير المتداولة ٦٤٠٢٣٣ ١٥٨
٢٦٧مجموع األصول ٠٨٧٢٨١ ٤٧٦

الخصوم
الخصوم المتداولة

٩٥حسابات مستحقة الدفع ٦٩٦٩ ٩٢٦
١٠٩التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٧٢٨٩ ٣٢٢

١١١القرض املقدم من الدولة املضيفة ٧٥٩٨٩١
١٢١١إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٢٢٩١٧ ٠٦٦

١٣٢خمصصات ٢٥٧٢ ٢٥٥
٣٠المتداولةمجموع الخصوم  ٦٦٩٣٩ ٤٦٠

الخصوم غير المتداولة
٩٥٨٦٥٠حسابات مستحقة الدفع

١٠٤٧التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني ٤٧١٣٧ ٣٧٢
١١٧٢القرض املقدم من الدولة املضيفة ٥٠٩٧٧ ١٢٠
١٢٠مجموع الخصوم غير المتداولة ٥٦٦١١٤ ٥٤٢

١٥١مجموع الخصوم ٢٣٥١٥٤ ٠٠٢
صافي األصول/حقوق الملكية

١٤٥صندوق الطوارئ ٧٩١٥ ٧٩١
١٤٣رأس املال املتداولصندوق  ٦٦٤١ ٦١٦

١٤١٠٦أرصدة صناديق أخرى ٣٩٧١٢٠ ٠٦٧
١١٥صافي األصول/حقوق الملكية ٨٥٢١٢٧ ٤٧٤

٢٦٧مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٠٨٧٢٨١ ٤٧٦
املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  
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المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة
اإليرادات

١٥١٣٣االشرتاكات املقررة ٠٦١١٦٧ ١١٩
١٥١التربعات ٧٨٩٤ ٢٤٣

١٥٤٥١٧٩إيرادات مالية 
١٥١إيرادات أخرى ٤٨٨٢١ ٩٥٢

١٣٦مجموع اإليرادات ٣٨٣١٩٣ ٤٩٣
المصروفات

١٦١٠٠املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٤٣٣٩٩ ٢٦٣
١٧٥السفر والضيافة ٣٣١٦ ٦٨٣

١٨٥اخلدمات التعاقدية ٣٥٢٩ ٠٥٩
١٩٥أتعاب احملامني ٥٤٦٥ ٧٧٧

٢٠١١النفقات التشغيلية ٢٩٢١٧ ٠٥٧
٢١٢اللوازم واملواد ٤٧٣٢ ٣٤٦

٢٢١٢اإلهالك واالستهالك  ٠٩٣٣ ٣٠٨
٢٣٢مصروفات مالية  ٢٢١٢ ٩٩٦

١٤٤مجموع المصروفات ٧٤١١٤٦ ٤٨٩
٨)الفائض/(العجز) للفترة المعنية ٤٧(٣٥٨ ٠٠٤

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية. 
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البيان الثالث
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في 
(بآالف اليورو)

الرصيد العام

مشروع املباين 
الدائمة

الصناديق 
االستئمانية

جمموع صايف 
األصول/ 

حقوق امللكية

الصندوق العام

صندوق رأس 
املال العامل

صندوق 
الطوارئ

صناديق 
االلتزامات 

املتعلقة 
باستحقاقات 

املوظفني

الفائض/
(العجز) 

النقدي

إعادة قياس 
خطط ما 
بعد انتهاء 

اخلدمة

أرصدة أخرى 
للصندوق 

العام
كانون الثاني/يناير ١الرصيد االفتتاحي في 

٢٠١٥٧ ٤٠٦٧ ٥٠٠١١ ٢)٢٢٧ ٧)(٢٦٩ ٦٥(٩٤٨ ٣٥٦١ ٠١٦٨٢ ٢٨٨
الحركة في صافي األصول/حقوق الملكية 

٢٠١٥في عام 
٦)-----الفائض/(العجز) ٥٣(٧٣٦ ٢٢٧٥١٣٤٧ ٠٠٤

٥)التحويالت ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ١٢--(٨٣٢ (١٠)٣٤١-
٤---الفائض/(العجز) النقدي يف السنة املاضية ٤)-٤٣٢ ٤٣٢)---

٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام 
٢)---)ICC-ASP/13/Res.1(القرار  ٢)----(٠٦٨ ٠٦٨)

الفائض يف الصندوق االستئماين 
٢٥٠--٢٥٠-----٢٠١٣للضحايا يف عام 

٥)مجموع الحركات أثناء العام ١)(٧٩٠ ٤)(٧٠٩ ٢(٨٣٢ ١-٣٦٤ ٤٢٣٥٣ ٢٢٧٥٠٣٤٥ ١٨٦
مجموع صافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٥١كانون األول/ديسمبر  ٣١في  ٦١٦٥ ٧٩١٦ ٦)-٣٩٥٩٥ ١١٨(٥٢٥ ٥٨٣١ ٥١٩١٢٧ ٤٧٤
الحركة في صافي األصول/حقوق الملكية 

٢٠١٦في عام 
٨)٦٢-----الفائض/(العجز) ٨)١٠٤(٥٢٤ ٣٥٨)

إعادة قياس مكاسب/(خسائر) خطط ما بعد 
٣)----انتهاء اخلدمة ٣)---(٤١٩ ٤١٩)

٢التحويالت ٦)-٠٤٨ ٥)-(٩٥)(٢٢٣ ٩(٢٦٢ ٥٣٢--
٥---املاضيةالفائض/(العجز) النقدي يف السنة  ٥)-٣٩٤ ٣٩٤)---

فائض الصندوق االستئماين للضحايا يف عام 
١٥٤--١٥٤-----٢٠١٤

٢مجموع الحركات أثناء العام ٦)-٠٤٨ ٥(٢٢٣ ٣)٢٩٩ ١٠)(٤١٩ ١(٤٤٠ ١١)٠٠٨١٠٤ ٦٢٣)
مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٦٣كانون األول/ديسمبر ٣١ ٦٦٤٥ ٧٩١١٧٢٥ ٣)٣٩٤ ١٦)(٤١٩ ١١٩(٩٦٤ ٥٩١١ ٦٢٣١١٥ ٨٥٢
.تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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البيان الرابع474

المحكمة الجنائية الدولية
(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥رقم املالحظة
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

٨)فائض/(عجز) عن الفرتة (البيان الثاين) ٤٧(٣٥٨ ٠٠٤
٥٥فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

١٧)(٦٤٩)اخلصم من قرض الدولة املضيفة  ٩٦٣)
١٢اإلهالك واالستهالك  ٠٩٣٣ ٣٠٨

٨-(الكسب)/اخلسارة من التصرف يف املمتلكات واملنشآت واملعدات
٢مصروفات الفائدة ١٣٣٢ ٨٦٠

٦(زيادة)/اخنفاض يف حسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية ٦)٥٣٧ ٠١٩)
١)(٧٨٤)(زيادة)/اخنفاض يف حسابات أخرى مستحقة القبض ٢٤٧)

١٦(٨٦٤)يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى(زيادة)/اخنفاض 
٢)(زيادة)/اخنفاض يف حق االسرتداد ١٨٨(٢٩٤

٢)زيادة/(اخنفاض) يف حسابات مستحقة الدفع ٣(٤١٦ ٤٠٣
١٠زيادة/(اخنفاض) يف التزامات استحقاقات املوظفني ٥٠٥١ ٠٢٣
٣)انتهاء اخلدمةإعادة قياس (املكاسب)/اخلسائر يف خطط مابعد  ٤١٩)-

١)زيادة/(اخنفاض) يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ١٤)(٥٧٠ ٠٣٩)
(٤٧٣)٣زيادة/(اخنفاض) يف املخصصات

(١٧٩)(٤٥)ناقص: إيرادات الفوائد
١٠صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٨٧٧١٧ ٨٩٥

االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
١١٣١٩٧زائد: الفوائد املتلقاة

٩)شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات ٥٨)(١٦٠ ٢٦٨)
١)(٢٧)شراء أصول غري ملموسة ٠٥٢)

٩)صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ٥٩)(٠٧٤ ١٢٣)
التدفقات النقدية من األنشطة المالية

٢)-ائتمنات للدول األطراف ٠٦٨)
١)-الفوائد املدفوعة ٠٦١)

٤)مبالغ متلقاة/(مسددة) من قرض الدولة املضيفة ١٠(٤٢٩ ٦٩٣
٤)صافي التدفقات النقدية من األنشطة المالية ٧(٤٢٩ ٥٦٤

٢)صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها ٣٣)(٦٢٦ ٦٦٤)
٣٢٣الفرتة املاليةالنقدية وما يف حكمها يف بداية  ٠٢٦٥٦ ٦٩٣

(٣)٤مكاسب/(خسائر) النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت 
٣٢٠كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في  ٤٠٤٢٣ ٠٢٦

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  
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البيان الخامس
المحكمة الجنائية الدولية

كانون ٣١المنتهية في للسنةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 
(بآالف اليورو)٢٠١٦األول/ ديسمبر 

الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
اليت متت 

املوافقة عليها

طلبات 
صندوق 
التحويالتالطوارئ

امليزانية 
النهائية

املصروفات 
احململة على 

الصندوق 
العام

املصروفات احململة 
على صندوق 

الطوارئ
جمموع 

املصروفات

فائض/(عجز
) الصندوق 

العام

فائض/(عجز
) صندوق 

الطوارئ
جمموع الفائض/ 

(العجز)
٩+٨=٧١٠-٢=٥٩-٣+١=٦٨+٥=٣٥٦٧+٢+١=١٢٣٤

١٢اهليئة القضائية ٢٧٢١٢-٤٣١ ٧٠٣١٢ ١٢-٧٠٣ ٧٠٣---
٤٣مكتب املدعي العام ٢٣٤١ ٤٣(٧٩٢)٠٦٠ ٥٠٢٤٠ ٩٤١١ ٠٢١٤١ ٩٦٢١ ٥٠١٣٩١ ٥٤٠

٧٢قلم احملكمة ٧٥٩١ ٩٥٠٥٢٠٧٥ ٢٢٩٧١ ٦٩٨١ ٥٨١٧٣ ٢٧٩١ ٥٨١٣٦٩١ ٩٥٠
أمانة مجعية الدول 

٢األطراف ٢-٨٠٨ ٨٠٨٢ ٢-٧٤١ ٦٧-٧٤١٦٧
٢املباين ٢-٨٢٤ ٨٢٤٢ ٢-٨٢٤ ٨٢٤---

أمانة الصندوق 
١االستئماين للضحايا ١-٨٨٥ ٨٨٥١ ١-٦٤١ ٢٤٤-٦٤١٢٤٤

مكتب مدير 
املشروع (املباين 

١٨٧-٢٦٥١٨٧-٤٥٢٢٦٥-٤٥٢الدائمة)
مشروع املباين 

٢الفائدة–الدائمة  ٢-٢٠١ ٢٠١٢ ١٨٦٢ ١٨٦١٥١٥
١٣٣-١٨٢١٣٣-٣١٥١٨٢-٣١٥آلية الرقابة املستقلة

مكتب املراجعة 
الداخلية 

٧١-٦١١٧١-٦٨٢٦١١--٦٨٢للحسابات
١٣٩المجموع ٥٩١٣ ١٤٢-٠١٠ ٦٠١١٣٥ ٧٩٢٢ ٦٠٢١٣٨ ٣٩٤٣ ٧٩٩٤٠٨٤ ٢٠٧

جتاوز تكلفة مشروع 
املباين الدائمة 

-ICC(القرار 

ASP/15/Res.2((١ ١)-(١٩٧ ١)---(١٩٧ ١)-(١٩٧ ١٩٧)
المجموع بعد 

احتساب تجاوز 
١٣٨التكلفة ٣٩٤٣ ١٤١-٠١٠ ٤٠٤١٣٥ ٧٩٢٢ ٦٠٢١٣٨ ٣٩٤٢ ٦٠٢٤٠٨٣ ٠١٠

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  
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المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها-١
للتقريراملعدالكيان١-١

) مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ‘‘احملكمة’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية (
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي ’’دولة مشاركة يف ١٢٠، عندما اعتمدت ١٩٩٨متوز/يوليه ١٧يف 

مؤسسة قضائية دائمة واحملكمة .النظام األساسي‘‘للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية
ا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل مستقلة هلا السلطة مل مارسة اختصاصا

وتتكون .(اإلبادة اجلماعية، اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان بعد تعريفها رمسياً)
ائية، احملكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرئاسة والدوائر (املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتد

. وتعد البيانات املالية للمحكمة واهليئات والشعبة التمهيدية)، ومكتب املدعى العام، وقلم احملكمة
الفرعية التابعة جلمعية الدول األطراف خالف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على النحو املبني 

(ز) أدناه.  ٢-١يف املالحظة 
ولندامن نظ٣ويقع مقر احملكمة وفقًا للمادة  وأنشأت احملكمة أيضاً .ام روما األساسي يف الهاي 

ا امليدانيةووجودا ميدانيا واحدميدانية مكاتبستة وتعمل هذه املكاتب .لتمكينها من أداء عمليا
ومجهورية كوت ديفوار، )، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ٢يف أوغندا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية (

.  ٢٠١٤عام يف مايل،يف وإداريا بسيطا ايدانياحملكمة أيضاً وجودا مأنشأت و .كينياو 
الربناجميةامليزانية٢-١

برامج رئيسية هي: اهليئة القضائية عشرة، مت تقسيم االعتمادات إىل ٢٠١٦ألغراض الفرتة املالية 
ول األطراف (هيئة الرئاسة والدوائر)، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الد

(املباين املشروعمديروأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومكتب واملباين،)، ‘‘األمانة’’(
منعنصرالفائدة، وآلية الرقابة املستقلة. وفيما يلي تشكيل كل –الدائمة)، ومشروع املباين الدائمة 

:هالربامج الرئيسية للمحكمة ودوره وأهدافعناصر
:الرئاسةهيئة (أ) 
تتكون من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛‘١’

اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق تكفل‘٢’
والتعاون؛

أداء مجيع وتقوم بدعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة تو تراقب‘٣’
؛اختصاصهاتقع ضمن الوظائف القضائية اليت 

يف هانطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمثيلتوّسع‘٤’
.احملافل الدولية

:الدوائر(ب)

وتتكون .تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية‘١’
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من 

ا شأن الشعبة التمهيدية ؛ستة قضاة على األقل؛ شأ
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حقوق مجيع حتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة اإلجراءاتسري تكفل‘٢’
.األطراف

:مكتب املدعي العام(ج)
مسؤول عن وهو يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة، ‘١’

االتحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة  ؛واالدعاء بشأ
اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية يعزز‘٢’

وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛
.بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسياً عاملياً افقتو يبين‘٣’

:قلم احملكمة(د)
خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة يسدي‘١’

إىل هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛
األمن الداخلي للمحكمة؛يدير شؤون‘٢’
.اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهمينفذ‘٣’

:أمانة مجعية الدول األطراف)ه(
ي اختذته يف أيلول/سبتمرب الذICC-ASP/2/Res.3هاأنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرار 

ا يف ٢٠٠٣ .   ٢٠٠٤الثاين/يناير كانون ١أمانة مجعية الدول األطراف على أن تبدأ عمليا
وجلنة امليزانية واملالية ،وجلنة وثائق التفويض،وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها

والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من ،)‘‘اللجنة’’(
ارية وتقنية مستقلة.  اجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات موضوعية ومساعدة إد

وتقوم األمانة مبا يلي:
ا الفرعية‘١’ مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية ،تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئا

واملالية؛
املتصلة املسائلمساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع ‘٢’

بأعماهلا، مع التشديد بصفة خاصة على فعالية اجلداول الزمنية وإجراء االجتماعات 
واملشاورات وفقا لإلجراءات الصحيحة؛

ا الفرعية من تنفيذ واليتها مب‘٣’ فعالية بتزويدها بنوعية زيد من المتكني اجلمعية وهيئا
.التقنيةدماتاخلك ، مبا يف ذلالفيندعمالو املوضوعيةدماتاخلعالية من 

:املباين(و)
. الدائمةملبانيهااحملكمةحتتاجها اليتاملعنية حملة عامة عن املوارد لجهاتلتُقدَّم

:أمانة الصندوق االستئماين للضحايا)ز(
للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري االستئماينأمانة الصندوق تدير

لس،واجتماعاتلس إدارة الصندوق  وهي ختضع للسلطة الكاملة للمجلس. وقد أنشأت ا
اجلمعية اعتمدتو.ICC-ASP/1/Res.6اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها 

اليت تنص على أن الصندوق للصندوق،التنظيمية اللوائحICC-ASP/4/Res.3القرارمبوجب
من االشرتاكات املقررة اإليراداتاإلبالغ عن تم. ويمنفصالً ْبِلغاً االستئماين يشكل كيانًا مُ 
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ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين 
املاليةالبياناتإىلالرجوعيُرجىالصندوق،بشأناملعلوماتمنمزيدعلىولالطالع. للضحايا
.  ٢٠١٦االستئماين للضحايا لعام للصندوق

):الدائمةاملباين(شروعمدير املمكتب(ح)
ب قررت مجعية الدول األطراف إنشاء مكت، ICC-ASP/6/Res.1املرفقني الرابع واخلامس من القرار يف 

امليزانية الربناجمية السنوية املقرتحة للمحكمة لتغطية التكاليف املتصلة دير مشروع املباين الدائمة يف مل
ويعمل مكتب مدير املشروع .باملوظفني والتكاليف التشغيلية األخرى املتعلقة مبشروع املباين الدائمة

عن طريق جلنة الرقابة.لجمعية ويقدم تقاريره مباشرة إليها ويساءل أمامهالحتت السلطة الكاملة 
الفائدة: -(ط) مشروع املباين الدائمة 

٢٠١١امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام إطار الفائدة يف -أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 
لإلبالغ عن الفائدة املتوقع دفعها على مبالغ القرض الذي تلقته احملكمة ملشروع املباين الدائمة، 

لعرض الدولة ٢٠٠٨ويرجع ذلك إىل قبول اجلمعية العامة يف عام اللجنة واجلمعية. اتاستجابة لطلب
مليون يورو كحد أقصى، تسدد على فرتة ٢٠٠املضيفة بتقدمي قرض للمباين الدائمة مببلغ يصل إىل 

يف املائة.٢,٥سنة مبعدل فائدة قدره ٣٠
:آلية الرقابة املستقلة)ي(

آلية الرقابة املستقلة بوصفها ICC-ASP/8/Res.1أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها
ك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب رت شوت. حملكمةابرناجما رئيسيًا من برامج 

دون أن تكون جزءاً من هذا املكتب ، ولكن املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي
من ١١٢من املادة ٤ستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة وختتص آلية الرقابة امل.تابعة لهوال

.نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة
(ك) مكتب املراجعة الداخلية للحسابات:

يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احملكمة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية والتشغيلية 
دف منهجية من خالل استعراض النظم والعمليات بصورة  يف مجيع جماالت عمل احملكمة. و

هذه االستعراضات (عمليات مراجعة احلسابات) إىل حتديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص 
ة (املخاطر)، مبا يف ذلك وجود العمليات الصحيحة ومدى التقيد باإلجراءات املتفق عليها. احملتمل

ويقدم املكتب أيضا خدمات استشارية بناء على طلب إدارة احملكمة. ويقدم املكتب تقاريره إىل 
رئيس جلنة مراجعة احلسابات.

:الضرائبمناإلعفاء٣-١

االتفاق املتعلق ‘ ٢’منه، و١٥لكة هولندا واحملكمة، وال سيما املادة اتفاق املقر املربم بني مم‘ ١’مبوجب 
ا، وال سيما املادة  منه، تعفى احملكمة من كافة الضرائب ٨بامتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصانا

واألعباء املباشرة، باستثناء الرسوم اليت تستوجبها خدمات املرافق العامة، وتعفى أيضًا من الرسوم اجلمركية
ذات الطابع املماثل فيما يتعلق باملواد اليت تستوردها أو تصدرها الستعماهلا الرمسي.  
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ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية-٢
أساس اإلعداد

ا مجعية ١-٢ تعد البيانات املالية للمحكمة وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمد
ا األوىل يف أيلول/سبتمرب  والتعديالت اليت أُدخلت عليهما. وقد أُعدت ٢٠٠٢الدول األطراف يف دور

لدولية للقطاع العام. وتشكل البيانات املالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقا للمعايري احملاسبية ا
هذه املالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة.  

.  واحدةتقومييةسنةهياملالية: الفرتة املالية الفرتة٢-٢
.  للمحاسبةالتارخييةالتكاليفأساس علىاملاليةيتم إعداد البيانات التكاليف التارخيية: أساس٣-٢

ومعاملة التقلبات في سعر الصرفعملة الحسابات 

تُعرض حسابات احملكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو.  ٤-٢
ا إىل خرى بعمالت أوحتّول املعامالت اليت تتم ٥-٢ العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف املعمول 

وتسجل األرباح واخلسائر ة. ر الصرف السائداسعيف تاريخ املعاملة، وهي أسعار تقارب أاألمم املتحدةيف 
النامجة عن تسوية هذه املعامالت، وعن حتويل األصول واخلصوم النقدية املقومة بالعمالت األجنبية بسعر 

اية السنة، يف بيان األداء املايل.   الصرف الساري يف 
حولفتة،جنبياألبالعملة غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية بنود أما األصول وال٦-٢

.يف تاريخ اإلبالغحتويلهايف تاريخ املعاملة وال يعاد وفقا لسعر الصرف املعمول به 

الفتراضات المحاسبيةاستخدام التقديرات وا

أن تستخدم اإلدارة للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وفقاً يتطلب إعداد البيانات املالية ٧-٢
األصول تطبيقها، وعند حتديد قيم السياسات احملاسبية و فرتاضات عند اختيار ات واألحكام واالالتقدير 

ا إىل التجربة تستند هذه التقديرات واالفرتاضات املاملبلغ عنها. و واخلصوم واإليرادات واملصروفات رتبطة 
يف تاريخ إعداد احةمعقولة يف ظل الظروف واملعلومات املتا يعتقد أخمتلفة عوامل أخرى السابقة و 

يت ليست بادية للعيان لتحمل قيمة األصول واخلصوم الاالنتائج اليت تشكل أساسعلى املالية، و بيانات ال
.التقديراتتلكوقد ختتلف النتائج الفعلية عن .من مصادر أخرى

بصفة مستمرة. ويعرتف بتنقيحات واالفرتاضات األساسيةاحملاسبية التقديرات تستعرض و ٨-٢
ة مقبلة متأثرة.أي فرت يف و اتنقَّح فيها التقدير تُ الفرتة اليت تقديرات يف ال

ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع االفرتاضات وفيما يلي بيان ٩-٢ اليت أخذت 
ختضع لتعديل ملموس أن من احملتمل جداً اليت التقديرات على البيانات املالية و ةكبري بدرجةثرتؤ العام اليت 

يف السنة القادمة:

تدفقإىلتؤديأنمن احملتمل واليتضدهااملرفوعةللقضاياباحتياطياحملكمةحتتفظ(أ)
؛بشكل موثوقاملواردهذهتقديروميكناملطالبات،تسويةأجلمناخلارج إىلاملوارد

قدمت له احملكمة سلفا بناء على االعتماد املتعلق بالديون املشكوك يف حتصيلها من متهم (ب)
قرار قضائي لتغطية تكاليف التمثيل القانوين. ويُعتقد أن استعادة هذه السلف غري مؤكدة.
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ا يف ةاحلاضر يةُحيتفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد١٠-٢ ، واألموال احملتفظ 
واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن حسابات جارية، 

.ثالثة أشهر

األدوات المالية

ا املالية باعتبارها قروضاً وحسابات مستحقة القبض وخصوماً مالية أخرى١١-٢ .تصنِّف احملكمة أدوا
وتشمل .ية قصرية األجل وحسابات مستحقة القبضواألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرف

.احلسابات املستحقة الدفع) و ٥٦-٢االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين (انظر املالحظة 
تقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة باإلضافة إىل ١٢-٢

وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك عن طريق استخدام طريقة .تكاليف املعامالت
أما مبلغ احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع املتضمن للتكلفة .سعر الفائدة الفعلي

.التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة

الماليةالمخاطر

وضعت احملكمة سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام املايل ١٣-٢
وتتوىل شركة .وتقوم احملكمة باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات العاجلة.والقواعد املالية

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. تأمني نظام املعاشات التقاعدية للقضاة وإدارته
وتتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق (أسعار واستثمار أمواله. 

.ئتمان وخماطر السيولةاالصرف وأسعار الفائدة)، وخماطرال
ة العادلة أو التدفقات النقدية تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمخماطر العمالت:١٤-٢

واحملكمة معرضة .املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية
ا امليدانية .ملخاطر العمالت عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة يف الغالب بعمليا

ب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية تقلّ تتمثل يفخماطر أسعار الفائدة:١٥-٢
وال تودِع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األجل .معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة

ا ليست معرض والقرض الذي .ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدةةذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإ
لدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري أسعار الفائدة.  قدمته ا

: تتمثل يف تسبب أحد األطراف يف معاملة مالية يف خسارة مالية للطرف اآلخر خماطر االئتمان١٦-٢
بسبب عدم الوفاء بالتزاماته. واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة الدفع املقدمة 

لتمثيل من الدول األطراف والسلف على االعتمادات باالستناد إىل القرارات القضائية الصادرة لتغطية ا
سياسات احملكمة توجد لدى القانوين للمتهمني الذين ال يعتربون معوزين وهلم أموال مودعة يف املصارف. 

.حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية
: تنشأ خماطر السيولة من التمويل العام الذي تقوم به احملكمة ألنشطتها. وحتتفظخماطر السيولة١٧-٢

ا وحتتفظ بصندوق رأمسال عامل أنشئ  احملكمة بأصول سائلة قصرية األجل لكفالة استمرارية عمليا
ليكفل وجود رأس املال للمحكمة ملواجهة مشاكل السيولة القصرية األجل رهناً بتلقي االشرتاكات املقررة.  
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المبالغ المستحقة القبض-٤
ا .اإلمسيةيف البداية بقيمتها املستحقة القبض تسجل املبالغ ١٨-٢ وتسجل املبالغ اليت يقدر أ

ا فاقدة، وتسجل  غري قابلة لالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أ
اخلسائر التاجتة عن الفقد يف بيان األداء املايل.

المتداولةمقدما واألصول المبالع المدفوعة 

األخرى الفوائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات.   تشمل األصول املتداولة١٩-٢
اليت تقّيد على احلاسوبيةوتشمل املدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجميات

ا مصروفات يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير. وبيان الوضع املايل ُيظهر الدفع املسبق على أن ه أساس أ
ا تتصل بباقي السنة الدراسية يف التاريخ الالحق  ذلك اجلزء من السلفة على املنحة التعليمية املفرتض أ

للبيان املايل.   وتقيد املصروفات بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتّمل على حساب امليزانية.   

والمعداتوالمنشآتالممتلكات

متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوًال ملموسة تسّخر لتوفري اخلدمات أو تأجريها للغري أو ٢٠-٢
ألغراض إدارية.  

وبنود املمتلكات واملنشآت واملعدات تقاس مبقدار تكلفتها مطروحًا منها االستهالك املرتاكم ٢١-٢
.  اإلهالكواخلسائر النامجة عن 

أ ذاتيا باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل وُحتدد تكلفة األصل املنش٢٢-٢
املكتسب. وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها 
من املوارد هذا التلف املتكبد عند إنشاء أصل ذايت املنشأ. وال ُتسجل تكاليف االقرتاض باعتبارها عنصراً 

اصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات.  من عن
والتكاليف املرمسلة باعتبارها جزءاً من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء تشمل رسوم ٢٣-٢

إدارة املشروع ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة باملستشارين 
العمالة املباشرة والتكاليف املادية.  واخلرباء ورسوم تصاريح 

املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣واستناداً إىل العقد املؤرخ ٢٤-٢
القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه أُجِّر للمحكمة دون 

اية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعية.   مقابل. وعقد اإلجيار هذا ميكن اؤه باتفاق متبادل يف  إ
وُتسجل قطعة األرض باعتبارها أصالً من أصول احملكمة.  

والتكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات تسجل ضمن القيمة ٢٥-٢
سدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنا فع االقتصادية املقبلة ا

ا. وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت  احملكمة وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق 
واملعدات تسجل فائضاً أو عجزاً عند تكبدها.  

ى احلياة اإلنتاجية وُيسجل االستهالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مد٢٦-٢
.  لإلهالكالتقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات. وال ختضع قطعة األرض 

وفيما يلي تقدير ملدة احلياة اإلنتاجية:٢٧-٢
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١٫١١٫٢٢٠١٦
سنوات٦-١٫٤٤السيارات١٫٣
سنوات٥-١٫٦٣,٥واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات معدات١٫٥
سنوات١٠-١٫٨٧واللوازماألثاث١٫٧
سنة٤٠- سنوات١٫١٠٤املباين مكونات١٫٩

سنة٢٠-سنوات ١٫١٢٥أخرىأصول١٫١١

اإليجارات

تصنف عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقّيد ٢٨-٢
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

فرتة اإلجيار. 

األصول غير الملموسة

احلاسوبية والرتاخيص الالزمة الستعماهلا. ياتأساسًا من الرباجمتتألف األصول غري امللموسة٢٩-٢
واستعماهلا بوصفها أصوال غري ملموسة وُتطرح منها اخلسائر الرباجميات وترمسل التكاليف املتكبدة القتناء 

. وحيسب استهالك هذه األصول باستخدام طريقة القسط االستهالك واضمحالل القيمةالناجتة عن 
أساس عمرها االنتاجي التقديري الذي يبلغ مخس سنوات أو على أساس فرتة صالحية الثابت على 
الرتخيص.  

فقد قيمة األصول غير المولِّدة للنقدية

ا ٣٠-٢ ليس الغرض من األصول اليت متتلكها احملكمة عادة احلصول على عوائد جتارية ولذلك فإ
أصول غري مولِّدة للنقدية.  

اخلسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكانات اخلدمة املقبلة لألصل القيمةاضمحالل وميثل ٣١-٢
فضال عن التسجيل املنهجي للخسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكانات اخلدمة املقبلة لألصل 

أو االستهالك.  لإلهالكنتيجة 
رتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة إذا كانت القيمة الدفاضمحلتاألصل أن قيمة عترب تو ٣٢-٢

لالسرتداد. وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحًا منها تكاليف البيع وقيمة 
االستخدام.  

والقيمة العادلة مطروحاً منها تكلفة البيع متثل سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق بيع ٣٣-٢
طاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.  على أساس الع

والقيمة املادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها ٣٤-٢
ج وحدات  ج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو  باستخدام 

اخلدمة.  
تقّيد يف صايف الفائض/العجز. وحاملا ُيسجل فقد للقيمة يتم القيمةاضمحالل واخلسارة بسبب ٣٥-٢

تسوية جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل 
مطروحاً منها القيمة املتبقية (إن كانت هناك قيمة) على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية من عمره  

نتاجي.  اإل
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وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة ٣٦-٢
القيمة اليت ُسجلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصت. فإن كان هذا هو اضمحاللالنامجة عن 

لغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على احلال، تتم الزيادة يف القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مب
القيمة بالدرجة األوىل. وتلك اضمحاللحنو ال يتجاوز املبلغ الذي عنده يُرحل األصل فيما مل يُسجل 

القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجز.  اضمحاللالزيادة هي عكس اخلسارة بسبب 

الحق في االسترداد

الذي Allianz NVتسجل احملكمة احلق يف االسرتداد املستحق مبوجب وثيقة التأمني لدى شركة ٣٧-٢
يقابل من حيث املبلغ والتوقيت االستحقاقات الواجبة السداد مبوجب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة. 

وتقدر القيمة العادلة حلق االسرتداد بالقيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة.  

الحسابات المستحقة الدفع

تقّيد احلسابات املستحقة الدفع بداية بقيمتها االمسية، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ ٣٨-٢
املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.  

اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة

الل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك تشمل اإليرادات املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خ٣٩-٢
من اإليرادات املتلقاة لكنها مل ُتكتسب بعد. 

وتقّيد املصروفات املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير ٤٠-٢
ا.  واليت مل تتلق الفواتري املتعلق 

اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

ستفصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة على ممارسة السيطرة ٤١-٢
أو التأثري بدرجة كبرية على احملكمة باختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو ستفصح عن معلومات بشأن 

لعالقات العادية خضوع األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة مشرتكة. واملعامالت اليت تدخل يف نطاق ا
للمورد أو العميل/املستفيد مبوجب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية من األحكام والشروط 

املعتادة يف نفس الظروف ال تعترب معامالت متعلقة بأطراف ذات صلة ولذلك لن يتم االفصاح عنها.  

احملكمة، ومدير ديوانه، واملسجِّل، واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس ٤٢-٢
واملدعية العامة، ومساعد املدعية العامة، واملديرون، وجلميعهم السلطة واملسؤولية عن التخطيط وتوجيه 
ا احملكمة والتحكم فيها والتأثري يف توجهها االسرتاتيجي. ويتم اإلفصاح عن األتعاب  األنشطة اليت تقوم 

ا املو  ظفون اإلداريون الرئيسيون. وستقوم احملكمة عالوة على ذلك باالفصاح عن أي واملزايا اليت حيظى 
معامالت حمددة تتم مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم.  

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

باعتبارها خدمات تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزامات ٤٣-٢
ُتسدى إىل املوظفني. وتصنف استحقاقات املوظفني بوصفها استحقاقات قصرية األجل، واستحقاقات ما 

اية اخلدمة.   بعد اخلدمة، واستحقاقات أخرى طويلة األجل، أو استحقاقات تسوية 
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ا التالية لتقدمي فهي واجبة التسوية يف حدود االثين عشر شهر األجلالقصريةاالستحقاقاتأما٤٤-٢
اخلدمة وتشمل املرتبات وشىت البدالت واإلجازات املرضية املدفوعة األجر واإلجازات السنوية. وتقيد 

استحقاقات املوظفني القصرية األجل باعتبارها مصاريف. وتقيد االستحقاقات لقاء تقدمي خدمات.   
ا مص اريف يف الفرتة ذات الصلة ويتم التبليغ واالستحقاقات املستحقة واليت مل ُتسدد بعد على أساس أ
عنها يف بيان الوضع املايل باعتبارها استحقاقات أو اعتمادات.  

ا مؤهلون ٤٥-٢ وتقّيد اإلجازات السنوية باعتبارها مصروفات على أساس أن املوظفني الذين يستحقو
م مستقبًال.   للتعويض عنها عند غيا

استحقاقات املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي بعداخلدمةبعدمااستحقاقاتتشمل و ٤٦-٢
اخلدمة.  انتهاء

: وفقاً ملقرر مجعية الدول األطراف املتحدةاألممملوظفيالتقاعديةللمعاشاتاملشرتكالصندوق٤٧-٢
كانون ٢٣املؤرخ ٥٨/٢٦٢قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ICC-ASP/1/Decision 3و

، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية منظمة عضوًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات ٢٠٠٣رب األول/ديسم
.  ويقدم الصندوق استحقاقات ٢٠٠٤كانون الثاين/يناير ١التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من 

عاشات وصندوق امل. املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ملوظفي احملكمة
لعدم وجود خطة ممولة يشرتك فيها أرباب عمل متعددون وتنص على استحقاقات حمددة. و التقاعدية

أساس متني وموثوق لتحديد حصة كل منظمة يف التزامات وأصول وتكاليف اخلطة، تعامل احملكمة هذه 
اخلطة كما لو كانت خطة اشرتاكات حمددة االستحقاقات وتسجل االشرتاكات يف بيان األداء املايل حال 

تكبدها باعتبارها مصروفات مرتتبة على استحقاقات املوظفني.  
: يوفر هذا النظام اخلاص املزايا التالية ألعضائه: معاشاً تقاعدياً املعاشات التقاعدية للقضاةمنظا٤٨-٢

خاصًا للقضاة الذين يتمون والية قوامها تسع سنوات (أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل يُتم فرتة والية 
احلياة، ومعاشًا للعجز ٪ من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد ٥٠السنوات التسع) ومعاشًا يبلغ 
ا السابعة املعقودة يف الفرتة من ٦٥للقاضي الذي يبلغ من العمر  ١٣إىل ٩سنة أو أقل. وخالل دور

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي تقدمت به شركة ٢٠٠٦تشرين األول/أكتوبر 
Allianz/NLة. وحظيت توصية اللجنة بالقبول من طرف اجلمعية إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضا

ا اخلامسة (انظر  إلدارة Allianz).  وُعينت شركة ٣١، الفقرة ١٦، الصفحة ICC-ASP/5/32أثناء دور
كانون ٣١يف Allianzنظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة 

.  ٢٠٠٨األول/ديسمرب 
نظام التأمني الصحي اجلماعي Cignaتدير جمموعة :بعد انتهاء اخلدمةالصحيالتأمني٤٩-٢

للمحكمة. ونظام التأمني الصحي اجلماعي هذا متاح أيضاً للموظفني بعد تقاعدهم. وتوفر احملكمة إعانة 
د نظام حمدبعد انتهاء اخلدمة يف املائة من القسط الذي يدفعه املتقاعدون. والتأمني الصحي ٥٠تبلغ 

االستحقاقات.  
وُتستخدم، بالنسبة للنظم احملددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس ٥٠-٢

االلتزامات والتكاليف. وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت حيددها 
الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة املخطط. والقيمة الراهنة اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة 

املطلوبة لتسوية التزام ناجم عن خدمة أداها موظف يف الفرتة الراهنة ويف الفرتات السابقة. والقيمة احلالية 
لاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق ُحتسب باستخدام افرتاضات اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز 

حتظى بتوافق متبادل.  
، فهي تشمل املستحقات املرتتبة على املوظفنيلفائدةاألجلطويلةالخرىاألستحقاتاملأما٥١-٢

انتهاء اخلدمة (مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر والشحن 
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واستحقاقات األرمل أو والتأمني على األمتعة الشخصية) وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة
األرملة.   ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقّدر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب 
الوحدة املسقطة. وتقّيد األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث فيها ضمن بيان األداء 

املايل.  
ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل يقوم واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ٥٢-٢

ا اكتواريون مستقلون.   حبسا
اءواستحقاقات٥٣-٢ اء خدمة اخلدمةإ هي استحقاقات ُتسدد نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إل

اء اخلدمة تقّيد بوصفها التزامًا ومصروفاً  موظف من املوظفني قبل تاريخ تقاعده العادي. واستحقاقات إ
اؤه بسبب عملية إعادة اهليكلة.   عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إ

ة المضيفةالقرض المقدم من الدول

(أ) بقيمته العادلة. والقيمة العادلة عند القيد ٧٢-٢يقّيد بدايًة القرض الوارد وصفه يف املالحظة ٥٤-٢
األول تتمثل يف القيمة احلالية الصافية للتدفقات النقدية املقبلة باستخدام سعر الفائدة السائد. ويقّيد 

م سعر الفائدة السائد.  القرض، الحقاً، حبسب تكلفته بعد االستهالك ،باستخدا

الطارئةالمخصصات والخصوم 

حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث املخصصاتيتم قيد٥٥-٢
ماضية ويكون حمتمًال حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة 
موثوقة. ومبلغ املخصص يتمثل يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام حايل يف تاريخ إعداد 

ير. وخيّفض هذا التقدير حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريًا مادياً. وإن مل يعد التدفق التقر 
اخلارجي لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء بااللتزامات مرجحاً فيتم إلغاء املخصص.  

دوث أو عدم هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وجوده حبالطارئاخلصم٥٦-٢
حدوث واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية، أو عن التزام راهن حيتمل أال ُيسفر 
عن تدفق خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية.  واخلصوم 

انات.  إن ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيالطارئة
اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية

علىعلى االشرتاكات املقررة اجلمعيةموافقة بعداإليراداتيف تسجلاملقررة: االشرتاكات٥٧-٢
وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك املعتمدة،الربناجميةامليزانيةيفاألطرافالدول

االشرتاكات.  
يتم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا ،من النظام املايل٢-٥للمادة فقاً و و ٥٨-٢

جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف 
ل املدفوعات املقدمة يتم حتوي،من النظام املايل٨-٥العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة. ووفقًا للمادة 

وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات رأس املال املتداولمن أي دولة طرف أوال إىل صندوق 
املستحقة ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف. ويتم حتويل 

تاريخ الدفع. وىف حالة الدول االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف
وامليزانية رأس املال املتداوليتم تقدير اشرتاكها يف صندوق ،األطراف اجلديدة يف نظام روما األساسي

من النظام املايل.١٠-٥العادية عن السنة اليت تنضم فيها إىل الدول األطراف وفقا للمادة 
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بنيملزماتفاقعلىالتوقيععنداستخدامهاعلىبقيوداملصحوبةالتربعاتتسجل: التربعات٥٩-٢
اإليرادات من التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها، وتسجلبوصفها ايرادات. املاحنةواجلهةاحملكمة

مبا يف ذلك على االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة يف حالة عدم استيفاء الشروط، عند استيفاء الشروط 
وغريها من التربعاتوتسجلاخلصوم. يفااللتزامتلك الشروط، يسجل استيفاءحني وإىلاملصاحبة هلا.

فعال. استالمهاعنداإليراداتيفاإليرادات اليت تقدم مبوجب اتفاقات ملزمة 
عليهااألطرافالدول مجعيةموافقة بعداملقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ تقيد االشرتاكات٦٠-٢

ااملوارد جتديدأعيداليت للفرتةاداتإير بوصفها ال تقيد نقدية،فوائضباستخدامالتجديدمتوإذا. بشأ
/املمتلكات.  األصولصايفيفالصناديقبنيمناقلةاملوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها ً 

بوصفها من بشروطعلى الفور إذا مل تقرتن تسجيلهاويتمالعادلةبقيمتهاتقيدالعينيةالتربعات٦١-٢
يف االستحقاقات، وتقيد  االلتزاموأداءالشروطحني استيفاء إىلبشروط، تسجل اقرتنتاإليرادات. وإذا 

.  اإليراداتيفاالستالمتاريخيفالعادلةبقيمتهاااملتربعاألصولعلى واحلصولالشروطاستيفاءعند
. ويتم الكشف عن أهم املقدمةالعينيةاخلدماتعن ةالناجتاإليراداتتقيد: العينيةاخلدمات٦٢-٢

اخلدمات العينية يف البيانات املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه 
القيمة.

اإليرادات المتأتية من معامالت تبادلية

سجلمصدرها أسعار الصرف. وتالصافية اليت واألرباحالفائدةإيراداتاملاليةاإليراداتتشمل٦٣-٢
اية الفرتة الفعليالفائدةمبعدل استحقاقهاعندبيان األداء املايل يفاملستحقةإيرادات الفائدة  . ويف 
ويسجل يف حساب الصرف،أسعارمناملتأتيةواخلسائراألرباححسابيفالرصيداملالية، يسجل 

.  إجيابياً كانإذااإليرادات 
يفوُتدرجمبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية تقدريف األصول التصرفعن الناجتةواألرباح اخلسائر٦٤-٢

.  املايلاألداءبيان

المصروفات

الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها ومصروفاتاملصرفيةاألعباءاملصروفات املالية تشمل٦٥-٢
الفائدة مبعدلاملالية اليت تأيت بفوائد كوكالصعن املستحقةالفائدة مصروفاتسجل. وتالصرفأسعار

ويسجلالصرف،أسعارمن واخلسائريف حساب األرباح الرصيديسجلاملالية،الفرتةايةويفالفعلي. 
.سلبياكانإذااملصروفاتيف حساب 

التزاماتهبأداءاملوّردفيهايقوماليتاللحظةيفتقيدوخدماتسلعشراءعنالنامجةاملصروفات٦٦-٢
وتوافق عليها.  واخلدماتالسلعاحملكمةتتلقىعندماأيالتعاقدية

القطاعيةالتقاريروإعدادالصناديقأساسعلىالمحاسبة

القطاع نشاط أو جمموعة نشاطات قابلة للتمييز للمنشأة اليت يكون من املناسب تقدمي التقارير ٦٧-٢
ا املالية بشكل منفصل لغرض  يف حتقيق أهدافها وإختاذ ؤسسةتقييم األداء السابق للمعن معلوما

املعلومات املتعلقة باألنشطة الرئيسية للمحكمة ومصادر تردو .القرارات حول التوزيع املستقبلي للموارد
الصناديق املتعلقة مبشروع قطاعاالستئمانية، و الصناديقوقطاعالعام،القطاعهي قطاعاتمتويلها يف ثالثة 

الدائمة.املباين
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أساسعلىاحملاسبةإىلاستناداً احملكمةحبساباتُحيتفظعلى أساس الصناديق: احملاسبة٦٨-٢
جيوزكماخاصة،أوعامةألغراضمنفصلةصناديقتنشئأناألطرافالدولجلمعيةوز. وجيالصناديق

.  قفلهاللمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متّول كلياً بواسطة التربعات أو أن ي
ا احملكمة األنشطةوتشمل٦٩-٢ رومانظاممبقتضىإطار القطاع العام يفاألولية اليت تضطلع 

:يليمااألساسي
.احملكمةالذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات العام،الصندوق(أ)

أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من تسوية الذي،رأس املال املتداولصندوق(ب)
رأس املال صندوق ومبلغ.   املقررةاالشرتاكاتبتلقيرهناً األجلالقصريةالسيولةمشاكلمنتواجههما

حتديديفاملستخدماملقررةاألنصبةجلدولوفقاً تقييمهويتمماليةية بالنسبة لكل فرتة حتدده اجلمعاملتداول
.  املايلالنظاممن٢- ٦للبندوفقاً وذلكاحملكمةخمصصات

الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف صندوق(ج) 
مهربالاليتوالنفقاتحتقيق؛بفتحالعاماملدعيعنيصدراملرتبطة حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار 

وقتقةبدتقديرهايتيسرملأواالتنبؤالراهنة واليت يتعذر األوضاعتشهدهاتطوراتعنوالناشئةمنها
.  متوقعةغرياجتماعاتاجلمعيةبعقدتقرتناليتالتكاليفأوامليزانية؛اعتماد

التربعات مبا يف ذلك نقل منالصناديق االستئمانية خمتلف األنشطة اليت متول قطاعويشمل٧٠-٢
أدوات قانونية وعقد احللقات الدراسية. ويتوىل املسجل إنشاء مصفوفةمكان إقامة الشهود واستحداث 

الرئاسةهيئةالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة. ويقدم تقريرًا يف هذا الشأن إىل حساباتإقفالو 
. وهي متول كليًا بواسطة التربعات وفقًا لألحكام احملددة واملاليةامليزانيةجلنةخاللمناجلمعيةوإىل

الصندوقأنشطةيشملالصناديق االستئمانية ال وقطاعالتفاقات اليت ُتربم مع اجلهات املاحنة. وا
.  منفصلةماليةبياناتيفعنهماالتبليغيتماليتالصندوقهذاأمانةوالللضحايااالستئماين

الدائمة للمحكمة، فضًال عن املباينبتشييد املتصلةاألنشطةمشروع املباين الدائمة قطاعيشمل٧١-٢
امليزانية الربناجمية العادية.  منأنشطة االنتقال اليت ال متول 

الذي شدد على ،ICC-ASP/4/Res.2أنشأته مجعية الدول األطراف مبوجب القرار الدائمةاملباين ومشروع
مكينها من أداء لتعمليةاحملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة وهي لذلك حتتاج إىل مبان دائمة ’’أن 

ا  مناإلفالتمكافحةأجلمناحملكمةتكتسيهااليتاألمهيةولتكون مرآة تعكس بكفاءةواجبا
.  احملكمةملستقبلبالنسبةالدائمةاملباينأمهيةجمدداً يؤكدمما‘‘العقاب

امليزانية يورو يف غالف مليون١,٧٥أذنت اجلمعية بزيادة قدرها ، ICC-ASP/15/Res.2ومبوجب قرارها 
يون يورو.مل٢٠٥,٧٥ليصل إمجايل ميزانية املشروع إىل املوحدة

ويتم متويل مشروع املباين الدائمة من خالل ما يلي:
، يسدَّد على مدى بواسطة قرض ُقدم إىل احملكمة،هولندا،وزارة خارجية الدولة املضيفة(أ)

وفقا ملا ورد يف املرفق الثاين من القراراملائة، يف٢,٥عاما مبعدل فائدة قدره ٣٠
ICC-ASP/7/Res.1.بدأ سداد القرض قد و .وتسدد الفائدة سنويًا من تاريخ االستخدام األول للقرض

؛٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠حبلول ملباين املؤقتةاإجيار عقود بأقساط سنوية منتظمة بعد انتهاء 
ICC-ASP/7/Res.1القرار االشرتاكات املقررة طبقا للمبادئ الواردة يف املرفق الثالث من (ب)

دعت اجلمعية ،ICC-ASP/14/Res.5بالنسبة لعمليات تسديد النصيب املقرر دفعة واحدة.  ويف القرار 
لدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها يف املشروع دفعة واحدة بالكامل أو جزئيا يف موعد غايته ا

التشاور مع مدير املشروع لتحديد مواعيد الدفع، مع مراعاة أنه ينبغي ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١
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حزيران/يونيه ٢٩استالم املدفوعات اليت سيتم تسديدها دفعة واحدة بالكامل يف موعد ال يتجاوز 
؛أو أي تاريخ سابق٢٠١٦

التربعات اليت تقدمها احلكومات، أو املنظمات الدولية، أو األفراد، أو الشركات، أو أي (ج)
بشأن إنشاء صندوق استئماين لتشييد ICC-ASP/6/Res.1كيانات أخرى وفقاً للمرفق السادس من القرار 

؛املباين الدائمة
ا اجلمعية يف القرار املوارد (د) القرارو ICC-ASP/14/Res.1األخرى اليت اعتمد

ICC-ASP/15/Res.2.

صافي األصول/حقوق الملكية

اللذين رأس املال املتداوليتكون صايف األصول/حقوق امللكية من صندوق الطوارئ وصندوق ٧٢-٢
ما يف مستوى حتدده، ومن مبالغ الفائض ما اجلمعية وحتتفظ  أو العجز يف الصندوق العام، مبا يف أنشأ

ذلك األموال املخصصة لاللتزامات املرتتبة عن استحقاقات املوظفني وفائض النقدية، وصندوق مشروع 
املباين الدائمة والصناديق االستئمانية. 

:يليممامتأتيةأمواالً متثلماليةفرتةأيعناألطرافللدولاملستحقةالنقديةالفوائد٧٣-٢
للمخصصات؛احلرةاألرصدة(أ)

االلتزامات؛هذهإلغاءمنأوالسابقةالفرتةاللتزاماتحتققتوفورات(ب)
جديدة؛أطرافلدولاملقررةاالشرتاكاتعنناجتةمسامهات(ج) 
املالية؛السنةخاللالنافذةاملقررةاألنصبةجدولعلىُتدخلاليتالتنقيحات(د)

.  املايلالنظاممن١-٧البنديفحمددهوماحنوعلىمتنوعةإيرادات)ه(
أنصبةأيخصموبعداملالية،الفرتةايةيفتتحققاليتالفوائضفإنمل حتدد اجلمعية خالف ذلك، وما

األنصبةجدولإىلباالستناداألطرافالدولعلىتقّسمتسدد،ملواليتاملاليةالفرتةلتلكبالنسبةمقررة
كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت ُختتتم ١. وحىت الفائضايتعلقاليتاملاليةالفرتةيفالسارياملقررة

قداملاليةالفرتةلتلكبالنسبةاملقررنصيبهاكانإذافيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، ُيسلم لتلك الدولة 
يض كليًا أو جزئيًا عن االشرتاكات الواجب . ويف هذه احلاالت، ُيستخدم املبلغ للتعو بالكاملُسدد

واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت رأس املال املتداولتسديدها لصندوق 
ا الفائض.   يتعلق 

بواسطةجزئياً أوكلياً متّولخاصةحساباتأواحتياطيةحساباتتنشئأنللجمعيةوجيوز٧٤-٢
. املقررةاألنصبة

مقارنة الميزانية

يقدم البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ املدرجة يف امليزانية الربناجمية السنوية. وجترى ٧٥-٢
هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعّدل للحسابات املعتمد يف امليزانية الربناجمية السنوية.  

عملية التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس نقدي معّدل واملبالغ الفعلية ٢٤وتبني املالحظة٧٦-٢
موع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس  املعروضة يف البيانات املالية، نظرا لالختالف بني ا

نقدي.
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المحاسبيةاتتغيير السياس

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ٣٩، نفذت احملكمة املعيار رقم ٢٠١٦يف عام ٧٧-٢
، الذي وافق عليه جملس املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وحل حمل املعيار ‘‘استحقاقات املوظفني’’

هو إزالة اخليار الذي يسمح بإرجاء اإلقرار بالتغريات ٢٥واملعيار ٣٩والفرق الرئيسي بني املعيار .٢٥رقم 
).‘‘ج املمر’’احملددة (باالستحقاقاتاملتعلقة تزامات االلصايفيف

التغييرات في العرض

، يفصح عن املصروفات املتعلقة بفرادى املتعاقدين واالستشاريني حتت ٢٠١٦ابتداء من عام ٧٨-٢
بند اخلدمات التعاقدية يف بيان األداء املايل.  

النقدية وما في حكمها-٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٥١٥٨نقدية حاضرة

٢٠نقدية باملصارف ٣٥٣٢٢ ٩٦٨
٢٠المجموع ٤٠٤٢٣ ٠٢٦

هناك قيود مفروضة على النقدية وما يف حكمها فيما خيص توافرها لالستخدام رهناً بالصندوق ١-٣
خبصوص املعلومات القطاعية).  وتشمل النقدية وما يف ٢٥الذي تؤول إليه هذه النقدية (انظر املالحظة 

ا بعمالت غري اليورو.١٧٨: ٢٠١٥ألف يورو (٥٥حكمها مبلغا قدره  ألف يورو) حمتفظ 

الحسابات مستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية-٤
تؤيت احلسابات املصرفية بفائدة واإليداعات قصرية األجل فائدة مبتوسط سنوي يبلغ قدره ١-٤

يف املائة. ٠,١٥
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١٨االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية) ٤٠٥٢٠ ٧٨٦
٨٦٧االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض

١٦١٢٩التربعات املستحقة القبض
١٨المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ٥٠٧٢٠ ٩٢٢

٤)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها (٤١٢)(٥٣٤
١٣المجموع  الصافي للحسابات المستحقة القبض ٩٧٣٢٠ ٥١٠

املقررة املستحقة القبض (امليزانية العادية): يشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره االشرتاكات ٢-٤
٠٦٠١٤عن فرتات مالية سابقة و واجبة الدفعلف يورو أ٣٤٥٤مبلغا قدره ألف يورو٤٠٥١٨

االشرتاكات الواردة من الدول األطراف عن يُبلغو ). ١(اجلدول ٢٠١٦عن عام واجبة الدفعألف يورو 
ألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدما ٣٧٩٤البالغ قدرها و الواجبة الدفعلزائدة عن االشرتاكات ا

).  ١-١٢(املالحظة
املستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غري املسددة املستحقة االشرتاكات املقررة (األخرى)٣-٤

للمباين الدائمة من الدول اليت لصندوق رأس املال املتداول، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلمجالية
.٢٠١٥انضمت إىل نظام روما األساسي بعد عام 

من غري مسدد ألف يورو مبلغا مستحق القبض ١٦التربعات املستحقة القبض: ميثل مبلغ ٤-٤
.٢٠١٧-٢٠١٦املاحنني ملشاريع الفرتة
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خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق بالديون املشكوك يف ٥-٤
يف املائة من االشرتاكات املتبقي تسديدها على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات ٩٠حتصيلها مببلغ 

لطرف من نظام روما األساسي على أن ال يكون للدولة ا١١٢متأخرة بأكثر من سنتني. وتنص املادة 
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان  اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
املتأخر عليها مساويًا لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها. 

اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف
ا.   عدم الدفع ناشئ عن أسباب ال قبل للدولة الطرف 

التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
موعبآالف اليورو ا

٢٠١٥٤١٢كانون األول/ديسمرب ٣١خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
١٢٢٤الزيادة يف املخصصات

٢٠١٦٥٣٤٤كانون األول/ديسمبر ٣١الديون المشكوك في تحصيلها في مخصصات 

ويوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة القبض حبسب العمر:٦-٤

بآالف اليورو

مل حيل بعد 
موعد 
دفعها

أقل من سنة
سنوات٣- ١واحدة

٣أكثر من 
موعسنوات ا

١٤-العادية)االشرتاكات املقررة املستحقة القبض (امليزانية  ٠٦٠٤ ٢٩١٥٤١٨ ٤٠٥
٤٦٣٤٥١٨٦االشرتاكات املقررة (األخرى) املستحقة القبض

١٦--١٦-التربعات املستحقة القبض
٤٦١٤المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض ١١٠٤ ٢٩٦٥٥١٨ ٥٠٧

حسابات أخرى مستحقة القبض-٥
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢مستحقة القبض من احلكوماتمبالغ  ٩٤٩١ ٩٠٧
١مبالغ أخرى مستحقة القبض ٦٦٣١ ٤٩٨

٤إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض ٦١٢٣ ٤٠٥
١)خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها (٩٨٣)(٤٠٦
٣صافي الحسابات المستحقة القبض ٢٠٦٢ ٤٢٢

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة الطاقة ١-٥
القابلة لالسرتداد وضريبة القيمة املضافة.  

خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: يف إطار احلسابات األخرى املستحقة القبض ٢-٥
(قـــرار الـــدائـــرة االبتـــدائيـــة الثـــالثة رقم٢٠١١األول/أكتـــوبر تشـــرين ٢٠قـــرار قضـــائي مـــؤرخ وبناء على 

ICC-01/05-01/08-568 ألف يورو يف إطار التكاليف ٤٤٨مبلغ ٢٠١٦) قدمت احملكمة يف عام
القانونية املتصلة بالتمثيل القانوين ملتهم مجدت أمواله، ومل يسرتد هذا املبلغ حىت اآلن، وأدرج ضمن 

ليف املساعدة القانونية بسبب الشك يف إمكانية اسرتداده.تكا

التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

بآالف اليورو
مبالغ أخرى

مستحقة القبض

مبالغ مستحقة
القبض من
موعاحلكومات ا

٢٠١٦٩٥٨٢٥٩٨٣كانون الثاين/يناير ١خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
٤٢٣(٢٥)٤٤٨الزيادة يف املخصصات

٢٠١٦١كانون األول/ديسمبر ٣١مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في  ١-٤٠٦ ٤٠٦
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ويوّضح اجلدول التايل احلسابات األخرى املستحقة القبض حبسب العمر:٣-٥
موعسنوات٣أكثر من سنوات٣- ١أقل من سنة واحدةبآالف اليورو ا

٢مستحقة القبض من احلكوماتمبالغ  ٢-٩٣٧١٢ ٩٤٩
١٦٦٣-٦٦٦٩٩٧مبالغ أخرى مستحقة القبض

٣إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض ٤-٦٠٣١٠٠٩ ٦١٢

المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى-٦
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢سلف للموظفني ٢٧٣١ ٦١٢
٨٤٥٢للبائعنيسلف 

٥٤٠٦٢٠مصروفات مسبقة الدفع
٨٧٦فوائد مرتاكمة

٢المجموع ٩٠٥٢ ٣٦٠

ألف يورو لسلف منحة التعليم جلزء السنة الدراسية ٣٢٩١تشمل السلف املدفوعة للموظفني ١-٦
ألف يورو لسلف ٩٢١، و ٢٠١٧ألف يورو لسلف السفر يف عام ٢٣، و ٢٠١٧الذي ينتهي يف عام 

ختص العمليات امليدانية.  
لقاء مصاريف ذات صلة والسلف املقدمة إىل البائعني متثل يف معظمها مبالغ مسددة لبائعني٢-٦

بالسفر مثل التذاكر والشحنات. 
وتتصل املصروفات املسبقة الدفع إىل البائعني لقاء صيانة الرباجميات احلاسوبية طوال فرتات تالية ٣-٦

.  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١لتاريخ 

الممتلكات والمنشآت والمعدات-٧

األراضيبآالف اليورو
أصول قيد 

السياراتالبناءالتشييد
اآلثاث 

والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 

موعأصول أخرىواالتصاالت ا
التكلفة

٢٠١٦٩كانون الثاين/يناير ١يف  ١٩٥-٧٤١ ٧٥٦٢ ٥٨٧٥٦١١١ ٤٩٣٢ ٤٧٢٢٢٢ ٦١٠
١-اإلضافات ٢٢٥٦٩٠٥٠٧٢٦٢٤٦٢ ٩٣٧

١)-الرمسلة ١(٢٢٥ ٢٢٥-----
(١٥٣)(١١٨)(٣٠)(٥)----إعادة التصنيف

١)(٩)(١٩٠)---التصرف يف األصول/شطبها ٢)(٦٤)(٨٦٣ ١٢٦)
٢٠١٦٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٩٦-٧٤١ ٩٨١٣ ٠٨٧٥٩٧١٠ ٣٢٦٢ ٥٣٦٢٢٣ ٢٦٨

اإلهالك المتراكم
كانون الثاين/يناير ١اإلهالك املرتاكم يف 

١--٢٠١٦ ٧٠٤٢ ١١٣٤٦٨٨ ١٧٧١ ٥٧٨١٤ ٠٤٠
١٠--كلفة اإلهالك ٢٢٧٢١٠٢٩١ ٠١٦١٧٠١١ ٦٥٢

(٢٦)(١٤)(١٢)-----إعادة التصنيف
١)(٩)(١٩٠)---التصرف يف األصول/شطبها ٢)(٦٤)(٨٦٣ ١٢٦)

١١--٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٩٣١٢ ١٣٣٤٨٨٧ ٣١٨١ ٦٧٠٢٣ ٥٤٠
صافي القيمة الدفترية

٢٠١٦٩كانون الثاين/يناير ١يف  ١٩٤-٧٤١ ٠٥٢٤٧٤٩٣٣ ٣١٦٨٩٤٢٠٨ ٥٧٠
٢٠١٦٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٨٥-٧٤١ ٠٥٠٩٥٤١٠٩٣ ٠٠٨٨٦٦١٩٩ ٧٢٨

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي ٢٠٠٩آذار/مارس ٢٣استنادًا إىل العقد املؤرخ ١-٧
بتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت ُأجرت للمحكمة أراضي مهيئة للبناء عليها جماناً.   

اية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار اء العقد باتفاق متبادل يف  تتخذه مجعية الدول األطراف.   وميكن إ
ويقّدر خبري مستقل يف التقييم قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدرّة للربح. 
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موعبراجميات قيد التطويرالرباجميات  املشرتاة من اخلارجبآالف اليورو ا
التكلفة

٢٠١٦١٠كانون الثاين/يناير ١يف  ١٢٥٤٠٢١٠ ٥٢٧
٤٣٣-٤٣٣اإلضافات

-(٤٠٢)٤٠٢الرمسلة
(٣)-(٣)إعادة التصنيف

٢٠١٦١٠كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١٠-٩٥٧ ٩٥٧
االستهالك المتراكم

٢٠١٦٩كانون الثاين/يناير ١يف  ٩-١٧٤ ١٧٤
٤٤١-٤٤١كلفة االستهالك

٢٠١٦٩كانون األول/ديسمبر ٣١في  ٩-٦١٥ ٦١٥
صافي القيمة الدفترية

٢٠١٦٩٥١٤٠٢١كانون الثاين/يناير ١يف  ٣٥٣
٢٠١٦١كانون األول/ديسمبر ٣١في  ١-٣٤٢ ٣٤٢

الحسابات المستحقة الدفع-٩
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

الحسابات الجارية
٤٥٢١احلسابات املستحقة الدفع للمحامني ٢٢٨

٥املوردون ٠٧٣٦ ٦٥٣
٦٧١٥٣أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
١٠٤١احلسابات املستحقة الدفع األخرى ٨٩٢

٥جمموع احلسابات اجلارية ٦٩٦٩ ٩٢٦
الحسابات غير الجارية

٥٨٦٥٠أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
٥٨٦٥٠احلسابات غري اجلاريةجمموع 

٦الحسابات المستحقة الدفع ٢٨٢٩ ٩٧٦

االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين-١٠
متثل االلتزامات جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحايا فائضا يف الربنامج الرئيسي السادس ١-١٠

يتم توحيده يف امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه جزء من صايف األصول/حقوق امللكية للصندوق 
(ز).٢-١االستئماين للضحايا، وهو يف انتظار االئتمان للدول األطراف (انظر املالحظة 

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
االلتزامات الجارية

١املرتبات واالستحقاقات ٠٠٤٧٩٨
٦اإلجازات السنوية املرتاكمة ٠٨٩٥ ٧٩١

١استحقاقات أخرى طويلة األجل ٤١٩١ ٦٠٥
١استحقاقات ما بعد اخلدمة ٢١٦١ ١٢٨

موع الفرعي لالستحقاقات اجلارية ٩ا ٧٢٨٩ ٣٢٢
غير الجاريةااللتزامات

٩استحقاقات أخرى طويلة األجل ٣٣٢٥ ٧٤٠
٣٨استحقاقات ما بعد اخلدمة ١٣٩٣١ ٦٣٢

موع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية ٤٧ا ٤٧١٣٧ ٣٧٢
٥٧المجموع ١٩٩٤٦ ٦٩٤
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االلتزامات الجارية المتعلقة باستحقاقات الموظفين

تشمل االلتزامات اجلارية املبالغ املستحقة الدفع عن املرتبات وغريها من االستحقاقات، ٢-١٠
واإلجازات السنوية املرتاكمة، واجلزء اجلاري من االستحقاقات الطويلة األجل، واستحقاقات ما بعد انتهاء 

اخلدمة. 
ت االلتزامات املتعلقة ، بلغ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١اإلجازات السنوية املرتاكمة: يف ٣-١٠

ألف يورو. وقيدت التكلفة املتصلة ٠٨٩٦باإلجازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة 
ألف يورو.  ٢٩٨يف بيان األداء املايل باعتبارها مصروفاً مقداره ٢٠١٦باإلجازات السنوية املرتاكمة لعام 

الموظفينااللتزامات غير الجارية المتعلقة باستحقاقات 

فيما يلي االفرتاضات االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل ٤-١٠
األخرى وغريها من استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة:

االفتراضات المالية
معدل اخلصم:

%١,٥٠نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
%٠,١٣بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة

%٠,١٣إجازات املوظفني لزيارة الوطن واألسرة 
%١,٨٠التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

%١,٣٠منحة إعادة املوظفني إىل الوطن
%١,٢٠استحقاقات املوظفني األخرى

%١,٥٠تضخم األجور
%٢,٠٠تضخم األسعار

%٥,٠٠اجتاه معدل التكاليف الطبية
%١,٢٠معدل الزيادة يف فرادى األجور 

االفتراضات الديمغرافية
يف املائة حبسب الفئة العمرية٧من صفر يف املائة إىل معدالت دوران فرادى املوظفني

الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على معدالت اإلعاقة
)٢٠١٣- ٢٠٠٧(النشطة وغري النشطة لدى الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية جداول الوفيات

مقياس التحسن عرب األجيال (بالنسبة للجداول النشطة)التصويبات العمرية
٣+ الفارق العمري ذكور/إناث

تطابقو .معدل اخلصم املستخدم خلصم التزامات االستحقاقات القيمة الزمنية لألمواليبني٥-١٠
املتعلقة اللتزاماتلاملقدرة واملدةَ القيمة الزمنية لألموال العملةَ لتبيني تاناألداة املالية املختار ومدةُ العملةُ 

.االستحقاقاتب

التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات االستحقاقاقات المحددة

املوظفونالقضاةبآالف اليورو
نظام 

املعاشات 
التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

األجل

التأمني 
الصحي بعد 
انتهاء اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

موعاألجل ا
٢٠١٦٢٣كانون الثاني/ يناير ١في قيمة التزامات االستحقاقاقات المحددة  ٢٣٥٦٤٦١٠ ٧٠٩٦ ٦٩٩٤١ ٢٨٩

٧١٧٢٣٢١تكاليف اخلدمة ٢٩٧١ ٦٢٠٣ ٨٦٦
٥١٤٣٣٢٤١١٢٩٥٣مصروفات الفائدة

٢إعادة قياس (املكاسب)/اخلسائر ١(٤١)٢١٠ ٥١٧٢ ٧٣٤٦ ٤٢٠
١)االستحقاقات املدفوعة ١)(٢١)(١٣٧)(١٤٧ ٢)(١١٧ ٤٢٢)

٢٠١٦٢٥كانون األول/ ديسمبر ٣١القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات المحددة في  ٥٢٩٧٠٣١٣ ٨٢٦١٠ ٠٤٨٥٠ ١٠٦
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التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لحقوق االسترداد

نظام  املعاشات التقاعدية للقضاةبآالف اليورو
٢٠١٦٢٣كانون الثاني/يناير ١حق االسترداد في  ٢٣٥

٥١١عائدات الفائدة
١إعادة قياس املكاسب/(اخلسائر) ٦٤٣

١مسامهات رب العمل ٣٩٥
١)املدفوعةاالستحقاقات  ١٤٧)
(١٠٨)تكاليف اإلدارة

٢٠١٦٢٥كانون األول/ديسمبر ٣١حق االسترداد في  ٥٢٩

.هي القيمة احلالية لاللتزام ذي الصلةاالسرتدادعترب القيمة العادلة حلقوق وتُ ٦-١٠

الملكيةمجموع تكلفة االستحقاقات المحددة المعترف بها في بيان األداء المالي وصافي األصول/حقوق 

املوظفونالقضاةبآالف اليورو
نظام

املعاشات 
التقاعدية

التأمني
الصحي بعد 
انتهاء اخلدمة

استحقاقات 
أخرى طويلة 

موعاألجل ا
٧١٧٢٣٢١صايف تكلفة اخلدمة ٢٩٧١ ٦٢٠٣ ٨٦٦

٣٣٣٢٤١١٢٤٤٢صايف الفائدة عن صايف التزامات/(أصول) االستحقاقات احملددة
١٠٨---١٠٨تكاليف اإلدارة

٢-(٤١)-إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة ٧٣٤٢ ٦٩٣
٨٢٨١٩٤١تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة يف الربح أو اخلسارة ٦٢١٤ ٤٦٦٧ ١٠٩

١-٥٦٧إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة ٢-٥١٧ ٠٨٤
١-٥٦٧االستحقاقات احملددة املسجلة يف صايف األصول/حقوق امللكيةتكلفة  ٢-٥١٧ ٠٨٤

١مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة ٣٩٥١٩٤٣ ١٣٨٤ ٤٦٦٩ ١٩٣

تحليل الحساسية

.حتديد التزام االستحقاقات احملددةيف معدل اخلصم من االفرتاضات االكتوارية اهلامة يـَُعدُّ ٧-١٠

فرتة اليةايف االفرتاضات يف يف املائة٠,٢٥حتديد حتليالت احلساسية بناء علی تغري بنسبة مت وقد 
.املشمولة بالتقرير

النسبة املئوية 
ملعدل اخلصم

التزام 
االستحقاقات 

احملددة

معدل 
اخلصم 
بإضافة 
يف ٠,٢٥

املائة

التزام 
االستحقاقات 

احملددة

معدل 
اخلصم 
بطرح 
يف ٠,٢٥

املائة

زام الت
االستحقاقات 

احملددة
القضاة

١,٥٠٢٥نظام املعاشات القاعدية ٥٢٩١,٧٥٢٤ ٧٨٤١,٢٥٢٦ ٣١٠
٠,١٣٥٤٠,٣٨٥٤٠٥٤استحقاقات إجازة زيارة الوطن

اء اخلدمة ٠,١٣١٠٤٠,٣٨١٠٣٠١٠٤نقل األمتعة/السفر عند إ
٠,١٣٥٣٩٠,٣٨٥٣٥٠٥٤١بدل االنتقال
٠,١٣٦٠,٣٨٦٠٦اخللفاستحقاقات
الموظفون

٠,١٣٨٩٣٠,٣٨٨٩٢٠٨٩٤استحقاقات إجازة زيارة الوطن
٠,١٣١٠٠,٣٨١٠٠١٠زيارة األسرة

اء اخلدمة ١,٢٠٢نقل األمتعة/السفر عند إ ١٩٧١,٤٥٢ ١٤٧٠,٩٥٢ ٢٤٩
١,٣٠٦منحة اإلعادة إىل الوطن ٥٤٢١,٥٥٦ ٣٧٤١,٠٥٦ ٧٠٩

١,٢٠٤٠٣١,٤٥٣٩٥٠,٩٥٤١١منحة الوفاة
١,٨٠١٣التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ٨٢٦٢,٠٥١٢ ٨٥٠١,٥٥١٤ ٨٩١
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ويرد فيما يلي تأثري الزيادة بنقطة مئوية واحدة وتأثري النقص بنقطة مئوية واحدة يف معدالت ٨-١٠
اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة:

الطبيةمعدل اتجاه التكاليف 

يف املائة٦يف املائة٥يف املائة٤بآالف اليورو
٢٠١٦١١كانون األول/ديسمرب ٣١التزام االستحقاقات احملددة يف  ٧٩٧١٣ ٨٢٦١٦ ٣٢٣

٢٠١٧١تكلفة اخلدمة اجلارية للسنة املالية  ٤٢٠١ ٦٦٠١ ٩٥٤

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

محكمة فيما خيص الصندوق املشرتك للمعاشات مسامهتها للتشمل االلتزامات املالية ٩-١٠
يف املائة للمشاركني ٧,٩نسبة(البالغ حاليا املفروضة باملعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

وجب إىل جانب أي حصة من مدفوعات العجز االكتواري مبللمنظمات األعضاء) يف املائة ١٥,٨و 
من النظام األساسي للصندوق. وال تكون مدفوعات هذا العجز مستحقة الدفع إال إذا جلأت ٢٦املادة 

العجزبعد أن تتوصل إىل وجود حاجة إىل مدفوعات٢٦اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل أحكام املادة 
كل منظمة عضو يف سد هذا تقييم. وتساهم  الالكفاية االكتوارية للصندوق يف تاريخ ديربناء على تق

العجز مببلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت دفعها كٌل منها أثناء السنوات الثالث السابقة لتاريخ 
التقييم.

عن فائض ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١وكشف التقييم االكتواري الذي أُجري يف ١٠-١٠
) من األجر الداخل يف ٢٠١٣ئة يف تقييم عام يف املا٠,٧٢يف املائة (عجز قدره ٠,١٦اكتواري بنسبة 

كانون األول/ ٣١حساب املعاش التقاعدي، مما يعين أن معدل االشرتاك الالزم نظريًا لتحقيق التوازن يف 
يف املائة من األجر الداخل يف حساب املعاش التقاعدي، مقارنًة مبعدل ٢٣,٥٤بلغ ٢٠١٥ديسمرب 

كانون األول/ ٣١اعتباراً منوسُيجرى التقييم االكتواري املقبل املائة.يف ٢٣,٧٠االشرتاك الفعلي البالغ 
.  ٢٠١٨يف عام ٢٠١٧ديسمرب

، كان معدل األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ويف ١١-١٠
عدم إجراء تسويات ) بافرتاض ٢٠١٣يف املائة يف تقييم عام ١٢٧,٥يف املائة (١٤١,١مموًال بنسبة 

يف املائة يف تقييم عام ٩١,٢يف املائة (١٠٠,٩مستقبلية للمعاشات التقاعدية. وبلغت النسبة املمولة 
) عندما ُوِضع النظام احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان.٢٠١٣

اخلبري االكتواري وبعد تقييم مدى الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلـص ١٢-١٠
، لتسديد العجز مبوجب املادة ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١االستشاري إىل أنه مل تنشأ ضرورة، حىت 

من النظام األساسي لصندوق املعاشات التقاعدية ألن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة ٢٦
ذلك أن القيمة السوقية لألصول االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة يف إطار الصندوق. ويضاف إىل

جتاوزت أيضًا القيمة االكتوارية جلميع اخلصوم املرتاكمة يف تاريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل 
.٢٦تكن اجلمعية العامة قد جلأت إىل تطبيق أحكام املادة 

املوظفني احلاليني والسابقني صندوق املنظماِت املشاركة فيه ملخاطر اكتوارية ترتبط بالويعّرض ١٣-١٠
يف املنظمات األخرى، ما يؤدي إىل عدم وجود أساس ثابت وموثوق فيه لتوزيع االلتزام وأصول اخلطة على 

ا شأن املنظمات األخرى املشاركة، ال ميكنها حتديد حصاحملكمةاملنظمات املشاركة يف اخلطة. و  تها، شأ
وأصول اخلطة والتكاليف املرتبطة باخلطة بدرجة كافية من املوثوقية النسبية يف التزام االستحقاقات احملددة 

.  مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة اشرتاكات حمددةاحملكمةتألغراض حماسبية. ومن مث، فقد تعامل
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، بلغ جمموع االشرتاكات املدفوعة للصندوق املشرتك للمعاشات ٢٠١٦وخالل عام ١٤-١٠
ألف يورو.٥١٢٢٠تحدة التقاعدية ملوظفي األمم امل

اإلصابات بسبب الخدمة

أبرمت احملكمة اتفاقاً مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث بسبب اخلدمة واليت ١٥-١٠
يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون. وقسط التأمني، احملسوب 

مئوية مماثلة فيما خيص باعتباره نسبة مئوية من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة 
القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني حيمل على ميزانية احملكمة ويدرج يف احلسابات اليت تتم 

٧٨٦ألغراض هذا التأمني ٢٠١٦يف إطار املصروفات. وبلغ جمموع أقساط التأمني اليت سددت يف عام 
ألف يورو.  

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

حيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مبزايا واستحقاقات وفقًا للنظام ١٦-١٠
األساسي للموظفني تتفق مع مزايا واستحقاقات موظفي احملكمة.  وتقدم هذه الفوائد على أساس مشرتك 

دي القيام بتقييم اكتواري منفصل هلا. وتقدر  االستحقاقات الطويلة مع موظفي احملكمة وال يُرى أن من ا
األجل واستحقاقات ما بعد اخلدمة املتعلقة بأمانة الصندوق االستئماين للضحايا واملدرجة يف التزامات 

ألف يورو.  ٢١١احملكمة مببلغ 
وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية املستحقة ملوظفي أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  ١٧-١٠
، واملقدمة أيضا على أساس مشرتك، يف التزامات احملكمة وبلغت ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب٣١يف 

ألف يورو.  ٦٨ماقدره 

القرض المقدم من الدولة المضيفة-١١
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول ٧٥٩٨٩١
٧٢القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول ٥٠٩٧٧ ١٢٠

٧٤المجموع ٢٦٨٧٨ ٠١١

يقّيد القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد. وينطبق سعر ١-١١
الفائدة السائد على كل جمموعة من املسحوبات من املبلغ اإلمجايل املتاح. 

اتفاق ، وهو تاريخ انقضاء٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠وقد بدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف ٢-١١
ا دفعة  اإلجيار الذي أبرمته احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتة. وتدفع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكا

واحدة اشرتاكات سنوية لتسديد القرض.  ويوّضح اجلدول التايل االستحقاقات املقبلة لتسديد القرض:
موعسنوات٣أكثر من  سنوات٣- ١أقل من سنةبآالف اليورو ا

٩٨٤٢٧٥٥١٠٠٠٦٩٥٧٤٥١٠٨قرض الدولة املضيفة

اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة-١٢
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٤االشرتاكات املقررة الواردة مقدما ٣٧٩٢٨٠
٣٨٧٨٠٥التربعات املؤجلة

٣املصروفات املستحقة ٤٧٩١٣ ٧٩٥
٢املضيفةالفوائد املستحقة على قرض الدول ٩٨٤٢ ١٨٦

١١المجموع ٢٢٩١٧ ٠٦٦
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ألف يورو من الدول األطراف ٣٧٩٤االشرتاكات املقررة الواردة مقدما: ورد مبلغ قدره ١-١٢
وسيدرج يف الفرتة املالية املقبلة.  

١٤ألف يورو) وماحنني آخرين (٣٧٥متثل التربعات املؤجلة مسامهات من املفوضية األوروبية (٢-١٢
ا الصندوق االستئماين يف عام ‘‘بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون’’ألف يورو) ألنشطة  اليت يقوم 

٢٠١٧ .

المخصصات-١٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةخمصصات القضايا املطروحة على ١٧١٢٥١
٨٦١٣١املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة
اء اخلدمة ١١٧-املخصصات املتعلقة مبستحقات ا

اء املبكر إلجيار املقر ١-املخصصات املتعلقة باإل ٧٥٦
٢المجموع ٢٥٧٢ ٢٥٥

التغييرات في المخصصات

اليوروبآالف 

خمصصات احملكمة 
اإلدارية ملنظمة العمل 

الدولية
خمصصات ضرائب 

الواليات املتحدة

خمصصات 
استحقاقات إنتهاء 

اء املبكر لإلجياراخلدمة موعاإل ا
ا)٢٠١٦كانون الثاين/يناير ١املخصصات يف  ٢٥١١٣١١١٧١(معاد بيا ٧٥٦٢ ٢٥٥

٢الزيادة يف املخصصات ٢--٠١١٦٥ ٠٧٦
١)(٧٢)(٧٥)(٥٨)االخنفاض املرتتب على املدفوعات ١)(٢٣٩ ٤٤٤)

(٦٣٠)(٥١٧)(٤٥)(٣٥)(٣٣)االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء
٢٠١٦٢كانون األول/ ديسمبر ٣١المخصصات في  ٢--١٧١٨٦ ٢٥٧

اية عام ١-١٣ ، ٢٠١٦خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية: يف 
بلغ عدد القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من موظفني سابقني باحملكمة أو 

هناك قضايا زالت ألف يورو. وما١٧١٢قضية. وُخصص لست قضايا ما جمموعه ٢٠موظفني حاليني 
ا أو اعترب احتمال الطارئةمل يفصح عن االلتزامات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١أخرى يف  املتعلقة 

أن تؤدي إىل تدفق املوارد إىل اخلارج مستبعدا.  
املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة: بناء على املمارسة واملبادئ ٢-١٣

ا احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، يُعفى مجيع موظفي  األساسية للخدمة املدنية الدولية اليت حدد
ويبلغ االلتزام الضرييب احملكمة من الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. 

ألف يورو بالنسبة لتسعة من دافعي الضرائب يف للواليات ٨٦ما يقدر بـــ ٢٠١٦احملسوب يف عام 
املتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف مرتبات احملكمة خالل هذه الفرتة.  
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صافي األصول/حقوق الملكية-498١٤

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
الرصيد العام

٥الطوارئصندوق ٧٩١٥ ٧٩١
٣صندوق رأس املال املتداول ٦٦٤١ ٦١٦

األموال العامة
١٧٢٦أموال االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٣٩٥

٥الفائض/(العجز) النقدي ٣٩٤٩٥
١٦)أموال عامة أخرى ٦)(٩٦٤ ٥٢٥)

٣)إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة ٤١٩)-
٥)العامةمجموع األرصدة  ٧(٣٦٢ ٣٧٢

أرصدة الصناديق األخرى
١١٩مشروع املباين الدائمة ٥٩١١١٨ ٥٨٣
١الصناديق االستئمانية  ٦٢٣١ ٥١٩

١٢١جمموع أرصدة الصناديق األخرى ٢١٤١٢٠ ١٠٢
١١٥المجموع ٨٥٢١٢٧ ٤٧٤

ألف يورو، الذي ميثل الفائض النقدي للفرتتني املاليتني ١٦٩٩صندوق الطوارئ: ُرصد مبلغ ١-١٤
وجرى يف وقت الحق .ICC-ASP/ICC/Res. 4(b)، إلنشاء صندوق الطوارئ وفقا للقرار ٢٠٠٣و٢٠٠٢

).  ٢ماليني يورو (اجلدول ٧ختفيض مستوى صندوق الطوارئ إىل 
، صندوق رأس املال ICC-ASP/14/Res.1: أنشأت اجلمعية، بقرارها صندوق رأس املال املتداول٢-١٤

ألف  ٤٠٦٧مببلغ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١كانون الثاين/يناير إىل ١املتداول للفرتة املالية من 
ألف يورو من ٨٣٧٣، اسُتخدم مبلغ ٢٠١٦يورو، أي بنفس مستوى الفرتة املالية السابقة. ويف عام 

٢٠١٤املال املتداول لتغطية تكاليف املباين املؤقتة، واستخدم فائض النقدية املتاح من عام صندوق رأس 
).   ICC-ASP/14/Res.1ألف يورو لتجديد موارد صندوق رأس املال املتداول (٩٥والبالغ 

ألف يورو يف عام ٢٢٣٦مبقدار مت ختفيض أموال االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني٣-١٤
.)ICC-ASP/14/Res.1(وجزء من تكاليف املباين الدائمة ٢٠١٦لعام لتمويل استحقاقات املوظفني٢٠١٦

اإليرادات-١٥
٢٠١٦٢٠١٥املالحظةبآالف اليورو

االشتراكات المقررة
١٥,١١٣٦للميزانية الربناجمية ٨٨٦١٢٥ ٨٥٠

٢٤٦٤١ملشروع املباين الدائمة ٣٦٥
-١٥,٢٥١املقررة للتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمةاالشرتاكات 

٤)التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها (٩٦)(١٢٢
موع الفرعي لالشرتاكات املقررة ١٣٣ا ٠٦١١٦٧ ١١٩

التبرعات
١٥,٣٨٠٥٢للميزانية الربناجمية ٨٣٤

٩٨٤١للصناديق االستئمانية ٤٠٩
موع الفرعي للتربعات ١ا ٧٨٩٤ ٢٤٣

اإليرادات المالية
٤٥١٧٩إيرادات الفائدة

موع الفرعي لإليرادات املالية ٤٥١٧٩ا
إيرادات أخرى

٦٥٢٢١مسامهة الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة ٤٦٣
٨٣٦٤٨٩إيرادات أخرى متنوعة

موع الفرعي  ١لإليرادات األخرىا ٤٨٨٢١ ٩٥٢
١٣٦مجموع اإليرادات ٣٨٣١٩٣ ٤٩٣



ICC-ASP/16/20

499 20-A-271117

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
499499

على متويل ICC-ASP/14/Res.1االشرتاكات املقررة للميزانية الربناجمية: وافقت اجلمعية يف قرارها ١-١٥
٢٠١٦كانون األول / ديسمرب٣١كانون الثاين / يناير إىل ١اعتمادات احملكمة للفرتة املالية املمتدة من 

ألمانة مسامهات مقدمةألف يورو تتعلق ٨٨٥١ألف يورو، يشمل٥٩١١٣٩مببلغ إمجايل قدره 
آالف يورو من ٨٠٥تعديل االشرتاكات املقررة مببلغ قدرهكذلك مت  . و الصندوق االستئماين للضحايا

ألف يورو من الفرق ١٥لغتربعات الدولة املضيفة لتكاليف املباين املؤقتة (الربنامج الرئيسي اخلامس)، ومبب
.قرض الدولة املضيفةعلىبني الفائدة الفعلية والفائدة املدرجة يف امليزانية 

لتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة: تتعلق مبسامهات الدول األطراف اجلديدة لاالشرتاكات املقررة ٢-١٥
لفة اإلمجالية للمباين الدائمة سب على أساس التكت، واليت حت٢٠١٥اليت انضمت إىل احملكمة بعد عام 

)ICC-ASP/14/Res.5 ، ٥٥الفقرة.(

التربعات للميزانية الربناجمية: متثل تربعاً من الدولة املضيفة لتكاليف املباين املؤقتة. ٣-١٥

المساهمات العينية

، وظفت احملكمة عددًا من األشخاص العاملني بال مقابل ملدة قصرية األجل ٢٠١٦يف عام ٤-١٥
ألف يورو.  ٢٨٤ميثل عملهم خدمات عينية تبلغ قيمتها و 

، عقدت الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف يف مركز املنتدى العاملي ٢٠١٦ويف عام ٥-١٥
. وقد أتاحت الدولة املضيفة ذلك املبىن. يف الهاي(World Forum Convention Centre)للمؤمترات

. ألف يورو٢٩٠العيين حنو هذا التربع قيمة بلغ تو 

المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين-١٦
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٣مرتبات القضاة ٢٥٠٢ ٩٧١
٣مستحقات وبدالت القضاة ١٤٨١ ٥٥٣

٤٧مرتبات املوظفني ٦٢٧٤٤ ٣٢٩
٢٤مستحقات وبدالت املوظفني ٩٨١٢٥ ٠٧٦

٢١املساعدة املؤقتة ٤٢٧٢٥ ٣٣٤
١٠٠المجموع ٤٣٣٩٩ ٢٦٣

و.  يور ١٩٣، ُدفع مبلغ على سبيل اهلبة قدره ٢٠١٦يف عام ١-١٦

المصروفات المتعلقة بالسفر والضيافة-١٧
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٣٦٣٢الضيافة
٥السفر ٢٩٥٦ ٦٥١

٥المجموع ٣٣١٦ ٦٨٣

المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية-١٨
٢٠١٦٢٠١٥اليوروبآالف 
٤٢٥٦٦٦اإلعالم

٦٨٣١الرتمجات اخلارجية ٠٣١
٧٥٩٧٦١التدريب

١االستشاريون وفرادى املتعاقدين ٧١٩-
١خدمات تعاقدية أخرى ٧٦٦٦ ٦٠١

٥المجموع ٣٥٢٩ ٠٥٩
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المصروفات المتعلقة بأتعاب المحامين-500١٩

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٤حمامي الدفاع ٦٠١٤ ٧٦١

٩٤٥١حمامي الضحايا ٠١٦
٥المجموع ٥٤٦٥ ٧٧٧

التشغيليةنفقات ال-٢٠
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٤اإلجيارات واملرافق العامة والصيانة ٥٠١٨ ٩٩٤
٢االتصاالت وصيانة الرباجميات ٩٩٣٢ ٨١٧

٢املصروفات املتعلقة بالشهود ١٦٦٢ ٨٨٩
١مصروفات تشغيلية أخرى ٦٣٢٢ ٣٥٧

١١المجموع ٢٩٢١٧ ٠٥٧

المتعلقة باللوازم والموادنفقات ال-٢١
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٥٧٠٣٨٥لوازم مكتبية

١٥٠١٤٠كتب وجمالت واشرتاكات
٤٧٥٥٣٤لوازم أخرى

١مشرتيات أصول منخفضة القيمة ٢٧٨١ ٢٨٧
٢المجموع ٤٧٣٢ ٣٤٦

منخفضة القيمة األثاث والتجهيزات، ومعدات تكنولوجيا املعلومات تشمل مشرتيات األصول ١-٢١
واالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو وال تتم رمسلتها.

اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة-٢٢
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١١اإلهالك ٦٥٢٢ ٨٩٤
٤٤١٤١٤االستهالك
١٢المجموع ٠٩٣٣ ٣٠٨

.٢٠١٦تتكبد احملكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة يف عام مل١-٢٢

المصروفات المالية-٢٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
٥٥٥٨رسوم مصرفية

٣٣٧٧صايف اخلسائر املرتبطة بأسعار صرف العمالت
٢مصروفات الفائدة على قرض الدولة املضيفة ١٣٣٢ ٨٦١

٢المجموع ٢٢١٢ ٩٩٦

ألف يورو على ١٣٣٢قيدت مصروفات الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها ١-٢٣
أساس سعر الفائدة الساري. 
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بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية-٢٤
على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان احملكمةجيري إعداد ميزانية ١-٢٤

التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة على 
س) يُعد أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية (البيان اخلام

باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد ٢٤ووفقًا ملقتضيات املعيار ٢-٢٤

مقارن فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس
مع امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو 
توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضاً اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات 

املالية وامليزانية.
ندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن وحتدث اختالفات من حيث األساس ع٣-٢٤

أعاله.١-٢٤األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف ٤-٢٤

فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة البيانات املالية. وال توجد اختالفات من حيث التوقيت
مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

لصندوق االستئماين للضحايا اامليزانية تتضمن أمانة ألن وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات ٥-٢٤
من ناحية أخرى، و املالية. الذي أعدت له البيانات وهي ليست جزءا من الكيان (ز))٢-١املالحظة (

شروع املباين الدائمة وقطاعات الصناديق االستئمانية املتعلقة مبصناديق الال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية 
.األخرى بذلكالبيانات املالية تقوم يف حني 

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة ٦-٢٤
التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.لعرض بيان

ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية ٧-٢٤
لرابع) للفرتة واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية (البيان ا

:٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
موعالتمويلاالستثمارالتشغيلبآالف اليورو ا

٣المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل (البيان الخامس) ٣--٠١٠ ٠١٠
١١اختالفات األساس ١٠-(٤١٠)٣٩٣ ٩٨٣
٩)١٠٩-اختالفات العرض ٩)(٥٣٢ ٤٢٣)
٣)اختالفات الكيان ٨)(٥٢٦ ٥(٧٧٣ ٧)١٠٣ ١٩٦)

١٠المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية (البيان الرابع) ٩)٨٧٧ ٤)(٠٧٤ ٢)(٤٢٩ ٦٢٦)

وتُعرض االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة ٨-٢٤
يرادات واملصروفات األخرى االوتعرض كاختالفات متعلقة باألساس. واالستثمار والتمويلالتشغيل

اليت ال تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات املتصلة بالصناديق 
حتت بند االختالفات املتعلقة ال تدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماين للضحايا متعلقة بالعرض. و 

ولكن تدرج يف عملية امليزانية. وتدرج البيانات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق كياناتبال
االستئمانية يف البيانات املالية ولكنها ليست جزءا من املبالغ الفعلية املقارنة.  

شرح ٢٠١٦ويُدرج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام ٩-٢٤
لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.
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اإلبالغ القطاعي-502٢٥

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في اتبيان الوضع المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

أموال مشروع 
املباين الدائمة

األموال املشرتكة بني 
موعالقطاعات ا

األصول
األصول املتداولة

١٨النقدية وما يف حكمها ٠٦٠٢ ٢٠--٣٤٤ ٤٠٤
احلسابات املستحقة القبض

١٣(معامالت غري تبادلية) ١٣-٨١٥١٦١٠١ ٩٣٢
٣حسابات أخرى مستحقة القبض ٣(٩٣٢)٢٠٢٢٩٣٤ ٢٠٦

٢أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة ٢--٨٦١٤٤ ٩٠٥
٣٧جمموع األصول املتداولة ٩٣٨٢ ٤٠٦١ ٤٠(٩٣٢)٠٣٥ ٤٤٧

األصول غري املتداولة
احلسابات املستحقة القبض

٤١---٤١(معامالت غري تبادلية)
٢املمتلكات واملنشآت واملعدات ١٩٦-٧٩٠ ١٩٩-٩٣٨ ٧٢٨

١األصول غري امللموسة ١-٥١-٢٩١ ٣٤٢
٢٥االسرتدادحق ٢٥---٥٢٩ ٥٢٩

٢٩جمموع األصول غري املتداولة ١٩٦-٦٥١ ٢٢٦-٩٨٩ ٦٤٠
٦٧مجموع األصول ٥٨٩٢ ٤٠٦١٩٨ ٢٦٧(٩٣٢)٠٢٤ ٠٨٧

الخصوم
الخصوم المتداولة

٦حسابات مستحقة الدفع ٥(٩٣٢)٠٣٩٣٦٧٢٢٢ ٦٩٦
٩املوظفنيااللتزامات املتعلقة باستحقاقات  ٩--٧١٦١٢ ٧٢٨

١--قرض الدولة املضيفة ١-٧٥٩ ٧٥٩
٦ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٨٢٤٠٤٣ ١١-٩٤٣ ٢٢٩

٢املخصصات ٢---٢٥٧ ٢٥٧
٢٤جمموع اخلصوم املتداولة ٨٩٤٧٨٣٥ ٣٠(٩٣٢)٩٢٤ ٦٦٩

اخلصوم غري املتداولة
٥٨٦---٥٨٦حسابات مستحقة الدفع

٤٧االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٤٧---٤٧١ ٤٧١
٧٢--قرض الدولة املضيفة ٧٢-٥٠٩ ٥٠٩

٤٨جمموع ااخلصوم غري املتداولة ٧٢-٠٥٧ ١٢٠-٥٠٩ ٥٦٦
٧٢مجموع الخصوم ٩٥١٧٨٣٧٨ ١٥١(٩٣٢)٤٣٣ ٢٣٥

صافي األصول/حقوق الملكية
٥الطوارئصندوق  ٥---٧٩١ ٧٩١

٣صندوق رأس املال املتداول ٣---٦٦٤ ٦٦٤
١٤)أرصدة الصناديق األخرى ١(٨١٧ ٦٢٣١١٩ ١٠٦-٥٩١ ٣٩٧

٥)مجموع صافي األصول/الممتلكات ١(٣٦٢ ٦٢٣١١٩ ١١٥-٥٩١ ٨٥٢
٦٧مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٥٨٩٢ ٤٠٦١٩٨ ٢٦٧(٩٣٢)٠٢٤ ٠٨٧
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٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١في اتبيان الوضع المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةبآالف اليورو
الصناديق 
االستئمانية

أموال مشروع 
املباين الدائمة

األموال املشرتكة بني 
موعالقطاعات ا

األصول
األصول املتداولة

١٣النقدية وما يف حكمها ٧٩٥٢ ١٥٣٧ ٢٣-٠٧٨ ٠٢٦
٢٠(معامالت غري تبادلية)احلسابات املستحقة القبض ٢٠--٣٨٠١٣٠ ٥١٠

٢حسابات أخرى مستحقة القبض ٨٩٢٧١ ١)٠٦٢ ٢(٥٣٩ ٤٢٢
٢أخرىمبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة ٢--٣٣٤٢٦ ٣٦٠

٣٩جمموع األصول املتداولة ٤٠١٢ ٣١٦٨ ١)١٤٠ ٤٨(٥٣٩ ٣١٨
األصول غري املتداولة

٢املمتلكات واملنشآت واملعدات ٢٠٦-٠٣٧ ٢٠٨-٥٣٣ ٥٧٠
١األصول غري امللموسة ١-٦٣-٢٩٠ ٣٥٣

٢٣حق االسرتداد ٢٣---٢٣٥ ٢٣٥
٢٦جمموع األصول غري املتداولة ٢٠٦-٥٦٢ ٢٣٣-٥٩٦ ١٥٨

٦٥مجموع األصول ٩٦٣٢ ٣١٦٢١٤ ١)٧٣٦ ٢٨١(٥٣٩ ٤٧٦
الخصوم

اخلصوم املتداولة
٤حسابات مستحقة الدفع ٧٨٢٦١٢٦ ١)٠٧١ ٩(٥٣٩ ٩٢٦

٩االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٩-٣٠٤٩٩ ٣٢٢
٨٩١-٨٩١--قرض الدولة املضيفة

٤ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة ٨٢٨١٧٦١٢ ١٧-٠٦٢ ٠٦٦
٢املخصصات ٢---٢٥٥ ٢٥٥

٢١جمموع اخلصوم املتداولة ١٦٩٧٩٧١٩ ١)٠٣٣ ٣٩(٥٣٩ ٤٦٠
اخلصوم غري املتداولة

٥٠---٥٠حسابات مستحقة الدفع
٣٧االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٣٧---٣٧٢ ٣٧٢

٧٧--قرض الدولة املضيفة ٧٧-١٢٠ ١٢٠
-----املخصصات

٣٧جمموع اخلصوم غري املتداولة ٧٧-٤٢٢ ١١٤-١٢٠ ٥٤٢
٥٨مجموع الخصوم ٥٩١٧٩٧٩٦ ١)١٥٣ ١٥٤(٥٣٩ ٠٠٢

صافي األصول/حقوق الملكية
٥صندوق الطوارئ ٥---٧٩١ ٧٩١

١صندوق رأس املال املتداول ١---٦١٦ ٦١٦
١(٣٥)أرصدة الصناديق األخرى ٥١٩١١٨ ١٢٠-٥٨٣ ٠٦٧

٧مجموع صافي األصول/حقوق الملكية ٣٧٢١ ٥١٩١١٨ ١٢٧-٥٨٣ ٤٧٤
٦٥مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٩٦٣٢ ٣١٦٢١٤ ١)٧٣٦ ٢٨١(٥٣٩ ٤٧٦

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في اتبيان األداء المالي بحسب القطاع

الصناديق االستئمانيةاألرصدة العامةبآالف اليورو
أموال مشروع املباين 

موعالدائمة ا
اإليرادات

١٢٩االشرتاكات املقررة ٣-٤٣٣ ٦٢٨١٣٣ ٠٦١
١-٨٠٥٩٨٤التربعات ٧٨٩

٤٥-٤٣٢اإليرادات املالية
٨٣٥١٦٥٢١إيرادات أخرى ٤٨٨

١٣١مجموع اإليرادات ١١٦٩٨٧٤ ٢٨٠١٣٦ ٣٨٣
المصروفات

١٠٠املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٢١٨١٨٧٢٨١٠٠ ٤٣٣
٤السفر والضيافة ٥-٩٩٩٣٣٢ ٣٣١

٥اخلدمات التعاقدية ٥(٢٣١)٢٨٨٢٩٥ ٣٥٢
٥اتعاب احملامني ٥--٥٤٦ ٥٤٦

١١املصروفات التشغيلية ١١(٢٨)٢٥٣٦٧ ٢٩٢
٢اللوازم واملواد ٨٧٢-٣٨٦ ٤٧٣

١اإلهالك واضمحالل القيمة ١٠-٢٧٩ ٨١٤١٢ ٠٩٣
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أموال مشروع املباين 
موعالدائمة ا

٨٥٢٢املصروفات املالية ١٣٤٢ ٢٢١
١٣١مجموع المصروفات ٠٥٤٨٨٣١٢ ٨٠٤١٤٤ ٧٤١

٨)٦٢١٠٤ض/(عجز) الفترةفائ ٨)(٥٢٤ ٣٥٨)

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في اتبيان األداء المالي بحسب القطاع

األرصدة العامةاليوروبآالف 
الصناديق 
االستئمانية

أموال مشروع 
املباين الدائمة

األموال املشرتكة 
موعبني القطاعات ا

اإليرادات
١٢٤االشرتاكات املقررة ٤٢-٦٨٥ ١٦٧-٤٣٤ ١١٩

٢التربعات ٨٣١١ ٤-٤٠٠١٢ ٢٤٣
١٧٩-١٥٧٣١٩اإليرادات املالية

٢١-٥٤٢أخرىإيرادات  ٢١(٥٣)٤٦٣ ٩٥٢
١٢٨مجموع اإليرادات ٢١٥١ ٤٠٣٦٣ ١٩٣(٥٣)٩٢٨ ٤٩٣

المصروفات
٩٨املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ٩٩-٨٠٩١٥٧٢٩٧ ٢٦٣

٦السفر والضيافة ٦--٤١٩٢٦٤ ٦٨٣
٤اخلدمات التعاقدية ٧٨١١٦٧٤ ٩-١١١ ٠٥٩

٥احملامنياتعاب  ٥---٧٧٧ ٧٧٧
١٦املصروفات التشغيلية ١٧(٥٣)٣٥٥٢٩٨٤٥٧ ٠٥٧

١اللوازم واملواد ٢-٤٠٥٢٩٣٩ ٣٤٦
١اإلهالك واضمحالل القيمة ٢-٣٠٠ ٣-٠٠٨ ٣٠٨

١٠٥٢٢املصروفات املالية ٢-٨٨٩ ٩٩٦
١٣٤مجموع المصروفات ٩٥١٨٩٠١٠ ١٤٦(٥٣)٧٠١ ٤٨٩

٦)ض/(عجز) الفترةفائ ٥١٣٥٣(٧٣٦ ٤٧-٢٢٧ ٠٠٤

التشغيليةاتااللتزامات واإليجار -٢٦
التشغيليةاتاإليجار 

ألف يورو واملقيدة بوصفها ٣٤٧٣تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإلجيار البالغ قدرها ١-٢٦
اإلجيار الدنيا. ومل جتر احملكمة أو تتلق أي مصروفات تشغيلية خالل العام. ويتضمن هذا املبلغ مدفوعات 

مدفوعات إجيار من الباطن أو إجيار طارئ.

االلتزامات

التزامات تعاقدية نتيجة لشراء ممتلكات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١مل تكن للمحكمة يف ٢-٢٦
ومعدات مت التعاقد عليها ومل يتم استالمها. 

االلتزامات الطارئة-٢٧
، مت حتديد مخسة عشر قضية رفعها موظفو احملكمة إىل احملكمة اإلدارية ٢٠١٦اية عام يف ١-٢٧

ملنظمة العمل الدولية ال حيتمل أن تؤدي إىل تدفق موارد اقتصادية إىل اخلارج. وقد أفصح عن مبلغ يقارب 
مليون يورو باعتباره التزامات طارئة تتعلق بتلك القضايا.  ٢,٦قدره 
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ن معلومات بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح ع-٢٨
املوظفون اإلداريون الرئيسيون الذين مت حتديدهم هم رئيس احملكمة، ورئيس ديوانه، واملسجِّل، ١-٢٨

واملدعية العامة، ونائب املدعي العام، واملديرون. 
موع الكلي للمرتبات املدفوعة للموظفني اإلداريني الرئيسيني صايف امل٢-٢٨ رتبات، ويشمل ا

وتسويات مقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيني وغري ذلك من املنح، وإعانات اإلجيار، ونصيب رب 
العمل يف نظام املعاشات التقاعدي، واملسامهات املقدمة يف جمال التأمني الصحي.  

اية السنة هي كاآليت٣-٢٨ :واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف 

املبالغ املستحقة القبضإمجايل األجورعدد األشخاصبآالف اليورو
١٣٢املوظفون اإلداريون الرئيسيون ٤٨٧١٠٣

وحيق للمديرين اإلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة ٤-٢٨
اية السنة ما يلي:واستحقاقات أخرى طويلة األجل.  وبلغت االلتزامات املستحقة يف 

اإلجازات السنوية بآالف اليورو
املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
طويلة األجل

استحقاقات ما بعد
موعانتهاء اخلدمة ا

٢٣٣٥٣٥٠٣٩١٨٠٧١املوظفون اإلداريون الرئيسيون

، أنشأت اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل ضحايا ICC-ASP/1/Res.6ويف قرارها ٥-٢٨
اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم. 

وأنشأت اجلمعية مبقتضى هذا القرار جملس إدارة للصندوق وقررت أن يتوىل مسجِّل احملكمة ٦-٢٨
مسؤولية تقدمي ما يلزم من مساعدة حلسن سري عمل جملس اإلدارة يف قيامه مبهمته ويشارك أيضا يف 

جلسات جملس اإلدارة بصفة استشارية.  
ألف يورو ألمانة ٨٨٥١قدرها ، وافقت اجلمعية على خمصصات يبلغ ٢٠١٦ويف عام ٧-٢٨

لس إدارة الصندوق  الصندوق االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري 
واجتماعاته.  وأدرج املبلغ الذي مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة البالغ 

ين للضحايا ورصيدًا دائنًا للدول األطراف.  ألف يورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئما٦٥٣قدره 
وتوفر احملكمة خدمات خمتلفة للصندوق االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات 

واخلدمات اإلدارية جماناً.  

شطب خسائر النقدية والمبالغ المستحقة القبض-٢٩
أعاله، شطب ما ٧لنحو الوارد يف املالحظة على ا٢٠١٦باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام ١-٢٩

يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري قابلة للتحصيل.٠٠٠٧جمموعه  

األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ-٣٠
بشأن ها، أصدرت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية حكم٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٧يف ١-٣٠

ألف يورو، يف ٨٦٢مببلغ الطارئة املقدرة من اخلصوم باعتبارمها قضيتني متنازع عليهما مت اإلفصاح عنهما 
البيانات املالية.بإصدارالوقت الذي أذن فيه
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تلقت، ٢٠١٧حزيران/يونيه ٢٧ووفقا لقرار احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية الصادر يف ٢-٣٠
واملعاشات هلمتفعيساوي الفرق بني املعاشات التقاعدية اليت دُ مبلغا مقدمي الشكاوى نح مبأمراً احملكمة

الفوائد إضافة إىلالتقاعدية اليت كانت ستدفع هلم مبوجب النظام األصلي لنظام املعاشات التقاعدية 
ملبلغ اإلمجايل ابذلك يصليورو. و ٠٠٠٧يف املائة سنويا والتكاليف البالغة ٥املتعلقة بذلك مبعدل 

Allianz NLشركة دفع إىل املستحق الاملبلغ يصل ألف يورو، و ٣٤٤وى االشكملقدمياملستحق الدفع 

ألف يورو. ونتيجة هلذا احلدث، ٤٦٧١ماقدرهلمحكمة ليةالتقاعدإدارة املعاشات القائمة على
للقضايا يورو، ويزداد االعتماد املخصص ألف ٨٦٢بالتقدير األصلي البالغ الطارئة تنخفض اخلصوم 

ألف يورو.٨١١١احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية مببلغ املعروضة على
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المرفق
١الجدول 

المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات حتى 

الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
املقررةاالشرتاكاتاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

املبالغجمموع
الباقية

متعلقة متحصالت
٢٠١٧بعام 

٢٠١٦السنوات السابقة
١٤---أفغانستان ١٤-٠٥٨ ٠٥٨---

١٨-٤٥٤٥األباني ١٨-٥٧٦ ٥٧٦---
١٣---أندورا ١٣-٩٥٢ ٩٥٢---

٧أنتيغوا وبربودا ٨١٦٥ ٤٨٧٢ ٣٢٩٤ ١٠٥٤-٧٤٩ ٦٤٤٦ ٩٧٣٢٥٤
٨٥٨األرجنتني ٢١٤٨٥٨ ٢-٢١٤ ٠٨٤ ١-٦٨٢ ٠٣٩ ٨٦٦١ ٠٤٤ ٨١٦١ ٠٤٤ ٨١٦-

٥---ياأسرتال ٤٣٧ ٥-١٨٠ ٤٣٧ ١--١٨٠ ٠٤٨
١---النمسا ٧٣٩ ١-٢٠٧ ٧٣٩ ٢٩٥--٢٠٧

١٤---بنغالديش ١٤-١٦٥ ٦٧٥--١٦٥
١٦---بربادوس ١٦-٢٥٤ ٢٥٤---
٢---بلجيكا ١٣٩ ٢-٢١٦ ١٣٩ ٢٩٦--٢١٦

٢---بليز ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
٢١بنن ٥٨٤٧ ٣٩٥١٤ ١٨٩٧ ٧--٢٠٩ ٢٠٩٢١ ٣٩٨-

٢٨---بوليفيا ٢٨-٠٣٥ ٠٣٥---
٣٠---البوسنة واهلرسك ٣٠-١٨٥ ١٨٥---

٣٣---بوتسوانا ٣٣-٨٧٢ ١٤٤--٨٧٢
١١يلالرباز  ٤١٣ ٣٧١١١ ٤١٣ ٩-٣٧١ ١٣٠ ٢-٣٣٣ ١٥٦ ٧٥٨٦ ٩٧٣ ٥٧٥٦ ٩٧٣ ٥٧٥-

١٠٨---ابلغاري ٥٣٨٦ ٥٧٨١٠١ ٥--٩٦٠ ٠٤٤
٩---بوركينا فاسو ٣٨١١ ٣٩٦٤ ٤٠٦٣ ٥٧٩٣ ٥٧٩-

٣٧٣٢-٣٧٣بوروندي ٢--٤٠٣ ٤٠٣٢ ٧٧٦-
٣الرأس األخضر ٣-٩١٨ ٩١٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٦ ٣٢١-

٩---كمبوديا ٥٣٧٧ ٦٠٢١ ٩٣٥---
٦---كندا ٧٩٥ ٦-٩٢٨ ٧٩٥ ١--٩٢٨ ٠٤٥

٧٩٥٢-٧٩٥مجهورية أفريقيا الوسطى ٢--٤٠٣ ٤٠٣٣ ١٩٨-
٦٩٧١١-٦٩٧تشاد ١١--٦٩٧ ٦٩٧١٢ ٣٩٤-
٩٢٨---شيلي ٩٢٨-٣٦٩ ٧--٣٦٩

٣١٣ياكولومب ٣١٣-٥١٠ ٥١٠٧٥٣ ٧٥٣--٩٢٠ ٩٢٠١ ٠٦٧ ٤٣٠-
١٤جزر القمر ١٤-٤٣٨ ٤٣٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣١٦ ٨٤١-

٣٣الكونغو ٣٣-٠٢٨ ٠٢٨١٤ ١٤--٣٣١ ٣٣١٤٧ ٣٥٩-
٢-١٩١٩جزر كوك ٢-٤٠٣ ٣٧٥٢٨٢٨-

١٠٩---كوستاريكا ٤٨٧١٦ ٧٩٥٨٤ ٦٠٨٨ ٠٨٤٨ ٠٨٤-
٢١---فواركوت دي ٢١-٧٨٣ ٧٨٣---

٢٤٠---اكرواتي ٤٠٥٩ ٨٤٩٢٣٠ ١٤٥--٥٥٦
١٠١---قربص ١٠١-٦٧١ ١٤٥--٦٧١

٨٠٤---اجلمهورية التشيكية ٨٠٤-٨٨٤ ٧--٨٨٤
١٣---مجهورية الكونغو الدميقراطية ١٣--٦٧٨ ٦٧٨١٣ ٦٧٨-

١---ركالدامن ٣٦٤ ١-٠٣٧ ٣٦٤ ١٥١--٠٣٧
٢جيبويت ٢-٠١٨ ٠١٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٤ ٤٢١-

٥دومينيكا ٥-٧١٨ ٧١٨٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٨ ١٢١-
٢٥٥رية الدومينيكيةاجلمهو  ٨٨٢١٠٢ ٢٧٦١٥٣ ٦٠٦١١٠ ١١٠--٦٩٨ ٦٩٨٢٦٤ ٣٠٤-
١٥٥---رإكوادو  ١٥٥-٨٤٤ ٨٤٤---

١٨---السلفادور ١٨--٩٨٥ ٩٨٥١٨ ٩٨٥-
٨٨---استونيا ٨٨-٦٥٦ ٦٥٦---
٧---فيجي ٢٠٩٩٢٠٦ ٢٨٩---
١---فنلندا ٠٦٠ ١-٨٥٦ ٠٦٠ ١٢--٨٥٦ ٣٥٢
١١---فرنسا ٧٥٤ ٣٢٥٨١١ ٧٥٤ ١--٣١٧ ٦٤٣
٧٧غابون ٦٨١٧٧ ٤٠-٦٨١ ٤٠-٦٢٤ ٦٢٤---
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الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
املقررةاالشرتاكاتاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

املبالغجمموع
الباقية

متعلقة متحصالت
٢٠١٧بعام 

٢٠١٦السنوات السابقة
٢---غامبيا ٢--٤٠٣ ٤٠٣٢ ٤٠٣-

١٨---جورجيا ١٨-٥٧٦ ٥٧٦---
١٤---اأملاني ٩٢٠ ٥٦٦١٥١٤ ٩٢٠ ٢--٥٥١ ٥٥١
٣٨---غانا ٤١١٨ ٣٠-٢١١ ٢٠٠٣٠ ٢٠٠-
١---ناليونا ١١٨ ١-٧٧٣ ١١٨ ١٥٢--٧٧٣

٦غرينادا ١٨٥٦ ٢-١٨٥ ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
٥٠غواتيماال ٦٥٥٥٠ ٦٧-٦٥٥ ٦٧-٣٢٠ ٧٤--٣٢٠ ٥٤٠

٩غينيا ٩-٨٤٨ ٨٤٨٤ ٤--٧٢٥ ٧٢٥١٤ ٥٧٣-
٤---غيانا ٧٢٥٣ ٥٤٩١ ١--١٧٦ ٧٠٧

٨هندوراس ٣٩٦٨ ١٩-٣٩٦ ١-٢١٨ ٢٣٠١٧ ٩٨٨١٧ ٩٨٨-
٣٧٧---هنغاريا ٦٧٧١ ٣٦٣٣٧٦ ٢--٣١٤ ٠٠٦
٥٣---أيسلندا ٥٣-٥٤١ ١٨--٥٤١ ١٦٦

٧٧٩---اأيرلند ٧٧٩-٣٥٥ ١٤٣--٣٥٥
٨---إيطاليا ٧٢٠ ٠٠٣٨٨ ٧١٩ ٦٦٦--٩٩٥ ٠٨٤
٢٣---ناليابا ٣٩١ ٩١٦٤ ٢٤٤٢٣ ٣٨٧ ٦٧٢---

٤٦---األردن ٤٦-٥٧٦ ٥٧٦---
٤٢---كينيا ٩٧٩٢٦٧٤٢ ١--٧١٢ ٣٩٦
١١٨---التفيا ١١٨-٧٩٥ ٧٩٥---

٧٥٠٦٧٨٧٢٢ليسوتو ٢--٤٠٣ ٤٠٣٢ ٤٧٥-
١اليبريي ٧٨٨١ ٢-٧٨٨ ٢-٤٠٣ ٢٥٨١٤٥١٤٥-

١٦---ليختنشتاين ١٦-٢٥٤ ٧١٦--٢٥٤
١٦٨---ليتوانيا ٥٣٣١٦٨ ١٧٣---٥٣٣ ٦٠٢

١٤٨---رغلكسمبو  ١٤٨-٨٧٨ ٨٧٨---
٧---مدغشقر ٢٠٩٧ ٣---٢٠٩ ٥٥٩

١٣مالوي ١٣-٠٣١ ٠٣١٤ ٤--٨٠٦ ٨٠٦١٧ ٨٣٧-
٢ملديف ١٨٧٢ ٠٤٩١٣٨٤ ٤--٧٢٥ ٧٢٥٤ ٨٦٣-

١٥مايل ٦٧٢١٥ ٧-٦٧٢ ٧-٢٩٠ ٢١١٧٩٧٩-
٣٧---مالطة ٣٧-٢٨٨ ٢٨٨---

١جزر مارشال ١-٠٣٤ ٠٣٤٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٣ ٤٣٧-
٢٧---وسموريشي ٢٧-٨٦٣ ٨٦٣---

٣املكسيك ٦٤٥ ٤٥١٣ ٦٤٥ ٣-٤٥١ ٣٣٨ ٦٦٢-٦٨٦ ٧٧٠٢ ٦٧٥ ٩١٦٢ ٦٧٥ ٩١٦-
١١---منغوليا ١١-٦١٠ ٦١٠---
٩---األسوداجلبل  ٩-٢٨٨ ٢٨٨---
٢٣---ناميبيا ٢٣-٢١٩ ٢١٩---
٢---ناورو ٢-٤٠٣ ٣٨٨١٥١٥-

٣---هولندا ٤٤٧ ٩٥٤٨٣ ٤٤٧ ١٩٩--٩٤٦ ٢١٨
٦٤٣---نيوزيلندا ٦٤٣-٨٤٣ ٦٧٦--٨٤٣ ٢٩٨
٢١النيجر ٢١-٩٢٥ ٩٢٥٤ ٤--٨٠٦ ٨٠٦٢٦ ٧٣١-
٢٧٨نيجرييا ٢٧٨-٤٢٦ ٤٢٦٤٩٣ ٤٩٣--٤٧٤ ٤٧٤٧٧١ ٩٠٠-

٢---جالنروي ٠٤٣ ٢-٦٧٨ ٠٤٣ ٣٠٢--٦٧٨
٥١بنما ٥٣٨٥١ ٧٩-٥٣٨ ١٩-٥٠٦ ٤٩١٦٠ ٠١٥٦٠ ٠١٥-

٢٣باراغواي ٤٥٩٢٣ ٣٣-٤٥٩ ٣٣-٣١١ ٧٣٣--٣١١
١٣بريو ٤٥٥١٣ ٣٢٥-٤٥٥ ٢٦٣٢٥-٨٦٨ ٨٤٢٣٢٥ ٨٤٢-

٣٨٥---الفلبني ٣٨٥-٨٠٢ ١٢٨--٨٠٢
١---بولندا ٩٥٦ ١-٧١٨ ٩٥٦ ٢--٧١٨ ٠٢٨ ٢٧٨

٩١١---الربتغال ٩١١-٩٧٩ ٣٨--٩٧٩ ٣٧٠
٤---مجهورية كوريا ٨٧٥ ٤-٨٧١ ٨٧٥ ١٧٥--٨٧١ ٣٩٦

٩---ة مولدوفامجهوري ٩-٢٨٨ ٢٨٨---
٤٣٦---رومانيا ٤٣٦-١٨٩ ١٤٤--١٨٩

٢يتس ونيفيسسانت ك ٠١٨٢ ٢-٠١٨ ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
٢---سانت لوسيا ٤٠٣٥٠٢ ٣٥٣---

٧سانت فنسنت وجزر غرينادين ٣٢١٧ ٢-٣٢١ ٢-٤٠٣ ٢٠٧١٩٦١٩٦-
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الدول األطراف

٣١الباقي حىت 
كانون 

األول/ديسمرب 
املقررةاالشرتاكاتاملبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

ائتمانات من 
املبلغ الباقيالتحصيالت٢٠١٥

املبالغجمموع
الباقية

متعلقة متحصالت
٢٠١٧بعام 

٢٠١٦السنوات السابقة
٢---ساموا ٢-٣٢٣ ٣٢٣---

٦---سان مارينو ٦-٩٧٣ ٩٧٣---
١٢---لالسنغا ١٢-٠٩٠ ٠٩٠---
٧٦---صربيا ٠٨٧٧١١٧٥ ٧١١--٣٧٦

٢---سيشيل ٢-٤٠٣ ٤٠٣---
٢---ونسريالي ٤٠٣٢ ٤---٤٠٣ ١٩٨

٣٧٤---سلوفاكيا ٣٧٤-٠١٨ ١٤٥--٠١٨
١١٥ياسلوفين ٠٥٨١١٥ ١٩٧-٠٥٨ ١٩٧-٧١٢ ٧١٢---

٨٤٨---جنوب أفريقيا ٨٤٨-٤٩٠ ١٤٤--٤٩٠
٥---إسبانيا ٦٨٣ ٨٥٢٨٥ ٦٨٣ ١--٨٤٤ ٥٠٧
١٦---لسطنيدولة ف ١٦-٦٤١ ١٠١--٦٤١

٨سورينام ٠٤٩٧ ٧٦٨٢٨١١٤ ١٤--١٨١ ١٨١١٤ ٤٦٢-
٢---السويد ٢٢٤ ٢-١٥٢ ٢٢٤ ٨٦--١٥٢ ٣٤٢
٢---سويسرا ٦٥٢ ٢-٣٤٦ ٦٥٢ ١٩٥--٣٤٦ ٢٧٢

٣طاجيكستان ٤٤٣٣ ٩-٤٤٣ ٤-٥٣١ ٤٥٨٥ ٠٧٣٥ ٠٧٣-
ة مقدونيا اليوغوسالفية مجهوري
١٥السابقة ٨١٥١٥ ١٦-٨١٥ ١٦-٨٩٦ ٨٩٦---
٧---ليشيتتيمور  ٧-٠٣٠٦ ٠٢٤٧ ٠٢٤-

٧٩---ترينيداد وتوباغو ٧٩-٠٨٣ ٠٨٣---
٦٨-١٦٤١٦٤تونس ٦٨-٠٤٣ ٠٤٣---
٣٣أوغندا ٣٣-٨٥٧ ٨٥٧١٤ ١٤--١٣٩ ١٣٩٤٧ ٩٩٦-
١٠---ة املتحدةاململك ٤٠٩ ٦٢٤٢٨ ١٣٤١٠ ٣٨١ ٤--٤٩٠ ١٢٧

٦٠مجهورية تنزانيا املتحدة ٦٠-١٢٨ ١٢٨١٤ ١٤--١٦٥ ١٦٥٧٤ ٢٩٣-
١٨٨---ايأوروغو  ١٨٨-٠٢١ ٠٢١---
٧فانواتو ١٩١٣ ٢٧٤٣ ٩١٧٢ ٢--٤٠٣ ٤٠٣٦ ٣٢٠-
٣فنزويال ٣٧٩ ٧٢٣١ ٧٧٠٣ ٣٧٧ ٩٥٣١ ٣٧٨ ١--٨١٠ ٣٧٨ ٨١٠٤ ٧٥٦ ٧٦٣-
١٤---زامبيا ١٤--١٣٩ ١٣٩١٤ ١٣٩-

---٨٠٥-٨٠٥---الفرق بعد التقريب
الفرق بني فوائد القرض الفعلية 

١٤واملدرجة يف امليزانية ١٤-٧٨١ ٧٨١---
٢٠دولة طرفًا)١٢٤المجموع ( ٧٨٥ ٦٧٤١٦ ٤٤٠ ٤٤٥٤ ٣٤٥ ٢٢٩١٣٨ ٧٨٥ ٦٠٠٢٦٧ ٨٦٧١٢٤ ٤٥٧ ٩٩٦١٤ ٠٥٩ ٧٣٧١٨ ٤٠٤ ٩٦٦٤ ٣٧٩ ٢٨٧
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المحكمة الجنائية الدولية
٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال المتداول و 

(باليورو)

حالة صندوق رأس المال المتداول
٢٠١٦٢٠١٥

١الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٦١٥ ١٢٤٧ ٢٨٦ ٤٧٣
٣٩٣)للدول األعضاءاملبالغ املعادة  (٥٨١)(٢٩٣

٣٦٤املبالغ الواردة من الدول األطراف ٤٩٢١١٩ ٦٩٦
٣)املبالغ اليت مت سحبها ٨٣٧ ٥)(١)(٢٩٢ ٧٩٠ ٤٦٤)

٥مبالغ جتديد املوارد ٧٩٠ ٤٦٤-
٢٠١٤٩٥فائض النقدية من عام  (٢)٠٢٠-

٣كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦٣٤ ٥١٥١ ٦١٥ ١٢٤
٧املستوى احملدد ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٤٠٥ ٩٨٣

٢٩))٣املستحقات من الدول األطراف (اجلدول  (٣٩٥)(١٩٦
٣)نقص التمويل ٧٤٢ ٥)(٢٧٢ ٧٩٠ ٤٦٤)
٣كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٦٣٤ ٥١٥١ ٦١٥ ١٢٤

).ICC-ASP/14/Res.1.B، ٥) تكاليف متويل مشروع املباين الدائمة (الفقرة ١(
من القرار ٣لتجديد موارد صندوق رأس املال املتداول وفقا للفقرة ٢٠١٤) استخدم فائض النقدية من عام ٢(

ICC-ASP/14/Res.1.B.

الطوارئصندوقحالة
٢٠١٦٢٠١٥

٥الرصيد يف بداية الفرتة املالية ٧٨٤ ٩٢٣٧ ٤٦٨ ٤٢٧
٣٨٥٢٥األطرافاملبالغ الواردة من الدول  ٤٥٠

١)-املبالغ اليت مت سحبها ٧٠٨ ٩٥٤)
--مبالغ جتديد املوارد

٥كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٧٨٥ ٣٠٨٥ ٧٨٤ ٩٢٣
٧املستوى احملدد ٠٠٠ ٠٠٠٧ ٠٠٠ ٠٠٠

٥))٤املستحقات من الدول األطراف (اجلدول  ٦)(٧٣٨ ١٢٣)
١)النقص يف التمويل ٢٠٨ ١)(٩٥٤ ٢٠٨ ٩٥٤)

٥كانون األول/ديسمبر٣١الرصيد في  ٧٨٥ ٣٠٨٥ ٧٨٤ ٩٢٣
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٣الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١في رأس المال المتداولحالة السلف المقدمة إلى صندوق 
(باليورو)

الدول األطراف
جدول األنصبة

٢٠١٦
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١أفغانستان

٠,٠١٣٦١ألبانيا ٠٠٧١ ٠٠٧-

-٠,٠١٠٢٧٥٥٧٥٥أندورا

-٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٥٢أنتيغوا وبربودا

١,٥١٩٣١١٢األرجنتني ٥١٩١١٢ ٥١٩-

٣,٩٨٠٤٢٩٤أسرتاليا ٧٨٨٢٩٤ ٧٨٨-

١,٢٢٦٣٩٠النمسا ٨٢٠٩٠ ٨٢٠-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١بنغالديش

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١بربادوس

١,٥٠٧٤١١١بلجيكا ٦٣٨١١١ ٦٣٨-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦بليز

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨بنن

٠,٠٢٠٤١بوليفيا ٥١١١ ٥١١-

٠,٠٢٢١١البوسنة واهلرسك ٦٣٧١ ٦٣٧-

٠,٠٢٣٨١بوتسوانا ٧٦٣١ ٧٦٣-

٦,٥١١٤٤٨٢الربازيل ٢٣٣٤٨٢ ٢٣٣-

٠,٠٧٦٦٥بلغاريا ٦٧٣٥ ٦٧٣-

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤بوركينا فاسو

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨بوروندي

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨كابو فريدي

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤كمبوديا

٤,٩٧٥١٣٦٨كندا ٤٥٥٣٦٨ ٤٥٥-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨مجهورية أفريقيا الوسطى

٠,٠٠٨٥٦٣٠٢٣٧٣٩٣تشاد
٠,٦٧٩٦٥٠شيلي ٣٣١٥٠ ٣٣١-

٠,٥٤٨٤٤٠كولومبيا ٦١٤٣٠ ٤٨٣١٠ ١٣١

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨جزر القمر

٠,٠١٠٢٧٥٥٤٢٠٣٣٥الكونغو
-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦جزر كوك

٠,٠٨٠١٥كوستاريكا ٩٣٢٥ ٩٣٢-

٠,٠١٥٣١كوت ديفوار ١٣٣١ ١٣٣-

٠,١٦٨٦١٢كرواتيا ٤٨٦١٢ ٤٨٦-

٠,٠٧٣٢٥قربص ٤٢١٥ ٤٢١-

٠,٥٨٥٩٤٣اجلمهورية التشيكية ٣٩٢٤٣ ٣٩٢-

٠,٠١٠٠٧٤١٣٥٥٣٨٦مجهورية الكونغو الدميقراطية

٠,٩٩٤٧٧٣الدامنرك ٦٦٧٧٣ ٦٦٧-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨جيبويت

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨دومينيكا
٠,٠٧٨٣٥اجلمهورية الدومينيكية ٧٩٩٥ ٧٩٩-

٠,١١٤١٨إكوادور ٤٥٠٨ ٤٥٠-
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جدول األنصبة
٢٠١٦

صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

٠,٠٢٣٨١السلفادور ١-٧٦٣ ٧٦٣

٠,٠٦٤٧٤إستونيا ٧٩٢٤ ٧٩٢-

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨فيجي

٠,٧٧٦٧٥٧فنلندا ٥٢٢٥٧ ٥٢٢-

٨,٢٧٦٠٦١٢فرنسا ٩١٩٦١٢ ٩١٩-

٠,٠٢٩٠٢غابون ١٤٨٢ ١٤٨-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨غامبيا

٠,٠١٣٦١جورجيا ٠٠٧١ ٠٠٧-

١٠,٨٨١٩٨٠٥أملانيا ٩١٢٨٠٥ ٩١٢-

٠,٠٢٧٣٢غانا ٠٢٢٢ ٠٢٢-

٠,٨٠٢٢٥٩اليونان ٤١١٥٩ ٤١١-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦غرينادا

٠,٠٤٧٧٣غواتيماال ٥٣٣٣ ٥٣٣-

٠,٠٠٣٤٢٥٢١١٨١٣٤غينيا

-٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٥٢غيانا

٠,٠١٣٦١هندوراس ٠٠٧١ ٠٠٧-

٠,٢٧٤٢٢٠هنغاريا ٣٠٧٢٠ ٣٠٧-

٠,٠٣٩٢٢أيسلندا ٩٠٣٢ ٩٠٣-

٠,٥٧٠٦٤٢أيرلندا ٢٥٩٤٢ ٢٥٩-

٦,٣٨٣٧٤٧٢إيطاليا ٧٧٦٤٧٢ ٧٧٦-

١٦,٤٨٧٢١اليابان ٢٢١ ٠٣٩١ ٢٢١ ٠٣٩-

٠,٠٣٤١٢األردن ٥٢٥٢ ٥٢٥-

٠,٠٣٠٧٢كينيا ٢٧٤٢ ٢٧٤-

٠,٠٨٥٢٦التفيا ٣١٠٦ ٣١٠-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ليسوتو

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ليبرييا

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١ليختنشتاين

٠,١٢٢٦٩ليتوانيا ٠٨٠٩ ٠٨٠-

٠,١٠٩٠٨لكسمبورغ ٠٧٣٨ ٠٧٣-

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨مدغشقر

٠,٠٠٣٤٢٥٢١٤٠١١٢مالوي

-٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٥٢جزر امللديف

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨مايل

٠,٠٢٧٣٢مالطة ٠٢٢٢ ٠٢٢-

٠,٠٠١٧١٢٦١١٨٨جزر مارشال
٠,٠٢٠٤١موريشيوس ٥١١١ ٥١١-

٢,٤٤٤١١٨١املكسيك ٠١٠١٨١ ٠١٠-

-٠,٠٠٨٥٦٣٠٦٣٠منغوليا

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤اجلبل األسود

٠,٠١٧٠١ناميبيا ٢٥٩١ ٢٥٩-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ناورو

٢,٥٢٤٢١٨٦هولندا ٩٤٢١٨٦ ٩٤٢-

٠,٤٥٦٥٣٣نيوزيلندا ٨٠٨٣٣ ٨٠٨-

٠,٠٠٣٤٢٥٢٢٢٢٣٠النيجر

٠,٣٥٦٠٢٦نيجرييا ٣٦٥١٠ ٥٩١١٥ ٧٧٤
١,٤٤٦٠١٠٧النرويج ٠٩١١٠٧ ٠٩١-

٠,٠٥٧٩٤بنما ٢٨٨٤ ٢٨٨-
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الدول األطراف
جدول األنصبة

٢٠١٦
صندوق رأس 
املال املتداول

املدفوعات 
الباقيالرتاكمية

٠,٠٢٣٨١باراغواي ٧٦٣١ ٧٦٣-

٠,٢٣١٦١٧بريو ١٥٢١٧ ١٥٢-

٠,٢٨١٠٢٠الفلبني ٨١١٢٠ ٨١١-

١,٤٣٢٤١٠٦بولندا ٠٨٣١٠٦ ٠٨٣-

٠,٦٦٧٧٤٩الربتغال ٤٥٠٤٩ ٤٥٠-

٣,٤٧٢٩٢٥٧مجهورية كوريا ٢٠٢٢٥٧ ٢٠٢-

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤مجهورية مولدوفا

٠,٣١٣٤٢٣رومانيا ٢١٠٢٣ ٢١٠-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سانت كيتس ونيفيس

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سانت لوسيا

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سانت فنسنت وغرينادين

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦ساموا

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨مارينوسان 

-٠,٠٠٨٥٦٣٠٦٣٠السنغال

٠,٠٥٤٥٤صربيا ٠٣٦٤ ٠٣٦-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سيشيل

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦سرياليون

٠,٢٧٢٥٢٠سلوفاكيا ١٨١٢٠ ١٨١-

٠,١٤٣١١٠سلوفينيا ٥٩٨١٠ ٥٩٨-

٠,٦٢٠٠٤٥جنوب أفريقيا ٩١٧٤٥ ٩١٧-

٤,١٦١٠٣٠٨أسبانيا ١٦٣٣٠٨ ١٦٣-

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١دولة فلسطني

-٠,٠١٠٢٧٥٥٧٥٥سورينام

١,٦٢٨٣١٢٠السويد ٥٩٢١٢٠ ٥٩٢-

١,٩٤١٧١٤٣سويسرا ٨٠٢١٤٣ ٨٠٢-

-٠,٠٠٦٨٥٠٤٥٠٤طاجيكستان

-٠,٠١١٩٨٨١٨٨١مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

-٠,٠٠٥١٣٧٨٣٧٨تيمور ليشيت

٠,٠٥٧٩٤وتوباغوترينيداد  ٢٨٨٤ ٢٨٨-

٠,٠٤٧٧٣تونس ٥٣٣٣ ٥٣٣-

٠,٠١٠٠٧٤١٧٠٤٣٧أوغندا

٧,٦٠١٥٥٦٢اململكة املتحدة ٩٦٦٥٦٢ ٩٦٦-

-٠,٠١٠٠٧٤١٧٤١مجهورية تنزانيا املتحدة

٠,١٣٤٦٩أوروغواي ٩٦٨٩ ٩٦٨-

-٠,٠٠١٧١٢٦١٢٦فانواتو

٠,٩٧٢٥٧٢فنزويال ٠٢٣٧٢ ٠٢٣-

٠,٠١٠٠٧٤١٧٠٤٣٧زامبيا

-٠,٠٠٠٥٢٧٢٧الفرق بعد التقريب

١٠٠,٠٠٧دولة طرفًا)١٢٤المجموع ( ٤٠٥ ٩٨٣٧ ٣٧٦ ٧٨٧٢٩ ١٩٦
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المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة تسديد االشتراكات في صندوق الطوارئ في 

الدول األطراف
كانون األول/ ٣١حىت الباقي 

٢٠١٥ديسمرب 
صندوقجتديد موارد

املتحصالتالطوارئ
كانون األول/ ٣١الباقي حىت 

٢٠١٦ديسمرب 
----أفغانستان

----ألبانيا
----أندورا

---أنتيغوا وبربودا
----األرجنتني

----أسرتاليا
----النمسا

----بنغالديش
----بربادوس
----بلجيكا

----بليز
٢٤--٢٤بنن

----بوليفيا
----البوسنة واهلرسك

----بوتسوانا
----الربازيل
----بلغاريا

----بوركينا فاسو
----بوروندي

----كابو فريدي
----كمبوديا

----كندا
----أفريقيا الوسطىمجهورية 

----تشاد
----شيلي

----كولومبيا
٤٦--٤٦جزر القمر

٧٣--٧٣الكونغو
----جزر كوك

----كوستاريكا
----كوت ديفوار

----كرواتيا
----قربص

----اجلمهورية التشيكية
----مجهورية الكونغو الدميقراطية

----الدامنرك
----جيبويت

٨--٨دومينيكا
-٣٥٨-٣٥٨اجلمهورية الدومينيكية

----إكوادور
----السلفادور

----إستونيا
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الدول األطراف
كانون األول/ ٣١حىت الباقي 

٢٠١٥ديسمرب 
صندوقجتديد موارد

املتحصالتالطوارئ
كانون األول/ ٣١الباقي حىت 

٢٠١٦ديسمرب 
----فيجي
----فنلندا
----فرنسا
----غابون
----غامبيا

----جورجيا
----أملانيا
----غانا

----اليونان
-٨-٨غرينادا

----غواتيماال
٨٤--٨٤غينيا
----غيانا

----هندوراس
----هنغاريا
----أيسلندا
----أيرلندا
----إيطاليا
----اليابان
----األردن
----كينيا
----التفيا

----ليسوتو
----ليبرييا

----ليختنشتاين
----ليتوانيا

----لكسمبورغ
----مدغشقر

٢٦--٢٦مالوي
----جزر امللديف

----مايل
----مالطة

----جزر مارشال
----موريشيوس
----املكسيك

----منغوليا
----اجلبل األسود

----ناميبيا
----ناورو

----هولندا
----نيوزيلندا
٩٢--٩٢النيجر
----نيجرييا
----النرويج

----بنما
----باراغواي

----بريو
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كانون األول/ ٣١حىت الباقي 
٢٠١٥ديسمرب 

صندوقجتديد موارد
املتحصالتالطوارئ

كانون األول/ ٣١الباقي حىت 
٢٠١٦ديسمرب 

----الفلبني
----بولندا

----الربتغال
----مجهورية كوريا

----مجهورية مولدوفا
----رومانيا

----سانت كيتس ونيفيس
----سانت لوسيا

-١١-١١سانت فنسنت وغرينادين
----ساموا

----سان مارينو
----السنغال

----صربيا
----سيشيل
----سرياليون
----سلوفاكيا
----سلوفينيا

----جنوب أفريقيا
----إسبانيا

----دولة فلسطني
----سورينام
----السويد
----سويسرا

----طاجيكستان
----مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

----تيمور ليشيت
----ترينيداد وتوباغو

----تونس
٤٨--٤٨أوغندا

----اململكة املتحدة
٣٥٤--٣٥٤مجهورية تنزانيا املتحدة

----أوروغواي
-٨-٨فانواتو
٤فنزويال ٤--٩٨٣ ٩٨٣
----زامبيا

٦دولة طرفًا)١٢٤المجموع ( ٣٨٥٥-١٢٣ ٧٣٨
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٥الجدول 
المحكمة الجنائية الدولية
(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الفائض النقدي في 

٢٠١٦٢٠١٥السنة اجلارية
االئتمانات

١٢٤متحصالت االشرتاكات املقررة ٧٢٥ ٨٦٣١١٢ ٩٥٨ ٥٧٣
٨٠٥متحصالت التربعات ٠٠٠٢ ٨٢٢ ١٤٢

٨٧٨متحصالت إيرادات متنوعة ٨٦٧٥٩٣ ٢٧٨
٢-(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام  ٠٦٨ ٠٠٠

١))ICC-ASP/15/Res.2جتاوز التكاليف يف مشروع املباين الدائمة ( ١٩٦ ٦٧٤)-
١٢٥ ٢١٣ ٠٥٦١١٨ ٤٤١ ٩٩٣

التحمالت
١٢٧نفقات مصروفة ٢٢٩ ٨٩٨١٢٦ ٨٦٥ ٤٣٢

٨التزامات غري مصفاة ٢٨٩ ٦٩٠٤ ٤٤٠ ٩٠١
٦٤املتحدةاملخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات  ٦٨٤١٢٢ ٩٩٦
٤٤٧املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها ٨٦٦٤٤٣ ٨٠٠
١املخصصات املتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية ٧٨١ ٠١٧-

اية اخلدمة ٣٦٣املخصصات املتعلقة باستحقاقات  ٨٧١١١٦ ٩٣٠
موع الرتاكمي لإلجازات السنوية  ٢١٦وبدل إعادة توطني القضاةا ٩٠٠٢٠٣ ٠٠٠

١٣٨ ٣٩٣ ٩٢٦١٣٢ ١٩٣ ٠٥٩
١-)٢املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ (اجلدول  ٧٠٨ ٩٥٤

١٣)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ١٨٠ ١٢)(٨٧٠ ٠٤٢ ١١٢)
التصرف في الفائض/(العجز) النقدي المؤقت في السنة السابقة

١٢)الفائض/(العجز) املؤقت للسنة املاضية ٠٤٢ ٥)(١١٢ ٧٩٤ ٧٣١)
١٦مضافاً إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى ٥١٢ ٧٩٩٦ ٤٣٢ ١١٥

٩٢٣الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها ٧٥٨١ ٥٢٥ ٦٣٦
٥السابقةالفائض/(العجز) النقدي للسنة  ٣٩٤ ٤٤٥٢ ١٦٣ ٠٢٠

٢)-(ICC-ASP/13/Res.1)٢٠١٥تسوية االشرتاكات املقررة لعام  ٠٦٨ ٠٠٠)
٥الفائض/(العجز) النقدي للسنة السابقة بعد التسوية ٣٩٤ ٤٤٥٩٥ ٠٢٠

تسوية الفائض/(العجز) المؤقت مع فائض(عجز) الميزانية
١٣)الفائض/(العجز) النقدي المؤقت ١٨٠ ١٢)(٨٧٠ ٠٤٢ ١١٢)
١٤االشرتاكات املقررة املستحقة القبض ٠٥٩ ٧٣٧١٢ ٦٣٩ ٠٦٧

١٧٧-التربعات ٨٥٨
٨٧٨)متحصالت إيرادات متنوعة ٥٩٣)(٨٦٧ ٢٧٨)

٣الزيادة يف امليزانية بسبب إخطارات صندوق الطوارئ ٠١٠ ٠٠٠٦ ٢٦٤ ٠٠٠
١)-املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ  ٧٠٨ ٩٥٤)
٣فائض/(عجز) الميزانية (البيان الخامس) ٠١٠ ٠٠٠٤ ٧٣٦ ٥٨١

يشمل الربنامج السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا.)١(



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 518

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٦الجدول 518

(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة التبرعات في - المحكمة الجنائية الدولية 

املاحنةاجلهات الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

٢٠١٦عام 
التربعات املسجلة 

٢٠١٦يف عام 
التربعات املتعلقة 

٢٠١٧بعام 
الرصيد املستحق 
من اجلهات املاحنة

مبالغ االسرتداد 
املدفوعة للجهات 

املاحنة

مبالغ االسرتداد 
املستحقة للجهات 

املاحنة
٣٩)-مجهورية كورياالصندوق االستئماين العام ٤٩٧)----

١)-هولندا/بلدية الهاي ١٤٤)----
موع الفرعي ٤٠)-ا ٦٤١)----

حفل االفتتاح الرمسي للمباين 
٢٠١٦اجلديدة، 

٢٧هولندا ٠٠٠٢٧ ٧٢٨--٠٠٠-
موع الفرعي ٢٧ا ٠٠٠٢٧ ٧٢٨--٠٠٠-

مسابقة احملكمة الصورية، 
٢٠١٦

١-هولندا/بلدية الهاي ١٤٤----
موع الفرعي ١-ا ١٤٤----

بناء اخلربة القانونية وتعزيز 
٢٠١٦-٢٠١٥التعاون، 

٤٤-----املفوضية األوروبية ١٦٣
١٧----النرويج ٤٤٣-

٧----املنظمة الدولية للفرنكوفونية ٤٩٩-
موع الفرعي ٢٤----ا ٩٤٢٤٤ ١٦٣

القانونية وتعزيز بناء اخلربة 
٢٠١٧-٢٠١٦التعاون، 

٨٥٠املفوضية األوروبية ٠٠٠٤٨٩ ٦٤٠٣٦٠ ٣٦٠---
١٧النرويج ٤٤٣١٧ ٤٤٣----
١٥هولندا ٠٠٠٢ ٢٦٠١٢ ٧٤٠---

٢-املنظمة الدولية للفرنكوفونية ٢٦٠١٣ ٧٤٠١٦ ٠٠٠--
موع الفرعي ٨٨٢ا ٤٤٣٥١١ ٦٠٣٣٨٦ ٨٤٠١٦ ٠٠٠--

حفل انطالق سياسة مكتب 
املدعي العام بشأن األطفال، 

٢٠١٦

٢األرجنتني ٠٠٠٢ ٠٠٠----
٢كوستاريكا ٥٠٠٢ ٥٠٠----

٤مجهورية كوريا ٠٠٠٤ ٠٠٠----
٥فنلندا ٠٠٠٥ ٠٠٠----

موع الفرعي ١٣ا ٥٠٠١٣ ٥٠٠----
تطوير املتدربني واملهنيني 

٢٠١٨- ٢٠١٦الزائرين، 
٣٩-مجهورية كوريا ٤٩٧----

١٠٠هولندا ٠٠٠١٠٠ ٠٠٠----
٣٨مجهورية كوريا ٠٣٧٣٨ ٠٣٧----

موع الفرعي ١٣٨ا ٠٣٧١٧٧ ٥٣٤----
الصندوق اخلاص إلعادة 

التوطني
٥٥لكسمربغ ٠٠٠٥٥ ٠٠٠----

١٩٩أسرتاليا ٥٤٥١٩٩ ٥٤٥----
موع الفرعي ٢٥٤ا ٥٤٥٢٥٤ ٥٤٥----

٢٦-----فرنسااحللقة الدراسية اإلقليمية ٠٣٩
موع الفرعي ٢٦-----ا ٠٣٩

ندوة جهات االتصال، 
٢٠١٤

٢----فرنسا ٣٦١-
موع الفرعي ٢----ا ٣٦١-

الزيارات العائلية للمحتجزين 
املعوزين

٢٠هولندا ٠٠٠٢٠ ٠٠٠----
١٠سويسرا ٠٠٠١٠ ٠٠٠----
٤الفلبني ٧٥٠٤ ٧٥٠----

موع الفرعي ٣٤ا ٧٥٠٣٤ ٧٥٠----
٥أيرلنداأقل الدول منوا ٠٠٠٥ ٠٠٠----

Pan African Forumمنتدى 

Limited-----١ ٠٠٠
موع الفرعي ٥ا ٠٠٠٥ ١---٠٠٠ ٠٠٠

١مجموع التبرعات ٣٥٥ ٢٧٥٩٨٤ ٤٣٥٣٨٦ ٨٤٠١٦ ٠٠٠٢٨ ٠٣١٧١ ٢٠٢
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: يتعلق ٧و ٦املبينة يف اجلدولني ٢٠١٦من الصناديق االستئمانية لعام الوصف العام والغرض
حفل . ونظمت احملكمة ٢٠١٦مبشاريع متنوعة كان تنفيذها معلقا خالل عام الصندوق االستئماين العام

ألكسندر ملك -. وافتتح جاللة ويليم ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٩يف الرمسي للمباين اجلديدةاالفتتاح 
ضيفا ميثلون الدول واملنظمات غري ٣٥٠هولندا املبىن رمسيا خالل ذلك احلفل، الذي حضره حنو 

تحدة، . وكان من الضيوف البارزين األمني العام لألمم املوسائل اإلعالماحلكومية واألوساط األكادميية و 
ورئيس مجعية الدول األطراف، فضال عن العديد من وزراء الدول األطراف ورئيس بلدية الهاي. وتولت 

حكومة هولندا متويل احلفل بشكل رئيسي. 
مسابقات : تدعم احملکمة الشرکاء املنفذين اخلارجيني بتنظيم ٢٠١٦لعام احملكمة الصورية مسابقة 

للقانون واالجتهاد القضائي واإلجرائيةاملوضوعيةحول اجلوانب الدوليةاحملکمة الصورية للمحکمة اجلنائية
بأكملها، املطبقني يف احملکمة. ويف حني يقوم املنظمون اخلارجيون برتتيب املسابقة واجلوالت األولية

ا. ومبا أن  تنظم ية مسابقة احملكمة الصور تستضيف احملكمة اجلنائية الدولية اجلولة النهائية يف إحدى قاعا
بلغات خمتلفة منها الروسية وليس للمحكمة أي قضاة ناطقني بالروسية، فال بد من توفري الرتمجة الشفوية 

،‘‘املدينة الدولية للسالم والعدالة’’، قامت بلدية الهاي، بصفتها ٢٠١٦إىل اللغة الروسية. ويف عام 
موال للمحكمة لتغطية تكاليف املرتمجني وباعتبارها مؤيدا مستمرا ملسابقة احملكمة الصورية، بإتاحة أ

الشفويني إىل اللغة الروسية يف اجلولة النهائية من املسابقة. 
بناء اخلربات القانونية وتوفر العقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن 

دعما ماليا لتنفيذ املشروعني الفرعيني التاليني:وتعزيز التعاون
يهدف إىل زيادة ، الذي‘‘تعزيز التعاون وتبادل اخلربات وبناء القدرات الوطنية’’شروع الفرعي امل

الدعم للمحكمة والتعاون معها، مما يساعد على تعزيز املبادئ األساسية لنظام روما األساسي، وتوسيع 
ها يف نظام روما نطاق فهم احملكمة، وتعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع اجلرائم املنصوص علي

احللقات الدراسية واملناسبات ‘١’األساسي. وتتحقق هذه األهداف من خالل أنشطة من قبيل ما يلي: 
ن، من الدول و ، اليت توفر للممثلني واملهنيني القانونيني، مبن فيهم احملاموالتدريب من أجل تعزيز التعاون

م العملية فضال عن تبادل املعلومات ذات األطراف والدول غري األطراف، فرصا لتطوير معارفهم وم هارا
االهتمام املتبادل من أجل حتقيق أمور منها تعزيز قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها على أساس حتسني 

واملهنيني من بلدان ثالثة وبلدان للمندوبني، الذي يوفر برنامج املهنيني القانونيني‘٢’التعاون القضائي؛ 
ها حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى من البلدان النامية ذات الصلة، فيىليت جتر احلاالت والبلدان ا

م على  مع إتاحة فرصة للعمل مع احملكمة على أساس قصري األجل يف الهاي كوسيلة لتطوير قدرا
التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة ومقاضاة مرتكبيها. 

، الذي يقع حتت مسؤولية مكتب املدعي العام، يتوخى ‘‘القانونيةاألدوات ’’املشروع الفرعي 
تيسري تطوير القدرة على التحقيق يف قضايا اجلرائم الدولية األساسية وحماكمتها والفصل فيها، وال سيما 

اجلرائم الدولية األساسية على تناولعلى الصعيد الوطين. وقد مت تصميمه ملساعدة املهنيني القانونيني على 
النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل توفري (أ) 
حرية الوصول إىل املعلومات القانونية يف القانون اجلنائي الدويل، واملوجزات القانونية هلذه املعلومات، 

ذه القوانني؛ و (ب) التدرياحلاسوبيةوالرباجميات ب وإسداء املشورة وتقدمي خدمات املتخصصة للعمل 
املشروع الفرعي عنصرا هاما يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز القدرات هذا مكتب املساعدة. ويشكل 

اجلرائم إىل العدالة وفقا للمعايري الدولية.تلك الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني بارتكاب 
سياسة مكتب املدعي العام بشأن انطالق’’احلفل الرمسي املعنون لصندوق االستئمايناظم ون

، وهو اليوم األول من الدورة اخلامسة عشرة جلمعية الدول ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٦يف ‘‘األطفال
أن شاألطراف، يف الهاي مبناسبة االنطالق الرمسي لسياسة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ب

وجيه جهود مكتب املدعي العام اجلارية يف التصدي للجرائم األطفال. وقد وضعت هذه السياسة لت
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جه املراعي  الدولية اليت ترتكب ضد األطفال وتؤثر عليهم، مبوجب نظام روما األساسي، وكذلك يف 
مصاحلهم. أفضل للطفل إزاء التعامل مع األطفال يف سياق عمله، مع مراعاة حقوقهم و 

لتمويل فرص للمتدربني املتدربني واملهنيني الزائرينلتطوير وقد أنشئ الصندوق االستئماين 
مواطين البلدان النامية اليت هي دول أطراف يف نظام روما األساسي. ويتيح من الداخليني واملهنيني الزائرين 

الربنامج للمشاركني فرصا للنمو الفكري وتنمية املعارف وتطوير مهارات حمددة للمسار املهين، هذا 
ات املهنية القابلة للنقل. وتقدم الدول األطراف املهتمة التمويل للصندوق االستئماين.واكتساب املهار 
الالزمة ليست لديها القدرةاليت ملساعدة الدول الراغبة الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ 

هدف إىل اتفاقات إعادة التوطني مع احملكمة مع إجياد حلول حمايدة من حيث التكلفة. وهو يإبرام على 
زيادة عدد عمليات إعادة التوطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. ويتلقى الصندوق تربعات 

إىل الدول ونينقلنللخطر الذينيص املعرضاشخمن الدول األطراف ويغطي النفقات املباشرة لأل
املستقبلة. 

، اليت كان مقررا عقدها أصال يف بنوم بنه دئ)احللقة الدراسية اإلقليمية (شرق آسيا واحمليط اهلاأما 
وميكن أن تعقد يف بلد آخر ناطق بالفرنسية.٢٠١٣(كمبوديا)، فهي معلقة منذ عام 

الصندوق االستئماين للزيارات العائلية ICC-ASP/8/Res.4قرارها بوأنشأت اجلمعية العامة 
. والغرض من ذلك هو متويل الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين من خالل للمحتجزين املعوزين

التربعات. 
القرار بومت تعديله ICC-ASP/2/Res.6وأنشئ الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا بالقرار 

ICC-ASP/4/Res.4منوا مندويب أقل البلدان على إشراك ، وهو يشجع إدارة هذا الصندوق. وتتوىل األمانة
والبلدان النامية األخرى يف أعمال اجلمعية عن طريق تغطية تكاليف سفرهم إىل اجلمعية على النحو الذي 

حيدده الصندوق.
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٧الجدول 

(باليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١حالة الصناديق االستئمانية في - المحكمة الجنائية الدولية 

املسامهات املسجلةالرصيد املرحلالصندوق االستئماين
حتويالت املسامهات 

بني املشاريع
اإليرادات 

الرصيد املرحل جمموع املصروفاتاملالية/األخرى
١٠٠الصندوق االستئماين العام  ٤٠)-٦٧٠ ٦٠-٥٥(٦٤١ ٠٨٤

٢٧-٢٠١٦حفل االفتتاح الرمسي للمباين اجلديدة،  ٢٧--٠٠٠ ٠٠٠-
١--٢٠١٦مسابقة احملكمة الصورية،  ١-١٤٤ ١٤٤-

٢٠١٦٣٤٦- ٢٠١٥بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون،  ١--٥١٤ ١١٣٣٤٧ ٦٢٧-
٥١١-٢٠١٧- ٢٠١٦بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون،  ٥٩٣٥١٢-٦٠٣ ١٩٦-

حفل انطالق سياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفال، 
١٣-٢٠١٦ ١٣--٥٠٠ ١٣٣٣٦٧

- ٢٠١٦تطوير املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين، 
١٣٨-٢٠١٨ ٠٣٧٣٩ ١٧٧-٤٩٧٣٦ ٥٧٠

٩٨٠الصندوق اخلاص إلعادة التوطني  ٤٠٥٢٥٤ ٩٨١١٣-٥٤٥ ٤٩٩١ ٢٢٢ ٤٣٢
٦٢احللقة الدراسية اإلقليمية  ٥٦٢٦--٤٤٥ ٠٣٩٣٦ ٤٦٢
٢٠١٤٢ندوة جهات االتصال،  ٢---٣٦١ ٣٦١-

٩الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين  ٨٧٣٣٤ ٩١١-٧٥٠ ٥٥٥٣٣ ٠٧٧
١٦أقل الدول منوا  ٢٦١٥ ١٤١٥-٠٠٠ ٩٨٩٥ ٢٨٦

٤٣دعم الربامج  ٤٤)٢١١--٧٠١ ٨٨(١٢٢ ٠٣٤
١المجموع  ٥٦٢ ٢٣٠٩٨٤ ٣-٤٣٥ ٠٦٨٩٢٦ ٤١٢١ ٦٢٣ ٣١٢
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المدفوعات لمرة واحدة لمشروع المباني الدائمة من الدول األطراف - المحكمة الجنائية الدولية 
(باليورو)

اسرتداد املدفوعات ٢٠١٦املبالغ الواردة يف الرصيد االفتتاحيالدول األطراف
الزائدة

الرصيد اخلتاميالتقريب/التعديل

٢٤ألبانيا  ٢٤---٦٤٥ ٦٤٥
١٩أندورا ١٩---٦٨٥ ٦٨٥

١أنتيغوا وبربودا ١---٧٤١ ٧٤١
١األرجنتني ٠٦٨ ٤)-٨٣٥ ١-(٧٦٠ ٠٦٤ ٠٧٥

٥أسرتاليا ١٠٨ ٥-(١٥٥)-٩٥٥ ١٠٨ ٨٠٠
١٩بربادوس  ١٩---٦٨٥ ٦٨٥

٢٢بوليفيا  ٢٢---١٦٥ ١٦٥
٤١البوسنة واهلرسك ٤١(١)--٨٥٠ ٨٤٩

٤بوركينا فاسو ٤---٥٧٦ ٥٧٦
٢كمبوديا ٢---٢٨٨ ٢٨٨

٧كندا ٣٥٠ ٧(١)--٤١٠ ٣٥٠ ٤٠٩
٢تشاد ٢---٢٨١ ٢٨١
٨٢٢شيلي ٨٢٢---٧٤٠ ٧٤٠

٦٣٧كولومبيا ٦٣٧---٩٨٠ ٩٨٠
٩٣كوستاريكا ٩٣---٦٢٠ ٦٢٠

١١٥قربص ١١٥---٧٨٥ ٧٨٥
٩٥٠مجهورية التشيك ٩٥٠(١)--٧٧٠ ٧٦٩

٦مجهورية الكونغو الدميوقراطية ٦---٨٦٤ ٨٦٤
١الدمنارك ٦٦٢ ١---٦٨٥ ٦٦٢ ٦٨٥
١٠٨إكوادور ١٠٨---٣٤٥ ٣٤٥
٩٨إستونيا ٩٨---٥٨٠ ٥٨٠
١فنلندا ٢٩٠ ١٢)-٥٠٣ ١-(٠٦٣ ٢٧٨ ٤٤٠
١٨غابون ١٨---٢٢٠ ٢٢٠

١٧جورجيا ١٧---٢٠٥ ٢٠٥
١٧أملانيا ٥٩٠ ١٧-(٣١٠)-٤٨٥ ٥٩٠ ١٧٥

١اليونان ٥٧١ ١---٥٤٥ ٥٧١ ٥٤٥
٥٥٨هنغاريا ٥٥٨---٣٠٣ ٣٠٣
٨٤أيسلندا ١٨)-٦٦١ ٦٦-(١٦٦ ٤٩٥
١أيرلندا ٠٢٩ ١---٦٦٥ ٠٢٩ ٦٦٥
١١إيطاليا ٦٢١ ٦٦٤)-٣٩٢ ١٠-(٧٥٢ ٩٥٦ ٦٤٠
٥٤األردن ٥٤(١)--٢٥٠ ٢٤٩
٤١التفيا ٤٨٣٧٤ ١١٥--٣٠٢ ٧٨٥

٢٢ليختنشتاين ٢٢-(٧١٦)-٨٨١ ١٦٥
١٧٩ليتوانيا ١٧٩---٨٠٠ ٨٠٠

١٩٩لكسمربغ ١٩٩---٤٨٥ ٤٨٥
٣٩مالطا  ٣٩(١)--٣٧٠ ٣٦٩

٣٢موريشيوس ٣٢---٠٨٥ ٠٨٥
٥املكسيك ١٦٤ ٦٢٦)-٣٠٠ ٤-(٩٨٥ ٥٣٧ ٣١٥

٧منغوليا ٧---٤٤٠ ٤٤٠
١٢اجلبل األسود ١٢---٢٤٥ ٢٤٥

٢٤ناميبيا ٢٤---٦٤٥ ٦٤٥
٧هولندا ٧٧٢ ١٩٨)-٨٠٢ ٧-(٦٢٧ ٥٧٤ ١٧٥
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اسرتداد املدفوعات ٢٠١٦املبالغ الواردة يف الرصيد االفتتاحيالدول األطراف
الزائدة

الرصيد اخلتاميالتقريب/التعديل

٥١بنما  ٥١---٠٣٨ ٠٣٨
٣٧٩الفلبني ٣٧٩-(١٢٨)-٤١٣ ٢٨٥
٢بولندا ٢٦٨ ٢---٧٣٥ ٢٦٨ ٧٣٥

١الربتغال ٢٠٥ ٣٨)-٨٤٢ ١-(٢٢٧ ١٦٧ ٦١٥
٩١٣مجهورية كوريا  ٩١٣---٥٦٧ ٥٦٧

٧مجهورية مولدوفا ٧---٤٤٠ ٤٤٠
٥٥٦رومانيا ٥٥٦---٧٦٠ ٧٦٠
٢ساموا  ٢---٤٨٠ ٤٨٠

٧سان مارينو ٧---٤٤٠ ٤٤٠
٥٥صربيا ٠٥١٤٣ ٩٨--٥٢٩ ٥٨٠

٤٢١سلوفاكيا ٤٢١(١)--٢٩٠ ٢٨٩
٢٤٦سلوفينيا ٢٤٦---٢٩٥ ٢٩٥

٩١٦جنوب أفريقيا ٩١٦---٣٦٠ ٣٦٠
٧إسبانيا ٣٢٣ ٧-(٦١٣)-٨٩٨ ٣٢٣ ٢٨٥
٢سورينام ٢---٢٨١ ٢٨١
٢السويد ٤٥٠ ٨٥)-٥٨٣ ٢-(٩٠٣ ٣٦٤ ٦٨٠
٢سويسرا ٧٧٤ ١٩٤)-٠١٤ ٢-(٩٦٩ ٥٧٩ ٠٤٥
٤ليشيت -تيمور  ٣٣٤--٩٢٧ ٩٦٠

١٠٨ترينداد وتوباغو ١٠٨---٣٤٥ ٣٤٥
١٢اململكة املتحدة ٧٥٧ ٢)-٤٣٠ ١٢-(٦٣٥ ٧٥٤ ٧٩٥

١٢٨٠٢٩--١٢٨٠٢٩-أوروغواي
٩٧مجموع ما ورد من مدفوعات لمرة واحدة ٩٥٠ ٤٣٩٢٤٥ ١)٨٦٠ ٨٤٩ ٢٧٩٦(٠٠٩ ٣٤٧ ٣١٧
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٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١
احملتويات

الصفحة
جها-أوال ٥٢٥..........................................................................أهداف املراجعة ونطاقها و
٥٢٥........................................................................................موجز التوصيات -ثانيا
٥٢٦................................................................................متابعة التوصيات السابقة- ثالثا
٥٢٧.............................................................................ضع املايلنظرة عامة على الو -رابعا

٥٣٠..................................................٢٠١٦مالحظات وتوصيات بشأن البيانات املالية لعام -خامسا
٥٣٠.......................................................................التغيري يف إمجايل كشوف املرتبات -١
٥٣٠...................................................................الرقابة الداخلية على كشوف املرتبات-٢
٥٣١.......................................................................املتأخرات من االشرتاكات املقررة-٣
٥٣٢........................................................................................تسوية امليزانية -٤
٥٣٢..................................................................................قرض الدولة املضيفة-٥
٥٣٣.............................................................................املدفوعات على سبيل اهلبة -٦
٥٣٣.........................................................................................شكر وتقدير -سادسا

٥٣٤........) ICC-2015-6بشأن االحتياطيات النقدية (٢٠١٥التوصيات السابقة الواردة يف تقرير عام متابعة املرفق األول:
متابعة التوصيات السابقة الواردة يف تقرير مراجعة احلسابات بشأن املعلومات املالية وإدارة مشروع املباين املرفق الثاين:

٥٣٥.......................................................................................)ICC-2016-3الدائمة (
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أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال
١٢واملادة )١() وفقا للمعايري الدولية‘‘احملكمة’’لقد راجعنا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية (-١

، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت تنظم مراجعة للمحكمةقواعد املاليةالنظام املايل و المن 
حسابات احملكمة.

خالية وكان اهلدف من مراجعة احلسابات هو التأكد بضمانات معقولة من أن البيانات املالية ككل -٢
يديل ع احلسابات أن أي احنرافات كبرية، إما عن طريق االحتيال أو عن طريق اخلطأ، حىت يتسىن ملراجمن

رأي بشأن ما إذا كانت هذه البيانات قد أعدت، من مجيع النواحي املادية، وفقا للمعايري احملاسبية ب
.٢٠١٦للسنة املالية )٢(الدولية

(ج) ٦وفقا للمرفق للحساباتوتنطبق االختصاصات اإلضافية اليت حتكم عمل املراجع اخلارجي-٣
من النظام املايل والقواعد املالية، الذي ينص على أن االستخدام غري الالئق ألموال احملكمة وأصوهلا 

) جيب أن تعرض على نظر ‘‘اجلمعية’’األخرى وأي نفقات ال تتفق مع نية مجعية الدول األطراف (
اجلمعية.

احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان وتتضمن البيانات املالية املعدة وفقا للمعايري-٤
ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بني امليزانية والبيانات ري األداء املايل، وبيان التغي

الفعلية، ومالحظات عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ. 
ا املا-٥ لية جمموعة من مثانية بيانات تقدم معلومات إضافية ال تدخل يف وقد أرفقت احملكمة ببيانا

نطاق هذه املراجعة.
وتألفت عملية املراجعة من مرحلتني:-٦

إىل ٥على اجلوانب املتصلة بالضوابط الداخلية (من مت خالهلا الرتكيز،(أ) مراجعة مؤقتة للحسابات
)؛ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ١٦

ائية  على البيانات املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها مت خالهلا الرتكيز،للحسابات(ب) مراجعة 
). ٢٠١٧حزيران/يونيه ٩أيار/مايو إىل ٢٢املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام (من 

ونوقشت النتائج والتوصيات مع فريق قلم احملكمة. وعقد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات -٧
٧دارية ورئيس قسم الشؤون املالية وفريقه ورئيس قسم املوارد البشرية ورئيس قسم املراجعة الداخلية يف اإل

. ٢٠١٧حزيران/يونيه 
كانون ٣١وحنن نديل هنا برأي غري متحفظ بشأن البيانات املالية للمحكمة عن السنة املنتهية يف -٨

.٢٠١٦األول/ديسمرب 

موجز التوصيات - ثانيا
: من أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات، يوصي املراجع ١التوصية رقم 

ا (االفتقار لوثائق داعمة، وعدم االمتثال للقواعد اإلدارية للموظفني،  اخلارجي بإدراج املخاطر املرتبطة 
د املوظفني احلقيقيني، واألخطاء يف وخلق موظفني ومهيني، والتفاوت بني عدد املوظفني املأجورين وعد

املعايري الدولية ملراجعة احلسابات.)١(
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.)٢(
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ا فيما يتعلق باملخاطر احملددة  حتديد املقاييس، وسوء التقدير، وما إىل ذلك)، والرقابة اليت يتعني القيام 
والقائمني على الرقابة، يف كل خطوة من خطوات اإلجراءات احلالية حلساب الرواتب الشهرية.

بأن يقوم قسم املوارد البشرية بإضفاء الطابع الرمسي على مجيع : يوصي املراجع اخلارجي٢التوصية رقم 
ا ألغراض التوثيق. عمليات التحقق واملراقبة اليت تتم أثناء إعداد كشوف املرتبات الشهرية وأن حيتفظ 

: من أجل تسهيل رصد املدفوعات على سبيل اهلبة، يوصي املراجع اخلارجي بإنشاء ٣التوصية رقم 
تصنيف النفقات ذات الصلة على التوايل.بستاذ العام املخصص يف الرصيد االختباري و حساب دفرت األ

متابعة التوصيات السابقة - ثالثا
استعرض املراجع اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة يف سياق عمليات مراجعة البيانات املالية اليت -٩

مراجعة احلسابات.أجريت يف السنوات السابقة وال تزال سارية يف تاريخ 
مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم

بتحديد طريقة لرصد متوسط ‘ ١’يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد البشرية املوظفون١-٢٠١٥
حجم القوة العاملة لتسهيل املقارنة بني متوسط حجم القوة العاملة وجدول القوة 

التوفيق بني خمتلف ملفات كشوف املرتبات لتحديد حجم ‘ ٢’امليزانية، و العاملة يف 
القوة العاملة على حنو يتسم باليقني.

×

يوصي املراجع اخلارجي بإعادة تصنيف مصروفات فرادى املتعاقدين واخلرباء املوظفون٢-٢٠١٥
لية لتسهيل يف البيانات املا‘‘ مصروفات اخلدمات التعاقدية’’االستشاريني يف فئة 

ا. قراء
×

بغية توضيح تكاليف الصيانة وإدراجها يف امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم املباين الدائمة٣-٢٠١٥
ا يف أقرب وقت ‘ ١’احملكمة مبا يلي:  أوال، وضع الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوق 

توقعات خطة الصيانة وللتمييز بني استعراض توزيع العناصر ملواءمتها مع ‘ ٢’ممكن؛ مث 
العناصر بشكل صحيح.

×

من أجل ضمان الرصد املنتظم للقرض، يوصي املراجع اخلارجي بأن تتوصل احملكمة إىل قرض الدولة املضيفة٤-٢٠١٥
اتفاق مع الدولة املضيفة بشأن جدول استهالك يبني بالتفصيل أصل الدين املستهلك 

السنوية املستحقة الدفع اليت يتعني أن يصدق عليها الطرفان.والفائدة ومبالغ السداد 
×

بغية حتسني مراقبة امليزانية يف مجيع قطاعات األنشطة يف احملكمة، يوصي املراجع الرقابة املالية الداخلية ٥-٢٠١٥
اخلارجي بتنقيح إعدادات الرباجميات احلاسوبية لتخطيط موارد املؤسسة ليتطلب ملء 

ية تبني، لكل مدخل من املدخالت احملاسبية، ما إذا كان له أثر يف امليزانية خانة إضاف
أو أثر حماسيب.

×

من أجل ضمان رقابة داخلية تتسم بالفعالية والكفاءة، يوصي املراجع اخلارجي بأن الرقابة احملاسبية الداخلية٦-٢٠١٥
البيانات املالية وفقا للمعايري تكمل احملكمة النشر الكامل لنظام املعلومات إلعداد 

احملاسبية الدولية للقطاع العام ولضمان استقرار وقوة وظيفة احملاسبة.
×

خمصصات الديون ٢٠١٣/١
املشكوك يف حتصيلها 
واألموال الواردة من 

َعى عليهم املدّ 

الصلة من أجل توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع األموال الواردة ذات 
مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع احملكمة توجيهات رمسية تبني 

تفاصيل التعامل مع األموال الواردة يف خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية مع تعريف 
واضح للمهام واملسؤوليات ضمن نظام احملكمة. وستشكل هذه التوجيهات األساس 

سبة وامليزانية بصورة مالئمة.لتناول تلك األموال من حيث احملا

×

وضع قواعد منفصلة ٢٠١٣/٥
للموظفني وفرادى 
مقدمي اخلدمات 

مبوجب اتفاقات قصرية 
األجل

يوصي املراجع اخلارجي بوضع إجراء يتضمن جمموعة من القواعد املتعلقة جبميع 
رية االتفاقات القصرية األجل. وينبغي أن ينطبق هذا اإلجراء على االتفاقات القص

األجل وفرادى مقدمي اخلدمات مبوجب اتفاقات اخلدمات اخلاصة الذين يؤدون مهام 
مماثلة ملهام املوظفني. وينبغي أن تنص هذه القواعد أيضا على وجوب التحقق من 

صحتها من جانب قسم املوارد البشرية من أجل تقليل املخاطر احملتملة للمحسوبية 
وجتنب احملاباة يف عملية التوظيف.

×

مجموع عدد 
٣٤١التوصيات
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. وقد أعد قسم املوارد البشرية تقريرا جديدا ٢٠١٦قيد التنفيذ خالل عام ١-٢٠١٥تعترب التوصية -١٠
يعرض القوة العاملة حسب الفئات. بيد أن املراجع اخلارجي يالحظ أن هذا التقرير سيحتاج إىل تكملة 

العاملة يف خمتلف عمليات استخالص كشوف املرتبات (دفرت كشوف ةعن طريق التوفيق بني القو 
حسبالعاملةالقوةاملرتبات، ودفرت دفع املرتبات، وملفات القوة العاملة) وعن طريق حساب متوسط 

معدل الشواغر) وحسب الربامج. وسيبذل املراجع اخلارجي قصارى جهوده للتحقق من باستثناء(الفئات
.٢٠١٧أثناء مراجعة البيانات املالية لعام التنفيذ النهائي 

ا وضعت يف االعتبار يف البيانات املالية لعام ٢-٢٠١٥وتعترب التوصية -١١ .٢٠١٦منفذة أل
مل تنفذ بعد. ومن املتوخى وضع خطة الصيانة الطويلة األجل اليت ٣-٢٠١٥التوصيةويعترب أن -١٢

. وستشكل هذه اخلطة أساسا ٢٠١٨اية السنة املالية عند املباينتنص على استبدال مجيع مكونات 
مشروع املباين الدائمة. ويف غضون ذلك، لن تتغري املدخالت يف حسابات املشروع عناصر لتحديد خمتلف 

وجدوله الزمين لإلهالك.
منفذة بعد توقيع عقد قرض ينص على جدول سداد بني احملكمة ووزارة ٤-٢٠١٥وتعترب التوصية -١٣
.٢٠١٦جية اهلولندية يف أيلول/سبتمرب اخلار 
منفذة جزئيا. فقد أدرجت احملكمة اشرتاط ملء خانة إضافية يف تشرين ٥-٢٠١٥وتعترب التوصية -١٤

. ومع ذلك، ال يزال من املتوقع إجراء حتسينات يف تشكيل النظام لتسهيل عملية ٢٠١٦األول/أكتوبر 
حدة امليزانية.التوفيق بني املدخالت يف الوحدة املالية وو 

قيد التنفيذ. وجيري العمل يف جمال التقييم والتحليل للبت يف مدى ٦-٢٠١٥وتعترب التوصية -١٥
مالءمة وجدوى التحسينات املمكنة يف تشكيل نظام إدارة املوارد، وال سيما مع بدء العمل بوحدة دفرت 

األستاذ العام اجلديدة.
الذي تقوم به ات ذات الصلةلتوجيهل، نظرا لإلعداد اجلاري منفذة جزئيا١-٢٠١٣وتعترب التوصية -١٦

اإلدارة القانونية للمحكمة. وجيرى حاليا حتديد احلاالت املختلفة اليت ميكن فيها للمحكمة أن تتلقى 
أمواال عن طريق مصادرة أصول يف إطارها القانوين للتدخل، وذلك بالتشاور مع شعبة العمليات اخلارجية 

حتديد اإلجراء احلايل ملعاجلة األموال ٢٠١٧أن يتم حبلول حزيران/يونيه املقصودية. وكان والشعب اإلدار 
عت خالل خمتلف مراحل العملية القضائية وتعريف األدوار واملسؤوليات ضمن احملكمة. اليت مجُ 

جل يف  منفذة بعد صدور التعليمات اجلديدة بشأن التعيينات القصرية األ٥- ٢٠١٣وتعترب التوصية -١٧
. ٢٠١٦كانون الثاين/يناير 

وترد يف مرفقات هذا التقرير متابعة التوصيات املتعلقة بعمليات املراجعة اإلدارية السابقة.-١٨

نظرة عامة على الوضع المالي-رابعا
مقارنة مببلغ ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٠٨٧٢٦٧متثل األصول ما قدره -١٩

ألف يورو ٣٨٩١٤، أي باخنفاض قدره ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٤٧٦٢٨١
يف املائة). ويعزى هذا االخنفاض بصفة خاصة إىل اإلغالق النهائي ملشروع املباين الدائمة، ٥،١١-(

املصنف يف احتياطي ‘‘االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني’’الذي أدى إىل استخدام كامل أموال 
واالعرتاف مبستوى )٣() لدفع مبالغ جتاوز امليزانية٢٠١٥ألف يورو مقارنة بعام ٣٩٥٦الصندوق العام (

مقابل ٢٠١٦عام خاللهالك ألف يورو يف اإل٦٥٢١١-هالك احملسوب على مدى سنة كاملة (اإل

.٢٠١٥تقرير مراجع احلسابات عن التقارير املالية وإدارة مشروع املباين الدائمة للسنة املالية )٣(
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يف ). وباإلضافة إىل ذلك، اخنفض املستوى العام للنقدية وما٢٠١٥عام خاللألف يورو ٨٩٤٢
ألف يورو، فيما يتصل باخنفاض التزامات املوردين. ٦٢٢٢مببلغ )٤(حكمها

لف يورو يف أ١٧٩١٧ومتثل املبالغ املستحقة القبض واملبالغ املستحقة القبض األخرى ما جمموعه -٢٠
. وهي تتعلق أساسا ٢٠١٥ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٩٣٢٢٢مقارنة مببلغ ٢٠١٦ديسمرب ٣١

باملبالغ املستحقة القبض من الدول األطراف ومن الدولة املضيفة السرتداد الضرائب. ومتثل املبالغ 
اضمحالل ألف يورو، باستثناء٤٠٥١٨املستحقة القبض من اشرتاكات الدول األطراف ما قدره 

يف املائة من املبالغ املستحقة القبض. ومع ذلك، ٧٨الربازيل واملكسيك وفنزويال تتحملالقيمة، حيث 
ألف يورو يف منتصف ديسمرب/كانون ٥٣٦٥جتدر اإلشارة إىل أن الربازيل قدمت دفعتني متتاليتني ( 

اية ديسمرب/كانون األول ١٧٠٨و ٢٠١٦األول  مما أدى إىل حتسن ملحوظ )، ٢٠١٦ألف يورو يف 
اية الفرتة . ووفقا للمعيار  من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، ١٩يف الوضع النقدي للمحكمة يف 

اضمحلت قيمة املبالغ املستحقة القبض اليت تنطوي على خطر عدم السداد بالكامل. 
يف املائة من األصول. ٧٤،٧أي ألف يورو،٧٢٨١٩٩ومتثل املمتلكات واملنشآت واملعدات -٢١

ألف يورو يف ٢٢٧١٠هالك تكاليف التشييد للمباين الدائمة على مدى عام كامل مببلغ إومت حساب 
، وهو ما يفسر اخنفاض مبلغ هذا البند.٢٠١٦عام 
الذي تساهم فيه احملكمة لتغطية معاشات Allianz NLوتطابق حقوق االسرتداد مع صندوق -٢٢

انتهاء اخلدمة.القضاة بعد
وااللتزامات هي أساسا ديون للموردين واملوظفني وللدولة املضيفة فيما يتعلق بالقرض املقدم لتمويل -٢٣

املباين الدائمة. كما تسجل فيها املخاطر املؤكدة باعتبارها جزءا من االلتزامات الطارئة واملخصصات.
ارية وااللتزامات غري اجلارية. ويستند هذا التمييز وتقسم االلتزامات واملخصصات بني االلتزامات اجل-٢٤

وكانت االعتمادات مرهونة بإلغاء خمصصات املباين مببلغ )٥(.للدفعاملبلغ املخصصقابليةأساسا إىل درجة 
مع انتهاء عقود اإلجيار املتعلقة باملباين املؤقتة. وتشمل خمصصات ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٧٥٦١

)٦(ألف يورو) الذي يغطي املنازعات املعروضة على احملكمة اإلدارية،١٧١٢لغ (الطوارئ أساسا املب

ألف يورو تتعلق بالتزامات اسرتداد الضرائب ملواطين الواليات املتحدة املوظفني باحملكمة،  ٨٦فضال عن 
كما هو احلال يف منظمات دولية أخرى.

ارية وغري اجلارية. وتظهر خمصصات اإلجازات وتقسم استحقاقات املوظفني أيضا بني االلتزامات اجل-٢٥
املدفوعة األجر واستحقاقات التقاعد الواجبة الدفع يف غضون سنة واحدة يف االلتزامات اجلارية. ويتطابق 
اجلزء غري اجلاري مع الديون الطويلة األجل للمحكمة، مثل معاشات القضاة والتأمني الصحي بعد انتهاء 

اخلدمة. 
٢٦٨٧٤ض املقدم من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة. وبلغ قدره ويهدف القر -٢٦

اية عام  اية عام ٠١١٧٨(مقابل ٢٠١٦ألف يورو يف  ). ويعزى االخنفاض يف ٢٠١٥ألف يورو يف 
.٢٠١٦هذا البند مقارنة بالعام السابق أساسا إىل اسرتداد القرض وسداده يف عام 

ألف يورو، أساسا من ٢٢٩١١ادات املؤجلة واملصروفات املستحقة، البالغ جمموعها وتتألف اإلير -٢٧
ألف يورو) والفواتري اليت مل ترد بعد عند إغالق احلسابات ٣٧٩٤االشرتاكات املقررة احملصلة مقدما (

األموال املتاحة فورا أو الودائع حتت الطلب.‘‘ النقدية وما يف حكمها’’تطابق املبالغ املدرجة يف )٤(
شهرا ديونا جارية، بينما تصنف الديون األخرى يف فئة الديون غري ١٢تعترب الديون املستحقة الدفع يف أجل يقل عن )٥(

اجلارية.
احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.)٦(
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ف يورو أل٩٨٤٢ألف يورو)، باإلضافة إىل مبلغ ٤٧٩٣املتعلقة باخلدمات املتصلة بعمليات احملكمة (
.٢٠١٧شباط/فرباير ١من املدفوعات السنوية وفوائد القرض اليت تصبح مستحقة يف 

صايف) ٢٠١٥عاميفيوروألف٤٧٤١٢٧ألف يورو (٨٥٢١١٥وميثل صايف األصول البالغ -٢٨
صايفيفالتغيرياتبيان’’املعنون الثالثالبيانيفعناصرهخمتلفتفاصيلوترداحملكمة،وضع

. ‘‘امللكيةحقوق/األصول
ويظهر يف هذا البيان أن صايف األصول يتألف مما يلي:-٢٩

ألف يورو ملسامهة الدول األطراف يف متويل احتياطي صندوق رأس املال املتداول ٤٥٥٩(أ) مبلغ 
ألف يورو ٦٦٤٣واحتياطي صندوق الطوارئ. ويبلغ رصيد صندوق رأس املال املتداول 

اية السنة. ويبلغ رصيد صندوق الطوارئ ويستخدم لتلبية  احتياجات السيولة القصرية األجل يف 
ألف يورو ويستخدم لتمويل أعمال احملكمة؛٧٩١٥

اية ١٧٢، ومقداره(ب) رصيد صندوق االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني ألف يورو يف 
؛ ٢٠١٦عام 

٥٩١املتوفرة: مشروع املباين الدائمة مببلغ ألف يورو لالحتياطيات غري ٢١٤١٢١(ج) مبلغ 
ألف يورو؛ ٦٢٣١ألف يورو والصناديق االستئمانية مببلغ ١١٩

ألف يورو ميثل حقوق ملكية سالبة من األموال العامة للمحكمة.٩٨٩١٤(د) مبلغ 
بيان نتيجة . وإذا أعيد٢٠١٦ألف يورو لعام ٣٥٨٨ويظهر بيان األداء املايل نتيجة سلبية قدرها -٣٠

ألف يورو)، يوجد فائض قدره ٠٩٣١٢األداء املايل ليشمل تأثري خمصصات االستهالك واإلهالك (
إىل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ١١٩١٦٧ألف يورو. واخنفضت االشرتاكات املقررة من مبلغ ٥٤٧٥
تعلقة يورو يف املسامهات امل١١٩٤١، عقب اخنفاض قدره ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٠٦١١٣٣

مببلغ امليزانيةلتمويلبتمويل املباين الدائمة بسبب انتهاء املشروع، تقابله جزئيا زيادة املسامهات املخصصة 
٧٤٨احملكمة مبا قدره مصروفاتاخنفضتنفسه،الوقتويف. الفرتة املذكورةألف يورو خالل ٠٣٦١١

.٢٠١٦ف يورو يف عام أل٧٤١١٤٤إىل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٤٨٩١٤٦ألف يورو من ١

٢٠١٦مالحظات وتوصيات بشأن البيانات المالية لعام -خامسا
التغيير في إجمالي كشوف المرتبات-١

ألف يورو يف عام ٢٦٣٩٩موظفي احملكمة مستقرة نسبيا، إذ ارتفعت من مصروفاتال تزال -٣١
:٢٠١٦ألف يورو يف عام ٤٣٣١٠٠إىل ٢٠١٥

(بآالف اليورو)٢٠١٦كشوف المرتبات لعام ير في  ي: التغ١الجدول 
النسبة املئوية للتغيري ٢٠١٦/٢٠١٥التغيري ٢٠١٦٢٠١٥

٣مرتبات القضاة ٢٥٠٢ يف املائة٩٧١٢٧٩٩
م ٣استحقاقات القضاة وبدال ١٤٨١ ٥٥٣١ يف املائة٥٩٥١٠٢

٤٧املوظفنيمرتبات  ٦٢٧٤٤ ٣٢٩٣ يف املائة٢٩٨٧
ماستحقاقات  ٢٤املوظفني وبدال ٩٨١٢٥ يف املائة٠,٤-٩٥-٠٧٦

٢١املساعدة املؤقتة ٤٢٧٢٥ يف املائة١٥-٩٠٧٣-٣٣٤
١٠٠المجموع ٤٣٣٩٩ ٢٦٣١ يف املائة١٧٠١,١

امللحقة بالبيانات املالية.١٦املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل املالحظة 
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االستقرار الظاهري يف إمجايل كشوف الرواتب إىل عدد من آثار التعويض:ويعزى هذا -٣٢
مليون يورو، يف حني اخنفضت املساعدة املؤقتة مبقدار ٣،٣(أ) زادت مرتبات املوظفني مبقدار 

من عقود املساعدة املؤقتة العامة إىل عقود ثابتة. ٦٥، مت حتويل ٢٠١٦مليون يورو. ويف عام ٣،٩
موظفا من فئة ٢٢موظفا من الفئة الفنية و ٤٣من ة عقودهمملوظفون احملولويتألف هؤالء ا
اخلدمات العامة.

: تفاصيل تحويالت العقود حسب الهيئات٢الجدول 
موعاملوظفون الفنيونموظفو األمن من فئة اخلدمات العامةموظفو فئة اخلدمات العامةاهليئات ا

٧١٢١١٣٠قلم احملكمة

٣٢٥٢٨املدعي العاممكتب 

٧٧اجلهاز القضائي

١٠١٢٤٣٦٥المجموع

املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل بيانات قدمها قسم املوارد البشرية.

م إال قليال يف عام  يف املائة)، نظرا لعدم ٠,٤-(٢٠١٦(ب) مل تتغري استحقاقات املوظفني وبدال
). وقابلت هذه ٢٠١٥مليون يورو يف عام ٤,٢(٢٠١٦وجود بدالت تتعلق خبطة جتديد الرؤية يف عام 

اعدة املؤقتة العامة إىل مليون يورو يف استحقاقات املوظفني، بعد حتويل عقود املس٤,١املبالغ زيادة قدرها 
تعويضات يف إطار مليون يورو للسفر ١,٤مليون يورو ملنح اإلعادة إىل الوطن، و +١,٩عقود ثابتة: + 

اء اخلدمة، و + ٠،٢٦نح التعليم، و ململيون يورو ٠،٢٨مليون يورو إلجازات زيارة الوطن، و +٠,٣إ
مليون يورو ملنح التعيني.

لى كشوف المرتباتالرقابة الداخلية ع-٢
املراجعة املؤقتة للحسابات، فحص املراجع اخلارجي إجراءات الرقابة الداخلية اليت القيام مبهام خالل -٣٣

ا قسم املوارد البشرية. وهذا القسم مسؤول عن التخطيط االسرتاتيجي للقوة العاملة، ووضع اهليكل  يقوم 
تقليدهمشعارات الشواغر، وتعيني املوظفني اجلدد و ونشر إ،التنظيمي، وإعداد التوصيفات الوظيفية

مهامهم، وإدارة املرتبات (بيانات كشوف املرتبات)، واالستحقاقات (مبا يف ذلك التأمني الطيب 
واملسامهات يف صندوق املعاشات التقاعدية)، وآفاق التطور الوظيفي وإدارة الوظائف، وإدارة السلوك 

عن مجيع املسائل املتعلقة باملوارد البشرية والسياسات ذات الصلة املهين والتدريب والتطوير، فضال
باملوظفني.

من معايري املنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات على أن GOV 9100وينص املعيار -٣٤
دف إىل معاجلة املخاطر كل  الرقابة الداخلية عملية متكاملة تنفذها إدارة   وتقدمي كيان وموظفوه، و

ضمانات معقولة بأن الكيان، سعيا إىل االضطالع مبهمته، حيقق أهدافه العامة بسبل منها تنفيذ 
ظيمية الواجبة التطبيق، ومحاية نالعمليات، والوفاء بااللتزامات احملاسبية، واالمتثال للقوانني واللوائح الت

املوارد من الضياع وسوء االستخدام والضرر.
ة الرقابة الداخلية املذكورة على ثالثة مستويات:وجيب إنشاء آلي-٣٥

(أ) تعريف سياسة املوارد البشرية؛
(ب) توزيعها فيما بني املهام الرئيسية (التوظيف واإلدارة والتنظيم املايل واملغادرة)؛

الداخلية لإلذن واملوافقة.اإلجراءات(ج) تقسيم هذه املهام نفسها من حيث 
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جي من العثور على آلية من هذا القبيل فيما يتعلق بإعداد توصيفات الوظائف ومتكن املراجع اخلار -٣٦
ونشر إشعارات الشواغر وتعيني املوظفني اجلدد ومغادرة املوظفني احلاليني. واعتربت نتائج االختبارات اليت 

أجريت مرضية.
طلب بعض التحسينات. أن حتليل الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات يتبيد -٣٧
اإلجراء الذي أبلغ به املراجع اخلارجي تفاصيل كافية عن عملية التنفيذ (أساليب حتديث يتضمن ومل 

والضوابط والقائمني عليها ،إعدادات كشوف املرتبات مثل جداول األجور والتعويضات األخرى)
املعاجلة والتسجيل والتحقق واإلذن).وكذلك الفصل بني املهام (،(اإلجراءات الداخلية لإلذن واملوافقة)

: من أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات، يوصي املراجع ١التوصية رقم 
ا (االفتقار لوثائق داعمة، وعدم االمتثال للقواعد اإلدارية للموظفني،  اخلارجي بإدراج املخاطر املرتبطة 

فاوت بني عدد املوظفني املأجورين وعدد املوظفني احلقيقيني، واألخطاء يف وخلق موظفني ومهيني، والت
ا فيما يتعلق باملخاطر احملددة  حتديد املقاييس، وسوء التقدير، وما إىل ذلك)، والرقابة اليت يتعني القيام 

والقائمني على الرقابة، يف كل خطوة من خطوات اإلجراءات احلالية حلساب الرواتب الشهرية.
أعرب املراجع اخلارجي عن رغبته يف اختبار الضوابط الشهرية اليت ينفذها قسم املوارد البشرية أثناء -٣٨

إعداد كشوف املرتبات. غري أن القسم ال حيتفظ بوثائق تنفيذ هذه الضوابط.
مجيع : يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد البشرية بإضفاء الطابع الرمسي على٢التوصية رقم 

ا ألغراض التوثيق. عمليات التحقق واملراقبة اليت تتم أثناء إعداد كشوف املرتبات الشهرية وأن حيتفظ 
فحص املراجع اخلارجي أرصدة اإلجازات السنوية املدفوعة األجر للموظفني، ويبدو أن تسعة -٣٩

اية عام يوما من أيام اإلجازة السنوية املدفوعة األج٦٠موظفني راكموا أكثر من  ، دون أن ٢٠١٦ر يف 
يأخذوا إجازات خالل العام. وعلى الرغم من عدم وجود أحكام يف هذا الشأن يف النظام اإلداري 

برفاه موظفيه بتشجيعهم على أخذ حد أدىن من أيام تمُّ للموظفني، فإن من املعتاد أن يقوم رب العمل املهْ 
اإلجازة كل سنة.

لمقررةالمتأخرات من االشتراكات ا-٣
: االشتراكات المقررة المستحقة القبض من الدول األطراف (بآالف اليورو)٣الجدول 

الدول املسامهة

جمموع املبالغ املستحقة 
كانون ٣١القبض يف 

٢٠١٦األول/ديسمرب 
املبالغ املستحقة القبض عن 

٢٠١٦عام 
املبالغ املستحقة القبض 

املتعلقة بالسنوات السابقة
٦الربازيل ٩٧٤٦ ٩٧٤-

٤فنزويال ٧٥٧١ ٣٧٩٣ ٣٧٨
٢املكسيك ٦٧٦٢ ٦٧٦-

١كولومبيا ٠٦٧٧٥٤٣١٣
١األرجنتني ٠٤٥١ ٠٤٥-

٧٧٢٤٩٣٢٧٨نيجرييا
١٧جمموع أعلى ستة مبالغ مستحقة القبض ٢٩١١٣ ٣٢١٣ ٩٧٠

١٨مجموع المبالغ المستحقة القبض ٤٠٥١٤ ٠٦٠٤ ٣٤٥
يف املائة٩١يف املائة٩٥يف املائة٩٤أعلى ستة مبالغ مستحقة القبضالنسبة املئوية من 

.٢٠١٦املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات استنادا إىل الرصيد املستحق عام 

اية السنة، مل تكن -٤٠ ا املقررة لعام ٤٤يف  . وعلى الرغم من ٢٠١٦دولة طرفا قد سددت اشرتاكا
إىل ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٧٨٦٢٠أن املبالغ املستحقة القبض اخنفضت من 
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على قائما ل ، فإن هيكل املسامهني املتأخرين ال يزا٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يورو يف ٤٠٥١٨
يف املائة من جمموع املبالغ املستحقة القبض.٩٤وحدها تتحملستة بلدان 

يف املائة من املبالغ املستحقة القبض غري املسددة للمحكمة عن الفرتة السابقة ٧٨فنزويال تتحملو -٤١
اية عام  ألف يورو. وقامت الربازيل بتصحيح وضعها فيما ٣٧٨٣، إذ يبلغ رصيدها املتأخر ٢٠١٦يف 

٤١٣١١قدره متأخر. وكان عليها رصيد ٢٠١٦يتعلق باملبالغ املستحقة القبض منذ فرتة طويلة يف عام 
اية عام  ألف يورو تتعلق مببالغ مستحقة القبض بعد أكثر من سنة.٥٣٢٥، منه ٢٠١٥ألف يورو يف 

وتفصح احملكمة عن اضمحالل القيمة فيما يتعلق باالشرتاكات املقررة املستحقة القبض املشكوك -٤٢
الدول األطراف اليت مل تسددهابض يف املائة من رصيد املبالغ املستحقة الق٩٠يف حتصيلها. وميثل ذلك 

ألف يورو، ٥٣٤٤، بلغ قدر اضمحالل القيمة ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١ألكثر من سنتني. ويف 
ألف يورو)، ومجهورية تنزانيا املتحدة ٢٨١٤وكان يتعلق أساسا باملبالغ املستحقة القبض من فنزويال (

ألف يورو).٢٤ألف يورو)، والنيجر (٤٢ونغو (ألف يورو)، والك٤٣ألف يورو)، وأوغندا (٦٧(

تسوية الميزانية-٤
آالف يورو يف هذه السنة، مقارنة ٠١٠٣إىل فائض قدره ٢٠١٦أدى تنفيذ ميزانية احملكمة لعام -٤٣

.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٣٧٤مببلغ 
يف قطاع الصندوق العام، ألف يورو٦٢وتتناقض نتيجة امليزانية هذه مع الفائض احملاسيب البالغ -٤٤

الذي يظهر يف بيان األداء املايل حسب القطاعات (الذي أعد وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع 
.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٧٣٦٦العام)، مقارنة خبسارة قدرها 

البعض جزئيا، ويعزى الفرق بني النتيجة احملاسبية ونتائج امليزانية إىل آثار متنوعة يعوض بعضها -٤٥
ويتعلق أكربها مبا يلي:

غري مدرجة يف وهي مليون يورو، ٤,١(أ) كلفة اضمحالل قيمة املبالغ املستحقة القبض ملا قدره 
امليزانية؛

غري مدرجة يف امليزانية؛وهي مليون يورو، ٠,٩-(ب) إيرادات أخرى قدرها 
مدرجة يف البيانات املالية؛ غري وهي مليون يورو، ٨،٣(ج) التزامات غري مصفاة قدرها 

مليون يورو، ٤,١لتقييم اكتواري مببلغ ة(د) التغيري يف االلتزامات الطويلة األجل للموظفني اخلاضع
غري مدرج يف امليزانية.وهو 

.املصروفاتويعزى الباقي إىل اختالف الفروق الزمنية يف االعرتاف بالنفقات و -٤٦

قرض الدولة المضيفة-٥
يورو، ومها: ٠٠٠١٩٠ملشروع املباين الدائمة مصدران خارجيان للتمويل بلغ جمموعهما كان -٤٧

املدفوعات ملرة واحدة من الدول األطراف، والقرض املقدم من الدولة املضيفة (تطرح منهما اخلصومات 
املمنوحة من الدولة املضيفة على أساس ما ورد من مدفوعات ملرة واحدة).

من وما ُمنح، بلغ جمموع ما ورد من مدفوعات ملرة واحدة٢٠١٦ألول/ديسمرب كانون ا٣١ويف -٤٨
. وبعد هذه ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٦٤٥٩٢ألف يورو، مقارنة مببلغ ٨٤٧٩٢خصوم ما قدره

بني احملكمة والدولة املضيفة، ٢٠١٦املعامالت، مت التوقيع على إضافة التفاق القرض يف آب/أغسطس 
القرض املمنوح، ومبلغ اخلصم، ومبلغ التسديدات السنوية (أصل الدين والفائدة عنه بنسبة يبني فيها مبلغ 

يف املائة)، وجدول السداد.٢،٥
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يورو)ألف٥٨٨١٨(مببلغخصماحتساببعداملقرتضالدينأصلأصبحاالتفاق،هلذاونتيجة-٤٩
.٢٠١٦ديسمربكانون األول/٣١يورو يف ألف١٩٢٧٥يساوي

، مت التوقيع على إضافة ثانية التفاق القرض يف أعقاب انضمام أوروغواي ٢٠١٧ويف آذار/مارس -٥٠
إىل آلية الدفع ملرة واحدة. وأدت هذه اإلضافة اجلديدة إىل إعادة حتديد املبلغ اجلديد للقرض املمنوح، 

ألصل الدين املقرتض ومقدار اخلصم، ومبلغ التسديدات السنوية، وجدول السداد. وأصبح املبلغ النهائي 
يورو ٢٦٨٧٤. وميثل مبلغ ٢٠١٦ديسمرب ٣١ألف يورو يف ٠٣٨٧٥بعد احتساب اخلصم هو 

.٢٠١٦ديسمرب ٣١القيمة الدفرتية املستهلكة للقرض باستخدام معدل الفائدة الفعلي يف 
المدفوعات على سبيل الهبة -٦

للمسجل أن يقدم ’’لية للمحكمة على أن من النظام املايل والقواعد املا٣- ١٠تنص املادة -٥١
مدفوعات على سبيل اهلبة إذا رأى أن مصلحة احملكمة تقتضيها، شريطة أن يقدم إىل مجعية الدول 

.‘‘األطراف بيانا بتلك املدفوعات مرفقا باحلسابات
يورو لسداد تكاليف طبية١٩٣وبناء على ذلك، قدم املسجل مدفوعات على سبيل اهلبة قدرها -٥٢

. وسجل هذا املبلغ يف املصروفات اجلارية.٢٠١٦خالل عام 
: من أجل تسهيل رصد املدفوعات على سبيل اهلبة، يوصي املراجع اخلارجي بإنشاء ٣التوصية رقم 

تصنيف النفقات ذات الصلة على التوايل.بحساب دفرت األستاذ العام املخصص يف الرصيد االختباري و 

شكر وتقدير-سادسا
مراجع احلسابات اخلارجي أن يشكر موظفي احملكمة اجلنائية الدولية، وال سيما أفراد قلم يود -٥٣

ا. م ودعمهم العام لفريق مراجعة احلسابات أثناء قيامه باملهام اليت كلف  احملكمة، على تعاو

اية مالحظات املراجعة
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بشأن االحتياطيات النقدية ٢٠١٥السابقة الواردة في تقرير عام متابعة التوصيات 
)ICC-2015-6(

مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم
التفاوض بشأن فتح خط جيب باإلضافة إىل االستخدام املؤقت لالحتياطيات النقدية، االحتياطيات النقدية٢-٦-٢٠١٥

نقدي مع املصارف من أجل احلصول على محاية إضافية يف حاالت الصعوبات ائتماين 
العرضية النامجة عن االشرتاكات املتأخرة اليت مل يعد من املمكن أن يغطيها احتياطي 

، جيوز االستمرار يف استخدام ط االئتمايناخلصندوق رأس املال املتداول. وعند إنشاء 
املايل للمحكمة.احتياطي صندوق الطوارئ وفقا للنظام

×

املتعلقة باملوظفني لتغطية النفقات اليت تقابلها، واليت من االلتزاماتوضع خطة لتمويل االحتياطيات النقدية٣-٦-٢٠١٥
املرجح أن تزيد يف املستقبل. وينبغي إجراء دراسة ملعرفة ما إذا كان ينبغي إنشاء 

احتياطي لذلك وحتديد مبلغه احملتمل.
×

حتسني إمكانية التنبؤ باستالم االشرتاكات اليت يتعني حتصيلها للسنة احلالية من خالل االحتياطيات النقدية٤-٦-٢٠١٥
التخطيط لالسرتداد مع وضع جدول للسداد، يتم التفاوض بشأنه مع الدول األطراف 

اليت عليها متأخرات.
×

ا.وضع خطط لتخليص االحتياطيات النقدية٥-٦-٢٠١٥ ×الديون بغية توعية الدول املدينة لعدة سنوات مبسؤوليا
إذا مل تتحسن حالة اسرتداد املتأخرات، تطبيق اجلزاءات املنصوص عليها يف النظام االحتياطيات النقدية٦-٦-٢٠١٥

×املايل والقواعد املالية.

×بشكل أفضل حبسب األموال املتاحة للمحكمة.دراسة سبل تكييف وترية املدفوعاتاالحتياطيات النقدية٧-٦-٢٠١٥
تكثيف إجراءات تنقيح امليزانية خالل السنة من أجل مراقبة النفقات املتوقع تكبدها يف االحتياطيات النقدية٨-٦-٢٠١٥

×ضوء االشرتاكات احملصلة، وإعادة توزيع األنشطة، واستيعاب النفقات غري املتوقعة.

مجموع عدد 
-٦١التوصيات

منفذة ألن احملكمة حصلت من اجلمعية على اإلذن بفتح خط ٢-٦-٢٠١٥تعترب التوصية -١
إىل ٢٠١٦ماليني يورو لفرتة متتد من كانون األول/ديسمرب ٧وقد فُتح خط ائتماين بقيمة )١(ائتماين.

. ومل جيدد هذا اخلط االئتماين لفرتة الحقة.٢٠١٧منتصف شباط/فرباير 
قيد النظر على صعيد احملكمة.٣-٦-٢٠١٥تزال التوصية وال -٢
منفذة ألن احملكمة استطاعت أن ختفض بقدر كبري مستوى ٦و ٥و ٤وتعترب التوصيات -٣

من نظام روما األساسي على أن الدول اليت عليها اشرتاكات ١١٢االشرتاكات املتأخرة. وتنص املادة 
يكون هلا حق التصويت.متأخرة ملدة سنتني كاملتني جيب أن ال 

منفذة ألن الفواتري تدفع اآلن وفقا للجدول الزمين املقرر.٧وتعترب التوصية -٤
منفذة.٨وتعترب التوصية -٥

.٧، الفقرة ICC-ASP/14/Res.1القرار)١(
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المرفق الثاني
متابعة التوصيات السابقة الواردة في تقرير مراجعة الحسابات بشأن المعلومات المالية 

) ICC-2016-3وإدارة مشروع المباني الدائمة (
مل تنفذنفذت جزئيانفذتالتوصيات املتبقيةاملوضوعالرقم

ا القادمة، وإن تعذر ذلك، يف أقرب مشروع املباين الدائمة١-٣-٢٠١٦ يوصي املراجع اخلارجي بأن تنظر اجلمعية يف دور
، يف تقديرات تكلفة استبدال األصول الثابتة، وأن تضع ٢٠١٧وقت ممكن يف عام 

ماليا ال يعرض للخطر املستوى التحوطي الحتياطي صندوق رأس املال املتداول.حال 
×

اية مشروع املباين الدائمة٢-٣-٢٠١٦ يوصي املراجع اخلارجي بأن توافق جلنة الرقابة على جتديد عقد مدير املشروع حىت 
×الدورة املقبلة للجمعية.

املراجع اخلارجي بأن تكفل قيادة املشروع أن مدير املشروع يتحقق من تصحيح يوصي مشروع املباين الدائمة٣-٣-٢٠١٦
×مجيع عيوب البناء.

يوصي املراجع اخلارجي بأن تنهي اجلمعية أنشطة جلنة الرقابة بعد إعفاء قيادة املشروع مشروع املباين الدائمة٤-٣-٢٠١٦
ا اإلدارية، وأن تعهد إىل جلنة املي زانية واملالية مبتابعة مسائل امليزانية ائيا من واجبا

واملسائل املالية املتصلة بصيانة املباين الدائمة وجتديدها.
×

يوصي املراجع اخلارجي بأن يتم يف أقرب وقت ممكن تعديل العقد الذي أذنت به مشروع املباين الدائمة٥-٣-٢٠١٦
بالقيام Courtysبتكليف املتعاقد العام ٢٠١٤اجلمعية يف كانون األول/ديسمرب 
اية عام  ، باإلضافة إىل اخلدمات املنصوص عليها يف ٢٠١٧خبدمات الصيانة حىت 

العقد.

×

يوصي املراجع اخلارجي بأن يصدر رئيس قلم احملكمة إىل الرئيس املقبل لوحدة إدارة الدائمةمشروع املباين ٦-٣-٢٠١٦
ذه الوحدة منذ نقل  املرافق رسالة تعيني حتدد الواجبات واألنشطة اجلديدة املنوطة 

ملكية املباين الدائمة.
×

إدارة السالمة واألمن فورا تدريبات اإلخالء اليت يوصي املراجع اخلارجي بأن تنظم مشروع املباين الدائمة٧-٣-٢٠١٦
تقتضيها قوانني الدولة املضيفة، وذلك باالشرتاك مع إدارة الشرطة وإدارة الطوارئ 

التابعتني هلا.
×

يوصي املراجع اخلارجي بأن جيري رئيس قلم احملكمة دراسة استقصائية عن رضا مشروع املباين الدائمة٨-٣-٢٠١٦
، مث مرة يف السنة بعد ٢٠١٦املباين الدائمة خالل النصف الثاين من عام مستخدمي 

ذلك.
×

يوصي املراجع اخلارجي بأن يتيح رئيس قلم احملكمة ملستخدمي املباين الدائمة أدوات مشروع املباين الدائمة٩-٣-٢٠١٦
م. ×للتعلم توافق وظائفهم وإكراها

مجموع عدد 
-٨١التوصيات

الواردة يف التقرير املتعلق بالبيانات ٣-٢٠١٥قيد التنفيذ، وفقا للتوصية ١-٣-٢٠١٦تعترب التوصية -١
.٢٠١٥املالية لعام 

منفذة.٢-٣-٢٠١٦وتعترب التوصية -٢
منفذة ألن شركة التشييد حتققت من مجيع العيوب وأكدت وجودها ٣-٣-٢٠١٦وتعترب التوصية -٣

اية  . ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠. وجيب تصحيح مجيع العيوب حبلول ٢٠١٦ر أكتوبتشرين األول/يف 
الذي نص على انتهاء والية ICC-ASP/15/Res.2منفذة وفقا للقرار ٤-٣-٢٠١٦وتعترب التوصية -٤

جلنة الرقابة.
تشرين ١يف Courtysبتوقيع عقد صيانة جديد مع شركة ٥-٣-٢٠١٦نفذت التوصية و -٥

.٢٠١٦الثاين/نوفمرب 
أيلول/سبتمرب ٣٠عقب تعيني الرئيس املقبل لوحدة إدارة املرافق يف ٦-٣-٢٠١٦نفذت التوصية و -٦

.٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ١٤وقيام رئيس قلم احملكمة بتسليمه رسالة تعيني يف ٢٠١٦
بإجراء تدريبات خمتلفة على اإلخالء يف شهري متوز/يوليه ٧-٣-٢٠١٦نفذت التوصية و -٧

.٢٠١٦س وآب/أغسط
.٩-٣-٢٠١٦و ٨-٣-٢٠١٦نفذت التوصيتان و -٨



ICC-ASP/16/20

20-A-271117 536

IC
C

-A
S

P
/9/[…

]
P

age
٣١للسنة المنتهية في البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا-536٢

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر 

احملتويات
لصفحةا

٥٣٧......................................................................خطاب اإلحالة 
٥٣٧.....................................................................املسجِّلإىل رسالة

٥٣٧.................................................................البيانات املاليةاعتماد
٥٣٨........................................................رأي املراجع املستقل للحسابات 

٥٣٩..................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان الوضع املايل يف 
٥٣٩........................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف 

٢٠١٦٥٤٠كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف 
٥٤١...................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف 

٢٠١٦٥٤٢كانون األول/ديسمرب ٣١بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف 
٥٤٣.....................................................املالحظات امللحقة بالبيانات املالية 

٥٤٣...........................................الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه-١
٥٤٣..............................ملخص سياسات احملاسبة اهلامة وإعداد التقارير املالية -٢
٥٤٧..........................................................النقدية وما يف حكمها-٣
٥٤٨...................................املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى-٤
٥٤٨...............................................املبالغ املستحقة القبض من احملكمة-٥
٥٤٨..................................................................املخصصات -٦
٥٤٨....................................................صايف األصول/حقوق امللكية-٧
٥٤٩.....................................................................اإليرادات-٨
٥٤٩...............................................................املصروفات املالية-٩

٥٥٤٩...............................بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملبالغ الفعلية-١٠
٥٥٠...............................................................اإلبالغ القطاعي-١١
٥٥٣.....................................................................االلتزامات-١٢
٥٥٣.................................اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة-١٣
٥٥٣..............................................األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ-١٤

سنة املالية للالنهائي عن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا، تقرير مراجعة احلسابات 
٥٥٤..............................................٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 

.ICC-ASP/16/13  صدر سابقا بصفته الوثيقة 
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خطاب اإلحالة
٢٠١٧حزيران/يونيه ٩

من النظام املايل، يقدم املسجِّل حسابات الفرتة املالية إىل مراِجع احلسابات.   ١-١١وفقاً للبند 
كانون ١وأتشرف بأن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة من 

.  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١الثاين/يناير إىل 


هريمان فون هيبيل
املسجِّل

Lionel Vareille
External Audit Director
Cour des Comptes,
13 rue Cambon,
75100 Paris Cedex 01
France

رسالة إلى المسجِّل 
٢٠١٧حزيران/يونيه ٩

عزيزي السيد املسجِّل، 
اإلدارة (ب) من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، جيب أن يقدِّم جملس ٧٧عمًال باملادة 

احلسابات والبيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لكي يستعرضها مراِجع احلسابات اخلارجي.
وأكون ممتنًا لو وقّعتم على خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل مراِجع احلسابات 

اخلارجي.
االحرتام،فائقمع 

موتو نوغوشي،
االستئماين للضحايارئيس جملس إدارة الصندوق 

اعتماد البيانات المالية 
٢٠١٧حزيران/يونيه ٩

البيانات املالية واملستندات الداعمة.لقد متت املوافقة على
موتو نوغوشي،
رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا
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الرأي
عشر شهراً لفرتة اإلثين")لصندوق االستئماين("اللصندوق االستئماين للضحاياقمنا مبراجعة البيانات املالية 

كانون ٣١. وتشمل هذه البيانات املالية بيان الوضع املايل يف ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
النقدية، وبيان ، وبيان األداء املايل، وبيان التغّريات يف صايف األصول، وبيان التدفقات٢٠١٦األول/ديسمرب 

ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى.مبا يف ذلكمقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية، ومالحظات 
عن الوضع املايل متوازيةواستنادا إىل مراجعتنا للحسابات، فإن البيانات املالية تقدم نظرة 

، وكذلك عن األداء املايل والتغريات ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١يف للضحاياللصندوق االستئماين
عشر شهرا املنتهية يف ومقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين،والتدفقات النقدية،يف صايف األصول

وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١
أسس الرأي 

لتزام التتطلب هذه املعايري منا او أجرينا مراجعتنا وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات.قدل
السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها على حنو ميّكننا من التوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات بقواعد

، يةستقاللاالنضمن فإننا يف ميثاق أخالقيات املهنة،نصوص عليهاملوعلى النحو.املاديةاملالية ختلو من األخطاء 
بالتزاماتنابالوفاءأيضالقد قمنالمدققني. وعالوة على ذلك، والسريّة املهنية ل، واحلياد، والنزاهة واإلنصاف

يات مسؤولوتردلمنظمة الدولية ملؤسسات مراجعة احلسابات العليا. لاألخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك 
املالية".يف مراجعة البياناتيف قسم "مسؤوليات مراجع احلسابات بشكل مفصل أكثراحلسابات مراجعي

لرأينا.ةمعقوللتشكل أسساً ومالئمةكافية هي  نعتقد أن أدلة التدقيق اليت مت مجعها إننا 
مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

من اجلزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماين، فإن جملس اإلدارة مسؤول ٧٧مبوجب الفقرة 
وجيري إعداد هذه البيانات طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع عن إعداد البيانات املالية وعرضها. 

ة وتنفيذها ورصدها لضمان إعداد حتديد إجراءات املراقبة الداخليو تصميم العام. وتشمل هذه املسؤولية
. اخلطأعن االحتيال أو مادية نامجةالبيانات املالية وعرضها عرضًا متوازنًا على حنو خيلو من أي أخطاء 

وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة تبعاً للظروف.
الماليةمسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة البيانات 

هو احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية مراجعة احلساباتاهلدف من 
أو اخلطأ. والضمان املعقول هو االحتيالعن نامجة، سواء كانت املاديةخالية من األخطاء بكاملها

ايري الدولية للتدقيق وفقا للمعمت إجرائهمستوى عال من الضمان، ولكن ليس ضمانا بأن التدقيق الذي 
أعمالخطاء مناألجدة. ميكن أن تنشأ او تسيكشف دائما عن وجود أخطاء مادية عندما تكون م

اوتعترب،اخلطأعن طريقأواالحتيال تأثري معقول بأنه سيكون هلا إذا كان من املتوقع بشكلماديةبأ
.كّليفردي أو  إما بشكلهذه البيانات املاليةاستناداً علىاملتخذة هاعلى القرارات االقتصادية ملستخدمي

من تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة تتكون، فإن مراجعة احلسابات لذلك
يف البيانات املالية. ويأخذ مراجع احلسابات اخلارجي يف احلسبان املعطاةراجعة بشأن املبالغ واملعلومات امل

فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد املؤسسةا يف الضوابط الداخلية املعمول 
دف إبداء رأي بشأن فعالية هذاملالئمة مع إجراءات التدقيق  راقبة. ويستند اختيار ه املالظروف، وليس 

خماطر البيانات إجراءات التدقيق إىل احلكم املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة لتقييم 
.بشكل عامالبيانات املاليةولتقدمياملالية، لتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، 

ديدييه ميغو-(توقيع)
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البيان األول
(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي في -الصندوق االستئماني للضحايا 

٢٠١٦٢٠١٥املالحظةرقم 
األصول

األصول المتداولة
٣٦٤٠١٢١٣النقدية وما يف حكمها ١٨٦

٤٥٧٠٥٣٣املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى

٥٦٧١٥٤املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

١٣مجموع األصول المتداولة ٢٧٧١٣ ٨٧٣

األصول غير المتداولة
٥٥٨٦٤٩املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٥٨٦٤٩مجموع األصول غير المتداولة

٨٦٣١٣١٣مجموع األصول ٩٢٢

الخصوم
الخصوم المتداولة

-٦٣٦٤خمصصات

-٣٦٤مجموع الخصوم المتداولة

-٣٦٤مجموع الخصوم

٧٤٩٩١٣٩٢٢١٣صافي األصول/حقوق الملكية

٨٦٣١٣٩٢٢١٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  

البيان الثاني
كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي للسنة المنتهية في -الصندوق االستئماني للضحايا 

(بآالف اليورو)٢٠١٦
٢٠١٦٢٠١٥املالحظةرقم 

اإليرادات
٨١االشرتاكات املقررة ٨٨٥١ ٨١٦

٨١التربعات ٧٢٧٢ ٩٤٣

٨٢٠٩٤إيرادات أخرى

٦٣٢٣٤مجموع اإليرادات ٨٥٣

المصروفات
٩١النفقات اإلدارية العادية ٦٧٧٧٦٦١

٩٢٢٤٢٥٥٤١الربنامجمصروفات 

٩٠١٣٣٢٠٣مجموع المصروفات

٥٣٣١)٢٦٩(الفائض/(العجز) للفترة المعنية

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية. 
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بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة -الصندوق االستئماني للضحايا 
(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١المنتهية في 

الصندوق 
العام

ماليةصناديق
أخرى

احتياطي جرب 
األضرار 

جمموع صايف 
األصول/حقوق 

امللكية
كانون الثاني/يناير ١األرصدة االفتتاحية في 

٢٠١٥٤٠٣٨ ٦٣٥٣ ٦٠٠١٢ ٦٣٨
حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 

٢٠١٥
٤٩١الفائض/(العجز) ١-٤٨٤ ٥٣٣

(٢٤٩)--(٢٤٩)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني
١)-النقل إىل االحتياطي ١(٢٠٠ ٢٠٠-

٢٨٤١)٢٠٠(جمموع احلركة خالل السنة ٢٠٠١ ٢٨٤
٣١مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٥٢٠٣٨كانون األول/ديسمبر  ٩١٩٤ ٨٠٠١٢ ٩٢٢
األصول/حقوق الملكية في عام حركة صافي 

٢٠١٦
)٢٦٩(-)٨٥٥(٥٨٦الفائض/(العجز)

(١٥٤)--(١٥٤)االئتمانات املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني
-٢٠٠(٢٠٠)-النقل إىل االحتياطي

)٤٣٢(٢٠٠)٠٥٥١(٤٣٢جمموع احلركة خالل السنة
٣١مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 

٢٠١٥٦٣٥٨٦٤٧٠٠٠٥١٣كانون األول/ديسمبر  ٤٩٩
تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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البيان الرابع
كانون ٣١بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في -الصندوق االستئماني للضحايا

(بآالف اليورو)٢٠١٦األول/ديسمبر 
٢٠١٦٢٠١٥

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٥٣٣١)٢٦٩(الفائض/(العجز) للفرتة املعنية (البيان الثاين)
١٦فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

٥-(زيادة)/اخنفاض يف الودائع ألجل ٤٧٣
٢٠٠)٤٥٠((زيادة)/اخنفاض يف املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

(٩٦)(٣٧)املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول املتداولة األخرى(زيادة)/اخنفاض يف
(٥٧)-زيادة/(اخنفاض) يف احلسابات املستحقة الدفع

(٣٧)-زيادة/(اخنفاض) يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
-٣٦٤املخصصاتزيادة/(اخنفاض) يف

(٥٧)(٢٠)مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 
٩٦٥٦)٤١١(صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
٢٠٥٧مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة

٢٠٥٧صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

(٢٤٩)(١٥٤)الدول األطرافاالئتمانات املقدَّمة إىل 
)٢٤٩((١٥٤)صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

٧٧٣٦)٥٤٥(صافي الزيادة/(االنخفاض) في النقدية وما في حكمها 
٦)١(مكاسب/خسائر مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمها

١٣النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية ١٨٦٦ ٤٠٧
١٨٦١٣٤٠٧٦كانون األول/ديسمبر (البيان األول)٣١النقدية وما في حكمها في 

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  
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٣١بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في - الصندوق االستئماني للضحايا
(بآالف اليورو)٢٠١٦كانون األول/ديسمبر 

وجه اإلنفاق*
االعتماد املواَفق 

جمموع الفائضجمموع اإلنفاقعليه

(٨١)٩٦٨٠٤٩١تكاليف املوظفني
٣٤٦١٦٦١٨٠املساعدة املؤقتة العامة

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣١٤١٢١٥١٩٩ا
٢١٣١٦٣٥٠السفر

٣٢١الضيافة
٣٠٠٢٥١٤٩اخلدمات التعاقدية

٢٢٨١٤التدريب
٢٠-٢٠مصروفات التشغيل العامة

١٣٢١١اللوازم واملواد
موع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني ٥٧١٤٢٦١٤٥ا

١المجموع ٨٨٥١ ٦٤١٢٤٤
ميزانية احملكمة.* يُواَفق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف 

تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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المالحظات الملحقة بالبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا
الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه-١

الكيان املقدِّم للتقرير-١
رقم أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا ("الصندوق االستئماين")، مبوجب قرارها 

ICC-ASP/1/Res.6 ،("احملكمة") لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ،
م على التغّلب ولصاحل أُسر هؤالء الضحايا. واهلدف الرئيسي للصندوق هو دعم الضحايا و  أُسرهم ومساعد

م.ولعلى الضرر املتكّبد  يعيشوا حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق املصاحلة وبناء السالم داخل جمتمعا
كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوالً عن إدارة الصندوق االستئماين.

ضحايا ("األمانة") بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس وتقوم أمانة الصندوق االستئماين لل
لس اإلدارة. ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة اإلدارة واجتماعاته إىل –وهي تعمل حتت السلطة الكاملة 
وعلى هذا ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة –جانب موظفيها 

اً من موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات واالستحقاقات.جزءالنحو،
اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماين ،ICC-ASP/4/Res.3ومبوجب القرار

للضحايا، الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعّد تقارير مستقلة. وخيضع الصندوق 
االستئماين وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كيانًا اقتصاديًا منفصًال ألغراض تقدمي التقارير املالية. 

ما الصندوق االستئماين.وُيشار إىل الصندوق االستئماين واألمانة معاً على أ

ملخص السياسات الهامة المتعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية -٢
أسس إعداد البيانات

جيري إعداد البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية ١-٢
. ICC-ASP/1/Res.6جلنائية الدولية وحسب ما حددته مجعية الدول األطراف يف مرفق قرارها للمحكمة ا

وقد أُعدت البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة 
املالحظات جزءًا ال يتجزأ من مبا يشكل امتثاًال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشكل هذه 

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.
الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.الفرتة املالية:٢-٢
.أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة: تُعد البيانات املالية على أسس التكلفة التارخيية٣-٢

عمالتعملة الحسابات ومعاملة حركة أسعار صرف ال
ا هي اليورو.  العملة الوظيفية للصندوق االستئماين ٤-٢ ا بيانا والعملة اليت تعرض 
ُترتجم املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف املعمول ٥-٢

وتسجل املكاسب ت املعنية.اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالا يف األمم املتحدة
اية السنة ألسعار صرف األصول  واخلسائر احملققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف 

النقدية وااللتزامات املعرب عنها بالعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل.
التكلفة التارخيية بالنقد األجنيب فتحوَّل أما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس ٦-٢

.باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ

استخدام التقديرات والنظرة التقديرية
ملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة بشكل يتناسق مع ايتطلب إعداد البيانات املالية ٧- ٢

ا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبلَّغ عنها املتعلقة باألصول  ا وافرتاضا ا التقديرية وتقديرا نظر
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ا على  اخلربة السابقة وعلى عوامل واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة 
ا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات املتاحة يف تاريخ إعداد البيانات املالية وعلى  أخرى شىت يُعتقد أ
النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه 

غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.القيم واألصول واخلصوم
ا على أساس مستمر. ٨-٢ بالتعديالتاالعرتافيتم و تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

تم فيها مراجعة التقديرات وأي فرتات مستقبلية متأثرة.تعلى التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت 
ا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية وفيما ٩-٢ يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت 

ا بدرجة كبرية أن ختضع  للقطاع العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت ُحيتمل يف شأ
:على النحو التايليف السنة القادمةماديلتعديل 

ق االستئماين باإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى التوقيع يعرتف الصندو (أ) 
على اتفاق ملزم يف هذا الصدد، حسب احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود على استخدام 

ا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل حني اس تيفاء الشروط؛األموال املعنية فإ
إىل الشركاء املنفِّذين على أساس أحكام تعاقدية. مالية مسبقةدفعاتيقدم الصندوق االستئماين و (ب)

األحكام املتعلقة القائمة املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين قابلة لالستعادة بالكامل. املسبقةالدفعاتوتعتقد اإلدارة أن 
من الشركاء املنفِّذين.مدينةفيما يتعلق بأي مستحقاتامعرتف ديون املشكوك يف حتصيلها غريبال

النقدية وما في حكمها
ا يف ١٠- ٢ ُحيتفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ 

استحقاقها عن ثالثة أشهر.حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع اليت يقل أجل 
األدوات المالية

ا املالية احملكمة تصنف١١-٢ اأدوا قروضًا وحسابات مستحقة القبض وخصومًا مالية أخرى.   بأ
األصول املالية بصورة رئيسية الودائع املصرفية القصرية األجل واحلسابات املستحقة القبض، بينما تتكون

تشمل اخلصوم املالية احلسابات املستحقة الدفع.
باإلضافة إىل املنصفةوتقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية ١٢- ٢

القيمة التارخيية و . اجلاريةباستخدام طريقة الفائدة يةيتم قياسها بالتكلفة االستهالك،وبعد ذلك. التتكاليف املعام
تقارب القيمة العادلة للمعاملة.،لشروط االئتمان التجاري العاديختضعة اليتوالدائناملدينة التكلفة اليت حتتوي على 

المخاطر المالية
الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقًا للنظام أنشأ١٣-٢

املايل والقواعد املالية للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات 
املخاطر السوقية العاجلة. ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل 

سيولة.ال(أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة) وخماطر ائتمانية وخماطر 
أو التدفقات النقدية املستقبلية املتوازيةتتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة خماطر العمالت:١٤- ٢

ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. والصندوق االستئماين معرض 
ا بعملة أجنبية ويتعلق معظمها باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق. ملخاطر العمالت يف العمليات اليت يقوم 

تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية هي خطرخماطر أسعار الفائدة:١٥-٢
معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يودِع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حسابات 

قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضاً ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة.
هو اخلطر املتمثِّل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خسارة خماطر االئتمان:١٦- ٢

مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن 
ع املوضوعة يف املصارف. وتوجد لدى اليت يقدمها إىل الشركاء املنفِّذين ملشاريع والودائالدفعات املسبقةطريق 

الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية.
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ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. فعمليات األمانة مموَّلة خماطر السيولة:١٧- ٢
يق احملكمة. وتُقدَّم املنح إىل الشركاء املنفِّذين على أساس التربعات الواردة.من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طر 

المبالغ المستحقة القبض
ُتدرج يف بادئ األمر بالقيمة االمسية. وتدرج والدفعات املسبقةاملبالغ املستحقة القبض ١٨-٢

والدفعات املخصصات املرصودة للمبالغ املقدَّرة غري القابلة للتحصيل يف باب املبالغ املستحقة القبض 
عند وجود دليل موضوعي على هبوط قيمة األصل، وُتدرج خسائر اهلبوط يف بيان األداء املايل.املسبقة

تُدرج هذه املبالغ يف البند املخصص لالشرتاكات املقررة املرصودة لقبض من احملكمة:املبالغ املستحقة ا١٩- ٢
وسبق أن قررت مجعية الدول لتمويل أنشطة األمانة مطروحاً منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.

قيامها بتقييم آخر، من امليزانية أن يكون متويل أمانة الصندوق، إىل حني ICC-ASP/3/Res. 7األطراف يف قرارها
العادية للمحكمة. ويقدم جملس إدارة الصندوق امليزانية املقرتحة لألمانة إىل احملكمة يف إطار الربنامج الرئيسي 

املقررة على الدول وحتدد احملكمة االشرتاكات، وتعرض هذه امليزانية على اجلمعية العتمادها.املستقلالسادس
من حيث املبدأ بتحصيلها باعتبارها وكيًال عن الصندوق. وال تؤدي هذه االشرتاكات إىل زيادة األطراف، وتقوم 

ا ولكن تُدرَج بوصفها مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين.  يف صايف أصول احملكمة أو إيرادا
وموظفي األمانة للموردينبالغ املستحقة وختصم املبالغ اليت تتكبدها األمانة من احلسابات املستحقة القبض. أما امل

ائية عندما تقوم احملكمة برد أي فائض نقدي  فتقوم احملكمة بسدادها مباشرة. وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة 
.للمحكمةيتعلق بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية

لة األخرىاألصول المتداو 
تتضمن األصول املتداولة األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع املصرفية.٢٠-٢

الحسابات الواجبة الدفع
ُتدرج يف بادئ األمر احلسابات الواجبة الدفع بالقيمة اإلمسية اليت متثِّل أفضل تقدير للمبلغ ٢١-٢

اإلبالغ.املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ 

اإليرادات المؤجَّلة والمصروفات المستحقة
تشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة واإليرادات األخرى ٢٢-٢

الواردة ولكنها مل ُحتصَّل بعد.
مولة بالتقرير واليت وُتدرج املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة املش٢٣-٢

ا. مل ترد فواتري بشأ

عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح 
يفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة على ٢٤-٢

يفصح عما إذا كان الصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو 
الصلة والصندوق االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة. أما املعامالت اليت تدخل ضمن ذوأحد األطراف 

العالقات املعتادة بني املوّرد أو العميل/املتلّقي واحملكومة بأحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن تلك 
لصندوق االستئماين واألطراف ذات الصلة فلن القائمة على أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني ا

ا معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح عنها.  تعاَمل على أ
اللذان تتوفر وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ٢٥-٢
الصندوق االستئماين وتوجيهها والسيطرة عليها والتأثري كليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة ل

ا  يف التوجهات االسرتاتيجية للصندوق. وتُعاَمل أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني على أ
معامالت أطراف ذات صلة. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين باإلفصاح عن أي معامالت 

الرئيسيني وأفراد أسرهم.حمددة مع موظفي اإلدارة
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المخصصات والخصوم العرضية
ذه ٢٦-٢ عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين املخصصاتيُعرتف 

حايل نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويكون من األكثر احتماًال أن يَلزم تدفق املوارد إىل خارج 
الصندوق لتسوية هذا االلتزام وميكن تقدير املبلغ املعين تقديرًا يُعوَّل عليه. ويكون مبلغ هذه املخصصات 

أفضل تقدير لإلنفاق املطلوب لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وُخيصم هذا التقدير يف هو
احلاالت اليت يكون فيها أثر القيمة الزمنية للنقود ملموساً. وال يُفرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات 

ا باملخصصات يف البداية. ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق اليت يُعرتف يف شأ
االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق من أجل تسوية االلتزامات مل يعد حمتمالً.

فهي التزام حمتمل ينشأ عن أحداث وقعت يف املاضي وال يتأكد وجود هذا اخلصوم العرضيةأما ٢٧-٢
ملتيّقن منها اليت ال االلتزام إال بوقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي واحد أو أكثر من األحداث غري ا

ختضع متامًا لسيطرة الصندوق االستئماين، أو التزام حايل من احملتمل أال ينتج عنه تدفق املوارد 
االقتصادية/احتماالت اخلدمات إىل خارج الصندوق أو الذي ال ميكن قياس مبلغه بدقة كافية. وجيري 

ات امللحقة بالبيانات املالية.اإلفصاح عن اخلصوم العرضية، لو ُوجد أي منها، يف املالحظ
االلتزامات

هي تعهدات ال ميكن إلغاؤها مفادها تقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم االلتزامات٢٨- ٢
ذه االلتزامات خارج نطاق  بتنفيذ مشاريع باالستناد إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف 

أو إىل حني تقدمي الشريك امليزانية وجيري اإلفصاح عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموال فعًال 
ا قد مت تنفيذها.تثبتاملنفذ تقارير مالية  أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواالً بشأ

اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية
ا لدالتربعات:٢٩-٢ ى اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودًا على استخدامها يُعرتف 

التوقيع على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع. أما اإليرادات املتأتية من 
التربعات اليت تتضمن شروطًا خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقدِّم 

ا عند استي فاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه هلا عند عدم تلبية هذه الشروط، فُيعرتف 
الشروط، يُعرتف بااللتزام بوصفه من اخلصوم. وأما التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة 

ا إيرادات عند تسّلمها. ا على أ باتفاقات ملزمة فُيعرتف 
عرتف فورًا باإليرادات املقابلة إذا مل تكن ويُ املنصفةبقيمتها السوقية بالتربعات العينيةيُعرتف ٣٠-٢

ا من اخلصوم إىل حني استيفاء  ا. أما إذا كانت توجد شروط ملحقة فُتدرج على أ توجد شروط ملحقة 
اليت ُحتدد اعتبارًا من املنصفةالشروط املعنية والوفاء بااللتزام املعين. ويُعرتف باإليرادات بقيمتها السوقية 

ا.التاريخ الذي حت از فيه األصول املتربع 
ال تُدرج اإليرادات الناجتة عن خدمات عينية. وجيري اإلفصاح يف البيانات املالية اخلدمات العينية:٣١- ٢

عندما يكون حتديد قيمتها أمراً عملياً.املتوازيةعن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية 
أسعار الصرفاإليرادات المتأتية من 

صرف أسعار هي إيرادات تشمل إيرادات الفائدة املصرفية وصايف مكاسب اإليرادات املالية:٣٢-٢
العمالت األجنبية. وُتدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وتُؤخذ يف احلسبان 

اية الفرتة  املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر عندئذ احلصيلة الفعلية من األصول. ويف 
صرف العمالت األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج باعتباره إيراداً.

المصروفات
تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت املصروفات املالية:٣٣-٢

اية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية، األجنبية. ويف 
إذا كان سلبياً، يُدرج باعتباره من املصروفات.
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ا يف اللحظة اليت يكون فيها املورِّد املصروفات الناشئة عن شراء السلع واخلدماتأما ٣٤- ٢ فإنه يُعرتف 
قد أدى التزاماته التعاقدية، أي عندما يكون الصندوق االستئماين قد استلم البضائع واخلدمات وقبلها.

ا عند تقدمي فاملصروفات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املنفِّذينو ٣٥-٢ واخلدمات السلعُيعرتف 
اء املنفِّذين على النحو الذي يؤكده استالم تقارير املصروفات املعتمدة أو التقارير املالية أو من جانب الشرك

تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط أداء 
قابلة للقياس، فإنه يُعرتف باإلنفاق عند دفع األموال.

اديق واإلبالغ القطاعيالمحاسبة على أساس الصن
ا اإلبالغ ٣٦-٢ القطاع هو نشاط ميكن متييزه أو جمموعة أنشطة ميكن متييزها يكون من املالئم يف شأ

عن املعلومات املالية على حنو منفصل. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر التمويل الرئيسية 
افه، فإنه يضطلع بواليتني فريدتني مها: أنه ينّفذ األحكام للصندوق االستئماين. فلكي حيقق الصندوق أهد

القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص مدان، وأنه يقدم املساعدة 
والنفسي وتقدمي الدعم املادي.اجلسديإىل الضحايا وُأسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل 

اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص قطاعني مها: برامج جرب األضرار وبرامج املساعدة.وجيري ٣٧- ٢
لصناديق لنظام احملاسبة على أساسُميَسك حبسابات الصندوق :املاليةالصناديقاملتعلق باحملاسبة ٣٨-٢

واألموال واملمتلكات بغية السماح بالفصل بني الصناديق تيسريًا الستالم املسامهات املخصصة املالية 
األخرى احملصَّلة عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتّوهلا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة 

استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار. 

صافي األصول/حقوق الملكية
األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز يف الصندوق. وميكن إنشاء احتياطي على يشمل صايف ٣٩-٢

أساس قرار من جملس اإلدارة.

مقارنة الميزانية
تُعرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية ٤٠-٢

ارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد فيما هذه املقويتم عملاألصلية والنهائية. 
يتعلق بامليزانية الربناجمية السنوية.

تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة على أساس نقدي معدَّل واملبالغ الفعلية ١٠يف املالحظة يرد٤١-٢
سبة على أساس االستحقاقات الكاملة املعروضة يف البيانات املالية، نظرًا إىل وجود اختالف بني احملا

وامليزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.

النقدية وما في حكمها-٣
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٨١٦٦٨٣احلساب اجلاري–النقدية املودعة يف املصرف 
٨٢٤١١٥٠٣١٢احلساب االدخاري–النقدية املودعة يف املصرف 

٦٤٠١٢١٨٦١٣المجموع

تشمل النقدية وما يف حكمها على قيود على مدى إتاحتها لالستخدام تبعًا للقطاع الذي تتعلق ١-٣
). وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل ١٣على معلومات قطاعية، انظر املالحظة لإلطالعبه (
ا بعمالت غري اليورو.٥٦: ٢٠١٥ألف يورو (٣٥ ألف يورو) حمتفظاً 
احلسابات املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفية وقد أسفرت ٢-٣

يف املائة.٠,١٧مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 
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المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى-548٤

٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
مة إىل الشركاء املنفِّذين ٥٦١٤٨٦الُسَلف املقدَّ

٩٤٧املصرفية املستحقةالفائدة 
٥٧٠٥٣٣المجموع

المبالغ المستحقة القبض من المحكمة-٥
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

١٥٤-٢٠١٤الفائض لدى األمانة لعام 
٢٠١٥٤٩٤٩الفائض لدى األمانة لعام 
-٢٠١٦٥٨٦الفائض لدى األمانة لعام 

-١٨مبالغ أخرى مستحقة القبض من احملكمة
٦٥٣٢٠٣المجموع

.١٩- ٢على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، انظر املالحظة لإلطالع١- ٥
اعتبارا من املرحلة االنتقاليةألف يورو نقدا يف ٣٠مبلغوتشمل املبالغ املستحقة القبض األخرى٢-٥

للصندوق االستئماين الواردة يف بالتربعاتمن احملكمة فيما يتعلق ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١
من الصندوق االستئماين للفائدة املرحلة االنتقاليةألف يورو يف ١٢احلساب املصريف للمحكمة و 

املستحقة على أموال احملكمة.

المخصصات-٦
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو
-٣٦٤اخلدمةالفصل مناستحقاقاتخمصصات 

-٣٦٤المجموع

ىقد ل١-٦ عدد من تسريحأسفرت عنالصندوق اليتالصندوق االستئماين عملية إعادة تنظيمأ
ألف ٣٦٤البالغةهذه املخصصاتثل متاخلدمة. و رزمة استحقاقات التسريح منإطار ضمناملوظفني 

.فيهاتقرر إلغاء الوظائفحيثباحلاالت املعلقة املتعلقةتكبدها التكاليف املقدرة املتوقعيورو

صافي األصول/حقوق الملكية-٧
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٠٠٠٥٨٠٠٤احتياطي جرب األضرار
٨٦٤٧٩١٩٨أموال أخرى

٦٣٥٢٠٣الصندوق العام
٤٩٩١٣٩٢٢١٣المجموع
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فائض/عجز الصندوق العام غري قابل للتوزيع وميثِّل الفارق الرتاكمي بني احملاسبة القائمة على ١-٧
.االستحقاقات الكاملة وحساب الفائض على أساس احملاسبة النقدية

اإليرادات-٨
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٨٨٥١٨١٦١االشتراكات المقررة
التبرعات

٥٧٢٧٨التربعات املخصَّصة
٦٧٠١٦٦٥٢التربعات غري املخصَّصة
موع الفرعي للتربعات ٧٢٧١٩٤٣٢ا

الماليةاإليرادات 
٢٠٥٧إيرادات الفائدة املصرفية

٣٧-صايف مكاسب صرف العمالت األجنبية
موع الفرعي لإليرادات املالية ٢٠٩٤ا

٦٣٢٣٨٥٣٤المجموع

التبرعات العينية
املكتيب، تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز١-٨

واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

المصروفات-٩
٢٠١٦٢٠١٥بآالف اليورو

٢٨١١٣١١١مصروفات استحقاقات املوظفني
١٥٨٢٢٦السفر والضيافة

٤٤٧٢٧٨٣١اخلدمات التعاقدية
-١٥املصروفات املالية

٩٠١٣٣٢٠٣المجموع

مل يدفع الصندوق االستئماين خالل الفرتة املالية أي مبلغ على سبيل اهلبة.١-٩

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية-١٠
أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل استنادًا إىلإعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين يتم١-١٠

وبيان األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها 
باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ 

عد باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل.الفعلية (البيان اخلامس) يُ 
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد فيها ٢٤ووفقاً ملقتضيات املعيار ٢-١٠

رن مع البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقا
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امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن ُحيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو توقيت 
التصنيف املعتمدة لعرض البيانات املالية وبرامجأو كيان خمتلف. وتوجد أيضًا اختالفات يف األشكال 

وامليزانية.
يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفًا عن وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما ٣-١٠

أعاله.١-١٠األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف البيانات املالية. ٤- ١٠

خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما
وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت تشكل ٥- ١٠

ت األموال املخصصة جزءاً من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات املالية. وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانا
جلرب األضرار وللمساعدة واليت يُبلَّغ عنها بالتفصيل يف البيانات املالية ولكنها ال تُدرج يف عملية امليزانية.

التصنيف املعتمدة لعرض وبرامجوتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل ٦-١٠
بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

ويُعرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية ٧-١٠
التدفقات النقدية (البيان الرابع) للفرتة واملبالغ الفعلية (البيان اخلامس) واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان

:٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١املنتهية يف 
موعالتمويلاالستثمارالتشغيلبآالف اليورو ا

٢٤٤--٢٤٤المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن (البيان الخامس)
)١٢٢(--)١٢٢(االختالفات املتعلقة باألساس

-)١٥٤(١٣٤٢٠املتعلقة بالعرضاالختالفات 
)٦٦٧(--)٦٦٧(االختالفات املتعلقة بالكيانات

المبلغ الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية (البيان 
)٥٤٥()١٥٤(٢٠)٤١١(الرابع)

وتُعرض كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل ٨-١٠
املصروفات املستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. واالئتمانات املقدَّمة إىل الدول 
األطراف، واليت ال تشكل جزءاً من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها اختالفات 

نشطة املموَّلة من التربعات املبلَّغ متعلقة بالعرض. وحتت بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، ُتدرج األ
عنها يف البيانات املالية وذلك نظراً إىل أن هذه األنشطة غري مدرجة يف عملية امليزانية.

تقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية البني امليزانية واملبالغ الفعلية يف املاديةيرد شرح لالختالفات ٩-١٠
.٢٠١٦الدولية لعام 

اإلبالغ القطاعي-١١
٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
األصول

األصول المتداولة
٥النقدية وما يف حكمها ٠٠٠٧ ١٢-٦٤٠ ٦٤٠

٥٧٠-٥٧٠-املتداولة األخرىاملبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول 
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بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
٦٧٦٧--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٥جمموع األصول املتداولة ٠٠٠٨ ٢١٠٦٧١٣ ٢٧٧
األصول غير المتداولة

٥٨٦٥٨٦--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٥٨٦٥٨٦--مجموع األصول غير المتداولة

٥مجموع األصول ٠٠٠٨ ٢١٠٦٥٣١٣ ٨٦٣
الخصوم

الخصوم المتداولة
٣٦٤٣٦٤--املخصصات

٣٦٤٣٦٤--جمموع اخلصوم املتداولة
٣٦٤٣٦٤--مجموع الخصوم

٥صافي األصول/حقوق الملكية ٠٠٠٨ ٢١٠٢٨٩١٣ ٤٩٩
٤مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية ٠٠٠٨ ٢١٠٦٥٣١٣ ٨٦٣

٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في بيان 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
اإليرادات

١--االشرتاكات املقررة ٨٨٥١ ٨٨٥
٧٢٧١-٧٢٧١-التربعات

٢٠-٢٠-اإليرادات املالية
١-اإليراداتجمموع  ٧٤٧١ ٨٨٥٣ ٦٣٢

المصروفات
١--املصروفات اإلدارية ٦٧٧١ ٦٧٧

مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف 
٢٢٢٤-١٢٦٢-القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)
--٩٦٢-مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٢-جمموع املصروفات ٢٢٤١ ٦٧٧٣ ٩٠١
)٢٦٩(٢٠٨)٤٧٧(-الفائض/(العجز) للفترة

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
األصول

األصول المتداولة
٤النقدية وما يف حكمها ١٣-٨٠٠٣٨٦٨ ١٨٦

----الودائع ألجل
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برنامج جرب 
األضرار

برنامج
موعغري خمصصاملساعدة ا

٥٣٣-٥٣٣-املبالغ املدفوعة مقدَّماً واألصول املتداولة األخرى
١٥٤١٥٤--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

٤جمموع األصول املتداولة ٨٠٠٨ ٩١٩١٥٤١٣ ٨٧٣
األصول غير المتداولة

٤٩٤٩--املبالغ املستحقة القبض من احملكمة
٤٩٤٩--جمموع األصول غري املتداولة

٤مجموع األصول ٨٠٠٨ ٩١٩٢٠٣١٣ ٩٢٢
الخصوم

الخصوم المتداولة
----احلسابات املستحقة الدفع

----اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
----اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

----املتداولةجمموع اخلصوم 
----مجموع الخصوم

٨٠٠٤٩١٩٨٢٠٣٩٢٢١٣صافي األصول/حقوق الملكية
٨٠٠٤٩١٩٨٢٠٣٩٢٢١٣مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

٢٠١٥كانون األول/ديسمبر ٣١بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

بآالف اليورو
برنامج جرب 

األضرار
برنامج

موعغري خمصصاملساعدة ا
اإليرادات

٨١٦١٨١٦١--االشرتاكات املقررة
٩٤٣٢-٩٤٣٢-التربعات

٩٤-٩٤-اإليرادات املالية
٠٣٧٣٨١٦١٨٥٣٤-جمموع اإليرادات

المصروفات
٧٦٦١٧٦٦١--املصروفات اإلدارية

املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف مصروفات املشاريع 
٠٠٨١-٠٠٨١-القائم على نوع اجلنس (العنف اجلنساين)
٥٤٦-٥٤٦-مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

٥٥٤١٧٦٦١٣٢٠٣-جمموع املصروفات
٤٨٣١٥٠٥٣٣١-الفائض/(العجز) للفترة
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االلتزامات-١٢
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب٣١يف ١-١٢

آالف يورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املنفِّذين.٥٣٦تبلغ 

عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلةاإلفصاح -١٣
ا ١-١٣ ك كبار موظفي اإلدارة، مبا يف ذللةاملدفوعاإلمجاليةرتباتاملتشمل املصروفات املعرتف 

االنتداب وِمَنح أخرى، وإعانة اإلجيار، وبدالتاملرتبات الصافية، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، 
تشمل أيضاً و العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل. اتومسامهات جه

خرى الطويلة األجل.املصروفات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األ
للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي. الرئيسينيموظفي اإلدارةو ٢-١٣

ويعمل جملس اإلدارة بدون مقابل.
ا ٣-١٣ اية العام من حيث املصروفات املعرتف  السنة ولألرصدة خاللفيما يلي عرض للوضع يف 

اليت مل ُتسدد من املبالغ املستحقة القبض:

األتعابعدد األفرادبآالف اليورو
اإلمجالية

املبالغ املستحقة 
القبض

-٧١٨٠كبار موظفي اإلدارة

استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة مؤهلون أيضا للحصول على الرئيسينيموظفي اإلدارةو ٤-١٣
اية العام، الطويلة األجل.واالستحقاقات األخرى بلغ جمموع االلتزامات املستحقة ما يلي:و ويف 

االجازات السنوية بآالف اليورو
املستحقة

االستحقاقات
الطويلة األجل األخرى

استحقاقات ما بعد 
موعانتهاء اخلدمة ا

١٨١٥٩٧٨كبار موظفي اإلدارة

ما خيضعان للرقابة املشرتكة من احملكمة والصندوق االستئماين إن ٥-١٣ طرفان ذوا صلة بالنظر إىل أ
جانب مجعية الدول األطراف.

اية العام ٦-١٣ ، ٢٠١٦ألف يورو. ويف عام ٦٥٣بلغ جمموع املبالغ املستحقة القبض من احملكمة يف 
وتقدم الدعم ألف يورو لألمانة اليت تدير الصندوق االستئماين٨٨٥١وافقت اجلمعية على اعتماد قدره 

اإلداري إىل جملس اإلدارة واجتماعاته. أما النفقات، احملدَّدة على أساس نقدي معدَّل لألمانة أثناء الفرتة 
ألف يورو. وسُريد إىل الدول األطراف ٦٤١١املالية املعنية، كما أُفصح عنها يف البيان اخلامس، فتبلغ 

للفرتة احلالية والفرتة السابقة.املبلغ غري املنَفق من االعتمادات املرصودة 
تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جماناً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، ٧-١٣

واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ-١٤
أو غري مواتية، وقعت ، مواتية ماديةأحداث أيمل توجد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات١-١٤

يف الفرتة ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي ُأجيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على هذه 
البيانات.
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٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١البيانات المالية للسنة المنتهية في 
احملتويات

الصفحة
جها.........................................-أوال ٥٥٤اهلدف من املراجعة ونطاقها و
٥٥٥التوصيات ................................................................-ثانيا
٥٥٥..السابقة...........................................متابعة توصيات السنوات - ثالثا
٥٥٧....استعراض احلالة املالية...................................................-رابعا

٥٥٧................االستنتاجات والتوصيات الرئيسية..........................-خامسا
٥٦٠............................................................شكر وتقدير -سادسا

الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها-أوال
وفقاً للمعايري )لصندوق االستئماين("اقمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا-١

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، ١٢ووفقاً للبند )٣٧٥(الدولية ملراجعة احلسابات
مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلسابات.

اهلدف العام ألي مراجعة للبيانات املالية هو التوصل إىل تأكيدات معقولة عما إذا كانت إن -٢
، مما ميّكن مراِجع اخلطأاالحتيال أو بسببكان سواء  ماديالبيانات املالية ككل ختلو من أي خطأ 

احلسابات من إبداء الرأي بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أُعدت، من حيث مجيع اجلوانب، وفقاً 
.لإلطار املايل املنطبق

الدولية مبا يف ذلك نائية احملكمة اجلاالختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات -٣
املسائل ُتدرج(ج) من مرفق النظام املايل والقواعد املالية ٦الصندوق االستئماين للضحايا، املبينة يف املرفق 

ا، مثل تبديد أموال  األخرى اليت يرى مراِجع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علمًا 
يا أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليم يف غري ما قصدته مجعية الصندوق االستئماين للضحا

.الدول األطراف
مهمة مراجعة احلسابات مرحلتني مها:تكونت-٤

، ركزت على املسائل ٢٠١٦ديسمرب/األولكانون ١٦إىل ٥لفرتة من لمراجعة مؤقتة، )أ(
لقطاع العام؛املتعلقة باملراقبة الداخلية واملعايري احملاسبية الدولية ل

ائية، و (ب)    ، ركزت على ٢٠١٧حزيران/يونيه ٩أيار/مايو إىل ٢٢لفرتة من لمراجعة 
البيانات املالية ومتطلبات الكشف وفقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وكذلك على أوجه املراقبة 

التنظيمية واإلدارية. 
اجتماع ختامي مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين ٢٠١٧حزيران/يونيه ٧وُعقد يف -٥

.هللضحايا ومع موظفي
املعايري الدولية ملراجعة احلسابات.كذلك املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات و ) ٣٧٥(
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وقد ُأخذت يف احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق -٦
. ٢٠١٧حزيران/يونيه ٣٠االستئماين للضحايا بتاريخ 

بشأن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف رأيا غير متحفظوأصدرنا -٧
.٢٠١٦كانون األول/ديسمرب ٣١

التوصيات-ثانيا
إضافية إىل البيانات املالية مالحظةمانة األتضيفيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن:١التوصية رقم 
املعلومات التالية:حولصيلاتفوإعطاء العن حالة كل مشروعمتوازيةتعطي صورة 
امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛(أ)  

؛ حىت اآلنوغري املربرةاملربرة(ب) املبالغ املدفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ 
النفقات الفعلية خالل الفرتة.و (ج) 

فق بني املبالغ الفعلية املدفوعة خالل السنة وبني املبالغ االتو عملاملفصلة مناملالحظةستمكن هذه 
املالية.املبينة يف البيانات 

من شركائها احملليني بشكل منتظم تطلب األمانةيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن:٢التوصية رقم 
التقارير، بغية للتوصيات الواردة يف هذه ورمسيتقدمي تقارير مراجعة احلسابات، وأن تقوم برصد منهجي 

حتسني نوعية اإلجراءات اليت يتخذها الشركاء املنفذون باستمرار.

متابعة توصيات السنوات السابقة - ثالثا
مراجعة البيانات املالية النامجة عناستعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة -٨

.يف السنوات السابقةمتتاليت 

توصيات السنوات السابقةمتابعة : ١الجدول 
مل تنفذ بعدنُفذت جزئياً نُفذت التوصيات املعلقةاملوضوعالرقم

العمليات ٢٠١٥/١
امليدانية

مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد األمانة معايري تقييم األداء يوصي 
معايري بإدخاللتوحيد إجراءات الرصد والسماح اتيف وثائق املناقص
مرجعية حمتملة.

X

العمليات ٢٠١٥/٢
امليدانية

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي األمانة بتنفيذ مبادرات التدريب املايل 
Xملوظفي الربامج امليدانية.

العمليات ٢٠١٥/٣
امليدانية

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز األمانة الرقابة املالية على 
ا الشركاء املنفذون  عمليات وذلك بإلزامهم إضافةالعمليات اليت يقوم 

واجبات إىل شراء)التفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة (فواتري وأوامر 
رنتائج هذه الضوابط للمقتوفريموظفي الربامج امليدانية. وينبغي 

لتربير النفقات الفعلية املتكبدة.الرئيسي

X

العمليات ٢٠١٥/٤
امليدانية

فعالية رصد املشاريع ومراقبتها، يوصي املراجع اخلارجي للتيقن من
Xاألفرقة امليدانية.بتعزيز األمانة تقومللحسابات بأن 

تفويض السلطة ٢٠١٤/١
اإلدارية 

للمسجل

يوصي مراجع لألمانة،ملسجل اتوضيح نطاق تفويض سلطة من أجل 
:بالتايلاحلسابات اخلارجي 

استعراض )١(: بالتايلأن تقوم األمانة، بالتشاور مع املسجل، (أ) 
كافةنطاق تفويض السلطة من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات يف  

ا ا هؤ االحتماالت، مثل إبرام عقود الشركاء املنفذين وتعليقها وإ
منح السلطة املناسبة ملوظفي األمانة العامة التيقن من)٢(و ومتديدها؛

X
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العمليات ٢٠١٥/١
امليدانية

مراجع احلسابات اخلارجي بأن حتدد األمانة معايري تقييم األداء يوصي 
معايري بإدخاللتوحيد إجراءات الرصد والسماح اتيف وثائق املناقص
مرجعية حمتملة.

X

م وأنشطتهم على النحو املبني يف ل لوائحيتمكنوا من إدارة عمليا
الصندوق االستئماين؛

تحكيم، تشمل، إذا لزم األمر، جملس إدارة للإنشاء آلية مناسبة (ب)  
الصندوق االستئماين واملكتب أو أي جهاز فرعي آخر تابع للجمعية 

التأخري وتاليفسالسة عملية صنع القرار وذلك للتيقن منالعامة، 
والتوترات غري الضرورية.

أدوار ٢٠١٤/٢
ومسؤوليات 

ةاإلدار 

ضمناإلداري للغموضويوصي مراجع احلسابات اخلارجي بوضع حد 
اءلة واملسؤوليات عن طريق مما يؤدي إىل عدم وضوح املسَ العامةاألمانة

فيما خاصةتوضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين 
وإدارة عقود املشاريع من ،املاحننيمعوالعالقات ،يتعلق جبمع األموال

قرارات الصندوق وجلعل عملاملسؤولياتتداخلتاليفأجل 
االستئماين وأنشطته أكثر فعالية وتنسيقا. وميكن القيام بذلك من 
خالل استعراض الدراسات االستقصائية للعمل وتوصيف الوظائف؛ 

الذي حيدد األدوار واملسؤوليات ات تخصيص املسؤوليجدول لواعتماد 
اقرتحه الصندوق االستئماين.على النحو الذي التباس ويتجنب أي 

X

١٢٣مجموع عدد التوصيات
ا ١-٢٠١٥عترب التوصية تُ -٩ الصندوق االستئماين بعد إدخال حتسينات مت تنفيذها من قبلقد بأ

واألداء ،(التسجيلاجلدارةاليت أصدرها الصندوق واليت تشمل اآلن معايري عروض املناقصاتعلى طلبات 
السابق ومراجعة احلسابات). وتشكل مراقبة الربامج وتقييمها أيضا جزءا من وثائق املناقصة. وتتم مراجعة 

الطلب ومناقشتها يف اجتماع بدء املشروع بقدم تكل ملالرصد والتقييم بالتفصيل املتعلقة باإلجراءات
أنشطة املشروع.ببدء العقد قبل املشرتك الذي يُ 

ا ٢-٢٠١٥التوصية عترب تُ -١٠ أي حىت اآلن بتنظيمالصندوق االستئماين يقمغري منفذة: مل بأ
تدريب مايل.

ا ٣-٢٠١٥عترب التوصية تُ -١١ الصندوق االستئماين قد أدخل أربعة عمليات بقدر أنقيد التنفيذ بأ
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويعمل الصندوق االستئماين حاليا القائمةعلى املشاريع ئتفتيش مفاج

هذه الضوابط وتعزيزها وإضفاء الطابع الرمسي عليها. ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أن توافقعلى 
سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إرسال نُ بخاصةالضوابط احلالية حتتاج إىل توثيق أفضل، 

.الرئيسيملقرإىل ائفاجاملتفتيش الء عمليات إجرا
ا ٤-٢٠١٥عترب التوصية تُ -١٢ نوفمرب /امليزانية يف تشرين الثاينیقيد التنفيذ بعد موافقة اجلمعية علبأ

ا ختول . ٢٠١٦ إنشاء اهليکل التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين. حىت اآلن، ال يزال الصندوق إ
تعيني وكذلك املشاريع والربامج ةعيني موظفي الربنامج امليدانيني ذوي املهارات يف إدار االستئماين يف طور ت
عن اإلشراف على اإلجراءات التشغيلية والرقابة املالية األخري مسؤوالً اكون هذيموظف مايل. وس

مباشرة إىل املدير التنفيذي.التقاريرورفعالداخلية، 
مفتوحتان. ويعتزم الصندوق االستئماين وقلم احملكمة ٢-٢٠١٤و ١-٢٠١٤ال تزال التوصيتان -١٣

وضع إطار شامل لتفويض سلطة قلم احملكمة اإلدارية إىل املدير التنفيذي للصندوق االستئماين وإلدارته. 
وعندما يتم إنشاء تفويض السلطة اإلدارية هذه، سيلزم استعراض األدوار واملسؤوليات ليتم مشل املهام 

اهليكل التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين.اجلديدة يف
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٢٠١٦كانون األول/ديسمبر ٣١استعراض الحالة المالية في -رابعا
ألف يورو مقارنة ٢٦٩يشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا إىل عجز قدره -١٤

رئيسي إىل اخنفاض يف . ويعزى هذا التغيري بشكل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٣٣١بفائض قدره 
، وزيادة يف النفقات ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٧٢٧١يف املائة الذي بلغ جمموعها ٤١التربعات بنسبة 

. ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٢٢٤٢إىل ٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٥٤١الربناجمية، اليت ارتفعت من 
قيود إضافية يف امليزانية اليت يواجهها ووفقا للصندوق االستئماين، فإن االخنفاض يف التربعات ناتج عن 

مقدمو التمويل بسبب تدفق الالجئني واملهاجرين اهلائل إىل أوروبا. ويف هذه األثناء، كانت الزيادة يف 
نفقات الربامج نتيجة الستمرار املشاريع القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا.

٢٠١٥ألف يورو يف عام ٩٢٢١٣كل عام، حيث اخنفض من لقد بقي البيان املايل مستقرا بش-١٥
اء اخلدمة ٣٦٤. ومت االعرتاف مببلغ ٢٠١٦ألف يورو يف عام ٨٦٣١٣إىل  ألف يورو ملخصصات إ

. ومت حتديد شروط ٢٠١٦يف البيانات املالية بعد إعادة هيكلة الصندوق االستئماين الذي بدأ يف عام 
اء اخلدمة على نفس األسس كم ا هو وارد يف خطة املراجعة.إ

االستنتاجات والتوصيات الرئيسية-خامسا
من نظام روما األساسي بقرار من اجلمعية ٧٩لقد مت إنشاء الصندوق االستئماين مبوجب املادة -١٦

.٢٠٠٨وبدأ العمليات امليدانية يف عام ٢٠٠٢العامة يف عام 
:توجد للصندوق االستئماين الواليات التالية-١٧

والية املساعدة، تشمل ثالثة أشكال من التدخل: إعادة التأهيل اجلسدي وإعادة التأهيل )أ(
النفسي، والدعم املادي. وباستخدام التربعات اليت تقدمها اجلهات املاحنة، يقدم الصندوق املساعدة 

ل للضحايا وأسرهم عندما تدخل حالتهم يف اختصاص احملكمة. ووالية املساعدة هي إحدى الوسائ
م الضرر نتيجة  م) الذين حلق  تمعا املتاحة لالستجابة بشكل فوري لالحتياجات العاجلة للضحايا (و
الرتكاب جرائم تدخل يف اختصاص احملكمة. وتسمح والية املساعدة مبساعدة الضحايا دون احلاجة إىل 

النظر يف مرتكب هذه اجلرائم.
ا احملكمة ضد تنطوي على تنفيذ اليت ، األضراروالية جرب )ب( قرارات التعويضات اليت تأمر 

يف  اجلنائية الدوليةلمحكمةلدائرة االستئناف صادقتبدأ تنفيذ هذه الوالية بعد أن لقد شخص مدان. 
بتهمة جتنيد األطفال اجلنود الذين تقل الذي متت إدانتهإدانة السيد لوبانغا ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

يف األعمال القتالية يف اجلزء الشرقي من مجهورية بشكل ناشطأعمارهم عن اخلامسة عشرة واستخدامهم 
، أصدرت دائرة االستئناف ٢٠١٥. ويف آذار/مارس ٢٠٠٣و ٢٠٠٢الكونغو الدميقراطية بني عامي 

غا، حيث أصدرت تعليمات إىل الصندوق االستئماين ضد السيد لوبانجرب األضرارلت أمر حكما وعدّ 
حبلول املؤهلني"املباشرينوغريلضحايا املؤهلني املباشرينخطة تنفيذ للتعويض على ابتقدمي مشروع "

، قدم الصندوق االستئماين مشروع ٢٠١٥أقصى. ويف تشرين الثاين/نوفمرب كحد٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
املعلومات اإلضافية اليت قدمها الصندوق االستئماين، متت وعمًال ب. للضحاياجرب األضرارخطة لتنفيذ 

٢٠١٧(التعويضات الرمزية) ويف آذار/مارس ٢٠١٦املوافقة على هذه اخلطة بالتتابع يف أيلول/سبتمرب 
(التعويضات القائمة على اخلدمات)؛ 

انغا، وعمال يف قضية لوبجرب األضراروكجزء من األنشطة التحضريية لتنفيذ قرارات )ج(
الصندوق االستئماين شريك يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية يف استخدمبتعليمات الدائرة االبتدائية، 

ةواالجتماعيةواجلسديةر النفسياضر ألتقييم احتديد و إلجراء مشروع بشأن "٢٠١٦نيسان/أبريل 
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٢٠٠٢بنيسلحة يف إيتوري يف الفرتةالشباب الذين شاركوا يف اجلماعات املاتعرض هليتالةواالقتصادي
".٢٠٠٣إىل 
مجهورية يف وفيما يتعلق بوالية تقدمي املساعدة، واصل الصندوق االستئماين أنشطته يف أوغندا و -١٨

الكونغو الدميقراطية، وذلك بفضل الشركاء املنفذين املوجودين يف امليدان.
على النحو التايل: األمانة مسؤولة عن إدارة اإلجراءات اإلدارية واملالية منَظمالصندوق االستئماين-١٩

موالبحث عن املاحنني ومراقبة ميزانيات املشاريع. ويقوم مديرو الربامج امليدانية برصد املشاريع التنفيذية.  إ
ء املنفذين للصندوق عن اإلشراف والتوجيه بشأن تنفيذ املشاريع املادية واملالية من جانب الشركامسؤولني

االستئماين، فضال عن نوعية التقارير املالية والتشغيلية اليت يقدمها الشركاء املنفذون.
يف املائة من قيمة العقد ٥٠دفع مبوجبه حيث يتم اللشركاء املنفذون وفقا جلدول موحد يتم الدفع ل-٢٠

الـ دفع ويتم تنفيذ الربنامج، وفقًا ملدى روع يف املائة منه يف سياق املش٣٥مقدما عند توقيع العقد، ودفع 
التأكد من تنفيذ املشروع بالكامل.بعد أن يتم يف املائة املتبقية ١٥
ألف يورو يف عام ٢٢٤٢املشاريع اليت بلغت تكلفتها مجيعواستعرض مراجع احلسابات اخلارجي-٢١

.٢٠١٥ألف يورو يف عام ٥٥٤١مقارنة بـ ٢٠١٦

(باليورو)٢٠١٦قائمة المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها في عام : ٢الجدول 

الشريك
عامميزانية

٢٠١٦
املبالغ املدفوعة 

مقدماً 
املبالغ املربرة 

املدفوعة مقدماً 
املبالغ املدفوعة 

مقدماً غري 
مربرة حىت اآلن

إنفاق امليزانية

Missionnaires d’Afrique٤٦٨٣٩٨٤٤١٣١١٥٦١٢٦٦٨٨٥١٢٩٢٢٦
Réseau Haki na Amani -RHA٠٠٠٠٢١٩٢٤

رابطة المتطوعین في الخدمة الدولیة
Association of Volonteers in International Service

٨٧٠٢٥٨٦٩٥٢٣٨٧٧٧١٠٣٩١٨١٣٤١٨٥٢٠٢

Cooperazione Internationale٣٣٥٤٩٥٠٧١٦٦١٩٥١٥٥٣١٢١١٥٨٢٤٤٧- التعاون الدويل 
Appui à la Communication Interculturelle et à
l’Autopromotion Rurale -ACIAR

٠٠٠٠٣١٥١٠

–العمل من أجل العيش معا
Action for Living Together

٣٣٥٤٩٩٩٥١٦٩١٣٠١٥٠٨٦٦١٩٤٠٦٣٣٤

Association des Mamans Anti-Bwaki -AMAB٣٣٥٤٩٩٨٧١٨٣٤٤١١٥٧٥٤٦٢٦١٣٥٣٥٨
الجمعیات النسائیة

Collectif des associations féminines -CAF
٤٥٥١٣٢٧٤٣٣٥٩٤٢٦٦٨٠٦٠٤٠٧٣

Center for Victims of Torture٣٨٠٣٦٧٥٩٩٣٥١٥١٤١٢٠٠٨٥٢٣١٣٨٦٢٩٢-مركز ضحایا التعذیب
–مركز األطفال المعرضین للخطر

Center for Children in Vulnerable Situations-CCVS
٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٧٩٣٣٢٤٥٦٧٣٢٣٧٩٧٨

–وكالة تنمیة منطقة أموریا
Amuria District Development Agency

٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٧٤٩٣٤٢٥٠٧١٦٣٣٥٩٨

North Chili Producers Association -NECPA٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٩١٤٤٤٤٨٥٦١٤٦٥٧١٠٠
Gulu Women Economic Development and
Globalization - GWED-G

٠٠٠١٠٠٠٠٠٥٩٧١٤٤٧٢٨٦١١٢٦٨٩٥
Transcultural Psychosocial Organization - TPO٠٠٠١٠٠٠٠٠٨٠٤٥٥٥٩٥٤٥٢٠٥٨٠١٠٢
Ayira Health Services - AHS٠٠٠١٠٠٥٠٠٥٧٧٢٧٣٥٧٧٣٢١٤٠٩٨٨
Katolico Actions pour l’Afrique -KAF_FINAL
PROJECT

٤٥٨٧٠-٤١٠٤٤١٠٤٠٤٨٣
Association des Mamans Anti-Bwaki - AMAB-
Reparations

٧٨٤٩٨٩٥٤٤٩٩٥٤٤٩٠٠٧١٣٧

٣٧٢٥٣٠١٢٦٥٧٠٢١١٧٧١٤١١٠٨٧٥٦١٠٩٥٥٦٩٢المجموع
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املعلومات املقدمة من الصندوق االستئماين للضحايا.املصدر: ُمراجع احلسابات اخلارجي، بناء على 

يف البيانات املالية اليت ال تقدم صورة شاملة ومفصلة مبا فيه ليست مدرجة املعلومات الواردة أعاله -٢٢
مقدماً املدفوعة بالدفعاتالكفاية للمدفوعات املتعلقة باملشاريع اليت يديرها الشركاء املنفذون فيما يتعلق 

ا وكذلك النفقات.ومربرا
إضافية إىل البيانات املالية مالحظةمانة األتضيفيوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن:١التوصية رقم 
املعلومات التالية:حولصيلاتفوإعطاء العن حالة كل مشروعمتوازيةتعطي صورة 
امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛(أ) 

؛ حىت اآلنوغري املربرةاملربرة(ب) املبالغ املدفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ 
النفقات الفعلية خالل الفرتة.و (ج) 

فق بني املبالغ الفعلية املدفوعة خالل السنة وبني املبالغ االتو عملاملفصلة مناملالحظةستمكن هذه 
.املبينة يف البيانات املالية

راجعة املتعلقة برصد تنفيذ املشاريع اليت وضعتها األمانة املاخلارجي أيضا بتقييم ترتيبات وقام املراجع-٢٣
وإجراء ،ومتابعة توصيات السنة السابقة،هذا النهج إىل استعراض لإلجراءاتوأدى. ٢٠١٦يف عام 

اختبارات تفصيلية بشأن مجيع املشاريع قيد التنفيذ. ومل يقم املراجع اخلارجي بأي مراجعة ميدانية.
وعلى وجه ؛عموماتنفيذهامراجع احلسابات اخلارجي أن توصيات العام السابق قد بدأوجد-٢٤

املتعلقةاملالية واإلدارية املناصبوكذلكوضع اختصاصات جديدة للموظفني امليدانيني (لقد مت ، التحديد
متت صياغة دليل للرقابة الداخلية وضمان اجلودة.كما بالربنامج يف الهاي)،  

والحظ مراجع احلسابات اخلارجي أيضا أن أربعة عمليات تفتيش مفاجئة قد أجريت يف مجهورية -٢٥
.٢٠١٦الكونغو الدميقراطية يف الربع األخري من عام 

ج حيثاخلارجيمراجع احلسابات -٢٦ الصندوق االستئماين على توسيع دليل الرقابة وتوسيع نطاق 
مجيع برامج التدخل. ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أن الضوابط احلالية املفاجئ إىل تفتيش العمليات 

ت سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إجراء عملياإرسال نُ بخاصةحتتاج إىل توثيق أفضل، 
.الرئيسيملقرإىل ائفاجاملتفتيش ال

اليت ٢٠١٧إىل ٢٠١٤من عاميوجد لدى الصندوق االستئماين أيضا خطة اسرتاتيجية للفرتةو -٢٧
كجزء من املراجعة الداخلية يف عام اليت متت مراجعتهامصفوفة إلدارة املخاطر تغطي املخاطر حتتوي على

إدارة مصفوفةراجع اخلارجي أناملجيداألمانة، واستجاباتلي . واستنادا إىل عمل املراجع الداخ٢٠١٥
أن مسؤوليات إدارة املخاطر وما إىل ، نظرا حىت اآلنجاهزة للعمل بشكل كاملليستاملخاطر هذه 

ايقابلها من تدابري التخفيف .حىت اآلنلموظفنيلهاصيختصيتمملمن حد
الرغم من أن موظفي الربنامج امليداين يقومون أحيانا ويالحظ مراجع احلسابات اخلارجي أنه على-٢٨

ال يزال منخفضا.ا بإعداد تقارير رصد وتقييم الشركاء، فإن تواتره
جيب أن يكون كل مشروع مصدقا من قبل مراجع حملي. ويف املمارسة العملية، هناك ثالثة أنواع -٢٩

تقرير املراجعة:لمن احلاالت
(أ)  مل يتم تقدميه؛

يغطي الكيان ككل وليس مشروع املساعدة حيثولكن استخدامه حمدود جدا: تقدميهمت (ب)
؛ال حيتوي على توصياتأنه املعين، أو 
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يالنقداملالإدارةالتحديدغطي على وجه اليت تصلة التوصيات ذات ولكنه يثريمت تقدميه (ج)  
هذه التوصيات غري مؤكد من حيث أن تأثريولكنوالشراء والرقابة الداخلية من قبل الشريك املتعاون. 

.اً منهجييسولاً متابعتها من جانب األمانة ليس رمسي
من شركائها احملليني بشكل منهجي يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تطلب األمانة :٢التوصية رقم 
، من أجل ورمسيمنهجيبشكل لتوصيات الواردة يف هذه التقاريراراجعة، وأن تقوم برصد املتقدمي تقارير 

.حتسني نوعية اإلجراءات اليت يتخذها الشركاء املنفذون باستمرار

شكر وتقدير-سادسا
يود مراِجع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي -٣٠

م مع أفرقة مراِجعة احلسابات و  على الدعم العام الذي مكتب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على تعاو
قدموه إليها أثناء املراجعة.

انتهت مالحظات املراجعة.

____________________________________________


