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 ملخص تنفيذي

المعقودة في  الثالثة عشرة،في دورتها  )"اللجنة"( ليةنظرت لجنة الميزانية والما -1

في عدد كبير من ، في الهاي 2018 أيار/مايو 3أبريل إلى /نيسان 29الفترة من 

علقة مثل كيفية تحسين نظرها باستمرار في مسائل الميزانية المتالمسائل الموضوعية، 

. القواعد اإلجرائيةو، استعرضت اللجنة أساليب عملها بالمحكمة. باإلضافة إلى ذلك

رحبت اللجنة بالحوار والتعاون المستمرين مع المحكمة لمواصلة تعزيز عملية وضع 

األدلة. أبدت اللجنة  تستند علىأنها وكفاءتها وشفافيتها  التيقن منالميزانية بهدف 

خط األساس للميزانية ورأت أنه ينبغي إجراء تحسينات  حول تقديمبعض المالحظات 

فيما يتعلق بتحديد الوفورات  2020ميزانية البرنامجية المقترحة لعام في سياق ال

 المقررةوالكفاءة بهدف تحقيق فائض، كلما أمكن ذلك، من أجل تخفيض االشتراكات 

 .حترازيةاالحتياطيات اال سد نقصللدول األطراف و/أو 

يؤثر أكبر خطر تواجهه المحكمة، مما قد  تبقىشددت اللجنة على أن السيولة   -2

. وبالتالي، أكدت اللجنة على 2019ميزانيتها لعام العمل ضمن على قدرتها على 

أهمية قيام الدول األطراف بدفع اشتراكاتها المقررة في الوقت المحدد. تتغير أنماط 

ا صعب اا أمربشكل موثوق سداد الدول األطراف من عام إلى آخر، مما يجعل التنبؤ به  . ا

الدول األطراف في الوقت المحدد، فستحتاج المحكمة إلى  إذا لم يتم سداد مدفوعات

طرق بديلة لضمان الوفاء بجميع االلتزامات. ناقشت اللجنة مع النظر بمواصلة 

إدارة مخاطر السيولة. الحظت بشأن  المحكمة الوضع الحالي للتدفقات النقدية واألفكار

تلك التي تواجهها لاللجنة أنه على الرغم من أن المحكمة تواجه مخاطر مماثلة 

 -، فإن المحكمة المقررةالتي تعتمد على دفع االشتراكات  لمنظمات الدولية األخرىا

المخاطر،  وطء للتخفيض منلديها طريقة واحدة فقط  -على عكس المنظمات األخرى 

وهي صندوق رأس المال العامل. تنتظر اللجنة نتائج تقرير المراجع الخارجي عن 

 ستحلل بعناية الحلول المقترحة للتخفيف من مشكلة السيولة.إدارة الميزانية و

 تم إبالغ، 2020ة البرنامجية المقترحة لعام للميزاني اإلعداديةي سياق األعمال ف   -3 

 االستراتيجية للمحكمة الوثائق االستراتيجية الجديدة قيد اإلعداد، مثل الخطةعن اللجنة 

ول ، وألالعامتراتيجية لمكتب المدعي ، والخطة االس2021إلى  2019 للفترة من

د تقديم هذه المعلومات . ورأت اللجنة أنه بمجرةاالستراتيجي قلم المحكمة، خطة مرة

، فإن مواءمة عملية الميزانية مع األهداف االستراتيجية من شأنها أن عنايتهاإلى 

أفضل. تساعد اللجنة على فهم تخصيص الموارد واالحتياجات المالية للمحكمة بشكل 

وفيما يتعلق بالخطة االستراتيجية لقلم المحكمة، رحبت اللجنة بمالحظات رئيس قلم 

من مؤشرات األداء  اا محدود اا المحكمة بشأن النهج المتبع في التقرير وبشأن تحديد عدد

بقية المحكمة. ورأت لمقدم للخدمة بصفة ، الذي يعمل القلمالرئيسية لتقييم أداء وفعالية 

ستسمح بمزيد من الشفافية واالتساق، وكذلك النظر  القياسيةذه المعايير اللجنة أن ه

ناقشت اللجنة وبفعالية فيما إذا كانت األنشطة والبرامج تعمل على النحو المنشود. 

خالل الدورة المجاالت األخرى التي تتطلب المزيد من التعزيز، بما في ذلك اعتماد 

ميزانية المحكمة. وترى لالدول األطراف الطوعية من  للتبرعاتتوجيهية  إرشادات

التوجيهية سيزيد من المساءلة والشفافية والقيمة  رشاداتاإلاللجنة أن اإلبالغ عن هذه 

 .التكلفةمقابل 
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، تخطيط وتوقعات التكلفة ذات الصلةباإلضافة إلى المعلومات حول افتراضات ال  -4

قد تؤثر على الميزانية. أحد أكثر ، والتي نة تحديثات حول المخاطر الرئيسيةتلقت اللج

اللجنة  تواصلمن الدعاوى القضائية ضد المحكمة.  ناجم تدعو إلى القلقالمخاطر التي 

، وكذلك إجراء تقييمات الوقت المناسب بشأن هذه المخاطر طلب تحديثات دقيقة وفي

 ها.تأثير دقيقة لتأثير القرارات أو المناهج للتخفيف من

ظفين ال يزالون أهم أصول المحكمة، رحبت اللجنة بالجهود التي أن المو باعتبار  -5

، ، والتنوعواالنتقالمثل رفاه الموظفين،  مسائلبذلها قسم الموارد البشرية لتحسين 

تنفيذ هذه السياسات بفعالية ويكون لها التأثير  وللتيقن منالمضايقة. /والترهيب

والتنسيق مع الموظفين، سواء بشكل  المنشود، تسعى اللجنة إلى إثبات استمرار الحوار

ا الموظفين. وطلبت اللجنة  إتحادمباشر أو من خالل مجلس   تقدمأن  من المحكمة أيضا

جميع المعلومات ذات الصلة بالجوانب اإلدارية والمالية إلجراء  إلى عنايتها

 استعراض أولي قبل إصدار هذه السياسات.
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 أوالً      المقدمة

 لدورةا افتتاح        -ألف

 التي تكونت (""اللجنة)للجنة الميزانية والمالية  الثانية والثالثينالدورة  انعقدت     -1

في  ("المحكمة")في مقر المحكمة الجنائية الدولية  من عشرة اجتماعات وعقدت

 أيار/مايو. 3إلى  29الهاي، في الفترة من 

ا للقرا الثانية والثالثينالدورة  انعقدتو  -2 ر الذي اتخذته جمعية الدول للجنة وفقا
 (1)عشرة. السابعةفي الجلسة  ("الجمعية")األطراف 

كلمة ترحيب في الجلسة  ألقى رئيس المحكمة، القاضي تشيلي إيبوي أسوجي،  -3
  االفتتاحية للدورة.

 انتخاب أعضاء المكتب -باء

رئيسا  (اليابان)انتخبت اللجنة في دورتها الثالثة عشرة السيد هيتوشي كوزاكي  -4
ا للمادة  ا للمادة  10لها، وفقا من  10من نظامها الداخلي. وانتخبت اللجنة أيضا، وفقا

ا  (استونياالسيد أورمت لي )نظامها الداخلي وعمالا بممارسة التناوب الجغرافي،  نائبا
  للرئيس.

ا للمادة  ،مقِررابصفة  (المملكة المتحدة) هيلين وارن ةوعي نت اللجنة السيد -5 وفقا
  من نظامها الداخلي. 13

 .دجاني، أمينا للجنةالسيد فخري  وعمل األمين التنفيذي للجنة الميزانية والمالية، -6
 في توفير خدمات المؤتمرات الفنية واإلدارية. بالمساعدةاألمين التنفيذي وفريقه  وقام

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم

، بالتشاور مع الرئيس، جدول انية والماليةيزأعد األمين التنفيذي للجنة الم -7
وأقرت اللجنة، في جلستها  أعمال مؤقت وبرنامج عمل للدورة الثانية والثالثين للجنة.

 األولى، جدول األعمال التالي:

 افتتاح الدورة  -1

 كلمة ترحيب من رئيس المحكمة (أ) 
 انتخاب أعضاء المكتب (ب) 
 العمل إقرار جدول األعمال وتنظيم (ج) 

 مشاركة المراقبين (د) 
 حوكمة الميزانية -2

بشأن عملية الميزانية والوفورات والكفاءات حلقة عمل  (أ) 
 وأثرها على خط األساس

  المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية -3

حالة تسديد االشتراكات والدول المتأخرة عن تسديد  (أ) 
  اشتراكاتها

   وجيهية لخطط السداد الطوعية والمستدامةت إرشادات (ب) 

 
  ميزانية المحكمةللدول األطراف لتبرعات اتوجيهية  إرشادات (ج)

 لربع األولل 2019، وميزانية 2018أداء برنامج ميزانية )د(     
 السيولة ومسائل االحترازيةاستعراض مستوى االحتياطيات )هـ(     

                                                 
ي نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف ف  (1)

 .45، الفقرة األول( ، المجلد ICC ASP/17/20) 2018ديسمبر كانون األول/ 12-5عشرة ، الهاي ، 
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 اريةالمؤسسي والمسائل اإلد اإلصالح -4

 

 إدارة المعلوماتتنفيذ خطة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/     (أ)
 التاليةوتحويل األموال غير المنفقة من سنة مالية إلى 

لمقاول الرئيسي من قبل االرأي الثاني تقرير المحكمة عن   (ب)
بشأن استبدال االستثمارات الرأسمالية وخطة استبدال رأس  القادم

 2023حتى عام المال الحالية 
 الموارد البشرية -5

 التقرير السنوي إلدارة الموارد البشرية  (أ) 
 التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين  (ب) 

النظام  ضمنالداخلي وترتيبات تبادل الموظفين  االنتقالإطار   ( ج) 
 الموحد لألمم المتحدة

 

 برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين  (د)
  مخاطر الدعاوى المتعلقة بالعمليات اإلدارية   )هـ(  

النظام اإلداري المعدل للموظفين فيما يتعلق بمنحة التعليم )و(     
 ذات الصلة واالستحقاقاتالخاص    ومنحة التعليم 

استعراض التعليمات اإلدارية المتعلقة بتصنيف الوظائف )ز(    
   وإعادة تصنيفها

 المساعدة القانونية -6

 2018التقرير السنوي عن المساعدة القانونية لعام  (أ) 
 جبر األضرارنفقات المساعدة القانونية خالل مرحلة   (ب) 
 القانونية المساعدةتعديالت على نظام   (ج) 

 األضرار جبر -7
 الصندوق االستئماني للضحايا -8

 

 من الجهات المانحة الخاصة التبرعاتجمع )أ(   
مرحلي عن العقبات القانونية والمالية تقرير (   1)  

والسياسية المتعلقة بجمع التبرعات           واإلدارية 
 الممكنة         من القطاع الخاص وحلولها 

اختصاصات الفريق العامل المشترك  مسودة(  2)  
 من القطاع الخاص         المعني بالتبرعات 

ق االستئماني مانة الصندوألتقرير مشترك للمحكمة و)ب(   
مانة الصندوق ألتعزيز االحتياجات اإلضافية   عن  للضحايا

 المعلوماتتكنولوجيا من ناحية    االستئماني للضحايا
 والضوابط الداخلية

9-  
 الداخلية الحوكمةمسائل 
 الداخلي للجنة القواعد اإلجرائية نظامتعديالت على )أ(   

 مسائل أخرى -10

  يةالتطورات القضائ  (أ) 

 
بها من تكاليف  يتعلقوما التكاليف المحتملة استعراض جميع   (ب)

المحكمة  -منظمة العمل الدولية  الماثلة أمامفيما يتعلق بالقضايا 
 (2)الداخلي. االستئنافاإلدارية والقضايا المعلقة أمام مجلس 

 ة:للجن الثانية والثالثينوحضر أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم الدورة    -8

 ؛(المكسيك)كارولينا ماريا فيرنانديس أوباسو السيدة   (أ) 
 ؛(األردن)فوزي غرايبة السيد   (ب) 

 ؛(اليابان)هيتوشي كوزاكي السيد   (ج) 
 ؛(استونيا)أورمت لي السيد   (د) 

                                                 
(2) 30/1CBF/ 
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 ؛(اكوادور)مونيكا سانشيز إزكيردو السيدة   (هـ) 
 ؛(ألمانيا)غيرد ساوب   (و) 
 وامبي نغوي شافا )كينيا(؛ السيدة مارغريت  (ز) 

 ؛(سلوفاكيا)إيلينا سوبكوفا  السيدة)ح(     
 ؛(فرنسا)ريتشارد فينو السيد   (ط) 
 ؛(المملكة المتحدة)هيلين وارين السيدة   (ي) 

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

 مشاركة المراقِبين -دال

مكتب المدعية العامة، وقلم المحكمة إلى إلقاء دُعي ممثلون من هيئة الرئاسة، و -9
 الوفوراتالعمل حول  حلقةوكذلك في  كلمات أمام اللجنة وإلى المشاركة في الدورة،

األساس. باإلضافة إلى ذلك، ألقى ممثلو مجلس اتحاد  خط وتأثيرها على والكفاءات،
ة ومجلس اتحاد مسؤولي المحكمل شكرهاوأعربت اللجنة الموظفين كلمة أمام اللجنة. 

 الموظفين على تفاعلهم ومدخالتهم في المناقشة.

النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها  -ثانيا
  الثانية والثالثين

 حوكمة الميزانية -ألف

 عمل حول عملية الموازنة والوفورات والكفاءات وتأثيرها على خط األساس حلقة -1

قدمت اللجنة مالحظات وتوصيات مختلفة في السنوات يرة، ي السنوات األخف   -10

الوضوح  التيقن منوالوثائق من أجل  الميزانيةاألخيرة بهدف تعزيز عملية إعداد 

 واالتساق والشفافية.

المستمرة قررت اللجنة في دورتها الحادية والثالثين إبقاء عملية الميزانية    -11

، وأبرزها قلم ود التي بذلتها المحكمةبالجه تقيد االستعراض. ورحب بالتطور

، خالل عملية الميزانية هذه لتحديد الوفورات والكفاءات. ورأت اللجنة أنه المحكمة

 الوفوراتيلزم االضطالع بمزيد من العمل من أجل توضيح العالقة الفعالة بين 

 وراتالوفوخطوط األساس لميزانية البرنامج الرئيسي الفردي ولتحديد قواعد استخدام 

جديدة أو إضافية. قررت أعباء عمل  تكاليفالمحددة إلعادة التوزيع الداخلي، مثل دفع 

عمل  ،وفي الدورات المقبلة 2019أبريل نيسان/اللجنة أن تناقش مع المحكمة في 

ا نحو وضع ميزانية أكثر قابلية للتنبؤ  للعملياتتحسينات  والسبل الممكنة للمضي قدما

بعد دورة الميزانية لما ن منظور قصير األجل إلى متوسط األجل م اا بها وأكثر استقرار

 (3)السنوية.

رحبت الجمعية في دورتها السابعة عشرة بالحوار البن اء بين اللجنة والمحكمة    -12

أهداف الكفاءة  بتحديدالمحكمة  بأن تقومبشأن عرض مقترحات الميزانية، وطلبت 

رفقا للميزانية البرنامجية المقترحة لعام المحكمة وأن تقدم م مستوىالسنوية على 

بشأن إنجازات أهداف الكفاءة هذه، باإلضافة إلى المعلومات التفصيلية التي  2020

إلى أقصى حد ممكن، بين الوفورات والكفاءات وخفض التكاليف وتميز بوضوح، 

م والتقديرات لعا 2019التكاليف اإلضافية التي تحققت في عام  وخفضغير المتكررة 

أيضا بتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتقديم هذه المعلومات. والحظت  ت؛ ورحب2020

                                                 
اء ب، الجزء الثاني المجلد( ، 17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...    (3)

 .26، الفقرة 2 -
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اللجنة قبل دورتها الثالثة والثالثين بشأن التدابير التي  إطالعالجمعية كذلك أنه سيتم 

 (4)إلى الجمعية. مالحظاتهافي تقاريرها  ستشملأنها اتخذتها المحكمة و

محكمة حلقة عمل أخرى لمناقشة عملية الميزانية عقدت اللجنة وال، خالل الدورة  -13

الحظت اللجنة أن افتراضات ووالوفورات والكفاءات وأثرها على خط األساس. 

، والتي قد وقت إعداد الميزانية مضطلعةالتخطيط لألنشطة تستند إلى افتراضات 

 تخضع لمزيد من التطورات على مدار العام.

اللجنة أن  وتم إطالعطار االستراتيجي للمحكمة. تلقت اللجنة تحديثات بشأن اإل   -14

مرة ألول و، بما في ذلك 2021إلى  2019 من الخطط االستراتيجية للمحكمة للفترة

. الحظت اللجنة وضع اللمسات األخيرة عليهاالتي يتم  خطة استراتيجية لقلم المحكمة

لبعض الخدمات أن الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة ستشمل مؤشرات أداء رئيسية 

اللجنة إلى  توتطلعالرئيسية مثل الموارد البشرية والمشتريات وحماية الضحايا. 

الخطط االستراتيجية للمحكمة وقلم المحكمة ومكتب المدعي العام في الوقت  استالم

 المناسب بما في ذلك تقييم الخطة االستراتيجية السابقة لمكتب المدعي العام.

، أوصت 2020ألساس للميزانية البرنامجية المقترحة لعام فيما يتعلق بخط ا   -15

في الدورة الحادية والثالثين للجنة  الذي تم تقديمهاللجنة بأن تتبع المحكمة الجدول 

مقارنة بطلب الميزانية البرنامجية  2019الميزانية المخصصة في عام  بشأن

 .2020المقترحة لعام 

 اليةأساليب عمل لجنة الميزانية والم -باء 

 الداخلي للجنة القواعد اإلجرائية نظامتعديالت على    -1

نظرت اللجنة في دورتها السادسة والعشرين في استعراض عملياتها     -16

أفضل بشأن تطور المعايير الدولية مع االمتثال  للتيقن منوإجراءاتها الداخلية 

ا في هذا الصدد ا عامالا داخليا  (5).الممارسات وأنشأت فريقا

وأوصت  (6)وافقت اللجنة، في دورتها الثالثين، على تعديالت على نظامها الداخلي   -71

التعديالت المقترحة أن بذكرت الجمعية  ،في دورتها السابعة عشرةوالجمعية باعتمادها. 

، مع الكي تنظر الجمعية في اعتماده سيتم تبريرها الداخلي القواعد اإلجرائية لنظام

ول األطراف هي الهيئة الوحيدة التخاذ القرارات التي تتمتع بالسلطة مراعاة أن جمعية الد

طلبت الجمعية أن تقدم اللجنة معلومات أساسية أكثر تفصيالا والالزمة لمراجعة قراراتها. 

الهاي مناقشة التعديالت الفريق العامل في  من تعن التعديالت المقترحة؛ وطلب

ة تقدمها اللجنة، في سياق تيسير الميزانية، ، بما في ذلك أي معلومات إضافيالمقترحة

 (7)، حسب االقتضاء.هدف تمكين الجمعية من اتخاذ قرارب

، قدمت اللجنة المعلومات التي طلبتها الجمعية )المرفق الرابع )أ(( خالل الدورة  -18

 )المرفق الرابع )ب((. القواعد اإلجرائية واستعرضت التعديالت المقترحة على

                                                 
(4)  4Res. /17ASP/-ICC ، 4القسم كاف، الفقرة. 
المجلد الثاني، الجزء باء ، (15/20ASP/-ICC) 2016الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ...   (5)

 .15و  14، الفقرتين 1
جلد الثاني، الجزء باء الم، (17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...    (6)

 .والمرفق الخامس 25 - 23ات ، الفقر1
(7)  4Res./17ASP/-ICC .القسم س  
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باتها كهيئة الطريقة التي تدير بها اللجنة أعمالها وواج لقواعد اإلجرائيةاحدد ت   -19

 القواعد اإلجرائيةتتألف من خبراء مستقلين. أقرت الجمعية وهي  فرعية تابعة للجمعية

. ورأت اللجنة أن 2008منذ عام  اولم يتم تحديثه 2003في عام  للمرة األولى

 مل اللجنة بطريقة شفافة وفعالة بالكامل.ع للتيقن منالمراجعة والتحديث ضروريان 

ال توجد تغييرات على والية اللجنة أو هيكلها أو عملها  متيقنة أنه اللجنة   -20

عن التعديالت المقترحة. التعديالت المقترحة  ناشئاألساسي أو أي عبء مالي إضافي 

قية. األخال تعمل على تحسين الشفافية والكفاءة والمساءلة مع الحفاظ على المعايير

، فإنها توضح دور األمين التنفيذي في من حيث التكلفة متعادلةباإلضافة إلى كونها و

ا دعم اللجنة وتنظم أيض الداخلي.  القواعد اإلجرائية إجراء مراجعة نظام ينبغيمتى  ا

تقدم اللجنة التعديالت المقترحة لتنظر فيها الجمعية وتوافق عليها في دورتها الثامنة 

 عشرة.

 المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية  -يمج

 حالة تسديد االشتراكات -1

)انظر  2019آذار/مارس  31حتى  االشتراكاتاستعرضت اللجنة حالة     -21

 المرفق األول(:

 144.55البالغة  2019 للميزانية المعتمدة لعام المقررة)أ( االشتراكات   

  (8)؛مليون يورو

القرض  بشأن 2-المقابلة للبرنامج الرئيسي السابع  االشتراكات)ب(   

 مليون يورو. 3.56 المضيفة للمباني الدائمة البالغ قدره  لدولة االمقدم من 

غير  االشتراكات مقدار ، كان2019مارس آذار/ 31الحظت اللجنة أنه حتى و   -22

 2019م في المائة( للميزانية المعتمدة لعا 44.1مليون يورو ) 63.77 مسددةال

في نفس التاريخ، ومليون يورو.  144.55 رض الدولة المضيفة( البالغ)باستثناء ق

موارد صندوق الطوارئ وللمباني الدائمة  لسد نقصبلغت االشتراكات غير المسددة 

يورو.  5 379 بقيمة 2015من قبل الدول األطراف الجديدة التي انضمت بعد عام 

من الدول األطراف قد  (9)دولة 122أصل دولة فقط من  45الحظت اللجنة أن و

 .2019مارس آذار/سددت اشتراكاتها بالكامل في نهاية 

باستثناء )المستحقة/غير المسددة من السنوات السابقة  االشتراكاتوبلغت    -23

 .2019ديسمبر كانون األول/ 31مليون يورو في  19.45 (قرض الدولة المضيفة

االشتراكات غير المسددة من السنوات السابقة  ، الحظت اللجنة أنفي هذا الصددو

في المائة من  96.1مليون يورو )أو  18.7حوالي  يبلغ قدرهادول أطراف  ةألربع

 إجمالي االشتراكات غير المسددة من السنوات السابقة(.

أن تغطي  (10)دفعة لمرة واحدة عمليتعين على الدول األطراف التي لم تختار    -24

غير  االشتراكاتالمستحقة على القرض من الدولة المضيفة. وبلغت  مدفوعات الفوائد

 مليون يورو. 2.27 مبلغ ،2019مارس  31، في المسددة لقرض الدولة المضيفة

                                                 
(8)  1Res./16ASP/-ICC ،  3القسم ألف، الفقرة. 
  .2019مارس  17من  اا أصبح انسحاب الفلبين من نظام روما األساسي ساري المفعول اعتبار  (9)
في الكامل بلغ عدد الدول األطراف التي اختارت تسديد نصيبها ، 2014كانون األول/ديسمبر  31 حتى (10)

دولة  65دفعة واحدة والمعفاة من االلتزام بتسديد القرض والفوائد بتشييد المباني الدائمة الجديدة للمحكمة 
 طرفا.
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لم يتم سداد مبلغ  ،2019مارس آذار/ 31حتى  والحظت اللجنة بقلق بالغ أنه   -25

الدولة  قرض أنبش االشتراكات، بما في ذلك ماليين يورو 85.5 قدرهإجمالي 

أشارت و. 2019من الميزانية المعتمدة لعام في المائة  57,7المضيفة، والتي تمثل 

في الوقت المحدد. وقد  اشتراكاتها تسديداللجنة إلى أنه من الضروري للدول األطراف 

في التدفقات النقدية الالزمة لألنشطة والعمليات  عجزيؤدي عدم القيام بذلك إلى 

 مة.األساسية للمحك

 بإرسالبانتظام، أي على أساس ربع سنوي، تقوم الحظت اللجنة أن المحكمة    -26

مختلف القنوات الدبلوماسية مع الدول  عن طريقرسائل تذكير رسمية وتتواصل 

باإلضافة إلى ذلك، تقدم المحكمة تقارير . غير مسددة اشتراكاتاألطراف التي لديها 

 ونظراً . االشتراكاتلتي تتضمن معلومات عن مالية شهرية إلى الدول األطراف، وا

المحكمة كذلك التزامات اشتراكاتها وسداد لإلى االلتزامات القانونية للدول األطراف 

يع بذل جمل الدول األطراف جميع ، حثت اللجنةقرض الدولة المضيفةأقساط سداد ل

ً للمادة المحدد هاوقتالجهود لتسديد مدفوعاتها في  ام المالي النظمن  6-5، وفقا

 أن يكون لدى المحكمة أموال كافية طوال العام. منتيقن لل والقواعد المالية

تسدد تذكير الدول األطراف التي لم  مواصلةالمحكمة  منطلبت اللجنة   -27

 يشاركعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن والتزاماتها. شأن ب بالكاملاشتراكاتها 

 وومسؤول ،ق الفريق العامل في نيويوركالمكتب، من خالل رئيس الجمعية ومنس

تناول تأن و اشتراكات غير مسددةحوار مع الدول األطراف التي لديها  في، المحكمة

 هذه المسألة في اجتماعاتها الثنائية والمتعددة األطراف.

 االشتراكات،عن حالة  إطالعها المحكمة في تشملأوصت اللجنة بأن  -  -28

 لدول التي انسحبت من نظام روما األساسي.لمستحقة ال االشتراكاتمعلومات عن 

 اتالمتأخر حالة -2

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة  112من المادة  8وفقا للفقرة    -29

الطرف التي تتأخر عن تسديد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت 

ا لقيمة االشتراكات المستحقة في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها م ساويا

 عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها".

ا متأخرة  13، كانت 2019آذار/مارس  31والحظت اللجنة أنه حتى   -30 دولة طرفا

ا للفقرة   112من المادة  8عن تسديد اشتراكاتها، وبالتالي لن تتمكن من التصويت وفقا

تشرين  12ي. والحظت اللجنة أن األمانة أرسلت إخطارات في من نظام روما األساس

إلى جميع الدول األطراف  2019نيسان/أبريل  11وكذلك في  2018 األول/أكتوبر

تطبيق  لتالفيالتي عليها متأخرات بشأن الحد األدنى للمدفوعات التي يلزم تسديدها 

 إتباعهاءات الواجب من النظام األساسي عليها، واإلجرا 112من المادة  8الفقرة 

وأوصت اللجنة بشدة بعدم منح طلبات اإلعفاء  إلعفائها من فقدان الحق في التصويت.

لرصيد ا لتسديدهذه إال بعد دفع الحد األدنى من المبالغ المحددة وبعد تقديم خطط 

 .المتبقي
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 خطط الدفع       -3

 (11)".المقررةات خطط سداد االشتراك بشأننظرت اللجنة في "تقرير المحكمة   -31

النظام مع  تتسق توجيهية إرشاداتوضع لالمحكمة  إلىالتقرير طلب الجمعية  ويتناول

ا بالحالية للدول األطراف التي عليها متأخرات  المالي والقواعد المالية شروط رهنا

من نظام روما األساسي، والتي تواجه صعوبات  (12)112المادة  من 8الفقرة  أحكام

 من، للدخول في خطط سداد طوعية ومستدامة. وطلبت الجمعية كذلك اقتصادية كبيرة

  -2توجيهية إلى اللجنة قبل دورتها الثانية والثالثين؛ و  إرشاداتتقديم   -1المحكمة 

أي خطط دفع من هذا القبيل وتنفيذها من خالل عن إبقاء الدول األطراف على علم 

 (13)الميزانية.المعني بتيسير فريق عمل الهاي 

ا للتقرير، و   -32 خطة سداد بشأن الطرف  الدولة مقترحينبغي على وفقا

 ، بالشروط التالية:أخرىفي جملة أمور  ،أن يفي ،متعددة السنوات

ا )أ( تقديم    و/أو الظروف الخارجة  البالغةاالقتصادية  للصعوبات ملخصا

 الطرف؛  عن سيطرة الدولة 

ستحقة للمحكمة بحلول نهاية بعدم وجود التزامات مالية م )ب(  التعهد 

 ؛الخطة

 هاوقت المقترحة بالكامل وفي (14)بدفع األقساط السنوية التعهد( ج) 

 ؛ المحدد

 ( يجب أال تتجاوز المدة القصوى للخطة ست سنوات.د)  

بمراجعة الخطط وتقديم تلك الخطط التي تفي بالمتطلبات  قلم المحكمةسيقوم    -33

ة برصد التنفيذ وتقديم تقرير دوري إلى الجمعية في ستقوم المحكموإلى الجمعية. 

، ستصبح خطة لدولة الطرف للشروط المتفق عليهاتقاريرها الشهرية. إذا لم تمتثل ا

 الدفع باطلة.

التوجيهية امتثلت لطلب الجمعية،  رشاداتومع ذلك، على الرغم من أن اإل   -34

 الزمة لضمان نجاح خطط الدفع.الحظت اللجنة أنه يمكن للمكتب استكشاف التدابير ال

ا ورأت اللجنة أن هناك طرق  -35 األطراف التي عليها متأخرات بديلة للتعامل مع  ا

ا مع الممارسة المتبعة في المنظمات الدولية األخرى.  والتي ينبغي استكشافها تمشيا

ا ، من حيث المبدأ ووفقالدول هذه ينبغي أن تفقد لنظام روما األساسي، حقوقها في  ا

ا قائيالتصويت تل  هذه الدول هذه الحقوق إال إذا أبرمت عدم إعادةلجمعية ويتعين على ا، ا

. باإلضافة إلى ذلك، يمكن للجمعية أن للسداد اتفاقات مع المحكمة بشأن خطط مستدامة

                                                 
(11)  .18/6ASP/-ICC 
 من نظام روما األساسي على ما يلي: 112من المادة  8تنص الفقرة   (12)

لدولة طرف تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة التصويت في الجمعية "ال يحق 

مقدار االشتراكات المستحقة عليها في  تتجاوزوفي المكتب إذا كانت قيمة متأخراتها تساوي أو 

 السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها. ومع ذلك، يجوز للجمعية أن تسمح لهذه الدولة الطرف

بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كانت مقتنعة بأن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن 

 سيطرة الدولة الطرف."
(13)  4Res./17ASP/-ICC،  2القسم ج، الفقرة. 
و  ،يجب أن تتكون هذه األقساط من الجزأين التاليين: )أ( الدفعة السنوية فيما يتعلق بالمتأخرات  (14)

  كامل لجميع التقييمات الجديدة خالل فترة الخطة.)ب( السداد ال
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في بعض األطراف التي عليها متأخرات تقرر تدابير أخرى للحد من مشاركة الدول 

 المجاالت.

 جيهية للمساهمات الطوعية للدول األطراف في ميزانية المحكمةتو إرشادات  -4

رحبت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين بالمعلومات التي قدمتها المحكمة    - 36

، الستخدامها في األطراف دولال إحدى فيما يتعلق بالمساهمة الطوعية المقدمة من

أن بعض البلدان كانت  لواقعباأنشطة التوعية واإلعالم في أوغندا. رحبت اللجنة 

حريصة على تقديم تبرعات لميزانية المحكمة، مع التأكيد في الوقت نفسه على الحاجة 

 (15)توجيهية مفصلة واضحة. إرشاداتإلى 

من دولة طرف لمشروع خاص في  تبرعاللجنة "تحديث بشأن  أمامكان    -37

بنطاق المشروع وهدفه،  حتوي على معلومات مهمة تتعلقي.  في حين أنه "(16)أوغند.

توجيهية مفصلة وبالتالي أكدت اللجنة الحاجة إلى  إرشاداتفإنه ال يحتوي على أي 

. كاف  المستقبلية إطار للتبرعات أن يكون  التيقن منتوجيهية مفصلة من أجل  إرشادات

 كاف  في المستقبل مع إطار  للتبرعاتتوجيهية مفصلة  إرشاداتطلبت اللجنة تقديم و

التوجيهية  رشاداتتها الثالثة والثالثين وأن تخضع االلتزامات المستقبلية لإلفي دور

 .المتفق عليها وأن يتم اإلبالغ عنها بالطريقة المناسبة لضمان الشفافية والمساءلة

 المعتمدة 2017أداء البرامج في ميزانية عام  -5

 مالحظات عامة  (أ)

داء البرنامجي للمحكمة الجنائية نظرت اللجنة في "تقرير عن األنشطة واأل  -38

، بلغ معدل التنفيذ غير المدققةلى األرقام األولية واستنادا إ (17)".8201الدولية لعام 

مليون يورو  142.74في المائة أو ما مجموعه  96.8اإلجمالي للميزانية العادية 

 (18).مليون يورو 43.714مقابل الميزانية المعتمدة 

، بما في 2018في عام  الفعلية اإلجمالية للمحكمة لتكاليفاوالحظت اللجنة أن   -39

في المائة من  98.4 ، التيمليون يورو 145.1، بلغت رأس المال ذلك صندوق

أن  بالواقعرحبت اللجنة  (19)مليون يورو(. 147.43المعتمدة ) 2018ميزانية 

 العادية. هاميزانيتالمحكمة قد استوعبت نفقات الحاالت والتطورات غير المتوقعة في 

 التطورات القضائية التي تؤثر على استخدام موارد الميزانية )ب( 

ا عام 15الحظت اللجنة أنه على الرغم من أن المحكمة قد شهدت أكثر من    -40 من  ا

، فإنها ال تزال تواجه درجة عالية من عدم رجة من النضجالعمليات وقد وصلت إلى د

غييرات في االفتراضات التي تمت الموافقة على القدرة على التنبؤ فيما يتعلق بالت

ا إليها الميزانية المقترحة . للتطورات القضائية غير المنظورة، فضالا عن استنادا

العوامل الخارجية والداخلية األخرى، تأثير مباشر على استخدام موارد الميزانية التي 

 .صندوق رأس المالالجمعية وعلى استخدام  اعتمدتها

                                                 
، الجزء الثاني ، المجلد(16/20ASP/-ICC) 2017الوثائق الرسمية ... الدورة السادسة عشرة ...   (15)

  .240، الفقرة 2 -ب
، الجزء الثاني ( ، المجلد16/20ASP/-ICC) 2017الوثائق الرسمية ... الدورة السادسة عشرة ...   (16)

 .240الفقرة  ،2 -ب
(17) 3/18ASP/-ICC 
 1، المرفق السادس عشر، الجدول 109الصفحة  لمرجع نفسه،ا (18)
 .10الجدول  57الصفحة  لمرجع نفسه،ا  (19)



ICC-ASP/18/5 

5A080819 14 

 بشأنالدعوى  وإبقاءسيد بيمبا ذا السياق، الحظت اللجنة أن تبرئة الفي ه   -41

أنشطة إدارة القضايا والمحاكمات  أدى إلى تدني 2018في عام  غباغبو/بيلي غودي

مع عدد أقل بكثير من الشهود الذين حضروا للشهادة )التغيير في االفتراضات من 

 اتجلسات االستماع في قاع( وأيام أقل من 39إلى عدد فعلي قدره  اا شاهد 132

ا يوم 93إلى  المحكمة اتيوم مخطط لقاع 400المحكمة )التغيير في االفتراضات من   ا

ا فعلي ا ، كان معدل تنفيذ الميزانية المعتمدة أقل مما كان متوقع(. وبالتاليا في األصل،  ا

 أقل في تنفيذو، ألف يورو 1700غيل العامة بحوالي حيث لم يتم تنفيذ نفقات التش

 ألف يورو. 2.300 بمقدارالمساعدة المؤقتة العامة 

كانت التي ، الحظت اللجنة أن هناك تحويالت لألموال، أكثر تحديداا  وبشكل   -42

 أخرى: تشغيليةستخدم لتلبية احتياجات تُ 

تحويل من مصروفات التشغيل العامة إلى بند "األثاث والمعدات" )لشراء )أ(   

ألف  200القطرية في ضوء المخاوف األمنية( بمبلغ  مدرعتين للمكاتب سيارتي نقل

 يورو؛

لمكتب القطري في كوت االتشغيل العامة لتمويل انتقال  نفقاتتحويل من )ب(   

، هذا االنتقاللعدم حدوث  اا نظروألف يورو.  267بمبلغ  له في البداية المخطط ديفوار

 رى؛أخ تشغيليةاحتياجات بية األموال لتل هذه فقد أعيد توزيع

ألف يورو من قسم الضحايا والشهود  746.6 امجموعه يبلغ تتحويال)ج(    

 ؛إلى قسم خدمات إدارة المعلومات

الستبدال المعدات غير  ينالنهائي ينلشراء أجهزة إضافية للمستخدم  -1  

 ؛ألف يورو 200 بقيمة "10"وندوز التشغيل   المتوافقة مع نظام 

ية لترقية البنية التحتية للعمل عن بعد إضاف  Citrixشراء تراخيصل -2  

مع سياسة المحكمة األخيرة بشأن ترتيبات العمل المرنة   للمحكمة تمشيا 

 ألف يورو؛ 371.6 بقيمة

بمبلغ  المحكمة بعثاتلتخطيط ال لبرمجيةتمويل اإلصدار الثاني ل  -3  

 ؛ألف يورو 100

ق بالمكالمات للموظفين فيما يتعل إصدار الفواتيرتحسين نظام ل -4  

 يورو؛ ألف 50   بقيمةالشخصية 

خدمة اإلنترنت في المكتب  لموردالشراء  بأعمالفيما يتعلق و  -5  

  ألف يورو؛ 25 بقيمةالوسطى   القطري لجمهورية أفريقيا 

ألف يورو من أقسام مختلفة إلى قسم دعم  241.5 مبلغتحويل )د(    

ي تمنح رسوم المساعدة القانونية فيما للقرارات القضائية الت  المحامين نتيجة 

ما يمثل تكاليف ، مأنغوينو والمهدي وآخرون  وبيمبا  نتاغاندا بقضايا يتعلق

 ؛في الميزانية  ت القضائية المدرجة االفتراضاإضافية مقارنة بـ

 بقيمةإلى المتعاقدين األفراد  المساعدة المؤقتة العامةتحويل من )هـ(  و  

نظام أكثر دقة في  لنفقاتا أن تكون سجالت يقن منللت  ألف يورو  203

 .(SAP)برمجية 

تحويالت  التقديمي بشأن عرضالرحبت اللجنة بالشفافية المعززة الواردة في    -43

هذه  التحويالت الماليةبأن أكدت اللجنة أن  في حين األموال في تقرير أداء البرنامج. 

المرونة، فقد  للتيقن من الزمةوقد تكون  النظام المالي والقواعد الماليةتتمشى مع 
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مشددة على ضرورة تطبيق  (20)كررت توصياتها السابقة بشأن تحويل األموال

 معقول.بشكل  لمواردااالنضباط المالي واستخدام  إرشادات

فيما يتعلق  إال تتمال يجب أن  مالية تأن أي تحويال على اللجنة شددت  -44

كن متوقعة أو التي لم يكن من الممكن التخطيط لها لموارد التي لم تلباالحتياجات 

وقت تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة وأنه ال ينبغي أن تؤخذ هذه التحويالت 

 لألموال في االعتبار عند حساب خط األساس للسنة التالية.

 نفقات تكنولوجيا المعلومات ( ج)

 730.1 البالغ دارة المعلوماتقسم خدمات إفي  المفرط الحظت اللجنة اإلنفاق   -45

 (21).ألف يورو

ا باللجنة  أخذت   -46 ألف يورو )انظر  746.6التحويالت التي بلغ مجموعها علما

أعاله( من قسم الضحايا والشهود إلى قسم خدمات إدارة المعلومات لما  42الفقرة 

 يندممستخلل إضافية وصفته المحكمة بأنها نفقات غير متوقعة تتعلق بشراء أجهزة

التي  المتقادمةالستبدال محطات العمل وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الالزمة  يننهائيال

، بما في ذلك يةتنفيذ ثالثة مشاريع ذات أولوية عاللو ،10ويندوز  نظام مع ال تتوافق

لدعم الطلب المتزايد على وذلك  (CITRIXنظام ) لبيئة يةإضافي رخصة 200شراء 

 (22).بسياسة ترتيبات العمل المرنة المتعلقعن بُعد  العمل

، ال يمكن اعتبار شراء أجهزة الظروف العاديةورأت اللجنة أنه في   -47

بعد ونفقات غير متوقعة. بأنها التشغيلية  ياتأو ترقية البرامج ينالنهائي ينالمستخدم

، أوصت اللجنة بأن تنظر المحكمة في التي تم استالمها التفسيراتالنظر في جميع 

ً ستقبل أيضالم وإمكانية  االحترازيةاالحتياطيات  سد النقص فيفي الحاجة إلى  ا

 لبنود تكاليف أخرى. قةتحقيق فائض نقدي قبل تخصيص أي أموال غير منف

وضع أشارت اللجنة كذلك إلى أنها أوصت في دورتها الحادية والثالثين ب  -48

، كما د سنوية قصوىتكنولوجيا المعلومات مدتها خمس سنوات بحدولاستراتيجية 

ما " بمستوى اقترحت حدا أقصى للتكاليف اإلجمالية المتوقعة لتكنولوجيا المعلومات

والتي وافقت عليها الجمعية العامة. قد يؤدي تحويل األموال  "،يكفي إلضاءة األنوار

خالل العام إلى تحريف خط األساس الفعلي ويعيق تنفيذ القيود المفروضة على نفقات 

أوصت اللجنة بأن تستمر المحكمة في البقاء ضمن الحدود وا المعلومات. تكنولوجي

لمدة خمس  إدارة المعلومات السنوية المعتمدة الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/

 (23).سنوات

 السفرنفقات  ( د)

الحظت اللجنة بارتياح أن نمط التنفيذ المفرط لنفقات السفر لم يتكرر في عام   -49

، وتتطلع إلى أن يتكرر ي المائة من الميزانية المعتمدة(ف 98.6لتنفيذ )معدل ا 2018

 (24).2019هذا التطور في عام 

                                                 
، الجزء الثاني ، المجلد(17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...    (20)

 ، المجلد(ICC-ASP/16/20) 2017الدورة السادسة عشرة ...  ؛ الوثائق الرسمية ...58، الفقرة 1اء ب

 .61، الفقرة 1اء ، الجزء بالثاني
(21)  18/3ASP/-ICC ، 27، الجدول 119الصفحة. 
 والمعلومات التي قدمتها المحكمة كإجابة على استفسارات اللجنة. 43المرجع نفسه، الصفحة   (22)
  .295المرجع نفسه، الفقرة   (23)
(24)  18/3ASP/-ICC 10، الجدول57، الصفحة. 
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 العمل اإلضافيساعات  ( هـ)

لعمل اإلضافي بلغت ساعات االحظت اللجنة بارتياح أيضا أن النفقات الفعلية ل   -50

 ألف يورو. 360.8في المائة من الميزانية المعتمدة البالغة  58.5

 نفقات المساعدة القانونية ( و)

المساعدة القانونية  منكان هناك إنفاق مفرط  2018الحظت اللجنة أنه في عام    -51

 2019مليون يورو( مقابل الميزانية المعتمدة لعام  5.45في المائة )أو  119.8بنسبة 

عدة اللجنة نفقات المسا، قارنت باإلضافة إلى ذلك (25)مليون يورو. 4.55البالغة 

 ، بالسنوات السابقة )انظر المرفق الثالث(.صندوق رأس المال، عندما تشمل القانونية

 2018إخطارات صندوق الطوارئ في عام  ( ز)

من التطورات غير المتوقعة وقدمت  اا ، واجهت المحكمة عدد2018في عام    -52

 :أدناه 1على النحو المفصل في الجدول  لصندوق رأس المالأربعة إخطارات 

 2018صندوق الطوارئ في عام  الستخدام: ملخص اإلخطارات 1الجدول 

 المبلغ المطلوب
 )معَدل(

 التاريخ التبرير

 
 

 يورو 116 792

تكاليف غير متوقعة فيما يتعلق بتمديد والية القاضي فان دين 
من أجل إصدار قرارات في  نغوينغيرت والقاضي موناغ

ان بيير بيمبا غومبو في قضية المدعي العام ضد جين استئناف
 في جمهورية أفريقيا الوسطى. الحالة)"بيمبا"( في 

11/04/2018 

 
100 117 1 
 يورو

تكاليف غير متوقعة فيما يتعلق بالحالة في جمهورية  
 مليون يورو(. 2.51بوروندي. )كان الطلب األولي 

06/11/2018 

 
600 754 1 
 يورو

عي العام ضد تكاليف غير متوقعة فيما يتعلق بقضية المد
 محمود بالحالة في جمهورية مالي. محمدالحسن عبد العزيز 

08/11/2018 

 
 يورو 220 300 
تكاليف غير متوقعة فيما يتعلق بقضية المدعي العام ضد ألفريد 

 في جمهورية أفريقيا الوسطى.بالحالة يكاتوم 
04/12/2018 

792 208 3 
 يورو

 المجموع 

ير المتوقعة بلغ خدام اإلجمالي للموارد في الحاالت غالحظت اللجنة أن االست   -53

الذي تم اإلخطار  ، مقارنة بالمبلغ اإلجماليفي المائة 73.4مليون يورو، أو  2.36

مليون يورو وأنه تم استيعاب هذه االحتياجات من الميزانية العادية  3.2وقدره  بشأنه

 المعتمدة.

 التزامات غير المصفاة ( ح)

كانون  31 حتىااللتزامات غير المصفاة للمحكمة  قيمةنة أن الحظت اللج  -54

ألف  767يمثل زيادة قدرها  مما، ألف يورو 6 054 تبلغ 2018ديسمبر األول/

، فإن مج الرئيسي الثالث )قلم المحكمة(. أما بالنسبة للبرنا2017يورو مقارنة بعام 

في المائة  18.7درها ، أي بزيادة قألف يورو 4 716غير المصفاة بلغت االلتزامات 

، الحظت اللجنة العدد ألف يورو(. عالوة على ذلك 3 974) 2017مقارنة بعام 

رحلة مفتوحة(.  140الكبير من الرحالت المفتوحة في شعبة العمليات الخارجية )

أن ، وطلبت طورات في االلتزامات غير المصفاةأعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذه الت

                                                 
  .295المرجع نفسه، الفقرة   (25)
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جميع أوامر الشراء المفتوحة والرحالت المفتوحة في صرف يتم إطالعها عن 

 .دورتها الرابعة والثالثين

 2019للربع األول من عام  الميزانيةأداء    -6

 معدل التنفيذ ( أ)

 31 حتىاللجنة "تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية  يوجد أمامكان   -55

مارس آذار/ 31، في دل التنفيذالحظت اللجنة أن مع.  (26)"2019مارس آذار/

، مقابل الميزانية المعتمدة لعام مليون يورو 44.6في المائة، أو  30.9، كان 2019

لمضيفة البالغة مليون يورو )باستثناء أقساط قرض الدولة ا 144.55وقدرها  2019

، ووافقت على مواصلة رصد الوضع في دورتها الثالثة والثالثين مليون يورو( 3.59

 .2019سبتمبر أيلول/  –أغسطس /آبفي 

 المحكمة اتواستخدام قاعاألنشطة القضائية  ( ب)

فبراير /غباغبو والسيد بلي غودي في شباط اللجنة اإلفراج عن السيد الحظت   -56

. والحظت اللجنة استمرار انخفاض مستوى األنشطة القضائية في عامي 2019

لجلسات يوم  27لقاعات المحكمة )كما يتضح من االستخدام المحدود  2019و  2018

لذلك، لم تكن اللجنة مقتنعة بضرورة (. 2019استماع في الربع األول من عام 

 2019قاعات المحكمة مجهزين بالكامل في عام  موظفي استخدام فريقين من

 .2019وأوصت المحكمة بتحديد الكفاءة في عام 

مواردها البشرية  ارةبإد المحكمة تقومبأن  (27)اللجنة توصيتها وكررت  -57

غير المتوقعة قدر اإلمكان وإعادة  لتتيح لها االستجابة إلى الحاالتبطريقة مرنة 

توزيع الموارد على أساس متطلبات عبء العمل الفعلي، وأوصت اللجنة كذلك بأن 

لمحكمة والتخطيط لوقت مرونة استخدام فرق قاعة اكفاءة وتنظر المحكمة في 

 .2020في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  األمثلبالشكل  المحكمة اتقاع

 االحتياطي الطوارئ صندوق إخطار  ج()

يتعلق باإلفراج  لصندوق رأس المالالحظت اللجنة أنه قد تم تقديم إخطار واحد    -58

ألف  327.4 بقيمةفي كوت ديفوار(  الحالةعن السيد غباغبو والسيد بلي غودي )

 توقعها باستيعاب هذا المبلغ. ضمن الميزانية العادية.، وأعربت عن يورو

 تحويل األموال  د()

الدوائر القضائية  ضمنألف يورو  451الحظت اللجنة أنه تم استخدام مبلغ    -59

، (المساعدة المؤقتة العامة)( بدالا من مساعدة قصيرة األجلال) مدلتعيينات قصيرة األ

نها ستواصل رصد استخدام طريقة مخصص أصالا. قررت اللجنة أكما كان 

الصلة في دورتها الرابعة  ذو (28)اإلداري إلصدارل ( امتثاالا مساعدة قصيرة األجلال)

 .2020والثالثين في عام 

                                                 
(26)  32/15CBF/ . 
باء ، الجزء الثاني المجلد( ، 17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...    (27)

 .215، الفقرة 2 -
(28)  2016/001ICC/AI/. 



ICC-ASP/18/5 

5A080819 18 

 وإصدار السيولة االحترازية الطوارئ احتياطياتمستوى  استعراض   -7

احتياطيات  مستوى تعتبرقررت اللجنة، في دورتها الحادية والثالثين، أن     -60

 اكتساب السيولة في دورتها الثانية والثالثين في ضوء ةومسأل االحترازية الطوارئ

 (30).وقد رحبت الجمعية بهذا القرار في دورتها السابعة عشرة (29)المزيد من الخبرة.

 صندوق رأس المال العامل  (أ)

فيلزم ، سنويةمن االشتراكات المقررة الميزانية المحكمة  ه يتم تمويلبما أن   -61

لكي  العاملصندوق رأس المال  فقد تم إنشاء، وبالتالي مخاطر السيولة التخفيف من

السيولة قصيرة األجل ريثما يتم استالم  مشكالتتتمكن المحكمة من مواجهة 

 (31)رة.راالشتراكات المق

على مدى السنوات العشر الماضية  االشتراكات غير المسددةيوضح تحليل    -62

 أدناه: 3والجدول  2غير المسددة على النحو المبين في الجدول الشتراكات ااتجاه 

المستحقة خالل السنوات العشر  باالشتراكاتتحليل االتجاه فيما يتعلق   :2الجدول 
 الماضية )بآالف اليورو(

 االشتراكات غير المسددة 
 )كنسبة مئوية(

االشتراكات غير المسددة 
بما في ) في نهاية الفترة

 السنة ميزانية البرنامج (سابقةاللسنوات لذلك 

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 

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% )32(20 400,0 135,2 148 2019* 

 تنبؤات *

                                                 
باء المجلد الثاني، الجزء ( ، 17/20ASP/-ICC) 2018عشرة ...  الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة   (29)

 .200، الفقرة 2 -
(30)  4Res./17ASP/-ICC،  4القسم باء، الفقرة. 
 .2-6النظام المالي والقواعد المالية، المادة   ( 31)
 .2018تستند الحسابات على التأكيدات المستلمة من السفارات وسجالت الدفع لعام    (32)
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بآالف )غير المسددة على مدى السنوات العشر الماضية  االشتراكات: 3الجدول 
 (اليورو

، وافقت الجمعية على رفع المستوى المحدد لصندوق رأس المال 2016عام في    -63
تمشيا  (33)المحكمة تكاليف معدلمليون يورو لتغطية شهر واحد من  11.6العامل إلى 

تستخدم  أن إال لمحكمةه ال يجوز لمع الممارسة الدولية. وقررت الجمعية كذلك أن
 فقط االشتراكات غير المسددة تاالفائض من األموال واألموال المستلمة من دفع

مليون  11.6البالغ و (34)العاملللوصول إلى المستوى المحدد لصندوق رأس المال 
 .2019لمحكمة أن يتم في نهاية عام يورو، والذي تتوقع ا

، (35)"الطوارئ االحترازية نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة عن احتياطيات  -64
 بإطالعا المال العامل. وقامت المحكمة أيضوالذي يركز على مستوى صندوق رأس 

غير المسددة للميزانية البرنامجية العادية  واالشتراكات، السيولة وضعاللجنة عن 
توقعات التدفق النقدي في "تقرير الوضع المالي  تم إدراج وقرض الدولة المضيفة. 

 .2019مارس آذار/ 31 حتىالشهري" 

علومات ( الم1على أساس )عملها تم يات النقدية التدفق توقعاتالحظت اللجنة أن   -65
، عن أنماط سداد االشتراكات لعام ( في غيابها2الواردة من الدول األطراف، أو )

، الحظت اللجنة أن المحكمة الدفعفي ضوء عدم وجود معلومات عن تواريخ و. 2018
 31 ىحتالمستحقة  لالشتراكاتتوقعات موثوقة  بتوفيرلم تكن في وضع يسمح لها 

، حثت اللجنة الدول األطراف على تأكيد المواعيد لذلك. 2019ديسمبر كانون األول/
مساعدة المحكمة في إعداد توقعات التدفق  بغيةدفع االشتراكات للمحكمة لالمتوقعة 
على افتراضات واقعية. باإلضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة بأن تضيف  تستندالنقدي 

ية عن الوضع المالي" معلومات عن تأثير السيولة في المحكمة إلى "تقاريرها الشهر
 .لى تواريخ الدفع التي تؤكدها الدول األطرافعحالة استناد الوضع بشكل حصري 

أن حالة السيولة ال تزال ضعيفة وأن تمويل رأس المال العامل  على اللجنة شددت   -66
بحيث  بشكل مستمر ةرئيسي لحماية تشغيل المحكمالضمان الالممول تمويال كافيا هو 

في هذا والسيولة القصيرة األجل.  مشكالتأنها المصدر الوحيد المتاح للتغلب على 
مليون يورو  5.4بما ال يقل عن رأس المال العامل السياق، طلبت المحكمة زيادة رصيد 

مليون يورو من أجل معالجة  17 بحدودلتعكس النفقات التشغيلية لمدة ستة أسابيع أو 
أوصت اللجنة باإلبقاء على مستوى صندوق رأس المال لسيولة المستمرة. ا مشكالت
افتراضي ، أوصت بزيادة مستوى ، وبالتاليشهر واحد من نفقات المحكمةل العامل
 .مليون يورو 12.3بقيمة 

                                                 
(33 ) 4Res. /17ASP/-CIC 5، القسم باء، الفقرة  
.  في السابق، في أعقاب استمرار نمو الميزانية، انخفضت نسبة 2016بالنسبة إلى ميزانية عام   (34)

 التغطية إلى أقل من ثالثة أسابيع.
(35)  1Rev./32/2CBF/  
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الممول بالكامل، كررت رأس المال العامل إلى أن يتم االعتماد على استخدام    -67
ل  إنشاء جمعية الدول األطراف علىينبغي  هبأن اللجنة توصيتها السابقة "آلية دائمة تخِو 

من خالل االستخدام المؤقت  ،على سبيل المثال، السيولة بمسائللتعامل لالمكتب 
، كتدبير خارجي بناءا على توصية من اللجنةإنشاء تمويل و/أو  لصندوق رأس المال

 (36).المخاطر" هذه للتخفيف من

ن مسألة السيولة ما زالت مشكلة متكررة بسبب ارتفاع مستوى المحكمة أ شددت   -68
أنه االشتراكات المقررة غير المسددة. كما عبر المراجع الخارجي عن نفس المخاوف و

مشكلة هيكلية تتطلب المزيد من التحليل. وتطلعت اللجنة إلى  تشكل يعتقد أن هذه
وإلى مناقشة  (37)نية المحكمةإدارة ميزابشأن  مراجعة أداء المراجع الخارجي القادمة

بين المراجع الخارجي والمحكمة حول كيفية إدارة النفقات بصورة فعالة وتحديد تدابير 
  تخفيف المخاطر بما يتماشى مع ممارسات المنظمات الدولية األخرى.

 الطوارئصندوق  )ب( 

، 2018ديسمبر كانون األول/قررت الجمعية، في دورتها السابعة عشرة في    -69
ماليين  7وهو  االفتراضيفي المستوى  صندوق رأس المالعلى  الحفاظأنه ينبغي 
في ضوء  المراجعةقيد  الحد، وطلبت من المكتب أن يبقي هذا 2019يورو لعام 

كانون  31في ,  (38)حول سير عمل صندوق رأس المال. الخبرة المزيد من اكتساب
 (39)مليون يورو. 5.2 صندوق رأس المال، بلغ مستوى 2018ديسمبر األول/

ا لتغطية المزيد من حاالت  وأعربت اللجنة عن قلقها ألن هذا المستوى قد ال يكون كافيا
 الطوارئ.

 التزامات استحقاقات الموظفين )ب( 

تمويل االلتزامات المتعلقة  بشكل مختصرتناول تقرير المحكمة أيضا   -70

 تزامات استحقاقات الموظفينالالحظت المحكمة أن صندوق ,باستحقاقات الموظفين. 

ا ال يشمل حالي المحكمة النظر في  تعتزم. لتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةتمويل ا ا

مسألة تمويل التزامات التأمين الصحي بعد نهاية الخدمة، تمشيا مع توصيات المراجع 

 (40)للنظر فيها. بهذا الشأنالخارجي، وستزود اللجنة بمعلومات 

التزامات استحقاقات أن المراجع الخارجي سينظر في مسألة  بعد أن الحظت   -71

، قررت اللجنة أن "االكتواريـة الحساباتواحتساب نسبة المخاطر " الموظفين

 .2020أبريل نيسان/تستعرض األمر في دورتها الرابعة والثالثين في 

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -دال

وتحويل إدارة المعلومات  كنولوجيا المعلومات /ستراتيجية تإنشاء حساب خاص ال  -1
 التالية المالية السنةاألموال غير المنفقة من سنة مالية إلى 

المتعددة  بالموازنة، فيما يتعلق ة، في دورتها الحادية والثالثينكررت اللجن   -72

ويل لتح النظام المالي والقواعد الماليةيجاد حل ضمن معايير إل (41)السنوات، توصيتها

                                                 
باء ، الجزء الثاني لمجلد( ، ا17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...   (36)

 .209، الفقرة 2 -
ا وسيكون التقرير متاح 2019بناءا على المعلومات الحالية، ستتم عملية التدقيق في أيار/مايو   (37) في  ا

  .2019تموز/يوليو 
(38)  4Res./17ASP/-ICC 4و  2، القسم دال، الفقرتين. 
(39) 18/3ASP/-ICC ، المرفق الثاني عشر.95الصفحة ،  
(40)  1Rev./32/2CBF/ 5، الفقرة. 
، الجزء الثاني ( ، المجلد16/20ASP/-ICC) 2017الوثائق الرسمية ... الدورة السادسة عشرة ...   (41)

 .92، الفقرة 2 -باء 
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 أعمال األموال غير المنفقة لالستراتيجية، الناجمة عن التأخير الموضوعي في

. أقرت الجمعية هذه التوصية في دورتها التالية المالية السنةالشراء، من سنة مالية إلى 

ا أوصت اللجنة و (42)السابعة عشرة.  ضمنباإلبالغ عن الوفورات المحققة  أيضا

 (43)ف االستراتيجية.المشروع واستخدامها لخفض تكالي

استعرضت اللجنة "تقرير المحكمة عن إنشاء حساب خاص الستراتيجية   -73

من قبل الحل المقترح  (44)".لمدة خمس سنوات إدارة المعلومات/تكنولوجيا المعلومات

إستراتيجية من إنشاء حساب خاص إلدارة تحويل األموال غير المنفقة هو محكمة ال

هو حل  ةالتالي السنة الماليةمن سنة مالية إلى  رة المعلوماتإدا/تكنولوجيا المعلومات

الغرض الرئيسي منه هو تحسين التخطيط  للتطبيق. ابلق لهذا الغرض مخصص

. السنة" في نهاية المفرط "اإلنفاق يحول دون، مما لاللتزاماتوتوسيع اإلطار الزمني 

 تحويلهاغير المنفقة ويمنع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات  يحمي أموالالحل إن هذا 

سد ل محكمة(األخرى ضمن البرنامج الرئيسي الثالث )قلم ال اليفلتمويل بنود التك

أو لتحقيق فائض نقدي. قدمت المحكمة تأكيدات بأن  صندوق رأس المال في النقص

ا منفصالا لالشتراكات، كما أنه ال يضر بالتدفق النقدي  الحساب الخاص ال يتطلب تقييما

 مة.للمحك

تطبيق استراتيجية تكنولوجيا بأنه ينبغي  (45)اللجنة توصيتها كررت   -74

ضمن حدود الميزانية القصوى لمدة خمس سنوات  إدارة المعلومات/المعلومات

 و 2020ألف يورو لعام  2 072 و 2019ألف يورو لعام  2 168عليها )المتفق 

 لمحكمةمن قبل ارح أيدت اللجنة الحل المقتو، (2021ألف يورو لعام  2 559

 (46)مسودةال بصيغةبإدراج حدود الميزانية السنوية  وأوصتنشاء حساب خاص إل

لتقديمها قبل الدورة الثامنة عشرة للجمعية. وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن 

أن إنشاء الحساب الخاص لن يؤثر سلباً على  ةالمقترح المسودةتحدد المحكمة في 

 التدفق النقدي للمحكمة.

باإلضافة إلى ذلك، رأت اللجنة أنه بعد مراجعة النتائج التي تحققت عند  - 75

حل  تصور، يمكن إدارة المعلومات/المعلوماتاالنتهاء من استراتيجية تكنولوجيا 

 ذات الصلة. النظام المالي والقواعد الماليةتغيير  بواسطة المالية للتحويالتدائم 

 ي المحكمةاستبدال رأس المال لمبان     -هاء

 القادملمقاول الرئيسي من قبل االرأي الثاني   -1

إذا وافق  -أوصت اللجنة، في دورتها الحادية والثالثين، بأن تطلب المحكمة     -76

مقاولها الرئيسي القادم بشأن عدد معين من المسائل المتعلقة بالتكاليف  رأي -المكتب 

                                                 
(42)  4Res./17ASP/-ICC 1، القسم فاء، الفقرة. 
، الجزء باء الثاني المجلد، ( 17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...   (43)

 .104، الفقرة 2 -
(44)   32/4CBF/. 
باء ، الجزء الثاني ( ، المجلد17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...   (45)

 .102الفقرة  ،2 -
(46)  32/4CBF/ ،.المرفق األول 
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عن طريق  2023حالية حتى عام وخطة استبدال رأس المال ال (47)الطويلة األجل

 (48)تقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين.

، نظرت اللجنة في الخيارات التي اقترحتها المحكمة 2018سبتمبر في أيلول/   -77

طويلة األجل )أي استبدال مكونات النظام  رؤوس األموال الستبداالتلتمويل 

المحكمة بشكل دوري  أن تقومب المقترح توأيد (49)الرئيسية( لمبانيها في الهاي.

مستقبلية للخطط طويلة  عمل توقعاتلإلنفاق لمدة خمس سنوات إلى جانب  بتقدير

. يجب أن يتم مالي إنشاء صندوق تؤيد، في ظل الظروف الحالية، لم ولكناألجل. 

ا تمويل احتياجات االستبدال في المستقبل القريب، كلما كان ذلك ممكن طاق ن ضمن، ا

 القريب بشأن، ينبغي للمحكمة أن توفر في الوقت ملية الميزانية العادية. ومع ذلكع

ارتفاعات حادة في التكاليف، عندما تصل المكونات الهيكلية الرئيسية إلى نهاية عمرها 

 .المفيد

فيما يتعلق بالنطاق الزمني المناسب ومنهجية تقديرات التكلفة األطول أجالً،    -78

 (50)نة مزيداً من التوضيح على النحو المشار إليه في التقارير السابقة.طلبت اللج

 العناصر الرئيسية لعقد الصيانة  -2

نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة عن تطوير توقعات التكلفة المتوسطة األجل   -79

والطويلة األجل الستبدال رأس المال وإدراج مؤشرات األداء في عقد الصيانة 

 ويمكن تلخيص النقاط الرئيسية لهذا التقرير على النحو التالي:  (51)الجديد".

 ؛مقاول الصيانة الجديدسيكون ، 2019يناير كانون الثاني/من  اا )أ( اعتبار 

سنوات  ةلفترة أولية مدتها ثالثكون تسالعقد مدة . و(.Heijmans N.V" )هايمانز إن في"

سنوات  10يد الفترة إلى تمدب وحيد،ال تقديرها الخاصلتقوم، بحسب مع خيار للمحكمة 

 ، مع مراعاة األداء المرضي.كحد أقصى

وحيد كمقاول بصفته  ،)ب( فيما يتعلق باالختصاصات، يجب على المقاول 

توفير حل صيانة كامل للمباني، الذي يغطي الصيانة الوقائية  ،متعدد القدرات

 (52)والصيانة التصحيحية واستبدال رأس المال؛

أداء المقاول باستمرار، بناءا على تقارير منتظمة  بقياس المحكمة متقوس)ج(  

يمكن أن يؤدي عدم االمتثال للمعايير إلى عقوبة تعاقدية وومعايير أداء محددة مبينة. 
"(malus؛)"  

                                                 
، الجزء الثاني ( ، المجلد17/20ASP/-ICC) 8201الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...   ( 47)

 .265، الفقرة 2 -باء 
 .266المرجع نفسه، الفقرة   (48)
 .268إلى  264المرجع نفسه، الفقرات   ( 49)
 من تقرير اللجنة عن الدورة الحادية والثالثين: 265انظر األسئلة المدرجة في الفقرة    (50)

الالزمة لهذا  ختصاصاتاال)ب( ما هي  قعيا ومقبوال؟ ما هو النطاق الزمني الذي سيكون وا)أ( "

 والتخطيط، ، والمخاطر إن لم يتم تنفيذهااالستبداالتلتمرين، على سبيل المثال: أولوية ا

طاقة  ، ومستوىالفنيلتقدم لفرص اللمعايير الجودة،  مستوياتحداث/طوارئ غير متوقعة؛ أل

 ستخدام المفترض؟اال
 ؟الزمنبمرور طرق تحديث التقديرات  )ج(
)هـ( التكلفة المحتملة للتقديرات؟   )و( من   الدروس المستفادة من المنظمات الدولية األخرى؟ )د(

 ليوثق بتكليفه لعمل التقدير الفني؟  )ز( استخدام مؤشرات األداء الرئيسية؟ " اا سيكون قادر
(51)  32/10CBF/  
 طاق العمل".في وثيقة "ن مدرجة بالتفصيل مسؤوليات المقاول   (52)
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ا مدته   )د( تجدر اإلشارة إلى أن المقاول ينصح المحكمة بأن تتصور جدوالا زمنيا

المقاول أن آليات التمويل  أفاددال الطويلة األجل. سنة لخطط االستب 30إلى  20

ا المحددة مسبق  يجب أن تكون موجودة لتجنب اآلثار السلبية على عمليات المحكمة. ا

والتي  سيتعاون المقاول الرئيسي مع وحدة إدارة المرافق التابعة للمحكمة   -80

والحفاظ على  مهامهامن أجل الحفاظ على أماكن العمل وحماية  سيكون تحت إشرافها

عقد الصيانة لتوضيح مسؤوليات أعطي لرحبت اللجنة باالهتمام الذي وقيمة األصول. 

 ألداء.محددة ل المقاول ورصد أدائه على أساس معايير وحوافز

تحديثات دورية حول كيفية سير التعاون مع المقاول  استالمتتطلع اللجنة إلى    -81

أو لتدابير المتخذة ا تشمل التقارير بشكل منتظم ينبغي أنووالقضايا التي قد تنشأ. 

 .اتالمتوخاة لتحقيق وفورات وكفاء

عالوة على ذلك، نظرت اللجنة في التنبؤات المتجددة لفترة خمس سنوات التي    -82

مليون  3.6 بحدودنفقات االستبدال  ستبلغ، 2020من عام  بداية (53)قدمها المقاول.

. 2024مليون يورو في عام  0.08إضافي قدره مبلغ مع  2023يورو بحلول عام 

، فإن هذا المبلغ يتجاوز 2023مليون يورو بحلول عام  3.6غ وفيما يتعلق بمبل

 مليون يورو.  0.7لنفس الفترة بمقدار  (54)مليون يورو( 2.9توقعات المحكمة السابقة )

 التفاوتات بشرح المحكمة تقوم، أوصت اللجنة بأن تستمر بالتطور التوقعات وبما أن

ً في المستقبل. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تناقش التوقعات المحدثة أيض تحديد  ا

 .اتأولويات البدائل والتدابير المتخذة أو المتوخاة لتحقيق وفورات وكفاء

 لمدة خمسة سنواتتحديثات سنوية لخطط اإلنفاق  تلقياللجنة إلى  تتطلع   -83

. بعد التذكير بأن الجمعية عهدت إلى طويلة األجل التوقعات سوية معلصيانة المباني 

 هافريق، من خالل للحيازةوالتكلفة اإلجمالية  الحوكمةالمكتب "بالوالية المتعلقة بهيكل 

، لجنة فرعية الميزانية، أو إذا لزم األمر يقوم بتيسير ، والذيالعامل في الهاي

وع خطة لتمويل التكلفة ، من بين أمور أخرى، "مشرتهاواليالتي تشمل  (55)،منها"

استعداد  تبقىاللجنة   (56)وتقديم التوصيات بعد ذلك إلى الجمعية". للملكيةاإلجمالية 

 مشورتها الفنية.بلمساعدة تقديم ال

 الموارد البشرية  -واو

 التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية   -1

ومبادرات  (57)لبشرية"نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة عن إدارة الموارد ا   -84

، والتي من شأنها أن وإمكانية تنقلهمالموارد البشرية الجديدة، مثل رفاه الموظفين 

ا  تجعل تحسين الكفاءة واإلنتاجية أوصت اللجنة بأن تركز المحكمة على و. أمراا ممكنا

مشاريع الموارد البشرية ومواصلة التشاور مع مجلس اتحاد الموظفين بشأن  إنهاء

لموارد البشرية من أجل تعزيز مناخ عمل إيجابي ومتوازن وتقييم تأثيرها ا مسائل

 قبل تقديم مبادرات أخرى.

                                                 
(53)  32/10CBF/ 4، الصفحة 1، المرفق . 
(54)  30/3CBF/ 3، الصفحة. 
(55)  2Res./15ASP/-ICC ،وقررت الجمعية أيضا أن تيسير الميزانية . 6، الفقرة ، الجزء باءالمرفق الثاني

 يمكن أن يستفيد من خبرة اللجنة.
  .7المرجع نفسه، الفقرة   (56)
(57) 18/4ASP/-ICC 
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التنسيق المناسب بين المحكمة والدول  التيقن منعالوة على ذلك، ومن أجل   -85 

 مسائلبشأن  في الوقت المناسبو األطراف، طلبت اللجنة التشاور معها في المستقبل

 ي إطار واليتها.السياسة العامة ف

  التعليمات اإلدارية لتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها استعراض   -2

، أوصت اللجنة بأن ال توافق الجمعية على أي إعادة 2017سبتمبر في أيلول/   -86

المحكمة لسياسة إعادة  مستوىتصنيف للوظائف حتى يكون هناك استعراض على 

 التصنيف.

عدم  2018ديسمبر كانون األول/ا السابعة عشرة في قررت الجمعية في دورته   -87

، وشددت على أن إعادة تصنيف 2019أي إعادة تصنيف مطلوبة لعام الموافقة على 

الوظائف ال يمكن استخدامها كأداة للترقية أو كنتيجة لزيادة أعباء العمل، وأشارت إلى 

 والحظتالبشرية.  والشفافية في جميع القرارات المتعلقة بالموارد اإلنصافأهمية 

 اي أصدرهتبتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها ال ةالمتعلق ةاإلداريالتعليمات الجمعية 

اللجنة أن تستعرضه في دورتها الثانية والثالثين  منوطلبت  (58)رئيس قلم المحكمة

 (59)إلى الجمعية.بذلك وأن تقدم تقريرا 

 ةالمتعلق ةاإلدارييمات التعل، استعرضت اللجنة بناءا على طلب الجمعية   -88

نوفمبر تشرين الثاني/ 22في  صدرتي ت، والتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفهاب

 اعتبارية كيفحول مفصلة  حدد إجراءاتت ةاإلداريالتعليمات  في حين أنو. 2018

اللجنة أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من  برأي ، كانائفإعادة تصنيف الوظيف

 .التعديل الدقيق

حتوي على تفاصيل بشأن التبادل مع ت ةاإلداريالتعليمات  هذا الحظت اللجنة أن   -89

رحبت اللجنة بمشاورات الموظفين ومشاركتهم في عمليات الموارد وشاغل الوظيفة. 

التغذية أن ب، شعرت اللجنة بالقلق ولكنالبشرية لضمان مستوى من الشفافية والثقة. 

، بشأن نتائجهالية اإلدارية يمكن أن تثير توقعات من هذا النوع في هذه العم الراجعة

وتزيد من الحاجة إلى حل النزاعات، وفي معظم الحاالت القصوى، تؤدي إلى زيادة 

هذه الجوانب على عملية صنع القرار أو  قد تؤثر جميع. ةالقانوني التحديات في مخاطر

أن جميع العمليات  لذلك أوصت اللجنة بأن تتأكد المحكمة منيكون لها آثار مالية. 

بشكل مناسب وأن تعيد النظر في صياغة التعليمات  هاضتم تخفيوالمخاطر المالية قد 

اإلدارية للتمييز بوضوح بين القرارات المتعلقة بتصنيف الوظائف والقرارات 

 اإلدارية المتعلقة بأداء الموظفين.

ارة الموارد حاجة المحكمة إلى المرونة في إد أقرت اللجنةفي حين أن    -90

شاغلي بالبشرية، أشارت إلى أن إعادة التصنيف ترتبط دائما بالوظائف وليس 

 .فقط تقديم طلبات إعادة التصنيف إال في ظروف استثنائيةعدم الوظائف وأوصت ب

 التوزيع الجغرافي    -3

بأن تتناول المحكمة  (60)اللجنة، في دورتها الثالثين، توصيتها السابقة، كررت    -91

ا في نظام م سألة العدد الكبير من الموظفين من مواطني الدول التي ليست دوالا أطرافا

                                                 
(58)  2018/002AI//ICC. 
(59)  4Res./17ASP/-ICC ، 4القسم ميم، الفقرة. 
، الجزء الثاني ( ، المجلد15/20ASP/-ICC) 2016الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ...    (60)

 .98، الفقرة 1-اءب
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وأوصت  (61)التوازن الجغرافي. تمثيل في المتواجدروما األساسي باالقتران مع الخلل 

خاصة من البلدان الممثلة ل المحكمة جهودها لجذب المرشحين اللجنة كذلك بأن تواص

ا تمثيال  ة وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين وغير الممثل منخفضا

 (62)في تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.

 الفنيةأعدت المحكمة تقريرا مفصال عن التمثيل الجغرافي لموظفيها في الفئات    -92

 من والفئات العليا، موزعة حسب المنطقة على مدى فترة زمنية مدتها خمس سنوات

 .رسم بيانيشكل ب هوعرضت 2018إلى  2014

 تلك خالل تأرجحأظهر تقرير المحكمة أن عدد الدول الممثلة تمثيال زائدا قد    -93

، ثم انخفض إلى في العام التالي 29إلى  ، وارتفع2014عام في  26 كان العددالفترة. 

بشكل لدول المتوازنة ت األعداد ل؛ تحسن2018عام  29 ووصل في النهاية إلى 27

في  21إلى  2014في عام  14كبير خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حيث قفز من 

لدول الممثلة ل األعداد؛ بينما انخفضت في المائة 50زيادة قدرها أي ، 2018عام 

ا تمثيال  دولة في العام التالي، ثم ارتفعت  15إلى  2014دولة في عام  21من  منخفضا

؛ 2018في عام  198 ووصل في النهاية إلى 2016في عام  26بشكل كبير إلى 

، أي 2018عام  54إلى  2014عام  61من  ةغير الممثل الدول ، انخفض عدداا أخير

، أظهر االتجاه على مدى السنوات الخمس الماضية تغييرات ام. بشكل ع%10بنسبة 

 ازنة.متواضعة )إيجابية وسلبية( في التوزيع الجغرافي للموظفين، باستثناء الدول المتو

، أن الدول 2018و  2017ت العامين األخيرين، مقارنة بين إحصائيا أظهرت    -94

كما بقيت الدول المتوازنة و؛ 2018زادت بمقدار دولتين في عام  الممثلة تمثيال زائدا

ا الدول الممثلة تمثيال وهي؛  دولتين؛ والدول غير الممثلة انخفضت بنسبة  منخفضا

فترة التقرير مؤشرا خالل  تقد توفر التقلبات التي حدث .ةواحددولة انخفضت بنسبة 

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة فيما يتعلق بدرجة استقرار موظفي المحكمة. 

 جهودها لتحقيق توزيع جغرافي أكثر إنصافا.

الجمعية بقليل،  دول أن الدول غير الممثلة تشكل أقل من نصف عدد باعتبار   -95

 المحكمة اهتماما خاصا لتعيين موظفين من تلك الدول. أوصت اللجنة بأن تولي

ا أطراف أظهر تقرير المحكمة عن عدد الدول التي ليست دوالا    -96 في نظام روما  ا

ا اتجاه يتخذ األساسي ا تصاعدي ا دولة  24إلى  2014دولة في عام  14، حيث ارتفع من ا

عن  اا الرقم أبد ذاه في المائة. لم ينخفض 71، بزيادة كبيرة بلغت 2018في عام 

. كررت اللجنة توصياتها السابقة وحثت المحكمة على بذل جهود جادة 2014مستوى 

وأوصت اللجنة كذلك بأن تقدم المحكمة تقريراً عن التمثيل لتصحيح الوضع. 

 .التفريق بين موظفي الدول األطراف وغير األطراف بواسطةالجغرافي 

دول أوروبا مجموعة كانت مناطق أفريقيا وفيما يتعلق بالتمثيل اإلقليمي،    -97

، في حين أن مناطق آسيا 2018ممثلة تمثيال زائدا في عام  الغربية ودول أخرى

ا كانت ممثلة تمثيال  يبدول أمريكا الالتينية والكاريمجموعة ووشرق أوروبا  . منخفضا

، ي اللغاتالمنتخبين وموظف الرسميينوكان العدد اإلجمالي للموظفين الفنيين، باستثناء 

. ومن بين مجموع قةغير مصدفي المائة( ينتمون إلى بلدان  15) 60، منهم 465

في  4في المائة و  15، كان 406الدول األطراف البالغ عددهم  الموظفين الفنيين في

                                                 
، الجزء الثاني ( ، المجلد17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...    (61)

 .92، الفقرة 1-اءب
  .93المرجع نفسه، الفقرة   (62)
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في المائة من المجموعات األفريقية  64في المائة وسبعة في المائة و  10المائة و 

مجموعة ة ومجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي وواآلسيوية وأوروبا الشرقي

 على التوالي. دول أوروبا الغربية ودول أخرى

 التوازن بين الجنسين -4

قلم المحكمة،  خاصةأوصت اللجنة، في دورتها الثالثين، بأن تواصل المحكمة،    -98

ها الثانية جنة في دورتالفجوة بين الجنسين وتقديم تحديث إلى الل لتخفيضجهودها 

والحظت اللجنة أن الفجوة بين الجنسين في الرتب الفنية العليا استمرت  (63).والثالثين

وأوصت بأن تواصل المحكمة جهودها لمعالجة هذا الوضع وتقديم  2017في عام 

عالوة على ذلك، الحظت  (64)إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين. محدثةمعلومات 

ا في   32في المائة إلى  35من  5-في الرتبة ف اإلناث عدد الموظفاتاللجنة انخفاضا

على  3-و ف 4-في المائة في الرتب ف 2بنسبة  الموظفات ازدادتفي المائة، بينما 

 التوالي. أوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة جهودا إضافية من أجل اجتذاب الموظفات

في دورتها الثانية إلى اللجنة  محدثةوأن تقدم معلومات  5-برتبة ف اإلناث

 (65)والثالثين.

بياني، ورسم قدمت المحكمة معلومات عن التوازن بين الجنسين في جداول    -99

أنها أتاحت مزيداا بحيث  حسب البرنامج الرئيسي. ورحبت اللجنة بهذا التطوربموزعة 

 من المعلومات لتنظر فيها اللجنة.

في  53محكمة للوظائف الثابتة وعموما، كان التوازن بين الجنسين في ال   -100

 2017، كما كان الحال في عام 2018في المائة للنساء في عام  47المائة للرجال و 

 ا(ملكل منه في المائة 50. التوزيع العام بين الجنسين للرجال والنساء )2012وعام 

 .بالرتب العلياتم تقاسمها بالتساوي بين الموظفين الفنيين والموظفين والتي 

 يبدو أن. بسيطةتقلبات مع ، كان التوازن بين الجنسين راكدا نسبيا وكإتجاه   -101

الرغم من المحكمة لم تحسن بشكل ملموس التوازن لصالح الموظفات. وعلى 

 لتخفيض، حثت اللجنة المحكمة مرة أخرى على مواصلة جهودها توصياتها المتكررة

 الفجوة بين الجنسين.

ت العليا في بلغت نسبة النساء في الفئة المهنية والفئا على مستوى البرنامج،   -102

في المائة في  75، و في المائة في مكتب المدعي العام 52، و في المائة 52القضاء 

في المائة في مكتب المراجعة الداخلية للحسابات، وهي  75، و آلية الرقابة المستقلة

أمانة و، ظفي قلم المحكمةمو ضمنفي حين أن نسبة النساء الموظفات.  لصالحفجوة 

المطلوب،  التوازنأقل بكثير من  وأمانة الصندوق االستئماني للضحايا ،الجمعية

في المائة على التوالي.  40في المائة و  40في المائة و  43 كانت النسبةحيث 

في البرامج الرئيسية الثالثة  في التوازن أوصت اللجنة بأن تعالج المحكمة الخلل

 االقتضاء.األخيرة حسب 

ا كان التوزيع العام بين الجنسين لموظفي الفئة الفنية والفئات العليا    -103  منقسما

(. وقد أعطى تحليل تفصيلي افي المائة لكل منهم 50بالتساوي بين الرجال والنساء )

في المائة  67في المائة و  51في المائة و  53لنساء ل األكثرية لهذا البرنامج الرئيسي

ومكتب  ،آلية الرقابة المستقلة، ووقلم المحكمة ،القضائية الهيئةلمائة في في ا 67و 
                                                 

  .97المرجع نفسه، الفقرة   (63)
 .89المرجع نفسه، الفقرة   (64)
  .99المرجع نفسه، الفقرة   (65)
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مكتب  ضمنالمراجعة الداخلية للحسابات على التوالي. بينما كانت النساء ضمن األقلية 

في  48، تتكون من الصندوق االستئماني للضحاياو ةالجمعي وأمانتيالمدعي العام، 

 ائة على التوالي.في الم 25في المائة و  40المائة و 

في المائة من الموظفين في  11 العلياوظائف البلغ عدد النساء العامالت في    -104

. وفي 4-في المائة في ف 35و   5-في المائة في الرتبة ف 33و   1-الرتبة مد

في المائة  63و   3-في المائة في الرتبة ف 45المستويات األدنى، بلغت نسبة اإلناث 

هذا يدل على أن عدم التوازن بين إن . 1-في المائة في ف 76و  2-في الرتبة ف

الجنسين لصالح الموظفين الذكور موجود في الوظائف العليا. وعلى العكس من ذلك، 

. كررت اللجنة توصياتها السابقة وطلبت بالغالدنيا تشغلها نساء بشكل  الوظائفكانت 

 لمناصب العليا.المحكمة أن تركز جهودها على توظيف النساء في ا من

 ذ التدابير التالية من أجل معالجةيوتنف وضعب تقومأُبلغت اللجنة أن المحكمة    -105

 المشكلة: هذه

، الذي سيشمل تقديم الدعم للمرأة لتعزيز الشبكات للنساءبرنامج رصد )أ(  

 المهنية؛ الطموحاتالمهنية وتحديد ومتابعة 

األجهزة ملتزمون بتعزيز المساواة رؤساء و، للنساء اتصال مركزيةنقطة )ب(  

، سيكون من الممكن تحديد ما إذا نقطة مركزيةإنشاء بالمحكمة.  ضمنبين الجنسين 

قد تشكل عقبات أمام التقدم الوظيفي التي كانت هناك أية مشكالت تنظيمية منهجية 

 للمرأة؛

 أعمال الالوعي لجميع المديرين المشاركين في بشأن التحيز)ج( توفير التدريب  

 التوظيف؛

والتدريب  اإلرشادي، ، وبرنامج التوجيه)د( التدريب على الوعي الجنساني 

 الوعي. مستوى المحدد لرفع

المسائل هذه  علىرحبت اللجنة بهذه المبادرات وأوصت بأن تعمل المحكمة    -106

، وكذلك بشأن المقترحات التي تمتثل لسياسة عدم المعنيةمع جميع األطراف 

وأن تقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الرابعة  المضايقةمطلقا بشأن  التسامح

 والثالثين.

النظام الموحد لألمم  ضمنالداخلي وترتيبات تبادل الموظفين الموظفين إطار تنقل  - 5

 المتحدة

في  المتواصلعن عملها المحكمة اللجنة  أطالعت، 2018أبريل في نيسان/   -107

فين. والحظت اللجنة أن فرص التعيين المرن ستدعم تطوير إطار تنقل الموظ

كانت المرونة ضرورية لقد ، الموظفين في تطورهم المهني. باإلضافة إلى ذلك

ال في منظمة مثل المحكمة حيث تمثل تكاليف الموظفين فع  بشكل لموارد استخدام ال

ار وطلبت وحدها أكثر من ثلثي الميزانية بأكملها. قدمت اللجنة توصيات محددة لإلط

 (66)تقديم تقرير مرحلي عن دورتها الحالية.

 وسيبقىكان  الموظفين ذلك، أوضحت المحكمة أن تنفيذ إطار تنقلل استجابة  -108

 عدة أنواع من الترتيبات لدعم تنقل بتطبيقالمحكمة  تقوم. بالفعل، اأولوياته أحد

التنقل ستكون  خياراتإن  باإلضافة إلى ذلك، المحكمة وخارجها. داخل الموظفين

                                                 
  .104المصدر نفسه، الفقرة  (66)
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، التي شملت أطر تنقل ووضع معايير مرجعية شاملة بحوثقد تم إجراء لمفيدة. 

 يشمل مقترحهناك الموظفين في المؤسسات الرئيسية للنظام الموحد لألمم المتحدة. 

 .إنهاؤهذات الصلة على وشك الموظفين خيارات تنقل 

لتنظر فيه في دورتها  موظفينال طار تنقلإل مقترحاللجنة إلى تلقي  توتطلع   - 109

ا توصيتها الداعية إلىالرابعة والثالثين ، ينبغي دعم في المستقبل أنه . وكررت أيضا

 بأنأكثر وضوحا  اتبمبرر دة في ميزانيات البرنامج المقترحطلبات الوظائف الجدي

 (67).عمليا قد ال يكوناللجوء إلى الموارد الحالية 

 ن تكنولوجيا المعلوماتترتيبات العمل المرنة وأم   -6

حدد الشروط التي ي إداريتوجيه ، أصدر رئيس القلم 2019فبراير شباط/في    -110

بموجبها يمكن لموظفي المحكمة "االستفادة من ترتيبات العمل المرنة التي تؤدي إلى 

 (68)توازن أفضل بين العمل والحياة".

، ستكون ترتيبات العمل ةرياإلداالتعليمات في  الواردةمع مراعاة الشروط    -111

 :متوفرةالمرنة التالية 

 ؛)أ( جدول عمل مرن

 ؛مكثفعمل )ب( جدول 

 )ج( العمل عن بعد؛ 

 ألنشطة التعلم الخارجي. محدد موعدها فاصلة)د( فترات    

قتضيات وتعتمد على م، ، وليست تلقائيةخطية يةتطلب كل هذه الترتيبات اتفاق   -112

، مثل تلك المتعلقة بأجهزة ناجمةالموظف أي تكاليف  ة. يتحملالخدمة المحدد

اإلنترنت أو أي مصاريف أو رسوم بالوصل أو  ياتأو البرمج الالزمةالكمبيوتر 

يتم  نالمتثال لمتطلبات األمن والسالمة، ولأخرى يتم تكبدها بموجب الترتيبات أو ل

 (69)المحكمة. من قبلتعويضها 

العمل المرنة لن تزيد  رتيباتبت المتعلقة ةاإلداري التعليماتالحظت اللجنة أن    -113

ا لسمعة. وفقللعمليات أو لمن مخاطر المحكمة فيما يتعلق بأمن المعلومات أو   للتوجيه ا

أثناء ترتيبات  بأعمالهم القيام التيقن منعن  نو، يكون الموظفون "مسؤولاإلداري

المخاطر والتدابير األمنية،  بخطوات إدارةوالسياسات بالعمل المرنة مع التقيد التام 

 واإلرشاداتعلى النحو المبين في التعليمات اإلدارية ذات الصلة وإجراءات التشغيل 

، الحظت اللجنة أن سياسة المحكمة لحماية المعلومات عالوة على ذلك (70)."التوجيهية

بية قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأدي ةاإلداريالتعليمات  ههذ خرقإن تحدد ما يلي: "

."]...[(71) 

شددت اللجنة على أنه من األهمية بمكان حماية بيانات المحكمة وعملياتها    -114

وسمعتها من المخاطر الناشئة بشكل خاص عن العمل عن بعد القائم على تكنولوجيا 

، قد يكون هناك مجال أنه على الرغم من جهود المحكمة اللجنة وتعتقدالمعلومات، 

ر إليها المحكمة القانونية التي تشي لألدواتبما أن التعدد الحالي لمزيد من التحسين. و

                                                 
 .710المصدر نفسه، الفقرة   (67)
 .1-1، القسم 2019/002AI//ICC، اإلدارية ، ترتيبات العمل المرنةالتعليمات   (68)
  .5-2المرجع نفسه القسم  (69)
 .6-2المرجع نفسه القسم  ( 70)
(71)  2007/001ICC/AI/ ، 3-40الفقرة. 
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ألحكام ذات الصلة وتحديثها أنه ينبغي تقديم ا تعتقد اللجنةفإن ، االرتباكقد يسبب 

 بسهولة. ة الوصول إليها، وكذلك إتاحبوضوح

 لكاملةاالمسؤولية  لموظفينا لفي شكلها الحالي تحم   التعليمات اإلداريةيبدو أن   -115

، من حيث ، على سبيل المثال، فإن المحكمة مسؤولة بشكل مشتركولكنعن االمتثال. 

وتعيين  (72)األمني في مجال تكنولوجيا المعلومات، االستمرار في توفير التدريب

في قسم تكنولوجيا المعلومات لدعم الموظفين الذين يرغبون االستفادة  مسؤولشخص 

ت اللجنة أن تستخدم المحكمة جميع األساليب طلبمن ترتيبات العمل المرنة. 

وجيا المعلومات وتطلعت االمتثال التام لمعايير أمن تكنول للتيقن منواألدوات الالزمة 

، كجزء من حوادث االستخدامو بشكل عام،االستخدام  ، بما في ذلكإلى تحديث

 .الرابعةالتقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية في دورتها الثالثين الدورة 

 ينمبتدئال ينفنيال ينموظفالبرنامج     -7

ا  أخذت   -116 الوارد في تقرير إدارة الموارد البشرية بشأن  بالقسم اللجنة علما

 بمشاركةالطلب المتعلق  خاصة (73)للموظفين الفنيين المبتدئين، القائمالبرنامج 

 مرتبطين التابع للمحكمة أن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئ اللجنة التكاليف. والحظت

ا  من الدول األطراف الثالثة الراعية: أربعة من اليابان )اثنان من  موظفينستة مع حاليا

الذكور واثنان من اإلناث(؛ واحد من جمهورية كوريا )أنثى(؛ وواحد من سويسرا 

ا  مصمملبرنامج تدريبي  الفنيينن ي)أنثى(. يخضع هؤالء الموظف كما  فرد لكل خصيصا

 .للتقييمو لتغذية الراجعةل بشكل منتظم يخضع أدائهمأن 

من  ومتعادلفي حين أن الجمعية قد أقرت هذا البرنامج على أساس تجريبي    -117

لمدة عامين من تاريخ توقيع مذكرات التفاهم في عام  يخدمونحيث التكلفة مع موظفين 

تم قد و (74)تكاليف،سنة إضافية على أساس تقاسم المدة تمديده ل فقد تم طلب، 2017

لموظفين الفنيين المبتدئين لألمم المتحدة. اتمشيا مع ممارسة برنامج  عمل هذا الطلب

لدعم  لالنضمام إلى هذه المبادرةباإلضافة إلى ذلك، دعت المحكمة البلدان المتقدمة 

حددته  الذي، بهدف تعزيز التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين ناميةالبلدان ال

 (75)كمة كهدف استراتيجي إلدارة الموارد البشرية.المح

بشكل  تمت إدارتهورأت اللجنة أن برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين، إذا    -118

صحيح، يمكن أن يقدم مساهمة قيمة في زيادة الوعي بالمحكمة كخيار مهني محتمل 

 افها.للمهنيين المبتدئين من النظم الوطنية ودعم المحكمة في تحقيق أهد

المحكمة أن تزودها بأرقام الميزانية اإلجمالية لتمديد  منطلبت اللجنة    -119

 إلعتبارها توظيفهمبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئين إلى ما بعد السنة الثانية من 

 في دورتها الثالثة والثالثين.

                                                 
برنامج التوعية والتدريب على أمن تكنولوجيا المعلومات محور اهتمام التدقيق بالفعل لقد كان    (72)

. يرجى الرجوع إلى تقرير المراجعة النهائي: 2018الداخلي من قبل مكتب التدقيق الداخلي في عام 

 (.AC/8/3برنامج التوعية والتدريب ) -التدقيق في أمن المعلومات 
(73)  18/4ASP/-ICC ، وما يليها. 107الفقرات 
 قبل المحكمة. تتحملهتتحمل الدولة الراعية نصف التكاليف والنصف اآلخر   (74)
(75)  18/4ASP/-ICC،  2الفقرة. 
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 واالستحقاقاتخاص تعديل قواعد الموظفين المتعلقة بمنحة التعليم، ومنحة التعليم ال    -8

 ذات الصلة

الحظت الجمعية في دورتها السابعة عشرة أن المحكمة تلقت النص الكامل    -120

فيما يتعلق بمنحة األمم المتحدة التعليمية ومنحة  ةالمعدل بصيغته لموظفينقواعد اللنظام 

يها ذات الصلة، وأن المحكمة بصدد مواءمة قواعد موظف واالستحقاقاتالتعليم الخاصة 

المحكمة أن تقدم إلى اللجنة، في  منعالوة على ذلك، طلبت الجمعية  (76)وفقا لذلك.

، النص الكامل ، وإلى الجمعية العامة، في دورتها الثامنة عشرةدورتها الثانية والثالثين

المتعلق بمنحة التعليم ومنحة التعليم  ةالمعدلبصيغته المؤقت  لموظفينقواعد النظام 

 .لموظفينقواعد امن نظام  2-12، وفقا للمادة ذات الصلة قاقاتواالستحالخاصة 

121-    ً اللجنة "تقرير المحكمة عن التعديالت المقترحة على  أمامكان معروضا

ذات  واالستحقاقاتبشأن منحة التعليم ومنحة التعليم الخاصة  لموظفينقواعد انظام 

 لمقترحة.وأوصت الجمعية بالموافقة على التغييرات ا (77)الصلة"،

 المساعدة القانونية      -زاي 

 2018التقرير السنوي عن المساعدة القانونية لعام     -1

تحت نظرت اللجنة في التقرير السنوي للمحكمة بشأن المساعدة القانونية    -122

 (78)."2018عام ل"تقرير عن أداء نظام المساعدة القانونية للمحكمة  العنوان

ألف يورو  900بحوالي  زائداا  المساعدة القانونية للدفاعنفقات  صرف كان   -123

والحاجة إلى تقديم مساعدة قانونية  أونجوينفي المائة( بسبب تعقيد محاكمة  117.7)

 ما تم اعتماد، وكالهما لم تكن متوقعة عنديكاتوموقضية  الحسنفيما يتعلق بقضية 

 الميزانية.

 األضرار قانونية للضحايا، فإن إجراءات جبرأما فيما يتعلق بنفقات المساعدة ال   -124

يورو )معدل التنفيذ ألف  300تتطلب موارد إضافية للمساعدة القانونية بمبلغ يناهز 

 في المائة( ، وهو مبلغ لم يكن مدرجا في الميزانية. 125،9النهائي للميزانية بلغ 

 جبر األضرارنفقات المساعدة القانونية خالل مرحلة     -2

ال تتم  جبر األضرارحظت اللجنة في دورتها التاسعة والعشرين أن مرحلة ال  -125

إال بعد اإلدانة النهائية للمتهم وأن مبلغ المساعدة القانونية لفرق الدفاع خالل تلك 

 (79)المرحلة لم يتم إيضاحه بما فيه الكفاية.

 إلىقد تؤدي التي األضرار واللجنة بقلق طول مدة إجراءات جبر  حظتال   -126

في وتداعيات سلبية محتملة على توقعات الضحايا وعلى الحاجة إلى الموارد المالية. 

، شددت اللجنة على أنه من األهمية بمكان أن ء أهمية التعويضات لسمعة المحكمةضو

األضرار وصول جبر  التيقن منبكفاءة بهدف األضرار يتم تنفيذ إجراءات جبر 

في أقرب وقت ممكن. قررت اللجنة مواصلة رصد بفعالية وشفافية إلى المستفيدين 

وأعربت عن أملها  (80)األضرارجبر نفقات المساعدة القانونية عن كثب خالل مرحلة 

                                                 
(76)  4Res./17SP/A-ICC ، 2القسم ميم، الفقرة. 
(77)  32/13CBF/. 
(78)  32/11CBF/. 
، الجزء الثاني ( ، المجلد15/20ASP/-ICC) 2016الوثائق الرسمية ... الدورة الخامسة عشرة ...   (79)

 .184، الفقرة 2 اءب
اء ، الجزء بالثاني ( ، المجلد17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...   (80)

 .115، الفقرة 2
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سوف  أمانة الصندوق االستئماني للضحايادارة إل (81)آلية الرقابة المستقلة تقييم بأن

 .المسألةتوصيات محددة بهدف معالجة هذه  يعطي

 ظام المساعدة القانونيةتعديالت على ن    -3

في اعتبارها توصية  تأخذالجمعية في حين أن ، السابعة عشرة تهادورفي    -127

لجنة الميزانية والمالية بأن تبذل المحكمة قصارى جهدها لتقديم إصالح يمكن تحقيقه 

عن طريق استكشاف الفرص المتاحة الحتواء العبء  الحاليةحدود الموارد  ضمن

ا ألولويات وفقتحديد ابالحاجة إلى المساءلة وب إلجحافادون باإلداري  وطلبت ، لذلك ا

، في مطلع تقدمنية وأن استعراضها لعمل نظام المساعدة القانو أن تواصل المحكمةمن 

الخاصة  األجورإلجراء تعديالت على سياسة  مقترحات، ، حسب االقتضاء2019عام 

، في خالل لجنة الميزانية والمالية من القانونية لكي تنظر فيها الجمعيةبالمساعدة 

 (82)دورتها الثامنة عشرة.

ا الحظت اللجنة أن المحكمة لم تقدم و   -128 المتعلقة  األجورلتعديل سياسة  مقترحا

ا ، ولكنها قدمت فقط تحديثبالمساعدة القانونية ا إجرائي ا ، على اقتراح اإلصالح لوضع ا

 (83)ياسة المساعدة القانونية".النحو الوارد في "تقرير المحكمة عن مراجعة س

 الصندوق االستئماني للضحايا      -حاء 

 جمع األموال من الجهات المانحة الخاصة   -1

ال يزال الصندوق االستئماني للضحايا يواجه عقبات قانونية فيما يتعلق بالوصول    -129

ستئماني الخيرية الرئيسية في عدد من البلدان. وذلك ألن الصندوق اال الجهاتإلى 

ا فرعي للجمعية، ليس له هوية قانونية منفصلة. لذلك، ال يمكنه تلقائي كجهازللضحايا،   ا

وث التي ، البحولكنالخاص. في القطاع لجهات المانحة ل الضريبيخصم الإمكانية  تقديم

خيارات لحل ، اقترحت 2014بتكليف من الصندوق االستئماني للضحايا في عام  تمت

 (84).للتطبيققابلة بأنها عتبرها الصندوق االستئماني للضحايا المشكلة، والتي ا

على الصندوق االستئماني للضحايا ، ، في دوراتها األخيرةحثت اللجنة   -130

ا المضي قدم  الصندوق االستئماني للضحايابسرعة أكبر. وأوصت بأن تنشئ أمانة  ا

ا المحكمة فريقسوية مع  تطبيق، وتقييم مزاياها لتحديد الخيارات القابلة للعامالا  ا

ووضع مقترح محدد التخاذ ، ذات الصلة للمسائل، وإجراء تحليل كامل وعيوبها

خذ في أأن تكون التكاليف اإلدارية ذات الصلة شفافة وأن ت ينبغيكما . القرارات

ا البدائل األقل  ومراجعة االعتبار ا تلك التي يتم النظر فيها حالي غير عبئا واالستفادة من  ا

 (85)المؤسسات األخرى التي تعتمد على المانحين. تجربة

 اآلن تقريره المحدث الصندوق االستئماني للضحايا ، قدمواستجابة لذلك  -131

طرائق جمع التبرعات  حولالصندوق االستئماني للضحايا المرحلي تقرير " بالعنوان

لصندوق ا أمانة ، أنشأتاللجنة هاقترحت وعلى النحو الذي (86)لقطاع الخاص".من ا

                                                 
(81) 4Res./17ASP/-ICC ، 7القسم الم، الفقرة. 
(82)  5Res./17ASP/-ICC ، أ(8، الفقرة األولالقسم(. 
(83)  32/7CBF/. 
مالي كمتلق بصفة  كفيلإما إنشاء " مؤسسة أصدقاء الصندوق االستئماني للضحايا" أو إشراك   (84)

خصم الضريبي. يرجى الرجوع إلى الوثائق الرسمية ... الدورة وكيل مفوض للتبرعات قابلة لل

 .129، الفقرة 1-المجلد الثاني، الجزء باء  ،(ICC-ASP/17/20) 2018السابعة عشرة ... 
 2018وما بعدها. و الوثائق الرسمية. الدورة السابعة عشرة ...  128المرجع نفسه، الفقرات    (85)

(ICC-ASP/17/20المجلد ، ) 158-154، الفقرات 2-باء، الجزء يالثان. 
(86)  32/8CBF/. 
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لصندوق لقلم المحكمة "الفريق العامل المعني بالتبرعات سوية مع  االستئماني للضحايا

 يركز على أربعة مجاالت: ، الذي"االستئماني للضحايا

 ؛المالي في األسواق المختلفة كفيلال)أ( جدوى ترتيبات 

من القطاع برعات )ب( جدوى الحصول على الوضع القانوني لتمكين تلقي ت

  الخاص قابلة للخصم الضريبي؛

لصندوق لالمحتملين  من القطاع الخاصالمانحين  التدقيق في)ج( إجراءات 

 ؛ االستئماني للضحايا

لتبرعات ا بشأن قبول هدايا الصندوق االستئماني للضحايا)د( تحديث سياسة    

 .الخاصمن القطاع 

لم المحكمة اللجوء إلى قكذلك و الصندوق االستئماني للضحايا تتصور أمانة   -132

أن القرار النهائي  إالمالي، الكفيل العملية شراء من أجل الحصول على خدمات 

في اآلونة  (87)سيعتمد على المشاورات مع المحكمة بشأن بيئة المخاطر السياسية.

ا أيض الصندوق االستئماني للضحايا، أصدر األخيرة دعوة دولية للتعبير عن االهتمام  ا

العالم  مناطق مستهدفةالمالية  الكفالةبتقديم خدمات  المعنيةظمات المناسبة المن قبل من

في سوق االتحاد األوروبي،  القابلة للخصم الضريبيفيما يتعلق بالتبرعات والخمسة. 

جدوى الخيارات بالنظر في وقلم المحكمة  الصندوق االستئماني للضحايا تقوم أمانة

ومن المتوخى أيضا  (88).انونية والمتعلقة بالحوكمةئل القالمختلفة، بما في ذلك المسا

 إجراء تحليل متعمق لممارسات جمع األموال للمنظمات المماثلة.

إلى  2010اآلن. من عام  الحظت اللجنة النتائج المتواضعة التي تحققت حتى   -133

ألف يورو فقط، أي أقل من واحد في المائة من  218، بلغت التبرعات الخاصة 2018

ألف يورو خالل نفس الفترة. قد  28502التبرعات العامة، والتي بلغ مجموعها  حجم

 .في السابق في اغتنام الفرص، التي ضاعتبداية جديدة تساعد 

ا في جمع األموال    -134 لذلك، شددت اللجنة على الضرورة الملحة للمضي قدما

لةالخاصة دون مزيد من التأخير  الدول األطراف.  هاالتي تقدملتبرعات ل لتكون مكم 

 :لصندوق االستئماني للضحايال اإلستراتيجية خطةالاقتباس من أدناه 

ا الخاص سيخدم غرضمن القطاع تحقيق قاعدة صلبة للجهات المانحة إن "]...[   ا

ا مزدوج لصندوق اإلصالحية اعدالة جانب تعزيز احتياطي الصندوق، إلثبات أن إلى : ا

هذا سوف إن المجال العام.  إلىبعد من الحكومات يتردد صداها إلى أ)والتحويلية( 

من و. من العمومدعم اللصندوق االستئماني للضحايا وايساعد على تعزيز صورة 

التعامل مع المانحين من القطاعين العام إن لصندوق االستئماني للضحايا، اوجهة نظر 

 (89)."لآلخرا متعزز كل منه جمع التبرعاتل استراتيجيةسيشكل والخاص 

الخاص في من القطاع تتطلع اللجنة إلى مقترحات محددة بشأن التبرعات  -135

 دورتها الثالثة والثالثين.

                                                 
 .9و  8تين ، الفقرالمرجع نفسه  (87)
 .10ة ، الفقرالمرجع نفسه  (88)
. 34صفحة ال، 2017إلى  2014للفترة من لصندوق االستئماني للضحايا ل الخطة االستراتيجية  (89)

 2017إلى  2014للفترة من حايا لصندوق االستئماني للضلمالحظة أن الخطة االستراتيجية اليرجى 

 .2019. ومن المتوقع أن تصدر خطة استراتيجية جديدة في عام 2018قد تم تمديدها إلى 
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لصندوق االستئماني للضحايا اإلضافية في مجال تكنولوجيا أمانة اتعزيز احتياجات    -2

 المعلومات والضوابط الداخلية

الضوابط الداخلية ، لفت المراجع الخارجي االنتباه إلى 2018في عام    -136

ا جهدهذه تتطلب  (90)الفردية. تنفيذ جبر األضرارعند  صندوق االستئماني للضحايالل

أن الهيكل الحالي  المراجع. ووجد والتوثيق والتعقب، كبيرا من حيث الخبرة القانونية

 خاصة، المستوى المطلوببن يضمن الدقة أ له ال يمكن صندوق االستئماني للضحايالل

كان هناك خطر عدم اليقين في البيانات، الذي و (91)عدد الضحايا المحتملين. إلى نظراا 

، ". وبالتاليالتصديقإلى صعوبات كبيرة من حيث  قد يؤدي، "معالجتهتم تما لم 

الوصول إلى  صندوق االستئماني للضحاياالأوصى المراجع بما يلي: )أ( يمكن ألمانة 

( تكوين تطورات إضافية لتكنولوجيا )بالضحايا تحديد هوية ل المحكمة برمجيات

 .ألعمال جبر األضرارالمعلومات لمراعاة االحتياجات المحددة 

أعربت اللجنة عن تقديرها للتوصيات ودعت المحكمة إلى مساعدة أمانة    -137

في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والضوابط الداخلية  صندوق االستئماني للضحاياال

 (92)ية.حدود الموارد الحال ضمن

لمنح جبر نظرت اللجنة خالل الجلسة في "تقرير عن الضوابط الداخلية الحالية  -138

والمحكمة. بشكل  صندوق االستئماني للضحاياالأمانة  الذي قدمته (93)"األضرار

وقسم مشاركة الضحايا  صندوق االستئماني للضحاياالأمانة أساسي، ذكر التقرير أن 

في ضوء قلق و. منح جبر األضراركيف مع تنفيذ ن لتطوير إطار رصد يتايتعاون

بشأن عبء العمل، فإن النقاش حول أفضل طريقة  صندوق االستئماني للضحاياال

قسم مشاركة الضحايا وجبر و  صندوق االستئماني للضحاياالأمانة لتقاسم المهام بين 

 .متواصلاألضرار 

والمحكمة  لضحاياصندوق االستئماني لالمصلحة ل هاعتقدت اللجنة أن   -139

المراجع الخارجي  أشار، التي "التصديقبيرة من حيث مشتركة أن "الصعوبات الكال

ا لم تتحقق. تمام إليها المراجع الخارجي، تدرك اللجنة التحديات الصعبة التي  مثل ا

أعربت اللجنة عن تقديرها لدعم المحكمة . صندوق االستئماني للضحاياالتواجه 

ً المضي قدم طرق حولرير مرحلي في دورتها الثالثة والثالثين وتطلعت إلى تقديم تق  ا

 ".التصديقمن حيث  البالغةبسرعة وتحقيق نتائج ملموسة بشأن "الصعوبات 

 مسائل أخرى - اءط

الدعاوى أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية والقضايا المعلقة أمام   -1
 مجلس االستئناف الداخلي

 "(94)،الدعاوى القضائيةالمحكمة عن تقييم مخاطر ة في "تقرير نظرت اللجن -140

 أعطتالتي  قدمتها المحكمة خالل دورة اللجنةالمعلومات اإلضافية التي  وكذلك

                                                 
(90) 17/13ASP/-ICC ، 32إلى  29الفقرات. 
 لوبانجا، الحظ المراجع الخارجي أن قرار الدائرة االبتدائية الثانية في قضية على سبيل المثال   (91)

 .31، الفقرة ICC-ASP/17/13اآلالف من الضحايا. انظر  يذكر مئات أو حتى
، الجزء الثاني ( ، المجلد17/20ASP/-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...   (92)

 وما بعدها. 242، الفقرة 2-اءب
(93) 32/3CBF/. 
(94)  32/6CBF/. 
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المحكمة بجميع القضايا المعلقة أمام  المتعلقمعلومات محدثة عن الوضع الحالي 

 واإلجراءات الداخلية . اإلدارية لمنظمة العمل الدولية

 أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية (   الدعاوى القضائية)أ

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية ، أصدرت 2019فبراير شباط/ 6في    -141

ا بشأن قضيتين وأمرت المحكمة بدفع تعويض مال  26قدره  ألحد المدعييني أحكاما

 وديا. قضايا ةثالثتم تسوية و. لآلخرالقضية  أسقطت بينما، ألف يورو

، 2019نيسان الحظت اللجنة بقلق أثناء دورتها الثانية والثالثين في أبريل/   -142

 قضية 27إلى ما مجموعه  2018سبتمبر /أيلولمعلقة في  قضية 15زيادة من 

والحظت اللجنة أن هذه  (95).المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةتدرسها حاليا 

الداخلي  االستئنافكانت معلقة أمام مجلس  قضية 11أساسي بـ الزيادة تتعلق بشكل 

 .المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةأمام  المقاضاةانتقلت اآلن إلى مرحلة التي 

دورتين في السنة وأُبلغت اللجنة  المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدوليةتعقد    -143

، قررت المحكمة اإلدارية لمنظمة قضية 27 المعلقة البالغ عددها القضاياأنه من بين 

تموز/يوليه  3قضايا في  ةخمس بشأنأحكامها وإصدارها  اعتبارالعمل الدولية 

2019.(96) 

، الحظت اللجنة أن هناك نوعين من القضايا المثيرة للخالف عالوة على ذلك   -144

ا:  معلقة  والقضيةبين؛ المسؤولين المنتخ من بعضللخدمة التتعلق بشروط  قضيةحاليا

األخرى التي رفعها الموظفون أو الموظفون السابقون إلى المحكمة اإلدارية لمنظمة 

 العمل الدولية.

 الداخلي االستئنافمجلس  الماثلة أما( القضايا ب)

قضية من قبل اآللية الداخلية للمحكمة وهي في مراحل  20 اعتبارحاليا  يتم   -145

 .القضائية مختلفة من اإلجراءات

إلى أقصى حد ممكن اللجنة المحكمة على التوصل إلى تسويات ودية  حثت   -146

قبل المضي قدماً إلى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية، ودعت إدارة المحكمة 

 .الدعاوى القضائيةمن مخاطر  ضكذلك إلى اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتخفي

 الماثلة أماماإلدارية لمنظمة العمل الدولية والقضايا  )ج( األحكام المتعلقة بقضايا المحكمة
 الداخلي االستئنافمجلس 

، كان االعتماد المخصص لقضايا 2017الحظت اللجنة أنه بحلول نهاية عام   -147

، تم 2018في عام وألف يورو.  2 060المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية يبلغ 

. يشمل هذا المبلغ مدفوعات االعتمادهذا  من ألف يورو 1 295 ما مجموعه  اقتطاع

ا حالة وتعويض 11في  للمدعين ا ألف يورو تم دفعها لتسوية قضايا داخلي 233بقيمة  ا  .ا

في نهاية  المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية لقضايا االعتماد المخصص  -148

ألف  974 هبلغ مجموع ،2017ذلك الرصيد المتبقي من عام  ، بما في2018عام 

                                                 
مشروع مراجعة قلم المحكمة بضية تتعلق ق 27من هذه القضايا المعلقة البالغ عددها قضية  17   (95)

 الجنائية الدولية.
 أربعة قضايا منها تتعلق بمشروع مراجعة قلم المحكمة الجنائية الدولية  (96)
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 2018في نهاية عام  احتياطيألف يورو كالتزام  85، وتم تسجيل مبلغ قدره يورو

 (97).لقضيتين معلقتين

قلق زيادة عدد قضايا الدعاوى القضائية وتأثيرها المالي بالحظت اللجنة    -149

. قررت اللجنة مواصلة رصد نتائج جميع قضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة البالغ

لية وأي تسويات ودية في المستقبل وغيرها من التطورات ذات الصلة العمل الدو

 المتعلقة بالدعاوى في دورتها الثالثة والثالثين.

تقييم عمل لمحكمة القانونية باخدمات  قسم قوميأوصت اللجنة كذلك بأن    -150

جميع القضايا المعلقة أمام محكمة العمل  بشأن الدعاوى القضائيةدقيق لمخاطر 

 تهادورفي  إلى اللجنة اً عن ذلكإطالعالداخلي وأن تقدم  االستئنافلية ومجلس الدو

 الثالثة والثالثين.

الحظت اللجنة أن قلم المحكمة يسعى حاليا إلى الحصول على خدمات خبير   -151

عات في المحكمة. انزلانية إنشاء آليات بديلة لتسوية امستقل إلعداد دراسة عن إمك

واآلثار المالية المحتملة  العمل االنحو الواجب على نتائج هذبها طلبت اللجنة إطالع

 لهذه اآللية في دورتها الرابعة والثالثين.

على ذلك، كررت اللجنة توصيتها بأن تعمل المحكمة على تحسين  عالوة   -152

إلى أدنى حد ممكن من  التخفيضنهجها في مجال إدارة الموارد البشرية من أجل 

 قدر اإلمكان.بلموظفين وآثاره على التكاليف التأثير على ا

 عن البعثة إلى المكتب القطري في تبليسي إطالع    -2

في البعثة إلى المكتب  الذي شاركمن عضوين  مكوناللجنة  منقام فريق    -153

 الزيارة ونتائجها. أعمال عنالقطري في تبليسي )جورجيا( بإطالع اللجنة 

ا بااللجنة  أخذت  -154 ، على ير المتعلق بتنفيذ أهداف الزيارةالتقرلمالحظات وعلما

أن موظفي بالنحو الذي حدده مسبقا أعضاء الفريق. أعرب أعضاء الفريق عن قلقهم 

 مكتب المدعي العام في المكتب القطري لم يجدوا فرصة لمقابلتهم.

، أوصى أعضاء 2020مقترحة لعام فيما يتعلق بالميزانية البرنامجية ال   -155

 مقر المكتب القطري في تبليسي فيل المقررالفريق بإيالء اهتمام خاص للتغيير 

 غير واضحة. بقيت، التي ضوء افتراضات مكتب المدعي العام

باإلضافة إلى ذلك، أوصى أعضاء الفريق بإيالء اهتمام خاص ألنشطة    -156

 وما بعد. 2020في جورجيا لعام  الصندوق االستئماني للضحايا من قبل مساعدةال

 الملموس العملفإن لذا سنوات،  ةالمحكمة عملت في البالد ألكثر من ثالث وبما أن

ً مطلوب تجاه المحكمة وأنشطتها في  والعمومالضحايا  من قبللبناء الثقة  ملحبشكل  ا

 البلد.

  المستقبلفي جنة للادورات    -3

 6آب/أغسطس إلى  26ن للجنة في الفترة من يالدورة الثالثة والثالث ستنعقد  -157

ا للقرار الذي اتخذته الجمعية في دورتها السابعة  2019أيلول/سبتمبر  في الهاي، وفقا

 عشرة.

                                                 
 يرجى االنتباه إلى أن هذه األرقام ال تزال غير مدققة.  (97)
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  المرفق األول

 2019 آذار/مارس 31 حتىحالة تسديد االشتراكات 

 

 2019 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف

االشتراكات  

العادية غير 

 المسددة

االشتراكا

 ت

 غير 

ة المسدد 

 للقرض

مجموع 

 االشتراكات

  غير المسددة 

االشتراكات  

المقررة 

 العادية

 

االشتراكا

 ت

 المقررة 

 للقرض 

مجموع 

االشتراكات 

  المقررة

مجموع 

االشتراكات 

 غير المسددة

مجموع 

الصناديق 

األخرى 

غير 

 (1المسددة)

المجموع الكلي 

 لالشتراكات

 غير المسددة 

الوضع 

في 

حساب 

الدولة 

 الطرف

خ تاري

التسديد 

 السابق

  أفغانستان -1

- - - 455 14 706 161 15 

161 15  - 161 15  
 مستحقة

23/05/

18 

  ألبانيا -2

- - - 104 21 - 104 21 104 21 - 104 21 

/23/07 مستحقة

18 

 أندورا -3

- - - 299 13 - 299 13 299 13 - 299 13 

/10/05 مستحقة

18 

أنتيغوا  -4

 وبربودا

579 16 186 765 16 348 5 186 5 534 5 534 - 299 22 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

01/10/

16 

 األرجنتين -5

464 185 2 - 

464 185 

2 

357 421 

2 - 

357 421 2  357 421 2  
- 821 606 4 

متأخرا

 ت

03/04/

18 

 أستراليا -6

- - - 

204 848 

 مسددة - - - 5 848 204 - 5

06/02/

19 

 النمسا -7

- - - 

553 791 

1 

387 

 مسددة - - - 1 904 940 113

22/01/

19 

 بنغالديش -8

 مسددة - - - 15 348 893 14 455 - - -

27/02/

17 

  باربادوس -9

 مستحقة 18 502 - 18 502 18 502 - 18 502 - - -

14/05/

18 

 بلجيكا -10

- - - 

587 172 

2 

803 

 مسددة - - - 2 314 390 141

25/02/

19 

 بليز -11

 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - -

20/12/

18 

 بنن -12

 مسددة 8 380 - 8 380 8 380 430 7 950 - - -

08/05/

18 

بوليفيا  -13

المتعددة  -)دولة 

 مستحقة 42 353 - 42 353 42 353 - 42 353 - - - القوميات(

01/06/

18 

البوسنة  -14

 مسددة - - - 31 801 - 31 801 - - - والهرسك

31/01/

19 

 انابوتسو -15

 مسددة - - - 39 274 2 269 37 005 - - -

05/03/

19 

 البرازيل -16

839 435 9 

882 

416 

721 852 

9 

074 801 

7 882 416 956 217 8 956 217 8 - 677 070 18 

متأخرا

 ت

09/11/

18 

 بلغاريا -17

- - - 711 121 679 6 390 128 - - - 

/14/01 مسددة

19 

بوركينا  -18

 22 595 - 8 115 8 115 165 7 950 14 480 165 14 315 فاسو

متأخرا

 ت

29/08/

18 

 كابو فيردي -19

722 3 143 865 3 602 2 143 745 2 745 2 - 610 6 

متأخرا

 ت

02/08/

17 

 كمبوديا 20

- - - 455 14 441 

/18/08 مستحقة 14 896 - 14 896 14 896

18 

 كندا -21

- - - 

872 234 

 07/2/19 مسددة - - - 7 234 872 - 7

جمهورية  -22

 إفريقيا الوسطى

969 7 343 312 8 602 2 143 745 2 745 2 - 065 11 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 9/12/14 ت

 تشاد -23

570 36 369 939 36 552 10 154 706 10 706 10 - 038 48 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 13/1/15 ت
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 2019 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف

االشتراكات  

العادية غير 

 المسددة

االشتراكا

 ت

 غير 

ة المسدد 

 للقرض

مجموع 

 االشتراكات

  غير المسددة 

االشتراكات  

المقررة 

 العادية

 

االشتراكا

 ت

 المقررة 

 للقرض 

مجموع 

االشتراكات 

  المقررة

مجموع 

االشتراكات 

 غير المسددة

مجموع 

الصناديق 

األخرى 

غير 

 (1المسددة)

المجموع الكلي 

 لالشتراكات

 غير المسددة 

الوضع 

في 

حساب 

الدولة 

 الطرف

خ تاري

التسديد 

 السابق

 شيلي -24

- - - 

042 077 

1 - 

/24/04 مستحقة 1 077 042 - 1 077 042 1 077 042

18 

 كولومبيا -25

- - - 068 762 - 068 762 737 63 - 737 63 

/27/02 مستحقة

19 

 جزر القمر -26

584 21 371 955 21 602 2 143 745 2 745 2 46 754 24 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

ال توجد 

 مدفوعات

 الكونغو -27

936 75 832 1 768 77 901 15 706 607 16 607 16 73 783 94 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

01/06/

11 

 جزر كوك -28

- - - 602 2 143 745 2 745 2 - 745 2 

/31/01 مستحقة

18 

 كوستاريكا -29

- - - 064 164 - 064 164 047 56 - 047 56 

/22/02 مستحقة

19 

 كوت ديفوار -30

 مستحقة 12 394 - 12 394 35 966 1 563 34 403 - - -

23/11/

18 

 كرواتيا -31

 مسددة - - - 221 717 17 901 203 816 - - -

19/01/

19 

 قبرص -32

 مسددة - - - 95 258 - 95 258 - - -

21/02/

19 

الجمهورية  -33

 مسددة  - - - 822 923 - 822 923 - - - التشيكية

18/03/

19 

جمهورية  -34

الكونغو 

 مستحقة 383 - 383 14 487 32 14 455 - - -  الديمقراطية

18/09/

18 

 الدانمرك -35

- - - 

026 466 

 مسددة  - - - 1 466 026 - 1

18/01/

19 

  جيبوتي -36

455 6 262 717 6 602 2 143 745 2 745 2 - 462 9 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

29/11/

17 

 دومينيكا -37

- - - 602 2 143 745 2 483 2 - 483 2 

متأخرا

 ت

16/11/

18 

الجمهورية  -38

 الدومينيكية

991 254 706 11 697 266 214 140 392 6 606 146 606 146 - 

- 

303 413 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

12/12/

18 

 إكوادور -39

- - - 766 211 - 766 211 766 211 - 766 211 

/24/08 مستحقة

18 

 السلفادورا -40

- - - 801 31 - 801 31 801 31 084 5 885 36 

/18/11 مستحقة

18 

 إستونيا -41

 ة مسدد - - - 103 209 - 103 209 - - -

22/01/

19 

 فيجي -42

 مستحقة 8 380 - 8 380 8 380 430 7 950 - - -

13/06/

18 

 فنلندا -43

- - - 

047 114 

 مسددة  - - - 1 114 047 - 1

16/01/

19 

 فرنسا -44

- - - 
910 714 
11 

694 

794 604 509 12 

604 509 

12 - 604 509 12 

/10/04 مستحقة

18 

 غابون -45

- - - 751 39 793 1 544 41 544 41 

 

544 41 

/04/06 مستحقة

18 

 غامبيا -46

8 - 8 602 2 143 745 2 745 2 - 753 2 

متأخرا

 ت

11/12/

18 

 جورجيا -47

 مسددة  - - - 21 104 - 21 104 - - -

06/02/

19 

 ألمانيا -48

- - - 
590 115 

 مسددة  - - - 16 115 590 - 16

18/01/

19 
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 2019 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف

االشتراكات  

العادية غير 

 المسددة

االشتراكا

 ت

 غير 

ة المسدد 

 للقرض

مجموع 

 االشتراكات

  غير المسددة 

االشتراكات  

المقررة 

 العادية

 

االشتراكا

 ت

 المقررة 

 للقرض 

مجموع 

االشتراكات 

  المقررة

مجموع 

االشتراكات 

 غير المسددة

مجموع 

الصناديق 

األخرى 

غير 

 (1المسددة)

المجموع الكلي 

 لالشتراكات

 غير المسددة 

الوضع 

في 

حساب 

الدولة 

 الطرف

خ تاري

التسديد 

 السابق

 غانا -49

213 1 - 213 1 751 39 986 1 737 41 737 39 - 950 42 

متأخرا

 ت

15/01/

19 

 اليونان -50

 مسددة - - - 968 485 - 968 485 - - -

21/02/

19 

 غرينادا -51

 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - -

22/06/

18 

 غواتيماال -52

 مستحقة 98 767 - 98 767 99 094 3 836 95 258 - - -

14/12/

18 

 غينيا -53

169 24 371 540 24 950 7 143 093 8 093 8 84 851 32 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

20/04/

15 

 غيانا -54

 مسددة - - - 5 491 143 5 348 - - -

20/03/

19 

 هندوراس -55

 مستحقة 2 037 - 2 037 987 24 1 136 23 851 - - -

28/03/

19 

 هنغاريا -56

 مسددة  - - - 550 687 5 589 545 098 - - -

15/01/

19 

 أيسلندا -57

 مسددة  - - - 74 154 - 74 154 - - -

13/02/

19 

 أيرلندا -58

 مسددة  - - - 981 784 - 981 784 - - -

25/01/

19 

 إيطاليا -59

- - - 

057 751 

 مسددة - - - 8 751 057 - 8

28/02/

19 

 اليابان -60

- - - 
404 662 

22 

944 538 

1 

348 201  

24 

589 959 

16 - 589 959 16 

/06/02 تحقةمس

19 

 األردن -61

- - - 507 55 - 

507 55 507 55 - 507 55 

 مستحقة

07/12/

18 

 كينيا -62

 مستحقة 65 307 - 65 307 65 307 1 850 63 457 - - -

09/08/

18 

 التفيا -63

 مسددة  - - - 124 313 - 124 313 - - -

04/01/

19 

 ليسوتو -64

 مسددة - - - 2 745 143 2 602 - - -

08/02/

19 

 ليبيريا -65

997 4 262 259 5 602 2 143 745 2 745 2 - 004 8 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

30/05/

16 

 ليختنشتاين -66

 مسددة - - - 23 851 - 23 851 - - -

11/01/

19 

 لتوانيا -67

 مسددة  - - - 187 915 - 187 915 - - -

30/01/

19 

 لكسمبرغ -68

 مستحقة 177 363 - 177 363 177 363 - 177 363 - - -

17/01/

18 

 مدغشقر -69

72 - 72 552 10 430 982 10 982 10 - 054 11 

متأخرا

 ت

29/01/

19 

  مالوي -70

891 4 287 178 5 348 5 287 635 5 635 5 - 813 10 

متأخرا

 ت

30/11/

17 

 ملديف -71

 مستحقة 10 695 - 10 695 10 695 143 10 552 - - -

29/10/

18 

 مالي -72

 مستحقة 11 126 - 11 126 11 126 574 10 552 - - -

23/05/

18 

 مالطة -73

 مسددة  - - - 44 955 - 44 955 - - -

05/03/

19 

جزر  -74

 مارشال

208 8 343 551 8 602 2 143 745 2 745 2 - 304 11 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

04/03/

19 

 موريشيوس -75

 مسددة  - - - 29 055 - 29 055 - - -

08/02/

19 
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 2019 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف

االشتراكات  

العادية غير 

 المسددة

االشتراكا

 ت

 غير 

ة المسدد 

 للقرض

مجموع 

 االشتراكات

  غير المسددة 

االشتراكات  

المقررة 

 العادية

 

االشتراكا

 ت

 المقررة 

 للقرض 

مجموع 

االشتراكات 

  المقررة

مجموع 

االشتراكات 

 غير المسددة

مجموع 

الصناديق 

األخرى 

غير 

 (1المسددة)

المجموع الكلي 

 لالشتراكات

 غير المسددة 

الوضع 

في 

حساب 

الدولة 

 الطرف

خ تاري

التسديد 

 السابق

 المكسيك -76

- - - 

897 418 

 مستحقة 3 418 897 - 3 418 897 3 418 897 - 3

07/11/

18 

 منغوليا -77

 مسددة - - - 13 299 - 13 299 - - -

14/03/

19 

الجبل  -78

 مسددة  - - - 10 552 - 10 552 - - - األسود

20/02/

19 

 ناميبيا -79

 مسددة  - - - 23 851 - 23 851 - - -

19/03/

19 

 اورون -80

445 2 92 537 2 602 2 143 745 2 745 2 - 282 5 

متأخرا

 ت

14/06/

17 

 هولندا -81

- - - 

309 588 

 مسددة  - - - 3 588 309 - 3

04/02/

19 

 نيوزيلندا -82

 مسددة  - - - 805 970 35 952 770 018 - - -

16/01/

19 

 النيجر -83

218 36 744 962 36 348 5 287 635 5 635 5 92 719 42 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

23/11/

09 

 نيجيريا -84

264 546 785 12 049 559 605 661 785 12 390 674 390 674 - 439 233 1 

متأخرا

 ت

21/03/

18 

شمال  -85

 مستحقة 19 638 - 19 638 19 638 1 136 18 502 - - - مقدونيا

07/12/

18 

 النرويج -86

- - - 

224 995 

1 

916 

 دة مسد - - - 2 116 140 120

11/03/

19 

  بنما -87

 مستحقة 119 772 - 119 772 119 858 749 119 109 - - -

26/10/

18 

 باراغواي -88

991 63 423 1 414 65 353 42  1 423 1 776 43 776 43 - 190 109 

متأخرا

 ت

12/07/

17 

 بيرو -89

180 - 180 283 402 621 16 904 418 904 418 - 084 419 

متأخرا

 ت

14/01/

19 

 (2)الفلبين -90

- - - 448 111 - 

448 111 448 111 

- 448 111 

/06/12 مستحقة

18 

 بولندا -91

- - - 

283 122 

 مسددة  - - - 2 122 283 - 2

04/01/

19 

 البرتغال -92

 مسددة - - - 926 132 - 926 132 - - -

02/01/

19 

جمهورية  -93

 - - -  كوريا

970 998 

5 

628 

 مستحقة 6 229 598 - 6 229 598 6 229 598 230

29/06/

18 

جمهورية  94

 مستحقة 7 950 - 7 950 7 950 - 7 950 - - - مولدوفا

27/06/

18 

 رومانيا -95

 مستحقة 523 994 - 523 994 523 994 - 523 994 - - -

27/02/

19 

سانت كيتس  -96

 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - - ونيفيس

29/01/

18 

 ياسانت لوس -97

 مستحقة 2 745 - 2 745 2 745 143 2 602 - - -

24/05/

18 

سانت  -98

فنسنت وجزر 

 مستحقة 2 602 - 2 602 2 602 143 2 602 - - -  غرينادين

13/12/

18 

  ساموا -99

 مسددة  - - - 2 602 - 2 602 - - -

14/03/

19 

سان  -100

 مسددة - - - 5 348 - 5 348 - - - مارينو

28/03/

19 

 السنغال -101

553 12 850 403 13 455 14 850 305 15 305 15 - 708 28 

متأخرا

 ت

12/05/

17 

  صربيا -102

 مسددة - - - 74 154 - 74 154 - - -

22/02/

19 

 سيشيل -103

 مستحقة 5 491 - 5 491 5 491 143 5 348 - - -

09/02/

18 
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 2019 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف

االشتراكات  

العادية غير 

 المسددة

االشتراكا

 ت

 غير 

ة المسدد 

 للقرض

مجموع 

 االشتراكات

  غير المسددة 

االشتراكات  

المقررة 

 العادية

 

االشتراكا

 ت

 المقررة 

 للقرض 

مجموع 

االشتراكات 

  المقررة

مجموع 

االشتراكات 

 غير المسددة

مجموع 

الصناديق 

األخرى 

غير 

 (1المسددة)

المجموع الكلي 

 لالشتراكات

 غير المسددة 

الوضع 

في 

حساب 

الدولة 

 الطرف

خ تاري

التسديد 

 السابق

 سيراليون -104

916 - 916 602 2 143 745 2 745 2 - 661 3 

رامتأخ

 ت

11/11/

15 

 سلوفاكيا -105

 مسددة  - - - 404 885 - 404 885 - - -

13/02/

19 

 سلوفينيا -106

 مسددة  - - - 201 069 - 201 069 - - -

22/01/

19 

جنوب  -107

 مسددة  - - - 719 714 - 719 714 - - - أفريقيا

01/03/

19 

 أسبانيا -108

- - - 

791 678 

 مسددة - - - 5 678 791 - 5

28/03/

19 

دولة  -109

 مستحقة 21 810 - 21 810 21 810 706 21 104 - - - فلسطين

06/07/

18 

 سورينام -110

672 14 441 113 15 299 13 441 740 13 740 13 - 853 28 

متأخرا

 ت

24/04/

17 

 السويد -111

- - - 

506 397 

 مسددة  - - - 2 397 506 - 2

14/02/

19 

 سويسرا -112

- - - 

813 045 

 مستحقة - - 197 813 3 045 813 - 3

01/02/

19 

113- 

 10 982 - 10 982 10 982 430 10 552 - - - طاجيكستان

/06/04 مستحقة

18 

تيمور   -114

 12 717 - 5 348 5 348 - 5 348 7 369 - 7 369  ليشتي

متأخرا

 ت

14/03/

18 

ترينيداد  115

 189 098 - 105 811 105 811 - 105 811 83 287 - 83 287 وتوباغو

متأخرا

 ت

16/02/

17 

 تونس -116

 مستحقة 29 905 - 29 905 71 316 5 112 66 204 - - -

22/03/

19 

 أوغندا -117

115 9 - 115 9 455 14 850 305 15 305 15 - 420 24 

متأخرا

 ت

12/12/

18 

المملكة  118

 - - المتحدة
 

392 085 

12 - 392 085 12 044 064 9  - 044 064 9 

/31/01 مستحقة

19 

جمهورية  -119

 تنزانيا المتحدة

608 2 - 608 2 455 14 893 348 15 348 15 - 956 17 

 

متأخرا

 ت

14/05/

18 

120- 

 - 230 268 - - - أوروغواي

268 230 268 230 

- 268 230 

/13/12 مستحقة

18 

 فانواتو -121

 مستحقة 2 745 -  2 745  2 745 143 2 602 - - -

05/12/

18 

 فنزويال -122

 -)جمهورية

 البوليفارية(

027 527 6 

031 

231 

058 758 

6 

418 926 

1 087 89 505 015 2 505 015 2 - 563 773 8 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

26/11/

18 

 زامبيا -123

204 42 035 2 239 44 455 14 850 305 15 305 15 - 581 59 

غير 

مؤهلة 

للتصوي

 ت

29/06/

15 

الفرق بعد 

 التقريب

   

146 16- 130 

   

 

 

 المجموع

831 451 

19 923 682 
754 134 

20 
000 550 

144 

984 584 

3 984 134 148 

497 362 

65 379 5 

583 503 

85 

 

 
 
 .2015( المباني الدائمة للدول األطراف الجديدة التي انضمت بعد عام 2)صندوق الطوارئ و (1؛ )يشمل المبالغ غير المسددة من االشتراكات المقدرة (1)
.2019آذار/مارس  17من  اا بح انسحاب الفلبين من نظام روما األساسي ساري المفعول اعتبارأص  (2)
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 لمرفق الثانيا

  جداول الموارد البشرية

 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية

 2019آذار/مارس  31الوضع في 

  *465مجموع الموظفين من الفئة الفنية: 

 من موظفي اللغات 42خبين وعدا عن المسؤولين المنتَ *

 93مجموع الجنسيات: 

 التوزيع بحسب المنطقة

 المجموع الجنسية المنطقة
 1 الجزائر أفريقيا

 1 بنن 
 1 بوتسوانا 
 1 بوركينا فاسو 
 8 الكاميرون 
 1 الكونغو 
 6  جمهورية الكونغو الديمقراطية 
 2 وت ديفوارك 
 4 مصر 
 2 اثيويبا 
 3 غامبيا 
 3 ناغا 
 1 غينيا 
 3 كينيا 
 1 ليسوتو 
 1 مدغشقر 
 1 مالوي 
 4 مالي 
 1 موريتانيا 
 1 موريشيوس 
 2 النيجر 
 4 نيجيريا 
 2 رواندا 
 4 السنغال 
 3 سيراليون 
 8 جنوب أفريقيا 
 1 توغو 
 5 أوغندا 
 2 جمهورية تنزاينا المتحدة 
 1 زامبيا 
 1 زمبابوي 

 79  مجموع أفريقيا
 1 افغانستان آسيا
 3 الصين 
 1 قبرص 
 2 الهند 
 1 اندونيسيا 
 3 (اإلسالمية –جمهورية )إيران  
 6 اليابان 
 1 األردن 
 2 لبنان 
 1 منغوليا 
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 المجموع الجنسية المنطقة
 1 باكستان 
 2 فلسطين  
 3 الفلبين 
 1 جمهورية كوريا 
 1 سنغافورة 
 1 سريالنكا 
 1 أوزبكستان 
 1 فييت نام 

 32  سيامجموع آ
 3 ألبانيا أوروبا الشرقية 

 3 بيبالروس 
 4 البوسنة والهرسك 
 6 كرواتيا 
 1 إستونيا 
 6 جورجيا 
 5 بولندا 
 3 جمهورية مولدوفا 
 8 رومانيا 
 2 االتحاد الروسي 
 3 صربيا 
 3 سلوفينيا 
 2 أوكرانيا 

 49 مجموع أوروبا الشرقية
 5 رجنتيناأل أمريكا الالتينية والكاريبي

 3 البرازيل 
 1 شيلي 
 5 كولومبيا 
 1 كوستاريكا 
 2 إكوادور 
 1 غواتيماال 
 2 جمايكا 
 4 المكسيك 
 3 بيرو 
 2 ترينيداد وتوباغو 
 2 فنزويال  

 31  مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
 14 استراليا أوروبا الغربية ودول أخرى

 17 بلجيكا 
 23 كندا 
 2 مركالدان 
 6 فنلندا 
 57 فرنسا 
 16 ألمانيا 
 3 اليونان 
 12 آيرلندا 
 1 إسرائيل 
 21 إيطاليا 
 23 هولندا 
 6 نيوزيلندا 
 6 البرتغال 
 16 أسبانيا 
 3 السويد 
 2 سويسرا 
 33 المملكة المتحدة 
 13 الواليات المتحدة األمريكية 

 274  مجموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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 المحكمة من الفئة الفنية لموظفي لتمثيل الجغرافيا

 2019آذار/مارس  31الوضع في 

 *المنطقة عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب

 من موظفي اللغات 42عدا عن المسؤولين المنتَخبين و*

 المجموع الجنسية المنطقة الرتبة
 1 ليسوتو أفريقيا 1-مد
 1 المجموع ألفريقيا 
 1 اليابان أسيا 
 1 لمجموع آلسياا 

 1 األرجنتين أمريكا الالتينية والكاريبي 
 1 إكوادور  
 2 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي 

 2 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 

 

 1 فرنسا
 1 إيطاليا 
 1 هولندا 
 5 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 9 1-المجموع للرتبة مد

 5-ف
 أفريقيا

 

 

جمهورية الكونغو 
 1 الديمقراطية

 1 غانا 
 1 كينبا 
 2 مالي 
 1 السنغال  
 1 جنوب أفريقيا 
 7 المجموع ألفريقيا 
 1 األردن آسيا 
 1 المجموع آلسيا 
 1 إستونيا أوروبا الشرقية 
 1 جورجيا 
 2 صربيا 
 4 المجموع ألوروبا الشرقية 
 1 مايكاج أمريكا الالتينية والكاريبي 
 1 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي 
 2 أستراليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 5 كندا  
 1 الدانمرك  
 1 فنلندا  
 5 فرنسا  
 1 المانيا  
 1 آيرلندا  
 2 إيطاليا  
 1 هولندا  
 1 نيوزيلندا  
 1 البرتغال  
 4 أسبانيا  
 4 المملكة المتحدة  

  
ات المتحدة الوالي

 1 األمريكية
 30 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 43 5-المجموع للرتبة ف
 1 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف
 1 كوت ديفوار  
 1 مصر  
 2 نيجيريا  
 1 السنغال  
 1 سيراليون  
 3 جنوب أفريقيا  
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 1 أوغندا  
 1 جمهورية تنزانيا المتحدة  
 12 المجموع ألفريقيا 

 آسيا 
 -جمهورية )ايران 

 (االسالمية
3 

 2 اليابان   
 1 لبنان  
 1 الفلبين  
 7 المجموع آلسيا 
 1 كرواتيا أوروبا الشرقية 
 1 جورجيا  
 2 رومانيا  
 1 صربيا  
 1 أوكرانيا  
 6  المجموع ألوروبا الشرقية 
 1 كولومبيا أمريكا الالتينية والكاريبي 
 1 اكوادور  
 1 المكسيك  
 2 ترينيداد وتوباغو  
 5 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي 
 2 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 1 كندا  
 1 الدانمرك  
 3 فنلندا  
 7 فرنسا  
 4 ألمانيا  
 1 آيرلندا  
 3 إيطاليا  
 1 هولندا  
 1 نيوزيلندا  
 1 البرتغال  
 2 إسبانيا  
 1 ويدالس  
 8 المملكة المتحدة  

  
الواليات المتحدة 

 3 األمريكية
 39 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 69 4-المجموع للرتبة ف
 1 الجزائر أفريقيا 3-ف
 1 بنن  
 1 بوتسوانا  
 2 الكاميرون  
 1 الكونغو  

  
جمهورية الكونغو 

 الديمقراطية
3 

 1 كوت ديفوار  
 1 مصر  
 2 غامبيا  
 1 غانا  
 1 كينيا  
 1 مدغشقر  
 1 مالي   
 1 موريتانيا  
 1 موريشيوس  
 1 النيجر  
 1 نيجيريا  
 1 رواندا  
 1 السنغال  
 1 سيراليون  
 2 جنوب أفريقيا  
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 1 توغو  
 1 أوغندا  
 1 جمهورية تنزانيا المتحدة  
 1 زمبابوي  
 31 المجموع ألفريقيا 
 1 الصين آسيا 
 1 الهند  
 1 اليابان   
 1 منغوليا  
 1 فلسطين  
 2 الفلبين  
 1 جمهورية كوريا  
 1 سريالنكا  
 10 المجموع آلسيا 
 1 ألبانيا أوروبا الشرقية 
 1 البوسنة والهرسك  
 3 كرواتيا  
 1 جورجيا  
 1 بولندا  
 1 جمهورية مولدوفا  
 2 رومانيا  
 1 سلوفينيا  
 11  المجموع ألوروبا الشرقية 
 2 األرجنتين أمريكا الالتينية والكاريبي 
 2 البرازيل  
 1 شيلي  
 4 كولومبيا  
 1 كوستاريكا  
 1 غواتيماال  
 1 جمايكا  
 1 المكسيك  
 1 بيرو  
 1 فنزويال   
 14 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي 
 7 أستراليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 6 بلجيكا  
 5 كندا  
 1 فنلندا  
 16 فرنسا  
 5 ألمانيا  
 2 اليونان  
 5 آيرلندا  
 4 إيطاليا  
 9 هولندا  
 4 نيوزيلندا  
 3 البرتغال  
 4 إسبانيا  
 1 السويد  
 1 سويسرا  
 13 المملكة المتحدة  

  
الواليات المتحدة 

 5 األمريكية
 91 وبا الغربية ودول أخرىالمجموع ألور 

 157 3-المجموع للرتبة ف
 5 الكاميرون أفريقيا 2-ف

  
جمهورية الكونغو 

 2  الديمقراطية
 3 مصر  
 1 اثيوبيا  
 1 غانا  
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 1 كينيا  
 1 مالوي  
 1 النيجر  
 1 نيجيريا  
 1 رواندا  
 1 السنغال   
 1 سيراليون  
 1 جنوب أفريقيا  
 1 أوغندا  
 1 زامبيا  
 22 المجموع ألفريقيا 
 1 افغانستان آسيا 
 1 الصين  
 1 قبرص  
 1 اندونيسيا  
 2 اليابان  
 1 لبنان  
 1 أوزبسكتان  
 8 المجموع آلسيا 
 1 ألبانيا أوروبا الشرقية 
 

 
 2 بيالروس

 2 البوسنة والهرسك  
 1 كرواتيا  
 3 جورجيا  
 3 بولندا  
 3 رومانيا  
 2 االتحاد الروسي  
 2 سلوفينيا  
 19 المجموع ألوروبا الشرقية 
 2 األرجنتين أمريكا الالتينية والكاريبي 
 1 كولومبيا  
 2 المكسيك  
 2 بيرو  
 1 فنزويال  
 9 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي 
 5 أستراليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 

 
 6 بلجيكا

 10 كندا  
 1 فنلندا  
 25 فرنسا  
 6 ألمانيا  
 4 آيرلندا  
 1 اسرائيل  
 9 إيطاليا  
 10 هولندا  
 1 البرتغال  
 5 إسبانيا  
 1 السويد  
 1 سويسرا  
 7 المملكة المتحدة  

  
الواليات المتحدة 

 4 األمريكية
 96 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 154 2-المجموع للرتبة ف
 1 الكاميرون أفريقيا 1-ف
 1 اثيوبيا  
 1 غامبيا  
 1 غينيا  
 2 أوغندا  
 6 المجموع ألفريقيا 
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 توزيع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبة 

 بالنسبة المئوية 1-توزيع الموظفين من الرتبة مد

المحدود التسع المعنية فقط، قد تكون البيانات اإلحصائية والرسوم  المناصبعدد ل اا نظر 
 ى األرقام الدقيقة في الجدول أعاله.البيانية مضللة، يرجى الرجوع إل

 

 بالنسبة المئوية، 5-توزيع الموظفين من الفئة ف

 

 

 

 1 الصين آسيا 
 1 الهند  
 1 فلسطين  
 1 سنغافورة  
 1 فييت نام  
 5 المجموع آلسيا 
 1 البانيا أوروبا الشرقية 
 1 البوسنة والهرسك  
 1 كرواتيا  
 1 بولندا  
 2 مهورية مولدوفاج  
 1 رومانيا  
 1 أوكرانيا  
 9 المجموع ألوروبا الشرقية 
 1 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 
 2 كندا  
 3 فرنسا  
 1 اليونان  
 1 أيرلندا  
 2 ايطاليا  
 1 هولندا  
 1 إسبانيا  
 1 المملكة المتحدة  
 13 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 
 33 1-مجموع للرتبة فال

 465 المجموع الكلي
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 بالنسبة المئوية، 4-توزيع الموظفين من الفئة ف

 

 بالنسبة المئوية، 3-توزيع الموظفين من الفئة ف
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 بالنسبة المئوية، 2-توزيع الموظفين من الفئة ف

 

 بالنسبة المئوية، 1-الفئة فتوزيع الموظفين من 
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 2019 - بحسب البلد المرغوبالنطاق 

 2018آذار/مارس  31في  الوضع

 

 
 النصيب المقرر

 2018لعام  

  المرغوبالنطاق 

 العجز/الزيادة الفئة العدد الحالي الهدف األعلى  األدنى البلد المنطقة   

 1+ لم تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.0000 الجزائر أفريقيا

 تمثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00550 بنن 

 تمثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.02560 بوتسوانا  

 1- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.00550 بوركينا فاسو  

 8+ لم تصدق بعد 8 0 0 0 ٪ 0.00000 الكاميرون  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 كابو فيردي 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جمهورية أفريقيا الوسطى 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.00730 تشاد 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جزر القمر 

 تمثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.01100 الكونغو 

 تمثيل متوازن 2 2 2 2 ٪ 0.02380 كوت ديفوار  

جمهورية الكونغو   
 تمثيل زائد 6 2 3 2 ٪ 0.01000 الديمقراطية

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جيبوتي  

 4+ لم تصدق بعد 4 0 0 0 ٪ 0.00000 مصر  

 2+ لم تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 اثيوبيا 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02750 غابون 

 1+ تمثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00180 غامبيا 

 1+ تمثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.02750 غانا 

 تمثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00550 غينيا 

 1+ تمثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.04390 كينيا  

 تمثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00180 ليسوتو 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 ليبيريا  

 1- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.00730 مدغشقر 

 1- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.00370 مالوي 

 2+ مثيل زائدت 4 2 2 2 ٪ 0.00730 مالي 

 1+ لم تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 موريتانيا 

 تمثيل متوازن 0 2 2 1 ٪ 0.02010 موريشيوس 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01650 ناميبيا  

 تمثيل متوازن 2 2 2 2 ٪0.00370 النيجر 

 تمثيل متوازن 4 5 6 4 ٪ 0.45770 نيجيريا  

 2+ صدق بعدلم ت 2 0 0 0 ٪ 0.00000 رواندا  

 2+ تمثيل زائد 4 2 2 2 ٪ 0.01000 السنغال 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 سيشيل 

 2+ تمثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00180 سيراليون 

 4+ تمثيل زائد 8 4 4 3 ٪ 0.49790 جنوب أفريقيا 

 1+ لم تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 توغو 

 2- لةليست ممث 0 2 2 2 ٪ 0.04580 تونس 

 3+ تمثيل زائد 5 2 2 2 ٪ 0.01000 أوغندا 

 تمثيل متوازن 2 2 3 2 ٪ 0.01000 جمهورية تنزانيا المتحدة 

 1- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.01000 زامبيا  

 1+ لم تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 زمبابوي 

 1- تمثيل ناقص 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 كمبوديا 

 3+ لم تصدق بعد 3 0 0 0 ٪ 0.00000 الصين 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 جزر كوك 

 1- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪0.06590  قبرص 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00550 فيجي 

 2+ تصدق بعدلم  2 0 0 0 ٪ 0.00000 الهند 

 1+ لم تصدق بعد 1 2 0 0 ٪ 0.00000 اندونيسيا 

 -جمهوية)ايران  
 3+ لم تصدق بعد 3 . 0 0 ٪ 0.00000 (االسالمية

35 39 ٪ 15.67790 اليابان   64  33- تمثيل ناقص 6 
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 النصيب المقرر

 2018لعام  

  المرغوبالنطاق 

 العجز/الزيادة الفئة العدد الحالي الهدف األعلى  األدنى البلد المنطقة   

 1- ليست ممثلة 1 2 2 2 ٪ 0.03840  األردن 

 2+ لم 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 

 تمثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00920 منغوليا 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 ناورو  

 1+ لم تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 باكستان 

 تمثيل متوازن 2 2 2 1 ٪ 0.01460 فلسطين 

 تمثيل متوازن 3 3 3 2 ٪ 0.07710 الفلبين  

11 ٪4.15010 جمهورية كوريا    51  31  10- تمثيل ناقص 1 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 ساموا 

 1+ لم تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 سنغافورة 

 1+ لم 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 ليشتي –تيمور  

 1+ لم تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 أوزبكستان 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 فانواتو 

 1+ لم تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 فييت نام 

 1+ تمثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.01460 ألبانيا أوروبا الشرقية

 3+ لم تصدق بعد 3 . 0 0 ٪ 0.00000 بيالروس 

 2+ تمثيل زائد 4 2 2 1 ٪ 0.02200 البوسنة والهرسك 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.08420 بلغاريا 

 4+ تمثيل زائد 6 2 2 2 ٪ 0.14100 كرواتيا 

 3- ليست ممثلة 0 3 4 3 ٪ 0.56930 الجمهورية التشيكية 

 1- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.07140 استونيا 

 4+ تمثيل زائد 6 2 2 1 ٪ 0.01460 اجورجي 

 2-  ليست ممثلة 0 3 3 2 ٪ 0.37710 هنغاريا 

 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 الجبل األسود 

 تمثيل متوازن 5 6 7 5 ٪ 1.46820  بولندا 

 1+ تمثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00550 رية مولدوفاجمهو  

 5+ تمثيل زائد 8 3 3 2 ٪ 0.36250 رومانيا 

 2+ لم تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 االتحاد الروسي 

 1+ تمثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.05130 صربيا 

 2- ليست ممثلة 0 2 3 2 ٪ 0.28010 سلوفاكيا 

 1+ ئدتمثيل زا 3 2 3 2 ٪ 0.13910 سلوفينيا 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01280 شمال مقدونيا 

 2+ لم تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 أوكرانيا 

أمريكا الالتينية 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 00.00370 أنتيغوا وباربودا والكاريبي

 1- تمثيل ناقص 5 7 8 6 ٪ 1.67510 األرجنتين 

 1- ةليست ممثل 0 2 2 1 ٪ 0.01280 بربادوس 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00180 بليز 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪  0.02930 بوليفيا 

61 ٪ 5.39680 البرازيل   12  13- تمثيل ناقص 3 18 

 2- تمثيل ناقص 1 4 4 3 ٪0.74510 شيلي 

 1+ تمثيل زائد 5 4 4 3 ٪ 0.52720  كولومبيا 

 1- تمثيل ناقص 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 الجمهورية الدومينيكية 

 تمثيل 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- تمثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.06590 غواتيماال 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 غيانا 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01650 هندوراس 

 2+  لم تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 جمايكا 
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 النصيب المقرر

 2018لعام  

  المرغوبالنطاق 

 العجز/الزيادة الفئة العدد الحالي الهدف األعلى  األدنى البلد المنطقة   

 4- تمثيل ناقص 4 9 11 8 ٪ 2.36520 المكسيك  

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.08240 بنما 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02930 باراغواي 

 تمثيل متوازن 3 3 3 2 ٪ 0.27830 بيرو 

 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 

 تمثيل متوازن 2 2 2 2 ٪ 0.07320 وتوباغو ترينيداد 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.15930 أوروغواي  

 3- تمثيل ناقص 2 6 6 5 ٪ 1.33270 فنزويال 

أوروبا الغربية 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00920 أندورا ودول أخرى

51 11 ٪4 04580 أستراليا   تمثيل متوازن 14 13 

 4- ليست ممثلة 0 5 6 4 ٪ 1.23940 النمسا  

 10+ تمثيل زائد 17 6 7 5 ٪ 1.50300 بلجيكا 

61 18 13 ٪ 5.00510 كندا   5+ تمثيل زائد 23 

 2- تمثيل ناقص 2 4 5 4 ٪ 1.01420 الدانمرك 

 2+ تمثيل زائد 6 4 4 3 ٪ 0.77070 فنلندا 

42 28 21 ٪ 8.10440 فرنسا   29+ تمثيل زائد 57 

82 ٪ 11.14880 ألمانيا   83  33  12- تمثيل ناقص 16 

 تمثيل متوازن 3 4 4 3 ٪ 0.67000 اليونان 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.05130 آيسلندا  

 8+ تمثيل زائد 12 4 4 3 ٪ 0.67920 آيرلندا 

 1+ لم تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 اسرائيل 

 تمثيل متوازن 21 19 22 16 ٪ 6.05400 إيطاليا  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01650 ينليختنشتا  

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0,12270 لكسمبرغ 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.03110 مالطة 

 13+ تمثيل زائد 23 9 10 7 ٪ 2.48240 هولندا 

 2+ تمثيل زائد 6 3 4 3 ٪ 0.53270 نيوزيلندا 

 5- ليست ممثلة 0 5 6 5 ٪ 1.38030 النرويج 

 2+ تمثيل زائد 6 3 4 3 ٪ 0.64070 لالبرتغا 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00370 سان مارينو 

 1+ تمثيل زائد 16 13 15 11 ٪ 3.92860 إسبانيا 

 2- تمثيل ناقص 3 6 7 5 ٪ 1.65860 السويد 

 4- تمثيل ناقص 2 7 9 6 ٪ 2.10710 سويسرا 

92 21 ٪ 8.36070 المملكة المتحدة   52  4+ دتمثيل زائ 33 

 13+ لم تصدق بعد 13 0 0 0 ٪ 0.00000 الواليات المتحدة األمريكية 

 ٪ 100 المجموع

   

 465 
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 موظفو المحكمة الجنائية الدولية -التوازن بين الجنسين 

 2019ار/مارس 1آ 31الوضع في 

 *الجنس نوع حسببعدد الموظفين الفنيين 

 .ظفي اللغاتومو* بما في ذلك المسؤولين المنتخبين 

 الهيئة القضائية:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 1 - 5-ف

 3 2 1 4-ف

 21 9 12 3-ف

 12 6 6 2-ف

 37 18 19 المجموع

 مكتب المدعي العام:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 - 1 وكيل األمين العام

 1 1 - أمين 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 المجموع

 قلم المحكمة:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 1 - أمين 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 المجموع

 أمانة جمعية الدول األطراف:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 1 - 1-مد

 1 1 0 5-ف

 1 0 1 4-ف

 1 1 - 3-ف

 4 3 1 المجموع

 

 

 

 



ICC-ASP/18/5 

5A080819 54 

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 1 - 1-مد

 1 1 - 4-ف

 1 1 1 3-ف

 4 3 1 المجموع

 آلية الرقابة المستقلة:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 1 - 5-ف

 1 - 1 4-ف

 1 - 1 2-ف

 3 1 2 المجموع

 مكتب التدقيق الداخلي:

 المجموع ذكور إناث الرتبة
 1 - 1 1-مد

 1 1 - 4-ف

 1 - 1 3-ف

 1 - 1 2-ف

 3 1 2 المجموع

 المجموع الكلي:

 المجموع ذكور إناث 
 251 259 510 

 

 األرقام الفعلية -عدد الموظفين

كما  ويتعلق بعدد موظفي المحكمة ه فيما الفعلي الوضع  ،2019آذار/مارس  31في 
  يلي:

 

  عدد الموظفين

 (1)978 الوظائف الثابتة

 155 الوظائف المعتمدة في إطار المساعدة المؤقتة العامة

 61 التعيينات القصيرة األجل

 6 الموظفين الفنيين المبتدئين

ا   95 المتدربون داخليا

 22 الزائرون من الفئة الفنية

 146  ى أساس اتفاقات الخدمة الخاصةالمتعاقدون عل

 21 المسؤولون المنتَخبون/القضاة

 1 403 المجموع

 

 

                                                 
 .شغلت فعالعلى أساس أنها يشمل ذلك وظيفة ممثل مجلس الموظفين بقلم المحكمة  (1)
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 األرقام المتوقعة -عدد الموظفين

، ومع مراعاة األعداد المتوسطة 2019باالستناد إلى الميزانية المعتمدة لعام  
ا والزائرين من الفئة الفنية والمتعاقدين على أساس اتف اقات الخدمة للمتدربين داخليا

، يُتوقَّع أن يكون عدد موظفي المحكمة بحلول نهاية عام 2018الخاصة في عام 
 كما يلي: 2019

 عدد الموظفين

 970 (2)الوظائف الثابتة

 الوظائف الموافَق على شغلها في إطار المساعدة المؤقتة العامة

(3) 191 

 68 التعيينات القصيرة األجل

ا   96 المتدربون داخليا

 11 ائرون من الفئة الفنيةالز

 104 المتعاقدون واالستشاريون األفراد

 21 المسؤولون المنتَخبون/القضاة

 1 461  المجموع

 

  بالمحكمة الثابتةالوظائف  -الوظائف الشاغرة 

 2019آذار/مارس  31الحالة في 

 المالحظات جموعالم تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة البرنامج الفرعي البرنامج البرنامج الرئيسي

البرنامج الرئيسي 
 األول

الهيئة 
 القضائية

مساعد خاص لرئيس  3-ف هيئة الرئاسة
 المحكمة 

  في الربع الرابع شغلهامتوقع من ال 1

 في الربع الثالثمن المتوقع شغلها  1 منسق إداري للقضاء ر أ -خ ع    

البرنامج الرئيسي 
 الثاني

مكتب 
المدعي 
 العام 

قسم المشورة 
 القانونية

 في الربع الرابعمن المتوقع شغلها  1 كبيرمستشار قانوني  4-ف

قسم االختصاص  
والتكامل 
 والتعاون

 في الربع الرابعمن المتوقع شغلها  1 مساعد قانوني ر أ -خ ع 

مساعد استراتيجيات  ر أ -خ ع  التحقيقاتشعبة  
 الحماية

 المنصب قيد المراجعة 2

مساعد محامي  1-ف شعبة االدعاء 
  المحاكمات

 المنصب قيد المراجعة مهام 4

البرنامج الرئيسي 
 الثالث

قلم 
 المحكمة

    

شعبة  
الخدمات 
 اإلدارية

قسم الخدمات 
 العامة

  المنصب قيد المراجعة مهام 1 منسق توريدات ر أ -خ ع 

مراسل وموظف  ر أ -خ ع   
 شحن

 المنصب قيد المراجعة مهام 1

م شعبة  
ات الخدم

 القضائية

الخدمات قسم 
 اإلدارية

ر أ -خ ع   المنصب قيد المراجعة مهام 2 كاتب محكمة 

ر أ -خ ع      المحكمة  صحفيو 
 )اإلنجليزية(

 الرابعمن المتوقع شغلها في الربع  1

قسم خدمات   
 إدارة المعلومات

 ةسمعيأجهزة فني  ر أ -خ ع 
 ةبصري

 المنصب قيد المراجعة مهام 1

                                                 
 لم يؤخذ معدل شغور الوظائف في الحسبان عند وضع التقدير. (2)
 المرجع نفسه. (3)
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 المالحظات جموعالم تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة البرنامج الفرعي البرنامج البرنامج الرئيسي

مات قسم خد  
 اللغات

 من المتوقع شغلها في الربع الثالث  1 )الفرنسية(مراجع  4-ف

شعبة  
العمليات 
 الخارجية

قسم الضحايا 
 والشهود

موظف مساعد  2-ف
للعمليات الميدانية 

 كوت ديفوار)
 (وأوغندا

 المنصب قيد المراجعة مهام 2

دارة كبير إل مساعد ر أ -خ ع    
 الحاالت

 راجعةالمنصب قيد الم مهام 1

 من المتوقع شغلها في الربع الرابع 1 كبيرمساعد رعاية  رر  -خ ع    

موظف رعاية  2-ف   
 مساعد

 من المتوقع شغلها في الربع الرابع 2

مساعد إدارة الحاالت  ر أ -خ ع    
الميدانية )جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية(

 المنصب قيد المراجعة مهام 3

قسم الدعم   
والعمليات 
 الخارجية

 المنصب قيد المراجعة مهام 1 مساعد محلل ر أ -خ ع 

مكتب في المساعد  ر أ -خ ع    
 للحاالت

 من المتوقع شغلها في الربع الرابع 1

قسم اإلعالم   
 والتوعية

موظف مساعد  ر أ -خ ع 
لالتصاالت عن 
 طريق االنترنت

 المنصب قيد المراجعة مهام 1

 المنصب قيد المراجعة مهام 1 مساعد إداري ر أ -خ ع    

المكتب الميداني   
 في أوغندا

 المنصب قيد المراجعة مهام 1 سائق  أر -خ ع 

مشاركة مساعد  أر -خ ع    
وجبر  اضحايا

 أضرارهم

  الثالثمن المتوقع شغلها في الربع  1

المكتب القطري   
 )مالي(

موظف ميداني  3-ف
)توعية/جبر 
 األضرار(

 الثالثا في الربع من المتوقع شغله 2

  33 المجموع الكلي:    

 .2019مارس آذار/ 31 ( حتى تاريخ33أو شاغرة لم يعلن عنها ) (3)أو معلن عنها  (36) قد انتهىالتوظيف/التوظيف  قيدوظيفة:  72

 

المسؤولين  باستثناء)شغلها التي تم مقابل  الوظائف الموافق عليهاالتوظيف: 
 (المنتَخبين

 2019آذار/مارس  31الحالة في 

 البرنامج الرئيسي
[1] 

الموافق 
 عليها

[2] 

تم 
 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  (%)

-(3)]معدل 
2)/2×]100 

 الهيئة القضائية

البرنامج الرئيسي 
 األول

51 46 - 2 1 2 9.80% 9.80% 

 مكتب المدعية العامة

البرنامج الرئيسي 
 الثاني

318 297 2 9 2 8 6.60% 56.29% 

 (2)قلم المحكمة

البرنامج الرئيسي 
 الثالث

574 533 - 18 - 23 7.14% 6.97% 
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أمانة جمعية الدول 
 األطراف

مج الرئيسي البرنا
 الرابع

10 9 - 1 - - 10.00% 10.00% 

أمانة الصندوق 
 االستئماني للضحايا

البرنامج الرئيسي 
 الخامس

9 5 1 3 - - 44.44% 44.44% 

 آلية الرقابة المستقلة

البرنامج الرئيسي 
 5-السابع

4 4 - - - - 0.00% 0.00% 

 مكتب الرقابة الداخلية

البرنامج الرئيسي 
 6-السابع

4 4 - - - - 0.00% 0.00% 

 %7.22 %7.42 33 3 33 3 898 970 مجموع المحكمة 

      72 التوظيفهدف 

      36 قيد التوظيف/التوظيف المنجز

      %50.0 النسبة المئوية من الهدف
 :تشير إلى أن المرشح الذي وقع الخيار عليه قد قبل العرض. اكتمل التوظيف (1)
 الثالث، أرقام الوظائف التي تم شغلها تشمل منصب ممثل مجلس الموظفين.في البرنامج الرئيسي  (2)

 

 الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنيةالتمثيل 

 2019آذار/مارس  31الوضع في 

  104  مجموع الموظفين من الفئة الفنية:

 43  مجموع الجنسيات:

 بحسب المنطقةالتوزيع 

 المجموع الجنسية المنطقة
 1 كاميرونال أفريقيا

 3  الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية 
 1 كينيا 
 1 السنغال 
 2 جنوب أفريقيا 
 1 السودان 
 6 أوغندا 
 16 مجموع أفريقيا 

 1  الهند آسيا
 1 اندونيسيا  
 2 اليابان 
 1 لبنان 
 1 جمهورية كوريا 
 1 سنغفورة 
 1 سيريالنكا 
 1 أوزبكستان 
 9 مجموع آسيا 

البوسنة والهرسك  أوروبا الشرقية  1 
 2 جورجيا 
 1 هنغاريا 
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 1 بوالندا 
 3 رومانيا 
 1 صربيا 
 9 مجموع أوروبا الشرقية 

 1 األرجنتين أمريكا الالتينية والكاريبي
 2 البرازيل 
 2 كولومبيا 
 2 كولومبيا 
 1 البيرو 
 2 فنزويال 
 8 مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي 

أوروبا الغربية ودول  لمجموعة دو
 3 أستراليا أخرى

 2 النمسا 
 3 بلجيكا 
 9 كندا 
 8 فرنسا 
 5 ألمانيا 
 2 اليونان 
 1 آيسالندا 
 4 ايرلندا 
 3 إيطاليا 
 5 هولندا 
 1 نيوزيلندا 
 1 إسبانيا 
 2 سويسرا 
 8 المملكة المتحدة 
 5 الواليات المتحدة األمريكية  

 62 موع أوروبا الغربية ودول أخرىمج 
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  (2017إلى  2013)  المرفق الثالث

 (1)(8201-2013)القانونية للدفاع والضحايا  المساعدة

نسبة تنفيذ 
2017 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

إنفاق 
2017 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

ميزانية 
2017 
 المعتمدة
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

نسبة تنفيذ 
2016 
تشمل 
 صندوق

 رأس المال

إنفاق 
2016 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

ميزانية 
2016 
 المعتمدة
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

نسبة تنفيذ 
2015 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

إنفاق 
2015 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

ميزانية 
2015 
 المعتمدة
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

نسبة تنفيذ 
2014 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

إنفاق 
2014 
تشمل 
 صندوق

 رأس المال

ميزانية 
2014 
 المعتمدة
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

نسبة تنفيذ 
2013 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

إنفاق 
2013 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

الميزانية 
المعتمدة 
2013 
تشمل 

صندوق 
رأس 
  (2)المال

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 

المساعدة 
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 

 قانوني 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 المال

 (3)للدفاع

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 

المجموع 
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 

المساعدة 
القانونية 
 للضحايا

93,7% 660 398 260 425 0,0% - - 0,0% - - 0,0% - 700 26 55,4% 758 21 300 39 

صندوق 
 رأس المال
 :للضحايا

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 

المجموع 
الفرعي 
للمساعدة 
القانونية 
 للضحايا

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 

مجموع 
المساعدة 

القانونية تشمل 
صندوق رأس 

 المال

                                                 
 بناء على المعلومات التي قدمتها المحكمة (1)
 لصندوق رأس المال، بلغ إجمالي الميزانية المعتمدة المحد ثة، بما في ذلك اإلخطار المنقح 2013عام ل  (2)

ا قدره  6،915،600، رو(يو 39300يورو والضحايا  819700)الدفاع   225يورو. ويعكس هذا انخفاضا

 925البالغ  لصندوق رأس المالاألصلي  اإلخطاريورو للضحايا من مبلغ  31 100يورو للدفاع و  105

 يورو. 7 051 925: يورو للضحايا مما أدى إلى ما مجموعه 70 400يورو للدفاع و  924
على إخطارات صندوق  2018و  2014و  2013للسنوات  يستند صندوق رأس المال للدفاع والضحايا (3)

 .رأس المال المنقحة
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  (2018)( تابع) المرفق الثالث

 (8201)القانونية للدفاع والضحايا  المساعدة

          

  

نسبة تنفيذ 
2018 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

إنفاق 
2018 
تشمل 

صندوق 
 رأس المال

نية الميزا
المعتمدة 
2018 
تشمل 

صندوق 
رأس 
  (4)المال

          

  

125.9% 
307 628 
3 

000 883 
2 

المساعدة 
القانونية 
 للدفاع

          

  

70.6% 972 352  000 500  
مستشار 

 قانوني خاص

          

  

95.4% 693 250 700 262 

صندوق 
 رأس المال

 (5)للدفاع

          

  

116,1% 
975 231 
4 

700 645 
3 

المجموع 
الفرعي 
للمساعدة 
القانونية 
 للدفاع

          

  

125,9% 
223 466 
1 

000 165 
1 

المساعدة 
القانونية 
 للضحايا

          

  

0,0% - - 

صندوق 
 رأس المال
 :للضحايا

          

  

125,9% 
223 466 
1 

000 165 
1 

المجموع 
الفرعي 
للمساعدة 
القانونية 
 للضحايا

          

  

118.4% 
198 698 
5 

700 810 
4 

مجموع 
المساعدة 

القانونية تشمل 
صندوق رأس 

 المال

 

                                                 
 لصندوق رأس المال، بلغ إجمالي الميزانية المعتمدة المحد ثة، بما في ذلك اإلخطار المنقح 2013عام ل  (4)

ا قدره  6،915،600، يورو( 39300يورو والضحايا  819700)الدفاع   225يورو. ويعكس هذا انخفاضا

 925البالغ  لصندوق رأس المالاألصلي  اإلخطاريورو للضحايا من مبلغ  31 100رو للدفاع و يو 105

 يورو. 7 051 925: يورو للضحايا مما أدى إلى ما مجموعه 70 400يورو للدفاع و  924
على إخطارات صندوق  2018و  2014و  2013يستند صندوق رأس المال للدفاع والضحايا للسنوات  (5)

 .المنقحة رأس المال
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  المرفق الرابع 

 الداخلي للجنة الميزانية والمالية القواعد اإلجرائية نظامتعديالت على 

 المرفق الرابع )أ(

للجنة الميزانية  القواعد اإلجرائيةإضافية عن التعديالت على  خلفيةمعلومات  

 لماليةوا

بشأن التعديالت المقترحة على  (1)تتناول هذه الوثيقة طلب جمعية الدول األطراف  -1

 خلفية: )أ( معلومات تقدمللجنة الميزانية والمالية )اللجنة( ، والتي  القواعد اإلجرائية

؛ )ج( اآلثار المالية القواعد اإلجرائيةعلى  هاونطاق)ب( الحاجة إلى التعديالت 

ا مقترحة؛ و )د( للتعديالت ال  فيما يتعلق باعتمادها. سبل المضي قدما

  خلفيةمعلومات  -ألف

 ، أقرت الجمعية إنشاء اللجنة.2002سبتمبر في أيلول/   -2

للجنة في دورتها الثانية في أيلول/سبتمبر  القواعد اإلجرائيةأقرت الجمعية   -3

ورة السابعة للجمعية في عام د التعديل األول للنظام الداخلي في الدااعتمتم و (2).2003

2008.(3) 

، أجرت اللجنة مناقشة 2016أبريل نيسان/في دورتها السادسة والعشرين في   -4

أولية حول عملياتها وإجراءاتها الداخلية وخلصت إلى أن نظامها الداخلي يتطلب 

. 2008تعديالت إضافية لمواكبة التطورات التي حدثت منذ التعديل األخير في عام 

بمهمة استعراض ممارساتها  للقيامتيجة لذلك، أنشأت اللجنة مجموعة عمل داخلية ون

 .القواعد اإلجرائيةتحديث  بغيةوإجراءات عملها 

عمل المجموعة  قامت، 2017مايو في دورتها الثامنة والعشرين في أيار/و  -5

بعض من ال إجراء تعديالت علىواقترحت التقدم المحرز  حول اللجنة إطالعب داخليةال

أن تنظر في التعديالت المحتملة على  عند ذلك . قررت اللجنةالقواعد اإلجرائية نواحي

 (4).نظامها الداخلي في دورتها الثالثين

على التعديالت الالزمة  2018وافقت اللجنة في دورتها الثالثين في عام  -6

رتها السابعة ، في دو، طلبت الجمعيةولكنواقترحتها على الجمعية للموافقة عليها. 

، أن تقدم اللجنة معلومات أساسية أكثر تفصيالا 2018ديسمبر كانون األول/عشرة في 

   عن التعديالت المقترحة.

                                                 
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة   (1)

 .قافالقسم  ،ICC-ASP/17/Res.4 ،(ICC-ASP/17/20) 2018عشرة، الهاي ... 
 ثالث.المرفق ال(، 2/10ASP/-ICC) 2003الوثائق الرسمية ... الجلسة الثانية ...    (2)
 .7Res./7ASP/-ICC تم تعديله بالقرارو(. 7/20ASP/-ICC) 2008 الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة ...  (3)
، 1 -باء  ، الجزء الثاني ( ، المجلد16/20ASP/-ICC) 2017الوثائق الرسمية ... الدورة السادسة عشرة ...   (4)

 .38-33الفقرات 
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  ونطاقه الداخلي القواعد اإلجرائية نظام ضرورة تعديل   -باء

ا  ه يجب أن يبقىأنبرأت اللجنة    -7 ا نظامها الداخلي محد ثا مع مختلف القرارات  تمشيا

 القواعد اإلجرائيةعكس تتي اتخذتها الجمعية في العقد الماضي. على وجه التحديد، ال ال

تقوم . وبالتالي، فإن التعديالت المقترحة 2008بعد عام  تمتالتطورات التي  ةالحالي

 للجنة. القواعد اإلجرائيةدمج هذه التطورات في ب

استراتيجية لصالح المحكمة  اللجنة لتوفير نهج أكثر منبناءا على طلب الجمعية     -8

األمين التنفيذي للجنة الميزانية  منصب، وافقت الجمعية على 2011في عام  والجمعية

. إضافة إلى ذلك، أقرت الجمعية اللجنةإلى  المساعدة الفنية واإلدارية لتوفيروالمالية 

 اجباتوال، حيث ُعهد إلى األمين التنفيذي بإعادة إنشاء لجنة التدقيق 2015م في عا

 .والخدماتالفنية 

ا    -9 واإلسراع  توضيح بعض الجوانب اإلجرائيةفي تساعد التعديالت المقترحة أيضا

ا  ، مثل انتخاب أعضاء المكتب. تنعكسبها جوانب ممارسة من بعض ال بالفعل حاليا

 .القواعد اإلجرائيةضمن عليها إضفاء طابع رسمي صريح  ولكن يلزماللجنة 

 شملذلك، وكممارسة جيدة وفقاا للمعايير الدولية، يُقترح اآلن  باإلضافة إلى   -10

 في القواعد اإلجرائية. ةحالة "تضارب المصالح" المحتمل

 اآلثار المالية للتعديالت المقترحة   -جيم

القواعد اإلجرائية نظام التعديالت المقترح إدخالها على ، من الناحية المالية    -11

ن حيث التكلفة وال تؤدي إلى أي احتياجات إضافية من م متعادلةالداخلي للجنة 

الموارد. تجدر اإلشارة إلى أن جميع تكاليف الموظفين وغير الموظفين المتعلقة 

)لجنة الميزانية  4500باللجنة مدرجة بالفعل في الميزانية المعتمدة في البرنامج 

 والمالية( ضمن البرنامج الرئيسي الرابع.

 

 دماً سبل المضي ق   -دال

سيتم تقديم التعديالت المقترحة باإلضافة إلى المعلومات األساسية اإلضافية     -12

إلى الجمعية على النحو المطلوب، ويوصى بأن توافق عليها الجمعية في دورتها 

 .2019ديسمبر كانون األول/الثامنة عشرة في 

أ( قرار مستقل خالل ) يمكن أن توافق الجمعية على التعديالت المقترحة من    -13

، أعمال دورتها الثالثة والثالثين ، أو )ب( الموافقة على تقرير اللجنة عنمن الجمعية

 حسب االقتضاء.
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 المرفق الرابع )ب( 

التعديالت المقترحة على نظام القواعد اإلجرائية الداخلي للجنة الميزانية 

 والمالية
 

 الدورات     -أوالً 

 1القاعدة 

 تواتر الدورات

عند  (المشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة")مع لجنة الميزانية والمالية تجت 

 (1)في السنة. مرتين على األقلواالقتضاء 

 2القاعدة 

  مكان عقد الدورات

بشكل عام، تجتمع اللجنة في مقر المحكمة. ويجوز عقد دورات اللجنة في مكان  

المشار إليها فيما بعد باسم )آخر إذا قررت ذلك اللجنة و/أو جمعية الدول األطراف 

 .("الجمعية"

 3القاعدة 

 تعقد الدورا

 يتم عقد دورات اللجنة بناء على طلب:  -1

 الجمعية؛  (أ)

 أغلبية أعضاء اللجنة؛   (ب)

 أو رئيس اللجنة.  (ج)
 
قبل أن يقرر الرئيس/الرئيسة تنظيم دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة، بما   - 2

 لدورة ومدتها.في ذلك تاريخ ا

يتم طلب عقد أي دورة للجنة، بناء على طلب الجمعية، في أقرب وقت ممكن   -3

ا من تاريخ تقديم الطلب، ما لم تقرر الجمعية  ولكن في موعد ال يتجاوز ستين يوما

 خالف ذلك.

 4القاعدة 

 إخطار األعضاء

المشار إليه فيما )ة نيابة عن الرئيس، يقوم األمين التنفيذي للجنة الميزانية والمالي  

بإخطار أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن عن تاريخ  (يلي باسم "األمين التنفيذي"

 ومدة كل دورة.

 

 جدول األعمال  -ثانياً 

 5القاعدة 

 إعداد جدول األعمال المؤقت

يتم إعداد جدول األعمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة من جانب األمين  

 مع رئيس اللجنة، كلما أمكن، ويشمل ما يلي: التنفيذي بالتشاور

                                                 
، ألساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة األولىاألطراف في نظام روما ا لالوثائق الرسمية لجمعية الدو (1)

 .4المرفق، الفقرة  ICC-ASP/1/Res.4و  (ICC-ASP/1/3/Add.1) 2003شباط/فبراير  7-3نيويورك ، 
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 جميع البنود التي تقترحها الجمعية؛  (أ)

 جميع البنود التي يقترحها أعضاء اللجنة؛  (ب)

 جميع البنود التي يقترحها الرئيس؛   (ج)

 وجميع البنود التي تقترحها المحكمة.  (د)

 6القاعدة 

 إبالغ جدول األعمال المؤقت

 

عمال المؤقت لكل دورة من دورات اللجنة إلى أعضاء اللجنة يُبل غ جدول األ 

يوما على األقل من  21والمحكمة في أقرب وقت ممكن قبل انعقاد الدورة، ولكن قبل 

افتتاح الدورة. ويُرفع أي تغيير أو إضافة الحقة في جدول األعمال المؤقت إلى انتباه 

 رة بوقت كاف.الجمعية قبل انعقاد الدووأعضاء اللجنة والمحكمة 

 7القاعدة 

 اعتماد جدول األعمال

، تعتمد اللجنة جدول أعمالها للدورة، على أساس جدول في بداية كل دورة  - 1

 األعمال المؤقت.

إذا لزم األمر، يجوز للجنة تعديل جدول األعمال، شريطة عدم حذف أو تعديل و  -2

 أي بند تحيله إليها الجمعية.

 

 مهام اللجنة -ثالثاً 
 

 8لقاعدة ا

 المهام

 (2).من خبراء مستقلين تنتخبهم الجمعية تتكوناللجنة هي هيئة فرعية للجمعية  

الفني ألية وثيقة مقدمة إلى الجمعية تحتوي على  الفحصتكون اللجنة مسؤولة عن 

تبعات مالية أو على الميزانية أو أي مسألة أخرى ذات طبيعة مالية أو إدارية أو تأثير 

والتي قد تسندها إليها الجمعية. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجنة  على الميزانية

باستعراض الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة، وتقدم التوصيات ذات الصلة إلى 

ا في تقارير لجنة التدقيق في الحسابات ومراجعي  (3)الجمعية. وتنظر اللجنة أيضا

محكمة، وتحيلها إلى الجمعية مع أي الحسابات الخارجيين بشأن العمليات المالية لل

 مالحظات قد تراها مناسبة.

 9القاعدة 

 األنشطة غير المتوافقة والسرية

يجب أن ال يكون ألعضاء اللجنة أي مصلحة مالية في أي نشاط يتعلق بمسائل    -1

عن  تقع على عاتق اللجنة مسؤولية تقديم التوصيات بشأنها. وال يجوز لهم اإلفصاح

سرية تصل إلى علمهم بسبب واجباتهم تجاه اللجنة، حتى بعد إنهاء  أي معلومات

 .هامهمم

                                                 
(2) 4Res./1ASP/-ICC 
ابات. الوثائق الرسمية ... الحس التدقيق فيوافقت الجمعية في دورتها الرابعة عشرة على إعادة إنشاء لجنة  (3)

، 145إلى  140، الفقرات 3-المجلد الثاني، الجزء باء (ICC-ASP/14/20) 2015الدورة الرابعة عشرة ... 
 والمرفق الرابع.
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ال يحق ألعضاء اللجنة تولي أي مهام أخرى في المحكمة الجنائية الدولية خالل    -2

 فترة واليتهم.

على أعضاء اللجنة إبالغ الرئيس عن أي تضارب محتمل في المصالح التي قد    -3

شأ. األعضاء الذين يجدون أنفسهم في مثل هذه الحالة لن تكون لديهم أو التي قد تن

يشاركوا في اعتبار األمور التي يتعلق بها هذا التضارب، كما أنهم لن يصوتون على 

هذه األمور. وإذا كان للرئيس أي تضارب في المصالح، فيتعين عليه/ها إبالغ أعضاء 

 اللجنة حيث سيقوم نائب الرئيس باعتبار هذا األمر.

 
 

 اللجنة أعضاء -رابعاً 
 

 10القاعدة 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة واليتهما

ا للرئيس من بين    -1 ا ونائبا تقوم اللجنة كل سنة في اجتماعها األول، بإنتخاب رئيسا

 أعضائها.

للدورة األولى في  يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لفترة تنتهي في اليوم السابق   -2

 السنة التقويمية التالية ويكونان مؤهلين إلعادة االنتخاب مرتين.

 11القاعدة 

 الرئيس باإلنابة

 في غياب الرئيس، يحل نائب الرئيس مكانه ويمارس مهامه/ها.   -1

، يقوم نائب الرئيس بأخذ 15إذا توقف الرئيس عن شغل منصبه عمالا بالمادة   -2

 حتى يتم انتخاب رئيس جديد. ها/امهمكانه وممارسة مه

  12القاعدة 

 صالحيات الرئيس العامة

ا لسلطة اللجنة. ةممارسقيامه ب ، فيالرئيس يبقى   -1  مهامه، خاضعا

هذه  ضمنباإلضافة إلى ممارسة الصالحيات المخولة له/لها في أي مكان آخر    -2

لجنة، وتوجيه المناقشات، القواعد، يجوز للرئيس أن يعلن افتتاح واختتام كل جلسة ل

لتصويت لمراعاة هذه القواعد، وإعطاء الحق في الكالم، وطرح األسئلة  والتيقن من

أعمال  يقوم بإدارة، رهنا بهذه القواعد، وبت في النقاط النظاميةالوإعالن القرارات. و

أن حفظ النظام في اجتماعاتها. يجوز للرئيس، أثناء مناقشة أي بند، وكاملة الاللجنة 

يقترح على اللجنة تحديد الوقت الذي يسمح فيه للمتكلمين، والحد من عدد المرات التي 

يجوز فيها لكل عضو أن يتكلم بشأن أي مسألة، وإغالق قائمة المتكلمين أو إغالق 

المسألة قيد  مداولةأن يقترح تعليق الجلسة أو رفعها أو  لها/النقاش. كما يجوز له

 المناقشة.

ض رئيس اللجنة في االجتماعات ذات الصلة لدعم عمل اللجنة أو قد يفو  يمثل ال    -3

ا آخر للقيام بذلك. يقدم الرئيس تقاريره إلى جميع األعضاء بشأن أي من هذه  عضوا

 االجتماعات.
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  13القاعدة 

 صالحيات الرئيس باإلنابة

والواجبات التي  الصالحياتيكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس  

 .تع بها الرئيسيتم

  14القاعدة 

 المقرر

 يجوز للجنة تعيين أحد أعضائها كمقرر في كل دورة. 

  15القاعدة 

 الرئيس أو نائب الرئيس استبدال

أو توقف عن العمل كعضو  ها/إذا توقف الرئيس أو نائبه عن القيام بمهامه 

ائب رئيس جديد أو ن وسيتم انتخابفي اللجنة، فسيتوقف عن شغل هذا المنصب 

 .المتبقية للمدة واليته/ها للرئيس

 

 التنفيذي األمين -خامساً 

 

  16القاعدة 

 التنفيذي واجبات األمين

 وتوزيع ونسخ وترجمة يتلقالذي يقوم ب (4)تتلقى اللجنة المساعدة من أمين تنفيذي  -1

لي التي أد لبياناتل تفسير التوصيات والتقارير وغيرها من الوثائق، ويقدم إلى اللجنة،

ذلك، محاضر الجلسات، يتم القرار ببها في االجتماعات، وإعداد وتعميم، عندما 

، القيام بجميع وبشكل عام، صحيحالشكل الوصون محفوظات اللجنة وحفظها ب

اللجنة. وسيقوم األمين التنفيذي بهذه الواجبات  تحتاجهااألعمال األخرى التي قد 

 نية بالمحكمة.بالتنسيق بين أعضاء اللجنة والوحدات المع

 كما يتعينفي جميع اجتماعات اللجنة.  هذه يتصرف األمين التنفيذي بصفته/ها  -2

 عليه/ها القيام بمهام أخرى تكلفه بها اللجنة.

اللجنة، مع  تحتاج لهمالذين  همقوم األمين التنفيذي بتوفير الموظفين وتوجيهي  -3

د ممكن، ويكون مسؤوالا عن والكفاءة إلى أقصى ح يةمتطلبات االقتصادالمراعاة 

  الجتماعاتها. الزمةجميع الترتيبات التي قد تكون 

للنظر  معليهطرح قد تُ  مسائلأي عن أعضاء اللجنة  إطالع األمين التنفيذي على   -4

 فيها.

، معلومات وتقارير بشأن يقدم األمين التنفيذي إلى اللجنة، بناء على طلبها   -5

 ة.المسائل التي تحددها اللجن

 

 

 

 

 

                                                 
، الفقرة 2-المجلد الثاني، الجزء باء (10/20ASP/-ICC( 2011الوثائق الرسمية ... الدورة العاشرة ... (  4)

122.  



ICC-ASP/18/5 

67 5A080819 

 تصريف األعمال  -سادساً 
 

  17القاعدة 

 تصريف األعمال

، ودون المساس بهذه القواعد، تخضع األعمال بتصريفوفيما يتعلق  

 إجراءات اللجنة للممارسات العامة على النحو الوارد في القواعد اإلجرائية للجمعية.

 

 صنع القرار -سابعاً 
 

  18القاعدة 

 حقوق التصويت

 صوت واحد.اإلدالء ب، بما في ذلك الرئيس، ضو في اللجنةيكون لكل ع 

 19القاعدة 

 اتاتخاذ القرار

، ينبغي أن يكون صنع القرار في اللجنة بتوافق اآلراء. إذا استُنفدت كقاعدة عامة  -1

، تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء د للتوصل إلى قرار بتوافق اآلراءجميع الجهو

 الحاضرين والمصوتين.

ا. المقترح بأنهأو  الطرحعتبر فسيُ ذا انقسمت األصوات بالتساوي، إ  -2  مرفوضا

 20القاعدة 

 معنى عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين"

هو عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين"  معنىألغراض هذه القواعد،  

ا.  ا أو سلبا تنعون األعضاء الذين يمواألعضاء الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم إيجابا

 عن التصويت يعتبرون غير مصوتين.

 21القاعدة 

 إجراء التصويت

لقواعد ل، تغييرمع ما يلزم من ، مبدأ طبق اللجنة، تُ بهذه القواعد المساس بدون 

 المتعلقة بإجراء التصويت في القواعد اإلجرائية للجمعية.

 22القاعدة 

 االنتخابات

 .جرى جميع االنتخابات باالقتراع السريتُ    -1

بكل عضو من أعضاء اللجنة، في موعد ال يتجاوز باالتصال األمين التنفيذي  يقوم   -2

إلى ترشيح أنفسهم أو أعضاء  لدعوتهمستة أسابيع قبل بدء الدورة األولى من السنة، 

آخرين في اللجنة لمنصب رئيس و/أو نائب رئيس اللجنة في غضون فترة أسبوعين. 

قائمة ترشيحهم وإتاحة  بإبالغ المرشحين لتأكيد بعد ذلكويقوم األمين التنفيذي 

 على األقل من الدورة. واحد المرشحين ألعضاء اللجنة، قبل أسبوع

تستمر ويقوم األمين التنفيذي بإجراء اقتراع سري في بداية الجلسة التالية.  -3 

 االنتخابات باالقتراع السري حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
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  23القاعدة 

 تنتخابااال إجراء

لقواعد ل، تغييرمع ما يلزم من ، مبدأ ، تطبق اللجنةبهذه القواعد المساسدون ب 

  المتعلقة باالنتخابات الواردة في القواعد اإلجرائية للجمعية.

 اللغات -ثامناً 

 24القاعدة 

 لغات اللجنة

تكون اللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية  

اللغات الست  منالتي ستستخدمها  (اللغات)ات اللجنة. يمكن للجنة أن تقرر اللغة لغ

 عمل.الكلغات 

 25القاعدة 

 الترجمة الشفوية

اللغات إلى البيانات الصادرة بأي من لغات اللجنة الست  ترجمةيجوز  

 الخمس األخرى.

 26القاعدة 

 لغات أخرى

اللجنة. في هذه الحالة، يقوم هو يجوز ألي عضو أن يدلي ببيان بلغة غير لغات  

 إلى لغات الترجمةستند تأن  يجوزنفسه بتوفير الترجمة الشفوية إلى إحدى لغات اللجنة. 

 .األولى اللغة ترجمةللجنة األخرى على ا

 27القاعدة 

 الترجمة الخطية

 والتي نشر جميع التوصيات والوثائق األخرى الخاصة باللجنة بلغات اللجنةيتم  

دولة طرف واحدة على األقل في نظام روما األساسي، ما لم لا اللغات الرسمية وهي أيض

 (5)يقرر رئيس اللجنة خالف ذلك.

 

 

 اللغات -تاسعاً 
 

 28القاعدة 

 االجتماعات

 مغلقة، ما لم تقرر اللجنة خالف ذلك. اتاللجنة في جلس اجتماعاتعقد تُ   -1

 ألمين التنفيذي.عن طريق ا بيان رسميقد تقرر اللجنة إصدار   -2

 

 مراجعة القواعد -عاشراً 
 

 29القاعدة 

 مراجعة القواعد

وسيتم ، بشكل دوري ستتم مراجعة نظام القواعد اإلجرائية الداخلي وتعديله 

 إرسال أي تعديالت مقترحة إلى الجمعية للموافقة عليها.

                                                 
(5) 7Res./7ASP/-ICC 
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  الخامسالمرفق 

 قائمة الوثائق

رمز وثيقة لجنة الميزانية 
 عنوانال  والمالية

 الرمز في وثائق

جمعية الدول األطراف 
 (تم تحويلها)إذا  

CBF/32/1 الثالثينالثانية و جدول األعمال المؤقت للدورة  

CBF/32/1/Add.1  الثالثينالثانية وجدول األعمال المشروح للدورة  

CBF/32/2/Rev.1 االحترازية ااحتياطياته تقرير المحكمة بشأن  

CBF/32/3  لمنح جبر األضرارالضوابط الداخلية الحالية تقرير عن  

CBF/32/4 ستراتيجية تكنولوجيا المعلومات تقرير المحكمة عن إنشاء حساب خاص ال

 إدارة المعلومات لمدة خمسة سنوات/

 

CBF/32/6  الدعاوى القضائيةتقرير المحكمة عن تقييم مخاطر  

CBF/32/7 القانونية تقرير المحكمة عن مراجعة سياسة المساعدة  

CBF/32/8  لصندوق االستئماني للضحايا عن طرائق جمع التبرعات من لتقرير مرحلي

 القطاع الخاص

 

CBF/32/9 حول مساهمة طوعية من دولة طرف لمشروع خاص في أوغندا تحديث  

CBF/32/10  تطوير توقعات التكلفة المتوسطة األجل والطويلة  حولتقرير المحكمة

 رأس المال وإدراج مؤشرات األداء في عقد الصيانة الجديداألجل الستبدال 

 

CBF/32/11  2018تقرير عن أداء نظام المساعدة القانونية للمحكمة في عام  

CBF/32/12  االشتراكات المقررة دفعتقرير المحكمة عن خطط ICC-ASP/18/6 

      CBF/32/13  لموظفين بشأن منحة ا قواعدتقرير المحكمة عن التعديالت المقترحة على

 التعليم ومنحة التعليم الخاصة وما يتصل بها من استحقاقات

 

CBF/32/14   2018تقرير عن األنشطة واألداء البرنامجي للمحكمة الجنائية الدولية لعام ICC-ASP/18/3 

        CBF/32/15  2019مارس آذار/ 31تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية في  

CBF/32/16  إدارة الموارد البشرية عن محكمةالتقرير ICC-ASP/18/4 

CBF/32/17  تقرير المحكمة عن مسائل محددة تتعلق بإدارة الموارد البشرية: إعادة

 2020تصنيف الوظائف في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 

 

____________ 


