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 ملخص تنفيذي
أيار/مايو  5إىل  1املعقودة يف الفرتة من  ،نظرت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثامنة والعشرين -1

 ،امليزانيةحبوكمة وانب املتعلقة اجل مبا يف ذلك يفيف الهاي، يف عدد كبري من املسائل املوضوعية،  2017
املوارد البشرية، املسائل املتعلقة بوالتآزر، و ، واإلدارية املؤسسيةواملسائل واملالية، يزانية سائل املتعلقة باملاملو 

 إدخاهلاقرتح األطراف، فضال عن التعديالت املوالتعاون مع الدول جرب األضرار، واملساعدة القانونية، و 
 .راجعةاملجلنة على ميثاق 

يف  2018املقرتحة لعام الربناجمية  لنظر يف النسخة اجلديدة من وثيقة امليزانيةإىل اطلع اللجنة تتو  - 2
اء الذي اتبعته بالنهج البن   اللجنة رحبتو  .2017سبتمرب اليت ستعقد يف أيلول/دورهتا التاسعة والعشرين 

املقدم نة واقرتاحاهتا بشأن كيفية حتسني العرض سعى إىل احلصول على تعليقات اللجياحملكمة، الذي 
  .إعداد السياقبشأن مبا يف ذلك ثيقة امليزانية، لو 
تسعى هبا إىل  استمعت اللجنة من مجيع هيئات احملكمة إىل الطريقة اليتيف دورهتا الثامنة والعشرين، و  - 3

" جمرد بداية للبحث عن الوفورات املراجعةمشروع "إىل اعتبار والوفورات، مبا يف ذلك  اتحتديد الكفاء
 امليزانية الربناجمية نظر يفوتتطلع اللجنة إىل ال .استيعاب الزيادات يف األنشطةاليت ستسمح هلا ب اتوالكفاء

  .من الزيادات "د أدىنح"على وفقا ملمثلي احملكمة  قتصرست، اليت 2018املقرتحة لعام 
، الذي 2018للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام إضافته رتح وأبدت اللجنة اهتماما كبريا باملرفق املق -4

األماكن ، 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 هتا ، فضال عن قدر اتافية جهود احملكمة الرامية إىل حتقيق وفورات وكفاءبشف
 بوجه أفضل.فهم وثيقة امليزانية على املستقبل، 

انية البالغ عددها والحظت اللجنة أن هناك جتاوزات يف النفقات املتعلقة بثمانية بنود من بنود امليز  - 5
ومع . كبريا ، وأن بنودا أخرى استخدمت لتعويض التجاوزات  وزات بلغ حدا  عض التجاببندا، وأن  15

النظام املايل والقواعد املالية لتوفري املرونة وحتديد األولويات ضمن تفق مع االعرتاف بأن هذه املمارسة ت
حظت وال .بشكل مفرط أو على نطاق واسع بتقويض عملية امليزنةامها استخدا هتدد عند امليزانيات، فإهن

غري أن اللجنة  .أنشطة املوارد البشرية، مما جيعله عاما استثنائياكان حافال ب 2016عام  أيضا أناللجنة 
 .2018يف إطار امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام مبزيد من الدقة احلالة نظر يف هذه قررت أن ت

علومات. وجرى التأكيد على جمال تكنولوجيا امليف ورحبت اللجنة بعرض ومناقشة االستثمارات  - 6
. ورأت اللجنة أنه على اليت قد تؤدي إليها هذه االستثمارات من حيث النفقات تعددة السنواتاآلثار امل

الرغم من أن مناقشة هذه املشاريع تقدم صورة جيدة لاللتزامات وأهنا مفيدة لفهم امليزانية، فإن احملكمة 
بطريقة مقيدة، مبا وات اليت تدار خارج الدورة السنوية للميزانية املتعددة السنتستخدم األموال ينبغي أن 

  .ICC-ASP/15/Res.1لقرار يتماشى مع ا
والحظت اللجنة أن عملها قد متيز بالصعوبة بسبب التأخري يف تقدمي بعض التقارير ووجود أخطاء  - 7

كون ممتنة لتحسني هذا الوضع يف أحد التقارير وتصحيحها يف األيام األخرية من الدورة، وأكدت أهنا ست
. وللقيام بدورها على الوجه األكمل، 2017يف دورهتا التاسعة والعشرين اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب 

تقوم اللجنة حاليا مبراجعة أساليب عملها من أجل تقدير العبء الذي تتكبده احملكمة يف إعداد التقارير 
ليها. وستتبع اللجنة على سبيل التجربة أسلوبا معدال للعمل وحتليل األماكن اليت ميكن إدخال حتسينات ع

لتقدير ما إذا كان سيساعد هذا على  2017يف دورهتا التاسعة والعشرين اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب 
 .حتسني منهجية العمل يف اللجنة، وختفيف العبء الذي تتكبده احملكمة يف إعداد التقارير

. 
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 مقدِّمة  - لا أو 

 فتتاح الدورةا -ألف
يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية  ("للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة والعشرونثامنة الالدورة  ُعقدت -1

 ، وتضمنت عشر جلسات.2017أيار/مايو  5إىل  1يف الفرتة من  ،)"احملكمة"( يف الهاي
مجعية الدول  الذي اختذته قرارلوفقا  لاالنعقاد للجنة إىل ن و العشر و ثامنة الة دور الوقد ُدعَيت  -2

تشرين  24املعقودة يف عشرة امسة دورهتا اخلاجللسة احلادية عشرة من األطراف )"اجلمعية"( يف 
   .2016الثاين/نوفمرب 

وألقت رئيسة احملكمة، القاضية سيلفيا فرنانديز دي غورمندي، كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية  -3
 للدورة.  

 ء المكتبانتخاب أعضا -باء
وفقا  للمادة ، هيتوشي كوزاكي )اليابان( رئيسا هلاانتخبت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين السيد  -4

 ةمن نظامها الداخلي وعمال  مبمارس 10وفقا  للمادة  ،. وانتخبت اللجنة أيضامن نظامها الداخلي 10
تقديرها بالغ  . وأعربت اللجنة عنرئيسلل ةنائبة مونيكا سانشيز )اكوادور( لسيدا ،غرايفالتناوب اجل

بإخالص عملها على  ،السيدة كارولينا ماريا فرنانديز أوبازو )املكسيك(نتهية واليتها، وشكرها للرئيسة امل
 . اضيةالسنوات الثالث املخالل 

   .من نظامها الداخلي 13وفقا  للمادة ، أدسيت )كندا( مقرِرا   هيوالسيد  نت اللجنةوعي   -5
أمينا  ،السيد فخري الدجاين ،)"األمني التنفيذي"( امليزانية واملالية مني التنفيذي للجنةاألمل وع -6

 .اهل اللوجيستيةوقدمت أمانة مجعية الدول األطراف )"األمانة"( اخلدمات للجنة، 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم
 :(CBF/28/1/Rev.4 )وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل -7

  افتتاح الدورة (1)
 كلمة ترحيب من رئيسة احملكمة )أ( 
 انتخاب أعضاء املكتب )ب( 
 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال )ج( 
 مشاركة املراقبني )د( 
 الدورة اخلامسة عشرة للجمعيةمعلومات موجزة عن  )ه( 
 واملالية امليزانيةجلنة يف عمل منهجية ال (2)
 حوكمة امليزانية (3)
 )حلقة عمل( إصالح عملية امليزنة )أ( 

 سرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات باحملكمةتقدمي اال ()ب 
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 الوفورات والكفاءات     -2018مليزانية الربناجمية املقرتحة لعام آفاق ا (4)
 لية                                      املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملا (5)

            حالة تسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا                                                                     )أ( 
                                    2017والربع األول من ميزانية عام  2016يزانية عام األداء الربناجمي مل )ب( 

بعد للموظفني التأمني الصحي ب املتعلقة اللتزاماتلإنشاء احتياطي تقييم  )ج( 
 اخلدمةانتهاء 

                                      فقات النقدية احلاليةددارة التالكامل إلتقييم الباملتعلق التقرير  )د( 
  صول الثابتةسياسة استبدال األ )ه( 

لتكاليف العوامل احملركة ل التحليل النهائي للمحاسبة التحليلية، مبا يف ذلك )و( 
                                         كل نشاطلوالتكاليف 

 اإلداريةسائل املاالصالح املؤسسي و  (6)
    اهليئة القضائية )أ( 
 /دليل العمل بالدوائرمعلومات حمدثة عن الدروس املستفادة‘   1’  
 ختصيص موظفني الستخدام قاعات احملكمة وجلسات االستماع       ‘2’  
 اآلثار املرتتبة على إصالح قلم احملكمة  )ب( 

 تقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن األثار الكاملة لعملية املراجعة،  ‘1’  
   القصري والطويليف األجلني  مبا يف ذلك اآلثار املالية املرتتبة عليها 

يضات اإلضافية يف التكاليف املتزايدة نتيجة البيان التفصيلي للتخف ‘2’   
    والتأخري يف ملء الوظائف املتداخلة  ينيللتأخري يف التع 

 التآزر فيما بني أجهزة احملكمة (ج) 

التقرير املرحلى عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعية العامة  ‘1’  
 ، مبا يف ذلك مكاسب الكفاءة والتآزر2018-2016للفرتة   

 حققتها أمانة الصندوق تقرير عن أوجه التآزر والكفاءات اليت  ‘2’  
  االستئماين للضحايا بالتعاون مع احملكمة  

التقرير النهائي عن أوجه التآزر بني األجهزة وعن حتديد املزيد من  ‘3’  
 لكفاءة يف عمليات احملكمةاملكاسب الناجتة عن زيادة ا  

من املسجل إىل أمانة الصندوق االستئماين  اتض اإلداري للسلطويالتف )د( 
 للضحايا 

 2018معلومات عن خطة استئجار املكتب يف نيويورك لعام  )ه( 
 املوارد البشرية (7)

 التقرير السنوي إلدارة املوارد البشرية )أ(  
 داء  إدارة األتنفيذ  ‘1’  
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 ر يف قلم احملكمةاغمعدل الشو  عنالتقرير  ‘2’  

ختفيض أنشطة عن املكاتب امليدانية و  قفالاسرتاتيجية إعن التقرير  ‘3’  
 املكاتب امليدانية 

 
التقرير املرحلي وحتليل اآلثار  -التمثيل اجلعرايف والتوازن بني اجلنسني ‘4’ 
الت يف مكتب تحويالاملرتتبة  على برنامج املراجعة بقلم احملكمة و   
  العامةاملدعية   

 املساعدة املؤقتة العامة ومدة عقود املساعدة املؤقتة  العامة ‘5’  
 معلومات حمدثة عن تنفيذ التعيينات القصرية األجل ‘6’  

 عن معلومات حمدثة عن اخلرباء االستشاريني واألفراد املتعاقدين، مبا يف ذلك )ب( 
 العقود بال مقابل 

 معلومات حمدثة عن الوظائف الشاغرة باألمانة )ج( 
 املساعدة القانونية (8)

  2016لعام  ملساعدة القانونيةا عنالتقرير السنوي  )أ( 
 جرب األضرار (9)
 التعاون مع الدول األطراف، مبا يف ذلك جتميد األرصدة (10)
 مسائل أخرى (11)

 ام روما األساسيمن نظ اليت تنسحباشرتاكات الدول األطراف  )أ( 
 التعديالت على ميثاق جلنة املراجعة )ب( 

 وأعد األمني التنفيذي، بالتشاور مع رئيسة اللجنة، برنامج عمل للدورة الثامنة والعشرين للجنة. -8
 ديفيد بانيانكا )بوروندي(، السيد ة واليتهياملنتهديرها وشكرها للرئيس بالغ تقوأعربت اللجنة عن  -9

 يالذنسوا زوندي )بوركينا فاسو( افر ورحبت بالعضو اجلديد، السيد قة، السنوات السابلعمله خالل 
   .عشرة للجمعية امسةيف الدورة اخل انتخب

  للجنة: والعشرينثامنة الدورة الوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم  -10
 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(
 مونيكا سانشيز إزكريدو )اكوادور( )ز(

 غريد ساوب )أملانيا( )ح( 
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 إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا( )ط(
 ريتشارد فينو )فرنسا( )ي( 
 هيلني وارين )اململكة املتحدة( )ك( 
 نسوا ماري ديدييه زوندي )بوركينا فاسو(افر  )ل( 

 بينمشاركة المراق   -دال
إىل إلقاء كلمات أمام اللجنة  وقلم احملكمة ،ةالعام ةومكتب املدعي ،لرئاسةهيئة امن  نممثلو عيدُ  -11

الوفورات  -2018ناجمية املقرتحة لعام مليزانية الرب آفاق ااملشاركة يف الدورة، مبا يف ذلك يف وإىل 
املشاركة يف حلقة العمل املتعلقة بإصالح عملية امليزنة. وأعربت اللجنة عن تقديرها فضال  عن والكفاءات، 

 للعروض املقدمة والتفاعل مع املسؤولني باحملكمة.

ثامنة الالمدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها  مسائلالنظر في ال  -ثانيا
 العشرينو  

 الميزانيةحوكمة  -ألف
 نةإصالح عملية الميز  -1

دا من الطرق عد، 2015املعقودة يف أيلول/سبتمرب اخلامسة والعشرين  اورهتاقرتحت اللجنة، يف د -12
معلومات واضحة احلصول على لضمان  وثيقة امليزانيةإعداد و باحملكمة ة عملية امليزنحتسني اليت ميكن هبا 

أن تكون  بوجه أفضل وأكثر كفاءة ، و مبجلس التنسيق ، ومن بينها االستعانة (1)ومتسقة وشفافة
التكاليف يف عرض أن تو ، دورةاليوما من بدء  45قبل من الوثائق متاحة  االنكليزية والفرنسيةالنسختني 

   . (2). وأيدت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة هذه االقرتاحاتبطريقة خمتلفة وثيقة امليزانية
، 2016والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب ، يف دورهتا السابعة أحاطت اللجنة علماو  -13

التزام احملكمة بتطبيق مبدأ "احملكمة ببالتحسينات اليت أدخلتها احملكمة فيما يتعلق بعملية امليزنة، وال سيما 
 الربامج الفرعيةرض ع ، من حيث الشكل، أنالحظت الواحدة" من خالل جملس التنسيق. غري أن اللجنة

مقارنة وثيقة امليزانية بالسنوات السابقة، يؤدي إىل صعوبة الربامج الرئيسية بشكل منفصل عن عناوين 
كل   تقدمي. وأوصت اللجنة بأن يكون الشكل اخلاص بالربامج يف امليزانيةلعرض هنج متسق عدم وجود و 

 التفاصيل ومستوىالتنظيمية، وطول املقدمة، استخدام املخططات يزانية، مبا يف ذلك برنامج رئيسي بامل
 .(3) بداية وثيقة امليزانيةيفتناول املسائل اليت ختص احملكمة بأكملها  معالواردة هبا متجانسا، 

، إىل 2016ودعت اللجنة احملكمة، يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب  -14
زيد املدخال إو  احملرز التقدم تعزيز بغية والعشرين الثامنة دورهتا مليزانية يفعملية امليزنة ووثيقة ا مواصلة مناقشة

_________________________ 
، الهاي، الدورة الرابعة عشرةجلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  الوثائق الرمسية (1)

  دها.بعوما  23 ة، الفقر 3-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) ،2015 شرين الثاين/نوفمربت 18-26
كيفية مقرتحات لعملية داخلية صارمة للميزنة وقدمت عدة  توفريإىل احملكمة  يف دورهتا الرابعة عشرة معيةدعت اجل (2)

لمحكمة، حسب االقتضاء، لضمان لإىل إسداء املشورة دعت اجلمعية اللجنة يف هذا الصدد، حتسني عملية امليزنة. و 
 .6القسم ياء، الفقرة  ،ICC-ASP/14/Res.1انظر القرار  .وحتسينها ةمواصلة استعراض هذه العملي

 
  .10ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20) 2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... الوثائق الرمسية (3)
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إعداد  :العناصر التالية. وأوصت اللجنة بالرتكيز على ووثيقة امليزانية امليزنة عملية من التحسينات على
 قييمالسياق بوجه أفضل، وحتسني التخطيط والعرض املقدم للنفقات اليت ختص احملكمة بأكملها، وت

  .(4)، والتآزرأساسية مبادئإرساء و التسليم والكفاءة، 

تشرين الثاين/نوفمرب  14 بتاريخإىل رئيس احملكمة  ةاللجنة السابق ةيف رسالة موجهة من رئيسو  -15
، دعيت احملكمة إىل مواصلة مناقشة املواضيع احملددة أعاله مع اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين 2016

ووثيقة امليزانية. ويف هذا الصدد، حضرت اللجنة حلقة عمل نظمتها نة تعزيز عملية امليز لة مواص من أجل
مبدأ "احملكمة الواحدة"، قدم ممثلو بناء على احملكمة لعرض أعماهلا بشأن إصالح عملية امليزانية. و 

ضال عن املخطط املقرتح للنهج العام واإلدارة الداخلية للعملية املنقحة، ف األجهزة الثالثة للمحكمة موجزا  
 لوثيقة امليزانية.

وشكرت اللجنة احملكمة على أعماهلا التحضريية وعلى التشاور مع اللجنة يف هذه املرحلة من  - 16
آلثار المترتبة على المحكمة وتكاليف اضمان فهم لو . 2018اإلعداد للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

ضافة ، أوصت اللجنة بإمحققةوالوفورات الالكفاءات ضال عن ، فبوضوح الستثمارات الرأسمالية
خطط الستثمار ين يصف أحد المرفقينبغي أن . و 2018لميزانية البرنامجية المقترحة لعام لمرفقين 

الرأسمالي على نطاق المحكمة، مثل تكنولوجيا المعلومات والتصال وغيرها، بما في ذلك 
والوفورات المحققة والوفورات  اتلكفاءالمرفق اآلخر اينبغي أن يصف التكاليف المتوقعة. و 

 المتوقعة للمحكمة.
، جلمعيةاليت وضعتها امبادئ التوجيهية اجلهود اليت بذلتها احملكمة لالستجابة للورحبت اللجنة ب - 17

ة امليزانياعتزامها الرتكيز يف فضال عن اإلشارة إىل  ،ICC-ASP/15/Res.1 يف القرار على النحو الوارد
وتقدمي  ،والوفورات قبل طلب موارد إضافية اتبوجه خاص على الكفاء 2018لعام الربناجمية املقرتحة 

 على نطاق احملكمة يف املرفق املذكور أعاله لوثيقة امليزانية.شامل هلا عرض 
هنا مل أ، 2018مبناقشة امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ها على الرغم من ترحيبالحظت اللجنة، و  - 18

 ا، أرقامدر 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 

قدرة المحكمة  سنوات تبين اتجاهات افتراضات الميزانية ذات الصلة من أجل تحسينال يةخمس
 والدول األطراف على تحليل اتجاهات الميزانية.

تتطلب من و  وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن هناك أنشطة تجري على مدى عدة سنوات - 19
بشكل أفضل باحتياجاتها من الميزانية من خالل خطط متعددة السنوات، فإنها  تتنبأالمحكمة أن 

المالية التي تعطي أولوية قصوى لدورة الميزانية السنوية  توصي بأن تلتزم المحكمة بالممارسات
بطريقة تقييدية، تمشيا التي تدار خارج الدورة، إن وجدت،  ألموال المتعددة السنواتتستخدم او 

ICC-ASP/15/Res.1 (5) لقرارمع ا
. 

 رات والكفاءاتالوفو  -2018آفاق الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -2

. وتتوقع احملكمة أن تستمر 2018نشطة احملكمة يف عام شاملة ألمة للجنة نظرة احملكقدمت  -20
يف إحدى القضايا يف االستماع ، وأن تنتهي جلسات 2018احملاكمات الثالث اجلارية حاليا يف عام 

االستئناف على مستويات عالية يف العام أنشطة ستمر ت. ومن املتوقع أن احلايل النصف األول من العام
توقع مكتب ي. ويف هذه املرحلة، اريةاحملاكمات اجل جرب يفإجراءات أخرى لل قد تتخذ أيضاقبل. و امل

_________________________ 
 .11ع نفسه، الفقرة املرج (4)
(5)  ICC-ASP/15/Res.1 10، القسم ميم، الفقرة. 
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. ومن املتوقع عموما أن يكون 2018طوال عام قضايا ست ستمر التحقيق بنشاط يف أن ي ةالعام يةاملدَّع
 مشاهبا لنشاط احملكمة يف العام احلايل. 2018مستوى نشاط احملكمة يف عام 

يف حني أن احملكمة ليس لديها أرقام حمددة يف هذه املرحلة، فإهنا تؤكد التزامها القوي باحلفاظ و  - 21
يف  املستقبل، فضال يف ميزانيتها إىل "احلد األدىن"، مع مراعاة عبء العمل املتوقع  اإلمجاليةعلى الزيادة 

قليلة املاضية، أطلقت احملكمة الدول األطراف. وعلى مدى السنوات العن القيود املالية املفروضة على 
كفي توزيادة فعاليتها. و  فيها، وتبسيط سري العمل ،مبادرات واسعة النطاق ترمي إىل إصالح تنظيمها

، للسلطة القضائية  الدروس املستفادة، ومبادرة ةالعام ةفهوم احلجم األساسي ملكتب املدَّعياإلشارة إىل م
فيما بينها، فضال عن و للمحكمة جهزة الثالثة األالتآزر داخل وإصالح قلم احملكمة، والسعي إىل حتقيق 

بدأ "احملكمة الواحدة". وتؤكد احملكمة أن هذه اإلصالحات امليزنة اجلارية باالسرتشاد مب إصالح عملية
 جعلتها أكثر مرونة وكفاءة.

يط اإلجراءات قدم يف تبسورحبت اللجنة باملعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن ما أحرزته من ت - 22
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 
لجنة إلى المحكمة أن وطلبت ال .(6)اآلناإليجابية وأن البحث عن الكفاءات والوفورات قد بدأ 

 .2018تعكس هذه اإلنجازات في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
عن  معلوماتأيضا   (7)"ةالعام ةتقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدَّعيالقدم "و  - 23

عام ارية منذ اجلمن الوفورات والكفاءات و  كاسباإلجراءات اليت اختذها مكتب املدعية العامة لتحديد امل
يف   0.9ة مكاسب يف الكفاءات تعادل العام ةعيمكتب املدحقق ، 2016. وفيما يتعلق بعام 2013

وتقوم كل شعبة وقسم اآلن بوضع أهداف للكفاءة بالتنسيق مع قلم احملكمة املائة من ميزانيتها السنوية. 
 الرئاسة.هيئة و 

وجود أدلة عند إل ر في أي زيادة في الميزانية ينبغي النظل رأت اللجنة أنه ونتيجة لذلك،  - 24
وتحقيق  ،تعديل األولويات، وإعادة توزيع المواردبمقنعة على عدم إمكان توفير التمويل المطلوب 

 ل بد منأنه المحكمة إذا رأت المحكمة. و عاتق وفورات إضافية. وسيقع عبء اإلثبات على 
سيناريو بديل يستند إلى حجم ثابت للميزانية يبين  أيضاا زيادة الميزانية، ينبغي أن تقدم المطالبة ب

 .كيف سيؤثر ذلك على نشاطها
قلم الناشئة على ما يبدو يف االحتياطية أيضا  أن تشري إىل الطاقة للجنة تود اويف هذا السياق،  -25

ف قلم قع، صن  . ويف الواعلى امليزانية احملكمة، اليت ينبغي أن تساعد على تعويض أثر األنشطة اإلضافية
احملكمة، يف أعقاب اإلصالح، قدرته على استيعاب الزيادات يف عبء العمل يف املستقبل باعتبارها 

يف املائة من املالك  42موظفا أو  231ما ال يقل عن ، مما ميثل افرعا ومكتب 13 إىل"مرتفعة" بالنسبة 
ر التنظيمي التي وضعها قلم خطط التطويبمع 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 

 .2018البرنامجية المقترحة لعام 
 أن اللجنة والحظتنجز حىت اآلن بشأن املساءلة التحليلية. وأحاطت اللجنة علما بالعمل امل - 26

 وحتديد حمددة، ألنشطة التكاليف متوسط حساب يف مفيدة كانت العملية أن إىل خلصت احملكمة
 اتوأوصت اللجنة بأن تنعكس هذه المعرفة المتعمقة في الميزاني. الصلة ذات التكلفة عوامل

_________________________ 
(6)

CBF/28/19 ،  35الفقرة. 
(7)CBF/28/11 . 
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المتوسطة  اليف، لسيما عن طريق إدراج التكمستقبلفي ال تقدمها المحكمةسالتي المقترحة 
واإلسهام ، بوجه أفضل من الموارد المتوقعة الحتياجات والتجاهاتتحديد و المتوقعة، األجل 

 .ستدامةالأكثر قابلية للتنبؤ و  اتوضع ميزانيبذلك في 

  لمحكمةبا ستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلوماتتقديم ال -3   

االسرتاتيجية  قدمت احملكمة التقرير املعنون "تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية: -27
مع . والحظت اللجنة (8)("2021-2017كمة )باحمل اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات

مشاريع تكنولوجيا تطوير على اخلطط اليت وضعت مؤخرا لتطبيق مبدأ "احملكمة الواحدة" الرتحيب 
تنظيم وإدارة وهي جملس  -التنسيق بني األجهزةاملعنية بيئة ، كما الحظت أن اهلاملعلومات واالتصال

 . للعمل ةجاهز اآلن  تأصبح -املعلومات
اجلوانب الرئيسية السرتاتيجية الذي يتضمن وأحاطت اللجنة علما بالعرض الذي قدمته احملكمة،  -28

ومات اخلمسية اليت وافق عليها جملس التنسيق. وقدمت الوثيقة حملة عامة عن العديد من تكنولوجيا املعل
املعنون يف إطار املشروع الشامل  2021تنفيذها حىت عام سيلزم مشاريع تكنولوجيا املعلومات اليت 

 من أجل حتقيق أهداف االسرتاتيجية.االلكرتونية لسري العمل القضائي باحملكمة" نصة امل"
املتعلقة الية املخطط للو سليم شروع مسودة فقط ملتقدمي ت من والحظت اللجنة أن احملكمة متكن -29

. ولذلك، خلصت االلكرتونية لسري العمل القضائينصة واملتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات  اريعشمب
ة املالية هلذه املبادرة تكوين رأي بشأن السالميسمح هلا بيف هذه املرحلة يف وضع ا ليست اللجنة إىل أهن

هذه املشاريع االسرتاتيجية لتكنولوجيا املعلومات واالتصال  أنه ميكن تنفيذوتقييم مدى صحة االدعاء ب
 ضمن امليزانية احلالية للمحكمة.

وفي الوقت نفسه، شجعت اللجنة المحكمة على مواصلة تعزيز التعاون بين األجهزة في  -30
عن طريق القضاء أول  (9)لوجيا المعلومات حيث يمكن تحقيق وفوراتميدان إدارة المعلومات/تكنو 

 (10)على الزدواجية 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 والتصال. وإذا في تطورات المع ذر بحمواءمتها 
المحكمة، فضال عن تحقيق وفورات بعمل الإلى تحسينات كبيرة في سير ذلك سيؤدي مناسب، 

 .واضحة اتوكفاء
وقبل النظر في أي تغييرات في ميزانية تكنولوجيا المعلومات، أوصت اللجنة بأن تقدم  - 31

كاملة لتطوير خطة   2018في نيسان/أبريل التي ستعقد قصاه دورتها الثالثين المحكمة في موعد أ
تلك وزيع أهدافا قابلة للقياس، وخطة مالية مع بيان أنواع التكاليف، فضال عن تتضمن تالمشاريع 
التي تحقق وفورات أو مکاسب في الکفاءة التكاليف ميزانية المحکمة، بما في ذلك في التکاليف 

لمشروعات الستراتيجية بالنسبة لو  اللكترونية لسير العمل القضائي بالمحكمةصة منللبالنسبة 
 المعلومات/إدارة المعلومات.ولوجيا تكناألخرى المحددة في إستراتيجية 

_________________________ 
(8)CBF/28/20 . 
(9)CBF/28/12 . 
وفيما (؛ CBF/28/2الوثيقة لدوائر )لدليل املمارسة التعديالت على لسلطة القضائية: فيما يتعلق باعلى سبيل املثال،  (10)

تطوير سياسات و (؛  CBF/28/19الوثيقة) املراجعةأثناء عملية كتمل اليت مل تجراءات إلالصيغة النهائية ل لم احملكمة:يتعلق بق
وفيما يتعلق مبكتب املدعية  (؛CBF/28/18الوثيقة )، وصياغة سياسات املوارد البشرية (؛CBF/28/4الوثيقة )القانونية ساعدة امل

لعام  )انظر امليزانية الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية 2017عام الكفاءة يف  زيادةالعامة: األهداف املتعلقة ب
2017.)  
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تحسين الشفافية واتخاذ القرارات المالية في إطار عملية الميزنة، ينبغي للمحكمة أن لو  - 32
توزيع بين بالتفصيل مرفقا منفصال ي 2018مجية المقترحة لعام تدرج في هيكل الميزانية البرنا

تكاليف التشغيل بين ويفصل التكاليف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والتصال في الميزانية، 
، والتكاليف المتعلقة الستراتيجيةطوير المتعلقة بمشاريع الت، والتكاليف الموحدة المتكررة

 بالستثمارات غير المتكررة.

 والمالية الميزانيةمنهجية العمل في لجنة  -باء

، مناقشة أولية 2016أجرت اللجنة، خالل دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل  -33
بشأن سبل حتسني منهجية عملها، وأنشأت فريقا عامال داخليا لتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثامنة 

 .(11)والعشرين

مدرجة يف وثيقتني: النظام الداخلي للجنة امليزانية واملالية  هاللجنة أن أساليب عملوالحظت ا -34
 ودليل سياسات وإجراءات ،2002إنشاء اللجنة يف عام ذي وضع عند ال (12)للمحكمة اجلنائية الدولية

 .2012يف عام إلنشائها اللجنة يف الذكرى السنوية العاشرة أصدرته الذي  (13)اللجنة
أهداف يف بالتقدم احملرز حىت اآلن، مبا يف ذلك اللجنة علما الفريق العامل الداخلي وأحاط  -35

للمحاكمات نقح امللنهج ريضة لط العو طرتحة لتعديل النظام الداخلي، واخلاالستعراض، واجملاالت املق
 .2017سبتمرب /أيلولاليت ستعقد يف التاسعة والعشرين  ادورهتالذي سيعرض على اللجنة يف 

 ويسعى االستعراض إىل ما يلي: -36
 إنتاج تقرير رفيع املستوى للجنة بلغيت العمل يف أقرب وقت ممكن يف كل دورة؛ضمان )أ(  
ناقشة توصيات اللجنة واملوافقة املتاح يف جدول أعمال الدورة مللوقت االستخدام األمثل ل)ب(  

 عليها بصورة مجاعية؛
املتعلقة سائل املم وطول التقارير املطلوبة بشأن تقليل حجمن أجل )ج( العمل مع احملكمة  

 امليزانية.ب
ويف هذا الصدد، قررت اللجنة أن تنظر يف إمكانية إدخال تعديالت على نظامها الداخلي يف  -37

 .2018يف نيسان / أبريل اليت ستعقد دورهتا الثالثني 
التي ستعقد في والعشرين  اختبار نهج جديد للتحضير للدورة التاسعة أيضاا وقررت اللجنة  -38

، بما في ذلك النظر في جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين في دورتها 2017أيلول/سبتمبر 
عبء الالثامنة والعشرين. وباإلضافة إلى ذلك، ستراعي اللجنة بشكل جماعي الوقت المتاح، و 

المطلوبة من المحكمة رير ، وما إذا كانت التقافيما يتعلق بإعداد التقارير المحكمةالواقع على 
، صورة كاملة للنظر بشكل شامل في الميزانية البرنامجية ثال لهذه الطلباتتعند الم، ستقدم لها

 .2017أيلول/سبتمبر التي ستعقد في  التاسعة والعشرينتها دور في  2018المقترحة لعام 

 

 

_________________________ 
 . 15و 14تان الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016.. عشرةمسة ا، الدورة اخل..الوثائق الرمسية (11)
  رفق الثالث.امل ،(ICC-ASP/2/10) 2003الدورة الثانية ...  ،الوثائق الرمسية ...انظر  (12)
(13) ENG.pdf-manual-cpi.int/iccdocs/asp_docs/CBF/CBF-https://asp.icc.  . 

 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/CBF/CBF-manual-ENG.pdf
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  والمالية الميزانيةالمتعلقة ب المسائل األخرى -جيم
 د الشتراكاتحالة تسدي -1

 )املرفق األول(: 2017نيسان/أبريل  15استعرضت اللجنة حالة االشرتاكات حىت  - 39
 ؛ (14)مليون يورو 141.60قدرها  البالغ 2017)أ( االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام  
م من الدولة املتعلق بفوائد القرض املقد 2-)ب( االشرتاكات املقابلة للربنامج الرئيسي السابع  

 مليون يورو.  2 987 300املضيفة للمباين الدائمة البالغ قدرها 
 141.60البالغ قدرها  2017والحظت اللجنة أن االشرتاكات العادية يف امليزانية املعتمدة لعام  -40

يف املائة(.  44.78مليون يورو ) 63.41بلغت  2017نيسان/أبريل  15مليون يورو اليت مل تسدد حىت 
 يورو. 5 738نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املسددة لتجديد موارد صندوق الطوارئ  ويف
مليون يورو  14.56والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة بلغت  - 41

، وأعربت عن بالغ قلقها إزاء 2015مليون يورو يف هناية عام  16.9، مقابل 2016يف هناية عام 
 شرتاكات غري املسددة.اال

أن  (15)ويتعني على الدول األطراف اليت مل ختتار تسديد نصيبها يف املباين الدائمة دفعة واحدة -42
، بلغت 2017نيسان/أبريل   15تسدد مدفوعات الفائدة املستحقة على القرض من الدولة املضيفة. ويف 

يورو  488 917عن السنة املاضية و يورو 100 805يورو ) 589 722الفائدة املستحقة على القرض 
 يورو. 78 573 531(، وبذلك بلغ جمموع االشرتاكات غري املسددة مبا يف ذلك الفائدة 2017لعام 
يف املائة من االشرتاكات  55.2تسديد  2017نيسان/أبريل  15والحظت اللجنة أنه مت حىت  -43

 49. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء قيام 2016يف املائة يف عام  52.9مقابل  2017املستحقة يف عام 
 15دولة بتسديد اشرتاكاهتا بالكامل حىت  124دولة طرفا فقط من جمموع الدول األطراف البالغ عددها 

 .2017 نيسان/أبريل
والحظت اللجنة أن احملكمة ترسل بانتظام، على أساس ربع سنوي، رسائل تذكري رمسية وتتواصل  - 44

لدبلوماسية مع الدول اليت لديها اشرتاكات غري مسددة. ونظرا لاللتزام القانوين عرب خمتلف القنوات ا
للمحكمة بتسديد الفائدة وكذلك القرض املتعلق باملباين الدائمة، أشارت اللجنة إىل ضرورة أن تسدد 

قدية الدول األطراف اشرتاكاهتا يف الوقت احملدد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل تقليل التدفقات الن
وحثت اللجنة جميع الدول األطراف على تسديد الالزمة للمحكمة ملباشرة أعماهلا الرئيسية. 

من النظام المالي والقواعد المالية، لضمان  6-5مدفوعاتها في الوقت المحدد، وفقا للقاعدة 
 توافر األموال الكافية للمحكمة في السنة بأكملها.

اصل تذكير الدول األطراف التي لم تسدد اشتراكاتها وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تو  - 45
بالكامل بالتزامها بأن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. وعالوة على ذلك، أشارت اللجنة إلى 
توصيتها السابقة بأن يتناول رئيس الجمعية وكبار المسؤولين بالمحكمة هذه المسألة في اجتماعات 

 ستحقة للمحكمة.ثنائية مع الدول التي لديها التزامات م
 

_________________________ 
(14)  ICC-ASP/15/Res.1 3، الفقرة ألف، القسم. 
بلغ عدد الدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها يف تشييد املباين الدائمة ، 2014ول/ديسمرب كانون األ  31يف  (15)

  دولة طرفا. 65اجلديدة للمحكمة دفعة واحدة واملعفاة من االلتزام بتسديد القرض والفوائد 
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 الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها  -2

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن  112من املادة  8وفقا للفقرة  -46
تسديد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها 

 .االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها" مساويا  لقيمة
، عن تسديد اشرتاكاهتا 2017نيسان/أبريل  15دولة طرفا  تأخرت، حىت  15وقد تبني للجنة أن  -47

مانة والحظت اللجنة أن األ .التصويتيف ق احل، 112من املادة  8وأهنا لن يكون هلا بالتايل، وفقا  للفقرة 
 4يف  ،2016مرتني يف عام بتأخريها يف التسديد أبلغت الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشرتاكاهتا 

. وأرسلت األمانة إخطارات إىل مجيع الدول 2016تشرين األول/أكتوبر  21و 2016نيسان/أبريل 
من  8تطبيق الفقرة باحلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم تسديدها لتجنب األطراف اليت عليها متأخرات 

يف ق احلفقدان إلعفائها من اتباعها  واجبجراءات الإلمن النظام األساسي عليها، وبا 112املادة 
 .التصويت

التي عليها متأخرات مرة أخرى في الدول األطراف خطر وطلبت اللجنة إلى األمانة أن ت -48
باإلسهام في على التزامها مع تسليط الضوء وقت لحق 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 -3

اليت تنسحب من نظام روما  قدمت احملكمة تقريرا إىل اللجنة بعنوان "اشرتاكات الدول األطراف -49
. ويعرض هذا التقرير اخليارات املمكنة للتعامل مع االلتزامات املالية للدول األطراف اليت (16)األساسي"

تنسحب من نظام روما األساسي، يف غياب أحكام واضحة يف نظام روما األساسي أو النظام املايل 
 والقواعد املالية.

لية للجنة: االلتزامات املالية للدول األطراف اليت تنسحب من نظام وحددت احملكمة البنود التا - 50
روما األساسي؛ وتقديرات امليزانية، واملسائل املتعلقة باالحتياطيات االحرتازية )صندوق رأس املال العامل، 
وصندوق الطوارئ، وااللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني(، وفائض امليزانية، وأقساط القرض 

 ستحقة للدولة املضيفة.امل
ويف وقت انعقاد الدورة الثامنة والعشرين للجنة، ستنسحب إحدى الدول األطراف، ما مل ترجع  -51

 27من النظام، وسيكون انسحاهبا نافذا اعتبارا من  127يف قرارها، من نظام روما األساسي وفقا للمادة 
 .2017 تشرين األول/أكتوبر

لتقرير، والحظت أيضا أن التاريخ الفعلي النسحاب الدولة الطرف مل وأحاطت اللجنة علما با - 52
يصل بعد. ولذلك، رأت اللجنة أهنا ليست يف الوقت احلايل يف وضع يسمح هلا بتقدمي املشورة يف هذا 

 الشأن.

 2016عام المعتمدة لميزانية الأداء البرامج في   -4 

  .(17)"2016عام يف وأداء براجمها اجلنائية الدولية كمة أنشطة احملاملعنون "نظرت اللجنة يف التقرير  -53
، بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية العادية حسابيا بعديت مل تتم مراجعتها لااألرقام األولية و  وبناء على

_________________________ 
(16) CBF/28/22 .   
(17)CBF/28/21 .   
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 139.59 مليزانية املعتمدة البالغ قدرهامقارنة با ،مليون يورو 134.21جمموعه يف املائة، أو ما  96.1
 .ون يوروملي

الرتباط بالتزامات يف إطار إىل اللجنة بشأن ااملقدمة ثالثة شعارات الإللالفعلي تنفيذ وبلغ معدل ال -54
املعدل ، مقارنة مبجموع االشعارات يورو مليون 2.60 جمموعهأو ما ، املائةيف  86.4صندوق الطوارئ 

رات غري و لقة باحلاالت والتطعاملت لنفقاتااستيعاب ب. ورحبت اللجنة مليون يورو 3.01 البالغ قدره
  امليزانية العادية للمحكمة.  يف املتوقعة 

قدمة لالرتباط اإلشعارات املا يف ذلك النفقات الفعلية للمحكمة، مب جمموع ، بلغنتيجة لذلكو  -55
. وميثل هذا نقص يف اإلنفاق 2016يف عام  يورو مليون 136.82 ،صندوق الطوارئبالتزامات يف إطار 

مليون يورو( مقارنة بامليزانية املعتمدة  136.82 - مليون يورو 139.59مليون يورو ) 2.78لغ قدره يب
 .يف املائة 98.0، ومعدل تنفيذ يبلغ 2016يف عام 

اعتمدته اجلمعية يف دورهتا اخلامسة الذي  ICC-ASP/15/Res.1 قراره عمال بالوالحظت اللجنة أن -56
ينبغي تغطية الزيادة يف تكاليف املباين الدائمة البالغ قدرها ، 2016/نوفمرب شرين الثايناملعقودة يف تعشرة 
مليون يورو بالفائدة املرتاكمة على أموال مشروع املباين الدائمة عن السنوات املاضية البالغ قدرها  1.75
كمة من . ونتيجة لذلك، سحبت احمل(18)مليون يورو، وأي فائض يف امليزانية الربناجمية للمحكمة 0.55

ملبلغ مليون يورو ا 2.78الذي بلغ قدره  امليزانية الربناجميةاملبلغ الذي حتقق نتيجة للنقص يف االنفاق يف 
، مما (19)مليون يورو( 1.2املباين الدائمة )الفرق بني الفائدة املرتاكمة والزيادة يف تكاليف لتغطية املطلوب 

لتجديد موارد صندوق رأس وسيستخدم هذا املبلغ ، (20)مليون يورو 1.58إىل فائض الأدى إىل اخنفاض 
 .(21)، وفقا ملا قررته اجلمعية يف دورهتا اخلامسة عشرةعاملاملال ال

والحظت اللجنة أن معدالت تنفيذ الربامج الرئيسية للميزانية العادية حبسب كل برنامج بلغت  -57
يف املائة لقلم  98.5عية العامة، ويف املائة ملكتب املد 94.7يف املائة للسلطة القضائية، و 89.5

يف املائة  87.1يف املائة للمباين، و 100يف املائة ألمانة مجعيىة الدول األطراف، و 97.6احملكمة، و
ملشروع  يف املائة 99.3يف املائة ملكتب مدير املشروع، و 58.6ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا، و

الداخلية  جعةيف املائة ملكتب املرا 89.6ة، واملائة آللية الرقابة املستقليف  57.8الفوائد، و -املباين الدائمة
 .(22)للحسابات

يورو في  يونمل 6.7رتياح أن نفقات السفر الفعلية انخفضت من مع الولحظت اللجنة  - 58
البحث ، ودعت المحكمة إلى مواصلة (23)2016 يورو في عاميون مل 5.34إلى  2015عام 

نتائج هذه الجهود في تنعكس توقع أن فادت بأنها ت، وأبصورة فعالة طيط  للسفرتخعن إمكانية ال
 .2018الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

البالغ قدره  2016عام يف ملوظفني املتصلة بالفعلية لتكاليف اوالحظت اللجنة النقص الكبري يف ا - 59
 ةمعدل الشغور يف مكتب املدعيزيادة متوسط  أساسا عنوالناتج  24يف املائة( 4.7مليون يورو ) 4.55

( واستمرار ارتفاع معدل الشواغر يف 2015عام يف يف املائة  8.3يف املائة )مقابل  12.7بنسبة  ةالعام

_________________________ 
(18 ) ICC-ASP/15/Res.1 1، الفقرة حاء، القسم. 
 مليون يورو. 0.55  -يون يورو لم1.75=  مليون يورو  1.2 ( 19)
 مليون يورو. 1.2 -يون يورو لم 2.78مليون يورو =  1.58 (20)
 ، القسم باء.ICC-ASP/15/Res.1بالتفصيل الوارد يف القرار ل العامل ارأس املصندوق  ( 21)
( 22) CBF/28/21  231، الفقرة.  
  .2016يف املائة من امليزانية العادية املعتمدة لعام  104.7لغ يقابل هذه الرقم معدل تنفيذ يب (23)
 جمموع النفقات الفعلية، مبا يف ذلك صندوق الطوارئ. (24)
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يف املائة. ويف هذا الصدد، أعربت اللجنة عن أملها يف أن تتم تسوية هذه احلالة  22قلم احملكمة بنسبة 
 االسرتاتيجية يف إدارة املوارد البشرية.األولويات و عن طريق تنفيذ األهداف 

امليزانية البالغ عددها  بنودمن نود بثمانية النفقات املتعلقة بيف جتاوزات هناك والحظت اللجنة أن  -60
لى وع .تجاوزاتال لتعويض، وأن بنودا أخرى استخدمت ا  كبري عض التجاوزات بلغ حدا  بوأن ، ابند 15

مليون يورو. والحظت  2.2قدار مباملبلغ احملدد ألثاث واملعدات النفقات املتعلقة باجتاوزت سبيل املثال، 
شهد مستوى عال من النشاط يف جمال املوارد البشرية، مما جيعله عاما  2016أن عام  أيضا  اللجنة 
. 2018عام يف إطار امليزانية الربناجمية املقرتحة ل ت مواصلة النظر بدقة يف هذه املسألةوقرر  ،استثنائيا

خضعت لتعديالت ضمن الربامج  2016تنفيذ امليزانية لعام املتعلقة برقام 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 نفاق على بنود باإليف حد ذاته استيعاب الوفورات  بند من بنود امليزانية
يف  ،التعويض عن النقص يف اإلنفاق يف ميزانية املوظفني عن طريق زيادة اإلنفاق، على سبيل املثال

 ا  قدر والقواعد املالية توفر . وعلى الرغم من أن النظام املايل ينبغي العزوف عنها ممارسة املعدات القياسية
تقويض عملية امليزانية. منعا من الصدد، فإنه جيب توخي احلذر يف استخدام هذه املرونة من املرونة يف هذا 

يف املائة هدفا يف حد  100يبلغ 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 مناقلة اتوفري مرونة إدارية مناسبة، فإن ينما يلزم بوالحظت اللجنة أنه  -61
طبيعة النفقات اليت وافقت عليها اجلمعية، أو  تتغري أو إذا كانت البيانات املتوقعة غري مؤكدة، السيما 
يزانية يسمح جملرد وجود نقص يف االنفاق على بند آخر بامل 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 

جنة على علم وإبقاء الل، بأي حال من األحوال على توصيات اللجنة أو قرارات الجمعيةاللتفاف 
 التي تتم، وضمان أكبر قدر من الشفافية.مناقالت بال

مليون يورو فيما يتعلق بنفقات  1.52 قدره اللجنة كذلك أن النقص يف اإلنفاق البالغوالحظت  -62
من اخنفاض استخدام املرافق التشغيلية يف املباين وفقا ملا ذكرته احملكمة، التشغيل العامة نتج جزئيا، 

التخفيض الذي ورأت اللجنة أن عام. الللمرة األوىل طوال  2016ستخدمت يف عام يث احاجلديدة 
، 2018في 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 
 مقبلة.الميزانية ال

يف  176.7يورو، أو  338 700تبلغ والحظت اللجنة كذلك أن هناك زيادة كبرية يف اإلنفاق  -63
حاليا المحكمة بالموظفين الفنيين الداخليين نظرا لوصول و اخلرباء االستشاريني. فيما يتعلق باملائة، 

لداخلية في المستقبل الخبرة ا، فإن اللجنة تتوقع وتوصي باللجوء إلى جو مستوى معين من النض إلى
 الخبراء الستشاريين.المتعلقة ب تكاليفمن أجل تخفيض ال

 3.3 اليت زادت من ،(25)الزيادة الكبرية يف أوامر الشراء غري املصفاةمع القلق والحظت اللجنة  -64
يف  121الزيادة بنسبة ) 2016يف هناية عام  مليون يورو 7.3 إىل 2015مليون يورو يف هناية عام 

إىل  2015يف هناية عام أمرا   370أن عدد أوامر الشراء غري املصفاة قد ارتفع من كما الحظت  ،ائة(امل
مزيد من المعلومات عن األسباب الجذرية موافاتها بوطلبت اللجنة . 2016يف هناية عام أمرا   627

ربت عن أعو  ،2017في أيلول/سبتمبر التي ستعقد  لهذا التطور في دورتها التاسعة والعشرين

_________________________ 
  واليت مل يتم مع ذلك صرفها حىت اآلن.  2016متثل أوامر الشراء غري املصفاة االلتزامات اليت مت االرتباط هبا يف عام   (25)
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إدخال تحسينات في دورة الميزانية توقعها، بالنظر إلى عدم موافاتها بمعلومات وافية حتى اآلن، 
  .المقبلة، حيث ستواصل اللجنة رصد هذه المسألة

 صندوق الطوارئ  )أ(
شعارات التالية إلعددا من التطورات غري املتوقعة وقدمت ا، واجهت احملكمة 2016يف عام  -65

 :لتزامات يف إطار صندوق الطوارئلالرتباط با
يورو يف قضية  1 358 900لالرتباط مببلغ  2016آب/أغسطس  9اإلشعار املؤرخ  )أ(
 )احلالة يف أوغندا(؛ مينيك إنغوينو د

 لوبانغايورو يف قضية  313 000لالرتباط مببلغ  2016آب/أغسطس  9اإلشعار املؤرخ  )ب(
 (؛)احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

يورو للحالة  2 516 500لالرتباط مببلغ  2016أيلول/سبتمرب  20اإلشعار املؤرخ  )ج(
 1 338 000إىل   2016تشرين الثاين/نوفمرب  10اجلديدة يف جورجيا الذي خفض يف  

 يورو.
مليون يورو،  2.6للموارد يف احلاالت غري املتوقعة بلغ إلمجايل والحظت اللجنة أن االستخدام ا - 66
هذه االحتياجات ه مت استيعاب ، وأن(26)مليون يورو 3.01مبجموع اإلشعارات املعدل البالغ قدره رنة مقا

  امليزانية العادية املعتمدة.يفمن املوارد 
اإلبقاء على  2016نوفمرب وقررت اجلمعية يف دورهتا اخلامسة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/ - 67

بقاء ، وطلبت إىل املكتب إ2017لعام  ماليني يورو 7البالغ قدره االفرتاضي  مبستواهصندوق الطوارئ 
كانون   31. ويف (27)هذه العتبة قيد االستعراض يف ضوء املزيد من اخلربة بشأن أداء صندوق الطوارئ

 مليون يورو. 5.8، بلغ مستوى صندوق الطوارئ 2016األول/ ديسمرب 

 العاملصندوق رأس املال   )ب(
  31يورو يف  3 634 515مستوى صندوق رأس املال العامل بلغ لما بأن عاللجنة أحاطت  -68

اجلمعية يف دورهتا اخلامسة حددت ، (29)بناء على توصية اللجنةو . (28)2016كانون األول/ديسمرب 
بلغ مب 2017عام يف صندوق رأس املال العامل مستوى  2016عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

األموال الفائضة واالشرتاكات غري املسددة حظت أنه جيوز للمحكمة أن تستخدم المليون يورو، و  11.6
 .(30)لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العاملفقط 

تسديد االشرتاكات بالكامل ويف املوعد احملدد لتجنب أن أمهية على وأكدت اللجنة مرة أخرى  -69
 .وعاتاملدف ريتأخبسبب فقات إضافية تتحمل احملكمة ن

 خط االئتمان )ج(
اخلامسة عشرة املعقودة يف تشرين  هتايف دور أذنت اجلمعية  ،(31)بناء على توصية اللجنة  - 70

ماليني يورو للفرتة من   7حبد أقصى يبلغ بإنشاء خط ائتمان مومسي للمحكمة  2016نوفمرب الثاين/
_________________________ 

(26)CBF/28/21  262، الفقرة. 
 ، القسم دال.ICC-ASP/15/Res.1بالتفصيل القرار قارن   (27)
(28)CBF/28/21 .املرفق الثالث عشر ، 
 .144ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... الوثائق الرمسية (29)
 .باء، القسم ICC-ASP/15/Res.1بالتفصيل القرار قارن  (30)
 .151ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا  (31)
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لنقص يف السيولة، مع استخدام التغطية  2017إىل منتصف شباط/فرباير  2016كانون األول/ ديسمرب 
بالكامل واللجوء مؤقتا وبصفة بعد استخدام صندوق رأس املال العامل فقط كمالذ أخري هذا اخلط  

أن تستوعب احملكمة أي رسوم ذات صلة، مع اختاذ اجلمعية أيضا  صندوق الطوارئ، وقررتاستثنائية إىل 
 أدىن حد ممكن. مجيع اخلطوات املمكنة لتقليل تكلفة خط االئتمان إىل

حيث أتاح االئتمان تبني يف هناية األمر أن احملكمة ليست حباجة إىل خط والحظت اللجنة أنه  -71
على جتنب حدوث نقص يف السيولة. وأكدت اللجنة مرة أخرى  املدفوعات من الدول األطرافاستالم 

فقات جنب أن تتحمل احملكمة نبالكامل ويف الوقت احملدد لت االدول األطراف اشرتاكاهتأن تسدد أمهية 
 .املدفوعات ريتأخبسبب إضافية 

كرر توصيتها باستخدام إهنا تفعالة للتخفيف من حدة املخاطر، فو ويف حني أن اللجنة أداة مؤقتة  -72
، وأعربت عن توقعها أن (32)خرىاألمكانيات اإلوبعد استنفاد فقط خط االئتمان املومسي كملجأ أخري 

وفقا مليون يورو،  11.6البالغ قدره مستواه احملدد  عندصندوق رأس املال العامل جتديد موارد يساعد 
التغلب على أوجه على ، 2016يف تشرين الثاين/نوفمرب املعقودة اجلمعية يف دورهتا اخلامسة عشرة لقرار 

 القصور يف السيولة دون احلاجة إىل احلصول على خط ائتمان خارجي.

 يةإدارة التدفقات النقد  )د(
، أن تقدم احملكمة 2016طلبت اللجنة، يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/ سبتمرب  - 73

بني  يف دورهتا الثامنة والعشرين تقييما كامال إلدارة التدفقات النقدية احلالية، مبا يف ذلك مقارنة
التوفيق بني املدفوعات اقا لتحسني نط، و حتديد االجتاهات املتباينة سنويا، و االفرتاضات والتنفيذ الفعلي

إدارة فرتات السداد، مبا يف ذلك املزايا والعيوب وأية مسائل قانونية يف و  ،الفعلية لالشرتاكات إليراداتوا
واإلسقاطات  ،خيارات للتجميع املؤقت لالحتياطيات السائلةو  ،متديد فرتات سداد فواتري املوردين
حاليا أو يف األجل املتوسط؛ واملزايا والعيوب والتكاليف لرتتيب  ،انيةواستخدام الفوائض السنوية يف امليز 

 .(33)الئتمانلخط خارجي 
بأن علما  اللجنة حيطت . وأ(34)"ةالنقدي اتنظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن إدارة التدفقو  -74

التدفقات النقدية على لقة باملتعتوقعات العد ويُ يوميا  األرصدة النقدية اجع قسم الشؤون املالية باحملكمة ير 
التدفقات النقدية على املتعلقة بتوقعات الراجعة عالوة على ذلك، تقوم جلنة االستثمار مبأساس شهري. و 

واجتاهاهتا اليت قد تؤثر على التدفقات النقدية. ويف حني أن ارية ة السيولة اجلأساس ربع سنوي لتقييم حال
، يتم حتليل التدفقات اخلارجة من التكاليف غري املتعلقة نبؤقابلة للتتكاليف املوظفني تكون خطية و 

باملوظفني مع الرتكيز على التقديرات احملددة بشأن أي تدفقات خارجة كبرية )مثل األقساط السنوية 
مع (. والحظت اللجنة عامالدولة املضيفة اليت ستدفع يف بداية شباط/فرباير من كل املقدم من لقرض ل

 كمة جتري حتليالت للحساسية، بغية حتديد قضايا السيولة احملتملة يف مرحلة مبكرة.رتياح أن احملاال
النظر إىل األمهية املتزايدة لإلدارة النقدية الفعالة النامجة عن التأخري يف تلقي االشرتاكات املقررة، وب -75

 ت املقبلة.قررت اللجنة مواصلة رصد ترتيبات السيولة والتدفقات النقدية للمحكمة يف الدورا

 : الربع األول2017أداء البرامج في ميزانية عام  -5
 .(35)2017مارس آذار/ 31حىت اجلنائية الدولية حملكمة ا يزانيةم تقرير عن أداءال"كان معروضا على اللجنة  -76

_________________________ 
 املرجع نفسه. (32)
  .152املرجع نفسه، الفقرة  (33)
(34)  CBF/28/5.  
(35)

CBF/28/23 .  
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 44.93يف املائة، أو  31.1، 2017مارس آذار/ 31 ، يفوالحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ  -77
على  ت، واتفقيورو مليون 144.59 البالغ قدرها 2017لعام  ، مقارنة بامليزانية املعتمدةوروي مليون

 .2017رب اليت ستعقد يف أيلول/سبتم والعشرينتاسعة رصد احلالة يف دورهتا المواصلة 
، أية إشعارات لالرتباط بالتزامات 2017أيار/مايو  5دم، حىت قيضا أنه مل تأاللجنة الحظت و  -78
 طار صندوق الطوارئ.يف إ

المتعلقة بالتأمين الصحي للموظفين بعد انتهاء التقييم المقدم بشأن إنشاء احتياطي لاللتزامات  -6
 الخدمة

أن احملكمة ب 2016يف دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل أحاطت اللجنة علما  -79
استحقاقات املوظفني، مبا يف املرتتبة على لتزامات اال تتبع حاليا ما يسمى بنهج "الدفع أوال بأول" لتمويل

القيام مبزيد من العمل ينبغي هناية اخلدمة. والحظت اللجنة أنه للموظفني بعد ذلك التأمني الصحي 
أشارت اللجنة إىل التوصيات . و لتمويل هذه االلتزامات لتحديد ما إذا كان من املناسب إنشاء احتياطي

تقدم ، وطلبت إىل احملكمة أن )36(2015رابعة والعشرين املعقودة يف نيسان / أبريل املقدمة يف دورهتا ال
 .)37(الثامنة والعشرين اناسب له يف دورهتاملستوى املحتياطي و التقييما بشأن إنشاء ا

بعد للموظفني التأمني الصحي االلتزامات املتعلقة بوكان معروضا على اللجنة تقرير بعنوان "متويل  -80
هناية اخلدمة ال تزال  للموظفني بعد، والحظت أن االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي )38(اخلدمة"هناية 

يف الوقت نفسه وأكدت نسبيا، حديثة العهد ألهنا مؤسسة  للمحكمة إىل حد ماتشكل بند انفاق حمدود 
 على احلاجة إىل حتديد إمكانات التمويل لتلبية هذه االلتزامات.

حتياطي، المكانية إنشاء ادم تقييما إلكمة اللجنة بأن مراجع احلسابات اخلارجي سيقوأبلغت احمل -81
واحلصول على إعادة النظر يف هذه املسألة فور االنتهاء من مراجعة احلسابات اللجنة بالتايل  توقرر 

 .املتوقعة يف املستقبلتكاليف معلومات أكثر وضوحا لل

 استبدال األصول الثابتةسياسة   - 7

بوضع سياسة  2015سبتمرب أوصت اللجنة يف دورهتا اخلامسة والعشرين املعقودة يف أيلول/ - 82
، سواء يف املكاتب امليدانية أو يف املقر فيما يتعلق باملباين الدائمة الستبدال األصول الثابتةواضحة وشفافة 

 .)39(يندورهتا الثامنة والعشر  موافاهتا مبعلومات يف هذا الشأن يفاجلديدة، وطلبت 
اللجنة تلقت كما   )40("عن استبدال األصول الثابتةاحملكمة قرير "توكان معروضا على اللجنة  -83

 . والحظت اللجنة أن اجلمعية عهدت إىل املكتب،يف هذا الشأن إضافية من ممثلي احملكمةوضيحات ت
املباين الطويل على  جلاأليف ظ ا، بالنظر يف املسائل املتعلقة باحلفعن طريق الفريق العامل يف الهاي

 لتمويل خطةباعتبارها من األصول الرأمسالية للمحكمة، وبأن تضع بالتايل مشروع استهالكها قيمتها و و 
 القرارات على الرتكيز عن فضالذات الصلة،  امليزانية تنفيذلرصد  وخطة للملكية، اإلمجالية التكلفة

 على سلبا تؤثر قد اليت املتوقعة غري واألحداث السنوات ةاملتعدد ةياالستثمار  ططاخلباملتعلقة  االسرتاتيجية
_________________________ 

وما  57ة الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) 2015. .. عشرةرالعة ، الدورة ال... ق الرمسيةلوثائا (36) 
 بعدها.

 42الفقرتان ،1-اجلزء باء ،لثاينااجمللد  ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا  (37) 
 . 43و

38))CBF/28/6  . 
 
 .71ة الفقر  ،3-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20) 2015.. . عشرةرالعة ، الدورة ال... ق الرمسيةلوثائا (39) 

40))CBF/28/15  .  
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بشأن هذا املوضوع يف إطار  حمددة تنسيق جهة بتعيني اللجنة رحبتو . )41(للمحكمة القضائية ملهاما أداء
وأكدت اللجنة أنه سيكون من المفيد أن تتلقى  ميزانية التيسري املتعلقة بالفريق العامل يف الهاي.

بشأن مسألة استبدال في لهاي مل افريق العاللوثائق التي تقدمها المحكمة إلى اللجنة نسخة من ا
 .الستثمارات الرأسمالية في المباني الدائمة

المحكمة أن تضع توقعات واضحة وشفافة متوسطة وطويلة األجل  إلىوطلبت اللجنة  - 84
تكنولوجيا سمالية في مثل الستثمارات الرأ ،اهتمويلالمتصلة بخطط الو الستبدال  لتكاليف

التي ستعقد المعلومات والتصال، وأن تقدم تحليال شامال عن هذا الموضوع في دورتها الثالثين 
من الميزانية ابتداء . وأوصت اللجنة كذلك بأن تدرج المحكمة، 2018أبريل في نيسان/

، مثل خطط لثابتةألصول ااستبدال االمتعلقة ب، جميع المعلومات 2019البرنامجية المقترحة لعام 
للميزانية نفصل في مرفق م ،ستبدالالتوقيتات المناسبة لالالستثمار والستثمارات الفعلية و 

 .البرنامجية المقترحة

 الصالح المؤسسي والمسائل الدارية -دال

 الهيئة القضائية -1

 املعلومات احملدثة عن الدروس املستفادة/دليل العمل بالدوائر  )أ(

يف دورهتا  أحاطت اللجنة علمااإلجراءات القضائية،  منالدروس املستفادة  عمليةلق بيتعفيما  -85
وهو أول بنشر دليل القضاة للعمل يف الدوائر،  2016السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب 

ثامنة يف دورهتا الالتحديثات مزيد من العمل يف املرحلة التمهيدية، وتتطلع اللجنة إىل لدليل حتديث 
 .)42(والعشرين

، ورحبت )43("الدروس المستفادة في هيئة الرئاسة"التقرير المعنون وأحاطت اللجنة علما ب - 86
والوفورات، بما في ذلك  اتالرئاسة لتحديد المزيد من الكفاءهيئة بالجهود المتواصلة التي تبذلها 

في المراحل التمهيدية قضاة مقترحات مثل التعديالت الرامية إلى تخفيض عدد التقديم من خالل 
 إلىتتطلع اللجنة و  .لترجمةاألولويات في اوالستئناف، وتعديل القواعد المتعلقة بترتيب البتدائية و 

، فضال عن مقترحات 2018من خالل الميزانية البرنامجية المقترحة لعام مزيد من التحديثات 
 الميزانية المقبلة.

 كمة وجلسات االستماعقاعات احملتوزيع املوظفني على   )ب(

اجة إىل حباحملكمة أن  2016رأت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب  - 87
 ، وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريرا عن توزيعبدقة احملكمة اتقاعاحملدد الستخدام وقت مراجعة ال
استخدام قصرية األجل املتعلقة بالالعامة والعقود والوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة  الثابتةالوظائف 

إىل اللجنة يف دورهتا  2016و 2015و 2014و 2013قاعات احملكمة وجلسات االستماع يف األعوام 
 .(44)الثامنة والعشرين

_________________________ 
 األول، اجلزء الثالث، القرار  اجمللد ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (41)

ICC-ASP/15/Res.2 ،رفق الثاين.ملا 
 .156، الفقرة 2-املرجع نفسه، اجمللد الثاين، اجلزء باء(42) 

43))CBF/28/2  . 
 .94ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (44)
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إىل عام  2013استخدام قاعات احملكمة يف الفرتة من عام املتعلقة بحصاءات تبني من اإلو  - 88
ا رجع هذي. و لتلك اجللساتالفعلي جللسات االستماع عن العدد قرر امل العدداختالف  2016

من إىل الفاصل الزمين بني إعداد امليزانية وتنفيذها، فضال عن عدم اليقني املرتبط بكل إجراء االختالف 
القياس على أساس اخلربة السابقة. غري أن صعب يلطابع الفريد لكل حالة، نظرا ل. و ةقضائياإلجراءات ال

لم احملكمة متكن من تقدمي الدعم الالزم ألنشطة قاعات احملكمة عن طريق التنسيق الدقيق جلداول ق
االستماع مع أجهزة احملكمة ذات الصلة، وختصيص املوارد املتاحة من املوظفني وغري املوظفني مبرونة. 

وتوزيع املوارد ذات وأكدت احملكمة للجنة أهنا ستواصل رصد تنفيذ العدد املفرتض من أيام االستماع 
 الصلة من أجل مواصلة حتسني كفاءة وفعالية عملياهتا.

يوم يف  200والحظت اللجنة أن االستخدام احملتمل لكل قاعة من قاعات احملكمة يزيد على  - 89
 أسباب لوجستية.بوال ميكن تفسري أي تأخري يف الوقت احلايل  ،السنة، وأن هذه القدرة كافية

 إصالح قلم المحكمةرتبة على اآلثار المت  - 2

 ، بعملية2015أحاطت اجلمعية علما، يف دورهتا الرابعة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب  - 90
يف قلم احملكمة، وأشارت إىل أن اآلثار الكاملة لتلك العملية، مبا يف ذلك آثارها املالية يف املراجعة اجلارية 

ورهتا السادسة زيد من اإليضاحات يف دموضعا ملواء ستكون األجلني القصري والطويل على حد س
عن اهليكل  ةر النامجاثآلعلى النحو الواجب باإبالغها إىل  ت، وتطلع2016أبريل والعشرين يف نيسان/

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  إىل املراجع اخلارجي تطلبو 

"تقرير مراجعة احلسابات عن . ويف هذا الصدد، قدم مراجع احلسابات اخلارجي (45)اوتنفيذه املرتتبة عليها
  .(46)اجلنائية الدولية" إىل اجلمعيةقلم احملكمة مراجعة مشروع 

لتقدير، يف دورهتا اخلامسة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب وأحاطت اجلمعية علما مع ا - 91
باالستنتاجات والتوصيات املقدمة، و ، املراجعة، بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي عن عملية 2016

. (47)الثامنة والعشرين هتاملزيد من التوضيحات يف دور املراجعة ستكون موضعا أن عملية أيضا والحظت 
"معلومات قلم احملكمة احملدثة عن استنتاجات وتوصيات مراجع احلسابات كمة إىل اللجنة وقدم قلم احمل

وأحاطت اللجنة علما بتقرير مراجع احلسابات اخلارجي وتقرير قلم  .(48)اخلارجي بشأن مشروع املراجعة"
والوفورات.  اتلبحث عن الكفاءلعن رأيها بأن إعادة التنظيم ال متثل سوى بداية  شدةاحملكمة وأعربت ب

قررت اللجنة أن ترصد عن كثب تنفيذها يف الدورات املقبلة وأن تدرس بشكل خاص امليزانية  ،ولذلك
انعكاس ، لتحديد كيفية وفورات والكفاءاتاملتعلق بال ا، مبا يف ذلك مرفقه2018الربناجمية املقرتحة لعام 

 .بصورة ملموسة يف امليزانية املقرتحة اتالوفورات والكفاء

 التآزر  -3

املتعلق  تقريرالان معروضا على اللجنة عدة تقارير عن أوجه التآزر يف احملكمة، مبا يف ذلك "ك -92
"تقرير أمانة الصندوق االستئماين للضحايا عن ، و(49)"ةالعام عيةاخلطة االسرتاتيجية ملكتب املد تنفيذب

 .(51)جه التآزر بني األجهزة"و"تقرير احملكمة عن أو  ؛(50)مع احملكمة" اتالتآزر والكفاءحتقيق 

_________________________ 
 .13ياء، الفقرة ، القسم ICC-ASP/14/Res.1القرار  (45)
(46) ICC-ASP/15/27 . 
 .12، الفقرة ميم، القسم ICC-ASP/15/Res.1القرار  (47)
(48)CBF/28/19  . 
(49)CBF/28/11  . 
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وأحاطت اللجنة علما بالتقارير، وأعربت عن أملها في أن تنعكس الوفورات الناشئة عن  - 93
تعاون بين اللجنة وقلم المحكمة، أوجه التآزر هذه، بما في ذلك الوفورات الناشئة عن تكثيف ال

أن يشار إلى  ، و 2018رحة لعام في الميزانية البرنامجية المقت ،المحددةالكفاءة أوجه ضال عن ف
 .الميزانية البرنامجية المقترحةمن مرافق في مرفق بوضوح ذلك 

 الموارد البشرية  -هاء
 إعادة تصنيف الوظائف وتحويلها  - 1

نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن مسائل حمددة تتصل بإدارة املوارد البشرية: إعادة تصنيف  - 94
كما ،  رأت أنه ينبغي إجراء مزيد من التحليل لطلبات إعادة التصنيف والتحويلو  (52)الوظائف وحتويلها"

كل طلب من هذه الطلبات يف سياق امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام لاألسس املوضوعية  ينبغي النظر يف
2018. 

  التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين  - 2

إىل أن احملكمة  2016عشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب أشارت اللجنة يف دورهتا السابعة وال -95
يف التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. أمدها جمموعة من التدابري ملعاجلة االختالالت اليت طال  ختذتا

يف املعقودة  (53)ويف هذا الصدد، كررت اللجنة توصيتها السابقة اليت قدمتها يف دورهتا السادسة والعشرين
للمحكمة يف خطة عمل، حيثما كان رتقبة ، وتطلعت إىل توحيد اجلهود احلالية وامل2016بريل نيسان/أ

تقرير مرحلي يف هذا الصدد يف وإىل موافاهتا ب، لألداء مية ميكن رصدهاكذلك ممكنا، استنادا إىل أهداف  
 .(54)املوارد البشريةاملتعلق بدورهتا الثامنة والعشرين يف سياق التقرير السنوي 

، إىل تلقي 2016بتمرب وتطلعت اللجنة أيضا، يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/س -96
كملة عن التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف دورهتا الثامنة والعشرين يف سياق التقرير تمعلومات مس

والتحويالت الواسعة ة املراجعة لآلثار املرتتبة على عمليالسنوي عن املوارد البشرية، إىل جانب حتليل 
 ريأثتمن أجل ضمان عدم وجود أي  ةالعام ةاملساعدة املؤقتة العامة يف مكتب املدعيلوظائف النطاق 

قد تبني من البيانات املقدمة من . و (55)سليب على التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني داخل احملكمة
على التمثيل اجلغرايف. ومن ناحية أخرى، أثرت  ن ضئيالكااحملولة  تأثري الوظائف أن على احملكمة 

 ا على التوازن بني اجلنسني لصاحل املوظفني الذكور.يالتحويالت سلب
الواردة يف  2016نظرت اللجنة يف املعلومات املتعلقة بالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني لعام و  -97

و"تقرير احملكمة عن مسائل حمددة تتصل بإدارة املوارد  ،(56)"تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية"
 .(57)"هاوحتويلالوظائف البشرية: إعادة تصنيف 

ولحظت اللجنة أن هناك عددا كبيرا من الموظفين من رعايا دول ليست أطرافا في نظام  -98
ان مع روما األساسي، وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تعالج المحكمة هذه المسألة بالقتر 

                                                                                                                                                    
(50)CBF/28/16  . 
(51)CBF/28/12  . 
(52)CBF/28/24  . 
 .91ة الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (53)

 .188، الفقرة 2-اجلزء باءاملرجع نفسه،  (54)
 .191الفقرة املرجع نفسه،  (55)

(56)CBF/28/18  . 
(57)CBF/28/24  . 
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عن ذلك في التقرير المتعلق معلومات محدثة تقدم الختالل القائم في التمثيل الجغرافي وأن 
 .2018في نيسان/أبريل  تي ستعقدبإدارة الموارد البشرية في دورتها الثالثين ال

احملكمة حققت لجنة أن تبني لوفيما يتعلق بالتوصيات السابقة للجنة بشأن التمثيل اجلغرايف،  -99
هناك زيادة يف أن يف حني الحظت يف عدد الدول املمثلة متثيال ناقصا ومتوازنا وزائدا، سينات متواضعة حت

 متثيال زائدا. ةاملمثلالدول  عدد
وفيما يتعلق بتحقيق التوازن بني اجلنسني بني موظفي احملكمة، الحظت اللجنة أن القوة العاملة يف  -100

ني الذكور. والحظت اللجنة باهتمام أن املوظفات يف احملكمة يشكلن احملكمة ال تزال مائلة حنو املوظف
، ةالعام ةيف املائة يف مكتب املدعي 47يف املائة يف السلطة القضائية، و 53 ،يف املائة من القوة العاملة 44

 يف املائة يف قلم احملكمة. 41و
في المائة في  2بنسبة  زادفي الفئة الفنية ولحظت اللجنة أن عدم التوازن بين الجنسين  -101
لعليا ل تزال كبيرة. فنية ا، وأن الفجوة في التوازن بين الجنسين في المستويات ال2016عام 

المبذولة في هذا  جهودواصل التوأوصت اللجنة بأن تعطي المحكمة األولوية لتضييق الفجوة و 
ق بإدارة الموارد البشرية في ، وأن تقدم تقريرا عن التقدم المحرز في سياق التقرير المتعلالصدد

 .2018في نيسان/أبريل  تي ستعقددورتها الثالثين ال
وأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها الرامية إلى زيادة تحسين الحالة فيما يتعلق  -102

بالتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، وأن تقدم تقريرا عن التدابير المحددة المتخذة، بما في 
تي الثالثين ال احمالت التوعية، في سياق التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية في دورته ذلك

 .2018في نيسان/أبريل  ستعقد

 الخاصة بها عقودالوظائف المساعدة المؤقتة العامة ومدة  -3

وظفني ، باستخدام امل2016أوصت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب  -103
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، وتطلع األخرى 
 .(58)لثامنة والعشريناملساعدة املؤقتة العامة يف سياق ختطيط املوارد البشرية يف دورهتا ا

، بأن حتدد 2016وأوصت اللجنة كذلك، يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب  - 104
ملساعدة املؤقتة العامة يف امليزانيات املقبلة، يف إطار ااملطلوبة اجلديدة ميع الوظائف ، فيما يتعلق جباحملكمة

من أجل لوظائف املتعددة السنوات، لطلوبة، مبا يف ذلك ، املدة املطلوبة للوظائف املعند اإلمكان
كما  احلاجة إىل االستعانة مبوظفني إضافيني.  قسم املوارد البشرية و على العمل اإلداري التخفيف من عبء 

املساعدة املتعلقة بعقود الدة تعلقة مبكررت اللجنة توصيتها بأن تقدم احملكمة اقرتاحا بشأن السياسة امل
 .(59)إدارة املوارد البشريةاملتعلق بتقريرها السنوي يف سياق امة يف دورهتا الثامنة والعشرين عاملؤقتة ال

املساعدة  وظائفوأحاطت اللجنة علما بالسياسات اليت طرحتها احملكمة فيما يتعلق باستخدام  - 105
طوير هذه السياسات ورحبت اللجنة بت .املوظفني الذين يشغلون هذه الوظائف واستحقاقاتاملؤقتة العامة 

تأمني الد و ل عقالالسنة القادمة، مبا يف ذلك من خيف املوظفني حتديد األولويات ملواصلة تطويرها لدعم و 
 صحي.ال
 

_________________________ 
 .88ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (58)

 .181الفقرة املرجع نفسه،  (59) 
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 تنفيذ التعيينات القصيرة األجلعلومات المحدثة عن الم -4

أن  2016ل أبريالسادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/يف دورهتا طلبت اللجنة إىل احملكمة  - 106
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 
إدارة املوارد املتعلق بياق التقرير السنوي يف سدثة وطلبت تزويدها مبزيد من املعلومات احمل، املوصى هبا

 .(60)حسب االقتضاءالتعيينات القصرية األجل، من رصد تنفيذ من أجل متكينها البشرية 
كانون   28 يف، (61)ورحبت اللجنة بإصدار التعليمات اإلدارية بشأن التعيينات القصرية األجل - 107

. عاملني بعقود قصرية األجلملطبقة على املوظفني ال، فضال عن البدالت ذات الصلة ا2016الثاين/يناير 
لتعيينات لمع نظام األمم املتحدة املوحد  عاملني بعقود قصرية األجللموظفني الشروط اخلدمة لتماشى تو 

 املؤقتة.
على  بعقود عمل قصرية األجللموظفني العاملني لدمة اخلنص التعليمات اإلدارية على شروط تو  -108

جمموعة فرتات لفرتة واحدة أو ال جيوز أن تتجاوز عقود العمل القصرية األجل الصادرة و  مجيع املستويات.
 سنة واحدة. احملددة قصرية األجلاالحتياجات  وأالذروة يف أوقات أعباء العمل املومسية أو واجهة مل

ديسمرب كانون األول/  31آذار/مارس إىل  1، يف الفرتة من أبرمتوالحظت اللجنة أن احملكمة  - 109
شهر من أ 462عقدا يف قلم احملكمة، أي ما يعادل  101، منها قصري األجل عمل عقد 154، 2016

، وبسبب ارتفاع 2016. وأقرت اللجنة بأنه يف عام مكافئة للعمل بدوام كاملوظيفة  38.5عمل أو ال
  األقسام حلنييف القصرية األجل استمرارية العملأتاحت عقود العمل معدل الشغور يف قلم احملكمة، 

العمل عقود ولذلك، رأت اللجنة أنه ينبغي رصد استخدام الوظائف الشاغرة.  يفتعيني موظفني 
إدارة المتعلق بفي سياق التقرير  افي السنوات المقبلة، وكذلك اإلبالغ عنهالقصيرة األجل وتتبعها 

لتشغيلية، وكذلك لضمان الموارد البشرية من أجل الحفاظ على التوازن األمثل بين الحتياجات ا
 حسن اإلدارة والشفافية في الموارد المستخدمة.

 المتعاقدين ستشاريين و األفرادخبراء الالتعليمات اإلدارية المتعلقة بال  - 5

أن احملكمة ، ب2016، يف دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل علما اللجنةأحاطت  -110
لتعليمات تتضمن اوبأن هذه املتعاقدين، األفراد االستشاريني و اخلرباء أن بش ةإداري اتتعليمأعدت 

 العشرينالرابعة و طلب اللجنة يف دورهتا تلبية لللعقود بدون مقابل،  ناسببشأن االستخدام املاما حكأ
لكي تنظر التعليمات املقرتحة عليها  عرض، وطلبت إىل احملكمة أن ت2015يف أيلول/سبتمرب املعقودة 

 .(62)دورهتا الثامنة والعشرينال يتجاوز يف موعد ا هفي
، (63)املتعاقديناألفراد باخلرباء االستشاريني و  ةاملتعلق ةاإلداري اتوأحاطت اللجنة علما بالتعليم -111 
أشهر  ستة املتعاقدينلألفراد  ةدماخلمدة ال تتجاوز بوضوح أن اليت تتوقع ، 2016آذار/مارس  4ؤرخة امل

 شهرا متتالية. 12يف ، عملأشهر  تسعةمعينة وف أو يف ظر  عمل،
مبا يف ذلك صندوق  ،بأن ميزانية اخلدمات االستشاريةحاطت اللجنة علما وعالوة على ذلك، أ -112

مليون يورو، مقابل امليزانية  0.78 ويف املائة، أ 176.7بلغت  2016يف عام  تنفذيت ال ،الطوارئ

_________________________ 
 .85، الفقرة 1-اجلزء باءاملرجع نفسه،  (60)

(61)
ICC/AI/2016/001  .  

 .80ة الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ادورة اخل، ال... لوثائق الرمسيةا (62) 
(63)

ICC/AI/2016/002/Corr.1  .  
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املعلومات التفصيلية عن من للجنة تبني . ويف هذا الصدد، (64)رومليون يو  0.44قدرها  املعتمدة البالغ
أن مدة بعض العقود احملكمة،  قدمتها، اليت 2016اخلرباء االستشاريني املمولني من امليزانية املعتمدة لعام 

 يف التعليمات اإلدارية.ددة احملاملدة  تجتاوز 
ة باستخدام الخبراء الستشاريين القواعد المتعلقبالمحكمة لتزم وأوصت اللجنة بأن ت -113

عند تنفيذ في اإلنفاق الزيادة ، وشددت على ضرورة تجنب ة الستخدامومد األفراد المتعاقدينو 
 ة.المقبل اتالميزاني

 برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين -6

. ويهدف (65)برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني بشأنكان معروضا على اللجنة تقرير احملكمة  -114
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  2013وأشارت احملكمة إىل أن اجلمعية أيدت يف عام  -115

على وجه و  ،لفنيني املبتدئني على أساس جترييب، آخذة يف االعتبار الكامل الشواغل اليت أثارهتا اللجنةا
. 2017يف 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 
وأبلغت احملكمة اللجنة بأهنا أبرمت مذكرة تفاهم مع حكومة اليابان يف كانون الثاين/يناير  -116

. وهناك أيضا بلدان راعيان آخران، مها مجهورية كوريا وسويسرا، بصدد حتديد املوظفني الفنيني 2016
 إلبرام مذكرات تفاهم.وات النهائية الالزمة اختاذ  اخلطمع الربامج الوطنية، املبتدئني من خالل 

ربنامج ومىت الينبغي توسيع نطاق السؤال املطروح اآلن هو هل ، طوات املقبلةوفيما يتعلق باخل -117
يف عام أن يتم أصال املقرر  ،(فقط اآلن على أساس جترييبربنامج )الينبغي إجراء االستعراض الشامل 

2017. 
 اعن رغبته تأعربت احملكمة عن اقتناعها بقيمة برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني. وأعرب )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.2020ت إضافية، أي حىت عام سنوا
األساس التجريبي على من األفضل وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على تمديد البرنامج،  -118

 .2020وفي جميع األحوال، بإعادة جدولة الستعراض ليتم في عام الحالي، 

 ة عن الوظائف الشاغرة في أمانة جمعية الدول األطرافالمعلومات المحدث -7

كررت اللجنة يف دورهتا السابعة والعشرين توصيتها السابقة بشأن استخدام وظائف املساعدة  -119
املؤقتة العامة يف أمانة مجعية الدول األطراف، والحظت أن عقود املساعدة املؤقتة العامة وعقود االستخدام 

دمت ملواجهة االحتياجات العاجلة وتقدمي اخلدمات املوضوعية والتقنية الالزمة القصرية األجل استخ
تغطية الغياب املؤقت لبعض املوظفني. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء للبعض الوظائف الثابتة، مبا يف ذلك 

ستمرار علومات احملدثة يف دورهتا الثامنة والعشرين لتحديد مدى احالة التوظيف وطلبت املزيد من امل

_________________________ 
(64)CBF/28/21/Corr.1  . 
(65)CBF/28/18 .املرفق الرابع ، 
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. ويف هذا الصدد، (66)2018احلاجة إىل هذه الوظائف وتوجيه اجلمعية فيما يتعلق بامليزانية املقرتحة لعام 
 .(67)تلقت اللجنة "تقرير احملكمة عن التعيينات يف الربنامج الرئيسي الرابع"

يسان/أبريل نمجعية الدول األطراف يف طت اللجنة علما حبالة الوظائف الشاغرة يف أمانة اوأح -120
، شغلت وظيفتان، 2016. ومن أصل الوظائف التسع اليت مل يتم شغلها أصال يف هناية عام 2017

قيد التوظيف أو سيتم اإلعالن من التعيني، وال تزال أربع وظائف كانت أربع وظائف يف املرحلة األخرية و 
 .بشأهنا مزيد من املعلوماتاحلصول على  عنها عند

، وستواصل رصد مجعية الدول األطراف علما بالتقدم الكبري الذي أحرزته أمانةوأحاطت اللجنة  -121
 من أجل ضمان توفري ما يكفي من املوظفني للمكتب.بدقة احلالة 

 لمكاتب الميدانيةبشأن ا تقريرال  -8

م أن تقد 2016طلبت اللجنة إىل احملكمة يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب  -122
يف سياق التخطيط للموارد البشرية يف  تهانشطأختفيض تقريرا عن اسرتاتيجية إقفال املكاتب امليدانية و 

. وأحاطت اللجنة علما يف هذا الصدد باملعلومات املفصلة اليت قدمتها احملكمة (68)دورهتا الثامنة والعشرين
 .(69) سياق التخطيط للموارد البشرية"يف تقريرها املعنون "تقرير قلم احملكمة عن املكاتب امليدانية يف

وأحاطت اللجنة علما باسرتاتيجية احملكمة إلقفال املكاتب امليدانية، ورأت أنه على الرغم من أهنا  -123
لموارد البشرية، فإهنا ستواصل رصد مالك املوظفني واملوارد األخرى لتخطيط الخطوة إىل األمام حنو حتسني 

يف سياق التقرير العادي عن إدارة بدقة ، ن النفقات العامة املتصلة بامليدان، فضال عللمكاتب امليدانية
وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بأن تضع المحكمة إجراءات تشغيل موحدة املوارد البشرية وامليزانية. 

لمكاتب الميدانية، مع مراعاة الخبرة السابقة والدروس ل( فقالللدورة الكاملة )فتح وتشغيل وإ
التي  الثالثين اادة، فضال عن أثرها الكامل في الميزانية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك في دورتهالمستف
 .2018في نيسان/أبريل ستعقد 

 المساعدة القانونية -واو 
 أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عاماملتعلق بتقرير القدمت احملكمة تقريرا بعنوان " -124

اليت قدمها دورهتا احلالية. وأحاطت اللجنة علما باألرقام يف هذا التقرير يف نظرت اللجنة ، و (70)"2016
أيضا . وأحاطت اللجنة علما 2016لسنة املالية يف ااملساعدة القانونية قلم احملكمة يف هذا التقرير بشأن 

ائية الدولية وأداء براجمها التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلن"باألرقام املتعلقة باملساعدة القانونية الواردة يف 
 .(71)"2016 يف عام 

_________________________ 
 .104ة الفقر  ،2-باءاجمللد الثاين، اجلزء  ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (66)
(67)CBF/28/14  . 
  .89ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (68)
(69)CBF/28/25  . 
(70)CBF/28/4  . 
(71)CBF/28/21 39، الصفحة. 
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 : المساعدة القانونية للدفاع والضحايا1لجدول ا
 
 

 2016امليزانية يف عام 
 النفقات/االرتباطات

 معدل التنفيذ  2016يف عام  
 ٪ 110.0 يورو 4 775 000.0 يورو 4 339 900.0 املساعدة القانونية للدفاع

 ٪ 96.40 يورو 175 000.0 يورو 181 500.0 ونخصصون املاماحمل
 ٪ 109.50 يورو 4 950 000.0 يورو 4 521 400.0 املساعدة القانونية للدفاع

 ٪ 68.50 يزرز 1 344 600.0 يورو 1 963 200.0 ضحايااملساعدة القانونية لل
 ٪ 97.06 يورو 6 294 600.0 يورو 6 484 600.0 إجمالي المساعدة القانونية

 
ساعدة املاملتعلقة بلنفقات خمتلفة لمبالغ  بني بشأن التباينجنة إىل احملكمة توضيحات طلبت اللو  -125

تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية اليف "الواردة ومعدالت تنفيذها يف امليزانية  2016ام يف ع القانونية
 ة وأداء براجمها يف عام و"التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولي (72)"2016 للمحكمة يف عام

أن  2016. وأوضحت احملكمة فيما يتعلق بالنفقات النهائية للمساعدة القانونية يف عام (73)"2016
 أوليةهي أرقام  "2016تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام ال" األرقام الواردة يف

ة اليت سرياجعها املراجع اخلارجي للحسابات. الصيغة النهائية للبيانات املاليحيث قدمت قبل وضع 
شار إليها يف معدالت تنفيذ امليزانية امل ةطفيف تاختالفاوجود وعالوة على ذلك، أبلغت احملكمة اللجنة ب

 أعاله. يناملذكور  ينيف التقرير 
تتوقع أن تكون التقارير التي تتلقاها بدون ، و ه التوضيحاتاللجنة تماما بهذتقتنع ولم  -126

المساعدة القانونية خالل المتعلقة بالنفقات جميع خطاء ومعلومات متناقضة، وقررت استعراض أ
 .2017أيلول/سبتمبر التي ستعقد في دورتها التاسعة والعشرين 

لمساعدة القانونية اليت متت من البند املخصص لالداخلية لألموال املناقلة وأحاطت اللجنة علما ب -127
اإلنفاق على يف زيادة المتويل من أجل لدفاع للمساعدة القانونية البند املخصص لىل إبامليزانية  للضحايا

 ن حيث املبدأ،موز، إىل أنه ال جيارت اللجنة يف معرض االستعراض اجلاري املساعدة القانونية للدفاع. وأش
قانونية أو ألغراض لتغطية الزيادات احملتملة يف امليزانيات املخصصة للمساعدة الاستخدام 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  -128

 . وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة أن تعيد2017حزيران/يونيه  19القانونية ستبدأ يف 
مقرتحات إلدخال تعديالت على حسب االقتضاء، نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، لداء األتقييم 

ليت ستعقد املساعدة القانونية لكي تنظر فيها اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة ااألتعاب املتعلقة بسياسة 
. رباء االستشارينياخل باختصاصات ، بناء على طلبها،. وزودت اللجنة2017األول/ديسمرب  يف كانون

تقييم نظام ل 2016يورو يف عام  40 000والحظت اللجنة أن قلم احملكمة استعان خببري استشاري مببلغ 
 49 500بلغ مب 2017يف عام اخلبري نفس أنه تعاقد مرة أخرى مع ، و (74)حملكمةبااملساعدة القانونية 

_________________________ 
(72)CBF/28/4  . 
(73)CBF/28/21 . 
 
 :نظرساعدة القانونية باحملكمة" باملوقع االلكرتوين للمحكمة. ايرد "تقييم نظام امل (74) 

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf.  

https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/legalAidConsultations-LAS-REP-ENG.pdf
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االتفاق، لتنفيذ هذا يف الهاي وجوده اجة إىل حلبدل 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 -129
وضع لاخلارجي االستشاري لخبري لفيما يبدو  املعهود هبااجلارية حىت اآلن. والحظت أيضا املسؤولية اجلوهرية 

مشاورات مع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع إلجراء سياسة للمساعدة القانونية يف املستقبل كأساس 
المحكمة أن تبقي الجمعية واللجنة على علم بالمشاورات الجارية، بما في إلى وطلبت اللجنة املدين. 

 ة( الناتجلقتراحات، والقتراح )ا2017حزيران/يونيه  19ى في ذلك نتائج المناقشة التي ستجر 
المساعدة  الت لنظامبشأن أي تعديقرار المقبلة. وأكدت اللجنة أنه ل يمكن اتخاذ ألعمال عنها، وا

 .(75)الجمعية بناء على توصية اللجنة االقانونية ما لم توافق عليه

 جبر األضرار -زاي
، قدمت (76)2014نيسان/أبريل املعقودة يف  دورهتا الثانية والعشرينبناء على طلب اللجنة يف  -130

أحاطت اللجنة . و (77)2015الضحايا يف شباط/فرباير رب احملكمة تقريرها األول عن املسائل املتعلقة جب
 ،املسائل املعقدة احملددة يف التقريرب، 2015، يف دورهتا الرابعة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل علما

آلثار احملتملة على ميزانية احملكمة وإدارهتا. لدراسة أكثر تفصيال لتلك املسائل، مبا يف ذلك القيام بقررت و 
من معلومات حمدثة ، 2016وطلبت اللجنة، يف دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل 

 .(78)رب األضراراحملكمة بشأن أي تطورات فيما يتعلق جب
إىل تقييمها السابق  2016جنة يف دورهتا السابعة والعشرين املعقودة يف أيلول/سبتمرب وأشارت الل -131

قد يكون هلا تأثري كبري على ميزانية احملكمة ومسعتها، وذكرت أهنا تدرك أن النمط ألضرار بأن مسألة جرب ا
تكلفة ت اللجنة إبالغها بيتوقف على قرارات الدوائر. وطلب لوبانغا وكاتانغا وبيمبايف قضايا للجرب النهائي 

، مىت أمكن حتديدها، ووافقت كذلك على رصد احلالة اجلربتنفيذ شغيلية املرتتبة على اإلدارية والت آلثارا
رب جبفيما يتعلق  "التقرير الثاين للمحكمة ب. وأحاطت اللجنة علما (79)يف دوراهتا املقبلة بدقة

جرب األضرار ال تزال غري املرتتبة على اإلدارية والتشغيلية ، مبا يف ذلك استنتاجها بأن اآلثار (80)"األضرار
وأشارت اللجنة مرة أخرى إلى تقييمها مؤكدة يف الوقت احلايل، نظرا ألن اإلجراءات مل تنته بعد. 

كبيرة قد تكون   ألضرارجبر االمتعلقة بلقرارات المترتبة على االسابق بأن اآلثار اإلدارية والتنفيذية 
معلومات عن هذه اآلثار حالما يمكن تحديدها، موافاتها بمة، وأوصت المحكمة ببالنسبة للمحك

  .في دوراتها المقبلةالحالة ووافقت كذلك على مواصلة رصد 

 التعاون مع الدول األطراف، بما في ذلك تجميد األصول  -حاء 
حبصوهلا على  2016رحبت اللجنة يف دورهتا السادسة والعشرين املعقودة يف نيسان/أبريل  -132

معلومات عن اخلطط واإلجراءات اليت سيضطلع هبا قسم دعم العمليات اخلارجية، مثل وضع نظام 

_________________________ 

امليزانية واملالية مسؤولة عن الدراسة التقنية ألي وثيقة  تكون جلنة]" ICC-ASP/1/Res.4ر رفق القرامن م 3وفقا للفقرة  (75) 
تقدم إىل اجلمعية ترتتب عليها آثار مالية أو آثار يف امليزانية أو أي مسألة أخرى ذات طابع إداري تعهد إليها من قبل مجعية 

 ...[". الدول األطراف
  .77ة الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/13/20)2014...  عشرة ثالثةالدورة ال ،... لوثائق الرمسيةا (76)
(77)CBF/24/6  . 
  .77ة الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/14/20)2015...  عشرة رابعة، الدورة ال... لوثائق الرمسيةا (78)
  .179ة الفقر  ،2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (79)
(80)CBF/28/7  . 
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لتجنب ازدواجية األنشطة بني وحدة التنسيق والتحليل وقسم حتليل احلاالت التابع ملكتب املدعية العامة، 
ألخرى فيما يتعلق جبميع أشكال فضال عن وضع اسرتاتيجية شاملة مع الدول األطراف واجلهات املعنية ا

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 

 .(81)دورهتا الثامنة والعشرين
عروضا على اللجنة "تقرير قلم احملكمة عن التطورات اليت حدثت مؤخرا يف التعاون مع وكان م -133

. وأشار التقرير إىل أن جتميد األصول وتوقيع (82)الدول األطراف:  جتميد األصول والتعاون الطوعي"
ل حتديد األصو  تسمللمحكمة. ويمن األولويات احملددة اتفاقات التعاون الطوعي مع الدول األطراف 

للمحكمة لعدة أسباب، منها تيسري اختاذ تدابري لتأمني الغرامات أو املصادرة أو باألمهية  وجتميدها
التعويضات، وتيسري التحقيق يف عوز األشخاص الذين يطلبون املساعدة القانونية. كما أن اتفاقات 

للمحكمة، ألهنا تشمل عددا التعاون الطوعي بني احملكمة وفرادى الدول األطراف هلا أمهية كبرية بالنسبة 
، فضال عن اإلفراج املؤقت عن املشتبه تنفيذ األحكاممن أنشطة احملكمة، مثل محاية الضحايا والشهود، و 

 املتهمني بعد تربئتهم.توطني أو إعادة توطينهم م و هب
على أن  وحدد التقرير العديد من التحديات واألولويات الراهنة، مبا يف ذلك احلاجة إىل التشديد -134

لتلبية احتياجات الدول وتشريعاهتا أن تكون قابل للتعديل تتسم باملرونة و ينبغي أن اتفاقات التعاون 
وتعيني جهات تنسيق على  ،وتشجيع الدول املاحنة على دعم قدرة الدول املتلقية على التعاون ،الوطنية

 التنسيق احمللي.إلدارة الصعيد الوطين 
 بالتقرير وتطلعت إىل استمرار جهود احملكمة يف هذا اجملال.وأحاطت اللجنة علما  -135

 خرىاألمسائل ال -طاء
 مراجعة العديالت على ميثاق لجنة الت -1

على إعادة إنشاء  2015وافقت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة املعقودة يف تشرين الثاين/نوفمرب  -136
عة. وأقرت اللجنة بالقيمة املضافة للتفاعالت النشطة مع ميثاق جلنة املراجعلى مبا يف ذلك ، راجعةاملجلنة 

وفي امليثاق وثيقة حية تعكس االحتياجات الفعلية للجنة. احلاجة إىل أن يبقى جلنة املراجعة، فضال عن 
 من ميثاق اللجنة: 40و 10هذا السياق، اقترحت اللجنة إدخال التعديالت التالية على الفقرتين 

: على ما يليلجنة المن ميثاق  10الفقرة نص جعة: ينبغي أن تلجنة المرا شكيلت )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، 
 نة الميزانية والمالية ".في لج العاملينعضاء من األالخمسة 
تواتر من من ميثاق اللجنة  40عدد الجتماعات: ينبغي أن تقلل الفقرة  )ب(  

مراجعة يلي: "تجتمع لجنة التنص على ما وأن جتماعين إلى ااجتماعات الجتماعات من ثالثة 
 حسبما تراه ضروريا". ،بمزيد من التواترأو في السنة، مرتين على األقل 

اللجنة لجنة المراجعة إلى النظر في هذه المقترحات في دورتها الخامسة لتمكين ودعت  -137
ميثاق لجنة المراجعة إلى الجمعية في دورتها السادسة المذكورة على اللجنة من تقديم التعديالت 

 .لموافقة عليهامن أجل ا 2017ديسمبر التي ستعقد في كانون األول/ عشرة
_________________________ 

 .63ة الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016...  عشرةمسة ا، الدورة اخل... لوثائق الرمسيةا (81)
(82)CBF/28/13  . 
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 الدورات المقبلة للجنة  - 2

يف  2017أيلول/سبتمرب  29إىل  18يف الفرتة من للجنة ستعقد الدورة التاسعة والعشرون  -138
يف تشرين الثاين/نوفمرب املعقودة ر الذي اختذته اجلمعية يف دورهتا اخلامسة عشرة االهاي، وفقا للقر 

2016. 
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 المرفق األول
 2017نيسان/أبريل  15 حتىحالة تسديد الشتراكات 

 
سابقةالسنوات ال  2017     

 

 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

شرتاكات اال
 غري   املسددة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

 املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 الدولة الطرف
تاريخ التسديد 

 السايق
 14/11/2016  دةغري مسد 748 14 - 748 14 588 160 14 748 14 588 160 14 - - -  أفغانستان

 9/2/2017  مسددة بالكامل - - - - - 258 19 - 258 19 - - -  ألبانيا
 07/03/2017 مسددة بالكامل - - - - - 443 14 - 443 14 - - - أندورا

 1/10/2016  متأخرات 688 11 - 814 4 - 814 4 969 4 155 814 4 874 6 - 874 6 أنتيغوا وبربودا
 20/3/2017 غري مسددة 569 146 2 - 569 146 2 - 569 146 2 329 151 2 - 329 151 2 - - - األرجنتني

 9/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 246 636 5 - 246 636 5 - - - أسرتاليا
 31/1/2017  مسددة بالكامل - - - - - 726 830 1 285 94 441 736 1 - - - النمسا

 9/2/2017  مسددة بالكامل - - - - - 904 14 744 160 14 - - - بنغالديش
 23/2/2016 غري مسددة 850 16 - 850 16 - 850 16 850 16 - 850 16 - - -  باربادوس

 2/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 390 252 2 912 117 478 134 2 - - - بلجيكا
 13/9/2016 غري مسددة 526 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 - - - بليز
 بنن

21 071 327 21 398 7 222 355 7 577 7 222 355 7 577 24 28 999 
غري مؤهلة 
 22/9/2016 للتصويت

 -)دولة بوليفيا 
املتعددة 

 19/7/2016 غري مسددة 886 28 - 886 28 - 886 28 886 28 - 886 28 - - - القوميات(
البوسنة 
 23/2/2017  ملمسددة بالكا - - - - - 294 31 - 294 31 - - - واهلرسك
 8/2/2017  مسددة بالكامل - - - - - 589 35 888 1 701 33 - - - بوتسوانا
 29/12/2016  متأخرات 369 540 16 - 794 566 9 652 346 142 220 9 794 566 9 652 346 142 220 9 575 973 6 - 575 973 6 الربازيل
 14/2/2017 ة بالكاملمسدد - - - - - 019 114 553 5 466 108 - - - بلغاريا

 18/10/2016 متأخرات 345 13 - 766 9 137 629 9 766 9 137 629 9 579 3 - 579 3 بوركينا فاسو
 17/3/2015 متأخرات 302 5 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 776 2 81 695 2 بوروندي

 كابو فريدي
6 212 109 6 321 2 407 119 2 526 2 407 119 2 526 - 8 847 

غري مؤهلة 
 30/12/2013  للتصويت

 28/6/2016 غري مسددة 996 9 - 996 9 367 629 9 996 9 367 629 9 - - - كمبوديا
 11/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 742 044 7 - 742 044 7 - - - كندا

مجهورية إفريقيا 
 9/12/2014 أخراتمت 724 5 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 198 3 81 117 3 الوسطى

 13/1/2015 متأخرات 558 24 - 164 12 128 036 12 164 12 128 036 12 394 12 87 307 12 تشاد
 7/3/2016 مسددة غري  307 962 - 307 962 - 307 962 314 962 - 314 962 - - - شيلي

 30/6/2015 متأخرات 964 843 1 - 534 776 - 534 776 534 776 - 534 776 430 067 1 751 4 679 062 1 كولومبيا
 جزر القمر

16 732 109 16 841 2 407 119 2 526 2 407 119 2 526 46 19 413 
غري مؤهلة 
 ال توجد مدفوعات للتصويت

 الكونغو
46 821 538 47 359 14 443 588 15 031 14 443 588 15 031 73 62 463 

غري مؤهلة 
 1/6/2011 للتصويت

 10/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 526 2 119 407 2 - - - جزر كوك
 2/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 422 113 - 422 113 - - - كوستاريكا

 10/4/2017 مسددة بالكامل - - - - - 967 22 302 1 665 21 - - - كوت ديفوار
 13/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 621 253 883 14 738 238 - - - كرواتيا

 25/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 651 103 - 651 103 - - - صقرب 
اجلمهورية 

 2/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 634 829 - 634 829 - - - التشيكية
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سابقةالسنوات ال  2017     

 

 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

شرتاكات اال
 غري   املسددة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

 املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 الدولة الطرف
تاريخ التسديد 

 السايق
مجهورية الكونغو 

 29/10/2015 متأخرات 865 27 - 187 14 27 160 14 187 14 27 160 14 678 13 19 659 13  الدميقراطية
 2/3/2017 مسددة بالكامل - - - - - 495 408 1 - 495 408 1 - - - الدامنرك
  جيبويت

4 314 107 4 421 2 407 119 2 526 2 407 119 2 526 - 6 947 
غري مؤهلة 
 5/12/2014 للتصويت

 دومينيكا
8 012 109 8 121 2 407 119 2 526 2 407 119 2 526 8 10 655 

غري مؤهلة 
 31/12/2015 للتصويت

ورية اجلمه
 491 380 - 187 116 314 5 873 110 187 116 314 5 873 110 304 264 764 4 540 259 الدومينيكية

غري مؤهلة 
 22/3/2016 للتصويت

 20/3/2017 غري مسددة 955 - 955 - 955 566 161 - 566 161 - - - إكوادور
 ال توجد مدفوعات متأخرات 686 52 - 701 33 - 701 33 701 33 - 701 33 985 18 - 985 18 السلفادورا

 11/1/2016 غري مسددة 615 91 - 615 91 - 615 91 615 91 - 615 91 - - - إستونيا
 23/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 577 7 355 222 7 - - - فيجي
 9/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 807 099 1 - 807 099 1 - - - فنلندا
 31/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 631 379 12 815 660 816 718 11 - - - فرنسا
 3/10/2016 غري مسددة 555 42 - 555 42 491 1 064 41 555 42 491 1 064 41 - - - غابون
 2/12/2015  متأخرات 929 4 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 403 2 81 322 2 غامبيا

 27/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 258 19 - 258 19 - - - جورجيا
 9/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 770 408 15 - 770 408 15 - - - أملانيا
 9/4/2015  متأخرات 506 70 - 306 40 649 1 657 38 306 40 649 1 657 38 200 30 - 200 30 غانا

 1/6/2016 غري مسددة 763 135 1 - 763 135 1 - 763 135 1 915 135 1 - 915 135 1 - - - اليونان
 18/3/2016 غري مسددة  526 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 - - - غرينادا

 23/11/2016 مسددة بالكامل - - - - - 733 70 190 3 543 67 - - - غواتيماال
 غينيا

14 464 109 14 573 4 814 119 4 933 4 814 119 4 933 84 19 590 
غري مؤهلة 
 20/4/2015  للتصويت

 19/5/2016 غري مسددة 144 - 144 - 144 933 4 119 814 4 - - - غيانا
 1/3/2016  متأخرات 190 38 - 202 20 944 258 19 202 20 944 258 19 988 17 - 988 17 هندوراس

 20/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 915 392 648 4 267 388 - - - هنغاريا
 6/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 507 55 - 507 55 - - - أيسلندا
 20/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 970 807 - 970 807 - - - أيرلندا
 15/3/2017 مسددة بالكامل - - - - - 319 039 9 - 319 039 9 - - - إيطاليا
 24/1/2017 غري مسددة 962 401 20 - 962 401 20 - 962 401 20 563 625 24 688 279 1 875 345 23 - - - اليابان
 23/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 286 48 - 286 48 - - - األردن
 14/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 009 45 538 1 471 43 - - - كينيا
 11/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 643 120 - 643 120 - - - التفيا

 27/1/2017 غري مسددة 526 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 - - - ليسوتو
 30/5/2016 متأخرات 671 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 145 - 145 ليبرييا

 23/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 850 16 - 850 16 - - - ليختنشتاين
 16/12/2016 مسددة بالكامل - - - - - 602 173 - 602 173 - - - لتوانيا

 8/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 344 154 - 344 154 - - - لكسمربغ
 30/12/2015 غري مسددة 018 4 - 018 4 - 018 4 577 7 355 222 7 - - - مدغشقر

  مالوي
17 619 218 17 837 4 814 239 5 053 4 814 239 5 053 26 22 916 

غري مؤهلة 
 28/9/2011 للتصويت

 11/1/2016  متأخرات 796 9 - 933 4 119 814 4 933 4 119 814 4 863 4 81 782 4 ملديف
 25/4/2016  متأخرات 776 7 - 697 7 475 222 7 697 7 475 222 7 79 - 79 مايل

 8/3/2016 غري مسددة 657 38 - 657 38 - 657 38 657 38 - 657 38 - - - مالطة
 4/3/2015 متأخرات 963 5 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 437 3 81 356 3 جزر مارشال
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سابقةالسنوات ال  2017     

 

 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

شرتاكات اال
 غري   املسددة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

 املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 الدولة الطرف
تاريخ التسديد 

 السايق
 16/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 886 28 - 886 28 - - - موريشيوس
 23/1/2017  غري مسددة 846 460 3 - 846 460 3 - 846 460 3 846 460 3 - 846 460 3 - - - املكسيك

 20/10/2016  ةغري مسدد 036 12 - 036 12 - 036 12 036 12 - 036 12 - - - منغوليا
 24/5/2016 غري مسددة 629 9 - 629 9 - 629 9 629 9 - 629 9 - - - اجلبل األسود

 24/3/2017 مسددة بالكامل - - - - - 072 24 - 072 24 - - - ناميبيا
 9/3/2017 متأخرات 541 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 15 - 15 ناورو

 30/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 267 574 3 - 267 574 3 - - - هولندا
 16/12/2016 مسددة بالكامل - - - - - 298 676 894 29 404 646 - - - نيوزيلندا

 النيجر
26 513 218 26 731 4 814 239 5 053 4 814 239 5 053 92 31 876 

غري مؤهلة 
 23/11/2009 للتصويت

 نيجرييا
762 370 9 530 771 900 504 096 10 632 514 728 504 096 10 632 514 728 - 1 286 628 

غري مؤهلة 
 25/10/2013  للتصويت

 13/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 083 148 2 547 100 536 047 2 - - - النرويج
 25/08/2016 متأخرات 622 142 - 607 82 621 986 81 607 82 621 986 81 015 60 - 015 60  بنما

 14/12/2016 غري مسددة 151 34 - 151 34 450 701 33 884 34 183 1 701 33 - - - باراغواي
 2/8/2016 متأخرات 610 667 - 768 341 822 13 946 327 768 341 822 13 946 327 842 325 374 9 468 316 بريو

 30/3/2017 مسددة بالكامل - - - - - 896 397 - 896 397 - - - الفلبني
 20/12/2016 مسددة بالكامل - - - - - 278 028 2 - 278 028 2 - - - بولندا

 13/5/2016 غري مسددة 093 907 - 093 907 - 093 907 463 945 - 463 945 - - - الربتغال
 13/7/2016  غري مسددة 006 934 4 - 006 934 4 380 16 626 917 4 402 109 5 776 191 626 917 4 - - -  مجهورية كوريا

مجهورية 
 28/6/2016  غري مسددة 629 9 - 629 9 - 629 9 629 9 - 629 9 - - - دوفامول

 13/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 774 443 - 774 443 - - - رومانيا
سانت كيتس 

 1/6/2016  غري مسددة 526 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 - - - ونيفيس
 10/5/2016  غري مسددة 526 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 - - - سانت لوسيا

سانت فنسنت 
 14/9/2016 متأخرات 722 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 196 - 196  وجزر غرينادين

 27/1/2016 غري مسددة 407 2 - 407 2 - 407 2 407 2 - 407 2 - - -  ساموا
 7/3/2017 الكاملمسددة ب - - - - - 222 7 - 222 7 - - - سان مارينو

 18/11/2016  غري مسددة 741 12 - 741 12 705 036 12 741 12 705 036 12 - - - السنغال
 17/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 172 77 - 172 77 - - -  صربيا

 3/2/2016 غري مسددة 526 2 - 526 2 119 407 2 526 2 119 407 2 - - - سيشيل
 11/11/2015 مسددة بالكامل - - - - - 526 2 119 407 2 - - - سرياليون
 20/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 860 385 - 860 385 - - - سلوفاكيا
 19/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 630 202 - 630 202 - - - سلوفينيا

 8/3/2017 مسددة بالكامل - - - - - 920 877 - 920 877 - - - جنوب أفريقيا
 18/3/2016 غري مسددة 469 890 5 - 469 890 5 - 469 890 5 976 891 5 - 976 891 5 - - - انياإسب

 29/3/2016 غري مسددة 337 17 - 337 17 487 850 16 438 17 588 850 16 - - - دولة فلسطني
 4/4/2016 متأخرات 272 29 - 810 14 367 443 14 810 14 367 443 14 462 14 249 213 14 سورينام
 25/4/2016 غري مسددة 331 219 2 - 331 219 2 - 331 219 2 673 305 2 - 673 305 2 - - - السويد
 2/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 447 749 2 - 447 749 2 - - - سويسرا

 7/3/2017 غري مسددة 934 1 - 934 1 - 934 1 984 9 355 629 9 - - - طاجيكستان
مجهورية مقدونيا 

يوغوسالفية ال
 28/12/2016  غري مسددة 794 17 - 794 17 944 850 16 794 17 944 850 16 - - - سابقا
 15/3/2017  متأخرات 290 7 - 222 7 - 222 7 222 7 - 222 7 68 - 68  ليشيت -تيمور
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سابقةالسنوات ال  2017     

 

 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

شرتاكات اال
 غري   املسددة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات غري   

 املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 الدولة الطرف
تاريخ التسديد 

 السايق
 16/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 986 81 - 986 81 - - - ترينيداد وتوباغو

 29/3/2016 مسددةغري  797 71 - 797 71 254 4 543 67 797 71 254 4 543 67 - - - تونس
 أوغندا

47 349 647 47 996 14 160 705 14 865 14 160 705 14 865 48 62 909 
غري مؤهلة 
 5/12/2012 للتصويت

 9/2/2017 دةغري مسد  698 069 8 - 698 069 8 - 698 069 8 724 763 10 - 724 763 10 - - - اململكة املتحدة
مجهورية تنزانيا 

 551 89 354 904 14 744 160 14 904 14 744 160 14 293 74 682 611 73 املتحدة
غري مؤهلة 
 1/6/2010 للتصويت

 22/9/2016  غري مسددة 043 193 - 043 193 449 2 594 190 043 193 449 2 594 190 - - - أوروغواي
 فانواتو

6 212 108 6 320 2 407 119 2 526 2 407 119 2 526 - 8 846 
غري مؤهلة 
 15/11/2016 للتصويت

فنزويال 
 -)مجهورية

 885 212 6 983 4 139 451 1 079 74 060 377 1 139 451 1 079 74 060 377 1 763 756 4 865 67 898 688 4 البوليفارية(
غري مؤهلة 
 4/9/2012 للتصويت

 29/6/2015 متأخرات 004 29 - 865 14 705 160 14 865 14 705 160 14 139 14 480 659 13 زامبيا

التقريب بعد لفرقاا  
   

713 3 695 4 408 
   

 
 

  
   531 573 78 738 5 274 906 63 917 488 357 417 63 306 587 144 306 987 2 000 600 141 519 661 14 805 100 714 560 14 االمجموع

 يف املباين الدائمة وأي سلف لصندوق رأس املال العامل. 2015امليزانية الربناجمية وجتديد موارد صندوق الطوارئ وال يشمل االشرتاكات املقررة للدول األطراف اجلديدة اليت انضمت بعد عام يشمل فقط االشرتاكات املقررة يف مالحظة: 
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 لمرفق الثانيا
 جداول الموارد البشرية

 نيةالتمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الف

 2017آذار/مارس  31 لوضع فيا

  ٭444 لفئة الفنية: من اوظفنياملجمموع 
 90نسيات: اجلجمموع 

 التوزيع بحسب المنطقة

 اجملموع اجلنسية املنطقة
 1 اجلزائر أفريقيا

 1 بنن 
 1 بوركينا فاسو 
 6 الكامريون 
 1 الكونغو 
 3 مجهورية الكونغو الدميقراطية   
 2 كوت ديفوار 
رمص   5 
 2 اثيويبا 
 3 غامبيا 
 3 غانا 
 2 غينيا 
 3 كينيا 
 1 ليسوتو 
 1 مالوي 
 3 مايل 
 1 موريشيوس 
 3 النيجر 
 4 نيجرييا 
 2 رواندا 
 4 السنغال 
 3 سرياليون 
 8 جنوب أفريقيا 
 1 توغو 
 5 أوغندا 
 3 مجهورية تنزاينا املتحدة 
 1 زامبيا 

_________________________ 
   .لغاتي الموظفمن  41عدا املسؤولني املنَتخبني و٭
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 موعاجمل اجلنسية املنطقة
 1 زمبابوي 

 74 مجموع أفريقيا
 1 افغانستان آسيا

 3 الصني 
 1 قربص 
 2 اهلند 
 1 اندونيسيا 
اإلسالمية( -إيران )مجهورية    3 
 7 اليابان 
 1 األردن 
 1 لبنان 
 1 منغوليا 
 1 باكستان 
 2 فلسطني  
 3 الفلبني 
 1 مجهورية كوريا 
 2 سنغافورة 
 1 سريالنكا 
زبكستانأو    1 
 1 فييت نام 

 33 آسيامجموع 
 2 ألبانيا وروبا الشرقية أ

 1 بيبالروس 
 4 البوسنة واهلرسك 
 4 كرواتيا 
 5 جورجيا 
 4 بولندا 
 3 مجهورية مولدوفا 
 7 رومانيا 
 1 االحتاد الروسي 
 6 صربيا 
 3 سلوفينيا 
 2 أوكرانيا 

 42 وروبا الشرقيةمجموع أ
 6 األرجنتني تينية والكارييبأمريكا الال

 2 الربازيل 
 1 شيلي 
 6 كولومبيا 
 1 كوستاريكا 
 2 إكوادور 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة
 2 مجايكا 
 4 املكسيك 
 5 بريو 
 2 ترينيداد وتوباغو 
 2 فنزويال  

 33 أمريكا الالتينية والكاريبيمجموع 
 14 اسرتاليا وروبا الغربية ودول أخرىأ

 16 بلجيكا 
 19 كندا 
 2 الدامنرك 
 6 فنلندا 
 56 فرنسا 
 14 أملانيا 
 3 اليونان 
 1 ايسلندا 
 11 آيرلندا 
 2 اسرائيل 
 18 إيطاليا 
 1 مالطة 
 20 هولندا 
 4 نيوزيلندا 
 6 الربتغال 
 16 إسبانيا 
 3 السويد 
 2 سويسرا 
 32 اململكة املتحدة 
ألمريكيةالواليات املتحدة ا   16 

 262 وروبا الغربية ودول أخرىأمجموع 
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 لتمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنيةا

 2017آذار/مارس  31 لوضع فيا

٭ عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة
 

_________________________ 
   .لغاتي الموظفمن  41عدا املسؤولني املنَتخبني و٭

 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 1 ليسوتو أفريقيا 1-مد
 1 اجملموع ألفريقيا 
 1 اليابان أسيا 
 1 اجملموع آلسيا 
 1 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 
 1 إكوادور  
 2 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 2 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 1 فرنسا  
 1 إيطاليا  
 1 هولندا  
 5 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 9 1-المجموع للرتبة مد
 1 مجهورية الكونغو الدميقراطية اأفريقي 5-ف
 1 غانا  
 1 كينبا  
 2 مايل  
 1 السنغال  
 2 جنوب أفريقيا  
 8 اجملموع ألفريقيا 
 1 األردن آسيا 
 1 اجملموع آلسيا 
 1 جورجيا أوروبا الشرقية 
 2 صربيا  
 3 اجملموع ألوروبا الشرقية 
 1 مجايكا أمريكا الالتينية والكارييب 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة تبةالر 
 1 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 2 أسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 4 كندا  
 1 الدامنرك  
 1 فنلندا  
 6 فرنسا  
 1 املانيا  
 1 آيرلندا  
 2 إيطاليا  
 1 هولندا  
 1 الربتغال  
 4 اسبانيا  
 5 اململكة املتحدة  
 1 لواليات املتحدة األمريكيةا  
 30 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 43 5-المجموع للرتبة ف
 1 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف
 1 كوت ديفوار  
 2 نيجرييا  
 1 السنغال  
 1 سرياليون  
 3 جنوب أفريقيا  
 1 أوغندا  
 2 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 12 اجملموع ألفريقيا 
 3 االسالمية( -ايران )مجهورية  آسيا 
 2 اليابان   
 1 لبنان  
 1 الفلبني  
 7 اجملموع آلسيا 
 1 جورجيا أوروبا الشرقية 
 2 رومانيا  
 1 أوكرانيا  
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 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 4    اجملموع ألوروبا الشرقية 
 1 كولومبيا أمريكا الالتينية والكارييب 
 1 وراكواد  
 2 ترينيداد وتوباغو  
 4 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 1 أسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 1 بلجيكا  
 1 كندا  
 1 الدامنرك  
 3 فنلندا  
 6 فرنسا  
 4 أملانيا  
 1 آيرلندا  
 3 إيطاليا  
 1 هولندا  
 1 نيوزيلندا  
 1 الربتغال  
 2 إسبانيا  
 1 السويد  
 8 اململكة املتحدة  
 2 الواليات املتحدة األمريكية  
 37 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 64 4-المجموع للرتبة ف
 1 اجلزائر أفريقيا 3-ف
 1 بنن  
 1 الكامريون  
 1 الكونغو  
 1 كوت ديفوار  
 2 مصر  
 2 غامبيا  
 1 غانا  
 1 غينيا  
 2 كينيا  
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 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 1 مايل   
 1 موريشيوس  
 1 النيجر  
 1 نيجرييا  
 1 رواندا  
 1 السنغال  
 1 سرياليون  
 2 جنوب أفريقيا  
 1 توغو  
 1 أوغندا  
 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 1 زمبابوي  
 26 اجملموع ألفريقيا 
 1 اهلند آسيا 
 1 اليابان   
 1 منغوليا  
 1 فلسطني  
 2 الفلبني  
 1 مجهورية كوريا  
 1 سنغافورة  
 1 سريالنكا  
 9 اجملموع آلسيا 
 1 ألبانيا أوروبا الشرقية 
 1 البوسنة واهلرسك  
 2 كرواتيا  
 1 جورجيا  
 1 بولندا  
 1 مجهورية مولدوفا  
 1 رومانيا  
 2 صربيا  
 1 سلوفينيا  
 11    ألوروبا الشرقيةاجملموع  
 2 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 2 الربازيل  
 1 شيلي  
 3 كولومبيا  
 1 كوستاريكا  
 1 مجايكا  
 1 املكسيك  
 1 بريو  
 1 فنزويال   
 13 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 6 أسرتاليا دول أخرىأوروبا الغربية و  
 7 بلجيكا  
 5 كندا  
 1 فنلندا  
 17 فرنسا  
 4 أملانيا  
 2 اليونان  
 4 آيرلندا  
 4 إيطاليا  
 8 هولندا  
 3 نيوزيلندا  
 2 الربتغال  
 4 إسبانيا  
 1 السويد  
 1 سويسرا  
 10 اململكة املتحدة  
 8 الواليات املتحدة األمريكية  
 87 موع ألوروبا الغربية ودول أخرىاجمل 

 146 3-المجموع للرتبة ف
 4 الكامريون أفريقيا 2-ف
 2  مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 3 مصر  
 1 اثيوبيا  
 1 غانا  
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 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 1 مالوي  
 2 النيجر  
 1 نيجرييا  
 1 رواندا  
 1 السنغال   
 1 سرياليون  
 1 جنوب أفريقيا  
 1 أوغندا  
 1 زامبيا  
 21 اجملموع ألفريقيا 
 1 افغانستان آسيا 
 2 الصني  
 1 قربص  
 1 اندونيسيا  
 3 اليابان  
 1 باكستان  
 1 أوزبسكتان  
 10 اجملموع آلسيا 
 1 بيالروس أوروبا الشرقية 
 2 البوسنة واهلرسك  
 1 كرواتيا  
 2 جورجيا  
 2 ولنداب  
 3 رومانيا  
 1 االحتاد الروسي  
 2 صربيا  
 2 سلوفينيا  
 16 اجملموع ألوروبا الشرقية 
 3 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 
 2 كولومبيا  
 3 املكسيك  
 4 بريو  
 1 فنزويال  
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 13 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب   

 4 أسرتاليا ىأوروبا الغربية ودول أخر  
 5 بلجيكا  
 7 كندا  
 1 فنلندا  
 22 فرنسا  
 5 أملانيا  
 1 اليونان  
 1 ايسلندا  
 4 آيرلندا  
 2 اسرائيل  
 5 إيطاليا  
 8 هولندا  
 2 الربتغال  
 5 إسبانيا  
 1 السويد  
 1 سويسرا  
 8 اململكة املتحدة  
 5 الواليات املتحدة األمريكية  
 87 جملموع ألوروبا الغربية ودول أخرىا 

 147 2-المجموع للرتبة ف
 1 الكامريون أفريقيا 1-ف
 1 اثيوبيا  
 1 غامبيا  
 1 غينيا  
 2 أوغندا  
 6 اجملموع ألفريقيا 
 1 الصني آسيا 
 1 اهلند  
 1 فلسطني  
 1 سنغافورة  
 1 فييت نام  
 5 اجملموع آلسيا 
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 اجملموع نسيةاجل املنطقة الرتبة
 1 البانيا أوروبا الشرقية 
 1 البوسنة واهلرسك  
 1 كرواتيا  
 1 بولندا  
 2 مجهورية مولدوفا  
 1 رومانيا  
 1 أوكرانيا  
 8 اجملموع ألوروبا الشرقية 
 1 اسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 1 بلجيكا  
 2 كندا  
 4 فرنسا  
 1 أيرلندا  
 3 اايطالي  
 1 مالطة  
 1 هولندا  
 1 إسبانيا  
 1 اململكة املتحدة  
 16 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 35 1-المجموع للرتبة ف
 444 المجموع الكلي
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 ع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبةيتوز 
 بالنسبة المئوية 1-ع الموظفين من الرتبة مديتوز 

، ولذلك البياين مضلو حصائي بشكل إقد يكون عرضها فقط، وظائف ا التوزيع بتسع لتعلق هذ 
  .يف اجلدول أعالهاألعداد احملددة يرجى الرجوع إىل 

 بالنسبة المئوية ،5-الموظفين من الفئة ف عتوزي
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 بالنسبة المئوية ،3-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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 بالنسبة المئوية ،2-ع الموظفين من الفئة فيتوز 

17.14%

6.80%
10.88%

8.84%

59.18%

13,19%

18.37% 17.74%

42.60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

�      �           �               �     
    �    

         �     
         

         -                � 

              

8.09%

 



ICC-ASP/16/5        

5-A-171017 48 
 

 بالنسبة المئوية ،1-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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 2017آذار/مارس  31في  حسب البلدب ستصوبالنطاق الم
 

  
 النطاق املستصوب

   
 البلد املنطقة

 النصيب  املقرر
 /الزيادةعجزال الفئة احلايل عددال األعلى األدىن 2017 لعام 

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.0000 اجلزائر أفريقيا

 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.00510 بنن 

 1- ممثلةليست  0 2 1 ٪ 0.02380 بوتسوانا  

 1- متثيل ناقص 1 2 2 ٪ 0.00680 بوركينا فاسو 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 بوروندي 

 6+ مل تصدق بعد 6 0 0 ٪ 0.00000 الكامريون  

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 كابو فريدي 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 مجهورية أفريقيا الوسطى 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.00850 تشاد 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 جزر القمر 

 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.01020 الكونغو 

 متثيل متوازن 2 2 2 ٪ 0.01530 كوت ديفوار  

مجهورية الكونغو   
 متثيل متوازن 3 3 2 ٪ 0.01000 الدميقراطية

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 جيبويت  

 5+ مل تصدق بعد 5 0 0 ٪ 0.00000 مصر  

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 اثيوبيا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.02900 غابون 
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 النطاق املستصوب
   

 البلد املنطقة
 النصيب  املقرر

 /الزيادةعجزال الفئة احلايل عددال األعلى األدىن 2017 لعام 
 1+ متثيل زائد 3 2 1 ٪ 0.00170 غامبيا 

 1+ متثيل زائد 3 2 2 ٪ 0.0273 غانا 

 متثيل متوازن 2 2 1 ٪ 0.00340 غينيا 

 1+ متثيل زائد 3 2 2 ٪ 0.03070 كينيا  

 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.00170 يسوتول 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 ليبرييا  

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.00510 مدغشقر 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 ٪ 0.00340 مالوي 

 1+ متثيل زائد 3 2 2 ٪ 0.00510 مايل 

 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.02040 موريشيوس 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01700 ناميبيا  

 1+ متثيل زائد 3 2 2 ٪0.00340 النيجر 

 متثيل متوازن 4 5 4 ٪ 0.35600 نيجرييا 

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 رواندا  

 2+ متثيل زائد 4 2 2 ٪ 0.00850 السنغال 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 سيشيل 

 1+ متثيل زائد 3 2 1 ٪ 0.00170 سرياليون 

 4+ متثيل زائد 8 4 3 ٪ 0.62000 وب أفريقياجن 

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 توغو 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.04770 تونس 

 3+ متثيل زائد 5 2 2 ٪ 0.01000 أوغندا 

 متثيل متوازن 3 3 2 ٪ 0.01000 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 ٪ 0.01000 زامبيا  

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 بويزمبا 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 ٪ 0.01000 أفغانستان آسيا

 3- ليست ممثلة 0 4 3 ٪ 0.01000 بنغالديش 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.00680 كمبوديا 

 3+ مل تصدق بعد 3 0 0 ٪ 0.00000 الصني 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 جزر كوك 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 ٪0.07320  قربص 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00510 فيجي 

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 اهلند 

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 اندونيسيا 

 -)مجهوية ايران 
 3+ مل تصدق بعد 3 0 0 ٪ 0.00000 االسالمية(

 34- متثيل ناقص 7 55 41 ٪ 16.48720 اليابان 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 ٪ 0.03410  األردن 

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 لبنان 
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 النطاق املستصوب
   

 البلد املنطقة
 النصيب  املقرر

 /الزيادةعجزال الفئة احلايل عددال األعلى األدىن 2017 لعام 
 1-  ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00340 ملديف 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 جزر مارشال 

 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.00850 منغوليا 
 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 ناورو  

 1+ تصدق بعدمل  1 0 0 ٪ 0.00000 باكستان 

 متثيل متوازن 2 2 1 ٪ 0.01190 فلسطني 
 متثيل متوازن 3 4 3 ٪ 0.28100 الفلبني  
 9- متثيل ناقص 1 13 10 ٪3.47290 مجهورية كوريا  

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 ساموا 

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 سنغافورة 

 1+ دمل تصدق بع 1 0 0 ٪ 0.00000 سري النكا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00680 طاجيكستان 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00510 ليشيت –تيمور  

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 أوزبكستان 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 فانواتو 

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 فييت نام 

 متثيل متوازن 2 2 1 ٪ 0.01360 ألبانيا أوروبا الشرقية
 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 بيالروس  

 2+ متثيل زائد 4 2 1 ٪ 0.02210 البوسنة واهلرسك 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.07660 بلغاريا 

 2+ متثيل زائد 4 2 2 ٪ 0.016860 كرواتيا 

 3- ليست ممثلة 0 4 3 ٪ 0.58590 اجلمهورية التشيكية 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.06470 استونيا 

 3+ متثيل زائد 5 2 1 ٪ 0.01360 جورجيا 

 2-  ليست ممثلة 0 3 2 ٪ 0.27420 هنغاريا 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.08520 التفيا 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.12260 ليتوانيا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00680 اجلبل األسود 

 1- ل ناقصمتثي 4 7 5 ٪ 1.43240  بولندا 

 1+ متثيل زائد 3 2 1 ٪ 0.00680 مجهورية مولدوفا 

 4+ متثيل زائد 7 3 2 ٪ 0.31340 رومانيا 

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 ٪ 0.00000 االحتاد الروسي 

 4+ متثيل زائد 6 2 2 ٪ 0.05450 صربيا 

 2- ليست ممثلة 0 3 2 ٪ 0.27250 سلوفاكيا 

ل زائدمتثي 3 3 2 ٪ 0.14310 سلوفينيا   +1 

 
 مجهورية مقدونيا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01190 السابقة  اليوغوسالفية

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 أوكرانيا 
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 النطاق املستصوب
   

 البلد املنطقة
 النصيب  املقرر

 /الزيادةعجزال الفئة احلايل عددال األعلى األدىن 2017 لعام 
 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 00.00340 أنتيغوا وباربودا أمريكا الالتينية والكارييب

 متثيل متوازن 6 7 5 ٪ 1.51930 األرجنتني 
 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01190 بربادوس  

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 بليز 

 2- ليست ممثلة 0 2 2  ٪ 0.02040 بوليفيا 

 16- متثيل ناقص 2 25 18 ٪ 6.51140 الربازيل 

 2- متثيل ناقص 1 4 3 ٪0.67960 شيلي 

 2+ متثيل زائد 6 4 3 ٪ 0.54840  كولومبيا 

 1- يل ناقصمتث 1 2 2 ٪ 0.08010 كوستاريكا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 دومينيكا 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.07830 اجلمهورية الدومينيكية 

 متثيل متوازن 2 2 2 ٪ 0.11410 إكوادور 
 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.02380 رالسلفادور   

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 غرينادا 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.04770 غواتيماال 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00340 غيانا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01360 هندوراس 

 2+  مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 مجايكا 

 4- متثيل ناقص 4 11 8 ٪ 2.44410 املكسيك   

 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.05790 بنما 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.02380 باراغواي 

 2+ متثيل زائد 5 3 2 ٪ 0.23160 بريو 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 سانت كيتس ونيفيس 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 سانت لوسيا 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00170 سان فنسنت وغرينادين 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01020 سورينام 

 ثيل متوازنمت 2 2 2 ٪ 0.05790 ترينيداد وتوباغو 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 ٪ 0.13460 أوروغواي  

 2- متثيل ناقص 2 5 4 ٪ 0.97250 فنزويال 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01020 أندورا أوروبا الغربية ودول أخرى

 متثيل متوازن 14 15 11 ٪ 3.98040 أسرتاليا 
 4- متثيل ناقص 0 6 4 ٪ 1.22630 النمسا  

 9+ متثيل زائد 16 7 5 ٪ 1.50740 بلجيكا 

 1+ متثيل زائد 19 18 13 ٪ 4.97510 كندا 

 2- متثيل ناقص 2 5 4 ٪ 0.99470 الدامنرك 

 2+ متثيل زائد 6 4 3 ٪ 0.77670 فنلندا 

 27+ متثيل زائد 56 29 21 ٪ 8.27600 فرنسا 
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 النطاق املستصوب
   

 البلد املنطقة
 النصيب  املقرر

 /الزيادةعجزال الفئة احلايل عددال األعلى األدىن 2017 لعام 
 13- متثيل ناقص 14 37 27 ٪ 10.88190 أملانيا 

 متثيل متوازن 3 4 3 ٪ 0.80220 اليونان 
 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.03920 آيسلندا  
 7+ متثيل زائد 11 4 3 ٪ 0.57060 آيرلندا  

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 ٪ 0.00000 اسرائيل 

 متثيل متوازن 18 23 17 ٪ 6.38370 إيطاليا  
 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.01190 ليختنشتاين  

 2- ثلةليست مم 0 2 2 ٪ 0.10900 لكسمربغ 

 متثيل متوازن 1 2 1 ٪ 0.02730 مالطة 
 10+ متثيل زائد 20 10 7 ٪ 2.52420 هولندا  

 1+ متثيل زائد 4 3 2 ٪ 0.45650 نيوزيلندا 

 5- ليست ممثلة 0 6 5 ٪ 1.44600 النرويج 

 2+ متثيل زائد 6 4 3 ٪ 0.066770 الربتغال 

 1- ليست ممثلة 0 2 1 ٪ 0.00510 سان مارينو 

 1+ متثيل زائد 16 15 11 ٪ 4.16100 إسبانيا 

 2- متثيل ناقص 3 7 5 ٪ 1.62830 السويد 

 4- متثيل ناقص 2 8 6 ٪ 1.94170 سويسرا 

 6+ متثيل زائد 32 26 20 ٪ 7.60150 اململكة املتحدة 

الواليات املتحدة  
 16+ مل تصدق بعد 16 0 0 ٪ 0.00000 األمريكية

 ٪ 100 المجموع

   
444 
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بتاريخ  ةالحال -الة التوازن بين الجنسين في وظائف موظفي الفئة الفنية بالمحكمةح
 2017 مارسآذار/ 31

٭عدد موظفي الفئة الفنية، بحسب نوع الجنس
  

 
 الكلي اجملموع ذكور إناث الرتبة

 الهيئة القضائيةا
 3 1 2 5-ف
 3 2 1 4-ف
 19 8 11 3-ف
 11 7 4 2-ف

  مكتب المدعي العام
 1  1 وكيل أمني عام

 1 1  أمني عام مساعد
 3 3  1-مد 
 17 13 4 5-ف
 35 22 13 4-ف
 71 45 26 3-ف
 67 23 44 2-ف
 32 8 24 1-ف

   قلم المحكمة
 1 1  أمني عام مساعد

 3 3  1-مد
 21 13 8 5-ف
 38 24 14 4-ف
 70 37 33 3-ف
 76 32 44 2-ف
 3 2 1 1-ف

  طرافأمانة جمعية الدول األ
 1 1  1-مد
 1 1  5-ف
 1  1 4-ف
 1  1 2-ف

  ماني للضحايائأمانة الصندوق الست
 1 1  1-مد
 3 1 2 3-ف

 آلية الرقابة المستقلة
 1 1  5-ف
 1  1 2-ف

  
_________________________ 

٭
  مبن فيهم املسؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات. 
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 مكتب المراجع الداخلي للحسابات
 1  1 1-مد
 1 1  4-ف
 1  1 3-ف

 488 251 237 المجموع
 

 فعليةاألرقام ال -عدد الموظفين -ليةالجنائية الدو لمحكمة ا
 احملكمة كما يلي:ب وظفنياملكان عدد   ، 2017آذار/مارس  31يف  

 عدد املوظفني
 (83)858 الوظائف الثابتة

 115 يف إطار املساعدة املؤقتة العامةعتمدة الوظائف امل
 65 القصرية األجلتعيينات ال

 94 املتدربون داخليا  
 12 فنيةالزائرون من الفئة ال

 67  املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة
 19 املسؤولون املنتَخبون/القضاة

 1232 المجموع

 متوقعةال رقاماأل -عدد الموظفين -المحكمة الجنائية الدولية
لمتدربني داخليا  ومع مراعاة األعداد املتوسطة ل، 2017عام املعتمدة ليزانية املباالستناد إىل  

كون ي، يُتوقَّع أن 2017واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة يف عام رين من الفئة الفنية والزائ
 كما يلي:  2017حبلول هناية عام  موظفي احملكمةعدد 

 عدد املوظفني
(84)الوظائف الثابتة

 967 

 170 (85) الوظائف املواَفق على شغلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة

 65 القصرية األجل التعيينات
 84 املتدربون داخليا  

 12 الزائرون من الفئة الفنية

 84  املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة

 21 املسؤولون املنتَخبون/القضاة

 1403 المجموع

 
_________________________ 

 شغلت فعال.على أساس أهنا يشمل ذلك وظيفة ممثل جملس املوظفني بقلم احملكمة   (83)
 مل يؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان عند وضع التقدير. (2)
 املرجع نفسه. (3)
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 2017آذار/مارس  31في  ةالحال - بالمحكمة الوظائف الثابتة -الشاغرة  الوظائف
  2017آذار/مارس  31حىت  ( وظائف5، ومت االعالن عن )وظيفة (76)  التعيني يفأو مت جاري التعيني 

 املالحظات اجملموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
الربنامج الرئيسي 

 األول
اهليئة 

 القضائية
مساعد خاص لرئيس  3-ف هيئة الرئاسة

 احملكمة 
يف انتظار   النقل الداخليسبب بوظيفة شاغرة  1

 تبسيط العمليات 
الربنامج الرئيسي 

 الثاين
مكتب 
املدعي 

 العام 

قسم املشورة 
 القانونية

  يف انتظار تبسيط العمليات 1 مستشار قانوين معاون 2-ف

شعبة   
 التحقيقات

من املتوقع   االستقالةسبب بوظيفة شاغرة  1 موظف الطب الشرعي 3-ف
  ربع الثالثشغلها يف ال

ساعد مموظف  ر أ -خ ع   
يدانية املعمليات لل

)مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية وأوغندا( 

  يف انتظار تبسيط االجراءات 2

وكيل مدعي عام  1-ف قاضاةشعبة  امل 
 مساعد

من املتوقع   االستقالةسبب بوظيفة شاغرة  1
  ينشغلها يف الربع الثا

من املتوقع   سبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة  1 مساعدقانوين  موظف ر أ -خ ع    
  شغلها يف الربع الثاين

الربنامج الرئيسي 
 الثالث

ديوان 
 املسجل

مكتب الشؤون 
 القانونية

  الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 موظف قانوين ر أ -خ ع 

شعبة  
اخلدمات 

 اإلدارية

املوارد قسم 
  البشرية

التطوير  رئيس وحدة 4-ف
التنظيمي للموارد 

 البشرية 

من املتوقع   االستقالةسبب بوظيفة شاغرة  1
  شغلها يف الربع الثالث

قسم اخلدمات   
 العامة

  رابعالربع ال شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 منسق توريدات ر أ –خ ع 

شعبة  
اخلدمات 
 القضائية

مساعدة قسم 
 وتعويض الضحايا

  الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 يمساعد إدار  ر أ –خ ع 

قسم دعم حمامي   
 الدفاع

من املتوقع   سبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة  1 قانوين مساعدموظف  1-ف
  شغلها يف الربع الرابع

شعبة  
العمليات 

 اخلارجية

قسم الضحايا 
 والشهود

قع من املتو   االستقالةسبب بوظيفة شاغرة  1 ختطيط موظف 3-ف
  شغلها يف الربع الثالث

موظف مساعد لشؤون  ر أ –خ ع    
القضايا امليدانية 

)مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية وكينيا(

  قيد االستعراض 3

االعالم سم ق  
 والتوعية

ساعد موظف م ر أ –خ ع 
لالتصاالت عن طريق 

 االنرتنت

  الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1
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 املالحظات اجملموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
عاون مموظف  2-ف   

لالتصاالت عن طريق 
 االنرتنت

من املتوقع   سبب النقل الداخليبوظيفة شاغرة  1
  شغلها يف الربع الثالث

املكتب امليداين   
 يف أوغندا

  الربع الرابع شغلها يفوظيفة من املتوقع  1 رئيسي سائق ر أ -خ ع 

  الربع الثالث شغلها يفوظيفة من املتوقع  1 سائق ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

يف مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية

   ثالثالربع ال شغلها يفمن املتوقع  ةوظيف 1 مساعد ميداين ر أ -خ ع 

   الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع يفة وظ 1 سائق ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

 يف كوت ديفوار
موظف ميداين  3-ف

)مساعدة وتعويض 
 الضحايا(

  الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع  وظيفة 1

   الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع  يفةوظ 1  مساعد ميداين ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

يف مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

)معين  ميداين موظف 3-ف
مبساعدة وتعويض 
 الضحايا والتوعية(

   الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع  يفةوظ 1

  الربع الثالث شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 موظف أمن ميداين 2-ف   
  الثالثالربع  شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1 منظف ر أ -خ ع    
املكتب امليداين   

 يف جورجيا
  الربع الرابع شغلها يفمن املتوقع وظيفة  1  مساعد ميداين ر أ -خ ع 

 28 المجموع الكلي 
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المساعدة في إطار العاملين  من الفئة الفنية موظفي المحكمةللتمثيل الجغرافي ا
 2017آذار/مارس  31 في المؤقتة العامة

 
 76من الفئة الفنية:  عدد املوظفني

 30جمموع اجلنسيات: 

 بحسب المنطقة التوزيع 

 اجملموع اجلنسية املنطقة
 1 الكامريون أفريقيا

 2 رواندا  
 1 السنغال 
 2 جنوب أفريقيا 
 1 لسودانا 
 7 أوغندا 

 14  المجموع ألفريقيا
 1 اهلند آسيا
 1 اليابان 
 1 قرغيستان 
 1 سنغافورة 
 1 أوزبكستان 

 5 المجموع آلسيا
 2 جورجيا أوروبا الشرقية

 1 بولندا 
 1 مجهورية مولدوفا 

 4    المجموع ألوروبا الشرقية
 1 األرجتني أمريكا الالتينية والكارييب

 1 مبياكولو  
 2 فنزويال 

 4 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي
 2 أسرتاليا أخرى أوروبا الغربية ودول

 2 بلجيكا 
 10 كندا 
 7 فرنسا 
 1 أملانيا 
 1 آيرلندا 
 1 ايطاليا 
 6 هولندا 
 1 الربتغال 
 1 إسبانيا 
 1 سويسرا 
 10 اململكة املتحدة 
 6 يةالواليات املتحدة األمريك 

 49 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى
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 لثالمرفق الثا

المقدمة لالرتباط بالتزامات في إطار إلشعارات افيما يتعلق بأداء الميزانية 
 2016في عام صندوق الطوارئ 

املقدمة إىل اللجنة بشأن ثالثة لإلشعارات الأدناه موجزا ألداء امليزانية اإلمجالية  1يقدم اجلدول  - 1
يف هلذه االشعارات  الفعلي التنفيذ اإلمجايلمعدل بلغ قد و الرتباط بالتزامات يف إطار صندوق الطوارئ. ا

 عدل، مقابل املبلغ اإلمجايل اململيون يورو 2.60و ما جمموعه يف املائة، أ 86.4 حنو 2016هناية عام 
 مليون يورو. 3.01 قدره البالغشعارات إلل

في  ندوق الطوارئبصقدمة لالستعانة الم إلشعارات الثالثةلميزانية للي لاألداء اإلجما: 1الجدول 
 بحسب بند اإلنفاق )بآلف اليورو(  2016عام 

 بند اإلنفاق
 املعدلة شعاراتجمموع اإل
 صندوق الطوارئاملتعلقة ب

جمموع اإلنفاق 
 الفعلي*

 معدل التنفيذجمموع 
 )بالنسبة املئوية( 

 [1] [2] [3 ] [ =2[/]1] 

 76.4 899.8 1 177.3 عدة املؤقتة العامةاملسا
  69.2  املساعدة املؤقتة لالجتماعات

  9.8  العمل اإلضايف
 83.1 978.8 1 177.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 

 78.3 302.7 386.4 السفر
 84.2 332.6 394.8 اخلدمات التعاقدية

 171.7 13.7 8.0 التدريب
 91.5 100.7 110.0 اخلرباء االستشاريون

 93.5 138.5 148.1 نفقات التشغيل العامة
  6.9  اللوازم واملواد

 92.7 727.8 785.3 األثاث واملعدات
اجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 املتصلة باملوظفني
832.6 1 622.9 1 88.6 

 86.4 2 601.7 3 009.9 المجموع
 مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيريإىل أرقام أولية مل تتم  2016تستند نفقات عام *  

املقدمة لالرتباط بالتزامات يف إطار بشأن كل إشعار من اإلشعارات أداء امليزانية فيما يلي و  -2
 حبسب الرتتيب الذي قدمت به إىل اللجنة.صندوق الطوارئ 

ات يف إطار صندوق لالرتباط بالتزام فيما يتعلق باإلشعار املقدمأدناه أداء امليزانية  2ويبني اجلدول  -3
 88.8هلذا  اإلشعار التنفيذ معدل بلغ قد احلالة يف أوغندا. و املتصلة ب دومينيك أونغوينلقضية الطوارئ 
مليون يورو.  1.36 قدره البالغشعار إللمليون يورو، مقابل املبلغ اإلمجايل  1.21و ما جمموعه أيف املائة، 
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مة حيث بدأ اثنان من أصل أربعة مرتمجني شفويني شبه وحتققت وفورات يف فئة املساعدة املؤقتة العا
يف آب/أغسطس بدال من متوز/يوليه. وأعيد توزيع األموال من املساعدة العمل متخصصني يف لغة أشويل 

وا ألشويل، حيث كانلاملؤقتة العامة إىل إدارة املساعدة التقنية من أجل االستعانة مبرتمجني شفويني مستقلني 
يف تعيني موظفني يف وظائف  فور. وباإلضافة إىل ذلك، وبسبب تأخر شعبة املوارد البشريةعلى ال نيمطلوب

وجدت . و من املبلغ املطلوبيف املائة  55.9بنسبة  املساعدة املؤقتة العامة، نفذت املساعدة املؤقتة العامة
 يف أوغندا، مليداينمكتب اللبعثة  150كثر من املقدم أل لدعملنفقات التشغيل العامة نتيجة زيادة يف 

 أوغندا. امليداين يف كتباملأعيد توزيع األموال من خدمات السفر واخلدمات التعاقدية داخل و 

المقدم لالرتباط بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ  إلشعارفيما يتعلق با: أداء الميزانية 2الجدول  
سب بند اإلنفاق )بآلف بح 2016الحالة في أوغندا في عام المتصلة ب دومينيك أونغوينلقضية 
 اليورو(

 بند اإلنفاق
 املبلغ املطلوب

 معدل التنفيذ٪ االنفاق الفعلي يف  اإلشعار املعدل 

 
[1] [2] [3[=]2[/]1] 

 55.9 278.6 498.5 املساعدة املؤقتة العامة 
 املساعدة املؤقتة لالجتماعات

 
69.2  

 العمل اإلضايف
 

9.1  
 71.6 356.9 498.5 ف املوظفنياجملموع الفرعي لتكالي

 91.6 211.5 230.9 السفر
 91.1 276.0 303.0 اخلدمات التعاقدية

 95.1 31.4 33.0 اء االستشاريونرب اخل
 146.6 110.7 75.5 نفقات التشغيل العامة

 اللوازم واملواد
 

3.5   
 99.2 216.2 218.0 األثاث واملعدات

 98.7 849.2 860.4 ة باملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصل
 88.8 1 206.1 1 358.9 المجموع

  وقابلة للتغيري حسابياإىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها  2016* تستند نفقات عام 

لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق  باإلشعار املقدمأدناه أداء امليزانية فيما يتعلق  3يبني اجلدول  -4
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويف هناية العام، بلغ املتصلة ب لوبانغا دييلوتوماس  لقضيةالطوارئ 

ورو، مقابل املبلغ اإلمجايل مليون ي 0.17و ما جمموعه يف املائة، أ 53.8هلذا اإلشعار التنفيذ معدل 
يف تأخري السبب وحتققت وفورات يف املساعدة املؤقتة العامة ب مليون يورو. 0.31 قدره البالغشعار 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 

اب مكتب احملامي العام للضحايا من جانب القرار الصادر بانتد العتمادباملوظفني 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 : 3الجدول 
سب بند بح 2016في عام  الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطيةالمتصلة ب لوبانغا دييلوتوماس 
 )بآلف اليورو( اإلنفاق

 بند اإلنفاق
 املبلغ املطلوب

 معدل التنفيذ٪ االنفاق الفعلي يف  اإلشعار املعدل 

 
[1] [2] [3[=]2[/]1] 

 40.9 67.1 164.2 املساعدة املؤقتة العامة 

 40.9 67.1 164.2 لفرعي لتكاليف املوظفنياجملموع ا

 67.7 30.0 44.3 السفر

 55.4 6.9 12.5 اخلدمات التعاقدية

 75.3 58.0 77.0 اء االستشاريونرب اخل

 41.5 6.2 15.0 نفقات التشغيل العامة

 68.0 101.1 148.8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 53.8 168.2 313.0 المجموع

  إىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها حسابيا وقابلة للتغيري 2016تستند نفقات عام * 
لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق  املقدم إلشعارباأدناه أداء امليزانية فيما يتعلق  4يبني اجلدول  -5

كانون   27يف فيها تحقيق ة باب الالعام ةاليت فتح مكتب املدعيللحالة اجلديدة يف جورجيا الطوارئ 
املطلوبة للموارد تلقت اللجنة اشعارا معدال ، 2016تشرين الثاين / نوفمرب  10. ويف 2016الثاين/يناير 

اليت سيقوم هبا بعثات عدد الاملساعدة املؤقتة العامة واخنفاض املدرجة يف فئة وظائف اللتجميد عدد نتيجة 
ألنشطة املتصلة بالشهود يف املطلوبة لستوى املوارد ض مافاخن، مما أدى إىل ة للتحقيقالعام ةمكتب املدعي

يون يورو عن مل 1.18مبا يقل مبقدار مليون يورو،  1.34بلغ اإلشعار املعدل نتيجة لذلك قلم احملكمة. و 
 مليون يورو. 2.52قدره  األصلي البالغشعار إلا

ورو، مقابل املبلغ مليون ي 1.23و ما جمموعه يف املائة، أ 91.7هلذا اإلشعار التنفيذ معدل بلغ و  -6
اإلشعار املعدل املقدم من مكتب املدعية العامة ونفذ  مليون يورو. 1.34 قدره البالغشعار إللاإلمجايل 

ل مبلغ مليون يورو، مقاب 0.72يف املائة، أو ما جمموعه  95.0بالكامل تقريبا حيث بلغ معدل تنفيذه 
بلغ معدل تنفيذ اإلشعار املعدل املقدم من قلم احملكمة  و  مليون يورو. 0.76قدره بالغ عدل الاإلخطار امل

 يالضحايا والشهود املدرجة يف امليزانية حتت بندبخنفاض األنشطة املتعلقة ال يف املائة نتيجة  87.4
 .ةالعام ةاخنفاض أنشطة مكتب املدعيبعد  العامةالتشغيل  السفر ونفقات

 
 - 
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باإلشعار المقدم لالرتباط بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ أداء الميزانية فيما يتعلق : 4لجدول ا
 بحسب بند اإلنفاق )بآلف اليورو( 2016للحالة الجديدة في جورجيا في عام 

 بند اإلنفاق
 املبلغ املطلوب

 معدل التنفيذ٪ االنفاق الفعلي يف  اإلشعار املعدل 

 
[1] [2] [3[=]2[/]1] 

 107.7 554.1 514.6 املساعدة املؤقتة العامة 
 العمل اإلضايف

 
0.6  

 107.8 554.7 514.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 55.0 61.2 111.2 السفر

 62.7 49.7 79.3 اخلدمات التعاقدية
 171.7 13.7 8.0 التدريب

 اء االستشاريونرب اخل
 

11.3 
 37.5 21.6 57.6 نفقات التشغيل العامة 

 اللوازم واملواد
 

3.5 
 90.2 511.7 567.3 ألثاث واملعداتا 

 81.7 672.6 823.4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني
 91.7 1 227.4 1 338.0 المجموع

  وقابلة للتغيري حسابياإىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها  2016تستند نفقات عام * 

لالرتباط مقدمة ية والشعارات الالميزانية البرنامج -أداء الميزانية الموحدة للمحكمة 
 بالتزامات في إطار صندوق الطوارئ

جمموع أدناه أداء امليزانية املوحدة للمحكمة، الذي جيمع بني امليزانية الربناجمية و  5يبني اجلدول  -7
 وتبلغ النفقات الفعلية للمحكمة، مبا يف. املقدمة لالرتباط بالتزامات يف إطار صندوق الطوارئإلشعارات ا

 142.60 قدرها امليزانية املوحدة البالغارنة بمليون يورو، مق 136.82ذلك نفقات صندوق الطوارئ، 
مليون يورو.  3.01قدرها  صندوق الطوارئ البالغشعارات املعدلة املتعلقة بمبا يف ذلك اإل ،مليون يورو

 قدرها زانية املعتمدة البالغئة من املييف املا 95.9يف املائة و 98.0 يبلغ قدرهتنفيذ ل وميثل ذلك معد
بعد  مليون يورو. ويبلغ الرصيد املتبقي النهائي 2.78قدره يبلغ رصيد متبقي بمليون يورو،  139.59

اليت سيلزم للمحكمة أن تستوعبها مليون يورو  1.20خصم التكاليف اجلارية للمباين الدائمة البالغ قدرها 
 مليون يورو. 1.58حنو  2016من ميزانيتها الربناجمية لعام 
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 بحسب بند النفاق )بآلف اليورو( 2016: أداء الميزانية الموحدة للمحكمة في عام 5الجدول 

 بند االنفاق
امليزانية املعتمدة 

 2016لعام 

جمموع 
 شعاراتاال

املتعلقة 
بصندوق 

يف  الطوارئ
 2016عام 

جمموع امليزانية 
املوحدة واالشعارات 

املتعلقة بصندوق 
عام الطوارئ يف 

2016 
 *اإلنفاق الفعلي

 2016يف عام 

اإلنفاق 
  *الفعلي

لصندوق 
الطوارئ يف 

 2016عام 

جمموع االنفاق 
الفعلي مبا يف ذلك 

صندوق الطوارئ 
 2016يف عام 

جمموع االنفاق 
الفعلي مبا يف 
ذلك معدل 

تنفيذ  صندوق 
الطوارئ يف عام 

رنة مقا 2016
امليزانية املعتمدة ب

)٪( 

اجملموع  الفعلي 
مبا يف ذلك 

معدل تنفيذ  
صندوق الطوارئ 

 2016يف عام 
جموع  رنة مبمقا

امليزانية املوحدة 
واالشعارات 

املتعلقة بصندوق 
 الطوارئ )٪(

 [1] [2] [3[ =]1[ +]2] [4] [5] [6[ =]4[ +]5] [7[ =]6[/]1] [8[ =]6[/]3] 

 98,1 98,1 265,5 5 - 265,5 5 369,1 5 - 369,1 5 القضاة

 98,1 98,1 265,5 5 - 265,5 5 369,1 5 - 369,1 5 قضاةللالفرعي اجملموع 

 95,3 95,3 756,2 70 - 756,2 70 232,4 74 - 232,4 74 تكاليف املوظفني

 87,0 89,5 835,6 17 530,6 305,0 17 489,5 20 569,9 919,6 19 املساعدة املؤقتة العامة

 147,7 147,7 708,2 1 69,2 639,0 1 156,5 1 - 156,5 1 جتماعاتلالاملساعدة املؤقتة 

 126,5 126,5 522,5 9,8 512,7 412,9 - 412,9 العمل االضايف

 60,8 - 369,2 369,2 - 607,4 607,4  املساعدة القصرية األجل

 لتكاليفلاجملموع الفرعي 
 94,1 95,3 191,7 91 978,8 212,9 90 898,7 96 177,3 1 721,4 95 املوظفنياملتصلة ب

 97,4 104,7 338,3 5 302,7 035,6 5 483,6 5 386,4 097,2 5 فرالس

 141,9 141,9 44,1 - 44,1 31,1 - 31,1 الضيافة

 89,5 98,2 003,2 4 332,6 670,6 3 473,3 4 394,8 078,5 4 اخلدمات التعاقدية

 117,1 118,4 886,9 13,7 873,2 757,2 8,0 749,2 التدريب

 141,5 176,7 780,2 100,7 679,5 551,5 110,0 441,5 اخلرباء االستشاريون

 109,5 109,5 950,0 4 - 950,0 4 521,4 4 - 521,4 4 احملامي العام للدفاع

 68,5 68,5 344,6 1 - 344,6 1 963,2 1 - 963,2 1 احملامي العام للضحايا

 91,6 92,3 242,7 18 138,5 104,2 18 909,3 19 148,1 761,2 19 نفقات التشغيل العامة

 148,7 148,7 256,5 1 6,9 249,6 1 844,8 - 844,8 اللوازم واملواد

 195,4 347,0 511,4 3 727,8 783,6 2 797,3 1 785,3 012,0 1 األثاث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري 
 100,1 104,8 358,1 40 622,9 1 735,2 38 332,7 40 832,6 1 500,1 38 املتصلة باملوظفني

 95,9 98,0 815,3 136 601,7 2 213,6 134 600,5 142 009,9 3 590,6 139 مجموعال

 .وقابلة للتغيري حسابياإىل أرقام أولية مل تتم مراجعتها  2016تستند نفقات عام  ٭
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 رابعالمرفق ال 

 قائمة الوثائق

 العنوان  رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية

 وثائق يفرمز ال
 رافمجعية الدول األط 

CBF/28/2  الدروس املستفادة يف هيئة الرئاسةاحملكمة عن تقرير  

CBF/28/3 (2027-2017)  نيويوركيفخطة االجيار املتعلقة مبكتب االتصال احملكمة عن  تقرير  
CBF/28/4 2016أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام املتعلق بتقرير ال  

CBF/28/5 تدفقاهتا النقدية دارةتقرير احملكمة عن إ  

CBF/28/6 بعد انتهاء اخلدمةللموظفني  متويل االلتزامات املتعلقة بالتأمني الصحي  

CBF/28/7 رب األضرارما يتعلق جبيالتطورات فلمحكمة عن الثاين لتقرير ال  

CBF/28/8 2017عام لبقلم احملكمة  يف التوظيف تدرجال تقرير احملكمة عن  

CBF/28/9 املساءلة التحليليةاحملكمة عن التطورات يف  تقرير  

CBF/28/11  ةالعام ةنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعياملتعلق بتالتقرير  

CBF/28/12 تقرير احملكمة عن التآزر فيما بني أجهزة احملكمة  

CBF/28/13 
ألطراف:  ا لدولاتعاون مع ال تقرير قلم احملكمة عن التطورات اليت حدثت مؤخرا يف

  والتعاون الطوعي صولجتميد األ

CBF/28/14 رير احملكمة عن التوظيف يف الربنامج الرئيسي الرابعتق  

CBF/28/15  عن استبدال األصول الثابتةاحملكمة تقرير  

CBF/28/16  احملكمةمع والكفاءات التآزر حتقيق عن أمانة الصندوق االستئماين للضحايا تقرير  

CBF/28/17 الـوقت احملدد لقاعات احملكمة  استخدامرير احملكمة عن تق  

CBF/28/18 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية  

CBF/28/19 
اخلارجي احلسابات معلومات قلم احملكمة احملدثة عن استنتاجات وتوصيات مراجع 

  بشأن مشروع املراجعة 

CBF/28/20 
ائية الدولية: االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة اجلن

  (2021-2017املعلومات باحملكمة )

CBF/28/21 and Corr.1  والتصويب 2016 عام يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة وأداء براجمها ICC-ASP/16/2 

CBF/28/22  من نظام روما األساسياليت تنسحب اشرتاكات الدول األطراف  

CBF/28/23  2017آذار/مارس  31 حىتحملكمة اتقرير عن أداء ميزانية  

CBF/28/24 
بإدارة املوارد البشرية: أعادة تصنيف الوظائف  تتصلتقرير احملكمة عن مسائل حمددة 

  وحتويلها

CBF/28/25 
املكاتب امليدانية وختفيض أنشطتها امليدانية يف  إقفالتقرير قلم احملكمة عن اسرتاتيجية 

  شريةلموارد البلتخطيط السياق 

ICC-ASP/15/27 تقرير مراجعة احلسابات عن مشروع مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدولية ICC-ASP/15/27 

____________ 


