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 ملخص تنفيذي

والثالثين، المعقودة في  ثالثةنظرت لجنة الميزانية والمالية خالل دورتها ال -1
في الهاي، في الميزانية  2019بر أيلول/سبتم 14إلى  آب/أغسطس 26ن الفترة م

، بما في ذلك في ديناميات 2020البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام 
المسائل المتعلقة بالمراجعة، في وعبء العمل وتأثيرها على االحتياجات من الموارد، 

فضال  بما في ذلك في تقارير لجنة المراجعة وتقارير المراجع الخارجي للحسابات،
الخمسية ستراتيجية المسائل أخرى، مثل النقص في السيولة، والمتأخرات، وا عن
لمحكمة، والوفورات والكفاءات، على نطاق اتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات ل

متعلقة بالموارد المسائل الوأنشطة ومبادرات الصندوق االستئماني للضحايا، و
 رية.البشرية، والدعاوى القضائية الجا

في  األوليةتقرير نسخة ال، وبعد إصدار 2019أكتوبر تشرين األول/ 28في    -2
إلى  2020لميزانية المقترحة لعام ل إضافة، قدمت المحكمة 2019سبتمبر أيلول/ 26

لسيد الحسن من أجل األف يورو للمساعدة القانونية للدفاع  230.7 بقيمةقلم المحكمة 
جريمة الحرب  إتهاماتلدائرة التمهيدية يؤكد بناء  على قرار سري صادر عن ا

وإحالته إلى والجرائم ضد اإلنسانية التي رفعها المدعي العام ضد السيد الحسن 
مسائل عنوان "التحت  وأظهرتهالمحاكمة. نظرت اللجنة في هذا الطلب اإلضافي 

أثير ت تُظهر(. قررت اللجنة أن 276إلى  272" في هذا التقرير )انظر الفقرات أخرى
 التقرير. نواحيهذا الطلب اإلضافي في بعض 

مبدأ المحكمة الواحدة، قارنت اللجنة بين الميزانية المطلوبة لكل تمشيا مع و -3
برنامج رئيسي وعبء العمل المشار إليه لهذا البرنامج، فضال عن تأثيرها على جميع 

 غير ر تطوراتباستمرا ستواجه المحكمة اللجنة أن الحظت وإذ .بالمحكمة األجهزة
 بطريقة البشرية مواردها تدير أنبو مرنة سياسات المحكمة تعتمد بأن أوصت ،ةمتوقع

إعادة توزيع  عن طريق تسمح بمواجهة التطورات غير المتوقعة بشكل مناسب
 الموارد على أساس متطلبات عبء العمل.

ة أقل انيالقضائية وقلم المحكمة ميز هيئةالطلبت الحظت اللجنة أنه في حين و -4
والصندوق االستئماني مكتب المدعي العام طلب ، 2019من الميزانية المعتمدة لعام 

 .لميزانية المعتمدة في ذلك العاماميزانية أعلى من للضحايا وآلية الرقابة المستقلة 

 زيادة كبيرة فيودون المساس باستقالل مكتب المدعي العام، الحظت اللجنة  -5
لعام في السنوات األخيرة مقارنة بالبرامج الرئيسية األخرى. ميزانية مكتب المدعي ا

واصل االضطالع بالعديد من ويمكن تفسير هذا االتجاه بأن مكتب المدعي العام ي
ظل عدد ي لذلكوال تنتقل التحقيقات الجارية إلى مرحلة المحاكمة. في حين  ،األنشطة

 رئيسية األخرى، ثابتا.تكاليف في البرامج الولد ال، التي تنشطةالمحاكمات ال

التكاليف البنود المتعلقة بن عددا من بنود الميزانية، ال سيما أالحظت اللجنة و -6
في صندوق االستئماني للضحايا بالموظفين لمكتب المدعي العام والصلة غير المت

ووافقت . 2019ميزانية عام  منلبنود المقابلة ل مماثل ،2020عام الميزانية المقترحة ل
 الميزانية ىن النهج القائم علأليه مراجع الحسابات الخارجي من إما خلص  ىنة علاللج

سنوي. بيد أن اللجنة أكدت  أساسال يمكن تحقيقه على  نطاق المحكمة ىعلالصفرية 
أن جميع طلبات الموارد ينبغي أن تستند إلى توقعات قوية تعكس قدر اإلمكان النفقات 

بوصفها بالموظفين صلة أن تُعرض التكاليف غير المت . وتوقعت اللجنةالمتوقعة للسنة
الحصول على  وأعربت عن رغبتها في ،ةفي الميزانيات المقبل ةحقيقي اتتقدير

مقبلة العمل الحلقة في  عملية تنسيق الميزانيةجها في ادمإعن كيفية محدثة معلومات 
 .2020مايو التي ستعقد في أيار/

مكتب و ت جديدة منفصلة ولكن متكاملة للمحكمةتلقت اللجنة ثالث استراتيجياو -7
 مع الدولمسبقة مشاورات إجراء بالفعل بعد  تاعتمد ،المدعي العام وقلم المحكمة

مكتب المدعي الذي قدمه التقييم النهائي أيضا كان معروضا على اللجنة األطراف. و
للجنة اة من سابق اتاستجابة لطلب اآلن مقدم، الخطته االستراتيجية السابقةلالعام 

تحسين على الفي العمل المحكمة طموح اللجنة والحظت جراء تقييم كامل. إلوالجمعية 
، والوفورات سليمةالمالية الممارسات البااللتزام بورحبت اللجنة . ينستمروالتفوق الم

ومشاركة  ،وإدارة المخاطر ،قياس وإدارة األداءو والكفاءات، وتحديد األولويات،
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غير أنه والتكامل. وزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين، ، والتالموظفين
 خطط العمل ومقترحات الميزانية.بالخطة االستراتيجية ربط ينبغي 

في  اللجنة أنه يمكن إجراء مزيد من التحسيناتالمحرز، تعتقد  رغم التقدمو -8
أداء رئيسية بمؤشرات التي ستكون مشفوعة  2021التحضير للميزانية المقترحة لعام 

يمكن تحقيق النظر بالتفصيل في المجاالت التي  تواصل المحكمةسجديدة، حيث 
على ية تأثيرها يفبوضوح كتبين فيها على نطاق المحكمة و اتوفورات وكفاء

عن المحكمة تقديم معلومات تحليلية ستواصل باإلضافة إلى ذلك، والميزانية المقترحة. 
ستقدم وتقارن بشكل و ،وضع الميزانيةعملية لتحسين تحليل االتجاهات نسب التكلفة و

المقترحة مخصصات الوالسنة السابقة أكثر وضوحا بين مخصصات الميزانية في 
 للسنة التالية.

استخدام  2019في النصف األول من عام تم قلق أنه مع الالحظت اللجنة و -9
طاق المحكمة، ال سيما على نعقدا من عقود المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة  19

اللجنة الحظت و(. عقود ( وقلم المحكمة )سبعةعقود في مكتب المدعي العام )عشرة
في المتصلة بالمساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة غير مدرجة  مواردالأن 

صندوق الطوارئ باعتبارها موارد ال يمكن تجنبها أو غير اإلشعارات المتعلقة ب
ضرورة عبء العمل. وشددت اللجنة على في زيادة ها أساسا بالريبرأنه تم تمتوقعة و

أن بوأوصت بقوة  .عليهاالموافقة تبرير الزيادات في الموارد البشرية بشكل مناسب و
عقود المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة المحكمة في المستقبل عن استخدام تمتنع 

النضباط المطلوب في الميزانية. ضمان اصافة من أجل الموارد البشرية بحوأن تدير 
 ،2019في عام المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة مراقبة استخدام  اللجنةوقررت 
في التي ستعقد المسألة في دورتها الرابعة والثالثين هذه  العودة إلىأيضا وقررت 

 .2020مايو أيار/

لية التابعة لألمم لجنة الخدمة المدنية الدوأدخلت ، 2019في شباط/فبراير و -10
في تعديالت على تسوية مقر العمل للوظائف من الفئة الفنية وما فوقها المتحدة 

. وبلغ التأثير من فئة الخدمات العامة نموظفيال مرتبات في اتنيويورك، وكذلك زياد
أن الحظت اللجنة وألف يورو.  2.438محكمة لهذه التعديالت فيما يتعلق بالاإلجمالي 

اآلثار المترتبة على هذه الزيادات استيعاب تمكن من من البرامج الرئيسية  القلي اعدد
أخذت ومن ذلك. برامج أخرى  تمكنتفي حين لم  2020لعام المقترحة الميزانية في 

فيما يتعلق بالتكاليف  2019 عام لميزانيةتوقع معدل التنفيذ الم في االعتبار اللجنة
 ورأت أن على السواء لموظفيناتصلة بوالتكاليف غير المالمتصلة بالموظفين 

ة الناجمة عن من الزيادفي المائة  50أن يستوعب  هالبرنامج الرئيسي الثاني يمكن
في المائة  100 أن يستوعب هيمكن االستئماني للضحاياالصندوق أن النظام الموحد و

 .اتالزيادهذه من 

خط األساس للتكاليف  أنه ينبغي اإلبقاء علىكررت اللجنة توصيتها السابقة بو -11
 11.966) 2019عند مستوى الميزانية المعتمدة لعام "الحيوية" على نطاق المحكمة 
في تكنولوجيا المعلومات التكاليف "الحيوية" لتخفيض ألف يورو( واقترحت بالتالي 

يورو )موزعة بالتناسب بين ألف  88في جميع أنحاء المحكمة بمقدار  2020عام 
( من السادس الرئيسي والبرنامج ،والبرنامج الرئيسي الثالث ،الثانيالبرنامج الرئيسي 
 .2019 المستوى المعتمد في عام أجل االتساق مع

 تقدم أن المحكمة إلى وطلبتنى المبلالميزانية المقترحة  في اللجنةونظرت   -12
 إلنشاء آلية تمويل واقتراحا ،ومفصلة محدثة وتقديرات خططا يتضمن شامال تقريرا

آلية  والناشئة، المتوقعة غير االحتياجات لمواجهة ماليا احتياطيا تشمل السنوات تعددةم
 األكثر المشتريات تحديد خالل من التكاليف للمتعهد لخفض حوافز يمكنها أن توفر

. أخرى أمور ضمن السوق، وظروف التكنولوجي التقدم من االستفادةمع  اقتصادا
واآلليات  األجل والطويلة المتوسطة والتقديرات الخطط استعراض إلى اللجنة وتتطلع
 يتعلق وفيما. 2020 مايو/التي ستعقد في أيار للجنة القادمة الدورة في واالدارية المالية

 قدره إجمالي مبلغ ىعل الجمعية توافق بأن اللجنة أوصت األصول الثابتة، باستبدال
ضمن هذا اإلطار  تعمل وأن تطلب إلى المحكمة أن 2020ألف يورو لعام  975

 بعد ،2021لعام  المبلغ نفس تخصيص فيالجمعية  تنظر أيضا أن وقررت المالي،
في هذا الصدد، تود و .والتكاليف المقدرة األجل والطويلة المتوسطة مراجعة الخطط

الحفاظ على مباني المحكمة ضرورة  إلىالدول األطراف  أن تسترعي نظر اللجنة
 وأوصت. نموذجا لتكنولوجيا البناء المتطورةباعتبارها  ةالسوقيقيمتها  وتجنب فقدان
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 بإسداء األطراف الدول من خارجيون( خبراء) خبير فيها يقوم آلية بإنشاء أيضا اللجنة
 األصول الثابتة على أساس طوعي، استبدال خطط وتنفيذ تخطيط في الخبراء مشورة
 مع تبادل المعلومات المباني،في الهاي بشأن  العامل الفريق إلى دورية تقارير وتقديم

 .مع اللجنة

بالكفاءة في  علقةالمتة العامة قضايا السياسنظرت اللجنة في مجموعة من و -13
الحظت اللجنة أن الصندوق االستئماني للضحايا، والمساءلة، وجمع األموال. وتشغيل 
إلى اللجنة  طلبت. ومعززا  ا تنظيمي الهيكضرار يتطلب األاألحكام المتعلقة بجبر تنفيذ 

أمانة الصندوق االستئماني  ، بالتنسيق معفي دورتها الرابعة والثالثين أن تقدم المحكمة
قلم المحكمة وأمانة الصندوق وعن المسؤوليات بين  اسمعن تقتقريرا ، للضحايا
اإلزدواج أوجه التآزر وعن ، بما في ذلك األضرار مرحلة جبرالجارية في  اتالعملي

الضوابط فيما يتعلق بتعزيز و. ات محدثة عن تنفيذ أحكام الجبروم، ومعلالمحتملة
على انجاز المحكمة الصندوق االستئماني وحثت اللجنة ، جبرأحكام التنفيذ الداخلية ل

، للحسابات النتائج مع المراجع الخارجيواستخالص ، األعمال المتبقية دون تأخير
 لخامسة والثالثين.تها ادور فيبذلك وتقديم تقرير 

القرض من الدولة بدفع أقساط ملزمة قانونا أشارت اللجنة إلى أن المحكمة و -14
فبراير من كل عام. وحثت اللجنة الدول شهر شباط/ ة في اليوم األول منالمضيف

تسديد على الدولة المضيفة  من قرضالالمساهمة في سداد  التي يتعين عليها األطراف
مع يناير من كل عام، كانون الثاني/نهاية  أقساطها بالكامل وفي موعد ال يتجاوز

عانة بأموالها التشغيلية االستإلى في حالة عدم التسديد المحكمة ستضطر مراعاة أن 
و/أو عدم الدفع في الدفع أن التأخير إلى اللجنة وأشارت تغطية هذه المدفوعات. ل

كلة تفاقم مشد من زييوللمحكمة على الموارد التشغيلية  اإضافيفرض ضغطا سي
 .السيولة

مراجع الحسابات الخارجي بأنه من أجل تعزيز  ةوأشارت اللجنة إلى توصي -15
السماح للدول األطراف التي عدم استرداد االشتراكات غير المسددة، ينبغي  ةعملي

بجدول الوفاء دون خرات عن السنتين الكاملتين السابقتين بالتصويت أعليها مت
بعد دفع الحد األدنى من المبلغ المقدم منها االعفاء ب الموافقة على طل، أو مدفوعاتال

اللجنة أن االنتخابات المقبلة ورأت  .لرصيد المتبقياسداد ل ةوتقديم خط( 1)المحدد 
حثت للغاية و ةالتصويت مطلوبحقوق فيه ستكون وضعا تقدم والمدعي العام  للقضاة
 .حساباتها في الوقت المناسبعلى تسوية عن تسديد اشتراكاتها الدول المتأخرة بالتالي 

تقوم جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسوية بأن  وأوصت اللجنة بالتالي
 المحكمة في أقرب وقت ممكن.مع حساباتها 

ستوى الفعلي ملا ، بلغ2018حزيران/يونيه  30في  هأنوالحظت اللجنة  -16
مستوى النظري المحدد الوهو أقل من ، مليون يورو 9.1مل ال العامللصندوق رأس ا

احتمال تعرض المحكمة  من زبديوأن ذلك ، ن يورومليو 11.6البالغ قدره للصندوق 
مليون  2.99 ا يبلغنقدي اأن فائضأثناء الدورة باللجنة وأُبلغت . لتدفق النقدينقص في الل

وافقت ما إذا . وأوصت اللجنة، 2017سيكون متاحا فيما يتصل بالسنة المالية يورو 
هو مليون يورو، و 12.3إلى النظري للصندوق المستوى على زيادة  عيةالجم

، بأن يستخدم في دورتها الثانية والثالثينبالفعل اللجنة به أوصت المستوى الذي 
موارد مليون يورو لتجديد  2.99البالغ قدره  2017السنة المالية  من يفائض النقدال

تخفيف بالالسابعة عشرة  تهادورية في الذي اتخذته الجمعقرار الصندوق، تمشيا مع ال
على رأس المال العامل مستوى صندوق ن زيادة النقص في السيولة. بيد أ مخاطرمن 
 حال   فقط وليست النقدي التدفق فيمخاطر النقص من  تخفيفالإلى ستؤدي النحو  اهذ

 ياتوال تزال اللجنة ترى أن استكمال صندوق رأس المال العامل بآل. للمشكلة دائما  
 التخاذ التدابير الالزمة، سيكون مناسبا. وبدون السلطات للمكتب مثل تفويض أخرى،

بالتزاماتها بموجب النظام المالي والقواعد المالية في الوقت  األطراف وفاء الدول
 بديل. المحدد، يلزم حل

ل الدوليقات الواردة من تعورأى الميسر المعني بالمساعدة القانونية بناء على ال -17
هناك وأن سياسة المساعدة القانونية الجديدة في حاجة إلى مزيد من الدراسة.  األطراف

ومن الممكن أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في التكلفة. ومن هذه المسائل سائل لم تحل م

                                                           
االشتراكات  لك، بما في ذفي الموعد المحددجميع االشتراكات التي لم تسدد  المثال، سبيل على  (1)

  عن السنة السابقة.



 ICC-ASP/18/15 

9  15A131119 

كررت اللجنة توصيتها و فرض الضرائب على محامي الدفاع ومحامي الضحايا.
أكدت . وال فقطوكام اجاهزعندما يكون صالح لإل االسابقة بأن تقدم المحكمة اقتراح

تحقيق لل ةقابل اتإصالحالمحكمة قصارى جهدها لتقديم بذل بأن ت اطلبهمجددا 
 الحالية المطلوبة للمراحل القضائية المعنية.بالموارد 

 نظرت اللجنة مرة أخرى في التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين، حيثو -18
)باستثناء المسؤولين  من الفئة الفنيةلعدد اإلجمالي لموظفيها أن ابالمحكمة أبلغت 

في  12.8)أو موظفا  60، منهم موظفا 470لغ من موظفي اللغات( يب 42المنتخبين و
لمحكمة في إمكانية تجميد بأن تنظر ا اللجنةوأوصت غير أطراف. دول المائة( من 
نسين، أوصت اللجنة بأن تنظر يتعلق بالمساواة بين الجما فيوهذه الفئة.  فيالتوظيف 

لمعالجة مسألة التوازن بين الجنسين وتحديد موعد  المحكمة في نهج مختلف واستباقي
 مستهدف للتنفيذ.

، وفي اإلضافة الميزانية البرنامجية المقترحةوبعد أن نظرت اللجنة بدقة في  -19
زيادة تبلغ بيورو، أو  ألف 145 723.75 أوصت بأن تعتمد الجمعية ميزانية قدرها

، باستثناء األقساط المستحقة 2019في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  0.81
لقرض الدولة المضيفة. وفيما يلي الموارد الموصى بها لكل برنامج رئيسي، على 

 لهذا التقرير: ثالثالنحو الموضح بالتفصيل في المرفق ال

يورو ألف  12 081.50ية(: البرنامج الرئيسي األول )الهيئة القضائ )أ(
 )بتخفيض يبلغ

 في المائة(؛ 0.2- 

 ألف 47 383.45 البرنامج الرئيسي الثاني )مكتب المدعي العام(: )ب(
 المائة(؛ في 1.2يورو )بزيادة تبلغ 

يورو  ألف 76 147.6البرنامج الرئيسي الثالث )قلم المحكمة(:  )ج(
 في المائة(؛ 0.66زيادة تبلغ )ب

 2 837.0 الرئيسي الرابع )أمانة جمعية الدول األطراف(:البرنامج  )د(
 في المائة(؛  0.2- بلغتخفيض ييورو )ب ألف

يورو )بزيادة ألف  2 775.0البرنامج الرئيسي الخامس )المباني(:  )ه(
 المائة(؛في  54.2تبلغ 

البرنامج الرئيسي السادس )أمانة الصندوق االستئماني للضحايا(:  )و(
 في المائة(؛ 3.1رو )بزيادة تبلغ يوألف  3 226.1

ألف  551.9)آلية الرقابة المستقلة(:  5 -البرنامج الرئيسي السابع )ز(
 في المائة(؛ 3.9يورو )بزيادة تبلغ 

ألف  721.2)مكتب المراجعة الداخلية(:  6 -البرنامج الرئيسي السابع )ح(
  .المائة(في  5.2يورو )بزيادة تبلغ 
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 مقدمة  -أوال

 والثالثين الثالثة الدورة تتاحفا  -ألف

قرار الذي اتخذته جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( في دورتها عمال بال -1
(2)عشرة بعةاسال

، (لمالية )"اللجنة"للجنة الميزانية واوالثالثون  ثالثةالدورة ال قدتعُ ، 
أيلول/سبتمبر  6إلى  آب/أغسطس 26في الفترة من  ،جلسة 20ألفت من التي ت
 .في الهاي ،2019

إبوي شيلي ت ، القاضيالجنائية الدولية )"المحكمة"( رئيس المحكمة وألقى -2
  .في الجلسة االفتتاحية للدورة ترحيب كلمةسوجي، أ

 أمينا الدجاني، فخري السيد والمالية، الميزانية للجنة التنفيذي وعمل األمين -3
 .للجنةالالزم اللوجستي الدعم الموضوعي وساعد أعضاء فريقه في توفير و للجنة،

 للجنة:  والثالثين ثالثةوحضر أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم الدورة ال -4

 ؛كارولينا ماريا فيرنانديس أوباسو )المكسيك( (أ)

 ؛فوزي غرايبة )األردن(  (ب)

 ؛هيتوشي كوزاكي )اليابان(  (ج)

 ؛أورمت لي )استونيا( (د)

 ؛مونيكا سانشيز )اكوادور( (ه)

 ؛غيرد ساوب )ألمانيا(  (و)

  ؛مرغاريت وامبوي نغوغي شافا )كينيا(  (ز)

 ؛إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا(  (ح)

 ؛(فرنسا) ينوريتشارد ف (ط)

 ارن )المملكة المتحدة(؛وز لوي يلينه  (ي)

 .(بوركينا فاسو)فرانسوا ماري ديدييه زوندي  (ك)

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -باء

 لثالثةرتها اولد أقرت اللجنة، في جلستها األولى، جدول األعمال التالي -5
 :والثالثين

 افتتاح الدورة -1

 المحكمة كلمة ترحيب من رئيس )أ( 

 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال )ب( 

 مشاركة المراقبين (ج) 

 2020لعام  المقترحة البرنامجية الميزانية -2

 2020لعام  المقترحة البرنامجية ةالميزاني في النظر )أ( 

  2020لعام  المقترحة البرنامجية لميزانيةخط األساس ل )ب( 

 2020لعام  المقترحة البرنامجية الميزانيةمرفقات  )ج( 

 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية -3

                                                           
لسابعة عشرة، الدورة ا لجمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الرسمية  ( 2)

األول، باء، ، الجزء ألولاالمجلد  ،(ICC-ASP/17/20)  2018كانون األول/ديسمبر   12-5الهاي، 
  .45الفقرة 
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 حالة تسديد االشتراكات  )أ( 

 اتهاالدول المتأخرة عن تسديد اشتراك )ب( 

حزيران/يونيه  30التقرير بشأن األداء المالي للمحكمة حتى  ( ج) 
2019 

 االحتياطيات االحترازية ( د) 

 قضية السيولة )ه(  

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -4

  نسب التكلفةستجدات فيما يتعلق بالم )أ( 

سية الخم ةستراتيجيالا المرحلي السنوي عن تنفيذ تقريرال )ب( 
  لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات

 المدفوعة المبالغ سدادو المالية التحقيقاتعن  الشامل التقرير )ج( 
 القانونية ألتعاب المساعدة    ا  سلف

بشأن  الدولية المنظمات ممارسات فضلالمستجدات فيما يتعلق بأ )د( 
 األصول الثابتة استبدال

 لدولة المضيفةتأمين مدفوعات القرض من ا )ه( 

المبادئ التوجيهية المفصلة للتبرعات المقدمة إلى المحكمة  (و) 
   وإطار هذه التبرعات

 الخطة االستراتيجية للمحكمة )ز( 

 الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام )ح( 

 الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة )ط( 

 الصندوق االستئماني للضحايا -5

أنشطة مجلس إدارة الصندوق االستئماني للضحايا في مشاريع و )أ( 
 2019حزيران/يونيه  30إلى  2018تموز/يوليه  1الفترة من 

للصندوق االستئماني للضحايا بشأن لمقترحات المحددة ا )ب( 
 التبرعات الخاصة

 بجبر األضرارفيما يتعلق التكاليف اإلدارية للشركاء المنفذين  )ج( 

 نيةالمساعدة القانو -6

 الموارد البشرية -7

أرقام الميزانية اإلجمالية لتمديد برنامج الموظفين الفنيين  )أ( 
 المبتدئين إلى ما بعد السنة الثانية من العمل 

 مراجعة بالالمسائل المتعلقة  -8

  2019ام في عرير لجنة المراجعة اتق )أ( 

 2018عام لالبيانات المالية للمحكمة  )ب( 

 2018عام ل نات المالية للصندوق االستئماني للضحاياالبيا )ج( 

  بعملية الميزنةتقرير المراجعة عن األداء فيما يتعلق  )د( 

 مسائل أخرى -9

 التطورات القضائية وآثارها على الميزانية  )أ( 

 علىتقييم مخاطر التقاضي المتعلقة بجميع القضايا المعروضة  )ب( 
 طعونلعمل الدولية ومجلس الالمحكمة اإلدارية لمنظمة ا

 .(3)الداخلي

                                                           
 .)/1/33CBF( ية والماليةنة الميزانلجلثين الة الثالثة والثرللدو تجدول األعمال المؤق  (3)
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 مشاركة المراقِبين -جيم

بالمحكمة  سؤولينكبار المدعت اللجنة ، (4)النظام الداخلي للجمعيةعمال ب -6
إلى المشاركة في جلسات  هيئة الرئاسة، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة وممثلي
الصندوق االستئماني للضحايا،  ألقى رئيس مجلس إدارة، باالضافة إلى ذلك. واللجنة

 ة، السفيربالميزانية ةالمعني ةيسرمالأطلعت ميشيليني، كلمة أمام اللجنة. و يالسيد فيليب
سابين نولكي  ة، السفيرمساعدة القانونيةبال ةالمعنيميسرة ال، و(مالطة)شي تمارلين بوني

طلب المقدم من على الاللجنة وافقت و. عملهما على المستجدات في ،اللجنة(، كندا)
دعت اللجنة السيدة شويتا و. االئتالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية لإلدالء ببيان

أعربت اللجنة اركة في الدورة. وشعات، إلى المالمناز تسويةآليات يمان، الخبيرة في د
  والثالثين. المراقبين الذين حضروا دورتها الثالثةجميع عن تقديرها ل

واإلضافة  2020نية البرنامجية المقترحة لعام الميزاالنظر في  -ثانيا
 إليها

  البرامج الرئيسية عبرالميزانية بالمتعلقة مشاكل ال  -ألف

 2020المالحظات العامة والتحليل الكلي للميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -1

من نظامها الداخلي، باستعراض الميزانية  9تقوم اللجنة، وفقا للمادة  -7
ونظرت  .برنامجية المقترحة للمحكمة وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى الجمعيةال

وفي  (5) 2020عام لاللجنة في "الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية 
 .وقامت بمراجعتهافي هذا التقرير(  276إلى  272" )أنظر الفقرات (6)اإلضافة إليها

لنزاهة على أساس المبدأ العام لميزانية لالمطلوبة موارد الللجنة ااستعرضت و
 الميزانية.

 واإلضافة إليها 2020 بعد استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لعامو -8
أنه يمكن تحقيق تخفيضات يبلغ مجموعها اللجنة  والمبررات المقدمة بشأنها، استنتجت

واإلضافة إليها  لمقترحةألف يورو من مجموع الميزانية البرنامجية ا 1 446.65
المقدم من الدولة المضيفة. ويمثل ألف يورو بدون القرض  147 170.4 االبالغ قدره

مقارنة بالميزانية  في المائة( 0.81ألف يورو ) 1 173.75ذلك زيادة يبلغ قدرها 
 .2019المعتمدة لعام 

إذا ، المرونة من افك بقدر متعيتأن خط األساس  من جديداللجنة أكدت و -9
صارمة  أولويات ووضع واضحة، أهداف وتحديد بادارة مالية حكيمة وسليمة،استكمل 
أشارت اللجنة إلى أن الجمعية وافقت في دورتها السابعة عشرة على و. لألنشطة

 بعادباست. و(7)2019 اليةلسنة الملألف يورو  148 135.1 اعتمادات بلغ مجموعها
على مستحقة الو ألف يورو 3 585.1قدرها  غلدولة المضيفة البالمن اقرض الأقساط 

ميزانية التي القرض "دفعة واحدة"، بلغت ال فينصيبها الدول التي اختارت عدم سداد 
 والفائدة )األقساط( لقرضاأصل  عد استبعاد، ب2019لعام  وافقت عليها الجمعية

 .(8)ألف يورو 144.550، المستحقين للدولة المضيفة

واإلضافة  2020في ميزانية عام  المطلقةباألرقام رئيسية الزيادة ال تعلقتو -10
 71.6يورو ) ألف 1 288.1حيث بلغت  ،البرنامج الرئيسي الخامس )المباني(ب إليها

في  2.4ألف يورو ) 1 133.8مكتب المدعي العام حيث بلغت بثم في المائة(، 
 ،يورو فلأ 800رى األخلبرامج الرئيسية المطلوبة في االزيادة لم تتجاوز و. المائة(

                                                           
من النظام الداخلي للجمعية المتعلقة بالمراقبين والمشاركين  93و 92و 42تنطبق المواد    (4)

ورهنا بموافقة اللجنة، يجوز للمراقبين المشاركة اآلخرين على الدورة. وبناء على دعوة من الرئيس 
 .في دورات اللجنة

 .)10/81ASP/-ICC( 2020الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (5) 

 .)1Add./18/10ASP/-ICC  للمحكمة الجنائية الدولية 2020للميزانية البرنامجية المقترحة لعام  إضافة  (6)
الجزء األول، المجلد  ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...وثائق الرسميال (7)

 الثالث، 
ICC-ASP/17/Res.4 1، ألف، الفقرة. 

 .المرجع نفسه  (8)
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آللية الرقابة في المائة(  47.6ألف يورو )أو  252.7: زعة على النحو التاليوم
، الصندوق االستئماني للضحايامانة ألفي المائة(  6.5ألف يورو ) 202.7، والمستقلة

 .لمكتب المراجعة الداخليةفي المائة(  5.2ألف يورو ) 35.6و

في المائة(،  -0.1ألف يورو ) 12.8يبلغ  الهيئة القضائية انخفاضاسجلت و -11
أمانة جمعية الدول وفي المائة(،  -0.4ألف يورو ) 275وقلم المحكمة انخفاضا يبلغ 

وة على كان مطلوبا عالوفي المائة(.  -0.2) وألف يور 4.7 فاضا يبلغانخألطراف ا
 المستحقين للدولة المضيفة.دين ألف يورو للفائدة وأصل ال 3 585.1ذلك 

 االستراتيجية للميزانية واإلفتراضات األولويات -2

سببات ومحكمة لميزانية الم االستراتيجيةاألولويات ب علما اللجنة أحاطت -12
  :وصفتها المحكمة على النحو التالي التي، 2020عام في  الرئيسية التكاليف

، بما في ذلك باإلجراءات نزيهة وعاجلةراءات قضائية إجاالضطالع ب )أ(
على  أربع قضايافي صادرة  وقرارات ستة أحكامالنهائي في  الستئنافباصلة المت

 االبتدائية الدائرة علىمعروضة  (9)قضايا المقدمة فيعون نظر في الطربما الو، األكثر
 ؛، ودعمهاحاليا  

 ؛ميدانيةبوسائل منها أنشطة  ودعمها إجراء تسعة تحقيقات نشطة )ب(

  ؛قضايافي ثالث لصادرة اجبر الأوامر مواصلة تنفيذ  )ج(

 .(10)إدارة المعلومات على نطاق المحكمةاستراتيجية مواصلة تنفيذ  )د(

وبارامترات المحكمة لعام  اإلجمالي وافتراضاتالعمل وفيما يتعلق بعبء  -13 
  :محكمة بما يليال قدمتهعرض الذي ر وفقا للميتعلق األ، 2020

 ؛أوليةدراسات  تسع )أ(

 ؛لتحقيققيد ا حالة 11 )ب(

 ؛متوازية، ثمانية منها نشطةتحقيقات  تسعة )ج(

 توم/نغايسوناايكمحاكمات لحين تأكيد التهم في قضية إجراء عدم  )د(
 )مالي(؛ الحسن(، وقضية )ب)جمهورية أفريقيا الوسطي، القضية الثانية 

 .(11)واحد نهائياستئناف  )ه(

 الخاصة بكل جهازتراتيجية االس طالخطلمحكمة والشاملة لاالستراتيجية  ةالخط -3
 2021 -2019للفترة 

 -2019للمحكمة للفترة  الجديدة كان معروضا على اللجنة الخطة االستراتيجية -14
 . وأوضحت المحكمة ما يلي:(12)2021

في ثالث وثائق منفصلة ولكنها وضعت االستراتيجية الجديدة أن  )أ(
مام تناول المسائل ذات االهتالتي ت ،لمحكمةالشاملة لخطة ال ‘1’متكاملة. وهي 

طة خ ‘3’و ،قلم المحكمة ةخط‘ 2’التي تكملها ، المشترك لجميع أجهزة المحكمة
األهداف واالستراتيجيات الخاصة بقلم اللتين تركزان على مكتب المدعي العام، 

 ؛المحكمة ومكتب المدعي العام

بعد  المحكمة بالفعل ]...[ هاهذه الخطط نهائية. وقد اعتمدتأن  )ب(
 ؛مشاورات سابقة مع الدول األطراف

                                                           
  .ونغوين وبليه غوديهأنتاغنداـ، و، وربما 70المادة بمبا  (9)
، الفقرتان )10/81ASP/-ICC(  2020لدولية لعام الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية ا  (10)

 .12و 11
  المرفق الثاني.، المرجع نفسه  (11)
(12)

  .2018وتم بعد ذلك تمديدها إلى عام  2017-2013وضعت الخطة السابقة للفترة   
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االستراتيجية للخطة التقييم النهائي أيضا اللجنة  ىكان معروضا علو )ج(
للجنة والجمعية  من سابقة اتلطلب ة، المقدم اآلن استجاب(13)مكتب المدعي العاملالسابقة 

 .(14)الجراء تقييم كامل

 حو التالي:نهذه الخطط على الويمكن تلخيص الخطوط العريضة ل -15

 (15)لمحكمةالشاملة لة االستراتيجية طالخ )أ(

 ، واألهدافرؤية لكيفية تحقيق ذلكتقدم هذه الخطة مهمة المحكمة، و حددت -16
: رئيسية هيمواضيع ثالثة بين الخطة هذه وتجمع تحقيقها.  إلى المحكمةتسعى  التي
 .داء التنظيمياأل‘ 3’والتعاون والتكامل، ‘ 2’و، االدعاءء وأداء القضا‘ 1’

 (16)ةالمحكم لقلم الخطة االستراتيجية )ب(

أكثر الناس  استخدامبللمحكمة،  اسيةسألتوفير خدماته ا، عند يلتزم قلم المحكمة -17
 ابرنامجوسيطلق قلم المحكمة إلى التفوق في كل ما يفعله.  بالسعي، وكفاءةو ةإنتاجي

في السعي إلى تحقيق التميز من  الموظفين ةزيادة مشاركيهدف إلى مدته ثالث سنوات 
وترسيخ المستمر تحسين لأيضا برنامجا مدته ثالث سنوات لطلق يسوجميع النواحي. 
المدى الطويل. ولذلك ستكون األولويات  ىالذي تعتمد عليه الكفاءة علالتغير الثقافي 

 ،زيادة مشاركة الموظفين‘ 2’، والتحسين المستمر‘ 1’: هي الثالث لقلم المحكمة
 .الجغرافي والتوازن بين الجنسينالتوزيع ‘ 3’و

 (17)الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام )ج(

الحظ مكتب المدعي العام أن الخطة الجديدة تتزامن مع فترة من النتائج  -18
ت الخطة حددوالتحديات الخارجية غير المسبوقة. ، فضال عن المختلطة في المحكمة

تحسين  ‘1’: ول ثالثة محاور رئيسيةحتدور رة المقبلة، ستة أهداف استراتيجية للفت
 ةكموضمان الح‘ 2’واألداء فيما يتعلق باألنشطة األساسية لمكتب المدعي العام؛ 

 لنظام الفعال األداء زيادة ‘3’وة السليمة؛ يممارسات اإلدارالبما في ذلك  ،الرشيدة
 .روما األساسي

مكتب المدعي العام في الفترة تقييم الخطط االستراتيجية السابقة ل (د)
2016-2018 

 :التالي النحو على العام المدعي الذي قدمه مكتب يمكن تلخيص التقرير -19

 التسعة األهداف من أهداف ثمانية ملحوظ بشكل تقدمت أو تحققت (أ) 
 الخامس االستراتيجي الهدف باستثناء ،2018 - 2016االستراتيجية للفترة  خطةلل

 مهاميتناسب مع الأن  أنه ينبغي مكتبال يعتقد أساسي حجم تحقيق إلى يهدف الذي
 المكتب.عهود بها إلى الم

 أداء عن 2018 إلى 2016 منالممتدة  االستراتيجية الفترة أسفرت (ب)
مكتب المدعي العام  سجلو. مسبوقة غير خارجية تحديات وشهدت المحكمة في مختلط

 قراراتال، وصدرت بعض التقاضيفي  اتنجاحالو اإلداناتفي هذه الفترة عددا من 
 .األولية التحقيقاتو دراساتالمضى المكتب قدما في و. بارزةال

 بشأن العام المدعي مكتبقام بها  التي التقييم بعملية علما اللجنة أحاطتو -20
م استخدا كيفية رصد وستواصل 2018-2016 للفترة السابقة االستراتيجية خطته

                                                           
: التحليل 2018-2016التقرير بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة   (13)

 .(CBF/33/20) ي وتقييم النتائج النهائ
(14)

-باءالجزء الثاني، المجلد  ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...الوثائق الرسمي  
، (ICC-ASP/18/5)؛ وتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثين 59، الفقرة 2
 قييما شامال في دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة.وبالمثل، طلبت الجمعية ت .14قرة فال
(15)

  .)/13/33CBF( 2021-2019الخطة االستراتيجية للمحكمة الجنائية الدولية للفترة   
 .)/51/33CBF( 2021-2019المحكمة الجنائية الدولية، الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة (  16)
 2021-2019لخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة المحكمة الجنائية الدولية، ا  (17)

(CBF/33/14). 
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 ستراتيجيةا تنفيذ في منها المستفادة الدروس صالستخاو تالمعلوما هذهل المحكمة
 فيالواردة  النتائجفي  ظرستنو 2021-2019للفترة الحالية  المدعي العاممكتب 

 .قبلةمال ةالميزانيمقترحات 

. والتفوق المستمر التحسين نحو العمل في المحكمة طموح اللجنة حظتالو -21
مالية السليمة، والوفورات والكفاءات، وتحديد رحبت اللجنة بااللتزام بالممارسات الو

يع والتوز الموظفين،مشاركة و المخاطر، إدارةاألداء، و وإدارةاألولويات، وقياس 
 الخطة ربط ينبغيومع ذلك، . والتكاملالتوازن بين الجنسين، و الجغرافي

 .الميزانية مقترحاتو العمل خططب االستراتيجية

 العام، المدعي لمكتب اإلستراتيجية الخطة في اردةوال وأيدت اللجنة األهداف -22
بما  اإلستراتيجية، والخطط العمل وخططالميزانية  بين ةواضحإقامة صلة ب وأوصت
 طلبيقتصر بأن و، الحالية المواردبأوال التي ينبغي القيام بها  الجهودبتحديد في ذلك 

 .فقط اضروريعلى الحاالت التي تكون فيها ذلك  ضافيةاإل مواردال

 استراتيجية ضعسي العام المدعي مكتب أن هتماممع اال اللجنة الحظتو -23
ا اإلجراء هذنطاق المحكمة بتوسيع  اللجنة أوصتو. التحقيق قيد الحاالت إلنجاز
 بوضوحويحدد  حالةكل ل"الدورة الحياتية"  في العام المدعي مكتب مشاركةليشمل 
 ات،التحقيقو ،األولية اتدراسال أي المحكمة اشتراك مراحل جميع وبساطة

 .مرحلة كلفي  تكلفةالديد تح محاولة فضال عن، اتحاكموالم

 مناسبة مؤشراتأن استكشاف  على العام المدعي مكتب مع اللجنة اتفقتو -24
جدير  الوطنية القضائية الواليات على للمحكمة األوسع الحفازاألثر  قياسل
 .والثالثين الخامسة دورتها في لذلك نهج اقتراح إلى المحكمة ودعت ،(18)هتمامالبا

 نشاءإل مستدام إطار تحديد واعتمادب" المحكمة بالتزام اللجنة رحبتو  -25
 مع والتعاون التشاور       أيضا   سيتطلب الذي األمر، القطرية المكاتب وإغالق وتشغيل
كي لن هذه المواضيع أبشاقتراحاتها  تقديم إلى المحكمة عتود". العام المدعي مكتب

 .والثالثين الخامسة دورتها فيتنظر فيها اللجنة 

 تقوم أنأيضا  تواقترح. السنوية المرحلية التقارير إلى اللجنة تطلعوت  -26
وبأن  ،الجديدة اإلستراتيجية الخطةفي إطار  أدائها بتقييم ،2021 عام في المحكمة،
كل المحكمة  اللجنة بأن تقدمأوصت و. 2024 - 2022 الالحقة للفترة خطتهاتضع 
 الميزانية والثالثين مع السابعة دورتها في  المتابعة واستراتيجية التقييم تقريرمن 

 .2022 لعام المقترحة البرنامجية

 وإدارتها اليفالتك ضبط -4

عند تقديم  ةممارسات مالية سليم الستخدامرحبت اللجنة بالجهود المبذولة  -27
ن االستراتيجيات المقدمة ألجنة الحظت أيضا ن الأطلبات الموارد في المستقبل. غير 

النظر في النشاط  ةعادإللسنوات المقبلة ال تتضمن معلومات عن الوقت الذي يمكن فيه 
في  ي نشاط سيكون إضافياأن أتوزيعه. وهذا يعني  ةعادإالحالي ومن ثم إيقافه أو 

 .المستقبل

المدى  ىية علوناقشت اللجنة عددا من الضغوط المستمرة في الميزان -28
علما  اللجنةأحاطت من العوامل الداخلية والخارجية. وة المتوسط، الناجمة عن مجموع

استخدام  ةالتغيير المحتمل في تكلف ‘1’ بما في ذلك ،المحتملة في المستقبلباإللتزامات 
 الحاجة الناشئة والمتزايدة‘ 2’الفعل؛ وبالبنود وهو أكبر  - الموظفين الحاليين والمقبلين

‘ 3’وعمال؛ ألالمباني ومنع تعطل اة قيم ىلمحافظة علاألصول الثابتة واإلى استبدال 
 باستحقاقات المتعلقة االلتزاماتفي تغطية في نهاية المطاف إلى البدء الحاجة 
  مقبلة.وال ةالحالي ائيةقضللمنازعات ال المحتملالبالغ والتأثير المالي ‘ 4’؛ والموظفين

بين ما هو أن تميز المحكمة األولويات، وينبغي أن تحدد وعالوة على ذلك،  -29
تحافظ على استجابة عدد الموظفين، و أن تحد منضروري، وما هو مرغوب فيه و

التكاليف  ضبطالعناصر األساسية إلدارة ومن الجدير بالذكر أن و. اتللتغيرنظامها 
سات دوات والسياموجودة بالفعل. ومع ذلك، تعتقد اللجنة أن من المفيد مراجعة األ

                                                           
: التحليل 2018-2016التقرير عن تنفيذ الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة   (18)

 .6-1، الفصل   (CBF/33/20)تقييم النتائج و النهائي
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 دورتهافي إلى هذه المسألة ستعود اللجنة و. آثارهامتابعة المطلوبة بشكل منهجي و
 .الخامسة والثالثين

 الميزانية المقترحةقارنة بالميزانية الحالية م -5

، قدمت اللجنة والقدرة على تحليل طلبات المواردي محاولة لتحسين الشفافية ف -30
 صيات التالية للحصول على معلومات:التوفي الدورات السابقة 

غير  تكاليفوال ،وفوراتين البوضوح بمعلومات للتمييز أن ترفق  )أ(
في خط األساس التي ستؤثر على  في التكاليف تخفيضات اإلضافيةالو ،المتكررة
زيادات في ال"تجنب من خاللها مكن يالتي  اتالكفاءو، ةالسابقسنة ميزانية ال
 ؛(19)التكاليف"

بالميزانية المطلوبة  معتمدةاللمقارنة الميزانية معلومات ن ترفق أ  )ب(
 ؛ (20)للسنة التالية

النفقات الفعلية للمحكمة في تحديث نسب التكلفة باستخدام متوسط   )ج(
 .(21)األخيرةالسنوات الخمس 

الميزانية في هذه المعلومات العرض الذي قدمته المحكمة لرحبت اللجنة بو -31
ن من خالل حلقات يالتحسمواصلة ، وتتطلع إلى 2020مقترحة لعام البرنامجية ال
أحاطت ولمحكمة الواحدة. مبدأ االتنسيق بموجب لميزانية والمتعلقة باالعمل المقبلة 

، وعلى وجه والكفاءات الوفوراتبذلها المحكمة لتحديد تاللجنة علما بالجهود التي 
ض يخفتعاب الزيادات في التكاليف وستيالقلم المحكمة  بذلهايبالجهود التي  الخصوص
 .ميزانيته

 ،مزيد من التحسيناتالعتقد اللجنة أنه يمكن إجراء ت، المحرز التقدم ورغم -32
في إطار إعداد الميزانية البرنامجية المقترحة لعام وصت بأن تقوم المحكمة، وأ

 ، بما يلي:2021

تحقيق وفورات النظر بالتفصيل في الحاالت التي يمكن فيها  ةمواصل  )أ(
الميزانية  ىعلتأثيرها  نطاق المحكمة وتقديم عرض واضح لكيفية ىعل اتوكفاء

 بحسب البند مناسب لحساب والكفاءات للوفورات الحالي التفصيلي فالعرض .المقترحة
 ولكن على خط األساس، وتأثيرها الوفورات نوع حسب وتصنيفها الوفورات المنعزلة

وأين سيتم إيقاف النشاط، وكيف يمكن زيادة كفاءته أو  كيف معرفة حاليا الصعب من
 وضع عملية طليعة في الفعلي النشاط استعراض يكون وينبغي أن. توزيعه إعادة

أوال  الموارد من االحتياجات في زيادة وبشكل افتراضي، ستقابل أي الميزانية،
ية المقترحة ومن األمثلة الواردة في الميزان. بتخفيضات أو كفاءات في أماكن أخرى

 على تؤثر التي من المتوقع أن الموظفين لمستشار توفير الموارد المطلوبة 2020لعام 
 (22)وقد تسمح أيضا توصية مراجع الحسابات الخارجي. المرضية اإلجازات أرقام

 في بتخفيض التكاليف المتصلة بالموظفين مرونة أكثر عمل المتعلقة بتطبيق ترتيبات
 الحالية القائمة تحسين بمواصلة اللجنة وأوصت ل.العم عبء انخفاض حالة

مصحوبا  المستمر للتحسين جديد استراتيجي للوفورات والكفاءات، واستخدام نهج
فضال عن تفسير لتقديم البيانات،  أفضل سياق لتوفير رئيسية جديدة أداء بمؤشرات

 والكفاءات؛المعلومات المتعلقة بالوفورات 

 واستخدام التكلفة نسب عن التحليلية لمعلوماتا وتطوير تقديم مواصلة )ب(
 إلى المقدمة المعلومات تحليل فيشير .الميزانية وضع عملية لتحسين االتجاهات تحليل
 مدى على أنفقت المحكمة ميزانية مخصصات من المتوسط في المائة في 76.9 أن

االدعاء و القضائية األنشطة" )األساسية" األنشطة الماضية على الخمس السنوات
المتصلة  غير التكاليف) األخرى المجاالت جميع على المائة في 23.1و ،(والتحقيق

                                                           
مرفق ، ال)10/81ASP/-ICC(  2020لدولية لعام الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية ا   (19)

 السادس عشر.
 .3و 2، الجدوالن 15و 14لصفحتان ا، المرجع نفسه   (20)
 .)/33/12CBF(تقرير المحكمة عن نسب التكلفة    (21)
)ICC- 2020النهائي بشأن عملية الميزنة في المحكمة الجنائية الدولية لعام  جعةتقرير المرا (22)

ASP/18/2/Rev.1)،  4التوصية. 
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 السنوات مدى على أنه إلى السنوية التكلفة نسب تحليل ويشير. (23)(بالموظفين، إلخ
 إلى المائة في 14.8 من التحقيقات على اإلنفاق حصة ارتفعت الماضية، الخمس
 إلى أنه بعد البياناتتشير  ذلك، إلى وباإلضافة. كاليفالت إجمالي من المائة في 19.7
 من التكاليف المتعلقة باألصول الثابتة كنسبة انخفضت الدائمة، المباني إلى االنتقال
وينبغي أن  األصول الثابتة الستبدال الزمني وسيزيد هذا العبء مع الجدول. النفقات

تقوم البرامج  أن الصدد هذا م فيالمه تأخذ البرامج الرئيسية ذلك في االعتبار. ومن
 مرور مع التكلفة تطور كيفية على الضوء لتسليط االتجاهات تحليل الرئيسية بمزيد من

 فقط فيما يتعلق باإلمكانيات التي توفرها البيانات البارزة النقاط بعض وهذه. الزمن
لنسبة  حليليةولم تستغل اإلمكانيات الت. المحكمة التي تقدمها التكلفة المتعلقة بنسبة

وصت اللجنة بأن تواصل المحكمة وأ التكلفة بقدر كاف في عملية الميزنة حتى اآلن.
ينبغي للمحكمة أن ، في الوقت نفسهو رصد التكاليف المرتبطة باألنشطة المختلفة.

تختار شكال  من أشكال تقديم التحليل الكلي الستخدام موارد المحكمة )ربما يعكس 
تحليل االتجاهات في ضيف إلى ذلك ( وأن تعامةستراتيجية الأيضا  األولويات اال
خالل وسع يمكن مناقشة موضوع نسب التكلفة بشكل أو .سابقةالسنوات الخمس ال

 .الدورة الرابعة والثالثين للجنةالتي ستعقد أثناء  بالميزانيةمتعلقة الحلقة العمل 

 للسنة المقترحة زانيةمع المي السابقة في السنة مخصصات الميزانية مقارنة )ج( 
 خط لتقديم المتبعة المنهجية أن اللجنة فقد الحظت. الية وتقديمها بمزيد من الوضوححال

 من ، ولكن2019نفس المنهجية المتبعة في عام  هي العام هذا للميزانية (24)األساس
في  والوفورات المتكررة غير والتكاليف الوفورات أنه يتم فقط مراعاة اآلن الواضح

التي لها تأثير حقيقي في الميزانية. وهذه األرقام تقدمها المحكمة وال  اإلضافية كاليفالت
ويتبين . فإنها قابلة للتأويل وبالتالي آخر يتم تدقيقها أو التحقق منها من قبل أي طرف

 2020للميزانية المقترحة لعام أن خط األساس الحالي  الوقت في المتاحة من البيانات
مع اإلشعارات المقدمة للجوء إلى صندوق الطوارئ  ليون يوروم 146.39 يبلغ 

 مليون 0.6 مجموعه ما هذا للمحكمة ويترك. (25)وبدون القرض من الدولة المضيفة
صندوق المقدمة ل شعاراتاإلإلعادة التوزيع بعد خصم المبلغ الالزم الستيعاب  يورو

 المقدر األساس خط نفإ وبالمقارنة،(. 2019 عام في يورو مليون 0.75)الطوارئ 
يورو عن  مليون 4.79يزيد بمقدار   يورو مليون 146.39البالغ قدره  2020 لعام

هذه قد تأثرت و يورو. مليون 141.60البالغ قدره  2019خط األساس المقدر لعام 
زيادة ) 2020في عام اختلف الذي نظام األمم المتحدة الموحد بالغالب الدينامية في 

مليون  1.49يبلغ ض ا)انخف 2019عام  عن( في خط األساس يورومليون  2.48تبلغ 
ستكون المقارنة نظام األمم المتحدة الموحد،  تأثيروباستبعاد (. في خط األساس يورو

مليون  142.7و  2020مليون يورو لعام  144أي بين  2019و  2020بين عامي 
بصورة ت الموارد تحليل طلباولمليون يورو.  1.3زيادة قدرها و 2019يورو لعام 

للجنة.  اواضحخط األساس الذي تعد الميزانية على أساسه كون ي، يجب أن فعالة
ألن يكون خط وبالتالي، فإن وجود منهجية مستقرة وبيانات موثوقة أمر بالغ األهمية 

 وضع مع المحكمة، بالتوازي تقوم بأن اللجنة وأوصتلعملية الميزنة.  دا  األساس مفي
 للمحكمة وينبغي. األساس خط حسابات تحسين بزيادة والكفاءات، منهجية للوفورات

 في المستخدمة البيانات بأن الثقة لتوفير التكلفة حيث من فعالة آلية تقترح أن
 .وأوجه الكفاءة في المحكمة الوفورات جميع تغطي األساس خط حسابات

 - 2014الفترة في ة المعتمد اتفي الميزانينظرة عامة على الزيادات التحليل الكلي:  -6
2019 

نية البرنامجية المقترحة الزمنية المدرجة في الميزا سالسلرحبت اللجنة بال -33
على سبيل و. حيحمنظورها الصوضع األرقام في بللجنة سمحت التي  2020لعام 

مقارنة الزيادات السنوية المعتمدة في ميزانيات بسمحت السالسل الزمنية للجنة المثال، 
، وأمانة الصندوق االستئماني قضائية، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمةال الهيئة

 .2019إلى عام  2013من عام في الفترة للضحايا 

                                                           
 .)/33/12CBF(تقرير المحكمة عن نسب التكلفة    (23)
( ، المرفق 18/10ASP/-ICCللمحكمة الجنائية الدولية ) 2020الميزانية البرنامجية المقترحة لعام    (24)

 العاشر.
 .المرجع نفسه  (25)



  ICC-ASP/18/15 

18  15A131119 

اللجنة أنه في الفترة الحظت ، أدناه 1والرسم البياني  1الجدول من وكما يتبين  -34
ن يورو مليو 1.4 بمقدارالمعتمدة للهيئة القضائية ميزانية ، زادت ال2013-2019

في  65.6مليون يورو ) 18.5 بمقدارمكتب المدعي العام في المائة(؛ و 13.2)
وأمانة الصندوق لمائة(؛ افي  18.8)مليون يورو  12.1 بمقدارالمائة(؛ وقلم المحكمة 
في المائة(. وبلغ متوسط  98.1مليون يورو )أو  1.6 بمقداراالستئماني للضحايا 

في المائة  99.1في المائة للهيئة القضائية، و 97.3لفترة اإلنفاق أو التنفيذ خالل هذه ا
ألمانة في المائة  85.2في المائة لقلم المحكمة؛ و 101.1لمكتب المدعي العام؛ و
 ايا.حالصندوق االستئماني للض

 2019 -2013في الفترة والنفقات الفعلية السنوية في الميزانيات المعتمدة  ات: الزياد1الجدول 
 و()بآالف اليور

 البرنامج الرئيسي

 

الميزانية 
 المعتمدة

لعام  
2013 

الميزانية 
 المعتمدة

 لعام 
 2014 

الميزانية 
 المعتمدة

 لعام 
 2015 

الميزانية 
 المعتمدة

 لعام 
 2016 

الميزانية 
 المعتمدة

 لعام 
 2017 

الميزانية 
 المعتمدة

لعام  
2018 

الميزانية 
 المعتمدة

لعام  
2019 

الزيادة في الفترة 
2013-2019 

البرنامج الرئيسي 
األول: الهيئة 

 القضائية
 المجموع

10 697 
,9 10 045 ,8 12 034 ,2 12 430 ,6 12 536 ,0 12  712,0 

12 
107,6  

,602 176 4, 105 4, 396 4, 988 1 -1, 652 9, 413 الفرق -4  1 409,7 

٪ 4.0 الفرق ٪  -6.1  ٪  19.8 ٪  3.3 ٪  0.8 ٪  1٪ ,4 4, -7  13٪ ,2 

 فيذ الفعليالتن 
9 874, 5 10 529, 8 11 023, 8 12 702, 8 12 232, 3 12 237,7 

*11 
744,4 1 869,9 

٪ 92.3 معدل التنفيذ ٪   104.8 ٪  91.6 ٪  102.2 ٪  97.6 ٪  96٪ ,3 97٪ ,0 
في  97.3٪ 

  المتوسط

 

      

   

البرنامج الرئيسي 
 الثاني:

مكتب المدعي 
 العام

 المجموع
28 265 

,7 33 220 ,0 39 612 ,6 43 233 ,7 44 974 ,2 45 991,8 
46 

802,5 18 536,8 

  810,7 017,6 1 5, 740 1 1, 621 3 6, 392 6 3, 954 4 0, 542 الفرق

٪ 2.0 الفرق ٪  17.5 ٪  19.2 ٪  9.1 ٪  4.0 ٪  2, 3٪  1, 8٪  65٪ ,6 

 ,924 28 التنفيذ الفعلي 
9 

32 723, 7 40 581, 2 41 960, 3 44 432 
44 226,9 

* 64  
801,9 17 877,9 

٪ 102.3 معدل التنفيذ ٪   98.5 ٪  102.4 ٪  97.1 ٪  98.8 ٪  96٪ ,2 100٪  
في  99.1٪

  المتوسط

 

      

   

البرنامج الرئيسي 
الثالث: قلم 
 المحكمة

 المجموع
64 520 

,9 66 293 ,1 65 025 ,9 72 759 ,2 76 632 ,6 77 142,5 
76 

651,2 12 130,3 

, 520 الفرق 8 - 1 277  ,2 1 267 ,2- 7 733 ,3 3 873 ,4 509,9 491, -3   

٪0.8  - الفرق ٪  2.7 ٪  - 1.9 ٪  11.9 ٪  5.3 ٪  0,7 0٪ , -6  18٪ ,8 

 5 ,811 78 6 ,278 73 3 ,988 67 738 65 203 64 التنفيذ الفعلي 
77 677,2 

*76 
571,9 12 368,9 

٪ 99.5 معدل التنفيذ ٪   99.2 ٪  104.6 ٪  100.7 ٪  102.8 ٪  100٪ ,7 99٪ ,9 
في  101.1٪
  المتوسط

 

      

   

البرنامج الرئيسي 
السادس: أمانة 

الصندوق 
االستئماني 
 للضحايا

 550,3 1 130,3 3 541,5 2 5, 174 2 5, 884 1 7, 815 1 8, 585 1 0, 580 1 المجموع

  588,8 367 0, 290 8, 68 9, 229 8, 5 4, 129 الفرق

٪ 8.9 الفرق ٪  0.4 ٪  14.5  ٪  3.8 ٪  15.4 ٪  16٪ ,9 23٪ ,1 98٪ ,1 

 

 031,3 2 3 ,704 1 7 ,640 1 9 ,542 1 7 ,425 1 432 1 التنفيذ الفعلي
*2 

762,6 1 330,6 

٪ 90.6 معدل التنفيذ ٪   89.9 ٪  85 ٪  87.1 ٪  78.4 ٪  79٪ ,9 88٪ ,3 
في  85.2٪

  المتوسط

 .2019 حزيران/يونيه 30هي النفقات المتوقعة في  2019النفقات لعام  *
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نفقات الفعلية في الفترة نوية في الميزانيات المعتمدة وال: الزيادات الس1الرسم البياني 
 )بآالف اليورو( 2013-2019

 ا

 2019لعام التحليل الكلي، نظرت اللجنة أيضا في النفقات المتوقعة  في سياقو -35
ادات المقترحة في زي، وحللت اللجميع البرامج الرئيسيةالمتوسطة معدالت التنفيذ  فيو

 2019عام درت النفقات المتوقعة لالمالي، قُ  وفيما يتعلق باألداءضوء هذه المعلومات. 
البالغ في المائة من الميزانية المعتمدة  99.4وهو ما يمثل مليون يورو،  147.3 بمبلغ
مباني القرض المتعلقة بالبما في ذلك مدفوعات الفائدة ومليون يورو،  148.1قدرها 

ذلك بالموارد  ةنه عند مقارنأوالحظت اللجنة . (26)مليون يورو 3.59الغ قدرها الب
مليون  150.52البالغ قدرها  2020لعام المطلوبة في الميزانية البرنامجية المقترحة 

 2.39 الدولة المضيفة، ستكون الزيادة في الموارد من قرضالفي ذلك  ، بمايورو
 (.في المائة 1.6)أو  مليون يورو 

 التكاليف المتصلة بالموظفين على نطاق المحكمة -7

لتكاليف المتصلة في االزيادات الصافية المطلوبة بتحليل أيضا وقامت اللجنة  -36
ومع  2019في عام  المعتمد ىمستوبال تهامقارنمن خالل  2020عام لبالموظفين 
، المتحدة الموحدنظام األمم  تنفيذ التعديالت التي أدخلهاالناتجة عن زيادات المراعاة 

زيادة صافية  والحظت اللجنة أن المحكمة طلبتأدناه.  2على النحو المبين في الجدول 
رنة ، مقا2020المتصلة بالموظفين لعام  تكاليفالفي  ألف يورو 2 001.7تبلغ 

 .2019بالميزانية المعتمدة لعام 

                                                           
 ،)/33/19CBF( 1920يه حزيران/يون 30تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ال   (26)

 .2الجدول  4الصفحة 
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برنامج الرئيسي )بآالف على نطاق المحكمة بحسب الالموظفين المتصلة ب تكاليفال: 2الجدول 
 اليورو(

  

الهيئة 
 القضائية

   مكتب
 قلم المحكمة المدعي العام

أمانة جمعية 
الدول 
 األطراف

أمانة 
الصندوق 
االستئماني 
 للضحايا

مكتب 
المراجعة 
 الداخلية

آلية الرقابة 
 المستقلة

 التكاليف المتصلة بالموظفين
المحكمة 
 بأكملها

البرنامج 
الرئيسي 
 األول*

نامج البر
الرئيسي 
 الثاني

البرنامج 
الرئيسي 
 الثالث

البرنامج 
الرئيسي 

رابعال  

البرنامج 
الرئيسي 

سادسال  

برنامج ال
الرئيسي 
5-السابع  

برنامج ال
الرئيسي 
6-السابع  

الميزانية المعتمدة في عام 

2019 

103 

235,4 6 316,7 

41 

719,4 

50 

014,8 1 570,6 2 484,3 482,0 647,6 

مم المتحدة نظام األتعديالت 

 14,3  8,9  105,9  35,3  448,1 1  722,1  103,4  438,0 2   الموحد

مجموع التعديالت المتصلة 

,436 بالموظفين -3   0  412,2 999, -1   93, -3   96,8 147,1  0 

 2020الميزانية المقترحة لعام 

105 

237,1 6 420,1 

42 

853,7 

50 

463,8 1 512,6 2 687,0 638,0 661,9 

ادة الصافية للتكاليف الزي

المتصلة بالموظفين  

2019/2020  2 001,7  41, -8  

 1 

134,3  225, -1  162, -0   202,7 156,0  14,3 

  ال يشمل مرتبات القضاة 

 المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة -8

 19استخدام  2019في النصف األول من عام تم قلق أنه مع الالحظت اللجنة  -37
على نطاق المحكمة، وال سيما  المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدةود عقدا من عق

استعرضت و(. عقود ( وقلم المحكمة )سبعةعقود في مكتب المدعي العام )عشرة
المتصلة بالمساعدة  مواردالالمحكمة والحظت أن  من التي تلقتهامبررات اللجنة ال

صندوق الطوارئ ارات المتعلقة باإلشعفي المؤقتة العامة غير المعتمدة غير مدرجة 
في زيادة أساسا بالها ريبرتم ت هأنباعتبارها موارد ال يمكن تجنبها أو غير متوقعة و

ضرورة تبرير الزيادات في الموارد البشرية بشكل وشددت اللجنة على عبء العمل. 
المحكمة في المستقبل عن استخدام تمتنع أن بوأوصت بقوة عليها الموافقة مناسب و

صافة من الموارد البشرية بحقود المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة وأن تدير ع
مراقبة استخدام  اللجنةوقررت ضمان االنضباط المطلوب في الميزانية. أجل 

 العودة إلىأيضا وقررت  ،2019في عام المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة 
 .2020مايو أيار/في التي ستعقد المسألة في دورتها الرابعة والثالثين هذه 

  المتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائفوجيه اإلداري التمراجعة  -9

 في المعقودة عشرة، السابعة دورتها في قررت الجمعية أن إلى اإلشارة تجدر -38
 لعام المطلوبة التصنيف إعادة عمليات على الموافقة عدم ،2018 ديسمبر/األول كانون
 كأداة تستخدم أن ينبغي ال التصنيف إعاده عمليات  على أن جديد نم وأكدت، 2019
 في والشفافية العدالة أهميةإلى الجمعية أشارت و .العمل عبء لزيادة ونتيجةللترقية 
 .البشرية المواردالمتعلقة ب قراراتال جميع
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 تصنيفالذي أصدره المسجل بشأن الاإلداري  وجيهبالت علما الجمعية أحاطتو - 39
 الثانية دورتها في فيه تنظر أن اللجنة إلى وطلبت (27)الوظائف تصنيف عادةوإ

 .(28)بذلكتقريرا إلى الجمعية  تقدم وأن والثالثين

يحدد  أنهرأت و التوجيه اإلداري اللجنة استعرضت الجمعية، طلب على بناءو -40
إلى ة في حاجه ولكن ائف بالتفصيلوظال تصنيف عادةإلاإلجراءات الواجبة االتباع 

 بأن تفيد والتي المسجل قدمها التي بالمعلومات اللجنة رحبتو. مزيد من التدقيق
 ،ما يستجد من األموربناء على  باستمرار تحديثها يتم" حية وثيقة"توجيه اإلداري ال

 .عند االقتضاء ذلك، قبل أو 2021 عام في فيه النظروبأن من المقرر أن يعاد 

 ال التصنيف عادةإ عمليات أنوأكدت  ،(29)لسابقةا توصياتها اللجنة رتوكر -41
 المترتبة المباشرة اآلثار االعتبار في بقيستُ  نهاأو للترقية، أداةك تستخدم أن ينبغي
 سيما ال األجل القصير، بعد المحتمل التنظيمي تاثيرها عن فضال الميزانية، في عليها
 عليا اداريه وظائف إنشاء لىإ تؤدي أن شأنها من التي التصنيفإعادة  لطلبات بالنسبة

 تغييرات أو/و المستقبل في الموظفين منإضافية  موارد طلبالتي من المحتمل أن تتو
 .الغاإلب هياكل  في

من طلبات إعادة  طلب كل وتحليلالتوجيه اإلداري  في النظرمزيد من  عدوب - 42
ية إلعادة هناك مبررات كاف أن اللجنةرأت  ،بناء على أسسه الموضوعيةالتصنيف 

ثمانية  وهي اإلثني عشر المطلوب إعادة تصنيفها الوظائفتصنيف تسع وظائف من 
 ينمعاون ينعام نمدعيإلى  (1- ف)ة برتب ين مساعدال ينعامال نمدعيالوظائف من 
 (3- ف) برتبةواحدة  داريإوظف وظيفة مو ،العام المدعي مكتب( في 2-ة )فبرتب
على ) المحكمة قلم في( 4- ف)خاطر برتبة دارة المإلومنسق  إداري موظفإلى 

اللجنة  وأوصت، (التقرير هذا من 81و 64 إلى 62 الفقراتالنحو المبين في 
 .على إعادة تصنيفهابالموافقة  الجمعية

التصنيف  ةعادإل ةال تقدم المحكمة طلبات جديدأن ب اللجنة أوصت ذلك، ومع - 43
  .مرة أخرى ريتوجيه اإلدالمراجعة اإلى حين االنتهاء من 

 التكاليف غير المتصلة بالموظفين على نطاق المحكمة ولكل برنامج رئيسي -10

التكاليف البنود المتعلقة بن عددا من بنود الميزانية، ال سيما أالحظت اللجنة  -44
في صندوق االستئماني للضحايا بالموظفين لمكتب المدعي العام والصلة غير المت

 .2019مطابق للبنود المقابلة من ميزانية عام  ،2020م عاالميزانية المقترحة ل
ن النهج القائم علي أليه مراجع الحسابات الخارجي من إما خلص  ىووافقت اللجنة عل

بيد أن . أساس سنوي.على ال يمكن تحقيقه نطاق المحكمة  ىعلالصفرية  الميزانية
عات قوية تعكس قدر أن جميع طلبات الموارد ينبغي أن تستند إلى توقدت كاللجنة أ

المتصلة تكاليف غير عرض التتوقع اللجنة أن ت  و اإلمكان النفقات المتوقعة للسنة.
الحصول على وتود ، الميزانيات المقبلةبوصفها تقديرات حقيقية في  الموظفينب

العمل حلقة في  عملية تنسيق الميزانيةجها في ادمإعن كيفية محدثة معلومات 
 .2020مايو أيار/ مقبلة التي ستعقد فيال

 التي أوصت بها اللجنة  ميزانيةالفي تعديالت ال -11

والمبررات المقدمة،  2020عد استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام ب -45
يورو ألف  1 446.65يبلغ مجموعها  خلصت اللجنة إلى أنه يمكن تحقيق تخفيضات
دون بألف يورو  146 939.7قدرها  غمن إجمالي الميزانية البرنامجية المقترحة البال

 0.65ألف يورو ) 943.05زيادة تبلغ الدولة المضيفة. ويمثل هذا المقدم من قرض ال
سيكون مجموع االشتراكات و. 2019في المائة( مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 

 493.05المضيفة( الدولة من لقرض ا)بدون أقساط  2020المقررة المطلوبة لعام 
 يورو.لف أ 145

                                                           
 .)/2018/002ICC/AI(وجيه اإلداري بشأن تصنيف وإعادة تصنيف الوظائف تال  (72) 
، المجلد األول، الجزء )17/20ASP/-ICC( 2018لوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ... ا (28)

 الثالث،
  (ICC-ASP/17/Res.4،  4ميم، الفقرة . 
 .93و 72و 71، الفقرات 2-لمرجع نفسه، المجلد الثاني، الجزء باءا  (92)
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 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية  -باء

 المالحظات العامة والتحليل -1

لعام  (ة القضائية)الهيئ للبرنامج الرئيسي األول الميزانية المقترحة تبلغ -46
 ما مجموعه  2020
في  0.1- ألف يورو )أو 12.8 يبلغ قدره انخفاضاألف يورو، مما يمثل  12 094.8
 ألف يورو. 12 107.6 البالغ قدرها 2019ارنة بالميزانية المعتمدة لعام ( مقالمائة

القضائية ميزانيتها بمعدل هيئة ، كان من المتوقع أن تنفذ ال2019وفي عام  -47
 107.6يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ألف  11 744.4في المائة، أو  97.0
 ألف يورو.  12

تعكس انخفاضا في  2020انية المقترحة لعام الحظت اللجنة أن الميزو -48
هذه التكاليف انت حيث كألف يورو،  237.0يبلغ قدره التكاليف غير المتكررة 

 اقاضيين تم تمديد واليتهمللمرتبات واالستحقاقات المتعلقة ب 2019مطلوبة في عام 
ي عام المحكمة فبوانتهت خدمتهما  (30)نظام روما األساسيمن ()أ( 3)39وفقا للمادة 

التي  تعدبالتتنفبذ الستيعاب اآلثار المترتبة على هذا االنخفاض باوسمح . (31)2019
المتصلة  تكاليففي ال ما أدى إلى زيادة، مملكالبا الموحد ألمم المتحدةانظام  أدخلها

 .ألف يورو في البرنامج الرئيسي األول 103.4بلغت  الموظفينب

 الموظفينالمتصلة ب تكاليفال -2

 وظائف الثابتة والمساعدة المؤقتة العامةال )أ(

لوظائف افي لتعيين ا في المتمثلةالسياسة الحالية أن على تأكيد الرحبت اللجنة ب -49
الصورة التعامل مع بللدوائر  تسمحالعامة بمرونة  المؤقتةالمساعدة  الثابتة ووظائف

لمستويات الحالية ضمن ا ةالمتوقع ةالقضائي اترالمتغيرة لعبء عملها المتصل بالتطو
المؤقتة وظائف المساعدة لذلك، بقي عدد وهيكل الوظائف الثابتة ونتيجة لموظفين. ول

عند نفس  2020لبرنامج الرئيسي األول في عام لميزانية المقترحة لالعامة في ا
 .2019المعتمد لعام  ىالمستو

 الموظفينغير المتصلة ب تكاليفال -3

 السفرالتكاليف المتعلقة ب )أ(

في المائة(.  10.9ألف يورو ) 9.9لسفر ل المقترحة ميزانيةالبلغت الزيادة في  -50
لحضور و المخصص في الميزانية المقترحة ألف يور 25.5مبلغ  الحظت اللجنة أنو

. الحاليةالميزانية المعتمدة  فيجزئيا  تم استيعاه في نيويورك التي ستعقد دورة الجمعية 
قدرها  البالغتكاليف السفر المطلوبة على توافق الجمعية أن ببالتالي أوصت اللجنة و

 . ألف يورو للبرنامج الرئيسي األول 100.7

 التدريب )ب(

في المائة(.  86.8)ألف يورو  19.1مقدار زاد المبلغ المطلوب للتدريب ب -51
ة من للخدمة بالنسبة لست ةكامل ةتقويمي ةآخر سن يه 2020سنة ن أاللجنة  ظتوالح

ن المبلغ الكامل أبالتالي اللجنة ورأت ، (32))الثلث(  2011 عام المنتخبين فيالقضاة 
ولذلك أوصت . ت كافيةامبررله ليس ألف يورو  19.1 ابالغ قدرهللزيادة المطلوبة ال

في  26.4) ألف يورو فقط 5.8دار قمتدريب بال ةاللجنة الجمعية بزيادة ميزاني

                                                           
يعمل القضاة المعينون للشعبة ()أ( من نظام روما األساسي على ما يلي: "3)39تنص المادة  ( 30)

االبتدائية والشعبة التمهيدية في هاتين الشعبتين لمدة ثالث سنوات، ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام 
 ". بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية أي قضية يكون قد

قاضيا سيخدمون بالمحكمة في  18تعتمد ميزانية البرنامج الرئيسي األول على افتراض أن   (31) 
 .2020عام 

  للتمديد. قابلة مدة الوالية  (32)
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 في هيئة الرئاسة ات الموظفين( لتمويل معتكف2019رنة بعام المائة مقا
شاملة  تدريب ميزانيةوافق على توبأن يورو(  4 500يورو( والدوائر ) 1 300)

 لبرنامج الرئيسي األول.ألف يورو ل 27.8تبلغ 

 األولالميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي  -4

ألف يورو  13.3 يبلغ مجموعها اللجنة بتخفيضاتأوصت ، بناء على ذلكو -52
 اللجنة أوصت. 2020عام ل األول الرئيسي للبرنامج األصليةالميزانية المقترحة  يف

ألف يورو للبرنامج  12 081.5على ما مجموعه الجمعية أن توافق ب بالتالي،
 الرئيسي األول.

 مرتبات القضاة مراجعة -5

م نية البرنامجية المقترحة لعالميزا)أ( ل المرفق السادسباللجنة علما  أحاطت -53
عادة النظر في إليورو  ألف 580.9مقداره  امتكرر االذي يتضمن طلب، (33)2020
 للمحكمة. 18 لاالمتصلة بمرتبات القضاة تكاليف ال

المتعلقة ائل مسالمن القضاة مرتبات أن تعديل  ااعتقادهاللجنة وكررت  -54
 .(34)تقررها الجمعيةالعامة التي سياسة الب

 العام المدعي مكتب: الثاني الرئيسي البرنامج -جيم

 المالحظات العامة والتحليل -1

)مكتب المدعي العام( لعام  الثاني الرئيسي الميزانية المقترحة للبرنامج تبلغ -55
 1 133.8يبلغ قدرها زيادة  يمثل، مما يورو ألف 47 936.3 ما مجموعه 2020
البالغ قدرها  2019 لعام الميزانية المعتمدةمقارنة بفي المائة(  2.4أو يورو )ألف 

  ألف يورو. 46 802.5

في عام  توقع لمكتب المدعي العامر اإلنفاق الم، يقدألداء الماليوفيما يتعلق با -56
2019 

 في المائة من الميزانية المعتمدة 100ألف يورو، وهو ما يمثل  46 801.9بمبلغ  
 .(35)ألف يورو 46 802.5البالغ قدرها  9201 لعام

سيظل  2020دعي العام أن عبء العمل اإلجمالي في عام مكتب الم أكدو -57
بالموظفين هي صلة تظل التكاليف غير المتأن  بالتاليأنه ينبغي و 2019عام مماثال ل
أن بعض االفتراضات  الحظتبيد أن اللجنة . 2019عام المعتمدة لالتكاليف نفسها 
م المراجع تقيي، ورأت، في معرض تأييدها ل2020وعام  2019عام بين تغيرت 
، أنه بأن الصلة بين االفتراضات والموارد لم تثبت بشكل كاف بعدللحسابات الخارجي 

بصفة ، 2020عام في مستويات التوظيف في مكتب المدعي العام ينبغي االبقاء على 
  .2019 عامة، عند المستوى المعتمد لعام

المتصلة تكاليف ال جة لزيادةمكتب المدعي العام طلب نتي نأوالحظت اللجنة  -58
طابع بسبب الو ،المتحدة الموحداألمم التعديالت التي أدخلها نظام سبب بالموظفين ب

 ة قوته العاملة الحالية.الوظائف وزيادبعض  تصنيف ةعادإ ،المتغير لعبء العمل

الموارد من وإعادة توزيع تخصيص لالجارية الممارسة علما باللجنة أحاطت و -59
سبيل المثال، نقلت بعض الموارد  ىالقضايا الجارية. فعل الموظفين بمرونة بين

يعاد سو، 2019 عام أخرى فيقضايا إلى  2018 عام  في نتاغانداالمخصصة لقضية 
 ةفرقه جديدأ  علىوغباغبو  هونغوين وبليه غودييألقضايا الموارد المخصصة توزيع 

وفي حين الحظت . 2020 عام أو العمليات الميدانية فيألفرقة أو ستستخدم لتعزيز ا
                                                           

الصفحة ، )10/81ASP/-ICC(  2020الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (33)
189. 

، الجزء ثاني، المجلد ال)17/20ASP/-ICC( 2018لوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ... ا  (34)
 .47الفقرة ، 2-باء
 ،)/33/19CBF( 1920حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ال  (35)

 .2، الجدول 4الصفحة 



  ICC-ASP/18/15 

24  15A131119 

في توزيع الموارد بين مختلف الحاالت و ةعادإلى إأّدى ن نظام التناوب هذا أاللجنة 
مكتب المدعي في إلجراءات )التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية( المختلفة ل مراحلال

معايير هناك حاجة إلى  نأواحتياجات عبء العمل، فانها تعتقد قضايا العام حسب ال
الموظفين، وقررت العودة إلى هذه توزيع  عادةإ بشأنة تقارير شفافوواضحة 

 .2020لة في دورتها الرابعة والثالثين التي ستعقد في أيار/مايو أالمس

، أحاطت علما بأن الخاصةفي حين أقرت اللجنة بأن لكل حالة خصائصها و -60
الخمس  على مدى السنوات قضية 21في المتوسط تناول مكتب المدعي العام 

خالل هذه الفترة بالتالي، زادت أدناه. و 3الماضية، على النحو المبين في الجدول 
بدوام كامل(، موظفا  58في المائة ) 16مكتب المدعي العام بنسبة بالموارد البشرية 
 بيا.نس ثابتةأنشطته  في حين بقيت

الوظائف : عدد القضايا التي عالجها مكتب المدعي العام مقارنة بعدد 3الجدول 
 الثابتة والمساعدة المؤقتة العامة )مكافي العمل بدوام كامل(  

 2019 2018 2017 2016 2015 العدد

الميزانية 
رنامجية الب
لعام   لمقترحةا

2020 

 21  23  23  16  22  21  القضايا

 320 320 319 317 239 218 الوظائف الثابتة

المساعدة المؤقتة 
العامة )مكافئ الدوام 

 105,1 102,72 93,09 101,14 154,2 146,7 امل(الك

 مجموع الموارد

 425,1 422,72 412,09 418,14 393,2 364,7 المتصلة بالموظفين 

للفترة  عامتيجية التي قدمها مكتب المدعي الوالحظت اللجنة من االسترا -61
 ةعادإبظر في النشاط الحالي أو ة النعادإعدم اهتمام المكتب كثيرا ب 2019-2021

 الموارد توزيع ةعادإ ىعل قدرتها بانتظام وتمارسقادرة ترتيب األولويات. والمحكمة 
 أن علي اللجنة تحرصوفيما يتعلق بالميزانيات المقترحة المقبلة، . مناسبا تراه حسبما
 الموارد طلبات في النظر كيفية وكذلك عن العملية هذه عن واضحة فكرة لديها تكون
 بالميزانية، المتعلقة المقبلة العمل حلقة الحالية، في صصاتالمخ مقابل الجديدة

 التكاليف المتصلة بالموظفين -2

 طلبات إعادة التصنيف )أ(

عام وظيفة في الميزانية المقترحة ل 11عاده تصنيف إطلب مكتب المدعي العام  -62
 هناك مبرراتن أت اللجنة أوبعد النظر بعناية في المعلومات المقدمة، ر. 2020

 إدعاءوكيل من فقط وظائف تصنيف ثمانية  ةعادإ ىعلالجمعية  توافقكافية ألن 
 .االدعاء ةشعبفي ( 2-)فبرتبة  معاون  إدعاءوكيل إلى ( 1-ة )فمساعد برتب

من  ةميدانيالعمليات الوظيفة مساعد الرتبة المحددة لتخفيض وفيما يتعلق ب -63
التحقيقات، أوصت اللجنة الجمعية  ة( في شعب5-)خ عالرتبة ( إلى 6-)خ عة رتبال

 .لذلك ات كافيةمبررلعدم وجود الطلب  ىبعدم الموافقة عل

( 4-)ف الرتبة منرئيس الديوان وظيفة زيادة الرتبة المحددة لما يتعلق بوفي -64
-)فرتبة من المستشار التعاون الدولي وظيفة إعادة تصنيف (، و5-رتبة )فال إلى
أن اللجنة توصيتها السابقة بكررت ، (5-)ف رتبةبمستشار قانوني أقدم ( إلى 4
الهياكل القائمة وخطوط  ىثير علأوظيفتين سيكون لها تاتين التصنيف ه ةعادإ

 .تصنيف هاتين الوظيفتين ةعادى إعلبالتالي الجمعية بعدم الموافقة أوصت واإلبالغ 
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 عدة المؤقتة العامة المطلوبة مؤخرا  المسا   )ب(

تسمح باالستجابة  ةمرن ةالموارد البشرية بطريق ةدارإينبغي  نهأاللجنة  ترى -65
أساس االحتياجات  ىتوزيع الموارد عل ةعادإللحاالت غير المتوقعة قدر المستطاع و

عندما إال موارد جديدة من الموظفين أنه ال ينبغي طلب الفعلية من عبء العمل، و
 .ةمهارات محدد ةمجموع تبررها زيادة في عبء العمل تتطلب

تعزيز قدراته في لورحبت اللجنة بالجهود التي يبذلها مكتب المدعي العام  -66
المعلومات والمعارف  ةداراإلى قسم أشارت اللجنة  بيد أن، المعلوماتتكنولوجيا 

المتعلقة األنشطة جميع  عاممكتب المدعي الفيه جمع والذي  الذي أنشئ حديثا ةدلألوا
تركيز أن في اللجنة هو  نطباعكان االو .واحدقسم في  ةدلألوتجهيز ا المعلومات ةبادار

 عام.متطلبات الجديدة لمكتب المدعي الفي بجميع اليسعلى ها النحو لموارد ا

المساعدة  في إطاروطلب مكتب المدعي العام أيضا خمس وظائف إضافية  -67
في الطلبات ونظرت اللجنة (. كاملالدوام كافئ للم 2.5المؤقتة العامة لمدة ستة أشهر )

المهارات الفريدة المطلوبة في عام الحالية ومجموعة  المواردمن حيث المقدمة 
العربية( برتبة للغة وظيفة مراجع ) ىعلالجمعية بأن توافق بالتالي ت وأوص 2020

إدعاء وكيل وظيفة على  ،فقط 2020وبالنسبة لعام ، ة سته أشهر( لمد4-)ف
ة خمسة أشهر. ورأت اللجنة د( لم5-)فية برت االستئناف بإجراءات نيمع ئيسير

أوصت  ،ما سلف. وفي ضوء احاليالمتاحة لطلبات بالموارد بقية ا أنه ينبغي استيعاب
التكاليف المتصلة  في ميزانيةألف يورو  185.5يبلغ مجموعها ات اللجنة بتخفيض
  .مكتب المدعي العامبالموظفين ب

 نظام األمم المتحدة الموحد لتعديالت التي أدخلهاا اآلثار المالية المترتبة على تنفيذ )ج( 

، أدخلت لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لألمم 2019في شباط/فبراير  -68
المتحدة تعديالت على تسوية مقر العمل للوظائف من الفئة الفنية وما فوقها في 

. 67.5إلى  63.9مقر العمل من  ةمضاعف تسويمما أدى إلى زيادة  نيويورك
 1.8بنسبة تبلغ  مرتبات موظفي المحكمة من الفئة الفنية وما فوقهازادت نتيجة لذلك و

جدول جديد لألجر  في الوقت نفسهصدر عمل. والفي المائة تقريبا في جميع مراكز 
 1 من اعتبارا هذه الفئة منفي حساب المعاش التقاعدي للموظفين الذي سيدخل 

 .2019 فبراير/شباط

ى ذلك، وعقب االنتهاء من الدراسة االستقصائية الشاملة للمرتبات عالوة علو -69
جداول مرتبات أدخلت اللجنة تعديالت على التي أجرتها لجنة الخدمة المدنية الدولية، 

منذ حيث لم تتم زيادة المرتبات المتعلقة بهده الفئة  فئة الخدمات العامةمن الموظفين 
 ،في المائة 0.77تبلغ زيادة إجمالية معدلة ال. وتعكس المرتبات الصافية 2017عام 
زيادة ثم  ،2018مايو أيار/ 1من  رافي المائة اعتبا 1.6تبلغ زيادة إضافية تليها 
 .2019مايو أيار/ 1من  رافي المائة اعتبا 2.0تبلغ أخرى 

فيما  2019 لميزانية عام المتوقع التنفيذ في االعتبار معدل اللجنة أخذتو -70
الموظفين على التكاليف غير المتصلة بالموظفين والمتصلة ب يفيتعلق بالتكال

في المائة من  50أن يستوعب  هرأت أن البرنامج الرئيسي الثاني يمكنوالسواء، 
بالتالي الموحد وأوصت  ألمم المتحدةانظام التعديالت التي أدخلها الزيادة الناتجة عن 

 .ألف يورو 361.05بمقدار مبلغ التخفيض ب

 بالموظفين صلة اليف غير المتالتك  -3

المتصلة ير للتكاليف غالحظت اللجنة أن مكتب المدعي العام طلب موارد  -71
 جميع أن جديد من اللجنة وأكدت. 2019الموظفين تقابل المستويات المعتمدة لعام ب

 المتوقعة النفقات اإلمكان قدر تعكس قويه تنبؤات إلى تستند أن ينبغي الموارد طلبات
بوصفها بالموظفين  صلة تتوقع اللجنة أن ت عرض التكاليف غير المتو .للسنة
 .ةقبلفي الميزانيات الم ةحقيقي اتتقدير

آالف يورو من ميزانية تكنولوجيا  6ورات يبلغ قدرها بوفأيضا أوصت اللجنة و -72
  (.أدناه 92المعلومات )انظر الفقرة 
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 نيالميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثا -4

ألف  552.85 مجموعها وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ  -73
 . أوصت2020لعام  الثاني الرئيسي للبرنامج األصليةالميزانية المقترحة  فييورو 
ألف يورو   47 383.45الجمعية على ما مجموعه بالتالي بأن توافق  اللجنة

 للبرنامج الرئيسي الثاني.

 قلم المحكمة: الثالث يالرئيس البرنامج -دال 

 2020الموارد المطلوبة لعام  تحليلالمالحظات العامة و  -1

 لعامواإلضافة إليها )القلم(  برنامج الرئيسي الثالثالميزانية المقترحة للبلغت  -74
ألف يورو  275يبلغ لف يورو، مما يمثل انخفاضا أ 76 376.2ه ما مجموع 2020

 76 651.2البالغ قدرها  2019انية المعتمدة لعام مقارنة بالميزفي المائة(  -0.4)
 لف يورو.أ

 رحبت اللجنة بالنهج الذي اتبعه قلم المحكمة فيما يتعلق بميزانيته المقترحةو -75
دى الذي أ في هذا التقرير( 276إلى  272، )أنظر الفقرات واإلضافة إليها 2020عام ل

الموارد تخصيص إعادة طريق تحقق بالتغلب على الزيادات عن سلبي نمو طلب  إلى
التكاليف غير المتكررة عن طريق وكذلك وفورات وكفاءات، على أنها المحددة 

  التكاليف.ات في تخفيضالو

 2019النفقات المتوقعة لقلم المحكمة في عام وفيما يتعلق باألداء المالي، تقدر  -76
 بمبلغ

عام المعتمدة في  نيةميزاالفي المائة من  99.9ما يمثل مألف يورو،  76 571.9
قل ت، س2020الميزانية المقترحة لعام بهذا المبلغ بمقارنة . والحظت اللجنة أنه 2019
 في المائة(. 0.56-أو ألف يورو ) 426.4 بمقدارالمطلوبة  الموارد

بناء على أسسه ح اقتراوفي ضوء هذه الخلفية، نظرت اللجنة في كل  -77
 االفتراضات المتعلقة بالميزانية المقترحة لعام، مع مراعاة عبء العمل والموضوعية

2020. 

، نتيجة النخفاض الخدمات المطلوبة لمكتب المدعي تمكن قلم المحكمةد وق -78
الناتجة عن تنفيذ من إعادة تخصيص الموارد واستيعاب الضغوط المالية العام، 

 التعديالت التي أدخلها نظام األمم المتحدة الموحد.

 تصلة بالموظفينالتكاليف الم -2

 اإلبقاء على  بعض  الوظائف الحالية بدون تمويل (أ)

 سعى مؤقت، طابع ذا المحاكمات من الحد يكون أن المتوقع من أن إلى بالنظر -79
 استئناف حال في مطلوبا سيكون ما وهو وظائف، بعشر االحتفاظ إلى المحكمة قلم

ع من هذه الوظائف العشر تستظل بأن  الجمعية اللجنة وأوصت. المحاكماتنشاط 
وقررت ، 2020عام في لها ما يبررها غير ممولة والتي الموجودة في قلم المحكمة 

 .2021في عام  ةدائمنقلها بصورة إلغاء هذه الوظائف أو مكانية إالنظر بدقة في 

( 5-رئيس المكتب القطري )ف يفةدمج وظأن تفيما يتعلق بطلب قلم المحكمة و -80
- رئيس المكتب القطري في جمهورية الكونغو الديمقراطية )فظيفة وفي في أوغندا 

تفاظ حأيضا االالمحكمة وطلب  ،حيث يمكن إدارة كلتا العمليتين من مكتب واحد( 5
 جمهورية في ووضعهااإلضافية ( 5-ف) القطري المكتب رئيسوظيفة مؤقتا ب
نقل شاغل وتين يفالوظ دمجعلى  اللجنةوافقت ، تمويل دون الديمقراطية الكونغو

 للمكتبالديمقراطية إلى أوغندا كرئيس  الكونغو من جمهوريةالوظيفة الحالي 
 الوظيفة نبيد أن اللجنة رأت أالديمقراطية.  الكونغو جمهوريةو ألوغندا القطري
 ينبغي ،حاليا في أوغندا القطري المكتب رئيس يشغلها التي ،(5-ف) المتبقية
 شغلهاأن يتم ألن من غير المتوقع  ر ممولةيظيفة غوبها ك االحتفاظ وعدمإلغاؤها 

 مة في هذا المكتب القطري وعدطاألنشانخفاض بسبب  المستقبل في أخرى مرة
 تكليفه بمهام.
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 طلبات إعادة التصنيف )ب(

برتبة داري اإلموظف التصنيف وظيفة  ةعادطلب إن نظرت اللجنة في أبعد  -81
أسسه  ىبناء عل( 4-)فبرتبة لمخاطر ا ةدارإل( إلى موظف اداري ومنسق 3-)ف

 (36)والثالثين يةفي دورتها الحادمقدمة كررت توصيتها السابقة الالموضوعية، 
 .بالموافقة على إعادة التصنيفأوصت الجمعية و

 ة في إطار المساعدة المؤقتة العامةبالموارد الجديدة المطلو (ج)

. (ادل منصب بدوام كاملما يع 5.5)جديدة  وظائف ستة المحكمة قلم طلب -82
 المطلوبة الفريدة القائمة والمهارات من حيث الموارد اتالطلب في اللجنة ونظرت
ؤقتة مالمساعدة ال في إطار التالية الوظائف على بالتالي بالموافقة الجمعية وأوصت
 العامة:

 اللجنة رحبت: (3- ف)برتبة  لموظفينالشؤون  بير استشاريخ ( أ)
 في لذلك انخفاضا نتيجة تشهد أن وتتوقع الثانويةاإلصابات  نم الوقاية بمشروع
 ؛المرضية اإلجازات

هناك ما أن  اللجنة رأت: االحتجاز لقسم ر أ( -خ ع ) إداري مساعد ( ب)
اإلجراءات في  نزاهةلحماية ال المجال هذا في إضافية موارد إلى يبرر الحاجة
  القضائية؛

 أقرت - ر أ( -خ ع) ويةاللغ تخدماالمعنيان ب مساعدانموظفان  (ج)
 .متخصص لغوي دعمبالحاجة إلى  اللجنة

خ ) الميزانيةالمتعلقين بموظف مساعد معني ب المتبقيين بالطلبين يتعلق فيماو   -83
 اللجنة رأت ،أ( ر -خ ع)ميدان في الالقضايا معني بشؤون  مساعدموظف و ر أ( -ع

 المواردحدود  في العملعبء دة زيال المطلوبة المهاراتأنه يمكن العثور على 
 .الحالية

 االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات -3

على نطاق  ستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلوماتاالتنفيذ   )أ(
 المحكمة

جيا تقرير المحكمة عن استراتيجيتها الخمسية بشأن تكنولونظرت اللجنة في " -84
جية المقترحة لعام ملميزانية البرنالوالمرفق التاسع  (37)"دارة المعلوماتإالمعلومات و

االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات ظرة عامة لتنفيذ نالذي يقدم  2020
  .(38)2021-2017لفترة في ا وإدارة المعلومات

ستراتيجية. الخاصة باالاللجنة، عدلت المحكمة أرقام الميزانية استجابة لطلب و -85
 2021-2017االستراتيجية للفترة  ةميزانيلالرقم اإلجمالي لأن اللجنة الحظت و

ن أو ،يورولف أ 8.671قدره البالغ يطابق اآلن الحد األقصى اإلجمالي المعتمد 
سيتم استيعابه  2018في عام تنفيذ مشروع تخطيط البعثات ب ةالمتعلق ةاإلضافيلنفقات ا

مشروع التقدم في تنفيذ ت اللجنة أيضا أن ظوالح. قررةاالستثمارات الم فيبتخفيضات 
تأخر عن قد لالستراتيجية، العنصر األساسي منهاج سير العمل القضائي، وهو 

اإلطار الزمني ي لتأكيدات المحكمة فتنفيذه وفقا سيتم لكن و، المحدد الجدول الزمني
 لتنفيذ االستراتيجية. في األصلمحدد ال

                                                           
، الجزء ثاني، المجلد ال)17/20ASP/-ICC( 2018ية ... الدورة السابعة عشرة ... لوثائق الرسما  (36) 

 .93الفقرة ، 2-باء
دارة إتقرير المحكمة عن استراتيجيتها الخمسية بشأن تكنولوجيا المعلومات و   (37)

 .(CBF/33/17)المعلومات
المرفق ، )10/81ASP/-ICC(  0202الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (38)

 التاسع )أ( و )ب(.
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التي تحدد  (39)والثالثين ةدورتها الحاديفي ررت اللجنة توصيتها الصادرة وك -68
المتعددة  انيةاتيجية كشرط أساسي لترتيب الميزالحد األقصى السنوي لتكاليف االستر

 (40)دورتها الثانية والثالثين فيالسنوات. وكررت اللجنة أيضا توصيتها الصادرة 
وإدارة المعلومات سية لتكنولوجيا ن إنشاء حساب خاص لالستراتيجية الخمأبش

إلى مالية  ةاألموال غير المنفقة من سن مناقلةبحدود قصوى سنوية تسمح ب المعلومات
 .2020السنة التالية لها اعتبارا من عام 

رقام التكاليف المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات على نطاق المحكمة أ  )ب(
 2020في عام 

بعد النظر في المرفق التاسع للميزانية البرنامجية المقترحة ، لجنةالحظت ال -87
وإدارة المعلومات على  تكاليف تكنولوجيا المعلوماتيبين بالتفصيل  الذي 2020لعام 

تكنولوجيا ل ةجمالياإللحساب التكاليف  ةمنهجي، أنه وضعت (41)نطاق المحكمة
رقام تكاليف أل ةكاملنظرة  تقديمب ةألول مروإدارة المعلومات تسمح  المعلومات
طلب اللجنة، تعرض األرقام بناء على نطاق المحكمة. و ىعلالمعلومات تكنولوجيا 

 العرض هذايوفر أدناه(. و 4مدتها خمس سنوات )الجدول  ةبوصفها سالسل زمني
معلومات، وبعبارة في تكاليف تكنولوجيا المستقبلية رات اليلقياس التغي الالزم األساس
 لميزانية.لساس األ طأخرى خ

بحسب مركز التكلفة )بآالف اق المحكمة الحيوية" على نط"تكاليف ال  -4الجدول 
  (42)اليورو(

 2022 *  2021 * 2020 * 2019 2018 2017 مركز التكاليف

التكاليف المتصلة 
 946,2 5 946,2 5 081,2 6 050,6 6 946,1 5 887,5 5 بالموظفين

التكاليف غير المتصلة 
 132,9 7 140,6 6 973,5 5 915,7 5 459,4 6 930,1 5 ظفين بالمو

 079,1 13 086,8 12 054,7 12 966,3 11 405,5 12 817,6 11 مجموع التكاليف الحيوية

المتعلقة تكاليف ال ةدارإ ةدي إلى زيادة مركزيأورحبت اللجنة بالتطور الذي  -88
الحوكمة المعني بإدارة  لسنطاق المحكمة من خالل مج ىتكنولوجيا المعلومات علب

تحسين عرض تكاليف تكنولوجيا المعلومات في الميزانية  وكذلك إلى المعلومات
تعديل مع  ،التقدمي ن يستمر هذا العرضأ. وينبغي 2020عام البرنامجية المقترحة ل
 (.3إلى ن+ 1-)ن خمس سنواتال ةفتر ةغطيتالجدول الزمني سنويا ل

 (43)والثالثين الحاديةتها دور فيتها قدمالتي  هاتتوصي أيضا اللجنة كررتو -98
خط األساس الخاصة بها مع تكنولوجيا المعلومات تشغيل  ن تدير المحكمة تكاليفأب
على أساس الميزانية المعتمدة لمراكز  2019لعام توقعة حيوية" المتكاليف "اللل

تبرير أي بضرورة اللجنة وأوصت  ،(األموال مناقلةي دون النظر في أ) اليفالتك
الحظت و .والكفاءات وفوراتتكاليف إضافية بشكل واضح وربما تمويلها من ال

 تكنولوجيا المعلوماتالخمسية لستراتيجية الالناتج عن تنفيذ ااإلجمالي اللجنة أن التأثير 
تطوير لالوحيد لفوري وأن التأثير الم يظهر بعد، لعلى الكفاءات  وإدارة المعلومات

تكاليف الاستقرار في يتجلى قد تكنولوجيا المعلومات على واالنفاق اإلضافي 
 ."الحيوية"

                                                           
-باء الجزءالثاني، المجلد  ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا  (39)
 .102و 98الفقرتان  ،2
(40)

  74ن تا، الفقر)18/5ASP/-ICC( تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثين  
 .75و
المرفق ، )10/81ASP/-ICC(  2020الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (41)

 التاسع )أ( و )ب(.
    .1المرجع نفسه، المرفق التاسع )ب(، الجدول   (42)
-باء الجزءني، الثاالمجلد  ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا  (43)
 . 106الفقرة  ، 2
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الحوكمة  مجلسفي دورتها الحادية والثالثين بأن يحدد أيضا وأوصت اللجنة  -90
التكاليف "الحيوية" بالمعني بإدارة المعلومات هدفا للكفاءات و/أو الوفورات المتعلقة 

في المستقبل في  اتن هذه الوفورات والكفاءإلبالغ علتكنولوجيا المعلومات وبأن يتم ا
. (44)البرنامجية المقترحة اتفي الميزاني اتالمرفقات المتعلقة بالوفورات والكفاء

لميزانية لفي المرفقين العاشر والسادس عشر ات لكفاءاوأبلغت المحكمة عن 
اف نه لم يتم بعد تحديد أهدأوالحظت اللجنة  .(45)2020عام البرنامجية المقترحة ل

ن يتحسللوضع نموذج ألنه جاري تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وجاري  اتلكفاءا
 تخذها المحكمة لتحقيقتوقررت اللجنة مواصلة رصد وتحليل التدابير التي . المستمر

تكنولوجيا المتعلقة بميزانية المحكمة لساس األ خط كفاءات حقيقية تؤثر على
 .المعلومات

 2020لومات وإدارة المعلومات لعام لتكنولوجيا المع الميزانية الموصى بها (ج)

السنتين الماضيتين  ىمد ىعلالمعلومات حللت اللجنة تنفيذ تكاليف تكنولوجيا  -91
تصحيح تكاليف تكنولوجيا المعلومات في قسم خدمات  2018في عام  أنه تمالحظت و

بأثر رجعي العام مكتب المدعي ولبرنامج الرئيسي الثالث إدارة المعلومات التابع ل
في  مناقالتبتمويل التكاليف اإلضافية وجرى في حينه . بشكل جوهريوزيادتها 

إلى  مناقالتالمجموع بلغ . وثالثال البرنامج الرئيسي الثاني والبرنامج الرئيسي
وفي  ،ألف يورو 730.1في البرنامج الرئيسي الثالث ميزانية تكنولوجيا المعلومات 

من اآلن أن تكاليف قدر يُ ، 2019في عام وألف يورو.  203اني البرنامج الرئيسي الث
تكنولوجيا المعلومات في قسم خدمات إدارة المعلومات ستتجاوز الميزانية المعتمدة 

إلى ما ذكرته المحكمة، ترجع معظم هذه الزيادة ألف يورو. ووفقا ل 346مبلغ ب
أيضا المقرر تغطيتها  ومن ، التعديالت التي أدخلها نظام األمم المتحدة الموحد

البرامج الرئيسية إطار تشير هذه الممارسة إلى وجود حيز مالي في و. مناقالتبال
 .أولويات اإلنفاق أثناء تنفيذ الميزانيةترتيب الكبيرة وإمكانية إعادة 

 االجمالية للتكاليف األساس خط ىعل باإلبقاء(46)وكررت اللجنة توصيتها -29
ألف يورو(،  11 966) 2019لعام  المعتمدة نيةالميزا مستوى ىعل لمحكمةل

يوية" على نطاق "الح الميزانية المطلوبة للتكاليف تخفيض بالتالي واقترحت
يورو )موزعة بالتناسب بين مراكز التكلفة ألف  88بمقدار  2020المحكمة لعام 

البرنامج الرئيسي وآالف يورو؛  6 :البرنامج الرئيسي الثانيعلى النحو التالي: 
االتفاق مع  بهدف ، ألف يورو( :؛ والبرنامج الرئيسي السادسألف يورو 81 :الثالث

 .2019في عام  المعتمد ىمستوال

 (47)المساعدة القانونية -4

بما في  2020عام في الميزانية المطلوبة للمساعدة القانونية أن الحظت اللجنة  -93
مليون  4.7بلغ تالتقرير(  في هذا 276إلى  272)أنظر الفقرات اإلضافة إليها ذلك 
 ىوعرضت عل. (48)مليون يورو للدفاع( 3.2مليون يورو للضحايا و  4.3و )ريو

لتنبؤ ابة ونظرا لصعأن اللجنة رأت، . غير تالطلبا تحليلتسهيل وثائق لة اللجنة عد
لحاالت اآلثار المالية المترتبة على ا ةمن الصعب مقارنأن بالتكاليف في هذا المجال، 

ن تنظر أولذلك أوصت اللجنة بفي وثيقة الميزانية المقترحة. مدرجة فة الالمختل
 مواردللصلة مبررات مفوفي أن تقدم في المستقبل المحكمة في تحسين تقاريرها 

 لدفاع.المساعدة القانونية لللضحايا والقانونية لمساعدة المطلوبة ل

                                                           
     .108المرجع نفسه، الفقرة   (44)
المرفقان ، )10/81ASP/-ICC(  2020الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (45)

 العاشر والسادس عشر.
-باء الجزءالثاني، جلد الم ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا  (46)
 . 106الفقرة  ، 2
قسم "مسائل ال أنظرألف يورو.  230.7 بقيمةللمساعدة القانونية للدفاع  إضافةقدمت المحكمة   (47)

  هذا التقرير. فيأخرى" 
الصفحة ، )10/81ASP/-ICC(  2020الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (48)

 .25ل ، الجدو90
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كبيرة في  ةادحدوث زياحتمال بعلما  اللجنةطت حاعالوة على ذلك، أُ و -94
في قضية  تهمفي حالة تأكيد ال 2020عام الموارد المطلوبة للمساعدة القانونية في 

 .2019في أواخر عام  نغايسونا/ميكاتووقضية  ،الحسن

 المساعدة القانونية للدفاع )أ(

المطلوية موارد الألف يورو في  240.3قدره يبلغ الحظت اللجنة انخفاضا  و -95
 المخفضة األنشطةوستئنافات إذ ستكون مطلوبة إل للدفاع  ةلمساعدة القانونيل
 .فقط الخاصة اتاالستشارو

في  راشه 12لمدة لموارد التي كان من المتوقع االحتياج إليها اوفيما يتعلق ب -96
، أوصت اللجنة (بانداالسودان )حالة في لفي امساعدة القانونية للدفاع لل 2020عام 

ألن من غير المتوقع أن تجري أنشطة ألف يورو  80 بمقداربتخفيض هذه الموارد 
 .طوال السنة التقويمية القادمةه الحالة في هذ

 المساعدة القانونية للضحايا )ب(

قضية نه لم تطلب موارد للتمثيل القانوني للضحايا في أوالحظت اللجنة  -97
التابع  مكتب المحامي العام للدفاعحيث سيقدم  2020 عام في هغباغبو وبليه غودي

ن أوكررت اللجنة توصيتها ب للمحكمة المساعدة القانونية للضحايا في هذه القضية.
 ها، من خالل قدراتاإلمكانلمساعدة القانونية، قدر قديم اتنظر المحكمة في ت

واحترام حق  ،في االحتياجات من الموارد ةالداخلية، مما سيؤدي إلى تخفيضات كبير
 .انوني فعالالحصول على دعم قالضحايا في 

 الميزانية الموصى بها للمساعدة القانونية )ج(

من المبلغ المطلوب ألف يورو  80وعها مأوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ مج -98
الثالث لعام  الرئيسي للبرنامج األصليةفي الميزانية المقترحة لمساعدة القانونية ل

 4 467.5 جموعهالجمعية بأن توافق على ما ماللجنة  أوصتوبالتالي، . 2020
 ة القانونية.دالمساع ةألف يورو لميزاني

 ضبط وتجميد األصولالتحقيقات المالية و -5

لمتهمين صي عن ممتلكات افي دورتها التاسعة والعشرين التق اللجنةحددت  -99
ضمن مجاالت التركيز الرئيسية التي ستنظر فيها اللجنة في المدانين األشخاص و

"التقرير الثاني لقلم المحكمة في ، نظرت اللجنة لدورة الحاليةفي او دوراتها القادمة.
الذي  (49)قلم المحكمة وضبط األصول وتجميدها"تي يقوم بها بشأن التحقيقات المالية ال

المنظمات التعاون مع السلطات الوطنية وبأهمية استكشاف أوجه التآزر على أكد 
رجيين على أساس اوالخبراء الخيين )المهنيين الزائرين الدولية والخبراء الخارج

في النهوض باستراتيجية للمضي قدما  ةفعالة مجدية وباعتبار ذلك وسيل طوعي(
  ت علما بالتقرير.، وأحاطالتحقيق التي وضعتها المحكمة

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثالث  -6

ألف يورو  228.6مجوعها  وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ -100
 . وأوصت2020الثالث لعام  الرئيسي للبرنامجاألصلية في الميزانية المقترحة 

ألف يورو للبرنامج  76 147.6على ما مجموعه الجمعية بالتالي بأن توافق اللجنة 
 الرئيسي الثالث.

                                                           
التقرير الثاني لقلم المحكمة بشأن التحقيقات المالية التي يقوم بها قلم المحكمة وضبط األصول  (49) 

 .(CBF/33/11) وتجميدها
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 لبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطرافا -ءاه

 2020لموارد المطلوبة لعام ا المالحظات العامة وتحليل -1

ما مجموعه  2020 الرابع لعامالميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي  تبلغ -101
ي ف 0.2-يورو )أو  ألف 4.7يبلغ قدره انخفاضا ألف يورو، مما يمثل  2 837.0
 ألف يورو. 2 841.7البالغ قدرها  2019 لعام معتمدةالالميزانية مقارنة بالمائة( 

مع مراعاة متطلبات الدول  ،اللجنة حجم العمل المتوقع لألمانة تضاستعرو -102
الالزمة موارد ، بما في ذلك الهذه المتطلباتاألطراف والموارد المالية المطلوبة لتلبية 

 ىوعالوة عل. 2020نيويورك في عام في التي ستعقد  عشرة للجمعيةتاسعة للدورة ال
للجنة المعنية بانتخاب المدعي العام في  ةافيضإنه قد يلزم موارد أذلك، الحظت اللجنة 

 .2020عام في الميزانية المقترحة لهذه الموارد لم تدرج حيث ، 2020عام 

ملء نتيجة للعجز لالبرنامج الرئيسي الرابع معرض وأحاطت اللجنة علما بأن  -103
(. ستقلةالرقابة المآلية ) 5-سابعالالبرنامج الرئيسي ألف يورو إلى  50الشواغر ونقل 

، وبغية تغطية التكاليف 2020، من أجل ضمان تمويل البرنامج بالكامل لعام لذلكو
، رأت 2020انتخاب المدعي العام في عام المعنية بلجنة عن الالمحتملة الناشئة 

 2021ح الرئيسي الرابع لعام في البرناممعدل الشغور ه ينبغي تخفيض اللجنة أن
وقررت في هذا السياق االستمرار في مراقبة  مستويات التوظيف الفعليةليعكس 

 رئيسي بشكل وثيق. كل برنامجلمعدالت الشغور 

، وشجعت المحكمة ي تدابير إضافية لتوفير التكاليففأيضا نظرت اللجنة و -104
بموظفين معارين من برامج جمعية الدول األطراف على مواصلة تزويد أمانة 

تبارها ممارسة جيدة لتحقيق التآزر على دورات الجمعية باعأثناء رئيسية أخرى 
 .أساس مبدأ المحكمة الواحدة

التقليل " نهج لتطبيق األخيرة السنوات في المتخذة بالخطواتمع التسليم و -105
 الفرعية وهيئاتها ومكتبها الجمعية تنظر بأن اللجنة أوصتمن الوثائق الورقية"، 

" ةالالورقي" نهج واتباع الطباعة خدمات إلى الحاجةمن  لتقليلل إضافية تدابير في
 .الدولية المنظمات معظم في االتجاه الحالي يعكسالذي 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الرابع -2

 837.0على ما مجموعه الجمعية وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بأن توافق  -106
 ألف يورو للبرنامج الرئيسي الرابع. 2

 سي الخامس: المبانيالبرنامج الرئي -واو

 2020المالحظات العامة وتحليل الموارد المطلوبة لعام  -1

ما مجموعه  2020 لعام خامس الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي ال بلغت -107
في المائة(  71.6) ألف يورو 1 288.1 بلغزيادة ت يمثلمما  يورو،ألف  3 088.1
 يورو.ألف  1 800.0 البالغ قدرها 2019 لعام الميزانية المعتمدةمقارنة ب

 الصيانة تكاليف المقترحة تتعلق بما يلي: )أ(الزيادة الحظت اللجنة أن و -108
لعقد في ا 1 845.0المائة( البالغ قدرها  في 2.5) األسعار لمؤشر المعدلة وفقا
 التحتية البنية مكوناتاستبدال تكاليف ( ب)و والتصحيحية، الوقائية صيانةلاالمتعلق ب
، ونظام المباني ةدارنظام إ ذلك في بما ،ألف يورو 1 243.1البالغ قدرها المستهدفة 

 والتهوية التدفئة أجهزةتكنولوجيات و ،الكهروميكانيكية تآوالمنش األمن، ةدارإ
 المركزية. تبريدالو

ستبدال الأشارت اللجنة إلى توقعات ااألصول الثابتة، فيما يتعلق باستبدال و -109
دورتها الثانية  عرضت عليها فيوالتي ،  Heijmans شركة، تعهدالم قدمهاالتي الخمسية 
مكونات استبدال التوقعات تشمل وأبريل من هذا العام. نيسان/ فيالمعقودة والثالثين 

ضرورية للحفاظ على قيمة  دوالتي تعفتراضي التي وصلت إلى نهاية عمرها اإلالبناء 
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في  ةوضحالموتلقت اللجنة أرقام التضخم المعدلة ووق. تشغيل الموثوقابليتها للنى االمب
 أدناه. 5الجدول 

 (2024-2020: الخطة الخمسية الستبدال األصول الثابتة )5الجدول 

 

 -( 2019٪ مقارنة بأسعار 2.5ة بنسبة زيادال، بما في ذلك 2020التدفقات النقدية )بأسعار 
 (باليورو

 المجموع  2024 2023 2022 2021 2020 استبدال األصول 

(2024-2020الخطة الخمسية  )              

  038 186        863 55  175 130 نظام إدارة المباني

  310 980        563 84  748 895 نظام إدارة األمن

األمنية )المنشآت بالداخل( النظم    176 505  78 105      254 610  

األمنية )المنشآت بالخارج( النظم      67 650  135 505    203 155  

  800 262 1    200 541  600 721      تشطيب األرضيات

  965 530  170 56    040 59  875 240  880 174 المنشآت الكهروميكانيكية

أجهزة التدفئة والتهوية والتبريد 
  641 245  600 24  080 36  680 142    281 42 المركزية

اعات المؤتمراتقاعات المحاكمة وق    153 750        153 750  

  269 817 3  770 80  785 712  075 069 1  553 711  084 243 1 المجموع

اآلراء بشأن  تبادلإلى  ،Heijmans الرئيسي، شركة تعهدالم ممثل اللجنة ودعت -110
من  لقتة للمحكمة وتوقيت االستبدال وتكلفته، وتاألصول الثابت استبدالإلى  الحاجة

 ستبدالالخمسية ال خطةلل المختلفة المكونات عن إضافية أساسية معلوماتالمحكمة 
بأن المحكمة طلبت  اللجنةأُبلغت  الصدد، هذا وفي. (2024-2020)األصول الثابتة 

 خطة، و(ماعا 30 -20)محدثة  األجل طويلةاستيدل  خطةإلى المتعهد أن يقدم 
في تشرين المتوقعة  ميزانيةالو ،(خمس سنواتكل  متجددة) األجل متوسطةاستبدال 

 الثاني/نوفمبر.

 وفي والمتعهد، المحكمة قدمته الذي التقني ، بناء على التحليلاللجنةكدت وأ -111
 الميزانية أثبتت أن اقتراح التي األخرى الدولية المنظمات في المكتسبة الخبرات ضوء

 األصول الثابتة، برنامج استبدال حلنجا أساسيين المناسب الوقت في عليها والموافقة
 ىعل اللجنة وشددت. 2020 عام من اعتبارا   يبدأ أن ينبغياألصول الثابتة  استبدال أن
 الصيانة تكاليف زيادة إلى يؤدي األصول الثابتة لن استبدال بدء في التأخير أن

 يؤديولكن س ويقلل من قيمة المباني فحسب، الطويل المدى ىعل الشاملة واالستبدال
 المالية، النظر وجهه للمحكمة. ومن والتشغيلية األمنية المخاطر زيادة إلى أيضا

 الطويل المدى ىعل األصول الثابتة الستبدال مستقر تمويل تأمين أهمية اللجنة أبرزت
 السنوية. الميزانيات في لها لزوم ال تقلبات حدوث دون بها التنبؤ يمكن بطريقة

ألف يورو  975يبلغ اقترحت اللجنة اعتمادا تقديريا  ومع مراعاة ما تقدم، -112
 ألف يورو 1 243 لغ قدرهااالمقترحة البميزانية البدال  من  2021و 2020لعامي 
استفسارات اللجنة، أكدت وردا على . 2021عام لألف يورو  711.6و 2020 لعام

معالجة المجاالت تة بباألصول الثاتنفيذ استبدال تمكنان من أنهما سيتعهد المحكمة والم
 .االستبدال في حالة عدم تنفيذوالمخاطر ذات األولوية العالية 

 بين المشتركة الشبكة المحكمة بنشاط في مشاركة باهتمام اللجنة والحظت -113
 استبدال آليات بشأن المعلومات تبادل وأنها ستواصل المرافق، لمديري الوكاالت

تزويدها  المحكمة اللجنة إلى وطلبت. لدوليةا المنظمات تطبقها األصول الثابتة التي
  المناسب الوقت بمعلومات محدثة في

 وتقديرات خططا يتضمن شامال تقريرا تقدم نأ المحكمة إلى اللجنة وطلبت -114
 ماليا احتياطيا تشمل السنوات متعددة تمويلآلية  نشاءإل واقتراحا ،ةومفصل محدثة

هد للمتع حوافز توفرآلية يمكنها أن  ناشئة،وال المتوقعة غير االحتياجات لمواجهة
 التقدم من االستفادة مع اقتصادا األكثر المشتريات تحديد خالل من التكاليف خفضل
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 استعراض إلى اللجنة وتتطلع. أخرى أمور ضمن السوق، وظروف التكنولوجي
 ورةالد في ةواالداري الماليةاآلليات و األجل والطويلة المتوسطة والتقديرات الخطط
 .2020 مايو/أيارالتي ستعقد في  للجنة القادمة

 ىعل الجمعية توافق بأن اللجنة أوصت األصول الثابتة، باستبدال يتعلق وفيما -115
 تعمل وأن تطلب إلى المحكمة أن 2020ألف يورو لعام  975 قدره إجمالي مبلغ

 المبلغ نفس تخصيص فيالجمعية  تنظر أيضا أن وقررت ،ضمن هذا اإلطار المالي
 .والتكاليف المقدرة األجل والطويلة المتوسطة مراجعة الخطط بعد ،2021لعام 

 من خارجيون( خبراء) خبير فيها يقوم آلية بإنشاء أيضا اللجنة وأوصت -116
األصول  استبدال خطط وتنفيذ تخطيط في الخبراء مشورة بإسداء األطراف الدول

في الهاي بشأن  العامل الفريق إلى ريةدو تقارير وتقديم الثابتة على أساس طوعي،
 .مع اللجنة مع تبادل المعلومات المباني،

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الخامس -2

في الميزانية  ألف يورو 313.1بتخفيضات يبلغ مجموعها  اللجنةأوصت  -117
 . للبرنامج الرئيسي الخامسالمقترحة األصلية 

 لسادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحاياالبرنامج الرئيسي ا -زاي

ومعدل التنفيذ في  2020الميزانية المطلوبة لعام   - المالحظات العامة والتحليل -1
 2019عام 

 بها تأمر جبر التيالإدارة عمليات ( 1) :واليتان للضحايا االستئماني للصندوق -118
 وفقا ،الضحايا لصالح األخرى موارده استخدام (2و) المدان؛ الشخص ضد المحكمة
عمليات تبلورت ، 2019و 2018وفي عامي . األساسي روما نظام من 79 للمادة
تنفيذ أول أحكام   معنضجا  أكثربحت صوأ الصندوقو المحكمة تمارسها التيالجبر 

 صادرة بالجبر.

الصندوق  إداره مجلس رئيس عنها أعرب التي بالجهود اللجنة وأقرت -119
 .مناسبة ةبصورالصندوق  موارد باستخدام التزامهو المنتخب حديثا  

 ما مجموعه 2020لعام  سادسالميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي البلغت و -120
في المائة(  6.5يورو )ألف  202.7يبلغ قدرها زيادة  يمثلمما  ألف يورو، 3 333.0
. وتعزى يوروألف  3 130.3البالغ قدرها  2019 لعام الميزانية المعتمدةمقارنة ب
أساسا إلى استمرار وظائف المساعدة المؤقتة في التكاليف المتصلة بالموظفين  الزيادة
 بدوام كامل. 2019المعتمدة في ميزانية عام العامة 

 30في ميزانية البرنامج الرئيسي السادس األداء في   ُ                     وأ بلغت اللجنة بأن معدل  -121
 في المتوقع اإلجمالي التنفيذ معدل أنبو ،في المائة 45.8بلغ  2019حزيران/يونيه 

 .المائة في 88.3 يبلغ  2019 ديسمبركانون األول/ 31

تنفيذ البرنامج الرئيسي معدل في المستمر االنخفاض مع القلق الحظت اللجنة و -122
 .2022-2019استراتيجية جديدة للفترة خطة  دعدم وجوفضال عن ، السادس

 والية المساعدة -2

في جمهورية الكونغو لمساعدة لتنفيذ برامج حاليا ه جاري أنبلجنة ال أبلغت -123
 2019في نهاية عام  كوت ديفوارستنفذ برامج في بأنه و ،أوغنداشمال الديمقراطية و

 .أيضا

 جمهوريه في للمساعدة جديدة برامج استكشاف وعالوة على ذلك، يجري -124
 .2020لعام  ومالي وجورجيا، وكينيا، الوسطي، أفريقيا
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 والية جبر األضرار  -3

، 2020 في عام الجبر مرحلةأحاطت اللجنة علما بأنه ستظل ثالث قضايا في  -125
 والتي لم 2012 في عاماألضرار المتعلقة بها جبر  التي بدأت إجراءاتلوبانغا قضية 

 التي نفذت ،2017 في عام بدأت التي كاتانغاوقضية  ،اآلن جبر بشأنها حتى أي نفذي
والتي  2017 التي بدأت في عام المهديالجبر الصادرة بشأنها جزئيا، وقضية أحكام 

قضية  في جبرال إجراءاتأن تبدأ  المتوقع ومن. اآلن جبر بشأنها حتى أيينفذ  لم
 الجنائية العدالة في مسبوقة غير عمليات الجبر أنشطة نأب اللجنة وتسلم. أيضا انتاغاند
الجبر التي تستغرق مدة  لياتعمأن بأيضا  للجنةلم اتسو. نياأمت نهجا وتتطلب الدولية

 في البشرية المواردفيما يتعلق ب السيما ،ةكبير مالية، ليس فقط إلى آثار طويلة تؤدي
، وللضحايا للدفاع القانونية مساعدةلل الالزمة والموارد المحكمة قلمو القضائية هيئةال

 عليتؤثر بالتالي بدرجة كبيرة و ،الضحايا توقعات ىعل ةمحتملإلى آثار  األهم ولكن
 .المحكمة سمعة

ا تنظيمي الهيكاألحكام المتعلقة بجبر األضرار يتطلب الحظت اللجنة أن تنفيذ و -126
في دورتها الرابعة والثالثين، بالتنسيق  أن تقدم المحكمةإلى طلبت اللجنة . ومعززا  
قلم لمسؤوليات بين ا اسمعن تقتقريرا ، أمانة الصندوق االستئماني للضحايا مع

، بما في األضرار مرحلة جبرالمحكمة وأمانة الصندوق وعن العمليات الجارية في 
 ، ومعلومات محدثة عن تنفيذ أحكام الجبر.المحتملةاإلزدواج أوجه التآزر وعن ذلك 

 غير. احترامها يجب التي الخاصة خصوصياتها حاله لكل بأن اللجنة وأقرت -127
تقوم به  الجبر الذي لعملية الجاري التقييم نتائج إلى استنادا كمة،المح دعت اللجنة أن

 الخاصة تجربتها االعتبار في ةخذوآ، (الجمعية طلب علي بناء)آلية الرقابة المستقلة 
إلى  القضائية،هيئة ال في المستفادة الدروس ةممارسالجبر في القضايا الثالث، و ةعمليل

لعملية الجبر.  وإطارعامة  سياسةوضع على  ممكن وقت أقرب في العمل أن تبدأ 
 الضحايا ةمعامل في المساواة أمبد ىعل تركز نأ ينبغي العامة السياسة نأ اللجنة وترى
 بتحديد المستطاع، قدر والقيام، ،ةحال كل صوصياتمع مراعاة خ، الت معينةحا في

 التي والكيفية اةالقض استقالل مبدأ احترام مع اإلجراءات توحيد فيه يمكن الذي المكان
 تحاط بان اللجنة وأوصت. وتسريعها فعاليتها وزيادة برمتها العملية تبسيط بها يمكن
 .والثالثين ةالخامسدورتها  فيجبر ال نأبش يحرز تقدم بأي علما

 للرصد مناسب نظام إنشاء ىالصندوق االستئماني عل بتركيز اللجنة ورحبت -128
 التقدمالالزمة لمتابعة  البيانات جمع من المنفذين ءالصندوق والشركا لتمكين والتقييم

 عن فضال ، المنفذين الشركاء أداء أهدافه، ورصد تحقيق ه الصندوق فيزالذي يحر
 .امجنالبر تنفيذ وفعالية كفاءة قياس

 التكاليف المتصلة بالموظفين -4

 الوظائف الثابتة )أ(

. 2020جديدة لعام  ثابتة ائفأمانة الصندوق االستئماني للضحايا وظلم تطلب  -129
وبلغت اآلثار المالية المترتبة على تنفيذ التعديالت التي أدخلها نظام األمم التحدة 

 ألف يورو.  105.9الموحد 

 المساعدة المؤقتة العامة )ب(

ألف يورو  155.8زيادة تبلغ أمانة الصندوق االستئماني للضحايا طلبت  -130
في ميزانية المعتمدة بدوام كامل ساعدة المؤقتة العامة المفي المائة( لمواصلة  11.0)

 .2019عام 

المطلوبة في إطار  الوظائف جميع توافق الجمعية على بأن اللجنة وأوصت -131
الثابتة من قبل بغية  العمل عبء متطلبات المساعدة المؤقتة العامة استنادا إلى

أمانة الصندوق  للعمل في المؤسسية والقدرات والمعارف االستمرارية على الحفاظ
 .االستئماني للضحايا
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 التكاليف غير المتصلة بالموظفين -5

أن الميزانية المطلوبة للتكاليف غير المتصلة بالموظفين بنفس  اللجنة الحظت -132
 الموارد طلبات جميع نأ جديد من اللجنة وأكدت. 2019لمستوى المعتمد في عام ا

 وتتوقع. للسنة المتوقعة النفقات اإلمكان قدر تعكس قويه تنبؤات إلى تستند نأ ينبغي
 في حقيقية تقديراتبوصفها  بالموظفينصلة المت غير التكاليف تعرض نأ اللجنة

  .المقبلة الميزانيات

للتكاليف المتصلة بالموظفين والتكاليف غير  المتوقع التنفيذ معدلوبوضع  -133
 نهفي االعتبار، رأت اللجنة أ 2019م المتصلة بالموظفين في الميزانية المعتمدة لعا

 استيعاب ذلك في بما ،ةاالضافي االحتياجات ةلتلبيالممكنة  الجهود جميع بذل ينبغي
الموحد البالغ قدرها  المتحدة ألمما نظامالتعديالت التي أدخلها الناتجة عن  الزيادة
نحو المبين ألف يورو، على القدرها الغ الب ةضافياإل وفوراتألف يورو، وال 105.9

ات في عام يوية" لتكنولوجيا المعلومالمتعلقة بالتكاليف "الح ،أعاله 92في الفقرة 
في أمانة الصندوق االستئماني  المتاحة الموارد تخصيص ةعادإ خالل نم، 2020
 للضحايا.

 قضايا السياسة العامة المتعلقة بالصندوق االستئماني للضحايا  -6

جميعها بتشغيل  المتعلقة السياسة العامة قضايا نم مجموعة في اللجنة نظرت-134
 وجمع والمساءلة،التكلفة،  حيث فعالة منالصندوق االستئماني للضحايا بطريقة 

  ، واآلثار المترتبة على الميزانية.المالية المحتملة واآلثار األموال،

 تعزيز الضوابط الداخلية لتنفيذ األحكام الصادرة بجبر األضرار )أ(

القلق الذي أعرب عنه مراجع في  2018 بريلأ/نيساناللجنة في ظرت ن  -135
الحسابات الخارجي عند مراجعته للبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا لعام 

 الضوابط إلىفي حينه  االنتباهالخارجي  الحسابات مراجع استرعي قدف. 2017
القائمة  الضوابطأن  ووجد .(50)فرديةال أحكام الجبر تنفيذالقائمة فيما يتعلق ب الداخلية
أيضا  ووجد. والتوثيقتبع، التة مكانيإو ،القانونية الخبرة حيث من كبيرا جهداتتطلب 

 سيما ال ،ال يوفر مستوى الصرامة المطلوبة الحاليالصندوق االستئماني  هيكل نأ
أن ذلك  وجدو. (51)الذين ينظر إليهم حسب الحالة المحتملين الضحايا عدد إلى بالنظر

قد  و" ،ودقة االلتزاماتكتمال وواقعية ايقين فيما يتعلق بال عدميؤدي إلى حالة من 
 علما اللجنة وأحاطت". يؤدي إلى صعوبات كبيرة فيما يتعلق بإصدار الشهادات

 مرحليا تقريرا وطلبت نأالش هذا فيالصندوق والمحكمة  ةأمان بين الجاري بالتعاون
  .(52)ثينوالثال الثالثة دورتها في

الصندوق االستئماني تلبية لهذا  قدمه الذي المرحلي التقرير في اللجنة ونظرت -136
إصدار ب يتعلق فيماة الصندوق االستئماني ممارس لتقريرعرض او .(53)طلبال

عملية أن التقرير  وأوضحأحكام الجبر الصادرة من المحكمة.  تنفيذ سياق فيالشهادات 
 قد الذينوتحديد الضحايا  فرزل ةداريإ وإجراءات اتعملياإلصدار تتكون من عدة 

 الدوائر لتعليمات وفقا ةجماعي أو/و تعويضات فردية ىعل للحصول مؤهلين يكونون
الصندوق  اتخذها التي الملموسة الخطوات التقرير ولخص. المعنية االبتدائية

  .الجارية وكاتانغا والمهدي لوبانغا قضايااالستئماني في 

 قدمها الصندوق االستئماني، للتوضيحات التي تقديرها عن اللجنة توأعرب -137
 تجدر مام،ألا إلى وكخطوة. عند تنفيذ أحكام الجبرعناية كبيرة تبذل  بأنه توحي التي

 للبياناته األخيرة تمراجع في أفاد الخارجي الحسابات مراجع نأ إلى أيضا ةاالشار

                                                           
 الجزءالثاني، المجلد  ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا  (50) 

 .32-2إلى  29-2الفقرات  ، 2-جيم
التي غا نلوبامراجع الحسابات الخارجي مثال إلى قرار الدائرة االبتدائية الثانية في قضية أشار   (51)

 .31تضمنت المئات بل اآلالف من الضحايا. انظر المرجع نفسه، الفقرة 
 .139، الفقرة )18/5ASP/-ICC(  تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثين (52)
  عن إصدار الشهادات عند تنفيذ أحكام الجبر المرحلي للصندوق االستئماني للضحايا  يرالتقر  (53)

(CBF/33/9 ) لمتعلق بالضوابط الداخلية القائمة لتنفيذ األحكام الصادرة االذي يكمل التقرير السابق
 . (CBF/32/3)  بالجبر
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مقدمة في عام ال السابقة توصيتهقول بأن لابأنه يمكن  2018عام في صندوق لل المالية
على المحكمة الصندوق االستئماني وحثت اللجنة وإجماال، . (54)جزئيا نفذت  2018

 النتائج مع المراجع الخارجيواستخالص ، انجاز األعمال المتبقية دون تأخير
 لخامسة والثالثين.تها ادوربذلك في ، وتقديم تقرير للحسابات

 حكام الصادرة بجبر األضرارالمنفذين لأل ارية للشركاءالتكاليف اإلد )ب(.

 حساب عن المعلومات من مزيد على الحصولالمتعلق ب اللجنة طلببناء على  -138
 المنفذين الشركاء مع الخدمات عقود في المائة في 15 تبلغ التي اإلدارية التكاليف
تلخيص نقاطه  يمكن  االصندوق االستئماني تقرير قدم ،(55)بتبرعات المانحين الممولة

 :الرئيسية على النحو التالي

 ال يتجاوز"أن المنفذين ينص على  الشركاء مع النموذجي أن االتفاق )أ(
 من المائة في 15  للمشروع المباشرة غير والتنظيمية ةاالداري التكاليف مجموع
 نأ نيمك الذي األقصى الحد يه المائة في 15فإن  ولذلك،. "المشروع تكاليف مجموع
 ؛(56)للمشروع المقترحة ميزانيته في المنفذ الشريك اليه يشير

الجودة  رصدمحددة ل معايير ذلك ىعل عالوةأن للصندوق االستئماني  ( ب)
 الصندوق. وضعها التي "األداء رصدة خط" في بينالم النحو ىعل ،هاوتقييم

رأت مع ذلك، و المحكمة قدمتها التي للمعلومات تقديرها عن اللجنة أعربتو -139
 الخامسة دورتها فيموافاتها  والمساءلة، الشفافيةمن أجل ضمان  أنه يلزم،
 العناصرمزيد من المعلومات بشأن ب 2020 سبتمبر/أيلولالتي ستعقد في  والثالثين

 المنظمات من المستفادة والدروس الممارساتاالستناد إلى ب وذلك أدناه،مبينة ال
 :(57)األخرى

 البرامج؛ دعم تكاليف ستخدامامع  العالقة (أ)

 البرنامج تنفيذ وتكلفة اإلداري الجهد بين تلقائية عالقة وجود عدم (ب)
  ؛ألحكامالمالي ل حجمالو

 ةنشطاأل تقارير في ،مثال السنوية،عرض المدفوعات  مكانيهإ )ج(
 الصندوق؛ ةدارالتي يقدمها مجلس إ السنوية

 .منها والتحقق المنفذين ءشركالا فواتير ةلمراقبعملية الجراءات اإل ( د)

 االستدامة الذاتية للصندوق االستئماني للضحايا )ج( 

الصندوق االستئماني بناء على طلب  قدمه الذي التقرير في اللجنة نظرت -140
 بالتقييم؛ الخاصة والتمويل الميزانية ممارسة ‘1’ التقرير ويستعرض.  (58)اللجنة

 برامجه لتنفيذ البرنامج يحتاجها التي الموارد من( رةالكبي) المتوقعة االحتياجات‘ 2’و
 السابقة المناقشة من اليها خلص التي اتستنتاجاال‘ 3’و ؛جبروال لمساعدةالمتعلقة با

 الذاتية المالية االستدامة بين الصندوق في العالقة ‘4’و ؛2012عام  في اللجنة مع
 ومقارنتها ، ألساسيا روما نظام اطار في المقررة واالشتراكات والتبرعات
 .الدولية المنظمات بممارسات

                                                           
كانون األول/ديسمبر  31هية في البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا عن السنة المنت( (54

2018 
(ICC-ASP/18/13) ، رجي تأكيدا من أمانة الصندوق بأن ا. وقد تلقى  مراجع الحسابات الخ8الفقرة

ذلك، يجري  ىوعالوة عل‘. عند الطلب’الضحايا متاح بالفعل  ةالوصول إلى برامجيات تحديد هوي
 تشغيل البرامجيات وتعديالتها.تحليل مشترك مع المحكمة بشأن التكنولوجيا الالزمة ل

 
بشأن التكاليف اإلدارية لعقود الخدمات المتعلقة بالشركاء قرير الصندوق االستئماني للضحايا ت  (55)

   . (CBF/33/4) ٪15المنفذين البالغ قدرها 
التي التكاليف التكاليف غير المباشرة تعني مع الشركاء المنفذين، عقود بموجب االتفاق الم  (56)

التكاليف بدها الشريك المنفذ لتوفير الدعم اإلداري والتنظيمي العام للمشروع، بما في ذلك يتك
 تعاقدالموظفين )اإلدارة والتنظيم(، والفوائد اإلضافية، واللوازم المكتبية، وتكاليف الالمتصلة ب

 ينبغي أن تبين بالتفصيل(.والتكاليف األخرى )التي 
   . )/18/14CBF(ئماني للضحايا بشأن استخدام تكاليف دعم البرنامج تقرير أمانة الصندوق االست  ( 57)
   . )/33/10CBF(بشأن االستدامة المالية الذاتية  تقرير أمانة الصندوق االستئماني للضحايا  ( 58)
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 بالفعل 2015عام  منذاستخدم  الصندوقإدارة  مجلسإلى أن  اللجنةأشارت و -141
 بوالية بالوفاء أساساالمتعلقة  العرضية البرامج تكاليف لتغطية المانحة الجهات أموال

 .(59)تم الحفاظ عليه الذي ،النهج بهذا اللجنة حبتور. المساعدة

 2012عام  في السابق تقييمهمن جديد الصندوق االستئماني  كدأ ذلك، ومع -142 
 الصندوق تكاليف من للتخفيف التبرعات من ةتيالمتأ اإليرادات من جزء استخدام" نبأ

 الضحايالصالح  المتاحة  -الشحيحة بالفعل - بالموارد كبير بشكل مضرا سيظل
 ."...مباشرة 

تبديد القلق الناشئ من احتمال أن يؤدي صعب يي للجنة، ومن المنظور المال -143
إلى تثبيط همة الجهات المانحة، عم الميزانية العامة للتبرعات في داالستخدام الموسع 

 الدول جميع تساهم ،الحالي الوقت وفياألعباء.  تنشأ أيضا مشكلة في تقاسم وقد
استخدام  وقد يعتبر  تئماني،سأمانة الصندوق االميزانية  بنصيبها في األطراف

 .المانحينعبءا إضافيا على  العامة الميزانيةالواقعة على  ءاألعبافيف لتخ لتبرعاتا

 العرضية تكاليفالتمويل المتمثل في  نهجال نأ يبدو نفسه، الوقت وفي -144
 نسبيا الوثيقة الصلة هي هنا المميزة السمة نأ ويبدو. حاليا يعملبالتبرعات للبرامج 

 يبدوو. النهج ذاه لتوسيع مجال وجدي وقد. المحددة المساعدة وبرامج ويلالتم بين
 دعمالمتعلقة ب تكاليفال ةلتغطيالتبرعات  من جزءا تستخدم أخرى منظمات أيضا أن
 دورتها في ذلك عن تقرير تقديم إلىصندوق ال اللجنة ودعتتتكيف مع ذلك.  البرامج
  والثالثين. الخامسة

 موال من الجهات المانحة الخاصة التبرعات وجمع األ )د(

 ،وق االستئمانيدأمانة الصن تنشئ نأب 2018 بريلأ/نيسانأوصت اللجنة في  -145
 والموازنة لالستمرار، القابلة الخيارات لتحديد عامال فريقا ،المحكمةباالشتراك مع 

 تخاذ قرار بشأنه.محدد ال اقتراحوضع وعيوبها، و مزاياها بين

رغم بدء العمل  ،لىوألاه حلامر في صندوقال يزال ال صف،ون ةسن وبعد -146
المحكمة للنظر في  االستئماني وقلم الصندوق بين مشترك عامل فريق وأنشئ. فعال
 ةأربع ىعلالفريق العامل المشتراك  ركزيسو . الجهات الخاصةالمقدمة من  تبرعاتال

 مكانيةإ‘ 2’و الصلة؛ ذات األسواق في المالية الرعاية ترتيبات جدوى‘ 1’ :مجاالت
 ؛الضرائب من المعفاة الخاصة التبرعات استالم يتيح قانوني وضع على الحصول

اصة؛ جهات الخال من المحتملين المانحينالتحري عن اإلجراءات المتعلقة ب‘ 3’و
لقة بقبول التبرعات من الجهات عتوق االستئماني الملصندتحديث سياسة ا‘ 4’و
 اصة.الخ

من قرير المرحلي للصندوق االستئماني للضحايا عن جمع األموال الت" وأبرز -147
 بها قام التيالستهاللية ا ألنشطةا‘ 1’: التطورات أحدث (60)"صةالجهات المانحة الخا

 فية الصندوق االستئماني بأمان التحق الذي "الرؤيةو"الموظف المعني بجمع األموال 
 ةالعالمي األسواق مختلف في ةمحتملال اعيةالرالجهات  دعوة‘ 2’و ؛2019 مايو/أيار

 المنظمات تعامل كيفية حول البحوث من مزيد إجراء ‘3’و ؛إلى التعبير عن رعايتها
 من المعفاة التبرعات األموال من خالل لجمع الخاص القطاع مع المماثلة الدولية

 التبرعاتإعفاء الصندوق االستئماني مسألة  ناقشوعالوة على ذلك، سي .(61)الضرائب
 .الهولندية الماليةالخاصة من الضرائب مع وزارة 

                                                           
، التي تقوم بها المبالغ المخصصة للتكاليف العرضية للبرنامجالممولة من  ةنشطألتشمل أنواع ا  (59) 

االتصاالت ، وبناء قدرات الشركاء المنفذين، وألوضاعا ، تقييممعهامتعاقد  ةاف ثالثأطر ةعاد
يعهد بها إلى المراجعة الخارجية لحسابات الشركاء المنفذين التي و ،امجنوالتوعية المتصلة بالبر

مراجع الحسابات  ةعاقد معهم وفقا لتوصيم التيختارون مركزيا ويتمراجعين محليين للحسابات 
طار إامج واإلبالغ عن النتائج في نلتسجيل أداء البر ةوضع نظام للمعلومات االداري، ورجيالخا
 رصد األداء الخاصة بالبرنامج. ةخط

الجهات المانحة التقرير المرحلي للصندوق االستئماني للضحايا عن جمع األموال من    (60)
 .  (CBF/33/7) الخاصة 

ا إلى أن منظمات مثل منظمة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة أشار الصندوق االستئماني للضحاي  ( 61)
جمع التبرعات  ىاألمم المتحدة للهجرة لديها شركاء ال يسعون إلى تحقيق الربح  ويعملون فقط عل

ألم' والتعاون بشكل وثيق مع مكاتب المؤسسات المركزية اوإذكاء الوعي والتعريف بمؤسساتهم '
سبيل المثال، لليونيسيف ى المبادئ التوجيهية ذات الصلة. فعللجمع التبرعات بشأن السياسات و
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 عبءالتي يضطلع بها الصندوق االستئماني و المسائل ديتعق اللجنةتدرك و -148
الذي يقدمه قلم المحكمة  لدعمل تقديرهاتعرب اللجنة عن و. عاتقه ىعل الملقى العمل

 وقلم وقالصند أخرى ةمر اللجنة تحث نفسه، الوقت وفيللصندوق االستئماني. 
 بشكلالصندوق االستئماني  ويعتمد. خيرأالت من مزيد دون قدما المضي ىعل المحكمة
ح بصته المتعلقة بالمساعدة والجبر. وقد برامج لتمويل المقدمة التبرعات علي حاسم

 المقدمة من القطاع العام.لتبرعات ثانية مكملة لعامة خاصة دالتبرعات ال

 حتىاص من القطاع الخ جمعت التي التبرعاتأشارت اللجنة إلى تواضع و -149
 2010 عامفي الفترة من  من القطاع الخاص فقد بلغت التبرعات التي جمعت. اآلن
 من المائة في واحد من قلأ يأ ألف يورو فقط، 218 ما مجموعه 2018 عام  إلى
في نفس ألف يورو  28 502 تبلغ التيو العامالمقدمة من القطاع تبرعات لا حجم
 مقترحات إلى اللجنة وتتطلع. اغتنامها ينبغي فرصا هناك نأبذلك  ويوحي. رةالفت

 .والثالثين ةالخامس دورتها فيالخاص قطاع ال من األموال جمع نأبش ةمحدد

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السادس -7

ألف يورو  106.9وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ مجوعها  -150
السادس. وأوصت اللجنة بالتالي  الرئيسي الميزانية المقترحة األصلية للبرنامج في

ألف يورو للبرنامج الرئيسي  3 226.1بأن توافق الجمعية على ما مجموعه 
 السادس.

الدولة  من رضالق  - الدائمة : المباني2 -البرنامج الرئيسي السابع -حاء
 المضيفة

 2020وارد المطلوبة لعام المالحظات العامة و تحليل الم  -1

المقدم من عرض العلى  2008في عام  وافقتأشارت اللجنة إلى أن الجمعية  -151
 200بحد أقصى يبلغ باني الدائمة لمتشييد االدولة المضيفة للحصول على قرض ل

. وأشارت اللجنة في المائة 2.5 يبلغ عاما بسعر فائدة 30مليون يورو تسدد على مدى 
على  فقطتنطبق  2 -السابع  البرنامج الرئيسيآلثار المالية المترتبة على أيضا إلى أن ا

التي لم تسدد واحدة أو  ةدفعتارت عدم تسديد اشتراكاتها اخالدول األطراف التي 
 .بالكاملواحدة  اشتراكاتها دفعة

ما مجموعه  2020لعام  2-الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي السابع توبلغ -152
البالغ قدرها  2019 لعام المعتمدة الميزانيةهو ما يقابل و، ألف يورو 3 585.1
 ألف يورو. 3 585.1

األقساط المستحقة دفع التزام قانوني بأن على المحكمة وأشارت اللجنة إلى  -153
اللجنة الدول  توحث. فبراير من كل عامشباط/في اليوم األول من شهر المضيفة للدولة 

للقرض من الدولة المضيفة على تسديد مستحقة أقساط عليها األطراف التي 
مع عام، كانون األول/يناير من كل بالكامل في موعد ال يتجاوز نهاية أقساطها 

التشغيلية  عانة بأموالهااالستفي حالة عدم التسديد إلى  محكمة ستضطرن الأ ةمراعا
د و/أو عدم اللجنة إلى أن التأخير في التسديأشارت لتغطية هذه المدفوعات. و

شغيلية ويزيد من تفاقم مشكلة رض ضغوطا إضافية على الموارد التالتسديد سيف
 السيولة.

  2-عبالميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السا -2

 585.1مجموعه  بأن توافق الجمعية على ما اللجنةأوصت  ذلك، وبناء على -154
 .2-السابع الرئيسي ألف يورو للبرنامج 3

                                                                                                                                                    

في البلدان المتقدمة النمو، واليتها هي المشاركة في التوعية وجمع األموال بصفتها ‘ لجان وطنية’
منظمات غير حكومية مستقلة. ولإلطالع علي مزيد من التفاصيل عن ممارسات هذه المنظمات 

للصندوق االستئماني للضحايا عن جمع األموال من القطاع الخاص  وغيرها، انظر التقرير المرحلي
(CBF/33/7 ) 6، الفقرة. 
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 آلية الرقابة المستقلة : 5 -الرئيسي السابع لبرنامجا  -طاء

 2020الموارد المطلوبة لعام  تحليلالمالحظات العامة و  -1

ما مجموعه  2020لعام  5-السابعلميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي بلغت ا -155
ي المائة( ف 47.6يورو ) ألف 252.7يبلغ قدرها زيادة ألف يورو، مما يمثل  783.8

اآلثار وبلغت  ألف يورو. 531.1البالغ قدرها  2019 لعام معتمدةالالميزانية ارنة بمق
على جداول  نظام األمم المتحدة الموحدالمالية المترتبة على التعديالت التي أدخلها 

 ألف يورو. 8.9 المرتبات

لى بالنظر إأنه  رأت للجنة، موظفينبعد النظر بعناية في الميزانية المطلوبة للو -156
غياب و، 2019ألف يورو من البرنامج الرئيسي الرابع في عام  50مبلغ تحويل 

ستُجرى في تي التقييم والتفتيش والتحقيق الألغراض عمليات مؤشرات عبء العمل 
  القرار مرفق من 3لمنصوص عليها في الفقرة اشروط لااستيفاء عدم و، 2020عام 

ICC-ASP/8/Res.1، فاحة بالفعل من الموظفين في الرتبتين مع مراعاة الموارد المتو(-
 20البالغ قدرها  ةاالستشاريدمات والميزانية المعتمدة للخ ،(62) ( للتحقيق2-( و )ف5

وأوصت اللجنة  على وظائف إضافية، ي الوقت الحاليال يمكن الموافقة ف ألف يورو،
 .المطلوبة (4-)فبرتبة  رئيسيالمحقق البأن ال توافق الجمعية على وظيفة بالتالي 

االستشاريين، الخبراء لسفر والميزانية المطلوبة لنظرت اللجنة أيضا في و -157
أوصت والتنبؤ بدقة بعدد التحقيقات التي ستنشأ. وأخذت في االعتبار أنه ال يمكن 

عن  آالف يورو  7بمقدار ميزانية السفر على زيادة  الجمعية وافق اللجنة بأن ت
خبراء باإلبقاء على ميزانية الأيضا  ، وأوصت2019المستوى المعتمد لعام 

 ميزانيةالسرد شرح في ضوء  ،2019تشاريين عند المستويات المعتمدة لعام االس
عدم  متوقعال الستشاريين من أن "منابراء الخفي إطار  2020المقترحة لعام 

 .(63)"الكاملبالمبلغ استخدام 

التي تصدرها آلية والتقارير األخرى وتتطلع اللجنة إلى تلقي التقارير الفصلية  -158
، للعلموتلقت اللجنة، .   ICC-ASP/12/Res. 6رمن القرا 47لمستقلة وفقا للفقرة الرقابة ا

إصدار توجيه يلزم نه ال أأكد فيها رئيس المحكمة  2019أيار/مايو  16 ةرسالة مؤرخ
 ألن تقوم آلية الرقابة المستقلة بعملها.رئاسي 

 5 -ى بها للبرنامج الرئيسي السابعالميزانية الموص -2

في  ألف يورو 231.9ات يبلغ قدرها تخفيضب اللجنةأوصت بناء على ذلك، و -159
بالتالي بأن أوصت اللجنة و. 5-الميزانية المقترحة أصال للبرنامج الرئيسي السابع

 .5 -السابع  الرئيسي ألف يورو للبرنامج 551.9مجموعه  ما توافق الجمعية على

 الداخلية  المراجعة مكتب: 6 -الرئيسي السابع البرنامج  -ياء

 2020الموارد المطلوبة لعام  المالحظات العامة وتحليل  -1

ما مجموعه  2020لعام  6-السابعالميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي  بلغت -160
ي المائة( ف 5.2يورو ) ألف 35.6 ابلغ قدرهيزيادة  يورو، مما يمثلألف  721.2

 يورو. ألف 685.6البالغ قدرها  2019 لعام معتمدةالالميزانية قارنة بم

تنفيذ جدول المرتبات المعدل الذي أساسا إلى  زيادة تعزىلأن االحظت اللجنة و -161
تكاليف المتصلة بالموظفين( الألف يورو في  14.3وضعه نظام األمم المتحدة الموحد )

العمل هاج لمراجعة منمن الخارج اري استشبخبير لالستعانة والموارد الالزمة 
في مراجعة م بعمليات الزيادة طفيفة في نفقات السفر للقياأيضا مطلوب القضائي. و

  0.8لمراجعين المعتمدين )لألف يورو( والتدريب اإللزامي  0.5ة )المكاتب الميداني
 ألف يورو(. 

                                                           
، وموظف معني 5-يتكون المالك الوظيفي آللية الرقابة المستقلة من رئيس اآللية برتبة ف (62)

، ومساعد إداري من فئة الخدمات 2-، وموظف معاون معني بالتحقيقات برتبة ف4-بالتقييم برتبة ف
 ر أ(.  -عامة )خ ع ال
(63)  18/10ASP/-ICC 731رة فق. ال161حة ف، الص.   
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 . 6 -الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع -2

 721.2ما مجموعه  علىبأن توافق  الجمعية اللجنة أوصت ذلك، وبناء على -162
 .6- السابع الرئيسي للبرنامج يورو ألف

 المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية -ثالثا

 حالة تسديد االشتراكات في الميزانية العادية، وصندوق الطوارئ، -ألف
 من الدولة المضيفة المقدموالقرض  وصندوق رأس المال العامل،

في الميزانية العادية باالشتراك جميع الدول األطراف إلى التزام أشارت اللجنة  -163
الدول التزام فضال عن ، وصندوق الطوارئ، رأس المال العاملوصندوق للمحكمة، 

" واحدة دفعةلمحكمة "ا مباني في حصتها تسديداختارت عدم األطراف التي 
 .(64)لدولة المضيفةعن القرض المقدم من االمستحقة باالشتراك في األقساط 

 31عن الحالة في  للمحكمة الشهري المالي بالتقرير علما اللجنة وأحاطت -164
 عن محدثة معلومات اللذين يتضمنان ،2019 أغسطس/آب 31و 2019 يوليه/تموز
 .تسديد االشتراكات حالة

 31طراف لم تسدد حتى أربعة من الدول األ أن اللجنة مع القلقوالحظت  -165
عام  في القرض من الدولة المضيفة نعألقساط المستحقة عليها ا 2019آب/أغسطس 

بالكامل في اليوم األول من  األقساطبدفع . ولما كان على المحكمة التزام قانوني 2019
 لتغطية التشغيل أموال استخدام عليها فإنه تعينل عام، كفبراير من شباط/شهر 

تعميق الفجوة بين أدى ذلك إلى و. األطراف الدول تحقة على تلكاالقساط المس
 .بها عملالسير حسن ولمحكمة ل المالية تياجاتإلحا

 االشتراكات من حيث:تسديد  حالة اللجنة استعرضتو -166

 550البالغ قدرها  2019االشتراكات المقررة للميزانية المعتمدة لعام  )أ( 
 ألف يورو؛ 144

اني بلمالتغطية تكاليف  من الدولة المضيفةالمقدم قرض الأقساط  )ب(
عشر في السنوات الاالتجاه اللجنة وحللت ، يوروألف  3 585.2الدائمة البالغ قدرها 

 أدناه. 2والرسم البياني  6األخيرة، على النحو المبين في الجدول 

 2019آب/أغسطس  31المبالغ المستحقة للمحكمة في الحظت اللجنة أنو -167
  كما يلي: كانت

في المائة( من االشتراكات المقررة  8.9ألف يورو ) 13 051.6 )أ(
 ؛ألف يورو 147 431.5البالغ قدرها  2018عام لالعادية للميزانية 

 ات العاديةميزانيالمقررة لل االشتراكاتألف يورو من  19 846.4 )ب(
 السابقة؛

ي السنوات المقررة لصندوق الطوارئ ف االشتراكاتيورو من  295  )ج(
 ؛قةبالسا

لقرض المقدم من الدولة ليورو من األقساط المستحقة ألف  1 209.9 )د(
ألف يورو في عام  540.3سابقة والسنوات في الألف يورو  669.6المضيفة )

 (؛2019

ات ميزانيألف يورو، وهو مجموع االشتراكات المقررة لل 37 967.9 )ه(
 القرض المقدم من الدولة نستحقة عاألقساط الموالعادية، وصندوق الطوارئ، 

 .المضيفة

                                                           
 تشييدتكاليف  فيحصتها  من الدول األطراف الحق في االختيار بين تسديدكل دولة كان ل  (64) 

لتغطية هذه  من الدولة المضيفةالمقدم قرض ة أو المشاركة في تسديد الالمباني الدائمة دفعة واحد
دولة طرف حصتها في تشييد المباني الدائمة دفعة واحدة، بالكامل أو جزئيا،  63 وسددت. التكاليف

 في الموعد المحدد.
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-2009غير المسددة في الفترة االشتراكات بشأن مجموع تجاه : تحليل اإل6الجدول 
)بآالف  الدولة المضيفةالمقدم من  قرضالصندوق الطوارئ، و، باستثناء 2019
 اليورو(

 السنة

الميزانية 
 البرنامجية

 المعتمدة 

 االشتراكات
 ير المسددةغ 

هاية الفترة في ن
 الحالية

النسبة المئوية 
 شتراكاتإلل
 غير المسددة 

مجموع 
االشتراكات غير 
المسددة في نهاية 
الفترة، بما في 

ذلك من السنوات 
 السابقة

2009 101 229,9 760,6 0٪ ,75 1 093,0 

2010 103 623,3 5 774,4 5٪ ,6 6 254,9 

2011 103 607,9  2 385,6 2٪ , 3   2 791,6 

2012 810  800,0 6 159,7 5٪ ,7 6 569,3 

2013 115 120,3 6 659,1 5.8٪  6 980,2 

2014 121 656,2 8 034,2 6.6٪  14 489,3 

2015 130 665,6 12 639,1 9٪ ,7 20 785,7 

2016 139 590,6 14 059,7 10٪ ,1 18 405,0 

2017 144 587,3 18 234,7 12٪ ,6 31 047,9 

2018 147 431,5 15 339,9 10٪ , 4  12  121,9 

2019 148 135,1  *18 661,8  * 9٪ ,7 *37 970,2 

 .متوقعة  *

 2009منذ عام االشتراكات غير المسددة  إجماليفي  اتتطورال: 2الرسم البياني 
 ()بآالف اليورو

 

حدد. وقد الوقت الم فيوت اللجنة على أهمية تسديد االشتراكات بالكامل وشدد -168
خطير بشكل المتعلقة بتسديد االشتراكات إلى اإلخالل يؤدي عدم الوفاء بااللتزامات 

وقد تضطر المحكمة، إذا استمر عدم التسديد حتى نهاية محكمة. ة للاليوميباألعمال 
، وقد ال يكون رصيد الصندوق كافيا إلى صندوق رأس المال العاملاللجوء إلى العام، 

 .السيولة في النقص لمواجهة

 في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد األطراف اللجنة جميع الدول  توحث -169
من  6-5قاعدة ، وفقا للعلى األموال الكافية طوال السنة المحكمةحصول ضمان ل

 األطراف الدولأن تخطر اللجنة إلى المحكمة  وطلبت. المالية النظام المالي والقواعد
للجمعية التي  عشرة ثامنةالدورة مرة أخرى قبل الكاملة اشتراكاتها التي لم تسدد 
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 أشارت ذلك، على بالتزامها بالدفع. وعالوة 2019ستعقد في كانون األول/ديسمبر 
 المحكمةبكبار المسؤولين رئيس الجمعية ويتناول  بأن السابقة توصيتها إلى اللجنة

لقاءات ثنائية أجريت كلما  محكمةلل عليها مستحقاتمع الدول التي هذه المسألة 
 .امعه

 تأخرة عن تسديد اشتراكاتهاالدول الم -باء

 31 في تسديد اشتراكاتها عنمتأخرة دولة طرفا كانت  13 أن الحظت اللجنة -170
من  8للتصويت وفقا للفقرة  مؤهلة غيروأنها أصبحت بالتالي ، 2019آب/أغسطس 

 .112المادة 

مراجع الحسابات الخارجي بأنه من أجل تعزيز  ةوأشارت اللجنة إلى توصي -171
السماح للدول األطراف التي عدم استرداد االشتراكات غير المسددة، ينبغي  ةعملي

بجدول الوفاء دون خرات عن السنتين الكاملتين السابقتين بالتصويت أعليها مت
بعد دفع الحد األدنى من المبلغ المقدم منها االعفاء الموافقة على طلب ، أو مدفوعاتال

اللجنة أن االنتخابات المقبلة ورأت . (65)قيلرصيد المتباسداد ل ةالمحدد وتقديم خط
حثت للغاية و ةالتصويت مطلوبحقوق فيه ستكون وضعا تقدم والمدعي العام  للقضاة
على تسوية حساباتها في الوقت عن تسديد اشتراكاتها الدول المتأخرة بالتالي 
  .المناسب

ة حساباتها أوصت اللجنة جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسويو -172
أن  أمانة جمعية الدول األطرافإلى طلبت اللجنة والمحكمة في أقرب وقت ممكن. مع 

 للجمعيةالتي عليها متأخرات مرة أخرى قبل الدورة الثامنة عشرة الدول  تخطر
للميزانية  بالنسبة  على ما الشتراكاتها من أهميةتسليط الضوء بالتزامها بالدفع، مع 

  لمحكمة.الستقرار المالي لاو

 لقرض من الدولة المضيفةمدفوعات اتأمين   -جيم

تقرير المحكمة عن تأمين المدفوعات للقرض من تقريرا بعنوان "ت اللجنة تلق -173
الدول المتعلق بتأمين المدفوعات للمبالغ غير المسددة من  (66)"الدولة المضيفة
 نسحبة، وأحاطت علما بهذا التقرير.األطراف الم

، مناقشات مع الدولة المضيفةأجرت المحكمة ر في هذا التقرير، وكما ذك -174
الترتيب التعاقدي الحالي مع المحكمة  ىغبتها في اإلبقاء علوأبدت الدولة المضيفة ر
 مع الدول المنسحبة. يةبدال من إبرام ترتيبات ثنائ

قتراح نها تؤيد اإ، فةمحدودأن المبالغ المستحقة حاليا وفي حين الحظت اللجنة  -175
 .الحلول الممكنة ةعمال الجمعية لمناقشألة في جدول أالمسإدراج المحكمة ب

 االحتياطيات االحترازية والتدفق النقدي -دال

 ةوتديرها لتمكينها من مواجهاالحترازية تحتفظ المحكمة بعدد من االحتياطات  -176
على استحقاقات رتبة لتزامات المتالوا ،حداث غير المتوقعةألوا ،السيولةفي نقص ال

صندوق العامل وس المال أواستعرضت اللجنة مستويات صندوق رالموظفين. 
 الطوارئ.

 صندوق رأس المال العامل -1

توفير األموال الالزمة للمحكمة لمواجهة أنشئ صندوق رأس المال العامل ل -177
  .(67)االشتراكات المقررةالقصيرة األجل ريثما يتم الحصول على  السيولةمشاكل 

، أكدت اللجنة 2019بريل أالمعقودة في نيسان/ ،الثانية والثالثينة دوروفي ال -178
س المال العامل الممول تمويال كافيا أن صندوق رأو ةالسيولة ال تزال ضعيفأن حالة 

                                                           
(65)  18/12ASP/-ICC،  37الفقرة.  
 .)/33/3CBF( تقرير المحكمة عن تأمين المدفوعات للقرض من الدولة المضيفة  (66)
 .د الماليةعالنظام المالي والقوا من 2-6القاعدة   (67)



 ICC-ASP/18/15 

43  15A131119 

لتغلب لهو ضمان رئيسي لحماية استمرارية عمل المحكمة ألنه المصدر الوحيد المتاح 
رصيد زيادة الة األجل. وفي هذا السياق ، طلبت المحكمة مشاكل السيولة القصير ىعل
مليون يورو لتعكس النفقات التشغيلية لمدة ستة  5.4صندوق بما ال يقل عن للنقدي ال

وأوصت . لسيولةلمواجهة المشاكل الجارية لمليون يورو  17أسابيع أو ما يصل إلى 
بما بقابل نفقات ل العامل اللجنة في ذلك الوقت باإلبقاء على مستوى صندوق رأس الما

إلى للصندوق بزيادة المستوى النظري ، وأوصت بالتالي في شهر واحد المحكمة
 مليون يورو. 12.3

 الفعلي ىالمستو بلغ ،2019 يونية/حزيران 30 في أنهالحظت اللجنة و -179
، وهو أقل من المستوى النظري (68)مليون يورو 9.1 العامل المال رأس لصندوق
مليون يورو، مما يزيد من ضعف التدفق النقدي للمحكمة.  11.6 قدره بالغالمحدد ال

مليون يورو سيصبح  2.99، أُبلغت اللجنة أن الفائض النقدي البالغ ثناء الدورة، وأ
ا فيما يتعلق بالسنة المالية  مليون  2.5. وأوصت اللجنة باستخدام مبلغ 2017متاح 

المحدد لصندوق  صول إلى المستوىللو 2017يورو من الفائض النقدي من عام 
مليون يورو على النحو الذي قررته الجمعية في  11.6بمبلغ  رأس المال العامل

 .(69)2018في عام المعقودة دورتها السابعة عشرة 

كررت اللجنة توصيتها التي أثيرت في دورتها الثانية والثالثين باالحتفاظ و -180
، شهر واحد من نفقات المحكمةعادل بما بمل بمستوى صندوق رأس المال العا

 .مليون يورو 12.3الجمعية بالموافقة على زيادة المستوى النظري إلى أوصت و

بعد موافقة الجمعية على المستوى النظري أيضا بأنه وأوصت اللجنة  -181
مليون يورو ، فإن الفائض النقدي من  12.3 يصل إلى لصندوق رأس المال العامل ل

 لتمويل تجديد مواردسيستخدم مليون يورو  2.99قدره  البالغ  2017السنة المالية 
 .للتخفيف من مخاطر نقص السيولة وق،دالصن

 صندوق الطوارئ -2

ضمان قدرة المحكمة على مواجهة التطورات غير لصندوق الطوارئ أنشئ  -182
. وحددت الجمعية مستوى الصندوق عند إنشائه في (70)المتوقعة والتي ال يمكن تجنبها

بمبلغ  (71)2009في عام  ماليين يورو، ثم حددت هذا المستوى 10بمبلغ  2004عام 
 ماليين يورو. 7

أن المستوى  بعد أن الحظتعشرة، قررت الجمعية، بعة وفي الدورة السا -183
ندوق الطوارئ مليون يورو، اإلبقاء على ص 5.24لصندوق الطوارئ يبلغ الجاري 
. وعالوة على ذلك، (72)مليون يورو 7البالغ قدره  اإلسميعند مستواه  9201في عام 
 وقضية االحترازية االحتياطيات مستوى في النظر اللجنة بقرار الجمعية رحبت
 عتبة إبقاء المكتب إلى وطلبت الخبرة، من المزيد ضوء في 2019 عام في السيولة
بشأن سير العمل في  الخبرة من المزيد ضوء في عراضاالست قيد يورو ماليين 7.0

 .(73)صندوق الطوارئ

 مليون يورو 1.76 يبلغ قدرها موارد مالية سيلزم والحظت اللجنة أنه  -184
 .ماليين يورو 7لوصول الصندوق إلى المستوى المحدد البالغ قدره 

                                                           
، )/33/19CBF( 1920حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى ال (68)

  .40، الفقرة 9الصفحة 
 الجزءاألول،  المجلد ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا) (69)

 الثالث،
 ICC-ASP/17/Res.4 5، باء، الفقرة. 
 .د الماليةعالنظام المالي والقوا من 6-6القاعدة ( 70)
(71)  4Res./3ASP/-ICC ، 7، و1القسم باء، الفقرةRes./8ASP/-ICC  ، 2، الفقرة هاءالقسم. 
 الجزءاألول،  المجلد ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا) (72)

 الثالث،
 ICC-ASP/17/Res.4 ،2و 1ء، الفقرتان لاد. 
 .4و 3الفقرتان المرجع نفسه،   (73)
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 النقص في السيولة -3

 تسديد على األطراف الدول يعجم عشرةبعة الساحثت الجمعية في دورتها  -185
 تبذل أن األطراف والدول المحكمة إلى توطلب المحدد، الوقت في المقررة هااشتراكات
 واالشتراكات المتأخرات مستوى لخفض خطوات من يلزم ما وتتخذ جدية جهودا
 أيضا تطلبو .المحكمة في السيولة مشاكل لتجنب اإلمكان بقدرغير المسددة  المقررة

 المتعلقة المعلومات جميعبعلما  والمالية الميزانية لجنةحيط ت أن مةالمحك إلى
 .(74)األطراف الدول لجمعية عشرة ثامنةال الدورة انعقاد قبل المسددة غير باالشتراكات

في اطار  2019آب/أغسطس  31ونظرت اللجنة في حالة االشتراكات في  -186
ر المراجعة النهائي لحسابات من "تقري 4-الفرع هاءفي التقرير المالي الشهري و

الذي تناول فيه مراجع الحسابات المحكمة الجنائية الدولية" في  ةميزانيال ةعملي
عالوة على ذلك اللجنة وتلقت .(75)الخارجي القضايا المتعلقة بالنقص في السيولة

 عن التوقعات فيما يتعلق بالتدفق النقدي.من المحكمة معلومات محدثة 

لمتأخرات في السنوات األخيرة، التجاه إلى زيادة اإزاء اقلقها  وكررت اللجنة -187
المراجع على النحو الذي أكده ، يؤدي إلى احتمال كبير للنقص في السيولةالذي 

انية عملية الميزل ةالنهائي المراجعةتقرير بوضوح أيضا في  للحسابات الخارجي
 .(76) لمحكمةبا

 توقعت، 2019نهاية آب/أغسطس ى وبالنظر إلى االشتراكات الواردة حت -188
عام من يرة األشهر األربعة األخفي  ةالنقديين التاليين للتدفقات هالسيناريوالمحكمة 
2019: 

 نفسب 2019ن الدول األطراف ستسدد اشتراكاتها في أبافتراض  ( ا) 
 صندوقالمحكمة ل استخدامسيكون ، 2018في عام الشتراكات معدل عدم تسديد ا

 ؛2019 ديسمبر/األول كانون نهاية في محدوداعامل على األرجح ال المال سأر

السداد التي  تواريخعلى  رياحص النقدية اتالتدفقاعتماد  ةحال في ( ب)
 عام نهاية فيسيوجد وفقا للتوقعات نقص في السيولة تؤكدها الدول األطراف، 

 فيالشهرية  ديةالنق لتدفقاتا توقعاتمن  الثالث المرفق في المبين النحو ىعل ،2019
 .2019 أغسطس/بآ نهاية

على صندوق رأس المال العامل  االعتماد يمكن ال الحاضر، الوقت فيو -189
سيتاح  أنه اللجنة والحظت الكامل.بالكبير في التدفقات النقدية  السنويالنقص  لتغطية

ا استخدام هذ وأنه يمكن 2017مليون يورو من السنة المالية  2.99فائض نقدي يبلغ 
مستوى صندوق رأس ن زيادة بيد أ .العامل المال رأس موارد صندوق الفائض لتجديد

 التدفق من مخاطر النقص في تخفيفإلى ال فقط المال العامل على هذه النحو ستؤدي
وال تزال اللجنة ترى أن استكمال صندوق رأس . دائما  للمشكلة حال   النقدي وليست

 ،الالزمةالتخاذ التدابير  السلطات للمكتب ويضمثل تف أخرى، المال العامل بآليات
بالتزاماتها بموجب النظام المالي والقواعد  األطراف وفاء الدول سيكون مناسبا. وبدون

 بديل. المالية في الوقت المحدد، يلزم حل

 بالتزاماتها الوفاء على المحكمة قدرة عدم المخاطر الناتجة عن من لتخفيفول -190
يؤذن  أن، كما فعلت في السنوات الماضية، اقترحت المحكمة توقع،الم النقص ومعالجة

تمويل بتوفير للجوء إلى صندوق الطوارئ، وعند االقتضاء، اباستثنائية فة بصلها 
 .خارجي

إلى مؤقتا باللجوء حتى اآلن لم تأذن للمحكمة الجمعية أن الحظت اللجنة و -191
 السيولة،المؤقت في نقص لة امواجهتمويل خارجي لتوفير صندوق الطوارئ و/أو 

تكون فيه مما قد يؤدي إلى سيناريو  ه الحالة،لية لمعالجة هذآوجد حاليا تال وأنه 
الوفاء بالتزاماتها األساسية )مثل دفع مرتبات الموظفين  غير قادرة على  المحكمة
 لموردين(. اوفواتير 

                                                           
 سم جيم.المرجع نفسه، الق (74)
، .)1Rev./18/2ASP/-ICC ( لمحكمة الجنائية الدوليةانية باعملية الميزل ةالنهائي المراجعةتقرير    (75)

 .190-180الفقرات 
 ،)1Rev./18/2/ASP-ICC ( لمحكمة الجنائية الدوليةانية باعملية الميزل ةالنهائي المراجعةتقرير   (76)

 .188-178ات الفقر
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 مشكلة السيولة ةمسأل أن ىعل الخارجي الحسابات مراجع مع اللجنة واتفقت -192
       فع ال، نحو ىعل تنشأ مسائل أي لمعالجة آليه إنشاء تبرر (77)للمحكمة بالنسبة متكررة

 من 9 رقم التوصية في الخارجي الحسابات مراجع أيضا اقترحه الذي النحو ىعل
 .انيةعملية الميزل ةالنهائي المراجعةتقرير 

نقص العن الناجمة معة السمخاطر و الكبيرة في ضوء المخاطر التشغيليةو -193
 اللجنة بما يلي:توصي السيولة، في 

أن لتدفقات النقدية وبشأن اتوقعاتها بشكل وثيق تراقب المحكمة أن   )أ(
في السيولة في نهاية نقص مختلفة لتجنب حدوث التجاهات التكثف جهودها في ا

 ؛العام

ئمة إنشاء آلية دافي عشرة ثامنة في دورتها الالجمعية أن تنظر  )ب(
من خالل مثال اللجوء المؤقت إلى معالجة مشاكل السيولة، لتمكين المكتب من 
بناء على توصية من اللجنة، كإجراء نشاء تمويل خارجي و/أو إصندوق الطوارئ 
 لتخفيف المخاطر؛

في حالة حدوث نقص في السيولة قبل دورة ، مكتبنظر اليأن  )ج(
، بناء على توصية اللجنة، في 2019ر في كانون األول/ديسمبالتي ستعقد الجمعية 

 جميع الخيارات الممكنة للتعامل مع الحالة.

بشكل وثيق  يالنقدفيما يتعلق بالتدفق وضع لمواصلة رصد اقررت اللجنة و -194
 التي ستعقد فيوالثالثين رابعة دورتها ال يات االحترازية في استعراض االحتياطعند 

 .2020أيار/مايو 

  2019في عام نية يزاء المأدا -هاء

 2019أداء الميزانية في النصف األول من عام  -1

 ميزانيتها أداء عن الدولية الجنائية المحكمة "تقرير اللجنة على معروضا كان -195
 كانون 31 حتى األداء توقعات عن فضال ،(78)"9201 يونيه/حزيران 30 حتى
 54.4 بلغ العام منتصف في التنفيذ معدل أن اللجنة والحظت. 2019 ديسمبر/األول
البالغ قدرها  2019 لعام المعتمدة مليون يورو مقارنة بالميزانية 78.77المائة، أو  في

 بدون األقساط المستحقة للقرض من الدولة المضيفة.  يورو، مليون 144.55
 في التنفيذ بمعدل مقارنة المائة في 4.3 يبلغ قدرها زيادة يمثلاللجنة أن ذلك حظت وال
 . 2018 يونيه/حزيران 30حتى الماضي العام

ويقدر معدل التنفيذ للمحكمة، بما في ذلك مدفوعات الفائدة وأقساط القرض  -196
 مليون يورو، مقارنة بالميزانية 147.30في المائة، أو  99.4المتعلق بالمباني، بنسبة 

  .مليون يورو 148.14البالغ قدرها  2019لعام  المعتمدة

 البرامج داخل يورو مليون 1.8 مناقلة المتوقع من أن اللجنة الحظتو -197
التي أدخلها نظام األمم  الزيادة إلى أساسا  دلك  رجع، وي2019 عام في الرئيسية

 مبلغ نقل 2018 عام فيتم  أنه إلى اللجنة أشارتعلى المرتبات. و المتحدة الموحد
 لدفع لشهودوا الضحايا قسممن  إنفاقه يتم لمالذي  (79) ألف يورو 2 550.7

 والمساعدة ،والعمليات ،المعلومات لتكنولوجيا الموارد من اإلضافية االحتياجات
شار الم النحو لى، والخبراء االستشاريين علموظفينالمتصلة با تكاليفالو ،القانونية

                                                           
 .188الفقرة لمرجع نفسه، ا  (77)
 .)/33/19CBF( 9201 يونيه/حزيران 30 حتى ميزانيتها أداء عن الدولية الجنائية المحكمة تقرير  (78)
ألف يورو من قسم الضحايا والشهود على  2 550.7مناقلة ما مجموعه  2018عام  جرت في(  79)

، إدارة المعلوماتالمتعلقة بإدارة المعلومات )قسم خدمات  متطلبات التشغيليةلا‘ 1’التالي: النحو 
لعمليات الميدانية ا‘ 2’ألف يورو؛ و CBF32/18SO1Q50 :)746.6الوثيقة  المحكمة في هذكرت طبقا لما

)كوت ديفوار، وجورجيا، وقسم  والمرافق والبنية التحتية للمكاتب الميدانيةمركبات إدارة ال -
المساعدة تكاليف ‘ 3’و؛ ألف يورو 754.3(: 256و 59-26ات ، الفقرCBF/32/14 ت العامة،الخدما

ألف  541.9)قسم دعم المحامين(:  القانونية اإلضافية بسبب التغييرات في االفتراضات القضائية
ألف  379قلم المحكمة األخرى: أقسام زيادات في نفقات  -الموظفين المتصلة بتكاليف ال‘ 4’و؛ يورو

الخدمات االستشارية المتعلقة بالقضايا المعروضة على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل ‘ 5’يورو؛ و
 ألف يورو. 125الدولية:  
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ومن األسباب التي . الثالثينالثانية وتها عن أعمال دور اللجنة تقريرإليه بالتفصيل في 
 بين األحيان بعض في وحتى الميزانية بنود بين مناقالتال إجراءإلى  دعت المحكمة

 مماأخرى،  متوقعة غير وظروف االفتراضات بعض في ريتغيال الرئيسية البرامج
 متابعة اللجنة قررت. األموال مناقلة إلى والحاجة النفقات هيكل في تغيير إلىأدى 
 .2020ي أيار/مايو لتي ستعقد فا والثالثين الرابعة دورتها في مناقالتال مسألة

 ومقارنة الميزانية، أداء تقرير في الواردة الجداول بتنسيق يتعلق فيماو -198
 المحكمةبأن تضيف  اللجنة أوصت الصلة، ذات والنفقات للميزانية المعتمد مستوىال

 في اإلنفاق مستوياتالعمود المتعلق ب قبل المعتمدة الميزانية لمستويات اعمود
 .المقبلة الميزانية أداء تقارير

ألف يورو من البرنامج  50ميزانية قدرها بتحويل  االلتزامالحظت اللجنة  -199
األول  النصففي  تم طلبهاوالتي   5-الرئيسي الرابع إلى البرنامج الرئيسي السابع

من الميزانية المعتمدة لعام الجمعية كجزء  توافق عليها، والتي لم من السنة المالية
تم  5-البرنامج الرئيسي السابعمثل هذه الميزانية اإلضافية من أجل إن ، 2019
 أنعلى الرغم من و. 4-معتمدة في الرتبة فغير  تكاليف منصبلتغطية  عملها
أن إنفاق  تعتقد اللجنة فإنبين هذين البرنامجين الرئيسيين،  هذا المبلغ لم يتمتحويل 

تحميله على برنامج رئيسي آخر قبل و ما برنامج رئيسي من قبلميزانية إضافية 
ي. المعن النظام المالي والقواعد الماليةمن  4.8نهاية العام هو وسيلة لتجاوز القاعدة 

الممارسة المتبعة و 8-4ن تواصل المحكمة مراعاه القاعدة أأوصت اللجنة ب لذلك
 .عامالرئيسية خالل اللة األموال بين البرامج قمنامن الجمعية فيما يخص 

 2019في عام واستخدام قاعات المحكمة أيام جلسات االستماع  -2

 متوقعةال القضائية األنشطة في كبيرة تغييراتحدوث  اللجنة الحظت -200
 ضورالمف من انالتي كالقضايا الثالث  من فبدال. 2019عام  ميزانية فيمدرجة الو
 10 ةلمد سنالحغوديه، و بليه/غباغبوو ونغوين،أ) المحاكمةمرحلة  في تكون نأ

 وبليه غباغبوخلي سبيل وأ .ونغوينأ قضية فيفقط واحدة  ةمحاكمأجريت  ،(أيام
 . 2020عام  إلى الحسن محاكمة أرجئتو ،هغوديي

 يكاتومقضية المتعلقة  مثل ،ةمتوقع غير تطورات حدثت أخرى، ناحية ومن -201
 .الوسطي فريقياأ ةجمهوريفي  ةحالال في ونغايسونا

 الرئيسية المؤشرات أحد هو المحكمة قاعات استخدام إلى أن لجنةوأشارت ال -202
 كانون 1 من الفترة في أنه اللجنة والحظت. المبالغ المطلوبة في الميزانية تحدد التي
 أليام جلسات اإلجمالي العدد كان ،2019 أغسطس/آب  31 إلى يناير /الثاني

 يف (80)      يوما   294أساس لى وضعت الميزانية عفي حين        يوما   57 الفعلية االستماع
 جلسات  ضاخفنا عن الناتجة الوفورات تخصصوس. اتكمالمحمن قاعات ا قاعتين

الزيادة في التكاليف المتصلة خاصة  وبصفة التشغيلية، االحتياجات لتغطية االستماع
الموحد نظام األمم المتحدة لتطبيق  مليون يورو نتيجة 2.7بالموظفين البالغ قدرها 

 .المعدل

 الحاالت في ةمتوقع غير تطورات تواجه ستظل المحكمة أن اللجنة والحظت -203
 ،مرونةب البشرية موارده ةإلدار جهدا بذل المحكمة قلم نإلى أ أشارتو القائمة،

 البشرية مواردها ةدارإل جهدها قصارى ةمحكمبال ةجهزاأل مختلفبأن تبذل  أوصتو
، المستقبل في المتوقعة غير للحاالتقدر المستطاع  باالستجابة للمحكمة يسمح بما

 .على أساس متطلبات عبء العمل الفعلية الموارد وبأن تعيد توزيع

 2019في عام  إلى صندوق الطوارئاللجوء شعارات إ -3

بشأن اللجوء إلى ثالثة إشعارات  2019أيلول/سبتمبر  1حتى قدمت المحكمة  -204
مليون  0.33 بلغورو: إشعاران بممليون ي 2.45ا يبلغ مجموعه بمطوارئ صندوق ال

                                                           
  .340، الفقرة 2019 دولية لعامالميزانية البرنامجية المعتمدة للمحكمة الجنائية ال  (80) 
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مليون يورو فيما يتصل بتكاليف غير متوقعة وال يمكن تجنبها في قضية  0.13و وريو
بقضية صل مليون يورو فيما يت 1.99)الحالة في كوت ديفوار(، و غباغبو/بليه غوديه
 .ىيقيا الوسطرالحالة في جمهورية أف في يكاتوم/نغايسونا

 النفقات جميع قصارى جهدها الستيعاب المحكمة بذلت بأن اللجنة وأوصت -205
المشار إليها في إشعارات اللجوء إلى صندوق الطوارئ في ميزانيتها  المتوقعة غير

 عشرة، الثامنة في دورتهاإلى الجمعية تقدم  أن المحكمة إلى اللجنة العادية. وطلبت
 الميزانية من بكل قةالمتعل الفعلية معلومات محدثة تشمل النفقاتمن خالل اللجنة، 

 تشرين تى نهايةحلطوارئ اللجوء إلى صندوق ة عارات المقدمواإلش العادية
 .2019 أكتوبر/األول

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -رابعا

 إصالح نظام المساعدة القانونية -ألف

مشروع سياسة تلقت اللجنة قبل دورتها الثالثة والثالثين وثيقة بعنوان " -206
  .(81)"5-2، التعديل المقترح،  النسخة الجنائية الدولية مساعدة القانونية بالمحكمةال

الالزمة الموارد هو توفير سياسة المساعدة القانونية للمحكمة  الهدف منو -207
المحكمة نيابة أمام لمحامي الدفاع والممثلين القانونيين للضحايا في الدعاوي المرفوعة 

. وسرعتهاجراءات عدالة اإلالقانونية ضرورية ل المساعدةعن العمالء المعوزين. و
المرفق الثاني لهذا التقرير بين المحكمة. وي ةلتكلفة في ميزانيلأيضا عامل رئيسي  يوه
، في الفترة ، بما في ذلك صندوق الطوارئضحايات المساعدة القانونية للدفاع والنفقا

2015-2019. 

من الجمعية منذ با وطلمم المساعدة القانونية وكان الرصد المستمر لكفاءة نظا -208
اعتبارها  آخذة في " 2017في عام قد طلبت الجمعية إلى المحكمة . و(82)مدة طويلة

يمكن  اتإصالحالقتراح تبذل قصارى جهدها  ، أنالميزانية والماليةجنة ل ةتوصي
بء اإلداري العستيعاب من خالل استكشاف الفرص المتاحة ال قائمةالموارد الب اتحقيقه
تقديم الجمعية "، وطلبت بالحاجة إلى المساءلة وتحديد األولوياتاإلخالل دون 

 اقتراحات للنظر فيها من خالل اللجنة. 

الذي المعدل سياسة المساعدة القانونية مشروع معروضا علي اللجنة  وكان -209
نونية التابع المساعدة القاالمعني بميسر ال أحاطو. (83)ذلكاستجابة لأعدته المحكمة 

 الهاي. فيالعامل  الفريقالجارية في مناقشات علما بالللفريق العامل في الهاي اللجنة 

المعدلة سياسة المساعدة القانونية أن قبل، حدث من أوضحت المحكمة، كما و -210
‘ 4’الشفافية، و‘ 3’لموضوعية، وا ‘2’، وكافؤ الفرصت‘ 1’ :مبادئ ةخمسستحكمها 

ة دارإاالقتصاد. وتهدف التعديالت المقترحة إلى تيسير  ‘5’رونة، واالستمرارية والم
يعاد توزيع الموارد بشكل أفضل سالعبء اإلداري. و تقليلوسياسة المساعدة القانونية 

ن ومع م المحكمة عقود خدمات مع المحاميقل برمسيواحتياجات المحامين. تلبية ل
 ع نفقات السفر إلى الهاي.تبسيط نظام دفتم سيواألشخاص الذين يساعدونهم. 

الدول الواردة من ليقات تعبناء على الورأى الميسر المعني بالمساعدة القانونية  -211
هناك و. مزيد من الدراسةفي حاجة إلى عدة القانونية الجديدة سياسة المسا أن األطراف

 ائلتكلفة. ومن هذه المسالتؤدي إلى زيادة كبيرة في من الممكن أن وسائل لم تحل م
بشأن وأثيرت أيضا تساؤالت . الضرائب على محامي الدفاع ومحامي الضحايافرض 

والتمثيل الجغرافي العادل الفرص، تكافؤ وظروف العمل مع  تعابمدى اتساق األ
 هذه المسائل ةمناقشلعن امتنانها المحكمة عربت للمحامين، والمساواة بين الجنسين. وأ

 مزيد من العمق.ب

                                                           
 .)/33/18CBF( التعديل المقترح ،الجنائية الدولية سياسة المساعدة القانونية بالمحكمة  (81)
 الجزءاألول، المجلد  ،)20/61ASP/-ICC( 2017...  الوثائق الرسمية ... الدورة السادسة عشرة( 82)

 الثالث،
ICC-ASP/16/Res.6،8الفقرة  ، المرفق. 

 .)/33/18CBF( ، التعديل المقترحالجنائية الدولية سياسة المساعدة القانونية بالمحكمة (83)
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إلصالح عندما لن تقدم المحكمة اقتراحا أنة توصيتها السابقة بوكررت اللج -212
تبذل إلى المحكمة بأن من جديد طلبها اللجنة وأكدت . (84)ال فقطومكتم ا  كون جاهزي

 للمراحل المطلوبة في إطار الموارد الحاليةقصارى جهدها لتقديم إصالح يمكن تحقيقه 
 المعنية. القضائية

 ى، علمن قبلنص كما  ،اعدة القانونية بالمحكمةسياسة المسوينص مشروع  -213
حساب  يةللمتهمين المعوزين، ويحدد كيففقط تكون متاحه سن المساعدة القانونية أ

وفر سياسة المساعدة القانونية يأن تعديل غير . هذه القواعدلم تتغير العوز. و
. (85)رةعاده تقييم القواعد المتعلقة بالعوز في ضوء المزيد من الخبالفرصة إل

 .تقرير في دورتها الرابعة والثالثينب موافاتها وتتطلع اللجنة إلى

 التبرعات المقدمة إلى المحكمة -باء

"تقرير المحكمة عن مبادئها ، (86)، وفقا للتوصية السابقة للجنةقدمت المحكمة -421
. (87)التبرعات والموارد الخارجة عن الميزانية"وصرف التوجيهية المتعلقة باستالم 

التبرعات قدمت المحكمة إلى اللجنة وصفا للممارسة الحالية فيما يتعلق بإدارة و
يس إلى أن اإلطار التنظيمي الحالي كاٍف ول توالموارد الخارجة عن الميزانية، وخلص

 في حاجة إلى التعديل.

المعلومات الواردة في البيانات المالية بأحاطت اللجنة علما بموقف المحكمة وو -215
، لعلم، لبأن تجدوعالوة على ذلك، أوصت اللجنة المحكمة . (88)2018ة لعام للمحكم

)مثل الشكل المستخدم في الحسابات المالية( لتقديم المعلومات المتعلقة  امناسبال شك
الميزانية في الخارجة عن اللتزامات لالصناديق االستئمانية، وكذلك أرصدة ب

األموال وينبغي أن يبين هذا الشكل . 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
محددة، والمكتب المنفذ، والنفقات العامة المتفق عليها التي  اليةالمتاحة لسنة م

 .كل صندوقسيتحملها 

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية -جيم

 التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين -1

 التوزيع الجغرافي )أ(

أن الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة برتياح علما مع االأحاطت اللجنة  -216
من تحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين تنص على  2019-2021

ن قلم أحاطت علما أيضا بأ، والثالث هاقلم المحكمة كأولوية من أولويات نموظفيال
عدم لحالي لتصحيح القانوني الإلطار المحكمة يعتزم اتخاذ تدابير إضافية وفقا 

 .(89)التوازن

بعض االختالالت في تشير إلى لموارد البشرية لقدمت المحكمة إحصاءات و -217
اللجنة حثت في الماضي، و المحكمة.من الفئة الفنية بالتمثيل الجغرافي للموظفين 

 المسألة.هذه على االهتمام بالمحكمة 

 27 بلغلدان الممثلة تمثيال زائدا كشفت المعلومات المحدثة للمحكمة أن عدد البو -218
 20الممثلة تمثيال متوازنا ي حين بلغ عدد الدول ، ف2019يوليه /بلدا في نهاية تموز

 22غير األطراف ، أوغير الممثلة، أو تمثيال ناقصاالدول الممثلة أرقام ، وبلغت دولة
ما يتعلق بالنظر إلى الجهود السابقة للمحكمة فيو على التوالي.دولة،  25و  54و 

                                                           
 الجزءالثاني، المجلد  ،)17/20ASP/-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا   (84)

 .227الفقرة  ، 2-باء
ICC-. انظر القرار 2013ها الجمعية في عام نيتماشى هذا أيضا مع التوقعات التي أعربت ع  (85)

ASP/12/Res.8 ج(.6، المرفق األول، الفقرة( 
 .37، الفقرة )18/5ASP/-ICC(  ية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثينتقرير لجنة الميزان (86) 
التبرعات والموارد الخارجة عن  وصرف تقرير المحكمة عن مبادئها التوجيهية المتعلقة باستالم (87)

 .(CBF/33/6) ،الميزانية
 2018كانون األول/ديسمبر  31البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية عن السنة المنتهية في  (88)

(ICC-ASP/18/12). 
  .19، الفقرة  )/33/15CBF( 2021-2019الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة   (89)
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متوسطة خطة  المحكمةقدم بمسألة التمثيل الجغرافي العادل، اقترحت اللجنة أن ت
 لمعالجة الوضع. بشكل جيدواضحة ومحددة  اأهدافاألجل تتضمن 

في المائة  17.02فإن من الفئة الفنية، وفيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي للموظفين  -219
في  10.85، والمنطقة اآلسيوية إلى ي المائةف 6.80، والمنطقة األفريقيةينتمون إلى 

 ومنطقة الشرقية، أوروبامن مواطني  في المائة 58.75في المائة و 6.60المائة و
 وفيما يتعلق بالتمثيل .ا الغربية ودول أخرىبومنطقة أورو والكاريبي، الالتينية أمريكا

 لدان أخرى ممثلةومنطقة أوروبا الغربية وب منطقة أفريقياكانت  العادل، الجغرافي
 أمريكاأوروبا الشرقية، ومنطقة  ومنطقة،كانت المنطقة اآلسيوية حين في زائدا، تمثيال

 ناقصة التمثيل.والكاريبي  الالتينية

)باستثناء من الفئة الفنية أن العدد اإلجمالي لموظفيها بالمحكمة فادت أو -220
)أو موظفا  60، منهم ظفامو 470يبلغ من موظفي اللغات(  42الموظفين المنتخبين و

أوصت اللجنة بأن تنظر المحكمة في و .في المائة( من دول غير أطراف 12.8
 .هذه الفئة عيين في الوظائف منتالإمكانية تجميد 

 التوازن بين الجنسين  )ب(

من الموظفين من قدمت المحكمة معلومات مفصلة عن التوازن بين الجنسين  -221
. 2019البرامج والرتب الرئيسية اعتبارا من تموز/يوليه ، موزعة حسب الفئة الفنية

فيهم  ا، بمفاظمو 505في المحكمة من الفئة الفنية وكان العدد اإلجمالي للموظفين 
الموظفون المنتخبون وموظفو اللغات. وعموما، كان الموظفون الفنيون موزعون 

في  49.7ظفات )في المائة( والمو 50.3بالتساوي تقريبا بين الموظفين الذكور )
 (.المائة

أمانة جمعية في  ةالفنيمن الفئة الموظفين  يبلغ عدد، امجالبر ىمستووعلى  -222
ستة موظفين،  ، وفي الصندوق االستئماني للضحاياخمسة موظفين الدول األطراف

. ثالثة موظفين مكتب المراجعة الداخلية فيموظفين، و ثالثة لرقابة المستقلةافي آلية و
البرنامج  يوجد فينتائج التحليل إذا تم إسقاطه. ويؤثر على ضئيل ولن  والمجموع

 52.8أو موظفا  19منهم من الفئة الفنية، موظفا  36القضائية(  هيئةالرئيسي األول )ال
قلم المحكمة المدعي العام ومكتب في  اإلناث ةنسبفي حين بلغت في المائة من اإلناث، 

 .التوالي ىعل ،في المائة 52.2في المائة و 48.7

الفنية يشغلها الرجال. وفي الرتبة الفئة من حظت اللجنة أن الوظائف العليا الو -223
 يشغل الموظفون الذكور أكثر من ثلثيوظيفة،  126من بين ، ( وما فوقها4-)ف 

من الرتب األدنى  فيوعلى العكس من ذلك، منها.  في المائة 68.3، أو الوظائف
في  57.2موظفات ال(، تشغل 3-( إلى )ف 1-)ف بة الوظائف برتالجدول، وهي 

في السيما لجنسين، عدم التوازن بين اأن أيضا والحظت اللجنة . المائة من الوظائف
اع باتأوصت اللجنة بأن تحاول المحكمة و. زمنالمستويات العليا، لم يتحسن بمرور ال

 اتحدد موعدأن بنهج مختلف واستباقي لمعالجة مسألة التوازن بين الجنسين، و
 .لالنجاز امستهدف

 المرضية اتاإلجاز -2

فيما يتعلق بإنشاء آلية داخلية بديلة لتسوية الواردة مع مراعاة المعلومات  -224
التكلفة العالية الناجمة عن اإلجازات  إزاء أعربت اللجنة عن قلقهاالمنازعات، 

يتضمن بعة والثالثين المرضية وطلبت إلى المحكمة أن تقدم تقريرا  خالل دورتها الرا
 :السنوات الخمس الماضية فيالتالية عن المسائل معلومات 

 ؛والمدة المتوسطة لإلجازة المرضية  المرضية اتحجم اإلجاز )أ(

 إلجازات المرضية؛المترتبة على ااآلثار المالية  )ب(

معايير وإجراءات منح اإلجازة المرضية وإدارتها، بما في ذلك  )ج(
 ؤوليات ذات الصلة؛األدوار والمس

 .مسؤوليات الموظفين واإلدارة أمام المحكمة أثناء اإلجازة المرضية )د(
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 تمديد برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين  إلى ما بعد السنة الثانية من العمل -3

أن  2019أبريل المعقودة في نيسان/الثانية والثالثين رأت اللجنة في دورتها  -225
بشكل مناسب، مساهمة قيمة  أديرإذا أن يقدم،  هيمكن لفنيين المبتدئينبرنامج الموظفين ا

لمبتدئين من للموظفين الفنيين اللعمل  امستقبلي اخياربوصفه في زيادة الوعي بالمحكمة 
 . (90)تحقيق أهدافهامن أجل لمحكمة توفير الدعم لفي و ،النظم الوطنية

تمديد برنامج الموظفين الفنيين  تقرير المحكمة عن احتمالنظرت اللجنة في "و -226
 الذي قدمته المحكمة. (91)المبتدئين إلى ما بعد السنة الثانية من العمل"

كوريا  ةمع حكومات اليابان وجمهوريتفاهم  ةأول مذكر على عت المحكمةووق   -227
وسويسرا ، حيث أرسلت تلك الحكومات موظفيها الفنيين المبتدئين إلى المحكمة للعمل 

أ المحكمة. وبدة على المبتدئين لمده سنتين بدون تكلفالموظفين برنامج  في اطار
ة موظفين ست اآلن، ولديها 2017 عام الفنيين المبتدئين فيللموظفين محكمة استقبال ال

الذكور الموظفين من اليابان )بالتساوي بين  ةربع: أمن الدول األطراف الراعية
 ين اآلخرين.من البلد من كل ةواحد ةموظفوإلناث(، او

الفنيين المبتدئين الموظفين برنامج  ىن الجمعية وافقت علأوالحظت اللجنة  -228
ن تمدد أإلى المحكمة راعية تكلفة. وطلبت البلدان البدون و بيتجريعلى أساس 
وبعبارة أخرى،  في المائة بينهما. 50مع تقاسم التكلفة بنسبة ثالثة سنة البرنامج 

وظف في حالة الموافقة على الثالثة لكل م ةاليف السنستستوعب المحكمة نصف تك
 الطلب.

لمدة سنة واحدة للموظفين الستة ن مجموع تكاليف التمديد أوأفادت المحكمة ب -229
، المحكمة ةتي من ميزانيأسيألف يورو(  205.5)ألف يورو، وبأن نصفها  410يبلغ 
من ميزانية عام و( ألف يور 48.4و)، 2020 من ميزانية عامألف يورو(  157.1)

إذا وطلبت إليها،  اتالتمديدالموافقة على ن إمكانية المحكمة اللجنة ع. وسألت 2021
 .ن توصي الجمعية بالموافقة عليهاأ، يمكنها ذلككان 

الفنيين المبتدئين الموظفين برنامج  ىلن الموافقة عأوأخذت اللجنة في االعتبار  -230
، وأن المدة المذكورة ستنتهي سنتين ةلمدو ةبدون تكلف، أساس تجريبيى عل تكان

لتقييم. ذكر ام تللكنها أشارت المحكمة في تقريرها إلى مزايا البرنامج وقد قريبا. و
استيعاب مع مؤقتا  ثالثة ةسنالبرنامج ن تمدد المحكمة أأوصت اللجنة ب ولذلك

نة عن نتائج اللج إلىتقريرا ن تقدم أ، وحاليةالميزانية ال فيذات الصلة  التكاليف
 .2021تقييمها في دورتها السادسة والثالثين التي ستعقد في عام 

  مراجعةالبالمسائل المتعلقة  -دال

 2019أعمال لجنة المراجعة في عام المتعلقان بان التقرير -1

علما مع التقدير بالتقريرين المقدمين عن أعمال لجنة المراجعة  اللجنةأحاطت  -231
لذين يتناوالن أساسا المسائل لمتعلقة بالحوكمة، واإلشراف على ، ال(92)2019في عام 

المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية والخارجية، فضال عن متابعة تنفيذ التوصيات، 
حظت اللجنة أن استنتاجات الولمحددة بوضوح. لجنة المراجعة افي إطار والية 

 واليتها.ومكملة لتشكل قيمة مضافة لمداوالتها وتوصيات لجنة المراجعة 

إيلينا سوبكوفا تعيين السيدة إعادة  اللجنة بأن توافق الجمعية علىأوصت و -232
كانون  1أخرى اعتبارا من نة المراجعة لمدة نية والمالية في لجممثلة للجنة الميزا

 .2020 الثاني/يناير

وضع الدليل في علما بالتطورات اللجنة اطت حأفي مجال الحوكمة، و -233
هذا الدليل أداة و. 2021ظيمي للمحكمة المقرر استكماله في الربع األول من عام التن

                                                           
 .119، الفقرة )18/5ASP/-ICC(  تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثين  (90) 
برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين إلى ما بعد السنة الثانية من تقرير المحكمة عن احتمال تمديد   (91)

 .(CBF/33/2)العمل، 
وتقرير لجنة المراجعة عن أعمال  ،)/9/5AC(تقرير لجنة المراجعة عن أعمال دورتها التاسعة  (92)

 تالي:المتاحان على الصفحة االلكترونية للجنة المراجعة على العنوان ال، (AC/10/5)دورتها العاشرة 
 https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx. 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
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في  دوار ومسؤوليات كل كيانألقدم توضيحات يمن المتوقع أن وإدارية مهمة، 
 .حكمةالم

شاركت المراجعة الداخلية، المتعلقة بمسائل ال ىعلإلشراف وفيما يتعلق با -234
 ةمراجعالن اختيار مواضيع أبش ةمراجعة اللجنالقلق الذي أعربت عنه في اللجنة 

، 2020م عاالمراجعة الداخلية ل ةمشروع خط ةوعدد أيام العمل المخصصة لمراجع
 بالتقدم المحرز.إطالعها بانتظام وطلبت 

بعد إبالغها بالنتائج التي  ةمراجعال ةوأيدت اللجنة جميع توصيات لجن -235
 في لجنة المراجعة. المحددة التي أثيرتبعض المسائل  ىتوصلت اليها، وشددت عل

 وتقارير المراجع الخارجي للحسابات ةالخارجي ةالمسائل المتعلقة بالمراجع -2

 2018لعام  البيانات المالية للمحكمة  )أ(

للمحكمة الجنائية الدولية عن السنة المنتهية  ةالمالي اتجنة في "البياناللنظرت  -236
المراجع بالعرض الذي قدمه ورحبت  (93)"8012كانون األول/ديسمبر  31في 

 . للحسابات الخارجي

بدون وأحاطت اللجنة علما بالرأي الذي قدمه مراجع الحسابات الخارجي  -237
 أيدت التوصيات الثالث التي قدمها المراجع الخارجي للحسابات.وتحفظ 

 ىل، وافقت اللجنة عمسائل المراجعة الخارجية ىسياق الرقابة علوفي  -238
في  ةمراجعال ةن تقوم المحكمة ومراجع الحسابات الخارجي بإبالغ لجنأ ةهميأ

المتعلقة بالبيانات الخارجي ات تقارير مراجع الحسابصدور الوقت المناسب، قبل 
تؤدي إلى قد  ةذات صل ةلأمسالصندوق االستئماني للضحايا، بأي محكمة وللالمالية 

 .في هذا البالغدراجها إبأوصت وصدور رأي مع التحفظ، 

عن السنة محكمة اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية لل توصأو -239
 .2018كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

 2018لعام  البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا  )ب(

السنة عن  للصندوق االستئماني للضحايا ةالمالي اتجنة في "البياناللنظرت  -240
 .(94)"8201كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

بدون وأحاطت اللجنة علما بالرأي الذي قدمه مراجع الحسابات الخارجي  -241
 أيدت التوصيتين اللتين قدمهما المراجع الخارجي للحسابات.وتحفظ 

صندوق ن يعتمد الأورحبت اللجنة بتوصية مراجع الحسابات الخارجي ب -242
للميزانية من أجل توضيح التخطيط السنوي  أو اطارا   مخططا  ايا للضح االستئماني

بين الموارد مع التمييز بالنفقات والموارد، مخصصاته وااللتزام لمتعدد السنوات وال
)أمانة الصندوق االستئماني للضحايا( من البرنامج الرئيسي السادس قادمة ال

تنفيذ هذه التوصية في بالغها بإلجميع أنشطته. وتتطلع اللجنة إلى  ،والتبرعات
 .2020التي ستعقد في أيلول/سبتمبر  دورتها الخامسة والثالثين

أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية للصندوق االستئماني و -243
 .2018كانون األول/ديسمبر  31للضحايا للسنة المنتهية في 

 بالمحكمة زانيةتقرير مراجعة األداء بشأن عملية المي )ج(

المحكمة الجنائية ب الميزانيةتلقت اللجنة تقرير المراجع الخارجي عن عملية  -244
 نمراجعيالممثلي تبادال لآلراء مع خالل دورتها الثالثة والثالثين أجرت و (95)الدولية

                                                           
 0182كانون األول/ديسمبر  31المالية للمحكمة الجنائية الدولية عن السنة المنتهية في البيانات   (93)

(ICC-ASP/18/12). 
كانون األول/ديسمبر  31عن السنة المنتهية في صندوق االستئماني للضحايا المالية للالبيانات  (94)

2018 
(ICC-ASP/18/13).. 
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أعربت اللجنة ومع العديد من أصحاب المصلحة في المحكمة. بعد التشاور  الخارجيين
  .الميزانية في المحكمةعملية البالغ لتقييم  عن تقديرها

حوار من خالل  انيةالميز ةوشرعت اللجنة، من جانبها، في تحسين عملي -245
دورات اللميزانية خالل بشأن احلقات عمل ، ونظمت وتشاور وثيقين مع المحكمة

 .السنوات القليلة الماضية فيالمعقودة  يةالربيع

 توصيات المراجع الخارجي )د(

يوصي المراجع الخارجي بأن تضع جمعية  (:1)مستوى األولوية  1لتوصية رقم ا
الدول األطراف في جدول أعمالها، في سياق تقييم المحكمة المقبل أو من خالل أي 

من نظام روما األساسي، وذلك من أجل  42دة من الما 2آخر، تفسير الفقرة  منتدى
 المهام عن المسؤولية نقل لعام من المدعي ا هذه الفقرة توضيح إلى أي مدى تمنع

ل(، بصفته مقدم الخدمات اإلى رئيس قلم المحكمة )المسج المشتركة االدارية
  .المشتركة

والحظت  ذه التوصيةالمراجعة فيما يتعق بهلجنة بتأييد أحاطت اللجنة علما  -246
في  ةات فعالالجهود التي تبذلها المحكمة لوضع إجراء ةمراجعال ةراء لجنآ ىالبناء علب
عرضت نتائجه على زر الذي آطار نظام روما األساسي من خالل تنفيذ مشروع التإ

مختلف في ليات التنسيق األخرى آمل مجلس التنسيق وعشير يالجمعية واللجنة. و
المحكمة  أنحو تنفيذ مبدالمتخذة  ةملموسالخطوات الإلى أيضا المواضيع والبرامج 

ها العامل لة من خالل فريقأهذه المستناولت ن الجمعية أ الواحدة. والحظت اللجنة أيضا
 .المعني بالحوكمةالدراسي في الهاي في إطار الفريق 

لمسألة ومسؤولية الجمعية فيما يتعلق بتفسير نظام الطابع المعقد لاللجنة تدرك و -247
 ترغب اللجنة في تسليط الضوء على أهمية "مبدأ المحكمة الواحدة"وروما األساسي. 

على تقدم ملحوظ التي أحرز فيها أداة رئيسية في إعداد وتنفيذ ميزانية المحكمة بوصفه 
 .السنوات األربع الماضية مدى

يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم المحكمة،  (:1)مستوى األولوية  2التوصية رقم 
 ينبغي أن تستمر األخذ في عين( 1) عند إعداد عروض الميزانية السنوية، بما يلي:

االعتبار ليس فقط التعديالت التدريجية لمستويات االعتمادات الحالية من خالل عملية 
أنه في، نهج شامل "لميزانية ( 2؛ )طلبات الخدمة فيما يتعلق بالسنة السابقة؛ بل أيضا

على أساس التعادل )الصفرية("، ينبغي أن تستجوب طبيعة تلك االعتمادات فيها 
 .دوث انحراف تدريجي في اعتمادات الميزانيةوبحد ذاتها، وذلك لتالفي ح

في نفس الوقت أشارت و الصفرية القائم على الميزانية النهج بفائدة اللجنة أقرت -248
أن تشمل  في العملي النهج ويتمثل. العملية لهذهالعمالة والمعقد  الكثيفابع الطإلى 

. قائمة على أساس صفريال الموارد منت المحكمة احتياجا من لعديدازانية عملية المي
، استنادا إلى افتراضات الميزانية واألولويات التي حددها مجلس سبيل المثال ىعلو

العامة المؤقتة ساعدة ماللوظائف المبررات المقدمة تقييم  بالفعل  التنسيق، أعيد
الخبراء و ،والخدمات التعاقدية ،بالموظفين )مثل السفرة لصوالتكاليف غير المت

مقترحة معروضة على اللجنة  ةوما إلى ذلك( في كل ميزاني ،ناالستشاريي
المحكمة استعراض واصل ن تأالمثل، ينبغي عليها. وب الجمعيةوموافقة  اضهاستعرال

هيكل الوظائف الثابتة، حسب االقتضاء، وتقديمه إلى الجمعية عن طريق اللجنة 
يتناسب مع االحتياجات  لتحديد االحتياجات من الموارد بمافعالية نهج أكثر اللضمان 

 ةعرضيمراجعة ، يمكن اجراء اقطالواسعة الن يةالصفر يةنالميزلالتشغيلية. وكبديل 
 ةانطالق جيد ةنقطقلم المحكمة ستراتيجية وفر ا. وتبالميزانية لمجاالت االنفاق الحرجة

 دمات الحرجة.الخالذي يركز على ألخذ بالنهج ل

                                                                                                                                                    

(95)
 ..)1Rev./18/2ASP/-ICC ( لمحكمة الجنائية الدوليةانية باعملية الميزل ةالنهائي المراجعةتقرير  
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فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات، يوصي (: 2 )مستوى األولوية 3التوصية رقم 
 المراجع الخارجي بما يلي:

)أ(  يجب أن يترأس المسجل شخصيا إطالق ورشة العمل السنوية حول  
 الوفورات والكفاءات؛

)ب( استخدام النماذج القياسية على نطاق أوسع لدعم الوفورات والكفاءات  
اس، ومبالغ الوفورات المقترحة المقترحة والمعتمدة، واإلفصاح عن مستوى خط األس

والمعتمدة التي تم توفيرها ومنشأ وطبيعة االدخار بالتحديد )خفض التكلفة الحالية أو 
 تالفي التكلفة المحتملة(؛

)ج(  يشير ملحق وثيقة الميزانية المقترحة المخصص للوفورات والكفاءة فقط  
 على خط األساس؛ إلى تلك الناجمة عن مبادرات إدارية حقيقية ولها تأثير 

)د(  ينبغي تصميم وتنفيذ نهج متماثل "من األعلى إلى األسفل"، يبدأ كل عام  
على مستوى كبار المسؤولين، ويؤدي إلى تحد منتظم بمستويات أقل )أي الُشَعب 

 واألقسام( لقيود الموظفين.

ن فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات، قدم المراجع الخارجي أربع توصيات م -249
قيقية التي تؤثر على لمساءلة واإلبالغ عن الوفورات الحشأنها أن تؤدي إلى تحسين ا

 خط األساس للمحكمة. 

الحظت اللجنة أن الخطط االستراتيجية التي أصدرتها المحكمة ومكتب و -250
أهداف  اتوالكفاءوفورات أن التحسين المستمر وال ؤكدتالمدعي العام وقلم المحكمة 

ستواصل اللجنة حوارها مع المحكمة و ن باتباعها.يمديرالهد جميع استراتيجية تع
المعلومات وتوفر عرض الميزانية. في تحسين  قدماوستقترح طريقة عملية للمضي 

حتى بشأن الوفورات والكفاءات  2020المقدمة في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
 لمحكمة.  اآلن فهما محسنا بالفعل لكيفية تأثر خط األساس ل

يوصي المراجع الخارجي المحكمة بتكييف  (:1)مستوى األولوية  4التوصية رقم 
النظام اإلداري للموظفين بحيث أنه كبديل للفصل من العمل، في الحاالت التي قد 
يؤدي فيها تطور عبء العمل إلى انخفاض في عدد الموظفين في بعض القطاعات، 

داخلية أخرى حيث يتم عرض الوظائف  وضع أولوية شديدة للتوظيف في وظائف
المتوفرة فيها على شاغلي هذه الوظائف، إذا ومتى تكون مؤهالتهم الشخصية مالئمة 

 بشكل واضح للمهام الجديدة.

المقدمة إلى المحكمة العشر توصيات الاللجنة االنتباه إلى أن سبع من استرعت  -251
. 2019عام زال تنفذ جزئيا في بداية ال تكانت  (96)الموارد البشرية ةمن تقرير مراجع

 ةهذه القضايا في سياق استعراض سياس ةوأعربت اللجنة عن تطلعها إلى معالج
لزيادة مرونة الموارد أدوات استخدام  وأيدت شرية في الدورات المقبلةالموارد الب

ة المتعلقالمحكمة بالموارد البشرية الحالية  ةية. وواصلت اللجنة استعراض سياسالبشر
ومفاهيم التنقل التي تعتبر  ،توصيف الوظائف ةعادإوالتدريب الشامل/، بالتوظيف

 .االحتياجات من المواردوبين تقلبات عمليات المحكمة مواءمة ضرورية لتحسين ال

يوصي المراجع الخارجي بأن يقوم فريق  (:2)مستوى األولوية  5التوصية رقم 
وافقة إلى لجنة الميزانية والمالية وإلى الموازنة العامل بدراسة وتقديم مقترح للم

الفريق العامل في الهاي لوثيقة ميزانية مجددة ومبسطة وأقصر، تركز بشكل صارم 
على المسائل المتعلقة بالميزانية وتستند على الخبرة المكتسبة من المحكمة. إذا ومتى 

د ذلك اعتماد أقرتها لجنة الميزانية والمالية والفريق العامل في الهاي، فيمكن عن
 هيكل الوثيقة الجديد من قبل جمعية الدول األطراف.

في قدما للمضي ستواصل اللجنة حوارها مع المحكمة وستقترح طريقة عملية  -252
المحكمة الواحدة  أالتوصل إلى شكل موحد يستند إلى مبد ةتحسين عرض الميزانية بغي

                                                           
(96)  17/7ASP/-ICC.  
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اختالف نة والتحليل. والمقار ةة وسهليشفافوجعل المعلومات أكثر شموال يو
من األمور  انيةالميز ةاالحتياجات من المعلومات لمختلف أصحاب المصلحة في عملي

لعرض )مثل مناسب لينبغي تصميم شكل و، أيضاالتي ينبغي أن تؤخذ في االعتبار 
 .للميزانية البرنامجية المقترحة(الموجز التنفيذي 

راجع الخارجي بنشر وثيقة يوصي الم (:3)مستوى األولوية  6التوصية رقم 
الميزانية النهائية للسنة )ن( في موعد ال يتجاوز نهاية كانون الثاني/يناير من نفس 

 العام.

تالحظ اللجنة أهمية إصدار الوثائق الرئيسية للمحكمة في الوقت المناسب.  -253
ية الميزانودعت اللجنة المحكمة إلى النظر في هذه المسألة في سياق تحسين عملية 

التي تلبي احتياجات أصحاب  معلوماتالالتركيز بشكل خاص على نشر ، مع المحكمةب
 .المصلحة المعنيين داخل المحكمة وكذلك خارجها في الوقت المناسب

يوصي المراجع الخارجي بتكييف القواعد  (:3)مستوى األولوية  7التوصية رقم 
رامج الرئيسية، من أجل السماح بمثل بين الب مناقلةالمالية، التي تحظر حاليا  عمليات ال

وبالتالي توفير مرونة إدارية كافية للبرامج الرئيسية األصغر، مثل آلية  مناقالتهذه ال
 الرقابة المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.

حاليا التي تنظم  (97)لنظام المالي والقواعد الماليةقواعد ال، وفقا تالحظ اللجنة  -425
عديل القواعد المالية، وبوجه خاص القواعد المالية أن اقتراح تألموال، مناقلة اعمليات 

 الموظفينالمتصلة ب تكاليفالوبين بين البرامج الرئيسية األموال المتعلقة بمناقلة 
ضوء  ه فيينبغي النظر في، دون موافقة الجمعية والتكاليف غير المتصلة بالموظفين

صندوق  )بما في ذلك استخدامالمالية  للنظام المالي والقواعدالشامل  طاراإل
تتطلب ولميزانية وانضباط الميزانية. عامة لقبة الارمدون تقويض الالطوارئ(، 
لعمليات المناقلة بين البرامج الرئيسية الحذر بل ومزيد لتي جرت مؤخرا الممارسة ا

 من المرونة في إدارة الميزانية.

من اتساق مبسط بين الموافقة على للتيقن  (:2)مستوى األولوية  8التوصية رقم 
المشروعات االستثمارية متعددة السنوات وقرارات الميزانية السنوية ذات الصلة من 
قبل جمعية الدول األطراف، يوصي المراجع الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية 
الدول األطراف مقترحا  لتوسيع إستراتيجيتها الحالية بشأن الحساب الخاص 

 يا المعلومات متعدد السنوات بحيث:لتكنولوج

)أ(  يمكن استخدامه كآلية متعددة األغراض ومتعددة السنوات لتسمح بنقل  
غير المنفقة إلى قائمة من المشروعات االستثمارية الهامة  موارد الميزانية العادية 

 المتعددة السنوات التي وافقت عليها جمعية الدول األطراف؛ 

فية، لتضمن الفصل القوي بين االعتمادات المخصصة )ب(  تصميم قواعد كا 
 لكل مشروع معتمد وبين تقرير سنوي إلى جمعية الدول األطراف

متعددة السنوات من ة بالفعل حسابات خاص أنشأتن المحكمة أالحظت اللجنة  -255
في في الماضي، ومؤخرا الستخدامها أجل المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

-ICC اللجنة في تقريرهاوفقا لتوصية  الحاليةتكنولوجيا المعلومات تيجية استرا

ASP/17/15 .وات يدعم الممارسة ن األخذ باألموال المتعددة السنإ، فأومن حيث المبد
تخطيط التساعد علي تحقيق الوفورات )مثل تحسين  ةوينبغي اعتباره أدا ةالجيدة للميزن

 عندالذروات في االنفاق  التكاليف )مثل تجنب تحمل ىلمشتريات( وضمان القدرة علل
تنفيذ استراتيجية  منن الخبرة المكتسبة أوالحظت اللجنة األصول الثابتة(. استبدال 

قبل توسيع نطاقها لتشمل مشاريع أخرى  ةهميألا ةستكون بالغلمعلومات تكنولوجيا ا
 قتضاء.، عند االالنظام المالي والقواعد الماليةوربما النظر في تعديل 

                                                           
  من النظام المالي والقواعد المالية. 8-4القاعدة   (97) 
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لتالفي العواقب المالية والسمعة السيئة في  (:1)مستوى األولوية  9التوصية رقم 
حالة حدوث عجز في السيولة، يوصي المراجع الخارجي بأن تقوم جمعية الدول 

 األطراف بتفويض بعض المسؤولية إلى المكتب، من أجل:

 علن، في الوقت المحدد )أي، بإعطاء مدة معقولة، مثلي)أ(  أن 
قبل أن يمثل المال النقدي المتاح  -يلزم تحديد مدة بدقة أكثر  -أسبوعين/ثالثة أسابيع 

المتوقع مدة تقل عن شهر واحد فقط من المدفوعات القياسية(، أن المحكمة وافقت 
ي حالة عدم توفر النقد بالقدر ف الطوارئ،و/أو، بشكل استثنائي على استخدام صندوق

 وض مسبقا  على اعتماد خط مالي؛الكافي في الصندوق، للتفا

)ب(  السماح للمحكمة باستخدام أيٍ من هذين التسهيلين أو كليهما بفعالية،  
ولكن فقط عندما يصبح من المستحيل تالفي أزمة السيولة )على سبيل المثال، عندما 
 ال يتبقى إال يوم واحد أو يومين فقط من النقد(، ويحتاج هذا التأخير أيضا  إلى تحديد

 دقيق جدا  مسبقا (؛ 

)ج(   تقديم تقرير عن هذا الوضع فورا  إلى الدول األطراف بشأن كل من  
 القرارين السابقين.

ذه التوصية. واستنادا هفيما يتعق بالمراجعة لجنة بتأييد أحاطت اللجنة علما  -256
عنه  في القلق الذي أعربشارك اللجنة المراجع الخارجي ت، المراجعةإلى آراء لجنة 

قدمت اللجنة توصيات مماثلة في الماضي وبشأن مخاطر السيولة في المحكمة. 
 181-179في الفقرات الواردة ، وكررت توصياتها حالةوقررت مواصلة رصد ال

 .من هذا التقرير 193و

: فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية (2)مستوى األولوية  10التوصية رقم 
 داء الميزانية، يوصي المراجع الخارجي بما يلي:الواردة في مرفقات تقرير أ

)أ(  من أجل تقديم تقرير أداء الميزانية السنوي الذي يكون أكثر تماسكا   
وتركيزا  على الميزانية، لم تعد المحكمة تقوم بنشر الملحقات المخصصة حاليا  

ياس وليس لمؤشرات األداء الرئيسية للبرامج الرئيسية، والتي معظمها غير قابلة للق
 لها صلة بأداء الميزانية، أي أنها حتى ال تقدم مؤشرات مناسبة للتكلفة/النتائج؛

)ب(  من أجل تالفي السماح ألصحاب المصلحة الخارجيين باإلفصاح عن  
مؤشرات بسيطة ومضللة للميزانية تستند على المعلومات العامة )على سبيل المثال، 

محكمة الجنائية الدولية على عدد أحكام اإلدانة بتقسيم نفقات الميزانية الفعلية لل
بالذنب، واألحكام بشأن األفراد المعنيين، والحاالت، الخ.( أن تغتنم المحكمة فرصة 

 2021إلى  2019أعمالها الحالية بشأن الخطة اإلستراتيجية للمحكمة للفترة من 
تي تقدم عالقة الختيار، إذا ومتى أمكن، بعض مؤشرات األداء الرئيسية المحددة ال

مترابطة واضحة مع استخدام موارد الميزانية لتحل محل مؤشرات األداء الرئيسية 
غير المجدية التي تم الكشف عنها في تقارير أداء الميزانية التي ليس لها صلة عموما  

 بشكل مباشر بالميزانية؛ 

 من أهم )ج(  بعد االنتهاء من هذه المهمة، تختار كل هيئة عددا  محدودا  جدا   
المؤشرات القابلة للقياس المتعلقة بالميزانية )بين اثنين وأربعة، إن وجدت(، إلرفاقها 

يجب عدم التوقف عن نشر المؤشرات الحالية حتى تتوفر  بتقرير أداء الميزانية.
 مؤشرات جديدة ذات صلة بالفعل.

 رئيسيةن مؤشرات األداء الأالجارية بش اتأحاطت اللجنة علما بالمناقش -257
لة في سياق أ. وتتطلع اللجنة إلى استعراض هذه المسوالخطط االستراتيجية الجديدة

تقارير األداء السنوية للخطط االستراتيجية التي تتضمن جميع التواريخ والتحليالت، 
 .فضال عن استعراضها للميزانيات البرنامجية السنوية المقترحة للمحكمة
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 المسائل األخرى -خامسا

ضايا المعروضة على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية ومجلس الق -ألف
 الطعون

 على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةلمعروضة االقضائية الدعاوى  -1

 ،"تقاضيالكان معروضا  على اللجنة "تقرير المحكمة عن تقييم مخاطر  -258
 دورة.اللمحكمة خالل قدمتها االتي ضافية اإلمعلومات الفي اللجنة ونظرت 

لمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية أصدرت أحاطت اللجنة علما بأن او -259
. هيوليتموز/في أحكام خمسة ، وفبرايرشباط/ في حكمان: 2019أحكام في عام سبعة 

في السنة، فقط دورتين المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية تعقد بالنظر إلى أن و
 . 2019م أخرى في عام لن تصدر أحكا

قيدت و ،ألف يورو 40.5الناتجة عن األحكام  ةالمالي اتبلغ مجموع التعويضو -260
المراجع وقام  ، مخصصاتفي بند ال 2018في البيانات المالية لعام تعويضات ال

 .للحسابات بمراجعتها الخارجي

الثالثين، كانت هناك دورتها الثالثة وانعقاد قلق أنه في وقت مع الالحظت اللجنة و -261
 23تبلغ مثل زيادة ، مما يقضية معروضة على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية 38

من هذه  22أن  أيضاالحظت بيد أن اللجنة . 2018الوضع في أيلول/سبتمبر مقارنة ب قضية
 .مةلى طلب المحكع قضية واحدة بناءفي تم ضمها  أنهو، مشروع المراجعةبلقضايا يتعلق ا

 الداخلي على مجلس الطعونلمعروضة ا القضايا -2

قضية،  11المنازعات تسوية لاآللية الداخلية بلغ عدد القضايا المعروضة على  -262
 ي مراحل مختلفة من اإلجراءات. وكانت هذه القضايا ف

 توجيهية مبادئ توفير أجل منالحظت اللجنة أنه تم تعيين خبير بصفة مؤقتة و -263
 المحكمة، في المنازعات لتسوية بديلة آليه إنشاء في قدما بشأن سبيل المضيلإلدارة 
مرفوعة أمام الدعاوى ال من الحد إلى المطاف نهاية في يؤدي أن يمكن ما وهو

بذلها المحكمة تترحب اللجنة بالجهود التي والمحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية. 
 .للتخفيف من مخاطر التقاضي

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل المعروضة على قضايا المتعلقة بال داتاالعتما -3
 الطعون الداخلي الدولية والقضايا المعروضة على مجلس

قضايا لاالعتمادات المرصودة ل، بلغت 2018نهاية عام  فيالحظت اللجنة أنه  -264
ال عن فض ،ألف يورو 974المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية المعروضة على 

المحكمة اإلدارية لمنظمة احتمالية. وأصدرت  خصوممسجلة بصفة ألف يورو  85
تبلغ اعتمادات سبق أن رصدت لها المحكمة خمسة أحكام  في تموز/يوليهالعمل الدولية 

أمرت . وألف يورو 20احتمالية تبلغ صوم خفضال عن  ،الف يورو تقريبا 552
البالغ قدره باقي الين وتسجيل الرصيد فقط للمشتك يورو ألف 14.5المحكمة بدفع 

 ايرادات متنوعة.يصفته ألف يورو  543.4

العتمادات لرصيد المتبقي من اكان اانعقاد الدورة الثالثة والثالثين للجنة،  عندو -265
من هذا الرصيد مسجال في بند ألف يورو  340وكان ، (98)تقريبا ألف يورو 405

  حتمالية.الاألف يورو مسجال في بند الخصوم  65، والباقي البالغ قدره مخصصاتال

قررت وال يزال كبيرا  ةالمحتمل ةالماليثارها آوالقضايا ن عدد أوالحظت اللجنة  -266
 ،المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةروضة على رصد جميع القضايا المع ةالتالي مواصلب
ذات صلة أخرى تطورات  ة، وأيمقبل ةي تسويات وديأالمنازعات، و تسويةلاآللية الداخلية و

 .المنازعات في المحكمة تسويةل ةبديلآليات التقدم المحرز في إنشاء فضال عن  ،بالدعاوي

                                                           
الحظت اللجنة أن الرقم الوارد في البيانات المالية التي راجعها المراجع اخارجي للحسابات لعام  (98)

 .2018كانون األول/ديسمبر  31ألف يورو في  335بلغ  2018
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بتقرير متابعة عن حالة القضايا المعروضة على موافاتها وأوصت اللجنة ب -267
رابعة في دورتها ال الداخليومجلس الطعون المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية 

 .والثالثين

 المكتب القطري في أبيدجان الموفدة إلى البعثة المتعلقة باإلحاطة  -باء

الموفدة  البعثةالوفد الذي يتكون من عضوين في اللجنة والذي شارك في  قدم -268 
 2019 يوليه/تموز 2و 1يومي  في( ديفوار كوت) بيدجانأ في القطري المكتب إلى

 المكتب برئيس الوفد والتقي. ونتائجها الزيارة وقائع عن للجنةإلى ا إحاطة إعالمية
 أداء في يواجهونها التي التحديات علي التعرفوموظفي المكتب من أجل  القطري
 المدني. المجتمع من بممثلين اللجنة التقت ، ذلك علي وعالوة. واجباتهم

لى المكتب علما بتقرير البعثة عن تنفيذ أهداف الزيارة إ ت اللجنةأحاطوإذ  -269
 بمباني يتعلق فيما الوفد مالحظات والتوصيات األربع التي قدمهاالالقطري، وكذلك ب

 التي التوصيات جميع اللجنة أيدت المركبات، وإدارة الشراء وأنشطة القطري المكتب
  .قدمها الوفد

 والية أعضاء اللجنة -جيم

"ثالث  ةلمدتنتخب الجمعية أعضاءها  أن ىتصاصات اللجنة علختنص ا -270 
نيسان/أبريل  21في ألعضاء اللجنة  لألواالنتخاب اى وجر. (99)"ةسنوات تقويمي

هؤالء األعضاء من تاريخ مدة عضوية وقررت الجمعية أن تبدأ . 2003
بدء عضوية ل نيسان/أبريل، 21وهو  ،تاريخال. واعتمدت الجمعية نفس (100)انتخابهم

 األعضاء المنتخبين في االنتخابات الالحقة.

بعض  في نيسان/أبريل 21العضوية في في السنوات األخيرة، تسبب بدء و -271
فرض هذا التاريخ قيودا على على وجه الخصوص، والصعوبات اللوجستية. 

فيها بدأ تفي السنوات التي  يةالربيعتها تحديد موعد دورلللجنة  المتاحة خياراتال
أوصت اللجنة بأن في المستقبل،  القيدتجنب هذا ول. الجددن ياألعضاء المنتخبعضوية 

كانون  31وتاريخ لبدء العضوية كانون الثاني/يناير  1تاريخ تعتمد الجمعية 
تداخل مع عضوية  لتجنب أيالنتهائها، على أن يتم ذلك تدريجيا األول/ديسمبر 

يمكن انتخاب األعضاء الذين سيتم انتخابهم في ونتيجة لذلك،  .األعضاء الحاليين
 31ولكن تنتهي في  2020أبريل  21منة عشرة للجمعية لفترة تبدأ في الدورة الثا
، ويمكن انتخاب األعضاء الذين سيتم انتخابهم في الدورة التاسعة 2022ديسمبر 

كانون  31ولكن تنتهي في  2021أبريل نيسان/ 21عشرة للجمعية لفترة تبدأ في 
تبلغ فترة ب األعضاء لانتخا تاليةالنتخابات السيتاح في او. (101)2023ديسمبر األول/

وسيساعد . همالتالي النتخاب يناير من العامكانون الثاني/ 1تبدأ من  ،ثالث سنوات
 .كفاءة في المستقبلمن البمزيد  تشغيل اللجنة ضمان  علىاعتماد هذا اإلجراء 

لميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام اإلضافة إلى ا    -دال
2020 

الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة لعام  تم تقديم، 2019تموز/يوليه  12في     -1
تقرير نسخة الإصدار ، تم 2019سبتمبر أيلول/ 26إلى اللجنة للنظر فيها. في  2020
 للجنة. األولية

                                                           
 2، المرفق ، الفقرة (Res. 1ASP / -ICC /4)القرار 2002...  دورة األولىلوثائق الرسمية ... الا  (99) 

على انتخاب ستة من اختصاصات اللجنة بالنسبة لالنتخاب األول، نصت والمعدلة.  ابصيغته
رئيس الجمعية القرعة وفقا أجرى وستة لمدة ثالث سنوات. و سنتين،لمدة إلثني عشر األعضاء ا

 .األعضاء المنتخبينلكل من ية والاللتحديد مدة  ICC-ASP / 1 / Res.5 من القرار 13للفقرة 
نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الوثائق الرسمية لجمعيه الدول األطراف في انظر  (100) 

 23-21شباط/فبراير و  7-3الدولية، الدورة األولى )االستئنافان األول والثاني(،  نيويورك، 
 .49ة األول، الفقرالجزء  (،(ICC-ASP/1/3/Add.1 2003 نيسان/أبريل

 
لن تنطبق هذه المواعيد على االنتخابات لملء شاغر في اللجنة التي ستعقد في الدورة الثامنة   (101)

  .عشرة للجمعية ، حيث سيتم انتخاب هذا العضو للعمل في الفترة المتبقية من والية سلفه
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ا سري ا يؤكد تهم 2019سبتمبر أيلول/ 30في     -2 ، أصدرت الدائرة التمهيدية قرار 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي رفعها المدعي العام ضد السيد الحسن جريمة 

، قدمت 2019أكتوبر تشرين األول/ 28لمحاكمة. ونتيجة لذلك، وفي وإحالته إلى ا
تحتوي والتي  2020لميزانية البرنامجية المقترحة لعام ل إضافةالمحكمة إلى اللجنة 

ألف  230.7لمحكمة( بمبلغ إجمالي قدره زيادة للبرنامج الرئيسي الثالث )قلم ا على
 .محامي الدفاعيورو في إطار بند ميزانية 

المعدلة لقلم المحكمة ما  2020ونتيجة لذلك، أصبحت الميزانية المقترحة لعام     -3
الميزانية المعتمدة لعام بفي المائة مقارنة  -0.4ألف يورو )أو  76 376,2مجموعه 
المعدلة للمحكمة ما  2020رنامجية المقترحة لعام (، وأصبحت الميزانية الب2019

ألف يورو باستثناء قرض الدولة المضيفة )أو زيادة بنسبة  147 170,4مجموعه 
 (.2019في المائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  1.8

نظرت اللجنة في هذا الطلب اإلضافي مع مراعاة المبلغ األصلي المطلوب    -4
ا من 12ة للدفاع لمدة للمساعدة القانوني  بقيمةاالستئنافات للسيد الحسن  إجراءات شهر 

على استفسار طرحته اللجنة، أوضحت المحكمة أن  إجابتهافي وألف يورو.  383
القرار بشأن استئناف عما االفتراض، عندما قدمت الميزانية المقترحة، كان احتمال 

هذا  عمل، لم يتم ولكن هذا التقرير(.في  95و  94المتعلق بتأكيد التهم )انظر الفقرتين 
القضية إلى مرحلة المحاكمة، مما يؤدي إلى تكوين فريق مختلف  وستحالاالستئناف 

ا  12لمدة  المحاكمةبموجب سياسة المساعدة القانونية. وبالتالي، فإن تكلفة مرحلة  شهر 
(، ألف يورو 383ألف يورو( ستكون أعلى من تكلفة مرحلة االستئناف ) 613.7)

أوصت اللجنة الجمعية  ألف يورو. 230.7 لمبلغ هطلب الذي تم فرقالمما أدى إلى 
ألف يورو للمساعدة  230.7بالموافقة على المبلغ اإلضافي المطلوب والبالغ 

المحكمة أن  منالحسن. وفي الوقت نفسه، طلبت اللجنة  قضيةالقانونية للدفاع في 
لنفقات في حدود ميزانيتها السنوية، من أجل تبذل كل الجهود الممكنة الستيعاب هذه ا

 االستخدام الفعلي ألي موارد إضافية. تداركأو  تخفيض

ستواصل اللجنة رصد تنفيذ ميزانية المساعدة القانونية، وأوصت المحكمة     -5
 بتقديم نفقات مساعدة قانونية مفصلة لكل قضية في دورتها الرابعة والثالثين.

 ورات المقبلة للجنةموعد انعقاد الد  -هاء

 8إلى  4الثالثين في الفترة من الرابعة وقررت اللجنة مؤقتا أن تعقد دورتيها  -6
 2020أيلول/سبتمبر  25إلى  14 الفترة منالخامسة والثالثين في و 2020أيار/مايو 
 في الهاي.
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 ولألالمرفق ا

  )باليورو( 2019آب/أغسطس  31حالة تسديد االشتراكات حتى 

لطرفالدولة ا   

  االشتراكات غير المسددة

صندوق رأس 

 المال العامل

 الصندوق العام

الصناديق 

 األخرى

المجموع 

الكلي/جميع 

 الصناديق

 فترة عدم

السداد   

2019سنة  السنوات السابقة  

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

 القرض

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية باستثناء 

 القرض

 -  -  -  -  -  -  -  - أفغانستان 1

 -  -  -  -  -  -  -  -  ألبانيا 2

 -  -   -  -  -  -  -  - أندورا 3

2019 -2015  299 22  -  348 5   186   579 16   186   - أنتيغوا وبربودا 4  

-  9201   521 435 4  -  357 421 2  -  164 014 2  -  - األرجنتين 5 8201  

 - - - - - - -  - رالياأست 6

 - - - - - - -  - النمسا 7

 - - - - - - -  - بنغالديش 8

 - - - - - - -  -  باربادوس 9

 - - - - - - -  - بلجيكا 10

 2019  745 2  -  602 2   143  - -  - بليز 11

 -  -  - - - - -  - بنن 12

المتعددة  -)دولة بوليفيا  13

 2019  353 42  -  353 42  - - -  - القوميات(

 - - - - - -  -  - البوسنة والهرسك 14

 - - - - - -  -  - بوتسوانا 15

9201   677 070 18  -  074 801 7   882 416   839 435 9   882 416  - البرازيل 16 - 7201  

 - - - - - -  -  - بلغاريا 17

 - - - - - -  -  - بوركينا فاسو 18

9201   610 6  -  602 2   143   722 3   143  - رديكابو في 19 - 7201  

 - - - - - -  -  - كمبوديا 20

 - - - - - -  -  - كندا 21

جمهورية إفريقيا  22

2019 -2015  065 11 -  602 2  143  969 7   343  8 الوسطى  

2019 -2015  038 48 -  552 10  154  570 36   369  393  تشاد 23  

 - - - - - - - - يليش 24

 2019  737 63 -  737 63 - - - - كولومبيا 25

2019 -0720  754 24  46  602 2   143   584 21  371  8 جزر القمر 26  

2019 -2201  783 94  73  901 15  706  936 75   832 1  335 الكونغو 27  

 - - - - - -  -  - جزر كوك 28

 2019  047 56 -  047 56 - -  -  - كوستاريكا 29

 2019  057 1  -  057 1  - -  -  - كوت ديفوار 30

 - - - - - - - - كرواتيا 31

 - - - - - - - - قبرص 32

 - - - - - - - - الجمهورية التشيكية 33

جمهورية الكونغو  34

 2019  383  -  383  - - - -  الديمقراطية

 - - - - - - - - الدانمرك 35

2019 -6201  462 9  -  602 2   143   455 6  262   -  بوتيجي 36  

 - - - - - - - - دومينيكا 37



  ICC-ASP/18/15 

60  15A131119 

لطرفالدولة ا   

  االشتراكات غير المسددة

صندوق رأس 

 المال العامل

 الصندوق العام

الصناديق 

 األخرى

المجموع 

الكلي/جميع 

 الصناديق

 فترة عدم

السداد   

2019سنة  السنوات السابقة  

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

 القرض

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية باستثناء 

 القرض

الجمهورية  38

2019 -6201  303 413 -  214 140  392 6  991 254  706 11 - الدومينيكية  

 2019  766 211 -  766 211 - - - - إكوادور 39

 - - - - - - - - السلفادورا 40

 - - - - - - - - إستونيا 41

 - - - - - - - - فيجي 42

 - - - - - - - - فنلندا 43

 - - - - - - - - فرنسا 44

 - - - - - - - - غابون 45

2019 -8201  753 2 -  602 2  143  8 - - غامبيا 46  

 - - - - - - - - جورجيا 47

 - - - - - - - - ألمانيا 48

2019 -8201  950 42 -  751 39  986 1  213 1 - - غانا 49  

 - - - - - - - - اليونان 50

 - - - - - - - - غرينادا 51

 2019  767 98 -  258 95  509 3 - - - غواتيماال 52

2019 -1201  851 32  84  950 7   143   169 24  371  134  غينيا 53  

 - - - - - - - - غيانا 54

 2019  037 2  -  037 2 - - - - هندوراس 55

 - - - - - - - - هنغاريا 56

 - - - - - - - - أيسلندا 57

 - - - - - - - - أيرلندا 58

 - - - - - - - - إيطاليا 59

 - - - - - - - - اليابان 60

 2019  507 55 -  507 55 - - - - األردن 61

 - - - - - - - - كينيا 62

 - - - - - - - - التفيا 63

 - - - - - - - - ليسوتو 64

2019 -6201  004 8 -  602 2   143  997 4   262 - ليبيريا 65  

 - - - - - - - - ليختنشتاين 66

 - - - - - - - - لتوانيا 67

 - - - - - - - - لكسمبرغ 68

2019 -8201  054 11 -  552 10  430  72  - - مدغشقر 69  

 - - - - - - - -  مالوي 70

 2019  695 10 -  552 10  143 - - - ملديف 71

 - - - - - - - - مالي 72

 - - - - - - - - مالطة 73

2019 -2015  304 11 -  602 2  143  208 8  343  8 جزر مارشال 74  

 - - - - - - - - موريشيوس 75

 2019  897 418 3 -  897 418 3 - - - - المكسيك 76

 - - - - - - - - منغوليا 77

 - - - - - - - - الجبل األسود 78

 - - - - - - - - ناميبيا 79

 - - - - - - - - ناورو 80

 - - - - - - - - هولندا 81

 - - - - - - - - نيوزيلندا 82
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لطرفالدولة ا   

  االشتراكات غير المسددة

صندوق رأس 

 المال العامل

 الصندوق العام

الصناديق 

 األخرى

المجموع 

الكلي/جميع 

 الصناديق

 فترة عدم

السداد   

2019سنة  السنوات السابقة  

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

 القرض

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية باستثناء 

 القرض

2019 -0920  719 42  92  348 5  287   218 36   744  30 النيجر 83  

2019 -8201  853 687 -  605 661  785 12  463 13 - - نيجيريا 84  

 - - - - - - - -  مقدونيا الشمالية 85

 - - - - - - - - النرويج 86

78  2019  007 35 -  007 35 - - - -  بنما 

88 2019 -7201  190 109  -  353 42  423 1  991 63  423  1  - باراغواي   

98  2019  431 215  -  431 215  - - - - بيرو 

 - - - - - - - - الفلبين 90

19  - - - - - - - - بولندا 

29  - - - - - - - - البرتغال 

39  2019  837 340 -  837 340 - - - -  جمهورية كوريا 

49  - - - - - - - - جمهورية مولدوفا 

59  - - - - - - - - رومانيا 

69  2019  745 2  -  602 2   143  - - - سانت كيتس ونيفيس 

79  - - - - - - - - سانت لوسيا 

89 سانت فنسنت  

 2019  745 2  -  602 2  143 - - -  وغرينادين

99  - - - - - - - -  ساموا 

 - - - - - - - - سان مارينو 100

110 2019 -7201  708 28   -  455 14  850  553 12  850 - السنغال   

210  - - - - - - - -  صربيا 

310 149 5  -  348 5   143  - - - سيشيل    2019 

410 2019 -8201  661 3  -  602 2  143   916 - - سيراليون   

510  - - - - - - - - سلوفاكيا 

610  - - - - - - - - سلوفينيا 

710  - - - - - - - - جنوب أفريقيا 

810  - - - - - - - - إسبانيا 

910  - - - - -  - - دولة فلسطين 

101 2019 -8201  853 28 -  299 13  441  672 14  441 - سورينام   

111  - - - - - - - - السويد 

211  - - - - - - - - سويسرا 

311  2019  982 10 -  552 10  430 - - - طاجيكستان 

411  - - - - - - - -  ليشتي -تيمور 

511  2019  811 105 -  811 105 - - - - ترينيداد وتوباغو 

611  2019  905 29  -  905 29 - - - - تونس 

711 2019 -8201  420 24  -  455 14  850  115 9  - - أوغندا   

811  -  -  -  -  -  -  - - المملكة المتحدة 

191 جمهورية تنزانيا  

2019 -8201  956 17   -  455 14   893  608 2  - - المتحدة  

 2019  268 230  -  268 230  -  -  - - أوروغواي 120

 2019  745 2   -  602 2   143  -  -  - فانواتو 121

 -فنزويال )جمهورية 122

2019 -4201  563 773 8   -  418 926 1   087 89   027 527 6   031  231  - البوليفارية(  

2019 -6201  581 59   -  455 14   850   204 42   035 2   37  زامبيا 123  

   890 967 37 295  519 121 18  286 540  243 635 8  594 669  953  المجموع

 



  ICC-ASP/18/15 

62  15A131119 

 المرفق الثاني

بما في ذلك ، للدفاع والضحايا انونيةالنفقات المتعلقة بالمساعدة الق 
 (1))باليورو(  9201 - 5201في الفترة  ،صندوق الطوارئ

 

الميزانية  
المعتمدة 

 2015لعام 
بما في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

 النفقات لعام

بما  2015
في ذلك 
صندوق 

 لطوارئا

معدل التنفيذ 
 2015لعام 

بما في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

الميزانية  
المعتمدة لعام 

بما  2016
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

 النفقات لعام

بما  2016
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

معدل التنفيذ 
 2016لعام 

بما في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

الميزانية  
المعتمدة لعام 

بما  2017
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

 النفقات لعام

بما  2017
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

معدل التنفيذ 
 2017لعام 

بما في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

الميزانية  
المعتمدة لعام 

بما  2018
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

 النفقات لعام

بما  2018
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

معدل التنفيذ 
 2018لعام 

بما في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

الميزانية  
لعام  المعتمدة
بما  2019

في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

النفقات 
 المتوفعة لعام

بما  2019
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

معدل التنفيذ 
المتوقع لعام 

بما في  2019
ذلك صندوق 
 (2)الطوارئ

المساعدة 
القانونية 
  للدفاع

2  155  600 2  786  737 129٪ ,3 4  339  900 4  770  824 109٪ ,9 3  328  190 3  628  583 109٪ ,0 2  883  000 3  628  307 125٪ ,9 3  187  800 2  933  188 92٪ ,0 

المحامون 
  المخصصون

200  000 244  642 122٪ ,3 181  500 179  179 98٪ ,7 200  000 284  678 142٪ ,3 500  000 352  975 70٪ ,6 300  000 409  811 136٪ ,6 

صندوق 
الطوارئ 
 للدفاع)3(

1  551  100 1  847  290 119٪ ,1 0 0 0٪ ,0 926  200 925  221 99٪ ,9 262  700 250  693 95٪ ,4 822  200 822  200 100٪  

المجموع 
الفرعي 
للمساعدة 
القانونية 
٪124 669  878  4 700  906  3  للدفاع ,9 4  521  400 4  950  003 109٪ ,5 4  454  390 4  838  482 108٪ ,6 3  645  700 4  231  975 116٪ ,1 4  310  000 4  165  199 96, 6٪  

المساعدة 
القانونية 
 للضحايا

1  862  100 1  233  556 66٪ ,2 1  963  200 1  344  596 68٪ ,5 1  002  800 942  750 94٪ ,0 1  165  000 1  466  223 125٪ ,9 1  101  500 1  121  561 101٪ ,8 

صندوق 
الطوارئ 
 للضحايا

0 0 0٪ ,0 0 0 0٪ ,0 254   260 398  660 93٪ ,7 0 0 0٪ ,0 173  000 125  000 72٪ ,2 

المجموع 
الفرعي 
للمساعدة 
القانونية 
 للضحايا

1  862  100 1  233  556 66٪ ,2 1  963  200 1  344  596 68٪ ,5 1  428  060 1  341  410 93٪ ,9 1  165  000 1  466  223 125٪ ,9 1  274  500 1  246  561 97٪ ,8 

 مجموع
المساعدة 

القانونية بما 
في ذلك 
 صندوق 

 الطوارئ
5  768 800 6  112  225 106٪ ,0 6  484  600 6  294  599 97٪ ,1 5  882  450 6  179  892 105٪ ,1 4  810  700 5  698  198 118٪ ,4 5  584  500 5  411  760 96٪ ,9 

                                                           
 بناء على معلومات مقدمة من المحكمة.  (1)
 .2019نهاية آب/أغسطس بناء على تنبؤات محدثة مقدمة في   (2)
 2013تعتمد نفقات المساعدة القانونية للدفاع والضحايا من صندوق الطوارئ في السنوات   (3)
  على االشعارات المعدلة المقدمة إلى صندوق الطوارئ. 2018و 2014و
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 المرفق الثالث

)بآالف وصيات اللجنة المترتبة على تاآلثار المالية 
 اليورو( 

والميزانية التي أوصت بها  2020لميزانية المقترحة لعام على انظرة عامة 
الميزانية   - 2019مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  2020اللجنة لعام 

التخفيضات التي : إليها بعد اإلضافة 202للمحكمة لعام  البرنامجية المقترحة
  لجنة الميزانية والمالية ت بهاأوص

الميزانية البرنامجية لعام 

 )بآالف اليورو( 2020

الميزانية 

المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية المقترحة  التعديالت في الموارد

قبل  2020لعام 

 توصيات اللجنة

التعديالت التي 

أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التعديالت في الموارد

بعد  2020لعام 

بة المئويةالنس المبلغ توصيات اللجنة  اإلضافة % المبلغ 

 081,5  12 - (0,2)  (26,1) (13,3) 094,8  12 (0,1) (12,8) 107,6  12 الهيئة القضائية

 383,4  47 - 1,2 580,9 (552,9) 936,3  47 2,4 133,8  1 802,5  46 مكتب المدعي العام

,0) (503,6) (228,6) 145,5  76 (0,4) (275,0) 651,2  76 قلم المحكمة 70 ) 230,7 75  916,9 

 837,0  2 - (0,2) (4,7) - 837,0  2 (0,2) (4,7) 841,7  2 أمانة جمعية الدول األطراف

 775,0  2 - 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 المباني

أمانة الصندوق االستئماني 
 226,1  3 - 3,1 95,8 (106,9) 333,0  3 6,5 202,7 130,3  3 للضحايا

 551,9 - 3,9 20,8 (231,9) 783,8 47,6 252,7 531,1 آلية الرقابة المستقلة

 721,2 - 5,2 35,6 - 721,2 5,2 35,6 685,6 مكتب المراجعة الداخلية

1 173.7 (446,7  1) 939,7  146 1,8 620,4  2 550,0  144 المجموع الفرعي  0,8 230,7 145  723,7 

 585,1  3  - - - 585,1  3 - - 585,1  3 المضيفةالقرض من الدولة 

1 173.7 (446,7  1) 524,8  150 1,8 620,4  2 135,1  148 المجموع الكلي للمحكمة  0,8 230,7 149  308,8 

 

 المحكمة الجنائية الدولية

الميزانية المعتمدة 

 2019لعام 

الميزانية  التعديالت في الموارد

المقترحة لعام 

قبل  2020

صيات تو

 اللجنة

التعديالت التي 

 أوصت بها اللجنة

 التعديالت في الموارد

الميزانية 

المقترحة لعام 

بعد  2020

 اإلضافة % المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 516,9  5  (2,6) (145,2) - 516,9  5 (2,6) (145,2) 662,1  5 القضاة

 403,7  61  1,1 651,5 (188,1) 591,8  61 1,4 839,6 752,2  60 الموظفون من الفئة الفنية

الموظفون من فئة الخدمات 
 082,4  26  2,9 725,8 7,8 074,6  26 2,8 718,0 356,6  25 العامة

 لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 486,1  87  1,6 377,3  1 (180,3) 666,4  87 1,8 557,6  1 108,8  86 المتصلة بالموظفين

 194,3  17  0,4 67,7 (376,4) 570,7  17 2,6 444,1 126,6  17 العامة المؤقتةالمساعدة 

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 276,4  (71,8) (702,3) - 276,4 (71,8) (702,3) 978,7 باالجتماعات

 223,5  (25,3) (75,8) - 223,5 (25,3) (75,8) 299,3 العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير 
 694,2  17  (3,9) (710,4) (376,4) 070,6  18 (1,8) (334,0) 404,6  18   متصلة بالموظفينال

 165,6  6  0,2 13,1 (189,0) 354,6  6 3,3 202,1 152,5  6 السفر

 28,0  (3,4) (1,0) - 28,0 (3,4) (1,0) 29,0 الضيافة

 042,7  4  1,0 39,8 (54,5) 097,2  4 2,4 94,3 002,9  4 الخدمات التعاقدية

 045,1  1  4,4 44,4 (13,3) 058,4  1 5,8 57,7 000,7  1 التدريب

 407,7  (38,9) (259,8) (153,1) 560,8 (16,0) (106,7) 667,5 الخبراء االستشاريون

 398,2  3 230,7 (2,6) (89,6) (80,0) 247,5  3 (0,3) (9,6) 487,8  3 محامو الدفاع

 300,0  1  18,0 198,7 - 300,0  1 18,0 198,7 101,3  1 الضحايامحامو 

 028,9  16  7,9 171,6  1 (374,1) 403,0  16 10,4 545,7  1 857,3  14 النفقات التشغيلية العامة

 233,7  1  5,0 58,2 (20,0) 253,7  1 6,7 78,2 175,5  1 اللوازم والمواد

 376,6  1  (27,5) (523,4) (6,0) 382,6  1 (27,2) (517,4) 900,0  1 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف 
 026,5  35 230,7 1,9 652,0 (890,0) 685,8  35 4,5 542,0  1 374,5  34   غير المتصلة بالموظفين

1 173,7 (446,7  1) 939,7  146 1,8 620,4  2 550,0  144 المجموع  0,8 230,7 145  723,7 

 585,1  3  - - - 585,1  3 - - 585,1  3 القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من 
1 173,7 (446,7  1) 524,8  150 1,8 620,4  2 135,1  148 الدولة المضيفة  0,8 230,7 149  308,8 
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 البرنامج الرئيسي األول

 الهيئة القضائية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

نية الميزا التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
 أوصت بها اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 516,9  5 (2,6) (145,2) - 516,9  5 (2,6) (145,2) 662,1  5 القضاة

 458,6  4 1,4 59,4 - 458,6  4 1,4 59,4 399,2  4 الموظفون من الفئة الفنية

 883,3 4,3 36,6 - 883,3 4,3 36,6 846,7 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 341,9  5 1,8 96,0 - 341,9  5 1,8 96,0 245,9  5 بالموظفين

 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 070,8  1 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 070,8  1   بالموظفين

 100,7 10,9 9,9 - 100,7 10,9 9,9 90,8 السفر

 11,0 - - - 11,0 - - 11,0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 27,8 26,4 5,8 (13,3) 41,1 86,8 19,1 22,0 التدريب

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - عامةالنفقات التشغيلية ال

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 144,5 12,2 15,7 (13,3) 157,8 22,5 29,0 128,8   بالموظفين

 081,5  12 (0,2) (26,1) (13,3) 094,8  12 (0,1) (12,8) 107,6  12 المجموع

 - - - - - - - - قرض من الدولة المضيفةال

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 081,5  12 (0,2) (26,1) (13,3) 094,8  12 (0,1) (12,8) 107,6  12 المضيفة

 

1100 

 هيئة الرئاسة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 للجنةتوصيات ا

التعديالت التي 
 أوصت بها اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 28,0 - - - 28,0 - - 28,0 القضاة

 835,4 1,4 11,6 - 835,4 1,4 11,6 823,8 الموظفون من الفئة الفنية

 304,9 4,3 12,6 - 304,9 4,3 12,6 292,3 وظفون من فئة الخدمات العامةالم

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 140,3  1 2,2 24,2 - 140,3  1 2,2 24,2 116,1  1 بالموظفين

 - - - - - - - - العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - اإلضافي العمل

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - - - - - - - -   بالموظفين

 100,7 10,9 9,9 - 100,7 10,9 9,9 90,8 السفر

 10,0 - - - 10,0 - - 10,0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 6,8 13,3 0,8 (0,3) 7,1 18,3 1,1 6,0 التدريب

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 االستشاريون الخبراء

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 122,5 9,6 10,7 (0,3) 122,8 9,8 11,0 111,8   بالموظفين

 290,8  1 2,8 34,9 (0,3) 291,1  1 2,8 35,2 255,9  1 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 290,8  1 2,8 34,9 (0,3) 291,1  1 2,8 35,2 255,9  1 المضيفة
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1200 

 الدوائر

نية الميزا
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
 أوصت بها اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 488,9  5 (2,6) (145,2) - 488,9  5 (2,6) (145,2) 5 634.1 القضاة

 623,2  3 1,3 47,8 - 623,2  3 1,3 47,8 3 575.4 الموظفون من الفئة الفنية

 578,4 4,3 24,0 - 578,4 4,3 24,0 554.4 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 201,6  4 1,7 71,8 - 201,6  4 1,7 71,8 4 129.8 بالموظفين

 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 1 070.8 المساعدة المؤقتة العامة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي لسائر تكاليف 
 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 1 070.8 الموظفين

 - - - - - - - - السفر

 1,0 - - - 1,0 - - 1.0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 21,0 31,3 5,0 (13,0) 34,0 112,5 18,0 16.0 التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - ية العامةالنفقات التشغيل

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 22,0 29,4 5,0 (13,0) 35,0 105,9 18,0  17.0   بالموظفين

 790,7  10 (0,6) (61,0) (13,0) 803,7  10 (0,4) (48,0) 10 851.7 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 790,7  10 (0,6) (61,0) (13,0) 803,7  10 (0,4) (48,0) 10 851.7 المضيفة

 

 البرناتج الرئيسي الثاني

 مكتب المدعي العام

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
حة لعام المقتر
قبل  2020

 توصيات اللجنة
التعديالت التي 

 أوصت بها اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

276  26 1,5 403,8 358,7  26 الموظفون من الفئة الفنية ,5 (41,0) 362,8 1,4 26  721,5 

 429,4  5 5,1 261,7 7,8 421,6  5 4,9 253,9 167,7  5 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 150,9  32 2,0 624,5 (33,2) 184,1  32 2,1 657,7 526,4  31 بالموظفين

 360,8  10 1,6 167,8 (308,8) 669,6  10 4,7 476,6 193,0  10 المساعدة المؤقتة العامة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي لسائر تكاليف 
 360,8  10 1,6 167,8 (308,8) 669,6  10 4,7 476,6 193,0  10 الموظفين

 095,7  3 (4,1) (132,9) (132,4) 228,1  3 (0,0) (0,5) 228,6  3 السفر

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 الضيافة

 527,0 (9,1) (52,5) (52,5) 579,5 - - 579,5 الخدمات التعاقدية

 290,0 - - - 290,0 - - 290,0 التدريب

 50,0 (28,6) (20,0) (20,0) 70,0 - - 70,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاياامو مح

 640,0 - - - 640,0 - - 640,0 النفقات التشغيلية العامة

 90,0 - - - 90,0 - - 90,0 اللوازم والمواد

 174,0 (3,3) (6,0) (6,0) 180,0 - - 180,0 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
208  5 (0,0) (0,5) 083,1  5   بالموظفين ,6 (210,9) (211,4) (4,2) 4  871,7 

 383,4  47 1,2 580,9 (552,9) 936,3  47 2,4 133,8  1 802,5  46 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 383,4  47 1,2 580,9 (552,9) 936,3  47 2,4 133,8  1 802,5  46 المضيفة
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2110 

ديوان المدعي العام/قسم المشورة 
 القانونية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
لمئويةالنسبة ا المبلغ توصيات اللجنة  النسبة المئوية المبلغ 

 - - - - - - - - القضاة

 443,0  1 1,2 16,9 (20,5) 463,5  1 2,6 37,4 426,1  1 الموظفون من الفئة الفنية

 295,2 4,3 12,2 - 295,2 4,3 12,2 283,0 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 738,2  1 1,7 29,1 (20,5) 758,7  1 2,9 49,6 709,1  1   بالموظفين

 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8 المساعدة المؤقتة العامة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي لسائر تكاليف 
 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8 الموظفين

 179,4 (2,8) (5,1) (1,7) 181,1 (1,8) (3,4) 184,5 السفر

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 الضيافة

 30,0 - - - 30,0 - - 30,0 الخدمات التعاقدية

 290,0 - - - 290,0 - - 290,0 التدريب

 50,0 (28,6) (20,0) (20,0) 70,0 - - 70,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 554,4 (4,3) (25,1) (21,7) 576,1 (0,6) (3,4) 579,5   بالموظفين

 414,7  2 0,3 6,3 (42,2) 456,9  2 2,0 48,5 408,4  2 مجموعال

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 414,7  2 0,3 6,3 (42,2) 456,9  2 2,0 48,5 408,4  2 المضيفة

 

 

2120  
 قسم الخدمات

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  المواردالتعديالت في 
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 484,8  1 1,3 19,7 - 484,8  1 1,3 19,7 465,1  1 الموظفون من الفئة الفنية

 910,0 4,3 37,7 - 910,0 4,3 37,7 872,3 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 394,8  2 2,5 57,4 - 394,8  2 2,5 57,4 337,4  2 بالموظفين

804  2 (0,3) (5,3) 054,2  2 العامة المساعدة المؤقتة ,9 (24,1) (29,4) (1,4) 2  024,8 

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 024,8  2 (1,4) (29,4) (24,1) 048,9  2 (0,3) (5,3) 054,2  2   بالموظفين

 414,4 (0,0) (0,2) (0,2) 414,6 - - 414,6 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 497,0 (9,6) (52,5) (52,5) 549,5 - - 549,5 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - (100,0) (10,0) - - (100,0) (10,0) 10,0 النفقات التشغيلية العامة

 30,0 - - - 30,0 - - 30,0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 941,4 (6,2) (62,7) (52,7) 994,1 (1,0) (10,0) 004,1  1   بالموظفين

 361,0  5 (0,6) (34,7) (76,8) 437,8  5 0,8 42,1 395,7  5 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 361,0  5 (0,6) (34,7) (76,8) 437,8  5 0,8 42,1 395,7  5 المضيفة
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2160 

 قسم إدارة المعلومات والمعارف واألدلة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  لمواردالتعديالت في ا
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 126,6  1 5,2 56,1 - 126,6  1 5,2 56,1 070,5  1 الموظفون من الفئة الفنية

 470,0  1 4,3 60,9 - 470,0  1 4,3 60,9 409,1  1 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 596,6  2 4,7 117,0 - 596,6  2 4,7 117,0 479,6  2 بالموظفين

 114,6  1 1,2 13,0 - 114,6  1 1,2 13,0 101,6  1 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - -  - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 114,6  1 1,2 13,0 - 114,6  1 1,2 13,0 101,6  1   بالموظفين

 17,3 147,1 10,3 - 17,3 147,1 10,3 7,0 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 10,0 - 10,0 - 10,0 - 10,0 - النفقات التشغيلية العامة

06 اللوازم والمواد ,0 - - 60,0 - - - 60,0 

 174,0 (3,3) (6,0) (6,0) 180,0 - - 180,0 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 261,3 5,8 14,3 (6,0) 267,3 8,2 20,3 247,0   بالموظفين

 972,5  3 3,8 144,3 (6,0) 978,5  3 3,9 150,3 828,2  3 المجموع

 - - - - - - - - فةالقرض من الدولة المضي

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 972,5  3 3,8 144,3 (6,0) 978,5  3 3,9 150,3 828,2  3 المضيفة

 

 
 
  

2200 
 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

 التعديالت في الموارد
الميزانية 

المقترحة لعام 
قبل  2020

 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

 التعديالت في الموارد
الميزانية 

المقترحة لعام 
بعد  2020

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 833,0  2 1,3 35,0 (20,5) 853,5  2 2,0 55,5 798,0  2 الموظفون من الفئة الفنية

 350,0 4,3 14,5 - 350,0 4,3 14,5 335,5 وظفون من فئة الخدمات العامةالم

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 183,0  3 1,6 49,5 (20,5) 203,5  3 2,2 70,0 133,5  3 بالموظفين

 427,4 1,9 8,1 (38,5) 465,9 11,1 46,6 419,3 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - الجتماعاتالمساعدة المؤقتة الخاصة با

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 427,4 1,9 8,1 (38,5) 465,9 11,1 46,6 419,3   بالموظفين

 419,1 (5,2) (22,8) (19,2) 438,3 (0,8) (3,6) 441,9 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

للتكاليف غير المتصلة  المجموع الفرعي
 419,1 (5,2) (22,8) (19,2) 438,3 (0,8) (3,6) 441,9   بالموظفين

 029,5  4 0,9 34,8 (78,2) 107,7  4 2,8 113,0 994,7  3 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

 029,5  4 0,9 34,8 (78,2) 107,7  4 2,8 113,0 994,7  3 المجموع بما في ذلك القرض من الدولة المضيفة
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2300 

 شعبة التحقيق

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

 التعديالت في الموارد

الميزانية 
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

 التعديالت في الموارد

الميزانية 
المقترحة لعام 

بعد  2020
بلغالم توصيات اللجنة  النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية 

 - - - - - - - - القضاة

 784,4  10 1,3 140,0 - 784,4  10 1,3 140,0 644,4  10 الموظفون من الفئة الفنية

 844,2  1 6,5 113,2 7,8 836,4  1 6,1 105,4 731,0  1 الموظفون من فئة الخدمات العامة

متصلة ال لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 628,6  12 2,0 253,2 7,8 620,8  12 2,0 245,4 375,4  12 بالموظفين

 800,3  4 1,9 91,3 (246,2) 046,5  5 7,2 337,5 709,0  4 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

ف غير المتصلة المجموع الفرعي للتكالي
 800,3  4 1,9 91,3 (246,2) 046,5  5 7,2 337,5 709,0  4   بالموظفين

 724,0  1 (4,7) (85,0) (84,2) 808,2  1 (0,0) (0,8) 809,0  1 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 630,0 - - - 630,0 - - 630,0 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 354,0  2 (3,5) (85,0) (84,2) 438,2  2 (0,0) (0,8) 439,0  2   بالموظفين

 782,9  19 1,3 259,5 (322,6) 105,5  20 3,0 582,1 523,4  19 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 782,9  19 1,3 259,5 (322,6) 105,5  20 3,0 582,1 523,4  19 المضيفة

 

2400 

 شعبة المقاضاة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
المئوية النسبة المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة  

 - - - - - - - - القضاة

 049,7  9 1,1 95,1 - 049,7  9 1,1 95,1 954,6  8 الموظفون من الفئة الفنية

 560,0 4,3 23,2 - 560,0 4,3 23,2 536,8 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 609,7  9 1,2 118,3 - 609,7  9 1,2 118,3 491,4  9 بالموظفين

 871,6  1 4,6 82,5 - 871,6  1 4,6 82,5 789,1  1 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 871,6  1 4,6 82,5 - 871,6  1 4,6 82,5 789,1  1   بالموظفين

 341,5 (8,1) (30,1) (27,1) 368,6 (0,8) (3,0) 371,6 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - ت التشغيلية العامةالنفقا

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 341,5 (8,1) (30,1) (27,1) 368,6 (0,8) (3,0) 371,6   بالموظفين

 822,8  11 1,5 170,7 (27,1) 849,9  11 1,7 197,8 652,1  11 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 822,8  11 1,5 170,7 (27,1) 849,9  11 1,7 197,8 652,1  11 المضيفة
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 البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
حة المقتر
 2020لعام 
قبل 

توصيات 
 اللجنة

التعديالت 
التي 

أوصت 
 بها اللجنة

 التعديالت في الموارد

الميزانية 
المقترحة لعام 

بعد  2020
 اإلضافة % المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - - القضاة

 710,0  27 - 0,6 163,0 - 710,0  27 0,6 163,0 547,0  27 الموظفون من الفئة الفنية

الموظفون من فئة الخدمات 
 108,4  19 - 2,1 399,8 - 108,4  19 2,1 399,8 708,6  18 العامة

 لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 818,4  46 -- 1,2 562,8 - 818,4  46 1,2 562,8 255,6  46 المتصلة بالموظفين

 577,8  3 - (4,8) (181,4) (67,6) 645,4  3 (3,0) (113,8) 759,2  3 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 189,3 - (76,7) (622,3) - 189,3 (76,7) (622,3) 811,6 باالجتماعات

 209,5 - (19,8) (51,8) - 209,5 (19,8) (51,8) 261,3 العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير 
) 832,1  4   المتصلة بالموظفين 877 ,9) (16,3) 4  044,2 (67,6) (855,5) (17,7) - 3  976,6 

 058,2  2 -- 1,9 37,7 - 058,2  2 1,9 37,7 020,5  2 السفر

 4,0 - (20,0) (1,0) - 4,0 (20,0) (1,0) 5,0 الضيافة

 785,5  2 - 2,9 77,8 - 785,5  2 2,9 77,8 707,7  2 الخدمات التعاقدية

426 5,4 32,8 610,0 التدريب ,8 - 32,8 5,4 -- 642,8 

 260,8 - (44,2) (206,7) - 260,8 (44,2) (206,7) 467,5 الخبراء االستشاريون

 398,2  3 230,7 (2,6) (89,6) (80,0) 247,5  3 (0,3) (9,6) 487,8  3 محامو الدفاع

 300,0  1 - 18,0 198,7 - 300,0  1 18,0 198,7 101,3  1 الضحايامحامو 

 584,5  12 - 1,6 198,6 (61,0) 645,5  12 2,1 259,6 385,9  12 تشغيلية العامةالنفقات ال

 126,0  1 - 5,5 58,2 (20,0) 146,0  1 7,3 78,2 067,8  1 اللوازم والمواد

 192,6  1 - (30,3) (517,4) - 192,6  1 (30,3) (517,4) 710,0  1 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير 
 352,6  25 230,7 (0,8) (210,9) (161,0) 282,9  25 (0,2) (49,9) 563,5  25   صلة بالموظفينالمت

67 230,7 (0,7) (503,6) (228,6) 145,5  76 (0,4) (275,0) 651,2  76 المجموع   147,6 

 -   - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من 
67 الدولة المضيفة   651,2 (275,0) (228,6) 76  145,5 (228,6) (503,6) (0,7) 230,7 67   147,6 

 

3100 

 مكتب المسجل

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
رحة لعام المقت

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 500,0  1 1,7 24,7 - 500,0  1 1,7 24,7 475,3  1 الموظفون من الفئة الفنية

 151,8 4,3 6,3 - 151,8 4,3 6,3 145,5 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالفرعي المجموع 
 651,8  1 1,9 31,0 - 651,8  1 1,9 31,0 620,8  1 بالموظفين

 - - - - - - - - العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - - - - - - - -   بالموظفين

 34,2 (28,2) (13,4) - 34,2 (28,2) (13,4) 47,6 السفر

 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 8,0 - - - 8,0 - - 8,0 التدريب

 - (100,0) (40,0) - - (100,0) (40,0) 40,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 46,2 (53,6) (53,4) - 46,2 (53,6) (53,4) 99,6   بالموظفين

 698,0  1 (1,3) (22,4) - 698,0  1 (1,3) (22,4) 720,4  1 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 698,0  1 (1,3) (22,4) - 698,0  1 (1,3) (22,4) 720,4  1 المضيفة
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3200 

 شعبة الخدمات اإلدارية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  مواردالتعديالت في ال
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت 
الموصي بها 
 من اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

068  3 الموظفون من الفئة الفنية ,8 62,3 1,6 3  869,1 - 62,3 1,6 3  869,1 

 686,3  9 3,9 360,7 - 686,3  9 3,9 360,7 325,6  9 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 555,4  13 3,2 423,0 - 555,4  13 3,2 423,0 132,4  13 بالموظفين

 707,8 14,6 90,3 (38,1) 745,9 20,8 128,4 617,5 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 194,5 (20,1) (48,8) - 194,5 (20,1) (48,8) 243,3 العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 902,3 4,8 41,5 (38,1) 940,4 9,2 79,6 860,8   بالموظفين

61 192,2 السفر ,0 8,3 208,2 - 16,0 8,3 208,2 

 - - - - - - - - الضيافة

 390,5 (24,3) (125,2) - 390,5 (24,3) (125,2) 515,7 الخدمات التعاقدية

 361,4 (0,5) (1,9) - 361,4 (0,5) (1,9) 363,3 التدريب

 33,0 (21,4) (9,0) - 33,0 (21,4) (9,0) 42,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 078,3  3 0,2 6,9 - 078,3  3 0,2 6,9 071,4  3 النفقات التشغيلية العامة

 291,7 - - - 291,7 - - 291,7 اللوازم والمواد

 378,5 - - - 378,5 - - 378,5 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 741,6  4 (2,3) (113,2) - 741,6  4 (2,3) (113,2) 854,8  4   بالموظفين

 199,3  19 1,9 351,3 (38,1) 237,4  19 2,1 389,4 848,0  18 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 199,3  19 1,9 351,3 (38,1) 237,4  19 2,1 389,4 848,0  18 المضيفة

 

3300 

 شعبة الخدمات القضائية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت 
التي أوصت 
 بها اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 اإلضافة % المبلغ % المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - - القضاة

 744,3  11 - (1,6) (188,6) - 744,3  11 (1,6) (188,6) 932,9  11 الموظفون من الفئة الفنية

الموظفون من فئة الخدمات 
 961,6  4 - (1,7) (85,4) - 961,6  4 (1,7) (85,4) 047,0  5 العامة

 لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 705,9  16 - (1,6) (274,0) - 705,9  16 (1,6) (274,0) 979,9  16 المتصلة بالموظفين

 271,4  1 - (11,3) (162,7) - 271,4  1 (11,3) (162,7) 434,1  1 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 189,3 - (73,2) (515,9) - 189,3 (73,2) (515,9) 705,2 باالجتماعات

 15,0 - - - - 15,0 - - 15,0 العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير 
 475,7  1 - (31,5) (678,6) - 475,7  1 (31,5) (678,6) 154,3  2   المتصلة بالموظفين

 324,3 - (11,3) (41,2) - 324,3 (11,3) (41,2) 365,5 السفر

 - - - - - - - - - الضيافة

 236,7  1 - 20,9 214,0 - 236,7  1 20,9 214,0 022,7  1 الخدمات التعاقدية

 91,1 - (0,4) (0,4) - 91,1 (0,4) (0,4) 91,5 التدريب

 227,8 - (40,9) (157,7) - 227,8 (40,9) (157,7) 385,5 الخبراء االستشاريون

 398,2  3 230,7 (2,6) (89,6) (80,0) 247,5  3 (0,3) (9,6) 487,8  3 محامو الدفاع

 300,0  1 - 18,0 198,7 - 300,0  1 18,0 198,7 101,3  1 الضحايامحامو 

 455,0  6 - 5,4 330,1 (61,0) 516,0  6 6,4 391,1 124,9  6 النفقات التشغيلية العامة

 318,5 - (9,9) (35,0) (20,0) 338,5 (4,2) (15,0) 353,5 اللوازم والمواد

 760,0 - (41,8) (546,0) - 760,0 (41,8) (546,0) 306,0  1 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير 
 111.6  14 230,7 (0.9) (127.1) (161,0) 041,9  14 (0.2) (33.9) 238,7  14   المتصلة بالموظفين

 293,2  32 230,7 (3,2) (079,7  1) (161,0) 223,5  32 (2.8) (918.7) 372,9  33 المجموع

 -  - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من 
 293.2  32 230,7 (3,2) (079,7  1) (161,0) 223,5  32 (2.8) (918.7) 372,9  33 الدولة المضيفة
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3800 

 شعبة العمليات الخارجية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

تعديالت التي ال
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 596,6  10 2,6 264,6 - 596,6  10 2,6 264,6 332,0  10 الموظفون من الفئة الفنية

 308,7  4 2,8 118,2 - 308,7  4 2,8 118,2 190,5  4 ون من فئة الخدمات العامةالموظف

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 905,3  14 2,6 382,8 - 905,3  14 2,6 382,8 522,5  14 بالموظفين

 598,6  1 (6,4) (109,0) (29,5) 628,1  1 (4,7) (79,5) 707,6  1 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - (100,0) (106,4) - - (100,0) (106,4) 106,4 باالجتماعات

 - (100,0) (3,0) - - (100,0) (3,0) 3,0 العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 598,6  1 (12,0) (218,4) (29,5) 628,1  1 (10,4) (188,9) 817,0  1   بالموظفين

 491,5  1 5,4 76,3 - 491,5  1 5,4 76,3 415,2  1 السفر

 - (100,0) (1,0) - - (100,0) (1,0) 1,0 الضيافة

 158,3  1 (0,9) (11,0) - 158,3  1 (0,9) (11,0) 169,3  1 الخدمات التعاقدية

 182,3 23,8 35,1 - 182,3 23,8 35,1 147,2 التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - و الدفاعمحام

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 051,2  3 (4,3) (138,4) - 051,2  3 (4,3) (138,4) 189,6  3 النفقات التشغيلية العامة

 515,8 22,1 93,2 - 515,8 22,1 93,2 422,6 اللوازم والمواد

 54,1 112,2 28,6 - 54,1 112,2 28,6 25,5 األثاث والمعدات

جموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة الم
 453,2  6 1,3 82,8 - 453,2  6 1,3 82,8 370,4  6   بالموظفين

 957,1  22 1,1 247,2 (29,5) 986,6  22 1,2 276,7 709,9  22 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 957,1  22 1,1 247,2 (29,5) 986,6  22 1,2 276,7 709,9  22 المضيفة

 

 البرنامج الرئيسي الرابع

 أمانة جمعية الدول األطراف

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
لمقترحة لعام ا

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 658,4 1,7 10,7 - 658,4 1,7 10,7 647,7 الموظفون من الفئة الفنية

 372,1 4,3 15,5 - 372,1 4,3 15,5 356,6 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلرعي المجموع الف
 030,5  1 2,6 26,2 - 030,5  1 2,6 26,2 004,3  1 بالموظفين

 482,1 (14,9) (84,2) - 482,1 (14,9) (84,2) 566,3 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 87,1 (47,9) (80,0) - 87,1 (47,9) (80,0) 167,1 باالجتماعات

) 38,0 العمل اإلضافي 42 ,0) (63,2) 14,0 - (24,0) (63,2) 14,0 

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 583,2 (24,4) (188,2) - 583,2 (24,4) (188,2) 771,4   بالموظفين

 581,6 32,5 142,7 - 581,6 32,5 142,7 438,9 السفر

 7,0 - - - 7,0 - - 7,0 الضيافة

 585,2 2,9 16,5 - 585,2 2,9 16,5 568,7 الخدمات التعاقدية

 7,4 1,4 0,1 - 7,4 1,4 0,1 7,3 التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 22,4 (8,2) (2,0) - 22,4 (8,2) (2,0) 24,4 النفقات التشغيلية العامة

 14,7 - - - 14,7 - - 14,7 اللوازم والمواد

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 223,3  1 14,8 157,3 - 223,3  1 14,8 157,3 066,0  1   بالموظفين

 837,0  2 (0,2) (4,7) - 837,0  2 (0,2) (4,7) 841,7  2 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

وع بما في ذلك القرض من الدولة المجم
 837,0  2 (0,2) (4,7) - 837,0  2 (0,2) (4,7) 841,7  2 المضيفة
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4100 

 مؤتمر جمعية الدول األطراف

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  ديالت في المواردالتع
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 - - - - - - - - الموظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - الموظفون من فئة الخدمات العامة

تصلة الم لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 - - - - - - - - بالموظفين

 236,3 (27,8) (90,9) - 236,3 (27,8) (90,9) 327,2 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 27,1 (74,7) (80,0) - 27,1 (74,7) (80,0) 107,1 باالجتماعات

 9,0 (55,0) (11,0) - 9,0 (55,0) (11,0) 20,0 العمل اإلضافي

فرعي للتكاليف غير المتصلة المجموع ال
 272,4 (40,0) (181,9) - 272,4 (40,0) (181,9) 454,3   بالموظفين

 64,0 - 64,0 - 64,0 - 64,0 - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 428,9 3,8 15,9 - 428,9 3,8 15,9 413,0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 11,0 - - - 11,0 - - 11,0 النفقات التشغيلية العامة

 10,0 - - - 10,0 - - 10,0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 513,9 18,4 79,9 - 513,9 18,4 79,9 434,0   بالموظفين

 786,3 (11,5) (102,0) - 786,3 (11,5) (102,0) 888,3 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 786,3 (11,5) (102,0) - 786,3 (11,5) (102,0) 888,3 المضيفة

 

4200 

 فأمانة جمعية الدول األطرا

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 505,9 1,6 7,8 - 505,9 1,6 7,8 498,1 الموظفون من الفئة الفنية

 288,8 4,4 12,1 - 288,8 4,4 12,1 276,7 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 794,7 2,6 19,9 - 794,7 2,6 19,9 774,8 بالموظفين

 - - - - - - - - العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 - - - - - - - - باالجتماعات

 5,0 (72,2) (13,0) - 5,0 (72,2) (13,0) 18,0 العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 5,0 (72,2) (13,0) - 5,0 (72,2) (13,0) 18,0   بالموظفين

 102,1 538,1 86,1 - 102,1 538,1 86,1 16,0 السفر

 1,0 - - - 1,0 - - 1,0 الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 2,9 - - - 2,9 - - 2,9 التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 4,7 - - - 4,7 - - 4,7 المواداللوازم و

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 115,7 290,9 86,1 - 115,7 290,9 86,1 29,6   بالموظفين

 915,4 11,3 93,0 - 915,4 11,3 93,0 822,4 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

بما في ذلك القرض من الدولة  المجموع
 915,4 11,3 93,0 - 915,4 11,3 93,0 822,4 المضيفة
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4400 

 مكتب رئيس الجمعية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

زانية المي التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 - - - - - - - - الموظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 - - - - - - - - بالموظفين

 113,5 3,8 4,2 - 113,5 3,8 4,2 109,3 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 113,5 3,8 4,2 - 113,5 3,8 4,2 109,3   بالموظفين

 115,7 0,3 0,3 - 115,7 0,3 0,3 115,4 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 127,7 0,2 0,3 - 127,7 0,2 0,3 127,4   بالموظفين

 241,2 1,9 4,5 - 241,2 1,9 4,5 236,7 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

ي ذلك القرض من الدولة المجموع بما ف
 241,2 1,9 4,5 - 241,2 1,9 4,5 236,7 المضيفة

 

4500 

 لجنة الميزانية والمالية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 152,5 1,9 2,9 - 152,5 1,9 2,9 149,6 الموظفون من الفئة الفنية

 83,3 4,3 3,4 - 83,3 4,3 3,4 79,9 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  تكاليفللالمجموع الفرعي 
 235,8 2,7 6,3 - 235,8 2,7 6,3 229,5 بالموظفين

 132,3 1,9 2,5 - 132,3 1,9 2,5 129,8 العامة المساعدة المؤقتة

المساعدة المؤقتة الخاصة 
 60,0 - - - 60,0 - - 60,0 باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 192,3 1,3 2,5 - 192,3 1,3 2,5 189,8   وظفينبالم

 299,8 (2,5) (7,7) - 299,8 (2,5) (7,7) 307,5 السفر

 6,0 - - - 6,0 - - 6,0 الضيافة

 144,3 0,4 0,6 - 144,3 0,4 0,6 143,7 الخدمات التعاقدية

 4,5 2,3 0,1 - 4,5 2,3 0,1 4,4 التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 11,4 (14,9) (2,0) - 11,4 (14,9) (2,0) 13,4 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 466,0 (1,9) (9,0) - 466,0 (1,9) (9,0) 475,0   بالموظفين

 894,1 (0,0) (0,2) - 894,1 (0,0) (0,2) 894,3 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 894,1 (0,0) (0,2) - 894,1 (0,0) (0,2) 894,3 المضيفة
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 البرنامج الرئيسي الخامس

 المباني

نية الميزا
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 - - - - - - - - الموظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 - - - - - - - - بالموظفين

 - - - - - - - - العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - ل اإلضافيالعم

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - - - - - - - -   بالموظفين

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 775,0  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
828  1 800,0  1   بالموظفين ,1 71,6 3  088,1 (313,1) 975,0 54,2 2  775,0 

 775,0  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
577  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 المضيفة ,0 

 

 البرنامج الرئيسي السادس

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ نةتوصيات اللج

 - - - - - - - - القضاة

 976,7 4,4 41,1 - 976,7 4,4 41,1 935,6 الموظفون من الفئة الفنية

 137,0 4,4 5,8 - 137,0 4,4 5,8 131,2 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
660  1 بالموظفين ,8 46,9 4,4 1  113,7 - 46,9 4,4 1  113,7 

 573,3  1 11,0 155,8 - 573,3  1 11,0 155,8 417,5  1 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
174  1   بالموظفين ,5 155,8 11,0 1  573,3 - 155,8 11,0 1  573,3 

 301,0 (14,7) (51,8) (51,8) 352,8 - - 352,8 السفر

 1,0 - - - 1,0 - - 1,0 الضيافة

 145,0 (1,4) (2,0) (2,0) 147,0 - - 147,0 الخدمات التعاقدية

 32,2 - - - 32,2 - - 32,2 التدريب

 51,9 (50,6) (53,1) (53,1) 105,0 - - 105,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 النفقات التشغيلية العامة

 3,0 - - - 3,0 - - 3,0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 539,1 (16,5) (106,9) (106,9) 646,0 - - 646,0   بالموظفين

 226,1  3 3,1 95,8 (106,9) 333,0  3 6,5 202,7 130,3  3 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 226,1  3 3,1 95,8 (106,9) 333,0  3 6,5 202,7 130,3  3 المضيفة
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 5-نامج الرئيسي السابعالبر

 آلية الرقابة المستقلة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
المئوية النسبة المبلغ توصيات اللجنة  النسبة المئوية المبلغ 

 - - - - - - - - القضاة

 414,8 1,4 5,7 (147,1) 561,9 37,4 152,8 409,1 الموظفون من الفئة الفنية

 76,1 4,4 3,2 - 76,1 4,4 3,2 72,9 الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
863 32,4 156,0 482,0 بالموظفين ,0 (147,1) 8,9 1,8 490,9 

 - - - - - - - - العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - - - - - - - -   بالموظفين

 17,6 66,0 7,0 (4,8) 22,4 111,3 11,8 10,6 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 16,4 42,6 4,9 - 16,4 42,6 4,9 11,5 التدريب

 20,0 - - (80,0) 100,0 400,0 80,0 20,0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 2,0 - - - 2,0 - - 2,0 ةالنفقات التشغيلية العام

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 61,0 24,2 11,9 (84,8) 145,8 196,9 96,7 49,1   بالموظفين

 551,9 3,9 20,8 (231,9) 783,8 47,6 252,7 531,1 المجموع

 - - - - - - - - دولة المضيفةالقرض من ال

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 551,9 3,9 20,8 (231,9) 783,8 47,6 252,7 531,1 المضيفة

 

 6-البرنامج الرئيسي السابع

 مكتب المراجعة الداخلية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 يات اللجنةتوص

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 463,7 1,9 8,8 - 463,7 1,9 8,8 454,9 الموظفون من الفئة الفنية

 76,1 4,4 3,2 - 76,1 4,4 3,2 72,9 من فئة الخدمات العامةالموظفون 

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 539,8 2,3 12,0 - 539,8 2,3 12,0 527,8 بالموظفين

 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8 العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - اإلضافي العمل

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8   بالموظفين

 10,8 4,9 0,5 - 10,8 4,9 0,5 10,3 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 28,5 2,9 0,8 - 28,5 2,9 0,8 27,7 التدريب

 20,0 - 20,0 - 20,0 - 20,0 - براء االستشاريونالخ

 - - - - - - - - محامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 59,3 56,1 21,3 - 59,3 56,1 21,3 38,0   ظفينبالمو

 721,2 5,2 35,6 - 721,2 5,2 35,6 685,6 المجموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 721,2 5,2 35,6 - 721,2 5,2 35,6 685,6 المضيفة
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 2-البرنامج الرئيسي السابع

 ة المضيفةالقرض من الدول

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 - - - - - - - - الموظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - الموظفون من فئة الخدمات العامة

المتصلة  لتكاليفلالمجموع الفرعي 
 - - - - - - - - بالموظفين

 - - - - - - - - العامة المساعدة المؤقتة

 - - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - - - - - - - -   بالموظفين

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - - مو الدفاعمحا

 - - - - - - - - الضحايامحامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - - األثاث والمعدات

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - - - - - - - -   بالموظفين

 - - - - - - - - المجموع

 585,1  3 - - - 585,1  3 - - 585,1  3 القرض من الدولة المضيفة

المجموع بما في ذلك القرض من الدولة 
 585,1  3 - - - 585,1  3 - - 585,1  3 المضيفة
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 رابعال المرفق

 (2019أيلول/ سبتمبر  1)حتى  الطوارئ صندوق إلى اللجوء طلبات

الرق
 م 

المبلغ المطلوب  الموضوع التاريخ 
 باليورو()

المدعي  بقضية وال يمكن تجنبها فيما يتعلق تكاليف غير متوقعة  8/4/2019 1
 تفي الحالة في كوالعام ضد لوران غباغبو وتشارلز بليه غوديه 

 ديفوار

400 327 

المدعي  بقضية وال يمكن تجنبها فيما يتعلق تكاليف غير متوقعة  24/7/2019 2
في الحالة في كوت ليه غوديه العام ضد لوران غباغبو وتشارلز ب

 ديفوار

700 130 

المدعي  بقضية وال يمكن تجنبها فيما يتعلق تكاليف غير متوقعة  31/7/2019 3
في الحالة في ادوارد نغايسونا -العام ضد ألفريد يكاتوم وباتريس

 جمهورية أفريقيا الوسطى، القضية الثانية

200 989 1 

 2 447 300 شعاراتمجموع  اإل
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 خامسمرفق اللا

 قائمة الوثائق

 العنوان  لجنةبال وثيقةالرمز 

)  وثيقةال رمز
إلى  تحويلها عند 
 من وثائق وثيقة

 لجمعية(ا

CBF/33/1 ؤقتملجدول األعمال ا  

CBF/33/2 
قرير المحكمة عن احتمال تمديد برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين إلى ما بعد ت

 من العمل السنة الثانية
 

CBF/33/3  لقرض من الدولة المضيفةلمدفوعات العن تأمين تقرير المحكمة  

CBF/33/4 
لعقود الخدمات اإلدارية التكاليف بشأن تقرير الصندوق االستئماني للضحايا 

  ٪15بالغ قدرها المتعلقة بالشركاء المنفذين ال
 

CBF/33/6  موارد التبرعات والوصرف تقرير المحكمة عن مبادئها التوجيهية الستالم
 الخارجة عن الميزانية

 

CBF/33/7 
الجهات التقرير المرحلي للصندوق االستئماني للضحايا عن جمع األموال من 

 المانحة الهاصة
 

CBF/33/8  وأفضل األصوال الثابتة  عن المعلومات المتعلقة بآليات استبدالتقرير المحكمة
شاركة في الشبكة ممارسات المنظمات الدولية األخرى المقدمة من خالل الم

 المشتركة بين الوكاالت لمديري المرافق
 

CBF/33/9 
تنفيذ  عندعن إصدار الشهادات التقرير المرحلي للصندوق االستئماني للضحايا 

 أحكام الجبر
 

CBF/33/10  ةالذاتياالستدامة المالية بشأن تقرير الصندوق االستئماني للضحايا  

CBF/33/12 ى النفقاتمستو رير المحكمة عنتق  

CBF/33/13 ( 2021-2019الخطة االستراتيجية للمحكمة)  

CBF/33/14 ( 2021-2019الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام) 
 

 

CBF/33/15 ( 2021-2019الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة)  

CBF/33/16 مؤشرات األداء الرئيسية لقلم المحكمة  

CBF/33/17 
دارة و استراتيجيتها الخمسية بشأن تكنولوجيا المعلومات تقرير المحكمة عن

 المعلومات
 

CBF/33/18  5-2النسخة  لتعديل المقترح، ، اة القانونية بالمحكمةداسة المساعسيمشروع  

CBF/33/19  2019حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى  

CBF/33/20  2018-2016الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة تنفيذ  عنتقرير  

ICC-ASP/18/2/Rev.1  المراجعة النهائي بشأن عملية الميزنة بالمحكمةتقرير  

ICC-ASP/18/10  قةسبنسخة م -2020الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/18/INF.3 
ملخص  -2020جية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام الميزانية البرنام

 ذيتنفي
 

ICC-ASP/18/12  2018كانون األول/ديسمبر  31لسنة المنتهية في عن ا للمحكمةالبيانات المالية  

ICC-ASP/18/13 
كانون  31لسنة المنتهية في عن االبيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا 

 2018األول/ديسمبر 
 

ICC-ASP/18/14  جمعية بشأن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق الالتقرير المقدم إلى
حزيران/يونيه  30إلى  2018تموز/يوليه  1االستئماني للضحايا في الفترة من 

2019 
 

AC/10/5 النهائية(  جعة عن أعمال دورتها العاشرة )الصيغةتقرير لجنة المرا  

_____________ 


