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ملخص تنفيذي
ا احلادية والثالثني، املعقودة يف الفرتة من -١ ١٤إىل ٣نظرت جلنة امليزانية واملالية خالل دور

، مبا ٢٠١٩يف الهاي، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 
يف ذلك يف ديناميات عبء العمل وتأثريها على االحتياجات من املوارد، وكذلك يف مسائل أخرى، مثل 

على نطاق ولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات تكناخلمسية لسرتاتيجية الالنقص يف السيولة، واملتأخرات، وا
حملكمة، والوفورات والكفاءات، وأنشطة ومبادرات الصندوق االستئماين للضحايا، ومسائل متعلقة باملوارد ا

البشرية، والدعاوى القضائية اجلارية.
اللجنة على وكان النقص يف السيولة من أكثر املسائل احلاحا اليت نظرت فيها اللجنة. وقد علقت-٢

ا القلق بشكل خاص بسبب اآلثار اليت قد ترتتب عليها  يف شهر هذه املسألة يف تقارير سابقة ولكن انتا
ا. وترى اللجنة ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  إذا مل تعكس الدول األطراف النمط املتبع لتسديد اشرتاكا

كمة باستخدام صندوق الطوارئ مؤقتا أن ذلك يوفر الفرصة للجمعية الختاذ قرار بشأن السماح للمح
، ترى ٢٠١٩و/أو توفري متويل خارجي ملعاجلة النقص املؤقت يف السيولة. واستنادا إىل نظرة واقعية لعام 

اية العام وستضع احملكمة يف حالة مالية تتطلب حلوال  اللجنة أن مشكلة السيولة ستكون خطرية يف 
تتجاوز جمرد تأمني التمويل املطلوب.

هي أقل زيادة يف السنوات األخرية ٢٠١٩والحظت اللجنة أن الزيادة املقرتحة يف ميزانية عام -٣
ورحبت باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحديد الوفورات والكفاءات، والتكاليف غري املتكررة، وختفيضات 

اللجنة أن املستوى تقدتعماليني يورو، وبالتايل الستيعاب الزيادات احملتملة. و ٣أخرى بلغت أكثر من 
بإدارة مالية حكيمة وسليمة، وأولويات صارمة كان مصحوبا، إذا  فيةكامرونة  احلايل للميزانية يوفر 

لألنشطة.
ووفقا ملبدأ احملكمة الواحدة، قارنت اللجنة بني امليزانية املطلوبة لكل برنامج رئيسي وعبء العمل -٤

أثريها على احملكمة على نطاق واسع ويف مجيع األجهزة. وبعد أن املشار إليه هلذا الربنامج، فضال عن ت
الحظت اللجنة أن احملكمة ستواجه باستمرار تطورات غري متوقعة، أوصت بأن تعتمد احملكمة سياسات 
مرنة وبأن تدير مواردها البشرية بطريقة تسمح مبواجهة التطورات غري املتوقعة بشكل مناسب من خالل 

ارد على أساس متطلبات عبء العمل.إعادة توزيع املو 
والحظت اللجنة أن إعادة توزيع بعض بنود امليزانية بني الربامج الرئيسية، باإلضافة إىل التكاليف -٥

يف بعض الربامج ٢٠١٩غري املتكررة، أسفر عن زيادة أو اخنفاض إمجايل يف جمموع امليزانية املقرتحة لعام 
امج الرئيسي األول (اهليئة القضائية)، والربنامج الرئيسي الثالث (قلم الرئيسية كما هو احلال يف الربن

احملكمة)، والربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف)، والربنامج الرئيسي اخلامس (املباين).
القضائية وقلم احملكمة ميزانيتهما، طلب مكتب يئةوالحظت اللجنة أنه يف حني خفضت اهل-٦

ية العامة زيادة يف املوارد من املوظفني. والحظت اللجنة كذلك أن الزيادة يف تكاليف املوظفني املدع
وإنشاء وظائف ثابتة ستؤدي يف النهاية إىل عتبة أعلى للميزانية، مما جيعل احملكمة أقل مرونة يف التكيف 

جا متحفظا إزاء املوارد اجل ديدة من املوظفني، مما أدى إىل مع عبء العمل املتغري. ولذلك اتبعت اللجنة 
املوافقة -عند النظر يف كل طلب من طلبات الزيادة على حدة -ختفيض الزيادة املطلوبة. وقررت اللجنة 

على الطلبات املربرة متاما والضرورية للغاية فقط.
العامة ودون املساس باستقالل مكتب املدعية العامة، الحظت اللجنة أن ميزانية مكتب املدعية -٧

زادت بدرجة كبرية يف السنوات األخرية مقارنة بالربامج الرئيسية األخرى. وميكن تفسري هذا االجتاه بأن 
رية إىل مرحلة احملاكمة. ولذلك، مكتب املدعية العامة يباشر أنشطة كثرية بينما ال تنتقل التحقيقات اجلا

امج الرئيسية األخرى، ثابتا.ظل عدد احملاكمات الفعلية، اليت تؤدي إىل تكاليف يف الرب ي
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توفر مناسبة جيدة ألن جتدد ٢٠١٨وترى اللجنة أن الذكرى السنوية العشرين للمحكمة يف عام -٨
الدول األطراف دعمها للمحكمة وتعزز التعاون معها، السيما فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجهها 

ض حىت اآلن)، وجتميد األصول، ودفع االشرتاكات، القببأمرا ١٦عدم تنفيذ(تنفيذالاحملكمة يف جماالت 
ا،  ا، وتقييم اسرتاتيجيا وغري ذلك من أشكال التعاون من ناحية، وألن تقوم احملكمة حبصر منجزا

وحتديد جماالت التحسني من ناحية أخرى.
ك على وش٢٠٢١- ٢٠١٩وأبلغ مكتب املدعية العامة اللجنة بأن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة -٩

االنتهاء. ومع مراعاة استقاللية مكتب املدعية العامة، رأت اللجنة أن مكتب املدعية العامة ينبغي أن 
. ٢٠١٨-٢٠١٦يضطلع بتقييم كامل مقابل األهداف واملقاصد الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

الدروس املستفادة، من خالل وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تأخذ اخلطة اإلسرتاتيجية املقبلة يف احلسبان
النظر يف كل من الكفاءات والقيمة مقابل املال. كما تتطلع اللجنة إىل رؤية كيفية إدراج اسرتاتيجيات 

اخلروج يف اخلطة لدعم حتديد أولويات احلاالت وضمان وجود معيار أعلى للنجاح.
ة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. وتلقت اللجنة معلومات حمدثة عن الدعاوى املعروضة على احملكم-١٠

ومن أجل حتسني معنويات املوظفني والتخفيف من خطر الدعاوى، رحبت اللجنة باجلهود املبذولة حاليا، 
وتتطلع إىل حتقيق تقدم ملموس يف إنشاء آلية للوساطة.

ات على نطاق ورحبت اللجنة بتحديث االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلوم-١١
مليون يورو. وأحاطت اللجنة علما ٨,٧بتكلفة إمجالية يبلغ قدرها ٢٠٢١-٢٠١٧احملكمة للفرتة 

ا  بالتقدم احملرز يف الرتتيبات املتعلقة بتصميم وإدارة املشروع، مبا يف ذلك يف مراقبة املخاطر، اليت من شأ
باره املشروع الرئيسي لالسرتاتيجية يف عام أن تسمح للمحكمة ببدء العمل يف منهاج العمل القضائي باعت

وبعد تقييم سنويا. رو يون مليو١١. وأحاطت اللجنة علما بالتكاليف "احليوية" اليت تتجاوز ٢٠١٩
االقرتاح بالكامل، أوصت اللجنة بوضع حدود للموارد السنوية املخصصة لتنفيذ االسرتاتيجية. وتتوقع 

ت من تنفيذ االسرتاتيجية، عن طريق زيادة إنتاجية املوظفني، وتتطلع اللجنة املزيد من الوفورات والكفاءا
.٢٠٢٠إىل رؤية هذه التحسينات يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

والحظت اللجنة حدوث عدة تطورات هامة فيما يتعلق بالصندوق االستئماين للضحايا، كما هو -١٢
اعاة احلاجة إىل حتقيق أقصى قدر من الفائدة للضحايا، تتوقع احلال يف جمال العدالة التعويضية. ومع مر 

اللجنة أن يتخذ الصندوق مجيع التدابري الالزمة لضمان القيمة مقابل املال والكفاءة عند تنفيذ اجلرب. 
رية اليت يتكبدها الشركاء ً                                                وأحاطت اللجنة علما  بالنهج الذي سيتبعه الصندوق لتحميل التكاليف اإلدا

لجرب على بند "املوارد األخرى" الذي ميوله املاحنون. بيد أن اللجنة شددت على أنه ينبغي حتديد ن لياملنفذ
التكاليف ذات الصلة بوضوح، وشفافية، واملساءلة عنها، ورصدها.

ا الصندوق لتربعات اعملية مجع وبغية حتسني -١٣ حثت اللجنة ضحايا، االستئماين للاليت يضطلع 
عن ت ممكن، يف أقرب وقالذي أنشئ لتحقيق هذا الغرض الفريق العامل يل تفعالصندوق واحملكمة على 

للجهات املاحنة اخلاصة.نماذج وضع وته ختصاصااطريق حتديد 
واليت من املقرر ضحايا الصندوق االستئماين للا اليت يضطلع التربعات وفيما يتعلق مببادرة مجع-١٤

اللجنة أن هذا املشروع رأت عاما، ٢٠وملدة ورو يمببلغ مليار "سندات" أن يصدر الصندوق مبقتضاها
نية امليزالناحية القانونية وامن ليس، حملكمةؤثر على ايقد يؤدي إىل آثار غري متوقعة للصندوق وقد 

وتشك اللجنة يف أن مبادرة السندات مناسبة بشكل فعال .أيضالسمعة امن حيث ، ولكن حسبف
وق، وتساءلت عما إذا كان ينبغي أن تكون جزءا من أولوياته لالحتياجات احلالية والطويلة األجل للصند

املباشرة.
وأحاطت اللجنة علما باخليارات اليت اقرتحتها احملكمة لتمويل استبدال األصول الثابتة يف األجل -١٥

الطويل (أي استبدال املكونات الرئيسية) ملبانيها يف الهاي. وأيدت اللجنة االقرتاح بأن تقدم احملكمة 
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شكل دوري تقديرات للنفقات ملدة مخس سنوات، عالوة على نظرة عامة للخطط الطويلة األجل. بيد ب
. وينبغي متويل أي احتياجات ناشئة هلذا الغرضأن اللجنة مل تؤيد، يف الظروف احلالية، إنشاء صندوق

لالستبدال يف املستقبل القريب، عند اإلمكان، يف إطار امليزانية العادية.
د أن نظرت اللجنة بدقة يف مجيع الزيادات املطلوبة، أوصت بأن تعتمد اجلمعية ميزانية قدرها وبع-١٦

، باستثناء ٢٠١٨يف املائة مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٠,٦زيادة تبلغ بمليون يورو، أو ١٤٤,٨٧
ا لكل برنا مج من الربامج الرئيسية، األقساط املستحقة لقرض الدولة املضيفة. وفيما يلي املوارد املوصى 

على النحو املوضح بالتفصيل يف املرفق الرابع هلذا التقرير:
يف املائة)؛٤,٨مليون يورو (ختفيض يبلغ ١٢,١الربنامج الرئيسي األول (اهليئة القضائية): (أ)

يف١,٨مليون يورو (زيادة تبلغ ٤٦,٨الربنامج الرئيسي الثاين (مكتب املدعية العامة): (ب)
املائة)؛

يف املائة)؛٠,٦مليون يورو (ختفيض يبلغ ٧٦,٧الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة): (ج)
يف ٤,٥مليون يورو (زيادة تبلغ ٢,٨الربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف): (د) 

املائة)؛
يف املائة)؛٢٠,١ادة تبلغ مليون يورو (زي١,٨الربنامج الرئيسي اخلامس (املباين): (ه)
مليون يورو (زيادة ٣,٣الربنامج الرئيسي السادس (أمانة الصندوق االستئماين للضحايا): (و)

يف املائة)؛٢٩,١تبلغ 
٠,٦ألف يورو (ختفيض يبلغ ٥٣١,١(آلية الرقابة املستقلة): ٥-الربنامج الرئيسي السابع(ز)

يف املائة)؛
ألف يورو (ختفيض يبلغ ٦٨٥,٦(مكتب املراجعة الداخلية): ٦- السابعالربنامج الرئيسي (ح)
يف املائة).٣,١
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مقدمة- أوال
الحادية والثالثينالدورةافتتاح-ألف

ا العمال بال-١ قدتُ ع  	،)١(عشرةسادسةقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دور
إىل ٣يف الفرتة من جلسة، ٢٠)، اليت تضمنت ملالية ("اللجنة"مليزانية واللجنة اادية والثالثون الدورة احل

	.يف الهاي٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٤ 	
يف ترحيبكلمةشيلي أيبوي أوسوجي،  ، القاضياجلنائية الدولية ("احملكمة")رئيس احملكمةوألقى-٢

.اجللسة االفتتاحية للدورة

.من نظامها الداخلي١٣ِ  ً      ً        مقر را ، وفقا  للمادة يا) أورمت يل (استونّ                وعي نت اللجنة السيد -٣
مانةاألقدم موظفوو للجنة،أميناالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذيوعمل األمني-٤

.للجنةالتنفيذية الدعم املوضوعي واللوجسيت 
نة: للجادة والثالثنيوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة احل-٥

؛كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو (املكسيك)(أ)
؛فوزي غرايبة (األردن)(ب)
؛هيتوشي كوزاكي (اليابان)(ج)
؛أورمت يل (استونيا)(د)
؛مونيكا سانشيز (اكوادور)(ه)
؛غريد ساوب (أملانيا)(و)
مارغاريت وامبوي نغوغي شافا (كينيا)؛ (ز)
؛(سلوفاكيا)إيلينا سوبكوفا(ح)
هيلني لويز وارن (اململكة املتحدة)؛(ط)
.)بوركينا فاسو(فرانسوا ماري ديدييه زوندي (ي)

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار-باء
ا احادية والثالثنيوأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل-٦ :لدور

افتتاح الدورة-١
ن رئيسة احملكمةكلمة ترحيب م(أ)

وتنظيم العملإقرار جدول األعمال(ب)
مشاركة املراقبني)ج(

٢٠١٩لعام املقرتحةالربناجميةامليزانية-٢

كانون ١٤-٤نيويورك، عشرة، لسادسة الدورة اجلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية،الوثائق الرمسية) ١(
لد ا،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧األول/ديسمرب  .٥٤الفقرةالقسم باء، األول، ، اجلزء ألولا
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٢٠١٩لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالنظر(أ)
أوجه التآزر ، مبايف ذلك ٢٠١٩لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةمرفقات (ب)

فورات والو 
املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية-٣

حالة تسديد االشرتاكات(أ)
ا(ب) الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا

لتأمني مدفوعات الدول األطراف املنسحبة يف القرض املقدم املتاحة يارات اخل) ج(
من الدولة املضيفة

٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠للمحكمة حىت األداء املايل التقرير بشأن ) د(
االحتياطيات االحرتازية(ه) 

قضية السيولة) و(
تقرير احملكمة بشأن مستوى النفقات(ز)

اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية-٤
االسرتاتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات (أ)

اتيجيتها اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات تقرير احملكمة بشأن اسرت ‘١’
وإدارة املعلومات 

"احليوية" على نطاق تكنولوجيا املعلومات نظرة عامة لتكاليف‘٢’
٢٠٢٢-٢٠١٧احملكمة يف الفرتة  

اجلدوي من منهاج العمل القضائي ‘٣’
كمة وضبط تقرير قلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احمل(ب)

األصول وجتميدها
التقرير بشأن احللول املتاحة الستبدال األصول الطويلة األجل باملقر (ج)

املوارد البشرية-٥
دة تصنيف الوظائفاستعراض سياسة احملكمة بشأن إعا(أ)

التقرير بشأن التعديالت اليت أدخلت على النظام اإلداري للموظفني فيما يتعلق (ب)
التعليم، واملنحة اخلاصة، واالستحقاقات ذات الصلةمبنحة

االستئماين للضحاياالصندوق -٦
١يف الفرتة من االستئماين للضحايا مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق (أ)

٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧متوز/يوليه 
ات املقدمة من اختصاصات الفريق العامل املشرتك املعين بالوصول إىل التربع(ب)

اجلهات املاحنة اخلاصة واآلجال احملددة للنتائج القابلة للتسليم
٢٠١٨االستئماين للضحايا يف عام الصندوق التقرير بشأن التعيني يف (ج)
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نفذين بشأن التكاليف اإلدارية للشركاء املتقرير الصندوق االستئماين للضحايا (د)
الصادرة باجلربلألحكام 

عدة القانونيةاملسا-٧
املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات-٨

٢٠١٨لعام التقرير السنوي للجنة املراجعة(أ)
النظر يف التقارير املقدمة من املراجع اخلارجي للحسابات(ب)

البيانات املالية للمحكمة ‘١’
البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا‘٢’
املراجعة عن األداء فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية تقرير‘٣’

مسائل أخرى-٩
التطورات القضائية وآثارها على امليزانية (أ)

.)٢(الدعاوى املرفوعة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية(ب)

ِ   مشاركة المراق بين-جيم
هيئة الرئاسة، كبار املوظفني باحملكمة وممثلني مننة  دعت اللج، )٣(عمال بالنظام الداخلي للجمعية-٧

يسر أحاط امل، باالضافة إىل ذلكإىل املشاركة يف جلسات اللجنة. و ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة
املنسق املعين باإلشراف على إدارة امليزانية، ، و أوتو هورسلوند (الدامنرك)-جينساملعين بامليزانية، السفري 

الفريق العامل املعين مبراجعة رواتب القضاة، السفري فرناندو رئيس إدواردو رودريغيس (بوليفيا)، و السفري
جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا، وأدىل رئيس . بوشيلي (إكوادور) اللجنة علما بالتطورات

حتاد املوظفني باحملكمة. . وتبادلت اللجنة الرأي أيضا مع رئيس اأمام اللجنةببيانالسيد موتو نوغوشي،
وأعربت . االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببياناللجنة على الطلب املقدم من وافقت و 

ا احلادية والثالثني.اللجنة عن تقديرها جل ميع املراقبني الذين حضروا دور

٢٠١٩النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام - ثانيا
البرامج الرئيسيةعبرالميزانية المتعلقة بمشاكل ال-ألف

،امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمةتستعرض اللجنة، للجنةنظام الداخليالمن ٩عمال بالقاعدة -٨
ا إىل اجلمعية.  لمحكمة اجلنائية ل"امليزانية الربناجمية املقرتحة ودققتاللجنة واستعرضتوتقدم توصيا

٥- ٣عمال بالقاعدة ٢٠١٨سبتمرب أيلول/٧قدمة يف امل)٥(اإلضافةفضال عن ،)٤("٢٠١٩ام الدولية لع
مكررا من النظام املايل والقواعد املالية.

)٢(
CBF/31/1/Rev.1.

من النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على ٩٣و٩٢و٤٢تنطبق املواد )٣(
.الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنةمن دعوة

)٤(
ICC-ASP/17/10.

)٥(
ICC-ASP/17/10/Add.1.
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اكمنظمة تقوم بتطوير ، نضجت احملكمة١٩٩٨منذ اعتماد نظام روما األساسي يف عام و -٩ صالحيا
، إذا  فيةكامرونة  وفر ت٢٠١٨ن امليزانية األساسية لعام . وتعتقد اللجنة أفيهاوزيادة األنشطة التنفيذية

.أولويات صارمة لألنشطةو ،وأهداف واضحة،حكيمة وسليمةبإدارة مالية كانت مصحوبة

٢٠١٩للميزانية البرنامجية المقترحة لعام المالحظات العامة والتحليل الكلي- ١

إضافتها اليت و ٢٠١٩لعام لمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة ليف اللجنة نظرت -١٠
لميزانية على أساس املبدأ لوارد املطلوبة املللجنة استعرضت الكل برنامج رئيسي. و املطلوبة املوارد حتلل 
امليزانية.لوحدةالعام 
ا الديفوأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية وافقت-١١ قدرهابلغ يعلى اعتمادات عشرةسادسة ور

اخنفض هذا املبلغ نتيجة ألقساط القرض من الدولة املضيفة. و )٦(٢٠١٨يزانية عاممليورو مليون ١٤٧,٤٣
ا "دفعة مليون يورو ٣,٥٩البالغ قدرها  املستحقة فقط من الدول اليت اختارت عدم تسديد مدفوعا

عاد أقساط الدولة عد استباليت وافقت عليها اجلمعية، ب٢٠١٨ميزانية عام بذلك بلغت و . )٧(واحدة"
.)٨(مليون يورو١٤٣,٨٥املضيفة،

، )٩(امليزانيةافرتاضات ، تغريت قضية احلسنتأكيد التهم يف اجللسة املخصصة لونتيجة لتأجيل-١٢
املوارد املطلوبة للربنامج من يورو٥٠٠٢٥٧يزانية يستبعد فيها مبلغإضافة ملشروع املوقدم املسجل 

مليون ١٤٧,٢٩املقرتحة بعد تعديلها ومراعاة اإلضافة املذكورة بلغ امليزانية وت. الرئيسي الثالث (التسجيل)
، ٢٠١٨لعاممقارنة بامليزانية املعتمدةيف املائة)٢,٤مليون يورو (٣,٤٤، وهو ما ميثل زيادة قدرها يورو

ضيفة. وسيكون الدولة املاملقدم من قرض المليون يورو، باستثناء املدفوعات مبوجب ١٤٣,٨٥اليت بلغت 
.مليون يورو١٥٠,٨٨املبلغ اإلمجايل املطلوب بعد إضافة مدفوعات القرض من الدولة املضيفة 

٢,١١زيادة قدرها ة بالعامةاملدعيمبكتب املطلقةاملطلوبة باألرقام زيادة يتعلق أكرب قدر من الو -١٣
يورو  (أو مليون١,٤٩زيادة قدرها بأمانة الصندوق االستئماين للضحايايف املائة)، و ٤,٦مليون يورو (

التايل: بالتفصيل ،مليون يورو٠,٥عن الزيادة املطلوبة للربامج الرئيسية املتبقية قل. وتيف املائة)٥٨,٥
يف املائة) ٥,٦ألف يورو (١٥٣,٤للمباين، ويف املائة) ٢٠,١(ألف يورو ٣٠١,٥يبلغ قدرها زيادة

.آللية الرقابة املستقلةيف املائة) ٤,١(ألف يورو٢٢,١، ومعيةاجلمانة أل
يف املائة)، وقلم احملكمة اخنفاضا ٢,٦- ألف يورو (٣٣٤,٢ومتثل اهليئة القضائية اخنفاضا يبلغ -١٤

ألف يورو١٩,٣يف املائة)، ومكتب املراجعة الداخلية احنفاضا يبلغ ٠,٤-ألف يورو (٢٧٣,٧يبلغ 
للفائدة وأصل 	صفر يف  املائة)±ألف يورو (٥٨٥,١٣، يلزم مبلغ يف املائة). وعالوة على ذلك٢,٧(

القرض املستحقني للدولة املضيفة.
عادة توزيع بعض بنود امليزانية بني الربامج الرئيسية، باإلضافة إىل التكاليف أن إالحظت اللجنة و -١٥

بالنسبة لبعض ٢٠١٩ملقرتحة لعام إمجايل امليزانية ا، أدت إىل زيادة أو اخنفاض شاملني يف غري املتكررة

)٦(
ICC-ASP/16/Res.1.

املرجع نفسه.)٧(
املرجع نفسه.)٨(
أيام جللسات االستماع بدال ١٠فقط مما سيؤدي إىل االحتياج إىل ٢٠٢٠على األرجح يف عام قضية احلسنستبدأ)٩(

د أمام . وال يتوقع حضور شهو ٢٠١٩يوما املدرجة أصال يف امليزانية لألعمال التحضريية للمرحلة التمهيدية يف عام ٤٠من 
. ٢٠١٩احملكمة يف عام 
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الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة) ، ضائية)، و قاألول (اهليئة الالربنامج الرئيسيمثل الربامج الرئيسية، 
.)١٠()لربنامج الرئيسي اخلامس (املباينا، و الربنامج الرئيسي الرابع (أمانة مجعية الدول األطراف)و 

لميزانيةلالستراتيجية الرفيعة المستوى فتراضات االاألولويات وا- ٢

والعوامل لميزانيةلفرتاضات االسرتاتيجية الرفيعة املستوى الاألولويات وابأحاطت اللجنة علما -١٦
، وهي:٢٠١٩احملركة للتكاليف يف عام 

ودعمها؛ثالث حماكماتيف اإلجراءات القضائية مباشرة (أ)
؛، مبا يف ذلك من خالل األنشطة امليدانيةإجراء ودعم مثانية حتقيقات جارية(ب)
؛يف ثالث حاالتتنفيذ أحكام اجلرب(ج) 
.)١١(االستثمار يف مشاريع رئيسية إلدارة املعلومات والقدرات األمنية على نطاق احملكمة(د)

، يتعلق األمر ٢٠١٩وفيما يتعلق بالعبء اإلمجايل للعمل وافرتاضات وبارامرتات احملكمة لعام -١٧
فقا للعرض الذي قدمته احملكمة مبا يلي: و 

دراسات أولية؛٩(أ)
حالة؛١١(ب)
حتقيقات جارية؛٨(ج)
حماكمات؛٣(د)
ائية٥(ه) .)١٢(طعون 

٢٠١٨- ٢٠١٣خالل الفترة عتمدةظرة عامة على الزيادات المن- ٣

اليت متكن اللجنة ٢٠١٩ملقرتحة لعام رحبت اللجنة بالسلسلة الزمنية املدرجة يف امليزانية الربناجمية ا-١٨
ا.  قارنة الزيادات السنوية املعتمدة يف مباللجنة قامت على سبيل املثال، فمن وضع األرقام يف نصا

يف ، وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ، وقلم احملكمةةالعامةالقضائية، ومكتب املدعياهليئةميزانيات 
الحظت زيادة كبرية يف ميزانية مكتب و على وجه اخلصوص، ، ٢٠١٨إىل عام ٢٠١٣الفرتة من عام 

، على النحو الربامج الرئيسية األخرىبيف املائة يف السنوات األخرية مقارنة ٦٢,٧بلغت ةالعامةاملدعي
يف زيادةاليف املائة و ١٩,٦يف قلم احملكمة البالغ قدرها الزيادةحيث مل متثل أدناه، ١يف اجلدول املبني 

ة.العامةمكتب املدعييف ثلث الزيادة مثال سوى يف املائة١٨,٨يئة القضائية البالغ قدرها اهل
أن هذا اجلهاز ينفذ العديد من بةالعامةمكتب املدعييف لزيادة لهذا االجتاه وميكن تفسري -١٩

إىل ٢٠١٣من عام ة الفرت ففي مرحلة احملاكمة. تمهيدية دون االنتقال إىل التحقيقات الدراسات األولية و ال

ألف ٤١٤,٢إىل نقل أدى نقل مكتب االتصال يف نيويورك من الربنامج الرئيسي األول إىل الربنامج الرئيسي الثالث)١٠(
رئيسي النقل خدمات املراجعة اخلارجية من الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج وأدى .انظر القسم باءهلذا الربنامج.يورو

الربنامج من نقل خدمات الصيانة ملباين احملكمة وأدى. انظر القسم هاء. هلذا الربنامجألف يورو٦٧مبلغ إىل نقل لرابع ا
نظر القسم واو.  ا. هلذا الربنامج ألف يورو ٢٥٠مبلغ إىل نقل الرئيسي الثالث إىل الربنامج الرئيسي اخلامس

باألولويات واالفرتاضات ، القسم اخلاص ICC-ASP/17/10واردة يف الوثيقةرجى الرجوع إىل البيانات التفصيلية الي)١١(
.٢٠١٩االسرتاتيجية الرفيعة املستوى للميزانية واملسببات الرئيسية للتكاليف يف عام 

)١٢(
ICC-ASP/17/10،	.املرفق الثاين
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خالف القضايا مبوجب املادة سنويا، حماكمات ٥- ٣(احملاكمات اجلارية ثابتا عدد ظل ٢٠١٨عام 
.)١٣()،  وخالل هذه الفرتة أدين وحكم على شخصني٧٠

(بآالف اليورو)٢٠١٨- ٢٠١٣: الزيادة السنوية في الميزانيات البرنامجية المعتمدة في الفترة ١الجدول 

الرئيسيالربنامج 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٣لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٤لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٥لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٦لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٧لعام 
امليزانية املعتمدة

٢٠١٨لعام 
الزيادة يف الفرتة 

٢٠١٨-٢٠١٣
الربنامج الرئيسي 

ةاهليئة القضائي: األول
موع ١٠ا ٦٩٧ ,٩١٠ ٠٤٥ ,٨١٢ ٠٣٤ ,٢١٢ ٤٣٠ ,٦١٢ ٥٣٦ ,٠١٢ ٧١٢, ٠٠١٤,١٢
٤١٣الفرق ,٩٦٥٢ ,١-١ ٩٨٨ ,٤٣٩٦ ,٤١٠٥ ,٤١٧٦

٪١٨,٨٪١,٤٪٠,٨٪٣,٣٪١٩,٨٪٦,١-٪٤,٠الفرق ٪
٩التنفيذ الفعلي ٨٧٤, ٥١٠ ٥٢٩, ٨١١ ٠٢٣, ٨١٢ ٧٠٢, ٨١٢ ٢٣٢, ٣١٢ ٢٤٢, ٢*٧ ٣٦٨, ٢

٪ تقريبا٩٧,٥٪٩٦,٣٪٩٧,٦٪١٠٢,٢٪٩١,٦٪١٠٤,٨٪٩٢,٣معدل التنفيذ ٪ 

:الربنامج الرئيسي الثاين
مكتب املدعية العامة

موع ٢٨ا ٢٦٥ ,٧٣٣ ٢٢٠ ,٠٣٩ ٦١٢ ,٦٤٣ ٢٣٣ ,٧٤٤ ٩٧٤ ,٢٤٥ ٩٩١, ٨١٧ ٧٢٦, ١
٥٤٢الفرق ,٠٤ ٩٥٤ ,٣٦ ٣٩٢ ,٦٣ ٦٢١ ,١١ ٧٤٠ ,٥١ ٠١٧, ٦

٪ ٦٢,٧٪٢,٣٪٤,٠٪٩,١٪١٩,٢٪١٧,٥٪٢,٠الفرق ٪
٢٨التنفيذ الفعلي ٩٢٤, ٩٣٢ ٧٢٣, ٧٤٠ ٥٨١, ٢٤١ ٩٦٠, ٣٤٤ ٤٣٢٤٥ ١٦*٥٥٥ ٦٣٠, ١

٪ تقريبا٩٩,٧٪٩٩,١٪٩٨,٨٪٩٧,١٪١٠٢,٤٪٩٨,٥٪١٠٢,٣معدل التنفيذ ٪ 

الربنامج الرئيسي 
قلم احملكمة: الثالث

موع ٦٤ا ٥٢٠ ,٩٦٦ ٢٩٣ ,١٦٥ ٠٢٥ ,٩٧٢ ٧٥٩ ,٢٧٦ ٦٣٢ ,٦١٤٢,٥٧٧٦٢١,٦١٢
٥٢٠الفرق , ١-٨ ٧٧٢ ,٢١ ٢٦٧ ,٧-٢ ٧٣٣ ,٣٣ ٨٧٣ ,٤٥٠٩,٩

٪١٩,٦٪٠,٧٪٥,٣٪١١,٩٪١,٩-٪٢,٧٪٠,٨-الفرق ٪
٦٤التنفيذ الفعلي ٢٠٣٦٥ ٧٣٨٦٧ ٩٨٨, ٣٧٣ ٢٧٨, ٦٧٨ ٨١١, ٥٧٦ ٢٥٦, ١٢*١ ٠٥٣, ١

٪ تقريبا١٠١٪٩٨,٩٪١٠٢,٨٪١٠٠,٧٪١٠٤,٦٪٩٩,٢٪٩٩,٥معدل التنفيذ ٪ 

الربنامج الرئيسي 
أمانة : السادس

الصندوق االستئماين 
للضحايا

موع ١ا ٥٨٠ ,٠١ ٥٨٥ ,٨١ ٨١٥ ,٧١ ٨٨٤ ,٥٢ ١٧٤ ,٥٥٤١٢٩٦١,٥
١٢٩الفرق ,٤٥ ,٨٢٢٩ ,٩٦٨ ,٨٢٩٠ ,٠٣٦٧

٪٦٠,٩٪ ١٦,٩٪١٥,٤٪٣,٨٪١٤,٥٪٠,٤٪٨,٩الفرق ٪
١التنفيذ الفعلي ٤٣٢١ ٤٢٥, ٧١ ٥٤٢, ٩١ ٦٤٠, ٧١ ٧٠٤, ٣٢ ١٥٢, ٧٢٠*٩, ٩

ا ٪ تقريب٨٦٪ ٨٤,٧٪٧٨,٤٪٨٧,١٪٨٥٪٨٩,٩٪٩٠,٦معدل التنفيذ ٪ 

.٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠هي النفقات املتوقعة يف ٢٠١٨النفقات لعام *

٢٠١٩فحصت اللجنة أيضا املوارد اليت طلبها مكتب املدعية العامة للتحقيقات اجلارية يف عام و -٢٠
أدناه.٢على النحو املبني يف اجلدول ٢٠١٨مقارنة باملوارد املطلوبة لعام 

.املهديو كاتانغا)١٣(
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تحقيقات الجارية في البرنامج الرئيسي الثاني (بآالف بحسب الية : مخصصات الميزان٢الجدول 
اليورو)
٢٠١٨املخصصات املعتمدة يف عام ٢٠١٩عام يفاملخصصات التقديريةاحلالة

٢بوروندي١ ٢٣١, ٢٤١ ٥٥٠, ٩٠
٣الثانية (أ)- مجهورية أفريقيا الوسطى٢ ٢٧٦, ٦٥٢ ٩٠١, ٦٠
٢الثانية (ب)- طىمجهورية أفريقيا الوس٣ ١٣٠, ١٥٣ ٤٦٠, ٤٠
٣الثانية-كوت ديفوار ٤ ٢٧٢, ٦٤٣ ٢٦٠, ٢٠
٢جورجيا٥ ٨٤٣, ٩٤٣ ٩١٨, ٤٠
١دارفور٦ ٣٠٢, ٩٣١ ٣٧٩, ٨٠
٢ليبيا (الثالثة والرابعة)٧ ٠٩١, ٧٦١ ٩٠٧, ٧٠ 	 			ىل صندوق الطوارئ: املبلغ التقديري املطلوب من خالل إشعار اللجوء إ٢٠١٨

المحكمة وفي كل برنامج رئيسينطاقعلى الموظفينالمتصلة بتكاليفال- ٤

مقارنة ٢٠١٩أيضا الزيادات الصافية املطلوبة لنفقات املوظفني يف ميزانية عام اللجنة وحللت -٢١
املعدل، املتحدةالتخفيضات الناجتة عن جمموعة النظام املوحد لألممبعد مراعاة ٢٠١٨مبستواها يف عام 

زيادة صافية يف ٢٠١٩والحظت اللجنة أن احملكمة طلبت لعام أدناه. ٣على النحو املبني يف اجلدول 
.٢٠١٨مليون يورو ، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ٣,٨تكاليف املوظفني قدرها 

ئيسي (بآالف على نطاق المحكمة بحسب البرنامج الر الموظفينالمتصلة بتكاليفال: ٣الجدول 
اليورو)

المحكمةاملوظفني املتصلة بتكاليفال
اهليئة 
القضائية

مكتب املدعية 
قلم احملكمةالعامة

أمانة مجعية الدول 
األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 
للضحايا

مكتب 
املراجعة 
الداخلية

آلية الرقابة 
املستقلة

٢٠١٨١٠٤امليزانية املعتمدة يف عام  ٢٠٣,٦٦ ٨٨١,٣٤١ ٣٤٣, ٤٥١ ٢٣٨, ٩١ ٧٢٥,٢١ ٨٧٦,٣٦٥٣,١٤٨٥,٤

التخفيضات الناجتة عن جمموعة 
١املعدلالنظام املوحد لألمم املتحدة ٤٩٤,٦٧٥,٤٤٨٩, ٢٧١٤, ٩٢١, ٨١٨٤,٤٥,٥٣,٤

٢٠١٩١٠٦امليزانية املقرتحة لعام  ٥٠٧,٤٦ ٥١٣,٩٤٢ ٦٠٨, ١٥١ ٣٠٥, ٣١ ٨٠٥,٦٣ ١٤٤,٩٦٤٧,٦٤٨٢

الزيادة الصافية للموظفني بني عامي 
٢٠١٩٣و٢٠١٨ ١-٧٩٨,٤٢٩٢ ٧٥٣,٩٧٨١,٣١٠٢,٢١ ٤٥٣,٠٠٠

ت العدوامل٢٠١٨النفقات املتوقعة لعام اللجنة أيضا يف تحتليلها الكلي، نظر ويف سياق-٢٢
فيما يتعلق لومات. و ، وحللت الزيادات املقرتحة يف ضوء هذه املعلتنفيذ جلميع الربامج الرئيسيةاملتوسطة ل

مليون يورو ، وهو ما ميثل ١٤٣,٢١مببلغ ٢٠١٨ميزانية عام النفقات املتوقعة يف ُ    باألداء املايل، ق درت 
مليون يورو، مبا يف ذلك ١٤٣,٨٥قدرهاالبالغ٢٠١٨يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام ٩٧,١
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مبقارنة هذه . والحظت اللجنة أنه )١٤(مليون يورو٣,٥٩البالغة باين القرض املتعلقة باملمدفوعات الفوائد و 
من قرض المبا يف ذلك ،مليون يورو١٥٠,٨٨البالغ قدرها٢٠١٩يزانية الربناجمية املقرتحة لعام األرقام بامل

يف املائة).٥,٣٤مليون يورو (أو ٧,٦٦يف املوارد  املطلوبة الزيادة ستبلغ الدولة املضيفة، 

فيما يتعلق بتعديل الميزانية توصيات اللجنة - ٥

ه ، خلصت اللجنة إىل أنعليالت امليزانيةوت٢٠١٩لعام قرتحة املبعد استعراض امليزانية الربناجمية -٢٣
ألف يورو من جمموع امليزانية املقرتحة البالغ قدره ٥٩٠,٧٢يبلغ جمموعها ختفيضات ميكن حتقيق 

ألف ٨٥٤,٤قدرها يبلغ وميثل ذلك زيادة ضيفة. ألف يورو بدون القرض من الدولة امل٢٩١,٤١٤٧
سيبلغ نتيجة لذلك جمموع . و ٢٠١٨امليزانية املعتمدة لعام مقارنة ب))١٦(يف املائة٠,٦()١٥(يورو

.يوروألف٧٠٠,٧١٤٤(بدون أقساط القرض من الدولة املضيفة) ٢٠١٩لعام االشرتاكات املقررة 

٢٠١٩انية البرنامجية المقترحة لعام المعلومات الواردة في مرفقات الميز - ٦

شددت ، ٢٠١٩والتقديرات لعام ٢٠١٨فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات اليت حتققت يف عام -٢٤
، والكفاءات، والتكاليف غري املتكررة، والتخفيضات وفوراتلحلساب اوجود أساس منهجي على اللجنة 

لكل بند. وميكن ة مفصلبيانات امللحق احلادي عشر توفر املعلومات الواردة يفو اإلضافية يف التكاليف. 
الربناجمية املقرتحة لعام من امليزانية٤و٣و٢حتسني العرض اإلمجايل هلذه البيانات الوارد يف اجلداول 

تخفيضات الو ،والتكاليف غري املتكررةوفورات، القراء على التمييز بوضوح بني الملساعدة )١٧(٢٠١٩
تشكل اليت اتالكفاء، و لسنة املالية السابقةاألساسية ليزانية املف اليت تؤثر على يف التكاليضافيةاإل

"زيادات يف التكاليف" اليت مت  جتنبها.
اإلضافية توضيحات وال٢٠١٩استنادا إىل املعلومات الواردة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام و -٢٥

ةاملعتمداألساسية امليزانية موع التخفيضات اليت أدخلت على جمبلغ ي، املقدمة إىل اللجنة بناء على طلبها
عام الطوارئ يف صندوقيف اإلشعارات املتعلقة بأيضاالنظر عند و مليون يورو. ٣,٣٨حنو ٢٠١٨لعام 

، والتكاليف غري املتكررةوفورات، لالناشئ من ااحليز املايل مليون يورو، يبلغ ٢,٦٣البالغ قدرها ٢٠١٨
مليون ٠,٧٥حنو ٢٠١٩يف عام املتاح للمحكمة إلعادة التوزيع ت اإلضافية يف التكاليفوالتخفيضا

يورو.
باجلهود اليت بذلتها يزانية قيد االستعراض. وترحب اللجنة عملية املات يفتطور وستبقي اللجنة ال-٢٦

ات. وترى اللجنة أنه ال لتحديد الوفورات والكفاءانية هذهامليز يف عملية احملكمة، والسيما قلم احملكمة، 
كل برنامج األساسية ليزانيةوفورت وامللتوضيح العالقة الفعلية بني المما يلزم القيام به يزال هناك الكثري 

وتغطية املدفوعات املتعلقة بعبء إعادة التوزيع الداخلي يف ستخدام الوفورات الوالقواعد احملددة رئيسي
اليت ميكن إدخاهلا على العملية مع احملكمة تحسينات الجنة مناقشة ستواصل اللو اإلضايف.اجلديد و العمل 

ا القادمة  ضع ميزانية لتحرك حنو و كيفية ايف  ، وستنظر أيضا ٢٠١٩أبريل نيسان/يف اليت ستعقد يف دور
ة. يتجاوز دورة امليزانية السنوية يف الدورات املقبلاألجلمتوسطإىل قصري من نظور ا مبً       أكثر استقرار ا وثبات

)١٤(
ICC-ASP/17/11 حبسب الربنامج الرئيسي (مبا يف ذلك ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠، أداء امليزانية حىت ٢، اجلدول

النفقات املتوقعة).
البالغ قدرها الدولة املضيفة من قرض الأقساط بدون ٢٠١٩يورو= امليزانية املقرتحة املعدلة لعام ألف ٨٥٤,٤)١٥(

البالغ قدرها الدولة املضيفة من قرض الأقساط بدون ٢٠١٨امليزانية املعتمدة لعام ألف يورو خمصوما منها ٧٠٠,٧١٤٤
يورو.ألف٨٤٦,٣١٤٣

مع أقساط ٢٠١٨ألف يورو مقسومة على امليزانية املعتمدة لعام ٨٥٤,٤الزيادة البالغ قدرها يف املائة = ٠,٦)  ١٦(
.ألف يورو٤٣١,٥١٤٧البالغ قدرها الدولة املضيفة منقرضال
)١٧(

ICC-ASP/17/10 ١٥، الصفحة.
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على تلف بني الربامج الرئيسية، والكفاءات ختوفورات الحظت اللجنة أن القدرة على توفري الو -٢٧
بينما حدد الربنامج الرئيسي الثالث (قلم احملكمة) ف. ٢٠١٩امليزانية الربناجمية املقرتحة النحو املبني يف

وإدارة املعلومات، كنولوجيا املعلوماتتاخلمسية لسرتاتيجية إضافية لدفع التكاليف املتعلقة باالختفيضات 
ستوى معني من املوارد إلعادة التوزيع الداخلي (مكتب املدعية العامة) مبالرئيسي الثاين احتفظ الربنامج 

(أمانة الصندوق االستئماين للضحايا) لربنامج الرئيسي السادس، يواجه االحتياجات الناشئةواالستجابة ل
حتقيق مكاسب الكفاءة مع برامج رئيسية أخرى.ن من خالهلا أولويات جديدة لألنشطة ميك

الزمنية الخمسية سلسلة المعنون "افتراضات وبارامترات الوفيما يتعلق بالمرفق الثاني عشر -٢٨
بأن رأت اللجنة أن المعلومات المقدمة مفيدة وأوصت "، ٢٠١٩- ٢٠١٥للمحكمة للفترة 

.٢٠٢٠ية البرنامجية المقترحة لعام المحكمة معلومات محدثة في الميزانتدرج 
رفقلمافي تنفيذية ة و مفيدوعامة شاملة ة لمحكمة توفير نظرالة وللجنة بمحااحبت ور-٢٩

. )١٨(للتكاليف المتصلة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات على نطاق المحكمةلتاسعا
اتنيالميزافي ستراتيجيةبشأن تنفيذ االت معلوماإدراج لمحكمة اصل اتون للجنة بأاصت أوو 

التكاليف "الحيوية" لتكنولوجيا يبين منفصالالو جدالبرنامجية المقترحة المقبلة وبأن تقدم 
.)١٩(نطاق المحكمةىالمعلومات واالتصال عل

ملخصاتقدمأنطلبت اجلمعية إىل احملكمة جلمعية الدول األطراف،يف الدورة السادسة عشرة-٣٠
. )٢٠(املقبلةاملقرتحةالربناجميةامليزانياتيفشاملجدوليفاحملكمةمباينغيلوتشصيانةلتكاليف

ا الثامنة والعشرين ،وباإلضافة إىل ذلك امليزانيةمنابتداءاحملكمة،تدرجبأنأوصت اللجنة يف دور
ستثماراالخططثلمالثابتة،األصولباستبدالاملتعلقةاملعلوماتمجيع،٢٠١٩لعاماملقرتحةالربناجمية

.)٢١(املقرتحةالربناجميةللميزانيةمنفصلمرفقيفلالستبدال،املناسبةوالتوقيتاتالفعليةستثماراتالوا
(للفرتة املالرأسعداديفيندرجفيماالستثماراتا"املعنون أحاطت اللجنة علما باملرفق العاشر و -٣١

ا لتوصية اللجنة يف دور تلبية٢٠١٩ية املقرتحة لعام ناجميف امليزانية الرب املدرج )٢٢()"٢٠٢٢- ٢٠١٩
فقط معلومات حمدودة حيتوي على صيغته احلالية، بجنة الحظت أن املرفق، اللالثامنة والعشرين. غري أن

فيما يندرج يف عداد رأس املال.ستثماراالعن خطة 

علقة بصيانة املباين يف البند املتوالحظت اللجنة أيضا أن احملكمة مجعت مجيع امليزانيات/النفقات -٣٢
املتعلق بالنفقات التشغيلية العامة يف الربنامج الرئيسي اخلامس. غري أن اللجنة ترى أن هذه املعلومات، 

ولذلك، توصي اللجنة بأن تقدم صيغتها احلالية، تعطي معلومات قليلة فقط عن تكاليف الصيانة. ب
وبشأن فيما يندرج في عداد رأس المالستثماراالخطة المحكمة المزيد من التفاصيل بشأن 

الميزانية المقبلة.تكاليف الصيانة التي ستضاف إلى مقترحات

تصنيف على نطاق المحكمةالسياسة إعادة استعراض - ٧

طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تستعرض سياسة جلمعية الدول األطراف،يف الدورة السادسة عشرة-٣٣
ا الثتقريرا إىل اللجنة وأن تقدم احلالية على نطاق احملكمة، تصنيفالعادة إ الثني اليت ستعقد يف يف دور

).٢٠٢١-٢٠١٧تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات على نطاق احملكمة اجلنائية الدولية (اتيجية اخلمسية لاالسرت )١٨(
املوظفني على نطاق احملكمة.املتصلة بتكاليف الدراج عد إبCBF31/12/Rev.3الوارد يف الوثيقة ١بناء على اجلدول )١٩(
)٢٠(

ICC-ASP/16/10/Res.1، ٢القسم زاي، الفقرة.
لد ا،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧لسادسة عشرة ... الدورة اة ... الوثائق الرمسي) ٢١( .٨٤الفقرة، ١-باءاجلزء ثاين، لا
)٢٢(

ICC-ASP/17/10 ١٩١، املرفق العاشر، الصفحة.
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أوصت و . ، بشأن نتائج هذا االستعراض)٢٣(السابعة عشرةاوإىل اجلمعية يف دور،٢٠١٨نيسان/أبريل 
ا الثالثني، بأن تقدم احملكمة مشروع ت،اللجنة لضمان توصيات وقدمت عدة وجيه إداري جديد، يف دور

عملية على نطاق احملكمة.يف هذه المراعاة مبادئ اإلنصاف والشفافية 
توصيات املتعلقة بالتحسني اليعكس توجيه إداري احلالية، تلقت اللجنة مشروعةدور وقبل انعقاد ال-٣٤

قدمت احملكمة معلومات حمدثة عن . وخالل الدورة، ٢٠١٨اللجنة يف نيسان/أبريل قدمتها اليت 
تلقت اللجنةو . يف التوجيه اإلداري الذي مل يستكمل بعدوالتعديالت األخرى املتوخاةملشاورات اجلارية ا

للتوجيه اإلداري.من رئيس احتاد املوظفني بشأن النسخة املعدلة أيضا بعض املدخالت 
فقررت اللجنة أن تستعرض مجيع طلبات إعادة التصنيالتوجيه اإلداري، مشروع بناء على و -٣٥

ا بعناية، ٢٠١٩لعامسياق امليزانية الربناجمية املقرتحةاملقدمة يف  يف ضوء مزاياها ووظائفها ومسؤوليا
ً    ، فضال  عن على امليزانيةاإلضافية. وعلى وجه اخلصوص، أخذت اللجنة يف احلسبان آثارها املباشرة

تؤدي إىل إنشاء قد التصنيف اليت سيما بالنسبة لطلبات إعادة البعد األجل القصري، عواقبها التنظيمية 
يف هياكل / أو تغيريات وطلبات إضافية حمتملة على موارد املوظفني يف املستقبلو مناصب إدارية عليا 

اإلبالغ.
ةطلبا إلعادة التصنيف تتعلق مبكتب املدعي١١من أصل طلبات ١٠والحظت اللجنة أن -٣٦
ورأت اللجنة بالتايل أنه جيوز للجمعية أن تبت يف ، علياةمبناصب إداريوأن طلبني منها يتعلقان ،ةالعام

ويف سياق استعراض طلبات إعادة التصنيف التسعة األخرى املتعلقة مبستويات أقل درجة من املوظفني. 
تنظيميةهيكلية و كل برنامج رئيسي والية واحتياجات لأن أيضا التداعيات التنظيمية، الحظت اللجنة 

.أو غري مرغوب فيهله مربر ظائف املتساوية يف كل برنامج ال الو ، وأن تكرار خاصة

البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية-باء
المالحظات العامة والتحليل- ١

اضية يف درج يف السنوات املتتكانيت  الالحظت اللجنة أن ميزانية مكتب االتصال يف نيويورك -٣٧
(شعبة العمليات٣٨٠٠إىل الربنامج الفرعي اآلن ُ    ن قلت قضائية)اليئة الربنامج الرئيسي األول (اهل

أن ذلك و ،ألف يورو)٤١٤,٢البالغ قدره ٢٠١٨عام املبلغ املدرج يف ميزانية ب(بقلم احملكمة)اخلارجية
.٢٠١٩لربنامج الرئيسي لعام ليف االعتبار عند حساب املوارد املطلوبة أخذ 
قضاة الاملتعلقة بتعيني املختلفة لجنة إىل أن التكاليف غري املتكررة وباإلضافة إىل ذلك، أشارت ال-٣٨

ألف٣٦٩,٤نفقات السفر والنفقات األخرى اليت بلغ جمموعهامثل نتخبني حديثا يف احملكمة (امل
االعتبار عند حساب ذلك يف ؤخذ يوينبغي بالتايل أن فقط ٢٠١٨كانت ضرورية يف عام )٢٤(يورو)

.٢٠١٩عام يف ربنامج الرئيسي األولاملوارد الالزمة لل
ألف يورو، ٣٧٧,٨١٢ما جمموعه ٢٠١٩امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول لعام تبلغو -٣٩

٢٠١٨) مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام يف املائة٢,٦-ألف يورو (أو ٣٣٤,٢يبلغ قدرهاخنفاضامما ميثل 
ألف يورو.٧١٢١٢البالغ قدرها

مج الرئيسي الربناإىلنيويورك االتصال يفمكتبنقل ميزانية بعد مراعاة التكاليف غري املتكررة و و -٤٠
ألف ٤٥٠,٠مقدارها زيادة صافية ٢٠١٩، متثل امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام الثالث (قلم احملكمة)

ألف ٩٢٧,٨١١البالغ قدرها  ٢٠١٨ملعتمدة لعام املعدلة امليزانية ارنة بيف املائة) مقا٣,٨يورو (أو 

)٢٣(
ICC-ASP/16/10/Res.1، ٥، الفقرة ميمالقسم.

)٢٤(
ICC-ASP/17/10 ملتكررة والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف حبسب الربنامج الرئيسي". "التكاليف غري ا٤، اجلدول
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ذه الزيادة رجع هتو ، دون مراعاة التخفيضات الناجتة عن جمموعة النظام املوحد لألمم املتحدة. )٢٥(وروي
.٢٠١٩متديد والية قاضيني يف عام إىل بشكل أساسي 

الموظفينالمتصلة بتكاليفال- ٢

٢٠١٩واستحقاقات القضاة يف عام مرتبات(أ)

أو يف املائة،٩٥,٤ميزانيتها مبعدل ئيةالقضااهليئة ، ومن املتوقع أن تنفذ ٢٠١٨عام بيتعلق فيما-٤١
يرجع ذلك أساسا يورو، و ألف٧١٢,٠١٢البالغ قدرها ، مقابل امليزانية املعتمدة يوروألف١٢٧,٠١٢

ساعدة املؤقتة العامة. وعدة وظائف للمديوان ، مبا يف ذلك رئيس الالتأخري يف تعيني عدد من الوظائفإىل 
ألف يورو، وبلغت ٥٢١,١٥إمجاال٢٠١٨وفيما يتعلق بتكاليف القضاة، بلغت امليزانية املعتمدة لعام 

).يف املائة٩٨,٩ورو (أويألف ٤٥٩,٣٥توقعة  النفقات امل
ف أل٦٦٢,١٥ما جمموعه ٢٠١٩لعام القضاة واستحقاقات ملرتبات بلغ امليزانية املقرتحة وت-٤٢

البالغ قدرها٢٠١٨ألف يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام ١٤١,٠يورو، مما ميثل زيادة يبلغ قدرها 
ً قاضيا  ١٨ل البدالت املستحقة باإلضافة إىل وتضمنت امليزانية املقرتحة، .)٢٦(ألف يورو٥٢١,١٥

التقاعدية عاشاتيف املزيادة لألف يورو ل١٢وعادية ألف يورو للمرتبات ال٢٢٥ً              متفرغا ، نفقات قدرها 
الستكمال ٢٠١٩ً       شهرا  يف عام ١٥ملدة املستحقة لقاضيني مددت خدمتهما وسيواصالن عملهما 

.)٢٧(القضائيةاإلجراءات
) من نظام روما األساسي، جيوز لرئيس احملكمة أن يقرر، ٣(٣٥والحظت اللجنة أنه وفقا للمادة -٤٣

شاور مع أعضائها، املدى الذي يكون مطلوبا يف حدوده من القضاة يف ضوء حجم العمل باحملكمة وبالت
الشفافية في وبغية تحقيق وفي هذا الصدد، . غري األعضاء يف هيئة الرئاسة العمل على أساس التفرغ

التي تطلب ) بوضوح في المذكرة الشفوية ٣(٣٥خدمة القضاة، أوصت اللجنة بإدراج نص المادة 
حاطة إةالقضاالمعنية بترشيحات اللجنة االستشارية تضمن ة، وأن القضااتالنتخابات ترشيح

بهذا الحكم.القضائيين علماالمرشحين

إعادة النظر يف مرتبات القضاة)ب(

الذي ، )٢٨(٢٠١٩لميزانية الربناجمية املقرتحة لعام (أ) لاملرفق السادسباللجنة علما أحاطت-٤٤
١٨لااملتصلة مبرتبات القضاة تكاليف العادة النظر يف إلورو يألف٥٨٠,٩مقداره امتكرر ايتضمن طلب
للمحكمة.

يورو ٢٧٠٢٦الواحداألساسي السنوي للقاضيرتبالزيادة املقرتحة يف املوتبلغ -٤٥
املدفوعات املقررة للمعاش زيادة وسيلزم نتيجة لذلك )، يورو٢٧٠٢٠٦يورو إىل ٠٠٠١٨٠(من

.)٢٩(التقاعدي أيضا

ألف ٧١٢,٠١٢البالغ قدرها ٢٠١٨ألف يورو = امليزانية املعتمدة للربنامج الرئيسي األول يف عام ٩٢٨,٨١١)٢٥(
ما منها و ألف يورو وخمص٤١٤,٢البالغ قدرها ٢٠١٨ال يف نيويورك لعام صيورو خمصوما منها امليزانية املعتمدة ملكتب االت

ألف يورو للتكاليف غري املتكررة.٣٦٩,٤أيضا  
ألف يورو ٣١٠ألف يورو خمصوما منه ٥٢١,١٥البالغ قدره ٢٠١٨جمموع مرتبات واستحقاقات القضاة يف عام )٢٦(

ني حديثا). املنتخب(التكاليف املتصلة بتعيني القضاة
بليه /غباغبواسي يف قضييت س) من نظام روما األ٣(٣٩) و ١٠(٣٦قا للمادتني القضائية وفاستكمال اإلجراءات)٢٧(

غوديه ونتاغاندا. 
)٢٨(

ICC-ASP/17/10.
لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦خلامسة عشرة ... الدورة اة ... الوثائق الرمسي) ٢٩( .٣٤الفقرة، ٢-باءاجلزء ثاين، لا
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ا السادسة عشرة،املكتبطلبت إىل اللجنة أن اجلمعية حظت وال-٤٦ عاملفريقإنشاء، يف دور
إلعادة النظر يف أجور  آليةإنشاءيفنظرللفقطاألطرافللدولامفتوحويكونالهاييفمقرهيكون

ادو يفاجلمعيةإىلذلكعنتقريرايقدموأن، ICC-ASP/3/Res.3ار بالقر عمالالقضاة ابعةالسر
.)٣٠(عشرة
في و إعادة النظر يف أجور القضاة. رئيس الفريق العامل املعين بوتلقت اللجنة معلومات حمدثة من -٤٧

تقررها العامة التي سياسة ائل المسمن القضاة مرتبات أن تعديل ااعتقادهاللجنة حين تؤكد 
في الفريق الجارية لمناقشات ونتائج االمحرز بالتقدمإلى إحاطتها علما اللجنة تتطلع ، )٣١(الجمعية
ن بشأاتخاذ إجراء لجمعية على اتشجع و ،ةلقضااإلعادة النظر في أجور آليةء نشاإبشأن العامل 

.قت ممكنب وقرألمسألة في اذه ه

ملساعدة املؤقتة العامةا)ج(

لعامة املقدم للموافقة على وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة اطلب اليف بدقة نظرت اللجنة -٤٨
اليت تتوقع انعقاد جلستني للمحاكمة ٢٠١٩الفرتاضات املنقحة للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ل
قضية شهرا، وعدم استمرار جلسات االستماع يف  ١٢يف غضون غباغبو وبليه غودي) أونغوين و (

يف لسات االستماع جاحلكم، وأن تستغرق ثالثة أشهر لكتابة واالحتياج إىل ، ٢٠١٩يف عام نتاغندا 
اللجنة بالموافقةتوصي هذه االفتراضات، بناء على و . ٢٠١٩أيام فقط يف عام ١٠احلسن قضية 

على ما يلي:
شهرا لكل منها؛١٢) لمدة ٣- أربع وظائف (ف أ)(

شهرا لكل منها؛ ١٢لمدة )٢- (ف في إطار المساعدة المؤقتة العامة خمس وظائف(ب)
.شهرا١٢مدتها جميعا )٢- (ف طار المساعدة المؤقتة العامة في إثالث وظائف  (ج)

وظائفمن الثالث في شهرا ٢٤ات في الوظائف المطلوبة التخفيضسيبلغ نتيجة لذلك مجموع و 
١٩٧,٢تكاليف  ، وسيبلغ مجموع التخفيضات في ال)٢-(ف في إطار المساعدة المؤقتة العامة 

ألف يورو.

الموظفينالمتصلة بغير تكاليفال- ٣

نفقات السفر(أ)

لف يوروأ١٣٥,٨مبلغ ٢٠١٩ُ                                   الحظت اللجنة أنه ط لب يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٤٩
تكاليف السفر للقضاة والسفر الرمسي للقضاة، مبا يف ذلك اهليئة القضائية سفر ملوظفي النفقاتلتغطية 

يف ٥٠يورو (ألف٤٥ثل املبلغ املقرتح زيادة قدرها وميالثمانية عشر مجيعهم حلضور معتكفني للقضاة. 
ألف ٩٠,٨قدرهاالبالغ٢٠١٨لعام للهيئة القضائية املائة) مقارنة مبيزانية السفر املعدلة املعتمدة 

ملطلوبة حلضور معتكفني إثنني زيادة االوالحظت اللجنة أن الزيادة املذكورة ترجع أساسا إىل .)٣٢(يورو
)٣٠(

ICC-ASP/16/10/Res.1، ١، الفقرة نونالقسم.
)٣١(

ICC-ASP/15/15 ٣٧، الفقرة.

ألف يورو خمصوما منها التكاليف غري املتكررة ١٥٢,٢البالغ قدرها ٢٠١٨املعتمدة لعام ميزانية السفرستؤدي )٣٢(
د لعام ألف يورو وتكاليف أخرى) إىل تعديل املستوى املعتم٥٤,٧(تكاليف السفر للقضاة املنتخبني حديثا البالغ قدرها 

لد ،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦خلامسة عشرة ...الدورة اة ...الوثائق الرمسيألف يورو. انظر٩٠,٨البالغ قدره ٢٠٠٨ ا
.٥٠الفقرة، ٢-باءاجلزء ثاين، لا
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البالغ قدره ٢٠١٨باملستوى املطلوب يف عام يورو، مقارنة ألف٨٧البالغ قدرها ٢٠١٩يف عام للقضاة 
. )٣٣(ألف يورو٤٣,٣

بالموافقة، فيما يتعلق بنفقات السفر اللجنة توصيلسفر، لميزانية المقترحة النظر في الوبعد -٥٠
ليه في عام الذي سبقت الموافقة عستوى المعدل نفس المعلى ،لبرنامج الرئيسي األولفي ا

أقل تكلفة باختيار بدائل للجنة توصي األف يورو. وباإلضافة إلى ذلك، ٩٠,٨وهو ،٢٠١٨
ولذلك، يكون مجموع التخفيضات التي أدخلت على الميزانية في المستقبل. تكفات القضاةلمع

.ألف يورو٤٥سفر المطلوبة لل

التدريب(ب)

٢٤طلوبة للتدريب يف الربنامج الرئيسي األول من اللجنة علما بزيادة االعتمادات املأحاطت -٥١
ألف يورو. وهذه الزيادة مطلوبة أساسا لتدريب القضاة، مبا يف ذلك لربامج اتقان ٤٦ألف يورو إىل 

في ضوء العدد الثابت للموظفين في البرنامج و اللغات، فضال عن تطوير املهارات املهنية للموظفني. 
زانية التدريب بنفس المستوى الذي سبقت الموافقة يبالموافقة على متوصي اللجنةالرئيسي األول،
ألف يورو). ولذلك، يكون مجموع التخفيضات التي أدخلت على ٢٢(٢٠١٨عليه في عام 

.ألف يورو٢٤الميزانية المطلوبة للتدريب 

الضيافة(ج)

والقضاة املنتخبني مسجللللرمسي للحفل املتعلق بأداء التعهد ابالنظر إىل التكاليف غري املتكررة -٥٢
بنفس ٢٠١٩لعام ميزانية الضيافة توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على ، )٣٤(٢٠١٨حديثا يف عام 

مخصوما منها التكاليف غير المتكررة البالغ قدرها ٢٠١٨في عام المستوى الذي وافقت عليه 
٤ضيافة الميزانية المطلوبة لليكون مجموع التخفيضات التي أدخلت على ولذلكيورو. ألف١١

.يوروآالف 

األولالميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي - ٤

األصليةالميزانية ألف يورو في٢٧٠,٢يبلغ قدرها تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -٥٣
ا الجمعية بالتالي بالموافقة على ماللجنةوتوصي.٢٠١٩في عام األولالرئيسيالمقترحة للبرنامج

يورو للبرنامج الرئيسي األول.ألف ١٠٧,٦١٢مجموعه

العامةالمدعيةمكتب: الثانيالرئيسيالبرنامج-جيم
المالحظات العامة والتحليل- ١

، يوروألف١٠٠,٨٤٨ما جمموعه ٢٠١٩الثاين لعام الرئيسيللربنامجامليزانية املقرتحةبلغت -٥٤
البالغ ٢٠١٨لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٤,٦يورو (لف أ١٠٩٢يبلغ قدرها زيادة ميثلمما 

ألف يورو.٩٩١,٨٤٥قدرها 

ألف ٤٣,٣، بلغت التكاليف املتعلقة مبعتكف واحد ملدة يومني، مبا يف ذلك األعمال التحضرييةـ، ٢٠١٨يف عام )٣٣(
، مبا يف ذلك األعمال التحضرييةـ، ٢٠١٩قاضيا، يف حني بلغت التكاليف املقرتحة ملعتكفني ملدة يومني يف عام ١٨ل و يور 
ألف يورو.٨٧

آالف يورو يف ميزانية الضيافة ملواجهة الزيادة املؤقتة يف التكاليف.٤، اعتمدت زيادة يبلغ قدرها ٢٠١٨يف عام )٣٤(
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٢٠١٨يف عام توقع ملكتب املدعية العامة ر اإلنفاق امل، يقدألداء املايلوفيما يتعلق با-٥٥
البالغ قدرها ٢٠١٨ملعايف املائة من امليزانية املعتمدة٩٨,٣ألف يورو، وهو ما ميثل ٢٢٥٤٤مببلغ 

٢٠١٩مقارنة هذا املستوى من التنفيذ مع امليزانية املقرتحة لعام . وعند )٣٥(ألف يورو٩٩١,٨٤٥
يف ٧,٣ألف يورو (أو ٢٤٤,٨٣ألف يورو)، يبلغ جمموع الزيادة املطلوبة يف املوارد ١٠٠,٨٤٨(

.)املائة
: التاليةاالفرتاضاتير املوارد املطلوبة على يف تقدمكتب املدعية العامة اعتمد ، ٢٠١٩عام يف و -٥٦
ةلثانيالقضية ا-مجهورية أفريقيا الوسطىبوروندي، و (ت جارية حتقيقا٨و، ةحال١١دراسات أولية، و٩

، ودارفور، وليبيا (القضيتان جورجيا، وكوت ديفوار، و (ب)القضية الثانية - مجهورية أفريقيا الوسطى، و (أ)
ائية. فرقثالثة أالثالثة والرابعة)، و  ة للمحاكمات، ومخسة استئنافات 

ألف يورو ١٧٥٣,٩قدرهاأحاطت اللجنة علما بالزيادة الصافية يف تكاليف املوظفني البالغو -٥٧
اليت تعزى إىل احلاجة إىل املضي قدما يف تعيني املوارد من املساعدة املؤقتة العامة للحالة )٣(انظر اجلدول 

جديدة يف مكتب املدعية العامة لتمكينه من التقدم يف أنشطته إضافة وظائف عن يف بوروندي، فضال 
قدر ممكن من اجلهود  الستيعاب اآلثار املرتتبة على احلالة اجلديدة بقدر أقصى وتوفري الدعم هلا وبذل 

اإلمكان. 
-٢٠١٩يجية للفرتة لخطة االسرتاتسيضع الصيغة النهائية لهاللجنة بأنةالعامةأبلغ مكتب املدعيو -٥٨

سيعمم مشروع اخلطة و . ةالعامةبعد إمتام عملية التشاور الداخلي داخل مكتب املدعي٢٠٢١
تشرين يف ، وفقا ألحدث تقدير، اآلخرينأصحاب املصلحة االسرتاتيجية على الدول األطراف واللجنة و 

.٢٠١٨نوفمرب الثاين/
طةاخليف ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةاالسرتاتيجيةلخطة لتقييم مؤقت بلغت اللجنة بأنه سريد ٌ أ  و-٥٩

عتقد اللجنة ت، ةالعامةاستقاللية مكتب املدعيومع مراعاة .٢٠٢١-٢٠١٩االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 
يف اخلطة االسرتاتيجية نصوص عليها ألهداف والغايات املاتقييم ة بالعامةمكتب املدعيأنه ينبغي أن يقوم 

ينبغي أن تأخذ اخلطة االسرتاتيجية . وباإلضافة إىل ذلك، ٢٠١٨-٢٠١٦لسابقة واملتعلقة بالفرتةا
. اجلديدة يف االعتبار الدروس املستفادة، مع مراعاة مكاسب الكفاءة وإمكانية إعادة توزيع املوارد احلالية

.لحاالتلولويات األلدعم حتديد اخلروج اسرتاتيجيات إدراج كيفية معرفة  تتطلع اللجنة إىل و 

الموظفينالمتصلة بكاليفتال- ٢

الوظائف الثابتة(أ)

قسم إدارة املعلومات واملعرفة لرئاسة ) (مثانية أشهر) ٥-منسق إدارة معلومات برتبة (فوظيفة -٦٠
عن طريق إعادة توزيع الوظائف احلالية من وحدات توفريها يقرتح أساسا يتاألدلة املقرتح حديثا، الو 

وقسم التخطيط ،رف ووحدة املعلومات واألدلة يف قسم اخلدماتوحدة قاعدة املعا، وهيأخرى
التحقيقات.شعبةوقسم التحقيق يف ،والعمليات

بيد أن اللجنة بوجه عام باجلوانب اإلجيابية لدمج وظائف مماثلة يف وحدة إدارية واحدة. واعرتفت-٦١
ات مكاسب ملموسة يف الكفاءينبغي أن تؤدي إىلعلى هذا النحو على أن إعادة التنظيم ت شدداللجنة 

دون تعقيد خطوط اإلبالغ ، كما ينبغي أن تتم بدون تكلفة وبفرصة لزيادة املواردأن تكون وال ينبغي 
وفي هذا الصدد، الحظت اللجنة أن هذه الوظيفة الجديدة اقترحت مع بريوقراطية إضافية. وتوليد 

ذلك، توصي اللجنة بأن للمدعية العامة. و افي ديوان ) ٥- إلغاء وظيفة منسق إدارة المعلومات (ف 
.)٥- (ف برتبة قسم إدارة المعلومات والمعرفة واألدلة في وظيفة المقترحةالتوافق الجمعية  على 

)٣٥(
ICC-ASP/16/11٢ل دو ، اجل.
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وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتةحتويل(ب)

املؤقتة العامة يتفق وظيفة من وظائف املساعدة١٣الحظت اللجنة أن االقرتاح املتعلق بتحويل -٦٢
مع الشروط اليت وضعتها للتحويل. غري أن اللجنة الحظت أن هناك زيادة كبرية يف الوظائف الثابتة اليت 

توصي اللجنة، من أجل الحفاظ على ،ولذلكنتيجة للتحويل. ٢٠١٨و ٢٠١٧أنشئت يف عامي 
تقييم أثر الزيادة في الموارد المقدمة المرونة الالزمة في إدارة الموارد البشرية، ومراعاة الحاجة إلى 

إلى مكتب المدعية العامة حتى اآلن، بتأجيل تحويل وظائف المساعدة المؤقتة العامة في الوقت 
الحالي.

مؤخرااملؤقتة العامة املطلوبة املساعدة(ج)

وظيفة ٢٧للموافقة على إنشاء مكتب املدعية العامة علما بالطلب املقدم من اللجنة أحاطت -٦٣
، ٢٠١٩يف عام وظيفة مكافئة للعمل بدوام الكامل) ٢٠,٩٢يف إطار املساعدة املؤقتة العامة (جديدة 

من هذه الوظائف تستند إىل اإلشعار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن احلالة يف بوروندي.٢١وأن 
للميزانية دمة وصفت يف التعليالت املقوظيفة ٢٧وظائف فقط من٦والحظت اللجنة أيضا أن -٦٤

ا املقرتحة الربناجمية  ختص اإلشعار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن احلالة يف بوروندي.بأ
تتألف املقاضاة التحقيق و يت عبتابعة لشالبورونديالتحقيق يف والحظت اللجنة كذلك أن أفرقة -٦٥

دة اإلضافية.مع بعض الطلبات اجلدي،احلاليةهموظائفهم من توزيعأعيد أساسا من أفراد 
أن قدرا كبريا من املوارد اجلديدة املطلوبة يتعلق بتعزيز قدرات مكتب املدعية والحظت اللجنة -٦٦

العامة لدعم التقدم يف أنشطة املكتب.
كتب ملالحتياجات اإلضافيةالتلبية بذل مجيع اجلهود املمكنة وكررت اللجنة رأيها بأنه ينبغي -٦٧

، فإن اللجنة غري مقتنعة متاما بأن . ولذلكباملكتبعادة توزيع القدرات املتاحة عن طريق إةالعامةاملدعي
مع األجهزة األخرى التابعة للمحكمة، قد استنفدت قبل الوثيق ، مبا يف ذلك التعاون املمكنةمجيع اجلهود

طلبا للحصول على موارد إضافية.مكتب املدعية العامة أن يقدم 
٦٨-	 مكتب املدعية للجنة النقص املستمر يف إنفاق التمويل الذي يطلبه ويف هذا الصدد، الحظت ا	

. فبينما بلغ معدل التنفيذ للتمويل املطلوب للمساعدة ٢٠١٤للمساعدة املؤقتة العامة منذ عام العامة 
، كان االجتاه السائد يف اآلونة األخرية هو النقص يف )٣٦(٢٠١٨يف املائة يف عام ٩٢,٨املؤقتة العامة 

، )٣٨(٢٠١٥يف املائة يف عام ٧٩,١، و)٣٧(٢٠١٤يف املائة يف عام ٨٢,٤ذ باملستويات التالية: التنفي
.)٤٠(٢٠١٧يف املائة يف عام ٧٥,٥، و)٣٩(٢٠١٦يف املائة يف عام ٧٨,٨و

النظر يف الوظائف املطلوبة(د)

مع ذلك اللجنة يتوصاملعرب عنه أعاله، رأي مراعاة اليف املوارد املطلوبة بدقة، و بعد النظر-٦٩
مكتب املدعية لتمكني للوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة التمويل اإلضايف بعض باملوافقة على 

يف جمال التحقيق.تهامن تعزيز قدر العامة 

.٢٠١٨مليون يورو يف عام ٨,٨مليون يورو مدرجة يف امليزانية ويتوقع استخدام ٩,٤)٣٦(
.٢٠١٤مليون يورو يف عام ٨,٨استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و ٩,٧)٣٧(
.٢٠١٥مليون يورو يف عام ١١,٦استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و ١٤,٧)٣٨(
.٢٠١٦مليون يورو يف عام ١٤,٤استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و ١٥,٣)٣٩(
.٢٠١٧مليون يورو يف عام ٧,١استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و ٩,٤)٤٠(
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بأن توصي اللجنة المساعدة المؤقتة العامة، وبعد النظر بعناية في الموارد المطلوبة في إطار -٧٠
لى الوظائف األربع التالية في البرنامج الرئيسي الثاني:عتوافق الجمعية

جورجيا؛لمدة ثمانية أشهر ل) ٢- (ف المساعدة المؤقتة العامة في إطار عاون محقق م(أ)
مدة لرأ)-خ ع(المساعدة المؤقتة العامة لحالة محددة في إطار ساعد محقق م(ب)
لبوروندي؛ثمانية أشهر 
أشهر مدة ثمانية ل) ٣-(فالمساعدة المؤقتة العامة في إطار محلل واحد (ج)

؛)٤١(للعمليات (الدعم التشغيلي)
أشهر للعمليات (الدعم التشغيلي).مدة ثمانية ل) ٣-(فمحقق واحد )د(

إعادة التصنيفطلبات(ه)

أن ترى اللجنة سياسة إعادة التصنيف، بشأن أعاله ٣٦إلى ٣٣في الفقراتوردكما -٧١
، )٥- (ف ديوان برتبة رئيس إلى ) ٤- (فوظيفة رئيس الديوان إعادة تصنيف تعلق بالمطلبال

من امزيديتطلب ،)٥- (ف م مستشار قانوني أقدإلى ) ٤- (فووظيفة مستشار التعاون الدولي 
عدم موافقة توصي اللجنة بلذلك ا على الهياكل القائمة وخطوط اإلبالغ، و متأثيرهو التحليل لعملهما

لوظيفتين.ااتين إعادة تصنيف هالجمعية على 
ملساعد اخلاص اظيفة أعاد تسمية و مكتب املدعية العامةوباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة أن-٧٢

الديوان دون أن يؤثر ذلك على الرتبة املقررة للوظيفة، واعتبار تغيري التسمية رئيس إىل ) ٤-(فالرئيسي 
تطلب٢٠١٩لعام ةاملقرتحيةالربناجمامليزانية يف. غري أن منفصلة ومميزة عن عملية إعادة التصنعملية 

وكما ذكر ).٥-إىل وظيفة فنية برتبة (ف) ٤-(ف ديوان رئيس اللوظيفة إعادة تصنيف العنوان اجلديد 
معينة ولكنها أعربت أيضا عن قلقها ألسباب إدارية اللجنة باملوافقة على إعادة التصنيفِ مل توص  أعاله، 

ات غري واقعية للموظفني مثل اعتقادهم أن التغيري سيؤدي توقعإىل وظيفة الغيري عنوان تمن أن يؤدي 
ا ال تش. تغيري مستوى الوظيفةإىل اتلقائي ع هذه جومبا أن األمر ليس كذلك، فقد أكدت اللجنة أ

ا  يف مكان قصودة للمعنويات و/أو منازعاتتؤدي إىل العديد من العواقب غري املميكن أن املمارسة، أل
العمل.

الرتبة ) إلى ١- (فالرتبة من المعاونين محامين للوظائففيما يتعلق بإعادة تصنيف ثمانية و -٧٣
بأن توافق الجمعية على إعادة اللجنة وتوصيكل طلب على حدة، )، استعرضت اللجنة  ٢- (ف

.غعلى الهياكل القائمة وخطوط اإلبالعدم تأثيرها مع مراعاة الوظائف، تصنيف هذه
يتمتع بمرونة كافية مقارنة ترى اللجنة أن مكتب المدعية العامة أعاله،العتبارات لاونظر -٧٤

النظام الموحد فيما يتعلق بالموظفين نتيجة لآلثار المترتبة على ٢٠١٨بالميزانية المعتمدة في عام 
ببمكتينالموظفالتكاليف المتصلة بفي ميزانية ةصافياتتوصي بتخفيضو لألمم المتحدة، 

ألف يورو.٨٨٨,٧المدعية العامة يبلغ مجموعها 

بالموظفين صلة التكاليف غير المت- ٣

يف ٢٠,٥أو ألف يورو، ٥٩٩,٣املدعية العامة مبقدار كتب مبسفر للقرتحة امليزانية املزادت-٧٥
اللجنة أن ظت الحشعبة التحقيقات. و ألف يورو) ٥٠٠املائة. وخيص اجلزء األعظم من هذه الزيادة (

.ةالعامةكتب املدعياملعتمدة مبالسفر جتاوز نفقات هذا الطلب هو معاجلة الغرض من 

تعين كلمة العمليات أو عبارة الدعم التشغيلي الدعم الذي يقدم لعدة حاالت.)٤١(
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السنوات يف فرتة أدناه، بينما وجدت زيادة متواضعة يف نفقات السفر٤ما هو مبني يف اجلدول وك-٧٦
مقارنة بعام ٪٩,٨أو لف يورو (أ١٧٣,٤يبلغ قدرها ٢٠١٢عام إىل ٢٠٠٨عام من املمتدة اخلمس 
بدرجة ٢٠١٧إىل عام ٢٠١٣من عام التالية املمتدة السنوات اخلمس زادت هذه النفقات يف ، )٢٠٠٨

من العدد )، على الرغم٢٠١٣عام بمقارنة يف املائة ٤٦,٤أو (ألف يورو١٢٠,٠١كبرية وبلغت 
مكتب لربنامج الرئيسي الثاين (الزيادة اإلمجالية يف نفقات السفر يف اوبلغت . الثابت للتحقيقات اجلارية
١٠١,٣(أو ألف يورو ٧٧٧,٥١ما جمموعه ٢٠١٧عام إىل ٢٠٠٨عام من املدعية العامة) يف الفرتة 

ترى ، ٢٠١٨إىل عام ٢٠١٣من عام يف الفرتة . وبالنظر إىل الزيادة الكبرية يف نفقات السفر يف املائة)
.متامامربرة غري اللجنة أن الزيادة املقرتحة 

نقل وإدراكا للحاجة إلى تصحيح الممارسة الجارية لمكتب المدعية العامة المتمثلة في -٧٧
المعدالت السابقة مع اومواءمتهالمتصلة بالموظفين إلى التكاليف المتصلة بالموظفين لموارد ا

ر المطلوبة في نفقات السفالزيادة في المائة فقط من ٥٠علىبالموافقة للنفقات، توصي اللجنة
سفره ضمن نفقات يدير مكتب المدعية العامة ألف يورو، وتوصي بشدة بأن ٢٩٩,٦قدرها البالغ

المتعلقة سفر الوبناء على ذلك، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على ميزانية .الموارد المعتمدة
.٢٠١٩ألف يورو لعام ٢٢٨,٦٣مكتب المدعية العامة بمبلغ ب

٢٠١٧إلى عام ٢٠٠٨ر في البرنامج الرئيسي الثاني من عام : تطور نفقات السف٤الجدول 
(بآالف اليورو)

عدد التحقيقات اجلاريةنسبة الزيادةالزيادة السنويةنفقات السفرالسنة
٢٠٠٨١ ٧٥٥,٠٤
٢٠٠٩١ ٩٤٨,٨١٩٢,٨٥
٢٠١٠٢ ٠٠٥,٦٥٦,٨٥
٢٠١١١ ١٣٢٦-٨٧٣,٦
٢٠١٢١ ٩٢٨,٤٥٤,٨٧

(٢٠١٢- ٪١٧٣,٤٩,٨الزيادة (٢٠٠٨
٢٠١٣٢ ٤١٢,٥٧
٢٠١٤٢ ٨٨٦,٦٤٧٤,١٥
٢٠١٥٣ )٧٠(املادة ٢+٧٠٠,٤٨١٣,٨٤,٥
٢٠١٦٣ ٤٤٠,٥٦-٢٥٩,٩
٢٠١٧٣ ٥٣٢,٥٢٧٢,٦٦

(٢٠١٧- ١الزيادة (٢٠١٣ ١٢٠,٠٤٦,٤٪
(٢٠١٧- ١الزيادة (٢٠٠٨ ٧٧٧,٥١٠١,٣٪

يعتزم تنفيذ مشروع جديد مكتب املدعية العامة بت اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن ورح-٧٨
يتعلق بتخطيط البعثات، مما سيسهم يف حتسني ختطيط السفر فيما ٢٠١٩لتكنولوجيا املعلومات يف عام 

توصيولذلك، أيضا. ككلاحملكمةيف، ولكن فحسبمكتب املدعية العامة يف ات، ليسوزيادة الكفاء
، بدعم من الجديدة للمعلوماتتكنولوجيا الاللجنة بأن يؤدي تحسين تخطيط السفر من خالل 

في الميزانية وبأن ينعكس ذلك ووفورات ملموسة، اتالمكاتب الميدانية، إلى تحقيق كفاء
,٢٠٢٠البرنامجية المقترحة لعام 

لبرنامج في ايل العامة التشغفي إطار نفقات ٢٠١٩الموارد المطلوبة لعام استعراضوبعد -٧٩
)، ٢٠١٨عام مقارنة بفي المائة ٤١,٥يورو (بزيادة قدرها ألف ٢٢٠البالغ قدرهاالرئيسي الثاني 
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مما سيؤدي إلى تخفيضات إضافية في الموارد ٪،٥٠بنسبة بالموافقة عليها اللجنةتوصي 
ألف يورو.١١٠المطلوبة يبلغ قدرها 

ج الرئيسي الثانيالميزانية الموصى بها للبرنام- ٤

األصليةالميزانية ألف يورو في٢٩٨,٣١يبلغ قدرها تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -٨٠
الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعهاللجنة وتوصي ثاني.الالرئيسيالمقترحة للبرنامج

.الثانييورو للبرنامج الرئيسي ألف ٨٠٢,٥٤٦

قلم المحكمة: ثالثالالرئيسيالبرنامج-دال
المالحظات العامة والتحليل- ١

٨٦٨,٨٧٦، ، مع مراعاة اإلضافة٢٠١٩ربنامج الرئيسي الثالث لعام امليزانية املقرتحة للبلغت -٨١
مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام يف املائة) ٠,٤-ألف يورو (٢٧٣,٧اخنفاضا قدره لف يورو، مما ميثل أ

ألف يورو.١٤٢,٥٧٧البالغ قدرها ٢٠١٨
الذي مسح بالنمو املقرتحة، لم احملكمة فيما يتعلق مبيزانيتهرحبت اللجنة بالنهج الذي اتبعه قو -٨٢

بوصفها وفورات املوارد احملددة ختصيص إعادة الزيادات عن طريق االمسي الصفري الذي حتقق مبوازنة 
اليف.التكات يف تخفيضالفضال عن التكاليف غري املتكررة و وكفاءات، 

مببلغ٢٠١٨النفقات املتوقعة لقلم احملكمة يف عام وفيما يتعلق باألداء املايل، تقدر -٨٣
. والحظت اللجنة أنه ٢٠١٨عام املعتمدة يف يزانيةامليف املائة من ٩٨ا ميثل ممألف يورو، ٦٠٧,٩٧٥

أو ألف يورو (٥١٨,٤١املوارديفنموجمموع ال، سيكون ٢٠١٩امليزانية املقرتحة لعام مبقارنة ذلك ب
يف املائة).١,٩٧

يف مجيع جديدة و ثابتة ح للحصول على وظيفة ا قرت اويف ضوء هذه اخللفية، نظرت اللجنة يف كل -٨٤
، مع مراعاة عبء العمل واالفرتاضات املتعلقة الطلبات املتعلقة بوظائف املساعدة املؤقتة العامة بدقة

.٢٠١٩بامليزانية املقرتحة لعام

التكاليف المتصلة بالموظفين- ٢

املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار الوظائف الثابتة)أ(

عرتاف باحلاجة إىل الوظائف ثابتة جديدة. ومع ا١٠الحظت اللجنة أن قلم احملكمة طلب -٨٥
العهد إىل ً                                           نظرا  ألن اهليكل احلايل للربنامج الرئيسي الثالث حديث رأت اللجنةموارد إضافية من املوظفني، 

على أساس املساعدة املؤقتة العامة من أجل احلفاظ على قدر نه ميكن املوافقة على مجيع الطلباتأحد ما
من املرونة داخل الربنامج.

الثابتة التالية وظائفالووفقا للرأي المذكور أعاله، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على -٨٦
لمؤقتة العامة: المساعدة االمطلوبة حديثا على أساس

) في شعبة الخدمات اإلدارية لمدة أربعة أشهر؛٢- (ف معاونإداريموظف(أ)
) في قسم الخدمات العامة لمدة سبعة أشهر؛٢- موظف مشتريات معاون (ف (ب)
شهرا؛١٢) في مالي لمدة ٢-موظف أمن ميداني معاون (ف (ج)
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؛اشهر ٢٧ة تبلغمالي) في مالي لمدة إجرأ)- خ عثالثة سائقين ((د)
شهرا ؛١٢رأ) في جورجيا لمدة - مساعد إداري واحد (خ ع (هـ)
شهرا ؛١٢رأ) في جورجيا لمدة - مساعد واحد لشؤون األمن المحلي (خ ع (و)
شهرا.١٢رأ) في جورجيا لمدة -سائق واحد (خ ع (ز)

ات المقدمة لوظيفة مبرر كفاية العدم  ب)٤٢(وعالوة على ذلك، كررت اللجنة توصيتها السابقة-٨٧
.الموافقة على هذه الوظيفةببالتالي وص الجمعيةتم) ول٢- (ف عاون منسق الشؤون الخارجية الم

ة يف إطار املساعدة املؤقتة العامةباملوارد اجلديدة املطلو )ب(

وظيفيت أن اللجنة تحظ، الاملوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامةبفيما يتعلق -٨٨
عقود خارجية وأن هذا الرتتيب اجلديد يف السابق كانت تغطيهماامليداينواملساعد الطيباملمرضة الرئيسية 

:الجمعية على الوظيفتين المطلوبتينبأن توافق اللجنةتوصيلذلك، و وفورات. كفاءات و ؤدي إىل  سي
ً شهرا ؛١٢لمدة دارية شعبة الخدمات اإلفي رر)- ممرضة رئيسية (خ ع(أ)

ً شهرا ؛١٢لمدة شعبة الخدمات اإلدارية في رأ)-(خ عطبي ميداني مساعد (ب)
وعالوة على ذلك، بالنظر إلى حجم العمل والنشاط المتوقعين في المكاتب الميدانية، -٨٩

ما يلي:على الجمعيةبأن توافق اللجنة توصي
شهرا؛١٢في أوغندا لمدة رأ)- (خ عمساعد لشؤون األمن المحلي (أ)

شهرا؛١٢في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة رأ)-(خ عسائق رئيسي (ب)
شهرا؛١٢لمدة كوت ديفوار في  رأ)-(خ عسائق واحد (ج)
شهرا لكل منهم؛١٢رأ) في مالي لمدة -ثالثة مساعدين ميدانيين (خ ع (د)
را؛شه١٢رأ) في مالي لمدة -ع إسائق رئيسي ((هـ)
) في قسم الضحايا ٢-تخطيط (ف شؤون الموظف معاون للحسابات السرية و (و)

شهرا؛١٢والشهود لمدة 
شهرا؛١٢) في قسم الضحايا والشهود لمدة ٢- محلل معاون (ف (ز)
شهرا؛١٢رأ) في قسم إدارة المعلومات لمدة -ع مساعد إلدارة المعلومات (خ (ح)
شهرا؛ ١٢) في أوغندا لمدة رأ- مساعد إداري (خ ع (ط)
شهرا.١٢رأ) في مالي لمدة -مساعد ميداني (خ ع (ي)

في إطار وظائف جديدة ٣الموافقة على توجد أدلة كافية لتبرير اللجنة أنه ال رأت و -٩٠
الزيادة في عبء ه يمكن مواجهة وأنالمساعدة المؤقتة العامة (مساعد لشؤون الميزانية وسائقان) 

.الحاليةوارد المبالعمل 
) ملدة شهرين لكل منهما٣-) (فةعربيالفيما يتعلق بطلب ثالثة مرتمجني شفويني للمحكمة (و -٩١

خصمه من امليزانية و الطلب ه مت سحب هذااحلسن، الحظت اللجنة أنجللسات االستماع يف قضية
.٢٠١٩عام املتعلقة باالفرتاضات حلدوث تغيريات يف املقرتحة

)٤٢(
ICC-ASP/16/15٧٢فقرة ، ال.
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الحتياج إىل املساعدة املؤقتة العامةاستمرار ا)ج(

على االحتياجات للجنة اعرتاض املساعدة املؤقتة العامة، ال فيما يتعلق مبسألة استمرار احلاجة إىل -٩٢
املتوقع االحتياج إليهم للقاعة الثانية  شهرا١٢ملدة رأ)-(خ ع، باستثناء موظفي األمن السبعة املطلوبة

،٢٠١٩في عام قاعات الجلسات في استخدام ظرا لالنخفاض المتوقع نوترى اللجنة،للجلسات. 
على ولذلك توصي اللجنة بأن توافق الجمعية،شهرا)١٤بعض التخفيضات (أنه يمكن إجراء 

لكل منهم.فقطأشهر١٠مدةلظفي األمن السبعة مو 

إعادة تصنيف الوظائفطلبات(د)

ف إداري موظإىل ) ٣-داري (ف اإلوظف ة املوظيفإعادة تصنيف نظرت اللجنة يف طلب -٩٣
ونظرا لوجود مربرات لألسباب املذكورة يف طلب إعادة التصنيف.) ٤-إدارة املخاطر (فلشؤون ومنسق 

وأن إعادة التصنيف هذه لن ،سؤوليات اإلضافية يف جمال إدارة املخاطركافية إلعادة التصنيف يف ضوء امل
إعادة علىبأن توافق اجلمعية اللجنة ، توصي قسمطوط اإلبالغ يف الختؤثر على اهليكل التنظيمي و/أو 

هذه الوظيفة.تصنيف

االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات- ٣

من منهاج واجلدوىاحملكمةعلى نطاق سرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلوماتاال(أ)
العمل القضائي

على نطاق احملكمة لتكنولوجيا املعلومات دثة اخلمسية احملسرتاتيجية اإلتلقت اللجنة -٩٤
. )٤٣(العمل القضائيمبنهاجودراسة اجلدوى املتعلقة "االسرتاتيجية")(

نظم تكنولوجيا شاركت احملكمة فيما ارتأته من أنأحاطت اللجنة علما باملعلومات املقدمة و و -٩٥
للغاية. ومن معقدة احلالية اليت تدعم العمليات القضائية األساسية للمحكمة عتيقة و املعلومات واالتصال

وإدارة املعلومات بشكل إجيايب على املتوقع أن حتقق االستثمارات يف حتسني نظم تكنولوجيا املعلومات 
فاءة عمليات احملكمة بدرجة كبرية.امليزانية إذ ستؤدي إىل حتسني ك

حتديد مكاسب الكفاءة يف العمليات قامت احملكمة بعملية من أجل لجنة، استجابة لطلب الو -٩٦
عمل يوم٢٠٠٠املتصلة مباشرة باإلجراءات القضائية. وخلصت احملكمة إىل أنه ميكن توفري أكثر من 

اخنفاض تكاليف الصيانة للنظام سيكون هذا باإلضافة إىل . و )٤٤(سنويا نتيجة لالستثمارات املزمعة
اية املطاف إىل خفض أو تثبيت النفقات الالزمة للحفاظ على نظم اجلديد، األم ر الذي سيؤدي يف 

).احليويةتكاليف أي التكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احملكمة وتشغيلها (
١,٢لىمبا يزيد عالقضائي فقط العمل منهاج تنفيذ الوفورات اليت ميكن حتقيقها نتيجة لقدر تو -٩٧

وسيؤدي جتسيد هذه الوفورات أيضا إىل خفض خط األساس فصاعدا.٢٠٢٢من عام ً مليون يورو سنويا  
للميزانية اإلمجالية للمحكمة.

لتنفيذ ةالسنويوى قصالوداحلدبوصفهاالسرتاتيجية التقديرية لالتكاليف بً اللجنة علما  حاطت أو -٩٨
ا األخري املعرض المنذ ثابتة ،أدناه٥يف اجلدول ةاملبين، األرقامهذه ظلت و املشروع.  قدم للجنة يف دور
.تشكل األساس للمحاسبة وإعداد التقارير يف املستقبلس، و ٢٠١٨أبريل املعقودة قي نيسان/الثالثني 

)٤٣(.CBF31/12/Rev.3
املرجع نفسه، املرفق هاء.)٤٤(
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واالتصال وإدارة المعلومات تكنولوجيا المعلومات الخمسية لستراتيجية التكاليف ا-٥الجدول 
(بآالف اليورو))٤٥(٢٠٢٢- ٢٠١٧في الفترة 

موع٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١ ا
اخلمسية غري املتصلة باملوظفنيسرتاتيجية التكاليف ا

6646001قسم خدمات إدارة املعلومات 5921 6261 7636 245
224.915020370764.9شعبة اخلدمات اإلدارية

135180180180675مكتب املدعية العامة
املتصلة باملوظفنياخلمسيةسرتاتيجية التكاليف ا

100100100100400شعبة اخلدمات اإلدارية
146.5146.5146.5146.5586قسم إدارة األعمال القضائية

6641مجموع االستراتيجية 206.42 168.52 072.52 559.58 670.9

قبل البدء يف تنفيذ أنه وضعت أكثر تفصيال لرتتيبات إدارة املشروع واستنتجت اللجنة من وصف -٩٩
ُ             فضال عن اختصاصات الفريق املعين باملشروع. وق دم أيضا فيما حمددة،أهداف ومهاماملشاريع الفردية 

ات اليت على أن املالحظ. ويدل ما سلف )٤٦(سجل مفصل للمخاطريتعلق مبنهاج العمل القضائي 
عن تقرير املراجعة الداخلية ملشار إليها يف أبديت بشأن املخاطر العالية امللحوظة واالقرتاحات املقابلة هلا ا

إدارة املعلومات قد قسم خدمات بشأن تطوير النظم وإدارة املشاريع يف )٤٧(٢٠١٧يف عام أعماهلا 
أخذت يف االعتبار، وأن تدابري تصحيحية قد اختذت فيما يتعلق مبنهاج العمل القضائي. ويعطي هذا 

اجليدة إلدارة املشاريع.ةاملمارستستند إىل سرتاتيجية اإلتنفيذ االستمرارية يفبأن ضمانا معقوال للجنة 
جمموعة منتظمة من وثائق اإلبالغ حىت أول وبينما مل تتمكن إدارة املشروع من تزويد اللجنة ب-١٠٠

ولذلك، . البدء يف تنفيذ املشروعبعد الوثائق املذكورة ستكون متاحة للجنة حملكمة أناتأكداآلن، 
موعد أقصاه قيام في بمهمة المكتب المراجعة الداخلية تعهد لجنة المراجعة إلى ة بأن اللجنيوصت

في التنفيذ المحرز تقدم المنمستقل التحقق بشكل لمشروع و اتفتيش ب٢٠٢٠هونيشهر حزيران/ي
إدارة المعلومات.المعني بمجلسالوتحقيق أهداف

راجعة إىل املراجع اخلارجي للحسابات بالقيام ملجلنة اعهد عالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تو -١٠١
. تقييم التنفيذ الشامل لالسرتاتيجية، يف إطار مراجعة األداء، ب٢٠٢٣يف عام 

اللجنة بأن تواصل المحكمة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا توصي ً             استنادا  إلى ما سبق، و -١٠٢
القصوى واألهداف المحددة للمشروع التقديريةالتكاليف وإدارة المعلومات بناء على المعلومات 

البرنامجية الميزانيةأن تقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ االستراتيجية كجزء من ب، و )٤٨(للجنةمقدمة إلى اال
.المقترحة

اتزياداالستثمارات الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية إىل ه ال ينبغي أن تؤدي وترى اللجنة أيضا أن-١٠٣
رحب تفيما يتعلق بتمويل االسرتاتيجية، املقرتحة للمحكمة يف السنوات القادمة. و يف امليزانياتتلقائية 

. ١، اجلدول CBF31/12/Rev.3إىل الوثيقة باإلستناد )٤٥(
)٤٦(

CBF31/12/Rev.3ملرفق دال.، ا
)٤٧(.AC/5/2
)٤٨(

CBF31/12/Rev.3١جلدول ، ا.
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االستثمارات الالزمة لالسرتاتيجية يف امليزانية العادية عن اللجنة باجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستيعاب 
رات.لوفو وا،لتكاليف غري املتكررةطريق إعادة توزيع املوارد اليت حتققت من الكفاءات، وا

ة املتعددة السنوات لالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلوماتيناامليز (ب)

إيجاد حل ضمن ب)٤٩(متعددة السنوات، كررت اللجنة توصيتهاالالميزانية بوفيما يتعلق -١٠٤
عن ناتجة ، الغير المصروفة من االستراتيجيةاألموال نقل لحدود النظام المالي والقواعد المالية 

ينبغى ،الوقتنفس في و . السنة التاليةإلى مالية من سنة ألسباب موضوعية، التأخير في المشتريات 
من المشروع واستخدامها للحد من تكاليف االستراتيجية.نقل الوفورات 

٢٠٢٢-٢٠١٧"احليوية" على نطاق احملكمة يف الفرتة  تكنولوجيا املعلومات تكاليفحملة عامة عن (ج)

عامة عن ة إىل احملكمة، يف معرض اإلعراب عن رأيها بشأن اإلسرتاتيجية، حملطلبت اللجنة-١٠٥
التكاليف غري إىل اللجنة بيانا بقدمت احملكمة و تكاليف تكنولوجيا املعلومات على مستوى احملكمة.

األجهزة حتديث و ر عملها، احلالية واستمراالبنية التحتيةلحفاظ على باملوظفني الالزمة سنويا لصلة املت
أدناه.٦اجلدول وترد الديناميات ذات الصلة يف ميع النظم القائمة. حتقيق األمن جلو ،والربجميات
تكنولوجيا المعلومات واالتصالل" الحيوية"اليف غير المتصلة بالموظفين : مجموع التك٦الجدول 

(بآالف اليورو))٥٠(٢٠٢٢-٢٠١٧على نطاق المحكمة في الفترة 
٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢

جمموع التكاليف غري املتصلة باملوظفني 
"احليوية" لتكنولوجيا املعلومات 

٩٦٧,٧٥٦٨٢,٧٥٨٢٣,٧٥٠٧٢,٨٦٠٦٣,٩٦٢٣٨,٨٧واالتصال على نطاق احملكمة

إدارة اليت تعتمد على قسم خدمات املوظفني، املتصلة بتكاليفالوتقرتن هذه التكاليف ب-١٠٦
املعلومات، مضافا إليها التكاليف غري املتصلة باملوظفني. وعلى هذا األساس، سيبلغ جمموع التكاليف 

، وسيتجاوز ٢٠١٨مليون يورو تقريبا يف عام ١١"احليوية" لتكنولوجيا املعلومات على نطاق احملكمة  
اته ديناميغي التحكم يف هذا عنصر كبري للتكلفة يف احملكمة وينب. و ٢٠٢١مليون يورو يف عام ١٢

الحيوية"تكاليف "ُ                                     بأن ي حدد المستوى المرجعي لإلنفاق بالنسبة للاللجنة توصي ولذلك، بصرامة. 
في مستوى اإلنفاق الفعلي عند المتصلة بالموظفين)تكاليف ال(بما في ذلك تكنولوجيا المعلوماتل

من الوفورات والكفاءات.يلها تمو على هذا المستوى بوضوح،  و زيادة مع تبرير أي ،٢٠١٩عام 
يف إطار االسرتاتيجية اخلمسية وملا كانت الوفورات اليت حتققت من املشاريع اليت نفدت فعال-١٠٧

يف وقت مبكر، فإن معظم الوفورات تنفيذ االسرتاتيجية دة حىت اآلن، بسبب حمدو لتكنولوجيا املعلومات 
تكاليف جاءت نتيجة لرتكيز شبكات واالتصاالت) الاليت حتققت يف تكاليف تكنولوجيا املعلومات (

يبلغ نصيب امليزانية املنسقة (من املتوقع أن جملس إدارة املعلومات تكنولوجيا املعلومات يف وإدارة 
). ورحبت ٢٠١٩إمجايل تكاليف تكنولوجيا املعلومات يف عام يف املائة من٩٦تكنولوجيا املعلومات ل

ذا التقدم وأعربت عن العمليات ةأملها يف حتقيق وفورات أخرى من خالل احلد من ازدواجياللجنة 
الشراء.لعملياتتخطيطالوحتسني 

)٤٩(
ICC-ASP/16/15٩٢فقرة ، ال.

.١، اجلدول CBF31/12/Rev.3إىل الوثيقة ياإلستناد )٥٠(
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و/أو الوفورات املقابلة لتكاليف اتلكفاءلاهدفضع جملس إدارة املعلومات اللجنة بأن يوتوصي -١٠٨
رفقات املتعلقة املقبل يف املستيف وفورات درج هذه الكفاءات وال"احليوية" وبأن تتكنولوجيا املعلومات

اللجنة بإدراج مرفق توصي والكفاءات يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة. وباإلضافة إىل ذلك، بالوفورات 
السلسلة الزمنية لتكاليف تكنولوجيا املعلومات على نطاق امليزانيات الربناجمية املقبلة لإلشارة إىل جديد يف 
.)٥١(تنفيذهاو على حد سواء) املوظفني وظفني والتكاليف غري املتصلة باملتصلة باملتكاليفالاحملكمة (

للتنبؤ بأوقات خطة إدارة المعلومات وباإلضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يقترح مجلس-١٠٩
الذروة في االستثمارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالستعداد ماليا لمواجهتها لها.

٢٠١٩ا  لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات لعام  امليزانية املوصى(د)

على النحو الذي اقترحته المحكمة. لتكنولوجيا المعلومات اللجنة الموارد المطلوبة تؤيد -١١٠
الستثمارات غير المتكررة في تكنولوجيا المعلومات، نتيجة لاللجنة أنه تؤكد وفي الوقت نفسه، 

المقبلة،يقي" للمحكمة أقل في الميزانيات البرنامجية المقترحة سيكون المستوى المرجعي "الحق
في االعتبار.ذلك أن يؤخذ ينبغي و 

قسم الضحايا والشهود- ٤

تسجل نفقات التشغيل العامة يف قسم الضحايا والشهود مل على مدى السنوات الثالث املاضية،-١١١
اقدرهات بلغ بتخفيضء اإلنفاق السابق ، أوصت اللجنة يف ضو ٢٠١٨ويف عام . )٥٢(نقصا يف اإلنفاق

مليون يورو من امليزانية املقرتحة.
تقل مبقدار ميزانيةقسم الضحايا والشهود اقرتح أن٢٠١٩فيما يتعلق بعام والحظت اللجنة-١١٢
قلم وتقر اللجنة بأن مليون يورو. ٣,٥البالغ قدرها ٢٠١٨مليون يورو عن امليزانية املعتمدة لعام ١,٨

جا أكثر انضباطا مع احملكمة استعرض النفقات التشغيلية لقسم الضحايا والشهود بدقة وبأنه اختذ 
االلتزام باسرتاتيجيات احلد من املخاطر عند التعامل مع الشهود والضحايا الذين يرعاهم.االستمرار يف 

المساعدة القانونية- ٥

مليون يورو ٤,٦بلغ ت٢٠١٩عام يف عدة القانونية امليزانية املطلوبة للمساأن الحظت اللجنة -١١٣
مليون يورو للدفاع). ويف سياق اإلضافة، مت ختفيض املوارد املطلوبة ٣,٥٣مليون يورو للضحايا و ١,١(

ألف يورو.٤٥مبقدار للدفاع
ا السابعة والعشرين بأن "وثيقة السياسة ال-١١٤ واحدة وأشارت اللجنة إىل مالحظتها السابقة يف دور

تصف املبادئ اليت حتكم نظام املساعدة القانونية )٥٣(للمحكمة بشأن نظام املساعدة القانونية للمحكمة"
احلايل، وبأنه يبدو أن هناك متييز واضح بني وثيقة السياسة الواحدة وبني طول الفرتة الزمنية اليت تؤدي فيها 

يف االستئناف) وطول الفرتة الزمنية اليت تؤدي فيها أفرقة الدفاع عن الضحايا دورها (اليت تنتهي بعد احلكم 
ليت تنتهي بعد مرحلة جرب األضرار). والحظت اللجنة، على وجه اخلصوص، أنه اأفرقة الضحايا دورها (

هذهيفاملطلوبةالقانونيةاملساعدةحجملن تبدأ مرحلة جرب األضرار إال بعد اإلدانة النهائية للمتهم، وأن

املرجع نفسه.)٥١(
مليون يورو مدرجة يف ٤,٣؛ و٢٠١٦ماليني يورو مت استخدامها يف عام ٣مليون يورو مدرجة يف امليزانية و٤,١)٥٢(

مليون يورو من ١,٥مليون يورو مدرجة يف امليزانية و ٣,٥؛ و ٢٠١٧مليون يورو مت استخدامها يف عام ١,٣امليزانية و
	.٢٠١٨توقع استخدامها يف عام امل 	
)٥٣(.CBF20/5/Rev.1
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ومرة أخرى، تود اللجنة أن تسرتعي انتباه الدول األطراف .)٥٤(بعدكافبقدرضحاواليساملرحلة
، السيما األضرارمرحلة جربيفواحملكمة إىل ضرورة توضيح نطاق تكاليف املساعدة القانونية للدفاع 

	.األضراررباملتعلقة جبطة اخلتنفيذ بعندما يتعلق األمر  	
أفرقة الضحايا يف ة املقرتحة للمساعدة القانونية ألفرقة الدفاع و امليزانييف حني نظرت اللجنة يف و -١١٥

للجنة بتحليل بعد الوقت الذي يسمح مفصلةدمت معلومات إضافيةُ ق  مرحليت احملاكمة وجرب األضرار، 
اللجنة بعض التعديالت يف نفقات تقرتح أن إمكان الرغم من على اآلثار املالية على الوجه الصحيح. و 

ا عن كثب أن تنظر يف املسألة اللجنة قررت جرب األضرار، مرحلة انونية، السيما يف ساعدة القامل يف دور
الثانية والثالثني.

متويل مجيع هو امليزانية املطلوبة للمساعدة القانونية للضحايا الغرض من والحظت اللجنة أن-١١٦
احملكمة يف اإلجراءات اجلارية أمامليا يف القانونيني للضحايا الذين يشاركون حاللممثلني اخلارجية األفرقة 
طلب موارد للتمثيل القانوين للضحايا ُ ت  . والحظت اللجنة أنه مل أونغوين ولوبانغا وكاتانغا واملهديقضايا 

من مكتب يف هذه القضايا القانونية حيث يتم تقدمي املساعدة غوديههنتاغاندا وغباغبو وبليقضايا يف 
من في تقديم المساعدة القانونية اللجنة بأن تنظر المحكمة يوصوتاحملكمة. بلضحايا احملامي العام ل

في ةكبير اتيؤدي إلى تخفيضسدر اإلمكان، مما في قضايا أخرى أيضا، بقالداخليةاتهاقدر 
المطلوبة.مستوى الموارد

الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثالث- ٦

األصليةالميزانية ألف يورو في٢١٧,٦يبلغ قدرها يضاتتخفبتوصي اللجنة عليه، و -١١٧
الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعهاللجنة وتوصي ثالث.الالرئيسيالمقترحة للبرنامج

.الثالثيورو للبرنامج الرئيسي ألف ٦٥١,٢٧٦

لبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطرافا-هـــاء
امة والتحليلالمالحظات الع- ١

، مما ألف يورو٨٧١,٦٢ما جمموعه٢٠١٩رابع لعامالامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي تبلغ-١١٨
البالغ ٢٠١٨لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٥,٦يورو (أو ألف١٥٣,٤يبلغ قدرها زيادة ميثل 

يورو.ألف٧١٨,٢٢قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد املالية ،العمل املتوقع لألمانةاللجنة حجم تاستعرضو -١١٩

.يف الهايعشرة للجمعيةثامنة لعقد الدورة الالالزمة ، مبا يف ذلك التدابري هذه املتطلباتاملطلوبة لتلبية 

التكاليف المتصلة بالموظفين- ٢

(جلنة امليزانية واملالية)، طلبت اللجنة ٤٥٠٠الربنامج يفبزيادة عبء العمل يف معرض االعرتاف -١٢٠
دون أن ترتتب على ذلك ٢٠١٩املوظفني يف عام للتعاقد مع طرائق ستكشف إىل األمني التنفيذي أن ي

االستمرار يف رصد ن). وقررت اللجنة و ن املبتدئو الفنينو املوظف، و نو واملتدرب،نو ن الزائر و (املهنيآثار مالية 
اللجنة بأن توافق الجمعية توصيولذلك . ٢٠٢٠يف امليزانية املقرتحة لعام ني االحتياجات من املوظف

الذي كانت على نفس المستوى ٤٥٠٠للبرنامج المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة على ميزانية 
.٢٠١٨عام في عليه 

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦خلامسة عشرة ... الدورة اة ...الوثائق الرمسي) ٥٤( .١٨٤الفقرة، ٢-باءاجلزء ثاين، لا
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التكاليف غير المتصلة بالموظفين- ٣

ترجع إىل توفري خدمات ٤١٠٠وبة يف إطار الربنامج حظت اللجنة أن الزيادة يف املوارد املطلال-١٢١
املكتب يف الهاي. اليت يعقدها الجتماعاتلألف يورو ٢٧,١الرتمجة الشفوية مببلغ 

ورو (بزيادة قدرها ألف ي١٥,٥البالغ قدرها السفر نفقات أحاطت اللجنة علما بالزيادة يف و -١٢٢
وضها يعاجلمعية). والحظت اللجنة أن هذه الزيادة (مكتب رئيس٤٤٠٠يف املائة) يف الربنامج ١٥,٥

الرابع.الرئيسيبرامج أخرى للربنامجيف السفر نفقات ً       جزئيا  اخنفاض 
دمات املراجعة األتعاب الالزمة خلسيشمل اآلن ٤٥٠٠والحظت اللجنة كذلك أن الربنامج -١٢٣

حتويل أنه لن ترتتب على و قلم احملكمة، يف٣٢٠٠اخلارجية، اليت سبق إدراجها يف امليزانية يف الربنامج 
.آثار مالية.٤٥٠٠ىل الربنامج ألف يورو إ٦٧مبلغ 

الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الرابع- ٤

األصليةالميزانية ألف يورو في٢٩,٩يبلغ قدرها تخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -١٢٤
الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعهلجنة الوتوصي رابع.الالرئيسيالمقترحة للبرنامج

.الرابعيورو للبرنامج الرئيسي ألف ٨٤١,٧٢

البرنامج الرئيسي الخامس: المباني-واو
المالحظات العامة والتحليل- ١

يورو،ألف ٨٠٠,٠١ما جمموعه ٢٠١٩لعام امس امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلبلغت-١٢٥
البالغ قدرها٢٠١٨لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٢٠,١(ألف يورو٣٠١,٥بلغ زيادة تلميثمما 

يورو.ألف ٤٩٨,٥١

ألف يورو من قسم اخلدمات العامة بقلم ٢٥٠,٠بإعادة توزيع ‘ ١’تتعلق الزيادة املقرتحة و -١٢٦
‘ ٢’اء على توصية اللجنة يف العام املاضي؛ واحملكمة للصيانة التصحيحية (اإلصالحات) ملباين احملكمة بن

بسبب الزيادة يف الرقم القياسي ألسعار عقود اخلدمات يف هولندا.ألف يورو ١٥,٥

الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الخامس- ٢

للبرنامج الرئيسي المطلوباإلجمالي لمبلغ وعليه، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على ا-١٢٧
.ألف يورو٨٠٠,٠١البالغ قدره امسالخ

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا-زاي
المالحظات العامة والتحليل- ١

٢٠١٨ومعدل التنفيذ يف عام ٢٠١٩امليزانية املطلوبة لعام (أ)

يورو،ألف ٠٢٧,٨٤جمموعه ما ٢٠١٩لعام امس امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلت بلغ-١٢٨
البالغ ٢٠١٨لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٥٨,٣(ألف يورو٤٨٦,٣١بلغ زيادة تميثلمما 

يورو.ألف ٥٤١,٥٢قدرها
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ألف ٤٨٦,٣١البالغ قدرها ٢٠١٩لعام قدرا كبريا من الزيادة املطلوبة يف املوارد للجنة أن تبني و -١٢٩
املائة) يتعلق أساسا بالتكاليف املتصلة باملوظفني الرامية إىل زيادة القدرات التنظيمية يف٥٨,٥يورو (

ألمانة الصندوق.
٣٠يف املائة يف ٣٦,٧ُ                                                              وأ بلغت اللجنة بأن معدل األداء مليزانية الربنامج الرئيسي السادس بلغ -١٣٠

كانون ٣١يف املائة يف ٨٤,٧نفيذ وبأن من املتوقع أن يبلغ املعدل اإلمجايل للت٢٠١٨حزيران/يونيه 
. )٥٥(٢٠١٨األول/ديسمرب 

فضال ، الربنامج الرئيسي السادسبتنفيذ مع القلق النقص املستمر يف معدل الالحظت اللجنة و -١٣١
. بيد أن اللجنة ترحب بالتعاون والتآزر القيم مع قلم احملكمة ؤشرات عبء العملاملستمر ملعن االفتقار 

مواصلة هذه املمارسة.ىعلدوق االستئماين للضحاياأمانة الصنوتشجع 

والية جرب األضرار(ب) 

لمرحلة اإلجرائية لبعد اإلدانة النهائية، فإن ملا كانت األحكام املتعلقة جبرب األضرار تصدر وتنفذ -١٣٢
ة يف وهناك حاليا ثالث قضايا أمام احملكمتأثري مباشر على مستوى أنشطة الصندوق. من احملاكمات 

مرحلة التنفيذ و ،يف مايل)املهدي(يةطة التنفيذجرب األضرار. وترتاوح هذه القضايا بني مشروع اخلمرحلة 
يف مجهورية الكونغو الدميقراطية).لوبانغا وكاتانغا(

الصندوق وضع نتيجة لتنفيذ أحكام اجلرب الصادرة لصاحل ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة أن-١٣٣
في حين تسلم اللجنة بالتحديات و اإلجراءات اليت ختصه هلذا الغرض. ٢٠١٨يف عام الضحايا 

جبر وصول مدفوعات اللتأكد من ضمانات لجود بو المصاحبة للعمل في الميدان، فإنها توصي 
لمستفيدين المستهدفين.ل

والية املساعدة(ج)

، وأوغندا،ية الكونغو الدميقراطيةأن والية املساعدة توفر الربامج اجلارية يف مجهور باللجنة أبلغت-١٣٤
، برامج مساعدة جديدة جلمهورية أفريقيا الوسطىاستكشاف وباإلضافة إىل ذلك، جيري وكوت ديفوار. 

ومايل.،وجورجيا، وكينيا
ا إىل الصندوق، أنه يلزم الربط بني التخطيط -١٣٥ وتعتقد اللجنة، مع اعرتافها بوالية املساعدة املعهود 

برامج املساعدة.سع يفو التقبلاملوارد املتاحةلسليمني وبني والرتقب ا

التعيينات يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا(د)

أشارت اللجنة مع القلق من قبل إىل ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة يف أمانة الصندوق االستئماين -١٣٦
). ودعت اللجنة أمانة ٣-ت ووضوح الرؤية (فللضحايا، مبا يف ذلك وظيفة املوظف املعين جبمع التربعا

ية التعيني اجلارية بغية استكمال اهليكل التنظيمي عملالصندوق إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة إلمتام 
.)٥٦(لألمانة
)٥٧("٢٠١٨عام االستئماين للضحايا يف صندوق العن التوظيف يف ونظرت اللجنة يف "التقرير-١٣٧

عملية التوظيف عن حملة عامة الوظائف الشاغرة يف أمانة الصندوق و عن ة معلومات حمدثالذي يقدم 
مما سيؤدي إىل التعيينات قد اكتملت والحظت اللجنة أن بعض . ٢٠١٨للوظائف املعتمدة لعام اجلارية 

)٥٥(
ICC-ASP/17/11، ٢دول اجل،٤الصفحة.

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦خلامسة عشرة ...الدورة اة ...الوثائق الرمسي) ٥٦( .١٢٦الفقرة، ٢-باءاجلزء ثاين، لا
)٥٧(.CBF/31/9
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تة بيد أنه ال يزال عدد كبري من الوظائف الثابتة والوظائف يف إطار املساعدة املؤقمعدل التنفيذ. يفزيادة
اللجنة يوصتالمحكمة، نطاقعامة على السياسة تخص الفي هذا السياق، وكقضية و العامة شاغرا. 

عيين في الوظائف غير المعتمدة وبالتركيز عوضا عن ذلك على تسريع باالمتناع عن التالمديرين 
عملية التوظيف.

التكاليف المتصلة بالموظفين- ٢

الوظائف الثابتة(أ)

لحنة علما باالقرتاح املقدم من أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إلنشاء وظائف أحاطت ال-١٣٨
االحتياجات لتلبية املمكنة الجهود . بيد أن اللجنة رأت أنه ينبغي بذل مجيع ٢٠١٩ثابتة جديدة يف عام 

ى بعض الوظائف، وأوصت لذلك باملوافقة علبأمانة الصندوقإعادة توزيع املوارد املتاحةبالالزمةاإلضافية
، على النحو املبني أدناه.فقطيف إطار املساعدة املؤقتة العامةاملطلوبة
الهاي يف)٤-ربامج (ف الدير ثابتة ملوظيفة قدم إلنشاء الطلب املأحاطت اللجنة علما بو -١٣٩

يع بلدان يف مجاألضرار املساعدة وجري تيه املتعلقتني بوالياجلديدة للصندوق يف إطار إلدارة الربامج 
. وبعد استعراض الموارد يف أوغندا وبونيا وأبيدجانني مديري الربامج امليدانيعالوة على احلاالت، 

) المطلوبة.٤- الحالية من الموظفين، أوصت اللجنة بعدم الموافقة على وظيفة مدير البرامج (ف 
، الحظت اللجنة تةثاب)  ٣-قانوني (ف موظف وظيفة قدم إلنشاء الطلب المبوفيما يتعلق -١٤٠

) مؤقتا من هيئة ٢-أن المحكمة استجابت لهذا الطلب بانتداب موظف قانوني معاون (ف 
ودعت إلى مزيد من التعاون ،الطلباالرئاسة. ولذلك توصي اللجنة بعدم موافقة الجمعية على هذ

الداخلي لتحقيق التآزر.
رأ)  -رأ) ومساعد مالي (خ ع- خ عوفيما يتعلق بالطلب المتعلق بوظيفة مساعد برامج (-١٤١

بعد مراجعة هذين الطلبين ومقابلتهما بحجم العمل ،لمدة ثمانية أشهر لكل منهما، توصي اللجنة
بأن توافق الجمعية على هاتين الوظيفتين في إطار الصندوق،ةفي أمانواالحتياجات التنظيمية

المساعدة المؤقتة العامة لمدة أربعة أشهر لكل منهما.

املساعدة املؤقتة العامة(ب)

وظيفة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة ٣٤أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إنشاءطلبت -١٤٢
وظائف املقرتحة حديثا يف إطار من بني ال. و ٢٠١٩وظيفة مكافئة للعمل بدوام الكامل) لعام ٢٧(العامة 

ممولة وظائف مكافئة للعمل بدوام الكامل) بوصفها ٩وظيفة (١٦عرضت املساعدة املؤقتة العامة، 
(تسع وظائف من الفئة الفنية وسبع وظائف من اخلدمات العامة)، بينما عرضت الوظائف الباقية بالكامل

ا "غري ممولة" (وظيفة مكافئة بدوام الكامل) ١٨(وظيفة ١٨وعددها  ١١من الفئة الفنية و ٧على أ
.٢٠١٩لرتب األخرى) يف امليزانية املقرتحة لعام ا-من فئة اخلدمات العامة

أدرجت في الميزانية الوظائف المسماة "غير الممولة" بأن اللجنة أمانة الصندوق أبلغت و -١٤٣
ألغراض التخطيط فقط ولذلك أوصت اللجنة، آخذة في االعتبار عدم ٢٠١٩المقترحة لعام 

خاص عدم صدور أحكام قضائية تبرر هذه ، وبوجه٢٠١٩الحاجة فورا إلى هذه الوظائف في عام 
. وباإلضافة إلى ذلك، وظيفة)١٨(ممولةالغير الطلبات، بعدم موافقة الجمعية على الوظائف 

أوصت اللجنة بعدم إدراج هذه الطلبات في مقترحات الميزانية المقبلة.
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أوصت عليها، وظائف المساعدة المؤقتة العامة التي سبقت الموافقةبالنسبة الستمرار و -١٤٤
وبهدف المبينة من قبل، متطلبات حجم العمل بأن توافق الجمعية عليها جميعا، استنادا إلى اللجنة 

أمانة الصندوق.القدرات المؤسسية في عملارف و المعيةستمرار االحفاظ على 
خرا، وعالوة على ذلك، فيما يتعلق بالموارد المطلوبة في إطار المساعدة المؤقتة العامة مؤ -١٤٥

توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على الطلبات التالية فقط:
) في مالي لمدة ستة أشهر؛٤- مدير برامج (ف (أ)

رأ) لمدة تسعة أشهر في جمهورية الكونغو - ع مساعد برامج ميداني (خ(ب)
الديمقراطية؛
غو رأ) لمدة ستة أشهر في جمهورية الكون- ع مساعدان للرصد والتقييم (خ(ج)
الديمقراطية؛
.) في الهاي لمدة ستة أشهر لكل منهما٢-موظفان قانونيان معاونان (ف (د)

التكاليف غير  المتصلة بالموظفين- ٣

السفر(أ)

على السفر المتصل اللجنة أنه ينبغي الموافقةترى ، للسفرميزانية المطلوبةبالفيما يتعلق -١٤٦
توصي اللجنة بالموافقة على ميزانية يبلغ ، ك. ولذلفقطرارجبر األضمباشرة بأنشطة المساعدة و 

يورو.ألف٥٥قدره تخفيض يبلغ ، مما يؤدي إلى للسفروروي٤٢٨,٥قدرها 

التدريب(ب)

منذلم تتغير في أمانة الصندوق االستئماني للضحايا الحظت اللجنة أن متطلبات التدريب -١٤٧
اللجنة بأن يظل بند الميزانية عند نفس توصي . ولذلك، لزيادةه ال داعي بالتالي لوأنماضيةالسنة ال

تخفيض يبلغ قدره إلى يؤدي ألف يورو ، مما ٣٢,٢، أي ٢٠١٨مستوى الميزانية المعتمدة لعام 
.ألف يورو٣١,٢

الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السادس- ٤

المقترحةالميزانيةيورو فيألف٧٤٦,٨بتخفيضات يبلغ مجموعها وعليه، توصي اللجنة -١٤٨
٢٨١,٠٣على ما مجموعهالموافقة وتوصي الجمعية بالتالي ب.الرئيسي السادساألصلية للبرنامج

.السادسالرئيسييورو للبرنامجألف 

األضرارحكام الصادرة بجبرالمنفذين لألالتكاليف اإلدارية للشركاء- ٥

قة جبرب األضرار، تعتمد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على أوامر احملكمة املتعلعند تنفيذ -١٤٩
متويل التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين،  ينبغي التساؤل عن كيفية و . احمللينينفذين شركاء املمساعدة ال

املبلغ ‘ ٢’أو الدول األطراف؛ اليت متوهلا ، مانة الصندوق االستئماين للضحاياألامليزانية العادية‘ ١’من 
آلخرين.أموال املاحنني ا‘ ٣’رب األضرار؛ أو املخصص جل
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أمانة الصندوق االستئماين قيام أن متويل التكاليف اإلدارية النامجة عن اللجنة تالحظيف حني و -١٥٠
تقرير الصندوق االستئماين نظرت اللجنة يف "تطلب املزيد من البحث، ياملنفذين وشركائها للضحايا 
.)٥٨("األضرارالتكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين لألحكام الصادرة جبرببشأنللضحايا 

من يف املائة ١٥متويل قرر الصندوق االستئماين للضحاياالحظت اللجنة أن جملس إدارة و -١٥١
تربعات اجلهات املاحنة.أي من ، )٥٩("املوارد األخرى"من التكاليف اإلدارية اليت يتكبدها الشركاء املنفذين 

سبتمبر أيلول/في التي ستعقد في دورتها الثالثة والثالثين مجلس اإلدارة قدميأن باللجنة توصيو 
فيما يتعلق مثال ، في المائة١٥محدثة عن خط األساس المحدد والبالغ  قدره معلومات٢٠١٩

أيضا للجنة االتي ستتم تغطيتها. ورأت فئات اإلنفاقهي وما ا،موحدثابتا و معدل هذا الإذا كان بما 
تحدد التكاليف وباإلضافة إلى ذلك، من المفيد أن ينبغي تحديد معايير الرصد والتقييم. أنه 

والمساعدة.الجبرمقارنتها بالمبالغ المخصصة لبرامج أن تتم المتوقعة بالقيمة المطلقة و 
علىتحميل التكاليف اإلدارية إدارة الصندوق بجلس مقراروإذ أحاطت اللجنة علما ب-١٥٢

بطريقة في البيانات المالية ذات الصلة التكاليف اإلدارية باإلبالغ عن أوصت ، "الموارد األخرى"
بما في ذلك الجهات المانحة.،جميع األطراف المعنيةشفافة، وكذلك ل

إلدراج هذا املفهوماملتاحة ً             وفيما يتعلق باالكتفاء الذايت املايل، أوصت اللجنة مرارا  بتوخي السبل -١٥٣
قررما . وعند)٦٠(لدول األطرافاالشرتاكات املقررة لمن أجل احلد من استخدام أمانة الصندوق يف ميزانية 

اختذ الصندوق خطوة يف هذا االجتاه. ،من خالل التربعاتاملنفذين متويل شركائه جملس إدارة الصندوق 
شأن استخدام تكاليف الدعم ب٢٠١٢اللجنة، مشرية إىل الوثيقة اليت قدمها الصندوق يف عام تعتقد و 

من هذه املمارسات، املستفادة دروس ال، أنه ميكن استخالص )٦١(املؤسسات الدولية األخرىيف الربناجمي 
اللجنة بأن يراعي توصي و جمال تنفيذ املشاريع. اليت تعتمد على أطراف ثالثة يف نظمات املالسيما من 

في منفذين بشأن تمويل الشركاء ال)٦٢(الصندوق الدروس المستفادة من المنظمات األخرى
.٢٠١٩أيلول/سبتمبرالتي ستعقد في الثالثة والثالثيناً         حا  في دورتهاقتر اوأن يقدم ،الميدان

التبرعات وجمع األموال من الجهات المانحة الخاصة- ٦

ا القيمة اإلمجالية للموارد غري علما باللجنة أحاطت -١٥٤ نح واملللصندوق من التربعاتامللتزم 
املتاحة يف احلسابات املصرفية للصندوق.

يف حني و جرب األضرار. على التربعات لتمويل برامج املساعدة و حاسم بشكليعتمد الصندوقو -١٥٥
االهتمام ً اللجنة أنه من احلكمة أيضا  تعتقد ، )٦٣(اجلزء األكرب من التمويلتقدم اجلهات املاحنة العامة 
الحظت و ثانية، متشيا مع اخلطة االسرتاتيجية للصندوق. ركيزةكة اخلاصة  بالتربعات من اجلهات املاحن

أمانة الصندوق ، مجعت ٢٠١٨هيونيحزيران/٣٠إىل ٢٠١٧هيوليمتوز/١أنه يف الفرتة من اللجنة 
التربعات األفراد واملؤسسات، وقررت اللجنة االستمرار يف مراقبة مستوى تربعات ألف يورو من ١٨,٨

)٥٨(.CBF/31/11
لألحكام الصادرة جبرب األضرار مت مجعها " املوارد خالف اليت املوارد األخرى للصندوق االستئماين"يقصد بعبارة ) ٥٩(

.٤٨اعد اإلثبات، الفقرة والغرامات واملصادرات؛ القواعد اإلجرائية وقو 
لد ا،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧لسادسة عشرة ... الدورة اة ...الرمسيالوثائقانظر  مثال ) ٦٠( ، ٢-باءاجلزء ثاين، لا

لد ا،(ICC-ASP/15/20)٢٠١٦خلامسة عشرة ... الدورة اة ...الوثائق الرمسي؛ ١٠الفقرة الفقرة، ٢- باءاجلزء ثاين، لا
لد ا،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥لرابعة عشرة ... الدورة اة ...الوثائق الرمسي؛ ١١٠ .٨٩الفقرة، ٢-باءاجلزء ثاين، لا

)٦١(.CBF/18/14
أعاله.٦٠واحلاشية CBF/18/14انظر)٦٢(

.٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١ن رتة من فمليون يورو يف ال٢,٧١)٦٣(
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السيما بعد تعيني املوظف املعين بالتربعات ووضوح الرؤية ، ٢٠١٩اخلاصة يف عام املاحنة من اجلهات 
الذي سيتم قريبا.

من اجلهات املاحنة التربعاتزيد من السرعة يف مجع وبغية حتقيق التغيري اهليكلي واملضي قدما مب-١٥٦
فريقا عامال مشرتكا معنيا كمة ينشئ الصندوق واحملبأن ٢٠١٨أوصت اللجنة يف نيسان/ أبريل اخلاصة،

ا باقرتاح حمدد. وطلبت اللجنة أيضا وتقدمي ديد اخليارات القابلة للتطبيقحتب ا اختصاصات هذموافا
.)٦٤(املواعيد النهائية املقرتحة للنواتج القابلة للتنفيذ يف اجتماعها احلايلب، مبا يف ذلك الفريق العامل

حالة بشأن إنشاء فريق عامل معين بتيسري وصول تقرير"كمة قدمت احملوتلبية هلذا الطلب، -١٥٧
، نتيجة لذلكو . )٦٥("اخلاصةاملاحنة الصندوق االستئماين للضحايا إىل التربعات املقدمة من اجلهات 

اخلاصة للصندوق االستئماين اجلهات املاحنة نشأ فريق عامل داخلي معين بتربعاتوافقت اللجنة على إ
،الشؤون القانونيةأمانة الصندوق، وسيغطي لقلم احملكمة و نيممثلفريق العامل ضم الللضحايا. وسي

وعلى الرغم من عدم االتفاق واألمن. ،املاليةالشؤون و ،واملشرتيات،ومجع التربعات،والعالقات اخلارجية
. املسائل ذات الصلة اليت حتتاج إىل توضيحعلى االختصاصات حىت اآلن، جاري حاليا مناقشة 

من مشرتك لتيسري الوصول إىل التربعات فريق عامل اللجنة بالتقدم احملرز يف إنشاء وسلمت -١٥٨
بتحليل متعمق أمانة الصندوق االستئماني للضحايا اللجنة بأن تقوموتوصي اخلاصة. اجلهات املاحنة 

الخاصة ات المانحة من الجهلمتعلقة بجمع التبرعات اللعوائق القانونية والمالية واإلدارية والسياسية
من تلك التي يجري النظر قل تعقيدا أي بدائل أاستعراض واستكشاف الحلول الممكنة. وينبغي 

أن تكون التكاليف وينبغي فيها وتجربة المؤسسات األخرى التي تعتمد على الجهات المانحة. 
رحلي ومقترحات في طلع اللجنة إلى تقرير متاالعتبار. وتفيتؤخذأن اإلدارية ذات الصلة شفافة و 

.٢٠١٩نيسان/ أبريل التي ستعقد في دورتها الثانية والثالثين 
من مجع التربعات إجراءات وعالوة على ما سلف، أحاطت اللجنة علما بأنه مت استعراض -١٥٩

لصندوق اومسعة للصندوق محاية املصاحل املاليةيلزم أنه ترى و ، اخلاصة واملوافقة عليهااجلهات املاحنة 
.حملكمةوا

المبادرة المتعلقة بتمويل الصندوق االستئماني للضحايا (سندات الصندوق)- ٧

عن طريق ومستدام لتوليد دخل سنوي مبتكرة قرر جملس إدارة الصندوق استكشاف آليات مالية -١٦٠
ناقش و . )٦٦(لصندوق االستئماين للضحايا"يف إطار "مبادرة متويل جديدة لالدخول يف سوق السندات 

الرئيسية هلذه المحمانة الصندوق مع اللجنة بعض املألالصندوق واملدير التنفيذي إدارة ئيس جملس ر 
:)٦٧(املبادرة واليت ميكن تلخيصها على النحو التايل

لسنداتاملالمح الرئيسية ل(أ)

١بلغ للصندوق مب" منفعة عامةسندات "إصدار يتم مبوجبها ذاتية التمويل املبادرة آلية ستنشئ -١٦١
بتصنيف ائتماين بعض الدول األطراف اليت تتمتعتضمن وقابلة للتجديد. وسعاما٢٠ا مليار يورو مد

وستكون كل دولة من . هذه السندات(من أربع إىل ست دول أطراف)سيادي من الدرجة ألف أو أعلى

)٦٤(
ICC-ASP/17/5، ١٣٢الفقرة.

)٦٥(.CBF/31/14

)٦٦(
ICC-ASP/17/14.	 	

للتمويل واملشورة املقدمة من اخلرباء االستشاريني يف جمال االستثمار خبريان قدمه مفهومإىل صندوق المبادرة تستند )٦٧(
بدون مقابل.
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استثمار األموال سيتمو ضمان مشرتك). ال يوجد ضمان (الدول الضامنة مسؤولة عن نصيبها فقط من ال
دف حتقيق عائد سنوي جتمع أنواعا يتم مجعها يف حمفظة ساليت  أن توقع يمتنوعة من األسهم والسندات 

وجرب األضرار اللتني ساعدة والييت امللاكبري يادعما مالفريو سندات وأن يغطي مدفوعات الفائدة على ال
ما الصندوق .)٦٨(يضطلع 

ا(ب) إصدار السندات وإدار

قانون قانون لكسمربغ أو خيضع على األرجح لاحملكمة، كيانا سيضم الصندوق، باالشرتاك مع و -١٦٢
خارجي بعد يسيقوم فريق إدار السندات. و إصدار )٦٩(جمموعة من البنوك االستثماريةنظم ستو هولندا. 

قيق معدل عائد ("سندات الصندوق") لتح)٧٠(ذلك باستثمار أموال السندات البالغة قيمتها مليار يورو
وسيستخدم الصندوق الباقي للوفاء ،ةياإلدار املصاريف و )٧١(سنوي يغطي الفائدة املستحقة للمستثمرين

وجرب األضرار.ساعدة املبواليتيه املتعلقتني ب

التكاليف(ج)

امجة النات ـلتزاملتغطية االة ـة للمحكمـة الربناجميـامليزانييتم اللجوء إىل ن ـل، صندوقـا للـوفق-١٦٣
الرسوم القانونية ‘ ٢’و، ةرف االستثماريااملصاالكتتاب يف رسوم ب‘ ١’فيما يتعلق عن مبادرة التمويل. و 

ا دارة االستثمار، السنوية إلرسوم ال‘ ٣’وات، إلصدار السند اقتطاعها من العائد املتوقع سيتم فإ
للسندات.

مالحظات اللجنة(د)

وجرب األضرار املساعدةيت لدعم واليالالزمة وهو تعبئة األموال اهلدف من املبادرةتقر اللجنة -١٦٤
ما الصندوق السياسي الذي يتجاوز اختصاص اللجنة.تدرك اللجنة املضمون . و اللتني يضطلع 

الصندوق ستؤدي إىل التزام من وجهة نظر تقنية، تود اللجنة أن تؤكد أن مبادرة التمويل و -١٦٥
وأكدت اللجنة على نطاق واسع ملدة قد تتجاوز عدة عقود قادمة. صولإدارة األو مالية عامالت مب

عدد من القضايا ال بد من توضيح هذه اآلثار الصندوق وتؤثر على احملكمة ككل. و تتجاوز أن احتمال 
قضائيةالؤسسات املوالية الصندوق و فضال عن ، اإلداريةاملتعلقة باجلوانب املالية أو القانونية أو 

.للمحكمة
ويف هذا الصدد ، أعربت اللجنة عن قلقها، يف مجلة أمور، من املشاكل التالية:-١٦٦

العقود، والسيما قوة االفرتاضات ةعدمتدة ملدة املتأصل يف التوقعات املالية املنيعدم اليق(أ) 
صندوق الينبغي أن يستعد ، وما إذا كان االستثماراملتوقع منصايف الالكامنة وراء العائد اإلمجايل و 

؛لسيناريوهات سلبية
دف إىل توليد دخل سنوي منتظم للعقود القادمة(ب) احلاجة إىل إنشاء آلية متويل جديدة 

؛الصندوق يف املستقبلالتنبؤ مبدى احلاجة إىل مساعدة بينما يكون من الصعب 
قبل رى االحتياج إىل سنة أخ، و هاوتنفيذصميم اآللية واملوافقة عليها الوقت الالزم لت(ج)

احلصول على أول عائد لالستثمار؛

.رويوماليين ١٠سنويا للصندوق يبلغ ياصافاحاليا عائدالصندوق يتوقع )٦٨(
	لعطاءات التنافسية.ا، بعد عملية صندوقاختيارها بالتشاور مع جملس إدارةبالدول األطراف الضامنة تقوم )٦٩( 	
..اإلصدارتكاليفناقص)٧٠(
ني.املؤهلنياملستثمر يلزم موافقة الصندوق والدول الضامنة مسبقا على )٧١(
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االستثمار اخلارجيسياسات فريق )٧٢(توجيهإىل قيام الصندوق والدول األطراف باجة احل(د)
؛واإلشراف عليها
مسؤوليتها؛تؤثر على دور الدول األطراف الضامنة يف التدابري اليت (هـ) 
اليت حتكم القواعد الداخلية من ملثال، الناشئة، على سبيل ااملختلفة املسائل القانونية (و)

املتعلقة بالسندات، وثائق التصميم و ،مع الدول األطراف الضامنة، واالتفاقات لصندوق واحملكمةأنشطة ا
وتصميم العقود مع فريق االستثمار اخلارجي؛

لصندوق واحملكمة الناشئة عن الشركاء التجاريني للصندوق؛اسمعة املخاطر املتصلة ب(ز)
رواتب املوظفني أو أتعاب اخلرباء كبرية (على سبيل املثال، الدارية اإلتكاليف ال)(ح
أو الرسوم خالل املرحلة التحضريية إلصدار السندات، والتكاليف اجلارية إلدارة االستثماراتاالستشاريني 
ر أو املبلغ ها يف املرحلة السابقة للحصول على عائدات االستثما، مبا يف ذلك متويليهاواإلشراف عل

األصلي)؛
جرب برامج املساعدة و خماطر الزيادة الكبرية يف حجم العمل بالصندوق بينما تتطلب (ط)

األضرار اهتمامه الكامل، اخل.
الصندوق المشروع مع واليةفي اتفاق -يةتقنمن وجهة نظر - بشدة اللجنة شك ، تولذلك-١٦٧

تعتقد اللجنة أنه ال ينبغي أن يكون عالوة على ذلك، و . واحتياجاته وقدراته الحالية والطويلة األجل
القائمة للمساعدة برامجه الذي يكون مطلوبا منه االهتمام فورا بوقت الباألعباء في الصندوق مثقال

لتكملة التمويل من الجهات المانحة وجبر األضرار، وحشد جهوده للحصول على التبرعات الالزمة 
العامة.

من الدولة المضيفةالمقدم القرض -الدائمة: المباني٢-سي السابعالبرنامج الرئي-حاء
المالحظات العامة والتحليل- ١

الدولة املضيفة املقدم من عرض على ال٢٠٠٨يف عام وافقتأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية -١٦٨
عاما بسعر ٣٠مليون يورو تسدد على مدى ٢٠٠مببلغ يصل إىل باين الدائمة للحصول على قرض للم

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

ا دفعة .بالكاملواحدة اشرتاكا
ألف ٥٨٥,١٣ما جمموعه ٢٠١٩لعام ٢-ية املقرتحة للربنامج الرئيسي السابعامليزانتوبلغ-١٦٩
٢٠١٨لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٠,٠(ألف يورو ٠,١يبلغ قدرهمما ميئل اخنفاضا ، يورو

يورو.ألف٥٨٥,٢٣البالغ قدرها 

يف املضيفة األقساط املستحقة للدولة يد التزام قانوين بتسدأن على احملكمة وأشارت اللجنة إىل -١٧٠
وتحث اللجنة الدول األطراف التي ينبغي أن تشارك . فرباير من كل عامشباط/اليوم األول من شهر 

المستحقة للقرض من الدولة المضيفة على تسديد اشتراكاتها بالكامل في في تسديد األقساط 
لتغطية صناديق العمللجوء المحكمة إلى ن ال يتجاوز نهاية شهر يناير من كل عام، منعا مموعد 

.ومدى حتمل املخاطراالستثمار،وتركيب حمفظةيف االستثمار،باختيار النظراءاملثال،سبيلعلىيتعلق،فيما)٧٢(
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وتشير اللجنة إلى أن التأخير في التسديد و/أو عدم التسديد سيفرض ضغوطا هذه المدفوعات.
.)٧٣(إضافية على الموارد التشغيلية ويزيد من تفاقم مشكلة السيولة

٢- الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع- ٢

يورو للبرنامجألف ٥٨٥,١٣مجموعه بأن توافق الجمعية على ماجنةاللوعليه، توصي-١٧١
.٢- السابعالرئيسي

آلية الرقابة المستقلة : ٥- الرئيسي السابعالبرنامج-طاء
المالحظات العامة والتحليل- ١

ورو، يألف ٥٥٦,٦ما جمموعه ٢٠١٩لعام ٥-السابعمليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي بلغت ا-١٧٢
البالغ ٢٠١٨لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٤,١يورو (ألف٢٢,١يبلغ قدرها زيادة مما ميثل 
يورو.ألف٥٣٤,٥قدرها 
والحظت اللجنة أنه مت تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة الذي كان يقوم مبهامه مؤقتا رئيسا بالنيابة -١٧٣

٥-السابعلبرنامج الرئيسي ر في االفتراضات التي تقوم عليها ميزانية اونظرا لعدم وجود تغييلآللية.
فس المستوى الذي  نغير المتصلة بالموظفين بنفقات ، توصي اللجنة بالموافقة على ال٢٠١٩لعام 

,٢٠١٨كانت عليه في عام 

٥- الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع- ٢

ألف يورو، وتوصي بالتالي ٢٥,٥ض المبلغ المطلوب بمقدار بتخفياللجنةوعليه، توصي-١٧٤
.٥-السابع الرئيسيألف يورو للبرنامج٥٣١,١مجموعه بأن توافق الجمعية على ما

الداخلية المراجعةمكتب: ٦-الرئيسي السابعالبرنامج-ياء
المالحظات العامة والتحليل- ١

يورو، ألف ٦٨٨,٠ما جمموعه ٢٠١٩لعام ٦-السابعالرئيسي امليزانية املقرتحة للربنامج بلغت-١٧٥
البالغ ٢٠١٨لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٢,٧يورو (ألف١٩,٣بلغ قدره اخنفاضا يمما ميثل 
يورو.ألف٧٠٧,٣قدرها 
تشارية اليت التكاليف غري املتكررة للخدمات االسرجع أساسا إىل الخنفاض يأن االحظت اللجنة و -١٧٦

ألف يورو.٢٠للقيام بالتقييم اخلارجي اخلمسي للمكتب بتكلفة بلغت ٢٠١٨مت اللجوء إليها يف عام 
غير المتصلة بالموظفين، توصي اللجنة بالموافقة وبعد النظر في الموارد المطلوبة للنفقات -١٧٧
فس المستوى الذي كانت نب٢٠١٩لعام ٦- ر المتعلقة بالبرناتج الرئيسي السابعنفقات السفعلى 

.٢٠١٨عليه في عام 

.٦- الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع- ٢

أدناه بشأن النقص يف السيولة.٣-دال-انظر القسم ثالثا)٧٣(



ICC-ASP/17/15

43 15A291018

وتوصي بالتالي بأن ألف يورو. ٢,٤تخفيض المبلغ المطلوب بمقدار باللجنةوعليه، توصي-١٧٨
.٦- السابع الرئيسيألف يورو للبرنامج٦٨٥,٦مجموعه توافق الجمعية على ما

المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية- ثالثا
حالة تسديد االشتراكات في الميزانية العادية، وصندوق الطوارئ، والقرض المقدم من -ألف

الدولة المضيفة
وصندوق يف امليزانية العادية للمحكمة، باالشرتاك مجيع الدول األطراف إىل التزام أشارت اللجنة -١٧٩

مباينيفامدفوعاتسديداختارت عدم الدول األطراف اليت ، وصندوق الطوارئ، والتزام لرأس املال العام
" باالشرتاك يف األقساط املستحقة للدولة املضيفة.واحدةدفعةاحملكمة "

٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٥حىت سددمل تاطرفةدول٣٥أناللجنة مع القلقوالحظت -١٨٠
ا  من الدولة املضيفة. وملا كان على احملكمة التزام املقدم القرض على٢٠١٨املستحقة يف عام اشرتاكا

اضطرت احملكمة إىل فرباير من كل عام، شباط/بالكامل يف اليوم األول من شهر األقساطبدفع قانوين 
أدى ذلك إىل األطراف. و على تلك الدولاملستحقة األقساطلتغطية مدفوعات صناديق العمل استخدام 
كان أنه  إىل اللجنة وأشارت احملكمة. يف عمل الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية الالزمة لسري تعميق ال

ة أو املباين الدائمة دفعة واحدتشييدتكاليف يفحصتها بني تسديدكل دولة طرف أن ختتار جيوز ل
دولة طرف ٦٣دت وسد. لتغطية هذه التكاليفمن الدولة املضيفةاملقدم قرض املشاركة يف تسديد ال

حصتها يف تشييد املباين الدائمة دفعة واحدة بالكامل أو جزئيا يف األجل احملدد.
من حيث:)الثايناملرفق(٢٠١٨آب/أغسطس ٣١االشرتاكات يفحالةاللجنةاستعرضتو -١٨١

رو؛يو ألف ٨٤٦,٣١٤٣البالغ قدرها ٢٠١٨االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام (أ) 
اين الدائمة بملالتغطية تكاليفمن الدولة املضيفةاملقدم قرض الاملستحقة على ألقساط ا(ب)

.يوروألف ٥٨٥,٢٣البالغ قدرها 
وحللت االجتاه فيما يتعلق بعدم تسديد االشرتاكات على مدى عشر سنوات، على النحو املبني يف 

أدناه.١والرسم البياين ٧اجلدول 
:، كان٢٠١٨آب/أغسطس ٣١ه يفنة أنالحظت اللجو -١٨٢

العاديةميزانيةيف املائة) من االشرتاكات املقررة لل١٣,٤يورو (ألف ٢٠٩,٩١٩(أ)
؛يورو غري مسددةألف٨٤٦,٣١٤٣البالغ قدرها ٢٠١٨عام املعتمدة ل

يف السنوات املعتمدة ات العاديةميزانياملقررة للاالشرتاكاتألف يورو من ٦١٦١٦(ب)
السابقة غري مسددة؛

لصندوق الطوارئ يف السنوات السابقة غري املقررةاالشرتاكاتألف يورو من ٢٨٦٥(ج)
مسددة؛

املضيفة لقرض املقدم من الدولةاملستحقة على األف يورو من األقساط٠٤٥,٦١(د)
) غري مسددة؛٢٠١٨ألف يورو يف عام ٥٤٣,٦ألف يورو يف سنوات سابقة و٥٠٢(

ات العادية، وصندوق ميزانيللألف يورو، وهو جمموع االشرتاكات املقررة ٨٧٦,٧٣٦(ه)
املضيفة، غري مسددة.لقرض املقدم من الدولةاملستحقة على االطوارئ، واألقساط
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ات العادية، ميزانيالمقررة للتجاه فيما يتعلق بعدم تسديد االشتراكات : تحليل اإل٧الجدول 
ط المستحقة على القرض المقدم من الدولة المضيفة في الفترة وصندوق الطوارئ، واألقسا

ليورو).ا(بآالف٢٠١٨-٢٠٠٨

امليزانية الربناجمية املعتمدةالسنة
االشرتاكات غري املسددة

اية الفرتة يف 
ة االشرتاكات غري املسدد

(بالنسبة املئوية)
٢٠٠٨٩٠ ٣٨٢,١٥٥٧,٥٠,٦٢٪
٢٠٠٩١٠١ ٢٢٩,٩١ ٠٩٣,٠١,٠٨٪
٢٠١٠١٠٣ ٦٢٣,٣٦ ٢٥٤,٩٦,٠٤٪
٢٠١١١٠٣ ٦٠٧,٩٢ ٧٩١,٦٢,٦٩٪
٢٠١٢١٠٨ ٨٠٠,٠٦ ٥٦٩,٣٦,٠٤٪
٢٠١٣١١٥ ١٢٠,٣٦ ٩٨٠,٢٦,٠٦٪
٢٠١٤١٢١ ٦٥٦,٢١٤ ٤٨٩,٣١١,٩١٪
٢٠١٥١٣٠ ٦٦٥,٦٢٠ ٧٨٥,٧١٥,٩١٪
٢٠١٦١٣٩ ٥٩٠,٦١٨ ٤٠٥,٠١٣,١٨٪
٢٠١٧١٤٤ ٥٨٧,٣٣١ ٠٤٧,٩٢١,٤٧٪

٣١/٨/٢٠١٨١٤٧يف ٤٣١,٥٣٦ ٨٧٦,٧٢٥,٠٦٪

)(بآالف اليورو٢٠٠٨منذ عام االشتراكات غير المسددة إجماليفي تطور ال: ١الرسم البياني 
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دد. وقد يؤدي عدم الوفاء الوقت احمليفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد-١٨٣
وقد محكمة. ة للاليوميخطري باألعمال بشكل االلتزامات املتعلقة بتسديد االشرتاكات إىل اإلخالل ب

اية العام،  ، وقد إىل صندوق رأس املال العاملاللجوء إىل تضطر احملكمة، إذا استمر عدم التسديد حىت 
.السيولةيفالنقصال يكون رصيد الصندوق كافيا ملواجهة
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من أجل في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد جميع الدول األطراف اللجنة توحث-١٨٤
من النظام المالي والقواعد٦- ٥قاعدة ، وفقا للكافية في المحكمة طوال العامأموال  وجود ضمان 
مرة كاملاشتراكاتها بالالتي لم تسدد األطرافإخطار الدولحكمة مالإلى اللجنة وطلبت. المالية

بالتزامها ٢٠١٨كانون األول/ديسمبر عشرة للجمعية التي ستعقد في  سابعةالدورة أخرى قبل ال
رئيس الجمعية يتناول بأنالسابقةتوصيتهاإلىاللجنةأشارتذلك،علىبالدفع. وعالوة

كلما للمحكمةمسددةغيرستحقاتمعليها مع الدول التي هذه المسألة المحكمةالمسؤولون بو 
.ة معهالقاءات ثنائيكانت لديهم 

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها-باء
اعنمتأخرة طرفا كانت دولة ١٣أنالحظت اللجنة-١٨٥ آب/أغسطس ٣١يفتسديد اشرتاكا

ا أصبحت بالتايل ، ٢٠١٨ .)٧٤(١١٢من املادة ٨للتصويت وفقا للفقرة مؤهلةغريوأ
رئيس مجعية الدول أحاط ،٢٠١٨سبتمرب /أيلول١٣رسالة مؤرخةوالحظت اللجنة أنه مبوجب -١٨٦

املعنية على الة االشرتاكات يف ميزانية احملكمة وحث مجيع الدول األطرافالدول املعنية علما حباألطراف 
للمحكمة.املوارد املالية الالزمةفري املقررة من أجل تو ااشرتاكاتسديد
من أجل تعزيز عملية سابات اليت مفادها أنهللحً                      أحاطت اللجنة علما  بتوصية املراجع اخلارجي و -١٨٧

ليت عليها متأخرات عن السنتني ، ينبغي السماح للدول األطراف اغري املسددةاالشرتاكاتاسرتداد
املوافقة على طلبات ، أو فوعاتدملالزمين لدول اجلفقط بالتصويت، مبجرد استيفاء سابقتني بالكامل ال

	.)٧٥(رصيد املتبقيلتسديد التم حتديده ومبجرد تقدمي خطة سيغ الذي بعد دفع احلد األدىن للمبلاإلعفاء  	
معحساباتهاالتي عليها متأخرات بتسويةاألطرافالدولتقوم جميعبأناللجنةصتوأو -١٨٨

التي عليها األطرافإلى األمانة إخطار الدولاللجنة وطلبت. ممكنوقتأقربفيالمحكمة
ما التأكيد علىعشرة للجمعية بالتزامها بالدفع، مع سابعةالالدورةانعقاد مرة أخرى قبلمتأخرات

الشتراكاتها من أهمية للميزانية ولالستقرار المالي للمحكمة.

تأمين المدفوعات للقرض من الدولة المضيفة-جيم
ا الثالثني فيما يتعلق بأقساط القرض املستحقة للدولة املضيفة، أشارت اللجنة-١٨٩ أنه ال إىليف دور

اللجنة بأن توصأتوجد آلية لتحصيل املبلغ املستحق بشكل قسري. وإدراكا هلذا اخلطر وعواقبه احملتملة، 
.)٧٦(تقرتح احملكمة، يف أقرب وقت ممكن، حال ماليا يكون ملزما من الناحية القانونية وقابال للتنفيذ

يف نسحبةالدول األطراف املاكات د اشرت ريرا بعنوان "خيارات لضمان تسديقدمت احملكمة تقو -١٩٠
. ويقدم القرض من الدولة املضيفة نفسه كآلية متنح للدول األطراف )٧٧(دولة املضيفة"املقدم من الالقرض 

الدول األطراف املنسحبة عدم اختارت مقر للمحكمة واالنتقال إليه. وإذابناء يف كنها من املسامهة ميما 
ا املستحقة للدو  املستحقة لتلك يتعني على احملكمة أن تتدخل لتسوية الديون لة املضيفة، الوفاء بالتزاما

.لدولةا

ا من نظام روما األساسي، "١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة )٧٤( ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكا
صويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة املالية يف تكاليف احملكمة حق الت

ً       عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا  عنها".
)٧٥(

ICC-ASP/17/12.
)٧٦(

ICC-ASP/17/5 ، ١٣٧الفقرة.
)٧٧(

ICC-ASP/17/24.
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وفي حين تسلم اللجنة بتعقيد الحالة في حالة انسحاب دولة طرف من نظام روما األساسي، -١٩١
وبغية الحد من تأثير التدفق النقدي على أعمال المحكمة، توصي اللجنة بأن تقوم المحكمة 

لة المضيفة إليجاد حلول لهذه المشكلة، ربما عن طريق إعادة التفاوض بشأن العقد االتصال بالدو ب
مع الدولة المضيفة، التي يمكن أن تشمل المعالجة الثنائية للمبالغ غير المسددة بين الدولة 

المضيفة والدولة المنسحبة، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة في دورتها الثالثة والثالثين.

ياطيات االحترازية والتدفق النقدياالحت-دال
،السيولةيف نقص لتمكينها من مواجهة الازية من االحتياطيات االحرت اعدداحملكمةوتديرمتتلك -١٩٢

صندوق رأس املال العامل، . واستعرضت اللجنة مستوياتاملوظفنيستحقاقات وا،واألحداث غري املتوقعة
تبة على استحقاقات املوظفني.االلتزامات املرت صندوق وصندوق الطوارئ، و 

صندوق رأس المال العامل- ١

القصرية السيولةواجهة مشاكل وفري األموال الالزمة للمحكمة ملتلصندوق رأس املال العاملأنشئ -١٩٣
بناء على توصية اللجنة، حددت اجلمعية يف و . )٧٨(االشرتاكات املقررةاألجل ريثما يتم احلصول على 

ا السادسة ع وأذنت للمسجل ،مليون يورو١١,٦مببلغ٢٠١٨شرة مستوى الصندوق يف عام دور
.	)٧٩(بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

واالشرتاكات املقررة فقط ستخدام األموال الفائضةطلبت اجلمعية إىل احملكمة أن توعالوة على ذلك، 
ويف حني تؤيد اللجنة النهج القائل بضرورة استخدام .)٨٠(ملستوى احملدد لصندوق رأس املال العامللبلوغ ا

األموال الفائضة بشكل مباشر لتجديد موارد صندوق رأس املال العامل متشيا مع النظام املايل والقواعد 
بالكامل يف ٢٠١٧حكمة لعام املالية، تالحظ اللجنة مع القلق أنه نتج عن استخدام امليزانية املعتمدة للم

الدعاوى القضائية املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أنه لن يكون هناك فائض يف 
امليزانية من تلك الفرتة املالية.

يف )٨١(مليون يورو٩,١مل بلغ املستوى الفعلي لصندوق رأس املال العاأن والحظت اللجنة -١٩٤
، ن يورومليو١١,٦اجلمعية البالغ قدره الذي أنشأته املستوى وهو أقل من ، ٢٠١٨حزيران/يونيه٣٠

ن النقص يف التدفق النقدي.علناجتة ل امما يزيد من املشاك

صندوق الطوارئ- ٢

قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة واليت ال ميكن ضمانلصندوق الطوارئ أنشئ -١٩٥
مث ماليني يورو، ١٠مببلغ ٢٠٠٤ية مستوى الصندوق عند إنشائه يف عام . وحددت اجلمع)٨٢(جتنبها

. )٨٣(ماليني يورو٧مببلغ٢٠٠٩يف عام هذا املستوىحددت 
لصندوق الطوارئ اجلاري أن املستوى بعد أن الحظتويف الدورة السادسة عشرة، قررت اجلمعية، -١٩٦
عند مستواه احلكمي البالغ قدره ٢٠١٨ارئ يف عام ، اإلبقاء على صندوق الطو )٨٤(مليون يورو٥,٨يبلغ 

.د املاليةعالنظام املايل والقوامن٢-٦القاعدة )٧٨(
)٧٩(

ICC-ASP/16/Res.1 ٣، القسم باء، الفقرة.
.٤املرجع نفسه، الفقرة )٨٠(
)٨١(

ICC-ASP/17/11 ، ٤٢الفقرة .
.د املاليةعالنظام املايل والقوامن٦-٦القاعدة ) ٨٢(
)٨٣(	ICC-ASP/3/Res.4،	 و١القسم باء، الفقرة ،ICC-ASP/8/Res.7،	 ٢، الفقرة هاءالقسم.	 	
)٨٤(	ICC-ASP/16/Res.1،	 ١الفقرة دال، القسم.	 	
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استناداالطوارئ،صندوقمستوى اخنفضإذااجلمعية أنه قررت . وعالوة على ذلك، )٨٥(مليون يورو٧
الدورةحبلوليورومليون٥,٨منأقل، إىل٢٠١٨ميزانيته لعاماملتعلقة بتنفيذاحملكمةتوقعاتإىل

آليةخاللمنمواردهجتديدإىلاحلاجةبتقييمستقوم اجلمعيةاألطراف،الدولجلمعيةعشرةالسابعة
من ٦-٦مع مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية والقاعدة ٢٠١٩لعامالربناجميةبامليزانيةاملعنيةالتيسري

.)٨٦(النظام املايل والقواعد املالية
يع النفقات املتصلة باحلاالت غري املتوقعة أو مل تتمكن احملكمة من استيعاب مج، ٢٠١٧يف عام و -١٩٧

أدى و من الصندوق. يورو ألف ٥٤٨وسحبت ٢٠١٧املعتمدة لعام امليزانية التطورات يف األنشطة يف 
٣٠يف مليون يورو٥,٢٤إىل ٢٠١٧مليون يورو يف عام ٥,٧٨ن الصندوق مض رصيد افاخنإىل ذلك 

.٢٠١٨هيونيحزيران/
أوامر يف ٩أوامر القبض املعلنة اليت مل تنفذ بعد من د عدد يمن املتوقع أن يز أنوالحظت اللجنة -١٩٨
واحد أو أكثر تسليم مشتبه احتمال سيؤدي ذلك إىل زيادة و . ٢٠١٩أمرا يف عام ١٦إىل ٢٠١٨عام 

.اليتهاوسة رلمماية للمحكمة وكافةفوريموارد مالية يتطلب سمحكمة، األمر الذي لل
لوصول الصندوق إىل مليون يورو١,٧٦يبلغ قدرها موارد مالية سيلزم نة أنه والحظت اللج-١٩٩

.ماليني يورو٧املستوى احملدد البالغ قدره 
ا الثانية والثالثني ازية ومسألة السيولة يف االحتياطيات االحرت النظر يف قررت اللجنة و -٢٠٠ اليت دور

.خلربةااملزيد من يف ضوء ،٢٠١٩يف نيسان/أبريل ستعقد 

النقص في السيولة- ٣

يفاملقررةااشرتاكاتسديدعلىاألطرافالدولمجيعيف الدورة السادسة عشرة، حثت اجلمعية -٢٠١
خطواتمنيلزمماوتتخذجديةجهوداتبذلأناألطرافوالدولاحملكمةإىلتوطلباحملدد،الوقت
يفالسيولةمشاكللتجنباإلمكانبقدرسددة غري املاملقررةواالشرتاكاتاملتأخراتمستوىخلفض
املتعلقةاملعلوماتميععلما جبواملاليةامليزانيةجلنةيط حتأناحملكمةإىلأيضاتطلب. و احملكمة

.)٨٧(األطرافالدولجلمعيةعشرةالسابعةالدورةانعقادقبلاملسددةغريباالشرتاكات
من احملكمة معلومات وتلقت ٢٠١٨آب/أغسطس ٣١يف االشرتاكات حالة ونظرت اللجنة يف -٢٠٢

ملتأخرات يف االجتاه إىل زيادة ا. والحظت اللجنة مع القلق لتدفق النقديفيما يتعلق باتوقعات حمدثة عن ال
تقرير املراجع وقد تأكد ذلك يف ، يؤدي إىل احتمال كبري للنقص يف السيولةالسنوات األخرية، مما 

.)٨٨(للحساباتاخلارجي
اسقاطات احملكمة وضعت ، ٢٠١٨اية آب/أغسطس وبالنظر إىل االشرتاكات الواردة حىت -٢٠٣

ني التاليني:على االفرتاضبناء ٢٠١٨لربع األخري من عام يف االنقديلتدفقل
ا ستسدد الدول األطراف أن (أ) معدل االشرتاكات نفس ب٢٠١٨يف عام املقررة اشرتاكا
؛٢٠١٧يف عام غري املسددة 

.٢املرجع نفسه، الفقرة )٨٥(
.٤املرجع نفسه، الفقرة )٨٦(

سم جيم.قاملرجع نفسه، ال)٨٧(
)٨٨(

ICC-ASP/17/12 ،سم باء.الق
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ستوعب بالتايل مجيع تس٪ و ٩٨ستحقق معدل تنفيذ يبلغ ٢٠١٨ميزانية عام أن )(ب
آب/أغسطس حىت اليت قدمتها احملكمة لصندوق الطوارئ شعارات اإلالتكاليف اإلضافية املتعلقة ب

٢٠١٨,
االفرتاضان املذكوران أعاله، من املتوقع أن يصل املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري إذا حتققو -٢٠٤

اية عام سددة امل من قبل، مت تأسيس صندوق رأس املال كما ذكر و . )٨٩(مليون يورو٣٥إىل ٢٠١٨يف 
رأس املال الكامل لصندوق يف السيولة. ومع ذلك، حىت بعد استخدام املبلغ نقصلتغطية أي العامل 

مليون يورو.٦,٤إىل ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب العامل، من املتوقع أن يصل العجز يف  
صندوق رأس املال العامل بالكامل لتغطية العجز الكبري املتوقع سنويا. ميكن االعتماد على وال  -٢٠٥
لذلك إذا مل تسدد الدول من خالل الفوائض السنوية، إن وجدت، و موارد الصندوق ً     حاليا  جتديدويتم 

ا وفقا ملا هو  منصوص عليه  الية، سيلزم حل بديل.النظام املايل والقواعد امليف األطراف اشرتاكا
للجوء إىل اباستثنائية فة بصهلا يؤذن ، اقرتحت احملكمة أناضيةيف السنوات املحدث وكما -٢٠٦

متويل خارجي.صندوق الطوارئ، وعند االقتضاء، بتوفري 
ا السادسة عشرة مل تأذن للمحكمة اجلمعية أن الحظت اللجنة و -٢٠٧ إىل مؤقتا باللجوء يف دور

ال وأنه ،٢٠١٨السيولة يف عام املؤقت يف نقص واجهة المتويل خارجي ملارئ و/أو بتوفري صندوق الطو 
الوفاء غري قادرة على احملكمةتكون فيه لية ملعاجلة هذا املوقف مما قد يؤدي إىل سيناريو آوجد حاليا ت

ا األساسية (مثل دفع مرتبات املوظفني والفواتري للموردين).  بالتزاما
معدالت إذا متكنت الدول األطراف اليت لديها متأخرات كبرية من أن تعكس ه ت اللجنة أنوأكد-٢٠٨

ا يف عام  اية العام.العجز سينخفض ، ٢٠١٨تسديدها ودفعت اشرتاكا النقدي أو يزول متاما يف 
السيولة، في نقص العن الناجمة السمعة مخاطر و الكبيرةفي ضوء المخاطر التشغيلية-٢٠٩

لجنة بما يلي:التوصي 
تكثف أن لتدفقات النقدية و بشأن اتوقعاتها بشكل وثيق تراقب المحكمة أن (أ)

؛العامفي السيولة في نهاية نقص مختلفة لتجنب حدوث التجاهات الجهودها في ا
لتمكين المكتب إنشاء آلية دائمة في في دورتها السابعة عشرة النظر الجمعية تعتزم (ب)

نشاء و/أو إمن خالل مثال اللجوء المؤقت إلى صندوق الطوارئ سيولة، معالجة مشاكل المن 
بناء على توصية من اللجنة، كإجراء لتخفيف المخاطر ؛تمويل خارجي 
في كانون التي ستعقد في حالة حدوث نقص في السيولة قبل دورة الجمعية (ج)

في جميع الخيارات ، يقوم المكتب، بناء على توصية اللجنة، بالنظر٢٠١٨األول/ديسمبر 
الممكنة للتعامل مع الحالة.

استعراض عند يالنقدفيما يتعلق بالتدفق وضع مواصلة الرصد الوثيق للقررت اللجنة و -٢١٠
ا الثانية والثالثني يات االحرتازية يف االحتياط .٢٠١٩نيسان / أبريل اليت ستعقد يفدور

٢٠١٨أداء الميزانية في عام -هاء
٢٠١٨الميزانية في النصف األول من عام أداء - ١

مليون من اشرتاكات السنوات السابقة.١٧و٢٠١٨مليون من اشرتاكات عام ١٨)٨٩(
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يونيه/حزيران٣٠حىتميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقرير"اللجنةعلىمعروضاكان-٢١١
أناللجنةوالحظت. ٢٠١٨ديسمرب/األولكانون٣١حىتاألداءتوقعاتعنفضال،)٩٠("٢٠١٨
لعاماملعتمدةمقارنة بامليزانيةمليون يورو٧٨,١٣، أو ائةامليف٥٣بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل

يفالتنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف١يبلغ قدرهازيادةمما ميثليورو،مليون١٤٧,٤٣البالغ قدرها ٢٠١٨
. ٢٠١٧يونيه/حزيران٣٠حىتاملاضيالعام

، باينأقساط القرض املتعلق باملو الفائدة مدفوعات مبا يف ذلك يقدر معدل التنفيذ للمحكمة، و -٢١٢
مليون ١٤٧,٤٣املعتمدة البالغ قدرها مقارنة بامليزانيةمليون يورو، ١٤٣,٢١يف املائة، أو ٩٧,١بنسبة 
يورو.

٢٠١٨استخدام قاعات المحكمة وأيام جلسات االستماع في عام - ٢

يسية لطلبات امليزانية. هو أحد املؤشرات الرئكمة حظت اللجنة أن استخدام قاعات احملال-٢١٣
يوم من اجللسات ستعقد يف قاعتني ٤٠٠إىل افرتاض أن ٢٠١٨واستندت امليزانية املعتمدة لعام 

يناير كانون الثاين/٢يف الفرتة من العدد اإلمجايل أليام االستماع الفعليةوالحظت اللجنة أنللمحكمة. 
يوما.٥٦بلغ٢٠١٨آب/ أغسطس ٣١إىل 

توقعت افرتاضات امليزانية لعام )كوت ديفواره (غوديهغباغبو/بليقضية لق باحملاكمة يف وفيما يتع-٢١٤
يف فقط من أيام اجللساتن ايوماستغرقت احملاكمة ، ولكن اجللساتأيام من ١٦٠احلاجة إىل ٢٠١٨

تعليق النظر يف الدعوى يف الوقت مما أدى إىل ات القضائية تطور نتيجة لل٢٠١٨أغسطس آب/٣١
.)٩١(حلايلا

الحاالت القائمة، جه باستمرار تطورات غير متوقعة فيأن المحكمة ستوااللجنة وإذ تالحظ -٢١٥
متوقعة اللحاالت غير ة لتمكينها من مواجهة انو إدارة مواردها البشرية بمر بأوصت اللجنة المحكمة 

.وفقا لمتطلبات عبء العمل الفعليهاوإعادة توزيع مواردحتملة الم

ارات اللجوء إلى صندوق الطوارئاشع- ٣

طوارئ صندوق الشعارين بشأن اللجوء إىل إ٢٠١٨النصف األول من عام قدمت احملكمة يف-٢١٦
(أفريقيا مببابتمديد والية قاضيني يف قضيةيتعلق)٩٢(أحدمها:مليون يورو٢,٦٣يبلغ قدره مببلغ إمجايل 

بعد بقرار الة يف مجهورية بوروندي باحليتعلق )٩٣(خرمليون يورو، واآل٠,١٢مببلغ اجلمهورية)الوسطى 
مليون يورو.٢,٥١يف هذه احلالة مببلغ بفتح حتقيقةالعامةاملدعي
املتعلقةشعارات واإلالعاديةامليزانيةمناملوحد لكلالتنفيذبلغ معدليف السنوات األخرية،و -٢١٧

)٩٥(١٠٠و،٢٠١٧عاميفاملائةيف) ٩٤(٩٩,٦تمدة املعمقارنة بامليزانياتالطوارئصندوقباللجوء إىل 

٩٥,٨، و٢٠١٤يف املائة يف عام ٩٦,٦، و٢٠١٥عاميفاملائةيف٩٧,١، و٢٠١٦عاميفيف املائة 
.)٩٦(٢٠١٢يف املائة يف عام ٩٦,٦، و٢٠١٣يف املائة يف عام 

)٩٠(
ICC-ASP/17/11.

.٧٧، الفقرة ICC-ASP/17/10لتوضيحات يف نظر اا)٩١(
)٩٢(

.CBF30/01NL01.
.

)٩٣(
CBF31/01NL01.

)٩٤(
CBF/30/14 ٢، اجلدول.

، ولكن بعد استيعاب الزيادة يف تكاليف ٢٠١٦األول/ديسمرب كانون٣١يف املائة يف ٩٧,٣معدل التنفيذ كان )  ٩٥(
يف املائة.١٠٠ظمة العمل الدولية، بلغ املعدل املباين واحلكم الصادر من احملكمة اإلدارية ملن

)٩٦(
ICC-ASP/16/11 ١، اجلدول.
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ائة للميزانية املعتمدة لعام يف امل٩٧,١وقد يفسح معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره -٢١٨
ال الستيعاب النفقات اإلضافية املشار إليها يف االشعارات املقدمة للحصول على أموال من  ٢٠١٨ ا

الستيعاب جميع النفقات قصارى جهدها وأوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة . صندوق الطوارئ
.اديةالمتعلقة باالحتياجات غير المتوقعة في إطار الميزانية الع

إلى الجمعية في دورتها حدثة توقعات ممن خاللهاأن تقدمإلى المحكمةاللجنةتوطلب-٢١٩
الميزانية العادية واإلشعارات المتعلقة بصندوقمنلكلالفعليةالنفقاتبشأنعشرة سابعة ال

.٢٠١٨تشرين األول/أكتوبرنهايةحتىالطوارئ

مستوى النفقاتتقرير المحكمة بشأن-واو
ا التاسعة والعشرين أن تنظر يف تقدمي حملة عامة عن -٢٢٠ مستوى طلبت اللجنة إىل احملكمة يف دور

بني النفقات اإلدارية (التشغيلية) ونفقات املهام األساسية (مثل احملاكمات، والتحقيقات، النفقات
(الربامج الرئيسية ئيسية لرامج ابالنسبة للربواملساعدة القانونية، وجرب األضرار، اخل) للمحكمة ككل و

. ستساعد هذه املعلومات اللجنة يف حتديد النفقات املتصلة )٩٧(، والسادس)لثالث، والثاينول، واألا
بالوظائف األساسية وحصتها من امليزانية.

نشطة الرئيسية والتكاليف أل، حللت احملكمة مجيع ا)٩٨("مستوى النفقاتويف "تقرير احملكمة عن -٢٢١
ا. و  مجعت  النتائج حتت وظيفتني أساسيتني: (أ) الوظيفة القضائية، و (ب) اإلدعاء والتحقيق. املتصلة 

ويبني التقرير أن هاتني الوظيفتني تستأثران بأربعة أمخاس ميزانية احملكمة.
ا قامت، عند حتديد -٢٢٢ املطبقة، باستعراض إمجايل املوارد مستوى النفقاتوأشارت احملكمة إىل أ

كل برنامج رئيسي وختصيصه لنشاط أو أكثر من األنشطة احملددة. وبعد ذلك، مت حساب املبلغ املقرتحة ل
موع الكلي للميزانية الربناجمية املقرتحة. ومت استبعاد مبلغ تقديري  اإلمجايل لكل نشاط كنسبة مئوية من ا

من هذا التحليل. وتشري ٢- من الدولة املضيفة مبوجب الربنامج الرئيسي السابع املقدم لسداد القرض 
ا أنشطة أساسية و ٨٠,٦التقديرات إىل أن  ٪ كنفقات ١٩,٤٪ من األنشطة سيتم تصنيفها على أ

أخرى.
وتوصي اللجنة بأن تقدم المحكمة في دورتها الثالثة والثالثين التي ستعقد في أيلول/سبتمبر -٢٢٣

ت الفعلية للسنوات النفقامعلومات محدثة عن مستوى النفقات باستخدام متوسط ٢٠١٩
، بعد تحديد وظائفها األساسية في البرنامج الرئيسي األول والبرنامج الرئيسي الثاني الخمس األخيرة

وإعادة توزيع نفقات الدعم المقابلة للبرنامج الرئيسي الثالث على هذه الوظائف األساسية.

اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية-رابعا
ل المتعلقة بالموارد البشريةالمسائ-ألف

قواعد النظام اإلداري للموظفين المتعلقة بمنحة التعليم، والمنحة الخاصة للتعليم، واالستحقاقات - ١
ذات الصلة

ا السادسة عشرة -٢٢٤ املؤقتاإلداريللنظاماملعدلةالقواعدبأنأحاطت اجلمعية علما يف دور
األمانةتصدرأنبعدالحقةمرحلةيفستصدراخلاصةالتعليمنحةومالتعليم،مبنحةاملتعلقةللموظفني

.١٢، الفقرة ٢-باءاملرجع نفسه، القسم )٩٧(
)٩٨(

CBF/31/6.
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اتعليمرمسيااملتحدةلألممالعامة تقدمأناحملكمةإىلت اجلمعية طلب. و )٩٩(املوضوعهذابشأناإلداريةا
ةمبنحاملتعلقةللموظفنياملؤقتاإلداريللنظاماملعدلةللقواعدالكاملالنصعشرةالسابعةا دور يف

من النظام اإلداري ٢-١٢، عمال بالقاعدة واالستحقاقات ذات الصلةاخلاصة للتعليمومنحةالتعليم،
.)١٠٠(للموظفني

بشأن التعديالت اليت أدخلت على النظام اإلداري للموظفني فيما اللجنة علما بالتقرير"أحاطتو -٢٢٥
الذي يقدم معلومات )١٠١("ذات الصلة، واالستحقاقاتللتعليميتعلق مبنحة التعليم، واملنحة اخلاصة

شأن هذا املوضوع.حمدثة ب

اصالح نظام المساعدة القانونية-باء
ن تعيد تقييم أداء نظام املساعدة القانونية وأن أأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة -٢٢٦
مقرتحات بشأن تعديله.، االقتضاءحسب تقدم،
ة بأن استعراضها للنظام ال يزال جاريا ومل يبلغ بعد املرحلة اليت ميكن فيها وأبلغت احملكمة اللجن-٢٢٧

تقدمي مقرتحات حمددة لتعديله. والواقع أن اللجنة أعربت بالفعل يف نيسان/أبريل املاضي عن شكها يف أن 
ا القادمة،  ية بالنظر إىل كمال سيما تتمكن اجلمعية من النظر بطريقة واقعية يف االصالح يف دور

ملطلوبة. اإلضافية ت املعلوماا
عندما يكون جاهزا ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تقدم احملكمة إقرتاحا لإلصالح-٢٢٨

. ولتمكني اللجنة من تقييم اآلثار املالية واخليارات الفعالة من حيث التكلفة بدقة، طلبت )١٠٢(ً كامال  و 
ملسألة البارامرتات املالية احملددة يف توصيات لنهج  الذي ستقدمه احملكمة هلذه اااللجنة أن يراعي 

.)١٠٣(اللجنة

الحساباتمراجعةبالمسائل المتعلقة -جيم
التقرير السنوي للجنة المراجعة- ١

التقرير العمل هذا . ويغطي )١٠٤("٢٠١٨راجعة لعام املنظرت اللجنة يف "التقرير السنوي للجنة -٢٢٩
إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٧سبتمرب /فرتة املشمولة بالتقرير من أيلولراجعة خالل الاملبه جلنة قامت الذي 

(انظراملرفق السادس هلذا التقرير).٢٠١٨
االت املراجعة جلنة أنشطة ركز وت-٢٣٠ إدارة وكمة، و مثل احلراجعةميثاق جلنة املاحملددة يف على ا

املراجعة الداخلية املتعلقة بسائل وامل،يةالرقابة املالية الداخل، واإلشراف على القيم واألخالقو ،املخاطر
كتب املراجعة الداخلية للحسابات واملراجع اخلارجيملمتابعة التوصيات السابقة للحسابات، و واخلارجية

أخرى.مسائل و ، التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخليةاملراجعة، و وجلنة للحسابات
ا جلنة املراجعة نطاق األنشطة اليتاللجنة أن والحظت-٢٣١ يوجد محدد بوضوح وأنه ال تقوم 

اللجنة يف أعمال جلنة من األعضاء يفعضوين ، ويؤكد ذلك مشاركة والية اللجنةبينها وبني تداخل 

)٩٩(	ICC-ASP/16/Res.1،	 ٣الفقرة ميم، القسم.	 	
.٤فقرة املرجع نفسه، ال)١٠٠(
)١٠١(

CBF/31/10.
)١٠٢(

ICC-ASP/17/5 ١١٨، الفقرة.
.١١٧فقرة املرجع نفسه، ال)١٠٣(
)١٠٤(

AC/8/10.
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باإلضافة إىل ذلك، يشارك و . راجعةللجنة املااألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية أميناملراجعة، وكون 
يف حوار مستمر.للجنتني كل من ارؤساء جلان  

لعملها. لة كماملراجعة باعتبارها تأعربت اللجنة عن تقديرها للمسامهة القيمة اليت قدمتها جلنة و -٢٣٢
إىل احملكمةاملراجعة جلنة اليت قدمتها امة للتوصيات اهلوعلى وجه اخلصوص، أعربت اللجنة عن تقديرها 

تنطبق على لقواعد السلوك اليت خالقيات مع مدونة األيم و قللاإطار و ،فيما يتعلق بإصدار دليل تنظيمي
تنفيذ و ،احملكمة وحتديثه، مبا يف ذلك تدابري لتخفيف املخاطريف مخاطر للسجل ، ومسك مجيع املوظفني

لعام املراجعة ومواضيع أخرى على النحو الوارد يف التقرير السنوي للجنة دد، يف الوقت احملالتوصيات 
يوصت، و جعةاالمر نة جميع التوصيات التي أثيرت في التقرير السنوي للجنةللجيدت اوأ. ٢٠١٨

.الكاملمراجعة تلك التوصيات بغية تنفيذها بلجنة البأن تتابع 
ي نغوغي شافا (كينيا) و اللجنة بأن توافق الجمعية على تعيين السيدة مارغريت وامبيوصتو -٢٣٣

اجعة محل السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي).مر الفي اللجنة) كعضو في لجنة احالية(العضو 
فريق االختيار الذي لجنة دعت ال، المراجعةفي لجنةينالشاغر ينالمقعدبوفيما يتعلق -٢٣٤

عملية االختيار في ة جينتإلى التوصية بموافقة الجمعية على منسق الفريق العامل في الهاي يرأسه 
عشرة.السابعةدورتها 

وتقارير المراجع الخارجي للحساباتةالخارجيةبالمراجعالمسائل المتعلقة- ٢

املراجع اخلارجي راجعة اعتزام جلنة املأيدت فيما يتعلق باإلشراف على مسائل املراجعة اخلارجية، -٢٣٥
عملية امليزانية.على ٢٠١٩ء يف عام اداألمراجعة حسابات الرتكيز عند لل

ةاملاليات: "البيانللحساباتمراجع اخلارجيلرير لكان معروضا على اللجنة ثالثة تقاو -٢٣٦
ةاملالياتالبيان، و")١٠٥("٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 

تقرير ، و")١٠٦("٢٠١٧كانون األول/ ديسمرب ٣١للصندوق االستئماين للضحايا عن السنة املنتهية يف 
.)١٠٧("دارة املوارد البشريةلق بإاملتعالنهائيراجعة امل

البيانات املالية للمحكمة(أ)

كانون ٣١للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف ةاملالياتجنة يف "البياناللنظرت -٢٣٧
. وأحاطت اللجنة للحساباتاملراجع اخلارجيبالعرض الذي قدمه ورحبت)١٠٨("٢٠١٧األول/ديسمرب 

راجع اخلارجيامليف توصيات تونظر بدون حتفظ ي قدمه مراجع احلسابات اخلارجي بالرأي الذعلما 
حسابات.لل

يف القلق الذي أعرب عنه املراجع اخلارجي اللجنة شارك ، ت)١٠٩(التدفق النقديحبالة وفيما يتعلق -٢٣٨
رض وأن ذلك قد يعتأخرات الدول األطراف نتيجة مللسيولة لأزمة للحسابات بشأن احتمال حدوث 

عمليات احملكمة جديا للخطر. والحظت اللجنة أن املراجع اخلارجي للحسابات يؤيد الرأي الذي أعربت 
للحسابات . والحظت اللجنة أن املراجع اخلارجي )١١٠(بشأن تعليق حقوق التصويتعنه اللجنة من قبل 

)١٠٥(
ICC-ASP/17/12.

)١٠٦(
ICC-ASP/17/13.

)١٠٧(
ICC-ASP/17/7/Rev.1.

)١٠٨(
ICC-ASP/17/12.

وما بعدها.٥٧و٥٦و٥٥املرجع نفسه، الصفحات )١٠٩(
ع احلد األدىن للمبلغ الذي سيتم أي التوصية باستثناء الدول اليت عليها متأخرات من تعليق حقوق التصويت بعد دف)١١٠(

.٣٥، الفقرة ICC-ASP/17/5حتديده ومبجرد تقدمي خطة لتسديد الرصيد املتبقي. انظر 
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تتطلع اللجنة إىل . ررةاملقيستعرض أيضا مشكلة السيولة النامجة عن املتأخرات كجزء من مراجعة األداء س
.حتليل املراجع اخلارجي وتوصياته

، الحظ املراجع اخلارجي للحسابات أنه مل يصرح له )١١١(وفيما يتعلق مبسألة األدلة غري املعلنة-٢٣٩
بالوصول إىل أدلة املراجعة املتعلقة بنفقات قسم مساعدة الضحايا والشهود بالكامل ألسباب تتعلق 

من اعرتاف املراجع اخلارجي مبقتضيات السرية وحساسية بعض الوثائق، فإنه سيلزم بالسرية. وعلى الرغم 
يف املستقبل أن يصدر رأيا مشفوعا بتحفظ إذا تبني أن األدلة اليت مل يكشف عنها تتجاوز العتبة 

ارجي املوضوعية للمراجعة. وكما أشارت جلنة املراجعة، ينبغي أن تسعى احملكمة، باالشرتاك مع املراجع اخل
للحسابات، إىل إجياد طرق حلل هذه املشكلة من أجل تفادي احلد من نطاق املراجعة.

، يقرتح املراجع اخلارجي )١١٢(ويف سياق عقد التأمني املتعلق بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة-٢٤٠
ليت قد ترتتب للحسابات أن توضح احملكمة مبزيد من الدقة يف املالحظات على البيانات املالية النتائج ا

على اختاذ قرار بتغيري شركة التأمني أو الشروط املدرجة بوثيقة التأمني. وباملثل، فيما يتعلق باستحقاقات 
املوظفني، أشار املراجع اخلارجي للحسابات إىل وجود مكاسب وخسائر اكتوارية هامة ينبغي اإلفصاح 

ية المراجع الخارجي للحسابات، وتوصي اللجنة، باإلضافة إلى توصها مبزيد من التفصيل. نع
بتسجيل اآلثار المالية المحتملة لألرباح والخسائر االكتوارية على استحقاقات الموظفين وتوضيحها 

	بطريقة شفافة في البيانات المالية. 	

عن السنة المنتهية في محكمة اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية للتوصي و -٢٤١
.٢٠١٧يسمبر كانون األول/د٣١

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا(ب)

كانون ٣١يف عن السنة املنتهيةللصندوق االستئماين للضحاياةاملاليات"البيانجنة يف اللنظرت -٢٤٢
بدون بالرأي الذي قدمه مراجع احلسابات اخلارجي وأحاطت علما )١١٣("٢٠١٧األول/ديسمرب 

.)١١٤(حتفظ
بشأن الضوابط للحسابات القلق الذي أثارته توصية املراجع اخلارجي اللجنة أيضا والحظت-٢٤٣

أن الضوابط احلالية للحسابات قد وجد املراجع اخلارجي ف. )١١٥(فيما يتعلق جبرب األضرارالداخلية القائمة 
سيؤدي ذلك "، وإذا مل تكن الضوابط مناسبةوهيكل الصندوق احلايل ال يوفران مستوى الصرامة املطلوبة. 

ودقة االلتزامات، مما قد يؤدي إىل صعوبات كبرية ،والواقع،حالة من عدم اليقني فيما يتعلق بالتكاملإىل
. ونتيجة لذلك، أوصى املراجع اخلارجي مبا يلي:)١١٦(فيما يتعلق بإصدار الشهادات"

احملكمة املتعلق بتحديد الضحايا؛أمانة الصندوق إىل برنامج وصول (أ)

)١١١(
ICC-ASP/17/12	 ٧١و٧٠و٥٦و٥٥، الصفحات.

.٧١و٧٠و٥٥املرجع نفسه، الصفحات )١١٢(
)١١٣(

ICC-ASP/17/13.
.٦، الفقرة ١٩الصفحة املرجع نفسه، )١١٤(
القسم الثاين من  تقرير املراجعة.املرجع نفسه، )١١٥(
.٢٤الصفجة املرجع نفسه، )١١٦(
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جرب االحتياجات احملددة ألنشطة ملراعاة تكنولوجيا املعلومات إضافية لرات يتطو جراء إ(ب) 
.)١١٧(األضرار
للبيانات املالية وأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة املراجعة للتحليل الذي قامت به -٢٤٤

ا معلومات عن ىتلقأن ت، تود اللجنة اتتكنولوجيا املعلوملاإلضافية اتفيما يتعلق بالقدر و .)١١٨(وتوصيا
أمانة الصندوق مساعدة إلى اللجنة المحكمة دعت و اآلثار احملتملة على امليزانية واحللول املمكنة. 

والضوابط الداخلية في االحتياجات اإلضافية لتكنولوجيا المعلومات تعزيز االستئماني للضحايا في 
هذا الشأن فييم تقرير مشترك إلى أمانة الصندوق والمحكمة تقدحدود الموارد المتاحة، وطلبت 

.الثانية والثالثينادورتهفي
أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا و -٢٤٥

.٢٠١٧كانون األول / ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

إدارة املوارد البشريةتقرير مراجعة األداء يف(ج)

اليت توصلت نتائج الو )١١٩("تقرير املراجعة النهائية عن إدارة املوارد البشرية"بة علماأحاطت اللجن-٢٤٦
عشر توصيات فيما يتعلق بإدارة املوارد قدم للحسابات املراجع اخلارجي والحظت أن راجعةجلنة املإليها 

البشرية يف احملكمة.
التقرير السنويمون بشأن مضسابات للحاملراجع اخلارجي قدمة من اللجنة التوصيات امليدت وأ-٢٤٧

يف ضوء القضايا اهلامة اليت أثارها املراجع و . إدارة املوارد البشريةالذي تقدمه احملكمة إىل اللجنة بشأن 
املسألة بالتفصيل هذه لنظر يف اجنة اللكفاءة إدارة املوارد البشرية، قررت بفيما يتعلق للحسابات اخلارجي 

.٢٠١٩أبريل اليت ستعقد يف نيسان/ثني الثانية والثالايف دور
توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على جميع التوصيات التي قدمها المراجع الخارجي و -٢٤٨

بشأن إدارة الموارد البشرية.للحسابات 

اختيار المراجع الخارجي للحسابات- ٣

تقدمي توصيات إىل راجعة ى جلنة امليتعني علجعة، ااملر ً           أنه وفقا  مليثاق جلنة علما باللجنة أحاطت -٢٤٩
مراجع اخلارجي وملا كانت الوالية احلالية لل. للحساباتاهليئة املسؤولة عن تعيني املراجع اخلارجي

االستئماين تنتهي باستعراض البيانات املالية للمحكمة والصندوق ديوان احملاسبة، س، )١٢٠(للحسابات
. ٢٠٢٠تعيني مراجع حسابات خارجي جديد يف عام سيلزم ، ٢٠١٩عن السنة املنتهية يف عام للضحايا 

لدول لكلت جلنة اختيار تتألف من ممثلنيُ عن االهتمام، وش  فيما يتعلق باإلجراءات، صدر إعالن للتعبري و 
ات الرتشيح.لطلبالختيار املرشح األنسب وفقاراجعة األطراف واللجنة وجلنة امل

صول وتجميدهاالتحقيقات المالية فضال عن ضبط األ-دال

مثل أهلية االستحقاق، وجرباألضرار الفردي و/ أو اجلماعي، واحلالة فيما يتعلق بتنفيذ جرب األضرار، ومربرات املبالغ )١١٧(
املمنوحة، والعالقات مع املمثل القانوين للضحايا، اخل. 

)١١٨(
AC/8/10، ٩٤-٩١الفقرات.

)١١٩(
ICC-ASP/17/7/Rev.1..

من ميثاق جلنة املراجعة.٦٠املادة )١٢٠(
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ا التاسعة والعشرين دراسة وحتليل عملية التحقيق يف األصول يف اللجنة إىل احملكمة طلبت -٢٥٠ دور
م يف للاملالية  .)١٢١(٢٠١٩سياق امليزانية املقرتحة لعام متهمني واملشتبه 
. )١٢٢(يدها"صول وجتمألضبط او نظرت اللجنة يف "تقرير قلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية و -٢٥١

املتعلقة ميع العناصرشاملة جلسرتاتيجية من أجل وضع الثغرات أشار هذا التقرير إىل الشروع يف حتليل او 
. وتوحيدهامواملشتبه نيألصول املالية للمتهمميد ومصادرة اجتالرامية إىل ضبط و الية املتحقيقات بال

ا اللجنة وتتوقع احملكمة االنتهاء من وضع تقرير بشأن السياسات ذ ات الصلة واملواضيع األخرى اليت أثار
.٢٠١٨يف أواخر عام 

م املساعدة القانونية للمتهمني واملشتبه يف إطار املبلغ املدفوع بالفعل جمموع وأفادت احملكمة بأن -٢٥٢
من هذا املبلغ كان للمساعدة ٪ ٧٤أن ب، و )١٢٣(يورو١٤١٨٧٣٥١بلغ يين لضحايا املعوز واملدانني وا

مليون ٢,٧و،يورومليون ١١جمموعها بلغ مدفوعات ، وبأنه وجدت عالوة على ذلك لقانونية للدفاعا
ا احملكمة جل رب األضرار.يورو أمرت 

على النحو الوارد يف الئحة ويصف تقرير احملكمة بالتفصيل دورها يف إجراء التحقيقات املالية، -٢٥٣
أسبابوجود عندهملتهم أو املشتبه بالقواعد بالتحقيق مع اوتسمح هذه قلم احملكمة. احملكمة وقواعد 

غري له مساعدة قانونية والوثائق الداعمة املقدم إىل احملكمة للحصول على طلب الالعتقاد بأن إىل اتدعو 
األوامر الصادرة عن الدوائر بصفة مؤقتة. وحييل قلم احملكمة القانونية ما تكون املساعدة دقيقة، وعند

القابلة للمصادرة إىل الدول األصول األخرى أو تعقب أو جتميد أو ضبط املمتلكات و يف حتديد لمسامهةل
لتلبية هذه الطلبات.اويتصل بالسلطات املختصةالدولإىلطلبات التعاون وجه وياألطراف، 

من توفري بعض احملكمة نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة على أنه مؤقت حيث مل تتمكن و -٢٥٤
اللجنة بأن تضاعف المحكمة جهودها لتقديم تقرير كامل عن توصي و علومات املطلوبة. امل

.٢٠١٩أيلول / سبتمبر التي ستعقد في التحقيقات المالية بحلول دورتها الثالثة والثالثين 
قلم احملكمة، عن مجيع قواعد كمة و لالئحة احملوفقا ،والحظت اللجنة أن قلم احملكمة مسؤول-٢٥٥
اللجنة بأن تستعرض توصي و . كبريةدو ب التشغيلية للتحقيقات املالية اليت تتطلب موارد ووقتا وجهاجلوان

تقدم معلومات ، وبأن والوفورات المحققةمقارنة بالمكاسب المحكمة تكاليف الممارسة الحالية 
في دورتها الثالثة والثالثين.محدثة عن ذلك 

حققين محترفين على االستعانة يمة إمكانية المحكمستكشف اللجنة أيضا بأن تتوصي -٢٥٦
أساس مخصص إلجراء بعض جوانب التحقيقات المالية.

التكاليف المتعلقة بمباني المحكمة-هاء
الطويلعلى المدى األصول الثابتة تمويل استبدال - ١

على املدى األصول الثابتة كان معروضا على اللجنة "تقرير احملكمة عن حلول لتمويل استبدال -٢٥٧
تقدم بأن . وقدمت احملكمة هذا التقرير استجابة لطلب اجلمعية )١٢٤(يف مقرها الرئيسي يف الهاي"الطويل 

لد ا،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧لسادسة عشرة .. اثائق الرمسية ... الدورة و التفصيل  للقارن )١٢١( ، ٢- باءاجلزء ثاين، لا
. ٢٩-٢٧الفقرات 

)١٢٢(
ICC-ASP/17/26.

يبني املرفق الثالث جمموع النفقات املتعلقة باملساعدة القانونية للدفاع والضحايا مبا يف ذلك من املرجع نفسه، و ) ١٢٣(
.٢٠٠٥صندوق الطوارئ منذ عام 

)١٢٤(
ICC-ASP/17/23.
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لتمويل الصيانة واالستبدال على املدى الطويل استنادا إىل خربة ،من خالل اللجنة،خيارات خمتلفة
.)١٢٥(املنظمات الدولية األخرى

تمولل)١٢٦(منظمات دوليةثالث ساليب اليت تستخدمها قدم التقرير معلومات عن األوي-٢٥٨
.)١٢٧(أصوهلا الثابتةاستبدال احتياجات 

وإمجاال يستنتج التقرير ما يلي:-٢٥٩
ملنظمات الدولية اليت متتلك مبانيها أن تكون لديها خطة طويلة األجل يف امن املعتاد (أ)

ا مخس سنوات لتقدير تكاليف استبدال دورية وخطط  على املدى املتوسط. ومتول صول الثابتة األمد
يف املنظمة العاملية الة احلالدول (باستثناء اشرتاكات النفقات املقابلة من حسابات الصناديق اليت متوهلا 

؛ من أنشطتها املدرة للدخل)ملتوفرة لديها ام األموال استخدميكنها االيت للملكية الفكرية 
قررةإنشاء صندوق يأخذ يف احلسبان نفقات البناء امليتمثل اخليار املفضل للمحكمة يف(ب)

ا مخس سنوات وكذلك  ويدرجها يف خطة طويلة األجل. وستقدم احملكمة بصورة دورية خطة إنفاق مد
للتكاليف املطلوبة طبقا السنوية يف الصندوق االشرتاكات بتعديل هذايسمحوسً  منظورات أطول أجال . 

راف.الدول األطمنبناء على قرار

مالحظات اللجنة- ٢

تشييدجتدر اإلشارة إىل أن إدارة استبدال رأس املال يف املستقبل نوقشت بالفعل خالل مرحلةو -٢٦٠
، ٢٠١٣يف عام و تشييد. للاالسرتاتيجي املكلفة باإلشراف السابقة راقبة ، حتت إشراف جلنة املاملباين

") لتقييم خيارات متويل الفريق العاملاإلمجالية للملكية ("التكلفةراقبة فريقا عامال معنيا بأنشأت جلنة امل
على املدى الطويل األصول الثابتة تكاليف استبدال جمموعالفريق العامل ر ّ تكاليف اإلنشاء والصيانة. وقد  

مليون يورو على مدى السنوات اخلمسني القادمة ، مع قمم قوية تارخييا من ٣٠٤صل إىل مببلغ قد ي
.)١٢٨(يناتالثالثمنتصف

ما يلي:على اجلمعية، من ناحية،  وشددت -٢٦١
احلفاظ على قيمة األصول األطراف مبوجب ملكيتها للمباين الدائمة "تشمل مسؤولية الدول

يف التخطيط لعمليات االستبدال ومتويلها مبستوى وظيفي مناسب طوال فرتة وجودها، وجيب 
.)١٢٩(تدام"، من منظور سياسي ويف سياق مايل مسإطار منظم

رأت اجلمعية أن:، الوقتنفس ويف -٢٦٢
التنبؤإمكانيات نظروجهةمنواقعيةغريخطةسنةمخسونامداليتالصيانةخطة"

اشرتاكاتباحكوماُ   ي لزمرمباً قرارا  تتخذأناألطرافالدولمنيتوقعأنميكنالوكذلك
.)١٣٠(ا يف املستقبل"جدبعيدألمدمالية

"بأن يضطلع بالوالية املتعلقة باهليكل اإلداري وامللكية اإلمجالية ت اجلمعية إىل املكتبعهدو -٢٦٣
للمشروع من خالل فريقه العامل يف الهاي الذي لديه ميسر لشؤون امليزانية وباالستعانة، عند االقتضاء، 

)١٢٥(
ICC-ASP/16/Res.1 ،٤، اجلزء  زاي، الفقرة ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ١٤.

والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية.ومنظمة التعاون ، الدويلفيينامركز)١٢٦(
.ICC-ASP/17/26ملزيد من التفصيل، انظر )١٢٧(
).٢٠٥٦مليون يورو (٩٥)، و٢٠٥١مليون يورو (٤٢)، و٢٠٤١مليون يورو (٧٢)، و٢٠٣٦مليون يورو (٥٠)١٢٨(
)١٢٩(

ICC-ASP/15/Res.2، ٣٤الفقرة.
(ج).٥، املرفق الثاين، اجلزء ألف، الفقرة نفسهاملرجع )١٣٠(
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، "مشروع خطة وتشمل االختصاصات، يف مجلة أمور. )١٣١("املذكورالعاملللفريقتابعةفرعيةبلجنة 
.)١٣٢(توصيات الحقة إىل اجلمعية"تكلفة اإلمجالية للملكية وتقدمي لتمويل ال

ذه اخللفية -٢٦٤ تود اللجنة أن تقدم التعليقات التالية:-ودون اإلخالل باملكتب -و
ا مخس سنوات لتقدير دورية ةخطيف الوقت احلاضر، ميثل اقرتاح احملكمة بتقدمي (أ)  مد

هذا النهج جيري تطبيق مع ممارسة املنظمات األخرى. و يتفق جا مناسبااألصول الثابتة تبدال تكاليف اس
ا مليون يورو) اليت ٢,٩اخلطة اخلمسية األوىل (يف بالفعل  ً احملكمة مؤخرا .نفذ

ا مخس سنوات وكذلك خططاللجنة اعتزام احملكمة تقدميتؤيد (ب) توقعات الطويلة المد
لرغم من مجيع أوجه عدم اليقني اليت ال مفر منها، ينبغي أن تكون احملكمة على استعداد األجل. وعلى ا

اية عمرها اإلنتاجي.  ملواجهة الزيادات الكبرية يف التكاليف مع اقرتاب املكونات اهليكلية الرئيسية من 
ا ، حتتاج إىل أن يتم و  حتديدها يف الوقت هذه التحديات، اليت ميكن أن تكون مشاريع كربى يف حد ذا

املناسب.
ر هذه التكاليف على املدى الطويل:يقدتية كيفالتساؤل عن  يبقى و -٢٦٥

ما هو اجلدول الزمين الواقعي واملقبول؟(أ)
اإلحالل، ات، على سبيل املثال: أولويينبغي أن تكون عليه اختصاصات العمليةذاما(ب)

معايري اجلودة، و ،وغري متوقعةارئة أحداث/حاالت طإىل يف حالة عدم التنفيذ اليت قد تؤدي املخاطر و 
واملستوى املفرتض الستخدام القدرات؟التقدم التقين،واحتماالت 
وسائل حتديث التقديرات مبرور الوقت؟ج) (
من منظمات دولية أخرى؟املستفادة دروس الد)(
لتقديرات؟احملتملة لتكلفة اله)(

كون مسؤوال عن املواصفات الفنية؟ينبغي أن يوأمن الذي ميكن (و)
استخدام مؤشرات األداء الرئيسية؟(ز) 

يرأي متعهدها الرئيسالمحكمة أن تلتمس ب-رهنا بموافقة المكتب - اللجنةيوصوت-٢٦٦
بشأن المسائل المذكورة أعاله ، وكذلك بشأن خطة استبدال رأس المال قيد التنفيذ ) ١٣٣(القادم

أيضا، عند يمكن و الدورة الثانية والثالثين للجنة. ا بذلك إلى تقرير بأن تقدم و ٢٠٢٣حتى عام 
في وقت الحق.ينالخارجيء الخبرااالقتضاء، استطالع رأي 

ال يزال يتعين توضيح الحاجة إلى إنشاء صندوق الستبدال رأس المال على المدى و -٢٦٧
االستبدال خطة وتقرتح . صندوقاللجنة إنشاء ؤيدالطويل. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، ال ت

ا  ما يربر وجدإذا و . ٢٠٢٣مليون يورو حبلول عام ٢,٩مخس سنوات ميزانية قدرها األوىل اليت مد
بإدارة صندوق صلة دون التعقيدات واملخاطر املتالعادية عملية امليزانية سياق تمويل يف الميكن ،اإلنفاق

اللجنة بإعادة النظر في تمويل توصي و تكلفة الرئيسية. ذروة الاقرتابيتغري الوضع عندوقد خاص. 
.بمجرد توافر التقديرات طويلة األجل المقترحةاألصول الثابتة لزيادة في تكاليف استبدال ا

.٧و٦باء، الفقرتان سه، املرفق الثاين، اجلزء نفاملرجع )١٣١(
.هنفساملرجع )١٣٢(
.٢٠١٩كانون الثاين/يناير ١تأجل تاريخ العقد اجلديد إىل )١٣٣(
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والحظت اللجنة باهتمام أن الشبكة المشتركة بين الوكاالت لمديري المرافق ستواصل -٢٦٨
معلومات محدثة عن ول الثابتة وتتطلع إلى تلقي ألصاستبدال اتبادل المعلومات بشأن آليات 

.)١٣٤(الثالثة والثالثينموعد ال يتجاوز دورتها المنظمات الدولية األخرى في أفضل الممارسات في

مسائل أخرى-خامسا
مجلس الطعونو منظمة العمل الدولية اإلدارية لمحكمة قضايا المعروضة على الال-ألف

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةالدعاوى المرفوعة أمام- ١

عام يفلدولية المحكمة اإلدارية ملنظمة العمل حكما ل١١بصدور حاطت اللجنة علماأ-٢٦٩
وبالنظر إىل أن . ٢٠١٨هيونيحزيران/، ومخسة أحكام يف٢٠١٨يف كانون الثاين/يناير منها ةست، ٢٠١٨

، فإنه ال ينتظر أن تصدر أحكام أخرى يف دورتني يف السنةاحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية تعقد 
,٢٠١٨عام 

بعملية املراجعة، مثانية أحكام حكما، تتعلق ١١الصادرة واليت بلغ عددها األحكام ومن بني -٢٧٠
اتوبلغ إمجايل التعويض. )١٣٥(خمالفة للقانون""املتعلقة بعملية املراجعة بادئ أعلنت احملكمة أن املحيث 

عملية بيف قضايا تتعلق ألف يورو ٧٠٠,٨مليون يورو (٠٦١,٣١األحكام هذه عن ةالناجتةاملالي
يف بند ٢٠١٧) ومت تسجيلها يف البيانات املالية لعام يف قضايا أخرىألف يورو ٣٦٠,٥املراجعة و

ة اإلدارية . وبلغت الرسوم املدفوعة إىل احملكمللحسابات مبراجعتهااملراجع اخلارجياملخصصات اليت قام 
ا ٨٣,٥ملنظمة العمل الدولية  .٢٠١٨ضمن امليزانية املعتمدة لعام يف ألف يورو ومت استيعا

قضية معروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة ١٥)١٣٦(والحظت اللجنة أنه ال تزال هناك حاليا-٢٧١
تتعلق ، . وإمجاال٢٠١٨ريل / أبيف نيسانمنها رفعت بعد دورة اللجنة املعقودة أربع وأن العمل الدولية، 

.)١٣٧(من هذه القضايا بعملية املراجعةمخس 

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل من حكما ٢٤ما جمموعه ، صدر ٢٠١٦ومنذ كانون الثاين/يناير -٢٧٢
الل ـة خـاحملكممما أدى إىل آثار مالية بلغت، كما بينته )عملية املراجعةبشأن منها ٩الدولية (

للمتقاضني اتتعويضألف يورو منها يتعلق بعملية املراجعة) ك٧٠٠,٨(ون يورو ـملي٢,٩٥، )١٣٨(دورةـال
األخرى لتسويات لد نتيجة ييز قد . والحظت اللجنة أن هذا املبلغ رسوم احملكمةل)١٣٩(ألف يورو٢٥٦و

س الطعون كل من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وجمليف  ً اليت ينظر فيها حاليا  لقضايا املتعلقة با
.الداخلي

القضايا المعروضة على مجلس الطعون الداخلي- ٢

)١٣٤(
ICC-ASP/17/23 ،.القسم ثالثا

ا السادسة والعشرين،  ) الصادر من ا٢٠١٨(٣٩٠٧احلكم رقم  )١٣٥( حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف دور
) الصادرين من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.٢٠١٨(٤٠٠٧) ورقم ٢٠٠٨(٤٠٠٤واحلكمني رقم  

ا احلادية والثالثني يف أيلول/سبتمري )١٣٦( . ٢٠١٨عند انعقاد دور
الثالثني للجنة امليزانية واملالية خمصوما منها مخسة أحكام وتسويتني وأربع قضايا قضية عند انعقاد الدورة١٨)١٣٧(

"جديدة" مرفوعة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، واحدة منها متعلقة بعملية املراجعة.
تقوم احملكمة باستعراض األرقام املقدمة حاليا.)١٣٨(
حزيران/يونيه ة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يفاحملكمام اخلمسة الصادرة من رسوم األحكبلغاليشمل هذا امل)١٣٩(

٢٠١٨.
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جيرى ، ٢٠١٨جملس الطعون الداخلي يف نيسان/أبريل روضة على قضية مع٥٣ويف حني كانت -٢٧٣
أمام هذه اآللية الداخلية ) منها يتعلق بعملية املراجعة٢٧(قضية من هذه القضايا ٤٢حاليا النظر يف 

.)١٤٠(للمحكمة
أصحاب الشكاوى، والحظت اللجنة أن جملس الطعون الداخلي يقوم حاليا باستعراض حاالت -٢٧٤

لس على التوصل إىل تسوياتوشجعت  اختاذ مجيع على إدارة احملكمة وحثت ودية، قدر اإلمكان، ا
التدابري الالزمة للتخفيف من خماطر التقاضي.

قضاياالمنظمة العمل الدولية و اإلدارية لكمة محالمعروضة على القضايا العلقة بتاألحكام الم- ٣
لمعروضة على مجلس الطعون الداخليا

اية الحظت اللجنة أنه-٢٧٥ املعروضة على لقضاياالصادرة يف ابلغت األحكام ، ٢٠١٧عام يف 
ألف يورو. ومت إىل حني انعقاد دورة اللجنة يف ٠٦٠٢احملكمة االدارية ملنظمة العمل الدولية 

ألف يورو على املخصصات. ويتضمن هذا املبلغ ٢٥٣,٣١جمموعه حتميل ما ٢٠١٨بتمرب أيلول/س
ا للمدعني يف  ألف يورو لتسوية القضايا ١٧٤قضية وتعويضات يبلغ قدرها ١١املدفوعات احملكوم 

داخليا.
)١٤١(و)ألف يور ٧٩٧,٨(٢٠١٧يف السنة املالية درجة الرصيد املتبقي من املخصصات امليتعلق و -٢٧٦

يف ورو ألف ي١٠١مبلغ قيد ، و حىت اآلننظمة العمل الدوليةاإلدارية ملكمة احملبت فيهاتمل بتسع قضايا 
حساب االلتزامات احملتملة لقضيتني معروضتني على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. والحظت 

نظمة العمل الدوليةاإلدارية ملكمة م احملاملرفوعة أما"اجلديدة" للقضايا األربع خمصصات اللجنة عدم وجود 
,٢٠١٩يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام عدم إدراج خمصصات و ٢٠١٨بعد نيسان/أبريل 

النزاعات الخالفية والنزاعات غير الخالفية توصيات اللجنة بشأن - ٤

صلةرات أخرى ذات وأي تطو مقبلة ودية تسويات أي رصد نتائج االستمرار يف قررت اللجنة -٢٧٧
من توأكدازال كبري يال اآلثار املالية املرتتبة عليها والحظت اللجنة أن عدد املنازعات و باملنازعات. 

بأن تستخدم احملكمة آليات التوفيق اخلارجي حلل املنازعات، إن وجدت، بطريقة غري اديد توصيتهج
خالفية.

ض المحكمة نهجها في إدارة الموارد البشرية اللجنة بأن تستعر توصي وباإلضافة إلى ذلك، -٢٧٨
، فضال عن والتقليل من تأثيرها على الموظفينقدر اإلمكان، المنازعات القضائيةمن أجل تجنب
آثارها المالية.

جميع المخاطر المتصلة بلمحكمة بتقييم بالقانونية الدوائر ابأن تقوم توصي اللجنة و -٢٧٩
مجلس الطعون الداخلية بدقة إلدارية لمنظمة العمل الدولية و القضايا المعروضة على المحكمة ا

.الثانية والثالثينمعلومات محدثة إلى اللجنة في دورتهاأن تقدم بو 

قضايا متت ٣قضايا رفعت أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، و٣قضية كما يلي: ١١ميكن تفسري زوال )١٤٠(
ا٥تسويتها، و .قضايا مت التوصل إىل حل بشأ

٢٧,٩-ألف يورو مدفوعة للمتقاضني و٢٣٥,٣١ألف يورو خمصوما منها ٠٦٠٢رها املخصصات البالغ قد)١٤١(
ألف يورو معادة بوصفها وفورات من املخصصات.
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المقبلة للجنةالدورات -باء
أيار/مايو ٣إىل نيسان/أبريل٢٩يف الفرتة منالثني الثالثانية و ا قررت اللجنة مؤقتا أن تعقد دور-٢٨٠

ا دو و ، ٢٠١٩ ، يف ٢٠١٩أيلول/سبتمرب ٦آب/أغسطس إىل ٢٦الفرتة من يف والثالثني ثالثة الر
الهاي.
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المرفق األول

قائمة الوثائق

العنوان/اجلمعيةلجنةالرمز وثيقة
(عند اللجنةوثيقة رمز

حتويلها إىل وثيقة للجمعية)
CBF/31/1/Rev.1جدول األعمال املؤقت

CBF/31/1/Rev.1 Add.1ئمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقا
CBF/31/6 بشأن مستوى النفقاتتقرير احملكمة
CBF/31/8 املراجعة النهائي بشأن إدارة املوارد البشريةتقرير
CBF/31/9 ٢٠١٨تقرير عن التوظيف يف الصندوق االستئماين للضحايا يف عام

CBF/31/10
يت أدخلت على النظام اإلداري للموظفني فيما يتعلق مبنحة تقرير بشأن التعديالت ال

التعليم، واملنحة اخلاصة، واالستحقاقات ذات الصلة

CBF/31/11
ألحكام نفذين لبشأن التكاليف اإلدارية للشركاء املتقرير الصندوق االستئماين للضحايا 

األضرارربجبالصادرة 
CBF/31/12/Rev.3تيجيتها اخلمسية بشأن تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلوماتتقرير احملكمة عن اسرتا

CBF/31/14
تقرير حالة بشأن إنشاء فريق عامل معين بتيسري وصول الصندوق االستئماين للضحايا إىل 

التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة اخلاصة  
AC/7/5ا السابعة تقرير جلنة املراجعة املؤقت عن أعمال دور
AC/8/5ا الثامنة تقرير جلنة املراجعة املؤقت عن أعمال دور

AC/8/10 ٢٠١٨التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام
ICC-ASP/17/5ا الثالثني تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور

ICC-ASP/17/7/Rev.1 املراجعة النهائي بشأن إدارة املوارد البشريةتقرير
ICC-ASP/17/10٢٠١٩لمحكمة اجلنائية الدولية لعام امليزانية الربناجمية املقرتحة ل

ICC-ASP/17/10/Corr.1تصويب- ٢٠١٩لمحكمة اجلنائية الدولية لعام امليزانية الربناجمية املقرتحة ل
ICC-ASP/17/10/Add.1إضافة- ٢٠١٩لعام اجلنائية الدوليةلمحكمةامليزانية الربناجمية املقرتحة ل

ICC-ASP/17/11 ٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىتCBF/31/13

ICC-ASP/17/12٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١للعام املنتهي يف اجلنائية الدوليةالبيانات املالية للمحكمة

ICC-ASP/17/13
كانون األول/ديسمرب ٣١للضحايا للعام املنتهي يف البيانات املالية للصندوق االستئماين

٢٠١٧

ICC-ASP/17/14
تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق 

٢٠١٨حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٧متوز/يوليه ١االستئماين للضحايا يف الفرتة من 

ICC-ASP/17/23
رات التمويل املتاحة الستبدال األصول الطويلة األجل باملقر يف تقرير احملكمة بشأن خيا

CBF/31/2الهاي

ICC-ASP/17/24خيارات لتأمني مدفوعات الدول األطراف املنسحبة يف القرض املقدم من الدولة املضيفةCBF/31/3

ICC-ASP/17/25تقرير بشأن املسائل املتعلقة بإعادة تصنيف الوظائف يف احملكمةCBF/31/4

ICC-ASP/17/26تقرير قلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة وضبط األصول وجتميدهاCBF/31/7
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المرفق الثاني

(باليورو)٢٠١٨أغسطس /آب٣١حالة تسديد االشتراكات لغاية 

الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد عن 

السنوات 
السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات

ملستحقة 
السداد

االشرتاكات     
العادية املقررة 

٢٠١٨لعام 

االشرتاكات  
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

ملستحقة ا
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 
الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 

املستحقة 
السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

الطرف
تاريخ السداد 

األخري
١٤---أفغانستان ٣٨٥٧٠٦١٥ ٢٣/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٩١

١٩---ألبانيا ١٩-٥٦٣ ٢٣/٧/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٦٣
١٤---أندورا ١٤-٦٧٢ ١٠/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٦٧٢

١١أنتيغوا وبربودا ١١-٦٨٨ ٦٨٨٤ ٨٩١١٨٦٥ ٠٧٧٤ ١٦-٨٩١١٨٦٠٧٧٥ غري مؤهلة ٧٦٥
١/١٠/٢٠١٦للتصويت

٢---األرجنتني ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٤٦٤٢ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٣/٤/٢٠١٨مستحقة السداد٤٦٤
٥---أسرتاليا ٧٢٥ ٥-٨١٩ ٧٢٥ ٢٤/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨١٩
١---النمسا ٧٦٣ ٩٩٢١١٣ ٣٨٧١ ٨٧٧ ٣٠/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٧٩

١٤---بنغالديش ٣٨٥٨٩٣١٥ ١٧/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٧٨
١٧---باربادوس ١٧-١١٨ ١٤/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----١١٨

٢---بلجيكا ١٦٨ ٣٤٦١٤١ ٨٠٣٢ ٣١٠ ٢٣/٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----١٤٩
١١٥٢-١١٥بليز ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٢٦/٦/٢٠١٧متأخرات٧٠٣
٧---بنن ٣٣٦٤٣٠٧ ٨/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٦٦

-(دولة بوليفيا 
املتعددة

القوميات)
---٢٩ ١/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٤٥٢٩-٣٤٥

البوسنة 
٣١---واهلرسك ٣١-٧٩٠ ١٨/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٩٠

٣٤---بوتسوانا ٢٣٥٢ ٢٦٩٣٦ ٥/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٠٤
٩الربازيل ٢٨٩ ٤٠١٣٤٦ ٦٥٢٩ ٦٣٦ ٠٥٣٩ ٣٦٦ ٥٨٠٤١٦ ٨٨٢٩ ٧٨٣ ٤٦٢٩ ٣٦٦ ٥٨٠٤١٦ ٨٨٢٩ ٧٨٣ ١٩-٤٦٢ ٤١٩ ٢٠/٧/٢٠١٨متأخرات٥١٥
١١٠---بلغاريا ١٨٦٦ ٦٧٩١١٦ ٢٢/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٦٥

٤-٥٣٣٤كينا فاسوبور  ٥٣٣٩ ٧٨٢١٦٥٩ ٩٤٧٩ ٧٨٢١٦٥٩ ١٤-٩٤٧ ٢٩/٨/٢٠١٨متأخرات٤٨٠
١كابو فريدي ١-٢٧٧ ٢٧٧٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٣-٥٨٨ ٢/٨/٢٠١٧متأخرات٨٦٥

٩---كمبوديا ٧٨٢٤٤١١٠ ٨/٨/٢٠١٨ة بالكاملمسدد-----٢٢٣
٧---كندا ١٥٦ ٧-٦٦٣ ١٥٦ ١٤/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٦٦٣

مجهورية إفريقيا 
٥الوسطى ٥٢٤٢٠٠٥ ٧٢٤٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٨-٥٨٨ غري مؤهلة ٣١٢

٩/١٢/٢٠١٤للتصويت

٢٤تشاد ٣٤٣٢١٥٢٤ ٥٥٨١٢ ٢٢٧١٥٤١٢ ٣٨١١٢ ٢٢٧١٥٤١٢ ٣٦-٣٨١ غري مؤهلة ٩٣٩
١٣/١/٢٠١٥للتصويت

٩٧٧---شيلي ٩٧٧-٥٨٢ ٢٤/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٢
٧٠١كولومبيا ٧٠١-٤١٥ ٤١٥٧٨٨ ٧٨٨-٨٥٥ ٨٥٥٧٨٨ ٧٨٨-٨٥٥ ١-٨٥٥ ٤٩٠ ٢٦/٠٣/٢٠١٨متأخرات٢٧٠

١٩لقمرجزر ا ١٣٩٢٢٨١٩ غري مؤهلة ٣٦٧٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢٤٦٠٠١٢٢
ال مدفوعاتللتصويت

٦١الكونغو ٢٦٤١ ١٢٦٦٢ ٣٩٠١٤ ٦٧٢٧٠٦١٥ ٣٧٨١٤ ٦٧٢٧٠٦١٥ ٣٧٨٧٣٧٧ غري مؤهلة ٨٤١
١/٦/٢٠١١للتصويت

٢---جزر كوك ٣١/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٤٥١٤٣٥٨٨٢
١١٥---كوستاريكا ١١٥-٢٢١ ٢٧/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٢١

٢٢---كوت ديفوار ٠٠٨١ ٥٦٣٢٣ ٥٧١٢٢ ٠٠٨١ ٥٦٣٢٣ ٢٣-٥٧١ ١٠/٤/٢٠١٧مستحقة السداد٥٧١
١٠/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٢٦٢٤٢٩٠١١٧٤٢٧٢٦٠---كرواتيا
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الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد عن 

السنوات 
السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات

ملستحقة 
السداد

االشرتاكات     
العادية املقررة 

٢٠١٨لعام 

االشرتاكات  
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

ملستحقة ا
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 
الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 

املستحقة 
السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

الطرف
تاريخ السداد 

األخري
١٠٥---قربص ١٠٥-٢٩٥ ١٥/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٩٥

اجلمهورية 
٨٤٢---التشيكية ٨٤٢-٧٩٨ ٢٠/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٩٨

مجهورية 
الكونغو 

الدميقراطية
---١٤ ٣٨٥٣٢١٤ ٤١٧١٤ ٣٨٥٣٢١٤ ١٤-٤١٧ ٨/١١/٢٠١٧مستحقة السداد٤١٧

١---الدامنرك ٤٣٠ ١-٨٤٣ ٤٣٠ ١٠/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٤٣
٤جيبويت ٠١٠١١٩٤ ١٢٩٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٦-٥٨٨ ٢٩/١١/٢٠١٧متأخرات٧١٧

١٠دومينيكا ٤١٩٢٢٨١٠ ٦٤٧٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٨١٣ غري مؤهلة ٢٤٣
٣١/١٢/٢٠١٥للتصويت

اجلمهورية 
٢٥١الدومينيكية ٥٦١٨ ٩٢٩٢٦٠ ٤٩٠١١٢ ٦٣٢٦ ٣٩٢١١٩ ٠٢٤١١٢ ٦٣٢٦ ٣٩٢١١٩ ٣٧٩-٠٢٤ غري مؤهلة ٥١٤

١٤/١١/٢٠١٧للتصويت

١٦٤---إكوادور ١٦٤-١٢٩ ٢٤/٨/٢٠١٨مسددة بالكامل-----١٢٩
٣٤---السلفادورا ٣٤-٢٣٥ ٢٣٥٣٤ ٣٤-٢٣٥ ٣٤-٢٣٥ ١١/١٢/٢٠١٧اتمتأخر ٢٣٥

٩٣---إستونيا ٩٣-٠٦٩ ٢٩/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٦٩
٧---فيجي ٣٣٦٤٣٠٧ ١٣/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٦٦
١---فنلندا ١١٧ ١-٢٥٧ ١١٧ ١٥/١/٢٠١٨املمسددة بالك-----٢٥٧
١١---فرنسا ٩٠٤ ٩٠٠٧٩٤ ٦٩٤١٢ ٦٩٩ ١٠/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٩٤
٤١---غابون ٧١٥١ ٧٩٣٤٣ ٤/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٠٨
٢---غامبيا ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ١٩/١٢/٢٠١٧مستحقة السداد٥٨٨

١٩---جورجيا ١٩-٥٦٣ ٢٦/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٦٣
١٥---أملانيا ٦٥٣ ١٥-٥٤٥ ٦٥٣ ٣٠/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٤٥
٤غانا ٤-٥٢٥ ٥٢٥٣٩ ٢٧٠١ ٩٨٦٤١ ٢٥٦٣٩ ٢٧٠٩٨٦١٤١ ٢٥/٩/٢٠١٧متأخرات٧٨١٤٥-٢٥٦

١---اليونان ١٥٣ ١-٩٣٨ ١٥٣ ١١/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٩٣٨
٢---غرينادا ٤٤٥١٤٣٢ ٢٢/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٨

٦٨---غواتيماال ٦١٥٣ ٨٣٦٧٢ ٤٥١٢٠ ٢٠-٩٠٠ ٢٠-٩٠٠ ١٧/٤/٢٠١٨مستحقة السداد٩٠٠

١٩غينيا ٢٧٨٢٢٨١٩ ٥٠٦٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤٨٤٢٤ غري مؤهلة ٦٢٤
٢٠/٤/٢٠١٥للتصويت

٤---غيانا ٨٩١١٤٣٥ ٣/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٣٤
١٩---هندوراس ٥٦٣١ ١٣٦٢٠ ٦٩٩٦ ٦-٤٧٤ ٦-٤٧٤ ٣٠/٤/٢٠١٨مستحقة السداد٤٧٤

٣٩٤---هنغاريا ٤٢٨٥ ٥٨٩٤٠٠ ٢٦/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠١٧
٥٦---أيسلندا ٥٦-٣٨٨ ٢٣/١/٢٠١٨كاملمسددة بال-----٣٨٨
٨٢٠---أيرلندا ٨٢٠-٧٨٩ ٢/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٨٩
٩---إيطاليا ١٨٢ ٩-٨٨٨ ١٨٢ ١٣/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٨٨
٢٣---اليابان ٧١٦ ٧٣١١ ٥٣٨ ٩٤٤٢٥ ٢٥٥ ٩/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٦٧٥
٤٩---األردن ٤٩-٠٥٢ ٠٥٢٤٩ ٤٩-٠٥٢ ٤٩-٠٥٢ ٢٣/٢/٢٠١٧مستحقة السداد٠٥٢
٤٤---كينيا ١٦١١ ٨٥٠٤٦ ٩/٨/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠١١
١٢٢---التفيا ١٢٢-٥٥٧ ٣/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٥٧

٢---ليسوتو ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ٢٠/١٠/٢٠١٧مستحقة السداد٥٨٨
٥٥٢٢١١٩٢ليبرييا ٦٧١٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥-٥٨٨ ٣٠/٥/٢٠١٦متأخرات٢٥٩

١٧---ليختنشتاين ١٧-١١٨ ٢٠/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----١١٨
١٧٦---لتوانيا ١٧٦-٣٥٧ ٢٨/١٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٣٥٧

١٥٦---لكسمربغ ١٥٦-٧٩٢ ١٧/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٩٢
٢٠٠٧-٢٠٠مدغشقر ٣٣٦٤٣٠٧ ٧٦٦٧ ٣٣٦٤٣٠٧ ٧-٧٦٦ ١٥/١١/٢٠١٧متأخرات٩٦٦
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الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد عن 

السنوات 
السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات

ملستحقة 
السداد

االشرتاكات     
العادية املقررة 

٢٠١٨لعام 

االشرتاكات  
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

ملستحقة ا
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 
الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 

املستحقة 
السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

الطرف
تاريخ السداد 

األخري
٤---مالوي ٨٩١٢٨٧٥ ١٧٨٤ ٨٩١٢٨٧٥ ٥-١٧٨ ٣٠/١١/٢٠١٧مستحقة السداد١٧٨

٩ملديف ٥٩٦٢٠٠٩ ٧٩٦٤ ٨٩١١٤٣٥ ٠٣٤٤ ٨٩١١٤٣٥ ١٤-٠٣٤ غري مؤهلة ٨٣٠
١١/١/٢٠١٦تصويتلل

٧---مايل ٣٣٦٥٧٤٧ ٢٣/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٩١٠
٣٩---مالطة ٣٩-٢٧٠ ٥/٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٧٠

٥جزر مارشال ٧٦٣٢٠٠٥ ٩٦٣٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٨-٥٨٨ غري مؤهلة ٥٥١
٤/٣/٢٠١٥للتصويت

٢٩---موريشيوس ٢٩-٣٤٥ ١٩/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٤٥
٣---املكسيك ٥١٥ ٣-٩٠٢ ٥١٥ ٩٠٢٣ ٥١٥ ٣-٩٠٢ ٥١٥ ٣-٩٠٢ ٥١٥ ١٩/١/٢٠١٨مستحقة السداد٩٠٢

١٢---منغوليا ١٢-٢٢٧ ١٨/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٢٧
٩---اجلبل األسود ٩-٧٨٢ ٢٢/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٨٢

٢٤---ناميبيا ٢٤-٤٥٤ ٢٨/٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٥٤
٢---ناورو ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥٩٢٢ ٢-٥٣٧ ١٤/٦/٢٠١٧مستحقة السداد٥٣٧

٣---هولندا ٦٣٠ ٣-٩٧٩ ٦٣٠ ٢١/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٩٧٩
٦٥٦---نيوزيلندا ٦٦٠٣٥ ٩٥٢٦٩٢ ٢٥/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٦١٢

٣١النيجر ٣٢٧٤٥٧٣١ ٧٨٤٤ ٨٩١٢٨٧٥ ١٧٨٨٩١٤٢٨٧٥ ١٧٨٩٢٣٧ غري مؤهلة ٠٥٤
٢٣/١١/٢٠٠٩للتصويت

٣٤نيجرييا ٣٤-١٦٩ ١٦٩٥١٢ ٠٩٥١٢ ٧٨٥٥٢٤ ٨٨٠٥١٢ ٠٩٥١٢ ٧٨٥٥٢٤ ٥٥٩-٨٨٠ ٢١/٣/٢٠١٨متأخرات٠٤٩
٢---النرويج ٠٨٠ ١٦٧١٢٠ ٩١٦٢ ٢٠١ ٧/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٨٣

٨٣---بنما ٢٨٧٧٤٩٨٤ ٠٣٦٥ ٥-١٠١ ٥-١٠١ ١٣/٨/٢٠١٨مستحقة السداد١٠١
٢٩باراغواي ٢٩-٧٥٦ ٧٥٦٣٤ ٢٣٥١ ٤٢٣٣٥ ٦٥٨٣٤ ٢٣٥١ ٤٢٣٣٥ ٦٥-٦٥٨ ١٢/٧/٢٠١٧متأخرات٤١٤

٣٣٣---بريو ١٤٩١٦ ٦٢١٣٤٩ ٧٧٠١٢١ ١٢١-٤٢١ ١٢١-٤٢١ ٨/٦/٢٠١٨مستحقة السداد٤٢١
٤٠٤---الفلبني ٤٠٤-٢٠٩ ٢٠٩٤٠٤ ٤٠٤-٢٠٩ ٤٠٤-٢٠٩ ٣٠/٣/٢٠١٧مستحقة السداد٢٠٩
٢---بولندا ٠٦٠ ٢-٤٦٠ ٠٦٠ ٢٨/١٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٦٠

٩٦٠---الربتغال ٩٦٠-٤٦٥ ١٦/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٦٥
٤---مجهورية كوريا ٩٩٥ ٦٥٣٢٣٠ ٦٢٨٥ ٢٢٦ ٢٩/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٨١

مجهورية 
٩---مولدوفا ٩-٧٨٢ ٢٧/٦/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٨٢

٤٥٠---رومانيا ٤٥٠-٨١٥ ٨١٥٥٠ ٥٠-٨١٥ ٥٠-٨١٥ ٢٦/٣/٢٠١٨مستحقة السداد٨١٥
سانت كيتس 

٢---ونيفيس ٤٤٥١٤٣٢ ٢٩/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٨

٢---لوسياسانت ٤٤٥١٤٣٢ ٢٤/٥/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٨
سانت فنسنت 
٢---وجزر غرينادين ٤٤٥١٤٣٢ ٨/٨/٢٠١٨مستحقة السداد١٩٣-١٩٣-٥٨٨١٩٣

٢---ساموا ٢-٤٤٥ ٢٠/٢/٢٠١٨لمسددة بالكام-----٤٤٥
٧---سان مارينو ٧-٣٣٦ ٣/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٣٦

٣٢٦١٢-٣٢٦السنغال ٢٢٧٨٥٠١٣ ٠٧٧١٢ ٢٢٧٨٥٠١٣ ١٣-٠٧٧ ١٢/٥/٢٠١٧متأخرات٤٠٣
٧٨---صربيا ٧٨-٣٩٦ ١١/٧/٢٠١٨ة بالكاملمسدد-----٣٩٦

٢---سيشيل ٤٤٥١٤٣٢ ٩/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٨
٢---سرياليون ٤٤٥١٤٣٢ ١١/١١/٢٠١٥مستحقة السداد٩١٦-٩١٦-٥٨٨٩١٦
٣٩١---سلوفاكيا ٣٩١-٩٨٢ ١٩/٢/٢٠١٨ددة بالكاملمس-----٩٨٢
٢٠٥---سلوفينيا ٢٠٥-٨٤٥ ١٧/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٤٥

٨٩١---جنوب أفريقيا ٨٩١-٨٥٠ ٢٨/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٥٠
٥---إسبانيا ٩٨٥ ٥-٦٠٦ ٩٨٥ ١٨/٤/٢٠١٨مستحقة السداد-----٦٠٦
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الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد عن 

السنوات 
السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات

ملستحقة 
السداد

االشرتاكات     
العادية املقررة 

٢٠١٨لعام 

االشرتاكات  
املقررة

للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

ملستحقة ا
السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 
الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات 

املستحقة 
السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

الطرف
تاريخ السداد 

األخري
١٧---دولة فلسطني ١١٨٧٠٦١٧ ٦/٧/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٢٤

١٤---سورينام ٦٧٢٤٤١١٥ ١١٣١٤ ٦٧٢٤٤١١٥ ١٥-١١٣ ٢٤/٤/٢٠١٧مستحقة السداد١١٣
٢---السويد ٣٤٢ ٢-٢٥٦ ٣٤٢ ٢٢/٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٥٦
٢---سويسرا ٧٩٣ ٢-٠٧٢ ٧٩٣ ٢٠/٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٧٢

٩---طاجيكستان ٧٨٢٤٣٠١٠ ٦/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢١٢
مجهورية 
مقدونيا 

غوسالفية اليو 
السابقة

---١٧ ١١٨١ ١٣٦١٨ ٢٥٤١٧ ١١٨١ ١٣٦١٨ ١٨-٢٥٤ ٢٧/١٢/٢٠١٧مستحقة السداد٢٥٤

٣٣٧-٣٣ليشيت- تيمور ٧-٣٣٦ ٣٣٦٧ ٧-٣٣٦ ٧-٣٣٦ ١٤/٣/٢٠١٨متأخرات٣٦٩
ترينيداد 
٨٣---وتوباغو ٨٣-٢٨٧ ٢٨٧٨٣ ٨٣-٢٨٧ ٨٣-٢٨٧ ١٦/٢/٢٠١٧مستحقة السداد٢٨٧

٦٨٦١٥٥---تونس ١١٢٧٣ ٧٢٧٦٨ ٦١٥٥ ١١٢٧٣ ٧٣-٧٢٧ ٢٢/١١/٢٠١٧مستحقة السداد٧٢٧
١٤---أوغندا ٣٨٥٨٥٠١٥ ٢٣٥١٤ ٣٨٥٨٥٠١٥ ١٥-٢٣٥ ١٨/٩/٢٠١٧مستحقة السداد٢٣٥

١٠---ململكة املتحدةا ٩٣٤ ١٠-٦٥٣ ٩٣٤ ٢٠/٤/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٦٥٣
مجهورية تنزانيا 

١٤---املتحدة ٣٨٥٨٩٣١٥ ٢٧٨٢ ٢-٦٠٨ ٢-٦٠٨ ١٤/٥/٢٠١٨مستحقة السداد٦٠٨

١٩٣---أوروغواي ١٩٣-٦١٨ ٦١٨١٩٣ ١٩٣-٦١٨ ١٩٣-٦١٨ ٢٠/٤/٢٠١٨مستحقة السداد٦١٨
٢٨٢-٢٨فانواتو ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ١٠/١/٢٠١٨متأخرات٦١٦

فنزويال 
- (مجهورية

البوليفارية)
٦ ٠٦٥ ٩٥٨١٤١ ٩٤٤٦ ٢٠٧ ٩٠٢١ ٣٩٩ ٠٥٣٨٩ ٠٨٧١ ٤٨٨ ١٤٠١ ٣٩٩ ٠٥٣٨٩ ٠٨٧١ ٤٨٨ ١٤٠٤ ٩٨٣٧ ٧٠١ غري مؤهلة ٠٢٥

٤/٩/٢٠١٢للتصويت

٢٧زامبيا ٨١٩١ ١٨٥٢٩ ٠٠٤١٤ ٣٨٥٨٥٠١٥ ٢٣٥١٤ ٣٨٥٨٥٠١٥ ٤٤-٢٣٥ غري مؤهلة ٢٣٩
٢٩/٦/٢٠١٥للتصويت

االفرق بعد 
١التقريب ١(١٦)٠٢١ ٠٠٥

١٦المجمــــــوع ٦١٦ ٠١٩٥٠٢ ٠٣٠١٧ ١١٨ ٠٤٩١٤٣ ٨٤٦ ٧٣٥٣ ٥٨٤ ٩٨٤١٤٧ ٤٣١ ٧١٩١٩ ٢٠٩ ٨٥٨٥٤٣ ٥٥٥١٩ ٧٥٣ ٤١٣٥ ٢٨٦٣٦ ٨٧٦ ٧٤٨
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المرفق الثالث
النفقات المتعلقة بالمساعدة القانونية (باليورو) للدفاع والضحايا، بما في ذلك 

)٢٠١٧-٢٠٠٥صندوق الطوارئ (
موع٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧ ا

	القانونیة	المساعدة
	ذلك	في	بما	للدفاع،

	المنتدبون	المحامون
	والمحامون

٨٠٦٦٦٧١٧٧٢٤٢١١٧١٦٨٥٤٤٣٢١٠٥٠٩٧٥١٤٤٠٨٩٩٣٦٩٤٨٤٤٣٧٩٨٨٣٨٣٠٩٦٦٣٣٣١٥٦٥٧٨٣٦٦٩٨٧٨٤٠٠٢٩٥٠٤٤٨٢٨٣٨٤٩٧٥٣٧٦٣٨المخصصون

	قانونیةال	المساعدة
٣١٥٢٠٠٥٤٥٤٦٥٩٢١٤٧٦٣١٥٥١٥٥٧٢٣١٥٤٩٠١٠٢٠٩٨٣٨٧٢٨٦٥٧٥٦١٧٤٤٧٤٥١٥٥٦٢٣٣١٥٩٦٣٤٤١٤١٠٣٤١١١٦٦٤٩٦١٣ال شئللضحایا

	المساعدة		مجموع
٨٠٦٦٦٠٣٢٧٤٥٢٦٥٧٧٠٥١٣٦٤٧١٨١٣١٣٠٣٩٩٧١٣٠٤٢٤٣٨٥٥٥٨٩٦٢٢٥٦٩٦١٣٨٩٥٩٠٠٣٢٣٥٢٢٥١١٢٦٥٩٨٢٩٤٦٨٩٢١٧٩٦١٤١٨٧٣٥١القانونیة
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رابعالمرفق ال
(بآالف اليورو)لجنةالتوصياتلتنفيذنتيجةالميزانيةعلىالمترتبةاآلثار

بحسب البرنامج الرئيسي٢٠١٩المجموع الكلي لجميع البرامج الرئيسية لعام -٨الجدول 

٢٠١٩امليزانية الربناجمية لعام
ليورو)(بآالف ا

المیزانیة المعتمدة  
٢٠١٨لعام 

في المواردالتغییرات
المیزانیة المقترحة 

بما في ٢٠١٩لعام 
ذلك اإلضافة

المقترحة التغییرات
من اللجنة

في المواردالتغییرات
المیزانیة المقترحة 

بعد ٢٠١٩لعام 
تغییرات اللجنة المبلغ

النسبة 
المبلغالمئویة

النسبة 
المئویة

١٢الھیئة القضائیةألولا ١٢)٢٫٦()٣٣٤٫٢(٧١٢,٠ ١٢)٤٫٨()٦٠٤٫٤()٢٧٠٫٢(٣٧٧,٨ ١٠٧,٦

٤٥مكتب المدعیة العامةالثاني ٩٩١,٨٢ ١٠٩,٠٤,٦٤٨ ٨١٠,٧١,٨٤٦)٢٩٨٫٣١(١٠٠,٨ ٨٠٢,٥

٧٧قلم المحكمةالثالث ٧٦)٠٫٤()٢٧٣٫٧(١٤٢,٥ ٧٦(٠,٦)(٤٩١,٣))٢١٧٫٦(٨٦٨,٨ ٦٥١,٢

٢أمانة جمعیة الدول األطرافلرابعا ٧١٨,٢١٥٣,٤٥,٦٢ ١٢٣,٥٤,٥٢)٢٩٫٩(٨٧١,٦ ٨٤١,٧

١المبانيالخامس ٤٩٨,٥٣٠١,٥٢٠,١١ ٣٠١,٥٢٠,١١-٨٠٠,٠ ٨٠٠,٠

٢أمانة الصندوق االستئماني للضحایاالسادس ٥٤١,٥١ ٤٨٦,٣٥٨,٥٤ ٧٣٩,٥٢٩,١٣)٧٤٦٫٨(٠٢٧,٨ ٢٨١,٠

٥٣١,١(٠,٦)(٣,٤))٢٥٫٥(٥٣٤,٥٢٢,١٤,١٥٥٦,٦یة الرقابة المستقلةآل٥-السابع

٦٨٥,٦(٣,١)(٢١,٧))٢٫٤(٦٨٨,٠)٢٫٧()١٩٫٣(٧٠٧,٣اخلیةمكتب المراجعة الد٦-السابع

١٤٣المجموع الفرعي ٨٤٦,٣٣ ٤٤٥,١٢,٤١٤٧ ٢)٢٩١,٤ ٨٥٤,٤٠,٦١٤٤(٥٩٠,٧ ٧٠٠,٧

٣قرض الدولة المضیفة٢-السابع ٣(٠,٠)(٠,١)٥٨٥,٢ ٣(٠,٠)(٠,١)-٥٨٥,١ ٥٨٥,١

١٤٧لمحكمةامجموع ٤٣١,٥٣ ٤٤٥,٠٢,٣١٥٠ ٢)٨٧٦,٥ ٨٥٤,٣٠,٦١٤٨(٥٩٠,٧ ٢٨٥,٨

بحسب بند اإلنفاق٢٠١٩المجموع الكلي لجميع البرامج الرئيسية لعام -٩لجدول ا

مجموع المحكمة 
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في الموارداتالتغییر
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٥القضاة ٥٢١,١١٤١,٠٢,٦٥ ١٤١,٠٢,٦٥-٦٦٢,١ ٦٦٢,١

٦١املوظفون من الفئة الفنية ٦٨٤,٦٨٧٣,٦١,٤٦٢ ١)٥٥٨,٢ ٦٠(١,٥)(٩٣٢,٤)(٨٠٦,٠ ٧٥٢,٢

٢٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٥٧,٤١٩٠,١٠,٧٢٥ ١٣,٣٠,١٢٥(١٧٦,٨)٥٤٧,٥ ٣٧٠,٧

موع الفرعي  ٨٧املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٠٤٢,٠١ ٠٦٣,٧١,٢٨٨ ١)١٠٥,٧ ٨٦(١,١)(٩١٩,١)(٩٨٢,٨ ١٢٢,٩

١٥املساعدة املؤقتة العامة ٤٩٨,١١ ٦٢٥,٦١٠,٥١٧ ١(١١,٢)١٢٣,٧ ٦١٤,٤١٠,٤١٧ ١١٢,٥

١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٩٧٨,٧(٢٤,٩)(٣٢٤,٠)-٩٧٨,٧(٢٤,٩)(٣٢٤,٠)٣٠٢,٧

٢٩٩,٣(١٧,٠)(٦١,٥)-٢٩٩,٣(١٧,٠)(٦١,٥)٣٦٠,٨العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١٧ا ١٦١,٦١ ٢٤٠,١٧,٢١٨ ١(١١,٢)٤٠١,٧ ٢٢٨,٩٧,٢١٨ ٣٩٠,٥

٥السفر ٨٥٠,٥٧٨١,٢١٣,٤٦ ٣٧٧,٧٦,٥٦(٤٠٣,٥)٦٣١,٧ ٢٢٨,٢

٣١,٠(٦,١)(٢,٠)(٤,٠)٣٣,٠٢,٠٦,١٣٥,٠الضيافة

٣اخلدمات التعاقدية ٥٦٠,٠٤٨٢,٩١٣,٦٤ ٤٨٢,٩١٣,٦٤-٠٤٢,٩ ٠٤٢,٩

١التدريب ٠١٣,٠٤٦,٩٤,٦١ ١(١,٢)(١٢,٣)(٥٩,٢)٠٥٩,٩ ٠٠٠,٧

٥٢,١٨,٣٦٨٢,٥(٢٠,٠)٦٣٠,٤٧٢,١١١,٤٧٠٢,٥اخلرباء االستشاريون

٣حمامو الدفاع ٣٨٣,٠١٠٤,٨٣,١٣ ١٠٤,٨٣,١٣-٤٨٧,٨ ٤٨٧,٨

١الضحاياحمامو  ١(٥,٥)(٦٣,٧)١٦٥,٠ ١(٥,٥)(٦٣,٧)-١٠١,٣ ١٠١,٣

١٦النفقات التشغيلية العامة ١)٠٣٢,٩ ١٤(٦,٥)(٠٤٧,٦ ١)(١١٠,٠)٩٨٥,٣ ١٤(٧,٢)(١٥٧,٦ ٨٧٥,٣

١اللوازم واملواد ٠٢٨,٠١٤٧,٥١٤,٣١ ١٤٧,٥١٤,٣١-١٧٥,٥ ١٧٥,٥

١األثاث واملعدات ٤٢٥,٨٤٧٤,٢٣٣,٣١ ٤٧٤,٢٣٣,٣١-٩٠٠,٠ ٩٠٠,٠

٣٤موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا ١٢١,٦١ ٠٠٠,٣٢,٩٣٥ ٤٠٣,٦١,٢٣٤(٥٩٦,٧)١٢١,٩ ٥٢٥,٢

١٤٣المجموع ٨٤٦,٣٣ ٤٤٥,١٢,٤١٤٧ ٢)٢٩١,٤ ٨٥٤,٤٠,٦١٤٤(٥٩٠,٧ ٧٠٠,٧

٣الدولة المضیفةقرض  ٣(٠,٠)(٠,١)٥٨٥,٢ ٣(٠,٠)(٠,١)-٥٨٥,١ ٥٨٥,١

١٤٧في ذلك  القرض من الدولة المضیفةالمجموع بما  ٤٣١,٥٣ ٤٤٥,٠٢,٣١٥٠ ٢)٨٧٦,٥ ٨٥٤,٣٠,٦١٤٨(٥٩٠,٧ ٢٨٥,٨
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قضائيةهيئة الال: الرئيسي األول: البرنامج ١٠الجدول 
البرنامج الرئيسي األول

الهيئة القضائية
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

ة المیزانیة المقترحفي المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٥القضاة ٥٢١,١١٤١,٠٢,٦٥ ١٤١,٠٢,٦٥-٦٦٢,١ ٦٦٢,١

٤فنيةاملوظفون من الفئة ال ٤(٥,٨)(٢٦٨,٥)٦٦٧,٧ ٤(٥,٨)(٢٦٨,٥)-٣٩٩,٢ ٣٩٩,٢

٨٤٦,٧(٨,٧)(٨٠,٥)-٨٤٦,٧(٨,٧)(٨٠,٥)٩٢٧,٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٥املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٥(٦,٢)(٣٤٩,٠)٥٩٤,٩ ٥(٦,٢)(٣٤٩,٠)-٢٤٥,٩ ٢٤٥,٩

١مةاملساعدة املؤقتة العا ١(١,٤)(١٨,٤)٢٨٦,٤ ١(١٦,٨)(٢١٥,٦)(١٩٧,٢)٢٦٨,٠ ٠٧٠,٨

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١ا ١(١,٤)(١٨,٤)٢٨٦,٤ ١(١٦,٨)(٢١٥,٦)(١٩٧,٢)٢٦٨,٠ ٠٧٠,٨

٩٠,٨(٤٠,٣)(٦١,٤)(٤٥,٠)١٣٥,٨(١٠,٨)(١٦,٤)١٥٢,٢السفر

١١,٠(٣١,٣)(٥,٠)(٤,٠)١٥,٠(٦,٣)(١,٠)١٦,٠الضيافة

-(١٠٠,٠)(٥,٠)--(١٠٠,٠)(٥,٠)٥,٠اخلدمات التعاقدية

٢٢,٠--(٢٤,٠)٢٢,٠٢٤,٠١٠٩,١٤٦,٠التدريب

٥,٠---٥,٠--٥,٠اخلرباء االستشاريون

-(١٠٠,٠)(١٠٤,٤)--(١٠٠,٠)(١٠٤,٤)١٠٤,٤ت التشغيلية العامةالنفقا

-(١٠٠,٠)(٥,٠)--(١٠٠,٠)(٥,٠)٥,٠اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٢٨,٨(٥٨,٤)(١٨٠,٨)(٧٣,٠)٢٠١,٨(٣٤,٨)(١٠٧,٨)٣٠٩,٦ا

١٢مجموعال ١٢(٢,٦)(٣٣٤,٢)٧١٢,٠ ١٢(٤,٨)(٦٠٤,٤)(٢٧٠,٢)٣٧٧,٨ ١٠٧,٦

: هيئة الرئاسة١١٠٠: البرنامج ١١الجدول 
١١٠٠البرنامج 

لرئاسةهيئة ا
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
ن المقترحة م

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٢٨,٠---٢٨,٠--٢٨,٠القضاة

٨٢٣,٨(١,٢)(٩,٦)-٨٢٣,٨(١,٢)(٩,٦)٨٣٣,٤املوظفون من الفئة الفنية

٢٩٢,٣---٢٩٢,٣--٢٩٢,٣ت العامةاملوظفون من فئة اخلدما

موع الفرعي  ١املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١(٠,٩)(٩,٦)١٢٥,٧ ١(٠,٩)(٩,٦)-١١٦,١ ١١٦,١

--------املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني --------ا

٩٠,٨(٣٧,٦)(٥٤,٦)(٤٥,٠)١٣٥,٨(٦,٦)(٩,٦)١٤٥,٤السفر

١٠,٠(٢٨,٦)(٤,٠)(٤,٠)١٤,٠--١٤,٠الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

-(١٠٠,٠)(٦,٠)(٦,٠)٦,٠--٦,٠التدريب

٥,٠---٥,٠--٥,٠اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٠٥,٨(٣٧,٩)(٦٤,٦)(٥٥,٠)١٦٠,٨(٥,٦)(٩,٦)١٧٠,٤ا

١المجموع ١(١,٥)(١٩,٢)٣٢٤,١ ١(٥,٦)(٧٤,٢)(٥٥,٠)٣٠٤,٩ ٢٤٩,٩
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الدوائر: ١٢٠٠: البرنامج ١٢الجدول 
١٢٠٠
الدوائر

المیزانیة المعتمدة  
٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩ام لع

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٥القضاة ٤٩٣,١١٤١,٠٢,٦٥ ١٤١,٠٢,٦٥-٦٣٤,١ ٦٣٤,١

٣املوظفون من الفئة الفنية ٣(١,٣)(٤٧,٤)٦٢٢,٨ ٣(١,٣)(٤٧,٤)-٥٧٥,٤ ٥٧٥,٤

٥٥٤,٤---٥٥٤,٤--٥٥٤,٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٤املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٤(١,١)(٤٧,٤)١٧٧,٢ ٤(١,١)(٤٧,٤)-١٢٩,٨ ١٢٩,٨

١املساعدة املؤقتة العامة ١(١,٤)(١٨,٤)٢٨٦,٤ ١(١٦,٨)(٢١٥,٦)(١٩٧,٢)٢٦٨,٠ ٠٧٠,٨

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------إلضايفالعمل ا

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١ا ١(١,٤)(١٨,٤)٢٨٦,٤ ١(١٦,٨)(٢١٥,٦)(١٩٧,٢)٢٦٨,٠ ٠٧٠,٨

--------السفر

١,٠---١,٠--١,٠الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

٦,٠٣٧,٥٢٢,٠(١٨,٠)١٦,٠٢٤,٠١٥٠,٠٤٠,٠التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٦,٠٣٥,٣٢٣,٠(١٨,٠)١٧,٠٢٤,٠١٤١,٢٤١,٠ا

١٠المجموع ٩٧٣,٧٩٩,٢٠,٩١١ ١٠(١,١)(١١٦,٠)(٢١٥,٢)٠٧٢,٩ ٨٥٧,٧

مكاتب االتصال: ١٣٠٠: البرنامج ١٣الجدول 
١٣٠٠

بنيويوركتب االتصالمك
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

--------القضاة

-(١٠٠,٠)(٢١١,٥)--(١٠٠,٠)(٢١١,٥)٢١١,٥املوظفون من الفئة الفنية

-(١٠٠,٠)(٨٠,٥)--(١٠٠,٠)(٨٠,٥)٨٠,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  -(١٠٠,٠)(٢٩٢,٠)--(١٠٠,٠)(٢٩٢,٠)٢٩٢,٠املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

--------املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر  --------تكاليف املوظفنيا

-(١٠٠,٠)(٦,٨)--(١٠٠,٠)(٦,٨)٦,٨السفر

-(١٠٠,٠)(١,٠)--(١٠٠,٠)(١,٠)١,٠الضيافة

-(١٠٠,٠)(٥,٠)--(١٠٠,٠)(٥,٠)٥,٠اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

-(١٠٠,٠)(١٠٤,٤)--(١٠٠,٠)(١٠٤,٤)١٠٤,٤غيلية العامةالنفقات التش

-(١٠٠,٠)(٥,٠)--(١٠٠,٠)(٥,٠)٥,٠اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني -(١٠٠,٠)(١٢٢,٢)--(١٠٠,٠)(١٢٢,٢)١٢٢,٢ا

-(١٠٠,٠)(٤١٤,٢)--(١٠٠,٠)(٤١٤,٢)٤١٤,٢المجموع
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الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة: البرنامج١٤لجدول ا
الرئيسي الثانيالبرنامج

مكتب المدعية العامة
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٢٦املوظفون من الفئة الفنية ٦٦٦,٠١ ٠٧٤,٢٤,٠٢٧ ١)٧٤٠,٢ ٢٦(١,٢)(٣٠٧,٣)(٣٨١,٥ ٣٥٨,٧

٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥(١,٢)(٦٣,٤)٢٣١,١ ٥(١,٢)(٦٣,٤)-١٦٧,٧ ١٦٧,٧

موع الفرعي  ٣١املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٨٩٧,١١ ٠١٠,٨٣,٢٣٢ ١)٩٠٧,٩ ٣١(١,٢)(٣٧٠,٧)(٣٨١,٥ ٥٢٦,٤

٩املساعدة املؤقتة العامة ٤٤٦,٣٢٥٣,٩٢,٧٩ ٧٠٠,٢٤٩٢,٨٧٤٦,٧٧,٩١٠ ١٩٣,٠

--------ماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالجت

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٩ا ٤٤٦,٣٢٥٣,٩٢,٧٩ ٧٠٠,٢٤٩٢,٨٧٤٦,٧٧,٩١٠ ١٩٣,٠

٢السفر ٩٢٨,٩٥٩٩,٣٢٠,٥٣ ٢٩٩,٧١٠,٢٣(٢٩٩,٦)٥٢٨,٢ ٢٢٨,٦

٥,٠---٥,٠--٥,٠الضيافة

٥٧٩,٥---٥٧٩,٥--٥٧٩,٥اخلدمات التعاقدية

٢٩٠,٠---٢٩٠,٠--٢٩٠,٠التدريب

٧٠,٠---٧٠,٠--٧٠,٠اخلرباء االستشاريون

١١٠,٠٢٠,٨٦٤٠,٠(١١٠,٠)٥٣٠,٠٢٢٠,٠٤١,٥٧٥٠,٠النفقات التشغيلية العامة

٩٠,٠(١٨,٢)(٢٠,٠)-٩٠,٠(١٨,٢)(٢٠,٠)١١٠,٠اللوازم واملواد

٤٥,٠٣٣,٣١٨٠,٠-١٣٥,٠٤٥,٠٣٣,٣١٨٠,٠عداتاألثاث وامل

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٤ا ٦٤٨,٤٨٤٤,٣١٨,٢٥ ٤٣٤,٧٩,٤٥(٤٠٩,٦)٤٩٢,٧ ٠٨٣,١

٤٥المجموع ٩٩١,٨٢ ١٠٩,٠٤,٦٤٨ ١)١٠٠,٨ ٨١٠,٧١,٨٤٦(٢٩٨,٣ ٨٠٢,٥

مدعية العامةديوان ال: ٢١١٠الفرعي : البرنامج ١٥الجدول 
٢١١٠

المشورة القانونية/قسم ديوان المدعية العامة
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

نةتغییرات اللج النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

١املوظفون من الفئة الفنية ٤٤٤,٧١,٥٠,١١ ١(١,٣)(١٨,٦)(٢٠,١)٤٤٦,٢ ٤٢٦,١

٢٨٣,٠---٢٨٣,٠--٢٨٣,٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ١املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٧٢٧,٧١,٥٠,١١ ١(١,١)(١٨,٦)(٢٠,١)٧٢٩,٢ ٧٠٩,١

١١٩,٨(٤٧,٢)(١٠٧,٠)-١١٩,٨(٤٧,٢)(١٠٧,٠)٢٢٦,٨املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١١٩,٨(٤٧,٢)(١٠٧,٠)-١١٩,٨(٤٧,٢)(١٠٧,٠)٢٢٦,٨ا

١٨٤,٥(٠,١)(٠,١)-١٨٤,٥(٠,١)(٠,١)١٨٤,٦السفر

٥,٠---٥,٠--٥,٠الضيافة

٣٠,٠---٣٠,٠--٣٠,٠اخلدمات التعاقدية

٢٩٠,٠---٢٩٠,٠--٢٩٠,٠التدريب

٧٠,٠---٧٠,٠--٧٠,٠اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٥٧٩,٥(٠,٠)(٠,١)-٥٧٩,٥(٠,٠)(٠,١)٥٧٩,٦ا

٢المجموع ٢(٤,٢)(١٠٥,٦)٥٣٤,١ ٢(٥,٠)(١٢٥,٧)(٢٠,١)٤٢٨,٥ ٤٠٨,٤
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قسم الخدمات: ٢١٢٠الفرعي رنامج : الب١٦الجدول 
٢١٢٠

قسم الخدمات
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٢املوظفون من الفئة الفنية ١(٣٤,٥)(٨١٩,٥)٣٧٥,٣ ١(٣٨,٣)(٩١٠,٢)(٩٠,٧)٥٥٥,٨ ٤٦٥,١

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٨٧٢,٣(٤٣,٥)(٦٧١,٠)-٨٧٢,٣(٤٣,٥)(٦٧١,٠)٥٤٣,٣

موع الفرعي  ٣املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١)٩١٨,٦ ٢(٣٨,٠)(٤٩٠,٥ ١)(٩٠,٧)٤٢٨,١ ٢(٤٠,٤)(٥٨١,٢ ٣٣٧,٤

٢املساعدة املؤقتة العامة ٢(٢١,٥)(٦٠١,٢)٧٩٣,١ ٢(٢٦,٥)(٧٣٨,٩)(١٣٧,٧)١٩١,٩ ٠٥٤,٢

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر ٢تكاليف املوظفنيا ٢(٢١,٥)(٦٠١,٢)٧٩٣,١ ٢(٢٦,٥)(٧٣٨,٩)(١٣٧,٧)١٩١,٩ ٠٥٤,٢

٤٤,٤١٢,٠٤١٤,٦(٤٤,٤)٣٧٠,٢٨٨,٨٢٤,٠٤٥٩,٠السفر

--------الضيافة

٥٤٩,٥---٥٤٩,٥--٥٤٩,٥اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

١٠,٠-١٠,٠(١٠,٠)٢٠,٠-٢٠,٠-النفقات التشغيلية العامة

٣٠,٠(٧٢,٧)(٨٠,٠)-٣٠,٠(٧٢,٧)(٨٠,٠)١١٠,٠اللوازم واملواد

-(١٠٠,٠)(١٣٥,٠)--(١٠٠,٠)(١٣٥,٠)١٣٥,٠األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١ا ١(٩,١)(١٠٦,٢)١٦٤,٧ ١(١٣,٨)(١٦٠,٦)(٥٤,٤)٠٥٨,٥ ٠٠٤,١

٧المجموع ٢)٨٧٦,٤ ٥(٢٧,٩)(١٩٧,٩ ٢)(٢٨٢,٨)٦٧٨,٥ ٥(٣١,٥)(٤٨٠,٧ ٣٩٥,٧

األدلةو والمعرفة قسم إدارة المعلومات : ٢١٣٠الفرعي البرنامج : ١٧الجدول 
٢١٣٠

األدلةالمعلومات والمعرفة و إدارةقسم
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

١-املوظفون من الفئة الفنية ١-٠٧٠,٥ ١-٠٧٠,٥ ١-٠٧٠,٥ ٠٧٠,٥

١-املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١-٤٠٩,١ ١-٤٠٩,١ ١-٤٠٩,١ ٤٠٩,١

موع الفرعي  ٢-املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٢-٤٧٩,٦ ٢-٤٧٩,٦ ٢-٤٧٩,٦ ٤٧٩,٦

١-املساعدة املؤقتة العامة ١-٢٨١,٦ ١(١٨٠,٠)٢٨١,٦ ١-١٠١,٦ ١٠١,٦

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١-ا ١-٢٨١,٦ ١(١٨٠,٠)٢٨١,٦ ١-١٠١,٦ ١٠١,٦

٧,٠-٧,٠(٣,٠)١٠,٠-١٠,٠-السفر

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

٦٠,٠-٦٠,٠-٦٠,٠-٦٠,٠-اللوازم واملواد

١٨٠,٠-١٨٠,٠-١٨٠,٠-١٨٠,٠-األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢٤٧,٠-٢٤٧,٠(٣,٠)٢٥٠,٠-٢٥٠,٠-ا

٤-المجموع ٤-٠١١,٢ ٣(١٨٣,٠)٠١١,٢ ٣-٨٢٨,٢ ٨٢٨,٢
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والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة: ٢٢٠٠: البرنامج ١٨الجدول 
٢٢٠٠

والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

حة المیزانیة المقترفي المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٢املوظفون من الفئة الفنية ٨٣٢,١٩٦,٢٣,٤٢ ٢(١,٢)(٣٤,١)(١٣٠,٣)٩٢٨,٣ ٧٩٨,٠

٣٣٥,٥---٣٣٥,٥--٣٣٥,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٣املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١٦٧,٦٩٦,٢٣,٠٣ ٣(١,١)(٣٤,١)(١٣٠,٣)٢٦٣,٨ ١٣٣,٥

٤١٩,٣(١,٥)(٦,٣)(٢٠٧,٤)٤٢٥,٦٢٠١,١٤٧,٣٦٢٦,٧املساعدة املؤقتة العامة

--------اصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخل

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٤١٩,٣(١,٥)(٦,٣)(٢٠٧,٤)٤٢٥,٦٢٠١,١٤٧,٣٦٢٦,٧ا

٠,٩٠,٢٤٤١,٩-٤٤١,٠٠,٩٠,٢٤٤١,٩السفر

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

--------تدريبال

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٠,٩٠,٢٤٤١,٩-٤٤١,٠٠,٩٠,٢٤٤١,٩ا

٤وعالمجم ٠٣٤,٢٢٩٨,٢٧,٤٤ ٣(١,٠)(٣٩,٥)(٣٣٧,٧)٣٣٢,٤ ٩٩٤,٧

شعبة التحقيق: ٢٣٠٠: البرنامج ١٩الجدول 

٢٣٠٠
شعبة التحقيق

المیزانیة المعتمدة  
٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة المواردفيالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

١٠املوظفون من الفئة الفنية ٩٥١,٥٤٧٧,٠٤,٤١١ ١٠(٢,٨)(٣٠٧,١)(٧٨٤,١)٤٢٨,٥ ٦٤٤,٤

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١(٣١,٦)(٨٠١,٥)٥٣٢,٥ ١(٣١,٦)(٨٠١,٥)-٧٣١,٠ ٧٣١,٠

موع الفرعي  ١٣املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١٣(٢,٤)(٣٢٤,٥)٤٨٤,٠ ١)(٧٨٤,١)١٥٩,٥ ١٢(٨,٢)(١٠٨,٦ ٣٧٥,٤

٤املساعدة املؤقتة العامة ٣(٨,١)(٣٤٨,٣)٣١٨,٥ ٩٧٠,٢٧٣٨,٨٣٩٠,٥٩,٠٤ ٧٠٩,٠

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٤ا ٣(٨,١)(٣٤٨,٣)٣١٨,٥ ٩٧٠,٢٧٣٨,٨٣٩٠,٥٩,٠٤ ٧٠٩,٠

١السفر ٥٥٩,٠٥٠٠,٠٣٢,١٢ ٢٥٠,٠١٦,٠١(٢٥٠,٠)٠٥٩,٠ ٨٠٩,٠

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

--------دريبالت

--------اخلرباء االستشاريون

١٠٠,٠١٨,٩٦٣٠,٠(١٠٠,٠)٥٣٠,٠٢٠٠,٠٣٧,٧٧٣٠,٠النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢ا ٠٨٩,٠٧٠٠,٠٣٣,٥٢ ٣٥٠,٠١٦,٨٢(٣٥٠,٠)٧٨٩,٠ ٤٣٩,٠

١٩المجموع ٨٩١,٥٢٧,٢٠,١١٩ ١٩(١,٩)(٣٦٨,١)(٣٩٥,٣)٩١٨,٧ ٥٢٣,٤
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شعبة المقاضاة: ٢٤٠٠: البرنامج ٢٠الجدول 

٢٤٠٠
شعبة المقاضاة

المیزانیة المعتمدة  
٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٩املوظفون من الفئة الفنية ٠٦٢,٤٢٤٨,٥٢,٧٩ ٨(١,٢)(١٠٧,٨)(٣٥٦,٣)٣١٠,٩ ٩٥٤,٦

٥٣٦,٨---٥٣٦,٨--٥٣٦,٨فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 

موع الفرعي  ٩املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٥٩٩,٢٢٤٨,٥٢,٦٩ ٩(١,١)(١٠٧,٨)(٣٥٦,٣)٨٤٧,٧ ٤٩١,٤

١املساعدة املؤقتة العامة ١(١٠,٢)(١٧٢,٣)٦٨٢,٣ ٥١٠,٠٢٧٩,١١٠٦,٨٦,٣١ ٧٨٩,١

--------تماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة باالج

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١ا ١(١٠,٢)(١٧٢,٣)٦٨٢,٣ ٥١٠,٠٢٧٩,١١٠٦,٨٦,٣١ ٧٨٩,١

٣٧١,٦(٠,٧)(٢,٥)(٢,٢)٣٧٣,٨(٠,١)(٠,٣)٣٧٤,١السفر

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٣٧١,٦(٠,٧)(٢,٥)(٢,٢)٣٧٣,٨(٠,١)(٠,٣)٣٧٤,١ا

١١المجموع ٦٥٥,٦٧٥,٩٠,٧١١ ١١(٠,٠)(٣,٥)(٧٩,٤)٧٣١,٥ ٦٥٢,١

الرئيسي الثالث: قلم المحكمة: البرنامج ٢١الجدول 
لثالثالبرنامج الرئيسي ا

قلم المحكمة
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

اإلضافةذلك 

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٢٧املوظفون من الفئة الفنية ٢٧(٠,٠)(٩,٢)٨٣٤,٨ ٢٧(١,٠)(٢٨٧,٨)(٢٧٨,٦)٨٢٥,٦ ٥٤٧,٠

١٨فئة اخلدمات العامةاملوظفون من  ٦٣١,١١٨١,٠١,٠١٨ ٩١,٦٠,٥١٨(٨٩,٤)٨١٢,١ ٧٢٢,٧

موع الفرعي  ٤٦املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٤٦٥,٩١٧١,٨٠,٤٤٦ ٤٦(٠,٤)(١٩٦,٢)(٣٦٨,٠)٦٣٧,٧ ٢٦٩,٧

٣املساعدة املؤقتة العامة ٢٨٧,٥٣٠٧,٢٩,٣٣ ٥٩٤,٧١٥٠,٤٤٥٧,٦١٣,٩٣ ٧٤٥,١

١عدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملسا ٨١١,٦(٣٠,٢)(٣٥١,١)-٨١١,٦(٣٠,٢)(٣٥١,١)١٦٢,٧

٢٦١,٣(١٩,١)(٦١,٥)-٢٦١,٣(١٩,١)(٦١,٥)٣٢٢,٨العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٤ا ٤(٢,٢)(١٠٥,٤)٧٧٣,٠ ٦٦٧,٦١٥٠,٤٤٥,٠٠,٩٤ ٨١٨,٠

٢السفر ٠١٦,٥٤,٠٠,٢٢ ٤,٠٠,٢٢-٠٢٠,٥ ٠٢٠,٥

١,٠٢٥,٠٥,٠-٤,٠١,٠٢٥,٠٥,٠الضيافة

٢اخلدمات التعاقدية ٢٨٦,٨٤٢٠,٩١٨,٤٢ ٤٢٠,٩١٨,٤٢-٧٠٧,٧ ٧٠٧,٧

٦١٠,٠(٢,١)(١٣,٢)-٦١٠,٠(٢,١)(١٣,٢)٦٢٣,٢التدريب

٧٢,١١٨,٢٤٦٧,٥-٣٩٥,٤٧٢,١١٨,٢٤٦٧,٥اخلرباء االستشاريون

٣امو الدفاعحم ٣٨٣,٠١٠٤,٨٣,١٣ ١٠٤,٨٣,١٣-٤٨٧,٨ ٤٨٧,٨

١الضحاياحمامو  ١(٥,٥)(٦٣,٧)١٦٥,٠ ١(٥,٥)(٦٣,٧)-١٠١,٣ ١٠١,٣

١٣النفقات التشغيلية العامة ١)٨٥٣,٦ ١٢(١٠,٦)(٤٦٧,٧ ١)-٣٨٥,٩ ١٢(١٠,٦)(٤٦٧,٧ ٣٨٥,٩

٨٩٥,٣١٧٢,٥١٩,٣١اللوازم واملواد ١٧٢,٥١٩,٣١-٠٦٧,٨ ٠٦٧,٨

١األثاث واملعدات ٢٨٠,٨٤٢٩,٢٣٣,٥١ ٤٢٩,٢٣٣,٥١-٧١٠,٠ ٧١٠,٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢٥ا ٢٥(١,٣)(٣٤٠,١)٩٠٣,٦ ٢٥(١,٣)(٣٤٠,١)-٥٦٣,٥ ٥٦٣,٥

٧٧المجموع ٧٦(٠,٤)(٢٧٣,٧)١٤٢,٥ ٧٦(٠,٦)(٤٩١,٣)(٢١٧,٦)٨٦٨,٨ ٦٥١,٢
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المسجلمكتب : ٣١٠٠: البرنامج ٢٢الجدول 
٣١٠٠
المسجلمكتب 

المیزانیة المعتمدة  
٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

جنةتغییرات الل النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

١املوظفون من الفئة الفنية ١(١,٢)(١٧,٢)٤٩٢,٥ ١(١,٢)(١٧,٢)-٤٧٥,٣ ٤٧٥,٣

١٤٥,٥---١٤٥,٥--١٤٥,٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ١املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١(١,١)(١٧,٢)٦٣٨,٠ ١(١,١)(١٧,٢)-٦٢٠,٨ ٦٢٠,٨

--------املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني --------ا

٤٧,٦(١٨,٢)(١٠,٦)-٤٧,٦(١٨,٢)(١٠,٦)٥٨,٢السفر

٤,٠---٤,٠--٤,٠الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

٨,٠(٦٢,٦)(١٣,٤)-٨,٠(٦٢,٦)(١٣,٤)٢١,٤التدريب

٣٥,٠٧٠٠,٠٤٠,٠-٥,٠٣٥,٠٧٠٠,٠٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١١,٠١٢,٤٩٩,٦-٨٨,٦١١,٠١٢,٤٩٩,٦ا

١المجموع ١(٠,٤)(٦,٢)٧٢٦,٦ ١(٠,٤)(٦,٢)-٧٢٠,٤ ٧٢٠,٤

شعبة الخدمات اإلدارية: ٣٢٠٠: البرنامج ٢٣الجدول 
٣٢٠٠

شعبة الخدمات اإلدارية
میزانیة ال

المعتمدة  لعام 
٢٠١٨

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٣ن الفئة الفنيةاملوظفون م ٨٢٦,٥٦١,٦١,٦٣ ٣(٠,٥)(١٩,٧)(٨١,٣)٨٨٨,١ ٨٠٦,٨

٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٢٨,٨٩٦,٨١,٠٩ ٩٦,٨١,٠٩-٣٢٥,٦ ٣٢٥,٦

موع الفرعي  ١٣املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٠٥٥,٣١٥٨,٤١,٢١٣ ٧٧,١٠,٦١٣(٨١,٣)٢١٣,٧ ١٣٢,٤

٨٤,٨١٥,٩٦١٧,٥(٧,٧)٥٣٢,٧٩٢,٥١٧,٤٦٢٥,٢ة العامةاملساعدة املؤقت

-(١٠٠,٠)(٢٠,٠)--(١٠٠,٠)(٢٠,٠)٢٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٤٣,٣(٢١,٠)(٦٤,٥)-٢٤٣,٣(٢١,٠)(٦٤,٥)٣٠٧,٨العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٠,٣٠,٠٨٦٠,٨(٧,٧)٨٦٠,٥٨,٠٠,٩٨٦٨,٥ا

٢٢,١١٣,٠١٩٢,٢-١٧٠,١٢٢,١١٣,٠١٩٢,٢السفر

--------الضيافة

٥١٥,٧(١٩,٩)(١٢٧,٨)-٥١٥,٧(١٩,٩)(١٢٧,٨)٦٤٣,٥اخلدمات التعاقدية

٠,٦٠,٢٣٦٣,٣-٣٦٢,٧٠,٦٠,٢٣٦٣,٣التدريب

٣٠,٠٢٥٠,٠٤٢,٠-١٢,٠٣٠,٠٢٥٠,٠٤٢,٠اخلرباء االستشاريون

٣النفقات التشغيلية العامة ٣(٥,٨)(١٨٨,٥)٢٥٩,٩ ٣(٥,٨)(١٨٨,٥)-٠٧١,٤ ٠٧١,٤

٢٩١,٧(٤,٣)(١٣,١)-٢٩١,٧(٤,٣)(١٣,١)٣٠٤,٨اللوازم واملواد

١٢,٥٣,٤٣٧٨,٥-٣٦٦,٠١٢,٥٣,٤٣٧٨,٥األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٥ا ٤(٥,٢)(٢٦٤,٢)١١٩,٠ ٤(٥,٢)(٢٦٤,٢)-٨٥٤,٨ ٨٥٤,٨

١٩المجموع ١٨(٠,٥)(٩٧,٨)٠٣٤,٨ ١٨(١,٠)(١٨٦,٨)(٨٩,٠)٩٣٧,٠ ٨٤٨,٠
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شعبة الخدمات القضائية: ٣٣٠٠: البرنامج ٢٤الجدول 
٣٣٠٠

القضائيةشعبة الخدمات
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المقترحة المیزانیةفي المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

تغییرات اللجنة النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

١٢املوظفون من الفئة الفنية ١١(١,٣)(١٥٨,٣)٠٩١,٢ ١١(١,٣)(١٥٨,٣)-٩٣٢,٩ ٩٣٢,٩

٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥(٠,٦)(٣٢,٨)٠٧٩,٨ ٥(٠,٦)(٣٢,٨)-٠٤٧,٠ ٠٤٧,٠

موع الفرعي  ١٧املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١٦(١,١)(١٩١,١)١٧١,٠ ١٦(١,١)(١٩١,١)-٩٧٩,٩ ٩٧٩,٩

١املساعدة املؤقتة العامة ١(٢٠,٤)(٣٦٦,٧)٨٠٠,٨ ١(٢٠,٤)(٣٦٦,٧)-٤٣٤,١ ٤٣٤,١

٧٠٥,٢(١٤,٧)(١٢١,٧)-٧٠٥,٢(١٤,٧)(١٢١,٧)٨٢٦,٩املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٥,٠---١٥,٠--١٥,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٢ا ٢(١٨,٥)(٤٨٨,٤)٦٤٢,٧ ٢(١٨,٥)(٤٨٨,٤)-١٥٤,٣ ١٥٤,٣

٣٦٥,٥(٨,١)(٣٢,٢)-٣٦٥,٥(٨,١)(٣٢,٢)٣٩٧,٧السفر

--------الضيافة

٤٤٠,٤٥٨٢,٣١٣٢,٢١اخلدمات التعاقدية ٥٨٢,٣١٣٢,٢١-٠٢٢,٧ ٠٢٢,٧

٠,٤٠,٤٩١,٥-٩١,١٠,٤٠,٤٩١,٥التدريب

٧,١١,٩٣٨٥,٥-٣٧٨,٤٧,١١,٩٣٨٥,٥اخلرباء االستشاريون

٣حمامو الدفاع ٣٨٣,٠١٠٤,٨٣,١٣ ١٠٤,٨٣,١٣-٤٨٧,٨ ٤٨٧,٨

١الضحاياحمامو  ١(٥,٥)(٦٣,٧)١٦٥,٠ ١(٥,٥)(٦٣,٧)-١٠١,٣ ١٠١,٣

٥النفقات التشغيلية العامة ٩٨٩,٧١٣٥,٢٢,٣٦ ١٣٥,٢٢,٣٦-١٢٤,٩ ١٢٤,٩

٨٧,١٣٢,٧٣٥٣,٥-٢٦٦,٤٨٧,١٣٢,٧٣٥٣,٥اللوازم واملواد

٩٠٥,٠٤٠١,٠٤٤,٣١األثاث واملعدات ٤٠١,٠٤٤,٣١-٣٠٦,٠ ٣٠٦,٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٣ا ٠١٦,٧١ ٢٢٢,٠٩,٤١٤ ١-٢٣٨,٧ ٢٢٢,٠٩,٤١٤ ٢٣٨,٧

٣٢المجموع ٨٣٠,٤٥٤٢,٥١,٧٣٣ ٥٤٢,٥١,٧٣٣-٣٧٢,٩ ٣٧٢,٩

عمليات الخارجيةالشعبة: ٣٨٠٠: البرنامج ٢٥الجدول 
٣٨٠٠

الخارجيةعملياتالشعبة
المیزانیة 

المعتمدة  لعام 
٢٠١٨

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات المئویةالنسبةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

١٠املوظفون من الفئة الفنية ٤٢٤,٦١٠٤,٧١,٠١٠ ١٠(٠,٩)(٩٢,٦)(١٩٧,٣)٥٢٩,٣ ٣٣٢,٠

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٧٧,٠١١٧,٠٢,٨٤ ٢٧,٦٠,٧٤(٨٩,٤)٢٩٤,٠ ٢٠٤,٦

موع الفرعي  ١٤املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٦٠١,٦٢٢١,٧١,٥١٤ ١٤(٠,٤)(٦٥,٠)(٢٨٦,٧)٨٢٣,٣ ٥٣٦,٦

٩٥٤,٠٥٨١,٤٦٠,٩١املساعدة املؤقتة العامة ٥٣٥,٤١٥٨,١٧٣٩,٥٧٧,٥١ ٦٩٣,٥

١٠٦,٤(٦٦,٣)(٢٠٩,٤)-١٠٦,٤(٦٦,٣)(٢٠٩,٤)٣١٥,٨املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣,٠-٣,٠-٣,٠-٣,٠-العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظ ١فنيا ٢٦٩,٨٣٧٥,٠٢٩,٥١ ٦٤٤,٨١٥٨,١٥٣٣,١٤٢,٠١ ٨٠٢,٩

١السفر ٣٩٠,٥٢٤,٧١,٨١ ٢٤,٧١,٨١-٤١٥,٢ ٤١٥,٢

١,٠-١,٠-١,٠-١,٠-الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ١(٢,٨)(٣٣,٦)٢٠٢,٩ ١(٢,٨)(٣٣,٦)-١٦٩,٣ ١٦٩,٣

١٤٧,٢(٠,٥)(٠,٨)-١٤٧,٢(٠,٥)(٠,٨)١٤٨,٠التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

٤النفقات التشغيلية العامة ١)٦٠٤,٠ ٣(٣٠,٧)(٤١٤,٤ ١)-١٨٩,٦ ٣(٣٠,٧)(٤١٤,٤ ١٨٩,٦

٩٨,٥٣٠,٤٤٢٢,٦-٣٢٤,١٩٨,٥٣٠,٤٤٢٢,٦اللوازم واملواد

١٥,٧١٦٠,٢٢٥,٥-٩,٨١٥,٧١٦٠,٢٢٥,٥األثاث واملعدات

موع الفر  ٧عي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا ١)٦٧٩,٣ ٦(١٧,٠)(٣٠٨,٩ ١)-٣٧٠,٤ ٦(١٧,٠)(٣٠٨,٩ ٣٧٠,٤

٢٣المجموع ٢٢(٣,٠)(٧١٢,٢)٥٥٠,٧ ٢٢(٣,٦)(٨٤٠,٨)(١٢٨,٦)٨٣٨,٥ ٧٠٩,٩
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الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف: البرنامج ٢٦الجدول 
رابعالبرنامج الرئيسي ال

انة جمعبة الدول األطرافأم
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات لنسبة المئویةاالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٦٤٧,٧(٠,٧)(٤,٥)-٦٤٧,٧(٠,٧)(٤,٥)٦٥٢,٢املوظفون من الفئة الفنية

٦٥,٦٢٢,٥٣٥٦,٦-٢٩١,٠٦٥,٦٢٢,٥٣٥٦,٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٩٤٣,٢٦١,١٦,٥١املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ٦١,١٦,٥١-٠٠٤,٣ ٠٠٤,٣

٥٦٦,٣(٦,٢)(٣٧,٧)(٢٩,٩)٥٩٦,٢(١,٣)(٧,٨)٦٠٤,٠قتة العامةاملساعدة املؤ 

٢٧,١١٩,٤١٦٧,١-١٤٠,٠٢٧,١١٩,٤١٦٧,١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٣٨,٠---٣٨,٠--٣٨,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٧٧١,٤(١,٤)(١٠,٦)(٢٩,٩)٧٨٢,٠١٩,٣٢,٥٨٠١,٣ا

٦,٨١,٦٤٣٨,٩-٤٣٢,١٦,٨١,٦٤٣٨,٩السفر

٢,٠٤٠,٠٧,٠-٥,٠٢,٠٤٠,٠٧,٠الضيافة

٦٧,٠١٣,٤٥٦٨,٧-٥٠١,٧٦٧,٠١٣,٤٥٦٨,٧اخلدمات التعاقدية

٧,٣(٢٧,٧)(٢,٨)-٧,٣(٢٧,٧)(٢,٨)١٠,١التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

٢٤,٤---٢٤,٤--٢٤,٤العامةالنفقات التشغيلية 

١٤,٧---١٤,٧--١٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠---٥,٠--٥,٠األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٩٩٣,٠٧٣,٠٧,٤١ا ٧٣,٠٧,٤١-٠٦٦,٠ ٠٦٦,٠

٢المجموع ٧١٨,٢١٥٣,٤٥,٦٢ ١٢٣,٥٤,٥٢(٢٩,٩)٨٧١,٦ ٨٤١,٧

المؤتمرات: ٤١٠٠: البرنامج ٢٧الجدول 
٤١٠٠

المؤتمرات
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

--------املوظفون من الفئة الفنية

--------املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  --------املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

٣٢٧,٢(٦,٧)(٢٣,٦)-٣٢٧,٢(٦,٧)(٢٣,٦)٣٥٠,٨املساعدة املؤقتة العامة

٢٧,١٣٣,٩١٠٧,١-٨٠,٠٢٧,١٣٣,٩١٠٧,١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

٢٠,٠---٢٠,٠--٢٠,٠العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٣,٥٠,٨٤٥٤,٣-٤٥٠,٨٣,٥٠,٨٤٥٤,٣ا

--------السفر

--------الضيافة

٤١٣,٠---٤١٣,٠--٤١٣,٠دمات التعاقديةاخل

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

١١,٠---١١,٠--١١,٠النفقات التشغيلية العامة

١٠,٠---١٠,٠--١٠,٠اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف  ٤٣٤,٠---٤٣٤,٠--٤٣٤,٠غري املتصلة باملوظفنيا

٣,٥٠,٤٨٨٨,٣-٨٨٤,٨٣,٥٠,٤٨٨٨,٣المجموع
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أمانة الجمعية: ٤٢٠٠: البرنامج ٢٨الجدول 
٤٢٠٠

أمانة الجمعية
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

لتغییراتا
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٤٩٨,١(٠,٩)(٤,٧)-٤٩٨,١(٠,٩)(٤,٧)٥٠٢,٨املوظفون من الفئة الفنية

٦٥,٦٣١,١٢٧٦,٧-٢١١,١٦٥,٦٣١,١٢٧٦,٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٦٠,٩٨,٥٧٧٤,٨-٧١٣,٩٦٠,٩٨,٥٧٧٤,٨املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

--------املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

١٨,٠---١٨,٠--١٨,٠العمل اإلضايف

موع ١٨,٠---١٨,٠--١٨,٠الفرعي لسائر تكاليف املوظفنيا

١٦,٠(٣,٠)(٠,٥)-١٦,٠(٣,٠)(٠,٥)١٦,٥السفر

١,٠---١,٠--١,٠الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

٢,٩(٤٧,٣)(٢,٦)-٢,٩(٤٧,٣)(٢,٦)٥,٥التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

٤,٧---٤,٧--٤,٧اللوازم واملواد

٥,٠---٥,٠--٥,٠األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٢٩,٦(٩,٥)(٣,١)-٢٩,٦(٩,٥)(٣,١)٣٢,٧ا

٥٧,٨٧,٦٨٢٢,٤-٧٦٤,٦٥٧,٨٧,٦٨٢٢,٤المجموع

مكتب رئيس الجمعية: ٤٤٠٠: البرنامج ٢٩لجدول ا
٤٤٠٠

مكتب رئيس الجمعية
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

--------املوظفون من الفئة الفنية

--------املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  --------املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

١٠٩,٣(١٠,٠)(١٢,٢)-١٠٩,٣(١٠,٠)(١٢,٢)١٢١,٥املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١٠٩,٣(١٠,٠)(١٢,٢)-١٠٩,٣(١٠,٠)(١٢,٢)١٢١,٥ا

١٥,٥١٥,٥١١٥,٤-٩٩,٩١٥,٥١٥,٥١١٥,٤السفر

--------الضيافة

١٢,٠---١٢,٠--١٢,٠اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املت ١٥,٥١٣,٩١٢٧,٤-١١١,٩١٥,٥١٣,٩١٢٧,٤صلة باملوظفنيا

٣,٣١,٤٢٣٦,٧-٢٣٣,٤٣,٣١,٤٢٣٦,٧المجموع
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لجنة الميزانية والمالية: ٤٥٠٠: البرنامج ٣٠الجدول 
٤٥٠٠

لجنة الميزانية والمالية
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٠,٢٠,١١٤٩,٦-١٤٩,٤٠,٢٠,١١٤٩,٦املوظفون من الفئة الفنية

٧٩,٩---٧٩,٩--٧٩,٩ت العامةاملوظفون من فئة اخلدما

موع الفرعي  ٠,٢٠,١٢٢٩,٥-٢٢٩,٣٠,٢٠,١٢٢٩,٥املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

١٢٩,٨(١,٤)(١,٩)(٢٩,٩)١٣١,٧٢٨,٠٢١,٣١٥٩,٧املساعدة املؤقتة العامة

٦٠,٠---٦٠,٠--٦٠,٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------ضايفالعمل اإل

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١٨٩,٨(١,٠)(١,٩)(٢٩,٩)١٩١,٧٢٨,٠١٤,٦٢١٩,٧ا

٣٠٧,٥(٢,٦)(٨,٢)-٣٠٧,٥(٢,٦)(٨,٢)٣١٥,٧السفر

٢,٠٥٠,٠٦,٠-٤,٠٢,٠٥٠,٠٦,٠الضيافة

٦٧,٠٨٧,٤١٤٣,٧-٧٦,٧٦٧,٠٨٧,٤١٤٣,٧اخلدمات التعاقدية

٤,٤(٤,٣)(٠,٢)-٤,٤(٤,٣)(٠,٢)٤,٦التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

١٣,٤---١٣,٤--١٣,٤النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٦٠,٦١٤,٦٤٧٥,٠-٤١٤,٤٦٠,٦١٤,٦٤٧٥,٠ا

٥٨,٩٧,١٨٩٤,٣(٢٩,٩)٨٣٥,٤٨٨,٨١٠,٦٩٢٤,٢المجموع

الرئيسي الخامس: المباني: البرنامج ٣١الجدول 
الرئيسي الخامسالبرنامج 

المبانيا
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

إلضافةذلك ا

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

--------املوظفون من الفئة الفنية

--------املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع ال --------املتصلة باملوظفنيلتكاليفلفرعي ا

--------املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني --------ا

--------السفر

--------فةالضيا

--------اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

١النفقات التشغيلية العامة ٤٩٨,٥٣٠١,٥٢٠,١١ ٣٠١,٥٢٠,١١-٨٠٠,٠ ٨٠٠,٠

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١ا ٤٩٨,٥٣٠١,٥٢٠,١١ ٣٠١,٥٢٠,١١-٨٠٠,٠ ٨٠٠,٠

١المجموع ٤٩٨,٥٣٠١,٥٢٠,١١ ٣٠١,٥٢٠,١١-٨٠٠,٠ ٨٠٠,٠
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الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا: البرنامج ٣٢الجدول 
الرئيسي السادسالبرنامج 

دوق االستئماني للضحاياأمانة الصن
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات نسبة المئویةالالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٩٩٢,٨٨٨,٧٨,٩١املوظفون من الفئة الفنية ٩٣٥,٦(٥,٨)(٥٧,٢)(١٤٥,٩)٠٨١,٥

١٣١,٢--(٨٧,٤)١٣١,٢٨٧,٤٦٦,٦٢١٨,٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ١املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا ١٢٤,٠١٧٦,١١٥,٧١ ١(٥,١)(٥٧,٢)(٢٣٣,٣)٣٠٠,١ ٠٦٦,٨

٧٥٢,٣١املساعدة املؤقتة العامة ٠٩٢,٥١٤٥,٢١ ٦٦٥,٢٨٨,٤١(٤٢٧,٣)٨٤٤,٨ ٤١٧,٥

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ٧٥٢,٣١ا ٠٩٢,٥١٤٥,٢١ ٦٦٥,٢٨٨,٤١(٤٢٧,٣)٨٤٤,٨ ٤١٧,٥

١٢٨,٥٤٢,٨٤٢٨,٥(٥٥,٠)٣٠٠,٠١٨٣,٥٦١,٢٤٨٣,٥السفر

٣,٠---٣,٠--٣,٠الضيافة

١٨٧,٠---١٨٧,٠--١٨٧,٠اخلدمات التعاقدية

٣٢,٢--(٣١,٢)٣٢,٢٣١,٢٩٦,٩٦٣,٤التدريب

١٢٠,٠---١٢٠,٠--١٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

٣,٠١٥,٠٢٣,٠-٢٠,٠٣,٠١٥,٠٢٣,٠النفقات التشغيلية العامة

٣,٠---٣,٠--٣,٠اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ١٣١,٥١٩,٨٧٩٦,٧(٨٦,٢)٦٦٥,٢٢١٧,٧٣٢,٧٨٨٢,٩ا

٢المجموع ٥٤١,٥١ ٤٨٦,٣٥٨,٥٤ ٧٣٩,٥٢٩,١٣(٧٤٦,٨)٠٢٧,٨ ٢٨١,٠

: قرض الدولة المضيفة٢-الرئيسي السابع البرنامج : ٣٣الجدول 
٢-الرئيسي السابع البرنامج 

قرض الدولة المضيفة
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة المواردفيالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

--------املوظفون من الفئة الفنية

--------املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  --------املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

--------املساعدة املؤقتة العامة

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني --------ا

--------السفر

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

--------التدريب

--------اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني --------ا

--------المجموع

٣الدولة المضیفةققرض  ٣(٠,٠)(٠,١)٥٨٥,٢ ٣(٠,٠)(٠,١)-٥٨٥,١ ٥٨٥,١

٣الدولة المضیفةالمجموع بما في ذلك قرض ٣(٠,٠)(٠,١)٥٨٥,٢ ٣(٠,٠)(٠,١)-٥٨٥,١ ٥٨٥,١
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: آلية الرقابة المستقلة٥-السابع الرئيسي: البرنامج٣٤الجدول 
٥-ع السابالرئيسيالبرنامج

آلية الرقابة المستقلة
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةلغالمبالنسبة المئویةالمبلغ

٤٠٩,١(٠,٨)(٣,٤)-٤٠٩,١(٠,٨)(٣,٤)٤١٢,٥املوظفون من الفئة الفنية

٧٢,٩---٧٢,٩--٧٢,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٤٨٢,٠(٠,٧)(٣,٤)-٤٨٢,٠(٠,٧)(٣,٤)٤٨٥,٤املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

--------ةاملساعدة املؤقتة العام

--------املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني --------ا

١٠,٦--(١,٥)١٠,٦١,٥١٤,٢١٢,١السفر

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

١١,٥--(٤,٠)١١,٥٤,٠٣٤,٨١٥,٥التدريب

٢٠,٠--(٢٠,٠)٢٠,٠٢٠,٠١٠٠,٠٤٠,٠اخلرباء االستشاريون

٢,٠---٢,٠--٢,٠النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

٥,٠---٥,٠--٥,٠األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتص ٤٩,١--(٢٥,٥)٤٩,١٢٥,٥٥١,٩٧٤,٦لة باملوظفنيا

٥٣١,١(٠,٦)(٣,٤)(٢٥,٥)٥٣٤,٥٢٢,١٤,١٥٥٦,٦المجموع

: مكتب المراجعة الداخلية٦-الرئيسي السابع : البرنامج ٣٥الجدول 
٦-الرئيسي السابع البرنامج 

مكتب المراجعة الداخلية
المیزانیة المعتمدة  

٢٠١٨لعام 

المیزانیة المقترحة في المواردتالتغییرا
بما في ٢٠١٩لعام 

ذلك اإلضافة

التغییرات
المقترحة من 

اللجنة

المیزانیة المقترحة في المواردالتغییرات
بعد ٢٠١٩لعام 

اللجنةتغییرات النسبة المئویةالمبلغالنسبة المئویةالمبلغ

٤٥٤,٩(٠,٨)(٣,٧)-٤٥٤,٩(٠,٨)(٣,٧)٤٥٨,٦املوظفون من الفئة الفنية

٧٢,٩---٧٢,٩--٧٢,٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الفرعي  ٥٢٧,٨(٠,٧)(٣,٧)-٥٢٧,٨(٠,٧)(٣,٧)٥٣١,٥املتصلة باملوظفنيلتكاليفلا

١١٩,٨(١,٥)(١,٨)-١١٩,٨(١,٥)(١,٨)١٢١,٦املساعدة املؤقتة العامة

--------اصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخل

--------العمل اإلضايف

موع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني ١١٩,٨(١,٥)(١,٨)-١١٩,٨(١,٥)(١,٨)١٢١,٦ا

٠,١١,٠١٠,٣(٢,٤)١٠,٢٢,٥٢٤,٥١٢,٧السفر

--------الضيافة

--------اخلدمات التعاقدية

٣,٧١٥,٤٢٧,٧-٢٤,٠٣,٧١٥,٤٢٧,٧ريبالتد

-(١٠٠,٠)(٢٠,٠)--(١٠٠,٠)(٢٠,٠)٢٠,٠اخلرباء االستشاريون

--------النفقات التشغيلية العامة

--------اللوازم واملواد

--------األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني ٣٨,٠(٢٩,٩)(١٦,٢)(٢,٤)٤٠,٤(٢٥,٥)(١٣,٨)٥٤,٢ا

٦٨٥,٦(٣,١)(٢١,٧)(٢,٤)٦٨٨,٠(٢,٧)(١٩,٣)٧٠٧,٣المجموع
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الخامسالمرفق
)٢٠١٨أيلول/ سبتمبر ١(حتى الطوارئصندوقإلىاللجوءطلبات

املبلغ املطلوب املوضوعالتاريخ الرقم 

يورو٥٠٠٥١٣٢بالتحقيق يف احلالة يف بورونديا يتعلق بفيمتكاليف غري متوقعة ١١٤/٥/٢٠١٨

فيما يتعلق بتمديد والية القاضي فان دن تكاليف غري متوقعة ٢١١/٤/٢٠١٨
فاينغايرت والقاضي موناغنغ من أجل البت يف االستئنافني 

يف قضية املدعية العامة ضد جان بيري مببا غومبواملقدمني يف 
قيا الوسطىاحلالة يف مجهورية أفري

يورو٧٩٢١١٦

يورو٢٩٢٦٣٠٢شعاراتمجموع  اإل
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سادس لمرفق الا
٢٠١٨التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 

احملتويات

٨٤...............................................................ملخص تنفيذي .............
٨٧...............................................................مقدمة ...........-أوال
٨٧..............................خالل الفرتة املشمولة بالتقريراملطروحة النظر يف املسائل -ثانيا

٨٧................................................اهليكل اإلداري للمحكمة -ألف
٨٧لدليل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية ......معلومات حمدثة عن ا-١

٨٨.................................................إدارة املخاطر يف احملكمة -باء
٨٨..............................إدارة املخاطر معلومات حمدثة عن -١
٨٨.......................الدورات التدريبية بشأن إدارة املخاطر ......-٢
٨٩.......٢٠١٨يف عام احملكمة لبيانات املخاطر يف االستعراض السنوي -٣
٩٠واحملافظة عليها...........عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرتنفيذ -٤

٩٠..........................................................القيم واألخالق-جيم
٩٠املعدل ....................................القيم واألخالقإطار -١

٩١...............................................بة املالية الداخليةاقر إطار ال-دال
٩١التدابري الالزمة لتعزيز نظام كشوف املرتبات .......................-١

٩٢.....................................اف على مسائل املراجعة الداخليةاإلشر -هاء
٩٢تقارير املراجعة واخلدمات االستشارية ملكتب املراجعة الداخلية .......-١
٩٤..٢٠١٧لمراجعة املعتمدة لعام املراجعة الداخلية لمكتب خطة تنفيذ -٢
٩٥..٢٠١٨لمراجعة املعتمدة لعام خلية لاملراجعة الدامكتب خطة تنفيذ -٣
٩٦.......٢٠١٩لمراجعة يف عام لاملؤقتة املراجعة الداخلية خطة مكتب -٤
٩٦............لضمان اجلودة وحتسينها املراجعة الداخلية خطة مكتب -٥
٩٧...................التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية -٦

٩٨...................املراجعة اخلارجية للحساباتاملتعلقة بسائل املاإلشراف على -واو
٩٨.......................................البيانات املالية للمحكمة-١
٩٩....................البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا-٢
١٠٠فيما يتعلق باملوارد البشرية ..........................مراجعة األداء-٣
٢٠١٨١٠١ام يف عاخلارجي للحساباتمعلومات حمدثة عن أنشطة املراجع-٤
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١٠١........٢٠١٩عام املراجع اخلارجي للحسابات للمراجعة يف خطة -٥
١٠١............اإلجراءات املتعلقة بانتخاب املراجع اخلارجي للحسابات-٦

١٠٢...........................................متابعة تنفيذ التوصيات السابقة-زاي
١٠٢التدريبات املتعلقة بتنفيذ التوصيات بصورة فعالة ...................-١
١٠٣.........................متابعة توصيات مكتب املراجعة الداخلية-٢
علومات حمدثة عن نتيجة عمليات التوريد املتعلقة بنظام التأمني م-٣

١٠٥الصحي اجلماعي  .............................................
١٠٦املراجع اخلارجي للحسابات .....................متابعة توصيات -٤
١٠٦...................................راجعةاملمتابعة توصيات جلنة -٥

١٠٧مسائل أخرى ..................................................................- ثالثا
١٠٧اإلشراف على إدارة امليزانيةبشأن الهاي العامل يفلفريقلاالجتماع غري الرمسي -ألف
١٠٧......................................اهليئات الرقابية األخرىالتنسيق مع  -باء

١٠٨الدورة اإلعالمية بشأن اخلدمات املقدمة من قلم احملكمة ....................-جيم
١٠٨أسلوب العمل يف جلنة املراجعة ...........................................-دال
١٠٨.......................نتيجة التقييم الذايت للجنة املراجعة .................-هاء
١٠٨خطة العمل والدورات املقبلة للجنة املراجعة .................................-واو
١١٠ّ                                                 التوصيات املقدمة من املقي م اخلارجي إىل مكتب املراجعة الداخلية .............. التذييل األول:
١١٢عضاء املكتب وإقرار جدول األعمال ومشاركة املراقبنيوانتخاب أتنيافتتاح الدور التذييل الثاين:
١١٢تني .........................................................افتتاح الدور -ألف
١١٢.................................................انتخاب أعضاء املكتب-باء

١١٢......................................................إقرار جدول األعمال-جيم
١١٤..........................................................مشاركة املراقبني-دال

١١٦............................................................قائمة الوثائق التذييل الثالث:
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ملخص تنفيذي
، تقدم اللجنة تقريرها السنوي إىل مجعية الدول األطراف من خالل جلنة )١(يثاق جلنة املراجعةوفقا مل-١

. ٢٠١٨إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٧امليزانية واملالية. ويغطي هذا التقرير الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب 
ا اللجنة والتوصيات اليت  قدمتها يف تقريريها املؤقتني عن ويقدم التقرير السنوي موجزا لألعمال اليت قامت 

.)٣(، والثامنة)٢(أعمال دورتيها السابعة
، انتخبت اللجنة بتوافق اآلراء ٢٠١٨آذار/مارس ٢٣و٢٢ويف الدورة السابعة، املعقودة يف يومي -٢

,٢٠١٨السيد مسري أبو لغد (األردن) رئيسا للجنة، والسيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا) نائبة للرئيس لعام 
ا السابعة على (أ) إدارة املخاطر، و(ب) اإلشراف على قضايا املراجعة -٣ وركزت اللجنة يف دور

و(ج) متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن مكتب املراجعة الداخلية، واملراجع ، الداخلية واخلارجية
اخلارجي للحسابات،  وجلنة املراجعة.

احملكمة يف جمال إدارة املخاطر باالستناد إىل النهج املرحلي، ورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته-٤
وعلى وجه اخلصوص بعمل اللجنة املعنية بإدارة املخاطر اآلن، وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب املخاطر.
وترى اللجنة أن التطوير التدرجيي الناتج عن نضوج احملكمة يف جمال إدارة املخاطر وحتديث سجل خماطر

بانتظام ميثالن خطوة إجيابية يف تعزيز إدارة املخاطر باملؤسسة.احملكمة
ا ينبغي قبوهلا بدون حتفظ أو رفضها من قبل إدارة احملكمة مع قبول -٥ وأكدت اللجنة أن توصيا

باإلضافة إىل ذلك، شددت اللجنة على أن املراجعني مطالبون باإلبالغ عن مجيع و . املخاطر الكامنة
ة باألدلة اليت يتوصلون إليها أثناء املراجعة، حىت لو كانت خارج نطاق املراجعة.املعلومات املؤيد

وعند النظر يف تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املراجعة الداخلية، كررت اللجنة توصيتها بأن يأخذ -٦
بأن حتدد وأوصت أيضا.عند إصدار التوصيات.S.M.A.R.Tمكتب املراجعة الداخلية يف االعتبار معيار 

تقارير املراجعة املخاطر الكامنة احملددة مبزيد من الوضوح، وبأن يقوم مكتب املراجعة الداخلية بتقييمها 
باستمرار يف مجيع جماالت املراجعة، مع تسليط الضوء على املخاطر اليت حتتاج إىل عناية فورية. كما 

املراجعة الداخلية يف الوقت املناسب لتمكينه أوصت بأن توفر احملكمة مجيع املعلومات اليت يطلبها مكتب 
من االضطالع بواليته على حنو فعال.

وأحاطت اللجنة علما باالنتهاء من عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي اجلماعي والتأمني -٧
ت بأن ترصد وأوصمما أدى إىل انتهاء عدة توصيات للمراجعة الداخلية.على الوفاة والعجز بسبب اخلدمة

.ّ         احملكمة بدقة أداء مور دي اخلدمات
وأوصت اللجنة احملكمة بإضفاء الطابع الرمسي على سياسة االستجابة للحوادث املتعلقة بأمن -٨

املعلومات، وباحلصول على معلومات حمدثة عن تنفيذ مجيع التوصيات املتعلقة بأمن املعلومات. ولتمكني 
جعة الداخلية فضال عن أفضل املمارسات يف جمال إدارة املخاطر احملكمة من أخذ رؤية مكتب املرا

ومراقبتها يف االعتبار يف مرحلة مبكرة، أوصت اللجنة بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية يف توسيع نطاق 
خدماته االستشارية للمحكمة مبرونة يف إطار خطط املراجعة السنوية املعتمدة وضمن احلدود الالزمة 

الل مكتب املراجعة الداخلية.حلماية استق

.لجنةالمن ميثاق ٦٤املادة )١(
ا )٢( .(AC/7/5)السابعةالتقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دور
ا الالتقرير املؤقت للجنة املراجعة عن ) ٣( .(AC/8/5)ثامنةأعمال دور
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والحظت اللجنة التقدم الذي أحرزته احملكمة يف احلد من الرتاكم الكبري يف توصيات املراجعة الداخلية -٩
غري املنفذة، وأوصت بأن تواصل احملكمة، بالتعاون الوثيق مع مكتب املراجعة الداخلية، هذه اجلهود بغية 

أقرب وقت ممكن.تنفيذ التوصيات املعلقة بالكامل يف
ا الثامنة املعقودة يف الفرتة من -١٠ آب/ أغسطس ١متوز/ يوليه إىل ٣٠وركزت اللجنة يف دور

على (أ) القيم واألخالق، و(ب) إدارة املخاطر، و(ج) اإلشراف على قضايا املراجعة الداخلية، ٢٠١٨
د) اإلشراف على قضايا املراجعة اخلارجية، مبا يف ذلك التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية، و(

مبا يف ذلك تقارير املراجعة املقدمة من املراجع اخلارجي للحسابات، وعملية اختيار املراجع اخلارجي 
للحسابات القادم.

وشددت اللجنة مرة أخرى على أمهية وجود إطار للقيم واألخالق على نطاق احملكمة وأوصت  -١١
ا التاسعة معلومات حمدثة عن نتائج الدراسة االستقصائية اجلارية بشأن القيم بأن تقدم احملكمة يف  دور

واألخالق وعن اخلطوات املستقبلية اليت يتعني اختاذها لوضع إطار معدل للقيم واألخالق.
وفيما يتعلق بإعداد الدليل التنظيمي، أوصت اللجنة بأن حتدد احملكمة املوارد واملهارات الداخلية -١٢

ا العاشرة خطة تبني املراحل املختلفة للتنفيذ.ا لالزمة إلعداد الدليل وبأن تقدم يف دور
ويف جمال الرقابة الداخلية، أحاطت اللجنة علما مع االرتياح بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات -١٣

ا العاشرة اليت املراجع اخلارجي للحسابات املتعلقة بنظام كشوف املرتبات، وتتطلع إىل تلقي تقرير يف  دور
عن تنفيذ هذه التوصيات.٢٠١٩ستعقد يف متوز/يوليه 

ا مكتب املراجعة الداخلية ألمن -١٤ وأحاطت اللجنة علما مع االرتياح بنتائج املراجعة اليت قام 
املعلومات وأيدت التوصيات الثالث، ووافقت عليها احملكمة.

مل تدرج يف خطة املراجعة الداخلية املعتمدة لعام والحظت اللجنة أن عملية تقييم املخاطر -١٥
ومع االعرتاف حباجة مكتب املراجعة الداخلية إىل املرونة للتكيف مع التطورات الواقعة يف عامل .٢٠١٨

املخاطر، أوصت اللجنة بأن يقوم مكتب املراجعة الداخلية يف املستقبل بإبالغ اللجنة مسبقا بأي مهام 
اللجنة وتعتمدها، مبا يف ذلك مبعلومات حمددة عن الغرض من املهمة، ومدى خمصصة ألن تنظر فيها 

استعجاهلا،  واملخاطر الكامنة.
، الحظت اللجنة مع القلق أن مكتب ٢٠١٨وفيما يتعلق بتنفيذ خطة املراجعة الداخلية لعام -١٦

مثاين مهام مهمة واحدة للمراجعة فقط من بني٢٠١٨آب/أغسطس ١املراجعة الداخلية نفذ حىت 
معتمدة . وأوصت اللجنة بالتايل بأن يتوخى مكتب املراجعة الداخلية الدقة بقدر اإلمكان عند تقدمي 
خطة املراجعة السنوية للموافقة عليها، وأوصت أيضا بأن يكون مكتب املراجعة الداخلية أكثر كفاءة يف 

طط املراجعة الداخلية املعتمدة بشكل تنفيذ خطط املراجعة املعتمدة. وقررت أن تواصل مراقبة تنفيذ خ
وثيق.
وأوصت اللجنة أيضا بأن يصدر مكتب املراجعة الداخلية تقارير سنوية عن أنشطته، وبأن يقوم -١٧

بانتظام بتحديث خطة ضمان اجلودة وحتسينها، وتقدمي تقارير حالة حمدثة عن تنفيذ معايري املراجعة، 
ه لدى اجلهات املعنية، مع إدراج ذلك يف مرفق للتقرير السنوي عن وتقييم فعالية وكفاءة املكتب، ومفهوم

أنشطته.
ّ                                                هت اللجنة الشكر إىل املقي م اخلارجي، شركة لوشان، على االقتدار املهين يف االضطالع جو و -١٨

ّ         بالتقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية. وتلقت اللجنة توضيحات مفصلة من املقي م اخلارجي 
ية التقييم، والتفاعل مع مكتب املراجعة الداخلية، واجلهات املعنية األخرى. وأيدت اللجنة متاما عن عمل

ّ                                             مجيع التوصيات اإلثين عشر اليت قدمها املقي م اخلارجي، وطلبت إىل مكتب املراجعة الداخلية وإىل 
احملكمة، يف احلاالت ذات الصلة، وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات املقيم اخلارجي.
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وطلبت اللجنة إىل احملكمة إبالغها يف املستقبل جبميع املسائل اهلامة مثل "استمرارية العمل/ -١٩
مشكلة السيولة" يف الوقت الذي تنشأ فيه هذه املسائل.
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مقدمة-والأ
إىل٢٠١٧" الفرتة من أيلول/سبتمرب ٢٠١٨راجعة لعام املالتقرير السنوي للجنة "يغطي -١

غية بمنةالثاالسابعة و ها ي، ويقدم موجزا ألنشطة وتوصيات جلنة املراجعة يف دورت٢٠١٨أيلول/سبتمرب 
.بصورة كاملةضطالع مبهامهااال
جلنة الدول األطراف من خاللإىل مجعية هذا التقرير تقدم اللجنة،)٤(جلنة املراجعةيثاقوعمال مب-٢

ا ال ،إدارة احملكمةمع تقرير لى ذلك، ستتبادل اللجنة هذا الوعالوة ع. ثامنةامليزانية واملالية بعد اختتام دور
، وستتيحه واملتابعةمكتب املراجعة الداخلية للعلم لحسابات و اخلارجي لراجعاملو وآلية الرقابة املستقلة، 

.)٥(ي للجنةشبكاملوقع الللجمهور على 

خالل الفترة المشمولة بالتقريرالمطروحة النظر في المسائل - ثانيا
الهيكل اإلداري للمحكمة-ألف

املسائل اإلدارية. فيما يتعلق بتقدمي املشورة بشأن دور اللجنة لجنة الميثاق من ٢-المحيدد اجلزء -٣
الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان عملها وفقا اللجنة ستعرض تاخلصوص، ه وعلی وج

ا .)٦(للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأ

معلومات محدثة عن الدليل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية- ١

على احلاجة إىل حتديد أدوار ومسؤوليات األجهزة ت اللجنة شددكما يف الدورات السابقة، -٤
تنظيميا مثل األدلة بأن تعد احملكمة دليال توأوصبوضوح، الرئيسية الثالثة يف إطار احملكمة ككل 

عظم املنظمات الدولية. يف ماملوجودة 
هادليلبشأن ر احملكمةتقري"الوثيقة بعنوان قبل انعقاد الدورة الثامنة، قدمت احملكمة و -٥

لكنها و،أمهية وضع دليل تنظيميمع اللجنة يف الرأي بشأن احملكمة ويف التقرير، تتفق . )٧("التنظيمي
الدليل يف هذه وضع بإعطاء األولوية لال يسمحنشطتها ومواردهاألأن املستوى احلايل تشري إىل 

.)٨(املرحلة

االستنتاجات والتوصيات

ويف حني تسلم اللجنة بأن احملكمة لديها العديد من األولويات اليت ينبغي معاجلتها يف وقت -٦
ا تواصل االعتقاد بأن الدليل التنظيمي أداة مفيدة للمحكمة وغريها من اجلهات املعنية،  مثل  واحد، فإ
الدول األطراف. وشددت اللجنة على  أن الدليل التنظيمي يصف اهليكل التنظيمي العام للمنظمة بطريقة 
شاملة. ويربز اإلطار الشامل العالقات التنظيمية بني مجيع األجهزة والوحدات، ويصف بإجياز العمليات 

وباإلضافة إىل ذلك ، ميكن الرئيسية واإلجراءات، ويساهم بذلك يف تنظيم وإدارة املنظمة بصورة فعالة.
ً    أن يساعد الدليل التنظيمي يف حتديد االزدواجية يف األنشطة أو املسؤوليات يف جماالت معينة ، فضال  عن 

.اللجنةمن ميثاق٦٤فقرةال)٤(
)٥(

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx..
.اللجنةمن ميثاق٥٤الفقرة )٦(
)٧(

AC/8/6.
.٤فقرةرجع نفسه، الامل)٨(
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نقاط الضعف األخرى. وأخريا، الحظت اللجنة أن العديد من نتائج املراجعة الداخلية واخلارجية يشري إىل 
االت.االفتقار إىل تعريف واضح للوالية والسل طات واملسؤوليات يف بعض ا

وأوصت اللجنة بأن تحدد المحكمة الموارد والمهارات الداخلية الالزمة إلعداد الدليل -٧
. )٩(وبأن تقدم في دورتها العاشرة خطة تبين المراحل المختلفة للتنفيذ

إدارة المخاطر في المحكمة-باء
إدارة المخاطر معلومات محدثة عن - ١

، تلقت اللجنة تقريرا بعنوان "معلومات حمدثة ٢٠١٨الدورة السابعة، املعقودة يف آذار/مارس يف-٨
املخاطر معلومات عن التقدم احملرز يف جمال إدارة احملكمةحيث قدمت )١٠(عن إدارة املخاطر يف احملكمة"

املعنية لجنة الأن بأيضاأبلغت احملكمة اللجنةو جملس التنسيق. الذي أقرهاملرحلي""النهجاستنادا إىل
املخاطر الرئيسية يف أصحاب . ووفقا للتقرير، مت تعيني )١١(اآلنبكامل طاقتهاتعملإدارة املخاطر ب

مهم على تدريبمت و ٢٠١٧سبتمرب أيلول/ ا ستنظر يف )١٢(أدوارهم ومسؤوليا . وأبلغت احملكمة اللجنة بأ
احملكمة يف حدود املوارد املتاحة.نطاقبتعيني منسق إلدارة املخاطر على اللجنة توصية 

:النهج املرحلي، سيتم اختاذ اخلطوات التالية على أساس األمامإىلبالطريقفيما يتعلق و -٩
؛٢٠١٨ردود فعل أصحاب املخاطر خالل الربع األول من عام استعراضأ)(

صحاب املخاطر، أوخطط عمل احملرز يف االستجابة للمخاطر تقدم الواستعراض مراجعة (ب)
اية فضال عن اإلبالغ  .)١٣(٢٠١٨ه يوليمتوز/عن النتائج حبلول 

أبريل نيسان/١٧ا تنتظر أن يتوىل املسجل اجلديد عمله يف أت احملكمة وخالل الدورة، أوضح-١٠
ألولويات وفقا ل. و ٢٠٢١- ٢٠١٩لخطة االسرتاتيجية للفرتة للوضع اللمسات األخرية ٢٠١٨

ملخاطر  اسجل باالحتفاظعلى أمهية ت اللجنة يف االعتبار. وشددتؤخذ املخاطر الكامنة اإلسرتاتيجية، س
يف االعتبار.اليت مل تعد ذات صلة الناشئة، واملخاطر واملخاطر ،وثيقة حية تأخذ املخاطر املتكررةك

ن املخاطر يف " باعتبارها م"القيود املفروضة على امليزانيةأيضا إدراج احملكمة مع لجنة الوناقشت -١١
حتديد املخاطر هو النتيجة املرتتبة على عدم أن يف هذا الصدد لجنة أوضحت الو سجل املخاطر باحملكمة.

. ويف غياب عدم اليقني، ال ميكن اعتبار القيود املفروضة على امليزانية من )١٤(اليقني بالنسبة إىل اهلدف
.املخاطر

الدورات التدريبية بشأن إدارة المخاطر- ٢

ا )١٥(التقرير بعنوان "معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر يف احملكمة"يف -١٢ املقدم إىل اللجنة يف دور
املخاطر الرئيسيني. ها ألصحابنظمتعن الدورات التدريبية اليت السابعة، قدمت احملكمة أيضا حملة عامة 

. )١٦(العمل املتعلقة باملخاطراملستقبلية املتعلقة بتطوير االستجابات وخططاخلطوات وناقشت اللجنة 
)٩(

AC/8/5، ١٤الفقرة.
)١٠(

AC/7/8.
.٣فقرةرجع نفسه، الامل)١١(
.٦و٥تان فقر رجع نفسه، الامل)١٢(
.١٠و٩تان فقر رجع نفسه، الامل)١٣(
)١٤(

ISO 73/31000.
)١٥(

AC/7/8.
.٦و٥تان فقر رجع نفسه، الامل)١٦(
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لوعيادف إذكاء إلنترنت اتعمل اآلن على وضع منوذج للتعلم عن طريق نها ألى إلمحكمة رت اشاوأ
سيدخل يف نطاق التدريب و لموظفين الجميع امتاح، وسيكون هذا النموذج لمخاطراالعام يف جمال إدارة 

، حددت اللجنة املعنية بإدارة املخاطر ٢٠١٨ويف النصف األول من عام د. لجداللموظفين األويل  
.)١٧(املوظفني الذين حيتاجون إىل التدريب على إدارة املخاطر

٢٠١٨موارد يف خطته لعام بينما مل يطلب مكتب املراجعة الداخلية وأوضحت احملكمة أنه -١٣
خاطر وتقييمها لألقسام اليت ُ                     ست قدم املساعدة يف حتديد امل، لتطوير أدوات التدريب املتعلقة بإدارة املخاطر

م اخلدمات االستشارية دـيقملكتب املراجعة الداخلية أن ن ـميك، وعالوة على ذلك. ٢٠١٧طلبتها يف عام 
.)١٨(املتعلقة بإدارة املخاطر على أساس خمصص

االستنتاجات والتوصيات

دارة املخاطر، السيما رحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إسابعة،يف الدورة ال-١٤
ألصحاب املخاطر باستخدام اخلرباء دورات تدريبية فيما يتعلق بإنشاء اللجنة املعنية بإدارة املخاطر وتنظيم 

االستشاريني واملوارد الداخلية. 

٢٠١٨ام لعالمحكمة لبيانات المخاطر في االستعراض السنوي - ٣

انات املخاطر يف احملكمة على أساس سنوي. باستعراض بي)١٩(تقوم اللجنة وفقا مليثاقها-١٥
، تلقت اللجنة تقريرا بعنوان "معلومات حمدثة عن ٢٠١٨ويف الدورة الثامنة املعقودة يف متوز/يوليه -١٦

يلخص أنشطة احملكمة يف جمال إدارة املخاطر. ووفقا للمعلومات املقدمة من ) ٢٠(إدارة املخاطر باحملكمة"
.٢٠١٩ة السجل الكامل للمخاطر يف عام احملكمة، من املقرر مراجع

االستنتاجات والتوصيات

التطورات الناجمة الدورة السابعة، أوصت اللجنة بأن يرصد مكتب المراجعة الداخلية في -١٧
ذلك إلى اللجنة في دورتها األولى إدارة المخاطر وأن يقدم تقريرا بعن نضوج المنظمة في مجال 

.)٢١(من كل عام
جنة أيضا بأن تستفيد المحكمة من إعداد الخطة االستراتيجية للمحكمة للفترة وأوصت الل-١٨

م ديإلجراء تحليل شامل للمخاطر بالتعاون مع مكتب المراجعة الداخلية وتق٢٠٢١-٢٠١٩
معلومات محدثة عن سجل المخاطر مصحوبا بموجز لتدابير التخفيف في دورتها التاسعة التي 

.)٢٢(٢٠١٩ستعقد في عام 
وفــي الــدورة الســابعة، أوصــت اللجنــة بــأن تعيــد المحكمــة النظــر فــي إدراج "قيــود الميزانيــة" -١٩

ن المطلوب في تعريف في سجل المخاطر بالمحكمة لغياب عنصر عدم اليقيمن المخاطرباعتبارها 

.٧ة فقر رجع نفسه، الامل)١٧(
رجع نفسه.امل)١٨(
(ج) من ميثاق اللجنة.٥٥املادة )١٩(
)٢٠(

AC/8/15.
)٢١(AC/7/5 ١١، الفقرة.
.١٢رجع نفسه، الفقرة امل)٢٢(
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نظـر الً                                      . ويف الـدورة الثامنـة، الحظـت اللجنـة رداً علـى توصـيتها أن إدارة احملكمـة وافقـت علـى )٢٣(المخاطر
.٢٠١٩إجراء مراجعة لسجل املخاطر يف عام يف 
خماطر النقص يف أحاطت اللجنة علما بإدراج ، ٢٠١٨املعقودة يف متوز/يوليه الثامنة ة دور اليف و -٢٠

، األمر الذي ال يعكس املخاطر الناجتة احملكمةبخاطر بوصفها من املخاطر الرئيسية يف سجل املالسيولة
كات غري املدفوعة على التدفق النقدي فحسب، ولكن يتماشى أيضا مع عن ارتفاع مستوى االشرتا 

استنتاجات املراجع اخلارجي للحسابات.
وأحاطت اللجنة علما أيضا مبخاطر "غموض اإلطار القانوين املؤدي إىل نزاعات بني مجعية الدول -٢١

ذلك يف سجل املخاطر بوصفه األطراف واحملكمة" وتعتقد يف ضوء التقدم الذي أحرزته احملكمة أن إدراج 
من املخاطر الرئيسية مل يعد مناسبا.

وأحاطت اللجنة علما بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر وستواصل استعراض -٢٢
ا القادمة .)٢٤(بيانات املخاطر يف احملكمة يف دورا

يهاوالمحافظة علعملية متكاملة مناسبة إلدارة المخاطرتنفيذ - ٤

واحملافظة عليها.عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرتنفيذ ،)٢٥(وفقا مليثاقها،لجنةالاستعرضت -٢٣
بتاريخ )٢٦("تقرير عن إدارة املخاطر يف احملكمة اجلنائية الدولية"مكتب املراجعة الداخلية وقدم -٢٤
. وخيلص ٢٠٠٠رقم داخليني معيار معهد مراجعي احلسابات المتشيا مع ، ٢٠١٨حزيران/يونيه ١٢

ٍ                                              مستوى مرض  فيما يتعلق بتنفيذ إطار إدارة املخاطر على نطاق حققت إىل أن احملكمة التقرير 
االت اليت أحرزت فيها احملكمة تقدما، وجماالت أخرى ،)٢٧(املؤسسة ميكن إجراء ووصف العديد من ا

دمج إدارة املخاطر يف اإلجراءات ، و )٢٨(إلدارة املخاطرالالزمةختصيص املواردفيها مثل حتسينات 
.)٢٩(التشغيلية

االستنتاجات والتوصيات

يتعلقفيماسيماوالالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر،علما بلجنة حاطت الأ-٢٥
لتحسني إىل مناقشة املزيد من الطرقوتتطلع اللجنة . املنظمةثقافةيفاملخاطرإدارةوإدماجالوعيبإذكاء
ا التاسعة يف واحملافظة عليهاعملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرتنفيذ  مارسيف آذار/ستعقداليتدور

٣٠(٢٠١٩(.

قيم واألخالقال-جيم
المعدلالقيم واألخالقإطار - ١

. ١٣رجع نفسه، الفقرة امل)٢٣(
)٢٤(

AC/8/5 ٢٠، الفقرة.
(د) من ميثاق اللجنة.٥٥املادة )٢٥(
)٢٦(

AC/8/12.
.٢٣رجع نفسه، الفقرة امل)٢٧(
.٧رجع نفسه، الفقرة امل)٢٨(
.١٣رجع نفسه، الفقرة امل)٢٩(
)٣٠(

AC/8/5 ٢٣، الفقرة.
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يع يف الدورات السابقة، أكدت اللجنة متشيا مع "مبدأ احملكمة الواحدة" احلاجة إىل توحيد مج-٢٦
املوظفني العاملني باحملكمة حول نفس القيم، مع االعرتاف يف الوقت نفسه مبعقولية وجود قواعد سلوك 
ا الداخلية مثل مكتب املراجعة  خاصة لكل جهاز. وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم ، باستخدام قدرا

ة قواعد السلوك العامة اليت تنطبق الداخلية، إطارا معدال للقيم واألخالق، يستند إىل قيم احملكمة ومدون
ا الثامنة  على مجيع املوظفني، وينص على  السلوك املهين املتوقع لكل موظف يف تنفيذ األنشطة، قبل دور

ا، حسب االقتضاء، إىل وضع مشروع٢٠١٨عام يف . كما دعت اللجنة أجهزة احملكمة، وكذلك خدما
.)٣١(مدونة سلوك خاصة ألنشطة حمددة

، الذي يقدم معلومات عن اجلهود اجلارية )٣٢(قت اللجنة "تقرير احملكمة عن القيم واألخالق"وتل-٢٧
بشأن القيم العامة وإطار العمل األخالقي، مثل الدراسة االستقصائية اجلارية على نطاق احملكمة.

االستنتاجات والتوصيات

بشأن إنشاء إطار متجانس ُ          الحظت اللجنة مع األسف التقدم احملدود الذي أ حرز حىت اآلن-٢٨
استقصائية على نطاق سةدرانه ستجريبأ، أبلغت اللجنة كلذمع للقيم واألخالق على نطاق احملكمة. و

ا إدارة كي تستخدمها ل٢٠١٨م في عااحملكمة  ق.ألخالبشأن القيم وامة دلقاااحملكمة يف حتديد مبادرا
تضع احملكمة مدونة قواعد سلوك ابات بأناملراجع اخلارجي للحس)٣٣(توصيةرحبت اللجنة بو -٢٩

وتقوم بنشرها، وأعربت عن سرورها ملالحظة أن املراجع اخلارجي للحسابات يوافق على أمهية مثل هذه 
الوثيقة.

وشددت اللجنة مرة أخرى على أمهية وجود إطار للقيم واألخالق على نطاق احملكمة.-٣٠
معلومات محدثة عن نتائج الدراسة دورتها التاسعة فيوتوصي اللجنة بأن تقدم المحكمة -٣١

وضع الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها لالجارية بشأن القيم واألخالق وعن االستقصائية 
.)٣٤(خالقاألقيم و معدل للإطار 

بة المالية الداخليةاقر إطار ال-دال
توفري ضمانات بأن الكيان يعمل بمن خالهلا لمنظمة لة ياإلدار اهلياكل تقومالرقابة الداخلية عملية-٣٢

.ويلتزم بالقوانني واللوائح السارية،بكفاءة وفعالية، وأن لديه نظام إبالغ مايل موثوق به

نظام كشوف المرتباتلتعزيز الالزمة تدابير ال- ١

اللتني )٣٥(من املراجع اخلارجي للحساباتيدت اللجنة التوصيتني املقدمتني اخلامسة، أةدور اليف - ٣٣
ا الثامنة،احملكمة إىلوطلبت ،على أمهية وجود رقابة داخلية قوية وفعالةتشددان  أن تقدم، يف دور

.)٣٦(على نظام كشوف املرتباتتعزيز الرقابة الداخلية لةملتخذابري التداعن معلومات حمدثة 

تلقت اللجنة مثال تقريرا عن قواعد السلوك للمحققني.)٣١(
)٣٢(

AC/8/7.
)٣٣(

ICC-ASP/17/7/Rev.1٩توصية ، ال.
)٣٤(

AC/8/5 ٩، الفقرة.
لد ا،(ICC-ASP/16/20)٢٠١٧لسادسة عشرة ..الدورة اة ..لوثائق الرمسيا)٣٥( .٢و١توصيتان ال،١-جيماجلزء ثاين، لا
)٣٦(

AC5/5 ٣٩، الفقرة.
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يقدم و .)٣٧(ملرتبات"بشأن نظام كشوف اتقرير احملكمة عن ضوابطها الداخلية وتلقت اللجنة "-٣٤
وعن جهود احملكمة لتعزيز ضوابطها للحسابات راجع اخلارجي امليتّ          التقرير معلومات حمد ثة عن توصي

.نظام كشوف املرتباتالداخلية ل
، تنفذ احملكمة لحساباتاخلارجي لللمراجع تنيالسابقللتوصيتني وفقا وأحاطت اللجنة علما بأنه -٣٥

من خالل من أجل تعزيز عملية كشوف املرتبات ٢٠١٨عام اية مها يف ز اجنسيتم إ)٣٨(حاليا مشروعني
كشوف املرتبات م  خلية على نظاالدالرقابة اتشديدبالتالي ، وًيا ويدأمتتة اخلطوات املنفذة سابقا 

.)٣٩(باحملكمة

االستنتاجات والتوصيات

املرتبات الذي ميثل نظام كشوفلضوابط داخلية كافية اللجنة على احلاجة إىل وجود شددت-٣٦
ا، و ٧٠أكثر من  ساعد على منع األخطاء أن تاألمتتة ميكن على أن يف املائة من ميزانية احملكمة ونفقا

وزيادة الكفاءة.
للحسابات املتعلقة بنظام  املراجع اخلارجي اتلتقدم احملرز يف تنفيذ توصيعلما بااللجنة وأحاطت -٣٧

ا العاشرة وتتطلع إىل تلقي،كشوف املرتبات تنفيذعن ٢٠١٩هيولياليت ستعقد يف متوز/تقرير يف دور
. )٤٠(التوصياتهذه

اإلشراف على مسائل المراجعة الداخلية-هاء
تقارير المراجعة والخدمات االستشارية لمكتب المراجعة الداخلية - ١

بعنوان كتب املراجعة الداخليةماملراجعة اليت قدمها تقارير استعرضت اللجنة يف الدورة السابعة، -٣٨
التقرير النهائي "، و)٤١("التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة املوظفني املؤقتني يف قسم خدمات اللغات"

إدارة عقود فرادى مراجعة التقرير النهائي للمراجعة: "، و)٤٢("للمراجعة: مراجعة االستجابة للحوادث
ي للمراجعة: مراجعة جودة وسالمة التقرير النهائ، و")٤٣("ة األجلتشارين والتعيينات القصري املتعاقدين واملس

ً     ً      عرضا  موجزا  يلخصمكتب املراجعة الداخليةمدير قدم و . )٤٤("اجلرد املادي لألصول املسجلة
الرئيسية لتقارير املراجعة هذه.االستنتاجات والتوصيات

التقرير النهائي ن "بعنوااحدا فقط املراجعة الداخلية تقريرا و قدم مكتب ، ويف الدورة الثامنة-٣٩
، وفقا خلطة املراجعة الداخلية لعام )٤٥("برنامج التوعية والتدريب-مات و للمراجعة: مراجعة أمن املعل

يف شعبة اإلدعاء" بتاريخ تقييم املخاطر عملية بعنوان" رقةقدم مكتب املراجعة الداخلية أيضا و . و ٢٠١٨
,٢٠١٨متوز/يوليه 

)٣٧(
AC/8/16.

طلباتن ، الذي سريقميف نظام ساباملوارد البشريةبيانات جتديد املتمثل يف ل احل) تنفيذ ١املشروعان مها ()٣٨(
مركز مراقبة املرتبات ) تنفيذ ٢لسري العمل واعتماده؛ و(سجالت املوظفني من خالل التحقق الرقميجيدد اق و الستحقا

.٨-٥، الفقراتAC /8/16فصيل الوثيقة لتانظر لة احلالية. الذي سيحل حمل تقارير الرقابة اليدوييف نظام ساب، 
.٥، الفقرة فسهناملرجع )٣٩(
)٤٠(

AC/8/5 ٢٨، الفقرة.
)٤١(

AC/7/3.
)٤٢(

AC/7/7.
)٤٣(

AC/7/10.
)٤٤(

AC/7/15.
)٤٥(

AC/8/3.
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رة الثامنة، خلص مكتب املراجعة الداخلية االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة وخالل الدو -٤٠
لمراجعة هو تقييم ما إذا كانت احملكمة قد لاهلدف العام املكتب أن ضح و . وأأعالهراجعةامليف تقرير 
واملناسبة  لوماتأمن املعالالزمة يف جمال هارات املعارف و املونفذت برناجما فعاال لتزويد املوظفني بوضعت 

م و  م داخل املنظمةلواجبا .مسؤوليا
، إثنتان للتصدي للمخاطر الرفيعة املستوى، والثالثة للمخاطر تقرير املراجعة ثالث توصياتقدم ي-٤١

املتوسطة.
االستنتاجات والتوصيات

ا السابعةمع مكتب املراجعة الداخليةناقشت اللجنة راجعة، امليف سياق النظر يف تقارير -٤٢ يف دور
ليس مستوى املخاطر احملددأنالكامن وراء بعض التوصيات. والحظت اللجنة مستوى تقييم املخاطر

ا فورا، إن وجدت.م االت اليت ينبغي االهتمام  فهوما مباشرة وأنه قد ال يكون واضحا متاما ما هي ا
معيار في االعتبار اخليةذ مكتب المراجعة الدأخبأن ي)٤٦(اللجنة توصيتهاررت كو -٤٣

S.M.A.R.T.	)47(تقارير المراجعة حدد بأن تت عالوة على ذلك عند إصدار التوصيات، وأوص
تقييمها مكتب المراجعة الداخلية بقوم يأن ب، و وضوحمزيد من البالمخاطر الكامنة المحددة

ج إلى عناية المخاطر التي تحتا مع تسليط الضوء على ،مجاالت المراجعةفي جميع ستمراربا
.)٤٨(فورية
التوصيات على خمتلفة اللجنة أن احملكمة وافقت يف حاالت راجعة، الحظت املعند حتليل تقارير و -٤٤

ا التوصيات تمع التحفظ"، أو رفض،مع بعض القيود، مثل "نعم يف ، أو "راجعة""خارج نطاق امللكو
املوارد".إتاحة انتظار

ا ي-٤٥ نبغي قبوهلا بدون حتفظ أو رفضها من قبل إدارة احملكمة مع قبول وتؤكد اللجنة أن توصيا
.)٤٩(املخاطر الكامنة وتوصي بأن يتابع مكتب املراجعة الداخلية تنفيذ التوصيات على أساس هذا الفهم

بالنسبة للتوصيات التي تم قبولها فقط كما أوصت  بقياس معدل التنفيذ وأوصت اللجنة -٤٦
.)٥٠(على أساس هذا الفهمالمتعلقة بالتنفيذ حصاءات اإلة الداخلية بأن يصدر مكتب المراجع

، )٥١(تشارين والتعيينات القصرية األجلوفيما يتعلق مبراجعة إدارة عقود فرادى املتعاقدين واملس-٤٧
ومن من املستوى املتوسط وخماطرة واحدة من املستوى املنخفض. خاطر من املأربعة أن الحظت اللجنة 

راجعةاملخارج نطاق اها "إحدرأت اإلدارة أن ت اخلمس اليت قدمها مكتب املراجعة الداخلية، بني التوصيا
ا "من قبيل بينما..." ورفضتها،  ، وهو املراقبة العامة ألداء املوارد البشريةرأى مكتب املراجعة الداخلية أ

.)٥٢("ما يالحظ على النحو الواجب
أي أدلة مؤكدة تتبين لهم أثناء واجب اإلبالغ عن نمراجعيالعلى ومع التأكيد على أن-٤٨

مراجعة، أوصت اللجنة بأن يواصل مكتب المراجعة الخارج نطاق تحتى لو كانالمراجعة، 
.)٥٣(مثل هذه التوصيات في التقارير المتعلقة بمراجعتهمالداخلية تقديم 

)٤٦(
AC/6/5 ١٩، الفقرة.

حمددة، وميكن قياسها، وميكن حتقيقها، وواقعية، وذات إطار زمين معني.)٤٧(
)٤٨(

AC/7/5١٦، الفقرة.
.١٨رجع نفسه، الفقرة امل)٤٩(
.١٩رجع نفسه، الفقرة امل)٥٠(
)٥١(

AC/7/10.
.٥، املرفق األول، التوصية AC/7/10قارن، مثال، )٥٢(
)٥٣(

AC/7/5٢١، الفقرة.
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مكتب يدت اللجنة استنتاج ، أ)٥٤(االستجابة للحوادثاملتعلق براجعة املوفيما يتعلق بتقرير -٤٩
حوادث أمن املعلومات ارة الرئيسية املتعلقة بإدبادئ لوصف املاملراجعة الداخلية أن عدم وجود سياسة 
الرمسيالطابعإضفاءعدموكما أوضح مكتب املراجعة الداخلية، يشكل خطرا رفيع املستوى للمحكمة. 

املعلومات، واحنراف يف أمنإدارةيفنقصإىلأمور،مجلةضمنيؤدي،أنميكنالسياسةهذهعلى
غريمعلوماتو بياناتو ، وعدم وجود تصنيف للخروقات األمنية،داف العملوأهتكنولوجيا املعلومات

.فعالةغريمضادةوتدابري،حممية
توصية مكتبالنظر في ب)٥٥(مؤخراالذي وقع األمني حادث الفي ضوء وأوصت اللجنة، -٥٠

إضفاء الطابع الرسمي على سياسة االستجابة لحوادث أمن المعلوماتبة المراجعة الداخلي
في أقرب وقت ممكن، تنفيذها كأولوية قصوى و عليها  لمحكمة اإدارة للحصول على تصديق 

في لتوصيات المتصلة بأمن المعلومات تنفيذ جميع امعلومات محدثة عنأيضا بموافاتها بوأوصت 
.)٥٦(٢٠١٩ام التي ستعقد في عالتاسعة تها دور 
املاديرد جودة وسالمة اجلاملفروضة على مراجعة لقيود وأعربت اللجنة عن أسفها لنطاق ا-٥١

وجود الوثائق الالزمة للمقارنة بني األصول اكتمال أو واليت تضمنت عدم إتاحة أو )٥٧(املسجلةلألصول 
املوجودة قبل االنتقال إىل املباين اجلديدة وبعده.

،)٥٨(لألثاث في أماكن العملحصرا مؤخرا أجرى قسم الخدمات العامة ة أن اللجنتوالحظ-٥٢
مع ، هذا الحصرمتابعة )٥٩(٢٠٢٠لعام ته مراجعمكتب المراجعة في خطة أن يدرج وأصت ب

التركيز على الدقة واإلنجاز.
ت ألمن عملية املراجعة اليت أجرينتائج أحاطت اللجنة علما مع االرتياح بالثامنة، ةدور اليف و -٥٣

يف املعلومات ووافقت على التوصيات الثالث ووافقت عليها احملكمة. وكررت اللجنة التوصية اليت قدمتها 
ا السابعة تنفيذ مجيع التوصيات املتعلقة دثة من احملكمة عنتلقي معلومات حمتطلعت إىل ، و )٦٠(دور

ا التاسعة  .٢٠١٩يف آذار / مارس اليت ستعقد بأمن املعلومات يف دور
ا شعبة االدعاء و -٥٤ ثالث حلقات عمل نتتضماليت وفيما يتعلق بعملية تقييم املخاطر اليت أجر

هذه العملية متت بوصفها خدمة استشارية يف إطار توصيتها لجنة إىل أناللتحديد املخاطر، أشارت 
حة وحتديدها، مما قد صرامناقشة املخاطر احملتملةدف )٦١(اخلدمات االستشاريةنطاق توسيع املتعلقة ب

أن عملية تقييم املخاطر مل تدرج يف خطة املراجعة الداخلية يؤثر على الشعبة. بيد أن اللجنة الحظت 
.٢٠١٨املعتمدة لعام 

التطورات الواقعة تكيف مع لبحاجة مكتب المراجعة الداخلية إلى المرونة لومع االعتراف -٥٥
ي المستقبل بإبالغ اللجنة فمكتب المراجعة الداخلية بأن يقوم اللجنة المخاطر، أوصت في عالم

عن معلومات محددةبما في ذلك ب، عتمدهاوتاللجنة تنظر فيها ألن مخصصة مهاممسبقا بأي 
.)٦٢(والمخاطر الكامنةالغرض من المهمة، ومدى استعجالها، 

)٥٤(
AC/7/7.

لرفض اخلدمة املوزعة بشكل مستدام. ٢٠١٨آذار/مارس ٢٣تعرض املوقع الشبكي العام للمحكمة يف )٥٥(
)٥٦(

AC/7/5٢٣، الفقرة.
)٥٧(

AC/7/15.
. ٢٠رجع نفسه، الفقرة امل)٥٨(
)٥٩(

AC/7/5٢٥، الفقرة.
.٢٣رجع نفسه، الفقرة امل)٦٠(
.٦٥رجع نفسه، الفقرة امل)٦١(
)٦٢(

AC/8/5٣٥، الفقرة.
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٢٠١٧لعاملمراجعة المعتمدةالمراجعة الداخلية لمكتب خطة تنفيذ - ٢

سبع عمليات مراجعة من أصل ، كانت ٢٠١٨مارس /الدورة السابعة للجنة يف آذارد انعقاد عن-٥٦
لجنةالاليت وافقت عليها ٢٠١٧عام لراجعة املخطة معتمدة يف تسع مراجعات وخدمة استشارية واحدة 

املادي بناء اجلرد جودة وسالمة مبراجعة راجعة املتعلقة بإدارة السفر قد نفذت فعال. واستبدلت عملية امل
إجازة زيارة يف ستحقاقات الُ                   ملكتب املراجعة الداخلية، أ لغيت مراجعة إدارة اعلى طلب اللجنة. ووفقا 

.)٦٣(إجازة أحد املوظفنيالوطن بسبب 
مكتب املراجعة الداخلية، قدم مكتب ميثاق و ١١٠٠وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا للمعيار -٥٧

مدير مكتب كد. وأ)٦٤(اللية وموضوعية مكتب املراجعة الداخلية"املراجعة الداخلية "بيان بشأن استق
وأن مراجعي ، ٢٠١٧يف عام استقالل مكتب املراجعة الداخلية يقع اخالل باملراجعة الداخلية أنه مل

لتأخري يف لاكثري تعرضون  كتب ياملأن مراجعي ه أشار إىل كتب كانوا موضوعيني يف مهامهم. غري أنامل
وتنفيذها                                                                 راجعةامللومات املطلوبة مما حال دون التخطيط لتنفيذ خطة احلصول على املع

.)٦٥(بصورة فعالة

االستنتاجات والتوصيات

. ويف الدورة السابعة، الحظت ٢٠١٧املعتمدة لعام راجعة املأحاطت اللجنة علما بتنفيذ خطة -٥٨
ت إىل طلبو بتعزيز التعاون بني احملكمة ومكتب املراجعة الداخلية، املتعلقة رتياح التحسينات مع االلجنة ال

.يف الوقت املناسباملطلوبة تقدم مجيع الوثائق أن احملكمة 

٢٠١٨لعاملمراجعة المعتمدة لالمراجعة الداخلية مكتب خطة تنفيذ - ٣

حالة تنفيذ خطة "وثيقتني بعنوان للجنة إىل ادورة الثامنة قدم مكتب املراجعة الداخلية يف ال-٥٩
(يف ٢٠١٨لعام راجعة املو"حالة تنفيذ خطة )٦٦(")٢٠١٨آذار/مارس ٣١(يف ٢٠١٨املراجعة لعام 

ً        تقريرا  بعنوان ٢٠١٨هيوليمتوز/لجنة يف العالوة على ذلك، تلقت و . )٦٧()"٢٠١٨حزيران/يونيه٢٨
حيث طلب مكتب املراجعة ، )٦٨("٢٠١٨تب املراجعة الداخلية لعام التعديالت على خطة عمل مك"

احلالية.ةالداخليراجعة على خطة املالداخلية إىل اللجنة املوافقة على إدخال عدة تعديالت 

االستنتاجات والتوصيات

مهمة ٢٠١٨آب/أغسطس ١حىت نفذ أن مكتب املراجعة الداخلية مع القلق اللجنة الحظت -٦٠
لعام من بني مثاين مهام معتمدةبرنامج التوعية والتدريب) -(أمن املعلومات راجعة فقطواحدة للم

عدد مهام املراجعة املعتمدة)، أو عند من ١/٨يف املائة (١٢,٥، مما ميثل معدل تنفيذ يبلغ ٢٠١٨
راجعة من خطة امليوم عمل)٥٠/٤٨٠يف املائة (١٠,٤لى أيام العمل املقررة لكل مراجعة، عتقسيمها 
.)٦٩(٢٠١٨املعتمدة لعام اإلمجالية الداخلية 

)٦٣(
AC/7/13٢صفحة ، ال.

)٦٤(
AC/7/14.

.٢رجع نفسه، الصفحة امل)٦٥(
)٦٦(

AC/8/4.
)٦٧(

AC/8/17.
)٦٨(

AC/8/21.
)٦٩(

AC/6/4.
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قدر اإلمكان عند تقديم خطة الدقة بمكتب المراجعة الداخلية توخىأوصت اللجنة بأن يو -٦١
بأن يكون مكتب المراجعة الداخلية أكثر كفاءة في أوصت أيضا ، و االمراجعة السنوية للموافقة عليه

أن تواصل مراقبة تنفيذ خطط المراجعة الداخلية المعتمدة تنفيذ خطط المراجعة المعتمدة. وقررت
.)٧٠(بشكل وثيق

٢٠١٨خطة المراجعة الداخلية لعام المراد إدخالها على تعديالت الوافقت اللجنة على و -٦٢
في أقرب وقت ممكن لها ح مكتب المراجعة الداخلية، وطلبت إلى المكتب أن يقدم ا اقتر بناء على 

.)٧١(أدناه٦٤الفقرة وفقا للمعايير المحددة في ٢٠١٨ام لعمعدلةخطة مراجعة 

٢٠١٩لمراجعة في عام لالمؤقتة المراجعة الداخلية خطة مكتب - ٤

ا الثامنة يف "خطة املراجعة ملكتب املراجعة الداخلية يفلجنة النظرت -٦٣ يف و ، )٧٢("٢٠١٩لعامدور
.)٧٣("٢٠١٩عة تكنولوجيا املعلومات يف عام ملراجاملراجعة الداخلية خطة مكتب تقرير بعنوان "ال

االستنتاجات والتوصيات

، وطلبت إلى المكتب أن يقدم في ٢٠١٩وافقت اللجنة على خطة المراجعة الداخلية لعام -٦٤
وباإلضافة إلى ذلك، جداول لعدد أيام العمل المتوخاة لكل مراجعة. مراجعة المقبلةالخطط 
اجعة إلى المخاطر التي ستعالجها المراجعة، بما في ذلك إلى شير خطط المر اللجنة بأن تأوصت 

رجة دأو المخاطر الممكتب الحددها ضمن المخاطر التي وما إذا كانت هذه المخاطر تقييمها، 
.)٧٤(همايأو كلفي سجل المخاطر بالمحكمة، 

لمنتهية ابأن يصدر مكتب المراجعة الداخلية تقارير سنوية عن أنشطتهأيضا اللجنة وأوصت-٦٥
كانون األول/ديسمبر لعرضها على اللجنة في الدورة األولى لكل عام مع موجز لجميع ٣١ي ف

اللجنة أن تكون ينبغي رئيسية مسألةالتي قدمت) وأي والخدمات االستشاريةةمراجعأنشطته (ال
، فعالت أجريالمعتمدة والمهام التي المهامعلم بها، فضال عن جداول للمقارنة بين، مثال، على 

.)٧٥(العمل لكل مهمةالعدد الفعلي أليامو المخطط لها المهام و 

لضمان الجودة وتحسينها المراجعة الداخلية خطة مكتب - ٥

تقريرا بعنوان "خطة ٢٠١٨قدم مكتب املراجعة الداخلية يف حزيران/يونيه ،لجنةالعلى طلب بناء -٦٦
، ٢٠١٧كتوبر أ/تشرين األولا يف، مؤرخ)٧٦("سينهابشأن ضمان اجلودة وحتاملراجعة الداخلية مكتب 
ا ظر فيهلكي تن .الثامنةاللجنة يف دور

، الغرض من املراجعة الداخلية لضمان ١٣٠٠هد مراجعي احلسابات الداخليني رقم معووفقا ملعيار-٦٧
للجهات املعنية تمكني من تقييم أنشطة املراجعة الداخلية وتقدمي ضمانات معقولة هو الاجلودة وحتسينها 

اليت ةالداخلياملراجعة يري الدولية املهنية ملمارسة ملعاايؤدي عمله وفقاملختلفة بأن مكتب املراجعة الداخلية 
ومدونة قواعد السلوك يف املعهد. ويقوم الربنامج (املعايري)وضعها معهد مراجعي احلسابات الداخليني

)٧٠(
AC/8/5٣٨، الفقرة.

.٣٩رجع نفسه، الفقرة امل)٧١(
)٧٢(

AC/8/9.
)٧٣(

AC/8/11.
)٧٤(

AC/8/5٤١، الفقرة.
.٤٢رجع نفسه، الفقرة امل)٧٥(
)٧٦(

AC/8/13.
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كقيمة مضافة إليها  لداخلية، وكيفية نظر اجلهات املعنية أيضا بتقييم فعالية وكفاءة نشاط املراجعة ا
تحديد جماالت التحسني.وأداة لللمنظمة

االستنتاجات والتوصيات

توصي اللجنة بأن يقوم مكتب المراجعة الداخلية بانتظام بتحديث خطة ضمان الجودة -٦٨
، مكتباليم فعالية وكفاءة وتقيالمراجعة، تنفيذ معايير محدثة عن حالة ريراتققديم تو ،وتحسينها

.)٧٧(عن أنشطتهلتقرير السنوي مرفق لذلك في مع إدراج ، الجهات المعنيةومفهومه لدى 

التقييم الخارجي لجودة مكتب المراجعة الداخلية- ٦

اليت وضعها معهد مراجعي احلسابات ةالداخلياملراجعة لمعايري الدولية املهنية ملمارسة لوفقا -٦٩
كل مخس ً       مستقال  للجودةخارجيا ً تتطلب خدمات املراجعة الداخلية تقييما  املعايري")، ("الداخليني
سنوات.

ا السادسة، ، يفجنةاللوقررت -٧٠ ّ     يتم حتليل واختيار املقي م من أن توخيا للشفافية واالستقالل، دور
السابعة.ايف دورّ قي محتديد املخالهلا، من أجل 

العطاء يشمل . و ِّ       لوشان كمقي م خارجيشركة لجنة املعلنة، اختارت الت ختصاصاالاستنادا إىل او -٧١
كون من يتفريق قيام مبا يف ذلك ونفقات السفر وأي رسوم أخرى، تقييم ة لوشان عملية الشركاملقدم من 

ا زيارة ميدانية ب،راجعةاملثالثة أشخاص، اثنان منهم يتمتعان خبربة عالية يف  أيام.عشرةمد
املتعلقة بالتقييمواجلداول الزمنيةاتجراءاإلمدخالت بشأن اللجنة قدمت ،دورة السابعةاليفو -٧٢

لجنة أيضا بأن الوأوصت أن يقدم مشروع تقريره مقدما لكي تنظر فيه اللجنة. اخلارجي ّ  إىل املقي م وطلبت 
يف هاية للحسابات معيقوم اخلبري اخلارجي مبناقشة نتائج تقييم اجلودة اخلارجية ملكتب املراجعة الداخل

ا الثامنة السارية.وفقا للمعايري التقييم سيتم أن بأن يقدم ضمانات ب، و )٧٨(دور
النهائي املعنون قبل ان التقرير شلو شركة تعليقات مكتب املراجعة الداخلية، قدمت استالم وبعد -٧٣

قبل انعقاد الدورة الثامنة للجنة. )٧٩("التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخلية للمحكمة اجلنائية الدولية"
م ّ مكتب املراجعة الداخلية و/أو تعليقات املقي  تتضمن تعليقات )٨٠(أيضا وثيقةلوشان وقدمت شركة 

اخلارجي.

يف املرفق األول هلذا ّ بني  ارجي، على النحو املّ    املقي م اخلتوصية من ١٢تضمن التقرير النهائي وي-٧٤
.التقرير

ياتاالستنتاجات والتوص

ً         مفصال  للتقييم جدوال زمنيا لخارجي ّ   مقي م االسابعة، أوصت اللجنة بأن يقدم الةدور الفي -٧٥
التي الثامنة امكتب المراجعة الداخلية في دورتهلجودة تقييم الخارجي ها نتيجة المعبأن يناقشو 

.)٨١(٢٠١٨تموز/يوليهستعقد في 

)٧٧(
AC/8/5٤٥، الفقرة.

.٤٧-٤١ات ، الفقر AC/7/5قارن بالتفصيل الوثيقة )٧٨(
)٧٩(

AC/8/18.
)٨٠(

AC/8/18/1.
)٨١(

AC/7/5٤٦، الفقرة.
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وفقا التقييم الخارجي تم بأن ً     ً  بيانا  رسميا  ّ         بأن يقدم المقي م الخارجيأيضا اللجنة توصأو -٧٦
.)٨٢(هذا التقييملمثل منهج ومعايير معهد مراجعي الحسابات الداخليين ل

التقييم م اخلارجي بشأن عملية ّ لجنة توضيحات مفصلة من املقي  التتلقويف الدورة الثامنة، -٧٧
ّ  ملقي م اإىلشكرووحهت اللجنة الاجلهات املعنية األخرى.والتفاعل مع مكتب املراجعة الداخلية و 

االقتدار املهين يف االضطالع بالتقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة على شركة لوشان،اخلارجي، 
الداخلية.

جا  كليا  ّ والحظت اللجنة أن املقي  -٧٨ يف العملية. والحظت احملكمةوشارك تقييم يف الً     ً م اخلارجي اتبع 
من احملكمة، ال سيما يف جمال متكني مكتب املراجعة إجراءات ت تتطلب اللجنة أيضا أن بعض التوصيا

ميع األجهزة ، مع احرتام استقالليتها وسريتها.االتصال جبن مالداخلية 
حسب وتقديم تعليقات محددة، مع المقيم الخارجيعلى حدة وبعد استعراض كل توصية -٧٩

.)٨٣(ّ         ي عشر التي قدمها المقي م الخارجياإلثنالتوصياتتماما جميع أيدت اللجنة االقتضاء، 
اللجنة إلى مكتب المراجعة الداخلية وإلى المحكمة وضع خطة عمل لتنفيذ وطلبت-٨٠

في آذار/مارس التي ستعقد توصيات المقيم الخارجي وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة 
٨٤(٢٠١٩(.

الخارجيةالمراجعة المتعلقة بمسائل الاإلشراف على -واو
الدور الرقايب العام للجنة فيما يتعلق مبسائل املراجعة اخلارجية.)٨٥(ميثاق اللجنةدد حي-٨١

البيانات المالية للمحكمة- ١

"البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يفنظرت اللجنة، عمال بواليتها، يف -٨٢
.)٨٦("٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ٣١

تقدم نظرة سليمة البيانات املالية مراجعته، إىل أن استنادا إىلخلص املراجع اخلارجي للحسابات، و -٨٣
والتدفقات ،األداء املايلوكذلك عن ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١لوضع املايل للمحكمة يف عن ا

ديسمرب كانون األول/٣١يفاملنتهية هرا اإلثين عشر شاملبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و ومقارنة،النقدية
.)٨٧(احملاسبية الدولية للقطاع العاموفقا للمعايري ٢٠١٧

االستنتاجات والتوصيات

مع لجنة الالحظت و على مسألة السيولة. املراجع اخلارجي للحساباتزكيبرت حاطت اللجنة علما أ-٨٤
االجتاهات استمرت أنه إذا الذي مفاده اتالقلق االستنتاج الذي توصل إليه املراجع اخلارجي للحساب

اليت البيانات املالية، وأن ٢٠١٩شكلة التدفق النقدي يف عام ستسوء قطعا م، لتسديد االشرتاكاتاحلالية 

.٤٧رجع نفسه، الفقرة امل)٨٢(
)٨٣(

AC/8/5٥٢، الفقرة.
.٥٣رجع نفسه، الفقرة امل)٨٤(
من ميثاق اللجنة.٢-زء ميماجل)٨٥(
)٨٦(

ICC-ASP/17/12.
.٢رجع نفسه، الفقرة امل)٨٧(
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املخاوف يف شاركة جلنة امليزانية واملالية تدعوه إىل م٢٠١٧عرضت عليه عند مراجعته للحسابات يف عام 
.)٨٨(٢٠١٨السيولة يف النصف الثاين من عام يفأزمةال وجود احتماليت أعربت عنها بشأن 

املاليةالبياناتبشأن الرأي الذي أعرب عنه املراجع اخلارجي للحساباتمنالرغمعلىو -٨٥
جارية.االشرتاكاتالناجتة عن عدم تسديد السيولةمشكلةبدون حتفظ، ال تزال للمحكمة

أن مشكلة السيولة هي ارجي للحسابات الذي مفاده ع اخلملراجعلما برأي الجنة الأحاطت و -٨٦
اخلارجي اللجنة باعتزام املراجع ترحبو . تها بصورة فعالةعاجلتتطلب مزيدا من التحليل ملمشكلة هيكلية 

يف إدارة ميزانية للحسابات استعراض نتائج التحليل الذي سيتم ملسألة السيولة عند مراجعة األداء 
للحسابات أيضا أى يحيطها علما بنتائج هذا الخارجي إلى المراجع للجنة وطلبت ا. )٨٩(احملكمة

تهابالتشاور مع المحكمة، السبل الممكنة لتخفيف مخاطر السيولة في دور التحليل وبأن يقترح، 
.)٩٠(٢٠١٩هيوليتموز/في التي ستعقد العاشرة 

"استمرارية ل الهامة مثلبجميع المسائإبالغها في المستقبل المحكمة إلى اللجنة طلبت و -٨٧
.)٩١(ئلي الوقت الذي تنشأ فيه هذه المسافالعمل/ مشكلة السيولة"

عديالت اليت أدخلت على البيان اخلامس، واليت شجعت عليها، اليت أدت إىل رحبت اللجنة بالتو -٨٨
حتسني شفافيتها.

بالكامل لوصول اللحسابات من لمراجع الخارجي عدم تمكين االحظت اللجنة مع القلق و -٨٩
إلى الوثائق المؤيدة للنفقات في قسم الضحايا والشهود ألسباب تتعلق بالسرية، وطلبت إلى 
المحكمة النظر في أفضل طريق لتمكين المراجع الخارجي للحسابات من الوصول إلى الوثائق 

.)٩٢(المطلوبة من أجل تجنب أي تضييق لنطاق المراجعة
المراجع الخارجي للحسابات بشأن البيانات المالية اللجنة جميع توصيات قرتوأ-٩٠

.)٩٣(للمحكمة

البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا- ٢

عن السنة صندوق االستئماين للضحايا "البيانات املالية للنظرت اللجنة، عمال بواليتها، يف -٩١
.)٩٤("٢٠١٧كانون األول / ديسمرب ٣١املنتهية يف

لوضع املايل تقدم نظرة سليمة عن االبيانات املالية مراجعته، إىل أن استنادا إىلجع، خلص املراو -٩٢
،ات يف صايف األصولري والتغي،األداء املايلوكذلك عن ، ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١يف صندوقلل

كانون ٣١يف نتهية املاإلثين عشر شهرا املبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و ومقارنة،والتدفقات النقدية
.)٩٥(احملاسبية الدولية للقطاع العاموفقا للمعايري ٢٠١٧ديسمرب األول/

االستنتاجات والتوصيات

.٦٣رجع نفسه، الفقرة امل)٨٨(
رجع نفسه.امل)٨٩(
)٩٠(

AC/8/5٥٩، الفقرة.
.٦٠ة رجع نفسه، الفقر امل)٩١(
)٩٢(

AC/8/5٦٢، الفقرة.
.٦٣رجع نفسه، الفقرة امل)٩٣(
)٩٤(

ICC-ASP/17/13.
.٢رجع نفسه، الفقرة امل)٩٥(
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تتواءممل أنه إذا للحسابات الذي مفاده تقييم املراجع اخلارجي بمع القلق حاطت اللجنة علما أ-٩٣
ا  جرب أحكامبإنفاذاملتصلةااللتزاماتمع يا لصندوق االستئماين للضحاايف الضوابط الداخلية املعمول 

مما قد دقة االلتزامات، ية و ل وواقعفإن هذا الوضع سيخلق حالة من عدم اليقني بشأن تكاماألضرار، 
.)٩٦(الشهاداتبإصداريتعلقفيماإىل صعوبات كبرية يؤدي 

للصندوق البيانات المالية المراجع الخارجي للحسابات بشأن ةاللجنة توصيقرتوأ-٩٤
.)٩٧(االستئماني للضحايا

فيما يتعلق بالموارد البشريةمراجعة األداء- ٣

ا الرابعة عشرةوفقا ألفضل املمارسات املتبعة يف املنظمات الدولية، قررت-٩٥ املعقودة اجلمعية يف دور
.)٩٨(واليتهإىل األداءللحسابات بإضافة مراجعة توسيع نطاق والية املراجع اخلارجي ٢٠١٥يف عام 

إدارة املوارد البشرية وفقا خلطة املراجعة يف مراجعة لألداء للحسابات أجرى املراجع اخلارجي و -٩٦
اخلارجي راجع قدم امل، )٩٩(. ويف "تقرير املراجعة النهائي عن إدارة املوارد البشرية"٢٠١٨املعتمدة لعام 

.)١٠٠(كمةيف احملصيات بشأن إدارة املوارد البشريةلحسابات عشر تو ل

االستنتاجات والتوصيات

، ورحبت على وجه للحساباتاملراجع اخلارجي هاأحاطت اللجنة علما بالتوصيات العشر اليت قدم-٩٧
تقوم بنشره، مبا و احملكمة ميثاقا لألخالقع للحسابات بـأن تضاملراجع اخلارجي )١٠١(صوص بتوصيةاخل

األخالق قيم و معدال للاإطار بأن تقدم احملكمة ٢٠١٧أبريل يف نيسان/اللجنة)١٠٢(مع توصيةيتماشى 
باحملكمة.نطبق على مجيع املوظفنيي

بشأن إدارة الموارد للحسابات لمراجع الخارجي العشر لتوصيات الرت اللجنة جميع قأو -٩٨
.)١٠٣(البشرية

٢٠١٨ام في علحساباتلالخارجي معلومات محدثة عن أنشطة المراجع- ٤

ة املراجعتنفيذ خطة معلومات حمدثة عن ة، قدم ممثل املراجع اخلارجي للحسابات يف الدورة السابع-٩٩
بشأن ما يلي:٢٠١٨يف عام 

مراجعة البيانات املالية للمحكمة؛(أ)
مراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا؛(ب)

إدارة املوارد البشرية.مراجعة أداء ج)(

.٣٢رجع نفسه، الفقرة امل)٩٦(
)٩٧(

AC/8/5٦٧، الفقرة.
لد ،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥لرابعة عشرة ..الدورة اة ..الوثائق الرمسي)٩٨( ،ICC-ASP/14/Res.1؛ وثالثااجلزء األول، ا

.٢قرة فالقسم كاف، ال
)٩٩(

ICC-ASP/17/7/Rev.1.
)١٠٠(

AC/8/19٧و٦صفحتان ، ال.
)١٠١(

ICC-ASP/17/7/Rev.1 ، ٩التوصية.
)١٠٢ (

AC/4/10 ١١، الفقرة.
)١٠٣(

AC/8/5٧١، الفقرة.
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لبيانات املالية دثة عن املراجعة املؤقتة لم ممثل املراجع اخلارجي معلومات حمالدورة، قدوأثناء -١٠٠
كانون ١٥إىل ٤يف الفرتة من جرت اليت ٢٠١٧لعام االستئماين للضحايا صندوق الللمحكمة و 

يتعلق تقييم بديوان احملاسبة بفرنسامن إىل قيام خبري هذا الصددوأشار يف . ٢٠١٧األول/ديسمرب 
ستعراض االكتواري.الللقيام باGaléa، وإىل التعاقد من الباطن مع شركة ملعلوماتاا تكنولوجيب

في الزمين لألنشطة. فدول معلومات بشأن اجلأيضا للحسابات ممثل املراجع اخلارجي دم قو -١٠١
رحلة ملراجعة األداء، وستجري املاملرحلة الثانية للحسابات اخلارجي راجع ، سيبدأ امل٢٠١٨نيسان/أبريل 

جرى التأكيد على أمهية . و ٢٠١٨هيونيحزيران/٨إىل مايو أيار/٢٨يف الفرتة من النهائية للمراجعة
"املشاركة يف عمليات بشأن ةاملوحدالتشغيلية اتإلجراءلاحلصول بسرعة على الوثائق املطلوبة وفقا 

."املراجعةومتابعة توصياتراجعة امل
وارد البشرية ستغطي مجيع املوارد البشرية للمحكمة وفقااملوأشري إىل أن مراجعة أداء -١٠٢

الغرض من املراجعة هو استعراض مراقبة املخاطر فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية.و الختصاصات املراجعة.
.

٢٠١٩عام للمراجعة في المؤقتة المراجع الخارجي للحسابات خطة - ٥

ا الثامنة معالناقشت -١٠٣ عام لاملؤقتةةاملراجعخطة لحساباتلراجع اخلارجي املممثل لجنة يف دور
شمل ثالثة مراجعات:تيت، ال٢٠١٩

؛٢٠١٨ديسمرب كانون األول/٣١(أ) مراجعة البيانات املالية للمحكمة للسنة املنتهية يف 
كانون ٣١للسنة املنتهية يف االستئماين للضحايا (ب) مراجعة البيانات املالية للصندوق 

؛٢٠١٨ديسمرب ل/األو 
راجعة األداء.املتعلقة مبهمةاملج) (

االستنتاجات والتوصيات

إدارة األداء يفتركز على مراجعة للحسابات اليت املراجع اخلارجي حاطت اللجنة علما خبطة أ-١٠٤
.)١٠٤(ميزانية احملكمة

اإلجراءات المتعلقة بانتخاب  المراجع الخارجي للحسابات- ٦

اخلارجي راجع املبتعيني املعنية توصيات إىل اهليئة تقدم اللجنة ، اللجنةيثاقعمال مب-١٠٥
.)١٠٥(للحسابات

مراجعة البيانات املالية بعد، ديوان احملاسبة بفرنسااخلارجي للحسابات، راجع املواليةوستنتهي -١٠٦
يلزم اختاذ معية، . وبناء على طلب  اجل٢٠١٩للسنة املنتهية يف والصندوق االستئماين للضحايا للمحكمة

الدورة الثامنة عشرة للجمعية يف للحسابات اخلارجي مفصلة يف الوقت املناسب لتعيني املراجع جراءات إ
.)١٠٦(٢٠١٩اليت ستعقد يف عام 

لحسابات اخلارجي لراجع املاختيار ويف الدورة السابعة، ناقشت اللجنة سبيل التقدم يف عملية -١٠٧
اوطلبت  ميع الوثائق ذات الصلة من عمليات االختيار السابقة. وخالل الدورة، جبإىل احملكمة موافا

.للحساباتختيار املراجع اخلارجياالختصاصات المناقشة أولية بشأن ت اللجنة جر أ

)١٠٤(
AC/8/5٧٣، الفقرة.

من ميثاق اللجنة.٦٠ادة امل)١٠٥(
)١٠٦(

ICC-ASP/16/Res.1 ،٢لقسم طاء، الفقرة ا.
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أثناء . و )١٠٧(قبل الدورة الثامنة مذكرة إعالمية بشأن عملية االختيار لتنظر فيها اللجنةُ    وأ عدت -١٠٨
وعرض منوذجا حمدثا عملية االختيار معلومات حمدثة عن احلالة فيما يتعلق بلتنفيذي ، قدم األمني االدورة

للدعوة إىل تقدمي اقرتاح بشأن خدمات املراجع اخلارجي للحسابات وطلب التعبري عن االهتمام بعد 
املشرتيات.بوجه خاص من وحدة احملكمة، و من تعليقاتاحلصول على 

االستنتاجات والتوصيات

مراجع  الالختيار كجهة اتصال األمين التنفيذي  بأن يعمل أوصت اللجنة الدورة السابعة، في -١٠٩
للحسابات، كما أوصت بمصادقتها رسميا على االختصاصات التي أعدت باالستناد إلى الخارجي 

األمين التنفيذي بنشر وأوصت اللجنة أيضا بأن يبادر .التعليقات الواردة من جميع الجهات المعنية
عملية االختيار قررت مواصلة النظر فيبالتنسيق مع وحدة المشتريات، و دعوة إلى تقديم اقتراح ال

.)١٠٨(٢٠١٨تموز/يوليه فيفي دورتها الثامنة التي ستعقد 
الواسعة النطاق التي اتخذها في الدورة الثامنة، أحاطت اللجنة علما باألعمال التحضيرية و -١١٠

األمين إلى ، وطلبت مقبلاختيار مراجع الحسابات الخارجي العملية األمين التنفيذي بشأن 
مارس آذار/في التي ستعقد التاسعة افي دورتهالمحرز التقدم أن يحيطها علما بالتنفيذي 

١٠٩(٢٠١٩(.

متابعة تنفيذ التوصيات السابقة-زاي
ا )١١٠(بشأن متابعة توصيات املراجعة الداخلية"يف "تقرير احملكمة -111التدريبات المتعلقة بتنفيذ التوصيات بصورة فعالة- ١ املقدم إىل اللجنة يف دور

لمديرين ورؤساء لبأن مدير شعبة اخلدمات اإلدارية نظم دورات تدريبية اللجنة السابعة، أبلغت احملكمة 
ىل إُ                             د عي مدير مكتب املراجعة الداخليةو دير الصندوق االستئماين للضحايا. ملو ،األقسام يف قلم احملكمة

حلضور يف هذه الدورات.ا
اتإلجراءاتعريف املشاركني مبضمون ، كان اهلدف من هذه الدورات هو ووفقاً للمحكمة-١١٢

إجيايب دور القيام بومتكينهم من ، اليت تنطوي عليها عملية املراجعةاملختلفة والخطواتةاملوحدالتشغيلية 
.)١١١(ةملوحداالتشغيلية اتإلجراءامراعاة يف تنفيذ التوصيات ، مع 

ا أبلغت احملكمة و -١١٣ ، لتوصيات غري املنفذة يف وقت مناسبملعاجلة اعدة خطوات تاختذاللجنة بأ
مبا يف ذلك:
،عمالءالداخلية، بالتشاور مع غري منفذة للمراجعة الوحيد لكل توصية مسؤول تعيني (أ)

؛تنسيق مع مكتب املراجعة الداخليةوبال
يف التنفيذ مع املديرين ورؤساء األقسام؛احملرز أن التقدم اجتماعات متابعة بش(ب)

؛خلية املقدمة إىل اإلدارة العليا(ج) التقارير املرحلية الدا

بشأن عملية اختيار املراجع اخلارجي للحسابات املقبل. ورقة معلومات أساسية)١٠٧(
)١٠٨(

AC/7/5٥٦، الفقرة.
)١٠٩(

AC/8/5٧٧، الفقرة.
)١١٠(

AC/7/11.
.٧-٥ات رجع نفسه، الفقر امل)١١١(
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القرتاح خطط عمل جلميع التوصيات املفتوحة مع حتديد عمالءوضع منوذج وتوزيعه على ال(د) 
ائي للتنفيذ .)١١٢(موعد 

على توضيحات احلصوليف ساعداملسؤولني الوحيدينتعينيأناحملكمةأوضحتالدورة،أثناءو -١١٤
التنفيذ.متابعةوتيسريالتوصيات،تنفيذيفملبادرةبشأن األقسام املسؤولة عن ا

االستنتاجات والتوصيات

ا السابعة باجلهود-١١٥ املديرين ورؤساء عريف الشاملة اليت بذلتها احملكمة لترحبت اللجنة يف دور
.ومتابعتهاتوصيات الملشاركة يف مراجعة بشأن اةاملوحدالتشغيلية اتباإلجراءاإلدارات 

معلومات د) يحألصحاب التوصيات (المسؤول الو بأن توفر ت اللجنة المحكمة أوصو -١١٦
في أن تسهم هذه اعن أملهتوأعربمراجعةالأساسية إضافية عن عملية قبول/رفض توصيات 

.)١١٣(نفذةالتوصيات غير المتخفيض عدد فضال عن ورة فعالة، بصتوصياتالالجهود في متابعة
لمشاركة في بشأن "اةالموحدالتشغيلية اتبتعديل اإلجراءاللجنة المحكمة أيضا تأوصو -١١٧

ومتابعتها" لكي تنطبق األحكام المتعلقة بتقديم المعلومات في الوقت المناسب توصيات المراجعة 
.)١١٥(،على المراجعة الداخلية أيضا)١١٤(ة الخارجيةالمنصوص عليها بالنسبة للمراجع

متابعة توصيات مكتب المراجعة الداخلية- ٢

املقدم إىل )١١٦(املراجعة الداخلية"مكتب "تقرير احملكمة بشأن متابعة توصيات طبقا ملا جاء يف -١١٨
ا  (اخنفاضتوصية ٤٤إىل توصية ١٢١السابعة، اخنفض عدد التوصيات اليت مل تنفذ من اللجنة يف دور

. ٢٠١٧التوصيات اجلديدة اليت قدمها مكتب املراجعة الداخلية يف عام بعد استبعاد )يف املائة٦٤يبلغ
.)١١٧(لتنفيذ التوصيات املتبقية غري املنفذةعالوة على ذلك، اختذت احملكمة اخلطوات الالزمة و 

تقريرا بعنواندورة السابعة للجنة، قدم مكتب املراجعة الداخلية يف الما سلفباإلضافة إىل و -١١٩
كانون الثاين/يناير ١٧التقرير السنوي للجنة املراجعة الداخلية: تنفيذ توصيات املراجعة (احلالة يف"

يف الفرتة توصية ٣٣٤املراجعة الداخلية هذا التقرير، أصدر مكتب وبناء على ما جاء يف .)١١٨(")٢٠١٨
توصية ٨٧، وجاري تنفيذ)يف املائة٥٦(توصية ١٨٦ا منهت، نفذ٢٠١٧إىل عام ٢٠١١من عام 

).يف املائة٦توصية (٢١رفضت و ،)يف املائة١٢توصية (٤٠، وحفظت )يف املائة٢٦(
زيادة معدل يف التقدم احملرز احملكمة أنه على الرغم من أوضحت ، وخالل الدورة السابعة-١٢٠
ة على معاجلتها إذ يقدم مكتب اًمن حيث القدرال يزال عدد التوصيات غري املنفذة يشكل حتدي، التنفيذ

معاجلتها.ويلزم جديدة كل عاماملراجعة الداخلية توصيات 
اخلدمات االستشارية ملكتب املراجعة الداخلية يف مرحلة مبكرة أن تتلقى ينبغي ااحملكمة أورأت -١٢١
مكتب املراجعة الداخلية يقدمها املشورة اليتهذا النهج على مراعاة وسيساعد . اريعختطيط املشأثناء 

.٧-٥ات رجع نفسه، الفقر امل)١١٢(
)١١٣(

AC/7/5 ٤٠، الفقرة.
شباط/فرباير ٩(بتاريخ إجراءات التشغيل املوحدة بشأن املشاركة يف عمليات املراجعة ومتابعة توصيات املراجعة)١١٤(

.١٢)، الفقرة ٢٠١٧
)١١٥(

AC/7/5 ، ٣٤الفقرة.
)١١٦(

AC/7/11.
وما بعدها.٨ة رجع نفسه، الفقر امل)١١٧(
)١١٨(

AC/7/9.
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ا،   أشارت احملكمة إىل اآلن، يف مرحلة الحقة. وكمثال على ذلك، كما هو احلال مسبقا بدال من مراعا
مليون يورو ١,٥مببلغ يف وقت مبكر توريد لصيانة املباينمكتب املراجعة الداخلية يف عملية المشاركة 

ً  تقريب ا.
املراجعة الداخلية عمليات ة، قدمت احملكمة "تقرير احملكمة عن املشاركة يف ويف الدورة الثامنة للجن-١٢٢

معلومات حمدثة عن  "إجراءات التشغيل املوحدة وقدمت إىل اللجنة )١١٩(راجعة"املومتابعة توصيات 
. )١٢٠(بشأن املشاركة يف عمليات املراجعة ومتابعة توصيات املراجعة"

االستنتاجات والتوصيات

ا السابعة وجود تاالحظت -١٢٣ املعلومات بني املعلومات اليت قدمتها احملكمة و ناقضللجنة يف دور
قامت احملكمة للتوصيات الصادرة عن املكتب واليت دد العدد احمليف مكتب املراجعة الداخلية اليت قدمها 

بتنفيذها.
ً      غ. ووفقا  ملكتب اإلباليتعلق باختالف فرتاتن التناقض أأوضح مكتب املراجعة الداخلية و -١٢٤

مكتب يف الفرتة املشمولة بالتقرير يف حني استخدم املراجعة الداخلية، استخدمت احملكمة السنة التقوميية 
.٢٠١٨كانون الثاين / يناير ١٧يف الداخلية احلالة املراجعة 

يذ، معدالت التنفقارنة مإلى و ومتماسكة لحاجة إلى معلومات دقيقة إذ تشدد اللجنة على او -١٢٥
أن بو في الفترة المشمولة بالتقريربأن يستخدم مكتب المراجعة الداخلية السنة التقويمية توصي 

كانون ٣١ي الحالة فعلى أساس مراجعةالتنفيذ توصيات المتعلق بيقدم تقريره السنوي 
. )١٢١(األول/ديسمبر من كل عام

تب المراجعة الداخلية للجنة بأن تواصل المحكمة، بالتعاون الوثيق مع مكاوتوصي -١٢٦
جهود الرامية إلى الحد من التراكم الكبير في التوصيات غير المنفذة بهدف تنفيذالللحسابات، 

الكامل في أقرب وقت ممكن، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة في الوصيات المعلقة ب
.)١٢٢(٢٠١٩عام 

املراجعة الداخلية غري الرتاكم الكبري يف توصياتمنالحظت اللجنة التقدم الذي أحرزته احملكمة يف احلدو 
بغية تنفيذاجلهودمكتب املراجعة الداخلية، هذهمعالوثيقكمة، بالتعاونبأن تواصل احملوأوصتاملنفذة،

.ممكنأقرب وقتيفبالكامل املعلقةلتوصياتا
خدماته االستشارية وتوصي اللجنة بأن ينظر مكتب المراجعة الداخلية في توسيع نطاق-١٢٧

للمحكمة  بطريقة مرنة في إطار خطط المراجعة السنوية المعتمدة وضمن الحدود الالزمة لحماية 
استقالل مكتب المراجعة الداخلية، من أجل تمكين المحكمة من مراعاة خبرة مكتب المراجعة 

بة في مرحلة مبكرة الداخلية فيما يتعلق بأفضل الممارسات اإلدارية، وإدارة المخاطر، والمراق
	.)١٢٣(للعمليات 	

)١١٩(
AC/8/14.

شباط/فرباير٩نسخة (ملشاركة يف عمليات املراجعة ومتابعة توصيات املراجعةإجراءات التشغيل املوحدة بشأن ا)١٢٠(
).   ٢٠١٨حزيران/يونيه ١٣احملدثة يف ٢٠١٧

)١٢١(
AC/7/5 ٦٣، الفقرة.

.٦٤ة رجع نفسه، الفقر امل)١٢٢(
.٦٥ة رجع نفسه، الفقر امل)١٢٣(
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لكيانات املتاحة لخليارات الثالثة أن احملكمة بتوضيح اعلما لجنة الأحاطت الدورة الثامنة، يف و -١٢٨
جعة المراباحملكمة ومكتباملمارساتأفضل تعكس اخلاضعة للمراجعة يف اإلجراءات التشغيلية املوحدة 

م  متابعة لتوصيات القائم حاليا.نظاوهي اخليارات املتوقعة يف ،خليةالدا
،، بالتشاور الوثيق مع مكتب املراجعة الداخليةمرة أخرىأن تقوم احملكمةعلى جنة ووافقت الل-١٢٩

ومتابعتها، السيما فيما توصيات الملشاركة يف مراجعة املتعلقة بااستعراض اإلجراءات التشغيلية املوحدةب
وبأن تنظر يف ،حول كيفية االستجابة للتوصياتخلاضعة للمراجعة الكيانات يتعلق باخليارات املتاحة ل

صيات وبأن تدخل التعديالت الالزمة على  اإلجراءات التشغيلية املوحدة، حسب وتعديلهاتعديلها،  
.يف معىن استجابتهااخلاضعة للمراجعة لكيانات امن جانب لبس لتجنب أي االقتضاء، 

يات التوريد المتعلقة بنظام التأمين الصحي الجماعيعلومات محدثة عن نتيجة عملم- ٣

نتيجة عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي باحملكمة وتوصيات املراجعة بشأن التقرير يف "-١٣٠
السابعة، أشارت احملكمة إىل ادور الذي كان معروضا على اللجنة يف )١٢٤("ذات الصلة اليت مل تنفذ بعد

التأمني ُ   م نح ، يف حني MSH Internationalشركة ُ    م نح لعلق بنظام التأمني الصحي اجلماعي العقد املتأن 
كانون الثاين/يناير ١. ودخل العقدان حيز التنفيذ يف Cignaاملتعلق بالوفاة والعجز بسبب اخلدمة لشركة 

٨,٣ماعي بنسبة ، ارتفعت أقساط التأمني املتعلقة بالتأمني الصحي اجل٢٠١٨. وفيما يتعلق بعام ٢٠١٨
. يف املائة٢٢بنسبة بسبب اخلدمةالوفاة والعجز بيف املائة، يف حني اخنفضت أقساط التأمني املتعلق

لتقييم مدى جري استقصاءوأوضحت احملكمة أن قسم املوارد البشرية مسؤول عن مراقبة العقود وأنه سي
لنظام التأمني الصحي اجلماعي.املوظفني ارتياح 
معاجلة  ، متت الداخليةلمراجعة لتوصية معلقة ١٥بني للمعلومات اليت قدمتها احملكمة، من وفقا و -١٣١
، اليت تعتزم احملكمة تنفيذها يف النصف األول من عام علقةالتوصيات الثالث املو . حىت اآلنتوصية١٢

، تتعلق مبا يلي:٢٠١٨
؛اجلماعيالتأمني الصحينظام ى إدارة املطالبات املتعلقة بالنفقات الطبية واإلشراف عل(أ)

إصدار تعليمات إدارية بشأن اإلخالء الطيب؛(ب)
.)١٢٥(دّ مع املور  املعدل االتفاق (ج)

االستنتاجات والتوصيات

التأمين الصحي الجماعي التوريد المتعلقة بنظام عملية أحاطت اللجنة علما باالنتهاء من -١٣٢
بدقة أوصت في دورتها السابعة بأن ترصد المحكمة و بسبب الخدمةوالتأمين على الوفاة والعجز 

االحتيال عالية، مثل إدارة احتماالت ي تكون فيها السيما في المجاالت الت، اتلخدمادي ّ أداء مور  
.)١٢٦(المتعلقة باسترداد التكاليف الطبيةالمطالبات

عولجت ي الحظت اللجنة أن معظم التوصيات المتعلقة بنظام التأمين الصحي الجماعو -١٣٣
بمجرد تنفيذ التوصيات الثالث المتبقية، وأوصت أيضا بأن تقدم بإبالغها أوصت المحكمة و ، اآلن

)١٢٤(
AC/7/12.

.٩-٧ات رجع نفسه، الفقر امل)١٢٥(
)١٢٦(

AC/7/5٢٩قرة ، الف.
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لنظام الموظفين ارتياح لتقييم مدى الذي سيتم ستقصاء نتيجة االعن حدثةالمحكمة معلومات م
.)١٢٧(٢٠١٩في عام التأمين الصحي الجماعي في دورتها التاسعة التي ستعقد 

المراجع الخارجي للحساباتتوصيات متابعة- ٤

تابعة توصيات املراجع للحسابات بيانا بشأن مممثل املراجع اخلارجي قدم يف الدورة السابعة ، -١٣٤
إىل بصفة خاصة للحسابات ثل املراجع اخلارجي أشار مملتقارير السابقة. و للحسابات يف ااخلارجي 

مباين واملسألة املتعلقة بتكاليف صيانةاملرتبات والقوة العاملة كشوفة بالتوفيق بني  قاملشاكل املتكررة املتعل
احملكمة اليت مل حتل بعد.

مل تنفذ وفقا للمراجع اخلارجي للحسابات ثالث ،املوجهة إىل احملكمةاتفيما يتعلق بالتوصيو -١٣٥
توصيات تتعلق مبا يلي:

؛)١٢٨(مراقبة املدفوعات الداخلية(أ)
؛)١٢٩(لى املدفوعات الداخليةعتوثيق الرقابة (ب)
.)١٣٠(صيانة املباين(ج)

اخلارجي لمراجع لفقا إىل الصندوق االستئماين للضحايا، مل تنفذ و فيما يتعلق بالتوصية املوجهةو -١٣٦
ن تتعلقان مبا يلي:الحسابات توصيتل

؛)١٣١(ملسجلامنأ) تفويض السلطة اإلدارية(
.)١٣٢(مال املاليةعلى األعملوظفني امليدانينيا(ب) تدريب 

والتوصياتاالستنتاجات 

ا السابعة أن املراجع اخلارجي جنةالحظت الل-١٣٧ للحسابات يستخدم أحيانا عبارة "جاري يف دور
بالفعل، يف وقت ُ    قد ن فذت ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت هذه التوصيات". و التوصياتتنفيذ

ا مل تنفذ بعد. املناقشة، أم أ
التوصيات بين بوضوح للحسابات في تقاريره بأن يميز المراجع الخارجي اللجنة تأوصو -١٣٨

.)١٣٣(المنفذةوالتوصيات غيرالمنفذة 

المراجعةمتابعة توصيات لجنة- ٥

ا السابعة يف النظرت -١٣٩ لجنة اليت ات" املتعلقة بالالطبعة األوىل من "سجل التوصيلجنة يف دور
"سجل التوصيات" مجيع التوصيات الصادرة منذ ويضم . ٢٠١٨شباط/فرباير أصدرها األمني التنفيذي يف

،واإلطار الزمين للتنفيذ،قبول أو رفض التوصية، و التوصيةإنشاء اللجنة، وحيدد من هو صاحب إعادة 
كل توصية.لتنفيذ الوحالة 

.٣٠ة رجع نفسه، الفقر امل)١٢٧(
.١-٢٠١٦توصية املراجع اخلارجي للحسابات )١٢٨(
.٢-٢٠١٦توصية املراجع اخلارجي للحسابات )١٢٩(
.٣-٢٠١٥توصية املراجع اخلارجي للحسابات )١٣٠(
.١-٢٠١٤توصية املراجع اخلارجي للحسابات )١٣١(
.٢-٢٠١٥توصية املراجع اخلارجي للحسابات )١٣٢(
)١٣٣(

AC/7/5 ٧٠، الفقرة.
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ً                قريرا  بعنوان "متابعة قدم األمني التنفيذي ت، ٢٠١٨املعقودة يف متوز/يوليه يف الدورة الثامنة و -١٤٠
ا اللجنة دث للتوصيات حمالوثيقة على سجل هذه حتتوي و . )١٣٤("راجعةتوصيات جلنة امل حىت اليت أصدر

ة.فعالمتابعتها بصورة الكامل و بهاضمان تنفيذبغية اآلن 
ت إرسال نسخة من التوصياعن طريق تابع األمني التنفيذي تنفيذ التوصيات مع أجهزة احملكمة وي-١٤١

التوصية.مبعاجلة املعين لقسم بامباشرة االتصال جهة التنسيق بقلم احملكمة، أو عن طريق ذات الصلة إىل 

والتوصياتاالستنتاجات 

اجلهات مييز بني التوصيات املوجهة إىلمع اللجنة على التاألمني التنفيذي اتفق ، يف الدورة الثامنة-١٤٢
اليت حصائيات معدل التنفيذ إعداد إالسيما عندعمل األخرى، املعنية املختلفة والقرارات أو خطط ال

.يف سجل التوصياتستدرج 

مسائل أخرى- ثالثا
اإلشراف على إدارة الميزانيةبشأن الهاي العامل فيلفريقلاالجتماع غير الرسمي -ألف

يلتزه (بوليفيا)، لسفري إدواردو رودريغيز فدعا إليه اشارك أعضاء اللجنة يف اجتماع غري رمسي -١٤٣
، حيث دعيت اللجنة إىل تقدمي معلومات حمدثة موضوع اإلشراف على إدارة امليزانيةاملسؤول عننسقامل

.٢٠١٧عن عملها منذ أيلول/سبتمرب 
جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة اجلارية حاليا وموجزا لجنة حملة عامة عن الوقدم رئيس -١٤٤

ا السابعة املعقودة يف آذار/مارس للنتائج والتوصيات الرئي . وعرضت اللجنة ٢٠١٨سية للجنة يف دور
ا خالل األشهر املاضية، فضال عن جماالت التحسني يف احملكمة. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت  اجنازا

اللجنة معلومات حمدثة عن تنسيق أعماهلا وتبادل املعلومات مع اهليئات الرقابية األخرى.
طلب املشاركني يف االجتماع، أوضح أعضاء اللجنة الفروق بني مكتب املراجعة وبناء على-١٤٥

الداخلية وجلنة املراجعة ودورمها وخطوط اإلبالغ املميزة لكل منهما يف هيكل الرقابة باحملكمة.
كهيئة استشارية . و الهتمامه بأعماهلاشكرها للفريق العامل يف الهاي أن تعرب عن لجنة تود الو -١٤٦
على النحو الوفاء بواليتها الشاملة على إدارة احملكمة بطريقة فعالة و ستواصل اللجنة العمل معية، للج

املنصوص عليه يف ميثاقها.

الهيئات الرقابية األخرىمع التنسيق -باء
، عقد رئيس جلنة امليزانية )١٣٥(عمال بقرار اجلمعية الذي يوصي بزيادة التنسيق بني اهليئات الرقابية-١٤٧

ملناقشة سبل زيادة ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب ١٣واملالية ورئيس جلنة املراجعة اجتماعا غري رمسي يف 
تعزيز التعاون القائم بني اهليئتني.

واتفق الرئيسان على تكثيف التنسيق والتعاون بني اللجنتني وفقا للوالية املميزة لكل منهما. -١٤٨
ب االزدواجية، ستواصل جلنة امليزانية واملالية وجلنة املراجعة تبادل ولتنفيذ الواليتني بصورة فعالة وجتن

املعلومات ومواكبة مجيع القضايا ذات الصلة. وعالوة على ذلك، من املتوخى أن تعقد اجتماعات غري 
رمسية منتظمة بني رئيس جلنة امليزانية واملالية ورئيس جلنة املراجعة.

)١٣٤(
AC/8/8.

)١٣٥(
ICC-ASP/16/Res.1 ٨و٧، القسم ياء، الفقرتان.
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نتهاء والية رئيس آلية الرقابة املستقلة وتتطلع إىل التفاعل مع خلفه وأحاطت جلنة املراجعة علما با-١٤٩
عند تعيينه.    

الدورة اإلعالمية بشأن الخدمات المقدمة من قلم المحكمة-جيم
املراجعة وواليتها الغرض من جلنة بشأن رمسية توجيهاتلجنة ال، يتلقى أعضاء اللجنةً        وفق ا مليثاق -١٥٠

.)١٣٦(وبشأن أهداف احملكمة
تلقى وخالل الدورة السابعة، نظم األمني التنفيذي جلسة إعالمية "خلف الكواليس" مع احملكمة -١٥١

اليت يقدمها قلم احملكمة. وركزت جلسة اخلدماتعن األنشطة و معلوماتأعضاء اللجنة خالهلا 
بإدارة املتصلة ت واللوجستيا،واملخاطراملعلومات على اخلدمات اليت يقدمها قسم الضحايا والشهود،

ا لقلم احملكمة ر لجنة أن تعالتود و أنشطة اإلعالم والتوعية. فضال عن قاعات احملكمة،  ب عن امتنا
جنة.ه مع اللتفاعلو لتنظيمه جلسة املعلومات 

أسلوب العمل في لجنة المراجعة-دال
ليب عملها.ً       اسرتاتيجيات االتصال الداخلية واخلارجية، فضال  عن أساناقشت اللجنة -١٥٢
األمني التنفيذي مبناقشة وملعاجلة بعض املسائل املتعلقة بأمن املعلومات، قررت اللجنة تكليف -١٥٣

الوثائقتعميم أمن املعلومات عندلضمان املخاطر مع قسم خدمات إدارة املعلومات تدابري ختفيف 
.والوصول إليها

عملية اختيار وتعيني عن احلوكمة مشاركتها يف ؤولة يئة املست اللجنة إىل اهلتوخيا للشفافية، طلبو -١٥٤
ئها.أعضا

ة التقييم الذاتي للجنة المراجعةنتيج-هاء

لجنة تقييما ذاتيا لفعالية وكفاءة عملها منذ الراجعة، أجرت املوفقا ألفضل املمارسات يف جلان -١٥٥
للتقييم الذايت )١٣٧(مناسبةةيجعقائمة مر بناء على التقييم الذايت مت. و ٢٠١٦يف عام إعادة إنشائها 

للجنة.

االستنتاجات والتوصيات

االت اليت تأعاله وركز املذكورللتقييمعموما النتيجة املرضية أحاطت اللجنة علما ب-١٥٦ على ا
حتتاج إىل حتسني.

يم عملها ووافقت على بعض التحسينات مثل تنظللجنة بالقيمة املضافة للتقييم الذايت الأقرت و -١٥٧
إعادة صياغة بعض اللجنة ت، قرر وعالوة على ذلكيف أقرب وقت ممكن. لألعضاء اجلددتعريفيةدورات 

.احلصول على إجابات دقيقةمن أجل األسئلة يف استبيان التقييم الذايت 

.اللجنةمن ميثاق٣٩املادة )١٣٦(
)١٣٧(

AC/8/2.
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خطة العمل والدورات المقبلة للجنة المراجعة-واو
ا امؤقتالجنة القررت -١٥٨ ا ٢٠١٩آذار/مارس ٢٢و٢١يومي يف لتاسعة أن تعقد دور ودور

.يف الهاي٢٠١٩متوز/يوليه ٢٦إىل ٢٤يف الفرتة من عاشرة ال
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التذييل األول
لى مكتب المراجعة الداخليةإّ          التوصيات المقدمة من المقي م الخارجي 

ظ على توقيت املسائل اهلامة ينبغي أن يعمل مكتب املراجعة الداخلية بشكل أكثر استباقية من أجل احلفاحتسني امليثاق١
للمراجعات الدورية للميثاق.١٠٠٠وإجنازها، على النحو املوصى به يف هذا التقرير، وللوفاء باملعيار 

 ينبغي أن يكون ميثاق مكتب املراجعة الداخلية مرئيا  من خالل شبكة االنرتانت اخلاصة باحملكمة لكي تتمكن                                            ً
وصول إليها.مجيع اإلدارات واجلهات املعنية من ال

 ينبغي إلدارة احملكمة أن تويل األولوية للمسائل اهلامة مثل املراجعات املنتظمة للميثاق واالتصال مبكتب املراجعة
الداخلية عند االقتضاء.

ا ٢ أن تغطي املراجعة اليت يقوم 
ألجهزة لمكتب املراجعة الداخلية 

األربعة للمحكمة

خلية بالقدرة على أداء التزاماته املتعلقة بتوفري الثقة واملشورة لألجهزة ينبغي أن يضمن مكتب املراجعة الدا
األربعة للمحكمة، وفقا للوالية املعهودة إليه يف امليثاق. 

 ينبغي إلدارة احملكمة أن متكن مكتب املراجعة الداخلية من مراجعة املهام الرئيسية ملكتب املدعية العامة، وهيئة
احرتام القيود اليت تفرضها مقتضيات االستقالل والسرية يف كل جهاز. الرئاسة، والدوائر، مع 

حماضر وسجالت التفاعل بني ٣
مكتب املراجعة الداخلية وجلنة 

املراجعة

.ينبغي أن يستمر اطالع مكتب املراجعة الداخلية على تقرير جلنة املراجعة وسجل التوصيات
ته مع جلنة املراجعة، واالمتثال ملعيار معهد مراجعي احلسابات ينبغي أن يوثق مكتب املراجعة الداخلية تفاعال

ملعاجلة القرارات املتخذة يف اجتماعات جلنة املراجعة  لضمان مساءلة ، ووضع اسرتاتيجية ١١١١الداخليني رقم 
املكتب. 

فعالية وكفاءة املوارد املتاحة ملكتب ٤
املراجعة الداخلية

لداخلية تغطية عمليات املراجعة وأن يضمن توسيع نطاقها ليشمل مجيع اهليئات. ينبغي أن حيسن مكتب املراجعة ا
وميكن حتقيق ذلك من خالل اإلجراءات التالية:

.زيادة كفاءة وفعالية عملية  املراجعة من خالل تقليل عدد األيام املقررة لكل تكليف باملراجعة
.إعداد أدوات املراجعة مقدما للحد من وقت التحضري
ني مكتب املراجعة الداخلية مراجع مساعد بدال  من مساعد ال ميتلك مهارات املراجعة لتعزيز قدرته على سيع                                                 ً

إجراء عمليات املراجعة.
 قد يطلب مكتب املراجعة الداخلية مورد إضايف إذا كان من الضروري تغطية نطاق املراجعة املمتد وفق ا لوالية        ً

يف املائة.١٠٠امليثاق وبعد حتقيق الفعالية بنسبة 
 ينبغي ملكتب املراجعة الداخلية التخطيط لالستعانة مبستشارين خارجيني، على النحو املنصوص عليه يف ميثاق

جلنة املراجعة، للحصول على اخلربة اخلارجية الالزمة عند االقتضاء، بالتشاور مع جلنة املراجعة.
 فقا  خلطة املراجعة الداخلية املعتمدة واحلصول على ينبغي أن يقوم مكتب املراجعة الداخلي بعمليات املراجعة و                                         ً

موافقة رمسية من جلنة املراجعة قبل تعديل اخلطة املعتمدة.
 ينبغي أن تضع إدارة احملكمة نظام استجابة فعال لتوفري املعلومات يف الوقت املناسب، وختصيص املوارد الالزمة

اء عمليات املراجعة الداخلية، وتقدمي ردود اإل دارة يف الوقت املناسب إلغالق تقارير املراجعة املتعلقة إل
باإلدارات املختلفة التابعة لكل جهاز من األجهزة األربعة يف الوقت املناسب. 

بيان االستقاللية واملوضوعية/إعالن ٥
تضارب املصاحل

راجعة على أساس سنوي وأن ينبغي أن يقدم مكتب املراجعة الداخلية بيان االستقاللية واملوضوعية إىل جلنة امل
.٢٠١٨حيتفظ بالسجالت الدالة على ذلك كما فعل يف عام 

م لمهاالكافة ت لحسابااجع المصالح من مررب ابتضاار قرية على إخلالدينبغي حصول  مكتب املراجعة ا
ته. وسيؤدي ذلك إىل زيادة الشفافية يف إجراءات املراجعة واألداء.ً        فقا  لتعليماولمنوطة به ا

ينبغي أن ميتنع مكتب املراجعة الداخلية عن االضطالع مبسؤوليات إدارية، حىت بالنسبة للمذكرات الداخلية، االضطالع مبسؤوليات إدارية٦
ً                                              وينبغي أن يكون حذرا  عند االضطالع بأعمال استشارية وجتنب أي دور إداري.
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تلقي املعلومات من أصحاب ٧
العمليات وردود اإلدارة

من إدارة احملكمة تقدمي املعلومات وردود اإلدارة املطلوبة يف الوقت املناسب للحفاظ على كفاءة ينبغي أن تض
وفعالية وظيفة مكتب املراجعة الداخلية. 

ينبغي أن تضمن إدارة احملكمة تنفيذ توصيات املراجعة يف أقرب وقت ممكن لضمان فعالية وظيفة  املراجعة تنفيذ توصية املراجعة٨
ة.الداخلي

 سيزيد مكتب املراجعة الداخلية من وترية الرصد (وهي عملية سنوية حاليا) لتنفيذ التوصيات يف الوقت املناسب
منعا لتقادمها أو عدم قبوهلا من قبل اإلدارة.

ً               اق أعماله وفقا  للوالية املعهود ّ                                                                   يقد ر مكتب املراجعة الداخلية احلاجة إىل االستعانة مبستشارين خارجيني لتغطية نطاالستعانة مبستشارين خارجيني٩
ا إليه يف امليثاق ويدرج ذلك يف خطته السنوية اليت يقدمها إىل جلنة املراجعة للنظر وإحالتها بعد ذلك إىل جلنة

مليزانية واملالية لتوصية اجلمعية مبا تراه مناسبا.ا

جلنة املراجعة/إبالغ ليالتقييم الداخ١٠
بنتائج التقييم الداخلي

نبغي أن يقوم مكتب  املراجعة الداخلية بالتقييم الذايت الداخلي كل سنتني أو ثالث سنوات.ي
 ملراجعةينبغي أن يقدم مكتب املراجعة الداخلية تقارير عن نتائج التقييمات الذاتية الداخلية إىل جلنة.

مشاركة مدير مكتب املراجعة ١١
الداخلية يف اجتماعات جملس 

التنسيق

ارة احملكمة أن تدعو مدير مكتب املراجعة الداخلية إىل املشاركة يف اجتماعات جملس التنسيق وأن تعرض ينبغي إلد
ا على مدير مكتب املراجعة الداخلية لزيادة كفاءة وفعالية املكتب. جداول أعمال االجتماعات وحماضر جلسا

لداخلية من تقييم املخاطر على أساس سنوي ومن االحتفاظ بالسجالت للرجوع مكتب املراجعة ايتأكد ينبغي أن سجالت تقييم املخاطر السنوية١٢
إليها يف املستقبل.
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الثانيالتذييل 
إقرار جدول األعمال، ومشاركة و ، وانتخاب أعضاء المكتب، تينافتتاح الدور 

المراقبين
تينافتتاح الدور -ألف

ويف الفرتة املشمولة بالتقرير، .)١(على األقلالسنةمرتني يف لجنة الجتتمع وفقا مليثاق جلنة املراجعة، -١
، والدورة الثامنة يف الفرتة ٢٠١٨آذار/مارس ٢٣و٢٢عقدت اللجنة دورتني: الدورة السابعة يف يومي 

.٢٠١٨آب/ألغسطس ١متوز/يوليه إىل ٣٠من 
ا يف التذييل الثالث هلذا يف الفرتة املشمولة بالتقرير الوثائق املشار إليهعلى اللجنة معروضاوكان-٢

التقرير.

المكتبأعضاءانتخاب-باء

يف الدورة الثانية، قررت اللجنة أن يتم انتخاب رئيس اللحنة ونائب رئيس اللجنة، فضال عن -٣
تعيني املقرر، يف الدورة األوىل للجنة من كل سنة تقوميية.

والسيدة إيلينا سوبكوفا ،رئيسالغد (األردن) مسري أبو السيد انتخبت اللجنة، ٢٠١٨وبالنسبة لعام -٤
وعينت اللجنة السيدة لور إستفيين للجزء واو من ميثاقها.وفقا ،للرئيس، بتوافق اآلراءةنائب(سلوفاكيا)

ة للجنة.(فرنسا) مقرر 

األمانةوقدم موظفوللجنة،أميناالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذيوعمل األمني-٥
.التنفيذية الدعم املوضوعي واللوجسيت للجنة

األعمالجدولإقرار- جيم

:التايلاألعمالاللجنة جدولأقرتالسابعة،الدورةويف-٦
الدورةافتتاح-١

انتخاب أعضاء املكتب(أ)
العملوتنظيماألعمالجدولإقرار(ب)
املراقبنيمشاركة(ج)

إدارة املخاطر-٢
معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر، مبا يف ذلك التقرير بشأن الدورات التدريبية (أ)

معلومات حمدثة عن عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي اجلماعي-٣
اإلشراف على قضايا املراجعة الداخلية-٤

من ميثاق جلنة املراجعة.٤٠املادة )١(
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تقارير املراجعة املقدمة من مكتب املراجعة الداخلية(أ)

ومات حمدثة عن التدريب املقرتح لرؤساء األقسام فيما يتعلق باآللية الفعالة معل(ب)
لتنفيذ التوصيات

اإلشراف على قضايا املراجعة اخلارجية-٥
االختصاصات واألعمال التحضريية لعملية اختيار املراجع اخلارجي للحسابات(أ)

اختصاصات آليات التنسيق بني األجهزة(ب)
لتوصيات السابقةمتابعة ا-٦

استعراض التوصيات غري املنفذة للمحكمة بالتشاور مع ملكتب املراجعة (أ)
الداخلية

متابعة توصيات املراجع اخلارجي للحسابات(ب)
متابعة توصيات جلنة املراجعة(ج)

مسائل أخرى-٧
خطة عمل الدورة الثامنة للجنة املراجعة.(أ)

ارجي ملكتب ملراجعة الداخليةتقييم اجلودة اخل(ب)
الدورة التوجيهية ألعضاء جلنة املراجعة(ج)

التايل:األعمالجلنة املراجعة جدولأقرتالثامنة،الدورةويف-٧
الدورةافتتاح-١

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار(أ)
املراقبنيمشاركة(ب)

القيم واألخالق-٢
ق املعدلإطار القيم واألخال(أ)

اهليكل اإلداري للمحكمة-٣
معلومات حمدثة عن حالة الدليل التنظيمي للمحكمة (أ)

إدارة املخاطر -٤
٢٠١٨االستعراض السنوي ملالمح املخاطر يف احملكمة يف عام (أ)

التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية بشأن تنفيذ عملية متكاملة مناسبة (ب)
خاطر واحلفاظ عليها إلدارة امل

التدابري املتخذة لتعزيز نظام كشوف املرتبات-املراقبة الداخلية-٥
اإلشراف على قضايا املراجعة الداخلية-٦

تقارير املراجعة املقدمة من مكتب املراجعة الداخلية(أ)
خطة مكتب املراجعة الداخلية لتقييم اجلودة وحتسينها(ب)
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ة اخلارجي ملكتب ملراجعة الداخليةتقييم اجلود(ج)
٢٠١٩خطة مكتب املراجعة الداخلية املؤقتة للمراجة يف عام (د)

اإلشراف على قضايا املراجعة اخلارجية-٧
البيانات املالية للمحكمة(أ)

البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا(ب)
مراجعة أداء املوارد البشرية (ج)
٢٠١٩خطة املراجع اخلارجي للحسابات املؤقتة للمراجعة يف عام (د)
عملية اختيار املراجع اخلارجي للحسابات(ه)

متابعة التوصيات السابقة ملكتب املراجعة -٨
مسائل أخرى-٩

أساليب عمل جلنة املراجعة (أ)
نتيجة التقييم الذايت للجنة املراجعة(ب)
. )٢(٢٠١٩راجعة لعام خطة عمل جلنة امل(ب)

:أمساؤهم الدورات اليت عقدت خالل الفرتة املشمولة بالتقريرالتاليةوحضر األعضاء-٨
السيد مسري أبو لغد (األردن)؛(أ)

السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي)؛(ب)
السيد خورخي دوهالت (املكسيك)؛(ج)
؛السيدة لور إستفيين (فرنسا)(د) 
.إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)السيدة(ه)

ا-٩ السيد ديفيد بانيانكا للعضو املنتهية واليته،وتود جلنة املراجعة أن تعرب عن تقديرها وامتنا
، إلسهامه البارز يف أعمال اللجنة.(بوروندي)

المراقبينمشاركة- دال

مارك بريين دي بريتشامبوت،  ، ألقى نائب رئيس احملكمة، القاضي يف الدورتني السابعة والثامنة-١٠
ترحيب نيابة عن رئيس احملكمة.كلمة
عن إدارة املخاطر، ونتائج دثة معلومات حمريةدمات اإلدااخلقدم مدير شعبة يف الدورة السابعة، و -١١

غري املنفذة، فضال عن اجلماعي، واستعراض التوصيات عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي 
على أسئلة ممثلون عن احملكمة اللجنة بصورة فعالة. ويف الدورة الثامنة، أجاب توصيات فيذ التدريب لتن

، فضال عن الداخليةقبة واملرا،إدارة املخاطراإلداري للمحكمة، و يكل واهلالقيم واألخالق، اللجنة بشأن 
مسائل أحرى متعلقة باملراجعة الداخلية واخلارجية.

)٢(
AC/7/1.
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عرضا بشأن ، السيد ميشيل كاموين، للحساباتممثل املراجع اخلارجي قدمويف الدورة السابعة، -١٢
، للحساباتراجع اخلارجياملقدم ممثل للحسابات. ويف الدورة الثامنة، توصيات املراجع اخلارجي تنفيذ 

راجعة بشأن البيانات املالية للمحكمة املتقرير الدائرة بديوان احملاسبة بفرنسا، ، رئيس هالسيد غي بيولي
م ممثل املراجع وقداألداء يف إدارة املوارد البشرية. فضال عن مراجعة الصندوق االستئماين للضحايا، و 

بنود أخرى يف جدول األعمال.للحسابات أيضا مدخالت بشأن اخلارجي 
عن أنشطة معلومات حمدثة راجعة الداخلية املقدم مدير مكتب ويف الدورتني السابعة والثامنة، -١٣

بنود أخرى يف جدول أيضا مدخالت بشأن م وقد،راجعةامللنتائج الرئيسية لتقارير اوعرضكتب امل
األعمال.

ويف الدورة السابعة، كان ممثل شركة لوكاهان ملراجعة احلسابات، السيد شاراد أغاروال ، متاحا عن -١٤
لية للحسابات. ويف طريق الفيديو ملناقشة شروط وتوقيت تقييم اجلودة اخلارجية ملكتب املراجعة الداخ

الدورة الثامنة، عرض السيد شاراد أغاروال نتائج تقييم اجلودة اخلارجي ملكتب املراجعة الداخلية ورد على 
اللجنة.أسئلة  أعضاء 

ميع املراقبني على مشاركتهم وعروضهم.جلشكر الاللجنة جه تو و -١٥
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تذييل الثالثال
قائمة الوثائق

العنوانرمز الوثيقة
AC/7/1 ملراجعة السابعة للجنة ااملؤقت للدورةجدول األعمال

AC/7/1/Add.1/Rev. 1ملراجعةالسابعة للجنة اللدورةاملؤقتاألعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة
AC/7/2 ٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٣٠(٢٠١٧حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام(
AC/7/3ة: مراجعة املوظفني املؤقتني يف قسم خدمات اللغات التقرير النهائي للمراجع
AC/7/4 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١(٢٠١٧حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام(
AC/7/5ا السابعة املراجعة املؤقت للجنة تقرير ال عن أعمال دور
AC/7/6 ٢٠١٨كانون الثاين/يناير ٣١متابعة توصيات جلة املراجعة (حىت(
AC/7/7التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة االستجابة للحوادث
AC/7/8معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر يف احملكمة
AC/7/9 ٢٠١٨التقرير السنوي للجنة املراجعة الداخلية: تنفيذ توصيات املراجعة (احلالة يف  كانون الثاين/يناير (
AC/710 رة عقود فرادى املتعاقدين واملستشارين والتعيينات القصرية األجلإداالتقرير النهائي للمراجعة: مراجعة
AC/711تقرير احملكمة بشأن متابعة توصيات املراجعة الداخلية

AC/7/12 التقرير بشأن نتيجة عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي باحملكمة وتوصيات املراجعة ذات الصلة اليت مل
تنفذ بعد

AC/7/13٢٠١٨كانون الثاين/يناير ٣١(٢٠١٧تقرير عن أنشطة مكتب املراجعة الداخلية يف عام ال(
AC/7/14 البيان بشأن استقالل مكتب املراجعة الداخلية وموضوعيته
AC/7/15التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة جودة  وسالمة اجلرد املادي لألصول املسجلة

AC/8/1 ملراجعة الثامنة للجنة اورةاملؤقت للدجدول األعمال
AC/8/1/Add. 1ملراجعة الثامنة للجنة اللدورةاملؤقت األعمالجدوليفاملدرجةللبنوداملشروحةالقائمة

AC/8/2القائمة املرجعية للتقييم الذايت للجنة املراجعة
AC/8/3 التدريببرنامج التوعية و -التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة أمن املعلمات
AC/8/4 ٢٠١٨آذار/مارس ٣١(يف ٢٠١٨حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام(
AC/8/5ا الثامنةاملراجعة املؤقت للجنة تقرير ال عن أعمال دور
AC/8/6تقرير احملكمة عن دليلها التنظيمي
AC/8/7احملكمة عن القيم واألخالقتقرير
AC/8/8متابعة توصيات جلنة املراجعة
AC/8/9 ٢٠١٩للمراجعة الداخلية يف عام املراجعة الداخلية خطة مكتب

AC/8/11 ٢٠١٩ملراجعة تكنولوجيا املعلومات يف عام املراجعة الداخلية خطة مكتب
AC/8/12 بشأن إدارة املخاطر يف احملكمة اجلنائية الدوليةاملراجعة الداخلية مكتب تقرير
AC/8/13 بشأن ضمان اجلودة وحتسينهاداخلية املراجعة الخطة مكتب
AC/8/14تقرير احملكمة عن املشاركة يف عمليات املراجعة الداخلية ومتابعة توصيات املراجعة
AC/8/15معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر يف احملكمة
AC/8/16 احملكمة عن مراقبتها الداخلية لنظام  كشوف املرتباتتقرير
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العنوانرمز الوثيقة
AC/8/17٢٠١٨حزيران/يونيه ٢٨(يف ٢٠١٧ذ خطة املراجعة لعام حالة تنفي(
AC/8/18التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخلية باحملكمة اجلنائية الدولية

AC/8/18.1 التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخلية باحملكمة اجلنائية الدولية: تعليقات مكتب املراجعة الداخلية على
ّ                    قدم من املقي م اخلارجي، شركة لوشانمشروع التقرير امل

AC/8/19 دارة املوارد البشرية‘تقرير املراجعة النهائي بشأن
AC/8/20 ٢٠١٩-٢٠١٥التقرير بشأن تغطية خطط املراجعة للمخاطر املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة
AC/8/21٢٠١٨التعديالت على خطة عمل مكتب املراجعة الداخلية لعام

ICC-ASP/17/5 ا الثالثنيتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
ICC-ASP/17/12 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف
ICC-ASP/17/13 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف

_____________


