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ملخص تنفيذي
ا -١ أبريبل/نيسان٢٠إىل ١٦املعقودة يف الفرتة من الثالثة عشرة،نظرت جلنة امليزانية واملالية يف دور

عمل وحلقة،أساليب عمل اللجنةمبا يف ذلك يف الهاي، يف عدد كبري من املسائل املوضوعية، ٢٠١٨
حولسياسة وال،/إدارة املعلوماتيجية شاملة لتكنولوجيا املعلوماتخطة اسرتاتو ،بشأن امليزانية مع احملكمة

قدرة و ،إدارة املوارد البشريةو ألمد الطويل،لوخيارات متويل الصيانة ،استبدال االستثمارات الرأمسالية
واستعراض مجيع التكاليف احملتملة ،واملساعدة القانونية،التربعاتمجع على الصندوق االستئماين للضحايا 

ا فيما يتعلق بالقضايا املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ومسائل أخرى.واملرتبطة 
ا كانت -٢ ا الداخلية وإجراءا للتيقن منقد بدأت اللجنة يف الدورات السابقة باستعراض عمليا

االمتثال املالئم لتطور املعايري الدولية ألفضل املمارسات وإنشاء فريق عامل داخلي يف هذا الصدد. وافقت 
دف ضمان ،امساللجنة على إدخال تعديالت على نظامها الداخلي، على النحو املبني يف املرفق اخل

)١(التوافق مع القرارات اليت سبق للجمعية اختاذها.

يتالوفورات والكفاءات والوثائق املتلقاة من احملكمة ومنوذج السلسلة الزمنية الحولالعمل حلقة-٣
يف ممارسات عملها وتفاعلها مع للنظرفرصة للجنة شكلت ،احملكمة بناء على مبادرة من اللجنةانظمته

االنفتاح والشفافية. والحظت اللجنة مع التقدير للتيقن منمسؤويل احملكمةرغبة اللجنة تشاطراحملكمة. 
التوضيحات املتعلقة بتعريف الوفورات والكفاءات والتكاليف غري املتكررة والتخفيضات يف التكاليف

لوفورات والكفاءات يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة يف وأوصت بإدراج مرفق معدل بشأن ااإلضافية
املستقبل.

والحظت اللجنة مع التقدير التقدم احملرز فيما يتعلق باستحقاق اسرتاتيجية تكنولوجيا -٤
أحاطت اللجنة علما بأن جمموع و اليت تصدرها احملكمة ملدة مخس سنوات. إدارة املعلوماتاملعلومات/

فرتة لمليون يورو ٨,٧سيبلغ )٢٠٢١-٢٠١٧(التكاليف املتوقعة السرتاتيجية اخلمس سنوات 
إدارة /تكاليف نظم تكنولوجيا املعلوماتإالتقدممل . والحظت اللجنة أن احملكمة بكاملهااالسرتاتيجية
وضوح بشأن التكاليف الطلبت احلصول على و فقطبقسم خدمات إدارة املعلوماتاملتعلقةاملعلومات 

سرتاتيجية تكنولوجيا ً    اإلمجالية للمحكمة. وشددت اللجنة على أنه من أجل املضي قدما  يف ا
لتطبيق إطار للتمويل متعدد التحديدإدارة املعلومات على مدى مخس سنوات، وعلى وجه املعلومات/

السنوات، ال تزال بعض اجلوانب الرئيسية للمراقبة الداخلية مفقودة.
فإن ، مد الطويلألليارات متويل الصيانة فيما يتعلق بسياسة استبدال االستثمارات الرأمسالية وخو -٥

ل انعقاد الدورة السابعة أن تقدم احملكمة عن طريق اللجنة وقببالرد على طلب اجلمعية بانتظار اللجنة 
ً   استنادا  إىلختلفة لتمويل الصيانة واالستبدال على املدى الطويل امليارات اخلعنعشرة للجمعية، تقرير 

خربة املنظمات الدولية األخرى.
وإذ تضع اللجنة يف االعتبار أن املوظفني هم أمثن ما لدى احملكمة، فقد ركزت على التحسينات -٦

بيئة داعمة من أجل تعزيز اإلنتاجية والكفاءة. وفيما يتعلق باستعراض على املوارد البشرية و املتعلقة بإدارة
شددت اللجنة على مبادئ اإلنصاف والشفافية يف فقد ، احملكمةمستوىإعادة التصنيف على سياسة

استخدام التوجيه اإلداري الذي قدمته احملكمة. ال ميكنصيغةعملية صنع القرار وطلبت إعادة تقدمي 
، مع التشديد على أن مجيع املديرين قية أو نتيجة لزيادة أعباء العملإعادة تصنيف الوظائف كأداة للرت 

الرتببدرجاتً                         خيضعون للمساءلة عن التوزيع املناسب للعمل استنادا  إىل الوصف الوظيفي املتعلق 
املعتمدة.

٢١- ١٢اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة ا)١(
لد الثاين، اجلزء باء) ، ICC-ASP/10/20(٢٠١١األول/ديسمرب  ، والوثائق الرمسية للجمعية ... الدورة الرابعة ١٢٢، الفقرة ٢- ا

لد، )ICC-ASP/14/20(٢٠١٥عشرة ...  ، املرفق الرابع.٣-الثاين، اجلزء باءا
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، ن تقدم احملكمة معلومات إضافيةاللجنة أفيما يتعلق بإصالح نظام املساعدة القانونية، طلبت و -٧
ن اللجنة من إجراء تقييم دقيق لألثر املايل مكت، لتالنهائيةةاملاليوالنتيجةفيما يتعلق باآلثار املالية خاصة

، مبا يف ذلك عن إىل احلاجة إىل معلومات إضافيةً ونظرا  اإلصالح املقرتح. النامجة عنوفعالية التكاليف 
، فقد أعربت اللجنة عن شكها الشديد يف ما لية اليت يتوخاها مسؤولو احملكمةالوثيقة وعن العمحالة هذه 

إذا كان االقرتاح سيكتمل حبلول موعد انعقاد الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة وأوصت بأن تقدم 
كامل عندما يكون جاهزا.ً مقرتحا  احملكمة 

ً اعتمادا  للتغري قابلةاحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةياوتود اللجنة التأكيد على أن عدد قضا-٨
القضايا اجلديدة املودعة. والحظت اللجنة أنه يف البياناتوعلى ألحكام الصادرة وتسوية القضايا على ا

ة اإلدارية ملنظمة العملاحملكمأمامماثلةقضية٢٣، كان هناك ما جمموعه ٢٠١٧لعام املدققةاملالية غري 
لدى . والحظت اللجنة أن قضية١٩من أجلمليون يورو ٢,٤مبلغ قدره مت تسجيل، حيث الدولية

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يبلغ جمموع أثرها املايل التقديري أمامماثلةقضية١٨احملكمة حاليا 
قضية ٢٦(احملكمة أمامماثلةقضية جديدة ال تزال٢٩مليون يورو. والحظت اللجنة كذلك أن ٢,٢٩

مبطالبات يبلغ)رئيس قلم احملكمةمع املراجعةقضايا قيد ةالداخلي وثالثاالستئنافجملس ماثلة أمام
مليون يورو.٧,٨جمموعها 

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الدعاوى من حيث تأثريها املايل وتأثريها على املوظفني. وشجعت -٩
جها يف إدارة املوارد البشرية من أجل على االلجنة احملكمة  تاليفالستفادة من آليات الوساطة ومراجعة 

الدعاوى القضائية يف املستقبل إىل أقصى حد ممكن.
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ِّ  مقد مة- ً أوال  
افتتاح الدورة-ألف

يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية )""اللجنة(للجنة امليزانية واملالية الثالثة عشرةُ           ع قدت الدورة -١
.٢٠١٨نيسان/أبريل٢٠إىل ١٦يف الهاي، يف الفرتة من )"احملكمة"(
ً                                     للجنة وفقا  للقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف الثالثة عشرةالدورة انعقدتوقد -٢
ا يفيف اجللسة احلادية عشرة )"اجلمعية"( ديسمربالثاين/كانون١٤عشرة املعقودة يف السادسةدور

٢(.٢٠١٧(

كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية للدورة.إيبوي أسوجي،تشيليوألقى رئيس احملكمة، القاضي-٣

انتخاب أعضاء المكتب-باء

ا الثالثة عشرة السيد هيتوشي كوزاكي -٤ ً        رئيسا هلا، وفقا  للمادة )اليابان(انتخبت اللجنة يف دور
ً        من نظامها الداخلي وعمال  مبمارسة ١٠ً        من نظامها الداخلي. وانتخبت اللجنة أيضا، وفقا  للمادة ١٠

للرئيس.ً ا  نائب)بوركينا فاسو(ديديي زوندي فرانسوا ماري التناوب اجلغرايف، السيد
من نظامها الداخلي.١٣ِ  ً      ً        مقر را ، وفقا  للمادة )اململكة املتحدة(لني وارنيهةّ               وعي نت اللجنة السيد-٥
األمني وقام.دجاين، أمينا للجنةالسيد فخري وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية،-٦

األطراف،بدعم تكميلي من أمانة مجعية الدول الدورةخلدمةواإلداريةالفعليةباملساعدةالتنفيذي وفريقه 
حسب االقتضاء.

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل-جيم
وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل:-٧

افتتاح الدورة -١
كلمة ترحيب من رئيس احملكمة)أ(
انتخاب أعضاء املكتب)ب(
إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل)ج(
مشاركة املراقبني)د(

امليزانية واملاليةمنهجية العمل يف جلنة -٢
النظام الداخلي للجنة)أ(

حوكمة امليزانية-٣
ومنوذج السلسلة حلقة عمل بشأن الوفورات والكفاءات ووثيقة امليزانية )أ(

الزمنية
املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية-٤

احالة تسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تسديد )أ( اشرتاكا

لد األول.) ICC-ASP/16/20(٢٠١٧الرمسية للجمعية ... الدورة السادسة عشرة ... لوثائق ا)٢( ا
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٢٠١٨والربع األول من ميزانية عام ٢٠١٧األداء الربناجمي مليزانية عام )ب(
الشراء غري املصفاةأوامرآخر املعلومات عن )ج(

املؤسسي واملسائل اإلداريةاإلصالح-٥
إدارة املعلوماتخطة إسرتاتيجية شاملة ومتطورة لتكنولوجيا املعلومات/)أ(
توضيح للعالقة بني إسرتاتيجية خطة اخلمس سنوات لتكنولوجيا )ب(

وخطة استبدال رأس املالاملعلومات/إدارة املعلومات على مستوى احملكمة
لألمد الطويلمتويل الصيانة سياسة استبدال رأس املال وخيارات -٦
املوارد البشرية-٧

التقرير السنوي إلدارة املوارد البشرية)أ(
املوظفون الذين ليسوا من مواطين الدول األطراف يف نظام روما األساسي)ب(
احملكمة لسياسة إعادة التصنيفمستوىاستعراض على )ج(
التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني)د(
نشر مرن للموظفني)هـ(
لفتح وتشغيل وإغالق املكاتب امليدانيةاملعياريةإجراءات التشغيل )و(

املساعدة القانونية-٨
مبا يف ذلك التطورات ، ٢٠١٧التقرير السنوي عن املساعدة القانونية لعام )أ(

القذايف وباندايتتعلق باملساعدة القانونية يف حالفيما ي
القانونيةاملساعدةتعديالت على نظام )ب(
األضرارالقانونية خالل مرحلة جرباملساعدة )ج(

األضرارجرب-٩
األضرارجربالتكاليف اإلدارية والتشغيلية النامجة عن تنفيذ )أ(

الصندوق االستئماين للضحايا-١٠

١١-
املناصب ملء حولأمانة الصندوق االستئماين للضحاياتقرير مرحلي صادر عن 

الصندوق االستئماين للضحايا وقدرته على وضوحاجلهود الرامية إىل زيادة ، شاغرةال
التربعاتمجع 

مسائل أخرى-١٢
دخال تعديالت على النظام املايل والقواعد املالية املتعلقة مقرتح إل)أ(

الدول األطرافإلنسحاببااللتزامات املالية 
أخرى للمحكمةتربعات)ب(
املتعلقة بتكاليف بالقضايا املاثلة أمام التكاليف احملتملة ميع جلاستعراض )ج(

)٣(.احملكمة اخلاصة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

للجنة.الثالثة عشرةأعد األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، بالتشاور مع الرئيس، برنامج عمل للدورة - ٧
والسيد )كندا(أعربت اللجنة عن تقديرها لألعضاء املنتهية واليتهم، السيد هيو أدست -٨

.)مدغشقر(ريفومانتانتسوا أورالندو روبيمانانا 

)٣(CBF/30/1
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وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة الثالثة عشرة للجنة:-٩
)املكسيك(كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو )أ(
)األردن(فوزي غرايبة )ب(
)اليابان(هيتوشي كوزاكي )ج(
)استونيا(أورمت يل )د(
)اكوادور(مونيكا سانشيز إزكريدو )هـ(
)أملانيا(غريد ساوب )و(
)سلوفاكيا(إيلينا سوبكوفا )ز(
)فرنسا(ريتشارد فينو )ح(
)اململكة املتحدة(هيلني وارين )ط(
.)بوركينا فاسو(فرانسوا ماري ديدييه زوندي )ي(

ِ   مشاركة المراق بين-دال
ُ                                                                                     د عي ممثلون من هيئة الرئاسة، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة إىل إلقاء كلمات أمام اللجنة -١١

وثيقة امليزانية ومنوذج و والكفاءات، الوفوراتالعمل حول حلقةوكذلك يف وإىل املشاركة يف الدورة،
. وأعربت اللجنة لتناوهلاللسلسلة الزمنية. باإلضافة إىل ذلك، دعت اللجنة ممثلني من جملس احتاد املوظفني 

م يف املناقشة.ملشكرها سؤويل احملكمة وجملس احتاد املوظفني على تفاعلهم ومدخال

لثة عشرة دورتها الثاالنظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في- ثانيا
حوكمة الميزانية-ألف

عملالحلقة أعمال- ١

دف تعزيز عملية إعداد -١٢ امليزانيةقدمت اللجنة مالحظات وتوصيات خمتلفة يف السنوات األخرية 
الوضوح واالتساق والشفافية يف املعلومات.التيقن منوالوثائق من أجل 

جملس التنسيق ضمنوثيقميزانيتها من خالل تنسيق إجراءات ، من جانبها، عززت عملية احملكمة-١٣
امليزانية.تقدمي، واستجابت لتوصيات اللجنة لتحسني "الواحدةمبوجب "مبدأ احملكمة 

، نظمت اللجنة حلقة عمل مع احملكمة لتبادل اآلراء، قبل تقدمي امليزانية الثالثة عشرةخالل الدورة -١٤
. وأعرب أعضاء اللجنة وممثلو احملكمة عن تقديرهم إلجراء تبادل صريح ٢٠١٩ربناجمية املقرتحة لعام ال

يف تعميق الفهم املتبادل للجهود اجلارية.ً ا  اللجنة مفيداألمر الذي كان برأي لآلراء
ً    على مستوى احملكمة، بدال  من للكفاءةً      ً ، اقرتحت اللجنة هدفا  سنويا  ٢٠١٧أيلول / سبتمرب يف-١٥

ً                                    ، وأوصت بأن تقدم احملكمة تقريرا  إىل اللجنة وإىل اجلمعية بشأن حتقيق هذا عن الكفاءاتقائمة مفصلة 
ا السادسة ً الحقا  قررت اجلمعية العامة و . ٢٠١٩اهلدف ضمن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  يف دور

نوية على مستوى احملكمة وتقدمي مرفق للميزانية الربناجمية عشرة أن تطلب من احملكمة وضع أهداف س
بشأن إجنازات أهداف الكفاءة هذه، فضال عن معلومات مفصلة عن الوفورات والكفاءات ٢٠١٩لعام 

٢٠١٨عام اإلضافية يف التكاليف اليت حتققت يفوختفيض التكاليف غري املتكررة والتخفيضات 
التمييز بني هذه الفئات وتأثريها على خط األساس.، عن طريق ٢٠١٩والتقديرات لعام 
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)٢(الكفاءات؛ )١(، أوصت اللجنة مبزيد من التوضيح حول تعريفات ٢٠١٧سبتمرب أيلول/يف -١٦
.اإلضافية يف التكاليفوالتخفيضات )٤(التكاليف غري املتكررة؛ ختفيض)٣(الوفورات؛ 

تقدمي مثل هذه املعلومات، فقد اقرتحت الرتكيز لكمة ملتزمة بتلبية طلب اجلمعية يف حني أن احمل-١٧
ا أنوإجراءات للعمل اليتعلى تطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات اليت ختلق ثقافة  تحفيز ومتكني تقوم بمن شأ

هداف ً                 بشكل مستمر، بدال  من االعتماد على أوالوفوراتتحديد الكفاءات للقيام بمجيع املوظفني 
، وأحاطت اللجنة علما مبقرتحات احملكمة، مبا يف ذلك تعريفات الوفورات.وحسبالكفاءات

، وختفيضات التكاليف اإلضافية، إىل جانب االقرتاح املتعلق بتعديل والكفاءات، والتكاليف غري املتكررة
امليزانية تقدميإىل زيادة تعزيز مليزانية الربناجمية املقرتحة بشأن الوفورات والكفاءات. وتطلعت اللجنة امرفق 
.٢٠١٩إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام اعتبار و ها يف ضوء اخلربة املكتسبة يف عمليةتوعملي

الوثائق الواردة من المحكمة- ٢

أن مجيع الوثائق اليت قدمتها احملكمة إىل اللجنة جيب أن متتثل للمبادئ ً جمددا  اللجنة أكدت-١٨
ا اخلامسة والعشرينالواردة يف تقرير اللجنة ع :خاصة)٤(،ن أعمال دور

؛يوما من بدء دورة اللجنة٤٥قبل ومتوفرةينبغي أن تكون مجيع الوثائق دقيقة )أ(
هذا املوعد النهائي.احرتامالنسختان اإلجنليزية والفرنسيةيتعني على)ب(

سنواتةنموذج لسلسلة زمنية لمدة خمس- ٣

ا الثامنة والعشرين بأن -١٩ ا مخس سنوات تشملوأوصت اللجنة يف دور امليزانية سلسلة زمنية مد
تبني اجتاهات افرتاضات امليزانية ذات الصلة من أجل حتسني قدرة احملكمة والدول األطراف على حتليل 

ا التاسعة والعشرين أن افرتاضات امليزانية )٥(اجتاهات امليزانية. مرة مت تقدميهاوالحظت اللجنة يف دور
ا  أن إىل ً إىل فرتات سابقة. ونظرا  فقط"لقطات" مع اإلشارة يف بعض األحيانأخرى يف الغالب على أ

منوذج، فقد متت دعوة احملكمة القرتاح قد يتطلب بعض املدخالت من اللجنةتصميم منوذج مناسب 
ا مخس سنوات لتنظر فيه اللجنة. )٦(بسلسلة زمنية مد

ا -٢٠ سنوات للمؤشرات الرئيسية لالفرتاضات ةمخسً                        قدمت احملكمة منوذجا  يتضمن سلسلة زمنية مد
مة اليت وافق عليها جملس يف امليزانية، واليت تشكل، إىل جانب األولويات العليا على مستوى احملك

ا، األسس للموارد اليت اقرتحتها احملكمة يف التنسيق ، األربعة والعشرين. مع املؤشرات ةالسنويميزانيا
ً أيضا  امليزانية السنوية. كما يوفر لتقدميمجيع املؤشرات املستخدمة تقليديا من أساسا يتكون النموذج

اية دورة واإلجنازاتمقارنة هلذه املؤشرات بعد املوافقة على امليزانية الربناجمية املقرتحة  الفعلية احملققة يف 
امليزانية للسنة املعنية.

بشكل منصفً دائما  النموذج ال تعكس ضمنرات والحظت احملكمة أن املقارنة بني األرقام/املؤش-٢١
دراسات حالة تتنوع فيها ةاملوارد الالزمة لدعم أنشطة معينة. ولتوضيح ذلك، تقدم احملكمة ثالث

.)فرق الدفاع والتحقيقاتلدعم ال(عدد األنشطة املدعومة مل يتغري بينماالفعلية للمواردحتياجاتاال
لسلسلة زمنية مدتها خمسة سنوات، ورأت أن التجربة النموذجبصياغةورحبت اللجنة -٢٢

ستبين ما إذا كانت التحسينات اإلضافية قد تكون مناسبة في نهاية األمر. وأوصت اللجنة 

لد الثاين، اجلزء باء) ICC-ASP/14/20(٢٠١٥الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة .. الوثائق)٤( .٢٨–٣، الفقرات ٣-ا
لد الثاين ، اجلزء باء ،)(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )٥( .١٨، الفقرة ١-ا
. ١١، الفقرة ٢-، اجلزء باءاملرجع نفسه)٦(
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في مقترحات )٧(باستخدام نموج السلسلة الزمنية وأية أدوات أخرى على مستوى المحكمة
االحتياجات للموارد في المستقبل.الميزانية المقبلة لتيسير وضع السياق وتقييم

منهجية العمل في لجنة الميزانية والمالية-باء
النظام الداخلي للجنة- ١

ا اللجنةاعتربت-٢٣ ا الداخلية وإجراءا ا السادسة والعشرين استعراض عمليا التيقن منخالل دور
)٨(االمتثال لتطور املعايري الدولية ألفضل املمارسات، وإنشاء فريق عامل داخلي يف هذا الصدد.

، قدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ، وبناء على طلب اللجنة٢٠١٨مارس آذار/٨يف-٢٤
العتبار تعديالت على الالئحة الداخلية للجنة امليزانية واملالية" و "مذكرة توضيحية" مسودةوثيقة بعنوان "

اللجنة.
بعد أن نظرت اللجنة في الوثائق المقدمة من أمينها التنفيذي، وافقت على التعديالت -٢٥

الخامس المقترحة على القواعد اإلجرائية للجنة الميزانية والمالية، على النحو المفصل في المرفق
لهذا التقرير، وأوصت بأن توافق عليها الجمعية.

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

:)املرفق األول()٩(٢٠١٨آذار/مارس ٣١تلقت اللجنة حالة االشرتاكات حىت -٢٦
؛ )١٠(يورومليون١٤٣,٨٥قدرها البالغ٢٠١٨االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام )أ(
لدولة املضيفة االقرض املقدم من باملتعلق ٢-االشرتاكات املقابلة للربنامج الرئيسي السابع )ب(

.يوروألف ٥٨٥,٢٣للمباين الدائمة البالغ قدرها
قدرهاالعادية البالغاالشرتاكات، كانت ٢٠١٨مارس آذار/٣١والحظت اللجنة أنه حىت -٢٧

باستثناء قرض الدولة (٢٠١٨غري مسددة للميزانية املعتمدة لعام )يف املائة٥٨,٣(مليون يورو ٨٣,٩١
موارد غري املسددة لتجديد االشرتاكاتمليون يورو. ويف نفس التاريخ ، بلغت ١٤٣,٨٥البالغة )املضيفة

دولة طرف قد ١٢٣دولة فقط من أصل ٣٨يورو. والحظت اللجنة أن ٥٢٦٥صندوق الطوارئ 
ادفعت  اية اشرتاكا .٢٠١٨مارس آذار/بالكامل يف 

)باستثناء قرض الدولة املضيفة(املستحقة/غري املسددة من السنوات السابقة االشرتاكاتوبلغت -٢٨
٢٠١٨مارس آذار/٣١يف . وبعد ذلك٢٠١٧ديسمرب ول/كانون األ٣١مليون يورو يف ٣١,٠٥بلغت
.)انظر املرفق األول(مليون يورو ٢٤,١٢بلغت 

أن تغطي مدفوعات الفوائد )١١(دفعة ملرة واحدةعمليتعني على الدول األطراف اليت مل ختتار -٢٩
٣١، يف الدولة املضيفةغري املسددة لقرض االشرتاكاتاملستحقة على القرض من الدولة املضيفة. وبلغت 

مليون يورو.٢,٠٨، ٢٠١٨مارس 

على سبيل املثال "لوحة القيادة" اليت يستخدمها مكتب املدعي العام ، إذا كانت قابلة لالستخدام على نطاق احملكمة.)٧(
لد الثاين، اجلزء باء،(ICC-ASP/15/20(٢٠١٦.. عشرةمسة ا، الدورة اخل..الوثائق الرمسية)٨( .١٥و١٤تان الفقر ،١-ا
دولة ١٥، حيث سددت ٢٠١٨أبريل نيسان/٣٠بعد اختتام الدورة، تلقت اللجنة معلومات مستكملة عن حالة املسامهات حىت )٩(

ليس لديهم رصيد مستحق.دولة طرف ١٥أصل من١١ومليون يورو؛٢٩,٦تبلغبقيمة إمجاليةدفعاتطرف 
)١٠(

ICC-ASP/15/Res.1 ، ٣، الفقرة ألفالقسم.
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قدرهمل يتم سداد مبلغ إمجايل ،٢٠١٨مارس آذار/٣١حىت والحظت اللجنة بقلق بالغ أنه-٣٠
من يف املائة ٧٥املقدمة إىل الدولة املضيفة، واليت متثل االشرتاكات، مبا يف ذلك ماليني يورو١١٠,١٨

أشارت اللجنة و . ٢٠١٧يف املائة امليزانية املعتمدة يف عام ٥٤، مقارنة بنسبة ٢٠١٨امليزانية املعتمدة لعام
اإىل أنه من الضروري للدول األطراف تقدمي  يف الوقت احملدد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل اشرتاكا

يف التدفقات النقدية الالزمة لألنشطة والعمليات األساسية للمحكمة.عجز
، قدمت احملكمة حتليال لالجتاهات فيما يتعلق ة الثالثني وبناء على طلب اللجنةور خالل الد-٣١

أدناه:٢و ١، على النحو املبني يف اجلدول تحقة خالل السنوات العشر املاضيةاملسباالشرتاكات

)اليوروبآالف (المستحقة خالل السنوات العشر الماضية باالشتراكات: تحليل االتجاه فيما يتعلق ١الجدول 

االشتراكات غير المسددة 
)كنسبة مئوية(

االشتراكات غير المسددة في 
نهاية الفترة ميزانية البرنامج السنة

٦٢،٠% ٥٥٧,٥ ٣٨٢,١٩٠ ٢٠٠٨
١،٠٨% ٠٩٣,٠١ ٢٢٩,٩١٠١ ٢٠٠٩
٦،٠٤% ٢٥٤,٩٦ ٦٢٣,٣١٠٣ ٢٠١٠
٢،٦٩% ٧٩١,٦٢ ٦٠٧,٩١٠٣ ٢٠١١
٦،٠٤% ٥٦٩,٣٦ ٨٠٠,٠١٠٨ ٢٠١٢
٦،٠٦% ٩٨٠,٢٦ ١٢٠,٢١١٥ ٢٠١٣

١١،٩١% ٤٨٩,٣١٤ ٦٥٦,٢١٢١ ٢٠١٤
١٥،٩١% ٧٨٥,٧٢٠ ٦٦٥,٠١٣٠ ٢٠١٥
١٣،١٨% ٤٠٥,٠١٤ ٥٩٠,٦١٣٩ ٢٠١٦
٢١،٤٧% ٠٤٧,٩٣١ ٥٨٧,٣١٤٤ ٢٠١٧
٢٨،٤٩% ٠٠٠,٠٤٢ ٤٣١,٥١٤٧٤ ٢٠١٨*

تنبؤات*

)بآالف اليورو(غير المسددة على مدى السنوات العشر الماضية االشتراكات: ٢الجدول 

يف تشييد املباين الدائمة الكامل ، بلغ عدد الدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها ٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١حىت)١١(
دولة طرفا.٦٥دفعة واحدة واملعفاة من االلتزام بتسديد القرض والفوائد باجلديدة للمحكمة 
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رسائل تذكري رمسية بإرسالبانتظام، أي على أساس ربع سنوي، تقوم الحظت اللجنة أن احملكمة - ٣٢
ً ونظرا  . غري مسددةاشرتاكاتخمتلف القنوات الدبلوماسية مع الدول األطراف اليت لديها عن طريقوتتواصل 

لمحكمة دفع أقساط قرض الدولة على او اشتراكاتهاسداد لإلى االلتزامات القانونية للدول األطراف 
ً        اللجنة جميع الدول األطراف على تسديد مدفوعاتها في الوقت المحدد، وفقا  للمادة ألحتالمضيفة، 

افية طوال العام.أن يكون لدى المحكمة أموال كللتيقن منالنظام المالي والقواعد الماليةمن٦- ٥
طلبت اللجنة من المحكمة أن تواصل تذكير الدول األطراف التي لم تسدد اشتراكاتها -٣٣

بالكامل بالتزامها. وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن يشارك المكتب، من خالل رئيس 
المحكمة، في حوار مع الدول األطراف التي لديها ومسؤولوالجمعية، منسق فريق نيويورك العامل 

تها الثنائية والمتعددة األطراف.تتناول هذه المسألة في اجتماعاأن و غير مسددةاشتراكات

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها- ٢

عن من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة -٣٤
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها  تسديد اشرتاكا

ً                                                                        مساويا  لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها".
أخرة عن تسديد ً   دولة طرفا  مت١٣، كانت ٢٠١٨آذار/مارس ٣١والحظت اللجنة أنه حىت -٣٥

ا، وبالتايل لن تتمكن من التصويت وفقا  للفقرة  من نظام روما األساسي. ١١٢من املادة ٨ً        اشرتاكا
األطراف اليت إىل مجيع الدول ٢٠١٨آذار/مارس ١٩والحظت اللجنة أن األمانة أرسلت إخطارات يف 

١١٢من املادة٨تطبيق الفقرة يفلتالعليها متأخرات بشأن احلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم تسديدها 
وأوصت اإلجراءات الواجب اتباعها إلعفائها من فقدان احلق يف التصويت.من النظام األساسي عليها، و 

اللجنة بشدة بعدم منح طلبات اإلعفاء هذه إال بعد دفع الحد األدنى من المبالغ المحددة وبعد 
.لرصيد المتبقيالتسديدتقديم خطط 

وطلبت اللجنة إلى األمانة أن تخطر الدول األطراف التي عليها متأخرات مرة أخرى في -٣٦
إلسهام في لوقت الحق من هذا العام بتأخيرها في التسديد، مع تسليط الضوء على التزامها 

الميزانية. وأوصت اللجنة جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسوية حساباتها مع 
.وقت ممكنالمحكمة في أقرب

في السيولةعجز- ٣

، احملكمةامؤقت يف السيولة احملتمل أن تواجههعجزدوث بالغة حلخماطر بأن هناكت اللجنة َ غ  ِ بل  ُ أ  -٣٧
اية عام قداالشرتاكاتيث أن التأخر يف سداد حب إىل سيناريو سيولة غري ٢٠١٨يؤدي حبلول 

.ةمستدام
على أساس االفرتاضات التالية:٢٠١٨النقدي لعام لتدفق توقعات ااحملكمةأعدت-٣٨

ا يف عام تدفعسالدول األطرافأن )أ( نفس منط املدفوعات بإتباع ٢٠١٨اشرتاكا
؛٢٠١٧يف عام كاناملستحقة كمالالشرتاكات

املتعلقةة اإلضافياستيعاب النفقات اعتبار، مع بكاملها٢٠١٨ميزانية عام سيتم إنفاقأنه و )ب(
جديدة.إضافيةفيما يتعلق حبالة ة عليهاالقضائياملوافقةانتظار وبباحلالة يف بوروندي

غري املسددة لالشرتاكاتاالفرتاضات املذكورة أعاله، فمن املتوقع أن يصل املبلغ اإلمجايل تذا حتققإ- ٣٩
اية عام  يف عجزصندوق رأس املال العامل لتغطية أي بتفظ احملكمة حتمليون يورو. ٤٢إىل ٢٠١٨يف 
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من املتوقع أن يكون العجز النقدي فالسيولة، ولكن حىت بعد استخدام املبلغ الكامل من رأس املال العامل، 
فإنه السيولة النقدية، بشأناحملكمة لتوقعاتفقا و . و ٢٠١٨ديسمرب كانون األول/مليون يورو يف  ١٦,٩حوايل 

كانون وتستمر حىت)مليون يورو٥,١(٢٠١٨نوفمرب تشرين الثاين/السيولة يف مسائلأن ترتفعمن احملتمل
.٢٠١٩عام الشرتاكاتالدفع للسنوات السابقة منط، بافرتاض استمرار ٢٠١٩فرباير شباط/يناير و الثاين/

يتماملتوقع. الكبريالسنويالعجزً                                  ال ميكن االعتماد حاليا  على صندوق رأس املال العامل لتغطية -٤٠
اتلمتأخرواتسديد االشرتاكاتونبدبالتالي، وتجدوذا، إلسنويةائضالفوامنالعجزتعويض

.بديلحلديجاإسيلزم، وقتها احملددفيواالشرتاكات املستحقة 
ن الوفاء ماحملكمة ال تتمكنحيث قداملخاطر ضمن أجل ختفيو ، السنوات السابقةعلى غرار-٤١

ا والتعامل  بشكل استثنائي استخدام ُ       ي سمح لعااملتوقع، اقرتحت احملكمة أن النقديبالعجز بالتزاما
بفتح خط ائتمان مع بنك.هعليعويضالتو رأس املالصندوق 

اية عام االعتمادبلغت احملكمة اللجنة أن تكلفة فتح خط أ-٤٢ يورو، ٧٤٧بلغت ٢٠١٦يف 
يف االعتبار. وتود أخذهيستحقللمخاطرضهذا اإلجراء املخفإن ، يف ضوء التكلفة احملدودة، عتقد أنهُ ي  و 

من املخاطر التشغيلية وخماطر ضهو أداة للتخفيالعتمادخطاللجنة التأكيد يف هذا السياق على أن فتح 
السمعة بالنسبة للمحكمة وال يعين يف حد ذاته استخدام املوارد اخلارجية بالفعل.

ا السادسة عشرة مل -٤٣ ً    للمحكمة باالستفادة مؤقتا  من تسمحوالحظت اللجنة أن اجلمعية يف دور
، ٢٠١٨ت يف عام السيولة املؤقعجزملعاجلة )اعتمادخط (و/أو إنشاء متويل خارجي صندوق رأس املال

تتمكن احملكمة من الوفاء ، حيث قد ال إىل وضعقد تؤدية ملعاجلة هذا األمر. ً    وأنه ال توجد حاليا  آلي
ا األسا .)ملوردينافواتري مثل دفع الرواتب للموظفني و (سية بالتزاما

ادها الدول األطراف اليت لديها متأخرات مادية عكس أمناط سدبوسعوأكدت اللجنة أنه إذا كان- ٤٤
اية العام أو عكسه ٢٠١٨يف عام ودفع اشرتاكات بالكامل.، فسيتم ختفيض العجز النقدي يف 

نقص في السيولة، أوصت الناجم عن اللعمليات المحكمة وسمعتها البالغفي ضوء الخطر -٤٥
:بالتالياللجنة 

تعزز جهودها في أن تراقب المحكمة عن كثب توقعاتها بشأن التدفقات النقدية و أن )أ(
حدوث نقص في السيولة في نهاية السنة؛لتالفياتجاهات مختلفة 

السيولة، مسائل، إنشاء آلية للتعامل مع ، في دورتها السابعة عشرةالجمعيةتعتبرن أ)ب(
، و/أو إنشاء تمويل خارجي بناء على لصندوق رأس المالاالستخدام االستثنائي والمؤقت مثل 

المخاطر؛لتخفيض، كتدبير لجنةتوصية ال
في كانون في حالة نشوء عجز في السيولة قبل انعقاد دورة الجمعية و )ج(

ً                      مسؤوليات الجمعية العامة وبناء  على توصية من اللجنة، بأداء ، يقوم المكتبسديسمبر، األول/
بالنظر في جميع الخيارات الممكنة للتعامل مع الحالة.

٢٠١٧أداء البرامج في میزانیة عام -٥

مالحظات عامة)أ(
للمحكمة اجلنائية الدولية لعام نظرت اللجنة يف "تقرير عن األنشطة واألداء الربناجمي-٤٦

٩٩,٦، بلغ معدل التنفيذ اإلمجايل للميزانية العادية غري املدققةىل األرقام األولية واستنادا إ)١٢(".٢٠١٧
)١٣(.مليون يورو١٤٤,٥٩مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة ١٤٣,٩٨يف املائة أو ما جمموعه 

)١٢(
ICC-ASP/17/2
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يف ٩٦,٣إىل اللجنة املقدمةصندوق رأس املالاإلمجايل إلخطاريبلغ معدل التنفيذ الفعلي -٤٧
مليون يورو. ١,٥٣اليت مت إخطارها بقيمةمليون يورو، مقابل جمموع املبالغ ١,٤٨، أو ما جمموعه املائة

ضمنوالحظت اللجنة أن احملكمة استوعبت جزئيا النفقات املتعلقة باحلاالت غري املتوقعة والتطورات 
حدود ميزانيتها العادية.

، مبا يف ذلك صندوق٢٠١٧يف عام الفعلية اإلمجالية للمحكمةالتكاليفوالحظت اللجنة أن -٤٨
بكاملهااملعتمدة٢٠١٧باستخدام ميزانية عام وذلك مليون يورو ١٤٥,٤٥، بلغت رأس املال

.رأس املالصندوقألف يورو من ٨٦٧و )يورو١٤٤,٥٩(
إىل ُ   ي نسبالذي، مليون يورو٣,٧٨البالغاملوظفني تكاليفلللجنة اإلنفاق الزائد والحظت ا-٤٩

مليون ٢,٠٢البالغل الدولية نظمة العمملاملعتمدتخصيصالو نسبة الوظائف الشاغرةيفحتقيق اخنفاض
التنفيذ يف تكاليف املوظفني.نسبةاليت زادت يف ، يورو
مليون ٣,٤٩قدره البالغالعامةالمساعدة المؤقتةتنفيذالكبير فينقصالوالحظت اللجنة-٥٠

٢٠١٩مستوى الموارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام لبعنايةتقييمعمل يورو وطلبت 
وتقديم مبررات كافية.

امدمعدلكان اليت  ٢٠١٧عقدا قصري األجل يف عام ١١٨والحظت اللجنة أنه مت تقدمي -٥١
أثناءقصرية األجل اليت تضمن استمرارية العمل الأربعة أشهر ونصف. وأقرت اللجنة مبزايا هذه الطريقة 

نقل املوظفني واالستخدام املرن للموارد أثناء ذروة عبء العمل. ويف هذا إمكانية غياب املوظفني وتتيح 
الستخدام احملتمل للموظفني احلاليني إىل تقييم دقيق لحباجةالسياق، تود اللجنة التأكيد على أن احملكمة 

املساعدة . والحظت اللجنة أنه منذ إدخال طريقة جديدةقبل طلب عقود قصرية األجلواستخدامهم
إىل حوايل نصف ميزانية عام العامةاملساعدة املؤقتةاملمولة من املناصب، اخنفض استخدام القصرية األجل

افية استخدام املوارد البشرية.العزم على مواصلة مراقبة شفتوعقد٢٠١٥
، زادت نفقات السفر ٢٠١٦مليون يورو يف عام ٥,٣٤دره قختفيضوالحظت اللجنة أنه بعد -٥٢

يورو للسفر إىل٠٠٠٣٢٧بعد ختفيض قدره (مليون يورو ٥,٨٦إىل ٢٠١٧الفعلية مرة أخرى يف عام 
. )األمانة العامة-الرابع الرئيسيالربنامج، مبا يف ذلك السفر إىل دورة اجلمعية العامة يف نيويورك

والحظت اللجنة يف هذا الصدد زيادة كبرية يف اإلنفاق يف شعبة التحقيقات داخل مكتب املدعي العام 
وأوصت اللجنة بأن تسعى المحكمة إلى إدارة مواردها ألف يورو. ٧٨٣يف املائة، أو ١٥٥بنسبة 

من بنود الميزانية. وأوصت اللجنة بأن تواصل بندل لكةالمعتمدالحدودضمنبحكمة وفعالية 
السفر وتدابير أخرى الحتواء تكاليف للسفرالمحكمة استكشاف إمكانيات التخطيط الفعال

إطار الميزانية البرنامجية ضمنعن كثب الوضع، وقررت مواصلة رصد الموافق عليهضمن الحدود
.٢٠١٩المقترحة لعام 

)ثالملحق الثالأنظر (السابقةالسنوات معالقانونيةأرقام المساعدة مبقارنة اللجنة مت قا-٥٣
يف ١٣٦نسبة بة من صندوق رأس املال، بلغت ، بعد االستفاد٢٠١٧ام ـالتنفيذ لعوالحظت أن معدل 

.)ماليني يورو٦,١٨مليون يورو مقابل إمجايل النفقات البالغة ٤,٥٣امليزانية املعتمدة البالغة (املائة 
، بلغت نفقات املعونة القانونية للدفاع صندوق رأس املال، بعد اللجوء إىل ً وبشكل أكثر حتديدا  -٥٤

، يف حني بلغت نفقات املعونة القانونية للضحايا )يف املائة١٣٧,١وهو ما يزيد عن (مليون يورو ٤,٨٤
)١٤(.)يف املائة١٣٣,٨زيادة يف اإلنفاق من (مليون يورو ١,٣٤ما جمموعه 

.٩٥ملرجع نفسه، الصفحة ا)١٣(
.٩، اجلدول ٥٠املرجع نفسه، الصفحة )١٤(
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، كانت هناك نفقات فعلية قدرها انتجاندالـً                                         وبناء  على طلب اللجنة، أوضحت احملكمة أنه بالنسبة - ٥٥
، ويرجع ذلك هلاألف يورو فقط ٦٢٢، بينما مت ختصيص ميزانية مببلغ ٢٠١٧ألف يورو يف عام ٩٣٣

، مت ألوجنوينبالنسبة و زعومة. امل٧٠ً                                                        أساس ا إىل املتطلبات اإلضافية من املوارد فيما يتعلق مبخالفة املادة 
التحقيق. أعمالً            ً                         ألف يورو تقريب ا للفريق نظر ا ألبعاد القضية واحلاجة إىل ١٠٠بقيمةختصيص موارد إضافية 

وارد أعلى بكثري مما كان ، كانت االحتياجات من امل)٧٠املادة (وأربعة متهمني آخرين مبباـ وفيما يتعلق ب
شهرا بدال من الثالثة أشهر ١٢ملدة لالستئنافنتيجة أغلبها)١٥(،ألف يورو٦٠٠بأكثر من ، أيمتوقعا

. كما الحظت اللجنة دفع رسوم ٧٠كامل للمتهم فيما يتعلق باملادة فريق دفاع  لوالدفعاملدرجة يف امليزانية 
.٢٠١٧ة املعتمدة لعام ، اليت مل تدرج يف امليزانياملهدييف قضية جلرب األضرارانونية القاملساعدة

ً ا  مباشر ً ا  كبري ً ا  وتود اللجنة التأكيد على أن متديد خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية كان له أثر -٥٦
لموارد.لعلى االحتياجات 

، األمر مليون يورو٣,١٣بقدرالتشغيل العامة مصاريفوالحظت اللجنة اخنفاض اإلنفاق يف -٥٧
ً                                                                     الذي نتج أساسا  عن عدد أقل من أنشطة محاية الشهود والضحايا ومن عدد أقل بكثري من اإلحاالت 

هذه الوفورات لتمويل استحواذ املعدات أعيد استخدامقد لاليت قدمها مكتب املدعي العام خالل السنة. 
يفيص واالشرتاكات مما أدى إىل زيادةبتكنولوجيا املعلومات، مثل الربجميات اجلديدة وجتديد الرتاخاملتعلقة

)١٦(مليون يورو يف بند امليزانية "األثاث واملعدات".٨٤أو ،يف املائة١٦٤,٧اإلنفاق بنسبة 

فق، توفري املرونة اإلدارية املالئمةً  أنه يف حني حتويل األموال قد يكون ضروريا  لّ          وذك رت اللجنة -٥٨
يت وافقت عليها ، فإن طبيعة النفقات الكانت بيانات التنبؤات غري مؤكدةخماطرة، ال سيما إذاذلكخيلق

ألن اإلنفاقذلكبالرغم منن النفقات اليت مل يتم تربيرها بالكامل يتم تنفيذهاأ، أو اجلمعية قد تغريت
ولذلك، شجعت اللجنة المحكمة على يف بند آخر من بنود امليزانية يسمح بتحويل األموال. املنخفض 

عندما تتطلبأكبر قدر ممكن من الدقة في التنبؤ بالميزانية حتى ال يتم تحويل األموال إالبالتأكد 
قرارات الجمعية أو العمل خارجأي حال من األحوالوال يجوز في، في ذلكالمرونةالميزانية

أكبر قدر من الشفافية.مما يضمنالتحويالتجميع عناللجنة وإطالعتوصيات اللجنة، 
أوامر الشراء غري املصفاة)ب(

الشراء غري أوامرعن الرصيد املتبقي من حمدثةمعلومات )١٧(قدمت احملكمة يف تقريرها عن األداء-٥٩
اية عام ٧,٢اليت بلغت )١٨(املصفاة ماليني ٥,٥خدم منها ما جمموعه ُ ، واست  ٢٠١٦مليون يورو يف 

من الفرتة ه كوفوراتقد مت تسجيل)مليون يورو١,٧(. والحظت اللجنة أن الفرق ٢٠١٧يورو يف عام 
النظام املايل من ٤,٦ً         وفق ا للمادة ٢٠١٦السابقة وأدرجت يف حساب العجز النقدي النهائي لعام 

اية عام مليون ٧,٢الشراء غري املصفاة من أوامر. ورحبت اللجنة خبفض والقواعد املالية يورو حبلول 
اية عام مليون يورو حب٤,٥إىل ٢٠١٦ ، وقررت مواصلة رصد احلالة.٢٠١٧لول 

االحرتازيةالطوارئاحتياطيات)ج(
ن لصندوق طورات غري املتوقعة وقدمت إخطاريً        ، واجهت احملكمة عدد ا من الت٢٠١٧يف عام -٦٠

التاليني:رأس املال 
)١(التالية:يورو للحاالت ٦٠٠٣٠٥١بلغ مل٢٠١٧سبتمرب أيلول/١١بتاريخ إخطار)أ(

واملساعدة القانونية )ماجنندا، باباال، وأريدو، كيلولو(منح مساعدة قانونية كاملة ألربعة من فرق الدفاع 

)١٥(
CBF30/37S01

)١٦(
ICC-ASP/17/2 ، ٣، اجلدول ٤٢الصفحة.

.٢املرجع نفسه، املرفق الثالث، اجلدول)١٧(
املالية السابقة واليت مل يتم إنفاقها بعد.لسنواتيف االواردةمتثل أوامر الشراء غري املصفاة االلتزامات )١٨(
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يف احلالة(. مببا وآخرونيف حاالت االستئنافخالل مرحلة )مببا(الكاملة املؤقتة لفريق الدفاع اخلامس 
؛)الوسطىأفريقيامجهورية 

حلالة جرب األضرارخالل مرحلة وفريق الضحاياالدفاع فريقكال القانونية لتقدمي املساعدة)٢(
؛)احلالة يف مايل(املهدي

تقدمي مساعدة قانونية للممثلني القانونيني الذين ميثلون الضحايا خالل املرحلة )٣(
؛)يف أوغندااحلالة(التجريبية ألونغوين 

بوسكو نتاغانداملدعي العام ضد القضية املرحلة التجريبيةتوفري موارد إضافية منحت خالل )٤(
؛)احلالة يف أوغندا(دومينيك أوجنوين؛ ويف حالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةاحلالةيف 

يورو بعد قرار الدائرة االبتدائية ٩٠٠٢٢٦بلغ مل٢٠١٧أيلول/سبتمرب ١١إخطار بتاريخ )ب(
يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى.بيمباالة حلبتعيني خرباء معنيني جبرب األضرار 

٢٠١٧صندوق الطوارئ في عام الستخدام: ملخص اإلخطارات ٣الجدول 
املبلغ املطلوب التربير التاريخ

تكاليف غري متوقعة يف املساعدة القانونية: ١١/٠٩/٢٠١٧
يورو٠٠٠٥٥٢ بيمبا غومبو وآخرون.جان بيري )أ(
يورو٦٠٠٣٥٢ املهدي )ب(
يورو٥٠٠١٩٦ دومينيك اوجنوين)ج(
يورو٥٠٠٢٠٤ بوسكو نتاجاندا)د(
يورو٦٠٠٣٠٤١ موع الفرعي ا
يورو٩٠٠٢٢٦ جان بيري بيمبا يف قضية املدعي العام ضد جلرب األضرارتكاليف غري متوقعة 

يف مجهورية أفريقيا الوسطى.غومبو
١١/٠٩/٢٠١٧

يورو٩٠٠٢٢٦ موع الفرعي ا
يورو٥٠٠٥٣٢١ المجموع

، مليون يورو١,٤٨متوقعة قد بلغ الحظت اللجنة أن االستخدام اإلمجايل للموارد حلاالت غري-٦١
، وأن هذه االحتياجات من مليون يورو١,٥٣وقدره الذي مت اإلخطار بشأنه مقارنة باملبلغ اإلمجايل 

ااملوارد  جزئيا ضمن امليزانية العادية املعتمدة.قد مت استيعا
ا السادسة عشرة يف كانون األول/-٦٢ صندوق مستوى إبقاء، ٢٠١٧ديسمرب قررت اجلمعية يف دور

ا احلد بقي هذُ ، وطلبت إىل املكتب أن ي  ٢٠١٨ماليني يورو لعام ٧البالغ على املستوى النظريرأس املال
ديسمرب كانون األول/٣١يف و )١٩(.صندوق رأس املالسري عملمناملكتسبةيف ضوء اخلربة املراجعةقيد 

مليون يورو. وأعربت اللجنة عن قلقها ألن هذا ٣,٧٦مبقدارصندوق رأس املالمستوى كان،  ٢٠١٧
ً                             املستوى قد ال يكون كافيا  لتغطية حاالت الطوارئ اإلضافية.

صندوق رأس املال العامل)د(

مشكالتمت استخدامه بالكامل ملعاجلة قد)٢٠(الحظت اللجنة أن صندوق رأس املال العامل-٦٣
اية عام  ا ال)٢١(.٢٠١٧السيولة يف  ديسمرب كانون األول/سادسة عشرة يف  وقررت اجلمعية يف دور

مليون ١١,٦مببلغ ٢٠١٨، إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام ً                ، استنادا  إىل توصية اللجنة٢٠١٧
)١٩(

ICC-ASP/16/Res. ،.القسم دال
من النظام املايل والقواعد املالية، هو للتيقن من قيام رأس مال ٢-٦ً          الغرض من صندوق رأس املال العامل، عمال  بالقاعدة )٢٠(

االشرتاكات املقدرة.احملكمة بتلبية مشكالت السيولة قصرية األجل بانتظار تلقي 
)٢١(

ICC-ASP/17/2 ،.المرفق الحادي عشر
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ُ                                                                       ي سمح للمحكمة إال باستخدام األموال الفائضة واألموال املتلقاة من دفع االشرتاكات يورو وقررت أنه ال
)٢٢(.صندوق رأس املال العاملللوصول إىل املستوى احملدد من املستحقة

حتمل لتاليفاحملددويف الوقت بكاملهاوشددت اللجنة مرة أخرى على أمهية سداد االشرتاكات -٦٤
عن التأخر يف السداد.نامجةاحملكمة نفقات إضافية 

٢٠١٨للربع األول من میزانیة عام أداء البرامج -٥
ِ  ع ر ض-٦٥ آذار/مارس ٣١"تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية يف على اللجنةُ

املائة أو يف ٣١,١، بلغ ٢٠١٨آذار/مارس ٣١حىتلتنفيذ، الحظت اللجنة أن معدل ا)٢٣(."٢٠١٨
مليون يورو ، ووافقت على ١٤٧,٤٣البالغة ٢٠١٨، مقابل امليزانية املعتمدة لعام مليون يورو٤٥,٨٦

ا احلادية والثالثني يف  .٢٠١٨سبتمرب أيلول/مواصلة رصد احلالة يف دور
من ٧-٦ً        عمال  باملادة اللجنةوالحظت اللجنة كذلك رسالة من رئيس قلم احملكمة إىل رئيس-٦٦

لتغطية ٢٠١٨يف عام صندوق رأس املالعن إمكانية اللجوء إىل ايعلمه، النظام املايل والقواعد املالية
ميزانيةفيما يتعلق بالعمليات اليت ال توجد هلا خمصصات يفتالفيهاالتكاليف غري املتوقعة واليت ال ميكن 

ً                    ، أحيطت اللجنة علما  بأن احملكمة بصدد وضع ذلكإىلباإلضافة. ٢٠١٨لعامالربنامج املعتمد 
بشأن حتقيق مكتب املدعي العام يف احلالة يف مجهورية صندوق رأس املالاللمسات األخرية على إخطار 

.٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب ٩من الدائرة التمهيدية الثالثة يف املوافقةبوروندي، بعد احلصول على
صندوق متديد والية قاضيني. ويف وقت الحق، الحظت اللجنة تقدمي إخطار عن اللجنة مت إلالغ-٦٧

.٢٠١٨يونيو حزيران/٨ورو فيما يتعلق بتمديد الوالية حىت ي١١٦,٨مببلغ قدره رأس املال 
صندوق رأس دون إخطار ٢٠١٨ن حىت كانون األول/ديسمرب خريآقاضيني ةمتديد واليمت لقد -٦٨
اية عام كما أن املال مل يتم حتديدها بعد.٢٠١٨العواقب املالية املرتتبة على التمديدات احملتملة بعد 
ثمانية عشر قاضيا على النحو املنصوص عملت ختصيصات ل٢٠١٨اللجنة بأن ميزانية عام وأشارت- ٦٩

بأن هيئة الرئاسة قررت تأجيل ً علما  اللجنةوأحيطتمن نظام روما األساسي. ٣٦من املادة ١عليه يف الفقرة 
وحققت وفورات ٢٠١٨حزيران/يونيه ١١مجيع القضاة الستة املنتخبني حديثا إىل بدء خدمة موعد دعوة 

واتب مجيع القضاة ر ، وبالتايل متكنت من تغطية )القضاء(الربنامج الرئيسي األول أخرى بتأخري تعيني املوظفني يف 
املوارد اليت وافقت عليها اجلمعية للربنامج الرئيسي األول. وستواصل اللجنة وواليات القضاة املمددة ضمن اجلدد 

.٢٠١٩اجمية املقرتحة لعام رصد اآلثار املرتتبة على التكاليف عن كثب، مبا يف ذلك ضمن إطار امليزانية الربن
دية يف الربنامج الفرعي يورو للخدمات التعاق٨٠٠٨٢والحظت اللجنة زيادة يف اإلنفاق قدرها -٧٠

عن تعيني خبري جنمتيورو ٥٠٠٢٩ومن هذا اإلنفاق، )املباشررئيس قلم احملكمةكتبم(٣١١٠
رأي قانوين بشأن األحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. وعالوة إلعطاءخارجي 

ضمن اعلى ذلك، الحظت اللجنة أن االعتماد املخصص خلدمات هذا االستشاري مل تتم املوافقة عليه
وأنه مت اختيار اخلبري على أساس مباشر.٢٠١٨ميزانية عام 

إلداريةاإلصالح المؤسسي والمسائل ا-دال

تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات على مستوى المحكمة لمدة - ١
خمسة سنوات

احملكمــة ملــدة مخــس ســنوات مســتوىاملعلومــات علــى إدارةكانــت اســرتاتيجية تكنولوجيــا املعلومــات/-٧١
نفيـذ اخلطـة . وعلى الرغم من أن احملكمة بـدأت يف ت٢٠١٧جدول أعمال اللجنة منذ ربيع عام أحد بنود

)٢٢(
ICC-ASP/16/Res.1 ،القسم باء.

)٢٣(
CBF/30/16
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حـىت أنـه اتيجية و االسـرت اسـتحقاق مـدةبشـأن )٢٤(مـن املخـاوفً عـدداً للجنـة كـان ،  ٢٠١٧ً        اعتباراً من عام 
املرحلـياحملكمـةتقريـرً    . واسـتناداً إىل األعمـالطوال فرتة ونطـاق لمتويل تنفيذ االسرتاتيجية مل يتحقق،اآلن

، والـرد سـنواتةمخسـملـدة)٢٥(إدارة املعلومـات/عن اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات٢٠١٧/٢٠١٨للفرتة
لمــا اللجنــة عأخــذت، أثنــاء الــدورةالــرمسينيمــوظفي احملكمــةالتقــدميي مــنعــرضالو علــى استفســار اللجنــة 

إدارة/اخلطـة الشـاملة السـرتاتيجية تكنولوجيـا املعلومـاتبإنشـاءفيمـا يتعلـق و . بالتقدم الذي أحرزته احملكمـة
ــا التاســعة والعشــرين،املعلومــات  أكــدت )٢٦(لفــرتة مخــس ســنوات، علــى النحــو الــذي طلبتــه اللجنــة يف دور

اســـرتاتيجيةضــمنوهــو مشــروع رئيســـي -ملنصــة ســـري العمــل القضـــائي دراســـة اجلــدوىقضــية احملكمــة أن 
الدورة احلادية والثالثني انعقاد قبل سيتم تقدميها–املعلومات إدارة/علوماتتكنولوجيا امللة سنواتاخلمس
للجنة.

أوضــــــحت احملكمــــــة أن اإلطــــــار الــــــزمين الســــــرتاتيجية تكنولوجيــــــا )٢٧(،اللجنــــــةً        بنــــــاًء علــــــى طلــــــب-٧٢
اللجنـة علمـا بـأن جممـوع وأخـذت. ٢٠٢١-٢٠١٧يسـنوات هـملـدة مخسـة إدارة املعلومـاتاملعلومات/

ا احملكمة ستبلغ قيمتها  فرتة االسرتاتيجية لألف يورو٦٧٠,٩٨التكاليف املتوقعة لالسرتاتيجية اليت أكد
ـــــيت مت إنفـــــاقبكاملهـــــا ـــــغ٢٠١٧يف عـــــام منهـــــا، ال ـــــف٦٦٤مبل ـــــوروأل مت ختصـــــيص٢٠١٨ويف عـــــام ي
يورو للموافقة يف سياق ٨٠٠٦ألف يورو لتنفيذ االسرتاتيجية. وسيخضع املبلغ املتبقي وقدره ٢٠٦,٤١

نظـرة عامـة علـى يسـرد أدنـاه ٤. اجلدول ٢٠٢١-٢٠١٩امليزانيتني الربناجميتني املقرتحتني للمحكمة للفرتة 
لفـــة. كمـــا أخـــذت التكاإلســـرتاتيجية علـــى مــدار الســـنوات مقســـمة بـــني األقســام وأنـــواعتكـــاليفتقــديرات 

مســتوى املشــروع، والــيت علــى تكــاليف التوقعــات؛املزيــد مــن التفاصــيل علــى ســبيل املثــالعــن اللجنــة علمــا 
عن تنفيذ اإلسرتاتيجية.ةاإلضافيللتقاريرُ                سُتعترب مبثابة معيار 

)٢٨()اليوروبآالف (المحكمة مستوىاستثمارات استراتيجية تكنولوجيا المعلومات على ٢٠٢١-٢٠١٧: ٤لجدول ا

موع ملدة االسرتاتيجية ا ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧

٢٤٥٦ ٧٦٣١ ٦٢٦١ ٥٩٢١ ٦٠٠ ٦٦٤
قسم إدارة خدمات 

املعلومات
تكاليف غير الموظفين

٧٦٤،٩ ٣٧٠ ٢٠ ١٥٠ ٢٢٤،٩ ٠
دمات اخلقسم 

اإلدارية

٦٧٥ ١٨٠ ١٨٠ ١٨٠ ١٣٥ ٠
مكتب املدعي 

العام

٧٨٤،٩٧ ٣١٣٢ ٨٢٦١ ٩٢٢١ ٩٥٩،٩ ٦٦٤
تكاليف غري جمموع 
املوظفني

٤٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ٠
قسم اخلدمات 

اإلدارية
تكاليف الموظفين

٥٨٦ ١٤٦،٥ ١٤٦،٥ ١٤٦،٥ ١٤٦،٥ ٠ قسم إدارة احملكمة
٩٨٦ ٢٤٦،٥ ٢٤٦،٥ ٢٤٦،٥ ٢٤٦،٥ ٠ تكاليف املوظفنيجمموع 

٦٧٠،٩٨ ٥٥٩،٥٢ ٠٧٢،٥٢ ١٦٨،٥٢ ٢٠٦،٤١ ٦٦٤
تكاليف االستثمار على 

المحكمةمستوى

لد الثاين، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20لوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... ا)٢٤( و ٣١- ٢٧، الفقرات ١- ا
لد الثاين، ٨٤ .٨٧، الفقرة ٢-اجلزء باء ، واملرجع نفسه، ا

)٢٥(
CBF/30/11.

لد الثاين ، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...)٢٦( .٨٧، الفقرة ٢-ا
.٨٢املرجع نفسه، الفقرة )٢٧(
)٢٨(

CBF/30/11 ، ٤، اجلدول ٨الصفحة.
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احملكمة لتكاليف تكنولوجيا املعلومات اإلمجالية الالزمة إلبقاء بتوقعاتأخذت اللجنة علما -٧٣
تكاليف ؛اخلاصة باحملكمة وتشغيلها على سبيل املثالاحلاليةإدارة املعلوماتأنظمة تكنولوجيا املعلومات/

إالاحملكمة مل تقدم، لألسف. ٢٠٢٢-٢٠١٧لفرتة لأدناه التوقعات ٥اجلدول يبني". األنوار مضاءة"
ا يعين أنه على الرغم من أن بقية أقسام ممقسم إدارة خدمات املعلوماتباملتعلقةتشغيلالتكاليف 

، فإن الصورة الكاملة قسم إدارة خدمات املعلوماتً    احملكمة تنفق بشكل هامشي فقط مقارنة  مع 
حول قرارات مالية حكيمةالتخاذواحملكمة ال تزال مفقودة. مستوىعلى " األنوار مضاءةلتكاليف "

، طلبت اللجنة من المحكمة تزويد اللجنة في دورتها الحادية تكاليف تكنولوجيا المعلومات
- ٢٠١٧والثالثين بنظرة عامة شاملة للمحكمة حول أرقام تكاليف تكنولوجيا المعلومات من 

٢٠٢٢.

)٢٩()بآالف اليورو(قسم إدارة خدمات المعلوماتلالسنوية "األنوار مضاءة": اتجاه ميزانية٥الجدول

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧
٨٣٩٩ ٦١٥٩ ٦٠٥٩ ٥٨٣٩ ٣٣٧٩ ٨٥١٨ "األنوار مضاءة"قسم إدارة خدمات املعلومات
٢٢٤+ ١٠+ ٢٢+ ٢٤٦+ ٤٨٦+ الفرق مقارنة بالسنة السابقة

عملاملعلومات املعقدة قد يتطلب إدارة/تكنولوجيا املعلوماتملشاريعأن التنفيذ الناجح ً علما  -٧٤
اللجنة أن هناك حاجة إىل أن تقوم كل من تعتقد ، دورة امليزانية السنويةمدةط تتجاوزترتيبات ختطي

ط متعددة السنوات. احملكمة والدول األطراف بالتنبؤ بشكل أفضل مبتطلبات امليزانية هذه من خالل خط
إدارة /ً                               التأكيد على املضي قدما  يف اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلوماتترغب اللجنةيف هذا الصدد،و ولكن

اجلوانب الرئيسية منبعضالللتمويل متعدد السنوات، إطار تنفيذل، خاصة، سنواتةملدة مخساملعلومات 
)١(مفقودة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر: ما زالتللضوابط الداخلية لتنفيذ االسرتاتيجية

اء املشروع )٢(السرتاتيجية؛ أثناء تنفيذ ارفع التقاريراملسؤوليات وترتيبات  تقييم املخاطر لتحديد نقاط إ
؛ جتاوز مدة املشاريعالتكلفة أو إماإلدارة احرتازيةخطة طوارئ)٣(كل مشروع من االسرتاتيجية؛ ضمن

مالية واضحة لإلسرتاتيجية.خطةو )٤(
املعلومات املالية ذات الصلة فيما كافةمجعأنه من األمهية مبكان أن يتم ً أيضا  ارتأت اللجنةو -٧٥

االرتباك لتاليفيف وثيقة واحدة إدارة املعلومات ملدة مخسة سنوات/يتعلق باسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات
، مثل اجلمعية اخلارجيةفيما يتعلق هيئات الرقابة و فريق إدارة االسرتاتيجية ضمنصحة املعلومات، حول

وإذ تكرر اللجنة توصيتها ً                                      واللجنة وجلنة التدقيق فضال  عن مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني. 
بأن تقدم المحكمة خطة شاملة اللجنةأوصت)٣٠(الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين،

الحادية دورتهاالمعلومات لفترة خمس سنوات قبل انعقاد إدارةالستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/
والثالثين.

اليت نقحها جملس إدارة )٣١(ضت على اللجنة قائمة مبشاريع تكنولوجيا املعلوماتِ ر  ُ كما ع  -٧٦
. وخالل االجتماع، ذكر مسؤولو ٢٠١٨انية الربناجمية لعام املعلومات بعد اعتماد اجلمعية العامة للميز 

اختذت مجيع االحتياطات الالزمة للبقاء يف أنه ، و لوجيا املعلومات يف احملكمة آمنةاحملكمة أن أنظمة تكنو 
الطليعة فيما يتعلق بتحديث أمن تكنولوجيا املعلومات، وميكن اعتبار أمن تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة 

بني األفضل يف منظمات األمم املتحدة األخرى. مل تثر أية خماوف تتعلق بامليزانية فيما يتعلق بأمن من 
تكنولوجيا املعلومات باحملكمة.

.١، الرسم ٧املرجع نفسه، الصفحة )٢٩(
.٩٣و ٨٧املرجع نفسه، الفقرتني )٣٠(
.٣و ٥املرجع نفسه، الفقرتني )٣١(



ICC-ASP/17/5

20 5-A-310518

على لمدة خمسة سنواتإدارة المعلوماتلعالقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/اتوضيح - ٢
المحكمة وخطة استبدال رأس المالمستوى

ملدة مخسة إدارة املعلوماتقدمت احملكمة توضيحات بشأن العالقة بني اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/- ٧٧
ا التاسعة بناء على وذلكاحملكمة وخطة استبدال رأس املال،مستوىعلى سنوات  طلب اللجنة يف دور

يف إطار إدارة املعلومات/ملعلوماتوأكدت احملكمة أنه ال يوجد تداخل بني استثمارات تكنولوجيا ا)٣٢(والعشرين.
خطة استبدال رأس املال للمبىن. وتشمل خطة استبدال رأس املال للمبىن بني سنوات و ةمخسملدةتهااسرتاتيجي
تألف يورو الستبدال البنية التحتية لقاعة احملكمة اليت انته١٥٠والبالغة قسم إدارة خدمات املعلوماتتوقعات 

مدة قدر ت. و ٢٠٢١روفونات والشاشات يف عام مثل الكامريات وحمطات العمل وامليك، صالحية استعماهلا
.٢٠٢٥استبدال رأس املال يف عام اليت ستحتاج إىل عشر سنوات،بالدائمةالشبكة للمباينصالحية

سياسة استبدال رأس المال- اءه
والخيارات لتمويلهااستبدال رأس المالخطة 

لألمديف الدورة الثامنة والعشرين، طلبت اللجنة إىل احملكمة وضع توقعات واضحة وشفافة -٧٨
احملكمة مجيع املعلومات تشملوأوصت بأن ،يف وخطط متويل استبدال رأس املالاملتوسط والطويل للتكال

، مثل خطط االستثمار، واالستثمارات الفعلية واستبدال استبدال االستثمارات الرأمساليةبذات الصلة 
)٣٣(.، يف ملحق منفصل للميزانية الربناجمية املقرتحةاحملددوقتهااألصول يف 

رأس املال يف املبىن، الستبدالاألمدخطة متوسطةأول قدمت احملكمة، ٢٠١٧رسبتمبأيلول/في-٧٩
إن )٣٤(.مليون يورو٢,٢بتكلفة تقديرية مقدارها ٢٠٢٢معاتنبؤات ملدة مخسة سنوات حىت ولتطوير

كبرية. خبالف تكاليف الصيانة تهاتكلفتكوناليت املبىناستثمارات يف مكونات هواستبدال رأس املال 
امليزانية السنوي.مقرتحاستبدال رأس املال يف يتم مشل، ال )الوقائية والتصحيحية(

لتكاليف مدلمدى املتوسط والطويل األلإنشاء توقعاتنظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن -٨٠
قامت احملكمة بتحديث التوقعات )٣٥(ألداء يف عقد الصيانة اجلديد".لمؤشرات ومشلالستبدال رأس املال 

مليون يورو. تتضمن ٢,٩مليون يورو إىل مستوى ٠,٧مع ارتفاع التكاليف من ٢٠٢٣عاملتشمل
اية حملكمةاخلطة املستحدثة استبدال مكونات املباين اليت، حسب قول ا واليت صالحيتها، قد وصلت إىل 

ملبىناستبدال األجهزة املتعلقة بااملوثوق. وتشمل هتعترب ضرورية للحفاظ على قيمة املبىن وتشغيل
منفصلة عن وقاعات االجتماعات اليت هي تكنولوجيا املعدات السمعية والبصرية يف قاعات احملاكم و 

. تعتمد اخلطة اخلمسية على اخلربة مات ملدة مخسة سنواتو إدارة املعلاسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/
الفنية الداخلية وعلى أحدث املعلومات حول األداء الفعلي.

ا ستطلب رأي ا ثاني ا من املقاول )٣٦(باإلشارة إىل طلبات اللجنة السابقة،-٨١ ً      ً            أكدت احملكمة أ
مع استبدال رأس املال الالزم حتت سوية الرئيسي اجلديد القادم، الذي سيقدم مجيع خدمات الصيانة 

أيضا أن ، أكدت احملكمة. وعالوة على ذلكاملبىنوحدة إدارةة لدىليفق احملكمة الداخاإشراف مر 
إطار عقد الصيانة ضمناألداء و الشروط واملواصفاتمؤشراتاختيار املقاول اجلديد ال يزال جاريا وأن

.٢٠١٨سبتمرب أيلول/توقع توقيعه يف بداية من ٌ اجلديد ستقدم إىل اللجنة عند إبرام العقد، الذي ي  

لد الثاين ، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )٣٢( .٩٠، الفقرة ٢-ا
.٨٤، الفقرة ١-املرجع نفسه، اجلزء باء)٣٣(
)٣٤(

CBF/29/2.
)٣٥(

CBF/30/3.
لد الثاين، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )٣٦( وما ٢٢٨، الفقرات ٢- ا

يليها.



ICC-ASP/17/5

5-A-310518 21

كان أقصر من أن يسمح )٢٠١٨مارس آذار/(األصلي التسليموأوضحت احملكمة أن تاريخ-٨٢
، مت متديد العقد احلايل مع هذه األثناءيف و . التكلفةباملنافسة الدولية يف عملية الشراء وأفضل قيمة مقابل 

.٢٠١٨أغسطس آب/حىت " كورتيز"املقاول الرئيسي للمباين
بأن يتناول الرأي -)٣٨(وأكدته الجمعية)٣٧(ً سابقا  هتم اقتراحوفقا لما - أوصت اللجنة -٨٣

الملحة البدائلحالة)أ(، العوامل التالية: أخرىلمقاول الجديد، في جملة أمورمن طرف االثاني 
، ما إذا كانت العالمات خاصة، التكلفةالقيمة مقابل )ب(؛ بعين االعتباراالستخدام الفعلي بأخذ 

وسهولة والمتانةمن حيث الموثوقية التكلفةقيمة مقابل التجارية للمنتجات البديلة تقدم أفضل 
)د(؛ الحديثةتجاهات السوق الافتراضات التسعير مع دراسات استقصائية )ج(؛ الخ، هاإصالح

غير ، على سبيل المثال، من المؤسسات مستقاةالالدروس )هـ(؛ )المشتركة(الفرص من المشتريات 
بشأن الجوانب البارزة في دورتها الحادية التي يوجد مقرها في الهاي، وتتطلع إلى إحراز تقدم تلك 

والثالثين.
الرد على طلب اجلمعية بأن تقدم احملكمة عن طريق اللجنة وقبل انعقاد الدورة ً أيضا  تنتظر اللجنةو -٨٤

السابعة عشرة للجمعية، تقريرا عن اخليارات املختلفة لتمويل الصيانة واالستبدال على املدى الطويل 
)٣٩(استنادا إىل خربة املنظمات الدولية األخرى.

إدارة الموارد البشرية-واو

مستوى المحكمة لسياسة إعادة التصنيفمراجعة على -١
ا التاسعة والعشرين املعقودة يف أيلول/أوصت اللجنة-٨٥ ، بأن ال توافق ٢٠١٧سبتمرب ، يف دور
، إىل حني إجراء استعراض على نطاق احملكمة لسياسة إعادة معية على أي إعادة تصنيف للوظائفاجل

التصنيف.
"التعليمات اإلدارية"م إىل ِ د  ُ ق  الذي )٤٠(عن إدارة املوارد البشرية"نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة -٨٦

بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها. واستذكرت اللجنة أنه ال ميكن استخدام إعادة تصنيف 
الوظائف كأداة للرتقية أو إلدارة األداء أو نتيجة لزيادة أعباء العمل، وأن مجيع رؤساء األجهزة ومديري 

الوظائف لدرجاتللعمل وفقا املناسبمسؤولون عن التوزيع وما يعادهلم،األقسام رؤساء و ب ُ َ الش ع  
املعتمدة، وبالتايل جيب جتنب استباق القرار النهائي لطلب إعادة التصنيف.

في ةجديدصيغة، أوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة التعليمات اإلداريةصيغةبعد تحليل -٨٧
دورتها الحادية والثالثين، وأنه من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها وكذلك اتخاذ القرار، ينبغي 

:التاليصيغةالتشملأن 
التصنيف؛ً       سببا  إلعادة شاغرة حالية ال يشكلإن القيام بمهام ومسؤوليات وظيفة )أ(
المجلس االستشاري للتصنيف تمثيل الموظفين، مثل اتحاد الموظفين؛يشملينبغي أن )ب(
، مع األخذ في االعتبار أنها ً         واردا  بكل وضوحدور اللجنة في هذه العمليةأن يكون )ج(

الجمعية القرار لدى، في حين أنمن أجل هذه األمورلجمعيةلالهيئة االستشارية المستقلة التابعة 
؛األمورالنهائي بشأن الموافقة على هذه 

.٢٣٥املرجع نفسه، الفقرة )٣٧(
)٣٨(

ICC-ASP/16/Res.1 ٣، القسم زال، الفقرة.
.٤املرجع نفسه، الفقرة )٣٩(
)٤٠(

ICC-ASP/17/6
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والموثقة بالكامل إلى اللجنة قبل المحددتقديم طلبات إعادة التصنيف في الوقت )د(
اجتماعها األول كل عام.

سياق الربنامج املقرتح لعام قررت اللجنة أن تستعرض بعناية مجيع طلبات إعادة التصنيف يف -٨٨
.للتعليمات اإلدارية، يف ضوء التغيريات املقرتحة ٢٠١٩

التوزيع الجغرافي-٢
ا الثامنة والعشرين بأن تواصل احملكمة بذل جهودها من أجل زيادة حتسني -٨٩ أوصت اللجنة يف دور

، مبا يف ةرير عن التدابري احملددة املتخذاحلالة فيما يتعلق بالتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني وتقدمي تق
)٤١(.ذلك محالت التوعية

اليت مت وظائف ثابتة حمددة املدة٨٨٨كان لديها٢٠١٧عامنهايةيفأنه احملكمةوأفادت-٩٠
أنه كانت ً أيضا  احملكمة وأفادت.العامةاملساعدة املؤقتةمن ممولةحمددة املدةوظائف١٣٩وشغلها

والبلدان ً منخفضا  يف املائة يف املوظفني على املستوى املهين من البلدان املمثلة متثيال ١٠هناك زيادة بنسبة 
اليت تعاين من عدم التوازن.

؛ و األطرافدولة من الدول ٢٧يف املائة من القوة العاملة تنتمي إىل ٥٩والحظت اللجنة أن -٩١
.)٥٥(على اإلطالق ليست ممثلةأو )٢١(ً منخفضا  ً ثيال  ً                بلدا  كانت إما ممثلة مت٧٦
ً      ً    وجود عدد كبري من املوظفني من رعايا دول ليست دوال  أطرافا  يف السابقالحظت اللجنة يف -٩٢

يف القوى العاملة من رعايا الدول )يف املائة١،١(قليلةوالحظت اللجنة زيادة )٤٢(نظام روما األساسي.
)٤٣(توصيتها السابقة،على اللجنة أكدتوإذ . ٢٠١٧إىل ٢٠١٦غري األطراف يف الفرتة من 

ً بأن تتناول المحكمة مسألة العدد الكبير من الموظفين من مواطني الدول التي ليست دوال  اللجنة
القائم في التمثيل الجغرافي.التوازناالختالل فيمع سويةً                     أطرافا  في نظام روما األساسي 

من البلدان خاصةوأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها الجتذاب المرشحين، -٩٣
ضمنإلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين ً ا  ، وتقديم تقرير وغير الممثلةً منخفضا  الممثلة تمثيال 

تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.
ُ                                                                        لم ي ظهر تقرير إدارة الموارد البشرية للمحكمة أي نتائج ملموسة في معالجة مسألة -٩٤

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها للتخفيف من هذه و االختالالت الجغرافية المستمرة. 
الحالة.

التوازن بين الجنسين-٣
عن التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تقرير إدارة املوارد حمدثةقدمت احملكمة معلومات -٩٥

البشرية.
نقاط مئوية يف عدد املوظفات يف الوظائف الثابتة على ةثالثمبقداراحملكمة عن حتسن أفادت-٩٦

.٢٠١٧يف املائة يف عام ٤٩إىل ٢٠١٦يف املائة يف عام ٤٦من وذلك ٢٠١٧املستوى املهين يف عام 
الحظت اللجنة أن توزيع املوظفني كان متساويا تقريبا بني املوظفني الذكور على مستوى احملكمة و -٩٧

. والحظت اللجنة كذلك أن النسبة املئوية )يف املائة٤٩(من اإلناث واملوظفات)يف املائة٥١(
يف املائة ٦٣بلغت للموظفات يف السلطة القضائية ومكتب املدعي العام تفوق بكثري نسبة الذكور، حيث

لد الثاين ، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20... الدورة السادسة عشرة ... الوثائق الرمسية)٤١( .١٠٢، الفقرة ١- ا
.٩٨، الفقرة ١-اجلزء الثاين ، القسم باء ،)(٢٠١٦ICC-ASP / 15/20الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ... )٤٢(
املرجع نفسه.)٤٣(



ICC-ASP/17/5

5-A-310518 23

وأوصت اللجنة بأن تواصل يف املائة. ٤١يف املائة على التوايل؛ يف حني ختلف قلم احملكمة بنسبة ٥٣و 
الفجوة بين الجنسين وتقديم تحديث إلى لتخفيض، جهودها قلم المحكمةخاصة، المحكمة

عن إدارة الموارد البشرية.في تقريرها السنوي ٢٠١٩اللجنة في دورتها الثانية والثالثين في عام 
، . وعلى وجه التحديد٢٠١٧ا يف عام استمرت الفجوة بني اجلنسني يف املستويات املهنية العلي-٩٨

املوظفات من اإلناث؛ يف حني ٣-إىل ف٥-فمستوياتالذكور من الرتب مننياملوظفعددجتاوز
. )-و ف٢-ف(األقليفوق عدد املوظفني الذكور يف املستويات من اإلناثأن عدد املوظفات

وأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة بذل جهودها لمعالجة هذه الحالة وتقديم تحديث إلى اللجنة 
في تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.٢٠١٩في دورتها الثانية والثالثين في عام 

يف ٣٥من ٥-حدوث اخنفاض يف عدد املوظفات يف الرتبة ف، الحظت اللجنة٢٠١٧يف عام -٩٩
، ٣-ويف الرتبة ف٤-يف املائة يف الرتبة ف٢املوظفات بنسبة عدديف املائة، يف حني زاد٣٢املائة إىل 

وأوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة جهودا إضافية من أجل اجتذاب الموظفات من على التوايل. 
في تقريرها ٢٠١٩إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين في عام وتقديم تحديث ٥-الرتبة ف

السنوي عن إدارة الموارد البشرية.

مرن للموظفينتوزيع-٤
، من امليزانية اإلمجالية للمحكمةيف املائة٧٠أن تكاليف املوظفني متثل أكثر من ً علما  -١٠٠
توزيع، قررت اللجنة الرتكيز يف الدورات املقبلة على فرص يف املائة يف مكتب املدعي العام٩٠وحنو 

االت ذات االحتياجات  .امللحةقدرات املوظفني على حنو مرن يف ا
املرن للموظفني ضمن تقرير إدارة املوارد التوزيععن حمدثةقدمت احملكمة معلومات -١٠١

ميكن، أن يكون لديها قوى عاملة مرنةمن األولويات االسرتاتيجيةأنهاحملكمةدتفاوأ)٤٤(البشرية.
.تشغيليةالتكليفها بشكل مرن لتغطية االحتياجات 

اإلتاحةً حتديدا ،، شقنيلهالتنقل إمكانية كمة على أن هدف وافقت اللجنة مع احمل-١٠٢
، ودعم املوظفني يف رد عندما تكون هناك حاجة تشغيلية من ناحيةإعادة توجيه املوالتقوم بللمحكمة

، عندما احملكمةمالحظةً اللجنة أيضا  وأقرتمن ناحية أخرى. من خالل بناء القدراتاملهينتطورهم
املوظفني مبرونة، ستستفيد إدارة املوارد البشرية من القدرة على إعادة تصميم الفرق بتوزيعيتعلق األمر 

األمثل.بالشكلمهام العمل بطريقة تستخدم املوارد توزيعوإعادة 
خيارات التنقل املختلفة يلخصاحملكمة "إطار التنقل" الذي أنشأت، ٢٠١٧يف عام -١٠٣

ضمنيف الوظائف ً مؤقتا  وللتناوبً                 إعادة تعيني املوظفني مؤقت ا للعمل يف املشاريعخالهلااليت ميكن من 
، يرتبط إطار التنقل هذا بإعادة التعيني املؤقت. الراهنأسر العمل وألغراض التدريب املشرتك. يف الوقت 

وبالنسبة .مدقصرية األمناصباملؤقت للموظفني بعد اإلعالن عن التعينيالتنقل هي قائطر إحدى 
إطار التنقل إعالنالتنافسي. من املتوقع للتوظيفخاضعة الوظائفتبقى، حمددةذات مدة للمراكز

بعد ذلك . وتتوقع احملكمة أن يتم تطوير إطار التنقل ٢٠١٨عام اخلاص باحملكمة يف النصف األول من
دف حتقيق املقبلةالسنوات يف ، حيث يتم اختبار وتقييم الطرائق املختلفة وتنفيذها على أرض الواقع. 

االحتياجات التنظيمية.بني توازن جيد بني املوظفني و 
ص بها وأن تستكشف وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إطار التنقل الخا-١٠٤

لتدريبية بهدف توسيع ترتيباتها الداخلية للتنقل، عند االقتضاء، وتقديم تحديث لااستخدام ميزانيتها 
في التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية في دورتها الثانية والثالثين.

)٤٤(
ICC-ASP/17/6، ٦٨- ٦٣الفقرات.
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، ارتأت اللجنة أن هناك أيضا فرصة ملواءمة املهارات االسرتاتيجية مع باإلضافة إىل ذلك-١٠٥
احملكمة بأن احملكمة ليست من املوقعني على ويف حني مت إبالغاملتطلبات متوسطة وطويلة األجل. 

"االتفاق املشرتك بني املنظمات بشأن نقل أو إعارة أو إقراض املوظفني بني املنظمات اليت تطبق نظام
ترتيبات التبادلبعمل ، قامت احملكمة ٢٠١٧"، الحظت اللجنة أنه يف عام للرواتبملتحدة املوحد األمم ا

)٤٥(زبعض املوظفني مع املنظمات الشريكة لألمم املتحدة مبوجب اتفاق متبادلل

تبادل لترتيبات العملأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة استكشاف إمكانيات-١٠٦
النظام الموحد لألمم المتحدة، وأن تقدم تحديثا في التقرير السنوي عن إدارة ضمنالموظفين 

الموارد البشرية في دورتها الثانية والثالثين.
ستمرار اإل- وظائف جديدة قبل طلب -ذلك بأن تقوم المحكمة وأوصت اللجنة ك-١٠٧

ة البرنامجية المقترحة لعام الميزانيمنً بداية  ، وأنه يمكن استخدام الموارد الداخليةبتقييم ما إذا كان 
، ينبغي أن تدعم أي طلبات للحصول على وظائف جديدة بمبررات أكثر صراحة للسبب ٢٠١٩

اللجوء إلى الموارد الحالية قد ال يكون عمليا.أن
إجراءات التشغيل القياسية لفتح وتشغيل وإغالق المكاتب الميدانية-٥

ا الثامنة والعشرين، -١٠٨ إغالق املكاتب امليدانية باسرتاتيجية اللجنة علماأخذتيف دور
االفتتاح (للمكاتب امليدانية ، وأوصت بأن تضع احملكمة إجراءات تشغيل موحدة للدورة الكاملة للمحكمة

)٤٦(.امليزانيةعلى، فضال عن تأثريها الكامل ستقاةامل، مع مراعاة اخلربات والدروس )والتشغيل واإلغالق

اللجنة علما "بتقرير احملكمة عن إجراءات التشغيل املوحدة للدورة الكاملة أخذت-١٠٩
اللجنةيف حني أن)٤٧(.امليزانية"علىوأثرها الكامل )االفتتاح والتشغيل واإلغالق(للمكاتب امليدانية 

قلم مكاتببربوتوكول إنشاء وإدارة "رحبت فقد ، ذا التقرير مل يشرح األثر املايلأن هً أخذت علما  
ويرد يف املرفق الرابع من هذا )٤٨(.امليدانية أو احلضور امليدايناملكاتبإغالق/تقليص حجماحملكمة، و 

، حسبما ورد يف هذا الربوتوكول.امليداين" و "املكاتب امليدانية"التقرير استعراض عام ملوظفي "التواجد 
المبتدئينبرنامج الموظفين الفنيين -٦

ا وق عت مذكرات نامج املوظفني الفنيني املبتدئنيفيما يتعلق برب -١١٠ ّ          ، أبلغت احملكمة اللجنة بأ
تفاهم مع حكوميت اليابان ومجهورية كوريا وسويسرا.

ً                                                             اللجنة علما  بالتقدم المحرز في برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، الذي ال أخذت- ١١١
ً                                                                ة، فضال  عن التدريب الداخلي والبرامج المهنية الزائرة وطلبت إلى المحكمة، يزال في مرحلة التجرب

أن تضع في اعتبارها تأثيرها المحتمل على التمثيل الجغرافي والتوازن بين و مواصلة هذه البرامج، 
الجنسين. كما الحظت جهود المحكمة لتوليد االهتمام بين البلدان المتقدمة لدعم البلدان النامية. 

اللجنة في دورتها الثانية والثالثين بشأن الحقائق بإطالعوة على ذلك، أوصت بأن تقوم المحكمة وعال
ممكنة للتقدم في تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.السبل الواألرقام، وأي دروس مستقاة، و 

المساعدة القانونيةتعديالت على نظام -زاي
املساعدةنظام علىاحملكمة عن التقدم احملرز يف وضع مقرتحات لتعديالتالحظت اللجنة "تقرير - ١١٢

يستجيب التقرير للطلبات السابقة املقدمة من اللجنة واجلمعية.و )٤٩(".٢٠١٩القانونية اعتبارا من عام 

.١٢٥و ١٢٤املرجع نفسه، الفقرتني )٤٥(
لد الثاين، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )٤٦( .١٢٣، الفقرة ١-ا
)٤٧(

CBF/30/4
)٤٨(CBF/30/4.1
)٤٩(

ICC-ASP/17/4
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ً  ، أوصت اللجنة بأن يكون النظام اجلديد القادم أكثر احرتام ا ٢٠١٧سبتمرب أيلول/يف -١١٣
ا اجلمعية. كما أوصت بأن تبذل احملكمة قصارى جهدها لتقدمي إصالح يهدف حلدود  امليزانية اليت أقر

حدود املوارد املوجودة مع ذلك ضمنإىل احلد من العبء اإلداري دون املساس باملساءلة وأنه ميكن حتقيق
)٥٠(ضائية لكل قضية.ة اإلجراءات الق، ومرحلالالزمفرق املساعدة القانونيةاألخذ يف االعتبار عدد 

وإدراكا منها للتوصية، طلبت اجلمعية إىل احملكمة "مواصلة استعراضها لنظام املعونة القانونية وتقدمي 
ا املقبلة  مقرتحات لتعديل سياسات مدفوعات املعونة القانونية لكي تنظر فيها من خالل اللجنة يف دور

)٥١(."٢٠١٨يف كانون األول/ديسمرب 

ملخص لتقييم اخلبري الذي )٢(نظرة عامة على النظام احلايل؛ )١(يقدم التقرير ما يلي: -١١٤
)٤(املكثفة ألصحاب املصلحة اخلارجيني، اتالواردة خالل املشاور التغذية الراجعة)٣(احملكمة؛ طلبته

ا. ت االت التالية: و مقرتحات احملكمة بشأ الفريق القانوين األساسي للدفاع، )أ(غطي هذه املقرتحات ا
للتنسيق مع انية امليدانية امليز )د(، اعميزانية التحقيق للدف)ج(الفريق القانوين األساسي للضحايا، )ب(

إدارة نظام املساعدة )و(املوارد اإلضافية عالوة على الفريق األساسي، وكذلك ختصيص)هـ(، الضحايا
القانونية.

ت املقرتحة، حسب تفسري احملكمة، على هدفني:التعديالتستند-١١٥
عادلةاكمةحقوق إجراء حمللتأكد مناحملكمة بالتزامها ّ التيقن من متس كاهلدف األول هو )أ(

الفعالة. لذلك تقرتح احملكمة عددا من التدابري الرامية لضحاياا، وكذلك مشاركةلمتهمنيللمشتبه فيهم و ل
، مبا يف ذلك من خالل زيادة الرسوم ية اليت تتلقى املعونة القانونيةإىل حتسني ختصيص املوارد لألفرقة القانون

، على سبيل ً                     ا جزئيا  تعديالت أخرى يف النظامستقابلههذه الزياداتأن تزعم احملكمة و وموارد الفريق. 
ملراحل عملدفع لكل ساعةالاحلايل إىل نظام ةإمجاليدفعة واحدة دفعباالنتقال من نظام ،املثال

مجيع أعضاء الفريق.هلا ليس من املتوقع أن يتفرغاليت القضائيةاإلجراءات
القانونية إما عن طريق احلد من ساعدةواهلدف الثاين هو حتسني اإلدارة العامة للم)ب(

ضوابط مالية أكثر صرامة للدفع مقابل اخلدمات املقدمة وضعغري الضرورية أو عن طريق البريوقراطية
.وحسببالفعل
تعلق حبالة هذه الوثيقة رئيس احملكمة فيما يمبالحظاتاللجنة علما أخذتكما -١١٦

عما إذا كان اجلدول الزمين املقرتح لتنفيذ اإلصالح يف وقت مبكر من كانون واإلصالح، وتساءل
ً ا .أمرا ممكن٢٠١٨ديسمرب /األول
القانونية أحد بنود امليزانية الرئيسية حيث تراوحت النفقات من املساعدةأصبحت لقد -١١٧
مليون يورو على مدى ٢٥بلغ إمجايل النفقات أكثر منو ، ً مليون يورو سنويا  ٦,٣يورو إىل مليون ٤,٣

معلومات قليلة عن اآلثار املالية احملددة. إال التقرير ال يشمل، ولكن)٥٢(السنوات اخلمس املاضية.
تقدير أثر التعديالت الفردية أو حزمة اإلصالح ككل. حىت، من الصعباملتوفرةً             واستنادا  إىل املعلومات 

ج املايل وخيارات التكلفة الفعالةاللجنة من إجراء تقييم دقيق لألثرولتتمكن ، طلبت اللجنة أن أي 
:اآليتعلى األقل جيب أن يشمل إضايف بشأن هذه املسألة من احملكمة 

لإلصالح يف احملكمة؛القائمةاملراجعةحتديثا بشأن )أ(
التعديالت الفردية على)أ(مليزانية لكل من على التأثريات احملتملة تصفسيناريوهات )ب(

؛حزمة اإلصالح بأكملهاو )ب(جور األ

لد الثاين ، اجلزء باء ،)(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20... الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة)٥٠( .١- ا
)٥١(

ICC-ASP/16/Res.6 ، ٨املرفق األول، الفقرة.
أنظر املرفق الثالث.)٥٢(
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فرق الدفاع والضحايا احلاليني (يق ر من أعضاء الفواحدمقارنات تكلفة الوحدة لكل )ج(
؛اعد على فهم طبيعة مقرتح احملكمةمما يس)واملقرتحني
املساعدة القانونية من خالل التخفيض املقرتح برنامجتوقعة يف إدارة املتملة و احملوفورات ال)د(

يف املوارد اإلدارية؛لتخفيض للبريوقراطية ومدى الزيادة يف ختصيص املوارد للفرق اليت ميكن موازنتها با
؛٢٠١١رنة باإلصالح السابق يف عام امليزانية مقاعلى لنظام اجلديداتأثري )هـ(
، مع ٢٠١٩ت احملكمة بأن سقف امليزانية سيتحقق يف عام االفرتاضات اليت تستند إليها توقعا)و(

العدد املطلوب من أفرقة املساعدة القانونية، ومرحلة اإلجراءات القضائية لكل قضية؛األخذ بعني االعتبار
البقاء يف حدود سقف امليزانية على املدى املتوسط وخيارات حتقيق وفورات إضافية؛احتماالت)ز(
اإلعفاء من ضريبة الدخل وعقود املساعدة املؤقتة العامة ملساعدي احملاكمة إلحتماالتحتديث )ح(

)٥٣(:يف هذا الصدد وأي آثار ماليةوالعيوبومديري القضايا واملساعدين امليدانيني من خالل تقدير املزايا 

؛ومقارنتهااملتوقعةالتكاليفلتقدير)٥٤(القانونية"املساعدة"حاسبة استخداماحتمال)ط(
حتديد األثر الصايف على األعباء اإلدارية وتقدمي ضمان بأن املستويات املناسبة للمساءلة )ي(

موجودة يف أي عملية جديدة.
سبق لها أن أوصت بأن تقدم المحكمة معلومات مفصلة أنهً مجددا  أكدت اللجنة -١١٨

ارتيابهاأعربت اللجنة عن قدل، ولكن. ٢٠١٨/سبتمبر رتها الحادية والثالثين في أيلولفي دو 
ً نظرا  اإلصالح في دورتها السابعة عشرة،أن تعتبر لجمعية بواقعية يمكن لما إذا كان حولالشديد

إلى مقدار المعلومات اإلضافية المطلوبة. ولذلك أوصت اللجنة بأن توفر المحكمة هذه 
.وحسبالمعلومات عندما تكون جاهزة وكاملة

لجبر األضرارالتكاليف اإلدارية والتشغيلية -حاء
نظرت اللجنة يف "التقرير املشرتك للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا بشأن اآلثار -١١٩

اخلطوات)١(وتناول التقرير ما يلي: )٥٥(".جرب األضرارعلى املتوقعةاإلدارية والتكاليف التشغيلية 
؛ خطوةواألنشطة الرئيسية/أصحاب املصلحة لكل القضائيةيف اإلجراءاتجرب األضراراملختلفة ملرحلة 

لوبانغا وكاتانغا ، ال سيما يف إجراءات ٢٠١٧يف عام جبرب األضرارالتطورات ذات الصلة فيما يتعلق )٢(
.جرب األضرارالتحديات املقبلة مع الرتكيز بشكل خاص على تنفيذ )٣(؛ وبيمبا واملهدي

أمام احملكمة جرب األضراريف مرحلة القضاياأي من إكمالوالحظت اللجنة أنه مل يتم -١٢٠
، ال يزال هذا األخري )لوبانغا وكاتانغا واملهدي(األضراررب، حيث صدر أمر جبالقضاياويف مجيع بالكامل. 

اخلطواتطوال الالزمةتفاصيل عن املوارد الو البصريةقيد االستئناف مما جيعل من الصعب احلصول على 
حىت اآلن.جرب األضراراملختلفة إلجراءات مرحلة 

املتوفرةألشخاص املدانون املوارد املالية أو األصوللتوجدال حال أنه اللجنة يف نظرت-١٢١
الصندوق إرغامال ميكن أنهللضحايا. والحظت اللجنة أنه يف حنياألضرارلدفع جربحتت تصرفهم 

، ماين للضحاياالصندوق االستئعلى دفع التعويضات، فإن الدوائر كانت تأمر االستئماين للضحايا 
خطط تنفيذ، وتشجيع مسوداتإلعداد )٥٦(ً                                         استنادا  إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي،

وتربعاته.مسامهاته الطوعيةتعويضات جرب األضرار مندفعبتكملة ممكنقدرإىل أقصى ليقومالصندوق 

)٥٣(
ICC-ASP/17/4 ، ٢٩الفقرة.

املرجع نفسه.)٥٤(
)٥٥(

CBF/30/8.
.٧٩باالقرتان مع املادة ٢، الفقرة ٧٥املادة )٥٦(
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الصندوق االستئماين اللجنة بأن جملس إدارة صندوق مت إبالغعالوة على ذلك، -١٢٢
جرب األضرار من منح اقتطاع التكلفة اإلدارية لتنفيذ ٢٠١٧ديسمرب كانون األول/قد قرر يف  للضحايا 

ال ن جيب أجرب األضرارعويضاتلحصول على تلأن حقوق الضحايا األخذ باالعتبار، مع جرب األضرار
أن التكلفة اإلدارية الصندوق االستئماين للضحايا يعتقد وبالتايل ، اإلداريةالتنفيذبسبب التكلفةتنخفض

)٥٧(اليت تكبدها الشريك املنفذ ميكن اسرتدادها من امليزانية العادية.

كان هلا تأثري كبري حمتمل جرب األضرارمسائلتقييمها السابق بأن ً جمددا  اللجنةأكدت-١٢٣
ا. كما أكدت اللجنة على على مسعة احملكمة و  جلرب ااألضراراعتقادها بأن النمط النهائي ً جمددا  عمليا

درايةعلى ضرورة أن يكون مجيع أصحاب املصلحة على تسيعتمد على قرارات الدوائر، وشدد
أن تمويل التكاليف والحظت. رب األضرارجبالتكاليف اإلدارية والتشغيلية النامجة عن تنفيذ أوامر 

لمنفذين يتطلب شركائه اوللصندوق االستئماني للضحايا لجبر األضرارعن تنفيذ جمةاإلدارية النا
مفصلة حول قدم الصندوق االستئماني للضحايا معلوماتيأوصت اللجنة بأن و ، ً            مزيد ا من الدراسة

الحادية والثالثين.هذه المسألة في دورته

الصندوق االستئماني للضحايا-طاء

ملء المناصب الشاغرةعنتقرير مرحلي من الصندوق االستئماني للضحايا -١
عبء العمل املتوقع فيما حولونظرت اللجنة يف "تقرير الصندوق االستئماين للضحايا -١٢٤

يكله التنظيمي" ، واجلهود الرامية إىل زيادة م احملرز يف ملء الوظائف الشاغرةالتقدمشلالذي )٥٨(يتعلق 
اليت تأمر ار ألضراجربُ  م نحتنفيذوتأثري ذلك على التربعاتصندوق متويل العمل وقدراته على مجع رؤية
.حملكمةاا

أيضاًولكنها الحظتامللحة. الصندوق االستئماين للضحاياقرت اللجنة بأعباء عملأ-١٢٥
ميزانيته املعتمدة من ً ا  كبري ً ا  قدر الصندوق االستئماين للضحايا مل ينفق ، األخريةالسنواتطوالأنه
يف ٧٨,٤إىل اخنفضتو ، لأقأو%٩٠تصل إىلالميزانيةبنسبة تنفيذ )السادسالرئيسيالبرنامج(

شاغرة.بقيتأن الوظائف املعتمدة الواقعكبري إىل قدر، ويرجع ذلك يف ٢٠١٧املائة يف عام 
شاغرة، بما في ذلك تبقيً     ً             قلق أن عددا  كبيرا  من الوظائف بوالحظت اللجنة - ١٢٦

التيقن إلى الصندوق االستئماني للضحايا ، ودعت )٣- ف (جمع التبرعات والرؤية موظف منصب
لهيكليةامن أجل استكمال عملياتهاالجاريةإلنهاء عملية التعيين الصحيحالتخطيط من عمل

.لثالثينوايةدلحااتهادورفيللجنةالىإمرحليتقريرتقديمولتنظيميةا
كان لها تأثير  جبر األضرارتقييمها بأن مسألة باللجنة ّ  ذك رتذلك، باإلضافة إلى-١٢٧

المحكمة أجهزةعملياتها، وبالتالي أوصت جميع على كبير محتمل على سمعة المحكمة و 
مثل الدعم اإلداري المقدم من ،أمانة الصندوق االستئماني للضحاياباالستمرار في العمل مع 

.قلم المحكمةخدمات

التبرعاتصندوق الصندوق االستئماني للضحايا وقدرته على جمع رؤيةالجهود الرامية إلى زيادة - ٢
لواليةالطوعيةللتربعاتلحاسمةااألمهيةاللجنةالحظت، ٢٠١٧رسبتمبأيلول/في-١٢٨

)٥٩(ً حتديثا .تلبوطملساعدة تقدمي الالصندوق االستئماين للضحايا

.٣٧الفقرة املرجع نفسه،)٥٧(
)٥٨(

CBF/30/13.
لد الثاين ، اجلزء باء ، )(٢٠١٧ICC-ASP / 16/20الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... )٥٩( .١٢٦، الفقرة ٢- ا
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الصندوق االستئماين للضحايا أن الصندوق ألمانةطلب، أوضح املدير التنفيذي الوبناء على - ١٢٩
أماكن يف اخلريية الكربى يف الواليات املتحدة و التربعاتال يزال يواجه عقبات قانونية يف الوصول إىل أسواق

لديهليس، للجمعيةفرعيبكونه جهاز، االستئماين للضحاياالصندوق نألتنشألصعوبةإن القاأخرى. و
ً                     . ولذلك، ال ميكن للصندوق أن يعرض تلقائيا  إمكانية اخلصم الضرييب لمحكمةاعنمستقلةقانونيةويةه

بتكليفالصندوق االستئماين للضحايا أمانةقامت، ٢٠١٤/٢٠١٥، يف ولكنللماحنني من القطاع اخلاص. 
للتغلب ينخيار ت هذه الشركاتلبحث عن طرق للتغلب على هذه العقبات. واقرتحلكية أمريشركات حماماة 

)٦٠(.للتطبيقتنيقابلا مبأالصندوق االستئماين للضحايا ااعتربمهناللتااملشكلةهذهعلى

أمانة الصندوق ً       فصاعدا ، أعطت ٢٠١٥من عام بدايةالتربعاتيف سياق الرتاجع يف -١٣٠
ً             نظر ا للرتكيز على و من الدول األطراف. االشرتاكاتلطلباألولوية جلهودها مرتبة االستئماين للضحايا 

من املصادريارات مجع التربعاتخبأمانة الصندوق االستئماين للضحايا تنظراجلهات املاحنة العامة، مل 
ا تئماين للضحايا أمانة الصندوق االسقامت، اخلاصة. ويف اآلونة األخرية ا بأ قل تال حبساب احتياجا

لذلك، )٦١(.وجرب األضرارمليون يورو على مدى السنوات األربع القادمة لتمويل برامج املساعدة ٤٠عن 
قابلة للتطبيق باعتبارها للتربعات اخلاصة التكميليةفرصتطويراآلناحلكمةرأت اللجنة أنه سيكون من 

ميكن تعلم ، كما ة اإلسرتاتيجية احلالية للصندوقً     ً       سيكون هذا متماشيا  متاما  مع اخلطو . للتربعاتثاينركن
على املاحنني.اليت تعتمدالدروس من ممارسات املنظمات األخرى 

جيب وضع إجراءات و سيكون هناك حاجة إىل حتليل أكثر عمقا للقضايا القانونية واملالية واإلدارية. - ١٣١
.حامسة لذلكالتربعات. ومن املرجح أن تكون اخلربة القانونية للمحكمة للتدقيق يففعالة وتدابري وقائية

ً                                                          وللمضي قدما  على وجه السرعة في تسهيل الوصول إلى التبرعات الخاصة، أوصت -١٣٢
عمل مجموعةاللجنة بأن يقوم كل من أمانة الصندوق االستئماني للضحايا والمحكمة بإنشاء 

ووضع مقترح محدد هاسلبيات، ومقارنة مزاياها و الخيارات القابلة للتطبيقتحديد بمكلفةةمشترك
، بما في ذلك المواعيد هذه المجموعةمسؤوليةتالقرار. طلبت اللجنة استالم اختصاصالعمل

.٢٠١٨سبتمبر أيلول/النهائية المقترحة لنتائج قابلة للتنفيذ، في دورتها الحادية والثالثين في 

أخرىمسائل -ياء

المنسحبةلدول األطرافلتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة بااللتزامات المالية -١
النظام يف الدورة السادسة عشرة ، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقرتح تعديالت على -١٣٣

انسحبت من نظام روما األساسي فيما يتعلق بااللتزامات املالية للدول األطراف اليت املايل والقواعد املالية
ا السابعة عشرة، حسب االقتضاءلتنظر فيها اللجنة وتعتمدها اجلمعية )٦٢(.، يف دور

"التغيريات اليت أدخلت على النظام املايل والقواعد املالية املتعلقة بالعنوانيف تقريرها -١٣٤
النظام قدمت احملكمة اقرتاحا لتعديل )٦٣(،من نظام روما األساسي"املنسحبةالدول األطراف بإشرتاكات

.املنسحبةفيما يتعلق بااللتزامات املالية للدول األطراف املايل والقواعد املالية 
، من أي التزامات ماليةعلى عدم إبراء ذمة الدول األطرافتنص التعديالت املقرتحة -١٣٥

ا من نظام روما األساسيبسب الدول مسامهات، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، ب انسحا

أحد اجلهات الراعية الضريبية كمتلقي وكيل للتربعات ارتباطالصندوق االستئماين للضحايا" أو أصدقاء إما إنشاء مؤسسة ")٦٠(
/ ICC-ASP(٢٠١٧اخلاضعة للخصم الضرييب. لالطالع على التفاصيل ، انظر الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... 

لد. اجلزء الثاين16/20 .١٣٠-١٢٥، الفقرات ٢-، اجلزء باء ) ، ا
)٦١(

CBF/30/13 ٣٤الفقرة.
)٦٢(

ICC-ASP/16/Res.1.القسم عین ،
)٦٣(

CBF/30/7
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ً             طرفا  يف نظام روما كدولة خالل فرتة وجودهااملستحقةاألطراف يف التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة 
عات نسبية من ب من نظام روما األساسي أن تدفع دفاألساسي، وعلى الدول األطراف اليت تنسح

فيها االنسحاب. وباإلضافة إىل ذلك، ينص االقرتاح يتمرة املتعلقة بالسنة اليت االشرتاكات السنوية املقر 
على أنه يتعني على الدول األطراف اجلديدة أن تسهم يف التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة وقت تصديقها 

.نظام روما األساسيإىل هاأو انضماماأو إقرارهاأو قبوهل
من نظام روما ١٢٧ً          يعترب متمشيا  مع املادة حبيث أنهاح وافقت اللجنة على االقرت -١٣٦

ا الرابعة عشرة لتقييم الدول األطراف اجلديدة مقابل التكلفة قراراألساسي ويتوافق مع  اجلمعية يف دور
لنظام المالي لأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على النص المنقح اإلمجالية للمباين الدائمة. 

، على النحو الوارد في المنسحبةامات المالية الدول األطراففيما يتعلق بااللتز والقواعد المالية
المرفق السادس من هذا التقرير.

وفيما يتعلق باألقساط املدفوعة لقرض الدولة املضيفة، أشارت اللجنة إىل أنه وفقا لنظام -١٣٧
، الحظت ولكنطرف. دولة روما األساسي ال يتوقف االلتزام بدفع كامل مبلغ القرض عند انسحاب 

، المحتملةهذه المخاطر وعواقبها بوإدراكا. عنوةاللجنة أنه ال توجد آلية لتجميع املبلغ املستحق 
تالفيأوصت اللجنة بأن تقترح المحكمة في أقرب وقت ممكن حال ماليا ملزما وقابال للتنفيذ بغية 

حاالت مماثلة في المستقبل وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الحادية والثالثين في 
.٢٠١٨سبتمبر أيلول/

األصولحتجازباتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة -٢
اليت تلقتها املضبوطةل األموابالتعامل بشأننظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة -١٣٨

والذي تناول متطلبات معاجلة األموال املضبوطة اليت تلقتها احملكمة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية.
لنظام املايل والقواعد ً   األموال وفقا  لـوشددت احملكمة يف تقريرها على أنه ينبغي إدارة هذه -١٣٩
لذلك، اقرتحت احلالية هذه املشكلة بشكل خاص. النظام املايل والقواعد املاليةتناول ي، ال ولكن. املالية

لرئيس قلم اليت ستوفر أساسا قانونيا واضحا )٦٥(النظام املايل والقواعد املاليةاحملكمة إجراء تعديالت على 
حلماية هذه األموال وفصلها عن الصندوق العام للمحكمة )٦٦(من أجل إنشاء حساب خاصاحملكمة

.)دون تصنيفها كإيرادات متنوعةب(
المضبوطةً      ً               سيكون خيارا  مناسبا  إلدارة األموال ً منفصال  ً تفاق على أن حسابا  وباال-١٤٠
على توافق الجمعية اللجنة بأن أوصت، ً ا يتم البت في استخدامها نهائيا  ريثملمحكمةلدى اً مؤقتا  

.، على النحو الوارد في المرفق السابعالنظام المالي والقواعد الماليةالتعديل المقترح على 
مبوجب–دفع غرامة )١(ألغراضعالوة على ذلك، أوضحت احملكمة أنه جيوز استخدام األموال - ١٤١

)٤(؛ أو )٧٠(جرب األضرارتنفيذ أمر )٣()٦٩(أمر املصادرة؛تنفيذ ل)٢(؛ )٦٨(٧٠أو املادة )٦٧(٥املادةإجراءات
)٧١(لمساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة.ل)من قبل املتهمسدادأو (احملكمة من قبلاسرتداد

)٦٤(
CBF/30/2.

أنظر املرفق السابع.)٦٥(
وصناديق استئمانية) إال إذا مت (من النظام املايل والقواعد املالية احلالية، ال جيوز إنشاء صناديق خاصة ٥-٦ً            متشيا  مع القاعدة )٦٦(

متويلها بالكامل من التربعات.
والية احملكمة.ضمن اجلرائم -ظام روما األساسي من ن٥املادة )٦٧(
اجلرائم ضد تطبيق العدالة.- من نظام روما األساسي ٧٠املادة )٦٨(
.من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات١٤٧ب) من نظام روما األساسي والقاعدة () ٢(٧٧املادة )٦٩(
) من نظام روما األساسي.٢(٧٩و ٧٥املادتان )٧٠(
) تصدر الدائرة ٢(ملتهم مدينا للمحكمة وعليه أن يسددها، أو ا) أن احملكمة قد دفعت أموال مسبقة وأن ١(قررت الدائرة ذاإ)٧١(

ايل أو الرئاسة أمر املسامهة السرتداد تكلفة تقدمي املشورة القانونية، عندما جيد قلم احملكمة بأن املتهم غري معوز يف أعقاب التحقيق امل
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يجب، افألطراوللدامنلممولةانيةالميزامنلقانونيةااتلمساعدابتقديمألمرايتعلقعندما- ١٤٢
، القرار يقع على عاتق اجلمعية. ولكن. معابشكلافألطراوللدالىإادادهستراعندلمبالغاذههدةعاإ

، كما فعلت يف معية أن تبت يف كل حالة على حدةومبوجب تعديل النظام املايل والقواعد املالية، يتعني على اجل
ا الثالثة والعشرين:كر بالتوصية اليت قدمتها يف َ . ويف هذا السياق، تود اللجنة أن تذ  )٧٢(بيمباقضية  دور

ج احملكمة إجراء تنشئأو كل حالة على حدة يف القضايا املقبلة، أوصت اللجنة بأن ً ا  خمصصً ا  "ولتفادي 
ومتويل املساعدة القانونية عندما املسبقةملعاجلة املسائل املتعلقة بتسديد أي دين ناشئ عن املعونة القانونية

ا القضائية، نياملتهمتتلقى احملكمة األصول من  األنظمة والقواعد احلالية واألخذ بعني االعتبارأثناء إجراءا
)٧٣(".والدروس املستفادة من قضية بيمباللمحكمة، وأي اعتبارات قانونية وقضائية قد تكون ذات صلة، 

ً مقترحا  ن تقدم المحكمة التوصية المذكورة أعاله، أوصت اللجنة بأً مجددا  وإذ تكرر -١٤٣
، يتناول مسائل تسديد أي دين ناجم عن ٢٠١٩انية والثالثين في ربيع عام ، في دورتها الثةللسياس

وتمويل المساعدة القانونية عندما تتلقى المحكمة األصول من ً مسبقا  تقدم المساعدة القانونية
المتهمين خالل إجراءاتها القضائية.

أخرى للمحكمةتبرعات- ٣
يق االستئمانية واحلسابات التربعات يف نطاق الصناديتم تسجيلهالحظت اللجنة أن-١٤٤

ع املختلفة من ، على النحو الذي حددته احملكمة يف الردود على استفسارات اللجنة. ختتلف األنوا اخلاصة
على مر السنني. لمباين،لأو الصندوق االستئماين للضحايااملقدمة إىل االشرتاكات، مبا يف ذلك التربعات

، بينما اخنفض يف مليون يورو١١حوايل االشرتاكاته ، بلغ إمجايل هذ٢٠١٥سبيل املثال، يف عام على 
)٧٤(ماليني يورو.٥إىل ما يقرب من ٢٠١٧يف عام اددز او مليون يورو. ٤,١إىل ٢٠١٦عام 

في تقرير األداء الواردةبالتبرعاتأوصت اللجنة بإدراج جميع التفاصيل المتعلقة -١٤٥
السنوي من أجل ضمان الشفافية الكاملة للموارد.

عن تكاليفتعوضاليتتربعات، رأت اللجنة أنه يف حالة وجود وعالوة على ذلك-١٤٦
.ً ا  حسابا واضحإظهار، ينبغي للمحكمة نشطة يف إطار امليزانية العاديةاأل

التكاليف المحتملة وما يرتبط بها من تكاليف فيما يتعلق بالقضايا المعروضة على المحكمة اإلدارية - ٤
منظمة العمل الدوليةل

ا احملكمة اإلدارية ملنظمة اأخذت-١٤٧ لعمل الدولية اللجنة علما باألحكام الستة اليت أصدر
اإلدارية بني احملكمة وموظفيها. أعلنت األحكام اخلالفاتبشأن حل ٢٠١٨/يناير كانون الثاين٢٤يف 

ا "غري قانونية". مت تسجيل التأثري املايل هل"مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدولية"مشروعمبادئ  ذه بأ
، واليت ختضع حاليا للمراجعة.٢٠١٧م يف البيانات املالية لعام ألحكاا

اوالحظت اللجنة-١٤٨ قضية قيد املراجعة من ١٨هناك كان ،  ً                       أيضا  أنه يف وقت انعقاد دور
. وبلغت تقديرات التكاليف من جانب قلم )املراجعةشروعمبسبعة منها تتعلق (قبل منظمة العمل الدولية 

حوايل مليوين يورو كتعويض مايل للخصمني و (مليون يورو خالل الدورة ٢,٢٩احملكمة يف هذا الصدد 

) من الئحة ٤(٨٥) من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واملادة ٥(٢١القاعدة (قلم يف مسألة مساعدة قانونية الذي جيريه ال
احملكمة.

ا الثالثة عشرة يف عام وقررت اجلمعية يف )٧٢( تكاليف الدفاع اليت تسديد ) أن تعامل األموال من بيمبا ل١(، ما يلي: ٢٠١٤دور
ا إيرادات متنوعة تعاد إىل الدول األطراف و ٠٠٠٠٦٨٢تصل إىل  يتم أن) توافق على تقييمات الدول األطراف٢(يورو على أ

ً     بناء  على األموال الناجتة عن هذا الدخل املتنوع ، بدال  من ٢٠١٥تعديلها لعام  قواعد اإلجراء الذي حدده نظام النظام املايل والإتباعً                                           
املالية.

لد الثاين ، اجلزء باء ) ، ICC-ASP / 13/20(٢٠١٤الوثائق الرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... )٧٣( .١٤٤، الفقرة ٢-ا
للتفاصيل، أنظر املرفق الثامن.)٧٤(
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مليون يورو قد ٢,٤ً      . والحظت اللجنة أن مبلغا  قدره )نظمة العمل الدوليةملف يورو كرسوم آال٢٠٤
كانون ٢٤فيما يتعلق باألحكام السالفة الذكر الواردة يف ٢٠١٧ُ                          س جل يف البيانات املالية لعام 

)٧٥(والقضايا املعلقة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.٢٠١٨الثاين/يناير 

ُ    ، ع رضت ٢٠١٨يناير باإلضافة إىل ذلك، عقب تقدمي األحكام الستة يف كانون الثاين/-١٤٩
ً اللجنة علما  وأخذتالداخلي باحملكمة. االستئنافملراجعة أمام جملس اشروعمبقضية جديدة تتعلق ٢٩

٧٦٣٧٨٤٧بلغ، ٢٩حالة من أصل ٢٤املستأنفون يف ً                              بأنه وفقا  للتعويض املايل اإلمجايل الذي طلبه 
يورو.
مبشروعتتعلقأحكامسبعةمنها، أحكاما١٦ًجمموعهماإصداربقلقاللجنةالحظت-١٥٠

يورومليون٢،٦٣قدره، مما أدى إىل تأثري مايل للمحكمةاملاضيةاألربعة والعشريناألشهريفاملراجعة
. وميكن )ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة اإلدارية رسوميوروألف١٢٠للمدعني وكتعويضيورو٢،٥٠(

احملكمة اإلدارية ظر فيها اآلن تنزيادة هذا املبلغ من خالل التكاليف املتعلقة باملزيد من التسويات اليت 
.ملنظمة العمل الدولية

من حيث الدعاوى القضائيةوأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وتزايد عدد -١٥١
، حسب مة آليات التوفيق الخارجيوأوصت اللجنة بأن تلتمس المحكالتأثير المالي أو الموظفين. 

.نزاعيةبطريقة غير الخالفاتلتسوية، االقتضاء
عالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن تنقح المحكمة نهجها في مجال إدارة الموارد -١٥٢

ى حد ممكن إلى أدنوالتخفيضقدر المستطاع، دعاوى قضائية في المستقبل، بال، لتالفيالبشرية 
.من أثرها على الموظفين فضال عن اآلثار المترتبة على التكاليف

جراء تقييم دقيق لمخاطر إللمحكمة القانونية اخدمات قسم وحثت اللجنة أيضا -١٥٣
، وإلطالع اللجنة على )المراجعةمشروعمثل (المتعلقة بالعمليات اإلدارية الدعاوى القضائية

أي إجراءات قضائية في المستقبل في دورتها الثانية والثالثين في إطار لتالفيالخطوات المتخذة 
الموارد البشرية.إدارةحولالتقرير السنوي 

أمانة جمعية الدول األطراف- ٥
، قد ")٧٦(املراجعة: أمانة مجعية الدول األطرافمشروعانتباه اللجنة أن "تقريروصل إىل-١٥٤

مبوجب أي والية . ليس من الواضح ٢٠١٧على اجلمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب لإلطالعتوزيعه 
عن اللجنة، لذلك ينبغي أن تصدرإىل . تقدم أمانة مجعية الدول األطراف الدعم إىل اجلمعية و مت حتضريه

، تهايزانيملتعلقة مباتلك اإلدارية و للجنةا. ومبا أن التقرير يتعلق بوظائفباملراجعةتتعلق أي والية اجلمعية
متم تعضاء أن األيتوقع حيثهيئة فرعية مستقلة تابعة للجمعيةوهي  بشأن أي مراجعة، ولكن استشار

.هذا مل يتم عمله
الدورات المقبلة للجنة- ٦

يف ٢٠١٨أيلول/سبتمرب ١٤إىل ٣عقد الدورة احلادية والثالثون للجنة يف الفرتة من نست-١٥٥
ا السادسة عشرة يف كانون األول/ديسمرب الهاي، وفقا  .٢٠١٧للقرار الذي اختذته اجلمعية يف دور

١٠٤املعلقة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ١٨، بلغت تقديرات احملكمة للقضايا الـ ٢٠١٨نيسان/أبريل ١٨بتاريخ )٧٥(
يورو).٠٠٠٥٣٠يورو والتزامات طارئة قدرها ١٠٤٧٦٦١اعتمادا قدره (يورو ٢٩٦٢

)٧٦(
ICC-ASP/16/INF.3
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المرفق األول

٢٠١٨آذار/مارس٣١حتىحالة تسدید االشتراكات 
٢٠١٨السنوات السابقة

ا الدولة الطرف
االشرتاكات

غري املسددةالعادية

االشرتاكات
غري

املسددة للقرض
االشرتاكاتجمموع

غري املسددة
املقررة االشرتاكات

العادية

االشرتاكات
املقررة

للقرض
االشرتاكاتجمموع
املقررة

العاديةاالشرتاكات
غري املسددة

االشرتاكات غري
املسددة للقرض

االشرتاكات جمموع
املسددةغري

االشرتاكات غري
املسددة لصندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات
غري املسددة

املوقف يف حساب 
تاريخ التسديد السايقالدولة الطرف

١٤---أفغانستان ٣٨٥٧٠٦١٥ ٠٩١١٤ ٣٨٥٧٠٦١٥ ١٥-٠٩١ ٠١/٠٦/٢٠١٧غري مسددة٠٩١

١٩---ألبانيا ١٩-٥٦٣ ٥٦٣١٩ ١٩-٥٦٣ ١٩-٥٦٣ ٠٩/٠٢/٢٠١٧غري مسددة٥٦٣

١٤---أندورا ١٤-٦٧٢ ٦٧٢١٤ ١٤-٦٧٢ ١٤-٦٧٢ ٠٧/٠٣/٢٠١٧غري مسددة٦٧٢

أنتيغوا وبربودا
١١ ١١-٦٨٨ ٦٨٨٤ ٨٩١١٨٦٥ ٠٧٧٤ ٨٩١١٨٦٥ ١٦-٠٧٧ ٧٦٥

غري مؤهلة 
٠١/١٠/٢٠١٦للتصويت

٠٠٠٦٠٠٢-٠٠٠٦٠٠األرجنتني ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٤٦٤٢ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ١٨٥ ٢-٤٦٤ ٧٨٥ ٢٣/٠٢/٢٠١٨متأخرات٤٦٤

٥---أسرتاليا ٧٢٥ ٥-٨١٩ ٧٢٥ ٢٤/١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨١٩

١---النمسا ٧٦٣ ٩٩٢١١٣ ٣٨٧١ ٨٧٧ ٣٠/١٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٧٩

١٤---بنغالديش ٣٨٥٨٩٣١٥ ٩/٢/٢٠١٧غري مسددة٢٧٨١٥-٢٧٨٣٨٥١٤٨٩٣٢٧٨١٥

١٧---باربادوس ١٧-١١٨ ١١٨١٧ ١٧-١١٨ ١٧-١١٨ ١١/٠١/٢٠١٨غري مسددة١١٨

١٦٨٢---بلجيكا ٣٤٦١٤١ ٨٠٣٢ ٣١٠ ٢٣/٠٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----١٤٩

١١٥٤٤٥٢١٤٣٢-١١٥بليز ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٨٨ ١٣/٩/٢٠١٦متأخرات٧٠٣

٧---بنن ٣٣٦٤٣٠٧ ٧٦٦٧ ٣٣٦٤٣٠٧ ٧-٧٦٦ ٢٢/٩/٢٠١٦غري مسددة٧٦٦

-دولة (بوليفيا 
٣٤٥٢٩٢٩-٣٤٥٢٩---)املتعددة القوميات ٢٩-٣٤٥ ٢٩-٣٤٥ ١٩/٧/٢٠١٦غري مسددة٣٤٥

٢٣/٢/٢٠١٧غري مسددة٧٩٠٣١-٧٩٠٣١-٧٩٠٣١٧٩٠٣١-٧٩٠٣١---البوسنة واهلرسك

٨/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٢٣٥٣٤٢٦٩٢٢٣٥٣٤---بوتسوانا

١٦الربازيل ١٩٣ ٧١٧٦٥٢٣٤٦١٦ ٥٤٠ ٣٦٩٩ ٣٦٦ ٥٨٠٤١٦ ٨٨٢٩ ٧٨٣ ٤٦٢٩ ٣٦٦ ٥٨٠٤١٦ ٨٨٢٤١٦ ٢٦-٤٦٢ ٣٢٣ ٢٩/١٢/٢٠١٦متأخرات٨٣١

١١٠---بلغاريا ١٨٦٦ ٦٧٩١١٦ ٢٢/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٦٥

٨بوركينا فاسو ٨-٩٣٩ ٩٣٩٩ ٧٨٢١٦٥٩ ٩٤٧٩ ٧٨٢١٦٥٩ ١٨-٩٤٧ ٠٩/٠٨/٢٠١٧متأخرات٨٨٦

١كابو فريدي ١-٢٧٧ ٢٧٧٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٣-٥٨٨ ٠٢/٠٨/٢٠١٧متأخرات٨٦٥

٩---كمبوديا ٧٨٢٤٤١١٠ ٢٢٣٩ ٧٨٢٤٤١١٠ ١٠-٢٢٣ ٢٤/٠٥/٢٠١٧غري مسددة٢٢٣

٧---كندا ١٥٦ ٧-٦٦٣ ١٥٦ ١١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٦٦٣

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

غري مؤهلة للتصويت
٩/١٢/٢٠١٤

٢٤تشاد ٣٤٣٢١٥٢٤ ٥٥٨١٢ ٢٢٧١٥٤١٢ ٣٨١١٢ ٢٢٧١٥٤١٢ ٣٦-٣٨١ ١٣/١/٢٠١٥غري مؤهلة للتصويت٩٣٩

٩٧٧---شيلي ٩٧٧-٥٨٢ ٥٨٢٩٧٧ ٩٧٧-٥٨٢ ٩٧٧-٥٨٢ ٧/٣/٢٠١٦غري مسددة ٥٨٢

٧٠١كولومبيا ٧٠١-٤١٥ ٤١٥٧٨٨ ٧٨٨-٨٥٥ ٨٥٥٧٨٨ ٧٨٨-٨٥٥ ١-٨٥٥ ٤٩٠ ٣٠/٦/٢٠١٥متأخرات٢٧٠

جزر القمر
١٩ ١٣٩٢٢٨٢ ٤٤٥٢ ٤٠٧١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٤٦٢٢ ٠٠١

غري مؤهلة 
ال توجد مدفوعاتللتصويت

الكونغو
٦١ ٢٦٤٣٩٠٦٢١٤ ٦٧٢١٤ ٤٤٣٧٠٦١٥ ٣٧٨١٤ ٦٧٢٧٠٦١٥ ٠٣١٧٣٧٧ ٨٤١

غري مؤهلة 
٠١/٠٦/٢٠١١للتصويت

٤٤٥٢٢--جزر كوك ٤٠٧١٤٣٢ ٣١/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٨

٢٢١١١٥١١٣--كوستاريكا ١١٥-٤٢٢ ٢٧/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٢١

٠٠٨٢٢٢١--كوت ديفوار ٦٦٥١ ٥٦٣٢٣ ١٠/٤/٢٠١٧غري مسددة٥٧١٢٣--٥٧١٠٠٨٢٢٥٦٣١

٢٤٢---كرواتيا ٥٢٦١٧ ٩٠١٢٦٠ ١٠/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٢٧

١٠٥---قربص ١٠٥-٢٩٥ ١٥/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٩٥

اجلمهورية 
٨٤٢---التشيكية ٨٤٢-٧٩٨ ٢٠٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٩٨

مجهورية الكونغو 
١٤---الدميقراطية ٣٨٥٣٢١٤ ٤١٧١٤ ٣٨٥٣٢١٤ ١٤-٤١٧ ٠٨/١١/٢٠١٧غري مسدد٤١٧

١---الدامنرك ٤٣٠ ١-٨٤٣ ٤٣٠ ١٠/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٤٣

٤جيبويت ٠١٠١١٩١٢٩٤٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢٩/١١/٢٠١٧متأخرات٧١٧٦-٥٨٨

دومينيكا
١٠ ٤١٩٢٢٨٦٤٧١٠٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٨١٣ ٢٤٣

غري مؤهلة 
٣١/١٢/٢٠١٥للتصويت

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

غري مؤهلة 
١٤/١١/٢٠١٧للتصويت
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تاريخ التسديد السايقالدولة الطرف

١٦٤---إكوادور ١٦٤-١٢٩ ٠٧/٠٦/٢٠١٧غري مسددة١٢٩١٦٤-١٢٩١٦٤-١٢٩١٢٩١٦٤

٣٤---السلفادورا ٣٤-٢٣٥ ٢٣٥٣٤ ٣٤-٢٣٥ ٣٤-٢٣٥ ١١/١٢/٢٠١٧متأخرات٢٣٥

٩٣---إستونيا ٩٣-٠٦٩ ٢٩/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٦٩

٧---فيجي ٢٣/٠١/٢٠١٧غري مسددة ٧٦٤٧-٣٣٦٤٣٠٧٦٦٧٣٣٦٧٤٢٨٧٦٤٧

١---فنلندا ١١٧ ١-٢٥٧ ١١٧ ١٥/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٥٧

١١---فرنسا ٩٠٤ ٩٠٠٦٩٤٧٩٤١٢ ٦٩٩ ٥٩٤١١ ٩٠٤ ٩٠٠٦٩٤٧٩٤١٢ ٦٩٩ ٣١/١/٢٠١٧غري مسددة ٥٩٤٦٩٩١٢-٥٩٤

٠٦٤٤١٤٩١١٥٥٥٤٢٤١غابون ٧١٥٧٩٣١٤٣ ٨٦-٥٠٨٧١٥٤١٧٩٣١٥٠٨٤٣ ٠٣/١٠/٢٠١٦متأخرات٠٦٣

١٩/١٢/٢٠١٧غري مسددو٥٨٨٢-٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢---غامبيا

٢٦/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٦٣١٩-٥٦٣١٩---جورجيا

٣٠/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٤٥٦٥٣١٥-٥٤٥٦٥٣١٥---أملانيا

٢٥/٠٩/٢٠١٧متأخرات٧٨١٤٥-٥٢٥٤٢٧٠٣٩٩٨٦١٢٥٦٤١٢٧٠٣٩٩٨٦١٢٥٦٤١-٥٢٥٤غانا

٠٤/١٠/٢٠١٧غري مسددة٩٣٨١٥٣١-٩٣٨١٥٣١-٩٣٨١٥٣١٩٣٨١٥٣١-٩٣٨١٥٣١---اليونان

٤٤٥٢١٤٣٢---غرينادا ١٨/٣/٢٠١٦غري مسددة ٥٨٨٢-٥٨٨٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢

٢٣/١١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦١٥٦٨٨٣٦٣٤٥١٧٢---غواتيماال

٢٠/٤/٢٠١٥مسددة بالكامل-----٢٧٨١٩٢٢٨٥٠٦١٩٨٩١٤١٤٣٠٣٤٥غينيا

١٩/٥/٢٠١٦متأخرات٧٨١٥٨-١٤٤٨٩١٤١٤٣٠٣٤٥٢٧٠٣٩٩٨٦١٢٥٦٤١-١٤٤غيانا

٥٦٣١٩١٣٦١٢٠---هندوراس ١/٣/٢٠١٦غري مسددة٩٣٨١٥٣١-٩٣٨١٥٣١-٦٩٩٩٣٨١٥٣١

٢٦/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٢٨٣٩٤٥٨٩٥٤٠٠٠١٧---هنغاريا

٢٣/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٨٨٥٦-٣٨٨٥٦---أيسلندا

٠٢/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٨٩٨٢٠-٧٨٩٨٢٠---أيرلندا

١٥/٠٣/٢٠١٧غري مسددة٨٨٨١٨٢٩-٨٨٨١٨٢٩-٨٨٨١٨٢٩٨٨٨١٨٢٩-٨٨٨١٨٢٩---إيطاليا

٠٢/٠٢/٢٠١٨غري مسددة٠٩٧٣٩٦٢٠-٠٩٧٣٩٦٢٠-٧٣١٧١٦٢٣٩٤٤٥٣٨١٦٧٥٢٥٥٢٥٠٩٧٣٩٦٠٩٧---اليابان

٢٣/٢/٢٠١٧غري مسددة٠٥٢٤٩-٠٥٢٤٩-٠٥٢٤٩٠٥٢٤٩-٠٥٢٤٩---األردن

١٦١٤٤١---كينيا ١٤/٢/٢٠١٧غري مسددة٠١١٤٦-٨٥٠٠١١٤٦١٦١٤٤٨٥٠١٠١١٤٦

١١/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٥٥٧١٢٢-٥٥٧١٢٢---التفيا

٢٧/١/٢٠١٧غري مسددة٥٨٨٢-٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢---ليسوتو

٥٥٢٢١١٩٦٧١٢٤٤٥٢١٤٣٥٨٨٢٤٤٥٢١٤٣٢ليبرييا ٢-٥٨٨ ٣٠/٥/٢٠١٦متأخرات٢٥٩

٢٣/١/٢٠١٧غري مسددة١١٨١٧-١١٨١٧-١١٨١٧١١٨١٧-١١٨١٧---ليختنشتاين

١٦/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٥٧١٧٦-٣٥٧١٧٦---لتوانيا

٨/٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٧٩٢١٥٦-٧٩٢١٥٦---لكسمربغ

٣٠/١٢/٢٠١٥متأخرات٩٦٦٧-٢٠٠٣٣٦٧٤٣٠٧٦٦٧٣٣٦٧٤٣٠٧٦٦٧-٢٠٠مدغشقر

٢٨/٩/٢٠١١غري مسددة١٧٨٥-٨٩١٤٢٨٧١٧٨٥٨٩١٤٣٨٧١٧٨٥---مالوي

ملديف
٥٩٦٩٢٠٠٧٩٦٩٤ ٨٩١١٤٣٠٣٤٥٤ ٨٣٠١٤-٨٩١١٤٣٠٣٤٥

غري مؤهلة 
١١/٠١/٢٠١٦للتصويت

٧---مايل ٣٣٦٥٧٤٧ ٩١٠٧ ٧-٣٣٦٥٧٤٩١٠٧ ١٥/٠٩/٢٠١٧غري مسددة٩١٠

٠٥/٠٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٧٠٣٩-٢٧٠٣٩---مالطة

جزر مارشال
٧٦٣٥٢٠٠٩٦٣٥٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٤٤٥٢١٤٣٢ ٥٥١٨-٥٨٨

غري مؤهلة 
٠٤/٠٣/٢٠١٥للتصويت

١٩/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٣٤٥٢٩-٣٤٥٢٩---موريشيوس

٣-٩٠٢٥١٥٣---املكسيك ٥١٥ ١٩/٠١/٢٠١٨غري مسددة٩٠٢٥١٥٣-٩٠٢٥١٥٣-٩٠٢٩٠٢٥١٥٣

١٢---منغوليا ١٢-٢٢٧ ٢٢٧١٢ ١٢-٢٢٧ ١٢-٢٢٧ ٢٩/٠٦/٢٠١٧غري مسددة٢٢٧

٩---اجلبل األسود ٩-٧٨٢ ٢٢/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٧٨٢

٢٤---ناميبيا ٢٤-٤٥٤ ٢٨/٠٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٥٤

٢---ناورو ٤٤٥١٤٣٢ ٥٨٨٢ ٤٤٥٩٢٢ ٢-٥٣٧ ١٤/٠٦/٢٠١٧غري مسددة٥٣٧

٣٠/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٧٩٦٣٠٣-٩٧٩٦٣٠٣---هولندا

١٦/١٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٦٠٦٥٦٩٥٢٣٥٦١٢٦٩٢---نيوزيلندا

النيجر
٣٢٧٣١٤٥٧٧٨٤٣١٤ ٨٩١٢٨٧٥ ١٧٨٨٩١٤٢٨٧١٧٨٥٩٢٠٥٤٣٧

غري مؤهلة 
٢٣/١١/٢٠٠٩للتصويت
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املسددة للقرض

االشرتاكات جمموع
املسددةغري

االشرتاكات غري
املسددة لصندوق 

الطوارئ

موع الكلي  ا
لالشرتاكات
غري املسددة

املوقف يف حساب 
تاريخ التسديد السايقالدولة الطرف

٢٥/١٠/٢٠١٣متأخرات٠٤٩٥٥٩-١٦٩٣٤٠٩٥٥١٢٧٨٥١٢٨٨٠٥٢٤٠٩٥٥١٢٧٨٥١٢٨٨٠٥٢٤-١٦٩٣٤نيجرييا

١٣/١/٢٠١٧مسددة بالكامل-----١٦٧٠٨٠٢٩١٦١٢٠٠٨٣٢٠١٢---النرويج

٢٥/١٠/٢٠١٧متأخرات٥٠٩٨٩-٤٧٣٥٢٨٧٨٣٧٤٩٠٣٦٨٤٢٨٧٨٣٧٤٩٠٣٦٨٤-٤٧٣٥بنما

٧٥٦٢٩٢٣٥٣٤١-٧٥٦٢٩باراغواي ١٢/٠٧/٢٠١٧متأخرات٤١٤٦٥-٤٢٣٦٥٨٣٥٢٣٥٣٤٤٢٣١٦٥٨٣٥

٢٨/١١٢٠١٧غري مسددة٤٥٢٣٣٠-٤٥٢٣٣٠-١٤٩٣٣٣٦٢١١٦٧٧٠٣٤٩٤٥٢٣٣٠---بريو

٣٠/٠٣/٢٠١٧غري مسددة٢٠٩٤٠٤-٢٠٩٤٠٤-٢٠٩٤٠٤٢٠٩٤٠٤-٢٠٩٤٠٤---الفلبني

٢٨/١٢/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٤٦٠٠٦٠٢-٤٦٠٠٦٠٢---بولندا

٢٠/٠٤/٢٠١٧غري مسددة٤٦٥٩٦٠-٤٦٥٩٦٠-٤٦٥٩٦٠٤٦٥٩٦٠-٤٦٥٩٦٠---الربتغال

٤---مجهورية كوريا ٩٩٥ ٦٥٣٦٢٨٢٣٠٥ ٢٢٦ ٢٨١٤ ٩٩٥ ٦٥٣٦٢٨٢٣٠٥ ٢٢٦ ٥-٢٨١ ٢٢٦ ٢٤/٠٧/٢٠١٧غري مسددة٢٨١

٩---مجهورية مولدوفا ٩-٧٨٢ ٧٨٢٩ ٩-٧٨٢ ٩-٧٨٢ ٢٤/٠٥/٢٠١٧غري مسددة٧٨٢

٢٦/٠٣/٢٠١٨غري مسددة٨١٥٥٠-٨١٥٥٠-٨١٥٤٥٠٨١٥٥٠-٨١٥٤٥٠---رومانيا

سانت كيتس 
٢---ونيفيس ٤٤٥١٤٣٢ ٢٩/٠١/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٥٨٨

٢---سانت لوسيا ٤٤٥١٤٣٢ ٥٥٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٥٨ ٢٦/٠٥/٢٠١٧غري مسددة٥٥٨

سانت فنسنت 
٢٥٢٢-٢٥٢وجزر غرينادين ٤٤٥١٤٣٢ ٥٥٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ٢-٥٥٨ ١٠/١١/٢٠١٧متأخرات٨٤٠

٢---ساموا ٢-٤٤٥ ٢٠/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٤٥

٧---سان مارينو ٧-٣٣٦ ٧-٣٣٦٣٣٦٧ ٧-٣٣٦ ٠٧/٣/٢٠١٧غري مسددة٣٣٦

٣٢٦١٢-٣٢٦السنغال ٢٢٧٨٥٠٠٧٧١٣١٢ ١٢/٠٥/٢٠١٧متأخرات٤٠٣١٣-٢٢٧٨٥٠٠٧٧١٣

١٧/٠٢/٢٠١٧غري مسددة٣٩٦٧٨-٣٩٦٧٨-٣٩٦٧٨٣٩٠٧٨-٣٩٦٧٨---صربيا

٢---سيشيل ٠٩/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٤٤٥١٤٣٥٨٨٢

٢---سرياليون ٢٠/٠٢/٢٠١٨غري مسددة٩١٦-٩١٦-٤٤٥١٤٣٥٨٨٢٩١٦

٠٧/٠٣/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٩٨٢٣٩١-٩٨٢٣٩١---سلوفاكيا

١٢/٠٥/٢٠١٧مسددة بالكامل-----٨٤٥٢٠٥-٨٤٥٢٠٥---سلوفينيا

٢٨/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٨٥٠٨٩١-٨٥٠٨٩١---جنوب أفريقيا

٥---أسبانيا ٩٨٥ ٥-٦٠٦ ٩٨٥ ٦٠٦٥ ٩٨٥ ٥-٦٠٦ ٩٨٥ ٥-٦٠٦ ٩٨٥ ١٨/٠٤/٢٠١٧غري مسددة٦٠٦

١١٨١٧٧٠٦١٧---دولة فلسطني ٨٢٤١١٨١٧١٤٩١٧ ١٧-٢٦٧ ٠٦/٠٢/٢٠١٨غري مسددة٢٦٧

٦٧٢١٤٤٤١١١٣١٥٦٧٢١٤٤٤١١٥---سورينام ٢٤/٠٤/٢٠١٧متأخرات١١٣١٥-١١٣

٢---السويد ٣٤٢ ٢-٢٥٦ ٢٢/٠٣/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٢٥٦٣٤٢

٢---سويسرا ٢-٠٧٢٧٩٣ ٧٩٣ ٢٠/٠٢/٢٠١٨مسددة بالكامل-----٠٧٢

٩---طاجيكستان ٢٢/١٢/٢٠١٧غري مسددة٢١٢١٠-٧٨٢٤٣٠٣١٢١٠٧٨٢٩٤٣٠٢١٢١٠

مجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية 

٢٧/١٢/٢٠١٧غري مسددة٢٥٤١٨-١١٨١٧١٣٦١٢٥٤١٨١١٨١٧١٣٦١٢٥٤١٨---سابقا

٣٣٧-٣٣ليشيت- تيمور ٧-٣٣٦ ٣٣٦٧ ٧-٣٣٦ ١٤/٠٣/٢٠١٨متأخرات٣٦٩٧-٣٣٦

١٦/٠٢/٢٠١٧غري مسددة٢٨٧٨٣-٢٨٧٨٣-٢٨٧٨٣٢٨٧٨٣-٢٨٧٨٣---ترينيداد وتوباغو

٢٢/١١/٢٠١٧غري مسددة٧٢٧٧٣-٦١٥٦٨١١٢٥٧٢٧٧٣٦١٥٦٨١١٢٥٧٢٧٧٣---تونس

١٨/٠٩/٢٠١٧غري مسددة٢٣٥١٥-٣٨٥١٤٨٥٠٢٣٥١٥٣٨٥١٤٨٥٠٢٣٥١٥---أوغندا

١٠---اململكة املتحدة ١٠-٦٥٣٩٣٤ ٦٥٣٩٣٤٨ ٨-٩٩٠٢٠٠ ٨-٩٩٠٢٠٠ ٢٩/٠١/٢٠١٨غري مسددة٩٩٠٢٠٠

مجهورية تنزانيا 
٢٩٠١٦-٠١٢١٣٨٥١٤٨٩٣٢٧٨١٥٣٨٥١٤٨٩٣٢٧٨١٥-٠١٢١املتحدة

متأخرات
٠٥/٠٧/٢٠١٧

٢٨/٠٩/٢٠١٧متأخرات٠٦٧١٩٦-٦١٨١٩٣-٦١٨١٩٣٦١٨١٩٣-٤٤٩٢٦١٨١٩٣-٤٤٩٢أوروغواي

٢٨٤٤٥٢١٤٣٢-٢٨فانواتو ٥٨٨٢ ٤٤٥١٤٣٢ ١٠/٠١/٢٠١٨متأخرات٦١٦٢-٥٨٨

- مجهورية(فنزويال 
٩٥٨٠٦٥٦٩٤٤١٤١)البوليفارية

٩٠٢٢٠٧
٦٠٥٣٣٩٩١٠٨٧٨٩١ ١٤٠٤٨٨١ ٠٥٣٣٩٩٠٨٧٨٩١ ١٤٠٤٨٨٩٨٣٤٠٢٥٧٠١٧

غري مؤهلة 
٠٤/٠٩/٢٠١٢للتصويت

زامبيا
٢٣٩٤٤-٨١٩٢٧١٨٥١٠٠٤٢٩٣٨٥١٤٨٥٠٢٣٥١٥٣٨٥١٤٨٥٠٢٣٥١٥

غري مؤهلة 
٢٩/٠٦/٢٠١٥للتصويت

٠٠٥١-٠٢١١١٦الفرق بعد التقريب

المجموع
١٣٥١٧٥

٢٤٥٢١٥٠٣
٦٥٦٦٧٨

٢٤٧٣٥٨٤٦١٤٣٩٨٤٥٨٤٣٧١٩٤٣١١٤٧٦٢٠٩٢٤٨٣٨٥١٥٧٨١٤٧١٤٩٣٤٧١٢٨٦٥
٤١٣١٧٧
١١٠
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لمرفق الثانيا
جداول الموارد البشرية

التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية
٢٠١٨آذار/مارس ٣١في الوضع 

)من موظفي اللغات٤٣َ     عدا عن املسؤولني املنت خبني و(٤٥٥جمموع املوظفني من الفئة الفنية: 
٩٣جمموع اجلنسيات: 

التوزيع بحسب المنطقة
موعاجلنسيةاملنطقة ا
١اجلزائرأفريقيا

١بنن
١بوتسوانا

١بوركينا فاسو
٧الكامريون
١الكونغو

٤مجهورية الكونغو الدميقراطية
٢كوت ديفوار

٥مصر
٢اثيويبا
٣غامبيا

٣غانا
١غينيا
٤كينيا

١ليسوتو
١مالوي

٣مايل
١موريتانيا

١موريشيوس
٢النيجر
٤نيجرييا
٢رواندا

٤السنغال
٣سرياليون

٨جنوب أفريقيا
١توغو

٥أوغندا
٢مجهورية تنزاينا املتحدة

١زامبيا
موعاجلنسيةاملنطقة ا

١زمبابوي
٧٦جمموع أفريقيا

١افغانستانآسيا
٣الصني
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موعاجلنسيةاملنطقة ا
١قربص
٢اهلند

١اندونيسيا
اإلسالمية-مجهورية (إيران  )٣
٦اليابان
١األردن
١لبنان

١منغوليا
١باكستان
٢فلسطني 

٣الفلبني
١مجهورية كوريا

١سنغافورة
١سريالنكا

١أوزبكستان
١فييت نام

٣٣جمموع آسيا
٢ألبانياأوروبا الشرقية 

٢بيبالروس
٤البوسنة واهلرسك

٥كرواتيا
١إستونیا
٥جورجيا
٥بولندا

٣مجهورية مولدوفا
٧رومانيا
٢الروسياالحتاد
٣صربيا

٣سلوفينيا
٢أوكرانيا

٤٢جمموع أوروبا الشرقية
٥األرجنتنيأمريكا الالتينية والكاريبي

٢الربازيل
١شيلي

٦كولومبيا
١كوستاريكا

موعاجلنسيةاملنطقة ا
٢إكوادور

١غواتیماال
٢مجايكا

٥املكسيك
٣بريو

٢وتوباغوترينيداد 
٢فنزويال 

٣٢جمموع أمريكا الالتينية والكارييب
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موعاجلنسيةاملنطقة ا
١٦اسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

١٧بلجيكا
١٩كندا

٢الدامنرك
٦فنلندا
٦٠فرنسا
١٤أملانيا

٣اليونان
١٢آيرلندا

٢اسرائيل
١٩إيطاليا
١مالطة
٢١هولندا

٤نيوزيلندا
٦الربتغال
١٦إسبانيا
٣السويد
٢سويسرا

٣٣اململكة املتحدة
١٦الواليات املتحدة األمريكية

٢٧٢جمموع أوروبا الغربية ودول أخرى

لتمثيل الجغرافيا
المحكمة من الفئة الفنيةلموظفي
٢٠١٨آذار/مارس ٣١الوضع يف 

)من موظفي اللغات٤٣َ     املسؤولني املنت خبني وعدا عن(ةاملنطقعدد املوظفني لكل رتبة، حبسب
موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
١ليسوتوأفريقيا١- مد

موع ألفريقيا ١ا
١اليابانأسيا

موع آلسيا ١ا
١األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب

١إكوادور
موع ألمريكا الالتينية والكارييب ٢ا

٢بلجيكاالغربية ودول أخرىأوروبا 
١فرنسا
١إيطاليا
١هولندا

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٥ا
١٩-المجموع للرتبة مد

١مجهورية الكونغو الدميقراطيةأفريقيا٥-ف
١غانا

١كينبا
٢مايل
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١السنغال
٢جنوب أفريقيا

موع ألفريقيا ٨ا
١األردنآسيا

موع آلسيا ١ا
١إستونياأوروبا الشرقية

١جورجيا
٢صربيا

موع ألوروبا الشرقية ٤ا
١مجايكاأمريكا الالتينية والكارييب

موع ألمريكا الالتينية والكارييب ١ا
٣أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

٣كندا
١الدامنرك

١فنلندا
٦فرنسا
١املانيا

١آيرلندا
٢إيطاليا
١هولندا

١الربتغال
٤أسبانيا

٤اململكة املتحدة
١الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٢٩ا
٥٤٣-المجموع للرتبة ف

١بوركينا فاسوأفريقيا٤-ف
١كوت ديفوار

٢نيجرييا
١السنغال
١سرياليون

٣جنوب أفريقيا
١أوغندا

١مجهورية تنزانيا املتحدة
موع ألفريقيا ١١ا

٣)االسالمية-مجهورية (ايران آسيا
٢اليابان 

١لبنان
١الفلبني

موع آلسيا ٧ا
١كرواتياأوروبا الشرقية

١جورجيا
٢رومانيا
١صربيا

١أوكرانيا
موع ألوروبا الشرقية ٦ا

١كولومبياأمريكا الالتينية والكارييب
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١اكوادور
١املكسيك

٢ترينيداد وتوباغو
موع ألمريكا الالتينية والكارييب ٥ا

٢بلجيكاأوروبا الغربية ودول أخرى
١كندا

١الدامنرك
٣فنلندا
٧فرنسا
٤أملانيا

١آيرلندا
٣إيطاليا
١هولندا

١نيوزيلندا
١الربتغال
٢إسبانيا
١السويد

٨اململكة املتحدة
٣الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٣٩ا
٤٦٨-المجموع للرتبة ف

١اجلزائرأفريقيا٣-ف
١بنن

١بوتسوانا
١الكامريون
١الكونغو

١مجهورية الكونغو الدميقراطية
١كوت ديفوار

٢مصر
٢غامبيا

١غانا
٢كينيا
١مايل 

١موريتانيا
١موريشيوس

١النيجر
١نيجرييا
١رواندا

١السنغال
١سرياليون

٢جنوب أفريقيا
١توغو

١أوغندا
١مجهورية تنزانيا املتحدة

١زمبابوي
موع ألفريقيا ٢٨ا

١الصنيآسيا
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١اهلند
١اليابان 
١منغوليا

١فلسطني
٢الفلبني

١مجهورية كوريا
١سريالنكا

موع آلسيا ٩ا
١ألبانياأوروبا الشرقية

١البوسنة واهلرسك
٢كرواتيا
١جورجيا
١بولندا

١مجهورية مولدوفا
١رومانيا

١سلوفينيا
موع ألوروبا الشرقية ٩ا

٢األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
٢الربازيل
١شيلي

٤كولومبيا
١كوستاريكا

١غواتيماال
١مجايكا

١املكسيك
١بريو

١فنزويال 
موع ألمريكا الالتينية والكارييب ١٥ا

٧أسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى
٦بلجيكا

٥كندا
١فنلندا
١٥فرنسا
٤أملانيا

٢اليونان
٤آيرلندا
٣إيطاليا
٨هولندا

٣نيوزيلندا
٣الربتغال
٤إسبانيا
١السويد
١سويسرا

١٣اململكة املتحدة
٦الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٨٦ا
٣١٤٦-المجموع للرتبة ف
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٥الكامريونأفريقيا٢-ف
٢مجهورية الكونغو الدميقراطية

٣مصر
١اثيوبيا
١غانا

١كينيا
١مالوي
١النيجر
١نيجرييا
١رواندا

١السنغال 
١سرياليون

١جنوب أفريقيا
١أوغندا
١زامبيا

موع ألفريقيا ٢٢ا
١افغانستانآسيا

١الصني
١قربص

١اندونيسيا
٢اليابان

١باكستان
١أوزبسكتان

موع ٨آلسياا
٢بيالروسأوروبا الشرقية

٢البوسنة واهلرسك
١كرواتيا
٢جورجيا
٣بولندا

٣رومانيا
٢االحتاد الروسي

٢سلوفينيا
موع ألوروبا الشرقية ١٧ا

٢األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
١كولومبيا
٣املكسيك

٢بريو
١فنزويال

موع ألمريكا الالتينية والكارييب ٩ا
٦بلجيكاأوروبا الغربية ودول أخرى

٨كندا
١فنلندا
٢٧فرنسا
٥أملانيا

٤آيرلندا
٢اسرائيل
٨إيطاليا
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٩هولندا
١الربتغال
٥إسبانيا
١السويد
١سويسرا

٧اململكة املتحدة
٦الواليات املتحدة األمريكية

موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ٩٦ا
٢١٥٢-المجموع للرتبة ف

١الكامريونأفريقيا١-ف
١اثيوبيا
١غامبيا
١غينيا

٢أوغندا
موع ألفريقيا ٦ا

١الصنيآسيا
١اهلند

١فلسطني
١سنغافورة
١فييت نام

موع آلسيا ٥ا
١البانياأوروبا الشرقية

١البوسنة واهلرسك
١كرواتيا
١بولندا

٢مجهورية مولدوفا
١رومانيا
١أوكرانيا

موع ألوروبا الشرقية ٨ا
١اسرتالياأوروبا الغربية ودول أخرى

١بلجيكا
٢كندا
٤فرنسا

١اليونان
٢أيرلندا
٢ايطاليا
١مالطة
١هولندا
١إسبانيا

١اململكة املتحدة
موع ألوروبا الغربية ودول أخرى ١٦ا

١٣٦-المجموع للرتبة ف
٤٥٥المجموع الكلي
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توزيع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبة
المئويةبالنسبة ١-توزيع الموظفين من الرتبة مد

احملدود التسع املعنية فقط، قد تكون البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية مضللة، يرجى الرجوع املناصبعدد ً   نظر ا ل
إىل األرقام الدقيقة يف اجلدول أعاله.

بالنسبة المئوية، ٥-توزيع الموظفين من الفئة ف

بالنسبة المئویة،٤-ع الموظفین من الفئة فیوزت
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بالنسبة المئویة،٣-ع الموظفین من الفئة فیتوز

بالنسبة المئویة،٢-ع الموظفین من الفئة فیتوز
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بالنسبة المئویة،١-ع الموظفین من الفئة فیتوز

٢٠١٨آذار/مارس ٣١النطاق المستصوب بحسب البلد في 

النصيب املقرر
٢٠١٨لعام 

النطاق املستصوب
العجز/الزيادةالفئةالعدد احلايلاهلدفاألعلى األدىنالبلداملنطقة

١+مل تصدق بعد٠٠٠١٪٠,٠٠٠٠اجلزائرأفريقيا
متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٠٥١٠بنن

متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٢٣٨٠بوتسوانا
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠٠٦٨٠بوركينا فاسو
٧+مل تصدق بعد٠٠٧٪٠,٠٠٠٠٠الكامريون 

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠كابو فريدي
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠مجهورية أفريقيا الوسطى

٢-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٨٥٠تشاد
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠جزر القمر

متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠١٠٢٠الكونغو
متثيل متوازن٢٢٢٢٪٠,٠١٥٣٠ديفواركوت 

متثيل زائد٢٣٢٤٪٠,٠١٠٠٠مجهورية الكونغو الدميقراطية
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠جيبويت
٥+مل تصدق بعد٠٠٠٥٪٠,٠٠٠٠٠مصر 
٢+مل تصدق بعد٠٠٢٢٪٠,٠٠٠٠٠اثيوبيا
١-ممثلةليست ١٢٢٠٪٠,٠٢٩٠٠غابون
١+متثيل زائد١٢٢٣٪٠,٠٠١٧٠غامبيا
١+متثيل زائد٢٢٢٣٪٠,٠٢٧٣٠غانا
متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٠٣٤٠غينيا
٢+متثيل زائد٢٢٢٤٪٠,٠٣٠٧٠كينيا

متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٠١٧٠ليسوتو
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠ليبرييا

٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٠٥١٠مدغشقر
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠٠٣٤٠مالوي

١+متثيل زائد٢٢٢٣٪٠,٠٠٥١٠مايل
١+مل تصدق بعد٠٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠موريتانيا

متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٢٠٤٠موريشيوس
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١٧٠٠ناميبيا
متثيل متوازن٢٢٢٢٪٠,٠٠٣٤٠النيجر
متثيل متوازن٤٥٤٤٪٠,٣٥٦٠٠نيجرييا
٢+مل تصدق بعد٠٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠رواندا
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النصيب املقرر
٢٠١٨لعام 

النطاق املستصوب
العجز/الزيادةالفئةالعدد احلايلاهلدفاألعلى األدىنالبلداملنطقة

٢+متثيل زائد٢٢٢٤٪٠,٠٠٨٥٠السنغال
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠سيشيل
١+متثيل زائد١٢٢٣٪٠,٠٠١٧٠سرياليون

٤+متثيل زائد٣٤٤٨٪٠,٦٢٠٠٠جنوب أفريقيا
١+مل تصدق بعد٠٠٠١٪٠,٠٠٠٠٠توغو
٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٤٧٧٠تونس
٣+متثيل زائد٢٢٢٥٪٠,٠١٠٠٠أوغندا

متثيل متوازن٢٣٢٣٪٠,٠١٠٠٠مجهورية تنزانيا املتحدة
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠١٠٠٠زامبيا

١+مل تصدق بعد١ز٠٠٪٠,٠٠٠٠٠زمبابوي
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠١٠٠٠أفغانستانآسيا

٣-ليست ممثلة٣٤٣٠٪٠,٠١٠٠٠بنغالديش
٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٠٦٨٠كمبوديا

٣+مل تصدق بعد٠٠٠٣٪٠,٠٠٠٠٠الصني
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠جزر كوك

١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠٧٣٢٠قربص
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٥١٠فيجي
٢+مل تصدق بعد٠٠٠٢٪٠,٠٠٠٠٠اهلند

١+مل تصدق بعد٠٠٢١٪٠,٠٠٠٠٠اندونيسيا
٣+مل تصدق بعد٠٠.٣٪٠,٠٠٠٠٠)االسالمية-مجهوية(ايران 
٣٤-متثيل ناقص٤٠٥٤٤٧٦٪١٦,٤٨٧٢٠اليابان
متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٣٤١٠األردن
١+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠لبنان

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٣٤٠ملديف
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠جزر مارشال

متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٠٨٥٠منغوليا
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠ناورو

١+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠باكستان
متثيل متوازن١٢٢٢٪٠,٠١١٩٠فلسطني
متثيل متوازن٣٤٣٣٪٠,٢٨١٠٠الفلبني

٩-متثيل ناقص١٠١٣١١١٪٣,٤٧٢٩٠مجهورية كوريا
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠ساموا

١+مل تصدق بعد٠٠.٢٪٠,٠٠٠٠٠سنغافورة
١+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠سري النكا

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٦٨٠طاجيكستان
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٥١٠ليشيت–تيمور 

١+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠أوزبكستان
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠فانواتو

١+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠فييت نام
متثيل متوازن١٢٢٢٪٠,٠١٣٦٠ألبانياأوروبا الشرقية

٢+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠بيالروس
٢+متثيل زائد١٢٢٤٪٠,٠٢٢١٠البوسنة واهلرسك

٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٧٦٦٠بلغاريا
٣+متثيل زائد٢٢٢٥٪٠,٠١٦٨٦٠كرواتيا

٣-ليست ممثلة٣٤٣٠٪٠,٥٨٥٩٠اجلمهورية التشيكية
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠٦٤٧٠استونيا
٣+متثيل زائد١٢٢٥٪٠,٠١٣٦٠جورجيا
٢-ليست ممثلة٢٣٢٠٪٠,٢٧٤٢٠هنغاريا
٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٨٥٢٠التفيا
٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,١٢٢٦٠ليتوانيا

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٦٨٠اجلبل األسود
متثيل متوازن٥٧٦٥٪١,٤٣٢٤٠بولندا

١+متثيل زائد١٢٢٣٪٠,٠٠٦٨٠مجهورية مولدوفا
٤+متثيل زائد٢٣٣٧٪٠,٣١٣٤٠رومانيا

٢+مل تصدق بعد٠٠.١٪٠,٠٠٠٠٠االحتاد الروسي
١+متثيل زائد٢٢٢٦٪٠,٠٥٤٥٠صربيا

٢-ليست ممثلة٢٣٢٠٪٠,٢٧٢٥٠سلوفاكيا
١+متثيل زائد٢٣٢٣٪٠,١٤٣١٠سلوفينيا

مجهورية مقدونيا 
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١١٩٠السابقةاليوغوسالفية



ICC-ASP/17/5

5-A-310518 47

النصيب املقرر
٢٠١٨لعام 

النطاق املستصوب
العجز/الزيادةالفئةالعدد احلايلاهلدفاألعلى األدىنالبلداملنطقة

٢+مل تصدق بعد٠٠.٢٪٠,٠٠٠٠٠أوكرانيا
الالتينية أمريكا 

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠٠,٠٠٣٤٠أنتيغوا وباربوداوالكارييب
متثيل متوازن٥٧٦٥٪١,٥١٩٣٠األرجنتني
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١١٩٠بربادوس

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠بليز
٢-ليست ممثلة١٢٢٠٪ ٠,٠٢٠٤٠بوليفيا
١٦-متثيل ناقص١٨٢٤٢١٢٪٦,٥١١٤٠الربازيل
٢-متثيل ناقص٣٤٤١٪٠,٦٧٩٦٠شيلي

٢+متثيل زائد٣٤٤٦٪٠,٥٤٨٤٠كولومبيا
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠٨٠١٠كوستاريكا

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠دومينيكا
٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٧٨٣٠اجلمهورية الدومينيكية

متثيل متوازن.٢٢٢٪٠,١١٤١٠إكوادور
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٢٣٨٠السلفادورر

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠غرينادا
١-متثيل ناقص٢٢٢١٪٠,٠٤٧٧٠غواتيماال

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٣٤٠غيانا
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١٣٦٠هندوراس

٢+مل تصدق بعد٠٠٢٢٪٠,٠٠٠٠٠مجايكا
٣-متثيل ناقص٨١١٩٥٪٢,٤٤٤١٠املكسيك

٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,٠٥٧٩٠بنما
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٢٣٨٠باراغواي

متثيل متوازن٢٣٣٣٪٠,٢٣١٦٠بريو
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠سانت كيتس ونيفيس

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠سانت لوسيا
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠١٧٠سان فنسنت وغرينادين

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١٠٢٠سورينام
متثيل متوازن١٢٢٢٪٠,٠٥٧٩٠ترينيداد وتوباغو

٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,١٣٤٦٠أوروغواي
٢-متثيل ناقص٤٥٢٢٪٠,٩٧٢٥٠فنزويال

أوروبا الغربية ودول 
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١٠٢٠أندوراأخرى

٢+متثيل زائد١١١٤١٣١٦٪٣,٩٨٠٤٠أسرتاليا
٤-ليست ممثلة٤٦٥٠٪١,٢٢٦٣٠النمسا
١٠+متثيل زائد٥٧٦١٦٪١,٥٠٧٤٠بلجيكا

١+زائدمتثيل ١٣١٨١٥١٩٪٤,٩٧٥١٠كندا
٢-متثيل ناقص٤٥٤٢٪٠,٩٩٤٧٠الدامنرك

٢+متثيل زائد٣٤٤٦٪٠,٧٧٦٧٠فنلندا
٣٢+متثيل زائد٢١٢٨٢٥٦٠٪٨,٢٧٦٠٠فرنسا
١٣-متثيل ناقص٢٧٣٧٣٢١٤٪١٠,٨٨١٩٠أملانيا

متثيل متوازن٣٤٤٣٪٠,٨٠٢٢٠اليونان
١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٣٩٢٠آيسلندا
٨+متثيل زائد٣٤٣١٢٪٠,٥٧٠٦٠آيرلندا

٢+مل تصدق بعد٠٠.٢٪٠,٠٠٠٠٠اسرائيل
متثيل متوازن١٦٢٢١٩١٩٪٦,٣٨٣٧٠إيطاليا 

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠١١٩٠ليختنشتاين
٢-ليست ممثلة٢٢٢٠٪٠,١٠٩٠٠لكسمربغ

متثيل متوازن١٢٢١٪٠,٠٢٧٣٠مالطة
١١+متثيل زائد٧١٠٩٢١٪٢,٥٢٤٢٠هولندا

١+متثيل زائد٢٣٣٤٪٠,٤٥٦٥٠نيوزيلندا
٥-ليست ممثلة٥٦٦٠٪١,٤٤٦٠٠النرويج
٢+متثيل زائد٣٤٣٦٪٠,٠٦٦٧٧٠الربتغال

١-ليست ممثلة١٢٢٠٪٠,٠٠٥١٠سان مارينو
١+متثيل زائد١١١٥١٣١٦٪٤,١٦١٠٠إسبانيا
٢-متثيل ناقص٥٧٦٣٪١,٦٢٨٣٠السويد
٤-متثيل ناقص٦٨٧٢٪١,٩٤١٧٠سويسرا

٧+متثيل زائد١٩٢٦٢٣٣٣٪٧,٦٠١٥٠اململكة املتحدة
١٦+مل تصدق بعد٠٠٠١٦٪٠,٠٠٠٠٠الواليات املتحدة األمريكية

٤٥٥٪١٠٠المجموع
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األرقام الفعلية-عدد الموظفين-المحكمة الجنائية الدولية

كان عدد املوظفني باحملكمة كما يلي:،٢٠١٨آذار/مارس ٣١يف 

عدد الموظفين
)١(٨٨٨الوظائف الثابتة

١٣٧الوظائف املعتمدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة
٧٣التعيينات القصرية األجل

٥املبتدئنياملوظفني الفنيني 
١٠٠ً املتدربون داخليا  

١٨الزائرون من الفئة الفنية
٧٥املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة

٢١َ          املسؤولون املنتخ بون/القضاة
١٣١٧المجموع

األرقام المتوقعة-عدد الموظفين-المحكمة الجنائية الدولية

ً ، ومع مراعاة األعداد املتوسطة للمتدربني داخليا  ٢٠١٨باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام 
ُ   َّ          ، ي توق ع أن يكون ٢٠١٧والزائرين من الفئة الفنية واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة يف عام 

اية عام  كما يلي:٢٠١٨عدد موظفي احملكمة حبلول 

عدد الموظفين
٩٦٩)٢(الوظائف الثابتة
١٦٥)٣(على شغلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامةَ  الوظائف املواف ق 

٧٢التعيينات القصرية األجل
١١١ً املتدربون داخليا  

١٧الزائرون من الفئة الفنية
٧٨املتعاقدون واالستشاريون األفراد

٢١َ          املسؤولون املنتخ بون/القضاة
١٤٣٣المجموع

ا يشمل ذلك وظيفة ممثل جملس املوظفني بقلم احملكمة )١( شغلت فعال.على أساس أ
مل يؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان عند وضع التقدير.)٢(
املرجع نفسه.)٣(
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بالمحكمةالثابتةالوظائف - الوظائف الشاغرة 
٢٠١٨آذار/مارس ٣١احلالة يف 

موعتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالربنامج الرئيسي املالحظاتا
اهليئة الربنامج الرئيسي األول

القضائية
مساعد خاص لرئيس ٣- فهيئة الرئاسة

احملكمة 
وظيفة شاغرة بسبب النقل الداخلي يف انتظار تبسيط ١

العمليات 
مكتب الربنامج الرئيسي الثاين

املدعي العام 
يف انتظار تبسيط العمليات ١مستشار قانوين معاون٢- فقسم املشورة القانونية

وظيفة شاغرة بسبب استقالة.١وحدة قواعد املعارفمدير٤- فقسم اخلدمات
شغلها يف الربع الثاينمن املتوقع

شعبة االختصاص 
والتكامل والتعاون

يف انتظار تبسيط العمليات١مساعد قانوينرر–خ ع 

مساعد اخلدمات امليدانية رر–خ ع التحقيقاتشعبة
مجهورية الكونغو (

)الدميقراطية وأوغندا

يف انتظار تبسيط العمليات٢

وظيفة شاغرة بسبب استقالة.١مساعد حمامي القضية ١- فشعبة االدعاء
من املتوقع شغلها يف الربع الثالث

الربنامج الرئيسي 
الثالث

اخلدمات اإلداريةشعبة قلم احملكمة

رئيس وحدة التطوير ٤- فقسم املوارد البشرية 
التنظيمي للموارد البشرية 

وظيفة شاغرة بسبب االستقالة. ١
من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع ١منسق توريداترر–خ ع قسم اخلدمات العامة
وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع١مراسل وموظف شحنرر–خ ع 

شعبة 
العمليات 

اخلارجية

قسم الضحايا 
والشهود

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث ١موظف ختطيط٣- ف

مساعد كبري إلدارة رر–خ ع 
القضايا

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث١

وظيفة شاغرة بسبب االستقالة. ١موظف مساعد حمللر أ–خ ع 
وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث 

موظف مساعد للعمليات رر–خ ع 
مجهورية الكونغو (امليدانية 

)الدميقراطية وأوغندا

العمليات قيد املراجعة٣

قسم الدعم 
والعمليات اخلارجية

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث١موظف مساعد حمللرر–خ ع 

قسم اإلعالم 
والتوعية

موظف مساعد رر–خ ع 
لالتصاالت عن طريق 

االنرتنت

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع ١

املكتب امليداين يف 
أوغندا

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع ١سائق رئيسيرر-خ ع 

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع ١سائقرر-خ ع 
معين (موظف ميداين ٣- ف

مبساعدة وتعويض 
)والتوعيةالضحايا 

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث١

املكتب امليداين يف 
مجهورية الكونغو 

الدميقراطية

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع١مساعد ميداينرر-خ ع 

املكتب امليداين يف 
جورجيا

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع ١موظف أمن ميداين٣- ف

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث ١موظف مساعد ميداينرر-خ ع 
الربنامج الرئيسي 

السادس
أمانة مساعدة 

وتعويض 
الضحايا

أمانة الصندوق 
االستئماين للضحايا

مدير برنامج٤- ف
)كوت ديفوار(

وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث١

٢٥المجموع الكلي
.٢٠١٨مارس آذار/٣١حتى تاریخ)٤(معلن عنھا أو )٥٢(قد انتھىالتوظیف التوظیف/قیدوظیفة: ٥٦
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)َ    المسؤولين المنت خبينباستثناء(شغلها التي تم مقابل الموافق عليهاالوظائف التوظيف: 

٢٠١٨آذار/مارس ٣١احلالة يف 

الربنامج الرئيسي
]١[

املوافق 
عليها

]٢[

مت 
شغله

]٣[

انتهى 
)١(توظيفه

]٤[

قيد 
التوظيف

]٥[

معلن عنها 
ليست قيد 

التوظيف
]٦[

شاغرة ليس 
معلن عنها

]٧[

من )%(الشاغرة 
الوظائف الثابتة 

])١٠٠]×٢/)٣-٢

)%(نسبة الوظائف الشاغرة 
من الوظائف الثابتة 

١٠٠]×٢/)٢-)٣([معدل 
اهليئة القضائية

الربنامج الرئيسي األول
٣,٧٧%٥٣٥١.١.١٣,٧٧%

مكتب املدعية العامة
الربنامج الرئيسي الثاين

٥,٦٨%٣١٧٢٩٩.١١١٦٥,٦٨%

)٢(قلم احملكمة

الربنامج الرئيسي الثالث
٩,٦٢%٥٧٢٥١٦٩٢٧٣١٧٩,٧٩%

أمانة مجعية الدول 
األطراف

الربنامج الرئيسي الرابع

٠,٠٠%٠,٠٠....١٠١٠%

أمانة الصندوق االستئماين 
للضحايا

الربنامج الرئيسي اخلامس

٥٥,٥٦%٩٥١٢.١٤٤,٤٤%

آلية الرقابة املستقلة
- الربنامج الرئيسي السابع

٥

٢٥,٠٠%٢٥,٠٠..٤٣.١%

مكتب الرقابة الداخلية
- الربنامج الرئيسي السابع

٦

٠,٠٠%٠,٠٠....٤٤%

%٨,٢٦%٩٦٩٨٨٨١٠٤٢٤٢٥٨,٣٦مجموع المحكمة 
٨١هدف 

٥٢قيد التوظيف/التوظيف المنجز
%٦٤,٢النسبة المئوية من الهدف

انتهى التوظيف) ١(
قد قبل العرض.الذي وقع اخليار عليهشري إىل أن املرشح ت

حظر الوظيفة حىت وصول شاغل الوظيفة.وقد مت االنتهاء من عملية التوظيف ومت
الوظائف اليت مت شغلها تشمل منصب ممثل جملس املوظفني.أرقام، الرئيسي الثالثالربنامجيف )٢(
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التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية
٢٠١٨آذار/مارس ٣١الوضع يف 

٩٢جمموع املوظفني من الفئة الفنية:
٤٠جمموع اجلنسيات: 

بحسب المنطقةالتوزيع 
موعاجلنسيةاملنطقة ا
١الكامريونأفريقيا

٣الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية
٢رواندا

١السنغال
٢جنوب أفريقيا

١السودان
٦أوغندا

١٦جمموع أفريقيا
١اهلندآسيا

١اندونيسيا 
٢اليابان
١لبنان

١سنغفورة
١أوزبكستان

٧جمموع آسيا
١البوسنة واهلرسكأوروبا الشرقية

٢جورجيا
١هنغاريا
١بوالندا
٢رومانيا
٢صربيا

٩جمموع أوروبا الشرقية
١اآلرجنتنيأمريكا الالتينية والكاريبي

٢كولومبيا
١البريو

٢فنزويال
٦الالتينية والكارييبجمموع أمريكا 

١أسرتاليامجموعة دوا أوروبا الغربية ودول أخرى
٢النمسا
٣بلجيكا

١١كندا
٥فرنسا
٣أملانيا

١اليونان
١آيسالندا

٣ايرلندا
١إيطاليا
٥هولندا

٢نيوزيلندا
١الربتغال
١إسبانيا
٢سويسرا

٧اململكة املتحدة
٥الواليات املتحدة األمريكية 

٥٤جمموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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المرفق الثالث

)١()٢٠١٧-٢٠١٣(القانونية للدفاع والضحايا المساعدة

نسبة تنفيذ
تشمل ٢٠١٧

صندوق رأس 
املال

٢٠١٧إنفاق 
تشمل صندوق 

رأس املال
٢٠١٧ميزانية 
املعتمدة

نسبة تنفيذ
تشمل ٢٠١٦

صندوق رأس 
املال

٢٠١٦إنفاق 
تشمل صندوق 

رأس املال
٢٠١٦ميزانية 
املعتمدة

نسبة تنفيذ
تشمل ٢٠١٥

صندوق رأس 
املال

٢٠١٥إنفاق 
تشمل صندوق 

رأس املال
٢٠١٥ميزانية 
املعتمدة

نسبة تنفيذ
تشمل ٢٠١٤

صندوق رأس 
املال

٢٠١٤إنفاق 
تشمل صندوق 

رأس املال
٢٠١٤ميزانية 
املعتمدة

نسبة تنفيذ
تشمل ٢٠١٣

صندوق رأس 
املال

٢٠١٣إنفاق 
تشمل صندوق 

رأس املال

امليزانية املعتمدة 
تشمل ٢٠١٣

صندوق رأس 
املال

١٠٩,٠% ٥٨٣٦٢٨٣ ٢٠٠٣٢٨٣ ١٠٩,٩% ٨٢٣٧٧٠٤ ٩٠٠٣٣٩٤ ١٢٩,٣% ٧٣٧٧٨٦٢ ٦٠٠١٥٥٢ ١٠٧,٢% ٦١٠٨٠٥٢ ٤٠٠٦١٦٢ ١٢٨% ٥٢٨٠٢١٣ ٤٠٠٣٥٤٢
املساعدة 

القانونية للدفاع

١٤٢,٣% ٦٧٨٢٨٤ ٠٠٠٢٠٠ ٩٨,٧% ١٧٩١٧٩ ٥٠٠١٨١ ١٢٢,٣% ٦٤٢٢٤٤ ٠٠٠٢٠٠ ٦١,٧% ١٣٢١٥٤ ٠٠٠٢٥٠ ٤٧,٢% ٠٠٠١١٨ ٠٠٠٢٥٠
قانوين مستشار

خاص

١٠٨,٦% ٤٨٢٨٣٨٤ ٤٠٠٤٥٤٤ ١٠٩,٥% ٠٠٢٩٥٠٤ ٤٠٠٥٢١٤ ١٢٤,٩% ٦٦٩٨٧٨٤ ٧٠٠٩٠٦٣ ١٠١,٠% ١٥٦٥٧٨٣ ٩٠٠٥٤١٣ ١٠٢,٨% ٠٩٦٦٣٣٣ ٣٢٥٥٣٣٣

موع الفرعي  ا
للمساعدة 

القانونية للدفاع

٩٣,٩% ٤١٠٣٤١١ ٠٦٠٤٢٨١ ٦٨,٥% ٥٩٦٣٤٤١ ٢٠٠٩٦٣١ ٦٦,٢% ٥٥٦٢٣٣١ ١٠٠٨٦٢١ ٥٧,٧% ٧٤٤٧٤٥١ ٤٠٠٠٢٧٣ ٤٩,٩% ٨٦٥٧٥٦١ ٦٠٠٥١٨٣

موع الفرعي  ا
للمساعدة 

القانونية 
للضحايا

١٠٥,١% ٨٩٢١٧٩٦ ٤٦٠٨٨٢٥ ٩٧,١% ٥٩٨٢٩٤٦ ٦٠٠٤٨٤٦ ١٠٦,٠ ٢٢٥١١٢٦ ٨٠٠٧٦٨٥ ٨١,٠% ٩٠٠٣٢٣٥ ٣٠٠٥٦٩٦ ٥٧٦,٤% ٩٦١٣٨٥ ٩٢٥٠٥١٧

جمموع املساعدة 
القانونية تشمل 

صندوق رأس 
املال

لتصديق املدققني اخلارجيني٢٠١٧خيضع جمموع اإلنفاق لعام )١(
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الرابعالمرفق 
)١(والحضور الميداني: لمحة عامة عن الموظفينالمكتب الميداني

مكتب ميداين كامل مع موظفي الدعم؛ يف حني أن يشكل من املفهوم أن فريق "املكتب امليداين" 
هو أكثر حمدودية يف دعمه، مع اخنفاض عدد املوظفني عندما يتم )٢("احلضور امليداين")قلم احملكمة(

اتقدير الوضع األمين أو احتياجات التحقيق )٣(تطلب وجود مكتب ميداين كامل.تال أ

)١(CBF/30/4
التحقيق.أعماللتسهيل بدء بهوجوده ميداين خاصليكون لهعند بدء التحقيق ةالعامةقد خيتار مكتب املدعي)٢(
"فهم منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعي العام والعالقة مع السجل يف إعداد بالعنوانمن امللحق ١,٥يشار هنا إىل املادة )٣(

على البيئة التشغيلية والشروط تعتمداليت االستعانة مبصادر خارجية خلدمات التنظيف ُ   ي عترباملكاتب امليدانية وعملها وإغالقها". قد 
.املتوفرةالتعاقدية لإلجيار أو اخلدمات 

مكتب ميداني

رئیس المكتب المیداني
( 5- ف(

قسم الضحایا والشھود
موظف إدارة وعملیات

3-ف

مساعد إداري
ر -خ ع

سائق رئیسي
ر -خ ع

سائقین
ر -خ ع

محليخدمات إدارة المعلوماتمساعد
رأ-خ ع

عامل تنظیف

ضابط أمن میداني
3-ف

مساعد أمن محلي
ر -خ ع

VPRS موظف
ف3-

VPRS مساعد 
ر أ -خ ع

موظف التوعیة
3 -ف

مساعد توعیة
رأ-خ ع

حضور ميداني

موظف إدارة وعمليات 
- ف(

سائق؟

ضابط أمن ميداني

عامل تنظيف؟

مساعد إداري
ر أ)- خ ع(

)٣-ف(

مساعد أمن محلي
)ر أ-خ ع (
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الدورات- ً أوال  
١القاعدة 

الدوراتتواتر 
عند االقتضاء ومرتني على األقل يف )إليها فيما بعد باسم "اللجنة"املشار (جتتمع جلنة امليزانية واملالية 

)١(السنة.

٢القاعدة 
الدوراتمكان عقد

بشكل عام، جتتمع اللجنة يف مقر احملكمة. وجيوز عقد دورات اللجنة يف مكان آخر إذا قررت ذلك 
.)"اجلمعية"املشار إليها فيما بعد باسم (اللجنة و/أو مجعية الدول األطراف 

٣القاعدة 
تعقد الدورا

يتم عقد دورات اللجنة بناء على طلب:-١
اجلمعية؛)أ(
أغلبية أعضاء اللجنة ؛ )ب(
أو رئيس اللجنة.)ج(
قبل أن يقرر الرئيس/الرئيسة تنظيم دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة، مبا يف ذلك تاريخ -٢

ا. الدورة ومد
، يف أقرب وقت ممكن ولكن يف موعد ال عقد أي دورة للجنة، بناء على طلب اجلمعيةيتم طلب-٣

، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك.ً                    ستني يوما  من تاريخ تقدمي الطلبيتجاوز 
٤القاعدة 

إخطار األعضاء
باسم "األمني املشار إليه فيما يلي (نيابة عن الرئيس، يقوم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية 

بإخطار أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن عن تاريخ ومدة كل دورة.)التنفيذي"
جدول األعمال-ً ثانيا  

٥القاعدة 
إعداد جدول األعمال المؤقت

يتم إعداد جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات اللجنة من جانب األمني التنفيذي بالتشاور مع 
ن، ويشمل ما يلي:رئيس اللجنة، كلما أمك

مجيع البنود اليت تقرتحها اجلمعية؛)أ(
مجيع البنود اليت يقرتحها أعضاء اللجنة؛)ب(
مجيع البنود اليت يقرتحها الرئيس؛ )ج(
ومجيع البنود اليت تقرتحها احملكمة.)د(

٦القاعدة 
إبالغ جدول األعمال المؤقت

ُ ّ                                                                                    ي بل غ جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات اللجنة إىل أعضاء اللجنة واحملكمة يف أقرب وقت ممكن 
ُ                            يوما على األقل من افتتاح الدورة. وي رفع أي تغيري أو إضافة الحقة يف ٢١قبل انعقاد الدورة، ولكن قبل 

٧-٣، نيويورك ، ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىلالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما ا)١(
.٤املرفق، الفقرة ICC-ASP/1/Res.4و (ICC-ASP/1/3/Add.1(٢٠٠٣شباط/فرباير 
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طراف يف اجلمعية قبل انعقاد الدورة جدول األعمال املؤقت إىل انتباه أعضاء اللجنة واحملكمة والدول األ
بوقت كاف.

٧القاعدة 
اعتماد جدول األعمال

يف بداية كل دورة ، تعتمد اللجنة جدول أعماهلا للدورة، على أساس جدول األعمال املؤقت.-١
تعديل جدول األعمال، شريطة عدم حذف أو تعديل أي بند حتيله جيوز للجنةإذا لزم األمر،-٢

جلمعية.إليها ا

مهام اللجنة-ً ثالثا  
٨القاعدة 

المهام
الفين ألية الفحصتكون اللجنة املنتخبة مسؤولة عن )٢(اللجنة هي هيئة فرعية مستقلة تابعة للجمعية.

أو أي مسألة أخرى ذات طبيعة مالية على امليزانيةمالية أو تبعاتوثيقة مقدمة إىل اجلمعية حتتوي على 
باستعراضاللجنةتقوم، التحديدواليت قد تسندها إليها اجلمعية. وعلى وجه تأثري على امليزانية أو أو إدارية 

ً   تنظر اللجنة أيضا  يف و ، وستقدم التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعية. نية الربناجمية املقرتحة للمحكمةامليزا
، العمليات املالية للمحكمةبشأنومراجعي احلسابات اخلارجيني)٣(يف احلساباتتقارير جلنة التدقيق

قد تراها مناسبة.مالحظاتوحتيلها إىل اجلمعية مع أي 

٩القاعدة 
األنشطة غير المتوافقة والسرية

جيب أن ال يكون ألعضاء اللجنة أي مصلحة مالية يف أي نشاط يتعلق مبسائل تقع على -١
ا. وال جيوز هلم ا عن أي معلومات سرية تصل إىل إلفصاحعاتق اللجنة مسؤولية تقدمي التوصيات بشأ

م جتاه اللجنة اء معلمهم بسبب واجبا .هامهم، حىت بعد إ
ال حيق ألعضاء اللجنة تويل أي مهام أخرى يف احملكمة اجلنائية الدولية خالل فرتة واليتهم.-٢
لديهم قد تكون اليت أعضاء اللجنة إبالغ الرئيس عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل على-٣
اعتبار األمور اليت يف لن يشاركوا نشأ. األعضاء الذين جيدون أنفسهم يف مثل هذه احلالة تقد اليتأو

ا هذا التضارب م لن،  يتعلق  س أي تضارب يف إذا كان للرئيو يصوتون على هذه األمور. كما أ
األمر.بار هذا باعتنائب الرئيس حيث سيقومإبالغ أعضاء اللجنة فيتعني عليه/ها، املصاحل

اللجنةأعضاء-ً رابعا  
١٠القاعدة 

انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة واليتهما
ً       ً                      تقوم اللجنة كل سنة يف اجتماعها األول، بإنتخاب رئيسا  ونائبا  للرئيس من بني أعضائها.-١
تنتهي يف اليوم السابق للدورة األوىل يف السنة يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لفرتة -٢

التقوميية التالية ويكونان مؤهلني إلعادة االنتخاب مرتني.

١١القاعدة 
الرئيس باإلنابة

يف غياب الرئيس، حيل نائب الرئيس مكانه وميارس مهامه/ها.-١

)٢(ICC-ASP/1/Res.4
ا الرابعة عشرة على إعادة إنشاء جلنة )٣( احلسابات. الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ... التدقيق يفوافقت اجلمعية يف دور

٢٠١٥)ICC-ASP/14/20)لد الثاين، اجلزء باء ، واملرفق الرابع.١٤٥إىل ١٤٠، الفقرات ٣-ا
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بأخذ مكانه وممارسة ، يقوم نائب الرئيس ١٥ً        إذا توقف الرئيس عن شغل منصبه عمال  باملادة -٢
مهامه حىت يتم انتخاب رئيس جديد.

١٢القاعدة 
صالحيات الرئيس العامة

ً              مهامه، خاضعا  لسلطة اللجنة.ةمارسمبهقيام، يفالرئيسيبقى-١
هذه القواعد، جيوز ضمنباإلضافة إىل ممارسة الصالحيات املخولة له/هلا يف أي مكان آخر -٢

مراعاة هذه القواعد، والتيقن منللرئيس أن يعلن افتتاح واختتام كل جلسة للجنة، وتوجيه املناقشات، 
ذه ، و بت يف النقاط النظاميةاللتصويت وإعالن القرارات. و لوإعطاء احلق يف الكالم، وطرح األسئلة  رهنا 

ا. جيوز للرئيس، أثناء مناقشة أي حفو كاملة الأعمال اللجنة يقوم بإدارة، القواعد ظ النظام يف اجتماعا
بند، أن يقرتح على اللجنة حتديد الوقت الذي يسمح فيه للمتكلمني، واحلد من عدد املرات اليت جيوز 

/هلافيها لكل عضو أن يتكلم بشأن أي مسألة، وإغالق قائمة املتكلمني أو إغالق النقاش. كما جيوز له
املسألة قيد املناقشة.مداولةلسة أو رفعها أو أن يقرتح تعليق اجل

ً      ض عضو ا آخر ّ ميثل الرئيس اللجنة يف االجتماعات ذات الصلة لدعم عمل اللجنة أو قد يفو  -٣
للقيام بذلك. يقدم الرئيس تقاريره إىل مجيع األعضاء بشأن أي من هذه االجتماعات.

١٣القاعدة 
صالحيات الرئيس باإلنابة

ا الرئيسالصالحياتيكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس  .والواجبات اليت يتمتع 
١٤القاعدة 

المقرر
جيوز للجنة تعيني أحد أعضائها كمقرر يف كل دورة.

١٥القاعدة 
الرئيس أو نائب الرئيساستبدال

أو توقف عن العمل كعضو يف اللجنة، /هاإذا توقف الرئيس أو نائبه عن القيام مبهامه
.املتبقيةللمدة واليته/هارئيس جديد أو نائب للرئيسوسيتم انتخابفسيتوقف عن شغل هذا املنصب 

األمانة التنفيذية-ً خامسا  
١٦القاعدة 
األمانة التنفيذيةواجبات 

)٤(.ساعد اللجنة أمني تنفيذييقوم مب-١

والوثائق اليت يتم تقدميهااللجنةوثائقالتوصيات والتقارير وغريها مناألمانة التنفيذيةتتلقى-٢
ا يف االجتماعات، يالبيانات اليت ري، وتفسهاعيوتوز ونسخها تهارتمجقوم بتحيث إىل اللجنة  دىل 

ا.، حماضر الدورةُ          ي تخذ القرارعندما و ، هاميوتعموحتضريها وحفظه أرشيف اللجنة ويكون يف عهد
، أداء مجيع األعمال األخرى اليت قد تطلبها اللجنة. ستقوم األمانة التنفيذية ، وبشكل عاماملالئمبالشكل 

ذه الواجبات بالتنسيق بني أعضاء اللجنة ووحدات احملكمة املعنية.
١٧القاعدة 

واجبات األمين التنفيذي
أحد تعيني/هلايف مجيع اجتماعات اللجنة. جيوز لههذهيتصرف األمني التنفيذي بصفته/ها-١

ا اللجنة.كما يتعني. للعمل كممثل له/هلاأعضاء األمانة التنفيذية  عليه/ها القيام مبهام أخرى تكلفه 
لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/10/20(٢٠١١الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ... )٤( .١٢٢، الفقرة ٢- ا
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تطلبات املاللجنة، مع مراعاة حتتاج هلمالذين هميقوم األمني التنفيذي بتوفري املوظفني وتوجيه-٢
الزمةً                             ءة إىل أقصى حد ممكن، ويكون مسؤوال  عن مجيع الرتتيبات اليت قد تكون والكفايةاالقتصاد

ا. الجتماعا
للنظر فيها.معليهطرح ُ قد ت  مسائلأي عن أعضاء اللجنة إطالعاألمني التنفيذيعلى-٣
، معلومات وتقارير بشأن املسائل اليت يقدم األمني التنفيذي إىل اللجنة، بناء على طلبها-٤
ددها اللجنة.حت

تصريف األعمال-ً سادسا  
١٨القاعدة 

تصريف األعمال
ذه القواعد، ختضع إجراءات اللجنة األعمالبتصريفوفيما يتعلق  ، ودون املساس 

للممارسات العامة على النحو الوارد يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

صنع القرار-ً سابعا  
١٩القاعدة 

حقوق التصويت
صوت واحد.اإلدالء ب، مبا يف ذلك الرئيس، لكل عضو يف اللجنةيكون 

٢٠القاعدة 
اتاتخاذ القرار 

د ُ              ، ينبغي أن يكون صنع القرار يف اللجنة بتوافق اآلراء. إذا است نفدت مجيع اجلهو كقاعدة عامة-١
، تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني.للتوصل إىل قرار بتوافق اآلراء

ً مرفوضا .املقرتح بأنهأو الطرحعترب ُ فسي  إذا انقسمت األصوات بالتساوي، -٢

٢١القاعدة 
معنى عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين"

األعضاء احلاضرين هو عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني" معىنألغراض هذه القواعد، 
م إجيابا  أو سلبا .  الذين ميتنعون عن التصويت يعتربون غري مصوتني.األعضاء و ً       ً   الذين يدلون بأصوا

٢٢القاعدة 
إجراء التصويت
لقواعد املتعلقة بإجراء ل، تغيريمع ما يلزم من ، مبدأطبق اللجنةُ ، ت  ذه القواعداملساسبدون

التصويت يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

٢٣القاعدة 
االنتخابات

.باالقرتاع السريرى مجيع االنتخابات ُ جت  -١
بكل عضو من أعضاء اللجنة، يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع باالتصال األمني التنفيذي يقوم- ٢

مقبل بدء الدورة األوىل من السنة،  إىل ترشيح أنفسهم أو أعضاء آخرين يف اللجنة ملنصب رئيس لدعو
بإبالغ املرشحني لتأكيدبعد ذلكو/أو نائب رئيس اللجنة يف غضون فرتة أسبوعني. ويقوم األمني التنفيذي 

على األقل من الدورة.واحد، قبل أسبوعألعضاء اللجنةقائمة املرشحني ترشيحهم وإتاحة 
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تستمر االنتخابات باالقرتاع و يقوم األمني التنفيذي بإجراء اقرتاع سري يف بداية اجللسة التالية. -٣
السري حىت يتم التوصل إىل اتفاق.

٢٤القاعدة 
تاالنتخاباإجراء

لقواعد املتعلقة باالنتخابات الواردة ل، تغيريمع ما يلزم من ، مبدأ، تطبق اللجنةذه القواعداملساسدون ب
يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

اللغات-ً ثامنا  
٢٥القاعدة 

لغات اللجنة
تكون اللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية لغات اللجنة. ميكن 

عمل.الاللغات الست كلغات مناليت ستستخدمها )اللغات(للجنة أن تقرر اللغة 

٢٦القاعدة 
الشفويةالترجمة 

اللغات اخلمس األخرى.إىل البيانات الصادرة بأي من لغات اللجنة الست ترمجةجيوز 

٢٧القاعدة 
لغات أخرى

جيوز ألي عضو أن يديل ببيان بلغة غري لغات اللجنة. يف هذه احلالة، يقوم هو نفسه بتوفري الرتمجة 
.األوىلاللغةةترمجللجنة األخرى على اإىل لغاتالرتمجةستند تأن جيوزالشفوية إىل إحدى لغات اللجنة. 

٢٨القاعدة 
اللغات والترجمة الخطية

وهي أيضا اللغات واليتتنشر مجيع التوصيات والوثائق األخرى اخلاصة باللجنة بلغات اللجنةيتم 
)٥(ذلك.دولة طرف واحدة على األقل يف نظام روما األساسي، ما مل يقرر رئيس اللجنة خالفلالرمسية 

اللغات-ً تاسعا  
٢٩القاعدة 

االجتماعات
مغلقة، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك.اتاللجنة يف جلساجتماعاتعقد ُ ت  -١
عن طريق األمني التنفيذي.بيان رمسيقد تقرر اللجنة إصدار -٢

مراجعة القواعد-ً عاشرا  
٢٩القاعدة 

مراجعة القواعد
، حسب االقتضاء.ي وتعديلهالداخلوستنظر اللجنة يف النظام 

)٥(ICC-ASP/7/Res.7
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المرفق السادس

الدول األطرافالنسحابتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة بااللتزامات المالية 

: توفير األموال٥الالئحة 
تشمل أموال احملكمة ما يلي:١-٥
ا الدول األطراف وفقا  للفقرة الفرعية )أ( من نظام روما ١١٥املادة من )أ(ً                االشرتاكات املقررة اليت أجر

؛األساسي
من نظام روما ١١٥من املادة )ب(األموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية )ب(

األساسي؛
التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، وفقا )ج(

من نظام روما األساسي؛١١٦للمادة 
احملكمة أو ميكن أن حتصل عليها.تستحقهاقد اليت أي أموال أخرى )د(
، من ٤-٥الالئحةوفقا ألحكام عملهاتميل االعتمادات، رهنا بالتعديالت اليت يمتو يتم ٢-٥

من ١١٧الدول األطراف وفقا جلدول متفق عليه للتقييم، على النحو املنصوص عليه يف املادة اشرتاكات
، ألمم املتحدة مليزانيتها العاديةاجلدول الذي اعتمدته اعلىنظام روما األساسي. ويستند هذا اجلدول 

ها هذا اجلدول من أجل مراعاة الفروق يف العضوية بني األمم ويتم تعديله وفقا للمبادئ اليت يستند إلي
مجعية الدول األطراف. وريثما يتم تلقي هذه من قبلدولهذا اجلداعتمسيتم اكمة. املتحدة واحمل
.العاملمتويل االعتمادات من صندوق رأس املال ميكن ، االشرتاكات

رة من الدول األطراف ر من االشرتاكات املق٢-٤ل االعتمادات املنصوص عليها يف املادة يمتو يتم ٣-٥
مجعية الدول األطراف يف كل قرار من قرارات امليزانية. وريثما يتم اتقررهضمن حدود٢-٥وفقا للمادة 

.العاملتلقي هذه املسامهات، ميكن متويل االعتمادات من صندوق رأس املال 
ى أساس االعتمادات اليت توافق عليها مجعية الدول ُ  َّ                                   ت قي م مسامهات الدول األطراف لفرتة مالية عل٤-٥

رى التعديالت على تقييمات الدول األطراف فيما يتعلق  :باآليتُ                                                األطراف لتلك الفرتة املالية. جت 
؛٧-٤مبوجب املادة اهاملتنازل عنأي رصيد من االعتمادات )ا(
؛١٠-٥الالئحةة عن تقييم الدول األطراف اجلديدة مبوجب أحكام مجاملسامهات النا)ب(
؛١٢-٥مبوجب أحكام الالئحة املنسحبةللدول األطراف تقييمهااملسامهات املعاد )ج(
.ايرادات متنوعة)د(

مجعية الدول األطراف باستعراض واعتماد امليزانية وحددت مبلغ صندوق رأس قيامبعد )١(٥-٥
دوق أن الصن٦-٦لالئحةإذا قررت مجعية الدول األطراف وفقا ،أو صندوق الطوارئالعاملاملال 

:فسيقوم رئيس قلم احملكمة بالتايل، سيمول من االشرتاكات املقررة
؛ائق ذات الصلة إىل الدول األطرافالوثإرسال)أ(
ا فيما يتعلق )ب( السنوية املقررة والسلف املقدمة باالشرتاكاتإبالغ الدول األطراف بالتزاما

؛املال املتداول أو صندوق الطوارئإىل صندوق رأس 
م وسلفهم.دفعطلب منهم ال)ج( مسامها

ICC-ASP/4/Res. 10بصيغتها املعدلة بواسطة )١(
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١-١٠٥القاعدة 
الالئحةاإلطار الزمني لتطبيق 

في غضون ثالثين يوما من قرار جمعية الدول األطراف ٥-٥لالئحةرئيس القلميمتثل ٥- ٥
بالموافقة على الميزانية وعلى مستوى صندوق رأس المال المتداول.

اتعترب االشرتاكات املقررة والسلف٦-٥ ً  مستحقة وواجبة السداد بالكامل يف غضون ثالثني يوم ا بأ
السنة التقوميية ً                  أو اعتبار ا من اليوم األول من٥-٥الالئحةاملشار إليه يف رئيس القلممن استالم إيصال 

ا كانون الثاين/يناير من السنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري ١سبق. واعتبارا من األ، أيهما اليت تتعلق 
ا متأخرة مبدةوالسلفاالشرتاكاتاملسدد هلذه  سنة واحدة.بأ

سب حب، العاملوالسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال سيتم تقييم ودفع االشرتاكات)٢(٧-٥
، بعملة املقر القانوين للمحكمة. وجيوز أيضا تسديد االشرتاكات والسلف ، إىل صندوق الطوارئاالقتضاء

، بأي عملة أخرى قابلة سب االقتضاء، إىل صندوق الطوارئحب، العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 
تقرر الدفع بعملة اليتملة املقر القانوين للمحكمة. وستتحمل الدولة الطرفإىل عبدون قيودللتحويل 

أي تكلفة لتحويل العمالت.غري عملة املقر القانوين للمحكمة
٢-١٠٥القاعدة 

لالشتراكاتسعر الصرف المعمول به 
بأفضل سعر صرف متاح باليوروهاما يعادليتم حساب ،االشتراكات المدفوعة بعمالت أخرى

للمحكمة في تاريخ الدفع.
يف، مث العاملً                  أوال  يف صندوق رأس املال إيداعهايتم املدفوعات اليت تدفعها دولة طرف)٣(٨-٥
سب ترتيب تقييم الدولة الطرف.حبصندوق الطوارئ، يف، مث شرتاكات املستحقة للصندوق العاماال
إىل كل اجتماع جلمعية الدول األطراف تقريرا عن حتصيل االشرتاكات والسلف رئيس القلميقدم ٩-٥

.العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 
ً       ً     يتعني على الدول األطراف اجلديدة أن تقدم اشرتاكات عن السنة اليت تصبح فيها دوال  أطرافا  وأن ١٠-٥

اليت حتددها مجعية الدول بالنسبالعاملتقدم نصيبها من جمموع السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال
األطراف.

ا من نظام روما األساسي، من أي التزامات إعفاءال جيوز ١١-٥ الدولة الطرف، بسبب انسحا
مالية، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، مسامهة تلك الدولة الطرف يف التكاليف اإلمجالية للمباين 

ما ً            الدائمة وأي التزامات مالية أخرى متعددة السنوات. اليت كانت مستحقة عندما كانت طرف ا يف نظام رو 
األساسي.

على الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي أن تسدد مدفوعات تناسبية ١٢-٥
. سيتم حتديد الوضع املايل االنسحابمن االشرتاكات السنوية املقررة املتعلقة بالسنة اليت يسري فيها 

النهائي للدولة الطرف على أساس نصيبها يف:
؛وجدإذا، فائض نقدي يف امليزانية)أ(
؛العاملصندوق رأس املال )ب(
صندوق الطوارئ.و )ج(

.ICC-ASP/4/Res.10بصيغتها املعدلة بواسطة)٢(
.املرفقICC-ASP/3/Res.4القرار بصيغتها املعدلة بواسطة)٣(
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ق السادسالمرف
باحتجاز األصولتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة 

٦الالئحة 
األموال

من، أوالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة املمولة بالكامل من التربعاتجيوز إنشاء ٥-٦
طلبات التعاون املتعلقة بالضبطبعد، مبا يف ذلك باإلجراءات القضائيةاملتعلقةاألموال اليت تتلقاها احملكمة 

من خالل جلنة امليزانية وإحالتها إىل هيئة الرئاسة و رئيس القلم، وإغالقها من جانب األخرى من احملكمة
، إىل مجعية الدول األطراف.واملالية

األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة متول كليا أو جزئيا من جيوز جلمعية الدول 
االشرتاكات املقررة.

حتدد السلطة املختصة بوضوح أغراض وحدود كل صندوق استئماين واحتياطي وحساب خاص. ما مل 
هذه الصناديق واحلسابات وفقا هلذه اللوائح.تتم إدارةتقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، 

٧الالئحة 
مصادر دخل أخرى

كافة مصادر الدخل األخرى ما عدا:١-٧
لميزانية؛لقدمها الدول األطراف تاملقررة اليت االشرتاكات)أ(
من نظام روما ١١٥املادة من )ب(ألموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية ا)ب(
؛األساسي
ها الدول قدمت، اليت ٣- ٧نظام روما األساسي واملادة نم١١٦التربعات وفقا للمادة )ج(

؛فراد والشركات والكيانات األخرىاألطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية واأل
املتعلقة االحتجازبعدباإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك ةتعلقاملاألموال اليت تتلقاها احملكمة )د(
،طلبات التعاون األخرى من احملكمةب
كإيرادات يتم تصنيفها  الفرتة املالية خاللعملهاتمياليت مباشرةاملبالغ املسرتدة للمصروفات)هـ(

، لإليداع يف احلساب العام.١-٦و٦-٤، ألغراض الالئحة متنوعة
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المرفق الثامن
٢٠١٧كانون األول / ديسمبر ٣١التبرعات في 

)بالیورو(٢٠١٧كانون األول/دیسمبر ٣١حتىحسب المانحین والصنادیق االستئمانیة بتوزیع التبرعات 

اإليرادات املسجلة
*٢٠١٧يف عام 

املسامهات املستلمة يف
٢٠١٧عام  املاحنني لصندوق االستئماينا

٦٠٥٤٧٩ - املفوضية االوروبية
إنشاء اخلربة القانونية 

٢٠١٧-٢٠١٦وتعزيز التعاون، 
٧٤٠١٢ - هولندا
٧٤٠١٣ ١٦٠٠٠ املنظمة الدولية للفرانكوفونية
٠٨٥٥٠٦ ١٦٠٠٠ موع الفرعي ا
٧١٠٤٧٧ ٠٠٠٨٥٠ املفوضية االوروبية

إنشاء اخلربة القانونية 
٢٠١٧-٢٠١٦وتعزيز التعاون، 

٧٤٠١٢ ٧٤٠١٢ هولندا
٠٠٠٦٠ ٨٤٨٥١ املنظمة الدولية للفرانكوفونية
٤٥٠٥٥٠ ٢٢٤٩١٤ موع الفرعي ا
٧٧٥١٦ ٨٥٦٩٥ تمع املفتوح مؤسسة ا ٢٠١٨-٢٠١٧مشروع الدروس املستفادة ، 
٧٧٥١٦ ٨٥٦٩٥ موع الفرعي ا
٥٩٤٣٨ ٥٩٤٣٨ مجهورية كوريا ٢٠١٨-٢٠١٦تطوير املتدربني واملتخصصني الزائرين، 
٥٩٤٣٨ ٥٩٤٣٨ موع الفرعي ا

٧٣٥٥٨ ٠١٩١٢٣ الدمنرك 
العدالة وبناء قدرات القانون ، الوصول إىل العدالة /إنفاذ

٢٠١٨-٢٠١٧
٧٣٥٥٨ ٠١٩١٢٣ موع الفرعي ا
٧٧٠١٩٩ ٧٧٠١٩٩ أسرتاليا

٠٠٠٩٦الصندوق اخلاص لإلنتقال - بلجيكا
٠٠٠٣٥ ٠٠٠٥٠ لوكسمبورغ
٧٧٠٣٣٠ ٧٧٠٢٤٩ موع الفرعي ا
٠٠٠٢٠ - هولندا

٣٠٠زيارة عائلية للمحتجزين املعوزين ٣٠٠ فرد / ماري أولريي
٣٠٠٢٠ ٣٠٠ موع الفرعي ا
٠٦٥١٠٥ ٧٤٨٢٦٠ اليابان

برنامج املوظف الفين املبتدئ
- ٩٤٣١٠٥ مجهورية كوريا
- ٧٥٩١١٧ سويسرا

٠٦٥١٠٥ ٤٥٠٤٨٤ موع الفرعي ا
٠٠٠٢٥ ٠٠٠٢٥ فنلندا تطوراالدول األقل 
٠٠٠١٠ ٠٠٠١٠ آيرلندا
٠٠٠٣٥ ٠٠٠٣٥ موع الفرعي ا
٧٧٤٦٦١١ ٢١٣٩٥٧١ مجموع التبرعات

لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.لً * يتم تسجيل اإليرادات على أساس االستحقاق وفقا  
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التاسعالمرفق 
قائمة الوثائق

العنوانرمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
جلنة امليزانية الرمز يف وثائق

مت حتويلها إىلواملالية
CBF/30/1جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني
CBF/30/1/Add.1جدول األعمال املشروح للدورة الثالثني
CBF/30/2تقرير احملكمة بشأن التعامل مع األموال املضبوطة اليت تلقتها احملكمة
CBF/30/3 لعمليات استبدال رأس والطويلاملتوسط لألمدالتكاليفتوقعاتتقرير احملكمة عن تطوير

املال وإدراج مؤشرات األداء يف عقد الصيانة اجلديد
CBF/30/4االفتتاح والتشغيل (الكاملة اإلجراءاتتقرير احملكمة عن إجراءات التشغيل املوحدة لدورة

امليزانيةعلىرها الكامل للمكاتب امليدانية وأث)واإلغالق
CBF/30/6 ٢٠١٧تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عامICC-ASP/17/3

CBF/30/7 من املنسحبةالدول األطراف بإشرتاكاتالتغيريات يف النظام املايل والقواعد املالية املتعلقة
نظام روما األساسي

CBF/30/8علىاملتوقعةرآلثااعنللضحاياالستئمانياوقلصندواللمحكمةكلمشترالتقريرا
جلرب األضرارلتشغيليةوايةدارإلالتكاليفا

CBF/30/9 إدارة املوارد البشريةعنكمةاحملتقريرICC-ASP/17/6

CBF/30/10 مخس سنوات ملؤشرات امليزانية الرئيسيةةدملزمنية السلسلة التقرير احملكمة عن
CBF/30/11ملدة مخس إدارة املعلوماتتكنولوجيا املعلومات/بشأن حملكمة اعن اسرتاتيجيةمرحليتقرير

)مستمر(٢والسنة ١: السنة ٢٠١٧/٢٠١٨-سنوات
CBF/30/12/Rev.1 قرير عن التقدم احملرز يف وضع مقرتحات لتعديل نظام مدفوعات املعونة القانونية اعتبارا من

٢٠١٩عام 
CBF/30/12/Rev.1

CBF/30/13يكله التنظيمي تقرير الصندوق االستئماين للضحايا عن حجم العمل املتوقع فيما يتعلق 
CBF/30/14 ٢٠١٧تقرير عن األنشطة واألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعامICC-ASP/17/2

CBF/30/15التربعاتعنتقرير الصندوق االستئماين لضحايا
CBF/30/16 ٢٠١٨آذار/مارس ٣١حىتتقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية
AC/7/5 ا السابعةالتدقيق يفالتقرير املؤقت للجنة احلسابات عن أعمال دور

____________


