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 قائمة املختصرات ]املستعملة يف النسخة اإلنكليزية[
ASG أمني عام مساعد 

ASP مجعية الدول األطراف 

AU االحتاد األفريقي 
AULO  االتصال لدى االحتاد األفريقيمكتب 

AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية 

BCS نظام مراقبة امليزانية 
BPC ختطيط األعمال وإدماجها 
BS قسم امليزانية 

CAB اجمللس االستشاري املعين بتصنيف الوظائف 
CAR بَنغي( مجهورية أفريقيا الوسطى( 
CBF جلنة امليزانية واملالية 

CIV أبيجان( كوت ديفوار( 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CO املكاتب القطرية 
CoCo جملس التنسيق 

CSS قسم دعم احملامني 
D (ديرمد )م 

DEO شعبة العمليات اخلارجية 

DJS  كانت تسم ى " دمات القضائيةاخلشعبة( احملكمة خدماتشعبة :"DCS) 
DMS  كانت  دمات اإلداريةاخلشعبة(" شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكةتسم ى :"CASD) 
DRC كنشاسا وبونيا( مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
DRS نظام التسجيل الرقمي 
DS قسم االحتجاز 

DSA بدل املعيشة اليومي 

ECOS ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني (eCourt) 

EO  اخلارجيةاملكاتب 
EOSS  اخلارجية دعم العملياتقسم 
FO مكتب ميداين/املكاتب امليدانية 

FPC التخطيط واملراقبة املاليان 
FS قسم املالية 
FSS قسم البحث اجلنائي العلمي 
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبياانت 
GEO جورجيا 
GRGB  اجلنسنيالتمثيل اجلغرايف والتوازن بني 
GS اخلدمات العامة 

GS-OL  رتبة أخرى( -اخلدمات العامة ) رأ –خ ع 

GS-PL  رتبة رئيسية(  -اخلدمات العامة ) رر –خ ع 
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GSS قسم اخلدمات العامة 

GTA  املساعدة املؤقتة العامة 

HQ املقر 

HR املوارد البشرية 

HRS قسم املوارد البشرية 

IAS  التحقيققسم حتليل عمليات 
IBA الرابطة الدولية للمحامني 
ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP مايةاخلاص ابحل برانمج احملكمة اجلنائية الدولية 

ICS قسم التعاون الدويل 
ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IEU  واألدلةوحدة املعلومات 
IGO منظمة حكومية دولية 
IKEMS قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
ILOAT احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 
IMSS كان يسمى "قس( م تكنولوجيا املعلومات واالتصالقسم خدمات تدب ر املعلومات :"ICTS) 
INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
IOM آلية الرقابة املستقلة 

IOP ديوان املد عي العام 
IOR رئيس قلم احملكمة ديوان 

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

IRS األويل االستجايبالتحرك  نظام 

IT تكنولوجيا املعلومات 

JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

KBU وحدة قواعد املعارف 
KEN )كينيا )نريويب 

LAS )قسم املشورة القانونية )يف مكتب املدَّعي العام 

LBY ليبيا 
LO (املشورة القانونية )يف قلم احملكمة( خدماتقسم )كان يسم ى " مكتب الشؤون القانونية" 
LRV املمثل القانوين للمجين عليهم 
LSS كان يسم ى " قسم اخلدمات اللغوية( والتحريرية يف احملكمةالرتمجة الشفوية قسم :"STIC) 
LSU ( يف مكتب املدَّعي العاموحدة اخلدمات اللغوية) 
MIS نظام املعلومات اإلدارية 

MLI مايل 

MOSS معايري العمل األمنية الدنيا 
NGO منظمة غري حكومية 

OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية 

OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 
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OIA مكتب املراجعة الداخلية 

OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع 

OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

OTP مكتب املدَّعي العام 

P موظف/وظيفة من الفئة الفنية( ف( 

PIOS كان يسم ى " قسم اإلعالم والتوعية(  والواثئقاإلعالم قسم" :PIDS) 
RMT فريق إدارة قلم احملكمة 
RSM التدابري األمنية الالبثة 
SAP ( نظام ختطيط املوارد املؤسسيةERP بربجميات )SAP 
SAS قسم حتليل احلاالت 
SG يةاسرتاتيج غاية 

SO هدف اسرتاتيجي 

SS قسم اخلدمات 
SSAFE هنوج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية 
SSS قسم األمن والسالمة 

SUD دارفور ابلسودان 
TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

UGA )أوغندا )كمباال 

UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة 
UNJSPF الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 
UNSMS نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة 
USG وكيل أمني عام 
VAMS نظام إدارة أمن طلبات اجملين عليهم 
VPRS قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

VTC ةالفيديويبواسطة الروابط عن بعد  االئتمار/التباحث 
VWS والشهود عليهم اجملين قسم (والشهود عليهم اجملين وحدة" يسم ى كان :"VWU) 

WCF صندوق رأس املال العامل 
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 الدولية اجلنائية احملكمة مسؤويل كبار  بقلم تصدير
 2019متوز/يوليو  12الهاي هبولندا يف 

 الربانجمية املقرتحة لكي تنظر فيها مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(. 2020يسرُّان أن نقدم ميزانية عام 
لقد عملت أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( بعناية لتقدمي وثيقة ميزانية متماسكة ومفصلة وواضحة كل الوضوح، مستندة يف 

 تعزيز مبدأ احملكمة الواحدة. وجرى على النحو الواجب طيلة هذه سبق بذله من جهود لتحسني سريورة إعداد امليزانية واملضي يف ذلك إىل ما
مبا  -بني األجهزة العملية تدارس األثر املايل ملا مت متييزه من األنشطة األساسية ذات األولوية، األمر الذي استتبع مشاورات وتفاعالً حمسَّننين فيما 

بغية حتديد األولوايت واالحتياجات فيما خيص امليزانية  -فريق العامل املعين ابمليزانية يف ذلك عقد اجتماعات انجعة متكر ِّرة جمللس التنسيق وال
 على نطاق احملكمة.

وذلك بفضل اخلطط االسرتاتيجية اجلديدة  املزيُد من االتساق يف سريورة العمل املتعلق ابمليزانية ووثيقتها 2020ويتحقق فيما خيص عاَم 
)متث ِّل حجر الزاوية يف ختطيط  2021-2019حملكمة: اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة اليت ُأصندِّرت يف شىت وحدات ا

َمل هذه اخلطة ابخلطتني االسرتاتيجيتني اخلاصتني مبكتب املد عي العام وقلم احملكمة للفرتة ذاهتا،  2020 ميزانية احملكمة لعام وما بعده(. وُتكن
(، اليت جيري إعدادها حالياً، 2021-2019 كما ستواَءم اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم )للفرتة  وهي مواءمة معهما.

هذا النهج سيضمن استعمال موارد احملكمة على أفضل وجه، كما يؤكَّد يف اخلطة االسرتاتيجية  على أساسِّ أهم ِّ الغاايت االسرتاتيجية املنشودة. إن
كما إنه سَيضمن اعتماد منحى منسَّق، توضع به يف االعتبار خصائص كل جهاز، فيما خيص املسائل اليت حتظى   اقها احملكمة مجعاء.الشاملة بنط

 ابهتمام مشرتك، مثل املوارد البشرية أو تكنولوجيا املعلومات واالتصال.
عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات وأعمال وحيدوان العزم على زايدة سرعة وجناعة أنشطة احملكمة األساسية املتمثلة يف 

جرب األضرار ضمن نطاق والية كل من األجهزة. وجيب على احملكمة، إذ تفعل ذلك، أن تصون االستقالل واإلنصاف والوفاء أبعلى املعايري 
 سيما اجملين عليهم والشهود. خرطني يف األمر، والالقانونية واجلودة املمتازة يف إجراءاهتا، حاميًة سالمة ورفاه مجيع األشخاص املن

املئة،  يف 1.6يورو، أي  ألف 2 389.7مقدارها  2020وتقرتح احملكمة، آخذًة ابحلسبان غاايهتا االسرتاتيجية، زايدة يف ميزانية عام 
لسد تكاليف منها تكاليف عمليات التدارس  يورو ألف 150 524.8. وميث ِّل ذلك ميزانية مقرتحة جمموعها 2019على امليزانية املعتمدة لعام 

مساعدهتم األويل، وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة، واحملاكمات، ومحاية الشهود، وخدمات اللغات، واملساعدة القانونية، وتعويض اجملين عليهم و 
 على حنو حقيقي فعال، وتدبر خمتلف مرافق احملكمة.
بتخطيط ميزانيتها وتنفيذها، ومقدار املوارد املخصَّصة يف إطارها، انضباطًا صارمًا فيما خيص ويفرض هنج احملكمة احلصيف فيما يتعلق 

عادة عمل احملكمة إذ تنفذ اسرتاتيجيتها اجلديدة. فإىل جانب حتديد درجات أولوية األنشطة سُيستمر على استطالع إمكان املزيد من املرونة وإ
دة النجاعة وتطوير هذه اإلمكانيات. لكن ال جيوز أن ينال ذلك من جودة عمل احملكمة. فغالباً ما التخصيص وحتقيق املكاسب املتأتية عن زاي

 يؤثر عدم توفر املوارد الكافية على سرعة عمليات التحقيق أو اإلجراءات أو جودة األنشطة اليت ميكن أن ُيضطلع هبا يف آن معاً.
وممارسةِّ أعلى درجات النزاهة واالستجابة والتعاون املناسب بني األجهزة ضمن إطار والايهتا وحترص احملكمة على املضي يف تعزيز ثقافةِّ 

حىت عام  2019املتمي ِّزة، واستمرار التعلم والتحسني يف شىت وحدات املؤسسة. ومتث ِّل اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة املمتدة من عام 
 ري ابلفعل البناء عليه.تعبرياً ملموساً عن هذا احلرص، الذي جي 2021

إن احملكمة على أهبة االستعداد لتكثيف التباحث مع الدول األطراف بشأن أفضل السبل لضمان عالقة عمل مثلى، مع مراعاة أدوار 
 كٍل من أصحاب الشأن واالستثمار يف احملكمة بغية املزيد من تعزيز منظومة نظام روما األساسي للعدالة اجلنائية الدولية.

بة للغرض منها مبوافقتكم. ونشكركم على ما 2020ل أن حتظى ميزانية عام أنم تولونه لألمر من  الربانجمية املقرتحة املعدة بعناية واملناسِّ
 اعتبار.

 نرجو تقبل خالص التقدير واالحرتام،
 [توقيع] [توقيع] [توقيع]

 (Chile Eboe-Osuji)تشيلي إبوي ُأسوجي 
 احملكمة رئيس

 (Fatou Bensouda) و بنسوداطفا
 املدَّعية العامة

 (Peter Lewisبيرت لويس )
 قلمالرئيس 
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واألولوايت فيما يتعلق  املقرتحة، الربانجمية 2020حملة عامة عن ميزانية عام  -أوالً 
 العمل ومعطياتابمليزانية، 

 املقد ِّمة -ألف 

الذي اعُتمد منذ  -)"احملكمة"( مبوجب نظام روما األساسي أُنشئت احملكمة اجلنائية الدولية  -1
بصفتها احملكمة الدولية املستقلة الدائمة الوحيدة اليت هلا اختصاص على األشخاص فيما  -سنة خلت  21

خيص أخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وهلا والية يف جمال جرب أضرار اجملين عليهم يف هذه اجلرائم. ويُعترب 
تعمل إال عندما تكون الدولة  تصاص احملكمة مكمالً الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أهنا الاخ

املعنية غري راغبة يف ممارسة واليتها القضائية الرئيسية يف القضااي املتعلقة ابجلرائم املنصوص عليها يف نظام 
 روما األساسي أو غري قادرة على ذلك حقاً.

"حالة"، تسم ى على أساس  11فيما ال يقل عن  2020ل احملكمة خالل عام ويُتوقع أن تعم -2
ديفوار،  جغرايف: احلالة يف بوروندي، واحلالتان األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

احلالة يف كينيا، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، و 
وختضع هذه احلاالت يف الوقت احلاضر لعمليات حتقيق واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا. 

أو دعاوى بلغت اإلجراءات القضائية املتعلقة هبا مراحل خمتلفة )املرحلة التمهيدية، أو املرحلة االبتدائية، أو 
ضرار(. ويضاف إىل ذلك أن مكتب املد عي العام )"املكتب"( جيري مرحلة االستئناف، أو مرحلة جرب األ

حاالت؛ وقد يُنَجز بعض عمليات التدارس األويل هذه خالل الفرتة املتبقية  حالياً عمليات تدارس أويل لتسع
 .2020أو يف عام  2019من عام 

ة شىت تتناوهلا يف النظم وخالفاً ملا عليه احلال يف احملاكم الوطنية، تضطلع احملكمة بوظائف وأنشط -3
الوطنية مكاتب أو وزارات أو وكاالت منفصلة. ومن األنشطة اليت تضطلع هبا احملكمة إجراُء عمليات 
التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة واحملاكمات؛ وتوفري احلماية للمجين عليهم والشهود؛ 

ات الرتمجة الفورية وخدمات الرتمجة التحريرية وخدمات وتدبر شؤون قاعات احملكمة، الذي يشمل توفري خدم
إعداد احملاضر واخلدمات األمنية؛ واإلشراف على مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وتقدمي املساعدة إليهم؛ 
وضمان تقدمي املساعدة القانونية وحقوق الدفاع؛ وتوفري املعلومات للجمهور العام، والسهر على إشهار 

وتوعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة؛ وتسيري شؤون مركز االحتجاز؛ وإدارة مجيع مباين  اإلجراءات،
 احملكمة والعمليات اجملراة يف املقر ويف املكاتب اخلارجية، مبا يف ذلك العمليات اجملراة يف بلدان احلاالت.

تعددة الوجوه تُقرتح ميزانية ولتمكني احملكمة من االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها امل -4
وينطوي هذا املبلغ على زايدة مقدارها ألف يورو.  146 939.7مقدارها  2020برانجمية لعام 
ألف  144 550.0املعتمدة ) 2019املئة، ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 1.7ألف يورو، أي  2 389.7

، تُعرض أرقام (1)والعشرين ة يف دورهتا اخلامسةيورو(. وعماًل ابلتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالي
امليزانية العادية املقرتحة بصورة منفصلة عن أرقام الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة من أجل املباين 
الدائمة للمحكمة. وكما أشارت إليه جلنة امليزانية واملالية، يراد بذلك زايدة الشفافية وإاتحة التقييم املقاَرن 

. وإذا مشل احلساُب املقداَر املستحق تسديده فيما 2020كمة يف عام للموارد اليت تستلزمها أنشطة احمل
                                                           

 26-18عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الواثئق (1)
 .12، الفقرة 3-اجمللَّد الثاين، اجلزء ابء ،(ICC-ASP/14/20) 2015 تشرين الثاين/نوفمرب
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ألف يورو )جمموع الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة  2 389.7يتعلق مبشروع املباين الدائمة البالغ 
 2020لعام واملقدار الذي يتعني دفعه تسديداً ملبلغه األصلي(، تبلغ امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة 

املئة ]ابلقياس إىل عام  يف 1.6ألف يورو، ينطوي على زايدة نسبتها  150 524.8مبلغًا مقداره 
2019.] 

ويعود جمللس التنسيق الدور املتمثل يف املوافقة على االفرتاضات واألولوايت االسرتاتيجية اليت  -5
ستثمارات اخلاصة أبجهزة احملكمة ومتطلباهتا ُيستند إليها يف امليزانية املقرتحة، والتكفل ابالتساق يف عرض اال

من املوارد. ويتوىل كٌل من الربامج الرئيسية ضمن احملكمة مسؤولية التخطيط ملصروفاته وللقسط اخلاص به 
من ميزانية احملكمة األكرب، اليت تُعرض بعد ذلك على الدول األطراف نشدااًن إلقرارها ابعتبارها ميزانية 

 حكمة ]مجعاء[.مقرتحة مشرتكة للم

املقرتحة تقييماً دقيقاً مقابل غاايت احملكمة وتوخيات أصحاب  2020لقد قـُي ِّم مقدار ميزانية عام  -6
الشأن فيما خيص أداءها العام واضطالعها الفعال ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها، ومدى التعقيد الذي 

من، والتعاون، والدعم السياسي( وكرب وتزايد مقدار تتسم به البيئات اليت تعمل فيها )مبا يف ذلك شؤون األ
طلبات تدخل احملكمة. كما تؤخذ ابحلسبان يف إطار امليزانية املقرتحة األولوايُت اليت حددها جملس التنسيق 

ي اً يف إعمال اخلطط االسرتاتيجية املصمَّمة حديثًا فيما خيص الفرتة املمتدة من عام  حىت عام  2019ُمضِّ
وأخذت احملكمة ابالعتبار ضرورَة احلد قدر اإلمكان من زايدات امليزانية نظراً إىل القيود املالية . (2)2021

الواقعة على الدول األطراف، وضرورَة عدم طلب االعتمادات إال بعد اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتمويل 
ن احملكمة تعتقد أن االعتمادات . إ(3)الزايدات من خالل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة

املقرتحة ستسهم يف حتقيق مكاسب طويلة األمد عن طريق زايدة النجاعة، وذلك بصورة رئيسية من خالل 
تسريع اإلجراءات القضائية، والسهر على التقيد مببادئ احملاكمة العادلة؛ واستدامة علو ِّ درجةِّ جودةِّ عملياتِّ 

وأعمال املقاضاة؛ وتعزيز األثر على صعيد الواقع؛ وجعل بيئة املعلومات التدارس األويل وعمليات التحقيق 
 آَمَن فيما خيص عمل احملكمة.

ومثة عامالن خارجان عن نطاق تنفيذ افرتاضات احملكمة على صعيد أنشطتها القضائية وأنشطتها  -7
مقدارها  2020لعام أفضيا إىل زايدة كبرية يف ميزانيتها الربانجمية املقرتحة  2020االشتغالية لعام 

يورو( وما يلزم من  مليون 2.4وحَّد لألمم املتحدة )يورو. وهذان العامالن مها تطبيق النظام امل ماليني 3.7
يورو(، عمالً  مليون 1.3عمليات استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال بغية صيانة مباين احملكمة )

اخلصوص. وقد ُعو ِّض قسط كبري من الزايدة الناجتة عن ذلك بقرارات اختذهتا مجعية الدول األطراف يف هذا 
إلغائها،  جبهود بُذلت على نطاق احملكمة لتقليص التكاليف من خالل إعادة ختصيص بعض الوظائف، أو

أو عدم متويلها. والواقع أنه، عندما ال يؤخذ ابالعتبار العامالن اآلنفا الذكر، تعين الزايدة االمسية البالغة 
يورو ابلقياس  مليون 1.3اخنفاضاً حقيقياً مقداره  2020يورو يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  ونملي 2.4

إىل القدرة اليت يستلزمها اضطالع احملكمة ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو يتوافق مع ما يُتوقع 
 األخذ به من أولوايت وافرتاضات ومعطيات.

                                                           

 ]من مرفقات وثيقة امليزانية املقرتحة[.انظر املرفق الرابع  (2)

كانون   12-5لواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، ا (3)
 .1-الفقرة كاف، ICC-ASP/17/Res.4، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/17/20) 2018األول/ديسمرب 
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يزانية املقرتحة لسد تكاليف املوظفني إىل تطبيق النظام املوحد لألمم ويستند حساب مقدار امل -8
املتحدة، الذي يتيح للمحكمة أن تعمل يف مجيع بلدان احلاالت اليت ميكن أن حتال إليها مع توفري أجنع 

ق . إن تطبي(4)نظام لألجور فيما خيص موظفيها، وال سيما فيما يتعلق بنظامها اخلاص للمعاشات التعاقدية
، 2017النظام املوحَّد لألمم املتحدة بصيغته املعدَّلة، اليت أعملتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

غدا أجنع ابلقياس إىل تكاليفه، فأفضى إىل بعض التخفيضات يف تكاليف املوظفني يف بضع السنوات 
النظام املوحَّد لألمم املتحدة  شهد تعدياًل لرواتب شاغلي الوظائف الفنية يف 2019املاضية. لكن عام 

املئة. مث إنه ُأخذ ابالعتبار يف النظام املوحَّد لألمم املتحدة كون  يف 1.8زادت به زايدًة تقارب نسبتها 
فطُب ِّقت زايدة يف هذه الرواتب  2013جدول رواتب املوظفني من فئة اخلدمات العامة مل حُينيَّ منذ عام 

. وكما سبقت اإلشارة إليه 2020-2019يُعترب أنسب فيما خيص العامني  ارتفعت مبقاديرها إىل مستوىً 
املقرتحة يبلغ جممله  2020يرتتب على تعديل متطلبات النظام املوحد لألمم املتحدة أثر مايل يف ميزانية عام 

 مليون يورو. 2.4

 الربانجمية املقرتحة 2020حملة عامة عن ميزانية عام  :1 اجلدول

 2020 ية لعامالربانجمامليزانية 
 2019امليزانية املعتمدة لعام 

 )آبالف اليوروات(

 التغري  يف املوارد

 2020امليزانية املقرتحة لعام 
 )آبالف اليوروات(

  مقداره
 (%نسبته املئوية ) )آبالف اليوروات(

(12.8) 107.6 12 اهليئة القضائية الربانمج الرئيسي األول:   (0.1)  12 094.8 

 936.3 47 2.4 133.8 1 802.5 46 مكتب املدَّعي العام الثاين:الربانمج الرئيسي 

(505.7) 651.2 76 قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:  (0.7)  76 145.5 

(4.7) 841.7 2 أمانة مجعية الدول األطراف الربانمج الرئيسي الرابع:  (0.2)  2 837.0 

 088.1 3 71.6 288.1 1 800.0 1 املباين الربانمج الرئيسي اخلامس:

 الربانمج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماين للمجين 

 333.0 3 6.5 202.7 130.3 3 عليهم

 783.8 47.6 252.7 531.1  آلية الرقابة املستقلة :5-لربانمج الرئيسي السابعا

 721.2 5.2 35.6 685.6 مكتب املراجعة الداخلية :6-الربانمج الرئيسي السابع

 اجملموع الفرعي
 

144 550.0 2 389.7 1.7 146 939.7 

 585.1 3 - - 585.1 3 قرض الدولة املضيفة :2-الربانمج الرئيسي السابع

 524.8 150 1.6 389.7 2 135.1 148  للمحكمة اجملموع

الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء ومسب ِّبات  لميزانيةل الرفيعة االسرتاتيجية األولوايت -ابء 
 2020 عامل التكاليف الرئيسية

حدَّد كبار مسؤويل احملكمة، عن طريق جملس التنسيق، عدداً من األولوايت االسرتاتيجية مليزانية  -9
د ما ميكن إىل حد 2020عام لأنشطة احملكمة  . ومن املهم التنويه إىل أن هذه األولوايت واألنشطة جتس ِّ

                                                           

 .225، الفقرة ASP/15/15-ICCالوثيقة  (4)
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هذه الوثيقة، وقد تتأثر الحقاً بواقع عمل احملكمة يف اجملال وقَت إعداد  2020معقول ترقُّبه فيما خيص عام 
 القضائي وجمال املقاضاة.

لقد وضع كبار مسؤويل احملكمة نصب أعينهم عند صوغهم هذه األولوايت املتعلقة ابمليزانية  -10
-2019ومسب ِّبات التكاليف الرئيسية هذه، اخلطَة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

والغاايت االسرتاتيجية املبيَّنة فيها. ومتث ِّل هذه الغاايت االسرتاتيجية حجر الزاوية يف هنج احملكمة  2021
وما بعده. وُتَكمَّل اخلطة  2020فيما خيص املستقبل وهي َتظنَهر على حنو ابرز يف ختطيط ميزانيتها لعام 

سرتاتيجيتني منفصلتني للفرتة ذاهتا ملكتب املد عي العام االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء خبطتني ا
وقلم احملكمة، يشار إليهما حبسب االقتضاء يف الربامج الرئيسية ذات الصلة. وجيري وفق مبادئ عامة مشاهبة 

حىت عام  2019إعداد اخلطة االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم للفرتة املمتدة من عام 
2021 . 

حيدو مسؤوليها الرئيسيني العزم على العمل، على النحو املبني  (5)أجل أداء احملكمة رسالتهاومن  -11
يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، لزايدة سرعة وجناعة أنشطتها األساسية )عمليات 

الستقاللية واإلنصاف التدارس األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وأعمال جرب األضرار( مع صون ا
سيما اجملين  واجلودة يف إجراءاهتا، والتكفل ابلتقيد أبعلى املعايري القانونية، ومحاية سالمة ورفاه األشخاص وال

عليهم والشهود. وللنهوض أبود هذه األنشطة ستواصل احملكمة إدارة مواردها على حنو فعال متماسك 
الذي يعلو على غريه يتمثل يف التوصل إىل منظومة للعدالة  شفاف مسؤول قابل للتكيُّف. إن هدف احملكمة

اجلنائية الدولية تتسم ابلفعالية والنجاعة والطابع العاملي، مبوجب نظام روما األساسي، جُترى يف نطاقها 
عمليات حتقيق وحماكمات عادلة وسريعة عندما تكون السلطات الوطنية غري قادرة على فعل ذلك أو غري 

له. ولذلك صاغت احملكمة غاايهتا االسرتاتيجية يف ثالثة جماالت رئيسية تشمل مجيع أنشطة راغبة يف فع
 احملكمة وتتجسَّد يف اخلطة االسرتاتيجية لكل من أجهزهتا. واجملاالت الثالثة املعنية هي:

 أداء األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛ (أ)

 التعاون والتكامل؛ (ب)

 األداء املؤسسي. (ج)

اتيجية، إضافًة إىل هتيئتها مساراً واضحاً ملضي احملكمة ُقُدماً فيما يتعلق برسالتها إن اخلطة االسرت  -12
ورؤيتها وغاايهتا ذات الطابع احملدَّد، هتيئ أيضاً إطاراً للتنفيذ. وُيشدَّد فيها على أمهية قياس األداء مع اإلحلاح 

يزانية. وبعد حتديث سجل املخاطر على االرتباط بني التخطيط االسرتاتيجي، وتدبر املخاطر، وختطيط امل
وتقييم املخاطر على نطاق احملكمة الذي أُجري على حنو متصل ابخلطة  2019الذي جرى يف عام 

ي اً يف تعزيز إطارها اخلاص بتدبر  االسرتاتيجية، ستواصل احملكمة تنفيذ التدابري املناسبة لتخفيف املخاطر ُمضِّ
ُأخذ إبطار تنفيذ  مع دورة التخطيط االسرتاتيجي ودورة امليزانية. وقد املخاطر ومواءمًة لدورة تدبر املخاطر

اخلطة االسرتاتيجية على نطاق احملكمة يف اخلطتني االسرتاتيجيتني ملكتب املد عي العام وقلم احملكمة، ما 
ى تدبر األداء سيدعم تطبيق مبدأ احملكمة الواحدة يف أعمال قياس األداء مستقباًل. إن هذا الرتكيز اجملدَّد عل

                                                           

هيئات أن حتقق يف أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل وأن حتاكم مرتكبيها ابعتبارها احملكمة اليت متثل املالذ األخري مكملًة دور  (5)
 وقوعها.القضاء الوطنية بغية وضع حد لإلفالت من العقاب على هذه اجلرائم ومنع 
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سيحدو أيضًا أعمال حتسني أداء احملكمة املؤسسي وسُيهتدى به يف مبادراهتا من أجل حتقيق الوفورات 
 واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يف املستقبل.

 لقد حددت احملكمة أولوايت العمل التالية البيان: -13

 حبيث تكون عادلة وسريعة قضائيةال اإلجراءات ودعم تنفيذ  1

يظل تنفيذ إجراءات متهيدية وإجراءات ابتدائية وإجراءات استئناف عادلة وسريعة أمام الدوائر  -14
 ميثل جانباً أساسياً من املهام املنوطة ابحملكمة يف إطار واليتها.

سيشهد دعاوى استئناف هنائي لستة أحكام وقرارات يف أربع قضااي.  2020ويُتصوَّر أن عام  -15
منخرطة ابهَظ االخنراط يف العمل على مستوى االستئناف وقد تنظر يف دعاوى وعليه فإن احملكمة ستظل 

( املتعلقة جبرائم منصوص Bemba) مبباقضية استئناف يف حاالت معروضة حاليًا على الدوائر االبتدائية )
( Ongwen) أُننغوين( وقضية Ntaganda) اننتاغَننداقضية ، ورمبا من النظام األساسي 70عليها يف املادة 

 ((.Blé Goudé) وابنليه غوديه( Gbagbo) اغنبـَغنبووقضية 

إجراءات اعتماد  2019وعلى املستوى القضائي يُتوقع أن تنعقد طيلة الفرتة املتبقية من عام  -16
، على أن تصدر القرارات ذات (Ngaïssonaوانـنغَينسوان ) (Yekatomيِّكاتوم )وقضية  احلسنالتهم يف قضية 

. وإذا اعُتمدت التهم يف هاتني القضيتني فيمكن أن تبدأ أعمال التحضري 2019عام الصلة يف أواخر 
. وعند ذلك ستكون هناك قضيتان يف املرحلة االبتدائية جيب االهتمام هبما يف 2019للمحاكمة يف عام 

ساعدة . وسيتعنيَّ أن مُيوَّل يف إطار نظام املأُننغوين، إضافة إىل إعداد نص احلكم يف قضية 2020عام 
وعدد من أفرقة املمثلني القانونيني للمجين  11عدد من أفرقة الدفاع يصل حىت  2020القانونية يف عام 

 .7عليهم يصل حىت 

جلسات حماكمة، ريثما يصدر قرار اعتماد التهم  2020ن يشهد عام أوإن كان من غري املتوقع  -17
، فسيستلزم دعُم مجيع اإلجراءات (Ngaïssonaوانـنغَينسوان ) (Yekatomيِّكاتوم )وقضية  احلسنيف قضية 

القضائية السائرة يف شىت مراحل اإلجراءات استعماَل قاعة جلسات واحدة، مع فريق واحد معين بدعم 
 أنشطة جلسات قاعات احملكمة يعمل يف إطار قلم احملكمة.

تشهده أنشطة جلسات ، ومتاشياً مع االخنفاض املتوقع أن (6)وكما أوصت به جلنة امليزانية واملالية -18
املقرتحة لقلم احملكمة على اخنفاض يف املتطلبات من موارد الدعم  2020احملكمة، تنطوي ميزانية عام 

القضائي. وختص التخفيضات يف املقدار املرجعي األساسي، على اخلصوص، الفريق الثاين املعين بدعم 
لبات من اخلدمات ابختاذه مبادرات يف عام أنشطة جلسات احملكمة. لقد استبق قلم احملكمة اخنفاض املتط

لالستفادة الكاملة من املرونة يف إسناد مهام العمل والسهر على إمكان التحرُّر من بعض مهام  2019
مليون  2.0. ويتمثل أثر هذه اجلهود يف اخنفاٍض مقداره 2020الدعم غري األساسي، عند اللزوم، يف عام 

مليون يورو يف  0.5هذه التدابري وغريها أفضت إىل اخنفاض امسي مقداره  يورو يف ميزانية قلم احملكمة. إن
 .(7)امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة، وذلك بعد الزايدة املعزوة إىل تطبيق النظام املوحد لألمم املتحدة

                                                           

 .57، الفقرة ASP/18/5/AV-ICCالوثيقة  (6)

 .يورو مليون 4.1يتمثَّل يف زايدة مقدارها  ميزانية قلم احملكمة على املتحدة لألمم املوحَّد النظام تطبيق أثر (7)
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اإلجرائية إن إجراءات احملكمة معقَّدة على حنو استثنائي من حيث القضااي املعروضة عليها والقواعد  -19
الواجب ات باعها، قياساً إىل معظم اإلجراءات الوطنية. فكِّرَب عدد الشهود وضخامة حجم األدلة وكثرة اللغات 
املستخدمة يف هذه اإلجراءات، مع ضرورة توفُّر األمن يف امليدان والتعاون من اهليئات القضائية الوطنية، هي 

املوارد ووقتاً طوياًل. وميكن أن تؤث ِّر حاالت التأخري يف جانب أمور جتعل احملاكمات تستلزم قدراً ابهظاً من 
مثل تكاليف االحتجاز  - من حماكمة واحدة أثراً مضاعفاً على جوانب أخرى لعمليات احملكمة وميزانيتها

أو تكاليف الشهود. وعليه فإن النجاعة تتسم أبمهية حامسة، وتظل احملكمة تعمل بال كلل لتسريع اإلجراءات، 
سائل منها مثاًل وضُع الدوائر كتيبات موحَّدة ملمارساهتا وعزُم مكتب املد عي العام املستمر على الرتكيز بو 

 على جعل دفوعه جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل عرضها على القضاة.

 ، مبا يشمل عمليات ميدانيةانشط حتقيق عمليات ودعم تسع إجراء   2

األساسي أبن يباشر املد عي العام عمليات حتقيق يف احلاالت من نظام روما  53تقضي املادة  -20
 اليت خيلص فيها إىل وجود أساس معقول ملباشرة هذه العمليات. ويندرج يف اختصاص احملكمة أخطر اجلرائم

ف اليت تقلق اجملتمع الدويل، وغالباً ما جتري عملياهتا يف بيئة ابلغة الصعوبة فيما يتعلق ابألمن والتعاون. ويضا
إىل ذلك أن اللغات احمللية وغريها من ظروف العمل تتباين يف مجيع احلاالت تقريباً. وابلتايل فإن عمليات 
التحقيق اليت جتريها احملكمة تتميَّز عما جيري يف النظم الوطنية بكوهنا ابلغة التعقيد وتستلزم موارد طائلة. 

املوارد والتعاون واألمن ميكن أن تستلزم وحىت عمليات التحقيق اليت جُترى يف ظروف مثلى من حيث 
معظم احلاالت ال تكون الظروف مثلى  سنوات قبل أن تغدو القضية جاهزة لتقدميها للمحكمة. ويف ثالث

 وقد يتأخر حتقيق النتائج.

عمالً بقرار صادر عن اللجنة التنفيذية ملكتب املد عي العام، يتَّسق مع خطة املكتب االسرتاتيجية  -21
على أساس  2020 جمال انتقاء القضااي وحتديد درجات أولويتها، سُيجري املكتب يف عام وسياسته يف

: احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا (8)األولوية عمليات حتقيق انشط يف احلاالت التالية
ان )خالل ربع السنة األول ديفوار )القضية الثانية(، واحلالة يف دارفور ابلسود الوسطى، واحلالة يف كوت

فقط(، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )بدءاً من ربع السنة الثاين(، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف 
هذا املنحى املتمث ِّل يف تناول القضااي على أساس  ليبيا )حيث سُتجرى عمليتا حتقيق(، واحلالة يف مايل. ويلزم

رعة العمليات وجناعتها وفعاليتها، وزايدهتا سرعًة وجناعًة وفعاليًة عند اإلمكان، درجات أولويتها للتكفل بس
مع مراعاة حمدودية املوارد املتاحة ملكتب املد عي العام وضرورة تفادي التوسُّع املفرط يف جماالت استخدام 

خيص الدالئل أو اآلفاق  هذه املوارد. لكن ستواَصل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق، وذلك مثالً فيما
اجلديدة إللقاء القبض على املشتبه هبم، واستمرار التواصل مع الشهود يف القضااي اليت لـم ا يزل يُنتظر القبض 
على املشتبه هبم فيها. وتُبنيَّ يف إطار امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي الثاين تفاصيل ختطيط مكتب املد عي 

 العام.

                                                           

الفعالية حبسب االحتياجات ممكنة من درجة يعتزم املكتب ختصيص موارد لكل من أفرقته املتكاملة الثمانية على حنو يتسم أبكرب  (8)
عمليات إعادة  ه ستجريواملستجدات احملددة الطابع يف كل حالة. وهذا يعين أن قدَّ األفرقة العاملة حاليًا قد خيتلف. ويضاف إىل ذلك أن

دميقراطية مبوارد من املوظفني آتية ختصيص للعاملني خالل السنة. فعلى سبيل املثال يُتوقع أن جُيهَّز الفريق املعين ابحلالة يف مجهورية الكونغو ال
من  من أفرقة متكاملة أخرى، وال سيما الفريق العامل املعين ابحلالة يف دارفور ابلسودان، املنتظر أن ينهي أعماله عند هناية الربع األول

 .2020 عام
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يف امليزانية املقرتحة من أجل سد تكاليف أنشطة مكتب املد عي العام مبلغاً مقداره وتبلغ الزايدة  -22
لقد راجع مكتب املد عي العام بصورة  .(9)مليون يورو فقط متثل موارد جديدة 0.4مليون يورو، منه  1.1

. 2020ام دقيقة احتياجاته من املوظفني يف ضوء أنشطته املتوقعة وعبء العمل املناظر هلا فيما خيص ع
وما  2019وقد أتثرت وترية بعض األنشطة التحقيقية سلبًا بسبب حمدودية مقدار املوارد الذي أُقرَّ لعام 

ترتب على ذلك من إعادة ختصيص داخلي للموارد فيما بني احلاالت والقضااي الـُمهتم هبا. وإذ يُفرتض أن 
كتب وعبء العمل املتصل هبا عاليًا طيلة عام يظل مقدار األنشطة التحقيقية اجلارية اليت يضطلع هبا امل

، فليس هناك فسحة ُتذنَكر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص املوظفني مبا يتخطى احلد اجملسَّد 2020
. فمن املهم ابلغ األمهية أن يتمكن املكتب من استدامة املستوى احلايل 2020ابلفعل يف التخطيط لعام 

، لكي يتسىن له استمرار عملياته يف األمدين املتوسط والطويل. إن مكتب لتجهيزه ابملوظفني، كحد أدىن
املد عي العام، إبعادته النظر يف عملياته وابستفادته من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة اليت 

غايل )املتمثلة حتققت يف السنوات األخرية، تدبر أمره إلبقاء موارده الالزمة من أجل الدعم اإلداري واالشت
يف تكاليف املوظفني ويف التكاليف غري املتصلة ابلعاملني( على نفس مقدارها يف امليزانية املقرتحة للسنة 

 السابقة.

وجتري حاليًا تسع عمليات تدارس أويل )يف احلاالت يف أوكرانيا، وبنغالديش/ميامنار، والعراق،  -23
ا، ونيجرياي(. ولـم ا كانت عدة عمليات تدارس أويل قد بلغت وغينيا، والفلبني، وفلسطني، وفنزويال، وكولومبي

مراحل متقدمة من مراحل التحليل فيمكن كلَّ اإلمكان أن حُيتاج إىل مباشرة عمليات حتقيق جديدة يف 
. وإذا حتقق هذا الوضع الـُمتصوَّر فإن املكتب مستعد (10)2020أو يف عام  2019الفرتة املتبقية من عام 

درجات أولوية أنشطته فيما يتعلق حبالة واحدة أو أكثر من احلاالت اليت حُيقَّق فيها حتقيقاً  إلعادة حتديد
انشطاً، وذلك يف ضوء سياسة انتقائه للقضااي وحتديده درجات أولويتها، لكي يظل عدد عمليات التحقيق 

اً من النشاط فيجب على املكتب املتزامنة مثانية. ولئن كان إجراء مثاين عمليات حتقيق ميثل مقداراً عالياً جد
 أن يبذل قصاراه لالضطالع أبود هذه العمليات، يف ضوء عدد القضااي احملتمل أن تظل تستلزم اهتمامه.

وتظل احملكمة تعتمد على دعم قلم احملكمة يف الشؤون اإلدارية والشؤون االشتغالية يف املقر ويف  -24
ديفوار )أبيجان(،  أفريقيا الوسطى )بـَننغي(، وكوتسبعة مكاتب ُقطرية هي مكاتب قائمة يف مجهورية 

ومجهورية الكونغو الدميقراطية )كِّنشاسا وبونيا(، وجورجيا )اتنبيليسي(، ومايل )ابماكو(، وأوغندا )كمباال(. 
ويواصل قلم احملكمة ومكتب املد عي العام، إذ يضعان يف اعتبارمها املهام املنوطة بكل منهما وجوانب 

تصلة ابألمن والسرية على وجه التحديد، حتسني تعاوهنما وآتزرمها على النحو األمثل سواء يف عملياهتما امل
املقر أم يف املكاتب الُقطرية. وعلى الرغم من تزايد متطلبات العمل يف بعض اجملاالت والسياق االشتغايل 

َتَدبَّر قلم احملكمة أمره لكي  الذي تكتنفه املصاعب يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى،
يقرتح ختفيضاً يف مقدار املتطلبات من املوارد من خالل إعمال حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة 
النجاعة، ومن خالل تدابري أخرى من قبيل إعادة ختصيص املوظفني داخلياً بنقلهم من أحد املكاتب الُقطرية 

ه األنشطة من تقلبات. وقد أاتح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة ختصيص إىل آخر للنهوض أبود ما تشهد
موارده من املوظفني بنقلها من وحدة ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد أولوايت 
العمل واألمن يف بلدان احلاالت. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه قد حتققت ختفيضات هامة يف وحدات 

ديفوار، وذلك رئيسيًا عن طريق إعادة  م احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوتوجود قل
                                                           

 .يورو مليون 7.0البالغ مقداره  املتحدة لألمم املوحَّد النظام تطبيق يُعزى ابقي الزايدة اإلمجالية يف ميزانية املكتب إىل أثر (9)

 cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465-https://www.iccانظر  (10)

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465
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ختصيص املوارد. وبذلك تسىن متويل الزايدة الالزمة يف املستثَمرات يف العمليات الُقطرية، وال سيما يف مايل 
نظر إىل الظروف األمنية السائدة ومجهورية أفريقيا الوسطى، حيث حُيتاج إىل موارد إضافية وال سيما ابل

 ومتطلبات العمل املزيدة.

إن استمرار العمليات يف مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق جيعل من املعقول توقُّع أن يبقى عدد  -25
. واستنادًا إىل األرقام 2020األشخاص املشمولني ابلتدابري احلمائية اليت تتخذها احملكمة عاليًا يف عام 

الربانجمية املقرتحة ميكن تقدير أن تشمل احلماية  2020اضات املقدمة فيما خيص ميزانية عام احلالية واالفرت 
شخصًا على اإلمجال(، بينهم شهود مشمولون  480شاهدًا ومعاليهم )زهاء  35زهاء  2020يف عام 

نواع أخرى من الدعم. بربانمج احلماية اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية، وعمليات النقل املساَعد، والتقييم، وأ
وسيظل قسم اجملين عليهم والشهود، إذ يوف ِّر احلمايَة والدعَم هلؤالء األشخاص وفق أعلى املعايري، يرك ِّز على 
إجناز إعداد اسرتاتيجيات إعادة اإلدماج لصاحل الشهود واجملين عليهم املشمولني ابحلماية، كلما أمكن ذلك، 

اهتم بقدٍر ُمرنٍض من االستقالل واالكتفاء الذايت. وعالوة على ذلك يُتوقع فيتيح هلم التوصَل إىل استئناف حي
شخصًا املشاركة يف اإلجراءات و/أو جرب األضرار بصفتهم جمنيًا عليهم يف  4 250أن يطلب زهاء 

، من أجل عمليات 2020سيظل من الالزم يف عام . وأخريًا وليس آخرًا اإلجراءات القضائية السائرة
لغة من  33إلحدى عشرة اليت جتريها احملكمة، تقدمي الدعم يف جمال اخلدمات اللغوية أبكثر من التحقيق ا

 اللغات املتصلة ابحلاالت.

 قضااي ثالث يف األضرار رباألوامر جب تنفيذمواصلة   3

تواصل تنفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم لألوامر جبرب  2020يُتوقع أن يشهد عام  -26
، ما يستلزم استمرار الدعم املهديوقضية  (Katangaكاتـَننغا )وقضية  (Lubangaلوبـَننغا )األضرار يف قضية 

يضات جرب األضرار مستفيد من تعو  1500يُتوقع إشراك زهاء  لوبننغاالذي يقدمه قلم احملكمة. ويف قضية 
يُتوقع أن جتري أنشطة  املهدي. ويف قضية 2020يف الربانمج ذي الصلة خالل كٍل من أربعة أرابع عام 

وأن تستمر برجمة تنفيذ األوامر جبرب األضرار اجلماعي  2020متييز اجملين عليهم يف امليدان يف مطلع عام 
ر برجمة تنفيذ األوامر جبرب األضرار اجلماعي طيلة السنة. ستستم كاتننغالكٍل من أربعة أرابع السنة. ويف قضية 

ستستلزم استثماراً كبرياً يف األنشطة امليدانية ودعماً  2020إن كل أنشطة تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف عام 
زم طائاًل من املكاتب الُقطرية التابعة لقلم احملكمة وأقسامه ذات الصلة. ويضاف إىل ذلك أنه يُتوقع أن يل

إنه يُتوقع، إثر  . مث2020استمرار نشاط املمثلني القانونيني للمجين عليهم خالل النصف األول من عام 
، بدُء 2019متوز/يوليو  8 يف (Bosco Ntaganda) إدانة الدائرة االبتدائية السادسة السيد بوسكو اننتاغندا

 إجراءات جرب األضرار يف قضيته.

 مجعاء حملكمةاسرتاتيجية تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها ا تنفيذمواصلة   4

بغية تنفيذ املرحلة الرابعة من االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات  -27
الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وجملس التنسيق، مت متييز 

. ومن االستثمارات اليت مت متييزها استمرار 2020من حاالت االستثمار يف شىت وحدات احملكمة لعام  عدد
، ومشاريع أنساق تسلسل األعمال القضائيةتنفيذ منَتج احلد األدىن القابل لالستمرار فيما خيص منصة 

بياانت البحث اجلنائي العلمي وتدبر األدلة من أجل مكتب املد عي العام، وحتقيق حتسينات  احتيازحتسني 
أخرى ألمن املعلومات. وتنبغي مالحظة أنه يُتوقع أن يكون مقدار االستثمار اإلمجايل املقرتَح للمحكمة 

نية ضرورية لدعم عمل . إن االستثمارات املع2019مجعاء أقل من االعتمادات املناظرة اليت أُقرَّت لعام 
احملكمة على النحو األكثر فعالية وجناعة. فالتمكني من االضطالع الناجع ابألنشطة القضائية وأعمال 
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املقاضاة واألنشطة التحقيقية اليت جتريها احملكمة مجعاء يستلزم استدامة مستوى معنيَّ من االستثمار، وال 
 سيما فيما خيص أمن املعلومات.

 من منظور كليالتحليل  -جيم 

الربانجمية املقرتحة للمحكمة على  2020يبني ِّ الرسم البياين الوارد فيما يلي توزُّع مبلغ ميزانية عام  -28
جماالت النشاط. إن أنشطة احملكمة املعروضة يف إطار "األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة 

الربانجمية املقرتحة للمحكمة،  2020ا يف ميزانية عام التحقيقية" متثل املسب ِّبات الرئيسية للتكاليف املهيأ هل
املئة من املقدار اإلمجايل للميزانية. وتتألف "األنشطة األخرى"  يف 78.9إذ تبلغ املخصَّصات لسد تكاليفها 

املئة(، والتكاليف املرتتبة على صيانة املباين  يف 5.1املئة(، واحلوكمة ) يف 12.1املهام اإلدارية ) من
املئة(. وال يشمل احلساب يف إطار التحليل من منظور كلي ُمَقدَّر مبلغ الفائدة املستحقة على  يف 3.9)

 قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة.

 األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة التحقيقية  1

املئة(  يف 46.5املقاضاة"، )ضمن هذه الفئة، تشمل املوارد املتصلة بـ"األنشطة القضائية وأعمال  -29
أمورًا منها الدعم املقدَّم إىل اجملين عليهم والشهود، واملساعدة القانونية، وتكنولوجيا املعلومات، واخلدمات 
اللغوية، والدعم الذي يقدمه قلم احملكمة ألنشطة جرب األضرار. وتلزم هذه املوارد من أجل تنفيذ ودعم 

تكاليف األنشطة املندرجة ضمن فئة "عمليات التحقيق )مبا فيها التحقيق يف اإلجراءات القضائية. وتُقدَّر 
املئة وهي تتصل بعمليات التحقيق الناشط التسع اليت سيجريها املكتب،  يف 30.0امليدان(" مبا نسبته 

ئماين فيها األنشطة اجملراة يف امليدان. وخيص ابقي األنشطة، املندرجة ضمن إطار "أمانة الصندوق االست مبا
املئة(، تعزيز القدرة املؤسسية هلذه اهليئة للتكفل بقدرهتا على االضطالع مبهامها  يف 2.3للمجين عليهم" )

 وأنشطتها، مبا فيه ما تقوم به يف مرحلة تنفيذ إجراءات جرب األضرار.

 األنشطة األخرى  2

صيانة املباين. تشمل األنشطة املندرجة يف هذه الفئة املهام اإلدارية، واحلوكمة، وتكاليف  -30
مُج ِّعت ضمن فئة "احلوكمة" أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة  وقد

 الداخلية، وجزء صغري من قلم احملكمة )هو مكتب االتصال القائم يف نيويورك(.
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 التحليل من منظور كلي: 1 الرسم البياين

 
   

 النجاعة زايدة عن املتأتية واملكاسب الوفورات -دال

طلبت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( املنعقدة يف دورهتا  2016الثاين/نوفمرب  تشرينيف  -31
حيث ال ُتطَلب الزايدات املقرتحة إال بعد اختاذ  ،اً اقرتاح ميزانية مستدام أن تقد ِّمإىل احملكمة اخلامسة عشرة 

ن خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة مكل اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزايدات 
 ٢٠١٨ لعامامليزانية الربانجمية  بوثيقة إىل احملكمة أن تقدم مرفقاً  ت اجلمعيةطلب. وإضافةً إىل ذلك (11)النجاعة

 من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ٢٠١٧يف عام  ُحق ِّق عم الة يتضمن معلومات مفصَّ 
. فأُفيد الحقًا عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة (12)٢٠١٨عام ما سُيحقَّق منها يف  وتقديرات

 .(13)2019ووثيقتها لعام  ٢٠١٨ لعامامليزانية الربانجمية  النجاعة يف وثيقة

، 2018وطلبت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة، اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب  -32
احملكمة أن تضع أهدافًا سنوية يُرمى إىل بلوغها على صعيد حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة  إىل

األهداف، ومعلومات متعلقاً ببلوغ هذه  2020على نطاق احملكمة وأن تقد ِّم مرفقاً للميزانية الربانجمية لعام 
من الوفورات ومن املكاسب املتأتية  2019مفصَّلة متي ِّز بوضوح، بقدر اإلمكان، ما يكون قد حتقق يف عام 

عن زايدة النجاعة ومن التخفيضات املتمث ِّلة يف التكاليف غري املتكر ِّرة ومن ختفيضات التكاليف اإلضافية، 

                                                           

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (11)
 .1-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،(، اجمللَّد ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (12)
 .2-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء، األول(، اجمللَّد ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

 14-4، نيويوركعشرة،  السادسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (13)
لواثئق الرمسية جلمعية ا واملرفق العاشر؛ 51حىت  38الفقرات ، ألف اجلزء الثاين،(، اجمللَّد ICC-ASP/16/20) 2017 كانون األول/ديسمرب

 2018كانون األول/ديسمرب   12-5األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، الدول 
(ICC-ASP/17/20) واملرفق احلادي عشر. 41حىت  35الفقرات ، ألف اجلزء الثاين،، اجمللَّد 
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. وبناًء على الطلب املعين اجتمع ممثلون للمحكمة مع جلنة (14)2020سيتحقق منها يف عام  وُمَقدَّرات ما
وذلك يف إطار حلقة عمل معنية  2019امليزانية واملالية املنعقدة يف دورهتا الثانية والثالثني يف نيسان/أبريل 

بتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة بغية تبادل اآلراء من أجل تعزيز وضوح املعلومات 
 .(15)ومتاسكها وشفافيتها، كما نوَّهت إليه هذه اللجنة يف تقريرها عن دورهتا تلك

وإذ متضي احملكمة ُقُدماً فإن غايتها الرئيسية املنشودة ستتمثل يف النهوض بثقافة التحسني املستمر  -33
 بغية جعل املوظفني ينخرطون يف متييز وحتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة.

حبث وتعريف الفئات األربع التالية الواجب استعماهلا يف اإلفادة عن الوفورات  2017مت يف عام  -34
 واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، ويستمر استعماهلا:

التكاليف املتكبَّدة يف الفرتة املالية السابقة/اجلارية واليت مل تعد  ‘1’ )فئتان(: الوفورات (أ)
جمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي؛ تظهر يف امليزانية الربان

الزايدات املتفاداة يف التكاليف من خالل السياسات واإلجراءات املعتمدة حديثاً  ‘2’و
 املفاوضات مع املور ِّدين أو موف ِّري اخلدمات، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي ذاته. و/أو

نتيجة األنشطة اليت حتد من طلبات املوارد اإلضافية  :النجاعة املكاسب املتأتية عن زايدة (ب)
هتيئ لزايدة اإلنتاجية، فتفضي إىل نفس املقدار املرجعي األساسي لكن  أو تتيح تفاديها و/أو

 تُتفادى هبا كل زايدة يف التكاليف.
املوارد التخفيضات اليت حتدث مرة واحدة يف املتطلبات من : التكاليف غري املتكر ِّرة (ج)

 بسبب عدم استمرار األنشطة املعنية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.
التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل  نتيجة: ختفيضات التكاليف اإلضافية (د)

 تقليص يف املقدار املرجعي األساسي.
ب الزايدات يف املتطلبات من وكما طُلب يف قرار اجلمعية ذي الصلة، تسعى احملكمة إىل استيعا -35

املوارد من أجل األنشطة اجلديدة ابلقيام أواًل إبعادة ختصيص املوارد اليت حُترَّر عن طريق حتقيق الوفورات 
 .(16)وعدم تكبُّد التكاليف غري املتكر ِّرة وختفيضات التكاليف اإلضافية

عن زايدة النجاعة اليت حتققت  أدانه عرضًا وجيزًا للوفورات واملكاسب املتأتية 2ويهيئ اجلدول  -36
الربانجمية املقرتحة، وفقًا للفئات املقرَّة املشار إليها  2020ويف إطار إعداد ميزانية عام  2019يف عام 

عشر عرض تفصيلي جلميع املبادرات املعنية. لقد حققت احملكمة بشىت  أعاله. ويرد يف املرفق السادس
املئة(. إن  يف 1.2ألف يورو ) 1 714.9ة النجاعة مقدارها وحداهتا وفورات ومكاسب متأتية عن زايد

هذا الرقم حُيسب ابلقيام أواًل حبساب جمموع التخفيضات احملقَّقة يف املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 

                                                           

كانون   12-5للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  لواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسيا (14)
 .4-، الفقرة كافICC-ASP/17/Res.4، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/17/20) 2018األول/ديسمرب 

 .10، الفقرة  ASP/18/5/AV-ICCالوثيقة  (15) 

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (16)
 .1-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،(، اجمللَّد ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 
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واملعزوة إىل الوفورات  2020واملعزوة إىل الوفورات، واملقدار اإلمجايل للتكاليف املتفاداة لعام  2020
كاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، مث بتقسيم حاصل عملية اجلمع على مقدار امليزانية الربانجمية لعام وامل

)ابستثناء ما خيص قرض الدولة املضيفة(. وعلى اإلمجال يبلغ ختفيض احملكمة للمقدار املرجعي  2019
ساب التكاليف غري املتكر ِّرة األساسي للميزانية، مبا يف ذلك الوفورات اليت سبقت اإلشارة إليها مع احت

العاشر حملة عامة  ألف يورو. ويهيئ املرفق 2 649.6والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، مبلغًا مقداره 
عن خمتلف املتطلبات من املوارد اليت أفضت إىل املقدار املرجعي األساسي للميزانية املقرتحة، ابلشكل الذي 

 .(17)طلبته جلنة امليزانية واملالية

                                                           

 .15، الفقرة ASP/18/5/AV-ICCالوثيقة  (17) 
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  2020جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة لعام  :2 اجلدول
 )آبالف اليوروات(

 
 
 

 فئة املبالغ املعنية  الربانمج الرئيسي
الوفورات لعام 

2019 

املكاسب 
املتأتية عن 

زايدة النجاعة 
 2019لعام 

 ختفيض
 املقادير

 األساسية
املرجعية لعام 

2020 

التكاليف 
املتفاداة لعام 

2020 
 دون تغيري)

 املقادير
 األساسية
 املرجعية( 

الربانمج الرئيسي األول: 
 - 237.0 - - ختفيضات التكاليف اإلضافية اهليئة القضائية

الربانمج الرئيسي الثاين: 
 مكتب املد عي العام

 18.9 - 5.6 - املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة

 485.7 11.5 0.3 11.5 الوفورات

الرئيسي الثالث: الربانمج 
  قلم احملكمة

 - 981.6 1 - - ختفيضات التكاليف اإلضافية

 235.5 - 129.7 - املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة

 - 120.0 - - التكاليف غري املتكر ِّرة

 734.4 197.6 - 208.1 الوفورات

الربانمج الرئيسي الرابع: 
أمانة مجعية الدول 

 األطراف

 - 2.0 - - التكاليف اإلضافيةختفيضات 

 - 100.0 - - التكاليف غري املتكر ِّرة

الربانمج الرئيسي 
السادس: أمانة الصندوق 
 31.3 - 31.3 - املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة االستئماين للمجين عليهم

 505.8 1 649.6 2 166.9 219.6  اجملموع العام
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 املقرتحة 2020ميزانية عام احملكمة مجعاء:  :3 اجلدول

 احملكمة مجعاء

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)آبالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

(145.2) 662.1 5 417.4 5 89.3 328.1 5 القضاة  (2.6)  5 516.9 

 591.8 61 1.4 839.6 752.2 60    املوظفون من الفئة الفنية

 074.6 26 2.8 718.0 356.6 25    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 666.4 87 1.8 557.6 1 108.8 86 389.9 87 87.5 302.4 87 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 570.7 17 2.6 444.1 126.6 17 025.7 13 348.0 677.7 12 املساعدة املؤقتة العامة

(702.3) 978.7 514.2 3.3 510.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (71.8)  276.4 

(75.8) 299.3 211.1 - 211.1 العمل اإلضايف  (25.3)  223.5 

(334.0) 404.6 18 750.9 13 351.3 399.6 13 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (1.8)  18 070.6 

 354.6 6 3.3 202.1 152.5 6 771.5 5 452.1 319.3 5 السفر

(1.0) 29.0 34.7 - 34.7 الضيافة  (3.4)  28.0 

 097.2 4 2.4 94.3 002.9 4 992.1 3 734.2 257.9 3 اخلدمات التعاقدية

 058.4 1 5.8 57.7 000.7 1 896.5 5.4 891.1 التدريب

(106.7) 667.5 729.0 - 729.0 اخلرباء االستشاريون  (16.0)  560.8 

(240.3) 487.8 3 232.0 4 250.7 981.3 3 حمامو الدفاع  (6.9)  3 247.5 

 300.0 1 18.0 198.7 101.3 1 466.2 1 - 466.2 1 حمامو اجملين عليهم

 403.0 16 10.4 545.7 1 857.3 14 236.7 14 216.6 020.1 14 النفقات التشغيلية العامة

 253.7 1 6.7 78.2 175.5 1 247.7 1 10.5 237.2 1 اللوازم واملواد

(517.4) 900.0 1 275.7 2 115.0 160.7 2 األاثث والعتاد  (27.2)  1 382.6 

 685.8 35 3.8 311.3 1 374.5 34 882.1 34 784.6 1 097.5 33 ابلعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 939.7 146 1.7 389.7 2 550.0 144 440.3 141 312.7 2 127.6 139 اجملموع

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 ما خيص قرض الدولة املضيفة

 524.8 150 1.6 389.7 2 135.1 148 025.4 145 312.7 2 712.7 142 اجملموع، شامالً قرض الدولة املضيفة

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام احملكمة مجعاء :4 اجلدول
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 2020امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -اثنياً 

 القضائية اهليئة: األول الرئيسي الربانمج  - ألف

 

 مةاملقد ِّ 

 الرائسة والدوائر.يتألف الربانمج الرئيسي األول )اهليئة القضائية( من هيئة  -37

وتؤدي هيئة الرائسة وظائف يف ثالثةِّ جماالتِّ املسؤولية املنوطة هبا رئيسياً: اجملال القانوين، وجمال  -38
األعمال املتصلة ابلقضااي الناشئة عن  2020العالقات اخلارجية، واجملال اإلداري. وستتدبر الدوائر يف عام 

لك التحضري إلجراءات احملاكمة )على سبيل االحتمال( ، مبا يف ذ2019وعام  2018املستجدات يف عام 
وإجراءات جرب األضرار وعدة دعاوى استئناف هنائي )إضافة إىل دعاوى االستئناف التمهيدي(، والعمل 
املتصل حباالت وقضااي أخرى تكون يف املرحلة التمهيدية. وسيستمر العمل الذي تضطلع به اهليئة القضائية 

مة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، وتعزيز تعاون الدول األطراف، وحتسني استخدام املوارد لزايدة شفافية احملك
 املتاحة على حنو مرن وانجع.

إن ميزانية الربانمج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقاً لالفرتاضات املتعلقة  -39
 بني األجهزة.، اليت ُوضعت جبهد مشرتك 2020عام ل احملكمةمبيزانية 

 2020الربانمج الرئيسي األول: ميزانية عام  :5 اجلدول

  الربانمج الرئيسي األول

 اهليئة القضائية

)آبالف اليوروات 2018مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)آبالف  2020
 اجملموع (اليوروات

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)آبالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

(145.2) 662.1 5 417.4 5 89.3 328.1 5 القضاة  (2.6)  5 516.9 

 458.6 4 1.4 59.4 399.2 4    املوظفون من الفئة الفنية

 883.3 4.3 36.6 846.7    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 341.9 5 1.8 96.0 245.9 5 525.6 5 - 525.6 5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 078.2 1 0.7 7.4 070.8 1 007.4 1 - 007.4 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 078.2 1 0.7 7.4 070.8 1 007.4 1 - 007.4 1 الفرعي لسائر تكاليف العاملنياجملموع 

 100.7 10.9 9.9 90.8 156.7 - 156.7 السفر
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 11.0 - - 11.0 14.1 - 14.1 الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 41.1 86.8 19.1 22.0 22.1 - 22.1 التدريب

 5.0 - - 5.0 5.0 - 5.0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - 88.3 - 88.3 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - 1.0 - 1.0 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 157.8 22.5 29.0 128.8 287.2 - 287.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

(12.8) 107.6 12 237.7 12 89.3 148.4 12 اجملموع  (0.1)  12 094.8 

 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام : الربانمج الرئيسي األول:  6اجلدول 

 الربانمج الرئيسي األول

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 2019املقرة لعام 
- - - - 3 3 21 12 - 39 1 11 12 51 

 اجلديدة
- - - - - - - - - - - - - - 

 املعادة التخصيص
- - - - - - - - - - - - - - 

 املعادة التصنيف
- - - - - - - - - - - - - - 

 املستعادة/املعادة
- - - - - - - - - - - - - - 

 2020املقرتحة لعام 
- - - - 3 3 21 12 - 39 1 11 12 51 

               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 2019املقرة لعام 
- - - - - - 4.00 6.00 - 10.00 - - - 10.00 

 املستمرة
- - - - - - 4.00 6.00 - 10.00 - - - 10.00 

 اجلديدة
- - - - - - - - - - - - - - 

 املعادة التخصيص
- - - - - - - - - - - - - - 

 املعادة التصنيف
- - - - - - - - - - - - - - 

 احملوَّلة
- - - - - - - - - - - - - - 

 2020املقرتحة لعام 
- - - - - - 4.00 6.00 - 10.00 - - - 10.00 
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 هيئة الرائسة: 1100الربانمج  -1

 مةاملقد ِّ 

د اسرتاتيجية، أولوايت ثالث الرائسة هليئة -40  الرئيسية: مسؤولياهتا جماالت جتس ِّ

روما األساسي،  نظام مبوجب والقضائية القانونية مبهامها االضطالع: القانوين اجملال يف (أ)
ويشمل ذلك: إقرار الواثئق اإلدارية  عماًل مبسؤوليتها عن تسيري شؤون احملكمة على حنو سليم.

بنطاقها احملكمة مجعاء؛ واملراجعة القضائية لبعض قرارات رئيس قلم احملكمة؛ والقيام يف الشاملة 
؛ وتويل التنسيق اإلجرائي والفين للجلسات (18)الوقت املناسب إبسناد احلاالت وتشكيل الدوائر

سيما فيما خيص مسؤوليات  العامة للقضاة، ومعتكفاهتم، واجتماعاهتم؛ والتعاون الدويل، وال
 ؛(19)العاشر من نظام روما األساسي نفاذ املنصوص عليها يف الباباإل

 ؛(20)معها والتعاون للمحكمة الدويل الدعم وزايدة استدامة: اخلارجية العالقات جمال يف (ب)
 وتنسيق عليه؛ التصديق عاملية وحتقيق كاملة  بصورة األساسي روما نظام تنفيذ على والتشجيع

 اخلارجية؛  العالقاتاحملكمة على صعيد  ختطيط أنشطة

 توليها قيادهتا ضمن إطار احملكمة شؤون تدبري يف النشط اإلسهام: اإلداري اجملال يف (ج)
والتفاعل مع خمتلف هيئات الرقابة بشأن املسائل املتصلة إبشراف مجعية الدول  االسرتاتيجية؛

 األساسي. روما نظام عليه ينص كما  األطراف )"اجلمعية"( على إدارة احملكمة

 أهداف هيئة الرائسة
 تتمثل أهداف هيئة الرائسة يف: -41

اإلسهام يف التكفل بنجاعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات  (1)
 االستئناف، ضمن جماالت مسؤولية هيئة الرائسة؛

االخنراط يف التعاون الدويل الفعال على نطاق احملكمة والنهوض جبميع مسؤولياهتا فيما  (2)
العاشر من نظام روما  ل إبنفاذ العقوابت ابلسجن والغرامات كما ينص عليه البابيتص

 األساسي؛

                                                           

: "زايدة سرعة وجناعة أنشطة 2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  1عماًل لتحقيق الغاية االسرتاتيجية   (18)
االستقالل والعدالة واجلودة يف احملكمة الرئيسية )عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وإجراءات جرب األضرار( مع صون 
 إجراءاهتا، وضمان التقيد أبعلى املعايري القانونية ومحاية سالمة األفراد ورفاههم، وال سيما اجملين عليهم والشهود".

دعم السياسي : "املضي يف تعزيز ال2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  4عمالً لتحقيق الغاية االسرتاتيجية  (19)
وتطوير أشكال التعاون والدعم االشتغايل جلميع األطراف فيما خيص عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق، ومحاية الشهود، وتنفيذ 

 األوامر إبلقاء القبض، واإلجراءات القضائية".
: "التباحث مع الدول وسائر 2021-2019ة للفرتة املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكم 5عماًل لتحقيق الغاية االسرتاتيجية  (20)

ة أصحاب الشأن فيما يتعلق ابالسرتاتيجيات اجلديدة لزايدة قدرة منظومة نظام روما األساسي على النهوض ابملسؤولية املشرتكة عن سد الثغر 
راف على تنفيذ نظام روما على الصعيد الوطين املتمثلة يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه االسرتاتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول األط

 ضعة للتحقيق".واختاذ سائر التدابري التكاملية )مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة إىل اجملين عليهم(، ووضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاالت اخلا
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مع الرتكيز على  -الدفع قدماً ابستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية  (3)
اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/ومرحلة عقد جلسات احملاكمة، وسريورات 

 -عليهم، وإجناز اإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف االهتمام بشؤون اجملين 
والتشاور مع الدول األطراف، واملشاركني يف اإلجراءات وسائر أصحاب الشأن، حبسب 

 االقتضاء؛

العمل مع سائر األجهزة للمضي يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف  (4)
 ؛وهيئاهتا الفرعية

 اإلقليمية واملنظمات الدولية واملنظمات الدول لدى ابحملكمة الثقة تعزيز على العمل (5)
 التعاون وتشجيع الرئيسيني؛ الشأن وأصحاب الشركاء وسائر احلكومية غري واملنظمات

 يف احملكمة إىل االنضمام منافع لتبيان وإبراز الفرص مجيع واغتنام احملكمة؛ مع الفعال
 الدول؛ مع الصلة ذات اقاتاالتف وإبرام األطراف؛ غري الدول نظر

السهر على إدارة املوارد على حنو فع ال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زايدة  (6)
النجاعة املمكن اختاذها، وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ والعمل ابلتوافق مع مؤش رات 

 الصلة؛األداء املناسبة فيما خيص السريوراتِّ القضائيَة والدعَم القضائي ذا 
املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك يُبذل على  (7)

 نطاق احملكمة؛
 السهر على تدبر املخاطر على حنو انجع؛ (8)
األخذ على حنو كامل ضمن إطار عمل هيئة الرائسة ابألهداف االسرتاتيجية ذات  (9)

، وال سيما 2021 -2019لفرتة الصلة املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة ل
املتعلقة ابألداء  9حىت  6املتعلقة ابلتعاون والتكامل والغاايت  5و 4و 1الغاايت 

 املؤسسي.

 التعاون والشفافية –األولوايت يف اجملال القضائي 
فالدعم القوي ستواصل اهليئة القضائية العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع عليه.  -42

حنو الذي تقدمه الدول يُعترب أساسيًا الضطالع احملكمة ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على والفعال 
فعال. فالدول تنيط بعمل احملكمة وزانً ومفعواًل بتنفيذها قراراهتا )مبا يف ذلك تنفيذ األوامر إبلقاء القبض(، 

 وتوفري الدعم املايل واإلمدادي، وإنفاذ العقوابت.

ئة القضائية اجلهود املتأصلة يف إطار معايري السلوك األخالقي املعمول هبا يف احملكمة، وستقود اهلي -43
للنهوض بثقافة املسؤولية املالية، والشفافية، واملساءلة، اليت تلهم الثقة ابهليئة القضائية وابحملكمة مجعاء، على 

األطراف وعامة اجلمهور وسائر  الصعيدين الداخلي واخلارجي. وسرُيمى من هذه اجلهود إىل تزويد الدول
الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني بصورة كاملة عن كيفية عمل احملكمة، رهنًا ابلتقيد مبقتضيات السرية 
اليت تكتنف العمل يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة، ومسائل استقالل املد عية العامة وبعض الربامج الرئيسية 

 ضمن ميزانية احملكمة.
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 ألف يورو 1 291.1  امليزانيةموارد 

 املئة(. يف 2.8ألف يورو ) 35.2ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -44

 ألف يورو 28.0 األبدال اليت يتقاضها أعضاء هيئة الرائسة

َرد يف ميزانية عام  -45 ألف يورو لسد األبدال اخلاصة  28.0الربانجمية املقرتحة مبلغ مقداره  2020يـُفن
. وقد أُدرجت املخصَّصات لسد (22)ولنائبـه األول أو الثاين إذا عمل ابلنيابة عنه (21)للرئيس اليت ُتدفع

 .1200تكاليف الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرائسة الثالثة ضمن الربانمج 

 ألف يورو 1 140.3 املوارد من املوظفني

ألف يورو  24.2مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة  -46
 وظيفة اثبتة. وال تُقرتح أية وظيفة جديدة. 11املئة(. ويتألف مالك هيئة الرائسة من  يف 2.2)

 ألف يورو 1 140.3  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

املراجعة القانونية/القضائية إن هيئة الرائسة مكلَّفة مبهام تندرج يف إطار ثالثة جماالت رئيسية: جمال  -47
 وجمال العالقات اخلارجية وجمال اإلدارة.

( يتوىل املسؤولية 5-ويقود موظفي هيئة الرائسة املعنيني ابلدعم رئيُس مكتب )موظف من الرتبة ف -48
عن تدبر شؤوهنم وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرائسة يف االجتماعات املشرتكة 

 األجهزة واالجتماعات اخلارجية على مستوى العمل واملستوى االسرتاتيجي واملستوى الرفيع. بني

ويضم مالك العاملني يف هيئة الرائسة حبسب بنيته احلالية رئيس وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ  -49
( 2-ن الرتبة ف(، ومستشارًا قانونيًا معاواًن )م3-(، ومستشارًا قانونيًا )من الرتبة ف4-)من الرتبة ف

ضمن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم القانوين الفين هليئة الرائسة. وحالياً 
(، 3-يؤدي مهام الرائسة على صعيد العالقات اخلارجية مستشار معين ابلعالقات اخلارجية )من الرتبة ف

رأ(. ويؤدي املهام اإلدارية هليئة الرائسة -ع من الرتبة خيساعده مساعد إداري معين ابلعالقات اخلارجية )
(. ويتألف ابقي مالك 2-الرتبة ف ( وموظف إداري معاون )من3-مساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف

ق إداري لدى اهليئة -ع العاملني يف هيئة الرائسة من مساعد شخصي للرئيس )من الرتبة خ رر(، ومنس ِّ
رأ( منتدب لدى رئيس املكتب، يقد ِّمون -ع أ(، ومساعد إداري )من الرتبة خر -ع القضائية )من الرتبة خ

 دعماً إدارايً وإمدادايً واسع التنوع.

                                                           

أيلول/سبتمرب  12-8ائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك، الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلن  (21)
2003 (ICC-ASP/2/10اجلزء الثالث ،)-ابء.-أوالً -ألف 

أيلول/سبتمرب  12-8الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،  (22)
2003 (ICC-ASP/2/10اجلزء الثالث ،)-جيم-أوالً -ألف. 
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 ألف يورو 122.8 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب،  -50
املئة( تعزى  يف 9.8ألف يورو ) 11.0ستشاريني. ويشهد املبلغ املقرتح زايدة مقدارها وتكاليف اخلرباء اال

 .2020إىل زايدة يف متطلبات السفر والتدريب املخطَّط هلما لعام 

 ألف يورو 100.7 السفر

املئة( تُعزى إىل زايدة متوقعة  يف 10.9آالف يورو ) 9.9يشهد املبلغ املطلوب زايدة مقدارها  -51
سيعمل أعضاء هيئة الرائسة  2020أسفار أعضاء هيئة الرائسة واملوظفني املصاحبني هلم. ففي عام يف 

ثالثتهم لبناء الثقة ابحملكمة. وسيستلزم ذلك منهم السفر للتواصل مع الدول األطراف، واجملتمع املدين، 
 والرابطات املهنية، وسائر أصحاب الشأن.

الرائسة تلزم لسد تكاليف مجيع األسفار الرمسية اليت يقوم هبا إن االعتمادات اخلاصة أبسفار هيئة  -52
القضاة وموظفو هيئة الرائسة والدوائر، مبا يف ذلك سفر الرئيس وانئبيه والقضاة اآلخرين لتمثيل احملكمة يف 

فتتاح وُتَسد هبذه االعتمادات أيضاً تكاليف معتكَفنين قضائَينين والتكاليف املتصلة ابفعاليات خارجية هامة. 
السنة القضائية وتكاليف ما يقوم به أعضاء هيئة الرائسة أو العاملون يف الدوائر من أسفار حمدودة العدد 
يستلزمها هنوض هيئة الرائسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو تلزم لتقدمي إسهامات ختصُّصية يف فعاليات 

 لة. إن سد التكاليف املعنية ميث ِّل متطلَّباً متكر ِّراً.خارجية ال تتحمَّل اجلهات املنظ ِّمة هلا التكاليف ذات الص

 يورو آالف 10.0  الضيافة

، وهو يلزم لسد تكاليف املساعي احلميدة والضيافة املتصلة بزايرات املبلغ املطلوب تغريُّ يفال  -53
رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول )مبن فيهم سفراؤها( واملنظمات الدولية 

اليات . كما ُتستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئة القضائية يف فعيهـن انئبَ  أو للرئيساحلكومية 
ماسية، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات و قبيل اإلحاطات الدبل للمحكمة ميو ِّهلا معًا مجيع األجهزة، من
 .إن سد التكاليف املعنية ميث ِّل متطلَّباً متكر ِّراً  غري احلكومية، ومراسم الرتحيب والتوقيع.

 آالف يورو 7.1 التدريب

حتتاج هيئة الرائسة  وتظلاملئة(.  يف 18.3ألف يورو ) 1.1يشهد املبلغ املطلوب زايدة مقدارها  -54
حمدَّد  اً تدريب للعاملني فيهاوذلك رئيسيًا لكي توف ِّر  2020إىل املخصَّصات يف بند امليزانية هذا يف عام 

وتدريباً أقل مدى  تدريباً على اإلدارةومهامهم يف جمال العالقات اخلارجية و القانونية  متصاًل مبهامهمالطابع 
 .إن سد التكاليف املعنية ميث ِّل متطلَّباً متكر ِّراً  .املهارات يف جمال لغات العمل لتحسني

 آالف يورو 5.0  اخلرباء االستشاريون

إن سد التكاليف املعنية  .2019ابلقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام  املطلوب املبلغ تغريُّ يفال  -55
 .ل متطلَّباً متكر ِّراً ميث ِّ 

 قرتحةامل 2020: ميزانية عام 1100 الربانمج :7اجلدول 
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1100 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 11 4 3 1 7 - 2 3 1 1 - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 11 4 3 1 7 - 2 3 1 1 - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام  

 - - - - - - - - - - - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرتحة لعام 

1100  
 هيئة الرائسة

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)آبالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 28.0 - - 28.0 2.9 - 2.9 القضاة

 835.4 1.4 11.6 823.8    املوظفون من الفئة الفنية

 304.9 4.3 12.6 292.3    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 140.3 1 2.2 24.2 116.1 1 971.6 - 971.6 الفرعي لتكاليف املوظفني اجملموع

(37.3) املساعدة املؤقتة العامة  - (37.3)  - - - - 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(37.3) اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  - (37.3)  - - - - 

 100.7 10.9 9.9 90.8 152.1 - 152.1 السفر

 10.0 - - 10.0 13.5 - 13.5 الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 7.1 18.3 1.1 6.0 5.9 - 5.9 التدريب

 5.0 - - 5.0 5.0 - 5.0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 122.8 9.8 11.0 111.8 176.5 - 176.5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 291.1 1 2.8 35.2 255.9 1 113.7 1 - 113.7 1 اجملموع
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 الدوائر: 1200 الربانمج -2

 املقد ِّمة

قاضياً،  18( من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من 1)36املادة و  ()ب34 ةعماًل ابملاد -56
وابلتشاور مع ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف.  وهي منظَّمة يف

والقضااي إىل الدوائر  د احلاالتِّ نِّ وُتسن ، (23)ةلشعب القضائييف ا انتداهبم للعملالرائسة يف  تبت  هيئة القضاة
الدوائر االبتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي و التمهيدية 

. ويُعتمد ضمن نطاق نظام روما األساسي هنج مرن يف توزيع للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني
القضاة إلاتحة استعمال املوارد على النحو األكثر فعالية وتفادي طلب موارد جديدة، عبء العمل بني 

حىت إذا ازداد عبء العمل يف بعض الدوائر. وحبسب عبء العمل ضمن الشعب املختصة ميكن أن يُنَتَدب 
ن يُنَتَدب قضاة قضاة الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق ابملرحلة االبتدائية أو مبرحلة جرب األضرار، وأ

الدرجة التمهيدية وقضاة الدرجة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف معيَّنة، عندما يستلزم ذلك تنازُع 
 املصاحل أو مالبساٌت أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف استبداالً مؤقتاً.

ي، كما يقضي به نظام روما إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيس -57
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام حلقوق  األساسي، يف التكفل أبن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ

  .(24)املتهم واملراعاة الواجبة حلماية اجملين عليهم والشهود"

 أهداف الدوائر

وإجراءات  السهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية (1)
 االستئناف؛

املواظبة على نشدان تقليص مدة اإلجراءات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع فيها  (2)
على مدى السنوات األخرية، من قبيل مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات 

سات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات أو مرحلة عقد جل
احملاكمة، مث على إجناز احملاكمات ودعاوى االستئناف )يشمل ذلك حتيني "كتي ِّب ممارسات 

 الدوائر"(؛
 القضائية؛ السريوراتمواصلة العمل ابلتوافق مع مؤش رات األداء اليت ُوضعت فيما خيص  (3)
قلم مواصلة تطوير وتنفيذ نظام تقدمي اجملين عليهم لطلباهتم ونظام متثيلهم ابلتشاور مع  (4)

 احملكمة؛
 التكفل بفعالية إدارة املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة ابلعاملني؛ (5)

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظام اجلديد لتقييم األداء الشامل  (6)
 ؛بنطاقه احملكمة مجعاء

                                                           

 مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 4القاعدة   (23)
 ( من النظام األساسي.2)64املادة   (24)
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 األخذ على حنو كامل ضمن إطار عمل الدوائر ابلغاايت االسرتاتيجية ذات الصلة (7)
 3حىت  1سيما الغاايت  وال 2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة 

 املتعلقة ابألداء املؤسسي. 9حىت  6املتعلقة ابألداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة والغاايت 

 حتسني املمارسة لزايدة النجاعة -أوليات الدوائر 
من الغاايت املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  1عماًل لتحقيق الغاية االسرتاتيجية  -58

اخنرطت الدوائر وستظل تنخرط عن كثب يف حتسني املمارسات بغية االرتقاء بنجاعة  2019-2021
اإلجراءات القضائية. وبعد أن ُأجنزت عدة دورات من دورات تناول القضااي، يُركَّز على توطيد املمارسة 

يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية ومرحلة االستئناف فحسب بل أيضاً يف مرحلة  وذلك ال -القضائية 
من  2 جرب األضرار، اليت تعد أساسية لنهوض احملكمة ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها ولتحقيق الغاية

. وقد آتت اخلربة العملية الكبرية (25)2021-2019الغاايت املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة 
( وقضية املهدي Lubanga) لوبننغاوقضية  (Katanga) كاتننغااملكتسبة من إجراءات جرب األضرار يف قضية 

ممارسات فضلى جديدة. ويضطلع القضاة بعمل هام لتعديل وحتسني املمارسة يف حني يطب ِّقون ابلفعل 
 و تعاوين يف املعتَكفات القضائية. املمارسات الفضلى اليت مت متييزها على حن

 قاعدة بياانت السوابق القضائية
ميث ِّل مشروع قاعدة بياانت السوابق القضائية مبادرة أساسية مستمرة رامية إىل إنشاء قاعدة بياانت  -59

ميكن التقصي فيها تضم السوابق القضائية للمحكمة. وستتضمن الصيغة الناجزة من قاعدة بياانت السوابق 
ئية فهرسًا جبميع القرارات القضائية الصادرة عن احملكمة يف شكل يسُهل به التقصي. وإضافة إىل القضا

وظيفة البحث انطالقاً من عبارة نصية كاملة اليت هتيئها قاعدة بياانت السوابق القضائية سُتستخرج مقتطفات 
القاً منها وبياانت شرحية أخرى. حمدَّدة الطابع من نصوص القرارات فُتقرن بكلمات داللية ميكن البحث انط

وستشتمل قاعدة بياانت السوابق القضائية أيضًا على تتبُّع تطوُّر السوابق القضائية للمحكمة والرتابط بني 
 .2019القرارات القضائية. ويُتوقع إعمال الصيغة األوىل من قاعدة بياانت السوابق القضائية خالل عام 

ياانت السوابق القضائية، ساهرة على مواكبتها للمستجدات وستظل الدوائر تعمل على قاعدة ب -60
 وعلى املضي يف هتذيب الوظائف اليت تؤديها. وسُيضطلع هبذا العمل ابالستعانة ابملوارد املتوفرة حالياً.

 ألف يورو 5 488.9 تكاليف القضاة

 بدوام كامل. قاضياً يعملون 18الربانجمية املقرتحة لدفع أجور  2020يُهيَّأ يف ميزانية عام  -61

وتُعرض تفاصيل أجور القضاة وأبداهلم عرضاً وافياً يف املرفق السادس)أ(. وسبق أن طُلب يف ميزانية  -62
(26)الربانجمية املقرتحة 2017عام 

تعديل رواتب القضاة تعدياًل جيعل مقاديرها تراعي الزايدات يف تكلفة  
من احملاكم واهليئات القضائية  دولية وغريهااملعيشة يف الهاي وتتواءم مع رواتب قضاة حمكمة العدل ال

                                                           

األضرار، : "املضي يف تطوير هنج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب 2الغاية االسرتاتيجية  (25)
 على أن جيري ذلك ابلتعاون مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما خيص اإلجراءات األخرية الذكر".

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (26)
 .168حىت  163الفقرات ، ألف اجلزء الثاين،(، اجمللَّد ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 
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(27)من نظام روما األساسي وإىل القرار  49الدولية، استناداً إىل املادة 
ASP/3/Res.3-ICC  وبعد أن نظرت .

اجلمعية يف هذه املسألة خالل دورهتا اخلامسة عشرة، اختذت قراراً طُلب فيه إىل املكتب "النظر يف الطلب 
. وقد (28)ظر يف أجور القضاة ]...[ وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة"املقدم إلعادة الن

ٌر يعنيَّ هلذا الغرض. يف دورهتا  اجلمعية إن قرر املكتب الحقاً أن يقود سريورَة التيسري بشأن هذه املسألة ميس ِّ
 القضاة، أجور مبراجعة املعين العامل الفريق مع ابلتنسيق يكلف، أن احملكمة قلم "]طلبت[ من السابعة عشرة

 وحزم األجور هيكلية ذلك يف مبا القضاة، أجور عن دراسة إبجراء ليقوم الدولية األجور نظم يف ]خبريا[
 على املرتتبة اآلاثر ]مراعاة[ مع القضاة، أجور مراجعة آللية حمتملة اختصاصات يف والنظر التابعة، املزااي

وخلصت اجلمعية  .(29)القضاة" أجور مبراجعة املعين العامل الفريق تقرير يف املقدمة واملقرتحات التكاليف
إىل أنه سيتعنيَّ عليها أن تُقِّرَّ إطار اختصاص اآللية املعنية، اليت جيب أن يوصيها هبا الفريق العامل املذكور، 

 .2019 عشرة اليت سُتعقد يف كانون األول/ديسمرب وأن تنظر فيها خالل دورهتا الثامنة

 2020وابلنظر إىل أن عملية التيسري لـم ا تزل جارية وأن نتيجتها لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام  -63
الربانجمية املقرتحة فقد أُدرج مبلغ ذو صلة يف املرفق السادس)أ(، وذلك دون استباق لنتيجة عملية التيسري 

 ور قد تقررها الدول األطراف.اجلارية ورهناً بتحديد املقدار املناسب ألي زايدة يف األج

 األنشطة القضائية املتوقعة

مماثالً  2020لئن كان من املتوقع أن يبقى عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر يف عام  -64
فُيتنبأ أبن معظم عبء العمل اجلديد ميكن أن يرتكَّز يف املرحلة التمهيدية  2019ملقدار عبء عملها يف عام 

فالشعبة التمهيدية تنظر حالياً يف ري للمحاكمات ومرحلة االستئناف من مراحل اإلجراءات. ومرحلة التحض
شخصاً لـم ا تنفذ حىت اترخيه. ومثة قصيتان،  15أمراً ابلقبض على  16حالة. ويضاف إىل ذلك أن مثة  17

لثانية، يف مرحلة اعتماد التهم. جمموع املشتبه فيهما ثالثة، عالقتان حالياً أمام الدائرتني التمهيديتني األوىل وا
؛ فإذا اعُتمدت التهم يف هاتني القضيتني فقد تبدأ 2019ويُرجَّح أن تنتهي اإلجراءات املعنية قبل هناية عام 

أعمال التحضري للمحاكمة فيهما أمام الدوائر االبتدائية. وعالوة على ذلك تربز ابنتظام  2019يف عام 
مهيدية يف حاالت وقضااي أخرى تنظر فيها احملكمة. ويُتوقع يف الشعبة مسائل تستلزم تدخل الدوائر الت
النظر يف إحدى القضااي، يف مرحلة التداول يف الدرجة االبتدائية.  2020االبتدائية أن يستمر لفرتة من عام 

ومثة  وستكون إجراءات جرب األضرار أيضاً عالقة أمام دوائر ابتدائية يف عدد من القضااي يصل حىت أربعة،
دعاوى  2020قضااي أخرى قد تبلغ مرحلَة إحالتها إىل الشعبة االبتدائية. ويُرجَّح أن تستمر لفرتة من عام 

استئنافِّ واحٍد أو أكثَر من واحد من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. وسُتعرض على دائرة 
اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية، ما  االستئناف طيلة السنة دعاوى استئناف متهيدي متأت عن
مساواًي لعبء العمل الذي وقع على  2020جيعل عبء العمل الواقع على عاتق هذه الدوائر يف عام 

 ، هذا إذا مل يزد عنه، مع احتمال أن َيستلزم سرَي عدة مسائل معقدة يف آن معاً.2019عاتقها يف عام 

                                                           

أيلول/سبتمرب  10-6الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثالثة، الهاي،   (27)
2004 (ICC-ASP/3/25 اجلزء الثالث، القرار ،)ICC-ASP/3/Res.3 ،.املرفق، القسم الثالث عشر 

 24-16الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   (28)
 ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

كانون   12-5لواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، ا  (29)
 .3، الفقرة ICC-ASP/17/Res.1، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/17/20) 2018األول/ديسمرب 



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 34 

 طةاالفرتاضات فيما يتعلق ابألنش

 الشعبة التمهيدية

تتناول الشعبة التمهيدية مجيَع الطلبات اليت تُقدَّم خالل عمليات التدارس األويل، أو املتعلقة  -65
كما إن هذه الشعبة تتناول مرحلة اإلجراءات القضائية مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق.  
جيب اعتماد التهم وإحالة القضية للنظر فيها على املستوى األوىل برمتها، حىت اختاذ القرار بشأن ما إذا كان 

 االبتدائي.

ويبلغ عدد القضاة املنتَدبني حاليًا للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. إن أربعة من قضاة الدرجة  -66
التمهيدية الستة ملَحقون مؤقتاً ابلشعبة االبتدائية يف الوقت نفسه ومنخرطون يف جلسات احملاكمة ويف شؤون 

رب األضرار. كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأهنم يف ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا فيما ج
سبق يُلَحقون مؤقتاً بشعبة االستئناف للعمل أيضاً ضمن اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي. 

ملوظفني فإن عدداً من املوظفني القانونيني ووفق هنج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق ابلتجهيز اب
املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيضًا يف الوقت نفسه لالهتمام بقضااي يف الشعبتني األخريني 

 والدوائر األخرى. وحىت اترخيه أاتح هذا النهج سد االحتياجات املنبثقة عن عبء العمل احلايل.

حالة هي احلالة يف أوغندا، واحلالة يف  17حاليًا على حنو انشط يف وتنظر الدوائر التمهيدية  -67
مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة 

لة يف احتاد جزر يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف مايل، وحالة السفن املسجَّ 
القمر واجلمهورية اليواننية ومملكة كمبوداي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف جورجيا، 
واحلالة يف غابون، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف أفغانستان، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف فنزويال، واحلالة 

ع أن ُيستمر على االضطالع بنشاط يف هذه احلاالت، وال سيما احلالة يف دارفور يف بنغالديش/ميامنار. ويُتوق
ابلسودان واحلالة يف ليبيا واحلالة يف مايل واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف جورجيا واحلالة 

التهم أمام الدائرة التمهيدية احلسن يف احلالة يف مايل عالقة حالياً يف مرحلة اعتماد إن قضية  يف بوروندي.
( Yekatom) يكاتومإن قضية  .2019األوىل ويرجَّح أن تبقى أمام هذا الدائرة حىت النصف الثاين من عام 

يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى عالقة يف مرحلة اعتماد التهم أمام  (Ngaïssona) وانـنغَينسوان
. 2019الدائرة التمهيدية الثانية ويُرجَّح أيضاً أن يستمر نظر هذه الدائرة فيها حىت النصف الثاين من عام 

( Yekatom) ميكاتو وقضية  احلسنورهنًا ابعتماد التهم قد جتري أعمال التحضري للمحاكمة يف قضية 
. ومن شأن احملاكمات املعنية أن تؤيت 2020( وأن تبدأ جلسات احملكمة يف عام Ngaïssona) وانـنغَينسوان

 عبء عمل طائالً نظراً إىل مقدار األدلة املتوقع أن تُقدَّم وإىل درجة التعقيد اليت تتسم به القضااي بوجه عام. 

جتعل من املتعذَّر التنبؤ ببعض ما يقدَّم من واثئق وما إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية  -68
يستجد من تطورات من قبيل طلبات إصدار أوامر ابلقبض على املشتبه فيهم، وحاالت املثول األول، 
وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات استناداً إىل نتائج عمليات التدارس األويل اليت جيريها مكتب 

إىل تقدمي األطراف  2019كن أن تفضي احلاالت املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام املد عي العام. ومي
مث إن كاًل من  مزيداً من الطلبات إىل هذه الدوائر. 2020واملشاركني يف شىت اإلجراءات السائرة يف عام 

بض عليه وأن األشخاص اخلمسة عشر الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر ابلقبض عليهم ميكن أن يُق
 احلسنيقدَّم إىل احملكمة يف غضون أجل قصري، كما حدث عدة مرات يف السنوات األخرية، كما يف قضية 
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(. وابلتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على Ngaïssona( وانـنَغينسوان )Yekatom)وقضية يِّكاتوم 
 .2020ا خيص عام جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضاهتا فيم

 الشعبة االبتدائية

تتألف الشعبة االبتدائية من الدوائر االبتدائية، املنوطة هبا يف إطار واليتها مهمة إجراء احملاكمات  -69
بعد اعتماد الدوائر التمهيدية للتهم. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار. وتقضي املادة 

تتكفل الدوائر االبتدائية بعدالة احملاكمة وسرعتها وإبجرائها بكل احرتام من نظام روما األساسي أبن  64
 حلقوق املتهم وإبيالء االعتبار الواجب حلماية اجملين عليهم والشهود.

وتتألف الشعبة االبتدائية حاليًا من ستة قضاة، منتَدبني بتشكيالت شىت للعمل يف مثاين دوائر  -70
منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية أحلقوا مؤقتاً ابلشعبة االبتدائية للفرتات ابتدائية. ومثة أربعة قضاة آخرون 

اليت تُتناول فيها القضااي املعيَّنة اليت كان قد أُسند إليهم االهتمام هبا. كما يُلحق قضاة من قضاة الدرجة 
االستئناف التمهيدي ودعاوى االبتدائية إحلاقاً مؤقتاً بشعبة االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دعاوى 

 االستئناف النهائي.

وهتتم الشعبة االبتدائية حاليًا إبجراءات نشطة أمام ست دوائر، وهي اإلجراءات االبتدائية يف  -71
أُننغوين ( وقضية Blé Goudé) وابنليه غوديه (Gbagbo)اغنبـَغنبو ( وقضية Ntaganda)اننتاغَنندا قضية 

(Ongwenوإجراءات جرب األضرا ،) لوبـَننغار يف قضية (Lubanga( وقضية كاتـَننغا )Katanga)  وقضية
 .املهدي

 اننتاغَننداحكمها يف قضية  2019متوز/يوليو  8وقد أصدرت الدائرة االبتدائية السادسة يف  -72
(Ntagandaعمالً ابملادة ) 2019من النظام األساسي، ُمدينًة املتهم. ويُنتظر أن يصدر يف هناية عام  74 

أُننغوين من النظام األساسي. وستستمر املداوالت يف قضية  76 احلكم يف هذه القضية عماًل ابملادة
(Ongwen لفرتٍة من عام )ساسي، مث من النظام األ 74 وسيتلوها صدور احلكم عماًل ابملادة 2020

 (Gbagbo)اغنبـَغنبو من النظام األساسي. وفيما خيص قضية  76 سيصدر يف حال اإلدانة حكم عمالً ابملادة
 الكتايب لقرارها القاضي بتربئة املتهَمني.االبتدائية (، يُنتظر صدور تعليل الدائرة Blé Goudé) وابنليه غوديه

تبع القرار القاضي ابإلدانة يف قضية . ويست2020وستتواصل إجراءات جرب األضرار يف عام  -73
أبمجعه. كما يُتوقَّع فيما خيص قضية  2020أن إجراءات جرب األضرار ستستمر لعام  (Ntagandaانتاغَنندا )

متابعة مرحلة  2020أن تتواصل طيلة عام  املهديوقضية ( Lubanga) لوبـَننغاوقضية ( Katanga) كاتـَننغا
 تنفيذ جرب األضرار بعد صدور األوامر القاضية به واإلشراف على هذه املرحلة.

ونتيجة ملا مت عرضه فيما تقدم مثة قضااي عدة قد يستمر النظر فيها أمام الدوائر االبتدائية يف وقت  -74
 معاً.

 شعبة االستئناف

رئيس احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية قاض هو اة بينهم تتألف شعبة االستئناف من مخسة قض -75
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

رب األضرار، ويف دعاوى االستئناف جب املتعلقةقرارات وللالقاضية ابلتربئة أو ابإلدانة أو إبيقاع عقوبة، 
اإلجراءات. وتنطوي  يف سياقتخذ قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُ بعض لالتمهيدي 

، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة برمتها مبا كبريدعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل  
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ميكن أن تثري بعض دعاوى  هيف ذلك األدلة املقبولة، كما قد يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية. ويف الوقت نفس
كما   .(30)دة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاءاالستئناف التمهيدي مسائل معقَّ 

  ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل طلبات تقليص العقوبة.

، (Ntagandaانتاغَنندا )ية وإثر صدور قرار الدائرة االبتدائية السادسة القاضي ابإلدانة يف قض -76
. ويُرجَّح أن يستمر تناول كل دعاوى االستئناف 2019سيصدر قرار بشأن العقوبة يف وقت الحق من عام 

، شأهنا يف ذلك شأن أي دعاوى استئناف للقرار النهائي الصادر عن 2020اليت قد تُقدَّم لفرتة من عام 
(. ولـم ا كانت كٌل من هذه Blé Goudé) وابنليه غوديه (Gbagbo)اغنبـَغنبو الدائرة االبتدائية األوىل يف قضية 

القضااي متثل سنوات من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وكانت القرارات املعنية الصادرة عن 
دة وأن الدوائر االبتدائية تتناول مقادير طائلة من األدلة فإن أي دعاوى استئناف تُقدَّم يُرجَّح أن تكون معقَّ 

 .2020تستتبع عبء عمل ابهظاً يف عام 

كما يُتوقع أن تنظر دائرة االستئناف يف عدة دعاوى استئناف متهيدي متأتية عن قضااي تنظر  -77
فيها اآلن الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية. وابلنظر إىل ما تقدم وإىل االجتاهات احلالية على هذا الصعيد 

ى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي املتوقع أن تُقدَّم يف عام يُرتقب أن يفضي شىت دعاو 
، ويُتوقع أن تُعرض مسائل معقَّدة عدة 2019إىل زايدة يف عبء العمل ابلقياس إىل نظريه لعام  2020

 على دائرة االستئناف يف وقت معاً.

 يورو آالف 10 803.7  موارد امليزانية

 يف املئة(. 0.4ألف يورو ) 48.0ى اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب عل -78

 ألف يورو 5 279.8 (اجملموع للُشعب الثالثاملوارد من املوظفني )

يف املئة(. فاملبلغ املطلوب  1.5ألف يورو ) 79.2ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -79
املئة(. واملبلغ املطلوب  يف 1.7) ألف يورو 71.8لسد تكاليف الوظائف الثابتة ينطوي على زايدة مقدارها 

 املئة(. يف 0.7آالف يورو ) 7.4لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة ينطوي على زايدة مقدارها 

املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية  9واضعًة يف اعتبارها الغاية االسرتاتيجية وتواصل اهليئة القضائية،  -80
، جهودها الرامية إىل زايدة جناعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، (31)2021-2019للمحكمة للفرتة 

د حرص احملكمة على  وذلك جزئيًا من خالل املزيد من املرونة االشتغالية يف بنية مالك موظفيها، ما جيس ِّ
 االنضباط يف استخدام املوارد. ومبوجب سياسة املرونة االشتغالية هذه يُنتَدب املوظفون املعنيون ابلدعم

القانوين للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل فريق وكل دائرة وكل 
شعبة، وحبسب اخلربة الالزمة. ويتيح هذا النهج حتسني التجاوب إزاء تغري االحتياجات وأعباء العمل، زائداً 

املني يف الدوائر وخربهتم وله أثر إجيايب على من فعالية اهليئة القضائية بصورة عامة. كما إنه يزيد مهارات الع
احلركية العامة للهيئة القضائية. وتُعاََل حاالت نقص املوظفني االشتغاليني ابالستعانة ابملوارد املتوفرة، حيثما 

                                                           

قضية املد عي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد هللا السنوسي، احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة انظر على سبيل املثال  (30)
، 2014أاير/مايو  21بعنوان "قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف"،  2013أاير/مايو  31التمهيدية األوىل الصادر يف 

 .ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB الوثيقة
: "إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة وصمودها 9الغاية االسرتاتيجية  (31)

 حيال املخاطر املستبانة".
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أمكن األمر، وذلك من خالل توخي املرونة يف توزيعها بني الشعب واالنتداب املتزامن لالهتمام بقضااي 
  املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من مراحل اإلجراءات.طلبات يف أو

ويُتوقع أن يستمر توخي املرونة يف انتداب املوظفني الذين يشغلون الوظائف الثابتة ووظائف  -81
ة املعارف املساعدة املؤقتة العامة على حنو يفضي إىل املزيد من التآزر بني متطلبات العمل القضائي وجمموع

واخلربات املتوفرة يف الدوائر، وأن يكون ذلك أساسياً يف ضمان التمكن من تناول عبء العمل الواقع على 
عاتق الدوائر املتغري السمات )أي زايدة مقدار النشاط املتعلق ابإلجراءات التمهيدية وإجراءات االستئناف( 

ى ذلك تبقى املتطلبات من املوارد من املوظفني من أجل وبناء علابالستعانة ابملقادير املتوفرة من املوارد. 
. بيد أنه ُيشدَّد على أن تقدير 2019على نفس املقدار الذي أُقِّرَّ فيما خيص عام  2020الدوائر لعام 

املتطلبات املعنية قائم على املستوى احلايل للتجهيز ابملوظفني، الذين يتألف مالكهم احلايل من موظفني 
املة، جي ِّدي التدريب، وذوي مراس. فأي تقليص هلذا املالك سيسبب انقطاعاً يف مسارات عاملني بصفة ك

 املهام. العمل وحاالت أتخري اشتغايل، وسيحول دون سرعة إجناز

وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة  10وظيفة اثبتة و 40إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  -82
. وتُعرض املوارد من املوظفني بصورة 2019س إىل ما كان عليه يف عام العامة، وال يطرأ عليه أي تغري ابلقيا

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

 ألف يورو 4 201.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

وظائف اثبتة نفس املقدار تقريباً، وال سي ما ابلنظر سيظل لعبء عمل املوظفني الذين يشغلون  -83
إىل مدى التعقيد الذي يعرتي القضااي العالقة. فسيلزم املزيد من الدعم املستفيض إلجراء األنشطة على 

 املستوى التمهيدي وللعمل فيما خيص العديد من دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي.

( 5-ل شاغلوها خلدمة الدوائر. ويتوىل رئيس الدوائر )من الرتبة فوظيفة اثبتة يعم 40ومثة  -84
املسؤولية عن التخطيط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر. إنه يشرف على التنسيق والتواصل بني 

يني الشعب ويقودمها، ويقدم الدعم إىل القضاة ويؤدي مهام القيادة التدبرية العامة للموظفني القانونيني واإلدار 
( ومستشاران قانونيان 5-العاملني يف الدوائر. ويساعده مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف

( يُعمِّلون خربهتم األساسية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد وُيسندون 4-ف الرتبة )من
قو  ن عملها املتعلق ابلقضااي. اإلرشاد ملوظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف، وينس ِّ

( ُيسندون املشورة القانونية الرفيعة إىل 3-موظفاً قانونياً )من الرتبة ف 18كما يضم مالك موظفي الدوائر 
قون عمل أفرقة الدعم القانوين التابعة لدوائرهم، حبسب االقتضاء؛  القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم وينس ِّ

(، يساعدون يف حتليل الدفوع ويف إعداد نصوص القرارات 2-)من الرتبة فموظفني قانونيني معاونني  10و
مساعدين إداريني )من الرتبة  8واألحكام ويف تقدمي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة جلسات احملكمة؛ و

 رأ(، يقدمون دعماً إدارايً وإمدادايً واسع التنوع إىل القضاة واملوظفني.-ع خ

 ألف يورو 1 078.2  املساعدة املؤقتة العامة

سيظل عمل الُشعب يعتمد اعتمادًا حامسًا على توفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني  -85
املستعان هبم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة املؤقتة  2-وف 3-ف

 2019الدوائر. ويُذكَّر أبنه، فيما خيص ميزانية عام العامة اليت سبق إقرارها يُعترب أمراً أساسياً لنجاعة عمل 
شهراً من االعتمادات  24الربانجمية املعتمدة، قـُل ِّص مقدار الدعم املتمثل يف املساعدة املؤقتة العامة مبا يعادل 

(. ونظرًا إىل عبء العمل املتوقع 2-املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني القانونيني املعاونني )من الرتبة ف
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الَحظ أنه ميكن أن يكون للمزيد من التخفيضات يف هذا البند أثر سيء كبري على تسلسل مسارات العمل يُ 
وأن يفضي إىل حاالت أتخري اشتغالية. إن كل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املعنية تُعترب وظائف لسنوات 

لى أساس االحتياجات. ويعاد النظر متعددة، ألنه يستعان هبا مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها ع
يف هذا املتطلب كل عام. وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة العامة بنفس املقدار الذي أُقِّرَّ يف إطار 

 الربانجمية، كما يلي: 2019ميزانية عام 

شهراً  48 ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم (3- )من الرتبة فني قانونينيموظفأربعة  (أ)
: على غرار السنوات السابقة ستستمر احلاجة إىل موظفني (، لسنوات متعددة)متطلب مستمر

أكثر مترُّساً لكي يتولوا تنسيق عمل األفرقة واإلشراف عليها ويساعدوا  3-قانونيني من الرتبة ف
يني، وإعداد داء مهمات معيَّنة يف إطار القضااي، من قبيل البحث والتحليل املتعمقني القانونأيف 

مشاريع القرارات املتعلقة بكل املسائل اليت تطرأ خالل اإلجراءات، وتقدمي الدعم خالل جلسات 
 احملكمة؛

 ملدد جمموعها متوَّل وظائفهم (2-)من الرتبة ف معاونني ني قانونينيموظفستة  (ب)
ين الالزم : إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانو (، لسنوات متعددةشهراً )متطلب مستمر 72

لألنشطة القضائية اليت تضطلع هبا الدوائر. فيلزم ما يُطلب من وظائف املساعدة املؤقتة العامة من 
لكي يقوم شاغلوها مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية البيان: حتليل  2-الرتبة ف

وملخَّصات عنها؛  وتلخيص مقادير كبرية من األدلة والدفوع؛ حضور اجللسات وإعداد حماضر
االتصال حبسب اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات؛ حتليل طلبات اجملين 

 عليهم جلرب أضرارهم؛ أداء أي مهام ذات صلة أخرى تلزم للتكفل حبسن سري عمل الشعب.

 ألف يورو 35.0 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

 وفقاً لتوصيات جلنةلسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. و املوارد غري املتصلة ابلعاملني تلزم  -86
، كما أقرهتا اجلمعية، أُدرجت املخصَّصات املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية امليزانية واملالية
املئة( لسد  يف 105.9رو )ألف يو  18.0وينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .(32)هيئة الرائسة

 تكاليف تدريب املوظفني الالزم والتهيئة لتحمل تكاليف تدريب القضاة.

 ألف يورو 1.0  الضيافة

لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزايرات القضاة اليت يقوم هبا  يلزموهو املطلوب،  املبلغ ال تغريُّ يف -87
هاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفق

 سد التكاليف املعنية ميث ِّل متطلَّباً متكر ِّراً. إن .القانونية الدولية

 ألف يورو 34.0 التدريب

املئة(. ويتألف املبلغ  يف 112.5ألف يورو ) 18.0ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -88
ألف يورو لسد  12.0ألف يورو لسد تكاليف تدريب املوظفني ومبلغ إضايف مقداره  22.0املطلوب من 

منها إعداد  تكاليف تدريب القضاة. ويلزم املبلغ املطلوب من أجل تدريب املوظفني لتنمية مهارات مهنية
                                                           

كانون   10-6نيويورك، لواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، ا (32)
 . 83، الفقرة 1-دال -اثنياً -2-هاء، واجمللد الثاين، اجلزء ابء-(، اجمللد األول، اجلزء الثاينICC-ASP/9/20) 2010 األول/ديسمرب
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النصوص القانونية ولتعزيز القدرات اللغوية، والتدريب التخصصي فيما يتعلق ابملستجدات يف جمال القانون 
اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق اإلنسان ويف جمال األدلة )مثل البحث اجلنائي العلمي 

تنسيق والتواصل واإلدارة والقيادة. وسُيستخدم املبلغ املخصَّص الرقمي(، وللمزيد من تنمية املهارات يف جمال ال
سد التكاليف املعنية  لسد تكاليف تدريب القضاة لتمويل برامج االنغماس اللغوي من أجل القضاة. إن

 ميث ِّل متطلَّباً متكر ِّراً.
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 املقرتحة 2020ميزانية عام : 1200 الربانمج: 9اجلدول 

1200  
 الدوائر

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)آبالف مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات(

(145.2) 634.1 5 414.5 5 89.3 325.2 5 القضاة  (2.6)  5 488.9 

 623.2 3 1.3 47.8 575.4 3    املوظفون من الفئة الفنية

 578.4 4.3 24.0 554.4    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 201.6 4 1.7 71.8 129.8 4 330.9 4 - 330.9 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 078.2 1 0.7 7.4 070.8 1 044.8 1 - 044.8 1 املؤقتة العامةاملساعدة 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 078.2 1 0.7 7.4 070.8 1 044.8 1 - 044.8 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 1.0 - - 1.0 - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 34.0 112.5 18.0 16.0 16.2 - 16.2 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 35.0 105.9 18.0 17.0 16.2 - 16.2 ابلعاملني اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة

(48.0) 851.7 10 806.4 10 89.3 717.1 10 اجملموع  (0.4)  10 803.7 

 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام  1200 الربانمج:  10اجلدول 

1200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 40 8 8 - 32 - 10 18 2 2 - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - التصنيفاملعادة 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 40 8 8 - 32 - 10 18 2 2 - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام      

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - احملوَّلة

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 مكتب املد عي العام: الثاين الربانمج الرئيسي -ابء 

 

 املقد ِّمة

تشمل رسالة مكتب املد عي العام )"املكتب"( إجراءه على حنو فعال وانجع عمليات التدارس  -89
األويل والتحقيق ومقاضاة مرتكيب جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان 

املكتب لتحقيق هذه الرسالة وفقا للمهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي. وسيعمل 
التفاين والنزاهة متحليًا ابالستقالل والنزاهة واملوضوعية، بصورة تتماشى مع قيمه األساسية املتمثلة يف 

 .واالحرتام

 مرتابطة: إىل ثالثة منطَلقات 2020املقرتحة لعام  مكتب املد عي العاموتستند ميزانية  -90

 ؛2021-2019احملكمة مجعاء للفرتة اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها  (أ)
 وسياساته ذات الصلة؛ 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  (ب)

من أجل االضطالع على  2020تقييم احتياجات املكتب إىل املوارد فيما خيص عام  (ج)
ويتبىن ؛ حنو سليم ابملهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما األساسي تقييماً دقيقاً وواقعياً 

 وميارس هنجاً صارماً حصيفاً مسؤوالً فيما يتعلق ابلتخطيط للميزانية واإلدارة املالية.املكتب 

إن اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( هتيئ النظرة االسرتاتيجية واملبادئ  -91
شأهنا يف ذلك شأن خطة قلم  -ب التوجيهية العامة جلميع أجهزة احملكمة وبراجمها. وتندرج خطة املكت

ضمن إطار االسرتاتيجية املشرتكة املقرة الواردة يف اخلطة الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء.  -احملكمة 
قد ِّمت مشاريع اخلطط االسرتاتيجية الثالث مجيعها إىل ممثلي الدول األطراف يف اجتماع فريق الهاي  وقد

ثر عرض هذه املشاريع طُلب من أصحاب الشأن الرئيسيني أن . وإ2019أاير/مايو  14العامل بتاريخ 
 يقدموا مالحظاهتم عليها ليجري بعد ذلك تنجيز اخلطط املعنية ولينظر املكتب يف خطته على حنو مستقل. 
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تقي ِّم جتربته يف السنوات الثالث األخرية ف 2021-2019أما اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  -92
من أنشطته وحتدد الطريق إىل حتقيق الغاايت اليت سريك ِّز عليها املكتب يف األشهر والسنوات القادمة. وقد 

، مبادرات عديدة، إدارية واسرتاتيجية 2012اختذ املكتب، بقيادة املد عية العامة، اليت تولت مهامها يف عام 
ت، يراد هبا االرتقاء ابلفعالية والنجاعة يف ممارسته واليته حمققاً بذلك املزيد من تعزيز ثقة ومتعلقة ابلسياسا

اجلمهور العام به. وقد جرى ابنتظام تقدمي تقارير عن كثري من هذه املبادرات اليت أفضت إىل حتسينات 
اً آخر من املد عية العامة إسهام 2021-2019مؤسسية واشتغالية داخلية. ومتثل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

ومكتبها على طريق حتقيق هذا اهلدف، حتدوه نفس الروح ويبعث عليه احلرص الصادق على مواصلة 
التحسني واالمتياز وإجراء عمليات التضبيط الالزمة. ونظراً إىل األمهية اليت ينيطها املكتب إبسهام أصحاب 

ظمات غري احلكومية أن تبدي مالحظاهتا على اخلطة لكي الشأن الذين يتعامل معهم، طُلب إىل الدول واملن
 ها واعتمادها.إجناز ينظر فيها املكتب على حنو مستقل قبل 

. وميكن 2021-2019وقد حدد مكتب املدعي العام ست غاايت اسرتاتيجية يف خطته للفرتة  -93
 ضمن إطار ثالثة جماالت رئيسية: (33)جتميع هذه الغاايت الست

 ؛املكتب أبهم األنشطة اليت يضطلع هباداء فيما يتعلق االرتقاء جبودة األ (أ)
 ؛االرتقاء ابملمارسات اإلدارية والتدبرية السليمة (ب)

 .فعال على حنوعمل منظومة نظام روما األساسي اإلسهام يف  (ج)

إن هذه اجملاالت الرئيسية تنطوي على الغاايت االسرتاتيجية املميَّزة ابعتبارها األكثر إحلاحاً وأمهيًة  -94
 العمل لتحقيقها يف الفرتة التالية املشمولة ابلتخطيط االسرتاتيجي. وجيب

بواليته اليت تنيط به القيام على حنو مستقل مبباشرة عمليات التحقيق  -وميثل مكتب املد عي العام  -95
ة. القوة الدافعة الكامنة وراء األنشطة القضائية اليت تضطلع هبا احملكم - وعرض القضااي أمام دوائر احملكمة

ولئن كانت نتائج اإلجراءات تتوقف على عوامل شىت فإن أداء املكتب الفعال هو السبيل إىل تعزيز مصداقية 
 احملكمة وتقوية ثقة اجلمهور بقدرهتا على حتقيق العدالة فيما يتعلق أبخطر اجلرائم اليت يشهدها العامل.

جتري أعماله وفق أعلى معايري  إن مكتب املد عي العام منخرط اخنراطاً نشطاً يف السهر على أن -96
اجلودة وعلى أن تتوافق أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي متحليًة يف الوقت نفسه ابملراس 
املهين والشفافية والنجاعة والفعالية. كما إن مكتب املد عي العام هيئة تتعلم من جتربتها، حيث تُقيَّم حاالت 

                                                           

عاٍل من  : حتقيق معدلٍ 1 هي: الغاية االسرتاتيجية 2021-2019إن الغاايت االسرتاتيجية املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  (33)
: زايدة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة؛ 2 االسرتاتيجية النجاح يف الرتافع أمام احملكمة؛ الغاية

امر ابلقبض عليهم : وضع اسرتاتيجيات ومنهجيات حُمسَّنة لزايدة معدَّل القبض على األشخاص الذين أصدرت احملكمة أو 3 الغاية االسرتاتيجية
: هتذيب وتعزيز هنج املكتب فيما يتعلق ابجملين عليهم، وال سيما اجملين عليهم يف 4 لـم ا تُنفَّذ وذلك ابلتعاون مع الدول؛ الغاية االسرتاتيجية

: زايدة قدرة املكتب على إدارة 5 اتيجيةاجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسَّة هبم؛ الغاية االسرت 
: تعزيز قدرة املكتب وقدرة شركائه على سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت 6 موارده على حنو فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة؛ الغاية االسرتاتيجية

الرابع)هـ( من الوثيقة احلالية ويف  للمحكمة يف املرفق وتُبنيَّ الروابط بني غاايت املكتب هذه والغاايت الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية من العقاب.
 .2021-2019اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املد عي العام للفرتة 
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اً كامالً وُتستخلص منها العرب ابنتظام وتوضع موضع التطبيق لضمان التحسني النجاح وحاالت القصور تقييم
 املتواصل.

وتقاس النتائج بصورة منتظمة على حمك  جمموعة من مؤشرات األداء ُقد ِّمت يف اخلطة االسرتاتيجية  -97
ق . وستواَصل املتابعة فيما يتعل2018 - 2016مث ُهذ ِّبت على مدى الفرتة  2015 - 2012للفرتة 

راً  من خالل "لوحة قيادة"، يستعان هبا مبثابة أداة  - جممَّعة يف أربع فئات رئيسية - (34)أبحد عشر مؤش ِّ
 .2021-2019للتدبر الداخلي، بغية تقييم أداء املكتب ابلقياس للخطة االسرتاتيجية للفرتة 

التحقيق، وأعمال ، وعمليات عمليات التدارس األويل - 2020يف عام  مكتب املد عي العامأنشطة 
 املقاضاة

تستند إىل ما جتمَّع من النتائج  2020إن األنشطة املخطَّط لالضطالع هبا فيما خيص عام  -98
احملقَّقة واخلربة املكتسبة يف تنفيذ خطط املكتب االسرتاتيجية السابقة وإىل الغاايت املنشودة من اخلطة اخلاصة 

 .2021-2019ابلفرتة 

مواصاًل يف الوقت نفسه العمل بصورة  -مع رسالته وغاايته االسرتاتيجية ويرك ِّز املكتب، متاشيًا  -99
على  -منهجية لتبنيُّ ما ميكن حتقيقه من الوفورات يف التكاليف واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة 

التحسني األمثل لعمليات التدارس األويل، واملضي يف حتديد درجات أولوية عمليات التحقيق وأعمال 
اضاة، ووضع اسرتاتيجية واضحة إلجناز تناول احلاالت اخلاضعة للتحقيق، وإعداد حجج أضيق نطاقاً املق

  عند االقتضاء، والتأهب والرتويج لتسريع اإلجراءات القضائية، واالرتقاء جبودة التعاون مع الشركاء.

ن األداء وحيرص املكتب على حتسني تدبري شؤونه عن طريق مواصلة إعداد ممارساته يف ميدا -100
وميدان تدبر املخاطر، واملزيد من االستثمار يف تنمية املهارات القيادية وترشيد بنية وسريورات اختاذه للقرارات، 

 والسهر الدائم على الرقابة الواجبة واختاذ القرارات املستنري.

وخارجياً: فالتواصل مث إن املكتب سيواصل تنمية قدرته على التواصل على حنو أكثر فعالية، داخلياً  -101
الواضح واآليت يف حينه أمر حاسم لتعظيم الشفافية والسهر على أن هُتيأ ألصحاب الشأن واجلمهور العام 

ألعمال املكتب وقراراته، مبا يف ذلك التقدم فيما جيريه من عمليات حتقيق وأعمال  حمدثةصورة دقيقة و 
 مقاضاة، عند االقتضاء.

 األويل للتدارس اخلاضعة احلاالت

جُيري مكتب املد عي العام عمليات تدارس أويل جلميع احلاالت اليت تسرتعى إليها عنايته لكي  -102
، على أساس املعايري القانونية احملدَّدة يف النظام األساسي واملعلومات املتاحة، ما إذا كان جيدر التحقيق  يتبنيَّ

أويل يف تسع حاالت، هي احلاالت يف أوكرانيا، يف احلاالت املعنية. وجُيري املكتب حالياً عمليات تدارس 
وبنغالديش/ميامنار، والعراق/اململكة املتحدة، وغينيا، والفلبني، وفلسطني، وفنزويال، وكولومبيا، ونيجرياي. إن 

                                                           

كاسب نتائج املقاضاة: عدد األشخاص الذين يُقدَّمون إىل احملكمة/الذين يدانون؛ االمتياز يف العمل: التقيد مبعايري اجلودة، والوفورات وامل (34)
ن زايدة النجاعة، وسرعة األنشطة األساسية، وإنتاجية املكتب؛ امتياز اإلدارة: أداء املوظفني وتنمية قدراهتم، ورفاه املوظفني، والتواز  املتأتية عن

البحث  مالاجلنساين والتوازن اجلغرايف، وتنفيذ امليزانية واالمتثال يف جماهلا؛ االبتكار والتعلم: إجراء عملية استخالص العرب، وتنفيذ جدول أع
 والتقييم.
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بعد أن خلصت من التدارس األويل إىل أن مثة أساساً معقواًل العتقاد أنه قد ارُتكبت يف  -املد عية العامة 
، جرائم ضد اإلنسانية 2016تشرين األول/أكتوبر  9بنغالديش/ميامنار، يف الفرتة املبتدئة يف  احلالة يف

( من نظام روما 3)15، مبوجب املادة 2019متوز/يوليه  4طلبت، يف  - (35)مشمولة ابختصاص احملكمة
لتدارس األويل اليت إن بعض عمليات ااألساسي، إذن الدائرة التمهيدية ابملضي إىل التحقيق يف هذه احلالة. 

 .2020ويف عام  2019جيريها املكتب قد تُنجز خالل الفرتة املتبقية من عام 

( من النظام األساسي اإلطار 1)53وهتيئ املعايري الواردة يف الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من املادة  -103
 احلالة املعنية، جيب القانوين للتدارس األويل. فالستبانة ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف حتقيق يف

على املد عية العامة أن تنظر فيما إذا كانت هذه احلالة تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، ويف مقبوليتها، 
 وفيما إذا كان الشروع يف التحقيق فيها خيدم مصاحل العدالة.

تاحة للعموم، من وجُيرى التدارس األويل استناداً إىل وقائع ومعلومات يتوفَّر معظمها يف املصادر امل -104
قبيل الواثئق العلنية، والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، وسائر املواد املتأتية من مصدر ميكن التعويل عليه. 
كما يوفد مكتب املد عي العام بعثات، حبسب مقتضى احلال، ملقابلة أصحاب الشأن املعنيني من مجيع 

ممثلي اجملتمع املدين، من أجل مجع املعلومات، والتواصل اجلهات، بدءاً من مسؤويل احلكومات ووصوالً إىل 
مع سلطات الدولة املعنية بشأن مسائل التكامل، وتبيان طبيعةِّ ونطاقِّ عملية التدارس األويل، اليت ينبغي 

 عدم اعتبارها خطأً عمليَة حتقيق بكل معىن الكلمة.

إن الستنتاجات ونزيه وواٍف.  وخيضع مجيع املعلومات اليت حُيصل عليها لتحليل مستقل متاماً  -105
وتتمثل الغاية من هذه املكتب طبيعة متهيدية وقد يعاد النظر فيها على ضوء الوقائع أو األدلة اجلديدة. 

ينص  العملية يف التوصل إىل البت  عن علٍم كامٍل فيما إذا كان هناك أساس معقول للشروع يف التحقيق. وال
يف األمر. ويسهر املكتب على أن ال تستغرق أي من عمليات التدراس النظام األساسي على أية آجال للبت 

األويل زمناً أطول مما يلزم للتوصل إىل قرار مستنري بصورة اتمة إثر تقييم شامل ومستقل للمعايري اليت يقضي 
 هبا النظام األساسي.

ت جتب مباشرة وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كان -106
حتقيق جديد بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضًا يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت 
تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافًة إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضًا أثر 

طين من أجل التحقيق واملقاضاة، وحُيتمل أن تغين وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الو 
عن إجراء املكتب عمليات حتقيق جديدة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جُيرى يف مرحلة 
التدارس األويل تندرج ضمن نطاق التحليل الذي جُيرى يف مرحلة التحقيق، إذا قررت املد عية العامة فتح 

                                                           

، ارُتكب بعض اجلرائم التالية يف 2017هتيئ املعلومات املتوفرة أساساً العتقاد أنه، يف سياق موجة العنف اليت شهدهتا ميامنار يف عام  (35)
ساسي )لئن كانت ()د( من النظام األ1)7 جرمية اإلبعاد املنصوص عليها يف املادة أراضي ميامنار وبعضها اآلخر يف أراضي بنغالديش: )أ(

ما ميثل ركناً أساسياً  -األعمال القسرية اليت َأجربت أهايل أقلية الروهنغا إىل اهلرب جرت على أراضي ميامنار فإن اجملين عليهم اجتازوا احلدود 
()ك( من النظام 1)7 ادةاألفعال الالإنسانية األخرى املنصوص عليها يف امل بدخوهلم إىل أراضي بنغالديش(؛ )ب( -من أركان جرمية اإلبعاد 

آلمنة األساسي، وهي األفعال اليت تسبب معاانة شديدة أو توقِّع إصابة خطرة عن طريق االنتهاكات املتعمدة والقاسية حلق النازحني يف العودة ا
جرمية االضطهاد   العريف؛ )ج(واإلنسانية إىل دولتهم األصلية اليت هلم ارتباط وثيق هبا إىل حد كاف وهو احلق الذي ينص عليه القانون الدويل

()ح( من النظام األساسي بواسطة الرتحيل واحلرمان املتعمد والقاسي من احلق يف العودة 1)7 ألسباب إثنية و/أو دينية املنصوص عليها يف املادة
ار اختصاص احملكمة قد حُتدَّد الذي يعطيه القانون الدويل العريف. وهذا ال ميس إبمكان أن تكون قد ارُتكبت جرائم أخرى تندرج ضمن إط

 خالل سري أي عملية حتقيق قد يؤذن هبا.
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وابلنظر إىل املقدار الكبري املتزايد من املعلومات اليت ُتستلم من أجل جتهيزها يف  حتقيق يف احلالة املعنية.
عمليات التدارس األويل األحدث فقد تعنيَّ على املكتب أن ينظر يف سبل حتسني وتعزيز تدبره للمعلومات 

ك أنه، وفقاً ويضاف إىل ذليف مرحلة التدارس األويل، ما استلزم ختصيص موارد لذلك على وجه التحديد. 
خلطة املكتب االسرتاتيجية، تـَُبني ِّ آخر عملية تدارس أويل أجراها يف احلالة يف بنغالديش/ميامنار تطبيقه هنجاً 
جديدًا هو أكثر تبسيطًا يف جمال عمليات التدارس األويل وذلك إبشراكه أعضاء شعبة املقاضاة وشعبة 

ادة احملل ِّلون وحدهم، بغية حتقيق انتقال سلس إىل مرحلة التحقيق يف مرحلة التحليل األويل اليت جيريها ع
 التحقيق، إذا أُذن به.

 احملكمة فيها تنظر اليت والقضااي للتحقيق اخلاضعة احلاالت

يف  حالة جيري النظر فيها، وهي: احلالة 11تعمل فيما ال يقل عن  2020ستظل احملكمة يف عام  -107
ديفوار، واحلالة يف دارفور  مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوتبوروندي، واحلالتان األوىل والثانية يف 

ابلسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، 
رفضت الدائرة  وفيما يتعلق ابحلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا.

طلب املد عية العامة إذانً مبباشرة عملية حتقيق. فقررت املد عية  2019نيسان/أبريل  12التمهيدية الثانية يف 
العامة، ممارسةً واليتها مبوجب نظام روما األساسي على حنو مستقل ونزيه، إثر حتليٍل واٍف لقرار هذه الدائرة، 

 .2019ن/يونيو حزيرا 10أن تطلب إذانً ابستئنافه يف 

إن اللجنة التنفيذية ملكتب املد عي العام تنظر بصورة مستفيضة يف شىت اجلوانب عندما ختطط  -108
السرتاتيجية  لألنشطة املزمع االضطالع هبا يف كل سنة مالية وتُعِّد الطلب املناظر يف امليزانية الربانجمية. ووفقاً 

اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو تكون قد بلغت املرحلة املكتب توىل درجة األولوية العليا دائمًا للقضااي 
االبتدائية. ويف الوقت نفسه متث ِّل عمليات التحقيق عادة النشاط األكثر استلزاماً للموارد من بني األنشطة 
اليت يضطلع هبا مكتب املد عي العام ويُعترب توقيت هذه العمليات أمراً أساسياً من أجل جعلها تؤيت النتائج 

كانت احملكمة غالبًا ما تعمل يف بيئات سياسية وأمنية متقلبة فإن الرتكيز واملوارد ُيَصب ان أيضاً  ثلى. وملاامل
 على عمليات التحقيق الناشط، من ابب األولوية، الستغالل الفرص املتاحة إىل أقصى حد ممكن.

يز أنشطة حتقيقية املقرتحة لبعض الزايدات األساسية الالزمة لتنج 2020وهتيئ ميزانية عام  -109
وعمليات هامة، مهي ِّئًة يف الوقت نفسه أيضاً لسد تكاليف األنشطة املتصلة ابملقاضاة ودعاوى االستئناف 

 يف إطار اإلجراءات السائرة.

على أساس درجات  2020إن مكتب املد عي العام، بعد النظر الوايف يف األمر، سُيجري يف عام  -110
ه االسرتاتيجية وسياسته يف جمال انتقاء القضااي وحتديد درجات أولويتها، األولوية، على حنو يتوافق مع خطت

احلالة يف بوروندي، واحلالة  تسع عمليات حتقيق انشط )منها مثاين عمليات متزامنة( يف احلاالت التالية:
ربع السنة  ديفوار، واحلالة يف دارفور ابلسودان )خالل الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

األول فقط(، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )بدءاً من ربع السنة الثاين(، واحلالة يف جورجيا، واحلالة 
ي أقصى قدر ممكن من الدقة يف عرض  يف ليبيا )حيث ستجرى عمليتا حتقيق(، واحلالة يف مايل. وقد تـُُوخ ِّ

، عند إعداد مشروع ميزانيته 2020يت سُتجرى يف عام التوقعات املتعلقة بعمليات التحقيق الناشط ال
الربانجمية املقرتحة. ونظراً إىل الطبيعة احلركية املتأص لة ملهام املكتب وأنشطته ميكن أن تُباَشر عمليات حتقيق 

، يُراعى فيها على اخلصوص التقدم احملرز 2020أو يف عام  2019إضافية خالل الفرتة املتبقية من عام 
ات التدارس األويل اليت جيريها املكتب. وإذا حتقق هذا الوضع الـُمتصوَّر فإن املكتب مستعد إلعادة يف عملي

حتديد درجات األولوية فيما يتعلق حبالة واحدة أو أكثر من احلاالت اليت حُيقَّق فيها حتقيقاً انشطاً، وذلك 
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عدد عمليات التحقيق املتزامنة مثانية  يف ضوء سياسة انتقائه للقضااي وحتديده درجات أولويتها، لكي يظل
ولئن كانت عمليات التحقيق الثماين تستتبع قدرًا ابلغًا جدًا من النشاط فإنه جيب على عند اإلمكان. 

املكتب أن يبذل قصاراه لالضطالع أبودها يف ضوء عدد احلاالت اليت ميكن أن تظل تستلزم عنايته 
 واستجابته.

 احلالة يف مجهورية بوروندي

أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمد عية العامة مبباشرة حتقيق  2017تشرين الثاين/نوفمرب  9يف  -111
ارتكبها أشخاص  يف جرائم ضد اإلنسانية مشمولة ابختصاص احملكمة مد عًى أبهنا ارُتكبت يف بوروندي أو

، 2017ل/أكتوبر األو  تشرين 26وحىت  2015نيسان/أبريل  26من رعااي بورندي خارج أراضيها منذ 
تشرين األول/أكتوبر  27قبل أن يغدو انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري املفعول يف 

ع نطاق حتقيقها ليشمل اجلرائم اليت ارُتكبت قبل 2017  26. وأُذِّن للمد عية العامة أيضًا أبن توس ِّ
، طاملا أن التحقيق أو 2017األول/أكتوبر  تشرين 26أو يواَصل ارتكاهبا بعد  2015نيسان/أبريل 

املقاضاة يتعلقان ابجلرائم املد عى أبهنا ارُتكبت يف الفرتة اليت كانت بوروندي خالهلا دولة طرفاً يف نظام روما 
 األساسي.

ولئن كان انسحاب بوروندي من احملكمة أمراً مؤسفاً فإن الدائرة التمهيدية أكدت التزام بوروندي  -112
التاسع من نظام روما األساسي على الرغم من انسحاهبا. إن كما املكتب  ب البابابلتعاون مع احملكمة مبوج

بذل أيضاً جهوداً إلقامة واستدامة شبكات تعاون يُرمى منها إىل التخفيف من املصاعب العملية يف جمال 
 التحقيق.

يف موارد من أجل أنشطٍة منها عمليات التحقيق والتعاون والدعم  2020وستظل تلزم يف عام  -113
جمال اللغات املتصلة ابحلاالت على وجه التحديد. وقد أتثرت وترية األنشطة املضطَلع هبا يف احلالة يف 

املعتمدة وما  2019بوروندي سلباً بسبب حمدودية مقدار املوارد اإلضافية الذي أُقرَّ يف إطار ميزانية عام 
ت والقضااي املهتم هبا. وهكذا يُتوقع أن ترتب على ذلك من إعادة ختصيص داخلي للموارد فيما بني احلاال

 .2020يتعني إبقاء احلالة يف بوروندي خاضعة للتحقيق طيلة عام 

 ابالكا( يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى - )أننيت ب احلالة األوىل والقضيتان أ )سيليكا( و

إىل احملكمة. وقد ركَّزت عمليات أحالت مجهورية أفريقيا الوسطى مرتني حالة قائمة يف أراضيها  -114
 2002التحقيق فيما يتعلق ابحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى على الفظائع اليت ارُتكبت فيها عام 

. ويُركَّز يف إطار عمليات التحقيق اجملراة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على 2003وعام 
فصاعداً على أيدي  2012بت خالل فرتةِّ جتدُّد العنف يف هذا البلد بدءاً من عام اجلرائم املد عى أبهنا ارُتك

ابالكا" أو عاملة  - كياانت حكومية ومجاعات شىت، مبن فيهم عناصر معروفة ابسم "سيليكا" وابسم "أننيت
 هبذين االمسني.

ك ِّزان على اجلرائم املد عى إن عمليات التحقيق يف هذه احلالة جتري حالياً. ومثة فريقان من احملققني ير  -115
أبن خمتلف األطراف يف النزاع ارتكبتها، مبا فيها اجلرائم اليت ارتكبتها )اجملموعات املرتبطة بـ( سيليكا )القضية 

)القضية ب يف احلالة ابالكا  - أننيتأ يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى( و)اجملموعات املرتبطة بـ( 
 ورية أفريقيا الوسطى(.الثانية يف مجه



ICC-ASP/18/20 

47 20-A-010321 

وإثر جهود حتقيقية وتعاونية مستفيضة أفضت عمليات التحقيق يف القضية ب يف احلالة الثانية  -116
على شخصني مشتبه هبما. فعمالً أبمر إبلقاء القبض  2018يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل القبض يف عام 

سل مت سلطات مجهورية أفريقيا  2018وفمرب تشرين الثاين/ن 11صادر عن الدائرة التمهيدية الثانية يف 
. كما 2018تشرين الثاين/نوفمرب  17( إىل احملكمة يف Alfred Yekatomالوسطى السيد ألفريد يِّكاتوم )

يس 2018كانون األول/ديسمرب   7إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت يف  -أمراً ابلقبض على السيد َبرتن
كانون  12فقبضت عليه السلطات الفرنسية يف (، Patrice-Edouard Ngaïssonaإدوار انـنَغينسوان )

شباط/فرباير  20 . ويف2019كانون الثاين/يناير   23ونقلته إىل احملكمة يف  2018األول/ديسمرب 
موعدًا لبدء  2019حزيران/يونيو  18قررت الدائرة التمهيدية الثانية ضم القضيتني، وحددت  2019

، مع 2020ب نتائج هذه اجللسة ميكن أن تُعقد إجراءات احملاكمة يف عام جلسة اعتماد التهم. وحبس
 استمرار ارتفاع مقدار املوارد املخص ِّصة ضمن إطار الفريق املتكامل

استمرار أنشطة حتقيقية أخرى يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  2020وسيشهد عام  -117
الوقت نفسه  لى إجراء عمليات التحقيق اليت ينفذها املكتب. ويفوال سيما تنجيز العمل املنصب ِّ حالياً ع

سيستمر املكتب على تواصله مع سلطات مجهورية أفريقيا الوسطى واحملكمة اجلنائية اخلاصة ألغراٍض منها 
 النظر يف اسرتاتيجيات تنجيز تناول هذه احلاالت.

كبري يف عمليات التحقيق اليت جيريها ولئن ساعدت بيئة التعاون اجليدة املكتب على حتقيق تقدم   -118
فإن البيئة األمنية كانت وستظل ابلغة التقلب مسب ِّبًة مصاعب تعرتض أنشطة املكتب ومستلزمًة املزيد من 

 التدابري األمنية والدعم اإلمدادي لعمليات احملكمة.

 احلالة يف كوت ديفوار

بعد االعرتاض على  2011-2010ديفوار يف عامي  انفجر عنُف ما بعد االنتخاابت يف كوت -119
اغنبَـغنبو واحلسن واترا. ويُزعم أبنه ارُتكبت فظائع خالل  نتائج االنتخاابت الرائسية اليت تبارى فيها لوران

العنف الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، واالغتصاب، وسائر األفعال الالإنسانية، والشروع يف القتل 
يات التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام على اجلرائم املد عى أبن العمد، واالضطهاد. وقد رُك ِّز يف عمل

ديفوار( والقوى املؤيدة لواترا )القضية الثانية يف  القوى املؤيدة الغنبَـغنبو )القضية األوىل يف احلالة يف كوت
 ديفوار( قد ارتكبتاها. احلالة يف كوت

ديفوار انتهت املرحلة االبتدائية من قضية  وتونتيجًة للتحقيق يف القضية األوىل يف احلالة يف ك -120
( )الناجتة Charles Blé Goudé) وشارل ابليه غوديه (Laurent Gbagbo)املدعي العام ضد لوران اغنبـَغنبو 

 إذ برأت الدائرة االبتدائية األوىل السيد اغنبَـغنبو 2019كانون الثاين/ يناير   15عن ضم قضيتني معاً( يف 
من مجيع التهم املوجهة إليهما إثر تقدمي طلٍب للقضاء أبنه ال حمل لالد عاء عليهما.  هابليه غوديوالسيد 

وأشار مكتب املد عي العام إىل أنه سيبت فيما إذا كان سيستأنف القرار املعين الصادر عن الدائرة االبتدائية 
، طلبًا وافقت عليه ابليه غوديهبَـغنبو وعندما يُقدَّم بصيغته الكتابية املعلَّلة، وطََلَب اإلفراَج املشروط عن اغن 

إابن إعداد امليزانية، ولـم ا يكن قرار الدائرة االبتدائية الكتايب قد  2019شباط/فرباير  1دائرة االستئناف يف 
اغنبـَغنبو )لوران( وابليه صدر. وإذا استأنف مكتب املد عي العام هذا القرار فإن التقاضي سيستمر يف قضية 

 (.Simone Gbagboومل يُنفَّذ األمر ابلقبض على سيمون اغنبَـغنبو ). هذا غوديه

حتقيقه الناشط يف احلالة الثانية يف كوت ديفوار حيث  2020إن املكتب سيواصل طيلة عام  -121
 ُأحرز تقدم يف الفرتة األخرية إثر التأخر يف بدء التحقيق بسبب االفتقار إىل املوارد الكافية.
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 دان[احلالة يف دارفور ]ابلسو 

ليس السودان دولة طرفًا يف نظام روما األساسي. وقد أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة  -122
 1593 ، عماًل بقراره ذي الرقم2005آذار/مارس  31احلالة يف دارفور إىل املد عي العام للمحكمة يف 

 )ب( من النظام األساسي.13 واملادة

العام يف حتقيق يف احلالة يف دارفور فيما يتعلق  شرع مكتب املد عي 2005حزيران/يونيو  6ويف  -123
. وقد تركَّزت عمليات 2002متوز/يوليو  1جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

التحقيق اليت أجراها مكتب املد عي العام على ما يُدَّعى ابرتكابه يف دارفور من جرائم اإلابدة اجلماعية، 
ضد اإلنسانية. ويُزعم أبنه تظل تُرتكب يف دارفور جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص  وجرائم احلرب، واجلرائم

 احملكمة.

 (.2007ومثة يف هذه احلالة عدة أوامر إبلقاء القبض لـم ا تُنفذ )يرقى صدور بعضها إىل عام  -124
ون إىل احملكمة، وإما القضااي املعنية تبقى إما يف املرحلة التمهيدية، ريثما يُقبض على املشتبه هبم ويسلَّم إن

يف املرحلة االبتدائية )قضية عبد هللا بنندا أبكر نورين( ريثما يُقبض على املتهم فيتسىن البدء يف تقدمي األدلة. 
إن الرئيس السابق عمر البشري يواجه هتماً يف مخس جرائم ضد اإلنسانية وجرمييَت حرب وثالث جرائم إابدة 

مجاعات إثنية يف دارفور هي مجاعة الفور ومجاعة املساليت ومجاعة الزغاوة،  مجاعية ادُّعي أبهنا ارُتكبت ضد
جرمية ضد  20. ويواجه أمحد حممد هارون هتمًا يف 2008إىل عام  2003يف الفرتة املمتدة من عام 

جرمية ضد اإلنسانية  22جرمية حرب، وعلي حممد عبد الرمحن )"علي قشيب"( هتمًا يف  22اإلنسانية و
ة حرب. ويواجه عبد الرحيم حممد حسني هتماً يف سبع جرائم ضد اإلنسانية وست جرائم حرب جرمي 28و

. ويواجه 2004إىل آذار/مارس  2003ادُّعي أبهنا ارُتكبت يف دارفور يف الفرتة املمتدة من آب/أغسطس 
 29نَّت يف عبد هللا بَندا أبكر نورين هتمًا يف ثالث جرائم حرب ادُّعي ابرتكاهبا يف سياق هجمة شُ 

على بعثة حفظ السالم يف السودان التابعة لالحتاد األفريقي، يف موقع حسكنيتا  2007أيلول/سبتمرب 
 العسكري يف حملَّية أم كدادة يف مشال دارفور.

، الغتنام مجيع الفرص املتاحة لتعزيز 2020وسيواصل املكتب العمل، حىت الربع األول من عام  -125
 هذه احلالة. ويظل املكتب يدعو الدول األطراف إىل السهر على تنفيذ األوامر وتدعيم الدعاوى القائمة يف

 إبلقاء القبض يف هذه احلالة.

 احلالة يف جورجيا

، منحت الدائرة التمهيدية األوىل 2008دراسة أولية للحالة القائمة يف جورجيا منذ عام  إثر -126
عدم وجود إجراءات فعالة على املستوى الوطين، ، يف ظل 2016كانون الثاين/يناير   27املد عية العامة يف 

اإلذن ببدء التحقيق يف احلالة يف جورجيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة يُد عى أبهنا 
األول/ أكتوبر  تشرين 10متوز/يوليو حىت  1ارُتكبت يف أوسيتيا اجلنوبية وحوهلا يف الفرتة املمتدة من 

2008. 

، بفريق 2020ب املد عي العام التحقيق الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام وسيواصل مكت -127
متكامل خمصَّص وضمن حدود املوارد املتاحة. ونظراً إىل التعقيد الذي تتسم به بيئة التعاون واألمن يف احلالة 

لكل موظف  يف جورجيا، يظل أحد أهم التحدايت فيها يتمثل يف ضرورة تعزيز االتصاالت املصونة األمن
 يوفد إىل امليدان، وضرورة توفري أمن املعلومات بصورة عامة.
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 احلالة يف ليبيا )عمليتا حتقيق(

، 2011شباط/فرباير  26الصادر يف  1970أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بقراره  -128
يست ليبيا دولة طرفاً إىل املد عي العام للمحكمة. ول 2011شباط/فرباير  15احلالة القائمة يف ليبيا منذ 

ابشر مكتب املد عي العام حتقيقًا يف احلالة يف ليبيا،  2011آذار/مارس  3يف نظام روما األساسي. ويف 
 .2011شباط/فرباير  15فيما يتعلق جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ادُّعي أبهنا ارُتكبت منذ 

اء القبض على مشتبه هبم: سيف اإلسالم القذايف، ولـم ا تُنفذ يف احلالة يف ليبيا عدة أوامر إبلق -129
 والتهامي حممد خالد، وحممد مصطفى بوسيف الورفل ي.

وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب السائد يف ليبيا، ظل املكتب حيرز تقدمًا يف  -130
ة املتعلقة ابجلرائم املد عى الدعاوى القائمة والدعاوى احملتمل إقامتها، وهو يواصل مجَع وتسلَُّم وجتهيَز األدل

على الرتكيز على منحيني نشطني للتحقيق: منحًى يتعلق جبرائم  2020ابرتكاهبا. وسيثابر املكتب يف عام 
احلرب املد عى أبن الورفل ي وآخرون قد ارتكبوها، واآلخر يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية أو جرائم حرب تندرج 

املنحى  ا قد تكون ارُتكبت ضد الجئني ومهاجرين عابرين لليبيا. إنيف إطار اختصاص احملكمة، يُد عى أبهن
. ويف (36)من غاايت مكتب املد عي العام 9الثاين للتحقيق اتُّبع على حنو يتوافق إىل حد بعيد مع الغاية 

الدولية، هذا السياق سيواصل املكتب التعاون مع ليبيا وغريها من الدول، ومع املنظمات الوطنية واملنظمات 
لالرتقاء بتنسيق اسرتاتيجية التحقيق واسرتاتيجية املقاضاة املرمي منهما إىل سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت 
من العقاب على اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي واجلرائم العابرة للحدود الوطنية، والنشاط 

وسيظل يتبادل معلومات مع الشركاء املعنيني وسلطات إنفاذ اإلجرامي املنظَّم. وعند االقتضاء تبادل املكتب 
 القانون وفقاً لألحكام ذات الصلة الواردة يف نظام روما األساسي.

 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

أحالت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة احلالة القائمة  2004آذار/مارس  3يف  -131
. وقد رُفعت حىت اآلن يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 2002األول من متوز/يوليو يف أراضيها منذ 

ست قضااي، بدعاوى على ستة مشتبه فيهم يواجهون هتمًا عديدة جبريرة جرائم منها جرائم ضد اإلنسانية 
السكان املدنيني،  )القتل العمد، واالغتصاب، واالستعباد اجلنسي( وجرائم حرب )القتل العمد، ومهامجة

واستخدامهم بصفة جنود(.  والطوعي واالغتصاب، واالستعباد اجلنسي، والنهب، وجتنيد األطفال اإلجباري
ثالث جمموعات من اإلجراءات اهلامة: إجراءات جرب األضرار وتنفيذ  2020ويُتوقع أن تسري طيلة عام 

(، وإعداد نصوص األحكام Katanga) كاتننغاوقضية ( Lubanga) لوبننغااألوامر جبرب األضرار يف قضية 
 اننتاغَنندامنه عند االقتضاء، يف قضية  76من النظام األساسي، واملادة  74 اليت ستصدر مبوجب املادة

(Ntaganda وفيما يتعلق ابإلجراءات يف قضية .)ُعقدت جلسات املرافعات اخلتامية يف اننتاغَنندا ،
خالصًة  2019متوز/يوليو  8االبتدائية السادسة قرارها يف  . وقد أصدرت الدائرة2018آب/أغسطس 

جرمية من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية.  18 إىل أن السيد اننتاَغنندا مذنب دون أي شك معقول، يف
لنفِّسرت موداكومورا )  .(Sylvestre Mudacumuraومل يُنفَّذ األمر ابلقبض على سِّ

ن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، مبا فيها اجلرائم وقد واصل املكتب تلقي معلومات ع -132
املد عى أبهنا ارُتكبت يف منطقة كاساي وغريها من األماكن. إنه سيواصل متابعته هلذه التطورات عن كثب 

                                                           

 .2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  6إن هذه الغاية غدت ُمتضمَّنة يف الغاية االسرتاتيجية  (36)
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وسيقي ِّم ما يُتخذ ملعاجلتها من إجراءات على املستوى الوطين. ويضاف إىل ذلك أن املكتب سيجري، بدءاً 
حتقيقاً نشطاً فيما يتعلق ابلدعاوى اليت ميَّزها، وذلك ابلتوافق مع سياسته  2020بع الثاين من عام من الر 

القائمة على انتقاء القضااي وحتديد درجات أولويتها. ويف الوقت نفسه يتواصل املكتب أيضًا مع سلطات 
سرتاتيجية بغية سد الثغرة املتمثلة من غاايته اال 6مجهورية الكونغو الدميقراطية على حنو يتماشى مع الغاية 

 يف اإلفالت من العقاب.

 احلالة يف كينيا

آذار/مارس  31إثر إجراء تدارس أويل أذِّنت الدائرة التمهيدية الثانية ملكتب املد عي العام يف  -133
أبن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهورية كينيا فيما يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية  2010

. وقد تركَّز التحقيق 2009وعام  2005تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ادُّعي أبهنا ارُتكبت بني عام 
الذي أجراه املكتب على اجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى ابرتكاهبا يف سياق العنف الذي شهدته كينيا يف 

استنادًا إليها هتمًا يف  . وآتى التحقيق أدلة ساق املكتب2008-2007أعقاب االنتخاابت يف الفرتة 
جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل العمد، وإبعاد السكان أو نقلهم القسري، واالضطهاد، واالغتصاب، 

 وسائر األفعال الالإنسانية.

اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم املوجَّهة إىل وِّليام  2012كانون الثاين/يناير   23ويف  -134
(، وفرنسيس كريميي Joshua Arap Sang(، وجوُشوا أراب َسننغ )William Samoei Rutoساُمواي روتو )

 (.Uhuru Muigai Kenyatta(، وأوهورو مويغاي كِّنياات )Francis Kirimi Muthauraموثـَونرا )

سحبت املد عية العامة التهم املوجَّهة إىل السيد كنياات.  2014كانون األول/ديسمرب   5ويف  -135
لعامة إنه، ابلنظر إىل حال األدلة الـَمسوقة يف قضيته، مل يكن لديها من بديل إال سحب وقالت املد عية ا

وقد اختذت املد عية العامة قرارها بسحب التهم دون املساس جبواز إقامة  التهم املوجَّهة إليه يف ذلك احلني.
 دعوى جديدة إذا توفَّرت أدلة إضافية.

االبتدائية اخلامسة )أ( التهم املوجَّهة إىل وِّليام ساُمواي ألغت الدائرة  2016نيسان/أبريل  5ويف  -136
جوُشوا أراب َسننغ، دون املساس جبواز مقاضاهتما يف املستقبل، إما أمام احملكمة اجلنائية الدولية أو  روتو و

 أمام القضاء الوطين.

ة إبقامة العدل وقد ُأصدرت أوامر ابلقبض على ثالثة من رعااي كينيا يف أفعال جرمية مزعومة خمل ِّ  -137
من النظام األساسي(، وهي ممارسة أتثري مفسد على شهود يدلون بشهاداهتم  70)منصوص عليها يف املادة 

 Walterأمام احملكمة أو الشروع يف ممارسته. فقد ُأصدِّر أمر ابلقبض على السيد وولرت أوسابريي ابراسا )

Osapiri Barasa أمر ابلقبض على  2015آذار/مارس  10. وُأصدِّر يف 2013آب/أغسطس  2( يف
 Philip Kipkoech( وأمر ابلقبض على السيد فيليب كِّبنكويش بِّت )Paul Gicheruالسيد بول غيشريو )

Bett.وتبقى هذه القضية يف املرحلة التمهيدية وهي ال تستلزم إال مقداراً حمدوداً من موارد املكتب .) 

 احلالة يف مايل

لت حكومة مايل احلالة القائمة على أراضيها منذ كانون الثاين/يناير أحا 2012متوز/يوليو  13يف  -138
إجراء تدارس  ، بعد2013كانون الثاين/يناير   16إىل احملكمة. وقد ابشر مكتب املد عي العام يف  2012

 .2012أويل هلذه احلالة، حتقيقاً يف اجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا على أراضي مايل منذ كانون الثاين/يناير 
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أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمراً ابلقبض على أمحد الفقي  2015أيلول/سبتمرب  18ويف  -139
املهدي جبريرة جرمية احلرب املتمثلة يف تعمد اهلجوم على آاثر اترخيية وأبنية خمصَّصة للعبادة. واعتمدت 

لفقي املهدي فأحالته التهم املوجَّهة إىل أمحد ا 2016آذار/مارس  24الدائرة التمهيدية األوىل يف 
أيلول/سبتمرب  27من النظام األساسي. وصدر يف  65للمحاكمة. وقد اعرتف املتهم بذنبه عماًل ابملادة 

 احلكم يف جوهر القضية والقرار القاضي ابلعقوبة. 2016

وواصل مكتب املد عي العام إجراء عمليات التحقيق تلبيًة للطلب املستمر الكبري على تدخله،  -140
إىل الفرص التحقيقية غري املرتقبة ومدى خطورة اجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا، وإن كان قد أجراها مستعيناً ونظراً 

بفريق مقلَّص القد، فيما يتعلق بطائفة أوسع من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املرتكبة يف مايل بغية 
 مجع أدلة قد تفضي إىل رفع املزيد من الدعاوى.

نتيجة أولية هي القبض على احلسن آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممود وتسليمه لقد آتى ذلك  -141
جلسة اعتماد التهم، اليت  2019متوز/يوليو  8. وقد افتُتحت يف 2018آذار/مارس  31إىل احملكمة يف 

. وحبسب نتائج هذه اجللسة ميكن أن 2018أيلول/سبتمرب  24كان من املقر ر يف ابدئ األمر عقدها يف 
. وستستلزم إجراءات احملاكمة قدراً كبرياً من املوارد املخصَّصة ضمن 2020د إجراءات احملاكمة يف عام تنعق

إطار الفريق املتكامل، مبا يف ذلك وكالء اد ِّعاء معنيون ابإلجراءات االبتدائية وغريهم من العاملني يف شعبة 
 اونية.املقاضاة، ودعماً اثبتاً من احملققني واحملللني، وجهوداً تع

عمليات التحقيق يف هذه احلالة ويتابع متييز  2020ويف الوقت نفسه سيواصل الفريق طيلة عام  -142
 القضااي اإلضافية على أساس ما جُيمع من أدلة.

 احلالة يف أوغندا

أحالت حكومة أوغندا إىل احملكمة احلالة القائمة يف  2003كانون األول/ديسمرب   16يف  -143
 فيما يتعلق جبيش الرب للمقاومة. 2002 متوز/يوليو 1أراضيها منذ 

ابشر مكتب املد عي العام حتقيقاً موسَّعًا يف هذه احلالة فيما خيص  2004متوز/يوليو  29ويف  -144
مشال أوغندا رُك ِّز فيه على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى ابرتكاهبا، بصرف النظر عن هوية 

أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أوامَر إبلقاء القبض حمرَّزًة ابألختام  2005متوز/يوليو  8 مرتكبيها. ويف
( Vincent Otti( وفنسنت أويت )Joseph Konyعلى كبار قادة جيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوين )

وِّاي ) بو )Raska Lukwiyaوَرسكا ُلكن َيمن  Dominic( ودومينيك أُننغوين Okot Odhiambo( وُأكوت ُأضن

Ongwen) جبريرة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب. وقد أهنت هذه الدائرة منذ ذلك احلني ،)
بو بسبب موهتما. ولـم ا ينف ذ األمران ابلقبض على السيد كوين  َيمن وِّاي وُأكوت ُأضن الدعوى على َرسكا ُلكن

 والسيد أُويت.

آذار/مارس  23احملكمة. ويف  ُقد ِّم دومينيك أُنغوين إىل 2015كانون الثاين/يناير   16ويف  -145
اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية سبعني هتمة موجَّهة إليه، فأحالته للمحاكمة. ومن اجلرائم املتهم  2016

هذا املشتبه فيه ابرتكاهبا اهتاماً مت اعتماده جرائُم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ادُّعي ابرتكاهبا يف مشال أوغندا 
، بينها جرائم جنسية 2005كانون األول/ديسمرب   31حىت  2002متوز/يوليو  1يف الفرتة املمتدة من 

وجرائم جنسانية املنطلق ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة وبصورة غري مباشرة، والتزويج القسري، 
 واالسرتقاق، وجتنيد األطفال ممن مل يبلغوا اخلامسة عشرة جتنيداً إجبارايً واستخدامهم بصفة جنود.
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دخلت احملاكمة مرحلة تقدمي حجج الدفاع، األمر الذي كان جارايً إابن كتابة  2018ويف عام  -146
هذه الوثيقة. وسيظل املكتب حيتاج إىل فريق خمصَّص معين بدعم اإلجراءات االبتدائية ملدة انعقاد جلسات 

 من اإلجراءات األخرى. 2020احملاكمة وكل ما قد يُعقد خالل عام 

عمليات سرتاتيجية واملتعلقة ابمليزانية املتصلة ابألنشطة الرئيسية ملكتب املد عي العام: االعتبارات اال
 ، وعمليات التحقيق، وأعمال املقاضاةالتدارس األويل

إن عدد القضااي وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل املدرجة ضمن االفرتاضات املتعلقة  -147
د استمراَر الطلب على ممارسة املكتب االختصاَص يف حاالت كثرية يف شىت أحناء املعمورة  ابمليزانية جيس ِّ

حيث يُرتكب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل. فاحملكمة ومكتب املد عي العام املستقل إمنا أُنشئا 
أن  لتناول هذه اجلرائم، حيثما يتيح ذلك اختصاص احملكمة وال تكون هناك إجراءات وطنية سائرة. واحلال

سيما  سنة أخرى تكتنفها التحدايت، وال 2020مكتب املد عي العام يالحظ أن من املرتقب أن تكون سنة 
من حيث املوارد. ولئن كان املكتب سيواصل حتديد درجات األولوية مقيماً التوازَن على أفضل وجه ممكن 

م تناسب ميزانيته مع احتياجاته األساسية بني املتطلبات االشتغالية واملوارد اليت تتيحها الدول األطراف فإن عد
إىل املوارد املخطَّط هلا دقيَق التخطيط سيؤثر سلباً على تقدم أنشطته الذي ال متكن بدونه احملاكمة يف أي 

املكتب واحملكمة ونظام روما كٍل من   قضية. وال مندوحة من أن يفضي نقص املوارد إىل تعريض مسعةِّ 
 طاف.األساسي للخطر يف هناية امل

وكما ُدرِّج عليه، خُتصَّص املوارد من املوظفني يف املكتب وتوزَّع بصورة مرنة على القضااي بغية  -148
فعلى سبيل املثال أُعيد تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج احملَرزة مع السهر على إجناز العمل اجلاري. 

، 2018( يف عام Ntaganda) اننتاغَنندا ختصيص بعض املوارد من املوظفني، اليت سبق أن ُخص ِّصت حملاكمة
. وميكن أن يعاد ختصيص املوظفني على حنو فعال وانجع 2019فُخص ِّصت حلاالت أخرى يف عام 

بتخصيصهم حلاالت وقضااي جديدة حيثما كانوا يتمتعون مبهارات تتيح أن حيلَّ أحدهم يف العمل حمل اآلخر 
أكثر من قضية، مثل املهارات يف جمال التحليل واملهارات يف )أي يتمتعون خبربات ميكن أن يستعان هبا يف 

 جمال التحقيق واملهارات يف جمال املقاضاة(.

بيد أن بعض احلاالت اجلديدة يتطلب مهارات معيَّنة، ما يستلزم حشد موظفني جدد لتمكني  -149
دة توظيف مرتمجني ومعدي فعلى سبيل املثال تستلزم لغات احلاالت اجلدياألفرقة املعنية من إجراء العمليات. 

ومثة ظروف أخرى ميكن أن يستلزم فيها تكثيُف أعمال التحقيق أو املقاضاة  .حماضر وترامجة ميدانيني جدد
سيما عندما يتوجب النهوض يف آن معاً أبعباء عمل مزيدة يف مجيع  موارَد إضافية لتعزيز األفرقة القائمة، وال

يستلزم التحقيق يف اجملال املايل خربة حمدَّدة الطابع ال ميكن توافرها احلاالت اجلاري االهتمام هبا. وكذلك 
يفضي إىل فقدان  تـََعذََّر حشُد موظفني جدد فقد تتعرض هذه األنشطة للتوقف، ما بني املوارد املتاحة. فإذا

 فرص حتقيقية وإرجاء حتقيق النتائج املرجوة.

ز وتقييم إمكان تقليص األثر املايل، وذلك ومن جهة أخرى، يثابر املكتب بصورة صارمة على َرون  -150
 بتمييزه املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي زايدة.

وابلنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل ابلعاملني.  -151
األدوار والوظائف املؤد اة يف إطاره بصورة منتظمة. كانت عمليات املكتب متطورة بطبيعتها فإنه يقي ِّم  ولـم ا

وقبل طلب وظائف جديدة جتري مراجعة مسات الوظائف القائمة. وُيسعى بقدر املستطاع إىل أن تُعوَّض 
 2020تكاليف الوظائف اجلديدة ابلكف عن متويل وظائف ذات مسات أخرى. وفيما خيص ميزانية عام 
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يف املئة من االعتمادات اليت يطلبها  89.4ص لسد جمموع تكاليف املوظفني املقرتحة ميث ِّل املبلغ املخصَّ 
 .(37)املكتب

ولـم ا كانت عملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة على نطاق احملكمة جتري  -152
. وعلى (38)ابلفعل منذ بعض الوقت فإن إمكان حتقيق املزيد من الوفورات اجلسيمة اهلامة حمدود بصورة عامة

األداء على حنو أكثر جناعة ، ما مك نه من 2019أية حال راجع املكتب بعض السريورات فيما خيص عام 
مع استدامة الدرجة الالزمة من جودة النتائج اليت حققها. وعلى العموم حُتسب مقادير املكاسب املتأتية 

يني فيتيح استيعاب أكرب قدر ممكن من العمل عن زايدة النجاعة بتحديد ما حيرَّر هبا من وقت املوظفني احلال
 .(39)الزائد املتأيت عن النشاط املزيد ابالستعانة ابملوارد احلالية

املقرتحة  2020ويبلغ جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة احملتسبة يف ميزانية عام  -153
املئة ميثل الوفورات اليت تقل ِّص  يف 2.2ومن هذا اجملموع مبلغ نسبته ألف يورو.  516.1مبلغًا مقداره 

املئة ميثل مبلغ التكاليف املتفاداة، ومبلغ نسبته  يف 94.1املقدار املرجعي األساسي، ومبلغ نسبته 
 املئة ميثل املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة. يف 3.7

لنجاعة هي عملية إن استبانة اجملاالت اليت ميكن فيها للمكتب حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة ا -154
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها إىل جلنة امليزانية واملالية والدول  2012مستمرة. وقد جرى منذ عام 

األطراف. واحُتسبت مقادير الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة عند حتديد مبالغ امليزانيات 
دانه النتائج اليت أحرزها املكتب على هذا الصعيد منذ عام املعتمدة ملكتب املد عي العام. ويبني ِّ اجلدول أ

2012. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

54 974.20 44 233.70 43 612.60 39 220.00 33 265.70 28 723.70 27 امليزانية )آبالف اليوروات(  08.919  

املكاسب املتأتية عن و  الوفورات
)آبالف  زايدة النجاعة

6.240 367.7 375.52 366.10 442.67 848.18 183.96 اليوروات(  

املكاسب  + الوفوراتنسبة 
إىل  املتأتية عن زايدة النجاعة

%0.7  مقدار امليزانية  3.0%  1.3%  0.9%  0.9%  0.8%  50.%  

                                                           

ألف يورو وبلغ جمموع تكاليف موظفيه  802.5 46مبلغاً مقداره  2019بلغت امليزانية اإلمجالية املعتمدة ملكتب املد عي العام لعام  (37)
 املئة من امليزانية اإلمجالية. يف 89.1ألف يورو، أي  41 719.4

 إن الناتج )الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة( يتبع يف هناية األمر قانون تناقص العائدات ألن عدد اإلجراءات اليت لـم ا (38)
 لزمن.حُتسَّن يتناقص على مر ا

التكاليف الـُمتكبَّدة  ‘1’)فئتان(:  الوفورات -1قدَّمت احملكمة منهجيتها إىل جلنة امليزانية واملالية فتم االتفاق على الفئات التالية البيان:  (39)
يف املقدار املرجعي األساسي؛ يف الفرتة املالية السابقة/احلالية واليت مل تعد تظهر يف سياق امليزانية الربانجمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض 

ات، الزايدات يف التكاليف الـُمتفاداة من خالل السياسات واإلجراءات املأخوذ هبا حديثاً و/أو املفاوضات مع املور ِّدين أو مقد ِّمي اخلدم ‘2’
د من طلبات املوارد اإلضافية أو تتيح : األنشطة اليت حتاملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة -2ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه. 

التكاليف غري  -3تفاديها و/أو هتيئ إنتاجية مزيدة، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه لكن يتيح تفادي كل زايدة يف التكاليف. 
نة، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار : التخفيضات اليت حتصل مرة واحدة يف املتطلبات من املوارد وتعزى إىل الكف عن أنشطة معياملتكر ِّرة

 : التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.ختفيضات التكاليف اإلضافية -4املرجعي األساسي. 
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لقد اتفقت احملكمة وجلنة امليزانية واملالية، بعد عقد جلسات يف إطار حلقات عمل خمصَّصة  -155
لتحسني سريورة إعداد امليزانية وشكل جمموعة الواثئق املتعلقة ابمليزانية، على السعي إىل زايدة دقة طلبات 

ب املد عي العام وعمليات االعتمادات على مستوى بنود امليزانية )على الرغم من أن التنبؤ بعمليات مكت
وعلى غرار ما حصل عند احملكمة بصورة عامة متعذٌر إىل حٍد ما تعذراً متأصالً يف طبيعة هذه العمليات(. 

املقرتحة إىل تقديرات ما سيشهده  2020تقدمي امليزانيات املقرتحة للسنوات السابقة، تستند ميزانية عام 
املكتب من املعلومات املتعلقة ابالجتاهات على صعيد تنفيذ من أنشطة وإىل ما لدى إدارة  2020عام 

 .(40)بنود معيَّنة من بنود امليزانية يف السنوات السابقة

مثااًل على كيفية سعي املكتب  2020وتُعترب ميزانية السفر املقرتحة ملكتب املدعي العام لعام  -156
لقد ُأخذت ابالعتبار تكبَّدة يف السنوات السابقة. إىل مواءمة ميزانيته املقرتحة مع مقادير التكاليف الفعلية امل

يف طلبات االعتمادات الوفورات اليت حتققت فيما خيص تكاليف السكن وغريها من تكاليف البعثات. 
وهكذا تسىن للمكتب، واضعاً يف االعتبار ضرورة استدامة قدرته على إجراء البعثات بغية دعم األنشطة يف 

، لكن مع االستفادة مما نـُف ِّذ من تدابري حتقيق (41)ضاة والتقدم على صعيدهاجمال التحقيق وجمال املقا
املكاسب عن طريق زايدة النجاعة، أن يقرتح إبقاء قيمة االعتمادات املخصَّصة لألسفار على مقدارها يف 

 املعتمدة. 2019ميزانية عام 

حيص دقيق يهيئ تقييمًا واقعياً إن امليزانية اليت يقرتحها املكتب متث ِّل نتاج سريورة قائمة على مت -157
 ، مبقتضى واليته.2020الحتياجات املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقع عبؤها على كاهله يف عام 

                                                           

فيذ إن املدير الرئيسي يقدم، مستعينًا ابلبياانت اليت تعدها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، عروضًا شهرية عن املستجدات املتعلقة بتن (40)
املالية املتصلة ل ميزانية مكتب املد عي العام حبسب بند امليزانية والربانمج الفرعي، ويسدي املشورة إىل املد عية العامة واإلدارة العليا بشأن املسائ

ابألنشطة اجلاري االضطالع هبا. كما إن هناك جمموعات معدة حبسب التسلسل الزمين تبني االعتمادات املطلوبة واالعتمادات املقر ة 
ليني على واالعتمادات املنفقة حبسب السنة وحبسب بند امليزانية وهي متاحة يف صفحة التواصل الداخلي اخلاصة بوحدة التخطيط واملراقبة املا

وقد غدت  .http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspxشبكة اإلنرتنت: 
نيَّ حبيث تبني الوضع يف منتصف ليل يوم العمل السابق وذلك بفضل املشروع الذي تتواله وحدة التخطيط البياانت املتعلقة بتنفيذ بنود امليزانية حتُ 

 واملراقبة املالَينين مبساعدة من فريق قلم احملكمة املعين بتخطيط املوارد املؤسسية وفريقه املعين ابمليزانية.
فيها شهود وجمين عليهم وميكن أن جُتمع فيها أدلة فيما خيص األنشطة التحقيقية جيري مكتب املد عي العام مهمات يف عدة بلدان يوجد  (41)

إىل أن "يكون جاهزًا للمحاكمة أقصى جاهزية ممكنة" عندما ينشد  2012وأعمال املقاضاة اليت يتدبر أمرها. وقد سعى املكتب منذ عام 
يل األدلة املتينة ميثل عنصراً رئيسياً يف اسرتاتيجية مكتب املد عي العام، ما جيعل اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية. وعليه فإن عملية مجع وحتل

 املهمات االشتغالية أمراً أساسياً يف تنفيذ االسرتاتيجية املعنية.

http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx
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  2020 2019 املعطى
 (42)11 11 عدد احلاالت 

 (43)9 8 عدد عمليات التحقيق الناشط

ا يزل يُنتظر تنفيذها   (44)16 16 عدد األوامر إبلقاء القبض اليت رُفعت عنها أختام التحريز ولـم 

 (45)9 9 عدد عمليات التدارس األويل

 (46)2 3 ابإلجراءات االبتدائية )التمهيدية(املعنية  ملكتب املد عي العام(التابعة )فرقة األعدد 

 (47)1 5 عدد دعاوى االستئناف النهائي

ويظل املكتب يتخذ، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، تدابري للنهوض ابلتكامل، واحلد بذلك  -158
من احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس األويل يبقى أمراً أساسياً 

 فيما خيص النهوض ابإلجراءات الوطنية عند االقتضاء.

، وتنفيذاً 2020استناداً إىل أنشطته الالزمة املخطَّط لالضطالع هبا يف عام فقد اقرتح املكتب،  -159
ألف يورو مزيدًة زايدًة مقدارها  47 936.3، ميزانية مقدارها 2021-2019خلطته االسرتاتيجية للفرتة 

ألف يورو. وحبسب  46 802.5البالغة  2019املئة( على نظريهتا لعام  يف 2.4ألف يورو ) 1 133.8
يف هولندا الواجب تطبيقه  2019لعام  (48)اول املرجعية لألمم املتحدة يبلغ معدَّل تسوية كلفة املعيشةاجلد

نقطة مئوية زايدًة على معدَّل  0.4املئة. ولذا فإن الزايدة املقرتحة ال متثل إال  يف 2.0لتسوية احلساابت 
د تكون صفرية النمو احلقيقي ابلقياس تكا 2020التضخم النقدي، ما جيعل ميزانية املكتب املقرتحة لعام 

 ويبني ِّ اجلدول أدانه على حنٍو وجيٍز الزايدَة حبسب بند امليزانية الرئيسي: .2019إىل عام 

 2020 التغري  يف املوارد 2019 الربانمج الرئيسي الثاين
 اليوروات()آبالف  نسبته املئوية مقداره آبالف اليوروات )آبالف اليوروات( مكتب املد عي العام

%2.1 657.7 526.4 31 تكاليف املوظفني  32 184.1 

%4.7 476.6 193.0 10 سائر تكاليف العاملني  10 669.6 

(0.5) 083.1 5 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (0.0%)  5 082.6 

%2.4 133.8 1 802.5 46 اجملموع  47 936.3 

                                                           

غو الدميقراطية، واحلالة ديفوار، واحلالة يف مجهورية الكون احلالة يف بورندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت (42)
 يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا.

وعن احلالة يف مجهورية  احلالة يف دارفور ابلسودانتسع عمليات حتقيق انشط، لكن جمموع مديت التحقيق الناشط احملسوبتني عن  (43)
 شهراً. 12يبلغ  الكونغو الدميقراطية

واحلالة يف دارفور ابلسودان )القضية ، 2واحلالة يف دارفور ابلسودان )القضية األوىل(: ؛ 1)القضية األوىل مكرَّراً(:  ديفوار احلالة يف كوت (44)
؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية 1ثة(: ، واحلالة يف دارفور ابلسودان )القضية الثال2الثانية والقضية الرابعة والقضية اخلامسة(: 

، واحلالة 1؛ واحلالة يف ليبيا )القضية األوىل(: 3من النظام األساسي(:  70؛ واحلالة يف كينيا )قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 1الرابعة(: 
 .2؛ واحلالة يف أوغندا: 2(: ، واحلالة يف ليبيا )القضية الثالثة1يف ليبيا )القضية الثانية(: 

 نيجرياي.ميامنار/بنغالديش، كولومبيا،   ، فنزويال،فلسطني الفلبني،غينيا، اململكة املتحدة، /العراق ،أوكرانيا (45)
 )قضية احلسن(. 2القضية  -ب )يِّكاتوم وانـنَغينسوان(، واحلالة يف مايل  القضية -احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (46)

إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع أبن عملية االستئناف النهائي أكيدة قبل أن يصدر حكم عن إحدى  (47)
ئة( سيفضي الدوائر االبتدائية. لكن يُرجَّح كبرَي الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية )سواء أكان حكماً ابإلدانة أم حكماً ابلترب 

 دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر. وعليه فإن هذا العدد، استناداً إىل معيار صارم لليقني، سيبلغ الصفر إىل
 .2019يف الوقت احلاضر لكن يُرجَّح ابلَغ الرتجيح أنه سيزداد مع صدور األحكام يف املرحلة االبتدائية يف عام 

للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة تسوية تكاليف املعيشة على أساس تقلُّبات مؤشر أسعار السلع حيسب الصندوق املشرتك  (48)
 .االستهالكية يف الوالايت املتحدة وغريها من البلدان
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، الذي يساوي 2020املوحَّد لألمم املتحدة لعام  وتشمل زايدة امليزانية املقرتحة أثر تطبيق النظام -160
املوحَّد لألمم املتحدة فيما خيص الوظائف الثابتة  ألف يورو. فالتسويتان املقرتحتان يف نطاق النظام 722.1

ألف يورو على الرتتيب. وتشمل  180.4ألف يورو و 541.7ووظائف املساعدة املؤقتة العامة تبلغان 
 ريات يف رواتب املوظفني احملليني و/أو التغيريات يف مكان العمل.هااتن التسويتان التغي

غري التسوية املتأتية عن تطبيق النظام املوحَّد  -وتُعزى الزايدة يف بند "سائر تكاليف العاملني"  -161
ر إىل أثر بضعةِّ موظفي املساعدة املؤقتة العامة اجلدد املطلوبني لتعزيز عمل املكتب وإىل أث -لألمم املتحدة 

شهراً. ووفقًا ملمارسة املكتب يف هذا  12الوظائف اليت أُقرَّت يف امليزانيات املقرتحة السابقة ملدة تقل عن 
اجملال، حُم ِّص إبمعان يف تدارس الطلبات املعنية وتقدميها. فقد قـُي ِّمت كل وظيفة ابلتفصيل قياسًا إىل 

مع مراعاة غاايته االسرتاتيجية واألنشطة  االحتياجات االسرتاتيجية واالحتياجات االشتغالية للمكتب
وببذل جهد إضايف للحد من األثر املايل املرتتب على لزوم استعادة الرئيسية املضطَلع هبا يف إطار واليته. 

القدرة املتمثلة يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت ُشغلت واسُتمر على متويلها يف إطار امليزانيات السابقة 
وترد يف األجزاء السردية من شهراً، أُبقيت مدة العقود املقرتحة أقل من سنة كاملة.  12عن ملدة تقل 

 النصوص املتعلقة بكل من الربامج تفاصيل عن كل وظيفة ومرب ِّراهتا.

إن الزايدة الزهيدة املتأتية عن إعادة تصنيف الوظائف املقرتحة يف إطار هذه امليزانية املقرتحة  -162
ن حدود االعتمادات احلالية املخصَّصة للموظفني، ما جيعل عمليات إعادة تصنيف ُعو ِّضت متامًا ضم

 الوظائف صفرية األثر متاماً فيما خيص امليزانية.

فالزايدات مطلوبة لتقدمي دعم أفضل لألفرقة املتكاملة ولعمليات املكتب عموماً، ولسد احلاجة  -163
األويل، وعمليات التحقيق، وأعمال املقاضاة،  إىل مهارات خاصة من أجل النهوض أبود عمليات التدارس

 وإاتحة التقدم يف القضااي إىل املرحلة التالية دون مزيد من التأخري.

ونظرًا إىل زمن التأخر الذي تتميز به عمليات التوظيف يف احملكمة، يُعتمد يف مقرتح مكتب  -164
فيما خيص كل وظيفة جديدة )أي ليست وظيفة  (49)أشهر املد عي العام عامل لزمن التوظيف مقداره ستة

( مُتوَّل إما من املخصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة أو من املخصَّصات 2019مرحَّلة من عام 
 .2020لسد تكاليف الوظائف الثابتة لعام 

ت املوارد وال ُتطلب أي زايدة يف بند "التكاليف غري املتصلة ابلعاملني" وذلك بفضل تقييم طلبا -165
الدقيق ومتحيصها وبفضل ما حتقق يف جمال إدارة األموال من مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة )بوسائل 
منها زايدة جناعة ختطيط املهمات واألخذ حبلول بديلة لإلسكان يف 

  امليدان(.

                                                           

( إىل 2019)يف عام انتهج املكتب هنجًا أكثر حتفظًا للمزيد من احلد من األثر املايل لطلباته، فزاد عامل التأخري من أربعة أشهر  (49)
 (.2020أشهر )يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  ستة
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 املقرتحة 2020ميزانية عام : الربانمج الرئيسي الثاين: 11اجلدول 

  الثاينالربانمج الرئيسي 

 مكتب املد عي العام

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)آبالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 762.5 26 1.5 403.8 358.7 26    املوظفون من الفئة الفنية

 421.6 5 4.9 253.9 167.7 5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 184.1 32 2.1 657.7 526.4 31 322.1 31 11.4 310.8 31 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 669.6 10 4.7 476.6 193.0 10 291.8 8 299.2 992.6 7 املؤقتة العامةاملساعدة 

 - - - - 6.8 - 6.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.8 - 0.8 العمل اإلضايف

 669.6 10 4.7 476.6 193.0 10 299.5 8 299.2 000.3 8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(0.5) 228.6 3 907.6 2 131.8 775.7 2 السفر  (0.0)  3 228.1 

 5.0 - - 5.0 6.7 - 6.7 الضيافة

 579.5 - - 579.5 231.7 - 231.7 اخلدمات التعاقدية

 290.0 - - 290.0 250.4 - 250.4 التدريب

 70.0 - - 70.0 42.4 - 42.4 اخلرباء االستشاريون

 640.0 - - 640.0 871.5 33.5 838.0 النفقات التشغيلية العامة

 90.0 - - 90.0 83.2 0.5 82.7 اللوازم واملواد

 180.0 - - 180.0 211.8 15.4 196.5 األاثث والعتاد

(0.5) 083.1 5 605.3 4 181.2 424.1 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (0.0)  5 082.6 

 936.3 47 2.4 133.8 1 802.5 46 226.9 44 491.8 735.2 43 اجملموع

 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام : الربانمج الرئيسي الثاين: 12اجلدول 

 الثاين
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع  
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع  
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الثابتةالوظائف 

 320 80 79 1 240 33 71 77 36 18 3 - 1 1 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

(2) 2 - - - - املعادة التصنيف  - 8 (8)  - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 320 80 79 1 240 25 79 77 34 20 3 - 1 1 2020املقرتحة لعام 

               

 ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 102.72 31.02 28.43 2.58 71.70 10.00 22.92 33.03 5.75 - - - - - 2019املقرة لعام 

 104.26 31.50 29.00 2.50 72.76 10.00 23.25 33.76 5.75 - - - - - املستمرة

 2.34 0.51 0.51 - 1.83 - 0.42 - 1.00 0.42 - - - - اجلديدة

(0.75) - - - - - - املعادة التخصيص  (0.25)  - (1.00)  - (0.50)  (0.50)  (1.50)  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 105.10 31.51 29.01 2.50 73.59 10.00 23.42 33.01 6.75 0.42 - - - - 2020لعام  املقرتحة
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 ديوان املد عي العام: 2100الربانمج  -1

 املقد ِّمة

من مجيع الوحدات اليت تقد ِّم الدعم وُتسدي املشورة إىل املد عية العامة  2100يتألف الربانمج  -166
قد ُدرج فيما خيص أغراض امليزنة على عرض املعلومات يف ومكتب املد عي العام )"املكتب"( برمته. وكان 

إطار برانجمني فرعيني. وإثر إنشاء قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، أضيف برانمج فرعي اثلث يُذكر 
 أدانه يف الفقرة )ج(:

 ؛العام وقسم املشورة القانونية ديوان املد عي: 2110 الربانمج الفرعي (أ)

 ، الذي يتألف من وحدتني متخص ِّصتنيقسم اخلدمات :2120 الربانمج الفرعي (ب)
اخلربة اللغوية واألعمال املتعلقة بتدبر شؤون امليزانية والشؤون يف جمال تؤداين مهامَّ حامسة األمهية 

 اإلدارية؛الشؤون املالية و 

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي يتألف من  قسم :2160 الربانمج الفرعي (ج)
 تؤداين خدمات دعم يف جمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوين خص ِّصتنيوحدتني مت

ة ملكتب املد عي العام فيما يتصل بتدبر املعلومات وسريورات الكشف عن التقني املساعدةوجمال 
 املعلومات والواثئق.

سب املتأتية وتبعًا للمصطلحات اليت اعُتمدت يف املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكا -167
عن زايدة النجاعة والوفورات، يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يف الفئة املنضوية حتت العنوان 
"مراجعُة وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات". وقد أفضى ذلك إىل إنتاجيٍة أكرب بواسطة نفس 

مع احلد من احلاجة إىل طلب موارد إضافية يف ميزانية املقدار من املوارد وأاتح استيعاب عبء العمل املزيد 
 الربانجمية املقرتحة من أجل السريورات املعنية. 2020عام 

لكن استُبينت الوفورات املمكن حتقيقها فعاًل حيثما تسىن ذلك. وقد اسُتند إىل هذه الوفورات  -168
)مثل  2100ملرتبطة بعمليات الربانمج لتقليص األثر املايل للزايدات يف التكاليف غري املتصلة ابلعاملني ا

 تكاليف السفر(.
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 ديوان املد عي العام وقسم املشورة القانونية: 2110 الربانمج الفرعي (أ)

يقد ِّم ديوان املد عي العام املساعدة إىل املد عية العامة ويسدي إليها املشورة بشأن اضطالعها  -169
العام )"املكتب"( ومراقبة جودة عمله. فهو يقوم بتجهيز اليومي مبهامها كلها واإلدارة العامة ملكتب املد عي 

وإعداد ومراجعة مجيع املراسالت واخلطب والتقارير وفئة معيَّنة من الواثئق اليت يودعها املكتب وغريها من 
الواثئق لكي تقرها املد عية العامة هنائياً؛ وييسر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية وعقد اجتماعاهتا 

ذها القرارات وإعداد السجالت ذات الصلة وحفظها، والتواصل مع الشعب واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ واختا
ويتدبر الشؤون املشرتكة بني األجهزة واملبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء نيابة عن املد عية العامة؛ 

دارة ومساندة مبادرات اإلعالم اليت ويدعم مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة؛ ويقوم إب
يتخذها املكتب سهراً على تعميم املعلومات واالهتمام ابلعالقات العامة على حنو فعال واسرتاتيجي؛ ويتدبر 
احتياجات املكتب إىل املوارد البشرية يف جمموعة متواصلة من اخلدمات مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم 

عاملني جيدي التأهل ومتحمسني للعمل؛ ويتدبر كل طلبات املوظفني املتعلقة احملكمة سهرًا على توفر 
ابملوارد البشرية للمكتب اليت تستلزم إقرار املد عية العامة عماًل بنظام املوظفني اإلداري ونظامهم األساسي؛ 

وارد البشرية ويضطلع ابلتنسيق الوثيق والتواصل مع قسم املوارد البشرية بشأن صوغ السياسات اخلاصة ابمل
 وتنفيذها؛ ويقدم الدعم العام للمد عية العامة واللجنة التنفيذية.

إن ديوان املد عي العام يقد ِّم خدمات حامسة األمهية إىل املد عية العامة ومكتب املد عي العام مبوارد  -170
االً انجعاً يعلي أمسى زهيدة نسبياً. فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمث ِّلة يف كونه جهازاً فع

املعايري املهنية يف جمال عمله من خالل املشاركة يف تطبيق املمارسات الفضلى وأداء عدد من مهام الدعم 
واملراجعة وإسداء املشورة، من قبيل مساعدة املد عية العامة يف اختاذها القرارات املستنري كلَّ االستنارة يف إطار 

إلدارية على صعيد اختاذ القرارات. كما يعمل ديوان املد عي العام ابلتعاون ممارستها واليتها وصالحيتها ا
الوثيق مع قسم املشورة القانونية التابع للمكتب يف وضع وصون معايري املكتب املهنية واألخالقية وتطبيقها 

من أجل العمل  يف عمل املكتب اليومي. ويسهر ديوان املد عي العام على كون سريورات التوظيف تعز ِّز
اهلدف املتمثل يف التمثيل اجلنساين والتمثيل اجلغرايف املتوازَننين يف مجيع مستوايت الوظائف يف املكتب، حتقيقاً 

من الغاايت املبينة يف خطة املكتب االسرتاتيجية  5 ملراميه املتعلقة ابألداء الداخلي، والغاية االسرتاتيجية
االسرتاتيجية للمحكمة. ويعمل ديوان املد عي العام أيضاً من الغاايت  8 والغاية 2021-2019للفرتة 

مع قسم اخلدمات لدعم املد عية العامة يف إدارهتا مليزانية املكتب إلعمال التآزر والسهر على التنسيق الواسع 
النطاق للشؤون املؤسسية املشرتكة بني األجهزة، وتوحيد املمارسات فيما يتعلق ابملوارد البشرية واإلعالم 
حبسب مقتضى احلال. وكذلك يسهم ديوان املد عي العام يف برامج ومبادرات ترمي إىل تبسيط السريورات 

 ويف الرقابة العامة ومراقبة اجلودة يف املكتب من خالل املساعدة اليت يقدمها إىل املد عية العامة واملكتب.

كتب حبسب االقتضاء، طلبات ويليب قسم املشورة القانونية )"القسم"(، عامالً مع سائر وحدات امل -171
املشورة القانونية الواردة من املدَّعية العامة، وُشعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه وأفرقته. وتتعلق هذه الطلبات 
مبا جيريه املكتب من عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة وبعمليات املكتب األساسية وعمله العام بصفته جهازاً 

رى. ويقود القسم وضع سياسات املكتب بشأن أهم املسائل اليت حتددها املد عية مستقالً وبشؤون داخلية أخ
العامة، مبا فيها السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق، والسياسة املتعلقة ابألطفال، اليت 

ق تنفيذ هذه السياسات وفقًا للغاية سرتاتيجية املبينة يف اخلطة من الغاايت اال 4 اعُتمدت بنجاح، وينس ِّ
. وجيري حالياً إعداد سياسة جديدة بشأن الرتاث الثقايف. 2021-2019االسرتاتيجية للمكتب للفرتة 

كما ميثل القسم املكتَب عند وضع ومراجعة السياسات والنصوص اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 
 وسائر الواثئق التنظيمية.
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واستدامة معايري املكتب املهنية واألخالقية، قائمًا بتنسيق إعداد اإلطار  ويسه ِّل القسم إعداد -172
. فهو يتوىل املسؤولية من الغاايت االسرتاتيجية 5 الغايةالتنظيمي الداخلي للمكتب، فيسهم بذلك يف حتقيق 

ة به حبسب عن تنسيق ومراجعة الئحة املكتب التنظيمية وكتي ِّب عملياته وعن حتديث مدوَّنة السلوك اخلاص
 االقتضاء.

وعالوة على ذلك وضع القسم نظامًا إلكرتونيًا للمساعدة يف حتديد وتسجيل العرب املستخلصة  -173
من الغاايت االسرتاتيجية.  5 من أجل حتسني جودة العمليات وزايدة جناعتها، املهتم به أيضاً يف إطار الغاية

امج لتدريب موظفي املكتب بشأن مدوَّنة السلوك ولتحقيق هذه الغاية ذاهتا يقوم القسم أيضًا إبعداد بر 
ويتدبر القسم مسك األدوات القانونية املتاحة اخلاصة ابملكتب وقيمه الرئيسية، ويوفر التدريب املعين وينسقه. 

إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت والشروح وقواعد البياانت اخلاصة ابملكتب. ويوفر أيضًا التدريب ذا الصلة 
األكادميية للمكتب،  -عن إعداد الشبكة القانونية . ويضاف إىل ذلك أن القسم يتوىل املسؤولية حبسب اللزوم

 ما يشتمل على تنظيم سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها خرباء خارجيون.

كما يتوىل القسم املسؤولية عن إسهام املكتب يف وضع قاعدة بياانت السوابق القضائية اليت تشمل  -174
 الغايةبنطاقها احملكمة مجعاء، وعن إعداد وتعميم تقارير احملكمة األسبوعية اليت يصدرها املكتب، ما يسهم يف حتقيق 

مسائل . ويف السياق نفسه يسدي القسم إىل املد عية العامة املشورة القانونية بشأن من الغاايت االسرتاتيجية 5
العمل املتصلة ابملوظفني، مبا يف ذلك فرادى احلاالت اليت تستتبع التقاضي، ما يستلزم تطبيق نظام املوظفني 

رد البشرية يف املكتب حبسب األساسي ونظامهم اإلداري والتعاميم اإلدارية، ابلتشاور مع الوحدة املعنية ابملوا
 اللزوم ومع ديوان املدعي العام.

 ألف يورو 2 456.9 موارد امليزانية

املئة(، تعزى رئيسيًا إىل  يف 2.0ألف يورو ) 48.5ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -175
 أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحَّد.

 ألف يورو 1 880.8 من املوظفني املوارد

ألف يورو  49.6ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -176
وال على عدد  2110املئة(. وال يطرأ أي تغري على عدد الوظائف الثابتة يف الربانمج الفرعي  يف 2.9)

وظيفة  16املد عي العام وقسم املشورة القانونية من وظائف املساعدة املؤقتة العامة فيه. ويتألف مالك ديوان 
 اثبتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

 ألف يورو 1 758.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

املد عية العامة )وكيل أمني عام( من خالل ديوان املد عي العام  2110يدعم الربانمج الفرعي  -177
 وقسم املشورة القانونية. 

(، املعاد اقرتاح إعادة تصنيف وظيفته، 5-ويرأس ديوان املد عي العام رئيس املكتب )من الرتبة ف -178
 :ويتألف مالكه من الوظائف التالية البيان
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 لعددا الرتبة التسمية

 1 5-ف (50)مكتب رئيس
 1 3-ف موظف معين ابالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية

 2 3-ف  معين ابإلعالم موظف
 2 2-ف مساعد خاص للمدَّعية العامة

 1 رر-ع خ دَّعية العامةي للممساعد شخص
 1 رأ-ع خ مساعد إداري

 1 رأ-ع خ  مساعد معين ابإلعالم
 1 رأ-ع خ ابلعاملنيمساعد معين 

 10  اجملموع

(، ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسم املشورة القانونية مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف -179
 :الوظائف التالية البيان

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف مستشار قانوين رئيسي
 1 4-ف مستشار قانوين

 2 2-ف مستشار قانوين معاون
 1 2-ف ابلربامجموظف معاون معين 

 5  اجملموع

 ألف يورو 122.1 املساعدة املؤقتة العامة

من معادالت املوظف الواحد  1.0ُتطلب وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) -180
بغية تلبية الطلبات اليت يقع  2020العامل بدوام كامل( لسد احتياجات حادة إىل املوارد فيما خيص عام 

عاتق ديوان املد عي العام. وقد اعُتمدت الوظيفة املعنية يف إطار املقرتحات السابقة املتعلقة عبؤها على 
 ابمليزانية وهي ابلتايل طلب يشمل سنوات متعددة:

ل بدوام كامل املدة ابلشهور العدد الرتبة التسمية   املعادِّ
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف مساعد خاص للمدَّعية العامة

 ألف يورو 576.1 غري املتصلة ابلعاملنياملوارد 

(. وُتطلب يف املئة 0.6) 2019إن املبلغ املطلوب أقل مبقدار زهيد عن نظريه يف ميزانية عام  -181
املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف 

 إن املوارد املعنية متث ِّل متطلباً متكر ِّراً ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك. التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني.

 ألف يورو 181.1 السفر

املئة(. ويراد بطلبه سد  يف 1.8آالف يورو ) 3.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -182
 تكاليف مهام يـُزنَمع أن تقوم هبا املد عية العامة ومعاونوها.

                                                           

 وظيفة يعاد اقرتاح إعادة تصنيفها. (50)
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العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم السياسي وتعزيز  فيتعنيَّ على املد عية -183
بني الدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، وسائر الشركاء  التعاون على أرفع املستوايت

ليت يبذهلا يف التعاون، واجلماعات املتضررة، من أجل تعزيز عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب واجلهود ا
إن اخنراط  للقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضاهتم تعظيمًا ألثر نظام روما األساسي.

املد عية العامة الشخصي املباشر على املستوى الرفيع آتى يف حاالت عديدة نتائج إجيابية على صعيد املضي 
ماسي والسياسي البالغ األمهية بوجه و لدعم الدبليف الدفع ُقُدماً بعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة وحشد ا

عام، وذلك ابملساعدة على تناول املشاغل واملسائل على أعلى مستوايت اختاذ القرار. وتشارك املد عية 
عند احلد األدىن( حيث ُيستبان العامة ظرفياً يف فعاليات دولية أخرى )وإن كان يُبقى على مشاركتها فيها 

سرتاتيجية للمكتب، وحيث حُيَد من ميزانية السفر، إذ يتحمل التكاليَف منظمو الفعالية أن ذلك يؤيت منافع ا
املعنية. كما يهيَّأ مبيزانية السفر لسد تكاليف عدد حمدود من مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة 

تشارو املد عية العامة اخلاصون اإلعالم والفريق املعين ابملوارد البشرية يف املكتب، وتكاليف أسفار يقوم هبا مس
( من نظام روما األساسي الذين يتعنيَّ عليهم حبكم واليتهم السفر 9)42 ابملادة اخلارجيون املعيَّنون عمالً 

 آخر. إىل حني إىل مقر احملكمة من

 آالف يورو 5.0 الضيافة

 املعتمدة. 2019إن املبلغ املطلوب مساٍو لنظريه يف ميزانية عام  -184

ماسيني، والضيوف و هذه املوارد احملدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبلُ وُتطنَلب  -185
املرموقني الذين يزورون املكتب. وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على أجهزهتا معظم 

ن يستقبلهم أكثر من واحد ماسيني الزائرين والوفود الرفيعي املستوى الذيو التكاليف املتكبَّدة الستضافة الدبل
آالف يورو من املبلغ  4.0من كبار مسؤويل احملكمة. وميث ِّل القسط املشرتك من التكاليف املعنية زهاء 

املئة منه(. كما سيسهم انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة )املهيأ أيضاً الستخدامه  يف 80اإلمجايل املطلوب )
مهور الذي تقوم به احملكمة( يف زايدة عدد الزوار املرموقني املتوقع من أجل توسيع نطاق نشاط توعية اجل

  (.2020بصورة معقولة أن يستقبلهم املكتب يف عام 

 ألف يورو 30.0 اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وحيتاج املكتب إىل املوارد املعنية لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم مستقلة  -186
ن اليت يعمل فيها، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد جُترى يف البلدا

 اإلعالمية.

 ألف يورو 290.0 التدريب 

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. وتبقى ميزانية التدريب للمكتب برمته مركَّزة يف ديوان املد عي العام.  -187
مهية الستحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزايدة جودة ويُعترب التدريب عنصراً حيوي األ

نواجته، واالرتقاء أبدائه العام، وزايدة جناعته. كما يتعنيَّ على املكتب توفري تدريب مالئم لكل من موظفيه 
حبسب بتوفري التدريب والتثقيف املستمرين اإلضافيني احلديثي التوظيف، وحتسني مهارات موظفيه احلاليني 

 اللزوم.

غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من بعض الفئات أن يتابعوا  علىمث إنه،  -188
 تدريباً خاصاً الستدامة أتهُّلهم أو للحصول على التصديق على مهاراهتم وفقاً للمعايري الواجبة التطبيق.
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ق مع أولوايت التدريب اخلاصة ابملكتب وسُتستخدم االعتمادات املعنية لتوفري برانمج تدريب يتواف -189
 اليت خُيطَّط هلا ومُتحَّص بعناية.

ومن املهم التنويه إىل أنه سيتسىن للمكتب أن يوف ِّر جلسات تدريب إضافية ملوظفيه دون تكبُّد  -190
. تكاليف أتعاب املدرب ِّني وذلك بفضل منصة التعلُّم اإللكرتوين اليت أقامتها وحدة تطوير احللول املؤسسية

وتستند منصة التعلُّم اإللكرتوين إىل البنيتني التحتية واملعمارية اللتني هيأمها قسم خدمات تدبر املعلومات 
ق هذا املشروع مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة بغية  التابع لقلم احملكمة. كما إن املكتب ينس ِّ

ل املرونة يف توفري التدريب واستغالل ما أاتحته إعداد دورات تدريب مشرتكة كلما أمكن األمر، ابستغال
 املنصة املعنية من تدٍن لتكلفته لكل متدر ِّب.

وسيستمر املكتب على العمل مع سائر األجهزة واملنظمات واهليئات الوطنية للتكفل أبقصى قدر  -191
والفرص املتاحة استطالع إمكاانت التآزر ممكن من النجاعة ابلقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثاًل 

، وتقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة واملرافعة يف دعاوى االستئناف لالخنراط يف تدريب مشرتك
 مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظماٍت ذائعةِّ الصيت ترغب يف تقدمي اخلدمات دون مقابل.

 ألف يورو 70.0 اخلرباء االستشاريون

غ املطلوب ابلقياس إىل نظريه للعام السابق. ويعادل هذا املبلغ زهاء مخسة أشهر ال تغريُّ يف املبل -192
، وإن كان املقدار الفعلي لتكاليف خدمات اخلرباء االستشاريني 5-من عمل املوظف الواحد من الرتبة ف

ن املد عي العام بغية سُيحدَّد على أساس العمل الالزم واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية املعنية مرتك ِّزة يف ديوا
 السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب االشتغالية.

( من نظام روما األساسي، تستمر املد عية العامة على استئجار خدمات 9)42ووفقًا للمادة  -193
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية مستشارين خاصني وخرباء استشاريني )خارجيني( فيما يتعلق أبمور من قبيل اجلرائم 

. ولئن كان اخلرباء املعنيون يسهمون َلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال واجلرائم املرتكبة ضد الرتاث الثقايفاملنط
على العموم، فإن تعيينهم يستتبع حتمُّل نفقات سفرهم وبدل معيشتهم  دون مقابلخبدماهتم االستشارية 

رى اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند اليومي اليت سُتستوَعب ضمن نطاق ميزانية السفر. لكن تُبذل قصا
 حدها األدىن من خالل التخطيط والتمحيص يف هذه التكاليف.
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 املقرتحة 2020ميزانية عام : 2110 الربانمج: 13اجلدول 

2110  
 قسم املشورة القانونية / ديوان املد عي العام

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)آبالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 463.5 1 2.6 37.4 426.1 1    املوظفون من الفئة الفنية

 295.2 4.3 12.2 283.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 758.7 1 2.9 49.6 709.1 1 789.4 1 - 789.4 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.1 1.9 2.3 119.8 24.3 - 24.3 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 122.1 1.9 2.3 119.8 24.3 - 24.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(3.4) 184.5 117.1 - 117.1 السفر  (1.8)  181.1 

 5.0 - - 5.0 6.7 - 6.7 الضيافة

 30.0 - - 30.0 32.4 - 32.4 اخلدمات التعاقدية

 290.0 - - 290.0 11.5 - 11.5 التدريب

 70.0 - - 70.0 31.6 - 31.6 االستشاريوناخلرباء 

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

(3.4) 579.5 199.4 - 199.4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (0.6)  576.1 

 456.9 2 2.0 48.5 408.4 2 013.1 2 - 013.1 2 اجملموع

 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام : 2110 الربانمج: 14اجلدول 

2110 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الثابتةالوظائف 

 16 4 3 1 12 - 5 3 2 1 - - - 1 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

(1) 1 - - - - املعادة التصنيف  - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 16 4 3 1 12 - 5 3 1 2 - - - 1 2020لعام املقرتحة 

               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 2019املقرة لعام 
- - - - - - 1.00 - - 1.00 - - - 1.00 

 املستمرة
- - - - - - 1.00 - - 1.00 - - - 1.00 

 اجلديدة
- - - - - - - - - - - - - - 

 املعادة التخصيص
- - - - - - - - - - - - - - 

 املعادة التصنيف
- - - - - - - - - - - - - - 

 احملوَّلة
- - - - - - - - - - - - - - 

 2020املقرتحة لعام 
- - - - - - 1.00 - - 1.00 - - - 1.00 
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 قسم اخلدمات: 2120الربانمج الفرعي (ب)

)"القسم"( يف تيسري التنفيذ الكامل للوالايت املنصوص يتمثل اهلدف الرئيسي لقسم اخلدمات  -194
إدارة املوارد املالية للربانمج الرئيسي الثاين  عليها والتقيد بسياسات احملكمة وإجراءاهتا فيما يتعلق مبا يلي: )أ(

 تدبر الدعم اللغوي الالزم لتنفيذ برانمج عمل املكتب على حنو ابلسهر على تدبر االعتمادات حبذر؛ )ب(
 يف إطار االفرتاضات املتعلقة ابمليزانية.تقب ر كما يُ   هفعال وتدبر شؤون موظفي

 5و 2 ويسهم القسم، أبدائه أنشطته على حنو مهين وفعال وانجع ومسؤول، يف حتقيق الغايتني -195
 .(51)من الغاايت االسرتاتيجية للمحكمة 9و 8و 7و 6من الغاايت االسرتاتيجية للمكتب والغاايت 

هاتني  نووحدة اخلدمات اللغوية. إ ،القسم من وحدتني: وحدة التخطيط واملراقبة املالينيويتألف  -196
الوحدتني تؤداين أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة وال ميكن 

 ملكتب"(.هلا أن تؤديها، وهي أنشطة تتسم أبمهية كبرية لدعم عمليات مكتب املد عي العام )"ا

تقدمي خدمات إلاتحة مع قلم احملكمة ويسهر على التنسيق الفع ال مراًن  ىمنحويعتمد القسم  -197
اجلهات إىل سد احتياجات منها  ىرميُ نشطة سلسة متواصلة من األيف سياق حنو سلس مشرتكة على 
 .أبدىن مقدار من املوارد املتعاَمل معها

 يف إطارهبا  املنوطةالدعم الضروري لكي تؤدي املهام االشتغالية خبدمات  عبَ الشُ ويرفد القسُم  -198
 :والايهتا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص

تنسيق وإعداد ميزانية الربانمج الرئيسي الثاين من خالل مجع وتقييم ودمج مطالب  (أ)
 املوارد اليت تقدمها شعب املكتب وأقسامه استناداً إىل االفرتاضات املقر ة فيما يتعلق ابمليزانية؛

تنجيز إعداد ميزانية الربانمج الرئيسي الثاين من خالل مجع وتقييم ودمج طلبات  (ب)
اخلدمات اليت تقدمها شعب املكتب وأقسامه إىل موف ِّري اخلدمات لقلم احملكمة استنادًا إىل 

 االفرتاضات املقر ة فيما يتعلق ابمليزانية؛
ات اإلدارة والرقابة )مجعية الدول إعداد التقارير القياسية واخلاصة والواثئق وامللفات هليئ (ج)

األطراف، ومكتبها واألفرقة العاملة التابعة هلا، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجعني 
اخلارجيني( وهيئات توجيه احملكمة الداخلي )جملس التنسيق، واللجان املشرتكة بني األجهزة، 

لية اليت يتعامل معها املكتب )اللجنة التنفيذية، واإلدارة ومكتب املراجعة الداخلية( واجلهات الداخ
 العليا، إخل(؛

                                                           

: زايدة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب املد عي العام 2الغاية  (51)
: زايدة قدرة املكتب على تدبر موارده على حنو فعال ومسؤول وخاضع من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب املد عي العام 5 الغايةاملقاضاة. 
: زايدة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف عمليات التدارس األويل من الغاايت االسرتاتيجية للمحكمة 1 الغايةللمساءلة. 

اكمات، مع احلفاظ على االستقالل والعدالة يف إجراءاهتا ومحاية سالمة ورفاه األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين عليهم وعمليات التحقيق واحمل
من الغاايت  7 : ضمان التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع عمليات احملكمة. الغايةمن الغاايت االسرتاتيجية للمحكمة 6 الغايةوالشهود. 
: من الغاايت االسرتاتيجية للمحكمة 8 الغايةة للمحكمة: هتيئة بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها رفاه املوظفني ومتيزهم. االسرتاتيجي

من الغاايت االسرتاتيجية  9 الغايةالتوصل إىل توازن بني اجلنسني وتوازن جغرايف أكثر إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا. 
وصمودها حيال املخاطر  استدامة احملكمة تنمية يف واملضي للتكيف، قابل مسؤول شفاف متماسكحنو فعال  ارة املوارد على: إدللمحكمة
 املستبانة.
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إدارة االعتمادات اخلاصة مبكتب املد عي العام، مبا يف ذلك املوافقة والتصديق على  (د)
املصروفات، وإعداد تقديرات مفصَّلة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب، واإلبالغ عن 

 ؛املصروفات والتنبؤ هبا
تسيري شؤون طلبات املكتب لتوفري السلع واخلدمات اليت تستلزم دعماً من وحدة الشراء  (ه)

 ؛ومن سائر كياانت قلم احملكمة
تدبر اجلوانب اإلدارية واملالية جلميع الوظائف اليت يتألف منها مالك العاملني يف  (و)

ة املدة، وفرادى املكتب، مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة، واملوظفون مبوجب عقود قصري 
 املقاولني؛

التسيري الدقيق لشؤون األموال املخصَّصة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة ابلشهود،  (ز)
 واألسفار يف مهمات رمسية؛

إسداء اخلربة التخصصية وتقدمي املساعدة التقنية إىل شعب املكتب وأقسامه فيما يتعلق  (ح)
 اإلجراءات والسياسات؛بتطبيق النظام املايل والقواعد املالية و 

القيام على حنو فعال مبتابعة ومراقبة استخدام املوارد طبقاً لنظام احملكمة املايل وقواعدها  (ط)
 املالية، بغية تدبر شؤون االعتمادات املخصَّصة للمكتب على النحو األكثر فعالية؛

ارجة عن إسداء اإلرشاد فيما يتعلق ابلسياسات عند الطلب، وتدبر وحتليل املوارد اخل (ي)
 امليزانية املخصَّصة لألنشطة غري املرتقبة و/أو غري املهيأ هلا يف امليزانية؛

تنظيم وإجراء حلقات تدريبية سنوية بشأن املسائل املالية وبشأن املستجدات املتعلقة  (ك)
 نية؛ابملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام فيما خيص املوظفني املعنيني بتسيري شؤون املكاتب امليدا

إسداء املشورة التخصصية فيما يتعلق ابحملاسبة والشؤون املالية والنظم ذات الصلة إىل  (ل)
 شعب املكتب وأقسامه، مبا يف ذلك املكاتب البعيدة عن املقر؛

إسداء املشورة التخصصية، ابلعمل بصفة منسق للمكتب، ابلتفاعل الوثيق مع األقسام  (م)
 ة فيما يتعلق مبا يلي:والوحدات املعنية يف سائر أجهزة احملكم

مراجعة وتقييم السياسات واإلجراءات احلالية املتعلقة ابلشؤون اإلدارية  ‘1’
 والشؤون املالية وشؤون الرتمجة الفورية وشؤون إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛

إعداد مقرتحات خاصة ابلتحديثات والتحسينات املراد إدخاهلا على  ‘2’
املتعلقة ابلشؤون اإلدارية وشؤون الرتمجة الشفوية وشؤون إعداد السياسات واإلجراءات 

 احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛
تقييم االحتياجات إىل خدمات الرتمجة الفورية وخدمات إعداد احملاضر وخدمات الرتمجة  (ن)

 التحريرية دعماً ألنشطة املكتب يف جمال التحقيق ويف جمال املقاضاة؛
عمل مشرتكة بني املمارسني/موف ِّري اخلدمات لتعظيم نتائج تنظيم وإجراء حلقات  (س)

 اإلجراءات؛
 توفري ما يلي يف الوقت املناسب وبدرجة جودة عالية: (ع)

 الرتمجة الشفوية يف امليدان وخالل الفعاليات وعلى اهلاتف؛ ‘1’
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 َنسنخ كالم األدلة السمعية والبصرية ومراقبة جودته؛ ‘2’
املكتب وواثئقه األساسية املتعلقة ترمجة ومراجعة األدلة اليت جيمعها  ‘3’

 ابلسياسات وابلتوعية؛
فحص جودة املواد املعهود إبعدادها إىل مهنيني لغويني خارجيني معتمدين  ‘4’

 أو املعد ة بلغات هي أقل انتشاراً حيث تكون اخلربة التقنية الرمسية غري كافية؛
بتحريرها، االضطالع برتمجة الواثئق ترمجًة إجيازية وحبجب معلومات فيها و  ‘5’

وإبعداد ترمجات/شروح كالم املواد السمعية البصرية، وبتمييز اللغات املستعَملة، وبغري 
 ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم توفُّر اخلربة اللغوية ضمن املكتب.

 املواردوشؤون  امليزانيةشؤون املالية وشؤون ال عند البحث يفكتب امل القسم يقوم أيضاً بتمثيل إن -199
وجلنة امليزانية واملالية، واملراجعني اخلارجيني، وجلنة  ة،العامل ومكتبها وأفرقتهاطراف دول األمجعية ال أمام

املنظمات الدولية. و احلكومية غري صحاب الشأن مثل املنظمات أ املراجعة، ومكتب املراجعة الداخلية، وسائر
نطاقها احملكمة باليت تشمل ذات الصلة رات واملشاريع بادامليف مث إن مدير القسم الرئيسي يتوىل متثيل املكتب 

 مجعاء.

 ألف يورو 5 437.8 موارد امليزانية

ومتثل هذه  املئة(. يف 0.8ألف يورو ) 42.1ينطوي مقدار املوارد املطلوب على زايدة مقدارها  -200
الزايدة صايف أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحَّد )اليت تتمثل من حيث 
األساس يف تعويضات يف بند الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة( وتغيري البند الذي ُتدرج فيه 

 النفقات التشغيلية العامة.

التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات  لقد تسىن لوحدة -201
ومسارات تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زايدة النجاعة 

قدار إضايف وذلك بنفس البنية األساسية ملالك موظفيها. وتتوخى وحدة التخطيط واملراقبة املاليني حتقيق م
زهيد من املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة واستدامة املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة اليت ُحق ِّقت يف 
السنوات السابقة وتعزى رئيسيًا إىل االستمرار على مراجعة السياسات واإلجراءات يف عدد من اجملاالت 

، 2020وعام  2019عام لألف يورو  25.1رب وإضفاء الطابع القياسي عليها. ويساوي ذلك مبلغاً يقا
 ويشمل ما يلي: 

 هتيئة قوائم مرجعية للمطالبات املتعلقة ابلسفر بغية زايدة الدقة وتقليص وقت التجهيز؛ (أ)
أمتتة اإلجراء اخلاص بطبع أرقام التسجيل املسبق لتقليص الوقت الذي يستغرقه التوفيق  (ب)

 املتعلقة ابلعمليات؛بني حساابت املكاتب الُقطرية والتقارير 

والفريق املعين ابمليزانية يف قلم  SAPالعمل مع فريق ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات  (ج)
احملكمة لتوحيد "لوحة قيادة" تنفيذ امليزانية استنادًا إىل النموذج وشكل البياانت اللذين تعدمها 

يستغرقه إعداد التقارير اإلدارية وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، ليتم بذلك تقليص الوقت الذي 
 وزايدة دقة واتساق املعلومات يف شىت وحدات احملكمة؛

حتسني نظام الطلبات املقدَّمة إلكرتونيًا يف وحدة التخطيط واملراقبة الذي يقوم أبود  (د)
وإضافة  التجهيز دون استعمال الورق ويقل ِّل احلاجة إىل تبادل الرسائل اإللكرتونية املضيع للوقت.
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ىل ذلك يتيح النظام اجلديد االط الع بسهولة على حال الطلبات وعلى اإلحصائيات املتعلقة إ
 بتجهيزها. 

وقد أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال )انظر 
وى جودة توفري اجلدول أدانه(، وحتسني رصد ومراقبة األنشطة، وزايدة الشفافية، واالرتقاء مبست

 اخلدمات.

 التغري 2018 2015  
%16.1 6.4 46.0 39.6 امليزانية العادية )مباليني اليوروات(  

%37.5 3 11 8 احلاالت عدد  

%40.0 2 7 5 عمليات التحقيق الناشط  

%46.3 101 319 218 الوظائف الثابتة املقرة  

%4.0 4 103 99 وظائف املساعدة املؤقتة العامة املقرة  

%33.1 105 422 317 جمموع الوظائف املقرة  

- 1- 6 7 عدد موظفي وحدة التخطيط واملراقبة املاليني 14.3%  

وحىت اترخيه تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي دعم عايل مستوى اجلودة لتلبية ما ينبثق  -202
موارد إضافية. بيد أن تزايد  عن أنشطة املكتب االشتغالية من االحتياجات املزيدة التعقيد، دون طلب

التعقيد الذي يكتنف العمليات )مثل احلاجة إىل تصميم وتنفيذ حلول انجعة وفعالة لزايدة أمن املوظفني 
املوفدين يف بعثات وذلك بتقليص أثر عمليات املكتب مع السهر على التقيد الكامل ابإلطار التنظيمي 

 تدبر أمرها يتطلبان ما يزيد عن طاقة املوارد املتوفرة لوحدة للمحكمة( وزايدة مقدار املعامالت اليت يتعني
 .(52)التخطيط واملراقبة إىل حد أنه مل يعد يتسىن هلا أن تؤدي مهامها الكبرية األمهية على حنو سليم

تقييمًا لالحتياجات إىل املوارد اليت  2015لقد أجرت وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف عام  -203
ام الرئيسية اليت يؤديها موظفوها. واستنادًا إىل عبء العمل طلبت هذه الوحدة ما يبلغ تستلزمها امله

 2015من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. وبلغت ميزانية املكتب املعتمدة لعام  6.94
ات حتقيق عملي (5) حاالت جمرايً مخس (8) مليون يورو. وكان املكتب يعمل يف مثاين 39.6مبلغاً مقداره 

وظيفة )من الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة  317انشط مستمرة، وكان مالك العاملني فيه يتألف من 
 وظائف. (7) املؤقتة العامة(. وكان مالك وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يتألف من سبع

العمل الواقع يبني ِّ أن النهوض بعبء  2018وُأجري تقييم مماثل لألنشطة املضطلع هبا يف عام  -204
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.  7.52على عاتق وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يستلزم 

%(. وقد عمل املكتب 16.1مليون يورو )+ 45.99وفعاًل بلغت ميزانية املكتب املعتمدة مبلغاً مقداره 
، وكان مالكه يتألف من (53)ط مستمرةعمليات حتقيق انش (7) حالة جمراًي سبع (11) عشرة يف إحدى
وظيفة )من الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة(. أما مالك العاملني يف وحدة التخطيط  422

 وظائف مقر ة فقط. (6) واملراقبة املاليني فقد تناقص خالفاً لذلك ليتألف من ست

                                                           

استُبني وجود هذا اخلطر يف سياق عملية تقييم املخاطر اليت ُأجريت بتيسري من مكتب املراجعة الداخلية، فُضم ِّن يف سجل املخاطر  (52)
 القسم.الذي ميسكه 

 يشمل ذلك احلالة يف بوروندي اليت بوشر التحقيق فيها بعد اعتماد امليزانية. (53)
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عبء العمل مبعادالت املوظف 
   لالواحد العامل بدوام كام

 التغري 2018 2015 املهمة
%3.3 0.06 1.90 1.84 إعداد وتنفيذ امليزانية  

%3.1 0.07 2.34 2.27 العمليات امليدانية  

- 0.16- 0.81 0.97 مراقبة وتصديق األسفار 16.5%  

%176.2 0.37 0.58 0.21 الشراء وجلنة استعراض املشرتايت  

%105.6 0.19 0.37 0.18 تسيري شؤون املوارد البشرية  

%15.4 0.04 0.30 0.26 فرادى املقاولني  

%15.8 0.03 0.22 0.19 من موظفي املكتب SAPبرجميات مستعملي دعم   

- 0.13- 0.09 0.22 برانمج املكتب اخلاص ابلتدريب الداخلي  59.1%  

%450.0 0.09 0.11 0.02 الصندوق االستئماين اخلاص ابملكتب  

- 0.20- 0.00 0.20 دعم األمانة العامة 100.0%  

%184.6 0.24 0.37 0.13 تطوير املشاريع/املتجات  

- 0.02- 0.43 0.45 اإلدارة 4.4%  

%8.4 0.58 7.52 6.94 اجملموع  

إن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تؤدي دوراً أساسياً ال يف جتهيز املعامالت )اليت يتزايد مقدارها  -205
يف التكفل أبداء الوظائف الرئيسية املتمثلة يف رصد ومراقبة  -يف املقام األول و  -سنوايً( فحسب بل أيضًا 

تنفيذ امليزانية على حنو سليم أداًء رفيع املستوى. وتنظم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني اجتماعات منتظمة 
ن املوارد البشرية )االجتماعات املعنية ابلتخطيط لألنشطة( مع ممثلي الشعب ومكتب االتصال املعين بشؤو 

يف مكتب املد عي العام وذلك ملتابعة تنفيذ امليزانية واملبادرة إىل الرتتيب الستخدام االعتمادات على النحو 
األجنع واألكثر فعالية وللقيام عند اللزوم إبعادة ختصيص املوارد استجابة لالحتياجات املتغرية يف عمليات 

 مكتب املد عي العام.

ن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدم الدعم للمدير الرئيسي واللجنة التنفيذية ويضاف إىل ذلك أ -206
يف حتليل وتقييم االجتاهات واألثر املايل الذي حُيتمل أن يرتتب على عمليات املكتب خالل تنفيذ امليزانية، 

ق غاايت املكتب مع حبيث يتسىن إسداء املشورة إىل املد عية العامة على حنو سريع وشفاف بشأن سبل حتقي
 التقيد الكامل ابإلطار املايل والتوجيهي للمحكمة.

وتدعم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا املدير الرئيسي يف تواصله مع أصحاب الشأن  -207
 الداخليني واخلارجيني وذلك بتقدمي البياانت والتقارير والقيام بتحليل اجلوانب املالية ألنشطة املكتب.

دة التخطيط واملراقبة املاليني إبدماج طلبات العتاد والربجميات احلاسوبيني الواردة من وتقوم وح -208
مستعمليها يف إطار األعمال ضمن إطار خطة للمكتب خاصة ابلشراء، وتتحقق من التقيد ابملعايري والقواعد 

السلع واخلدمات يف الوقت يف جمال امليزانية، وتنسق مع وحدة الشراء التابعة لقلم احملكمة للسهر على توفري 
 املناسب وعلى حنو فعال.

وتنخرط وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف التحسني املستمر جلودة سريوراهتا ويف العمل لتقدميها  -209
املعلومات إىل املكتب يف الوقت املناسب وضمان دقة هذه املعلومات ملساعدة اإلدارة يف عملية اختاذها 

الوحدة حسَّنت، مبساعدة تقنية من الفريق املعين بربجميات ختطيط املوارد املؤسسية القرارات. كما إن هذه 
، "لوحة القيادة" اليت صممتها ملتابعة تنفيذ شىت بنود امليزانية. وستوَّفر التابع لقلم احملكمة SAPبربجميات 



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 70 

. (54)من هناية كل شهرالبياانت ذات الصلة مع آخر ما يتوفر منها يف منتصف ليلة اليوم السابق، بداًل 
وسُيوسَّع نطاق هذا النموذج ليشمل ابقي وحدات احملكمة بعد فرتة جتريبية. إن "لوحة القيادة" احملسَّنة هذه 
ستزيد من الشفافية يف استخدام املوارد وستهيئ نظرة عامة مشرتكة إىل تنفيذ امليزانية يف شىت وحدات 

 احملكمة.

املاليني إمكانية تقييس وأمتتة تقارير أخرى مستخدمة ضمن وتستطلع وحدة التخطيط واملراقبة  -210
مكتب املد عي العام. وقد طُلب من وحدة تطوير احللول املؤسسية تقييم البدائل الربجمية اليت ميكن أن تفضي 

يز إىل توفري تطبيقات لتحليل البياانت دعماً لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني وتقليصاً للتدخل اليدوي يف جته
املعلومات املتوفرة. وسُيحسب مقدار ما ميكن حتقيقه من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة بعد 

 االتفاق على حل وتقييم مدى قابليته للتطبيق. 

وتدعم وحدة اخلدمات اللغوية ديوان املد عي العام فيما يتعلق ابحتياجاته اللغوية املتصلة أبمور  -211
د إيداعها والبالغات، كما تظل تسدي املشورة إىل األفرقة املتكاملة وتعمل معها بتعاون منها الواثئق املرا

وثيق بدءاً من حلظة مباشرة عملية من عمليات التدارس األويل وحىت اختتام تقدمي الدفاع حلججه، عادة. 
( وابلتطبيق وبذلك تتكفل هذه الوحدة ابستمرارية اخلدمة )مبا يف ذلك خدمات اللغات األصعب توفرياً 

املنتظم للسياسة واملمارسة اجليدتني يف جمال اللغات على حنو يشمل بنطاقه شىت األفرقة، مع احرتام القيود 
 املفروضة يف جمال األمن املادي وأمن املعلومات اليت غالباً ما تكون صارمة لكنها متغرية.

لغة من لغات العمل  70ثر من وحىت اترخيه، وفرت وحدة اخلدمات اللغوية اخلدمات اللغوية أبك -212
أو اللغات الرمسية أو لغات التعاون أو لغات احلاالت. ومن الطبيعي أن بعض هذه اللغات )اإلنكليزية 
والفرنسية والعربية( شهد منواً ذا شأن على مدى السنوات األخرية، بينما تقلَّب وضع اللغات األخرى مع 

مناحي التحقيق اليت ات بعها املكتب. وتسعى وحدة اخلدمات  شهدته احلاالت املختلفة من جزر ومد ومع ما
مهنيي اللغات واختبارهم وتوظيفهم وتعظيم شىت اخليارات اللغوية إىل القياس احلصيف للجهود الالزمة لتمييز 

على  التعاقدية املتاحة بغية استبانة املوارد على وجه التحديد واملواعيد اليت يتعني أن يتم فيها توفري اخلدمات
 حنو فعال وإقامة التوازن األفضل بني احليطة املالية والتأهب القضائي.

إن وحدة اخلدمات اللغوية، إذ تعلم ابالفرتاضات فيما يتعلق ابمليزانية، وإذ تراعي بيئة أمن  -213
ي يل سيستلزم ما 2020املعلومات ولزوم املمارسات املالية السليمة، تتوقع أن توفري خدمات الرتمجة يف عام 

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل:

 الرتمجة اللغات

التحرير والقراءة 
التدقيقية ومراجعة 

 اجلودة

الرتمجة الشفوية يف 
 الرتمجة على اهلاتف امليدان )البعثات(

اجملموع من 
معادالت 
املوظف 
الواحد 

العامل بدوام 
 كامل

مقدار ما يُتوقع 
لزوم ترمجته 

 )ابلصفحات(

مقدار ما ميكن 
ترمجته ابملوارد 

املتوفرة 
 )ابلصفحات( 

فائض/نقص 
القدرة 

 )ابلصفحات(

 (127.5 2)  023 6 150 8 6 0.025 0.1 0.4 5.475 الفرنسية -اإلنكليزية 

 (087.5 1)  163 3 250 4 3 0.025 0.1 - 2.875 اإلنكليزية أو الفرنسية -العربية 

لغات احلالة يف بورندي/احلالة يف 
(315.0) 035 2 350 2 2.25 0.05 0.15 0.2 1.85 مجهورية الكونغو الدميقراطية  

                                                           

م. وتلك واحدة من أدوات التحليل اليت وضعها القسم ملراقبة تنفيذ بنود امليزانية وإسداء املشورة إىل املد عية دَّ فيما تق 40انظر احلاشية  (54)
 صصها اجلمعية لتحقيق غاايت مكتب املد عي العام إدارة سليمة.العامة سهراً على إدارة املوارد اليت خت
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لغات احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 
 90.0 440 350 0.5 0.05 0.05 - 0.4 الوسطى

 20.0 220 200 0.2 - - - 0.2 لغات احلالة يف كوت ديفوار

لغات احلالة يف دارفور ابلسودان/ 
 5.0 55 50 0.05 - - - 0.05 احلالة يف مايلاحلالة يف ليبيا/ 

 77.5 678 1 600 1 2 0.025 0.1 0.35 1.525 لغات احلالة يف جورجيا

اجملموع من معادالت املوظف الواحد 
 (415.0 3) 935 11 950 16 14 0.175 0.5 0.95 12.375 العامل بدوام كامل

وُتطلب وظيفة مراجع )للغة العربية( للنهوض أبود عبء العمل املتزايد املقدار واملتعاظم الصعوبة  -214
للرتمجة من العربية إىل كلتا لغيت العمل ومن هاتني اللغتني إىل العربية، ما يتطلب فهمًا للجوانب الثقافية 

ة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واللغوية املتنوعة لعامل اللغة العربية املتعددة اللهجات املستعمل
واحلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة يف مايل واحلالة يف ليبيا ويف إطار عملية التدارس األويل للحالة يف فلسطني 

حيث زاد مقدار  احلسناليت ينظر فيها مكتب املد عي العام. وتعرب ِّ عن تزايد عبء العمل أبلَغ تعبرٍي قضيُة 
 500صفحة بلغة األصل وبلغ عدد صفحات الوثيقة املتضمنة للتهم  5 000دلة الالزمة ترمجتها عن األ

صفحة(. إن املهمة األساسية لشاغل هذه الوظيفة ستتمثل يف  30املعتاد البالغ  رصفحة )بداًل من القد
عويل على ترمجات املكتب تطبيق املعايري املناسبة واملتسقة جلودة الرتمجة واملصطلحات تكفاًل إبمكان الت

املستخدمة يف ات باع مناحي التحقيق وتقدمي األدلة يف الوقت املناسب وبشكل جاهز للعرض يف قاعات 
احملكمة يف مرحلة املقاضاة. ولئن كانت احلساسية اخلاصة اليت يتسم هبا كثري من املواد اليت جتب ترمجتها 

حتت أي ذريعة فسيتوىل املراجع أيضاً، حيثما أمكن األمر، تستتبع تعذر العهد برتمجتها إىل جهات خارجية 
 اإلشراف على االستعانة املثلى ابخلدمات التعاقدية اخلارجية.

نظامها املصمَّم خصيصًا ملسارات  2019إن وحدة اخلدمات اللغوية دشَّنت يف أواسط عام  -215
وبرانمج  Ringtailمج حتليل األدلة املسمى تسلسل األعمال إلعداد احملاضر والرتمجة التحريرية املرتابط مع بران

لالرتقاء بنجاعة تدبر هذه الوحدة للواثئق وضوابط االط الع  Records Managerتدبر الواثئق املسمى 
عليها، والتنسيق فيما يتعلق ابجلهات املتعاَمل معها، وتوفري اخلدمات، حمققة بذلك أمورًا منها استبعاد 

وأمتتة املهام املتصلة أبمن املعلومات وابإلبالغ، وهتيئة "لوحة قيادة" لتوفري اخلدمات االزدواج يف تقدمي األدلة، 
على املنوال اآلين، وابلتايل استحداث قدرة على االضطالع مبهام أخرى مل تكن توىل هلا األولوية سابقاً. 

ها تشمل مرتابَطها نطاق أمتتتها للسريورات جبعل 2020وتعتزم وحدة اخلدمات اللغوية أن توسع يف عام 
القائم ابلفعل اخلاص بتدبر بياانت االتصال ونظاماً حديث التصميم لتناول طلبات الرتمجة الفورية والتخطيط 

 يف جماهلا.

 

 ألف يورو 4 443.7 املوارد من املوظفني

ألف يورو  57.4ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -216
املئة(. لكن املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة ينطوي على اخنفاض  يف 2.5)

وظيفة اثبتة،  26من  2020املئة(. وسيتألف مالك القسم يف عام  يف 0.3آالف يورو ) 5.3مقداره 
ظائف ترامجة يعملون يف وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ميثل متويلها متطلباً متكر ِّراً منها و  27و

 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 20.76امليدان )
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 ألف يورو 2 394.8  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 (.5-يتألف قسم اخلدمات من وحدتني ويشرف عليه املدير الرئيسي )من الرتبة ف -217

(، ويتألف 3-اليني موظف معين ابلشؤون اإلدارية )من الرتبة فويرأس وحدة التخطيط واملراقبة امل -218
 مالكها من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف موظف معين ابلشؤون اإلدارية
 1 2-ف معين ابلشؤون اإلداريةمعاون موظف 

 3 رأ-ع خ مساعد معين ابلشؤون املالية واإلدارة العامة
 5  اجملموع

(، ويتألف مالكها من الوظائف 4-ويرأس وحدة اخلدمات اللغوية منسق لغوي )من الرتبة ف -219
 التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف منسق لغوي

 2 4-ف مراجعان )واحد للغة اإلنكليزية وواحد للغة الفرنسية(

ق للرتمجة الشفوية  1 3-ف منس ِّ

 1 3-ف مرتجم )للغة اإلنكليزية( 

 1 3-ف مرتجم )للغة الفرنسية( 

 1 3-ف مرتجم )للغة العربية( 

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة اإلنكليزية( 

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة الفرنسية( 

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة العربية( 

 3 رأ-ع خ مساعد معين ابخلدمات اللغوية

ق رئيسي معين ابحملاضر  1 رأ-ع خ منس ِّ

ق ومدق ِّ   1 رأ-ع خ ق للمحاضرمنس ِّ

 4 رأ-ع خ مدق ِّق للمحاضر

 1 رأ-ع خ إبعداد احملاضرمساعد معين 

 20  اجملموع

 ألف يورو 2 048.9 املساعدة املؤقتة العامة
جل الرتمجة، وإعداد أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف توفَّر حيتاج إىل موارد اخلدمات ل قسم ظي -220

م مبثابة اإلدارية اليت تقدَّ املالية والتخطيطية و احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات 
 .مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إف هدعم مباشر ألنشطة املكتب. وعلي

ليت يتعامل معها، بتحليٍل وتقييٍم ويقوم القسم، من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع اجلهات ا -221
 دقيقني ألفضل السبل الكفيلة بقرن النجاعة والفعالية يف توفريه خدماته ضمن حدود املوارد املقر ة.

كما يلي، حبسب الرتتيب التنازيل   2020وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام  -222
 متطلباً متكر ِّراً لسنوات متعددة، ما مل يشر إىل خالف ذلك:للرتب يف القسم. إن الوظائف املعنية متثل 
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ل بدوام كامل املدة ابلشهور العدد الرتبة التسمية   املعادِّ
 جديدمتطلَّب  0.50 6 1 4-ف )للغة العربية( راجعم

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف موظف معين ابلرتمجة

 متطلَّب مستمر 6.01 72.1 7 3-ف مرتجم

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف معاونمرتجم 

ق  متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف لرتمجة الشفويةاب معاون معين منس ِّ

 مستمرمتطلَّب  1.00 12 1 2-ف اإلدارية ابلشؤون معاون معين موظف

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 1-ف مرتجم مساعد

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ مساعد معين ابلدعم اإلداري

 متطلَّب مستمر 2.83 34 3 رأ-ع خ مدق ِّق للمحاضر

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ مساعد معين ابخلدمات اللغوية

 متطلَّب مستمر 3.42 41 8 رأ-ع خ ترمجان ميداين

  20.67 249.1 27  اجملموع

 ألف يورو 994.1  ملوارد غري املتصلة ابلعاملنيا

املئة(. وُتستخدم املوارد  يف 1.0آالف يورو ) 10.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -223
غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة، 

وبة متثل مطلبًا متكر ِّراً، ما مل يشر إىل وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األاثث والعتاد. إن املوارد املطل
 خالف ذلك.

ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة ابلعاملني مثل بند "اخلرباء  -224
حبيث يتحل ى ابلسرعة واملرونة  (55)االستشاريون" وبند "اللوازم واملواد" وبند "األاثث والعتاد" وبند "التدريب"

ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. إن املوارد املطلوبة يف إطار ميزانية عام يف تلب  2020ية االحتياجات املتغري ِّ
 تلزم لتوفري الدعم واملواد اللذين تستلزمهما األنشطة املضطلع هبا يف إطار برامج فرعية أخرى ضمن املكتب.

 ألف يورو 414.6 السفر

. إن البعثات إىل امليدان 2019لقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب اب -225
تستلزم سفر الرتامجة حملياً ودولياً لتقدمي الدعم الالزم لألنشطة املتصلة ابلتحقيق واألنشطة املتصلة ابملقاضاة 

يشمل بند خالل مرحلة التدارس األويل ومرحلة التحقيق واملرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية. وكذلك 
إن امليزانية املعين أموااًل ختصَّص لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت جُترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. 

ذت يف شىت وحدات املكتب يُفرتض أن  تدابري حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة اليت اختُّ
ضمن حدود املقدار املناظر  2020اليت سيشهدها عام تضمن بقاء االعتمادات الالزمة لدعم األنشطة 

. وعلى غرار األعوام السابقة ُتطلب املوارد املخصَّصة للسفر أيضًا من أجل بضع مهمات 2019لعام 
يضطلع هبا املوظفون للمشاركة يف مؤمترات مهنية، لالنغماس يف التطورات يف جماالت عملهم ومواكبتها، 

 ن التحدايت املاثلة حديثاً )مثل التحدايت يف جمال اللغات األقل انتشاراً(.ولتقصي ونشدان املشورة بشأ

                                                           

بندا "اللوازم واملواد" غدا )ديوان املد عي العام(، و  2110"التدريب" و"اخلرباء االستشاريون" مدرجان ضمن الربانمج الفرعي  يبندَ إن  (55)
 (.واملعارف واألدلة تدبر املعلومات)قسم  2160ضمن الربانمج الفرعي مدرجني و"األاثث والعتاد" 
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 ألف يورو 549.5 اخلدمات التعاقدية

ال تغري يف املبلغ املطلوب. وتواصل وحدة اخلدمات اللغوية رصد اخليارات املتاحة ألمتتة جزء على  -226
 هذا اجملال تظل غري مكتملة بصورة األقل من عملية إعداد نصوص احملاضر، لكن التكنولوجيا احلالية يف

 كافية لتلبية االحتياجات اللغوية املعق دة اليت تقوم يف إطار أنشطة املكتب. 

 داخلية أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصة مشاريع لرفد التعاقدية اخلدمات إىل وحُيتاج -227
أبودها على حنو فع ال ويف الوقت املناسب وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض 

مبوارد داخلية. وتلكم هي احلال مثاًل فيما خيص االستعانة مبرتمجني ومعدي حماضر خارجيني رفداً للقدرات 
الداخلية يف املكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت 

اء عمل متصلة ابلقضااي على وجه التحديد يتوجب النهوض هبا يف آجال بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعب
معيَّنة، وحاالت املواد اليت تتعني ترمجتها أو إعداد حماضر هلا بلغة ال توجد وال ُتطلب قدرة داخلية على 

 .إعداد احملاضر هبا أو على الرتمجة منها أو إليها

 ألف يورو 0.0 النفقات التشغيلية العامة

االعتمادات اليت يطلبها املكتب لسد النفقات التشغيلية العامة يلزم لسد تكاليف الصيانة إن بعض  -228
السنوية لتطبيقات برجمية خاصة ابملكتب. ويف امليزانيات املعتمدة لألعوام السابقة أُدرجت هذه النفقات 

لومات واملعارف واألدلة ضمن نطاق مسؤولية وحدة التخطيط واملراقبة املاليني. وإثر استحداث قسم تدبر املع
( حتسيناً للشفافية 2160أعيد ختصيص هذه االعتمادات بنقلها إىل الربانمج الفرعي للقسم املستحدث )

 واملساءلة يف جمال امليزانية.

 ألف يورو 30.0 اللوازم واملواد

من . لقد ُخص ِّصت االعتمادات األخرى هلذا البند 2019يساوي املبلُغ املطلوُب نظريَه لعام  -229
(. إن بند امليزانية 2160بنود امليزانية ضمن ميزانية قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة )الربانمج الفرعي 
 هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية. 

يد االشرتاكات ألف يورو( لتجد 20.0وخُيصَّص قسط من االعتمادات يف إطار بند امليزانية هذا ) -230
السنوية يف جمالت ختص مكتب املد عي العام على وجه التحديد وغريها من االشرتاكات املهنية )مثل 
االشرتاك يف الرابطة الدولية للمد عني العامني(، ولشراء جملدات مرجعية هامة تلزم لدعم أنشطة املكتب 

الت املتاحة على اإلنرتنت واملشرتكة بني مجيع األساسية. أما االشرتاكات يف قواعد البياانت واخلدمات واجمل
 وحدات احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضمن مكتبة احملكمة وقسم خدمات تدبر املعلومات.

آالف يورو الستبدالِّ وإضافةِّ بعض املواد واللوازم اخلاصة  10.0ويُطلب املقدار الباقي البالغ  -231
اليت يوضع فيها الرفات البشري، والقفافيز املطاطية،  )مثل الصور اليت تلتقطها السواتل، واألكياس

اليت تستلزمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت جُترى يف  واملستهَلكات، واألجهزة(
 .إطار عمليات التحقيق

 ألف يورو 0.0 األاثث والعتاد

الربانجمية املقرتحة،  2019منذ تقدمي ميزانية إن املوارد املطلوبة يف إطار بند امليزانية هذا نُقلت،  -232
 )قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة(. 2160إىل ميزانية الربانمج الفرعي 
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 املقرتحة 2020ميزانية عام : 2120 الربانمج: 15اجلدول 

2120  
 قسم اخلدمات

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 484.8 1 1.3 19.7 465.1 1    املوظفون من الفئة الفنية

 910.0 4.3 37.7 872.3    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 394.8 2 2.5 57.4 337.4 2 693.9 3 - 693.9 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(5.3) 054.2 2 520.6 2 104.0 416.6 2 املساعدة املؤقتة العامة  (0.3)  2 048.9 

 - - - - 6.8 - 6.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.8 - 0.8 العمل اإلضايف

(5.3) 054.2 2 528.2 2 104.0 424.2 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (0.3)  2 048.9 

 414.6 - - 414.6 445.1 17.2 427.8 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 549.5 - - 549.5 162.2 - 162.2 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 37.8 - 37.8 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

(10.0) 10.0 28.8 1.5 27.2 النفقات التشغيلية العامة  (100.0)  - 

 30.0 - - 30.0 83.2 0.5 82.7 اللوازم واملواد

 - - - - 211.2 15.4 195.8 األاثث والعتاد

(10.0) 004.1 1 968.2 34.6 933.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (1.0)  994.1 

 437.8 5 0.8 42.1 395.7 5 190.3 7 138.7 051.7 7 اجملموع

 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام : 2120 الربانمج: 16اجلدول 

2120 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 26 13 13 - 13 - 4 5 3 1 - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 26 13 13 - 13 - 4 5 3 1 - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

   وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 21.27 8.27 8.27 - 13.00 2.00 3.00 8.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 20.26 8.25 8.25 - 12.01 2.00 3.00 7.01 - - - - - - املستمرة

 0.50 - - - 0.50 - - - 0.50 - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 20.76 8.25 8.25 - 12.51 2.00 3.00 7.01 0.50 - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة: 2160 الربانمج الفرعي (ج)

منذ ضم وحدة املعلومات واألدلة، ووحدة قاعدة املعارف )اليت غدت تسمى وحدة تطوير احللول  -233
بتدبر املعلومات، ضمن قسم تدبر املعلومات املساعدين املعنيني جمموعة املؤسسية(، ووحدة جتهيز البياانت، و 

، أجنز املكتب املعاملة املركزية جلميع أنشطته يف جمال تدبر 2019واملعارف واألدلة يف كانون الثاين/يناير 
املعلومات وجتهيز األدلة حتت سقف واحد وزاد على ذلك أنه يواصل اختاذ التدابري على طريق التحسني 

 اليت تكتنف مهام العمل األساسية هذه. األمثل للسريورات والنظم

واملركزي اجلديد يتيح  يولـم ا كان مكتب املد عي العام جهازاً حترك ِّه املعلومات فإن هذا النهج الكل -234
 له إيالء العناية الالزمة للمعلومات واألدلة على حنو يبو ِّئه مكانة اسرتاتيجية متك ِّنه من:

تكيفه لتلبية االحتياجات احلالية واملقبلة فيما يتعلق املثابرة على زايدة جتاوبه ومرونته و  (أ)
 بتدبر املعلومات واألدلة واملعارف، مع تعزيز وتبسيط تعاونه مع قلم احملكمة يف هذا اجملال؛

التقليص التدرجيي لعبء تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الواقع على عاتق ُشعب  (ب)
ايدة الرتكيز املؤسسي ضمن جماالت عمل املكتب املكتب وأقسامه ووحداته، ليتم بذلك تبسيط وز 

 األساسية؛
السهر على جتسيد احتياجات املكتب االشتغالية وغاايته االسرتاتيجية جتسيداً أفضل  (ج)

يف مبادراته يف جمال استبانة احتياجات اجلهات اليت يتعامل معها، ومجع املتطلبات، وتدبر املشاريع، 
 ومتييز احللول وتنفيذها؛

كاسب املتأتية عن زايدة النجاعة من خالل تفاعل األجهزة جبعل املكتب قادراً زايدة امل (د)
على معاملة متطلبات تدبر املعلومات واملعارف واألدلة معاملة مركزية ومراجعتها وتقدميها إىل قسم 

 خدمات تدبر املعلومات يف شكل منسَّق وموحَّد.

لتدبر املعلومات، ويتألف هذا القسم من ويرأس قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة منسق  -235
 .وحدتني مها وحدة املعلومات واألدلة ووحدة تطوير احللول املؤسسية

وتؤدي هااتن الوحداتن أنشطة أساسية لدعم أنشطة املكتب املؤسسية الرئيسية وعملياته اليومية  -236
هزة احملكمة األخرى، يُفرتض أن ال يضطلع هبا غريمها من شعب املكتب أو أقسامه أو وحداته أو أج

ميكنها أن تضطلع هبا. ويتَّبع قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة هنجاً قاباًل للتكييف شاماًل بنطاقه  وال
املكتب أمجع بغية تلبية احتياجات املكتب يف جمال تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، ابلتوافق مع مبدأ 

 احملكمة الواحدة.

املكتَب يف مبادرات ومشاريع تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، متيحاً إنه ميثل أيضاً  -237
للمكتب التكفل أبن يقد ِّم بسالسٍة خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة إىل جانب سلسلة متواصلة من 

 األنشطة املرتكزة على تلبية احتياجات اجلهات املتعاَمل معها أبدىن قدر من املوارد.

لى سبيل املثال ميَّز قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، يف األشهر الستة األوىل من وجوده، فع -238
بعد تطبيق إجراء صارم لتحليل احتياجات العمل، مبادرات غري مكتملة أو غري ضرورية يف جمال املصروفات 

تعديلها، كانت ستكل ِّف  اؤها أواليت تندرج يف عداد رأس املال املتصلة بتكنولوجيا املعلومات وتسىن له إلغ
ألف يورو. وعلى حنو مشابه ُعدِّل عن طلب ما يسد مصروفات إضافية متعلقة  138.0مبلغًا مقداره 
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ألف يورو وذلك إثر مراجعة أولية لوحدة املعلومات واألدلة، أفضت إىل تعديل  12.0ابملعدات مقدارها 
 فيما خيص تدبر الدعم اإلمدادي واللوازم.بعض سريورات العمل الداخلية هلذه الوحدة وهنجها 

ويهدف القسم أيضاً إىل ترشيد توفري خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة وتطوير احللول على  -239
 سواء داخلياً أو ابلتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات.حنو أكثر توحيداً وتنسيقاً وجناعة 

ليها، نتيجة لعملية الدمج احلديثة، املساعدون يف إن وحدة تطوير احللول املؤسسية، اليت ُضمَّ إ -240
 :جمال تدبر املعلومات الذين كانوا ضمن مالك شعبة التحقيق، تتوىل املسؤولية عما يلي على وجه التحديد

التكفل ابت باع هنج اسرتاتيجي منسَّق ومتوازن وشفاف على صعيد تدبر املعلومات  (أ)
 والتطوير املؤسسي واالبتكار يف املكتب؛

االضطالع نيابًة عن املد عية العامة إبجراء عمليات حتليل األعمال الشامل وتبيان  (ب)
 السريورات ومجع املتطلبات وتقييم االحتياجات فيما خيص مجيع قطاعات عمل املكتب؛

االضطالع )ابلتعاون الوثيق مع مجيع قطاعات عمل املكتب، وقلم احملكمة، وجملس  (ج)
على نطاق احملكمة( بقيادة وتنسيق عمليات التطوير املؤسسي يف  احلوكمة املعين بتدبر املعلومات

تدبر املعلومات املكتب، مبا يف ذلك إدارة املشاريع ومتابعتها بغية التكفل بسالسة تقدمي خدمات 
 ؛واملعارف واألدلة

الدفع قدماً الت باع هنج أكثر صرامة يف إدارة مبادرات التطوير املؤسسي عن طريق التكفل  (د)
تدبر الربامج واملشاريع الداخلي املستمر واملتكر ِّر، وتبادل العرب املستخلصة يف جمال  بتقييم

 داخلياً وفيما بني األجهزة؛املعلومات واملعارف واألدلة 
، مبا تدبر املعلومات واملعارف واألدلةإعداد ومسك خطة املكتب االسرتاتيجية اخلاصة ب (ه)

بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة اليت قد تؤثر على  يف ذلك التقييم التوقعي للتطورات املتصلة
 العمليات املؤسسية األساسية؛

تدبر املعلومات واملعارف القائمة وسريورات األعمال واالحتياجات إىل التعلم دعم نظم  (و)
اإللكرتوين ضمن املكتب وذلك ابلعمل بصفة الوسيط الرئيسي املعين ابملعارف يف املكتب على 

 ؛علومات واملعارف واألدلةصعيد تدبر امل

استدامة تقدمي الدعم االشتغايل املباشر )املدَمج( إىل األفرقة املتكاملة التابعة للمكتب  (ز)
فيما يتعلق بتدبر البياانت واملعلومات، بدءًا من عمليات التدارس األويل فوصواًل إىل املرحلة 

 التمهيدية.

مكو ِّنه قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، الذي ال يقل أمهيًة عن ويتمثل املكو ِّن الثاين ل -241
اآلخر، يف وحدة املعلومات واألدلة، اليت أفضت عملية إدماج أُجريت حديثاً إىل استيعاهبا الوحدة املسماة 

 ما يلي:وحدة جتهيز البياانت اليت كانت تتبع لشعبة التحقق. وتتوىل وحدة املعلومات واألدلة املسؤولية ع

تدبر األدلة وجتهيزها، اللذين يشتمالن على: تسجيل األدلة، وتدبر سلسلة اجلهات  (أ)
اليت يُعهد إليها حبفظها، وختزينها املادي والرقمي، والقِّوامة عليها، واخلدمات املساندة املتعلقة هبا 

ت ذات الصلة عندما تكون أدلة رقمية، إضافة إىل الدعم الوظيفي الذي يقدَّم لتلبية االحتياجا
 القانونية منها واملتعلقة ابستعراض األدلة من أجل الكشف عنها؛

 الكشف عن األدلة دعماً لشعبة املقاضاة التابعة للمكتب؛ (ب)
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، مبا يف ذلك دلة وتناوهلابشأن مجع األ هليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس (ج)
 (؛TARها ابلتكنولوجيا )( واملراجعة املستعان فيeDiscoveryالكشف اإللكرتوين )

من نظام  15 تدبر السريورات اإلدارية اليت تكتنف املوادَّ اليت جُتمع وتقدَّم مبوجب املادة (د)
 روما األساسي؛

، مبا يف والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلةعدات املتوفري  (ه)
 اآلمنان؛دلة ونقلها األ حفظذلك 

ق تنفيذ القرارات املتعلقة ابلب (و) نية االشتغالية للمعلومات حبسب التفويض الصادر عن منس ِّ
تدبر املعلومات، مبا يف ذلك تدبر شؤون البياانت الشرحية ومناذج البياانت دعماً لنظام تدبر األدلة 

 ونظام الكشف عنها.

قسم تدبر ويؤدي املنسق املعين بتدبر املعلومات يف املكتب دوراً كبري األمهية يف قيادة وحديت  -242
املعلومات واملعارف واألدلة، فيعمل من ابب التوسع مبثابة منسق مركزي للمكتب فيما خيص مجيع مسائل 

 :تدبر املعلومات واملعارف واألدلة. ومن املهام األساسية اليت يضطلع هبا شاغل هذه الوظيفة

قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة والسهر على كون املهام اليت قيادة وحديت  (أ)
والنواتج اليت حتققاهنا، تؤيت ابنتظاٍم ما  ،طلعان هبا يف إطار واليتهما، والسريورات املتبعة فيهماتض

يلزم لدعم عمل املكتب يف مجيع قطاعاته االشتغالية من حلوٍل مؤسسية انجعٍة مرتك ِّزٍة على 
 اجلهات املتعاَمل معها فيما يتعلق ابملعلومات واألدلة؛

سريورات تدبر املعلومات واألدلة، والنظم، واملعمارايت، واملبادرات تنسيق وتوحيد مجيع  (ب)
 يف املكتب )ابلتوافق مع احتياجات املكتب احلالية واملقبلة( على حنو موضوعي شفاف حصيف؛

ق املكتب الذي يتوجه إليه  (ج) التحسني األمثل للتعاون والتعاضد بني األجهزة بصفته منس ِّ
 تدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛الشؤون املتصلة بقلم احملكمة فيما يتعلق جبميع 

بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة على نطاق إعداد ومسك اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة  (د)
املكتب والعمل على جعل هذه اخلطة تنسجم مع اسرتاتيجية قلم احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا 

 املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛
ض ابالبتكار والتفكري االستشرايف حيثما وعندما يكون ذلك ممكناً، يف كل النهو  (ه)

، سهراً على تبُوؤ املكتب مكانة اسرتاتيجية متك نه تدبر املعلومات واملعارف واألدلةمكو ِّانت طيف 
 من أن يكون هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.

 ألف يورو 3 978.5 موارد امليزانية

وميثل ذلك املئة(.  يف 3.9ألف يورو ) 150.3لوب على زايدة مقدارها ينطوي مقدار املوارد املط -243
جمموع أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحَّد، وتكاليف منسق تدبر 

مثانية  2019شهرًا )كانت مدة عمل شاغل هذه الوظيفة عند إقرارها يف عام  عشر املعلومات ملدة اثين
التكاليف غري املتصلة ابلعاملني إثر إعادة ختصيص موارد بنقلها من بنود  اليت شهدهتا(، والزايدات أشهر

 أخرى من بنود امليزانية. 



ICC-ASP/18/20 

79 20-A-010321 

 ألف يورو 3 711.2 املوارد من املوظفني

وظيفة مموَّلة يف إطار  12وظيفة اثبتة، و 32سيتألف مالك هذا القسم من  2020يف عام  -244
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 12.0العامة تُعترب متطلباً متكر ِّراً )املساعدة املؤقتة 

 ألف يورو 2 596.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 (.5-منسق تدبر املعلومات )من الرتبة فيتألف القسم من وحدتني، ويشرف عليه  -245

 :ؤسسية من الوظائف التالية البيانويتألف مالك وحدة تطوير احللول امل -246

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف مدير لقواعد املعارف
 2 2-ف (موظف معين ابملعلومات )نظام األدلة ونظام التحليل

ق لقواعد املعارف  3 1-ف منس ِّ
 1 1-ف مساعد معين ابملعلوماتموظف 
 7  اجملموع

 الوظائف التالية البيان:ويتألف مالك وحدة املعلومات واألدلة من  -247

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف  رئيس وحدة املعلومات واألدلة
 1 2-ف موظف معاون معين ابملعلومات واألدلة

 1 2-ف مدير لتجهيز البياانت
 5 رأ-ع خ مساعد معين بتجهيز البياانت
 7 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات
 3 رأ-ع خ مساعد معين حبفظ املعلومات

 1 رأ-ع خ تقص يها/املعلومات بكشفمساعد معين 
 1 رأ-ع خ  مساعد رئيسي معين ابألدلة

 4 رأ-ع خ  مساعد معين ابألدلة
 24  اجملموع

 ألف يورو 1 114.6 املساعدة املؤقتة العامة

إىل وظائف متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة دعماً ألنشطة املكتب. إن املوارد  القسمحيتاج  -248
وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة  املطلوبة متثل متطلباً مستمراً لسنوات عديدة، ما مل يشر إىل خالف ذلك.

 :التوزع التايل 2020العامة املطلوبة لعام 

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

ل  املعادِّ
بدوام  
 كامل

 
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف  موظف معين بتدبر البياانت

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 2-ف موظف معاون معين ابألدلة اإللكرتونية

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 1-ف معين ابملعلومات واألدلة مساعدموظف 

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ  مساعد معين ابألدلة

ق  متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف البياانتقواعد ب معاون معين منس ِّ

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معين ابملعلومات
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 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

ل  املعادِّ
بدوام  
 كامل

 
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معين ابلتعلم

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ تقصيهامساعد معين بعمليات الكشف عن املعلومات/

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ (بنظم املعلوماتمعين )مساعد فين 

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

  12.00 144 12  اجملموع

 ألف يورو 267.3 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

برامج رئيسية لقد أنشئ هذا القسم إبعادةِّ ختصيٍص نُقل هبا إليه موظفون كانوا يعملون يف إطار  -249
وفرعية شىت ضمن املكتب، متكن مالحظة اخنفاض مقادير االعتمادات املطلوبة يف بنود االلتزام ذات الصلة 

 اخلاصة هبا.

يف املئة(. إن املوارد غري  8.2ألف يورو ) 20.3وينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -250
لسد تكاليف السفر وتكاليف اللوازم واملواد وتكاليف األاثث املتصلة ابلعاملني متثل متطلباً متكر ِّراً وُتستخدم 

 والعتاد.

 يورو ألف 17.3 السفر

ألف يورو لسد تكاليف عدد حمدود من املهمات اليت يقوم  17.3يهيأ ابملقدار املطلوب البالغ  -251
سم تدبر هبا موظفون تقنيون لتقدمي الدعم للبعثات امليدانية، وتدبر أو ترحيل أو شطب معدات ولوازم ق

املعلومات واملعارف واألدلة املوجودة حالياً يف املكاتب امليدانية، واملشاركة يف ندوات ومؤمترات مهنية. وينطوي 
ألف يورو. وتُعوَّض هذه الزايدة بتخفيضات يف نفس بند امليزانية  10.3املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها 

 اخلاص بشعب املكتب األخرى.

 يورو آالف 10.0 ة العامةالنفقات التشغيلي

السنوية لتطبيقات  آالف يورو لسد تكاليف الصيانة 10.0حُيتاج إىل املقدار املطلوب البالغ  -252
حاسوبية خاصة ابملكتب. ففي امليزانيات املعتمدة السابقة، أُدرج كل املبلغ املقر من أجل سد تكاليف 

)قسم  2120احلاسوبية ضمن ميزانية الربانمج الفرعي النفقات التشغيلية العامة اخلاصة بصيانة الربجميات 
اخلدمات(. واحلال أنه، زايدًة للشفافية واملساءلة يف جمال امليزانية، غدت املخصصات لسد تكاليف الصيانة 
السنوية لتطبيقات الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابملكتب ُتدرج ضمن نطاق مسؤولية قسم تدبر املعلومات 

 ة. إن إعادة ختصيص االعتماد يف بند امليزانية هذا صفري األثر اإلمجايل يف ميزانية املكتب.واملعارف واألدل

 ألف يورو 60.0 اللوازم واملواد

إن بند امليزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية.  -253
. وإثر إنشاء قسم 2120لب يف إطار الربانمج الفرعي ويف ميزانيات السنوات السابقة كان املبلغ كله يُط

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، نُقل قسط االعتمادات املخصَّصة للوحدات يف إطار هذا البند إىل القسم 
 اجلديد.
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وخيصَّص جزء من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية )مثل بطاقات  -254
راص الصلبة املشفَّرة، والبطارايت(، ولسد تكاليف أجهزة يستخدمها احملققون )من قبيل الذاكرة، واألق

 الكامِّرات وأجهزة التسجيل(. 

 ألف يورو 180.0 األاثث والعتاد

لكل من الربامج الرئيسية حُبثت يف اجتماعات  األاثث والعتادإن املبالغ املطلوبة لسد تكاليف  -255
بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت  مشرتكة بني األجهزة بغية التكفل

وضعتها احملكمة وأقرها جملس التنسيق. أما األرقام املتعلقة ابألاثث والعتاد املدرجة ضمن إطار الربانمج 
فتخص قسط املستثَمرات يف تكنولوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية املكتب،  2160الفرعي 

املصروفات املعنية تتصل ببنود ختصه على وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقر ة فيما خيص  ألن
 املبادرات األساسية املرمي منها إىل حتقيق األهداف املتعلقة ابملقاضاة الواردة يف خطة احملكمة.

قة داخليًا من خالل وتتصل هذه املبادرات بزايدة املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة احملق -256
املراجعات املتمعنة لسريورات األعمال وتصميم و/أو متييز حلول يُرمى منها إىل تدبر عمليات التحقيق 

تسلسل وشؤون الشهود، وإعداد احملاضر املؤمتت، وتدبر العقود، وتنسيق الرتمجة الشفوية، واالهتمام أبنساق 
ادرات تدعم مباشرة سد االحتياجات يف جمال التحقيق ويف إدارة املشاريع ضمن املكتب. إن هذه املبأعمال 

 جمال املقاضاة كما تدعم قدرة املكتب العامة على تقدمي اخلدمات واملساندة لألنشطة املؤسسية األساسية.

وتتمثل اجملموعة الثانية من املبادرات املعنية يف إعمال جمموعة أدوات البحث اجلنائي العلمي  -257
مع العلم أبن هذه اجملموعة تتألف من ثالثة مشاريع فرعية: تصفح الشبكة العنكبوتية  إعمااًل واسع النطاق

البياانت يف سياق التحقيق اجلنائي العلمي وفرز مواد األدلة الرقمية  واحتياز(؛ WASPاملقرتن إبغفال اهلوية )
ات املكتب وقدراته يف جمال اليت تستلزم جتهيزًا وحتلياًل ومراجعة إضافية قبل تسجيلها؛ وتطوير وتعزيز أدو 

مجع وجتهيز املعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم وإجراء حتقيقات على شبكة اإلنرتنت دعماً 
 ألنشطته األساسية يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة. 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 2160 الربانمج: 17اجلدول 

2160  
 واملعارف واألدلةوحدة تدبر املعلومات 

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

 مقداره )آبالف
 نسبته املئوية اليوروات(

 126.6 1 5.2 56.1 070.5 1    املوظفون من الفئة الفنية

 470.0 1 4.3 60.9 409.1 1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 596.6 2 4.7 117.0 479.6 2 - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 114.6 1 1.2 13.0 101.6 1 - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 114.6 1 1.2 13.0 101.6 1 - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 17.3 147.1 10.3 7.0 - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 10.0 - 10.0 - - - - النفقات التشغيلية العامة

 60.0 - - 60.0 - - - اللوازم واملواد

 180.0 - - 180.0 - - - األاثث والعتاد

 267.3 8.2 20.3 247.0 - - - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 978.5 3 3.9 150.3 828.2 3 - - - اجملموع

 

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 2160 الربانمج: 18اجلدول 

2130 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 32 21 21 - 11 4 4 1 1 1 - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 32 21 21 - 11 4 4 1 1 1 - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

 (معادِّالهتا بدوام كامل)وظائف املساعدة املؤقتة العامة 

 12.00 4.00 4.00 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 12.00 4.00 4.00 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 12.00 4.00 4.00 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200 الربانمج -2

 املقد ِّمة

ر عمليات  والتكامل االختصاص شعبةجُتري  -258 والتعاون )"الشعبة"( عمليات التدارس األويل وتيس ِّ
التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام )"املكتب"( بتعزيز التعاون والتعاضد القضائي مبوجب الباب التاسع 

يف أداء مهامه واالضطالع أبنشطته. ويتسم التعاون إىل املكتب من نظام روما األساسي وتقدمي الدعم العام 
والدعم السياسي أبمهية حيوية للتكفل ابلتحقيق ومقاضاة املشتبه هبم يف الوقت املناسب يف القضااي املعروضة 
على احملكمة ألنه ليس للمحكمة سلطات إنفاذ خاصة هبا. كما إن التعاون والدعم السياسي يؤداين دوراً 

من الغاايت  4و 1تحقيق الغايتني هامًا يف اضطالع احملكمة مبهامها الوقائية والتكاملية. فلذا، ول
االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مت أيضًا متييز التحسني األمثل للتعاون مع الشركاء ابعتباره 

نظراً إىل أنه سيسهم  2021-2019هدفاً ذا أولوية يف إطار اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املد عي العام للفرتة 
سرتاتيجية املتمثلة يف زايدة سرعة وجناعة وفعالية أنشطته األساسية )الغاية يف حتقيق غاية املكتب اال

(. إن لكل من احلاالت والقضااي متطلَّباهتا الفريدة يف جمال التعاون. ويستتبع ما تضطلع به 2االسرتاتيجية 
وتدبَر عالقات مع الدول  من املهام املتصلة ابلتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات اخلارجية إقامةَ  الشعبة

ماسي وهيئاهتا القضائية وأجهزهتا اليت تتوىل إنفاذ القانون( واملنظمات الدولية و )مبا فيها سلكها الدبل
واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن. ويتمثل اهلدف النهائي للشعبة يف تيسري اضطالع املكتب 

حنو فعال ويف شحذ الدعم العام لعمله عن طريق االخنراط يف  مبهامه يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة على
 الرتويج وإبالغ الرسائل األساسية.

وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن إجراء عمليات التدارس األويل جلميع احلاالت املعروضة على  -259
ن قيام جملس األمن املكتب، سواء أكان نظر احملكمة فيها متأتياً عن قيام دول أطراف إبحالتها إليها أم ع

من نظام روما األساسي على أساس البالغات الواردة  15التابع لألمم املتحدة هبذه اإلحالة أم عمالً ابملادة 
واملعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم. وهكذا تتوىل الشعبة ضمن املكتب املسؤولية عن استالم 

من النظام األساسي، وتقييم مسائل االختصاص واملقبولية  15 ادةوحتليل مجيع البالغات املقدَّمة مبوجب امل
ومصاحل العدالة فيما خيص مجيع احلاالت اليت ختضع للتدارس األويل، بغية متكني املد عية العامة من أن تتخذ 
على حنو مستنري قرارات بشأن إمكان مباشرة عمليات حتقيق جديدة. وتتفاعل الشعبة، يف إطار أنشطتها 

صعيد التدارس األويل، مع طائفة عريضة من أصحاب الشأن، مبن فيهم مرسلو البالغات مبوجب على 
من النظام األساسي، واملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، واملنظمات الدولية، والدول. إن  15 املادة

من الغاايت  1 ايةالتحسني األمثل لعمليات التدارس األويل ميثل هدفًا أساسيًا آخر يتوافق مع الغ
من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب املد عي العام،  2 االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والغاية

 وسيعمل املكتب للمزيد من االستفادة من الطابع القي ِّم هلذه العمليات وللبناء على ما تؤتيه من زخم.

: قسم التعاون الدويل وقسم حتليل وتتألف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من قسمني -260
 احلاالت.

إن أنشطة قسم التعاون الدويل تندرج يف ثالثة جماالت رئيسية، أو تتألف من ثالثة مكو ِّانت،  -261
قها رئيسه وختضع إلشرافه العام. وهي )أ( التعاون املتعلق ابحلاالت على وجه التحديد ضمن  مبيَّنة أدانه، ينس ِّ

 التعاون العام والعالقات اخلارجية: ون القضائي املستعرِّض؛ )ج(التعا أفرقة متكاملة؛ )ب(
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يوف ِّر قسم التعاون  التعاون املتعلق ابحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة: (أ)
الدويل اخلربة يف جمال التعاون لكل من األفرقة املتكاملة عن طريق مستشار معين ابلتعاون الدويل 

الكاملة يف الفريق املتكامل املعين. إن املستشار املعين ابلتعاون الدويل يتوىل تغدو له صفة العضوية 
التيسرَي فيما يتعلق بتلبية مجيع االحتياجات إىل التعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوجَّهة 

ه من الفريق املتكامل إىل الشركاء يف التعاون؛ وتعبئَة واستدامَة الدعم املتصل ابحلاالت على وج
إليه  التحديد، والنهوض ابإلحاطة بعمل املكتب فيما يتعلق ابلتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند

هو؛ وإقامةَ مراكز للتنسيق االشتغايل حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما خيص القضية 
يَّنه الفريق املتكامل من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرَك االستجايب السريع بشأن كل ما قد يتب

أو السلطات الوطنية من مشكالت وتقدمي معلومات تعقيبية عن ذلك. لقد ازداد عدد احلاالت 
اخلاضعة للتحقيق يف السنوات األخرية، ما آتى عبء عمل أثقل ومتطلبات صعبة على صعيد 

حدث ارتفاعاً التعاون. كما شهد عدد طلبات التعاون الواردة زايدة يف السنوات األخرية، ما أ
وينبغي التنويه إىل أن القسم مل يطلب يف السنوات آخر يف عبء العمل الواقع على عاتق القسم. 

األخرية موارد إضافية على الرغم من عبء العمل األثقل الذي يقع على عاتقه. ولـم ا كان التعاون 
ك املوظفني الكايف يتسم أبمهية حيوية قصوى فيما خيص عمليات التحقيق فإن االفتقار إىل مال

ضمن القسم ميكن أن ميثل عائقاً لتيسري التعاون امللموس اآليت يف حينه من أجل إجراء عمليات 
إن هذه احلقائق واملصاعب يف جمال االشتغال جتعل من الضروري لقسم التحقيق على حنو فعال. 

ر من املوارد الذي نفس املقدا 2020التعاون الدويل ضرورًة قصوى أن يتاح له فيما خيص عام 
 على األقل؛ 2019أتيح له فيما خيص عام 

يتوىل هذا املكو َِّن من مكو ِّانت عمل القسم مستشاٌر معين  املستعرِّض: التعاون القضائي (ب)
رأ( ومساعد معين -ع (، ومساعد قانوين )من الرتبة خ4-ابلتعاون القضائي )من الرتبة ف

هؤالء املوظفني يقومون، تبعًا للمعايري واإلجراءات رأ(. إن -ع ابلتعاون القضائي )من الرتبة خ
ذات الصلة، إبسداء املشورة االسرتاتيجية والتقنية واالشتغالية إىل املستشارين املعنيني ابلتعاون 
الدويل املعهود إليهم ابحلاالت ويقدمون الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل مبراقبة جودة مجيع 

والردود املرسلة نيابةً عن األفرقة املتكاملة، وإبالغ هذه الطلبات والردود، طلبات املساعدة القضائية 
واملتابعة فيما يتعلق هبا. إهنم مسؤولون، ابلتشارك مع كل من املستشارين املعنيني ابلتعاون الدويل، 
عن التتبع فيما خيص االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة وطلباهتا 

لواردة يف قاعدة البياانت. كما إهنم يؤدون دوراً رائداً يف وضعِّ ومراجعةِّ االسرتاتيجيات املرمي منها ا
إىل تعزيزِّ وتوسيعِّ شبكة الشركاء املستعرِّضة، بوسائل منها مثالً التباحُث بشأن االتفاقات املتعلقة 

من  6 منها حتقيق الغاية ابلتعاون عند اللزوم، وتيسري تبادل املعلومات والتعاون من أجل أمور
الغاايت االسرتاتيجية للمكتب، من أجل تعزيز قدرة املكتب وشركائه على سد الثغرة املتمثلة يف 
اإلفالت من العقاب. إن املكو ِّن املعين ابلتعاون القضائي من مكو ِّانت قسم التعاون الدويل يؤدي 

قسم التعاون الدويل ويف شعبة التحقق، يف  أيضاً دوراً ابلغ األمهية، ابلتضافر مع سائر الزمالء يف
وضع االسرتاتيجيات واملنهجيات احملسَّنة لزايدة معدل القبض على األشخاص الذين صدرت 

من الغاايت االسرتاتيجية  3 حبقهم أوامر إبلقاء القبض لـم ا تُنفَّذ، ما أُعلن عنه ابعتباره الغاية
 املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية للمكتب؛

يتوىل هذا املكو َِّن من مكو ِّانت عمل القسم مستشاٌر  عاون العام والعالقات اخلارجية:الت (ج)
( يتناول العالقات اخلارجية ومستشاٌر معين ابلعالقات 4-معين ابلتعاون الدويل )من الرتبة ف
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ت (. إهنما مسؤوالن عن إسداء املشورة االسرتاتيجية غري املتعلقة ابحلاال3-اخلارجية )من الرتبة ف
على وجه التحديد إىل املد عية العامة واإلدارة العليا للمكتب وعن تقدمي الدعم إليهما فيما يتعلق 

فبغية القيام على اخلصوص بشحذ الدعم السياسي، وحتسني ابلتعاون العام والعالقات اخلارجية. 
لشأن، مثل التعاون التحسنَي األمثل، واالرتقاء ابلتواصل مع الدول األطراف وسائر أصحاب ا

املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، تنفيذاً للخطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة 
مجعاء واخلطة االسرتاتيجية للمكتب، يقدم هذا الفريق الصغري الدعم إىل املكتب يف وفائه ابلتزاماته 

ر على إقامةِّ وإدارةِّ العالقات ماسية وغريها من االلتزامات يف نطاق التعاون العام؛ ويسهو الدبل
اخلارجية للمكتب مع الدول وسائر الشركاء وينسق هذه العالقات؛ وميثل املكتَب خالل املباحثات 
بشأن شىت املسائل املعروضة على اجلمعية و/أو هيئاهتا الفرعية لكي تنظر فيها، عندما تؤثر هذه 

 املسائل على عمل املكتب.

( املشورة 4-مل والتعاون يسدي مستشار قانوين )من الرتبة فوضمن شعبة االختصاص والتكا -262
القانونية بشأن مسائل معيَّنة متعلقة ابالختصاص والتكامل والتعاضد القضائي منبثقة عن عمل احملللني 
املعنيني ابحلاالت واملستشارين املعنيني ابلتعاون الدويل يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل والتحقيق. ونظراً 
إىل املسؤوليات الواسعة اليت يتعنيَّ على شاغل هذه الوظيفة أن يتوالها يف شىت وحدات املكتب، وأخذاً يف 

هذه الوظيفة  يف العام املاضي واملراجعة الداخلية ملواصفات (56)احلسبان إلصدار التعميم اإلداري ذي الصلة
. (57)(5-الرتبة ف مستشار قانوين رئيسي )مناليت أجرهتا احملكمة، ُتطلب إعادة تصنيفها لتصبح وظيفة 

املستشار القانوين الرئيسي يقدم الدعم أيضاً إىل الشعبة واألفرقة املتكاملة بشأن التقاضي واالسرتاتيجية  إن
فيما يتعلق ابالختصاص واملقبولية والتعاضد القضائي وما يتصل بذلك من جماالت القانون الدويل العام مثل 

حيث السر ية[، والعمل  وطين، وحصانة رؤساء الدول، والكشف عن املعلومات املصنَّفة ]منقوانني األمن ال
إىل جانب قسم املقاضاة وقسم االستئناف بشأن الدفوع الكتابية والشفوية حبسب اللزوم. وعالوة على ذلك 

الفاعلة الوطنية،  يتفاوض املستشار القانوين الرئيسي بشأن اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع األطراف
واملنظمات الدولية، وكياانت حفظ السالم، ويربم هذه االتفاقات واملذكرات دعماً لعمليات املكتب، وحيضر 
مجيع اجتماعات اللجنة التنفيذية اليت تُعقد مع األفرقة املتكاملة وقسم حتليل احلاالت بشأن ما جيري من 

 . رس األويلعمليات التحقيق/أعمال املقاضاة وعمليات التدا

وجُيري قسم حتليل احلاالت عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من  -263
الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق ابالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سي ما 

عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثةِّ األنشطة عندما يتعلق األمر مبصاحل اجملين عليهم. وميث ِّل إجراء 
الرئيسية للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات التدارس 
األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة عمليات حتقيق جديدة بل يتعدى هذه األمهية 

يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت يباَشر فيها مثل هذه العمليات يف هناية  إىل كونه يفيد أيضاً 
املطاف. وإضافةً إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضاً أثر وقائي وأن تفيد يف تعزيز اجلهود 

قيق جيريه املكتب. مث إن املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وحُيتمل أن تغين عن حت

                                                           

 ICC/AI/2018/002 (Classification and Reclassification ofانظر "تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها" يف التعميم اإلداري  (56)

Posts).. 
تقييماً آتى نتيجة املقرتحة. لقد قـُي ِّم استحقاق هذه الوظيفة للرتبة اجلديدة  2020يعاد طلب هذه الوظيفة يف إطار ميزانية عام   (57)

 على ضوء التعميم اإلداري ذي الصلة. 2019الربانجمية املقرتحة، وروجع هذا التقييم يف عام  2018قبل تقدمي ميزانية عام  إجيابية
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حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل احلاالت تندرج ضمن نطاق التحليل ذي األمهية 
 الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقر ِّر املد عية العامة فتح حتقيق يف احلالة املعنية.

استالم وجتهيز املعلومات  لي: )أ(و تشمل املهمات اليت يضطلع هبا قسم حتليل احلاالت ما ي -264
من النظام األساسي، مبا يف ذلك تكوين قواعد بياانت  15 املتعلقة ابجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا مبوجب املادة

طلب املعلومات من مصادر عديدة ميكن التعويل عليها للتحقق من إمكان التعويل  حتليل اجلرائم؛ )ب(
خيص اجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا، واالستفسار عن عقد إجراءات سديدة على على املعلومات اليت حبوزته فيما 

إجراء التحاليل السياقية والوقائعية والقانونية جلميع  املستوى الوطين، بوسائل منها البعثات امليدانية؛ )ج(
ين عليهم؛ املعلومات املتوفرة بغية تقييم االختصاص واملقبولية يف الدعاوى اليت قد تُرفع، ومصاحل اجمل

التفاعل مع طائفة واسعة من الشركاء جلمع املعلومات وتقييم عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة اجملراة  )د(
إبالغ املد عية العامة عن استنتاجاته وشرح عمليات  على الصعيد الوطين و/أو التشجيع على إجرائها؛ )هـ(
ملعنيني ولعامة اجلمهور. ويضطلع أبداء كل هذه املهام التدارس األويل اليت جيريها املكتب ألصحاب الشأن ا

من البالغات اجلديدة كل  500وما متوسطه  10و 8)املتعلقة بعمليات تدارس أويل يراوح عددها بني 
عام( فريق صغري مؤلف من ثالثة حمللي حاالت وستة حمللي حاالت معاونني واثنني من حمللي احلاالت 

، على الرغم من 2014ومل ختصَّص للقسم أي موارد إضافية منذ عام املساعدين ورئيس قسم واحد. 
استمرار تزايد عبء العمل الواقع على عاتقه، وال سيما املقادير الكبرية من املعلومات املطلوب جتهيزها يف 

  بعض أحدث عمليات التدارس األويل.

يل احلاالت جتهيزها واستعماهلا فنظراً إىل املقادير الكبرية من املعلومات اليت يتعني على قسم حتل -265
من النظام األساسي، والدول،  15)مبا يف ذلك تدبر املعلومات اليت يقدمها مرسلو البالغات مبوجب املادة 

وتسجيل وتوليف معلومات مستقاة من املصادر املتاحة للعموم ومن  واحتيازواملنظمات غري احلكومية، 
م وظيفة جديدة واحدة ملساعد معين بتدبر املعلومات )من وسائط التواصل االجتماعي( يطلب هذا القس

رأ( يقوم بدعم القسم وبتخفيف الضغط الواقع على احملللني من الفئة الفنية املتأيت عن تدبر -ع الرتبة خ
سيما التقارير املتعلقة  املعلومات وتسجيلها. فسيتيح ذلك للقسم الرتكيز على إيتاء نواجته الرئيسية، وال

التدارس األويل والتوصيات املراد رفعها إىل املد عية العامة، ما يسر ِّع إجناز عمليات التدارس األويل. بعمليات 
ط ممارسة تدبر املعلومات يف شىت جوانب سريورة عمل املكتب أبمجعها وييسر تسليم ملفات  إنه كما سيبس ِّ

على التبسيط سيستضيف قسُم تدبر عمليات التدارس األويل إىل أفرقة التحقيق يف مرحلة الحقة. وسهراً 
 املعلومات واملعارف واألدلة املساعَد املعين بتدبر املعلومات وسينتدبه للعمل يف قسم حتليل احلاالت.

 يورو آالف 4 107.7 موارد امليزانية

ُتطلب مواصلة متويل موارد املساعدة املؤقتة العامة اليت كانت قد أُقرت يف إطار ميزانية عام  -266
. فهذه املوارد تتسم أبمهية حامسة لتمكني الشعبة من االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها 2019

 . 2020على حنو فعال يف عام 

 ألف يورو 3 669.4 املوارد من املوظفني

ألف يورو  70.0املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  ينطوي -267
املئة(. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها  يف 2.2)

املعدالت اجلديدة ومتثل الزايدة يف املوارد من املوظفني جمموع أثر تطبيق  املئة(. يف 11.1ألف يورو ) 46.6
املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحد وأثر متويل وظيفة املساعدة املؤقتة اجلديدة يف جمال تدبر املعلومات 
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وظائف  وظيفة اثبتة ومخس 30أشهر. ويتألف مالك الشعبة من  رأ( املطلوبة ملدة ستة-ع )من الرتبة خ
 عادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.من م 4.0من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

 يورو آالف 3 203.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

(، 5-(، يدعمه مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف1-يرتأس الشعبة مديرها )من الرتبة مد -268
(، 4-الدويل )من الرتبة ف اقرُتحت إعادة تصنيف وظيفته اليت كانت وظيفة مستشار معين ابلتعاون

 رأ(.-ع ويساعده مساعد إداري )من الرتبة خ

  



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 88 

 :وظيفة اثبتة 15ويتألف مالك قسم التعاون الدويل مما جمموعه  -269

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التعاون الدويل
 1 4-ف مستشار معين ابلتعاون الدويل

 1 4-ف مستشار معين ابلتعاون القضائي
 6 3-ف معين ابلتعاون الدويلمستشار 

 1 3-ف مستشار معين ابلعالقات اخلارجية
 1 2-ف معين ابلتعاون الدويلمعاون مستشار 

 1 رأ-ع خ مساعد معين ابلتعاون القضائي
 1 رأ-ع خ مساعد معين ابلشؤون القانونية

 2 رأ-ع خ مساعد إداري
 15  اجملموع

 :وظيفة اثبتة 12(، ويتألف مالكه من 5-الرتبة فويرأس قسم حتليل احلاالت رئيسه )من  -270

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم حتليل احلاالت
 3 3-ف حمل ِّل حاالت

 6 2-ف  حمل ِّل حاالت معاون
 2 1-ف  حمل ِّل حاالت مساعد

 12  اجملموع

 ألف يورو 465.5 املساعدة املؤقتة العامة

من  3.5وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) مواصلة متويل أربع 2020ُتطلب لعام  -271
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( للمساندة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 

، وتقدمي الدعم اإلداري واالشتغايل للنهوض بعبء العمل 2020واحملاكمات املتوقع أن يشهدها عام 
عاون. إن كالً من املستشارين املعنيني ابلتعاون ُمنتَدب رمسياً للعمل يف فريق متكامل املستمر التزايد املتعلق ابلت

معنيَّ لكنه ميكن أن يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر. كما ميكن أن تتغري املهمة اليت يُنتَدب 
جديدة، بل ميكن املستشار املعين ابلتعاون لالضطالع هبا إذا استلزمت ذلك حاالت قائمة أو حاالت 

أحياانً أن يُعىن املستشار املعين ابلتعاون أبكثر من حالة واحدة إذا أاتح له ذلك عبء العمل الواقع على 
  عاتقه.

وفيما سبق كان التحلي ابملرونة يف استعمال املوارد يتيح للشعبة وإلدارة قسم التعاون الدويل تعظيم  -272
كانت تتغري املتطلبات فيما يتعلق ابحلاالت. بيد أن الزايدة يف النجاعة يف ختصيص املوارد املتوفرة عندما  

عدد احلاالت، معطوفةً على تزايد التعقيد الذي تتسم به متطلبات التعاون، جعلت عمل كثري من املستشارين 
ة املعنيني ابلتعاون الدويل يشمل ابنتظام حاالت متعددة يف آن معاً، ما حيد من إمكان تطبيق مثل هذه املرون

 يف املستقبل.

-ويطلب قسم حتليل احلاالت وظيفة جديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة من الرتبة خ ع -273
أشهر، أخذًا يف  رأ ألغراض تدبر املعلومات، كما ُبني ِّ أعاله. ويُهيأ لسد تكاليف هذه الوظيفة ملدة ستة

 ديدة يف مكتب املد عي العام.احلسبان لعامل التأخر يف التوظيف املطبَّق على مجيع الوظائف اجل
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 وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة التوزع التايل: -274

 

ل بدوام كامل املدة ابلشهور العدد الرتبة التسمية   املعادِّ
 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 3-ف مستشار معين ابلتعاون الدويل

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف حمل ِّل حاالت

 متطلَّب مستمر 0.51 6.1 1 3-ف  (قانوين )يعمل يف نيويوركموظف 

 متطلَّب جديد 0.50 6 1 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

  4.01 48.1 5  اجملموع

إن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين الذي يعمل لدى األمم املتحدة  -275
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، املستمر متويل  0.51)( 3-يف نيويورك )من الرتبة ف

وظيفته للعمل يف قسم التعاون الدويل، بصفته موظفاً من موظفي األمم املتحدة يتوىل ضمن منظومة األمم 
املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املد عي العام للمحكمة. وذلكم عنصر 

من عناصر التمكني من تنفيذ مجيع الطلبات بصورة انجعة ويف الوقت املناسب. ولـم ا كان شاغل  أساسي
هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابًة عن الدوائر أو عن حمامي 

 الدفاع فإن ابقي تكاليفها سيُتقاسم مع ديوان رئيس القلم.

 ألف يورو 438.3 تصلة ابلعاملنياملوارد غري امل

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة ابلعاملني على اخنفاض طفيف مقداره  -276
 ئة(. إن املوارد املعنية خمصَّصة للسفر وهي متث ِّل متطلباً متكر ِّراً.امل يف 0.8آالف يورو ) 3.6

 ألف يورو 438.3 السفر

إن مبلغ اختالفًا ذا شأن.  2019ال خيتلف مبلغ ميزانية السفر املطلوب عن نظريه لعام  -277
وذلك بفضل  2019االعتمادات املطلوب لسد تكاليف البعثات أقل مبقدار طفيف عن نظريه املقر لعام 

املهم  اختاذ تدابري لتحقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة يف شىت وحدات املكتب. ويبقى من
. إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل أمهية ابلغة توفري اعتمادات كافية يف هذا البند من بنود امليزانية

والتعاون يقومون مبهمات فيما يتعلق ابحلاالت اخلاضعة للتدارس األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون 
لدول. كما إن موظفي الشعبة سيظلون يرافقون أو مجع املعلومات وللمشاركة يف لقاءات هامة مع مسؤويل ا

املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة ابحلاالت. وسيواَصل فيما خيص هذه املهمات االستهداف 
والتخطيط على حنو يتيح استعمال ميزانية السفر ابلصورة األجنع، ما يتيح ختفيضاً يف مقدار امليزانية املطلوب 

 ة، وذلك على الرغم من زايدة عدد املهمات املعتزم القيام هبا.بفضل زايدة النجاع
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 2200 الربانمج: 19اجلدول 

2200  
 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

)آبالف اليوروات 2018مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)آبالف  2020
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 853.5 2 2.0 55.5 798.0 2    املوظفون من الفئة الفنية

 350.0 4.3 14.5 335.5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 203.5 3 2.2 70.0 133.5 3 093.1 3 - 093.1 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 465.9 11.1 46.6 419.3 412.7 - 412.7 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 465.9 11.1 46.6 419.3 412.7 - 412.7 لسائر تكاليف العاملنياجملموع الفرعي 

(3.6) 441.9 229.9 17.9 212.1 السفر  (0.8)  438.3 

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 7.0 - 7.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 11.0 - 11.0 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

(3.6) 441.9 247.9 17.9 230.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (0.8)  438.3 

 107.7 4 2.8 113.0 994.7 3 753.7 3 17.9 735.9 3 اجملموع

 2020املوظفني املقرتح لعام : مالك 2200 الربانمج: 20اجلدول 

2200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 30 5 5 - 25 2 7 10 3 2 1 - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - تخصيصاملعادة ال

(1) 1 - - - - املعادة التصنيف  - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 30 5 5 - 25 2 7 10 2 3 1 - - - 2020املقرتحة لعام 

               

 ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - املستمرة

 0.51 0.51 0.51 - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 4.01 0.51 0.51 - 3.50 - - 3.50 - - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 : شعبة التحقيق2300الربانمج  -3

 املقد ِّمة

توف ِّر شعبة التحقيق )"الشعبة"(، اليت يتوىل إدارهتا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكو ِّن املعين  -278
ابلتحقيق وابلتحليل من مكو ِّانت األفرقة املتكاملة. وتتوىل الشعبة توظيف وتدريب احملق ِّقني واحملل ِّلني العاملني 

وتراقب أداءهم. ودعمًا لألفرقة املتكاملة تتوىل الشعبة أيضًا املسؤولية عن اجلوانب ضمن الفريق املتكامل، 
العلمية لعمليات التحقيق وجوانبها املتصلة ابلبحث اجلنائي العلمي، كما تتوىل توفري الدعم االشتغايل هلذه 

 األفرقة.

ليل عمليات وتتألف الشعبة من مكتب مديرها وأقسامها األربعة: قسم التحقيق، وقسم حت -279
 التحقيق، وقسم البحث اجلنائي العلمي، وقسم التخطيط والعمليات.

وتوف ِّر الشعبة أفرقة التحقيق، اليت تضم حمققني وحمللني ذوي خربة يف التحقيق اجلنائي الدويل  -280
التحقيقية مرك ِّزًة  وتتوىل أفرقة التحقيق أهم األنشطةوميثلون مكو ِّانً كبرياً وحامساً من مكو ِّانت األفرقة املتكاملة. 

على اجلرائم واملشتبه فيهم وعلى صلة املشتبه فيهم ابجلرائم. ففيما خيص اجلرائم جتمع أفرقة التحقيق األدلة 
املتعلقة ابحلوادث املشمولة ابلتحقيق وما يُرتكب يف سياقها من جناايت. أما فيما خيص املشتبه فيهم فتتدب ر 

لوعهم يف اجلرائم املد عى ابرتكاهبا، ويف معرفتهم هبا، ويف تقصُّد ِّهم أفرقة التحقيق مناحي التحقيق يف ض
إتياهنا. ومن أجل ذلك جتمع الشعبة األدلة بشأن بنية املنظمة املزعوم أهنا مسؤولة عن اجلرائم املعنية، وأدوار 

اهبا. وتدعم املشتبه بضلوعهم فيها، وصلتهم هبا، مبا يف ذلك التمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتك
األقسام املتخص ِّصة العاملة ضمن الشعبة األفرقة املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خططها وذلك من خالل إسداء 

 املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء العمليات:

يتكفل قسم التحقيق بتوفري املوارد لشىت أفرقة التحقيق من أجل إجراء عمليات التحقيق،  (أ)
ققني املنتدبني للعمل يف إطار األفرقة املتكاملة. إن منسق عمليات التحقيق، ويضم مجيع احمل

ورؤساء األفرقة واحملققني، الذين يعملون بدرجات تراتبية خمتلفة، يضعون اسرتاتيجيات التحقيق، 
وخيططون لألنشطة التحقيقية، ويسهرون على مجع األدلة، ويعدون دالئل التحقيق، ويتدبرون 

اخلارجيني الذين يستعان هبم خالل التحقيق، ويضطلعون بغري ذلك من املهام.  شؤون العاملني
كما إن قسم التحقيق يسهر على وضع معايري التحقيق من خالل متييز املمارسات الفضلى، 
وعلى وضع املعايري واإلجراءات واملبادئ التوجيهية، وعلى توفري التدريب وإجراء مراجعات اجلودة. 

تنمية قدرة املكتب على التحقيق بوضعِّ وإعمالِّ اإلجراءات واألدوات والطرائق م ويتوىل هذا القس
االبتكارية سهرًا على ات سام أنشطة التحقيق ابلنجاعة والفعالية واجلودة الرفيعة املستوى، وعلى 

 وفائها ابملعايري النافذة.
وتوفري  يسهر قسم حتليل عمليات التحقيق على وضع املعايري واملمارسات الفضلى، (ب)

التدريب، ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرقة املعنية ابلتحقيق من أجل حتليل الوقائع. إن 
احملل ِّلني واحملل ِّلني املساعدين جزء من مالك هذا القسم ويشك ِّلون مكو ِّانً هاماً من األفرقة املتكاملة. 

ق وشعبة املقاضاة يف اجملاالت التالية: ويقد ِّم قسم حتليل عمليات التحقيق الدعم لشعبة التحقي
حتليل أمناط اجلرائم عندما يُدَّعى ابرتكاب جرائم متعددة وذلك بواسطة قواعد بياانت، 
وإحصاءات، وبياانت عن التسلسل الزمين، وخرائط، وتقارير، لدعم اختاذ اإلدارة للقرارات املتعلقة 

ه فيهم الفارين، وتقدمي إفادات دورية إىل جملس ابصطفاء القضااي، وعمليات التحقيق، وتتبع املشتب
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األمن التابع لألمم املتحدة؛ وإعمال قاعدة لبياانت حتليل الوقائع دعمًا لعمليات التحقيق من 
أجل مجع وإدماج مجيع مصادر األدلة املتعلقة ابجملموعات واألماكن املعنية واألشخاص املعنيني 

نهجي للشهود وسائر مصادر األدلة وفق معايري قياسية إلمكانية وسائر الكياانت املعنية؛ والتقييم امل
التعويل واملصداقية؛ وحتليل الُبىن والشبكات، مبا يف ذلك بياانت االتصاالت، واملسائل العسكرية 

تنفيذ اجلرائم؛ والتحليل اجلنساين  )مثل القيادة والسيطرة والعمليات العسكرية واألسلحة( وأساليب
ئم واملالبسات املعنية؛ ودعم اإلجراءات االبتدائية لإلعداد لعمليات استجواب فيما خيص اجلرا

الشهود وإيداع إفاداهتم؛ والتحليل االشتغايل دعمًا للمحققني الذين يقومون مبهمات ميدانية؛ 
 واالستعمال املنهجي للموارد املتاحة للعموم على اإلنرتنت.

ميًا ألنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة يقد ِّم قسم البحث اجلنائي العلمي دعمًا عل (ج)
وعمليات التدارس األويل. إنه يتألف من ثالث وحدات هي وحدة البحث اجلنائي العلمي )اليت 
تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، 

ث اجلنائي احلاسويب، والبحث اجلنائي والتحقيق اجلنائي، إخل(، والوحدة السيربانية )اليت تتوىل البح
املتعلق ابألجهزة املتنقلة واالتصاالت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل(، ووحدة حتر ي الصور 
)اليت تتوىل املسؤولية عن نظم املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 

اد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار فيها، ة، ووضع اخلرائط الثالثية األبعفيدِّيويالضوئية/ال
وحتري الصور امللتقطة ابلطائرات اليعسوبية، إخل(. وإضافًة إىل ذلك يتدبر قسم البحث اجلنائي 
العلمي شؤون األمانة التنفيذية للمجلس االستشاري العلمي التابع ملكتب املدَّعي العام ويضع 

ئ التوجيهية املتصلة ابألنشطة العلمية اليت يضطلع هبا املكتب. إجراءات العمل القياسية واملباد
إن اجمللس االستشاري العلمي، املؤلَّف من الرؤساء احلاليني ملؤسسات اجملتمع العلمي الدويل 
الثماين عشرة األكثر متثيالً، جيتمع كل عام ويسدي املشورة إىل املكتب بشأن أحدث املستجدات 

ديدة والتكنولوجيا الناشئة، والطرائق واإلجراءات العلمية اليت قد ميكن أن يف جمال التكنولوجيا اجل
 تعز ِّز مجَع وتنظيَم وحتليَل األدلة الواثئقية والعلمية واملتأتية عن الشهادات.

قسم التخطيط والعمليات تسهر فيه الوحدة املعنية ابألخطار والدعم االشتغاليني على  (د)
وأمنها، وتقد ِّم الدعم االشتغايل هلا. وتتكفل وحدة هذا القسم املعنية  سر ِّية نشر البعثات يف امليدان

ابسرتاتيجيات احلماية بكون اسرتاتيجية التحقيق معد ة بصورة تتيح تدبر األخطار اليت ميكن 
ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني بتعاون وثيق 

مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استناداً إىل سلسلة متواصلة من  وعلى حنو متكامل
اخلدمات. وتقوم وحدة هذا القسم املعنية ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 
املرتكبة حبق األطفال مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود الضعيفي احلال والتحقيق يف اجلرائم 

إن فريق هذا القسم املعين  جلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مثا
ابلتسيري والتخطيط يقد ِّم اخلدمات يف جمال جتهيز املعلومات ويف جمال الشؤون اإلدارية/دعم تدبر 

 املشاريع.

غطاً كبرياً ينال من سرعة إن عدد عمليات التحقيق املتزامنة يبقى دون تغيري، ما يظل حُيدث ض -281
عمليات التحقيق ومن حسن حال املوظفني. أما ختفيض عدد احملاكمات املتوقع من ثالث حماكمات إىل 

من معادالت املوظف  3اثنتني فليس له إال أثر حمدود على شعبة التحقيق إذ أن املوظفني الذين ميثلون 
م فريق معين ابإلجراءات االبتدائية يعاد ختصيصهم لتعزيز الواحد العامل بدوام كامل الذين يُنتدبون عادة لدع

أفرقة التحقيق القائمة املنقوصة املالك. فباملوارد املتاحة حاليًا مل يتسنَّ لشعبة التحقيق استدامة االتصال 
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املنتظم مع شهود القضااي السالفة، كما تقضي به معايري اجلودة املعمول هبا يف الشعبة. وقد ازداد عدد 
ليات التحقيق الالبث ريثما يُنفذ األمر ابلقبض على املشتبه فيهم، لكن حمدودية املوارد جتعل ما يُبذل عم

ولئن كانت الشعبة قد جنحت يف من جهود يف هذا الصدد مقتصراً على رد الفعل حيال احلوادث والفرص. 
املئة يف السنوات اخلمس  يف 1.7إىل  1 استبانة إمكان حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة تبلغ نسبتها

األخرية وهي تستخدم مواردها على حنو مرن لسد أمس االحتياجات فإن هذين التدبريين لن يكفيا وحدمها 
لتذليل مشكلة نقص قدرة الشعبة. لقد اتُّبع هنج مرن فيما يتعلق بتخصيص املوارد لكن مثة ما يشري بوضوح 

حدات الشعبة أكرب من طاقتها وذلك نتيجًة لكون قد ِّ الفريق إىل أن ما يُطلب االضطالع به من شىت و 
أصغر بكثري من قد  الفريق األمثل: ارتفاع عدد أايم اإلجازة اليت مل تؤخذ؛ وزايدة اإلجازات املرضية؛ واملزيد 
من طلبات الدعم يف جمال التحليل الصادرة عن شعبة املقاضاة؛ وتنامي تراكم األعمال املؤجلة مما يندرج 

الرغم من هذا الواقع حتد شعبة  ضمن عبء العمل الواقع على عاتق قسم البحث اجلنائي العلمي. وعلى
: 2التحقيق من كل طلٍب ملوارد جديدة بغية تقييم أثر االسرتاتيجية اجلديدة )وال سيما الغاية االسرتاتيجية 

 أعمال املقاضاة(.زايدة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق و 

 يورو آالف 20 105.5 موارد امليزانية

على غرار السنوات السابقة بذلت الشعبة جهداً كبرياً يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب  -282
. فطيلة (58)يورو ألف 480.0املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات، وتتوخى حتقيق وفورات يقارب مبلغها 

تحقيق، ابلتنسيق مع سائر شعب مكتب املد عي العام وسائر أجهزة احملكمة، واصلت شعبة ال 2019عام 
استبانة إمكان حتقيق املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات من خالل نشر موظفني من املالك الدائم 

يف بننغي؛ املعين ابلتحقيق للعمل يف امليدان، عند اإلمكان؛ واألخذ حبل اقتصادي من أجل إسكان املوظفني 
 وزايدة القدرة على العمل عن بعد؛ وجعل الشهود املقيمني يف أورواب يسافرون إىل املقر الستجواهبم.

وفيما خيص قسم التحقيق لـم ا تزل القدرة احلالية املتمثلة يف احملققني أقل من االحتياجات اليت مت  -283
يلي: استلزام إجناز األنشطة املخطَّط هلا مزيداً  وتتمثل التبعات الدائمة لنقص التجهيز ابملوظفني فيمامتييزها. 

من الوقت؛ تعذر التجاوب املناسب مع األحداث اهلامة غري املتوقعة دون نقل موارد خمصَّصة ألنشطة أخرى 
ذات أولوية أو تقليص هذه املوارد بصورة ذات شأن؛ نقص القدرة على إجراء عمليات استخالص العرب 

لتدريب املالئم؛ حمدودية القدرة على التتبع؛ اضمحالل القدرة على تناول القضااي ووضع املعايري والتكفل اب
 "الساكنة"، وال سيما استدامة الصلة مع الشهود واستبانة فرص مجع أدلة جديدة.

لتعزيز القدرة على إجراء عمليات  4-إن قسم التحقيق يطلب حمققاً رئيسياً إضافياً من الرتبة ف -284
د أشارت الدائرة التمهيدية يف قرارات صدرت عنها مؤخراً إىل أهنا تتوخى أن يزيد مكتب التحقيق املايل. فق

املد عي العام اجلهود املبذولة فيما خيص التحقيق املايل. وقد سل طت الدول األطراف الضوء على ضرورة أن 
تعددة. كما إن املكتب يعزز املكتب واحملكمة األنشطة املضطلع هبا يف جمال التحقيق املايل وذلك ألغراض م

من الغاايت املنشودة مبقتضى اسرتاتيجيته احلديثة العهد، ابعتباره جماالً أساسياً  2 ميَّز ذلك، يف إطار الغاية
جيب تناوله يف سياق عمليات التحقيق التخصصي. واحلال أن مالك القسم يضم حالياً أربعة حمققني ذوي 

هم منخرطون كلَّ االخنراط يف أنشطة التحقيق العام. فلسد احلاجة خربة سديدة يف جمال التحقيق املايل لكن
املستبانة يتعني على املكتب أن يعني ِّ مهنيًا ذا خربة وجتربة مستفيضتني يف إجراء عمليات التحقيق املايل 

                                                           

يف امليدان  ألف يورو(، وبند املوظفني العاملني 94.8تُعزى الوفورات اليت حتققت إىل حتسينات يف بند املقابالت اليت جُترى يف املقر ) (58)
 ألف يورو(. 181.3آالف يورو(، وبند الشقق يف بننغي ) 209.3)
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هذه املعقد برتبة عالية. وهبذه الوظيفة اجلديدة سيتسىن للمكتب أن يرفع قدرته على إجراء عمليات التحقيق 
ارتفاعًا فائقًا وذلك بتوفريه لكل فريق من أفرقة التحقيق اإلرشاَد االسرتاتيجي العام والتخطيط وتنسيق 
األنشطة املتصلة بعمليات التحقيق املايل الالزمة، مبا فيها أنشطة تتبع األصول. ومن شأن ذلك يف هناية 

يجية وعلى اخلصوص زايدة معدل النجاح من الغاايت االسرتات 2و 1املطاف أن يسهم يف حتقيق الغايتني 
ميكن أن يتبني أن إجراء عمليات التحقيق املايل يف  يف الرتافع أمام احملكمة، وكذلك تسريع اإلجراءات. كما

مرحلة مبكرة من اخنراط املكتب ابلغ األمهية فيما خيص اجلوانب ذات األثر على عمل األجهزة األخرى، 
بتقييم املساعدة القانونية، بل وجرب األضرار، يف مرحلة الحقة من القضااي. إن مثل متييز األموال فيما يتصل 

شاغل هذه الوظيفة العليا، ابلتضافر مع املستشار املعين ابلتعاون القضائي العامل يف شعبة االختصاص 
ني املعنيني والتكامل والتعاون، سيعزز أيضًا تركيز املكتب وقدرته على الرتابط الشبكي مع الشركاء اخلارجي

 وحتسني التدريب الداخلي الذي يوفره املكتب فيما يتعلق مبثل هذه الشؤون العالية درجة التخصص.

ويطلب قسم البحث اجلنائي العلمي وظيفة جديدة ملوظف معاون معين بدعم النظم من الرتبة  -285
وتسيري  (WASPيتوىل إعمال وصيانة منصة البحث على الشبكة العنكبوتية مع إغفال اهلوية ) (59)2-ف

شؤون هذه املنصة. إن هذه املنصة مهمة أمهية أساسية ألغراض التحقيق الذي جيريه املكتب. واحلال أهنا، 
خالل اضطالعهم  بسبب مقدار العمل املعين، تستلزم توفري دعم خمصص ملستعمليها النهائيني يف املكتب

أبعماهلم التحقيقية على شبكة اإلنرتنت، بغية التكفل ابستمرار توفُّر املنصة العاملة على أساس إغفال اهلوية 
َغلهم العمل  واستمرار عملها. ويقوم هبذا النشاط يف الوقت احلاضر احملققون يف اجملال السيرباين الذين َيشن

ين الذي تستلزمه املنصة عن االضطالع مبهمتهم الرئيسية ضمن إطار األكثر اتساماً ابلطابع اإلداري والصيا
 عمليات التحقيق، كما جيعل األعمال اليت تستلزم اخلربة يف جمال التحقيق السيرباين املؤجلة ترتاكم. 

ويضم قسم التخطيط والعمليات وحدة اسرتاتيجيات احلماية، املسؤولة عن التدبر العام لشؤون  -286
وتنفيذ بعض  2017شهود االد عاء. إن هذه الوحدة، إثر مراجعة متعمقة الحتياجاهتا ومساهتا يف عام 

 2018ام ، تدبرت أمرها للنهوض بعبء عمل أثقل يف ع2018عمليات إعادة التنظيم الداخلي فيها عام 
وعلى الرغم من أن هذه الوحدة تظل تضطلع بعبء عمل يتخطى طاقتها دون زايدة يف املوارد املوفرَّة هلا. 

 . 2020فإهنا ستسعى إىل النهوض أبود عبء العمل الواقع على عاتقها مستعينة مبواردها احلالية يف عام 

يف العمليات ضمن  يلنهج الكلوتتوىل الوحدة املعنية ابألخطار والدعم االشتغاليني تطبيق ا -287
املكتب، بدءاً من التدارس األويل فوصواًل إىل التحقيق واملقاضاة. وال تستخدم هذه الوحدة يف امليدان إال 
العدد األدىن من املوظفني ذوي املراس من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. وقد مك نها اتباعها هنجاً مرانً 

تطلبات احلد األدىن هذه، لكن أي زايدة يف األنشطة ستستلزم مزيداً من املوارد يف توزيع العاملني من سد م
 ألنه مل يعد هناك إال إمكانية حمدودة للتعويل على املرونة يف هذا الصدد.

وتؤدي الوحدة املعنية ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال دوراً  -288
ع سياسة املكتب املتعلقة بتناول هذه اجلرائم وشؤون الشهود الضعيفي احلال بصورة عامة. هامًا يف وض

وتساعد هذه الوحدُة األفرقَة املتكاملة، خالل عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة، يف وضع وتنفيذ 
اسات واستمرار االسرتاتيجيات املتعلقة هبذه اجلرائم على وجه التحديد. وتسهر هذه الوحدة على تنفيذ السي

غرار  إجراء البحوث لتحسني طرائق املكتب فيما يتعلق هبذه السياسات، بوسائل منها توفري التدريب. وعلى
السنوات السابقة حتتاج هذه الوحدة إىل موارد للتعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدَرجني يف قائمة 

                                                           

 ريثما يتم أتكيد تسمية الوظيفة وتصنيفها. (59)
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ُتطلب هلذه  املتزامنة دعمًا آنيًا يتخطى قدرهتا. وال اخلرباء اليت متسكها عندما تستلزم األنشطة التحقيقية
 .2020الوحدة أية موارد إضافية لعام 

ويتوىل الفريق املعين ابلتسيري والتخطيط املسؤولية عن الدعم اإلداري؛ واجلزء األساسي من مجع  -289
اريع ذات األولوية؛ وتوليف وإعداد املعلومات التدبرية؛ ومتابعة تدبر مسائل النجاعة واملخاطر؛ ودعم املش

واملساعدة يف سد احتياجات الشعبة املعقدة على صعيد إدارة املوارد. وال ُتطلب هلذا الفريق أية موارد إضافية 
 .2020لعام 

 ألف يورو 17 667.3 املوارد من املوظفني

ألف يورو  245.4ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -290
املئة( نتيجة لتطبيق املعدالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحد. وينطوي املبلغ  يف 2.0)

ألف يورو  337.5املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها 
ؤقتة العامة املطلوبتني املئة(. وميثل ذلك جمموع أثر الوظيفتني اجلديدتني من وظائف املساعدة امل يف 7.2)

أشهر( مع تعويض الزايدة من  ملدة مخسة 2-ملدة ستة أشهر ووظيفة من الرتبة ف 4-)وظيفة من الرتبة ف
ويتألف  خالل التدرج اجلزئي يف شغل بعض وظائف املساعدة املؤقتة العامة على غرار السنوات السابقة.

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  53و وظيفة اثبتة 128مما جمموعه  2020مالك الشعبة لعام 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، زائداً وظيفتني من وظائف املساعدة املؤقتة  50.25)

موظفاً  183من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، إمجااًل(، أي ما جمموعه  0.92العامة )
 واحد العامل بدوام كامل(.من معادالت املوظف ال 179.17)

 ألف يورو 12 620.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ(.-( يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع1-يرأس الشعبة مديرها )من الرتبة مد -291

جمموعه  ( ويتألف مالكه مما5-ويرأس قسم التحقيق منسق لعمليات التحقيق )من الرتبة ف -292
 :وظيفة 56

 العدد الرتبة التسمية

ق لعمليات التحقيق  1 5-ف  منس ِّ
 3 4-ف رئيس فريق

 6 4-ف حمق ِّق رئيسي
 21 3-ف حمق ِّق

 25 2-ف حمق ِّق معاون

 56  اجملموع

 وظيفة: 20( ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسم حتليل عمليات التحقيق رئيسه )من الرتبة ف -293

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف قسم حتليل عمليات التحقيقرئيس 
 1 4-ف (حمل ِّل )معين أبمناط اإلجرام

 6 3-ف حمل ِّل
 6 2-ف معاون حمل ِّل
 1 2-ف معاون )معين بتحليل البياانت( حمل ِّل

 3 رأ-ع خ مساعد معين بتجهيز البياانت



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 96 

 العدد الرتبة التسمية

 2 رأ-ع خ مساعد معين ابلتحليل
 20  اجملموع

( ويتألف مالكه مما جمموعه 5-رئيسه )من الرتبة فويرأس قسم البحث اجلنائي العلمي  -294
 وظائف: تسع

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم البحث اجلنائي العلمي
 2 3-ف موظف معين ابلبحث اجلنائي العلمي

 3 3-ف  حمق ِّق معين ابلبحث اجلنائي العلمي السيرباين
 1 2-ف  (حمل ِّل معاون )معين بنظم املعلومات اجلغرافية

 1 2-ف حمل ِّل معاون
 1 رأ-ع خ مساعد معين حبفظ املعلومات

 9  اجملموع

 وظيفة: 41( ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسم التخطيط والعمليات رئيسه )من الرتبة ف -295

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التخطيط والعمليات
 1 4-ف  رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية 

 1 3-ف ابسرتاتيجيات احلمايةموظف معين  
 1 2-ف موظف معاون معين ابسرتاتيجيات احلماية 
 5 رأ-ع خ مساعد معين ابسرتاتيجيات احلماية 

 1 4-ف رئيس الوحدة املعنية ابألخطار والدعم االشتغاليني 
 2 3-ف موظف معين ابلعمليات 
 1 3-ف (موظف معين ابلعمليات )من الناحية األمنية 
 4 3-ف  معين ابلعمل امليداين وخماطرهموظف  
 2 2-ف معلومات حمل ِّل 
 1 1-ف مساعد معين ابلتحليل 
ق للعمليات امليدانية   5 رأ-ع خ منس ِّ
 2 رأ-ع خ مساعد معين ابلعمليات امليدانية 
 2 رأ-ع خ مساعد معين ابلعمليات 
 1 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر شؤون الشهود 
 3 رأ-ع خ مساعد إداري 

 1 4-ف خبري معين بشؤون اجملين عليهم 
 3 2-ف شؤون اجملين عليهمب خبري معاون معين 
 4 رأ-ع خ مساعد إداري 

 41  اجملموع

 ألف يورو 5 046.5 املساعدة املؤقتة العامة

تظل شعبة التحقيق حتتاج لتوفري مساعدة مؤقتة عامة دعماً ألنشطة املكتب املزيدة. وفيما خيص  -296
وظيفة  اتن،جديد وظيفتانمن وظائف املساعدة املؤقتة العامة، منها  وظيفة 55 الشعبة تطلب 2020عام 

( يهيأ يف امليزانية 2-( ووظيفة موظف معاون معين بدعم النظم )من الرتبة ف4-حمقق رئيسي )من الرتبة ف
من معادالت املوظف الواحد  0.92)أشهر على الرتتيب  لسد تكاليفهما ملدة ستة أشهر وملدة مخسة

لتطبيق معدل التأخر يف التوظيف املطبق على مجيع الوظائف اجلديدة يف مكتب  نظراً  العامل بدوام كامل(
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إن كل موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة متث ِّل متطلباً مستمراً لسنوات متعددة. وفيما يلي . املد عي العام
 :2020يف عام  2300العامة املطلوبة للربانمج  بيان موارد املساعدة املؤقتة

ل بدوام كامل املدة ابلشهور العدد الرتبة التسمية   املعادِّ
      التحقيق شعبة

 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 4-ف حمق ِّق رئيسي

 متطلَّب جديد  0.50 6 1 4-ف رئيسي حمق ِّق

 متطلَّب مستمر  7.25 87 8 3-ف حمق ِّق

 متطلَّب مستمر  7.75 93 8 2-ف حمق ِّق معاون

 متطلَّب مستمر  5.75 69 6 رأ-ع خ مساعد معين ابلتحقيق يف حاالت معيَّنة

      قسم حتليل عمليات التحقيق
 متطلَّب مستمر  6.75 81 7 3-ف حمل ِّل

 متطلَّب مستمر  8.00 96 8 رأ-ع خ مساعد معين ابلتحليل

      البحث اجلنائي العلمي قسم
 متطلَّب مستمر  0.75 9 1 4-ف لوحدة التحقيق السيرباين رئيس

 متطلَّب مستمر  1.50 18 2 3-ف موظف معين ابلبحث اجلنائي العلمي

 متطلَّب جديد  0.42 5 1 2-ف بدعم النظم موظف معاون معين

      وحدة اسرتاتيجيات احلماية
 متطلَّب مستمر  4.00 48 4 2-ف موظف معاون معين ابسرتاتيجيات احلماية

      الوحدة املعنية ابملخاطر والدعم االشتغاليني
 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 3-ف  موظف معين ابلعمل امليداين وخماطره

ق للعمليات امليدانية  متطلَّب مستمر  4.00 48 2 أر -ع خ منس ِّ

 الوحدة املعنية ابجلرائم اجلنسانية واجلرائم حبق األطفال

 متطلَّب مستمر  0.50 6 1 2-ف خبري نفساين

      شعبة التحقيق يف طفريق التسيري والتخطي
 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 3-ف موظف مسؤول عن املشاريع

 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 1-ف موظف مساعد معين ابلتخطيط واملراقبة

  51.17 614 55  اجملموع

( ملدة ستة أشهر دعماً 4-واحد )من الرتبة فويُطلب يف قسم التحقيق حمقق رئيسي جديد  -297
 ألنشطة التحقيق املايل.

 ويُطلب يف قسم البحث اجلنائي العلمي موظف معاون جديد يُعىن بدعم النظم )من الرتبة  -298
أشهر لكي يضطلع بتدبر أداة منصة التقصي على الشبكة العنكبوتية مع إغفال اهلوية  ( ملدة مخسة2-ف

(WASP) ة عمليات التحقيق اجملراة على شبكة اإلنرتنت.والسهر على سري 

 ألف يورو  2 438.2 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

ألف يورو وهو يلزم لسد تكاليف السفر  0.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -299
 خالف ذلك.والنفقات التشغيلية العامة. إن املوارد املطلوبة متث ِّل متطلباً متكر ِّراً ما مل يشر إىل 

 يورو آالف 1 808.2 السفر

 .2019أدىن بقليل عن نظريه لعام  2020إن املبلغ املطلوب لعام  -300

وتظل شعبة التحقيق تويل عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زايدة  -301
النجاعة ووفورات متصلة ابألسفار. إهنا واصلت تقليص تكاليف السكن وبدل املعيشة اليومي يف بلدان 
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حىت الوقت  2017احلاالت اليت توفد إليها األفرقة يف بعثات وذلك من خالل سريورة، مستمرة من عام 
احلاضر، لتقييم التكاليف وتقليصها، وتكييف تصميم العمليات، وحتسني ظروف العمل. وابستدامة ات باع 

حتقيق وفورات يف التكاليف التشغيلية على افرتاض أن تسود  2020هذا النهج يُتوقع أن يتسىن يف عام 
يف املهمات املرتك ِّزة على مكان واحد.  ظروف مماثلة. إن مقدار الوفورات يتوقف على تواتر وكثافة األسفار

الربانجمية املقرتحة العمل للتوصل إىل ميزانية للسفر  2019فقد اقرتحت شعبة التحقيق يف إطار ميزانية عام 
مسوَّاة على مدى فرتة سنتني )استناداً إىل النشاط املضطَلع به يف الوقت املعين( على حنو يليب االحتياجات 

أقل من املتطلبات الفعلية، ولن  2019لسوء احلظ بقيت ميزانية السفر املعتمدة لعام الفعلية للشعبة. و 
يُتوصل إىل مقدار ميزانية السفر املسوَّاة إال على مدى فرتة زمنية أطول. وسيواصل املكتب التحلي أبقصى 

بني تكاليف السفر جواً  درجة ممكنة من النجاعة، مكي ِّفاً ترتيبات السفر بغية استدامة التوازن األكثر فعالية
 وتكاليف بدل املعيشة اليومي.

 ألف يورو 630.0 النفقات التشغيلية العامة

 املعتمدة. 2019إن املبلغ املطلوب مساٍو لنظريه يف ميزانية عام  -302

وخيص بند امليزانية هذا التكاليف املتكر ِّرة اليت ال مناص من تكبُّدها املتصلة حبضور الشهود لكي  -303
بواجب املكتب املتمثل يف العناية ابلشهود خالل كل مراحل األنشطة )عمليات التدارس األويل، ُيستجوبوا و 

وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وابقي القضااي الالبثة(. وال ُتَسد  هذه التكاليف من املخصَّصات لقسم 
املد عي العام والشهود )مثل اجملين عليهم والشهود التابع لقلم احملكمة، ألهنا تتأتى عن التفاعل بني مكتب 

تكاليف سفر الشاهد وسكناه عندما أييت من أجل استجوابه(، أو تتصل بتدابري أمنية متدنية 
 التكاليف/خفيفة األثر يتخذها املكتب ابلنظر إىل الَلَحق املربم بينه وبني قسم اجملين عليهم والشهود.

تشغيلية العامة تكاليف العقد اخلاص ابلسكن وسُتسد جبزء من الزايدة املطلوبة يف بند النفقات ال -304
يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الذي يهيئ حالً اقتصادايً ابلقياس إىل التكاليف الباهظة املرتتبة على النزول يف 

 الفنادق إابن العمليات اجلارية.
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 2300 الربانمج: 21اجلدول 

2300  
 شعبة التحقيق

 )آبالف اليوروات( 2018عام مصروفات 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)آبالف  2020
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 784.4 10 1.3 140.0 644.4 10    املوظفون من الفئة الفنية

 836.4 1 6.1 105.4 731.0 1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 620.8 12 2.0 245.4 375.4 12 690.1 13 11.4 678.7 13 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 046.5 5 7.2 337.5 709.0 4 623.8 3 111.6 512.2 3 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 046.5 5 7.2 337.5 709.0 4 623.8 3 111.6 512.2 3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(0.8) 809.0 1 869.6 1 96.7 772.9 1 السفر  (0.0)  1 808.2 

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 22.5 - 22.5 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 129.3 - 129.3 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 630.0 - - 630.0 842.8 32.0 810.8 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - 0.7 - 0.7 األاثث والعتاد

(0.8) 439.0 2 864.8 2 128.7 736.1 2 الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملنياجملموع   (0.0)  2 438.2 

 105.5 20 3.0 582.1 523.4 19 178.7 20 251.7 927.0 19 اجملموع

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 2300 الربانمج: 22اجلدول 

2300 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

2019املقرة لعام   - - - 1 4 13 40 40 1 99 - 29 29 128 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

2020املقرتحة لعام   - - - 1 4 13 40 40 1 99 - 29 29 128 

               

 ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

2019لعام املقرة   - - - - - 1.75 16.53 12.17 1.00 31.45 2.00 15.67 17.67 49.12 

 51.00 17.75 15.75 2.00 33.25 1.00 12.25 18.25 1.75 - - - - - املستمرة

 0.92 - - - 0.92 - 0.42 - 0.50 - - - - - اجلديدة

(0.75) - - - - - - املعادة التخصيص  - - (0.75)  - - - (0.75)  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

2020املقرتحة لعام   - - - - - 2.25 17.50 12.67 1.00 33.42 2.00 15.75 17.75 51.17 
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 املقاضاة: شعبة 2400الربانمج  -4

 املقد ِّمة

مبهمتها األساسية، أال وهي إجراء أنشطة تؤدي شعبة املقاضاة دوراً حمورايً يف اضطالع احملكمة  -305
مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقًا لنظام روما األساسي. إهنا تتألف من قسم املقاضاة وقسم االستئناف. 
وهي تتوىل، إبدارة عامة من مديرها، املسؤولية عن إسداء اإلرشادات القانونية إىل احملققني؛ والرتافع يف 

دوائر ثالثِّ الشعبِّ القضائية يف احملكمة مجيعاً؛ وتُعِّد مجيَع الدفوع الكتابية اليت القضااي اليت تنظر فيها 
تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت تقدَّم إىل الدوائر؛ وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري 

نيني ابإلجراءات االبتدائية القضااي يف نطاق األفرقة املتكاملة. كما يُعهد إىل وكالء االد عاء الرئيسيني املع
ضمن قسم املقاضاة مبهمة قيادة األفرقة املتكاملة وإسداء اإلرشاد العام بشأن التحقيق يف القضااي، وقيادة 
األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية أمام دوائر احملكمة. وتتوىل شعبة املقاضاة توظيَف وكالء االد عاء املعنيني 

ية ووكالء االد عاء املعنيني إبجراءات االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظ ِّمي ملفات ابإلجراءات االبتدائ
 القضااي واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية، وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

ويتوىل قسم االستئناف، الذي يقوده وكيل االد عاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف، الرتافع  -306
يف مجيع دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ وإعداد مجيع 
طلبات اإلذن ابالستئناف والردود على طلبات اإلذن ابالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف 

سي ما  البتدائية من اإلجراءات، والأمام الدوائر االبتدائية؛ وصوغ نصوص أهم الواثئق اليت تودَع يف املرحلة ا
الواثئق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية؛ وإسداء 

 املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة يف قسم املقاضاة وإىل سائر مكو ِّانت املكتب حبسب االقتضاء.

ناف ينظ ِّمان تدريباً وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئ -307
املقاضاة وغريها من مكو ِّانت املكتب بشأن مواضيع من قبيل املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، والقانون 
 الدويل حلقوق اإلنسان، والقانون اجلنائي الدويل. ومن ذلك اجتماٌع قانوين يُعقد مرة كل أسبوعني جلميع

العاملني يف الشعبة حيث تناَقش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة ابلشعبة، وتدريٌب داخلي على 
املرافعة يُعقد ابنتظام، منه تدريب على املرافعة الشفوية وتدريب على استجواب الشهود، ابلفرنسية 

 وابإلنكليزية.

وإدارهتا، ويشرف على االستعانة الفعالة ( قيادهتا 1-ويتوىل مدير شعبة املقاضاة )من الرتبة مد -308
ابملوارد وعلى توحيد نسق حتضري امللفات وإيداع الواثئق. كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل االد عاء 

(، مراجعة مجيع ما يودَع من واثئق وعرائض قبل أن 5-الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف )من الرتبة ف
بغية التيقن من أهنا مت سقة من الناحية القانونية وحمرَّرة بصورة مقنعة. ويسدي مدير  يتم تقدميها إىل احملكمة

الشعبة املشورة بشأن القضااي إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية، وذلك غالبًا بشأن 
نشطة املقاضاة( )من مسائل يُطلب تناوهلا يف أجل قصري. ويساند مديَر الشعبة مساعٌد خاص )معين أب

(، من أجل التخطيط والتنسيق يف 2-( ومنسٌق لعمل منظ ِّمي ملفات القضااي )من الرتبة ف3-الرتبة ف
-رأ( ومساعَدين إداريني )من الرتبة خ ع-الشعبة. كما إن ملدير الشعبة مساعداً شخصياً )من الرتبة خ ع

مبا يف ذلك معاملة املطالبات املتصلة ابلسفر وطلبات رأ( يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األعمال اإلدارية، 
 اإلجازات.
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وتتوىل األفرقة املتكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضااي املعروضة على احملكمة. وخالل  -309
عين األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق )الفرتة االستهاللية( يُركَّز رئيسيًا يف أنشطة املكو ِّن )الصغري( امل

ابملقاضاة من الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرَتض للقضية. ويقوم فريق املقاضاة إبسداء التوجيه 
القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، وابملشاركة يف 

( من نظام روما 2)55ب املادة األنشطة التحقيقية )مبا فيها أعمال االستجواب الذي جُيرى مبوج
األساسي(، وابلتحضري لكشف املعلومات والواثئق، وإبعداد مشاريع الواثئق ذات الصلة مبا فيها مجيع 
الواثئق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق. ويتوىل منظ ِّم ملفات القضااي واملساعد املعين ابلدعم يف 

 ملعلومات والواثئق املراد إيداعها، ومساندة وكالء االد عاء يف مهامهم.اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة وا

وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدماً كافيًا فتم صوغ منحى القضية املفرَتض بصورة راسخة،  -310
تزيد شعبة املقاضاة قدرهتا فتشكل فريق حتقيق يُعىن ابملرحلة التمهيدية من اإلجراءات. ويُتوقع أن يشهد عام 

تناول بعض القضااي يف مرحلتها التمهيدية، إضافة إىل حماكمتني وسبع دعاوى استئناف هنائي  2020
وعدة دعاوى استئناف متهيدي. وتبدأ املرحلة التمهيدية بقيام الفريق املتكامل ابلتحضري لالنتقال من التحقيق 

ية وإعداد طلبات إصدار أوامر إىل املرحلة االبتدائية بتهذيب اجلوانب القانونية للمنحى املفرَتض للقض
ابلقبض على املشتبه هبم فيها. ويشتمل التحضري لطلب إصدار أمر إبلقاء القبض أو أمر ابملثول )"ابحلضور"( 
على استعراض شامل لألدلة )ينخرط فيه موظفون من مكتب املد عي العام ليسوا أعضاء يف الفريق املسَند 

ية التمحيص يف مدى كفاية األدلة طبقاً للمعايري اخلاصة ابملرحلة املعنية إليه إجراء التحقيق أو املقاضاة(، بغ
ُأصدر أمر ابلقبض على مشتبه فيه أو أمر مبثوله أمام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة،  من اإلجراءات. فإذا

 89 جب املادتنيابلتشاور مع املد عية العامة، حييل األمر ابلقبض على الشخص املعين وتقدميه إىل احملكمة مبو 
من النظام األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على أراضيها. وبعد القبض على املشتبه  91و

ساعة  96إىل  48فيه املعين أو تقدميه إىل احملكمة يُفرتض عادة أن ميُثل مثوَله األول أمام احملكمة يف غضون 
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 1)121 دةاعتباراً من زمن وصوله إىل مقر احملكمة. وتقضي القاع

أبن حتد ِّد الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة اعتماد التهم املوجَّهة 
إن األشهر اليت تنتهي بعقد جلسة اعتماد التهم )زهاء أربعة أشهر إىل ستة بدءاً من اتريخ املثول األول( إليه. 

ففي الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة وموعد  متثل مرحلة تستلزم من شعبة املقاضاة موارد طائلة.
انعقاد جلسة اعتماد التهم، يبدأ فريق املقاضاة بكشف الواثئق واملعلومات للدفاع، ما ميثل عملية كثيفة 

فيها من املعلومات، وإعداد الوثيقة  تشمل استعراض املواد املعنية وإجراء عملية حجب ما جيب حجبه
املتضمنة للتهم، والعريضة املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة. وجُيرى عند اللزوم استعراض إضايف لألدلة، 

من نظام روما األساسي. ويصدر قرار اعتماد التهم يف  56 ويُنظر فيما إذا كان يتعني االستناد إىل املادة
ًا من اتريخ انعقاد جلسة اعتمادها. وبعد اعتماد التهم حتال القضية إىل الدائرة يومًا اعتبار  60غضون 

االبتدائية. وقبل تقدمي البياانت االفتتاحية، يقوم فريق املقاضاة بتحديث وتنجيز ما جيب كشفه من املعلومات 
العريضة املمهدة للمحاكمة، والواثئق، وإعداد أهم الواثئق املراد إيداعها يف إطار اإلجراءات االبتدائية، مثل 
 وقائمة الشهود، وقائمة األدلة، وطلبات اختاذ التدابري احلمائية ضمن احملكمة.

إن االهتمام بكل قضية تبلغ املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية يستلزم فريقاً مؤلفاً يف املتوسط  -311
مللفات القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين  من مثانية وكالء اد عاء معنيني ابإلجراءات االبتدائية، ومنظم

بينت التجربة أنه  وقدبدعم اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اد عاء رئيسي معين ابإلجراءات االبتدائية. 
ويقوم وكالء االد عاء،  يلزم املزيد من املوارد يف األشهر الفاصلة بني املثول األول وانعقاد جلسة اعتماد التهم.

م وكيل االد عاء الرئيسي املعين ابإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري احلجج اليت تساق يف القضية يقوده
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خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية. فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املرب ِّئة؛ ويتدبرون شؤون الشهود،؛ 
شف املعلومات والواثئق؛ ويعدون ويسدون اإلرشاد فيما خيص عمليات التحقيق اإلضافية؛ ويتدبرون ك

نصوص كل الواثئق والعرائض املراد إيداعها أمام الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية؛ ويشاركون يف اجللسات؛ 
ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة، فيستجوبون شهود االد عاء وشهود الدفاع ويقد ِّمون 

قضية واملساعد املعين بدعم اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات احلجج. ويقوم منظم ملفات ال
والواثئق املودعة ويقدمون الدعم لوكالء االد عاء يف االضطالع مبهامهم. وتشمل االفرتاضات املتعلقة ابمليزانية 

عاله مناسب يف معظم يف املرحلة االبتدائية. إن تكوين األفرقة املبنيَّ أ 2020قضيتني ستكوانن خالل عام 
القضااي اليت تتناوهلا احملكمة يف هذه املرحلة. لكن ميكن أن تشهد عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة تبايناً 
متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تتسم به القضية وعدد املشتبه هبم فيها واملتهمني يف إطارها، مثل زايدة قد 

 كثر تعقيداً وتقليص قد األفرقة املعنية ابلقضااي األقل تعقيداً.األفرقة املعنية ابلقضااي األوسع واأل

وفيما خيص املرحلة االبتدائية، بينت اخلربة املتجمعة أن العمل على القضااي يستمر على الرغم من  -312
عدم انعقاد جلسات للمحكمة فيما خيصها بعد تقدمي البياانت اخلتامية وحىت صدور احلكم يف جوهر 

يف إطار القضااي املعنية خالل  فمن األنشطة اليت يتعنيَّ االضطالع هباالقاضي ابلعقوبة. القضية واحلكم 
هذه الفرتة الرُد على طلبات الدفاع لكشف املعلومات والواثئق، واستعراض عدد أقل من الصيغ احملجوبة 

من العريضة اخلتامية  فيها معلومات من احملاضر واإلفادات، وإيداع الصيغة العلنية احملجوبة فيها معلومات
والردود ذات الصلة. ويضاف إىل ذلك أن الفريق يبدأ عند اإلمكان مراجعة السريورات اليت اتُّبعت واخلربات 
اليت اكُتسبت بغية استخالص العرب من أجل املكتب واإلعداد لتسليم القضية إىل قسم االستئناف. وبناًء 

ي من وكالء االد عاء يف شعبة املقاضاة مكلفني ابالهتمام ابلقضية عليه حُيتاج وظيفياً إىل استدامة فريق أساس
 حىت إجناز مجيع املهام املتصلة هبا.

( ويتألف 5-الرتبة ف ويدير قسَم االستئناف وكيُل اد عاء رئيسي معين إبجراءات االستئناف )من -313
 وكالء اد عاء مالك العاملني فيه من سبعة وكالء اد عاء معنيني إبجراءات االستئناف )ثالثة 

، وثالثة وكالء اد عاء معنيني إبجراءات االستئناف من الرتبة 4-معنيني إبجراءات االستئناف من الرتبة ف
(، ومنظ ِّم مللفات القضااي، ومساعد 2-، ووكيل اد عاء معاون معين إبجراءات االستئناف من الرتبة ف3-ف

لى مدى سنوات جُيري مقدارًا متزايدًا من العمل معين ابإلجراءات االبتدائية. إن قسم االستئناف كان ع
املعقد املتعلق بدعاوى االستئناف، سواء يف الواثئق الكتابية اليت يتم إيداعها أم يف اجللسات الشفوية يف 

يُتوقع أن  دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي اليت تنظر فيها دائرة االستئناف، ما
وما بعده. ويضاف إىل ذلك أنه، إذ مل يعد مالك شعبة املقاضاة يضم منسقاً  2020يستمر يف عام 

للمقاضاة، يقع عبء مهام التنسيق القانوين املتزايدة العدد على عاتق وكيلة االد عاء الرئيسية املعنية إبجراءات 
شورة القانونية ويضطلع االستئناف والعاملني معها: لقد غدا القسُم يف املكتب القسَم الرئيسي الذي يسدي امل

ابلتنسيق القانوين من أجل مجيع األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية يف إطار عملها التمهيدي وعملها 
االبتدائي؛ ومن أجل قسم حتليل احلاالت يف عدة جوانب من عمله املتمثل يف التدارس األويل واملتعلق 

التحقيق يف جوانب من عملها التحقيقي. ويشمل العمل من النظام األساسي، ومن أجل شعبة  15 ابملادة
يف جمال إسداء املشورة القانونية والتنسيق القانوين من أجل األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية )التمهيدية( 

ات إسداء املشورة القانونية بشأن املسائل املعقدة، وحتديد التهم وإعداد الواثئق املتضم ِّنة للتهم، وحضور جلس
االستعراض الرمسي لألدلة، وإعداد نصوص بشأن مسائل قانونية وإجرائية متعددة ضمن العريضة التمهيدية 
والعريضة اخلتامية، وتنسيق املواقف القانونية فيما بني األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية. كما إن هذا 

حتيني جمموعة املختارات من القرارات الصادرة القسم، بصفته مركز البحوث القانونية يف املكتب، يثابر على 
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يف القضااي عن دوائر الشعب القضائية الثالث )اليت تستعملها األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية يف 
عملها(؛ وينظم دورات التدريب يف اجملال القانوين واالجتماعات من أجل القائمني أبعمال املقاضاة واحملققني 

 ملني يف املكتب.وغريهم من العا

ولـم ا كان التقاضي أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف يتزايد من حيث  -314
حجم العمل الذي تنطوي عليه القضااي وما تتسم به من تعقيد فإن األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية 

يف إعداد الدفوع الكتابية. ويتزايد طلب  حتتاج حاجة ماسة إىل املشورة القضائية واملواقف املنسَّقة، واملساعدة
األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية املساعدَة يف أداء هذه املهام من وكيل االد عاء الرئيسي املعين إبجراءات 
االستئناف ووكالء االد عاء الذين يضمهم مالك القسم. ويف الوقت نفسه يتزايد العمل الذي يضطلع به 

بدعاوى االستئناف وما بعد االستئناف مقداراً وقدَّاً وتعقيداً أكثر منه يف أي وقت مضى: القسم فيما يتعلق 
عدة دعاوى استئناف  2020على حنو يستمر لفرتة من عام  2019فُيتوقع أن يتناول القسم يف عام 

يف قضية وعلى األرجح دعاوى استئناف  ( وآخرينBembaمببا ))استئناف القرار القاضي ابلعقوبة يف قضية 
( ودعاوى استئناف متهيدي (Blé Goudé( وابنليه غوديه )Gbagboاغنبـَغنبو )وقضية  (Ntagandaاننتاغَنندا )

معقدة ومسائل ما بعد االستئناف )يف حاالت منها احلالة يف أفغانستان، وقضية القذايف، واحلالة يف جزر 
(، ومسائل أخرى يُرجَّح أن Bemba) بامب(، ومسألة التعويض يف قضية Ongwen) اننغوينالقمر، وقضية 

تثار(. كما إن هذا القسم يتابع قرارات احملكمة العديدة واليت غالبًا ما تكون فائقة الطول اليت تصدر كل 
عام وإجراء مراجعات هلا ألغراض دعاوى االستئناف اليت قد تُرفع، ويعد طلبات اإلذن ابالستئناف حبسب 

اع. إن دائرة االستئناف غدت تعقد جلسات استئناف شفوية مديدة فيما اللزوم، ويرد على طلبات الدف
خيص معظم دعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي، على حنو يشمل مسائل كثرية تثار قبل 
انعقاد اجللسات وخالهلا، وذلك أيضاً يزيد من العمل الذي يتناوله وكيل االد عاء الرئيسي املعين إبجراءات 

ئناف وغريه من وكالء االد عاء الذين يضمهم القسم. ويُعِّد القسم أيضًا واثئق السياسات واملبادئ االست
التوجيهية اليت يصدرها القسم، ويقدم مسامهة كبرية فيما خيصها. ويضاف إىل ذلك أن وكيل االد عاء الرئيسي 

ملد عي العام، يشارك يف املناقشات املعين إبجراءات االستئناف، بصفته عضواً يف اللجنة التنفيذية ملكتب ا
ويف اختاذ القرار فيما يتعلق جبميع الشؤون القانونية والسياساتية واالسرتاتيجية يف املكتب، ويراجع أهم الواثئق 
اليت جيري إيداعها وغريها من الواثئق اليت يقدمها مجيع األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية، وقسم حتليل 

ر أقسام املكتب. كما إن وكيل االد عاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف يعمل بصفة احلاالت، وسائ
انئب ملدير شعبة املقاضاة، فيضطلع يف إطار هذا الدور مبهام إضافية يف جمال مراجعة الواثئق اليت تعدها 

والسهر على توفري التدريب  األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية ووظائف تدبرية فيما يتعلق بتسيري الشعبة،
للموظفني، واملشاركة يف خمتلف األفرقة العاملة اليت تُعنيَّ لتحسني األداء ضمن شعبة املقاضاة، سواء يف 

 القضااي اليت جيري تناوهلا وفيما يتعلق بتنمية قدرات املوظفني. 

جراءات منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإل 2020ويُتوقع أن تبقى شعبة املقاضاة يف عام  -315
واملرحلة األخرية من  (60)احلسن( وقضية Ngaïssona) وانـنغَينسوان (Yekatom)يِّكاتوم االبتدائية يف قضية 
. كما يُتوقع أن يـُننَشد اعتماد هتم توجَّه يف قضية واحدة أو أكثر من (Ongwen) اننغويناحملاكمة يف قضية 

القضااي اليت ختضع للتحقيق حالياً. وستبقى أفرقة شعبة املقاضاة منخرطة يف األنشطة التحقيقية اجملراة يف 
ا الوسطى واحلالة احلالة يف جورجيا واحلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية( واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقي

يف ليبيا واحلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة يف بوروندي وغريها من احلاالت اخلاضعة للتحقيق. وسيتعنيَّ 

                                                           

 دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم. (60)
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على قسم االستئناف أن يتناول دعاوى االستئناف النهائي اليت ميكن أن تُرفع يف إطار القضااي اليت ستنتهي 
، إضافة إىل دعاوى االستئناف التمهيدي يف إطار قضااي 2020وعام  2019احملاكمة فيما خيصها يف عام 

 أخرى.

وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة،  -316
 يف ذلك مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف قاعات جلسات احملكمة. مبا

تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت وستسهر شعبة املقاضاة أيضًا على  -317
منه )مسؤولية القادة والرؤساء  28من النظام األساسي )املسؤولية اجلنائية الفردية( واملادة  25جتيزها املادة 

رائم اآلخرين(. وستسعى، متاشياً مع السياسات النافذة، إىل التكفل أبن تشمل التهم اليت توجهها أفرقتها اجل
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف احلالة 
اخلاضعة للتحقيق، وأشكال اإليذاء األكثر متثيالً يف احلالة املعنية. وستويل عنايًة خاصة ألشكال اإليذاء اليت 

 ملقاضاة عليها إىل احلد الالزم.درج القضاء الدويل والقضاء الوطين على عدم ا

وقد استحدثت شعبة املقاضاة آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار املبادرات  -318
املتخذة على نطاق املكتب اليت تتناول جماالت أولوايت املكتب واحملكمة مثل التدريب على الرتافع، وزايدة 

كاملة. مث إن شعبة املقاضاة ستواصل استعمال وحتسني نظام النجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املت
املراجعات الداخلية لألدلة )ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت أبمهيتها من بني حاالت تقدمي احلجج أمام 

 احملكمة( إلجراء عمليات تقييم نقدي جلودة عملها وضمان إيتائه انجتاً عايل درجة اجلودة.

. وتظل 2021-2019مواءمة مع اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة إن اسرتاتيجية الشعبة  -319
متابعًة لنتائج  2016الشعبة تركز على أمور منها املساواة بني اجلنسني. لقد بدأت هذه السريورة يف عام 
انفكت شعبة املقاضاة  االستقصاء الذي أُجري لدى املوظفني يف شعبة املقاضاة يف ذلك العام. ومنذئذ ما

، لـم ا كان الشعبة ص املوارد والوقت لتحسني التوازن بني اجلنسني وستستمر على فعل ذلك. مث إنختص ِّ 
تكاملة، وكالء االد عاء الرئيسيون املعنيون ابإلجراءات االبتدائية الذين يضمهم مالكها هم رؤساء األفرقة امل

وستستمر هذه السريورة يف السنوات املقبلة، بتنظيم تركز تركيزاً دائماً على املضي يف تنمية املهارات القيادية. 
دورات تدريب مركَّز خاصة ابإلدارة العليا، يكملها تدريب يف اجملال اإلداري يكون أكثر اتسامًا ابلطابع 

استقصاًء  2018العام يف اجملاالت اليت حُيتاج فيها إليه وابملستوايت الالزمة. لقد أجنزت احملكمة يف عام 
املوظفني على نطاق احملكمة. وحترص اإلدارة العليا للشعبة على إعمال تدابري متعلقة ابلتزام عن التزام 

املوظفني استنادًا إىل نتائج هذا االستقصاء. وللشعبة فريق عامل معين ابالستقصاء يضم ممثلني من مجيع 
ة كشف املعلومات الرتب واجملموعات ضمنها. ومن السريورات األساسية اليت يشتمل عليها عمل الشعب

ابشرت الشعبة  والواثئق، الذي ميثل مسؤولية أساسية للمكتب وسريورة تستلزم قدراً طائاًل من العمل. وقد
ابلفعل العمل على مراجعة هذه السريورة وستواصل مراجعتها يف السنوات املقبلة. وميكن أن ُتستبان مسائل 

 تضاء أفرقة عاملة أو جلان لالهتمام هبا.أخرى ذات أولوية طيلة السنة وسُتشكَّل حبسب االق

 ألف يورو 11 849.9 موارد امليزانية

يف املئة(. ومتثل هذه الزايدة  1.7يورو ) ألف 197.8ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -320
املطلوبة جمموع أثر تطبيق املعدالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحد وأثر الوظيفة اجلديدة 

 من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )ملدة مخسة أشهر(.



ICC-ASP/18/20 

105 20-A-010321 

إن أنشطة شعبة املقاضاة تتميز ابالستعانة فيها مبهنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويل وبتوقفها  -321
ظفني. يف املئة منها( يرتكَّز يف بند املوارد من املو  96.89على االستعانة هبم. وعليه فإن معظم ميزانية الشعبة )

وابلتايل ترك ِّز الشعبة على حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات يف التكاليف من خالل حتفيز 
زايدة اإلنتاجية، واستبعاد الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات الداخلية، وتبسيط التعاون مع 

 الداخلية احملدَّدة أعاله تعتمد الشعبة سائر الشعب واألطراف، حيثما أمكن ذلك. وإضافة إىل التدابري
وموظفوها على شبكتها املتينة الواسعة املطال حيثما أمكن األمر. وتبين الشعبة شبكتها بوسائل منها على 

 سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.

إدخال التعديالت  2019ومت يف عام سريوراتن لزايدة النجاعة،  2018لقد ُمي ِّزت يف عام  -322
طت سريورة مراجعةِّ وإقرارِّ الواثئق املودعة وُأجريت مواءمة داخلية  الالزمة وتطبيق إجراءات جديدة. فُبس ِّ
لألدوار واملسؤوليات يف إطار هذه السريورة. وقد أاتح هذا التغيري املدخل على اإلجراء املعين تقليص مقدار 

ة العليا لعملية املراجعة، مع استدامة مجيع ما يلزم من ضوابط مراقبة اجلودة. الوقت الذي ختصصه اإلدار 
متابعة هذه السريورة اجلديدة وتعديلها عند اللزوم. ويضاف إىل ذلك أن الشعبة  2020وستجري طيلة عام 

لتقصي أعادت تدارس حق االط الع الداخلي على الواثئق املودعة وأعادت مواءمته حتسيناً للقدرات على ا
 القانوين الفعال وزايدًة التساق الواثئق املعنية.

ميَّزت الشعبة ابلفعل السريورات األساسية اليت سرياجعها خرباء من  2019وفيما خيص عام  -323
 2020الشعبة ومن املكتب بغية املضي يف التحسني األمثل للسريورات واإلجراءات. أما فيما خيص عام 

جمال املعارف والقدرات الداخلية للمضي يف متييز السريورات الرئيسية واستبعاد  فرتمي الشعبة إىل االستثمار يف
 الطاحل من السريورات حيثما أمكن ذلك.

وعلى الرغم من وجوب أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد معظمه  -324
ئر فإهنا حريصة على مواصلة استطالع ابلتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوا

سبل حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات. وقد كر ست الشعبة طيلة السنوات األخرية موارد 
ووقتاً الستبانة إمكانيات حتقيق املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات. واخنرطت الشعبة برمتها يف 

رقتها أن يقدموا أفكارهم وآراءهم بشأن إمكان حتقيق مكاسب متأتية عن هذه العملية إذ طُلب من كل أف
زايدة جناعة عملهم. وتُعِّد الشعبة عدة مقرتحات لزايدة النجاعة، مبا يف ذلك تضبيط اإلجراءات والسياسات 
احلالية. ويؤمل أن خيف ِّف حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ضغط العمل الواقع على كاهل موظفي 

 الشعبة وأن يقل ِّص ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.

وتواصل الشعبة مراجعة احتياجاهتا إىل املوظفني، مبا يف ذلك بنية املوارد الالزمة لالهتمام  -325
ابألحداث املتوقعة على حنو استباقي. وستطبق يف الشعبة مواءمة صغرية. وختص هذه املواءمة تسمية الوظائف 

على حنو أفضل املهام املعهود هبا إىل املوظفني، وهي ال تؤدي إىل أي زايدة يف االعتمادات ورتبها لكي جتسد 
 الالزمة )أي أهنا صفرية األثر فيما خيص امليزانية(.

ويضاف إىل ذلك أن الشعبة حتتاج إىل تعزيز قسم االستئناف لكي يتسىن له االضطالع بعبء  -326
ئناف ودوره احملوري على صعيد إسداء املشورة القانونية وتنسيق عمله الباهظ املتزايد املتصل بدعاوى االست

أعاله. وبعد تقييم دقيق للموارد وعبء  228و 227شؤون املكتب، على النحو الذي ُعرض يف الفقرتني 
العمل احلاليني، تبني للشعبة أن أجنع مناحي العمل يتمثل يف نشدان وظيفة لوكيل اد عاء رئيسي إضايف معين 

 .2020( يعمل يف قسم االستئناف يف عام 5-االستئناف )من الرتبة ف إبجراءات
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ويُتوخى من شاغل هذه الوظيفة اجلديدة أن يعمل بصفته وكيل اد عاء رئيسيًا مسؤواًل عن عدة  -327
دعاوى استئناف هنائي ودعاوى استئناف متهيدي، ما يتيح تقاسم عبء العمل الباهظ املتصل ابلقضااي 

عاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف. وهبذه الصفة سيقود شاغل هذه الوظيفة األفرقة بينه وبني وكيل االد  
املؤلفة من وكالء اد عاء أدىن رتبًة يف إعداد الدفوع الكتابية والتدخالت الشفوية يف اجللسات وسيتوىل 

شراف على جوانب من املسؤولية عن اإلجراءات السابقة لالستئناف. وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة أيضاً اإل
العمل املتعلق إبسداء املشورة القانونية املسداة إىل األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية، وقسم حتليل احلاالت، 

 وشعبة التحقيق، وسيعد املواقف فيما يتعلق ابملسائل الفنية واملسائل اإلجرائية.

يواصل استدامة املهمة التدبرية واملتعلقة إن وكيل االد عاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف س -328
مبراقبة اجلودة العامة لكل العمل الذي يضطلع به قسم االستئناف، إضافة إىل عمله بصفة وكيل اد عاء رئيسي 
يف عدة دعاوى استئناف هنائي ودعاوى استئناف متهيدي. كما سيظل وكيل االد عاء الرئيسي املعين 

للجنة التنفيذية. وسيتيح تعيني وكيل االد عاء الرئيسي اجلديد املعين إبجراءات إبجراءات االستئناف عضواً يف ا
ا  االستئناف لوكيل االد عاء الرئيسي احلايل املعين إبجراءات االستئناف أن يؤدي دورًا أكرب حُيتاج إليه أميَّ

سائر شعب املكتب، ودوراً احتياج يف إطار وظيفة التنسيق القانوين لألفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية و 
معزَّزاً يف مساعدة مدير شعبة املقاضاة، بصفته انئباً له يف مراجعة عمل األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية 
والوظائف التدبرية ضمن شعبة املقاضاة. وسيتيح ذلك بدوره ملدير الشعبة أن خيص ِّص املزيد من الوقت 

 راف عليها ومراقبة جودة أدائها. لعمله يف جمال إدارة الشعبة واإلش

 
 ال يشمل هذا الرسم البياين اهلرمي مالك قسم االستئناف وال وظيفة مدير الشعبة وال مالك رئيس ديوانه.  *

وحتتاج شعبة املقاضاة أيضًا إىل موارد غري متصلة ابلعاملني للنهوض أبود أنشطتها. إن معظم  -329
متصلة ابلعاملني توفَّر )ويهيأ هلا يف امليزانية( ضمن مكتب املد عي اخلدمات اليت تستلزم ختصيص موارد غري 

. بيد أنه يُطلب ختصيص مبلغ خاص من أجل 2160و 2120و 2110العام يف إطار الربامج الفرعية 
 3.0سد تكاليف السفر يُدرج يف إطار ميزانية شعبة املقاضاة. وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره 

 .(61)يف املئة( 0.8)آالف يورو 

                                                           

 أدانه. 337و 336انظر التفاصيل ذات الصلة يف الفقرتني  (61)
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 ألف يورو 11 481.3 املوارد من املوظفني

ألف يورو  118.3ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -330
املئة( أتيت نتيجًة لتطبيق املعدالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحد. وينطوي  يف 1.2)

ألف يورو  82.5تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها  املبلغ املطلوب لسد
املئة( مثث ِّل جمموع نتيجةِّ تطبيق املعدالت اجلديدة املعمول هبا يف نظام األمم املتحدة املوحد وأثر  يف 4.6)

 19ة اثبتة ووظيف 88موظفني:  107وظيفة املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة. وسيتألف مالك الشعبة من 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.  16.17وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

-ومثة بني الوظائف الثابتة مثاين وظائف لوكالء اد عاء مساعدين معنيني ابإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف
-اونني معنيني ابإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف( اقرُتح إعادة تصنيفها لتغدو وظائف لوكالء اد عاء مع1
(. إن عملية إعادة التصنيف عدمية األثر على امليزانية )فاالعتمادات املهيأة يف امليزانية للوظائف من الرتبة 2

 (.1-تساوي االعتمادات املطلوبة لو كانت من الرتبة ف 2-ف

عبة املقاضاة ألغراض امليزنة فقط، ابلنظر إىل ويـُلنَحق انئب املد عية العامة )مساعد أمني عام( بش -331
ختصيص وظيفته األصلي. بيد أن دوره يتمثل يف التفرغ للعمل انئباً للمدَّعية العامة. وهبذه الصفة يتوىل انئب 

اإلشراف على ثالثِّ ُشعبِّ مكتب املدَّعي العام وتنسيق عمل  -حتت توجيهها املباشر  –املد عية العامة 
ي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد هذه الُشعب، وه

 الشخصي لنائب املد عية العامة ُملنَحق بشعبة املقاضاة.

 يورو آالف 9 609.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 وظائف اثبتة إضافية. أيةال ُتطلب  -332

 املقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان:إن مالك شعبة  -333
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 العدد الرتبة التسمية

 1 أمني عام مساعد انئب املد عية العامة )املقاضاة(
 1 1-مد مدير شعبة املقاضاة

 8 5-ف وكيل اد عاء رئيسي معين ابإلجراءات االبتدائية
 1 5-ف وكيل اد عاء رئيسي معين إبجراءات االستئناف

 13 4-ف معين ابإلجراءات االبتدائيةوكيل اد عاء 
 3 4-ف وكيل اد عاء معين إبجراءات االستئناف
 14 3-ف وكيل اد عاء معين ابإلجراءات االبتدائية

 1 3-ف موظف قانوين
 3 3-ف وكيل اد عاء معين إبجراءات االستئناف

 19 2-ف (62)وكيل اد عاء معاون معين ابإلجراءات االبتدائية
 10 1-ف  مساعدموظف قانوين 

 9 1-ف منظ ِّم مللفات القضااي
 5 رأ-ع خ مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

 2 رأ-ع خ مساعد إداري
 1 رأ-ع خ شخصيمساعد 

 88  اجملموع

 يورو ألف 1 871.6 املساعدة املؤقتة العامة

إطار االفرتاضات  لتمكني شعبة املقاضاة من االضطالع على حنو فعال أبنشطتها املهيأ هلا يف -334
من معادالت املوظف  16.17وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 19املتعلقة ابمليزانية، ُتطلب 

 الواحد العامل بدوام كامل( مبثابة متطلب مستمر لسنوات متعددة، على النحو التايل:

  املعادِّل بدوام كامل املدة ابلشهور العدد الرتبة التسمية
 متطلَّب جديد  0.42 5 1 5-ف ستئنافمعين إبجراءات االرئيسي وكيل اد عاء 

 متطلَّب مستمر  4.00 48 4 4-ف وكيل اد عاء معين ابإلجراءات االبتدائية

 مستمرمتطلَّب   2.00 24 2 3-ف وكيل اد عاء معين ابإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 3-ف (مساعد خاص )معين أبعمال املقاضاة

 متطلَّب مستمر  1.25 15 2 2-ف وكيل اد عاء معاون معين ابإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر  0.50 6 1 2-ف ستئنافوكيل اد عاء معاون معين إبجراءات اال

ق لتنظيم ملفات  متطلَّب مستمر  1.00 12 1 2-ف القضااي منس ِّ

 متطلَّب جديد  3.00 36 3 1-ف االبتدائيةمعين ابإلجراءات مساعد وكيل اد عاء 

 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 1-ف  موظف قانوين مساعد

 متطلَّب مستمر  1.00 12 1 1-ف القضااي منظ ِّم مللفات

 متطلَّب مستمر  0.50 6 1 رر-ع خ مساعد شخصي لنائب املد عية العامة

 متطلَّب مستمر  0.50 6 1 رأ-ع خ  اإلجراءات االبتدائية بدعممعين مساعد 

  16.17 194 19  اجملموع

إن كل املوارد املتوفرة قد ُخص ِّصت لالضطالع مبهام متصلة ابلقضااي واحلاالت، منها استيعاب  -335
 االحتياجات املتأتية عن عمليات التحقيق اجلديدة إىل أقصى حد ممكن.

                                                           

 ابإلجراءات االبتدائية يعاد اقرتاح إعادة تصنيفها. وظائف لثمانية وكالء اد ِّعاء مساعدين معنيني (62)
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 ألف يورو 368.6 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

يف املئة(. إن معظم املوارد  0.8آالف يورو ) 3.0املطلوب على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ  -336
غري املتصلة ابلعاملني الالزمة للنهوض أبود أنشطة شعبة املقاضاة توفَّر )ويهيأ هلا يف امليزانية( يف إطار 

ابلعاملني ضمن مكتب املد عي العام. بيد أن املوارد غري املتصلة  2120و 2110الربانجمني الفرعيني 
 املطلوبة لسد تكاليف السفر أدرجت يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 ألف يورو 368.6  السفر

يسافر العاملون يف شعبة املقاضاة ابنتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا  -337
واملرحلة االبتدائية من عمليات التحقيق اجلارية. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة التمهيدية 

من النظام األساسي، وإعداد الشهود،  68مراحل القضااي، ألغراض منها مجع اإلعالانت مبوجب املادة 
خُيصَّص اعتماد لنائب املدَّعية  ة. كمافيدِّيويودعم الشهود الذين يدلون إبفاداهتم عن بعد بواسطة الروابط ال

عاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف، من أجل ما يقومون به العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االد  
من مهام اضطالعاً بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة أبنشطة مكتب املد عي العام والتعاون 

يف املئة(. إن تكاليف  0.8آالف يورو ) 3.0فيما خيصها. وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره 
 سفر متثل متطلباً متكر ِّراً.ال
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 2400 الربانمج: 23اجلدول 

2400  
 شعبة املقاضاة

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 049.7 9 1.1 95.1 954.6 8    املوظفون من الفئة الفنية

 560.0 4.3 23.2 536.8    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 609.7 9 1.2 118.3 491.4 9 055.6 9 - 055.6 9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 871.6 1 4.6 82.5 789.1 1 710.4 1 83.5 626.8 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 871.6 1 4.6 82.5 789.1 1 710.4 1 83.5 626.8 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(3.0) 371.6 245.9 - 245.9 السفر  (0.8)  368.6 

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 7.5 - 7.5 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 60.8 - 60.8 التدريب

 - - - - 10.8 - 10.8 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

(3.0) 371.6 325.0 - 325.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (0.8)  368.6 

 849.9 11 1.7 197.8 652.1 11 091.0 11 83.5 007.5 11 اجملموع

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 2400 الربانمج: 24اجلدول 

2400 

 وكيل
أمني 

 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

2019املقرة لعام   - 1 - 1 9 14 18 11 26 80 - 8 8 88 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

(8) 8 - - - - - - - املعادة التصنيف  - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

2020املقرتحة لعام   - 1 - 1 9 14 18 19 18 80 - 8 8 88 

               

 ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

2019املقرة لعام   - - - - - 4.00 3.00 2.75 5.00 14.75 0.58 0.50 1.08 15.83 

 16.50 1.50 1.00 0.50 15.00 5.00 3.00 3.00 4.00 - - - - - املستمرة

 0.42 - - - 0.42 - - - - 0.42 - - - - اجلديدة

(0.25) - - - - - - - املعادة التخصيص  - (0.25)  - (0.50)  (0.50)  (0.75)  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

2020املقرتحة لعام   - - - - 0.42 4.00 3.00 2.75 5.00 15.17 0.50 0.50 1.00 16.17 
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 الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة -جيم 

hh 

 املقد ِّمة

يرتأس قلَم احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف  -338
املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤوهنا وتقدمي  اجلهاز، ويُعترب قلم احملكمة )"القلم"( احملكمة

ثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات القضائية  قلم احملكمة إىلوينقسم  اخلدمات فيها.
وشعبة العمليات اخلارجية اليت يؤدي كل منها دوراً حامساً يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها 

قلم ويضم مكتب رئيس  فيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.وشفا
فيما تنسيق وال وأقسامهقلم العب توجيه مجيع شُ يف اضطالعه االسرتاتيجي ب ه الذي يساعدهاحملكمة ديوانَ 

 القلم. املهام القانونية املنوطة برئيسبينها وإرشادها، بينما يتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع للقلم دعم أداء 

إن اإلجراءات القضائية متث ِّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات  -339
حمايدة لتوفري اخلدمات، منصة  هبصفتفالقلم مسؤول، الضرورية اليت يقد ِّمها قلم احملكمة واملهام اليت يؤديها. 

 ريُ تيسو ، تدبُّر األعمال القضائية وامللفاتمنها  اضطالعه بوظائفن خالل ات القضائية مءجراإلادعم عن 
وتسيرُي شؤون املساعدة القانونية ، اإلجراءاتمشاركة اجملين عليهم يف  ريُ تيسإدالء الشهود إبفاداهتم، و 

ُر تكنولوجيا وتدبُـّ ، لألعمال القضائية يةر ير خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التح وتوفريُ ومساندة احملامني، 
، وتيسرُي التعاون والتعاضد القضائيني، واالهتماُم مرافق االحتجاز دارةُ إو املعلومات، والسهُر على األمن، 

بعلنية اإلجراءات، والتواصُل )وال سيما مع اجلماعات املتضررة(، وإجراُء العمليات امليدانية دعمًا لعمل 
لتعذر سري  الوظائفولوال اضطالع قلم احملكمة هبذه . فيهاالقضاة واألطراف يف القضااي واملشاركني 

اإلجراءات القضائية ألن املشاركني يف اإلجراءات )مبن فيهم القضاُة ومكتُب املد عي العام والدفاُع واجملينُّ 
االشتغايل أو اللغوي أو  عليهم والشهوُد( كانوا لوالها سيفتقدون ما يلزم من هياكل الدعم التقين أو

إن قدون عند االنطباق هياكل الدعم املايل الالزمة لضمان عدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها. سيفت
تطورات القضائية والتطورات لد مباشرة ابتتحدَّ  من املوارد لالضطالع هبذه الوظائف احتياجات قلم احملكمة

 .على صعيد املقاضاة

ية حامسة فيما خيص سالسة عمل احملكمة وتُناط ابخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة أمه -340
مجعاء. ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية، وامليزنة، والشؤون املالية، واملشرتايت، واملرافق، والسفر، 
ق املهام التنفيذية على نطاق احملكمة مثل تدبر املخاطر، وإبالغ هيئات  واألمن، والعناية ابلعاملني، وينس ِّ

راجعة، والوفاء ابلقواعد واملعايري. ويضاف إىل ذلك أن اخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة التوجيه، وامل
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تدعم أيضاً سري اإلجراءات القضائية على حنو سريع فيما خيص نقل الشهود، واألمن يف قاعات جلسات 
ات من املوارد فيما يتصل احملكمة، ومعدات قاعات احملكمة اليت حيتاج إليها األطراف. ولئن كانت املتطلب

هبذه الوظائف اليت يضطلع هبا قلم احملكمة تتوقف بصورة مباشرة على مقدار االحتياجات إىل اخلدمات يف 
مجيع وحدات احملكمة فإن قلم احملكمة استدام على مر السنني قدرة اثبتة نسبيًا على النهوض أبود 

 االحتياجات املستجدة بدون تقلب يذكر. 

 2020لعام  عن متطلبات ميزانية قلم احملكمةحملة عامة 

يورو، ينطوي  ألف 76 145.5املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  2020تبلغ ميزانية عام  -341
 2019املئة(، ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 0.7يورو، ) آالف 505.7على اخنفاض صاٍف مقداره 

 املعتمدة.

أثر  ‘1’قرتحة لقلم احملكمة متثل النتيجة املباشرة للعوامل التالية: إن املتغريات الرئيسية يف امليزانية امل -342
الزايدة املتصلة  الزايدات التعاقدية يف التكاليف مثل الزايدات املتصلة بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحد أو

القضائية يف عام االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة جلسات احملكمة وسائر األنشطة  ‘2’مبؤشر األسعار؛ 
ت الدعم سهراً على سالمة وفعالية العمليات القضائية وعمليات التحقيق التحول يف متطلبا ‘3’؛ 2020

يف بلدان احلاالت. وعلى الرغم من استمرار لزوم االستثمارات لتنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا 
ُتطلب مبقدار مقارب لنظريه يف ميزانية  2020عام املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فإن املوارد ل

 .2019قلم احملكمة املعتمدة لعام 

لقد ُحد ِّد سببان رئيسيان ابعتبارمها كامنني وراء معظم الزايدة يف املوارد الالزمة يف قلم احملكمة لعام  -343
ملوحَّد لألمم ألف يورو تطبيقًا للنظام ا 1 448.1: زايدة يف تكاليف املوظفني يقارب مقدارها 2020

ألف يورو دعماً لتكثيف العمليات فيما  883.5املتحدة؛ وزايدة يف املتطلبات من املوارد يقارب مقدارها 
خيص احلالتني يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف مايل. ومواَجهًة هلاتني الزايدتني الكبريتني وغريمها من 

ات إىل املوارد، ابدر قلم احملكمة إىل ختفيف وطأهتا إبعادة تقييم حاالت االرتفاع املتوقَّع أن تشهده االحتياج
. ونظراً إىل االخنفاض املتوقَّع أن يشهده 2020مقدار الدعم الالزم لألنشطة املعتزم االضطالع هبا يف عام 

ألفرقة املعنية مقدار النشاط القضائي وعمالً بتوصية جلنة امليزانية واملالية بتدارس توخي املرونة يف االستعانة اب
، َتَدبَّر قلم احملكمة أمره لتخفيض مقدار التمويل الالزم لدعم أنشطة قاعات (63)أبنشطة قاعات احملكمة

ألف يورو. كما ُأجريت مراجعة  1 981.5 ختفيضًا مقداره 2020احملكمة والدعم القضائي يف عام 
يتعلق مبقدار األنشطة والعمليات املتوقع املقرتحة فيما  2020لالفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام 

إجراؤها يف بلدان احلاالت أفضت إىل تقليٍص حذٍر لعدد املوظفني وبنية الدعم الُقطري يف مجهورية الكونغو 
 ألف يورو. 1 023.5 ديفوار، ميثل وفورات صافية يقارب مقدارها الدميقراطية وأوغندا وكوت

ألف يورو مع غريها من الوفورات واملكاسب  3 398.6 إن هذه التخفيضات، اليت يبلغ مقدارها -344
املتأتية عن زايدة النجاعة، أاتحت لقلم احملكمة أن يُعو ِّض كامل التعويض كل الزايدة البالغة زهاء 

ألف يورو النامجة رئيسيًا عن السببني اآلنَفي الذكر، ما أفضى أيضًا إىل ختفيض مقرتح يبلغ  2 892.9
املعتمدة. فطلبات املوارد اإلضافية  2019ف يورو ابلقياس إىل ميزانية عام آال 505.7صايف مقداره 

حمدودة جداً وال تُقدَّم إال عندما تكون ضروريًة ضرورًة صارمة ألغراض إجراء أنشطة قلم احملكمة الواجب 

                                                           

 .57، الفقرة ASP/18/5/AV-ICCالوثيقة  (63)
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من االفرتاضات واألولوايت املتعلقة  2020االضطالع هبا يف إطار واليته ضمن سياق ما خيص عام 
ابمليزانية، وبعد بذل قصارى اجلهود لتمويل املتطلبات اإلضافية عن طريق ما يتحقق داخليًا من الوفورات 

 آالف يورو. 505.7والتخفيضات وإعادة ختصيص املوارد، كما يدل عليه التخفيض املقرتح البالغ 

املكاسب املتأتية عن وكما يبنيَّ يف املرفق السادس عشر اسُتبنَي، يف إطار عملية حتقيق الوفورات و  -345
تحديد ال يقبلمما  يورومليون  2.4زايدة النجاعة على نطاق احملكمة مجعاء، إمكاُن حتقيق ما يقارب مبلغه 

تكاليف غري املتكر ِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية، اليت يُقلَّص هبا املقدار املرجعي وال ،كمي من الوفوراتال
معظم الوفورات والتخفيضات املستبان إمكاُن حتقيقها يف قلم احملكمة متثل  األساسي مليزانية قلم احملكمة. إن

، وال سيما فيما يتعلق 2020نتيجة إلعادة تقييم واٍف ملا يلزم للنهوض ابملقدار املتوقع من النشاط يف عام 
 ابلدعم يف اجملال القضائي. 

 دعم األنشطة القضائية

سيما  مقدار كبري من الدعم يف اجملال القضائي، وال 2020سيظل يُطلب من قلم احملكمة يف عام  -346
فيما خيص تقدمي املساعدة القانونية، ومتثيل اجملين عليهم، واحتجاز املتهمني، وتقدمي الدعم اللغوي. إن هذا 
الدعم سيلزم فيما خيص الدعاوى اليت تكون يف املرحلة االبتدائية لكن األنشطة القضائية األخرى املتصلة 

ستئناف وجبرب األضرار سيظل هلا أثر كبري على مقدار املوارد املطلوبة. وكما أشري إليه أعاله يف بدعاوى اال
( ستظل احملكمة منخرطة ابهظ االخنراط يف دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى 15 املقدَّمة )الفقرة

كمة. ويضاف إىل ذلك االستئناف التمهيدي، ما سيستلزم تقدمي الدعم ألفرقة الدفاع وألنشطة جلسات احمل
، ما 2020قضااي على األقل مرحلة تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف عام  أن اإلجراءات ستبلغ يف ثالث

يستلزم من قلم احملكمة توفري احملامني للمجين عليهم وتقدمي الدعم إىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
 .(64) املساعدة إىل الدوائر عند االنطباقمبا يف ذلك توفريه يف األنشطة امليدانية، وتقدمي

 2020 وعلى الرغم من هذه احلاجة املستمرة إىل الدعم يف اجملال القضائي يُتوقع أن يشهد عام -347
اخنفاضاً يف أنشطة دعم جلسات احملكمة. وقد ُسعي إىل إجياد حلول ابتكارية عديدة بغية مواءمة التخفيض 

ع املتطلبات من املوارد يف قلم احملكمة، والسهر يف الوقت ذاته على يف عدد أايم انعقاد جلسات احملكمة م
استمرارية العمليات. وابلتايل َعمِّل قلم احملكمة على حنو اسرتاتيجي لتحديد درجات األولوية على صعيد 
حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة وذلك من خالل إعادة ختصيص املوارد أو العدول عن 

 مليون يورو. 2.0متويلها أو الكف عن طلبها حيثما أمكن ذلك، ما أفضى إىل ختفيض مقداره 

 تقدمي الدعم لتسع عمليات حتقيق انشط وغريها من األنشطة امليدانية مبا يف ذلك جرب االضرار

حالة جيري النظر فيها. ويُتوقع أن يرك ِّز مكتب  11تعمل يف  2020ستظل احملكمة يف عام  -348
تسع عمليات حتقيق انشط )منها مثاين عمليات متزامنة( يف: بوروندي، ومجهورية العام جهوده على  املد عي

ديفوار، ودارفور ابلسودان، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، وليبيا )حيث  أفريقيا الوسطى، وكوت
دعمًا من قلم احملكمة،  إن كاًل من عمليات التحقيق هذه ستظل تستلزم ستجرى عمليتا حتقيق(، ومايل.

مساندة اجملين عليهم والشهود، ومشاركة اجملين من قبيل سواء يف املقر أم يف بلدان احلاالت، يف جماالت 

                                                           

قد بلغت مرحلة تنفيذ إجراءات جرب األضرار، وذلك دون استباق األحكام النهائية  املهديوقضية  كاتننغاوقضية  لوبننغاستكون قضية  (64)
 2020هذه املرحلة يف عام  أُننغوين، كما ميكن أن تبلغ قضية 2020يف عام  اننتاغنندايف هذه القضااي. وستبدأ إجراءات جرب األضرار يف قضية 

 إذا أدين.
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واملساندة األمنية واإلمدادية. ، اللغويةعليهم، وجرب األضرار، والتواصل ابجلماعات املتضررة، واخلدمات 
وسيبقي قلم احملكمة على مكاتبه الُقطرية يف سبع مدن هي كِّننشاسا وبونيا )يف مجهورية الكونغو الدميقراطية( 

ديفوار( واتنبيليسي )يف جورجيا( وابماكو )يف مايل(  وبـَننغي )يف مجهورية أفريقيا الوسطى( وأبيجان )يف كوت
 يص عمليات بعض مكاتبه وختفيض مواردها تدرجيياً. وكمباال )يف أوغندا(، لكنه بدأ أيضاً اختاذ تدابري لتقل

ويُرى إىل املكاتب الُقطرية ابعتبارها وحداٍت ظرفيَة الوجودِّ ذاَت قدٍ  قابل للتكيف وتتحلى ابملرونة  -349
الالزمة ملواءمة متطلباهتا مع مدى العمليات يف امليدان. وقد أاتح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة ختصيص 

ظفني بنقلها من وحدة ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد أولوايت موارده من املو 
العمل واألمن يف بلدان احلاالت. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه تـُُوص ِّل إىل ختفيضات هامة يف الوحدات 

يفوار، بسبل منها إسناد د التابعة لقلم احملكمة القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوت
إدارة املكاتب القائمة يف كنشاسا وبونيا وكمباال إىل رئيس مكتب ُقطري واحد يعمل انطالقًا من كمباال. 
وبذلك وغريه من تدابري إعادة ختصيص املوارد، تسىن متويل االستثمارات الالزمة يف العمليات الُقطرية، وال 

، حيث حُيتاج إىل موارد إضافية وال سيما ابلنظر إىل الظروف األمنية سيما يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى
السائدة ومتطلبات العمل املزيدة. إن قلم احملكمة سيـُعنمِّل، ابستخدام القدرات املتوفرة لسد املتطلبات املتزايدة 

وقعة يف املتطلبات يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى، قدرًة أساسية سيتسىن هبا النهوض أبود الزايدة املت
الثاين من عام  يف هاتني احلالتني، والنهوض على حنو مرن أبود متطلبات الدعم اإلضافية إذا مت يف النصف

 (.Ngaïssona) وانـنغَينسوان( Yekatom) يكاتوموقضية  احلسناعتماد التهم يف قضية  2019

  املعلومات للمحكمة بشىت وحداهتا حتسني تكنولوجيااالستثمار يف أهم مشاريع 

أجرت احملكمة حتليالً وافياً للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف خمتلف  -350
أجهزهتا وما يرتبط هبا من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األمد. فمنذ إنشاء احملكمة قبل سبع عشرة 

االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعمًا ألعمال احملكمة سنة ُأجري عدد من 
القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من النظم املعنية تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو عتيقاً يف املستقبل 

كمة إىل حد كبري منذ القريب إذ يشارف على هناية عمره االستعمايل. وعالوة على ذلك تنامى قدُّ احمل
إنشائها، ويرتتب عن ذلك أثر على متطلباهتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار ما يُنشأ فيها 
من بياانت. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي هبا النظم القائمة إال جزئياً يف جماالت 

 وتدبر املعلومات. من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات،

االسرتاتيجية الـَخمسية اخلاصة  2017وملواجهة هذه التحدايت اعُتمدت يف شباط/فرباير  -351
بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على ات باع هنج كالين فيما خيص 

االحتياجات األساسية للمحكمة تكنولوجيا املعلومات، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، من أجل سد 
ستدخل االسرتاتيجية اخلاصة  2020مع استدامة حتسني مراقبة املوارد املستثَمر فيها وتعظيم أثرها. ويف عام 

بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات السنة الرابعة من فرتة تنفيذها وسيحتاج قلم احملكمة إىل استدامة 
لتمويل املرحلة التالية من االستثمارات  2020مليون يورو لعام  2.0لغ البا 2019املقدار املعتمد لعام 

حبسب مشروع تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء، الذي سيخص معظُمه 
 مليون يورو؛ انظر التفاصيل 1.4مبادراٍت يف جمال القضاء وجمال التحقيق وجمال أمن تكنولوجيا املعلومات )

سيخصَّص ملنصة أنساق تسلسل  2020إن القسط األعظم من األموال املطلوبة لعام  التاسع)أ((. يف املرفق
كانت هذه املوارد معروضة ضمن  األعمال القضائية. وستلزم موارد أخرى من أجل أعمال املقاضاة، وإن
وختص االستثمارات املتوقع إجراؤها  ميزانية قلم احملكمة يف سياق العمل القائم على التآزر فيما بني األجهزة.
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حتسينات يف نظام التخزين الطويل األجل لألدلة الرقمية وأدلة البحث  2020على نطاق احملكمة لعام 
تسلسل األعمال القضائية(، وتعزيز مسات أنساق اجلنائي العلمي، واملنصة اجلديدة إليداع املعلومات )منصة 

لبنية التحتية االفرتاضية للمحكمة، واإلعداد لتوسيع نطاق نظام ختطيط أمن املعلومات يف احملكمة، وجتديد ا
 املوارد املؤسسية يف احملكمة.

إن االسرتاتيجية املعنية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت املبادرات  -352
احملكمة من خالل تدبر املعلومات املقرتح القيام هبا على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسينًا لعمل 

الفعال اآلمن. فسيشهد مكتب املد عي العام تقليصاً للزمن واجلهد الالزمني لتحليل األدلة وجتهيزها وتقدميها 
من أجل ما جُيريه من عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة. وسيُتاح للهيئة القضائية احلصول على األدوات اليت 

ى حنو سريع وعادل وشفاف وإلنصاف اجملين عليهم. وسيكون قلم احملكمة حتتاجها إلجراء احملاكمات عل
أفضل جتهيزًا لتوفري اخلدمات لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت يتعامل معها. فما من سبيل إىل 

كمل متكني احملكمة من معاجلة حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على أ
 طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء. ليةوجه سوى ات باع اسرتاتيجية متماسكة ك

 ته الربانجمية املقرتحةيزانيوارتباطها مب 2020لعام  االسرتاتيجية األولوايت

، وُيسرتشد يف 2021-2019خطته االسرتاتيجية للفرتة  2019نشر قلم احملكمة يف عام  -353
ابألولوايت االسرتاتيجية املبينة يف تلك اخلطة. ويشار يف اخلطة  2020احملكمة لعام امليزانية املقرتحة لقلم 

سنوات لتعظيم اإلنتاجية ونشدان  املعنية على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة شرع يف تنفيذ برانمج مدته ثالث
اخلطة االسرتاتيجية االمتياز يف مجيع اخلدمات األساسية اليت يقدمها إىل احملكمة. وينبثق هذا النهج من 

الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، اليت تنص على أن احملكمة منظمة تسعى إىل التحسني املستمر: يتمثل 
 محاس مجيع املوظفني ومتكنهم من حتقيق أهدافهم مبواصلة رياهلدف املشرتك يف استحداث ثقافة وبيئة عمل تث

تأتية عن زايدة النجاعة. إن هذا املبدأ األساسي يُطبَّق استبانة ما ميكن حتقيقه من الوفورات واملكاسب امل
سنوات حول  أيضًا يف قلم احملكمة. ولبلوغ هذه الغاايت، يُنظَّم برانمج قلم احملكمة املمتد تنفيذه لثالث

 األولوايت االسرتاتيجية الثالث التالية البيان:

 التحسني املستمر )االمتياز(؛ (أ)
 التزام املوظفني )اإلنتاجية(؛ (ب)
 التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. (ج)

وستوضع مؤشرات األداء الرئيسية، تبعاً للمبادئ املنصوص عليها يف اخلطة االسرتاتيجية، بتطبيق  -354
مؤشرات مرجعية لتحديد أثر التعديالت اليت يتم تنفيذها. ويُعمل هبذا النهج أيضاً يف شىت وحدات احملكمة. 

لوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة وذلك بفضل هذه الثقافة اجلديدة ويُتوقع حتقيق أنواع عدة من ا
للتحسني املستمر وإنشاء "لوحة قيادة" جديدة ألداء قلم احملكمة تشتمل على مؤشرات األداء الرئيسية 

رية يف لقياس مدى حتسني اإلنتاجية أو الوفورات املالية. إن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية سيسهم مسامهة كب
النجاح يف حتقيق حتسني اإلنتاجية. وعلى حنو مماثل يُرجَّح أن يكون التحول الثقايف الشامل بنطاقه احملكمة 

 مجعاء واملسرتَشد فيه مببادئ خطة العمل سبيالً فعااًل الستحداث ثقافة ابتكارية للتحسني املستمر.

 التحسني املستمر

كما يشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية مت ابلفعل تطبيق كثري من املمارسات اجليدة يف قلم احملكمة  -355
وَحسَّنت أقساٌم كثرية فيه سريوراهتا وحققت مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة. وسُيستند يف تنفيذ اخلطة 
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ص حتيني السياسات، وإعادة تصميم االسرتاتيجية إىل هذه املبادرات القائمة وسيواصل قلم احملكمة نشدان فر 
السريورات، وزايدة مدى األمتتة. إن هذه العملية تعتمد على استشارة املوظفني، وعقد جلسات مع 
املستفيدين من اخلدمات املقدَّمة لالستماع إىل مالحظاهتم ذات الصلة، واستعمال البياانت واملؤشرات 

غ عن املنافع احملقَّقة. وسيدير هذه العملية فريق معين ابلتحسني املرجعية، وحتديد األولوايت السنوية، واإلبال
املستمر ضمن قلم احملكمة. وسُتحقَّق مكاسب كبرية متأتية عن زايدة النجاعة نتيجًة للتعديالت التدرجيية 
املتأتية عن التحسينات املستمرة. وسيفاد عن هذه التعديالت الحقًا ضمن التقرير عن التحسينات على 

الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة على نطاق احملكمة. وفيما خيص امليزانية املقرتحة احلالية،  صعيد
 ركَّز قلم احملكمة على اجملاالت التالية.

، حتدو 2020أربعة مشاريع متكينية سيستمر تنفيذها يف عام  2019ُحد ِّدت فيما خيص عام  -356
طريق التغيري الثقايف الالزم الذي تتوقف عليه النجاعة يف األمد الطويل.  اجلهوَد اليت يبذهلا قلم احملكمة على

إن أربعة املشاريع التمكينية هذه، املأخوذة ابالعتبار يف إطار أهداف الشعبة فيما خيص امليزانية املقرتحة لعام 
 ، هي:2020

قلم احملكمة،  يتوىل هذا الفريق، ابعتباره أرفع حمفل يف -تعزيز فريق إدارة قلم احملكمة  (أ)
إعالم رئيس القلم ويسدي إليه املشورة ويساعده فيما يتعلق بسياسة اختاذ القرارات االسرتاتيجية 

 والتحدايت االشتغالية الكربى؛
الذي ميثل شرطًا أساسيًا مسبقًا إلدارة التعديالت اليت تستلزمها هذه  -تدبر األداء  (ب)

 ق فالعمل" اليت تستند إليها برامج التعديل الناجح؛اخلطة وإرساء دورة "التخطيط فالتنفيذ فالتحقُّ 
فذلك ضروري للتجاوب مع التغري يف أعباء العمل  -املرونة وحراك املوظفني  (ج)

 واألولوايت؛

تسه ِّل التحلي ابملرونة وتدعم ثقافة التحسني املستمر.  -ثقافة راسخة لتدبر املعارف  (د)
جيب أن تقتدر على اكتساب املعارف واملعلومات  فاجلهات الـُموف ِّرة للخدمات، مثل قلم احملكمة،

 وتدبرها واستعماهلا لكي تغدو أكثر فعالية.

إن قلم احملكمة سريكز، استناداً إىل االستقصاء الذي سيجريه مع املستفيدين من خدماته الرئيسية،  -357
ت األعمال، ، وعمل فريقه املعين إبعادة تصميم سريورا2020جهوده يف جمال التحسني املستمر يف عام 

على حتديد اجملاالت ذات األولوية وإعمال أوىل السريورات املعاد تصميمها. وسيمث ِّل التحسني املستمر هدفاً 
 جلميع املديرين ومجيع العاملني، وسيُنشر دليل مبصادر تدبر املعارف دعماً ألنشطتهم.

 التزام املوظفني

تماداً كاماًل على قدرات موظفيه وتفانيهم. يعتمد قلم احملكمة، بصفته جهة موف ِّرة للخدمات، اع -358
فالتزام املوظفني أمر أساسي التسام أنشطته ابجلودة والنجاعة. وابلتايل يبقى النهوض ابلتزام املوظفني 
وحتسينه، وبث روح العمل اجلماعي، والتواصل الداخلي، يف عداد أرفع مسؤولياته، كما سبق أن أشري إليه 

م احملكمة االضطالع أبنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل، فسيواصل قل. 2019يف عام 
ذت ابلفعل  ووضع وتنفيذ برامج تدريب مركَّز فيها على رعاية املوظفني وزايدة حتمسهم وإنتاجيتهم. وقد اختُّ

قبيل ، من 2019مبادرات عدة على هذا الصعيد ويُتوقع تنفيذها )إابن كتابة هذه الوثيقة( قبل هناية عام 
 تكوين القدرة على حل النزاعات غري الرمسي وإنشاء جلنة معنية حبسن حال العاملني.
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على تنجيز وضع إطار جديد للقيادة  2020وعالوة على ذلك سريك ِّز قلم احملكمة يف عام  -359
وسيعم ِّمه يف شىت وحدات احملكمة، يدعمه برانمج تدريب مستفيض. كما ستبذل جهود جُمدَّدة إلجناز 

السياسات السديدة املتعلقة ابملوارد البشرية وال سيما وضع إطار شامل حلراك املوظفني على نطاق  إعداد
احملكمة. ومن األولوايت األخرى املستبانةِّ املساواةُ بني اجلنسني ابعتبارها موضوعاً مستعرضاً، وانتقاء املوظفني 

 وم احلياة، وأخالقيات/معايري السلوك.وتنمية قدراهتم، والصحة املهنية والتوازن بني شؤون العمل ومه

مبادرة للوقاية من الصدمات الثانوية اسُتهلت يف عام  2020وإضافة إىل ذلك سُتواَصل يف عام  -360
، تستلزم مقدارًا حمدوداً من املوارد اإلضافية من أجل شحذ الوعي ابلصدمات الثانوية يف أوساط 2019

عني فيها على احملكمة اختاذ تدابري ختفيفية سهراً على وفائها بواجبها مجيع املوظفني وحتديد اجملاالت اليت قد يت
 القاضي ابلعناية مبوظفيها.

 التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني

يدرك قلم احملكمة، ابعتباره جهاز احملكمة الذي يعمل فيه أكرب عدد من موظفيها، دوره الرايدي  -361
م احملكمة فيما خيص التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف تشكيل يف التصدي للتحدايت املاثلة حالياً أما

ذت مبادرات جديدة، من قبيل إنشاء برانمج توجيهي خاص ابلنساء، بغية تذليل  جمموعة موظفيها. وقد اختُّ
حاالت عدم التوازن هذه على حنو يضمن استمرار احملكمة على االنتقاء من بني املرشحني على أساس 

إذ ستعيد احملكمة تركيز  2020ة. وسيواَصل بذل اجلهود ذات الصلة وسُيوسَّع نطاقها يف عام اجلدار 
جهودها على صعيد التوظيف، وذلك أواًل بوضع خطط دقيقة االستهداف للتكفل أبن يرتشَّح لشغل 

عة العاملني الوظائف اليت تعرضها احملكمة عدد أكرب من مواطين الدول األطراف املنقوصة التمثيل ضمن جممو 
يف احملكمة أو غري املمثَّلة فيها، واثنيًا ابملزيد من الرتكيز على جعل عملية التوظيف تشمل مثل هؤالء 
املرشحني. وإضافة إىل ذلك سُتنشر بياانت عن األداء فيما خيص مجيع أنشطة التوظيف والتمثيل اجلغرايف 

وذلك ملواصلة شحذ الوعي هبذه املسائل ضمن احملكمة العام يف جمموعة املوظفني والتوازن بني اجلنسني فيها 
والسهر على الشفافية الكاملة حيال أصحاب الشأن اخلارجيني الذين نتعامل معهم. ويف هناية املطاف 
 سيعمل منسقون ضمن احملكمة فيما خيص مسألة النساء وذلك تكملًة ودعماً لربانمج التوجيه اخلاص هبن.

 ية عن زايدة النجاعةاملتأت واملكاسب الوفورات

لئن كانت العملية املستمرة يف احملكمة لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يف  -362
مليون يورو  1.0 قيمته قد أاتحت لقلم احملكمة متييز مبادرات تفضي إىل حتسينات تؤيت ما 2019عام 

العملية السنوية إىل املنظور األبعد أمداً الستمرار  فإن حمور تركيزها قد انتقل من املنظور القصري األجل هلذه
 العمل لتحقيق األهداف االسرتاتيجية على صعيد التحسني املفاد هبا أعاله.

الربانجمية املقرتحة، تسىن ابلوفورات اليت حققها قلم احملكمة  2020وفيما خيص ميزانية عام  -363
ملثال يتجسد يف امليزانية املقرتحة تطبيق منوذج عمل وعلى سبيل األف يورو.  197.6تقليص امليزانية مبقدار 

جديد فيما خيص سكن املوظفني املوفدين يف بعثات إىل مجهورية أفريقيا الوسطى. فبالنظر إىل مقدار األنشطة 
الكبري الذي يُتوقع أن ُيضطلع به يف بلد احلالة هذا، يرتقب قلم احملكمة تنظيم عدٍد عاٍل من البعثات، ما 

 بلوغ احلد احلرج الالزم الذي يرب ِّر استئجار شقة على أساس سنوي بداًل من االعتماد على يفضي إىل
 اإلسكان يف الفنادق.

إن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة املتصلة ابلتخفيضات يف املقدار املرجعي  -364
فية اليت تُعترب، كما اتُّفق عليه مع األساسي مليزانية قلم احملكمة تتعلق رئيسيًا بتخفيضات التكاليف اإلضا
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التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل تقليص يف املقدار املرجعي  نتيجة"جلنة امليزانية واملالية 
لقد أاتح التخفيض املخطط له يف األنشطة القضائية واألنشطة املتصلة جبلسات احملكمة بعض األساسي". 

التكاليف ضمن قلم احملكمة، ألن االعتمادات اخلاصة جبميع الوظائف اليت الفرص لتحقيق ختفيضات يف 
. وإبجراء 2020كانت تلزم يف السابق لدعم األنشطة يف قاعة احملكمة الثانية قد أُلغيت فيما خيص عام 

كمة مراجعة دقيقة لألدوار واملهام املضطلع هبا يف إطار الوظائف املنخرط شاغلوها يف دعم أنشطة قاعات احمل
تسنت لقلم احملكمة االستفادة من املرونة اليت يهيئها شغور الوظائف املعنية ومن قدرة بعض املوظفني املدرَّبني 

تكاليف  2019وقد ُتكب ِّدت يف قلم احملكمة يف عام  يف جماالت خمتلفة إلعادة ختصيص املوارد عند اللزوم.
 .2020نظري هلا يف عام ألف يورو ولن يُتكبَّد  1 981.6إضافية بلغ جمموعها 

ضمن إطار خطته االسرتاتيجية. وسريك ِّز  2020إن قلم احملكمة سيواصل جهوده فيما خيص عام  -365
قلم احملكمة بوجه خاص على اخلدمات اليت هلا أثر على النجاعة يف شىت وحدات احملكمة واليت ُحد ِّدت يف 

اليت اسُتبينت يف إطار تدبر املخاطر يف احملكمة. هذه املرحلة ابعتبارها أساسية لتخفيف املخاطر الكبرية 
فريق خمصَّص اتبع لقلم احملكمة، يتألف من موظفني عاملني يف قلم احملكمة  2019وسُيشكَّل يف عام 

وخرباء خارجيني، إلجراء دراسة أولية للخدمات األكثر مناَسبًة وللتوصية مبراٍم أولية يراد حتقيقها على صعيد 
وسيتيح هذا النهج املركَّز لفريق قلم احملكمة إجراَء دراسات مفصَّلة لتحديد اخليارات وتقدمي زايدة النجاعة. 

توصيات من أجل زايدة النجاعة. ويف هناية املطاف سيستهل الفريق أيضًا مشروعًا لتنفيذ احلل املختار، 
ئيسية اجلديدة، بوسائل منها وإيتاء املنافع املرجوة، وحتديد واحد أو أكثر من واحد من مؤشرات األداء الر 

حتديد مؤشرات مرجعية، بغية استدامة جودة األداء. وقد مت يف هذه املرحلة متييز اخلدمات التالية البيان، 
 لكن ميكن أن تضاف إليها خدمات أخرى على ضوء تطور مسات األخطار يف احملكمة:

 اخلدمات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء: (أ)

 التوظيف؛ ‘1’
 الشراء؛ ‘2’
 سفر؛ال ‘3’
 أنساق تسلسل األعمال القضائية؛ ‘4’

 اخلدمات األساسية اليت يقدمها قلم احملكمة: (ب)

 مشاركة اجملين عليهم؛ ‘1’
 إعادة توطني الشهود املشمولني ابحلماية واجملين عليهم. ‘2’

 اخلالصة

 النجاعةإن احلصيلة النهائية ملا بذله قلم احملكمة من جهود لتحقيق مكاسب متأتية عن زايدة  -366
وحتقيق وفورات، مقرونًة ابملتطلبات اآلنفة الذكر فيما خيص تنفيذ األولوايت االسرتاتيجية لقلم احملكمة فيما 

 .يورو آالف 505.7، هي ختفيض صاٍف مقداره 2020خيص عام 
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 املقرتحة 2020الربانمج الرئيسي الثالث ميزانية عام  :25اجلدول 

  الربانمج الرئيسي الثالث

 قلم احملكمة

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)آبالف  2020
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 املئويةنسبته  اليوروات(

 710.0 27 0.6 163.0 547.0 27    املوظفون من الفئة الفنية

 108.4 19 2.1 399.8 708.6 18    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 818.4 46 1.2 562.8 255.6 46 634.8 47 76.2 558.6 47 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(113.8) 759.2 3 709.7 2 48.8 660.9 2 املساعدة املؤقتة العامة  (3.0)  3 645.4 

(622.3) 811.6 356.2 3.3 352.9 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (76.7)  189.3 

(51.8) 261.3 192.7 - 192.7 العمل اإلضايف  (19.8)  209.5 

(787.9) 832.1 4 258.5 3 52.1 206.4 3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (16.3)  4 044.2 

 058.2 2 1.9 37.7 020.5 2 006.1 2 320.3 685.8 1 السفر

(1.0) 5.0 7.0 - 7.0 الضيافة  (20.0)  4.0 

 785.5 2 2.9 77.8 707.7 2 875.9 2 734.2 141.8 2 اخلدمات التعاقدية

 642.8 5.4 32.8 610.0 584.6 5.4 579.2 التدريب

(206.7) 467.5 615.7 - 615.7 اخلرباء االستشاريون  (44.2)  260.8 

(240.3) 487.8 3 232.0 4 250.7 981.3 3 حمامو الدفاع  (6.9)  3 247.5 

 300.0 1 18.0 198.7 101.3 1 466.2 1 - 466.2 1 حمامو اجملين عليهم

 645.5 12 2.1 259.6 385.9 12 777.3 11 183.1 594.2 11 النفقات التشغيلية العامة

 146.0 1 7.3 78.2 067.8 1 155.6 1 10.0 145.6 1 اللوازم واملواد

(517.4) 710.0 1 063.5 2 99.6 963.9 1 األاثث والعتاد  (30.3)  1 192.6 

(280.6) 563.5 25 783.9 26 603.4 1 180.5 25 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (1.1)  25 282.9 

(505.7) 651.2 76 677.2 77 731.7 1 945.5 75 اجملموع  (0.7)  76 145.5 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام  الربانمج الرئيسي الثالث 26اجلدول 

 الربانمج الرئيسي الثالث

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 575 327 312 15 248 5 89 84 43 23 3 - 1 - 2019املقرة لعام 

 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

(1) 1 - - - - - املعادة التصنيف  - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 576 327 312 15 249 5 90 83 44 23 3 - 1 - 2020املقرتحة لعام 

               

ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام  

 61.16 40.24 34.73 5.51 20.92 4.00 11.92 4.00 1.00 - - - - - 2019املقرة لعام 

 47.00 28.00 26.00 2.00 19.00 2.50 12.00 3.50 1.00 - - - - - املستمرة

 9.97 8.97 2.50 6.47 1.00 - - 1.00 - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 56.97 36.97 28.50 8.47 20.00 2.50 12.00 4.50 1.00 - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 : مكتب رئيس قلم احملكمة3100 الربانمج -1

 املقد ِّمة

 ومكتَب الشؤون، هارئيس قلم ديوانَ اجلنائية الدولية )"احملكمة"( رئيس قلم احملكمة  بُ مكتيضم  -367
عب ميع شُ يف توجيهه االسرتاتيجي جلىل رئيس القلم إالدعم مباشرة  م ديوان رئيس قلم احملكمةيقد ِّ و القانونية. 

فيما بينها وإرشاده إايها، ويف إدارة قلم احملكمة أبمجعه تنسيق ومكاتبه ويف اضطالعه ابل وأقسامهقلم ال
ر وروَد املعلومات إىل ُشعب القلم وصدوَرها منها، ويسهر واإلشراف عليه.   كما إن ديوان رئيس القلم ييس ِّ

لسليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني. إنه يدعم على التنسيق ا
ق شؤون ابقي الوظائف التنفيذية املفوَّضة إىل مديري ُشعب القلم.  رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينس ِّ

وكلة إىل رئيس القلم ويتوىل مكتب الشؤون القانونية أداء الوظائف القانونية املرتبطة ابملهام امل -368
مبوجب اإلطار القانوين للمحكمة. إنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية والسياساتية املت بعة يف 
سائر وحدات القلم واملتعلقة بطائفة من املواضيع، منها املوارد البشرية والشؤون املالية واملشرتايت، ويقوم 

ونية اليت يقد ِّمها القلم يف إطار اإلجراءات القضائية. وابإلضافة إىل ابلتنسيق فيما خيص مجيع املذكرات القان
ذلك يتفاوض مكتب الشؤون القانونية بشأن االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري ويُعِّد هذه االتفاقات 

  والرتتيبات، ويسدي حبسب االقتضاء املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات.

 بيئة العمل

سيظل مكتب رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم أبمجعه ابلقدرة على االضالع على حنو  -369
. وعلى هذه الصعيد يسهر مكتب 2020انجح ابملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

َم الالزم لعمل فريق إدارة القلم، رئيس القلم على التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقد ِّم الدع
وميك ِّن رئيَس القلم من التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة ومن النهوض مبسؤولياته 

  الفنية فيما خيص أموراً من قبيل محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احملامني، والتوعية.

 األولوايت

 االسرتاتيجية من خالل فريق إدارة قلم احملكمةتعزيز القيادة 

يتوىل فريق إدارة قلم احملكمة اإلشراَف على إدارة القلم التنفيذية وتوجيَهه. إنه أرفع حمفل يف قلم  -370
احملكمة معين إبسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق ابالسرتاتيجية، والسياسات، والتحدايت 

. ويتألف فريق إدارة قلم احملكمة من 2020جهها احملكمة على صعيد العمل يف عام الكربى اليت قد توا
رئيس القلم، ومديري ُشعبه الثالث، ورئيس ديوان رئيس القلم. إن األدوار املنوطة بديوان رئيس القلم ومبكاتب 

إدارة قلم احملكمة  مديري ُشعب القلم تتعلق رئيسيًا ابإلرشاد والقيادة االسرتاتيجيني. وسيكون بوسع فريق
سي ما جانبها املتعلق بتنفيذ اخلطة  ، وال2020السهر على حتقيق الغاايت احملدَّدة فيما خيص عام 
 االسرتاتيجية لقلم احملكمة، وعلى اختاذ التدابري املناسبة.

 والسياسات االسرتاتيجيات وضع

ضع االسرتاتيجيات سيظل مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة على صعيد العمل لتعزيز و  -371
والسياسات حبيث تت سم ابلوضوح واالت ساق والشفافية، ضمن القلم وعلى نطاق احملكمة، حبسب االقتضاء. 
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وسيظل القلم واحملكمة مجعاء يرك ِّزان على التحسني املستمر وعلى االهتمام برفاه املوظفني سعياً إىل شحذ 
لديهم بني شؤون العمل ومهوم احلياة. ولتحقيق التحسني  حتمُّسهم للعمل وزايدة إنتاجيتهم وحتسني التوازن

املستمر ضمن قلم احملكمة سيتوىل مكتب رئيس القلم بنفسه عدداً من املهام أو سيتوىل تيسريها. وسُتجرى 
استطالعات لرأي اجلهات املتعاَمل معها يف إطار برانمج قلم احملكمة اخلاص بتحسني توفري اخلدمات 

دليل ابملصادر املتعلقة بتدبر املعارف. وسُيجري الفريق املعين إبعادة تصميم سريورات  األساسية. وسيُنشر
األعمال احلديث اإلنشاء حتليالً للجوانب ذات األولوية يف برانمج التحسني املستمر، وسيجري إعمال أوىل 

 السريورات املعادة التصميم. 

ين ومجيع العاملني ضمن قلم احملكمة يف عام إن حتسني التزام املوظفني سيمثل هدفاً جلميع املدير  -372
. وسيسهر مكتب رئيس القلم على إقرار وإعمال إطار احلراك اجلديد وعلى األخذ ابإلطار اجلديد 2020

 للقيادة يف عملية التوظيف وتدبر األداء.

طالقاً ومن اجملاالت األخرى اليت سينخرط فيها مكتب رئيس قلم احملكمة اخنراطاً خاصاً اإلشراُف ان -373
من قلم احملكمة على وضعِّ وتنفيذِّ املبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء الرامية إىل حتسني التمثيل اجلغرايف 
والتوازن بني اجلنسني ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة. وسيُنتقل يف سريورة التوظيف املعمول هبا يف احملكمة 

ول غري املمثلة ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة أو املنقوصة إىل الرتكيز على النهوض إبدراج رعااي الد
التمثيل فيها يف قوائم املنتقني أولياً من املرشحني لشغل الوظائف يف احملكمة. وسُتنفَّذ خطط خاصة دقيقة 
االستهداف فيما خيص الدول املنقوصة التمثيل أشدَّ النقص. وإضافة إىل ذلك سُيعنيَّ منسق معين مبسألة 

نساء وسيوضع برانمج توجيهي خاص ابلنساء. وسُتنشر البياانت املتعلقة ابألداء فيما خيص مجيع أنشطة ال
 التوظيف والتمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بصورة عامة ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة.

، عدا توفري اخلدمات 2020ومن األولوايت االسرتاتيجية ملكتب الشؤون القانونية فيما خيص عام  -374
سيما  القانونية املعتادة يف شىت وحدات قلم احملكمة، مواصلة مراجعة اإلطار القانوين اإلداري للمحكمة، وال

ز إعداد كما إن مكتب الشؤ فيما خيص اآلليات البديلة حلل املنازعات مع املوظفني.   ون القانونية سينج ِّ
اإلجراء التأدييب اجلديد اخلاص ابحملكمة الذي يواءم به بني دور آلية الرقابة املستقلة ودور اجمللس االستشاري 

 التأدييب.

 ألف يورو 1 698.0 موارد امليزانية

عن يف املئة(، انتج  1.3ألف يورو ) 22.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  -375
ألف يورو يُعزى إىل  53.4اخنفاضني يف املخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني أحدمها مقداره 
ألف يورو انجم عن  13.4عدم تكبد مصروفات إضافية يف إطار بند اخلرباء االستشاريني واآلخر مقداره 

يف  1.9ألف يورو ) 31.0ارها ختفيضات يف ميزانية السفر، وذلك مقابل زايدة يف تكاليف املوظفني مقد
 .املئة(

 ألف يورو 1 651.8 املوارد من املوظفني

 وظيفة اثبتة.  14يتألف مالك مكتب رئيس قلم احملكمة من  -376

 ألف يورو 1 651.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

أي وظائف اثبتة جديدة. وينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على  ُتطلبال  -377
 يف املئة( تعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. 1.9ألف يورو ) 31.0زايدة مقدارها 
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 يورو ألف 46.2 ابلعاملني املتصلة غري املوارد

املوارد غري املتصلة ابلعاملني ملكتب رئيس ينطوي مبلغ امليزانية اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف  -378
. ويعزى ذلك إىل أن اخلرباء املئة( يف 53.6ألف يورو ) 53.4قلم احملكمة على اخنفاض مقداره 

االستشاريني القانونيني الذين لزموا يف السنة السابقة مل يعودوا الزمني. إن املبلغ املطلوب يف بند املوارد غري 
 لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف التدريب.  املتصلة ابلعاملني يلزم

 ألف يورو 34.2 السفر 

ينطوي املبلغ املقرتح يف بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره  -379
املئة( يقابل اخنفاضاً للمخصَّصات فيه ضمن إطار ديوان رئيس القلم وزايدًة  يف 28.2ألف يورو ) 13.4
 للمخصَّصات فيه ضمن إطار مكتب الشؤون القانونية.طفيفة 

ألف  13.9تنطوي امليزانية املقرتحة يف بند السفر لديوان رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره  -380
. إن املوارد املعنية تظل تلزم لتمكني رئيس قلم 2019املئة( ابلقياس إىل نظريهتا لعام  يف 39.8يورو )

من السفر لكي يشحذ على أعلى املستوايت دعَم وتعاوَن الدول األطراف والشركاء احملكمة، أو من ميث ِّله، 
اخلارجيني الرئيسيني، مثل األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية. 

لتزام العاملني ومن ويعتزم رئيس قلم احملكمة مواصلة زايرة املكاتب الُقطرية يف إطار اسرتاتيجيته املتعلقة اب
أجل تعزيز العالقات مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاوهنا مع احملكمة دون عقبات. إن 

 املوارد املعنية متثل متطلباً متكر ِّراً.

ألف يورو  0.5على زايدة مقدارها ملكتب الشؤون القانونية وينطوي املبلغ املطلوب  -381
ألف يورو على  13.20يزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغة وتنطوي ماملئة(.  يف 3.9)

يورو وسُتَسد هبا تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالع  500زايدة طفيفة مقدارها 
 املشاركة يف اجتماع سنوي للمستشارين القانونيني ‘1’يف ذلك:  مكتب الشؤون القانونية مبهامه، مبا

املشاركة يف اجتماعات معنية  ‘2’للوكاالت املتخص ِّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 
إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف تصديق اإلفادات السالفة التسجيل )خارج  ‘3’ابلقانون اإلداري الدويل؛ 

 إلثبات.()ب( من القواعد اإلجرائية وقواعد ا2)68 هولندا( عمالً ابلقاعدة

 آالف يورو 4.0 الضيافة

فقلم احملكمة يقرتح بذل جهود حمدودة يف جمال ضيافة املقرتح مليزانية الضيافة. بلغ يف امل تغريُّ ال  -382
املوارد  يُرمى منها إىل زايدة الدعم والتعاون اللذين تقد ِّمهما الدول األطراف والشركاء اخلارجيون الرئيسيون. إن

 متكر ِّراً. املطلوبة متث ِّل متطلباً 

 آالف يورو 8.0 التدريب

. ومتثل املوارد املعنية 2019ال تغري يف ميزانية التدريب املقرتحة ابلقياس إىل ميزانيته املعتمدة لعام  -383
املبلغ املقرتح لسد االحتياجات إىل تدريب موظفي مكتب الشؤون القانونية. وابلنظر  متطلباً متكر ِّراً. ويلزم
املنوطة هبذا القسم من تعقيد واتساع فال بد من االستثمار يف التدريب الفين والتدريب  إىل ما تتسم به املهام

 التقين، وال سيما التدريب الرامي إىل حتسني املهارات يف جمال إعداد النصوص القانونية.
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 املقرتحة 2020ميزانية عام : 3100 الربانمج: 27اجلدول 

 
3100 

 مكتب رئيس القلم 

)آبالف اليوروات 2018مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)آبالف  2020
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 500.0 1 1.7 24.7 475.3 1    املوظفون من الفئة الفنية

 151.8 4.3 6.3 145.5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 651.8 1 1.9 31.0 620.8 1 824.8 1 - 824.8 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - 30.6 - 30.6 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - 30.6 - 30.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(13.4) 47.6 70.1 - 70.1 السفر  (28.2)  34.2 

 4.0 - - 4.0 7.0 - 7.0 الضيافة

 - - - - 20.9 - 20.9 اخلدمات التعاقدية

 8.0 - - 8.0 21.9 - 21.9 التدريب

(40.0) 40.0 127.0 - 127.0 اخلرباء االستشاريون  (100.0)  - 

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - 0.3 - 0.3 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

(53.4) 99.6 247.2 - 247.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (53.6)  46.2 

(22.4) 720.4 1 102.6 2 - 102.6 2 اجملموع  (1.3)  1 698.0 

 

 2020مالك املوظفني املقرتح لعام : 3100 الربانمج: 28اجلدول 

3100 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

  14   2   1   1   12   -   2   5   2   2   -   -   1   -  2019املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  14   2   1   1   12   -   2   5   2   2   -   -   1   -  2020املقرتحة لعام 

               

          وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 - - - - - - - - - - - - - - 2019املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2020املقرتحة لعام 
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 شعبة اخلدمات اإلدارية: 3200 الربانمج -2

 املقد ِّمة

إن شعبة اخلدمات اإلدارية )"الشعبة"( تقد ِّم خدمات إدارية وتدبرية دعماً لعمل احملكمة اجلنائية  -384
الدولية )"احملكمة"( مجعاء. ويقود الشعبة مديرها، وهي تتألف من مكتبه ومن قسم املوارد البشرية وقسم 

 امليزانية وقسم املالية وقسم اخلدمات العامة وقسم األمن والسالمة.

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي  -385
وعن توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. إنه مسؤول عن مهام تنفيذية حامسة 

ق عديدة من ها ختطيُط ومراقبة املوارد االسرتاتيجيان، وتدبُّر املخاطر، واإلبالُغ عن األداء املؤسسي. وهو ينس ِّ
العمل للتقيد ابلتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة واجلهود الشاملة بنطاقها 

ا فيها جلنة امليزانية واملالية وجلنة املراجعة. احملكمة مجعاء املبذولة للوفاء مبتطلبات إبالغ هيئات اإلشراف مب
كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية ابملوظفني عن طريق سياسات وبرامج تضمن حسن 
حاهلم اجلسماين والنفساين والوجداين من خالل وحدة الصحة املهنية. وهو يهيئ، عن طريق الفريق املعين 

، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم االشتغايل الستعانة SAP( بربجميات ERPية )بنظام ختطيط املوارد املؤسس
 احملكمة هبذا النظام، ويدعم تنفيذ املشاريع املتصلة به اهلادفة إىل أمتتة سريورات العمل.

وتقد ِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البشرية، من قبيل إسداء املشورة  -386
جية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، وتظلمات املوظفني، والتوظيف، االسرتاتي

وتدبر شؤون الوظائف، وتسيري شؤون العقود )العقود اخلاصة ابلعاملني والعقود غري املتصلة هبم(، 
ز على تدبر والتعويضات، واملستحقات وكشوف الرواتب، وشؤون التأمني واملعاشات التقاعدية. كما يُركَّ 

األداء، وتدريب املوظفني، والتطوير اإلداري. وسيواصل قسم املوارد البشرية، بدعم من الفريق املعين بتخطيط 
، تبسيط وأمتتة اإلجراءات املتصلة ابملوارد البشرية، مثل تقدمي املدفوعات SAPاملوارد املؤسسية يف نظام 

التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وحتقيق املزيد من املكاسب  املؤمتت إسهاماً يف الصندوق املشرتك للمعاشات
 2020املتأتية عن زايدة النجاعة. وتعتزم شعبة اخلدمات اإلدارية وضَع وإعماَل شبكة للوساطة يف عام 

 دعماً لتناول املسائل املتعلقة حبل املنازعات داخلياً.

توىل الشعبة اإلشراف املركزي على امليزانية وفيما يتعلق بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، ت -387
وتسهر على تعظيم النجاعة يف استخدام املوارد. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانية الربانجمية السنوية، 
وامليزانيات التكميلية، واإلخطارات إبمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما 

اإلبالغ عن املسائل املتصلة ابمليزانية. كما تتوىل الشعبة املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية يتعلق ابمليزانية؛ و 
 وتقييمه والتنبؤ به.

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتتوىل تنسيق وإعداد البياانت املالية  -388
ال احملكمة وتراقبها وتقوم ابإلبالغ للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم. إهنا تدير مجيع أمو 

بشأهنا. وهي تتوىل أيضاً املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة والتربعات، 
وعمليات اخلزينة مبا فيها عمليات تقدير التدفق النقدي بغية مراقبة املخاطر املتعلقة ابلسيولة، واحملاسبة، 

. وإضافًة إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات احملكمة فيما واإلبالغ املايل
 يتعلق ابلسياسات واإلجراءات املالية.
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ويف جمال اخلدمات العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املقر، مبا يف ذلك  -389
واملرتفقات، واخلدمات اليت تقدَّم جملمَّع املؤمترات،  تدبر اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف،

فضالً عن اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال. وتتوىل الشعبة يف امليدان 
اس تقييم احملال  وتكييفها. إهنا توف ِّر، من خالل الوحدة املعنية ابلشراء، سلعًا وخدمات جيدة املردود ابلقي

إىل تكاليفها حتتاج إليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف اجملاالت التالية: إدارة جمموعة الـَمرنَكبات، والشحن، 
والنقل )مبا فيه دعم نقل الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة(، وعمليات الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة 

فار الرمسية للعاملني يف احملكمة، وخدماتِّ استصدار شؤون املستودعات. كما ترت ِّب الشعبة مجيَع األس
 التأشريات واألذون ابإلقامة يف الهاي، واملهامَّ اإلدارية املتصلة ابالمتيازات واحلصاانت.

مث إن الشعبة هتيئ بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يقع على عاتق  -390
ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية. وتتوىل الشعبة املسؤولية عن  احملكمة واجب العناية هبم، كما حتمي

إعداد السياسات املتعلقة ابألمن والسالمة، يف امليدان ويف املقر، وتتصل ابلدولة املضيفة فيما خيص املسائل 
طيلة أايم املتصلة ابألمن. ويف املقر تقد ِّم الشعبة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة دون انقطاع 

 األسبوع السبعة، مبا يف ذلك ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل.

 بيئة العمل

لقد تسىن للشعبة أن تتكيف على حنو فعال مع بيئتها املتغرية واحتياجاهتا االشتغالية املتطورة.  -391
اخلدمات الالزمة يف اجملاالت التالية: توفري خدمات ويشار يف هذا الصدد إىل أن امليزانية املقرتحة تتناول 

الشراء اليت يكتنفها التعقيد مبا يف ذلك األنشطة املتصلة جبرب األضرار؛ واملضي يف إعمال تدبر املخاطر على 
؛ وتنفيذ املبادرات املتصلة 2019نطاق احملكمة إثر إجناز وضع اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة يف عام 

، مبا يف ذلك مشروع الوقاية من الصدمات الثانوية. ويف الوقت نفسه أجرت الشعبة تسوايت بواجب العناية
مك نتها من احتواء الزايدة يف التكاليف التعاقدية، مثل التكاليف املتصلة بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحد، 

 عمل الشعبة. ويف أسعار السلع واخلدمات اليت ختص احملكمة مجعاء واليت تندرج ضمن جماالت

وعالوة على ذلك ستواصل الشعبة توفري اخلدمات يف جمال امليزانية واجملال املايل وجمال املوارد  -392
البشرية وجمال اخلدمات العامة وجمال األمن والسالمة؛ وتنسيق توفري املعلومات هليئات اإلشراف وسائر 

املالية، وجلنة املراجعة، واملراجع اخلارجي، أصحاب الشأن، مبن فيهم فريق الهاي العامل، وجلنة امليزانية و 
ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة هبم يف إطار والايهتم على حنو انجع وفعال. 

مبا يف ذلك وستواصل الشعبة أيضاً العمل لتبسيط السريورات واإلجراءات وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية، 
 (.2021-2019هلا يف سياق اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة )للفرتة األنشطة املخطط 

 وصلتها مبيزانيته الربانجمية املقرتحة 2020األولوايت االسرتاتيجية لعام 

يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخلدمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة  -393
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقد ِّمه من  2020ز الشعبة يف عام للمحكمة مجعاء. وهلذه الغاية سرتك ِّ 

فيما يتعلق إبجراء األنشطة القضائية وأعمال  2020اخلدمات دعماً لتحقيق أولوايت احملكمة الرفيعة لعام 
ات املقاضاة ومشاريع حتسني تكنولوجيا املعلومات، والسريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل السريور 

املتعلقة ابلشراء والسفر والتوظيف. وكذلك ستدعم أولوايت قلم احملكمة فيما خيص املهام املنوطة به واملهام 
 املنوطة ابحملكمة، واستمرار حتسني وتعزيز التزام املوظفني والتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
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فيها على املهام املنوطة ابحملكمة وقلمها مبوجب والرتكيز  2020األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة يف عام 
 واليتيهما

إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء )يف املقر ويف امليدان( كما ُبني ِّ يف املقد ِّمة  -394
الواردة آنفاً، ستوف ِّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة. وستدعم 

ة أنشطة جللسات احملكمة ُمقلَّصة املقدار: دعاوى استئناف هنائي خلمسة أحكام يف ثالث قضااي الشعب
 .2019، ورمبا أنشطة حماكمة يف قضيتني على ضوء التطورات يف عام 2020حُيتمل أن ترفع يف عام 

و آمن وال وستستلزم هذه القضااي توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري جلسات احملكمة على حن
يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ وترتيب أسفار الشهود؛ وترتيب 
أسفار حمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم وترامجة جلسات احملكمة والصحفيني الذين حيضروهنا، واملتطلبات 

املقر، مبا يف ذلك تدبر قاعات جلسات احملكمة، املتعلقة حبصوهلم على أتشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف 
وقضية  لوبـَننغاسيشهد استمرار تنفيذ جرب األضرار يف قضية  2020واملرافق القائمة يف امليدان. مث إن عام 

سيستلزم من الشعبة توفري الدعم من املقر )مثل ما يتعلق ابخلدمات املتصلة  ، مااملهدي وقضية كاتـَننغا
املالية واخلدمات املتصلة ابلشراء( ومن امليدان )مثل النقل احمللي وتدبر املرافق(، مبا يف  ابألسفار واخلدمات

 ذلك ما خيص الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

 2020كما إن عملياتِّ التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املد عي العام إجراءها يف عام  -395
م لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية واخلدمات الطبية، مبا ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدع

فيه ما خيص احملققني واحملللني؛ وشحن املعدات )مثل معدات البحث اجلنائي العلمي(؛ وتدبر شؤون َمرنَكبات 
احملكمة يف أماكن املكاتب الُقطرية سهرًا على أمن وجناعة عمليات احملكمة يف بيئات العمل احملفوفة 

ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد أيضاً على املساعدة ابملصاعب. 
اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عملياهتا. كما سيستلزم استمراُر تقلب الظروف األمنية يف بلدان احلاالت اليت 

ألمن والسالمة تفي ابحتياجات تعمل فيها احملكمة تقدمَي الشعبة دعماً مباشراً لوضع مبادئ توجيهية بشأن ا
 احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت العمل.

 واستمرار التحسني على هذا الصعيد مجعاءحملكمة الشاملة بنطاقها ااملعلومات تكنولوجيا  حتسنيمشاريع 

ستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تؤدي دورًا رائدًا يف متييز وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق  -396
مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيُط 

ل فائدة من برجميات التدبر السريورات واألمتتُة واملراقبة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفض
 (.SAPاإلداري املستعملة يف احملكمة )برجميات 

ولدعم تنفيذ اسرتاتيجية التحسني املستمر هذه، ستعمل الشعبة على حتسني السريورات اإلدارية  -397
وتنفيذ املبادرات يف جمال األمتتة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن هدف الشعبة يتمثل يف مراجعة وتبسيط 

السريورات اإلدارية القائمة على الواثئق املطبوعة، وزايدة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة وتعزيز  ورقمنة
ضوابط املراقبة الداخلية. وسرُيكَّز بوجه خاص على السريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل السريورات 

إطار اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة )للفرتة املتعلقة الشراء، والسفر، والتوظيف، على النحو احملدَّد يف 
2019-2020.) 

تقدمي املساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلَمسية اخلاصة  2020وستواصل الشعبة يف عام  -398
بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، ما سيؤيت حتسينات يف عدد من اجملاالت. ويشمل هذه اجملاالت نظم 
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بتسيري شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية وشؤون امليزانية. وقد استهلَّت الشعبة يف عام  املعلومات اخلاصة
مشروعاً للمضي يف أمتتة السريورات اإلدارية من خالل رقمنة امللفات الشخصية. ويضاف إىل ذلك  2019

زم الشعبة أن تنجز يف عام وتعت أن الشعبة كثَّفت جهودها ملعاملة اإلبالغ التدبري معاملة مركزية وأمتتته.
عملها اجلاري يف إطار املشاريع التالية: تسليم املدفوعات إسهاماً يف الصندوق املشرتك للمعاشات  2020

بنظام ختطيط  SAPبرجميات  التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة تسليماً أوتوماتياً كما طلبه هذا الصندوق؛ دمج
( من أجل حتسني تدبر تكاليف PBCاملهمات تفادايً الزدواج إدخال البياانت؛ وميزنة الوظائف ومراقبتها )

املوظفني من خالل أمتتة التنبؤ. ويضاف إىل ذلك أن الشعبة ستشرع يف إعداد خريطة طريق إلجراء ترقية 
، اليت سيعفو عليها الزمن يف عام SAPيف نظام  هامة للصيغة احلالية من برجميات ختطيط املوارد املؤسسية

ُخف ِّض مبقدار  2020إن مبلغ االستثمار الالزم ملواصلة تنفيذ االسرتاتيجية يف عام  .2025
 يورو. ألف 120.0يورو فأصبح  ألف 130.0

 النهوض ابلتزام املوظفني وابلثقافة املؤسسية

عي والتواصل الداخلي على االضطالع سيشتمل حتسني التزام املوظفني وبث روح العمل اجلما -399
أبنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل؛ وتنفيذ ما يلزم ألداء املهام الفعال من برامج التدريب مبا 
فيه تدريب املديرين؛ واالهتمام مبسائل رعاية املوظفني لزايدة حتمسهم وإنتاجيتهم والتوازن لديهم بني شؤون 

ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتفيز املوظفني لكي يؤدوا مهامهم على أفضل وجه، حيث العمل ومهوم احلياة. 
يؤدي التواصل والتعقيب املستمر دوراً رئيسياً يف حتديد املنجزات، ومواطن القوة، واجلوانب اليت جيب تطويرها، 

ا املؤسسي بصورة وابلتايل وضع خطط العمل اليت تساعد قلَم احملكمة واحملكمَة مجعاء على حتسني أدائهم
 مستمرة.

كما تشمل املبادرات املتصلة ابلتزام املوظفني وحسن حاهلم مشروع الوقاية من الصدمات الثانوية،  -400
 وإعداد وتنفيذ السياسات املتعلقة ابملوارد البشرية.

 ألف يورو 19 237.4 موارد امليزانية

املتحدة املوحد والزايدات املتصلة مبؤشر على الرغم من الزايدات املتصلة أبثر تطبيق نظام األمم  -401
أسعار السلع واخلدمات اليت تُعترب شعبة اخلدمات اإلدارية جهًة توف ِّرها على نطاق احملكمة، تسىن للشعبة 

املئة(. فقد استُبينت حلول للتجاوب مع  يف 2.1ألف يورو ) 389.4احتواء الزايدة اإلمجالية جبعلها تبلغ 
ت االشتغالية من خالل ختصيص املوارد على حنو انجع، ولوال الزايدة املرتبطة بتطبيق التغريات يف االحتياجا

نظام األمم املتحدة املوحد لكان مبلغ ميزانية الشعبة اإلمجايل ينطوي على ختفيض، كما يبنيَّ فيما يلي. فقد 
املتكر ِّرة وختفيضات التكاليف بلغ ما ُحق ِّق من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والتكاليف غري 

عشر. ومن هذا املبلغ جزء  ألف يورو، كما ترد تفاصيله يف املرفق السادس 470.1اإلضافية مبلغاً مقداره 
ألف يورو ميثل ختفيضًا يف املقدار املرجعي األساسي لتكاليف وظائف املساعدة املؤقتة  347.5مقداره 

يعزى حتقيقه يف املقام األول إىل تقلُّص احلاجة إىل املساعدة  2020العامة وتكاليف العمل اإلضايف لعام 
إطار لالخنفاض املتوقع أن يشهده مقدار األنشطة القضائية يف  وظائف(، نتيجةً  املؤقتة العامة )مبقدار سبع

 احملكمة.جلسات 
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 ألف يورو 14 495.8 املوارد من املوظفني

وظيفة  179ية مالكاً ملوظفيها يتألف من ، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدار 2020فيما خيص عام  -402
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  7.5وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 8اثبتة و

 كامل(.

 ألف يورو 13 555.4 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  423.0زايدة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوظفني على  -403
 تُعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد.املئة(،  يف 3.2)

وتطلب شعبة اخلدمات اإلدارية إعادة تصنيف وظيفة واحدة، ما استوعبت تكاليفه يف إطار  -404
 على حنو جيعله غري ذي تبعات مالية. 2020ميزانية الشعبة الربانجمية املقرتحة لعام 

. يطلب ( )وظيفة معادة التصنيف(4-اري ومنسق معين بتدبر املخاطر )من الرتبة فموظف إد -405
( لتصبح 3-مدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية إعادة تصنيف وظيفة املوظف اإلداري )من الرتبة ف

(. وأييت هذا الطلب انطالقاً من األسباب 4-وظيفة موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر )من الرتبة ف
تلبية توصية مكتب املراجعة الداخلية وجلنة املراجعة توصياٍت متكر ِّرًة بتعيني منسق لتدبر  لرئيسية التالية: )أ(ا

إدماج تدبر املخاطر ضمن إطار دورة التخطيط  املخاطر على نطاق احملكمة ابالستعانة مبوارد داخلية؛ )ب(
تعزيز  لى النحو الذي أقرَّه جملس التنسيق فيها؛ )ج(االسرتاتيجي يف احملكمة ودورة إعداد وتنفيذ ميزانيتها ع

القدرات على تدبر املخاطر يف احملكمة ابتباع هنج متسق ومنهجي فيما يتعلق بتدبر املخاطر، على النحو 
 املبنيَّ يف التعميم اإلداري بشأن تدبر املخاطر.

شعبة، من قبيل املهام التنفيذية، نظراً إىل ما تقدَّم ابإلضافة إىل زايدة جمموعة أنشطة مكتب مدير ال -406
ُمي ِّز حٌل انجٌع يتمثل يف تعديل بنية مكتب مديرها واقرتاح إسناد املسؤوليات اإلضافية إىل املوظف اإلداري 
الذي يضمه مالكه. وقد أوصت جلنة امليزانية واملالية إبعادة تصنيف الوظيفة املعنية يف دورهتا 

لكن مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( مل توافق على إعادة تصنيفها ريثما تقوم جلنة  (65)والثالثني احلادية
وبناًء عليه تُقرتح  .(66)امليزانية واملالية مبراجعة التعميم اإلداري املتعلق بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها

 إعادة تصنيفها من جديد.

 ألف يورو 745.9  املساعدة املؤقتة العامة

، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية 2020االحتياجات االشتغالية املتوقع أن يشهدها عام  نظراً إىل -407
إجراء تسوايت يف بند امليزانية هذا. ولئن ُكفَّ عن طلب متويل عدد من الوظائف بسبب تقلُّص مقدار 

ت من معادال 1.5خدمات الدعم األمين ألنشطة جلسات احملكمة، فُيطلب متويل وظائف جديدة تعادل 

                                                           

كانون   12-5، الهاي، السابعة عشرةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (65)
 .93الفقرة  ،2-ابء اجلزء الثاين، اجمللد ،(ICC-ASP/18/20) 2018 ديسمرب/األول

 12-5، الهاي، السابعة عشرةيف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  aالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف (66)
 .ICC-ASP/17/Res.4الثالث، القسم ميم، القرار  اجلزء ،(ICC-ASP/17/20) 2018 ديسمرب/كانون األول
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املوظف الواحد العامل بدوام كامل ومتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت متثل متطلباً مستمراً. ويفضي 
 املئة(. يف 20.8ألف يورو ) 128.4ذلك إىل اقرتاح زايدة صافية يف هذا البند مقدارها 

لسنوات شهراً )متطلب جديد،  12( ملدة 3-مستشار نفسي اجتماعي للموظفني )من الرتبة ف -408
. تلزم هذه الوظيفة مبثابة وظيفة جديدة يف مالك وحدة الصحة املهنية لتنفيذ مشروع الوقاية من متعددة(

الصدمات الثانوية. فثمة كثري من املوظفني يتعرضون، إذ يؤدون مهماهتم ويضطلعون مبسؤولياهتم، تعرضاً 
 اليت تنظر فيها احملكمة أو لرواايت عن حيثيات مباشراً أو غري مباشر ألدلة على اجلرائم املرتكَبة يف القضااي

هذه اجلرائم. وقد بينت الدراسات أن التعرض الشديد ملواد حيتمل أن تكون صادمة ميكن أن يؤدي إىل 
ظهور أعراض نفسية أو بدنية مماثلة لألعراض اليت يسببها االكرتاب الالحق للصدمات، مثل الـَخَدر، واحلزن، 

م والرتكيز أو اآلالم العضلية والصداع. وسيجري يف إطار واجب احملكمة القاضي والغم، ومشكالت النو 
على  2021األول/ديسمرب  ابلعناية مبوظفيها، تنفيذ مشروع للوقاية من الصدمات الثانوية حىت كانون

شأن حتليل البياانت، والتباحث ب اإلعداد إلجراء دراسة استقصائية وتسيري شؤوهنا؛ )ب( مراحل: )أ( ثالث
إعمال التدابري الرامية إىل تقليص أخطار اإلصابة ابالكرتاب الالحق  التدابري التخفيفية، وإعداد التقرير؛ )ج(

للصدمات، بوسائل منها توفري التدريب لألقسام املعنية وتنظيم حلقات عمل. ولتنفيذ هذا املشروع تعتمد 
ال وهي ستتشارك بصدده مع جامعات فيما احملكمة على خربة سائر منظمات األمم املتحدة يف هذا اجمل

 خيص الدعم التقين )حتليل البياانت والطرائق اإلحصائية(.

هذه  . تلزمرأ( ملدة ستة أشهر )متطلب جديد، غري متكر ِّر(-مساعد معين ابمليزانية )من الرتبة خ ع -409
 بة تكاليف املوظفني والتنبؤ هباتكييف مراق ‘1’الوظيفة لتقدمي الدعم التقين ملشاريع األمتتة التالية البيان: 

؛ 2019 يف النصف الثاين من عام SAPيف نظام  (PBC)بعد إعمال منصة ميزنة الوظائف ومراقبتها 
االتصال بقسم دعم احملامني إلعمال وأمتتة نظام املساعدة القانونية اجلديد ضمن نظام التشغيل  ‘2’

 (.SAPاملستخَدم يف احملكمة )

( ملدة 3-البشرية )الشؤون القانونية وشؤون السياسات( )من الرتبة فموظف معين ابملوارد  -410
يلزم املوظف املعين ابملوارد البشرية لكي يتوىل املهام القانونية  شهراً )متطلب جديد، لسنوات متعددة(. 12

مع إعادة تصميم نسق تسلسل األعمال. إن هذه الوظيفة ابلغة  2017اليت نقلت إىل القسم يف عام 
ية فيما خيص قدرة القسم على تقدمي الدعم يف وضع السياسات والعمل من أجل حتقيق األهداف األمه

االسرتاتيجية للمحكمة يف جمال املوارد البشرية املتصلة ابنتقاء املوظفني وتنمية قدراهتم وحراكهم، مبا يف ذلك 
إن   جمموعة العاملني يف احملكمة. مثاملبادرات املتعلقة ابعتبارات التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف

القدرة اليت هتيئها الوظيفة اإلضافية ستتيح للقسم اإلسهام يف وضع آليات حلل املنازعات بصورة غري رمسية 
 وتناول الوظائف املتصلة ابملوارد البشرية.

ب شهراً )متطل 12(، ملدة 2-موظف معاون معين بنظم ختطيط املوارد املؤسسية )من الرتبة ف -411
اليت  2020. تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة يف تنفيذ املبادرات املتعلقة بعام مستمر، لسنوات متعددة(

تنص عليها االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين 
والتقارير اجلديدة و"لوحات  SAP S/4 HANAبتدبر املعلومات. إن هذه املبادرات تستتبع إعداد نظام 

القيادة" اخلاصة مبراقبة السريورات اإلدارية يف وحدة الشراء، ووحدة السفر، وقسم املوارد البشرية، وقسم 
، مبا يف SAP امليزانية. كما تلزم هذه الوظيفة للمساعدة يف تنفيذ مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات

قاً من التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعات، واملساعدة فيما يتعلق مبسائل التقيد ذلك تنفيذ ما مل يزل عال
ابلقواعد واملعايري وحتسينات النظم، من قبيل حتسني إمكان االستعمال والتكامل مع النظم اليت ال تستعمل 
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دد طلبات الدعم ، بغية االستمرار على زايدة درجة أمتتة الشؤون اإلدارية. فنظرًا إىل عSAPبرجميات 
ومتطلبات األعمال تلزم هذه الوظيفة للنهوض أبود عبء العمل الواقع على عاتق الفريق املعين بتخطيط 

 .SAPاملوارد املؤسسية بربجميات 

شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( ملدة 2-موظف معاون معين ابلشراء )من الرتبة ف -412
يت تظل الزمة ابلنظر إىل نقل وظيفة أمني جلنة استعراض . جيري توظيف من يشغل هذه الوظيفة المتعددة(

املشرتايت من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة، ولزوم متابعة العقود، وتوسيع وحتسني قاعدة 
 بياانت املور ِّدين، وتزايد سريورات الشراء عدداً وتعقيداً.

. طلب مستمر، لسنوات متعددة(شهراً )مت 12( ملدة 2-موظف إداري معاون )من الرتبة ف -413
تلزم هذه الوظيفة ملواصلة دعم أنشطة مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، مبا فيها األنشطة املتصلة 
ابالضطالع بوظائف تنفيذية من قبيل التنسيق والتوجيه واإلشراف على التقيد ابلتوصيات املقدَّمة يف إطار 

د، وتدبر املخاطر؛ والعمل اليومي املضطَلع به يف مكتب مدير املراجعات، والتخطيط االسرتاتيجي للموار 
الشعبة، الذي يشمل اإلشراف االسرتاتيجي على األقسام اليت تضمها الشعبة. كما إن شاغل هذه الوظيفة 
سيستمر على تقدمي الدعم ملكتب مدير الشعبة يف تلبية متطلبات أصحاب الشأن اخلارجيني مثل جلنة 

 ة، وفريق الهاي العامل، واجلمعية، واملراجع اخلارجي، وجلنة املراجعة.امليزانية واملالي

ملدة  رأ(-ع الرتبة خ رر( ومساعد طيب يعمل يف امليدان )من-ممرض رئيسي )من الرتبة خ ع -414
. سيهتم املمرض ابملسائل الصحية العاجلة وتنفيذ (مستمر، لسنوات متعددة)متطلب لكل منهما شهراً  12

والتدابري الوقائية، ويعمل رديفاً حينما يكون املوظفون الطبيون العاملون يف وحدة الصحة املهنية يف الربامج 
إجازة سنوية أو يتلقون تدريباً إلزامياً الستدامة تصديق مهاراهتم. أما املساعد الطيب العامل يف امليدان فسيقوم 

نية التحتية املعنية يف إطار العمليات امليدانية؛ بصيانة وتدبر املعدات الطبية، واملنتجات الصيدالنية والب
وسيساعد يف البعثات إىل األصقاع النائية )اليت تنطوي على خطر كبري(، وسيدر ِّب املوظفني امليدانيني على 
أعمال اإلسعاف وقواعد العمل يف حاالت الطوارئ؛ وسيتوىل إعداد ومسك إجراءات العمل القياسية فيما 

 مليداين؛ وسيعد التقارير ويعرض املستجدات حبسب اللزوم.خيص الدعم الطيب ا

إن كلتا هاتني الوظيفتني من وظائف املساعدة املؤقتة العامة مهمة أمهية أساسية الستمرارية أعمال  -415
وحدة الصحة املهنية ولتوفري اخلدمات يف جمال الصحة املهنية يف الوقت املناسب وعلى حنو انجع يف املقر 

قد أسهمتا يف زايدة قدرة هذه الوحدة على توفري ما يلزم من اخلدمات الطبية واخلدمات املتعلقة ويف امليدان. و 
ابلعناية ابملوظفني، ما أفضى إىل أنساق لتسلسل األعمال انجعة جديدة. إن لتوظيف مساعد طيب ميداين 

عندما تقوم طوارئ طبية يف  داخلي أثراً إجيابيًا يف احملكمة، ألن مبقدوره أن يتحرك سريعًا وعلى حنو انجع
 امليدان أو عندما جُترى مهمات ابلغة األمهية.

 ألف يورو 194.5  العمل اإلضايف

يف املئة(. إن املوارد املطلوبة  20.1ألف يورو ) 48.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -416
حبسب احتياجات العمل الذي يتعنيَّ  يف إطار بند العمل اإلضايف متث ِّل متطلبًا متكر ِّرًا ويتباين مقدارها

 النهوض أبوده. ويعاد تقييم االحتياجات إىل العمل اإلضايف سنوايً.

ويف جمال اخلدمات العامة، تلزم املخصَّصات للعمل اإلضايف بصورة رئيسية لسد تكاليف اخلدمات  -417
العاملني املعنيني ابملرافق،  اليت يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرمسي، لكنها تلزم أيضًا فيما خيص
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، يُطلب 2020وفيما خيص عام واملساعدين املعنيني بشؤون السفر، وتلزم أحياانً للموظفني املعنيني ابلشراء. 
، 2019آالف يورو عن نظريه يف امليزانية املعتمدة لعام  10.0ألف يورو، يقل مبقدار  90.0مبلغ مقداره 

د اخنفاضاً يف عدد ما يلز  م من ساعات عمل السائقني من أجل الشهود املتوقع أن أيتوا للمثول أمام ما جيس ِّ
 .2020احملكمة يف الهاي يف عام 

وتشهد املتطلبات يف بند العمل اإلضايف فيما خيص قسم األمن والسالمة اخنفاضًا مقداره  -418
املقدار  . إن2020 ألف يورو يعزى إىل التقليص املتوقع يف عدد أايم انعقاد جلسات احملكمة يف عام 38.8
ألف يورو يلزم لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل العطل القضائية الرمسية ولتعويض فارق  98.0البالغ 

رأ الذين يعملون مساًء وليالً. وتستلزم استدامة توفري اخلدمات يف -ع العمل الليلي للموظفني من الرتبة خ
َشغنُلها. فخيار العمل اإلضايف هو اخليار  الوظائف الدائمِّ  جمال األمن والسالمة على مدار الساعة عدداً من

 املفضل واألجنع ابلقياس إىل تكاليفه من أجل توفري اخلدمات املعنية.

 6.5وال تغري يف املبلغ املطلوب يف إطار هذا البند لقسم امليزانية ولقسم املالية فهو يبقى مساوايً  -419
ف أنشطة جيب أن ُيضطلع هبا يف مواعيد حمدَّدة من قبيل آالف يورو لكل منهما ويظل يلزم لسد تكالي

إعداد امليزانيات السنوية الربانجمية املقرتحة واملعتمدة، وإقفال فرتات احملاسبة، واإلبالغ املايل، واملراجعة 
 اخلارجية.

 ألف يورو 4 741.6 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

كاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد ت -420
التدريب، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف 
األاثث والعتاد. إن املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف شعبة اخلدمات اإلدارية تشمل 

املتصلة بعقود السلع واخلدمات اليت تُوفَّر للمحكمة مجعاء وختضع للتسوايت املتصلة مبؤشر املخصصات 
أسعار السلع االستهالكية. وتشهد بعض املبالغ يف بنود التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف امليزانية زايدات 

ألف  113.0 إمجالياً مقداره صغرية تعو ِّضها ختفيضات يف غريها من بنود هذه التكاليف، ما يؤيت اخنفاضاً 
 املئة(. يف 2.3يورو )

 يورو آالف 208.2 السفر

ألف يورو  16.0ميث ِّل املبلغ املطلوب متطلبًا متكر ِّرًا وهو ينطوي على زايدة مقدارها  -421
األطراف إىل املشاركة يف الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول  املئة(. إن الزايدة املقرتحة تعزى رئيسياً  يف 8.3)

. كما تلزم موارد لسد تكاليف املشاركة يف الشبكات ذات الصلة من 2020اليت ستعقد يف نيويورك عام 
 شبكات األمم املتحدة بغية مواكبة ما تتشارك فيه وكاالهتا من سياسات وإصالحات ومستجدات تقنية.

املرافق والتخطيط إلجراء  كما سُتسد ابملبلغ املقرتح تكاليف السفر إىل امليدان من أجل تقييم حال -422
تعديالت فيها، وصيانتها؛ وتقييم حال جمموعة الـَمرنكبات ألغراض صيانتها، والتخطيط الستبدال ما يندرج 
يف عداد رأس املال؛ واملشاركة يف اجتماعات سهراً على تواؤم احملكمة مع نظام األمم املتحدة املوحد واملعايري 

 لدولية للقطاع العام.احملاسبية/املعايري احملاسبية ا

 ألف يورو 390.5  اخلدمات التعاقدية

املئة( يعزى رئيسياً  يف 24.3ألف يورو ) 125.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -423
املزمع تنفيذها واليت يتعني أن يديرها  SAPإىل ختفيضات يف عدد مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
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على النحو املبنيَّ يف اخلطة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  SAPاملؤسسية بربجميات فريق ختطيط املوارد 
 املعلومات/تدبر املعلومات. 

ويف جمال اخلدمات العامة، تنطوي االعتمادات املطلوبة لسد التكاليف على اخنفاض مقداره  -424
جتديد جوازات األمم  ألف يورو يلزم لسد تكاليف 126.0إن املقدار املقرتح البالغ  ألف يورو. 15.0

املتحدة، واملدفوعات لشركة مقاولة ختص املؤمتر والدعم اإلمدادي، وتكاليف صيانة برجميات تدبر املباين، 
 وتكاليف الطبع اخلارجي والتخليص الربيدي. إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلباً متكر ِّراً.

 SAPطيط املوارد املؤسسية بربجميات آالف يورو ألن مشاريع خت 108.7وتلزم موارد مقدارها  -425
تستلزم طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليًا على الدوام. إن هذا املبلغ ينطوي على 

آالف يورو وهو يلزم رئيسيًا من أجل سد تكاليف يف جماالت عالية درجة  110.0مقداره  اخنفاض
دة" اجلديدة والعمل التمهيدي املتعلق ابالنتقال إىل نظام لتنفيذ املشاريع و"لوحات القيا دعماً  التخصص

SAP S/4 HANA كما تلزم موارد لسد تكاليف مكتب املساعدة املعين بدعم استعمال الربانمج احلاسويب .
ألف  100.0. إن معظم املوارد املعنية ال ميثل متطلبًا متكر ِّرًا )Success Factorsللموارد البشرية املسمى 

 يورو(.

ألف يورو من أجل تنجيز نظام احملفوظات  66.2ُتطلب لوحدة الصحة املهنية موارد مقدارها و  -426
الطبية الرقمية بغية حتديد وحتليل وتقييم املخاطر الطبية والنفسية اليت يتعرض هلا املوظفون والتوصية بتحقيق 

الصدمات الثانوية. كما تلزم  حتسينات واختاذ تدابري وقائية، وكذلك لتقدمي دعم حمدود ملشروع الوقاية من
موارد لسد تكاليف مشاركة احملكمة بصفة مراقب يف نظام األمم املتحدة املوحد وشبكة األمم املتحدة 
للموظفني الطبيني، وتكاليف ما يتصل بذلك من إشراف على املوظف الطيب واملستشار االجتماعي النفسي 

 يورو( ال ميثل متطلباً متكر ِّراً. ألف 60.0وتدريبهما. إن معظم املوارد املعنية )

ألف يورو لسد تكاليف خدمات أمنية منها تكاليُف التحقق من اخلربة  43.0ويلزم مبلغ مقداره  -427
املهنية واملؤهالت الدراسية، والرسوُم السنوية اليت ُتدفع للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )إنرتبول(، وتكاليُف 

لني املنتَخبني، وإجياُر ميدان الرمي الذي جُيرى فيه التدريب على استعمال خدمات حفظ مفاتيح منازل املسؤو 
إن املوارد املعنية متثل متطلَّباً األسلحة النارية واالختبار الرامي إىل تصديق مهارات موظفي األمن والسالمة. 

 مستمراً.

لسد التكاليف اإلدارية ألف يورو يلزم يف املقام األول  46.6مث إن الشعبة حتتاج إىل مبلغ مقداره  -428
املرتتبة على رد الضرائب اليت جتبيها الوالايت املتحدة األمريكية من رعاايها وتكاليف التقييم االحتسايب 

 اإللزامي الالزم ملطابقة البياانت املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو 361.4  التدريب
يف املئة(. ويُطلب مبلغ  0.5ألف يورو ) 1.9فاض طفيف مقداره ينطوي املبلغ املطلوب على اخن -429

ألف يورو بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب املؤسسي الذي توفره احملكمة، مبا  200.1مقداره 
يف ذلك منصة تعلم على اإلنرتنت هتيئ مكتبة إلكرتونية وبرامج توجيه أويل مرنة وانجعة ابلقياس إىل تكاليفها 

خمتلفة يراد هبا مساعدة الدارسني على حتقيق غاايهتم الشخصية واملهنية؛ وتنمية املهارات القيادية؛  بلغات
والتدريب على تدبر األداء، والتدريب على تدبر املخاطر، والتدريب يف جمال اللغات. كما إنه يشمل برانمج 

 املوارد املعنية ميثل متطلَّباً مستمراً. إن توفرياحملكمة اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم. 
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ألف يورو للتكفل بتوفري التدريب اإللزامي ملوظفي األمن وغريهم من  111.4ويلزم مبلغ مقداره  -430
املوظفني املنخرطني يف أنشطة التحرك االستجايب يف حاالت الطوارئ، على حنو يتوافق متامًا مع األنظمة 

ة املضيفة. ويشتمل التدريب اإللزامي املعين على دورات تدريب على املعمول هبا يف احملكمة ويف الدول
اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء الطوارئ، واألسلحة النارية، إضافًة إىل مواضيع ختصُّصية من قبيل 

يف نقل املتهمني واحلماية اللصيقة. ويضاف إىل ذلك أنه سيواصل توفري التدريب على هنوج السالمة واألمن 
 إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلَّباً مستمراً.البيئات امليدانية ابلتعاون مع جيش الدولة املضيفة. 

ألف يورو لسد تكاليف تدريب ختصصي منه تدريب يرمي إىل  49.9مث إنه يلزم مبلغ مقداره  -431
يف جمال املستجدات  استدامة تصديق املهارات الطبية للموظفني املعنيني وتسجيلها يف هولندا، وتدريب

، وتدريب على اإلبالغ املايل، SAPوالسمات الوظيفية اجلديدة لتطبيقات ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
توفري معظم  إن. وتدريب إلزامي للسائقني يف املقر، وتدريب يرمي إىل تصديق مهارات التقنيني املعنيني ابملباين

 ألف يورو(. 33.2مستمراً )املوارد املعنية ميثل متطلَّباً 

 ألف يورو 33.0  اخلرباء االستشاريون

 يف املئة(. 21.4آالف يورو ) 9.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -432

وحُيتاج إىل موارد ميثل توفريها متطلبًا متكر ِّرًا تلزم رئيسيًا لدعم برانمج احملكمة التوجيهي اخلاص  -433
( تصنيف الوظائف اليت جيريها خرباء خارجيون وفق إجراء احملكمة اجلديد وتكاليف عمليات )إعادةابلنساء 

 ذي الصلة.

 ألف يورو 3 078.3  النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(، سببها التضخم  0.2آالف يورو ) 6.9ينطوي املبلغ املقرتح على زايدة إمجالية مقدارها  -434
 اسوبية. إن مجيع املوارد املبيَّنة أدانه متث ِّل متطلباً متكر ِّراً.املتوقع فيما يتعلق بتكاليف تراخيص الربجميات احل

ألف يورو(؛ وتكاليف  900.0ألف يورو لسد تكاليف التنظيف ) 2 543.0يلزم مبلغ مقداره  -435
ألف يورو(، ما  581.2ألف يورو(؛ وصيانة األاثث والعتاد وعمليات تضبيطه ) 783.0املرتفقات )

إللزامية للَمرنكبات، وتصليح األاثث وعمليات التعديل اجملراة يف حمال ِّ احملكمة يف يشمل الصيانة املنتظمة وا
ألف يورو( مثل عقود التأمني التجارية،  278.8الهاي ويف امليدان؛ والتكاليف املتفرقة املتصلة ابلعمليات )

 والتخليص الربيدي، والشحن، وخدمات السعاة.

 SAPد تكاليف عقود الرتخيص املتعلقة بربجميات ألف يورو لس 352.5ويلزم مبلغ مقداره  -436
احلالية، واالشرتاكات يف برجميات خاصة ابلسريورات املتعلقة ابلتوظيف وأداء املوظفني والغاايت ذات الصلة، 
إضافة إىل الربانمج احلاسويب اجلديد الداعم لسريورة إعداد امليزانية. ويُتوخى الرتشيد يف هذا اجملال ابختيار 

رتخيص األكثر اقتصاداً فيما خيص كاًل من مستعملي الربانمج املعين. أما الزايدة الصغرية اليت ينطوي نوع ال
 آالف يورو( فسببها التضخم النقدي. 6.9) 2019عليها هذا املبلغ ابلقياس إىل نظريه لعام 

ألف يورو لسد تكاليف صيانة معدات الفحص  112.8وتلزم يف جمال األمن موارد مقدارها  -437
األمين؛ وصيانة األسلحة النارية وشىت املعدات األمنية ومعدات التدريب من أجل إعادة تصديق مهارات 

 موظفي األمن؛ ورسوم العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن.

 ألف يورو لسد الرسوم والنفقات املصرفية. 70.0ويظل يلزم مبلغ مقداره  -438
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 ألف يورو 291.7  اللوازم واملواد 

 . إن مجيع املوارد املعنية متث ِّل متطلباً متكر ِّراً.2019ال تغري يف املبلغ املقرتح ابلقياس إىل نظريه لعام  -439

ألف يورو من املخصَّصات للخدمات العامة من أجل سد تكاليف  228.0يلزم مبلغ مقداره  -440
والورق اخلاص ابلطابعات؛ والـُجبب اليت الوقود وغريه من لوازم الـَمرنكبات؛ واللوازم املكتبية وخراطيش احلرب؛ 

تُرتدى خالل جلسات احملكمة؛ وبذالت السائقني واملوظفني املعنيني بتدبر املرافق؛ واللوازم اخلاصة بتدبر 
 شؤون املباين؛ والعتاد واللوازم الكهرابئية.

تلزم املوارد املعنية ألف يورو. و  63.7تبلغ املوارد املطلوبة املتصلة ابألمن والسالمة مبلغاً مقداره  -441
لسد تكاليف إصدار شارات املوظفني والزوار؛ واللوازم واملواد اخلاصة ابلتدريب على استعمال األسلحة 
النارية؛ واستبدال بذالت موظفي األمن، وأحذية السالمة ومعدات األمن احلمائية من قبيل األلبسة الواقية 

واقية من الرصاص، وذلك ابلنظر إىل انتهاء العمر االستعمايل من الرصاص غري املرئية، والسرتات واخلوذات ال
 للمعدات األقدم.

 ألف يورو 378.5  األاثث والعتاد

إن مجيع املوارد املعنية متث ِّل متطلباً  .2019ال تغري يف املبلغ املطلوب ابلقياس إىل نظريه لعام  -442
ها لضمان سالمتهم يف أداء مهامهم وهي مسؤولة متكر ِّراً. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية ابلعاملني في

َمرنَكبات )ثالث منها  ويف ضوء ذلك تعتزم احملكمة استبدال أربععن كل قصور قد حيصل يف هذا الصدد. 
آالف يورو(. كما تلزم موارد الستبدال أاثٍث  310.0عادية وواحدة مدرَّعة( يف أماكن حضورها امليداين )

 ألف يورو(. 68.5دان )وعتاٍد يف املقر ويف املي
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 املقرتحة 2020ميزانية عام : 3200 الربانمج: 29اجلدول 

3200  
 شعبة اخلدمات اإلدارية

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 869.1 3 1.6 62.3 806.8 3    املوظفون من الفئة الفنية

 686.3 9 3.9 360.7 325.6 9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 555.4 13 3.2 423.0 132.4 13 309.7 13 - 309.7 13 املوظفنياجملموع الفرعي لتكاليف 

 745.9 20.8 128.4 617.5 457.0 - 457.0 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

(48.8) 243.3 179.2 - 179.2 العمل اإلضايف  (20.1)  194.5 

 940.4 9.2 79.6 860.8 636.2 - 636.2 العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 

 208.2 8.3 16.0 192.2 186.5 4.3 182.2 السفر

 - - - - - - - الضيافة

(125.2) 515.7 633.3 - 633.3 اخلدمات التعاقدية  (24.3)  390.5 

(1.9) 363.3 283.7 - 283.7 التدريب  (0.5)  361.4 

(9.0) 42.0 34.4 - 34.4 اخلرباء االستشاريون  (21.4)  33.0 

 078.3 3 0.2 6.9 071.4 3 413.4 3 - 413.4 3 النفقات التشغيلية العامة

 291.7 - - 291.7 260.7 - 260.7 اللوازم واملواد

 378.5 - - 378.5 650.5 - 650.5 األاثث والعتاد

(113.2) 854.8 4 462.6 5 4.3 458.3 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (2.3)  4 741.6 

 237.4 19 2.1 389.4 848.0 18 408.5 19 4.3 404.2 19 اجملموع

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 3200 الربانمج: 30اجلدول 

 
 

3200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي 
الفئة الفنية 

رر-ع خ وما فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

 179 147 139 8 32 - 6 12 8 5 1 - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - التخصيصاملعادة 

(1) 1 - - - - - املعادة التصنيف  - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 179 147 139 8 32 - 6 11 9 5 1 - - - 2020املقرتحة لعام 

               

  ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 10.75 7.83 6.83 1.00 2.92 - 1.92 1.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 6.00 2.00 1.00 1.00 4.00 - 3.00 1.00 - - - - - - املستمرة

 1.50 0.50 0.50 - 1.00 - - 1.00 - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 7.50 2.50 1.50 1.00 5.00 - 3.00 2.00 - - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 القضائيةشعبة اخلدمات : 3300 الربانمج -3

 املقد ِّمة

القضائية )"الشعبة"( املسؤولية عن تقدمي الدعم يف اإلجراءات القضائية تتوىل شعبة اخلدمات  -443
للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(. وهي تتألف من مكتب مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية، 

خدمات تدبر املعلومات، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب  وقسم
 ارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي للدفاع.أضر 

وتقدم شعبة اخلدمات القضائية عدداً من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت  -444
ات جلسات احملكمة تضطلع هبا احملكمة. فهي تقوم يف إطار دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاع

ة. وإضافة فيدِّيويوبتنظيم هذه اجللسات، مبا يف ذلك اجللسات اليت يُتواصل فيها عن بعد بواسطة الروابط ال
(. eCourtالقضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية ) الواثئقإىل ذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن تدبر 
شىت مراحل اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات جرب األضرار، وهي تساعد اجملين عليهم على املشاركة يف 

وذلك ابستالم طلباهتم وجتهيزها، وتسعى إىل تبسيط سريورات مجع طلباهتم مستعينًة بتكنولوجيا املعلومات. 
كما تقوم الشعبة، عن طريق قسم دعم احملامني، بتدبر شؤون املساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من 

جملين عليهم ومن املد عى عليهم وبتنسيق كل املساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني. ويسهر قسم ا
االحتجاز على هتيئة ظروف ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة عمل 

 مرافق االحتجاز وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة.

 تقدمها شعبة اخلدمات القضائية على ما خيص أنشطة جلسات احملكمة: وال تقتصر اخلدمات اليت -445
تقدم الدعم يف جمال تدبر املعلومات إىل احملكمة مجعاء واألطراف يف احملاكمات واملشاركني فيها. وتـَُعد  فهي

شعبة يف خدماُت املكتبة املتاحة جلميع موظفي احملكمة وللمحامني اخلارجيني جانبًا من املهام املنوطة ابل
إطار واليتها. وميث ِّل أمن املعلومات جمااًل هاماً من اجملاالت اليت تقدم فيها الشعبة الدعم، وذلك ابلنظر إىل 
طبيعة أنشطة احملكمة. وُتوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة يف سري إجراءات احملكمة، 

ابعة اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء بشهاداهتم ابللغة اليت ولصون حقوق املشتبه هبم واملتهمني يف مت
خيتاروهنا. كما تتاح هذه اخلدمات يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، ومنهم أفرقة 
الدفاع وأفرقة املمثلني القانونيني للمجين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين عليهم. وعمالً 

لغة  30األساسي"( ُتوفَّر خدمات الرتمجة من أكثر من  ( من نظام روما األساسي )"النظام2)87 ابملادة
 وإليها من أجل التعاون القضائي، الذي حتيل احملكمة من أجله طلباهتا إىل الدول األطراف.

ولئن كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتَبنين  -446
من انحية عملهما الفين فإهنما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات القضائية  مستقلنين 

التابعة لقلم احملكمة. إهنما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة فيقدمان دعماً إضافياً 
كتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثل اجملين إىل أفرقة ممثلي اجملين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. فم

عليهم خالل إجراءات احملكمة عندما تعي ِّنه الدوائر لتويل ذلك. وقد ازداد اخنراطه يف اإلجراءات زايدة مطَّردة 
يتوىل  مكتُب  8 174. ويبلغ عدد اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة 2012منذ عام 

منهم ويتوىل  احملامون اخلارجيون متثيَل أكثر  4 418ي للمجين عليهم حاليًا متثيَل أكثر من احملامي العموم
. وعندما يتعلق األمر ابلتمثيل الفعلي للمتَهمني، يؤدي مكتب احملامي العمومي للدفاع منهم 3 756من 

فريق للدفاع عنهم، ويقد ِّم حبسب  دوراً حامساً يف محاية املشتبه فيهم، ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما يُعنيَّ 
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االقتضاء عندما يتم انتداب أفرقة الدفاع هذه املساعدَة إليها يف تنظيم ملفات القضااي وإجراء البحوث 
 القانونية طيلة اإلجراءات.

 بيئة العمل 

إن عمليات شعبة اخلدمات القضائية مرتبطة مباشرة ابألنشطة القضائية وال سيما أنشطة جلسات  -447
، ما يعين أن هذه الشعبة ستكون األشد أتثراً هبذا 2020مة، اليت يُتوقع أن تشهد اخنفاضًا يف عام احملك

. وقد عملت هذه الشعبة على حنو اسرتاتيجي إليالء 2020االخنفاض بني شعب قلم احملكمة يف عام 
 الدعم الكامل لألنشطة األولوية لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ما سيتيح هلا تقدمي

ستتمكن  . إهنا2021-2019وتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة  2020القضائية يف عام 
 من فعل ذلك إبعمال حلول ُمكيَّفة.

وذلك  2020كما سبق أن نـُو ِّه إليه، لن ُتستخدم قاعة اثنية من قاعات احملكمة طيلة عام  -448
ونظراً إىل االخنفاض املتوقَّع أن يشهده مقدار  ده أنشطة جلسات احملكمة.بسبب االخنفاض املتوقع أن تشه

أنشطة جلسات احملكمة وعمالً بتوصية جلنة امليزانية واملالية بتدارس "توخي املرونة يف االستعانة ابألفرقة املعنية 
أمرها لتخفيض مقدار التمويل الالزم لدعم شعبة اخلدمات القضائية ، َتَدبَّرت (67)أبنشطة قاعات احملكمة"

ألف  1 390.6 ختفيضاً كبريًا يناهز مقداره 2020أنشطة جلسات احملكمة والدعم القضائي يف عام 
، استباقًا هلذه التخفيضات اليت 2020ومن أجل ذلك طُب ِّقت حلول لتقليص التكاليف لعام يورو. 

بقاء مقدار امليزانية متسقاً مع االخنفاض املتوقع يف متطلبات ستشهدها األنشطة. إن التدابري املعنية ستتيح 
دعم أنشطة جلسات احملكمة، مساعِّدةً يف الوقت نفسه على التكفل بتوفر القدرة الكافية لتلبية االحتياجات 

 إىل الدعم.

لقضائية ومتاشياً مع التوصية اآلنفة الذكر الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية ستحقق شعبة اخلدمات ا -449
هذه النتائج من خالل إدارة أفرقتها املعنية بدعم أنشطة جلسات احملكمة على حنو مرن وإعادة ختصيص 
املوارد احلالية على أساس متطلبات عبء العمل املتوقع والتخطيط األمثل للقدرة املتوفرة على دعم أنشطة 

مرار قدرات موظفيه والتزامهم القوي، ما جلسات احملكمة. إن قلم احملكمة يعتمد اعتماداً شديداً على است
جيعل من املهم أمهية حامسة تعزيَز وتنميةَ واستدامةَ مصدرِّ الدعم اهلام هذا. وتسعى الشعبة من خالل تدريب 

سُيحتفظ هبم  تعزيز التزام املوظفني، إذ ‘1’إىل النهوض بكٍل من  متنوع التخصُّصاتموظفيها تدريبًا 
حتقيق أولوية قلم احملكمة االسرتاتيجية  ‘2’ط يف العمل يف شىت أقسام الشعبة؛ وسُيشجَّعون على االخنرا

إىل زايدةِّ  تنوع التخصُّصاتاملتمث ِّلة يف مواصلة التحسني ضمن الشعبة. ويف هناية املطاف سيدفع التدريب امل
ملزيد من حتسني سيحقق ا أتهُّل املوظفني ألداء وظائف متعددة وقدرهتم على االضطالع مبهام متعددة، ما

 التزام املوظفني واحلض على حتقيق املزيد من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة نتيجًة لذلك.

ألف يورو يف امليزانية  1 390.6تؤيت التدابري املقرتحة ختفيضاً مقداره  2020وفيما خيص عام  -450
 .2019ملعتمدة لعام املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية ابلقياس إىل ميزانيتها ا

                                                           

 .57، الفقرة ASP/18/5/AV-ICCالوثيقة  (67)
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 اإلجراءات التمهيدية، مبا فيها عمليات التحقيق

إن عمليات التحقيق الناشط اليت سُيجريها مكتب املدَّعي العام )"املكتب"( يف تسع حاالت  -451
)منها مثاين عمليات متزامنة( هي احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف 

يفوار )القضية الثانية(، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة د كوت
يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )عمليتا حتقيق(، واحلالة يف مايل، ستظل تستلزم الدعم من شعبة اخلدمات 

جيا املعلومات، وتدبر شؤون املساعدة القضائية يف جماالت اخلدمات اللغوية، واملساعدة على صعيد تكنولو 
 القانونية، وجتهيز طلبات اجملين عليهم.

كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم ابللغات األقل انتشاراً، لألنشطة امليدانية يف حاالت  -452
ليهم طلباهتم ويُتوقع أن يودع زهاء ألف من اجملين عأخرى )التواصل مع اجملين عليهم، ومحاية الشهود، إخل(. 

جمنيًا عليه يف جلسة اعتماد  882، وقد قُبِّل طلب مشاركة احلسناملشاركة يف اإلجراءات املتصلة بقضية 
آالف من اجملين عليهم طلباهتم للمشاركة يف اإلجراءات يف احلالة  ويُتوقع أيضًا أن يودع زهاء ثالثة التهم.

الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. كما يُتوقع أن تقدَّم طلبات أخرى للمشاركة يف اإلجراءات يف 
آالف جمين عليه  ها أكثر من ثالثةديفوار )اليت طََلب ابلفعل املشاركة في الثانية يف احلالة يف كوت القضية

ويُتوقع أن يطلبها املزيد( ويف احلالة يف بوروندي. ويـُتَـَوقَّع أن يلزم توفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة 
 التحريرية من أجل اإلجراءات التمهيدية ابللغات املستخَدمة يف سياق هذه احلاالت.

 اإلجراءات االبتدائية

الدعم القضائي الزماً فيما جمموعه أربع قضااي تشهد املرحلَة االبتدائية من سيظل  2020يف عام  -453
 اإلجراءات.

إىل أن هذا  (Dominic Ongwenاملدَّعي العام ضد دومينيك أُننغوين )ويشار فيما خيص قضية  -454
ة. ويبلغ املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانوني

ميث ِّلهم فريقان من املمثلني القانونيني:  جمين عليه 4 100جمموع اجملين عليهم املشاركني يف هذه اإلجراءات 
من  1 501جمنياً عليه وفريق من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثل  2 599فريق خارجي ميث ِّل 

سيما من أجل جلسات النطق ابحلكم البات  يف وسيلزم الدعم اللغوي بلغة اآلشويل، وال . اجملين عليهم
جوهر القضية واجللسات املتعلقة ابلعقوبة )إذا ُقضي هبا(، لكي توفَّر للمتهم خدمات ترمجة شفوية مالئمة 

 وترمجة الواثئق القضائية واإلعالمية إىل هذه اللغة.

إىل أن هذا  (Bosco Ntagandaقضية املدَّعي العام ضد بوسكو اننتاغنندا )ويشار فيما خيص  -455
املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومُيوَّل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. وقد شارك يف 

جمنياً عليهم مث ِّلهم فريقان اتبعان ملكتب احملامي العمومي للمجين  2 129اإلجراءات يف هذه القضية زهاء 
قاضيًا إبدانة  2019متوز/يوليو  8النظام األساسي يف من  74 عليهم. وقد صدر القرار مبوجب املادة

 جرمية من جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية. عشرة يف مثاين (Ntagandaاننتاغنندا )السيد 

 املدَّعي العام ضد احلسن آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممودويشار فيما خيص قضية  -456
ل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. إىل أن هذا املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّ 

، 2019متوز/يوليو  8جمنيًا عليه املشاركة يف جلسة اعتماد التهم املقرر عقدها يف  882وقد قُبل طلب 
الدعم اللغوي  2020ويف اإلجراءات االبتدائية اليت قد تعقب ذلك. وفيما خيص هذه القضية سيلزم يف عام 
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بارا ولغة التماشيق لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة ابللغة ا لعربية ولغة الَبمن
 الشفوية يف سياق العمل.

إىل أن  (Ngaïssona( وانـنغَينسوان )Yekatomضد يِّكاتوم )املدَّعي العام ويشار فيما خيص قضية  -457
كال هذين املتهَمني حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل فريقا الدفاع عنهما من خالل نظام املساعدة القانونية. 

أيلول/سبتمرب  19ويُتوقع أن يشارك عدد كبري من اجملين عليهم يف جلسة اعتماد التهم املقرر عقدها يف 
 2020يما خيص هذه القضية سيلزم يف عام ، ويف اإلجراءات االبتدائية اليت قد تعقب ذلك. وف2019

الدعم اللغوي بلغة الَسننغو لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة الشفوية يف 
يف املرحلة التمهيدية إابن  احلسنسياق العمل. ومن املهم التنويه إىل أنه، بينما لـم ا تزل هذه القضية وقضية 

األخري من عام  املقرتحة، وأن القرار بشأن اعتماد التهم يُتوقع حاليًا أن يصدر يف الربع إعداد هذه امليزانية
، يُفرتض أن يتسىن  بباقي القدرة األساسية على دعم أنشطة جلسات احملكمة االهتماُم جبلسات 2019

عنيتني. وبعبارة أخرى، إذا اعُتمدت التهم يف القضيتني امل 2020احملكمة اليت يُرجَّح أن تُعقد يف هناية عام 
فيما يتعلق بدعم أنشطة جلسات احملكمة، سيُنهض أبود أي زايدة تطرأ يف عدد أايم جلسات احملكمة من 
جراء اعتماد التهم احملتمل ابالستعانة ابلقدرة الباقية دون أن حُيدث ذلك أي أثر إضايف على امليزانية اخلاصة 

 .2020بدعم جلسات احملكمة يف عام 

 ت االستئنافإجراءا

دعاوى استئناف هنائي متأتية عن الدعاوى اليت  2020قد تصل إىل دائرة االستئناف يف عام  -458
 وابنليه غوديه (Gbagbo)اغنبـَغنبو ( وقضية Ntaganda)اننتاغَنندا تنظر فيها الدوائر االبتدائية حاليًا )قضية 

(Blé Goudé) 2020عدة دعاوى استئناف متهيدي طيلة عام (. ويُتوقع أيضاً أن تُرفع إىل دائرة االستئناف. 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع بتقدميها املساعدة القانونية والدعم  -459
اإلمدادي وابضطالعها ابلبحوث القانونية. وستتوىل األفرقة احلالية املعنية أبنشطة جلسات احملكمة تقدمي 

 وى االستئناف.الدعم جللسات النظر يف دعا

 إجراءات جرب األضرار

كاتـَننغا (، وقضية Lubanga) لوبـَننغالقد بلغت مرحلَة جرب األضرار ثالُث قضااي )قضية  -460
(Katanga) 2017أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية يف أاير/مايو  كاتـَننغا(. ويف قضية املهدي، وقضية 

 املهديوقضية  لوبـَننغاتنفيذ جرب األضرار. ويف قضية  أمرها القاضي جبرب األضرار، الذي أفضى إىل مرحلة
 وجتري أنشطة تنفيذ جرب األضرار ذات الصلة. 2018صدر األمران القاضيان جبرب األضرار يف آذار/مارس 

إجراءات جرب األضرار يف هذه القضااي الثالث. فيُتوقع أن يستمر يف  2020وستستمر يف عام  -461
وسيحتاج قلم . املهدي، وقضية كاتـَننغا، وقضية لوبـَننغاتنفيذ االوامر جبرب األضرار يف قضية  2020عام 

ف املشمولة بعملية جرب احملكمة إىل موارد كافية لكي يتسىن له تقدمي عدد من اخلدمات إىل الدوائر واألطرا
األضرار. وسيستلزم التمثيل القانوين الفعال من احملامني، ومن املكتب العمومي حملامي اجملين عليهم وقلم 
احملكمة، أن يكونوا نشيطني يف امليدان، جلمع املعلومات السديدة املتعلقة ابجملين عليهم والتشاور مع اجلهات 

تعنيَّ على قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أن جيهز املزيد من املتعاَمل معها يف هذا الشأن. وسي
استمارات طلب جرب األضرار وأن يقوم ابملراجعة القانونية الالزمة لدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم، 

نشطة حبسب االقتضاء، وتقدمي التقارير الوافية وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل الدوائر. وستتطلب األ
 امليدانية أيضاً دعماً لغوايً.
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األول  ( ستبدأ يف الربعNtaganda)اننتاغَنندا ويضاف إىل ذلك أن إجراءات جرب األضرار يف قضية  -462
( إىل إدانته فإن إجراءات جرب األضرار Ongwen) أننغوين. فإذا آلت اإلجراءات يف قضية ُ 2020من عام 

 .2020عام فيها يُتوقع أن تبدأ يف الربع األخري من 

 2020األولوايت االسرتاتيجية لعام 

عالوة على تقدمي الدعم يف اجملال القضائي وتنفيذ األولوايت االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة  -463
تنفيذ األولوايت الثالث املبيَّنة يف اخلطة  2020مجعاء، يشمل ما ختطط له شعبة اخلدمات القضائية لعام 

: التحسني املستمر، والتزام املوظفني، والتوزيع اجلغرايف 2021-2019احملكمة للفرتة االسرتاتيجية لقلم 
]العادل[ والتوازن بني اجلنسني ضمن جمموعة املوظفني. كما تلزم موارد إضافية لتعزيز تقدمي الدعم على حنو 

نولوجيا املعلومات/تدبر انجع وفعال إلجراءات جرب األضرار ولتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتك
 املعلومات.

 عقد اإلجراءات القضائية ودعمها

يف إطار أنشطة جلسات احملكمة ويف إطار  -ستقدم الشعبة كل الدعم الالزم  2020 يف عام -464
( Yekatomيِّكاتوم )لإلجراءات القضائية املنعقدة، مبا يف ذلك اإلجراءات االبتدائية يف قضية  -البعثات 

، 2020اليت قد تُعقد على حنو متزامن يف الربع األخري من عام  احلسنوقضية  (Ngaïssonaوانـنغَينسوان )
 الواثئق. وإضافة إىل ذلك ستواصل الشعبة تويل املسؤولية عن تدبر إذا اعُتمدت التهم يف هاتني القضيتني

رها يف إهنا ستظل تدعم مشاركة (. eCourtالقضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية ) اجملين عليهم وتيس ِّ
خمتلف مراحل اإلجراءات السائرة أمام احملكمة وستدير املساعدة القانونية للمعوزين من اجملين عليهم ومن 

 . 2020ويُتوقَّع أن يبقى مخسة متَهمني حمتَجزين طيلة عام  املد عى عليهم.

 ملعلوماتتنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر ا

حىت  2017إن االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة املمتدة من عام  -465
، 2017، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وصادق عليها جملس التنسيق يف عام 2021عام 

حتسني مجيع السريورات املعمول هبا يف ستدخل السنة الرابعة من فرتة تنفيذها. ويراد هبذه االسرتاتيجية 
احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية. ويضطلع مبعظم األنشطة ذات الصلة قسم خدمات تدبر 
املعلومات لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة متثيل اجملين 

خمصَّص ملنصة أنساق تسلسل  2020إن القسط األعظم من األموال املطلوبة لعام عليهم وأفرقة الدفاع. 
 األعمال القضائية.

 ألف يورو 32 223.5 موارد امليزانية

ألف يورو  1 149.4تنطوي ميزانية الشعبة املقرتحة على اخنفاض إمجايل صاٍف مقداره  -466
يعزى معظمه إىل التدابري اليت مت إعماهلا لتدبر  املئة(. إن هذا االخنفاض الصايف يف ميزانية الشعبة يف 3.4)

عمل األفرقة احلالية املعنية أبنشطة جلسات احملكمة على حنٍو يراعي مقدار أنشطة جلسات احملكمة املتوقع 
 استبانتوعالوة على ذلك  .ألف يورو 1 390.6، ما ميثل اخنفاضاً إمجالياً مقداره 2020أن يشهده عام 

، ما جيعل جمموَع التخفيضاتِّ ألف يورو 149.5 وفورات وختفيضات إضافية مقدارها الشعبة إمكان حتقيق
. إن هذه التخفيضات تعو ِّض كامَل يورو ألف 1 540.1يبلغ  2020املقرتحِّ حتقيُقها يف الشعبة لعام 

تحدة املوحد، التعويض املتطلباتِّ اإلضافيةَ الالزمة لسد الزايدات الناجتة عن تطبيق ما يقضي به نظام األمم امل
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، ومتطلبات إضافية طفيفة يف جمال التجهيز ابملوظفني لعام ألف يورو 377.5 البالغ جمموعها يف الشعبة
 يورو. ألف 149.9مببلغ مقداره  2020

ويبلغ جمموع الوفورات اليت استبانت الشعبة إمكان حتقيقها تقليصًا للمقدار املرجعي األساسي  -467
اليف املوظفني وبند املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات وبند النفقات يف بند تك 2020مليزانية عام 

يورو. ويعزى ذلك رئيسيًا إىل تقليص تكاليف املوظفني  ألف 1 540.1التشغيلية العامة مبلغًا مقداره 
يورو، وتقليص  ألف 818.1املتصل بتدين مقدار أنشطة جلسات احملكمة ودعم هذه األنشطة، مبا جمموعه 

خدمات املساعدة املؤقتة العامة اخلاصة ابالجتماعات دعمًا ألنشطة جلسات احملكمة مبا مقداره 
يورو  ألف 37.1يورو. واسُتبني إمكان حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة مقدارها  ألف 515.9

حتسينات لسريورات  ، على الرتتيب، انمجة رئيسيًا عن2020وعام  2019لعام يورو  ألف 116.4و
(، وعن مسة وظيفية جديدة لنظام تشغيل احملكمة اإللكرتونية يورو ألف 68.5دعم التطبيقات يف احملكمة )

(eCourt ،يؤمَتت هبا توزيع الواثئق على املشاركني يف اإلجراءات وتسيري االطالع عليها والضوابط األمنية )
(؛ وعن إعمال نظام تدبر االتصاالت اهلاتفية )ما يورو ألف 32.7وغري ذلك من األمور )ما جمموعه 

(؛ وعن مكاسب متأتية عن زايدة جناعة نظام تدبر طلبات اجملين عليهم يورو ألف 15.2جمموعه 
(. وتسىن  بوفورات إضافية يف التكاليف ختفيُض املقدار املرجعي األساسي لتكاليف يورو آالف 7.9)

. ويعزى ذلك رئيسياً إىل اخنفاض يورو ألف 145.9فيضاً مقداره خت 2020املساعدة املؤقتة العامة لعام 
يف عدد األايم املقدَّر أن تنعقد فيها جلسات احملكمة، ما يقلص احلاجة إىل ترامجة بعض لغات احلاالت يف 

عشر معلومات مفصلة عن الوفورات، واملكاسب  وترد يف املرفق السادس جلسات احملكمة، كما سبق ذكره.
 عن زايدة النجاعة، وختفيضات التكاليف اإلضافية.املتأتية 

ويبلغ جممل املستثَمرات الالزمة ضمن الشعبة فيما خيص التكاليف غري املتصلة ابلعاملني من أجل  -468
مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف 

ألف يورو  146.5. ويتألف هذا املبلغ من جزء مقداره يورو ألف 1 747.5مقداره مبلغاً  2020عام 
( املستعان به eCourtيف بند املوارد من املوظفني لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )

يف  يورو ألف 1 601.0ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية، وجزء مقداره 
بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني الستثمارات يف قسم خدمات تدبر املعلومات. ويتألف جمموع 

ألف يورو مهيأ  220.0من جزء مقداره  يورو ألف 1 601.0املستثَمرات املخصَّصة لالسرتاتيجية البالغ 
لها وحتليلها؛ وجزء مقداره إلعمال حلول يف مكتب املد عي العام، تتصل رئيسيًا بتجهيز األدلة وتسجي

آالف يورو يلزم ملواصلة تطوير منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية؛ وجزء مقداره  709.0
ألف يورو يلزم ملواصلة حتسني أمن املعلومات من أجل كشف التهديدات ورصد اهلجمات  172.0

ألف يورو  500.0زء مقداره السيربانية والتصدي هلا وحتديث نظام احملكمة لتدبر أمن املعلومات؛ وج
 لتجديد البنية التحتية االفرتاضية.

ونتيجةً الستبانة املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق احملكمة،  -469
توف ِّرة أُدرجت تكاليف بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة بغية تكثري االستعانة ابملوارد امل

 ضمن احملكمة.

 ألف يورو 18 181.6 املوارد من املوظفني

مبلغًا مقداره  2020تبلغ املخصصات املقرتحة لسد تكاليف املوارد من املوظفني لعام  -470
ألف يورو يقابل ختفيضًا إمجالياً  952.6ألف يورو ينطوي على اخنفاٍض صاٍف مقداره  18 181.6
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ألف  950.5لسد تكاليف الوظائف الثابتة، وختفيضاً مقداره  ألف يورو يف املخصصات 638.0مقداره 
يعو ِّض  يورو يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات، ما

ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني تعزى إىل تطبيق نظام األمم  635.9زايدة مقدارها 
ألف  258.4) 2020ألف يورو( واملتطلبات اإلضافية للتجهيز ابملوظفني لعام  377.5) املتحدة املوحد

 يورو(.

 يورو آالف 16 705.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  274.0يبلغ االخنفاض اإلمجايل يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني مبلغاً مقداره  -471
ألف يورو املرتبطة أبثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد،  364.5سد الزايدة البالغة املئة( جي يف 1.6)

وظائف من جراء التخفيضات املتوقع أن تشهدها األنشطة القضائية ما ميثل ختفيضاً إمجالياً  وعدم متويل سبع
ة اخلدمات ألف يورو يقابل نقل وظيفة من شعب 68.5ألف يورو، منها جزء مقداره  638.0مقداره 

القضائية إىل شعبة العمليات اخلارجية )نقل املساعد اإلداري من قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 
إىل قسم اإلعالم والتوعية بسبب متطلبات اشتغالية(. وإثر نقل الوظيفة هذا اخنفض العدد اإلمجايل للوظائف 

ال تُقرتح أية تغيريات يف جدول موظفي الشعبة . و 187إىل  188الثابتة يف شعبة اخلدمات القضائية من 
 إبضافة وظائف اثبتة جديدة إليه.

 ألف يورو 1 271.4 املساعدة املؤقتة العامة 

ينطوي املبلغ املطلوب  2020استناداً إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة القضائية يف عام  -472
املئة(  يف 11.3ألف يورو ) 162.7يف بند املساعدة املؤقتة العامة للشعبة على اخنفاض صاف مقداره 

رو(، حيث لن ألف يو  241.7يعزى معظمه إىل تقليص يف املتطلبات يف قسم تدبر األعمال القضائية )
، ويف قسم اخلدمات 2020تلزم خدمات اثنني من جمه ِّزي النصوص )ابلفرنسية( إال ملدة ستة أشهر يف عام 

ألف يورو( نتيجًة لتقليص مدة متويل وظائف ثالثة ترامجة مؤازرين )للغة اآلشويل( مبقدار  147.3اللغوية )
د تقليصًا ملدة ستة متويل وظيفة موظف قانوين يف مكتب احملامي  أشهر؛ كما إن االخنفاض املعين جيس ِّ

ألف يورو(. وكما يُبنيَّ أدانه ليس يف الشعبة إال قسمان يطلبان  61.0أشهر ) العمومي للدفاع مبقدار ستة
خمصصات لسد موارد جديدة مُتوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مها قسم االحتجاز وقسم اخلدمات 

ألف يورو  13.5ألف يورو إضافةً إىل الزايدة البالغة  258.4إضافياً إمجالياً مقداره  اللغوية، ما ميثل متطلباً 
 املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد.

إن املبلغ املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال القضائية  -473
لزم املوارد املطلوبة املخفضة املقدار من أجل قسم تدبر ألف يورو. وت 241.7ينطوي على اخنفاض مقداره 

 األعمال القضائية لسد تكاليف الوظائف على النحو املبنيَّ أدانه.

 شهراً  12 ملدة( 2-ف الرتبة من) احملكمة جلسات أبنشطة معين موظف/معاون قانوين موظف -474
يف قسم تدبر األعمال القضائية ليدعم بينما تظل هذه الوظيفة الزمة . (مستمر، وظيفة غري مموَّلة متطلب)

/املوظَفنين املعنَينين أبنشطة جلسات  شاغلها أنشطة جلسات احملكمة إىل جانب املوظَفنين القانونَينين املعاوَننين
احملكمة احلالَينين من أجل حماكمتني متزامنتني، فإهنا تُقرتح مبثابة وظيفة غري مُموَّلة ابلنظر إىل االخنفاض املتوقع 

 ن يشهده عدد أايم انعقاد جلسات احملكمة.أ
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ُعهد  لقد .شهراً )متطلب مستمر( 12( ملدة 4-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة ف -475
(. وتظل هذه الوظيفة eCourtإىل قسم تدبر األعمال القضائية بتسيريِّ وإدارةِّ نظام احملكمة اإللكرتونية )

منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية املخطَّط هلا يف إطار  الزمة للتكفل ابستمرار تنفيذ مشروع
أن  االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، املراد

خلمسية . إن هذا املشروع يـَُعد عنصراً أساسياً جوهرايً من عناصر االسرتاتيجية ا2021تتم إقامتها حبلول عام 
ويستلزم مديراً خمصَّصاً له. وابلنظر إىل طول مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة لالضطالع ابملهام املعنية 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يظل أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة مبوارد خارجية هلذا 

 الغرض.

رتحة لقسم خدمات تدبر املعلومات على أي تغيري وال تنطوي موارد املساعدة املؤقتة العامة املق -476
 املعتمدة. 2019ابلقياس إىل ميزانية عام 

رأ( -مساعد معين بتدبر املعلومات )أيخذ عمله شكل التعاون عرب اإلنرتنت( )من الرتبة خ ع -477
، كجانب من السعي إىل العمل التآزري على نطاق 2018مت يف عام  شهراً )متطلَّب مستمر(. 12ملدة 

حملكمة، نقل املوظف املعين ابلتصميم على املوقع الشبكي من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم احملكمة ا
جتميعاً للخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات. ويتوىل شاغل هذه الوظيفة املسؤولية عن صيانة نظم تكنولوجيا 

اف وهيئاهتا الفرعية عن طريق املوقع الشبكي املعلومات اليت توفر الواثئق واملعلومات جلمعية الدول األطر 
ألمانة اجلمعية. وتلزم هذه الوظيفة للتكفل بتوفري املعلومات والواثئق ألمانة اجلمعية واجلمهور العام على حنو 

 دقيق ويف الوقت املناسب، ما يشمل أعماالً تتعلق بتعيني هيئات اجلمعية.

وَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم االحتجاز وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد املم -478
 املعتمدة. 2019ألف يورو ابلقياس إىل ميزانية عام  76.1على زايدة مقدارها 

يلزم املساعد اإلداري لدعم  شهراً )متطلب جديد(. 12رأ( ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع -479
قسم االحتجاز يف إعمال موارد الرتمجة الشفوية، والوسائل التقنية، والسجالت املادية فيما خيص أربعة أوامر 
قضائية تتعلق ابملراقبة النشطة للمكاملات اهلاتفية غري املشمولة ابحلصانة والزايرات غري املشمولة ابحلصانة 

 ألربعة حمتَجزين.

ملبلغ املطلوب يف بند املوارد املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لقسم اخلدمات اللغوية وينطوي ا -480
-ع ألف يورو، تراد هبا التهيئة لتوظيف مساعَدينن لغوَينين جديَدينن )من الرتبة خ 55.8على زايدة مقدارها 

 رأ(، واحد للغة الَسننغو وآخر للغة التماشيق.

من معادالت املوظف الواحد  1.5( )1-)للغة اآلشويل( )من الرتبة ف ترامجة مؤازرينثالثة  -481
 .أشهر لكل منهم )متطلب مستمر لسنوات متعددة( )من أجل قضية أُنغوين( 6العامل بدوام كامل( ملدة 

 فريق لغة اآلشويل، مدعوماً على سبيل اإلعارة مبرتجم حتريري معاون )للغة اإلنكليزية(، يرتجم ترمجةً شفويةً  إن
من لغة اآلشويل واللغة اإلنكليزية وإليهما من أجل املتهم، ويرتجم خالل اإلجراءات القضائية من أجل 
الدوائر واألطراف يف الدعوى واملشاركني يف اإلجراءات. كما يتوىل أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال الرتمجة 

بتوفُّر  2020 ل فريق لغة اآلشويل يف عامالتحريرية عندما ال يعملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية. وسيتكف
قدرة للمحكمة على النهوض أبود أي إجراءات قضائية حيتمل أن تُعقد الحقاً وعلى مواصلة توفري الدعم 
بلغة اآلشويل يف مركز االحتجاز ويف امليدان، كلما كان ذلك ضرورايً. كما سيتوىل الفريق الرتمجَة التحريرية 

رجة االبتدائية إىل لغة اآلشويل وترمجَة كل القرارات احملتمل أن تصدر الحقاً يف للحكم الذي يصدر يف الد
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دعاوى االستئناف، واألوامر جبرب األضرار، واملواد اخلاصة إبعالم اجلمهور العام، وتوفرَي الدعم املخصوص 
يها عن طريق فريق لوحدة اإلنتاج السمعي البصري. وال ميكن التكفل ابلرتمجة الفورية من لغة اآلشويل وإل

 من الرتامجة املستقلني.

من معادالت املوظف الواحد العامل  1) (رر-خ ع)من الرتبة  لغوي )للغة اآلشويل( مساعد -482
يلزم املساعد اللغوي ليقدم الدعم يف توفري شهراً )متطلب مستمر، لقضية أُنغوين(.  12ملدة بدوام كامل( 

حتريرية خمصوصة وترمجات حتريرية وهلية حبسب اللزوم )تتعلق مبسائل الرتمجة الشفوية للمتهم، وإعداد ترمجات 
 االحتجاز واملسائل الطبية وغريها من املسائل(.

من معادالت املوظف الواحد العامل  1) (رر-خ ع)من الرتبة  لغوي )للغة التماشيق( مساعد -483
غوي، املستعان به حالياً مبوجب إن املساعد اللشهراً )متطلب جديد، لقضية احلسن(.  12ملدة بدوام كامل( 

عقد قصري املدة، سيواصل توفري الدعم اللغوي من لغة التماشيق، حبسب اللزوم، ملركز االحتجاز وقسم اجملين 
عليهم والشهود. وبدون هذه الوظيفة ستتعذر مواصلة توفري اخلدمات اللغوية مبقتضى األوامر الصادرة عن 

 الدوائر.

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام  1) (رر-خ ع)من الرتبة  ولغوي للغة السَننغ مساعد -484
إن املساعد اللغوي، املستعان به حاليًا مبوجب شهراً )متطلب جديد، لقضية يِّكاتوم(.  12ملدة كامل( 

عقد خدمات خاصة بصفة مقاول فردي، سيوَّظف لتوفري خدمات الرتمجة الشفوية يف امليدان ويف سياق 
ذلك الرتمجة التحريرية. وذلكم خياٌر لتوفري اخلدمات املعنية هو أكثر قابليًة لالستدامة وأكثر العمليات، وك

اتساماً ابلطابع االقتصادي ابلنظر إىل استمرارِّ وكثافةِّ طلبات توفريها الواردة من مركز االحتجاز، وقسم اجملين 
عم احملامني، واملكتب العمومي حملامي عليهم والشهود، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم د

 اجملين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين عليهم.

فرادى املقاولني(  -إن املتطلبات من خدمات الرتمجة الشفوية امليدانية )عقود اخلدمات اخلاصة  -485
 سياق العمليات أُدرجت يف بند تكاليف املساعدة املؤقتة العامة. فيلزم ترامجة ميدانيون وترامجة يعملون يف

شهراً حبسب طلبات اجلهات املتعاَمل معها، ما ينطوي  53.6( ملدة 7/1-رر أو خ ع-)من الرتبة خ ع
. ويتعني انتداب الرتامجة امليدانيني والرتامجة 2019شهرًا ابلقياس إىل عام  11.5على زايدة مقدارها 

احلاالت اليت حُيقَّق فيها حتقيقاً انشطاً جبميع العاملني يف سياق العمليات لتيسري التواصل الشفوي يف مجيع 
التشكيالت اللغوية ذات الصلة، مبا يف ذلك اللغات األقل انتشاراً. فبدون خدمات الرتامجة امليدانيني والرتامجة 
العاملني يف سياق العمليات سيتعذر عقد االجتماعات بني موظفي احملكمة والشهود واجملين عليهم واحملامني 

 هم وسائر اجلهات اليت ال تتكلم وتفهم إحدى لغيت عمل احملكمة.وموكلي

وال يطرأ أي تغري على املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب  -486
 2019إىل اإلبقاء على املقدار الذي خصص له يف ميزانية عام  2020أضرارهم. وسيحتاج القسم يف عام 

ليف املوارد من املساعدة املؤقتة العامة إىل درجة تفي ابالحتياجات املستمرة ملا يُزَمع عقده املعتمدة لسد تكا
من اإلجراءات، مبا يف ذلك تنفيذ إجراءات جرب األضرار يف تشارك معزَّز مع أمانة الصندوق االستئماين 

 للمجين عليهم.

يتوقع قسم مشاركة  .مستمر(شهراً )متطلب  12( ملدة 1-موظف قانوين مساعد )من الرتبة ف -487
اجملين عليهم وجرب أضرارهم تلقي عدد من طلبات اجملين عليهم يستلزم حتليالً قانونياً مياثل عدد ما تلقاه منها 

. ويضاف إىل ذلك أن ما يضطلع به مكتب املد عي العام من نشاط مزيد متصل ابحلاالت 2019يف عام 
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لقانونية الشاملة على الطلبات اخلارجية املوجَّهة إىل هذا القسم وإجناز زاد من إحلاح احلاجة إىل تقدمي الردود ا
ويتوقع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أن ترده من بلدان  معاملة هذه الطلبات بسرعة وفعالية.

اثل إجراءات جرب األضرار مي حاالت عديدة طلباٌت من اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات القضائية و/أو
استمرار املساعدة اليت  . إن(68)، مع العلم أبن هذه الطلبات تستلزم حتليالً قانونياً 2019عددها نظريه لعام 

زاً أساسياً يف عدد من القضااي سيكون ذا أمهية أساسية للتقيد  يقدمها املوظف القانوين املساعد بصفته منجِّ
 .ين عليهم يف مجيع اإلجراءات السائرةابآلجال اليت حتددها الدوائر يف الشؤون املتصلة ابجمل

هذه  تظل .شهراً )متطلب مستمر( 12رأ( ملدة -مساعد معين بتجهيز البياانت )من الرتبة خ ع -488
الوظيفة الزمة للقيام أبعمال التجهيز )مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع(، وإدخال البياانت، 

الطلبات اجلم ة املتوقع أن يقدمها اجملين عليهم للمشاركة يف وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف 
َجعنَل النفاذ إىل قاعدة  2020وعالوة على ذلك سيشهد عام  اإلجراءات مبا فيها إجراءات جرب األضرار.

البياانت املتعلقة ابجملين عليهم اليت ميسكها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أوسع نطاقًا ضمن 
من أجل هتيئة أنساق أفضل لتسلسل األعمال يف جمال املعلومات والبياانت )تقدمي الطلبات عرب  احملكمة

جنِّح يف تيسري االنتفاع ابلصندوق االستئماين للمجين عليهم وبُذلت  2019الشبكة العنكبوتية(. ويف عام 
املقدَّمة إىل الصندوق  جهود مماثلة من أجل ممثلي اجملين عليهم. ويضاف إىل ذلك أن املساعدة املزيدة

االستئماين للمجين عليهم على النحو املبنيَّ ابلتفصيل فيما تقدَّم ستستلزم مالكاً من العاملني املعنيني بتجهيز 
 بغية سد احتياجات الصندوق االستئماين للمجين عليهم. 2019البياانت مماثالً لنظريه لعام 

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب احملامي  وال يطرأ أي تغري على ما يقرتح من املتطلبات -489
 العمومي للدفاع، بينما يقرتح قلم احملكمة تقليص املخصصات لتمويل الوظيفة التالية البيان اليت متثل متطلباً 

 مستمراً.

تلزم هذه الوظيفة من وظائف  .أشهر )متطلب مستمر( 6( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف -490
للنهوض  2020على األقل يف عام أشهر  6تة العامة يف املكتب العمومي حملامي الدفاع ملدة املساعدة املؤق

حالة منظور فيها تشمل ما ال يقل عن أحد عشر مد عًى  أبود عبء العمل املستمر املتصل إبحدى عشرة
حماكمات  ثالثعليه. فسيحتاج احملامون/األفرقة املنتدبون للدفاع إىل دعم مستمر وال سيما فيما يتعلق ب

)أربعة أفرقة من أفرقة الدفاع( حُيتمل أن تفضي إىل مرحلة النطق ابلعقوبة/مرحلة االستئناف/مرحلة جرب 
يقل عن قضية واحدة حُيتمل أن يُنتقل فيها إىل اإلجراءات التمهيدية مث اإلجراءات االبتدائية.  ال األضرار، وما

حتفاظ مبالكه من املوظفني ليتسىن له تقدمي املساعدة إىل مجيع فمكتب احملامي العمومي للدفاع حيتاج إىل اال
األفرقة دون أتخري ضمن آجال معقولة. إن املوظف القانوين سيضطلع بقسط من عبء العمل املتمثل يف 
إجراء البحوث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل تقدمي املساعدة إىل أفرقة الدفاع، وسيساعد أيضًا يف 

ونظراً إىل إمكان تقلُّص مقدار املساعدة الواجب تقدميها يف علقة ابلسياسات وابإلدارة عند اللزوم. املهام املت
سيسعى مكتب احملامي العمومي للدفاع إىل حتديد درجات األولوية الستعانته ابملوارد بغية  2020عام 

للنهوض أبود مقدار األنشطة أشهر، وستبذل اجلهود  حتمُّل أثر تقليص مدة متويل هذه الوظيفة مبقدار ستة
ابالستعانة ابملقدار املطلوب من املوارد. لكن سيعاد النظر يف استمرار لزوم  2020املتوقع أن يشهدها عام 

                                                           

ع أن تُقدَّم يف احلاالت ذات الصلة إىل املعلومات اليت تتوفر لقسم مشاركة استمارات الطلب املتوقَّ تستند االفرتاضات املتعلقة أبعداد  (68)
املعلومات املتلقاة من ممثلي  ‘2’التطورات يف القضااي كما يتوقعها مكتب املد عي العام/الدوائر؛  ‘1’اجملين عليهم وجرب أضرارهم فيما خيص 

التقديرات املوضوعة على أساس  ‘3’اجلهات املتخاَطب معها فيما يتعلق ابلقضااي اجلاري التحقيق فيها؛  اجملين عليهم والوسطاء وغريهم من
 اخلربة اإلحصائية السابقة.
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على نفس املقدار  2020إذا بقيت متطلبات دعم أفرقة الدفاع يف عام  2020هذه الوظيفة طيلة عام 
يِّكاتوم و/أو قضية  احلسنة اعتماد التهم يف قضية ، بل إذا زادت عنه، يف حال2019الذي شهده عام 

(Yekatom( وانـنغَينسوان )Ngaïssona). 

وتبقى املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة املقرتح متويلها يف مكتب احملامي العمومي للمجين  -491
 .2019عليهم على نفس مقدارها الذي أقر لعام 

تظل هذه الوظيفة  .شهراً )متطلب مستمر( 12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف -492
الزمة وتُعترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ابملهام املنوطة به يف إطار واليته 
على حنو ُمرنٍض. ومثة أربعة أفرقة خمصَّصة اتبعة هلذا املكتب تُعىن ابحملاكمات السائرة اليت تستلزم احلضور يف 

يومياً. وحُيتاج إىل هذه الوظيفة للتمكن من متابعة اإلجراءات السائرة األخرى ولتوفري خدمات قاعة احملكمة 
 البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني.

 ألف يورو 189.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

اعات على اخنفاض مقداره ينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتم -493
املئة(. ويُعزى هذا االخنفاض رئيسياً إىل تعديل يف مقدار املتطلبات اخلاصة  يف 73.2ألف يورو ) 515.9

، اليت 2020بقسم تدبر األعمال القضائية على ضوء االفرتاضات واملعطيات اخلاصة ابمليزانية املقرتحة لعام 
ألف  443.0وإىل اخنفاض مقداره املئة(،  يف 100.0)ألف يورو  72.9تنطوي على اخنفاض مقداره 

 املئة( يف قسم اخلدمات اللغوية. يف 71.2يورو )

فإن املوارد  2020وبينما يظل قسم اخلدمات اللغوية حيتاج إىل تكملة ملوارده الداخلية يف عام  -494
ألف يورو، ينطوي  179.3املقرتحة له يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات تبلغ مبلغًا مقداره 

ويعزى املعتمدة.  2019 يف املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام 71.2ألف يورو ) 443.0على اخنفاض مقداره 
ذلك إىل اخنفاض مدى االستعانة ابلرتامجة املستقلني. فالرتامجة الداخليون سيضطلعون ابلرتمجة الشفوية 
ملعظم الفعاليات وسيستعان ابلرتامجة املستقلني عند اللزوم. إن املوارد املطلوبة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 

الرتمجة الشفوية لفعاليات مؤكَّدة ينظمها قسم اإلعالم والتوعية، تستلزم ابالجتماعات تلزم لتوفري خدمات 
ترمجة شفوية من اإلسبانية والعربية وإليهما ابإلضافة إىل لغيت العمل )اإلنكليزية والفرنسية(. وستوظف 

ني وحدات الرتمجة الثالث )وحدة اللغة الفرنسية ووحدة اللغة اإلنكليزية ووحدة لغات احلاالت( مرتمج
ومراجعني بعقود قصرية املدة بغية استيعاب عبء العمل اإلضايف يف الفرتات اليت يبلغ فيها مقدار األنشطة 

 ذروته.

 ألف يورو 15.0 اإلضايف العمل
الربانجمية املعتمدة. ويلزم هذا  2019ال تغري يف املبلغ املقرتح ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  -495

ذين حُيتاج إليهم لكي يضطلعوا بعمل معقَّد من قبيل ترقية نظم احملكمة األساسية املبلغ لتعويض املوظفني ال
وتذليل املشكالت األمنية مما ال ميكن القيام به إال خارج ساعات العمل لكي ال يعرتي أنشطَة احملكمة أي 

ًا على إمكان أقر  جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات فرتة صيانة شهرية سهر  2019انقطاع. ويف عام 
التعويل على تطبيقات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة والبنية التحتية الداعمة هلا وعلى سالمةِّ وأمنِّ هذه 
التطبيقات وهذه البنية. وال تلزم أية زايدة يف املخصصات يف إطار هذا البند نظراً إىل التعميم اإلداري بشأن 

 وإىل اإلجازات التعويضية.  2019ل عام مرونة العمل يف احملكمة الذي صدر يف أوائ
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 ألف يورو 14 041.9  املوارد غري املتصلة ابلعاملني

يبلغ التخفيض الصايف املقرتح يف املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني مبلغاً مقداره  -496
 املتصلة يف املئة(. ويقابل هذا التخفيُض الصايف اخنفاضًا يف التكاليف غري 1.4ألف يورو ) 196.8

ألف يورو يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم إىل جانب ختفيضات  291.6ابلعاملني مقداره 
إضافية يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية وقسم تدبر األعمال القضائية وقسم مشاركة اجملين عليهم 

ألف  352.5الغ جمموُعها ألف يورو. إن التخفيضات املعنية، الب 60.9وجرب أضرارهم يبلغ جمموعها 
يورو، تعو ِّض كامَل التعويض املتطلباتِّ املزيدَة زايدًة زهيدة يف قسم خدمات تدبر املعلومات وقسم اخلدمات 

 ألف يورو. 155.7اللغوية وقسم دعم احملامني، اليت يبلغ جمموعها 

دمات القضائية مواصلة وخيص القسُط األعظم من املوارد غري املتصلة ابلعاملني الالزمة يف شعبة اخل -497
االستثمارات االسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات. 

ألف يورو، منه مبلغ يقارب  1 601.0املقدار اإلمجايل املخصَّص هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره  ويبلغ
ليف تنفيذ حلول يف مكتب املد عي العام، ختص بصورة ألف يورو يراد أن ُتَسد به تكا 220.0مقداره 

آالف يورو يلزم من أجل حتقيق حتسينات  709.0رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ ومبلغ مقداره 
ألف يورو  172.0يف السريورة القضائية، مبا يف ذلك تدبر املعلومات املتصلة ابجملين عليهم؛ ومبلغ مقداره 

ينات يف أمن املعلومات، مبا يف ذلك احلماية من اهلجمات السيربانية وصون أمن يلزم لتحقيق حتس
  ألف يورو يُقرتح ختصيصه لرتشيد وجتديد البنية التحتية االفرتاضية. 500.0االتصاالت؛ ومبلغ مقداره 

 ألف يورو 324.3 السفر

على اإلمجال ينطوي مقدار املوارد املقرتح توفريها لسد تكاليف السفر على اخنفاض مقداره  -498
د اخنفاضاً يف املتطلبات معظمه يف مكتب احملامي العمومي للمجين  يف 11.3ألف يورو ) 41.2 املئة( جيس ِّ
ة اجملين عليهم ألف يورو(، وقسم مشارك 16.4ألف يورو(، وقسم تدبر األعمال القضائية ) 88.5عليهم )

ألف يورو(. لقد ُعدِّ ل مقدار املوارد املخصصة ملكتب احملامي العمومي للمجين  15.1وجرب أضرارهم )
وهي تظل تلزم لدعم اضطالع هذا  2020عليهم جتسيداً ملقدار األنشطة القضائية املتوقع أن يشهدها عام 

رب األضرار السائرة وسد تكاليف ما يلزم من املكتب ابملهام املنوطة به يف إطار واليته خالل إجراءات ج
مشاورات مع اجلهات اليت يتعامل معها يف اإلجراءات االبتدائية السائرة. وال تغري يف مقدار املوارد املقرتحة 

يف إطار هذا البند ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية وقسم االحتجاز ومكتب احملامي  2020لعام 
 العمومي للدفاع. 

املوارد املخصصة لسد تكاليف السفر تظل تلزم يف شعبة اخلدمات القضائية من أجل املهمات إن  -499
املقرر إجراؤها لتوفري اخلدمات القضائية ذات الصلة. ومن هذه اخلدمات الرتمجة الشفوية )قسم اخلدمات 

أضرارهم(، وأعمال  اللغوية(، وتيسري مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب
 تقييم أمن املعلومات وصيانة البنية التحتية للمكاتب الُقطرية )قسم خدمات تدبر املعلومات(.

 ألف يورو 1 236.7 اخلدمات التعاقدية 

يشهد صايف مبلغ املوارد املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية يف شعبة اخلدمات القضائية زايدة  -500
آالف يورو يف  209.0يف املئة(. ويعزى ذلك إىل زايدة مقدارها  20.9ألف يورو ) 214.0مقدارها 

قسم خدمات تدبر املعلومات يتصل جزء منها ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية ذات الصلة وزايدة مقدارها 
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ألف يورو يف قسم اخلدمات اللغوية تعزى إىل املتطلبات اإلضافية لتكليف جهات خارجية بتوفري  20.0
 لواثئق القضائية ابللغات الرمسية ولغات احلاالت.خدمات ترمجة ا

ألف يورو، على  1 046.0، البالغ 2020لعام املطلوب يف إطار هذا البند املبلغ وينطوي  -501
ابلقياس إىل نظريه املعتمد يف إطار ميزانية يورو  آالف 209.0املئة ومقدارها  يف 25زايدة صافية نسبتها 

ألف يورو  981.0. ويتألف املبلغ املطلوب من جزء مقداره ألف يورو 837.0، البالغ 2019عام 
الستثمار غري متكر ِّر خيص مبادرات مقرَّرة يف السنة الرابعة من فرتة تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية ذات 

 ألف يورو الذي ميث ِّل تكاليف خربة استشارية تُعترب متطلبًا متكر ِّراً  65.0الصلة ومن اجلزء الباقي البالغ 
وتلزم لزايدة قدرات موظفي قسم خدمات تدبر املعلومات على دعم النظم األساسية لتكنولوجيا املعلومات 
وتدبر املعلومات يف احملكمة. وخيص املقدار املطلوب من أجل اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية البالغ 

. ويشمل كتب املد عي العامألف يورو تنفيذ مشاريع أمن اإلجراءات القضائية وأمن املعلومات يف م 981.0
 ذلك ما يلي:

ألف يورو  100.0استثمار مبلغ مقداره  2020يف مكتب املد عي العام: يلزم لعام  (أ)
من أجل خدمات استشارية ختص املبادرتني التاليتني: حتسني نظم بياانت البحث اجلنائي العلمي 

 يورو(؛ألف  75.0ألف يورو( واستبدال نظام تدبر شؤون الشهود ) 25.0)
آالف يورو من أجل  709.0مبلغ مقداره  2020يف اجملال القضائي: يلزم لعام  (ب)

السنة الثانية من فرتة إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية، منه جزء مقداره 
ألف يورو خيص  150.0ألف يورو سيخصص إلعمال منصة التقاضي وجزء مقداره  415.0

ألف يورو خيص منصة تنظيم ملفات القضااي.  144.0قداره مستودع املعلومات املوحد وجزء م
دراسة اجلدوى  2019لقد أقر  جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات وجلنة امليزانية واملالية يف عام 

 ؛2021ولفرتة من عام  2020ووافقا على امليزانية اخلاصة ابلتنفيذ الذي سيستمر طيلة عام 
استثمار  2020قسم خدمات تدبر املعلومات لعام  يف جمال أمن املعلومات: يطلب (ج)

ألف يورو من أجل املبادرات التالية: توفري خدمات مهنية لتحديث نظام  172.0مبلغ مقداره 
ألف  70.0) 2019تدبر أمن املعلومات يف احملكمة مواَصلًة ملا مت على هذا الصعيد يف عام 

 منصة االستخبار عن التهديدات احمليقة يورو(؛ وتوفري خربة استشارية إلعمال مرفق جديد يف
خالل السنة األوىل من مدة تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة  2017ابحملكمة اليت أُعملت يف عام 

ألف يورو(؛ وإعمال نظام تصنيف املعلومات وقرهنا بعالمات أمنية  50.0اخلمسية ذات الصلة )
ألف يورو(. إن  20.0احملكمة )ألف يورو(؛ وأخريًا إجراء اختبار اخرتاق شبكات  32.0)

 .2020ومن املقرَّر معاودته يف أوائل عام  2019العمل املعين بدأ أوالً يف عام 

ألف يورو لزايدة مالك موظفي قسم  65.0ويُطلب ابقي املوارد يف بند اخلدمات التعاقدية البالغ  -502
لسات احملكمة، والشبكة، ومركز خدمات تدبر املعلومات من أجل األنشطة االشتغالية اجلارية فيما خيص ج

. وللحد من التكاليف حيثما أمكن األمر، يستخدم قسم خدمات تدبر البياانت، وخدمات األرشفة
املعلومات املوارَد من املوظفني يف املقام األول لتصميم حلول تقدَّم إىل احملكمة. ويستعان ابملور ِّدين اخلارجيني 

يا معيَّنة ال ميكن أن تُلىب ابالقتصار على االستعانة ابملوارد املتاحة عندما حُيتاج حاجة خاصة إىل تكنولوج
 من املوظفني.
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لتكليف مرتمجني  2020ويظل ابقي املوارد املطلوبة يلزم يف قسم اخلدمات اللغوية يف عام  -503
يع خارجيني بتوفري قسط من خدمات الرتمجة التحريرية، إذ ال تتوفر قدرة داخلية على توفري اخلدمات جبم

اللغات، مثل اللغات املستعملة يف إطار التعاون القضائي، وبعض اللغات الرمسية، ولغات حاالت منها لغة 
اآلشويل ولغة التماشيق ولغة الَبمبارا واللغة اجلورجية ولغة الَسننغو واللغة السواحلية الفصحى واللغة السواحلية 

 الكنغولية ولغة الكِّننرَينَونندا.

قرتح يف إطار هذا البند لقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم على اخنفاض وينطوي املبلغ امل -504
وبينما يعزى هذا االخنفاض إىل مقدار األنشطة القضائية املتوقع يف املئة(.  46.9ألف يورو ) 15.0مقداره 

تتعلق سد تكاليف خدمات خارجية متخص ِّصة  ‘1’: االضطالع هبا فإن املوارد تظل تلزم من أجل ما يلي
ببعض جوانب تطوير قاعدة بياانت قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم )لتحسني برجميات هذا القسم 

خدمات  ‘2’وتكييف نظمه لتلبية املتطلبات اجلديدة املتأتية عن تقدمي الطلبات عرب الشبكة العنكبوتية(؛ 
ات الصلة )خصوصًا عندما ال تستطيع تعاقدية متصلة ابلتفاعل مع اجملين عليهم والوسطاء يف البلدان ذ

سد تكاليف قدر حمدود من بعض أعمال طبع  ‘3’املكاتب الُقطرية تقدمي املساعدة يف هذا الصدد(؛ 
الكتي بات واملواد اإليضاحية اخلاصة ابجملين عليهم فيما يتعلق مبشاركتهم وجرب أضرارهم، اليت يُعهد هبا إىل 

 جهات خارجية.

ألف يورو( مساوايً لنظريه يف  50.0ح ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )ويبقى املبلغ املقرت  -505
املعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا املكتب القضائية املضطَلع هبا يف اإلجراءات  2019ميزانية عام 

لتقوا فيه السائرة اليت يَنشط يف إطارها، ولنقل اجملين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان آمن ميكنهم أن ي
 مبحاميهم.

 ألف يورو 91.1 التدريب 

ألف يورو  0.4تشهد ميزانية التدريب املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية اخنفاضاً طفيفاً مقداره  -506
يُعترب عنصراً أساسياً يسهم يف متكني  2020يف املئة(. إن تدريب املوظفني املهيأ له يف امليزانية لعام  0.4)

ريات يف عبء عملها، ويسد تكاليف اخلربة اإلضافية الالزمة. ويشار يف هذا الصدد الشعبة من مواكبة التغ
إىل أنه جيب أن تستدمي أقسام عديدة قدراً معيَّنًا من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوف ِّر خدمات 

قسام التالية الذكر إىل مثلى جلميع أجهزة احملكمة، مبا فيها الدوائر ومكتب املد عي العام. فستحتاج األ
خمصَّصات لسد تكاليف التدريب يف إطار نفقاهتا املتكر ِّرة: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

آالف يورو(، وقسم خدمات تدبر املعلومات  6.0آالف يورو(، وقسم تدبر األعمال القضائية ) 3.4)
ة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ألف يورو(، وقسم مشارك 16.8ألف يورو(، وقسم االحتجاز ) 59.0)
مبثابة احلل األجنع ابلقياس إىل ألف يورو(. و  0.6آالف يورو(، ومكتب احملامي العمومي للدفاع ) 5.3)

التكاليف، يوصى أبن جُيرى التدريب على اإلنرتنت أو أبن ُيستعان مبدر ِّب يوف ِّره يف حمال ِّ احملكمة كلما أمكن 
 ذلك.

إطار هذا البند من أجل التدريب يف قسم خدمات تدبر املعلومات،  وينطوي املبلغ املطلوب يف -507
املئة(. ويستمر الرتكيز يف  يف 0.3ألف يورو ) 0.2ألف يورو، على زايدة زهيدة مقدارها  59.0البالغ 

التدريب املقرتح على توفري التدريب التقين الالزم ملوظفي هذا القسم لكي يستدميوا شهادات تصديق كفاءاهتم 
الرتكيز بصورة أساسية على ما يلزم من شهادات التصديق املتعلقة ابلرتقيات اإللزامية للنظم األساسية مع 

الذي يوف ِّر  SharePointللمحكمة مثل الشبكة، وحاجز احلماية، والربيد اإللكرتوين، ونظم التشغيل، ونظام 
شبكة التواصل الداخلي للمحكمة مع أحياز إيداع احملتوى والتطبيقات املكيَّفة. فعدم مثابرة قسم خدمات 
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تدبر املعلومات على حتديث شهادات تصديق الكفاءات واملهارات وتوفري التدريب الالزم الستدامتها يُرجَّح 
يانة والرتقية املعتادة، ما قد يفضي إىل زايدات يف أن يزيد من االعتماد على مور ِّدين لتوفري خدمات الص

تكاليف اخلدمات التعاقدية. إن قسم خدمات تدبر املعلومات، نشداانً لتعظيم أثر التدريب، يستعني كلما 
أمكن األمر ابلتدريب على شبكة اإلنرتنت أو التدريب احمللي. وإذا استلزم األمر أسفارًا فإن هذه امليزانية 

 يع النفقات.هتيئ لسد مج

 ألف يورو 227.8 اخلرباء االستشاريون

تقرتح شعبة اخلدمات القضائية ختفيضًا ملبلغ املخصَّصات يف بند "اخلرباء االستشاريون" لعام  -508
يف املئة(. ويُعزى هذا التخفيض إىل تقليص  40.9ألف يورو ) 157.7يبلغ صايف مقداره  2020

آالف يورو ويف  203.1احملامي العمومي للمجين عليهم مبقدار املتطلَّبات ضمن إطار هذا البند يف مكتب 
 آالف يورو. 4.6قسم اخلدمات اللغوية مبقدار 

ألف  134.4إن املقدار املقرتح يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ  -509
يُعترب أمراً أساسياً الستدامة الصلة  يورو، يلزم من أجل تعيني حمامني ميدانيني يقيمون يف بلدان احلاالت، ما

مع من جيري متثيلهم من اجملين عليهم وإطالعهم املستمر على أحدث املستجدات اليت تشهدها اإلجراءات، 
 واالط الع على آرائهم وشواغلهم، ومجع األدلة.

، من أجل آالف يورو 7.4ويلزم املقدار املقرتح يف إطار هذا البند لقسم اخلدمات اللغوية، البالغ  -510
االستعانة خببري لغوي ليتوىل اختبار الرتامجة امليدانيني ابللغات األقل انتشاراً من بني لغات احلاالت اليت ال 

 تتوفر يف جماهلا خربة داخلية وذلك لتصديق مهاراهتم يف هذه اللغات.

مني من ألف يورو يف إطار هذا البند لقسم دعم احملا 50.0ويُقرتح إفراد خمصص جديد مقداره  -511
أجل املساعدة اخلارجية يف تنجيز الواثئق واالستمارات واإلجراءات املتصلة ابلسياسة اجلديدة اخلاصة 
ابملساعدة القانونية ومن أجل إاتحة اط الع املستخدمني على هذه املواد على شبكة اإلنرتنت. أما املوارد 

آالف يورو(، وملكتب احملامي  5.0ية )املطلوبة يف إطار هذا البند ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائ
آالف يورو(، ولقسم مشاركة اجملين عليهم  6.0ألف يورو(، ولقسم االحتجاز ) 20.0العمومي للدفاع )

 .2020آالف يورو(، فال يطرأ عليها أي تغيري وهي تظل الزمة لعام  5.0وجرب أضرارهم )

 ألف يورو 3 247.5  حمامو الدفاع

ينطوي املبلغ املقرتح يف إطار ميزانية املساعدة القانونية حملامي الدفاع على اخنفاض مقداره  -512
يف املئة(. ويُعزى هذا االخنفاض إىل تطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به  6.9ألف يورو ) 240.3

. 2020خيص عام يف احملكمة على أساس األنشطة القضائية القائمة واالفرتاضات ذات الصلة فيما 
( وعن احلسن وعن Ongwenامليزانية املقرتحة حملامي الدفاع ستسد تكاليف أفرقة الدفاع عن أُننغوين ) إن

( وعن Gbagbo( وعن اغنبَـغنبو )Yekatomوعن يِّكاتوم ) (Ngaïssonaانـنَغينسوان )( وعن Katangaكاتـَننغا )
 ( وعن القذايف.Banda( وعن بـَنندا )Ntaganda( وعن اننتاَغنندا )Blé Goudéغوديه ) ابنليه

ويُطلب مبلغ إضايف لسد تكاليف احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني، الذين يعي ِّنهم رئيس  -513
قلم احملكمة ودوائرها، على الرتتيب، وفق الشروط احملدَّدة يف النظام األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد 

 اإلثبات، والئحة احملكمة.
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 ألف يورو 1 300.0 اجملين عليهمحمامو 
ينطوي مبلغ ميزانية املساعدة القانونية املقرتح حملامي اجملين عليهم على زايدة مقدارها  -514

. وتلزم امليزانية املقرتحة لسد 2019يف املئة( ابلقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام  18.0ألف يورو ) 198.7
من اجملين عليهم  3 756اليف املمثلني القانونيني ألكثر من تكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية وتك

 أُننغوينجمنيًا عليه يف قضية  2 599ويشمل هذا الرقم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات أمام احملكمة. 
(Ongwen واملمثلني القانونيني املشرتكني للمجين عليهم يف قضية )لوبننغا( )ملدة ثالثة أشهر (Lubanga )

ويُطلب مبلغ إضايف  .(2019)اليت أضيفت يف عام  احلسن( وقضية Katanga) كاتـَننغا، وقضية )فريقان(
من أجل األنشطة املضطَلع هبا على مستوى احلاالت أو للقضااي اليت يستلزم سد االحتياجات فيها تدخل 

 ممثل قانوين.

 ألف يورو 6 516.0 النفقات التشغيلية العامة 

ألف  391.1املقرتحة يف بند النفقات التشغيلية العامة على زايدة مقدارها ينطوي مبلغ امليزانية  -515
يف املئة(. إن هذه الزايدة يف املخصصات لسد النفقات التشغيلية العامة، البالغ مقدارها  6.4يورو )

ألف يورو، تقرتح لقسم خدمات تدبر املعلومات. أما املوارد املقرتحة لقسم االحتجاز  391.1
ألف يورو( فتبقى على مقدارها  11.0لف يورو( ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )أ 2 062.0)

 .2019الذي اعُتمد لعام 

ألف يورو ميثل  4 443.0ألف يورو مبلغًا مقداره  6 516.0ويشمل املقدار املقرتح البالغ  -516
رو ميثل املوارد الالزمة يف ألف يو  2 062.0املوارد الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومبلغاً مقداره 

ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف مكتب احملامي العمومي للمجين  11.0قسم االحتجاز ومبلغًا مقداره 
 عليهم.

وتبلغ امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة لقسم خدمات تدبر املعلومات مبلغاً مقداره  -517
وتشمل املوارد املقرتحة  ألف يورو. 391.1صافية مقدارها ، ينطوي على زايدة ألف يورو 4 443.0

ألف يورو(؛ )ب(  146.6خمصصات لسد تكاليف متكر ِّرة سنوية تتألف من )أ( إجيار األاثث والعتاد )
تكاليف الدعم املتمثل يف صيانة األاثث والعتاد يف  ألف يورو(؛ )ج( 1 084.0تكاليف االتصاالت )

لسد  2020ألف يورو(. وال ينطوي املبلغ املطلوب يف عام  3 212.4ة )املقر ويف املكاتب الُقطري
املعتمدة، ويشهد  2019تكاليف استئجار األاثث والعتاد على أي زايدة ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام 

ألف يورو ابلقياس إىل نظريه يف  13.8املبلغ املطلوب لسد تكاليف االتصاالت اخنفاضًا زهيدًا مقداره 
املعتمدة؛ بيد أن التكاليف املتكر ِّرة السنوية املرتتبة على صيانة األاثث والعتاد تزداد  2019زانية عام مي

آالف يورو  2 807.5املعتمدة البالغ  2019آالف يورو، من مقدارها يف ميزانية عام  404.9مبقدار 
 .2020ألف يورو لعام  3 212.4إىل 

ألف يورو لسد تكاليف صيانة األاثث والعتاد، ينطوي على  3 212.4ويُقرتح مبلغ مقداره  -518
آالف يورو.  2 807.5البالغ  2019آالف يورو ابلقياس إىل نظريه املعتمد لعام  404.9زايدة مقدارها 

تكاليف  فئات: )أ( إن مجيع تكاليف صيانة األاثث والعتاد هي تكاليف متكر ِّرة وميكن إدراجها يف ثالث
ألف يورو. إن سد  3 212.4وجيا املعلومات وبرجمياهتا يف مقر احملكمة مببلغ مقداره صيانة عتاد تكنول

هذه التكاليف املتكر ِّرة يتسم أبمهية أساسية لعمليات احملكمة اجلارية واستقرارها وهي حُتدَّد ملدة العقد ذي 
ألف يورو  82والبالغ جزء التكاليف املعنية الذي خيص املكاتب الُقطرية على وجه التحديد  الصلة؛ )ب(
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ديفوار ومايل وقد ميكن تقليصه إذا  ألف يورو خمصَّص للمكتبنين القائمنين يف كوت 20منها مبلغ مقداره 
تكاليف االشرتاكات املتصلة ابلربجميات احلاسوبية  حُني يف هذينن املكتبنين حنو تقليص عدد املوظفني؛ )ج(

ألف يورو.  154.4اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية، مببلغ مقداره من أجل النظم اليت ُتصمَّم ضمن إطار تنفيذ 
وفيما سبق كانت هذه العناصر ُتدرج يف بند املشرتايت األصلية من األاثث والعتاد، لكن تكاليف تراخيص 
الربجميات هي اشرتاكات سنوية وابلتايل جيب أن ُتدرج ضمن فئة تكاليف الصيانة وفقًا ملقتضيات املعايري 

ية الدولية للقطاع العام. ولئن كانت هذه التكاليف املتكر ِّرة تسجَّل خصماً على املخصصات لتنفيذ احملاسب
فإهنا حُتتسب ابلفعل  2020اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لعام 

 2022علومات بدءًا من عام ضمن بند التكاليف األساسية املقدَّر أن يتكبدها قسم خدمات تدبر امل
 فصاعداً.

على الرغم من  لقسم االحتجاز النفقات التشغيلية العامةوال تغري يف مقدار املخصَّصات لسد  -519
تطبيق ما يقضي به املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزانزين مبوجب االتفاق بشأن هذه األسعار. ولئن 

متاشيًا مع مؤشر أسعار السلع االستهالكية فإن مركز  كانت هذه التكاليف املتكر ِّرة تزداد على العموم
االحتجاز يتوخى أن يستوعب الزايدة املتوقعة بفضل االخنفاض الطفيف املقدَّر أن يشهده عدد ساعات 
العمل الفعلي )مبعادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( الذي سيؤديه بعض حراس أمن السجن يف 

 املئة مثاًل(. يف 80) 2020مركز االحتجاز يف عام 

املقدار املقرتح يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ وال تغري يف  -520
ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار حمالَّ ميكن فيها اللقاء ابجملين عليهم أبمان  11.0

 وموك ِّليهم. وعلى حنو يصون العالقة املتمي ِّزة بني احملامني

 ألف يورو 338.5 اللوازم واملواد 

ألف يورو  15.0ينطوي املبلغ املقرتح يف بند اللوازم واملواد على اخنفاض صاٍف مقداره  -521
إن معظم املوارد املطلوبة يف إطار ميزانية الشعبة يف بند اللوازم واملواد يلزم يف قسم خدمات املئة(.  يف 4.2)

آالف يورو(، وقسم مشاركة اجملين عليهم  7.5يورو(، وقسم االحتجاز ) ألف 322.0تدبر املعلومات )
ألف يورو(. وتُقرتح ختفيضات للمخصصات يف إطار هذا البند لقسم تدبر األعمال  2.0وجرب أضرارهم )

 ألف يورو(. 1.2ألف يورو( وقسم اخلدمات اللغوية ) 13.8القضائية )

املقرتحة لسد تكاليف اللوازم واملواد يف قسم خدمات  2020وتبقى املخصصات يف ميزانية عام  -522
إن املبلغ املطلوب يتألف كله من  املعتمدة. 2019تدبر املعلومات مساوية لنظريهتا يف ميزانية عام 

ألف يورو من أجل مواصلة توفري املراجع واملوارد للمكتبة،  216.0املخصصات لسد تكاليف متكر ِّرة، منها 
ملنشورات الدورية والدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو مطبوعة، اليت مثل االشرتاكات يف ا

يستعني هبا يوميًا مكتُب املد عي العام والدوائُر وقلم احملكمة يف البحوث القانونية. ويتألف املقدار البالغ 
شورات دورية ألف يورو يلزم لسد تكاليف اشرتاكات ومن 64.0ألف يورو من مبلغ مقداره  216.0

للمكتبة بلغات خمتلفة وعناوين شىت يف القانون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلنسان، والدراسات املعنية ابإلابدة 
اجلماعية، والتحليالت املعنية ابلدفاع واألمن، يستعملها بصورة رئيسية مكتب انئب املد عية العامة، وشعبة 

كما تشمل انونيون العاملون يف الدوائر ابلنيابة عن القضاة.  التحقيق، وقسم حتليل احلاالت، واملوظفون الق
ألف يورو لسد تكاليف االشرتاكات يف قواعد  75.0املخصصات لسد التكاليف املتكررة مبلغًا مقداره 

بياانت ومنشورات يستعملها املوظفون القانونيون والباحثون يف جمال القانون، من قبيل خدمة البحث القانوين 
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وجمموعة منظومة األمم املتحدة الحتياز املعلومات اإللكرتونية  Westlawنت املسماة على اإلنرت 
(UNSEIAC اليت تضم شركة )Lexis-Nexis وقاعدة البياانت ،Factiva وتقارير أُكسفورد املتعلقة ابلقانون ،

األجنبية للقوانني  HeinOnline(، وقاعدة بياانت Oxford Reports on International Lawالدويل )
ألف يورو لشراء كتب شىت صادرة بصيغة مطبوعة وصيغة إلكرتونية بلغات  42.0والدولية؛ ومبلغاً مقداره 

خمتلفة ُتستعمل يف شىت وحدات احملكمة، مبا فيها أفرقة الدفاع، من أجل إجراء البحوث القانونية؛ ومبلغاً 
 عن اإلعارات فيما بني املكتبات اليت مل تعد ألف يورو مطلوابً القتناء مواد جديدة تعويضاً  35.0مقداره 

الدولية[. أما ابقي املخصصات لسد املصروفات املعنية،  العدلحمكمة ] ممكنة إثر إغالق مكتبة قصر السالم
فيخص دعم خدمات أساسية يف جمال الطبع )خراطيش احلرب، والورق(، آالف يورو،  106.0البالغ 

اد، ولوازم أرشفة لصون تراث احملكمة الواثئقي، واللوازم السمعية البصرية واستبدال جذاذات الذاكرة يف العت
اخلاصة بقاعات احملكمة واملكاتب، وطلب املستعملني النهائيني لوحاتِّ مفاتيح حلواسيَب أبجبدايت خاصة 

 بلغات معيَّنة وأقراصاً مشفَّرة وبطارايٍت للحواسيب احملمولة.

لسد تكاليف اللوازم واملواد يف امليزانيتني املقرتحتني لقسم االحتجاز وال تغري يف املبلغني املطلوبني  -523
. ويقرتح ختفيٌض مقداره 2019ولقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ابلقياس إىل نظرييهما لعام 

ألف يورو يف املخصصات يف إطار هذا البند لقسم اخلدمات اللغوية نظراً إىل اخنفاض عدد االشرتاكات  1.2
ألف يورو يف  13.8، بينما يُقرتح ختفيٌض مقداره احملدثةلى شبكة اإلنرتنت يف القواميس واملواد املرجعية ع

 إطار هذا البند لقسم تدبر األعمال القضائية نظراً إىل التقليص املتوقع أن تشهده أنشطة جلسات احملكمة.

 يورو ألف 760.0 األاثث والعتاد 

تكاليف األاثث والعتاد لشعبة اخلدمات القضائية على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املقرتح لسد  -524
يف املئة( وهو يقتصر على مبلغ االستثمارات الالزمة يف قسم خدمات تدبر  41.8ألف يورو ) 546.0

املعلومات. ومثة فئتان واسعتان من الربجميات والعتاد احلاسوبيني: الربجميات والعتاد اللذان يستعملهما موظفو 
حملكمة مباشرة، املعروفان ابسم تكنولوجيا املعلومات العاملة، والربجميات والعتاد الالزمان لدعم هذه ا

التكنولوجيا، املعروفان ابسم تكنولوجيا املعلومات الداعمة. وتندرج يف عداد تكنولوجيا املعلومات العاملة 
ض أبود إجراءات جتهيز وتدبر األدلة، برجميات وعتاد من قبيل تطبيقات تدبر األدلة اليت ُتستخدم للنهو 

إضافة إىل العتاد اخلاص ابملستعملني النهائيني مثل احلواسيب املكتبية واحلواسيب احملمولة واألجهزة املتنقلة. 
ويشار بتكنولوجيا املعلومات الداعمة إىل البنية التحتية اليت تستلزمها التطبيقات والعتاد اخلاص ابملستعملني 

 أجل العمل على البياانت وتبادهلا وختزينها. النهائيني من

ألف يورو وهي تلزم لسد تكاليف متكر ِّرة،  760.0إن امليزانية املخصصة لألاثث والعتاد تبلغ  -525
وما يلحق هبا من بِّلى، والستثمار غري متكر ِّر ألاثث والعتاد تتباين من سنة إىل أخرى، بسبب تقادم عهد ا

ة يف إطار تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر يلزم من أجل مبادرات اسرتاتيجي
 املعلومات.

ألف يورو. وينطوي  240.0وتبلغ امليزانية املقرتحة لسد تكاليف العناصر املتكر ِّرة مبلغاً مقداره  -526
ملعتمدة ألن ا 2019ألف يورو ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  286.0هذا املبلغ على اخنفاض مقداره 

( يعين أن التوسعة السنوية اخلاصة حبيز التخزين ليست SANاالستثمار اخلاص لشبكة أحياز التخزين )
استثماراً غري متكر ِّر خاصاً ابستبدال حاجز احلماية. إن املخصصات  2019الزمة. وقد مشلت ميزانية عام 

 هي كما يلي: 2020املطلوبة لسد املصروفات املتكر ِّرة لعام 
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ألف يورو خمصص قصراً لالستبدال السنوي للحواسيب املكتبية  200.0مبلغ مقداره  (أ)
واحلواسيب احملمولة، واألجهزة املتنقلة. إن هذا املبلغ مشمول حبساب املقدر األساسي املرجعي 
السنوي للتكاليف التشغيلية. ومن املهم استدامة العمل بدورة االستبدال هذه ختفيفًا لألخطار 

مبا تقادم عهده من احلواسيب واألجهزة املتنقلة غري املتوافقة مع التحديثات األمنية اليت  املرتبطة
 ؛2019. وال تغري ابلقياس إىل عام تستلزمها محاية نظم احملكمة وبياانهتا

ألف يورو خيص زايدات سنوية يف قدرة خوادمي احملكمة اليت ُتدعم  40.0مبلغ مقداره  (ب)
أساسية مثل نظام تدبر الواثئق ونظام تدبر األدلة ونظام ختطيط املوارد هبا البنية التحتية لنظم 

 ( ونظام تدبر شؤون الشهود.SAPاملؤسسية )

ألف يورو لالستثمارات غري املتكر ِّرة اخلاصة ابملبادرات  520.0وحُيتاج إىل مبلغ إمجايل مقداره  -527
وينطوي هذا املبلغ املعلومات/تدبر املعلومات. االسرتاتيجية يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية لتكنولوجيا 

 2019ألف يورو يف ميزانية عام  820.0ألف يورو ابلقياس إىل نظريه البالغ  300على اخنفاض مقداره 
 املعتمدة. وهو يتوزع على مبادرتني كما يلي:

ألف يورو يلزم لشراء نظام مؤمتت لنسخ  20.0مبلغ مقداره  -يف مكتب املد عي العام  (أ)
 الكالم؛

ألف يورو يلزم الستثمار  500.0مبلغ مقداره  -يف جمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات  (ب)
الستبدال شبكة أحياز التخزين اخلاصة ابحملكمة اليت عفا عليها الزمن، وهي متثل مكو ِّانً أساسياً 

 من مكو ِّانت البنية التحتية للتخزين يف احملكمة.
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 املقرتحة 2020ية عام : ميزان3300 الربانمج: 31اجلدول 

3300  
 شعبة اخلدمات القضائية

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

ت(اليوروا  اجملموع 

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
من  املصروفات

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(188.6) 932.9 11    املوظفون من الفئة الفنية  (1.6)  11 744.3 

(85.4) 047.0 5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (1.7)  4 961.6 

(274.0) 979.9 16 406.0 17 - 406.0 17 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.6)  16 705.9 

(162.7) 434.1 1 429.3 1 48.8 380.5 1 املساعدة املؤقتة العامة  (11.3)  1 271.4 

(515.9) 705.2 327.6 3.3 324.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (73.2)  189.3 

 15.0 - - 15.0 11.0 - 11.0 العمل اإلضايف

(678.6) 154.3 2 767.9 1 52.1 715.8 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (31.5)  1 475.7 

(41.2) 365.5 236.9 22.1 214.7 السفر  (11.3)  324.3 

 - - - - - - - الضيافة

 236.7 1 20.9 214.0 022.7 1 557.0 23.3 533.6 اخلدمات التعاقدية

(0.4) 91.5 100.2 - 100.2 التدريب  (0.4)  91.1 

(157.7) 385.5 410.2 - 410.2 اخلرباء االستشاريون  (40.9)  227.8 

(240.3) 487.8 3 232.0 4 250.7 981.3 3 حمامو الدفاع  (6.9)  3 247.5 

 300.0 1 18.0 198.7 101.3 1 466.2 1 - 466.2 1 حمامو اجملين عليهم

 516.0 6 6.4 391.1 124.9 6 185.1 6 131.8 053.3 6 النفقات التشغيلية العامة

(15.0) 353.5 592.6 4.4 588.2 واملواداللوازم   (4.2)  338.5 

(546.0) 306.0 1 213.6 1 68.2 145.4 1 األاثث والعتاد  (41.8)  760.0 

(196.8) 238.7 14 993.8 14 500.6 493.2 14 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (1.4)  14 041.9 

(1 149.4) 372.9 33 167.7 34 552.7 615.0 33 اجملموع  (3.4)  32 223.5 

 

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 3300 الربانمج: 32اجلدول 

3300 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

2019املقرة لعام   - - - 1 7 23 33 42 5 111 2 75 77 188 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

(1) - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص  (1)  (1)  

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

2020املقرتحة لعام   - - - 1 7 23 33 42 5 111 2 74 76 187 

               

 ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام
2019املقرة لعام   - - - - - 1.00 1.00 2.00 4.00 8.00 4.51 4.00 8.51 16.51 

 9.00 3.00 2.00 1.00 6.00 2.50 2.00 0.50 1.00 - - - - - املستمرة

 7.47 7.47 1.00 6.47 - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

2020املقرتحة لعام   - - - - - 1.00 0.50 2.00 2.50 6.00 7.47 3.00 10.47 16.47 
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 اخلارجية العملياتشعبة : 3800 الربانمج -4

 املقد ِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية )"الشعبة"( املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف جماالت  -528
، والعمليات امليدانية. وتضم شعبة ومساعدهتم التعاون، والتحليل، والتواصل اخلارجي، ومحاية الشهود

العمليات اخلارجية، ابإلضافة إىل مكتب مديرها، ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم اجملين عليهم والشهود 
وقسم دعم العمليات اخلارجية وقسم اإلعالم والتوعية. كما إن هذه الشعبة تضم املمثليات اخلارجية 

يف بلدان من بلدان احلاالت )املكاتب الُقطرية( ولدى منظمة األمم للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( 
 املتحدة يف نيويورك. 

إن املكاتب الُقطرية للمحكمة تُنشأ حبسب االقتضاء يف بلدان من بلدان احلاالت لالضطالع  -529
واصل، ولتقدمي ابملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة يف نطاق واليته فيما يتعلق بشؤون الشهود واجملين عليهم والت

الدعم ألنشطة مكتب املد عي العام، وحمامي الدفاع، وحمامي اجملين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين 
سيظل للمحكمة ما جمموعه سبعة مكاتب ُقطرية يف ستة بلدان من بلدان احلاالت  2020عليهم. ويف عام 

ديفوار، ومايل. إن  دميقراطية، وجورجيا، وكوتهي أوغندا، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية الكونغو ال
قدَّ كٍل من املكاتب الُقطرية وتشكيل مالك موظفيه يتحددان حبسب وضعه، مع مراعاة مرحلة اخنراط 
احملكمة يف البلد املعين من بلدان احلاالت ومالبسات احلالة املعنية على وجه التحديد. فاملكاتب الُقطرية 

بلدان احلاالت يكون وجودها ظرفياً وتكون قابلة للتكييف، إذ توضع يف االعتبار هي ممثليات يف بلدان من 
عوامل متعددة عند تقييم أفضل السبل إىل تقدمي الدعم ضمن البلد املعين ألنشطة مكتب املد عي العام، 

 امليدان، واألطراف يف اإلجراءات، واملشاركني فيها. وحبسب مرحلة اإلجراءات، والوضع والسياق القائمني يف
تتباين أشكال حضور احملكمة وتتغاير من مكاتب متثيل صغرية إىل أجهزة عمل أكثر تعقيداً لتلبية املتطلبات 

االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف االشتغالية املتعددة الوجوه. وينهض مكتب 
ماسية لدى األمم املتحدة ويدعم و املمثليات الدبل نيويورك )"مكتب االتصال"( أبود العالقات اخلارجية مع

 ما تضطلع به مجيع أجهزة احملكمة من أنشطة يف جمال التعاون تتعلق ابألمم املتحدة نفسها. 

وتتكفل شعبة العمليات اخلارجية، عن طريق التنسيق والدعم اللذين تضطلع هبما انطالقًا من  -530
ئل اإلدارية واإلمدادية واألمنية املتعلقة ابملمثليات اخلارجية للمحكمة. املقر، ابلفعالية والنجاعة يف تناول املسا

ويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة تتوىل املعاملة املركزية ألنشطة احملكمة يف جمال ختطيط املهمات وتدعم 
الية درجة اجلودة إجراءاهتا املتعلقة إبدارة األزمات. كما إن الشعبة تقدم للجهات اليت تتعامل معها حتاليل ع

ودقيقة االستهداف بشأن األمن والتطورات االجتماعية السياسية ذات الصلة بعمل احملكمة. وهتيئ الشعبة، 
عن طريق قسم اجملين عليهم والشهود، تدابري محائية وتقوم برتتيبات أمنية وتقد ِّم مشورة اجتماعية نفسية 

م الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم من األشخاص املعرَّضني وأشكاالً أخرى من املساعدة للشهود واجملين عليه
 للخطر بسبب الشهادة اليت يديل هبا الشهود املعنيون.

وتتوىل الشعبة أيضاً املسؤولية عن التواصل اخلارجي للمحكمة فتتكفل يف هذا الصدد ابلقيام يف  -531
مهور العام مبعلومات عن والية احملكمة الوقت املناسب وعلى حنو دقيق بتزويد أصحاب الشأن الرئيسيني واجل

وأنشطتها من خالل طائفة متنوعة من وسائل اإلعالم. ويشمل ذلك على األخص األنشطة التوعوية املنصب ة 
على اجملين عليهم واجلماعات املتضر ِّرة يف بلدان احلاالت. كما تضطلع الشعبة مبسؤوليات قلم احملكمة وفقاً 
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التعاون الدويل والتعاضد القضائي، فيما يتعلق مثاًل ابلقبض على األشخاص  للنظام األساسي فيما خيص
 الذين صدرت أوامر ابلقبض عليهم وبتسليمهم إىل احملكمة.

 بيئة العمل

لـم ا كان عمل شعبة العمليات اخلارجية جيري معظمه بعيدًا عن املقر فإنه يتحدد حبسب شىت  -532
. وميكن أن يباَشر تقدمي الدعم االشتغايل خارج املقر ابلبدء على مراحل اخنراط احملكمة يف احلالة املعنية

األغلب بتقدمي الدعم لعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام، فتتعني استدامته، بل تعزيزه إىل 
ألنشطة أبعد من هذا احلد أحياانً، لدعم اإلجراءات االبتدائية، مثاًل، فيما يتعلق مبشاركة اجملين عليهم، وا

التوعوية، ومحاية الشهود، وتقدمي الدعم لفريق الدفاع لكي يتسىن له على اخلصوص إجراء مهمات وعمليات 
حتقيق، بل قد يظل الزمًا لدعم أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وال سيما خالل مرحلة جرب 

 األضرار مبا فيها تنفيذ األوامر جبرب األضرار.

على االضطالع  2020ويشار يف هذا الصدد إىل أن شعبة العمليات اخلارجية ستستمر يف عام  -533
ابملسؤوليات املنوطة هبا يف إطار واليتها فتقدم اخلدمات إىل اجلهات اليت تتعامل معها فيما يتعلق بعدد من 

 واحلالة يف مجهورية أفريقيا بلدان احلاالت. وستستلزم األنشطة املزيدة وسياق العمل الصعب يف احلالة يف مايل
الوسطى ختصيص موارد إضافية. ونظراً إىل هذه املتطلبات اإلضافية استبانت الشعبة إمكان حتقيق وفورات 
ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة، فيما خيص تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني، ضمن 

دات اخلاصة بعملها يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. وقد نطاق العمليات القائمة، بغية تعويض الزاي
أاتح هذا النهج لقلم احملكمة إعادة ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة ُقطرية إىل أخرى، على 
حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد أولوايت العمل واألمن يف بلدان احلاالت. ويشار يف هذا الصدد إىل أنه 

ققت ختفيضات هامة يف وحدات وجود قلم احملكمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا قد حت
ديفوار، وذلك رئيسيًا عن طريق إعادة ختصيص املوارد. وبذلك تسىن متويل الزايدة الالزمة يف  وكوت

تاج إىل موارد إضافية املستثَمرات يف العمليات الُقطرية، وال سيما يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى، حيث حيُ 
وال سيما ابلنظر إىل الظروف األمنية السائدة ومتطلبات العمل املزيدة. وابالستعانة ابملوارد احلالية لتلبية هذه 
املتطلبات املتزايدة، تكفَّل قلم احملكمة بتوفري قدرة كافية وميكن استعماهلا على حنو مرن للنهوض أبود 

( وانـنغَيسوان Yekatomيِّكاتوم )و/أو قضية  احلسنت التهم يف قضية املتطلبات اإلضافية إذا اعُتمد
(Ngaïssona)  وعالوة على ذلك ستواصل شعبة العالقات اخلارجية 2019يف النصف الثاين من عام .

ديفوار وجورجيا، دعم عمليات التحقيق الناشط اليت  أيضاً، عن طريق املكتبني الُقطرَينين القائَمنين يف كوت
مكتب املد عي العام يف هاتني احلالتني. وإضافة إىل ذلك سيستمر تقدمي املكاتب الُقطرية القائمة يف جيريها 

 ديفوار ومايل الدعم ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم.  أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت

املتمثلة يف هتيئة بيئة عمل ساملة  ومتاشيًا مع الغاية االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء -534
وآمنة يكون فيها حسن حال املوظفني يف الصميم، تقرتح شعبة العمليات اخلارجية استثمارات زهيدة يف عام 

للتكفل بتوفري قدٍر كاٍف من األمن ملوظفي احملكمة ومحاية أولئك الذين يتعرضون للخطر بسبب  2020
الستثمارات على اخلصوص املكاتُب القطرية اليت ستواجه زايدة كبرية تفاعلهم مع احملكمة. وُتستهدف هبذه ا

يف عبء العمل الواقع على عاتقها وُتصنَّف أبهنا مراكز عمل شاقة. إن السهر على أمن موظفي احملكمة 
وحمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم والصندوق االستئماين للمجين عليهم، وهتيئة ظروف عمل مالئمة هلم، 

 ن شرطاً مسبقاً ال بد منه لكي تظل احملكمة تعمل يف بيئات عالية درجة األمن.يعدا
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من بلدان احلاالت  وإضافة إىل املمثليات اخلارجية اليت ستستدميها شعبة العمليات اخلارجية يف ستة -535
تتنوع  -، تقد ِّم األقسام يف املقر، وبعض املكاتب الُقطرية، الدعم أيضاً لطائفة من األنشطة 2020يف عام 

فيما يتعلق بثالثةِّ بلدانِّ احلاالت الباقية اليت مل تـَُقم فيها مكاتب، وهي  -من محاية الشهود إىل التوعية 
 بوروندي والسودان وليبيا.

 مجهورية أفريقيا الوسطى

 2020إن املتطلبات فيما يتعلق مبيزانية عمليات قلم احملكمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى لعام  -536
سياً ابألنشطة املتصلة ابحلالة الثانية يف هذا البلد، وإن كان لألنشطة الالبثة املتصلة ابحلالة األوىل ستتحدد رئي

( وانـنغَيسوان Yekatomيِّكاتوم )فيه أثر مايل أيضاً. ودون استباق القرار بشأن اعتماد التهم يف قضية 
(Ngaïssona) يشار إىل أنه ستلزم موارد لالضطالع أبنشطة فيما خيص محايةَ الشهود والتواصلَ ابجلماعات ،

املتضرَّرة ومشاركَة اجملين عليهم. لكن إذا اعُتمدت التهم يف هذه القضية فإن االستثمارات املقرتحة ستضمن 
ن هذه القضية. كما إن املكتب أيضًا توفُّر قدرة كافية للنهوض أبود متطلبات الدعم اإلضافية املتأتية ع

القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى سيقدم الدعم األمين واإلداري واإلمدادي لعدد مزيد من املهمات 
اليت جتريها اجلهات املختلفة اليت يتعامل معها. كما إن ارتفاع العدد احلايل واملتوقع للشهود الذين حييلهم 

اجملين عليهم والشهود يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، سيستلزم مكتب املد عي العام إىل قسم 
 موارد إضافية حلماية الشهود. 

وتظل مجهورية أفريقيا الوسطى، بوضعها األمين املتوتر وظروفها السياسية املتقلبة، تعد واحدة من  -537
أكثر البيئات اليت تعمل فيها احملكمة تطلباً. ويرتتب على ذلك أثر مباشر على مقدار املوارد الالزمة لالهتمام 

املوظفني املسافرين إليها يف  بل أيضاً أبمن وصحة ورخاء املوظفني العاملني يف مجهورية أفريقيا الوسطى، 
مهمة. وسيزداد عدد موظفي احملكمة العاملني بصورة دائمة يف بـَننغي والذاهبني إليها يف مهمة زايدة كبرية 

 ابلقياس إىل نظريه للسنة السابقة.

 مايل

وبيئة العمل  2020سيستلزم مقدار األنشطة املتوقع وجوب االضطالع هبا يف مايل يف عام  -538
صعبة يف هذا البلد زايدة يف املستثَمرات املندرجة ضمن تكاليف املوظفني واملستثَمرات املندرجة ضمن ال

التكاليف غري املتصلة ابلعاملني من أجل االضطالع ابملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة يف إطار واليته ودعم 
هم مسب ِّبات تكاليف عمليات قلم عمل اجلهات اليت يتعامل معها. وستمث ِّل محاية الشهود واحدًا من أ

احملكمة يف مايل. وعلى حنو مشابه سريك ِّز املكتب الُقطري القائم يف مايل اهتمامه على األنشطة املتصلة 
ابلتوعية ومشاركة اجملين عليهم فيما يتعلق بكل املستجدات اليت قد تشهدها اإلجراءات القضائية. ولئن 

 2019أم مل يتم يف النصف الثاين من عام  احلسنأتكيد التهم يف قضية  كانت هذه املوارد الزمة سواء أمتَّ 
فإن االستثمارات املقرتحة ستضمن مع ذلك قدرة كافية للنهوض أبود متطلبات الدعم اإلضايف املتأتية عن 

 هذه القضية إذا اعُتمدت التهم فيها.

َتستهدف جمموعات إرهابية األطراَف وتتميز بيئة العمل يف مايل برتدي الوضع األمين مع إمكان أن  -539
انتقال املكتب القائم يف ابماكو إىل حمال "بعثة األمم املتحدة املتكاملة  2019الدولية فيها. وقد شهد عام 

(. إن االستثمارات اإلضافية اليت يستلزمها تقاسم MINUSMAاملتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" )
يح للمكتب الُقطري االستفادة من درجة مزيدة من األمن وستمكنه من تبسيط احملال مع هذه البعثة ستت
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كثري من سريوراته من خالل انتفاعه ابخلدمات اإلدارية لألمم املتحدة، متوصاًل بذلك إىل تسيري عملياته 
 مبزيد من النجاعة.

 كوت ديفوار

ديفوار، تقدمي الدعم   كوتستواصل شعبة العمليات اخلارجية، عن طريق املكتب الُقطري القائم يف -540
ديفوار.  اإلمدادي واألمين للتحقيق الناشط الذي جيريه مكتب املد عي العام يف القضية الثانية يف احلالة كوت

ديفوار على القدرة  وكذلك يَعتمد برانمُج املساعدة الذي ينفذه الصندوُق االستئماين للمجين عليهم يف كوت
ديفوار على تقدمي الدعم. وفيما يتعلق ابملسؤوليات اليت  طري القائم يف كوتاملتوفرة حاليًا يف املكتب القُ 

ديفوار على التواصل النشط  يتوالها قلم احملكمة يف إطار واليته، سيستمر املكتب الُقطري القائم يف كوت
 ديفوار. مع اجلماعات املتضر ِّرة واجلمهور العام بشأن والية احملكمة وعملها يف كوت

ديفوار بغية االستعانة مبواردها  ت شعبة العمليات اخلارجية النظر يف عملياهتا يف كوتلقد أعاد -541
 ( وابنليه غوديه Gbagboاغنبـَغنبو )على أساس األولوية، حبسب املستجدات الالحقة يف قضية 

(Blé Goudé) وهي ابلتايل ستقلص املوارد بسبٍل منها على اخلصوص إعادة ختصيص الوظائف املندرجة ،
ديفوار للنهوض أبود زايدة عبء العمل املضطلع فيه  ضمن مالك موظفي املكتب الُقطري القائم يف كوت

ديفوار ومايل خاضعني  يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. وسيظل املكتبان الُقطراين القائمان يف كوت
يص املوارد لتلبية االحتياجات إلشراف رئيس مكتب ُقطري واحد، ما يزيد من تيسري التحلي ابملرونة يف ختص

 املستجدة.

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

دعمه ألنشطة  2020إن املكتب الُقطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية سيواصل يف عام  -542
اجلهات اليت يتعامل معها يف هذا البلد، وال سيما فيما يتعلق إبجراءات جرب األضرار يف قضية 

يف اجلزء الشرقي من البلد. وسُيجري املكتب الُقطري أيضاً  (Katangaكاتننغا )وقضية  (Lubangaلوبـَننغا)
. وسُيضطَلع (Ntagandaاننتاغَنندا )أنشطة توعوية إلعالم اجلماعات املتضر ِّرة ابلتطورات القضائية يف قضية 

 املوظفني وأمنهم. هبذا العمل يف بيئة صعبة حيث يتعني اختاذ تدابري مالئمة للتكفل بسالمة

وتظل شعبة العمليات اخلارجية يف الوقت احلاضر تعمل الستدامة املكتب القائم يف مجهورية  -543
الكونغو الدميقراطية بفرعه القائم يف العاصمة كِّننشاسا، وفرعه اآلخر القائم يف بونيا شرقي هذا البلد، لكنها 

هذا البلد. وسُيخفَّض عدد الوظائف اليت يتألف  اختذت اخلطوات األوىل لتقليص مدى وجود قلم احملكمة يف
وسيشرف على املكتب الُقطري القائم  2020منها مالك املكتب الُقطري القائم يف كِّننشاسا على مدى عام 

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية بفرعيه رئيُس مكتب ُقطري واحد مقيم يف كمباال يتوىل اإلشراف على 
ة الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا. وال يُعتزم إدخال أي تغيريات ذات شأن على عمليات احملكمة يف مجهوري

 االحتياجات االشتغالية فيما خيص مكتب بونيا.

 أوغندا

سيواصل املكتب الُقطري القائم يف أوغندا الرتكيز على األنشطة املتصلة بقضية  2020يف عام  -544
جرب األضرار. كما سيواصل هذا املكتب الُقطري تقدمي ، اليت حُيتمل أن تدخل مرحلة (Ongwenأُننغوين )

الدعم اإلمدادي واألمين فيما يتعلق مبشاريع املساعدة اليت ينفذها الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف 
 مشال أوغندا.
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ونظراً إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة على مدى السنوات املقبلة فيما خيص احلالة يف  -545
احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإىل الروابط اإلمدادية وقرب كمباال النسيب من مواقع عمل أوغندا و 

احملكمة يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، يُعترب أن من األفضل أن يشرف على العمليات يف هذين 
مر على التقييم الدقيق البلدين رئيُس مكتب ُقطري واحد مقيم يف كمباال. ويضاف إىل ذلك أنه سُيست

للموارد املخصصة لألنشطة يف جمال األمن والتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم بغية استبانة أشكال 
 التآزر املمكن بني هذين املكتبني الُقطريني والوفورات املتأتية عن تعاوهنما.

 جورجيا

ي واألمين لعمليات التحقيق الناشط اليت الدعم اإلمدادسيقد ِّم املكتب الُقطري القائم يف جورجيا  -546
جيريها مكتب املد عي العام يف هذه احلالة، ولألنشطة املزَمع أن جيريها فيها الصندوُق االستئماين للمجين 
عليهم. كما سيواصل هذا املكتب الُقطري التواصل مع اجلماعات املتضر ِّرة واجلمهور العام بشأن والية 

، على حنو يواكب تطور هذه احلالة. ويُقرتح إبقاء مبلغ املوارد املخصص هلذا احملكمة وعملها يف جورجيا
نظراً إىل املرحلة اليت تشهدها هذه  2019املكتب الُقطري على املقدار املعتدل الذي بلغه فيما خيص عام 

 احلالة حيث لـم ا جترِّ أي إجراءات قضائية.

 لقائم لدى األمم املتحدة يف نيويوركمكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية ا

يتكفل مكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائية الدولية القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف  -547
نيويورك )"مكتب االتصال"( ابإلفادة الدقيقة واآلتية يف حينها عن املستجدات ذات الصلة بعمل احملكمة 

ماسية وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني يف نيويورك و لويساعد يف املثابرة على إعالم البعثات الدب
ابملستجدات يف احملكمة. كما يدعم مكتب االتصال عمل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( وأمانتها، 

 وميث ِّل احملكمة يف اجتماعات مكتب اجلمعية وسائر هيئاهتا الفرعية. 

لكي  2019التابعة لقلم احملكمة يف عام  لقد ُضمَّ مكتب االتصال إىل شعبة العمليات اخلارجية -548
يتكفل ابت باع اسرتاتيجية موحَّدة يف شىت املمثليات اخلارجية للمحكمة فيما يتعلق ابلتواصل والعالقات 
اخلارجية والتعاون. وستواصل الشعبة تقييم عمليات مكتب االتصال بعد نقله إليها بغية تعظيم ما ميكن أن 

يف شحذ الوعي ابحملكمة وحشد التعاون معها ودعم عملها. وسينهض مكتب  يكون هلذا املكتب من أثرٍ 
أبود احتياجات احملكمة يف جمال عالقاهتا مع األمانة العامة لألمم املتحدة، وسائر  2020االتصال يف عام 

عمله ماسية القائمة يف نيويورك. وسيواصل قلم احملكمة و األجهزة الرئيسية لألمم املتحدة، والبعثات الدبل
لتعزيز التفاعل مع األمم املتحدة وتيسري التعاون معها على ضوء النجاح يف التعاون بني احملكمة واألمم 
املتحدة، كما يعرب ِّ عنه أنصَع تعبري انتقاُل املكتب الُقطري التابع للمحكمة القائم يف مايل إىل حمال جممَّع 

ايً من خالل صلته الوثيقة ابجلهات اهلامة اليت خياطبها األمم املتحدة فيها. ويؤدي مكتب االتصال دوراً قياد
وعن طريق متثيله احملكمة يف االجتماعات. إن تبادل املعلومات بني مكتب االتصال واجلهات اليت خياطبها 
ميكن أن يساعد احملكمَة مساعدًة كبرية يف التخطيط لعملياهتا وأنشطتها على النحو األجنع واألكثر فعالية. 

عبة العمليات اخلارجية إىل املثابرة على حتسني الطريقة اليت خيدم هبا مكتب االتصال التخطيَط وترمي ش
 االسرتاتيجي لعمل احملكمة.
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 2020األولوايت االسرتاتيجية لعام 

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل ابلتنسيق االسرتاتيجي للعمليات  -549
تنفيذها الفعال. وإضافًة إىل العمل لتحقيق هذا اهلدف لقلم احملكمة كما تنص  اخلارجية لقلم احملكمة ويف

، ضمن حدود املوارد احلالية، على تعزيز 2020عليه خطته االسرتاتيجية اجلديدة، سرتك ِّز الشعبة يف عام 
 وتبسيط العمل يف ثالثةِّ اجملاالت ذات األولوية التالية البيان.

 انجعة ابلقياس إىل تكاليفها للعمل يف البيئات املتقلبة يف بلدان احلاالتوضع وتنفيذ اسرتاتيجيات 
، متاشياً مع األولوية االسرتاتيجية لقلم احملكمة املتمثلة يف تنفيذ برانمج شعبة العمليات اخلارجيةإن  -550

جاعة يف للتحسني املستمر، ستويل األولوية الستبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زايدة الن
. فبيئات العمل يف بلدان احلاالت تتميز بدرجة عالية من التقلب. وخيص 2020عملياهتا امليدانية يف عام 

ذلك األوضاع األمنية املختلفة اليت تواجهها احملكمة، حيث متثل ضرورة توفري األمن الكايف حلماية موظفي 
للتكاليف. كما تتسم بيئات عمل احملكمة بتقلبات يف احملكمة وحماهلا وأصوهلا واحداً من املسب ِّبات الرئيسية 

أعباء العمل الواجب النهوض هبا يف شىت املكاتب الُقطرية. وعلى حنو مماثل يتعني تقليص قد ِّ املمثليات 
اخلارجية للمحكمة يف بلدان احلاالت، وإغالقها يف هناية املطاف، عندما تتيح ذلك مرحلة اإلجراءات املعنية 

 الواجب االضطالع به إابهنا.وعبء العمل 

خطوات يف إطار امليزانية املقرتحة احلالية إلعادة ختصيص شعبة العمليات اخلارجية لقد اختذت  -551
ديفوار للعمل يف اجملاالت  الوظائف بنقلها من املكاتب القطرية القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت

على وضع وتنفيذ  2020لعمل. وستستمر الشعبة يف عام اليت تشهد متطلبات أعلى على صعيد أعباء ا
السياسات اليت تتيح التحلي ابملزيد من املرونة يف استخدام املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة ابلعاملني، 
 مراعيًة كلَّ املراعاة مقتضيات رخاء املوظفني وحراكهم. إن التحلي ابملرونة عامل حاسم يف متكني الشعبة من

تدبر العمليات امليدانية على حنو مستدام والتكفل بتوفري قدٍر كاٍف من أمن العمل، مبا يف ذلك محاية أولئك 
 الذين يتعرضون للخطر بسبب تعاملهم مع احملكمة.

 فيهماملشتبه  والقبض على املتعلقة ابلتعاونتعزيز التعاون مع احملكمة فيما يتعلق إببرام االتفاقات 
الرتكيز على بذل اجلهود إلبرام اتفاقات إطارية  2020يف عام شعبة العمليات اخلارجية ستواصل  -552

مع الدول بشأن إعادة توطني الشهود واإلفراج املؤقت والنهائي عن املتهمني واملدانني، وعلى دعم هيئة 
ذي ميك ِّن الدول من الرائسة يف إبرام املزيد من االتفاقات بشأن إنفاذ العقوابت. فبدون اإلطار املناسب ال

التعاون مع احملكمة، يتعذر على احملكمة أن تضطلع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو فعال. كما 
إن لعدم التعاون تبعات شديدة يف جمال امليزانية ألنه جيعل من املتعذر على الشهود اخلروج من برانمج احلماية 

احملكمة إىل وضع ترتيبات خمصوصة يرتتب عليها تكبد تكاليف طائلة  اخلاص ابحملكمة. كما قد ُيضطر  قلم
إذا مل تبدِّ أي دولة رغبتها يف قبول األشخاص الذي حيظون إبطالق سراحهم املؤقت على أراضيها. هذا 

الستهداف عدد  2018وقد ُوق ِّعت ثالثة اتفاقات إطارية جديدة منذ استهالل املشروع التجرييب يف عام 
 من أجل عقد اتفاقات للتعاون.من الدول 

وستظل شعبة العمليات اخلارجية ترك ِّز أيضاً، ابلتعاون مع مكتب املد عي العام، على حشد دعم  -553
الدول من أجل القبض على املشتبه فيهم الذين ما زالوا طلقاء. إن النجاح الذي ُحق ِّق مؤخراً يف عمليات 

ة يف مجهورية أفريقيا الوسطى ونقلهم إىل احملكمة يبني ِّ النتائج القبض على مشتبه هبم يف احلالة يف مايل واحلال
اليت ميكن إحرازها من خالل االستثمارات املركَّزة يف هذا اجملال وإن كانت حمدودة )فيما خيص األسفار 
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شخصاً أصدرت احملكمة أوامر ابلقبض عليهم لـم ا يزالوا طلقاء، ما يستلزم  15بصورة رئيسية(. لكن هناك 
تمرار بذل اجلهود إلحالة الفارين من مواجهة العدالة إليها. وتقرتح الشعبة استثمارات معتدلة املقدار اس

تندرج ضمن إطار املوارد من املوظفني فيما يتعلق بقدرهتا على التحليل من أجل تعزيز جهود احملكمة الرامية 
 إىل القبض على املشتبه فيهم الطلقاء.

 احملكمة من خالل أنشطة التواصل والعالقات اخلارجية حتسني الدعم املقدَّم إىل
ستعز ِّز شعبة العالقات اخلارجية، ضمن حدود مواردها احلالية، جهودها الرامية إىل توفري معلومات  -554

دقيقة وآتية يف حينها عن احملكمة وعملها للجمهور العام وألصحاب الشأن الرئيسيني، مبن فيهم اجلماعات 
احلاالت، واحملامون والباحثون والطلبة، ونشطاء اجملتمع املدين يف هذه البلدان وغريها.  املتضر ِّرة يف بلدان

وستستخدم الشعبة، يف إطار جهود يقودها قسم اإلعالم والتوعية، وسائط التواصل االجتماعي والوسائط 
قت ذاته للهجمات اليت التقليدية لإلبالغ عن منَجزات احملكمة بغية تعزيز صورهتا اإلجيابية، وللتصدي يف الو 

 متس بسمعتها، ولتصويب ما هنالك من تصورات خاطئة عنها.

وجيب أن ُتَكمَّل اجلهود اليت تبذهلا احملكمة يف جمال التواصل ابسرتاتيجيات فعالة خاصة ابلعالقات  -555
راً دو  2020اخلارجية بغية تعزيز الدعم السياسي. إن مكتب االتصال القائم يف نيويورك سيؤدي يف عام 

أساسياً يف استدامة التحاور البنَّاء بني شىت أجهزة احملكمة، من جهة، والدول واملنظمات الدولية، من جهة 
أخرى، بغية متييز اجملاالت امللموسة للتعاون من أجل الفائدة اليت جتنيها احملكمة يف هناية املطاف فيما خيص 

تقدم الدعم  2020شعبة العمليات اخلارجية يف عام عملياهتا التحقيقية وإجراءاهتا القضائية. كما ستظل 
هليئة الرائسة وجلمعية الدول األطراف يف تعزيز الطابع العاملي لنظام روما األساسي وابلتايل تعزيز مشروعية 

 احملكمة.

 ألف يورو 22 986.6 صة لشعبة العالقات اخلارجيةاملخص  موارد امليزانية 

املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية مبلغًا مقداره  2020يبلغ جممل ميزانية عام  -556
يف املئة( ابلقياس  1.2ألف يورو ) 276.7ألف يورو، ينطوي على زايدة صافية مقدارها  22 986.6
املعتمدة. ويُعزى معظم هذه الزايدة الطفيفة إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد  2019إىل ميزانية عام 

ألف يورو،. وبعبارة أخرى، لوال هذه الزايدة النطوى مبلغ  614.9شعبة، البالغ على تكاليف موظفي ال
ألف يورو. ويضاف إىل ذلك أن  338.2على اخنفاٍض صاٍف مقداره  2020امليزانية املقرتحة لعام 

املتطلبات املزيدة اليت يستلزمها دعم العمليات يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى أفضت إىل اقرتاح 
رات املعنية ُعو ِّضت ستثمارات إضافية يف املكتبني الُقطريني القائمني يف هذين البلدين. بيد أن املستثمَ ا

تعويضاً كاماًل من خالل مراجعة صارمة للقدرة االشتغالية الالزمة للنهوض أبود املقدار احلايل من األنشطة 
دة ختصيص هلا. وعلى هذا النحو بُذلت يف مكاتب ُقطرية أخرى، ما أفضى إىل ختفيضات يف املوارد وإعا

بنجاٍح قصارى اجلهود لتمويل املتطلبات اإلضافية بوفورات وختفيضات وإعادة ختصيص للموارد ُحق ِّقت 
 ضمن الشعبة.

 ألف يورو 16 533.4 املوارد من املوظفني

تكاليف تبلغ الزايدة اإلمجالية املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني، مبا فيها سائر  -557
املئة(، وهي انمجة عن زايدة صافية مقرتحة مقدارها  يف 1.2ألف يورو ) 193.9العاملني، مبلغًا مقداره 

ويُعوَّض معظم هذه يف املئة( يف املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة.  2.6ألف يورو ) 382.8



ICC-ASP/18/20 

163 20-A-010321 

ات لسد تكاليف موارد يف املئة( يف املخصص 4.7ألف يورو ) 79.5الزايدة بتخفيٍض صاٍف مقداره 
يف املئة( يف املخصصات لسد  100.0آالف يورو ) 106.4املساعدة املؤقتة العامة، وختفيض مقداره 

املئة( يف  يف 100.0آالف يورو ) 3.0تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات، وختفيض مقداره 
ا كان األثر اإلمجايل لتطبيق نظام األمم املخصصات لسد تكاليف العمل اإلضايف. وجتدر مالحظة أنه، لـم  

ألف يورو، وأن الزايدة  614.9املتحدة املوحد على املخصصات املقرتحة لسد تكاليف موظفي الشعبة يبلغ 
الصافية املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة وموارد املساعدة املؤقتة العامة معًا تبلغ 

إمكان حتقيق وفورات وختفيضات إضافية يف املخصصات لسد تكاليف املوارد آالف يورو، اسُتبني  303.3
 ألف يورو. 311.6من املوظفني مقدارها 

 يورو آالف 14 905.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  382.8ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -558
املعتمدة. إن الزايدة املقرتحة يف املخصصات لسد تكاليف  2019املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 2.6)

ألف يورو. وذلك  572.9الوظائف الثابتة تعزى إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد البالغ جممله 
شعبة العمليات اخلارجية ينطوي، ابلقياس يبني ِّ أن مقدار امليزانية املقرتحة لسد تكاليف الوظائف الثابتة يف 

ألف يورو،  190.1املعتمدة، على ختفيض مقداره  2019إىل املقدار املرجعي األساسي يف ميزانية عام 
شهراً. فعلى اإلمجال ُتطلب  12( ملدة 2-على الرغم من طلب وظيفة جديدة حملل ِّل معاون )من الرتبة ف

وظائف بنقلها إىل قسم أو مركز عمل  ب إعادة ختصيص عشروظيفة جديدة واحدة، وُتطل 2020لعام 
 .2020وظائف غرَي مُموَّلة يف عام  آخر بسبب تعديل االحتياجات إىل املوارد، ويُطلب إبقاء أربع

 وظيفة جديدة

وظيفة  2020ُتطلب لعام  شهراً )متطلَّب جديد(: 12( ملدة 2-حمل ِّل معاون )من الرتبة ف -559
جديدة حملل ِّل معاون يكون يف عداد مالك موظفي وحدة التحاليل الُقطرية التابعة لقسم دعم العمليات 
اخلارجية، لتهيئة موارد إضافية حامسة األمهية تزيد من قدرة وحدة التحاليل الُقطرية على املضي يف حتسني 

بلدان من بلدان احلاالت )هي السودان  لوية يف كٍل من ثالثةِّ إجراء التحاليل املتعلقة ابملسائل ذات األو 
وأوغندا وبوروندي(، مبا يف ذلك التحاليل املتعلقة بوضع املشتبه فيهم الطلقاء. كما يُتوقع أن جُيري شاغل 
 هذه الوظيفة حتاليل بشأن ]احلالة يف[ ميامنار وبنغالديش اليت طلب مكتب املد عي العام مباشرة حتقيق فيها

يتعلق ابد عاء إبعاد أهايل ميامنار من مجاعة الروهنغا إىل بنغالديش. لقد أدى املهام املرتبطة ابلوظيفة املعنية 
موظف مهين مبتدئ، ما جيعل من املتعذر على املوظفني مبالكهم احلايل يف شىت مكو ِّانت  2018منذ عام 

 عقولة.وحدة التحاليل الُقطرية استيعاب عبء العمل املعين بصورة م

 إعادة ختصيص الوظائف بنقلها إىل مراكز عمل أو أقسام أخرى لالضطالع فيها ابملهام ذاهتا

( بنقله من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل 5-إعادة ختصيص رئيس مكتب قُطري )من الرتبة ف -560
و الدميقراطية بفرعيه نظراً إىل تعديل مقدار موارد املكتب القطري يف مجهورية الكونغ شهراً: 12أوغندا ملدة 

وإىل التقليص املتوقع أن  2020لكي يتماشى مع مقدار األنشطة اليت سُيضطلع هبا يف هذا البلد يف عام 
مقداُر األنشطة القضائية املضطَلع هبا يف احلالة يف أوغندا، يُعترب أن رئيسًا واحداً  2020يشهده يف عام 

رية الكونغو الدميقراطية )بفرعيه القائَمنين يف كِّنشاسا وبونيا( يكفي إلدارة املكتب الُقطري القائم يف مجهو 
واملكتب الُقطري القائم يف أوغندا. ولذا فإن وظيفة رئيس املكتب الُقطري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 

ا. ستنقل إىل أوغندا لكي يتوىل شاغلها اإلشراف على األنشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغند
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(، مع إبقاء 5-ونتيجًة لذلك يُقرتح أن تلغى وظيفة رئيس املكتب الُقطري القائم يف أوغندا )من الرتبة ف
غرَي مُموَّلة ضمن البنية التنظيمية لشعبة العمليات اخلارجية مبثابة وظيفة  5-الوظيفة الشاغرة من الرتبة ف

تلزمت ذلك تطورات جديدة )انظر احتياطية يستعان هبا حلاالت أخرى أو حاالت مستجدة إذا اس
 (.570 الفقرة

الرتبة  )معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من موظف يعمل يف امليدانإعادة ختصيص  -561
يُتوقع لفرعي املكتب الُقطري  شهراً: 12( بنقله من مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل أوغندا ملدة 3-ف

 اننتاغَنندااألنشطة اجلارية فيما يتعلق بقضية  2020اطية أن يدعما يف عام القائم يف مجهورية الكونغو الدميقر 
(Ntaganda واإلجراءات الالبثة املتعلقة جبرب األضرار واألنشطة التوعوية يف قضية ،)( كاتننغاKatanga) 

يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية. وسيثابر املكتب الُقطري القائم يف أوغندا  (Lubangaلوبـَننغا )وقضية 
. ونظرًا إىل (Ongwenأُننغوين )على إعالم اجلماعات املتضر ِّرة يف أوغندا ابملستجدات القضائية يف قضية 

العامل يف مجهورية  القرب اجلغرايف يُرى أن من األجنع ابلقياس إىل التكاليف إعادة ختصيص املوظف امليداين
باال يف أوغندا لكي يتوىل إدارة األنشطة املتعلقة ابجملين عليهم اليت جتري يف  الكونغو الدميقراطية بنقله إىل كمن

 شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا. 

 الرتبة )معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من موظف يعمل يف امليدانإعادة ختصيص  -562
نظراً إىل االخنفاض املتوقع أن  شهراً: 12( بنقله من كوت ديفوار إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ملدة 3-ف

ديفوار، مل تعد تلزم وظيفة واحد من املوظفني  تشهده األنشطة القضائية املضطَلع هبا يف احلالة يف كوت
. ولذا ستُنقل وظيفة 2020يما خيص عام العاملني يف امليدان )معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( ف

موظف واحد يعمل يف امليدان )معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( من املكتب الُقطري القائم يف 
ديفوار إىل املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى حيث يلزم االضطالع ابملهام املرتبطة  كوت

ُة املعنية عديَد الفريقِّ العامل يف املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا هبذه الوظيفة. وستزيد الوظيف
الوسطى املعين ابألنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم/جرب أضرارهم وابلتوعية بغية تلبية الطلب املزيد على 

ا الوسطى. إن هذه الوظيفة هذه األنشطة والنواتج اليت تؤتيها اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقي
( ستعزز كلٌ منهما األخرى. فمن جهة، سيخفف 3-ووظيفة املوظف العامل يف امليدان احلالية )من الرتبة ف

شاغل هذه الوظيفة عبء العمل املفرط الذي يؤديه يف الوقت احلاضر شاغل الوظيفة احلالية القائمة. ومن 
لوظيفة القائمة معًا أن يسد شاغل إحدامها مسد شاغل جهة أخرى، سيتسىن بوجود الوظيفة اجلديدة وا

 األخرى يف عمله خالل فرتات اإلجازة والراحة واالستجمام، ما يضمن استمرارية زخم العمل.

ديفوار  ( بنقله من كوت2-)من الرتبة ف موظف معاون معين ابألمن يف امليدانإعادة ختصيص  -563
نظراً إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة القضائية املضطَلع هبا يف احلالة يف  شهراً: 12إىل مايل ملدة 

وظيفة موظف معين ابألمن يف امليدان يف املكتب  2020، لن تلزم لعام 2020ديفوار يف عام  كوت
د املتطلبات ديفوار. ولذا ستُنقل هذه الوظيفة إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل لس الُقطري القائم يف كوت

يف ضوء الوضع األمين احلذر القائم يف هذا البلد. وسيواصل مكتب املد عي العام عمليات التحقيق اليت 
جيريها يف احلالة يف مايل. وحيتاج املكتب الُقطري القائم يف مايل إىل ما ال يقل عن موظَفنين مهنَينين معنَينين 

ع على عاتقه، مع أخذ الوضع األمين القائم يف مايل ابألمن لكي يتسىن له النهوض بعبء العمل الواق
ابالعتبار. كما إن وجود موظف إضايف معين ابألمن سيتيح إجراء مهمات خارج ابماكو ويضمن استمرار 
السهر على األمن خالل أوقات الراحة واالستجمام واإلجازة السنوية. إن الوظيفة املعنية كانت قد أُقرَّت 

د موارد املساعدة املؤقتة العامة، وفعاًل برهن مقدار النشاط اجلاري حىت اترخيه من يف إطار بن 2019لعام 
ضرورة توفُّر موظَفنين مهنَينين معنَينين ابألمن. وبنقل هذه الوظيفة من املكتب الُقطري القائم يف  2019عام 
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ويل هذه الوظيفة يف إطار ديفوار إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل لن يعود قلم احملكمة إىل طلب مت كوت
 بند موارد املساعدة املؤقتة العامة.

( بنقله من أوغندا 2-)من الرتبة ف يعمل يف امليدانإعادة ختصيص موظف معاون معين ابلقضااي  -564
نتيجًة  2018نظراً إىل زايدة عبء العمل املضطَلع به يف احلالة يف مايل منذ عام  شهراً: 12إىل مايل ملدة 
، غدا من الضروري لقسم اجملين عليهم والشهود، أن يتكفل يف احلسنطلباً للحماية يف قضية  لعدة إحاالت

احلالة يف مايل بتوفري البنية األساسية والدعم الالزم ابملوارد من املوظفني. وهلذا السبب سَينقل قسم اجملين 
دا، حيث شهدت أنشطة قسم عليهم والشهود وظيفة موظف معاون معين ابلقضااي يعمل يف امليدان يف أوغن

. 2019اجملين عليهم والشهود اخنفاضاً، إىل مايل لكي ينهض أبود عبء العمل الذي زاد فيها منذ عام 
إثر تقليص للموارد املخصصة  2017إن البنية األساسية ملالك املوظفني يف احلالة يف مايل ُحلَّت يف عام 

، الذي أعقبته عدة 2018السيد احلسن الحقاً يف عام  للحالة يف مايل اقرُتحت يف ذلك احلني. وبتوقيف
إحاالت من مكتب املد عي العام يف السنة ذاهتا طلباً للحماية، َتَدبَّر قسُم اجملين عليهم والشهود أمر تعزيز 
املالك القائم إبرسال عدة بعثات دعم من املوظفني إىل مايل للمساعدة يف النهوض أبود عبء العمل املتزايد 

حىت الوقت احلاضر. إن إعادة ختصيص املوظف املعاون املعين ابلقضااي يف امليدان  2018 من عام بدءاً 
املطلوبة تلزم لتكميل البنية األساسية ملالك املوظفني كما تلزم ألمٍر أهمَّ هو إجراء عمليات التقييم وتوفري 

 الدعم االجتماعي النفسي. 

 12قله من أوغندا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى ملدة ( بنرأ-خ عإعادة ختصيص سائق )من الرتبة  -565
يف  (Ongwenأُننغوين )نظراً إىل التخفيض املتوقع أن تشهده األنشطة القضائية املضطَلع هبا يف قضية  شهراً:
باال أبوغندا الزمة لعام  2020عام  . ولذا 2020لن تعود وظيفة سائق يف املكتب الُقطري القائم يف كمن

سُتنقل هذه الوظيفة إىل املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى حيث ستزداد احلاجة إليها يف 
من احتياجات مزيدة إىل دعم املهمات، . إن وظيفة السائق اإلضافية هذه ستتيح سدَّ ما يُتوقع 2020عام 

والوفاَء مبتطلبات إلزامية يف جمال النقل مبركبتني متصلة ابألمن من أجل املهمات املضطَلع هبا خارج بـَننغي، 
ومواجهَة ارتفاع مقدار األنشطة العادية اليت يضطلع هبا املكتب الُقطري. إن وجود السائق اإلضايف سيهيئ 

عمل املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وسيقلص عدد ساعات العمل  للمزيد من املرونة يف
 اإلضايف الذي يقوم به السائقون، وميك ِّن السائقني احلاليني من أخذ إجازاهتم بصورة أكثر تنظيماً.

نشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية إىل رأ-خ عإعادة ختصيص سائق )من الرتبة  -566 ( بنقله من كِّ
نظرًا إىل التعديل املزَمع إجراؤه يف املوارد املتاحة لفرعي املكتب الُقطري القائم يف  شهراً: 12مايل ملدة 

مجهورية الكونغو الدميقراطية لكي يتواءم مالكهما من املوظفني مع مقدار األنشطة املضطَلع هبا يف مجهورية 
فرع املكتب الُقطري القائم يف كننشاسا الزمة.  ، مل تعد وظيفة سائق يف2020الكونغو الدميقراطية يف عام 

. 2020ولذا ستُنقل هذه الوظيفة إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل حيث ستزداد احلاجة إليها يف عام 
وتلزم وظيفة السائق اإلضافية هذه لضمان استمرارية العمل وهي مهمة أمهية أساسية لتوفري الدعم للمهمات 

أن عدد األنشطة احمللية اليت جيب أن يضطلع هبا املوظفون يف مايل قد ازداد ابلفعل من  املتزايدة نظرًا إىل
. إن وجود سائق إضايف سيهيئ للمزيد من املرونة يف عمل املكتب الُقطري 2019يف عام  30إىل  19

احلاليني  القائم يف مايل، وسيقلص عدد ساعات العمل اإلضايف الذي يقوم به السائقون، وميك ِّن السائقني
 من أخذ إجازاهتم بصورة أكثر تنظيماً.

( بنقله من قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب رأ-خ عإعادة ختصيص مساعد إداري )من الرتبة  -567
أضرارهم التابع لشعبة اخلدمات القضائية إىل قسم اإلعالم والتوعية التابع لشعبة العمليات اخلارجية ملدة 
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لقد أفضت طرائق العمل املتبعة حالياً يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم التابع لشعبة  شهراً: 12
اخلدمات القضائية إىل مزيد من النجاعة يف تدبر مهام الدعم اإلداري يف القسم حبيث مل يعد يلزم لعام 

فُيقرتح أن يُنقل اآلخر إىل  رأ(.-ع إال واحد من املساعَدينن اإلدارَينين احلالَينين )من الرتبة خ 2020
مكتب اإلعالم والتوعية التابع لشعبة العمليات اخلارجية. إن عملية إعادة ختصيص هذه الوظيفة ستتيح 
لقسم اإلعالم والتوعية سدَّ احتياجاته إىل الدعم اإلداري وتغيرَي الدور املنوط بوظيفة املساعد اإلداري 

-ع  الوقت احلاضر، ليصبح مساعداً معنياً ابإلعالم )من الرتبة خرأ( الشاغرة يف-ع احلالية )من الرتبة خ
 (.569رأ( )انظر الفقرة 

 إعادة ختصيص وظيفة لــيُضطلع يف إطارها مبهام خمتلفة

بنقله من كوت  رأ(-مساعد معين ابلعالقات اخلارجية والتعاون )من الرتبة خ عإعادة ختصيص  -568
نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده األنشطة شهراً:  12دة ديفوار إىل قسم دعم العمليات اخلارجية مل

مل تعد وظيفة مساعد يعمل يف امليدان الزمة لعام  2020ديفوار يف عام  القضائية املضطَلع هبا يف كوت
ديفوار. فُيقرتح أن يعاد ختصيص هذه الوظيفة بنقلها إىل الوحدة  يف املكتب الُقطري القائم يف كوت 2020

ابلعالقات اخلارجية وتعاون الدول العاملة يف املقر ضمن قسم دعم العمليات اخلارجية. فتنامي عدد  املعنية
القضااي اليت بُلغت فيها مراحل شىت من اإلجراءات القضائية )املرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية، ومرحلة 

قلم احملكمة يف جمال العالقات اخلارجية النشطة اليت يبذهلا  االستئناف، ومرحلة جرب األضرار(، واجلهودُ 
ماسي من أجل التوصل إىل التعاون الكامل والفعال، يستلزم دعماً كافياً على و حلشد الدعم السياسي والدبل

املستوى اإلداري. إن مالك الوحدة املعنية ابلعالقات اخلارجية وتعاون الدول ال يضم حالياً أية وظيفة من 
رأ( -ع ساعد املعين ابلعالقات اخلارجية والتعاون )من الرتبة خُتطلب وظيفة املوظائف الدعم اإلداري. ف

لدعم هذه الوحدة يف إعداد املذكرات الشفوية العادية، وتنسيق ترمجة املراسالت، ومسك قواعد البياانت 
صول. كما ذات الصلة املتعلقة ابلتعاون الدويل والتعاضد القضائي، مبا يف ذلك قاعدة بياانت اسرتداد األ

ُتطلب هذه الوظيفة لكي يقدم شاغلها الدعم إىل الفريق املعين ابلعالقات اخلارجية يف إعداد نصوص 
ماسية العادية املوجَّهة إىل الدول فيما خيص اتفاقات التعاون ويف جماالت أخرى من جماالت و املراسالت الدبل

 العالقات اخلارجية ذات األولوية.

 املنوط بشاغلهاوظيفة يُغريَّ الدور 
شهراً يُغريَّ الدور املنوط بشاغلها ليصبح  12ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عوظيفة مساعد إداري  -569

: ابلنظر إىل ارتفاع عدد الواثئق القضائية اليت شهراً  12ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عمساعداً معنياً ابإلعالم 
رأ( شاغرة حالياً -ع فة مساعد إداري )من الرتبة ختودع يف احملكمة يومياً، يُطلب تغيري الدور املنوط بوظي

رأ( بغية سد االحتياجات -ع يف قسم اإلعالم والتوعية لتصبح وظيفة مساعد معين ابإلعالم )من الرتبة خ
إىل القيام سريعًا بتحليل الواثئق القضائية اليت تودع يف احملكمة مث القيام دون إبطاء ابإلبالغ أبهم 

ذات الصلة ألغراض اإلعالم والتوعية. كما تلزم هذه الوظيفة للمساعدة يف إعداد  املستجدات القضائية
مناذج الردود وحتيني الصفحات اإلعالمية املتعلقة ابلقضااي وغريها من الواثئق اإلعالمية. إهنا ستكون يف 

. وسيتوىل عداد مالك وحدة الشؤون العامة التابعة لقسم اإلعالم والتوعية حتت إشراف الناطق ابمسها
رأ( املنقول إىل قسم اإلعالم والتوعية -ع مهاَم الدعم اإلداري يف القسم املساعُد اإلداري )من الرتبة خ

 (.567من قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم )انظر الفقرة 

 وظائف غري مموَّلة
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نظراً  مموَّل(: شهراً )متطلَّب مستمر وغري 12( ملدة 5-رئيس مكتب قُطري )من الرتبة فوظيفة  -570
إىل نقل رئيس مكتب ُقطري قائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل املكتب الُقطري القائم يف أوغندا لكي 
يتوىل اإلشراف على األنشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا، أُلغيت وظيفة رئيس املكتب 

غرَي مُموَّلة ضمن بنية مالك شعبة  5-شاغرة من الرتبة فالُقطري يف أوغندا. لكن يُقرتح إبقاء الوظيفة ال
العمليات اخلارجية مبثابة وظيفة احتياطية يستعان هبا يف حاالت أخرى أو حاالت مستجدة إذا استلزمت 

 ذلك تطورات جديدة.

شهراً )متطلَّب  12ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عمساعد رئيسي معين بتنظيم ملفات القضااي وظيفة  -571
سُيبقى على هذه الوظيفة غرَي مُموَّلة نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة  وغري مموَّل(:مستمر 

 .2020جلسات احملكمة يف عام 

شهراً )متطلَّب مستمر  12ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عمساعد معين بتنظيم ملفات القضااي وظيفة  -572
نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة جلسات  سيُبقى على هذه الوظيفة غرَي مُموَّلة وغري مموَّل(:

 .2020احملكمة يف عام 

شهراً )متطلَّب  12ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عالبصري  -مساعد معين ابإلنتاج السمعي وظيفة  -573
سُيبقى على هذه الوظيفة غرَي مُموَّلة نظرًا إىل االخنفاض املتوقع أن تشهده أنشطة  مستمر وغري مموَّل(:

 .2020ات احملكمة يف عام جلس

 ألف يورو 1 628.1 املساعدة املؤقتة العامة

ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة العمليات اخلارجية  -574
املعتمدة،  2019املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 4.7ألف يورو ) 79.5على اخنفاض مقداره 

ألف يورو تعزى إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد على  42.0على الرغم من زايدة مقدارها وذلك 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل.  33موارد املساعدة املؤقتة العامة. وعلى اإلمجال يُطلب 

وظيفة واحدة جديدة من  2020ويشمل مقدار املوارد اجلديدة اليت تطلبها شعبة العمليات اخلارجية لعام 
سائقني  وظائف املساعدة املؤقتة العامة يُقرتح أن يعمل شاغلها يف قسم اجملين عليهم والشهود ووظائف ثالثة

شهراً إضافية من أجل املكتب الُقطري القائم  13يستعان هبم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يعملون ملدة 
املعتمدة. وتُعوَّض تكاليف املوارد  2019يف ميزانية عام  شهراً  23يف مايل مقابل مدة عمل مقدارها 

وظائف مقرَّة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة من  اجلديدة املطلوبة تعويضاً كامالً ابلكف عن متويل ثالث
من  32البالغ عددها  2019وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرت لعام  أجل املكاتب الُقطرية. إن

 .2020معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ستظل تلزم لعام 

نظرًا إىل تعديل املوارد الالزمة مل تعد شعبة العمليات اخلارجية تطلب ثالَث وظائفِّ املساعدةِّ  -575
 :2019املؤقتةِّ العامةِّ التاليَة اليت أُقر ت لعام 

 شهراً؛ 12)مايل( ملدة  (2-ف)من الرتبة موظف معاون معين ابألمن يف امليدان  (أ)

 شهراً؛ 12)أوغندا( ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عمساعد معين ابألمن احمللي  (ب)

 شهراً. 12)أوغندا( ملدة  رأ(-)من الرتبة خ عمساعد إداري  (ج)
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لعام  املساعدة املؤقتة العامةمن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل يف إطار  33يلزم  -576
وظيفة جديدة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة متثل  2020كما يلي: تظل الزمة لعام   2020

من معادالت املوظف الواحد العامل  32معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل وما ميثل واحداً من 
 .2019املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقر ت يف إطار ميزانية عام بدوام كامل من وظائف 

)مجهورية أفريقيا الوسطى(  رأ(-)من الرتبة خ عمساعد معين بتنظيم ملفات القضااي يف امليدان  -577
تلزم هذه الوظيفة لكي يدعم شاغلها املوظف املعاون املعين ابلقضااي يف  شهراً )متطلَّب جديد(: 12ملدة 

حاالت املتوقع ورودها منه طلباً للحماية امليدان نظراً إىل كثرة اإلحاالت الواردة من مكتب املد عي العام واإل
يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. إن شاغل هذه الوظيفة سيساعد يف االتصال ابلشهود/اجملين عليهم 

 وأسرهم.

شهراً )متطلَّب  12ملدة  (2-ف)من الرتبة والتخطيط ية السر   ابحلساابتمعين  عاونمموظف  -578
للنهوض أبود العمليات املالية ذات الطابع السر ي املتصلة حبماية اجملين عليهم يهيَّأ هبذه الوظيفة  مستمر(:

والشهود وال سيما خالل التنقل الدويل. فشاغلها يدعم مهمات إعادة التوطني العالية درجة السر ية، فيتصل 
ية. لقد ثبت أن هذه ابلشركاء اخلارجيني ويقدم املساعدة إىل رؤساء األفرقة واملنف ِّذين خالل العمليات السر  

الوظيفة تلزم لألمد الطويل إذ إهنا حامسة األمهية لنجاعة عمل برانمج احلماية اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية، 
الذي يستلزم درجة السر ية العليا. فنظم احلساابت السر ية اليت أقامها قسم اجملين عليهم والشهود تشتمل على 

خلارجية من الغري الذين تتعامل معهم احملكمة وعلى تناول مقدار كبري من التفاعل املنتظم مع األطراف ا
األموال املشمولة ابلسر ية. وإضافًة إىل هذه املهام، سيقدم شاغل هذه الوظيفة أيضًا الدعم اجملرَّب ألمد 

التعقيد الذي  نطويل الذي حُيتاج إليه يف مراقبة األموال وتويل مسؤوليات شؤون امليزانية والشؤون املالية. إ
يكتنف عمليات قسم اجملين عليهم والشهود وأمهية انتهاج سياسات ميكن العمل هبا لتحقيق الوفورات 
واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يستلزمان استمرار الرصد واملراجعة والتحليل مع السهر يف الوقت نفسه 

. وتتوافق احلاجة املستمرة إىل هذه الوظيفة مع إضفاء على السرية املطلقة لعمليات قسم اجملين عليهم والشهود
الطابع املركزي على مجيع املهام املتصلة ابلشؤون املالية وشؤون امليزانية ضمن فريق التخطيط )مبا يف ذلك 
تدبر الشؤون املالية يف امليدان بعد إلغاء وظائف املساعدين املعنيني ابحلساابت السر ية يف امليدان(، إىل 

وضع هنج أكثر تنظيماً فيما يتعلق بتحليل امليزانية ومراقبتها والتدابري الرامية إىل زايدة النجاعة. لقد  جانب
تبينت املنافع اليت تؤتيها هذه الوظيفة لقسم اجملين عليهم والشهود ولقلم احملكمة من خالل حتسينها إدارة 

 كبرية املقدار.املوارد وحتقيقها وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة  

شهراً )متطلب  12( ملدة 2-موظف معاون معين ابلتدريب على محاية الشهود )من الرتبة ف -579
يدعم شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم اجملين عليهم والشهود اخلاصة ابلتدريب التخصصي مستمر(: 

واصلة تنفيذ اسرتاتيجيته على محاية الشهود وتنمية القدرات على ذلك. وتلزم هذه الوظيفة لتتسىن للقسم م
اخلاصة ابلتدريب والسهر على وضع براجمه اخلاصة ابلتدريب وتنسيقها واستدامتها وتوفري التدريب يف إطارها 
لكي حييط موظفو القسم إحاطًة راسخة مبا يستلزمه تنفيذ املهام املنوطة به من مفاهيم احلماية واخلطر وتدبر 

سيما العاملون يف  متويلِّ هذه الوظيفة ضرورُة أن يكون املوظفون اجلدد، والملفات القضااي. وترب ِّر استمراَر 
امليدان، مزوَّدين مبعرفة املعايري الالزمة للعمليات، ما يرب ِّره أيضاً التطوُر املستمر على صعيد التحدايت املتعلقة 

ءات احلماية مع التغريات ابلسرية يف جمال محاية الشهود وتقنيات تقليص املخاطر. كما ينبغي تكييف إجرا
اليت تشهدها األوضاع االجتماعية السياسية يف كل من املناطق املعيَّنة اليت يُعَمل فيها. وعليه فإن مواصلة 
تنمية القدرات املهنية ملوظفي قسم اجملين عليهم والشهود يف جمال محاية الشهود تتسم أبمهية حامسة فيما 

 مة للمجين عليهم والشهود.خيص جناعة عمل القسم ومحاية احملك
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مايل( )متطلَّب للحالة يف شهراً )يعمل يف امليدان( ) 12ملدة  (2-ف)من الرتبة رئيس فريق معاون  -580
تلزم هذه الوظيفة لكي يقدم شاغلها الدعم الالزم فيما يتعلق بتنظيم ملفات القضااي يف امليدان  مستمر(:

ابحلماية. إن الفريق املعين ابحلالة يف مايل هو اجلهاز األساسي وبشؤون الشهود واجملين عليهم املشمولني 
الالزم للنهوض أبود عبء العمل املزيد املرتبط هبذه احلالة فيما يتعلق ابحملاكمات وكذلك بنظم التحرك 
االستجايب األويل وسائر اآلليات اليت يستلزمها عمل مكتب املد عي العام واألنشطة القضائية. وسيتوىل 

هذه الوظيفة قيادة الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود، وسيساعد رئيَس الفريق  شاغل
على االضطالع ابلتدبر اليومي للمسائل املتصلة ابحلماية، وسيدير نظم التحرك االستجايب األويل ويتابع 

ري عمليات تقييم للتهديدات حاالت إحالة األطراف للشهود التماسًا حلمايتهم ومساندهتم. وسُيج
واألخطار فيما يتعلق ابالشتمال بربانمج احملكمة اخلاص ابحلماية ويقدم توصيات بشأن تدابري محاية الشهود، 
وسيقوم جبمع وحتيني املعلومات املتعلقة ابلشهود من أجل املديرين الرئيسيني يف املقر ولإلدراج يف الواثئق 

 املراد تقدميها إىل الدوائر.

تلزم موارد لالضطالع أبعمال  شهراً )متطلَّب مستمر(: 12ملدة  (2-ف)من الرتبة  معاونل ِّل حم -581
التحليل والبحث يف احلالة يف مايل وقضااي أخرى. فهذه الوظيفة هتيئ الدعم الالزم يف التحليل ومجع 

ألفرقة املعنية ابحلاالت املعلومات، ومراقبة الوضع األمين يف مايل واستعراضه. وسيساعد شاغل هذه الوظيفة ا
يف استبانة األخطار احملتملة مقدَّمًا وسيسدي املشورة فيما يتعلق بعمليات احلماية. وسيدعم شاغل هذه 
الوظيفة أيضًا حاالت أخرى غري احلالة يف مايل، مثل احلالة يف جورجيا واحلالة يف ليبيا واحلاالت يف سائر 

 تعمل فيها احملكمة. مناطق النزاعات/ ما بعد النزاعات اليت

يتوىل شاغل هذه الوظيفة قيادة  مستمر(:متطلَّب شهراً ) 12( ملدة 3-رئيس فريق )من الرتبة ف -582
الفريق املعين ابحلالة يف جورجيا الذي ميث ِّل اجلهاَز األساسي الالزم للعناية هبذه احلالة، انطالقاً من املقر. إنه 

يتدبر شؤون العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة للنهوض أبود يقوم مبهمات تنسيقية انطالقًا من املقر و 
عبء العمل املزيد املتأيت عن عمليات التحقيق اليت جُترى يف جورجيا واملتصل إبقامة البنية االشتغالية مبا يف 

د عي ذلك إعمال "نظم التحرك االستجايب" وسائر اآلليات اليت تلزم ال لدعم األنشطة اليت جيريها مكتب امل
العام فحسب بل أيضًا للتعامل مع مسائل احلماية والنهوض أبود القضااي املعنية. كما يتوىل شاغل هذه 
الوظيفة املسؤولية عن مركز العمليات القائم يف املقر والتابع لقسم اجملين عليهم والشهود، فيتدبر مجيع تنقالت 

ورية للنجاح يف تنفيذ إعادة توطني الشهود واجملين الشهود واجملين عليهم مبا يف ذلك تنسيق الرتتيبات الضر 
 عليهم على النطاق الدويل.

شهراً  12( )يعمل يف امليدان( )للحالة يف جورجيا( ملدة 2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف -583
تلزم  متثل هذه الوظيفة مكو ِّانً من مكو ِّانت اجلهاز األساسي املعين ابحلالة يف جورجيا. إهنا: )متطلب مستمر(

للنهوض بعبء العمل املزيد املتصل بعمليات التحقيق اجملراة حديثاً يف جورجيا فيما يتصل ابلبنية االشتغالية 
وبنظم التحرك االستجايب وابآلليات اليت تستلزمها أنشطة املد عي العام. إن شاغل هذه الوظيفة يقود الفريق 

تب الُقطري ويساعد رئيَس الفريق يف التدبر اليومي للمسائل امليداين التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف املك
املتعلقة ابحلماية؛ ويدير نظم التحرك االستجايب األويل، ويقوم ابملتابعة فيما يتعلق إبحالة األطراف أشخاصاً 
 طلباً حلمايتهم ومساندهتم، وجيري عمليات تقييم التهديدات واملخاطر احمليقة ابألشخاص من أجل اشتماهلم

 بربانمج احملكمة اخلاص ابحلماية، ويقد ِّم توصيات يف شأن تدابري محاية الشهود.

 12( )للحالة يف جورجيا( ملدة 2-موظف معاون معين مبلفات القضااي يف امليدان )من الرتبة ف -584
جيا. متثل هذه الوظيفة مكو ِّانً من مكو ِّانت اجلهاز األساسي املعين ابحلالة يف جور  شهراً )متطلب مستمر(:



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 170 

ويتوىل شاغلها املسؤولية عن تسيري شؤون إحاالت معيَّنة واردة من األطراف الطالبة وتدبر هذه اإلحاالت. 
إهنا تلزم للنهوض بعبء العمل املزيد املتصل بعمليات التحقيق اجملراة يف جورجيا فيما يتصل ابلبنية االشتغالية 

نشطة املد عي العام. كما يتكفل شاغل هذه الوظيفة وبنظم التحرك االستجايب وابآلليات اليت تستلزمها أ
ابإلدارة اليومية ملركز العمليات القائم يف املقر والتابع لقسم اجملين عليهم والشهود، فيهتم جبميع تنقالت 
الشهود واجملين عليهم مبا يف ذلك تنسيق الرتتيبات الضرورية للنجاح يف تنفيذ إعادة توطني الشهود واجملين 

 لى النطاق الدويل.عليهم ع

 مستمر(:شهراً )متطلب  12( ملدة 2-موظف معاون معين إبعداد ملفات القضااي )من الرتبة ف -585
حُيتاج إىل هذه الوظيفة احتياجاً طويل األمد لتحقيق االستمرارية الضرورية يف إعداد ملفات قضااي احلاالت 

إعداد ملفات القضااي التابع لقسم اجملين ومجع املعلومات. وتلزم هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك فريق 
عليهم والشهود لدعم حمل ِّل قسم اجملين عليهم والشهود يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف أوغندا ومايل 

هذه الوظيفة أييت  وجورجيا وليبيا وغريها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع اليت تعمل فيها احملكمة. فشاغل
ربة العسكرية الالزمة للسهر على متييز األطراف الفاعلة اليت متثل مصدر التهديد على وجه التحديد ابخل

العاملة يف مناطق النزاع هذه متييزًا سليمًا وعلى حتليل وفهم اسرتاتيجياهتم العسكرية/التمردية، وقدراهتم، 
العدوانية بناًء على  وطرائق عملهم، وعلى تقييم ما ميثلونه من خطر على اجملين عليهم والشهود يف البيئات

 ذلك.

 12رأ( ملدة -أربعة تقنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات يعملون يف امليدان )من الرتبة خ ع -586
تظل هذه الوظائف الزمة يف املكاتب الُقطرية القائمة يف أوغندا ومجهورية  شهراً لكل منهم )متطلب مستمر(:

وكوت ديفوار )يليب تقينُّ تكنولوجيا املعلومات العامُل يف امليدان  الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى
ديفوار أيضاً االحتياجات يف جمال تكنولوجيا املعلومات يف مايل(. إن اخلدمات  يف املكتب الُقطري يف كوت

ن يف اليت يقدموهنا تشبه اخلدمات اليت يقدمها مكتب املساعدة التابع لقسم دعم تدبر املعلومات واملساعدو 
اجملال السمعي البصري. إهنم ينهضون أبود األنشطة اليومية اجملراة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 
رون معاجلة األعطال العامة وتذليل املشكالت، وخيففون من األخطار يف جمال تكنولوجيا املعلومات  فييس ِّ

(، e-Courtحملكمة حتولت إىل حمكمة إلكرتونية )واالتصاالت. ويشار على اخلصوص إىل أنه، نظراً إىل أن ا
مثة حاجة بي ِّنة إىل أن يكون يف عداد مالك املكاتب الُقطرية تقين معين بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان لكي 

من أجل اجللسات  فيدِّيوييدعم إجراءات احملكمة ابلرتتيب للتباحث عن بعد بواسطة وسائل االتصال ال
قر. ويضاف إىل ذلك أن وجود التقنيني املعنيني بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان أمر واالجتماعات مع امل

حاسم األمهية للتكفل بكون اخلدمات املتعلقة بتوصيلية اإلنرتنت وابلبياانت الـُمحتازة ابألجهزة املتنقلة 
افقة مع متطلبات عمل وابلطبع )عندما حُيَصل عليها ابإلجيار( مطابقة ملقتضيات العقود ذات الصلة ومتو 

املكاتب الُقطرية. كما يقدم التقنيون املعنيون بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان املساعدة للموظفني املعنيني 
ابلشؤون اإلدارية والعمليات يف املكاتب الُقطرية على تدبر املمتلكات من وسائل تكنولوجيا املعلومات 

زة املشارفة على هناية عمرها االشتغايل، والتخلص من هذه واالتصاالت، فيسدون املشورة بشأن األجه
األجهزة. ويشار أخرياً إىل أن املوظَف املعينَّ ابلشؤون اإلدارية والعمليات والتقينَّ املعينَّ بتكنولوجيا املعلومات 

كات آمنة يف امليدان مها آخر من يغادر املكتب الُقطري عندما جيري إغالقه، وذلك للتكفل أبن مجيع املمتل
 وجاهزة للمرحلة التالية.

شهراً  12( )للحالة يف مايل( ملدة 3-موظف معين ابألمن يف امليدان )من الرتبة ف -587
يلزم املوظف املعين ابألمن يف امليدان لكي يقود الفريق األمين الكامل يف املكتب الُقطري  مستمر(: )متطلب

يف مايل، اليت تُعترب من أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، فيمك ِّن هذا املكتَب من تقدمي مقدار كاف 
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حلامسة األمهية املتمثلة يف مراقبة من الدعم األمين. وسيواصل املوظف املعين ابألمن يف امليدان تويل املهمة ا
األمن وتقييم املخاطر، وتنظيم جلسات اإلحاطة ودعم العمليات يف امليدان. وتظل هذه الوظيفة الزمة نظراً 
إىل الزايدة الكبرية يف طلبات دعم األنشطة الواردة من خمتلف الكياانت وإىل أن السياق املعين يبقى واحداً 

 قابليًة للتوقع. من أقسى األسيقة وأقلها 

شهرًا )متطلب  12ملدة  مايل(للحالة يف )رأ( -مساعد معين ابألمن احمللي )من الرتبة خ ع -588
تظل وظيفة املساعد املعين ابألمن احمللي من أجل املكتب الُقطري القائم يف مايل تلزم لكي يقدم  مستمر(:

وكما ُبني ِّ يف معرض احلديث عن وظيفة املوظف  شاغلها الدعَم للفريق املعين ابألمن يف امليدان يف هذا البلد.
املعين ابألمن يف امليدان ووظيفة املوظف املعاون املعين ابألمن يف امليدان، شهد مقدار أنشطة احملكمة اجملراة 

زايدة كبرية وحُيتاج حاجة ماسة إىل موارد للتكفل إبمكان إجراء هذه األنشطة يف بيئة ساملة وآمنة يف مايل 
ى حد ممكن. إن املساعد املعين ابألمن احمللي يقدم الدعم للعضوين اآلخريننِّ يف الفريق املعين ابألمن إىل أقص

 يف امليدان.

رأ( )اثنان فيما خيص مشاركة اجملين عليهم -أربعة مساعدين يعملون يف امليدان )من الرتبة خ ع -589
 مستمر(: شهراً لكل منهم )متطلب 12وجرب أضرارهم واثنان فيما خيص التوعية( )للحالة يف مايل( ملدة 

 فيما واثنان أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة خيص فيما اثنان)مساعدين يعملون يف امليدان  يُطلب أربعة
ِّ  (التوعية خيص من أجل املكتب الُقطري القائم يف مايل. وتلزم هذه الوظائف لكي يدعم شاغلوها املوظَفنين

ِّ يف امليدان  ( 3-الرتبة ف )من (أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة خيص التوعية وفيما خيص فيما)العامَلنين
يف االضطالع ابلنشاط التوعوي الذي جيريه قلم احملكمة، إىل جانب تويل املسؤوليات املتعلقة مبشاركة اجملين 

جملين عليهم واجلماعات ، مبا يف ذلك املثابرة على إعالم ااحلسنوقضية  املهديعليهم وجرب أضرارهم يف قضية 
املتضر ِّرة ابملستجدات يف اإلجراءات القضائية. وكما ُبني ِّ فيما تقدم تغريت مسات األنشطة اليت يضطلع هبا 
املكتب الُقطري القائم يف مايل ابلقياس إليها يف السنوات السابقة بسبب زايدة األنشطة القضائية فيما يتعلق 

 نها من ضرورة التفاعل مع اجملين عليهم واجلماعات املتضررة.ابحلالة يف هذا البلد وما ينتج ع

ستكون  (:مستمر متطلب) )للحالة يف مايل(شهراً  12(، ملدة رأ-خ عسائق رئيسي )من الرتبة  -590
مالك املكتب الُقطري القائم يف مايل. إن الزايدة الكبرية يف الدعم الذي يقدَّم إىل  منالوظيفة املطلوبة 

ق الشؤون ذات الصلة. وسيجعل  البعثات تستلزم سائقاً رئيسياً يدير سائر السائقني وجمموعة املركبات وينس ِّ
تب القطرية القائمة يف توظيف سائق رئيسي للمكتب الُقطري القائم يف مايل مالَكه متوائماً مع مالك املكا

 بلدان احلاالت األخرى من حيث القدرة على الدعم املتمثل يف السائقني.

 )للحالة يف مايل(شهرًا لكل منهم  12(، ملدة رأ-خ عثالثة سائقني )من الرتبة  -591
شهراً فقط تـُوَّزع  23أُقرت هذه الوظائف ملدة إمجالية مقدارها  2019فيما خيص عام  (:مستمر متطلب)

ملكتب الُقطري القائم يف مايل. ونظرًا إىل زايدة األنشطة امليدانية اليت يف اى السائقني الثالثة العاملني عل
تظل هذه الوظائف الزمة لكي يقد ِّم شاغلوها الدعم إىل املستفيدين من خدماهتم  2020سيشهدها عام 

شهَر عمٍل كاملة.  12 من أجل ضمان استمرارية العمل، وذلك على أساس العمل بدوام كامل ملدة
السائقني الثالثة املعنيني هم السائقون الوحيدون الذين يوفرون خدمات النقل حالياً حتت إشراف السائق  إن

 الرئيسي. 

رأ( )واحد فيما خيص مشاركة اجملين عليهم وجرب -الرتبة خ ع مساعدان يعمالن يف امليدان )من -592
ً لكل منهما )متطلب مستمر(: 12يف أوغندا( ملدة أضرارهم واآلخر فيما خيص التوعية( )للحالة   شهرا

ستلزم الوظيفتان املطلوبتان من أجل األنشطة املضطَلع هبا يف غولو أبوغندا متكينًا من دعم إجراء مقدار 
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بغية االتصال ابجملين عليهم واجلماعات  2020األنشطة واملهمات املتوقع وجوب االضطالع هبا يف عام 
 بدوا اهتمامهم مبتابعة التطورات القضائية.املتضررة الذين أ

ستكون الوظيفة  شهراً )متطلب مستمر(: 12رأ( )للحالة يف أوغندا( ملدة -سائق )من الرتبة خ ع -593
. وتظل هذه الوظيفة الزمة لكي يتكفل شاغلها بدعم املكتب الُقطري القائم يف أوغندااملعنية يف عداد مالك 

ملشاركون يف اإلجراءات، وكذلك لدعم أنشطة التوعية واملهمات اليت جيريها األنشطة اليت جيريها األطراف وا
فأصبحت  2-ع قسم مشاركة اجملين عليهم والشهود. لقد ُعد ِّلت رتبة هذه الوظيفة اليت كانت من الرتبة خ

تناسب  3-ع وألن الرتبة خ 2-ع ألنه مل يـَُعد يُستعان بوظيفة السائق من الرتبة خ 3-ع من الرتبة خ
 مساهتا.

رأ( )فيما خيص مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( -مساعدان يعمالن يف امليدان )من الرتبة خ ع -594
ً لكل منهما )متطلب 12( ملدة مجهورية أفريقيا الوسطىللحالة يف ) هاتني الوظيفتني  إن مستمر(: شهرا

وابلتوعية القائم يف مجهورية  أضرارهممبشاركة اجملين عليهم وجرب مندرجتان ابلفعل ضمن مالك الفريق املعين 
ومبشاركة اجملين  املعين ابلتوعيةوالعامل حتت إشراف مباشر من املوظف العامل يف امليدان ) أفريقيا الوسطى

(. ونظرًا إىل أنه يُقدَّر أن عدد اجملين عليهم الطالبني املشاركَة يف 3-( )من الرتبة فعليهم وجرب أضرارهم
بقضااي احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى و/أو احلصوَل على تعويضات جرب  اإلجراءات املتعلقة

فيتعنيَّ أن يستدمي املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا  2000األضرار يف إطار هذه القضااي قد يبلغ 
كة اجملين عليهم الوسطى قدرته على أن يليب بصورة كافية االحتياجات إىل دعم األنشطة املتصلة مبشار 

شاغلي هذه الوظائف املستمر متويلها سخَّروا مقدراهتم اجلديدة )يف جمال  إن .2020وتوعيتهم يف عام 
روهنا يف إطار كل ِّ طيف  ( وسُيسخ ِّ املهارات اللغوية، والتواصل مع بعض اجلماعات، وحتسني متثيل اجلنَسنين

هم وابلتوعية اليت حيتاج إليها املكتب الُقطري لكي يؤدي األنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرار 
 املهام املنوطة به على حنو أكثر فعالية.

شهراً  12ملدة  (مجهورية أفريقيا الوسطىللحالة يف )(، رأ-خ عسائق رئيسي )من الرتبة  -595
ستظل الوظيفة املطلوبة من مالك املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى  (:مستمر متطلب)

وسيظل شاغلها يعمل لتمكني هذا املكتب الُقطري من تقدمي الدعم الكايف للمهمات املزيدة العدد اليت 
ملتضررة الكثريين مبا فيها املهمات اجملراة بغية التواصل مع اجملين عليهم واجلماعات ا 2020سُتجرى يف عام 

املتواجدين يف شىت أحناء هذا البلد. إن وظيفة السائق الرئيسي تتيح تنظيم ساعات عمل السائقني واستعمال 
العمل اإلضايف، ما  وسائل النقل على حنو أكثر فعاليًة واقتصاداً، فتقل ِّص مدَة اإلجازات التعويضية ومدةَ 

ت املناسب واستبانة ما يتصل بذلك من وفورات ومكاسب يتيح إجراء أعمال الصيانة والتصليح يف الوق
 متأتية عن زايدة النجاعة ميكن حتقيقها.

ستظل  شهراً )متطلب مستمر(: 12( ملدة ديفوار كوترأ( )للحالة يف -سائق )من الرتبة خ ع -596
على عم املالئم ديفوار. إهنا تلزم للتكفل بتقدمي الد الوظيفة املعنية تلزم يف املكتب الُقطري القائم يف كوت

صعيد النقل يف سياق العمل مبالك كامل من املوظفني واألنشطة املزيدة املضطلع هبا يف امليدان/يف البلد 
ديفوار،  الثانية يف كوت املعين بسبب تكثيف مكتب املد عي العام لعمليات التحقيق اليت جيريها يف احلالة

اخلاص ابملساعدة وأنشطته على صعيد توعية اجملين عليهم  وتنفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم برانجمه
 واجلماعات املتضر ِّرة واجلمهور العام من أجل سد الثغرات اليت تعرتي التواصل ومعاجلة التصورات اخلاطئة.

شهراً )متطلب  12رأ( )للحالة يف جورجيا( ملدة -مساعد معين ابألمن احمللي )من الرتبة خ ع -597
م وجود أي موظف معين ابألمن يف امليدان يف املكتب الُقطري القائم يف جورجيا، تلزم نظراً إىل عد مستمر(:
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رأ( لتوفري الدعم املالئم يف جمال األمن والسالمة من -ع وظيفة املساعد املعين ابألمن احمللي )من الرتبة خ
يقدم اخلدمات بسهره على أجل األنشطة اليت جتريها احملكمة يف جورجيا. إن املساعد املعين ابألمن احمللي س

السالمة املادية واألمن جلميع موظفي احملكمة العاملني بصورة دائمة يف جورجيا أو املوفدين يف بعثة إليها. 
ونظراً إىل أن عدد املوظفني املخصَّصني للعمل يف احلالة يف جورجيا وعدد املوظفني املوفدين يف بعثة إليها 

اليت أعلن عنها مكتب املد عي العام من أجل تكثيف عمليات  حبسب اخلطة 2020سيزدادان يف عام 
التحقيق يف احلالة يف جورجيا، تتسم هذه الوظيفة أبمهية حامسة لتمكني املكتب الُقطري من احتياز دراية 

 حملية ابلسياق األمين بغية التصدي للتهديدات واملخاطر عندما تقوم.

 شهرًا )متطلب مستمر(: 12 جورجيا( ملدة رأ( )للحالة يف-مساعد إداري )من الرتبة خ ع -598
( يف الشؤون اإلدارية 5-سيواصل شاغل وظيفة املساعد اإلداري دعم رئيس املكتب الُقطري )من الرتبة ف

والتدبرية للمكتب الُقطري القائم يف اتنبيليسي. إن هذا الطلب يتماشى مع ضرورة أن يكون املكتب الُقطري 
ورة كاملة لكي تتسىن له االستجابة لألنشطة املزيدة اليت جتريها احملكمة يف هذا القائم يف جورجيا عاماًل بص

البلد. وسيستعان هبذه الوظيفة للتكفل بتسيري شؤون املكتب املتعلقة ابمليزانية وشؤونه املالية والتقنية على 
 حنو انجع.

إن الوظيفة  مر(:شهراً )متطلب مست 12رأ( )للحالة يف جورجيا( ملدة -سائق )من الرتبة خ ع -599
املعنية هي وظيفة السائق الوحيد الذي يقدم خدمات النقل جلميع موظفي احملكمة املوفدين إىل جورجيا يف 

ستظل وظيفة السائق هذه تتيح للمكتب الُقطري تقليص مقدار األموال الالزم و إطار بعثة أو العاملني فيها. 
أن  جورجيان. وسيتعني على املكتب الُقطري القائم يف الستئجار الـَمرنكبات والدعم الذي يقدمه السائقو 

. إن 2019إىل اجلهات اليت يتعامل معها طائفة من اخلدمات أوسع مما يف عام  2020يقدم يف عام 
الزايدة يف عدد املهمات ابلقياس إليه يف السنوات السابقة جتعل متويل هذه الوظيفة حالً انجعاً ابلقياس إىل 

وقلم احملكمة والصندوق االستئماين تكاليفه من أجل توفري الدعم اإلمدادي الالزم ملكتب املد عي العام 
للمجين عليهم وسائر اجلهات املتعاَمل معها. كما ُتستحسن االستعانة بسائق داخلي بغية محايةِّ سر يةِّ كل ِّ 

 ما قد جُيرى من عمليات حساسة.

 آالف يورو 0.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات 

ملساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات على اخنفاض ينطوي مبلغ امليزانية املخصَّصة لسد تكاليف ا -600
آالف يورو )مئة يف املئة( نتيجًة لعدم جتديد عقود اخلدمات اخلاصة املربمة مع مساعدي  106.4مقداره 

 .لن يشهد أنشطة متصلة مبحاكمات 2020الشهود ألن عام 

 آالف يورو 0.0 العمل اإلضايف

د يف إطار بند العمل اإلضايف؛ ولذا يشهد مقدار ال تطلب شعبة العمليات اخلارجية أي موار  -601
املئة(  يف 100آالف يورو ) 3.0املخصصات يف إطار بند العمل اإلضايف هذا البند اخنفاضًا مقداره 

 املعتمدة. 2019ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام 

 ألف يورو 6 453.2 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

 2020ينطوي املقدار املقرتح للموارد غري املتصلة ابلعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام  -602
املئة(. إن املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري املتصلة  يف 1.3ألف يورو ) 82.8على زايدة إمجالية مقدارها 

لسد تكاليف السفر،  2020ام ابلعاملني ميثل معظمها متطلباً متكر ِّراً وهي تلزم من جديد فيما خيص ع
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وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، 
ألف  38.7ألف يورو زايدة مقدارها  82.8وتكاليف األاثث والعتاد. ويشمل مقدار الزايدة اإلمجايل البالغ 

لني يف وحدة الصحة املهنية إىل املكاتب الُقطرية. ويُطلب ابقي يورو يستجد طلبها لسد تكاليف سفر العام
الزايدة من أجل املكاتب الُقطرية التابعة لقلم احملكمة لكي تتسىن هلا االستجابة على حنو مناسب ملا يرد من 

 .مكتب املد عي العام واحملامني والصندوق االستئماين للمجين عليهم من طلبات تقدمي املزيد من اخلدمات

 ألف يورو 1 491.5 السفر

يف املئة( ابلقياس إىل  5.4ألف يورو ) 76.3ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زايدة مقدارها  -603
املعتمدة. إن املوارد املعنية يرتبط معظمها مبتطلبات يف جمال السفر ختص  2019نظريه يف ميزانية عام 

املوارد الالزمة لسد تكاليف السفر اليت تطلبها املكاتب املكاتب اخلارجية وقسم اجملين عليهم والشهود. إن 
ألف يورو( متثل متطلبات متكر ِّرة بغية دعم املهمات اجملراة ضمن البلد  543.2اخلارجية )البالغ مقدارها 

واملهمات اخلارجية، والبعثات املتصلة ابلتقييم األمين، وأسفار موظفي املكاتب الُقطرية إىل املقر من أجل 
غ السنوي واالجتماعات ذات الصلة. ويُطلب معظم املوارد اإلضافية من أجل املكتبني الُقطرَينين اإلبال

القائَمنين يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل من أجل تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين الكايف إىل مكتب املد عي 
( والصندوق االستئماين للمجين عليهم العام واحملامني )حمامي الدفاع واملمثلني القانونيني للمجين عليهم

لالضطالع ابملهمات ضمن البلد ويف إطار البعثات اخلارجية. وتستلزم األوضاع األمنية الصعبة القائمة، وال 
سي ما يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل، تدابري أمنية إضافية تُتكبد بسببها تكاليف سفر يف املناطق املعنية 

  م األمين.من أجل إجراء التقيي

ألف يورو  80.9وتبلغ الزايدة اإلمجالية املطلوبة من أجل املكاتب اخلارجية مبلغًا مقداره  -604
ألف يورو ميثل زايدة انجتة عن تفقد وحدة الصحة املهنية للمكاتب  38.7املئة( منه جزء مقداره  يف 17.5)

يف امليدان. ومبقتضى واجب العناية الواقع بغية مراقبة الصحة البدنية والنفسية للموظفني العاملني طرية القُ 
على عاتق وحدة الصحة املهنية يُتوقع أن يقوم املسؤول الطيب العامل يف املقر و/أو املستشار االجتماعي 
النفسي للموظفني بزايرة كل مكتب ُقطري مرة واحدة على األقل كل سنة )ابلتناوب بينهما من سنة إىل 

لون يف مناطق انئية وتتسم خبطورة متأصلة. وابلتايل فإن املوظفني املقيمني أخرى(. إن موظفي احملكمة يعم
 أو العاملني يف هذه املناطق يتعرضون ملخاطر صحية كبرية )نفسانية ووجدانية وعقلية(.

يف املئة( عن زايدة يف املكاتب اخلارجية التابعة  9ألف يورو ) 42.2وينتج ابقي الزايدة البالغ  -605
زى رئيسيًا إىل متطلبات إضافية يف جمال السفر يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل لقلم احملكمة تع

ألف يورو(، ختص يف املقام األول طلبات دعم املهمات اليت يقدمها مكتب املد عي العام واحملامون  78.5)
تعوَّض جزئياً )حمامو الدفاع واملمثلون القانونيون للمجين عليهم( والصندوق االستئماين للمجين عليهم، و 

 .ألف يورو( 19.1ديفوار ) بتخفيضات يف متطلبات السفر يف كوت

ألف يورو( مساوايً  60.6ويبقى مقدار املوارد اليت حيتاج إليها قسم دعم العمليات اخلارجية ) -606
جتسد متطلبات ألف يورو،  0.1املعتمدة مزداداً عليه زايدة زهيدة مقدارها  2019لنظريه يف ميزانية عام 

شطة متكر ِّرة ُيضطلع هبا لتنفيذ األوامر القضائية، وحضور أو تنظيم فعاليات رامية إىل التوعية أبمهية تعاون أن
الدول مع احملكمة فيما يتعلق ابسرتداد األصول، وعمليات التحقيق املايل املراد هبا التحقق من إعواز طاليب 

ت التقييم املراد هبا مجع معلومات معيَّنة على حنو دقيق املساعدة القانونية اليت تدفع تكاليفها احملكمة، ومهما
 متصلة ابحلاالت، وعمليات التدارس األويل، واملفاوضات على اتفاقات التعاون مع الدول. 
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ألف يورو( على  42.8وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف السفر لقسم اإلعالم والتوعية ) -607
املعتمدة من  2019املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 0.5ألف يورو ) 0.2زايدة زهيدة مقدارها 

أجل األنشطة املتكر ِّرة. ويراد استخدام املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية لتيسري التواصل الفعال مع 
الدقيقة اجلماعات املتضر ِّرة وأصحاب الشأن الرئيسيني، ومع املؤسسات اإلعالمية تيسرياً للتغطية اإلعالمية 

للحالة يف مايل واحلالة يف كوت ديفوار واحلالة يف جورجيا واحلالة يف بوروندي. وسيظل قسم اإلعالم والتوعية 
يشارك يف االجتماعات بغية إنشاء واستدامة الشبكات ألغراض التعاون مع مكاتب اإلعالم التابعة لألمم 

وسائل اإلعالم اإلقليمية واحمللية للتصدي للتصورات املتحدة واالحتاد األورويب. وسُتعقد جلسات إعالمية مع 
اخلاطئة عن احملكمة وتقدمي معلومات عن دورها وأنشطتها، وبناء واستدامة الثقة مع وسائل اإلعالم احمللية 

 واإلقليمية يف أورواب ومشال أفريقيا.

لف يورو، يستند أ 768.7إن مقدار ميزانية السفر املقرتح لقسم اجملين عليهم والشهود، البالغ  -608
حسابه إىل مقدار األنشطة املضطَلع هبا حالياً يف جمال تدبر القضااي يف امليدان واملتطلبات املقدَّرة فيما يتعلق 
ابخلدمات اليت جيب تقدميها إىل مكتب املد عي العام. ويشري املقدار احملتمل لعدد اإلحاالت طلباً للحماية 

بر شؤون الشهود واجملين عليهم املشمولني بربانمج احملكمة اخلاص زايدة يف تد 2020اليت سيشهدها عام 
. وعلى اإلمجال حيتاج قسم اجملين عليهم والشهود إىل موارد من أجل دعم 2019ابحلماية ابلقياس إىل عام 

مهمات التقييم، وإعادة التوطني، وإعادة اإلسكان، والتنقل الـُمساَعد، ومهمات صيانة نظام التحرك 
يب األويل، وتنفيذ تدابري احلماية على الصعيد احمللي، واملهمات املتصلة بتقليص املخاطر يف القضااي االستجا

احلالية حمليًا ودولياً. إن املبلغ الذي يطلبه قسم اجملين عليهم والشهود ينطوي على زايدة زهيدة مقدارها 
املعتمدة. فأنشطة احلماية املزيدة  2019 املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام يف 0.7آالف يورو ) 5.5

، تشري إىل زايدة 2020يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واالفرتاضات فيما خيص عام 
يف األنشطة يف هاتني احلالتني، إىل جانب تدبر القضااي يف مجيع احلاالت األخرى اجلاري النظر فيها. إن 

نين ابحلالة يف مايل وابحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، على النحو املطلوب يف إطار تشكيل الفريقني املعنيَ 
املساعدة املؤقتة العامة، سيقلص احلاجة إىل االعتماد املفرط على املوظفني الذين سيجلبون لواله يف إطار 

 بعثات إىل بلدي احلالتني هذين. 

يهم والشهود يف إطار بند السفر لدعم املهمات وسُتستخدم املوارد اليت يطلبها قسم اجملين عل -609
االشتغالية وكذلك املهمات الرامية إىل التفاوض بشأن اتفاقات إعادة التوطني، ولتنظيم حلقات دراسية 

 إقليمية من أجل الرتويج إلعادة توطني الشهود واجملين عليهم املعرضني للخطر يف بلدان أخرى.

ألف يورو(  76.2مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية )البالغ ويشهد مقدار املوارد اليت يطلبها  -610
آالف يورو ألن املكتب مل يعد يطلب سد تكاليف زايرات املكاتب الُقطرية اليت  10.4اخنفاضًا مقداره 

ألف  38.7يقوم هبا موظفو وحدة الصحة املهنية؛ فبداًل من ذلك ُتطلب املوارد الالزمة )البالغ مقدارها 
 ل املكاتب الُقطرية.يورو( من أج

 ألف يورو 1 158.3 اخلدمات التعاقدية

املئة(.  يف 0.9ألف يورو ) 11.0يشهد مقدار املوارد املطلوب يف هذا البند اخنفاضًا مقداره  -611
للموارد املطلوبة إن  .ألف يورو( 976.3ويظل القسط األعظم من املوارد املطلوبة خيص املكاتب اخلارجية )

خيص التدابري األمنية الواجب تنفيذها يف املكاتب الُقطرية، وخدمات النقل واحلماية يف أمهية أساسية فيما 
إطار املهمات، وتعويض األمم املتحدة عن الدعم الذي تقدمه يف جمال حفظ السالم والدعم الشرطي احمللي 

فيما يتصل بنظام األمم  يف بلدان احلاالت على أساس اسرتداد التكاليف، وتقاسم التكاليف الـُمتكبَّدة حملياً 
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املتحدة إلدارة الشؤون األمنية، والتوعية، واألنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم اجملراة يف 
امليدان. ومثة زايدة يطلبها املكتبان الُقطراين القائمان يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل تعزى إىل زايدة يف 

، وخدمات حراس أمن املكتب الُقطري صلة ابملرافقني املسلحني للبعثات خارج بننغيُمقدَّر تكاليف األمن املت
يف مايل، وزايدة يف عدد أايم املهمات املضطَلع هبا ضمن البلد يطلبها مكتب املد عي العام واحملامون )حمامو 

حلالة يف مايل واحلالة الدفاع واملمثلون القانونيون للمجين عليهم( والصندوق االستئماين للمجين عليهم يف ا
يف مجهورية أفريقيا الوسطى. ويعو ِّض هذه الزايدات اخنفاٌض استبان إمكاَن حتقيقِّ معظمِّه املكتُب الُقطري 

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتُب الُقطري يف أوغندا واملكتُب الُقطري يف كوت ديفوار.

ألف  169.0والتوعية يف إطار هذا البند )البالغ ويشهد مقدار املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم  -612
عزى إىل إعادة تنظيم امليزانية. وتلزم موارد لنشر املئة( ي يف 5.1يورو ) آالف 9.0يورو( اخنفاضًا مقداره 

مقاالت رأي وبياانت صحفية وتعميمها يف شىت أحناء العامل، وإنتاج أدوات لإلعالم الفعال يرمى منها إىل 
مة وإقامة الصالت على حنو اسرتاتيجي مع اجلهات ذات النفوذ بغية زايدة أثر عمل قسم التوعية ابحملك

اإلعالم والتوعية، بصورة تتوافق مع اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بوسائط التواصل االجتماعي، وحتديث وتطوير 
 املوقع الشبكي للمحكمة واخلدمات األخرى ذات الصلة.

ألف  13.0إطار هذا البند لقسم دعم العمليات اخلارجية )البالغ ويبقى املقدار املطلوب يف  -613
املعتمدة. إن املوارد الالزمة متثل متطلبًا متكر ِّرًا يراد به سد  2019يورو( مساواًي لنظريه يف ميزانية عام 

تكاليف الدعم بتقدمي اخلدمات االستشارية فيما يتعلق مبجاالت عمل قسم دعم العمليات اخلارجية، 
 سيما الدعم الذي يقدمه الغري على صعيد اخلدمات اإلعالمية املتعلقة ابملشتبه فيهم الطلقاء. وال

ألنه ال يُتوقع أن  2020وال يطلب قسم اجملين عليهم والشهود موارد يف إطار هذا البند لعام  -614
 يُطلب من شهود املثول أمام احملكمة.

 ألف يورو 182.3 التدريب

ألف يورو  35.1وبة لسد تكاليف التدريب على زايدة مقدارها ينطوي مقدار املوارد املطل -615
 26.1تُعزى رئيسياً إىل الزايدة البالغة  املعتمدة 2019ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام املئة(  يف 23.8)

يم ألف يورو املطلوبة من أجل املكاتب اخلارجية التابعة لقلم احملكمة. وتعزى الزايدة رئيسيًا إىل إعادة تنظ
امليزانية وجزئيًا إىل زايدة عدد موظفي املكاتب الُقطرية الذين حيتاجون إىل تدريب يف جمال األمن. ويراد 
ابملبلغ الذي تطلبه املكاتب الُقطرية تيسري توفري التدريب اإللزامي الالزم الستدامة قدراهتا يف جمال األمن، 

للموظفني املعنيني ابألمن يف امليدان والسائقني العاملني مبا يف ذلك التدريب اإللزامي السنوي يف جمال األمن 
(، مثل التدريب الرامي التدابري األمنية الالبثةيف امليدان، كما يقضي به نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة )

ة، إىل تصديق املهارات يف جمال استعمال األسلحة النارية والتدريب على القيادة الدفاعية للمركبات املصفحَّ 
مثاًل. وستواصل املكاتب الُقطرية االستعانة بوسائل التدريب الناجعة ابلقياس إىل تكاليفها اليت استُبينت يف 

بغية سد احتياجات املؤسسة واملوظفني إىل التدريب، عن طريق أمور منها اغتنام فرص التدريب  2018عام 
 اتب فيما خيص برامج التدريب ووسائل "التعلم الذايت".اليت هتيئها األمم املتحدة، واملزيد من التنسيق بني املك

كما يلزم تدريب متخص ِّص من أشكال أخرى للعاملني يف قسم دعم العمليات اخلارجية وقسم  -616
اإلعالم والتوعية يف املقر يف جمال التواصل وجمال التعاضد القضائي وجمال تدبر األزمات وجمال التحليل لكي 

ستوى الالزم من اخلربة من أجل أداء مهامهم على النحو األمثل. وُتطلب يتاح للموظفني استدامة امل
االعتمادات من أجل أمور منها: التدريب على تدبر األزمات من الناحية اإلعالمية من أجل حتليل وإنتاج 



ICC-ASP/18/20 

177 20-A-010321 

حمتوى قوي األثر خاص بوسائط التواصل االجتماعي؛ والتدريب على العرض والتقدمي لالرتقاء مبهارات 
واصل الفعال مع الصحفيني وزوار احملكمة؛ والتدريب التقين من أجل حتسني درجة جودة وجناعة املنتجات الت

واخلدمات السمعية البصرية واملتعلقة ابإلعالم واستحداث منتجات إعالمية جديدة يستعان هبا ابملزيد من 
بتمييز األصول واسرتدادها، ودورات الوسائل البصرية. كما تظل تلزم موارد لسد تكاليف التدريب فيما يتعلق 

التدريب املتخصص اليت تنظمها وحدة التحاليل الُقطرية، والتدريب على تدبر األزمات، والتدريب على 
تقييم املخاطر/التهديدات األمنية، والتدريب يف إطار برامج تصديق املهارات يف جمال األمن اخلاصة إبدارة 

 األمم املتحدة للسالمة واألمن.

ا املوارد اليت يطلبها قسم اجملين عليهم والشهود لسد احتياجاته إىل التدريب فُتسد هبا أتعاب أم -617
املدرب ِّني اخلارجيني الذين يوف ِّرون للعاملني يف هذا القسم يف املقر ويف املكاتب الُقطرية التدريَب اخلاص على 

املضادة للمراقبة، والتدريب يف جمال األمن  تدبر شؤون الشهود واجملين عليهم، مثل التدريب يف جمال التدابري
يف البيئات العالية درجة اخلطر للموظفني العاملني يف امليدان، والتدريب املتصل ابألمن وتقنياته. ويراد خبطة 
التدريب اخلاصة بقسم اجملين عليهم والشهود السهر على استمرار تنمية قدرات املوظفني وتدريبهم تدريباً 

رات واإلحاطة الراسخة مبفاهيم محاية الشهود، وتقييم املخاطر وتدبر املخاطر، وتدبر ملفات مواكبًا للتطو 
 القضااي فيما خيص الشهود واجملين عليهم.

 ألف يورو 3 051.2 النفقات التشغيلية العامة

ألف  138.4تنطوي امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة على اخنفاض صاٍف مقداره  -618
ألف يورو( سد  1 356.7ويراد ابملوارد املطلوبة للمكاتب اخلارجية )البالغ مقدارها  املئة(. يف 4.3يورو )

تكاليف تسيريها مبا يف ذلك إجيار حمال املكاتب اإلقليمية وتكاليف صيانتها، وتكاليف املرتَفَقات )املاء 
وفات النقدية الصغرية، وأتمني احملال وجمموعة والكهرابء(، وغري ذلك من تكاليف التشغيل املتفرقة )مثل املصر 

املركبات، وصيانة املركبات(. ويراد استخدام املوارد املزيدة املطلوبة للمكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى ومايل وجورجيا لتلبية طلبات الصندوق االستئماين للمجين عليهم لزايدة مالكه من املوظفني 

ب املد عي العام )مع العلم أبن تكاليف األسفار اخلارجية جيب أن يتحملها املكتب الُقطري وطلبات مكت
القائم يف جورجيا( والصندوق االستئماين للمجين عليهم )مع العلم أن تكاليف املهمات ضمن البلد جيب 

امني )مع العلم أبن أن يتحملها املكتبان الُقطراين القائمان يف مجهورية أفريقيا الوسطى وجورجيا(، واحمل
تكاليف األسفار جيب أن يتحملها املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى( من أجل زايدة 

. وابلنظر إىل تردي الوضع األمين يف مايل أجنز املكتب الُقطري القائم 2020 أنشطتها يف امليدان يف عام
ثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق نقل حماله إىل مقر "بع 2019يف مايل يف أوائل عام 

(. وتُتكبَّد زايدة يف التكاليف املتحمَّلة بصورة مشرتكة مع هذه البعثة MINUSMAاالستقرار يف مايل" )
املرتتبة على صيانة حمال املكتب الُقطري ألن مقدار التكاليف املعنية أكرب من تكاليف صيانة احملال السابقة 

الُقطري. إن الزايدة املعنية تتأتى جزئياً عن زايدة عدد موظفي املكتب الُقطري الذين يتعني توفري للمكتب 
 .30إىل  19أماكن هلم من 

وبصورة خاصة حيتاج املكتب الُقطري القائم يف جورجيا إىل حيز مكتيب إضايف لتهيئة مكان  -619
إىل االعتبارات األمنية يلزم املبلغ املطلوب أيضاً  للموظفني املزيدي العدد الذين سيكلَّفون ابلعمل فيه. ونظراً 

لكي يستأجر املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى قطعة أرض اثنوية ابلقرب من املكتب 
الُقطري لكي تقام عليها مرافق لصف السيارات مصونة األمن. ويُتوقع أن قطعة األرض هذه ستتيح إيداع 

)خُتزن حالياً يف موقع لطرف من الغري( يف نفس املكان مع مرافق صف السيارات، معدات تتضمنها حاوايت 
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ما يقل ِّص مقدار التكاليف اليت يتحملها جهاز آخر من أجهزة احملكمة. إن قسطاً كبرياً من الزايدة املذكورة 
ميقراطية وأوغندا يعوَّض ابخنفاض يف املوارد املطلوبة للمكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية الكونغو الد

 ديفوار نظراً إىل تقلص األنشطة اجملراة فيها.  وكوت

ألف يورو(  29.0وزيد مقدار املوارد املقرتح يف إطار هذا البند لقسم اإلعالم والتوعية )البالغ  -620
يف املئة( لالرتقاء مبستوى النجاعة يف تنظيم زايرات اإلعالم  16.0آالف يورو ) 4.0زايدة طفيفة مقدارها 

والضوئي، واخلوادمي؛ وإقامة وصيانة نظام لتدبر الفعاليات  فيدِّيويلعام؛ وصيانة معدات التحرير والتصوير الا
يتيح تنظيم اجتماعات احملكمة وفعالياهتا على حنو انجع. كما تلزم اعتمادات لسد تكاليف متكر ِّرة مثل 

 م الدويل املفتوح.إجيار العتاد لفعالية فتح احملكمة أبواهبا للزوار يف سياق اليو 

ألف  1 665.5وينطوي املقدار املطلوب يف إطار هذا البند لقسم اجملين عليهم والشهود، البالغ  -621
 2019املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 8.3ألف يورو ) 149.9يورو، على اخنفاض مقداره 

مبا فيها نظام التحرك االستجايب األويل،  املعتمدة. وسُتسد ابملوارد املطلوبة تكاليف دعم برامج احلماية
وتكاليف تنظيم ملفات القضااي وإعادة التوطني، وتكاليف حتسني تعاون قسم اجملين عليهم والشهود مع 
الدول بغية زايدة عدد االتفاقات املتعلقة إبعادة التوطني اليت من شأهنا أن تفضي يف هناية املطاف إىل 

بيد أن قسم اجملين عليهم والشهود سيواجه مصاعب يف تدبر القضااي.  ختفيض يف تكاليف تنظيم ملفات
املعتمدة، بسبب الزايدة املتوقع  2019أمر عبء العمل املتزايد دون طلب زايدة ابلقياس إىل ميزانية عام 

س أن تشهدها األنشطة يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى ودارفور ابلسودان وبوروندي وليبيا مع استمرار نف
 مقدار العمليات يف جورجيا وكوت ديفوار وأوغندا. 

لقد استفاد قسم اجملين عليهم والشهود يف السنوات األخرية من سياسة متكني املوظفني وبرامج  -622
التدريب يف امليدان ويف املقر، ابلتضافر مع تدابري تقليص املخاطر بغية ختفيض مقدار تكاليف تدبر ملفات 

ط واألجل الطويل. وسيظل هذا القسم يستفيد من املعاملة املركزية للتخطيط وللمهام القضااي يف األجل املتوس
املتصلة ابلشؤون املالية بغية التوصل إىل ات باع هنٍج واٍف ومنظَّم يف مراقبة امليزانيات على حنو أفضى إىل حتقيق 

 مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات يف األقسام.

 ألف يورو 515.8 اللوازم واملواد

يف املئة(. إن الزايدة  22.1ألف يورو ) 93.2ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زايدة مقدارها  -623
ألف يورو ختص املكاتب  95.2ألف يورو تعزى رئيسياً إىل زايدة مقدارها  93.2اإلمجالية البالغ مقدارها 

غ الذي طلبه قسم اإلعالم والتوعية يف إطار ألف يورو يف املبل 2.0اخلارجية ُعو ِّضت جزئياً ابخنفاض مقداره 
ألف يورو( لشراء مستهلَكات دعماً  482.3هذا البند. وحتتاج املكاتب اخلارجية إىل موارد )مقدارها 

للعمليات اليومية، مبا يف ذلك وقود املركبات ومولدات الكهرابء، واللوازم املكتبية، ومعدات تكنولوجيا 
اهلواء، وماء الشرب، والوجبات اخلاصة حباالت الطوارئ. وختص الزايدة  املعلومات الصغرية، ومكيفات

املطلوبة يف املقام األول املكاتَب الُقطرية القائمة يف مايل وكوت ديفوار ومجهورية أفريقيا الوسطى لتمكينها 
لصندوق من مواجهة الزايدة يف مقدار األنشطة وزايدة عدد املوظفني الذين يوفدهم للعمل فيها كل من ا

االستئماين للمجين عليهم ومكتب املد عي العام. ويشمل بند امليزانية االشتغالية هذا موارد أساسية تتيح 
للمكاتب الُقطرية النهوض أبود عدد متزايد من املهمات يف امليدان ودعم املوظفني العاملني يف مواقع العمل 

 املعنية.
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 2019ود مبقدار مماثل لنظريه املعتمد لعام وستظل تلزم موارد يف قسم اجملين عليهم والشه -624
( لسد تكاليف جتديد االشرتاكات السنوية يف أدوات حتليل ونشرات إخبارية إلكرتونية آالف يورو 4.5)

يستعملها فريق إعداد ملفات القضااي التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف حبوثه، وتكاليف لوازم لقاعات 
يف قسم دعم  2020وعالوة على ذلك يظل مقدار املوارد الالزمة لعام   املقر.االنتظار اخلاصة ابلشهود يف

ألف يورو( لسد املتطلبات الشاملة بنطاقها  25.0) 2019العمليات اخلارجية مساوايً لنظريه املعتمد لعام 
مات املسماة احملكمة مجعاء فيما يتصل ابالشرتاكات يف مؤسسة حتليل جتارية، وتطبيقات لربجمية حتليل املعلو 

Analyst Notebook واملشاورات، والرتاخيص والتطبيقات. وينطوي مقدار املوارد الالزمة يف قسم اإلعالم ،
ألف يورو فيما خيص التكاليف  2.0آالف يورو( على اخنفاض مقداره  4.0)البالغ  2020والتوعية لعام 

 املتكر ِّرة.

 ألف يورو 54.1 األاثث والعتاد

يف املئة( ابلقياس إىل  112.2ألف يورو ) 28.6املطلوب على زايدة مقدارها ينطوي املبلغ  -625
املعتمدة. وحُيتاج إىل القسط األعظم من املوارد املطلوبة لدعم األنشطة اليت  2019نظريه يف ميزانية عام 

أجل ما  ألف يورو يف قسم اإلعالم والتوعية من 16.0جتريها احملكمة يف امليدان. وُتطلب زايدة مقدارها 
يلزم من حتديثات استوديو اإلنتاج السمعي البصري واملشرتايت اجلديدة من املعدات من أجل التصوير 

والتصوير الضوئي. إن الزايدة اليت يطلبها املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، للتهيئة  فيدِّيويال
ديفوار، لشراء أاثث  ملكتب الُقطري القائم يف كوتالستبدال معدات محاية شخصية، والزايدة اليت يطلبها ا

، يعوضهما تعويضاً جزئياً 2020إضايف من أجل املوظفني املوفدين حديثاً للعمل يف كوت ديفوار يف عام 
اخنفاٌض يف مقدار املوارد اليت يطلبها املكتبان الُقطراين القائمان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، 

 يعودا جيراين أي تعديالت جديدة على احملال املكتبية وسيقلصان ابلتايل تكاليف الصيانة.ألهنما مل 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 3800 الربانمج: 33اجلدول 

3800  
 شعبة العمليات اخلارجية

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 املواردالتغري  يف 

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 596.6 10 2.6 264.6 332.0 10    املوظفون من الفئة الفنية

 308.7 4 2.8 118.2 190.5 4    العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 905.3 14 2.6 382.8 522.5 14 094.3 15 76.2 018.1 15 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(79.5) 707.6 1 792.8 - 792.8 املساعدة املؤقتة العامة  (4.7)  1 628.1 

(106.4) 106.4 28.6 - 28.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (100.0)  - 

(3.0) 3.0 2.5 - 2.5 العمل اإلضايف  (100.0)  - 

(188.9) 817.0 1 823.9 - 823.9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (10.4)  1 628.1 

 491.5 1 5.4 76.3 415.2 1 512.6 1 293.9 218.7 1 السفر

(1.0) 1.0 - - - الضيافة  (100.0)  - 

(11.0) 169.3 1 664.7 1 710.8 953.9 اخلدمات التعاقدية  (0.9)  1 158.3 

 182.3 23.8 35.1 147.2 178.8 5.4 173.4 التدريب

 - - - - 44.1 - 44.1 اخلرباء االستشاريون

(138.4) 189.6 3 178.8 2 51.3 127.5 2 النفقات التشغيلية العامة  (4.3)  3 051.2 

 515.8 22.1 93.2 422.6 302.0 5.7 296.3 اللوازم واملواد

 54.1 112.2 28.6 25.5 199.4 31.4 168.0 األاثث والعتاد

 453.2 6 1.3 82.8 370.4 6 080.3 6 098.5 1 981.9 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 986.6 22 1.2 276.7 709.9 22 998.4 21 174.6 1 823.8 20 اجملموع

 2020املوظفني املقرتح لعام : مالك 3800 الربانمج: 34اجلدول 

3800 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 193 101 97 4 92 - 39 34 9 9 1 - - - 2019املقرة لعام 

 1 - - - 1 - 1 - - - - - - - اجلديدة

 1 1 1 - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 195 102 98 4 93 - 40 34 9 9 1 - - - 2020املقرتحة لعام 

               

           ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 33.90 23.90 23.90 - 10.00 - 8.00 2.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 32.00 23.00 23.00 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - املستمرة

 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - التخصيصاملعادة 

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 33.00 24.00 24.00 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف الربانمج الرئيسي  -دال

 

 املقد ِّمة

اجلمعية"( إىل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( أمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف )" -626
. ( 69)ومكتبها وهيئاهتا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي

وإعداُد وتنسيُق اجتماعات  املهام اليت تضطلع هبا أمانة اجلمعية يف جمال خدمات املؤمترات ختطيطُ  ومن
اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، واستالُم واثئقهما وتقاريرمها وقراراهتما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها وتوزيُعها. 
وتقد ِّم أمانة اجلمعية ابإلضافة إىل ذلك خدمات فنية للجمعية وهيئاهتا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع هبا 

نية تقدمُي اخلدمات القانونية وخدماتِّ السكراتراي الفنية، مثل توفريِّ الواثئق والتقارير يف جمال اخلدمات الف
وامللخَّصات التحليلية، وإسداءِّ املشورة على الصعيد الداخلي فيما يتعلق ابملسائل القانونية والفنية املتصلة 

  بعمل اجلمعية.

 4100اف( على أربعة برامج: الربانمج ويشتمل هذا الربانمج الرئيسي )أمانة مجعية الدول األطر  -627
)مكتب رئيس  4400)سكراتراي اجلمعية(، والربانمج  4200خدمات املؤمترات(، والربانمج  )وحدة

 )جلنة امليزانية واملالية(. 4500اجلمعية(، والربانمج 

 ألف يورو  2 837.0 موارد امليزانية 

يف املئة(  0.2آالف يورو ) 4.7على اخنفاض مقداره  2020ينطوي املبلغ املطلوب لعام  -628
املعتمدة. وتتضمن امليزانية املقرتحة بعض التكاليف اليت ال تـَُتكَّبد إال مرًة  2019ابلقياس إىل ميزانية عام 

تكاليف  )أ( كل ثالث سنوات وابلتايل ال تندرج عادًة ضمن إطار امليزانية العادية للربانمج الرئيسي الرابع:

                                                           

 برتشيحات املعنية االستشارية واللجنة ونيويورك(، الهاي يف )القائمان العامالن وفريقاه األطراف، الدول مجعية مكتب اهليئات هذه من  (69)
 اجلمعية رائسة هيئة إىل الفنية اخلدمات تقد ِّم لكنها الهاي يف اجلمعية قائم أمانة مقر إن. املراجعة وجلنة واملالية، امليزانية وجلنة احملكمة، قضاة

اجلمعية أمانتها وكذلك كلَّف مكتب  .الدورات بعد ما وواثئق الدورات قبل ما واثئق إعداد خالل من نيويورك، يف القائم العامل وفريقه ومكتبها
الدعم إىل اللجنة املعنية ابنتخاب املد عي العام، ما قد يشتمل على حتمل تكاليف سفر عدد من األشخاص يصل  2020أبن تقد ِّم يف عام 
 خرباء(. أعضاء هذه اللجنة ومخسة حىت عشرة )مخسة
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اليت جتتمع، من حيث التابعة للجمعية،  نة االستشارية املعنية برتشيحات القضاةأسفار تسعة أعضاء اللج
املبدأ، مرة كل ثالث سنوات )خالل السنة اليت جيب أن تنتخب مجعية الدول األطراف فيها ستة قضاة(، 

لتسعة  عشرة جلمعية الدول األطراف تكاليف أسفار موظفي األمانة إىل نيويورك خلدمة الدورة التاسعة و)ب(
 . (70)أايم عمل

وعلى الرغم من هذه التكاليف اليت تُتكبَّد مرة كل ثالث سنوات كما أشري إليه أعاله، ُحق ِّق  -629
من خالل تشكيلة من التدابري، مثل التآزر وإعادة  يف املئة 0.2ختفيض يف مقدار املوارد املطلوبة نسبته 

مانة على حنو مرن مع مراعاة اعتبارات النجاعة وآاثر توزيع املوارد من املوظفني لسد االحتياجات الفعلية لأل
سنوات  التآزر. كما إن هذا التخفيض تسىن  بتقليص ميزانية اخلدمات التعاقدية الذي حيصل مرًة كل ثالث

يف نيويورك فُتدفع تكاليف املرافق واخلدمات ذات الصلة لألمم الدول األطراف عندما تُعقد دورة مجعية 
 املتحدة.

 يورو  ألف 1 613.7 املوارد من املوظفني 

وظائف من الفئة الفنية  5وظائف اثبتة ) 10يتألف مالك العاملني يف أمانة اجلمعية من  -630
من  4.18وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة من الفئة الفنية ) 7وظائف من فئة اخلدمات العامة( و 5و

أُلغي طلب عدد من الوظائف القصرية املدة من وظائف  معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. لقد
املعتمدة ألن حتقيق املزيد من املكاسب املتأتية عن  2019املساعدة املؤقتة العامة الذي تضمنته ميزانية عام 

زايدة النجاعة وحتسني طرائق العمل يتيحان يف بعض احلاالت االضطالع ابلعمل ابالستعانة ابملوارد املتوفرة 
 .(71)عم من األمانة العامة لألمم املتحدة عندما تعقد مجعية الدول األطراف دوراهتا يف نيويوركأو بد

 يورو  ألف 1 030.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

ألف يورو  26.2ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -631
تُعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. ويتألف مالك العاملني يف أمانة اجلمعية حالياً املئة(  يف 2.6)

(، وموظف قانوين 5-( واألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية )من الرتبة ف1-من مديرها )من الرتبة مد
(، 2-الرتبة ف(، ومساعد خاص للمدير )من 3-(، وموظف قانوين )من الرتبة ف4-)من الرتبة ف

رر(، -رر(، وموظف معين ابلواثئق/احملفوظات )من الرتبة خ ع-ومساعد إداري رئيسي )من الرتبة خ ع
-ع رأ(، ومساعَدينن إداريني )من الرتبة خ-ومساعد معين ابالجتماعات والشؤون اإلدارية )من الرتبة خ ع

يع العاملني يف أمانة اجلمعية مهامهم حتت إشراف رأ(. وفيما عدا االستثناء املذكور يف الفقرة التالية، يؤدي مج
مديرها. ويقد ِّم العاملون فيها إىل اجلمعية وإىل هيئاهتا الفرعية خدمات فنية )يقدمها املوظفون القانونيون( 

 وخدمات تقنية )يقدمها املوظفون املعنيون بدعم االئتمار وابلشؤون اإلدارية(.

أن املساعد اخلاص لرئيس اجلمعية يرفع تقاريره إىل الرئيس  ويشار فيما خيص الرتاتب اإلداري إىل -632
مباشرة. أما األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية فريفع تقاريره إىل رئيس هذه اللجنة مباشرة. إنه، إضافًة 
 إىل املهام اليت يضطلع هبا بصفته األمني التنفيذي، يواصل االضطالع مبهام عامة ضمن األمانة مجعاء،

سي ما فيما خيص متويَل الربانمج الرئيسي الرابع وتسيرَي شؤونه. وبناًء على توصية من جلنة امليزانية واملالية  وال
                                                           

 .2020ستنعقد اجلمعية يف نيويورك يف النصف األول من كانون األول/ديسمرب  (70)
 على سبيل املثال ستقد ِّم األمانة العامة لألمم املتحدة الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات خالل الدورة. (71)
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إضافًة إىل املهام اآلنفة الذكر اليت  (72)على تعيينه أمينًا للجنة املراجعة 2015وافقت اجلمعية يف عام 
اإلدارية )انظر أدانه( واملساعد اإلداري الرئيسي املساعدة إىل يتوالها. ويقد ِّم املوظفان املعنيان ابلشؤون 

  األمني التنفيذي يف عمله من أجل هاتني اللجنتني، كما يقد ِّمها إليه ابلقدر الالزم ابقي العاملني يف األمانة.

 ألف يورو  583.2  املساعدة املؤقتة العامة

وظائف املساعدة املؤقتة العامة بدوام كامل،  يضم مالك العاملني يف األمانة حالياً أربع وظائف من -633
والعديد من الوظائف اليت ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ألجل قصري بغية تقدمي اخلدمات إىل 

ألف يورو(. إن امليزانية املقرتحة تنطوي على زايدة صافية مقدارها  482.1اجلمعية وهيئاهتا الفرعية )
ملئة(، تعزى رئيسياً إىل الزايدات النامجة عن تعديل جدول رواتب املوظفني من ا يف 5.5ألف يورو ) 31.1

 فئة اخلدمات العامة املطبَّق يف إطار نظام األمم املتحدة املوحد.

شهر )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(.  0.6( ملدة 5-موظف قانوين رئيسي )من الرتبة ف -634
(، خالل عدد حمدود من األايم، بتقدمي اخلدمات الفنية 5-يقوم املوظف القانوين الرئيسي )من الرتبة ف

للجمعية وفريقيها العاملني )إعداد واثئق ما قبل الدورة، وواثئق الدورة، ومشاريع التقارير(. إن عمل هذا 
 املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفنين القانونَينين اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

 .(، لسنوات متعددةشهر )متطلب مستمر 0.6( ملدة 4-بة فموظف قانوين )من الرت -635
(، خالل عدد حمدود من األايم، بتقدمي اخلدمات الفنية للجمعية 4-املوظف القانوين )من الرتبة ف يقوم

إن عمل هذا املوظف  وفريقيها العاملني )إعداد واثئق ما قبل الدورة، وواثئق الدورة، ومشاريع التقارير(.
 .األساسياإلضايف يرفد عمل املوظَفنين القانونَينين اللذين يضمهما مالك األمانة 

ً )متطلب مستمر 12( ملدة 3-)من الرتبة ف ابلشؤون اإلداريةموظف معين  -636 ، لسنوات شهرا
ري لدورتيها، ويف متابعة يساعد شاغل هذه الوظيفة األمنَي التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف التحض(: متعددة

تنفيذ التوصيات اليت تقد ِّمها والشؤون ذات الصلة، مبا يف ذلك التحضري لدورات جلنة املراجعة. كما إن 
وجود هذه الوظيفة يهيئ لألمني التنفيذي فرصة االهتمام ابملزيد من اجتماعات فريق الهاي العامل وإبالغ 

 يسية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية.جلنة امليزانية واملالية عن املسائل الرئ

، لسنوات )متطلب مستمر ( ملدة شهر واحد3-موظف معين ابلشؤون اإلدارية )من الرتبة ف -637
يساعد شاغل هذه الوظيفة األمنَي التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف كتابة احملاضر وإعداد التقارير (: متعددة

 يَت جلنة امليزانية واملالية ودوريَت جلنة املراجعة.بشأن دور 

يساعد  .(، لسنوات متعددةمستمرب )متطلَّ  شهراً  12( ملدة 3-)من الرتبة ف قانوين موظف -638
األمانة فيما يتعلق أبهم املسائل املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية، هذه الوظيفة  لشاغ

َر   .املعينَّ ابمليزانية الربانجمية املقرتحةويساعد امليس ِّ

. (، لسنوات متعددةمستمرب )متطلَّ شهراً  12( ملدة 2-مساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف -639
إن مكان عمل شاغل هذه الوظيفة يف نيويورك، وهو يساند الرئيَس خالل زايراته هلا اليت تُتناول يف سياقها 

قة ابحملكمة اجلنائية الدولية. إنه يقد ِّم دعماً فنياً وتقنياً إىل الرئيس فيما الشؤون املتصلة ابألمم املتحدة واملتعل

                                                           

 تشرين 26-18 الهاي، عشرة، الرابعة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الواثئق  (72)
 .145 الفقرة ،3-اجلزء ابء الثاين، اجمللَّد ،(ICC-ASP/14/20) 2015 نوفمرب/الثاين
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يتعلق إبعداد بياانته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني. ويساعد هذا املوظُف أيضًا يف 
ل تدوين املالحظات(، إعداد البالغات الرمسية، واالهتمام ابملسائل املتصلة ابجلمعية يف مقر األمم املتحدة )مث

إن هذا املوظف  والتواصل املستمر مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما األساسي. كما
يقد ِّم خدمات فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة 

فسيواصِّل توليَّه مكتُب االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة اجلمعية. أما تقدمي اخلدمات التقنية 
 األمم املتحدة يف نيويورك.

. (، لسنوات متعددةمستمرب )متطلَّ  شهراً  12 ملدة (1-ف الرتبة من) للمدير خاص مساعد -640
ومشاركة  اجلمعية، اإلمدادي لدورة شؤون منها التحضري يفأمانة اجلمعية  مدير الوظيفة هذه شاغل يساعد

، وتنظيم الفعاليات اجلانبية. كما إن هذا املوظف يقد ِّم ووسائل اإلعالم (73)ممثلي املنظمات غري احلكومية
 مع املدير لقاءات وينظ ِّم السنة، طيلة اإلمدادي الدعم صعيد أخرى على أبنشطة املساعدة ابضطالعه

 .األطراف الدول وممثلي احملكمة مسؤويل

 ألف يورو  87.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات 

يشمل ذلك تكاليف الرتمجة الشفوية جللسات اجلمعية واجتماعات مكتبها وهيئاهتا الفرعية.  -641
يف املئة( يُعزى إىل أن تكاليف  47.9ألف يورو ) 80.0وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره 

شرة للجمعية حمسوبة ضمن تكاليف اخلدمات التعاقدية مبثابة جزء من ع الرتمجة الشفوية للدورة التاسعة
. وستسعى األمانة إىل احلد من التبعات املالية هلذا التغيري التكاليف الـُمتكبَّدة مع األمانة العامة لألمم املتحدة

 .ابلتنسيق مع قلم احملكمة بغية االستعانة ابلرتامجة الداخليني يف الهاي كلما أمكن ذلك

 ألف يورو  14.0  العمل اإلضايف 

يف املئة(.  63.2ألف يورو ) 24.0اخنفاضاً مقداره العمل اإلضايف يشهد املبلغ املطلوب يف بند  -642
ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين يُطلب منهم تقدمي املساعدة 

يعملوا ملدٍة تـُجاوِّز ساعات العمل املعتادة، وقد متتد لتشمل املذكورة أعاله ويتوجب عليهم ابلضرورة أن 
 .(74)عطل هناية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات اللجان

 ألف يورو  1 223.3 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

يف املئة(، تعزى رئيسياً  14.8ألف يورو ) 157.3ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -643
. وتتألف املوارد غري املتصلة عة أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة إىل الهايسفر تسإىل 

ابلعاملني من املوارد الالزمة لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف 
 األاثث والعتاد. التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف

                                                           

ممثل للمنظمات غري احلكومية اعتمادًا حلضور الدورة السنوية للجمعية. وفيما خيص دورات  800طلب أكثر من  2018يف عام   (73)
 إىل مركز املؤمترات.اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، يتعني على األمانة أن تعد مجيع الشارات الالزمة للنفوذ 

 خالفاً لدورات اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، ال تشتمل الدورات اليت تُعقد يف مقر األمم املتحدة على جلسات يف أايم السبت. (74)
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 ألف يورو  581.6 السفر 

بسبب يف املئة(  32.5ألف يورو ) 142.7يشهد املبلغ املقرتح يف بند السفر زايدة مقدارها  -644
أسفار تسعة أعضاء اللجنة االستشارية املعنية برتشيحات القضاة إىل الهاي وأسفار موظفي األمانة إىل 

السفر هُتيئ لسد تكاليف أسفار . إن ميزانية (75)شرة للجمعيةع نيويورك لتقدمي خدماهتم للدورة التاسعة
هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق  أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دوراهتا، وأسفار رئيس

نيويورك العامل وفريق الهاي العامل ومسؤويل احملكمة، واألسفار اليت يقوم هبا بضعة من أعضاء هذه اللجنة 
زايرة املكاتب الُقطرية. كما إن املخصَّص يف إطار هذا البند من بنود امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء ل

. وُتَسد  ابملوارد (76)مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زايرات مقر احملكمة يف الهاي وزايرات نيويورك
 املطلوبة أيضاً تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل الهاي.

 يورو  آالف 7.0  الضيافة

ال تغريُّ يف املقدار املطلوب من أجل الضيافة. إن املخصَّصات للضيافة ُتستخدم رئيسياً من أجل  -645
 دوريَت جلنة امليزانية واملالية ودوريت جلنة املراجعة.

 ألف يورو  585.2 اخلدمات التعاقدية 

ألف يورو  16.5زايدة مقدارها  ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على -646
عشرة للجمعية يف مقر  تُعزى رئيسيًا إىل احتساب التكاليف الفعلية لعقد الدورة التاسعةيف املئة(  2.9)

، ومنها تكاليف خدمات متفرقة ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية، وأعمال منظمة األمم املتحدة يف نيويورك
  جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية.الطباعة، واملعدات، وما يُعهد به إىل

 يورو  آالف 7.4  التدريب 

يف املئة(. وُتستخدم  1.4ألف يورو ) 0.1يشهد املبلغ املطلوب يف بند التدريب زايدة مقدارها  -647
 املخصَّصات للتدريب بغية استدامة مواكبة املوظفني للمستجدات يف جماالت عملهم احملدَّدة.

 ألف يورو 22.4 النفقات التشغيلية العامة 

ألف يورو  2.0ينطوي املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة على اخنفاض مقداره  -648
املئة(. وُتسد ابملخصَّصات يف إطار هذا البند املصروفات على إرسال الواثئق واملذكرات الشفوية  يف 8.2)

ضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة(، وإرسال معلومات واملطبوعات )إىل الدول األطراف وإىل أع
متعلقة حبلقات التدارس الرامية إىل النهوض بعاملية نظام روما األساسي يف بعض املناسبات، وذلك ابلربيد 

 العادي أو ابلربيد املسجَّل أو ابلربيد اخلاص.

                                                           

ن انعقاد يف السنوات األخرية ُعقدت دورات اجلمعية كما يلي: دوراتن يف الهاي، تلتهما دورة يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. إ (75)
 اجلمعية يف نيويورك يستتبع اخنفاضاً يف بعض بنود امليزانية )مثل بند التكاليف التعاقدية( لكنه يستتبع زايدة يف تكاليف السفر.

ستنتهي غون كون، مقيم يف سيؤول جبمهورية كوراي. و -، السيد أو2020حىت عام  2018إن رئيس اجلمعية للفرتة املمتدة من عام   (76)
 عشرة للجمعية. ، عند اختتام أعمال الدورة التاسعة2020والية الرئيس كون البالغة ثالث سنوات يف كانون األول/ديسمرب مدة 
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 ألف يورو  14.7 اللوازم واملواد 

. وُتسد 2019دار املخصَّصات لسد تكاليف اللوازم واملواد ابلقياس إىل نظريه لعام ال تغريُّ يف مق -649
ابملخصَّصات يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها موظفو األمانة 

ولوازم الكتابة لدوريَت جلنة  )ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرات، واألضابري(،
 امليزانية واملالية، ودوريَت جلنة املراجعة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية لفريق الهاي العامل.

 آالف يورو  5.0  األاثث والعتاد 

. 2019ابلقياس إىل نظريه لعام  اثث والعتادمقدار املخصَّصات لسد تكاليف األ ال تغريُّ يف -650
، USBأجل زايدة النجاعة من خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع أمانة اجلمعية تعمل من وتظل 

ُتوزَّع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية، متضَّمنًة الواثئق الرمسية من واثئق ما قبل الدورة ابللغات 
قية من هذه الواثئق، ونقلها، وخزهنا، وتوزيعها. الرمسية، األمر الذي يؤيت وفورات يف تكاليف طبع النسخ الور 

الشبكي للجمعية وشبكات  ابملوقعواالستعانة  "من استخدام الورق لالتقلي"باع النهج القائم على ات  زايدة ن إ
 .جل املتوسطاحلاجة إىل املواد املطبوعة يف األ يتيحا املزيد من تقليصالرتابط اخلارجي ميكن أن 
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 املقرتحة 2020ج الرئيسي الرابع: ميزانية عام الربانم: 35اجلدول 

 الربانمج الرئيسي الرابع

  أمانة مجعية

 الدول األطراف

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 658.4 1.7 10.7 647.7    املوظفون من الفئة الفنية

 372.1 4.3 15.5 356.6    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 030.5 1 2.6 26.2 004.3 1 114.5 1 - 114.5 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(84.2) 566.3 345.1 - 345.1 املساعدة املؤقتة العامة  (14.9)  482.1 

(80.0) 167.1 151.2 - 151.2 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (47.9)  87.1 

(24.0) 38.0 8.0 - 8.0 العمل اإلضايف  (63.2)  14.0 

(188.2) 771.4 504.3 - 504.3 العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف   (24.4)  583.2 

 581.6 32.5 142.7 438.9 314.8 - 314.8 السفر

 7.0 - - 7.0 6.9 - 6.9 الضيافة

 585.2 2.9 16.5 568.7 736.3 - 736.3 اخلدمات التعاقدية

 7.4 1.4 0.1 7.3 - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

(2.0) 24.4 1.0 - 1.0 التشغيلية العامةالنفقات   (8.2)  22.4 

 14.7 - - 14.7 4.7 - 4.7 اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 - - - األاثث والعتاد

 223.3 1 14.8 157.3 066.0 1 063.8 1 - 063.8 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

(4.7) 841.7 2 682.6 2 - 682.6 2 اجملموع  (0.2)  2 837.0 

 2020الربانمج الرئيسي الرابع: مالك املوظفني املقرتح لعام : 36اجلدول 

 الربانمج الرئيسي الرابع

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
 جمموع

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - 2020املقرتحة لعام 

               

           (وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل

 5.75 1.58 1.58 - 4.18 1.00 1.00 2.08 0.05 0.05 - - - - 2019املقرة لعام 

 4.18 - - - 4.18 1.00 1.00 2.08 0.05 0.05 - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 4.18 - - - 4.18 1.00 1.00 2.08 0.05 0.05 - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 4100 الربانمج: 37اجلدول 

4100 
 خدمات املؤمترات وحدة

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(
املصروفات من 

 الطوارئصندوق 

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره )آبالف 

 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(90.9) 327.2 171.3 - 171.3 املساعدة املؤقتة العامة  (27.8)  236.3 

(80.0) 107.1 89.1 - 89.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (74.7)  27.1 

(11.0) 20.0 3.3 - 3.3 العمل اإلضايف  (55.0)  9.0 

(181.9) 454.3 263.7 - 263.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (40.0)  272.4 

 64.0 - 64.0 - 9.0 - 9.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 428.9 3.8 15.9 413.0 697.0 - 697.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 11.0 - - 11.0 0.2 - 0.2 النفقات التشغيلية العامة

 10.0 - - 10.0 4.7 - 4.7 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 513.9 18.4 79.9 434.0 710.9 - 710.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

(102.0) 888.3 974.6 - 974.6 اجملموع  (11.5)  786.3 

 

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 4100 الربانمج: 38اجلدول 

4100 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

           ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 3.67 1.58 1.58 - 2.09 1.00 - 1.00 0.05 0.05 - - - - 2019املقرة لعام 

 2.10 - - - 2.10 1.00 - 1.00 0.05 0.05 - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 2.10 - - - 2.10 1.00 - 1.00 0.05 0.05 - - - - 2020املقرتحة لعام 

)وحدة خدمات املؤمترات( تكاليف االئتمار، اليت تتألف  4100لقد أُدرجت يف إطار الربانمج  -651
من عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، وتكاليف االجتماعات العادية ملكتب اجلمعية وفريقيه العاملني 

نيويورك العامل وفريق الهاي العامل(. وتشمل هذه التكاليف أيضاً تكاليف املساعدة املؤقتة العامة  )فريق
 اخلاصة ابالجتماعات وتكاليف السفر.
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 4200 الربانمج: 39اجلدول 

4200 
 اجلمعية سكراتراي

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

املعتمدة لعام امليزانية 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 505.9 1.6 7.8 498.1    املوظفون من الفئة الفنية

 288.8 4.4 12.1 276.7    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 794.7 2.6 19.9 774.8 825.3 - 825.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - 4.8 - 4.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

(13.0) 18.0 4.7 - 4.7 العمل اإلضايف  (72.2)  5.0 

(13.0) 18.0 9.5 - 9.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (72.2)  5.0 

 102.1 538.1 86.1 16.0 23.1 - 23.1 السفر

 1.0 - - 1.0 1.0 - 1.0 الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 2.9 - - 2.9 - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 4.7 - - 4.7 - - - اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 - - - األاثث والعتاد

 115.7 290.9 86.1 29.6 24.1 - 24.1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 915.4 11.3 93.0 822.4 858.8 - 858.8 اجملموع

 

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 4200 الربانمج: 40اجلدول 

4200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2019املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2020املقرتحة لعام 

               

          ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 - - - - - - - - - - - - - - 2019لعام املقرة 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020 املقرتحة لعام

)سكراتراي اجلمعية( املوارد اخلاصة ابلسكراتراي مبا فيها  4200لقد أدرجت يف إطار الربانمج  -652
املوارد املخصَّصة لسد التكاليف املتصلة ابخلدمات والعمل املؤدََّينين من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه العاملني 

 الهاي العامل(.)فريق نيويورك العامل وفريق 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 4400 الربانمج : 41اجلدول 

4400 
 اجلمعية رئيس مكتب

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(
من  املصروفات

 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ
مقداره )آبالف 

 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 113.5 3.8 4.2 109.3 77.8 - 77.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 113.5 3.8 4.2 109.3 77.8 - 77.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 115.7 0.3 0.3 115.4 82.7 - 82.7 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 12.0 - - 12.0 0.1 - 0.1 التعاقديةاخلدمات 

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 127.7 0.2 0.3 127.4 82.8 - 82.8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 241.2 1.9 4.5 236.7 160.6 - 160.6 اجملموع

 

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 4400 الربانمج: 42اجلدول 

4400 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

           ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - 2019املقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة

  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  2020املقرتحة لعام 

)مكتب رئيس اجلمعية( التكاليف املباشرة املتصلة مبكتب  4400لقد أُدرجت يف إطار الربانمج  -653
الرئيس إىل الهاي ونيويورك وغريمها، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص رئيس اجلمعية، مثل تكاليف سفر 

 املسؤولني.كبار للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض أبود اللقاءات مع الدبلماسيني و 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 4500 الربانمج : 43اجلدول 

4500 
 جلنة امليزانية واملالية

 اليوروات( )آبالف 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 152.5 1.9 2.9 149.6    الفئة الفنيةاملوظفون من 

 83.3 4.3 3.4 79.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 235.8 2.7 6.3 229.5 289.2 - 289.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 132.3 1.9 2.5 129.8 91.2 - 91.2 املساعدة املؤقتة العامة

 60.0 - - 60.0 62.1 - 62.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 192.3 1.3 2.5 189.8 153.3 - 153.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(7.7) 307.5 200.0 - 200.0 السفر  (2.5)  299.8 

 6.0 - - 6.0 5.9 - 5.9 الضيافة

 144.3 0.4 0.6 143.7 39.2 - 39.2 اخلدمات التعاقدية

 4.5 2.3 0.1 4.4 - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

(2.0) 13.4 0.8 - 0.8 النفقات التشغيلية العامة  (14.9)  11.4 

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

(9.0) 475.0 246.0 - 246.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (1.9)  466.0 

(0.2) 894.3 688.5 - 688.5 اجملموع  (0.0)  894.1 

 

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 4500 الربانمج: 44اجلدول 

4500 
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 2020املقرتحة لعام 

               

           وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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امليزانية واملالية( التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة )جلنة  4500لقد أُدرجت يف إطار الربانمج  -654
امليزانية واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية، احملتَسبة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 

أعضاء ابالجتماعات، وتكاليف الرتمجة التحريرية، احملتَسبة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار 
جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، وتكاليف 
وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين ابلشؤون اإلدارية يف 

د من عمل املوظف املعين ابلشؤون اإلدارية يف إطار إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف شهر واح
املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة فيما خيص دوريَت جلنة امليزانية واملالية ودوريَت جلنة املراجعة، وتكاليف 

 التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة املراجعة.

وابلنظر إىل أن جلنة املراجعة غدت مكلَّفة بتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن تعيني املراجعني  -655
أيضًا )يف  4500، يشمل الربانمج (77)اخلارجيني، على النحو املبني يف النظام األساسي للجنة املراجعة

ة، وهي األتعاب املتقاضاة إطار بند اخلدمات التعاقدية( األتعاب املتقاضاة لقاء خدمات املراجعة اخلارجي
لقاء مراجعة البياانت املالية للمحكمة ومراجعة بياانت الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومراجعة األداء. 

إجراء الشراء ذا الصلة ابملراجعني اخلارجيني كما سيشمل املهمات املتصلة  4500وسيشمل الربانمج 
اَجع هلا )مثل احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للمجين مبوظفي التصديق، بينما ستتفاعل اجلهات املر 

عليهم( مع املراجعني اخلارجيني بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمليات املراجعة احملدَّدة الطابع وبشأن الدعم 
اإلمدادي خالل مهمات املراجعة. وال ترتتب على عمليات النقل املعنية أية تكاليف تتكبدها الدول 

 .األطراف

                                                           

 . إن هذه الوثيقة متاحة يف املوقع:60النظام األساسي للجنة املراجعة، الفقرة   (77)

ENG.pdf-Charter-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/AC-https://asp.icc 

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/AC-Charter-ENG.pdf
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 : املبايناخلامس الرئيسيالربانمج  -هاء

 املقد ِّمة

أنشئ هذا الربانمج الرئيسي للتهيئة لصيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي.  -656
(. Heijmansوتوفَّر الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية حاليًا مبوجب عقد مربم مع شركة هامينس )

، مع خيار متديدها ملدتني 2021كانون األول/ديسمرب   31سنوات تنتهي يف  املعين ثالثمدة العقد  وتبلغ
 شهراً. عشر سنوات ومدة هنائية مقدارها اثنا متتاليتني مقدار كٍل منهما ثالث

 ألف يورو 3 088.1 موارد امليزانية

منها  يف املئة(، 71.6ألف يورو ) 1 288.1ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -657
من عمليات استبدال عناصر تندرج يف عداد  2020خيص ما يُزَمع إجراؤه يف عام ألف يورو  1 243.1

رأس املال، كما حُبث ابلفعل مع جلنة امليزانية واملالية. أما ابقي الزايدة فيتعلق ابلزايدة املتوقعة البالغة نسبتها 
 ر مهنة إدارة املرافق.املئة املتصلة مبؤشر األسعار املطبَّق يف إطا يف 2.5

 ألف يورو 3 088.1 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة( ابلقياس إىل  71.6ألف يورو ) 1 288.1ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -658
: )أ( 2019ميزانية عام  زايدة  املعتمدة. إن السبب الرئيسي القرتاح هذه الزايدة هو التهيئة للتطوَرينن التالَينين

ألف يورو، يف مبلغ عقد الصيانة الوقائية  1 845.0ألف يورو إىل  1 800.0، من املئة يف 2.5نسبتها 
األسعار؛ مؤشر املئة املتأتية عن تطبيق  يف 2.5والتصحيحية، انمجة عن الزايدة املتوقعة البالغة نسبتها 

ألف يورو، مع احتساب الزايدة  1 243.1استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال مبا يبلغ مقداره  )ب(
جتديد  املئة املتصلة مبؤشر األسعار املطبق يف إطار مهنة إدارة املرافق، من أجل أعمال يف 2.5البالغة نسبتها 

حمدَّدة على حنو دقيق للمكو ِّانت التالية من البنية التحتية: نظام إدارة املباين، ونظام تدبر األمن، واملنشآت 
 عشر(. كنولوجيا التدفئة والتهوية والتربيد )انظر املرفق اخلامسالكهرميكانيكية، وت

من العقد الذي َرسَّته  5-13 وسُيقدَّر مبلغ الزايدة املتأتية عن تطبيق مؤشر األسعار وفقاً للفقرة -659
على أساس العروض التنافسية وأبرمته احملكمة والشركة املقد ِّمة للخدمات املعنية  2018احملكمة يف عام 

التكاليف ، اليت تنص على ما يلي: "جيوز تعديل 2019من كانون الثاين/يناير  ( يف األولHeijmans )شركة
مرة يف السنة، على أن جيري ذلك يف املرة األوىل بعد  2-13و 1-13واألسعار املشار إليها يف املادتني 

مقداُر التعديل املبلَغ الذي (. ويبلغ 2020كانون الثاين/يناير   1( من اتريخ البدء )أي 1سنة واحدة )
( لصيانة املنشآت التقنية يف مباين BDBيؤتيه تطبيق مؤشر األسعار الذي حيدده املكتب اهلولندي املختص )

، مقرَّابً إىل أقرب منزلتني عشريتني. 2012املكاتب، على أن تكون النقطة املرجعية السنوية نيسان/أبريل 
قة احلساب من سنة إىل أخرى حيث يـُتَّخذ من شهر متوز/يوليو شهراً ويستند تطبيق مؤشر األسعار إىل طري

واألسعار فيجب أن  مرجعياً. وإذا شاء املقاول اغتنام هذه اإلمكانية لتطبيق مؤشر األسعار على التكاليف
 رين".يقد ِّم طلب تطبيق املؤشر كتابة إىل احملكمة قبل اتريخ التطبيق الفعلي ملؤشر األسعار مبا ال يقل عن شه
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 املقرتحة 2020الربانمج الرئيسي اخلامس: ميزانية عام :  45اجلدول 

 الربانمج الرئيسي اخلامس

 املباين

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - العامةاملساعدة املؤقتة 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 088.1 3 71.6 288.1 1 800.0 1 498.5 1 - 498.5 1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 088.1 3 71.6 288.1 1 800.0 1 498.5 1 - 498.5 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 088.1 3 71.6 288.1 1 800.0 1 498.5 1 - 498.5 1 اجملموع
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 الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم -واو

 

 املقد ِّمة

يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة )"الصندوق االستئماين"( لرأب األذى  -660
ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك ابلسهر على إعمال حقوق اجملين عليهم الناتج عن اجلرائم اليت تندرج 

( تسيري 1وأُسرهم من خالل توفري تعويضات جرب الضرر واملساعدة. ويؤد ي الصندوق االستئماين مهمتني: )
 تسخري موارده األخرى لصاحل اجملين عليهم( 2؛ )(78)شؤون جرب األضرار الذي أتمر به احملكمة حبق املدانني

. وتنصب  اجلهود املبذولة يف إطار كلتا هاتني املهمتني (79)من نظام روما األساسي 79وفقاً ألحكام املادة 
على مساعدة اجملين عليهم يف جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية 

 .(80)العدوان

 2018األضرار شهدت طيلة عام إن ممارسة احملكمة والصندوق االستئماين على صعيد جرب  -661
مزيداً من النضج وتبلورت )بتنفيذ األوامر األوىل جبرب األضرار( وسيظل شأهنا كذلك يف عام  2019وعام 

، (81). إن املعلومات واألفكار اليت قدمها الصندوق االستئماين إىل جلنة امليزانية واملالية يف تقاريره2020
جلرب األضرار ويبنيَّ املشاركون فيها وعبء العمل احملتمل أن يتعنيَّ النهوض تُعرض فيها املراحل الرئيسية  اليت

                                                           

 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.4( و)3( و)2)98القاعدة  (78)
االستئماين للمجين للصندوق ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين 5)98القاعدة  (79)

 basis-https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal. يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي عليهم
 من نظام روما األساسي. 8و 7و 6كما يرد تعريفها يف املواد   (80)
"التقرير املشرتك للمحكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم بشأن ما يرتقب من تبعات إدارية ومتعلقة ابلتكاليف التشغيلية  (81)

؛ "تقرير 2018الثالثني يف نيسان/أبريل  ، اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية قبل انعقاد دورهتاCBF/30/8إلجراءات جرب األضرار"، الوثيقة 
 .CBF/30/13وق االستئماين للمجين عليهم بشأن عبء العمل املرتقب أن يتعنيَّ النهوض به فيما يتعلق ببنيته التنظيمية"، الوثيقة الصند

https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis
https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis
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به املتأيت عن عملية جرب األضرار برمتها وآاثرها املالية، تظل سديدة مبثابة أساس مليزانية الصندوق املقرتحة 
 .2020لعام 

 الغاايت االسرتاتيجية

اسرتاتيجيتهما مرتابطتان  عليهم يقر أبن الصندوق االستئماين للمجينلئن كان كل من احملكمة و  -662
تتصل على وجه التحديد بواليته املشتملة على االستئماين ومتوائمتان فإن الغاايت االسرتاتيجية للصندوق 

مهمتني مها مهمة تقدمي املساعدة إىل اجملين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ومهمة 
جملس إدارته )"جملس إدارة الصندوق"(. وخيضع جملس إدارة  االستئماين الصندوقَ جرب أضرارهم. ويدير 

. مث إن مشاريع مساعدة (82)الصندوق ملساءلة مباشرة من الدول األطراف بشأن مجيع أنشطة الصندوق
التربعات واهلبات اجملين عليهم اليت ينف ِّذها الصندوق ال متوَّل من االشرتاكات املقرَّرة بل متوَّل رئيسياً عن طريق 

اليت تقد ِّمها جهات خاصة. وميوَّل جرب األضرار مبا قد أتمر به احملكمة من التعويضات والغرامات واملصاَدرات 
 .(83)قرَّر ذلك جملس إدارة الصندوق "املوارد األخرى للصندوق االستئماين"، إذا اليت ميكن أن ُتستكمل بـ

للصندوق االستئماين للمجين عليهم للفرتة املمتدة من  وجيري إعداد اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة -663
. ومن املرتقب أن يعتمد جملس إدارة الصندوق، الذي انُتخب أعضاؤه حديثاً 2022حىت عام  2019عام 

، هذه اخلطة رمسياً 2018خالل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب 
اإلبقاء على غاايت  2019جملس اإلدارة يف اجتماعه الذي ُعقد يف نيسان/أبريل . لقد قر ر 2019يف عام 

سنوات فيما خيص كالً  الصندوق االسرتاتيجية الرئيسية األربع واملضي يف تطويرها، ووضع خطة عمل لثالث
ية الرئيسية الربانجمية املقرتحة، يظل معمواًل ابلغاايت االسرتاتيج 2020منها. فمن أجل إعداد ميزانية عام 

 األربع للصندوق االستئماين وخبطة مراقبة أدائه وإبطار تدبر املخاطر اخلاص به.

وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج  -664
توفري  ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك ابلسهر على احرتام حقوق اجملين عليهم وأُسرهم من خالل

 تعويضات جرب الضرر واملساعدة.

 إن الغاايت االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم هي: -665

تغلب ي هم: التغلب على األذى وحتويل احلياة: أناجملين عليإقامة العدل التعويضي لصاحل  (أ)
يف املصاحلة وبناء  ويسهمواحياة كرمية  أذى فيحيواحلق هبم من  على ما وأسرهماجملين عليهم 

 ؛السالم ضمن مجاعاهتم
 العنيدأن يكون الصندوق االستئماين للمجين عليهم املنافح هم: اجملين عليالدفاع عن  (ب)

يف النظام القضائي العاملي يف املضمار العام وعلى اخلصوص  وأسرهمعن حقوق اجملين عليهم 
 ؛نساينوالقطاع اإل

الدول األطراف واجلهات املاحنة ابلنمو واالستدامة  تكفلتأن النمو واالستدامة املاليان:  (ج)
 املاليني؛

                                                           

 .76البند ، (ASP/4/Res.3-ICC القرارنظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم ) (82)
 .65البند ، الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظام (83)
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أن يتكفل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، عامالً استحداث بنية تنظيمية فعالة:  (د)
لة ءملساابو  اإلدارة، برشاد احملكمة وغريها من شركائه االسرتاتيجينيتشارك التعاوين مع لاب
 عملياته.لشفافية يف مجيع ابو 

 املنوطة ابلصندوق االستئماين للمجين عليهم يف إطار واليتهاملهام 

 املساعدة
دخل برانجما املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومشال أوغندا دورة  2019اعتباراً من عام  -666

 الشتماله يُهيَّأو  2019ديفوار يف عام  تنفيذ مخسية جديدة. ومن املقرَّر بدء تنفيذ برانمج املساعدة يف كوت
تعزيز أداء اهليئات احلكومية يف هذا البلد على صعيد تنفيذ املبادرات لبناء القدرات من أجل  على مكو ِّنٍ 

 الوطنية جلرب األضرار. 

ويعتزم الصندوق االستئماين للمجين عليهم استهالل برانجمه الكامل اخلاص ابملساعدة يف مجهورية  -667
الثالث من  بعد مرحلة تقييمية وبرانمج جترييب يُشرع يف تنفيذمها يف الربع، 2020أفريقيا الوسطى يف عام 

جُيري الصندوق االستئماين عمليات تقييم لربانجمينه اللذين جيري  2019. ومنذ أوائل عام 2019عام 
طى . فإذا أع2019األول/ديسمرب  تنفيذمها يف كينيا وجورجيا، رهناً مبوافقة جملس إدارة الصندوق يف كانون

الصندوق موافقته فسيلي ذلك إجراء تنافسي النتقاء شركاء الصندوق املشاركني يف التنفيذ. وعالوة على 
ذلك سيسعى الصندوق إىل وضع برانمج للمساعدة يف احلالة يف مايل يراد تنفيذه يف نفس الوقت مع تنفيذ 

ًا ونطاقًا لكن كالً إن برامج املساعدة اجلديدة يُرجَّ برانمج جرب األضرار يف قضية املهدي.  ح أن تتباين قد 
 منها سيستلزم قدرة الصندوق االستئماين على التكفل بتوجيه تنفيذ الربانمج وإدارته ميدانياً.

إن استهالَل وتدبَر برامج متعددة خاصة ابملساعدة يستلزمان قدرات تنظيمية كافية واسرتاتيجيات  -668
 -ل مع املبادرات الوطنية القائمة يف جمال جرب األضرار سهراً على التكام على األخصعمل رزينة، وذلك 

ما يـَُعد مكو ِّاًن متأصاًل من مكو ِّانت مهمة الصندوق املتمثلة يف  –وحرصًا على تعزيزها عند اإلمكان 
املساعدة. ويذك ِّر الصندوق بتوصيات املراجع اخلارجي أبن يعزز الصندوق أفرقته امليدانية سهراً على فعالية 

 مشاريع أنشطته ومراقبتها. متابعة

 جرب األضرار

يف احلالة  املهديعلى احملكمة بُلغ فيها طور تنفيذ جرب األضرار: قضية  معروضة قضاايمثة ثالث  -669
يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويُتوقع أن تبدأ إجراءات جلرب  كاتننغاوقضية  لوبننغايف مايل وقضية 

مرحلة احلكم بعقوبته. وميكن أن تبدأ  ، بعد2019يف الربع األخري من عام  اننتاغنندااألضرار يف قضية 
 ، رهناً إبدانته.أو بعده 2019أُنغوين يف عام إجراءات جلرب األضرار يف قضية 

إن عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين فيما يتعلق جبرب األضرار عرضةٌ لزايدة كبرية  -670
 بري طارئ يف فرتات تقع ضمن ثالث مراحل من سريورة جرب األضرار:و/أو ارتفاع ك

: يتزايد عدد القضااي اليت تبلغ فيها املرحلة القضائية املفضية إىل صدور أمر جبرب األضرار (أ)
اإلجراءات طور جرب األضرار. وخيص ِّص الصندوق االستئماين، بصفته مشاركًا رئيسيًا يف هذا 

 سبل احملكمة، قدراً كبرياً من الوقت واملوارد للتحليل القانوين واستطالعالطور من اإلجراءات أمام 
 التنفيذ للنهوض أبود إعداد واثئقه املتعلقة جبرب األضرار، اليت تودَع بناًء على دعوة من الدوائر؛



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 198 

بصورة  : ميث ِّل ذلك نشاطًا يستلزمإعداد الصندوق االستئماين مشروع خطط التنفيذ (ب)
 من املوارد، ذاهبًا بقسط ابهظ من موارد الصندوق القانونية واالشتغالية، خاصة مقدارًا طائالً 

ويتطلب جهوداً كثيفة يف جمال التشاور مع اجملين عليهم وأصحاب الشأن يف امليدان ويف املقر 
)فمساعدُة وتعاوُن أقسامِّ قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين عليهم الزمان يف هذا الصدد 

 أيضاً(؛
: تؤيت هذه املرحلة من عملية جرب األضرار أكرب زايدة يف ما بعد إقرار خطة التنفيذ (ج)

عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين، نظراً إىل املسؤولية العامة اليت يتوالها واخنراطه 
ة: دفع املباشر بصفته اجلهاز املعين بتنفيذ األوامر جبرب األضرار. ويشمل ذلك اجملاالت التالي

التعويضات الفردية؛ والتشاور مع اجملين عليهم وممثليهم القانونيني فيما خيص استحقاقهم لتعويضات 
جرب األضرار، وما ينتج عن ذلك من تسوايت ملقادير التعويضات اجلماعية؛ والتواصل ومتييز اجملين 

فردية والتعويضات عليهم اجلدد، والتحقق من أوضاعهم فيما خيص أهليتهم لنوال التعويضات ال
اجلماعية؛ وتنفيذ األوامر جبرب األضرار القاضية بتقدمي تعويضات مجاعية والقاضية بتقدمي تعويضات 

 لوبـَننغارمزية. ويشار على اخلصوص إىل أن متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم )يف قضية 
قوم به موظفو الصندوق االستئماين تنفيذاً مباشراً ي-( وتنفيذ األوامر جبرب األضرار املهديوقضية 

أو تنفيذًا غري مباشر يقوم به الشركاء يف التنفيذ الذين يُنتَقونن من خالل عملية لشراء خدماهتم 
ميثالن نشاطني يستلزمان مقدارًا طائاًل من املوارد ويتطلبان قدرة  -ترتتب عليها تكاليف كبرية 

 أم يف املقر.اشتغالية سواء يف املكاتب الُقطرية املعنية 

ويف شىت هذه املراحل يالحظ الصندوق االستئماين حاالت ارتفاع كبري طارئ يف عبء العمل  -671
 املتصل مبرحلة تنفيذ األوامر جبرب األضرار. ومن اجملاالت اليت حيصل فيها هذا االرتفاع:

ه، الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر جبرب األضرار واإلرشاد فيما خيص العمل القانوين (أ)
مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم ابلنيابة عن جملس إدارة الصندوق والتوجيه 

 الوظيفي العام ملراقبة اجلودة وإلبالغ الدوائر؛

الشركاء يف التنفيذ واخلرباء االستشاريني. ويشار على اخلصوص إىل أن شراء خدمات  (ب)
الدويل، فيما خيص تنفيذ األوامر جبرب األضرار إجراء استدراج العروض التنافسية على النطاق 

احملدَّدة حتديدًا صارماً، يستلزم ات باَع هنٍج صارم بغية التوصل إىل احلصول على أفضل مردود يف 
أسواقِّ خدماٍت غالباً ما تكون واهنة والعمَل على أساس التحديد البالغ التفصيل لنطاق األعمال 

 حيدان؛ على حنو ال جيوز أن حُياد عنه أي
اليت ُيضطلع هبا دعماً إلعداد مشاريع خطط تنفيذ األوامر جبرب األضرار  األنشطة امليدانية (ج)

واإلشراف على تنفيذها من الناحيتني االشتغالية واإلدارية. ويشمل ذلك تدبر شؤون الشركاء يف 
نسيق، والتواصل التنفيذ، والسهر على ات باع املمارسات الفضلى واإلجراءات القياسية على صعيد الت

مع الشهود املؤهلني )أو حيتمل أن يكونوا مؤهلني( ومجاعاهتم، وإقامة الصالت مع سائر أصحاب 
 الشأن مبن فيهم اهليئات واألجهزة احلكومية.

املضطَلع هبا للتحقق من مناسبةِّ وفعاليةِّ تنفيذ األوامر جبرب  املتابعة والتقييم أنشطة (د)
ضا اجملين عليهم املستفيدين من التعويضات واستدامة إبالغ األضرار. ويشمل ذلك قياس درجة ر 

الدوائر على النحو الالزم بشأن التقدم احملَرز والنتائج احملققة. وألغراض التقييم يعتمد الصندوق 
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االستئماين على خدمات خرباء خارجيني إلجراء دراسات مرجعية وعمليات تقييم الحق، وإجراء 
 املستفيدين من خدماته؛استقصاءات لقياس درجة رضا 

اليت جيب االضطالع هبا فيما خيص تعويضات جرب أضرار معيَّنة  أنشطة مجع األموال (ه)
استجالاًب ملسامهات من الدول وهبات خاصة ختصَّص لدفع تعويضات جرب األضرار أو دفع 

للمدفوعات  عناصر معيَّنة منها، إذا تعنيَّ أن يستعني الصندوق االستئماين مبوارده األخرى تكملةً 
 تعويضاً جلرب األضرار من جر اء إعواز الشخص املدان.

، ( 84)عشرة الصادر عن اجلمعية يف دورهتا السادسة 6ويذك ِّر الصندوق االستئماين ابلقرار  -672
تعاونية ال تهماشراك توطيدطلبت فيه الدول األطراف إىل احملكمة والصندوق االستئماين مواصلة  الذي

. ويشار على دور كٍل منهما ومسؤولياته لتنفيذ جرب األضرار الذي أتمر به احملكمةواضعني يف االعتبار 
اخلصوص إىل أن الصندوق االستئماين تعاون تعاوانً وثيقاً مع املكاتب امليدانية، وقسم املالية، والوحدة املعنية 

اخلارجية وتعاون الدول، وقسم ابلشراء، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، والوحدة املعنية ابلعالقات 
دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم األمن والسالمة، وقسم اإلعالم والتوعية. 
ويُقد ِّر الصندوق االستئماين عايل التقدير تعاون قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين عليهم ومساعدهتم 

 .2020األضرار يف السنة املاضية، ويسعى إىل تعزيز تعاونه معهم يف عام طيلة إعداد وتنفيذ األوامر جبرب 

 األمن
و إن التنفيذ الفعال لربامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار يتأثر شديَد التأثر ابنعدام األمن أ -673

ستئماين. ابلنزاعات أو بتفشي األمراض املعندِّية مثل محى اإليبوال يف املناطق اليت يعمل فيها الصندوق اال
شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف مشال مايل، ويف مجهورية أفريقيا  ويظهر ذلك حالياً يف إقليم إيتوري يف

 الوسطى. 

ومتُثل أمام احملكمة والصندوق االستئماين يف عمل كليهما حتدايت أمنية متأصلة، لكن هذه  -674
ين، ألن اضطالعه مبهمتيه املتمثلتني يف املساعدة التحدايت تتسم أبمهية قصوى فيما خيص الصندوق االستئما

وجرب األضرار يسري على أفضل وجه يف سياق االستقرار الطويل األمد حيث ميكن أن تؤيت تدابري جرب 
األضرار ُأَكلها كاماًل، فتتيح للمجين عليهم ومجاعاهتم التغلب على األذى الذي حلق هبم، وإعادة بناء 

 عايش السلمي.حياهتم، واإلسهام يف الت

وميكن أن ترتتب على وجوه التعقيد االشتغايل النامجة عن التحدايت األمنية آاثر عديدة على  -675
وترية عمليات الصندوق االستئماين وسرعة تنفيذها جمربًة إايه على إعادة حتديد درجات األولوية والقيام 

ناسبني يف التنفيذ وتدبر شؤوهنم. إن كل أبعمال تكييف ومضفيًة طابعاً من التعقيد على انتقاء الشركاء امل
حتٍد جديد ميكن أن يوقع عبئًا على عاتق الصندوق االستئماين متصاًل ابملوارد البشرية واملالية، يتعني عليه 

وهلذا السبب جيب أن تظل البنية أن يستوعبه بغية مواصلة وفائه ابلتزاماته أمام احملكمة واجملين عليهم. 
االستئماين تتيح له احلفاظ على قدرته على االستجابة على حنو مرن للتطورات غري التنظيمية للصندوق 

قلم احملكمة مؤقتاً للعمل  وانتداب موظفي املقر و/أواملتوقعة، بوسائل منها تناوب موظفيه العاملني يف امليدان 

                                                           

 14-4، نيويوركعشرة،  السادسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (84)
 .)ج(12، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6، القرار ألف-الثالث اجلزء األول،(، اجمللَّد ICC-ASP/16/20) 2017 ديسمرب/كانون األول
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إضافيني مبوجب عقود يف امليدان. مث إنه جيب أن يكون مبقدور الصندوق االستئماين االستعانة مبوظفني 
 مؤقتة لسد االحتياجات املرتتبة على االرتفاع الكبري الطارئ يف عبء العمل.

 التطوير التنظيمي

إن العوامل اآلنفة الذكر توجب على الصندوق االستئماين إقامَة واستدامَة بنيٍة تنظيمية له متك ِّنه  -676
عندما تنجم عملياته عن اإلجراءات القضائية  سيما من التجاوب هنوضاً ابملهام املنوطة به يف إطار واليته، وال

 املتعلقة جبرب األضرار.

ويتوىل إدارَة برامج الصندوق االستئماين وتعويضات جرب األضرار مديرو الربامج انطالقًا من  -677
املسؤولية املكاتب القطرية. أما التوجيه الوظيفي )وضع املعايري، وإسداء املشورة التقنية، ومراقبة اجلودة( فيتوىل 

عنه شاغلو الوظائف التالية البيان: املستشار القانوين، واملوظف املعين ابلشؤون املالية، واملوظف املعين ابملتابعة 
والتقييم، وإىل حٍد أقلَّ املوظُف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان. كما يُعىن انطالقاً من املكتب 

ق اإلجراءات اإلدارية، مبا فيها املراقبة الداخلية، املتعلقة بدعم عمليات القائم يف الهاي بتنظيم أو تنسي
التنفيذ، ويتوىل املسؤولية الرئيسية عنها املوظف املعين ابلشؤون املالية. أما املوظفون القانونيون فهم منخرطون 

قق من أوضاع اجملين يف العمل يف الهاي ويف امليدان )لتدريب الوسطاء، والتشاور مع اجملين عليهم، والتح
 عليهم، واملساعدة يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار(.

 التعاون والتآزر مع قلم احملكمة

اتفقت أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم وقلم احملكمة على إطار  2019يف آذار/مارس  -678
جملاالت التعاون والتعاضد بني للتعاون والتعاضد )"إطار التعاون"(، يُنشد منه غرضان: وضع مفهوم مشرتك 

، ومتكني قلم احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين من التخطيط (85)قلم احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين
 ألفضل إدارة ملواردمها وقدراهتما بغية االضطالع مبهامهما على حنو فعال وانجع.

ات القانونية؛ واإلبالغ إىل هيئات ويشمل إطار التعاون جماالت العمل الوظيفي التالية: اخلدم -679
اإلشراف؛ وإدارة املوارد البشرية وتنمية قدراهتا؛ والشراء؛ والشؤون املالية؛ وإعداد امليزانية ومراقبة تنفيذها 

؛ واألمن؛ واالتصاالت والتواصل؛ SAPواإلفادة بشأهنا؛ والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام 
رية؛ والعالقات اخلارجية )مبا فيها ختطيط البعثات(؛ ومجع األموال؛ وجرب األضرار؛ وتدبر ودعم املكاتب الُقط

 املعلومات؛ ودعم احملامني؛ والدعم اللغوي، مبا فيه خدمات الرتمجة الشفوية.

ويبني إطار التعاون أيضًا الطرائق االشتغالية لعالقة العمل بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم  -680
مبا يف ذلك األدوات االشتغالية )التخطيط والرصد املشرتكان(؛ ومسؤويل التنسيق؛ ودورية احملكمة، 

االجتماعات؛ وآليات التداعي على مستوًى أرفع ملعاجلة املعاسر وغريها من املشكالت سريعاً؛ واجتماعات 
 التنسيق واستعراض التقدم على املستوى اإلداري الرفيع.

تعاون مع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم واملكاتب القطرية فعلى سبيل املثال، يت سم ال -681
أبمهية ابلغة يف تصميم إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع اجملين عليهم، ليتاح للمجين عليهم الذين مل 

                                                           

 ديسمرب/كانون األول  3، الذي اعُتمد يف ASP/4/Res.3-ICC )القرار الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظاممن  19انظر البند  (85)
(: "تستشري األمانة ]رئيس قلم احملكمة[ بشان مجيع املسائل اإلدارية واملالية اليت تتلقى مساعدة بشأهنا من قلم احملكمة، مع مراعاة 2005

 .استقالليتها"
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 .املهديوتعويضاته الفردية يف قضية  لوبننغايسبق متييزهم نوال تعويضات جرب األضرار اجلماعية يف قضية 
فاستمراُر استعداد قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم للعمل، وخربتُه، وجتربُته، ودورُه الداعم، يف 
الهاي، ويف امليدان على اخلصوص، أموٌر تتوقف عليها قدرة الصندوق االستئماين على تدبر هذه العمليات 

 اصة.دون االضطرار إىل استحداث ما يناظر الوظائف الالزمة ضمن بنيته اخل

كما يُعو ِّل الصندوق االستئماين على قسم املالية والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام  -682
SAP  ،والوحدة املعنية ابلشراء النتقاء الشركاء يف التنفيذ ودفع تعويضات جرب األضرار أو غريها من املبالغ

الصندوق أصحاب الشأن املعنيني. ويتوخى والسهر على جودة اإلبالغ املايل من أجل رفع التقارير إىل 
بغية مواصلة تنفيذ األوامر جبرب األضرار وبرامج  2020االستئماين املضي يف تعزيز هذا التعاون يف عام 

 املساعدة.

ويتعنيَّ على الصندوق االستئماين االعتماد املتزايد على اخلدمات اليت يقدمها قلم احملكمة  -683
 ختفيفِّ املصاعب األمنية اليت هتدد تنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار.للمساعدة يف تقييمِّ وتوقعِّ و 

إن إطار التعاون وما يهيئ له من مراقبة وتشاور وآليات للتداعي على مستوًى أرفع ملعاجلة املعاسر  -684
واملشكالت أمور يُتوقع أن تزيد من تعظيم أثر التآزر بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم احملكمة، ومبا فيه 

 االستئماين. املكاتب الُقطرية، زائدًة بذلك من جناعة وفعالية عمليات الصندوق 

 ألف يورو 3 333.0 موارد امليزانية

د هذه الزايدُة  يف املئة(. 6.5ألف يورو ) 202.7ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -685 وجتس ِّ
املقرتحة أثَر تعديل مستحقات املوظفني العادية طبقاً لنظام األمم املتحدة املوحد، وزايدًة نظامية يف تكاليف 
املوظفني يعزى كلها إىل استمرار متويل وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة أُقر ِّت يف إطار ميزانية عام 

 للعمل بدوام كامل. 2019

الربانجمية املقرتحة أخذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم خبيار  2020د إعداد ميزانية عام فعن -686
بغية احلد  2020إرجاءِّ توظيفِّ وتعبئةِّ من يشغل عدداً من وظائف املساعدة املؤقتة العامة حىت هناية عام 

 ليف املوظفني العادية.، مع ختفيف األثر املايل للزايدة يف تكا2020من نسبة منو امليزانية يف عام 

وال تُقرتح أي وظائف جديدة. ويُبقى مقدار املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني  -687
 املعتمدة. 2019مساوايً لنظريه يف ميزانية عام 

 ألف يورو 2 687.0 املوارد من املوظفني

ألف يورو  46.9ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  -688
وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف  املعتمدة. 2019املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 4.4)

نظريه املئة( ابلقياس إىل  يف 11.0ألف يورو ) 155.8وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها 
وكما أشري إليه أعاله تلزم زايدة يف االعتمادات لكي يتسىن للصندوق  املعتمدة. 2019ميزانية عام يف 

عاً يف الوقت ذاته نطاق براجمه اخلاصة مبهمته  االستئماين أن ينفذ األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار موس ِّ
 املتمثلة يف تقدمي املساعدة لتشمل بلداانً أخرى من بلدان احلاالت.

وظيفة من وظائف  18وظائف اثبتة و 9الصندوق االستئماين من  ويقرَتح أن يتألف مالك -689
ويبلغ املقدار املطلوب  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 15.13املساعدة املؤقتة العامة )
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ألف يورو. ويبلغ املقدار املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة  1 113.7لسد تكاليف الوظائف الثابتة 
 ألف يورو. 1 573.3لعامة املؤقتة ا

 ألف يورو 1 113.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 )متطلَّب مستمر(. (1-تنفيذي )من الرتبة مد مديرٌ االستئماين الصندوَق  يدير -690

يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس  ( )متطلَّب مستمر(.4-مستشار قانوين )من الرتبة ف -691
إدارة الصندوق وأمانة الصندوق املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق إبعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة 
ضمن إطار مهميت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويندرج يف إطار مسؤولية 

وإدارة سريورة  ة املستوى بشأن وضع االسرتاتيجية القانونية للصندوق،هذه الوظيفة إسداء املشورة الرفيع شاغل
إعداد املذكرات القانونية اليت تودَع لدى احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، والتوجيه الوظيفي للجانب 

 القانوين لتنفيذ جرب األضرار بناًء على أوامر صادرة عن احملكمة.

ويعمل واحد من شاغلي هذه الوظائف  (.مستمر)متطلَّب  (4-ثالثة مديري برامج )من الرتبة ف -692
يف املكتب امليداين القائم يف كمباال )أوغندا( وآخر يف املكتب امليداين القائم يف بونيا )مجهورية الكونغو 
الدميقراطية( والثالث يف املكتب امليداين القائم يف أبيجان )كوت ديفوار(. إن شاغلي هذه الوظائف مسؤولون 

اَءلون فيما يتعلق بتصميم برامج الصندوق وتعويضات جرب األضرار وتنفيذ هذه الربامج والتعويضات ومس
 واإلشراف التدبري عليها. وهم مسؤولون مباشرة أمام املدير التنفيذي.

يعمل شاغل هذه الوظيفة  (.مستمر متطلَّب) (3-موظف معين ابملتابعة والتقييم )من الرتبة ف -693
يف الهاي، ويؤدي دوراً حمورايً يف تنسيق الربامج، ويرفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار القانوين 
أو إىل املفوَّضة إليه مهامهما. إنه يتوىل املسؤولية عن توجيه مجيع أنشطة متابعة الربامج وتقييمها واإلبالغ 

من خالل خطة مراقبة  للمتابعة والتقييمعن وضع معايري هتا. كما يتوىل املسؤولية عنها وضمان مراقبة جود
 أداء الصندوق.

. يسهر شاغل هذه الوظيفة (مستمر متطلَّب) (3-موظف معين ابلشؤون املالية )من الرتبة ف -694
الصندوق وفيما على تعزيز اإلشراف املايل، واإلبالغ، واملراقبة )الداخلية(، والتقيد ابملعايري ضمن نطاق 

يتعلق ابلشركاء يف التنفيذ. ويتوىل شاغل هذه الوظيفة أيضاً إدارَة ومواصلَة تطويرِّ نظامِّ تدبر املنح يف إطار 
يرك ِّز  السياسات املالية املتصلة مبهام الصندوق وأنشطته. كماو  ،SAPنظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

مليات الشراء، بصفته املسؤول الرئيسي عن تنسيق عمليات الشراء شاغل هذه الوظيفة على تنسيق وتنفيذ ع
 املتصلة ابملساعدة وجرب األضرار.

. يتوىل شاغل هذه الوظيفة الدور البالغ رأ( )متطلَّب مستمر(-مساعد إداري )من الرتبة خ ع -695
وق االستئماين العمل اإلداري املالزم حلسن اشتغال جملس إدارة الصند بعبءاألمهية املتمثل يف النهوض 

 وأمانته.

. يراد لشاغل هذه الوظيفة أن يقدم رأ( )متطلَّب مستمر(-مساعد معين ابلربامج )من الرتبة خ ع -696
 الدعم يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار إىل فريق تدبر الربامج يف الهاي.
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 ألف يورو 1 573.3  املساعدة املؤقتة العامة

 املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارهاينطوي املبلغ  -697
املعتمدة. وكما أشري إليه  2019املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 11.0ألف يورو ) 155.8

وظائف أعاله ال تتخطى هذه الزايدة ما يلزم لسد تكاليف املوظفني العادية املتزايدة وتكاليف استمرار متويل 
 املعتمدة، للعمل بدوام كامل. 2019من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أُقرَّت يف إطار ميزانية عام 

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  18يضم  2019وكان مالك الصندوق يف عام  -698
 2020عام من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، تُقرتح مواصلة متويلها ل 13.87)
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 15.13)

 يف املقر

شهراً )متطلَّب  12ملدة  (3-للعيان )من الرتبة ف هوبربوز للصندوق  األموالموظف معين جبمع  -699
قوى أساسًا سياسيًا وماليًا أ تضافرمهاليؤيت  األموالالوعي ومجع  ذشح . يتالزم(مستمر، لسنوات متعددة

الصندوق  إيرادات مصادرتنويع ف. هوغاايته وحتقيق رسالت هلصندوق يف إطار واليتابة طجناز املهام املنو إل
طراف املاحنة الدول األ إىل جانباص من القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها تنويعاً اسرتاتيجياً، لكي 

الوعي وتنمية املوارد مهمتان  ذاخلية. فشحدالربة ، يستتبع قدرته على البناء على توفُّر اخلاملتزايدة العدد
 األموالعين جبمع املوظف سيكون بوسع املخمصَّصًة هلما، من مهام الصندوق تستلزمان قدرة  تاناسرتاتيجي

 .توفريها للعيان هلصندوق وبربوز ل

. (شهراً )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة 12ملدة  (2-موظف تنفيذي معاون )من الرتبة ف -700
املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي شاغل هذه الوظيفة يتوىل 

الدعم وإسداء املشورة إىل املدير التنفيذي للصندوق وجملس إدارته، وإىل املستشار القانوين، وإىل املوظف 
إن املوظف التنفيذي  للعيان. املعين ابلشؤون املالية، وإىل املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه

ويقوم،  املعاون يشارك يف تدبر العالقات مع أصحاب الشأن اخلارجيني الرفيعي املستوى املعنيني ابلصندوق
مع املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان، بتنظيم فعاليات يُرمى منها إىل زايدة بروز الصندوق 

 على زايدة التربعات واهلبات اليت تقدمها إىل الصندوق جهات خاصة.يف األوساط العامة، والتشجيع 

شهرًا )متطلَّب مستمر، لسنوات  12ملدة  (2-موظف معاون معين ابلربامج )من الرتبة ف -701
. يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي. إنه يدعم عمل مدير الربامج، دعماً يشمل برامج الصندوق (متعددة

وبراجمه اخلاصة جبرب األضرار، ويعمل بتعاون وثيق مع املوظف املعين ابلشؤون املالية اخلاصة بتقدمي املساعدة 
( فيما خيص املسائل ذات الصلة إبدارة الربامج )مبا يف ذلك عمليات الشراء(، ويشرف 3-)من الرتبة ف

وظف املعين على مهام الدعم اإلداري يف أمانة الصندوق. ويعمل شاغل الوظيفة أيضًا بتعاون وثيق مع امل
(، متول ِّياً مسؤولية دعم إعداد برامج الصندوق واإلشراف عليها واإلبالغ 3-ابملتابعة والتقييم )من الرتبة ف

عن نتائجها يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلدان احلاالت. ويستدمي شاغل 
يري الربامج واملوظفني املعاونني املعنيني ابلربامج يف هذه الوظيفة األساسية عالقات عمل مباشرة مع مد

امليدان، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. ويدعم شاغل هذه الوظيفة وضع األطر الربانجمية 
لعمليات التقييم )مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة( وملشاريع خطط التنفيذ )مهمة الصندوق 

النواتج ذات الصلة  جرب األضرار( اليت يضطلع هبا موظفو الصندوق العاملون يف امليدان. ومناملتمثلة يف 
البحوُث التحضريية وتوظيُف اخلرباء على النحو الالزم. كما ييسر شاغل هذه الوظيفة حتقيق النجاعة 
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الشامل والدقيق والفعالية والشفافية يف ما يقوم به الصندوق من عمليات ضمن إطار الربامج، واإلبالغ 
 واآليت يف حينه بشأن نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني هبذه النتائج على حنو مالئم.

شهرًا لكل منهما )متطلَّب مستمر،  12( ملدة 2-موظفان قانونيان معاوانن )من الرتبة ف -702
يقوما أبنشطة حبث وحترير وإبالغ طيلة مرحلة  . يلزم املوظفان القانونيان املعاوانن لكيلسنوات متعددة(

 ِّ جرب األضرار، ولكي يستدميا عالقات العمل مع األطراف واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار ومع املوظَفنين
 ِّ املعنيني يف احملكمة، مبن فيهم العاملون يف اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة. وسُتسند املهام إىل املوظَفنين

ستشتمل هذه املهام على وجه و ني املعاونني حبسب احلالة فيما خيص إجراءات جرب األضرار السائرة القانوني
التحديد على تسيري شؤون إجراءات الصندوق اخلاصة بعملية التحقق من أوضاع اجملين عليهم، مثل تنظيم 

هم تعويضات جرب األضرار ملفات اجملين عليهم ودعم جملس إدارة الصندوق يف اختاذه القرارات بشأن استحقاق
مث إبالغ هذه القرارات إىل الدوائر االبتدائية. ومن املسؤوليات األخرى اليت سيتوالها املوظفان القانونيان 
املعاوانن متابعة القضااي يف املرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق االستئماين على درجة مناسبة من 

ِّ القانونيني املعاونني دعم عمل  االط الع والتأهب عند بداية مرحلة جرب األضرار. ويتعني على املوظَفنين
 املستشار القانوين.

ً )متطلَّب مستمر، لسنوات  12رأ( ملدة -مساعد معين ابلشؤون املالية )من الرتبة خ ع -703 شهرا
املساعدة  . يلزم تعزيز مالك العاملني املعنيني ابلشؤون املالية لدعم سريورة التوظيف، وتنفيذ برامجمتعددة(

والتحضري لتقدمي تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية من الناحية املالية ودعم تنفيذها طيلة عام 
( يف تسيري األنشطة 3-. إن شاغل هذه الوظيفة يدعم املوظف املعين ابلشؤون املالية )من الرتبة ف2020

ج الصندوق. ويبني ِّ احلاجَة إىل تعزيز مالك املالية والسهر على تطبيق ضوابط املراقبة الداخلية على برام
موظفي الدعم يف اجملال املايل أن عدد الشركاء يف التنفيذ العاملني يف إطار املهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة 

)يف زهاء مخسة بلدان من بلدان احلاالت، ما يفضي إىل مخسة برامج  25إىل  17يُتوقع أن يزداد من 
ديفوار ويف مجهورية أفريقيا الوسطى  مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوت خاصة ابملساعدة: يف

كما تلزم زايدة القدرة على تقدمي الدعم يف اجملال املايل ملواجهة الزايدة املتوقع أن تشهدها ويف جورجيا(.  
الزايدة الكبرية املقدَّر أن بسبب  2020 األنشطة املالية يف إطار املهمة املتمثلة يف جرب األضرار يف عام
 تشهدها أنشطة تقدمي تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية.

. يراد لشاغل هذه الوظيفة أن يقدم رأ( )متطلَّب مستمر(-مساعد معين ابلربامج )من الرتبة خ ع -704
 ضرار.إىل فريق إدارة الربامج يف الهاي الدعم يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب األ

 إدارة الربامج والعملياُت امليدانية

. ( ملدة نصف شهر )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(4-مدير معين ابلربامج )من الرتبة ف -705
)احلالة يف مايل(  املهديسيعمل شاغل هذه الوظيفة املقرتحة يف مايل. إن تنفيذ جرب األضرار يف قضية 

مَج جلرب األضرار واسعًة ومعقدًة وحساسًة من الناحية القضائية يستلزم من الصندوق االستئماين أن ينفذ برا
يف سياٍق أمين ابلغِّ التغري. كما سيتعني على الصندوق االستئماين النظر يف إمكانية توسيع نطاق براجمه 
اخلاصة ابملساعدة ليشمل مايل. وسُيحتاج إىل اإلشراف املهين املناسب يف عني املكان إلعداد عمليات 

عقدة يف ظروف تتأثر ابلنزاعات واإلشراف على هذه العمليات. وبسبب االعتبارات املتعلقة ابمليزانية تدخل م
بغية ختفيف معدل منو امليزانية يف عام  2020أُرجئ حشد وتعبئة من يشغل هذه الوظيفة حىت هناية عام 
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ار واألنشطة املتصلة . وحىت ذلك احلني يتوىل مهمة اإلشراف على األنشطة املتصلة جبرب األضر 2020
 ابملساعدة احملتمل وجوب تقدميها يف مايل مؤقتاً مديٌر آخر من مديري الربامج يف الصندوق يعمل يف أبيجان. 

ً لكل منهم  12(، 2-سبعة موظفني معاونني معنيني ابلربامج يف امليدان )من الرتبة ف -706 شهرا
ف يف املكاتب الُقطرية: اثنان يف مجهورية . يعمل شاغلو هذه الوظائ)متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

الكونغو الدميقراطية(، وواحد يف أوغندا، وواحد يف مايل، وواحد يف كوت ديفوار، وواحد يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى، وواحد فيما خيص كينيا )انطالقاً من أوغندا(. إن شاغلي الوظائف املعنية ميثلون جزءاً من املالك 

االستئماين لألجل الطويل معنيًا ابألنشطة يف امليدان إىل جانب مديري الربامج )من  العامل يف الصندوق
(. إهنم يساعدون على ضمان االستمرارية واالتساق ومراقبة اجلودة فيما يتعلق بتنفيذ برامج 4-الرتبة ف

 املساعدة واألوامر جبرب األضرار.

شهراً )للحالة يف مجهورية الكونغو  12ملدة (، 5-مساعد معين ابلربامج يف امليدان )من الرتبة خ ع -707
. يعمل شاغل هذه الوظيفة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الدميقراطية( )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

ودورة جديدة للربانمج اخلاص  كاتـَننغاوقضية  لوبـَننغاللنهوض أبود تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية 
تقدمي املساعدة. فُيحتاج إىل تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل ابالضطالع ابملهام  ابملهمة املتمثلة يف

األساسية لدعم الربامج يف امليدان ومساندة املوظفني املعنيني ابلربامج جبمع وتسجيل وحفظ املعلومات 
لى توافق أعمال مراقبة جودة املتعلقة أبنشطة التنفيذ، وإعداد التقارير املرحلية وتقارير تبيان احلال، والسهر ع

نشاط الشركاء يف التنفيذ مع قواعد الصندوق وإجراءاته، وتقدمي الدعم اإلداري إىل فريق العمل امليداين التابع 
 للصندوق. 

( ملدة نصف شهر لكل منهما )للحالة يف 5-مساعدان معنيان ابملتابعة والتقييم )من الرتبة خ ع -708
. إن هاتني الوظيفتني حامستا األمهية )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(مجهورية الكونغو الدميقراطية( 

للنهوض أبود أعمال حتليل األدلة والتحقق املتصلة مبتابعة تنفيذ برامج املساعدة واألوامر القاضية جبرب األضرار 
ستقصاءات اجملراة ( واإلبالغ عن هذا التنفيذ وتقييمه، مبا يف ذلك دعم االكاتـَننغاوقضية  لوبـَننغا)يف قضية 

الستطالع مدى رضا املستفيدين من الربامج املعنية. ويوجه عمَل شاغلي هذه الوظائف من الناحية الوظيفية 
املوظُف املعين ابملتابعة والتقييم العامل يف الهاي دعمًا التساق ومتاسك ممارسة الصندوق يف جمال املتابعة 

اعد الواردة يف خطة مراقبة أداء الصندوق. وبسبب االعتبارات املتعلقة واإلبالغ والتقييم، وفقاً للمعايري والقو 
. وحىت ذلك احلني يتوىل 2020ابمليزانية أُرجئ توظيف وتعبئة من يشغل هذه الوظائف حىت هناية عام 

 األنشطة املعنية مؤقتاً موظفون عاملون يف امليدان مع إمكان االستعانة خبرباء استشاريني.

 ألف يورو 646.0 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف  -709
اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف 

د النهج املتحفظ فائَق التحفظ املت بع اللوازم واملواد. وال تغري يف امل بلغ املطلوب يف إطار هذا البند، ما جيس ِّ
يف هذا الصدد نظراً إىل تزايد مقادير النشاط، مع بدء الدورة اجلديدة للربامج اخلاصة ابملساعدة إىل جانب 

 متطلَّباً متكر ِّراً.قضااي. إن املوارد غري املتصلة ابلعاملني متثل  تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف ثالث

 ألف يورو 352.8  السفر

ال تغري يف املبلغ املطلوب وهو سيلزم رئيسياً فيما يتعلق أبنشطة برامج الصندوق )يف إطار مهمتيه  -710
املتمثلتني يف جرب األضرار ويف تقدمي املساعدة(، وأنشطته على صعيد الربوز للعيان/مجع األموال، واملبادرات 
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تكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق وأسفار أعضائه ملبلغ املطلوب اب ه. وسُتسداملتصلة مبجلس إدارت
 صندوقلني ابيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن  امع اجلهات املاحنة وغريه تكاليف اللقاءاتو  إىل امليدان،

 أجل بروز تكاليف العمل منو  )أعضاء جملس اإلدارة، واملدير التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم(،
 األموال له، وتكاليف تصميم الربامج والتواصل مع الشركاء يف تنفيذها ومع اهليئاتلعيان ومجع الصندوق ل

 .وي ملوظفي الصندوقناالجتماع الستكاليف و  هبا،ذوي الصلة  الشأنصحاب أسائر و 

 يورو ألف 1.0  الضيافة

ر سياق تدبُّ على حنو فعال يف  الغري صل معلسد تكاليف التوا املبلغ املطلوب، وهو يلزم يف تغريُّ ال  -711
 .اخلارجية هعالقاتل الصندوق

 ألف يورو 147.0  اخلدمات التعاقدية

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. إن املخصَّصات للخدمات التعاقدية تلزم لسد تكاليف الطبع اخلارجي  -712
اخلاصة بدعم تدبُّر املنح، مبا يف ذلك خدمات دعم  SAPيف امليدان ويف املقر، وتكاليف منيطة براجميات 

األعمال، وتكاليف إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال، وتكاليف إجيار احملال  يف امليدان، وأتعاب 
الفرنسية اليت  - املراجع اخلارجي، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق، وتكاليف الرتمجة اإلنكليزية

 مرتمجون خارجيون.يتوالها 

 ألف يورو 32.2  التدريب

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف توفري التدريب الذي حيتاج إليه املوظفون احلاليون  -713
 واملوظفون اجلدد العاملون يف الهاي ويف املكاتب القطرية ضمن مالك أمانة الصندوق ببنيته املوسَّعة.

 يورو آالف 105.0  اخلرباء االستشاريون

. ويلزم اخلرباء االستشاريون للمساعدة يف كتابة التقارير التقنية والتقارير يف املبلغ املطلوب تغريُّ ال  -714
املرحلية واملقرتحات. وقد حُيتاج إليهم للنهوض ابألنشطة املتعلقة بربوز الصندوق للعيان ومجع األموال، 

 وإلسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار.

 يورو آالف 5.0  النفقات التشغيلية العامة

ال تغري يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف حلقات العمل واالجتماعات اليت سُتعقد يف  -715
 املكاتب الُقطرية وتكاليف مواد اتصال وتكاليف إرسال ابلربيد.

 آالف يورو 3.0  اللوازم واملواد

يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من  تغريُّ ال  -716
 املكتبية. املستهَلكات
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 املقرتحة 2020الربانمج الرئيسي السادس: ميزانية عام : 46اجلدول 

 الربانمج الرئيسي السادس

 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 976.7 4.4 41.1 935.6    املوظفون من الفئة الفنية

 137.0 4.4 5.8 131.2    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 113.7 1 4.4 46.9 066.8 1 877.0 - 877.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 573.3 1 11.0 155.8 417.5 1 578.0 - 578.0 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 9.6 - 9.6 العمل اإلضايف

 573.3 1 11.0 155.8 417.5 1 587.6 - 587.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 352.8 - - 352.8 360.5 - 360.5 السفر

 1.0 - - 1.0 - - - الضيافة

 147.0 - - 147.0 131.4 - 131.4 اخلدمات التعاقدية

 32.2 - - 32.2 10.2 - 10.2 التدريب

 105.0 - - 105.0 61.4 - 61.4 اخلرباء االستشاريون

 5.0 - - 5.0 0.0 - 0.0 النفقات التشغيلية العامة

 3.0 - - 3.0 3.2 - 3.2 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 646.0 - - 646.0 566.7 - 566.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 333.0 3 6.5 202.7 130.3 3 031.3 2 - 031.3 2 اجملموع

 

 2020الربانمج الرئيسي السادس: مالك املوظفني املقرتح لعام : 47اجلدول 

 الربانمج الرئيسي السادس

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

-ف
1 

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 فوقها

-ع خ
 رأ-ع خ رر

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - 2019املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - 2020املقرتحة لعام 

               

          وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 9.24 - - - 9.24 - 8.24 1.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - 2020املقرتحة لعام 
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 قرض الدولة املضيفة -مشروع املباين الدائمة : 2-السابع الربانمج الرئيسي -زاي

 املقد ِّمة

عرض الدولة املضيفة منحها قرضاً  "(اجلمعيةمجعية الدول األطراف )"قبلت  2008 عاميف  -717
مليون يورو كحد أقصى، يـَُرد  على مدى فرتة مقدارها  200حىت  خاصاً مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه

 .(86)املئة يف 2.5سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  30

، يف اجلنائية الدولية )"احملكمة"( أنشأت احملكمة، وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة  وتلبيةً  -718
ع أن الفائدة املتوقَّ  مقدارلإلبالغ عن  2-ع، الربانمج الرئيسي الساب2011ة لعام عتمدإطار ميزانيتها امل

 .(87)احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة تستلمهاعلى مبالغ القرض اليت  دفعتُ 

إال على الدول األطراف اليت مل أتخذ خبيار  2-التبعات املالية للربانمج الرئيسي السابع بترتتَّ ال و  -719
 .(88)هاأو اليت مل تسد ِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق علي الدفعة الواحدة

م بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف املربَ  االتفاقوينص  -720
سنة تقوميية( مبلغ الفائدة املستحقة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق )أي  موعد

 .(89)التقوميية السابقةعن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلٍغ قد ُيسَند إىل السنوات  يها للدولة املضيفةعل

 ويبنيَّ يف اجلدول الوارد أدانه مبزيد من التفصيل أثر ذلك فيما خيص السنوات املقبلة. -721

 املقبلة )ابليوروات(على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد املستحقة دفع أثر : 48اجلدول 
 2018 2019 2020 2021 2202  

  أقساط تسديد القرض
     

 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 للفوائد املستحقة عنهو  املبلغ املدفوع تسديداً لرأس مال القرض

 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 جمموع املدفوعات

. 2016حزيران/يونيو  30يف لقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة  -722
 املبلغ املستحق تسديداً لرأس مال القرضدفُع  2020وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 

كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1فيما خيص الفرتة املمتدة من  للفوائد املستحقة عنهو 
2019. 

                                                           

تشرين  22-14، الهاي، السابعةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (86)
 .الثاينملرفق وا 2الفقرة ، ICC-ASP/7/Res.1القرار اجمللد األول، اجلزء الثالث، (، ICC-ASP/7/20) 2008الثاين/نوفمرب 

 كانون  10-6، نيويورك، الدورة التاسعةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  (87)
 .466، الفقرة القسم زاي، ألف، اجلزء الثاين(، اجمللد ICC-ASP/9/20) 2010 ديسمرب/األول

تشرين  22-14، الهاي، السابعةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (88)
 .الثالثملرفق ا، ICC-ASP/7/Res.1القرار اجمللد األول، اجلزء الثالث، (، ICC-ASP/7/20) 2008 الثاين/نوفمرب

، الفقرة 2009 آذار/مارس 23 )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـتفاق املربم بني دولة هولندا اال (89)
6-1. 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 2 -الربانمج الرئيسي السابع : 49اجلدول 

 2 -الربانمج الرئيسي السابع 

 قرض الدولة املضيفة

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    اخلدمات العامة املوظفون من فئة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 - - - - - - - املتصلة ابلعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 - - - - - - - اجملموع

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 ما خيص قرض الدولة املضيفة

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 اجملموع، شامالً قرض الدولة املضيفة
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 : آلية الرقابة املستقلة5-السابع الربانمج الرئيسي -حاء

 املقد ِّمة

( 90)الثامنة دورهتا يف مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( أنشأت -723
 5-السابع الرئيسي الربانمج 

 وجمدية وفعالة مستقلة رقابة هتيئة بغية األساسي روما نظام من (4)112 للمادة وفقاً ( املستقلة الرقابة آلية)
 وقد أصدرت اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة قرارها . اجلنائية الدولية )"احملكمة"( احملكمة يف

ICC-ASP/12/Res.6 الذي أقرت مبوجبه والية آلية الرقابة املستقلة، املشتملة على إجرائها التفتيش والتقييم ،
. ويتمثل غرض آلية الرقابة املستقلة يف طمأنة اجلمعية إىل مراقبة احملكمة (91)والتحقيق على حنو مستقل

وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي . الة شاملة بغية تعزيز جناعة عملها واالقتصاد يف نفقاهتامراقبة فع
وتفتيشي بناًء على طلب مباشر من اجلمعية أو من رؤساء أجهزة احملكمة؛ وجُتري عمليات حتقيق استناداً 

وجيوز آللية الرقابة د احملكمة ولوائحها. إىل سلطتها التقديرية فيما تـُبـنَلغ عنه من خمالفات أو انتهاكات لقواع
من القواعد  26 املستقلة أن حتقق فيما خيص مسؤويل احملكمة املنتَخبني مبقتضى الصيغة املعدَّلة من القاعدة

 اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

 ألف يورو 783.8 موارد امليزانية

ألف يورو. إن  252.7يظل املبلغ اإلمجايل املطلوب زهيدًا نسبياً، لكنه يشهد زايدة مقدارها  -724
وتُعزى الزايدة رئيسياً املئة.  يف 47.6هذا املبلغ صغري ابلقيمة املطلقة لكنه ينطوي على زايدة كبرية نسبتها 

قلة تعمل بصورة كاملة وتنهض إىل كون عبء العمل التحقيقي أصبح أثقل بعد أن غدت آلية الرقابة املست
تتأتى هذه الزايدة من حاجة  أبود مقدار أعلى من اإلفادات عن حاالت املخالفات املمكن حدوثها. كما

آلية الرقابة املستقلة إىل استدامة استقالهلا االشتغايل الذي يتسم أبمهية مركزية للنهوض ابملهام املنوطة هبا يف 
 إطار واليتها.

 ألف يورو 638.0 ظفنياملوارد من املو 

يف املئة(. إن هذه الزايدة  32.4ألف يورو ) 156.0ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -725
. فمالك آلية الرقابة املستقلة سيتألف 4-تُعزى رئيسياً إىل إضافة وظيفة جديدة حملق ِّق رئيسي من الرتبة ف

 وظائف اثبتة. من مخس

 ألف يورو 638.0 ية وفئة اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفن

 يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها )من الرتبة  2019فيما خيص عام  -726
(، ومساعد 2-(، وحمقق معاون )من الرتبة ف4-ابلتقييم )من الرتبة ف (، واختصاصي رئيسي معين5-ف

 رأ(.-إداري )من الرتبة خ ع

                                                           

تشرين  26-18، الهاي، الثامنةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (90)
 .ICC-ASP/8/Res.1، القرار الثاين(، اجمللد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20) 2009 الثاين/نوفمرب

 28-20، الهاي، الثانية عشرةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة   (91)
 .5، املرفق، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6 القرار الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/12/20) ،2013 تشرين الثاين/نوفمرب
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املستقلة تعمل بصورة اتمة وتؤدي دوراً أكرب يف احملكمة، مل تعد بنيتها وبعد أن غدت آلية الرقابة  -727
احلالية تسهم يف عملها على حنو فعال وانجع من أجل حتقيق أهدافها. وقد ذُكِّر ذلك ملكتب اجلمعية طيلة 

( 2-ف السنة. وجتدر على اخلصوص مالحظة أن البنية احلالية لآللية ال هتيئ إال موظفاً واحداً )من الرتبة
موارد إضافية  2019 يعمل بدوام كامل فيما يتعلق بعمليات التحقيق؛ وكانت قد طُلبت فيما خيص عام

ُتوظَّف يف إطار العقود القصرية املدة لكي يتاح لآللية العمل على حنو مقبول حبسب املعايري ذات الصلة. 
نها من أداء مهمتها املتعلقة ابلتفتيش وعالوة على ذلك حالت حمدوديُة مواردِّ اآللية من املوظفني دون متك

على مدى السنتني املنصرمتني. ويُتوخى أن يساعد احملق ِّق الرئيسي اجلديد يف هذا الصدد إذا أاتح عبء 
 العمل يف جمال التحقيق ذلك.

 ألف يورو 145.8 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

املئة(، مقارابً ضعفي  يف 196.9) ألف يورو 96.7ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -728
. إنه يلزم لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني وتكاليف السفر وتكاليف التدريب والنفقات 2019نظريه لعام 

د زايدة يف تكاليف السفر وتكاليف التدريب. أما الزايدة  التشغيلية العامة وتكاليف األاثث والعتاد. إنه جيس ِّ
صات لسد تكاليف اخلرباء االستشاريني. إن املوارد اخلاصة ابخلرباء االستشاريني الكربى فتنطوي عليها املخص

 ال متثل متطلباً متكر ِّراً؛ أما سائر تكاليف العاملني فتمثل متطلباً متكر ِّراً.

 ألف يورو 22.4 السفر

يف املئة(، جتسد بصورة  111.3ألف يورو ) 11.8ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -729
أساسية الزايدة يف العمل املتصل ابلتحقيق واملهمات املتوقع االضطالع هبا يف امليدان. ويتعذر التنبؤ على 
حنو دقيق بعدد عمليات التحقيق اليت سيتعنيَّ إجراؤها وال مبكان لزوم إجرائها، لكن الطلب يُقدَّم على 

الدعم املباشر ألنشطة الرقابة.  مهمات اشتغالية يف امليدان لتقدمي افرتاض وجوب االضطالع بثالث
يشمل املبلغ املطلوب خمصصات لسد تكاليف السفر فيما خيص اجتماعات سنوية للمهنيني املعنيني  كما

 ابلتقييم والتحقيق.

 ألف يورو 16.4 التدريب

وهو يلزم لتمكني ، يف املئة( 42.6آالف يورو ) 4.9ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -730
إىل استدامة مهاراهتم الفنية، والتكفل إبحاطتهم أبفضل املمارسات  رامٍ لية من املشاركة يف تدريب موظفي اآل

ُحسب املبلغ  وقد. الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة أتهلهم املهين يف اجملال املعين
املهنية، وحمافل التدريب بتكاليف املطلوب على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب 

كما ُأخذت   خمفَّضة أو التدريب اجملاين لدى املؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي يُوف ِّره مدر ِّبون حمليون.
 ابحلسبان عند حتديد هذا املبلغ الزايدات املتصلة ابلوظيفة اإلضافية املطلوبة.

 ألف يورو 100.0 اخلرباء االستشاريون

وتلزم املوارد من . يف املئة( 400.0ألف يورو ) 80.0غ املطلوب على زايدة مقدارها ينطوي املبل -731
اخلرباء االستشاريني لكي يقد ِّموا الدعم عندما حُيتاج إىل جمموعات مهارات ختصصية إضافية حمدَّدة الطابع 

على وجه اخلصوص عندما ال تكفي املوارد املتوفرة للنهوض أبود عبء العمل املزيد. وتلكم هي احلال  أو
فيما يتعلق بعمليات التحقيق اليت يتعذر التنبؤ على حنو دقيق مبقدار العمل الذي تنطوي عليه وابملوارد 
الالزمة للقيام به نظراً إىل قصر الوقت الذي انقضى منذ أن أصبحت آلية الرقابة املستقلة جمهَّزة مبالك كامل 
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أجل  هم أمهية ابلغة أن تكون آلية الرقابة املستقلة، منمن املوظفني وعاملة على حنو كامل. إن من امل
اضطالعها بواجباهتا القاضية بطمأنة الدول، قادرة على النهوض أبود الزايدات غري املتوقعة يف عبء العمل 
الواقع على عاتقها دون أن ُتضطر إىل طلب الدعم من أجهزة أخرى من أجهزة احملكمة، ألن طلب مثل 

ُيضرُّ ابستقالهلا يف عملها الذي يتسم أبمهية قصوى فيما خيص اضطالعها ابملهام املنوطة هبا هذا الدعم قد 
يف إطار واليتها أو قد يبدو وكأنه ُيضرُّ هبذا االستقالل. وبناًء عليه يُتوقع أن ال يستخدم املبلغ املطلوب 

 بكامله.

 ألف يورو 2.0 النفقات التشغيلية العامة

يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة اآللية. فنجاعة  تغريُّ ال  -732
سد  . إناستخدام مرافق احملكمة املتوف ِّرة ابلفعل تظل تتيح ختفيضاً كبرياً يف مقدار املصروفات املتوقَّع تكبُّدها

 التكاليف املعنية ميث ِّل متطلَّباً متكر ِّراً.

 آالف يورو 5.0 األاثث والعتاد

يف مقدار املصروفات ضمن إطار هذا البند. إن املبلغ املتدين املطلوب يلزم  تغريُّ ال يتوقع أن يطرأ  -733
تكاليف الصيانة والتحديث يف آلية الرقابة املستقلة لكي تتسىن االستعانة بعتاد ختصصي خاص ابلرقابة لسد 

 جلعل عملياهتا أكثر جناعة وفعالية. 
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 5 -ج الرئيسي السابع الربانم: 50اجلدول 

 5 -الربانمج الرئيسي السابع 

 آلية الرقابة املستقلة

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 561.9 37.4 152.8 409.1    املوظفون من الفئة الفنية

 76.1 4.4 3.2 72.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 638.0 32.4 156.0 482.0 390.5 - 390.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 22.4 111.3 11.8 10.6 15.6 - 15.6 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 16.4 42.6 4.9 11.5 8.9 - 8.9 التدريب

 100.0 400.0 80.0 20.0 4.5 - 4.5 اخلرباء االستشاريون

 2.0 - - 2.0 - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 0.3 - 0.3 األاثث والعتاد

 145.8 196.9 96.7 49.1 29.4 - 29.4 الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملنياجملموع 

 783.8 47.6 252.7 531.1 419.9 - 419.9 اجملموع

 2020: مالك املوظفني املقرتح لعام 5 -الربانمج الرئيسي السابع :  51اجلدول 

 -الربانمج الرئيسي السابع
5 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

2019املقرة لعام   - - - - 1 1 - 1 - 3 - 1 1 4 

 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

2020املقرتحة لعام   - - - - 1 2 - 1 - 4 - 1 1 5 

               

          ل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كام

2019لعام املقرة   - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

2020 املقرتحة لعام  - - - - - - - - - - - - - - 
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 : مكتب املراجعة الداخلية6-السابع الربانمج الرئيسي -طاء

 املقد ِّمة

إن مكتب املراجعة الداخلية )"املكتب"( يساعد احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف حتقيق  -734
أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته الصارمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وهتدف 

ات والفرص )املخاطر( احملتملة، املراجعات )عمليات التدقيق( اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى جودة تدبُّر التهديد
ويشمل ذلك استبانَة ما إذا كان معموالً ابلبىن والسياسات والسريورات األكثر ات ساماً ابلفعالية وما إذا كان 
يُتقيَّد ابإلجراءات الـُمَقر ة. كما يقد ِّم املكتب خدمات يف جمال إسداء املشورة بناًء على طلب من إدارة 

 احملكمة. 

 ابألنشطة التايل بياهنا:املكتب سيضطلع  2020يف عام و  -735

إعداد خطة عمل املكتب العامة وخطة عمله اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال  (أ)
استنادًا إىل خطط احملكمة االسرتاتيجية وحتليل املخاطر اليت ميكن أن تؤث ِّر على حتقيق أهداف 

 احملكمة؛
صوص مراجعة ملنصة أنساق منها على اخل -إجراء ما ال يقل عن ست مراجعات  (ب)

 - (92)والثالثني تسلسل األعمال القضائية، طلبت إجراءها جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا احلادية
 ومهمتني من مهمات تقدمي خدمات املشورة؛

القيام مرتني خالل السنة ابستعراض حال تنفيذ التوصيات، ابلتشاور مع مديري  (ج)
 واإلبالغ عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛وحدات العمل يف احملكمة، 

 توفري خدمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملكمة بناء على طلبهم؛ (د)

 تنفيذ وحتديث برانمج ضمان اجلودة والتحسني؛ (ه)

 إعداد شىت التقارير الواجب رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة. (و)

 ألف يورو 721.2  موارد امليزانية

وتُعزى الزايدة رئيسياً يف املئة(.  5.2ألف يورو ) 35.6ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -736
إىل تكاليف التصديق اإللزامي للمهارات يف جمال املراجعة الداخلية أو يف جمال املراجعة املتعلقة بتكنولوجيا 

تكاليف االستعانة خبدمات خبري  ألف يورو(، وإىل 0.8املعلومات، احملتسبة يف إطار بند التدريب )
استشاري إلجراء مراجعة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية، احملتسبة يف إطار بند "اخلرباء 

 ألف يورو(. 20.0االستشاريون" )

                                                           

كانون   12-5، الهاي، السابعة عشرةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (92)
 .100الفقرة  ،2-ابء اجلزء الثاين، اجمللد ،(ICC-ASP/17/20) ،2018 ديسمرب/األول
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 ألف يورو  661.9  املوارد من املوظفني

واحدة من  يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية من أربع وظائف اثبتة ووظيفة -737
. وال يطلب املكتب أية وظائف اثبتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار متويل املؤقتة العامة وظائف املساعدة

 وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها مالكه حالياً.

 ألف يورو 539.8  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

(، يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب 1-الداخلية )من الرتبة مدمدير ملكتب املراجعة  -738
اإلدارية، ووضع خطة املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على ما يقوم به املراجعون من أعمال، 

ثة واستدامة الربانمج اخلاص بضمان اجلودة والتحسني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة احملكمة الثال
إىل فعالية وجناعة اإلدارة، وتدبُّر املخاطر، والضوابط الداخلية. وإضافًة إىل ذلك يعد املدير التقارير املرمي 

 منها إىل إعالم جلنة املراجعة.

جُيراين املراجعات، ويسداين  (3-( ومراجع داخلي )من الرتبة ف4-مراجع رئيسي )من الرتبة ف -739
 لتوصيات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ ا

يقد ِّم الدعم اإلداري للمكتب ويسهم يف  رأ(-مساعد معين ابملراجعة الداخلية )من الرتبة خ ع -740
إجراء املراجعات. كما إن املساعد املعين ابملراجعة الداخلية يساند املدير يف تدبُّر برانمج ضمان اجلودة 

 د التقارير املراد رفعها إىل جلنة املراجعة.والتحسني ويف إعدا

 ألف يورو 122.1  املساعدة املؤقتة العامة

شهراً )متطلَّب مستمر، لسنوات  12( ملدة 3-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف -741
(، 3-ة ف. يعمل يف مكتب املراجعة الداخلية حالياً مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبمتعددة(

هو خبري يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومراجعة ما خيصها. إن شاغل هذه الوظيفة يقوم إبعدادِّ وحتديث 
اخلطة السنوية ملراجعة األنشطة اجملراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال وجُيري عمليات املراجعة 

إنه يقوم ابملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات  كماذات الصلة ويقد ِّم خدمات استشارية يف هذا اجملال.  
املقدَّمة يف إطار املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت ال ميكن أن يقوم هبا على حنو فعال 
سائُر املراجعني الذين يشغلون وظائف اثبتة بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا اجملال. كما يسهم 

( يف املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مهماهتم عين بتكنولوجيا املعلوماتراجع )املهذا امل
 املعنية أنشطة متعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال.

مراجعة منصة  2020إن املراجع املعين بتكنولوجيا املعلومات سُيجري يف النصف األول من عام  -742
يت طلبت إجراءها جلنة امليزانية واملالية، وذلك بدعم من مراجع آخر عامل يف تسلسل األعمال القضائية ال

 2020 املكتب وخبري خارجي. وسيستعرض املراجع املعين بتكنولوجيا املعلومات يف النصف الثاين من عام
املشورة سياسات مكتب املد عي العام املتصلة بعملية شراء السلع املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وسيسدي 

 بشأن تصميم ضوابط املراقبة الداخلية فيما خيص السياسات املعنية.

 ألف يورو 59.3 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر )متطلَّب متكر ِّر( وتكاليف التدريب  -743
وينطوي املبلغ املطلوب على زايدة غري متكر ِّر(. )متطلَّب متكر ِّر( وتكاليف اخلرباء االستشاريني )متطلَّب 
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إن هذه الزايدة تتعلق بطلب ختصيص اعتمادات للتعاقد مع املئة(.  يف 56.1ألف يورو ) 21.3مقدارها 
 خبري استشاري لكي يقدم خدماته االستشارية من أجل مراجعة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية.

 ألف يورو 10.8  السفر
متكني املكتب يف املئة( يراد هبا  4.9يورو ) ألف 0.5املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها ينطوي  -744

 )متطلَّب متكر ِّر(. 2020لعام  من إجراء مراجعات يف املكاتب الُقطرية وفقاً خلطة عمله

 ألف يورو 28.5  التدريب

. متطلَّب متكر ِّر()يف املئة(  2.9ألف يورو ) 0.8ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -745
فيتعنيَّ أن يتدرَّب املراجعون ابنتظام من أجل استدامة كفاءهتم املهنية. إن كل مراجعي مكتب املراجعة 

"معهد  فـ. املعلومات يف جمال املراجعة الداخلية أو جمال مراجعة تكنولوجيا الداخلية األربعة معتَمدو املهارات
أن يتابع املراجعون املصدَّق على متتعهم  ومراقبةِّ نظم املعلومات" يطلبان املراجعني الداخليني" و"رابطة مراجعةِّ 

ساعة من التدريب املهين املستمر كل عام الستدامة صالح شهادات تصديق مهاراهتم.  40ابملهارات 
وخربهتم. وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني ومهاراهتم 

توف ِّر احملكمة حالياً دورات تدريب يف جمال اإلدارة، وجمال تدبر املخاطر، وجمال املطابقة، وجمال املراجعة  وال
املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخلية، وغري ذلك من جماالت اهتمام  العامة، وجمال مراجعة تكنولوجيا

 مراجعي املكتب. 

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاً  25وتبلغ تكاليف دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها  -746
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة للوفاء آالف يورو، حبسب مكان إجرائها يف أورواب.  5.0يقارب 

ظر يف دورات التدريب ساعة من التدريب املستمر. فقد نُ  40على حنو انجع ابملتطلب القاضي مبتابعة 
الذي يُوفَّر ضمن احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، ودورات التدريب 
اليت ال تنظَّم إال يف هولندا. واحلال أن مثة قيوداً على هذه احللول البديلة )كأن ال توفَّر الدورات املعنية إال 

عددًا حمدودًا من املواضيع(. أما منصة احملكمة اخلاصة ابلتدريب على شبكة  ابهلولندية وأن ال تتناول إال
اإلنرتنت فال ميكن أن يستخدمها فريق مكتب املراجعة الداخلية إال من أجل دورات تدريب غري متصلة 

 ابملراجعة ُتصنَدر أيضاً شهادات مبتابعتها.

 ألف يورو 20.0  اخلرباء االستشاريون

ألف يورو )إذ مل تطلب أية اعتمادات يف إطار هذا البند  20.0املطلوب زايدة مقدارها زيد املبلغ  -747
( لتمكني املكتب من التعاقد مع خبري استشاري خارجي. ويُتوخَّى من اخلبري االستشاري 2019لعام 

راءها اخلارجي أن يقدم خربته من أجل إجراء مراجعة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية اليت طلبت إج
( والنطاق 2020جلنة امليزانية واملالية. ونظراً إىل ضيق األجل املتاح إلجراء عمليات املراجعة )حزيران/يونيو 

الواسع هلذه املراجعات، سيتشارك يف إجراء عملية املراجعة املعنية املراجُع املعين بتكنولوجيا املعلومات، 
اخلارجي الذي سيتوىل بعض اجلوانب التقنية ومراجع آخر عامل يف املكتب، واخلبري االستشاري 

   للمشروع.
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 املقرتحة 2020: ميزانية عام 6 -الربانمج الرئيسي السابع : 52اجلدول 

 6-الربانمج الرئيسي السابع

 مكتب املراجعة الداخلية

 )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)آبالف  2019

 اليوروات(

 املوارد التغري  يف

امليزانية املقرتحة لعام 
)آبالف  2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 463.7 1.9 8.8 454.9    املوظفون من الفئة الفنية

 76.1 4.4 3.2 72.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 539.8 2.3 12.0 527.8 525.3 - 525.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 122.1 1.9 2.3 119.8 93.6 - 93.6 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 122.1 1.9 2.3 119.8 93.6 - 93.6 العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف 

 10.8 4.9 0.5 10.3 10.2 - 10.2 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 16.8 - 16.8 اخلدمات التعاقدية

 28.5 2.9 0.8 27.7 20.3 - 20.3 التدريب

 20.0 - 20.0 - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 59.3 56.1 21.3 38.0 47.3 - 47.3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 721.2 5.2 35.6 685.6 666.2 - 666.2 اجملموع

 

 2020 : مالك املوظفني املقرتح لعام6 -الربانمج الرئيسي السابع : 53اجلدول 

 6-الربانمج الرئيسي السابع

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  2019املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  2020املقرتحة لعام 

               

           وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - 2019املقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  التصنيفاملعادة 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  2020املقرتحة لعام 
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 املرفقات 

 املرفق األول

 الدولية اجلنائية للمحكمة التنظيمي اهليكل

 
 

وتُعترب أمانة مجعية الدول األطراف  .تشرف مجعية الدول األطراف إشرافاً كامالً على عمل أمانتها، اليت تكون مسؤولة أمامها مباشرة (*)
 .جزءاً ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص األغراض اإلدارية
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 املرفق الثاين

 املقرتحة الربانجمية 2020 عام مبيزانية املتعلقة واملعطيات الفرتاضاتا

 الوصف االفرتاض املعطى 
  0 انعقاد جلسات احملكمة أايم عدد -1

احلالة يف و ، رواحلالة يف كوت ديفوا ،الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىتان األوىل و احلالة يف بوروندي، واحلال 11 للتحقيق اخلاضعة احلاالت عدد -2
 ،واحلالة يف ليبيا كينيا،احلالة يف  و واحلالة يف جورجيا،  واحلالة يف دارفور ابلسودان، مجهورية الكونغو الدميقراطية،

 يف أوغندااحلالة و  يف مايل،احلالة و 

، واحلالة  (الثانية)القضية  ، واحلالة يف كوت ديفوارثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة يف بوروندي، واحلالة ال (1)9 الناشط عمليات التحقيق عدد -3
ن اواحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )القضيت، (3)احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةو ، (2)يف دارفور ابلسودان

 ((4)يف مايلاحلالة و ، الثالثة والرابعة

 رُفعت اليت القبض إبلقاء األوامر عدد -4
ا يزر التح أختام عنها  يُنتظر يزل ولـم 

 تنفيذها

( والثالثة 2والثانية والرابعة واخلامسة ) (2األوىل ) ؛ والقضااي(1كوت ديفوار )القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة يف   16
؛ وقضية اجلرائم (1مجهورية الكونغو الدميقراطية )يف  يف احلالةالرابعة  ةقضيالابلسودان؛ و  دارفور( يف احلالة يف 1)

( 1) ( والثانية1)األوىل  والقضااي؛ (3كينيا )من النظام األساسي يف احلالة يف   70املنصوص عليها يف املادة 
 (2أوغندا )يف احلالة يف  تان؛ وقضيليبيايف احلالة يف ( 2) الثالثةو 

واحلالة يف ، بنغالديش/ميامنارواحلالة يف اململكة املتحدة،  احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/ 9 األويل عمليات التدارس عدد -5
 واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويالنيجرياي، 

األفرقة املعنية ابإلجراءات  عدد -6
 )للدوائر( )5( االبتدائية

الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف جرب األضرار  ؛)أُننغوين(الدائرة االبتدائية السادسة؛ الدائرة االبتدائية التاسعة  4
 (املهدي)الناظرة يف جرب األضرار  منةالدائرة االبتدائية الثا ؛(وكاتـَننغا )لوبـَننغا

األفرقة املعنية ابإلجراءات  عدد -7
 االبتدائية )ملكتب املد عي العام(

 (؛يِّكاتوم وانـنغَينسوان) القضية ب - يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية يف احلالة  2
 )احلسن(القضية الثانية  - احلالة يف مايلو 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة  -8
 املعنية جبلساهتا

1  

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار  -9
 نظام املساعدة القانونية

، اغنبـَغنبو ،أُننغوين، اننتاغَنندايف إجراءات االستئناف:  ؛يِّكاتوم، انـنَغينسوان، احلسنيف اإلجراءات االبتدائية:  11
، املهدي: (نشاط مقلَّص) جرب األضرار إجراءات؛ يف نندابَـ  :(نشاط مقلَّص) يف اإلجراءات االبتدائية؛ غوديه ابنليه

 لوبـَننغا، كاتـَننغا

عدد ممث ِّلي اجملين عليهم املموَّلني يف  -10
 إطار نظام املساعدة القانونية

 انـنغَينسوان، يِّكاتوم، احلسن، أُنغوين، املهدي، )القضية الثانية( لوبـَننغا، )القضية األوىل( لوبـَننغا، كاتـَننغا 7

                                                           

تسع عمليات حتقيق انشط لكن العمليتني اللتني جتراين يف احلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حُيتسب  (1)
 شهراً على اإلمجال. 12هلما 

 فقط. 2020للربع األول من عام  (2)

 .2020بدءاً من الربع الثاين من عام  (3)

مجهورية أفريقيا الوسطى مشمولة هبذا البيان. فكما حُبث يف الوثيقة اليت تتضمن األولوايت الرفيعة فيما  )أ( يف-ليست احلالة الثانية (4)
على املشتبه هبم يتعلق ابمليزانية ومسب ِّبات التكاليف، يُرجَّح أن يعاد تصنيف هذه احلالة، لتدرج مثالً يف عداد احلاالت احملقَّق فيها ريثما يُقبض 

 .2019وقف على املستجدات يف عام فيها، على حنو يت

يف التحضري للمحاكمات املقبلة؛ وجلسات احملاكمة؛ وجلسات  األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية هي أفرقة اتبعة للدوائر قد تشارك (5)
  النطق ابحلكم؛ وجلسات النظر يف جرب األضرار.
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 الوصف االفرتاض املعطى 
أفرقة املمثلني القانونيني للمجين  عدد -11

عليهم التابعة للمكتب العمومي 
 حملامي اجملين عليهم

 (6)(1)أخرىإجراءات ، (1) لوبـَننغا(، 1) كاتـَننغا(،  1) نأُنغوي 4

عدد اللغات املنهوض أبود تقدمي  -12
 اخلدمات هبا يف جلسات احملكمة

 الفرنسية -3،اإلنكليزية  -2لغة اآلشويل،  -1 3

عدد اللغات املتصلة ابلقضااي  -13
 املنهوض أبود تقدمي اخلدمات هبا

لسواحلية )الكونغولية(، ا -6 )السودانية(،العربية  -5العربية،  -4 ،شويلاآل -3، الفرنسية -2 اإلنكليزية، -1 33
، لغة األلور -12، لغة األتيسو -11بارا، من بَ لغة ال -10، لغة الديوال -9، لغة اللِّننغاال -8، لغة الكِّننرَينَونندا -7

لغة  -18الروسية،  -17اجلورجية،  -16اشيق، مالتلغة  -15الزغاوة، لغة  -14غو، نن السَ لغة  -13
 -24د، لن فُ لن فُ لغة ال -23، لغة التِّغرينيا -22غو، نن لَ لغة ال -21، لغة الغرييه -20ندو، لِّ لغة ال -19غاي، نن سُ ال

تو، -25 لغة الداري، ، الألمهرية -29 لغة املوريه، -28 لغة الكيهيما، -27 لغة الكريُنندي، -26 لغة الَبشن
  معلومة سر ية مصنَّفة )ابء( -33، األوكرانية -32 العربية، -31، معلومة سر ية مصنَّفة )ألف( -30

عدد اللغات املنهوض أبود تقدمي  -14
اخلدمات هبا من أجل املراسلة مع 

 الدول األطراف

 ، والروسيةجلورجيةا، و ألملانية، وااهلولندية، و اإلسبانية، و العربية، و الفرنسية، و اإلنكليزية 7

 (همن 76 املادة مبوجب) من النظام األساسي 70 املتصلة جبرائم منصوص عليها يف املادة مببايف قضية  (7)1 عدد دعاوى االستئناف النهائي -15

عدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء  -16
 بشهاداهتم

 2019يُتوقَّع أن ينتهي مثول الشهود حبلول تشرين األول/أكتوبر  0

املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل  -17
 شاهد

 10=  األسبوع/ االسرتاحة أايم لعطلة هناية 3لإلملام ابألمور + يومان للجلسات +  أايم للتحضري + يومان 3 10
 أايم مبثابة متوسط لكل شاهد

عدد اجملين عليهم الذين يطلبون  -18
 املشاركة يف اإلجراءات/

 جرب االضرار

؛ احلالة يف 1000احلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية(: ؛ 2000الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى:  احلالة (8)4250
 500 :أوغندااحلالة يف ؛ 250 (:األوىل)القضية  مايلاحلالة يف ؛ 500مجهورية الكونغو الدميقراطية: 

عدد الشهود واجملين عليهم املشمولني  -19
 ابحلماية

 حبماية قسم اجملين عليهم والشهود نياملشمولوغريهم من املعرَّضني للخطر بسبب شهادهتم الشهود/اجملين عليهم  170
 مبن فيهم املشمولون بربانمج احملكمة اخلاص ابحلماية وبغري ذلك من أشكال الدعم

قد تشمالن زهاء  2020يف عام  يقدمهما قسم اجملين عليهم والشهود إن احلماية والرعاية اللتني 650 عدد األشخاص املشمولني ابحلماية -20
 من معاليهم 480شاهداً/جمنياً عليهم و 170

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين  -21
 (9) ميثُلون أمام احملكمة

0  

املشتبه فيهم أو احملتَجزين من عدد  -22
 املدانني املتهمني أو

 أُنغوين 1

 يؤخذ بنموذج الزانزين الست واحد حمتجز أجل : فمنزنزانة 12إما ست زانزين أو منوذج استئجار الزانزين:  6 عدد الزانزين الالزمة -23

                                                           

، القذايفيُعىن هذا الفريق ابإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )املقبولية يف قضية  (6)
 ، إخل(.جزر الُقمُرواالستئناف يف احلالة يف 

يدة قبل أن يصدر حكم عن إحدى إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع أبن عملية االستئناف النهائي أك (7)
ئة( سيفضي الدوائر االبتدائية. لكن يُرجَّح كبرَي الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية )سواء أكان حكماً ابإلدانة أم حكماً ابلترب 

 إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر.

عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن تستلم. وحُتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. كما حُتسب على األرقام املعنية متثل  (8)
فية حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية عندما يلزم تقييم كامل ملدخالت بياانت قلم احملكمة وتقييم قانوين ذو صلة )عندما تستلم استمارة إضا

 مثاًل(.

الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف املرحلة االبتدائية بتربئتهم أو إبدانتهم ويُنتظر يف قضاايهم من أجل هذه  (9)
 .جلسات النظر يف جرب األضرارالبت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص 
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 الوصف االفرتاض املعطى 
ديفوار )أبيجان(، واثنان يف مجهورية الكونغو  واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى )بـَننغي(، وواحد يف كوت 8 طريةعدد املكاتب/الوحدات القُ  -24

)اتنبيليسي(، وواحد يف مايل )ابماكو(، وواحد يف أوغندا الدميقراطية )كِّننشاسا وبونيا(، وواحد يف جورجيا 
 )كمباال(، يضاف إليها مكتب االتصال القائم يف نيويورك
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 املرفق الثالث

 املقرتحة الربانجمية 2020 عام ميزانية على تؤثر قد اليت احلدوث املمكنة املستجدات قائمة

 اليت تفضي إىل أتخري يف الدعاوى القائمة، ومنها:املستجدات اإلجرائية  -1

 تعذُّر حضوردلة )مثل ألعة متعلقة ابات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإل التأخريحاالت  (أ)
 ؛الشهود )مؤقتاً((

 كل  مام دائرة االستئناف:أمتهيدي  استئناف ىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة  (ب)
 سريخر ؤ ت هافياحملاَكم يقايف( يف القضااي إيكون له أثر  طلب أناستئناف متهيدي )يُ  ىدعو 
 ؛ات فيما خيص جوهر القضااي املعنيةءجرااإل

املمثل  أو) الدعوى يف طرفٍ  أو قاض تعذر مشاركة بسبب املؤقت اإلجراءات إيقاف (ج)
 .وفاته أو اخلطري، مرضه أو انسحابه، أو تنحيته، منها أمور جر اء( الرئيسي هلذا الطرف

 املستجدات غري املرتقبة حالياً، ومنها: -2

 لقبضابمبوجب أمر  إليها همتقدميأو  احملكمة ىلد املطلوبني منشخاص القبض على أ (أ)
 ؛ عليهم

كون قد تتحقيق يف حاالت جديدة )بعد أن ال هااملد عية العامة من تلقاء نفس مباشرة (ب)
 ؛ذن(هذا اإل هامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  ابلقيامذانً إ تالتمس

 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ (ج)

 .دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ (د)
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 املرفق الرابع

 االسرتاتيجية الغاايت

 املرفق الرابع )أ(

 (2021 - 2019 للفرتة) الدولية اجلنائية للمحكمة االسرتاتيجية اخلطة املبي نة يف االسرتاتيجية الغاايت قائمة

 األداء املؤسسي -جيم  التعاون والتكامل -ابء  األداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة -ألف 
 :1الغاية 

زايدة سرعة وجناعة أنشطة احملكمة الرئيسية )عمليات 
األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات،  التدارس

وإجراءات جرب األضرار( مع صون االستقالل والعدالة 
واجلودة يف إجراءاهتا، وضمان التقيد أبعلى املعايري 
القانونية ومحاية سالمة األفراد ورفاههم، وال سيما اجملين 

 عليهم والشهود

 :4الغاية 
ل التعاون والدعم املضي يف تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكا

االشتغايل جلميع األطراف فيما خيص عمليات التدارس األويل، 
وعمليات التحقيق، ومحاية الشهود، وتنفيذ األوامر إبلقاء 

 القبض، واإلجراءات القضائية

 :6الغاية 
املضي يف زايدة التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع 

 عمليات احملكمة

 :2الغاية 
تطوير هنج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع املضي يف  

مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب األضرار، 
على أن جيري ذلك ابلتعاون مع الصندوق االستئماين 

 للمجين عليهم فيما خيص اإلجراءات األخرية الذكر

 :5الغاية 
التباحث مع الدول وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق 

االسرتاتيجية اجلديدة لزايدة قدرة منظومة نظام روما  ملبادراتاب
األساسي على النهوض ابملسؤولية املشرتكة عن سد الثغرة 

، املبادراتاملتمثلة يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه 
بوسائل منها تشجيع الدول األطراف على تنفيذ نظام روما 

)مبا يف ذلك  على الصعيد الوطين واختاذ سائر التدابري التكاملية
تقدمي الدعم واملساعدة إىل اجملين عليهم(، ووضع اسرتاتيجية 

 إلجناز تناول احلاالت اخلاضعة للتحقيق

 :7الغاية 
هتيئة وضمان بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها رفاه 

 املوظفني وحتسني مهاراهتم املستمر

 :3الغاية 
مجيع جوانب املضي يف تعميم األخذ ابملنظور اجلنساين يف 

 عمل احملكمة يف اجملال القضائي ويف جمال املقاضاة

 :8الغاية  
التوصل إىل توازن بني اجلنسني وتوازن جغرايف أكثر 

 إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا
 :9الغاية 

 قابل مسؤول شفاف متماسكحنو فعال  إدارة املوارد على
وصمودها  استدامة احملكمة تنمية يف واملضي للتكيف،

 حيال املخاطر املستبانة
 :10الغاية 

 وضع اسرتاتيجية إلجناز تناول احلاالت اخلاضعة للتحقيق
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 املرفق الرابع )ب(

 2019 للفرتة) العام املد عي ملكتب االسرتاتيجية اخلطة املبي نة يف االسرتاتيجية الغاايت قائمة
- 2021) 

 :املكتب أبهم األنشطة اليت يضطلع هبااالرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق  -1

 حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة، :1الغاية االسرتاتيجية  (أ)

عمليات التدارس األويل، وعمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ  :2الغاية االسرتاتيجية  (ب)
 ؛ل من جودهتا وال من رفاه العاملنيدون النيالتحقيق، وأنشطة املقاضاة، 

القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات لزايدة معدَّل  :3الغاية االسرتاتيجية  (ج)
 القبض على األشخاص الذين لـم ا تنفَّذ أوامر ابلقبض عليهم صادرة عن احملكمة؛

 ضحااي وال سيماهتذيُب وتعزيُز هنج املكتب جتاه اجملين عليهم  :4الغاية االسرتاتيجية  (د)
 اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاس ة هبم؛

 االرتقاء ابملمارسات اإلدارية والتدبرية السليمة: -2

فعال  على إدارة موارده البشرية على حنواملكتب  زايدة قدرة :5الغاية االسرتاتيجية  (أ)
 ؛ومسؤول وخاضع للمساءلة

 :فعال على حنوعمل منظومة نظام روما األساسي إلسهام يف ا -3

ظاهرة اإلفالت من لحد تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع : 6االسرتاتيجية  الغاية (أ)
 العقاب.
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 املرفق الرابع )ج(

  لقلم احملكمة االسرتاتيجية اخلطة املبي نة يف االسرتاتيجية الغاايت قائمة
 (2021 - 2019 للفرتة)

نظراً إىل اخلدمات األساسية اليت يقدمها قلم احملكمة إىل احملكمة، جيب عليه السهُر على توظيف  -1
أقدرِّ األشخاص املستعدين للعمل وأكثرِّهم إنتاجيًة والسعُي إىل االمتياز يف كل ما يفعله. وبغية تعظيم 

دة التزام املوظفني. كما إن قلم سنوات يُرمى منه إىل زاي اإلنتاجية ابشر قلم احملكمة برانجمًا مدته ثالث
احملكمة، نشدااًن منه إىل االمتياز بشىت وجوهه، بدأ برانجمًا مدته ثالث سنوات من أجل حتسني املهارات 

 املستمر. 

إن احملكمة حريصة على حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة موظفيها. ولـم ا  -2
كمة الذي يستخدم أكرب عدد من موظفيها فإن عليه طبعاً أن يويل األولوية هلذه كان قلم احملكمة مكو ِّن احمل

سنوات لتحسني التمثيل اجلغرايف  ثالثمدته املسألة. وبناًء عليه فإن قلم احملكمة يشرع يف برانمج عمل 
 ف من الفئة العليا.والتوازن بني اجلنسني، مرك ِّزاً فيما خيص التوازن األخري الذكر تركيزاً رئيسياً على الوظائ

 وعليه فإن لقلم احملكمة ثالث أولوايت هي: -3

 التحسني املستمر؛ (أ)
 زايدة التزام املوظفني؛ (ب)
 التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. (ج)
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 (داملرفق الرابع )

 القضائية هليئة: االربانمج الرئيسي األول

 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة

   (3-1 الغاايت االسرتاتيجية) 4-1 األهداف

االضطالع الفعال ابلتخطيط فيما يتعلق هبيئة  -1
الرائسة، وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات 

 القضائية

 %100 ˗ استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال ˗
مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرائسة واجتماعات  ˗

 القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات
 حظوُّها ابلرضا التام ˗

صدور مجيع القرارات يف غضون  ˗ جناعة تنظيم الطلبات/الواثئق اليت تودع لدى هيئة الرائسة ˗
 اآلجال املقرَّة

املشورة اليت تقدَّم إىل الرئيس مدى التقيد ابملواعيد وتوخي اجلودة يف  ˗
 وإىل انئبيه بشأن مسائل التسيري واإلدارة

 حظُّوه ابلرضا التام ˗

التنفيذ والعمل ابلتوافق مع مؤش رات األداء املناسبة  -2
فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي 

 الصلة

مؤشرات  مواصلة مجع البياانت ذات الصلة يف اجملاالت الرئيسية ملبادرة ˗
األداء فيما يتعلق ابلسريورات اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء 

 وابلسريورات اخلاصة ابهليئة القضائية

˗ 100% 

تطبيق مؤشرات األداء يف السريورات اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء   ˗
 ويف السريورات اخلاصة ابهليئة القضائية

 حظوه ابلرضا التام ˗

التمهيدية واإلجراءات االبتدائية تنفيذ اإلجراءات  -3
وإجراءات االستئناف على حنو عادل وسريع، مع االحرتام 
الكامل حلقوق املتهمني واالعتبار الواجب حلماية اجملين 

 عليهم والشهود

تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات دون املساس حبقوق  ˗
م العدالة واحلماية األطراف واملشاركني واجملين عليهم يف أن ُتوفَّر هل

 حبسب احلال

حتقيق حتسني قابل للقياس ابملقارنة  ˗
 ابلقضااي األسبق

الدفع ُقُدماً ابستعراض "العرب املستخلصة" من  -4
السريورات القضائية، ابلتشاور مع أصحاب الشأن 
حبسب االقتضاء، مع الرتكيز على التغيريات اليت ال 

اإلجرائية وقواعد تستلزم إدخال تعديالت على القواعد 
 اإلثبات

 2020حبلول هناية عام  ˗ مواصلة تعزيز ات ساق املمارسة القضائية ˗

  ˗  ˗ (5-4 الغاايت االسرتاتيجية) 8-5 األهداف

الشفافية والفعالية يف التواصل وتبادل املعلومات بني  -5
 اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

الهاي العامل/فريق الدراسة املعين ابحلوكمة اليت عدد اجتماعات فريق  ˗
 يشارك فيها ممثل هليئة الرائسة/للمحكمة حبسب االقتضاء

 متثيلهما كلما كان ذلك مناسباً  ˗

تعزيز الثقة، وااللتزام، والدعم، فيما بني أصحاب  -6
الشأن اخلارجيني املعنيني ابحملكمة من خالل تبادل 

ؤمترات، وغريها من املعلومات يف االجتماعات، وامل
املناسبات فيما يتعلق جبهود احملكمة وحرصها على إقامة 

 العدل على حنو سريٍع ورفيعِّ درجة اجلودة

عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرائسة من االجتماعات الرفيعة املستوى مع  ˗
 ممثلي الدول واملنظمات الدولية واجملتمع املدين

 اجتماع 100أكثر من  ˗

مشاركة هيئة الرائسة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف، وفريق   ˗
الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين ابحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، 

 وجلسات اإلحاطة اخلاصة ابلدِّبـنُلماسيني وابملنظمات غري احلكومية، إخل

 كلما كان ذلك الزماً  ˗

روما األساسي انضمام املزيد من الدول إىل نظام  -7
تصديقها  واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاانهتا أو

عليهما وتعزيز تواصل وتعاون الدول غري األطراف مع 
 احملكمة

تنسيق اجلهود مع سائر أصحاب الشأن السرتعاء العناية إىل أمهية عاملية  ˗
نظام روما األساسي واالتفاق بشأن االمتيازات واحلصاانت وتشجيع 

 يت مل تصد ِّق عليهما أو تنضم إليهما على القيام بذلكالدول ال

انضمام/تصديق دولة واحدة أخرى  ˗
إىل/على النظام األساسي ودولة 

واحدة أخرى إىل/على االتفاق بشأن 
 االمتيازات واحلصاانت

إبرام املزيد من االتفاقات مع الدول بشأن إنفاذ  -8
 العقوابت

 1 ˗ العقوابتإبرام اتفاقات متعلقة إبنفاذ  ˗
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة
  ˗  ˗ (9-6 الغاايت االسرتاتيجية) 11-9 األهداف

التقيد التام يف الربانمج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف احملكمة،  ˗ املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -9
 يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة مبا

˗ 100% 

 %100 ̠ تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب وعلى حنو شفاف  ˗
إدارة املوارد على حنو فعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ  -10

 املزيد من تدابري زايدة النجاعة املمكن اختاذها
وجوه التحسن يف التقيد ابملواعيد يف اإلجراءات القضائية من خالل  ˗

 املتأتية عن "العرب املستخلصة"تنفيذ التعديالت 
 حتقيق حتسينات ميكن قياسها ˗

حتقيق النجاعة يف االستعانة مبوارد الدوائر من  -11
املوظفني من خالل إدارهتم بصورة مركزية وتوخي املرونة 

يف إعماهلم ملواجهة التغري يف عبء العمل املتصل 
 ابلقضااي الذي يتعنيَّ النهوض به

( إبدارة مواردها إدارة 5-)موظف من الرتبة فاضطالع رئيس الدوائر  ˗
 مركزية فعالة

˗ 100% 

 



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 228 

 (هاملرفق الرابع )

 مكتب املد عي العام: الربانمج الرئيسي الثاين

 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام  :2100الربانمج  -ألف

 2020واملرامي لعام : النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء 2110الربانمج الفرعي  -1
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 
  ملكتب املد عي العام )"املكتب"(:

حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 
 احملكمة

السهر على جودة عمليات التحقيق وأعمال 
 املقاضاة

 :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 
 نتائج أعمال املقاضاة

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير عن مراجعة  تنجيز مشروع املراجعة 
 عمليات التحقيق

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 10و 1الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 
عمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
 وأنشطة املقاضاة

  :7مؤشر األداء  
زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس األويل 

 وعمليات التحقيق واحملاكمات
 إنتاجية املكتب

 تنجيز املقرتحات
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل 

 حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد
الدعوة يف الوقت املناسب إىل عقد  

اجتماعات اللجنة التنفيذية وجتهيز نصوص 
 القرارات

عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التنفيذية، 
وإعداد نصوص قراراهتا وتوزيعها على 

 الداخليني يف األسبوع نفسهأصحاب الشأن 
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة  

 النجاعة
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

النجاعة على نطاق املكتب تبلغ  زايدة
 %1نسبتها 

وضع خطة إلجناز تناول احلاالت املنظور 
 فيها ينفذها املكتب وشىت وحدات احملكمة

درجة اجلودة بشأن تنجيز إعداد مقرتٍح عايل 
 اسرتاتيجية إجناز تناول احلاالت املنظور فيها

إنشاء أفرقة عاملة اتبعة للمكتب وأفرقة 
عاملة على نطاق احملكمة، ووضع أطر 
اختصاصها، وعقد املشاورات ذات الصلة، 

 وإعداد مسوَّدة املقرتح
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 3و 2الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  4الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

هتذيُب وتعزيُز هنج املكتب جتاه اجملين 
اجلرائم اجلنسية  ضحااي عليهم وال سيما

واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة 
 حبق األطفال أو املاس ة هبم

الرتكيز من ابب األولوية يف مجيع عمليات 
وعمليات التحقيق وأعمال  التدارس األويل

املقاضاة على اجلرائم اجلنسية واجلرائم 
اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق 

 األطفال أو املاسة هبم

 :8-4مؤشر األداء 
االهتمام ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

 املنطلق والسياسة اخلاصة ابألطفال
املهتم  الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم

 هبا على سبيل األولوية

أن يظهر يف مجيع التقارير املتعلقة ابألنشطة 
األساسية بذل جهد كاف وحتقيق نتائج يف 
شأن هذه اجلرائم املهتم هبا على سبيل 

 األولوية

تنفيذ السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة املتعلقة 

املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة هبم ابجلرائم 
 تنفيذاً كامالً 

التدابري املعمول هبا مقابل جمموعة التدابري 
 املبيَّنة يف إطار هاتني السياستني

100% 

اإلسهام يف وضع هنج حمسَّن فيما يتعلق ابجملين 
عليهم وذلك يف إطار املراجعة اجملراة على 

 نطاق احملكمة

اللجنة التنفيذية التقرير املتعلق أن تقر  تنجيز املقرتح
ابلنهج احملسَّن وأن يؤخذ به يف سائر 

 وحدات احملكمة
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 9و 8و 7و 6الغاايت   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

على إدارة موارده املكتب  زايدة قدرة
ومسؤول وخاضع فعال  البشرية على حنو

 للمساءلة

 : 4-11حىت  1-11مؤشرات األداء  اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة

التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 
 اجملال املايل

 

 : 5-8حىت  1-8مؤشرات األداء  زايدة الرفاه
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -املوارد البشرية 

دعاوى االستئناف اإلداري ال خُيلص يف  أن
 إىل أي استنتاجات سلبية كبرية الشأن

 املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
 حتسني التواصل مع أصحاب الشأن 

أن يـَُعد تقرير مدَمج مبسَّط عن األداء يتاح  التقيد بالئحة املوظفني ونظامهم
 ألصحاب الشأن

وضع وتنفيذ نظام جديد لإلبالغ بشأن  
 األداء

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

وضع إطار للمهارات القيادية )على نطاق  حتسني التوازن بني اجلنسني/التوازن اجلغرايف
 احملكمة(

 كل النتائج املرحلية املنشودة  حتقيق

تدريب املوظفني على النحو املالئم ألدائهم 
 مهامهم

وضع إطار لرفاه املوظفني )على نطاق 
ومتابعة نتائج االستقصاءات املتعلقة احملكمة( 

 ابلتزام املوظفني

 كل النتائج املرحلية املنشودة  حتقيق

 توفري تدريب للتوعية بقضااي اجلنسني  

 
كل النتائج املرحلية املنشودة )على   حتقيق

سبيل املثال: أن جُترى عملية واحدة على 
األقل من عمليات استخالص العرب بعد 

فعاليات التحقيق أو  كل فعالية كربى من
املقاضاة، وأن تزيد نسبة أعضاء هيئة 
اإلدارة الذين يشاركون يف تدريب القياديني 

 %(50عن 
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 

ابسرتاتيجية التواصل اجلديدة والنموذج ذي 
 الصلة

احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما النتائج املرحلية  
 خيص املشاريع ذات األولوية

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما  
خيص املشاريع ذات األولوية يف إطار خطة 
العمل اخلاصة ابلتوازن بني اجلنسني/التوازن 

 اجلغرايف

 املرحلية املنشودةحتقيق كل النتائج 

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عدد  
 املوظفني اإلمجايل

% من املوظفني قد 90أن يكون أكثر من 
 اتبعوا التدريب اإللزامي

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 4الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  3الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

الدول بوضع اسرتاتيجيات القيام مع 
ومنهجيات لزايدة معدَّل القبض على 
ا تنفَّذ أوامر ابلقبض  األشخاص الذين لـم 

 عليهم صادرة عن احملكمة

 :7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب

 

 :7-4مؤشر األداء  
 التعاون الدويل

 

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما يقدمها 
 الغايةاملكتب نشداانً لتحقيق هذه 

الرد يف الوقت املناسب على طلب إقرار 
 املقرتحات

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
)إجيااًب أو سلباً( يف غضون أسبوعني 

100% 
املشاركة يف املباحثات الرفيعة املستوى ذات  توليد األفكار وحشد الدعم والتعاون

الصلة، مبا يف ذلك املباحثات اجلارية يف سياق 
 تيسري التعاون

 %100أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
مواصلة العمل الدعوي أمام جملس األمن  

التابع لألمم املتحدة، ويف املنتدايت 
الدبلماسية األخرى، ويف إطار التواصل مع 

 الدول

أن جيري العمل الدعوي يف أربع جلسات 
إحاطة يعقدها جملس األمن التابع لألمم 

اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتحدة، ويف 
اليت تعقد سنواًي )وإابن فرص أخرى تتاح 
للدعوة إىل املزيد من التعاون يف شأن 
القبض على املطلوبني وتبادل األفكار 
بشأن ضرورة القبض عليهم 

 واالسرتاتيجيات املتعلقة ابلقبض عليهم(
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 5الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  6الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

حد تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع 
 ظاهرة اإلفالت من العقابل

 : 7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب

 

 :4-5حىت  1-5مؤشرات األداء  
 جودة التفاعل مع املكتب

 

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما يقدمها 
 نشداانً لتحقيق هذه الغايةاملكتب 

الرد يف الوقت املناسب على طلبات إقرار 
 املقرتحات

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
)إجيااًب أو سلباً( يف غضون ثالثة أسابيع 

100% 

 2020: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2120الربانمج الفرعي  -2
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

عمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ 
التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 

 وأنشطة املقاضاة

 :7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب

 

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

 الوقت املناسب

 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

 النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
 

السهر على قدرة الوحدات على تقدمي 
الوقت املناسب وعلى  اخلدمات للمكتب يف

حتقيق  حنو انجع )تقليص مدى البعد عن
%؛ 5 من هذا املرمى حبيث يكون أقل

وذلك ابلقياس إىل الوقت واجلهد احملدَّدين 
يف إطار السريورات واإلجراءات املتَّفق 

 عليها(
تقدمي الدعم اللغوي حبسب اجلدول الزمين   

 % من احلاالت98املتَّفق عليه فيما خيص 
 تنجيز إعداد املقرتحات 

 
اإلسهام يف إعداد التقرير املرمي منه إىل 
حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد 

 املتاحة، املراد أن تقر ه اللجنة التنفيذية
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة  

 النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 

احملكمة  نطاق متأتية عن زايدة النجاعة على
 %1نسبتها 

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 9و 8و 7و 6الغاايت   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

على إدارة موارده املكتب  زايدة قدرة
ومسؤول فعال  البشرية على حنو

 وخاضع للمساءلة

 :4-11حىت  1-11مؤشرات األداء  
واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف التخطيط 
 اجملال املايل

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
 للمساءلة

 :5-8حىت  1-8املؤشرات 
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -املوارد البشرية 

عدم خلوص املراجعني إىل أي استنتاجات 
 سلبية كبرية الشأن



ICC-ASP/18/20 

231 20-A-010321 

 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
 املستمراملضي يف تطبيق هنج التحسني 

 
 حتسني درجة الرفاه

التقيد الكامل ابلالئحة والنظام املاليني  التقيد ابلالئحة والنظام املاليني
واستخدام أموال الصناديق )امليزانية املعتمدة 
وصندوق الطوارئ( استخدامًا سليماً 
مندرجًا ضمن إطار املعدَّالت املستهَدفة 

 املتفق عليها
 لإلبالغ عن األداءإعمال النظام اجلديد  

 
اإلسهام يف إعداد تقرير مبسَّط مدَمج عن 

 األداء يتاح ألصحاب الشأن
 

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص  
 املشاريع ذات األولوية

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة
أن تزيد مشاركة املوظفني يف االستقصاء عن 

80% 
العمل اليت توضع بناًء  إعداد وتنفيذ خطة

 على نتائج االستقصاءات
إجراء عملية واحدة على األقل من عمليات 
استخالص العرب فيما يتعلق برتتيبات العمل 

 املتسمة ابملرونة
أن تكون مجيع استمارات تقييم األداء قد 

 ُملئت يف الوقت احملدد
تدريب املوظفني على النحو املالئم 

 ألدائهم مهامهم
 

 تدبر املخاطر حتسني

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عدد 
 املوظفني اإلمجايل

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة
% من املوظفني 90أن يتابع أكثر من 

 دورات التدريب اإللزامي
 حتيني سجل املخاطر الذي ميسكه القسم

 2020واملرامي لعام : النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء 2160الربانمج الفرعي  -3
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

عمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ 
التحقيق،  التدارس األويل، وعمليات

 وأنشطة املقاضاة

 :7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب 

 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

 تنجيز املقرتحات
 

اإلسهام يف إعداد التقرير عن حتسني 
التطابق بني عبء العمل واملوارد املراد أن 

 تقر ه اللجنة التنفيذية
وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة حتقيق  

 النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 

 %1احملكمة نسبتها 
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 9و 8و 7و 6الغاايت   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

على إدارة موارده املكتب  زايدة قدرة
ومسؤول وخاضع فعال  البشرية على حنو

 للمساءلة

 :4-11حىت  1-11مؤشرات األداء  
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف اجملال 

 املايل

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
 للمساءلة

 :5-8حىت  1-8مؤشرات األداء 
 املوظفني وتنمية قدراهتمأداء  -املوارد البشرية 

 

اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط املدَمج  تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
املتعلق ابألداء املراد إاتحته ألصحاب 

 الشأن
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة  النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها  زايدة درجة الرفاه

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع  حتسني تدبر املعلومات
 ذات األولوية

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا ألداء 
 مهامهم

 النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع
 ذات األولوية

  حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم ابلقياس إىل  
 عددهم اإلمجايل

إنشاء جملس معين إبدارة البياانت اتبع 
للمكتب يتوىل تقييس تدبر البياانت 
 واملعلومات والبت يف املسائل املتصلة هبا
 إقامة منصة للتعلم اإللكرتوين من أجل

 توفري التدريب داخلياً 
تسجيل األدلة والكشف عنها يف الوقت 
املناسب وعلى حنو فعال )ضمن املدى 

 املتفق عليه(
% من املوظفني 90متابعة أكثر من 

 لدورات التدريب اإللزامي

 2020: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2200الربانمج  -ابء
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 
 احملكمة

 :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء  
 نتائج املقاضاة

 

جودة عمليات التحقيق وأعمال  ضمان
 املقاضاة

 نتائج ضوابط مراقبة اجلودة )مثل مراجعة القضااي(
 تنجيز مشروع املراجعة

متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من 
 املشكالت اهلامة املتصلة ابجلودة

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

 : 7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب

 

تنجيز عمليات التدارس األويل وعمليات 
 التحقيق واحملاكمات يف الوقت املناسب

متييز ومعاجلة أي أتخري كبري يعزى إىل  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
 املكتب
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
عمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
 وأنشطة املقاضاة

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها  تنجيز املقرتحات
إىل تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة 

 األساسية
اإلسهام يف إعداد التقرير املرمي منه إىل 
حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد 

 املراد أن تقر ه اللجنة التنفيذية
تقدمي تقرير مرحلي واحد على األقل كل 

 عام عن كل عملية تدارس أويل
إعداد وتعميم وإقرار اخلطط السنوية 
اخلاصة ابلتعاون والعالقات اخلارجية، 
وحتديد اخلطوات الالزم اختاذها من أجل 
تنفيذها يف الفرتة املعنية، وحتقيق معدَّل 

 %80لتنفيذها يزيد عن 
توسيع شبكة مسؤويل تنسيق العمل 

 لتشمل ثالثة شركاء
أن يُرد خالل الفرتة املعنية على أكثر من   

 % من طلبات التدابري اإلضافية75
زايدة  حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

 النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 

 %1احملكمة نسبتها 
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 4الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  3الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات 
معدَّل القبض على ومنهجيات لزايدة 

ا تنفَّذ أوامر ابلقبض  األشخاص الذين لـم 
 عليهم صادرة عن احملكمة

 :7-4مؤشر األداء  
 التعاون الدويل

 

زايدة القدرة على كشف أماكن وجود 
 املشتبه هبم الطلقاء وعلى القبض عليهم

أقر ت  أن تكون اللجنة التنفيذية قد النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 التقرير وأن يُقدَّم إىل الدول األطراف

أن يكون قد مت ابلعمل مع شركاء إعداد املقرتح  
ابملتعلق ابالسرتاتيجية والنموذج اخلاصني ابلقبض 

 على املشتبه هبم وتتبعهم يف املستقبل

 

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 3و 2الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  4الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

هتذيُب وتعزيُز هنج املكتب جتاه اجملين 
اجلرائم اجلنسية  ضحااي عليهم وال سيما

واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 
  املرتَكبة حبق األطفال أو املاس ة هبم

 :8-4مؤشر األداء  
اجلنسانية املنطلق  االهتمام ابجلرائم اجلنسية واجلرائم

 والسياسة اخلاصة ابألطفال

 

أن يركَّز من ابب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 

 املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة هبم

اجلرائم املهتم هبا الدأب على متييز واستعراض هذه 
 على سبيل األولوية

أن يظهر يف مجيع التقارير املتعلقة 
ابألنشطة األساسية بذل جهد كاف 
وحتقيق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

 هبا على سبيل األولوية

تنفيذ السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

ابجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املتعلقة 
 املاسة هبم تنفيذاً كامالً 

التدابري املعمول هبا مقابل جمموعة التدابري املبينة يف 
 واثئق هاتني السياستني

100% 

اإلسهام يف وضع هنج حمسَّن فيما يتعلق 
ابجملين عليهم وذلك يف إطار املراجعة 

 الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء

أن تقر اللجنة التنفيذية التقرير املتعلق  رتحتنجيز املق
ابلنهج احملسَّن وأن يؤخذ به يف سائر 

 وحدات احملكمة
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 9و 8و 7و 6الغاايت   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

على إدارة موارده املكتب  زايدة قدرة
ومسؤول وخاضع فعال  على حنوالبشرية 

 للمساءلة

 :4-11حىت  1-11مؤشرات األداء  
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف اجملال 

 املايل

 

 :5-8حىت  1-8مؤشرات األداء  
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -املوارد البشرية 

اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط املدَمج 
ابألداء املراد إاتحته ألصحاب املتعلق 

 الشأن
اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 

 للمساءلة
 تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء

 النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص النتائج املرحلية  املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
 املشاريع ذات األولوية

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص  حتسني الرفاه
 املشاريع ذات األولوية

حتليل وحبث املعاينات الرئيسية املسجَّلة 
يف إطار االستقصاء املتعلق ابلتزام 

ملوظفني، بوسائل منها عقد اجتماعات ا
على مستوى الُشعب، والسهر على 

 املتابعة
نتائج الرتتيبات التجريبية املتعلقة ابلعمل 

 املتسم ابملرونة
تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا ألداء 

 مهامهم
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم ابلقياس إىل 

 عددهم اإلمجايل
املوظفني % من 90متابعة أكثر من 

 لدورات التدريب اإللزامي
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 10و 5الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  6الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع 
 ظاهرة اإلفالت من العقابلحد 

 :4-5حىت  1-5مؤشرات األداء  
 املكتبجودة التفاعل مع 

 

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
 الوطنية عند الطلب

الرد يف الوقت املناسب على طلبات املعلومات 
 )املتعلقة ابلقضااي وابملعايري(

 

إرسال مجيع الردود األولية )اإلجيابية 
السلبية( على الطلبات يف غضون  أو

% من الردود 80ثالثة أشهر؛ وإرسال 
 ستة أشهراجلوهرية يف غضون 

اإلسهام يف وضع االسرتاتيجية اخلاصة 
ابملكتب والشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 
 املتعلقة إبجناز تناول احلاالت املنظور فيها

 إعداد مشروع املقرتح
 

إنشاء أفرقة عاملة اتبعة للمكتب وأفرقة 
عاملة على نطاق احملكمة، ووضع أطر 
اختصاصها، وعقد املشاورات ذات 

 وإعداد مسوَّدة املقرتحالصلة، 
القيام مع الشركاء ابملتابعة فيما يتعلق 

 مبعايري صون األدلة
 تنظيم ندوة مائدة مستديرة واحدة تنظيم االجتماع مع الشركاء
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 2020: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2300الربانمج  -جيم
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 
 ملكتب املد عي العام )"املكتب"(:

حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 
 احملكمة

 : 3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء  
 نتائج املقاضاة

 

عمليات التحقيق وأعمال ضمان جودة 
 املقاضاة

أن يتم متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من  نتائج ضوابط مراقبة اجلودة )مثل مراجعة القضااي(
 املشكالت اهلامة املتصلة ابجلودة

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق  تنجيز مشروع املراجعة 
 مبراجعة عمليات التحقيق

الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاءمن الغاايت  1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

عمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ 
التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 

 وأنشطة املقاضاة

 : 7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب

 

تنجيز عمليات التدارس األويل 
واحملاكمات يف وعمليات التحقيق 

 الوقت املناسب

متييز ومعاجلة أي أتخري كبري الشأن يعزى  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
 إىل املكتب

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

 تنجيز املقرتحات
 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها 
تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة إىل 

 األساسية
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل 
 حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد 

وضع االسرتاتيجية اخلاصة إبجناز تناول 
 حالتني من احلاالت املنظور فيها

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة  
 النجاعة

حتقيق وفورات أو مكاسب اإلسهام يف 
متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 

 %1احملكمة نسبتها 
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 4الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  3الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات 
ومنهجيات لزايدة معدَّل القبض على 

الذين لـم ا تنفَّذ أوامر األشخاص 
 ابلقبض عليهم صادرة عن احملكمة

 :7-4مؤشر األداء  
 التعاون الدويل

 

زايدة القدرة على كشف أماكن وجود 
 املشتبه هبم الطلقاء وعلى القبض عليهم

القيام يف الوقت املناسب بتطبيق تدابري  
 حتسني العمل الداخلي

 إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير  حتقيقها النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع 
تنجيز املقرتح اخلاص ابالسرتاتيجية والنموذج  

املتعلقني ابلقبض على املشتبه هبم وتتبعهم يف 
 املستقبل
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 3و 2الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  4الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

هتذيُب وتعزيُز هنج املكتب جتاه اجملين 
عليهم وال سيما ضحااي اجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 

 املرتَكبة حبق األطفال أو املاس ة هبم

 :8-4مؤشر األداء  
االهتمام ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 

 املنطلق والسياسة اخلاصة ابألطفال

 

يرُكَّز من ابب األولوية يف مجيع أن 
عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 

 هبم

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم هبا 
 على سبيل األولوية

ع التقارير املتعلقة ابألنشطة أن ُتظهر مجي
األساسية بذل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

 هبا على سبيل األولوية

تطبيق السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 
املتعلقة ابجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو 

 تطبيقاً كامالً املاسة هبم 

التدابري النافذة مقابل جمموعة التدابري املبيَّنة يف 
 واثئق السياستني املعنيتني

100% 

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 9و 8و 7و 6الغاايت   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

زايدة قدرة املكتب على إدارة موارده 
البشرية على حنو فعال ومسؤول وخاضع 

 للمساءلة

 :4-11حىت  1-11مؤشرات األداء  
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

 

 :5-8حىت  1-8مؤشرات األداء  
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -املوارد البشرية 

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
 للمساءلة

 إعمال النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
 

أن يُتبادل مع الشركاء التقرير املبسَّط 
املدَمج املتعلق ابألداء املراد إاتحته 

 ألصحاب الشأن
 املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر

 
 النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها

 
 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة

 
النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص  زايدة الرفاه

 املشاريع ذات األولوية
 

 حتقيق كل النتائج املرحلية املنشودة
 

تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا ألدائهم 
 مهامهم

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
 اإلمجايل

املوظفني % من 90أن يكون أكثر من 
 قد اتبعوا التدريب اإللزامي

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 10و 5الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  6الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

تعزيز قدرة املكتب وشركائه على وضع 
 حد لظاهرة اإلفالت من العقاب

 
 

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
  عند الطلبالوطنية 

 :4-5حىت  1-5مؤشرات األداء 
 جودة التفاعل مع املكتب

 

إعداد االسرتاتيجية اخلاصة إبجناز تناول  تنجيز املقرتح الرفيع درجة اجلودة تقليص لزوم تدخل املكتب
 حالتني من احلاالت املنظور فيها

 2020لعام : النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي 2400الربانمج  -دال
 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

 :3-1و 2-1و 1-1األداء مؤشرات  
 نتائج املقاضاة
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 

 ملكتب املد عي العام )"املكتب"(:
حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 

 احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق وأعمال 
 املقاضاة

نتائج تطبيق ضوابط مراقبة اجلودة )مثل مراجعة 
  القضااي(

متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من 
 مشكالت هامة تتعلق ابجلودة

املتعلق إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير  تنجيز مشروع املراجعة 
 مبراجعة عمليات التحقيق

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 1الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
 ملكتب املد عي العام:
عمليات وفعاليةِّ  زايدة سرعةِّ وجناعةِّ 

التدارس األويل، وعمليات التحقيق، 
 وأنشطة املقاضاة

 : 7مؤشر األداء  
 إنتاجية املكتب

 

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

 الوقت املناسب

متييز ومعاجلة كل أتخري كبري الشأن يعزى  النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها 
 إىل املكتب

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها  تنجيز املقرتحات
إىل تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة 

 األساسية
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل 
حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد 

 املتاحة 
وضع االسرتاتيجية اخلاصة إبجناز تناول 

 حالتني من احلاالت املنظور فيها
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة  

 النجاعة
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 

 %1احملكمة نسبتها 
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 4الغاية   

من الغاايت االسرتاتيجية  3الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

بوضع اسرتاتيجيات القيام مع الدول 
ومنهجيات لزايدة معدَّل القبض على 
األشخاص الذين لـم ا تنفَّذ أوامر 

 ابلقبض عليهم صادرة عن احملكمة

 :7-4مؤشر األداء  
 التعاون الدويل

 

زايدة القدرة على كشف أماكن وجود 
 املشتبه فيهم الطلقاء وعلى القبض عليهم

القيام يف الوقت املناسب بتطبيق تدابري  حتقيقهاالنتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع 
 حتسني العمل الداخلي

أن يتم ابلعمل مع الشركاء تنجيز املقرتح اخلاص  
ابالسرتاتيجية والنموذج املتعلقني ابلقبض على 

 املشتبه هبم وتتبعهم يف املستقبل

 إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير
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 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة الغاية االسرتاتيجية
بنطاقها احملكمة مجعاءمن الغاايت الشاملة  3و 2الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  4الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

هتذيُب وتعزيُز هنج املكتب جتاه اجملين 
عليهم وال سيما ضحااي اجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم 

 املرتَكبة حبق األطفال أو املاس ة هبم

 :8-4مؤشر األداء  
ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية االهتمام 

 املنطلق والسياسة اخلاصة ابألطفال

 

أن يرُكَّز من ابب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 
التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 

 هبم

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم هبا 
 على سبيل األولوية

 

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة ابألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

 هبا على سبيل األولوية
 

تطبيق السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية 
اجلنسانية املنطلق والسياسة واجلرائم 

املتعلقة ابجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو 
 املاسة هبم تطبيقاً كامالً 

التدابري النافذة مقابل جمموعة التدابري املبيَّنة يف 
 واثئق السياستني املعنيتني

100% 

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 9و 8و 7و 6الغاايت   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

زايدة قدرة املكتب على إدارة موارده 
البشرية على حنو فعال ومسؤول وخاضع 

 للمساءلة

 :4-11حىت  1-11مؤشرات األداء  
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

 

 :5-8حىت  1-8مؤشرات األداء  
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم –املوارد البشرية 

 

اإلدارة والتدبر املسؤوالن واخلاضعان 
 للمساءلة

أن يُتبادل مع الشركاء التقرير املبسَّط  إعمال النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
املدمج املتعلق ابألداء املراد إاتحته 

 ألصحاب الشأن
 أن حُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها املستمراملضي يف تطبيق هنج التحسني 

النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص  زايدة الرفاه
 املشاريع ذات األولوية

 أن حُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

ألدائهم تدريب املوظفني تدريبًا مالئمًا 
 مهامهم

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
 اإلمجايل

% من املوظفني 90أن يكون أكثر من 
 قد اتبعوا التدريب اإللزامي

من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء 10و 5الغايتان   

من الغاايت االسرتاتيجية  6الغاية 
 ملكتب املد عي العام: 

وشركائه على وضع  تعزيز قدرة املكتب
 حد لظاهرة اإلفالت من العقاب

 :4-5حىت  1-5مؤشرات األداء  
 جودة التفاعل مع املكتب

 

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
 الوطنية عند الطلب

  

الرد يف الوقت املناسب على طلبات املعلومات  تقليص لزوم تدخل املكتب
 )املتعلقة ابلقضااي وابملعايري(

حُتدَّد اسرتاتيجية إجناز تناول حالتني من أن 
 احلاالت املنظور فيها

  تنجيز املقرتح العايل درجة اجلودة 
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 (واملرفق الرابع )

  الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 مكتب رئيس قلم احملكمة -ألف

 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام  مكتب رئيس قلم احملكمة:
 (1)2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة

 غ/م ˗ النسبة املئوية من املشورات املسداة يف غضون اآلجال املتفق عليها ˗ إسداء املشورة السديدة قانونياً واملنصبة على اجلهات املتعاَمل معها ˗
 غ/م ˗ نسبة الواثئق املودعة اليت تكون قد ُقد ِّمت يف غضون اآلجال احملددة ˗ القيام يف الوقت املناسب إبعداد وتقدمي واثئق رفيعة مستوى اجلودة ˗

 شعبة اخلدمات اإلدارية -ابء

                                                           

دون وضع مراٍم حمدَّدة الطابع. فوفقًا للخطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة سُتجمع  2020شرات األداء الرئيسية يف عام ستقاس مؤ  (1)
ديد البياانت وتقارن ابملعلومات املرجعية القياسية، وستستشار اجلهات اليت تتعامل مع قلم احملكمة هي وأقسام القلم يف الوقت املناسب لتح

 .2021 امليزانية املقرتحة لعام املرامي املنشودة يف
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 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام  :شعبة اخلدمات اإلدارية
 (2)2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة

من  SAPتوفري بيئة سليمة من برجميات ختطيط املوارد املؤسسية يف نظام  ˗
 خالل تذليل املسائل التقنية يف الوقت املناسب

متوسط عدد األايم اليت يستغرقها تذليل املشكالت املبلغ عنها بواسطة  ˗
 SAPبطاقات اخلدمة ضمن نظام 

 غ/م ˗

العمل  تقليص املخاطر الصحية اليت يتعرض هلا املوظفون خالل ˗
 الصحة املهنية( )وحدة

 غ/م ˗ )االجتاه السنوي على هذا الصعيد( النسبة املئوية لغياب املوظفني ˗

عدد احلوادث املتعلقة ابألمن والسالمة ذات األثر السليب على استعمال  ˗ هتيئة بيئة عمل ساملة ومصونة األمن يف مباين احملكمة ˗
اإلجراءات القضائية مباين احملكمة أو اليت تسبب حاالت أتخري يف 

 )االجتاه السنوي على هذا الصعيد(

 غ/م ˗

 غ/م ˗ النسبة املئوية حلاالت التدقيق األمين املنَجزة يف الوقت احملدد ˗ اتسام إجراء التدقيق األمين ابلفعالية وإجنازه يف الوقت املناسب ˗
الـُمبدى يف إطار املراجعة املالية على أي "حتفظات" أن ال ينطوي الرأي  ˗ تقدمي سجالت حماسبة دقيقة وكاملة يف الوقت املناسب ˗

 ألسباب تندرج ضمن إطار سيطرة قسم املالية
 غ/م ˗

 نظامعدد اإلجراءات اليت يتم تبسيطها، بوسائل منها األمتتة من خالل  ˗ تبسيط اإلجراءات املالية ˗
SAP 

 غ/م ˗

 تصويبات )االجتاه السنوي على هذا الصعيد(عدد ما ُيصدر من  ˗ تقدمي وثيقة ميزانية متَقنة يف الوقت املناسب ˗

 مدى التقيد ابملواعيد يف تقدمي الوثيقة ˗

 عدد األشهر الذي يستغرقه إعداد امليزانية ˗

 غ/م ˗

تقدمي تقارير دقيقة وآتية يف حينها عن تنفيذ امليزانية والتوقعات املتعلقة  ˗
 هبا

 غ/م ˗ النسبة املئوية للتقارير املقدمة يف الوقت املناسب ˗

القيام يف الوقت املناسب بشراء السلع واخلدمات أبسعار مناسبة من  ˗
 خالل إجراء منصف وشفاف

الوقت الذي تستغرقه عمليات الشراء وتكاليفها )االجتاه السنوي على  ˗
 هذا الصعيد(

 غ/م ˗

القيام بشراء السلع واخلدمات أبسعار مناسبة من خالل إجراء منصف  ˗
 وشفاف

املشرتايت أبوامر شراء مستند فيها إىل استدراج النسبة املئوية لقيمة  ˗
 عروض تنافسية

 النسبة املئوية للمشرتايت من مصدر وحيد املربَّرة واملوثَّقة بصورة كاملة ˗

 غ/م ˗

املباين: صيانة املباين الدائمة للمحكمة على حنو سليم واستعماهلا بصورة  ˗
 انجعة، فيما خيص مجيع املنتفعني هبا 

للطلبات املوجَّهة إىل مكتب املساعدة التابع لوحدة إدارة النسبة املئوية  ˗
 املرافق اليت تُلىب يف يوم العمل املتفق عليه

عدد احلاالت اليت يكون فيها جزء من املبىن غري قابل لالستعمال بصورة  ˗
 كاملة

 النسبة املئوية للموظفني الراضني ˗

 غ/م ˗

رتتيب األسفار يف األسفار يف مهام رمسية: القيام يف الوقت املناسب ب ˗
 مهام رمسية

النسبة املئوية للتقارير عن نفقات السفر اليت يُنجز إعدادها يف غضون  ˗
 ثالثة أايم عمل من استالم خطة السفر املنَجزة متاماً 

 غ/م ˗

إدارة األصول: صيانة قاعدة بياانت األصول املسجَّلة حبيث تكون دقيقة  ˗
 وكاملة

النسبة املئوية لألصول املسجَّلة يف قاعدة البياانت يف غضون ثالثة أايم  ˗
 SAPعمل من إجناز إعداد التقرير عن السلع املستَلمة يف نظام 

 غ/م ˗

توظيف العاملني يف الوقت املناسب وبصورة انجعة ابلقياس إىل التكاليف  ˗
 وعلى حنو جامع 

 على هذا الصعيد( املدة اليت يستغرقها التوظيف )االجتاه السنوي ˗

 تكاليف التوظيف )االجتاه السنوي على هذا الصعيد( ˗

التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة املوظفني )االجتاه  ˗
 السنوي على هذا الصعيد(

 غ/م ˗

 غ/م ˗ صعيد()االجتاه السنوي على هذا الاالستقصاء املتعلق ابلتزام املوظفني  ˗ النهوض بثقافة التزام املوظفني الشديد ˗
النهوض بسياسة الثقة القائمة على استمرار التباحث بشأن أداء املوظفني  ˗

 وتنمية قدراهتم
النسبة املئوية حلاالت التباحث بشأن األداء وتقارير استعراضه املنجزة يف  ˗

 الوقت احملدد
 غ/م ˗
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 شعبة اخلدمات القضائية -جيم

 2020ومؤش رات األداء واملرامي لعام النتائج املتوخ اة  :شعبة اخلدمات القضائية
 (3)2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة

القيام يف الوقت املناسب بتوفري ترمجات عالية درجة اجلودة للواثئق  ˗
 اليت تستلزمها اإلجراءات القضائية وعمل احملكمة اإلداري

احملكمة اليت تلغى بسبب النسبة املئوية لإلجراءات أو غريها من أنشطة  ˗
 االفتقار إىل الرتمجة

 غ/م ˗

توفري الرتمجة الشفوية العالية درجة اجلودة لإلجراءات القضائية  ˗
 والفعاليات غري القضائية اجملراة يف املقر ويف امليدان

النسبة املئوية لإلجراءات أو الفعاليات اليت تلغى بسبب عدم توفر الرتمجة  ˗
 الشفوية

 غ/م ˗

 غ/م ˗ معدَّل النجاح يف دعاوى االستئناف ˗ الدقيق للمستحقات يف إطار نظام املساعدة القانونيةالتقييم  ˗
 غ/م ̠ نسبة احلاالت اليت يُرد فيها على هذه الطلبات يف غضون األجل املتفق عليه ˗ الرد يف الوقت املناسب على طلبات الدفاع للمساعدة ˗
لتوفر النظم األساسية، مبا فيها النسبة املئوية للحوادث اليت النسبة املئوية  ˗ استدامة توفر النظم األساسية ˗

 ُتذل ل يف اآلجال املتفق عليها من بني احلوادث اليت تقع يف قاعات احملكمة
 غ/م ˗

التحرك دون إبطاء حيال احلوادث املتعلقة أبمن املعلومات لتقليل  ˗
 األذى وتقليص احتمال االنتهاكات األمنية يف املستقبل

التحرك يف الوقت املناسب )حمسواًب ابلدقائق( فيما خيص احلوادث معدَّل  ˗
اليت حتظى ابلدرجة األوىل من األولوية )احلوادث احلرجة( واحلوادث اليت 

 حتظى ابلدرجة الثانية من األولوية )احلوادث العالية درجة اخلطورة(

 غ/م ˗

 غ/م ˗ الفرار أو اإلصاابت )اجملموع السنوي( النسبة املئوية حملاوالت ˗ استدامة سالمة احملتجزين وصون أمنهم  ˗
عدد حاالت التأخري يف اإلجراءات القضائية الناجم عن التأخر يف القدوم  ˗ احملتجزون الذين يصلون إىل احملكمة يف الوقت احملدد ˗

 )االجتاه السنوي على هذا الصعيد(من مركز االحتجاز 
 غ/م ˗

بتمييز اجملين عليهم من أجل القيام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب  ˗
 مشاركتهم يف اإلجراءات القضائية النشطة

النسبة املئوية لطلبات اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات اليت تكون قد  ˗
ُحل ِّلت فُقبلت مقابل العدد اإلمجايل لواثئق طلبات اجملين عليهم اليت تكون 

 قد ُأحيلت

 غ/م ˗

واثئق قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب القيام يف الوقت املناسب بتقدمي  ˗
 أضرارهم

النسبة املئوية للواثئق اليت تقدَّم يف األجل الذي تكون الدائرة املعنية قد  ˗
 حددته

 غ/م ˗

 عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم توفر موظفي الدعم الرئيسيني ˗ توفر قاعات احملكمة لعقد اجللسات فيها ˗

نشر جدول مواعيد احملكمة )نظام عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم  ˗
 احملكمة اإللكرتونية، وشبكة التواصل الداخلي، واملوقع الشبكي للمحكمة(

عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم قيام أفرقة قسم تدبر األعمال القضائية  ˗
 ابلتجريب الالزم

 غ/م ˗

 توفر الواثئق العلنية، وواثئق األدلة واحملاضر على موقع احملكمة الشبكي ˗
 اخلارجي

 غ/م ˗ النسبة املئوية للواثئق اليت تتاح يف اآلجال املقر ة ˗

النسبة املئوية ملا يقدمه الدفاع من طلبات املساعدة اليت تُلىب على حنٍو مرٍض  ˗ القيام يف الوقت املناسب بتوفري اخلدمات ألفرقة الدفاع ˗
 ساعة 24يف غضون 

 غ/م ˗

 غ/م ˗ النسبة املئوية للواثئق اليت تُقدَّم يف اآلجال احملد دة ̠ قيام مكتب احملامي العمومي للدفاع بتقدمي الواثئق يف الوقت املناسب  ˗
مرٍض النسبة املئوية ملا يقدمه حمامو اجملين عليهم من طلبات تُلىب  على حنو  ˗ القيام يف الوقت املناسب بتوفري اخلدمات حملامي اجملين عليهم ˗

 يف غضون اآلجال املتفق عليها
 غ/م ˗

تقدمي مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم للواثئق يف الوقت  ˗
 املناسب

 غ/م ˗ النسبة املئوية للواثئق اليت تُقدَّم يف اآلجال احملددة. ˗
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 شعبة العمليات اخلارجية -دال

 2020واملرامي لعام النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء  :شعبة العمليات اخلارجية
 (4)2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة

إدالء الشهود الذين يُدعون إىل املثول أمام الدوائر إبفادهتم يف الوقت  ˗
 احملدد

النسبة املئوية للحلول اإلمدادية الضرورية وتقارير التقييم اليت تُقدَّم إىل  ˗
 احملكمة يف اآلجال املتفق عليها

 غ/م ˗

 غ/م ˗ الوقت الذي يستغرقه أتمني مكان للشهود واجملين عليهم وتكاليف ذلك ˗ تقليص املخاطر على الشهود واجملين عليهم تقليصاً فعلياً  ˗
 غ/م ˗ النسبة املئوية للتقييمات اليت تُقدَّم يف غضون اآلجال املتفق عليها ˗ القيام يف الوقت املناسب بتقدمي تقييمات حتليلية متكاملة  ˗
الزايدة يف عدد اتفاقات التعاون؛ والنهوض بعاملية نظام روما  ˗

 األساسي
 عدد اتفاقات التعاون اجلديدة اليت جيري التفاوض بشأهنا وُتربم ˗

عدد الدول اليت يستجد تصديُقها على نظام روما األساسي أو اختاُذها  ˗
 خطوات حنو التصديق عليه

 غ/م ˗

واملنظمات اإلقليمية تعاون الدول األطراف وغريها من الدول  ˗
 واملنظمات الدولية تعاوانً أييت يف الوقت املناسب

النسبة املئوية ملا حيظى برد إجيايب من املسائل اليت تدعو إىل تقدمي طلبات  ˗
 التعاون

 الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون واإلجابة النهائية عنه ˗

على املشتبه فيهم،  النسبة املئوية للعمليات اليت تُنجز بنجاح )القبض ˗
وتقدميهم إىل احملكمة، والزايرات اليت جُترى يف عني املكان/اجللسات، 

 وتقييمات بلدان احلاالت اجلديدة(

 غ/م ˗

 غ/م ˗ النسبة املئوية للمهمات اليت تُقر مع خطط السفر ˗ ختطيط املهمات املتكامل الفعال واألسفار اآلمنة ˗
 عدد املتابعني اجلدد السنوي لكل منصات وسائط التواصل االجتماعي ˗ النهوض ابطالع اجلمهور على عمل احملكمة ˗

 عدد زايرات احملكمة ˗

 عدد زائري املوقع الشبكي للمحكمة ˗

 غ/م ˗

إعالم اجملين عليهم واجلماعات املتضررة يف بلدان احلاالت ابألنشطة  ˗
 القضائية ذات الصلة هبم

 غ/م ˗ احلاالتعدد األشخاص الذين حيضرون األنشطة التوعوية يف بلدان  ˗

تلقي مجيع اجلهات املتعاَمل معها لدعم إمدادي وأمين مناسب من  ˗
 املكاتب القطرية

 عدد املهمات املدعومة ˗

 عدد ما يـََعد من التقارير املتعلقة ابألمن والتقارير التقييمية ˗
 غ/م ˗

رد سلطات الدولة املضيفة وسائر أصحاب الشأن يف الوقت  ˗
 الصادرة عن احملكمةاملناسب على طلبات التعاون 

 عدد املسائل الداعية إىل إصدار طلبات التعاون اليت يُرد عليها رداً إجيابياً  ˗

 الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون وتلقي اجلواب النهائي ˗
 غ/م ˗

 عليهم واجلماعات املتضررةعدد الفعاليات املزَمع إجراؤها مع اجملين  ˗ إاتحة االحتكام إىل القضاء للمجين عليهم واجلماعات املتضررة ˗

عدد اجلماعات املتضررة املتواَصل معها من خالل التوعية املباشرة وغري  ˗
 املباشرة

 غ/م ˗
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 (زاملرفق الرابع )

 أمانة مجعية الدول األطرافع: الربانمج الرئيسي الراب

 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 

املرامي لعام  األداءمؤش رات  النتائج املتوخ اة
2020 

 1اهلدف 
 االئتمار على النحو املقرَّر

 سري االجتماعات على حنو سلس، واختتامها يف املوعد احملدد؛ واعتماد التقارير ذات الصلة ˗
 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال ˗
التسجُّل وتقدمي الواثئق تلقي املشاركني دعماً فنياً وإمدادايً يف االجتماعات، مبا يف ذلك املساعدة يف  ˗

 وتوفري اخلدمات اللغوية
 رضا املشاركني يف اجللسات عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدَّم من معلومات ˗

 غ/م ˗

 2اهلدف 
حترير الواثئق وترمجتها إبتقان وإصدارها من 

أجل جتهيزها واستنساخها وتوزيعها يف الوقت 
 املناسب

للدول ورضاها عن هذه اخلدمات مبا فيها خدمات حترير الواثئق توفري خدمات املؤمترات اجليدة  ˗
، على حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف (5)وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب، أبربع لغات رمسية

 مهامها
تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو الالزم، وال سي ما تزويدها ابملعلومات والواثئق املتعلقة ابجلمعية  ˗

 حملكمةواب

 غ/م ˗

 3اهلدف 
إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل اجلمعية 

 وهيئاهتا الفرعية

 تقدمي خدمات قانونية فنية إىل الدول، وال سي ما تزويدها بواثئق، تسه ِّل عملها وتدعمها فيه ˗
 رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات ˗

 غ/م ˗

 4اهلدف 
فعال بتعميم الواثئق واملعلومات القيام على حنو 

على الدول األطراف )بواسطة شبكة اإلنرتنت 
 وغريها من الوسائل(

كثرياً ما يستعان يف ذلك بشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة ابجلمعية ومبكتبها وبلجنة امليزانية واملالية  ˗
 وبلجنة املراجعة

 غ/م ˗
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 (حاءاملرفق الرابع )

 املستقلة الرقابة آلية: 5 –الربانمج الرئيسي السابع 

 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 

 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة
 1اهلدف 

اإلسهام يف الرقابة الفعالة اليت متارسها احملكمة من خالل القيام يف الوقت املناسب 
 املخالفات املد عى هباوعلى حنو مهين بعمليات حتقيق يف 

النسبة املئوية للقضااي اليت يتم تناوهلا يف غضون  ˗
 ستة أشهر من اإلبالغ عنها

˗ 60% 

 

 (طاءاملرفق الرابع )

 : مكتب املراجعة الداخلية6-الربانمج الرئيسي السابع

 2020النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 

 2020املرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج املتوخ اة
 1اهلدف 

اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية واشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة 
 وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية وتدب ر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة 

من مهمات عدد ما يؤد ى  -
 املشورة مقابلإسداء املراجعة و 

عدد مهماهتما اليت تقضي أبدائها 
املقر ة لعمل مكتب املراجعة  اخلطة

 الداخلية 

مهام كحد أدىن )من مهام  ست -
 املراجعة ومهام إسداء املشورة(
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 املرفق اخلامس
 احملكمة موظفي مالك عن معلومات

 املرفق اخلامس )أ(
 الرئيسية الربامج حبسب 2020 لعام املقرتح احملكمة موظفي مالك

 احملكمة مجعاء

وكيل 
 أمني عام

أمني 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

فئة ال
الفنية 

وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 51 12 11 1 39 - 12 21 3 3 - - - - الربانمج الرئيسي األول

 320 80 79 1 240 25 79 77 34 20 3 - 1 1 الربانمج الرئيسي الثاين

 576 327 312 15 249 5 90 83 44 23 3 - 1 - الربانمج الرئيسي الثالث

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - الربانمج الرئيسي الرابع

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - الربانمج الرئيسي السادس

 5 1 1 - 4 - 1 - 2 1 - - - - 5 -الرئيسي السابع  الربانمج

 4 1 1 - 3 - - 1 1 - 1 - - - 6 -الربانمج الرئيسي السابع 

 975 428 409 19 547 30 183 185 89 48 9 - 2 1 اجملموع العام

 املرفق اخلامس )ب(
 2020 لعام تصنيفها املعاد الوظائف قائمة

 تسمية الوظيفة الرتبة 

 تصبح كانت اجلهاز / القسم  اجلديدة / املطلوبة  احلالية  عدد الوظائف

 مدير مكتب مدير مكتب قسم املشورة القانونية/ديوان املد عي العام/مكتب املد عي العام 5-ف 4-ف 1

 رئيسيمستشار قانوين  مستشار معين ابلتعاون الدويل شعبة االختصاص والتكامل والتعاون/مكتب املد عي العام 5-ف 4-ف 1

 مساعد معين ابلعمليات يف امليدان مساعد معين ابلعمليات يف امليدان التحقيقشعبة /مكتب املد عي العام 5-ع خ 6-ع خ 1

 وكيل اد عاء معاون معين ابإلجراءات االبتدائية معين ابإلجراءات االبتدائيةمساعد وكيل اد عاء  شعبة املقاضاة/مكتب املد عي العام 2-ف 1-ف 8

 11  :جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املد عي العام

ق و  موظف إداري ةداريمعين ابلشؤون اإلموظف   اخلارجية العملياتمكتب مدير شعبة  /قلم احملكمة 4-ف 3-ف 1  تدبر املخاطرلمنس ِّ

 1  قلم احملكمة: الوظائف املعاد تصنيفها يف جمموع
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 (جاملرفق اخلامس )
 املوظ فني جدول تعديالت

 املقرتحة 2020إىل ميزانية عام  املعتمدة 2019من ميزانية عام  تسمية الوظيفة الرتبة عدد الوظائف

 أوغندا -مكتب ُقطري مجهورية الكونغو الدميقراطية -مكتب ُقطري ُقطري رئيس مكتب 5-ف 1

 الدميقراطيةمجهورية الكونغو  -مكتب ُقطري أوغندا -مكتب ُقطري ُقطري رئيس مكتب 5-ف 1

موظف عامل يف امليدان )معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب  3-ف 1
 أضرارهم(

 مجهورية أفريقيا الوسطى -مكتب ُقطري كوت ديفوار  -مكتب ُقطري

موظف عامل يف امليدان )معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب  3-ف 1
 أضرارهم(

 أوغندا -ُقطريمكتب  مجهورية الكونغو الدميقراطية -مكتب ُقطري

 مايل -مكتب ُقطري كوت ديفوار  -مكتب ُقطري موظف معاون معين ابألمن يف امليدان 2-ف 1

 قسم اإلعالم والتوعية قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم مساعد إداري رأ-ع خ 1

مساعد يعمل يف امليدان بصفة مساعد معين ابلعالقات  رأ-ع خ 1
 اخلارجية والتعاون

 قسم دعم العمليات اخلارجية كوت ديفوار  -ُقطريمكتب 

 مجهورية أفريقيا الوسطى -مكتب ُقطري أوغندا -مكتب ُقطري سائق 3-ع خ 1

 مايل -مكتب ُقطري مجهورية الكونغو الدميقراطية -مكتب ُقطري سائق 3-ع خ 1

 9 جمموع الوظائف املعاد ختصيصها ضمن قلم احملكمة:
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 املرفق السادس

 )آبالف اليوروات( 2020 لعام ستحقاتاملو  رواتبال

 

 املرفق السادس )أ(

 )آبالف اليوروات( 2020 لعام ومستحقاهتم القضاة رواتب

 التكاليف هيئة الرائسة
 28.0 األبدال اخلاصة للرئيس وانئبيه

 28.0 اجملموع الفرعي هليئة الرائسة

  قاضياً  18الدوائر: 

 240.0 3 لثمانية عشر قاضياً متفرغاً  -تكاليف الرواتب القياسية 

4745. 1 لثمانية عشر قاضياً متفرغاً  - (*)املعاشات التقاعدية للقضاة  

4814. 4 اجملموع الفرعي للدوائر  

  املتطلبات اإلضافية
 126.0 املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجم ِّعة

 225.0 اإلعادة( إىل الوطناالستقدام( من الوطن/العودة )املستحقات املتصلة ابلقدوم )

5.872 مقدَّر نفقات إجازات زايرة الوطن ومَِّنح التعليم  

0.63 متطلب احملكمة -التأمني على اإلصاابت بسبب اخلدمة   

5.674 اجملموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية  

9.516 5 2020ومستحقاهتم لعام جمموع رواتب القضاة   

 580.9 (**) تعديل رواتب القضاة )رهناً ببت الدول األطراف يف هذا الشأن(

8.097 6 2020ومستحقاهتم املعد لة لعام رواتب القضاة جمموع   

رةً  (*)  . 2020من كانون الثاين/يناير  شروط العقد املتعلق ابألداء الذي سيبدأ سراينه يف األولبشأن  مبدئيةافرتاضات  على أساس مقدَّ
 .العقد املعينتفاصيل  تتوفر عندما تقديرها حتديث وسيتعنيَّ 

ل املبالغمع  ، الذي يتوافقهذا املبلغإن  (**)  من شأنه أن  2019و 2018و  2017 لألعوام ةاملقرتح اتيف امليزاني ةاملدرج ةاملعدَّ
 .قضاة حمكمة العدل الدولية واحملاكم الدولية األخرى رواتبمع  متوائمةالقضاة  رواتب جيعل
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 املرفق السادس )ب(

التكاليف القياسية لرواتب املوظفني من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة العاملني يف املقر 
 )آبالف اليوروات( 2020لعام 

  اجملموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب رتبة الوظيفة

 (1) (2) (3) (1)+(2)+(3(=)4) 

  247.5 4 71.8 171.7 وكيل أمني عام

  226.3 3 65.8 157.5 أمني عام مساعد

  194.5  57.3 137.2 1-مد

  169.4  49.9 119.5 5-ف

  147.1  43.4 103.7 4-ف

  122.1  36.0 86.1 3-ف

  98.3  29.0 69.3 2-ف

  98.3  29.0 69.3 1-ف

  92.6  27.3 65.3 رر-ع خ

  76.1   22.4 53.7 رأ-ع خ

 فعل عوامل أتخري التوظيف:

 يف املئة 5 على ما يف الربانمج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: )أ(

 يف املئة 8 اخلدمات العامة:على ما يف الربانمج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  )ب(

على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  )ج(
 يف املئة 10 العامة:

اخلدمات من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  6-والسابع 5-على ما يف الربانجمني الرئيسيني السابع )د(
 يف املئة 0 العامة:

 فعل عوامل أتخري التوظيف

 %(10) %(8) %(5) %(0) رتبة الوظيفة

  222.8  227.7  235.1  247.5 وكيل أمني عام

  203.7  208.2  215.0  226.3 أمني عام مساعد

  175.1  178.9  184.8  194.5 1-مد

  152.5  155.8  160.9  169.4 5-ف

  132.4  135.3  139.7  147.1 4-ف

  109.9  112.3  116.0  122.1 3-ف

  88.5  90.4  93.4  98.3 2-ف

  88.5  90.4  93.4  98.3 1-ف

  83.3  85.2  88.0 92.6 رر-ع خ

  68.5  70.0  72.3  76.1 رأ-ع خ



ICC-ASP/18/20 

249 20-A-010321 

 املرفق السابع

 األفريقي االحتاد لدى االتصال ملكتب املقرتحة 2020 عام ميزانية

ASP/9/Res.4-ICCوفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف  -1
مل ختصَّص موارد (1)

الربانجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق االحتاد  2020ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 
حملكمة"( فتح مكتب اتصال يف أديس أاباب فإن احملكمة األفريقي على طلب احملكمة اجلنائية الدولية )"ا

ستخطر جلنة امليزانية واملالية بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي الصلة املدرج 
 يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين. 371 400البالغ  2020يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

1320 
 األفريقي االحتاد لدى االتصال مكتب

امليزانية املعتمدة  )آبالف اليوروات( 2018مصروفات عام 
 2019لعام 

)آبالف 
 اليوروات(

 التغري  يف املوارد

 لعام ةامليزانية املقرتح
)آبالف 2020

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره 
)آبالف 

 نسبته املئوية اليوروات(

               القضاة

 171.7         املوظفون من الفئة الفنية
 65.6         املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 237.3             اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة العامة
  -  -  -  -  -  -  - املؤقتة اخلاصة ابالجتماعاتاملساعدة 

  -  -  -  -  -  -  - العمل اإلضايف
  -  -  -  -  -  -  - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 15.2  -  -  -  -  -  - السفر
 1.0  -  -  -  -  -  - الضيافة

 15.6  -  -  -  -  -  - اخلدمات التعاقدية
 -  -  -  -  -  -  - التدريب

 -  -  -  -  -  -  - اخلرباء االستشاريون
 49.6  -  -  -  -  -  - النفقات التشغيلية العامة

 5.0  -  -  -  -  -  - اللوازم واملواد
 47.7  -  -  -  -  -  - األاثث والعتاد

 134.1  -  -  -  -  -  - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني
 371.4  -  -  -  -  -  - اجملموع

                                                           

 كانون  10-6، نيويورك، الدورة التاسعةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  (1)
 .ICC-ASP/9/Res.4اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار  (،ICC-ASP/9/20) 2010 ديسمرب/األول
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 الثامناملرفق 

 2020 لعام املقد رة اإليرادات بيان

 )ابليوروات( الصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً 
  2020مقد ر اإليرادات لعام 

 000 25 تربعات املاحنني

 000 25 اجملموع الفرعي لإليرادات

  2020مقد ر املصروفات لعام 

 100 21 تكاليف السفر

 900 3 تكاليف اإلدارة

 000 25 اجملموع الفرعي للمصروفات

 0 2020صايف اإليرادات لعام 



ICC-ASP/18/20 

251 20-A-010321 

 املرفق التاسع

 املعلومات تكنولوجيا

 املرفق التاسع )أ(

للفرتة اخلمسية  السرتاتيجيةيف احملكمة اجلنائية الدولية: ا املعلومات تدبرو  املعلومات تكنولوجيا
2017- 2021 

ُقد ِّمت  الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، اليت 2019تضمَّنت ميزانية عام  -1
، بناًء على 2018والثالثني يف أيلول/سبتمرب  إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها خالل دورهتا احلادية

طلب هذه اللجنة يف دورهتا الثالثني، عرضًا كاماًل يبني االستثمار اجملرى على نطاق احملكمة يف إطار 
املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني السرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة 

الربانجمية  2020املرفق، املعد استنادًا إىل ميزانية عام بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وأييت هذا 
، 2021حىت عام  2017املقرتحة، بلمحة عامة حُميَّنة عن االستثمار اإلمجايل للفرتة املمتدة من عام 

واملقادير املتوقَّعة للنفقات التشغيلية السنوية الـُمتكبَّدة يف إطار قسم خدمات تدبر املعلومات لدعم النظم 
الصلة خالل تنفيذ االسرتاتيجية وبعد تنفيذها، وتوزع املوارد الالزمة من أجل مشاريع االسرتاتيجية يف ذات 
. وسُتقدَّم يف تقرير منفصل املعلوماُت املتعلقة ابملشاريع احملدَّدة الطابع لالسرتاتيجية واملصروفات 2020عام 

فيها جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثة والثالثني.  لكي تنظر 2018السنوية املتصلة هبا اليت ُتكب ِّدت يف عام 
ويُقتصر يف املعلومات املقدَّمة يف هذا املرفق على االستثمار اإلمجايل املتصل ابالسرتاتيجية حبسب مركز 

 التكاليف واالستثمار الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء املطلوب حبسب جمال العمل يف إطار االسرتاتيجية.

 2019، وميزانية عام 2018وعام  2017ند اجلدول التايل إىل األرقام الفعلية لعام ويست -2
والتوقعات ذات الصلة فيما  2020الربانجمية املعتمدة، وامليزانية الربانجمية املقرتحة للمشاريع فيما خيص عام 

املالية مع تعليل مفصَّل . وسيثابَر على حتيني التوقعات سنوايً وستفاد هبا جلنة امليزانية و 2021خيص عام 
والثالثني تفاصيل عن  للمصروفات الفعلية. وسيتضمن التقرير املقدَّم مسبقاً إىل هذه اللجنة يف دورهتا الثالثة

 األرابح. املصروفات الفعلية حبسب املشروع ومقدارِّ ما خيصه من املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة أو

الشاملة بنطاقها احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات السرتاتيجية اخلمسية ار ايف إط املستثَمرات: جممل 1اجلدول 
 )آبالف اليوروات( 2021-2017مجعاء للفرتة 

 2021 2020 2019 2018 2017 مركز التكاليف

ملدة تنفيذ  اجملموع
 االسرتاتيجية

 تكاليف املوظفني

       الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - شعبة اخلدمات اإلدارية

 501.4 146.5 146.5 61.9 146.5 - شعبة اخلدمات القضائية

 901.4 246.5 246.5 161.9 246.5 - املوظفنيتكاليف  جمموع

 - - 84.6+ 84.6- 246.5+ - فارق تكاليف املوظفني عنها للسنة السابقة

املتصلة ابلعاملنيالتكاليف غري   

 675.0 180.0 180.0 180.0 135.0 - مكتب املد عي العام :الربانمج الرئيسي الثاين

       الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 6444.0 1763.0 1601.0 1592.0 824.0 664.0 شعبة اخلدمات القضائية

 765.0 370.0 20.0 150.0 225.0 - شعبة اخلدمات اإلدارية
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 2021 2020 2019 2018 2017 مركز التكاليف

ملدة تنفيذ  اجملموع
 االسرتاتيجية

 7209.0 2133.0 1621.0 1742.0 1049.0 664.0 لربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمةل اجملموع

 7884.0 2313.0 1801.0 1922.0 1184.0 664.0 جمموع التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 - 487.0+ 121.0- 738.0+ 520.0+ - عنها للسنة السابقةالتكاليف غري املتصلة ابلعاملني فارق 

 8785.4 2559.5 2047.5 2083.9 1430.5 664.0 لمحكمة مجعاءجمموع املستثَمرات ل

 - 512.0+ 36.4- 653.4+ 766.5+ - عنه للسنة السابقةاجملموع فارق 

مبلغًا مقداره  2018لقد بلغ االستثمار املقر لالسرتاتيجية فيما خيص احملكمة مجعاء يف عام  -3
ألف يورو  246.5يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني وألف يورو  960منه يورو  آالف 1 206.5

 2018تكاليف املوظفني. وبلغ االستثمار الفعلي يف إطار االسرتاتيجية على نطاق احملكمة يف عام يف بند 
عن املبلغ املعتمد املخصَّص  يورو ألف 224، يزيد مبقدار يورو ألف 1 430.5مبلغًا مقداره 

أعاله األرقام الفعلية حبسب مركز التكاليف مع حتيينات للفروق بني  1 . ويبني اجلدوللالسرتاتيجية
. وتعزى الزايدات إىل حاالت توسيع 2019واملصروفات املقر ة لعام  2017املصروفات الفعلية يف عام 

فاء مبقتضيات النطاق املقر ة فيما خيص املشاريع الرئيسية من قبيل نظام ختطيط املهمات بغية التكفل ابلو 
السر ية وإىل زايدات يف أسعار منَتجات النظم واألعتدة اخلاصة مبكتب املد عي العام ومشاريع أمن املعلومات. 

 إن األموال اإلضافية الالزمة تؤخذ من الوفورات احملقَّقة يف وحدات أخرى من وحدات احملكمة.

 املعلومات مما يلي:املقرتحة لقسم خدمات تدبر  2020ويتألف مبلغ ميزانية عام  -4

 يورو ألف 38.1، ما يزيد مبقدار يورو ألف 9 643.1التكاليف األساسية البالغة  (أ)
الذي ُعرض على جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر  يورو آالف 9 605عن املقدار املتوقع البالغ 

مل يشمل األساسية فيه خالل دورهتا احلادية والثالثني. بيد أن املقدار املتوقع السابق للتكاليف 
تكاليف املوظفني اإلضافية: تكاليف املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة 

 2020ابالجتماعات، وتكاليف العمل اإلضايف. وتبلغ هذه التكاليف اإلضافية فيما خيص عام 
يبلغ . فاملقدار املتوقع السابق كان ينبغي أن يورو ألف 101.1مبلغًا مقداره 

البالغة  2018، إذا ُأخذت ابحلسبان تكاليف املوظفني اإلضافية لعام يورو آالف 9 703
التكاليف األساسية . وسُيجرى التصويب الالزم يف التقرير احملنيَّ بشأن مجيع يورو ألف 98.0

للموظفني، لكن ذلك ال يؤثر على التوقعات اخلاصة ابمليزانية اإلمجالية لقسم خدمات تدبر 
 علومات أو املصروفات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة؛امل

يبلغ اجلزء اخلاص بقسم خدمات تدبر املعلومات من مقدار االستثمار املقرتح يف  (ب)
مبلغاً  2020اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لعام 

 عن املبلغ املتوقع الذي ُقد ِّم سابقاً. يورو ألف 25.0، يقل مبقدار يورو ألف 1 601.0مقداره 
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 2020ويبلغ املبلغ اإلمجايل املقرتح لالستثمار على نطاق احملكمة يف مشاريع االسرتاتيجية لعام  -5
يف بند تكاليف املوظفني  يورو ألف 246.5، منه يورو ألف 2 047.5مبلغًا مقداره 

يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. إن املبلغ املطلوب يقل مبقدار  يورو ألف 1 801.0و
. وجيب توزيع املبلغ اإلمجايل بني مكتب يورو ألف 2 072.5عن املقدار املتوقع البالغ  يورو لفأ 25.0

 (،يورو ألف 120.0(، وشعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم احملكمة )يورو ألف 180.0املد عي العام )
(، اليت تضم قسم تدبر األعمال يورو ألف 1 747.5وشعبة اخلدمات القضائية التابعة لقلم احملكمة )

(. ويبني اجلدول يورو ألف 1 601.0( وقسم خدمات تدبر املعلومات )يورو ألف 146.5القضائية )
املشمولة ابالسرتاتيجية أدانه توزع تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني لكٍل من جماالت العمل 

 حبسب مركز التكاليف.

اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا سرتاتيجية بيان وجيز ابملستثَمرات يف مشاريع اال: 2اجلدول 
 )آبالف اليوروات( 2020لعام الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء املعلومات/تدبر املعلومات 

الربانمج الرئيسي الثاين:  2020عام لبند التمويل اخلاص ابالسرتاتيجية 
 مكتب املد عي العام

اجملموع للمجال  الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة 
 املعين

 

شعبة اخلدمات 
 اإلدارية

شعبة اخلدمات 
 القضائية

     تكاليف املوظفني

 146.5 146.5 - - املتعلقة ابلعمل القضائي

 100.0 - 100.0 - املتعلقة ابلعمل اإلداري

 246.5 146.5 100.0 - املوظفنيتكاليف  جمموع

     التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 400.0 220.0 - 180.0 املتعلقة ابملقاضاة

 709.0 709.0 -  املتعلقة ابلقضاء

 20.0 - 20.0  املتعلقة ابإلدارة

 - - -  املتعلقة بتدبر املعلومات

 172.0 172.0 -  املتعلقة أبمن املعلومات

 500.0 500.0 -  رتشيد تكنولوجيا املعلوماتاملتعلقة ب

 1801.0 1601.0 20.0 180.0 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني جمموع

 2047.5 1747.5 120.0 180.0 اجملموع

املطلوب مليزانية قسم خدمات تدبر املعلومات يشمل  يورو ألف 1 747.5إن املقدار البالغ  -6
مشاريع اسرتاتيجية تندرج يف شىت جماالت العمل املتمثلة يف اجملال القضائي وجمال أمن املعلومات وجمال 
ترشيد تكنولوجيا املعلومات. ويشارك يف متويل املشاريع االسرتاتيجية اخلاصة مبكتب املدعي العام قسُم 

ألف يورو ومكتُب املد عي العام الذي يسهم  220.0لومات الذي يسهم مببلغ مقداره خدمات تدبر املع
ألف يورو. وتنفرد شعبة اخلدمات اإلدارية بتمويل الشق اخلاص مبجال العمل اإلداري  180.0مببلغ مقداره 

تصلة ، الذي تتوزع تكاليفه إىل مبلغ ميثل تكاليف املوظفني وآخر ميثل التكاليف غري امل2020لعام 
ابلعاملني. وتظل تلزم خمصَّصات لسد تكاليف املوظفني اليت يتكبدها قسم تدبر األعمال القضائية لكي 

( فيما يتصل ابلعمل eCourtيواصل متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )
فستستخدم هلا املوارد  2020املعلومات يف عام على منصة مسارات األعمال القضائية. أما مشاريع تدبر 

 تستلزم مزيداً من االستثمار فيما خيص السنة. املتوفرة من املوظفني وابلتايل ال
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أدانه فرادى املشاريع االسرتاتيجية اخلاصة بكل جماٍل من جماالت العمل  3وتعرض يف اجلدول  -7
 املوظفني وبند املوارد غري املتصلة ابلعاملني:يستلزم استثماراً يف بند املوارد من  2020لعام 

يف أربعة مشاريع  2020فيما خيص مكتب املد عي العام: تتمثل خطة العمل لعام  (أ)
مقرتحة، يتشارك يف متويلها مكتب املد عي العام وشعبة اخلدمات القضائية للمضي يف حتقيق 

توفري حل جديد لتدبر شؤون حتسينات يف مجع األدلة املتأتية عن البحث اجلنائي العلمي، و 
عمليات التحقيق وشؤون الشهود خاص مبكتب املد عي العام، واستعمال منصة احملكمة السريعة 
النمو إلعمال قاعديت بياانت مكيَّفتنين خاصتنين بتدبر بياانت االتصال وبتنسيق خدمات الرتمجة 

 الشفوية؛

مواصلة  يورو ألف 855.5 يف جمال القضاء: خيص مقدار االستثمار املطلوب البالغ (ب)
يلزم ملدير مشاريع  يورو ألف 146.5هتيئة منصة مسارات األعمال القضائية، ومنه مبلغ مقداره 

 لتطوير املنصة وفقاً ملتطلبات احملكمة؛ يورو آالف 709.0احملكمة اإللكرتونية ويلزم ابقيه البالغ 

 يورو ألف 120.0يف جمال اإلدارة: خيص االستثمار املطلوب البالغ  (ج)
يف بند التكاليف غري املتصلة  يورو ألف 20.0يف بند تكاليف املوظفني و يورو ألف 100.0)

ابلعاملني( مواصلة تنفيذ مشاريع االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 
. SAP S/4 HANAللمضي يف أمتتةِّ ورقمنةِّ الشؤون اإلدارية والستحداث خريطة طريق لنظام 

عشرة سنة، يستلزم حتديثًا له  لتخطيط املوارد املؤسسية، الذي يناهز عمره اخلمس SAP فنظام
. ويتمثل التحديث يف عنصرين: منصة قواعد بياانت جديدة 2025طائالً وإلزامياً قبل هناية عام 

(HANA ونظام حمنيَّ من نظم )SAP ( لتخطيط املوارد املؤسسيةS/4 HANA وسُيقرتح يف .)
أفضل هنج إلدارة قاعدة البياانت الكربى  SAP S/4 HANAار خريطة الطريق اخلاصة بنظام إط

 هذه وترقية النظام؛

من االستثمارات اليت  2020يف جمال أمن املعلومات: ُيستفاد يف اخلطة املقرتحة لعام  (د)
 يف منصة االستخبار عن 2019حىت عام  2017أجرهتا احملكمة يف الفرتة املمتدة من عام 

التهديدات، ومواصلة اختبار االخرتاق، واستكمال نظام احملكمة اخلاص إبدارة األمن. ويتمثل 
املشروع األخري املقرتح يف إعمال نظام جديد لتطبيق تصانيف أمنية على واثئق احملكمة وقرهنا 

 بعالمات بناًء على ذلك؛

ستبدال معدات التخزين يف جمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات: يتمثل املشروع الوحيد يف ا (ه)
 2017اليت تقادم عهدها وفقاً لنموذج التخزين الرتاتيب املعمول به يف احملكمة )تنفيذ استثمار عام 

 يف إطار االسرتاتيجية(.
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مجعاء اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة السرتاتيجية توزُّع املستثَمرات يف مشاريع ا: 3اجلدول 
 اليوروات( )آبالف 2020لعام 

 املبادرة 

الربانمج الرئيسي الثاين: 
 املد عي العام مكتب

 الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 اجملموع
 شعبة اخلدمات القضائية شعبة اخلدمات اإلدارية

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
 املتصلة ابلعاملني

غري التكاليف  تكاليف املوظفني
 املتصلة ابلعاملني

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري املتصلة 
 ابلعاملني

ضاة
ملقا

ا
 

احتياز بياانت حتسني االستخبار من املصادر املتاحة إاتحة عامة )
  (البحث اجلنائي العلمي

    125.0 125.0 

تدبر شؤون عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام 
   وشؤون الشهود

75.0    75.0 150.0 

 80.0 20.0    60.0   نسخ الكالم نسخاً مؤمتتاً 

 20.0     25.0  قاعدة بياانت االتصال لدى مكتب املد عي العام

 20.0     20.0  نظام تنسيق الرتمجة الشفوية ملكتب املد عي العام

 400.0 220.0    180.0   اجملموع الفرعي

ضاء
الق

 

 415.0 415.0      مستودع املعلومات املوحَّد -منصة مسارات األعمال القضائية 

املنفذ إىل األدلة وسجالت  -منصة مسارات األعمال القضائية 
 القضااي

  
   146.5 150.0 296.5 

 144.0 144.0       منصة التقاضي -منصة مسارات األعمال القضائية 

 855.5 709.0 146.5      اجملموع الفرعي

دارة
اإل

 

 SAP S/4 HANA    100.0 20.0   120.0إعداد خريطة طريق نظام 

 120.0   20.0 100.0    اجملموع الفرعي

ألمن
ا

 

 70.0 70.0       إعمال نظام إدارة أمن املعلومات

 50.0 50.0       توسيع نطاق منصة االستخبار عن التهديدات

 20.0 20.0       اختبار االخرتاق

 32.0 32.0       إعمال احللول اخلاصة بتصنيف املعلومات وبقرهنا بعالمات أمنية

 172.0 172.0      اجملموع الفرعي

جيا 
ولو

تكن
يد 

ترش
ات

لوم
املع

 

 جتديد البنية التحتية االفرتاضية
     500.0 500.0 

 اجملموع الفرعي
     500.0 500.00 

  اجملموع
 180.0 100.0 20.0 146.5 1601.0 2047.5 
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 (باملرفق التاسع )

 مجعاءاحملكمة  وتدبر املعلومات على نطاق املعلومات تكنولوجياتكاليف 

قدمت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( أرقام التكاليف غري املتصلة ابلعاملني فيما خيص  -1
امليزانية واملالية )"اللجنة"( لكي تنظر فيها تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة إىل جلنة 

. وأوصت جلنة امليزانية واملالية يف (1)2018والثالثني اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب  خالل دورهتا احلادية
الربانجمية املقرتحة بياانً بتوزع تكاليف  2020تقريرها الالحق أبن تقدم احملكمة مبثابة مرفق بوثيقة ميزانية عام 

املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة 
. وترد يف املرفق احلايل تفاصيل املصروفات املندرجة يف بند تكاليف املوظفني واملندرجة يف بند (2)مجعاء

املعلومات/تدبر املعلومات ضمن إطار شىت الربامج التكاليف غري املتصلة ابلعاملني فيما خيص تكنولوجيا 
. لقد اسُتقيت أرقام 2018ولعام  2017الرئيسية للمحكمة، وهو يتضمن أرقام املصروفات الفعلية لعام 

 2020من ميزانية عام  2020الربانجمية املعتمدة، وأرقام عام  2019من ميزانية عام  2019عام 
فهي أرقام متوقعة على أساس متطلبات احملكمة  2022وعام  2021ام الربانجمية املقرتحة؛ أما أرقام ع

الربانجمية واالشتغالية املعروفة حالياً. إن األرقام الواردة يف هذا املرفق هي األرقام اليت قدمها كٌل من أقسام 
 احملكمة إىل قسم خدمات تدبر املعلومات لكي جيري توليفها وحتليلها، وهي تعرض هنا ابلشكل الذي

 ُقد ِّمت به.

ومن النفقات األساسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات تكاليُف الوظائف الثابتة  -2
ووظائف املساعدة املؤقتة العامة يف مالك قلم احملكمة ومالك مكتب املد عي العام اليت تلزم لدعم نظم 

ن ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات وخدمات تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة. كما إ
تتضمن خمصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف. وتُعرَّف 
النفقات األساسية يف إطار التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 

روفات الالزمة لدعم عمليات احملكمة وأنشطتها يف حاهلا الراهنة؛ ويشمل ذلك ابعتبارها تتمثل يف مجيع املص
املصروفات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة )املتعلقة ابالتصاالت، واستئجار 

ث والعتاد، األاثث والعتاد، وصيانة األاثث والعتاد، إخل( واملصروفات لسد تكاليف اللوازم، وتكاليف األاث
وتكاليف التدريب، وتكاليف السفر املتصل على وجه التحديد بصيانة نظم تكنولوجيا املعلومات/تدبر 

 املعلومات يف احملكمة.

                                                           

 .CBF/31/12/Rev.3تقرير احملكمة بشأن خطتها اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، الوثيقة  (1)
-5، الهاي، السابعة عشرةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (2)

 .108،الفقرة 2-، اجمللدالثاين، اجلزء ابء(ICC-ASP/17/20) 2018ديسمرب/كانون األول12
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 )آبالف اليوروات( جمموع التكاليف للمحكمة مجعاء حبسب بنودها: 1اجلدول 
 اجملموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف

 األساسيةالتكاليف 
 35857.8 5946.2 5946.2 6081.2 6050.6 5946.1 5887.5 تكاليف املوظفني

 37552.2 7132.9 6140.6 5973.5 5915.7 6459.4 5930.1 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 73410.0 13079.1 12086.8 12054.7 11966.3 12405.5 11817.6 جمموع التكاليف األساسية

  992.3+ 32.1+ 88.4+ 439.2- 587.9+  للسنة السابقة فارق اجملموع عنه

 املعلومات تدبر/املعلومات تكنولوجيا اسرتاتيجية
 901.4 0.0 246.5 246.5 161.9 246.5  تكاليف املوظفني

 7884.0 0.0 2313.0 1801.0 1922.0 1184.0 664.0 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 8785.4 0.0 2559.5 2047.5 2083.9 1430.5 664.0 اجملموع لالسرتاتيجية

 تدبر/املعلومات تكنولوجيااجملموع ل
 للمحكمة مجعاء املعلومات

12481.6 13836.0 14050.2 14102.2 14646.3 13079.1 82195.6 

مبا فيه ما ) فارق اجملموع عنه للسنة السابقة
 (خيص االسرتاتيجية

- +1354.4 +214.2 +52.0 +544.1 -1567.2 - 

أييت بلمحة عامة إمجالية عن التكاليف الفعلية والتكاليف املتوقَّعة الـُمتكبَّدة يف  1إن اجلدول  -3
احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات وذلك على أساس ما يلي: ميزانييت عام 

صروفات الفعلية )فيما خيص الربانجميتني املعتمدتني )فيما خيص تكاليف املوظفني( وامل 2018وعام  2017
الربانجمية  2020الربانجمية املعتمدة؛ وميزانية عام  2019التكاليف غري املتصلة ابلعاملني(؛ وميزانية عام 

بيان ابلتكاليف حبسب  2 . مث يرد يف اجلدول2022وعام  2021املقرتحة؛ والتوقعات فيما خيص عام 
، 2021حىت عام  2018 سنة يف الفرتة املمتدة من عام مراكزها. ويُتوقع أن حتدث زايدات من سنة إىل

لكن يُتوقع أن ينخفض جمموع تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني اليت تتكبدها احملكمة فيما 
يف ألف يورو  13 079إىل  2018خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات من مقداره الفعلي لعام 

تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وميكن از تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة ب، بعد إجن2022عام 
 كما يلي:  1تلخيص املعلومات اليت يتضمنها اجلدول 

تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بلغت تكاليف  2017يف عام  (أ)
متثل املصروفات الفعلية املتصلة ألف يورو  664ألف يورو، منها  12 481.6مبلغًا مقداره 

ألف يورو متثل  11 817.6تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات وابالسرتاتيجية اخلمسية ل
 ألف يورو 5 930.1متثل تكاليف املوظفني وألف يورو  5 887.5التكاليف األساسية، ومنها 

 متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني؛

ليف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت تكبدهتا بلغ جمموع تكا 2018يف عام  (ب)
اسُتثمرت يف السنة  ألف يورو 1 430.5، منه ألف يورو 13 836.0احملكمة مبلغًا مقداره 

الثانية من السنوات املشمولة ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 
متثل تكاليف  ألف يورو 5 946.1فمنه  ألف يورو 12 405.5املعلومات. أما ابقيه البالغ 

متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. وسُيقدَّم إىل جلنة امليزانية  ألف يورو 6 459.4املوظفني و
واملالية تقرير عن اإلنفاق الفعلي حبسب املشروع املعين من مشاريع تكنولوجيا املعلومات/تدبر 
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رهتا الثالثة والثالثني. وسُيدرج يف ذلك التقرير مبلغ الزايدة املعلومات لكي تنظر فيه خالل دو 
 ابلقياس إىل السنة السابقة؛

مقدار  2019فيما خيص عام  ألف يورو 14 050.2يشمل اجملموع البالغ  (ج)
يف السنة الثالثة من السنوات املشمولة  ألف يورو 2 083.9املستثَمرات املتوقع البالغ 

ابالسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. إن هذا الرقم يقل عن نظريه 
الربانجمية املعتمدة وذلك بسبب بقاء وظيفة مدير مشاريع احملكمة  2019الوارد يف ميزانية عام 

أشهر. فالرقم املناظر  ال القضائية شاغرة ملدة سبعة( يف قسم تدبر األعمeCourtاإللكرتونية )
ألف يورو لتجسيد شغور  84.6ألف يورو، قـُل ِّص مبقدار  2 168.5الذي أُقر  أصاًل، البالغ 

فيتألف من خمصَّصات امليزانية املعتمدة  2019الوظيفة هذا. أما ابقي التكاليف فيما خيص عام 
لف يورو واملقدار املتوقع للتكاليف غري املتصلة أ 6 050.6لسد تكاليف املوظفني البالغة 

 ألف يورو؛ 5 915.7ابلعاملني البالغ 

يبلغ جمموع التكاليف املتوقع أن تتكبدها احملكمة فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر  (د)
ألف يورو منها املقدار املقرتح للمستثَمرات  14 102.2مبلغاً مقداره  2020املعلومات يف عام 

ألف يورو يف السنة الرابعة من السنوات املشمولة ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية  2 047.5البالغ 
ألف يورو عن املبلغ املتوقع  25اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، ما يقل مبقدار 

ت املتوقعة والثالثني. أما ابقي املصروفا الذي نظرت فيه جلنة امليزانية واملالية خالل دورهتا احلادية
ألف يورو متثل تكاليف املوظفني  6 081.2ألف يورو فمنه  12 054.7البالغ 

 ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني؛ 5 973.5و

ألف  14 646.3مبلغاً مقداره  2021يبلغ جمموع التكاليف املتوقع فيما خيص عام  (ه)
التكاليف غري املتصلة ابلعاملني للسنة ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و  2 559.5يورو، منه 

اخلامسة واألخرية من السنوات املشمولة ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 
ألف يورو  12 086.8املعلومات/تدبر املعلومات. أما الباقي من املقدار املتوقع البالغ 

جيا املعلومات/تدبر املعلومات فيتألف للمصروفات الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولو 
ألف يورو متثل التكاليف غري  6 140.6ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و 5 946.2من 

استناداً  2021املتصلة ابلعاملني. لقد ُحسبت األرقام املتوقعة لتكاليف املوظفني فيما خيص عام 
ذر يف املرحلة احلالية إعطاء رقم دقيق إىل تقديرات أُجريت على أساس أرقام السنة السابقة. ويتع

هلذه التكاليف نظراً إىل أنه ليس من املعلوم اآلن ما يرتتب على الزايدات املرتتبة على تغري الدرجات 
يف سلم الرواتب وغريها من التغريات اليت تطرأ على سائر مؤشرات تكاليف املوظفني العامة. 

 ؛2022تكاليف املوظفني فيما خيص عام ويسري األمر نفسه على األرقام املتوقعة ل

طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا احلادية والثالثني أن يُقدَّم إليها املبلغ املتوقع لتكاليف  (و)
تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة بعد تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة 
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(. إن الرقم املطلوب يبلغ مبلغاً مقداره 2021-2017ت )بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلوما
ألف  7 132.9ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و 5 946.2ألف يورو، منه  13 079.1

. ويشمل مبلغ امليزانية اخلاصة بقسم خدمات تدبر (3)يورو متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني
يورو يراد هبا سد تكاليف استبدال البنية  ألف 600.0املعلومات مصروفات متوقعة مقدارها 

 التحتية اليت تقادم عهدها.

جمموع تكاليف املوظفني األساسية للمحكمة مجعاء حبسب الربانمج الرئيسي/الكيان ضمنه كمركز للتكاليف : 2اجلدول 
 اليوروات( )آبالف

 الربامج
2017 

 (الفعلية املقادير)
2018 

 (الفعلية املقادير)
2019 

 (املعتمدة امليزانية)
2020 

 (املتوقعة املقادير)
2021 

 (املتوقعة املقادير)
2022 

 اجملموع (املتوقعة املقادير)

 تكاليف املوظفني

3.5978 767.7 العام املد عي مكتب: الثاين الرئيسي الربانمج  773.2 777.9 777.9 777.9 4658.1 

        احملكمة قلم: الثالث الرئيسي الربانمج

قسم  – شعبة اخلدمات القضائية 
 26835.9 4457.0 4457.0 4592.0 4526.3 4444.7 4358.9 خدمات تدبر املعلومات

قسم تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية 
 995.4 137.0 137.0 137.0 196.8 196.8 190.8 األعمال القضائية

قسم مشاركة  – شعبة اخلدمات القضائية 
 531.9 88.5 88.5 88.5 88.7 90.0 87.7 اجملين عليهم وجرب أضرارهم

 SAP 298.8 306.2 304.6 315.4 315.4 315.4 1855.8 نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية 

املكاتب  – شعبة العمليات اخلارجية 
 907.8 170.4 170.4 170.4 161.0 124.9 110.7 الُقطرية

 الدول مجعية أمانة: الرابع الرئيسي الربانمج
 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 األطراف

 35857.8 5946.2 5946.2 6081.2 6050.6 5946.1 5887.5 تكاليف املوظفنيجمموع 

 - 0.0 135.0- 30.6+ 104.5+ 58.6+ - فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني
 959.0 253.4 73.4 73.4 73.4 96.0 389.4 العام املد عي مكتب: الثاين الرئيسي الربانمج

 احملكمة قلم: الثالث الرئيسي الربانمج

قسم  – شعبة اخلدمات القضائية 
 31186.1 5982.7 5158.7 5051.1 5005.5 5496.1 4492.0 خدمات تدبر املعلومات

قسم تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية 
 43.6 0.0 0.0 0.0 8.9 34.7 0 األعمال القضائية

قسم  – اخلدمات القضائيةشعبة  
 36.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 31.3 خدمات اللغات

قسم مشاركة  – شعبة اخلدمات القضائية 
 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0 اجملين عليهم وجرب أضرارهم

                                                           

كانون 12-5، الهاي، السابعة عشرةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (3)
 .108، الفقرة 2-الثاين، اجلزء ابء ، اجمللد(ICC-ASP/17/20) 2018ديسمرب/األول
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 الربامج
2017 

 (الفعلية املقادير)
2018 

 (الفعلية املقادير)
2019 

 (املعتمدة امليزانية)
2020 

 (املتوقعة املقادير)
2021 

 (املتوقعة املقادير)
2022 

 اجملموع (املتوقعة املقادير)

قسم  – شعبة اخلدمات القضائية 
 115.2 18.0 18.0 18.0 18.0 21.6 21.6 االحتجاز

 SAP  454.0 382.0 417.0 449.0 432.0 460.0 2594.0 نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية 

قسم  – شعبة اخلدمات اإلدارية 
 380.0 40.2 56.8 50.2 100.0 50.3 82.5 اخلدمات العامة

قسم األمن  – شعبة اخلدمات اإلدارية 
 348.7 63.6 63.6 63.6 63.6 78.5 15.8 والسالمة

املكاتب  – شعبة العمليات اخلارجية 
 302.9 53.6 51.6 57.6 52.3 33.1 54.7 الُقطرية

قسم دعم  – شعبة العمليات اخلارجية 
 143.6 32.0 32.0 32.0 12.2 23.3 12.1 العمليات اخلارجية

قسم اجملين  – شعبة العمليات اخلارجية 
 417.2 0 0 0 53.1 161.4 202.7 عليهم والشهود

قسم اإلعالم  – شعبة العمليات اخلارجية 
 599.0 154.1 154.1 80.0 81.6 69.4 59.8 والتوعية

 36172.6 6804.2 5966.8 5801.5 5812.2 6361.4 5426.5 احملكمة قلم: الثالث الرئيسي لربانمجاجملموع ل

 الصندوق أمانة: السادس الرئيسي الربانمج
 420.4 75.4 100.4 98.6 30.0 1.9 114.1 عليهم للمجين االستئماين

 37552.0 7133.0 6140.6 5973.5 5915.6 6459.3 5930.0 التكاليف غري املتصلة ابلعاملنيجمموع 

 - 992.4+ 167.1+ 57.9+ 543.7- 529.3+ - فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

إن ما يؤديه قسم خدمات تدبر املعلومات من مهام وما يوفره من خدمات يف جمال تكنولوجيا  -4
املعلومات/تدبر املعلومات وما يؤديه ويوفره منهما سائر األقسام ال يتداخالن، مع العلم أبن توزُّع املسؤوليات 

دمات ذات الصلة. ويقوم قسم املعنية يبنيَّ يف جدول بغية تفادي أي ازدواج أو ثغرة يف دعم النظم واخل
خدمات تدبر املعلومات، ومكتب املد عي العام، وقسم تدبر األعمال القضائية، وشعبة اخلدمات اإلدارية، 
وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، بتوثيق تقدمي الدعم االشتغايل اليومي )اخلدمات األساسية( 

ر إنكليزي لكلمات تشري إىل املسؤولية واملساءلة والتشاور )خمتص RACIبواسطة جدول من اجلداول املسماة 
واالط الع(. ومتثل هذه اجلداول واثئق متطورة حُتنيَّ فيما خيص النظم أو اخلدمات اجلديدة. وإذا بقي نطاق 
اخلدمات والنظم املدعومة يف شىت وحدات احملكمة اثبتاً فال يُتوقع أن تطرأ زايدة يف مالك الوظائف الثابتة 
أو وظائف املساعدة املؤقتة العامة لسد احتياجات العمل اليومية. ولئن كانت احملكمة ال ترتقب أي زايدة 
يف عدد العاملني بسبب االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات فإن جمموعة 

ومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات مهارات املوظفني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعل
 وغريه من األقسام سيتعني أن تتطور لتجاري التغريات التكنولوجية.

أما توقُّع مقدار التكاليف غري املتصلة ابلعاملني فهو مهمة أشق، وال سيما توقُّع مقدارها قبل  -5
 تبلغ مدهتا عدة سنوات سنوات. ولئن كانت احملكمة تستعني ابلعقود اليت تكبُّدها مبا ال يقل عن ثالث

للتحكم ابلتكاليف غري املتصلة ابلعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، وتستفيد 
بقدر اإلمكان من عقود أخرى من عقود النظام املوحَّد لألمم املتحدة للحصول على أسعار أكثر مواءمة 

عتدة والربامج احلاسوبية تشهد تغرياً سريعاً. فعندما تنتهي مدة العقود وأفرقة جتارية أكثر مالءمة فإن سوق األ
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ني موعد جتديدها، أو عندما حُتتاز مشرتايت أخرى يف السوق هلا أثر على األعتدة والربامج احلاسوبية  فيحِّ
يصعب  ة عادة. ولذااملستخَدمة يف احملكمة، غالباً ما تتغري بنية األسعار وابلتايل التكاليف، وذلك ابجتاه الزايد

التنبؤ بيقني مطلق ابلتكاليف التشغيلية اليت سُتتكبَّد بعد عدة سنوات يف املستقبل. وسيواَظب على حتيني 
التوقعات عند كل دورة من دورات ختطيط امليزانية وفقًا للنظام اإليكولوجي لتكنولوجيا املعلومات/تدبر 

 التعاقدية املرتَبط هبا لصيانة النظم املعنية. املعلومات املعمول به يف احملكمة والتزاماهتا

إن معظم التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يندرج يف ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات )امليزانية  -6
مثلت ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات  2017املركزية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات(. ويف عام 

املئة، نظرًا إىل  يف 85ازداد هذا الرقم فبلغ  2018املصروفات املعنية. ويف عام  املئة من جمموع يف 76
املزيد من املعاملة املركزية يف إطار عملية التآزر بني شىت وحدات احملكمة. ويُتوقع أن تبقى هذه النسبة املئوية 

يُتوقع أن تنخفض فيه  ، الذي2020، ابستثناء عام 2022اثبتة لكل املدة املشمولة ابلتوقعات حىت عام 
املئة من جمموع التكاليف األساسية غري املتصلة ابلعاملني الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء.  يف 84طفيفًا إىل 

إن قسم خدمات تدبر املعلومات خيطط للمصروفات وينسقها سنواًي مع مكتب املد عي العام ومع فريق 
دما جُيمع بني هذه الكياانت الثالثة ابعتبارها مراكز التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية. وعن SAPنظام 

للتكاليف فإن املصروفات الـُمعاَملة مركزايً واملنسَّقة تبلغ كنسبة مئوية من التكاليف غري املتصلة ابلعاملني : 
، على الرتتيب؛ 2018وعام  2017املئة على أساس األرقام الفعلية لعام  يف 92املئة و يف 90

املئة  يف 92املقرتحة؛ و 2020املئة يف ميزانية عام  يف 93املعتمدة؛ و 2019 ميزانية عام املئة يف يف 93و
املئة بعد إجناز تنفيذ اخلطة اخلمسية  يف 94، ما يُتوقع له أن يزداد إىل 2021يف التوقعات اخلاصة بعام 

 أدانه. 1 يف الشكلاخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. ويـُعنَرض هذا االجتاه بيانياً 

النسبة املئوية للتكاليف األساسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات غري املتصلة : 1الشكل
قسم خدمات تدبر املعلومات )اخلط املتقطع( ابلتنسيق مع مكتب  ابلعاملني املعاَملة مركزاًي ضمن

 التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية SAP نظام املد عي العام وفريق

 

للمصروفات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واليت ال تُنسَّق بني  ومثة فئتان رئيسيتان -7
التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية. وتضم  SAPقسم خدمات تدبر املعلومات ومكتب املد عي العام وفريق 

الفئة األوىل تكاليف أعتدة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ولوازمها املشرتاة حمليًا لكي تستعملها 
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يدعمها قسم  املكاتب الُقطرية واملعدات واللوازم التخصصية اليت ختص على وجه التحديد خدمات ال
ايً. فعلى سبيل املثال تستخدم وحدة اإلنتاج السمعي البصري يف قسم خدمات تدبر املعلومات دعماً مركز 

(، وهو املعيار الصناعي فيما خيص اإلنتاج السمعي البصري. Macاإلعالم والتوعية نظام تشغيل ماكنتوش )
غايل ويشرتي قسم اإلعالم والتوعية األعتدة والربامج احلاسوبية املتوافقة مع نظمه ويتدبرها طيلة العمر االشت

للمعدات املعنية. وتندرج يف الفئة الثانية االشرتاكات يف خدمات الربجميات احلاسوبية اليت تشتمل عليها 
عمليات قسم من األقسام وال تستلزم من قسم خدمات تدبر املعلومات أي دعم للبنية التحتية، ولذا تبقى 

من األمثلة البارزة على مثل هذه احللول نظاُم مندرجة يف إطار امليزانية االشتغالية السنوية للقسم املعين. و 
اإلخطار اجلماعي الذي يستخدمه قسم األمن والسالمة الستدامة إعالم املوظفني إذا حصل طارئ، ونظاُم 

( الذي يستخدمه قسم اخلدمات العامة لدعم مرافقه وعملياته اإلمدادية. إن أكرب Planonبالنون )
ملعلومات/تدبر املعلومات واخلارجة عن نطاق مراكز التكاليف املنسَّقة مركزايً املصروفات املتعلقة بتكنولوجيا ا

يف قسم اجملين عليهم والشهود لشراء نظم لدعم إدارة شؤون الشهود  2018وعام  2017ُتُكب ِّدت يف عام 
 ومتابعتها واإلبالغ عنها على حنو حمسَّن.

خطة احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  وإىل جانب التكاليف األساسية متث ِّل املستثَمرات يف -8
( املكو ِّن اآلخر للمصروفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/ 2021-2017املعلومات/تدبر املعلومات )

أدانه توزُّع املستثَمرات حبسب مركز التكاليف  3 تدبر املعلومات الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء. ويبني ِّ اجلدول
ألخذ املصروفات الفعلية ابحلسبان.  2018السرتاتيجية. وقد ُحي ِّنت األرقام اخلاصة بعام للمدة املشمولة اب

أقل من مناظره يف امليزانية املعتمدة وذلك بسبب شغور وظيفة مدير مشاريع  2019إن املبلغ املتوقع لعام 
ىل من السنة. وقد قـُل ِّص ( يف قسم تدبر األعمال القضائية لألشهر السبعة األو eCourtاحملكمة اإللكرتونية )

تقليصًا طفيفًا ابلقياس إىل املقدار الذي ُحد ِّد توقعًا يف عام  2020مقدار التكاليف املناظرة املتوقع لعام 
 2020التاسع)أ( املزيد من التفاصيل عن االستثمارات االسرتاتيجية املقرتحة لعام  . ويرد يف املرفق2018

ألف يورو عن  114.4ألف يورو، ما يزيد مبقدار  8 785.4رات حبسب املشروع. ويبلغ جممل املستثمَ 
ألف يورو على مدى السنوات اخلمس. وسيقدَّم إىل جلنة امليزانية  8 671.0سابقاً البالغ الرقم الذي ُقد ِّم 

جيا والثالثني تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولو  واملالية قبل دورهتا الثالثة
 املعلومات/تدبر املعلومات

أدانه يبني ِّ أثر االستثمار يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  2إن الشكل  -9
املعلومات/تدبر املعلومات على ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات )امليزانية املركزية لتكنولوجيا 

الرسم البياين يبني ِّ ما يندرج يف بند تكاليف املوظفني وما املعلومات/تدبر املعلومات(. إن اخلط يف أسفل 
يندرج يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني من املستثَمرات على نطاق احملكمة يف إطار االسرتاتيجية لكل 

ط ات مدهتا. أما اخلط األعلى فال خيص إال ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات. ويبني ِّ اخلط املقطَّع ذو اخلَ 
القصرية )واملرب عات( امليزانية اإلمجالية لقسم خدمات تدبر املعلومات مبا فيها مجيع التكاليف األساسية 
املندرجة يف بند تكاليف املوظفني )للوظائف الثابتة، ووظائف املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة املؤقتة 

التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. إن أرقام التكاليف  اخلاصة ابالجتماعات، والعمل اإلضايف( واملندرجة يف بند
األساسية أعلى من نظرياهتا اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها خالل دورهتا احلادية والثالثني، 
 ألن األرقام السابقة مل تشتمل على تكاليف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة

ابالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف. بيد أن ذلك مل يؤثر على األرقام اإلمجالية لقسم خدمات تدبر 
 املعلومات.
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ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات، التكاليف األساسية لتكنولوجيا املعلومات/ : 2الشكل
 املعلومات واملستثَمرات يف إطار االسرتاتيجية على نطاق احملكمة تدبر
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 املرفق العاشر

 الربانجمية املقرتحة 2020املقادير املرجعية األساسية مليزانية عام 

 أدانه جدوالً "( احملكمة)" الدولية اجلنائية احملكمة تعرض ،(1)واملالية امليزانية جلنة توصية مع شياً امت -1
 ابملبالغ املطلوب ختصيصها يف إطار مقارَنةً  2019 عام يف يف إطار امليزانية املبالغ املخصَّصة يبني ِّ 

 امليزانية جلنة إىل الذي ُقد ِّم الشكل اجلدولَ  مياثل من حيث املقرتحة، الربانجمية 2020 عام ميزانية
األساسية  املرجعية املقادير مقارنة يف اجلدول من ويتمثَّل الغرض. والثالثني احلادية دورهتا واملالية يف

يف إطار  املبالغ املخصَّصة األوىل األربعة وتبني ِّ األعمدة. 2020 وعام 2019 عام نيب للموارد
بلزوم  اآلن املخط ر حىت الطوارئ ومبالغ صندوق املعتمدة، الربانجمية 2019 عام ميزانية

األساسية بفضل  املرجعية املقادير يف ومبالغ التخفيض ،2019 فيما خيص عام استخدامها
كما   احملكمة نطاق على اليت استبني إمكان حتقيقها واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة الوفورات

 اليت املتحدة، لألمم املوحَّد اليت شهدها النظام الزايدة ومبالغ أثر عشر، السادس املرفق يفاد به يف
. 2019 لعام ملعتمدةا احملكمة األساسية مليزانية املرجعية املقادير ابلنسبة إىل إضافية تكاليف متث ِّل

 املرجعية ابملقادير اليت تقاَرن 2019 األساسية اإلمجالية لعام املرجعية فُيحصل على املقادير
 يف إمجالية زايدةً  هذه وتلك بني الفرق ويُظنهِّر املقرتحة، الربانجمية 2020 عام األساسية مليزانية

 .يورو ألف 473.4 مقدارها املطلوبة مبلغ امليزانية املرجعية األساسية

 أهنما واحلال. ممكنة إبضافة متصالن ألهنما حالياً  فارغان عموده األخري إن عموَدي اجلدول قبل -2
 الشكل مياثل من حيث جدول واملالية القاضية بتقدمي امليزانيةجلنة  لتعليمات أُدرجا فيه احرتاماً 

 إبضافة. متصلة بياانت تضمن والذي الذي ُقد ِّم سابقاً، اجلدولَ 

 2020ونظريهتا لعام  2019مقارنة بني املقادير املرجعية األساسية لعام : 1 اجلدول

 الربانمج الرئيسي

 عام ميزانية
 الربانجمية 2019
 املعتمدة

املوارد اإلضافية 
)من صندوق 

 الطوارئ(*

ختفيضات 
 املرجعية ابملقادير

 األساسية**

 التغيريات أثر
اليت شهدها 

 املوحَّد النظام
 املتحدة لألمم

 املرجعية املقادير
 األساسية

 عام ميزانية
2020 
 املقرتحة الربانجمية

 عام فارق ميزانية
2020 
املقرتحة  الربانجمية

 املقاديرعن 
 املرجعية

 األساسية

 عام فارق ميزانية
2020 
املقرتحة  الربانجمية

 عام عن ميزانية
2019 
 الربانجمية
 املعتمدة

تعديالت مقادير 
يف ميزانية املوارد 

 2020 عام
 املقرتحة الربانجمية

مقادير  تعديالت
املوارد بعد 

اإلضافة إىل 
 ميزانية عام

2020 
 املقرتحة الربانجمية

جمموع املوارد يف 
 ميزانية عام

2020 
املقرتحة  الربانجمية

بعد اإلضافة 
 إليها

 ]ك=أ+ي[ ح[-]ي=ط ]ط[ أ[-]ح=و هـ[-]ز=و ]و[ ]هـ=أ+ب+ج+د[ ]د[ ]ج[ ]ب[ ]أ[ الكيان

الربانمج  
الرئيسي 

 األول:

 اهليئة القضائية

12 107.6 - (237.0)  103.4 11 974.0 12 094.8 120.8 (12.8)  - - 12 094.8 

الربانمج 
الرئيسي 

 الثاين:

مكتب املدَّعي 
 العام

46 802.5 - (11.5)  722.1 47 513.1 47 936.3 423.2 1 133.8 - - 47 936.3 

الربانمج 
الرئيسي 
 الثالث:

 قلم احملكمة

76 651.2 2 059.9 (2 299.1) 1 448.1 77 860.1 76 145.5 (1 714.6) (505.7)  - - 76 145.5 

الربانمج 
الرئيسي 

 الرابع:

أمانة مجعية 
 الدول األطراف

2 841.7 - (102.0)  35.3 2 775.0 2 837.0 62.0 (4.7)  - - 2 837.0 

                                                           

 .15، الفقرة ASP/18/5/AV-ICCالوثيقة  (1)
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 الربانمج الرئيسي

 عام ميزانية
 الربانجمية 2019
 املعتمدة

املوارد اإلضافية 
)من صندوق 

 الطوارئ(*

ختفيضات 
 املرجعية ابملقادير

 األساسية**

 التغيريات أثر
اليت شهدها 

 املوحَّد النظام
 املتحدة لألمم

 املرجعية املقادير
 األساسية

 عام ميزانية
2020 
 املقرتحة الربانجمية

 عام فارق ميزانية
2020 
املقرتحة  الربانجمية

 املقاديرعن 
 املرجعية

 األساسية

 عام فارق ميزانية
2020 
املقرتحة  الربانجمية

 عام عن ميزانية
2019 
 الربانجمية
 املعتمدة

تعديالت مقادير 
يف ميزانية املوارد 

 2020 عام
 املقرتحة الربانجمية

مقادير  تعديالت
املوارد بعد 

اإلضافة إىل 
 ميزانية عام

2020 
 املقرتحة الربانجمية

جمموع املوارد يف 
 ميزانية عام

2020 
املقرتحة  الربانجمية

بعد اإلضافة 
 إليها

 ]ك=أ+ي[ ح[-]ي=ط ]ط[ أ[-]ح=و هـ[-]ز=و ]و[ ]هـ=أ+ب+ج+د[ ]د[ ]ج[ ]ب[ ]أ[ الكيان

الربانمج 
الرئيسي 
 اخلامس:

 املباين

1 800.0 - - - 1 800.0 3 088.1 1 288.1 1 288.1 - - 3 088.1 

الربانمج 
الرئيسي 
 السادس:

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 333.0 3 - - 202.7 96.8 333.0 3 236.2 3 105.9 - - 130.3 3 للمجين عليهم

 الربانمج
الرئيسي 

 :5-السابع

آلية الرقابة 
  املستقلة

531.1 - - 8.9 540.0 783.8 243.8 252.7 - - 783.8 

الربانمج 
الرئيسي 

 :6-السابع

مكتب املراجعة 
 الداخلية

685.6 - - 14.3 699.9 721.2 21.3 35.6 - - 721.2 

 939.7 146 - - 389.7 2 541.4 939.7 146 398.3 146 438.0 2 (649.6 2) 059.9 2 550.0 144 اجملموع للمحكمة مجعاء

الربانمج 
 الرئيسي

:2-السابع  

قرض الدولة 
 585.1 3 - -  - 585.1 3 585.1 3 - - - 585.1 3 املضيفة

 524.8 150 - - 389.7 2 541.4 524.8 150 983.4 149 438.0 2 (649.6 2) 059.9 2 135.1 148 اجملموع للمحكمة مجعاء

 ( Ngaïssona( وانـنغَينسوان )Yekatomيِّكاتوم ) وقضية( Blé Goudéوابنليه غوديه ) (Gbagbo) اغنبـَغنبو تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ املستخدمة من أجل قضية *
 نتيجة الوفورات، والتكاليف غري املتكر ِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية. **
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 املرفق احلادي عشر

 االسرتاتيجي حبسب احلالةتطور األنشطة القضائية احلركي 

 احلالة )آبالف اليوروات( حبسب االسرتاتيجي احلركي القضائية األنشطة : تطور1اجلدول 

امليزانية حبسب 
احلالة: آبالف 

 (2) (1) اليوروات

الدعم االشتغايل 
)أنشطة 

جلسات احملكمة 
والعمليات 

 أوغندا امليدانية(

مجهورية 
الكونغو 

 الدميقراطية
دارفور 

 ابلسودان

مجهورية 
أفريقيا 

 بورندي جورجيا مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

 - - 752.4 4 404.9 5 622.8 180.9 4 052.7 7 336.0 264.3 8 980.9 078.3 30 املعتمدة 2015

 (قضيتان) (قضيتان) قضااي( 3) (قضيتان) (قضيتان) قضااي( 4) قضااي( 6) )قضية واحدة( قضية( 21)
  

 - - 186.1 4 699.3 5 733.6 826.9 4 372.3 8 519.4 287.4 8 373.9 4 826.4 32 املعتمدة 2016

 )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( (قضااي 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 22)
  

 - 666.0 3 483.1 2 390.0 6 568.0 1 362.7 2 447.3 8 399.9 1 660.8 6 010.5 3 157.9 33 املعتمدة 2017

 )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) (قضية 23)
 

 - 168.1 3 313.8 2 104.7 6 689.5 1 965.7 822.7 8 270.3 1 969.4 6 024.5 3 226.1 36 املعتمدة 2018

 )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) (قضية 23)
 

 159.8 2 614.5 3 316.0 3 876.8 5 286.9 2 268.2 425.7 7 364.0 1 869.1 1 681.1 2 276.0 36 املعتمدة 2019

 )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( (قضية 23 )

 237.6 3 254.2 4 803.2 3 618.0 5 663.3 3 32.4 834.4 7 156.1 1 957.3 2 602.3 2 470.9 33 املقرتحة 2020

 )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( (قضية 21 )

 تشمل التكاليف املعزو ة إىل العمليات اجملراة إابن جلسات احملكمة. ال تشمل األرقام املعنية التكاليف املعزو ة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها (1)
 ال تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ املخطَر بلزوم استخدامها.  (2)

 حبسب ختصيصهم للحاالت ع املوظفني: توزُّ 2اجلدول 

املوارد من 
املوظفني 
حبسب 

 (2) (1)احلالة

الدعم االشتغايل 
)أنشطة جلسات 

احملكمة والعمليات 
 أوغندا امليدانية(

مجهورية الكونغو 
 دارفور ابلسودان الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
 بورندي جورجيا مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

2015 
 املعتمدة

197 95.93 14 1.67 61 23.77 10 - 17 34.62 47 11.69 6 2.42 32 21.30 10 21.44 - - - - 
   )قضيتان( )قضيتان( قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 6) )قضية واحدة( (قضية 21)

2016 
 املعتمدة

210 78.90 39 17.47 55 12.65 4 1.12 43 25.13 24 3.94 1 1.00 38 8.03 12 8.41 - - - - 
   )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( (اايقض 4 ) قضااي( 3) )قضيتان( (قضااي 3) (ةقضي 22)

2017 
 املعتمدة

303 60.60 24 7.91 42 3.11 19 7.30 56 17.39 6 0.55 14 4.30 45 11.19 2 5.55 21 18.44 - - 
  )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4 ) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) (ةقضي 23)

2018 
 املعتمدة

287 61.87 28 6.52 52 4.10 10 1.43 57 15.10 - 1.08 10 5.00 46 9.87 20 5.98 18 18.41 - - 
  )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4 ) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) (ةقضي 23)

2019 
 املعتمدة

277 70.60 25 9.96 45 4.75 7 2.33 43 17.00 2 0.00 14 5.33 42 12.08 11 16.40 19 13.50 14 5.50 
 )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( (ةقضي 23 )

2020 
 املقرتحة

270 59.18 25 7.00 51 7.08 9 0.17 35 17.75 0 0.00 20 10.58 39 11.58 16 16.04 22 17.59 18 8.00 
 )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( (ةقضي 21)

 تشمل املوارد املعزو ة إىل العمليات اجملراة إابن جلسات احملكمة. ال تشمل األرقام املعنية املوارد من املوظفني املعزو ة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها (1)
 الطوارئ املخَطر بلزوم استخدامها. ال تشمل األرقام املعنية الوظائف اليت ُتسد تكاليفها من مبالغ صندوق  (2)
 استناداً إىل أعداد هذه الوظائف املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة.  (3)
  الواحد العامل بدوام كامل، املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة. املوظفاستناداً إىل ما يقابل هذه الوظائف من معادالت  (4)
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)آبالف  2019حىت  2013الزايدات السنوية يف امليزانيات الربانجمية املعتمدة لألعوام 
 اليوروات(

 الربانمج الرئيسي

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2013 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2014 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2015 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2016 

مدة امليزانية املعت
 لعام

2017 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2018 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2019 

 الزايدة يف الفرتة

2013 -2019  

 اهليئة القضائية : الربانمج الرئيسي األول
 409.7 1 107.6 12 712.0 12 536.0 12 430.6 12 034.1 12 045.8 10 697.9 10 اجملموع

  604.4- 176.0 105.4 396.4 988.4 1 652.1- 413.9 الفارق عن السنة السابقة

%4.0 %ابلـ الفارق عن السنة السابقة  - 6.1%  19.8%  3.3%  0.8%  1.4%  - 4.8%  13.2%  

 869.9 1 744.4 11 168.7 12 232.3 12 702.8 12 023.8 11 529.8 10 874.5 9 املصروفات الفعلية

%92.3 %معدَّل اإلنفاق ابلـ  104.8%  91.6%  102.2%  97.6%  95.7%  97.0%  ابملتوسط 97.3% 

 مكتب املد عي العام :الربانمج الرئيسي الثاين
 536.8 18 802.5 46 991.8 45 974.2 44 233.7 43 612.6 39 220.0 33 265.7 28 اجملموع

   810.7 017.6 1 740.5 1 621.1 3 392.6 6 954.3 4 542.0 الفارق عن السنة السابقة

%2.0 %ابلـ السابقةالفارق عن السنة   17.5%  19.2%  9.1%  4.0%  2.3%  1.8%  65.6%  

 052.4 18 977.3 46 735.0 43 432.0 44 960.3 41 581.2 40 723.7 32 924.9 28 املصروفات الفعلية

%102.3 %معدَّل اإلنفاق ابلـ  98.5%  102.4%  97.1%  98.8%  95.1%  100.4%  ابملتوسط 99.2% 

 قلم احملكمة :الربانمج الرئيسي الثالث
 130.3 12 651.2 76 142.5 77 632.6 76 759.2 72 025.9 65 293.1 66 520.9 64 اجملموع

  491.3- 509.9 873.4 3 733.3 7 267.2 1- 772.2 1 520.8- الفارق عن السنة السابقة

- %ابلـ الفارق عن السنة السابقة 0.8%  2.7%  - 1.9%  11.9%  5.3%  0.7%  0.6%  18.8%  

 583.8 15 786.8 79 956.2 75 811.5 78 278.6 73 988.3 67 738.0 65 203.0 64 املصروفات الفعلية

%99.5 %معدَّل اإلنفاق ابلـ  99.2%  104.6%  100.7%  102.8%  98.5%  104.1%  

101.3% 
 ابملتوسط

 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم :الربانمج الرئيسي السادس

 550.3 1 130.3 3 541.5 2 174.5 2 884.5 1 815.7 1 585.8 1 580.0 1 اجملموع

  588.8 367.0 290.0 68.8 229.9 5.8 129.4 الفارق عن السنة السابقة

%8.9 %ابلـ الفارق عن السنة السابقة  0.4%  14.5%  3.8%  15.4%  16.9%  23.2%  98.1%  

 330.6 1 762.6 2 031.3 2 704.3 1 640.7 1 542.9 1 425.7 1 432.0 1 املصروفات الفعلية

%90.6 %معدَّل اإلنفاق ابلـ  89.9%  85.0%  87.1%  78.4%  79.9%  88.3%  ابملتوسط 85.6% 

 .ونيو منههي أرقامها املتوقَّعة يف حزيران/ي 2019أرقام مصروفات عام  *
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 الناشط يف إطار الربانمج الرئيسي الثاينخمص صات امليزانية لعمليات التحقيق 
 جدول: خمص صات امليزانية لعمليات التحقيق الناشط يف إطار الربانمج الرئيسي الثاين )آبالف اليوروات(

 
 2019خمصَُّص ميزانية  2020مقدَّرُ خمصَّصِّ ميزانية  احلالة

 118.7 2 139.2 3 بورندي 1

 يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية أ( احلالة الثانية 2
3 908.2 

2 939.6 

 138.1 2 يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية ب( احلالة الثانية

 291.3 3 259.5 3 احلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية( 3

 319.9 1 086.1 1 (*) احلالة يف دارفور ابلسودان 4

  359.9 1 الدميقراطيةاحلالة يف مجهورية الكونغو  5

 938.9 2 349.6 3 جورجيااحلالة يف  6

 119.2 2 567.3 3 احلالة يف ليبيا )القضيتان الثالثة والرابعة( 7

  434.4 1 مايلاحلالة يف  8

تسع عمليات حتقيق انشط )مثاٍن منها متزامنة(  جمموعه ما 2020على سبيل األولوية يف عام  العام املدعي مكتبسُيجري  (*)
ديفوار، واحلالة يف دارفور ابلسودان  يف احلاالت التالية: احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

السنة الثاين(، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )خالل ربع السنة األول فقط(، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )بدءاً من ربع 
مستقاة من  الذي يتضمنه املرفق اجلدول الواردة يف. إن األرقام (110 الفقرة انظر))حيث ستجرى عمليتا حتقيق(، واحلالة يف مايل 

لعمليات  املوارد نفس ختصيص يتيح ال يزانيةامل نظام بيد أن(. (BPCمنصة ختطيط وإدماج األعمال )) امليزانية املدَرجة يف نظام البياانت
 طيلة تغيري دون ابقية وكأن املقادير املعنية العام، بداية هو يف كما  اثبتاً  يبني ِّ الوضعَ  اجلدول فإن ولذا. العام خالل متعددة انشط حتقيق

احلالة  املفردة للتحقيق الناشط اجملرى يف املوارد ختصيص سيعاد ،2020 عام من الثاين الربع من بدءاً  واحلال أنه،. أبكمله 2020 عام
فيما خيص احلالة  العامني بني ابملقارنة لإلحاطة األفضل ويلزم هذا التوضيح. أخرى انشط لعمليات حتقيق بتوزيعها يف دارفور ابلسودان
 .يف دارفور ابلسودان
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 2022-2019 للفرتة املال رأس عداد يف يندرج فيما االستثماراتما يُقرتح من 

تكاليف "( احملكمة)" الدولية اجلنائية احملكمة حدَّدت ،"(اللجنة)" واملالية امليزانية جلنة طلبته كما -1
 سهرًا على"( اجلمعية)" األطراف الدول مجعية على وعرضتها املال رأس عداد فيما يندرج يف استثماراهتا

 حيل أجل تسديد عندما مفاجآت ألي وتفادايً  احملكمة مجعاء، بنطاقها الشاملة آباثرها األفضل اإلحاطة
 9201 للفرتة املمتدة من عام التكاليف هذه عن عامة حملة الوارد أدانه اجلدول ويهيئ. (1)بوضوح مميَّز مبلغ

 رأس عداد فيما يندرج يف لالستثمار الالزمة املبالغ نُظ ِّمت السابقة، املمارسة مع ومتاشياً . 2022حىت عام 
 احلد إىل وُخف ِّضت درجة األولوية حبسب للمحكمة املقرتحة الربانجمية 2019 عام ميزانية إطار املال ضمن

 .األدىن

-2019 املال ملدة األربع سنوات رأس عداد يف فيما يندرج االستثمارات خطة : 1 اجلدول
 ابليوروات()املبالغ مبي نة  2022

 2022 2021 2020 2019 املال فيما يندرج يف عداد رأس االستثمار

 000 465   250 420   500 420   000 335 الـَمرنَكبات

اخلاصة  اخلمسية ابسرتاتيجية احملكمة املتعلقة االستثمارات
   000 50  000 500  000 50  املعلومات تدبر/املعلومات بتكنولوجيا

 000 465 250 470 500 920 000 385 املال فيما يندرج يف عداد رأس املستثَمرات جمموع

 الـَمرَْكبات  - ألف

َبت -2  الـَمرنَكبات املستخدمة يف استبدال خطة ابالستناد إىل أعاله اجلدول يف املبيَّنة التكاليف ُحسِّ
 القطرية املكاتب واملتناقلة فيما بني أعمار الـَمرنَكبات املوزَّعة وتراوح. 2022حىت  2019 للسنوات امليدان

 .سنة 16 سنوات إىل 8 من العمل الحتياجات وفقاً 

 املعلومات تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا اخلمسية ابسرتاتيجية احملكمة املتعلقة االستثمارات  - ابء

بثالث  االفرتاضية التحتية والبنية وسائل التخزين مكو ِّانت الصناعة يقدَّر عمر معايري استناداً إىل -3
 اخلمسية وثيقة اسرتاتيجية احملكمة وكما يبنيَّ يف. الفرتة هذه يف غضون استبداهلا ويتعنيَّ  إىل مخس سنوات

 فيما يندرج يف عداد رأس املال مقداره مبلغ استثمار يلزم املعلومات، تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا
 ويلزم. للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية لتجديد 2021و 2019 نيالسنت يُوزَّع على يورو ألف 100.0
( SAN) أحياز التخزين شبكة يف وسائل التخزين الستبدال يورو ألف 500.0 مقداره أكرب مبلغ استثمار

 .احملكمة لدى أحياز التخزين سعة الستدامة البياانت مركز يف

                                                           

 كانون  21-12 الهاي، العاشرة، الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الواثئق (1)
 .22الفقرة  ،2-ابء اجلزء الثاين، اجمللَّد ،(ICC-ASP/10/20) 2011 ديسمرب/األول
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تكاليف صيانة مباين احملكمة وتكاليف استعماهلا واخلطة املتوسطة األجل الستبدال عناصر فيها 
 2020مما يندرج يف عداد رأس املال لعام 

للقيام  الطوارئ يُستدَعون يف حاالت الذين املرافق تقنيو إدارة الذي يضطلع به اإلضايف يلزم العمل -1
 .العمل ساعات خارج العاجلة العمليات أو أعمال التصليح مثل أبعمال

 النفاايت، وتدبر املباين، يف وأعمال التعديل التنظيف، والبستنة، تكاليفُ  املباين تكاليف صيانة من -2
 .اآلفات ومكافحة

 .الصحي الصرف ورسوم التربيد/والتدفئة تكاليف الكهرابء املرتفقات تكاليف تشمل -3

 .النسيجية واملفروشات األاثث إصالح على واملعدات األاثث صيانة تشتمل -4

 الصغرية أعمال التصليح ولوازم املستخدمة يف املقصف، املائدة وأدوات األواين واملواد اللوازم تشمل -5
 .احملكمة مرافق إدارة موظفو مباشرة هبا يقوم اليت

 .فقط الرئيسي املقر املعين خيص مبىن إن املبلغ. رأبه عطبه عطباً يتعذر عند األاثث ُيستبدل -6

 الستبدال األجل املتوسطة واخلطة استعماهلا وتكاليف احملكمة مباين صيانة : تكاليف1 اجلدول
 )آبالف اليوروات( 2020 لعام املال رأس عداد يف يندرج مما فيها عناصر

   قسم اخلدمات العامة

 36.0 العمل اإلضايف

 212.0 1 صيانة املباين

 783.0 املرتفقات

 38.0 صيانة األاثث والعتاد

 7.4 اللوازم واملواد

 36.5 األاثث

 112.9 2 اجملموع الفرعي لقسم اخلدمات العامة

   الربانمج الرئيسي اخلامس )املباين(

 243.1 1 2020عمليات استبدال ما يندرج يف عداد رأس املال لعام 

 845.0 1 الصيانة الوقائية والتصحيحية

 088.1 3 )املباين(اجملموع الفرعي للربانمج الرئيسي اخلامس 

 201.0 5 اجملموع

( 2024-2020) اخلمسية اخلطة من أعوام 2020 املتعلقة بعام التفاصيل أدانه اجلدول ترد يف -7
 الفقرات هاء، القسم ،ICC-ASP/18/5/AV) والثالثني الثانية دورهتا يف جلنة امليزانية واملالية مع نوقشت اليت
 (.83 حىت 76

( )آبالف 2024-2020من السنوات املشمولة ابخلطة اخلمسية ) 2020 : السنة2اجلدول 
 اليوروات(

 130.2 نظام إدارة املباين

 895.7 نظام تدبر األمن

 174.9 املنشأة الكهرابئية امليكانيكية

 42.3 النظام املركزي لتدفئة املبىن وهتويته وتكييف اهلواء فيه

  243.1 1 اجملموع
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 ما ومقد رات النجاعة زايدة عن املتأتية واملكاسب الوفورات من 2019 عام يف حتق ق ما
 2020 عام يف منها سيتحق ق

للطلبني اللذين تقدمت هبما مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية، تُقدَّم يف هذا املرفق  وفقاً  -1
 وختفيضات املتكر ِّرة، غري والتكاليف النجاعة، زايدة عن املتأتية واملكاسب الوفورات، عن مفصَّلةمعلومات 
 ابلطلباتيرجى الرجوع إىل األقسام ذات الصلة  املبادرة، هذه منطلق خيص وفيما. اإلضافية التكاليف
 .(1)واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ابلوفوراتاملتعلقة 

 الوفورات  - ألف

  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف
الربانجميــة  2020)يف ميزانيــة عــام  احملقَّق النــاتج

 املقرتحة(

 لعام الوفورات
2019 

 آبالف)
 (اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 2020 لعام األساسية

 (اليوروات آبالف)

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون) 2020
 املرجعية املقادير

 آبالف) (األساسية
 (اليوروات

نـُف ِّذت إجراءات  2019بدءاً من كانون الثاين/يناير 
حيثما اعتماد الرتمجة امليدانية والتدريب املركَّز عن بعد 

 أاتحت الظروف التقنية والتشغيلية ذلك.

قـُل ِّص الوقت الذي يســــــــــــــتغرقه جتهيز معامالت 
األســــــــــــــفـار يف مهـام مبقـدار يوم واحـد )من أايم 

رأ( وقـُل ِّص مقدار -ع عمل املوظف من الرتبة خ
األسفار  األموال الالزم ختصيصها لسد تكاليف

ذات الصـــــــلة )تكاليف الســـــــفر، وبدل املعيشـــــــة 
اليومي، واملصــــــــــــــروفــــــات النثريــــــة، إخل( مبقــــــدار 

 يورو يف السنة 11 500

11.5 11.5 0.3 

 أورواب يف مقيمون شـــــهود يســـــافر التحقيق، شـــــعبة يف
 واحد وترمجان حمققان يســــــــــــــافر أن من بدالً  املقر إىل
 عـــــام من بـــــدءاً  الشــــــــــــــهود، هؤالء وجود مكـــــان إىل

 (.األمنية ذلك الظروف تتيح أن على) 2018

 لســــــــد ختصــــــــيصــــــــها الالزم األموال مقدار قـُل ِّص
 مقـــدارهـــا وفورات فتحققـــت الســــــــــــــفر تكـــاليف

 وختـفــيــض 2018 عـــــــام يف يـورواً  85 320

 أســـــــاس على حمســـــــوابً ) يورو 94 800 مقداره
املبلغ املرجعي األســاســي ذي يف  (اســتجواابً  20

 .2019 الصلة لعام

- - 94.8 

 يف التحقيق على قدرة اســُتحدثت التحقيق، شــعبة يف
 ذلـــك تتيح أن على) 2018 عـــام من بـــدءاً  امليـــدان

 (.األمنية الظروف

 لســــــــد ختصــــــــيصــــــــها الالزم األموال مقدار قـُل ِّص
 مقـــدارهـــا وفورات فتحققـــت الســــــــــــــفر تكـــاليف

 وختفيض 2018 عام يف يوروات 112 804
املبلغ املرجعي يف  يورواً  209 388 مقـــــــداره

 .2019 األساسي ذي الصلة لعام

- - 209.3 

إىل إجياد  2018يف شــــعبة التحقيق ُيســــعى منذ عام 
احللول األكثر اقتصــــــاداً إلســــــكان املوظفني يف بـَننغي. 
ورهناً مبتطلبات األمن واحلماية، ســـــــيســـــــكن املوظفون 

 Ledgerيف شقق بدالً من نزوهلم يف فندق 

تكـــاليف قـُل ِّص مقـــدار األموال الالزمـــة لســــــــــــــــد 
الســــــــــــــــــفـــــر، وحتـــــقـــــقـــــــت وفـــــورات مـــــقـــــــدارهـــــــا 

فُقل ِّص املبلغ  2018يورو يف عام  181 300
املـــرجـــعـــي األســـــــــــــــــــــاســــــــــــــــي املـــنـــــــاظـــر مبـــقـــــــدار 

 .2019يورو يف عام  181 300

- - 181.3 

                                                           

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (1)
؛ 2-والم 1-، الفقراتن المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،(، اجمللَّد ICC-ASP/15/20) 2016 تشرين الثاين/نوفمرب

؛ 2-، اجلزء كاف)نسخة مسبقة( ICC-ASP/16/Res.1واملرفق العاشر؛ القرار  51حىت  38، الفقرات ICC-ASP/16/10 الوثيقة
 .17، الفقرة ICC-ASP/17/5 الوثيقة
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  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف
الربانجميــة  2020)يف ميزانيــة عــام  احملقَّق النــاتج

 املقرتحة(

 لعام الوفورات
2019 

 آبالف)
 (اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 2020 لعام األساسية

 (اليوروات آبالف)

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون) 2020
 املرجعية املقادير

 آبالف) (األساسية
 (اليوروات

راجع مكتـــب املـــدير )الفريق املعين  2018يف عـــام 
وأعـــاد التفـــاوض  SAP( ُرَخص نظـــام SAPبنظـــام 

بشــــــــــــــأهنا فيما خيص شــــــــــــــىت تطبيقات ختطيط املوارد 
 (.ERPاملؤسسية )

يورو يف  117 000تُفوديــــت زايدة مقــــدارهــــا 
 SAPتكاليف الصــــــــيانة الســــــــنوية لرخص نظام 

ـــــــة إىل  ض مــــبــــلــــغ الــــزايدة ذات الصـــــــــــــــــل فــــ ِّ وخــــُ
وذلـــــــك بـــــــدمج الُرَخص فقط يورو  15 000

اجلديدة  SAPاخلاصــــــــــــــة ابســــــــــــــتعمال برجميات 
 قائمة.وال

- - 102.0 

 العقــد( املهنيــة الصــــــــــــــحــة وحــدة) املــدير مكتــب أهنى
 املربم الطبية املســــاعدة جمال يف امليداين ابلدعم اخلاص

 ســــــــــــــتعـانويُ  املعنيـة، للخـدمـة رةموف ِّ  خـارجيـة جهـة مع
 لتوظيف املعين للعقد السـنوية للتكاليف املناظر ابملبلغ
ـــة من املقر يف يعمـــل رئيســــــــــــــي ممرض  رر-ع خ الرتب

 .رأ-ع خ الرتبة من امليدان يف يعمل طيب ومساعد

 مع للتعاقد الســــــــــــــنوية التكاليف بني الفرق ميث ِّل
 وفورات داخلياً  املوظَفنين  وتكاليف خارجية جهة

 هــذه إىل وإضـــــــــــــــافــة. يورو 14 900 مقــدارهــا
 لوحدة املزيد الداخلي ابملالك ستعانيُ  الوفورات،
ما ، مزيدة أبنشـــــطة لالضـــــطالع املهنية الصـــــحة

أفضــى إىل تقليص املبلغ املرجعي األســاســي ذي 
 .2019الصلة لعام 

- - 14.9 

توقع قسم اخلدمات العامة زايدة يف التكاليف السنوية 
ألف  30.0للوازم الكتابة وغريها من اللوازم مقدارها 

هــــذه الزايدة تُفوديــــت . وقــــد 2019يورو يف عــــام 
مور ِّدين بتجزئــة العقــد اجلــديــد وترســــــــــــــيــة أجزائــه على 

 خمتلفني.

عدم حصــول أي زايدة يف تكاليف لوازم الكتابة 
 وغريها من اللوازم يف املقر.

- - 30.0 

 عقود مجيع العامة اخلدمات قســــــــــم يراجع عام كل  يف
 يف بشأهنا التفاوض ويعيد التطبيق الواجبة املرافق إدارة
 .الشراء إجراءات إطار

 فُقل ِّص: القمامة م ِّ ـــــــــــل عقد بشأن التفاوض أعيد
 النفقات لســــد ختصــــيصــــها الالزم األموال مقدار

 مقــــــداره ختفيض فتحقق العــــــامــــــة التشــــــــــــــغيليــــــة
املبلغ املرجعي األســــاســــي ذي  يف يورو 7 000

 .2019 الصلة لعام

- - 7.0 

 إىل العــامــة اخلــدمــات قســــــــــــــم نتقــلا 2019 عــام يف
 ،الصــــــــــــــيـانة خـدمـات يوف ِّر جـديـد مقـاول مع التعـاقـد

 العمـــال من واحـــد عـــامـــل إىل احلـــاجـــةعن  أغىن مـــا
 املؤقتة املســاعدة إطار يف به مســتعان األشــغال العام ي
 (.رأ-ع خ الرتبة من) العامة

املبلغ املرجعي األســــاســــي  يف ختفيضــــاً  ذلك يؤيت
 عام فيما خيص العامة املؤقتة املســـاعدة تكاليفل

 .يورو 72 900 همقدار  2019

- - 72.9 

 إدارة إجراءات يف النظر العامة اخلدمات قســـــــــــــم أعاد
 واحدة شــــحنة يف شــــحنات عدة فســــُتدمج. الشــــحن

 .ذلك أمكن حيثما

 لســــــــد ختصــــــــيصــــــــها الالزم األموال مقدار قـُل ِّص
 مقداره ختفيض فتحقق العامة التشغيلية النفقات

املبلغ املرجعي األســـــــــاســـــــــي  يف يورو 15 000
 .2019 ذي الصلة لعام

- - 15.0 

 لســـــــــــــد املتطلب ُمَقدَّر العامة اخلدمات قســـــــــــــم قلص
 على ،البيـاانت رقمنـة تزايـد إثر وذلـك الورق تكـاليف

 .األنشطة تزايد من الرغم

املبلغ  يف يورو 10 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 10.0 

 حتســــــــــــــني إىل يســــــــــــــعى العامة اخلدمات قســــــــــــــم يظل
ـــــة اســــــــــــــتخـــــدام ـــــاً املقر يف الطـــــاق  إجراء على ، مواظب

 .احملكمة مبىن لتكنولوجيا ومعايرة تعديالت

املبلغ  يف يورو 94 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 94.0 

 يف النظر واألمن الســـالمة قســـم أعاد 2018 عام يف
ــــاســــــــــــــتغىن األمين الفحص إجراءات  من عــــدد عن ف

 اليت الالزمــــة اخلــــدمــــات مقــــدار صقلَّ  مــــا اخلطوات،
 .خارجية جهة تقدمها

 لســــــــــــد ختصـــــــــــــيصـــــــــــــها الالزم األموالمبلغ  بقي
 ابلفحص املتعلقــة التعــاقــديــة اخلــدمــات تكــاليف

ـــــــد  األمــــين ـــــــالــــغمــــقـــــــدار عــــن ــــب  ه املــــنــــخــــفــــض ال
للمبلغ املرجعي املســــــــــــــــــــاوي  ،يورو 22 500

 .2019 األساسي ذي الصلة لعام

- - 22.5 
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لن يوظف قســــــــــــــم تــــدبر األعمـــال  2019يف عــــام 
القضـــــائية من يشـــــغل بعض شـــــواغر وظائف العاملني 
املعنيني بدعم األعمال القضــــــــائية وســــــــيبقيها شــــــــاغرة 
وذلك بفضــــــــــــل اســــــــــــتفادته من توفُّر موظفني مدرَّبني 

صــاتتدريباً  ضــمن مالك ســائر أفرقته،  متنوع التخصــُّ
 مع مراعاة تدين مقدار أنشطة جلسات احملكمة.

ســـــــــــتُبقى وظيفتان شـــــــــــاغرتني )واحدة من الرتبة 
 (.2-رأ وأخرى من الرتبة ف-ع خ

122.8 - 88.5 

حتقيق تقليص طويل األجل يف تكاليف االتصـــــــــاالت 
الســـــــــــــــاتليــة فيمــا خيص املكــاتــب الُقطريــة القــائمــة يف 

الوســــــــــــــطى ويف مجهوريــــــة الكونغو مجهوريــــــة أفريقيــــــا 
الدميقراطية: االســـــتفادة من األســـــعار األكثر تنافســـــية 
اليت تطب ِّقها الكياانت التابعة لألمم املتحدة يف بلدان 
احلــاالت. إن األجــل الطويــل هو أجــل يزيــد عن مــدة 

ســــــــــــــنوات واليت تبـــدأ يف  العقود املعنيـــة البـــالغـــة مخس
قيا الوســــــــــــــطى مواعيد خمتلفة فيما خيص مجهورية أفري

 ومجهورية الكونغو الدميقراطية.

 2021يُقــــدَّر أنــــه ســــــــــــــُتحقَّق بــــدءًا من عــــام 
فصـــاعداً وفورات ســـنوية طيلة مدة العقد اجلديد 

%، مـــــا يقـــــابـــــل زهــــاء 10تقـــــارب نســــــــــــــبتهـــــا 
 سنوات. يورو على مدى ست 95 000

15.83 - - 

فيما خيص  Microsoftدمج وترشــــــيد ُرَخص شــــــركة 
 البنية التحتية للمحكمة.

تفادي التكاليف اإلضــــافية املرتتبة على تضــــبيط 
يف عام  Microsoftالُرَخص الســـــــــنوية لشـــــــــركة 

2020. 

19.5 19.5 - 

 اســـــــــتخدام عن املعلومات تدبر خدمات قســـــــــم كف
 املتكـــــاملـــــة للخـــــدمـــــات الرقميـــــة الشــــــــــــــبكـــــة خطوط

(ISDN) الصـــــــــــــوتية للخدمات داعمة خطوط مبثابة 
 .احملكمة مقر يف

املبلغ  يف يورو 25 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 25.0 

 اســـــــــتخدام عن املعلومات تدبر خدمات قســـــــــم كف
 .طريةالقُ  املكاتب يف الفائضة الشبكة معدات

املبلغ  يف يورو 14 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 14.0 

 نظام عن املعلومات تدبر خدمات قســــــــــم اســــــــــتعاض
ِّ  على القائماملعمول به  االســـــتيقان  أكثر بنظام عامَلنين

 .ابالقتصاد اتساماً 

املبلغ  يف يورو 12 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 12.0 

 من جبهتني احملكمـة اســــــــــــــتعـانـت الســـــــــــــــالفـة الفرتة يف
. امليدان يف الســـــــــاتلية االتصـــــــــاالت توفر اليت اجلهات

 واحدة جبهة ابالستعانة قرار 2017 عام يف ذاختُّ  وقد
 .املعنية اخلدمة رتوف ِّ 

املبلغ  يف يورو 10 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 10.0 

 جديد من املعلومات تدبر خدمات قســــــــــــــم تفاوض
 األرضــــية اهلاتفية ابالتصــــاالت اخلاص االتفاق بشــــأن

 .احملكمة مقر يف

املبلغ  يف يورو 30 000 مقــداره ختفيض حتقق
 .2019 املرجعي األساسي ذي الصلة لعام

- - 30.0 

مل تعد ترقية نظام الربيد اإللكرتوين للمحكمة تســـــــتلزم 
 Enterprise Vaultاملســـــــتودع اإللكرتوين املســـــــمى 

 حلفظ الرسائل اإللكرتونية.

يفضي الكف عن استعمال املستودع اإللكرتوين 
Enterprise Vault  حلفظ الرسائل اإللكرتونية

إىل حتقيق وفورات متكر ِّرة مقـــدارهـــا الســــــــــــــنوي 
 يورو. 10 000

10.0 10.0 - 

أاتح تبســــــــــــــيُط ســــــــــــــريورات العمــــل اإلداري، وزايدُة 
وتضبيطاُت مسارات استعمال تكنولوجيا املعلومات، 

-ع العمل، االستغناءَ عن وظيفة واحدة من الرتبة خ
رأ يف قســــــم مشــــــاركة اجملين عليهم وجرب أضــــــرارهم من 
خالل املكاســـــــــــــب املتأتية عن زايدة النجاعة نظراً إىل 

 .2020مقدار األنشطة املقدَّر أن يشهده عام 

عــدد الوظــائف املهيــأ هلــا يف إطــار ميزانيــة  قـُل ِّص
مشــاركة اجملين عليهم وجرب أضــرارهم مبقدار قســم 

ـــة خ ـــد  رأ. لقـــد-ع وظيفـــة واحـــدة من الرتب أعي
ختصــــــــيص الوظيفة املعنية بنقلها إىل قســــــــم آخر 
من أقسام قلم احملكمة دون أن يرتتب على ذلك 

 أثر مايل.

- - 68.5 
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  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف
الربانجميــة  2020)يف ميزانيــة عــام  احملقَّق النــاتج

 املقرتحة(

 لعام الوفورات
2019 

 آبالف)
 (اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 2020 لعام األساسية

 (اليوروات آبالف)

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون) 2020
 املرجعية املقادير

 آبالف) (األساسية
 (اليوروات

 للمجين العمومي احملامي مكتب بدأ 2018 عام يف
 جبمهورية بونيا يف الفيديوي ابلرابط االســـــــــتعانة عليهم

 إجراءات يف عليهم اجملين ملقــابلــة الــدميقراطيــة الكونغو
 .كاتـَننغا قضية يف األضرار جرب

 لســــــــد ختصــــــــيصــــــــها الالزم األموال مقدار قـُل ِّص
 مقـــــــداره ختفيض فتحقق الســــــــــــــفر، تكـــــــاليف
 18 أســـــــــــــــــاس على حمســــــــــــــوابً ) يورو 3 000

املبلغ املرجعي األســـــــــاســـــــــي ذي  يف( اســـــــــتجواابً 
ويُتوقُّع حتقيق ختفيض  .2019 عـــامالصــــــــــــــلـــة ل

 .2020ابملقدار نفسه يف عام 

- - 3.0 

 والشــــــــــــهود عليهم اجملين قســــــــــــم أعاد 2017 عام يف
 الــــــذين املور ِّدين مع تربم اليت العقود بنيــــــة يف النظر

 حلماية األولية االســـــتجابة ُنظُم خيص فيما يســـــاعدون
 عن بنوداً  تتضـــــــمن اجلديدة العقود تعد فلم. الشـــــــهود

 على فيها يُركَّز بل األتعاب لقاء شــــــــــــــهرية مبالغ دفع
 وتقــدَّر. املؤدى العمــل مع تتواءم دفعــات تســــــــــــــــديــد

 املبلغ املرجعي األساسي يف ذلك يؤتيها اليت الوفورات
 مقداره مببلغ 2019 عامل العامة التشـــــــــغيلية لنفقاتل

 .يورو 52 000

 التكـــــــاليف تقل ِّص اجلـــــــديـــــــدة العقود بنيـــــــة إن
 .األولية االستجابة بنظم املتصلة اإلمجالية

- - 52.0 

 مجهوريـــة يف القـــائم القطري املكتـــب على ســــــــــــــيتعنيَّ 
 السالمة هنوج على تدريباً  يوفر أن الدميقراطية الكونغو
. ملوظفيــــه( SSAFE) امليــــدانيــــة البيئــــات يف واألمن
 املعنيني املوظفني على يتعنيَّ  كـــان  قريـــب عهـــد وحىت

. التــدريـب هــذا لتلقي احملكمــة مقر إىل يســـــــــــــــافروا أن
 العاملني املوظفني تلقي إلمكان مهيأ غدا أنه واحلال

 فيهــا التــدريــب هــذا الــدميقراطيــة الكونغو مجهوريــة يف
 املتحدة األمم دائرة مع مفاوضـــــــــــــات بفضـــــــــــــل وذلك

 .واألمن للسالمة

 فيما الســـــــــــفر تكاليف يف زايدة تفادي بذلك مت
 .يورو 30 000 مقدارها 2020 عام خيص

- - 30.0 

 اإلنكليزيـــة اللغـــة على تـــدريـــب بـــدأ 2018 عـــام يف
 املوظفني حضور عنبه  اسُتغين، اإلنرتنت شبكة على

 قائمة دورات الدميقراطية الكونغو مجهورية يف العاملني
 إىل ابلقياس أعلى تكاليفها صـفوف يف التدريس على

 املوظفون يتمكن وال اإلنرتنت، شــــــــبكة على التدريب
 العمل عبء بســـــــــــــبب حضـــــــــــــورها من دائماً  املعنيون

 عــاليــاً  يثم ِّنون املوظفني إن. االشــــــــــــــتغــاليــة واألولوايت
 شــــــــــــبكة على التدريب جلســــــــــــات تتيحها اليت املرونة

 .ابلوقت التصرف حيث من اإلنرتنت

ـــــــب توفري برانمج أدى ـــــــدري  زايدة إىل املرن الت
 احلضــــــــــــــور معــدَّل ينــاهز: املشـــــــــــــــاركــة معــدَّالت

100.% 
 شــــــــــــــبكـــــة على جيري التـــــدريـــــب أن إىل نظراً و 

 يســــــــــــــتغرقـه الـذي الوقـت بـه يوفَّر فـإنـه اإلنرتنـت
ـــــــب مـن االنـتـقـــــــال  مـكـــــــان إىل طـريالـقُـ  املـكـت
 .التدريب

 شــــــــــــــبكـة على للتـدريـب اإلمجـاليـة التكـاليف إن
 توفره الذي التدريب تكاليف من أقل اإلنرتنت

 .الدميقراطية الكونغو مجهورية يف قائمة معاهد

- - 6.8 

يعتزم قلم احملكمة أن يســـــتأجر شـــــقة تضـــــم غرف نوم 
عـديـدة )كمـا يفعـل مكتـب املـد عي العـام حـاليـاً( من 
أجل املوظفني الذين يســافرون يف مهمة. وميكن أيضــاً 
أن ُتســـــتخدم هذه الشـــــقة مبثابة حيز مكتيب بديل من 
أجل اســــتمرار العمل، عند الضــــرورة، أو أن تُؤجَّر من 

تكن مشـــــغولة لفرتٍة ما. إن احلل املأخوذ الباطن إذا مل 
 .Ledgerبه حالياً هو النزول يف فندق 

غرف  تقدَّر كلفة إجيار الشـــــــقة املتضـــــــمنة ثالث
يورو شــــــــــــــهرايً. ويبلغ  6 000نوم مببلغ مقداره 

بدل املعيشـــــة اليومي الذي يُدفع حالياً للســـــكن 
يورواً.  271فندق البديل املتمثل يف النزول يف 

إىل كرب عدد املهمات املخطط إلجرائها وابلنظر 
فإنه يقد ر أن الشقة سُتستخدم  2020يف عام 

بســــــــعتها الكاملة ملدة عشــــــــرة شــــــــهور ونصــــــــف 
ليلـــــــة، لثالثـــــــة  945 ( )أي10.5الشــــــــــــــهر )

ليلــــة يف كــــل  30موظفني موفــــدين يف مهمــــة، 
شـــــــهر(. ويفضـــــــي األخذ هبذا البديل إىل حتقيق 

ة يوروًا للســــــــــــــنــــــ 97 564وفورات مقــــــدارهــــــا 
 بكاملها مع هتيئة بديل يتيح استمرار العمل.

- 97.6 - 
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  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف
الربانجميــة  2020)يف ميزانيــة عــام  احملقَّق النــاتج

 املقرتحة(

 لعام الوفورات
2019 

 آبالف)
 (اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 2020 لعام األساسية

 (اليوروات آبالف)

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون) 2020
 املرجعية املقادير

 آبالف) (األساسية
 (اليوروات

ــــــدى دائرة  يف بـَننغي عــــــدد من الفنــــــادق املعتمــــــدة ل
الســــــالمة واألمن لألمم املتحدة. ويُدفع بدل املعيشــــــة 
اليومي فيمــــا خيص أحــــد هــــذه الفنــــادق، هو فنــــدق 

Ledger مبعدَّل أعلى بكثري من املعدَّل الذي ُيطبَّق ،
فيمــا خيص غريه من الفنــادق املعتمــدة أمنيــاً. وعنــدمــا 
يكون مكان عمل املوظفني قائماً يف بـَننغي فإن بدل 
استقرارهم حُيسب بتطبيق معدَّل لبدل السكن خمتلف 

ـــــــــــُمطبَّق على فندق  ، إذ ميكن Ledgerعن املعدَّل الـ
رى إابن البحـــث عن مســــــــــــــكن النزول يف فنـــادق أخ

دائم. وســــــــــــــيوصــــــــــــــي املكتب الُقطري القائم يف بـَننغي 
)مجهورية أفريقيا الوســــــــــطى( أبن يغدو بدل املعيشــــــــــة 
اليومي اخلاص ابملهمات يُدفع مبعدَّالت مســـــــتندة إىل 

، ما مل Ledgerأســـــــــعار ســـــــــكن يف فندق غري فندق 
تكن هنــاك أســــــــــــــبــاب حمــدَّدة مقبولــة لعــدم النزول يف 

 .Ledgerرى غري فندق فنادق أخ

يُتوقع أن يتحقق بذلك ختفيض يف بدل املعيشـــة 
يورواً. وحبســـــــــــب االجتاهات  86اليومي مقداره 

اليت شــــــــــــــهدهتا الفرتة الســــــــــــــابقة وعدد املهمات 
، ُيتوقع 2020املخطط إلجرائهـــــــا يف عـــــــام 

ـــــــدبــري عــلــى زهـــــــاء  ــت ــيــق هـــــــذا ال إمــكـــــــان تــطــب
ـــالغ  350 ـــايل اإلقـــامـــة الب مهمـــة )مع مراعـــاة لي

ليلة املخطَّط لقضــــائها يف الشــــقة  945ها عدد
املســــــــــــــتــأجرة، مــا ال يتــأثر بتقليص معــدَّل بــدل 
املعيشـــــــة اليومي( األمر الذي يفضـــــــي إىل حتقيق 

 يورواً. 30 530وفورات يقارب مقدارها 

- 30.5 - 

ـــــــب نــفـــــــذ  ديــفــوار كــوت  يف الــقـــــــائــم الــقــطــري املــكــت
ــــَمرنَكبات جمموعة الستخدام جديدة اسرتاتيجية  بغية الـ

 تنســــــــــــــيق وحتســــــــــــــني هبا املقطوعة املســــــــــــــافات تقليل
 .استعماهلا

 الالزم األموال يف% 10 نســــــــــــــبته تقليص حتقق
ـــــــــــــــــَمرنَكبات صــــيانة تكاليف لســــد ختصــــيصــــها  الـ
 أســـــــــــــــــاس على حمســــــــــــــوبـــةً  وقودهـــا، وتكـــاليف

 املتوسط يف يورو 15 000

- - 15.0 

 تعـــديالً  ديفوار كوت  يف القـــائم القطري املكتـــب نفـــذ
 ضمن هبا املضطَلع املشرتكة املهمات تنسيق إجراء يف

ـــة الوحـــدة خيص فيمـــا البلـــد ـــة، املعني  وقســــــــــــــم ابلتوعي
 احملامي ومكتب أضـــرارهم، وجرب عليهم اجملين مشـــاركة
 االســــــــــــــتئماين والصــــــــــــــندوق عليهم، للمجين العمومي
 متأتية وفورات لتحقيق فرصاً  يهيئما  عليهم، للمجين

 وقود تكاليف خيص فيما األعمال نطاق اتســـــــــاع عن
 .وصيانتها الـَمرنَكبات

 تفتحقق نصــــفه، إىل اإلمجايل املهام عدد صل ِّ قُـ 
 تكـــاليف يف يورو 11 250 مقـــدارهـــا وفورات

 .وصيانتها الـَمرنَكبات وقود

- - 11.3 

ديفوار هنوجـــاً  يطب ِّق املكتـــب الُقطري القـــائم يف كوت
ـــدة ُيســــــــــــــتعـــان وفقهـــا بوحـــدات األمم املتحـــدة  جـــدي

البلد ومديري املكاتب الفرعية للمجلس  املوجودة يف
ديفوار إلجراء  الوطين حلقوق اإلنســــــــــــــــــــان يف كوت

عمليات تقييم مســــبق للمهمات املضــــطلع هبا ضــــمن 
 البلد واستقصاءات قبل إجراء احلمالت التوعوية.

يورو ســــــــــــنوايً  15 000تقليص يقارب مقداره 
يف تكـــاليف مهمـــات من قبيـــل تكـــاليف الوقود 

ة وبدل املعيشــــــــــة اليومي فيما وتكاليف الصــــــــــيان
التقييم املتعلقــــة ابملهمــــات قبــــل عمليــــات خيص 

 إجرائها )تقييم يقوم به موظفو احملكمة عادة(.

15.0 15.0 - 
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  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف
الربانجميــة  2020)يف ميزانيــة عــام  احملقَّق النــاتج

 املقرتحة(

 لعام الوفورات
2019 

 آبالف)
 (اليوروات

 املرجعية املقادير تقليص
 2020 لعام األساسية

 (اليوروات آبالف)

 لعام املتفاداة التكاليف
 تغيري دون) 2020
 املرجعية املقادير

 آبالف) (األساسية
 (اليوروات

نظراً إىل أن املكتـــب الُقطري القـــائم يف مـــايل و"بعثـــة 
األمم املتحـــــدة املتكـــــاملـــــة املتعـــــددة األبعـــــاد لتحقيق 

)بعثة حلفظ ( MINUSMAاالســــــــــــــتقرار يف مايل" )
الســالم( يتشــاطران نفس احملال  يف ابماكو، فيُتوقع أن 
يُنجح يف االســــــــــتعاضــــــــــة بدعم املهمات الذي تقدمه 
هذه البعثة عن خدمات الطرف من الغري الذي ســـبق 
أن تعاقدت معه احملكمة بغية ضـــــــــمان التقيُّد مبتطلب 
عدم اإلفصـــــــاح عن اهلوية، لتقدمي خدمات اشـــــــتغالية 

% متثــ ِّل 14ســــــــــــــــد التكلفــة + كبرية على أســــــــــــــــاس
نفقات/عمولة إدارية، مقابل العمولة البالغة نســـــــــــــبتها 

% اليت كانت ُتدفع للطرف من الغري. ويضــــــــاف 20
إىل ذلــك أن هــذا الطرف كــان يــدفع ضــــــــــــــريبــة قيمــة 

%، فيطالب هبا احملكمة اليت 18مضــــــــــــافة نســــــــــــبتها 
كــــانــــت تردهــــا لــــه. واحلــــال أن بعثــــة األمم املتحــــدة 

عددة األبعاد لتحقيق االســــــــــتقرار يف مايل املتكاملة املت
يفضي إىل وفورات تتمثَّل  معفية من دفع الضرائب ما

% 18يف مبلغ ضـــريبة القيمة املضـــافة البالغة نســـبتها 
اليت ُتدفع على معظم اخلدمات االشــــــــــــتغالية، ما ميثل 

 زايدة يف النجاعة اإلدارية.

يورو يف  25 000حتقيق وفورات مقـــــــدارهـــــــا 
االشتغالية ابلقياس إىل اعتماد احملكمة التكاليف 

 على طرف من الغري.

25.0 25.0 - 

    219.6 209.1 1 220.1 

 النجاعة زايدة عن املتأتية املكاسب  - ابء

 الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف

 لعام الوفورات
 آبالف) 2019
 (اليوروات

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2020
 آبالف( )األساسية املرجعية

 (اليوروات

يؤخــــذ بنظــــام جــــديــــد  2019بــــدءًا من متوز/يوليو 
ملسارات العمل املؤمتتة لتقدمي طلبات الرتمجة التحريرية 

 وإدارة شؤوهنا. النسخوطلبات 

معــاجلــة طلبــات اخلــدمــات اللغويــة تقليص الوقــت الــذي تســــــــــــــتغرقــه 
واســـــتخراج البياانت ألغراض تقدمي التقارير تقليصـــــاً يشـــــمل وظائف 

من الرتبة ملوظف يف الشهر أايم عمل  5عديدة يبلغ معادله املتجم ِّع 
 .2019رأ، بدءاً من تشرين األول/أكتوبر -ع خ

4.2 16.8 

ُأخذ بقاعدة بياانت  2019بدءاً من نيســـــــــان/أبريل 
لبياانت االتصـــــــال من أجل تدبر مجيع بياانت مركزية 

األشــــــــــــــخاص اخلارجيني الذين هلم صــــــــــــــالت بوحدة 
خـــدمـــات اللغـــات ]يف مكتـــب املـــد عي العـــام[ )مثــل 

نني(.  اخلرباء اللغويني، واجلامعيني، واملمتحِّ

قـُل ِّص الوقـت الـذي يســــــــــــــتغرقـه البحـث عن اخلرباء اخلـارجيني وتـدبر 
أايم يف  6تقليصـــــــــــــاً مقداره  معلومات االتصـــــــــــــال ابجلهات اخلارجية

 (.2-السنة )ملوظف ُدرج على أن يكون من الرتبة ف
لقد مت بذلك حتســني تبادل املعلومات واســتبعاد احتمال االزدواج يف 

 بياانت االتصال.

1.4 2.2 

ــــام 2018 عــــام يف ــــب ق  املعين الفريق) ديراملــــ مكت
 طلبات أبمتتة( SAP بربجميات املؤسسية املوارد إبدارة
 قائمة برجمية طريق عن SAP برجميات جمال يف الدعم

 .املعلومات تدبر خدمات قسم يستخدمها

 اخلدمات طلبات وإغالق وتتبع إنشـــــاء يســـــتغرقه الذي الوقت صل ِّ قُـ 
 الرتبة من ملوظف) السنة يف أايم 10 مبقدار SAP برجميات جمال يف
 زايدة تفـادي للمحكمـة تتيح النجـاعـة يف زايدة فتحققـت( رأ-ع خ
 .يورواً  2 732.2 مقدارها التكاليف يف

- 2.7 
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 لعام الوفورات
 آبالف) 2019
 (اليوروات

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2020
 آبالف( )األساسية املرجعية

 (اليوروات

ــــام 2018 عــــام يف ــــب ق  املعين الفريق) ديراملــــ مكت
 املالية وقســم( SAP بربجميات املؤســســية املوارد إبدارة
 احملـــاســــــــــــــبيـــة املعـــايري وفق اإلبالغ من جوانـــب أبمتتـــة

 عملية فتحســـــــــــنت(. IPSAS) العام للقطاع الدولية
 وتســــــــــــــىن احملاســــــــــــــبة ونتائج امليزانية نتائج بني التوفيق

 من آتيـة بيـاانت بني اليـدوي اجلمع عن االســــــــــــــتغنـاء
 ومنيطة املالية الشــــؤون منيطة ضــــمن خمتلفني مصــــدرَيننِّ 

 .SAP نظام يف امليزانية

 مبقدار املراجعة أجل من التقارير إعداد يســــــــتغرقه الذي الوقت صل ِّ قُـ 
 يف زايدة فتحققت( رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) الســـــــــنة يف أايم 10

 مقـــــدارهـــــا التكـــــاليف يف زايدة تفـــــادي للمحكمـــــة تتيح النجـــــاعـــــة
 .يورواً  2 732.2

- 2.7 

ــــام 2018 عــــام يف ــــب ق  املعين الفريق) ديراملــــ مكت
 املالية وقســم( SAP بربجميات املؤســســية املوارد إبدارة
 النميطة يف اليومي املعيشــــــــة بدل مبالغ حســــــــوم أبمتتة

 .SAP نظام يف ابلسفر اخلاصة

 يســــــــتغرقه الذي الوقت صل ِّ قُـ غدت عمليات احلســــــــاابت أدق. كما 
 الســـــــــنة يف أايم 10 مبقدار اليومي املعيشـــــــــة بدل يف احلســـــــــوم إجراء

ـــــة من ملوظف)  تتيح النجـــــاعـــــة يف زايدة فتحققـــــت( رأ-ع خ الرتب
 .يورواً  2 732.2 مقدارها التكاليف يف زايدة تفادي للمحكمة

- 2.7 

 التوصية مع ابلتوافق املالية، قسم نفَّذ 2018 عام يف
 أمتتة اخلارجي، املراجع عن الصــــــــــــــادرة الصــــــــــــــلة ذات

 الدولية احملاســــــــــــــبية املعايري مع املتوافقة املالية البياانت
 للمراجعــة تتبعــاً  مهيئــاً  ،SAP نظــام يف العــام للقطــاع
 إىل ووصـــــــوالً  املالية البياانت من بدءاً  وشـــــــفافاً  كامالً 

 داخلية رقابة ومدجماً  أســـاســـها، على املعدة املعلومات
 الذي اليدوي العمل صــــــــــــاً ومقل ِّ  النظام، يف متأصــــــــــــلة

 .املالية البياانت إعداد يستلزمه

 به يضـــــــطلع الذي العملية هذه تســـــــيري يســـــــتغرقه الذي الوقت صل ِّ قُـ 
 مبقـدار( رأ-ع خ الرتبـة من وآخر 3-ف الرتبـة من واحـد) موظفـان

 .لكل منهما السنة يف أايم 5

- 3.6 

أعاد قسم اخلدمات العامة النظر يف عقد صيانة مبىن 
 املقر.

مل يشـــــــــــــهد أي منو امسي  2019أفضـــــــــــــت إعادة النظر إىل أن عام 
وذلك ابستدراج عروض تنافسية للحصول  2018ابلقياس إىل عام 

على اخلدمات، بينما كان يُقدَّر أن تشـــــــهد نفس الفرتة زايدة متوقَّعة 
 %.5نسبتها 

90.0 90.0 

االحتفاظ ابخلربة: املثابرة على دعم احلراك، وترشــــــــــيد 
املوارد البشـــرية املرتبط مباشـــرة بدعم أنشـــطة جلســات 
احملكمة خالل الفرتات اليت يتدىن فيها مقدار أنشـــطة 
جلســـاهتا وال ســـيما من خالل املســـاعدة اليت يقدمها 
موظفو قســــــــــــــم تدبر األعمال القضــــــــــــــائية إىل األفرقة 

، وضـمن قلم احملكمة، وضـمن األخرى يف هذا القسـم
مع املنظمات الدولية األخرى )من خالل  احملكمة أو

 تبادل املوظفني(.

ســيعري قســم تدبر األعمال القضــائية معاَل نصــوص  2019يف عام 
)للغة الفرنسـية( لقسـم مشـاركة اجملين عليهم وجرب  4-ع من الرتبة خ

ـــــــدة مـــن  ـــــــل حـــىت  30أضــــــــــــــــرارهـــم لـــلـــفـــرتة املـــمـــت نـــيســـــــــــــــــــــان/أبـــري
األول/ديســـــــــمرب، ما يتيح لقســـــــــم مشـــــــــاركة اجملين عليهم  نونكا 31

وجرب أضــــــــرارهم حتقيَق وفورات ومكاســــــــب متأتية عن زايدة النجاعة 
بفضـــــــــل عدم توجُّب تعيينه موظفاً يقوم ابملهمة املعنية ويتيح لقســـــــــم 
تدبر األعمال القضــائية االحتفاَظ ابخلربة املتوفرة فيه. كما إن القســم 

)هي حمكمة العدل الدولية(، عن طريق ســـــــــــــيســـــــــــــاعد منظمة أخرى 
إعارة معوَّضــــــــة وذلك إبعارهتا معاَل نصــــــــوص )للغة الفرنســــــــية( من 

األول من  يومـــًا يقع جزء منهـــا يف الربع 30)ملـــدة  4-ع الرتبـــة خ
 السنة وجزء آخر يف الربع الثاين منها(.

- - 

 أنســــاق تســــلســــل األعمال القضــــائيةمشــــروع منصــــة 
البالغة مدته عدة ســــنوات: ينتهز قســــم تدبر األعمال 
القضائية فرصة تقلص أنشطة جلسات احملكمة لكي 
يعبئ موارده البشرية للعمل على هذا املشروع الشامل 
بنطاقه شــــــــىت أجهزة احملكمة )مرحلة تتطلب كثرياً من 
املوارد جملموعة املســــــــــتعملني تتألف من أعمال جتريب 

 اهتم(.مستفيض وتنجيز ملتطلب

سينتفع قسم تدبر األعمال القضائية مبساعدة )ملدة  2019يف عام 
عن  أنســـاق تســـلســـل األعمال القضـــائيةأســـبوعاً( تتعلق مبنصـــة  11

 طريق تبادلِّ موظٍف مع الدوائر القضائية اخلاصة بكوسوفو.

2.0 2.0 



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 278 

 الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف

 لعام الوفورات
 آبالف) 2019
 (اليوروات

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2020
 آبالف( )األساسية املرجعية

 (اليوروات

 جديدة وظيفة القضــــائية األعمال تدبر قســــم أضــــاف
 اإللكرتونية احملكمة عمل نظام) ECOS وظائف إىل

(eCourt)) املشــــــــــاركني على الواثئق توزيع أمتتة بغية 
 عن االســـــــتغناء أيضـــــــاً  بذلك وتســـــــىن. اإلجراءات يف

 خمتلفة بياانت قواعد ثالث يف املعلومات شىت إدخال
 .استعماهلا عن منذئذ ُكفَّ 

 به يضـــــــطلع الذي العملية هذه تســـــــيري يســـــــتغرقه الذي الوقت قـُل ِّص
 .الشهر يف ساعة 29 مبقدار( رأ-ع خ الرتبة من) موظفني ستة

7.9 7.9 

 جديدة وظيفة القضــــائية األعمال تدبر قســــم أضــــاف
ـــــــة احملكمـــــــة عمـــــــل نظـــــــام وظـــــــائف إىل  اإللكرتوني

(ECOS )النظام، إىل النفاذ شـــؤون تســـيري أمتتة بغية 
 .احملكمة بواثئق واإلخطار األمنية، والضوابط

 به يضـــــــطلع الذي العملية هذه تســـــــيري يســـــــتغرقه الذي الوقت قـُل ِّص
 .الشهر يف ساعة 29 مبقدار( رأ-ع خ الرتبة من) موظفني ستة

7.9 7.9 

تقل ِّص أمتتـُة متتـاليـات إعمـال التطبيقـات الزمن الـذي 
يســــتغرقه تنفيذ طلبات التعديل وإصــــدارات الربجميات 

 %.80احلاسوبية اجلديدة بنسبة 

متيحــًا هلم الرتكيز على  إن ذلــك يســـــــــــــــاعــد يف توفري وقــت املوظفني
تطوير احللول ويُقل ِّص الزمن الـــذي يســــــــــــــتلزمـــه إعمـــاهلـــا فيمـــا خيص 
اجلهات اليت تســـــــــتعملها. وقد تســـــــــىن  ابملكاســـــــــب املتأتية عن زايدة 
النجــاعــة تقليُص الوقــت الــذي يســــــــــــــتغرقــه عمــل املوظفني املعين من 

ســـاعات يف الشـــهر إىل أقل من ســـاعة واحدة. وتتمثل النتيجة يف  5
أن الفريق أعاد ختصـــــــــــيص املوظفني مكل ِّفاً إايهم أبنشـــــــــــطة من قبيل 

 حتقيق حتسينات يف البنية األساسية، مبا فيها أمن املعلومات.

1.7 1.7 

( CUCMإعمال نظام تدبر االتصــــــــــــــاالت اهلاتفية )
الذي يتم به توفري اهلواتف الثابتة يف مكاتب العاملني 

 يف احملكمة.

يســــــــتلزمه تقدمي اخلدمة املعنية وإعادة ختصــــــــيص تقليص الزمن الذي 
أعضاء الفريق حبيث يدعمون حتقيق التحسينات يف الشبكة. وبذلك 

أايم يف  4حيقق قســــــــــــــم خدمات تدبر املعلومات وفورات تتمثل يف 
رأ وخيصــــــــــــــص الوقــت -ع الشــــــــــــــهر من عمــل موظف من الرتبــة خ

ب على هذا النحو إلجراء صــــــيانة وقائية على نظم ال شــــــبكة املكتســــــَ
 كانت لوال ذلك ستستلزم دعماً من مورد خارجي.

13.1 13.1 

ــــدبر عن بعــــد خــــارج نطــــاق الرتدد حلــــل  إعمــــال الت
املشــــــــــكالت وتدبر شــــــــــؤون البنية التحتية لتكنولوجيا 

 املعلومات يف املكاتب الُقطرية انطالقاً من املقر.

تقليص الوقت الذي يستغرقه قيام قسم خدمات تدبر املعلومات من 
املقر مبعاجلة مســائل البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات عن بعد. إن 
ذلك يتيح لقســـــــم خدمات تدبر املعلومات حتســـــــني اخلدمات املعنية 

 دون أن يستلزم بعثات إضافية.

- - 

ممارســـــــــــــة االســـــــــــــتعارة اجلارية فيما بني املكتبات فيما 
يتعلق بطلبـــات املواد غري املتوفرة يف مكتبـــة احملكمــة، 
ما يتيح هلذه املكتبة احلصول على املزيد من املواد من 
أجـــــل منتفعيهـــــا دون أن تتحمـــــل احملكمـــــة نفقـــــات 

 إضافية لقاء ذلك.

لوال هــذه اخلــدمــة لتعني على املكتبــة، من أجــل ســـــــــــــــد احتيــاجــات 
املنتفعني هبا يف جمال البحوث، أن تشــــــرتي املواد بدالً من اســــــتعارهتا 

 من مكتبة أخرى.

- - 

التدريب اإللزامي يف جمال أمن املعلومات جلميع توفري 
موظفي احملكمة وإجراء محلة توعية بتصـــــــــــيُّد البياانت 

 االحتيايل.

تقليص عدد حوادث أمن املعلومات اليت تســــــــــــــببها الربجميات اخلبيثة 
واحُلمات )الفريوســــــــــــــات( اإللكرتونية، ما يتيح لفريق أمن املعلومات 

ضافة أكرب من قبيل إعمال الضوابط الرتكيز على أنشطة تؤيت قيمة م
األمنية يف شبكة احملكمة وُنُظمها. ويصعب حتديد ما يؤتيه ذلك من 
مكاســــــــــــــب متأتية عن زايدة النجاعة حتديداً كمياً ألنه يتوقف على 
أنواع احلوادث املعنية، مع اختالف كبري يف مقادير ما خيصــــــــــــــها من 

 الوفورات يف الوقت.

- - 

ي أاتح لفريق دعم التطبيقات حتســـني الســـريورات الذ
يف قســــــــــــــم خـــــدمـــــات تـــــدبر املعلومـــــات أن يـــــدعم 

، ما 2015تطبيقاً يف عام  21تطبيقاً )مقابل  28
 %(.25ينطوي على زايدة نسبتها 

ُهي ِّئ للنهوض أبود الزايدة يف عبء العمل دون احلاجة إىل املزيد من 
املعين للزم موظف املوارد من املوظفني. فُيقدَّر أنه لوال هذه التحســـني 

 رأ.-ع إضايف واحد من الرتبة خ

- 68.5 
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 لعام الوفورات
 آبالف) 2019
 (اليوروات

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2020
 آبالف( )األساسية املرجعية

 (اليوروات

إن نظام إدارة طلبات اجملين عليهم يف قســــــم مشــــــاركة 
 اجملين عليهم وجرب أضرارهم:

أتيح النفوذ إليــه للصــــــــــــــنــدوق االســــــــــــــتئمــاين  )أ(
للمجين عليهم من أجـل األنشــــــــــــــطـة املتعلقة 
جبرب أضــــــــــــرار اجملين عليهم/مســــــــــــاعدهتم فيما 

 قضااي؛ ثالثةجمموعه 
ُكي ِّف ليتواءم مع االحتيــــاجــــات اخلــــاصـــــــــــــــــة  )ب(

للصـندوق االسـتئماين للمجين عليهم حبسـب 
 القضية.

لئن كان الصـــندوق االســـتئماين للمجين عليهم هو املســـتفيد من أهم 
املكاســــب املتأتية عن زايدة النجاعة احملققة بذلك فإن تضــــبيط نظام 

يضـــــــــاً مزيداً من النجاعة ( آتى أVAMSإدارة طلبات اجملين عليهم )
يف تناول األداة املتصــــــــــلة ابملهمات اخلاصــــــــــة بقلم احملكمة على وجه 
التحديد. وقد أفضـــــــــــــى ذلك إىل مكاســـــــــــــب يف وقت العمل تعادل 

-وآخر من الرتبة ف رأ-ع خساعتني يف األسبوع )ملوظف من الرتبة 
2.) 

- 7.9 

 عليهم اجملين طلبــــات تــــدبر نظــــام ترقيــــة ُووصــــــــــــــلــــت
(VAMS ) ًقائمة منصــــــــــــــة من فيه ابالنتقالتدرجييا 

 على قـائمــة منصـــــــــــــــة إىل Windows برجميــات على
 حتســـــــــني إىل ذلك ســـــــــيفضـــــــــي: العنكبوتية الشـــــــــبكة

 اســتخالص وتســهيل امليدانيني املوظفني نفوذ إمكانية
 املعنية، الدائرة) الشــــأن أصــــحاب أجل من املعلومات
ـــــــب القـــــــانونيني، واملمثلني  العمومي احملـــــــامي ومكت
 (.عليهم للمجين

تغدو مســــــــــارات تســــــــــلســــــــــل األعمال بني املقر وامليدان أكثر فعالية 
بفضــــــــل املكاســــــــب احملققة على صــــــــعيد وقت العمل ألن النفوذ إىل 
ــًا أكثر فــأكثر.  املعلومــات مل يعــد يتوجــب طلبــه بــل يصــــــــــــــبح تلقــائي

قـُل ِّص وقت العمل مبقدار ســــاعة يف األســــبوع )ملوظف من الرتبة  فقد
(. وملـــا كـــان هـــذا اإلجراء تـــدرجييــاً 2-من الرتبـــة ف رأ وآخر-ع خ

فيُتوخى حتقيق املزيــــد من املكــــاســــــــــــــــــب يف وقــــت العمــــل يف عــــام 
 . 2021عام /2020

- 3.9 

أُقر  فيمـــا خيص احلـــالـــة يف مـــايل واحلـــالـــة يف مجهوريـــة 
أفريقيــا الوســــــــــــــطى نظــام تقــدمي اجملين عليهم لطلبــاهتم 

ـــــت يف إطـــــار إجراءات احملكمـــــة؛ فغـــــدا  على اإلنرتن
ــــة تقــــدمي الطلــــب  ــــام بعملي إبمكــــان اجملين عليهم القي

 بصورة إلكرتونية متاماً.

يســــــــــــهل جتهيز الطلبات املتلقاة على هذا النحو بفضــــــــــــل شــــــــــــكلها 
اإللكرتوين. وقــد قـُل ِّص الزمن الــذي يســــــــــــــتغرقــه العمــل املعين مبقــدار 

رأ( )بسبب تدين معدَّل -ع ساعتني يف الشهر )ملوظف من الرتبة خ
 إابن حترير النص احلايل(. 2019سبياً يف عام الرد ن

3.3 3.3 

أعمل قسم اإلعالم والتوعية نظاماً إلكرتونياً لتسجيل 
الزايرات ســـــــــــــيهيئ ســـــــــــــبيالً انجعاً ميكن به للزوار أن 
حيجزوا زايراهتم للمحكمـــــة إلكرتونيـــــًا ويتلقوا أتكيـــــد 
ط ســــــــــــــريورة مجع املعلومــات  احلجز فورايً. إنــه يبســــــــــــــ ِّ

تعلقة بعدد الطلبات املتلقاة وعدد الطلبات التدبرية امل
املرفوضـــة وعدد الزوار املســـتقَبلني، واملعلومات املتعلقة 
 ابلتمثيل اجلغرايف ضمن جمموعة الزوار ومساهتم املمي ِّزة.

حتســني اخلدمة املقدَّمة إىل الزوار اخلارجيني وزايدة النجاعة من حيث 
للمحكمة. ويُقدَّر أن  الوقت واجلهد اللذان يســـــــــــتلزمهما حجز زايرة
رأ( يف تســــــــــــــجيل -ع الوقت الذي يقضــــــــــــــيه املوظفون )من الرتبة خ

 ساعات يف الشهر تقريباً. 6الزايرات سيـَُقلَّص مبقدار 

2.6 2.6 

ن ، ديفوار كوت  يف القــــائم امليــــداين املكتــــب حســــــــــــــَّ
 قـــدرتـــه ابلتعـــاون مع برانمج األمم املتحـــدة اإلمنـــائي،

 فيما مالئمة وأســــــــــعار شــــــــــروطحكام و أب احلظو على
 .الشراء خيص

 اخلدمات تكاليف لســــــــــد ختصــــــــــيصــــــــــها الالزم األموال مقدار قـُل ِّص
 عاميف املبلغ املرجعي األساسي ذي الصلة ل ختفيض فتحقق التعاقدية
 .يورو 5 000 مقداره 2019

- 5.0 

زاد املكتب الُقطري القائم يف مايل اســـــتعانته بوســـــائل 
 عن بعد.  فيدِّيويالتواصل ال

قـُل ِّص املبلغ املرجعي األســاســي لألموال الالزمة لســد تكاليف الســفر 
 يورو. 4 810تقليصاً مقداره  2019لعام 

- 4.8 

ــــه مع  ــــب الُقطري القــــائم يف مــــايل تعــــاون راجع املكت
اجلهات املوف ِّرة للخدمات فيما خيص شــــــــــراء الســــــــــلع 

 واحلصول على اخلدمات.

الالزمة لســـــــــــــد تكاليف قـُل ِّص املبلغ املرجعي األســـــــــــــاســـــــــــــي لألموال 
 يورو. 4 950تقليصاً مقداره  2019اخلدمات التعاقدية لعام 

- 5.0 
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 لعام الوفورات
 آبالف) 2019
 (اليوروات

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2020
 آبالف( )األساسية املرجعية

 (اليوروات

تشــــمل التقارير ذات الصــــلة الصــــادرة عن الصــــندوق 
 االستئماين للمجين عليهم فرتات إبالغ خمتلفة:

التقرير الســــــــــــــنوي جمللس إدارة الصــــــــــــــنــــدوق  ‘1’
االســــــــتئماين للمجين عليهم املرفوع إىل مجعية 

ـــــــدول  متــوز/يــولــيــو مــن  1األطــراف )مــن ال
ـــــــة حــزيــران/يــونــيــو مــن  30حــىت  1 الســـــــــــــــن

 (2 السنة
التقرير املرحلي السنوي للصندوق االستئماين  ‘2’

كــــانون الثــــاين/ينــــاير   1للمجين عليهم )من 
 كانون األول/ديسمرب(.   31حىت 

ســــــــــــــتواءم فرتات اإلبالغ هــــااتن فيمــــا خيص التقريرين 
كـــانون الثـــاين/ينـــاير حىت  1املعنيني حبيـــث متتـــدا من 

كانون األول/ديســــــــــــمرب، ما يقل ِّص الوقت الذي   31
 يستغرقه إعداد البياانت املعنية.

تقليص الوقــت الــذي يقضــــــــــــــيــه موظفو األمــانــة يف إعــداد التقريرين. 
الوقت الذي يقضـــــيه املوظفون يف عملهم خيتلف حبســـــب املهمة،  إن

يفضـــــــي إىل حتســـــــني  لكن يقدَّر أن الوقت الالزم ســـــــوف يقلَّص، ما
حمقَّق عن طريق املكــــاســـــــــــــــــب املتــــأتيــــة عن زايدة النجــــاعــــة مقــــداره 

 يورو. 31 000

31.3 31.3 

    165.6 285.7  

 املتكر ِّرة غري التكاليف - جيم

 الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف

األثر يف املقادير املرجعية األساسية 
 (اليوروات آبالف) 2020 لعام

الربانجميــة املقرتحــة  2020حتقيق وفورات مؤقتــة فيمــا خيص ميزانيــة عــام 
( ضــــمن SANألن اســــتبدال وســــائل التخزين يف شــــبكة أحياز التخزين )

إطار املبادرة االســـرتاتيجية لرتشـــيد تكنولوجيا املعلومات ســـيغين عن شـــراء 
 .2020يز ختزين إضايف يف عام ح

. 2020ال تلزم توســـــعة ســـــنوية حليز التخزين فيما خيص عام 
وســُتدرج املتطلبات ذات الصــلة يف إطار املقدار املتوقع للمبلغ 

 2021املرجعي األســـــــــــــاســـــــــــــي ذي الصـــــــــــــلة فيما خيص عام 
 فصاعداً.

120.0 

ختفيض املخصَّصات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية بفضل عقد الدورة 
 عشرة للجمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.  التاسعة

صـــــــــــات لســـــــــــد تكاليف اخلدمات  تقليص يف مقدار املخصـــــــــــَّ
التعاقدية ذات الصــــــــــــــلة بفضــــــــــــــل انعقاد اجلمعية يف نيويورك، 

 يورو 100 000مقداره 

100.0 

    220.0 

 اإلضافية التكاليف ختفيضات - دال

 الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  احملقَّق الناتج  الربانجمية املقرتحة( 2020)يف ميزانية عام  الوصف

 األساسية املرجعية املقادير يف األثر
 (اليوروات آبالف) 2020 لعام

 2019يف عام  اننتاغننداابنليه غوديه وقضــــية  إثر إجناز تناول قضــــية اغنَبغبو و
 حبسب التوقعات، سيغادر احملكمة قاضيان لن يُعنيَّ من حيل حملهما. 

خمصَّصات لسد تكاليف  2020لن تلزم يف عام 
: 2019القاضيني اللذين ُمد ِّدت فرتة واليتهما يف عام 

 يورو 237 000

237.0 

املعنيني نتيجة خفَّض قســـــــــــــم األمن والســـــــــــــالمة متطلباته من موارد املوظفني 
الخنفاض عدد أايم جلســــــــــــــات احملكمة املتوقع انعقادها ما جيعلها تســــــــــــــتلزم 

 مقداراً أقل من الدعم يف جمال أمن قاعات احملكمة.

ـــــة العـــــامـــــة  تقليص يف مالك وظـــــائف املســـــــــــــــــــاعـــــدة املؤقت
وظائف من هذه الفئة( ويف املخصَّصات لسد تكاليف  7)

 يورو(. 38 800العمل اإلضايف )

347.5 
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 األساسية املرجعية املقادير يف األثر
 (اليوروات آبالف) 2020 لعام

مســــتفيداً من التدين املفرتض أن يشــــهده مقدار األنشــــطة القضــــائية يف إطار 
جلســـــات احملكمة، ســـــيكف قســـــم تدبر األعمال القضـــــائية عن متويل بعض 
الوظائف املتصـــلة بدعم أنشـــطة جلســـات احملكمة من الوظائف اليت يضـــمها 
ــــــُمموَّلة  مالكه وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شاغلي الوظائف غري الـ
حبيث يتولون مهام أخرى، يف أقســــــام أخرى من احملكمة عند اللزوم. إن هذا 
القسم، مستفيداً من تدين مقدار أنشطة جلسات احملكمة، سيتمكن يف عام 

صــــــات، بفضــــــل توفُّر موظفني مدرَّبني تدريباً 2019 ضــــــمن  متنوع التخصــــــُّ
 ســـائر أفرقته، من عدم تعيني من يشـــغل بعض شـــواغر وظائف دعم األعمال

 القضائية اليت يضمها مالكه وسيُبقي الوظائف املعنية شاغرة.

وظائف  3عدَم متويل أربع وظائف ) 2020يشــــــــــــهد عاُم 
رأ ووظيفــة من وظــائف املســـــــــــــــاعــدة -ع اثبتــة من الرتبــة خ

وظــائف  رأ(، وإلغــاَء ثالث-ع املؤقتــة العــامــة من الرتبــة خ
 وتقليصَ وظائف من وظائف املســـــاعدة املؤقتة العامة(،  3)

صـــات لســـد تكاليف املســـاعدة املؤقتة اخلاصـــة  مبلغ املخصـــَّ
 ألف يورو. 72.9ابالجتماعات تقليصاً مقداره 

488.4 

مســــتفيداً من التدين املفرتض أن يشــــهده مقدار األنشــــطة القضــــائية يف إطار 
جلســـــات احملكمة، ســـــيكف قســـــم خدمات تدبر املعلومات عن متويل بعض 
الوظائف املتصـــلة بدعم أنشـــطة جلســـات احملكمة من الوظائف اليت يضـــمها 
ــــــُمموَّلة  مالكه وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شاغلي الوظائف غري الـ

 يث يتولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمة عند اللزوم. حب

 68.5 رأ(.-ع عدم متويل وظيفة واحدة )من الرتبة خ

مســــتفيداً من التدين املفرتض أن يشــــهده مقدار األنشــــطة القضــــائية يف إطار 
جلســات احملكمة، ســيكف قســم اخلدمات اللغوية عن متويل بعض الوظائف 

ســــــات احملكمة من الوظائف اليت يضــــــمها مالكه املتصــــــلة بدعم أنشــــــطة جل
ــــــــُمموَّلة حبيث  وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شاغلي الوظائف غري الـ

 يتولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمة عند اللزوم. 

 329.7 (3-وظائف )من الرتبة ف 3عدم متويل 

اخلدمات اللغوية مستفيداً من اخنفاض مقدار األنشطة القضائية، قلَّص قسم 
صـــات لســـد تكاليف خدمات املســـاعدة املؤقتة العامة اخلاصـــة  مقدار املخصـــَّ

 ابالجتماعات دعماً جللسات احملكمة.

تقليص املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة 
ابالجتماعات من أجل األنشطة القضائية جللسات 

 يورو. 443 000احملكمة ختفيضاً مقداره 

443.0 

مســــــــــــتفيداً من اخنفاض مقدار األنشــــــــــــطة القضــــــــــــائية، قلَّص مكتب احملامي 
 العمومي للدفاع مقدار الدعم القضائي الذي يقدمه.

 61.1 3-أشهر ملوظف من الرتبة ف 6ختفيض مقداره 

مســــتفيداً من التدين املفرتض أن يشــــهده مقدار األنشــــطة القضــــائية يف إطار 
جلســــــــات احملكمة، ســــــــيكف قســــــــم اجملين عليهم والشــــــــهود عن متويل بعض 
الوظائف املتصـــلة بدعم أنشـــطة جلســـات احملكمة من الوظائف اليت يضـــمها 
ــــــُمموَّلة  مالكه وسيعيد ختصيص أكرب عدد ممكن من شاغلي الوظائف غري الـ

 يث يتولون مهام أخرى، يف أقسام أخرى من احملكمة عند اللزوم. حب

 137.0 رأ(.-ع عدم متويل وظيفتني )من الرتبة خ

مســــــتفيداً من اخنفاض مقدار األنشــــــطة القضــــــائية، قلَّص قســــــم اجملين عليهم 
صاته لسد تكاليف خدمات مساعدة الشهود يف إطار  والشهود مقدار خمصَّ

 ابالجتماعات دعماً ألنشطة جلسات احملكمة. املساعدة املؤقتة اخلاصة

ختفيض ملبلغ املخصصات يف إطار بند املساعدة املؤقتة 
اخلاصة ابالجتماعات من أجل األنشطة القضائية يف إطار 

 يورو. 106 400جلسات احملكمة مقداره 

106.4 

قلَّصــــــــــت أمانة اجلمعية ُمقدر متطلباهتا لســــــــــد تكاليف النفقات التشــــــــــغيلية 
 العامة.

تقليص مقدار األموال الالزمة لسد النفقات التشغيلية 
، ما أفضى إىل ختفيض إضايف يف 2020العامة يف عام 

 .يورو 2 000التكاليف مقداره 

2.0 

    2 220.6 
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 عشر السابعاملرفق 

 يف احملكمةاملأخوذ هبا من فرتات اخلمس سنوات املتعاقبة  2020-2016لفرتة ل واملعطياتاالفرتاضات 

  
مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة 

2016-2020    

 املعطى
 : الـمُقرتَح2020 : الـمُقر2019 : الـمُقر والفعلي218 : الـمُقر والفعلي2017 : الـمُقر والفعلي2016

 الوصف املُقرتح الوصف الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر

1 
 

انعقاد  أايم عدد
 جلسات احملكمة

قبل إقرار ميزانية عام  276 465
الربانجمية  2016

املقرتحة، قـُل ِّص عدد ما 
يُزمع إجراؤه من 

 2إىل  3حماكمات من 
)بسبب القرار الذي 

صدر عن الدائرة 
االبتدائية يف قضية روتو 

أفضى إىل  وسانغ( ما
ختفيض عدد أايم انعقاد 

اجللسات املخطط له 
يوماً إىل  465أصاًل من 

 أايم 310

يف قضية  298 440
 غوديه اغنبـَغنبو/ابنليه

(103 ،) 
 اننتاغنندايف قضية 

(77،) 
 أُنغوينيف قضية 

(113،) 
 مببا وآخرينيف قضية 

(1،) 
 (،1) كاتنغايف قضية 
 (،1) البشرييف قضية 
 (،1) املهدييف قضية 
 (.1) لوبنغايف قضية 

 قاعتا جلسات: 93 400
 160 -كوت ديفوار 
 160 -يومًا، أوغندا 

يومًا؛ مجهورية الكونغو 
يوماً  80 -الدميقراطية 

 الستكمال ترافع الدفاع

 قاعتا جلسات: 294
اغنبـَغنبو يف قضية 

)يف احلالة  غوديه وابنليه
ديفوار(:  يف كوت

 ؛يوماً  124
)يف  أُنغوينيف قضية 

احلالة يف أوغندا(: 
 ؛يوماً  160

 (1)احلسنيف قضية 
)القضية الثانية يف احلالة 

 أايم. 10يف مايل(: 

0 
 

 
 

 احلاالت عدد 2
 للتحقيق اخلاضعة

أضيفت جورجيا بصفتها  9 8
بلداً آخر من بلدان 

احلاالت يف عام 
2016. 

األوىل يف مجهورية  ةاحلال 11 11
 ،أفريقيا الوسطى

يف مجهورية  الثانيةة احلالو 
  ،أفريقيا الوسطى

 يف كوت ديفوار،احلالة و 
دارفور يف احلالة و 
 لسودان،اب
يف مجهورية احلالة و 

 الكونغو الدميقراطية،
 يف جورجيا،احلالة و 
 يف كينيا،احلالة و 
 يف ليبيا، احلالة و 
 يف مايل،احلالة و 
 ،يف أوغندااحلالة و 
 جزر القمريف احلالة و 

مجهورية يف األوىل  ةاحلال 11 10
 ،أفريقيا الوسطى

مجهورية يف الثانية ة احلالو 
 ،أفريقيا الوسطى

 ،احلالة يف كوت ديفوارو 
واحلالة يف مجهورية 

 الكونغو الدميقراطية، 
 ،جورجيا احلالة يفو 
 كينيا،احلالة يف  و 
 ،احلالة يف ليبياو 

 واحلالة يف مايل،
دارفور يف واحلالة 

 ،لسوداناب
 أوغنداواحلالة يف 

احلالة يف بوروندي،  11
مجهورية يف األوىل  ةاحلالو 

 ،أفريقيا الوسطى
مجهورية يف الثانية ة احلالو 

 ،أفريقيا الوسطى
 ، رواحلالة يف كوت ديفوا

واحلالة يف مجهورية 
 الكونغو الدميقراطية،

واحلالة يف دارفور 
 ابلسودان،

واحلالة يف جورجيا، 
 كينيا،احلالة يف  و 

 ،ليبياواحلالة يف 
 يف مايل،احلالة و 
 يف أوغندااحلالة و 

 احلالة يف بوروندي، 11

مجهورية يف األوىل  ةاحلالو 
 ،أفريقيا الوسطى

مجهورية يف الثانية ة احلالو 
 ،أفريقيا الوسطى

 ، رواحلالة يف كوت ديفوا
واحلالة يف مجهورية 

 الكونغو الدميقراطية،
واحلالة يف دارفور 

 ابلسودان،
 جورجيا،واحلالة يف 

 كينيا،احلالة يف  و 
 ،واحلالة يف ليبيا

 يف مايل،احلالة و 
 يف أوغندااحلالة و 

                                                           

 دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم. (1)
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عمليات  عدد 3
 الناشط التحقيق

أضيفت عملية حتقيق  6 5
جديدة يف جورجيا يف 

. إن املوارد 2016عام 
ذات الصلة املهيأ هلا يف 

إطار امليزانية كانت 
تعادل تكاليف عدد من 

، وإن 4.5األفرقة يبلغ 
قد كانت األفرقة املعنية 

حاالت.  6أُعملت يف 
احلالة يف جورجيا  أما

فقد سدت التكاليف 
املتصلة هبا مببلغ من 

 صندوق الطوارئ.

احلالة الثانية يف مجهورية  6 6
أفريقيا الوسطى )القضية 

)سيليكا((، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية ب 
ابالكا((،  -)أننيت 

 ةواحلالة يف ليبيا )القضي
واحلالة الثانية يف ، الثالثة(

كوت ديفوار، واحلالة يف 
واحلالة يف جورجيا، 

 دارفور ابلسودان

احلالة الثانية يف مجهورية  7 6
أفريقيا الوسطى )القضية 

)سيليكا((، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية ب 
 ابالكا((، -)أننيت 

ديفوار  كوت  واحلالة يف
واحلالة  الثانية(،)القضية 

يف جورجيا، واحلالة يف 
 الثالثة( ةليبيا )القضي

 واحلالة يف مايل

احلالة يف بوروندي،  8
واحلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

)سيليكا((، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية ب 
ابالكا((،  -)أننيت 

 واحلالة يف كوت ديفوار
، واحلالة )القضية الثانية(

يف دارفور ابلسودان، 
واحلالة يف جورجيا، 

واحلالة يف ليبيا 
ن الثالثة ا)القضيت
 والرابعة(

احلالة يف بوروندي،  (2)9
واحلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى، واحلالة 

)القضية  يف كوت ديفوار
، واحلالة يف الثانية(

 ، (3)دارفور ابلسودان
يف مجهورية احلالة و 

 ،(4)الكونغو الدميقراطية
واحلالة يف جورجيا، 

 ةواحلالة يف ليبيا )القضي
  (،الثالثة

 يةواحلالة يف ليبيا )القض
  (،الرابعة

 (5)واحلالة يف مايل
عمليات  عدد 4

التحقيق يف اجلرائم 
املنصوص عليها يف 

من  70املادة 
 النظام األساسي

 غ/م - غ/م - غ/م - - غ/م - - غ/م - -

                                                           

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية حُيتسب تسع عمليات حتقيق انشط لكن العمليتني اللتني جتراين يف احلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة  (2)
 شهراً على اإلمجال. 12هلما 

 فقط. 2020للربع األول من عام  (3)
 .2020بدءاً من الربع الثاين من عام  (4)
الرفيعة فيما )أ( يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشمولة هبذا البيان. فكما حُبث يف الوثيقة اليت تتضمن األولوايت -ليست احلالة الثانية (5)

على املشتبه هبم يتعلق ابمليزانية ومسب ِّبات التكاليف، يُرجَّح أن يعاد تصنيف هذه احلالة، لتدرج مثالً يف عداد احلاالت احملقَّق فيها ريثما يُقبض 
 .2019فيها، على حنو يتوقف على املستجدات يف عام 
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القضااي احملقَّق  عدد 5
فيها حتقيقاً ساكناً 
ريثما يُقبض على 

 (6)املشتبه هبم فيها

يف احلالة األوىل  القضية 9 9
 الثانية والقضية ؛ليبيايف 

 ؛ليبيايف احلالة يف 
والثانية  والقضااي األوىل

يف احلالة يف والرابعة 
 ابلسودان؛ دارفور

يف احلالة  الثالثة والقضية
ابلسودان  دارفوريف 

القضية األوىل و  )بندا(؛
مكرَّراً يف احلالة يف كوت 
 ؛ديفوار )سيمون اغنبغبو(

القضية األوىل يف احلالة و 
 )أغيلوك(؛يف مايل 
يف احلالة  الرابعة والقضية

هورية الكونغو مج
 (؛)موداكوموراالدميقراطية 

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  70عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
يف  كوينوقضية   ؛كينيايف  

 أوغندا احلالة يف 

يف احلالة األوىل  القضية (7)14 13
 (؛1) ليبيايف 

يف احلالة  الثانية والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

يف احلالة  األوىل والقضية
ابلسودان  دارفوريف 

 (؛2)
الثانية والرابعة  والقضيتان

 دارفوريف احلالة يف 
 (؛2ابلسودان )

يف احلالة  الثالثة والقضية
ابلسودان  دارفوريف 

 (؛1)
القضية األوىل مكرَّراً يف و 

احلالة يف كوت ديفوار 
 ؛(1)سيمون اغنبغبو( )

الثالثة والرابعة القضيتان و 
مجهورية يف  احلالةيف 

  ؛(1الكونغو الدميقراطية )
وقضية اجلرائم املنصوص 

من  70عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

وقضية يف  ؛(3كينيا )يف  
 (1أوغندا )احلالة يف 

يف احلالة األوىل  القضية 15 14
 (؛1) ليبيايف 

يف احلالة  الثانية والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

والثانية  األوىل والقضااي
والرابعة يف احلالة يف 

 (8)(4ابلسودان ) دارفور
 ؛

يف احلالة  الثالثة والقضية
 (؛1ابلسودان ) دارفوريف 

القضية األوىل مكرَّراً يف و 
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛(1)
الثالثة والرابعة القضيتان و 

مجهورية يف  يف احلالة
  ؛(1الكونغو الدميقراطية )

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  70عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
وقضية يف  ؛(3كينيا )يف  

 (1أوغندا )احلالة يف 

القضية األوىل مكرَّراً يف  -
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛(1)
 (2األوىل ) والقضااي

والثانية والرابعة واخلامسة 
( يف 1( والثالثة )2)

 دارفوراحلالة يف 
 ابلسودان؛

 الرابعة يف احلالة ةالقضيو 
مجهورية الكونغو يف 

 ؛(1الدميقراطية )
وقضية اجلرائم املنصوص 

من  70عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

 ؛(3كينيا )يف  
يف احلالة األوىل  والقضية

 والقضية (؛1) ليبيايف 
 ليبيا يف احلالة يف الثانية

 ؛(1)
يف احلالة  الثالثة والقضية

 (؛ 2) ليبيايف 
وقضية يف احلالة يف 

 (2أوغندا )
 
 

القضية األوىل مكرَّراً يف  16
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛(1)
 (2األوىل ) والقضااي

والثانية والرابعة واخلامسة 
( يف 1( والثالثة )2)

 دارفوراحلالة يف 
 ابلسودان؛

 الرابعة يف احلالة ةالقضيو 
مجهورية الكونغو يف 

 ؛(1الدميقراطية )
وقضية اجلرائم املنصوص 

من  70عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

 ؛(3كينيا )يف  
يف احلالة األوىل  والقضية

 والقضية (؛1) ليبيايف 
 ليبيا يف احلالة يف الثانية

 ؛(1)
يف احلالة  الثالثة والقضية

 (؛ 2) ليبيايف 
أوغندا وقضية يف احلالة يف 

(2) 
 
 

عمليات  عدد 6
 األويل التدارس

أضيفت ثالث عمليات  10 9
تدارس أويل جديدة: يف 

احلالة يف بوروندي، 
واحلالة يف جزر الُقُمر، 

واحلالة يف غابون. 
وأغلقت عملية التدارس 
يف احلالة يف هندوراس. 

أما احلالة يف جورجيا فقد 
انُتقل فيها إىل املرحلة 

التالية من اإلجراءات، 
وهي مرحلة التحقيق 

 الناشط

 أفغانستان،احلالة يف  10 10
 بوروندي،احلالة يف 

 ،احلالة يف كولومبيا

 ،احلالة يف غابون

  ،احلالة يف غينيا

العراق/اململكة حلالة يف ا
 ،املتحدة

 ،حلالة يف نيجريايا

 ،احلالة يف فلسطني
  احلالة يف جزر القمر،

 حلالة يف أوكرانياا

 أفغانستان،احلالة يف  11 8-10
 ،احلالة يف كولومبياو 

 ،احلالة يف غابونو 

  ،احلالة يف غينياو 

اململكة  يف العراق/ واحلالة
 ،املتحدة

 ،حلالة يف نيجريايوا

  ،فلسطنياحلالة يف و 

 ،حلالة يف أوكرانياوا

وحالتان اتسعة وعاشرة 
 لـم ا حتدَّدا

 احلالة يف كولومبيا، 9
 واحلالة يف غابون، 

 احلالة يف غينيا،
اململكة  واحلالة يف العراق/

 املتحدة، 
 احلالة يف نيجرياي،و 

واحلالة يف فلسطني، 
 واحلالة يف الفلبني،
 واحلالة يف أوكرانيا،

 (9)فنزويالواحلالة يف 

 احلالة يف كولومبيا، 9
 واحلالة يف غينيا،

اململكة  واحلالة يف العراق/
 املتحدة،

واحلالة يف 
 بنغالديش/ميامنار،
 واحلالة يف نيجرياي،

واحلالة يف فلسطني، 
 واحلالة يف الفلبني،
 واحلالة يف أوكرانيا،
 واحلالة يف فنزويال

                                                           

 .2016وعام  2015مُسي هذا املعطى "عدد عمليات التفتيش الساكن" يف عام  (6)
السنوسي )لـم ا ينفذ األمر ابلقبض  هللا القذايف وعبد اإلسالم إىل القضية األوىل يف احلالة يف ليبيا: سيف 15إىل  13تعزى الزايدة من  (7)

خالد؛ القضية  حممد التهاميعلى اثين الذكر وقد كان قد ُقضي أبن الدعوى عليه أمام احملكمة غري مقبولة(؛ القضية الثانية يف احلالة يف ليبيا: 
  .الورفل ِّي بوسيف مصطفى الرابعة يف احلالة يف ليبيا: حممود

 ضم القضااي األوىل والثانية والرابعة يف احلالة يف دارفور ابلسودان. (8)
 .0192مشل التدارس األويل تسع حاالت، وال ُتستبق هبذه اإلشارة األمور فيما خيص احلاالت يف عام  2018يف عام  (9)
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األفرقة املعنية  عدد 7
ابإلجراءات 

)للدوا(10)االبتدائية
 ئر(

الدائرة االبتدائية األوىل  9 6
اغنبـَغنبو وابنليه )قضية 
 (؛غوديه

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

، وقضية لوبنغا)قضية 
، وقضية كاتنغا

 (؛اننغوجولو
الدائرة االبتدائية الثالثة 

 (؛مببا)قضية 
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

 (؛روتو وسَننغ)أ( )قضية 
الدائرة االبتدائية السادسة 

 (؛اننتاغنندا)قضية 
الدائرة االبتدائية السابعة 

 (؛مببا وآخرين)قضية 
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

 (؛كنياات)ابء( )قضية 
ئرة االبتدائية الثامنة الدا

 (؛املهدي)قضية 
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 (.أُنغوين)قضية 

أفرقة  3
جللسات 
 احملاكمة
وفريق 
 واحد

 جللسات
النطق 

ابلعقوبة 
أفرقة  3و

 لإلجراءات
املتعلقة 
جبرب 

 األضرار

أفرقة  3
جللسات 
 احملاكمة
وفريق 
 واحد

 جللسات
النطق 

ابلعقوبة 
أفرقة  3و

 لإلجراءات
جبرب املتعلقة 

 األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل 
ابنليه و  اغنبـَغنبوقضية )

 ؛غوديه(
الدائرة االبتدائية السادسة 

 ؛اننتاغَنندا(قضية )
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛أُننغوين(قضية )
 السابعةالدائرة االبتدائية 

 ؛(وآخرين مبباقضية )
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

وقضية  لوبـَننغاقضية )
 ؛(كاتـَننغا

الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛مببا(قضية )
 منةالدائرة االبتدائية الثا

الناظرة يف جرب األضرار 
 (قضية املهدي)

الدائرة االبتدائية األوىل  7 5
ابنليه  و اغنبـَغنبوقضية )

؛ الدائرة االبتدائية غوديه(
قضية )السادسة 
؛ الدائرة اننتاغَنندا(

قضية )االبتدائية التاسعة 
 ؛أُننغوين(

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛لوبـَننغا(قضية )
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 مببا(قضية )

األوىل  الدائرة االبتدائية 6
ابنليه  و اغنبـَغنبوقضية )

؛ الدائرة االبتدائية غوديه(
السادسة الناظرة يف جرب 

؛ اننتاغَنندا(قضية )األضرار 
 الدائرة االبتدائية التاسعة

  ؛أُننغوين(قضية )
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

وقضية  لوبـَننغاقضية )
 ؛(كاتـَننغا

 منةالثا الدائرة االبتدائية
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(قضية املهدي)
 (1)قضية احلسن

الدائرة االبتدائية  4
 السادسة؛

الدائرة االبتدائية التاسعة 
  ؛أُننغوين(قضية )

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

وقضية  لوبـَننغاقضية )
 ؛(كاتـَننغا

 منةالدائرة االبتدائية الثا
الناظرة يف جرب األضرار 

 (قضية املهدي)

األفرقة املعنية  عدد 8
ابإلجراءات 

االبتدائية )ملكتب 
 املد عي العام(

احتيج  2016يف عام  6 5
إىل فريقني إضافيني من 

األفرقة املعنية ابإلجراءات 
االبتدائية ملواصلة تقدمي 

الدعم يف احملاكمة 
الرئيسية يف احلالة يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
( والنهوض مببا)قضية 

أبود احملاكمة اجلديدة يف 
احلالة يف مايل )قضية 

(. إن املوارد املهدي
األمر  املخصصة يف ابدئ

للفريق املعين ابإلجراءات 
االبتدائية يف احلالة يف 
كينيا أعيد ختصيصها 

 لقضااي أخرى.

احلالة يف كوت ديفوار  3 3
اغنبغبو وابنليه قضية )

؛ احلالة يف غوديه(
مجهورية الكونغو 

قضية )الدميقراطية 
؛ احلالة يف اننتاغَنندا(
 أُنغوين(قضية )أوغندا 

احلالة يف مجهورية الكونغو  3 3
قضية )الدميقراطية 

؛ احلالة يف كوت اننتاغَنندا(
اغنبغبو قضية )ديفوار 

؛ احلالة يف وابنليه غوديه(
 أُنغوين(قضية )أوغندا 

احلالة يف كوت ديفوار  3
اغنبغبو وابنليه قضية )

؛ احلالة يف أوغندا غوديه(
 أُنغوين(؛قضية )

احلالة يف مايل: القضية 
 (1)احلسن(قضية )الثانية 

احلالة يف كوت ديفوار:  2
)يِّكاتوم القضية الثانية ب 

 ؛ انـنغَينسوان( و
احلالة يف مايل: القضية 

 )احلسن(الثانية 

عدد أفرقة الدعم  9
التابعة لقلم احملكمة 

 املعنية جبلساهتا

الكاملة  اثنان من األفرقة فريقان فريقان   فريقان فريقان
املعنية جبلسات احملكمة 

لضمان احلد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 

جلسات احملكمة مع 
احلد األدىن من الزايدات 

 يف املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة  2 2
املعنية جبلسات احملكمة 

لضمان احلد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 

جلسات احملكمة مع احلد 
دات يف األدىن من الزاي
 املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة  2
املعنية جبلسات احملكمة 

لضمان احلد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 

 جلسات احملكمة

1  

أفرقة املمثلني  عدد 10
القانونيني للمجين 

عليهم التابعة 
للمكتب العمومي 
 حملامي اجملين عليهم

يف اإلجراءات االبتدائية:  7       
 اغنبـَغنبو وابنليه غوديهقضية 

 اننتاغَننداوقضية ، (1)
 أُنغوينقضية ، و (2)
 ؛(1)

إجراءات جرب  يف
(، 1) مبباقضية األضرار: 

، (1) لوبـَننغاقضية و 
 (1) كاتـَننغاقضية و 

يف اإلجراءات االبتدائية:  7   
 اغنبـَغنبو وابنليه غوديهقضية 

 اننتاغَننداوقضية ، (1)
 أُنغوينقضية ، و (2)
 ؛(1)

إجراءات جرب  يف
 األضرار:

قضية (، و 1)مببا قضية 
قضية ، و (1) لوبـَننغا

 (1) كاتـَننغا

يف اإلجراءات االبتدائية:  6
 اغنبـَغنبو وابنليه غوديهقضية 

 اننتاغَننداوقضية ، (1)
 وينأُنغقضية ، و (2)
 لوبـَننغاقضية  ، و(1)
 (1) كاتـَننغاقضية ، و (1)

، (1) وينأُنغقضية  4
(، 1) كاتـَننغاقضية و 
، (1) لوبـَننغاقضية و 

 (11)(1وإجراءات أخرى )

                                                           

 األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية هي أفرقة اتبعة للدوائر ميكن أن تنخرط يف اإلعداد ملا سيُعقد مستقبالً من احملاكمات وجلسات (10)
 انعقادها وجلسات النطق ابلعقوبة وجلسات جرب األضرار.

، القذايفيُعىن هذا الفريق ابإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )املقبولية يف قضية  (11)
 ، إخل(.جزر الُقمُرواالستئناف يف احلالة يف 
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عدد اللغات  11
املنهوض أبود تقدمي 

اخلدمات هبا يف 
 جلسات احملكمة

مت تقدمي  2016يف عام  10 9
خدمات اللغات ألنشطة 
جلسات احملكمة بثالث 

لغات إضافية: العربية، 
واإلنكليزية )ابللهجة 

الليبريية(، ولغة السننغو. 
توفري اخلدمات ومل ُيطلب 

ابلسواحيلية )الفصحى( 
 وال بلغة البمبارا.

 اإلنكليزية  -1 10 10
 الفرنسية  -2
السواحلية  -3

 الكونغولية 
 الكِّننرَينَوندا  -4
 لغة اآلشويل  -5
 لغة الديوال  -6
 املالنكيهلغة  -7
  لغة اللِّننغاال -8
 العربية  -9

 لغة الكيلندو -10

 اإلنكليزية  -1 7  9
 الفرنسية  -2
 السواحلية الكونغولية  -3
 لكِّننرَينَونندا لغة ا -4
 اآلشويل لغة  -5
 لديوال لغة ا -6
 لِّننغااللغة ال -7
 لغة األتيسو -8
 لغة اللنغو -9

 العربية -1 10
 اإلنكليزية  -2
 الفرنسية  -3
 السواحلية الكونغولية  -4
 الكِّننرَينَوندا  -5
 لغة اآلشويل  -6
 لغة الديوال  -7
  لغة اللِّننغاال -8
 لغة األتيسو -9

 لغة اللنغو -10

 اآلشويل -1 1
 اإلنكليزية  -2
 الفرنسية  -3

عدد اللغات املتصلة  12
ابلقضااي املنهوض 

أبود تقدمي اخلدمات 
 هبا

دعم  2016مت يف عام  24 21
قضية  11اإلجراءات يف 

إضافية ابللغات التالية: 
العربية ، والفرنسية، 

واإلنكليزية، ولغة الغرييه، 
واللغة ولغة الَلنندو، 

اجلورجية، والروسية، 
والرتكية، واألملانية، 

واإلسبانية، واهلولندية، ومل 
ُيطلب توفري اخلدمات 

ابللغة السواحيلية 
)الفصحى( وال بلغة 

بلغة الكالنجني  الفور وال
وال بلغة الكيكويو وال 

بلغة  وال بلغة الَلننغو
اللوغندا وال بلغة اللوو وال 

ييت.   بلغة االجنن

 لغة التماشيق  -1 26 22
 لغة الزغاوة  -2
 السواحلية الفصحى  -3
السواحلية  -4

 الكونغولية 
 لغة الكِّننرَينَوندا  -5
 لغة اآلشويل  -6
 لغة الديوال  -7
بارا  -8  لغة الَبمن
 لغة الِّلننغاال  -9

 لغة األلور  -10
 العربية )الفصحى(  -11
 العربية )السودانية(  -12
 لغة األتيسو -13
 لغة الغرييه -14
 دلن فُ لن فُ لغة ال -15
 ندولِّ لغة ال -16
 لغة الَلننغو -17
 لغة اللوو -18
 لغة الَسننغو  -19
 الروسية  -20
 اجلورجية  -21
 لغة جنوب أوسيتيا -22
 غاينن سُ لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25  لغة الَبشن
 لغة الكريُنندي  -26

 اإلنكليزية  -1 32 29
  الفرنسية -2
  شويلاآل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
لسواحلية ا -6 

 )الكونغولية(
 لغة الكِّننرَينَونندا -7
  لغة اللِّننغاال -8
  لغة الديوال -9

 بارا من بَ لغة ال -10
  لغة األتيسو -11
  لغة األلور -12
 غو نن السَ لغة  -13
 الزغاوة لغة  -14
 اشيق مالتلغة  -15
 اجلورجية  -16
 الروسية  -17
 غاي نن سُ لغة ال -18
 ندو لِّ لغة ال -19
  لغة الغرييه -20
 غو نن لَ لغة ال -21
  ةوسيتياأل -22
 دلن فُ لن فُ لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25  لغة الَبشن
 لغة الكريُنندي  -26
 لغة الكيهيما  -27
 لغة املوريه  -28
 لغة التورا  -29

 اإلنكليزية  -1 29
  الفرنسية -2
  شويلاآل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
لسواحلية ا -6 

 )الكونغولية(
 لغة الكِّننرَينَونندا -7
  لغة اللِّننغاال -8
  لغة الديوال -9

 بارا من بَ لغة ال -10
  لغة األتيسو -11
  لغة األلور -12
 غو نن السَ لغة  -13
 الزغاوة لغة  -14
 اشيق مالتلغة  -15
 اجلورجية  -16
 الروسية  -17
 غاي نن سُ لغة ال -18
 ندو لِّ لغة ال -19
  لغة الغرييه -20
 غو نن لَ لغة ال -21
  ةوسيتياأل -22
 دلن فُ لن فُ لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25  لغة الَبشن
 لغة الكريُنندي  -26
 لغة الكيهيما  -27
 لغة املوريه  -28
 لغة التورا -29

 اإلنكليزية  -1 33
  الفرنسية -2
  شويلاآل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
لسواحلية ا -6 

 )الكونغولية(
 لغة الكِّننرَينَونندا -7
  لغة اللِّننغاال -8
  لغة الديوال -9

 بارا من بَ لغة ال -10
  لغة األتيسو -11
  لغة األلور -12
 غو نن السَ لغة  -13
 الزغاوة لغة  -14
 اشيق مالتلغة  -15
 اجلورجية  -16
 الروسية  -17
 غاي نن سُ لغة ال -18
 ندو لِّ لغة ال -19
  لغة الغرييه -20
 غو نن لَ لغة ال -21
  لغة التِّغرينيا -22
 دلن فُ لن فُ لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25  لغة الَبشن
 لغة الكريُنندي  -26
 لغة الكيهيما  -27
 لغة املوريه  -28
 الألمهرية -29
معلومة سر ية  -30

 مصنَّفة )ألف(
 العربية  -31
 األوكرانية -32
معلومة سر ية  -33

 مصنَّفة )ابء(
 

عدد اللغات  13
املنهوض أبود تقدمي 

اخلدمات هبا من 
أجل املراسلة مع 

 الدول األطراف

لقد خطط قسم خدمات  6 25
اللغات لعدد أقصى من 

اللغات املستعملة يف 
سياق التعاون القضائي 

استناداً  2016يف عام 
املتعلقة إىل البياانت 

ابلفرتة السابقة، لكن 
اللغات اليت استعملت 

فعاًل من أجل الرتاسل مع 
الدول األطراف هي 

اللغات التالية: الفرنسية، 
واإلنكليزية، واإلسبانية، 

واهلولندية، والعربية، 
 والربتغالية، واألملانية.

 الفرنسية -1 6 10
 اإلنكليزية  -2
 العربية  -3
 الربتغالية  -4
 انية ألملا -5
 اإلسبانية -6

 اإلنكليزية  -1 9 8
 الفرنسية -2
 العربية  -3
 اإلسبانية  -4
 اهلولندية  -5
 ملانية األ -6
 الربتغالية  -7
 اجلورجية  -8

 اإلنكليزية  -1 8
 الفرنسية -2
 العربية  -3
 اإلسبانية  -4
 اهلولندية  -5
 ملانية األ -6
 الربتغالية  -7
 اجلورجية -8

 اإلنكليزية  -1 7
 الفرنسية -2
 العربية  -3
 اإلسبانية  -4
 اهلولندية  -5
 اجلورجية -6
  الروسية -7
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عدد دعاوى  14
 االستئناف النهائي

بدأت اإلجراءات  1 1
 مببااالستئنافية يف قضية 
فيما يتعلق ابحلكم 

ابإلدانة والقرار املتعلق 
 2016ابلعقوبة يف عام 

وستستمر يف عام 
2017. 

 مببا وآخرينقضية يف  (13)6 (12)2
)جرائم منصوص عليها 

من النظام  70يف املادة 
استئناف  - األساسي(

احلكم ابإلدانة والقرار 
 املتعلق ابلعقوبة؛ ويف

)القضية  مبباقضية 
استئناف  -الرئيسية( 

احلكم ابإلدانة والقرار 
املتعلق ابلعقوبة؛ ويف 

استئناف  - كاتـَننغاقضية 
القرار املتعلق جبرب 

قضية األضرار، ويف 
استئناف  - املهدي

القرار املتعلق جبرب 
 األضرار 

)الرئيسية(  مببايف قضية  (15)8 (14)9
استئناف احلكم  -

ابإلدانة والقرار املتعلق 
 مببا؛ ويف قضية ابلعقوبة
)جرائم منصوص  وآخرين

من  70عليها يف املادة 
 - النظام األساسي(

استئناف احلكم ابإلدانة 
؛ والقرار املتعلق ابلعقوبة

 اننتاغَننداويف قضية 
ضية ويف ق(؛ احتماالً )

استئناف القرار  - كاتـَننغا
املتعلق جبرب األضرار؛ ويف 

استئناف  - املهديقضية 
القرار املتعلق جبرب 

 لوبـَننغاقضية األضرار؛ ويف 
استئناف القرار املتعلق  -

وحُيتمل أن  جبرب األضرار؛
ُتقدَّم دعوى استئناف 

لقرار متعلق جبرب  أخرى
 األضرار

)اجلرائم  اننتاغننداقضية  (16)5
املنصوص عليها يف 

من النظام  74 املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
 منه(؛ 76 املادة

 اغنبـَغنبو وابنليه غوديهقضية 
)اجلرائم املنصوص عليها 

من النظام  74 يف املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
 منه(؛ 76 املادة

)اجلرائم  مبباقضية 
 املنصوص عليها يف

من النظام  70 املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
 .منه( 76 املادة

)اجلرائم  مبباقضية  (17)1
املنصوص عليها يف 

من النظام  70 املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
 .منه( 76 املادة

عدد الشهود الذين  15
ميثُلون لإلدالء 

 بشهاداهتم

من شهود مكتب  88 97 100
من  7املد عي العام؛ و

شهود الدفاع؛ وشاهدان 
 من شهود الدوائر

شاهداً فيما خيص  134 134 81
حماكمات: يف قضية  3

(؛ ويف 29) اننتاغندا
 اغنبـَغنبو وابنليه غوديهقضية 

 أُنغوين(؛ ويف قضية 52)
(53) 

عدد من األايم مقداره يف  39 132
أايم لكل  3املتوسط 

  شاهد

عدد من األايم مقداره يف  103
لكل  2.5املتوسط 

 شاهد.

يُتوقَّع أن ينتهي مثول  0
الشهود حبلول تشرين 

 2019األول/أكتوبر 

                                                           

  عدد ما يستأنف من األحكام الصادرة عن الدوائر االبتدائية. (12)

دعوى تتعلق  16بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف لقد االبتدائية. املرحلة عدد ما يستأنف من األحكام الصادرة يف  (13)
؛ ويف الرئيسية )يستأنف املتهم القرار القاضي إبدانته؛ ويستأنف املتهم واملد عية العامة قرار النطق ابلعقوبة( مبباقضية  : يفابلقرارات التالية الذكر

من النظام األساسي )يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي ابإلدانة؛ ويستأنف  70 املتعلقة ابجلرائم املنصوص عليها يف املادة مببا وآخرينقضية 
)يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون  كاَتننغاويف قضية  ثالثة متهمني واملد عية العامة قرار النطق ابلعقوبة(؛

 املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(. )يستأنف املهديللمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(؛ ويف قضية 

دعوى تتعلق  18بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف لقد ائية. االبتداملرحلة عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف  (14)
الرئيسية )يستأنف املتهم قرار احلكم إبدانته؛ ويستأنف املتهم واملد عية العامة القرار القاضي ابلعقوبة؛  مبنباقضية  ابلقرارات التالية الذكر: يف

من النظام  70 املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مبنبا وآخرينورُفعت دعوى استئناف واحدة للقرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية 
 اننتاغَننداالقرار القاضي إبدانتهم؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملد عية العامة القرار القاضي ابلعقوبة(؛ يف قضية  األساسي )يستأنف مخسة متهمني

)يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون  كاَتننغا)يُتصور أنه قد ترفع دعوى استئناف واحدة(؛ يف قضية 
 )يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(. املهديالقاضي جبرب األضرار(؛ يف قضية  للمجين عليهم القرار

عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف املرحلة االبتدائية. وقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف فيما يتعلق هبذه  (15)
الرئيسية )يستأنف املتهم القرار القاضي إبدانته؛ ويستأنف املتهم واملد عية العامة القرار املتعلق ابلعقوبة(؛ يف  مبباقضية دعوى: يف  19القرارات 

من النظام األساسي )يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي ابإلدانة؛ ويستأنف  70 املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مبنبا وآخرينقضية 
)يستأنف املتهم ومكتب  كاتننغاثالثة متهمني واملد عية العامة القرار املتعلق ابلعقوبة؛ ويستأنف أحد األطراف القرار املتعلق ابلعقوبة(؛ يف قضية 

)يستأنف املمثلون القانونيون  املهديي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية احملام
 للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية لوبننغا )يستأنف طرفان القرار املتعلق جبرب األضرار(.

ألحكام الصادرة يف املرحلة االبتدائية. وميكن أن يستأنف حكماً معيَّناً طرٌف واحد أو أكثر من طرف، ما ينجم عدد ما ُيستأنف من ا (16)
 عنه عبء عمل أكرب.

إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع أبن عملية االستئناف النهائي أكيدة قبل أن يصدر حكم عن إحدى  (17)
. لكن يُرجَّح كبرَي الرتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية )سواء أكان حكماً ابإلدانة أم حكماً ابلتربئة( سيفضي الدوائر االبتدائية
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املدة القصوى  16
املتوقعة ملكوث كل 

 شاهد

يف املتوسط مل تتجاوز  30 15
مدة اإلدالء ابلشهادة 

يوماً يف عام  15
. بيد أن املدة 2016

القصوى الفعلية للمكوث 
لكل شاهد مشمول 

بعناية قسم اجملين عليهم 
والشهود ألغراض املثول 

أمام احملكمة يف عام 
يوماً  30بلغت  2016

، بسبب اننتاغندايف قضية 
طول املدة اليت لزمت 

 اليت قام ألعمال التحضري
 هبا االد عاء.

 5أايم للتحضري +  5 15 15
أايم  3أايم للجلسات + 

لإلملام ابألمور + يومني 
)عطلة هناية األسبوع(  2
يوماً مبثابة  15= 

 متوسط لكل شاهد

أايم للتحضري و/أو  8 12 14
أايم  3اإلملام ابألمور + 

أايم  3للجلسات + 
األسبوع/  )عطلة هناية

قد تلزم( االسرتاحة اليت 
يوماً مبثابة  14= 

 متوسط لكل شاهد

للتحضري و/أو أايم  5 10
+ يومان اإلملام ابألمور 
أايم  3للجلسات + 

األسبوع/  )عطلة هناية
االسرتاحة اليت قد تلزم( 

أايم مبثابة متوسط  10= 
 لكل شاهد

أايم للتحضري + يومان  3 10
يومان لإلملام ابألمور + 

أايم  3للجلسات + 
األسبوع/  هناية)عطلة 

=  االسرتاحة اليت قد تلزم(
أايم مبثابة متوسط  10

 لكل شاهد

عدد اجملين عليهم  17
الذين يطلبون 

املشاركة يف 
 اإلجراءات/

 جرب االضرار

زايدة  2016شهد عام   4845   3500 
يف عدد الطلبات ابلقياس 

إىل عددها املتوقع يف 
ابدئ األمر وذلك بسبب 

ورود عدد كبري من 
املشاركة يف طلبات 

اإلجراءات فيما يتعلق 
ديفوار  ابحلالة يف كوت

وذلك على حنو غري 
 متوقع.

؛ احلالة 7: اننتاغَننداقضية   4109   7100 
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية أ 
؛ احلالة 0)"سيليكا"((: 

الثانية يف مجهورية أفريقيا 
الوسطى )القضية ب 

؛ 0ابالكا"((: -)"أنيت
اغنبـَغنبو و ابنليه قضية 
؛ احلالة يف 53: غوديه

كوت ديفوار )القضية 
؛ احلالة 1702(: الثانية

؛ احلالة 183يف مايل: 
؛ قضية 1يف جورجيا: 

لوبـَننغا )جرب األضرار(: 
؛ قضية 323

؛ احلالة يف 0: موداكومورا
مجهورية الكونغو 

؛ احلالة يف 1الدميقراطية: 
؛ احلالة يف 1ليبيا: 
 1831تان: أفغانس

 )استمارة متثيل(؛ 
احلالة اجلديدة يف مجهورية 

 7أفغانستان: 

 7400  5624(18

) 

؛ 2100: اننتاغَننداقضية 
احلالة الثانية يف مجهورية 
أ  أفريقيا الوسطى )القضية

؛ 1200)"سيليكا"((: 
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

ابالكا"((: -ب )"أنيت
؛ احلالة يف كوت 1100

ديفوار )القضية الثانية(: 
 ؛3000

الثانية يف مجهورية  احلالة 7500
أفريقيا الوسطى 

؛ 1500أ(:  )القضية
احلالة الثانية يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى 
؛ 1500ب(:  )القضية

احلالة يف كوت ديفوار 
)القضية الثانية(: 

؛ احلالة يف 2000
مجهورية الكونغو 

؛ 500الدميقراطية: 
)القضية  مايلاحلالة يف 
 ؛1000 الثانية(:

 :أوغندااحلالة يف 
1000 

4250(

19) 

الثانية يف مجهورية  احلالة
أفريقيا الوسطى: 

احلالة يف كوت ؛ 2000
ديفوار )القضية الثانية(: 

 ؛ 1000
احلالة يف مجهورية الكونغو 

 ؛ 500الدميقراطية: 
)القضية  مايلاحلالة يف 

 ؛250 (:األوىل
 500 :أوغندااحلالة يف 

                                                           

لصفر إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر. وعليه فإن هذا العدد، استناداً إىل معيار صارم لليقني، سيبلغ ا
 .2019احلاضر لكن يُرجَّح ابلَغ الرتجيح أنه سيزداد مع صدور األحكام يف املرحلة االبتدائية يف عام  يف الوقت

يشمل هذا العدد أي نوع من املعلومات املتلقاة من اجملين عليهم )مثل استمارات طلب املشاركة و/أو جرب األضرار، واستمارات التمثيل،  (18)
 الستمارات(.وواثئق املتابعة اليت تكمل فئيت ا

األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن تستلم. وحُتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. كما حُتسب على  (19)
استمارة إضافية حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية عندما يلزم تقييم كامل ملدخالت بياانت قلم احملكمة وتقييم قانوين ذو صلة )عندما ُتستلم 

 مثاًل(.
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عدد الشهود واجملين  18
عليهم املشمولني 

 ابحلماية

هذان مها عددا  86 110 غ/م - -
 نياملشمول األشخاص

حبماية قسم اجملين عليهم 
التابع للمحكمة والشهود 

 األشخاصمبن فيهم: 
املشمولون بربانمج 

احملكمة اخلاص ابحلماية 
 وبعمليات النقل املساَعد

 وبتدابري احلماية املؤقتة
ذات  وبعمليات التقييم

 ن. ويشمل هذاالصلة
شاهداً من  50 انالرقم

الشهود املعاد توطينهم 
دولياً الذين يعتين هبم 

وخيضعون  طرف من الغري
ملتابعة يقوم هبا قسم اجملين 

التابع  عليهم والشهود
 .للمحكمة

الشهود/اجملين عليهم  130 100
املشمولون حبماية قسم 

اجملين عليهم والشهود مبن 
 األشخاصفيهم: 

املشمولون بربانمج 
حلماية احملكمة اخلاص اب

وبعمليات التقييم من 
أجل النقل املساَعد وبغري 

 ذلك من أشكال الدعم

الشهود/اجملين عليهم  90
وغريهم من املعرَّضني 

للخطر بسبب شهادهتم 
ن حبماية قسم و املشمول

اجملين عليهم والشهود مبن 
 األشخاصفيهم 

املشمولون بربانمج 
احملكمة اخلاص ابحلماية 
وبغري ذلك من أشكال 

 دعمال

الشهود/اجملين عليهم  170
وغريهم من املعرَّضني 

للخطر بسبب شهادهتم 
ن حبماية قسم و املشمول

اجملين عليهم والشهود مبن 
 األشخاصفيهم 

املشمولون بربانمج 
احملكمة اخلاص ابحلماية 
وبغري ذلك من أشكال 

 الدعم

عدد األشخاص  19
 املشمولني ابحلماية

أفضى العدد اإلمجايل  428 660
لألشخاص 

)الشهود/اجملين عليهم 
ومعاليهم( املشمولني 

ابحلماية، وعدد احلاالت 
اجلديدة املتوقع أن يهتم 

هبا مكتب املد عي العام، 
بقلم احملكمة إىل توقع أن 

احلماية ستقدم 
شخصًا. بيد أن  660لـ

الذي  –ذلك العدد 
شمل الشهود واجملين ي

قل ِّص  –عليهم وعائالهتم 
وذلك لكون  428إىل 

عدد األشخاص الذين 
أحاهلم مكتب املد عي 

العام بغية اشتماهلم 
ابحلماية كان أقل من 

العدد املخطط له، 
وبفضل ما مت إعداده من 
حاالت حتقيق املكاسب 
املتأتية عن زايدة النجاعة 
بغية تنجيز حلول محائية 

لذين مشلتهم لألشخاص ا
احلماية لفرتة طويلة من 

 الزمن

هذا الرقم شمل ي 518 575
املستفيدين الرئيسيني من 

ومعاليهم. احلماية تدابري 
ويستفيد من احلماية 

يقدمهما  اللتني والرعاية
قسم اجملين عليهم 

 518والشهود حالياً 
 شاهداً  86شخصاً )

من معاليهم( يف  432و
 بلداً  22

استناداً إىل األرقام يشار  548 500
واالفرتاضات احلالية إىل 

أن احلماية والرعاية اللتني 
يقدمهما قسم اجملين 

عليهم والشهود يف عام 
قد تشمالن  2018

شخص  500زهاء 
من الشهود/اجملين  100)

من  400عليهم و
 معاليهم(

تشري األرقام واالفرتاضات  450
احلالية إىل أن احلماية 

يقدمهما  والرعاية اللتني
قسم اجملين عليهم 
 2019والشهود يف عام 

قد تشمالن زهاء 
شاهداً/جمنياً عليهم  90

 من معاليهم 360و

 إن احلماية والرعاية اللتني 650
يقدمهما قسم اجملين 

عليهم والشهود يف عام 
قد تشمالن  2020

شاهداً/جمنياً  170زهاء 
من  480عليهم و
 معاليهم

عدد املشتبه  20
فيهم/املتهمني الذين 

ميثُلون أمام 
 (20)احملكمة

 روتو؛ 12 11
 َسننغ؛

 أُنغوين؛
 ؛دانن اننتاغَ 
 مببا؛
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 املهدي؛
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛نداَمننغِّ 

 ابابال

 مببا؛ 9 9
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛نداَمننغِّ 

 ؛ابابال
 ؛دانن اننتاغَ 
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين

 مببا؛ 9 9
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛نداَمننغِّ 

 ؛ابابال
 ؛دانن اننتاغَ 
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين

 ؛(1)احلسن 8
 مببا؛

 ؛كيلولو
 ؛نداَمننغِّ 

 ؛دانن اننتاغَ 
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين

0  

                                                           

من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف املرحلة االبتدائية بتربئتهم أو إبدانتهم ويُنتظر يف قضاايهم  (20)
جلسات النظر يف جرب البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص 

 .األضرار
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عدد احملتَجزين من  21
املشتبه فيهم أو 

 املدانني املتهمني أو

 مببا؛ 6 7
 ؛دانن اننتاغَ 
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 

 مببا؛ 6 6
 ؛دانن اننتاغَ 
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 

 مببا؛ 8 6
 ؛دانن اننتاغَ 
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 

 ؛دانن اننتاغَ  5
 )لوران(؛ بوغن اغنبَـ 

 ابنليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 احلسن

 أُنغوين 1

إضافة إىل الزانزين الست  6 6 عدد الزانزين الالزمة 22
الالزمة، تعني على 

احملكمة أن تستأجر 
زانزين إضافية لسد 

االحتياجات غري املرتقبة 
املتأتية عن احتجاز 

(، P-435شاهد معتقل )
يف مركز االعتقال ملدة 

يوماً يف  28
األول/أكتوبر  تشرين

2016. 

جمموعات تتألف كل  6 6
 منها من ست زانزين

منوذج استئجار الزانزين:  (21)6 6
 12إما ست زانزين أو 

 فمن أجل مخسة زنزانة؛
حمتجزين يؤخذ بنموذج 

 الزانزين الست

منوذج استئجار الزانزين:  6
 12إما ست زانزين أو 

 مخسة أجل فمن زنزانة؛
حمتجزين يؤخذ بنموذج 

 الزانزين الست

منوذج استئجار الزانزين:  6
 12إما ست زانزين أو 

 حمتجز أجل فمن زنزانة؛
يؤخذ بنموذج  واحد

 الزانزين الست

عدد أفرقة الدفاع  23
املموَّلة يف إطار نظام 

 املساعدة القانونية

إثر صدور قرار الدائرة  14 15
روتو االبتدائية يف قضية 

، غادر فريق الدفاع وسانغ
عن سانغ يف 
، 2016حزيران/يونيو 

فاخنفض العدد اإلمجايل 
. واألفرقة 14لألفرقة إىل 

اليت بقيت عاملة حىت 
هي  2016هناية عام 

األفرقة املعنية ابلقضااي 
، اننتاغننداالتالية: قضية 

)اجلرائم  مبباوقضية 
املنصوص عليها يف 

من النظام  5 املادة
م األساسي واجلرائ

املنصوص عليها يف 
منه(، وقضية  70 املادة

كيلولو، وماننغاندا، 
، وقضية وابابال، وأريدو

اغنبـَغنبو، وابنليه  لوران
، لوبننغا، وقضية غوديه

، وقضية كاتننغاوقضية 
، أُنغوين، وقضية بنندا

 .املهديوقضية 

اننتاَغنندا، مببا )فريقان(،  14 14
كيلولو، ابابال، َمننغِّنندا، 

أُننغوين، لوران  أريدو،
 نندابَـ ، اغنبَـغنبو، ابنليه غوديه

)نشاط مقلَّص(،  
 ، املهديلوبـَننغا، كاتَـننغا

، مببا، لوبـَننغا،كاتَـننغا 15 12
 أُننغويناملهدي، 

 :التمهيديةيف اإلجراءات  10
احلسن )إذا أُعلِّن عن أنه 

 ؛معوز(
يف اإلجراءات االبتدائية: 
اننتاَغنندا، اغنبَـغنبو )لوران(، 

 ابنليه غوديه، أُنغوين؛
يف إجراءات االستئناف: 

مببا )قضية اجلرائم 
املنصوص عليها يف املادة 

من النظام  70
األساسي(، كيلولو، 

 َمننغِّنندا؛
إجراءات جرب يف 

 لوبـَننغا ، األضرار: كاتَـننغا

يف اإلجراءات االبتدائية:  11
ويِّكاتوم ، احلسن

 ؛وانـنَغينسوان
يف إجراءات االستئناف: 

، اغنبَـغنبو أُنغوين اننتاَغنندا،
 )لوران(، ابنليه غوديه،

 يف اإلجراءات االبتدائية
 :(نشاط مقلَّص)
 نندابَـ 

 جرب األضرار إجراءاتيف 
املهدي، : (نشاط مقلَّص)

 لوبـَننغا ، كاتَـننغا

عدد ممث ِّلي اجملين  24
عليهم املموَّلني يف 

إطار نظام املساعدة 
 القانونية

األفرقة املعنية بقضااي  8 7
، ومبباكاتننغا، ، ولوبننغا

 وسانغ، وبـَنندا، واملهدي
)اإلجراءات االبتدائية 

وإجراءات جرب األضرار(، 
 .أُنغوينوقضية 

يف  2؛ ومببايف قضية  1 6 6
يف  1؛ ولوبننغاقضية 
يف  1؛ وكاتننغاقضية 
 يف 1؛ وأُنغوينقضية 
 املهدي. قضية

بقضية األفرقة املعنية  6 5
، كاتننغاقضية ، و لوبننغا

 قضية، و مبباوقضية 
 .أُنغوين، وقضية املهدي

بقضية األفرقة املعنية  5
، لوبننغاقضية و كاتننغا، 

، وقضية املهدي قضيةو 
 (1)احلسن، وقضية أُنغوين

بقضية األفرقة املعنية  7
لوبننغا قضية و كاتننغا، 

لوبننغا قضية ، و األوىل
، املهدي قضية، و الثانية

، وقضية أُنغوينوقضية 
، وقضية احلسن

 يِّكاتوم/انـنَغينسوان

                                                           

يف بداية  6 نتيجًة لقرار صادر عن إحدى الدوائر تعنيَّ استئجار زانزين إضافية ملدة تناهز اخلمسة أشهر؛ بيد أن عدد الزانزين بلغ (21)
 السنة وعند هنايتها.
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عدد  25
املكاتب/الوحدات 

 (22)الُقطرية

يس ر  2016يف عام  7 7
عمليات احملكمة 

مكاتب ميدانية قائمة  6
يف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية، 
ديفوار، ومجهورية  وكوت

أفريقيا الوسطى، ومايل، 
وكينيا، وأوغندا، ووحدة 

 ميدانية قائمة يف بونيا.

اثنان يف مجهورية الكونغو  7 8
الدميقراطية )كِّننشاسا 

وبونيا(، وواحد يف أوغندا 
)كمباال(، وواحد يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
)بـَننغي(، وواحد يف 

ديفوار )أبيجان(،  كوت
وواحد يف مايل 

)ابماكو(، وواحد يف 
 جورجيا )اتنبيليسي(

لكونغو اثنان يف مجهورية ا 7 7
الدميقراطية )كِّننشاسا 

وبونيا(، وواحد يف أوغندا 
)كمباال(، وواحد يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
)بـَننغي(، وواحد يف 

ديفوار )أبيجان(،  كوت
وواحد يف مايل )ابماكو(، 

وواحد يف جورجيا 
 )اتنبيليسي(

واحد يف مجهورية أفريقيا  7
الوسطى )بـَننغي(، وواحد 

ديفوار  يف كوت
ان(، واثنان يف )أبيج

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية )كِّننشاسا 

وبونيا(، وواحد يف 
جورجيا )اتنبيليسي(، 

وواحد يف مايل )ابماكو(، 
وواحد يف أوغندا 

 )كمباال(

واحد يف مجهورية أفريقيا  8
الوسطى )بـَننغي(، وواحد 

ديفوار  يف كوت
)أبيجان(، واثنان يف 

مجهورية الكونغو 
)كِّننشاسا الدميقراطية 

وبونيا(، وواحد يف 
جورجيا )اتنبيليسي(، 

وواحد يف مايل )ابماكو(، 
وواحد يف أوغندا 

 )كمباال(،
يضاف إليها مكتب 

 االتصال القائم يف نيويورك

 

                                                           

 رتحة فغدت تسمى "املكاتب الُقطرية".الربانجمية املق 2019ُعد ِّلت تسمية "املكاتب امليدانية" اعتباراً من ميزانية عام  (22)
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 عشر مناملرفق الثا

  احلالة بختصيص املوارد يف إطار الربانمج الرئيسي الثاين حبس
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 املرفق التاسع عشر

الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية  2020ميزانية عام إىل  إضافة
 الثالثــ الربانمج الرئيسي  الدولية

 

 املقد ِّمة  -أوالً 

 الدولية اجلنائية للمحكمة املالية والقواعد املايل لألحكام ذات الصلة الواردة يف النظام وفقاً  -1
 العمل خطة استناداً إىل احملكمة أجهزة وأقرهتا 2020 عام املتعلقة مبيزانية االفرتاضات ُوضعت ،"(احملكمة)"

إمكان تقدير األعمال املعنية على حنو مبقدار  وذلك التالية، وخطة العمل املتصل ابملقاضاة للسنة القضائي
 .املقرتحة الربانجمية 2020 عام ميزانية تقدمي دقيق قبل

 وقد وقع. 2019 متوز/يوليو 12 يف ُقد ِّمت للمحكمة املقرتحة الربانجمية 2020 عام إن ميزانية -2
 حىت 8 من املمتدة ،احلسن قضية يف التهم يف الفرتة اليت ُعقدت خالهلا جلسات اعتماد النهائي املوعد هذا
مصنَّفًا يف فئة الواثئق  قراراً  التمهيدية الدائرة أصدرت أيلول/سبتمرب، 30 ويف. 2019 متوز/يوليو 17

 ضد وجرائم حرب ابرتكاب جرمية احلسن السيد إىل العامة املد عية وجَّهتها اليت التهم اعُتمدت به السر ية
 انعقاد وقبل املقرتحة الربانجمية امليزانية تقدمي بعد ُنشر القضية هذه يف فالقرار. للمحاكمة وأحالته اإلنسانية،

 .2019 كانون األول/ديسمرب  يف األطراف الدول مجعية

 الدعم من أجل أنشطة 2020 لعام املطلوبة املوارد مقدار يف زايدة يستتبع القرار ولـم ا كان هذا -3
 النظام من مكرَّراً  5-3 البند وفق واملالية، امليزانية جلنة هبذه الوثيقة إىل تقد ِّم فإن احملكمة يف اجملال القضائي

على حنو  تقديره ميكن ما مبي ِّنةً  املقرتحة، الربانجمية امليزانية إىل إضافةً  )1(136للمحكمة، املالية والقواعد املايل
 ميث ِّل زايدة ما املناسبة،املالية  واملتطلبات امليزانية املستجد على التطور هذا آاثر من املرحلة هذه يف دقيق

 .يورو ألف 230.7 مقدارها إمجالية

 اآلاثر املالية  -اثنياً 

 ميزانية يف احلسن لقضية ابلفعل املهيَّأة املواردُ  إىل امليزانية اإلضافة ابحلسبان عند إعداد هذه ُأخذت -4
د. املقرتحة الربانجمية 2020 عام  املرتقب املالية لآلاثر املمكنة وأدقَّ التقديرات أفضلَ  اإلضافة هذه وجتس ِّ

 املصنَّف يف فئة الواثئق السر ية قرارها التمهيدية الدائرة لقد أصدرت. أن ترتتب على التطور املعين حالياً 
املمكن  فإن آاثره وابلتايل ،2019 أيلول/سبتمرب 30 يف احلسن السيد إىل املوجَّهة التهم القاضي ابعتماد

 الدفاع فيما خيص سيما وال أنه سيلزم االضطالع هبا، احلاضر الوقت يف املؤكَّد األنشطة على ترقبها تقتصر
                                                           

 .الدولية اجلنائية انظر النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة  )1( 
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 بدقة حساهبا ميكن ال لكن املستقبل االضالع هبا يف يلزم أن يرجَّح اليت األخرى األنشطة أما. املتهم عن
 .فليست مشمولة ابإلضافة احلالية (احملكمة أمام مَينثُلون الذين الشهود عدد مثل)

 إمجالية بزايدة يقدَّر حالياً  على صعيد امليزانية إضافية متطلبات من عن التطور املعينإن ما ينجم  -5
 .احملكمة يف املخصَّصات لقلم يورو ألف 230.7 تبلغ

 .الدفاع بند تكاليف حمامي اإلضافية املوارد ختص أدانه، اجلدول يف يبنيَّ  وكما -6

 احلسن حماكمة للنهوض أبود املقرتحة الربانجمية امليزانية املضافة إىل : املوارد1اجلدول 
 (اليوروات آبالف)

 املقرتحة 2020ميزانية عام  قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:
 230.7 حمامو الدفاع

 230.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني
 230.7 اجملموع

 بيان املوارد -اثلثاً 

يف  العتماد التهم يكون أنه لن للهيئة القضائية املقرتحة الربانجمية 2020 عام مليزانية حتليل يبني ِّ  -7
َرجة يف هذه امليزانية على أثر القضية املعنية أي  خططت اهليئة القضائية أن ومبا. املقرتحة املبالغ املقدَّرة الـُمدن

 .إضافية موارد أي ُتطلب فال امليزانية املعنية،يف إطار  احلسن مبحاكمة املتصلة التكاليف مجيع الستيعاب

 على أثر القضية املعنية أي أن ينجم عن اعتماد التهم يف العام املدعي مكتب يتوقع وكذلك ال -8
 املعين ابحلالة يف مايل الفريق سريك ِّز اإلجراءات االبتدائية، فببلوغ هذه القضية مرحلة. احلالية املقرتحة ميزانيته

 على هلا املخصَّص الفريق قد ِّ  على أثر العتماد التهم فيها أي فليس. الدعوى املتعلقة ابملقاضاة جوانب على
 .املقرتحة الربانجمية 2020 عام ميزانية يف املهي أ له النحو

 وتقدمي لتسيري شؤوهنا القضائية غري اجلوانب عن املسؤول جهازها هو احملكمة ولـم ا كان قلم -9
 ابلفعل تتضمن املقرتحة الربانجمية إن امليزانية. املطلوب الدعم مبقدار تتحدَّد ميزانيته فإن يف إطارها اخلدمات

 ،احلسن قضية يف اعتماد التهم نتيجة عن النظر بصرف إجراؤها يُتوقع اليت الدعم أنشطة خمصَّصات لبعض
 املرتقب املتصلة ابحملاكمة األنشطة تؤدي املوارد، هذه إىل وإضافةً . الُقطرية ابلعمليات يتعلق فيما سيما وال

 ويرد. القانونيني املستشارين أتعاب لسد احملكمة قلم احتياجات زايدة إىل 2020 أن يشهدها عام اآلن
 .التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف الزايدة هذه بيان أدانه

 الربانمج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة(  -ألف

 ألف يورو (230.7) ني املوارد غري املتصلة ابلعامل -1

 ألف يورو (230.7) حمامو الدفاع 

 الدفاع لفريق الشهرية واملصروفات القانونية األتعاب لسد يورو ألف 230.7 مبلغ مقداره يلزم -10
 اخلاصة ابملساعدة للسياسة وفقاً  اإلجراءات االبتدائية يف الدعوى عليه، مرحلة خالل احلسن السيد عن
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 عن خمصَّصة للدفاع موارد املقرتحة الربانجمية 2020 عام مبيزانية املتعلقة االفرتاضات وتشمل. )2(القانونية
 الفريق تكوينُ  اإلضايف املبلغ حساب روعي عندوقد . إجراءات االستئناف يف الدعوى عليه يف إطار احلسن

 وحسمُ  اليت سبق منحها، اإلضافية األخرى املرصودة ومقداُر املوارد ابإلجراءات االبتدائية، املعين األساسي
 ميث ِّل ال بعبارة أخرى،. املقرتحة الربانجمية 2020 عام يف ميزانية ابلفعل ذات الصلة املدرَج مقدار املوارد

اليت سيشهدها  االبتدائية اإلجراءات يف الدفاع لفريق اإلمجالية التكلفة املبلغ املضاف مبوجب هذه اإلضافة
رَج ردمقدار املوا يكم ِّل بل ،2020 عام  خالل الدفاع كل احتياجات  لسد املقرتحة امليزانية يف ابلفعل الـُمدن
 .مراحل اإلجراءات من املرحلة هذه

 املقرتحة 2020ميزانية عام  مجعاء:: احملكمة 2اجلدول  
 2019ميزانية عام  

املعتمدة )آبالف 
 اليوروات(

 2020ميزانية عام 
املقرتحة )آبالف 

 اإلضافة اليوروات(

 املوارد مبا يف ذلك اإلضافة يف التغري  

 احملكمة مجعاء التقديرات املعدَّلة
مقداره آبالف 

 نسبته املئوية اليوروات
(145.2) - 516.9 5 662.1 5 القضاة  (2.6)  5 516.9 

 591.8 61 1.4 839.6 - 591.8 61 752.2 60 املوظفون من الفئة الفنية

 074.6 26 2.8 718.0 - 074.6 26 356.6 25 العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 666.4 87 1.8 557.6 1 - 666.4 87 108.8 86 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 570.7 17 2.6 444.1 - 570.7 17 126.6 17 املساعدة املؤقتة العامة

(702.3) - 276.4 978.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (71.8)  276.4 

(75.8) - 223.5 299.3 العمل اإلضايف  (25.3)  223.5 

(334.0) - 070.6 18 404.6 18 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (1.8)  18 070.6 

 354.6 6 3.3 202.1 - 354.6 6 152.5 6 تكاليف السفر

(1.0) - 28.0 29.0 الضيافة  (3.4)  28.0 

 097.2 4 2.4 94.3 - 097.2 4 002.9 4 اخلدمات التعاقدية

 058.4 1 5.8 57.7 - 058.4 1 000.7 1 التدريب

(106.7) - 560.8 667.5 اخلرباء االستشاريون  (16.0)  560.8 

(9.6) 230.7 247.5 3 487.8 3 حمامو الدفاع  (0.3)  3 478.2 

 300.0 1 18.0 198.7 - 300.0 1 101.3 1 حمامو اجملين عليهم

 403.0 16 10.4 545.7 1 - 403.0 16 857.3 14 النفقات التشغيلية العامة

 253.7 1 6.7 78.2 - 253.7 1 175.5 1 اللوازم واملواد

(517.4) - 382.6 1 900.0 1 األاثث والعتاد  (27.2)  1 382.6 

 916.5 35 4.5 542.0 1 230.7 685.8 35 374.5 34 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 170.4 147 1.8 620.4 2 230.7 939.7 146 550.0 144 اجملموع

                                                           

 .ASP/12/3-ICC، فيما يتعلق بنظام املساعدة القانونية اخلاص هبا وثيقة السياسة الواحدة لقلم احملكمة اجلنائية الدوليةانظر  )2( 
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 املقرتحة 2020: الربانمج الرئيسي الثالث: ميزانية عام 3اجلدول 
ميزانية عام  

املعتمدة  2019
 )آبالف اليوروات(

ميزانية عام 
املقرتحة  2020

 اإلضافة )آبالف اليوروات(

 املوارد مبا يف ذلك اإلضافة يف التغري  

 الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة املعدَّلةالتقديرات 
مقداره آبالف 

 نسبته املئوية اليوروات
 710.0 27 0.6 163.0 - 710.0 27 547.0 27 املوظفون من الفئة الفنية

 108.4 19 2.1 399.8 - 108.4 19 708.6 18 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 818.4 46 1.2 562.8 - 818.4 46 255.6 46 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(113.8) - 645.4 3 759.2 3 املساعدة املؤقتة العامة  (3.0)  3 645.4 

(622.3) - 189.3 811.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (76.7)  189.3 

(51.8) - 209.5 261.3 العمل اإلضايف  (19.8)  209.5 

(787.9) - 044.2 4 832.1 4 العاملنياجملموع الفرعي لسائر تكاليف   (16.3)  4 044.2 

 058.2 2 1.9 37.7 - 058.2 2 020.5 2 تكاليف السفر

(1.0) - 4.0 5.0 الضيافة  (20.0)  4.0 

 785.5 2 2.9 77.8 - 785.5 2 707.7 2 اخلدمات التعاقدية

 642.8 5.4 32.8 - 642.8 610.0 التدريب

(206.7) - 260.8 467.5 اخلرباء االستشاريون  (44.2)  260.8 

(9.6) 230.7 247.5 3 487.8 3 حمامو الدفاع  (0.3)  3 478.2 

 300.0 1 18.0 198.7 - 300.0 1 101.3 1 حمامو اجملين عليهم

 645.5 12 2.1 259.6 - 645.5 12 385.9 12 النفقات التشغيلية العامة

 146.0 1 7.3 78.2 - 146.0 1 067.8 1 اللوازم واملواد

(517.4) - 192.6 1 710.0 1 األاثث والعتاد  (30.3)  1 192.6 

(49.9) 230.7 282.9 25 563.5 25 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  (0.2)  25 513.6 

(275.0) 230.7 145.5 76 651.2 76 اجملموع  (0.4)  76 376.2 

 املقرتحة 2020: ميزانية عام 3300: الربانمج 4اجلدول 
ميزانية عام  

املعتمدة  2019
 )آبالف اليوروات(

ميزانية عام 
املقرتحة  2020

 اإلضافة )آبالف اليوروات(

 املوارد مبا يف ذلك اإلضافة يف التغري  

 التقديرات املعدَّلة
3300 

 شعبة اخلدمات القضائية

مقداره آبالف 
  نسبته املئوية اليوروات

(188.6) - 744.3 11 932.9 11 املوظفون من الفئة الفنية  (1.6)  11 744.3 

(85.4) - 961.6 4 047.0 5 املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (1.7)  4 961.6 

(274.0) - 705.9 16 979.9 16 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.6)  16 705.9 

(162.7) - 271.4 1 434.1 1 املساعدة املؤقتة العامة  (11.3)  1 271.4 

(515.9) - 189.3 705.2 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (73.2)  189.3 

 15.0 - - - 15.0 15.0 العمل اإلضايف

(678.6) - 475.7 1 154.3 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (31.5)  1 475.7 

(41.2) - 324.3 365.5 تكاليف السفر  (11.3)  324.3 

 - - - - - - الضيافة

 236.7 1 20.9 214.0 - 236.7 1 022.7 1 اخلدمات التعاقدية

(0.4) - 91.1 91.5 التدريب  (0.4)  91.1 

(157.7) - 227.8 385.5 اخلرباء االستشاريون  (40.9)  227.8 

(9.6) 230.7 247.5 3 487.8 3 حمامو الدفاع  (0.3)  3 478.2 

 300.0 1 18.0 198.7 - 300.0 1 101.3 1 حمامو اجملين عليهم

 516.0 6 6.4 391.1 - 516.0 6 124.9 6 النفقات التشغيلية العامة

(15.0) - 338.5 353.5 اللوازم واملواد  (4.2)  338.5 

(546.0) - 760.0 306.0 1 األاثث والعتاد  (41.8)  760.0 

 272.6 14 0.2 33.9 230.7 041.9 14 238.7 14 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

(918.7) 230.7 223.5 32 372.9 33 اجملموع  (2.8)  32 454.2 
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 املرفق العشرون
 

الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية  2020ميزانية عام إىل  إضافة
 ــ الربانمج الرئيسي الرابع الدولية

 

 املقد ِّمة  -أوالً 

ميزانية يف إبجياز  بـُي ِّنت الرئيسي الرابع )أمانة مجعية الدول األطراف( ربانمجلل املقرتحة إن امليزانية -1
على حنو  هاتقدير  إمكانِّ بقدرِّ  وذلك "(احملكمة)" الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية 2020عام 

 من كليفمبهمتني بتمعهود إليهما  هبيئتني تعلقت تطورات أدت بعدُ وفيما  .الوثيقة املعنية تقدمي إابندقيق 
 وتقدميهامبزيد من الدقة  تقديرها اآلن ميكن املوارد منأخرى  متطلباتٍ  إىل"( اجلمعية)" األطراف الدول مجعية
 ونمستقل اليت سيجريها خرباء لمحكمةاملقرتحة لابملراجعة  التطورات هذه تتعلقو . اجلمعية فيها تنظر لكي

 .العام املدعي نتخاباملعنية اب لجنةال عملبو  عشرة، الثامنة دورهتا خالل اجلمعية يف شأهنا ستنظرو 

من أجل الربانمج  2020 لعام املطلوبة املوارد مقدار يف زايدة تستتبع التطورات ولـم ا كانت هذه -2
 املايل النظام من مكرَّراً  5-3 البند وفق واملالية، امليزانية جلنة هبذه الوثيقة إىل تقد ِّم فإن احملكمة الرئيسي الرابع

على  تقديره ميكن ما ويبنيَّ يف هذه اإلضافة املقرتحة. الربانجمية امليزانية إىل إضافةً  للمحكمة، املالية والقواعد
 .يورو ألف 479.7 مقدارها إمجالية ميث ِّل زايدة وهو امليزانية، ذات الصلة على التطورات آاثر من حنو دقيق

 موارد امليزانية  -اثنياً 

 يوليومتوز/ 12 يف ُقد ِّمت بصيغتها اليت للمحكمة، املقرتحة الربانجمية 2020 عام ميزانيةُ  تضمنت -3
 2 837.0 ( مقدارها اإلمجايلاألطراف الدول مجعية أمانة) الرابع الرئيسي للربانمج مطلوبة ميزانيةً  ،2019

 .يورو ألف

 ونمستقل خرباء اليت سيجريهااملراجعة املقرتحة  عن الناجتة احلالية اإلضافية املالية املتطلبات تبلغو  -4
 املبلغ هذا إدراج يُقرتحو . يورو ألف 479.7 رهااقدم إمجالية زايدةً  العام املدعي نتخاباملعنية اب لجنةعن الو 

املعهود إليهما مبهمتني بتكليف  تاناهليئ) 4600 الربانمج هو الرابع الرئيسي الربانمج ضمن جديد برانمج يف
 .أدانه 1 اجلدول يف املبنيَّ  النحو على ،(2020 عام ما خيصفي اجلمعية من
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فيما اجلمعية  املعهود إليهما مبهمتني بتكليف من اهليئتان) 4600املضافة للربانمج  واردامل: 1اجلدول 
 (اليوروات آبالف)( 2020خيص عام 

 اليوروات()آبالف  2020امليزانية املقرتحة لعام  4600 الربانمج الربانمج الرئيسي الرابع:
 7.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 7.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 166.6 تكاليف السفر

 30.0 اخلدمات التعاقدية
 276.0 اخلرباء االستشاريون

 472.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني
 479.7 اجملموع

 العاملة وأفرقته املكتب ضمن تنوقش نو مستقل خرباءاليت سيجريها  للمحكمة ةاملقرتح إن املراجعة -5
هذه  تفاصيل تناولتمستفيضة  مناقشات 2019 عام من األخرية األشهر وشهدت. 2019 عام طيلة

 العمليةهذه  عناصر مجيعونظراً إىل أن . اضطالعهم بعملهم مبا يف ذلك هوية من سيجروهنا وكيفية ،املراجعة
 فقد تعذر آنئذ مبا فيها ما إذا كانت املراجعة سُتجرى فعاًل، ،غري معروف إابن تقدمي امليزانية كان  تقريباً 
 املكتب ضمن دارت اليت املناقشات أثناءاملعنية  التقديرات ضعتوُ  ذلك نع اً عوضو . الالزمة املوارد تقدير
 .نشداانً ملوافقتها عليها عشرة الثامنة دورهتا يف اجلمعيةعلى  للمراجعة البنية النهائيةوسُتعرض  العاملة، وأفرقته

 هعتماداب 2019 أبريلنيسان/ 3 يففعالً  العام املدعي نتخاباملعنية اب لجنةال املكتب أنشأ لقد -6
وتنص الوثيقة املتعلقة هبذا اإلطار املرجعي ]"االختصاصات"[ . )1(العام املدعي نتخاباإلطار املرجعي ال

 اجلنائية للمحكمة العام املدعي وانتخابِّ  تيسري ترشيحِّ  املعنية يفعلى أن تتمثل املهمة املنوطة ابللجنة 
 اجملموعات مع مشاورات على بناءً  املكتب يعي ِّنهم أعضاء مخسة من اللجنة تتألف أن املكتب وقرَّر. الدولية

إابن  معروفاً  اللجنة وجود ولئن كان. املكتب يعي ِّنهم مستقلني خرباء مخسة من فريق ويساعدهم اإلقليمية،
معروفة ومل تكن املتطلبات الفعلية للجنة ومساعديهم من اخلرباء  أعضائها لم تكن هويةف )2(امليزانية تقدمي

 أجنع يف النظر من نوامتك   ،من اخلرباء ومساعديهم أعضاء اللجنة تعيني مت وعندما. واضحة يف ذلك احلني
اإلطار املرجعي ذي الصلة وأكثر  يف عليها املنصوص والوفاء ابملتطلبات ابملهمة املنوطة هبا االضطالع وسائل

 اقرتاحاً  2019 أيلول/سبتمرب 12 يف املكتب إىل اللجنة ةرئيس تمقدَّ  ذلك على وبناءً . هذه الوسائل فعالية
 اخلرباء لفريق ،2019 كانون األول/ديسمرب  يف الهاي يف يومني ملدة واحد اجتماع: اجتماعات ثالثة لعقد
 ها اللجنةتطرح أسئلة واقرتاح ،املوصى مبقابلتهم ابملرشحَّني قائمة أولية وإعداد ،ملفاهتا بدراسة الطلبات لفرز

 ملراجعة ،2020 شباط/فرباير يف نيويورك يف اللجنة ألعضاء يومني ملدة واحد واجتماع خالل املقابالت؛
ني املراد مقابلتهم، قائمة ووضع فريق اخلرباء قد أجراه، نتائج التقييم الذي يكون املراد  األسئلة وحتديد ابملرشح ِّ

 ،2020 نيسان/أبريل يف الهاي يف أايم ثالثة ملدة واجتماع ؛وطرائق إجرائهاطرحها خالل املقابالت 

                                                           

 .ASP/18/INF.2-ICCالوثيقة   )1( 
 .69، احلاشية ASP/18/10-ICCالوثيقة  )2( 
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اجلمعية  املراد توصية ملرشحَّنيالنهائية اب قائمةال بشأن والبت املقابالت إلجراء اخلرباء، وفريق اللجنة ألعضاء
 .ابالختيار من بينهم

 الرابع، الرئيسي الربانمج ميزانية ضمن إطار 2019 عام يف اللجنة تكاليف استيعاب متوقد  -7
 املكتب وافق ،2020 عام يف التكاليف خيص فيماو . )3(عشرة السابعة دورهتا يف اجلمعية هت بهنوَّ  كما
 .مليزانيةإىل ا اإلضافة هذه يف حالياً  تفاصيلها ترد اليت رةاملقدَّ  التكاليف ذلك يف مبا ،)4(اللجنة مقرتح على

 الربانمج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف -ألف

 .2020 عام خيصما في 4600 للربانمج يورو ألف 479.7 رهاقدم إمجايل مبلغ طلبيُ  -8

 مبلغ، يُطلب 2020 عام يف نو مستقل خرباءاملراجعة املقرتحة اليت سيجريها  تكاليف فلسد -9
 خدماتتكاليف و  خبري، لكل وأتعاب سفر، تكاليف من املبلغ هذا ويتألف. يورو ألف 435 مقداره
 السفر تكاليف إن. يدنال جامعة معالتباحث بشأنه  اً حالي جيريترتيب  خالل من مساعدةلتوفري  تعاقدية

 مت كما.  اخلرباءوجود  مكان حتديد املرحلة هذه يف يتعذر إذ ،مبالغ حمسوبة يف املتوسط تبنيَّ مبثابة رةاملقدَّ 
 .املعروفة غري العوامل كثرة  ابلنظر إىل طوارئخمصَّص لل إدراج

 عام يف العام املدعي نتخاباملعنية اب لجنةال تكاليف لسد يورو ألف 45 مقداره مبلغ ويُطلب -10
 يف يومني يستمر اجتماع حلضور اخلمسة اللجنة أعضاء سفر تكاليف من املبلغ هذا ويتألف. 2020
 حلضور مسةاخل ستقلنيامل رباءواخل اخلمسة اللجنة أعضاء سفر وتكاليف 2020 فربايرشباط/ يف نيويورك
 .الشفوية الرتمجة وتكاليف ،2020 أبريلنيسان/ يف الهاي يف أايم ثالثة ملدة اجتماع

إما  اليومي املعيشة بدلوسُيدفع  االقتصادية، الدرجة حمسوبًة على أساس السفر تكاليف وسُتسد -11
 لفرتة إلقامةيف حالة ا) ضةخمفَّ بنسبة  وإما( اً يوم 60 عن تقل ملدة إلقامةيف حالة ا) ئةامل يف 100 بنسبة
 (.أطول

                                                           

 .10، اجلزء الثاين، الفقرة ASP/17/20-ICCالوثيقة  )3( 
 )4( ecisions/2019/Pages/default.aspxcpi.int/en_menus/asp/bureau/d-https://asp.icc 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/bureau/decisions/2019/Pages/default.aspx


ICC-ASP/18/20 

 

301 20-A-010321 

 املقرتحة 2020ميزانية عام  مجعاء:: احملكمة 2اجلدول 

 احملكمة مجعاء

ميزانية عام 
املعتمدة  2019
)آبالف 

 اليوروات(

 2020ميزانية عام 
املقرتحة بعد األخذ 

بتوصيات جلنة امليزانية 
 اإلضافة واملالية )آبالف اليوروات(

املقرتحة  2020ميزانية عام  التغري  يف املوارد
بعد األخذ بتوصيات جلنة 

واملالية مبا يف ذلك امليزانية 
 اإلضافة )آبالف اليوروات(

مقداره 
آبالف 

 اليوروات
نسبته 
 املئوية

(145.2) - 516.9 5 662.1 5 القضاة  (2.6)  5 516.9 
 403.7 61 1.1 651.5 - 403.7 61 752.2 60 املوظفون من الفئة الفنية

 082.4 26 2.9 725.8 - 082.4 26 356.6 25 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 486.1 87 1.6 377.3 1 - 486.1 87 108.8 86 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 194.3 17 0.4 67.7 - 194.3 17 126.6 17 املساعدة املؤقتة العامة
(695.2) 7.1 276.4 978.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (71.0)  283.5 

(75.8) - 223.5 299.3 العمل اإلضايف  (25.3)  223.5 
(703.3) 7.1 694.2 17 404.6 18 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (3.8)  17 701.3 

 332.2 6 2.9 179.7 166.6 165.6 6 152.5 6 تكاليف السفر
(1.0) - 28.0 29.0 الضيافة  (3.4)  28.0 

 072.7 4 1.7 69.8 30.0 042.7 4 002.9 4 اخلدمات التعاقدية
 045.1 1 4.4 44.4 - 045.1 1 000.7 1 التدريب

 683.7 2.4 16.2 276.0 407.7 667.5 اخلرباء االستشاريون
(320.3) - 167.5 3 487.8 3 حمامو الدفاع  (9.2)  3 167.5 

 300.0 1 18.0 198.7 - 300.0 1 101.3 1 حمامو اجملين عليهم
 028.9 16 7.9 171.6 1 - 028.9 16 857.3 14 النفقات التشغيلية العامة

 233.7 1 5.0 58.2 - 233.7 1 175.5 1 اللوازم واملواد
(523.4) - 376.6 1 900.0 1 األاثث والعتاد  (27.5)  1 376.6 

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 268.4 35 2.6 893.9 472.6 795.8 34 374.5 34 ابلعاملني
 972.7 145 1.0 422.7 1 479.7 493.0 145 550.0 144 اجملموع

 585.1 3 - - - 585.1 3 585.1 3 ما خيص قرض الدولة املضيفة
 557.8 149 1.0 422.7 1 479.7 078.1 149 135.1 148 اجملموع، شامالً قرض الدولة املضيفة
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 أمانة مجعية الدول األطراف

ميزانية عام 
املعتمدة  2019
)آبالف 

 اليوروات(

 2020ميزانية عام 
املقرتحة بعد األخذ 

بتوصيات جلنة امليزانية 
 اإلضافة واملالية )آبالف اليوروات(

املقرتحة  2020ميزانية عام  التغري  يف املوارد
بعد األخذ بتوصيات جلنة 
امليزانية واملالية مبا يف ذلك 
 اإلضافة )آبالف اليوروات(

مقداره 
آبالف 

 اليوروات
نسبته 
 املئوية

 - - - - - - القضاة
 658.4 1.7 10.7 - 658.4 647.7 املوظفون من الفئة الفنية

 372.1 4.3 15.5 - 372.1 356.6 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 030.5 1 2.6 26.2 - 030.5 1 004.3 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(84.2) - 482.1 566.3 املساعدة املؤقتة العامة  (14.9)  482.1 
(72.9) 7.1 87.1 167.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات  (43.6)  94.2 

(24.0) - 14.0 38.0 العمل اإلضايف  (63.2)  14.0 
(181.1) 7.1 583.2 771.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (23.5)  590.3 

 748.2 70.5 309.3 166.6 581.6 438.9 تكاليف السفر
 7.0 - - - 7.0 7.0 الضيافة

 615.2 8.2 46.5 30.0 585.2 568.7 اخلدمات التعاقدية
 7.4 1.4 0.1 - 7.4 7.3 التدريب

 276.0 - 276.0 276.0 - - اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - حمامو اجملين عليهم
(2.0) - 22.4 24.4 النفقات التشغيلية العامة  (8.2)  22.4 

 14.7 - - - 14.7 14.7 اللوازم واملواد
 5.0 - - - 5.0 5.0 األاثث والعتاد

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 695.9 1 59.1 629.9 472.6 223.3 1 066.0 1 ابلعاملني
 316.7 3 16.7 475.0 479.7 837.0 2 841.7 2 اجملموع

 - - - - - - ما خيص قرض الدولة املضيفة
 316.7 3 16.7 475.0 479.7 837.0 2 841.7 2 اجملموع، شامالً قرض الدولة املضيفة

____________ 
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 ملخص تنفيذي

 29املعقودة يف الفرتة من  الثالثة عشرة،يف دورهتا  )"اللجنة"( امليزانية واملاليةنظرت جلنة  -1
يف عدد كبري من املسائل املوضوعية، مثل كيفية حتسني ، يف الهاي 2019 أاير/مايو 3أبريل إىل /نيسان

نظرها ابستمرار يف مسائل امليزانية املتعلقة ابحملكمة. ابإلضافة إىل ذلك، استعرضت اللجنة أساليب عملها 
والقواعد اإلجرائية. رحبت اللجنة ابحلوار والتعاون املستمرين مع احملكمة ملواصلة تعزيز عملية وضع امليزانية 

 حول تقدمياألدلة. أبدت اللجنة بعض املالحظات  وأهنا تستند علىكفاءهتا وشفافيتها   التيقن منف هبد
فيما  2020خط األساس للميزانية ورأت أنه ينبغي إجراء حتسينات يف سياق امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام 

ن أجل ختفيض االشرتاكات يتعلق بتحديد الوفورات والكفاءة هبدف حتقيق فائض، كلما أمكن ذلك، م
 حرتازية.االحتياطيات اال سد نقصاملقررة للدول األطراف و/أو 

أكرب خطر تواجهه احملكمة، مما قد يؤثر على قدرهتا على  تبقىشددت اللجنة على أن السيولة   -2
اشرتاكاهتا . وابلتايل، أكدت اللجنة على أمهية قيام الدول األطراف بدفع 2019ميزانيتها لعام العمل ضمن 

بشكل موثوق املقررة يف الوقت احملدد. تتغري أمناط سداد الدول األطراف من عام إىل آخر، مما جيعل التنبؤ به 
النظر أمراً صعباً. إذا مل يتم سداد مدفوعات الدول األطراف يف الوقت احملدد، فستحتاج احملكمة إىل مواصلة 

انقشت اللجنة مع احملكمة الوضع احلايل للتدفقات النقدية طرق بديلة لضمان الوفاء جبميع االلتزامات. ب
لتلك إدارة خماطر السيولة. الحظت اللجنة أنه على الرغم من أن احملكمة تواجه خماطر مماثلة بشأن  واألفكار

على عكس  -اليت تعتمد على دفع االشرتاكات املقررة، فإن احملكمة  ملنظمات الدولية األخرىاليت تواجهها ا
املخاطر، وهي صندوق رأس املال العامل.  للتخفيض من وطءلديها طريقة واحدة فقط  -ظمات األخرى املن

تنتظر اللجنة نتائج تقرير املراجع اخلارجي عن إدارة امليزانية وستحلل بعناية احللول املقرتحة للتخفيف من 
 مشكلة السيولة.

الواثئق عن اللجنة  مت إبالغ، 2020للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام  التحضريية سياق األعمال يف   -3 
، 2021إىل  2019 للفرتة من االسرتاتيجية اجلديدة قيد اإلعداد، مثل اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة

. ورأت اللجنة أنه ةاالسرتاتيجي قلم احملكمةول مرة، خطة ، وألواخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام
، فإن مواءمة عملية امليزانية مع األهداف االسرتاتيجية من شأهنا أن عنايتهامبجرد تقدمي هذه املعلومات إىل 

تساعد اللجنة على فهم ختصيص املوارد واالحتياجات املالية للمحكمة بشكل أفضل. وفيما يتعلق ابخلطة 
كمة بشأن النهج املتبع يف التقرير وبشأن االسرتاتيجية لقلم احملكمة، رحبت اللجنة مبالحظات رئيس قلم احمل

مقدم للخدمة بصفة ، الذي يعمل القلممن مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم أداء وفعالية  اً حمدود اً حتديد عدد
ستسمح مبزيد من الشفافية واالتساق، وكذلك النظر  القياسيةبقية احملكمة. ورأت اللجنة أن هذه املعايري ل

انقشت اللجنة خالل الدورة اجملاالت و بفعالية فيما إذا كانت األنشطة والربامج تعمل على النحو املنشود. 
الطوعية من الدول  للتربعاتاألخرى اليت تتطلب املزيد من التعزيز، مبا يف ذلك اعتماد إرشادات توجيهية 

التوجيهية سيزيد من املساءلة والشفافية  اإلرشاداتية احملكمة. وترى اللجنة أن اإلبالغ عن هذه يزانملاألطراف 
 .التكلفةوالقيمة مقابل 
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ابإلضافة إىل املعلومات حول افرتاضات التخطيط وتوقعات التكلفة ذات الصلة، تلقت اللجنة حتديثات   -4
من  تدعو إىل القلق انجمة. أحد أكثر املخاطر اليت حول املخاطر الرئيسية، واليت قد تؤثر على امليزاني

اللجنة طلب حتديثات دقيقة ويف الوقت املناسب بشأن هذه  تواصلالدعاوى القضائية ضد احملكمة. 
 ها.أتثري  املخاطر، وكذلك إجراء تقييمات دقيقة لتأثري القرارات أو املناهج للتخفيف من

صول احملكمة، رحبت اللجنة ابجلهود اليت بذهلا قسم املوارد البشرية أن املوظفني ال يزالون أهم أ ابعتبار  -5
تنفيذ هذه  وللتيقن مناملضايقة. /والرتهيب، والتنوع، واالنتقالمثل رفاه املوظفني،  مسائللتحسني 

السياسات بفعالية ويكون هلا التأثري املنشود، تسعى اللجنة إىل إثبات استمرار احلوار والتنسيق مع املوظفني، 
إىل  تقدمأن  من احملكمة أيضاً املوظفني. وطلبت اللجنة  احتادسواء بشكل مباشر أو من خالل جملس 

املالية إلجراء استعراض أويل قبل إصدار هذه مجيع املعلومات ذات الصلة ابجلوانب اإلدارية و  عنايتها
 السياسات.
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 أوالً      املقدمة

 الدورة افتتاح        -ألف 

من عشرة اجتماعات  اليت تكونت (""اللجنة)للجنة امليزانية واملالية  الثانية والثالثنيالدورة  انعقدت     -1
 أاير/مايو. 3إىل  29يف الهاي، يف الفرتة من  ("احملكمة")يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية  وعقدت

يف  ("اجلمعية")للجنة وفقاً للقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف  الثانية والثالثنيالدورة  وانعقدت  -2
 1عشرة. السابعةاجللسة 

 ألقى رئيس احملكمة، القاضي تشيلي إيبوي أسوجي، كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية للدورة.   -3

 انتخاب أعضاء املكتب -ابء

رئيسا هلا، وفقًا للمادة  (الياابن)انتخبت اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة السيد هيتوشي كوزاكي  -4
من نظامها الداخلي وعماًل مبمارسة  10من نظامها الداخلي. وانتخبت اللجنة أيضا، وفقًا للمادة  10

 انئباً للرئيس.  (استونياالتناوب اجلغرايف، السيد أورمت يل )
من نظامها  13وفقًا للمادة  ،مقرِّرابصفة  (اململكة املتحدة) هيلني وارن ةوعي نت اللجنة السيد -5

 الداخلي. 
األمني  وقام .وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري دجاين، أمينا للجنة -6

 يف توفري خدمات املؤمترات الفنية واإلدارية.ابملساعدة التنفيذي وفريقه 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم

التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، ابلتشاور مع الرئيس، جدول أعمال مؤقت وبرانمج أعد األمني  -7
 وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل: عمل للدورة الثانية والثالثني للجنة.

 افتتاح الدورة  -1
 كلمة ترحيب من رئيس احملكمة (أ) 
 انتخاب أعضاء املكتب (ب) 
 جدول األعمال وتنظيم العمل إقرار (ج) 
 مشاركة املراقبني (د) 
 حوكمة امليزانية -2

حلقة عمل بشأن عملية امليزانية والوفورات والكفاءات وأثرها على خط  (أ) 
 األساس

 املسائل األخرى املتعلقة ابمليزانية واملالية  -3

                                                           

 12-5الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة ، الهاي ،  1 
 .45، الفقرة األول( ، اجمللد ICC ASP/17/20) 2018ديسمرب كانون األول/
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 حالة تسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا  (أ) 
   توجيهية خلطط السداد الطوعية واملستدامة إرشادات (ب) 

 
  يزانية احملكمةمللدول األطراف لتربعات اتوجيهية  إرشادات (ج)

 لربع األولل 2019، وميزانية 2018أداء برانمج ميزانية )د(     
 السيولة ومسائل االحرتازيةاستعراض مستوى االحتياطيات )هـ(     

 املؤسسي واملسائل اإلدارية اإلصالح -4

 
وحتويل األموال  إدارة املعلوماتتنفيذ خطة اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/     (أ)

 التاليةغري املنفقة من سنة مالية إىل 
بشأن استبدال  القادمملقاول الرئيسي من قبل اتقرير احملكمة عن الرأي الثاين   (ب)

 2023االستثمارات الرأمسالية وخطة استبدال رأس املال احلالية حىت عام 
 املوارد البشرية -5
 التقرير السنوي إلدارة املوارد البشرية  (أ) 
 التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني  (ب) 

النظام املوحد لألمم  ضمنالداخلي وترتيبات تبادل املوظفني  االنتقالإطار   )ج(  
 املتحدة

 

 برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني  (د)
  خماطر الدعاوى املتعلقة ابلعمليات اإلدارية)هـ(     
  النظام اإلداري املعدل للموظفني فيما يتعلق مبنحة التعليم ومنحة التعليم )و(     

 ذات الصلة تواالستحقاقااخلاص  
   استعراض التعليمات اإلدارية املتعلقة بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها)ز(    

 املساعدة القانونية -6
 2018التقرير السنوي عن املساعدة القانونية لعام  (أ) 
 جرب األضرارنفقات املساعدة القانونية خالل مرحلة   (ب) 
 القانونية املساعدةتعديالت على نظام   (ج) 
 األضرار جرب -7
 الصندوق االستئماين للضحااي -8

 

 من اجلهات املاحنة اخلاصة التربعاتمجع )أ(   
 تقرير مرحلي عن العقبات القانونية واملالية واإلدارية (   1)  
    والسياسية املتعلقة جبمع التربعات من القطاع اخلاص          
 املمكنةوحلوهلا          
اختصاصات الفريق العامل املشرتك املعين ابلتربعات  (  مسودة2)  
 من القطاع اخلاص         
مانة الصندوق االستئماين للضحااي عن ألتقرير مشرتك للمحكمة و )ب(   
 مانة الصندوق االستئماين ألتعزيز االحتياجات اإلضافية   
 يةوالضوابط الداخل املعلوماتتكنولوجيا من انحية للضحااي  

 الداخلية احلوكمةمسائل   -9
 الداخلي للجنة القواعد اإلجرائية تعديالت على نظام)أ(   
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 مسائل أخرى -10
  التطورات القضائية  (أ) 

 
هبا من تكاليف فيما يتعلق  يتعلقاستعراض مجيع التكاليف احملتملة وما   (ب)

احملكمة اإلدارية والقضااي املعلقة أمام  -منظمة العمل الدولية  املاثلة أمامابلقضااي 
 2الداخلي. االستئنافجملس 

 للجنة: الثانية والثالثنيوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة    -8
 ؛(املكسيك)كارولينا ماراي فرياننديس أوابسو السيدة    (أ) 
 ؛(األردن)فوزي غرايبة السيد   (ب) 
 ؛(الياابن)هيتوشي كوزاكي السيد   (ج) 
 ؛(استونيا)أورمت يل السيد   (د) 
 ؛(اكوادور)مونيكا سانشيز إزكريدو السيدة   (هـ) 
 ؛(أملانيا)غريد ساوب   (و) 
 السيدة مارغريت واميب نغوي شافا )كينيا(؛  (ز) 
 ؛(سلوفاكيا)إيلينا سوبكوفا )ح(    السيدة  
 ؛(فرنسا)ريتشارد فينو السيد   (ط) 
 ؛(اململكة املتحدة)هيلني وارين السيدة   (ي) 
 .(بوركينا فاسو)فرانسوا ماري ديدييه زوندي السيد   (ك) 

 مشاركة املراقِّبني -دال
ُدعي ممثلون من هيئة الرائسة، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة إىل إلقاء كلمات أمام اللجنة  -9

األساس.  خط وأتثريها على والكفاءات، الوفوراتالعمل حول  حلقةوكذلك يف  وإىل املشاركة يف الدورة،
سؤويل مل شكرهاابإلضافة إىل ذلك، ألقى ممثلو جملس احتاد املوظفني كلمة أمام اللجنة. وأعربت اللجنة 

 احملكمة وجملس احتاد املوظفني على تفاعلهم ومدخالهتم يف املناقشة.

 الثانية والثالثني النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا  -اثنيا
 حوكمة امليزانية -ألف

 عمل حول عملية املوازنة والوفورات والكفاءات وأتثريها على خط األساس حلقة -1

 السنوات األخرية، قدمت اللجنة مالحظات وتوصيات خمتلفة يف السنوات األخرية هبدف تعزيز يف   -10
 الوضوح واالتساق والشفافية. التيقن منوالواثئق من أجل  امليزانيةعملية إعداد 

ض. قيد االستعرا املستمرة ابلتطورقررت اللجنة يف دورهتا احلادية والثالثني إبقاء عملية امليزانية    -11
ابجلهود اليت بذلتها احملكمة، وأبرزها قلم احملكمة، خالل عملية امليزانية هذه لتحديد الوفورات  تورحب

                                                           

 2 CBF/30/1 
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 الوفوراتوالكفاءات. ورأت اللجنة أنه يلزم االضطالع مبزيد من العمل من أجل توضيح العالقة الفعالة بني 
احملددة إلعادة التوزيع  الوفوراتد استخدام وخطوط األساس مليزانية الربانمج الرئيسي الفردي ولتحديد قواع

جديدة أو إضافية. قررت اللجنة أن تناقش مع احملكمة يف أعباء عمل  تكاليفالداخلي، مثل دفع 
والسبل املمكنة للمضي قدماً حنو وضع  للعملياتحتسينات عمل  ،ويف الدورات املقبلة 2019أبريل نيسان/

بعد دورة امليزانية ملا ثر استقراراً من منظور قصري األجل إىل متوسط األجل ميزانية أكثر قابلية للتنبؤ هبا وأك
 3السنوية.

رحبت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة ابحلوار البن اء بني اللجنة واحملكمة بشأن عرض مقرتحات    -12
احملكمة وأن تقدم مرفقا  مستوىأهداف الكفاءة السنوية على  بتحديداحملكمة  أبن تقومامليزانية، وطلبت 

بشأن إجنازات أهداف الكفاءة هذه، ابإلضافة إىل املعلومات  2020للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام 
إىل أقصى حد ممكن، بني الوفورات والكفاءات وخفض التكاليف غري املتكررة و التفصيلية اليت متيز بوضوح، 

أيضا بتوصيات  ت؛ ورحب2020والتقديرات لعام  2019التكاليف اإلضافية اليت حتققت يف عام  وخفض
اللجنة قبل دورهتا الثالثة  إطالعاللجنة فيما يتعلق بتقدمي هذه املعلومات. والحظت اجلمعية كذلك أنه سيتم 

 4إىل اجلمعية. مالحظاهتايف تقاريرها  أهنا ستشملوالثالثني بشأن التدابري اليت اختذهتا احملكمة و 

، عقدت اللجنة واحملكمة حلقة عمل أخرى ملناقشة عملية امليزانية والوفورات والكفاءات خالل الدورة  -13
 مضطلعةالحظت اللجنة أن افرتاضات التخطيط لألنشطة تستند إىل افرتاضات و وأثرها على خط األساس. 

 وقت إعداد امليزانية، واليت قد ختضع ملزيد من التطورات على مدار العام.

اللجنة أن اخلطط  ومت إطالعة حتديثات بشأن اإلطار االسرتاتيجي للمحكمة. تلقت اللجن   -14
ألول مرة خطة اسرتاتيجية لقلم احملكمة و ، مبا يف ذلك 2021إىل  2019 من االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة

. الحظت اللجنة أن اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة ستشمل اليت يتم وضع اللمسات األخرية عليها
 توتطلعشرات أداء رئيسية لبعض اخلدمات الرئيسية مثل املوارد البشرية واملشرتايت ومحاية الضحااي. مؤ 

اخلطط االسرتاتيجية للمحكمة وقلم احملكمة ومكتب املدعي العام يف الوقت املناسب  استالماللجنة إىل 
 مبا يف ذلك تقييم اخلطة االسرتاتيجية السابقة ملكتب املدعي العام.

، أوصت اللجنة أبن تتبع 2020فيما يتعلق خبط األساس للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام    -15
امليزانية املخصصة يف عام  بشأنيف الدورة احلادية والثالثني للجنة  الذي مت تقدميهاحملكمة اجلدول 

 .2020مقارنة بطلب امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  2019

 مل جلنة امليزانية واملاليةأساليب ع -ابء 
 الداخلي للجنة القواعد اإلجرائية تعديالت على نظام   -1
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 للتيقن مننظرت اللجنة يف دورهتا السادسة والعشرين يف استعراض عملياهتا وإجراءاهتا الداخلية     -16
 5.داخلياً يف هذا الصددأفضل املمارسات وأنشأت فريقاً عامالً بشأن تطور املعايري الدولية مع االمتثال 

وأوصت اجلمعية ابعتمادها.  6وافقت اللجنة، يف دورهتا الثالثني، على تعديالت على نظامها الداخلي   -17
ويف دورهتا السابعة عشرة، ذكرت اجلمعية أبن التعديالت املقرتحة لنظام القواعد اإلجرائية الداخلي سيتم تربيرها 
لكي تنظر اجلمعية يف اعتمادها، مع مراعاة أن مجعية الدول األطراف هي اهليئة الوحيدة الختاذ القرارات اليت 

ملراجعة قراراهتا. وطلبت اجلمعية أن تقدم اللجنة معلومات أساسية أكثر تفصياًل عن تتمتع ابلسلطة الالزمة 
التعديالت املقرتحة؛ وطلبت من الفريق العامل يف الهاي مناقشة التعديالت املقرتحة، مبا يف ذلك أي معلومات 

 7ار، حسب االقتضاء.إضافية تقدمها اللجنة، يف سياق تيسري امليزانية، هبدف متكني اجلمعية من اختاذ قر 

خالل الدورة، قدمت اللجنة املعلومات اليت طلبتها اجلمعية )املرفق الرابع )أ(( واستعرضت التعديالت   -18
 القواعد اإلجرائية )املرفق الرابع )ب((. املقرتحة على

 فرعية اتبعة للجمعيةدد القواعد اإلجرائية الطريقة اليت تدير هبا اللجنة أعماهلا وواجباهتا كهيئة حت   -19
 اومل يتم حتديثه 2003يف عام  للمرة األوىلتتألف من خرباء مستقلني. أقرت اجلمعية القواعد اإلجرائية وهي 

عمل اللجنة بطريقة شفافة  للتيقن من. ورأت اللجنة أن املراجعة والتحديث ضروراين 2008منذ عام 
 وفعالة ابلكامل.

تغيريات على والية اللجنة أو هيكلها أو عملها األساسي أو أي عبء  ال توجد متيقنة أنه اللجنة   -20
مايل إضايف انشئ عن التعديالت املقرتحة. التعديالت املقرتحة تعمل على حتسني الشفافية والكفاءة واملساءلة 

، فإهنا توضح دور األمني من حيث التكلفة متعادلةابإلضافة إىل كوهنا و مع احلفاظ على املعايري األخالقية. 
تقدم اللجنة الداخلي.  القواعد اإلجرائية إجراء مراجعة نظام ينبغيالتنفيذي يف دعم اللجنة وتنظم أيضاً مىت 

 التعديالت املقرتحة لتنظر فيها اجلمعية وتوافق عليها يف دورهتا الثامنة عشرة.

 املسائل األخرى املتعلقة ابمليزانية واملالية  -جيم
 لة تسديد االشرتاكاتحا -1

 )انظر املرفق األول(: 2019آذار/مارس  31حىت  االشرتاكاتاستعرضت اللجنة حالة     -21
  8مليون يورو؛ 144.55البالغة  2019للميزانية املعتمدة لعام  املقررة)أ( االشرتاكات   
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لدولة االقرض املقدم من  بشأن 2-االشرتاكات املقابلة للربانمج الرئيسي السابع )ب(   
 مليون يورو. 3.56املضيفة للمباين الدائمة البالغ قدره   

 63.77سددة املغري  االشرتاكات مقدار ، كان2019مارس آذار/ 31الحظت اللجنة أنه حىت و    -22
)ابستثناء قرض الدولة املضيفة( البالغ  2019يف املائة( للميزانية املعتمدة لعام  44.1مليون يورو )

موارد صندوق  لسد نقصيف نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات غري املسددة و مليون يورو.  144.55
 5 379 بقيمة 2015عد عام الطوارئ وللمباين الدائمة من قبل الدول األطراف اجلديدة اليت انضمت ب

من الدول األطراف قد سددت اشرتاكاهتا  9دولة 122دولة فقط من أصل  45الحظت اللجنة أن و يورو. 
 .2019مارس آذار/ابلكامل يف هناية 

 (ابستثناء قرض الدولة املضيفة)املستحقة/غري املسددة من السنوات السابقة  االشرتاكاتوبلغت    -23
يف هذا الصدد، الحظت اللجنة أن و  .2019ديسمرب كانون األول/  31 مليون يورو يف 19.45

مليون يورو  18.7حوايل  يبلغ قدرهادول أطراف  ةاالشرتاكات غري املسددة من السنوات السابقة ألربع
 يف املائة من إمجايل االشرتاكات غري املسددة من السنوات السابقة(. 96.1)أو 

أن تغطي مدفوعات الفوائد  10دفعة ملرة واحدة عملاليت مل ختتار يتعني على الدول األطراف    -24
 31غري املسددة لقرض الدولة املضيفة، يف  االشرتاكاتاملستحقة على القرض من الدولة املضيفة. وبلغت 

 مليون يورو. 2.27 مبلغ ،2019مارس 

 قدرهمل يتم سداد مبلغ إمجايل  ،2019آذار/مارس  31والحظت اللجنة بقلق ابلغ أنه حىت    -25
يف املائة من  57,7الدولة املضيفة، واليت متثل  بشأن قرض االشرتاكاتماليني يورو، مبا يف ذلك  85.5

يف  اشرتاكاهتا تسديدأشارت اللجنة إىل أنه من الضروري للدول األطراف و . 2019امليزانية املعتمدة لعام 
ذلك إىل عجز يف التدفقات النقدية الالزمة لألنشطة والعمليات الوقت احملدد. وقد يؤدي عدم القيام ب

 األساسية للمحكمة.

رسائل تذكري رمسية  إبرسالابنتظام، أي على أساس ربع سنوي، تقوم الحظت اللجنة أن احملكمة    -26
ابإلضافة . غري مسددة اشرتاكاتخمتلف القنوات الدبلوماسية مع الدول األطراف اليت لديها  عن طريقوتتواصل 

. االشرتاكاتإىل ذلك، تقدم احملكمة تقارير مالية شهرية إىل الدول األطراف، واليت تتضمن معلومات عن 
أقساط سداد لاحملكمة كذلك التزامات اشرتاكاهتا و سداد لإىل االلتزامات القانونية للدول األطراف  ونظراً 

بذل مجيع اجلهود لتسديد مدفوعاهتا يف لالدول األطراف  مجيع قرض الدولة املضيفة، حثت اللجنة
أن يكون لدى احملكمة أموال  منللتيقن من النظام املايل والقواعد املالية  6-5احملدد، وفقاً للمادة  هاوقت

 كافية طوال العام.

                                                           

  .2019مارس  17من  اً املفعول اعتبار أصبح انسحاب الفلبني من نظام روما األساسي ساري   9 

يف تشييد املباين الدائمة الكامل ، بلغ عدد الدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها 2014كانون األول/ديسمرب   31 حىت 10 
 دولة طرفا. 65دفعة واحدة واملعفاة من االلتزام بتسديد القرض والفوائد باجلديدة للمحكمة 
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شأن ب ابلكاملاشرتاكاهتا تسدد تذكري الدول األطراف اليت مل  مواصلةاحملكمة  منطلبت اللجنة   -27
املكتب، من خالل رئيس اجلمعية ومنسق  يشاركعالوة على ذلك، أوصت اللجنة أبن و ا. التزاماهت

اشرتاكات غري حوار مع الدول األطراف اليت لديها  يفاحملكمة،  وومسؤول، الفريق العامل يف نيويورك
 تناول هذه املسألة يف اجتماعاهتا الثنائية واملتعددة األطراف.أن تو  مسددة

معلومات عن  االشرتاكات،عن حالة  اطالعها احملكمة يف تشملأوصت اللجنة أبن  -  -28
 لدول اليت انسحبت من نظام روما األساسي.لاملستحقة  االشرتاكات

 اتاملتأخر  حالة -2

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن  112من املادة  8وفقا للفقرة    -29
اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها تسديد 

 مساوايً لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها".

ديد دولة طرفًا متأخرة عن تس 13، كانت 2019آذار/مارس  31والحظت اللجنة أنه حىت   -30
من نظام روما األساسي.  112من املادة  8اشرتاكاهتا، وابلتايل لن تتمكن من التصويت وفقًا للفقرة 

 11وكذلك يف  2018 تشرين األول/أكتوبر 12والحظت اللجنة أن األمانة أرسلت إخطارات يف 
دفوعات اليت يلزم إىل مجيع الدول األطراف اليت عليها متأخرات بشأن احلد األدىن للم 2019نيسان/أبريل 

 إتباعهامن النظام األساسي عليها، واإلجراءات الواجب  112من املادة  8تطبيق الفقرة  لتاليفتسديدها 
وأوصت اللجنة بشدة بعدم منح طلبات اإلعفاء هذه إال بعد  إلعفائها من فقدان احلق يف التصويت.

 .لرصيد املتبقيا لتسديددفع احلد األدىن من املبالغ احملددة وبعد تقدمي خطط 

 خطط الدفع       -3

التقرير طلب  ويتناول 11خطط سداد االشرتاكات املقررة". بشأننظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة   -31
مع النظام املايل والقواعد املالية احلالية للدول األطراف  تتسق إرشادات توجيهيةوضع لاحملكمة  إىلاجلمعية 

من نظام روما األساسي، واليت تواجه  11212املادة  من 8الفقرة  شروط أحكامرهناً باليت عليها متأخرات 
احملكمة  منصعوابت اقتصادية كبرية، للدخول يف خطط سداد طوعية ومستدامة. وطلبت اجلمعية كذلك 

                                                           

 11   ASP/18/6-ICC 

 من نظام روما األساسي على ما يلي: 112من املادة  8تنص الفقرة   12 
"ال حيق لدولة طرف تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كانت قيمة 

السابقتني أو زائدة عنها. ومع ذلك،  مقدار االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني تتجاوزمتأخراهتا تساوي أو 
جيوز للجمعية أن تسمح هلذه الدولة الطرف ابلتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كانت مقتنعة أبن عدم الدفع يرجع إىل 

 ظروف خارجة عن سيطرة الدولة الطرف."
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إبقاء الدول األطراف على   -2توجيهية إىل اللجنة قبل دورهتا الثانية والثالثني؛ و إرشادات تقدمي   -1
 13مليزانية.املعين ابأي خطط دفع من هذا القبيل وتنفيذها من خالل تيسري فريق عمل الهاي عن علم 

خطة سداد متعددة السنوات، أن بشأن الدولة الطرف  ينبغي على مقرتحوفقاً للتقرير، و    -32
 ، ابلشروط التالية:أخرىيف مجلة أمور  ،يفي

و/أو الظروف اخلارجة عن سيطرة  البالغةاالقتصادية  للصعوابت صاً ملخ)أ( تقدمي   
 الطرف؛  الدولة 

 بعدم وجود التزامات مالية مستحقة للمحكمة حبلول هناية اخلطة؛ )ب(  التعهد 

 ؛ وقتها احملدد املقرتحة ابلكامل ويف 14بدفع األقساط السنوية التعهد( ج) 

 للخطة ست سنوات.( جيب أال تتجاوز املدة القصوى د)  

ستقوم و مبراجعة اخلطط وتقدمي تلك اخلطط اليت تفي ابملتطلبات إىل اجلمعية.  قلم احملكمةسيقوم    -33
احملكمة برصد التنفيذ وتقدمي تقرير دوري إىل اجلمعية يف تقاريرها الشهرية. إذا مل متتثل الدولة الطرف للشروط 

 املتفق عليها، ستصبح خطة الدفع ابطلة.

ومع ذلك، على الرغم من أن اإلرشادات التوجيهية امتثلت لطلب اجلمعية، الحظت اللجنة أنه    -34
 ميكن للمكتب استكشاف التدابري الالزمة لضمان جناح خطط الدفع.

ورأت اللجنة أن هناك طرقاً بديلة للتعامل مع األطراف اليت عليها متأخرات واليت ينبغي استكشافها   -35
الدول، من حيث املبدأ ووفقاً  هذه املمارسة املتبعة يف املنظمات الدولية األخرى. ينبغي أن تفقدمتشياً مع 

هذه احلقوق إال إذا  عدم إعادةجلمعية ويتعني على النظام روما األساسي، حقوقها يف التصويت تلقائياً، 
إىل ذلك، ميكن للجمعية . ابإلضافة للسداد اتفاقات مع احملكمة بشأن خطط مستدامة هذه الدول أبرمت

 أن تقرر تدابري أخرى للحد من مشاركة الدول األطراف اليت عليها متأخرات يف بعض اجملاالت.

 إرشادات توجيهية للمسامهات الطوعية للدول األطراف يف ميزانية احملكمة  -4

رحبت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعشرين ابملعلومات اليت قدمتها احملكمة فيما يتعلق ابملسامهة    - 36
، الستخدامها يف أنشطة التوعية واإلعالم يف أوغندا. رحبت األطراف دولال إحدى الطوعية املقدمة من

مة، مع التأكيد يف الوقت أن بعض البلدان كانت حريصة على تقدمي تربعات مليزانية احملك ابلواقعاللجنة 
 15نفسه على احلاجة إىل إرشادات توجيهية مفصلة واضحة.

                                                           

 13 ASP/17/Res.4-ICC،  2القسم ج، الفقرة. 

و )ب( السداد الكامل  ،اجلزأين التاليني: )أ( الدفعة السنوية فيما يتعلق ابملتأخراتجيب أن تتكون هذه األقساط من   14 
 جلميع التقييمات اجلديدة خالل فرتة اخلطة.
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.  يف حني أنه "16امن دولة طرف ملشروع خاص يف أوغند تربعاللجنة "حتديث بشأن  أمامكان     -37
توي على معلومات مهمة تتعلق بنطاق املشروع وهدفه، فإنه ال حيتوي على أي إرشادات توجيهية مفصلة حي

املستقبلية للتربعات أن يكون  التيقن منوابلتايل أكدت اللجنة احلاجة إىل إرشادات توجيهية مفصلة من أجل 
يف  كاف  يف املستقبل مع إطار   للتربعاتطلبت اللجنة تقدمي إرشادات توجيهية مفصلة و. كافٍ إطار  

دورهتا الثالثة والثالثني وأن ختضع االلتزامات املستقبلية لإلرشادات التوجيهية املتفق عليها وأن يتم 
 .اإلبالغ عنها ابلطريقة املناسبة لضمان الشفافية واملساءلة

 املعتمدة 2017أداء الربامج يف ميزانية عام  -5

 مالحظات عامة  (أ)
 17".8201األنشطة واألداء الربانجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام نظرت اللجنة يف "تقرير عن   -38

يف املائة أو ما  96.8واستنادا إىل األرقام األولية غري املدققة، بلغ معدل التنفيذ اإلمجايل للميزانية العادية 
 18.مليون يورو 43.714مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة  74.214جمموعه 

 ، مبا يف ذلك صندوق2018يف عام  الفعلية اإلمجالية للمحكمة التكاليفللجنة أن والحظت ا  -39
 147.43املعتمدة ) 2018يف املائة من ميزانية  98.4 ، اليتمليون يورو 145.1، بلغت رأس املال

أن احملكمة قد استوعبت نفقات احلاالت والتطورات غري املتوقعة يف  ابلواقعرحبت اللجنة  19مليون يورو(.
 العادية. ميزانيتها

 التطورات القضائية اليت تؤثر على استخدام موارد امليزانية )ب( 

عاماً من العمليات وقد  15الحظت اللجنة أنه على الرغم من أن احملكمة قد شهدت أكثر من    -40
فإهنا ال تزال تواجه درجة عالية من عدم القدرة على التنبؤ فيما يتعلق وصلت إىل درجة من النضج، 

. للتطورات القضائية غري استنادًا إليها ابلتغيريات يف االفرتاضات اليت متت املوافقة على امليزانية املقرتحة
مليزانية اليت املنظورة، فضاًل عن العوامل اخلارجية والداخلية األخرى، أتثري مباشر على استخدام موارد ا

 .صندوق رأس املالاجلمعية وعلى استخدام  اعتمدهتا

يف  غباغبو/بيلي غودي بشأنالدعوى  وإبقاءيف هذا السياق، الحظت اللجنة أن تربئة السيد بيمبا    -41
أنشطة إدارة القضااي واحملاكمات مع عدد أقل بكثري من الشهود الذين حضروا  أدى إىل تدين 2018عام 

( وأايم أقل من جلسات االستماع 39شاهداً إىل عدد فعلي قدره  132التغيري يف االفرتاضات من للشهادة )
يومًا فعلياً(.  93احملكمة إىل  اتيوم خمطط لقاع 400احملكمة )التغيري يف االفرتاضات من  اتيف قاع
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مل يتم تنفيذ نفقات التشغيل  وابلتايل، كان معدل تنفيذ امليزانية املعتمدة أقل مما كان متوقعاً يف األصل، حيث
 ألف يورو. 2.300 مبقداراملساعدة املؤقتة العامة  أقل يف تنفيذو ألف يورو،  1700العامة حبوايل 

ستخدم لتلبية كانت تُ اليت  أكثر حتديداً، الحظت اللجنة أن هناك حتويالت لألموال،  وبشكل   -42
 أخرى: تشغيليةاحتياجات 

مدرعتني  سياريت نقلحتويل من مصروفات التشغيل العامة إىل بند "األاثث واملعدات" )لشراء )أ(   
 ألف يورو؛ 200للمكاتب القطرية يف ضوء املخاوف األمنية( مببلغ 

 املخطط ملكتب القطري يف كوت ديفواراالتشغيل العامة لتمويل انتقال  نفقاتحتويل من )ب(   
األموال لتلبية  هذه ، فقد أعيد توزيعهذا االنتقالنظراً لعدم حدوث و يورو.  ألف 267مببلغ  له يف البداية
 أخرى؛ تشغيليةاحتياجات 

ألف يورو من قسم الضحااي والشهود إىل قسم خدمات  746.6 اجمموعه يبلغ تحتويال)ج(    
 ؛إدارة املعلومات

ري املتوافقة مع الستبدال املعدات غ نيالنهائي نيلشراء أجهزة إضافية للمستخدم  -1  
 ألف يورو؛ 200 بقيمة "10"وندوز التشغيل   نظام 

إضافية لرتقية البنية التحتية للعمل عن بعد للمحكمة متشيا   Citrixشراء تراخيصل -2  
 ألف يورو؛ 371.6 بقيمةمع سياسة احملكمة األخرية بشأن ترتيبات العمل املرنة   

 ألف يورو؛ 100احملكمة مببلغ  بعثاتلتخطيط ال لربجميةتمويل اإلصدار الثاين ل  -3  

 بقيمةللموظفني فيما يتعلق ابملكاملات الشخصية  إصدار الفواتريتحسني نظام ل -4  
 يورو؛ ألف 50  

خدمة اإلنرتنت يف املكتب القطري جلمهورية  ملوردالشراء  أبعمالفيما يتعلق و   -5  
  ألف يورو؛ 25 بقيمةالوسطى   أفريقيا 

ألف يورو من أقسام خمتلفة إىل قسم دعم احملامني نتيجة  241.5 مبلغويل حت)د(    
وبيمبا  نتاغاندا بقضااي للقرارات القضائية اليت متنح رسوم املساعدة القانونية فيما يتعلق  
، مما ميثل تكاليف إضافية مقارنة بـاالفرتاضات القضائية أنغوينو  واملهدي وآخرون  

 امليزانية؛يف   املدرجة 

ألف يورو  203 بقيمةحتويل من املساعدة املؤقتة العامة إىل املتعاقدين األفراد )هـ(  و   
 .(SAPنظام برجمية )لنفقات أكثر دقة يف ا أن تكون سجالت للتيقن من  

حتويالت األموال يف تقرير أداء  التقدميي بشأن عرضالرحبت اللجنة ابلشفافية املعززة الواردة يف   -43
هذه تتمشى مع النظام املايل والقواعد املالية وقد  التحويالت املاليةأبن أكدت اللجنة أن  يف حني الربانمج. 
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مشددة على ضرورة  20املرونة، فقد كررت توصياهتا السابقة بشأن حتويل األموال للتيقن من الزمةتكون 
 معقول.بشكل  ملوارداواستخدام  تطبيق إرشادات االنضباط املايل

لموارد لفيما يتعلق ابالحتياجات  إال ال تتمجيب أن  مالية تأن أي حتويال على اللجنة شددت  -44
اليت مل تكن متوقعة أو اليت مل يكن من املمكن التخطيط هلا وقت تقدمي امليزانية الربانجمية املقرتحة وأنه 

 وال يف االعتبار عند حساب خط األساس للسنة التالية.ال ينبغي أن تؤخذ هذه التحويالت لألم

 نفقات تكنولوجيا املعلومات )ج( 

 21.ألف يورو 730.1 البالغيف قسم خدمات إدارة املعلومات  املفرط الحظت اللجنة اإلنفاق   -45

أعاله(  42ألف يورو )انظر الفقرة  746.6لتحويالت اليت بلغ جمموعها علماً اباللجنة  أخذت   -46
من قسم الضحااي والشهود إىل قسم خدمات إدارة املعلومات ملا وصفته احملكمة أبهنا نفقات غري متوقعة 

ولة الستبدال حمطات العمل وأجهزة الكمبيوتر احملمالالزمة  نينهائيال نيمستخدمللتتعلق بشراء أجهزة إضافية 
تنفيذ ثالثة مشاريع ذات أولوية عالية، مبا يف ذلك شراء لو  ،10ويندوز  نظام مع ال تتوافقاليت  املتقادمة

بسياسة  املتعلقعن بُعد  العمللدعم الطلب املتزايد على وذلك  (CITRIXنظام ) لبيئة يةإضافي رخصة 200
 22.ترتيبات العمل املرنة

أو  نيالنهائي نيالعادية، ال ميكن اعتبار شراء أجهزة املستخدمورأت اللجنة أنه يف الظروف   -47
، اليت مت استالمها التفسرياتبعد النظر يف مجيع و نفقات غري متوقعة. أبهنا التشغيلية  ياتترقية الرباجم

 االحرتازيةاالحتياطيات  سد النقص يفأوصت اللجنة أبن تنظر احملكمة يف املستقبل أيضاً يف احلاجة إىل 
 لبنود تكاليف أخرى. قةوإمكانية حتقيق فائض نقدي قبل ختصيص أي أموال غري منف

تكنولوجيا لاسرتاتيجية وضع أشارت اللجنة كذلك إىل أهنا أوصت يف دورهتا احلادية والثالثني ب  -48
ة اقرتحت حدا أقصى للتكاليف اإلمجالية املتوقع، كما املعلومات مدهتا مخس سنوات حبدود سنوية قصوى

واليت وافقت عليها اجلمعية العامة. قد يؤدي  "ما يكفي إلضاءة األنوار"، مبستوى لتكنولوجيا املعلومات
حتويل األموال خالل العام إىل حتريف خط األساس الفعلي ويعيق تنفيذ القيود املفروضة على نفقات 

دود السنوية املعتمدة أوصت اللجنة أبن تستمر احملكمة يف البقاء ضمن احلو تكنولوجيا املعلومات. 
 23.ملدة مخس سنوات إدارة املعلومات السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/

 السفرنفقات  )د( 
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)معدل التنفيذ  2018الحظت اللجنة ابرتياح أن منط التنفيذ املفرط لنفقات السفر مل يتكرر يف عام   -49
 2019.24يتكرر هذا التطور يف عام يف املائة من امليزانية املعتمدة(، وتتطلع إىل أن  98.6

 العمل اإلضايفساعات  )هـ( 

يف املائة  58.5لعمل اإلضايف بلغت ساعات االحظت اللجنة ابرتياح أيضا أن النفقات الفعلية ل   -50
 ألف يورو. 360.8من امليزانية املعتمدة البالغة 

 نفقات املساعدة القانونية )و( 

 119.8املساعدة القانونية بنسبة  منكان هناك إنفاق مفرط   2018الحظت اللجنة أنه يف عام    -51
ابإلضافة  25مليون يورو. 4.55البالغة  2019مليون يورو( مقابل امليزانية املعتمدة لعام  5.45يف املائة )أو 

، ابلسنوات السابقة الصندوق رأس املإىل ذلك، قارنت اللجنة نفقات املساعدة القانونية، عندما تشمل 
 )انظر املرفق الثالث(.

 2018إخطارات صندوق الطوارئ يف عام  )ز( 

لصندوق ، واجهت احملكمة عدداً من التطورات غري املتوقعة وقدمت أربعة إخطارات 2018يف عام    -52
 أدانه: 1على النحو املفصل يف اجلدول  رأس املال

 2018صندوق الطوارئ يف عام  الستخدام: ملخص اإلخطارات 1اجلدول 
 التاريخ التربير )معَدل( املبلغ املطلوب

 
 

 يورو 116 792

تكاليف غري متوقعة فيما يتعلق بتمديد والية القاضي فان دين وينغريت 
يف قضية املدعي العام ني من أجل إصدار قرارات يف استئناف نغوالقاضي موانغ

 يف مجهورية أفريقيا الوسطى. احلالةضد جان بيري بيمبا غومبو )"بيمبا"( يف 

11/04/2018 

 
 يورو 1 117 100

تكاليف غري متوقعة فيما يتعلق ابحلالة يف مجهورية بوروندي. )كان الطلب  
 مليون يورو(. 2.51األويل 

06/11/2018 

 
 يورو 1 754 600

تكاليف غري متوقعة فيما يتعلق بقضية املدعي العام ضد احلسن عبد العزيز 
 حممود ابحلالة يف مجهورية مايل. حممد

08/11/2018 

 
 يورو 220 300 
تكاليف غري متوقعة فيما يتعلق بقضية املدعي العام ضد ألفريد يكاتوم ابحلالة 

 يف مجهورية أفريقيا الوسطى.
04/12/2018 

 اجملموع  يورو 3 208 792

مليون يورو،  2.36غري املتوقعة بلغ الحظت اللجنة أن االستخدام اإلمجايل للموارد يف احلاالت    -53
مليون يورو وأنه مت استيعاب  3.2وقدره  الذي مت اإلخطار بشأنه يف املائة، مقارنة ابملبلغ اإلمجايل 73.4أو 

 هذه االحتياجات من امليزانية العادية املعتمدة.

 التزامات غري املصفاة )ح( 
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 2018كانون األول/ديسمرب   31 حىتااللتزامات غري املصفاة للمحكمة  قيمةالحظت اللجنة أن   -54
. أما ابلنسبة للربانمج 2017ألف يورو مقارنة بعام  767ميثل زايدة قدرها  مماألف يورو،  6 054 تبلغ

ألف يورو، أي بزايدة قدرها  4 716الرئيسي الثالث )قلم احملكمة(، فإن االلتزامات غري املصفاة بلغت 
ألف يورو(. عالوة على ذلك، الحظت اللجنة العدد الكبري  3 974) 2017يف املائة مقارنة بعام  18.7

أعربت اللجنة عن قلقها إزاء رحلة مفتوحة(.  140من الرحالت املفتوحة يف شعبة العمليات اخلارجية )
الشراء  صرف مجيع أوامرعن  اطالعهاأن يتم هذه التطورات يف االلتزامات غري املصفاة، وطلبت 
 .املفتوحة والرحالت املفتوحة يف دورهتا الرابعة والثالثني

 2019للربع األول من عام  الميزانيةأداء    -6

 معدل التنفيذ )أ( 

مارس آذار/ 31 حىتاللجنة "تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  يوجد أمامكان    -55
يف املائة، أو  30.9، كان 2019مارس آذار/ 31الحظت اللجنة أن معدل التنفيذ، يف .  26"2019
مليون يورو )ابستثناء أقساط  144.55وقدرها  2019مليون يورو، مقابل امليزانية املعتمدة لعام  44.6

ثة والثالثني مليون يورو(، ووافقت على مواصلة رصد الوضع يف دورهتا الثال 3.59قرض الدولة املضيفة البالغة 
 .2019سبتمرب أيلول/  –أغسطس آب/يف 

 احملكمة اتاألنشطة القضائية واستخدام قاع )ب( 

. والحظت 2019اللجنة اإلفراج عن السيد غباغبو والسيد بلي غودي يف شباط/فرباير  الحظت   -56
االستخدام كما يتضح من   2019و  2018اللجنة استمرار اخنفاض مستوى األنشطة القضائية يف عامي 

لذلك، مل تكن (. 2019استماع يف الربع األول من عام جللسات يوم  27احملدود لقاعات احملكمة )
 2019قاعات احملكمة جمهزين ابلكامل يف عام  موظفي اللجنة مقتنعة بضرورة استخدام فريقني من

 .2019وأوصت احملكمة بتحديد الكفاءة يف عام 

لتتيح هلا مواردها البشرية بطريقة مرنة  إبدارة احملكمة تقومأبن  27اللجنة توصيتها وكررت  -57
غري املتوقعة قدر اإلمكان وإعادة توزيع املوارد على أساس متطلبات عبء  االستجابة إىل احلاالت

العمل الفعلي، وأوصت اللجنة كذلك أبن تنظر احملكمة يف كفاءة ومرونة استخدام فرق قاعة احملكمة 
 .2020األمثل يف سياق امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام ابلشكل  احملكمة اتقاعوالتخطيط لوقت 

 االحتياطي الطوارئ صندوق إخطار )ج( 
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يتعلق ابإلفراج عن السيد غباغبو  لصندوق رأس املالالحظت اللجنة أنه قد مت تقدمي إخطار واحد    -58
ألف يورو، وأعربت عن توقعها ابستيعاب هذا  327.4 بقيمةيف كوت ديفوار(  احلالةوالسيد بلي غودي )

 املبلغ. ضمن امليزانية العادية.

 حتويل األموال )د( 

الدوائر القضائية لتعيينات قصرية  ضمنألف يورو  451الحظت اللجنة أنه مت استخدام مبلغ    -59
خمصص أصاًل. قررت اللجنة كما كان ،  (املساعدة املؤقتة العامة)( بداًل من ساعدة قصرية األجلامل) مداأل

الصلة يف دورهتا  ذو 28اإلداري إلصدارل( امتثاالً ساعدة قصرية األجلاملأهنا ستواصل رصد استخدام طريقة )
 .2020الرابعة والثالثني يف عام 

 وإصدار السيولة االحرتازية الطوارئ مستوى احتياطيات استعراض   -7
 ومسألة االحرتازية الطوارئمستوى احتياطيات  تعتربقررت اللجنة، يف دورهتا احلادية والثالثني، أن     -60

وقد رحبت اجلمعية هبذا القرار يف 29.املزيد من اخلربة اكتساب السيولة يف دورهتا الثانية والثالثني يف ضوء
 30.دورهتا السابعة عشرة

 صندوق رأس املال العامل  (أ)

خماطر السيولة،  فيلزم التخفيف منميزانية احملكمة من االشرتاكات املقررة السنوية،  ه يتم متويلأنمبا    -61
السيولة قصرية  مشكالتلكي تتمكن احملكمة من مواجهة  العاملصندوق رأس املال  فقد مت إنشاءوابلتايل 

 31رة.ر األجل ريثما يتم استالم االشرتاكات املق

غري االشرتاكات على مدى السنوات العشر املاضية اجتاه  كات غري املسددةاالشرتا يوضح حتليل    -62
 أدانه: 3واجلدول  2املسددة على النحو املبني يف اجلدول 

املستحقة خالل السنوات العشر املاضية )آبالف  ابالشرتاكاتحتليل االجتاه فيما يتعلق   :2اجلدول 
 اليورو(

 االشرتاكات غري املسددة 
 مئوية()كنسبة 

االشرتاكات غري املسددة يف هناية 
لسنوات لمبا يف ذلك ) الفرتة

 السنة ميزانية الربانمج (سابقةال
0,62% 557.5 382.1 90 2008 
1,08% 093.0 1 229.9 101 2009 
6,04% 254.9 6  623.3 103 2010 
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 االشرتاكات غري املسددة 
 مئوية()كنسبة 

االشرتاكات غري املسددة يف هناية 
لسنوات لمبا يف ذلك ) الفرتة

 السنة ميزانية الربانمج (سابقةال
2,69% 791.6 2  607.9 103 2011 
6,04% 569.3 6  800.0 108 2012 
6,06% 980.2 6  120.3 115 2013 

11,91% 489.3 14  656.2 121 2014 
15,91% 785.7 20  665.0 130 2015 
13,18% 405.0 81  590.6 139 2016 
21,47% 047.9 31  587.3 144 2017 
14,33% 121,9 21  431.9 1474 2018 
13,80% 20 400,032 135,2 148 2019* 

 تنبؤات *

 (آبالف اليورو)غري املسددة على مدى السنوات العشر املاضية  االشرتاكات: 3اجلدول 

 11.6، وافقت اجلمعية على رفع املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل إىل 2016يف عام    -63
متشيا مع املمارسة الدولية. وقررت اجلمعية كذلك  33تكاليف احملكمة معدلمليون يورو لتغطية شهر واحد من 

االشرتاكات غري  اتتستخدم الفائض من األموال واألموال املستلمة من دفع أن إال لمحكمةله ال جيوز أن

                                                           

 .2018تستند احلساابت على التأكيدات املستلمة من السفارات وسجالت الدفع لعام   32 

.  يف السابق، يف أعقاب استمرار منو امليزانية، اخنفضت نسبة التغطية إىل أقل من ثالثة 2016ابلنسبة إىل ميزانية عام  33 
 أسابيع.
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مليون يورو، والذي  11.6البالغ و  34العاملاملسددة فقط للوصول إىل املستوى احملدد لصندوق رأس املال 
 .2019تتوقع احملكمة أن يتم يف هناية عام 

، والذي يركز على مستوى 35"الطوارئ االحرتازية حتياطياتنظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن ا  -64
غري املسددة  واالشرتاكاتالسيولة،  وضعاللجنة عن  إبطالعصندوق رأس املال العامل. وقامت احملكمة أيضا 

توقعات التدفق النقدي يف "تقرير الوضع املايل  مت إدراج للميزانية الربانجمية العادية وقرض الدولة املضيفة. 
 .2019مارس آذار/ 31 حىتشهري" ال

( املعلومات الواردة من الدول 1على أساس )عملها تم يالتدفقات النقدية  توقعاتالحظت اللجنة أن   -65
يف ضوء عدم وجود معلومات عن و . 2018( يف غياهبا، عن أمناط سداد االشرتاكات لعام 2األطراف، أو )

 لالشرتاكاتتوقعات موثوقة  بتوفري، الحظت اللجنة أن احملكمة مل تكن يف وضع يسمح هلا الدفعتواريخ 
لذلك، حثت اللجنة الدول األطراف على أتكيد . 2019ديسمرب كانون األول/  31 حىتاملستحقة 

مساعدة احملكمة يف إعداد توقعات التدفق النقدي  بغيةدفع االشرتاكات للمحكمة لاملواعيد املتوقعة 
على افرتاضات واقعية. ابإلضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة أبن تضيف احملكمة إىل "تقاريرها  ستندت

لى تواريخ عالشهرية عن الوضع املايل" معلومات عن أتثري السيولة يف حالة استناد الوضع بشكل حصري 
 .الدفع اليت تؤكدها الدول األطراف

ل ضعيفة وأن متويل رأس املال العامل املمول متويال كافيا أن حالة السيولة ال تزا على اللجنة شددت   -66
أهنا املصدر الوحيد املتاح للتغلب على حبيث  بشكل مستمر رئيسي حلماية تشغيل احملكمةالضمان الهو 

يف هذا السياق، طلبت احملكمة زايدة رصيد رأس املال العامل مبا ال يقل و السيولة القصرية األجل.  مشكالت
مليون يورو من أجل معاجلة  17 حبدودن يورو لتعكس النفقات التشغيلية ملدة ستة أسابيع أو مليو  5.4عن 

شهر واحد ل العاملوصت اللجنة ابإلبقاء على مستوى صندوق رأس املال أالسيولة املستمرة.  مشكالت
 .مليون يورو 12.3افرتاضي بقيمة من نفقات احملكمة، وابلتايل، أوصت بزايدة مستوى 

إىل أن يتم االعتماد على استخدام رأس املال العامل املمول ابلكامل، كررت اللجنة توصيتها السابقة    -67
على سبيل السيولة،  مبسائللتعامل ل"آلية دائمة ختوِّ ل املكتب  إنشاء مجعية الدول األطراف علىينبغي  هأبن

ويل خارجي بناءً على توصية من اللجنة، و/أو إنشاء مت لصندوق رأس املالمن خالل االستخدام املؤقت  املثال،
 36املخاطر". هذه كتدبري للتخفيف من

احملكمة أن مسألة السيولة ما زالت مشكلة متكررة بسبب ارتفاع مستوى االشرتاكات املقررة  شددت   -٦٨
مشكلة هيكلية تتطلب  تشكل يعتقد أن هذهأنه غري املسددة. كما عرب املراجع اخلارجي عن نفس املخاوف و 

وإىل  37إدارة ميزانية احملكمةبشأن  املزيد من التحليل. وتطلعت اللجنة إىل مراجعة أداء املراجع اخلارجي القادمة
مناقشة بني املراجع اخلارجي واحملكمة حول كيفية إدارة النفقات بصورة فعالة وحتديد تدابري ختفيف املخاطر مبا 

  ت الدولية األخرى.يتماشى مع ممارسات املنظما

                                                           

 34 ASP/17/Res. 4-ICC  5، القسم ابء، الفقرة. 

 35  CBF/32/2/Rev.1 
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 الطوارئصندوق  )ب( 

على  احلفاظ، أنه ينبغي 2018ديسمرب كانون األول/قررت اجلمعية، يف دورهتا السابعة عشرة يف     -69
، وطلبت من املكتب أن يبقي 2019ماليني يورو لعام  7وهو  االفرتاضييف املستوى  صندوق رأس املال

 31يف   13738حول سري عمل صندوق رأس املال.املزيد من اخلربة  اكتسابيف ضوء  املراجعةقيد  احلدهذا 
وأعربت اللجنة عن  39مليون يورو. 5.2 صندوق رأس املال، بلغ مستوى 2018ديسمرب كانون األول/

 قلقها ألن هذا املستوى قد ال يكون كافياً لتغطية املزيد من حاالت الطوارئ.

 التزامات استحقاقات املوظفني )ب( 

الحظت ,متويل االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني.  بشكل خمتصرتناول تقرير احملكمة أيضا   -70
ال يشمل حالياً متويل التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة.  التزامات استحقاقات املوظفنياحملكمة أن صندوق 

اخلدمة، متشيا مع توصيات املراجع  احملكمة النظر يف مسألة متويل التزامات التأمني الصحي بعد هناية تعتزم
 40للنظر فيها. هبذا الشأناخلارجي، وستزود اللجنة مبعلومات 

واحتساب  التزامات استحقاقات املوظفنيبعد أن الحظت أن املراجع اخلارجي سينظر يف مسألة    -71
، قررت اللجنة أن تستعرض األمر يف دورهتا الرابعة والثالثني يف "االكتواريـة نسبة املخاطر "احلساابت

 .2020أبريل نيسان/

 اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية -دال
إنشاء حساب خاص السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات / إدارة املعلومات وحتويل األموال غري املنفقة   -1

 السنة املالية التاليةمن سنة مالية إىل 
جياد إل 41املتعددة السنوات، توصيتها ابملوازنةكررت اللجنة، يف دورهتا احلادية والثالثني، فيما يتعلق     -72

لتحويل األموال غري املنفقة لالسرتاتيجية، النامجة عن التأخري  النظام املايل والقواعد املاليةحل ضمن معايري 
. أقرت اجلمعية هذه التوصية يف دورهتا السنة املالية التاليةالشراء، من سنة مالية إىل  أعمال املوضوعي يف

املشروع واستخدامها خلفض  ضمنابإلبالغ عن الوفورات احملققة  أيضاً أوصت اللجنة و  13842السابعة عشرة.
 43تكاليف االسرتاتيجية.

إدارة /اتتكنولوجيا املعلوماستعرضت اللجنة "تقرير احملكمة عن إنشاء حساب خاص السرتاتيجية   -73
إنشاء حساب خاص إلدارة حتويل هو كمة من قبل احملاحلل املقرتح  44".ملدة مخس سنوات املعلومات

                                                           

 38  ASP/17/Res.4-ICC  4و 2، القسم دال، الفقراتن. 

 39 ASP/18/3-ICC ، املرفق الثاين عشر.95الصفحة ، 

 40  CBF/32/2/Rev.1 5، الفقرة. 

 .92، الفقرة 2 -، اجلزء ابء الثاين ( ، اجمللدASP/16/20-ICC) 2017الواثئق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...   41 

 42 ASP/17/Res.4-ICC 1، الفقرة عني، القسم . 
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 ةالتالي السنة املاليةمن سنة مالية إىل  إدارة املعلومات/تكنولوجيا املعلومات اسرتاتيجيةمن األموال غري املنفقة 
الغرض الرئيسي منه هو حتسني التخطيط وتوسيع اإلطار الزمين  قابل للتطبيق. هلذا الغرض هو حل خمصص
اسرتاتيجية تكنولوجيا  حيمي أموالاحلل إن هذا . السنة" يف هناية املفرط "اإلنفاق حيول دونلاللتزامات، مما 

األخرى ضمن الربانمج الرئيسي الثالث )قلم  اليفلتمويل بنود التك حتويلهااملعلومات غري املنفقة ومينع 
أو لتحقيق فائض نقدي. قدمت احملكمة أتكيدات أبن احلساب  يف صندوق رأس املال سد النقصلاحملكمة( 

 اخلاص ال يتطلب تقييماً منفصالً لالشرتاكات، كما أنه ال يضر ابلتدفق النقدي للمحكمة.

 إدارة املعلومات/املعلوماتيق اسرتاتيجية تكنولوجيا تطبأبنه ينبغي  45اللجنة توصيتها كررت   -74
 و 2019ألف يورو لعام  2 168ضمن حدود امليزانية القصوى املتفق عليها )ملدة مخس سنوات 

من أيدت اللجنة احلل املقرتح و (، 2021ألف يورو لعام  2 559 و 2020ألف يورو لعام  2 072
لتقدميها  46سودةبصيغة املإبدراج حدود امليزانية السنوية  وأوصتنشاء حساب خاص إل حملكمةقبل ا

 املسودةقبل الدورة الثامنة عشرة للجمعية. وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة أبن حتدد احملكمة يف 
 أن إنشاء احلساب اخلاص لن يؤثر سلباً على التدفق النقدي للمحكمة. ةاملقرتح

ابإلضافة إىل ذلك، رأت اللجنة أنه بعد مراجعة النتائج اليت حتققت عند االنتهاء من اسرتاتيجية  - 75
النظام تغيري  بواسطة للتحويالت املاليةحل دائم  تصور، ميكن إدارة املعلومات/املعلوماتتكنولوجيا 

 ذات الصلة. املايل والقواعد املالية

 احملكمةاستبدال رأس املال ملباين      -هاء
 القادمملقاول الرئيسي من قبل االرأي الثاين   -1

مقاوهلا  رأي -إذا وافق املكتب  -أوصت اللجنة، يف دورهتا احلادية والثالثني، أبن تطلب احملكمة     -76
وخطة استبدال رأس املال  47الرئيسي القادم بشأن عدد معني من املسائل املتعلقة ابلتكاليف الطويلة األجل

 48عن طريق تقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني. 2023احلالية حىت عام 

الستبداالت ، نظرت اللجنة يف اخليارات اليت اقرتحتها احملكمة لتمويل 2018يف أيلول/سبتمرب    -77
 املقرتح توأيد 49ية( ملبانيها يف الهاي.طويلة األجل )أي استبدال مكوانت النظام الرئيس رؤوس األموال

مستقبلية  عمل توقعاتلإلنفاق ملدة مخس سنوات إىل جانب  بتقديراحملكمة بشكل دوري  أبن تقوم
. جيب أن يتم متويل مايل إنشاء صندوق تؤيد، يف ظل الظروف احلالية، مل ولكنللخطط طويلة األجل. 
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نطاق عملية امليزانية العادية. ومع  ضمنما كان ذلك ممكناً، احتياجات االستبدال يف املستقبل القريب، كل
ارتفاعات حادة يف التكاليف، عندما تصل املكوانت  القريب بشأنذلك، ينبغي للمحكمة أن توفر يف الوقت 

 .املفيداهليكلية الرئيسية إىل هناية عمرها 

األطول أجاًل، طلبت اللجنة  فيما يتعلق ابلنطاق الزمين املناسب ومنهجية تقديرات التكلفة   -78
 50مزيداً من التوضيح على النحو املشار إليه يف التقارير السابقة.

 العناصر الرئيسية لعقد الصيانة  -2

نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن تطوير توقعات التكلفة املتوسطة األجل والطويلة األجل الستبدال   -79
وميكن تلخيص النقاط الرئيسية هلذا التقرير  51عقد الصيانة اجلديد"رأس املال وإدراج مؤشرات األداء يف 

 على النحو التايل: 

" هاميانز إن يف" ؛مقاول الصيانة اجلديدسيكون ، 2019يناير كانون الثاين/)أ( اعتبارًا من   
(Heijmans N.V.) لتقوم، حبسب سنوات مع خيار للمحكمة  ةلفرتة أولية مدهتا ثالثستكون العقد مدة . و

 سنوات كحد أقصى، مع مراعاة األداء املرضي. 10تمديد الفرتة إىل ب الوحيد، تقديرها اخلاص

 متعدد القدرات،وحيد كمقاول بصفته   ،)ب( فيما يتعلق ابالختصاصات، جيب على املقاول 
 52دال رأس املال؛توفري حل صيانة كامل للمباين، الذي يغطي الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية واستب

أداء املقاول ابستمرار، بناًء على تقارير منتظمة ومعايري أداء حمددة  بقياس احملكمة ستقوم)ج(  
  "(؛malus)"ميكن أن يؤدي عدم االمتثال للمعايري إىل عقوبة تعاقدية و مبينة. 

سنة  30إىل  20)د( جتدر اإلشارة إىل أن املقاول ينصح احملكمة أبن تتصور جدواًل زمنياً مدته  
املقاول أن آليات التمويل احملددة مسبقًا جيب أن تكون موجودة  أفادخلطط االستبدال الطويلة األجل. 

 لتجنب اآلاثر السلبية على عمليات احملكمة.

                                                           

 من تقرير اللجنة عن الدورة احلادية والثالثني: 265األسئلة املدرجة يف الفقرة انظر  50 
لتمرين، على سبيل املثال: الالزمة هلذا ا ختصاصاتاال)ب( ما هي  ما هو النطاق الزمين الذي سيكون واقعيا ومقبوال؟ )أ( "

فرص الملعايري اجلودة،  مستوايتحداث/طوارئ غري متوقعة؛ أل والتخطيط، ، واملخاطر إن مل يتم تنفيذهااالستبداالتأولوية 
 ستخدام املفرتض؟طاقة اال ، ومستوىالفينلتقدم ل

)هـ( التكلفة احملتملة   الدروس املستفادة من املنظمات الدولية األخرى؟ )د(  ؟الزمنطرق حتديث التقديرات مبرور  )ج(
 لعمل التقدير الفين؟  )ز( استخدام مؤشرات األداء الرئيسية؟ "ليوثق بتكليفه  اً للتقديرات؟   )و( من سيكون قادر 

 51  CBF/32/10 . 
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من  واليت سيكون حتت إشرافها وحدة إدارة املرافق التابعة للمحكمةسيتعاون املقاول الرئيسي مع    -80
رحبت اللجنة ابالهتمام الذي و واحلفاظ على قيمة األصول.  مهامهاأجل احلفاظ على أماكن العمل ومحاية 

 ألداء.حمددة ل عقد الصيانة لتوضيح مسؤوليات املقاول ورصد أدائه على أساس معايري وحوافزأعطي ل

حتديثات دورية حول كيفية سري التعاون مع املقاول والقضااي اليت قد  استالمتتطلع اللجنة إىل    -81
 .اتلتدابري املتخذة أو املتوخاة لتحقيق وفورات وكفاءا تشمل التقارير بشكل منتظمينبغي أن و تنشأ. 

 53قدمها املقاول.عالوة على ذلك، نظرت اللجنة يف التنبؤات املتجددة لفرتة مخس سنوات اليت    -82
مبلغ مع  2023مليون يورو حبلول عام  3.6 حبدودنفقات االستبدال  ستبلغ، 2020من عام  بداية

، 2023مليون يورو حبلول عام  3.6. وفيما يتعلق مببلغ 2024مليون يورو يف عام  0.08إضايف قدره 
 مليون يورو.  0.7لنفس الفرتة مبقدار  54مليون يورو( 2.9فإن هذا املبلغ يتجاوز توقعات احملكمة السابقة )

يف املستقبل.  التفاواتت بشرح احملكمة تقوم، أوصت اللجنة أبن تستمر ابلتطور التوقعات ومبا أن
ابإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تناقش التوقعات احملدثة أيضًا حتديد أولوايت البدائل والتدابري املتخذة 

 .اتأو املتوخاة لتحقيق وفورات وكفاء

سوية لصيانة املباين  ملدة مخسة سنواتحتديثات سنوية خلطط اإلنفاق  تلقياللجنة إىل  تتطلع   -83
 احلوكمة. بعد التذكري أبن اجلمعية عهدت إىل املكتب "ابلوالية املتعلقة هبيكل التوقعات طويلة األجل مع

امليزانية، أو إذا لزم األمر،  يقوم بتيسري ، والذيالعامل يف الهاي هافريق، من خالل للحيازةوالتكلفة اإلمجالية 
، من بني أمور أخرى، "مشروع خطة لتمويل التكلفة اإلمجالية تهاوالياليت تشمل  55جلنة فرعية منها"،

 شورهتا الفنية.مبملساعدة تقدمي ااستعداد ل تبقىاللجنة   56وتقدمي التوصيات بعد ذلك إىل اجلمعية". للملكية

 البشريةاملوارد   -واو
 التقرير السنوي عن إدارة املوارد البشرية   -1

ومبادرات املوارد البشرية اجلديدة، مثل  57نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية"   -84
أوصت و. أمرًا ممكناً  ، واليت من شأهنا أن جتعل حتسني الكفاءة واإلنتاجيةوإمكانية تنقلهمرفاه املوظفني 

مشاريع املوارد البشرية ومواصلة التشاور مع جملس احتاد املوظفني  إهناءاللجنة أبن تركز احملكمة على 
املوارد البشرية من أجل تعزيز مناخ عمل إجيايب ومتوازن وتقييم أتثريها قبل تقدمي مبادرات  مسائلبشأن 
 أخرى.

                                                           

 53  CBF/32/10 ، 4، الصفحة 1املرفق. 

 54 CBF/30/3 3، الصفحة . 

 55 ASP/15/Res.2-ICC ،وقررت اجلمعية أيضا أن تيسري امليزانية ميكن أن يستفيد من خربة . 6، الفقرة ، اجلزء ابءاملرفق الثاين
 اللجنة.

 .7املرجع نفسه، الفقرة  56 

  57 18/4ASP/-ICC. 
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سب بني احملكمة والدول األطراف، طلبت التنسيق املنا التيقن منعالوة على ذلك، ومن أجل   -85 
 السياسة العامة يف إطار واليتها. بشأن مسائليف الوقت املناسب و اللجنة التشاور معها يف املستقبل 

  التعليمات اإلدارية لتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها استعراض   -2

، أوصت اللجنة أبن ال توافق اجلمعية على أي إعادة تصنيف للوظائف 2017يف أيلول/سبتمرب    -86
 احملكمة لسياسة إعادة التصنيف. مستوىحىت يكون هناك استعراض على 

عدم املوافقة على أي  2018ديسمرب كانون األول/قررت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة يف     -87
، وشددت على أن إعادة تصنيف الوظائف ال ميكن استخدامها كأداة 2019إعادة تصنيف مطلوبة لعام 

والشفافية يف مجيع القرارات املتعلقة ابملوارد  اإلنصافللرتقية أو كنتيجة لزايدة أعباء العمل، وأشارت إىل أمهية 
رئيس  ا أصدرهيتبتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها ال ةاملتعلق ةاإلدارييمات التعلاجلمعية  والحظتالبشرية. 

 59إىل اجلمعية.بذلك اللجنة أن تستعرضه يف دورهتا الثانية والثالثني وأن تقدم تقريرا  منوطلبت  58قلم احملكمة

الوظائف وإعادة تصنيف ب املتعلقة ةاإلداريالتعليمات بناًء على طلب اجلمعية، استعرضت اللجنة    -88
 حتدد إجراءات ةاإلداريالتعليمات  ويف حني أن. 2018نوفمرب تشرين الثاين/ 22يف  صدرت يتتصنيفها، وال

اللجنة أنه قد تكون هناك حاجة إىل مزيد  برأي ، كانائفإعادة تصنيف الوظ اعتباركيفية حول  مفصلة 
 .التعديل الدقيقمن 

توي على تفاصيل بشأن التبادل مع شاغل الوظيفة. حت ةاإلداريالتعليمات  هذا الحظت اللجنة أن   -89
رحبت اللجنة مبشاورات املوظفني ومشاركتهم يف عمليات املوارد البشرية لضمان مستوى من الشفافية و 

من هذا النوع يف هذه العملية اإلدارية ميكن أن تثري  التغذية الراجعةن أب، شعرت اللجنة ابلقلق ولكنوالثقة. 
، وتزيد من احلاجة إىل حل النزاعات، ويف معظم احلاالت القصوى، تؤدي إىل زايدة بشأن نتائجهاتوقعات 
هذه اجلوانب على عملية صنع القرار أو يكون هلا آاثر مالية.  قد تؤثر مجيع. ةالقانوني التحدايت يف خماطر

بشكل  مت ختفيضهالجنة أبن تتأكد احملكمة من أن مجيع العمليات واملخاطر املالية قد لذلك أوصت ال
مناسب وأن تعيد النظر يف صياغة التعليمات اإلدارية للتمييز بوضوح بني القرارات املتعلقة بتصنيف 

 الوظائف والقرارات اإلدارية املتعلقة أبداء املوظفني.

احملكمة إىل املرونة يف إدارة املوارد البشرية، أشارت إىل أن حاجة  أقرت اللجنةيف حني أن    -90
تقدمي طلبات إعادة عدم شاغلي الوظائف وأوصت ببإعادة التصنيف ترتبط دائما ابلوظائف وليس 

 .فقط التصنيف إال يف ظروف استثنائية

 التوزيع اجلغرايف    -3
                                                           

 58 ICC/AI/2018/002. 

 59 ASP/17/Res.4-ICC ، 4القسم ميم، الفقرة. 



ICC-ASP/18/20 

20-A-010321 330 

أبن تتناول احملكمة مسألة العدد الكبري من  60اللجنة، يف دورهتا الثالثني، توصيتها السابقة، كررت     -91
 يف املتواجداملوظفني من مواطين الدول اليت ليست دواًل أطرافاً يف نظام روما األساسي ابالقرتان مع اخللل 

ها جلذب املرشحني خاصة من وأوصت اللجنة كذلك أبن تواصل احملكمة جهود 61التوازن اجلغرايف. متثيل
وغري املمثلة وأن تقدم تقريرا إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني يف تقريرها  منخفضاً البلدان املمثلة متثيال 

 62السنوي عن إدارة املوارد البشرية.

العليا، موزعة والفئات  الفنيةأعدت احملكمة تقريرا مفصال عن التمثيل اجلغرايف ملوظفيها يف الفئات    -92
رسم شكل ب هوعرضت 2018إىل  2014 من حسب املنطقة على مدى فرتة زمنية مدهتا مخس سنوات

 .بياين

 26 كان العددالفرتة.   تلك خالل أترجحأظهر تقرير احملكمة أن عدد الدول املمثلة متثيال زائدا قد    -93
؛ 2018عام  29 ووصل يف النهاية إىل 27، مث اخنفض إىل يف العام التايل 29، وارتفع إىل 2014عام يف 

يف عام  14لدول املتوازنة بشكل كبري خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، حيث قفز من ت األعداد لحتسن
لدول املمثلة ل األعداديف املائة؛ بينما اخنفضت  50زايدة قدرها أي ، 2018يف عام  21إىل  2014

 26دولة يف العام التايل، مث ارتفعت بشكل كبري إىل  15إىل  2014ة يف عام دول 21من  منخفضاً متثيال 
من  ةغري املمثل الدول ؛ أخرياً، اخنفض عدد2018يف عام  198 ووصل يف النهاية إىل 2016يف عام 

. بشكل عام، أظهر االجتاه على مدى السنوات %10، أي بنسبة 2018عام  54إىل  2014عام  61
 يريات متواضعة )إجيابية وسلبية( يف التوزيع اجلغرايف للموظفني، ابستثناء الدول املتوازنة.اخلمس املاضية تغ

، أن الدول املمثلة متثيال 2018و  2017مقارنة بني إحصائيات العامني األخريين،  أظهرت    -94
 منخفضاً الدول املمثلة متثيال و كما هي؛ بقيت  الدول املتوازنة و ؛ 2018زائدا زادت مبقدار دولتني يف عام 

 ت. قد توفر التقلبات اليت حدثةواحددولة دولتني؛ والدول غري املمثلة اخنفضت بنسبة اخنفضت بنسبة 
أوصت اللجنة أبن تواصل احملكمة خالل فرتة التقرير مؤشرا فيما يتعلق بدرجة استقرار موظفي احملكمة. 

 جهودها لتحقيق توزيع جغرايف أكثر إنصافا.

أوصت اللجنة أبن اجلمعية بقليل،  دول أن الدول غري املمثلة تشكل أقل من نصف عدد ابعتبار   -95
 تويل احملكمة اهتماما خاصا لتعيني موظفني من تلك الدول.

اجتاهاً  يتخذ أظهر تقرير احملكمة عن عدد الدول اليت ليست دواًل أطرافاً يف نظام روما األساسي   -96
، بزايدة كبرية بلغت 2018دولة يف عام  24إىل  2014دولة يف عام  14فع من تصاعدايً، حيث ارت

. كررت اللجنة توصياهتا السابقة وحثت احملكمة 2014الرقم أبداً عن مستوى  هذا يف املائة. مل ينخفض 71
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وأوصت اللجنة كذلك أبن تقدم احملكمة تقريرًا عن التمثيل على بذل جهود جادة لتصحيح الوضع. 
 .التفريق بني موظفي الدول األطراف وغري األطراف بواسطةايف اجلغر 

ممثلة دول أوروبا الغربية ودول أخرى فيما يتعلق ابلتمثيل اإلقليمي، كانت مناطق أفريقيا وجمموعة    -97
 دول أمريكا الالتينية والكارييبجمموعة و ، يف حني أن مناطق آسيا وشرق أورواب 2018متثيال زائدا يف عام 
املنتخبني وموظفي  الرمسيني. وكان العدد اإلمجايل للموظفني الفنيني، ابستثناء منخفضاً كانت ممثلة متثيال 

. ومن بني جمموع املوظفني الفنيني قةيف املائة( ينتمون إىل بلدان غري مصد 15) 60، منهم 465اللغات، 
يف املائة وسبعة يف املائة و  10ائة و يف امل 4يف املائة و  15، كان 406يف الدول األطراف البالغ عددهم 

يف املائة من اجملموعات األفريقية واآلسيوية وأورواب الشرقية وجمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكارييب  64
 على التوايل.دول أوروبا الغربية ودول أخرى وجمموعة 

 التوازن بني اجلنسني -4
 لتخفيضقلم احملكمة، جهودها  خاصةأوصت اللجنة، يف دورهتا الثالثني، أبن تواصل احملكمة،    -98

والحظت اللجنة أن الفجوة  63.الفجوة بني اجلنسني وتقدمي حتديث إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني
كمة جهودها ملعاجلة وأوصت أبن تواصل احمل 2017بني اجلنسني يف الرتب الفنية العليا استمرت يف عام 

عالوة على ذلك، الحظت  64إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني. حمدثةهذا الوضع وتقدمي معلومات 
 ازدادتيف املائة، بينما  32يف املائة إىل  35من  5-يف الرتبة ف اإلانث اللجنة اخنفاضاً يف عدد املوظفات

على التوايل. أوصت اللجنة أبن تبذل احملكمة جهودا  3-و ف 4-يف املائة يف الرتب ف 2بنسبة  املوظفات
إىل اللجنة يف دورهتا  حمدثةوأن تقدم معلومات  5-برتبة ف اإلانث إضافية من أجل اجتذاب املوظفات

 65الثانية والثالثني.

سب الربانمج حببياين، موزعة ورسم قدمت احملكمة معلومات عن التوازن بني اجلنسني يف جداول    -99
 أهنا أاتحت مزيداً من املعلومات لتنظر فيها اللجنة.حبيث  الرئيسي. ورحبت اللجنة هبذا التطور

يف  47يف املائة للرجال و  53وعموما، كان التوازن بني اجلنسني يف احملكمة للوظائف الثابتة    -100
لعام بني اجلنسني . التوزيع ا2012وعام  2017، كما كان احلال يف عام 2018املائة للنساء يف عام 

ابلرتب مت تقامسها ابلتساوي بني املوظفني الفنيني واملوظفني واليت  لكل منهما( يف املائة 50للرجال والنساء )
 .العليا
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احملكمة مل حتسن  يبدو أن. بسيطةتقلبات مع ، كان التوازن بني اجلنسني راكدا نسبيا وكاجتاه   -101
بشكل ملموس التوازن لصاحل املوظفات. وعلى الرغم من توصياهتا املتكررة، حثت اللجنة احملكمة مرة أخرى 

 الفجوة بني اجلنسني. لتخفيضعلى مواصلة جهودها 

، يف املائة 52على مستوى الربانمج، بلغت نسبة النساء يف الفئة املهنية والفئات العليا يف القضاء    -102
يف املائة يف مكتب  75يف املائة يف آلية الرقابة املستقلة، و  75يف املائة يف مكتب املدعي العام، و  52و 

موظفي قلم  ضمنيف حني أن نسبة النساء املوظفات.  لصاحلاملراجعة الداخلية للحساابت، وهي فجوة 
املطلوب، حيث  التوازنأقل بكثري من  وأمانة الصندوق االستئماين للضحااي ،أمانة اجلمعيةو احملكمة، 

يف املائة على التوايل. أوصت اللجنة أبن تعاجل  40يف املائة و  40يف املائة و  43 كانت النسبة
 يف الربامج الرئيسية الثالثة األخرية حسب االقتضاء. يف التوازن احملكمة اخللل

ابلتساوي بني الرجال  منقسماً والفئات العليا كان التوزيع العام بني اجلنسني ملوظفي الفئة الفنية     -103
 53لنساء ل األكثرية (. وقد أعطى حتليل تفصيلي هلذا الربانمج الرئيسيايف املائة لكل منهم 50والنساء )

آلية الرقابة ، و وقلم احملكمة ،القضائية اهليئةيف املائة يف  67يف املائة و  67يف املائة و  51يف املائة و 
مكتب  ضمنتب املراجعة الداخلية للحساابت على التوايل. بينما كانت النساء ضمن األقلية ومك ،املستقلة

يف املائة و  40يف املائة و  48، تتكون من الصندوق االستئماين للضحاايو  اجلمعية وأمانيتاملدعي العام، 
 يف املائة على التوايل. 25

 33و   1-يف املائة من املوظفني يف الرتبة مد 11 العلياوظائف البلغ عدد النساء العامالت يف    -104
يف  45. ويف املستوايت األدىن، بلغت نسبة اإلانث 4-يف املائة يف ف 35و   5-يف املائة يف الرتبة ف

هذا يدل على أن إن . 1-يف املائة يف ف 76و  2-يف املائة يف الرتبة ف 63و   3-املائة يف الرتبة ف
لصاحل املوظفني الذكور موجود يف الوظائف العليا. وعلى العكس من ذلك، كانت عدم التوازن بني اجلنسني 

احملكمة أن تركز  من. كررت اللجنة توصياهتا السابقة وطلبت ابلغالدنيا تشغلها نساء بشكل  الوظائف
 جهودها على توظيف النساء يف املناصب العليا.

 املشكلة: هذه لتدابري التالية من أجل معاجلةذ ايوتنف تقوم بوضعأُبلغت اللجنة أن احملكمة    -105

، الذي سيشمل تقدمي الدعم للمرأة لتعزيز الشبكات املهنية وحتديد ومتابعة للنساءبرانمج رصد )أ(  
 املهنية؛ الطموحات

 ضمنرؤساء األجهزة ملتزمون بتعزيز املساواة بني اجلنسني و ، نقطة اتصال مركزية للنساء)ب(  
، سيكون من املمكن حتديد ما إذا كانت هناك أية مشكالت تنظيمية منهجية قطة مركزيةننشاء إباحملكمة. 

 قد تشكل عقبات أمام التقدم الوظيفي للمرأة؛اليت 

 التوظيف؛ أعمال الالوعي جلميع املديرين املشاركني يف بشأن التحيز)ج( توفري التدريب  

 مستوى والتدريب احملدد لرفع اإلرشادي، )د( التدريب على الوعي اجلنساين، وبرانمج التوجيه 
 الوعي.
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هذه املسائل مع مجيع األطراف  علىرحبت اللجنة هبذه املبادرات وأوصت أبن تعمل احملكمة    -١٠٦
وأن تقدم  املضايقة، وكذلك بشأن املقرتحات اليت متتثل لسياسة عدم التسامح مطلقا بشأن املعنية

 عة والثالثني.تقريرا إىل اللجنة يف دورهتا الراب

 النظام املوحد لألمم املتحدة ضمنالداخلي وترتيبات تبادل املوظفني املوظفني إطار تنقل  - 5

تطوير إطار تنقل يف  عن عملها املتواصلاحملكمة اللجنة  أطالعت، 2018يف نيسان/أبريل    -107
املوظفني. والحظت اللجنة أن فرص التعيني املرن ستدعم املوظفني يف تطورهم املهين. ابإلضافة إىل ذلك، 

ال يف منظمة مثل احملكمة حيث متثل تكاليف املوظفني فع  بشكل ملوارد اكانت املرونة ضرورية الستخدام لقد  
جنة توصيات حمددة لإلطار وطلبت تقدمي تقرير مرحلي وحدها أكثر من ثلثي امليزانية أبكملها. قدمت الل

 66عن دورهتا احلالية.

. اأولوايهت أحد وسيبقىكان   املوظفني ذلك، أوضحت احملكمة أن تنفيذ إطار تنقلل استجابة  -١٠٨
ة ابإلضاف احملكمة وخارجها. داخل املوظفني عدة أنواع من الرتتيبات لدعم تنقل بتطبيقاحملكمة  تقومابلفعل، 

ووضع معايري مرجعية، اليت مشلت  شاملة حبوثقد مت إجراء لخيارات التنقل ستكون مفيدة. إن  إىل ذلك،
خيارات تنقل  يشمل هناك مقرتحأطر تنقل املوظفني يف املؤسسات الرئيسية للنظام املوحد لألمم املتحدة. 

 .إهناؤهذات الصلة على وشك املوظفني 

. لتنظر فيه يف دورهتا الرابعة والثالثني املوظفني طار تنقلإل مقرتحاللجنة إىل تلقي  توتطلع   - 109
يف املستقبل، ينبغي دعم طلبات الوظائف اجلديدة يف ميزانيات الربانمج  أنه وكررت أيضاً توصيتها الداعية إىل

 67يا.عملقد ال يكون اللجوء إىل املوارد احلالية  أبنأكثر وضوحا  اتاملقرتح مبربر 

 ترتيبات العمل املرنة وأمن تكنولوجيا املعلومات   -6

دد الشروط اليت مبوجبها ميكن ملوظفي حيإداري توجيه ، أصدر رئيس القلم 2019فرباير شباط/يف    -110
 68احملكمة "االستفادة من ترتيبات العمل املرنة اليت تؤدي إىل توازن أفضل بني العمل واحلياة".

 :متوفرة، ستكون ترتيبات العمل املرنة التالية ةاإلداريالتعليمات يف  الواردةمع مراعاة الشروط    -111

 )أ( جدول عمل مرن؛

 ؛مكثف)ب( جدول عمل 

 )ج( العمل عن بعد؛ 

                                                           

 .104املصدر نفسه، الفقرة  66 

 .710املصدر نفسه، الفقرة  67 

 .1-1، القسم ICC/AI/2019/002، اإلدارية ، ترتيبات العمل املرنةالتعليمات  68 
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 ألنشطة التعلم اخلارجي. حمدد موعدها فاصلة)د( فرتات    

قتضيات اخلدمة احملددة. وتعتمد على م، وليست تلقائية، خطية يةتطلب كل هذه الرتتيبات اتفاق   -112
الوصل أو  ياتأو الربجم الالزمة، مثل تلك املتعلقة أبجهزة الكمبيوتر انمجةيتحمل املوظف أي تكاليف 

إلنرتنت أو أي مصاريف أو رسوم أخرى يتم تكبدها مبوجب الرتتيبات أو لالمتثال ملتطلبات األمن اب
 69احملكمة. من قبليتم تعويضها  نوالسالمة، ول

العمل املرنة لن تزيد من خماطر احملكمة  برتتيبات املتعلقة ةاإلداريالتعليمات الحظت اللجنة أن    -113
عن  نو اإلداري، يكون املوظفون "مسؤول للتوجيهلسمعة. وفقاً للعمليات أو لفيما يتعلق أبمن املعلومات أو 

خبطوات إدارة املخاطر و لسياسات اباء ترتيبات العمل املرنة مع التقيد التام أثن أبعماهلم القيام التيقن من
 واإلرشاداتوالتدابري األمنية، على النحو املبني يف التعليمات اإلدارية ذات الصلة وإجراءات التشغيل 

إن " عالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن سياسة احملكمة حلماية املعلومات حتدد ما يلي: 70التوجيهية."
 13971قد يؤدي إىل اختاذ إجراءات أتديبية ]...[". ةاإلداريالتعليمات  ههذ خرق

شددت اللجنة على أنه من األمهية مبكان محاية بياانت احملكمة وعملياهتا ومسعتها من املخاطر    -114
أنه على الرغم  وتعتقد اللجنةالناشئة بشكل خاص عن العمل عن بعد القائم على تكنولوجيا املعلومات، 

القانونية اليت  لألدواتمن جهود احملكمة، قد يكون هناك جمال ملزيد من التحسني. ومبا أن التعدد احلايل 
أنه ينبغي تقدمي األحكام ذات الصلة وحتديثها  تعتقد اللجنةفإن ، االرتباكتشري إليها احملكمة قد يسبب 

 بسهولة. ة الوصول إليهابوضوح، وكذلك إاتح

، ولكنعن االمتثال.  الكاملةملوظفني املسؤولية ال يف شكلها احلايل حتم   التعليمات اإلداريةيبدو أن   -115
األمين يف  فإن احملكمة مسؤولة بشكل مشرتك، على سبيل املثال، من حيث االستمرار يف توفري التدريب

يف قسم تكنولوجيا املعلومات لدعم املوظفني الذين  مسؤولوتعيني شخص  72جمال تكنولوجيا املعلومات،
طلبت اللجنة أن تستخدم احملكمة مجيع األساليب واألدوات يرغبون االستفادة من ترتيبات العمل املرنة. 

االمتثال التام ملعايري أمن تكنولوجيا املعلومات وتطلعت إىل حتديث، مبا يف ذلك  للتيقن منالالزمة 
حوادث االستخدام، كجزء من التقرير السنوي عن إدارة املوارد البشرية يف و  بشكل عام،االستخدام 

 .دورهتا الثالثني الدورة الرابعة

 نيبتدئامل نيفنيال نيوظفاملبرانمج     -7

                                                           

 .5-2املرجع نفسه القسم  69 

 .6-2املرجع نفسه القسم  70 

 71 ICC/AI/2007/001   3ـ  40،  الفقرة . 
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للموظفني  القائمالوارد يف تقرير إدارة املوارد البشرية بشأن الربانمج  ابلقسم اللجنة علماً  أخذت   -١١٦
أن برانمج املوظفني الفنيني  اللجنة التكاليف. والحظت مبشاركةالطلب املتعلق  خاصة 73الفنيني املبتدئني،

من الدول األطراف الثالثة الراعية: أربعة من الياابن  موظفنيستة مع حالياً  مرتبطاملبتدئني التابع للمحكمة 
)اثنان من الذكور واثنان من اإلانث(؛ واحد من مجهورية كوراي )أنثى(؛ وواحد من سويسرا )أنثى(. خيضع 

للتغذية  خيضع بشكل منتظم كما أن أدائهم  فرد لكل مصمم خصيصاً لربانمج تدرييب  الفنيني نيهؤالء املوظف
 .ييموللتق الراجعة

من حيث التكلفة مع  ومتعادليف حني أن اجلمعية قد أقرت هذا الربانمج على أساس جترييب    -117
دة متديده مل فقد مت طلب، 2017ملدة عامني من اتريخ توقيع مذكرات التفاهم يف عام  خيدمونموظفني 

ملوظفني اسة برانمج متشيا مع ممار  عمل هذا الطلبمت وقد  74سنة إضافية على أساس تقاسم التكاليف،
الفنيني املبتدئني لألمم املتحدة. ابإلضافة إىل ذلك، دعت احملكمة البلدان املتقدمة لالنضمام إىل هذه املبادرة 

حددته احملكمة كهدف  الذيلدعم البلدان النامية، هبدف تعزيز التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 
 75اسرتاتيجي إلدارة املوارد البشرية.

بشكل صحيح، ميكن أن يقدم  متت إدارتهورأت اللجنة أن برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني، إذا    -118
مسامهة قيمة يف زايدة الوعي ابحملكمة كخيار مهين حمتمل للمهنيني املبتدئني من النظم الوطنية ودعم احملكمة 

 يف حتقيق أهدافها.

احملكمة أن تزودها أبرقام امليزانية اإلمجالية لتمديد برانمج املوظفني الفنيني  منطلبت اللجنة    -119
 يف دورهتا الثالثة والثالثني. العتبارها توظيفهماملبتدئني إىل ما بعد السنة الثانية من 

 ذات الصلة واالستحقاقاتتعديل قواعد املوظفني املتعلقة مبنحة التعليم، ومنحة التعليم اخلاص     -8

 ملوظفنيقواعد االحظت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة أن احملكمة تلقت النص الكامل للنظام    -120
ذات الصلة،  واالستحقاقاتفيما يتعلق مبنحة األمم املتحدة التعليمية ومنحة التعليم اخلاصة  ةاملعدل بصيغته

احملكمة أن  منعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية  76وأن احملكمة بصدد مواءمة قواعد موظفيها وفقا لذلك.
تقدم إىل اللجنة، يف دورهتا الثانية والثالثني، وإىل اجلمعية العامة، يف دورهتا الثامنة عشرة، النص الكامل لنظام 

ذات الصلة،  واالستحقاقاتاملتعلق مبنحة التعليم ومنحة التعليم اخلاصة  ةاملعدلبصيغته املؤقت  ملوظفنيقواعد ا
 ملوظفني.قواعد امن نظام  2-12وفقا للمادة 

                                                           

 73 ASP/18/4-ICC ، وما يليها. 107الفقرات  

 قبل احملكمة. تتحملهتتحمل الدولة الراعية نصف التكاليف والنصف اآلخر  74 

 75  ASP/18/4-ICC،  2الفقرة. 

 76 ASP/17/Res.4-ICC ، 2القسم ميم، الفقرة. 
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 ملوظفنيقواعد االلجنة "تقرير احملكمة عن التعديالت املقرتحة على نظام  أمامكان معروضًا     -121
وأوصت اجلمعية ابملوافقة  77ذات الصلة"، واالستحقاقاتبشأن منحة التعليم ومنحة التعليم اخلاصة 

 على التغيريات املقرتحة.

 املساعدة القانونية      -زاي 

 2018التقرير السنوي عن المساعدة القانونية لعام     -1

"تقرير عن أداء  حتت العنواننظرت اللجنة يف التقرير السنوي للمحكمة بشأن املساعدة القانونية    -122
 78."2018عام لنظام املساعدة القانونية للمحكمة 

يف املائة(  117.7ألف يورو ) 900حبوايل  زائداً  نفقات املساعدة القانونية للدفاع صرف كان    -123
، يكاتوموقضية  احلسنواحلاجة إىل تقدمي مساعدة قانونية فيما يتعلق بقضية  أوجنوينبسبب تعقيد حماكمة 

 امليزانية. ما مت اعتمادوكالمها مل تكن متوقعة عند

تتطلب موارد إضافية  األضرار أما فيما يتعلق بنفقات املساعدة القانونية للضحااي، فإن إجراءات جرب   -124
يف املائة( ، وهو  ١٢٥،٩يورو )معدل التنفيذ النهائي للميزانية بلغ ألف  ٣٠٠للمساعدة القانونية مببلغ يناهز 
 مبلغ مل يكن مدرجا يف امليزانية.

 جرب األضرارنية خالل مرحلة نفقات املساعدة القانو     -2

ال تتم إال بعد اإلدانة النهائية  جرب األضرارالحظت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعشرين أن مرحلة   -125
 79للمتهم وأن مبلغ املساعدة القانونية لفرق الدفاع خالل تلك املرحلة مل يتم إيضاحه مبا فيه الكفاية.

تداعيات سلبية حمتملة  قد تؤدي إىلاليت األضرار و اللجنة بقلق طول مدة إجراءات جرب  حظتال   -١٢٦
يف ضوء أمهية التعويضات لسمعة احملكمة، شددت و على توقعات الضحااي وعلى احلاجة إىل املوارد املالية. 

وصول جرب  يقن منالتبكفاءة هبدف األضرار اللجنة على أنه من األمهية مبكان أن يتم تنفيذ إجراءات جرب 
بفعالية وشفافية إىل املستفيدين يف أقرب وقت ممكن. قررت اللجنة مواصلة رصد نفقات املساعدة األضرار 

دارة إل 81آلية الرقابة املستقلة تقييم أبنوأعربت عن أملها  80األضرارالقانونية عن كثب خالل مرحلة جرب 
 .املسألةات حمددة هبدف معاجلة هذه توصي يعطيسوف  أمانة الصندوق االستئماين للضحااي

 تعديالت على نظام املساعدة القانونية    -3

                                                           

 77 CBF/32/13. 

 78 CBF/32/11 . 

  .184، الفقرة 2 ء، اجلزء ابالثاين ( ، اجمللدASP/15/20-ICC) 2016الواثئق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...  79 
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يف اعتبارها توصية جلنة امليزانية واملالية أبن  أتخذاجلمعية يف حني أن السابعة عشرة،  هتايف دور    -127
عن طريق استكشاف  احلاليةحدود املوارد  ضمنتبذل احملكمة قصارى جهدها لتقدمي إصالح ميكن حتقيقه 

تحديد األولوايت وفقاً بحلاجة إىل املساءلة و اب اإلجحافدون بالفرص املتاحة الحتواء العبء اإلداري 
احملكمة أن تواصل استعراضها لعمل نظام املساعدة القانونية وأن تقدم، يف مطلع عام وطلبت من لذلك، 
اخلاصة ابملساعدة القانونية  األجور إلجراء تعديالت على سياسة مقرتحات، حسب االقتضاء، 2019

 82لكي تنظر فيها اجلمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية، يف دورهتا الثامنة عشرة.

املتعلقة ابملساعدة القانونية،  األجورلتعديل سياسة  مقرتحاً الحظت اللجنة أن احملكمة مل تقدم و    -128
اقرتاح اإلصالح، على النحو الوارد يف "تقرير احملكمة عن مراجعة  لوضعولكنها قدمت فقط حتديثاً إجرائياً 

 83سياسة املساعدة القانونية".

 الصندوق االستئماين للضحااي      -حاء 

 مجع األموال من اجلهات املاحنة اخلاصة   -1

اخلريية  اجلهاتال يزال الصندوق االستئماين للضحااي يواجه عقبات قانونية فيما يتعلق ابلوصول إىل    -129
فرعي للجمعية، ليس له هوية  كجهازالرئيسية يف عدد من البلدان. وذلك ألن الصندوق االستئماين للضحااي،  

، ولكناخلاص. يف القطاع لجهات املاحنة ل الضرييبصم اخلإمكانية  تقدميقانونية منفصلة. لذلك، ال ميكنه تلقائياً 
خيارات حلل املشكلة، ، اقرتحت 2014تئماين للضحااي يف عام بتكليف من الصندوق االس وث اليت متتالبح

 84.للتطبيققابلة أبهنا واليت اعتربها الصندوق االستئماين للضحااي 

حثت اللجنة، يف دوراهتا األخرية، الصندوق االستئماين للضحااي على املضي قدماً بسرعة أكرب.    -130
احملكمة فريقًا عاماًل لتحديد اخليارات سوية مع  للضحاايوأوصت أبن تنشئ أمانة الصندوق االستئماين 

ذات الصلة، ووضع مقرتح حمدد الختاذ  للمسائلالقابلة للتطبيق، وتقييم مزاايها وعيوهبا، وإجراء حتليل كامل 
البدائل  ومراجعة خذ يف االعتبارأن تكون التكاليف اإلدارية ذات الصلة شفافة وأن أت كما ينبغيالقرارات.  

جتربة املؤسسات األخرى اليت تعتمد على واالستفادة من تلك اليت يتم النظر فيها حاليًا  غري عبئاً قل األ
 85املاحنني.

                                                           

 82 ASP/17/Res.5-ICC ، أ(8، الفقرة األولالقسم(.  

 83 CBF/32/7 . 
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"تقرير الصندوق  ابلعنوان اآلن تقريره احملدث ، قدم الصندوق االستئماين للضحاايواستجابة لذلك  -131
 هاقرتحت وعلى النحو الذي 86القطاع اخلاص".طرائق مجع التربعات من  حولاالستئماين للضحااي املرحلي 

قلم احملكمة "الفريق العامل املعين ابلتربعات سوية مع  الصندوق االستئماين للضحااي أمانة اللجنة، أنشأت
 يركز على أربعة جماالت: ، الذيلصندوق االستئماين للضحااي"ل

 املايل يف األسواق املختلفة؛ الكفيل)أ( جدوى ترتيبات 

اخلاص قابلة للخصم من القطاع ى احلصول على الوضع القانوين لتمكني تلقي تربعات )ب( جدو 
  الضرييب؛

 لصندوق االستئماين للضحااي؛ لاحملتملني  من القطاع اخلاصاملاحنني  التدقيق يف)ج( إجراءات 

من القطاع لتربعات ابشأن قبول هدااي  )د( حتديث سياسة الصندوق االستئماين للضحااي   
 اخلاص.

قلم احملكمة اللجوء إىل عملية شراء من أجل كذلك و  الصندوق االستئماين للضحااي تتصور أمانة   -132
أن القرار النهائي سيعتمد على املشاورات مع احملكمة بشأن بيئة  إالايل، املكفيل الاحلصول على خدمات 

أيضاً دعوة دولية للتعبري عن  ين للضحااييف اآلونة األخرية، أصدر الصندوق االستئما 87املخاطر السياسية.
العامل اخلمسة.  مناطق مستهدفةاملالية  الكفالةبتقدمي خدمات  املعنيةاملنظمات املناسبة  قبل االهتمام من

الصندوق االستئماين  تقوم أمانةيف سوق االحتاد األورويب،  القابلة للخصم الضرييبفيما يتعلق ابلتربعات و 
 88.جدوى اخليارات املختلفة، مبا يف ذلك املسائل القانونية واملتعلقة ابحلوكمةابلنظر يف مة وقلم احملك للضحااي

 ومن املتوخى أيضا إجراء حتليل متعمق ملمارسات مجع األموال للمنظمات املماثلة.

، بلغت 2018إىل  2010الحظت اللجنة النتائج املتواضعة اليت حتققت حىت اآلن. من عام    -133
ألف يورو فقط، أي أقل من واحد يف املائة من حجم التربعات العامة، واليت بلغ  218ت اخلاصة التربعا

 ألف يورو خالل نفس الفرتة. قد تساعد بداية جديدة يف اغتنام الفرص، اليت ضاعت 28502جمموعها 
 .يف السابق

لذلك، شددت اللجنة على الضرورة امللحة للمضي قدماً يف مجع األموال اخلاصة دون مزيد من    -134
لصندوق لاإلسرتاتيجية  طةاخلاقتباس من أدانه الدول األطراف.  اليت تقدمهالتربعات لتكون مكم لة لالتأخري 

 االستئماين للضحااي:

جانب تعزيز إىل اخلاص سيخدم غرضاً مزدوجاً: من القطاع حتقيق قاعدة صلبة للجهات املاحنة إن "]...[ 
لصندوق اإلصالحية )والتحويلية( يرتدد صداها إىل أبعد من ااحتياطي الصندوق، إلثبات أن عدالة 
                                                           

 86 CBF/32/8. 
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دعم اللصندوق االستئماين للضحااي و اهذا سوف يساعد على تعزيز صورة إن اجملال العام.  إىلاحلكومات 
التعامل مع املاحنني من القطاعني العام إن الستئماين للضحااي، لصندوق اامن وجهة نظر و . من العموم

 89."تعزز كل منهما لآلخرمع التربعات جل اسرتاتيجيةسيشكل واخلاص 

 اخلاص يف دورهتا الثالثة والثالثني.من القطاع تتطلع اللجنة إىل مقرتحات حمددة بشأن التربعات  -135

االستئماين للضحااي اإلضافية يف جمال تكنولوجيا املعلومات والضوابط لصندوق أمانة اتعزيز احتياجات    -2
 الداخلية

صندوق االستئماين ل، لفت املراجع اخلارجي االنتباه إىل الضوابط الداخلية ل2018يف عام    -136
 والتعقبتتطلب هذه جهدا كبريا من حيث اخلربة القانونية،  90الفردية. تنفيذ جرب األضرارعند  للضحااي
ملستوى ابأن يضمن الدقة  له ال ميكن صندوق االستئماين للضحاايلأن اهليكل احلايل ل املراجع. ووجد والتوثيق

كان هناك خطر عدم اليقني يف البياانت، الذي ما مل و  91إىل عدد الضحااي احملتملني. نظراً  خاصةاملطلوب، 
". وابلتايل، أوصى املراجع مبا يلي: )أ( ميكن صديقالتإىل صعوابت كبرية من حيث  قد يؤدي، "معاجلتهتم ت

)ب( تكوين الضحااي تحديد هوية لالوصول إىل برجميات احملكمة  صندوق االستئماين للضحاايالألمانة 
 .ألعمال جرب األضرارتطورات إضافية لتكنولوجيا املعلومات ملراعاة االحتياجات احملددة 

صندوق االستئماين الصيات ودعت احملكمة إىل مساعدة أمانة أعربت اللجنة عن تقديرها للتو    -137
 92حدود املوارد احلالية. ضمنيف تعزيز تكنولوجيا املعلومات والضوابط الداخلية  للضحااي

الذي  93"ملنح جرب األضرارنظرت اللجنة خالل اجللسة يف "تقرير عن الضوابط الداخلية احلالية  -138
صندوق الواحملكمة. بشكل أساسي، ذكر التقرير أن أمانة  االستئماين للضحاايصندوق الأمانة  قدمته

. منح جرب األضرارن لتطوير إطار رصد يتكيف مع تنفيذ وقسم مشاركة الضحااي يتعاوان االستئماين للضحااي
بشأن عبء العمل، فإن النقاش حول أفضل طريقة لتقاسم  صندوق االستئماين للضحااياليف ضوء قلق و 
 .متواصلو قسم مشاركة الضحااي وجرب األضرار  صندوق االستئماين للضحاايالهام بني أمانة امل

                                                           

الحظة أن امل. يرجى 34صفحة ال، 2017إىل  2014للفرتة من لصندوق االستئماين للضحااي ل اخلطة االسرتاتيجية 89 
. ومن املتوقع 2018قد مت متديدها إىل  2017إىل  2014للفرتة من لصندوق االستئماين للضحااي لاخلطة االسرتاتيجية 

 .2019أن تصدر خطة اسرتاتيجية جديدة يف عام 

 90 ASP/17/13-ICC ، 32إىل  29الفقرات. 

يذكر مئات أو حىت اآلالف  لوابجنا، الحظ املراجع اخلارجي أن قرار الدائرة االبتدائية الثانية يف قضية على سبيل املثال 91 
 .31، الفقرة ICC-ASP/17/13من الضحااي. انظر 

وما  242، الفقرة 2-ءاجلزء اب، الثاين ( ، اجمللدASP/17/20-ICC) 2018الواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ...  92 
 بعدها.

 

 93 CBF/32/3. 
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شرتكة أن "الصعوابت املواحملكمة  صندوق االستئماين للضحاايالصلحة مل هاعتقدت اللجنة أن   -139
اجع اخلارجي، تدرك املر  مثلمل تتحقق. متاماً  إليهااملراجع اخلارجي  أشار"، اليت التصديقالكبرية من حيث 

أعربت اللجنة عن تقديرها لدعم صندوق االستئماين للضحااي. الاللجنة التحدايت الصعبة اليت تواجه 
املضي قدمًا بسرعة  طرق حولاحملكمة وتطلعت إىل تقدمي تقرير مرحلي يف دورهتا الثالثة والثالثني 

 ".التصديقمن حيث  البالغةوحتقيق نتائج ملموسة بشأن "الصعوابت 

 مسائل أخرى - طاء

الدعاوى أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية والقضااي املعلقة أمام جملس االستئناف   -1
 الداخلي

املعلومات اإلضافية  وكذلك 94،"الدعاوى القضائيةنظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن تقييم خماطر  -140
جبميع القضااي  املتعلقمعلومات حمدثة عن الوضع احلايل  أعطتاليت قدمتها احملكمة خالل دورة اللجنة اليت 

 املعلقة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية واإلجراءات الداخلية .

 ةأمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولي )أ(   الدعاوى القضائية
، أصدرت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أحكاماً بشأن قضيتني 2019شباط/فرباير  6يف    -141

مت و . لآلخرالقضية  أسقطت بينماألف يورو،  26قدره  ألحد املدعينيوأمرت احملكمة بدفع تعويض مايل 
 وداي. قضااي ةتسوية ثالث

 قضية 15، زايدة من 2019الحظت اللجنة بقلق أثناء دورهتا الثانية والثالثني يف أبريل/نيسان    -142
تدرسها حاليا احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل  قضية 27إىل ما جمموعه  2018سبتمرب /معلقة يف أيلول

قة أمام جملس كانت معل  قضية 11والحظت اللجنة أن هذه الزايدة تتعلق بشكل أساسي بـ  95الدولية.
 أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. املقاضاةانتقلت اآلن إىل مرحلة اليت الداخلي  االستئناف

 القضاايتعقد احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية دورتني يف السنة وأُبلغت اللجنة أنه من بني    -143
أحكامها وإصدارها  اعتباردارية ملنظمة العمل الدولية ، قررت احملكمة اإلقضية 27املعلقة البالغ عددها 

 2019.96متوز/يوليه  3قضااي يف  ةمخس بشأن

حالياً:  معلقةعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن هناك نوعني من القضااي املثرية للخالف    -144
األخرى اليت رفعها املوظفون أو املوظفون  والقضيةاملسؤولني املنتخبني؛  من بعضللدمة اخلتتعلق بشروط  قضية

 السابقون إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.

 الداخلي االستئنافجملس  املاثلة أما( القضااي ب)

                                                           

 94 CBF/32/6 . 

 شروع مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدولية.مبقضية تتعلق  27من هذه القضااي املعلقة البالغ عددها قضية  17 95 

 .أربعة قضااي منها تتعلق مبشروع مراجعة قلم احملكمة اجلنائية الدولية 96 
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 قضية من قبل اآللية الداخلية للمحكمة وهي يف مراحل خمتلفة من اإلجراءات 20 اعتبارحاليا  يتم   -145
 .القضائية

اللجنة احملكمة على التوصل إىل تسوايت ودية إىل أقصى حد ممكن قبل املضي قدماً  حثت   -146
إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ودعت إدارة احملكمة كذلك إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة 

 .الدعاوى القضائيةمن خماطر  ضللتخفي

 الداخلي االستئنافجملس  املاثلة أمامنظمة العمل الدولية والقضااي )ج( األحكام املتعلقة بقضااي احملكمة اإلدارية مل
، كان االعتماد املخصص لقضااي احملكمة اإلدارية 2017الحظت اللجنة أنه حبلول هناية عام   -147

ألف  1 295 ما جمموعه  اقتطاع، مت 2018يف عام و ألف يورو.  2 060ملنظمة العمل الدولية يبلغ 
ألف يورو  233حالة وتعويضاً بقيمة  11يف  للمدعني. يشمل هذا املبلغ مدفوعات االعتمادهذا  منيورو 

 مت دفعها لتسوية قضااي داخلياً.

، مبا يف 2018احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف هناية عام  لقضااي االعتماد املخصص  -١٤٨
ألف يورو  85يورو، ومت تسجيل مبلغ قدره ألف  974 هبلغ جمموع ،2017ذلك الرصيد املتبقي من عام 

 97.لقضيتني معلقتني 2018يف هناية عام  احتياطيكالتزام 

. قررت اللجنة البالغقلق زايدة عدد قضااي الدعاوى القضائية وأتثريها املايل بالحظت اللجنة    -149
تسوايت ودية يف املستقبل مواصلة رصد نتائج مجيع قضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وأي 

 وغريها من التطورات ذات الصلة املتعلقة ابلدعاوى يف دورهتا الثالثة والثالثني.

تقييم دقيق ملخاطر عمل حملكمة القانونية باخدمات  قسم قوميأوصت اللجنة كذلك أبن    -150
الداخلي  االستئنافس مجيع القضااي املعلقة أمام حمكمة العمل الدولية وجمل بشأن الدعاوى القضائية

 الثالثة والثالثني. هتايف دور  إطالعاً عن ذلك إىل اللجنةوأن تقدم 

الحظت اللجنة أن قلم احملكمة يسعى حاليا إىل احلصول على خدمات خبري مستقل إلعداد   -151
و لنحابعات يف احملكمة. طلبت اللجنة إطالعها انز لدراسة عن إمكانية إنشاء آليات بديلة لتسوية ا

 العمل واآلاثر املالية احملتملة هلذه اآللية يف دورهتا الرابعة والثالثني. االواجب على نتائج هذ

على ذلك، كررت اللجنة توصيتها أبن تعمل احملكمة على حتسني هنجها يف جمال إدارة  عالوة   -١٥٢
قدر بإىل أدىن حد ممكن من التأثري على املوظفني وآاثره على التكاليف  التخفيضاملوارد البشرية من أجل 

 اإلمكان.

 عن البعثة إىل املكتب القطري يف تبليسي إطالع    -2

                                                           

  االنتباه إىل أن هذه األرقام ال تزال غري مدققة.يرجى  97 
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يف البعثة إىل املكتب القطري يف تبليسي  الذي شاركمن عضوين  مكوناللجنة  منقام فريق    -١٥٣
 تائجها.الزايرة ون أعمال عن)جورجيا( إبطالع اللجنة 

التقرير املتعلق بتنفيذ أهداف الزايرة، على النحو الذي حدده علماً ابملالحظات و اللجنة  أخذت  -154
ن موظفي مكتب املدعي العام يف املكتب القطري أبمسبقا أعضاء الفريق. أعرب أعضاء الفريق عن قلقهم 

 مل جيدوا فرصة ملقابلتهم.

، أوصى أعضاء الفريق إبيالء اهتمام 2020ية املقرتحة لعام فيما يتعلق ابمليزانية الربانجم   -155
قر املكتب القطري يف تبليسي يف ضوء افرتاضات مكتب املدعي العام، اليت مل املقررخاص للتغيري 

 غري واضحة. بقيت

 من قبل ساعدةاملابإلضافة إىل ذلك، أوصى أعضاء الفريق إبيالء اهتمام خاص ألنشطة    -156
احملكمة عملت يف البالد  ومبا أن وما بعد. 2020يف جورجيا لعام  االستئماين للضحاايالصندوق 

الضحااي  من قبللبناء الثقة  ملحبشكل  امللموس مطلوابً  العملفإن لذا سنوات،  ةألكثر من ثالث
 جتاه احملكمة وأنشطتها يف البلد. والعموم

 املستقبل يف جنة للادورات    -3

 2019أيلول/سبتمرب  6آب/أغسطس إىل  26 للجنة يف الفرتة من نيالدورة الثالثة والثالث ستنعقد  -157
 يف الهاي، وفقاً للقرار الذي اختذته اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة.
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  المرفق األول

 2019 آذار/مارس 31 حتىحالة تسديد االشتراكات 

  2019 السنوات السابقة 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
املسددة  

 للقرض

جمموع 
 االشرتاكات

  غري املسددة 
االشرتاكات  

 املقررة العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

جمموع 
االشرتاكات غري 

 املسددة

جمموع 
الصناديق 

األخرى غري 
 (1املسددة)

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 

الوضع يف 
حساب 

الدولة 
 الطرف

اتريخ التسديد 
 السابق

15 161 15 161 706 14 455 - - -  أفغانستان -1  - 161 15  23/05/18 مستحقة 
 23/07/18 مستحقة 21 104 - 21 104 21 104 - 21 104 - - -  ألبانيا -2
 10/05/18 مستحقة 13 299 - 13 299 13 299 - 13 299 - - - أندورا -3
 أنتيغوا وبربودا -4

579 16 186 765 16 348 5 186 5 534 5 534 - 299 22 
غري مؤهلة 
 01/10/16 للتصويت

2 421 357 - 2 421 357 2 185 464 - 2 185 464 األرجنتني -5  357 421 2  03/04/18 متأخرات 4 606 821 - 
 06/02/19 مسددة - - - 5 848 204 - 5 848 204 - - - أسرتاليا -6
 22/01/19 مسددة - - - 1 904 940 113 387 1 791 553 - - - النمسا -7
 27/02/17 مسددة - - - 15 348 893 14 455 - - - بنغالديش -8
 14/05/18 مستحقة 18 502 - 18 502 18 502 - 18 502 - - -  ابرابدوس -9

 25/02/19 مسددة - - - 2 314 390 141 803 2 172 587 - - - بلجيكا -10
 20/12/18 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - - بليز -11
 08/05/18 مسددة 8 380 - 8 380 8 380 430 7 950 - - - بنن -12
بوليفيا )دولة  -13

 01/06/18 مستحقة 42 353 - 42 353 42 353 - 42 353 - - - املتعددة القوميات( -
البوسنة  -14

 31/01/19 مسددة - - - 31 801 - 31 801 - - - واهلرسك
 05/03/19 مسددة - - - 39 274 2 269 37 005 - - - بوتسواان -15
 09/11/18 متأخرات 18 070 677 - 8 217 956 8 217 956 416 882 7 801 074 9 852 721 416 882 9 435 839 الربازيل -16
 14/01/19 مسددة - - - 128 390 6 679 121 711 - - - بلغاراي -17
 29/08/18 متأخرات 22 595 - 8 115 8 115 165 7 950 14 480 165 14 315 بوركينا فاسو -18
 02/08/17 متأخرات 6 610 - 2 745 2 745 143 2 602 3 865 143 3 722 كابو فريدي  -19
 18/08/18 مستحقة 14 896 - 14 896 14 896 441 14 455 - - - دايكمبو   20
 07/2/19 مسددة - - - 7 234 872 - 7 234 872 - - - كندا  -21
ة إفريقيا مجهوري -22

 11 065 - 2 745 2 745 143 2 602 8 312 343 7 969 الوسطى
غري مؤهلة 
 9/12/14 للتصويت

 تشاد -23
570 36 369 939 36 552 10 154 706 10 706 10 - 038 48 

غري مؤهلة 
 13/1/15 للتصويت

 24/04/18 مستحقة 1 077 042 - 1 077 042 1 077 042 - 1 077 042 - - - شيلي -24
 27/02/19 مستحقة 63 737 - 63 737 762 068 - 762 068 - - - كولومبيا  -25
 جزر القمر -26

584 21 371 955 21 602 2 143 745 2 745 2 46 754 24 
غري مؤهلة 
 للتصويت

ال توجد 
 مدفوعات

 الكونغو -27
936 75 832 1 768 77 901 15 706 607 16 607 16 73 783 94 

غري مؤهلة 
 01/06/11 للتصويت

 31/01/18 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - - جزر كوك -28
 22/02/19 مستحقة 56 047 - 56 047 164 064 - 164 064 - - - كوستاريكا  -29
 23/11/18 مستحقة 12 394 - 12 394 35 966 1 563 34 403 - - - كوت ديفوار  -30
 19/01/19 مسددة - - - 221 717 17 901 203 816 - - - كرواتيا  -31
 21/02/19 مسددة - - - 95 258 - 95 258 - - - قربص -32
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  2019 السنوات السابقة 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
املسددة  

 للقرض

جمموع 
 االشرتاكات

  غري املسددة 
االشرتاكات  

 املقررة العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

جمموع 
االشرتاكات غري 

 املسددة

جمموع 
الصناديق 

األخرى غري 
 (1املسددة)

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 

الوضع يف 
حساب 

الدولة 
 الطرف

اتريخ التسديد 
 السابق

اجلمهورية  -33
 18/03/19 مسددة  - - - 822 923 - 822 923 - - - التشيكية

مجهورية  -34
 18/09/18 مستحقة 383 - 383 14 487 32 14 455 - - -  الكونغو الدميقراطية

 18/01/19 مسددة  - - - 1 466 026 - 1 466 026 - - - الدامنرك -35
  ويتجيب -36

455 6 262 717 6 602 2 143 745 2 745 2 - 462 9 
غري مؤهلة 
 29/11/17 للتصويت

 16/11/18 متأخرات 2 483 - 2 483 2 745 143 2 602 - - - دومينيكا -37
اجلمهورية  -38

 - 146 606 146 606 6 392 140 214 266 697 11 706 254 991 الدومينيكية
- 

303 413 
غري مؤهلة 
 12/12/18 للتصويت

 24/08/18 مستحقة 211 766 - 211 766 211 766 - 211 766 - - - إكوادور -39
 18/11/18 مستحقة 36 885 5 084 31 801 31 801 - 31 801 - - - السلفادورا -40
 22/01/19 مسددة  - - - 103 209 - 103 209 - - - إستونيا -41
 13/06/18 مستحقة 8 380 - 8 380 8 380 430 7 950 - - - فيجي -42
 16/01/19 مسددة  - - - 1 114 047 - 1 114 047 - - - فنلندا -43
 فرنسا -44

- - - 910 714 11 694 794 604 509 12 
604 509 

12 - 604 509 12 
 مستحقة

10/04/18 
 04/06/18 مستحقة 41 544  41 544 41 544 1 793 39 751 - - - ونغاب -45
 11/12/18 متأخرات 2 753 - 2 745 2 745 143 2 602 8 - 8 غامبيا -46
 06/02/19 مسددة  - - - 21 104 - 21 104 - - - جورجيا -47
 18/01/19 مسددة  - - - 16 115 590 - 16 115 590 - - - أملانيا -48
 15/01/19 متأخرات 42 950 - 39 737 41 737 1 986 39 751 1 213 - 1 213 غاان -49
 21/02/19 مسددة - - - 968 485 - 968 485 - - - اليوانن -50
 22/06/18 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - - غرينادا -51
 14/12/18 مستحقة 98 767 - 98 767 99 094 3 836 95 258 - - - غواتيماال -52
 غينيا -53

169 24 371 540 24 950 7 143 093 8 093 8 84 851 32 
غري مؤهلة 
 20/04/15 للتصويت

 20/03/19 مسددة - - - 5 491 143 5 348 - - - غياان -54
 28/03/19 مستحقة 2 037 - 2 037 987 24 1 136 23 851 - - - هندوراس -55
 15/01/19 مسددة  - - - 550 687 5 589 545 098 - - - هنغاراي -56
 13/02/19 مسددة  - - - 74 154 - 74 154 - - - أيسلندا -57
 25/01/19 مسددة  - - - 981 784 - 981 784 - - - أيرلندا -58
 28/02/19 مسددة - - - 8 751 057 - 8 751 057 - - - إيطاليا -59
 الياابن -60

- - - 404 662 22 
944 538 

1 348 201  24 
589 959 

16 - 589 959 16 
 مستحقة

06/02/19 
 07/12/18 مستحقة 55 507 - 55 507 55 507 - 55 507 - - - األردن -61
 09/08/18 مستحقة 65 307 - 65 307 65 307 1 850 63 457 - - - كينيا  -62
 04/01/19 مسددة  - - - 124 313 - 124 313 - - - التفيا -63
 08/02/19 مسددة - - - 2 745 143 2 602 - - - ليسوتو -64
 ليبرياي -65

997 4 262 259 5 602 2 143 745 2 745 2 - 004 8 
 غري مؤهلة
 30/05/16 للتصويت

 11/01/19 مسددة - - - 23 851 - 23 851 - - - ليختنشتاين -66
 30/01/19 مسددة  - - - 187 915 - 187 915 - - - لتوانيا -67
 17/01/18 مستحقة 177 363 - 177 363 177 363 - 177 363 - - - لكسمربغ -68
 29/01/19 متأخرات 11 054 - 10 982 10 982 430 10 552 72 - 72 مدغشقر -69
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  2019 السنوات السابقة 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
املسددة  

 للقرض

جمموع 
 االشرتاكات

  غري املسددة 
االشرتاكات  

 املقررة العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

جمموع 
االشرتاكات غري 

 املسددة

جمموع 
الصناديق 

األخرى غري 
 (1املسددة)

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 

الوضع يف 
حساب 

الدولة 
 الطرف

اتريخ التسديد 
 السابق

 30/11/17 متأخرات 10 813 - 5 635 5 635 287 5 348 5 178 287 4 891  مالوي -70
 29/10/18 مستحقة 10 695 - 10 695 10 695 143 10 552 - - - ملديف -71
 23/05/18 مستحقة 11 126 - 11 126 11 126 574 10 552 - - - مايل -72
 05/03/19 مسددة  - - - 44 955 - 44 955 - - - مالطة -73
 جزر مارشال -74

208 8 343 551 8 602 2 143 745 2 745 2 - 304 11 
غري مؤهلة 
 04/03/19 للتصويت

 08/02/19 مسددة  - - - 29 055 - 29 055 - - - موريشيوس -75
 07/11/18 مستحقة 3 418 897 - 3 418 897 3 418 897 - 3 418 897 - - - املكسيك -76
 14/03/19 مسددة - - - 13 299 - 13 299 - - - منغوليا -77
 20/02/19 مسددة  - - - 10 552 - 10 552 - - - اجلبل األسود -78
 19/03/19 مسددة  - - - 23 851 - 23 851 - - - انميبيا -79
 14/06/17 متأخرات 5 282 - 2 745 2 745 143 2 602 2 537 92 2 445 انورو -80
 04/02/19 مسددة  - - - 3 588 309 - 3 588 309 - - - هولندا -81
 16/01/19 مسددة  - - - 805 970 35 952 770 018 - - - نيوزيلندا -82
 النيجر -83

218 36 744 962 36 348 5 287 635 5 635 5 92 719 42 
غري مؤهلة 
 23/11/09 للتصويت

 21/03/18 متأخرات 1 233 439 - 674 390 674 390 12 785 661 605 559 049 12 785 546 264 نيجرياي -84
 07/12/18 مستحقة 19 638 - 19 638 19 638 1 136 18 502 - - - مشال مقدونيا -85
 11/03/19 مسددة  - - - 2 116 140 120 916 1 995 224 - - - النرويج -86
 26/10/18 مستحقة 119 772 - 119 772 119 858 749 119 109 - - -  بنما -87
 12/07/17 متأخرات 109 190 - 43 776 43 776 1 423 1  42 353 65 414 1 423 63 991 ابراغواي -88
 14/01/19 متأخرات 419 084 - 418 904 418 904 16 621 402 283 180 - 180 بريو -89
 06/12/18 مستحقة 111 448 - 111 448 111 448 - 111 448 - - - (2)لبنيالف -90
 04/01/19 مسددة  - - - 2 122 283 - 2 122 283 - - - بولندا -91
 02/01/19 مسددة - - - 926 132 - 926 132 - - - الربتغال -92
 29/06/18 مستحقة 6 229 598 - 6 229 598 6 229 598 230 628 5 998 970 - - -  مجهورية كوراي -93
 27/06/18 مستحقة 7 950 - 7 950 7 950 - 7 950 - - - مجهورية مولدوفا 94
 27/02/19 مستحقة 523 994 - 523 994 523 994 - 523 994 - - - رومانيا -95
سانت كيتس  -96

 29/01/18 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - - ونيفيس
 24/05/18 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - - سانت لوسيا -97
سانت فنسنت  -98

 13/12/18 مستحقة 2 602 - 2 602 2 602 143 2 602 - - -  غرينادينوجزر 
 14/03/19 مسددة  - - - 2 602 - 2 602 - - -  ساموا -99

 28/03/19 مسددة - - - 5 348 - 5 348 - - - سان مارينو -100
 12/05/17 متأخرات 28 708 - 15 305 15 305 850 14 455 13 403 850 12 553 السنغال -101
 22/02/19 مسددة - - - 74 154 - 74 154 - - -  صربيا -102
 09/02/18 مستحقة 5 491 - 5 491 5 491 143 5 348 - - - سيشيل -103
 11/11/15 متأخرات 3 661 - 2 745 2 745 143 2 602 916 - 916 سرياليون -104
 13/02/19 مسددة  - - - 404 885 - 404 885 - - - سلوفاكيا -105
 22/01/19 مسددة  - - - 201 069 - 201 069 - - - سلوفينيا -106
جنوب  -107
 01/03/19 مسددة  - - - 719 714 - 719 714 - - - أفريقيا
 28/03/19 مسددة - - - 5 678 791 - 5 678 791 - - - أسبانيا -108
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  2019 السنوات السابقة 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
املسددة  

 للقرض

جمموع 
 االشرتاكات

  غري املسددة 
االشرتاكات  

 املقررة العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

جمموع 
االشرتاكات غري 

 املسددة

جمموع 
الصناديق 

األخرى غري 
 (1املسددة)

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 

الوضع يف 
حساب 

الدولة 
 الطرف

اتريخ التسديد 
 السابق

دولة  -109
 06/07/18 مستحقة 21 810 - 21 810 21 810 706 21 104 - - - فلسطني

 24/04/17 متأخرات 28 853 - 13 740 13 740 441 13 299 15 113 441 14 672 سورينام -110
 14/02/19 مسددة  - - - 2 397 506 - 2 397 506 - - - السويد -111
 01/02/19 مستحقة - - 197 813 3 045 813 - 3 045 813 - - - سويسرا -112
 06/04/18 مستحقة 10 982 - 10 982 10 982 430 10 552 - - - طاجيكستان -113
تيمور   -114
 14/03/18 متأخرات 12 717 - 5 348 5 348 - 5 348 7 369 - 7 369  ليشيت
ترينيداد  115

 16/02/17 متأخرات 189 098 - 105 811 105 811 - 105 811 83 287 - 83 287 وتوابغو
 22/03/19 مستحقة 29 905 - 29 905 71 316 5 112 66 204 - - - تونس -116
 12/12/18 متأخرات 24 420 - 15 305 15 305 850 14 455 9 115 - 9 115 أوغندا -117
اململكة  118

 9 064 044 -  9 064 044 12 085 392 - 12 085 392  - - املتحدة
 مستحقة

31/01/19 
مجهورية  -119

 17 956 - 15 348 15 348 893 14 455 2 608 - 2 608 تنزانيا املتحدة
 

 14/05/18 متأخرات
 13/12/18 مستحقة 230 268 - 230 268 230 268 - 230 268 - - - أوروغواي -120
 05/12/18 مستحقة 2 745 -  2 745  2 745 143 2 602 - - - وفانوات -121
فنزويال  -122

 -)مجهورية
 8 773 563 - 2 015 505 2 015 505 89 087 1 926 418 6 758 058 231 031 6 527 027 البوليفارية(

غري مؤهلة 
 26/11/18 للتصويت

 زامبيا -123
204 42 035 2 239 44 455 14 850 305 15 305 15 - 581 59 

غري مؤهلة 
 29/06/15 للتصويت

      130 -16 146    الفرق بعد التقريب
   85 503 583 5 379 65 362 497 148 134 984 3 584 984 144 550 000 20 134 754 682 923 19 451 831 اجملموع

 
 .2015( املباين الدائمة للدول األطراف اجلديدة اليت انضمت بعد عام 2)صندوق الطوارئ و (1؛ )يشمل املبالغ غري املسددة من االشرتاكات املقدرة (1)
.2019آذار/مارس  17الفلبني من نظام روما األساسي ساري املفعول اعتباراً من أصبح انسحاب   (2)
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 ملرفق الثاينا
  جداول املوارد البشرية

 التمثيل اجلغرايف ملوظفي احملكمة من الفئة الفنية
 2019آذار/مارس  31الوضع يف 

  *465جمموع املوظفني من الفئة الفنية: 
 من موظفي اللغات 42عدا عن املسؤولني املنَتخبني و*

 93جمموع اجلنسيات: 
 التوزيع حبسب املنطقة

 اجملموع اجلنسية املنطقة
 1 اجلزائر أفريقيا

 1 بنن 
 1 بوتسواان 
 1 بوركينا فاسو 
 8 الكامريون 
 1 الكونغو 
 6  مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 2 وت ديفوارك 
 4 مصر 
 2 اثيويبا 
 3 غامبيا 
 3 غاان 
 1 غينيا 
 3 كينيا 
 1 ليسوتو 
 1 مدغشقر 
 1 مالوي 
 4 مايل 
 1 موريتانيا 
 1 موريشيوس 
 2 النيجر 
 4 نيجرياي 
 2 رواندا 
 4 السنغال 
 3 سرياليون 
 8 جنوب أفريقيا 
 1 توغو 
 5 أوغندا 
 2 مجهورية تنزاينا املتحدة 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة
 1 زامبيا 
 1 زمبابوي 

 79  جمموع أفريقيا
 1 افغانستان آسيا

 3 الصني 
 1 قربص 
 2 اهلند 
 1 اندونيسيا 
 3 اإلسالمية( –مجهورية )إيران  
 6 الياابن 
 1 األردن 
 2 لبنان 
 1 منغوليا 
 1 ابكستان 
 2 فلسطني  
 3 الفلبني 
 1 مجهورية كوراي 
 1 سنغافورة 
 1 سريالنكا 
 1 أوزبكستان 
 1 فييت انم 

 32  جمموع آسيا
 3 ألبانيا أورواب الشرقية 

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

 49 جمموع أورواب الشرقية
 5 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب

 3 الربازيل 
 1 شيلي 
 5 كولومبيا 
 1 كوستاريكا 
 2 إكوادور 
 1 غواتيماال 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة
 2 مجايكا 
 4 املكسيك 
 3 بريو 
 2 ترينيداد وتوابغو 
 2 فنزويال  

 31  جمموع أمريكا الالتينية والكارييب
 14 اسرتاليا أورواب الغربية ودول أخرى

 17 بلجيكا 
 23 كندا 
 2 الدامنرك 
 6 فنلندا 
 57 فرنسا 
 16 أملانيا 
 3 اليوانن 
 12 آيرلندا 
 1 إسرائيل 
 21 إيطاليا 
 23 هولندا 
 6 نيوزيلندا 
 6 الربتغال 
 16 أسبانيا 
 3 السويد 
 2 سويسرا 
 33 اململكة املتحدة 
 13 الوالايت املتحدة األمريكية 

 274  جمموع أورواب الغربية ودول أخرى

 احملكمة من الفئة الفنية ملوظفي لتمثيل اجلغرايفا
 2019آذار/مارس  31الوضع يف 

 املنطقة* عدد املوظفني لكل رتبة، حبسب
 من موظفي اللغات 42عدا عن املسؤولني املنَتخبني و*

 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
 1 ليسوتو أفريقيا 1-مد
 1 اجملموع ألفريقيا 
 1 الياابن أسيا 
 1 اجملموع آلسيا 

 1 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 
 1 إكوادور  
 2 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 2 بلجيكا أورواب الغربية ودول أخرى 
 1 فرنسا  
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 1 إيطاليا 
 1 هولندا 
 5 اجملموع ألورواب الغربية ودول أخرى 

 9 1-اجملموع للرتبة مد
 أفريقيا 5-ف

 
 

 1 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 1 غاان 
 1 كينبا 
 2 مايل 
 1 السنغال  
 1 جنوب أفريقيا 
 7 اجملموع ألفريقيا 
 1 األردن آسيا 
 1 اجملموع آلسيا 
 1 إستونيا أورواب الشرقية 
 1 جورجيا 
 2 صربيا 
 4 اجملموع ألورواب الشرقية 
 1 مجايكا والكارييبأمريكا الالتينية  
 1 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 2 أسرتاليا أورواب الغربية ودول أخرى 
 5 كندا  
 1 الدامنرك  
 1 فنلندا  
 5 فرنسا  
 1 املانيا  
 1 آيرلندا  
 2 إيطاليا  
 1 هولندا  
 1 نيوزيلندا  
 1 الربتغال  
 4 أسبانيا  
 4 اململكة املتحدة  
 1 الوالايت املتحدة األمريكية  
 30 اجملموع ألورواب الغربية ودول أخرى 

 43 5-اجملموع للرتبة ف
 1 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف
 1 كوت ديفوار  
 1 مصر  
 2 نيجرياي  
 1 السنغال  
 1 سرياليون  
 3 جنوب أفريقيا  
 1 أوغندا  
 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 12 اجملموع ألفريقيا 
 3 (االسالمية -مجهورية )ايران  آسيا 
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 2 الياابن   
 1 لبنان  
 1 الفلبني  
 7 اجملموع آلسيا 
 1 كرواتيا أورواب الشرقية 
 1 جورجيا  
 2 رومانيا  
 1 صربيا  
 1 أوكرانيا  
 6  اجملموع ألورواب الشرقية 
 1 كولومبيا أمريكا الالتينية والكارييب 
 1 اكوادور  
 1 املكسيك  
 2 ترينيداد وتوابغو  
 5 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 2 بلجيكا أورواب الغربية ودول أخرى 
 1 كندا  
 1 الدامنرك  
 3 فنلندا  
 7 فرنسا  
 4 أملانيا  
 1 آيرلندا  
 3 إيطاليا  
 1 هولندا  
 1 نيوزيلندا  
 1 الربتغال  
 2 إسبانيا  
 1 السويد  
 8 اململكة املتحدة  
 3 الوالايت املتحدة األمريكية  
 39 اجملموع ألورواب الغربية ودول أخرى 

 69 4-اجملموع للرتبة ف
 1 اجلزائر أفريقيا 3-ف
 1 بنن  
 1 بوتسواان  
 2 الكامريون  
 1 الكونغو  
 3 مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 1 ديفواركوت   
 1 مصر  
 2 غامبيا  
 1 غاان  
 1 كينيا  
 1 مدغشقر  
 1 مايل   
 1 موريتانيا  
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 1 موريشيوس  
 1 النيجر  
 1 نيجرياي  
 1 رواندا  
 1 السنغال  
 1 سرياليون  
 2 جنوب أفريقيا  
 1 توغو  
 1 أوغندا  
 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 1 زمبابوي  
 31 اجملموع ألفريقيا 
 1 الصني آسيا 
 1 اهلند  
 1 الياابن   
 1 منغوليا  
 1 فلسطني  
 2 الفلبني  
 1 مجهورية كوراي  
 1 سريالنكا  
 10 اجملموع آلسيا 
 1 ألبانيا أورواب الشرقية 
 1 البوسنة واهلرسك  
 3 كرواتيا  
 1 جورجيا  
 1 بولندا  
 1 مجهورية مولدوفا  
 2 رومانيا  
 1 سلوفينيا  
 11  اجملموع ألورواب الشرقية 
 2 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 
 2 الربازيل  
 1 شيلي  
 4 كولومبيا  
 1 كوستاريكا  
 1 غواتيماال  
 1 مجايكا  
 1 املكسيك  
 1 بريو  
 1 فنزويال   
 14 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 7 أسرتاليا أورواب الغربية ودول أخرى 
 6 بلجيكا  
 5 كندا  
 1 فنلندا  
 16 فرنسا  
 5 أملانيا  
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 2 اليوانن  
 5 آيرلندا  
 4 إيطاليا  
 9 هولندا  
 4 نيوزيلندا  
 3 الربتغال  
 4 إسبانيا  
 1 السويد  
 1 سويسرا  
 13 اململكة املتحدة  
 5 األمريكيةالوالايت املتحدة   
 91 اجملموع ألورواب الغربية ودول أخرى 

 157 3-اجملموع للرتبة ف
 5 الكامريون أفريقيا 2-ف
 2  مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 3 مصر  
 1 اثيوبيا  
 1 غاان  
 1 كينيا  
 1 مالوي  
 1 النيجر  
 1 نيجرياي  
 1 رواندا  
 1 السنغال   
 1 سرياليون  
 1 جنوب أفريقيا  
 1 أوغندا  
 1 زامبيا  
 22 اجملموع ألفريقيا 
 1 افغانستان آسيا 
 1 الصني  
 1 قربص  
 1 اندونيسيا  
 2 الياابن  
 1 لبنان  
 1 أوزبسكتان  
 8 اجملموع آلسيا 
 1 ألبانيا أورواب الشرقية 
 2 بيالروس  
 2 البوسنة واهلرسك  
 1 كرواتيا  
 3 جورجيا  
 3 بولندا  
 3 رومانيا  
 2 االحتاد الروسي  
 2 سلوفينيا  
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 19 اجملموع ألورواب الشرقية 
 2 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 
 1 كولومبيا  
 2 املكسيك  
 2 بريو  
 1 فنزويال  
 9 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 
 5 أسرتاليا أورواب الغربية ودول أخرى 
 6 بلجيكا  
 10 كندا  
 1 فنلندا  
 25 فرنسا  
 6 أملانيا  
 4 آيرلندا  
 1 اسرائيل  
 9 إيطاليا  
 10 هولندا  
 1 الربتغال  
 5 إسبانيا  
 1 السويد  
 1 سويسرا  
 7 اململكة املتحدة  
 4 الوالايت املتحدة األمريكية  
 96 ودول أخرىاجملموع ألورواب الغربية  

 154 2-اجملموع للرتبة ف
 1 الكامريون أفريقيا 1-ف
 1 اثيوبيا  
 1 غامبيا  
 1 غينيا  
 2 أوغندا  
 6 اجملموع ألفريقيا 
 1 الصني آسيا 
 1 اهلند  
 1 فلسطني  
 1 سنغافورة  
 1 فييت انم  
 5 اجملموع آلسيا 
 1 البانيا أورواب الشرقية 
 1 واهلرسكالبوسنة   
 1 كرواتيا  
 1 بولندا  
 2 مجهورية مولدوفا  
 1 رومانيا  
 1 أوكرانيا  
 9 اجملموع ألورواب الشرقية 
 1 بلجيكا أورواب الغربية ودول أخرى 
 2 كندا  
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 توزيع املوظفني على املناطق، ابلنسبة املئوية حبسب الرتبة 
 ابلنسبة املئوية 1-توزيع املوظفني من الرتبة مد

احملدود التسع املعنية فقط، قد تكون البياانت اإلحصائية والرسوم البيانية مضللة، يرجى الرجوع  املناصبنظراً لعدد  
 إىل األرقام الدقيقة يف اجلدول أعاله.

 
 ابلنسبة املئوية، 5-توزيع املوظفني من الفئة ف

 
 
 

 3 فرنسا  
 1 اليوانن  
 1 أيرلندا  
 2 ايطاليا  
 1 هولندا  
 1 إسبانيا  
 1 اململكة املتحدة  
 13 اجملموع ألورواب الغربية ودول أخرى 

 33 1-اجملموع للرتبة ف
 465 اجملموع الكلي
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 ابلنسبة املئوية، 4-توزيع املوظفني من الفئة ف

 
 ابلنسبة املئوية، 3-توزيع املوظفني من الفئة ف
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 ابلنسبة املئوية، 2-توزيع املوظفني من الفئة ف

 
 ابلنسبة املئوية، 1-توزيع املوظفني من الفئة ف
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 2019 - حبسب البلد املرغوبالنطاق 

 2018آذار/مارس  31يف  الوضع

 النصيب املقرر  
 2018لعام  

     املرغوبالنطاق 
 العجز/الزايدة الفئة العدد احلايل اهلدف األعلى  األدىن البلد املنطقة

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.0000 اجلزائر أفريقيا
  متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00550 بنن 
  متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.02560 بوتسواان 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.00550 بوركينا فاسو 
 8+ مل تصدق بعد 8 0 0 0 ٪ 0.00000 الكامريون  
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 كابو فريدي 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 مجهورية أفريقيا الوسطى 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.00730 تشاد 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جزر القمر 
  متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.01100 الكونغو 
  متثيل متوازن 2 2 2 2 ٪ 0.02380 كوت ديفوار 
  متثيل زائد 6 2 3 2 ٪ 0.01000 مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جيبويت 
 4+ مل تصدق بعد 4 0 0 0 ٪ 0.00000 مصر  
 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 اثيوبيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02750 غابون 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00180 غامبيا 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.02750 غاان 
  متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00550 غينيا 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.04390 كينيا 
  متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00180 ليسوتو 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 ليبرياي 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.00730 مدغشقر 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.00370 مالوي 
 2+ متثيل زائد 4 2 2 2 ٪ 0.00730 مايل 
 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 موريتانيا 
  متثيل متوازن 0 2 2 1 ٪ 0.02010 موريشيوس 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01650 انميبيا 
  متثيل متوازن 2 2 2 2 ٪0.00370 النيجر 
  متثيل متوازن 4 5 6 4 ٪ 0.45770 نيجرياي 
 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 رواندا 
 2+ متثيل زائد 4 2 2 2 ٪ 0.01000 السنغال 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 سيشيل 
 2+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00180 سرياليون 
 4+ متثيل زائد 8 4 4 3 ٪ 0.49790 جنوب أفريقيا 
 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 توغو 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.04580 تونس 
 3+ متثيل زائد 5 2 2 2 ٪ 0.01000 أوغندا 
  متثيل متوازن 2 2 3 2 ٪ 0.01000 مجهورية تنزانيا املتحدة 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.01000 زامبيا 
 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 زمبابوي 

 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.01000 أفغانستان آسيا
 3- ليست ممثلة 0 3 4 3 ٪ 0.01000 بنغالديش 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.01000 كمبوداي 
 3+ مل تصدق بعد 3 0 0 0 ٪ 0.00000 الصني 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جزر كوك 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪0.06590  قربص 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00550 فيجي 
 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 اهلند 
 1+ مل تصدق بعد 1 2 0 0 ٪ 0.00000 اندونيسيا 
 3+ مل تصدق بعد 3 . 0 0 ٪ 0.00000 االسالمية( -ايران )مجهوية 
35 39 ٪ 15.67790 الياابن   64  33- متثيل انقص 6 
 1- ليست ممثلة 1 2 2 2 ٪ 0.03840  األردن 
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 النصيب املقرر  
 2018لعام  

     املرغوبالنطاق 
 العجز/الزايدة الفئة العدد احلايل اهلدف األعلى  األدىن البلد املنطقة

 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 لبنان 
 1-  ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00730 ملديف 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جزر مارشال 
  متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00920 منغوليا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 انورو 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 ابكستان 
  متثيل متوازن 2 2 2 1 ٪ 0.01460 فلسطني 
  متثيل متوازن 3 3 3 2 ٪ 0.07710 الفلبني 
11 ٪4.15010 مجهورية كوراي   51  31  10- متثيل انقص 1 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 ساموا 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 سنغافورة 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 سري النكا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00730 طاجيكستان 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 ليشيت –تيمور  
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 أوزبكستان 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 فانواتو 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 فييت انم 

 1+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.01460 ألبانيا أورواب الشرقية
 3+ مل تصدق بعد 3 . 0 0 ٪ 0.00000 بيالروس 
 2+ متثيل زائد 4 2 2 1 ٪ 0.02200 البوسنة واهلرسك 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.08420 بلغاراي 
 4+ متثيل زائد 6 2 2 2 ٪ 0.14100 كرواتيا 
 3- ليست ممثلة 0 3 4 3 ٪ 0.56930 اجلمهورية التشيكية 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.07140 استونيا 
 4+ متثيل زائد 6 2 2 1 ٪ 0.01460 جورجيا 
 2-  ليست ممثلة 0 3 3 2 ٪ 0.37710 هنغاراي 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.08600 التفيا 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.13000 ليتوانيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00730 اجلبل األسود 
  متثيل متوازن 5 6 7 5 ٪ 1.46820  بولندا 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00550 مجهورية مولدوفا 
 5+ متثيل زائد 8 3 3 2 ٪ 0.36250 رومانيا 
 2+ مل تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 االحتاد الروسي 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.05130 صربيا 
 2- ليست ممثلة 0 2 3 2 ٪ 0.28010 سلوفاكيا 
 1+ متثيل زائد 3 2 3 2 ٪ 0.13910 سلوفينيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01280 مشال مقدونيا 
 2+ مل تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 أوكرانيا 

أمريكا الالتينية 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 00.00370 أنتيغوا وابربودا والكارييب

 1- متثيل انقص 5 7 8 6 ٪ 1.67510 األرجنتني 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01280 برابدوس 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 بليز 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪  0.02930 بوليفيا 
61 ٪ 5.39680 الربازيل   12  13- متثيل انقص 3 18 
 2- متثيل انقص 1 4 4 3 ٪0.74510 شيلي 
 1+ متثيل زائد 5 4 4 3 ٪ 0.52720  كولومبيا 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.11350 كوستاريكا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 دومينيكا 
 2- ليست ممثلة 0 2 3 2 ٪ 0.09700 اجلمهورية الدومينيكية 
  متثيل متوازن 2 2 3 2 ٪ 0.14650 إكوادور 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02200 السلفادورر 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 غرينادا 
 1- متثيل انقص 1 2 2 2 ٪ 0.06590 غواتيماال 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 غياان 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01650 هندوراس 
 2+  مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 مجايكا 
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 النصيب املقرر  
 2018لعام  

     املرغوبالنطاق 
 العجز/الزايدة الفئة العدد احلايل اهلدف األعلى  األدىن البلد املنطقة

 4- متثيل انقص 4 9 11 8 ٪ 2.36520 املكسيك  
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.08240 بنما 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02930 ابراغواي 
  متثيل متوازن 3 3 3 2 ٪ 0.27830 بريو 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 سانت كيتس ونيفيس 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 سانت لوسيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 سان فنسنت وغرينادين 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00920 سورينام 
  متثيل متوازن 2 2 2 2 ٪ 0.07320 ترينيداد وتوابغو 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.15930 أوروغواي 
 3- متثيل انقص 2 6 6 5 ٪ 1.33270 فنزويال 

أورواب الغربية ودول 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00920 أندورا أخرى

51 11 ٪4 04580 أسرتاليا    متثيل متوازن 14 13 
 4- ليست ممثلة 0 5 6 4 ٪ 1.23940 النمسا 
 10+ متثيل زائد 17 6 7 5 ٪ 1.50300 بلجيكا 
61 18 13 ٪ 5.00510 كندا   5+ متثيل زائد 23 
 2- متثيل انقص 2 4 5 4 ٪ 1.01420 الدامنرك 
 2+ متثيل زائد 6 4 4 3 ٪ 0.77070 فنلندا 
42 28 21 ٪ 8.10440 فرنسا   29+ متثيل زائد 57 
82 ٪ 11.14880 أملانيا   83  33  12- متثيل انقص 16 
  متثيل متوازن 3 4 4 3 ٪ 0.67000 اليوانن 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.05130 آيسلندا 
 8+ متثيل زائد 12 4 4 3 ٪ 0.67920 آيرلندا 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 اسرائيل 
  متثيل متوازن 21 19 22 16 ٪ 6.05400 إيطاليا  
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01650 ليختنشتاين 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0,12270 لكسمربغ 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.03110 مالطة 
 13+ متثيل زائد 23 9 10 7 ٪ 2.48240 هولندا 
 2+ متثيل زائد 6 3 4 3 ٪ 0.53270 نيوزيلندا 
 5- ليست ممثلة 0 5 6 5 ٪ 1.38030 النرويج 
 2+ متثيل زائد 6 3 4 3 ٪ 0.64070 الربتغال 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 سان مارينو 
 1+ متثيل زائد 16 13 15 11 ٪ 3.92860 إسبانيا 
 2- متثيل انقص 3 6 7 5 ٪ 1.65860 السويد 
 4- متثيل انقص 2 7 9 6 ٪ 2.10710 سويسرا 
92 21 ٪ 8.36070 اململكة املتحدة   52  4+ متثيل زائد 33 
 13+ مل تصدق بعد 13 0 0 0 ٪ 0.00000 الوالايت املتحدة األمريكية 

   465     ٪ 100 اجملموع
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 موظفو احملكمة اجلنائية الدولية -التوازن بني اجلنسني 
 2019ار/مارس 1آ 31الوضع يف 

 *اجلنس نوع سبحبعدد املوظفني الفنيني 

 .وموظفي اللغات* مبا يف ذلك املسؤولني املنتخبني 

 اهليئة القضائية:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة

 1 1 - 5-ف
 3 2 1 4-ف
 21 9 12 3-ف
 12 6 6 2-ف

 37 18 19 اجملموع

 مكتب املدعي العام:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة
 1 - 1 وكيل األمني العام
 1 1 - أمني عام مساعد

 3 3 - 1-مد
 17 13 4 5-ف
 34 23 11 4-ف
 72 49 23 3-ف
 68 24 44 2-ف
 29 4 25 1-ف

 225 117 108 اجملموع

 قلم احملكمة:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة
 1 1 - أمني عام مساعد

 3 3 - 1-مد
 23 14 9 5-ف
 40 26 14 4-ف
 82 31 51 3-ف
 68 24 44 2-ف
 4 3 1 1-ف

 234 118 116 اجملموع

 أمانة مجعية الدول األطراف:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة
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 1 1 - 1-مد
 1 1 0 5-ف
 1 0 1 4-ف
 1 1 - 3-ف

 4 3 1 اجملموع

 

 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة

 1 1 - 1-مد
 1 1 - 4-ف
 1 1 1 3-ف

 4 3 1 اجملموع

 آلية الرقابة املستقلة:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة

 1 1 - 5-ف
 1 - 1 4-ف
 1 - 1 2-ف

 3 1 2 اجملموع

 مكتب التدقيق الداخلي:
 اجملموع ذكور إانث الرتبة

 1 - 1 1-مد
 1 1 - 4-ف
 1 - 1 3-ف
 1 - 1 2-ف

 3 1 2 اجملموع

 اجملموع الكلي:
 اجملموع ذكور إانث 
 251 259 510 

 
 األرقام الفعلية -عدد املوظفني

  كما يلي:  والفعلي فيما يتعلق بعدد موظفي احملكمة ه الوضع  ،2019آذار/مارس  31يف 

 
  عدد املوظفني



ICC-ASP/18/20 

 

363 20-A-010321 

 (1)978 الوظائف الثابتة
 155 الوظائف املعتمدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة

 61 التعيينات القصرية األجل
 6 املوظفني الفنيني املبتدئني

 95 املتدربون داخلياً 
 22 الزائرون من الفئة الفنية

 146  املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة
 21 املسؤولون املنتَخبون/القضاة

 1 403 اجملموع

 األرقام املتوقعة -عدد املوظفني

، ومع مراعاة األعداد املتوسطة للمتدربني داخلياً 2019ابالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام  
، يُتوقَّع أن يكون 2018على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة يف عام والزائرين من الفئة الفنية واملتعاقدين 

 كما يلي:  2019عدد موظفي احملكمة حبلول هناية عام 

 عدد املوظفني
 970 (2)الوظائف الثابتة

 191 (3) الوظائف املواَفق على شغلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة
 68 التعيينات القصرية األجل

 96 داخلياً املتدربون 
 11 الزائرون من الفئة الفنية

 104 املتعاقدون واالستشاريون األفراد
 21 املسؤولون املنتَخبون/القضاة

 1 461  اجملموع

 

 ابحملكمة  الثابتةالوظائف  -الوظائف الشاغرة 
 2019آذار/مارس  31احلالة يف 

 املالحظات اجملموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربانمج الفرعي الربانمج الربانمج الرئيسي
اهليئة  الربانمج الرئيسي األول

 القضائية
مساعد خاص لرئيس  3-ف هيئة الرائسة

 احملكمة 
  من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 1

 من املتوقع شغلها يف الربع الثالث 1 منسق إداري للقضاء ر أ -خ ع    
 من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 1 كبريمستشار قانوين   4-ف قسم املشورة القانونية الربانمج الرئيسي الثاين

                                                           

 شغلت فعال.على أساس أهنا يشمل ذلك وظيفة ممثل جملس املوظفني بقلم احملكمة  (1)
 مل يؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان عند وضع التقدير. (2)
 املرجع نفسه. (3)
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 املالحظات اجملموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربانمج الفرعي الربانمج الربانمج الرئيسي
مكتب  

 املدعي العام 
قسم االختصاص 
 والتكامل والتعاون

 من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 1 مساعد قانوين ر أ -خ ع 

مساعد اسرتاتيجيات  ر أ -خ ع  التحقيقاتشعبة  
 احلماية

 قيد املراجعةاملنصب  2

 مهام املنصب قيد املراجعة 4  احملاكماتمساعد حمامي  1-ف شعبة االدعاء 
الربانمج الرئيسي 

 الثالث
     قلم احملكمة

شعبة  
اخلدمات 

 اإلدارية

  مهام املنصب قيد املراجعة 1 منسق توريدات ر أ -خ ع  قسم اخلدمات العامة
 املنصب قيد املراجعةمهام  1 مراسل وموظف شحن ر أ -خ ع   

شعبة م  
اخلدمات 
 القضائية

اخلدمات قسم 
 اإلدارية

ر أ -خ ع   مهام املنصب قيد املراجعة 2 كاتب حمكمة 

 -خ ع      
 ر أ

احملكمة  صحفيو
 )اإلجنليزية(

 الرابعمن املتوقع شغلها يف الربع  1

قسم خدمات إدارة   
 املعلومات

 مهام املنصب قيد املراجعة 1 ةبصري ةمسعيأجهزة فين  ر أ -خ ع 

قسم خدمات   
 اللغات

 من املتوقع شغلها يف الربع الثالث  1 )الفرنسية(مراجع  4-ف

شعبة  
العمليات 

 اخلارجية

قسم الضحااي 
 والشهود

موظف مساعد للعمليات  2-ف
 كوت ديفوار)امليدانية 
 (وأوغندا

 مهام املنصب قيد املراجعة 2

دارة كبري إل  مساعد ر أ -خ ع    
 احلاالت

 مهام املنصب قيد املراجعة 1

 من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 1 كبريمساعد رعاية   رر  -خ ع    
 من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 2 موظف رعاية مساعد 2-ف   
مساعد إدارة احلاالت  ر أ -خ ع    

امليدانية )مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية(

 قيد املراجعةمهام املنصب  3

قسم الدعم   
 والعمليات اخلارجية

 مهام املنصب قيد املراجعة 1 مساعد حملل ر أ -خ ع 

كتب يف املمساعد  ر أ -خ ع    
 للحاالت

 من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 1

موظف مساعد  ر أ -خ ع  قسم اإلعالم والتوعية  
لالتصاالت عن طريق 

 االنرتنت

 املراجعةمهام املنصب قيد  1

 مهام املنصب قيد املراجعة 1 مساعد إداري ر أ -خ ع    
املكتب امليداين يف   

 أوغندا
 مهام املنصب قيد املراجعة 1 سائق  أر  -خ ع 

مشاركة مساعد  أر  -خ ع    
وجرب  اضحااي
 أضرارهم

  الثالثمن املتوقع شغلها يف الربع  1

املكتب القطري   
 )مايل(

موظف ميداين  3-ف
 )توعية/جرب األضرار(

 الثالثمن املتوقع شغلها يف الربع  2

  33 اجملموع الكلي:    
 .2019مارس آذار/ 31 ( حتى تاريخ33أو شاغرة لم يعلن عنها ) (3)أو معلن عنها  (36) قد انتهىالتوظيف/التوظيف  قيدوظيفة:  72
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 (املسؤولني املنَتخبني ابستثناء)شغلها اليت مت مقابل  الوظائف املوافق عليهاالتوظيف: 

 2019آذار/مارس  31احلالة يف 

 الربانمج الرئيسي
[1] 

املوافق 
 عليها

[2] 
 مت شغله

[3] 

انتهى 
 (1)توظيفه

[4] 

قيد 
 التوظيف

[5] 

معلن عنها 
ليست قيد 

 التوظيف
[6] 

شاغرة ليس 
 معلن عنها

[7] 

من  (%)الشاغرة 
 الوظائف الثابتة 

[(2-3)/2×]100 

 (%)نسبة الوظائف الشاغرة 
 من الوظائف الثابتة 

 100[×2/(2-(3)]معدل 
 اهليئة القضائية

 الربانمج الرئيسي األول
51 46 - 2 1 2 9.80% 9.80% 

 مكتب املدعية العامة
 الربانمج الرئيسي الثاين

318 297 2 9 2 8 6.60% 56.29% 

 (2)قلم احملكمة
 الربانمج الرئيسي الثالث

574 533 - 18 - 23 7.14% 6.97% 

 أمانة مجعية الدول األطراف
 الربانمج الرئيسي الرابع

10 9 - 1 - - 10.00% 10.00% 

أمانة الصندوق االستئماين 
 للضحااي

 الربانمج الرئيسي اخلامس

9 5 1 3 - - 44.44% 44.44% 

 آلية الرقابة املستقلة
 5-الربانمج الرئيسي السابع

4 4 - - - - 0.00% 0.00% 

 مكتب الرقابة الداخلية
 6-الربانمج الرئيسي السابع

4 4 - - - - 0.00% 0.00% 

 %7.22 %7.42 33 3 33 3 898 970 جمموع احملكمة 
      72 هدف التوظيف

      36 قيد التوظيف/التوظيف املنجز
      %50.0 النسبة املئوية من اهلدف

 وقع اخليار عليه قد قبل العرض.:تشري إىل أن املرشح الذي  اكتمل التوظيف (1)
 يف الربانمج الرئيسي الثالث، أرقام الوظائف اليت مت شغلها تشمل منصب ممثل جملس املوظفني. (2)
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 التمثيل اجلغرايف ملوظفي احملكمة من الفئة الفنية

 2019آذار/مارس  31الوضع يف 
  104  جمموع املوظفني من الفئة الفنية:

 43جمموع اجلنسيات:  
 حبسب املنطقةالتوزيع 

 اجملموع اجلنسية املنطقة
 1 الكامريون أفريقيا

 3  الكونغو ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
 1 كينيا 
 1 السنغال 
 2 جنوب أفريقيا 
 1 السودان 
 6 أوغندا 
 16 جمموع أفريقيا 

 1  اهلند آسيا
 1 اندونيسيا  
 2 الياابن 
 1 لبنان 
كورايمجهورية     1 
فورةاسنغ   1 
 1 سرييالنكا 
 1 أوزبكستان 
 9 جمموع آسيا 

البوسنة واهلرسك  أورواب الشرقية  1 
 2 جورجيا 
 1 هنغاراي 
 1 بولندا 
 3 رومانيا 
 1 صربيا 
 9 جمموع أورواب الشرقية 

 1 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب
 2 الربازيل 
 2 كولومبيا 
 2 كولومبيا 
 1 البريو 
 2 فنزويال 
 8 جمموع أمريكا الالتينية والكارييب 

 3 أسرتاليا أورواب الغربية ودول أخرى لجمموعة دو 
 2 النمسا 
 3 بلجيكا 
 9 كندا 
 8 فرنسا 
 5 أملانيا 
 2 اليوانن 
 1 آيسالندا 
 4 ايرلندا 
 3 إيطاليا 
 5 هولندا 
 1 نيوزيلندا 
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 1 إسبانيا 
 2 سويسرا 
 8 اململكة املتحدة 
 5 الوالايت املتحدة األمريكية  

 62 جمموع أورواب الغربية ودول أخرى 
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  (2017إىل  2013)  املرفق الثالث

 (1)(8201-2013القانونية للدفاع والضحااي ) املساعدة

نسبة تنفيذ 
تشمل  2017

صندوق رأس 
 املال

 2017إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

 2017ميزانية 
تشمل  املعتمدة

صندوق رأس 
 املال

نسبة تنفيذ 
تشمل  2016

صندوق رأس 
 املال

 2016إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

 2016ميزانية 
تشمل  املعتمدة

صندوق رأس 
 املال

نسبة تنفيذ 
تشمل  2015

صندوق رأس 
 املال

 2015إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

 2015ة ميزاني
تشمل  املعتمدة

صندوق رأس 
 املال

نسبة تنفيذ 
تشمل  2014

صندوق رأس 
 املال

 2014إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

 2014ميزانية 
تشمل  املعتمدة

صندوق رأس 
 املال

نسبة تنفيذ 
تشمل  2013

صندوق رأس 
 املال

 2013إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

امليزانية املعتمدة 
تشمل  2013

 صندوق رأس
  (2)املال

109.0% 
583 628 

3 
200 328 

3 109.9% 
823 770 

4 
900 339 

4 129.3% 
737 786 

2 
600 155 

2 107.2% 
610 805 

2 
400 616 

2 128% 
528 021 

3 
400 354 

2 
املساعدة 

 القانونية للدفاع

142.3% 678 284 000 200 98.7% 179 179 500 181 122.3% 642 244 000 200 61.7% 132 154 000 250 47.2% 000 118 000 250 
مستشار قانوين 

 خاص

99,9% 221 925 200 926 %.,. - - 119.1% 
290 847 

1 
100 551 

1 91.5% 414 618 500 675 6.2% 568 493 700 819 
صندوق رأس 

 (3)للدفاع املال

108.6% 
482 838 

4 
390 454 

4 109.5% 
003 950 

4 
400 521 

4 124.9% 
669 878 

4 
700 906 

3 101.0% 
156 578 

3 
900 541 

3 106,0% 
096 633 

3 
100 428 

3 

اجملموع الفرعي 
للمساعدة 

 القانونية للدفاع

94.0% 750 942 
800 002 

1 68.5% 
596 344 

1 
200 963 

1 66.2% 
556 233 

1 
100 862 

1 58.2% 
744 745 

1 
700 000 

3 50.3% 
107 735 

1 
200 448 

3 

املساعدة 
القانونية 
 للضحااي

93,7% 660 398 260 425 0,0% - - 0,0% - - 0,0% - 700 26 55,4% 758 21 300 39 
صندوق رأس 

 :للضحااي املال

93.9% 
410 341 

1 
060 428 

1 68.5% 
596 344 

1 
200 963 

1 66.2% 
556 233 

1 
100 862 

1 57.7% 
744 745 

1 
400 027 

3 50.4% 
865 756 

1 
500 587 

3 

اجملموع الفرعي 
للمساعدة 

القانونية 
 للضحااي

105.1% 892 179 6 450 882 5 97.1% 599 294 6 600 484 6 106.0% 225 112 6 800 768 5 81.0% 900 323 5 300 569 6 77.9% 961 385 5 600 915 6 

جمموع املساعدة 
القانونية تشمل 

صندوق رأس 
 املال

                                                           

 بناء على املعلومات اليت قدمتها احملكمة (1)

يورو  197008)الدفاع  لصندوق رأس املال، بلغ إمجايل امليزانية املعتمدة احملد ثة، مبا يف ذلك اإلخطار املنقح 2013عام ل  (2)
يورو للضحااي  31 100يورو للدفاع و  105 225يورو. ويعكس هذا اخنفاًضا قدره  6،915،600، يورو( 39300والضحااي 
: يورو للضحااي مما أدى إىل ما جمموعه 70 400يورو للدفاع و  924 925البالغ  لصندوق رأس املالاألصلي  اإلخطارمن مبلغ 

 يورو. 7 051 925

 .على إخطارات صندوق رأس املال املنقحة 2018و  2014و  2013يستند صندوق رأس املال للدفاع والضحااي للسنوات  (3)
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  (2018))اتبع(  املرفق الثالث

 (8201القانونية للدفاع والضحااي ) املساعدة

            

نسبة تنفيذ 
تشمل  2018

صندوق رأس 
 املال

 2018إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

امليزانية املعتمدة 
تشمل  2018

صندوق رأس 
  (4)املال

          
  

125.9% 
307 628 

3 
000 883 

2 
املساعدة 

 القانونية للدفاع

          
  

70.6% 972 352  000 500  
مستشار قانوين 

 خاص

          
  

95.4% 693 250 700 262 
صندوق رأس 

 (5)للدفاع املال

          
  

116,1% 
975 231 

4 
700 645 

3 

اجملموع الفرعي 
للمساعدة 

 القانونية للدفاع

          
  

125,9% 
223 466 

1 
000 165 

1 

املساعدة 
القانونية 
 للضحااي

          
  

0,0% - - 
صندوق رأس 

 :للضحااي املال

          
  

125,9% 
223 466 

1 
000 165 

1 

اجملموع الفرعي 
للمساعدة 

القانونية 
 للضحااي

          
  

118.4% 198 698 5 700 810 4 

جمموع املساعدة 
القانونية تشمل 

صندوق رأس 
 املال

 

                                                           

يورو  197008)الدفاع  لصندوق رأس املال، بلغ إمجايل امليزانية املعتمدة احملد ثة، مبا يف ذلك اإلخطار املنقح 2013عام ل  (4)
يورو للضحااي  31 100يورو للدفاع و  105 225يورو. ويعكس هذا اخنفاًضا قدره  6،915،600، يورو( 39300والضحااي 
: يورو للضحااي مما أدى إىل ما جمموعه 70 400يورو للدفاع و  924 925البالغ  لصندوق رأس املالاألصلي  اإلخطارمن مبلغ 

 يورو. 7 051 925

 .على إخطارات صندوق رأس املال املنقحة 2018و  2014و  2013يستند صندوق رأس املال للدفاع والضحااي للسنوات  (5)
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  املرفق الرابع 
 الداخلي للجنة امليزانية واملالية القواعد اإلجرائية نظامتعديالت على 

 املرفق الرابع )أ(
 إضافية عن التعديالت على القواعد اإلجرائية للجنة امليزانية واملالية خلفيةمعلومات  

بشأن التعديالت املقرتحة على القواعد اإلجرائية  (1)تتناول هذه الوثيقة طلب مجعية الدول األطراف  -1
 ها)ب( احلاجة إىل التعديالت ونطاق خلفية: )أ( معلومات تقدمللجنة امليزانية واملالية )اللجنة( ، واليت 

فيما يتعلق  سبل املضي قدماً ؛ )ج( اآلاثر املالية للتعديالت املقرتحة؛ و )د( القواعد اإلجرائيةعلى 
 ابعتمادها.

  خلفيةمعلومات  -ألف

 ، أقرت اجلمعية إنشاء اللجنة.2002يف أيلول/سبتمرب    -2

د ااعتممت و  (2).2003أقرت اجلمعية القواعد اإلجرائية للجنة يف دورهتا الثانية يف أيلول/سبتمرب   -3
 (3).2008التعديل األول للنظام الداخلي يف الدورة السابعة للجمعية يف عام 

، أجرت اللجنة مناقشة أولية حول عملياهتا 2016أبريل نيسان/يف دورهتا السادسة والعشرين يف   -4
وإجراءاهتا الداخلية وخلصت إىل أن نظامها الداخلي يتطلب تعديالت إضافية ملواكبة التطورات اليت حدثت 

مبهمة  للقيامة . ونتيجة لذلك، أنشأت اللجنة جمموعة عمل داخلي2008منذ التعديل األخري يف عام 
 حتديث القواعد اإلجرائية. بغيةاستعراض ممارساهتا وإجراءات عملها 

 حول إبطالع اللجنة داخليةالعمل الجمموعة  قامت، 2017يف دورهتا الثامنة والعشرين يف أاير/مايو و   -5
 عند ذلك جنةالقواعد اإلجرائية. قررت الل البعض من نواحي إجراء تعديالت علىواقرتحت التقدم احملرز 

 (4).أن تنظر يف التعديالت احملتملة على نظامها الداخلي يف دورهتا الثالثني

على التعديالت الالزمة واقرتحتها على اجلمعية للموافقة  2018وافقت اللجنة يف دورهتا الثالثني يف عام  -6
، أن تقدم اللجنة 2018ديسمرب كانون األول/، طلبت اجلمعية، يف دورهتا السابعة عشرة يف  ولكنعليها. 

   معلومات أساسية أكثر تفصيالً عن التعديالت املقرتحة.

                                                           

الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي ...   (1)
2018 (ICC-ASP/17/20)، ICC-ASP/17/Res.4،  قافالقسم. 

 املرفق الثالث.(، ASP/2/10-ICC) 2003الواثئق الرمسية ... اجللسة الثانية ...    (2)

 .ASP/7/Res.7-ICC مت تعديله ابلقرارو(. ASP/7/20-ICC) 2008 الواثئق الرمسية ... الدورة السابعة ...  (3)

 .38-33، الفقرات 1 -ابء  ، اجلزء الثاين ( ، اجمللدASP/16/20-ICC) 2017الواثئق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...   (4)
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  ونطاقه الداخلي القواعد اإلجرائية نظام ضرورة تعديل   -ابء

مع خمتلف القرارات اليت اختذهتا اجلمعية  متشياً نظامها الداخلي حمد اثً  ه جيب أن يبقىنأبرأت اللجنة    -7
بعد عام  متتالتطورات اليت  ةاحلالي القواعد اإلجرائيةعكس تيف العقد املاضي. على وجه التحديد، ال 

 دمج هذه التطورات يف القواعد اإلجرائية للجنة.تقوم ب. وابلتايل، فإن التعديالت املقرتحة 2008

للجنة لتوفري هنج أكثر اسرتاتيجية لصاحل احملكمة واجلمعية يف عام ا منبناًء على طلب اجلمعية     -8
املساعدة الفنية واإلدارية  لتوفرياألمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية  منصب، وافقت اجلمعية على 2011

 إعادة إنشاء جلنة التدقيق، حيث ُعهد إىل 2015اللجنة. إضافة إىل ذلك، أقرت اجلمعية يف عام إىل 
 .واخلدماتالفنية  واجباتلاألمني التنفيذي اب

، مثل انتخاب واإلسراع هبا توضيح بعض اجلوانب اإلجرائيةيف تساعد التعديالت املقرتحة أيًضا    -9
إضفاء طابع رمسي  ولكن يلزمجوانب ممارسة اللجنة من بعض ال ابلفعل حالياً  أعضاء املكتب. تنعكس

 .ةالقواعد اإلجرائيضمن عليها صريح 

حالة "تضارب املصاحل"  مشلابإلضافة إىل ذلك، وكممارسة جيدة وفًقا للمعايري الدولية، يُقرتح اآلن    -10
 يف القواعد اإلجرائية. ةاحملتمل

 اآلاثر املالية للتعديالت املقرتحة   -جيم

 متعادلةالداخلي للجنة القواعد اإلجرائية من الناحية املالية، التعديالت املقرتح إدخاهلا على نظام     -11
من حيث التكلفة وال تؤدي إىل أي احتياجات إضافية من املوارد. جتدر اإلشارة إىل أن مجيع تكاليف 

)جلنة امليزانية  4500املوظفني وغري املوظفني املتعلقة ابللجنة مدرجة ابلفعل يف امليزانية املعتمدة يف الربانمج 
 بع.واملالية( ضمن الربانمج الرئيسي الرا

 
 سبل املضي قدماً    -دال

سيتم تقدمي التعديالت املقرتحة ابإلضافة إىل املعلومات األساسية اإلضافية إىل اجلمعية على النحو     -12
 .2019ديسمرب كانون األول/املطلوب، ويوصى أبن توافق عليها اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة يف  

يالت املقرتحة من خالل )أ( قرار مستقل من اجلمعية، أو )ب( ميكن أن توافق اجلمعية على التعد    -13
 املوافقة على تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني، حسب االقتضاء.
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 املرفق الرابع )ب( 

 ةالتعديالت املقرتحة على نظام القواعد اإلجرائية الداخلي للجنة امليزانية واملالي
 

 الدورات     -أوالً 
 1القاعدة 

 تواتر الدورات
على األقل مرتني و عند االقتضاء  (املشار إليها فيما بعد ابسم "اللجنة")جتتمع جلنة امليزانية واملالية  
 (1)يف السنة.

 2القاعدة 
  مكان عقد الدورات

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

 3القاعدة 
 تعقد الدورا

 يتم عقد دورات اللجنة بناء على طلب:  -1
 اجلمعية؛  (أ)
 أغلبية أعضاء اللجنة؛   (ب)
  أو رئيس اللجنة.  (ج)

قبل أن يقرر الرئيس/الرئيسة تنظيم دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة، مبا يف ذلك اتريخ   - 2
 الدورة ومدهتا.

يتم طلب عقد أي دورة للجنة، بناء على طلب اجلمعية، يف أقرب وقت ممكن ولكن يف موعد ال   -3
 اتريخ تقدمي الطلب، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك. يتجاوز ستني يوماً من

 4القاعدة 
 إخطار األعضاء

املشار إليه فيما يلي ابسم "األمني )نيابة عن الرئيس، يقوم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية   
 إبخطار أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن عن اتريخ ومدة كل دورة. (التنفيذي"

 
 دول األعمالج  -اثنياً 

 5القاعدة 
 إعداد جدول األعمال املؤقت

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

 مجيع البنود اليت تقرتحها اجلمعية؛  (أ)
                                                           

شباط/فرباير  7-3، نيويورك ، ألساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىلاألطراف يف نظام روما ا الواثئق الرمسية جلمعية الدول (1)
2003 (ICC-ASP/1/3/Add.1)  وICC-ASP/1/Res.4  4املرفق، الفقرة. 
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 اللجنة؛مجيع البنود اليت يقرتحها أعضاء   (ب)
 مجيع البنود اليت يقرتحها الرئيس؛   (ج)
 ومجيع البنود اليت تقرتحها احملكمة.  (د)
 6القاعدة 

 إبالغ جدول األعمال املؤقت
 

يُبل غ جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات اللجنة إىل أعضاء اللجنة واحملكمة يف أقرب  
على األقل من افتتاح الدورة. ويُرفع أي تغيري أو إضافة يوما  21وقت ممكن قبل انعقاد الدورة، ولكن قبل 

 اجلمعية قبل انعقاد الدورة بوقت كاف.و الحقة يف جدول األعمال املؤقت إىل انتباه أعضاء اللجنة واحملكمة 
 7القاعدة 

 اعتماد جدول األعمال
 عمال املؤقت.يف بداية كل دورة، تعتمد اللجنة جدول أعماهلا للدورة، على أساس جدول األ  - 1

إذا لزم األمر، جيوز للجنة تعديل جدول األعمال، شريطة عدم حذف أو تعديل أي بند حتيله و   -2
 إليها اجلمعية.

 مهام اللجنة -اثلثاً 
 

 8القاعدة 
 املهام

تكون اللجنة  (2)من خرباء مستقلني تنتخبهم اجلمعية. تتكوناللجنة هي هيئة فرعية للجمعية  
مسؤولة عن الفحص الفين ألية وثيقة مقدمة إىل اجلمعية حتتوي على تبعات مالية أو على امليزانية أو أي 
مسألة أخرى ذات طبيعة مالية أو إدارية أو أتثري على امليزانية واليت قد تسندها إليها اجلمعية. وعلى وجه 

ية املقرتحة للمحكمة، وتقدم التوصيات ذات الصلة إىل التحديد، تقوم اللجنة ابستعراض امليزانية الربانجم
ومراجعي احلساابت اخلارجيني بشأن  (3)اجلمعية. وتنظر اللجنة أيضًا يف تقارير جلنة التدقيق يف احلساابت

 العمليات املالية للمحكمة، وحتيلها إىل اجلمعية مع أي مالحظات قد تراها مناسبة.
 9القاعدة 

 ة والسريةاألنشطة غري املتوافق
جيب أن ال يكون ألعضاء اللجنة أي مصلحة مالية يف أي نشاط يتعلق مبسائل تقع على عاتق    -1

عن أي معلومات سرية تصل إىل علمهم  اللجنة مسؤولية تقدمي التوصيات بشأهنا. وال جيوز هلم اإلفصاح
 بسبب واجباهتم جتاه اللجنة، حىت بعد إهناء مهامهم.

 اللجنة تويل أي مهام أخرى يف احملكمة اجلنائية الدولية خالل فرتة واليتهم.ال حيق ألعضاء    -2

على أعضاء اللجنة إبالغ الرئيس عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل اليت قد تكون لديهم أو اليت قد    -3
تنشأ. األعضاء الذين جيدون أنفسهم يف مثل هذه احلالة لن يشاركوا يف اعتبار األمور اليت يتعلق هبا هذا 

                                                           

(2) ASP/1/Res.4-ICC 
احلساابت. الواثئق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ...  التدقيق يفوافقت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة على إعادة إنشاء جلنة  (3)

2015 (ICC-ASP/14/20) واملرفق الرابع.145إىل  140، الفقرات 3-اجمللد الثاين، اجلزء ابء ، 
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يف املصاحل، فيتعني عليه/ها التضارب، كما أهنم لن يصوتون على هذه األمور. وإذا كان للرئيس أي تضارب 
 انئب الرئيس ابعتبار هذا األمر. إبالغ أعضاء اللجنة حيث سيقوم

 
 اللجنة أعضاء -رابعاً 

 
 10القاعدة 

 انتخاب الرئيس وانئب الرئيس ومدة واليتهما
 رئيساً وانئباً للرئيس من بني أعضائها. ابنتخابتقوم اللجنة كل سنة يف اجتماعها األول،    -1

يتم انتخاب الرئيس وانئب الرئيس لفرتة تنتهي يف اليوم السابق للدورة األوىل يف السنة التقوميية التالية    -2
 ويكوانن مؤهلني إلعادة االنتخاب مرتني.

 11القاعدة 
 الرئيس ابإلانبة

 رس مهامه/ها.يف غياب الرئيس، حيل انئب الرئيس مكانه وميا   -1

 ها/، يقوم انئب الرئيس أبخذ مكانه وممارسة مهامه15إذا توقف الرئيس عن شغل منصبه عمالً ابملادة   -2
 حىت يتم انتخاب رئيس جديد.

  12القاعدة 
 صالحيات الرئيس العامة

 مهامه، خاضعاً لسلطة اللجنة. ةمارسقيامه مب الرئيس، يف يبقى   -1

هذه القواعد، جيوز للرئيس  ضمنالصالحيات املخولة له/هلا يف أي مكان آخر  ابإلضافة إىل ممارسة   -2
مراعاة هذه القواعد، وإعطاء احلق  والتيقن منأن يعلن افتتاح واختتام كل جلسة للجنة، وتوجيه املناقشات، 

يقوم لقواعد، رهنا هبذه ا، و بت يف النقاط النظاميةاللتصويت وإعالن القرارات. و ليف الكالم، وطرح األسئلة 
حفظ النظام يف اجتماعاهتا. جيوز للرئيس، أثناء مناقشة أي بند، أن يقرتح و كاملة الأعمال اللجنة  إبدارة

على اللجنة حتديد الوقت الذي يسمح فيه للمتكلمني، واحلد من عدد املرات اليت جيوز فيها لكل عضو أن 
أن يقرتح تعليق اجللسة  هلا/إغالق النقاش. كما جيوز لهيتكلم بشأن أي مسألة، وإغالق قائمة املتكلمني أو 

 املسألة قيد املناقشة. مداولةأو رفعها أو 

ض عضًوا آخر للقيام ميثل الرئيس اللجنة يف االجتماعات ذات الصلة لدعم عمل اللجنة أو قد يفو      -3
 بذلك. يقدم الرئيس تقاريره إىل مجيع األعضاء بشأن أي من هذه االجتماعات.
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  13القاعدة 
 صالحيات الرئيس ابإلانبة

 .والواجبات اليت يتمتع هبا الرئيس الصالحياتيكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس  
  14القاعدة 

 املقرر
 جيوز للجنة تعيني أحد أعضائها كمقرر يف كل دورة. 

  15القاعدة 
 الرئيس أو انئب الرئيس استبدال

أو توقف عن العمل كعضو يف اللجنة، فسيتوقف  ها/عن القيام مبهامهإذا توقف الرئيس أو انئبه  
 .املتبقية للمدة واليته/ها رئيس جديد أو انئب للرئيس وسيتم انتخابعن شغل هذا املنصب 

 
 التنفيذي األمني -خامساً 

 
  16القاعدة 

 التنفيذي واجبات األمني
التوصيات والتقارير  وتوزيع ونسخ وترمجة يتلقيقوم بالذي  (4)تتلقى اللجنة املساعدة من أمني تنفيذي  -1

لبياانت اليت أديل هبا يف االجتماعات، وإعداد وتعميم، عندما لوغريها من الواثئق، ويقدم إىل اللجنة، تفسري 
، وبشكل عامصحيح، الشكل لذلك، حماضر اجللسات، وصون حمفوظات اللجنة وحفظها ابيتم القرار ب

اللجنة. وسيقوم األمني التنفيذي هبذه الواجبات ابلتنسيق  حتتاجهااألخرى اليت قد  القيام جبميع األعمال
 بني أعضاء اللجنة والوحدات املعنية ابحملكمة.

عليه/ها القيام مبهام  كما يتعنييف مجيع اجتماعات اللجنة.   هذه يتصرف األمني التنفيذي بصفته/ها  -2
 أخرى تكلفه هبا اللجنة.

 يةتطلبات االقتصاداملاللجنة، مع مراعاة  حتتاج هلمالذين  همالتنفيذي بتوفري املوظفني وتوجيهقوم األمني ي  -3
  الجتماعاهتا. الزمةوالكفاءة إىل أقصى حد ممكن، ويكون مسؤواًل عن مجيع الرتتيبات اليت قد تكون 

 للنظر فيها. معليهطرح قد تُ  مسائلأي عن أعضاء اللجنة  إطالع األمني التنفيذي على   -4

يقدم األمني التنفيذي إىل اللجنة، بناء على طلبها، معلومات وتقارير بشأن املسائل اليت حتددها    -5
 اللجنة.

 
 تصريف األعمال  -سادساً 

 
  17القاعدة 

 تصريف األعمال
األعمال، ودون املساس هبذه القواعد، ختضع إجراءات اللجنة للممارسات  بتصريفوفيما يتعلق  

 العامة على النحو الوارد يف القواعد اإلجرائية للجمعية.
                                                           

  .122، الفقرة 2-اجمللد الثاين، اجلزء ابء (ASP/10/20-ICC( 2011الواثئق الرمسية ... الدورة العاشرة ... (  4)
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 صنع القرار -سابعاً 

 
  18القاعدة 

 حقوق التصويت
 صوت واحد.اإلدالء بيكون لكل عضو يف اللجنة، مبا يف ذلك الرئيس،  

 19القاعدة 
 اتاختاذ القرار 

كقاعدة عامة، ينبغي أن يكون صنع القرار يف اللجنة بتوافق اآلراء. إذا استُنفدت مجيع اجلهود للتوصل    -1
 إىل قرار بتوافق اآلراء، تتخذ القرارات أبغلبية األعضاء احلاضرين واملصوتني.

 مرفوضاً. املقرتح أبنهأو  الطرحعترب فسيُ إذا انقسمت األصوات ابلتساوي،   -2
 20القاعدة 

 معىن عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني"
األعضاء احلاضرين الذين هو عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني"  معىنألغراض هذه القواعد،  

 األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت يعتربون غري مصوتني.و يدلون أبصواهتم إجياابً أو سلباً. 
 21القاعدة 

 إجراء التصويت
لقواعد املتعلقة إبجراء ل، تغيريمع ما يلزم من ، مبدأ طبق اللجنةهبذه القواعد، تُ  املساس بدون 

 التصويت يف القواعد اإلجرائية للجمعية.
 22القاعدة 

 االنتخاابت
 .رى مجيع االنتخاابت ابالقرتاع السريجتُ    -1

بكل عضو من أعضاء اللجنة، يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع قبل ابالتصال األمني التنفيذي  يقوم   -2
إىل ترشيح أنفسهم أو أعضاء آخرين يف اللجنة ملنصب رئيس و/أو انئب  لدعوهتمبدء الدورة األوىل من السنة، 

ترشيحهم  إببالغ املرشحني لتأكيد بعد ذلكرئيس اللجنة يف غضون فرتة أسبوعني. ويقوم األمني التنفيذي 
 على األقل من الدورة. واحد قائمة املرشحني ألعضاء اللجنة، قبل أسبوعحة وإات

تستمر االنتخاابت ابالقرتاع السري و يقوم األمني التنفيذي إبجراء اقرتاع سري يف بداية اجللسة التالية.  -3 
 حىت يتم التوصل إىل اتفاق.

  23القاعدة 
 تاالنتخااب إجراء

لقواعد املتعلقة ل، تغيريمع ما يلزم من ، مبدأ هبذه القواعد، تطبق اللجنة املساسدون ب 
  ابالنتخاابت الواردة يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

 اللغات -اثمناً 
 24القاعدة 

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

 عمل.الاللغات الست كلغات  مناليت ستستخدمها  (اللغات)للجنة أن تقرر اللغة 
 25القاعدة 
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 الرتمجة الشفوية
 س األخرى.اللغات اخلمإىل البياانت الصادرة أبي من لغات اللجنة الست  ترمجةجيوز  

 26القاعدة 
 لغات أخرى
جيوز ألي عضو أن يديل ببيان بلغة غري لغات اللجنة. يف هذه احلالة، يقوم هو نفسه بتوفري الرتمجة  

 .األوىل اللغة ترمجةللجنة األخرى على ا إىل لغات الرتمجةستند تأن  جيوزالشفوية إىل إحدى لغات اللجنة. 
 27القاعدة 

 الرتمجة اخلطية
وهي أيضا اللغات  واليت نشر مجيع التوصيات والواثئق األخرى اخلاصة ابللجنة بلغات اللجنةيتم  

 (5)دولة طرف واحدة على األقل يف نظام روما األساسي، ما مل يقرر رئيس اللجنة خالف ذلك.لالرمسية 
 

 اللغات -اتسعاً 
 

 28القاعدة 
 االجتماعات

 مغلقة، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك. اتاللجنة يف جلس اجتماعاتعقد تُ   -1
 عن طريق األمني التنفيذي. بيان رمسيقد تقرر اللجنة إصدار   -2
 

 مراجعة القواعد -عاشراً 
 

 29القاعدة 
 مراجعة القواعد

وسيتم إرسال أي تعديالت ، بشكل دوري ستتم مراجعة نظام القواعد اإلجرائية الداخلي وتعديله 
 للموافقة عليها.مقرتحة إىل اجلمعية 

                                                           

(5) ASP/7/Res.7-ICC 
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  اخلامساملرفق 
 قائمة الواثئق

 العنوان  رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
مجعية الدول  الرمز يف واثئق

 (مت حتويلهااألطراف )إذا  
CBF/32/1 الثالثنيالثانية و  جدول األعمال املؤقت للدورة  
CBF/32/1/Add.1  الثالثنيالثانية و جدول األعمال املشروح للدورة  
CBF/32/2/Rev.1 االحرتازية ااحتياطياهت تقرير احملكمة بشأن  
CBF/32/3  ملنح جرب األضرارتقرير عن الضوابط الداخلية احلالية  
CBF/32/4 / إدارة املعلومات تقرير احملكمة عن إنشاء حساب خاص السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات

 ملدة مخسة سنوات
 

CBF/32/6  الدعاوى القضائيةتقرير احملكمة عن تقييم خماطر  
CBF/32/7 تقرير احملكمة عن مراجعة سياسة املساعدة القانونية  
CBF/32/8  لصندوق االستئماين للضحااي عن طرائق مجع التربعات من القطاع اخلاصلتقرير مرحلي  
CBF/32/9 حول مسامهة طوعية من دولة طرف ملشروع خاص يف أوغندا حتديث  
CBF/32/10  تطوير توقعات التكلفة املتوسطة األجل والطويلة األجل الستبدال رأس  حولتقرير احملكمة

 املال وإدراج مؤشرات األداء يف عقد الصيانة اجلديد
 

CBF/32/11  2018عام تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف  
CBF/32/12  االشرتاكات املقررة دفعتقرير احملكمة عن خطط ICC-ASP/18/6 

      CBF/32/13  املوظفني بشأن منحة التعليم ومنحة التعليم  قواعدتقرير احملكمة عن التعديالت املقرتحة على
 اخلاصة وما يتصل هبا من استحقاقات

 

CBF/32/14   2018الربانجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام تقرير عن األنشطة واألداء ICC-ASP/18/3 

        CBF/32/15  2019مارس آذار/ 31تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية يف  
CBF/32/16  إدارة املوارد البشرية عن كمةاحملتقرير ICC-ASP/18/4 

CBF/32/17  إبدارة املوارد البشرية: إعادة تصنيف الوظائف يف تقرير احملكمة عن مسائل حمددة تتعلق
 2020امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام 

 

 
 
 
 
 

____ 
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 تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال
 2019، أيلول/سبتمرب ثالثة والثالثنيدورهتا ال

 احملتوايت

 6 ..................................................................................ملخص تنفيذي 
 10 ........................مقدمة ..................................................... -أوال
 10 ........................................... افتتاح الدورة الثالثة والثالثني -ألف 
 10 ..........................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل ......... -ابء 
 12 .......................................................... املراقبني مشاركة  -جيم 

 12 ........................... 2020املقرتحة لعام النظر يف امليزانية الربانجمية  -اثنيا
 12 ....................املشاكل املتعلقة ابمليزانية عرب الربامج الرئيسية  -ألف 
 2020املالحظات العامة والتحليل الكلي للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -1  

........................................... 13 
 13 .............للميزانية االسرتاتيجية  فرتاضاتالولوايت وااأل -2  
لمحكمة واخلطط االسرتاتيجية اخلاصة بكل الشاملة لاالسرتاتيجية  ةاخلط -3  

 14 .................. 2021-2019جهاز للفرتة 
 14 .............لمحكمة الشاملة لاخلطة االسرتاتيجية  (أ)   
 14 .................اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة  (ب)   
 15 .........اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام  (ج)   
تقييم  اخلطط االسرتاتيجية السابقة ملكتب املدعي العام يف الفرتة  (د)   

2016- 2018 .................... 15 
 16 ..... .....................................التكاليف وإدارهتا  ضبط -4  
 16 ................ مليزانية املقرتحةرنة ابامليزانية احلالية مقا -5  
املعتمدة يف الفرتة  اتنظرة عامة على الزايدات يف امليزاني: التحليل الكلي -6  

2014 - 2019........................... 18 
 20 ........التكاليف املتصلة ابملوظفني على نطاق احملكمة  -7  
 21 ...................املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة  -8  
مراجعة التوجيه اإلداري املتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائف  -9  

............................................................ 21 
التكاليف غري املتصلة ابملوظفني على نطاق احملكمة ولكل برانمج  -10  

 22 ..................................................رئيسي
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 22 ............التعديالت يف امليزانية اليت أوصت هبا اللجنة -11  
 23 ..............الربانمج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ............... -ابء 
 23 ............املالحظات العامة والتحليل ...................... -1  
 23 ..........التكاليف املتصلة ابملوظفني ....................... -2  
 23 الوظائف الثابتة واملساعدة املؤقتة العامة ....... )أ(   
 23 .........ابملوظفني.....................التكاليف غري املتصلة  -3  
 23 ..........التكاليف املتعلقة ابلسفر ...................... )أ(   
 24 ...........التدريب .................................... )ب(   
 24 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي األول ........... -4  
 24 ........مرتبات القضاة .................................. مراجعة -5  
 24 ...........الربانمج الرئيسي الثاين: مكتب املدعي العام ............ -جيم 
 24 .......املالحظات العامة والتحليل ............................... -1  
 25 .....................................التكاليف املتصلة ابملوظفني  -2  
 25 ..........طلبات إعادة التصنيف ......................  )أ(   
 26 املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة مؤخراً ......   )ب(   
اآلاثر املالية املرتتبة على تنفيذ التعديالت اليت أدخلها نظام األمم  )ج(   

 26 ...........................املتحدة املوحد 
 27 ................التكاليف غري املتصلة ابملوظفني ........... -3  
 27 .........امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الثاين . -4  
 27 ...........الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ..................... -دال 
 27 .. 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام  -1  
 28 ..........التكاليف املتصلة ابملوظفني ..................... -2  
 27 متويل...اإلبقاء على بعض الوظائف احلالية بدون   )أ(   
 28 ....................طلبات إعادة التصنيف .......... )ب(   
املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة   )ج(   

.................................................... 28 
االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة  -3  

 29 .......................................................املعلومات
االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات تنفيذ  )أ(   

 29 ...........على نطاق احملكمة ...
أرقام التكاليف املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات على  )ب(   

 29 ....2020نطاق احملكمة يف عام 
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 وإدارة املعلوماتامليزانية املوصى هبا  لتكنولوجيا املعلومات  )ج(   
 2020لعام    

.............................................. 30 
 31 ...................املساعدة القانونية ............................. -4  
 31 .................املساعدة القانونية للدفاع ............  )أ(   
 31 ........املساعدة القانونية للضحااي ................  )ب(   
 31 ......... ا للمساعدة القانونيةامليزانية املوصى هب )ج(   
 32 ..........التحقيقات املالية وضبط وجتميد األصول ........ -5  
 32 .......امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الثالث .... -6  
 32 الربانمج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف ........... -هاء 
 32 . 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام  -1  
 33 .......امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الرابع .... -2  
 33 ....................................الربانمج الرئيسي اخلامس: املباين  -واو 
 33 . 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام  -1  
 34 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي اخلامس ......... -2  
 35 الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحااي .. -زاي 
ومعدل التنفيذ  2020امليزانية املطلوبة لعام  -العامة والتحليل املالحظات  -1  

 35 ....................... 2019يف عام 
 35 .................................................والية املساعدة   -2  
 35 ..............................................والية جرب األضرار  -3  
 36 ....التكاليف املتصلة ابملوظفني ............................... -4  
 36 ..........الوظائف الثابتة ............................... )أ(   
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 36 ...........................التكاليف غري  املتصلة ابملوظفني  -5  
قضااي السياسة العامة املتعلقة ابلصندوق االستئماين للضحااي  -6  

........................................................... 37 
تعزيز الضوابط الداخلية لتنفيذ األحكام الصادرة جبرب  )أ(   

 37 ...................................................راألضرا
حكام الصادرة جبرب األضرار التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين لأل (ب)   

.......................................... 38 
 38 ..ندوق االستئماين للضحااي صاالستدامة الذاتية لل ( ج)   
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التربعات ومجع األموال من اجلهات املاحنة اخلاصة  )د(   
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 ملخص تنفيذي
 آب/أغسطس 26ن والثالثني، املعقودة يف الفرتة م ثالثةنظرت جلنة امليزانية واملالية خالل دورهتا ال -1

يف الهاي، يف امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  2019أيلول/سبتمرب  14إىل 
ويف املسائل املتعلقة ، مبا يف ذلك يف ديناميات عبء العمل وأتثريها على االحتياجات من املوارد، 2020

مسائل أخرى،  ابملراجعة، مبا يف ذلك يف تقارير جلنة املراجعة وتقارير املراجع اخلارجي للحساابت، فضال عن
على يا املعلومات وإدارة املعلومات تكنولوجاخلمسية لسرتاتيجية المثل النقص يف السيولة، واملتأخرات، وا

تعلقة املسائل املحملكمة، والوفورات والكفاءات، وأنشطة ومبادرات الصندوق االستئماين للضحااي، و نطاق ا
 ابملوارد البشرية، والدعاوى القضائية اجلارية.

سبتمرب أيلول/ 26يف  األوليةتقرير نسخة ال، وبعد إصدار 2019أكتوبر تشرين األول/ 28يف    -2
ألف يورو  230.7 بقيمةقلم احملكمة إىل  2020لميزانية املقرتحة لعام إضافة ل، قدمت احملكمة 2019

لسيد احلسن بناًء على قرار سري صادر عن الدائرة التمهيدية يؤكد من أجل اللمساعدة القانونية للدفاع 
احملاكمة. وإحالته إىل ام ضد السيد احلسن جرمية احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية اليت رفعها املدعي الع إهتامات

" يف هذا التقرير )انظر الفقرات مسائل أخرىعنوان "الحتت  وأظهرتهنظرت اللجنة يف هذا الطلب اإلضايف 
 التقرير. نواحيأتثري هذا الطلب اإلضايف يف بعض  ُتظهر(. قررت اللجنة أن 276إىل  272

اللجنة بني امليزانية املطلوبة لكل برانمج رئيسي وعبء  مبدأ احملكمة الواحدة، قارنتمتشيا مع و  -3
 اللجنة أن الحظت وإذ .ابحملكمة العمل املشار إليه هلذا الربانمج، فضال عن أتثريها على مجيع األجهزة

 مواردها تدير وأبن مرنة سياسات احملكمة تعتمد أبن أوصت متوقعة، غري ابستمرار تطورات ستواجه احملكمة
إعادة توزيع املوارد على  عن طريق تسمح مبواجهة التطورات غري املتوقعة بشكل مناسببطريقة  البشرية

 أساس متطلبات عبء العمل.
ة أقل من امليزانية املعتمدة القضائية وقلم احملكمة ميزاني يئةاهلطلبت الحظت اللجنة أنه يف حني و  -4

 للضحااي وآلية الرقابة املستقلة ميزانية أعلى والصندوق االستئماينمكتب املدعي العام طلب ، 2019لعام 
 من امليزانية املعتمدة يف ذلك العام.

ميزانية مكتب  زايدة كبرية يفودون املساس ابستقالل مكتب املدعي العام، الحظت اللجنة  -5
ن مكتب املدعي العام يف السنوات األخرية مقارنة ابلربامج الرئيسية األخرى. وميكن تفسري هذا االجتاه أب

ال تنتقل التحقيقات اجلارية إىل مرحلة واصل االضطالع ابلعديد من األنشطة، يف حني املدعي العام ي
 تكاليف يف الربامج الرئيسية األخرى، اثبتا.ولد ال، اليت تنشطةظل عدد احملاكمات اليلذلك و احملاكمة. 

ابملوظفني صلة لتكاليف غري املتملتعلقة ابالبنود ان عددا من بنود امليزانية، ال سيما أالحظت اللجنة و  -6
مماثل للبنود املقابلة  ،2020عام يف امليزانية املقرتحة لصندوق االستئماين للضحااي ملكتب املدعي العام وال

ن النهج القائم أليه مراجع احلساابت اخلارجي من إما خلص  ىووافقت اللجنة عل. 2019من ميزانية عام 
أن مجيع سنوي. بيد أن اللجنة أكدت  أساسال ميكن حتقيقه على نطاق احملكمة  ىعل الصفرية امليزانية ىعل

. وتوقعت طلبات املوارد ينبغي أن تستند إىل توقعات قوية تعكس قدر اإلمكان النفقات املتوقعة للسنة
ة، وأعربت يف امليزانيات املقبل ةحقيقي اتتقدير بوصفها ابملوظفني صلة أن تُعرض التكاليف غري املتاللجنة 

العمل حلقة يف  عملية تنسيق امليزانيةعن كيفية إدماجها يف حمدثة احلصول على معلومات  عن رغبتها يف
 .2020مايو قبلة اليت ستعقد يف أاير/امل
مكتب املدعي و  تلقت اللجنة ثالث اسرتاتيجيات جديدة منفصلة ولكن متكاملة للمحكمةو  -7

كان معروضا على األطراف. و  مع الدولمسبقة مشاورات إجراء ابلفعل بعد  تاعتمد ،كمةالعام وقلم احمل
استجابة  اآلن قدم، املطته االسرتاتيجية السابقةخلمكتب املدعي العام الذي قدمه التقييم النهائي أيضا اللجنة 

يف العمل على كمة احملطموح اللجنة والحظت جراء تقييم كامل. إلللجنة واجلمعية ات سابقة من الطلب
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والكفاءات، ، والوفورات سليمةالالية املمارسات ملاباللتزام ابورحبت اللجنة . ينستمر والتفوق املتحسني ال
، والتوزيع اجلغرايف العادل والتوازن ومشاركة املوظفني ،وإدارة املخاطر ،قياس وإدارة األداءو  وحتديد األولوايت،

 طط العمل ومقرتحات امليزانية.خباخلطة االسرتاتيجية غري أنه ينبغي ربط والتكامل. بني اجلنسني، 
التحضري للميزانية يف  اللجنة أنه ميكن إجراء مزيد من التحسيناتاحملرز، تعتقد  ورغم التقدم -8

النظر  تواصل احملكمةسمبؤشرات أداء رئيسية جديدة، حيث اليت ستكون مشفوعة  2021املقرتحة لعام 
ية أتثريها يففيها على نطاق احملكمة وتبني بوضوح ك اتميكن حتقيق وفورات وكفاءيف اجملاالت اليت ابلتفصيل 

عن نسب التكلفة احملكمة تقدمي معلومات حتليلية ستواصل ابإلضافة إىل ذلك، و على امليزانية املقرتحة. 
ضوحا بني خمصصات امليزانية ستقدم وتقارن بشكل أكثر و و  ،وضع امليزانيةعملية حتليل االجتاهات لتحسني و 

 املقرتحة للسنة التالية.واملخصصات السنة السابقة يف 
عقدا من  19استخدام  2019يف النصف األول من عام مت قلق أنه مع الالحظت اللجنة و  -9

 على نطاق احملكمة، ال سيما يف مكتب املدعي العام )عشرةعقود املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة 
املتصلة ابملساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة  وارداملأن اللجنة الحظت و (. عقود وقلم احملكمة )سبعة (عقود

أنه مت صندوق الطوارئ ابعتبارها موارد ال ميكن جتنبها أو غري متوقعة و اإلشعارات املتعلقة بيف غري مدرجة 
ضرورة تربير الزايدات يف املوارد البشرية بشكل عبء العمل. وشددت اللجنة على يف زايدة ها أساسا ابلر يرب ت

عقود املساعدة املؤقتة احملكمة يف املستقبل عن استخدام متتنع ن أبوأوصت بقوة  .عليهااملوافقة مناسب و 
وقررت ضمان االنضباط املطلوب يف امليزانية. صافة من أجل املوارد البشرية حبالعامة غري املعتمدة وأن تدير 

هذه  العودة إىلأيضا وقررت  ،2019يف عام املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة استخدام  مراقبة اللجنة
 .2020مايو أاير/يف اليت ستعقد املسألة يف دورهتا الرابعة والثالثني 

تعديالت جلنة اخلدمة املدنية الدولية التابعة لألمم املتحدة أدخلت ، 2019يف شباط/فرباير و  -10
 وظفنيامل مرتبات يف اتيف نيويورك، وكذلك زايدلعمل للوظائف من الفئة الفنية وما فوقها على تسوية مقر ا

ألف يورو.  2.438كمة اإلمجايل هلذه التعديالت فيما يتعلق ابحمل. وبلغ التأثري من فئة اخلدمات العامة
بة على هذه الزايدات يف اآلاثر املرتتاستيعاب متكن من من الربامج الرئيسية  القلي اعددأن الحظت اللجنة و 

معدل  يف االعتبار أخذت اللجنةو من ذلك. برامج أخرى  تمكنتيف حني مل  2020لعام املقرتحة امليزانية 
 ملوظفنيفيما يتعلق ابلتكاليف املتصلة ابملوظفني والتكاليف غري املتصلة اب 2019 عام مليزانيةتوقع التنفيذ امل

النظام ة النامجة عن من الزايديف املائة  50أن يستوعب  هالربانمج الرئيسي الثاين ميكن على السواء ورأت أن
 .اتالزايديف املائة من هذه  100 أن يستوعب هميكن االستئماين للضحاايالصندوق أن املوحد و 

 نه ينبغي اإلبقاء على خط األساس للتكاليف "احليوية" علىكررت اللجنة توصيتها السابقة أبو  -11
ختفيض ألف يورو( واقرتحت ابلتايل  11.966) 2019عند مستوى امليزانية املعتمدة لعام نطاق احملكمة 

يورو ألف  88يف مجيع أحناء احملكمة مبقدار  2020يف عام تكنولوجيا املعلومات التكاليف "احليوية" ل
( من السادس الرئيسي والربانمج ،والربانمج الرئيسي الثالث ،)موزعة ابلتناسب بني الربانمج الرئيسي الثاين

 .2019 املستوى املعتمد يف عام أجل االتساق مع
 يتضمن شامال تقريرا تقدم أن احملكمة إىل وطلبت للمباينامليزانية املقرتحة  يف اللجنةونظرت   -12

 ملواجهة ماليا احتياطيا تشمل السنوات متعددة إلنشاء آلية متويل واقرتاحا ومفصلة، حمدثة وتقديرات خططا
 حتديد خالل من التكاليف للمتعهد خلفض حوافز آلية ميكنها أن توفر والناشئة، املتوقعة غري االحتياجات

 وتتطلع. أخرى أمور ضمن السوق، وظروف التكنولوجي التقدم من مع االستفادة اقتصادا األكثر املشرتايت
 القادمة الدورة يف واالدارية واآلليات املالية األجل والطويلة املتوسطة والتقديرات اخلطط استعراض إىل اللجنة
 توافق أبن اللجنة أوصت األصول الثابتة، ابستبدال يتعلق وفيما. 2020 مايو/اليت ستعقد يف أاير للجنة

ضمن هذا  تعمل وأن تطلب إىل احملكمة أن 2020ألف يورو لعام  975 قدره إمجايل مبلغ على اجلمعية
 مراجعة اخلطط بعد ،2021لعام  املبلغ نفس ختصيص اجلمعية يف تنظر أيضا أن وقررت اإلطار املايل،

الدول األطراف  أن تسرتعي نظر يف هذا الصدد، تود اللجنةو  .والتكاليف املقدرة األجل والطويلة املتوسطة
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ابعتبارها منوذجا لتكنولوجيا البناء  السوقيةقيمتها  احلفاظ على مباين احملكمة وجتنب فقدانضرورة  إىل
 إبسداء األطراف الدول من خارجيون( خرباء) خبري فيها يقوم آلية إبنشاء أيضا اللجنة وأوصت. املتطورة
 إىل دورية تقارير وتقدمي األصول الثابتة على أساس طوعي، استبدال خطط وتنفيذ ختطيط يف اخلرباء مشورة
 .مع اللجنة مع تبادل املعلومات ملباين،يف الهاي بشأن ا العامل الفريق

الصندوق تشغيل قضااي السياسة العامة املتعلقة ابلكفاءة يف نظرت اللجنة يف جمموعة من و  -13
األحكام املتعلقة جبرب األضرار الحظت اللجنة أن تنفيذ االستئماين للضحااي، واملساءلة، ومجع األموال. و 

 يف دورهتا الرابعة والثالثني، ابلتنسيق مع أن تقدم احملكمةإىل طلبت اللجنة ا معززاً. و تنظيمي الهيكيتطلب 
قلم احملكمة وأمانة الصندوق وعن املسؤوليات بني  اسمعن تقتقريرا ، أمانة الصندوق االستئماين للضحااي

علومات حمدثة ، وماحملتملةاإلزدواج أوجه التآزر و عن ، مبا يف ذلك األضرار مرحلة جربالعمليات اجلارية يف 
الصندوق حثت اللجنة أحكام اجلرب، تنفيذ الضوابط الداخلية لفيما يتعلق بتعزيز و . عن تنفيذ أحكام اجلرب

 النتائج مع املراجع اخلارجيواستخالص ، على اجناز األعمال املتبقية دون أتخرياحملكمة االستئماين و 
 ثني.خلامسة والثالهتا ادور بذلك يف ، وتقدمي تقرير للحساابت

ة يف اليوم األول املضيفالقرض من الدولة بدفع أقساط ملزمة قانوان أشارت اللجنة إىل أن احملكمة و  -14
 قرضالاملسامهة يف سداد  اليت يتعني عليها فرباير من كل عام. وحثت اللجنة الدول األطرافشهر شباط/ من
يناير من كل عام، كانون الثاين/هناية   اوزتسديد أقساطها ابلكامل ويف موعد ال يتجعلى الدولة املضيفة  من

تغطية هذه املدفوعات. عانة أبمواهلا التشغيلية لاالستيف حالة عدم التسديد إىل احملكمة ستضطر مع مراعاة أن 
على املوارد التشغيلية  اإضافيفرض ضغطا و/أو عدم الدفع سييف الدفع أن التأخري إىل اللجنة وأشارت 

 .تفاقم مشكلة السيولةد من زييو للمحكمة 
اسرتداد  ةمراجع احلساابت اخلارجي أبنه من أجل تعزيز عملي ةوأشارت اللجنة إىل توصي -15

خرات عن السنتني الكاملتني أالسماح للدول األطراف اليت عليها متعدم االشرتاكات غري املسددة، ينبغي 
بعد دفع احلد املقدم منها االعفاء ة على طلب املوافق، أو دفوعاتاملجبدول الوفاء دون السابقتني ابلتصويت 

 اللجنة أن االنتخاابت املقبلة للقضاةورأت  .لرصيد املتبقياسداد ل ةوتقدمي خط )1(األدىن من املبلغ احملدد 
عن الدول املتأخرة حثت ابلتايل للغاية و  ةالتصويت مطلوبحقوق فيه ستكون وضعا تقدم واملدعي العام 

تقوم مجيع الدول أبن  . وأوصت اللجنة ابلتايلعلى تسوية حساابهتا يف الوقت املناسبتسديد اشرتاكاهتا 
 احملكمة يف أقرب وقت ممكن.مع األطراف اليت عليها متأخرات بتسوية حساابهتا 

املستوى الفعلي لصندوق رأس املال  ، بلغ2018حزيران/يونيه  ٣٠يف  هأنوالحظت اللجنة  -16
، ن يورومليو 11.6البالغ قدره املستوى النظري احملدد للصندوق أقل من  وهو، مليون يورو 9.1مل العا

 ان فائضأثناء الدورة أباللجنة . وأُبلغت لتدفق النقديوأن ذلك يزبد من احتمال تعرض احملكمة للنقص يف ا
ما إذا . وأوصت اللجنة، 2017سيكون متاحا فيما يتصل ابلسنة املالية مليون يورو  2.99  يبلغنقداي

أوصت هو املستوى الذي مليون يورو، و  12.3إىل النظري للصندوق املستوى على زايدة  وافقت اجلمعية
البالغ  2017السنة املالية  من يفائض النقد، أبن يستخدم اليف دورهتا الثانية والثالثنيابلفعل اللجنة به 

السابعة  هتادور ذته اجلمعية يف الذي اختقرار موارد الصندوق، متشيا مع المليون يورو لتجديد  2.99قدره 
مستوى صندوق رأس املال العامل على هذا ن زايدة من خماطر النقص يف السيولة. بيد أتخفيف ابلعشرة 

وال . دائماً للمشكلة حالً  فقط وليست النقدي التدفق من خماطر النقص يف تخفيفالنحو ستؤدي إىل ال
 السلطات للمكتب مثل تفويض أخرى، العامل آبلياتتزال اللجنة ترى أن استكمال صندوق رأس املال 

                                                           

  االشرتاكات عن السنة السابقة. لك، مبا يف ذيف املوعد احملددمجيع االشرتاكات اليت مل تسدد  املثال، سبيل على )1( 
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ابلتزاماهتا مبوجب النظام املايل والقواعد  األطراف وفاء الدول الختاذ التدابري الالزمة، سيكون مناسبا. وبدون
 بديل. املالية يف الوقت احملدد، يلزم حل

أن سياسة  الدول األطرافدة من ليقات الوار تعورأى امليسر املعين ابملساعدة القانونية بناء على ال -17
ومن املمكن أن تؤدي إىل سائل مل حتل هناك مو املساعدة القانونية اجلديدة يف حاجة إىل مزيد من الدراسة. 

كررت اللجنة زايدة كبرية يف التكلفة. ومن هذه املسائل فرض الضرائب على حمامي الدفاع وحمامي الضحااي. و 
 اطلبهأكدت جمددا . و ال فقطوكام اجاهز عندما يكون صالح لإل اة اقرتاحتوصيتها السابقة أبن تقدم احملكم

احلالية املطلوبة للمراحل القضائية ابملوارد تحقيق ات قابلة للإصالحاحملكمة قصارى جهدها لتقدمي بذل أبن ت
 املعنية.

ن أباحملكمة أبلغت  نظرت اللجنة مرة أخرى يف التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، حيثو  -18
 470لغ من موظفي اللغات( يب 42)ابستثناء املسؤولني املنتخبني و من الفئة الفنيةالعدد اإلمجايل ملوظفيها 

حملكمة يف أبن تنظر ا اللجنةوأوصت غري أطراف. دول يف املائة( من  12.8)أو موظفا  60، منهم موظفا
ساواة بني اجلنسني، أوصت اللجنة أبن تنظر احملكمة يتعلق ابملما فيو هذه الفئة.  يفإمكانية جتميد التوظيف 
 ملعاجلة مسألة التوازن بني اجلنسني وحتديد موعد مستهدف للتنفيذ. يف هنج خمتلف واستباقي

أوصت أبن تعتمد اجلمعية امليزانية الربانجمية املقرتحة ويف اإلضافة، وبعد أن نظرت اللجنة بدقة يف  -19
يف املائة مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  0.81زايدة تبلغ بيورو، أو  ألف 145 723.75 ميزانية قدرها

، ابستثناء األقساط املستحقة لقرض الدولة املضيفة. وفيما يلي املوارد املوصى هبا لكل برانمج 2019
 هلذا التقرير: ثالثرئيسي، على النحو املوضح ابلتفصيل يف املرفق ال

 يورو )بتخفيض يبلغألف  12 081.50رئيسي األول )اهليئة القضائية(: الربانمج ال )أ(
 يف املائة(؛ 0.2- 

يورو )بزايدة تبلغ  ألف 47 383.45 الربانمج الرئيسي الثاين )مكتب املدعي العام(: )ب(
 املائة(؛ يف 1.2

 0.66زايدة تبلغ يورو )ب ألف 76 147.6الربانمج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة(:  )ج(
 يف املائة(؛

يورو  ألف 2 837.0 الربانمج الرئيسي الرابع )أمانة مجعية الدول األطراف(: )د(
 يف املائة(؛  0.2- بلغتخفيض ي)ب

يف  54.2يورو )بزايدة تبلغ ألف  2 775.0الربانمج الرئيسي اخلامس )املباين(:  )ه(
 املائة(؛

ألف  3 226.1صندوق االستئماين للضحااي(: الربانمج الرئيسي السادس )أمانة ال )و(
 يف املائة(؛ 3.1يورو )بزايدة تبلغ 

ألف يورو )بزايدة تبلغ  551.9)آلية الرقابة املستقلة(:  5 -الربانمج الرئيسي السابع )ز(
 يف املائة(؛ 3.9

ألف يورو )بزايدة  721.2)مكتب املراجعة الداخلية(:  6 -الربانمج الرئيسي السابع )ح(
 . املائة(يف  5.2غ تبل
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 مقدمة  -أوال
 الثالثة والثالثني الدورة افتتاح  -ألف

)2(عشرة سابعةقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا العمال ابل -1
 قدتعُ ، 

 26يف الفرتة من جلسة،  20(، اليت أتلفت من للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"ثالثة والثالثون الدورة ال
 .يف الهاي ،2019أيلول/سبتمرب  6إىل  آب/أغسطس

يف  ترحيب وألقى رئيس احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، القاضي تشيلي إبوي أسوجي، كلمة -2
  .اجللسة االفتتاحية للدورة

وساعد أعضاء  للجنة، أمينا الدجاين، فخري السيد واملالية، امليزانية للجنة التنفيذي وعمل األمني -3
 .فريقه يف توفري الدعم املوضوعي واللوجسيت الالزم للجنة

 للجنة:  ثالثة والثالثنيوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة ال -4
 ؛كارولينا ماراي فرياننديس أوابسو )املكسيك( )أ(

 ؛فوزي غرايبة )األردن(  )ب(
 ؛هيتوشي كوزاكي )الياابن(  )ج(
 أورمت يل )استونيا(؛ )د(
 مونيكا سانشيز )اكوادور(؛ )ه(
 ؛غريد ساوب )أملانيا(  )و(
 مرغاريت وامبوي نغوغي شافا )كينيا(؛   )ز(

 ؛إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا(  )ح(
 ريتشارد فينو )فرنسا(؛ )ط(
 هيلني لويز وارن )اململكة املتحدة(؛  )ي(
 .(بوركينا فاسو)فرانسوا ماري ديدييه زوندي  )ك(

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -ابء

 لدورهتا الثالثة والثالثني: أقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل -5
 افتتاح الدورة -1
 كلمة ترحيب من رئيس احملكمة )أ( 
 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال )ب( 
 مشاركة املراقبني )ج( 

                                                           

كانون   12-5لسابعة عشرة، الهاي، الدورة ا جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الواثئق الرمسية  )2( 
 .45األول، ابء، الفقرة ، اجلزء ألولاجمللد ا ،(ICC-ASP/17/20)  2018األول/ديسمرب  
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 2020لعام  املقرتحة الربانجمية امليزانية -2
 2020لعام  املقرتحة الربانجمية امليزانية يف النظر )أ( 
  2020لعام  املقرتحة الربانجمية لميزانيةخط األساس ل )ب( 
 2020لعام  املقرتحة الربانجمية امليزانيةمرفقات  )ج( 
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة ابمليزانية -3
 حالة تسديد االشرتاكات  )أ( 
 الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا )ب( 
 2019حزيران/يونيه  30التقرير بشأن األداء املايل للمحكمة حىت  ( ج) 
 االحتياطيات االحرتازية ( د) 
 قضية السيولة )ه(  
 اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية -4
 نسب التكلفة املستجدات فيما يتعلق ب )أ( 
التقرير املرحلي السنوي عن تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات  )ب( 

 وإدارة املعلومات 
ألتعاب  سلفاً  املدفوعة وسداد املبالغ املالية عن التحقيقات الشامل التقرير )ج( 

 القانونية املساعدة
 بشأن استبدال الدولية املنظمات ممارسات املستجدات فيما يتعلق أبفضل )د( 

 األصول الثابتة
 أتمني مدفوعات القرض من الدولة املضيفة )ه( 
  املبادئ التوجيهية املفصلة للتربعات املقدمة إىل احملكمة وإطار هذه التربعات  )و( 
 اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة )ز( 
 اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام )ح( 
 اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة )ط( 
 الصندوق االستئماين للضحااي -5
 1مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي يف الفرتة من  )أ( 

 2019حزيران/يونيه  30إىل  2018متوز/يوليه 
 املقرتحات احملددة للصندوق االستئماين للضحااي بشأن التربعات اخلاصة )ب( 
 التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين فيما يتعلق جبرب األضرار )ج( 
 املساعدة القانونية -6
 املوارد البشرية -7
أرقام امليزانية اإلمجالية لتمديد برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني إىل ما بعد  )أ( 

 السنة الثانية من العمل 
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 املسائل املتعلقة ابملراجعة  -8
  2019تقارير جلنة املراجعة يف عام  )أ( 
 2018البياانت املالية للمحكمة لعام  )ب( 
 2018لعام  البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي )ج( 
 تقرير املراجعة عن األداء فيما يتعلق بعملية امليزنة  )د( 
 مسائل أخرى -9
 التطورات القضائية وآاثرها على امليزانية  )أ( 
احملكمة اإلدارية  علىتقييم خماطر التقاضي املتعلقة جبميع القضااي املعروضة  )ب( 

 .)3(الداخلي طعونملنظمة العمل الدولية وجملس ال

 مشاركة املراقِّبني -جيم
كبار املسؤولني ابحملكمة وممثلي هيئة الرائسة، دعت اللجنة  ، )4(عمال ابلنظام الداخلي للجمعية -6

ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة إىل املشاركة يف جلسات اللجنة. وابالضافة إىل ذلك، ألقى رئيس جملس 
إدارة الصندوق االستئماين للضحااي، السيد فيلييب ميشيليين، كلمة أمام اللجنة. وأطلعت امليسرة املعنية 

رية مارلني بونيتشي )مالطة(، وامليسرة املعنية ابملساعدة القانونية، السفرية سابني نولكي ابمليزانية، السف
االئتالف من أجل )كندا(، اللجنة، على املستجدات يف عملهما. ووافقت اللجنة على الطلب املقدم من 

يف آليات تسوية املنازعات،  دعت اللجنة السيدة شويتا دميان، اخلبريةو . احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان
  ميع املراقبني الذين حضروا دورهتا الثالثة والثالثني.أعربت اللجنة عن تقديرها جلإىل املشاركة يف الدورة. و 

 واإلضافة إليها 2020النظر يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -اثنيا
  الربامج الرئيسية عربمليزانية املتعلقة ابشاكل امل  -ألف

 2020املالحظات العامة والتحليل الكلي للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -1
من نظامها الداخلي، ابستعراض امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة  9تقوم اللجنة، وفقا للمادة  -7

ونظرت اللجنة يف "امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية  .وتقدمي التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعية

                                                           

 .)CBF/33/1( ية واملاليةنة امليزانلجلثني الة الثالثة والثر للدو  تجدول األعمال املؤق )3( 

 

املتعلقة ابملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على من النظام الداخلي للجمعية  93و 92و 42تنطبق املواد   )4( 
 .دعوة من الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنة
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وقامت ( يف هذا التقرير 276إىل  272أنظر الفقرات " )(6)ويف اإلضافة إليها )5( 2020لعام الدولية 
 .امليزانيةلنزاهة لميزانية على أساس املبدأ العام لوارد املطلوبة املللجنة استعرضت او  .مبراجعتها

واإلضافة إليها واملربرات املقدمة بشأهنا،  2020بعد استعراض امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام و  -8
ألف يورو من جمموع امليزانية  1 446.65استنتجت اللجنة أنه ميكن حتقيق ختفيضات يبلغ جمموعها 

رض املقدم من الدولة ألف يورو بدون الق 147 170.4الربانجمية املقرتحة واإلضافة إليها البالغ قدرها 
مقارنة ابمليزانية املعتمدة ( يف املائة 0.81)ألف يورو  1 173.75وميثل ذلك زايدة يبلغ قدرها . املضيفة

 .2019لعام 
املرونة، إذا استكمل ابدارة  من كاف  بقدر يتمتعأن خط األساس من جديد اللجنة أكدت و  -9

أشارت اللجنة إىل أن و . صارمة لألنشطة أولوايت ووضع واضحة، أهداف وحتديد مالية حكيمة وسليمة،
 اليةلسنة امللألف يورو  148 135.1 اجلمعية وافقت يف دورهتا السابعة عشرة على اعتمادات بلغ جمموعها

ستحقة وامل ألف يورو 3 585.1قدرها  لدولة املضيفة البالغمن اقرض الأقساط ابستبعاد . و (7)2019
يزانية اليت وافقت عليها نصيبها يف القرض "دفعة واحدة"، بلغت املاد الدول اليت اختارت عدم سدعلى 

عد استبعاد أصل القرض والفائدة )األقساط( املستحقني للدولة املضيفة، ، ب2019لعام  اجلمعية
 .(8)ألف يورو 144.550

واإلضافة إليها ابلربانمج الرئيسي  2020يف ميزانية عام  املطلقةابألرقام الزايدة الرئيسية  تعلقتو  -10
مث مبكتب املدعي العام حيث ، (يف املائة 71.6)يورو  ألف 1 288.1، حيث بلغت (املباين)اخلامس 

 800األخرى لربامج الرئيسية املطلوبة يف االزايدة مل تتجاوز و (. يف املائة 2.4)ألف يورو  1 133.8بلغت 
، آللية الرقابة املستقلة( يف املائة 47.6أو )ألف يورو  252.7: موزعة على النحو التايل ،يورو ألف

يف  5.2)ألف يورو  35.6الصندوق االستئماين للضحااي، ومانة أل( يف املائة 6.5)ألف يورو  202.7و
 .ملكتب املراجعة الداخلية( املائة
م احملكمة اخنفاضا ، وقل(يف املائة -0.1)ألف يورو  12.8وسجلت اهليئة القضائية اخنفاضا يبلغ  -11
 -0.2)ألف يورو  4.7، وأمانة مجعية الدول األطراف اخنفاضا يبلغ (يف املائة -0.4)ألف يورو  275يبلغ 

ألف يورو للفائدة وأصل الدين املستحقني للدولة  3 585.1وكان مطلواب عالوة على ذلك (. يف املائة
 .املضيفة

 للميزانيةاالسرتاتيجية  واإلفرتاضات األولوايت -2

عام يف  الرئيسية مليزانية احملكمة ومسببات التكاليف ابألولوايت االسرتاتيجية علما اللجنة أحاطت -12
  :وصفتها احملكمة على النحو التايل، اليت 2020

                                                           

 .)ASP/18/10-ICC( 2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   )5( 

 
 .)ASP/18/10/Add.1-ICC  للمحكمة اجلنائية الدولية 2020للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام  إضافة  (6)

 الثالث، اجلزء األول، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...الواثئق الرمسي (7)
ICC-ASP/17/Res.4 1، ألف، الفقرة. 

 .املرجع نفسه  (8)
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نزيهة وعاجلة، مبا يف ذلك ابإلجراءات املتصلة راءات قضائية االضطالع إبج )أ(
عون نظر يف الطرمبا العلى األكثر، و  أربع قضاايوقرارات صادرة يف  ستة أحكامابالستئناف النهائي يف 

 حالياً، ودعمها؛ االبتدائية الدائرة علىمعروضة  (9)قضااي املقدمة يف
 ؛ودعمها بوسائل منها أنشطة ميدانية إجراء تسعة حتقيقات نشطة )ب(
  ؛قضااييف ثالث أوامر اجلرب الصادرة مواصلة تنفيذ  )ج(

 .(10)إدارة املعلومات على نطاق احملكمةاسرتاتيجية مواصلة تنفيذ  )د(
، يتعلق األمر وفقا 2020وفيما يتعلق بعبء العمل اإلمجايل وافرتاضات وابرامرتات احملكمة لعام  -13 

 : للعرض الذي قدمته احملكمة مبا يلي
 تسع دراسات أولية؛ (أ)
 حالة قيد التحقيق؛ 11 (ب)
 نشطة، مثانية منها متوازية؛تسعة حتقيقات  (ج)
مجهورية أفريقيا )نغايسوان /يكاتومعدم إجراء حماكمات حلني أتكيد التهم يف قضية  (د)

 ؛(مايل) احلسن، وقضية (ب)الوسطي، القضية الثانية 
 .(11)استئناف هنائي واحد )ه(

 -2019اخلطة االسرتاتيجية الشاملة للمحكمة واخلطط االسرتاتيجية اخلاصة بكل جهاز للفرتة  -3
2021 

. (12)2021 -2019كان معروضا على اللجنة اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للمحكمة للفرتة  -14
 :وأوضحت احملكمة ما يلي

 ‘1’يف ثالث واثئق منفصلة ولكنها متكاملة. وهي وضعت االسرتاتيجية اجلديدة أن  (أ)
، اليت تكملها اليت تتناول املسائل ذات االهتمام املشرتك جلميع أجهزة احملكمة ،لمحكمةالشاملة لطة اخل
األهداف واالسرتاتيجيات اللتني تركزان على مكتب املدعي العام، خطة  ‘3’و ،قلم احملكمة ةخط‘ 2’

 ؛ومكتب املدعي العاماخلاصة بقلم احملكمة 
احملكمة ابلفعل ]...[ بعد مشاورات سابقة مع  اهذه اخلطط هنائية. وقد اعتمدهتأن  )ب(

 ؛الدول األطراف

                                                           

  .ونغوين وبليه غوديهأنتاغنداـ، و ، ورمبا 70املادة مببا  (9)
 .12و 11، الفقراتن )ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (10)

  املرفق الثاين.، املرجع نفسه  (11)
  .2018عام ومت بعد ذلك متديدها إىل  2017-2013وضعت اخلطة السابقة للفرتة   (12)
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كتب ملاالسرتاتيجية السابقة للخطة التقييم النهائي أيضا اللجنة  ىكان معروضا علو  )ج(
 .(14)اجلمعية الجراء تقييم كاملللجنة و ات سابقة من لطلب ة، املقدم اآلن استجاب(13)املدعي العام

 وميكن تلخيص اخلطوط العريضة هلذه اخلطط على النحو التايل: -15

 (15)اخلطة االسرتاتيجية الشاملة للمحكمة )أ(

 احملكمةتسعى  اليت ، واألهدافرؤية لكيفية حتقيق ذلكتقدم هذه اخلطة مهمة احملكمة، و  حتدد -16
التعاون ‘ 2’و، ء واالدعاءأداء القضا‘ 1’: ثالثة مواضيع رئيسية هيوجتمع هذه اخلطة بني حتقيقها.  إىل

 .األداء التنظيمي‘ 3’ووالتكامل، 

 (16)اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة )ب(

كفاءة، و  ةأكثر الناس إنتاجي ستخدامللمحكمة، اب اسيةسألتوفري خدماته ا، عند يلتزم قلم احملكمة -17
زايدة يهدف إىل مدته ثالث سنوات  ابرانجموسيطلق قلم احملكمة إىل التفوق يف كل ما يفعله.  وابلسعي

أيضا برانجما مدته ثالث سنوات يطلق سو املوظفني يف السعي إىل حتقيق التميز من مجيع النواحي.  ةمشارك
املدى الطويل. ولذلك ستكون  ىوترسيخ التغري الثقايف الذي تعتمد عليه الكفاءة علاملستمر تحسني لل

التوزيع ‘ 3’و ،زايدة مشاركة املوظفني‘ 2’، والتحسني املستمر‘ 1’هي:  األولوايت الثالث لقلم احملكمة
 .اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني

 (17)اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام )ج(

، ة من النتائج املختلطة يف احملكمةالحظ مكتب املدعي العام أن اخلطة اجلديدة تتزامن مع فرت  -18
تدور ستة أهداف اسرتاتيجية للفرتة املقبلة، ت اخلطة حددو التحدايت اخلارجية غري املسبوقة. فضال عن 

‘ 2’وحتسني األداء فيما يتعلق ابألنشطة األساسية ملكتب املدعي العام؛  ‘1’: ول ثالثة حماور رئيسيةح
روما  لنظام الفعال األداء زايدة‘ 3’وة السليمة؛ يمارسات اإلدار املمبا يف ذلك  ة الرشيدة،كمو ضمان احل
 .األساسي

 2018-2016تقييم اخلطط االسرتاتيجية السابقة ملكتب املدعي العام يف الفرتة  )د(

 :التايل النحو على العام املدعي الذي قدمه مكتب ميكن تلخيص التقرير -19
 للخطة التسعة األهداف من أهداف ملحوظ مثانية بشكل تقدمت حتققت أو (أ) 

 حجم حتقيق إىل يهدف الذي االسرتاتيجي اخلامس اهلدف ابستثناء ،2018 - 2016االسرتاتيجية للفرتة 
 أنه ينبغي أن يتناسب مع املهام املعهود هبا إىل املكتب. املكتب يعتقد أساسي

                                                           

 : التحليل النهائي وتقييم النتائج 2018-2016التقرير بشأن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة   (13)

(CBF/33/20). 
؛ 59، الفقرة 2-ابءاجلزء الثاين، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...الواثئق الرمسي  (14)

وابملثل، طلبت اجلمعية تقييما  .14قرة ف، ال(ICC-ASP/18/5)وتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني 
 شامال يف دورتيها السادسة عشرة والسابعة عشرة.

  .)3/13CBF/3( 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة   (15)

 .)CBF/33/15( 2021-2019احملكمة اجلنائية الدولية، اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة (  16)

 .)CBF/33/14( 2021-2019احملكمة اجلنائية الدولية، اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة   (17)
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 احملكمة يف خمتلط أداء عن 2018 إىل 2016 املمتدة من االسرتاتيجية الفرتة أسفرت (ب)
 وسجل مكتب املدعي العام يف هذه الفرتة عددا من اإلداانت. مسبوقة غري خارجية حتدايت وشهدت

ومضى املكتب قدما يف الدراسات والتحقيقات . يف التقاضي، وصدرت بعض القرارات البارزة والنجاحات
 .األولية

االسرتاتيجية  خطته بشأن العام املدعي تبقام هبا مك اليت التقييم بعملية علما اللجنة وأحاطت -20
 واستخالص املعلومات هلذه استخدام احملكمة كيفية  رصد وستواصل 2018-2016 للفرتة السابقة

يف  وستنظر 2021-2019مكتب املدعي العام احلالية للفرتة  اسرتاتيجية تنفيذ يف منها الدروس املستفادة
 .املقبلة مقرتحات امليزانية الواردة يف النتائج

ورحبت اللجنة اباللتزام . والتفوق املستمر التحسني حنو العمل يف احملكمة طموح اللجنة حظتالو -٢١
 املخاطر، ابملمارسات املالية السليمة، والوفورات والكفاءات، وحتديد األولوايت، وقياس وإدارة األداء، وإدارة

 اخلطة ربط ومع ذلك، ينبغي. نسني، والتكاملوالتوازن بني اجل والتوزيع اجلغرايف ومشاركة املوظفني،
 .امليزانية العمل ومقرتحات خبطط االسرتاتيجية

إبقامة  وأوصت العام، املدعي ملكتب اإلسرتاتيجية اخلطة الواردة يف وأيدت اللجنة األهداف -22
اليت ينبغي  مبا يف ذلك بتحديد اجلهود اإلسرتاتيجية، واخلطط العمل امليزانية وخطط بني صلة واضحة

على احلاالت اليت تكون فيها ذلك  اإلضافية املوارد احلالية، وأبن يقتصر طلب القيام هبا أوال ابملوارد
 ضروراي فقط.

 قيد احلاالت إلجناز اسرتاتيجية سيضع العام املدعي مكتب أن مع االهتمام اللجنة والحظت -23
يف  العام املدعي مكتب اإلجراء ليشمل مشاركةاحملكمة بتوسيع نطاق هذا  اللجنة وأوصت. التحقيق

الدراسات األولية،  احملكمة أي اشرتاك مراحل مجيع وبساطة وحيدد بوضوح "الدورة احلياتية" لكل حالة
 .مرحلة يف كل حتديد التكلفة حماولة واحملاكمات، فضال عن والتحقيقات،

األثر  لقياس مناسبة مؤشراتأن استكشاف  على العام املدعي مكتب مع اللجنة واتفقت -24
 احملكمة إىل ودعت ،(18)الهتمامجدير اب الوطنية القضائية الوالايت على األوسع للمحكمة احلفاز
 .والثالثني اخلامسة دورهتا يف هنج لذلك اقرتاح

 وإغالق وتشغيل إلنشاء مستدام بتحديد واعتماد إطار" احملكمة ابلتزام اللجنة ورحبت  -25
 ودعت". العام املدعي مكتب مع والتعاون التشاور أيضاً  سيتطلب الذي القطرية، األمر املكاتب
 .والثالثني اخلامسة دورهتا لكي تنظر فيها اللجنة يفن هذه املواضيع أبشاقرتاحاهتا  تقدمي إىل احملكمة

 ،2021 عام يف احملكمة، تقوم أيضا أن واقرتحت. السنوية املرحلية التقارير إىل اللجنة وتتطلع  -26
 - 2022 الالحقة للفرتة اجلديدة، وأبن تضع خطتها اإلسرتاتيجية يف إطار اخلطة أدائها بتقييم

 السابعة دورهتا يف  املتابعة واسرتاتيجية التقييم وأوصت اللجنة أبن تقدم احملكمة كل من تقرير. 2024
 .2022 لعام املقرتحة الربانجمية امليزانية والثالثني مع

 التكاليف وإدارهتا ضبط -4

عند تقدمي طلبات املوارد يف  ةممارسات مالية سليم الستخدامرحبت اللجنة ابجلهود املبذولة  -27
ن االسرتاتيجيات املقدمة للسنوات املقبلة ال تتضمن معلومات عن أن اللجنة الحظت أيضا أاملستقبل. غري 

                                                           

تقييم النتائج و  : التحليل النهائي2018-2016العام للفرتة التقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي   (18)
(CBF/33/20)   6-1، الفصل. 
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ي نشاط أن أتوزيعه. وهذا يعين  ةعادإمث إيقافه أو  النظر يف النشاط احلايل ومن ةعادإالوقت الذي ميكن فيه 
 .سيكون إضافيا يف املستقبل

ة املدى املتوسط، النامجة عن جمموع ىوانقشت اللجنة عددا من الضغوط املستمرة يف امليزانية عل -28
 ‘1’يف ذلك ، مبا احملتملة يف املستقبلعلما ابإللتزامات  اللجنةأحاطت من العوامل الداخلية واخلارجية. و 

احلاجة الناشئة ‘ 2’البنود ابلفعل؛ ووهو أكرب  - استخدام املوظفني احلاليني واملقبلني ةالتغيري احملتمل يف تكلف
إىل البدء احلاجة ‘ 3’وعمال؛ ألاملباين ومنع تعطل اة قيم ىحملافظة علاألصول الثابتة واواملتزايدة إىل استبدال 

 احملتملالبالغ و التأثري املايل ‘ 4’؛ واملوظفني ابستحقاقات املتعلقة ماتااللتزايف هناية املطاف يف تغطية 
  قبلة.وامل ةاحلالي ائيةقضللمنازعات ال

ما هو بني ما هو مرغوب فيه و أن متيز احملكمة األولوايت، و ينبغي أن حتدد وعالوة على ذلك،  -29
العناصر ومن اجلدير ابلذكر أن . اتلتغري لحتافظ على استجابة نظامها عدد املوظفني، و  أن حتد منضروري، و 

التكاليف موجودة ابلفعل. ومع ذلك، تعتقد اللجنة أن من املفيد مراجعة األدوات  ضبطاألساسية إلدارة و 
اخلامسة  دورهتايف إىل هذه املسألة ستعود اللجنة و . متابعة آاثرهاوالسياسات املطلوبة بشكل منهجي و 

 .والثالثني

 احلالية مقارنة ابمليزانية املقرتحةامليزانية  -5

 حماولة لتحسني الشفافية والقدرة على حتليل طلبات املوارد، قدمت اللجنة يف الدورات السابقة يف -30
 التوصيات التالية للحصول على معلومات:

تخفيضات ، والغري املتكررة تكاليفوالوفورات، ني البوضوح بمعلومات للتمييز أن ترفق  )أ(
ميكن من اليت  اتالكفاءو ، ةالسابقسنة ميزانية الخط األساس يف اليت ستؤثر على  يف التكاليف اإلضافية

 ؛(19)زايدات يف التكاليف"ال"خالهلا جتنب 
 ؛ (20)ابمليزانية املطلوبة للسنة التالية عتمدةمعلومات ملقارنة امليزانية املأن ترفق   )ب(
النفقات الفعلية للمحكمة يف السنوات سط حتديث نسب التكلفة ابستخدام متو   )ج(

 .(21)األخريةاخلمس 
امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام يف ذه املعلومات لعرض الذي قدمته احملكمة هلرحبت اللجنة ابو  -31

التنسيق مبوجب مليزانية و املتعلقة اب من خالل حلقات العمل املقبلة نيالتحسمواصلة ، وتتطلع إىل 2020
، والكفاءات الوفوراتبذهلا احملكمة لتحديد تأحاطت اللجنة علما ابجلهود اليت و حملكمة الواحدة. مبدأ ا

 ض ميزانيته.يفختستيعاب الزايدات يف التكاليف و القلم احملكمة  بذهلايابجلهود اليت  وعلى وجه اخلصوص
وصت أبن تقوم احملكمة، وأ ،زيد من التحسيناتاملعتقد اللجنة أنه ميكن إجراء احملرز، ت ورغم التقدم -32

 ، مبا يلي:2021يف إطار إعداد امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام 
نطاق  ىعل اتالنظر ابلتفصيل يف احلاالت اليت ميكن فيها حتقيق وفورات وكفاء ةمواصل  )أ(

 للوفورات احلايل التفصيلي فالعرض .امليزانية املقرتحة ىعلأتثريها  احملكمة وتقدمي عرض واضح لكيفية
على  وأتثريها الوفورات نوع حسب وتصنيفها الوفورات املنعزلة حبسب البند مناسب حلساب والكفاءات

                                                           

 رفق السادس عشر.، امل)ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام    (19)

 .3و 2، اجلدوالن 15و 14لصفحتان ا، املرجع نفسه   (20)

 .)CBF/33/12(تقرير احملكمة عن نسب التكلفة    (21)
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وأين سيتم إيقاف النشاط، وكيف ميكن زايدة كفاءته  كيف  معرفة حاليا الصعب من ولكن خط األساس،
وبشكل افرتاضي،  امليزانية، وضع عملية طليعة يف الفعلي النشاط استعراض يكون وينبغي أن. توزيعه أو إعادة

ومن األمثلة . أوال بتخفيضات أو كفاءات يف أماكن أخرى املوارد من االحتياجات يف زايدة ستقابل أي
 على تؤثر اليت من املتوقع أن املوظفني ملستشار توفري املوارد املطلوبة 2020الواردة يف امليزانية املقرتحة لعام 

 املتعلقة بتطبيق ترتيبات (22)وقد تسمح أيضا توصية مراجع احلساابت اخلارجي. ضيةاملر  اإلجازات أرقام
 اللجنة وأوصت العمل. عبء اخنفاض حالة يف بتخفيض التكاليف املتصلة ابملوظفني مرونة أكثر عمل

 للتحسني جديد اسرتاتيجي للوفورات والكفاءات، واستخدام هنج احلالية القائمة حتسني مبواصلة
فضال عن تفسري لتقدمي البياانت،  أفضل سياق لتوفري رئيسية جديدة أداء مصحواب مبؤشرات املستمر

 والكفاءات؛املعلومات املتعلقة ابلوفورات 
 لتحسني االجتاهات حتليل واستخدام التكلفة نسب عن التحليلية املعلومات وتطوير تقدمي مواصلة )ب(

 خمصصات من املتوسط يف املائة يف 76.9 أن إىل املقدمة املعلومات حتليل فيشري .امليزانية وضع عملية
 القضائية األنشطة" )األساسية" األنشطة املاضية على اخلمس السنوات مدى على أنفقت احملكمة ميزانية

املتصلة ابملوظفني،  غري التكاليف) األخرى اجملاالت مجيع على املائة يف 23.1و ،(واالدعاء والتحقيق
 حصة ارتفعت املاضية، اخلمس السنوات مدى على أنه إىل السنوية التكلفة نسب حتليل ويشري. (23)(إخل

 إىل وابإلضافة. التكاليف إمجايل من املائة يف 19.7 إىل املائة يف 14.8 من التحقيقات على اإلنفاق
ابألصول الثابتة التكاليف املتعلقة  اخنفضت الدائمة، املباين إىل االنتقال إىل أنه بعد البياانتتشري  ذلك،
وينبغي أن أتخذ الربامج  األصول الثابتة الستبدال الزمين وسيزيد هذا العبء مع اجلدول. النفقات من كنسبة

 االجتاهات حتليل تقوم الربامج الرئيسية مبزيد من أن الصدد هذا املهم يف الرئيسية ذلك يف االعتبار. ومن
فقط فيما يتعلق  البارزة النقاط بعض وهذه. الزمن مرور مع التكلفة تطور كيفية  على الضوء لتسليط

 ومل تستغل اإلمكانيات التحليلية. احملكمة اليت تقدمها التكلفة املتعلقة بنسبة ابإلمكانيات اليت توفرها البياانت
وصت اللجنة أبن تواصل احملكمة رصد التكاليف وأ لنسبة التكلفة بقدر كاف يف عملية امليزنة حىت اآلن.

ينبغي للمحكمة أن ختتار شكاًل من أشكال تقدمي ، يف الوقت نفسهو  رتبطة ابألنشطة املختلفة.امل
ضيف ( وأن تعامةالتحليل الكلي الستخدام موارد احملكمة )رمبا يعكس أيضاً األولوايت االسرتاتيجية ال

لفة بشكل ميكن مناقشة موضوع نسب التكو  .سابقةحتليل االجتاهات يف السنوات اخلمس الإىل ذلك 
 .الدورة الرابعة والثالثني للجنةاليت ستعقد أثناء  ابمليزانيةتعلقة املحلقة العمل خالل وسع أ
احلالية وتقدميها مبزيد من  للسنة املقرتحة مع امليزانية السابقة يف السنة خمصصات امليزانية مقارنة )ج( 

نفس  العام هي هذا للميزانية (24)األساس خط لتقدمي املتبعة املنهجية أن اللجنة فقد الحظت. الوضوح
 املتكررة غري والتكاليف الوفورات أنه يتم فقط مراعاة اآلن الواضح من ، ولكن2019املنهجية املتبعة يف عام 

اليت هلا أتثري حقيقي يف امليزانية. وهذه األرقام تقدمها احملكمة وال يتم  اإلضافية يف التكاليف والوفورات
 يف املتاحة ويتبني من البياانت. فإهنا قابلة للتأويل وابلتايل آخر التحقق منها من قبل أي طرفتدقيقها أو 

مع اإلشعارات  مليون يورو 146.39 يبلغ  2020للميزانية املقرتحة لعام أن خط األساس احلايل  الوقت
 جمموعه ما هذا للمحكمة ويرتك. (25)املقدمة للجوء إىل صندوق الطوارئ وبدون القرض من الدولة املضيفة

إلعادة التوزيع بعد خصم املبلغ الالزم الستيعاب اإلشعارات املقدمة لصندوق الطوارئ  يورو مليون 0.6
البالغ قدره  2020 لعام املقدر األساس خط فإن وابملقارنة،(. 2019 عام يف يورو مليون 0.75)

البالغ قدره  2019يورو عن خط األساس املقدر لعام  مليون 4.79يزيد مبقدار   يورو مليون 146.39
                                                           

 .4التوصية  ،)ASP/18/2/Rev.1-ICC( 2020النهائي بشأن عملية امليزنة يف احملكمة اجلنائية الدولية لعام  جعةتقرير املرا (22)
 .)CBF/33/12(تقرير احملكمة عن نسب التكلفة    (23)

 ( ، املرفق العاشر.ASP/18/10-ICCللمحكمة اجلنائية الدولية ) 2020امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام    (24)
 .املرجع نفسه  (25)
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يف اختلف الذي الغالب بنظام األمم املتحدة املوحد هذه الدينامية يف قد أتثرت و  يورو. مليون 141.60
 1.49يبلغ ض ا)اخنف 2019عام  عن( يف خط األساس مليون يورو 2.48زايدة تبلغ ) 2020عام 

 2020ستكون املقارنة بني عامي نظام األمم املتحدة املوحد،  أتثريد وابستبعا(. يف خط األساس مليون يورو
زايدة قدرها و  2019مليون يورو لعام  142.7و  2020مليون يورو لعام  144أي بني  2019و 

خط األساس الذي تعد امليزانية على كون ي، جيب أن بصورة فعالةتحليل طلبات املوارد ولمليون يورو.  1.3
ألن يكون خط وابلتايل، فإن وجود منهجية مستقرة وبياانت موثوقة أمر ابلغ األمهية للجنة.  اواضحأساسه 

منهجية للوفورات  وضع مع احملكمة، ابلتوازي تقوم أبن اللجنة وأوصتلعملية امليزنة.  داً األساس مفي
 حيث من فعالة آلية تقرتح أن للمحكمة وينبغي. األساس خط حساابت حتسني بزايدة والكفاءات،

وأوجه  الوفورات مجيع تغطي األساس خط حساابت يف املستخدمة البياانت أبن الثقة لتوفري التكلفة
 الكفاءة يف احملكمة.

 2019 - 2014التحليل الكلي: نظرة عامة على الزايدات يف امليزانيات املعتمدة يف الفرتة  -6

مسحت اليت  2020الزمنية املدرجة يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  سالسلرحبت اللجنة ابل -33
قارنة مسحت السالسل الزمنية للجنة مبعلى سبيل املثال، و . منظورها الصحيحوضع األرقام يف بللجنة 

الصندوق  ، وأمانةالقضائية، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة اهليئةالزايدات السنوية املعتمدة يف ميزانيات 
 .2019إىل عام  2013االستئماين للضحااي يف الفرتة من عام 

، 2019-2013اللجنة أنه يف الفرتة الحظت ، أدانه 1والرسم البياين  1اجلدول وكما يتبني من  -34
مكتب املدعي العام ؛ و (يف املائة 13.2)مليون يورو  1.4املعتمدة للهيئة القضائية مبقدار يزانية زادت امل

؛ (يف املائة 18.8)مليون يورو  12.1 ؛ وقلم احملكمة مبقدار(يف املائة 65.6)مليون يورو  18.5 مبقدار
وبلغ متوسط اإلنفاق (. يف املائة 98.1أو )مليون يورو  1.6 وأمانة الصندوق االستئماين للضحااي مبقدار

يف املائة ملكتب املدعي العام؛  99.1يف املائة للهيئة القضائية، و 97.3أو التنفيذ خالل هذه الفرتة 
 .يف املائة ألمانة الصندوق االستئماين للضحااي 85.2يف املائة لقلم احملكمة؛ و 101.1و

 (آبالف اليورو) 2019 -2013الزايدات السنوية يف امليزانيات املعتمدة والنفقات الفعلية يف الفرتة : 1اجلدول 

  الربانمج الرئيسي

امليزانية 
 املعتمدة

لعام  
2013 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2014 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2015 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2016 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2017 

امليزانية 
 املعتمدة

لعام  
2018 

امليزانية 
 املعتمدة

لعام  
2019 

الزايدة يف الفرتة 
2013-2019 

الربانمج الرئيسي 
 القضائيةاألول: اهليئة 

  107,6 12 712,0  12 0, 536 12 6, 430 12 2, 034 12 8, 045 10 9, 697 10 اجملموع
,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  
 869,9 1 744,4 11* 237,7 12 3 ,232 12 8 ,702 12 8 ,023 11 8 ,529 10 5 ,874 9 التنفيذ الفعلي

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

الربانمج الرئيسي 
 الثاين:

 مكتب املدعي العام

 536,8 18 802,5 46 991,8 45 2, 974 44 7, 233 43 6, 612 39 0, 220 33 7, 265 28 اجملموع
  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  
 877,9 17 801,9 46* 226,9 44 432 44 3 ,960 41 2 ,581 40 7 ,723 32 9 ,924 28 التنفيذ الفعلي

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



 ICC-ASP/18/20 

399  20-A-010321 

  الربانمج الرئيسي

امليزانية 
 املعتمدة

لعام  
2013 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2014 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2015 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2016 

امليزانية 
 املعتمدة

 لعام 
 2017 

امليزانية 
 املعتمدة

لعام  
2018 

امليزانية 
 املعتمدة

لعام  
2019 

الزايدة يف الفرتة 
2013-2019  

         
الربانمج الرئيسي 

 الثالث: قلم احملكمة
 130,3 12 651,2 76 142,5 77 6, 632 76 2, 759 72 9, 025 65 1, 293 66 9, 520 64 اجملموع
, 520 الفرق 8 - 1 772 ,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  
 368,9 12 571,9 76* 677,2 77 5 ,811 78 6 ,278 73 3 ,988 67 738 65 203 64 التنفيذ الفعلي

٪ 99.5 معدل التنفيذ ٪   99.2 ٪  104.6 ٪  100.7 ٪  102.8 ٪  100٪ ,7 99٪    يف املتوسط 101.1٪ 9,
         

الربانمج الرئيسي 
السادس: أمانة 

الصندوق االستئماين 
 للضحااي

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

 

 330,6 1 762,6 2* 031,3 2 3 ,704 1 7 ,640 1 9 ,542 1 7 ,425 1 432 1 التنفيذ الفعلي
٪ 90.6 معدل التنفيذ ٪   89.9 ٪  85 ٪  87.1 ٪  78.4 ٪  79٪ ,9 88٪   يف املتوسط 85.2٪ 3,

 .2019حزيران/يونيه  30هي النفقات املتوقعة يف  2019النفقات لعام  *

 

)آبالف  2019-2013السنوية يف امليزانيات املعتمدة والنفقات الفعلية يف الفرتة  : الزايدات1الرسم البياين 
 اليورو(
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 ا

معدالت  يفو  2019لعام التحليل الكلي، نظرت اللجنة أيضا يف النفقات املتوقعة  يف سياقو  -35
وفيما يتعلق زايدات املقرتحة يف ضوء هذه املعلومات. ، وحللت الجلميع الربامج الرئيسيةاملتوسطة التنفيذ 
يف  99.4وهو ما ميثل مليون يورو،  147.3 مببلغ 2019عام درت النفقات املتوقعة لاملايل، قُ  ابألداء

القرض املتعلقة مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة و مليون يورو،  148.1البالغ قدرها املائة من امليزانية املعتمدة 
ذلك ابملوارد املطلوبة يف امليزانية  ةنه عند مقارنأوالحظت اللجنة . (26)مليون يورو 3.59لبالغ قدرها ابملباين ا

الدولة املضيفة،  من قرضاليف ذلك  مليون يورو، مبا 150.52البالغ قدرها  2020لعام الربانجمية املقرتحة 
 (.يف املائة 1.6)أو  مليون يورو  2.39 ستكون الزايدة يف املوارد

 التكاليف املتصلة ابملوظفني على نطاق احملكمة -7

 2020أيضا بتحليل الزايدات الصافية املطلوبة يف التكاليف املتصلة ابملوظفني لعام وقامت اللجنة  -36
تنفيذ التعديالت اليت الناجتة عن زايدات الومع مراعاة  2019من خالل مقارنتها ابملستوى املعتمد يف عام 

والحظت اللجنة أن احملكمة . أدانه 2، على النحو املبني يف اجلدول م املتحدة املوحدنظام األمأدخلها 
ابمليزانية ، مقارنة 2020املتصلة ابملوظفني لعام  تكاليفاليف ألف يورو  2 001.7تبلغ زايدة صافية  طلبت

 .2019املعتمدة لعام 

                                                           

 .2اجلدول  4الصفحة  ،)CBF/33/19( 1920حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت ال   (26)
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 (آبالف اليورو) الربانمج الرئيسيعلى نطاق احملكمة حبسب ملوظفني املتصلة اب تكاليفال: 2اجلدول 

 اهليئة القضائية  
   مكتب

 قلم احملكمة املدعي العام
أمانة مجعية 

 الدول األطراف

أمانة الصندوق 
االستئماين 

 للضحااي
مكتب املراجعة 

 الداخلية
آلية الرقابة 

 املستقلة

 احملكمة أبكملها التكاليف املتصلة ابملوظفني

الربانمج 
الرئيسي 
 األول*

الربانمج 
 الرئيسي الثاين

الربانمج 
الرئيسي 
 الثالث

الربانمج 
رابعالرئيسي ال  

الربانمج 
الرئيسي 

سادسال  

ربانمج ال
الرئيسي 

5-السابع  

ربانمج ال
الرئيسي 

6-السابع  

 316,7 6 235,4 103 2019امليزانية املعتمدة يف عام 
41 

719,4 
50 

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

 14,3  8,9  105,9  35,3  448,1 1  722,1  103,4  438,0 2  نظام األمم املتحدة املوحد تعديالت 

,436 جمموع التعديالت املتصلة ابملوظفني -3   0  412,2 999, -1   93, -3   96,8 147,1  0 

 420,1 6 237,1 105 2020امليزانية املقرتحة لعام 
42 

853,7 
50 

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

الزايدة الصافية للتكاليف املتصلة 
,41  001,7 2  2019/2020ابملوظفني   -8   1 134,3  225, -1  162, -0   202,7 156,0  14,3 

  ال يشمل مرتبات القضاة 

 املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة -8

عقدا من عقود  19استخدام  2019يف النصف األول من عام مت قلق أنه مع الالحظت اللجنة  -37
( عقود على نطاق احملكمة، وال سيما يف مكتب املدعي العام )عشرةاملساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة 

املتصلة  وارداملاحملكمة والحظت أن ربرات اليت تلقتها من استعرضت اللجنة املو (. عقود وقلم احملكمة )سبعة
صندوق الطوارئ ابعتبارها موارد ال اإلشعارات املتعلقة بيف مدة غري مدرجة ابملساعدة املؤقتة العامة غري املعت

ضرورة وشددت اللجنة على عبء العمل. يف زايدة ها أساسا ابلر يرب أنه مت تميكن جتنبها أو غري متوقعة و 
 احملكمة يفمتتنع ن أبوأوصت بقوة عليها املوافقة تربير الزايدات يف املوارد البشرية بشكل مناسب و 

صافة من املوارد البشرية حبعقود املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة وأن تدير املستقبل عن استخدام 
املساعدة املؤقتة العامة مراقبة استخدام  اللجنةوقررت ضمان االنضباط املطلوب يف امليزانية. أجل 

اليت هتا الرابعة والثالثني املسألة يف دور هذه  العودة إىلأيضا وقررت  ،2019يف عام غري املعتمدة 
 .2020مايو أاير/يف ستعقد 

 مراجعة التوجيه اإلداري املتعلق بتصنيف وإعادة تصنيف الوظائف  -9

 ديسمرب/األول كانون  يف املعقودة عشرة، السابعة دورهتا يف قررت اجلمعية أن إىل اإلشارة جتدر -38
على أن   جديد من ، وأكدت2019 لعام املطلوبة التصنيف إعادة عمليات على املوافقة عدم ،2018
وأشارت اجلمعية  .العمل عبء لزايدة للرتقية ونتيجة كأداة  تستخدم أن ينبغي ال التصنيف إعادة عمليات
 .البشرية املتعلقة ابملوارد القرارات مجيع يف والشفافية العدالة إىل أمهية
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 تصنيف وإعادة أصدره املسجل بشأن التصنيفابلتوجيه اإلداري الذي  علما اجلمعية وأحاطت - 39
 .(28)تقريرا إىل اجلمعية بذلك تقدم وأن والثالثني الثانية دورهتا يف فيه تنظر أن اللجنة إىل وطلبت (27)الوظائف

حيدد اإلجراءات الواجبة  ورأت أنه التوجيه اإلداري اللجنة استعرضت اجلمعية، طلب على وبناء -40
 ابملعلومات اللجنة ورحبت. ولكنه يف حاجة إىل مزيد من التدقيق الوظائف ابلتفصيل تصنيف االتباع إلعادة

بناء على ما يستجد  ابستمرار حتديثها يتم" حية وثيقة"التوجيه اإلداري  أبن تفيد واليت املسجل قدمها اليت
 .عند االقتضاء ذلك، قبل أو 2021 عام يف فيه من األمور، وأبن من املقرر أن يعاد النظر

 تستخدم أن ينبغي ال التصنيف إعادة عمليات وأكدت أن ،(29)السابقة توصياهتا اللجنة وكررت -41
 التنظيمي أتثريها عن فضال امليزانية، يف عليها املرتتبة املباشرة اآلاثر االعتبار يف ستُبقي وأهنا للرتقية، كأداة

 إنشاء إىل تؤدي أن شأهنا من اليت التصنيفإعادة  لطلبات ابلنسبة سيما ال األجل القصري، بعد احملتمل
 يف  تغيريات أو/و املستقبل يف املوظفني إضافية من واليت من احملتمل أن تتطلب موارد عليا اداريه وظائف

 .هياكل اإلبالغ
طلب من طلبات إعادة التصنيف بناء على  كل  التوجيه اإلداري وحتليل يف مزيد من النظر وبعد - 42

اإلثين  رأت اللجنة أن هناك مربرات كافية إلعادة تصنيف تسع وظائف من الوظائف املوضوعية،أسسه 
إىل  (1- ف)مثانية من وظائف املدعني العامني املساعدين  برتبة  عشر املطلوب إعادة تصنيفها وهي

 )ف ةواحدة برتب ووظيفة موظف إداري العام، املدعي ( يف مكتب2-مدعني عامني معاونني برتبة )ف
على النحو املبني يف ) احملكمة قلم يف( 4- ف)ومنسق إلدارة املخاطر برتبة  إداري إىل موظف (3-

 .التقرير(، وأوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على إعادة تصنيفها هذا من 81و 64 إىل 62 الفقرات
التصنيف إىل حني االنتهاء  ةعادإل ةال تقدم احملكمة طلبات جديدن أب اللجنة أوصت ذلك، ومع - 43
  توجيه اإلداري مرة أخرى.لمراجعة امن 

 التكاليف غري املتصلة ابملوظفني على نطاق احملكمة ولكل برانمج رئيسي -10

ابملوظفني صلة لتكاليف غري املتالبنود املتعلقة ابن عددا من بنود امليزانية، ال سيما أالحظت اللجنة  -44
مطابق للبنود املقابلة  ،2020عام يف امليزانية املقرتحة لصندوق االستئماين للضحااي ملكتب املدعي العام وال

ن النهج القائم أليه مراجع احلساابت اخلارجي من إما خلص  ىووافقت اللجنة عل .2019من ميزانية عام 
دت أن مجيع كأ بيد أن اللجنة. أساس سنوي.ال ميكن حتقيقه على نطاق احملكمة  ىعلالصفرية  علي امليزانية

تتوقع اللجنة و  طلبات املوارد ينبغي أن تستند إىل توقعات قوية تعكس قدر اإلمكان النفقات املتوقعة للسنة.
احلصول وتود ، امليزانيات املقبلةبوصفها تقديرات حقيقية يف  ملوظفنياملتصلة ابتكاليف غري عرض الأن تُ 

قبلة اليت ستعقد يف العمل املحلقة يف  نسيق امليزانيةعملية تعن كيفية إدماجها يف حمدثة على معلومات 
 .2020مايو أاير/

 تعديالت يف امليزانية اليت أوصت هبا اللجنة ال -11

واملربرات املقدمة، خلصت اللجنة إىل أنه  2020عد استعراض امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام ب -45
 يورو من إمجايل امليزانية الربانجمية املقرتحة البالغألف  1 446.65يبلغ جمموعها  ميكن حتقيق ختفيضات

                                                           

 .)ICC/AI/2018/002(وجيه اإلداري بشأن تصنيف وإعادة تصنيف الوظائف تال  (27) 

)ICC-، اجمللد األول، اجلزء الثالث،  )ASP/17/20-ICC( 2018لواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... ا ( 28)

ASP/17/Res.4،  4ميم، الفقرة . 

 .93و 72و 71، الفقرات 2-املرجع نفسه، اجمللد الثاين، اجلزء ابء  (92)
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 943.05زايدة تبلغ الدولة املضيفة. وميثل هذا املقدم من قرض الدون بألف يورو  146 939.7قدرها 
املقررة سيكون جمموع االشرتاكات و . 2019يف املائة( مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  0.65ألف يورو )

 يورو.ألف  145 493.05املضيفة( الدولة من لقرض ا)بدون أقساط  2020املطلوبة لعام 

 الربانمج الرئيسي األول: اهليئة القضائية  -ابء
 املالحظات العامة والتحليل -1

 ما جمموعه  2020لعام  )اهليئة القضائية( امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي األول تبلغ -46
( مقارنة ابمليزانية يف املائة 0.1- ألف يورو )أو 12.8 يبلغ قدره اخنفاضاألف يورو، مما ميثل  12 094.8

 ألف يورو. 12 107.6 البالغ قدرها 2019املعتمدة لعام 
يف املائة، أو  97.0القضائية ميزانيتها مبعدل يئة ، كان من املتوقع أن تنفذ اهل2019ويف عام  -47

 ألف يورو.  12 107.6البالغة يورو مقابل امليزانية املعتمدة ألف  11 744.4
يبلغ تعكس اخنفاضا يف التكاليف غري املتكررة  2020الحظت اللجنة أن امليزانية املقرتحة لعام و  -48

للمرتبات واالستحقاقات  2019مطلوبة يف عام هذه التكاليف انت حيث كألف يورو،  237.0قدره 
وانتهت خدمتهما  (30)نظام روما األساسيمن ()أ( 3)39وفقا للمادة  اقاضيني مت متديد واليتهماملتعلقة ب

ستيعاب اآلاثر املرتتبة على تنفبذ التعدبالت اليت هذا االخنفاض اب. ومسح (31)2019ابحملكمة يف عام 
بلغت  ملوظفنياملتصلة اب تكاليفيف ال ا أدى إىل زايدة، ممملأدخلها نظام األمم املتحدة املوحد ابلكا

 .لف يورو يف الربانمج الرئيسي األولأ 103.4

 ملوظفنياملتصلة اب تكاليفال -2

 الوظائف الثابتة واملساعدة املؤقتة العامة (أ)

 لوظائف الثابتة ووظائفايف لتعيني ا يف املتمثلةالسياسة احلالية رحبت اللجنة ابلتأكيد على أن  -49
 راتاملتغرية لعبء عملها املتصل ابلتطو الصورة لتعامل مع ابللدوائر العامة مبرونة تسمح  املؤقتةاملساعدة 

لذلك، بقي عدد وهيكل الوظائف الثابتة نتيجة لموظفني. و ضمن املستوايت احلالية ل ةاملتوقع ةالقضائي
عند نفس  2020لربانمج الرئيسي األول يف عام مليزانية املقرتحة لالعامة يف ااملؤقتة وظائف املساعدة و 

 .2019تمد لعام املع ىاملستو 

 ملوظفنيغري املتصلة اب تكاليفال -3

 لسفرالتكاليف املتعلقة اب (أ)

 الحظت اللجنة أنو يف املائة(.  10.9ألف يورو ) 9.9لسفر لاملقرتحة  يزانيةاملبلغت الزايدة يف  -50
ه بمت استيعايف نيويورك اليت ستعقد ألف يورو املخصص يف امليزانية املقرتحة حلضور دورة اجلمعية  25.5مبلغ 

                                                           

يعمل القضاة املعينون للشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية ()أ( من نظام روما األساسي على ما يلي: "3)39تنص املادة  ( 30)
يف هاتني الشعبتني ملدة ثالث سنوات، ويعملون بعد ذلك إىل حني إمتام أي قضية يكون قد بدأ ابلفعل النظر فيها ابلشعبة 

 ". املعنية
 .2020قاضيا سيخدمون ابحملكمة يف عام  18ربانمج الرئيسي األول على افرتاض أن تعتمد ميزانية ال  (31) 
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تكاليف السفر املطلوبة على ابلتايل أبن توافق اجلمعية أوصت اللجنة و . احلاليةامليزانية املعتمدة  يفجزئياً 
 . ألف يورو للربانمج الرئيسي األول 100.7قدرها  البالغ

 التدريب )ب(

ن أاللجنة  ظتاملائة(. والحيف  86.8)ألف يورو  19.1قدار زاد املبلغ املطلوب للتدريب مب -51
)الثلث(  2011 عام القضاة املنتخبني يفة من للخدمة ابلنسبة لست ةكامل  ةتقوميي ةآخر سن يه 2020سنة 

ات مربر ألف يورو ليس له  19.1بالغ قدرها ن املبلغ الكامل للزايدة املطلوبة الورأت اللجنة ابلتايل أ، (32)
يف  26.4) ألف يورو فقط 5.8قدار تدريب مبال ةبزايدة ميزانيولذلك أوصت اللجنة اجلمعية . كافية

 يف هيئة الرائسة ( لتمويل معتكفات املوظفني2019رنة بعام املائة مقا
ألف  27.8يورو( وأبن توافق على ميزانية تدريب شاملة تبلغ  4 500يورو( والدوائر ) 1 300)

 يورو للربانمج الرئيسي األول.

 هبا للربانمج الرئيسي األولامليزانية املوصى  -4

ألف يورو يف امليزانية  13.3وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ جمموعها  -52
. أوصت اللجنة ابلتايل، أبن توافق اجلمعية على 2020األول لعام  الرئيسي املقرتحة األصلية للربانمج

 ألف يورو للربانمج الرئيسي األول. 12 081.5ما جمموعه 

 مراجعة مرتبات القضاة -5

الذي ، (33)2020لميزانية الربانجمية املقرتحة لعام ل( أ) ملرفق السادساباللجنة علما  أحاطت -53
 18 لااملتصلة مبرتبات القضاة تكاليف العادة النظر يف إليورو  ألف 580.9مقداره  امتكرر  ايتضمن طلب

 .للمحكمة
تقررها العامة اليت سياسة ائل املتعلقة ابلسمن املالقضاة مرتبات أن تعديل  ااعتقادهوكررت اللجنة  -54

 .(34)اجلمعية

 العام املدعي مكتب: الثاين الرئيسي الربانمج -جيم
 املالحظات العامة والتحليل -1

ما جمموعه  2020الثاين )مكتب املدعي العام( لعام  الرئيسي امليزانية املقرتحة للربانمجبلغت  -55
مقارنة يف املائة(  2.4يورو )أو ألف  1 133.8يبلغ قدرها زايدة  ميثل، مما يورو ألف 47 936.3

  ألف يورو. 46 802.5البالغ قدرها  2019 لعام مليزانية املعتمدةاب

                                                           

  للتمديد. قابلة مدة الوالية  (32)
 .189الصفحة ، )ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (33)

 .47الفقرة ، 2-ابء، اجلزء ثاين، اجمللد ال)ASP/17/20-ICC( 2018لواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... ا  (34)
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 2019يف عام توقع ملكتب املدعي العام ر اإلنفاق امل، يقدألداء املايلوفيما يتعلق اب -56
البالغ قدرها  2019 لعام يف املائة من امليزانية املعتمدة 100ألف يورو، وهو ما ميثل  46 801.9مببلغ  

 .(35)ألف يورو 46 802.5
 2019عام سيظل مماثال ل 2020مكتب املدعي العام أن عبء العمل اإلمجايل يف عام  وأكد -57

بيد . 2019عام املعتمدة لالتكاليف ابملوظفني هي نفسها صلة تظل التكاليف غري املتأن  ابلتايلأنه ينبغي و 
، ورأت، يف معرض أتييدها 2020وعام  2019عام بني تغريت أن بعض االفرتاضات  الحظتأن اللجنة 

، أنه ينبغي أبن الصلة بني االفرتاضات واملوارد مل تثبت بشكل كاف بعدللحساابت تقييم املراجع اخلارجي ل
بصفة عامة، عند املستوى املعتمد ، 2020عام يف التوظيف يف مكتب املدعي العام مستوايت االبقاء على 

  .2019 لعام
سبب بملوظفني املتصلة ابتكاليف ال مكتب املدعي العام طلب نتيجة لزايدة نأوالحظت اللجنة  -58

 تصنيف ةعاد، إطابع املتغري لعبء العملالتعديالت اليت أدخلها نظام األمم املتحدة املوحد، وبسبب ال
 بعض الوظائف وزايدة قوته العاملة احلالية.

املوارد من املوظفني مبرونة بني وإعادة توزيع تخصيص اجلارية لملمارسة علما اباللجنة أحاطت و  -59
قضااي إىل  2018 عام  يف نتاغاندااملخصصة لقضية سبيل املثال، نقلت بعض املوارد  ىالقضااي اجلارية. فعل

فرقه أ  علىوغباغبو  هونغوين وبليه غودييألقضااي املوارد املخصصة يعاد توزيع سو ، 2019 عام أخرى يف
ن أويف حني الحظت اللجنة . 2020 عام أو العمليات امليدانية يفألفرقة أو ستستخدم لتعزيز ا ةجديد

إلجراءات املختلفة ل راحليف املتوزيع املوارد بني خمتلف احلاالت و  ةعادإىل أد ى إنظام التناوب هذا 
واحتياجات عبء العمل، قضااي مكتب املدعي العام حسب اليف )التمهيدية واالبتدائية واالستئنافية( 

املوظفني، وقررت العودة واضحة وتقارير شفافة بشأن إعادة توزيع معايري هناك حاجة إىل  نأفاهنا تعتقد 
 .2020ستعقد يف أاير/مايو لة يف دورهتا الرابعة والثالثني اليت أإىل هذه املس

، أحاطت علما أبن مكتب املدعي العام اخلاصةيف حني أقرت اللجنة أبن لكل حالة خصائصها و  -60
أدانه.  3على مدى السنوات اخلمس املاضية، على النحو املبني يف اجلدول  قضية 21يف املتوسط تناول 

بدوام موظفا  58يف املائة ) 16ب املدعي العام بنسبة كتمبخالل هذه الفرتة املوارد البشرية ابلتايل، زادت و 
 بيا.نس اثبتةأنشطته  يف حني بقيتكامل(، 

: عدد القضااي اليت عاجلها مكتب املدعي العام مقارنة بعدد الوظائف الثابتة واملساعدة 3اجلدول 
 املؤقتة العامة )مكايف العمل بدوام كامل(  

 2019 2018 2017 2016 2015 العدد
انجمية امليزانية الرب 

 2020لعام   ملقرتحةا
 21  23  23  16  22  21  القضااي

 320 320 319 317 239 218 الوظائف الثابتة
املساعدة املؤقتة العامة 

 105,1 102,72 93,09 101,14 154,2 146,7 )مكافئ الدوام الكامل(
 جمموع املوارد

 425,1 422,72 412,09 418,14 393,2 364,7 املتصلة ابملوظفني 

                                                           

، اجلدول 4الصفحة  ،)CBF/33/19( 1920حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت ال  (35)
2. 
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عدم  2021-2019للفرتة  عاموالحظت اللجنة من االسرتاتيجية اليت قدمها مكتب املدعي ال -61
 قادرة ومتارسترتيب األولوايت. واحملكمة  ةعادإبظر يف النشاط احلايل أو ة النعاداهتمام املكتب كثريا إب

 مناسبا. وفيما يتعلق ابمليزانيات املقرتحة املقبلة، حترص تراه حسبما املوارد توزيع إعادة على قدرهتا ابنتظام
 اجلديدة املوارد طلبات يف النظر وكذلك عن كيفية العملية هذه عن واضحة فكرة لديها تكون أن علي اللجنة
 ابمليزانية، املتعلقة املقبلة العمل حلقة احلالية، يف املخصصات مقابل

 التكاليف املتصلة ابملوظفني -2

 طلبات إعادة التصنيف )أ(

وبعد . 2020عام وظيفة يف امليزانية املقرتحة ل 11تصنيف  إعادةطلب مكتب املدعي العام  -62
 ةعادإ ىعلاجلمعية  توافقهناك مربرات كافية ألن ن أت اللجنة أالنظر بعناية يف املعلومات املقدمة، ر 

-)ف( إىل وكيل إدعاء معاون  برتبة 1-وظائف فقط من وكيل إدعاء مساعد برتبة )فتصنيف مثانية 
 .االدعاء ةشعبيف ( 2

( 6-)خ عة رتبالمن  ةيدانياملعمليات الوظيفة مساعد تخفيض الرتبة احملددة لوفيما يتعلق ب -63
لعدم الطلب  ىالتحقيقات، أوصت اللجنة اجلمعية بعدم املوافقة عل ة( يف شعب5-)خ عالرتبة إىل 

 ات كافية لذلك.مربر وجود 
-الرتبة )ف ( إىل4-)ف الرتبة رئيس الديوان منوفيما يتعلق بزايدة الرتبة احملددة لوظيفة  -64

 برتبةمستشار قانوين أقدم ( إىل 4-)فمن الرتبة مستشار التعاون الدويل (، وإعادة تصنيف وظيفة 5
 ىثري علوظيفتني سيكون هلا أتاتني التصنيف ه ةعادن إاللجنة توصيتها السابقة أبكررت (،  5-)ف

تصنيف هاتني  ةعادى إعلابلتايل اجلمعية بعدم املوافقة أوصت و اهلياكل القائمة وخطوط اإلبالغ 
 .الوظيفتني

 املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة مؤخراً    )ب(

تسمح ابالستجابة للحاالت غري املتوقعة  ةمرن ةاملوارد البشرية بطريق ةدار إنه ينبغي أاللجنة ترى  -65
أنه ال ينبغي طلب أساس االحتياجات الفعلية من عبء العمل، و  ىتوزيع املوارد عل ةعادإقدر املستطاع و 

 ة.مهارات حمدد ةعندما تربرها زايدة يف عبء العمل تتطلب جمموعإال موارد جديدة من املوظفني 
املعلومات، بيد تعزيز قدراته يف تكنولوجيا لمكتب املدعي العام ورحبت اللجنة ابجلهود اليت يبذهلا  -66

مكتب والذي مجع فيه  الذي أنشئ حديثا ةدلألاملعلومات واملعارف وا ةدار اإىل قسم أن اللجنة أشارت 
يف اللجنة  نطباعكان االو  .واحدقسم يف  ةدلألوجتهيز ا املعلومات إبدارةاملتعلقة األنشطة مجيع عام املدعي ال

 عام.في جبميع املتطلبات اجلديدة ملكتب املدعي اليسعلى ها النحو ملوارد هو أن تركيز ا
وطلب مكتب املدعي العام أيضا مخس وظائف إضافية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملدة ستة  -67

وارد احلالية ونظرت اللجنة يف الطلبات املقدمة من حيث املمكافئ للدوام الكامل(.  2.5أشهر )
وظيفة مراجع  ىوأوصت ابلتايل أبن توافق اجلمعية عل 2020وجمموعة املهارات الفريدة املطلوبة يف عام 

وكيل إدعاء على وظيفة  ،فقط 2020( ملدة سته أشهر، وابلنسبة لعام 4-العربية( برتبة )فللغة )
( ملدة مخسة أشهر. ورأت اللجنة أنه ينبغي استيعاب 5-)ف برتبة االستئناف إبجراءات ينمع ئيسير 

يبلغ جمموعها لطلبات ابملوارد املتاحة حاليا. ويف ضوء ما سلف، أوصت اللجنة بتخفيضات بقية ا
  التكاليف املتصلة ابملوظفني مبكتب املدعي العام. يف ميزانية ألف يورو  185.5

 تعديالت اليت أدخلها نظام األمم املتحدة املوحداآلاثر املالية املرتتبة على تنفيذ ال )ج( 
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، أدخلت جلنة اخلدمة املدنية الدولية التابعة لألمم املتحدة تعديالت على 2019يف شباط/فرباير  -68
مقر  ةمضاعف تسويمما أدى إىل زايدة تسوية مقر العمل للوظائف من الفئة الفنية وما فوقها يف نيويورك 

بنسبة  مرتبات موظفي احملكمة من الفئة الفنية وما فوقهازادت نتيجة لذلك . و 67.5إىل  63.9العمل من 
الذي سيدخل يف الوقت نفسه جدول جديد لألجر صدر عمل. و اليف املائة تقريبا يف مجيع مراكز  1.8تبلغ 

 .2019 فرباير/شباط 1 من اعتبارا هذه الفئة منيف حساب املعاش التقاعدي للموظفني 
عالوة على ذلك، وعقب االنتهاء من الدراسة االستقصائية الشاملة للمرتبات اليت أجرهتا جلنة و  -69

 فئة اخلدمات العامةاملوظفني من جداول مرتبات أدخلت اللجنة تعديالت على اخلدمة املدنية الدولية، 
زايدة املعدلة وتعكس املرتبات الصافية  .2017منذ عام حيث مل تتم زايدة املرتبات املتعلقة هبده الفئة 

مث  ،2018مايو أاير/ 1من  رايف املائة اعتبا 1.6تليها زايدة إضافية تبلغ  ،يف املائة 0.77تبلغ إمجالية 
 .2019مايو أاير/ 1من  رايف املائة اعتبا 2.0زايدة أخرى تبلغ 

 فيما يتعلق ابلتكاليف 2019 عاممليزانية  املتوقع التنفيذ يف االعتبار معدل اللجنة أخذتو  -70
رأت أن الربانمج الرئيسي الثاين و ملوظفني على السواء، التكاليف غري املتصلة ابملوظفني و املتصلة اب

 ألمم املتحدةانظام التعديالت اليت أدخلها يف املائة من الزايدة الناجتة عن  50أن يستوعب  هميكن
 .ألف يورو 361.05ر مبقدابلغ املتخفيض بابلتايل املوحد وأوصت 

 ابملوظفني صلة التكاليف غري املت  -3

ملوظفني تقابل املتصلة ابري للتكاليف غالحظت اللجنة أن مكتب املدعي العام طلب موارد  -71
 تستند أن ينبغي املوارد طلبات مجيع أن جديد من اللجنة وأكدت. 2019املستوايت املعتمدة لعام 

تتوقع اللجنة أن تُعرض التكاليف غري و  .للسنة املتوقعة النفقات اإلمكان قدر تعكس قويه تنبؤات إىل
 .ةيف امليزانيات املقبل ةحقيقي اتتقدير بوصفها ابملوظفني  صلة املت

آالف يورو من ميزانية تكنولوجيا املعلومات )انظر  6ورات يبلغ قدرها بوفأيضا أوصت اللجنة و  -72
  (.أدانه 92الفقرة 

 املوصى هبا للربانمج الرئيسي الثاينامليزانية  -4

ألف يورو يف امليزانية  552.85وبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ جمموعها   -73
. أوصت اللجنة ابلتايل أبن توافق اجلمعية على 2020الثاين لعام  الرئيسي املقرتحة األصلية للربانمج

 سي الثاين.ألف يورو للربانمج الرئي  47 383.45ما جمموعه 

 قلم احملكمة: الثالث الرئيسي الربانمج -دال 
 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام   -1

ما جمموعه  2020 لعامواإلضافة إليها ( القلم) امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي الثالثبلغت  -74
مقارنة ابمليزانية املعتمدة ( يف املائة -0.4)ألف يورو  275يبلغ لف يورو، مما ميثل اخنفاضا أ 76 376.2

 .ألف يورو 76 651.2البالغ قدرها  2019لعام 
واإلضافة  2020لعام  رحبت اللجنة ابلنهج الذي اتبعه قلم احملكمة فيما يتعلق مبيزانيته املقرتحةو  -75

منو سليب حتقق ابلتغلب على  الذي أدى إىل طلب( يف هذا التقرير 276إىل  272أنظر الفقرات )إليها، 
التكاليف على أهنا وفورات وكفاءات، وكذلك عن طريق املوارد احملددة الزايدات عن طريق إعادة ختصيص 

  .التكاليفات يف تخفيضالغري املتكررة و 
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 مببلغ 2019النفقات املتوقعة لقلم احملكمة يف عام وفيما يتعلق ابألداء املايل، تقدر  -76
والحظت اللجنة . 2019عام املعتمدة يف  يزانيةامليف املائة من  99.9ا ميثل ممألف يورو،  76 571.9

-أو )ألف يورو  426.4املطلوبة مبقدار  املواردتقل ، س2020مليزانية املقرتحة لعام مبقارنة هذا املبلغ ابأنه 
 (.يف املائة 0.56

، مع مراعاة عبء بناء على أسسه املوضوعيةح ا قرت اويف ضوء هذه اخللفية، نظرت اللجنة يف كل  -77
 .2020 العمل واالفرتاضات املتعلقة ابمليزانية املقرتحة لعام

من إعادة ختصيص ، نتيجة الخنفاض اخلدمات املطلوبة ملكتب املدعي العام، متكن قلم احملكمةوقد  -78
 لها نظام األمم املتحدة املوحد.الناجتة عن تنفيذ التعديالت اليت أدخاملوارد واستيعاب الضغوط املالية 

 التكاليف املتصلة ابملوظفني -2

 اإلبقاء على  بعض  الوظائف احلالية بدون متويل )أ(

 إىل احملكمة قلم سعى مؤقت، طابع ذا احملاكمات من احلد يكون أن املتوقع من أن إىل ابلنظر -79
 اللجنة وأوصت. نشاط احملاكمات استئناف حال يف مطلواب سيكون ما وهو وظائف، بعشر االحتفاظ

هلا ما يربرها غري ممولة واليت تسع من هذه الوظائف العشر املوجودة يف قلم احملكمة تظل أبن  اجلمعية
يف عام  ةدائمنقلها بصورة إلغاء هذه الوظائف أو وقررت النظر بدقة يف إمكانية ، 2020عام يف 

2021. 
يف يف أوغندا ( 5-ف)دمج وظيفة رئيس املكتب القطري أن تفيما يتعلق بطلب قلم احملكمة و  -80

حيث ميكن إدارة كلتا العمليتني من ( 5-ف )وظيفة رئيس املكتب القطري يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
اإلضافية ( 5-ف) القطري املكتب رئيستفاظ مؤقتا بوظيفة حوطلب احملكمة أيضا اال ،مكتب واحد

الوظيفتني ونقل شاغل  على دمج وافقت اللجنةمتويل،  دون لدميقراطيةا الكونغو مجهورية يف ووضعها
 ومجهورية ألوغندا القطري الدميقراطية إىل أوغندا كرئيس للمكتب الكونغو الوظيفة احلايل من مجهورية

 املكتب رئيس يشغلها اليت ،(5-ف) املتبقية الوظيفة بيد أن اللجنة رأت أن. الدميقراطية الكونغو
ألن من غري املتوقع أن  هبا كوظيفة غري ممولة االحتفاظ إلغاؤها وعدم ينبغي أوغندا حاليا، القطري يف
 .بسبب اخنفاض األنشطة يف هذا املكتب القطري وعدم تكليفه مبهام املستقبل يف أخرى مرة يتم شغلها

 طلبات إعادة التصنيف )ب(

( إىل 3-)فبرتبة داري اإلوظف املتصنيف وظيفة  ةعادطلب إن نظرت اللجنة يف أبعد  -81
كررت توصيتها بناء على أسسه املوضوعية،  ( 4-)فبرتبة املخاطر  ةدار إلموظف اداري ومنسق 

 .ابملوافقة على إعادة التصنيفأوصت اجلمعية و  (36)والثالثني يةيف دورهتا احلادقدمة السابقة امل

 املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )ج(

 اللجنة ونظرت. (ما يعادل منصب بدوام كامل 5.5)جديدة  وظائف ستة احملكمة قلم طلب -82
 على ابلتايل ابملوافقة اجلمعية وأوصت املطلوبة الفريدة القائمة واملهارات من حيث املوارد الطلبات يف

 :املساعدة املؤقتة العامة يف إطار التالية الوظائف

                                                           

 .93الفقرة ، 2-ابء، اجلزء ثاين، اجمللد ال)ASP/17/20-ICC( 2018لواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ... ا  (36) 
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 من الوقاية مبشروع اللجنة رحبت: (3- ف)برتبة  املوظفنيلشؤون  خبري استشاري ( أ)
 املرضية؛ اإلجازات يف لذلك اخنفاضا نتيجة تشهد أن وتتوقع اإلصاابت الثانوية

 أن هناك ما يربر احلاجة اللجنة رأت: االحتجاز لقسم (ر أ -خ ع ) إداري مساعد ( ب)
  اإلجراءات القضائية؛حلماية النزاهة يف  اجملال هذا يف إضافية موارد إىل

ابحلاجة  اللجنة أقرت - (ر أ -خ ع) اللغوية معنيان ابخلدمات موظفان مساعدان (ج)
 .متخصص لغوي إىل دعم

وموظف  (ر أ -خ ع) املتعلقني مبوظف مساعد معين ابمليزانية املتبقيني ابلطلبني يتعلق وفيما   -83
 املطلوبة أنه ميكن العثور على املهارات اللجنة رأت ،(أ ر -خ ع)معين بشؤون القضااي يف امليدان  مساعد

 .احلالية حدود املوارد يف لزايدة عبء العمل
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 االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات -3

 تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات على نطاق احملكمة  )أ(

تقرير احملكمة عن اسرتاتيجيتها اخلمسية بشأن تكنولوجيا املعلومات وإدارة "نظرت اللجنة يف  -84
الذي يقدم نظرة عامة لتنفيذ  2020واملرفق التاسع للميزانية الربانجمية املقرتحة لعام  ( 37)"املعلومات

  .(38)2021-2017االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات يف الفرتة 

الحظت اللجنة أن اللجنة، عدلت احملكمة أرقام امليزانية اخلاصة ابالسرتاتيجية. و استجابة لطلب و  -85
يطابق اآلن احلد األقصى اإلمجايل املعتمد البالغ  2021-2017االسرتاتيجية للفرتة  ةميزانيلالرقم اإلمجايل ل

 2018يف عام تنفيذ مشروع ختطيط البعثات ب ةاملتعلق ةاإلضافيلنفقات وأن ا ،ألف يورو 8.671قدره 
والحظت اللجنة أيضا أن التقدم يف تنفيذ مشروع منهاج . قررةاالستثمارات امل يفسيتم استيعابه بتخفيضات 

سيتم لكن و ، احملدد أتخر عن اجلدول الزمينسري العمل القضائي، وهو العنصر األساسي لالسرتاتيجية، قد 
 لتنفيذ االسرتاتيجية. يف األصلدد اإلطار الزمين احملكمة يف تنفيذه وفقا لتأكيدات احمل

اليت حتدد احلد األقصى السنوي  (39)والثالثني ةدورهتا احلادييف وكررت اللجنة توصيتها الصادرة  -86
املتعددة السنوات. وكررت اللجنة أيضا توصيتها  انيةلتكاليف االسرتاتيجية كشرط أساسي لرتتيب امليز 

ن إنشاء حساب خاص لالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا أبش ( 40)دورهتا الثانية والثالثني يفالصادرة 
إىل السنة مالية  ةحبدود قصوى سنوية تسمح مبناقلة األموال غري املنفقة من سناملعلومات وإدارة املعلومات 

 .2020التالية هلا اعتبارا من عام 

 2020علومات وإدارة املعلومات على نطاق احملكمة يف عام رقام التكاليف املتعلقة بتكنولوجيا املأ  )ب(

يبني  الذي 2020لعام بعد النظر يف املرفق التاسع للميزانية الربانجمية املقرتحة ، الحظت اللجنة -87
 ةمنهجي، أنه وضعت (41)وإدارة املعلومات على نطاق احملكمة تكاليف تكنولوجيا املعلوماتابلتفصيل 

رقام أل ةكاملنظرة  تقدمي ب ةألول مر وإدارة املعلومات تسمح  تكنولوجيا املعلوماتل ةمجالياإلحلساب التكاليف 
طلب اللجنة، تعرض األرقام بوصفها سالسل بناء على نطاق احملكمة. و  ىعلاملعلومات تكاليف تكنولوجيا 

ستقبلية ات املري لقياس التغي الالزم األساس العرض هذايوفر أدانه(. و  4مدهتا مخس سنوات )اجلدول  ةزمني
 علومات، وبعبارة أخرى خط األساس للميزانية.يف تكاليف تكنولوجيا امل

  

                                                           

 .)CBF/33/17(دارة املعلوماتإتقرير احملكمة عن اسرتاتيجيتها اخلمسية بشأن تكنولوجيا املعلومات و    (37)
 املرفق التاسع )أ( و )ب(.، )ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (38)

 98الفقراتن  ،2-ابء اجلزءالثاين، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...الرمسيلواثئق ا  (39)
 .102و

 .75و  74اتن ، الفقر )ASP/18/5-ICC( تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني  (40)

 املرفق التاسع )أ( و )ب(.، )ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (41)
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  (42)(آبالف اليورو)على نطاق احملكمة حبسب مركز التكلفة " احليوية"تكاليف ال  -4اجلدول 
 2022 *  2021 * 2020 * 2019 2018 2017 مركز التكاليف

 946,2 5 946,2 5 081,2 6 050,6 6 946,1 5 887,5 5 ابملوظفنيالتكاليف املتصلة 
 132,9 7 140,6 6 973,5 5 915,7 5 459,4 6 930,1 5 التكاليف غري املتصلة ابملوظفني 

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

تكنولوجيا املعلومات املتعلقة بتكاليف ال ةدار إ ةزايدة مركزيدي إىل أورحبت اللجنة ابلتطور الذي  -88
حتسني عرض تكاليف  وكذلك إىل احلوكمة املعين إبدارة املعلومات نطاق احملكمة من خالل جملس ىعل

مع  ،التقدمي ن يستمر هذا العرضأ. وينبغي 2020عام تكنولوجيا املعلومات يف امليزانية الربانجمية املقرتحة ل
 (.3إىل ن+ 1-)ن مس سنواتاخل ةفرت  ةغطيتاجلدول الزمين سنواي لتعديل 

ن تدير احملكمة أب (43)والثالثني دورهتا احلادية توصيتها اليت قدمتها يف أيضا اللجنة كررتو -89
يوية" املتوقعة لعام تكاليف "احلتشغيل تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبا مع خط األساس لل تكاليف
وأوصت  ،(مناقلة األموالي دون النظر يف أ)على أساس امليزانية املعتمدة ملراكز التكاليف  2019

الحظت و  .والكفاءات وفوراتتربير أي تكاليف إضافية بشكل واضح ورمبا متويلها من الاللجنة بضرورة 
على  وإدارة املعلومات تكنولوجيا املعلوماتاخلمسية ل سرتاتيجيةالالناتج عن تنفيذ ااإلمجايل اللجنة أن التأثري 

قد تكنولوجيا املعلومات واالنفاق اإلضايف على تطوير لالوحيد لفوري وأن التأثري المل يظهر بعد، الكفاءات 
 ."احليوية"تكاليف يف استقرار اليتجلى 

احلوكمة املعين إبدارة املعلومات  جملسوأوصت اللجنة أيضا يف دورهتا احلادية والثالثني أبن حيدد  -90
إلبالغ عن هدفا للكفاءات و/أو الوفورات املتعلقة ابلتكاليف "احليوية" لتكنولوجيا املعلومات وأبن يتم ا

الربانجمية  اتيف امليزاني اتيف املستقبل يف املرفقات املتعلقة ابلوفورات والكفاء اتهذه الوفورات والكفاء
لميزانية الربانجمية املقرتحة ليف املرفقني العاشر والسادس عشر ات لكفاءاكمة عن وأبلغت احمل. (44)املقرتحة

ات ألنه جاري حتديد مؤشرات لكفاءانه مل يتم بعد حتديد أهداف أوالحظت اللجنة  .(45)2020عام ل
 وقررت اللجنة مواصلة رصد وحتليل التدابري اليتاألداء الرئيسية وجاري وضع منوذج للتحسني املستمر. 

تكنولوجيا املتعلقة بيزانية احملكمة ملساس األ خط كفاءات حقيقية تؤثر على  تخذها احملكمة لتحقيقت
 .املعلومات

 2020امليزانية املوصى هبا لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات لعام  )ج(

الحظت أنه مت السنتني املاضيتني و  ىمد ىعلاملعلومات حللت اللجنة تنفيذ تكاليف تكنولوجيا  -91
لربانمج تصحيح تكاليف تكنولوجيا املعلومات يف قسم خدمات إدارة املعلومات التابع ل 2018يف عام 

متويل التكاليف أبثر رجعي وزايدهتا بشكل جوهري. وجرى يف حينه مكتب املدعي العام و الرئيسي الثالث 
إىل ميزانية املناقالت جمموع بلغ الثالث. و  سيناقالت يف الربانمج الرئيسي الثاين والربانمج الرئيمباإلضافية 

 203ويف الربانمج الرئيسي الثاين  ،ألف يورو 730.1يف الربانمج الرئيسي الثالث تكنولوجيا املعلومات 
                                                           

    .1املرجع نفسه، املرفق التاسع )ب(، اجلدول   (42)
 . 106الفقرة  ، 2-ابء اجلزءالثاين، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا  (43)

     .108املرجع نفسه، الفقرة   (44)

 املرفقان العاشر والسادس عشر.، )ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (45)
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من اآلن أن تكاليف تكنولوجيا املعلومات يف قسم خدمات إدارة قدر يُ ، 2019يف عام و ألف يورو. 
ا ذكرته احملكمة، ترجع معظم هذه الزايدة ألف يورو. ووفقا مل 346بلغ مباملعلومات ستتجاوز امليزانية املعتمدة 

هذه  تشريإىل التعديالت اليت أدخلها نظام األمم املتحدة املوحد، ومن املقرر تغطيتها  أيضا ابملناقالت. و 
أولوايت اإلنفاق أثناء ترتيب الربامج الرئيسية الكبرية وإمكانية إعادة إطار املمارسة إىل وجود حيز مايل يف 

 .تنفيذ امليزانية
 على للمحكمة االمجالية للتكاليف األساس خط على ابإلبقاء(46)وكررت اللجنة توصيتها -92

امليزانية املطلوبة  ختفيض ابلتايل ألف يورو(، واقرتحت 11 966) 2019لعام  املعتمدة امليزانية مستوى
ألف يورو )موزعة ابلتناسب بني مراكز  88مبقدار  2020"احليوية" على نطاق احملكمة لعام  للتكاليف

 81 :الربانمج الرئيسي الثالثو آالف يورو؛  6 :الربانمج الرئيسي الثاينالتكلفة على النحو التايل: 
يف عام  املعتمد ىستو االتفاق مع  املهبدف ، ألف يورو( :الربانمج الرئيسي السادسألف يورو؛ و 

2019. 

 (47)املساعدة القانونية -4

مبا يف ذلك اإلضافة إليها  2020عام يف امليزانية املطلوبة للمساعدة القانونية أن الحظت اللجنة  -93
 3.2مليون يورو للضحااي و  3.4)و ر مليون يو  4.7بلغ ت( يف هذا التقرير 276إىل  272أنظر الفقرات )

أن اللجنة رأت، . غري اتلطلباحتليل تسهيل واثئق لة اللجنة عد ىوعرضت عل. (48)(مليون يورو للدفاع
حلاالت املختلفة اآلاثر املالية املرتتبة على ا ةمن الصعب مقارنأن لتنبؤ ابلتكاليف يف هذا اجملال، ابة و نظرا لصع

ن تنظر احملكمة يف حتسني تقاريرها يف املستقبل ولذلك أوصت اللجنة أبيف وثيقة امليزانية املقرتحة. درجة امل
 القانونية للضحااي واملساعدة القانونية للدفاع.لمساعدة املطلوبة ل مواردللصلة ويف أن تقدم مربرات مف

املوارد املطلوبة للمساعدة  كبرية يفة  حدوث زايدحتمال ابعلما  اللجنةحاطت عالوة على ذلك، أُ و  -94
يف أواخر عام  يكاتوم/نغايسوانوقضية  ،احلسنيف قضية  تهميف حالة أتكيد ال 2020عام القانونية يف 

2019. 

 املساعدة القانونية للدفاع (أ)

 لمساعدة القانونيةل املطلوبةوارد املألف يورو يف  240.3قدره يبلغ الحظت اللجنة اخنفاضًا و  -95
 فقط. اخلاصة اتاالستشار املخفضة و  األنشطةو  الستئنافاتإذ ستكون مطلوبة  للدفاع 

مساعدة لل 2020يف عام  راشه 12ملدة ملوارد اليت كان من املتوقع االحتياج إليها وفيما يتعلق اب -96
ألف يورو  80مبقدار بتخفيض هذه املوارد ، أوصت اللجنة (ابنداالسودان )الة يف حليف االقانونية للدفاع 

 ه احلالة طوال السنة التقوميية القادمة.يف هذألن من غري املتوقع أن جتري أنشطة 

 املساعدة القانونية للضحااي (ب)

 يف هغباغبو وبليه غوديقضية نه مل تطلب موارد للتمثيل القانوين للضحااي يف أوالحظت اللجنة  -97
حيث سيقدم مكتب احملامي العام للدفاع التابع للمحكمة املساعدة القانونية للضحااي يف هذه  2020 عام

                                                           

 . 106الفقرة  ، 2-ابء اجلزءالثاين، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا  (46)

هذا  يفقسم "مسائل أخرى" ال أنظرألف يورو.  230.7 بقيمةللمساعدة القانونية للدفاع  إضافةقدمت احملكمة   (47)
  التقرير.

 .25، اجلدول 90الصفحة ، )ASP/18/10-ICC(  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (48)
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، من خالل اإلمكانملساعدة القانونية، قدر قدمي ان تنظر احملكمة يف توكررت اللجنة توصيتها أب القضية.
حرتام حق الضحااي يف وا ،يف االحتياجات من املوارد ةالداخلية، مما سيؤدي إىل ختفيضات كبري  اقدراهت

 احلصول على دعم قانوين فعال.

 امليزانية املوصى هبا للمساعدة القانونية )ج(

ألف يورو من املبلغ املطلوب للمساعدة  80أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ جمموعها  -98
أوصت اللجنة . وابلتايل، 2020الثالث لعام  الرئيسي القانونية يف امليزانية املقرتحة األصلية للربانمج

 ألف يورو مليزانية املساعدة القانونية. 4 467.5اجلمعية أبن توافق على ما جمموعه 

 التحقيقات املالية وضبط وجتميد األصول -5

املدانني األشخاص ملتهمني و صي عن ممتلكات ايف دورهتا التاسعة والعشرين التق اللجنةحددت  -99
، نظرت اللجنة ويف الدورة احلالية فيها اللجنة يف دوراهتا القادمة. ضمن جماالت الرتكيز الرئيسية اليت ستنظر

قلم احملكمة وضبط األصول يت يقوم هبا "التقرير الثاين لقلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية اليف 
املنظمات لتعاون مع السلطات الوطنية و ابأمهية استكشاف أوجه التآزر الذي أكد على  (49)وجتميدها"

ة جمدية ابعتبار ذلك وسيل واخلرباء اخلارجيني )املهنيني الزائرين واخلرباء اخلارجيني على أساس طوعي(الدولية 
 ، وأحاطت علما ابلتقرير. يف النهوض ابسرتاتيجية التحقيق اليت وضعتها احملكمةللمضي قدما  ةفعالو 

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الثالث  -6

ألف يورو يف امليزانية  228.6أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ جموعها  وبناء على ذلك، -100
. وأوصت اللجنة ابلتايل أبن توافق اجلمعية على 2020الثالث لعام  الرئيسي املقرتحة األصلية للربانمج

 ألف يورو للربانمج الرئيسي الثالث. 76 147.6ما جمموعه 

 ل األطرافلربانمج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدو ا -هاء
 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام  -1

ألف يورو،  2 837.0ما جمموعه  2020الرابع لعام امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي بلغت  -101
البالغ  2019 لعام عتمدةاململيزانية مقارنة اب املائة( يف 0.2-يورو )أو  ألف 4.7يبلغ قدره مما ميثل اخنفاضا 

 ألف يورو. 2 841.7قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد املالية ، اللجنة حجم العمل املتوقع لألمانة تاستعرضو  -102

اليت ستعقد يف  عشرة للجمعيةتاسعة للدورة الوارد الالزمة ، مبا يف ذلك املهذه املتطلباتاملطلوبة لتلبية 
للجنة املعنية ابنتخاب  ةضافيإنه قد يلزم موارد أذلك، الحظت اللجنة  ىعلوعالوة . 2020نيويورك يف عام 

 .2020عام يف امليزانية املقرتحة لهذه املوارد مل تدرج حيث ، 2020عام املدعي العام يف 
 50لء الشواغر ونقل نتيجة مللعجز لالربانمج الرئيسي الرابع معرض وأحاطت اللجنة علما أبن  -103

، من أجل ضمان متويل الربانمج لذلكو (. الرقابة املستقلةآلية ) 5-سابعالالربانمج الرئيسي ألف يورو إىل 
نتخاب املدعي العام املعنية ابلجنة عن ال، وبغية تغطية التكاليف احملتملة الناشئة 2020ابلكامل لعام 

 2021يف الربانمح الرئيسي الرابع لعام معدل الشغور ه ينبغي ختفيض ، رأت اللجنة أن2020يف عام 

                                                           

 . )CBF/33/11(التقرير الثاين لقلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية اليت يقوم هبا قلم احملكمة وضبط األصول وجتميدها (49) 
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كل لمستوايت التوظيف الفعلية وقررت يف هذا السياق االستمرار يف مراقبة معدالت الشغور ليعكس 
 رئيسي بشكل وثيق. برانمج
يف تدابري إضافية لتوفري التكاليف، وشجعت احملكمة على مواصلة تزويد أيضا نظرت اللجنة و  -104
دورات اجلمعية ابعتبارها أثناء مبوظفني معارين من برامج رئيسية أخرى ألطراف مجعية الدول اأمانة 

 .ممارسة جيدة لتحقيق التآزر على أساس مبدأ احملكمة الواحدة
التقليل من الواثئق الورقية"، " لتطبيق هنج األخرية السنوات يف املتخذة مع التسليم ابخلطواتو  -105

 إىل من احلاجة للتقليل إضافية تدابري يف الفرعية وهيئاهتا ومكتبها اجلمعية تنظر أبن اللجنة أوصت
 .الدولية املنظمات معظم يف االجتاه احلايل الذي يعكس" الالورقية" هنج واتباع الطباعة خدمات

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الرابع -2

ألف يورو  2 837.0جمموعه  وبناء على ذلك، أوصت اللجنة أبن توافق اجلمعية على ما -106
 للربانمج الرئيسي الرابع.

 الربانمج الرئيسي اخلامس: املباين -واو
 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام  -1

 ألف يورو، 3 088.1ما جمموعه  2020 لعام امس امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي اخلبلغت  -107
البالغ  2019 لعام مليزانية املعتمدةمقارنة ابيف املائة(  71.6ألف يورو ) 1 288.1بلغ زايدة ت ميثلمما 

 ألف يورو. 1 800.0قدرها 
 األسعار ملؤشر الصيانة املعدلة وفقا تكاليف (أ: )الحظت اللجنة أن الزايدة املقرتحة تتعلق مبا يليو  -108

تكاليف ( ب)و والتصحيحية، الوقائية ابلصيانةيف العقد املتعلق  1 845.0املائة( البالغ قدرها  يف 2.5)
 ذلك نظام إدارة يف مبا ألف يورو، 1 243.1املستهدفة البالغ قدرها  التحتية البنية استبدال مكوانت
 املركزية. والتربيد والتهوية الكهروميكانيكية، وتكنولوجيات أجهزة التدفئة واملنشآت األمن، املباين، ونظام إدارة

 قدمهااليت اخلمسية ستبدال الأشارت اللجنة إىل توقعات ااألصول الثابتة، فيما يتعلق ابستبدال و  -109
أبريل من هذا نيسان/ يفاملعقودة دورهتا الثانية والثالثني واليت عرضت عليها يف ،  Heijmansشركة ، تعهدامل

ضرورية  دواليت تعفرتاضي رها اإلاليت وصلت إىل هناية عمالبناء مكوانت استبدال التوقعات وتشمل العام. 
وضحة يف املو تلقت اللجنة أرقام التضخم املعدلة وقابليتها للتشغيل املوثوق. و ىن اللحفاظ على قيمة املب

 أدانه. 5اجلدول 

 (2024-2020: اخلطة اخلمسية الستبدال األصول الثابتة )5اجلدول 

ابليورو -( 2019٪ مقارنة أبسعار 2.5بنسبة ، مبا يف ذلك الزايدة 2020التدفقات النقدية )أبسعار   ) 
 اجملموع  2024 2023 2022 2021 2020 استبدال األصول 
(2024-2020اخلطة اخلمسية  )              
  038 186        863 55  175 130 نظام إدارة املباين
  310 980        563 84  748 895 نظام إدارة األمن

)املنشآت ابلداخل(النظم األمنية     176 505  78 105      254 610  
  155 203    505 135  650 67     النظم األمنية )املنشآت ابخلارج(
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  800 262 1    200 541  600 721      تشطيب األرضيات
  965 530  170 56    040 59  875 240  880 174 املنشآت الكهروميكانيكية

والتهوية والتربيد املركزيةأجهزة التدفئة   42 281    142 680  36 080  24 600  245 641  
  750 153        750 153   قاعات احملاكمة وقاعات املؤمترات

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

 إىل استبدال اآلراء بشأن احلاجة تبادل إىل ،Heijmans الرئيسي، شركة املتعهد ممثل اللجنة ودعت -110
 عن إضافية أساسية من احملكمة معلومات األصول الثابتة للمحكمة وتوقيت االستبدال وتكلفته، وتلقت

أُبلغت  الصدد، هذا ويف(. 2024-2020)األصول الثابتة  اخلمسية الستبدال للخطة املختلفة املكوانت
 ، وخطة(عاما 30 -20)حمدثة  األجل أن يقدم خطة استيدل طويلةأبن احملكمة طلبت إىل املتعهد  اللجنة

 املتوقعة يف تشرين الثاين/نوفمرب. وامليزانية ،(متجددة كل مخس سنوات) األجل استبدال متوسطة
 املكتسبة اخلربات ضوء ويف واملتعهد، احملكمة قدمته الذي التقين وأكدت اللجنة، بناء على التحليل -111

 لنجاح أساسيني املناسب الوقت يف عليها واملوافقة امليزانية أثبتت أن اقرتاح اليت األخرى الدولية املنظمات يف
 . وشددت2020 عام من اعتباراً  يبدأ أن األصول الثابتة ينبغي استبدال أن األصول الثابتة، برانمج استبدال

 واالستبدال الصيانة تكاليف زايدة إىل يؤدي األصول الثابتة لن استبدال بدء يف التأخري أن على اللجنة
 األمنية املخاطر زايدة إىل أيضا ولكن سيؤدي ويقلل من قيمة املباين فحسب، الطويل املدى على الشاملة

األصول  الستبدال مستقر متويل أتمني أمهية اللجنة أبرزت املالية، النظر وجهه للمحكمة. ومن والتشغيلية
 السنوية. امليزانيات يف هلا لزوم ال تقلبات حدوث دون هبا التنبؤ ميكن بطريقة الطويل املدى على الثابتة
 2020ألف يورو لعامي  975ومع مراعاة ما تقدم، اقرتحت اللجنة اعتمادا تقديراي يبلغ  -112

لعام ألف يورو  711.6و 2020 لعام ألف يورو 1 243 لغ قدرهاابدالً من امليزانية املقرتحة الب 2021و
على استفسارات اللجنة، أكدت احملكمة واملتعهد أهنما سيتمكنان من تنفيذ استبدال األصول . وردا 2021

 .االستبدال تة مبعاجلة اجملاالت واملخاطر ذات األولوية العالية يف حالة عدم تنفيذبالثا
 رافق،امل ملديري الوكاالت بني املشرتكة الشبكة احملكمة بنشاط يف مشاركة ابهتمام اللجنة والحظت -113

 وطلبت. الدولية املنظمات تطبقها األصول الثابتة اليت استبدال آليات بشأن املعلومات تبادل وأهنا ستواصل
  املناسب الوقت تزويدها مبعلومات حمدثة يف احملكمة اللجنة إىل

 ومفصلة، حمدثة وتقديرات خططا يتضمن شامال تقريرا تقدم أن احملكمة إىل اللجنة وطلبت -114
 املتوقعة غري االحتياجات ملواجهة ماليا احتياطيا تشمل السنوات متعددة إلنشاء آلية متويل واقرتاحا

 األكثر املشرتايت حتديد خالل من التكاليف للمتعهد خلفض حوافز آلية ميكنها أن توفر والناشئة،
 إىل اللجنة وتتطلع. أخرى أمور ضمن السوق، وظروف التكنولوجي التقدم من االستفادة مع اقتصادا

 القادمة الدورة يف واالدارية واآلليات املالية األجل والطويلة املتوسطة والتقديرات اخلطط استعراض
 .2020 مايو/اليت ستعقد يف أاير للجنة
 إمجايل مبلغ على اجلمعية توافق أبن اللجنة أوصت األصول الثابتة، ابستبدال يتعلق وفيما -115
 وقررت ضمن هذا اإلطار املايل، تعمل وأن تطلب إىل احملكمة أن 2020ألف يورو لعام  975 قدره

 والطويلة املتوسطة مراجعة اخلطط بعد ،2021لعام  املبلغ نفس ختصيص اجلمعية يف تنظر أيضا أن
 .والتكاليف املقدرة األجل
 األطراف الدول من خارجيون( خرباء) خبري فيها يقوم آلية إبنشاء أيضا اللجنة وأوصت -116

 وتقدمي األصول الثابتة على أساس طوعي، استبدال خطط وتنفيذ ختطيط يف اخلرباء مشورة إبسداء
 .مع اللجنة مع تبادل املعلومات يف الهاي بشأن املباين، العامل الفريق إىل دورية تقارير
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 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي اخلامس -2

يف امليزانية املقرتحة األصلية  ألف يورو 313.1بتخفيضات يبلغ جمموعها  اللجنةأوصت  -117
 . للربانمج الرئيسي اخلامس

 الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحااي -زاي
 2019ومعدل التنفيذ يف عام  2020امليزانية املطلوبة لعام   -املالحظات العامة والتحليل  -1

 ضد احملكمة هبا أتمر إدارة عمليات اجلرب اليت( 1) واليتان: للضحااي االستئماين للصندوق -118
. األساسي روما نظام من 79 للمادة وفقا الضحااي، لصاحل األخرى موارده استخدام (2و) املدان؛ الشخص

نضجا  أكثروأصبحت  والصندوق احملكمة متارسها ، تبلورت عمليات اجلرب اليت2019و 2018ويف عامي 
 تنفيذ أول أحكام  صادرة ابجلرب. مع

 الصندوق املنتخب حديثًا والتزامه إداره جملس رئيس عنها أعرب اليت ابجلهود اللجنة وأقرت -119
 .مناسبة الصندوق بصورة موارد ابستخدام

ألف  3 333.0ما جمموعه  2020لعام سادس امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي الوبلغت  -120
 2019 لعام مليزانية املعتمدةمقارنة ابيف املائة(  6.5ألف يورو ) 202.7زايدة يبلغ قدرها  ميثلمما  يورو،

ألف يورو. وتعزى الزايدة يف التكاليف املتصلة ابملوظفني أساسا إىل استمرار  3 130.3البالغ قدرها 
 م كامل.بدوا 2019وظائف املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة يف ميزانية عام 

 2019يونيه /حزيران 30وأُبلغت اللجنة أبن معدل األداء يف ميزانية الربانمج الرئيسي السادس يف  -121
 88.3 يبلغ  2019 ديسمرب/كانون األول  31 يف املتوقع اإلمجايل التنفيذ معدل يف املائة، وأبن 45.8بلغ 

 .املائة يف
فضال ، تنفيذ الربانمج الرئيسي السادسمع القلق االخنفاض املستمر يف معدل الحظت اللجنة و  -122
 .2022-2019عدم وجود خطة اسرتاتيجية جديدة للفرتة عن 

 والية املساعدة -2

مشال يف مجهورية الكونغو الدميقراطية و ه جاري حاليا تنفيذ برامج للمساعدة نأباللجنة  أبلغت -123
 .أيضا 2019، وأبنه ستنفذ برامج يف كوت ديفوار يف هناية عام أوغندا
 وكينيا، الوسطي، أفريقيا مجهوريه يف للمساعدة جديدة برامج استكشاف وعالوة على ذلك، جيري -124

 .2020لعام  ومايل وجورجيا،

 والية جرب األضرار  -3

اليت لوابنغا ، قضية 2020 يف عام اجلرب أحاطت اللجنة علما أبنه ستظل ثالث قضااي يف مرحلة -125
اآلن، وقضية  جرب بشأهنا حىت ينفذ أي واليت مل 2012جرب األضرار املتعلقة هبا يف عام  بدأت إجراءات

اليت  املهديأحكام اجلرب الصادرة بشأهنا جزئيا، وقضية  اليت نفذت ،2017 يف عام بدأت اليت كااتنغا
قضية  يف اجلرب أن تبدأ إجراءات املتوقع ومن. اآلن بشأهنا حىتجرب  ينفذ أي واليت مل 2017بدأت يف عام 

 هنجا وتتطلب الدولية اجلنائية العدالة يف مسبوقة غري عمليات اجلرب أنشطة أبن اللجنة وتسلم. ا أيضانتاغاند
 كبرية،  أيضا أبن عمليات اجلرب اليت تستغرق مدة طويلة تؤدي، ليس فقط إىل آاثر مالية وتسلم اللجنة. متأنيا
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 للدفاع القانونية للمساعدة الالزمة واملوارد احملكمة وقلم القضائية اهليئة يف البشرية فيما يتعلق ابملوارد السيما
 .احملكمة مسعة وتؤثر ابلتايل بدرجة كبرية علي الضحااي، توقعات على إىل آاثر حمتملة األهم وللضحااي، ولكن

طلبت . و ا معززاً تنظيمي الهيكاألحكام املتعلقة جبرب األضرار يتطلب الحظت اللجنة أن تنفيذ و  -126
أمانة الصندوق االستئماين  يف دورهتا الرابعة والثالثني، ابلتنسيق مع أن تقدم احملكمةإىل اللجنة 
قلم احملكمة وأمانة الصندوق وعن العمليات اجلارية يف املسؤوليات بني  اسمعن تقتقريرا ، للضحااي

، ومعلومات حمدثة عن تنفيذ أحكام احملتملةاإلزدواج أوجه التآزر و عن ، مبا يف ذلك األضرار مرحلة جرب
 اجلرب.
 دعت اللجنة أن غري. احرتامها جيب اليت اخلاصة خصوصياهتا حاله لكل أبن اللجنة وأقرت -127

 طلب علي بناء)تقوم به آلية الرقابة املستقلة  اجلرب الذي لعملية اجلاري التقييم نتائج إىل استنادا احملكمة،
 يف املستفادة الدروس لعملية اجلرب يف القضااي الثالث، وممارسة اخلاصة جتربتها االعتبار يف ، وآخذة(اجلمعية

 وترى. لعملية اجلرب عامة وإطار على وضع سياسة ممكن وقت أقرب يف العمل إىل أن تبدأ  اهليئة القضائية،
حاالت معينة، مع مراعاة  يف الضحااي معاملة يف املساواة مبدأ على تركز أن ينبغي العامة السياسة أن اللجنة

 احرتام مع اإلجراءات توحيد فيه ميكن الذي املكان بتحديد املستطاع، قدر والقيام، حالة، خصوصيات كل
 وأوصت. وتسريعها فعاليتها وزايدة برمتها العملية تبسيط هبا ميكن اليت والكيفية القضاة استقالل مبدأ

 .والثالثني دورهتا اخلامسة اجلرب يف بشأن حيرز تقدم أبي علما حتاط ابن اللجنة
 لتمكني والتقييم للرصد مناسب نظام إنشاء الصندوق االستئماين على برتكيز اللجنة ورحبت -128

أهدافه،  حتقيق حيرزه الصندوق يف الذي الالزمة ملتابعة التقدم البياانت مجع من املنفذين الصندوق والشركاء
 .الربانمج تنفيذ وفعالية كفاءة  قياس عن فضال ، املنفذين الشركاء أداء ورصد

 التكاليف املتصلة ابملوظفني -4

 الوظائف الثابتة )أ(
وبلغت اآلاثر . 2020جديدة لعام  اثبتة مل تطلب أمانة الصندوق االستئماين للضحااي وظائف -129

 ألف يورو.  105.9املالية املرتتبة على تنفيذ التعديالت اليت أدخلها نظام األمم التحدة املوحد 

 املساعدة املؤقتة العامة )ب(

يف املائة(  11.0ألف يورو ) 155.8زايدة تبلغ أمانة الصندوق االستئماين للضحااي طلبت  -130
 .2019كامل املعتمدة يف ميزانية عام ملواصلة املساعدة املؤقتة العامة بدوام  

املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة  الوظائف مجيع توافق اجلمعية على أبن اللجنة وأوصت -131
 واملعارف االستمرارية على الثابتة من قبل بغية احلفاظ العمل عبء متطلبات العامة استنادا إىل

 .االستئماين للضحاايأمانة الصندوق  للعمل يف املؤسسية والقدرات

 التكاليف غري املتصلة ابملوظفني -5

أن امليزانية املطلوبة للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني بنفس املستوى املعتمد يف  اللجنة الحظت -132
 تعكس قويه تنبؤات إىل تستند أن ينبغي املوارد طلبات مجيع أن جديد من اللجنة . وأكدت2019عام 
بوصفها  املتصلة ابملوظفني غري التكاليف تعرض أن اللجنة وتتوقع. للسنة املتوقعة النفقات اإلمكان قدر

  .املقبلة امليزانيات يف حقيقية تقديرات

للتكاليف املتصلة ابملوظفني والتكاليف غري املتصلة ابملوظفني  املتوقع التنفيذ وبوضع معدل -133
 املمكنة لتلبية اجلهود مجيع بذل ينبغي االعتبار، رأت اللجنة أنهيف  2019يف امليزانية املعتمدة لعام 
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 األمم الناجتة عن التعديالت اليت أدخلها نظام الزايدة استيعاب ذلك يف مبا االضافية، االحتياجات
البالغ قدرها ألف يورو، على  اإلضافية ألف يورو، والوفورات 105.9املوحد البالغ قدرها  املتحدة

، 2020املتعلقة ابلتكاليف "احليوية" لتكنولوجيا املعلومات يف عام  أعاله، 92يف الفقرة  النحو املبني
 يف أمانة الصندوق االستئماين للضحااي. املتاحة املوارد ختصيص إعادة خالل من

 قضااي السياسة العامة املتعلقة ابلصندوق االستئماين للضحااي  -6

مجيعها بتشغيل الصندوق االستئماين  املتعلقة السياسة العامة قضااي من جمموعة يف اللجنة نظرت-134
املالية احملتملة، واآلاثر املرتتبة  واآلاثر األموال، ومجع التكلفة، واملساءلة، حيث للضحااي بطريقة فعالة من

  على امليزانية.

 تعزيز الضوابط الداخلية لتنفيذ األحكام الصادرة جبرب األضرار )أ(

يف القلق الذي أعرب عنه مراجع احلساابت اخلارجي عند  2018 أبريل/اللجنة يف نيساننظرت   -135
 احلساابت مراجع اسرتعي . فقد2017مراجعته للبياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي لعام 

 . ووجد(50)ةالفردي أحكام اجلرب الداخلية القائمة فيما يتعلق بتنفيذ الضوابط يف حينه إىل اخلارجي االنتباه
 أيضا أن ووجد. وإمكانية التتبع، والتوثيق القانونية، اخلربة حيث من كبريا  القائمة تتطلب جهدا أن الضوابط

 الضحااي عدد إىل ابلنظر سيما ال ال يوفر مستوى الصرامة املطلوبة، الصندوق االستئماين احلايل هيكل
اليقني فيما يتعلق  ذلك يؤدي إىل حالة من عدم. ووجد أن (51)احملتملني الذين ينظر إليهم حسب احلالة

 ". وأحاطتقد يؤدي إىل صعوابت كبرية فيما يتعلق إبصدار الشهاداتابكتمال وواقعية ودقة االلتزامات، و" 
 دورهتا يف مرحليا تقريرا وطلبت الشأن هذا الصندوق واحملكمة يف أمانة بني اجلاري ابلتعاون علما اللجنة
  .(52)والثالثني الثالثة
وعرض  .(53)الصندوق االستئماين تلبية هلذا الطلب قدمه الذي املرحلي التقرير يف اللجنة ونظرت -136
أحكام اجلرب الصادرة من  تنفيذ سياق إبصدار الشهادات يف يتعلق ممارسة الصندوق االستئماين فيما التقرير

وحتديد الضحااي  لفرز إدارية وإجراءات التقرير أن عملية اإلصدار تتكون من عدة عمليات احملكمة. وأوضح
 االبتدائية الدوائر لتعليمات وفقا مجاعية أو/و تعويضات فردية على للحصول مؤهلني يكونون قد الذين
 وكااتنغا واملهدي لوابنغا الصندوق االستئماين يف قضااي اختذها اليت امللموسة اخلطوات التقرير وخلص. املعنية

  اجلارية.
تبذل  أبنه توحي اليت قدمها الصندوق االستئماين، للتوضيحات اليت تقديرها عن اللجنة وأعربت -137

 احلساابت مراجع أن إىل أيضا االشارة جتدر األمام، إىل وكخطوة. عناية كبرية عند تنفيذ أحكام اجلرب
 القول أبن توصيتهأبنه ميكن  2018للصندوق يف عام  املالية مراجعته األخرية للبياانت يف اخلارجي أفاد

                                                           

-2الفقرات  ، 2-جيم اجلزءالثاين، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا  (50) 
 .32-2إىل  29

اليت تضمنت املئات بل اآلالف غا نلوابأشار مراجع احلساابت اخلارجي مثال إىل قرار الدائرة االبتدائية الثانية يف قضية   (51)
 .31من الضحااي. انظر املرجع نفسه، الفقرة 

 .139، الفقرة )ASP/18/5-ICC(  تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني (52)

الذي يكمل   )CBF/33/9 (املرحلي للصندوق االستئماين للضحااي عن إصدار الشهادات عند تنفيذ أحكام اجلرب  التقرير  (53)
 . (CBF/32/3)  ملتعلق ابلضوابط الداخلية القائمة لتنفيذ األحكام الصادرة ابجلرباالتقرير السابق 
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احملكمة الصندوق االستئماين و حثت اللجنة وإمجاال، . (54)جزئيا نفذت  2018املقدمة يف عام  السابقة
، وتقدمي للحساابت النتائج مع املراجع اخلارجيواستخالص ، على اجناز األعمال املتبقية دون أتخري

 خلامسة والثالثني.هتا ادور بذلك يف تقرير 

 حكام الصادرة جبرب األضراراملنفذين لأل اإلدارية للشركاءالتكاليف  (ب).

 اإلدارية التكاليف حساب عن املعلومات من مزيد على املتعلق ابحلصول اللجنة بناء على طلب -138
الصندوق  قدم ،(55)بتربعات املاحنني املمولة املنفذين الشركاء مع اخلدمات عقود يف املائة يف 15 تبلغ اليت

 ميكن تلخيص نقاطه الرئيسية على النحو التايل:  تقريرااالستئماين 
 التكاليف جمموع مع الشركاء املنفذين ينص على أن "ال يتجاوز النموذجي أن االتفاق )أ(

 يف 15فإن  ولذلك،. املشروع" تكاليف جمموع من املائة يف 15  للمشروع املباشرة غري والتنظيمية االدارية
 ؛(56)للمشروع ميزانيته املقرتحة يف املنفذ الشريك اليه يشري أن ميكن الذي األقصى احلد هي املائة

 على اجلودة وتقييمها، حمددة لرصد معايري ذلك على أن للصندوق االستئماين عالوة ( ب)
 الصندوق. وضعها اليت األداء" "خطة رصد يف املبني النحو
ورأت مع ذلك، أنه يلزم، من  احملكمة قدمتها اليت للمعلومات تقديرها عن اللجنة أعربتو -139

 سبتمرب/اليت ستعقد يف أيلول والثالثني اخلامسة دورهتا موافاهتا يف واملساءلة، أجل ضمان الشفافية
 والدروس ابالستناد إىل املمارسات وذلك املبينة أدانه، مبزيد من املعلومات بشأن العناصر 2020

 :(57)األخرى املنظمات من املستفادة
 الربامج؛ دعم تكاليف العالقة مع استخدام (أ)

املايل  واحلجم الربانمج تنفيذ وتكلفة اإلداري اجلهد بني تلقائية عالقة وجود عدم )ب(
  لألحكام؛

السنوية اليت يقدمها  األنشطة تقارير يف مثال، عرض املدفوعات السنوية، إمكانيه )ج(
 الصندوق؛ جملس إدارة
 .منها والتحقق املنفذين الشركاء فواتري ملراقبةاإلجراءات العملية  ( د)

                                                           

 2018كانون األول/ديسمرب   31ة املنتهية يف البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي عن السن( (54
(ICC-ASP/18/13) ، رجي أتكيدا من أمانة الصندوق أبن الوصول إىل براجميات ا. وقد تلقى  مراجع احلساابت اخل8الفقرة

ذلك، جيري حتليل مشرتك مع احملكمة بشأن التكنولوجيا الالزمة  ىوعالوة عل‘. عند الطلب’الضحااي متاح ابلفعل  ةحتديد هوي
 لتشغيل الرباجميات وتعديالهتا.

تقرير الصندوق االستئماين للضحااي بشأن التكاليف اإلدارية لعقود اخلدمات املتعلقة ابلشركاء املنفذين البالغ قدرها   (55) 
15٪ (CBF/33/4) .   

اليت يتكبدها الشريك املنفذ لتوفري التكاليف التكاليف غري املباشرة تعين مع الشركاء املنفذين، عقود مبوجب االتفاق امل  (56)
ملوظفني )اإلدارة والتنظيم(، والفوائد اإلضافية، التكاليف املتصلة ابالدعم اإلداري والتنظيمي العام للمشروع، مبا يف ذلك 

 ينبغي أن تبني ابلتفصيل(.رى )اليت والتكاليف األخ تعاقدواللوازم املكتبية، وتكاليف ال
   . )CBF/18/14(تقرير أمانة الصندوق االستئماين للضحااي بشأن استخدام تكاليف دعم الربانمج   ( 57)
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 االستدامة الذاتية للصندوق االستئماين للضحااي ( ج)

 ويستعرض.  (58)الصندوق االستئماين بناء على طلب اللجنة قدمه الذي التقرير يف اللجنة نظرت -140
 اليت املوارد من( الكبرية) املتوقعة االحتياجات‘ 2’و ابلتقييم؛ اخلاصة والتمويل امليزانية ممارسة ‘1’ التقرير

 املناقشة من اليها خلص اليت االستنتاجات‘ 3’و واجلرب؛ املتعلقة ابملساعدة براجمه لتنفيذ الربانمج حيتاجها
 والتربعات الذاتية املالية االستدامة بني الصندوق يف العالقة ‘4’و ؛2012يف عام  اللجنة مع السابقة

 .الدولية املنظمات مبمارسات ومقارنتها ، األساسي روما نظام اطار يف املقررة واالشرتاكات
 اجلهات أموال ابلفعل 2015عام  استخدم منذ إدارة الصندوق إىل أن جملس وأشارت اللجنة -141
 النهج، هبذا اللجنة ورحبت. املساعدة بوالية ابلوفاء املتعلقة أساسا العرضية الربامج تكاليف لتغطية املاحنة
 .(59)مت احلفاظ عليه الذي

 استخدام" أبن 2012يف عام  السابق أكد الصندوق االستئماين من جديد تقييمه ذلك، ومع -١٤2 
ابملوارد  كبري  بشكل مضرا سيظل الصندوق تكاليف من للتخفيف التربعات من املتأتية اإليرادات من جزء

 ."...مباشرة  املتاحة لصاحل الضحااي  -الشحيحة ابلفعل -
االستخدام املوسع تبديد القلق الناشئ من احتمال أن يؤدي صعب يومن املنظور املايل للجنة،  -143

. األعباء تنشأ أيضا مشكلة يف تقاسم وقدإىل تثبيط مهة اجلهات املاحنة، عم امليزانية العامة للتربعات يف د
 ميزانية أمانة الصندوق االستئماين، وقد يعترب  بنصيبها يف األطراف الدول مجيع تساهم احلايل، الوقت ويف

 .إضافيا على املاحنني عبئا العامة لتخفيف األعباء الواقعة على امليزانية استخدام التربعات

للربامج ابلتربعات  العرضية املتمثل يف متويل التكاليف النهج أن يبدو نفسه، الوقت ويف -144
. احملددة املساعدة وبرامج التمويل بني نسبيا الوثيقة الصلة هي هنا املميزة السمة أن ويبدو. يعمل حاليا

 التربعات لتغطية من جزءا تستخدم أخرى منظمات أيضا أن ويبدو. النهج هذا لتوسيع جمال يوجد وقد
 ذلك عن تقرير تقدمي الصندوق إىل اللجنة ودعت. تتكيف مع ذلك الربامج التكاليف املتعلقة بدعم

  .والثالثني اخلامسة دورهتا يف

 التربعات ومجع األموال من اجلهات املاحنة اخلاصة  )د(

أمانة الصندوق االستئماين، ابالشرتاك مع  تنشئ أبن 2018 أبريل/أوصت اللجنة يف نيسان -145
حمدد  وعيوهبا، ووضع اقرتاح مزاايها بني واملوازنة لالستمرار، القابلة اخليارات عامال لتحديد فريقا احملكمة،

 الختاذ قرار بشأنه.
 عامل فريق مراحله األوىل، رغم بدء العمل فعال. وأنشئ الصندوق يف يزال ال ونصف، سنة وبعد -146

 احملكمة للنظر يف التربعات املقدمة من اجلهات اخلاصة.  وسريكز االستئماين وقلم الصندوق مشرتك بني
‘ 2’و الصلة؛ ذات األسواق يف املالية الرعاية ترتيبات جدوى‘ 1’ :جماالت أربعة على املشرتكالفريق العامل 

                                                           

   . )CBF/33/10(بشأن االستدامة املالية الذاتية  تقرير أمانة الصندوق االستئماين للضحااي  ( 58)

متعاقد  ةأطراف اثلث ة، اليت تقوم هبا عاداملبالغ املخصصة للتكاليف العرضية للربانمجاملمولة من  ةنشطألتشمل أنواع ا  (59) 
املراجعة اخلارجية حلساابت و  ،مجاناالتصاالت والتوعية املتصلة ابلرب ، و بناء قدرات الشركاء املنفذين، و ألوضاعا ، تقييممعها

مراجع احلساابت  ةعاقد معهم وفقا لتوصيم التخيتارون مركزاي ويت يعهد هبا إىل مراجعني حمليني للحساابتالشركاء املنفذين اليت 
رصد األداء اخلاصة  ةطار خطإمج واإلبالغ عن النتائج يف انلتسجيل أداء الرب  ةوضع نظام للمعلومات االداري، و اخلارجي

 ابلربانمج.
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اإلجراءات ‘ 3’و الضرائب؛ من املعفاة اخلاصة التربعات استالم يتيح قانوين وضع على احلصول إمكانية
حتديث سياسة الصندوق االستئماين ‘ 4’اجلهات اخلاصة؛ و من احملتملني املتعلقة ابلتحري عن املاحنني

 التربعات من اجلهات اخلاصة.املتعلقة بقبول 
اجلهات املاحنة التقرير املرحلي للصندوق االستئماين للضحااي عن مجع األموال من " وأبرز -147

 "املوظف املعين جبمع األموال والرؤية" هبا قام االستهاللية اليت األنشطة‘ 1’: التطورات أحدث (60)"اخلاصة
 يف احملتملة اجلهات الراعية دعوة‘ 2’و ؛2019 مايو/أاير أبمانة الصندوق االستئماين يف التحق الذي

 املنظمات تعامل كيفية  حول البحوث من مزيد إجراء‘ 3’و العاملية إىل التعبري عن رعايتها؛ األسواق خمتلف
وعالوة على  .(61)الضرائب من املعفاة التربعات جلمع األموال من خالل اخلاص القطاع مع املماثلة الدولية

 .اهلولندية الصندوق االستئماين مسألة إعفاء التربعات اخلاصة من الضرائب مع وزارة املالية ذلك، سيناقش
 على امللقى العمل اليت يضطلع هبا الصندوق االستئماين وعبء املسائل تعقيد وتدرك اللجنة -148
 نفسه، الوقت ة للصندوق االستئماين. ويفالذي يقدمه قلم احملكم للدعم وتعرب اللجنة عن تقديرها. عاتقه
الصندوق  ويعتمد. التأخري من مزيد دون قدما املضي على احملكمة وقلم الصندوق أخرى مرة اللجنة حتث

براجمه املتعلقة ابملساعدة واجلرب. وقد تصبح التربعات  لتمويل املقدمة التربعات علي حاسم االستئماين بشكل
 للتربعات املقدمة من القطاع العام.اخلاصة دعامة اثنية مكملة 

فقد بلغت التربعات . اآلن من القطاع اخلاص حىت مجعت اليت وأشارت اللجنة إىل تواضع التربعات -149
ألف يورو  218 ما جمموعه 2018 إىل عام  2010 اليت مجعت من القطاع اخلاص يف الفرتة من عام

ألف  28 502 بلغت املقدمة من القطاع العام واليت التربعات حجم من املائة يف واحد من أقل أي فقط،
 حمددة مقرتحات إىل اللجنة وتتطلع. اغتنامها ينبغي فرصا هناك ذلك أبن ويوحي. يورو يف نفس الفرتة

 والثالثني. اخلامسة دورهتا القطاع اخلاص يف من األموال مجع بشأن

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السادس -7

ابلتايل أبن توافق اجلمعية على ما  جمموعهاوبناء على ذلك، أوصت اللجنة بتخفيضات يبلغ  -150
 ألف يورو للربانمج الرئيسي السادس. 3 226.1جمموعه 

 القرض من الدولة املضيفة  -الدائمة  : املباين2 -الربانمج الرئيسي السابع -حاء
 2020م املالحظات العامة و حتليل املوارد املطلوبة لعا  -1

الدولة املضيفة املقدم من عرض على ال 2008يف عام  وافقتأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية  -151
عاما  30مليون يورو تسدد على مدى  200باين الدائمة حبد أقصى يبلغ ملتشييد اللحصول على قرض ل

 الربانمج الرئيسيوأشارت اللجنة أيضا إىل أن اآلاثر املالية املرتتبة على . يف املائة 2.5 يبلغ بسعر فائدة

                                                           

  .  )CBF/33/7(اجلهات املاحنة اخلاصة التقرير املرحلي للصندوق االستئماين للضحااي عن مجع األموال من    (60)
أشار الصندوق االستئماين للضحااي إىل أن منظمات مثل منظمة األمم املتحدة للمرأة ومنظمة األمم املتحدة للهجرة   ( 61)

والتعاون ألم' امجع التربعات وإذكاء الوعي والتعريف مبؤسساهتم ' ىلديها شركاء ال يسعون إىل حتقيق الربح  ويعملون فقط عل
سبيل ى بشكل وثيق مع مكاتب املؤسسات املركزية جلمع التربعات بشأن السياسات واملبادئ التوجيهية ذات الصلة. فعل

يف البلدان املتقدمة النمو، واليتها هي املشاركة يف التوعية ومجع األموال بصفتها منظمات ‘ جلان وطنية’املثال، لليونيسيف 
ع علي مزيد من التفاصيل عن ممارسات هذه املنظمات وغريها، انظر التقرير املرحلي للصندوق غري حكومية مستقلة. ولإلطال

 .6، الفقرة ( CBF/33/7)االستئماين للضحااي عن مجع األموال من القطاع اخلاص 
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اليت مل واحدة أو  ةدفعتارت عدم تسديد اشرتاكاهتا اخعلى الدول األطراف اليت  فقطتنطبق  2 -السابع 
 .ابلكاملواحدة  تسدد اشرتاكاهتا دفعة

ألف  3 585.1ما جمموعه  2020لعام  2-امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي السابع توبلغ -152
 ألف يورو. 3 585.1البالغ قدرها  2019 لعام املعتمدة وهو ما يقابل امليزانية، يورو

يف اليوم املضيفة وأشارت اللجنة إىل أن على احملكمة التزام قانوين بدفع األقساط املستحقة للدولة  -153
وحثت اللجنة الدول األطراف اليت عليها أقساط مستحقة . فرباير من كل عامشباط/األول من شهر 

للقرض من الدولة املضيفة على تسديد أقساطها ابلكامل يف موعد ال يتجاوز هناية كانون األول/يناير 
عانة أبمواهلا التشغيلية االستمن كل عام، مع مراعاة أن احملكمة ستضطر يف حالة عدم التسديد إىل 

أشارت اللجنة إىل أن التأخري يف التسديد و/أو عدم التسديد سيفرض لتغطية هذه املدفوعات. و 
 ضغوطا إضافية على املوارد التشغيلية ويزيد من تفاقم مشكلة السيولة.

  2-امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السابع -2

يورو ألف  3 585.1جمموعه  أبن توافق اجلمعية على ما أوصت اللجنة ذلك، وبناء على -154
 .2-السابع الرئيسي للربانمج

 آلية الرقابة املستقلة : 5 -الرئيسي السابع الربانمج  -طاء
 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام   -1

ألف يورو،  783.8ما جمموعه  2020لعام  5-السابعمليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي بلغت ا -155
البالغ  2019 لعام عتمدةاململيزانية مقارنة اب املائة( يف 47.6يورو ) ألف 252.7قدرها يبلغ زايدة مما ميثل 
وبلغت اآلاثر املالية املرتتبة على التعديالت اليت أدخلها نظام األمم املتحدة  ألف يورو. 531.1قدرها 

 ألف يورو. 8.9املوحد على جداول املرتبات 
ألف  50مبلغ رأت للجنة أنه ابلنظر إىل حتويل ، موظفنياملطلوبة للبعد النظر بعناية يف امليزانية و  -156

التقييم ألغراض عمليات مؤشرات عبء العمل وغياب ، 2019يورو من الربانمج الرئيسي الرابع يف عام 
 من 3ملنصوص عليها يف الفقرة لشروط اااستيفاء عدم و ، 2020سُتجرى يف عام يت والتفتيش والتحقيق ال

( و 5-)فومع مراعاة املوارد املتاحة ابلفعل من املوظفني يف الرتبتني  ،ICC-ASP/8/Res.1  القرار مرفق
ال ميكن املوافقة  ألف يورو، 20البالغ قدرها  ةاالستشاريدمات وامليزانية املعتمدة للخ ،(62) ( للتحقيق2-)ف

قق احملوأوصت اللجنة ابلتايل أبن ال توافق اجلمعية على وظيفة  على وظائف إضافية،  الوقت احلايليف
 ( املطلوبة.4-)فبرتبة رئيسي ال

وأخذت يف االعتبار االستشاريني، اخلرباء لسفر و امليزانية املطلوبة لنظرت اللجنة أيضا يف و  -157
على زايدة  اجلمعية وافق أوصت اللجنة أبن تو التنبؤ بدقة بعدد التحقيقات اليت ستنشأ. أنه ال ميكن 

ابإلبقاء على أيضا  ، وأوصت2019املستوى املعتمد لعام عن  آالف يورو  7مبقدار ميزانية السفر 
املقرتحة  يزانيةاملسرد شرح يف ضوء  ،2019تشاريني عند املستوايت املعتمدة لعام رباء االسميزانية اخل

 .(63)"لكاملاباملبلغ عدم استخدام قع تو امل اخلرباء االستشاريني من أن "منيف إطار  2020لعام 

                                                           

، وموظف 4-، وموظف معين ابلتقييم برتبة ف5-يتكون املالك الوظيفي آللية الرقابة املستقلة من رئيس اآللية برتبة ف (62)
 ر أ(.  -، ومساعد إداري من فئة اخلدمات العامة )خ ع 2-معاون معين ابلتحقيقات برتبة ف

(63)  ASP/18/10-ICC 731رة فق. ال161حة ف، الص.   
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الرقابة املستقلة وفقا اليت تصدرها آلية وتتطلع اللجنة إىل تلقي التقارير الفصلية والتقارير األخرى  -158
 2019أاير/مايو  16 ة، رسالة مؤرخللعلموتلقت اللجنة، .   ICC-ASP/12/Res. 6رمن القرا 47للفقرة 

 ألن تقوم آلية الرقابة املستقلة بعملها.إصدار توجيه رائسي يلزم نه ال أأكد فيها رئيس احملكمة 

 5 -امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السابع -2

ألف يورو يف امليزانية  231.9بتخفيضات يبلغ قدرها  وبناء على ذلك، أوصت اللجنة -159
جمموعه  أبن توافق اجلمعية على ما. وأوصت اللجنة ابلتايل 5-املقرتحة أصال للربانمج الرئيسي السابع

 .5 -السابع  الرئيسي ألف يورو للربانمج 551.9

 الداخلية  املراجعة مكتب: 6 -الرئيسي السابع الربانمج  -ايء
 2020املالحظات العامة وحتليل املوارد املطلوبة لعام   -1

ألف يورو،  721.2جمموعه  ما 2020لعام  6-السابعامليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي بلغت  -160
البالغ  2019 لعام عتمدةاململيزانية مقارنة اب املائة( يف 5.2يورو ) ألف 35.6بلغ قدرها مما ميثل زايدة ي

 ألف يورو. 685.6قدرها 
والحظت اللجنة أن الزايدة تعزى أساسا إىل تنفيذ جدول املرتبات املعدل الذي وضعه نظام األمم  -161

ألف يورو يف التكاليف املتصلة ابملوظفني( واملوارد الالزمة لالستعانة خببري استشاري  14.3املتحدة املوحد )
نفقات السفر للقيام بعمليات من اخلارج ملراجعة منهاج العمل القضائي. ومطلوب أيضا زايدة طفيفة يف 

 ألف يورو(.   0.8ألف يورو( والتدريب اإللزامي للمراجعني املعتمدين ) 0.5املراجعة يف املكاتب امليدانية )

 . 6 -امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السابع -2

 يورو ألف 721.2ما جمموعه  أبن توافق على اجلمعية أوصت اللجنة ذلك، وبناء على -162
 .6- السابع الرئيسي للربانمج

 املسائل األخرى املتعلقة ابمليزانية واملالية -اثلثا
حالة تسديد االشرتاكات يف امليزانية العادية، وصندوق الطوارئ، وصندوق رأس املال  -ألف

 العامل، والقرض املقدم من الدولة املضيفة
وصندوق يف امليزانية العادية للمحكمة، ابالشرتاك مجيع الدول األطراف إىل التزام أشارت اللجنة  -163

 حصتها تسديداختارت عدم الدول األطراف اليت ، وصندوق الطوارئ، فضال عن التزام رأس املال العامل
 .(64)" ابالشرتاك يف األقساط املستحقة عن القرض املقدم من الدولة املضيفةواحدة دفعةاحملكمة " مباين يف

 2019 يوليه/متوز 31عن احلالة يف  للمحكمة الشهري املايل ابلتقرير علما اللجنة وأحاطت -164
 .تسديد االشرتاكات حالة عن حمدثة معلومات اللذين يتضمنان ،2019 أغسطس/آب 31و

                                                           

ة املباين الدائمة دفعة واحد تشييدتكاليف  يفحصتها  من الدول األطراف احلق يف االختيار بني تسديدكل دولة كان ل   (64) 
دولة طرف حصتها يف تشييد  63وسددت . لتغطية هذه التكاليف من الدولة املضيفةاملقدم قرض أو املشاركة يف تسديد ال

 حملدد.املباين الدائمة دفعة واحدة، ابلكامل أو جزئيا، يف املوعد ا
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 2019آب/أغسطس  31أربعة من الدول األطراف مل تسدد حىت  أن اللجنة مع القلقوالحظت  -165
. وملا كان على احملكمة التزام قانوين 2019األقساط املستحقة عليها عن القرض من الدولة املضيفة يف عام 

 أموال استخدام عليها فإنه تعنيل عام، كفرباير من  شباط/ابلكامل يف اليوم األول من شهر  األقساطبدفع 
تعميق الفجوة بني أدى ذلك إىل . و األطراف الدول االقساط املستحقة على تلك غطيةلت التشغيل

 .هبا عملالسري حسن و املالية للمحكمة  تياجاتإلحا
 تسديد االشرتاكات من حيث: حالة اللجنة استعرضتو  -166

ألف  144 550البالغ قدرها  2019االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام  )أ( 
 يورو؛

اين الدائمة البالغ قدرها بمللتغطية تكاليف ا من الدولة املضيفةاملقدم قرض الأقساط  )ب(
 6، وحللت اللجنة االجتاه يف السنوات العشر األخرية، على النحو املبني يف اجلدول يوروألف  3 585.2

 أدانه. 2والرسم البياين 
  كانت كما يلي:  2019آب/أغسطس  31املبالغ املستحقة للمحكمة يف الحظت اللجنة أنو  -167

عام ليف املائة( من االشرتاكات املقررة للميزانية العادية  8.9ألف يورو ) 13 051.6 )أ(
 ألف يورو؛ 147 431.5البالغ قدرها  2018

 السابقة؛ ات العاديةميزانياملقررة لل االشرتاكاتألف يورو من  19 846.4 )ب(
 ة لصندوق الطوارئ يف السنوات السابقة؛املقرر  االشرتاكاتيورو من  295 )ج( 

ألف يورو من األقساط املستحقة للقرض املقدم من الدولة املضيفة  1 209.9 )د(
 (؛2019ألف يورو يف عام  540.3ألف يورو يف السنوات السابقة و 669.6)

ات العادية، وصندوق ميزانيألف يورو، وهو جمموع االشرتاكات املقررة لل 37 967.9 )ه(
 الطوارئ، واألقساط املستحقة عن القرض املقدم من الدولة املضيفة.

، ابستثناء 2019-2009جتاه بشأن جمموع االشرتاكات غري املسددة يف الفرتة : حتليل اإل6اجلدول 
 صندوق الطوارئ، والقرض املقدم من الدولة املضيفة )آبالف اليورو(

 السنة
 امليزانية الربانجمية

 املعتمدة 

 االشرتاكات
 ري املسددةغ 

 يف هناية الفرتة احلالية

النسبة املئوية 
 لإلشرتاكات

 غري املسددة 

جمموع االشرتاكات 
غري املسددة يف هناية 

الفرتة، مبا يف 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 108 800,0 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 
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2018 147 431,5 15 339,9 10٪ , 4  21 121,9 
2019 148 135,1  *18 661,8  * 9٪ ,7 *37 970,2 

 متوقعة.  *

 

 (آبالف اليورو) 2009منذ عام االشرتاكات غري املسددة  إمجايليف  اتتطور ال: 2الرسم البياين 

 
دد. وقد يؤدي عدم الوفاء الوقت احمل يفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات ابلكامل وشدد -168

وقد تضطر محكمة. ة للاليوميخطري ابألعمال بشكل اباللتزامات املتعلقة بتسديد االشرتاكات إىل اإلخالل 
، وقد ال يكون إىل صندوق رأس املال العاملاللجوء إىل احملكمة، إذا استمر عدم التسديد حىت هناية العام، 

 .السيولة يف النقص رصيد الصندوق كافيا ملواجهة
حصول ضمان ل يف الوقت احملددا مدفوعاهتعلى تسديد اللجنة مجيع الدول األطراف  توحث -169

. املالية من النظام املايل والقواعد 6-5قاعدة ، وفقا للاحملكمة على األموال الكافية طوال السنة
كاملة مرة أخرى قبل اشرتاكاهتا  اليت مل تسدد  األطراف اللجنة إىل احملكمة أن ختطر الدول وطلبت

 ابلتزامها ابلدفع. وعالوة 2019الثامنة عشرة للجمعية اليت ستعقد يف كانون األول/ديسمرب دورة ال
هذه  حملكمةكبار املسؤولني ابرئيس اجلمعية و يتناول  أبن السابقة توصيتها إىل اللجنة أشارت ذلك، على

 ريت لقاءات ثنائية معها.كلما أج  عليها مستحقات للمحكمةمع الدول اليت املسألة 

 الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا -ابء
آب/أغسطس  31 يف تسديد اشرتاكاهتا عنمتأخرة دولة طرفا كانت  13 أن الحظت اللجنة -170

 .112من املادة  8للتصويت وفقا للفقرة  مؤهلة غريوأهنا أصبحت ابلتايل ، 2019
اسرتداد  ةمراجع احلساابت اخلارجي أبنه من أجل تعزيز عملي ةوأشارت اللجنة إىل توصي -171

خرات عن السنتني الكاملتني أالسماح للدول األطراف اليت عليها متعدم االشرتاكات غري املسددة، ينبغي 
بعد دفع احلد املقدم منها االعفاء املوافقة على طلب ، أو دفوعاتاملجبدول الوفاء دون السابقتني ابلتصويت 

 اللجنة أن االنتخاابت املقبلة للقضاةورأت . (65)لرصيد املتبقياسداد ل ة من املبلغ احملدد وتقدمي خطاألدىن

                                                           

(65)  ASP/18/12-ICC،  37الفقرة.  
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الدول املتأخرة حثت ابلتايل للغاية و  ةالتصويت مطلوبحقوق فيه ستكون وضعا تقدم واملدعي العام 
  .على تسوية حساابهتا يف الوقت املناسبعن تسديد اشرتاكاهتا 

احملكمة يف مع أوصت اللجنة مجيع الدول األطراف اليت عليها متأخرات بتسوية حساابهتا و  -172
اليت عليها متأخرات الدول أمانة مجعية الدول األطراف أن ختطر إىل طلبت اللجنة و أقرب وقت ممكن. 

ابلتزامها ابلدفع، مع تسليط الضوء على ما الشرتاكاهتا  للجمعيةمرة أخرى قبل الدورة الثامنة عشرة 
 من أمهية ابلنسبة  للميزانية واالستقرار املايل للمحكمة. 

 أتمني مدفوعات القرض من الدولة املضيفة  -جيم
( 66)"تقرير احملكمة عن أتمني املدفوعات للقرض من الدولة املضيفة"تقريرا بعنوان تلقت اللجنة  -173

 .نسحبة، وأحاطت علما هبذا التقريرالدول األطراف املاملتعلق بتأمني املدفوعات للمبالغ غري املسددة من 
، وأبدت الدولة املضيفة مناقشات مع الدولة املضيفةأجرت احملكمة وكما ذكر يف هذا التقرير،  -174

 مع الدول املنسحبة. يةالرتتيب التعاقدي احلايل مع احملكمة بدال من إبرام ترتيبات ثنائ ىغبتها يف اإلبقاء علر 
لة أاملسدراج هنا تؤيد اقرتاح احملكمة إبإ، فةحمدودأن املبالغ املستحقة حاليا ويف حني الحظت اللجنة  -175

 .احللول املمكنة ةعمال اجلمعية ملناقشأيف جدول 

 ية والتدفق النقدياالحتياطيات االحرتاز  -دال
 ،السيولةيف نقص ال ةوتديرها لتمكينها من مواجهاالحرتازية حتتفظ احملكمة بعدد من االحتياطات  -176

واستعرضت اللجنة مستوايت تبة على استحقاقات املوظفني. لتزامات املرت الوا ،حداث غري املتوقعةألوا
 الطوارئ.صندوق العامل و س املال أصندوق ر 

 املال العاملصندوق رأس  -1

القصرية  السيولةتوفري األموال الالزمة للمحكمة ملواجهة مشاكل أنشئ صندوق رأس املال العامل ل -177
 . (67)االشرتاكات املقررةاألجل ريثما يتم احلصول على 

السيولة ال ، أكدت اللجنة أن حالة 2019بريل أاملعقودة يف نيسان/ ،الثانية والثالثنية دور ويف ال -178
س املال العامل املمول متويال كافيا هو ضمان رئيسي حلماية استمرارية عمل أن صندوق ر أو  ةتزال ضعيف

مشاكل السيولة القصرية األجل. ويف هذا السياق ، طلبت  ىلتغلب عللاحملكمة ألنه املصدر الوحيد املتاح 
عكس النفقات التشغيلية ملدة مليون يورو لت 5.4صندوق مبا ال يقل عن للنقدي الرصيد زايدة الاحملكمة 

وأوصت اللجنة يف ذلك . لسيولةملواجهة املشاكل اجلارية لمليون يورو  17ستة أسابيع أو ما يصل إىل 
، وأوصت يف شهر واحدمبا بقابل نفقات احملكمة الوقت ابإلبقاء على مستوى صندوق رأس املال العامل 

 مليون يورو. 12.3إىل للصندوق بزايدة املستوى النظري ابلتايل 

                                                           

 .)CBF/33/3( تقرير احملكمة عن أتمني املدفوعات للقرض من الدولة املضيفة  (66)

 .د املاليةعالنظام املايل والقوا من 2-6القاعدة   (67)
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 املال رأس لصندوق الفعلي املستوى بلغ ،2019 يونية/حزيران 30 يف أنهالحظت اللجنة و  -179
مليون يورو، مما يزيد  11.6 قدره ، وهو أقل من املستوى النظري احملدد البالغ(68)مليون يورو 9.1العامل 

 2.99أن الفائض النقدي البالغ ، أُبلغت اللجنة ثناء الدورة، من ضعف التدفق النقدي للمحكمة. وأ
مليون  2.5. وأوصت اللجنة ابستخدام مبلغ 2017مليون يورو سيصبح متاًحا فيما يتعلق ابلسنة املالية 

مببلغ  للوصول إىل املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل 2017يورو من الفائض النقدي من عام 
يف عام املعقودة يف دورهتا السابعة عشرة  مليون يورو على النحو الذي قررته اجلمعية 11.6

2018(69). 
كررت اللجنة توصيتها اليت أثريت يف دورهتا الثانية والثالثني ابالحتفاظ مبستوى صندوق و  -180

اجلمعية ابملوافقة على زايدة أوصت شهر واحد من نفقات احملكمة، و مبا بعادل رأس املال العامل 
 .ورومليون ي 12.3املستوى النظري إىل 

بعد موافقة اجلمعية على املستوى النظري لصندوق رأس املال أيضا أبنه وأوصت اللجنة  -181
قدره  البالغ  2017مليون يورو ، فإن الفائض النقدي من السنة املالية  12.3 يصل إىل العامل ل
 .للتخفيف من خماطر نقص السيولة الصندوق، لتمويل جتديد مواردسيستخدم مليون يورو  2.99

 صندوق الطوارئ -2

ضمان قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة واليت ال ميكن لصندوق الطوارئ أنشئ  -182
ماليني يورو، مث  10مببلغ  2004. وحددت اجلمعية مستوى الصندوق عند إنشائه يف عام (70)جتنبها

 ماليني يورو. 7مببلغ ( 71)2009حددت هذا املستوى يف عام 
لصندوق الطوارئ اجلاري أن املستوى  بعد أن الحظتويف الدورة السابعة عشرة، قررت اجلمعية،  -183
 7البالغ قدره  اإلمسيعند مستواه  2019مليون يورو، اإلبقاء على صندوق الطوارئ يف عام  5.24يبلغ 

 االحرتازية طياتاالحتيا مستوى يف النظر اللجنة بقرار اجلمعية رحبت. وعالوة على ذلك، (72)مليون يورو
 يورو ماليني 7.0 عتبة إبقاء املكتب إىل وطلبت اخلربة، من املزيد ضوء يف 2019 عام يف السيولة وقضية

 .(73)بشأن سري العمل يف صندوق الطوارئ اخلربة من املزيد ضوء يف االستعراض قيد
لوصول الصندوق إىل  مليون يورو 1.76 يبلغ قدرها موارد مالية سيلزم والحظت اللجنة أنه  -184

 .ماليني يورو 7املستوى احملدد البالغ قدره 

                                                           

، الفقرة 9الصفحة ، )CBF/33/19( 1920حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت ال (68)
40.  

 الثالث، اجلزءاألول،  اجمللد ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا) ( 69)
 ICC-ASP/17/Res.4 5، ابء، الفقرة. 

 .د املاليةعالنظام املايل والقوا من 6-6القاعدة ( 70)
(71)  ASP/3/Res.4-ICC ، و1القسم ابء، الفقرة ،ASP/8/Res.7-ICC  ، 2، الفقرة هاءالقسم. 

 الثالث، اجلزءاألول،  اجمللد ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا) ( 72)
 ICC-ASP/17/Res.4 2و 1، دالء، الفقراتن. 

 .4و 3الفقراتن املرجع نفسه،   (73)
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 النقص يف السيولة -3
 يف املقررة ااشرتاكاهت تسديد على األطراف الدول مجيعحثت اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة  -185
 خطوات من يلزم ما وتتخذ جدية جهودا تبذل أن األطراف والدول احملكمة إىل توطلب احملدد، الوقت
 يف السيولة مشاكل لتجنب اإلمكان بقدرغري املسددة  املقررة واالشرتاكات املتأخرات مستوى خلفض
 املتعلقة املعلومات ميععلما جب واملالية امليزانية جلنةيط حت أن احملكمة إىل أيضا تطلب. و احملكمة

 .(74)األطراف الدول جلمعية عشرة ثامنةال الدورة انعقاد قبل املسددة غري ابالشرتاكات
يف اطار التقرير املايل الشهري  2019أغسطس /آب 31ونظرت اللجنة يف حالة االشرتاكات يف  -186

الذي احملكمة اجلنائية الدولية" يف  ةيزانيامل ةمن "تقرير املراجعة النهائي حلساابت عملي 4-الفرع هاءيف و 
عالوة على ذلك اللجنة وتلقت .(75)ابلنقص يف السيولةتناول فيه مراجع احلساابت اخلارجي القضااي املتعلقة 

 .عن التوقعات فيما يتعلق ابلتدفق النقديمن احملكمة معلومات حمدثة 
الذي يؤدي إىل احتمال ملتأخرات يف السنوات األخرية، وكررت اللجنة قلقها إزاء االجتاه إىل زايدة ا -187

 املراجعةتقرير للحساابت بوضوح أيضا يف  املراجع اخلارجيعلى النحو الذي أكده ، كبري للنقص يف السيولة
 .(76) حملكمةانية ابعملية امليز ل ةالنهائي
السيناريوهني احملكمة توقعت ، 2019أغسطس /هناية آبوابلنظر إىل االشرتاكات الواردة حىت  -188

 :2019ة يف األشهر األربعة األخرية من عام النقديالتاليني للتدفقات 
معدل عدم تسديد  نفسب 2019ن الدول األطراف ستسدد اشرتاكاهتا يف أابفرتاض  ( ا) 

 يف العامل على األرجح حمدودا املال رأس احملكمة لصندوق سيكون استخدام، 2018يف عام الشرتاكات ا
 ؛2019 ديسمرب/األول كانون  هناية

اليت تؤكدها الدول السداد  على تواريخ حصراي النقدية اعتماد التدفقات حالة يف ( ب)
 الثالث املرفق يف املبني النحو على ،2019 هناية عام األطراف، سيوجد وفقا للتوقعات نقص يف السيولة يف

 .2019 أغسطس/آب هناية الشهرية يف النقدية التدفقات من توقعات
السنوي النقص  على صندوق رأس املال العامل لتغطية االعتماد ميكن ال احلاضر، الوقت ويف -189

مليون يورو من  2.99سيتاح فائض نقدي يبلغ  أنه اللجنة والحظت الكبري يف التدفقات النقدية ابلكامل.
ن بيد أ .العامل املال رأس موارد صندوق استخدام هذا الفائض لتجديد وأنه ميكن 2017السنة املالية 

 من خماطر النقص يف تخفيفالمستوى صندوق رأس املال العامل على هذه النحو ستؤدي فقط إىل زايدة 
وال تزال اللجنة ترى أن استكمال صندوق رأس املال العامل . دائماً للمشكلة حالً  النقدي وليست التدفق
 وفاء الدول الختاذ التدابري الالزمة، سيكون مناسبا. وبدون السلطات للمكتب مثل تفويض أخرى، آبليات

 بديل. والقواعد املالية يف الوقت احملدد، يلزم حلابلتزاماهتا مبوجب النظام املايل  األطراف
 املتوقع، النقص ومعاجلة ابلتزاماهتا الوفاء على احملكمة قدرة عدم املخاطر الناجتة عن من وللتخفيف -190

للجوء إىل صندوق الطوارئ، اباستثنائية فة بصهلا يؤذن  أن، كما فعلت يف السنوات املاضية، اقرتحت احملكمة
 .متويل خارجيوعند االقتضاء، بتوفري 

إىل صندوق الطوارئ مؤقتا مل أتذن للمحكمة حىت اآلن ابللجوء اجلمعية أن الحظت اللجنة و  -191
مما  ه احلالة،لية ملعاجلة هذآوجد حاليا تال وأنه  السيولة،املؤقت يف نقص واجهة المتويل خارجي ملأو توفري /و

                                                           

 سم جيم.املرجع نفسه، الق (74)

 .190-180، الفقرات .)ASP/18/2/Rev.1-ICC ( حملكمة اجلنائية الدوليةانية ابعملية امليز ل ةالنهائي املراجعةتقرير    (75)

 .188-178ات الفقر  ،)ASP/18/2/Rev.1-ICC ( حملكمة اجلنائية الدوليةانية ابعملية امليز ل ةالنهائي املراجعةتقرير   (76)
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مثل دفع مرتبات )الوفاء ابلتزاماهتا األساسية  غري قادرة على  احملكمةتكون فيه دي إىل سيناريو قد يؤ 
 (. ملوردينااملوظفني وفواتري 

 ابلنسبة متكررة مشكلة السيولة مسألة أن على اخلارجي احلساابت مراجع مع اللجنة واتفقت -192
 مراجع أيضا اقرتحه الذي النحو على فع ال، حنو على تنشأ مسائل أي ملعاجلة آليه إنشاء تربر (77)للمحكمة
 .انيةعملية امليز ل ةالنهائي املراجعةتقرير  من 9 رقم التوصية يف اخلارجي احلساابت

توصي السيولة، يف نقص العن النامجة السمعة خماطر و  الكبرية يف ضوء املخاطر التشغيليةو -193
 اللجنة مبا يلي:

تكثف جهودها أن لتدفقات النقدية و بشأن اتوقعاهتا بشكل وثيق تراقب احملكمة أن   )أ(
 ؛العاميف السيولة يف هناية نقص ختلفة لتجنب حدوث املجتاهات اليف ا

لتمكني املكتب من إنشاء آلية دائمة يف عشرة ثامنة اجلمعية يف دورهتا الأن تنظر  )ب(
نشاء متويل خارجي و/أو إمن خالل مثال اللجوء املؤقت إىل صندوق الطوارئ معاجلة مشاكل السيولة، 

 بناء على توصية من اللجنة، كإجراء لتخفيف املخاطر؛
اليت ستعقد يف حالة حدوث نقص يف السيولة قبل دورة اجلمعية أن ينظر املكتب،  )ج(

ارات املمكنة للتعامل مع ، بناء على توصية اللجنة، يف مجيع اخلي2019يف كانون األول/ديسمرب 
 احلالة.
استعراض بشكل وثيق عند  يالنقدفيما يتعلق ابلتدفق وضع مواصلة رصد القررت اللجنة و  -194

 .2020أاير/مايو  اليت ستعقد يفوالثالثني رابعة دورهتا ال يات االحرتازية يف االحتياط

  2019أداء امليزانية يف عام  -هاء
 2019األول من عام  أداء امليزانية يف النصف -1

 يونيه/حزيران 30 حىت ميزانيتها أداء عن الدولية اجلنائية احملكمة "تقرير اللجنة على معروضا كان -195
 أن اللجنة والحظت. 9201 ديسمرب/األول كانون  31 حىت األداء توقعات عن فضال ،(78)"9201

 لعام املعتمدة مليون يورو مقارنة ابمليزانية 78.77املائة، أو  يف 54.4 بلغ العام منتصف يف التنفيذ معدل
 يورو، بدون األقساط املستحقة للقرض من الدولة املضيفة.  مليون 144.55البالغ قدرها  2019

 30حىت املاضي العام يف التنفيذ مبعدل مقارنة املائة يف 4.3يبلغ قدرها  زايدة والحظت اللجنة أن ذلك ميثل
 . 2018 يونيه/حزيران
ويقدر معدل التنفيذ للمحكمة، مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة وأقساط القرض املتعلق ابملباين،  -196
البالغ قدرها  2019املعتمدة لعام  مليون يورو، مقارنة ابمليزانية 147.30يف املائة، أو  99.4بنسبة 

  مليون يورو. 148.14
، 2019 عام يف الرئيسية الربامج اخلد يورو مليون 1.8 مناقلة املتوقع من أن اللجنة والحظت -197
 أنه إىل اللجنة اليت أدخلها نظام األمم املتحدة املوحد على املرتبات. وأشارت الزايدة إىل دلك أساساً  ويرجع

                                                           

 .188الفقرة ، املرجع نفسه  (77)

 .)CBF/33/19( 9201 يونيه/حزيران 30 حىت ميزانيتها أداء عن الدولية اجلنائية احملكمة تقرير  (78)
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 والشهود الضحااي من قسم إنفاقه يتم الذي مل (79) ألف يورو 2 550.7 مبلغ نقل 2018 عام مت يف
 والتكاليف القانونية، واملساعدة والعمليات، املعلومات، لتكنولوجيا املوارد من اإلضافية االحتياجات لدفع

عن أعمال دورهتا  اللجنة املشار إليه ابلتفصيل يف تقرير النحو املتصلة ابملوظفني، واخلرباء االستشاريني على
 بعض يف وحىت امليزانية بنود بني املناقالت ومن األسباب اليت دعت احملكمة إىل إجراء. الثانية والثالثني

 يف تغيري أدى إىل متوقعة أخرى، مما غري وظروف االفرتاضات بعض يف التغيري الرئيسية الربامج بني األحيان
 والثالثني الرابعة دورهتا املناقالت يف مسألة متابعة اللجنة قررت. األموال مناقلة إىل واحلاجة النفقات هيكل

 .2020اليت ستعقد يف أاير/مايو 
 املعتمد للميزانية املستوى ومقارنة امليزانية، أداء تقرير يف الواردة اجلداول بتنسيق يتعلق وفيما -198

 قبل املعتمدة امليزانية ملستوايت عمودا أبن تضيف احملكمة اللجنة أوصت الصلة، ذات والنفقات
 .امليزانية املقبلة أداء تقارير يف اإلنفاق العمود املتعلق مبستوايت

ألف يورو من الربانمج الرئيسي الرابع إىل  50ميزانية قدرها بتحويل  االلتزامالحظت اللجنة  -199
 توافق عليهااألول من السنة املالية، واليت مل  النصفيف  مت طلبهاواليت   5-الربانمج الرئيسي السابع

فية من أجل الربانمج الرئيسي مثل هذه امليزانية اإلضاإن ، 2019اجلمعية كجزء من امليزانية املعتمدة لعام 
حتويل  أنعلى الرغم من و . 4-غري معتمدة يف الرتبة ف تكاليف منصبلتغطية  عملهامت  5-السابع

برانمج  من قبلأن إنفاق ميزانية إضافية  تعتقد اللجنة فإنبني هذين الربانجمني الرئيسيني،  هذا املبلغ مل يتم
النظام من  4.8قبل هناية العام هو وسيلة لتجاوز القاعدة وحتميله على برانمج رئيسي آخر  ما رئيسي

واملمارسة  8-4أوصت اللجنة أبن تواصل احملكمة مراعاه القاعدة  لذلك. املعين املايل والقواعد املالية
 .لة األموال بني الربامج الرئيسية خالل العامقاملتبعة من اجلمعية فيما خيص منا

 2019واستخدام قاعات احملكمة يف عام أايم جلسات االستماع  -2

عام  ميزانية واملدرجة يف املتوقعة القضائية األنشطة يف كبرية  حدوث تغيريات اللجنة الحظت -200
 أونغوين،) مرحلة احملاكمة يف تكون أن املفروض من القضااي الثالث اليت كان من فبدال. 2019
وأخلي سبيل  .أونغوين قضية واحدة فقط يف أجريت حماكمة ،(أايم 10 ملدة غوديه، واحلسن بليه/وغباغبو
 . 2020عام  إىل احلسن حماكمة وأرجئت ،غودييه وبليه غباغبو
يف  احلالة يف ونغايسوان يكاتوممثل قضية املتعلقة  متوقعة، غري تطورات حدثت أخرى، انحية ومن -٢٠1

 .الوسطي أفريقيا مجهورية
املبالغ املطلوبة  حتدد اليت الرئيسية املؤشرات أحد هو احملكمة قاعات استخدام إىل أن وأشارت اللجنة -202

 كان  ،2019 أغسطس/آب  31 إىل يناير /الثاين كانون  1 من الفرتة يف أنه اللجنة والحظت. يف امليزانية
 (80)يوماً  294يف حني وضعت امليزانية على أساس  يوماً  57 الفعلية االستماع ألايم جلسات اإلمجايل العدد

 لتغطية االستماع جلسات  اخنفاض عن الناجتة الوفورات وستخصص. قاعتني من قاعات احملاكمات يف

                                                           

‘ 1’التايل: ألف يورو من قسم الضحااي والشهود على النحو  2 550.7مناقلة ما جمموعه  2018عام  جرت يف(  79)
الوثيقة  احملكمة يف هذكرت طبقا ملا، إدارة املعلوماتاملتعلقة إبدارة املعلومات )قسم خدمات  ملتطلبات التشغيليةا

CBF32/18SO1Q50 :)746.6 واملرافق والبنية التحتية للمكاتب ركبات إدارة امل -لعمليات امليدانية ا‘ 2’ألف يورو؛ و
؛ ألف يورو 754.3(: 256و 59-26ات ، الفقر CBF/32/14 )كوت ديفوار، وجورجيا، وقسم اخلدمات العامة، امليدانية

ألف  541.9)قسم دعم احملامني(:  ساعدة القانونية اإلضافية بسبب التغيريات يف االفرتاضات القضائيةاملتكاليف ‘ 3’و
اخلدمات ‘ 5’ألف يورو؛ و 379قلم احملكمة األخرى: أقسام زايدات يف نفقات  -ملوظفني املتصلة ابتكاليف ال‘ 4’و؛ يورو

 ألف يورو. 125اإلدارية ملنظمة العمل الدولية:  االستشارية املتعلقة ابلقضااي املعروضة على احملكمة 
  .340، الفقرة 2019 دولية لعامامليزانية الربانجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية ال  (80) 
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مليون يورو  2.7وبصفة خاصة الزايدة يف التكاليف املتصلة ابملوظفني البالغ قدرها  التشغيلية، االحتياجات
 .لتطبيق نظام األمم املتحدة املوحد املعدل نتيجة
وأشارت إىل  القائمة، احلاالت يف متوقعة غري تطورات تواجه ستظل احملكمة أن اللجنة والحظت -٢٠3

 ابحملكمة األجهزة أوصت أبن تبذل خمتلفمبرونة، و البشرية موارده إلدارة جهدا بذل احملكمة قلم أن
 غري قدر املستطاع للحاالت ابالستجابة للمحكمة يسمح مبا البشرية مواردها إلدارة جهدها قصارى

 .على أساس متطلبات عبء العمل الفعلية املوارد املستقبل، وأبن تعيد توزيع املتوقعة يف

 2019إشعارات اللجوء إىل صندوق الطوارئ يف عام  -3

طوارئ صندوق الثالثة إشعارات بشأن اللجوء إىل  2019سبتمرب /أيلول 1قدمت احملكمة حىت  -204
مليون يورو فيما يتصل  0.13مليون يورو و 0.33إشعاران مببلغ : مليون يورو 2.45ا يبلغ جمموعه مب

مليون  1.99، و(احلالة يف كوت ديفوار) بليه غوديه/غباغبوبتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
 .يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى نغايسوان/يكاتوميورو فيما يتصل بقضية 

 املتوقعة غري النفقات مجيع قصارى جهدها الستيعاب احملكمة تبذل أبن اللجنة وأوصت -205
 احملكمة إىل اللجنة وطلبت. املشار إليها يف إشعارات اللجوء إىل صندوق الطوارئ يف ميزانيتها العادية

 الفعلية من خالل اللجنة، معلومات حمدثة تشمل النفقات عشرة، الثامنة تقدم إىل اجلمعية يف دورهتا أن
 تشرين واإلشعارات املقدمة للجوء إىل صندوق الطوارئ حىت هناية العادية امليزانية من بكل املتعلقة
 .2019 أكتوبر/األول

 اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية -رابعا
 إصالح نظام املساعدة القانونية -ألف

املساعدة القانونية ابحملكمة مشروع سياسة تلقت اللجنة قبل دورهتا الثالثة والثالثني وثيقة بعنوان " -206
  .(81)"5-2اجلنائية الدولية، التعديل املقرتح،  النسخة 

حملامي الدفاع واملمثلني الالزمة املوارد هو توفري سياسة املساعدة القانونية للمحكمة  اهلدف منو  -207
واملساعدة القانونية ضرورية  احملكمة نيابة عن العمالء املعوزين.أمام القانونيني للضحااي يف الدعاوي املرفوعة 

املرفق الثاين هلذا بني احملكمة. وي ةلتكلفة يف ميزانيلأيضا عامل رئيسي  ي. وهوسرعتهاجراءات عدالة اإلل
-2015، يف الفرتة ، مبا يف ذلك صندوق الطوارئضحاايالتقرير نفقات املساعدة القانونية للدفاع وال

2019. 
. وقد (82)من اجلمعية منذ مدة طويلةاب و طلمظام املساعدة القانونية وكان الرصد املستمر لكفاءة ن -208

تبذل قصارى  ، أنامليزانية واملاليةنة جل ةتوصيآخذة يف اعتبارها "  2017طلبت اجلمعية إىل احملكمة يف عام 
ستيعاب من خالل استكشاف الفرص املتاحة القائمة ملوارد الاب اميكن حتقيقه اتإصالحالقرتاح جهدها 

                                                           

 .)CBF/33/18( ، التعديل املقرتحاجلنائية الدولية سياسة املساعدة القانونية ابحملكمة  (81)

 الثالث، اجلزءاألول، اجمللد  ،)ASP/16/20-ICC( 2017...  عشرةالواثئق الرمسية ... الدورة السادسة ( 82)
ICC-ASP/16/Res.6 8، املرفق، الفقرة. 
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تقدمي اقرتاحات اجلمعية "، وطلبت ابحلاجة إىل املساءلة وحتديد األولوايتاإلخالل العبء اإلداري دون 
 للنظر فيها من خالل اللجنة. 

استجابة الذي أعدته احملكمة املعدل سياسة املساعدة القانونية مشروع معروضا علي اللجنة  وكان -209
ناقشات علما ابململساعدة القانونية التابع للفريق العامل يف الهاي اللجنة املعين ابيسر امل أحاطو . (83)ذلكل

 العامل يف الهاي. الفريقاجلارية يف 
 ةمخسأن سياسة املساعدة القانونية املعدلة ستحكمها قبل، حدث من أوضحت احملكمة، كما و  -210
االقتصاد.  ‘5’ستمرارية واملرونة، واال‘ 4’الشفافية، و‘ 3’ملوضوعية، وا ‘2’، وكافؤ الفرصت‘ 1’: مبادئ

يعاد توزيع سالعبء اإلداري. و  تقليلو ة سياسة املساعدة القانونية دار إوهتدف التعديالت املقرتحة إىل تيسري 
قلم احملكمة عقود خدمات مع احملامني ومع األشخاص  ربمسيو احتياجات احملامني. تلبية املوارد بشكل أفضل ل
 تبسيط نظام دفع نفقات السفر إىل الهاي.تم سيو الذين يساعدوهنم. 

أن سياسة  الدول األطرافليقات الواردة من تعورأى امليسر املعين ابملساعدة القانونية بناء على ال -211
ومن املمكن أن تؤدي إىل سائل مل حتل هناك مو املساعدة القانونية اجلديدة يف حاجة إىل مزيد من الدراسة. 

وأثريت أيضا ومن هذه املسائل فرض الضرائب على حمامي الدفاع وحمامي الضحااي.  زايدة كبرية يف التكلفة.
والتمثيل اجلغرايف العادل للمحامني، الفرص، تكافؤ بشأن مدى اتساق األتعاب وظروف العمل مع تساؤالت 

 مبزيد من العمق. هذه املسائل ةناقشعن امتناهنا ملاحملكمة عربت واملساواة بني اجلنسني. وأ
ال ومكتم اً كون جاهز يإلصالح عندما لن تقدم احملكمة اقرتاحا وكررت اللجنة توصيتها السابقة أب -212
تبذل قصارى جهدها لتقدمي إصالح ميكن إىل احملكمة أبن من جديد طلبها اللجنة وأكدت . (84)فقط

 املعنية. القضائية للمراحل املطلوبة يف إطار املوارد احلاليةحتقيقه 
ن املساعدة القانونية أ ىمن قبل، علنص كما   ،سياسة املساعدة القانونية ابحملكمةشروع وينص م -213

غري أن تعديل . هذه القواعدمل تتغري العوز. و حساب  يةللمتهمني املعوزين، وحيدد كيففقط تكون متاحه س
املزيد من  عاده تقييم القواعد املتعلقة ابلعوز يف ضوءوفر الفرصة إلسياسة املساعدة القانونية ي

 .تقرير يف دورهتا الرابعة والثالثنيب موافاهتا وتتطلع اللجنة إىل. (85)اخلربة

 التربعات املقدمة إىل احملكمة -ابء
"تقرير احملكمة عن مبادئها التوجيهية املتعلقة ، (86)، وفقا للتوصية السابقة للجنةقدمت احملكمة -214

قدمت احملكمة إىل اللجنة وصفا للممارسة و . (87)امليزانية"التربعات واملوارد اخلارجة عن وصرف ابستالم 
إىل أن اإلطار التنظيمي احلايل كاٍف  تواملوارد اخلارجة عن امليزانية، وخلصالتربعات احلالية فيما يتعلق إبدارة 

 يس يف حاجة إىل التعديل.ول
املالية للمحكمة لعام  ملعلومات الواردة يف البياانتابأحاطت اللجنة علما مبوقف احملكمة و و  -215

)مثل الشكل  امناسبال ، شكلعلم، لأبن جتدوعالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة . (88)2018
                                                           

 .)CBF/33/18( ، التعديل املقرتحاجلنائية الدولية سياسة املساعدة القانونية ابحملكمة (83)

 .227الفقرة  ، 2-ابء اجلزءالثاين، اجمللد  ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا   (84)

، املرفق ASP/12/Res.8-ICC. انظر القرار 2013ها اجلمعية يف عام نيتماشى هذا أيضا مع التوقعات اليت أعربت ع  (85)
 )ج(.6األول، الفقرة 

 .37لفقرة ، ا)ASP/18/5-ICC(  تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني (86) 

 .)CBF/33/6( ،التربعات واملوارد اخلارجة عن امليزانية وصرف تقرير احملكمة عن مبادئها التوجيهية املتعلقة ابستالم (87)

 .)ASP/18/12-ICC( 2018ديسمرب /كانون األول  31البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف  (88)
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الصناديق االستئمانية، وكذلك رصدة املستخدم يف احلساابت املالية( لتقدمي املعلومات املتعلقة أب
وينبغي أن يبني هذا الشكل . 2021قرتحة لعام امليزانية يف امليزانية الربانجمية املاخلارجة عن اللتزامات ل

كل سيتحملها  حمددة، واملكتب املنفذ، والنفقات العامة املتفق عليها اليت  اليةاألموال املتاحة لسنة م
 .صندوق

 املسائل املتعلقة ابملوارد البشرية -جيم
 التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني -1

 التوزيع اجلغرايف )أ(

 2021-2019ن اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة أبرتياح أحاطت اللجنة علما مع اال -216
 اقلم احملكمة كأولوية من أولوايهت وظفنيمن املحتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني تنص على 

القانوين احلايل لتصحيح لإلطار ن قلم احملكمة يعتزم اختاذ تدابري إضافية وفقا أحاطت علما أيضا أبالثالث، و 
 .(89)عدم التوازن

بعض االختالالت يف التمثيل اجلغرايف تشري إىل لموارد البشرية لقدمت احملكمة إحصاءات و  -217
 املسألة.ذه هب على االهتماماحملكمة اللجنة حثت يف املاضي، و  حملكمة.من الفئة الفنية ابللموظفني 

بلدا يف هناية  27 بلغكشفت املعلومات احملدثة للمحكمة أن عدد البلدان املمثلة متثيال زائدا و  -218
متثيال الدول املمثلة أرقام ، وبلغت دولة 20املمثلة متثيال متوازان  حني بلغ عدد الدول ، يف2019يوليه /متوز

ابلنظر إىل اجلهود السابقة و  على التوايل.دولة،  25و  54و  22غري األطراف ، أو غري املمثلة، أو انقصا
متوسطة األجل خطة  احملكمةقدم للمحكمة فيما يتعلق مبسألة التمثيل اجلغرايف العادل، اقرتحت اللجنة أن ت

 ملعاجلة الوضع. بشكل جيدواضحة وحمددة  اأهدافتتضمن 
املنطقة ينتمون إىل يف املائة  17.02من الفئة الفنية، فإن وفيما يتعلق ابلتوزيع اإلقليمي للموظفني  -219

 يف املائة 58.75يف املائة و 6.60يف املائة و 10.85، واملنطقة اآلسيوية إىل يف املائة 6.80، واألفريقية
وفيما  .ومنطقة أورواب الغربية ودول أخرى والكارييب، الالتينية أمريكا ومنطقة الشرقية، من مواطين أورواب

 زائدا، متثيال ومنطقة أورواب الغربية وبلدان أخرى ممثلة كانت منطقة أفريقيا  العادل، اجلغرايف تعلق ابلتمثيلي
 والكارييب انقصة التمثيل. الالتينية أورواب الشرقية، ومنطقة أمريكا كانت املنطقة اآلسيوية،ومنطقة  حني يف

 42)ابستثناء املوظفني املنتخبني ومن الفئة الفنية ن العدد اإلمجايل ملوظفيها أباحملكمة فادت أو  -220
يف املائة( من دول غري  12.8)أو موظفا  60، منهم موظفا 470يبلغ من موظفي اللغات( 

 .هذه الفئةعيني يف الوظائف من تالأوصت اللجنة أبن تنظر احملكمة يف إمكانية جتميد و  .أطراف

 التوازن بني اجلنسني  )ب(

، موزعة من الفئة الفنيةاملوظفني من معلومات مفصلة عن التوازن بني اجلنسني  قدمت احملكمة -221
من الفئة الفنية . وكان العدد اإلمجايل للموظفني 2019حسب الربامج والرتب الرئيسية اعتبارا من متوز/يوليه 

فون الفنيون فيهم املوظفون املنتخبون وموظفو اللغات. وعموما، كان املوظ ا، مبموظفا 505يف احملكمة 
 (.يف املائة 49.7يف املائة( واملوظفات ) 50.3موزعون ابلتساوي تقريبا بني املوظفني الذكور )

                                                           

  .19، الفقرة  )CBF/33/15( 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة   (89)
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أمانة مجعية الدول األطراف مخسة يف  ةالفنيمن الفئة املوظفني يبلغ عدد ، امجالرب  ىمستو وعلى  -222
موظفني، ويف الصندوق االستئماين للضحااي ستة موظفني، ويف آلية الرقابة املستقلة ثالثة موظفني، ويف 

يوجد نتائج التحليل إذا مت إسقاطه. و مكتب املراجعة الداخلية ثالثة موظفني. واجملموع ضئيل ولن يؤثر على 
يف  52.8أو موظفا  19منهم من الفئة الفنية، موظفا  36القضائية(  ئةيالربانمج الرئيسي األول )اهل يف

 52.2يف املائة و 48.7قلم احملكمة املدعي العام و مكتب يف  اإلانث ةنسبيف حني بلغت املائة من اإلانث، 
 .التوايل ىعل ،يف املائة
( وما 4-)ف الرتبة من الفئة الفنية يشغلها الرجال. ويف حظت اللجنة أن الوظائف العليا الو -223
منها.  يف املائة 68.3الوظائف، أو  وظيفة، يشغل املوظفون الذكور أكثر من ثلثي 126من بني ، فوقها

(، تشغل 3-( إىل )ف 1-)ف الوظائف برتبة اجلدول، وهي من الرتب األدىن يف وعلى العكس من ذلك، 
يف السيما جلنسني، عدم التوازن بني اأن أيضا والحظت اللجنة . يف املائة من الوظائف 57.2وظفات امل

هنج خمتلف واستباقي اتباع أوصت اللجنة أبن حتاول احملكمة و . زمناملستوايت العليا، مل يتحسن مبرور ال
 لالجناز. امستهدف احتدد موعدأبن ملعاجلة مسألة التوازن بني اجلنسني، و

 اإلجازات املرضية -2

أعربت اللجنة فيما يتعلق إبنشاء آلية داخلية بديلة لتسوية املنازعات، الواردة مع مراعاة املعلومات  -224
عن قلقها إزاء التكلفة العالية النامجة عن اإلجازات املرضية وطلبت إىل احملكمة أن تقدم تقريراً خالل 

 :السنوات اخلمس املاضية يفالتالية عن املسائل معلومات يتضمن دورهتا الرابعة والثالثني 
 ؛واملدة املتوسطة لإلجازة املرضية  املرضية اتاإلجاز حجم  )أ(

 إلجازات املرضية؛املرتتبة على ااآلاثر املالية  )ب(
معايري وإجراءات منح اإلجازة املرضية وإدارهتا، مبا يف ذلك األدوار واملسؤوليات  )ج(
 ذات الصلة؛
 .يةمسؤوليات املوظفني واإلدارة أمام احملكمة أثناء اإلجازة املرض )د(

 متديد برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني  إىل ما بعد السنة الثانية من العمل -3

أن برانمج املوظفني الفنيني  2019أبريل املعقودة يف نيسان/الثانية والثالثني رأت اللجنة يف دورهتا  -225
 اخيار بوصفه بشكل مناسب، مسامهة قيمة يف زايدة الوعي ابحملكمة  أديرإذا ميكنه أن يقدم،  املبتدئني

حتقيق من أجل لمحكمة يف توفري الدعم لو  ،ملبتدئني من النظم الوطنيةمستقبليا للعمل للموظفني الفنيني ا
 . (90)أهدافها
إىل ما بعد  ونظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن احتمال متديد برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني -226

 الذي قدمته احملكمة. (91)السنة الثانية من العمل"
كوراي وسويسرا ، حيث   ةتفاهم مع حكومات الياابن ومجهوري ةأول مذكر  على عت احملكمةووق   -227

املبتدئني ملده املوظفني أرسلت تلك احلكومات موظفيها الفنيني املبتدئني إىل احملكمة للعمل يف اطار برانمج 
، ولديها 2017 عام الفنيني املبتدئني يفللموظفني كمة أ استقبال احملاحملكمة. وبدة على بدون تكلفسنتني 

                                                           

 .119، الفقرة )ASP/18/5-ICC(  تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني  (90) 

 .)CBF/33/2(تقرير احملكمة عن احتمال متديد برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني إىل ما بعد السنة الثانية من العمل،   (91)
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إلانث(، االذكور و املوظفني من الياابن )ابلتساوي بني  ةربع: أمن الدول األطراف الراعيةة موظفني ست اآلن
 من البلدين اآلخرين. من كل ةواحد ةموظفو 

 يبجتريعلى أساس الفنيني املبتدئني املوظفني برانمج  ىاجلمعية وافقت علن أوالحظت اللجنة  -228
 50مع تقاسم التكلفة بنسبة اثلثة سنة ن متدد الربانمج أإىل احملكمة راعية تكلفة. وطلبت البلدان البدون و 

ة وظف يف حالالثالثة لكل م ةوبعبارة أخرى، ستستوعب احملكمة نصف تكاليف السن يف املائة بينهما.
 املوافقة على الطلب.

ألف  410ملدة سنة واحدة للموظفني الستة يبلغ ن جمموع تكاليف التمديد وأفادت احملكمة أب -229
 ألف يورو( من ميزانية عام 157.1، )احملكمة ةيت من ميزانيأسيألف يورو(  205.5يورو، وأبن نصفها )

ن إمكانية املوافقة على كمة اللجنة عاحمل. وسألت 2021ألف يورو( من ميزانية عام  48.4، و)2020
 .ن توصي اجلمعية ابملوافقة عليهاأ، ميكنها ذلكإذا كان ات وطلبت إليها، التمديد
أساس ى عل تالفنيني املبتدئني كاناملوظفني برانمج  ىن املوافقة علأوأخذت اللجنة يف االعتبار  -230
أشارت احملكمة يف تقريرها إىل مزااي قد قريبا. و ، وأن املدة املذكورة ستنتهي سنتني ةملدة و بدون تكلف، جترييب

مع مؤقتا  اثلثة ةسنالربانمج ن متدد احملكمة أوصت اللجنة أب ولذلكلتقييم. لكنها مل تذكر االربانمج و 
قييمها يف اللجنة عن نتائج ت إىلتقريرا ن تقدم أ، و اليةامليزانية احل يفذات الصلة  استيعاب التكاليف

 .2021دورهتا السادسة والثالثني اليت ستعقد يف عام 

  راجعةابملاملسائل املتعلقة  -دال
 2019التقريران املتعلقان أبعمال جلنة املراجعة يف عام  -1

، (92)2019علما مع التقدير ابلتقريرين املقدمني عن أعمال جلنة املراجعة يف عام  اللجنةأحاطت  -231
أساسا املسائل ملتعلقة ابحلوكمة، واإلشراف على املسائل املتعلقة ابملراجعة الداخلية واخلارجية،  اللذين يتناوالن

والحظت اللجنة أن . فضال عن متابعة تنفيذ التوصيات، يف إطار والية جلنة املراجعة احملددة بوضوح
 .هااستنتاجات وتوصيات جلنة املراجعة تشكل قيمة مضافة ملداوالهتا ومكملة لواليت

إيلينا سوبكوفا ممثلة للجنة امليزانية تعيني السيدة إعادة  اللجنة أبن توافق اجلمعية علىوأوصت  -232
 .2020كانون الثاين/يناير   1واملالية يف جلنة املراجعة ملدة أخرى اعتبارا من 

وضع الدليل التنظيمي للمحكمة املقرر علما ابلتطورات يف اللجنة اطت حأيف جمال احلوكمة، و -233
قدم توضيحات يمن املتوقع أن و هذا الدليل أداة إدارية مهمة، و . 2021استكماله يف الربع األول من عام 

 كمة.دوار ومسؤوليات كل كيان يف احملأل
القلق يف اللجنة شاركت ملراجعة الداخلية، املتعلقة ابسائل امل ىعلإلشراف وفيما يتعلق اب -234

 ةوعدد أايم العمل املخصصة ملراجع ةراجعاملن اختيار مواضيع أبش ةراجعة املالذي أعربت عنه جلن
 ابلتقدم احملرز.إطالعها ابنتظام ، وطلبت 2020عام املراجعة الداخلية ل ةمشروع خط

بعد إبالغها ابلنتائج اليت توصلت اليها، وشددت  ةراجعامل ةوأيدت اللجنة مجيع توصيات جلن -235
 يف جلنة املراجعة. بعض املسائل احملددة اليت أثريت ىلع

                                                           

، )AC/10/5(، وتقرير جلنة املراجعة عن أعمال دورهتا العاشرة )AC/9/5(تقرير جلنة املراجعة عن أعمال دورهتا التاسعة  (92)
 االلكرتونية للجنة املراجعة على العنوان التايل:املتاحان على الصفحة 
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 املسائل املتعلقة ابملراجعة اخلارجية وتقارير املراجع اخلارجي للحساابت -2

 2018لعام  البياانت املالية للمحكمة  )أ(

 كانون  31للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف  ةاملالي تالبياان"جنة يف اللنظرت  -236
 . للحساابت املراجع اخلارجيابلعرض الذي قدمه ورحبت  (93)"8201ديسمرب /األول
أيدت التوصيات و بدون حتفظ وأحاطت اللجنة علما ابلرأي الذي قدمه مراجع احلساابت اخلارجي  -237

 .الثالث اليت قدمها املراجع اخلارجي للحساابت
ن تقوم احملكمة أ ةمهيأ ىمسائل املراجعة اخلارجية، وافقت اللجنة عل ىسياق الرقابة علويف  -238

تقارير مراجع صدور يف الوقت املناسب، قبل  ةراجعامل ةومراجع احلساابت اخلارجي إببالغ جلن
 ةلأمسالصندوق االستئماين للضحااي، أبي محكمة و للاملتعلقة ابلبياانت املالية اخلارجي احلساابت 

 .دراجها يف هذا البالغإبأوصت و صدور رأي مع التحفظ، إىل  تؤديقد  ةذات صل
 31عن السنة املنتهية يف محكمة اللجنة أبن توافق اجلمعية على البياانت املالية للأوصت و  -239

 .2018ديسمرب /كانون األول

 2018لعام  البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي  )ب(

كانون   31عن السنة املنتهية يف  للصندوق االستئماين للضحااي ةاملالي تالبياان"جنة يف اللنظرت  -240
 .(94)"8201ديسمرب /األول
أيدت التوصيتني و بدون حتفظ وأحاطت اللجنة علما ابلرأي الذي قدمه مراجع احلساابت اخلارجي  -241

 .اللتني قدمهما املراجع اخلارجي للحساابت
صندوق االستئماين للضحااي ن يعتمد الاحلساابت اخلارجي أبورحبت اللجنة بتوصية مراجع  -242
خصصاته وااللتزام ملتعدد السنوات للميزانية من أجل توضيح التخطيط السنوي وامل أو اطاراً  خمططاً 

)أمانة الصندوق من الربانمج الرئيسي السادس قادمة بني املوارد المع التمييز ابلنفقات واملوارد، 
تنفيذ هذه التوصية يف إبالغها بجلميع أنشطته. وتتطلع اللجنة إىل  ،والتربعاتاالستئماين للضحااي( 

 .2020اليت ستعقد يف أيلول/سبتمرب  دورهتا اخلامسة والثالثني
أوصت اللجنة أبن توافق اجلمعية على البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي للسنة و  -243

 .2018ديسمرب /كانون األول  31املنتهية يف 

 تقرير مراجعة األداء بشأن عملية امليزانية ابحملكمة )ج(

خالل أجرت و  (95)حملكمة اجلنائية الدوليةامليزانية ابتلقت اللجنة تقرير املراجع اخلارجي عن عملية  -244
مع العديد من أصحاب بعد التشاور  اخلارجيني راجعنياملممثلي تبادال لآلراء مع دورهتا الثالثة والثالثني 

  .امليزانية يف احملكمةعملية أعربت اللجنة عن تقديرها البالغ لتقييم و املصلحة يف احملكمة. 

                                                           

 .)ASP/18/12-ICC( 2018ديسمرب /كانون األول  31املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف البياانت   (93)
 2018ديسمرب /كانون األول  31عن السنة املنتهية يف صندوق االستئماين للضحااي املالية للالبياانت  ( 94)

(ICC-ASP/18/13).. 

 ..)ASP/18/2/Rev.1-ICC ( حملكمة اجلنائية الدوليةانية ابعملية امليز ل ةالنهائي املراجعةتقرير  (95)
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، حوار وتشاور وثيقني مع احملكمةمن خالل  انيةامليز  ةوشرعت اللجنة، من جانبها، يف حتسني عملي -245
 .السنوات القليلة املاضية املعقودة يف يةدورات الربيعالالل مليزانية خبشأن احلقات عمل ونظمت 

 توصيات املراجع اخلارجي )د(

يوصي املراجع اخلارجي أبن تضع مجعية الدول األطراف يف  (:1)مستوى األولوية  1التوصية رقم 
دة من املا 2جدول أعماهلا، يف سياق تقييم احملكمة املقبل أو من خالل أي منتدى آخر، تفسري الفقرة 

املدعي العام من   هذه الفقرة من نظام روما األساسي، وذلك من أجل توضيح إىل أي مدى متنع 42
اإىل رئيس قلم احملكمة )املسجل(، بصفته مقدم اخلدمات  املشرتكة االدارية املهام عن املسؤولية نقل

  .املشرتكة

 ةراء جلنآ ىلبناء علوالحظت اب ذه التوصيةاملراجعة فيما يتعق هبجلنة بتأييد أحاطت اللجنة علما  -246
األساسي من خالل تنفيذ طار نظام روما إيف  ةاجلهود اليت تبذهلا احملكمة لوضع إجراءات فعالة راجعامل

ليات التنسيق آمل جملس التنسيق و عشري ياجلمعية واللجنة. و عرضت نتائجه على زر الذي آمشروع الت
احملكمة الواحدة.  أحنو تنفيذ مبداملتخذة  ةلموساملطوات اخلإىل أيضا خمتلف املواضيع والربامج يف األخرى 

ها العامل يف الهاي يف إطار الفريق لة من خالل فريقأهذه املستناولت ن اجلمعية أوالحظت اللجنة أيضا 
 .املعين ابحلوكمةالدراسي 

لمسألة ومسؤولية اجلمعية فيما يتعلق بتفسري نظام روما األساسي. اللجنة الطابع املعقد لتدرك و  -247
أداة رئيسية يف إعداد وتنفيذ بوصفه ترغب اللجنة يف تسليط الضوء على أمهية "مبدأ احملكمة الواحدة" و 

 .السنوات األربع املاضية على مدىتقدم ملحوظ اليت أحرز فيها ميزانية احملكمة 

يوصي املراجع اخلارجي أبن تقوم احملكمة، عند إعداد عروض  (:1)مستوى األولوية  2التوصية رقم 
االعتبار ليس فقط التعديالت التدرجيية ينبغي أن تستمر األخذ يف عني ( 1) امليزانية السنوية، مبا يلي:

؛ ملستوايت االعتمادات احلالية من خالل عملية طلبات اخلدمة فيما يتعلق ابلسنة السابقة؛ بل أيضا
أنه يف، هنج شامل "مليزانية على أساس التعادل )الصفرية("، ينبغي أن تستجوب طبيعة تلك ( 2)

 .وث احنراف تدرجيي يف اعتمادات امليزانيةاالعتمادات فيها وحبد ذاهتا، وذلك لتاليف حد

الصفرية وأشارت يف نفس الوقت إىل الطابع الكثيف  القائم على امليزانية النهج بفائدة اللجنة أقرت -248
احتياجات احملكمة  من أن تشمل عملية امليزانية العديد يف العملي النهج ويتمثل. العملية العمالة واملعقد هلذه

سبيل املثال، استنادا إىل افرتاضات امليزانية واألولوايت اليت  ىعلو . ائمة على أساس صفرياملوارد الق من
والتكاليف غري العامة املؤقتة املساعدة لوظائف املربرات املقدمة تقييم  ابلفعل  حددها جملس التنسيق، أعيد

 ةوما إىل ذلك( يف كل ميزاني ،االستشارينياخلرباء و  ،واخلدمات التعاقدية ،ابملوظفني )مثل السفرصلة املت
احملكمة استعراض واصل ن تأملثل، ينبغي عليها. واب اجلمعيةوموافقة  اضهاستعر مقرتحة معروضة على اللجنة ال

فعالية نهج أكثر الهيكل الوظائف الثابتة، حسب االقتضاء، وتقدميه إىل اجلمعية عن طريق اللجنة لضمان 
الواسعة  يةالصفر  يةنالميز للتحديد االحتياجات من املوارد مبا يتناسب مع االحتياجات التشغيلية. وكبديل 

 ةنقطقلم احملكمة سرتاتيجية وفر ا. وتابمليزانية جملاالت االنفاق احلرجةمراجعة عرضية ، ميكن اجراء النطاق
 الذي يركز على اخلدمات احلرجة.ألخذ ابلنهج ل ةانطالق جيد

(: فيما يتعلق ابلوفورات والكفاءات، يوصي املراجع اخلارجي مبا 2 )مستوى األولوية 3توصية رقم ال
 يلي:
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 )أ(  جيب أن يرتأس املسجل شخصيا إطالق ورشة العمل السنوية حول الوفورات والكفاءات؛ 
)ب( استخدام النماذج القياسية على نطاق أوسع لدعم الوفورات والكفاءات املقرتحة  

عتمدة، واإلفصاح عن مستوى خط األساس، ومبالغ الوفورات املقرتحة واملعتمدة اليت مت توفريها ومنشأ وامل
 وطبيعة االدخار ابلتحديد )خفض التكلفة احلالية أو تاليف التكلفة احملتملة(؛

)ج(  يشري ملحق وثيقة امليزانية املقرتحة املخصص للوفورات والكفاءة فقط إىل تلك النامجة  
 بادرات إدارية حقيقية وهلا أتثري على خط األساس؛ عن م

)د(  ينبغي تصميم وتنفيذ هنج متماثل "من األعلى إىل األسفل"، يبدأ كل عام على مستوى  
 كبار املسؤولني، ويؤدي إىل حتد منتظم مبستوايت أقل )أي الُشَعب واألقسام( لقيود املوظفني.

دم املراجع اخلارجي أربع توصيات من شأهنا أن تؤدي إىل فيما يتعلق ابلوفورات والكفاءات، ق -249
 حتسني املساءلة واإلبالغ عن الوفورات احلقيقية اليت تؤثر على خط األساس للمحكمة. 

الحظت اللجنة أن اخلطط االسرتاتيجية اليت أصدرهتا احملكمة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة و  -250
ستواصل و  ين ابتباعها.دير املأهداف اسرتاتيجية تعهد مجيع  اتوالكفاءات وفور أن التحسني املستمر وال تؤكد

املعلومات وتوفر يف حتسني عرض امليزانية.  قدمااللجنة حوارها مع احملكمة وستقرتح طريقة عملية للمضي 
ا ابلفعل حىت اآلن فهما حمسنبشأن الوفورات والكفاءات  2020املقدمة يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام 

 لكيفية أتثر خط األساس للمحكمة.  

يوصي املراجع اخلارجي احملكمة بتكييف النظام اإلداري  (:1)مستوى األولوية  4التوصية رقم 
للموظفني حبيث أنه كبديل للفصل من العمل، يف احلاالت اليت قد يؤدي فيها تطور عبء العمل إىل 
اخنفاض يف عدد املوظفني يف بعض القطاعات، وضع أولوية شديدة للتوظيف يف وظائف داخلية أخرى 

يها على شاغلي هذه الوظائف، إذا ومىت تكون مؤهالهتم الشخصية حيث يتم عرض الوظائف املتوفرة ف
 مالئمة بشكل واضح للمهام اجلديدة.

 ةاملقدمة إىل احملكمة من تقرير مراجعالعشر توصيات الاللجنة االنتباه إىل أن سبع من اسرتعت  -251
 ةلجنة عن تطلعها إىل معاجل. وأعربت ال2019عام ال تزال تنفذ جزئيا يف بداية كانت  (96)املوارد البشرية

لزايدة أدوات استخدام  املوارد البشرية يف الدورات املقبلة وأيدت ةهذه القضااي يف سياق استعراض سياس
، املتعلقة ابلتوظيفحملكمة اباملوارد البشرية احلالية  ةمرونة املوارد البشرية. وواصلت اللجنة استعراض سياس

بني تقلبات واءمة ومفاهيم التنقل اليت تعترب ضرورية لتحسني امل ،ظائفتوصيف الو  ةعادإوالتدريب الشامل/
 .االحتياجات من املواردو عمليات احملكمة 

يوصي املراجع اخلارجي أبن يقوم فريق املوازنة العامل بدراسة  (:2)مستوى األولوية  5التوصية رقم 
وتقدمي مقرتح للموافقة إىل جلنة امليزانية واملالية وإىل الفريق العامل يف الهاي لوثيقة ميزانية جمددة ومبسطة 

. إذا وأقصر، تركز بشكل صارم على املسائل املتعلقة ابمليزانية وتستند على اخلربة املكتسبة من احملكمة
ومىت أقرهتا جلنة امليزانية واملالية والفريق العامل يف الهاي، فيمكن عند ذلك اعتماد هيكل الوثيقة اجلديد 

 من قبل مجعية الدول األطراف.

حتسني عرض امليزانية يف قدما للمضي ستواصل اللجنة حوارها مع احملكمة وستقرتح طريقة عملية  -252
 ةة وسهليشفافو عل املعلومات أكثر مشوال جياحملكمة الواحدة و  أند إىل مبدالتوصل إىل شكل موحد يست ةبغي

                                                           

(96)  ASP/17/7-ICC.  
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من  انيةامليز  ةاالحتياجات من املعلومات ملختلف أصحاب املصلحة يف عملياختالف املقارنة والتحليل. و 
 لعرض )مثل املوجز التنفيذيمناسب لينبغي تصميم شكل ، و أيضااألمور اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار 

 .للميزانية الربانجمية املقرتحة(

يوصي املراجع اخلارجي بنشر وثيقة امليزانية النهائية للسنة )ن(  (:3)مستوى األولوية  6التوصية رقم 
 يف موعد ال يتجاوز هناية كانون الثاين/يناير من نفس العام.

ب. ودعت اللجنة احملكمة تالحظ اللجنة أمهية إصدار الواثئق الرئيسية للمحكمة يف الوقت املناس -253
الرتكيز بشكل خاص على نشر ، مع حملكمةامليزانية ابإىل النظر يف هذه املسألة يف سياق حتسني عملية 

 .اليت تليب احتياجات أصحاب املصلحة املعنيني داخل احملكمة وكذلك خارجها يف الوقت املناسب علوماتامل

يوصي املراجع اخلارجي بتكييف القواعد املالية، اليت حتظر حالياً  (:3)مستوى األولوية  7التوصية رقم 
عمليات املناقلة بني الربامج الرئيسية، من أجل السماح مبثل هذه املناقالت وابلتايل توفري مرونة إدارية 

 كافية للربامج الرئيسية األصغر، مثل آلية الرقابة املستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.

اليت تنظم حاليا عمليات مناقلة  (97)، وفقا لقواعد النظام املايل والقواعد املاليةاللجنة تالحظ  -254
بني الربامج األموال عديل القواعد املالية، وبوجه خاص القواعد املالية املتعلقة مبناقلة أن اقرتاح تاألموال، 
ينبغي النظر ، دون موافقة اجلمعية وظفنيوالتكاليف غري املتصلة ابمل ملوظفنياملتصلة اب تكاليفالوبني الرئيسية 

دون صندوق الطوارئ(،  )مبا يف ذلك استخدامللنظام املايل والقواعد املالية الشامل  طاراإلضوء  ه يففي
ليت جرت مؤخرا لعمليات املناقلة بني تتطلب املمارسة او لميزانية وانضباط امليزانية. عامة لقبة الار تقويض امل

 احلذر بل ومزيد من املرونة يف إدارة امليزانية.الربامج الرئيسية 

للتيقن من اتساق مبسط بني املوافقة على املشروعات االستثمارية  (:2)مستوى األولوية  8التوصية رقم 
متعددة السنوات وقرارات امليزانية السنوية ذات الصلة من قبل مجعية الدول األطراف، يوصي املراجع 

إىل مجعية الدول األطراف مقرتحاً لتوسيع إسرتاتيجيتها احلالية بشأن احلساب  اخلارجي احملكمة أبن تقدم
 اخلاص لتكنولوجيا املعلومات متعدد السنوات حبيث:

)أ(  ميكن استخدامه كآلية متعددة األغراض ومتعددة السنوات لتسمح بنقل موارد امليزانية  
رية اهلامة املتعددة السنوات اليت وافقت عليها غري املنفقة إىل قائمة من املشروعات االستثما العادية 

 مجعية الدول األطراف؛ 
)ب(  تصميم قواعد كافية، لتضمن الفصل القوي بني االعتمادات املخصصة لكل مشروع  

 معتمد وبني تقرير سنوي إىل مجعية الدول األطراف

متعددة السنوات من أجل املعايري ة ابلفعل حساابت خاص أنشأتن احملكمة أالحظت اللجنة  -255
 احلاليةتكنولوجيا املعلومات يف اسرتاتيجية يف املاضي، ومؤخرا الستخدامها احملاسبية الدولية للقطاع العام 

ن األخذ ابألموال املتعددة السنوات إ، فأومن حيث املبد. ICC-ASP/17/15 اللجنة يف تقريرهاوفقا لتوصية 
تخطيط التساعد علي حتقيق الوفورات )مثل حتسني  ةوينبغي اعتباره أدا ةنيدعم املمارسة اجليدة للميز 

األصول استبدال  عندالذروات يف االنفاق  حتمل التكاليف )مثل جتنب ىلمشرتايت( وضمان القدرة علل

                                                           

  من النظام املايل والقواعد املالية. 8-4القاعدة   (97) 
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 ةمهيألا ةستكون ابلغملعلومات تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا ا منن اخلربة املكتسبة أوالحظت اللجنة الثابتة(. 
 النظام املايل والقواعد املالية، عند االقتضاء.قبل توسيع نطاقها لتشمل مشاريع أخرى ورمبا النظر يف تعديل 

لتاليف العواقب املالية والسمعة السيئة يف حالة حدوث عجز يف  (:1)مستوى األولوية  9التوصية رقم 
ف بتفويض بعض املسؤولية إىل املكتب، السيولة، يوصي املراجع اخلارجي أبن تقوم مجعية الدول األطرا

 من أجل:
يلزم  -علن، يف الوقت احملدد )أي، إبعطاء مدة معقولة، مثل أسبوعني/ثالثة أسابيع ي)أ(  أن 

قبل أن ميثل املال النقدي املتاح املتوقع مدة تقل عن شهر واحد فقط من  -حتديد مدة بدقة أكثر 
 يف الطوارئ،و/أو، بشكل استثنائي على استخدام صندوقاملدفوعات القياسية(، أن احملكمة وافقت 

 حالة عدم توفر النقد ابلقدر الكايف يف الصندوق، للتفاوض مسبقاً على اعتماد خط مايل؛
)ب(  السماح للمحكمة ابستخدام أٍي من هذين التسهيلني أو كليهما بفعالية، ولكن فقط  

سبيل املثال، عندما ال يتبقى إال يوم واحد أو يومني  عندما يصبح من املستحيل تاليف أزمة السيولة )على
 فقط من النقد(، وحيتاج هذا التأخري أيضاً إىل حتديد دقيق جداً مسبقاً(؛ 

 )ج(   تقدمي تقرير عن هذا الوضع فوراً إىل الدول األطراف بشأن كل من القرارين السابقني. 

، املراجعةذه التوصية. واستنادا إىل آراء جلنة يتعق هب املراجعة فيماجلنة بتأييد أحاطت اللجنة علما  -256
قدمت اللجنة و بشأن خماطر السيولة يف احملكمة. يف القلق الذي أعرب عنه شارك اللجنة املراجع اخلارجي ت

 181-179يف الفقرات الواردة ، وكررت توصياهتا الةتوصيات مماثلة يف املاضي وقررت مواصلة رصد احل
 .ريرمن هذا التق 193و

: فيما يتعلق مبؤشرات األداء الرئيسية الواردة يف مرفقات تقرير (2)مستوى األولوية  10التوصية رقم 
 أداء امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي:

)أ(  من أجل تقدمي تقرير أداء امليزانية السنوي الذي يكون أكثر متاسكاً وتركيزاً على امليزانية،  
تقوم بنشر امللحقات املخصصة حاليًا ملؤشرات األداء الرئيسية للربامج الرئيسية، واليت مل تعد احملكمة 

معظمها غري قابلة للقياس وليس هلا صلة أبداء امليزانية، أي أهنا حىت ال تقدم مؤشرات مناسبة 
 للتكلفة/النتائج؛

)ب(  من أجل تاليف السماح ألصحاب املصلحة اخلارجيني ابإلفصاح عن مؤشرات بسيطة  
ومضللة للميزانية تستند على املعلومات العامة )على سبيل املثال، بتقسيم نفقات امليزانية الفعلية للمحكمة 

احلاالت، اخل.( أن اجلنائية الدولية على عدد أحكام اإلدانة ابلذنب، واألحكام بشأن األفراد املعنيني، و 
 2021إىل  2019تغتنم احملكمة فرصة أعماهلا احلالية بشأن اخلطة اإلسرتاتيجية للمحكمة للفرتة من 

الختيار، إذا ومىت أمكن، بعض مؤشرات األداء الرئيسية احملددة اليت تقدم عالقة مرتابطة واضحة مع 
غري اجملدية اليت مت الكشف عنها يف تقارير  استخدام موارد امليزانية لتحل حمل مؤشرات األداء الرئيسية

 أداء امليزانية اليت ليس هلا صلة عموماً بشكل مباشر ابمليزانية؛ 
)ج(  بعد االنتهاء من هذه املهمة، ختتار كل هيئة عدداً حمدوداً جداً من أهم املؤشرات القابلة  

جيب عدم التوقف  اقها بتقرير أداء امليزانية.للقياس املتعلقة ابمليزانية )بني اثنني وأربعة، إن وجدت(، إلرف
 عن نشر املؤشرات احلالية حىت تتوفر مؤشرات جديدة ذات صلة ابلفعل.

رئيسية واخلطط االسرتاتيجية ن مؤشرات األداء الأاجلارية بش اتأحاطت اللجنة علما ابملناقش -257
ير األداء السنوية للخطط االسرتاتيجية اليت لة يف سياق تقار أ. وتتطلع اللجنة إىل استعراض هذه املساجلديدة

 .تتضمن مجيع التواريخ والتحليالت، فضال عن استعراضها للميزانيات الربانجمية السنوية املقرتحة للمحكمة



 ICC-ASP/18/20 

441  20-A-010321 

 املسائل األخرى -خامسا
 القضااي املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وجملس الطعون -ألف

 القضائية املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةالدعاوى  -1

علومات امليف اللجنة ونظرت  ،"التقاضيكان معروضاً على اللجنة "تقرير احملكمة عن تقييم خماطر  -258
 دورة.القدمتها احملكمة خالل اليت ضافية اإل

أحكام يف عام سبعة حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أصدرت وأحاطت اللجنة علما أبن ا -259
احملكمة اإلدارية ملنظمة وابلنظر إىل أن . هيوليمتوز/يف أحكام مخسة ، و فربايرشباط/ يف : حكمان2019

 . 2019يف السنة، لن تصدر أحكام أخرى يف عام دورتني فقط العمل الدولية تعقد 
يف قيدت التعويضات و  ،ألف يورو 40.5الناجتة عن األحكام  ةاليامل اتبلغ جمموع التعويضو  -260

 .للحساابت مبراجعتها املراجع اخلارجيوقام  ، خصصاتيف بند امل 2018البياانت املالية لعام 
قضية معروضة على  38دورهتا الثالثة والثالثني، كانت هناك انعقاد قلق أنه يف وقت مع الالحظت اللجنة و  -261

بيد . 2018لوضع يف أيلول/سبتمرب مقارنة اب قضية 23تبلغ ثل زايدة ، مما مياإلدارية ملنظمة العمل الدوليةاحملكمة 
لى ع قضية واحدة بناءيف مت ضمها  وأنه، شروع املراجعةمبلقضااي يتعلق من هذه ا 22أن  أيضاالحظت أن اللجنة 

 .طلب احملكمة

 القضااي املعروضة على جملس الطعون الداخلي -2

قضية، وكانت هذه القضااي  11لتسوية املنازعات اآللية الداخلية بلغ عدد القضااي املعروضة على  -262
  مراحل خمتلفة من اإلجراءات. يف

لإلدارة بشأن سبيل  توجيهية مبادئ توفري أجل والحظت اللجنة أنه مت تعيني خبري بصفة مؤقتة من -263
 إىل املطاف هناية يف يؤدي أن ميكن ما وهو احملكمة، يف املنازعات لتسوية بديلة آليه إنشاء يف قدما املضي

بذهلا تترحب اللجنة ابجلهود اليت و احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. رفوعة أمام الدعاوى امل من احلد
 .احملكمة للتخفيف من خماطر التقاضي

اإلدارية ملنظمة العمل الدولية والقضااي املعروضة احملكمة املعروضة على قضااي االعتمادات املتعلقة ابل -3
 الطعون الداخلي على جملس

املعروضة على قضااي االعتمادات املرصودة لل، بلغت 2018هناية عام  يفالحظت اللجنة أنه  -264
مسجلة بصفة خصوم ألف يورو  85فضال عن  ،ألف يورو 974احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية 

سبق أن رصدت هلا مخسة أحكام  يف متوز/يوليهاحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وأصدرت  احتمالية.
أمرت . و ألف يورو 20الف يورو تقريبا، فضال عن خصوم احتمالية تبلغ  552احملكمة اعتمادات تبلغ 

لف يورو أ 543.4باقي البالغ قدره الفقط للمشتكني وتسجيل الرصيد  يورو ألف 14.5احملكمة بدفع 
 ايرادات متنوعة.يصفته 
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ألف يورو  405العتمادات لرصيد املتبقي من اكان اانعقاد الدورة الثالثة والثالثني للجنة،   عندو  -265
ألف  65ألف يورو من هذا الرصيد مسجال يف بند املخصصات، والباقي البالغ قدره  340، وكان (98)تقريبا

  يورو مسجال يف بند اخلصوم االحتمالية.
رصد مجيع  ةلتايل مواصلوقررت ابال يزال كبريا  ةاحملتمل ةاملاليآاثرها و القضااي ن عدد أوالحظت اللجنة  -266

 ةي تسوايت وديلتسوية املنازعات، وأاآللية الداخلية و  ،احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةروضة على القضااي املع
املنازعات يف تسوية ل ةبديلآليات التقدم احملرز يف إنشاء فضال عن  ،ذات صلة ابلدعاويأخرى تطورات  ة، وأيمقبل

 .احملكمة
بتقرير متابعة عن حالة القضااي املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة وافاهتا وأوصت اللجنة مب -267

 .الداخلي يف دورهتا الرابعة والثالثنيوجملس الطعون العمل الدولية 

 املكتب القطري يف أبيدجان املوفدة إىل لبعثة املتعلقة اباإلحاطة  -ابء
 القطري املكتب املوفدة إىل الوفد الذي يتكون من عضوين يف اللجنة والذي شارك يف البعثة قدم -268 

 الزايرة وقائع عن إحاطة إعالمية إىل اللجنة 2019 يوليه/متوز 2و 1يومي  يف( ديفوار كوت) أبيدجان يف
 اليت التحدايت علي وموظفي املكتب من أجل التعرف القطري املكتب برئيس الوفد والتقي. ونتائجها
 املدين. اجملتمع من مبمثلني اللجنة التقت ، ذلك علي وعالوة. واجباهتم أداء يف يواجهوهنا

علما بتقرير البعثة عن تنفيذ أهداف الزايرة إىل املكتب القطري، وكذلك  ت اللجنةأحاطوإذ  -269
 الشراء وأنشطة القطري املكتب مبباين يتعلق فيما الوفد والتوصيات األربع اليت قدمهاالحظات ملاب

  التوصيات اليت قدمها الوفد. مجيع اللجنة أيدت املركبات، وإدارة

 والية أعضاء اللجنة -جيم
. (99)ة""ثالث سنوات تقوميي ةتنتخب اجلمعية أعضاءها ملد أن ىختصاصات اللجنة علتنص ا -270 

مدة عضوية وقررت اجلمعية أن تبدأ . 2003نيسان/أبريل  21يف ألعضاء اللجنة  ألولاالنتخاب اوجرى 
بدء ل نيسان/أبريل، 21وهو  ،تاريخال. واعتمدت اجلمعية نفس (100)هؤالء األعضاء من اتريخ انتخاهبم

 األعضاء املنتخبني يف االنتخاابت الالحقة.عضوية 
بعض الصعوابت اللوجستية.  يف نيسان/أبريل 21العضوية يف  يف السنوات األخرية، تسبب بدءو  -271

يف  يةالربيعهتا تحديد موعد دور للجنة ل املتاحة ياراتفرض هذا التاريخ قيودا على اخلعلى وجه اخلصوص، و 
                                                           

ألف  335بلغ  2018الحظت اللجنة أن الرقم الوارد يف البياانت املالية اليت راجعها املراجع اخارجي للحساابت لعام  (98)
 .2018األول/ديسمرب  كانون  31يورو يف 

ابلنسبة و املعدلة.  ابصيغته 2، املرفق ، الفقرة (ASP / 1 / Res.4-ICC)القرار 2002...  دورة األوىللواثئق الرمسية ... الا  (99) 
وستة ملدة ثالث  سنتني،ملدة إلثين عشر على انتخاب ستة من األعضاء ااختصاصات اللجنة لالنتخاب األول، نصت 

األعضاء لكل من والية اللتحديد مدة  ICC-ASP / 1 / Res.5 من القرار 13رئيس اجلمعية القرعة وفقا للفقرة أجرى سنوات. و 
 .املنتخبني

نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة األوىل )االستئنافان الواثئق الرمسية جلمعيه الدول األطراف يف انظر  (100) 
األول، الجزء  (،(ICC-ASP/1/3/Add.1 2003 نيسان/أبريل 23-21شباط/فرباير و  7-3 األول والثاين(،  نيويورك،

 .49الفقرة 
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أوصت اللجنة يف املستقبل،  القيدتجنب هذا ول. اجلدد نياألعضاء املنتخبعضوية فيها تبدأ السنوات اليت 
النتهائها، كانون األول/ديسمرب   31واتريخ لبدء العضوية كانون الثاين/يناير   1اتريخ أبن تعتمد اجلمعية 

ميكن انتخاب ونتيجة لذلك،  .األعضاء احلالينيتداخل مع عضوية  لتجنب أيعلى أن يتم ذلك تدرجييا 
ولكن تنتهي  2020أبريل  21ية لفرتة تبدأ يف األعضاء الذين سيتم انتخاهبم يف الدورة الثامنة عشرة للجمع

، وميكن انتخاب األعضاء الذين سيتم انتخاهبم يف الدورة التاسعة عشرة للجمعية 2022ديسمرب  31يف 
وسيتاح . (101)2023ديسمرب كانون األول/  31ولكن تنتهي يف  2021أبريل نيسان/ 21لفرتة تبدأ يف 

 يناير من العامكانون الثاين/  1تبدأ من  ،ثالث سنواتتبلغ فرتة لتالية انتخاب األعضاء النتخاابت اليف ا
 .كفاءة يف املستقبلمبزيد من ال تشغيل اللجنة ضمان  علىاعتماد هذا اإلجراء وسيساعد . التايل النتخاهبم

 2020مليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام اإلضافة إىل ا    -دال
إىل اللجنة  2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة لعام  مت تقدمي، 2019متوز/يوليه  12يف     -272

 للجنة. األوليةتقرير نسخة ال، مت إصدار 2019سبتمرب أيلول/ 26للنظر فيها. يف 

، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارًا سراًي يؤكد هتم جرمية احلرب 2019سبتمرب أيلول/ 30يف    - 273
حملاكمة. ونتيجة لذلك، ويف وإحالته إىل اواجلرائم ضد اإلنسانية اليت رفعها املدعي العام ضد السيد احلسن 

 2020حة لعام لميزانية الربانجمية املقرت إضافة ل، قدمت احملكمة إىل اللجنة 2019أكتوبر تشرين األول/ 28
ألف يورو يف  230.7زايدة للربانمج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة( مببلغ إمجايل قدره  حتتوي علىواليت 

 .حمامي الدفاعإطار بند ميزانية 

 376,2املعدلة لقلم احملكمة ما جمموعه  2020ونتيجة لذلك، أصبحت امليزانية املقرتحة لعام     -274
(، وأصبحت امليزانية الربانجمية 2019مليزانية املعتمدة لعام اباملائة مقارنة  يف -0.4ألف يورو )أو  76

ألف يورو ابستثناء قرض الدولة املضيفة  147 170,4املعدلة للمحكمة ما جمموعه  2020املقرتحة لعام 
 (.2019يف املائة مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  1.8)أو زايدة بنسبة 

 هذا الطلب اإلضايف مع مراعاة املبلغ األصلي املطلوب للمساعدة القانونية نظرت اللجنة يف   -275
على  إجابتهايف و ألف يورو.  383 بقيمةاالستئنافات للسيد احلسن  إجراءات شهرًا من 12للدفاع ملدة 

ا عماستفسار طرحته اللجنة، أوضحت احملكمة أن االفرتاض، عندما قدمت امليزانية املقرتحة، كان احتمال 
 عمل، مل يتم ولكن يف هذا التقرير(. 95و  94القرار املتعلق بتأكيد التهم )انظر الفقرتني بشأن استئناف 

القضية إىل مرحلة احملاكمة، مما يؤدي إىل تكوين فريق خمتلف مبوجب سياسة  وستحالهذا االستئناف 
ألف يورو( ستكون أعلى  613.7شهرًا ) 12ملدة  احملاكمةاملساعدة القانونية. وابلتايل، فإن تكلفة مرحلة 

 ألف يورو. 230.7 ملبلغ هطلب الذي مت فرقالألف يورو(، مما أدى إىل  383من تكلفة مرحلة االستئناف )
ألف يورو للمساعدة  230.7أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على املبلغ اإلضايف املطلوب والبالغ 

احملكمة أن تبذل كل اجلهود  من. ويف الوقت نفسه، طلبت اللجنة احلسن قضيةالقانونية للدفاع يف 

                                                           

لن تنطبق هذه املواعيد على االنتخاابت مللء شاغر يف اللجنة اليت ستعقد يف الدورة الثامنة عشرة للجمعية ، حيث   (101) 
  .سلفهسيتم انتخاب هذا العضو للعمل يف الفرتة املتبقية من والية 
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االستخدام  تداركأو  ختفيضاملمكنة الستيعاب هذه النفقات يف حدود ميزانيتها السنوية، من أجل 
 الفعلي ألي موارد إضافية.

ات ستواصل اللجنة رصد تنفيذ ميزانية املساعدة القانونية، وأوصت احملكمة بتقدمي نفق    -276
 مساعدة قانونية مفصلة لكل قضية يف دورهتا الرابعة والثالثني.

 موعد انعقاد الدورات املقبلة للجنة  -هاء
 2020أاير/مايو  8إىل  4الثالثني يف الفرتة من الرابعة و قررت اللجنة مؤقتا أن تعقد دورتيها  -277

 يف الهاي. 2020أيلول/سبتمرب  25إىل  14 الفرتة مناخلامسة والثالثني يف و 
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 ولألاملرفق ا

 )ابليورو( 2019آب/أغسطس  31حالة تسديد االشرتاكات حىت 

 الدولة الطرف 

  االشتراكات غير المسددة

صندوق رأس 

 المال العامل

 الصندوق العام

الصناديق 

 األخرى

المجموع 

الكلي/جميع 

 الصناديق

 فترة عدم

السداد   

2019سنة  السنوات السابقة  

الدولة قرض 

 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  -  - األرجنتني 5 8201  

 - - - - - - -  - أسرتاليا 6

 - - - - - - -  - النمسا 7

 - - - - - - -  - بنغالديش 8

 - - - - - - -  -  ابرابدوس 9

 - - - - - - -  - بلجيكا 10

 2019  745 2  -  602 2   143  - -  - بليز 11

 -  -  - - - - -  - بنن 12

املتعددة  -)دولة بوليفيا  13
 2019  353 42  -  353 42  - - -  - القوميات(

 - - - - - -  -  - البوسنة واهلرسك 14

 - - - - - -  -  - بوتسواان 15

9201   677 070 18  -  074 801 7   882 416   839 435 9   882 416  - الربازيل 16 - 7201  

 - - - - - -  -  - بلغاراي 17

 - - - - - -  -  - بوركينا فاسو 18

9201   610 6  -  602 2   143   722 3   143  - فريدي كابو 19 - 7201  

 - - - - - -  -  - كمبوداي 20

 - - - - - -  -  - كندا 21

2019 -2015  065 11 -  602 2  143  969 7   343  8 مجهورية إفريقيا الوسطى 22  

2019 -2015  038 48 -  552 10  154  570 36   369  393  تشاد 23  

 - - - - - - - - شيلي 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

 - - - - - - - - قربص 32

 - - - - - - - - اجلمهورية التشيكية 33

مجهورية الكونغو  34
 2019  383  -  383  - - - -  الدميقراطية

 - - - - - - - - الدامنرك 35

2019 -6201  462 9  -  602 2   143   455 6  262   -  جيبويت 36  

 - - - - - - - - دومينيكا 37

2019 -6201  303 413 -  214 140  392 6  991 254  706 11 - اجلمهورية الدومينيكية 38  

 2019  766 211 -  766 211 - - - - إكوادور 39
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 الدولة الطرف 

  االشتراكات غير المسددة

صندوق رأس 

 المال العامل

 الصندوق العام

الصناديق 

 األخرى

المجموع 

الكلي/جميع 

 الصناديق

 فترة عدم

السداد   

2019سنة  السنوات السابقة  

الدولة قرض 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

 القرض

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية باستثناء 

 القرض

 - - - - - - - - السلفادورا 40

 - - - - - - - - إستونيا 41

 - - - - - - - - فيجي 42

 - - - - - - - - فنلندا 43

 - - - - - - - - فرنسا 44

 - - - - - - - - غابون 45

2019 -8201  753 2 -  602 2  143  8 - - غامبيا 46  

 - - - - - - - - جورجيا 47

 - - - - - - - - أملانيا 48

2019 -8201  950 42 -  751 39  986 1  213 1 - - غاان 49  

 - - - - - - - - اليوانن 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  

 - - - - - - - - غياان 54

 2019  037 2  -  037 2 - - - - هندوراس 55

 - - - - - - - - هنغاراي 56

 - - - - - - - - أيسلندا 57

 - - - - - - - - أيرلندا 58

 - - - - - - - - إيطاليا 59

 - - - - - - - - الياابن 60

 2019  507 55 -  507 55 - - - - األردن 61

 - - - - - - - - كينيا 62

 - - - - - - - - التفيا 63

 - - - - - - - - ليسوتو 64

2019 -6201  004 8 -  602 2   143  997 4   262 - ليبرياي 65  

 - - - - - - - - ليختنشتاين 66

 - - - - - - - - لتوانيا 67

 - - - - - - - - لكسمربغ 68

2019 -8201  054 11 -  552 10  430  72  - - مدغشقر 69  

 - - - - - - - -  مالوي 70

 2019  695 10 -  552 10  143 - - - ملديف 71

 - - - - - - - - مايل 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 - - - - املكسيك 76

 - - - - - - - - منغوليا 77

 - - - - - - - - اجلبل األسود 78

 - - - - - - - - انميبيا 79

 - - - - - - - - انورو 80

 - - - - - - - - هولندا 81

 - - - - - - - - نيوزيلندا 82

2019 -0920  719 42  92  348 5  287   218 36   744  30 النيجر 83  

2019 -8201  853 687 -  605 661  785 12  463 13 - - نيجرياي 84  

 - - - - - - - -  مقدونيا الشمالية 85
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 الدولة الطرف 

  االشتراكات غير المسددة

صندوق رأس 

 المال العامل

 الصندوق العام

الصناديق 

 األخرى

المجموع 

الكلي/جميع 

 الصناديق

 فترة عدم

السداد   

2019سنة  السنوات السابقة  

الدولة قرض 

 المضيفة

الميزانية 

باستثناء 

 القرض

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية باستثناء 

 القرض

 - - - - - - - - النرويج 86

78  2019  007 35 -  007 35 - - - -  بنما 

88 2019 -7201  190 109  -  353 42  423 1  991 63  423  1  - ابراغواي   

98  2019  431 215  -  431 215  - - - - بريو 

 - - - - - - - - الفلبني 90

19  - - - - - - - - بولندا 

29  - - - - - - - - الربتغال 

39  2019  837 340 -  837 340 - - - -  مجهورية كوراي 

49  - - - - - - - - مجهورية مولدوفا 

59  - - - - - - - - رومانيا 

69  2019  745 2  -  602 2   143  - - - سانت كيتس ونيفيس 

79  - - - - - - - - لوسياسانت  

89  2019  745 2  -  602 2  143 - - -  سانت فنسنت وغرينادين 

99  - - - - - - - -  ساموا 

 - - - - - - - - سان مارينو 100

110 2019 -7201  708 28   -  455 14  850  553 12  850 - السنغال   

210  - - - - - - - -  صربيا 

310  2019  491 5  -  348 5   143  - - - سيشيل 

410 2019 -8201  661 3  -  602 2  143   916 - - سرياليون   

510  - - - - - - - - سلوفاكيا 

610  - - - - - - - - سلوفينيا 

710  - - - - - - - - جنوب أفريقيا 

810  - - - - - - - - إسبانيا 

910  - - - - -  - - دولة فلسطني 

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  - - - - - - - -  ليشيت -تيمور 

511  2019  811 105 -  811 105 - - - - ترينيداد وتوابغو 

611  2019  905 29  -  905 29 - - - - تونس 

711 2019 -8201  420 24  -  455 14  850  115 9  - - أوغندا   

811  -  -  -  -  -  -  - - اململكة املتحدة 

191 2019 -8201  956 17   -  455 14   893  608 2  - - مجهورية تنزانيا املتحدة   

 2019  268 230  -  268 230  -  -  - - أوروغواي 120

 2019  745 2   -  602 2   143  -  -  - فانواتو 121

 -فنزويال )مجهورية 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
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 املرفق الثاين

النفقات املتعلقة ابملساعدة القانونية للدفاع والضحااي، مبا يف ذلك صندوق  
 (2531))ابليورو(  2019 - 2015الطوارئ، يف الفرتة 

 

الميزانية  
المعتمدة 

 2015لعام 
بما في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

 النفقات لعام

بما  2015
في ذلك 
صندوق 
 الطوارئ

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

ل التنفيذ معد
 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  
المعتمدة لعام 

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٪ ,0 425  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 احملكمة. 1
 .2019بناء على تنبؤات حمدثة مقدمة يف هناية آب/أغسطس   (2)
على  2018و 2014و 2013تعتمد نفقات املساعدة القانونية للدفاع والضحااي من صندوق الطوارئ يف السنوات   (3)

  االشعارات املعدلة املقدمة إىل صندوق الطوارئ.
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 املرفق الثالث

 وصيات اللجنة )آبالف اليورو( املرتتبة على تاآلاثر املالية 

مقارنة ابمليزانية  2020وامليزانية اليت أوصت هبا اللجنة لعام  2020مليزانية املقرتحة لعام على انظرة عامة 
التخفيضات : إليها بعد اإلضافة 202للمحكمة لعام  امليزانية الربانجمية املقرتحة  - 2019املعتمدة لعام 

  جلنة امليزانية واملالية ت هباأوصاليت 

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 

 اإلضافة % المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 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 المستقلةآلية الرقابة 

 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 القرض من الدولة المضيفة

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

توصيات 

 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 املوظفون من الفئة الفنية

 082,4  26  2,9 725,8 7,8 074,6  26 2,8 718,0 356,6  25 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

املتصلة  لتكاليفلاجملموع الفرعي 
 486,1  87  1,6 377,3  1 (180,3) 666,4  87 1,8 557,6  1 108,8  86 ابملوظفني

 194,3  17  0,4 67,7 (376,4) 570,7  17 2,6 444,1 126,6  17 العامة املساعدة املؤقتة

املساعدة املؤقتة اخلاصة 
 276,4  (71,8) (702,3) - 276,4 (71,8) (702,3) 978,7 ابالجتماعات

 223,5  (25,3) (75,8) - 223,5 (25,3) (75,8) 299,3 العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 694,2  17  (3,9) (710,4) (376,4) 070,6  18 (1,8) (334,0) 404,6  18   ابملوظفني

 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 اخلدمات 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 اخلرباء االستشاريون

 398,2  3 230,7 (2,6) (89,6) (80,0) 247,5  3 (0,3) (9,6) 487,8  3 حمامو الدفاع

 300,0  1  18,0 198,7 - 300,0  1 18,0 198,7 101,3  1 الضحاايحمامو 

 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 واملواد

 376,6  1  (27,5) (523,4) (6,0) 382,6  1 (27,2) (517,4) 900,0  1 األاثث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري 
 026,5  35 230,7 1,9 652,0 (890,0) 685,8  35 4,5 542,0  1 374,5  34   املتصلة ابملوظفني
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1 173,7 (446,7  1) 939,7  146 1,8 620,4  2 550,0  144 اجملموع  0,8 230,7 145  723,7 

 585,1  3  - - - 585,1  3 - - 585,1  3 القرض من الدولة املضيفة

اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة 
1 173,7 (446,7  1) 524,8  150 1,8 620,4  2 135,1  148 املضيفة  0,8 230,7 149  308,8 
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 البرنامج الرئيسي األول

 الهيئة 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
 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 املوظفون من الفئة الفنية

 883,3 4,3 36,6 - 883,3 4,3 36,6 846,7 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 341,9  5 1,8 96,0 - 341,9  5 1,8 96,0 245,9  5 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 070,8  1 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 070,8  1   ابملوظفني اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة

 100,7 10,9 9,9 - 100,7 10,9 9,9 90,8 السفر

 11,0 - - - 11,0 - - 11,0 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 27,8 26,4 5,8 (13,3) 41,1 86,8 19,1 22,0 التدريب

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 144,5 12,2 15,7 (13,3) 157,8 22,5 29,0 128,8   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 081,5  12 (0,2) (26,1) (13,3) 094,8  12 (0,1) (12,8) 107,6  12 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 081,5  12 (0,2) (26,1) (13,3) 094,8  12 (0,1) (12,8) 107,6  12 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

1100 

 هيئة الرئاسة

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

 28,0 - - - 28,0 - - 28,0 القضاة

 835,4 1,4 11,6 - 835,4 1,4 11,6 823,8 املوظفون من الفئة الفنية

 304,9 4,3 12,6 - 304,9 4,3 12,6 292,3 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 140,3  1 2,2 24,2 - 140,3  1 2,2 24,2 116,1  1 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - -   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 100,7 10,9 9,9 - 100,7 10,9 9,9 90,8 السفر

 10,0 - - - 10,0 - - 10,0 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 6,8 13,3 0,8 (0,3) 7,1 18,3 1,1 6,0 التدريب

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 122,5 9,6 10,7 (0,3) 122,8 9,8 11,0 111,8   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 290,8  1 2,8 34,9 (0,3) 291,1  1 2,8 35,2 255,9  1 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 290,8  1 2,8 34,9 (0,3) 291,1  1 2,8 35,2 255,9  1 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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1200 

 الدوائر

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
 أوصت بها اللجنة

الميزانية  المواردالتعديالت في 
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 املوظفون من الفئة الفنية

 578,4 4,3 24,0 - 578,4 4,3 24,0 554.4 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 201,6  4 1,7 71,8 - 201,6  4 1,7 71,8 4 129.8 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 1 070.8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 078,2  1 0,7 7,4 - 078,2  1 0,7 7,4 1 070.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 - - - - - - - - السفر

 1,0 - - - 1,0 - - 1.0 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 21,0 31,3 5,0 (13,0) 34,0 112,5 18,0 16.0 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 22,0 29,4 5,0 (13,0) 35,0 105,9 18,0  17.0   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 790,7  10 (0,6) (61,0) (13,0) 803,7  10 (0,4) (48,0) 10 851.7 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 790,7  10 (0,6) (61,0) (13,0) 803,7  10 (0,4) (48,0) 10 851.7 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 



ICC-ASP/18/20 

20-A-010321 453 

 البرناتج الرئيسي الثاني

 مكتب المدعي العام

الميزانية 
لعام المعتمدة 

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

 721,5  26 1,4 362,8 (41,0) 762,5  26 1,5 403,8 358,7  26 املوظفون من الفئة الفنية

 429,4  5 5,1 261,7 7,8 421,6  5 4,9 253,9 167,7  5 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 150,9  32 2,0 624,5 (33,2) 184,1  32 2,1 657,7 526,4  31 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 360,8  10 1,6 167,8 (308,8) 669,6  10 4,7 476,6 193,0  10 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 360,8  10 1,6 167,8 (308,8) 669,6  10 4,7 476,6 193,0  10 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 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 اخلدمات التعاقدية

 290,0 - - - 290,0 - - 290,0 التدريب

 50,0 (28,6) (20,0) (20,0) 70,0 - - 70,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 640,0 - - - 640,0 - - 640,0 النفقات التشغيلية العامة

 90,0 - - - 90,0 - - 90,0 اللوازم واملواد

 174,0 (3,3) (6,0) (6,0) 180,0 - - 180,0 األاثث واملعدات

 871,7  4 (4,2) (211,4) (210,9) 082,6  5 (0,0) (0,5) 083,1  5   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 383,4  47 1,2 580,9 (552,9) 936,3  47 2,4 133,8  1 802,5  46 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 383,4  47 1,2 580,9 (552,9) 936,3  47 2,4 133,8  1 802,5  46 ذلك القرض من الدولة املضيفةاجملموع مبا يف 

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
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 443,0  1 1,2 16,9 (20,5) 463,5  1 2,6 37,4 426,1  1 املوظفون من الفئة الفنية

 295,2 4,3 12,2 - 295,2 4,3 12,2 283,0 العامةاملوظفون من فئة اخلدمات 

 738,2  1 1,7 29,1 (20,5) 758,7  1 2,9 49,6 709,1  1   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 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 اخلدمات التعاقدية

 290,0 - - - 290,0 - - 290,0 التدريب

 50,0 (28,6) (20,0) (20,0) 70,0 - - 70,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 554,4 (4,3) (25,1) (21,7) 576,1 (0,6) (3,4) 579,5   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 414,7  2 0,3 6,3 (42,2) 456,9  2 2,0 48,5 408,4  2 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 414,7  2 0,3 6,3 (42,2) 456,9  2 2,0 48,5 408,4  2 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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2120  
 قسم الخدمات

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

 484,8  1 1,3 19,7 - 484,8  1 1,3 19,7 465,1  1 املوظفون من الفئة الفنية

 910,0 4,3 37,7 - 910,0 4,3 37,7 872,3 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 394,8  2 2,5 57,4 - 394,8  2 2,5 57,4 337,4  2 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 024,8  2 (1,4) (29,4) (24,1) 048,9  2 (0,3) (5,3) 054,2  2 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 024,8  2 (1,4) (29,4) (24,1) 048,9  2 (0,3) (5,3) 054,2  2   للتكاليف غري املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي 

 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 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - (100,0) (10,0) - - (100,0) (10,0) 10,0 النفقات التشغيلية العامة

 30,0 - - - 30,0 - - 30,0 اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 941,4 (6,2) (62,7) (52,7) 994,1 (1,0) (10,0) 004,1  1   للتكاليف غري املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي 

 361,0  5 (0,6) (34,7) (76,8) 437,8  5 0,8 42,1 395,7  5 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 361,0  5 (0,6) (34,7) (76,8) 437,8  5 0,8 42,1 395,7  5 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

 



ICC-ASP/18/20 

20-A-010321 455 

 

  

2160 

 قسم إدارة المعلومات والمعارف واألدلة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  التعديالت في الموارد
لعام المقترحة 

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 املوظفون من الفئة الفنية

 470,0  1 4,3 60,9 - 470,0  1 4,3 60,9 409,1  1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 596,6  2 4,7 117,0 - 596,6  2 4,7 117,0 479,6  2 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 114,6  1 1,2 13,0 - 114,6  1 1,2 13,0 101,6  1 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - -  - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 114,6  1 1,2 13,0 - 114,6  1 1,2 13,0 101,6  1   الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني اجملموع

 17,3 147,1 10,3 - 17,3 147,1 10,3 7,0 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 10,0 - 10,0 - 10,0 - 10,0 - النفقات التشغيلية العامة

 60,0 - - - 60,0 - - 60,0 اللوازم واملواد

 174,0 (3,3) (6,0) (6,0) 180,0 - - 180,0 األاثث واملعدات

 261,3 5,8 14,3 (6,0) 267,3 8,2 20,3 247,0   ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 972,5  3 3,8 144,3 (6,0) 978,5  3 3,9 150,3 828,2  3 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 972,5  3 3,8 144,3 (6,0) 978,5  3 3,9 150,3 828,2  3 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

 
 
  

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

المئويةالنسبة  المبلغ توصيات اللجنة  النسبة المئوية المبلغ 

 - - - - - - - - القضاة

 833,0  2 1,3 35,0 (20,5) 853,5  2 2,0 55,5 798,0  2 املوظفون من الفئة الفنية

 350,0 4,3 14,5 - 350,0 4,3 14,5 335,5 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 183,0  3 1,6 49,5 (20,5) 203,5  3 2,2 70,0 133,5  3 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 427,4 1,9 8,1 (38,5) 465,9 11,1 46,6 419,3 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 427,4 1,9 8,1 (38,5) 465,9 11,1 46,6 419,3   املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 419,1 (5,2) (22,8) (19,2) 438,3 (0,8) (3,6) 441,9 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 419,1 (5,2) (22,8) (19,2) 438,3 (0,8) (3,6) 441,9   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 029,5  4 0,9 34,8 (78,2) 107,7  4 2,8 113,0 994,7  3 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 029,5  4 0,9 34,8 (78,2) 107,7  4 2,8 113,0 994,7  3 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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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
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 784,4  10 1,3 140,0 - 784,4  10 1,3 140,0 644,4  10 املوظفون من الفئة الفنية

 844,2  1 6,5 113,2 7,8 836,4  1 6,1 105,4 731,0  1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 628,6  12 2,0 253,2 7,8 620,8  12 2,0 245,4 375,4  12 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 800,3  4 1,9 91,3 (246,2) 046,5  5 7,2 337,5 709,0  4 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 800,3  4 1,9 91,3 (246,2) 046,5  5 7,2 337,5 709,0  4   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 724,0  1 (4,7) (85,0) (84,2) 808,2  1 (0,0) (0,8) 809,0  1 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 630,0 - - - 630,0 - - 630,0 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 354,0  2 (3,5) (85,0) (84,2) 438,2  2 (0,0) (0,8) 439,0  2   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 782,9  19 1,3 259,5 (322,6) 105,5  20 3,0 582,1 523,4  19 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 782,9  19 1,3 259,5 (322,6) 105,5  20 3,0 582,1 523,4  19 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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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
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 049,7  9 1,1 95,1 - 049,7  9 1,1 95,1 954,6  8 املوظفون من الفئة الفنية

 560,0 4,3 23,2 - 560,0 4,3 23,2 536,8 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 609,7  9 1,2 118,3 - 609,7  9 1,2 118,3 491,4  9 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 871,6  1 4,6 82,5 - 871,6  1 4,6 82,5 789,1  1 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 871,6  1 4,6 82,5 - 871,6  1 4,6 82,5 789,1  1   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 341,5 (8,1) (30,1) (27,1) 368,6 (0,8) (3,0) 371,6 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 341,5 (8,1) (30,1) (27,1) 368,6 (0,8) (3,0) 371,6   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 822,8  11 1,5 170,7 (27,1) 849,9  11 1,7 197,8 652,1  11 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 822,8  11 1,5 170,7 (27,1) 849,9  11 1,7 197,8 652,1  11 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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 البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة 

 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 املوظفون من الفئة الفنية

 108,4  19 - 2,1 399,8 - 108,4  19 2,1 399,8 708,6  18 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

املتصلة  لتكاليفلاجملموع الفرعي 
 818,4  46 -- 1,2 562,8 - 818,4  46 1,2 562,8 255,6  46 ابملوظفني

 577,8  3 - (4,8) (181,4) (67,6) 645,4  3 (3,0) (113,8) 759,2  3 العامة املساعدة املؤقتة

املساعدة املؤقتة اخلاصة 
 189,3 - (76,7) (622,3) - 189,3 (76,7) (622,3) 811,6 ابالجتماعات

 209,5 - (19,8) (51,8) - 209,5 (19,8) (51,8) 261,3 العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 976,6  3 - (17,7) (855,5) (67,6) 044,2  4 (16,3) (787,9) 832,1  4   ابملوظفني

 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 اخلدمات التعاقدية

 642,8 -- 5,4 32,8 - 642,8 5,4 32,8 610,0 التدريب

 260,8 - (44,2) (206,7) - 260,8 (44,2) (206,7) 467,5 اخلرباء االستشاريون

 398,2  3 230,7 (2,6) (89,6) (80,0) 247,5  3 (0,3) (9,6) 487,8  3 حمامو الدفاع

 300,0  1 - 18,0 198,7 - 300,0  1 18,0 198,7 101,3  1 الضحاايحمامو 

 584,5  12 - 1,6 198,6 (61,0) 645,5  12 2,1 259,6 385,9  12 النفقات التشغيلية العامة

 126,0  1 - 5,5 58,2 (20,0) 146,0  1 7,3 78,2 067,8  1 اللوازم واملواد

 192,6  1 - (30,3) (517,4) - 192,6  1 (30,3) (517,4) 710,0  1 األاثث واملعدات

للتكاليف غري املتصلة اجملموع الفرعي 
 352,6  25 230,7 (0,8) (210,9) (161,0) 282,9  25 (0,2) (49,9) 563,5  25   ابملوظفني

67 230,7 (0,7) (503,6) (228,6) 145,5  76 (0,4) (275,0) 651,2  76 اجملموع   147,6 

 -   - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

الدولة  اجملموع مبا يف ذلك القرض من
67 230,7 (0,7) (503,6) (228,6) 145,5  76 (228,6) (275,0) 651,2  76 املضيفة   147,6 
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3100 

 مكتب المسجل

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت التي 
أوصت بها 

 اللجنة

الميزانية  المواردالتعديالت في 
المقترحة لعام 

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 املوظفون من الفئة الفنية

 151,8 4,3 6,3 - 151,8 4,3 6,3 145,5 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 651,8  1 1,9 31,0 - 651,8  1 1,9 31,0 620,8  1 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - -   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 34,2 (28,2) (13,4) - 34,2 (28,2) (13,4) 47,6 السفر

 4,0 - - - 4,0 - - 4,0 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 8,0 - - - 8,0 - - 8,0 التدريب

 - (100,0) (40,0) - - (100,0) (40,0) 40,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 46,2 (53,6) (53,4) - 46,2 (53,6) (53,4) 99,6   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 698,0  1 (1,3) (22,4) - 698,0  1 (1,3) (22,4) 720,4  1 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 698,0  1 (1,3) (22,4) - 698,0  1 (1,3) (22,4) 720,4  1 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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3200 

 شعبة الخدمات اإلدارية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
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

 869,1  3 1,6 62,3 - 869,1  3 1,6 62,3 806,8  3 املوظفون من الفئة الفنية

 686,3  9 3,9 360,7 - 686,3  9 3,9 360,7 325,6  9 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 555,4  13 3,2 423,0 - 555,4  13 3,2 423,0 132,4  13 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 707,8 14,6 90,3 (38,1) 745,9 20,8 128,4 617,5 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 194,5 (20,1) (48,8) - 194,5 (20,1) (48,8) 243,3 العمل اإلضايف

 902,3 4,8 41,5 (38,1) 940,4 9,2 79,6 860,8   ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 208,2 8,3 16,0 - 208,2 8,3 16,0 192,2 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 390,5 (24,3) (125,2) - 390,5 (24,3) (125,2) 515,7 اخلدمات 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 االستشاريوناخلرباء 

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 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 واملواد

 378,5 - - - 378,5 - - 378,5 األاثث واملعدات

 741,6  4 (2,3) (113,2) - 741,6  4 (2,3) (113,2) 854,8  4   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 199,3  19 1,9 351,3 (38,1) 237,4  19 2,1 389,4 848,0  18 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 199,3  19 1,9 351,3 (38,1) 237,4  19 2,1 389,4 848,0  18 القرض من الدولة املضيفةاجملموع مبا يف ذلك 
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3300 

 شعبة الخدمات القضائية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التعديالت 
التي أوصت 

 بها اللجنة

الميزانية  المواردالتعديالت في 
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 املوظفون من الفئة الفنية

 961,6  4 - (1,7) (85,4) - 961,6  4 (1,7) (85,4) 047,0  5 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

املتصلة  لتكاليفلاجملموع الفرعي 
 705,9  16 - (1,6) (274,0) - 705,9  16 (1,6) (274,0) 979,9  16 ابملوظفني

 271,4  1 - (11,3) (162,7) - 271,4  1 (11,3) (162,7) 434,1  1 العامة املساعدة املؤقتة

املساعدة املؤقتة اخلاصة 
 189,3 - (73,2) (515,9) - 189,3 (73,2) (515,9) 705,2 ابالجتماعات

 15,0 - - - - 15,0 - - 15,0 العمل اإلضايف

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 475,7  1 - (31,5) (678,6) - 475,7  1 (31,5) (678,6) 154,3  2   ابملوظفني

 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 اخلدمات 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 اخلرباء االستشاريون

 398,2  3 230,7 (2,6) (89,6) (80,0) 247,5  3 (0,3) (9,6) 487,8  3 حمامو الدفاع

 300,0  1 - 18,0 198,7 - 300,0  1 18,0 198,7 101,3  1 الضحاايحمامو 

 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 واملواد

 760,0 - (41,8) (546,0) - 760,0 (41,8) (546,0) 306,0  1 األاثث واملعدات

اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 
 111.6  14 230,7 (0.9) (127.1) (161,0) 041,9  14 (0.2) (33.9) 238,7  14   ابملوظفني

 293,2  32 230,7 (3,2) (079,7  1) (161,0) 223,5  32 (2.8) (918.7) 372,9  33 اجملموع

 -  - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة 
 293.2  32 230,7 (3,2) (079,7  1) (161,0) 223,5  32 (2.8) (918.7) 372,9  33 املضيفة
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3800 

 شعبة العمليات الخارجية

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

 596,6  10 2,6 264,6 - 596,6  10 2,6 264,6 332,0  10 املوظفون من الفئة الفنية

 308,7  4 2,8 118,2 - 308,7  4 2,8 118,2 190,5  4 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 905,3  14 2,6 382,8 - 905,3  14 2,6 382,8 522,5  14 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 598,6  1 (6,4) (109,0) (29,5) 628,1  1 (4,7) (79,5) 707,6  1 العامة املساعدة املؤقتة

 - (100,0) (106,4) - - (100,0) (106,4) 106,4 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - (100,0) (3,0) - - (100,0) (3,0) 3,0 العمل اإلضايف

 598,6  1 (12,0) (218,4) (29,5) 628,1  1 (10,4) (188,9) 817,0  1   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 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 اخلدمات التعاقدية

 182,3 23,8 35,1 - 182,3 23,8 35,1 147,2 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 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 واملواد

 54,1 112,2 28,6 - 54,1 112,2 28,6 25,5 األاثث واملعدات

 453,2  6 1,3 82,8 - 453,2  6 1,3 82,8 370,4  6   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 957,1  22 1,1 247,2 (29,5) 986,6  22 1,2 276,7 709,9  22 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 957,1  22 1,1 247,2 (29,5) 986,6  22 1,2 276,7 709,9  22 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

 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
المقترحة لعام 

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 املوظفون من الفئة الفنية

 372,1 4,3 15,5 - 372,1 4,3 15,5 356,6 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 030,5  1 2,6 26,2 - 030,5  1 2,6 26,2 004,3  1 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 482,1 (14,9) (84,2) - 482,1 (14,9) (84,2) 566,3 العامة املساعدة املؤقتة

 87,1 (47,9) (80,0) - 87,1 (47,9) (80,0) 167,1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 14,0 (63,2) (24,0) - 14,0 (63,2) (24,0) 38,0 العمل اإلضايف

 583,2 (24,4) (188,2) - 583,2 (24,4) (188,2) 771,4   املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 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 اخلدمات التعاقدية

 7,4 1,4 0,1 - 7,4 1,4 0,1 7,3 التدريب

 - - - - - - - - االستشاريوناخلرباء 

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 22,4 (8,2) (2,0) - 22,4 (8,2) (2,0) 24,4 النفقات التشغيلية العامة

 14,7 - - - 14,7 - - 14,7 اللوازم واملواد

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 األاثث واملعدات

 223,3  1 14,8 157,3 - 223,3  1 14,8 157,3 066,0  1   للتكاليف غري املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي 

 837,0  2 (0,2) (4,7) - 837,0  2 (0,2) (4,7) 841,7  2 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 837,0  2 (0,2) (4,7) - 837,0  2 (0,2) (4,7) 841,7  2 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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4100 
 مؤمتر مجعية 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
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ اللجنةتوصيات 

 - - - - - - - - القضاة

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 236,3 (27,8) (90,9) - 236,3 (27,8) (90,9) 327,2 العامة املساعدة املؤقتة

 27,1 (74,7) (80,0) - 27,1 (74,7) (80,0) 107,1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 9,0 (55,0) (11,0) - 9,0 (55,0) (11,0) 20,0 العمل اإلضايف

 272,4 (40,0) (181,9) - 272,4 (40,0) (181,9) 454,3   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 64,0 - 64,0 - 64,0 - 64,0 - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 428,9 3,8 15,9 - 428,9 3,8 15,9 413,0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 11,0 - - - 11,0 - - 11,0 النفقات التشغيلية العامة

 10,0 - - - 10,0 - - 10,0 اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 513,9 18,4 79,9 - 513,9 18,4 79,9 434,0   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 786,3 (11,5) (102,0) - 786,3 (11,5) (102,0) 888,3 اجملموع

 - - - - - - - - من الدولة املضيفةالقرض 

 786,3 (11,5) (102,0) - 786,3 (11,5) (102,0) 888,3 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

4200 

 أمانة جمعية الدول األطراف

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 اللجنةتوصيات 

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 املوظفون من الفئة الفنية

 288,8 4,4 12,1 - 288,8 4,4 12,1 276,7 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 794,7 2,6 19,9 - 794,7 2,6 19,9 774,8 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 5,0 (72,2) (13,0) - 5,0 (72,2) (13,0) 18,0 العمل اإلضايف

 5,0 (72,2) (13,0) - 5,0 (72,2) (13,0) 18,0   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 102,1 538,1 86,1 - 102,1 538,1 86,1 16,0 السفر

 1,0 - - - 1,0 - - 1,0 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 2,9 - - - 2,9 - - 2,9 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 4,7 - - - 4,7 - - 4,7 اللوازم واملواد

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 األاثث واملعدات

 115,7 290,9 86,1 - 115,7 290,9 86,1 29,6   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 915,4 11,3 93,0 - 915,4 11,3 93,0 822,4 اجملموع

 - - - - - - - - املضيفةالقرض من الدولة 

 915,4 11,3 93,0 - 915,4 11,3 93,0 822,4 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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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

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

بعد  2020
 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 113,5 3,8 4,2 - 113,5 3,8 4,2 109,3 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 113,5 3,8 4,2 - 113,5 3,8 4,2 109,3   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 115,7 0,3 0,3 - 115,7 0,3 0,3 115,4 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 12,0 - - - 12,0 - - 12,0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 127,7 0,2 0,3 - 127,7 0,2 0,3 127,4   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 241,2 1,9 4,5 - 241,2 1,9 4,5 236,7 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 241,2 1,9 4,5 - 241,2 1,9 4,5 236,7 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

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 املوظفون من الفئة الفنية

 83,3 4,3 3,4 - 83,3 4,3 3,4 79,9 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 235,8 2,7 6,3 - 235,8 2,7 6,3 229,5 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 132,3 1,9 2,5 - 132,3 1,9 2,5 129,8 العامة املساعدة املؤقتة

 60,0 - - - 60,0 - - 60,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 192,3 1,3 2,5 - 192,3 1,3 2,5 189,8   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 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 اخلدمات التعاقدية

 4,5 2,3 0,1 - 4,5 2,3 0,1 4,4 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 11,4 (14,9) (2,0) - 11,4 (14,9) (2,0) 13,4 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 466,0 (1,9) (9,0) - 466,0 (1,9) (9,0) 475,0   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 894,1 (0,0) (0,2) - 894,1 (0,0) (0,2) 894,3 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 894,1 (0,0) (0,2) - 894,1 (0,0) (0,2) 894,3 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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 البرنامج الرئيسي الخامس

 المباني

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

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - -   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 775,0  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 775,0  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1   املتصلة ابملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري 

 775,0  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 775,0  2 54,2 975,0 (313,1) 088,1  3 71,6 288,1  1 800,0  1 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

 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 توصيات اللجنة

 - - - - - - - - القضاة

 976,7 4,4 41,1 - 976,7 4,4 41,1 935,6 املوظفون من الفئة الفنية

 137,0 4,4 5,8 - 137,0 4,4 5,8 131,2 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 113,7  1 4,4 46,9 - 113,7  1 4,4 46,9 066,8  1 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 573,3  1 11,0 155,8 - 573,3  1 11,0 155,8 417,5  1 العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 573,3  1 11,0 155,8 - 573,3  1 11,0 155,8 417,5  1   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 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 اخلدمات التعاقدية

 32,2 - - - 32,2 - - 32,2 التدريب

 51,9 (50,6) (53,1) (53,1) 105,0 - - 105,0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - الدفاعحمامو 

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 النفقات التشغيلية العامة

 3,0 - - - 3,0 - - 3,0 اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 539,1 (16,5) (106,9) (106,9) 646,0 - - 646,0   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 226,1  3 3,1 95,8 (106,9) 333,0  3 6,5 202,7 130,3  3 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 226,1  3 3,1 95,8 (106,9) 333,0  3 6,5 202,7 130,3  3 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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 5-البرنامج الرئيسي السابع

 المستقلةآلية الرقابة 

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

 414,8 1,4 5,7 (147,1) 561,9 37,4 152,8 409,1 املوظفون من الفئة الفنية

 76,1 4,4 3,2 - 76,1 4,4 3,2 72,9 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 490,9 1,8 8,9 (147,1) 638,0 32,4 156,0 482,0 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - -   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 17,6 66,0 7,0 (4,8) 22,4 111,3 11,8 10,6 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات 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 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 2,0 - - - 2,0 - - 2,0 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 5,0 - - - 5,0 - - 5,0 األاثث واملعدات

 61,0 24,2 11,9 (84,8) 145,8 196,9 96,7 49,1   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 551,9 3,9 20,8 (231,9) 783,8 47,6 252,7 531,1 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 551,9 3,9 20,8 (231,9) 783,8 47,6 252,7 531,1 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة

 

 6-البرنامج الرئيسي السابع

 مكتب المراجعة الداخلية

الميزانية 
المعتمدة لعام 

2019 

الميزانية  التعديالت في الموارد
المقترحة لعام 

قبل  2020
 توصيات اللجنة

التي  التعديالت
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 املوظفون من الفئة الفنية

 76,1 4,4 3,2 - 76,1 4,4 3,2 72,9 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 539,8 2,3 12,0 - 539,8 2,3 12,0 527,8 املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8 العامة املؤقتةاملساعدة 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 122,1 1,9 2,3 - 122,1 1,9 2,3 119,8   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 10,8 4,9 0,5 - 10,8 4,9 0,5 10,3 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 28,5 2,9 0,8 - 28,5 2,9 0,8 27,7 التدريب

 20,0 - 20,0 - 20,0 - 20,0 - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 59,3 56,1 21,3 - 59,3 56,1 21,3 38,0   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 721,2 5,2 35,6 - 721,2 5,2 35,6 685,6 اجملموع

 - - - - - - - - القرض من الدولة املضيفة

 721,2 5,2 35,6 - 721,2 5,2 35,6 685,6 يف ذلك القرض من الدولة املضيفةاجملموع مبا 
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 2-البرنامج الرئيسي السابع

 القرض من الدولة المضيفة

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

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - املتصلة ابملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - العامة املساعدة املؤقتة

 - - - - - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - -   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - - - - - الضحاايحمامو 

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األاثث واملعدات

 - - - - - - - -   اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابملوظفني

 - - - - - - - - اجملموع

 585,1  3 - - - 585,1  3 - - 585,1  3 القرض من الدولة املضيفة

 585,1  3 - - - 585,1  3 - - 585,1  3 اجملموع مبا يف ذلك القرض من الدولة املضيفة
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 الرابع املرفق
 (2019أيلول/ سبتمرب  1)حىت  الطوارئ صندوق إىل اللجوء طلبات

 )ابليورو(املبلغ املطلوب  املوضوع التاريخ  الرقم 

املدعي العام ضد لوران  بقضية وال ميكن جتنبها فيما يتعلق تكاليف غري متوقعة  8/4/2019 1
 يف احلالة يف كوت ديفوارغباغبو وتشارلز بليه غوديه 

400 327 

املدعي العام ضد لوران  بقضية وال ميكن جتنبها فيما يتعلق تكاليف غري متوقعة  24/7/2019 2
 يف احلالة يف كوت ديفوارغباغبو وتشارلز بليه غوديه 

700 130 

املدعي العام ضد ألفريد  بقضية وال ميكن جتنبها فيما يتعلق تكاليف غري متوقعة  31/7/2019 3
يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، القضية ادوارد نغايسوان -يكاتوم وابتريس

 الثانية

200 989 1 

 2 447 300 شعاراتجمموع  اإل
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 امسملرفق اخلا
 قائمة الواثئق

 العنوان  لجنةابل وثيقةالرمز 

) عند  وثيقةال رمز
حتويلها  إىل وثيقة 
 من واثئق اجلمعية(

CBF/33/1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/33/2 من العمل ما بعد السنة الثانيةقرير احملكمة عن احتمال متديد برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني إىل ت  

CBF/33/3 تقرير احملكمة عن أتمني املدفوعات للقرض من الدولة املضيفة  

CBF/33/4 
تقرير الصندوق االستئماين للضحااي بشأن التكاليف اإلدارية لعقود اخلدمات املتعلقة ابلشركاء 

   ٪15املنفذين البالغ قدرها 

CBF/33/6  مبادئها التوجيهية الستالم وصرف التربعات واملوارد اخلارجة عن امليزانيةتقرير احملكمة عن  

CBF/33/7  اجلهات املاحنة اهلاصةالتقرير املرحلي للصندوق االستئماين للضحااي عن مجع األموال من  

CBF/33/8  املنظمات وأفضل ممارسات األصوال الثابتة  عن املعلومات املتعلقة آبليات استبدالتقرير احملكمة
  الدولية األخرى املقدمة من خالل املشاركة يف الشبكة املشرتكة بني الوكاالت ملديري املرافق

CBF/33/9 التقرير املرحلي للصندوق االستئماين للضحااي عن إصدار الشهادات عند تنفيذ أحكام اجلرب  

CBF/33/10  املالية الذاتيةتقرير الصندوق االستئماين للضحااي بشأن االستدامة  

CBF/33/12 تقرير احملكمة عن مستوى النفقات  

CBF/33/13 ( 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة)  

CBF/33/14 ( 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام)  

 

CBF/33/15 ( 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة)  

CBF/33/16  الرئيسية لقلم احملكمةمؤشرات األداء  

CBF/33/17 تقرير احملكمة عن اسرتاتيجيتها اخلمسية بشأن تكنولوجيا املعلومات ودارة املعلومات  

CBF/33/18  5-2مشروع سياسة املساعدة القانونية ابحملكمة، التعديل املقرتح،  النسخة  

CBF/33/19  2019حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت  

CBF/33/20  2018-2016تقرير عن تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة  

ICC-ASP/18/2/Rev.1  املراجعة النهائي بشأن عملية امليزنة ابحملكمةتقرير  

ICC-ASP/18/10  نسخة مسبقة -2020الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام امليزانية  

ICC-ASP/18/INF.3  ملخص تنفيذي -2020امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/18/12  2018كانون األول/ديسمرب   31لسنة املنتهية يف للمحكمة عن االبياانت املالية  

ICC-ASP/18/13  2018كانون األول/ديسمرب   31لسنة املنتهية يف عن االبياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي  

ICC-ASP/18/14  التقرير املقدم إىل اجلمعية بشأن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحااي يف الفرتة
  2019 يونيه/حزيران 30إىل  2018يوليه /متوز 1من 

AC/10/5  )تقرير جلنة املراجعة عن أعمال دورهتا العاشرة )الصيغة النهائية  

____________ 
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 املرفق السادس
 ملحق بتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني

 مقدمة -أوال 
 

)أمانة مجعية الدول األطراف( يف امليزانية املقرتحة لميزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي الرابع ل مت سرد موجز – 1
ويف . للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( وقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( للنظر فيها 2020

 .1، صدر التقرير النهائي للدورة الثالثة والثالثني للجنة2019تشرين الثاين/نوفمرب  13
جرائم حرب وجرائم  هُتم، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا سراي يؤكد 2019مرب أيلول/سبت 30ويف  –2  

 28ويف  ،ونتيجة لذلكوأحالته إىل احملاكمة. ضد السيد احلسن اليت رفعتها املدعية العامة  ضد اإلنسانية
 2020للميزانية املقرتحة  األوىل زايدةال ملحق، قدمت احملكمة إىل اللجنة 2019تشرين األول/أكتوبر 

 حتت بند ميزانية حمامي الدفاع. يورألف  7230.للربانمج الرئيسي الثالث )السجل( مببلغ إمجايل قدره 
وأبلغت اللجنة أبهنا  هذا امللحق، سحبت احملكمة 2019تشرين الثاين/نوفمرب  19 ويف   – 3

 .ستستوعب الزايدة ضمن امليزانية املعتمدة أصال للربانمج الرئيسي الثالث
اثن للميزانية الربانجمية  بشأن ملحقاللجنة  مت إخطار، 2019تشرين الثاين/نوفمرب  28ويف   – 4

جلمعية"( بتكلفة مجعية الدول األطراف )"ا مفوضتني من قبلهبيئتني  تتعلقطورات تب اعقيف أاملقرتحة 
 .ألف يورو 479.7إمجالية قدرها 

 اخللفية –اثنيا 
. 2019ام العاملة طوال ع فرقهاخلرباء املستقلني املقرتح للمحكمة يف املكتب و  مراجعة توقد نوقش    – 5

ة يف كثف، موضوع مناقشات مإجراء أعماهلا يةهبا وكيف قومونن سي، مبا يف ذلك ماملراجعةوكانت تفاصيل 
 .2019األشهر األخرية من عام 

من مت إنشاء جلنة انتخاب املدعي العام )"جلنة االنتخاب"( بشكل فعلي  2019نيسان/أبريل  3يف و – 6
جلنة االختصاصات على أن والية مناط ص وين 2نتخاب املدعي العام.ال ختصاصاتمناط االخالل اعتماد 

من  جلنة االنتخابتألف تن أبترشيح وانتخاب املدعي العام املقبل. وقرر املكتب  لتسهيلهي  االنتخاب
جلنة ساعدهم يف ذلك أن ت، و مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية استنادا إىلمخسة أعضاء يعينهم املكتب 

 .مستقلني يعينهم املكتب من مخسة أعضاء تتكون

 ملحق للميزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي الرابع – اثلثا
                                                           

 1 .18/15/SPA-CCI 

 2 .2.FNI/18/SPA-CCI 
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يوليو / متوز  12يف  على النحو املقدم، 2020جمية املقرتحة للمحكمة لعام احتوت امليزانية الربان   – 7
 ألف يورو. 2837.0، على إمجايل امليزانية املطلوبة للربانمج الرئيسي الرابع البالغ 2019

التكاليف املتعلقة  بلغت، 2019تشرين الثاين )نوفمرب(  28 قدمته احملكمة يفللملحق الذي وفًقا و . 8
ألف يورو(  44.6ألف يورو( وجلنة انتخاب املدعي العام ) 435.1) ةاملقرتح نياملستقل اءاخلرب  راجعةمب

الرئيسي ديد ضمن الربانمج هذا املبلغ يف برانمج ج إدراجيورو. ويقرتح  ألف 479.7 حيث بلغت الزايدة
، على النحو املبني يف (2020يف عام  امةاجلمعية الع قبل من تاناملفوض تان)اهليئ 4600، الربانمج الرابع

   أدانه: 1اجلدول 

فيما اجلمعية  املعهود إليهما مبهمتني بتكليف من اهليئتان) 4600املضافة للربانمج  واردامل: 1اجلدول 
 (اليوروات آبالف)( 2020خيص عام 

 )آبالف اليوروات( 2020امليزانية املقرتحة لعام  4600 الربانمج الربانمج الرئيسي الرابع:
 7.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 7.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 166.6 تكاليف السفر

 30.0 اخلدمات التعاقدية
 276.0 اخلرباء االستشاريون

 472.6 للتكاليف غري املتصلة ابلعاملنياجملموع الفرعي 
 479.7 اجملموع

 
 3316.7ألمانة اجلمعية ما جمموعه  2020، أصبحت امليزانية املقرتحة املعدلة لعام نتيجة لذلكو    – 9

، وأصبحت امليزانية (2019ابمليزانية املعتمدة لعام  يف املائة مقارنة 16.7ألف يورو )أو زايدة بنسبة 
ألف يورو ابستثناء قرض الدولة  419.4 147للمحكمة ما جمموعه  2020الربانجمية املقرتحة املعدلة لعام 

(. والحظت اللجنة أن املكتب قد 2019يف املائة مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  2املضيفة )أو زايدة بنسبة 
 .2017اإلضافة من الفائض النقدي لعام اقرتح أن يتم متويل املبلغ اإلمجايل هلذه 

نظرت اللجنة يف هذا الطلب اإلضايف مع األخذ يف االعتبار املبلغ األصلي املطلوب ألمانة اجلمعية و . 10
 .مت توفريهاضافية إعلومات م سوية معألف يورو  2837والبالغ 

ألف يورو ،  435.1يتعلق ابستعراض اخلرباء املستقل املقرتح للمحكمة مببلغ إمجايل قدره  فيما -11
 :دا من التناقضاتالحظت اللجنة عند النظر يف املعلومات اإلضافية املقدمة عد

 65فرتة شهرين، بينما مت حساب السفر ابستخدام  إىلكل خبري   استند حساب املبلغ ألتعاب  (1)
 دة العقد؛يوًما، أي أكثر من م
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 65يف املائة( لكامل فرتة  67استخدم حساب بدل اإلقامة اليومي النسبة املئوية املخفضة )  (2)
يوما واملعدل املخفض  60يف املائة ألول  100يوما، يف حني أن احلساب الصحيح هو استخدام 

 لألايم اخلمسة املتبقية؛
التعاقد  أنه ميكنك ما يشري إىل لخرباء التسعة، مل يكن هنال السفر اجلويعند حساب تكاليف   (3)

 مع خبري أو أكثر حملًيا، وابلتايل، ال ينبغي تكبد أي تكاليف سفر؛ و
 مل يتم تقدير ميزانية خلدمات الرتمجة الشفوية.  (4)

ية الشراء. ( عمل2( تكاليف السفر و )1لكفاءة من )تحقيق احددت اللجنة اجملاالت احملتملة ل - 12
عملية وفقا لاء اختيار اخلرب  ب، أبن جيالتكلفةأجل حتقيق أفضل قيمة مقابل ، من لذلك، أوصت اللجنة

االختصاصات املتعلقة  مناطاالهتمام مع  التعبري عن، حيث جيب اإلعالن عن الشراء اخلاصة ابحملكمة
 ابلعمل الذي يتعني القيام به.

 ميكن عاة الكفاءة اليت، ومع مرافقط 2020لعام  ااستثنائي امشروعيشكل  هذا إىل أننظرًا و . 13
ألف يورو  435.1، أوصت اللجنة مبوافقة اجلمعية على مبلغ إمجايل قدره حتقيقها بعد عملية الشراء

 .الرابع إلضافته إىل ميزانية الربانمج الرئيسي
 435.1، أوصت اللجنة أبن يقتصر استخدام هذه امليزانية االستثنائية البالغة . عالوة على ذلك14

أن يذهب أي فائض من هذا املبلغ إىل حساب  كما ينبغيلى غرض مراجعة اخلرباء.  ألف يورو ع
. وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم تقريراً مفصالً عن النفقات الفعلية املتكبدة يف ةاملتنوع يراداتاإل

 دورهتا الرابعة والثالثني.
ألف يورو ،  44.6بلغ إمجايل قدره فيما يتعلق بعمل اللجنة املعنية ابنتخاب املدعي العام مب - 15

 44.6نظرت اللجنة يف املعلومات اإلضافية املقدمة وأوصت اجلمعية ابملوافقة على املبلغ اإلمجايل البالغ 
ألف يورو وطلبت من احملكمة تقدمي تقرير منفصل عن النفقات الفعلية املتكبدة يف دورته الرابعة 

 والثالثني.
 2020إمجايل االعتمادات املخصصة للدول األطراف مليزانية  يد، سيز هذا ةامليزاني مللحقنتيجة و  - 16

 ألف يورو. 479.7مببلغ 
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 اإلحالةخطاب 
 2019أاير/مايو  27

ع  1-11وفقًا للبند  ل حساابت الفرتة املالية إىل مراجِّ من النظام املايل، يقدم املسج ِّ
احلساابت.  وأتشرف أبن أقدم البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة من 

 .2018كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1

 غيال أبيسادزي
 رئيس قسم املالية

 بيرت لويس 
 املسج ل

Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes,   

13  rue Cambon,   

75100  Paris Cedex  01  

  France 
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 بيان بشأن املراقبة املالية الداخلية 

 نطاق املسؤوليات

)ب( من القواعد املالية، يعد  املسجل بصفته املوظف اإلداري الرئيسي  1-101عماًل ابلقاعدة 
، ويساءل، عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع أجهزة احملكمة، مسؤوال"للمحكمة 

يما يتعلق ابملهام  التنظيمية مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام ف
.  ‘‘من نظام روما األساسي 42من املادة  2واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا املكتب مبوجب الفقرة 

، فإن املسجل مسؤول، من بني أمور أخرى، عن 1-111من النظام املايل، والقاعدة  11وعماًل ابلبند 
، قمت بتحديد ومتابعة السجالت املالية والفرعية، ووضع احلساابت. وامتثااًل هلذا البند وهذه القاعدة

 اإلجراءات احملاسبية للمحكمة، وتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام احملاسبية.

ينفذ هذا النظام املايل مبا يتفق مع مسؤوليات ’’ من النظام املايل للمحكمة، 4-1وطبقًا للبند 
من نظام  43( من املادة 1والفقرة ) 42( من املادة 2دد يف الفقرة )املدعي العام واملسج ل على النحو احمل

روما األساسي.  ويتعاون املدعي العام واملسج ل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة 
 .‘‘مهامه مبوجب النظام األساسي

، بصفيت مسج ل احملكمة، من النظام املايل، تناط يب )ج(1-10وعالوة على ذلك، وفقًا للبند 
رقابة مالية داخلية تسمح ابلقيام أواًل أبول بفحص فعال و/أو استعراض املعامالت ’’ املسؤولية عن ممارسة

 يلي: املالية لضمان ما

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة، ومواردها املالية األخرى، وحفظها، والتصرف  ‘1’
 فيها؛ 

النفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى، اليت تقرها مجعية اتفاق االلتزامات و  ‘2’
 الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة ابلصناديق االستئمانية واحلساابت اخلاصة؛

 ‘‘.استخدام موارد احملكمة استخداماً اقتصاداي ‘3’

وإذ مت اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة ابلتعاون مع مكتب املدعي العام على النحو املنصوص عليه 
)ب(، فإنين مقتنع بوجود نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة املالية  1-101يف القاعدة 

2018 . 

 استعراض فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية

نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين التنفيذيني  تعتمد فعالية
 )موظفي التصديق( ابحملكمة.
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وتسرتشد املراجعة اليت أقوم هبا لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد 
راجعون الداخليون للحساابت حىت اآلن، والتعليقات اليت قدمها املراجعون املالية ابلعمل الذي قام به امل

 اخلارجيون للحساابت حىت اآلن يف تقاريرهم.

كما إنين مقتنع أبنين تلقيت الضماانت الالزمة اليت تؤكد وجود إطار مناسب للمراقبة املالية الداخلية 
 .2018خالل عام 

 بيرت لويس 
 املسج ل

  
 2019أاير/مايو  27



ICC-ASP/18/20 

20-A-010321 481 

 رأي املراجع املستقل للحساابت 

 ديوان احملاسبة 
France 

 الرئيس األول

 2019متوز/يوليو  1ابريس، 

 لعناية السيد بيرت لويس
سج ل

ُ
 امل

  احملكمة اجلنائية الدولية

 رأي املراجع املستقل للحساابت

 الرأي

عن فرتة اإلثين عشر شهراً ‘‘( احملكمة)’’قمنا مبراجعة البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية 
.  وتشمل هذه البياانت املالية بيااًن يتعلق ابلوضع املايل يف 2018كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

، وبياان ابألداء املايل، وبيااًن ابلتغيريات يف صايف األصول، وبيااًن يتعلق 2018كانون األول/ديسمرب   31
وبياانً يتعلق مبقارنة امليزانية ابملبالغ الفعلية، ومالحظات تتضمن ملخص املبادئ احملاسبية ابلتدفقات النقدية، 

وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البياانت املالية جمموعة تتألف من سبعة جداول تعرض 
قع خارج نطاق هذه بعض املعلومات اإلضافية يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، وهي ت

 املراجعة.

كانون األول/ديسمرب   31واستنادا إىل مراجعتنا، تعرض البياانت املالية الوضع املايل للمحكمة يف 
بشكل سليم، وكذلك األداء املايل والتغيريات يف صايف األصول والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية  2018

وفقا للمعايري احملاسبية  2018كانون األول/ديسمرب   31ملنتهية يف واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا ا
 الدولية للقطاع العام.

 أساس الرأي

لقد أجرينا مراجعتنا وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ووفقا للصالحيات اإلضافية احملددة يف 
عايري من ا االلتزام ابلقواعد األخالقية من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.  وتتطلب هذه امل 12البند 

والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على ضمان معقول أبن البياانت املالية خالية من 
األخطاء اجلوهرية. وعلى حنو ما يتطلبه ميثاق أخالقيات ديوان احملاسبة الفرنسي، فإننا نضمن استقالل 

نزاهتهم وكفاءهتم التقديرية املهنية.  وعالوة على ذلك، حرصنا على الوفاء املراجعني وإنصافهم وحيادهم و 
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أيضا ابلتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة 
ت مسؤوليا’’احلساابت.  ويرد وصف مسؤوليات مراجع احلساابت مبزيد من التفصيل يف اجلزء املعنون 

 ‘‘. مراجع احلساابت عن مراجعة البياانت املالية

 وحنن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت مجعها كافية ومناسبة لتشكل أساسا معقوال لرأينا.

 مسؤوليات اإلدارة عن البياانت املالية

ها.  من النظام املايل، فإن ُمسجل احملكمة مسؤول عن إعداد البياانت املالية وعرض 11مبوجب املادة 
ويتم إعداد هذه البياانت وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشمل هذه املسؤولية وضع الضوابط 
الداخلية، وتنفيذها ورصدها، ألجل إعداد بياانٍت مالية خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء أكانت تلك 

ها عرضا نزيها.  و  تشمل هذه املسؤولية أيضًا إعداد التقديرات األخطاء انجتًة عن الغش أو الغلط، وعرضِّ
 احملاسبية املعقولة يف ظل الظروف السائدة.

 لحساابت عن مراجعة البياانت املاليةل اخلارجي راجعاملمسؤوليات 

يتمثل اهلدف من مراجعة احلساابت يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البياانت 
جلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة احلساابت املالية ككل خالية من األخطاء ا

يتضمن رأينا. والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضماان أبن أي مراجعة جترى وفقا 
للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ستؤدي دائماً إىل اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال وجوده.  وميكن 

األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعترب جوهرية إذا كان ابإلمكان أن يتوقع منها بدرجة معقولة، منفردة  أن تنشأ
 أو جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البياانت املالية. 

أجل مجع أدلة  لذلك، فإن مراجعة احلساابت تتكون من تنفيذ إجراءات مراجعة احلساابت من
املراجعة بشأن املبالغ واملعلومات املعطاة يف البياانت املالية. ويراعي مراجع احلساابت اخلارجي الضوابط 
الداخلية املعمول هبا يف املؤسسة فيما يتعلق إبنشاء وإعداد البياانت املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات 

اء رأي بشأن فعالية هذه املراقبة. ويستند اختيار إجراءات التدقيق املالئمة مع الظروف، وليس هبدف إبد
التدقيق إىل احلكم املهين ملراجع احلساابت اخلارجي، كما هو احلال ابلنسبة لتقييم خماطر البياانت املالية، 

 لتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، ولتقدمي البياانت املالية بشكل عام .

 )توقيع(
 ديدييه ميغو
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 البيان األول
 )آبالف اليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل يف  -احملكمة اجلنائية الدولية 

 (أعيد حساهبا) 2017 2018 املالحظة  
       األصول

    األصول املتداولةا
 7 082 18 892 3 النقدية وما يف حكمها

 24 432 14 832 4 )معامالت غري تبادلية(حساابت مستحقة القبض 
 1 128 1 352 5 حساابت أخرى مستحقة القبض

 2 321 2 935 6 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى
 34 963 38 011   جمموع األصول املتداولة

    األصول غري املتداولة
 36 31 4 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 189 286 179 103 7 املمتلكات واملنشآت واملعدات
 1 109 1 530 8 األصول غري امللموسة

 28 688 28 648 10 احلق يف االسرتداد
 219 119 209 312   جمموع األصول غري املتداولة

 254 082 247 323  جمموع األصول
       اخلصوم

    اخلصوم املتداولة
 5 715 5 728 9 احلساابت املستحقة الدفع

 10 631 10 129 10 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني
 1 801 1 843 11 القرض املقدم من الدولة املضيفة

 8 872 8 756 12 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة
 2 380 1 212 13 املخصصات

 29 399 27 668  جمموع اخلصوم املتداولة
       املتداولةاخلصوم غري 

 505 636 9 احلساابت املستحقة الدفع
 54 645 59 345 10 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

 70 708 68 865 11 القرض املقدم من الدولة املضيفة
 125 858 128 846   جمموع اخلصوم غري املتداولة

 155 257 156 514  جمموع اخلصوم
       امللكيةصايف األصول/حقوق 

 3 764 5 243 14 صندوق الطوارئ
 17 9 058 14 صندوق رأس املال املتداول

 95 044 76 508 14 أرصدة صناديق أخرى
 98 825 90 809   صايف األصول/حقوق امللكية

 254 082 247 323   جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية



ICC-ASP/18/20 

 

484 20-A-010321 

 

 يتجزأ من هذه البياانت املالية.املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال 
 البيان الثاين

 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف   -احملكمة اجلنائية الدولية 
 )آبالف اليورو(

 2017 2018 املالحظة  
       اإليرادات

 140 060 145 446 15 الشرتاكات املقررةاا
 1 662 2 038 15 لتربعاتاا

 161 158 15 إيرادات مالية 
 219 413 15 إيرادات أخرى

 142 102 148 055   جمموع اإليرادات
       املصروفات

 106 865 108 099 16 ملصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفنياا
 6 632 5 668 17 السفر والضيافةا
 5 550 6 158 18 خلدمات التعاقديةاا

 6 243 5 603 19 أتعاب احملامني
 14 302 12 969 20 لنفقات التشغيليةاا
 2 151 2 456 21 للوازم واملواداا
 12 311 12 344 22 إلهالك واالستهالك اا
 1 894 1 860 23 املصروفات املاليةا

 155 948 155 157   جمموع املصروفات
 (13 846) (7 102)   الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية.املالحظات املصاحبة 
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 البيان الثالث
 31بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف  -احملكمة اجلنائية الدولية 
 )آبالف اليورو( 2018كانون األول/ديسمرب 

  

 الصندوق

 العام 
 صناديق 

 جمموع 
 صايف 
 األصول/ 
 حقوق امللكية

 الصندوق العام  

 صندوق 
 صندوق الطوارئ رأس املال العامل

صناديق 
االلتزامات 
املتعلقة 
ابستحقاقات 
 املوظفني

 النقدي  الرصيد
الفائض/  

 )العجز(

إعادة قياس 
خطط ما بعد 
 انتهاء اخلدمة

 أرصدة  
  الصندوق
 للصندوق العام

 الرصيد االفتتاحي  
 115 852 1 623 102 626 (3 419) 5 394 172 5 791 3 664 2017كانون الثاين/يناير   1يف 

احلركة يف صايف األصول/حقوق 
         2017امللكية يف عام  
 (13 846) 71 (13,917)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(

إعادة قياس مكاسب/)خسائر( 
 (3 231)  -   -  (3 231)  -   -   -   -  خطط ما بعد انتهاء اخلدمة

  -   -  10 761  -  (5 394) 307 (2 027) (3 647) التحويالت
 الفائض/)العجز( النقدي  

  -   -  5 622  -  (5 622)  -   -   -  يف السنة املاضية
 فائض أمانة الصندوق  

االستئماين للضحااي يف عام 
2015  -   -   -   -   -  50  -  50 

 جمموع احلركات  
 (17 027) 71 2 516 (3 231) (11 016) 307 (2 027) (3 647) أثناء العام

 صايف األصول/حقوق امللكية 
كانون األول/ديسمرب   31

2017 
17 764 3 479 (622 5) (650 6) 142 105 695 1 825 98 

حركات صايف األصول/حقوق 
         2018امللكية يف عام 

 (7 102) 325 (7,427)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(
إعادة قياس مكاسب/)خسائر( 

 (1,391)  -   -  (1,391)  -   -   -   -  خطط ما بعد انتهاء اخلدمة
  -   -  (15,926)  -  5 622 (216) 1,479 9,041 التحويالت

 الفائض/)العجز( النقدي  
  -   -  (2,993)  -  2,993  -   -   -  يف السنة املاضية

 فائض أمانة الصندوق  
االستئماين للضحااي يف عام 

2016  -   -   -   -   -  476  -  476 
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 جمموع احلركات  
 (8 016) 325 (25 870) (1,391) 8,615 (216) 1,479 9,041 أثناء العام

جمموع صايف األصول/حقوق 
كانون   31امللكية يف 

 2018األول/ديسمرب 
058 9 243 5 263 2,993 (041 9) 272 79 021 2 809 90 

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية.
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 البيان الرابع
 2018كانون األول/ديسمرب   31التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  بيان -احملكمة اجلنائية الدولية 

 )آبالف اليورو(
 )( 2017 2018 املالحظة 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (13 846) (7 102)  فائض/)عجز( عن الفرتة )البيان الثاين(

 2 (56)  فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت
 - -  اخلصم من قرض الدولة املضيفة 

 12 311 12 344  اإلهالك واالستهالك 
 12 23  )الكسب(/اخلسارة من التصرف يف املمتلكات واملنشآت واملعدات

 1 826 1 784  مصروفات الفائدة
 (10 495) 9 605 )زايدة(/اخنفاض يف حساابت مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية

 2 078 (224)  )زايدة(/اخنفاض يف حساابت أخرى مستحقة القبض
 654 (637)  )زايدة(/اخنفاض يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

 (3 159) 40  )زايدة(/اخنفاض يف حق االسرتداد
 (12) 621  زايدة/)اخنفاض( يف حساابت مستحقة الدفع

 8 077 4 198  زايدة/)اخنفاض( يف التزامات استحقاقات املوظفني
 (3 231) (1391)   إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر يف خطط مابعد انتهاء اخلدمة

 (2 959) (117)  زايدة/)اخنفاض( يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة
 123 (1 168)  زايدة/)اخنفاض( يف املخصصات

 (158) (110)  انقص: إيرادات الفوائد
 (8 777) 17 810  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 88 133  زائد: الفوائد املتلقاة

 5 -  عائدات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 (1 498) (1 790)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (155) (814)  شراء أصول غري ملموسة
 (1 560) (2 471)  صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة املالية
 (2 983) (3 585)  تسديد قرض الدولة املضيفة  

 (2 983) (3 585)  األنشطة املاليةصايف التدفقات النقدية من 
 (13 320) 11 754  صايف الزايدة/)االخنفاض( يف النقدية وما يف حكمها

 20 404 7 082 3 النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية
 (2) 56  مكاسب/)خسائر( النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت 

 7 082 18 892 3 كانون األول/ديسمرب )البيان األول(  31حكمها يف النقدية وما يف 
 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية.
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 البيان اخلامس
بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف   -احملكمة اجلنائية الدولية 

 )آبالف اليورو( 2018كانون األول/ ديسمرب   31

 الربانمج الرئيسي

االعتمادات اليت 
متت املوافقة 
 عليها

املصروفات  
  احململة على 
   الصندوق العام

  فائض/)عجز(  
   1الصندوق العام

املصروفات  
احململة على 
طلبات صندوق 
  الطوارئ

جمموع  
  املصروفات

الفائض/   
   )العجز(

طلبات  
صندوق 
  الطوارئ

الوصول إىل  
صندوق 
  الطوارئ

 1 2 3=2-1 4 5=2+5 5=1-6 7 8 
 - 117 474 12 238 89 564 12 148 12 712 اهليئة القضائية

 - 553 1 765 44 227 492 2 257 43 735 45 992 مكتب املدعي العام
 - 2539 (535) 77 678 1 732 1 197 75 946 77 143 قلم احملكمة

 أمانة 
 - - 36 2 683 - 36 2 683 2 718 مجعية الدول األطراف

 - - - 1 499 - - 1 499 1 499 املباين
 أمانة 

 - - 510 2 031 - 510 2 031 2 542 الصندوق االستئماين للضحااي
 آلية الرقابة 

 - - 115 420 - 115 420 535 املستقلة 
مكتب املراجعة الداخلية 

 - - 41 666 - 41 666 707 للحساابت 
 - - - 3 585 - - 3 585 3 585 القرض املقدم من الدولة املضيفة

 - 3 209 2 406 145 026 2 313 4 719 142 713 147 432 اجملموع 
1)   ASP/17/Res.4-ICC اجلزء حاء ، 

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية.
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 املاليةاملالحظات امللحقة ابلبياانت 

 احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها .1

 الكيان املعد  للتقرير: 1-1

 17مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ‘‘( احملكمة)’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية 
مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني ’’دولة مشاركة يف  120، عندما اعتمدت 1998متوز/يوليه 

ة قضائية دائمة مستقلة هلا السلطة النظام األساسي.  واحملكمة مؤسس‘‘ املعين إبنشاء حمكمة جنائية دولية
اجلرائم ضد و ملمارسة اختصاصاهتا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل )اإلابدة اجلماعية، 

جرمية العدوان(. وتتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرائسة والدوائر و جرائم احلرب، و اإلنسانية، 
االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومكتب املدعى العام، وقلم احملكمة.  )املؤلفة من شعبة 

وتعد البياانت املالية للمحكمة واهليئات الفرعية التابعة جلمعية الدول األطراف )"اجلمعية"( من غري أمانة 
 .( أدانهو) 2-1الصندوق االستئماين للضحااي على النحو املبني يف املالحظة 

من نظام روما األساسي يف الهاي هبولندا.  وأنشأت احملكمة أيضاً ستة  3ويقع مقر احملكمة وفقاً للمادة 
مكاتب ميدانية ووجودا ميدانيا واحدا لتمكينها من أداء عملياهتا امليدانية.  وتعمل هذه املكاتب يف أوغندا، 

طى، ومجهورية كوت ديفوار، وجورجيا. وأنشأت (، ومجهورية أفريقيا الوس2ومجهورية الكونغو الدميقراطية )
  يف مايل. وإداراي بسيطا احملكمة أيضاً وجودا ميدانيا

 الربانجمية: امليزانية 1-2

، مت تقسيم االعتمادات إىل تسعة برامج رئيسية هي: اهليئة القضائية )هيئة 2018ألغراض الفرتة املالية 
، واملباين، ‘‘(األمانة)’’لم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف الرائسة والدوائر(، ومكتب املدعي العام، وق

القرض الذي قدمته الدولة املضيفة، وآلية  –وأمانة الصندوق االستئماين للضحااي، ومشروع املباين الدائمة 
ة من عناصر الربامج الرئيسي الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة الداخلية.  ويرد أدانه تشكيل كل عنصر

 للمحكمة ودوره وأهدافه:

 اهليئة القضائية:)أ( 

 هيئة الرائسة:  

 تتكون من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛ ‘1’
تراقب وتدعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفع الة وتقوم أبداء مجيع  ‘2’

 الوظائف القضائية اليت تقع ضمن اختصاصها؛
السليمة للمحكمة )ابستثناء مكتب املدعي العام( وتشرف على عمل تكفل اإلدارة  ‘3’

ستقوم ابلتنسيق مع املدعي العام واحلصول على مساندته يف مجيع املسائل و  قلم احملكمة؛
 ذات االهتمام املتبادل؛
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توس ع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمثيلها يف احملافل   ‘4’
 الدولية.

 الدوائر: 
 تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية.  ‘5’
وتتكون شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من  

 ستة قضاة على األقل؛ شأهنا شأن الشعبة التمهيدية؛ 
 وفعالة وشفافة حتمي حقوق مجيع األطراف.تكفل سري اإلجراءات بطريقة منصفة  ‘6’

 مكتب املدعي العام: )ب(

 يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة؛   ‘1’

 ويرأسه املدعي العام الذي له السلطة الكاملة يف تسيري وإدارة املكتب؛ ‘2’

بشأن اجلرائم اليت ويتوىل مسؤولية تلقي القضااي احملالة إليه وأي معلومات أساسية  ‘3’
تدخل يف اختصاص احملكمة والنظر فيها وهو مسؤول عن التحقيق يف اجلرائم اليت تدخل 

 يف اختصاص احملكمة واالدعاء بشأهنا؛

 قلم احملكمة:  (ج)
يسدي خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم ابلكفاءة والفعالية واجلودة إىل  ‘1’

 املدعى العام والدفاع والضحااي والشهود؛ هيئة الرائسة والدوائر ومكتب
 ينفذ اآلليات الالزمة ملساعدة الضحااي والشهود والدفاع ومحاية حقوقهم. ‘2’
 يدير شؤون األمن الداخلي للمحكمة؛‘      3’
 أمانة مجعية الدول األطراف:   (د)

يف أيلول/سبتمرب الذي اعتمدته   ICC-ASP/2/Res.3 أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها
.  2004كانون الثاين/يناير   1أمانة مجعية الدول األطراف على أن تبدأ عملياهتا يف  2003

، ‘‘(اللجنة)’’وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها، وجلنة واثئق التفويض، وجلنة امليزانية واملالية 
قرار صريح من اجلمعية، أي هيئة  والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على

 فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات موضوعية ومساعدة إدارية وتقنية مستقلة.

تقوم األمانة بتنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاهتا الفرعية، مبا فيها املكتب  ‘1’
 وجلنة امليزانية واملالية؛

مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املسائل املتصلة  ‘2’
أبعماهلا، مع الرتكيز بوجه خاص على وضع اجلداول الزمنية الفعالة لالجتماعات وتسيريها 

 السليم إجرائيا، فضال عن إجراء مشاورات بشأن أعماهلا؛ 
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فيذ واليتها مبزيد من الفعالية بتزويدها متكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تن      ‘3’
 بنوعية عالية من اخلدمات املوضوعية والدعم الفين، مبا يف ذلك اخلدمات التقنية.

 املباين:  )هـ(
 الدائمة. تُقدَّم للجهات املعنية نظرة عامة على املوارد اليت حتتاجها احملكمة ملبانيها

 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي:  (و)

تدير أمانة الصندوق االستئماين للضحااي الصندوق االستئماين للضحااي وتقدم الدعم اإلداري 
جمللس إدارة الصندوق واجتماعات اجمللس، وهي ختضع للسلطة الكاملة للمجلس.  وقد أنشأت 

واعتمدت اجلمعية . ICC-ASP/1/Res.6 اجلمعية الصندوق االستئماين للضحااي مبوجب قرارها
اللوائح التنظيمية للصندوق، اليت تنص على أن الصندوق   ICC-ASP/4/Res.3 رارمبوجب الق

االستئماين يشكل كياانً مستقال ُمصدرا للبياانت املالية. ويتم اإلبالغ عن اإليرادات من االشرتاكات 
املقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحااي يف بيان األداء املايل للصندوق االستئماين 

ى مزيد من املعلومات بشأن الصندوق، يُرجى الرجوع إىل البياانت املالية للضحااي. ولالطالع عل
  . 2018للصندوق االستئماين للضحااي لعام 

 القرض الذي قدمته الدولة املضيفة: –مشروع املباين الدائمة  (ز)
الربانجمية  القرض الذي قدمته الدولة املضيفة يف إطار امليزانية –أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 

لإلبالغ عن الفائدة املتوقع دفعها على مبالغ القرض الذي تلقته احملكمة  2011املعتمدة لعام 
ملشروع املباين الدائمة، استجابة لطلبات اللجنة واجلمعية.  ويرجع ذلك إىل قبول اجلمعية العامة 

 2.5ة مبعدل فائدة قدره سن 30سدد على فرتة يلعرض الدولة املضيفة بتقدمي قرض للمباين الدائمة 
 يف املائة.

 آلية الرقابة املستقلة: ( ح)
آلية الرقابة املستقلة بوصفها   ICC-ASP/8/Res.1 أنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارها

برانجما رئيسياً من برامج احملكمة.  وتشرتك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب املراجعة 
للحساابت مبقر احملكمة يف الهاي، لكن دون أن تكون جزءاً من هذا املكتب وال اتبعة الداخلية 

من نظام روما  112من املادة  4له. وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة 
 األساسي، ابلتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة.

 :( مكتب املراجعة الداخلية للحساابتط)

يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحساابت احملكمة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية والتشغيلية 
من خالل استعراض النظم والعمليات بصورة منهجية يف مجيع جماالت عمل احملكمة. وهتدف هذه 

ة االستعراضات )عمليات مراجعة احلساابت( إىل حتديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص احملتمل
)املخاطر(، مبا يف ذلك وجود العمليات الصحيحة ومدى التقيد ابإلجراءات املتفق عليها.  ويقدم 
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املكتب أيضا خدمات استشارية بناء على طلب إدارة احملكمة. ويقدم املكتب تقاريره إىل رئيس جلنة 
 مراجعة احلساابت.

 اإلعفاء من الضرائب: 1-3

االتفاق املتعلق ‘2’منه، و 15مملكة هولندا واحملكمة، وال سيما املادة اتفاق املقر املربم بني  ‘1’مبوجب
منه، تعفى احملكمة من كافة الضرائب  8ابمتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاانهتا، وال سيما املادة 

ة واألعباء املباشرة، ابستثناء الرسوم اليت تستوجبها خدمات املرافق العامة، وتعفى أيضًا من الرسوم اجلمركي
 ذات الطابع املماثل فيما يتعلق ابملواد اليت تستوردها أو تصدرها الستعماهلا الرمسي.

 ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية  .2

 أساس اإلعداد

ة تعد البياانت املالية للمحكمة وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمدهتا مجعي 2-1
 والتعديالت اليت أُدخلت عليهما.   2002الدول األطراف يف دورهتا األوىل يف أيلول/سبتمرب 

وقد أُعدت البياانت املالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.   
تقريب األرقام يف البياانت  وتشكل هذه املالحظات جزءًا ال يتجزأ من البياانت املالية للمحكمة. ومت

 واملالحظات إىل ألف يورو.  وقد ال تؤدي املبالغ اإلضافية إىل فرق بسبب تقريب األرقام هذا.

 الفرتة املالية: الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.  2-2

 للمحاسبة.أساس التكاليف التارخيية: يتم إعداد البياانت املالية على أساس التكاليف التارخيية  2-3

 عملة احلساابت ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف
 تُعرض حساابت احملكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو. 2-4
 وحتو ل املعامالت اليت تتم بعمالت أخرى إىل العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف املعمول هبا 2-5

 يف األمم املتحدة يف اتريخ املعاملة، وهي أسعار تقارب أسعار الصرف السائدة. 
وتسجل األرابح واخلسائر النامجة عن تسوية هذه املعامالت، وعن حتويل األصول واخلصوم النقدية  

 املقومة ابلعمالت األجنبية بسعر الصرف الساري يف هناية السنة، يف بيان األداء املايل. 

فتحول  األجنبيةألصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية ابلعملة أما ا 2-6
 يف اتريخ اإلبالغ.  وفقا لسعر الصرف املعمول به يف اتريخ املعاملة وال يعاد حتويلها

 استخدام التقديرات واالفرتاضات احملاسبية

احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تستخدم  يتطلب إعداد البياانت املالية وفقاً للمعايري  2-7
اإلدارة التقديرات واألحكام واالفرتاضات عند اختيار السياسات احملاسبية وتطبيقها، وعند حتديد قيم 
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وتستند هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة هبا إىل  األصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات املبلغ عنها.
مل أخرى خمتلفة يعتقد أهنا معقولة يف ظل الظروف واملعلومات املتاحة يف اتريخ إعداد التجربة السابقة وعوا

البياانت املالية، وعلى النتائج اليت تشكل أساس التحمل قيمة األصول واخلصوم اليت ليست واضحًة متاما، 
 من مصادر أخرى. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

ت احملاسبية واالفرتاضات األساسية بصفة مستمرة.  ويعرتف بتنقيحات وتستعرض التقديرا 2-8
 التقديرات يف الفرتة اليت تُنقَّح فيها التقديرات ويف أي فرتة مقبلة متأثرة.

ويرد أدانه بيان االفرتاضات اليت أخذت هبا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  2-9
كبرية على البياانت املالية والتقديرات اليت من احملتمل جداً أن ختضع لتعديل ملموس العام اليت تؤثر بدرجة  

 يف السنة القادمة:

حتتفظ احملكمة ابحتياطي للقضااي املرفوعة ضدها واليت من احملتمل أن تؤدي إىل تدفق  )أ(
وق.  وتستند املوارد إىل اخلارج من أجل تسوية املطالبات، وميكن تقدير هذه املوارد بشكل موث

 املبالغ املرصودة إىل نصيحة قانونية مهنية؛
االعتماد املتعلق ابلديون املشكوك يف حتصيلها من متهم قدمت له احملكمة سلفا بناء  )ب(

 على قرار قضائي لتغطية تكاليف التمثيل القانوين. ويُعتقد أن استعادة هذه السلف غري مؤكدة.

 النقدية وما يف حكمها

ابلنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقدية احلاضرة، واألموال احملتفظ هبا يف حيتفظ   2-10
حساابت جارية، واحلساابت املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن 

 ثالثة أشهر.

 األدوات املالية
قروضاً وحساابت مستحقة القبض وخصوماً مالية أخرى.  تصن ِّف احملكمة أدواهتا املالية ابعتبارها   2-11

واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل وحساابت مستحقة القبض.  
 وتشمل االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين  واحلساابت املستحقة الدفع.

تقيد مجيع األدوات املالية يف ابدئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة ابإلضافة إىل و   2-12
تكاليف املعامالت.  وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك عن طريق استخدام طريقة 

فع املتضمن للتكلفة سعر الفائدة الفعلي.  أما مبلغ احلساابت املستحقة القبض واحلساابت املستحقة الد
 التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة. 

 املخاطر املالية 

تتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق )أسعار الصرف    2-13
 .وأسعار الفائدة(، وخماطر االئتمان وخماطر السيولة

خماطر العمالت: تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية   2-14
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معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. واحملكمة معرضة املستقبلية ألداة مالية 
 ملياهتا امليدانية. عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة يف الغالب بع ملخاطر العمالت

تتمثل يف تقل ب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية  خماطر أسعار الفائدة:  2-15
معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة.  وال تودِّع احملكمة أمواهلا إال يف حساابت قصرية األجل 

معرضة ملخاطر كبرية تتعلق أبسعار الفائدة. والقرض الذي ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإهنا ليست 
 قدمته الدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة اثبت وال يعر ض احملكمة ملخاطر تغري أسعار الفائدة.

خماطر االئتمان: تتمثل يف تسبب أحد األطراف يف معاملة مالية يف خسارة مالية للطرف اآلخر   2-16
اماته. واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة الدفع املقدمة بسبب عدم الوفاء ابلتز 

من الدول األطراف واملتعلقة ابالشرتاكات.  وتشمل االشرتاكات املقررة معظم املستحقات من احملكمة.  
تالم يوًما من اس 30يف غضون  -ويتعني على الدول األطراف أن تسدد االشرتاكات يف الوقت املناسب 

املذكرة الشفوية من احملكمة.  وقد اتصلت احملكمة ابنتظام ابلدول األطراف اليت لديها اشرتاكات غري 
مسددة لتذكريها ابلتزاماهتا. وعالوة على ذلك، يتعني على مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( وهيئاهتا 

ديها مسامهات معلقة، ال سيما تلك اليت اإلدارية زايدة اتصاالهتا السياسية والدبلوماسية مع الدول اليت ل
 عليها متأخرات كبرية.

تتمثل املخاطر االئتمانية األخرى يف السلف املقدمة على أساس قرارات قضائية لتغطية التمثيل   2-17
ولدى احملكمة سياسات حتد من التعرض القانوين للمتهمني الذين ال يعتربون معوزين، وودائع لدى البنوك. 

  ودائع يف أي مؤسسة مالية واحدة.ملخاطر ال

خماطر السيولة:  ميثل املستوى املرتفع احلايل لالشرتاكات غري املسددة جماال يثري القلق ويبقى   2-18
 .2019عامل خطر رئيسي لسيولة احملكمة وتدفقها النقدي يف عام 

 املبالغ املستحقة القبض 

مسية.  وتسجل املبالغ اليت يقدر أهنا غري قابلة البقيمتها اتسجل املبالغ املستحقة القبض يف البداية   2-19
اجتة عن نلالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أهنا فاقدة، وتسجل اخلسائر ال

 الفقد يف بيان األداء املايل.

 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى

األخرى الفوائد املستحقة على احلساابت املصرفية واإليداعات. وتشمل تشمل األصول املتداولة    2-20
املدفوعات املسبقة املنح التعليمية اليت تقي د على أساس أهنا مصروفات يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير. 

فرتض أهنا امل وبيان الوضع املايل يُظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء من السلفة على املنحة التعليمية
تتصل بباقي السنة الدراسية يف التاريخ الالحق للبيان املايل.  وتقيد املصروفات ابنتظام على مدار السنة 

 الدراسية وحتم ل على حساب امليزانية.
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 املمتلكات واملنشآت واملعدات

ا للغري أو متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصواًل ملموسة تسخ ر لتوفري اخلدمات أو أتجريه  2-21
 ألغراض إدارية. 

وتقاس بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات مبقدار تكلفتها انقص االستهالك املرتاكم واخلسائر  2-22
 النامجة عن اإلهالك.

وحُتدد تكلفة األصل املنشأ ذاتيا ابستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل املكتسب.  2-23
 صول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق ابملواد والعمالة أو غريمها من املواردوال يُدرج يف تكلفة األ

عند إنشاء أصل ذايت املنشأ. وال ُتسجل تكاليف االقرتاض ابعتبارها عنصراً من عناصر تكاليف  ةاملتكبد
 املمتلكات واملنشآت واملعدات.

ملتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء، رسوم وتشمل التكاليف املرمسلة، ابعتبارها جزءاً من األصل ا  2-24
إدارة املشروع ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة ابملستشارين واخلرباء 

 ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية.

 الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد املربم بني 2009آذار/مارس  23واستناداً إىل العقد املؤرخ   2-25
ر للمحكمة دون  القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه ُأج ِّ

مقابل.  وعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه ابتفاق متبادل يف هناية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعية.  
 رها أصالً من أصول احملكمة.وُتسجل قطعة األرض ابعتبا

وتسجل التكاليف املتصلة ابستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ضمن القيمة   2-26
الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة اجملسدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل احملكمة 

وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت واملعدات وميكن قياس تكلفتها بصورة موثوق هبا.  
 تسجل فائضاً أو عجزاً عند تكبدها.

وُيسجل االستهالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية   2-27
 الك.التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات.  وال ختضع قطعة األرض لإله

 ويرد أدانه تقدير مدة احلياة اإلنتاجية:  2-28
 2018 

 سنوات 6 -4 السيارات
 سنوات 5 - 3.5 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 سنوات 10 - 7 األاثث واللوازم
 سنة 40 -4 مكوانت املباين 

 سنة 20 - 5 أصول أخرى
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 املباين الدائمة
الذي أكد أن "احملكمة ، ICC-ASP/4/Res.2 املباين الدائمة مبوجب القرارأنشأت اجلمعية مشروع   2-29

هي مؤسسة قضائية دائمة، وابلتايل فهي تتطلب أماكن عمل دائمة لتمكني احملكمة من أداء واجباهتا 
بفعالية و تعكس أمهية احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب"، مؤكدة على أمهية وجود أماكن دائمة 

 احملكمة. ملستقبل

 مت متويل مشروع املباين الدائمة من قبل اجلهات التالية:و 

سنة  30)أ( تسدد وزارة خارجية الدولة املضيفة، هولندا، عن طريق قرض إىل احملكمة، على فرتة 
وتدفع الفائدة .  ICC-ASP/7/Res.1 يف املائة، استناداً إىل املرفق الثاين للقرار 2,5بسعر فائدة قدره 

اعتبارًا من أول استخدام لقرض الدولة املضيفة. وقد بدأ سداد القرض، أبقساط سنوية  سنوايً،
 .2016حزيران/يونيو  30عادية، بعد انتهاء عقد اإلجيار يف املبىن املؤقت يف 

، املرفق  ICC-ASP/7/Res.1 )ب( االشرتاكات املقررة على أساس املبادئ املنصوص عليها يف القرار
 احلصة املقدرة ملرة واحدة. الثالث، ملدفوعات

)ج( التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكياانت األخرى، 
اليت اعتمدهتا اجلمعية بشأن إنشاء صندوق  ICC-ASP/6/Res.1 وفقًا للمرفق السادس من الوثيقة

 استئماين دائم لتشييد املباين الدائمة؛

 .ICC-ASP/15/Res.2 و  ICC-ASP/14/Res.1 .وفقا لقراري اجلمعية )د( املوارد األخرى

، متت رمسلة املبىن واستهالكه على 2015عند االنتهاء من تشييد املباين الدائمة يف تشرين الثاين/نوفمرب و 
 مدى العمر النافع ملختلف عناصر املبىن.

 اإلجيارات

امليدانية أو يف املقر ابعتبارها إجيارات تشغيلية وتقي د تصنف عقود اإلجيار اليت ُتربم يف املكاتب  2-30
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل ابعتبارها مصاريف ابالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

 فرتة اإلجيار.

 األصول غري امللموسة

ص الالزمة الستعماهلا.  تتألف األصول غري امللموسة أساسًا من الرباجميات احلاسوبية والرتاخي 2-31 
وحيسب استهالك هذه األصول ابستخدام طريقة القسط الثابت على أساس عمرها النافع التقديري الذي 

 يبلغ مخس سنوات أو على أساس فرتة صالحية الرتخيص.



ICC-ASP/18/20 

20-A-010321 497 

 فقد قيمة األصول غري املول ِّدة للنقدية

ل على عوائد جتارية ولذلك فإهنا أصول ليس الغرض من األصول اليت متتلكها احملكمة عادة احلصو    2-23
 غري مول ِّدة للنقدية.

اخلسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكاانت اخلدمة املقبلة لألصل  وميثل اضمحالل القيمة 2-33
فضال عن التسجيل املنهجي للخسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكاانت اخلدمة املقبلة لألصل نتيجة 

 لإلهالك أو االستهالك.

وتعترب قيمة األصل قد اضمحلت إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة  2-34
لالسرتداد.  وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحاً منها تكاليف البيع وقيمة 

 االستخدام.

منها تكلفة البيع، سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق  ومتثل القيمة العادلة، مطروحاً 35-2  
 بيع على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.

والقيمة املادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها   36-2
ريقة حساب تكلفة االستعادة أو هنج وحدات ابستخدام هنج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وط

 اخلدمة.

وُتسج ل اخلسارة بسبب اضمحالل القيمة يف صايف الفائض/العجز. وحاملا ُيسجل فقدان للقيمة 37-2  
تتم تسوية جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة لألصل 

تبقية )إن كانت هناك قيمة( على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية من عمره مطروحاً منها القيمة امل
 النافع.

وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمولة ابلتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة النامجة 38-2 
 هذه احلالة زايدة يف عن اضمحالل القيمة اليت ُسجلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصت. وتتم  يف

القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال يتجاوز املبلغ 
الذي عنده يُرحل األصل فيما مل يُسجل اضمحالل القيمة ابلدرجة األوىل. وتلك الزايدة هي عكس اخلسارة 

  صايف الفائض/العجز.بسبب اضمحالل القيمة اليت يتم تسجيلها يف
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 احلق يف االسرتداد

الذي  Allianz NLتسجل احملكمة احلق يف االسرتداد املستحق مبوجب وثيقة التأمني لدى شركة 2 -39 
يقابل، من حيث املبلغ والتوقيت، االستحقاقات الواجبة السداد مبوجب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة.  

 وتقدر القيمة العادلة حلق االسرتداد ابلقيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة.

 احلساابت املستحقة الدفع

ليت تقد ر على النحو األفضل املبلغ املطلوب مسية، اتقي د احلساابت املستحقة الدفع بداية بقيمتها اإل 2-40
 لتسوية االلتزام يف اتريخ اإلبالغ. 

 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

تشمل اإليرادات املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك من 41-2 
 اإليرادات املتلقاة لكنها مل ُتكتسب بعد.

وتقي د املصروفات املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير واليت  42-2 
 مل يتم  الدفع عليها.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

ستفصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة على ممارسة السيطرة أو  43-2
بشأن خضوع األطراف  على احملكمة ابختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو ستفصح عن معلومات التأثري بدرجة كبرية

العالقات العادية للمورد أو العميل/املستفيد  ذات الصلة واحملكمة لرقابة مشرتكة. واملعامالت اليت تدخل يف نطاق
ال تعترب ألحكام والشروط املعتادة يف نفس الظروف من ا مبوجب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية

 معامالت متعلقة أبطراف ذات صلة ولذلك لن يتم االفصاح عنها. 

ل،  44-2 واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس احملكمة، ومدير ديوانه، واملسج ِّ
مجيعًا السلطة واملسؤولية عن ختطيط وتوجيه واملدعية العامة، ومساعد املدعية العامة، واملديرون، لديهم 

األنشطة اليت تقوم هبا احملكمة، والتحكم فيها والتأثري يف توجهها االسرتاتيجي. ويتم اإلفصاح عن األتعاب 
عن أي  ابإلفصاحواملزااي اليت حيظى هبا املوظفون اإلداريون الرئيسيون. وستقوم احملكمة عالوة على ذلك 

 مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم.معامالت حمددة تتم 
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 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزامات ابعتبارها خدمات 45-2  
األجل، واستحقاقات ما ُتسدى إىل املوظفني. وتصنف استحقاقات املوظفني بوصفها استحقاقات قصرية 

 بعد اخلدمة، واستحقاقات أخرى طويلة األجل، أو استحقاقات تسوية هناية اخلدمة.

األجل فهي واجبة التسوية يف حدود االثين عشر شهرا التالية لتقدمي  أما االستحقاقات القصرية46-2 
اإلجازات السنوية. وتقيد اخلدمة وتشمل املرتبات وشىت البدالت واإلجازات املرضية املدفوعة األجر و 

استحقاقات املوظفني القصرية األجل ابعتبارها مصاريف، وُتسج ل االستحقاقات لقاء تقدمي خدمات.  
وتسجل االستحقاقات املستحقة واليت مل ُتسدد بعد على أساس أهنا مصاريف يف الفرتة ذات الصلة ويتم 

 قات أو اعتمادات.التبليغ عنها يف بيان الوضع املايل ابعتبارها استحقا

وتقي د اإلجازات السنوية ابعتبارها مصروفات على أساس أن املوظفني الذين يستحقوهنا مؤهلون 47-2 
 للتعويض عنها عند غياهبم مستقبالً.

وتشمل استحقاقات مابعد اخلدمة استحقاقات املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي بعد انتهاء  48-2 
 اخلدمة.

قرر مجعية الدول األطراف الصندوق امل  49-2
ُ
  شرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة: وفقاً مل

ICC-ASP/1/Decision3   كانون   23املعتمد يف  58/262وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة
، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية منظمة عضوًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات 2003األول/ديسمرب 

.  ويقدم الصندوق استحقاقات 2004كانون الثاين/يناير   1لتقاعدية ملوظفي األمم املتحدة اعتبارًا من ا
املعاش التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ملوظفي احملكمة.  والصندوق املشرتك عبارة 

)ب( من النظام األساسي  3ادة عن خطة استحقاقات حمد دة ممو لة مبشاركة أرابب عمل متعددين. ووفقا للم
احلكومية الدولية  للصندوق، يُفتح ابب العضوية فيه للوكاالت املتخصصة ولسائر املنظمات الدولية أو

املشرتكة يف النظام املوحد للمرتبات والبدالت وغريها من شروط اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت 
 املتخصصة.

نظمات املشرتكة فيها ملخاطر اكتوارية ترتبط مبوظفي املنظمات ومبوجب هذه اخلطة تتعر ض امل 50-2
األخرى املشاركة يف الصندوق، احلاليني والسابقني، مما يرتتب عليه عدم وجود أساس متسق وموثوق 
لتخصيص االلتزام وأصول اخلطة وتكاليفها للمنظمات املشرتكة فيها.  وكما هو حال املنظمات األخرى 

تستطيع احملكمة وال الصندوق املشرتك ضبط احلصة التناسبية للمحكمة يف التزام  ق، الاملشاركة يف الصندو 
االستحقاقات احملددة ويف أصول اخلطة وتكاليفها بدرجة كافية من املوثوقية لألغراض احملاسبية.  ومن مث، 

ط الواردة يف فقد تعاملت احملكمة مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة حمددة االشرتاكات متشيا مع الشرو 
من املعايري احملاسبية الدولية. ويف بيان األداء املايل تظهر مسامهات احملكمة يف الصندوق املشرتك  39املعيار

 خالل الفرتة املالية ابعتبارها نفقات.
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نظام املعاشات التقاعدية للقضاة: يوفر هذا النظام اخلاص املزااي التالية ألعضائه: معاشًا تقاعدايً 51-2 
خاصاً للقضاة الذين يتمون والية قوامها تسع سنوات )أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل يُتم فرتة والية السنوات 

يد احلياة، ومعاشاً للعجز للقاضي الذي ٪ من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على ق50التسع( ومعاشاً يبلغ 
تشرين  13إىل  9سنة أو أقل.  وخالل دورهتا السابعة املعقودة يف الفرتة من  65يبلغ من العمر 

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي تقدمت به شركة 2006األول/أكتوبر 
Allianz/NL لقضاة.  وحظيت توصية اللجنة ابلقبول من طرف اجلمعية إلدارة نظام املعاشات التقاعدية ل

إلدارة  Allianz(. وُعينت شركة 31، الفقرة 16، الصفحة ICC-ASP/5/32أثناء دورهتا اخلامسة )انظر 
كانون   31يف  Allianzنظام املعاشات التقاعدية للقضاة.  وبدأ سراين العقد بني احملكمة وشركة 

يف حالة جتديد العقد و . 2019كانون األول/ديسمرب   31ا إىل اتريخ ويبقى صاحل 2008األول/ديسمرب 
، أو إهناء العقد احلايل والتغيري إىل شركة أتمني أخرى، قد تتأثر أسعار األقساط ورسوم Allianzالقائم مع 

عند إهناء العقد احلايل وتغيري املزود، إذا قررت و اإلدارة وإدارة االستثمار، وكذلك شروط التغطية األخرى. 
مسؤولة عن دفع معاشات  Allianzاحملكمة ترك االستثمارات مع شركة التأمني احلالية، فستكون شركة 

يف هذه احلالة، ستواصل احملكمة دفع رسوم إدارة االستثمار و القضاة املدفوعة حىت اتريخ انتهاء العقد. 
. وكبديل لذلك، ميكن للمحكمة أن ختتار حتويل االستثمارات إىل شركة أتمني Allianzواإلدارة إىل شركة 

 أخرى لصندوق التقاعد من اختيار احملكمة أو إىل احملكمة.

التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة: نظام التأمني الصحي اجلماعي هذا متاح أيضاً للموظفني بعد   52-2
يف املائة من القسط الذي يدفعه املتقاعدون. والتأمني الصحي بعد  50تقاعدهم. وتوفر احملكمة إعانة تبلغ 

 انتهاء اخلدمة نظام حمدد االستحقاقات. 

وُتستخدم، ابلنسبة للنظم احملددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس االلتزامات 53-2 
ستحقاق اليت حيددها املخطط. والقيمة والتكاليف.  وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة اال

الراهنة اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة املطلوبة لتسوية التزام 
انجم عن خدمة أداها موظف يف الفرتة الراهنة ويف الفرتات السابقة. والقيمة احلالية لاللتزامات احملددة املرتتبة 

 حقاق حُتسب ابستخدام افرتاضات اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز حتظى بتوافق متبادل.على است

أما املستحقات األخرى الطويلة األجل لفائدة املوظفني، فهي تشمل املستحقات املرتتبة على 54-2  
والشحن  انتهاء اخلدمة )مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر

والتأمني على األمتعة الشخصية( وإجازة زايرة الوطن وزايرة األسرة ومنحة الوفاة واستحقاقات األرمل أو 
األرملة. ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقد ر ابستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب الوحدة 

 املسقطة.

وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل يقوم حبساهبا  واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة 55-2
 اكتواريون مستقلون.
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واستحقاقات إهناء اخلدمة هي استحقاقات ُتسدد نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إلهناء خدمة موظف 56-2 
ا من املوظفني قبل اتريخ تقاعده العادي. واستحقاقات إهناء اخلدمة تقي د بوصفها التزامًا ومصروفًا عندم

 يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إهناؤه بسبب عملية إعادة اهليكلة. 

 القرض املقدم من الدولة املضيفة

)أ( بقيمته العادلة.  والقيمة العادلة عند القيد  29-2يقي د بدايًة القرض الوارد وصفه يف املالحظة 57-2 
قدية املقبلة ابستخدام سعر الفائدة السائد.  ويقي د األول تتمثل يف القيمة احلالية الصافية للتدفقات الن

 القرض، الحقاً، حبسب تكلفته بعد االستهالك ،ابستخدام سعر الفائدة السائد.

 املخصصات واخلصوم الطارئة

يتم قيد املخصصات حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث  58-2 
ث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة موثوقة.  ماضية، وحُيَتمل حدو 

ويتمثل املبلغ املخصص يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام حايل يف اتريخ إعداد التقرير. وإن مل 
 م إلغاء املخصص.يعد التدفق اخلارجي لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء اباللتزامات مرجحاً فيت

اخلصم الطارئ هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم أتكيد وجوده حبدوث أو عدم حدوث 59-2 
واقعة غري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية،أو عن التزام راهن حيتمل أال يُسفر عن تدفق 

مبا يكفي من املوثوقية. واخلصوم الطارئة إن  خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام
 ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امللحقة ابلبياانت.

 اإليرادات املتأتية من معامالت غري تبادلية

تسجل االشرتاكات املقررة يف اإليرادات بعد موافقة اجلمعية على االشرتاكات املقررة على الدول   60-2
 األطراف يف امليزانية الربانجمية املعتمدة، وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك االشرتاكات. 

طراف يف االعتمادات وفقا من النظام املايل، يتم تقدير نصيب الدول األ 2-5ووفقًا للمادة   61-2
جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف 

من النظام املايل، يتم حتويل املدفوعات املقدمة  8-5العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة.  ووفقًا للمادة 
املال املتداول وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات املستحقة  من أي دولة طرف أوال إىل صندوق رأس

ويف صندوق الطوارئ ابملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف. ويتم حتويل االشرتاكات 
 املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف اتريخ الدفع. 

بقيود على استخدامها عند التوقيع على اتفاق ملزم بني  التربعات: تسجل التربعات املصحوبة62-2 
احملكمة واجلهة املاحنة بوصفها ايرادات. وتسجل اإليرادات من التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها، 
مبا يف ذلك على االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة يف حالة عدم استيفاء الشروط، عند استيفاء الشروط 



ICC-ASP/18/20 

 

502 20-A-010321 

 

بة هلا. وإىل حني استيفاء تلك الشروط، يسجل االلتزام يف اخلصوم. وتسجل التربعات وغريها من املصاح
 اإليرادات اليت تقدم مبوجب اتفاقات ملزمة يف اإليرادات عند استالمها فعال.

 شرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ تقيد بعد موافقة مجعية الدول األطراف عليهااال 2-63
ها إيرادات للفرتة اليت أعيد جتديد املوارد بشأهنا. وإذا مت التجديد ابستخدام فوائض نقدية، ال تقيد بوصف

 املوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها مناقلة بني الصناديق يف صايف األصول/املمتلكات. 

بشروط بوصفها من  التربعات العينية تقيد بقيمتها العادلة ويتم تسجيلها على الفور إذا مل تقرتن 2-64
اإليرادات. وإذا اقرتنت بشروط، تسجل إىل حني استيفاء الشروط وأداء االلتزام يف االستحقاقات،  وتقيد 

 عند استيفاء الشروط واحلصول على األصول املتربع هبا بقيمتها العادلة يف اتريخ االستالم يف اإليرادات.

ة عن اخلدمات العينية املقدمة. ويتم الكشف عن أهم اخلدمات العينية: ال تقيد اإليرادات الناجت 2-65
 اخلدمات العينية يف البياانت املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عملياً حتديد هذه القيمة.

 اإليرادات املتأتية من معامالت تبادلية

وتسجل  مصدرها أسعار الصرف.تشمل اإليرادات املالية إيرادات الفائدة واألرابح الصافية اليت  2-66
إيرادات الفائدة املستحقة يف بيان األداء املايل عند استحقاقها مبعدل الفائدة الفعلي. ويف هناية الفرتة املالية، 
يسجل الرصيد يف حساب األرابح واخلسائر املتأتية من أسعار الصرف، ويسجل يف حساب اإليرادات إذا 

 كان إجيابياً. 

رابح الناجتة عن التصرف يف األصول تقدر مبقارنة العوائد ابلقيمة الدفرتية وُتدرج يف اخلسائر واأل 2-67
 بيان األداء املايل.

 املصروفات

 تشمل املصروفات املالية األعباء املصرفية ومصروفات الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها أسعار 2-68
املالية اليت أتيت بفوائد مبعدل الفائدة الفعلي. الصرف.  وتسجل مصروفات الفائدة املستحقة عن الصكوك 

الصرف، ويسجل يف حساب  ويف هناية الفرتة املالية، يسجل الرصيد يف حساب األرابح واخلسائر من أسعار
 املصروفات إذا كان سلبيا.

اماته املصروفات النامجة عن شراء سلع وخدمات تقيد يف اللحظة اليت يقوم فيها املور د أبداء التز   2-69
 التعاقدية أي عندما تتلقى احملكمة السلع واخلدمات وتوافق عليها.
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 القطاعياإلبالغ احملاسبة على أساس الصناديق و 

القطاع هو نشاط مميز أو جمموعة من األنشطة يكون من املناسب تقدمي التقارير عن معلوماهتا  2-70
األنشطة الرئيسية ومصادر متويل احملكمة. ويتم املالية بشكل منفصل. وتستند معلومات القطاعات إىل 

 عني: الصناديق العامة والصناديق االستئمانية.ااإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة لقط

احملاسبة على أساس الصناديق: حُيتفظ حبساابت احملكمة استناداً إىل احملاسبة على أساس الصناديق.   2-71
 نية وحساابت خاصة متو ل كلياً بواسطة التربعات أو أن يقفلها. جيوز للمسجل أن ينشئ صناديق استئماو 

وتشمل األنشطة األولية اليت تضطلع هبا احملكمة يف إطار القطاع العام  مبقتضى نظام روما األساسي  2-72
 يلي: ما

 العام، الذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات احملكمة. الصندوق )أ(

ال املتداول، الذي أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من تسوية ما صندوق رأس امل )ب(
تواجهه من مشاكل السيولة القصرية األجل رهناً بتلقي االشرتاكات املقررة.  ومبلغ صندوق رأس املال 

يف حتديد  املتداول حتدده اجلمعية ابلنسبة لكل فرتة مالية ويتم تقييمه وفقاً جلدول األنصبة املقررة املستخدم
 من النظام املايل. 2-6خمصصات احملكمة وذلك وفقاً للبند 

صندوق الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء ابلتكاليف املرتبطة   )ج(
حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات اليت المفر منها والناشئة 

رات تشهدها األوضاع الراهنة واليت يتعذر التنبؤ هبا أو مل يتيسر تقديرها بدقة وقت اعتماد امليزانية؛ عن تطو 
 أو التكاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اجتماعات غري متوقعة.

ويشمل قطاع الصناديق االستئمانية خمتلف األنشطة اليت متول من التربعات واألموال املسرتجعة من  2-73
املتهمني. ويتوىل املسجل إنشاء وإقفال حساابت الصناديق االستئمانية واحلساابت اخلاصة.  األشخاص

ويقدم تقريراً يف هذا الشأن إىل هيئة الرائسة وإىل اجلمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية. وقطاع الصناديق 
الصندوق اليت يتم التبليغ عنهما االستئمانية ال يشمل أنشطة الصندوق االستئماين للضحااي وال أمانة هذا 

 يف بياانت مالية منفصلة.

 صايف األصول/حقوق امللكية

يتكون صايف األصول/حقوق امللكية من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال املتداول اللذين  2-74
ا يف أنشأهتما اجلمعية وحتتفظ هبما يف مستوى حتدده، ومن مبالغ الفائض أو العجز يف الصندوق العام، مب

 ذلك األموال املخصصة لاللتزامات املرتتبة عن استحقاقات املوظفني وفائض النقدية، والصناديق االستئمانية.

 الفوائد النقدية املستحقة للدول األطراف عن أي فرتة مالية متثل أمواالً متأتية مما يلي: 2-75

 األرصدة احلرة للمخصصات؛ )أ(

 الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛وفورات حتققت اللتزامات  )ب(
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 مسامهات انجتة عن االشرتاكات املقررة لدول أطراف جديدة؛ )ج(

 التنقيحات اليت تُدخل على جدول األنصبة املقررة النافذة خالل السنة املالية؛ )د(

 من النظام املايل.  1-7إيرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند  (ه)

وما مل حتدد اجلمعية خالف ذلك، فإن الفوائض اليت تتحقق يف هناية الفرتة املالية، وبعد خصم أي أنصبة 
مقررة ابلنسبة لتلك الفرتة املالية واليت مل تسدد، تقس م على الدول األطراف ابالستناد إىل جدول األنصبة 

كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت خُتتتم   1 املقررة الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق هبا الفائض.  وحىت
لتلك الدولة إذا كان نصيبها املقرر ابلنسبة لتلك الفرتة الفائض فيها مراجعة حساابت الفرتة املالية، يُسلم 

املالية قد ُسدد ابلكامل.  ويف هذه احلاالت، ُيستخدم املبلغ للتعويض كلياً أو جزئياً عن االشرتاكات الواجب 
يدها لصندوق رأس املال املتداول واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت تسد

 يتعلق هبا الفائض. 

حساابت خاصة متو ل كليًا أو جزئيًا بواسطة  وجيوز للجمعية أن تنشئ حساابت احتياطية أو  2-76
 األنصبة املقررة.

 مقارنة امليزانية

البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ املدرجة يف امليزانية الربانجمية السنوية. وجترى يقدم  2-77
 هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعد ل للحساابت املعتمد يف امليزانية الربانجمية السنوية.

نقدي معد ل واملبالغ الفعلية عملية التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس  24وتبني املالحظة  2-78
املعروضة يف البياانت املالية، نظرا لالختالف بني اجملموع الرتاكمي للحساابت وامليزانية املعدلة على أساس 

 نقدي.

  إعداد  بيان املبالغ املقارنة للسنة السابقة 

بري االكتواري خطأ من قبل اخل ويبلتعكس تص 2017تتم إعادة صياغة املعلومات املقارنة لعام  2-79
وحقوق تعويض املعاشات التقاعدية  2017يف احلساب االكتواري اللتزامات االستحقاقات احملددة لعام 

.  2017ألف يورو مت حتديدها بعد نشر البياانت املالية للمحكمة لعام  1 358للقضاة مببلغ إمجايل قدره 
 كون له التأثري التايل: على صايف األصول / حقوق امللكية وي ويبوال يؤثر هذا التص
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 آبالف اليورو
  2017البياانت املالية لعام 

ICC-ASP/17/12 التصويب 
املعلومات املقارنة يف 

 2018البياانت املالية لعام 
  28 688   1 358  27 330 حقوق االسرتداد

 -االلتزامات املرتتبة عن استحقاقات املوظفني 
  10 631  89   10 542 اجلارية

غري  -اللتزامات املرتتبة عن استحقاقات املوظفني اا
  54 645  1 269  53 376 جلاريةاا

  98 825         -  98 825 صايف األصول/حقوق امللكية
 

 النقدية وما يف حكمها -3 -3
 

 2017 2018 آبالف اليورو
 37 94 نقدية حاضرة

 7 045 18 798 نقدية ابملصارف
 7 082 18 892 اجملموع

هناك قيود مفروضة على النقدية وما يف حكمها  حبيث ال متول إال األنشطة املعتمدة اليت تتوافق مع  3-1
ألف  54: 2017ألف يورو ) 206األموال املرصودة هلا.  وتشمل النقدية وما يف حكمها مبلغا قدره 

 يورو( حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو.

  الت غري التبادليةاحلساابت املستحقة القبض من املعام  -4
 2017 2018 آبالف اليورو

   احلساابت اجلارية
 31 048 21 122 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(

 27 6 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض
 244 35 التربعات املستحقة القبض

   احلساابت غري اجلارية
 36 31 )األخرى( املستحقة القبضاالشرتاكات املقررة 

 31 355 21 194 اجملموع اإلمجايل للحساابت املستحقة القبض
 (6 887) (6 331) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 24 468 14 863 اجملموع  الصايف للحساابت املستحقة القبض

معظم املستحقات االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(:  تشمل االشرتاكات املقررة  4-1
ألف يورو  5 782ألف يورو مبلغا قدره  21 122من احملكمة. ويشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره 

(. ويُبلغ 1 )اجلدول 2018ألف يورو واجبة الدفع عن عام  15 340واجبة الدفع عن فرتات مالية سابقة و
 1 509قدرها  عن االشرتاكات الواردة من الدول األطراف الزائدة عن االشرتاكات الواجبة الدفع والبالغ



ICC-ASP/18/20 

 

506 20-A-010321 

 

حالة املسامهات املستحقة  1ويرد يف اجلدول   (.1-12ألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدما )املالحظة 
 من جانب الدولة الطرف.  2018كانون األول/ديسمرب   31الدفع يف 

املقررة )األخرى( املستحقة القبض: تتعلق ابألرصدة غري املسددة املستحقة لصندوق االشرتاكات   4-2
الدائمة من الدول اليت انضمت إىل نظام رأس املال املتداول، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلمجالية للمباين 

 .2015روما األساسي بعد عام 

ألف يورو مبلغا مستحق القبض غري مسدد من اجلهات  35التربعات املستحقة القبض: ميثل مبلغ  4-3
 .2018-2017املاحنة ملشاريع الفرتة 

ون املشكوك يف حتصيلها خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: قي دت احملكمة خمصصاً يتعلق ابلدي 4-4
يف املائة من االشرتاكات املتبقي تسديدها على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات متأخرة أبكثر  90مببلغ 

من نظام روما األساسي على أال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد  112من سنتني.  وتنص املادة 
صويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساوايً اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق الت

لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها.  وللجمعية، مع ذلك، 
أن تسمح هلذه الدولة الطرف ابلتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت أبن عدم الدفع انشئ عن 

 عن إرادة الدولة الطرف. أسباب خارجة 

 التغريات يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها
 اجملموع آبالف اليورو

 6 887 2018كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
 (556) زايدة/)االخنفاض( يف املخصصات 

 6 331 2018كانون األول/ديسمرب   31خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
 يوضح اجلدول التايل احلساابت املستحقة القبض حبسب العمر: 4-5

 آبالف اليورو

مل حيل 
موعد 
دفعها 
 بعد

 أقل 
من سنة 
 واحدة

1-3   
 سنوات

 أكثر من 
 اجملموع سنوات 3

 21 122 1 244 4 538 15 340  -  االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(
 37  -   1  - 36 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض

 35  -   -  35  -  التربعات املستحقة القبض
 21 194 1 244 4 539 15 375 36 اجملموع اإلمجايل للحساابت املستحقة القبض
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 حساابت أخرى مستحقة القبض  -5

 2017 2018 آبالف اليورو
 1 024 1 118 احلكوماتمبالغ مستحقة القبض من 

 1 828 2 138 مبالغ أخرى مستحقة القبض
 2 852 3 256 إمجايل احلساابت األخرى املستحقة القبض

 (1 724) (1 904) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها 
 1 128 1 352 صايف احلساابت املستحقة القبض

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة الطاقة القابلة لالسرتداد   5-1
 وضريبة القيمة املضافة. 

قرار تتألف املبالغ األخرى املستحقة القبض بشكل رئيسي من املبالغ اليت قدمتها احملكمة على أساس  5-2
( بشأن ICC-01/05-01/08-568 ئرة االبتدائية الثالثة، رقم)الدا 2011تشرين األول/أكتوبر  20قضائي مؤرخ 

 ألف يورو مقابل هذه التكاليف.  176، دفعت احملكمة 2018ويف عام  التمثيل القانوين لشخص متهم.

غري  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها: مبا أن اسرتداد تكاليف املعونة القانونية املقدمة من احملكمة 5-3
  مؤكد، يتم ختصيص املبلغ املستحق ابلكامل، وتسجيله كتكاليف للمحكمة.

 التغريات يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 آبالف اليورو
مبالغ أخرى مستحقة 
 القبض

 1 724 2018كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
 180 الزايدة يف املخصصات 

 1 904 2018كانون األول/ديسمرب   31الديون املشكوك يف حتصيلها يف خمصصات 
 ويوض ح اجلدول التايل احلساابت األخرى املستحقة القبض حبسب العمر: 5-4

 سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة آبالف اليورو
 3أكثر من 

 اجملموع سنوات
  1 118    -    -  1 118 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

  2 138  921  750  467 مبالغ أخرى مستحقة القبض
  3 256  921  750  1 585 إمجايل احلساابت األخرى املستحقة القبض

 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى  -6
 2017 2018 آبالف اليورو

 1 680 2 049 سلف للموظفني
 24 - سلف للبائعني

 539 831 مصروفات مسبقة الدفع
 78 55 فوائد مرتاكمة

 2 321 2 935 اجملموع
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ألف يورو لسلف منحة التعليم جلزء السنة الدراسية الذي  1 900تشمل السلف املدفوعة للموظفني  6-1
ألف يورو لسلف ختص  115، و 2018ألف يورو لسلف السفر يف عام  34 و، 2019ينتهي يف عام 

 العمليات امليدانية.

املصروفات املدفوعة مسبًقا مدفوعات للبائعني مقابل صيانة الرباجميات احلاسوبية والرتاخيص متثل  6-2
 .2018كانون األول/ديسمرب   31املتعلقة بفرتات بعد 
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 املمتلكات واملنشآت واملعدات  -7

 األراضي آبالف اليورو
أصول قيد 
 السيارات البناء التشييد

 األاثث  
 والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
  املعلومات 
 واالتصاالت

 أرصدة  
 اجملموع أخرى

         التكلفة
 223 534 2 488 10 205 572 3 335  197 183  10 9 741 2018كانون الثاين/يناير   1يف 

 1 791 193 451 51 561  244  291  -  اإلضافات 
  -  -    -    -    -   4 (4)  -  الرمسلة
 - ( 47)  -    -    -    47 - - التصنيفإعادة 

 (1 177) (111) (1 065) (1) -  -    -   -  التخلص من األصول/شطبها
 224 148 2 523 9 591 622 3 896 197 478 297 9 741 2018كانون األول/ديسمرب   31يف 

         اإلهالك املرتاكم 
 اإلهالك املرتاكم 

 34 248 1 711 7 615 468 2 205 22 249 - - 2018كانون الثاين/يناير   1يف 
 11 951 181 1 013 25 367 10 365  -   -  كلفة اإلهالك

  -  ( 5)  -    -    -     5  -  - إعادة التصنيف
 (1 154) (111) (1 042) (1) -  -    -   -  التخلص من األصول/شطبها

  45 045  1 776  7 587  492  2 571  32 619  -   -  2018كانون األول/ديسمرب   31يف 
         صايف القيمة الدفرتية

 189 286 286 2 590 104 1 130 174 934  10 9 741 2018كانون الثاين/يناير   1يف 
 179 103 747 2 004 130 1 325 859 297 9 741 2018كانون األول/ديسمرب   31يف 

املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد  2009آذار/مارس  23واستنادًا إىل العقد املؤرخ  7-1
ر للمحكمة دون  القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه ُأج ِّ

مقابل.  وعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه ابتفاق متبادل يف هناية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجلمعية.  
 ويقد ر خبري مستقل يف التقييم قيمة األرض ابالستناد إىل طبيعتها ابعتبارها قطعة غري مدر ة للربح.

 األصول غري امللموسة  -8
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 آبالف اليورو
  الرباجميات املقتناة 
 من مصادر خارجية

  الرباجميات املقتناة 
 قيد التطوير

  الرباجميات املقتناة 
 اجملموع املطورة داخليا

     التكلفة
كانون الثاين/يناير   1يف 

2018 025 11  86          - 111 11  
  814 -  760  54 اإلضافات 

 - - - - التقاعد / الشطب
 - 328 (328) - الرمسلة

كانون األول/ديسمرب   31يف 
2018 079 11  518  328 925 11  

        االستهالك املرتاكم
  10 002 -  -    10 002 2018كانون الثاين/يناير   1يف 

  393 5  -    388 كلفة االستهالك
كانون األول/ديسمرب   31يف 

2018 390 10   -  5 395 10  
     صايف القيمة الدفرتية

  1 109 -  86  1 023 2018كانون الثاين/يناير   1يف 
كانون األول/ديسمرب   31يف 

2018 689  518  323 530 1  

اخلدمة الذاتيَّة للُمستخَدمني واملديرين من أ( متثل الرباجميات قيد التطوير تكاليف تطوير برانجمني: 1-8 
خالل النماذج اإللكرتونية و ب( ختزين رقمي حلفظ ملفات الطب الشرعي.  ومن املتوقع االنتهاء من هذه 

 . 2019املشاريع يف عام 

ملموسة داخلًيا: أ( قاعدة بياانت املساعدة ملكتب  ، مت تطوير ثالثة أصول غري2018ويف عام  8-2 
 الضحااي. اتمن حلول حل ختطيط املهمة، و )ج( التجميع اإللكرتوين لطلب 1املدعي العام، ب( املرحلة 

 احلساابت املستحقة الدفع    -9
 2017 2018 آبالف اليورو

   احلساابت اجلارية
 510 379 حلساابت املستحقة الدفع للمحامنياا
 4 464 4 630 املوردونا

 475 506 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي
 266 213 حلساابت املستحقة الدفع األخرىاا

 5 715 5 728 جمموع احلساابت اجلارية
   احلساابت غري اجلارية

 505 636 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي
 505 636 جمموع احلساابت غري اجلارية

 6 220 6 364 احلساابت املستحقة الدفعجمموع 
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متثل اخلصوم جتاه أمانة الصندوق االستئماين للضحااي املبلغ املقد ر لتمويل األمانة بعد خصم   9-1
من حيث و تقيم احملكمة الدول األطراف مليزانية األمانة العامة. و املصروفات املتكبدة مقابل هذا التقييم. 

املضمون، تقوم احملكمة جبمع االشرتاكات املقررة بصفتها وكيال للصندوق االستئماين، وهذه التقييمات ال 
تزيد صايف أصول احملكمة أو إيراداهتا، ولكن يتم االعرتاف هبا على أهنا مستحقة الدفع للصندوق االستئماين. 

تقوم احملكمة و ئماين كلما تكبدت األمانة نفقات. يتم ختفيض املبالغ املستحقة الدفع إىل الصندوق االستو 
يتم تسوية احلساابت املستحقة الدفع  أخريًا و بتسوية االلتزامات املرتتبة على البائعني وموظفي األمانة مباشرة. 

عندما تقيد احملكمة أي فائض نقدي يتعلق ابلربانمج الرئيسي السادس، وفًقا للنظام املايل والقواعد املالية 
 حكمة، إىل حساب  الدول األطراف.للم

 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني  -10

 2018 آبالف اليورو
( )بعد إعادة 2017)

 احلساب(
   احلساابت اجلارية

 792 468 املرتبات واالستحقاقات
 6 297 6 303 اإلجازات السنوية املرتاكمة

 2 094 1 867 استحقاقات أخرى طويلة األجل
 1 448 1 491 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 10 631 10 129 اجملموع الفرعي لالستحقاقات اجلارية
   االلتزامات غري اجلارية

 8 583 9 939 استحقاقات أخرى طويلة األجل 
 46 062 49 406 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 54 645 59 345 اجملموع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية
 65 276 69 474 اجملموع

 االلتزامات اجلارية املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

تشمل االلتزامات اجلارية املبالغ املستحقة الدفع عن املرتبات وغريها من االستحقاقات، واإلجازات   10-1
 السنوية املرتاكمة، واجلزء اجلاري من االستحقاقات الطويلة األجل، واستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة.

، 2018كانون األول/ديسمرب   31اإلجازات السنوية املرتاكمة: اإلجازات السنوية املرتاكمة: يف  10-2
 ألف يورو. 6 303بلغت االلتزامات املتعلقة ابإلجازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة 

 املتعلقة ابستحقاقات املوظفني االلتزامات غري اجلارية                      

ترد أدانه االفرتاضات االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل األخرى   10-3
 وغريها من استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة:

 2017 2018 االفرتاضات املالية
   معدل اخلصم:
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 1.60% 1.65% نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
 0.11% 0.30% للقضاةبدل االنتقال واستحقاقات أخرى 

 0.11% 0.30% إجازات املوظفني لزايرة الوطن واألسرة 
 2.05% 1.95% التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 1.35% 1.42% منحة إعادة املوظفني إىل الوطن
 1.27% 1.35% استحقاقات املوظفني األخرى

 1.50% 1.50% تضخم األجور
 2.00% 2.00% تضخم األسعار

 5.00% 5.00% معدل التكاليف الطبيةاجتاه 
 1.20% 1.20% معدل الزايدة يف فرادى األجور  

   االفرتاضات الدميغرافيةا
 يف املائة حبسب الفئة العمرية  7من صفر يف املائة إىل  معدالت دوران فرادى املوظفني

 معدالت اإلعاقة
بناء على الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي 

 األمم املتحدة

 جداول الوفيات
النشطة وغري النشطة لدى الصندوق املشرتك للمعاشات 

 (2017التقاعدية )
 مقياس التحسن عرب األجيال )ابلنسبة للجداول النشطة( التصويبات العمرية

 على أساس الفرق العمري الفعلي الفارق العمري ذكور/إانث

التزامات االستحقاقات القيمة الزمنية لألموال. وتطابق العملُة يبني معدل اخلصم املستخدم خلصم و  10-4
ومدُة األداة املالية املختاراتن لتبيني القيمة الزمنية لألموال العملَة واملدَة املقدرة لاللتزامات املتعلقة 

 ابالستحقاقات.

ة انجتة عن التغريات يف أسعار األرابح واخلسائر االكتوارية الناجتة عن التغيريات يف االفرتاضات املاليو   10-5
زادت معدالت اخلصم خلطة ما بعد التوظيف للقضاة، والقضاة اآلخرين على املدى الطويل ، ومزااي و اخلصم. 

املوظفني األخرى طويلة األجل، بينما اخنفض معدل اخلصم خلطة ما بعد التوظيف اخلاصة ابلتأمني الصحي 
 بعد انتهاء اخلدمة.

سائر االكتوارية النامجة عن تعديالت اخلربة إىل االحنراف اإلجيايب عن معدالت يعود سبب اخلو  10-6
 الوفيات وزايدة عدد املشاركني املؤهلني يف اخلطط املتعددة وزايدة متوسط رواتبهم.
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 التوفيق بني الرصيد االفتتاحي والرصيد اخلتامي للقيمة احلالية اللتزامات االستحقاقات احملددة

 آبالف اليورو

  املوظفون القضاة
نظام املعاشات 
 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمني الصحي 
 بعد انتهاء اخلدمة

 التزامات أخرى 
 اجملموع طويلة األجل

القيمة احلالية اللتزامات 
كانون   1االستحقاقات احملددة يف 

 58 187 9 815 18 822 862 28 688  2018الثاين/ يناير 
 5 337 2 295 2 157 211 674 تكاليف اخلدمة 

 1 021 132 430 1 459 مصروفات الفائدة
 980 (87) 884 (58) 242 إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر

 (2 822) (924) (44) (440) (1 414) االستحقاقات املدفوعة 
القيمة احلالية اللتزامات 
 31االستحقاقات احملددة يف 

 62 704 11 231 22 249 576 28 648 2018ديسمرب كانون األول/ 
 التوفيق بني الرصيد االفتتاحي والرصيد اخلتامي حلقوق االسرتداد

 آبالف اليورو

نظام  املعاشات التقاعدية 
 للقضاة

 
 28 688 2018كانون الثاين/يناير   1حق االسرتداد يف 

 454 عائدات الفائدة
 (266) إعادة قياس املكاسب/)اخلسائر(

 1 305 مسامهات رب العمل
 (1 414) الستحقاقات املدفوعة اا

 (119) تكاليف اإلدارة
 28 648 2018كانون األول/ديسمرب   31حق االسرتداد يف 

تُعترب القيمة العادلة حلقوق االسرتداد هي القيمة احلالية لاللتزام ذي الصلة. ودفعت تكاليف إدارية  7 -10
 .2018إىل مدير نظام املعاشات التقاعدية للقضاة يف عام ألف يورو  119قدرها 



ICC-ASP/18/20 

 

514 20-A-010321 

 

 جمموع تكلفة االستحقاقات احملددة املعرتف هبا يف بيان األداء املايل وصايف األصول/حقوق امللكية

 آبالف اليورو

  املوظفون القضاة
نظام 
املعاشات 
 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمني الصحي 
بعد انتهاء 
 اخلدمة

 التزامات أخرى 
 اجملموع طويلة األجل

 5 337 2 295 2 157 211 674 صايف تكلفة اخلدمة
 صايف الفائدة عن صايف التزامات/ 

 567 132 430 1 4 )أصول( االستحقاقات احملددة
 119 - - - 119 تكاليف إدارية

 إعادة قياس صايف التزامات  
 (145) (87) - (58) - االستحقاقات احملددة

 5 877 2 340 2 587 153 798 تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة يف الربح أو اخلسارة
 إعادة قياس صايف التزامات  

 1 392 - 884 - 508 االستحقاقات احملددة
 االستحقاقات احملددة املسجلة  
 1 392 - 884 - 508 يف صايف األصول/حقوق امللكية

 7 269 2 340 3 471 153 1 305 تكلفة االستحقاقات احملددة

 حتليل احلساسية
معدل اخلصم من االفرتاضات االكتوارية اهلامة يف حتديد التزام االستحقاقات احملددة.  وقد مت حتديد  10-8

 يف املائة يف االفرتاضات يف هناية الفرتة املشمولة ابلتقرير. 0.25حتليالت احلساسية بناء علی تغري بنسبة 

 
املئوية النسبة 

 ملعدل اخلصم

التزام 
االستحقاقات 
 احملددة

معدل اخلصم 
إبضافة 

يف  0.25
 املائة

التزام 
االستحقاقات 
 احملددة

معدل اخلصم 
 0.25بطرح 

 يف املائة

التزام 
االستحقاقات 
 احملددة

       القضاة
 29 544 1 40 27 794 1,90 28 648 1,65 نظام املعاشات التقاعدية

 47  0,05 47 0,55 47 0,30 زايرة الوطن استحقاقات إجازة
 91  0,05 89 0,55 90 0,30 نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة

 434  0,05 426 0,55 430 0,30 بدل االنتقال
 10  0,05 9 0,55 9 0,30 استحقاقات اخللف

       املوظفون
 1 183  0,05 1 181 0,55 1 182 0,30 استحقاقات إجازة زايرة الوطن

 23  0,05 23 0,55 23 0,30 زايرة األسرة
 2 320 1,10 2 217 1,60 2 267 1,35 نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة

 7 534 1,17 7 170 1,67 7 348 1,42 منحة اإلعادة إىل الوطن
 418 1,10 402 1,60 410 1,35 منحة الوفاة

 24 066 1,70 20 594 2,20 22 249 1,95 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة
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ويرد أدانه أتثري الزايدة بنقطة مئوية واحدة وأتثري النقص بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه  10-9
 التكاليف الطبية املفرتضة:

 اجتاه معدل التكاليف الطبية

 %6 %5 %4 آبالف اليورو
كانون األول/ديسمرب   31لتزام االستحقاقات احملددة يف اا

2018 590 18 249 22 891 26 
 2 900 2 401 2 007 2019تكلفة اخلدمة اجلارية للسنة املالية 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

ينص النظام األساسي لصندوق املعاشات على أن جُيرَِّي جملس صندوق املعاشات تقييما اكتواراي  10-10
للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل يقوم به خبري اكتواري استشاري. وتتمثل املمارسة اليت يتبعها 

ل اجملموعة املفتوحة. جملس صندوق املعاشات يف إجراء تقييم اكتواري كل عامني ابستخدام طريقة حاص
والغرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت أصول الصندوق احلالية وأصوله املقد رة 

 للمستقبل كافيًة للوفاء ابلتزاماته.  

ويتألف االلتزام املايل للمحكمة حيال صندوق املعاشات التقاعدية من اشرتاكها املقرر، وفق  10-11
دده اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي يُقاس كنسبة مئوية من األجر الداخل يف حساب املعدل الذي حت

يف املائة للمنظمات األعضاء(،  15.8يف املائة للمشرتكني و  7.9املعاش التقاعدي للمشرتكني )ويبلغ حاليا 
نظام األساسي من ال 26إضافًة إىل حصتها يف أي مبالغ تُدفع لسد أي عجز اكتواري مبوجب املادة 

لصندوق املعاشات. وال ُتسدَّد مدفوعات تغطية العجز هذه إال إذا جلأت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل 
، وبعد أن يتقرر أن هناك حاجًة لسداد مدفوعات العجز بناء على تقييم 26تطبيق احلكم الوارد يف املادة 

اتريخ التقييم. وتساهم كل منظمة عضو يف سد هذا الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية يف 
العجز مببلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت دفعتها كل منظمة عضو أثناء السنوات الثالث السابقة 

 لتاريخ التقييم.  

، وقف الصندوق املشرتك على وجود اختالالت يف بياانت التعداد 2017وخالل عام   10-12
. وعلى هذا النحو، 2015كانون األول/ديسمرب  31االكتواري الذي ُأجري إىل غاية املستخدمة يف التقييم 

كانون األول/ديسمرب   31وكاستثناء لدورة السنتني العادية، قر ر الصندوق ترحيل بياانت االشرتاك يف 
  . 2016 من أجل استخدامها ضمن بياانته املالية لعام 2016كانون األول/ديسمرب  31إىل 2013

وأدى  2017كانون األول/ديسمرب  31ويتم  حالًيا إجراء تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية   10-13
إىل  2016كانون األول/ديسمرب   31إىل  2013كانون األول/ديسمرب   31ترحيل بياانت املشرتكني من 

مستقبلية للمعاشات  نسبة ممولة من األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية، ابفرتاض عدم إجراء تسوايت
(.  وبلغت النسبة املمولة 2016يف املائة يف تقييم عام 150.1يف املائة )مقابل 139.2التقاعدية، تعادل 
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ع النظام احلايل لتسوية 2016يف املائة يف تقييم عام 101.4يف املائة )مقابل  102.7 ( عندما ُوضِّ
 املعاشات التقاعدية يف احلسبان.  

الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلص اخلبري االكتواري إىل أنه ال وبعد تقييم   10-14
، ما يستوجب تسديد مدفوعاٍت لتغطية العجز مبوجب املادة 2016كانون األول/ديسمرب  31يوجد، يف

 من النظام األساسي للصندوق، حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية جلميع 26
اخلصوم املستحقة على الصندوق.  ويضاف إىل ذلك أن القيمة السوقية لألصول جتاوزت هي أيضا القيمة 
االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة حىت اتريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل تلجأ اجلمعية العامة 

 . 26ية العامة إىل أحكام املادة .  ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل تلجأ اجلمع26إىل أحكام املادة 

بسبب عجز اكتواري، سواء أثناء العملية اجلارية أو بسبب إهناء  26ويف حال اللجوء إىل املادة   10-15
صندوق املعاشات التقاعدية، ستستند املدفوعات لتغطية العجز املطلوبة من كل منظمة من املنظمات 

ضو يف جمموع املسامهات املدفوعة إىل الصندوق يف السنوات األعضاء إىل نسبة مسامهات تلك املنظمة الع
وبلغ جمموع املسامهات املدفوعة إىل صندوق املعاشات التقاعدية خالل  الثالث السابقة لتاريخ التقييم.

 مليون دوالر، سامهت احملكمة 6 931,39( ما قدره  2017و 2016و 2015األعوام الثالثة السابقة )
 ائة منها.يف امل  0.92بنسبة  

  23,241، بلغت املسامهات املدفوعة إىل صندوق املعاشات التقاعدية 2018وخالل عام  16 -10
مليون يورو(.  وال يُتوقع أن حيدث أيُّ اختالف كبري يف االشرتاكات  23,026: 2017مليون يورو )

 .2018املستحقة يف عام 

وجيوز إهناء العضوية يف الصندوق بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بناء على توصية ابإلهناء  10-17
من جملس الصندوق املشرتك. وتُدفع إىل املنظمة العضو سابقًا حصة نسبية من جمموع أصول صندوق 

ا يف الصندوق يف املعاشات التقاعدية يف اتريخ اإلهناء ختصص حصرا لصاحل من كان من موظفيها مشرتك
ذلك التاريخ، وفق ترتيب متفق عليه بني املنظمة والصندوق. وحيد ِّد جملس الصندوق املشرتك املبلَغ استنادا 
إىل تقييم اكتواري ألصول صندوق املعاشات التقاعدية وخصومه يف اتريخ اإلهناء؛ وال يتضمن املبلغ أي 

 جزء من األصول الزائدة عن اخلصوم. 

جملس مراجعي احلساابت التابع لألمم املتحدة مراجعة سنوية حلساابت صندوق املعاشات وجيري  10-18
التقاعدية، ويقدم كل عام تقارير عن مراجعة احلساابت إىل جملس الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 

تقارير فصلية عن ملوظفي األمم املتحدة واجلمعية العامة لألمم املتحدة.  وينشر صندوق املعاشات التقاعدية 
 .www.unjspf.org استثماراته، وميكن االطالع عليها بزايرة املوقع الشبكي للصندوق:

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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 اإلصاابت بسبب اخلدمة

اليت حتدث بسبب اخلدمة واليت أبرمت احملكمة اتفاقًا مع شركة أتمني توفر التغطية لإلصاابت   10-19
يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون. وقسط التأمني، احملسوب 
ابعتباره نسبة مئوية من األجر الداخل يف حساب املعاش ابلنسبة للموظفني ونسبة مئوية مماثلة فيما خيص 

ين املؤقتني حيمل على ميزانية احملكمة ويدرج يف احلساابت اليت تتم يف القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعد
ألف  399ألغراض هذا التأمني  2018إطار املصروفات. وبلغ جمموع أقساط التأمني اليت سددت يف عام 

 يورو.

 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي

اي واستحقاقات وفقاً للنظام األساسي حيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحااي مبزا 10-20
للموظفني، تتفق مع مزااي واستحقاقات موظفي احملكمة.  وتقدم هذه االستحقاقات على أساس مشرتك 
مع موظفي احملكمة وال يُرى أن من اجملدي القيام بتقييم اكتواري منفصل هلا.  وتقدر االستحقاقات الطويلة 

علقة أبمانة الصندوق االستئماين للضحااي واملدرجة يف التزامات احملكمة األجل واستحقاقات ما بعد اخلدمةاملت
 ألف يورو. 408مببلغ 

يف  وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية املستحقة ملوظفي أمانة الصندوق االستئماين للضحااي 10-21
وبلغت ما قدره  ، واملقدمة أيضا على أساس مشرتك، يف التزامات احملكمة 2018كانون األول/ديسمرب   31
 ألف يورو. 70

 القرض املقدم من الدولة املضيفة  -11

 2017 2018 آبالف اليورو
 1 801 1 843 القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول 

 70 708 68 865 القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول
 72 509 70 708 اجملموع

التكلفة املستهلكة ابستخدام سعر الفائدة السائد. وينطبق سعر الفائدة يقي د القرض على أساس  11-1
 السائد على كل جمموعة من املسحوابت من املبلغ اإلمجايل املتاح.

، وهو اتريخ انقضاء اتفاق 2016حزيران/يونيه  30وقد بدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف  11-2
باين املؤقتة. وتدفع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا دفعة اإلجيار الذي أبرمته احملكمة فيما يتعلق ابمل

 واحدة االشرتاكات السنوية لتسديد القرض. ويوض ح اجلدول التايل االستحقاقات املقبلة لتسديد القرض:

 اجملموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة آبالف اليورو
 102 176 87 836 10 755 3 585 القرض املقدم من الدولة املضيفة
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 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  -12

 2017 2018 آبالف اليورو
 2 273 1 509 االشرتاكات املقررة الواردة مقدما

 910 1 191 التربعات املؤجلة
 2 104 2 471 املصروفات املستحقة

 3 585 3 585 الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة
 8 872 8 756 اجملموع

ألف يورو من الدول األطراف قبل حلول   1509االشرتاكات املقررة الواردة مقدما: ورد مبلغ قدره  12-1
آالف يورو.  وترد تفاصيل  764السنة اليت ٌيستحق  فيها التسديد.  واخنفضت املسامهات الواردة سلفاً مببلغ 

 .1قبل الدولة الطرف يف اجلدول من  2019املسامهات املستلمة املتعلقة بسنة 

متثل املسامهات الطوعية املؤجلة مَِّنح من اجلهات املاحنة، رهنا بشروط، يتوقع تنفيذها يف الفرتة و  12-2
أالف يورو يف املقام األول أبنشطة الصندوق االستئماين "بناء اخلربة  1 191املالية املقبلة.  ويتعلق مبلغ 

و"برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني". وسُتسجَّل هذه املسامهات كإيرادات، حيثما القانونية وتعزيز التعاون" 
تفاصيل املسامهات الطوعية اليت مت حتويلها، واليت ختضع لشروط،  6مت  استيفاء الشروط. وترد يف اجلدول 

 .2018كانون األول/ديسمرب   31حىت 

املقدمة اليت مل يتم استالم الفواتري بشأهنا حىت  متثل املصروفات املستحقة كمية السلع واخلدماتو  12-3
 اتريخ اإلبالغ. 

ُيستحق  الدفع يف  2018ميثل االستحقاق على قرض الدولة املضيفة مبلغ قسط سنوي لعام و  12-4
 .2019شباط/فرباير 

 املخصصات  -13

 2017 2018 آبالف اليورو
 2 060 898 خمصصات قضااي النزاعات

 126 111 املخصصات املتعلقة بضرائب الوالايت املتحدة 
 194 203 خمصصات أخرى

 2 380 1 212 اجملموع

 التغيريات يف املخصصات

 آبالف اليورو
خمصصات قضااي 
 النزاعات

املخصصات املتعلقة 
بضرائب الوالايت 
 املتحدة

 خمصصات 
 اجملموع أخرى

 2 380 194 126 2 060 2018كانون الثاين/ يناير   1املخصصات يف 
 304 9 37 258 الزايدة يف املخصصات 
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 (1 338) - (43) (1 295) االخنفاض املرتتب على املدفوعات
 (134) - (9) (125) االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء

 1 212 203 111 898 2018كانون األول/ ديسمرب   31املخصصات يف 

ألف يورو،  898احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، البالغة ويقابل املخصصات حلاالت  13-1
املسؤولية التقديرية للمحكمة عن القضااي اليت رفعها موظفون حاليون أو سابقون يف احملكمة، مبا يف ذلك 

ى احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف املقام األول. وابإلضافة إىل ذلك، هناك قضااي أخرى معلقة لد
 احملكمة ُتكشف إما كخصوم طارئة أو إذا اعترب أن إمكانية تدفق املوارد إىل اخلارج أمر مستبعد.

املخصصات املتعلقة بضرائب الوالايت املتحدة:  بناء على املمارسة واملبادئ األساسية للخدمة  13-2
مجيع موظفي احملكمة من الضرائب  املدنية الدولية اليت حددهتا احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، يُعفى

ما  2018على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ االلتزام الضرييب احملسوب يف عام 
ألف يورو ابلنسبة لتسعة من دافعي الضرائب يف الوالايت املتحدة الواردة أمساؤهم يف كشف  111يقدر بـــ

 .مرتبات احملكمة خالل هذه الفرتة

ومتثل األحكام األخرى تقديرا للمبلغ الذي تدفعه احملكمة فيما يتعلق ابلقضية الواردة يف التذييل  13-3
 دال.

 صايف األصول/حقوق امللكية  -14

 2017 2018 آبالف اليورو
   الصندوق

 3 764 5 243 صندوق الطوارئ
 17 9 058 صندوق رأس املال املتداول

    األموال العامة
 479 263 االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني صناديق

 ( 5 622)  2,993 الفائض/)العجز( النقدي
 105 142 79 272 أموال عامة أخرى

 (6 650) (8 041) إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة
 97 130 88 788 جمموع األرصدة العامة

 1 695 2 021 الصناديق االستئمانية  
 98 825 90 809 اجملموع

يورو خسائر اكتوارية  8 041إعادة قياس اخلطط املتعلقة مبرحلة ما بعد العمل: ميثل الرصيد البالغ  14-1
 تتعلق مبعاشات القضاة وخطة التأمني الصحي بعد اخلدمة ملوظفي احملكمة.

 اإليرادات  -15
 2017 2018 آبالف اليورو

   االشرتاكات املقررة
 142 413 144 890 للميزانية الربانجمية 
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 2017 2018 آبالف اليورو
 (2 353) 556 التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 140 060 145 446 جملموع الفرعي لالشرتاكات املقررةا
   التربعات

 1 662 2 038 (6للصندوق االستئماين )اجلدول 
 1 662 2 038 اجملموع الفرعي للتربعات

   إيرادات مالية 
 158 110 عائدات الفائدة

 3 48 األرابح الصافية من أسعار الصرف
 161 158 اجملموع الفرعي لإليرادات املالية

   إيرادات أخرى
 219 413 إيرادات أخرى متنوعة

 219 413 اجملموع الفرعي لإليرادات األخرى
 142 102 148 055 جمموع اإليرادات

على متويل  ICC-ASP/16/Res.1 اجلمعية يف قرارهااالشرتاكات املقررة للميزانية الربانجمية: وافقت  15-1
 2018كانون األول/ ديسمرب   31كانون الثاين / يناير إىل   1املمتدة من  اعتمادات احملكمة للفرتة املالية

منها تتعلق مبسامهات مقدمة ألمانة الصندوق  ألف يورو 2542ألف يورو،  147 432مببلغ إمجايل قدره 
  رد بيان منفصل يف البياانت املالية للصندوق االستئماين.االستئماين للضحااي، وي

تعرتف احملكمة ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الربانمج منافع اقتصادية أو و  15-2
 ،لمستحقةا رةلمقرا تكااالشترا مع نةربالمقا صيلهاتح في كلمشكوايون للد بالنسبةوخدمات مستقبلية. 

املبلغ  تفعار، 2018 ويف عام  الشك  يف التحصيل. لةإزا دبمجريتم اسرتجاعها سويرادات إلايتم ختفيض 
قد ر

ُ
 يورو.  فأ 556 صيلها ليبلغتح في كلمشكوايون للد امل

 .6وترد تفاصيل املسامهات الطوعية من اجلهات املاحنة يف اجلدول   15-3

 املسامهات العينية

خدمات عينية من املوظفني بطريقة جمانية لفرتات قصرية. وتوفر ، تلقت احملكمة 2018يف عام  15-4
هذه املوارد خربة يف جماالت حمددة تساعد يف دعم أنشطة احملكمة. وتقدر قيمة هذه اخلدمات اليت تلقتها 

 ألف يورو. 202مببلغ  2018احملكمة يف عام 

طراف يف مركز مؤمترات املنتدى ، ُعقدت الدورة السابعة عشرة جلمعية الدول األ 2018يف عام و  15-5
ألف  305املبلغ التقرييب هلذا التربع العيين هو و من قبل الدولة املضيفة.  مت توفري املباينو العاملي يف الهاي. 

 .يورو
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 املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني  -16
 2017 2018 آبالف اليورو

 237 3 373 مرتبات القضاة
 1 718 1 516 مستحقات وبدالت القضاة

 56 112 57 571 مرتبات املوظفني
 29 231 29 414 مستحقات وبدالت املوظفني

  16 567  16 225 املساعدة املؤقتة
 106 865 108 099 اجملموع

 يورو. 3 998، مت سداد دفعة واحدة على سبيل اهلبة مقدارها 2018يف عام  16-1

 املصروفات املتعلقة ابلسفر والضيافة  -17 

 2017 2018 آبالف اليورو
 22 31 الضيافة
  6 610  5 637 السفر

 6 632 5 668 اجملموع

 املصروفات املتعلقة ابخلدمات التعاقدية  -18

 2017 2018 آبالف اليورو
 387 489 اإلعالم

 592 489 الرتمجات اخلارجية
 806 851 التدريب 

 1 648 1 826 االستشاريون وفرادى املتعاقدين
  2 117  2 503 خدمات تعاقدية أخرى

 5 550 6 158 اجملموع

 املصروفات املتعلقة أبتعاب احملامني  - 19

 2017 2018 آبالف اليورو
 4 894 4 191 الدفاع وحمام
  1 349  1 412 الضحااي وحمام

 6 243 5 603 اجملموع

 النفقات التشغيلية -20

 2017 2018 آبالف اليورو
 6 644 6 038 واملرافق العامة والصيانةاإلجيارات 

 3 235 3 290 االتصاالت وصيانة الرباجميات
 2 378 1 895 املصروفات املتعلقة ابلشهود

  2 045  1 746  مصاريف تشغيلية أخرى
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 14 302 12 969 اجملموع
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 النفقات املتعلقة ابللوازم واملواد  -21
 2017 2018 آبالف اليورو
 546 551 لوازم مكتبية

 113 333 كتب وجمالت واشرتاكات
 445 425 لوازم أخرى

  1 047  1 147  مشرتايت أصول منخفضة القيمة
 2 151 2 456 اجملموع

تشمل مشرتايت األصول منخفضة القيمة األاثث والتجهيزات، ومعدات تكنولوجيا املعلومات و  21-1
 وال تتم رمسلتها.واالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو 

 اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة  -22

 2017 2018 آبالف اليورو
 11 923 11 951 اإلهالك

 388 393 االستهالك
 12 311 12 344 اجملموع

 .2017مل تتكبد احملكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة يف عام  1 -22

 املصروفات املالية -23

 2017 2018 آبالف اليورو
 68 76 رسوم مصرفية

  1 826  1 784  حساب الفائدة على قرض الدولة املضيفة
 1 894 1 860 اجملموع

ألف يورو على  1 784قيدت مصروفات الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها  1-ـ23  
 أساس سعر الفائدة الساري.

 بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة ابمليزانية واملبالغ الفعلية  -24

فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان  جيري إعداد ميزانية احملكمة على أُسس خمتلفة.  24-1
ى التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها ابالستناد إىل احملاسبة عل

أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( يُعد 
 ابالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل. 

د فيها من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُع 24وفقاً ملقتضيات املعيار و  24-2
البياانت املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس مقارن مع 
امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البياانت املالية، على أن حُيدَّد على حنو منفصل أي أساس أو توقيت 
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كال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البياانت املالية أو كيان خمتلف.  وتوجد أيضاً اختالفات يف األش
 وامليزانية. 

وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفاً عن األساس  24-3
 أعاله.  1-24احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 

وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة يف   24-4
البياانت املالية.  وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص احملكمة ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية 

 واملبالغ الفعلية. 

امليزانية تتضمن أمانة الصندوق االستئماين للضحااي وحتدث االختالفات املتعلقة ابلكياانت ألن   24-5
)ز(( وهي ليست جزءا من الكيان الذي أعدت له البياانت املالية. ومن انحية أخرى، ال  2-1)املالحظة 

تشمل امليزانية الربانجمية السنوية الصناديق املتعلقة مبشروع املباين الدائمة وقطاعات الصناديق االستئمانية يف 
 م البياانت املالية األخرى بذلك.حني تقو 

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض  24-6
 بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

ن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ ويُعرض أدانه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقار  24-7
 31الفعلية )البيان اخلامس( واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( للفرتة املنتهية يف 

 :2018كانون األول/ديسمرب 

 اجملموع التمويل االستثمار  التشغيل آبالف اليورو
أساس مماثل )البيان  املبالغ الفعلية املستندة إىل

  2 406 - -  2 406 اخلامس(
  14 736  -   -    14 736 اختالفات األساس
 ( 6 056) ( 3 585) ( 2 471) - اختالفات العرض
  669  -  -    669 اختالفات الكيان

املبلغ الفعلي يف بيان التدفقات النقدية )البيان 
  11 754 ( 3 585) ( 2 471)  17 810 الرابع(
وتُعرض االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل  24-8

واالستثمار والتمويل كاختالفات متعلقة ابألساس.  وتعرض االيرادات واملصروفات األخرى املتصلة 
ابملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات متعلقة ابلصناديق اليت ال تشكل جزءاً من بيان مقارنة مبالغ امليزانية 

ابلعرض. وال تدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماين للضحااي حتت بند االختالفات املتعلقة ابلكياانت 
ولكن تدرج يف عملية امليزانية.  وتدرج البياانت املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق االستئمانية يف 

 كنها ليست جزءا من املبالغ الفعلية املقارنة.البياانت املالية ول
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شرح  2018ويُدرج يف التقرير املتعلق أبنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام  24-9
 لالختالفات امللموسة بني مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.

 اإلبالغ القطاعي   -25

 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل حبسب القطاعات يف 

 آبالف اليورو
األرصدة 
 العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 
املشرتكة بني 
 اجملموع القطاعات

     األصول
     األصول املتداولةا
 18 892 - 4 102 14 790 النقدية وما يف حكمها 

 14 832 - 35 14 797 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(
 1 352 (823) - 2 175 حساابت أخرى مستحقة القبض

 2 935 - 26 2 909 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى 
 38 011 (823) 4 163 34 671 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة
 31 - - 31 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 179 103 - - 179 103 املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 1 530 - - 1 530 األصول غري امللموسة 
 28 648 - - 28 648 حلق يف االسرتداداا

 جمموع األصول غري املتداولة
312 
209 - - 312 209 

 جمموع األصول
983 
243 163 4 (823) 323 247 

     اخلصوم
     اخلصوم املتداولة

 5 728 (823) 937 5 614 حلساابت املستحقة الدفعاا
 10 129 - 8 10 121 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 
 1 843 - - 1 843 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 8 756 - 1 196 7 560 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  
 1 212 - - 1 212 املخصصات 

 27 668 (823) 2 141 26 350 اخلصوم املتداولةجمموع 
     اخلصوم غري املتداولة

 636 - - 636 حلساابت املستحقة الدفعاا
 59 345 - - 59 345 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 
 68 865 - - 68 865 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 جمموع اخلصوم غري املتداولة
846 
128 - - 846 128 
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 آبالف اليورو
األرصدة 
 العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 
املشرتكة بني 
 اجملموع القطاعات

 جمموع اخلصوم
196 
155 141 2 (823) 514 156 

     صايف األصول/حقوق امللكية 
 5 243 - - 5 243 صندوق الطوارئ

 9 058 - - 9 058 صندوق رأس املال املتداول
 76 508 - 2 021 74 487 أرصدة صناديق أخرى

 90 809 - 2 021 88 788 صايف األصول/حقوق امللكية
 247 323 (823) 4 163 243 983 اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكيةجمموع 

 2017كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل حبسب القطاعات يف 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 االستئمانية

األموال املشرتكة 
 اجملموع بني القطاعات

     األصول
     األصول املتداولة

 7 082 - 2 844 4 238 النقدية وما يف حكمها 
 24 432 - 244 24 188 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 1 128 (229) - 1 357 حساابت أخرى مستحقة القبض
 2 321 - 5 2 316 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى 

 34 963 (229) 3 093 32 099 جمموع األصول املتداولة
     األصول غري املتداولة

 36 - - 36 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(
 189 286 - - 189 286 املمتلكات واملنشآت واملعدات 
 1 109 - - 1 109 األصول غري امللموسة 

  28 688  - - 28 688 احلق يف االسرتداد
 219 119 - - 219 119 جمموع األصول غري املتداولة

 254 082 (229) 3 093 251 218 جمموع األصول
     اخلصوم

     اخلصوم املتداولة
 5 715 (229) 458 5 486 احلساابت املستحقة الدفع

 10 631 - 18 10 613 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 
 1 801 - - 1 801 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 8 872 - 922 7 950 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  
 2 380 - - 2 380 املخصصات 

 29 399 (229) 1 398 230 جمموع اخلصوم املتداولة
     اخلصوم غري املتداولة

 505 - - 505 احلساابت املستحقة الدفع



ICC-ASP/18/20 

20-A-010321 527 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 االستئمانية

األموال املشرتكة 
 اجملموع بني القطاعات

 54 645 - - 54 645 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 
 70 708 - - 70 708 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 125 858 - - 125 858 جمموع اخلصوم غري املتداولة
 155 257 (229) 1 398 154 088 جمموع اخلصوم

     صايف األصول/حقوق امللكية 
 3 764 - - 3 764 صندوق الطوارئ

 17 - - 17 صندوق رأس املال املتداول
 95 044 - 1 695 93 349 أخرىأرصدة صناديق 

 98 825 0 1 695 97 130 صايف األصول/حقوق امللكية
 254 082 (229) 3 093 251 218 جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية

 2018كانون األول/ديسمرب    31بيان األداء املايل حبسب القطاعات للسنة املنتهية يف 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

    اإليرادات 
 145 446 - 145 446 االشرتاكات املقررة

 2 038 2 038 - التربعات
 158 - 158 إيرادات مالية 
 413 2 411 إيرادات أخرى

 148 055 2 040 146 015 جمموع اإليرادات
    املصروفات

 108 099 715 107 384 املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني
 5 668 379 5 289 السفر والضيافة

 6 158 412 5 746 اخلدمات التعاقدية
 5 603 1 5 602 أتعاب احملامني

 12 969 207 12 762 النفقات التشغيلية
 2 456 - 2 456 اللوازم واملواد

 12 344 - 12 344 اإلهالك واالستهالك 
 1 860 1 1 859 املصروفات املالية 

 155 157 1 715 153 442 جمموع املصروفات
 (7 102) 325 (7,427) الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

 2017كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل حبسب القطاعات للسنة املنتهية يف 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

    اإليرادات 
 140 060 - 140 060 املقررةاالشرتاكات 

 1 662 1 662 - التربعات
 161 (1) 162 إيرادات مالية 
 219 1 218 إيرادات أخرى
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 142 102 1 662 140,440 جمموع اإليرادات
       املصروفات

 106 865 350 106,515 املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني 
 6 632 663 5 969 السفر والضيافة

 5 550 219 5 331 اخلدمات التعاقدية
 6 243 - 6 243 أتعاب احملامني

 14 302 359 13 943 النفقات التشغيلية 
 2 151 - 2 151 اللوازم واملواد

 12 311 - 12 311 اإلهالك واالستهالك 
 1 894 - 1 894 املصروفات املالية 

 155 948 1 591 154 357 جمموع املصروفات
 (13 846) 71 (13,917) الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

 االلتزامات واإلجيارات التشغيلية26-  

 اإلجيارات التشغيلية

ألف يورو واملقيدة بوصفها  2 532تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإلجيار البالغ قدرها 1-26 
مصروفات تشغيلية خالل العام.  ويتضمن هذا املبلغ مدفوعات اإلجيار الدنيا. ومل جتر احملكمة أو تتلق أي 

 مدفوعات إجيار من الباطن أو إجيار طارئ. 

 االلتزامات

، بلغت التزامات احملكمة التعاقدية، نتيجة لشراء ممتلكات 2018ديسمرب /كانون األول  31يف   26-2
 ألف يورو. 78ومعدات مت التعاقد عليها ومل يتم استالمها، 

 االلتزامات الطارئة -27

، مت حتديد قضي تني رفعهما موظفو احملكمة إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل 2018يف هناية عام    27-1
 85تمل أن تؤدي إىل تدفق موارد اقتصادية إىل اخلارج.  وقد أفصح عن مبلغ يقارب قدره الدولية ال حي

ألف يورو ابعتباره التزامات طارئة تتعلق بتلك القضيتني. ابإلضافة إىل ذلك، هناك قضااي رفعها موظفون 
 أو سابقون يف احملكمة، يتعذر تقديرها بطريقة موثوقة. حاليون

(  Jean-Pierre Bemba Gombo، قدم السيد جون بيري بيمبا غومبو )2019آذار/مارس  19يف و  27-2
-ICCمن نظام روما األساسي ) 85نسخة اثنية منقحة عامة من مطالبته ابلتعويضات واألضرار وفًقا للمادة 

01/05-01/08-3673-Red2 2019أاير/مايو  6(. وقدم  كل من االدعاء وقلم احملكمة مالحظاهتم يف 
، على التوايل(  ICC-01/05-01/08-3681-Red و ICC-01/05-01/08-3680-Redاملطلوب ))على النحو 

.  وسيقدم حمامو السيد بيمبا إبيداع املزيد من املذكرات يف 2019أاير/مايو  9و ُعقدت جلسة علنية يف 
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هذه  . ويف2019حزيران/يونيو  26، وقد يرد كل من االدعاء وقلم احملكمة يف 2019حزيران/يونيو  4
  املرحلة املبكرة من اإلجراءات، ال ميكن تقدير مبلغ هذه املستحقات بشكل موثوق.

قد تتلقى احملكمة  مطالبات ابلتعويض عن بدل الطفل اليت سبق أن خصمتها احملكمة من و   27-3
الدولة  استعرضت حكومةو ". kinderbijslagاستحقاقات املوظفني الذين كانوا يتلقون إعانة الدولة املضيفة "

املضيفة مؤهالت موظفي املنظمات الدولية مؤخرًا ، مما أدى إىل عدد من احلاالت اليت اعترب فيها املوظفون 
غري مؤهلني للحصول على الدعم واضطروا إىل سداد املبلغ املستلم من الدولة املضيفة. وإن احتمال حدوث 

التعويض احملتمل للموظفني غري مؤكد، هذه النتيجة ملوظفي احملكمة غري معروف، وكذلك فإن مقدار 
 وسيتوقف على حدوث أو عدم وقوع أحداث مستقبلية ال ختضع لسيطرة احملكمة.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة   -28

ل،  28-1 املوظفون اإلداريون الرئيسيون الذين مت حتديدهم هم رئيس احملكمة، ورئيس ديوانه، واملسج ِّ
 العامة، وانئب املدعي العام، واملديرون.واملدعية 

ويشمل اجملموع الكلي للمرتبات املدفوعة للموظفني اإلداريني الرئيسيني صايف املرتبات، وتسوايت  28-2
مقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيني وغري ذلك من املنح، وإعاانت اإلجيار، ونصيب رب العمل يف 

 ات املقدمة يف جمال التأمني الصحي. نظام املعاشات التقاعدي، واملسامه

 واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف هناية السنة هي كاآليت: 28-3

 آبالف اليورو
  عدد 
 املبالغ املستحقة القبض إمجايل األجور األشخاص

 187 2 626 13 املوظفون اإلداريون الرئيسيون
اإلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وحيق للمديرين  28-4

 واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وبلغت االلتزامات املستحقة يف هناية السنة ما يلي:

 آبالف اليورو
اإلجازات السنوية 
 املرتاكمة

استحقاقات أخرى طويلة 
 األجل

استحقاقات ما بعد 
 اجملموع اخلدمة

 2 424 1 484 618 322 اإلداريون الرئيسيوناملوظفون 

، الصندوق االستئماين للضحااي لصاحل ضحااي ICC-ASP/1/Res.6أنشأت اجلمعية مبوجب قرارها  28-5
 اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم.

االستئماين وقررت وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤواًل عن إدارة الصندوق  28-6
أن يكون رئيس قلم احملكمة مسؤواًل عن تقدمي مثل هذه املساعدة الالزمة ألداء اجمللس وظائفه على الوجه 

 الصحيح يف القيام مبهامه وأن يشارك يف اجتماعات اجمللس بصفة استشارية.

نة ألف يورو ألما 2 542، وافقت اجلمعية على خمصصات يبلغ قدرها 2018ويف عام  28-7
الصندوق االستئماين للضحااي اليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري جمللس إدارة الصندوق 
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واجتماعاته. وأدرج املبلغ الذي مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة البالغ 
للدول األطراف.  ألف يورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين للضحااي ورصيداً دائناً  1142قدره 

وتوفر احملكمة خدمات خمتلفة للصندوق االستئماين للضحااي، مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات 
 واخلدمات اإلدارية جماانً.

 شطب خسائر النقدية واملبالغ املستحقة القبض -29

اله، شطب ما أع 7على النحو الوارد يف املالحظة  2018ابإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام  29-1
 يورو ابعتباره حساابت متقادمة وغري قابلة للتحصيل. 2 000 جمموعه

 األحداث الواقعة بعد اتريخ اإلبالغ -30

يف اتريخ توقيع هذه احلساابت، مل تكن هناك أحداث جوهرية، إجيابية أو غري مواتية، بني اتريخ   30-1
 املالية واليت أثرت على هذه البياانت.اإلبالغ والتاريخ الذي مت فيه إصدار البياانت 
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 املرفق
  1اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 )ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة تسديد االشرتاكات حىت 

 الدول األطراف

 31الباقي حىت 
كانون األول/ديسمرب 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2017

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2017

  
متحصالت متعلقة 

 2018 السنوات السابقة 2019بعام 
  -   -   -   15 091   -   15 091   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   19 563   -   19 563   -   -   -  ألبانيا 
  -   -   -   14 672   -   14 672   -   -   -  أندورا

  -   16 765   5 077   -   -   5 077   11 688   -   11 688  أنتيغوا وبربودا
  -   2185464   2185464   -   -   2185464   -   2146569   2146569  األرجنتني

  -   -   -   5 725 819   -   5 725 819   -   -   -  أسرتاليا
  -   -   -   1 877 379   -   1 877 379   -   -   -  النمسا

  -   -   -   15 278   -   15 278   -   -   -  بنغالديش
  -   -   -   17 118   -   17 118   -   16 850   16 850  برابدوس 

  -   -   -   2 310 149   -   2 310 149   -   -   -  بلجيكا
  -   -   -   2 588   -   2 588   -   115   115  بليز
  -   -   -   7 766   -   7 766   -   -   -  بنن

   -    -    -   29 345    -   29 345   -   -   -  بوليفيا
   -    -    -   31 790    -   31 790    -    -    -  البوسنة واهلرسك

   -    -    -   36 504    -   36 504    -    -    -  بوتسواان

 الربازيل
 369 540 

16   110 471 16   259 69   462 783 9   -    -    462 783 9   721 852 9   -   

   -    -    -   116 865    -   116 865    -    -    -  بلغاراي
   -   14 480   9 947    -    -   9 947   4 533   4 406   8 939  بوركينا فاسو
   -   3865   2 588    -    -   2 588   1 277    -   1 277  كابو فردي

   -    -    -   10 223    -   10 223    -    -    -  كمبوداي
   -    -    -   7 156 663    -   7 156 663    -    -    -  كندا

   -   8 312   2 588    -    -   2 588   5 724    -   5 724  مجهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد
 558 

24   -    558 24   381 12   -    -    381 12   939 36   -   

   -    -    -   977 582    -   977 582    -    -    -  شيلي
   -   788 855   788 855    -    -   788 855    -   754 515   754 515  كولومبيا

   -   21 955   2 588    -    -   2 588   19 367    -   19 367  جزر القمر
   -   77 768   15 378    -    -   15 378   62 390    -   62 390  الكونغو

   -    -    -   2 586   2   2 588    -    -    -  جزر كوك
  2 784    -    -   104 206   11 015   115 221    -    -    -  كوستاريكا

  23 572    -    -   23 571    -   23 571    -    -    -  كوت ديفوار
   -    -    -   260 427    -   260 427    -    -    -  كرواتيا
   -    -    -   105 295    -   105 295    -    -    -  قربص
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 الدول األطراف

 31الباقي حىت 
كانون األول/ديسمرب 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2017

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2017

  
متحصالت متعلقة 

 2018 السنوات السابقة 2019بعام 
   -    -    -   842 798    -   842 798    -    -    -  اجلمهورية التشيكية

  14 104    -    -   14 417    -   14 417    -    -    -  مجهورية الكونغو الدميقراطية
   -    -    -   1 430 843    -   1 430 843    -    -    -  الدامنرك
   -   6 717   2 588    -    -   2 588   4 129    -   4 129  جيبويت 

  262    -    -   2 588    -   2 588    -   10 647   10 647  دومينيكا
   -   266 697   119 024    -    -   119 024   147 673   112 817   260 490  اجلمهورية الدومينيكية

   -    -    -   164 129    -   164 129    -    -    -  إكوادور
   -    -    -   34 235    -   34 235    -    -    -  السلفادور

   -    -    -   93 069    -   93 069    -    -    -  استونيا
   -    -    -   7764   2   7 766    -    -    -  فيجي
   -    -    -   1 117 257    -   1 117 257    -    -    -  فنلندا
   -    -    -   12 699 594    -   12 699 594    -    -    -  فرنسا
   -    -    -   43 508    -   43 508    -   42 555   42 555  غابون
   -   8   8   2 580    -   2 588    -    -    -  غامبيا

   -    -    -   19 563    -   19 563    -    -    -  جورجيا
   -    -    -   15 653 545    -   15 653 545    -    -    -  أملانيا
   -   45 781   41 256    -    -   41 256   4 525    -   4 525  غاان

   -    -    -   1 153 938    -   1 153 938    -    -    -  اليوانن
   -    -    -   2 588    -   2 588    -    -    -  غرينادا

  327    -    -   68 644   3 807   72 451    -    -    -  غواتيماال
   -   24 540   5 034    -    -   5 034   19 506    -   19 506  غينيا
  1738    -    -   5 034    -   5 034    -   144   144  غياان

   -   6 474   6 474   14 225    -   20 699    -   19 727   19 727  هندوراس
   -    -    -   400 017    -   400 017    -    -    -  هنغاراي
   -    -    -   56 388    -   56 388    -    -    -  أيسلندا
   -    -    -   820 789    -   820 789    -    -    -  أيرلندا
   -    -    -   9 182 888    -   9 182 888    -    -    -  إيطاليا
   -    -    -   25 255 675    -   25 255 675    -    -    -  الياابن
   -    -    -   49 052    -   49 052    -    -    -  األردن
   -    -    -   46 011    -   46 011    -    -    -  كينيا
   -    -    -   122 557    -   122 557    -    -    -  التفيا

   -    -    -   2 588    -   2 588    -    -    -  ليسوتو
   -   5 259   2 588    -    -   2 588   2 671    -   2 671  ليبرياي

   -    -    -   17 118    -   17 118    -    -    -  ليختنشتاين
   -    -    -    -   176 357   176 357    -    -    -  ليتوانيا

   -    -    -   156 792    -   156 792    -    -    -  لكسمبورغ
   -   7 966   7 766    -    -   7 766   200    -   200  مدغشقر
   -   5 178   5 178    -    -   5 178    -    -    -  مالوي 
   -    -    -   5 034    -   5 034    -   9 796   9 796  ملديف
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 الدول األطراف

 31الباقي حىت 
كانون األول/ديسمرب 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2017

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2017

  
متحصالت متعلقة 

 2018 السنوات السابقة 2019بعام 
   -    -    -   7 910    -   7 910    -    -    -  مايل

   -    -    -   39 270    -   39 270    -    -    -  مالطة 
   -   8 551   2 588    -    -   2 588   5 963    -   5 963  جزر مارشال

   -    -    -   29 345    -   29 345    -    -    -  موريشيوس
   -    -    -   3 515 902    -   3 515 902    -   3 460 846   3 460 846  املكسيك

   -    -    -   12 227    -   12 227    -    -    -  منغوليا
   -    -    -   9 782    -   9 782    -   4   4  اجلبل األسود

   -    -    -   24 454    -   24 454    -    -    -  انميبيا
   -   2 537   2 537    -   51   2 588    -    -    -  انورو

   -    -    -   3 630 979    -   3 630 979    -    -    -  هولندا
   -    -    -   692 612    -   692 612    -    -    -  نيوزيلندا

   -   36,962   5 178    -    -   5 178   31 784    -   31 784  النيجر
   -   559 049   524 880    -    -   524 880   34 169   1 252 459   1 286 628  نيجرياي

   -    -    -   18 254    -   18 254    -    -    -  مقدونيا الشمالية
   -    -    -   2 201 083    -   2 201 083    -    -    -  النرويج

  86    -    -   84 036    -   84 036    -   5 473   5 473  بنما 
   -   65 414   35 658    -    -   35 658   29 756    -   29 756  ابراغواي

   -   121 421   121 421   209 031   19 318   349 770    -    -    -  بريو
   -    -    -   404 209    -   404 209    -    -    -  الفلبني
  1 466 500    -    -    -   2 060 460   2 060 460    -    -    -  بولندا

   -    -    -   960 465    -   960 465    -    -    -  الربتغال
   -    -    -   5 226 281    -   5 226 281    -    -    -  مجهورية كوراي

   -    -    -   9 782    -   9 782    -    -    -  مجهورية مولدوفا
   -    -    -   450 815    -   450 815    -    -    -  رومانيا

   -    -    -   2 588    -   2 588    -    -    -  سانت كيتس ونيفيس
   -    -    -   2 588    -   2 588    -    -    -  سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
   -    -    -   2 588    -   2 588    -   252   252  غرينادين 

  7    -    -   2 443   2   2 445    -    -    -  ساموا 
   -    -    -   7 336    -   7 336    -    -    -  سان مارينو

   -   13 403   13 077    -    -   13 077   326    -   326  السنغال
   -    -    -   78 396    -   78 396    -    -    -  صربيا

   -    -    -   2 588    -   2 588    -    -    -  سيشيل
   -   916   916    -   1 672   2 588    -    -    -  سرياليون
   -    -    -   391 982    -   391 982    -    -    -  سلوفاكيا
   -    -    -   205 845    -   205 845    -    -    -  سلوفينيا

   -    -    -   891 850    -   891 850    -    -    -  جنوب أفريقيا
   -    -    -   5 985 606    -   5 985 606    -    -    -  إسبانيا

   -    -    -   17 824    -   17 824    -    -    -  دولة فلسطني
   -   15 113   15 113    -    -   15 113    -    -    -  سورينام
   -    -    -   2 342 256    -   2 342 256    -    -    -  السويد
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 الدول األطراف

 31الباقي حىت 
كانون األول/ديسمرب 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2017

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2017

  
متحصالت متعلقة 

 2018 السنوات السابقة 2019بعام 
   -    -    -   2 793 072    -   2 793 072    -    -    -  سويسرا

   -    -    -   10 212    -   10 212    -    -    -  طاجيكستان
   -   7 339   7 336    -    -   7 336   33   7 257   7 290  تيمور ليشيت 

   -   83 287   83 287    -    -   83 287    -    -    -  ترينيداد وتوابغو
   -   14 551   14 551   59 176    -   73 727    -    -    -  تونس
   -   9 115   9 115   6 120    -   15 235    -    -    -  أوغندا

   -    -    -   10 934 653    -   10 934 653    -    -    -  اململكة املتحدة
   -   2 608   2 608   12 670    -   15 278    -   1 012   1 012  مجهورية تنزانيا املتحدة

   -    -    -   193 618    -   193 618    -   2 449   2 449  أوروغواي
   -    -    -   2 588    -   2 588    -   8 846   8 846  فانواتو
   -   6 758 058   1 488 140    -    -   1 488 140   5 269 918   937 984   6 207 902  فنزويال
   -   44 239   15 235    -    -   15 235   29 004    -   29 004  زامبيا 

   -  3 588  -   -    -    -   3 588    -   3 588  بوروندي )دولة منسحبة(
   -    -    -   1 005    -   1 005    -    -    -  الفرق بعد التقريب

  1 509 380   21 121 925   15 339 884   129 819 149   2 272 686   147 431 719   5 782 041   25 265 833   31 047 874  دولة طرفاً( 123اجملموع )
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 2اجلدول 
 )ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31يف  حالة صندوق رأس املال املتداول وصندوق الطوارئ

 حالة صندوق رأس املال املتداول

 2018 2017 
 3 634 515  - يف بداية الفرتة املالية الرصيد
 12 461 15 782 الواردة من الدول األطراف املبالغ
  -  - املعادة للدول األعضاء املبالغ
 (149)  - املعادة للدولة املنسحبة  املبالغ

 (9 041 272)  - املؤقت ألجل السيولة السحب
  - 9 041 272 مبالغ جتديد املوارد

 5 394 445  - فائض النقدية 
  - 9 057 054 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

 11 600 000 11 600 000 احملدد املستوى
 (16 735) (953) (3من الدول األطراف )اجلدول  املستحقات

 (2 541 993) (2 541 993) نقص التمويل/يتم متويله من الفائض يف املستقبل
 (9 041 272)  - املؤقت ألجل السيولة السحب
  - 9 057 054 كانون األول/ديسمرب  31يف  الرصيد

 صندوق الطوارئ حالة
 2018 2017 

 5 785 308 3 759 138 الرصيد يف بداية الفرتة املالية
 452 4 991 املبالغ الواردة من الدول األطراف

 (46)  - املبالغ املعادة للدولة املنسحبة 
 (1 478 982)  - السحب املؤقت ألجل السيولة

 (547 594)  - امليزانية العاديةخارج -املبالغ اليت مت سحبها
  - 1 478 982 مبالغ جتديد املوارد

 3 759 138 5 243 111 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 
 7 000 000 7 000 000 املستوى احملدد

 (5 286) (295) (4املستحقات من الدول األطراف )اجلدول 
 (1 756 594) (1 756 594) النقص يف التمويل

 (1 478 982)  - املؤقت ألجل السيولةالسحب 
 3 759 138 5 243 111 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

1)  ASP/16/Res.1-ICC  ، 4اجلزء ابء، الفقرة. 
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 3اجلدول 

 )ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال املتداول يف 

 املبلغ الباقي املدفوعات الرتاكمية  املال املتداولصندوق رأس  الدول األطراف
  - 791 791 أفغانستان 

  - 1 358 1 358 ألبانيا  
  -  1 061  1 061 أندورا

  - 298 298 أنتيغوا وبربودا
  - 91 904 91 904 األرجنتني

  - 322 986 322 986 أسرتاليا
  - 113 380 113 380 النمسا

  - 906 906 بنغالديش
  - 1 121 1 121 برابدوس 

  - 140 858 140 858 بلجيكا
  - 149 149 بليز
  - 446 446 بنن

  - 1 513 1 513 بوليفيا
  - 2 272 2 272 البوسنة واهلرسك

  - 2 246 2 246 بوتسواان
  - 488 335 488 335 الربازيل
  - 6 835 6 835 بلغاراي

  - 507 507 بوركينا فاسو
  - 149 149 كابو فردي

  - 594 594 كمبوداي
  - 437 867 437 867 كندا

 8 141 149 مجهورية أفريقيا الوسطى
 393 87 480 تشاد
  - 53 391 53 391 شيلي

  - 42 165 42 165 كولومبيا
 8 141 149 جزر القمر

 335 463 798 الكونغو
  - 149 149 جزر كوك

  - 6 173 6 173 كوستاريكا
  - 1507 1507 كوت ديفوار 

  - 17 006 17 006 كرواتيا
  - 6713 6713 قربص

  - 54 582 54 582 اجلمهورية التشيكية
  - 621 621 مجهورية الكونغو الدميقراطية

  - 94 382 94 382 الدامنرك
  - 149 149 جيبويت 

  - 149 149 دومينيكا
  - 6 719 6 719 اجلمهورية الدومينيكية

  - 7 909 7 909 إكوادور
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 املبلغ الباقي املدفوعات الرتاكمية  املال املتداولصندوق رأس  الدول األطراف
  - 850 850 السلفادور

  - 5 800 5 800 استونيا
  - 446 446 فيجي
  - 72 995 72 995 فنلندا
  - 783 276 783 276 فرنسا
  - 2 780 2 780 غابون
  - 149 149 غامبيا

  - 1 095 1 095 جورجيا
  - 1 011 325 1 011 325 أملانيا
  - 2 193 2 193 غاان

  - 84 285 84 285 اليوانن
  - 149 149 غرينادا

  - 4 058 4 058 غواتيماال
 134 76 210 غينيا
  - 210 210 غياان

  - 1 182 1 182 هندوراس
  - 32 989 32 989 هنغاراي
  - 3 754 3 754 أيسلندا
  - 56 829 56 829 أيرلندا
  - 615 860 615 860 إيطاليا
  - 1 533 276 1 533 276 الياابن
  - 3 137 3 137 األردن
  - 2 233 2 233 كينيا
  - 7 142 7 142 التفيا

  - 149 149 ليسوتو
  - 149 149 ليبرياي

  - 1209 1209 ليختنشتاين
  - 10 743 10 743 ليتوانيا

  - 10 955 10 955 لكسمبورغ
  - 446 446 مدغشقر
  - 298 298 مالوي 
  - 210 210 ملديف

  - 533 533 مايل
  - 2 368 2 368 مالطة  

 8 141 149 جزر مارشال
  - 1 865 1 865 موريشيوس
  - 247 922 247 922 املكسيك

  - 568 568 منغوليا
  - 677 677 اجلبل األسود

  - 1 480 1 480 انميبيا
  - 149 149 انورو

  - 234 377 234 377 هولندا
  - 38 364 38 364 نيوزيلندا
 30 268 298 النيجر
  - 20 554 20 554 نيجرياي
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 املبلغ الباقي املدفوعات الرتاكمية  املال املتداولصندوق رأس  الدول األطراف
  - 1 121 1 121 مقدونيا الشمالية

  - 125 843 125 843 النرويج
  - 4 333 4 333 بنما  

  - 1 723 1 723 ابراغواي
  - 18 470 18 470 بريو

  - 23 461 23 461 الفلبني
  - 131 467 131 467 بولندا

  - 65 180 65 180 الربتغال
  - 297 893 297 893 مجهورية كوراي 

  - 507 507 مجهورية مولدوفا
  - 30 902 30 902 رومانيا

  - 149 149 سانت كيتس ونيفيس
  - 149 149 سانت لوسيا

  - 149 149 سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  - 149 149 ساموا  

  - 446 446 سان مارينو
  - 825 825 السنغال

  - 5 436 5 436 صربيا
  - 149 149 سيشيل

  - 149 149 سرياليون
  - 24 644 24 644 سلوفاكيا
  - 13 830 13 830 سلوفينيا

  - 54 580 54 580 جنوب أفريقيا
  - 407 860 407 860 إسبانيا

  - 769 769 دولة فلسطني
  - 715 715 سورينام
  - 141 862 141 862 السويد
  - 160 632 160 632 سويسرا

  - 507 507 طاجيكستان
  - 358 358 تيمور ليشيت 

  - 5 903 5 903 ترينيداد وتوابغو
  - 4 843 4 843 تونس
  - 878 878 أوغندا

  - 723 004 723 004 اململكة املتحدة
  - 906 906 مجهورية تنزانيا املتحدة

  - 9 337 9 337 أوروغواي
  - 149 149 فانواتو

  - 89 402 89 402 فنزويال 
 37 841 878 زامبيا  

  - (4) (4) الفرق بعد التقريب
 953 9 057 054 9 058 007 دولة طرفًا( 123) اجملموع
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 4اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 )ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة تسديد االشرتاكات يف صندوق الطوارئ يف 

 الدول األطراف
كانون   31 الباقي حىت

 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2017األول/ديسمرب 
كانون   31الباقي حىت 

 2018األول/ديسمرب 
  -  -  -  - أفغانستان 

  -  -  -  - ألبانيا 
  -  -  -  - أندورا

  -  -   - أنتيغوا وبربودا
  -  -  -  - األرجنتني

  -  -  -  - أسرتاليا
  -  -  -  - النمسا

  -  -  -  - بنغالديش
  -  -  -  - برابدوس 

  -  -  -  - بلجيكا
  -  -  -  - بليز
  -  -  -  - بنن

  -  -  -  - بوليفيا
  -  -  -  - البوسنة واهلرسك

  -  -  -  - بوتسواان
  -  -  -  - الربازيل
  -  -  -  - بلغاراي

  -  -  -  - بوركينا فاسو
  -  -  -  - كابو فردي

  -  -  -  - كمبوداي
  -  -  -  - كندا

  -  -  -  - مجهورية أفريقيا الوسطى
  -  -  -  - تشاد
  -  -  -  - شيلي

  -  -  -  - كولومبيا
 46  -  - 46 جزر القمر

 73  -  - 73 الكونغو
  -  -  -  - جزر كوك

  -  -  -  - كوستاريكا
  -  -  -  - كوت ديفوار 

  -  -  -  - كرواتيا
  -  -  -  - قربص

  -  -  -  - اجلمهورية التشيكية
  -  -  -  - مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -  -  -  - الدامنرك
  -  -  -  - جيبويت 

  - 8  - 8 دومينيكا
  -  -  -  - اجلمهورية الدومينيكية

  -  -  -  - إكوادور
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 الدول األطراف
كانون   31 الباقي حىت

 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2017األول/ديسمرب 
كانون   31الباقي حىت 

 2018األول/ديسمرب 
  -  -  -  - السلفادور

  -  -  -  - استونيا
  -  -  -  - فيجي
  -  -  -  - فنلندا
  -  -  -  - فرنسا
  -  -  -  - غابون
  -  -  -  - غامبيا

  -  -  -  - جورجيا
  -  -  -  - أملانيا
  -  -  -  - غاان

  -  -  -  - اليوانن
  -  -  -  - غرينادا

  -  -  -  - غواتيماال
 84  -  - 84 غينيا
  -  -  -  - غياان

  -  -  -  - هندوراس
  -  -  -  - هنغاراي
  -  -  -  - أيسلندا
  -  -  -  - أيرلندا
  -  -  -  - إيطاليا
  -  -  -  - الياابن
  -  -  -  - األردن
  -  -  -  - كينيا
  -  -  -  - التفيا

  -  -  -  - ليسوتو
  -  -  -  - ليبرياي

  -  -  -  - ليختنشتاين
  -  -  -  - ليتوانيا

  -  -  -  - لكسمبورغ
  -  -  -  - مدغشقر
  -  -  -  - مالوي 
  -  -  -  - ملديف

  -  -  -  - مايل
  -  -  -  - مالطة 

  -  -  -  - جزر مارشال
  -  -  -  - موريشيوس
  -  -  -  - املكسيك

  -  -  -  - منغوليا
  -  -  -  - اجلبل األسود

  -  -  -  - انميبيا
  -  -  -  - انورو

  -  -  -  - هولندا
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 الدول األطراف
كانون   31 الباقي حىت

 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2017األول/ديسمرب 
كانون   31الباقي حىت 

 2018األول/ديسمرب 
  -  -  -  - نيوزيلندا
 92  -  - 92 النيجر
  -  -  -  - نيجرياي

  -  -  -  - مقدونيا الشمالية
  -  -  -  - النرويج

  -  -  -  - بنما 
  -  -  -  - ابراغواي

  -  -  -  - بريو
  -  -  -  - الفلبني
  -  -  -  - بولندا

  -  -  -  - الربتغال
  -  -  -  - مجهورية كوراي 

  -  -  -  - مجهورية مولدوفا
  -  -  -  - رومانيا

  -  -  -  - سانت كيتس ونيفيس
  -  -  -  - سانت لوسيا

  -  -  -  - سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  -  -  -  - ساموا 

  -  -  -  - سان مارينو
  -  -  -  - السنغال

  -  -  -  - صربيا
  -  -  -  - سيشيل

  -  -  -  - سرياليون
  -  -  -  - سلوفاكيا
  -  -  -  - سلوفينيا

  -  -  -  - جنوب أفريقيا
  -  -  -  - إسبانيا

  -  -  -  - دولة فلسطني
  -  -  -  - سورينام
  -  -  -  - السويد
  -  -  -  - سويسرا

  -  -  -  - طاجيكستان
  -  -  -  - تيمور ليشيت 

  -  -  -  - ترينيداد وتوابغو
  -  -  -  - تونس
  -  -  -  - أوغندا

  -  -  -  - اململكة املتحدة
  -  -  -  - مجهورية تنزانيا املتحدة

  -  -  -  - أوروغواي
  -  -  -  - فانواتو
  - 4 983  - 4 983 فنزويال
  -  -  -  - زامبيا 

 295 4 991  - 5 286 دولة طرفًا( 123اجملموع )
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 5اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 (1))ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة الفائض النقدي يف 

 2017 2018 السنة اجلارية

   االئتماانت

 126 352 729 132 091 835 متحصالت االشرتاكات املقررة

  -  - متحصالت التربعات

 645 925 546 285 متحصالت إيرادات متنوعة

 120 638 132 654 998 126 

   التحمالت

 137 180 914 138 114 484 نفقات مصروفة

 5 287 423 6 054 319 التزامات غري مصفاة

 86 011 37 403 املتحدةاملخصصات املتعلقة اباللتزامات الضريبية للوالايت 

 318 707 179 330 خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 1 760 288 334 987 املخصصات املتعلقة بقضااي منظمة العمل الدولية

 194 311 9 100 املخصصات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

 307 200 295 800 اجملموع الرتاكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطني القضاة

 423 025 145 854 134 145 

 (18 136 200) (12 387 303) الفائض/)العجز( النقدي املؤقت

 547 594  - (2املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ )اجلدول 

 (5 621 876)  - العجز النقدي للسنة املاضية

والعجز النقدي الفائض/)العجز( النقدي املؤقت بعد السحب من صندوق الطوارئ 
 (23 210 482) (12 387 303)   للسنة املاضية

   التصرف يف الفائض/)العجز( النقدي املؤقت يف السنة السابقة

 (13 180 870) (23 210 482) الفائض/)العجز( املؤقت للسنة املاضية

 5 591 759 25 265 833 مضافاً إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى

 1 967 235 937 165 الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها

 (5 621 876) 2 992 516 الفائض/)العجز( النقدي للسنة السابقة

   تسوية الفائض/)العجز( املؤقت مع فائض)عجز( امليزانية

 (18 136 200) (12 387 303) الفائض/)العجز( النقدي املؤقت
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 18 234 667 15 339 884 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض

 3 647 73 شرتاكات املقررة/الفرق بني مبلغ قرض الدولة املضيفة املدرج يف امليزانية واملبلغ الفعلي الا

 (3 783)  - املسامهات املقررة/صايف تسوية الدولة املنسحبة

 (645 925) (546 285) متحصالت إيرادات متنوعة

 (547 594) 2 406 369 فائض/)عجز( امليزانية )البيان اخلامس(

 يشمل الربانمج السادس:  أمانة الصندوق االستئماين للضحااي.( 1)



ICC-ASP/18/20 

 

544 20-A-010321 

 

 6اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 )ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة التربعات يف  -احملكمة اجلنائية الدولية 

 الرصيد املرحل اجلهات املاحنة الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

 2018عام 
التربعات املسجلة يف 

 2018عام 
  التربعات املتعلقة بعام 
2019 

  الرصيد 
املستحق من اجلهات 
 املاحنة

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
 34 966  - 407 256  - 372 290 املفوضية األوروبية 2017-2018

 34 966  - 407 256  - 372 290   اجملموع الفرعي

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
  - 643 353 206 647 850 000  - املفوضية األوروبية 2018-2019

  - 643 353 206 647 850 000  -   اجملموع الفرعي

-2017مشروع الدروس املستفادة، 
  -  - 79 081  - 79 081 مؤسسة اجملتمع املفتوح 2018

  -  - 79 081  - 79 081   اجملموع الفرعي

 الذكرى العشرون لنظام روما األساسي 
2018 

  -  - 1 000 1 000  - قربص

  -  - 5 000 5 000  - فنلندا

  -  - 10 000 10 000  - بلدية الهاي

  -  - 10 000 10 000  - هولندا

  -  - 2 000 2 000  - نيجرياي

  -  - 10 000 10 000  - ملنظمة الدولية للفرنكوفونيةاا

  -  - 10 000 10 000  - مجهورية كوراي

  -  - 48 000 48 000  -   اجملموع الفرعي

تطوير املتدربني واملهنيني الزائرين، 
2016-2018 

  -  - 100 000 100 000  - هولندا

  -  - 39 839 39 839  - مجهورية كوراي

  -  - 139 839 139 839  -   اجملموع الفرعي

الوصول إىل العدالة وبناء القدرات يف 
 جمال العدالة وإنفاذ القانون،  

  -  - 187 303 123 019 64 284 الدامنرك 2017-2018

  -  - 187 303 123 019 64 284   اجملموع الفرعي
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 الرصيد املرحل اجلهات املاحنة الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

 2018عام 
التربعات املسجلة يف 

 2018عام 
  التربعات املتعلقة بعام 
2019 

  الرصيد 
املستحق من اجلهات 
 املاحنة

  -  - 188 800 188 800  - أسرتاليا الصندوق اخلاص إلعادة التوطني

  -  - 95 000 95 000  - بلجيكا

  -  - 50 000 35 000 15 000 لكسمبورغ

  -  - 333 800 318 800 15 000   اجملموع الفرعي

  -  - 11 362 11 362  - ململكة املتحدةاا الزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين

  -  - 11 362 11 362  -   اجملموع الفرعي

  - 305 124 347 346 496 787 155 683 لياابناا برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني

  - 123 814 77 151 95 022 105 943 مجهورية كوراي

  - 118 528 106 919 107 688 117 759 سويسرا

  - 547 466 531 416 699 497 379 385   اجملموع الفرعي

  -  - 20 000 20 000  - فنلندا أقل البلدان منوا

  -  - 10 000 10 000  - أيرلندا

  -  - 4 034 4 034  - الفلبني

  -  - 81 81  - خاص

  -  - 34 115 34 115  -   اجملموع الفرعي

  -  - 268 268  - أملانيا رعاية السفر إىل املؤمترات اخلارجية

  -  - 14 243 14 243  - هولندا

  -  - 21 589 21 589  - مجهورية كوراي

  -  - 4 262 4 262  - السنغال

  -  - 18 952 18 952  - جهات أخرى، غري حكومية

  -  - 59 314 59 314  -   اجملموع الفرعي

 34 966 1 190 819 2 038 133 2 283 946 910 040   جمموع التربعات
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 7اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 )ابليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة الصناديق االستئمانية يف  -الدولية احملكمة اجلنائية 

  املسامهات املسجلة  الرصيد املرحل لصندوق االستئماينا
اإليرادات 
  املالية/األخرى

املصروفات )مبا يف 
ذلك املبالغ 
املسرتدة من 
  الرصيد املرحل  املاحنني(

 10 669  -  -  - 10 669 لصندوق االستئماين العام ا

  - 407 612 356 407 256  - 2018-2017بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 

  - 206 647  - 206 647  - 2019-2018بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 

  - 79 081  - 79 081  - 2018-2017مشروع الدروس املستفادة، 

 10 152 37 848  - 48 000  - األساسيالذكرى العشرون لنظام روما 

 تطوير املتدربني الداخليني   
 142 557 107 890  - 139 839 110 608 واملهنيني الزائرين

الوصول إىل العدالة وبناء بناء القدرات يف جمال العدالة 
  - 187 303  - 187 303  - 2018-2017وإنفاذ القانون ، 

 1696002 95 000  - 333 800 1 457 202 الصندوق اخلاص إلعادة التوطني 

 15 658 22 051 1 044 11 362 25 303 الزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين 

  - 531 416  - 531 416  - برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني

 24 835 16 556 808 34 115 6 468 أقل البلدان منوا

 رعاية السفر إىل  
  - 59 314  - 59 314  - املؤمترات اخلارجية

 121 486 (36 781) 10  - 84 695 دعم الربامج  

 2 021 359 1 713 937 2 218 2 038 133 1 694 945 اجملموع

 : 7املبينة يف اجلدول  2018الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 

 .2018واليت مت تعليق تنفيذها خالل عام الصندوق االستئماين العام يتعلق ابألموال غري املقيدة،  -1

توفر العقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن بناء اخلربات القانونية و          -2
 وتعزيز التعاون دعما ماليا لتنفيذ املشروعني الفرعيني التاليني:

احللقات الدراسية واملناسبات والتدريب من أجل تعزيز التعاون، اليت توفر للممثلني واملهنيني      ()أ
القانونيني، مبن فيهم احملامون، من الدول األطراف والدول غري األطراف، مبا يف ذلك بلدان احلاالت، فرصا 

تمام املتبادل من أجل حتقيق أمور لتطوير معارفهم ومهاراهتم العملية فضال عن تبادل املعلومات ذات االه
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منها تعزيز قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها على أساس حتسني التعاون القضائي؛  لتطوير املعرفة واملهارات 
العملية للمهنيني القانونيني، وبناء العالقات مع احملامني ومجعيات احملامني واحلفاظ عليها، وتوفري منتدى 

 حملاماة ؛للتشاور مع أعضاء مهنة ا

)ب(    برانمج املهنيني القانونيني، الذي يوفر للمندوبني واملهنيني من بلدان أخرى وبلدان احلاالت 
والبلدان اليت جتري فيها احملكمة اجلنائية الدولية حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى من البلدان 

ل يف الهاي كوسيلة النامية ذات الصلة، مع إاتحة فرصة للعمل مع احملكمة على أساس قصري األج
 لتطوير قدراهتم على التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة ومقاضاة مرتكبيها. 

، الذي يقع حتت مسؤولية مكتب املدعي العام، ‘‘األدوات القانونية’’)ج(     املشروع الفرعي 
سية وحماكمتها والفصل يتوخى تيسري تطوير القدرة على التحقيق يف قضااي اجلرائم الدولية األسا

فيها، وال سيما على الصعيد الوطين.  وقد مت تصميمه ملساعدة املهنيني القانونيني على تناول اجلرائم 
الدولية األساسية على النحو املنصوص عليه يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات 

القانونية يف القانون اجلنائي الدويل، الصلة، وذلك من خالل توفري )أ( حرية الوصول إىل املعلومات 
واملوجزات القانونية هلذه املعلومات، والرباجميات احلاسوبية املتخصصة للعمل هبذه القوانني؛ و)ب( 
التدريب وإسداء املشورة وتقدمي خدمات مكتب املساعدة.  ويشكل هذا املشروع الفرعي عنصرا 

لقدرات الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني ابرتكاب تلك هاما يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز ا
 اجلرائم إىل العدالة وفقا للمعايري الدولية.

تنجم هذه املشروعات الفرعية جمتمعة عن اهلدف العام للربانمج وهو "اإلسهام يف مكافحة اإلفالت و     -3
ائية الدولية" وأهدافها الفرعية من العقاب، من خالل تعزيز نظام روما األساسي وزايدة الدعم للمحكمة اجلن

( توسيع فهم احملكمة اجلنائية الدولية ونظام روما األساسي بني أصحاب املصلحة الرئيسيني 1من أجل: )
، وال سيما الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية واملهنيني القانونيني ، وحتقيق دعم وتعاون أكرب من 

( تعزيز القدرات الوطنية يف التعامل مع اجلرائم املنصوص عليها 2ولية ؛ و )الدول مع احملكمة اجلنائية الد
يف نظام روما األساسي ، ال سيما يف البلدان ذات الصلة ابحلاالت املعروضة على احملكمة اجلنائية الدولية 

 ، من خالل تعزيز مبدأ التكامل. 

ثالثة خرباء خارجيني، يتضمن حتليل األسباب مشل مشروع الدروس املستفادة تقييماً موضوعياً، أجراه و  -4
اجلذرية للكيفية اليت أجرى هبا مكتب املدعي العام الفحص األويل، والتحقيقات واملالحقات القضائية يف 

حاالت حمددة، ودراسة كيفية معاجلة كل من العمليات الداخلية والعوامل اخلارجية.  وُصم ِّمت هذه العملية  
كتب قد صحح أساليب عمله وحس نها منذ تلك التجربة وما قد يلزم من تغيريات، لتحديد ما إذا كان امل

 من أجل صقل األداء داخليا وإدارة العوامل اخلارجية اليت تؤثر على النجاح إدارة أكثر فعالية. 

ويهدف الصندوق االستئماين لالحتفال ابلذكرى  العشرين لتأسيس نظام روما األساسي إىل زايدة   -5
ي العاملي بدور وأمهية نظام روما األساسي، لزايدة االعرتاف العام وتعزيز سرد إجيايب حقيقي يركز على الوع

كانت املبادرة تستهدف احلكومات الوطنية واملنظمات غري احلكومية و ضحااي وأخطر اجلرائم يف العامل. 
اء العامل. ومت حتقيق األهداف من واجملتمع املدين واإلعالم واألوساط األكادميية وعامة الناس يف مجيع أحن
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خالل عدد من األحداث ومت االنتهاء منها ابلتعاون مع الدول األطراف. وجرت األحداث املركزية يومي 
متوز/يوليو يف احملكمة، مبشاركة مسؤولني رفيعي املستوى من بلدان احلاالت ابحملكمة اجلنائية  17و  16

" الصدمات النفسية والشفاء واألملبرانمج التواصل تقدمي معرض بعنوان " الدولية، واخلرباء واحملاورين. وسه ل
كمة وعملها ويتضمن صورًا من بلدان احلاالت. التابع للمحكمة اجلنائية الدولية، حيث يعرض اتريخ احمل

 17وكانت املعارض معروضة يف احملكمة، يف األتريوم يف الهاي، مبناسبة ذكرى اليوم الدويل للعدالة اجلنائية )
متوز/يوليو(. وهتدف احملكمة إىل تعزيز دور وأمهية نظام روما األساسي على املستوى العاملي، كما عرضت 

 كاتب امليدانية طوال العام ويف مقر األمم املتحدة يف نيويورك.املعروضات يف امل

وقد أنشئ الصندوق االستئماين لتطوير املتدربني واملهنيني الزائرين لتمويل فرص للمتدربني الداخليني  -6
مشاركني واملهنيني الزائرين من مواطين البلدان النامية األطراف يف نظام روما األساسي.  ويتيح هذا الربانمج لل

فرصا للنمو الفكري وتنمية املعارف وتطوير مهارات حمددة للمسار املهين، واكتساب املهارات املهنية القابلة 
 للنقل.  وتقدم الدول األطراف املهتمة التمويل للصندوق االستئماين.

 - 2017وز/يوليو برانمج "الوصول إىل العدالة وبناء بناء القدرات يف جمال العدالة وإنفاذ القانون، مت -7
عاًما  12:  رغم  أن املكتب امليداين ألوغندا كان ينفذ أنشطة التوعية ملدة 2018كانون األول/ديسمرب 

يف أوغندا، عقب اعتقال دومينيك أونغوين، فقد مت حتديد أنه نظرًا للعدد الكبري للغاية من اجملتمعات املتأثرة 
كل القائمة، ينبغي إنشاء هياكل وقنوات جديدة من شأهنا أن املقيمة يف مشال أوغندا، ابلتوازي مع اهليا 

تسمح مبزيد من احلوار واملشاركة من قبل اجملتمعات املتضررة.   ونظرًا ألن احملكمة ليس لديها مكتب فرعي 
يف أي من اجملتمعات املتأثرة، من خالل تنفيذ املشروع اخلاص، الذي متوله السفارة الدمناركية يف كمباال، 

أبرشية  23متطوًعا من اجملتمع احمللي، اثنان من كل أبرشية من  48ن املكتب من إقامة شراكة مع متك
املستفيدية، اليت أنشأت منتدايت للثقة بني جمتمعاهتا، بتمكني أعضائها من الوصول املباشر إىل أعمال 

دولية. ومن خالل إشراك املؤمتر يف املقر الرئيسي وحشدت يف هناية املطاف الدعم للمحكمة اجلنائية ال
املتطوعني اجملتمعيني يف املشروع ، متكنت احملكمة من التغلب على التحدايت اهلائلة لتوفري الوصول يف الوقت 

املناسب وبدقة إىل حماكمة أنغوين، مما جعل أعمال املؤمتر أقرب إىل اجملتمعات املتأثرة ومفهومة لديها.  
بتبادل أفضل املمارسات واخلربات مع ممثلي قطاعات العدالة  ويتعلق مكون آخر من مكوانت املشروع

والقانون والنظام العام األوغندية هبدف املسامهة يف تعزيز قدراهتم يف التعامل مع اجلرائم الدولية. وكان الغرض 
عامل مع من تدخل احملكمة اجلنائية الدولية هو املسامهة يف تعزيز اسرتاتيجيات التحقيق واالدعاء املنسقة للت

اجلرائم الدولية وسد فجوة اإلفالت من العقاب. كما كان اهلدف من ذلك هو املساعدة يف تعزيز املؤسسات 
األوغندية ذات الصلة لبدء وإدارة وإكمال عملية قضائية جنائية على حنو كاف، وتطوير آليات أقوى وأكثر 

 فاعلية للعدالة وإنفاذ القانون.

ادة التوطني ملساعدة الدول الراغبة اليت ليست لديها القدرة الالزمة  وأنشئ الصندوق اخلاص إلع -8
على إبرام اتفاقات إعادة التوطني مع احملكمة مع إجياد حلول حمايدة من حيث التكلفة.  وهو يهدف إىل 

https://www.icc-cpi.int/traumahealinghope/index.html?fbclid=IwAR3Iiou-2Yzplxdc6A3MQYKryOTni1TcCmuCCBx7DcJm4q4GaDmTVFemHBY
https://www.icc-cpi.int/traumahealinghope/index.html?fbclid=IwAR3Iiou-2Yzplxdc6A3MQYKryOTni1TcCmuCCBx7DcJm4q4GaDmTVFemHBY
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ت زايدة عدد عمليات إعادة التوطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. ويتلقى الصندوق تربعا
 من الدول األطراف ويغطي النفقات املباشرة لألشخاص املعرضني للخطر الذين ينقلون إىل الدول املستقبلة.   

 أنشئ الصندوق االستئماين للزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين داخل قلم احملكمة مبوجب قرارهو  -9
ICC-ASP/8/Res.4.  .والغرض من ذلك هو متويل الزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين من خالل التربعات 

أنشئ الصندوق االستئماين لربانمج املوظفني الفنيني املبتدئني لتوفري التعيينات املمولة للمواطنني من و   -10
برتبة املبتدئني، على حساب البلدان الراعية املشاركة. ويوفر الربانمج الفرص للمهنيني الشباب لشغل وظائف 

حكوماهتم، سعياً لتعريفهم ابألعمال الداخلية للمحكمة والنظام القانوين الدويل ككل، هبدف زايدة املالءمة 
للوظائف يف احملكمة.  ويوفر الربانمج للمشاركني فرصة للتطور املهين وتنمية مهارات مستمدة من العامل 

 فهم يف احملكمة والقطاع العام الدويل.احلقيقي اليت ميكن تطبيقها على وظائ

 ومت تعديله ابلقرار  ICC-ASP/2/Res.6القرار وجب وأنشئ الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا مب -11
ICC-ASP/4/Res.4 وتتوىل أمانة اجلمعية إدارة هذا الصندوق، وهو يشجع على إشراك مندويب أقل البلدان .

يف أعمال اجلمعية عن طريق تغطية تكاليف سفرهم إىل اجلمعية على النحو  منوا والبلدان النامية األخرى
 الذي حيدده الصندوق.

يعين "السفر إىل املؤمترات اخلارجية" برعاية طرف اثلث متويل تكاليف السفر واإلقامة من قبل و  -12
جية والدورات التدريبية اجلهات املاحنة ملسؤويل احملكمة واملندوبني اآلخرين للمشاركة يف املؤمترات اخلار 

واملناسبات العامة. واجلهات الراعية هي بشكل رئيسي احلكومات واجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى 
 ، واملنظمات الدولية غري الرحبية.
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 أهداف املراجعة ونطاقها وهنجها -أوال

وفقا للمعايري الدولية ملراجعة ‘‘( احملكمة)’’لقد راجعنا البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  -1
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، مبا يف ذلك االختصاصات  12( واملادة ISA) احلساابت 

 اإلضافية اليت تنظم مراجعة حساابت احملكمة اجلنائية الدولية.

اهلدف العام ألي مراجعة للبياانت املالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البياانت املالية ككل من إن  -2
ع احلساابت من إبداء رأي بشأن ما إذا  األخطاء املادية سواء بسبب االحتيال أو اخلطأ، مما ميك ن مراجِّ

يري احملاسبية الدولية للقطاع )املعايري كانت البياانت املالية قد أُعدت، من مجيع اجلوانب املادية، وفقاً للمعا
  .2018احملاسبية الدولية للقطاع العام( العام للسنة املالية 

)ج( من  6وتنطبق االختصاصات اإلضافية اليت حتكم عمل املراجع اخلارجي للحساابت وفقا للمرفق   -3
الالئق ألموال احملكمة وأصوهلا األخرى النظام املايل والقواعد املالية، الذي ينص على أن االستخدام غري 

جيب أن تعرض على نظر مجعية ‘‘( اجلمعية)’’وأي نفقات ال تتفق مع نية ومقاصد مجعية الدول األطراف 
 الدول األطراف.

وتتضمن البياانت املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان   -4
املايل، وبيان التغيريات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بني امليزانية والبياانت األداء 

 الفعلية، ومالحظات عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ. 

وقد أرفقت احملكمة ببياانهتا املالية جمموعة من سبعة بياانت تقدم معلومات إضافية ال تدخل يف  -5
. وأك د فريق التدقيق أن هذه اجلداول متماسكة مع البياانت (7إىل  1)اجلداول من  هذه املراجعةنطاق 

 املالية، لكن من دون ممارسة ما قد يلزم من احلرص الواجب بشأهنا.

 وأتلفت عملية املراجعة من مرحلتني: -6

إىل  3ضوابط الداخلية )من )أ( مراجعة مؤقتة للحساابت، مت خالهلا الرتكيز على اجلوانب املتصلة ابل
 (؛ 2018كانون األول/ديسمرب   14

)ب( مراجعة هنائية للحساابت، مت خالهلا الرتكيز على البياانت املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها 
 (. 2019أاير/مايو   24إىل  6املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )من 

ق قلم احملكمة. وعقد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات ونوقشت النتائج والتوصيات مع فري -7
 24اإلدارية ورئيس قسم الشؤون املالية وفريقه ورئيس قسم املوارد البشرية ورئيس قسم املراجعة الداخلية يف  

 . 2019أاير/مايو  

كانون   31ة يف بشأن البياانت املالية للمحكمة عن السنة املنتهي غري متحفظوحنن نديل هنا برأي  -8
 .2018األول/ديسمرب 
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 قائمة التوصيات     -اثنيا

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي أبن يعزز قسم الشؤون املالية ضوابطه على صحة األرقام :  1التوصية رقم 
اليت اقرتحها االستشاريون لتقييم استحقاقات املوظفني واليت تظهر يف البياانت املالية للمحكمة اجلنائية 

 الدولية، مبا يف ذلك معلومات أكثر تفصياًل.

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي بوضع الضوابط ملنع منح حقوق الوصول مما يؤدي إىل : 2التوصية رقم 
الوصول غري املناسب إىل نظام املعلومات أو الفشل يف احرتام مبادئ الفصل بني الواجبات يف سياق نظام 

مراجع احلساابت اخلارجي أيًضا إبعداد تدقيق سنوي )على األقل( يوصي و معلومات متكامل ومركزي. 
 .SAPللكشف عن منح حقوق الوصول بشكل غري مناسب يف نظام 

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي إبجراء اختبار سنوي لضمان القدرة على استعادة بيئة : 3التوصية رقم 
 تكنولوجيا املعلومات ابلكامل يف حالة وقوع كارثة.

 نظرة عام ة على الوضع املايل   -اثلثا

مقارنة مببلغ  2018كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  247,323متثل األصول ما قدره  -9
مليون يورو  6,759، أي ابخنفاض قدره 2017كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  254,082

مليون يورو إىل  7,082من   1يف حكمها يف املائة(.  وانتقل املستوى العام للنقدية وما 2,7-)
يف املائة(، ويُعزى هذا االرتفاع إىل  167مليون يورو أي ارتفاع بقيمة  11,810مليون، )+  18,892

 حتسن معدل حتصيل االشرتاكات املقررة. 

مليون  21.194وميثل إمجايل املبالغ املستحقة القبض من املعامالت غري املسددة مبلغ إمجايل قدره  -10
. ويتعلق األمر بشكل أساسي ابالشرتاكات اإللزامية 2018كانون األول/ديسمرب   31يورو  يف اتريخ 

مليون يورو يف هناية  21.122للدول األطراف. وتبلغ االشرتاكات اإللزامية غري املسددة من امليزانية العادية 
مليون يورو غري  31.048مقارنة بـ  . ورغم أن هذا املستوى ال يزال مرتفعا، إال أنه يتحسن2018عام 

مليون يورو،  14.863. وبلغت القيمة الصافية للحساابت املستحقة الدفع 2017املسددة يف هناية عام 
٪ من االشرتاكات غري  90مليون يورو( ومتثل  6.331بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها )

مليون  0.556، ابخنفاض قدره 2017رو يف عام مليون يو  6.887املسددة على مدى أكثر من عامني )
يورو(. وللربازيل وفنزويال واملكسيك اجلزء األكرب من املسامهات غري املسددة اليت على الدول األطراف، أي 

 مليون يورو. 21.122مليون يورو من أصل  18.796

ون يورو كما يف ملي 189.286مليون يورو مقارنة بـ  179.103بلغت قيمة األصول امللموسة و  -11
املباين الدائمة على  استهالكمت حساب و ٪ من األصول. 72.4ومتثل  2017كانون األول/ديسمرب   31

                                                           

 متثل مبالغ "النقدية ومايف حكمها" األموال املتاحة على الفور أو الودائع حتت الطلب. 1 
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، حيث بلغ 2017مليون يورو ، أي ما يقارب املبلغ احملتسب يف عام  10.365مدى عام كامل مببلغ 
 .2018مليون يورو يف هناية عام  164.859صايف القيمة الدفرتية للمبىن 

، بعد 2017مليون يورو يف هناية عام  28.688مليون يورو ) 28.648وحقوق االسرتداد البالغة  -12
( اليت تساهم احملكمة يف Allianzإعادة احلساب( تتوافق مع القيمة العادلة لعقد التأمني مع شركة أليانز )

 تغطية املعاشات التقاعدية  للقضاة.

ن املوردين واملوظفني والدولة املضيفة للحصول على قرض وتشمل االلتزامات بشكل رئيسي ديو   -13
 لتمويل املباين الدائمة. ويتم أيًضا احتساب مبالغ املخاطر املؤكدة مبوجب خمصصات املخاطر والرسوم.

وتقسم االلتزامات بني االلتزامات املتداولة وااللتزامات طويلة األجل اجلارية. ويستند هذا التمييز   -14
وفًقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل  2إىل مدة الدفع املتوقعة للمبلغ املخصصبشكل أساسي 

(. واخنفض ILOATهذه املخصصات أساًسا مبالغ التقاضي أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية )
العام. ويعزى هذا مليون يورو خالل  0.898مليون يورو إىل  2.060هذا املبلغ بشكل حاد، من 

االخنفاض بشكل رئيسي إىل املدفوعات وعمليات إعادة الشطب املسجلة يف الدعاوى القضائية املنصوص 
مليون يورو، تتعلق  0.258عليها يف السنوات املاضية. ومع ذلك، هناك زايدة يف املخصصات بلغت 

مل الدولية أو قضااي داخلية تتعلق بشكل رئيسي بقضااي جديدة معروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة الع
 2018مليون يورو لعام  0.11بنزاعات مستمرة. واستقرت خمصصات الضرائب األمريكية يف مبلغ 

 (.2017مليون يورو لعام  0.126)

 وتقسم استحقاقات املوظفني أيضا بني االلتزامات اجلارية وغري اجلارية:  -15

وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل وما بعد وتظهر اإلجازات السنوية املرتاكمة  ()أ
 مليون يورو( ؛ 10 129التوظيف املستحقة يف السنة يف االلتزامات املتداولة )

)ب(       ويتطابق اجلزء طويل األجل مع االلتزامات طويلة األجل للمحكمة مثل معاشات القضاة 
 يورو(. مليون ASHI( )345 59والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة )

 70 708ويهدف القرض املقدم من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة.  وبلغ قدره  -16
 (. 2017مليون يورو يف هناية عام  72 509)مقابل  2018مليون يورو يف هناية عام 

، أساسا من مليون يورو 8 756وتتألف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة، البالغ جمموعها  -17
مليون يورو(  1 191مليون يورو(  والتربعات احملصلة مقدما ) 1 509االشرتاكات املقررة احملصلة مقدما )

 والفواتري اليت مل ترد بعد عند إغالق احلساابت املتعلقة ابخلدمات املتصلة بعمليات احملكمة 

                                                           

 شهرًا قصرية األجل، بينما يتم تصنيف الديون األخرى على أهنا ديون طويلة األجل. 12تعترب الديون اليت تقل مدهتا عن  2  
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املدفوعات السنوية وفوائد القرض اليت مليون يورو من  3 585مليون يورو(، ابإلضافة إىل مبلغ  2 471)
 .2019شباط/فرباير  1تصبح مستحقة يف 

( صايف 2017مليون يورو يف عام  98 825مليون يورو ) 90 809وميثل صايف األصول البالغ  -18
 بيان التغيريات يف صايف’’وضع احملكمة، وترد تفاصيل خمتَلف عناصره يف البيان الثالث املعنون 

 ، على النحو التايل: ‘‘امللكيةاألصول/حقوق 

مليون يورو يف هناية  105 142مليون يورو )مقابل  79 272)أ( ميثل الرصيد اإلجيايب البالغ 
( لعنصر الصندوق العام الذي جيمع "صندوق املباين الدائمة" السابق واألموال العامة  2017عام 

 ن الثالث ؛البيا - 2017األخرى حتت اسم "أموال عامة أخرى" منذ عام 

( ملسامهة 2017مليون يورو يف عام  3 764مليون يورو )مقابل  5 243)ب( مبلغ إجيايب قدره 
الدول األطراف يف متويل صندوق االدخار ؛ وزايدة قوية يف احتياطي رأس املال العامل اليت انتقلت 

 ؛ يف العام املاضي 3مليون يورو 0.017مقابل  2018مليون يورو يف عام  9.058من 

مليون يورو لألموال املتبقية يف الصندوق العام.  4 785)ج(  وهناك احتياطيات سلبية قدرها  
مليون يورو(  0.263ويشمل ذلك رأس املال اإلجيايب لصندوق التزامات استحقاقات املوظفني )

يم مليون يورو(، ابإلضافة إىل االحتياطيات السلبية من أجل إعادة تقي 2.993والفائض النقدي )
 مليون يورو( ؛ و 8.041 -خطط استحقاقات املوظفني بعد العمل )

( املمولة من الثة عشرة )الصناديق االستئمانية)د(  واالحتياطيات اإلجيابية للصناديق االستئمانية الث
املسامهات الطوعية املقدمة إىل احملكمة اجلنائية الدولية )جيب عدم اخللط بينها وبني الصندوق 

 2 021للضحااي، وهو كيان منفصل ينتج بياانته املالية اخلاصة( بلغت ما جمموعه  االستئماين
 مليون يورو.

مليون  13 846 -مليون يورو، مقارنة مببلغ  7 102يظهر بيان األداء املايل نتيجة سلبية قدرها و   -19
هناك عجز كبري،  . واخنفض تدهور األداء يف العام املاضي إىل النصف، ولكن ال يزال2017يورو لعام 

٪ من إيرادات احملكمة.  وتتمثل العوامل الرئيسية اليت تفسر هذه الزايدة يف العجز يف زايدة  4.8بنسبة 
٪، مقابل  1.15املصروفات، ال سيما نفقات استحقاقات املوظفني اليت متثل أكرب حصة من النفقات )+ 

ت التشغيل، ونفقات السفر والضيافة، (. ومشلت املصاريف األخرى مصروفا2017٪ يف عام  12.14+ 
واخنفضت أتعاب احملامني اخنفاضا طفيفا، يف حني زادت األتعاب التعاقدية بينما ظلت النفقات األخرى 

، حيث 2018مستقرة. وبشكل عام، كان مستوى إنفاق احملكمة مستقرًا واخنفض بشكل طفيف يف عام 
، وهو عام من  متيز بنمو قوي 2017رو يف عام مليون يو  155948مليون يورو مقابل  155 157بلغ 

                                                           

 االشرتاكات املقررة غري املسددة.يستخدم رأس املال العامل لتلبية احتياجات السيولة قصرية األجل يف هناية العام يف سياق  3 
 كما استخدم صندوق االدخار للتعامل مع مشاكل السيولة قصرية األجل.
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٪، ويرجع  4.2(. وارتفع إمجايل اإليرادات بنسبة  2016مليون يورو يف عام  144 741يف اإلنفاق )
٪ يف 0.5ذلك أساسا إىل املسامهات اإللزامية. ويفسر الفرق بني منو معدل اإليرادات والنقصان بنسبة 

 داء املايل.املصاريف اخنفاض العجز يف بيان األ

 مالحظات وتوصيات  -رابعاً 

مبا  2018تتعلق مالحظات وتوصيات مراجع احلساابت اخلارجي بشأن البياانت املالية لعام    -20
 يلي:

 (  تعليقات عامة على ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ومتويلها ؛أ)

 )ب( االشرتاكات املقررة غري املسددة؛

 املوظفني؛)ج( املرتبات واستحقاقات 

 )د(  التزامات استحقاقات املوظفني ؛

 ( ؛ILOAT)هـ(  تكاليف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية )

 )و(  املشرتايت وواثئق االلتزام؛

 )ز(  نُظم املعلومات؛

 )ح(  وظائف مراجعة احلساابت الداخلية.
 ألف.  تعليقات عامة على ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ومتويلها 

، اليت وافقت عليها اجلمعية يف دورهتا 2018أحاط مراجع احلساابت اخلارجي علما مبيزانية عام  - 21
 4( و "التقرير عن أنشطة برانمج احملكمة وتنفيذه"2017كانون األول / ديسمرب   13-4السادسة عشرة )

(، الذي تناول ابلتفصيل أداء CBFعلى جلنة امليزانية واملالية ) 2019أذار/مارس  22توزيعه يف  الذي مت
 .2018امليزانية لكل برانمج رئيسي للمحكمة يف عام 

بواسطة فريق آخر من املراجعني اخلارجيني حول  2019مت إجراء مراجعة منفصلة لألداء يف عام و   -22
جلنائية الدولية" وفًقا للشروط اإلضافية. وترد التعليقات التفصيلية على هذه "عملية وضع ميزانية احملكمة ا

 القضااي يف تقرير منفصل لن يتم استنساخه هنا.

، حتقق املراجع اخلارجي من 2018كجزء من أعمال املراجعة احملددة بشأن البياانت املالية لعام    -23
ذات الصلة  24يف امليزانية واملبالغ الفعلية، وكذلك املالحظة امتثال البيان اخلامس ملقارنة املبالغ املدرجة 

ال توجد مالحظات حول هذا املوضوع.  و (. 24IPSASمبتطلبات املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام  )

                                                           

 4 CBF/32/14. 
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ولن يتم إعادة  2017من تقرير مراجعة البياانت املالية لعام  1ومت تطوير طريقة التسوية والتحقق يف امللحق 
 استنساخها هنا أيًضا.

، خلصت تعليقات مراجع احلساابت اخلارجي وحتليله 2017يف تقرير مراجعة البياانت املالية لعام و   -24
. ويعزى 2018إىل وجود خطر على استمرارية أنشطة احملكمة بسبب عجز نقدي حمتمل خالل فرتة عام 

اد متأخرات االشرتاكات املقررة وعدم كفاية هذا الوضع إىل التأخري املستمر لبعض الدول األطراف يف سد
املال املتداول وصندوق االدخار يف ذلك الوقت. وقد أبرزت جلنة امليزانية واملالية  األموال املتاحة من رأس

 .2018هذا اخلطر يف تقاريرها السابقة لعام 

كمة، حيث تتناوب ومع ذلك، يبدو أن خطر نقص السيولة يتكرر على املدى الطويل ابلنسبة للمح  -25
فرتات التوتر  مع فرتات االنتعاش. وتوجد اختالفات بني الدول األطراف فيما يتعلق ابحللول واألدوات املالية 
املتاحة للمحكمة ملعاجلة التقلبات الدورية املتكررة  يف السيولة واختاذ القرارات على أساس تقارير ومقرتحات 

 اللجنة.

طر اليت مت تسليط الضوء عليها يف تقرير مراجعة احلساابت الصادر يف ومتت السيطرة على املخا  -26
، ومت تسجيل حتسن يف مستوى النقد بفضل تسديد 2018يف النصف الثاين من عام  2018يوليو متوز/

 املتأخرات واملدفوعات من الدول األطراف )انظر أدانه(. 

، قام املراجع اخلارجي بتحليل توقعات السيولة 2018وكجزء من تقرير مراجعة  البياانت املالية لعام   -27
مت اإلبالغ و  ، وكذلك التقارير املقابلة اليت أحاهلا قلم احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية.2019الشهرية لعام 

بشأن االفرتاضات اليت تستند إليها هذه التوقعات. ووفًقا هلذه التوقعات، جيب أن تكون سيولة احملكمة 
. 2019ما مل يتم أتخري بعض املسامهات اإللزامية أو أتجيلها، ال سيما يف تشرين الثاين/نوفمرب  إجيابية،

ليس للمحكمة سيطرة على اتريخ دفع املسامهات، الذي خيضع ابلكامل لسيطرة الدولة الطرف املسامهة. 
هتا يف هناية العام ، يف هذا السياق، قد يكون هناك خطر نقص السيولة وعجز احملكمة عن الوفاء ابلتزاما

حىت بعد استخدام مجيع األموال املتاحة اليت يوفرها رأس املال العامل وصندوق االدخار. ويف وقت كتابة 
هذا التقرير، مل يكن لدى املراجع اخلارجي أي رؤية  واضحة أخرى عن التزامات املسامهني املعنيني ابلدفع 

 يف الوقت احملدد وحسب املبالغ املقررة.

يتم تقدمي شرح أكثر تفصياًل للموضوع والقضااي املتعلقة مبعاجلته يف تقرير مراجعة األداء املذكور و    -28
 أعاله حول "عملية ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية".
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 االشرتاكات املقررة غري املسددة -ابء 

  تطور حالة املبالغ املستحقة -1
منذ  غري مسددة املقررة وما يتصل هبا من مبالغ مستحقة اجلدول التايل تطور االشرتاكاتيوضح   -29
 :2007عام 

 - : 1اجلدول
 )آبالف اليورو( 2018إىل عام  2007االشرتاكات املقررة غري املسددة من عام 

 االشرتاكات املقررة السنة
  املبالغ املسرتَجعة 
 للسنة احلالية

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
احلالية/االشرتاكات 
 املقررة 

  املبالغ املستحق ة  
 31للسنة احلالية يف 

  كانون األول/ديسمرب
كانون   31

 األول/ديسمرب

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
احلالية/االشرتاكات 
 املقررة 

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
 املاضية 

  املبالغ املستحق ة  
 31للسنة املاضية يف 

 كانون األول/ديسمرب

 اجملموع 
  املبالغ املستحق ة  

كانون   31
 األول/ديسمرب

2007 872 88 021 83 93% 851 5 7% 672 9 298 2 149 8 

2008 382 90 077 90 100% 305 0% 896 7 252 557 

2009 230 96 469 95 99% 761 1% 225 332 1093 

2010 623 103 849 97 94% 774 5 6% 612 481 255 6 

2011 608 103 222 101 98% 386 2 2% 849 5 406 792 2 

2012 800 108 640 102 94% 160 6 6% 382 2 410 569 6 

2013 040 112 380 105 94% 659 6 6% 248 6 321 980 6 

2014 706 118 672 110 93% 034 8 7% 525 455 6 489 14 

2015 125 598 959 112 90% 639 12 10% 343 6 147 8 786 20 

2016 786 138 726 124 90% 060 14 10% 440 16 345 4 405 18 

2017 587 144 353 126 87% 235 18 13% 592 5 813 12 048 31 

2018 432 147 092 132 90% 340 15 10% 266 25 782 5 122 21 

 املصدر: املراجع اخلارجي للحساابت، استناداً إىل األرصدة الدورية.

مليون يورو.  31.0وبلغت  2017أعلى مستوايهتا يف عام وصلت االشرتاكات غري املسددة إىل   -30
% 4، يف حني زادت االشرتاكات املقر رة بنسبة 2017% يف عام 67وزادت الديون غري املسددة بنسبة 

 فقط.

يف املائة  90يف املائة إىل  87وابلنسبة للمبالغ املسرتجعة للسنة احلالية، ارتفع املبلغ املسرتجع من   -31
، سددت الدول األطراف الرئيسية اليت عليها متأخرات اشرتاكاهتا 2018لسابقة. ويف عام عن السنة ا

، بلغت 2014مليون يورو. ومنذ عام  25.3السابقة. وتبلغ قيمة االسرتداد املرتبطة ابلفرتات السابقة 
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ة املتصلة ابلسنة االشرتاكات غري املسددة للسنوات السابقة أدىن مستوى هلا. غري أن االشرتاكات غري املسدد
 مليون يورو. 15.3احلالية ال تزال مرتفعة، إذ تبلغ 

 )آبالف اليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31أكرب االشرتاكات ااملقر رة املستحقة حىت  : 2اجلدول

 الدول األطراف
كانون   31املبالغ املستحق ة يف 

  2018األول/ديسمرب 
املبالغ املستحق ة القبض عن سنة 
2018 

  املبالغ املستحق ة القبض 
 عن السنوات السابقة

 70 9 783 9 853 الربازيل

 5 270 1 488 6 758 فنزويال

 0 2 185 2 185 األرجنتني

 0 789 789 كولومبيا

 34 525 559 نيجرياي

 5 374 14 770 20 144 جمموع الدول األطراف اخلمس

 %93 %96 % 95 النسبة املئوية من اجملموع

 5 782 15 340 21 122 املستحقاتجمموع 

  2018كانون األول/ديسمرب   31املصدر: املراجع اخلارجي للحساابت، من األرصدة الدورية، يف 

دولة من الدول األطراف اشرتاكاهتا املقررة ابلكامل. وابملقارنة  35، مل تدفع 2018حبلول هناية عام و   -32
أبربعني دولة من الدول األطراف. ولكن هيكلة األرصدة الدورية مع العام املاضي، كانت املتأخرات متعلقة 

تظل على ما كانت عليه تقريبا يف العام املاضي. ومتثل أهم املبالغ املستحقة الدفع اخلمسة غري املسددة نسبة 
 .2018كانون األول/ديسمرب   31يف املائة من إمجايل الرصيد املستحق يف  95

، لكن جزءًا كبريًا من مسامهاهتا 2018زء كبري من متأخراهتا قبل عام قامت الربازيل بتصفية جو  -33
من الربازيل يف تشرين الثاين/نوفمرب املسددة ال يزال معلًقا. وكانت الدفعة األخرية  2018املتعلقة بـسنة 

2018. 

امهاهتا غري وتراكمت املبالغ غري املدفوعة وغري املسددة من قبل فنزويال منذ عدة سنوات. ومتثل مس  -34
مليون يورو(. وفًقا  5.9٪ من املبلغ اإلمجايل )91مليون يورو( املتعلقة ابلسنوات السابقة  5.3املسددة )

من نظام روما األساسي ، جيب إعالن أن فنزويال غري مؤهلة للتصويت يف مجعيات الدول  112للمادة 
 كديون مشكوك يف حتصيلها.األطراف. ويتم تصنيف احلساابت املستحقة امللحقة ابملسامهني  

يف نيسان/أبريل وأيلول/سبتمرب  2018وسددت األرجنتني وكولومبيا ونيجرياي مدفوعات يف عام  -35
 وأذار/مارس، على التوايل، ولكن مت استخدامها لدفع املتأخرات قبل العام احلايل.
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 عدم األهلية للتصويت -2

يف املائة من رصيد  90أية ديون مشكوك يف حتصيلها. ومتثل تعرتف احملكمة ابملبالغ املرصودة لسداد   -36
 6,3، بلغ هذا الرصيد 2018كانون األول/ديسمرب   31املستحقات غري املسددة ألكثر من عامني. ويف 

مليون يورو ويتعلق بعشرة بلدان ال ينبغي أن يكون هلا حق  التصويت يف اجلمعية. واجلزء األكرب من هذه 
 مليون يورو. 6.1نزويال مببلغ املخصصات يتعلق بف

من أجل تعزيز عملية اسرتداد املدفوعات املستحقة، أوصى املراجع اخلارجي يف العام املاضي ابلسماح و  -37
للدول األطراف اليت عليها متأخرات من العامني السابقني ابلتصويت فقط عند اكتمال جدول دفع 

اجلنائية الدولية على الدول األطراف اليت عليها متأخرات خطة . ونتيجة لذلك عرضت احملكمة 5املستحقات
 سداد متعددة السنوات كآلية لتنظيم اشرتاكاهتا القدمية.

قام املراجع اخلارجي للحساابت خالل آخر مهمة له،  بتحديث املتأخرات املستحقة اعتبارًا من و  -38
 . وهذا يؤدي إىل اجلدول التايل:2019نيسان/أبريل  30

 تصنيف االشرتاكات املقررة غري املسددة حسب السنة )آبالف اليورو( : 3اجلدول

 
نيسان/أبريل  30املبالغ غري املسددة يف 

2019 
كانون   31املبالغ غري املسددة يف 

  2018األول/ديسمرب 
 اسرتداد املبالغ ابلنسبة  

 للسنوات السابقة
2007 1 1 0 
2008 1 1 0 
2009 3 3 0 
2010 5 5 0 
2011 6 6 0 
2012 13 13 0 
2013 16 16 0 
2014 1200 1200 0 
2015 1280 1280 0 
2016 1474 1474 0 
2017 1746 1784 -38 
2018 678 13 340 15 -662 1 
2019 289 56 -  -  

 1700- 21 123 75 712 اجملموع

 .2018كانون األول/ديسمرب   31ويف  2019نيسان/أبريل  30املصدر:  املراجع اخلارجي للحساابت، استناداً إىل األرصدة الدورية يف 

مليون  92، متكنت احملكمة اجلنائية الدولية من اسرتداد ما جمموعه  2019نيسان/أبريل  30يف   -39
كانت املدفوعات و مليون يورو يف نفس الفرتة من السنة املاضية.  95.6يورو من االشرتاكات املقررة، مقابل 

                                                           

 من نظام روما األساسي. 112وفقا للمادة   5 
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مرتبطة بشكل أساسي ابالشرتاكات املقررة لعام  2019اليت مت دفعها يف األشهر األربعة األوىل من عام 
 .2018مليون يورو فقط لتصفية األرصدة غري املسددة يف عام  1.7مت استخدام و . 2019

ل ، جيب أن تكون ثالثة بلدان أخرى غري مؤهلة للتصويت خال2019وحبلول هناية نيسان/أبريل   -40
 7.1مجعية الدول األطراف. ونتيجة لذلك، ارتفع الرصيد املستحق هلذه البلدان غري املؤهلة الثالثة عشر من 

مليون يورو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إىل الزايدة يف متأخرات فنزويال اليت زادت من  9.5مليون يورو إىل 
 مليون يورو. 8.8مليون دوالر إىل  6.8
 استحقاقات املوظفني كشوف املرتبات و    -جيم 
 2017يف املائة يف عام  6,4%، مقابل 1.15شهدت نفقات موظفي احملكمة زايدة كبرية بلغت   -41

مليون يورو يف عام  108,1مليون يورو يف عام  إىل  106,9، حيث انتقلت من 2016مقارنة بعام 
مقارنة بعام  2016سه يف عام ٪ والذي مت قيا1.1.  وهذه الزايدة مماثلة للنمو املعتدل البالغ 2018
2015. 

 )آبالف اليورو( 2018-2017: تطور نفقات استحقاقات املوظفني للفرتة 4اجلدول  : 4اجلدول

 
2017 2018 

التطور 
2018/2017 

 التطور 
 النسبة املئوية

  4,2+ 136 3373 3237 مرتبات القضاة

 % 11,8- 202- 1516 1718 استحقاقات القضاة وبدالهتم

 % 2,6+ 1459 57 571 56 112 املوظفنيمرتبات 

 %0.6 183 29 414 29 231 استحقاقات املوظفني وبدالهتم

 % 2,1- 342- 16 225 16 567 املوظفون املؤقتون

 % 1,15+ 1234 108 099 106 865 اجملموع

 امللحقة ابلبياانت املالية. 16املصدر:  املراجع اخلارجي للحساابت، استنادا إىل املالحظة 

 وتُعزى هذه الزايدة يف إمجايل كشوف املرتبات إىل عدد من اآلاثر :  -42
مليون يورو، وهو أقل بكثري من الزايدة البالغة  1,6)أ( زادت مرتبات املوظفني وبدالهتم مببلغ 

 0.342. كما اخنفضت أجور املوظفني املؤقتني مبقدار 2017مليون يورو املسجلة يف عام  12.7
متثل مكافآت املوظفني الثابتني )املوظفون الدائمون، ابستثناء املساعدين والوظائف مليون يورو. 

يف املائة  84.9يف املائة من تكاليف املوظفني )مبن يف ذلك القضاة( أو  80.5القصرية األجل( 
 )ابستثناء القضاة( ؛



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 561 

 

(  6)املساعدة العامة املؤقتة)ب( ميثل املوظفون املؤقتون، الذين يشملون أساًسا مساعدين مؤقتني 
(، نسبة ضئيلة من تكاليف املوظفني، وهذه احلصة تتناقص:  7لفرتات قصرية )والتعيينات ألجل قصري

 ؛ 2016٪ يف عام  21.3و  2017٪ يف عام 15.5، مقارنة بـ  2018٪ يف عام 15

خمصصة ٪ من هذه املشاركة 59و ٪ من مجيع النفقات. 69.7)ج( تكاليف املوظفني متثل 
للوظائف الثابتة )والقضاة(. وهذا يؤكد أن تكاليف املوظفني هي أكرب عنصر يف نفقات احملكمة 

 اجلنائية الدولية ومعظم هذه التكاليف هي تكاليف اثبتة.

 خصوم استحقاقات املوظفني  -دال

حقاقات تتكون استحقاقات ما بعد التوظيف واستحقاقات إهناء اخلدمة وغريها من التزامات است -43
املوظفني الطويلة األجل من خطة معاشات القضاة والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة للموظفني، 

 وتعويضات انتهاء العقد وغريها من الفوائد طويلة األجل.

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  39إن احملاسبة املتعلقة ابستحقاقات املوظفني مبوجب املعيار و  -44
ستحقاقات املوظفني"( معقدة من الناحية التقنية ألن اخلصوم غالبا ما تكون مادية ألهنا طويلة العام )"ا

األجل، وجيب أن يراعي تقييمها خمتلف االفرتاضات. لذا، فإن احملكمة تعتمد على خدمات خبري استشاري 
 كة ديلويت(.ر )ش

 اجملموعات اليت حيق هلا االستفادة هي:  -45

يتلقون استحقاقات املعاش والعجز احملددة مبوجب احلقوق املكتسبة واملشمولة )أ( القضاة، الذين 
 بعقد أتمني مسجل كحق  اسرتداد؛

)ب( املوظفون الذين يستفيدون من النظام الصحي للمتقاعدين، وخطة "التأمني الصحي بعد 
ة األجل مثل إجازة يف املائة. ومن مزااي أخرى طويل 50انتهاء اخلدمة"، اليت متوهلا احملكمة بنسبة 

زايرة الوطن، ونقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة، وبدل االنتقال، واستحقاقات اخللف، 
 والزايرات العائلية، ومنحة اإلعادة إىل الوطن ومنحة الوفاة.

ابإلضافة إىل ذلك، فإن املهنيني املعينني دولياً بعقود طويلة األجل حيصلون على مزااي أخرى  
جل مثل اإلجازات املدفوعة، مثل إجازة زايرة الوطن، ونقل األمتعة/السفر عند إهناء طويلة األ

اخلدمة، وبدل االنتقال، واستحقاقات اخللف، والزايرات العائلية، ومنحة اإلعادة إىل الوطن 
 ومنحة الوفاة.

                                                           

 (.GTAؤقتة )املساعدة العامة امل 6 
 (.STA) التعيينات ألجل قصري  7 
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مليون  62 703بلغت استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل و  -46
ترتبط هذه و .  2016مليون يورو يف عام  50,1و  2017مليون يورو يف عام  58 187يورو  مقابل 

نهم واملتقاعدون، الزايدة الكبرية اباللتزام جتاه القضاة واملوظفني الذين يزداد عددهم الرتاكمي، العاملون م
مليون يورو بعد  28.7مليون يورو، مقابل  28.6مبرور الوقت. تبلغ حقوق سداد معاشات القضاة 

 (.ويبمليون يورو قبل التص 27.3) 2017التصحيح يف عام 

الحظ املراجع اخلارجي للحساابت أن األرصدة االفتتاحية للخصوم املتعلقة ابستحقاقات املوظفني و   -47
. ويبدو أن هذا 2017ال تشبه األرقام املوجودة يف األرصدة اخلتامية للبياانت املالية لعام  2018لعام 

االختالف كان نتيجة لتصويب خطأ ارتكب يف تقييم املعاشات التقاعدية واحلقوق النسبية للقاضي املتقاعد، 
 الذي مت استبعاده من معايري النموذج الذي استخدمه اخلبري االستشاري.

، قامت احملكمة اجلنائية الدولية إبجراء 2019عندما قام االستشاري ابإلبالغ عن اخلطأ يف عام و   -48
تصويب أبثر رجعي هلذا اخلطأ. وكان األثر الناجم هو زايدة يف األصول واخلصوم من نفس املبلغ البالغ 

خلصوم املتعلقة احلساابت املتأثرة هي "حقوق االسرتداد" )جانب األصول( و"او مليون يورو.  1.358
مل يكن هلذا التصويب أي أتثري على صايف و ابستحقاقات املوظفني" و"املخصصات" )جانب اخلصوم(. 

 .2017األصول أو أداء عام 

ومع ذلك، حىت إذا متت معاجلة التصويب يف النهاية بشكل صحيح يف اإلصدار النهائي من البياانت   -49
ن هذه احلالة احملددة مل يتم إبالغها فور اكتشافها، ومل يتم ذكرها مبدئًيا املالية، فإن املراجع اخلارجي أيسف أل
من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، طلب املراجع اخلارجي  3يف البياانت املالية. ووفًقا للمعيار 

البياانت  من 79-2للحساابت تسجيل املعلومات اإلضافية يف املالحظات، واليت متت يف إطار املالحظة 
 املالية.

مليون  1.358وكان على املراجع اخلارجي للحساابت طلب املزيد من التوضيحات للتحقق من مبلغ 50- 
( Deloitteكان على قسم الشؤون املالية ابحملكمة اجلنائية الدولية دعوة خبريه االكتواري )ديلويت/و  يورو.

عقيد النموذج االكتواري، الذي أكدته  شركة ديلويت. لتوضيح كيفية حساب املبلغ الدقيق، مع اإلشارة إىل ت
وأشار املراجع اخلارجي للحساابت إىل أن الكشف عن اخلطأ وتقييم التصويب الذي سيتم إجراؤه والتحقق 

 من دقته كان أساًسا بناء على مالحظة االستشاري.

ل مصادر خارجية، ينبغي أن ومن أجل تعزيز سيطرة القسم املايل على صحة األرقام املعاجلة من قب  -51
توفر تقارير االستشاري معلومات ومربرات إضافية، مثل عدد القضاة، النشطني واملتقاعدين، مع رقم هويتهم 

 حبيث تستخدم كأساس حلساب حقوق االسرتداد.

يوصي املراجع اخلارجي للحساابت أبن يعزز قسم الشؤون املالية ضوابطه على صحة :  1التوصية رقم 
األرقام اليت اقرتحها االستشاريون لتقييم استحقاقات املوظفني واليت تظهر يف البياانت املالية للمحكمة اجلنائية 

 الدولية، ال سيما عن طريق طلب معلومات أكثر تفصياًل.
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 مصاريف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  -هاء

هبا املوظفون من خالل إجراءات احملكمة اإلدارية ملنظمة ابإلضافة إىل املنح والبدالت اليت قد يطالب   -52
، 58-2(، واليت تكشف احملكمة عن معلومات عن أحكامها يف املالحظات رقم ILOATالعمل الدولية )

، يتم تسجيل "تكاليف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية" كمصروفات 1-27و  1-13و 59-2و
 165 542 2018بلغ املقابل الذي مت إصدار فواتري بشأنه يف عام بلغ املو ستحقاقات املوظفني". ال"

 يورو لتغطية تكاليف جلسات احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. 156 037يورو، منها 

من املادة التاسعة:  2وفًقا للملحق ابلنظام األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، الفقرة و   -53
املنظمة الدولية اليت قدمت الشكوى ضدها، تكاليف اجتماعات أو جلسات استماع احملكمة تتحمل »

وتُفرض هذه التكاليف على كل منظمة مبا يتناسب مع عدد األحكام الصادرة خالل جلسة . «اإلدارية
 احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية.

رتني يف السنة. الحظ املراجع اخلارجي للحساابت أن تعقد احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية دو و  -54
بشأن احملكمة اجلنائية الدولية: ستة أحكام يف كانون  2018حكًما أصدرهتا هذه احملكمة يف عام  11

بعد  2018عقب دورهتا اخلامسة والعشرين بعد املائة ؛ مخسة أحكام يف حزيران/يونيو  2018الثاين/يناير 
بلغت التكاليف اليت دفعتها احملكمة اجلنائية الدولية إىل احملكمة اإلدارية و ن بعد املائة. دورهتا السادسة والعشري
 يورو. 156.037الدورتني  اتنيملنظمة العمل الدولية هل

ترى احملكمة أن "تكاليف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية" جيب أن حُتاسب على أهنا نفقات و   -55
 راجع اخلارجي للحساابت على هذا املبدأ.مفوترة، وال يعرتض امل

ويف مجيع األحوال، فإن مبلغ تكاليف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يظهر كنفقة ال مفر    -56
-ICC-ASP. ويف تقريره عن الدورة احلادية والثالثني )معينة منها ميكن فرضها عند إصدار حكم يف قضية

واملالية عن بواعث قلقها بشأن العدد املتزايد من القضااي املعروضة على هذه  (، أعربت جلنة امليزانية17/15/
احملكمة وآاثرها املالية، مبا يف ذلك تكاليف احملكمة، سواء صدر احلكم لصاحل احملكمة أو ضدها، بتكلفة 

  .2018يورو لكل حكم يف عام  14000إمجالية متوسطها حوايل 
 االلتزامات املتنوعةاملشرتايت وواثئق  -واو

 19-110إىل  12-110تستخدم احملكمة أساليب شراء خمتلفة: عمليات الشراء، وفًقا للقواعد   -57
( وفًقا DEDمن النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، واستخدام واثئق االلتزامات املتنوعة )

 اإلدارة املالية.من قواعد  8-110 للقاعدة 

 )"واثئق االلتزام"( من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة،  8-110وفقا للقاعدة املالية و   -58
جيب أن يكون أي التزام قائما على أساس عقد أو اتفاق أو أمر شراء رمسي أو شكل آخر من أشكال ”

 “.وثيقة التزام مناسبةالتعهد، أو على أساس دين تعرتف به احملكمة. وجيب أن يكون كل التزام مؤيدا ب
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لوثيقة االلتزام املتنوعة"  ( 8SOPاملعياري ) "اإلجراء التشغيلي قام مراجع احلساابت اخلارجي  بفحصو   -59
للمحكمة وحيدد أنه  8-110ويشري هذا اإلجراء إىل القاعدة املالية  2013.9كانون الثاين/يناير   2املؤرخ 

"ينبغي جتنب وثيقة االلتزام املتنوعة، وينبغي التقليل من حجم وثيقة االلتزام املتنوعة إىل أدىن حد ممكن يف 
 .4-110احملكمة".  وتُوقٌّع هذه الواثئق من قبل مسؤول التصديق وفًقا ملا تقتضيه القاعدة املالية 

مليون  7,7و 2018مليون يورو يف عام  6,8  نسبة االلتزام املتنوعة ئقومع ذلك، فقد بلغت واث   -60
% من مصاريف غري املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدولية )ابستثناء االستهالك  21أي  2017يورو يف عام 

مليون يورو  وقسم اجملين  4.8بلغ والتكاليف املالية(.  ويستخدم هذا اإلجراء أساسا قسم دعم احملامني مب
 .2018مليون يورو يف عام  1.1عليهم والشهود مببلغ 

واستخدام واثئق االلتزام ابلنفقات أمر مفهوم ابلنسبة لبعض أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية اليت   -61
ين عليهم والشهود. تتطلب السرية عند مشاركة أطراف اثلثة موثوق هبا، على سبيل املثال يف أنشطة قسم اجمل

ويكون هذا غري مربر عند استخدام إجراء واثئق االلتزام لعمليات املشرتايت العامة أو األنشطة اليت ميكن 
 تطبيق إجراء الشراء عليها.

فيما يتعلق إبمجايل  8-110يعرض اجلدول أدانه املبلغ التفصيلي لواثئق االلتزام وفقاً للقاعدة املالية و   -62
 .من البياانت املالية 21إىل  17 املالحظات من النفقات يف

)آبالف اليورو( ، مقارنًة إبمجايل نفقات  غري املوظفني )ابستثناء االستهالك  110.8لنفقات املوثقة وفًقا للقاعدة املالية : ا5اجلدول 
 والتكاليف املالية(

  21إىل  17نفقات املالحظات من 
 من البياانت املالية

 جمموع النفقات 
2018 

واثئق االلتزام لعام 
2018 % 

 جمموع النفقات 
2017 

واثئق االلتزام لعام 
2017 % 

 قسم دعم احملامني 
 %85 5 285 6 246 %86 4 839 5 612 ) قسم دعم احملامني(

 %56 1 592 2 827 %50 1 104 2 221 قسم اجملين عليهم والشهود

 %12 364 3 093 %16 455 2 880 انئب املدعي العام املعين  ابلتحقيقات

 %11 296 2 782 %12 312 2 596 املكتب اخلارجي

 %1 159 19 929 %1 89 19 545 أقسام أخرى

 %22 7 696 34 877 %21 6 780 32 854 اجملموع

نفقات السفر والضيافة واخلدمات التعاقدية وأتعاب احملامني وتكاليف من البياانت املالية )تشمل هذه املصروفات  21إىل  17املصدر: املراجع اخلارجي للحساابت، بناًء على املالحظات من 
 التشغيل واإلمداد وتكاليف املعدات (.

                                                           

 اإلجراء التشغيلي املعياري.  8 

 .(MOD) ( لوثيقة االلتزام املتنوعةSOP)اإلجراء التشغيلي املعياري  9 
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فيما  19-110إىل  12-110ابإلضافة إىل ذلك، ال تندرج واثئق االلتزام يف القواعد املالية و   -63
 15-110يتعلق بقواعد الشراء، وبشكل خاص مستوى العطاءات التنافسية املطلوبة مبوجب القاعدة 

 .14-110جلان مراجعة السوق وفًقا للقاعدة و 

 نُظم املعلومات -زاي

كان اهلدف العام هو حتديد و ركز املراجع اخلارجي عمله على بيئة الرقابة الداخلية لنظم املعلومات.   -64
ا كانت إجراءات الرقابة الداخلية لُنظم املعلومات قد مت تصميمها وتنفيذها بشكل فعال للحد من ما إذ

املخاطر املرتبطة ابستخدام نظم املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية. وعلى هذا النحو، ركز العمل على 
اخلية املنفذة حول استخدام تطبيق بيئة تكنولوجيا املعلومات، وإدارة نُظم املعلومات وإجراءات الرقابة الد

 (.SAPساب )

 . بيئة تكنولوجيا املعلومات وإدارة نظم املعلومات1

خريطة  2018، اتبعت يف عام 2017اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات اخلماسية اليت بدأت يف عام   -65
مفصلة يف األهداف السنوية لكل قسم. ويتم مراقبة هذه األهداف  االسرتاتيجيةالطريق املخطط هلا. وهذه 

ابنتظام من قبل قسم خدمات إدارة املعلومات )قسم خدمات إدارة املعلومات(. ومع ذلك، فإن موارد 
تكنولوجيا املعلومات، اليت تركز بشكل أساسي على املهام اليومية، تكون ابلتايل أقل توفرًا للمشاريع املتوسطة 

 ويلة األجل.والط

أداة جديدة إلدارة األدلة يف عام  تضع. ووُ 2018شهدت نُظم املعلومات حتسنا طفيفا يف عام و   -66
، مثل حلول  2019ولكن لن يتم إجنازها حىت عام  2018. ومت إطالق بعض املشاريع يف عام 2018

 املوارد البشرية الذاتية أو نظام مراقبة امليزانية اجلديد.

" )حتت SAPبني "فريق  SAP، تتم مشاركة إدارة تطبيق  2015فة إىل ذلك، منذ عام وابإلضا  -67
إشراف قسم خدمات اإلدارة( املسؤول عن التطبيق والدعم الوظيفي وقسم خدمات إدارة املعلومات )حتت 

اصاًل جيًدا إشراف فرع اخلدمات القضائية( املسؤول عن إدارة البنية التحتية. ويتطلب هذه التنظيم تعاواًن وتو 
 بني الُفرق ذات اهلياكل اهلرمية املختلفة.

 . إدارة خماطر نظم املعلومات2

رئيس قسم خدمات إدارة املعلومات  ُعني  كجزء من حتسني إدارة املخاطر يف احملكمة اجلنائية الدولية،    -68
ليكون مسؤواًل عن إدارة خماطر نُظم املعلومات. كما مت توثيق تعريف املخاطر املتعلقة بنظم  2018يف عام 

 املعلومات وخطة العمل. 
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ويتم وصف خماطر أمن املعلومات على أهنا "إفشاء غري مصرح به للمعلومات السرية". وتستند خطة  -69
، مت إطالق خطط عمل 2018ن والتكنولوجيا. ويف عام و والعملية واملوظف ةكمو بعة أركان: احلالعمل إىل أر 

أصبح التدريب على أمن املعلومات إلزامًيا ومدجًما يف برانمج تكامل و املوظفني والتكنولوجيا.  بشأن مسائل
 املوارد البشرية للقادمني اجلدد. ويتم بث عدة محالت تواصل داخل املؤسسة. 

مت حتديد اختبارات و أدوات جديدة لتحليل نقاط الضعف يف األنظمة الداخلية واخلارجية.  توضعو   -70
. وابلنسبة لألجزاء املتعلقة ابحلوكمة 2019والربع األول من عام  2018االخرتاق بني الربع الرابع من عام 

 .2019والعملية، سيتم االنتهاء من خطط العمل يف عام 

 ليةالداخ ضوابطال.    3

لقد بذلت فرق تقنية املعلومات جهوًدا كبرية لتقوية وتبسيط إجراءات الرقابة الداخلية، مبا يف ذلك   -71
استخدام أداة واحدة جلميع االستفسارات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات. ومع ذلك، جيب متابعة هذه 

 اجلهود من خالل حتديد بيئة حتكم كاملة وتشغيلية.

اآلن بشكل منهجي جلميع طلبات إدارة الوصول. ومع ذلك، فإن املوافقة  SolvITاة ُتستخدم أدو  -72
، يف حني جيب مشاركة ذلك مع املسؤول عن SAPعلى حقوق الوصول هي دائًما املسؤولية الوحيدة لفريق 

ال توجد سيطرة لضمان أن حقوق الوصول تتماشى مع مسؤوليات النشاط ومبادئ و كل نشاط معين. 
 .2018مل يتم تنفيذ أي مراجعات وصول للمستخدمني يف عام و الفصل بني الواجبات. 

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي بوضع الضوابط ملنع منح حقوق الوصول مما يؤدي إىل : 2التوصية رقم 
الوصول غري املناسب إىل نظام املعلومات أو الفشل يف احرتام مبادئ الفصل بني الواجبات يف سياق نظام 
 معلومات متكامل ومركزي. يوصي مراجع احلساابت اخلارجي أيًضا إبنشاء تدقيق سنوي )على األقل(

 .SAPللكشف عن منح حقوق الوصول بشكل غري مناسب يف نظام 

. ومع ذلك، فإنه مل يتم 2018أطلق قسم خدمات إدارة املعلومات عملية استعادة البياانت يف عام و  -73
 فقط. 2019إال يف عام  SAPالتخطيط إلجراء اختبار يف بيئة  

بار سنوي لضمان القدرة على استعادة بيئة يوصي مراجع احلساابت اخلارجي إبجراء اخت: 3التوصية رقم 
 تكنولوجيا املعلومات ابلكامل يف حالة وقوع عطل أو كارثة.

 وظيفة مراجعة احلساابت الداخلية  -حاء

، يتعني على مراجع احلساابت اخلارجي للبياانت ISAمن معايري  610و  315وفًقا للمعيارين   -74
املالية مراجعة أعمال مراجعة احلساابت الداخلية وتقييم مستوى الدعم املتاح للقيام مبهام مراجعة احلساابت 

جيب أن يتحقق هذا التقييم، من بني معايري أخرى، مما إذا كانت املراجعة الداخلية للحساابت و اخلارجية. 
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الكيان متتثل للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت الداخلية، وال سيما فيما يتعلق مبعايري املعتمدة داخل 
 االستقاللية.

جيب أن أيخذ املراجع اخلارجي للحساابت يف االعتبار توافق وظيفة مراجعة احلساابت مع املعايري و   -75
املهنية ملراجعة احلساابت الداخلية )اإلطار  الدولية ملراجعة احلساابت الداخلية مثل املعايري الدولية للممارسة

 ((.CRIPPاملرجعي الدويل للممارسات املهنية ذات الصلة مبراجعة احلساابت )

توصية ابستبدال  2013ووفًقا هلذا الرأي، تضمن تقرير املراجع اخلارجي عن البياانت املالية لعام  -76 
 ت جديدة منبثقة عن اجلمعية. جلنة مراجعة احلساابت القائمة بلجنة مراجعة حسااب

، وافقت اجلمعية على إنشاء جلنة 2015خالل الدورة الرابعة عشرة املنعقدة يف تشرين الثاين/نوفمرب و  -77
ملراجعة احلساابت جديدة، اليت تقدم إليها مديرة املراجعة الداخلية للحساابت اآلن تقريرها. وقد عزز هذا 

الداخلية للحساابت وحوكمة وإدارة احملكمة، وهي أحد الشروط  اإلصالح الصلة بني وظيفة املراجعة
 األساسية الستقالهلا.

وتتطلب املعايري الدولية للممارسة املهنية للمراجعة الداخلية للحساابت أيًضا أن يكون ملراجعة   -78
لإلدارة احلساابت الداخلية وصول مباشر وغري مقيد، ليس فقط إىل جلنة مراجعة احلساابت ولكن أيضا 

 العامة.

يف تقريرها عن جلستيها األوىل  2016وأعربت جلنة مراجعة احلساابت عن خماوف مماثلة يف عام   -79
والثانية، وأعربت عن أسفها لعدم دعوة مديرة املراجعة الداخلية للحساابت حلضور اجتماعات جملس 

خلية للحساابت، مبا يف ذلك عن طريق التنسيق. وأوصت احملكمة بتعزيز وتعميق تعاوهنا مع املراجعة الدا
دعوة مديرة املراجعة الداخلية للحساابت، حسب االقتضاء، حلضور اجتماعات جملس التنسيق وآليات 

 التنسيق الدولية األخرى بني األجهزة.

يف اجتماعات فردية  2019و  2018ذكرت مديرة املراجعة الداخلية للحساابت أهنا شاركت يف و   -80
دورية مع رؤساء كل هيئة ومع مديري كل هيئة، ولكن ليس مع جملس التنسيق ككل. وابلتايل، ال يزال القلق 

 قائما.  2016الذي أعربت عنه جلنة مراجعة احلساابت يف عام 

ق كأعلى مستوى من مستوايت إدارة احملكمة، يشارك فيه رؤساء خمتلف اهليئات. ويظهر جملس التنسي  -81
من املعايري الدولية لإلطار املرجعي الدويل للممارسات املهنية ذات الصلة مبراجعة  2060واستناًدا إىل الفقرة 

موضوعات  احلساابت، جيب على مديرة مراجعة احلساابت الداخلية تقدمي تقرير إىل جملس التنسيق حول
رئيسية مثل خماطر االحتيال وإدارة املخاطر واحلوكمة وإحالة التقارير ونتائج مراجعة احلساابت الداخلية 

 واستقالليتها وكذلك خطة مراجعة احلساابت الداخلية وتنفيذها.

سيق، ومع التأكيد على املخاطر الناجتة عن ضعف الروابط بني مراجعة احلساابت الداخلية و جملس التن -82
فقد الحظ املراجع اخلارجي للحساابت ابهتمام كبري تقارير املراجعة الداخلية املقدمة من املراجعة الداخلية 
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للحساابت، واستخدمها كمعلومات إضافية يف أعمال خمتلفة تتعلق ابملكاتب امليدانية، والوصول إىل تطبيق 
SAP .واحلماية املادية والبيئية 

( هلذا الكيان )الداخلي للمحكمة ولكن مستقل عن هيئاهتا IOMالرقابة املستقلة )تسمح والية آلية و   -83
اإلدارية( أبداء مهام الرصد والتقييم اليت ميكن اعتبارها قريبة من جماالت املراجعة الداخلية للحساابت. ومع 

 27املؤرخ   ICC-ASP/12/Res 6ذلك، متشيًا مع تعريف وظائف آلية الرقابة املستقلة الواردة يف القرار 
، ال ينبغي اعتبار هذه اآللية جزًءا من وظيفة املراجعة الداخلية للحساابت. 2013تشرين الثاين/نوفمرب 

وابلنسبة إىل املراجع اخلارجي للحساابت، تُعترب هذه اآللية جزًءا من النظام الشامل للضوابط الداخلية املنفذة 
الداخلية للحساابت. ومل يتم تقدمي أي تقرير عن آلية الرقابة  يف احملكمة، وليس جزءا من وظيفة املراجعة

  املستقلة أو استخدامه ألغراض املراجعة اخلارجية للحساابت.

 متابعة التوصيات السابقة  -خامسا

استعرض مراجع احلساابت اخلارجي تنفيذ التوصيات اليت كانت ال تزال معلقة يف اتريخ مراجعة  -84
ت كلها من عمليات مراجعة سابقة للبياانت املالية أو من تقارير أخرى أصدرها احلساابت، واليت جاء

 املراجع اخلارجي.

. ومخسة من تقارير املراجعة السابقة 2017توصية سارية املفعول يف هناية عام  25كانت هناك و   -85
توصية واحدة  من التقرير .  وجاءت 2017حول البياانت املالية وأربعة تقارير  بشأن البياانت املالية لعام 

(.  2017) ومخس توصيات من تقرير شعبة العمليات اخلارجية 2015املتعلق ابالحتياطيات النقدية  لعام 
 أضافت مراجعة األداء  بشأن إدارة املوارد البشرية عشر توصيات جديدة. و 

االحتياطيات النقدية )توصية مت إعداد متابعة التوصيات الواردة املنبثقة من تقارير األداء بشأن  و   -86
 توصيات( يف املرفقات.  10واحدة( و شعبة العمليات اخلارجية )مخسة( وشعبة املوارد البشرية ) 

، والناشئة عن تقارير 2019يعرض اجلدول التايل التوصيات اليت ال تزال تنفذ جزئيا يف بداية عام و   -87
تقييم تنفيذها يف هناية مراجعة احلساابت اليت قام هبا املراجع  املراجعة السابقة بشأن البياانت املالية، وكذلك

 اخلارجي للحساابت. 

وبشكل عام، من بني هذه التوصيات التسع املتعلقة مبراجعة حساابت البياانت املالية، مت تنفيذ ست   -88
نفيذ التوصيات توصيات، ومت تنفيذ توصيتني جزئيًا ومل يتم بعد تنفيذ توصية واحدة. وسيتعني مراجعة ت

الثالث املتبقية يف تقارير مراجعة احلساابت املستقبلية، إىل جانب التوصيات اجلديدة الصادرة عن تقرير 
، وكذلك التوصيات التسع املنفذة جزئياً الناجتة عن عمليات 2018املراجعة هذا بشأن البياانت املالية لعام 

 ، وشعبة العمليات اخلارجية وإدارة املوارد البشرية.مراجعة األداء السابقة على االحتياطيات النقدية



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 569 

 

 2019كانون الثاين/يناير   1التوصيات الناجتة عن تقرير مراجعة احلساابت املالية اليت ال تزال معلقة حىت . 6اجلدول 
 مل تنفذ نفذت جزئيا -نفذت  التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

ICC-2017-1 
من  112املادة 

 األساسينظام روما 

من أجل تعزيز عملية حتصيل االشرتاكات غري املسددة ، يوصي املراجع اخلارجي 
أبال يسمح للدول األطراف املتأخرة يف سداد اشرتاكاهتا ابلنسبة لسنتني منصرمتني 

من  112إال عندما  االلتزام جبدول تسديد املبالغ املستحقة، مبوجب شروط املادة 
 نظام روما األساسي.

 X  

ICC-2017-2 
اإلفصاح عن شروط 

 عقد أتمني القضاة

ونظرًا للطبيعة اخلاصة لعقد التأمني املتعلق خبطة املعاشات التقاعدية للقضاة، يوصي 
املراجع اخلارجي أبن تقدم احملكمة اجلنائية الدولية إرشادات أكثر دقة يف املالحظات 

قرار تغيري شركة التأمني أو على البياانت املالية لشرح العواقب اليت قد تنجم عن 
 تغيري شروط بوليصة التأمني احلالية.

 X  

ICC-2017-3 
معلومات مفصلة 
عن املكاسب / 

 اخلسائر االكتوارية

، 2018يوصي املراجع اخلارجي أبن تقدم احملكمة اجلنائية الدولية، ابتداء من عام 
املالحظات على  توضيحات إضافية حول املكاسب واخلسائر االكتوارية اهلامة يف

 البياانت املالية.
X   

ICC-2017-4 

الكشف عن 
مصاريف قسم اجملين 

 عليهم والشهود

، يطلب املراجع اخلارجي تقدمي 2018ابلنسبة ملهمة املراجعة املؤقتة حلساابت عام 
مجيع األدلة القابلة للكشف عنها واليت ال تراعي نسبيًا غري حساسة، منبثقة عن 
قسم اجملين عليهم والشهود، قبل بداية املهمة، من أجل إجراء اختبارات مفصلة. 

دارات املعنية إبعداد كل هذه الواثئق قبل اليوم يوصي املراجع اخلارجي أبن تقوم اإل
األول من عملية مراجعة احلساابت. يف املستقبل، إذا جتاوز مبلغ املصروفات 
احلساسة للغاية غري القابلة لإلفصاح احلد املادي، فسيتم على املراجع اخلارجي 

 أخذها يف االعتبار يف رأيه ويف تقريره عن البياانت املالية. 

X   

ICC-2016-1 املوظفون 

من أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة الرواتب واخلدمات واملزااي، يوصي 
املراجع اخلارجي أبن يدمج يف اإلجراء احلايل حلساب املرتب الشهري، لكل خطوة 
من اإلجراء، املخاطر املرتبطة ) املستندات الداعمة املفقودة، وعدم االمتثال للوائح 
املوظفني، وإنشاء املوظفني الومهيني، وغياب أو خطأ يف إدخال البياانت، والتباين 
بني املوظفني أبجر واملوظفني الفعليني، واألخطاء يف إعداد نظام األجور، واخلطأ يف 

 احلساب ( واملراقبة اليت جيب إجراؤها على املخاطر احملددة، واملسؤول عن املراقبة.

X   

ICC-2016-2 املوظفون 
يوصي املراجع اخلارجي أبن يقوم قسم املوارد البشرية إبضفاء الطابع الرمسي على 
مجيع التحقيقات والضوابط اليت مت تنفيذها خالل عملية إعداد الرواتب الشهرية 

 واالحتفاظ هبا بغرض توثيقها.
X   

ICC-2015-3 املباين الدائمة 

الصيانة املراد حتقيقها وتوقعها يف امليزانية، من أجل احلصول على رؤية أفضل لنفقات 
( كخطوة أوىل، وضع 1يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية الدولية مبا يلي: )

( مراجعة تصنيف 2الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوقة يف أقرب وقت ممكن و )
بشكل  املكوانت على التوايل لتتماشى مع توقعات خطة الصيانة ومتييز املكوانت

 صحيح.

  X 

ICC-2015-6 
الرقابة احملاسبية 

 الداخلية 

من أجل ضمان الرقابة الداخلية الفعالة والكفؤة، يوصي املراجع اخلارجي أبن تكمل 
احملكمة اجلنائية الدولية النشر الكامل لنظام املعلومات من أجل إعداد البياانت املالية 

واحلفاظ على استقرار عملية احملاسبة  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 
 وتعزيزها.

X   
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 مل تنفذ نفذت جزئيا -نفذت  التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

ICC-2013/1 

خمصصات الديون 
املشكوك يف 

حتصيلها واألموال 
َعى  الواردة من املد 

 عليهم 

من أجل توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة ابلتعامل مع األموال الواردة ذات 
احملكمة توجيهات رمسية  الصلة مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي أبن تضع

تبني تفاصيل التعامل مع األموال الواردة يف خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية مع 
تعريف واضح للمهام واملسؤوليات ضمن نظام احملكمة.  وستشكل هذه التوجيهات 

 األساس لتناول تلك األموال من حيث احملاسبة وامليزانية بصورة مالئمة.

X   

 1 2 6 9 جمموع عدد التوصيات  

، طلبت مجعية الدول األطراف من احملكمة 2018يف كانون األول/ديسمرب . CPI-2017-1التوصية  -89
وضع مبادئ توجيهية وتقدمي معلومات عن الدول األطراف اليت لديها اشرتاكات متأخرة. كان من املقرر 

. لذلك قد يرى املراجع اخلارجي أن التوصية قد 2019أاير/مايو تقدمي مشروع إىل جلنة امليزانية واملالية يف 
 بدأ  تنفيذها جزئيا.

من  51-2. ترد اإلشارة إىل معاشات القضاة واملعلومات واردة يف املالحظة CPI-2017-2  التوصية -90
احملتملة للعقد . ومع ذلك، ال تقدم هذه املالحظة أي أرقام عن التكاليف 2018البياانت املالية لعام 

للوفاء مبتطلبات  2019اجلديد يف حالة شركة أتمني أخرى. جيب إدراج هذه األرقام يف البياانت املالية لعام 
 التوصية، واليت ال ميكن اعتبارها يف الوقت احلايل إال أهنا نفذت جزئًيا فقط.

من  5-10و 6-10 . مت تقدمي معلومات إضافية ذات صلة يف الفقرتنيCPI-2017-3  التوصية -91
 مت تنفيذ التوصية. و . 2018املالحظات على البياانت املالية لعام 

ميكن اعتبارها منفذة ألن املراجع اخلارجي متتع بوصول كاٍف إىل مجيع و . CPI-2017-4التوصية  -92
 املستندات الداعمة. 

. كان يهدف إىل تعزيز مراقبة املخاطر والرقابة الداخلية على تكاليف املوظفني. CPI-2016-1التوصية  -93
عمليات أخرى يف  10على بعض عمليات املوارد البشرية ومتت أمتتة  2018بدأ تنفيذها يف أاير/مايو 

. وهذا جيعل من 2019، وكان من املقرر إجراء العملية األخرية يف نيسان/أبريل 2019شباط/ فرباير 
 ملمكن اعتبار هذه التوصية أبهنا نُفذت. ا

. يعترب أهنا نُفذت، حيث كانت واثئق مراقبة الرواتب ذات الصلة بعد االنتهاء -2CPI-2016 التوصية -94
 من عمليات التشغيل اآليل متاحة.

د الصيانة مل يقدم املقاول اجلديد الذي مت اختياره لعقو . تعترب أهنا مل تنفذ بعد. CPI-2015-3التوصية  -95
الذي دخل حيز التنفيذ،  خطة للصيانة ويتم تنفيذ هذه املهمة بشكل تدرجيي. مت تقدمي املرحلة األوىل، اليت 
تركز على خطة مدهتا مخس سنوات الستبدال األصول الرأمسالية، إىل جلنة امليزانية واملالية يف نيسان/ أبريل 

ثابة أساس لتحديد العناصر املختلفة للمباين الدائمة. . وهذه اخلطة، عندما تصبح متوفرة، ستكون مب2019
 ويف غضون ذلك، لن يتغري تسجيل املباين الدائمة يف احلساابت وخطة اإلهالك اخلاصة هبا.
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وافقت مجعية الدول األطراف على إعادة ندب وظيفة و . تعترب أهنا نفذت. CPI-2015-6التوصية  -96
 اثبتة يف قلم احملكمة.

. اعترب أهنا نُفذت عقب موافقة مجعية الدول األطراف مبوجب القرار CPI-2013-1التوصية  -97
ASP/17/4  «تعديالت بشأن تسجيل »، املرفق ابء «تعديالت على النظام املايل وقواعد اإلدارة املالية

  . 2018كانون األول/ديسمرب   13بتاريخ « األصول

 شكر وتقدير -سادسا

للحساابت أن يعرب عن تقديره العميق ملديري وأعضاء هيئة احملكمة اجلنائية يود املراجع اخلارجي   -98
 استقباهلم ودقة املعلومات اليت قدموها.فاوة الدولية حل

 

 انتهت مالحظات املراجعة

 املراجع اخلارجي للحساابت
 الرئيس األول

 ديوان احملاسبة لفرنسال
13 rue Cambon 

75001 Paris, France 
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 املرفقات

 املرفق األول

 ات النقديةيمتابعة التقرير بشأن االحتياط

 التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
 نفذت 

 نفذت جزئيا -
 مل 
 تنفذ

ICC-2015-6-3 
ات ياالحتياط

 النقدية

وضع خطة لتمويل االلتزامات املتعلقة ابملوظفني لتغطية النفقات اليت تقابلها، واليت قد تزيد يف 
إجراء دراسة ملعرفة ما إذا كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وحتديد مبلغه املستقبل.  وينبغي 

 احملتمل.
 X  

، واليت تظل قيد النظر على CPI-2015-6-3على التوصية  2018مل يالحظ أي تعديل يف عام  .1
االختيار مستوى احملكمة اجلنائية الدولية. ويرى املراجع اخلارجي أن الدول األطراف هي اليت جيب أن تقر ر 

بني إنشاء احتياطي خمصص وضمان تدفق املوارد ذات الصلة ملطابقة التزامات مستحقات املوظفني 
 املستقبلية.

 املرفق الثاين

  متابعة التقرير بشأن شعبة العمليات اخلارجية

 التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
 نفذت 

 نفذت جزئيا تنفذ
 مل  
 تنفذ

DEO-2017-1  األجهزةالتآزر بني 

عندما تستقر آاثر مشروع جتديد الرؤية، يوصي املراجع اخلارجي إبجراء مزيٍد من 
التفكري من أجل تعميق التآزر بني خمتلف أجهزة احملكمة فيما يتعلق ابلعمليات 
والعالقات اخلارجية، وضمان احرتام  القواعد القانونية األساسية  يف نفس الوقت، 

ية وعقالنية، وابلتايل أقل جزماً ملبادئ احلياد واالستقاللية مما يفرتض هنجاً أكثر واقع
والسرية من النهج الذي يبدو سائدا يف الوقت احلايل، حىت لو ُوجد ابلفعل آتزر 

 بني هيئات خمتلفة.

 X  

DEO -2017-2 
التنسيق يف األمور 

 األمنية

لألمن امليداين وكفالة يوصي املراجع اخلارجي بتعميق التفكري يف دور املنسق املركزي 
حصوله على الوسائل الالزمة للوفاء مبهمته، رغم تعقيد وصعوبة حتديد املواضع، 

بني شعبة العمليات اخلارجية، وشعبة اخلدمات اإلدارية ورؤساء املكاتب امليدانية.  
وإبعادة تقييم موضوع وشكل التقارير األمنية األسبوعية املطلوبة من املكاتب 

  على أساس أكثر ختصيًصا.امليدانية، 

X   
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 التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
 نفذت 

 نفذت جزئيا تنفذ
 مل  
 تنفذ

DEO-2017-3 

اإلبالغ والتواصل بني 
قسم إشراك وتعويض 

الضحااي ورؤساء 
 املكاتب امليدانية

إذا أحرزت قابلية التبادل املقرتحة أو حىت دمج أفرقة التوعية وقسم إشراك وتعويض 
ويوصي الضحااي امليدانية جناحا كامال، يتم أتكيدها على مستوى املقر الرئيسي، 

مراجع احلساابت اخلارجي مبراجعة اهليكل التنظيمي الرمسي احلايل،  بتنظيم خط 
اإلبالغ أو االتصال الوظيفي بني رؤساء املكاتب امليدانية من انحية، وقسم إشراك 
وتعويض الضحااي ومن انحية أخرى، وهو أمر غري موجود حالًيا، وينبغي حتديد 

يد الرتتيبات بشكل مشرتك من طرف شعبة مع حتد -حمتواه العملي بشكل واضح
 العمليات اخلارجية وشعبة اخلدمات القضائية، قسم إشراك وتعويض الضحااي.

X   

DEO-2017-4 
املعلومات اجملدية 

ابلنسبة لرؤساء 
 املكاتب امليدانية

يوصي املراجع اخلارجي إبضفاء الطابع الرمسي على إجراءات التنسيق، اليت كانت 
يف البداية من قبل رؤساء املكاتب اجلدد، وترشيدها )ميكن تصور ت" ختذقد "ا

مستوايت خمتلفة: اإلجراءات التشغيلية املوحدة، واتفاقات مستوى اخلدمات، 
وكتاب أفضل املمارسات(. وينبغي حتديدها يف إطار االتفاقات الثنائية املربمة بني 

ب املدعي العام، رؤساء املكاتب امليدانية، وقسم الضحااي والشهود، ومكت
والصندوق االستئماين، والصندوق االستئماين واملكاتب امليدانية األخرى، من أجل 
إضفاء الطابع املؤسسي على حصول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجيع املعلومات 
يف الوقت املناسب فيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية دون انتهاك السرية أو جتاوز 

احملكمة أو استقاللية مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين  مبادئ حياد قلم
 للضحااي.

X   

DEO-2016-6 
تعديل تكاليف 

املوظفني وفتح/إغالق 
 املكاتب

، أبن يضع 2017يوصي املراجع اخلارجي، عند هناية النصف األول من عام 
مكتب قلم احملكمة إجراءات لتعديل تكاليف املوظفني، وفتح/إغالق املكاتب، 

امليدانية، وحتديد املسؤوليات بوضوح ويقوم بتنفيذ ختطيط اسرتاتيجي للقوة العاملة 
ة ـنائيجلاة ـكمحملة اهزـجأ عميجلابلنسبة يضًا أبل ، كمةحملاقلم داخل ليس فقط 

املدعي ب ـيما مكتـال س، وةـنيايدملااتب ـكملت ااـخدم ىلاليت تلجأ إة ـليولدا
 العام والصندوق االستئماين للضحااي.

X   

  - 1 4 5 جمموع عدد التوصيات  

اختذت تسعة إجراءات لتحسني إجراءات و املتعلقة ابلتآزر نفذت جزئيا.   DEO-2017-1 التوصية .1
التنسيق والتعاون بني أجهزة احملكمة، مدعومة مبوافقة جملس التنسيق، يف خمتلف اجملاالت. وتعترب 
شعبة العمليات اخلارجية ثالثة منها على أهنا جارية، بينما تعترب ستة إجراءات على أهنا منفذة. 

نطاق الكامل هلذه كما ذكران يف العام املاضي، سيتطلب األمر وقًتا لتقييم درجة التنفيذ الكلية لل
التوصية اهليكلية. ومع ذلك، يقر املراجع اخلارجي ابخلطوات اإلجيابية املتخذة، مثل حتديد 

( وغريها من الوسائل لتعزيز التآزر بني أجهزة احملكمة، CACاألولوايت وخلية التحليل املشرتكة )
 بشأن تعزيز التآزر داخل احملكمة.كما هو مبني يف املذكرة اإلدارية اليت وافق عليها جملس التنسيق 

ضع إطار جديد لتقارير السالمة األسبوعية، ومت تعزيز وُ و منفذة.   DEO-2017-2تعترب التوصية .2
اإلجراءات لتبسيط روابط االتصال والوظائف وإجراءات التنسيق ذات الصلة حملاوري املسؤولني 

تقارير السالمة األسبوعية وتوضيح  (، وكذلك إلصالحFSCOاملكلفني بتنسيق السالمة امليدانية )
 دور تنسيق السالمة امليدانية. 
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خطة عمل لتحديد وظائف التوعية  تضعوُ و منفذة.   DEO-2017-3ميكن اآلن اعتبار التوصية و  .3
( وتعزيز عالقة العمل بني املوظفني VPRومشاركة الضحااي  وتعويض الضحااي امليدانية  )

(  VPRSومات بني قسم إشراك وتعويض الضحااي امليدانية )والوحدات املعنية، ومشاركة املعل
وقسم املعلومات والتوعية واملكاتب امليدانية. ومتت صياغة "إرشادات سري العمل يف املقر الرئيسي 

املكاتب امليدانية" ووضع اللمسات األخرية عليها، مع احلفاظ على حالة الوثيقة اليت ميكن  /
اإلجراءات اإلدارية واملناقشات الدورية واملؤمترات عرب الفيديو حول تكييفها كما هي. ويتم تنظيم 

القضااي الشاملة واالسرتاتيجية املشرتكة ابنتظام بني املكاتب امليدانية وقسم إشراك وتعويض 
 الضحااي امليدانية واألقسام األخرى يف املقر املشاركة يف أنشطة التوعية والتواصل.

اعترب التنفيذ أنه جزئي يف العام املاضي ابنتظار نتائج و منفذة.   DEO-2017-4تعترب التوصية  .4
املبادرات اليت مت إطالقها يف جمال إجراءات التنسيق بني رئيس املكتب امليداين )واألجهزة األخرى 
التابعة للمحكمة(. واستمرت اجلهود، حيث أصبح إبمكان مدير املكتب امليداين اآلن الوصول 

ومات ذات الصلة الالزمة لإلدارة ووضوح الرؤية يف امليدان، مع احرتام بشكل أفضل إىل املعل
 متطلبات استقالل األجهزة وأمنها. 

منفذة. ووافقت جلنة امليزانية واملالية على تقرير حول إجراء العمل   DEO-2017-6تعترب التوصية  .5
املوحد والربوتوكول اخلاص بعمليات فتح وإغالق املكاتب امليدانية خالل دورهتا الثالثني يف 

 .2018نيسان/أبريل 

 املرفق الثالث

 (2018متابعة التقرير بشأن إدارة املوارد البشرية )متوز/يوليو 

 التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
 نفذت 

 نفذت جزئيا تنفذ
 مل  
 تنفذ

HR-2018-1 
بني  املساواة
 اجلنسني

من أجل احرتام التوازن بني اجلنسني يف احملكمة اجلنائية الدولية، يوصي املراجع 
اخلارجي أبن تقوم احملكمة، على أساس دراسة يعدها قسم املوارد البشرية، 

متثيل العامالت  مثل برانمج التوجيه أو إنشاء ابختاذ تدابري إضافية لزايدة 
 مركز تنسيق للنساء.

 X  

HR-2018-2 
سياسات إدارة 

 املوارد البشرية

يوصي املراجع اخلارجي أبن تطبق مجيع هيئات احملكمة اجلنائية الدولية نفس 
سياسات إدارة املوارد البشرية من خالل القواعد التشغيلية املشرتكة. جيب أن 

قسم املوارد البشرية يف قلم احملكمة مسؤواًل عن تطوير وحتديث هذه يكون 
 القواعد املشرتكة، بعد التشاور والتعاون مع اهليئات األخرى.

 X  

HR-2018-3 
إدارة املواصفات 

  X  فيما يتعلق إبدارة املواصفات املهنية، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: املهنية
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 التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
 نفذت 

 نفذت جزئيا تنفذ
 مل  
 تنفذ

لتحسني حتديد االحتياجات اإلمنائية )أ( تنظيم استعراضات اإلدارة 
 وإمكاانت التطوير ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية ؛

)ب( الدخول يف مفاوضات هبدف حتقيق إدماج احملكمة اجلنائية الدولية 
يف اتفاق األمم املتحدة املشرتك بني املنظمات من أجل توسيع آفاق احلياة 

 املهنية ملوظفيها ؛
احملكمة تعديل قواعد التعيني بطريقة حمدودة عن طريق )ج( أن يقرتح على 

االحتفاظ مبوظفي احملكمة اجلنائية الدولية يف وضع أولوية لنسبة من الوظائف 
 10جيب أن تظل حمدودة يف عدد الوظائف املراد شغلها )على سبيل املثال 

 ٪(، ملنع خطر املساس حبكم الواقع مبعظم التوظيف اخلارجي(.

HR-2018-4 
خطط التدريب 

 لتقييم األداء
يوصي املراجع اخلارجي بتوجيه تعليمات إىل املقي مني لضمان استكمال أوراق 

   X املقابلة من خالل حتديد مشاريع التدريب.

HR-2018-5 
التغيريات يف نظام 

 تقييم األداء

 يلي:فيما يتعلق بتقييم األداء، يوصي املراجع اخلارجي املسجل اجلديد مبا 
)أ( اختاذ قرار سريع بشأن مبدأ التغيري املقرتح، ويف حالة التوصل إىل نتيجة 

 لتحقق من صحة اإلجراء لدى الدائرة القانونية وتنفيذه؛اإجيابية، 
)ب( بصرف النظر عن نظام تقييم األداء املختار، وضع آلية تسمح 

 بتجانس أفضل لعمليات تقييم اخلدمات املختلفة.

X   

HR-2018-6 
املوظفون  
 املنتخبون

 يوصي املراجع اخلارجي احملكمة إبجياد:
)أ( عدم التوافق بني كون الشخص موظًفا يف احملكمة ومرشًحا ملنصب 

 انتخايب ؛
)ب( أو شروط صارمة تضمن عدم تعريض خمتلف إدارات احملكمة خلطر 
تضارب املصاحل يف أداء واجباهتا حتت سلطة مرشحني داخليني لوظائف 

 انتخابية. 

 X  

HR-2018-7 
استطالعات 

 الرأي

يوصي املراجع اخلارجي أبن جتري احملكمة بشكل دوري )كل سنتني إىل 
متابعة تطور تصورات املوظفني وحتديد ثالث سنوات( مسًحا للرأي من أجل 

 النقاط اليت ميكن أن تكون موضوع حتسينات.
X   

HR-2018-8 يوصي املراجع اخلارجي أبن تنهي احملكمة تفكريها بشأن إنشاء وظيفة ألمني  وظيفة أمني املظامل
 املظامل لتقامسها مع مؤسسة أو أكثر من املؤسسات املقربة.

 X  

HR-2018-9  األخالقيامليثاق 
يوصي املراجع اخلارجي أبن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بتطوير ونشر ميثاق 

  X  األخالقيات.

HR-2018-10 
التقرير السنوي 

إلدارة املوارد 
 البشرية

يوصي املراجع اخلارجي إبكمال التقرير السنوي عن سياسة إدارة املوارد 
 البشرية املقدم إىل االحتاد من خالل:

إنتاج تقرير شامل عن املوارد البشرية، أي وثيقة موحدة تغطي مجيع )أ( 
اجلوانب الكمية )األرقام، والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، وغري ذلك.( 

 ؛

 X  
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 التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
 نفذت 

 نفذت جزئيا تنفذ
 مل  
 تنفذ

)ب( حتديد معيار اثبت حلساب عدد عمليات التوظيف اليت متت خالل 
يف جلنة امليزانية  العام على النحو الوارد يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية

 واملالية.
)ج( مواصلة تطوير أدوات اجلرد وحتديد تعيينات املساعدة العامة املؤقتة، 
عن طريق تتبع تقارير االنتقاء )تقارير التقييم( والقياس الدقيق لعدد املوظفني 

 املعينني يف املساعدة العامة املؤقتة إلدراجهم يف التقرير عن املوارد البشرية.

  - 7 3 10 جمموع عدد التوصيات  

مت إطالق خطة عمل على مخس و ( جزئًيا. بني اجلنسني )املساواة  HR-2018-1مت تنفيذ التوصية  .1
جمموعات من اإلجراءات مثل التوجيه والتدريب ونقطة اتصال )للنساء( وإطار للتوظيف 

الواردة يف تقرير املراجعة ومقرتحات لتدابري التوظيف. وفيما يتعلق ببعض التوصيات األخرى 
نفسه، واليت ال تزال حديثة العهد وقت الفحص، فقد بدأ التنفيذ ولكن تنفيذه الكامل يتطلب 

 وقًتا، مل حتدده احملكمة اجلنائية الدولية على وجه التحديد.

)سياسات إدارة املوارد البشرية(  أهنا قد بدأ  تنفيذها جزئيا.   HR 2018-2التوصية   ميكن اعتبار .2
ُعني قسم املوارد البشرية مسؤواًل عن تعزيز وتطوير القواعد على مستوى احملكمة يف اجملاالت و 

ذات الصلة إبدارة املوارد البشرية. سيتطلب حتديد النتائج وقًتا بسبب استقاللية األجهزة وعمليات 
 ة.التشاور املطلوب

مت االنتهاء من بعض اإلجراءات و )إدارة املواصفات املهنية( جزئًيا.   HR 2018-3يتم تنفيذ التوصية  .3
( ووصول املوظفني إىل األدوات املوجودة ذات الصلة. IAاملخططة، مثل األمر اإلداري اجلديد )

املؤسسات )رسالة بدأ تنفيذ إجراءات أخرى، مثل االندماج يف اتفاق األمم املتحدة املشرتك بني 
إىل أمانة األمم املتحدة هبذا املعىن( والوصول الداخلي إىل اإلعالن عن الوظائف الشاغرة. 

 اإلجراءات األخرى هي فقط يف بداية إعداد وثيقة التصميم.

)خطط التدريب على تقييم األداء(، كما هو موضح يف األمر   HR 2018-4يتم تنفيذ التوصية  .4
ويف تنظيم حلقات العمل ذات  2019إدارة األداء الصادر يف شباط/فرباير  اإلداري اجلديد بشأن
 الصلة مع املسؤولني. 

)التعديالت على نظام تقييم األداء( منفذة ألهنا تتعلق ابلتوصية   HR 2018-5ميكن اعتبار التوصية  .5
HR 2018-4  در يف املذكورة أعاله واألمر اإلداري اجلديد بشأن تقييم إدارة األداء الصا

. وابإلضافة إىل تدريب املقيِّ مني املشار إليهم أعاله، يشتمل النظام اآلن 2019شباط/فرباير 
 مقابالت تقييم أكثر مرونة تتكيف مع اخلدمات والوحدات املعنية. 
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)املسؤولون املنتخبون وعدم التوافق( إال جزئًيا فقط، حيث مت إجراء   HR 2018-6 مل تنفذ التوصية .6
 هذه التوصية، واليت تتضمن دراسة وحل املشكالت القانونية املعقدة. مشاورات حول

أجري مسح يف تشرين و )استطالعات الرأي( منفذة.   HR 2018-7ميكن اعتبار التوصية  .7
سجل ارتفاع معدل االستجابة. ومت نشر النتائج وستتبعها  ، حيث2018األول/أكتوبر 

 سوحات دورية يف املستقبل. م

)وظيفة أمني املظامل( قد نفذت جزئًيا يف وقت إجراء مراجعة   HR 2018-8وصية ميكن اعتبار الت .8
اختارت احملكمة خبريًا خارجًيا يف فض النزاعات، وفًقا ملا تقوله احملكمة، سيتوىل و احلساابت. 

 لتطوير نظام بديل حلل املنازعات على مستوى احملكمة. 2019منصبه يف منتصف عام 

مليثاق األخالقي( مت تويل إعدادها بواسطة "املكاتب املباشرة" ملدير )ا  HR 2018-9التوصية  .9
 األجهزة. وميكن اعتبار ذلك نقطة انطالق لتنفيذ هذه التوصية.

)التقرير السنوي عن إدارة املوارد البشرية( منفذة جزئيا.   HR 2018-10وميكن اعتبار التوصية  .10
)مع عملية "منح  2019وتتيح أمتتة عمليات املوارد البشرية واملرحلة األخرية من نشرها يف عام 

متشيا مع هذه التوصية و التعليم"( لقسم املوارد البشرية تلقي البياانت اليت تغطي نطاقًا أوسع. 
األطراف، يقدم التقرير عن إدارة املوارد البشرية املقدم إىل جلنة امليزانية  وطلبات العديد من الدول

( عرًضا تقدميًيا أكثر استناًدا إىل البياانت 2019واملالية يف دورهتا الثانية والثالثني )نيسان/أبريل 
ة مع مقارانت إن أمكن، سنة بعد سنة. وأبلغ قسم املوارد البشرية عن حصوله على تقارير معادل

 واردة من منظمات دولية أخرى توضح املمارسات احلالية. وسيستمر تطوير التقرير.
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 خطاب اإلحالة

 2019حزيران/يونيو  13

ع احلساابت.  1-11وفقًا للبند  ل حساابت الفرتة املالية إىل مراجِّ من النظام املايل، يقدم املسج ِّ
كانون   1وأتشرف أبن أقدم البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي عن الفرتة املالية املمتدة من 

 .2018كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير إىل 

 بيرت لويس 

ل  املسج ِّ

Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes, 

13 rue Cambon, 

75100 Paris Cedex 01 

France 

ل  رسالة إىل املسج ِّ

 2019حزيران/يونيو  13

ل،  السيد املسج ِّ

اإلدارة )ب( من نظام الصندوق االستئماين للضحااي، جيب أن يقد ِّم جملس  77عماًل ابملادة 
ع احلساابت اخلارجي.  احلساابت والبياانت املالية للصندوق االسئتماين للضحااي لكي يستعرضها مراجِّ

 
 

ع احلساابت اخلارجي.  وأكون ممتناً لو وق عتم على خطاب إحالة البياانت املالية للصندوق إىل مراجِّ

 مع فائق االحرتام،

 فليب ميشليين،

 رئيس، 
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 جملس إدارة 
 الصندوق االستئماين للضحااي 

 اعتماد البياانت املالية

 2019حزيران/يونيو  13

 لقد متت املوافقة على البياانت املالية واملستندات الداعمة.

 فليب ميشليين،

 رئيس، 

 جملس إدارة 

 الصندوق االستئماين للضحااي 
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 رأي املراجع املستقل للحساابت  

 جملس احلساابت 

 فرنسا

 الرئيس األول

 2019متوز/يوليو  1ابريس، 

 لعناية السيد فليب ميشليين

 رئيس جملس إدارة 

 الصندوق االستئماين للضحااي

 يرت دو ابنبموجه للسيد 

 أمانة -املدير التنفيذي 

 الصندوق االستئماين للضحااي

 رأي املراجع املستقل للحساابت 

 الرأي

للضحااي )"الصندوق االستئماين"( لفرتة اإلثين قمنا مبراجعة البياانت املالية للصندوق االستئماين 
. وتشمل هذه البياانت املالية بيان الوضع املايل يف 2018كانون األول/ديسمرب   31عشر شهراً املنتهية يف 

ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات 2018كانون األول/ديسمرب   31 ، وبيان األداء املايل، وبيان التغري 
رنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية، ومالحظات مبا يف ذلك ملخصًا للمبادئ احملاسبية النقدية، وبيان مقا
 ومعلومات أخرى.

واستنادا إىل مراجعتنا للحساابت، فإن البياانت املالية تقدم نظرة متوازية عن الوضع املايل للصندوق 
اء املايل والتغريات يف صايف ، وكذلك عن األد2018كانون األول/ديسمرب   31االستئماين للضحااي يف 

كانون   31األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 
 وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 2018األول/ديسمرب 
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  ُأُسس الرأي 

ملراجعة احلساابت. وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام بقواعد لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعايري الدولية 
السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها على حنو ميك ننا من التوصل إىل أتكيد معقول أبن البياانت 
املالية ختلو من األخطاء املادية. وعلى النحو املنصوص عليه يف ميثاق أخالقيات املهنة، فإننا نضمن 

ستقاللية، واإلنصاف، واحلياد، والنزاهة والسري ة املهنية للُمدققني.  وعالوة على ذلك، لقد قمنا أيضا اال
ابلوفاء ابلتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية ملؤسسات مراجعة احلساابت 

هاابً يف قسم "مسؤوليات مراجع احلساابت العليا.  ويرد وصف مسؤوليات مراجعي احلساابت وصفاً أكثر إس
 يف مراجعة البياانت املالية".

 إننا نعتقد أن أدلة التدقيق اليت مت مجعها كافية ومالئمة لتشكل ُأُسساً معقولة لرأينا.

 مسؤوليات اإلدارة عن البياانت املالية

، فإن جملس اإلدارة من اجلزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماين 77مبوجب الفقرة 
مسؤول عن إعداد البياانت املالية وعرضها.  وجيري إعداد هذه البياانت طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية 
للقطاع العام.  وتشمل هذه املسؤولية تصميم وحتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان 

 على حنو خيلو من أي أخطاء مادية انمجة عن االحتيال أو إعداد البياانت املالية وعرضها عرضًا متوازانً 
 اخلطأ.  وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكي فة تبعاً للظروف.

 مسؤوليات مراجع احلساابت املتعلقة مبراجعة البياانت املالية

بشأن ما إذا كانت البياانت يتمثل اهلدف من مراجعة احلساابت يف احلصول على توكيد معقول 
املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة احلساابت 
يتضمن رأينا.  والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضماان أبن أي مراجعة جترى وفقا 

ئماً إىل اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال وجوده.  وميكن للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ستؤدي دا
أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعترب جوهرية إذا كان ابإلمكان أن يتوقع منها بدرجة معقولة، منفردة 

 أو جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البياانت املالية.

راجعة احلساابت تتكون من تنفيذ إجراءات مراجعة احلساابت من أجل مجع أدلة لذلك، فإن م
املراجعة بشأن املبالغ واملعلومات املعطاة يف البياانت املالية.  ويراعي مراجع احلساابت اخلارجي الضوابط 

ل حتديد إجراءات الداخلية املعمول هبا يف املؤسسة فيما يتعلق إبنشاء وإعداد البياانت املالية، وذلك من أج
التدقيق املالئمة مع الظروف، وليس هبدف إبداء رأي بشأن فعالية هذه املراقبة.  ويستند اختيار إجراءات 
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التدقيق إىل احلكم املهين ملراجع احلساابت اخلارجي، كما هو احلال ابلنسبة لتقييم خماطر البياانت املالية، 
 قديرات احملاسبية، ولتقدمي البياانت املالية بشكل عام .لتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية والت

 )توقيع(

 ديدييه ميغو
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 البيان األول

)آبالف  2018كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل يف  -الصندوق االستئماين للضحااي 
 اليورو(

 2017 2018 املالحظة 

    األصول

    األصول املتداولةا

 14 650 17 857 3 لنقدية وما يف حكمهااا

 156 16 4 ملبالغ املدفوعة مقدما اا

 528 597 5 املبالغ املستحقة القبض من احملكمةا

 15 334 18 470   جمموع األصول املتداولة

    األصول غري املتداولة

 505 636 5 املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 505 636  جمموع األصول غري املتداولة

 15 839 19 106  جمموع األصول

    اخلصوم

    اخلصوم املتداولةا

 473 961 6 ملخصصاتاا

 204 854 7 إليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة اا

 677 1 815  جمموع اخلصوم املتداولة

    اخلصوم  غري  املتداولة 

 1 302 5 055 6 املخصصات

 1 302 5 055  جمموع  اخلصوم  غري  املتداولة

  1 979 6 870  جمموع اخلصوم

 13 860 12 236 8 صايف األصول/حقوق امللكية 

 15 839 19 106  جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية.  
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 البيان الثاين

كانون   31للسنة املنتهية يف بيان األداء املايل  -الصندوق االستئماين للضحااي 
 )آبالف اليورو( 2018األول/ديسمرب 

 2017 2018 املالحظة 

    اإليرادات

 2 174 2 542 9 املقررة االشرتاكات

 2 878 3 605 9 تربعاتلا

 6 18 9 إيرادات أخرى

 5 058 6 165  جمموع اإليرادات

    املصروفات 

 1 435 1 982 10 اإلدارية  نفقاتلا

 3 213 5 332 10 مصروفات الربانمج

 4 648 7 314  جمموع املصروفات

 410 (1 149)  الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية. 
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 البيان الثالث

امللكية للسنة بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق  -الصندوق االستئماين للضحااي 
 )آبالف اليورو( 2018كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار  

   أمانة
  الصندوق 
  االستئماين

جمموع صايف 
األصول/حقوق 
 امللكية

 13 499 271 8 228 5 000 2017كانون الثاين/يناير   1األرصدة االفتتاحية يف 

     2017األصول/حقوق امللكية يف عام حركة صايف 

 410 759 1 354 (1 703) الفائض/)العجز(

 (49) (49) - - االئتماانت املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

 - - (500) 500 النقل إىل االحتياطي

 361 710 854 ( 1 203) جمموع احلركة خالل السنة

 جمموع صايف األصول/حقوق امللكية  
 13 860 981 9 082 3 797 2017كانون األول/ديسمرب   31يف 

     2018حركة صايف األصول/حقوق امللكية يف عام 

 (1 149) 560 1 756 (3 465) الفائض/)العجز(

 (476) (476) - - االئتماانت املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

 - - (1 500) 1 500 النقل إىل االحتياطي

 (1 625) 84 265 (1 965) خالل السنة جمموع احلركة

 جمموع صايف األصول/حقوق امللكية  
 12 236 1 065 9 339 1 832 2018كانون األول/ديسمرب   31يف 

(a) يتضمن برانمج رصيد صندوق املساعدة مبالغ يف انتظار التخصيص. 
(b)  .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 الرابعالبيان 

كانون األول/ديسمرب   31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -الصندوق االستئماين للضحااي 
 )آبالف اليورو( 2018

 2018 2017 

   النقدية من أنشطة التشغيل تدفقاتلا

 410 (1 149) )العجز( للفرتة املعنية )البيان الثاين(/فائضلا

 2 (4) العمالتفروق مل تتحقق يف أسعار صرف 

 - - )زايدة(/اخنفاض يف الودائع ألجل

 (371) (199) )زايدة(/اخنفاض يف املبالغ املستحقة القبض 

 405 140 )زايدة(/اخنفاض يف املبالغ املدفوعة مقدَّماً 

 - - زايدة/)اخنفاض( يف احلساابت املستحقة الدفع

 204 650 املستحقةزايدة/)اخنفاض( يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات 

 1 411 4 241 زايدة/)اخنفاض( يف املخصصات

 (6) (6) مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

 2 055 3 673 صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 6 6 مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة

 6 6 التدفقات النقدية من أنشطة االستثمارصايف 

   النقدية من أنشطة التمويل تدفقاتلا

 (49) (476) املقدَّمة إىل الدول األطراف الئتمانياتا

 (49) (476) صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 2 012 3 203 صايف الزايدة/)االخنفاض( يف النقدية وما يف حكمها 

 (2) 4 مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمهامكاسب/خسائر 

 12 640 14 650 وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية نقديةلا

 14 650 17 857 كانون األول/ديسمرب )البيان األول(  31وما يف حكمها يف  نقديةلا

 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية.  
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 البيان اخلامس

كانون   31بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف  -الصندوق االستئماين للضحااي 
 )آبالف اليورو( 2018األول/ديسمرب 

 االعتماد املواَفق عليه *وجه اإلنفاق
 جمموع 
 اإلنفاق

 جمموع 
 الفائض

 485 639 1 124 تكاليف املوظفني

 (73) 826 752 املؤقتة العامة ساعدةملا

 412 1 465 1 876 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 (61) 361 300 سفرلا

 3 - 3 ضيافةلا

 114 193 307 التعاقدية دماتخلا

 22 10 32 تدريبلا

 20 - 20 مصروفات التشغيل العامة

 - 3 3 واملواد لوازملا

 - - - واملعد ات اثثألا

 98 567 665 الفرعي للتكاليف غري املتعلقة ابملوظفني موعجملا

 510 2 031 2 542 موع اجمل

 * يُواَفق على ميزانية األمانة ابعتبارها الربانمج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.
 تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية. 
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 املالحظات امللحقة ابلبياانت املالية 

 الصندوق االستئماين للضحااي وأهدافه. 1

 املُقدم للتقرير: الكيان 1.1     
أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحااي )"الصندوق االستئماين"(، مبوجب قرارها 

لصاحل ضحااي اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية ، ICC-ASP/1/Res.6 رقم
  )"احملكمة"(، ولصاحل ُأسر هؤالء الضحااي. 

كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة )"اجمللس"( مسؤواًل عن إدارة 
 الصندوق االستئماين.

)"األمانة"( إبدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس  وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحااي
اإلدارة واجتماعاته وهي تعمل حتت السلطة الكاملة جمللس اإلدارة.  ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة 

ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءاً من موظفي قلم احملكمة وعلى  –إىل جانب موظفيها  –
ن موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزااي واحلصاانت هذا النحو، جزءًا م

 واالستحقاقات.

اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماين ، ICC-ASP/4/Res.3 ومبوجب القرار
للضحااي، الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعد  تقارير مستقلة. وخيضع الصندوق 

تئماين وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة ويُعتربان كياانً اقتصادايً منفصالً ألغراض تقدمي التقارير املالية.  االس
 وُيشار إىل الصندوق االستئماين واألمانة معاً على أهنما الصندوق االستئماين.

 ملخص سياسات احملاسبة اهلامة وإعداد التقارير املالية  .2

 أسس إعداد البياانت

جيري إعداد البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية .2.1
-ICCللمحكمة اجلنائية الدولية وحسب ما حددته مجعية الدول األطراف يف مرفق قرارها 

ASP/1/Res.6  .وقد أُعدت البياانت املالية للصندوق االستئماين ابالستناد إىل احملاسبة على 
أساس االستحقاقات الكاملة مبا يشكل امتثااًل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشكل 
هذه املالحظات جزءًا ال يتجزأ من البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي. مت تقريب 
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البعض بسبب األرقام يف البياانت واملالحظات إىل ألف يورو.  وقد ال يتم إضافة املبالغ لبعضها 
 االختالفات يف التقريب.

 الفرتة املالية: الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.    2.2

 أسس التكلفة التارخيية: تُعد البياانت املالية على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة.   3.2

 عملة احلساابت ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت

 العملة الوظيفية للصندوق االستئماين والعملة اليت تعرض هبا بياانهتا هي اليورو.   4.2 

ُترتجم املعامالت املتعلقة ابلعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية ابستخدام أسعار الصرف   5.2
ة.  وتسجل املعمول هبا يف األمم املتحدة اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت املعني

املكاسب واخلسائر احملققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف هناية السنة ألسعار 
 صرف األصول النقدية وااللتزامات املعرب عنها ابلعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل. 

أما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية ابلنقد األجنيب فتحوَّل   26.
 ابستخدام سعر الصرف يف اتريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف اتريخ اإلبالغ. 

 استخدام التقديرات والنظرة التقديرية

ايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تقوم يتطلب إعداد البياانت املالية بشكل يتناسق مع املع  7.2
اإلدارة إبصدار نظرهتا التقديرية وتقديراهتا وافرتاضاهتا اليت تؤث ر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام 
املبلَّغ عنها املتعلقة ابألصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات.  وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات 

على اخلربة السابقة وعلى عوامل أخرى شىت يُعتقد أهنا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى  املرتبطة هبا
املعلومات املتاحة يف اتريخ إعداد البياانت املالية وعلى النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن 

خلصوم غري ظاهرة نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه القيم واألصول وا
 بسهولة.  وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر.  ويتم االعرتاف ابلتعديالت  8.2
 على التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فرتات مستقبلية متأثرة.
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 قدية وما يف حكمهاالن

وتشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ هبا يف  مسيةاالحُيتفظ ابلنقدية وما يف حكمها بقيمتها   9.2
احلساابت اجلارية، واحلساابت املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية، والودائع اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالثة 

 أشهر. 

 األدوات املالية

تصنف احملكمة أدواهتا املالية أبهنا قروضًا وحساابت مستحقة القبض وخصومًا مالية أخرى.     10.2
بينما ألجل واحلساابت املستحقة القبض. تتكون األصول املالية أساسا من الودائع املصرفية القصرية او 

 تشمل اخلصوم املالية احلساابت املستحقة الدفع.

يف ابدئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية املنصفة  وتقيد مجيع األدوات املالية 11.2
ابإلضافة إىل تكاليف املعامالت.  مث  يتم قياسها ابلتكلفة االستهالكية ابستخدام طريقة الفائدة 
اجلارية.  والقيمة التارخيية اليت حتتوي على التكلفة املدينة والدائنة اليت ختضع لشروط االئتمان 

 دي، تقارب القيمة العادلة للمعاملة. التجاري العا

 املخاطر املالية 

أنشأ الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم ابحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقاً  212.
للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.  ويقوم الصندوق ابستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم 

لصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل لالحتياجات العاجلة. ويتعرض ا
 املخاطر السوقية )أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة( وخماطر ائتمانية وخماطر السيولة. 

خماطر العمالت: وتتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة املتوازية أو التدفقات النقدية   13.2
ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية.  ويتعرض  املستقبلية

الصندوق االستئماين ملخاطر العمالت يف العمليات اليت يقوم هبا بعملة أجنبية فيما يتعلق ابملشاريع 
 اليت ميوهلا الصندوق. 

ات النقدية املستقبلية ألداة خماطر أسعار الفائدة: هي خطر تقل ب القيمة احلقيقية أو التدفق14.2 
مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة.  وال يودِّع الصندوق االستئماين أمواله إال يف 
حساابت قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضًا ملخاطر كبرية تتعلق 

 أبسعار الفائدة. 
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ل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خماطر االئتمان: هو اخلطر املتمث ِّ  15.2
خسارة مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء ابلتزام ما.  فالصندوق االستئماين معرض 
ملخاطر ائتمانية عن طريق الدفعات املسبقة اليت يقدمها إىل الشركاء املنف ِّذين ملشاريع والودائع 

لدى الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت املوضوعة يف املصارف.  وتوجد 
 ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية. 

إذ مُتوَّل عام ألنشطة الصندوق االستئماين. خماطر السيولة: ينشأ هذا اخلطر عن التمويل ال  16.2
ح إىل الشركاء املنف ِّذين عمليات األمانة من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُقدَّم املن

 على أساس التربعات الواردة.

 املبالغ املستحقة القبض واملبالغ املدفوعة مسبقا 

يقدم الصندوق االستئماين األموال إىل الشركاء املنفذين على أساس األحكام التعاقدية. ويتم 17  2.
 .1الكشف عن حالة األموال املتقدمة يف اجلدول 

املستحقة القبض والسُّلف يف البداية بقيمتها االمسية. وأما املخص صات حُتتسب املبالغ 18.2 
االحتياطية املرصودة لتغطية ما يُعدُّ من مبالغ أجل متعذرة التحصيل فُتحتسب مبالغ مستحقة 
القبض وسُّلف عند وجود دليل موضوعي على تراجع قيمة تلك األصول، ويف هذه احلالة حتتسب 

 اجع القيمة يف بيان األداء املايل.اخلسائر الناجتة عن تر 

املبالغ املستحقة القبض من احملكمة: ُتدرج هذه املبالغ يف البند املخصص لالشرتاكات املقررة 19.2 
املرصودة لتمويل أنشطة األمانة مطروحاً منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة.  وسبق 

أن يكون متويل أمانة الصندوق من   ICC-ASP/3/Res. 7رها أن قررت مجعية الدول األطراف يف قرا
امليزانية العادية للمحكمة، إىل حني قيامها بتقييم آخر. ويقدم جملس إدارة الصندوق امليزانية املقرتحة 
لألمانة إىل احملكمة يف إطار الربانمج الرئيسي السادس املستقل، وتعرض هذه امليزانية على اجلمعية 

حتدد احملكمة االشرتاكات املقررة على الدول األطراف،  وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها العتمادها. و 
ابعتبارها وكياًل عن الصندوق. وال تؤدي هذه االشرتاكات إىل زايدة يف صايف أصول احملكمة أو 

الغ إيراداهتا، لكن ُتدرَج بوصفها مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين.  وختصم املب
 اليت تتكبدها األمانة من احلساابت املستحقة القبض.  أما املبالغ املستحقة للموردين وموظفي األمانة

وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة هنائية عندما تقوم احملكمة برد أي فتقوم احملكمة بسدادها مباشرة. 
وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية فائض نقدي يتعلق ابلربانمج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، 

  للمحكمة. 
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 األصول املتداولة األخرى

 تتضمن األصول املتداولة األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلساابت والودائع املصرفية. 20.2

 احلساابت الواجبة الدفع

اليت متث ِّل أفضل تقدير للمبلغ  االمسيةحُتتسب احلساابت الواجبة الدفع يف البداية ابلقيمة  21.2
 املطلوب لتسوية االلتزام يف اتريخ اإلبالغ. 

 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة 

تشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بدفعها عن فرتات مالية قادمة، واإليرادات 22.2 
 األخرى الواردة اليت مل حُتصَّل بعد.

املصروفات املستحقَّة خبصوص السلع واخلدمات املقدَّمة أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير حُتَتَسب 23.2 
 واليت مل ترد فواتري بشأهنا.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

يفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة  24.2
على الصندوق أو اليت لديها أتثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما 

مالت اليت إذا كان أحد األطراف ذو الصلة والصندوق االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة.  أما املعا
تدخل ضمن العالقات املعتادة بني املور د أو العميل/املتلق ي واحملكومة أبحكام وشروط ال تزيد أو تقل 
رعاية عن تلك القائمة على أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين واألطراف 

 ك لن جيري اإلفصاح عنها. ذات الصلة فلن تعاَمل على أهنا معامالت خاصة أبطراف ذات صلة ولذل

وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي اللذان  25.2
تتوفر لكليهما سلطة ومسؤولية القيام ابلتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماين وتوجيهها ومراقبتها 

أتعاب واستحقاقات موظفي اإلدارة الرئيسيني  والتأثري يف التوجهات االسرتاتيجية للصندوق.  وتُعاََل 
بوصفها معامالت أطراف ذات صلة.  وابإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين ابإلفصاح 

 عن أي معامالت حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.
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 املخصصات واخلصوم الطارئة

دوق االستئماين التزام قانوين أو التزام يُعرتف هبذه املخصصات عندما يكون لدى الصن 26.2
ضمين حايل نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، ويَلزم على األرجح تدفق املوارد إىل خارج الصندوق 
لتسوية هذا االلتزام، وميكن تقديره بشكل موثوق.  ويعد  مبلغ هذه املخصصات أفضل تقدير 

اإلبالغ. وخُيصم هذا التقدير عندما يكون أثر لإلنفاق املطلوب لتسوية االلتزام احلايل يف اتريخ 
القيمة الزمنية للنقود أثراً هاماً. وال يُفرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات اليت يُعرتف يف شأهنا 
ابملخصصات يف البداية.  ويُعكس وضع هذه املخصصات إذا كان تدفق االستحقاقات االقتصادية 

 لتزامات مل يعد حمتمالً.إىل خارج الصندوق من أجل تسوية اال

أما اخلصوم الطارئة فهي التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة وال ميكن أتكيد وجودها  27.2
إال  عندما حتدث، أو ال حتدث، يف املستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع غري املؤك دة اليت ال ختضع 

ة من احملتمل أال ينتج عنها تدفق املوارد كليًة لسيطرة الصندوق االستئماين؛ أو متثل التزاماٍت حالي
االقتصادية/احتماالت اخلدمات إىل خارج الصندوق أو ألنه يتعذر قياس مبلغ اخلصوم بصورة 
 موثوقة. وجيري اإلفصاح عن اخلصوم الطارئة، إن ُوجدت، يف املالحظات امللحقة ابلبياانت املالية.

 االلتزامات 

كن إلغاؤها، بتقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم االلتزامات هي تعهدات، ال مي 28.2
بتنفيذ مشاريع تستند إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف هبذه االلتزامات خارج نطاق 
امليزانية وجيري اإلفصاح عنها يف البياانت املالية إىل حني تقدمي هذه األموال فعالً أو إىل حني تقدمي 

املنفذ تقارير مالية تثبت أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواالً بشأهنا قد مت الشريك 
 تنفيذها.

  إيرادات املعامالت غري التبادلية

التربعات: اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيوداً على استخدامها يُعرتف هبا لدى التوقيع  29.2
الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقد ِّمة للتربع.  أما اإليرادات املتأتية من التربعات على اتفاق ملزم بني 

اليت تتضمن شروطاً خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام إبعادة األموال إىل الكيان املقد ِّم هلا عند عدم 
جيري استيفاء هذه الشروط، يُعرتف وإىل أن ا عند استيفاء الشروط املعنية. تلبية هذه الشروط، فُيعرتف هب

اباللتزام بوصفه من اخلصوم. أم ا التربعات واإليرادات األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة ابتفاقات ملزمة فُيعرتف 
 هبا على أهنا إيرادات عند تسل مها.
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 حُتتَسب التربعات العينية يف شكل سلع بقيمتها املنصفة، وحتتسب السلع وما يقابلها من 30.2
إيرادات على الفور إذا مل تكن مقرتنة بشروط.  أمَّا إذا كانت مقرتنة بشروط، فتحتسب يف عِّداد 
اخلصوم إىل حني اإليفاء ابلشروط وتلبية االلتزام القائم. وحتتسب اإليرادات بقيمتها املنصفة، مقيسًة 

 يف اتريخ احتياز األصول املمنوحة. 

التربعات العينية املقدَّمة يف شكل خدمات ال حتتسب  التربعات العينية يف شكل خدمات:  31.2
يف عِّداد اإليرادات.  ويُفصح يف البياانت املالية عن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها 

 السوقية املتوازية عندما يكون حتديد قيمتها ممكناً.

 إيرادات الفوائد املصرفية

تشمل إيرادات الفوائد املصرفية وصايف مكاسب أسعار صرف اإليرادات املالية: هي إيرادات   32.2
العمالت األجنبية.  وُتدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وُتؤخذ يف احلسبان 
عندئذ احلصيلة الفعلية من األصول.  ويف هناية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر 

 لعمالت األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج ابعتباره إيراداً. صرف ا

 النفقات 

النفقات املالية: تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت   33.2
األجنبية.  ويف هناية الفرتة املالية، حُيتسب الرصيد الصايف، حلساب مكاسب وخسائر صرف 

 العمالت األجنبية، إذا كان سلبياً، ابعتباره من املصروفات.

اخلدمات فُتحتسب عندما يُويف املورد ابلتزاماته أما النفقات الناشئة عن شراء السلع و  34.2
 التعاقدية، أين عندما يتسلَّم الصندوق االستئماين السلع واخلدمات وتقبلها. 

حُتَتسب النفقات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املنف ِّذين عند تسلم السلع أو اخلدمات  35.2
تقارير مصروفات معتمدة أو تقارير مالية أو  اليت يقدمها الشركاء املنفذين ويؤكد ذلك استالمها

تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة.  وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط 
 أداء قابلة للقياس، فُيعرتف ابإلنفاق عند دفع األموال.

 احملاسبة الصندوقية واإلبالغ القطاعي

ط أو جمموعة أنشطة لكيان ما، ويكون من املناسب القطاع هو قطاع ميكن متييزه من نشا 36.2
وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة صل فيما خيص املعلومات املالية. اإلبالغ عنه بشكل منف
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لكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع بواليتني و  ل الرئيسية للصندوق االستئماين.ومصادر التموي
لقضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية فريدتني مها: أنه ينف ذ األحكام ا

ضد شخص مدان، وأنه يقدم املساعدة إىل الضحااي وأُسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل اجلسدي 
 والنفسي وتقدمي الدعم املادي.

جرب األضرار يتم  اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص ثالثة قطاعات، هي: برانمج   37.2
 وبرانمج املساعدة، وأمانة الصندوق االستئماين. 

احملاسبة الصندوقية : مُيَسك حبساابت الصندوق على أساس نظام احملاسبة للصناديق املالية  38.2
للفصل بني الصناديق تيسريًا الستالم املسامهات املخصصة واألموال واملمتلكات األخرى احملصَّلة 

املصادرة واليت حتو هلا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة استخدامات  عن طريق الغرامات أو
 معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار. 

 صايف األصول/حقوق امللكية 

يشمل صايف األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز يف الصندوق.  وميكن إنشاء احتياطي  39.2
 على أساس قرار من جملس اإلدارة. 

 مقارنة امليزانية

تُعرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربانجمية السنوية  40.2
عمل هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد األصلية والنهائية. ويتم 

 فيما يتعلق ابمليزانية الربانجمية السنوية.

تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة على أساس نقدي معدَّل واملبالغ  11ترد يف املالحظة  41.2
ف بني احملاسبة على أساس االستحقاقات الفعلية املعروضة يف البياانت املالية، نظراً إىل وجود اختال

 الكاملة وامليزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.

  النقدية وما يف حكمها .3

 2017 2018 آبالف اليورو

 2 823 6 027 احلساب اجلاري –النقدية املودعة يف املصرف ا

 11 827 11 830 احلساب االدخاري –لنقدية املودعة يف املصرف اا

 14 651 17 857 اجملموع



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 599 

 

ألف يورو( حمتفظاً  50: 2017ألف يورو ) 130تشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل  1.3
 هبا بعمالت غري اليورو. 

 املبالغ املدفوعة مقدما     .4

 2017 2018 آبالف اليورو

 156 16 الُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنف ِّذين 

 156 16 اجملموع 

 املستحقة القبض من احملكمةاملبالغ .  5

 2017 2018 آبالف اليورو

 30 88 التربعات املستحقة القبض ا

 19 - ملبالغ املسرتدة املستحقة القبض من الشركاء املنف ِّذيناا

 476 - 2016مبالغ مستحقة القبض من احملكمة عام 

 505 505 2017مبالغ مستحقة القبض من احملكمة عام 

 - 636 2018من احملكمة عام  مبالغ مستحقة القبض

 - 1 مبالغ أخرى مستحقة القبض من احملكمة

 3 3 لفائدة املرتاكمةاا

 1 033 1 233 اجملموع 

 .19-2لالط الع على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، انظر املالحظة  1.5

التعهد هبا للصندوق االستئماين يف كانون متثل التربعات املستحقة القبض املبالغ اليت مت   5-2
 ومل يتم سدادها حبلول اتريخ اإلبالغ. 2018األول/ ديسمرب 

 املخصصات . 6

 2017 2018 آبالف اليورو

 - 76 خمصصات لقضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

 1 775 5 940 خمصصات التعويضات املقررة

 1 775 6 016 اجملموع
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 التغيريات يف املخصصات

 آبالف اليورو

  خمصصات
لقضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة 
 العمل الدولية

  خمصصات
 التعويضات املقررة

 1 775 - 2018كانون الثاين/ يناير   1ملخصصات يف اا

 (66) - الخنفاض املرتتب على املدفوعاتاا

 - - الخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاءاا

 36 - املخصصات إعادة تقييم

 4 195 76 لزايدة يف املخصصاتاا

  5 940 76 2018كانون األول/ ديسمرب   31ملخصصات يف اا

يتعلق احلكم فيما خيص  جرب األضرار ابلتمويل التكميلي املقدم من الصندوق االستئماين من  1.6
من الئحة  56أجل دفع التعويضات املقر رة بسبب عوز األشخاص املدانني.  وعماًل ابملادة 

(، يعد  قرار استكمال التعويضات قراراً تقديرايً ICC-ASP/4/Res.3الصندوق االستئماين للضحااي )
ضمن السلطة الوحيدة للمجلس، وخيضع للعوامل املنصوص عليها يف اللوائح، مثل أال  ميس  ضمان 

القانونية اجلارية عنصر مكمل، أبنشطته يف جمال املساعدات، مع إيالء اعتبار خاص لإلجراءات 
 اليت قد تؤدي إىل منح تعويضات أخرى قد تتطلب تكملة.

، اختذ جملس إدارة الصندوق االستئماين قرارات الستكمال التعويضات يف 2018يف عام  2.6
مليون يورو، وقضية  2.85( مببلغ  ICC-01/04-01/06قضية املدعي العام ضد توماس لوابنغا ديلو )

   مليون يورو.  1.34( مببلغ ICC-01/12-01/15محد الفقي املهدي )املدعي العام ضد   أ

ألف يورو مع  76تتوافق خمصصات قضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية البالغة  3.6
( من قبل موظف سابق يف ILOATالقضية املرفوعة لدى احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية )

 األمانة العامة.
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 ت املؤجلة واملصروفات املستحقة اإليرادا  .7

 2017 2018 آبالف اليورو

 200 727 لتربعات املؤجلة  اا

 4 127 املصروفات املستحقةا

 204 854 اجملموع

ستبدأ األنشطة و . 2018متثل إيرادات التربعات املؤجلة مسامهات خمصصة مت تلقيها يف عام   1.7
 .2019املمولة مبوجب اتفاق املسامهة هذا يف عام 

 صايف األصول/حقوق امللكية  .8

 2017 2018 آبالف اليورو

 3 797 1 832 برانمج جرب األضرار

 9 082 9 339 برانمج املساعدة

 981 1 065 أمانة الصندوق االستئماين   

 13 860 12 236 اجملموع

 اإليرادات .9

 2017 2018 آبالف اليورو

 2 174 2 542 املقررة االشرتاكات

   لتربعاتا

 383 1 570 املخصَّصة تربعاتلا

 2 495 2 035 غري املخصَّصة تربعاتلا

 2 878 3 605 اجملموع الفرعي للتربعات

   املالية يراداتإلا

 6 6 إيرادات الفائدة املصرفية

 - 12 صايف ربح صرف العمالت األجنبية

 6 18 لإليرادات املالية اجملموع الفرعي

 5 058 6 165 اجملموع
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 التربعات العينية

تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جماانً، مبا يف ذلك احليز املكتيب،  1.9
  واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

 النفقات . 10        

 2017 2018 آبالف اليورو

 1 435 1 982 النفقات اإلدارية 

 1 903 4 231 النفقات املتعلقة جبرب األضرار

 158 199 مصروفات املشاريع املتعلقة ابلعنف اجلنسي والعنف اجلنساين 

 1152 902 مصروفات مشاريع أخرى تتعلق ابملساعدة

 4 648 7 314 اجملموع

 76تشمل النفقات اإلدارية خمصصات لقضية احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية البالغة  1.10
 (.3-6ألف يورو  )املالحظة 

ألف يورو  4 195تتكون النفقات املتعلقة جبرب األضرار من خمصصات جلرب األضرار البالغة  2.10
ألف يورو إلعادة  36و  2018واملتعلقة ابلتمويل التكميلي املقدم من الصندوق االستئماين يف 

( ICC-01/04-01/07تقييم خمصصات العام السابق للقضية املدعي العام ضد   جريمان كااتنغا )
 (.1-6الحظة )امل

 بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة ابمليزانية واملبالغ الفعلية .11

يتم إعداد ميزانية وحساابت الصندوق االستئماين استناداً إىل أسس خمتلفة.  فبيان الوضع  1.11
النقدية املايل وبيان األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات 

تُعد مجيعها ابالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني يعد  بيان مقارنة 
 مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( استناداً إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل. 

ولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال من املعايري احملاسبية الد 24ووفقاً ملقتضيات املعيار  2.11
تُعد فيها البياانت املالية وامليزانية على أساس قابل للمقارنة، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة 
على أساس قابل للمقارنة ابمليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البياانت املالية، على أن حُيدَّد على 
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وتوجد أيضًا اختالفات يف األشكال وبرامج س أو توقيت أو كيان خمتلف. أي أسا حنو منفصل
 التصنيف املعتمدة لعرض البياانت املالية وامليزانية. 

وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفاً عن  3.11
 أعاله. 0األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 

وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبلَّغ عنها املبينة  .114  
لتوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض يف البياانت املالية.  وال توجد اختالفات من حيث ا

 مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

وحتدث االختالفات املتعلقة ابلكياانت عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكياانت  5.11
علقة اليت تشكل جزءًا من الكيان الذي تُعد بشأنه البياانت املالية.  وتشمل االختالفات املت

ابلكياانت األموال املخصصة جلرب األضرار وللمساعدة واليت ترد ابلتفصيل يف البياانت املالية، لكنها 
 ال ُتدرج يف عملية امليزانية. 

وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وبرامج التصنيف املعتمدة  6.11
 لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

ويُعرض أدانه حتليل الفروق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس قابل للمقارنة يف بيان مقارنة  7.11
يزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان مبالغ امل

 :2018كانون األول/ديسمرب   31الرابع( للفرتة املنتهية يف 

 اجملموع التمويل االستثمار التشغيل آبالف اليورو

  الفعلي  ملبلغا
 510 - - 510 على أساس مقارن )البيان اخلامس( ملعدا

 (35) - - (35) املتعلقة ابألساس الختالفاتا

 - (476) 6 470 املتعلقة ابلعرض ختالفاتالا

 2 728 - - 2 728 االختالفات املتعلقة ابلكياانت

الفعلي الوارد يف بيان التدفقات النقدية  بلغملا
 3 203 (476) 6 3 673 )البيان الرابع(

تُعرض كاختالفات متعلقة ابألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل  8.11
واالئتماانت املقدَّمة إىل الدول  فقات النقدية من أنشطة التشغيل.املصروفات املستحقة وصايف التد

واليت ال تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ امليزانية ابملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها  األطراف
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اختالفات متعلقة ابلعرض.  وحتت بند االختالفات املتعلقة ابلكياانت، ُتدرج األنشطة املموَّلة من 
جة يف عملية التربعات املبلَّغ عنها يف البياانت املالية وذلك نظرًا إىل أن هذه األنشطة غري مدر 

 امليزانية. 

يرد شرح لالختالفات املادية بني امليزانية واملبالغ الفعلية يف التقرير املتعلق أبنشطة وبرامج  9.11
 .2018أداء احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

 اإلبالغ القطاعي .12       

 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل حبسب القطاع يف 

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار اليوروآبالف 
  أمانة
 اجملموع الصندوق االستئماين

     األصول

     املتداولة ألصولا

 17 857 - 9 583 8 274 النقدية وما يف حكمها

 16 - 1 15 املبالغ املدفوعة مقدما 

 597 505 92 - املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 18 470  505 9 676 8 289 املتداولةجمموع األصول 

     األصول غري املتداولة

 636 636 - - املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 636 636 - - جمموع األصول غري املتداولة

 19 106 1 141 9 676 8 289 جمموع األصول

     اخلصوم

     املتداولة خلصوما

 961 76 - 885 املخصصات

 854 - 337 517 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة 

 1 815 76 337 1 402 جمموع اخلصوم املتداولة

     اخلصوم  غري  املتداولة 

 5 055 - - 5 055 املخصصات
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 5 055 - - 5 055 جمموع  اخلصوم  غري  املتداولة

 6 870 76 337 6 457 جمموع اخلصوم

 12 236 1 065 9 339 1 832 صايف األصول/حقوق امللكية 

 19 106 1 141 9 676 8 289 جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية
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 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل حبسب القطاع للسنة املنتهية يف 

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار آبالف اليورو
  أمانة

 اجملموع االستئماينالصندوق 

     اإليرادات

 2 542 2 542 - - املقررة االشرتاكات

 3 605 - 2 839 766 تربعاتلا

 18 - 18 - املالية يراداتإلا

 6 165 2 542 2 857 766 جمموع اإليرادات

     النفقات 

 1 982 1 982 - - اإلدارية  نفقاتلا

 مصروفات املشاريع املتعلقة ابلعنف اجلنسي  
 199 - 199 - والعنف اجلنساين 

 902 - 902 - مصروفات مشاريع أخرى تتعلق ابملساعدة

 4 231 - - 4 231 املتعلقة جبرب األضرار لنفقاتا

 7 314 1 982 1 101 4 231 جمموع املصروفات

 (1 149) 560 1 756 (3 465) )العجز( للفرتة املعنيةالفائض
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 2017كانون األول/ديسمرب   31طاع يف بيان الوضع املايل حبسب الق

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار آبالف اليورو
  أمانة
 اجملموع الصندوق االستئماين

     األصول

     املتداولة ألصولا

 14 650 - 9 093 5 557 النقدية وما يف حكمها

 156 - 156 - املبالغ املدفوعة مقدما 

 528 476 33 19 املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 15 334 476 9 282 5 576 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة

 505 505 - - املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 505 505 - - جمموع األصول غري املتداولة

 15 839 981 9 282 5 576 جمموع األصول

     اخلصوم

     املتداولة صوماخل

 473 - - 473 املخصصات

 204 - 200 4 اإليرادات املؤجلة

 677 - 200 477 جمموع اخلصوم املتداولة

     اخلصوم  غري  املتداولة 

 1 302 - - 1 302 املخصصات

 1 302 - - 1 302 جمموع  اخلصوم  غري  املتداولة

 1 979 - 200 1,779 جمموع اخلصوم

 13 860 981 9 082 3 797 صايف األصول/حقوق امللكية 

 15 839 981 9 282 5 576 جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية
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 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل حبسب القطاع للسنة املنتهية يف  

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار آبالف اليورو
  أمانة

 اجملموع االستئماين الصندوق

     اإليرادات

 2 174 2 174 - - املقررة االشرتاكات

 2 878 - 2 678 200 التربعات

 6 - 6 - اإليرادات املالية

 5 058 2 174 2 684 200 جمموع اإليرادات

     النفقات 

 1 435 1 415 20 - النفقات اإلدارية 

 مصروفات املشاريع املتعلقة ابلعنف اجلنسي  
 158 - 158 - والعنف اجلنساين 

 1152 - 1152 - مصروفات مشاريع أخرى تتعلق ابملساعدة

 1 903 - - 1 903 النفقات املتعلقة جبرب األضرار

 4 648 1 415 1 330 1 903 جمموع املصروفات

 410 759 1 354 (1 703) )العجز( للفرتة املعنيةالفائض

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة. 13        

تشمل املصروفات املعرتف هبا املرتبات اإلمجالية املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة، مبا يف ذلك  1.13
، واالستحقاقات، وبدالت االنتداب ومَِّنح أخرى، وإعانة العملاملرتبات الصافية، وتسوية مقر 

اإلجيار، ومسامهات جهات العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل.  
وتشمل أيضاً املصروفات املتعلقة ابستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة 

 األجل. 

دارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي.  وموظفو اإل 2.13
 ويعمل جملس اإلدارة بدون مقابل.

ويرد فيما يلي عرض للوضع يف هناية العام من حيث املصروفات املعرتف هبا خالل السنة  3.13
 ولألرصدة اليت مل ُتسدد من املبالغ املستحقة القبض:
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 األتعاب اإلمجالية األفراد عدد آبالف اليورو
املبالغ املستحقة القبض 
 من احملكمة

 - 183 6 كبار موظفي اإلدارة

وموظفو اإلدارة الرئيسيون مؤهلون أيضا للحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  4.13
 ما يلي: واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.  ويف هناية العام، بلغ جمموع االلتزامات املستحقة

 آبالف اليورو
اإلجازات السنوية 
 املستحقة

االستحقاقات الطويلة 
 األجل األخرى

 
استحقاقات ما بعد انتهاء 
 اجملموع اخلدمة

 133 114 1 18 كبار موظفي اإلدارة

ألف يورو ألمانة الصندوق  2 542، أقرت اجلمعية اعتماًدا قدره 2018يف عام  5.13
تدير الصندوق االستئماين ويوفر الدعم اإلداري للمجلس واجتماعاته. االستئماين للضحااي، اليت 

ويتم إثبات مبلغ األنصبة املقررة الصايف من املصروفات اليت تكبدهتا األمانة للفرتة احلالية والسابقة 
 ألف يورو  كمبالغ مستحقة القبض من احملكمة . 1 142مببلغ قدره 

لصندوق االستئماين جماانً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل ا 6.13
 واألجهزة، واخلدمات اإلدارية. 

 األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ .14       

مل توجد يف اتريخ التوقيع على هذه احلساابت أي أحداث مادية، مواتية أو غري مواتية، وقعت  1.14  
الذي ُأجيز فيه إصدار البياانت املالية وكان هلا أتثري على هذه يف الفرتة ما بني اتريخ اإلبالغ والتاريخ 

 البياانت.
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 املرفق 

 1اجلدول 

 2018كانون األول/ديسمرب   31حالة املشاريع يف 

 السنوي ملشروعا
عملة 
 امليزانية املشروع

السلف غري 
املسددة /املسرتدات 

 1املستحقة يف 
كانون الثاين/يناير  

 النفقات املسجلة املبالغ املسددة  2018
املبالغ املسرتدة اليت 
 مت مجعها

  السلف غري املسددة  
كانون   31يف 

األول/ديسمرب  
2018 

إنفاق امليزانية )مبا يف 
ذلك السنوات 
 السابقة

TFV/UG/2007/R1/014 (c) -  توفري خدمات صحية
نفسية جيدة النوعية للسكان املصابني بصدمات نفسية من 

 (PO # 5100108أوغندا )جراء احلرب يف مشال 
دوالر 
 390 000 - - 17 289 - 17 289 390 000 أمريكي

TFV/UG/2007/R1/014 (c) -  توفري خدمات صحية
نفسية جيدة النوعية للسكان املصابني بصدمات نفسية من 

 (PO # 5100116جراء احلرب يف مشال أوغندا )
دوالر 
 390 000 - - 390 000 331 500 - 390 000 أمريكي

4701286 - TFV - CAR -  2018 -تقييم احلالة 
(XAF) XAF 000 500 6 - 000 500 6 000 500 5 - 000 000 1 000 500 5 

TFV/UG/2007/R1/018 & R2/042 -  توفري بناء
القدرات والدعوة وإعادة التأهيل الطيب لضحااي احلرب يف مشال 

 258 870 - - 38 830 - 38 830 258 870 اليورو (PO # 5100109أوغندا )

 TFV/UG/2007/R1/014 (b) -  املساعدة املتكاملة
إلعادة التأهيل البدين والنفسي للضحااي يف مشال أوغندا 

(PO # 5100110) 100 000 - - 28 369 15 000 13 369 100 000 اليورو 

TFV/UG/2007/R1/016 -  املساعدة املتكاملة إلعادة
للضحااي يف مشال أوغندا التأهيل البدين والنفسي 

(PO # 5100111) 100 000 - - 32 419 15 000 17 419 100 000 اليورو 

TFV/UG/2007/R1/014 (a) -  املساعدة املتكاملة
إلعادة التأهيل البدين والنفسي للضحااي يف مشال أوغندا 

(PO # 5100112) 100 000 - - 24 110 15 000 9 110 100 000 اليورو 

TFV/UG/2007/R1/023 -   املساعدة املتكاملة إلعادة
التأهيل البدين والنفسي للضحااي يف مشال أوغندا 

(PO # 5100113) 100 000 - - 53 123 15 000 38 123 100 000 اليورو 

TFV/UG/2007R1/035 -  املساعدة املتكاملة إلعادة
التأهيل البدين والنفسي للضحااي يف مشال أوغندا 

(PO #  5100114) 100 000 - - 26 390 15 000 11 390 100 000 اليورو 

TFV/UG/2007/R2/041 -  املساعدة املتكاملة إلعادة
التأهيل البدين والنفسي للضحااي يف مشال أوغندا 

(PO # 5100115) 100 000 - - 28 280 15 000 13 280 100 000 اليورو 



ICC-ASP/18/20 

 

20-A-010321 611 

 

 السنوي ملشروعا
عملة 
 امليزانية املشروع

السلف غري 
املسددة /املسرتدات 

 1املستحقة يف 
كانون الثاين/يناير  

 النفقات املسجلة املبالغ املسددة  2018
املبالغ املسرتدة اليت 
 مت مجعها

  السلف غري املسددة  
كانون   31يف 

األول/ديسمرب  
2018 

إنفاق امليزانية )مبا يف 
ذلك السنوات 
 السابقة

30061 -TFV -  4 096 - - 4 096 - - 15 300 اليورو مشروع التواصل 

TFV/UG/2007/R1/018 & R2/042 -  توفري بناء
القدرات والدعوة وإعادة التأهيل الطيب لضحااي احلرب يف مشال 

 260 693 - - 260 693 260 693 - 260 699 اليورو (PO # 5100117أوغندا  )

TFV/UG/2007/R1/014 (a)  -  دعم إعادة التأهيل
االجتماعي املتكامل للضحااي البدين والنفسي 

(PO # 5100118) 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو 

 TFV/UG/2007/R1/035  -  دعم إعادة التأهيل البدين
 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو (PO # 5100119والنفسي االجتماعي املتكامل للضحااي )

TFV/UG/2007/R1/014 (b) - صحة وكرامة  استعادة
 39 659 - - 39 659 34 000 - 40 000 اليورو (PO # 5100120ضحااي احلرب يف مشال أوغندا )

 TFV/UG/2007R1/016  -  دعم إعادة التأهيل البدين
 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو (PO # 5100121والنفسي االجتماعي املتكامل للضحااي )

TFV/UG/2007/R1/023 -   مركز للخربة يف الرفاه
النفسي االجتماعي لألطفال املتضررين من احلرب 

(PO # 5100122) 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو 

TFV/UG/2007/R2/041 -  دعم إعادة التأهيل البدين
 40 000 - - 40 000 40 000 - 40 000 اليورو (PO # 5100123والنفسي االجتماعي املتكامل للضحااي )

 الوالية املتعلقة بدفع التعويضات 
        

حتديد وتقييم اإلصاابت النفسية والبدنية  - 5100102
واالجتماعية واالقتصادية للشباب املشاركني يف اجلماعات 

 2003-2002املسلحة يف إيتوري، يف  
دوالر 
 71595 - 23 078 - - 23 078 112 000 أمريكي

 اجلماعية جوائز كااتنغا - 4701273
دوالر 
 25 514 7 196 - 25 514 32 710 - 58 560 أمريكي

 43 610 8 709 722 43 610 53 040 - 59 971 اليورو جوائز كااتنغا اجلماعية - 4701270

1.  
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 تقرير املراجعة اخلارجية النهائي حلساابت الصندوق االستئماين للضحااي 
 2018كانون األول/ديسمرب   31البياانت املالية للسنة املنتهية يف 

 

 احملتوايت
 الصفحة 

 31 .....اهلدف من املراجعة ونطاقها وهنجها......................................  -أوال
 32 .....التوصيات ................................................................  -اثنيا
 32 .........متابعة توصيات السنوات السابقة......................................... -اثلثا
 34 ..............احلالة املالية................................................... موجز -رابعا

 36 ...................................................................اإلدارة املالية -خامسا
 37 ............................. متابعة االتفاقيات واالتفاقات مع اجلهات املاحنةسادسا

 38 .........................................................................سابعا. التعديل
 38 ......شكر وتقدير ........................................................... -اثمنا
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 اهلدف من املراجعة ونطاقها وهنجها -أوال

(  وفقاً للمعايري الدولية 1قمنا مبراجعة البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي )"الصندوق االستئماين" .1
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، مبا يف  12( ووفقًا للبند  2ملراجعة احلساابت)

 ذلك االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلساابت.

إن اهلدف العام ألي مراجعة للبياانت املالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البياانت املالية ككل من  .2
ع احلساابت من إبداء رأي بشأن ما إذا األخطاء املادية سواء بسب ب االحتيال أو اخلطأ، مما ميك ن مراجِّ

 كانت البياانت املالية قد أُعدت، من مجيع اجلوانب، وفقاً لإلطار املايل املعمول به.

االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حساابت احملكمة اجلنائية الدولية مبا يف ذلك الصندوق االستئماين  .3
)ج( من مرفق النظام املايل والقواعد املالية،  ُتدرج املسائل األخرى اليت يرى  6ااي، املبينة يف املرفق للضح

ع احلساابت ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف علمًا هبا، مثل تبديد أموال الصندوق االستئماين  مراجِّ
 ته مجعية الدول األطراف.للضحااي أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليم يف غري ما قصد

 لقد ُقسمت مهمة مراجعة احلساابت إىل مرحلتني:  .4

(، ركزت على املسائل املتعلقة 2018كانون األول/ديسمرب   14إىل  3( مراجعة مؤقتة، )من )أ
3ابملراقبة الداخلية والتربعات واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )

IPSAS؛) 

(، ركزت على البياانت املالية ومتطلبات 2018أاير/مايو   24إىل  6)ب(   ومراجعة هنائية، )من 
 الكشف وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وكذلك على أوجه املراقبة التنظيمية واإلدارية. 

الستئماين للضحااي ومع اجتماع ختامي مع املدير التنفيذي للصندوق ا 2019أاير/مايو   23وُعقد يف  .5
موظفيه.  وقد ُأخذت يف احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق االستئماين 

 .2019حزيران/يونيو  14للضحااي بتاريخ 

ون كان  31بشأن البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي للسنة املنتهية يف  رأاي غري متحفظوأصدران  .6
 .2018األول/ديسمرب 

                                                           

  (.TFVابإلجنليزية للصندوق االستئماين للضحااي ) 1 

 .املعايري الدولية للمحاسبة 2 
  .للقطاع العاماملعايري احملاسبية الدولية  3 
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 التوصيات -اثنيا

يوصي املراجع اخلارجي أبن يعتمد الصندوق االستئماين للضحااي جدواًل أو إطارًا للميزانية : 1التوصية رقم 
معتمًدا من قبل املستوى املناسب من احلوكمة من أجل توضيح التخطيط السنوي واملتعدد السنوات 

بنفقات وموارد مجيع أنشطتها من خالل التمييز بني املوارد والربانمج الرئيسي ملخصصاهتا وسلطات االلتزام 
 السادس )أمانة الصندوق االستئماين للضحااي( والتربعات.

يوصي املراجع اخلارجي بتنفيذ إجراء لتحديد مجيع االلتزامات املستحقة، مع حتديد موعد : 2التوصية قم 
 لبياانت املالية.هنائي لتحديد اجلدول الزمين إلعداد ا

  متابعة توصيات السنوات السابقة  -اثلثا

استعرض مراجع احلساابت اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة النامجة عن مراجعة البياانت املالية اليت متت يف  .7
 السنة السابقة.

 متابعة التوصيات السابقة :1اجلدول 

 التوصيات املعلقة املوضوع الرقم
  نُفذت 
 نُفذت 

  نُفذت 
  جزئيا

  مل 
  نفذنُ 

2017/1 
احلوسبة يف سياق جرب 

 األضرار

لكي تتمكن أمانة الصندوق من إثبات مجيع التزاماهتا املتعلقة إبنفاذ التعويضات بدقة، يوصي 
 مراجع احلساابت اخلارجي مبا يلي:

 (؛VAMS( متكني األمانة من الوصول إىل برجميات حتديد هوية الضحااي ))أ
تطوير املزيد من مشاريع تكنولوجيا املعلومات ملراعاة االحتياجات احملددة لنشاط )ب( 

التعويضات )حالة األهلية، التعويضات الفردية و/أو اجلماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تربير 
 املبالغ املمنوحة، العالقات مع املمثل القانوين للضحااي، إخل(.

 

 X  

2016/2 
مراقبة تقارير مراجعة 

حساابت الشركاء 
 احملليني 

يوصي املراجع اخلارجي أمانة الصندوق االستئماين للضحااي أبن تطلب بشكل منهجي تقارير 
التدقيق من شركائها احملليني وأن تقوم مبتابعة منهجية ورمسية للتوصيات الواردة يف هذه التقارير، 

 شكل مستمر. وذلك لتحسني جودة عمل شركاء التنفيذ ب
 X  

 العمليات امليدانية 2015/2
يوصي مراجع احلساابت اخلارجي األمانة بتنفيذ مبادرات التدريب املايل ملوظفي الربامج 

 امليدانية.
X   

 العمليات امليدانية 2015/3

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي أبن تعزز األمانة الرقابة املالية على العمليات اليت يقوم هبا 
الشركاء املنفذون وذلك إبلزامهم إضافة عمليات تفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة )فواتري 
وأوامر الشراء( إىل واجبات موظفي الربامج امليدانية.  وينبغي توفري نتائج هذه الضوابط للمقر 

 الرئيسي لتربير النفقات الفعلية املتكبدة.

 X  
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 التوصيات املعلقة املوضوع الرقم
  نُفذت 
 نُفذت 

  نُفذت 
  جزئيا

  مل 
  نفذنُ 

 العمليات امليدانية 2015/4
فعالية رصد املشاريع ومراقبتها، يوصي املراجع اخلارجي للحساابت أبن تقوم األمانة للتيقن من 

 بتعزيز األفرقة امليدانية.
 X  

2014/1 
تفويض السلطة 

 اإلدارية للُمسجل

من أجل توضيح نطاق تفويض سلطة املسجل لألمانة، يوصي مراجع احلساابت اخلارجي 
 ابلتايل:

( استعراض نطاق 1ابلتشاور مع املسجل، ابلتايل: ))أ( أن تقوم األمانة، 
تفويض السلطة من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات يف كافة 
االحتماالت، مثل إبرام عقود الشركاء املنفذين وتعليقها وإهناؤها 

( التيقن من منح السلطة املناسبة ملوظفي األمانة العامة 2ومتديدها؛ و )
وأنشطتهم على النحو احملدد يف الئحة  ليتمكنوا من إدارة عملياهتم

 الصندوق االستئماين للضحااي؛

)ب(  إنشاء آلية مناسبة للتحكيم، تشمل، إذا لزم األمر، جملس إدارة 
الصندوق االستئماين واملكتب أو أي جهاز فرعي آخر اتبع للجمعية 
العامة، وذلك للتيقن من سالسة عملية صنع القرار وتاليف التأخري 

 والتوترات غري الضرورية.

  X 

2014/2 
أدوار ومسؤوليات 

 اإلدارة

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي بوضع حد للغموض اإلداري ضمن األمانة العامة مما يؤدي 
إىل عدم وضوح املَساءلة واملسؤوليات.  عن طريق توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق 

األموال، والعالقات مع املاحنني، وإدارة عقود املشاريع  من االستئماين خاصة فيما يتعلق جبمع 
أجل تاليف تداخل املسؤوليات وجلعل عمل قرارات الصندوق االستئماين وأنشطته أكثر فعالية 
وتنسيقا.  وميكن القيام بذلك من خالل استعراض الدراسات االستقصائية للعمل وتوصيف 

ت الذي حيدد األدوار واملسؤوليات ويتجنب الوظائف؛ واعتماد جدول لتخصيص املسؤوليا
 أي التباس على النحو الذي اقرتحه الصندوق االستئماين.

 X  

 1 5 1 7 جمموع عدد التوصيات املعلقة:  

قد نـُف ِّذت جزئيا اآلن.  هذا يرجع إىل حقيقة أن أتكيد أمانة الصندوق  1-2017تُعترب التوصية  .8
( متاح ابلفعل "حسب VAMSإىل برجميات حتديد هوية الضحااي )االستئماين للضحااي على أن الوصول 

احلاجة" ابلتعاون مع قسم مشاركة الضحااي وجرب األضرار، وإىل حتليل مشرتك مستمر مع قسم خدمات 
( بشأن متطلبات تكنولوجيا املعلومات VPRS( وقسم مشاركة الضحااي وجرب األضرار )IMSSإدارة املعلومات )
 هوية الضحااي  وتعديالهتا.لـربجميات حتديد 

قد نـُف ِّذت بشكل جزئي.  كما هو موضح يف العام املاضي، بدأ تنفيذ  2-2016تُعترب التوصية  .9
التوصية إبعداد دعوة لتقدمي عطاءات لشركة مراجعة حساابت خارجية مسؤولة عن مراجعة حساابت 

أوغندا وسيتم إطالقها يف كوت ديفوار  الشركاء احملليني وكذلك مع جولة جديدة من العمليات اليت بدأت يف
 .2019ومجهورية الكونغو الدميقراطية  يف عام 
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قد نـُف ِّذت.  أبلغت أمانة الصندوق االستئماين للضحااي أن  2-2015تُعترب التوصية   - .10
ام اإلجراءات التدريبية ملديري الربامج امليدانية ومديري الربامج املرتبطة هبا متت يف النصف الثاين من ع

، وأكدت أيًضا أن املهارات املالية واإلدارية مت أخذها يف االعتبار يف 2019ومت التخطيط هلا لعام  2018
عملية التوظيف. لذلك جيب اعتبار التوصية منفذة، مع التذكري أبن جهود التدريب جيب أن تستمر بعد 

 .2019عام 

نة الصندوق االستئماين للضحااي أبلغت أمابشكل جزئي.  قد نـُف ِّذت  3-2015تُعترب التوصية  .11
 2019ومثة عمليات تفتيش مقررة يف عام  2018أنه مت إجراء عمليات تفتيش يف امليدان يف أوغندا يف عام 

، تتم صياغة جمموعة من  2019يف بلدان أخرى. بعد حلقة عمل حول الرقابة الداخلية يف شباط/فرباير 
 . 2019االنتهاء منها يف الربع األخري من عام  األدوات والنماذج واملبادئ التوجيهية هبدف

يقر  مراجع احلساابت اخلارجي أبن  الصندوق قد نـُف ِّذت بشكل جزئي.  4-2015 تُعترب التوصية .12
، وكذلك املوافقة على متويل 2019االستئماين للضحااي حصل على موارد إضافية كبرية يف امليزانية يف عام 

قياس نتائج هذا املرحلة املهمة فيما خيص املوارد البشرية واملالية يف امليدان الوظائف املؤقتة اجلديدة. جيب 
 لتحديد ما إذا كان تنفيذ التوصية قد حقق أهدافه أم ال. 

فمن انحية، أدى جتديد جملس إدارة الصندوق يف كانون غري منف ذة.  1-2014ترب التوصية تُع .13
ات قلم احملكمة بشأن إجراءات التحكيم للخالفات إىل أتجيل املناقشات مع خدم 2018األول/ديسمرب 

بني  الصندوق االستئماين للضحااي وقلم احملكمة. ومن انحية أخرى، جيب على الصندوق االستئماين 
سجل،

ُ
بشأن التحكيم، وضع اللمسات األخرية على مصفوفة  للضحااي، قبل إجراء مناقشات مع امل
، 2019م أمانتها، واليت ينبغي تنفيذها يف النصف الثاين من العام املسؤوليات املتعلقة بتوضيح وجتديد تنظي

 . 2019بعد احللقة الدراسية السنوية يف هناية حزيران/يونيو 

مت اإلسراع يف توضيح املسؤوليات داخل الصندوق قد نـُف ذت جزئيا.  2-2014لتوصية تعترب ا .14
، من املتوقع االنتهاء من مصفوفة 2018ام ، وبعد احللقة الدراسية لع2018االستئماين للضحااي يف عام 
 فخالل احللقة الدراسية القادمة. 2019مسؤوليات جديدة يف عام 

 موجز احلالة املالية  -رابعا 

مليون يورو مقارنة  1,149يشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحااي إىل عجز قدره  .15
ويعزى هذا التغيري أساساً إىل زايدة يف نفقات الربانمج .  2017مليون يورو يف عام  0,410بفائض قدره 

( ويف النفقات اإلدارية  2017مليون يورو يف عام  3,213مليون يورو مقارنة  مببلغ قدره   5,332)
(. يف الوقت نفسه، كان 2017مليون يورو يف عام  1,435مليون يورو مقارنة مببلغ قدره  1,982)

ل اإلنفاق، على الرغم من أن االشرتاكات املقررة زادت بشكل كبري مبعدل معدل منو املوارد أقل من معد
 3.605٪ لتصل إىل 25مليون يورو. زادت التربعات أيًضا بنسبة كبرية بلغت  2,542٪ لتصل إىل  17
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(، مما يؤكد النهج األكثر استباقية للـصندوق 2017مليون يورو يف عام  2.878مليون يورو )مقارنة بـ 
ين للضحااي لتعبئة املاحنني لتلبية االحتياجات اجلديدة الناشئة عن التعويضات للضحااي أبمر من االستئما

 احملكمة. 

بشأن مسؤولية السيد لوابنغا،  2017يف أعقاب قرار الدائرة االبتدائية يف كانون األول/ديسمرب و  .16
شارك  الـصندوق االستئماين للضحااي يف حتديد الضحااي الذين حيتمل أن يكونوا مؤهلني للحصول على 

لتخطيط واجلرب تعويض مجاعي. واصل الـصندوق االستئماين للضحااي أنشطته يف حتديد هوية الضحااي وا
 للضحااي يف قضييت السيد كااتنغا والسيد املهدي، مبا يف ذلك فيما يتعلق بتدمري الرتاث الثقايف. 

إن الـصندوق االستئماين للضحااي يف املراحل املتقدمة إلطالق دورات جديدة من برامج املساعدة  .17
الوسطى بعد تربئة السيد بيمبا يف  يف كوت ديفوار. تقرر استئناف برانمج املساعدة يف مجهورية أفريقيا

، حيث مت إعادة توجيه مشاريع جرب األضرار إىل املساعدة. أطلق الـصندوق االستئماين 2018حزيران/يونيو 
للضحااي دورة جديدة مدهتا مخس سنوات لوالية املساعدة يف خمتلف مسارح العمليات، مثل أوغندا ومجهورية 

 مشاريع مساعدة حمتملة أخرى يف جورجيا وكينيا. الكونغو الدميقراطية. ومت إعداد 

مليون يورو  15.839تعزز بيان احلالة املالية على نطاق واسع، حيث ارتفع إمجايل األصول من  .18
. الوضع املايل سليم، حيث بلغ صايف األصول 2018مليون يورو يف عام  19.106إىل  2017يف عام 

مليون  5.055يسي من خمصصات غري متداولة بقيمة مليون يورو، وتتألف اخلصوم بشكل رئ 12.236
ال يوجد لدى الـصندوق االستئماين للضحااي  ديون مالية، ويتكون جزء كبري من خصومه احلالية و يورو. 

 مليون يورو( من الرسوم املستحقة واإليرادات املؤجلة، واليت قد تصبح إيرادات يف املستقبل. 0.854)

. 2018كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  17857إىل وصلت النقدية وما يف حكمها  .19
. 2018هذا املستوى املرتفع من األموال ال يولد إيرادات ذات فوائد كبرية، مع فقط ستة آالف يورو يف و 
من الالئحة املالية للمحكمة اجلنائية  108تشري الالئحة املالية للـ ـصندوق االستئماين للضحااي  إىل املادة و 

ية، يف حني أن إمكانية إجراء استثمارات حمدودة مع مرور الوقت، حيث توجد "أموال غري مطلوبة الدول
 . 109خالل فرتة االستثمار" ، مذكورة يف املادة 

، وبذلك يصل املبلغ مليون يورو 4 195) 2018ض يف عام مت وضع خمصص مهم للتعوي .20
على الرغم من الوضع املايل اإلجيايب احلايل )صايف و مليون يورو(.  5 940الضحااي إىل  جلرب أضرارالرتاكمي 

، مليون يورو( 5.940ضرار إىل املخصصات جلرب األ تصلمليون يورو و  12.236األصول يصل إىل 
ماليني يورو  10يقدر الـصندوق االستئماين للضحااي  أن احلد األدىن من التدفق السنوي للموارد البالغ 

وسط أو الطويل للقيام أبنشطته وخاصة حتمل املسؤولية عن جرب األضرار.  سيكون ضروراًي على املدى املت
ومن هذا املنظور، يدرك الـصندوق االستئماين للضحااي، أثناء استكشافه لفرص التمويل احملتملة األخرى، 

 احلاجة االسرتاتيجية جلذب شبكة متنامية من املاحنني واملتربعني واالحتفاظ هبا.  
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اء املايل مقدار تكاليف جرب األضرار اليت وافق عليها جملس اإلدارة يف شكل ويوضح بيان األد .21
خمصصات، بناًء على توصية من مراجع احلساابت اخلارجي. تظهر تكاليف جرب األضرار السنوية الواردة يف 

، 2018من البياانت املالية كخفض للمخصصات السابقة. ويظهر اإلنفاق السنوي يف عام  6املالحظة 
 5.940مليون يورو، يف املرحلة احلالية متواضعا إىل حد ما مقارنة ابملبلغ الرتاكمي للمخصصات ) 0.066

 مليون يورو(.

مليون يورو(، مما يعين أنه ينبغي  0.961ومت تصنيف بعض هذه املخصصات كخصوم متداولة ) .22
مليون يورو(. ويف العام  5.055. واجلزء اآلخر يتمثل يف اخلصوم غري املتداولة )2019استخدامها يف عام 

مليون يورو فقط يف  0.066مليون يورو كخصوم متداولة، ولكن مت دفع  0.473املاضي، مت تصنيف 
 . وجيب على أمانة الصندوق التأكد من حتسني تقديراهتا هلذه الفئة. 2018عام 

 اإلدارة املالية -خامسا 

تقتصر هذه التسوية على نطاق و . 11يتم تقدمي التسوية بني البياانت املالية وامليزانية يف املالحظة  .23
امليزانية املتاحة فقط، وهي الربانمج الرئيسي السادس "أمانة الصندوق االستئماين للضحااي" التابع للمحكمة 

صعوبة طاملا أهنا تقتصر على نطاق الربانمج أي  11ال متثل التسوية املقدمة يف املالحظة و اجلنائية الدولية. 
 الرئيسي السادس. 

ليس إلزامًيا يف حالة كياانت القطاع العام غري امللزمة جبعل  24تطبيق املعيار احملاسيب الدويل  .24
امليزانيات املعتمدة متاحة للجمهور، وال تتطلب اللوائح املالية لـلصندوق االستئماين للضحااي تقدمي ميزانية 

نتيجة لذلك، ال تطرح ممارسة  و ة واليت تشمل املوارد والنفقات غري املرتبطة ابلربانمج الرئيسي السادس. رمسي
 اـلصندوق االستئماين للضحااي مشكلة يف االمتثال للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. 

واثئق عامة، حتتوي ومع ذلك، فإن "التقارير السنوية" اـلصندوق االستئماين للضحااي، واليت هي  .25
يف مرفقاهتا قوائم مشاريع وخمصصات ميزانية لكل مشروع ، مما يشري إىل هنج ميزانية ضمين. هذا يدل على 
أن اـلصندوق االستئماين للضحااي لديه عملية ختطيط وبرجمة خاصة للمشاريع، واليت مت تطويرها على مدار 

ية من قبل اجمللس. متثل األرقام املذكورة يف املشاريع عدة سنوات. وتتضمن هذه العملية موافقة سنوية رمس
 القيم التعاقدية لعقود اخلدمة مع شركاء  اـلصندوق االستئماين للضحااي وليس هلا أمهية يف امليزانية. 

قدم اـلصندوق االستئماين للضحااي للمراجع اخلارجي "قائمة القرارات" لالجتماع الثامن عشر و  .26
تضفي هذه الوثيقة طابًعا و . 2018أاير/مايو  24إىل  22ملنعقد يف الهاي من جمللس إدارة الصندوق ا

رمسًيا على موافقة جملس اإلدارة على مقرتحات امليزانية املقدمة إىل مجعية الدول األطراف فيما يتعلق ابلربانمج 
مليزانية بشأن الرئيسي السادس التايل ألمانة الصندوق االستئماين للضحااي وقائمة "مقرتحات خمصصات ا

 خمصصات الربامج".
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هذه املمارسة ليست )وال تدعي أهنا( مكافئة لعملية امليزانية. ومع ذلك، فإن إنشاء دورة ميزانية و  .27
رمسية ومستقرة هو ممارسة جيدة يف كياانت القطاع العام، مبا يف ذلك الكياانت اليت تتلقى تربعات، ال سيما 

 مماثلة للفرتة احملاسبية للبياانت املالية.  عندما تكون فرتة امليزانية السنوية

قد تتأثر التربعات اليت يتلقاها  الصندوق االستئماين للضحااي أم ال. ويف كلتا احلالتني، من شأن و  .28
وضع ميزانية سنوية منظمة للعمليات املمولة من التربعات أن يعطي رؤية كافية لالستخدام التدرجيي لألموال 

 جلمهور.للماحنني واجلمعية وا

يوصي املراجع اخلارجي أبن توضح حوكمة اـلصندوق االستئماين للضحااي ملمارسات التخطيط و  .29
والرتخيص لاللتزامات املقدمة واملستلمة فيما يتعلق ابلنفقات واملوارد يف جدول أو إطار عمل ميزانية يغطي 

ج الرئيسي السادس للمحكمة مجيع األنشطة، مبا يف ذلك األنشطة املمولة من مصادر أخرى غري الربانم
اجلنائية الدولية، وبشكل رئيسي من التربعات. ميكن للصندوق الستئماين للضحااي احلصول على الدعم 

سجل، ال سيما من أقسام امليزانية والشؤون املالية لشعبة اخلدمات اإلدارية.
ُ
 الفين واملساعدة من امل

اقيات، مبا يف ذلك تلك اليت تغطي برامج ومن شأن هذه املمارسة أن حتسن وضوح تنفيذ االتف .30
املساعدة أو جرب األضرار املتعددة السنوات، واليت يشمل بعضها الشروط املتعلقة اباللتزامات وأهداف 
اجلدول الزمين، مع التزامات السداد احملتملة يف حالة عدم حتقيق األهداف التشغيلية، وكذلك التزامات 

 إلبالغ للجهات املاحنة. الصندوق االستئماين للضحااي اب

يوصي املراجع اخلارجي أبن يعتمد الصندوق االستئماين للضحااي جدواًل أو إطارًا : 1التوصية قم 
للميزانية معتمًدا من قبل املستوى املناسب من احلوكمة من أجل توضيح التخطيط السنوي واملتعدد 

أنشطتها من خالل التمييز بني املوارد السنوات ملخصصاهتا وسلطات االلتزام بنفقات وموارد مجيع 
 والربانمج الرئيسي السادس )أمانة الصندوق االستئماين للضحااي( والتربعات.

 متابعة االتفاقيات واالتفاقات مع اجلهات املاحنة -سادسا 

 2 878مليون يورو )مقارنة بـ  3 605لتبلغ  2018% يف عام  25ارتفعت التربعات بنسبة  .31
هذا يؤكد نتائج جهود  الصندوق االستئماين للضحااي لتعبئة املاحنني لتلبية و (. 2017مليون يورو يف عام 

ألغراض  االحتياجات اجلديدة فيما خيص تعويضات الضحااي. تستند معظم التربعات، اليت خصص بعضها
 حمددة، إىل اتفاقات مكتوبة مع املاحنني.

خالل عملية مراجعة احلساابت، بدا أن بعض هذه االتفاقات املكتوبة حتتوي على شروط جيب و  .32
الوفاء هبا، حيث ميكن للماحنني املطالبة ابسرتداد األموال. تسجل البياانت املالية هذه األموال كإيرادات 

 سبية الدولية للقطاع العام.مؤجلة، وفقاً للمعايري احملا
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قد تتضمن هذه االتفاقات مهام إشرافية أو مراقبة معقدة يقوم الصندوق االستئماين للضحااي و  .33
هبا، مبا يف ذلك التزامات ابإلبالغ أو التأكيدات على االستخدام املنتظم لألموال من قبل املراجع اخلارجي 

ق االستئماين للضحااي على علم أبن املراجع اخلارجي للمحكمة اجلنائية الدولية. جيب أن يكون الصندو 
يقدم تقاريره إىل اجلمعية فقط وأنه ال ميكنه إسنادها، يف إطار االتفاقات مع اجلهات املاحنة، إىل عمل ال 
ميثل جزًءا من الوالية اليت حددهتا اجلمعية. قد ال يشارك املراجع اخلارجي يف عملية إضافية دون علمه 

 وموافقته.

لصندوق اميكن أن تؤدي نتيجة هذه البنود، واليت ال يكون حتقيقها غري واقعي وال خيضع لسيطرة و  .34
 االستئماين للضحااي، إىل صعوابت مع اجلهات املاحنة وينبغي جتنبها يف االتفاقيات املستقبلية.

 التعديل -سابعا 

واألحداث يف احلساابت تتطلب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تسجيل املعامالت  .35
 واالعرتاف هبا يف البياانت املالية للفرتات اليت تتعلق هبا.

أجرى املراجع اخلارجي اختبارات للتأكد من أن مجيع املصروفات يتم تسجيلها واالعرتاف هبا و  .36
للمصروفات املتكبدة  2019خالل الفرتة املقابلة. حددت االختبارات بعض النفقات املسجلة يف حساابت 

جيب أن تكون أمانة  الصندوق االستئماين للضحااي و يورو.  44420، مببلغ إمجايل قدره 2018يف عام 
 قد سجلت  هذه املصاريف كالتزامات مستحقة. 

من أجل االمتثال ملبدأ احملاسبة على أساس االستحقاق، مت تعديل هذه املصروفات بناًء على و  .37
 يورو.  44 420مببلغ قدره  2018اانت املالية لعام طلب املراجع اخلارجي يف احلساابت ويف البي

من أجل جتنب هذا النوع من اخلطأ ومبا أنه من املتوقع أن يزداد نشاط الصندوق االستئماين  .38
للضحااي يف املستقبل، ينبغي على أمانة الصندوق أن تضع إجراًء لضمان أن يتم اإلبالغ عن املعلومات 

 دد للقسم املايل.املتعلقة ابملستحقات يف الوقت احمل

يوصي املراجع اخلارجي بتنفيذ إجراء لتحديد مجيع االلتزامات املستحقة، مع حتديد موعد : 2التوصية قم 
 هنائي لتحديد اجلدول الزمين إلعداد البياانت املالية.

 شكر وتقدير -اثمنا 

ع احلساابت اخلارجي أن يعرب عن شكره ألمانة الصندوق االستئماين  .39 للضحااي وملوظفي يود مراجِّ
مكتب مسجل احملكمة اجلنائية الدولية على تعاوهنم مع أفرقة مراجعة احلساابت وعلى الدعم العام  الذي 

 قدموه إليها أثناء املراجعة.

 انتهت مالحظات املراجعة.
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