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 قائمة املختصرات ]املستعملة يف النسخة اإلنكليزية[
 

ASG أمني عام مساعد 

ASP مجعية الدول األطراف 

AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية 

BPC ختطيط األعمال وإدماجها 
BS قسم امليزانية 

CAR بَنغي( مجهورية أفريقيا الوسطى( 
CBF جلنة امليزانية واملالية 

CIV أبيجان( كوت ديفوار( 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CMT فريق تدبر األزمات 

CO املكاتب الُقطرية 
CoCo جملس التنسيق 

CSS قسم دعم احملامني 
D (ديرمد )م 

DEO شعبة العمليات اخلارجية 

DJS  دمات القضائيةاخلشعبة 
DMS  دمات اإلداريةاخلشعبة 
DRC كنشاسا وبونيا( مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
DRS نظام التسجيل الرقمي 

DS قسم االحتجاز 

DSA بدل املعيشة اليومي 

ECOS ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني (eCourt) 

EO  اخلارجيةاملكاتب 
EOSS  اخلارجية دعم العملياتقسم 

FO عمليات ميدانية/عمل ميداين ،مكتب ميداين/مكاتب ميدانية 
FPC التخطيط واملراقبة املاليان 

FS قسم املالية 
FSS قسم البحث اجلنائي العلمي 
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبياانت 
GEO اْتبيليسي( جورجيا( 

GRGB اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني التمثيل 
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GS اخلدمات العامة 

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

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

GSS قسم اخلدمات العامة 

GTA  املساعدة املؤقتة العامة 

HQ املقر 

HR املوارد البشرية 

HRS قسم املوارد البشرية 

IAS قسم حتليل عمليات التحقيق 
IBA الرابطة الدولية للمحامني 
ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP مايةاخلاص ابحل برانمج احملكمة اجلنائية الدولية 

ICS قسم التعاون الدويل 
ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IEU وحدة املعلومات واألدلة 
IGO منظمة حكومية دولية 

IKEMS قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
ILOAT احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 

IMSS قسم خدمات تدبّر املعلومات 
INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 

IOM آلية الرقابة املستقلة 

IOP  املّدعي العامديوان 
IOR رئيس قلم احملكمة ديوان 

IPSAS  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 

IRS األويل االستجايبالتحرك  نظام 

IT تكنولوجيا املعلومات 

JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

KBU وحدة قواعد املعارف 
KEN )كينيا )نريويب 

LAS يف مكتب املدَّعي العام( قسم املشورة القانونية( 

LBY ليبيا 
LO يف قلم احملكمة( مكتب الشؤون القانونية( 

LRV للمجين عليهم ونالقانوني وناملمثل /املمثل القانوين للمجين عليهم 
LSS يف قلم احملكمة( قسم اخلدمات اللغوية( 
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LSU ( يف مكتب املدَّعي العاموحدة اخلدمات اللغوية) 
MIS  املعلومات اإلداريةنظام 

MLI ابماكو( مايل( 

NGO منظمة غري حكومية 

OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية 

OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

OD-DMS مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية 

OIA مكتب املراجعة الداخلية 

OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع 

OPCV  احملامي العمومي للمجين عليهممكتب 

OTP مكتب املدَّعي العام 

P موظف/وظيفة من الفئة الفنية( ف( 

PIOS قسم اإلعالم والتوعية 
RMT فريق إدارة قلم احملكمة 
RSM التدابري األمنية الالبثة 
SAP ( نظام ختطيط املوارد املؤسسيةERP بربجميات )SAP 
SAS قسم حتليل احلاالت 

SG يةاسرتاتيج غاية 

SO هدف اسرتاتيجي 

SS (يف مكتب املدَّعي العام) قسم اخلدمات 
SSAFE هنوج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية 

SSS قسم األمن والسالمة 

SUD دارفور ابلسودان 
TFV الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

UGA )أوغندا )كمباال 

UNCS نظام األمم املتحدة املوحَّد 
UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة 
UNJSPF الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 
UNSMS نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة 

USG وكيل أمني عام 
VAMS طلبات اجملين عليهم تدبر/نظام إدارة 
VPRS قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

VWS والشهود عليهم اجملين قسم 

WCF صندوق رأس املال العامل 
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 الدولية اجلنائية احملكمة مسؤويل كبار  بقلم تصدير
 

  2020متوز/يوليو  30الهاي هبولندا يف 
 

الربانجمية املقرتحة لكي تنظر فيها مجعية الدول األطراف  2021يسرُّان أن نقدِّم ميزانية عام 
  )"اجلمعية"(.

 متثلها إن أجهزة احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، إذ وضعت الظروف االستثنائية اليت
يف االعتبار، عملت معًا بتعاوٍن وثيق لتقدمي ميزانية مطلوبة تكون دقيقَة الَرْوز وعلى  19-جائحة كوفيد

أقصى درجة ممكنٍة من التقتري، وجلعل وثيقة امليزانية هذه يف الوقت نفسه وثيقًة متماسكة ومفصَّلة ومنطوية 
 سبق بذهلا لشحذ سريورة إعداد امليزانية.على التعليل الالزم، ابالستناد إىل اجلهود اليت 

ومتثل هذه امليزانية جهود احملكمة املبذولة للتجاوب الواجب حيال الضغوط اليت يواجهها 
ُتوازِّنُه ضرورُة استدامة توفُّر احلد األدىن من املوارد  ، على حنوٍ 19-االقتصاد العاملي من جراء جائحة كوفيد

ء عملياهتا األساسية واالضطالع ابألنشطة اهلامة املنوطة هبا ضمن إطار اليت حتتاج إليها احملكمة إلجرا
 .2021واليتها يف عام 

فعلى الرغم من التحدايت املتأتية عن اجلائحة العاملية، تدبَّرت احملكمة األمر حبيث تظل فاعلًة 
ا يتحلى به موظفوها ومنتِّجة، مسارِّعًة إىل تكييف عملياهتا، ومستعينًة بتدابري ابتكارية، ومستفيدًة مم

امللتزمون من صموٍد وتفاٍن. إن حترُّك احملكمة يف هذه اآلونة العصيبة يستند إىل جهودها املبذولة يف إطار 
خطتها االسرتاتيجية، ُمَكمَّلًة ابخلطتني االسرتاتيجيتني املنفصلتني اخلاصتني مبكتب املّدعي العام وبقلم 

شكال كثرية(. فهذه اخلطط االسرتاتيجية تظل متثِّّل حجر الزاوية يف احملكمة )وهو قد سرَّع هذه اجلهود أب
 وهتيئ إطاراً إلعمال هذا التخطيط. 2021ختطيط احملكمة املتعلق ابمليزانية لعام 

إننا، بصفتنا كبار مسؤويل احملكمة، عازمون على ضمان احتفاظها أبكرب قدر ممكن من القدرة 
ين، ما يتيح هلا مواصلة أنشطتها األساسية املتمثلة يف عمليات التدارس اليت بنتها على مر العقدين األخري 

األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وأعمال جرب األضرار، استنادًا إىل صمود منظوماهتا وبناها 
ودة وقابليتها للتكيُّف، مع صون اتـّسام إجراءاهتا ابالستقالل وابإلنصاف وابلتميُّز القانوين الرفيع وابجل

 سيما اجملين عليهم والشهود. العالية، ومع محاية أمنِّ وخريِّ األشخاص املعنيني وال
لقد أنعمت احملكمة النظر يف سبل حتقيق مكاسب عن طريق زايدة النجاعة واستيعاب 
التكاليف اإللزامية ذات املسبِّّبات اخلارجية )متخذًة تدابرَي ابلغة املشقة يف بعض األحيان( دون إعاقة 

دراهتا االشتغالية. إن تقدُّمها بشأن هذه املهمة ُأحرِّز إىل حد كبري من خالل حتسني التشاور الوثيق بني ق
األجهزة الذي أاتح تناُول ما لشىت وحدات احملكمة من أولوايت واحتياجات على صعيد امليزانية حبسب 

 السياق على حنو سليم.
سبان الظروف غري املألوفة املعروضة أعاله، ، آخذًة ابحل2021وتقرتح احملكمة فيما خيص عام 

 2020، ابلقياس إىل ميزانية عام املئة يف 0.5، أي يورو مليون 0.7ختفيضًا يف امليزانية مقداره 
لسد تكاليَف منها تكاليُف عمليات  يورو مليون 148.5ويؤيت ذلك ميزانية مقرتحة مقدارها  املعتمدة.

لتحقيق وأنشطة املقاضاة، وتكاليُف احملاكمات، وتكاليُف محاية التدارس األويل، وتكاليُف عمليات ا
الشهود، وتكاليُف اخلدمات اللغوية، وتكاليُف املساعدة القانونية، وتكاليف تعويض اجملين عليهم 

 ومساعدهتم على حنو حقيقي فعال، وتكاليُف إدارة خمتلف مرافق احملكمة.
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تطلب إال موارد احلد األدىن الالزمة لزومًا مطلقاً  لقد التزمت احملكمة ابالنضباط الصارم إذ مل
من أجل األنشطة األساسية املتوقَّع أن تضطلع هبا، اليت تشمل زايدة كبرية يف اإلجراءات القضائية يف 
املرحلة االبتدائية. وعالوة على ذلك نظران، كما َدأَبنا عليه، يف مجيع وحدات احملكمة لتعظيم التحلي 

ع السبل اليت ميكن هبا املزيد من حتسني استعمال احملكمة للموارد عن طريق إعادة ابملرونة واستطال
التخصيص وحتقيق املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، وتناول األنشطة على أساس األولوية. إننا، حىت 

ء عمليات الوعي أن عدم توفُّر املوارد الكافية ينطوي على خطر إبطا يف هذه اآلونة الشاقة، نعي كلَّ 
 التحقيق واإلجراءات أو إنقاص جناعتها أو اإلضرار الوخيم جبودة أنشطة احملكمة.

وعلى الرغم مما واجهته احملكمة يف األشهر املاضية من حتدايت مل يسبق هلا مثيل بسبب اجلائحة 
يتها دون أن العاملية، فإهنا تبقى حريصة كما كانت دائمًا على النهوض ابملهام املنوطة هبا يف إطار وال

تضحي ابملستوى الرفيع الذي يتميَّز به التجاوب والتعاون يف شىت وحداهتا، مع إيالء األولوية الستمرار 
 التعلُّم والتحسني. فهذه امليزانية املقرتحة إمنا هي بيان هبذا االلتزام واضح وملموس.

باحث بشأن أفضل السبل وتظل احملكمة مستعدة للتواصل التام مع الدول األطراف واجلمعية للت
وهي أقوى، ساهرًة على  19-إىل تعزيز واستدامة صمود احملكمة وقدرهتا حبيث خترج من جائحة كوفيد

 حيويةِّ وقوةِّ منظومة نظام روما األساسي للعدالة اجلنائية الدولية.
ميزانية ، فإننا أنمل أن 19-وإذ ندرك ضرورة تناول البيئة غري املعتادة النامجة عن جائحة كوفيد

تولونه لألمر  الربانجمية املقرتحة اليت أعددانها بعنايٍة ستحظى مبوافقتكم. ونشكركم على ما 2021عام 
  من اعتبار.

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

 (Peter Lewisبيرت لويس ) (Fatou Bensoudaفاطو بنسودا ) (Chile Eboe-Osujiتشيلي إبوي ُأسوجي )
 رئيس قلم احملكمة املدَّعية العامة رئيس احملكمة
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واألولوايت فيما يتعلق  املقرتحة، الربانجمية 2021حملة عامة عن ميزانية عام  -أوالً  
 ابمليزانية، ومعطيات العمل

 املقد ِّمة -ألف 

الذي اعُتمد منذ  -أُنشئت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( مبوجب نظام روما األساسي  .1
بصفتها احملكمة الدولية املستقلة الدائمة الوحيدة اليت هلا اختصاص فيما خيص أخطر  -سنة خلت  22

ويُعترب اختصاص  جلرائم.اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وهلا سلطة األمر جبرب أضرار اجملين عليهم يف هذه ا
تعمل إال عندما تكون الدولة املعنية  احملكمة مكماًل الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أهنا ال

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

وخالفًا ملا عليه احلال يف احملاكم الوطنية، تضطلع احملكمة بوظائف وأنشطة شىت تتناوهلا يف  .2
ومن املهام واألنشطة اليت تضطلع هبا احملكمة إجراُء  النظم الوطنية مكاتب أو وزارات أو وكاالت منفصلة.

وتوفري احلماية للمجين عليهم عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة واحملاكمات؛ 
والشهود؛ وتدبر شؤون قاعات احملكمة، الذي يشمل توفري خدمات الرتمجة الفورية وخدمات الرتمجة 
التحريرية وخدمات إعداد احملاضر واخلدمات األمنية؛ واإلشراف على مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

وق الدفاع؛ وتوفري املعلومات للجمهور العام، والسهر ومساعدهتم؛ وضمان تقدمي املساعدة القانونية وحق
على إشهار اإلجراءات، وتوعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة؛ وتسيري شؤون مركز االحتجاز؛ وإدارة 

احملكمة والعمليات اجملراة يف املقر ويف املكاتب اخلارجية، مبا يف ذلك العمليات اجملراة يف بلدان  حمالِّّ مجيع 
 ت.احلاال

"حالة"، تسّمى على أساس  12فيما ال يقل عن  2021ويُتوقع أن تعمل احملكمة خالل عام  .3
بطلب إحالة إىل السلطات الوطنية مقدَّم مبوجب  احلالة يف أفغانستان )هي حاليًا رهن جغرايف كما يلي:

ضطالَع أبنشطة من نظام روما األساسي جتري معاملته، لكنها تستلزم على الرغم من ذلك اال 18 املادة
الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى،  استدامة(، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف بوروندي، واحلالة

ديفوار، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف  واحلالة يف كوت
وختضع هذه احلاالت يف . يبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغنداجورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ل

الوقت احلاضر لعمليات حتقيق أو دعاوى بلغت اإلجراءات القضائية املتعلقة هبا مراحل خمتلفة )املرحلة 
ويضاف إىل ذلك أن  التمهيدية، أو املرحلة االبتدائية، أو مرحلة االستئناف، أو مرحلة جرب األضرار(.

حاالت؛ وقد يُنَجز بعض  املّدعي العام )"املكتب"( جيري حاليًا عمليات تدارس أويل لتسع مكتب
  .2021أو يف عام  2020عمليات التدارس األويل هذه خالل الفرتة املتبقية من عام 

واضعًة يف اعتبارها الظروف  2021لقد أعدت احملكمة ميزانيتها الربانجمية املقرتحة لعام  .4
إن هذه األوقاَت غرَي املألوفةِّ  وأثرها على االقتصاد العاملي. 19-تمثلة يف جائحة كوفيداالستثنائية امل

ـَحّكًا خُيترب به صموُد منظوماتِّ وبىن املنظمات واملؤسسات يف مجيع أحناء العامل، مبا فيها  الصعوبةِّ متثِّّل مِّ
عليها التدابري ذات الصلة اليت اختذهتا وعلى الرغم من القيود اليت تنطوي  احملكمة، وقدرهُتا على التكيُّف.

احلكومات، تدبَّرت احملكمة أمَر استدامة إنتاجيتها العالية طيلة فرتة األزمة من خالل مسارعتها إىل إجراء 
 العمل. يف عملها، واختاذها تدابري ابتكارية، واعتمادها على قوةِّ العاملني فيها وتفانيهم يف تكييفعمليات 
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تتسم أبقصى  2021الظروف حرص احملكمة على تقدمي ميزانية مقرتحة لعام لقد عزَّزت هذه  .5
تنطوي  يورو، ألف 144 917.2جمموعها  2021عام لفاحملكمة تقرتح ميزانية  درجة ممكنة من التقتري.

، ابلقياس إىل ميزانية عام يف املئة 0.5، ونسبته آالف يورو 703.3على اخنفاض يقارب مقداره 
يظل مقارابً  2021ويشار على اخلصوص إىل أن مبلغ ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  املعتمدة. 2020

املعتمدة ابلنظر إىل قرار مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( القاضي بتمويل  2020ملبلغ ميزانية عام 
 الربانجمية املقرتحة من الفائض النقدي 2020 ألف يورو يف إطار ميزانية عام 479.7مقداره  ما

، تُعرض (1)والعشرين وعماًل ابلتوصية الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا اخلامسة .2017 لعام
 اخلاصأرقام امليزانية العادية املقرتحة بصورة منفصلة عن أرقام الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة 

ة واملالية، يراد بذلك زايدة الشفافية وإاتحة التقييم وكما أشارت إليه جلنة امليزاني ملباين الدائمة للمحكمة.اب
ألف  3 585.1وإبضافة املقدار البالغ  .2021املقاَرن للموارد اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 

يورو املستحق دفعه تسديدًا ألقساط رد مبلغ قرض الدولة املضيفة ولفوائده فيما يتعلق مبشروع املباين 
ألف يورو،  148 502.3مبلغًا مقداره  2021يزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة لعام الدائمة، تبلغ امل

 املئة. يف 0.5ينطوي على اخنفاض نسبته 

أييت نتيجًة متعمدًة حلرص شىت وحدات احملكمة  2021فمقدار ميزانية احملكمة املقرتحة لعام  .6
يواجهها اجملتمع الدويل من جرّاء اجلائحة القوي على تفهم الوضع الناجم عن الضغوط االقتصادية اليت 

العاملية، والعمل يف الوقت نفسه إلقامة التوازن مع لزوم مواصلة إعادة أتكيد الغرض املنشود من نظام روما 
األساسي واستدامة توفري مقدار احلد األدىن من املوارد الالزم للتكفل إبجراء عمليات احملكمة األساسية يف 

 على قدرهتا على النهوض ابملهام الكبرية املنوطة هبا. واحلفاظ 2021عام 

املقرتحة تقييمًا دقيقًا مقابل غاايت احملكمة وتوخيات  2021لقد قـُيِّّم مقدار ميزانية عام  .7
فيما خيص أداءها  -مبا فيها توخيات اجملين عليهم واجلماعات املتضررة ابجلرائم الفظيعة  -أصحاب الشأن 

ل ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها، ومدى التعقيد الذي تتسم به البيئات اليت العام واضطالعها الفعا
 تعمل فيها )مبا يف ذلك شؤون األمن، والتعاون، والدعم السياسي( وكرب مقدار طلبات تدخل احملكمة

يًّا يف  كما تؤخذ ابحلسبان يف إطار امليزانية املقرتحة األولوايُت اليت حددها جملس التنسيق  .هوتزايد ُمضِّ
حىت عام  2019إعمال اخلطط االسرتاتيجية املصمَّمة حديثًا فيما خيص الفرتة املمتدة من عام 

وأخذت احملكمة ابالعتبار ضرورَة احلد قدر اإلمكان من زايدات امليزانية نظراً إىل القيود املالية  .(2)2021
ال بعد اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتمويل الواقعة على الدول األطراف، وضرورَة عدم طلب االعتمادات إ

احملكمة تعتقد أن االعتمادات  إن .(3)الزايدات من خالل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة
املقرتحة ستسهم يف حتقيق نتائج ملموسة ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة طويلة األمد، وذلك بصورة 

اءات القضائية، وتعزيز ضماانت احملاكمة العادلة؛ واستدامة علوِّ درجةِّ رئيسية من خالل تسريع اإلجر 
جودةِّ عملياتِّ التدارس األويل وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة؛ وتعزيز األثر على صعيد الواقع؛ وجعل 

 بيئة املعلومات آَمَن فيما خيص عمل احملكمة.

                                                            
 26-18الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي،  (1)

 .12، الفقرة 3-(، اجمللَّد الثاين، اجلزء ابءICC-ASP/14/20) 2015الثاين/نوفمرب تشرين 
 انظر املرفق الرابع. (2)
  12-5الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  (3)

 .1، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/17/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20) 2018كانون األول/ديسمرب 
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املعتمدة فهي قد  2020مبلغ ميزانية عام يقارب مبلغها  2021وإذ تقدم احملكمة ميزانية لعام  .8
حدَّدت تدابري شىت يتيح اختاُذها حتقيَق ختفيضات ووفورات بغية احلد من أثر الزايدات التعاقدية النامجة 

ماليني يورو(، وأثر املتطلبات اجلديدة اخلاصة أبنشطة قضائية  6.4عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد )
تكن قد ُهيئ  البتدائية يف قضيتني واإلجراءات التمهيدية يف قضية واحدة جديدة، ملمتعلقة ابإلجراءات ا

إن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد يتيح  مليون يورو(. 2.0)زهاء  2020هلا يف إطار ميزانية عام 
ور فيما للمحكمة أن تعمل يف مجيع بلدان احلاالت اليت ميكن أن حتال إليها مع توفري أجنع نظام لألج

وقد غدا تطبيق نظام األمم  .(4)خيص موظفيها، وال سيما فيما يتعلق بنظامها اخلاص للمعاشات التقاعدية
، أجنع ابلقياس 2017املتحدة املوحَّد بصيغته املعدَّلة، اليت أعملتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 

ويف  وظفني يف بضع السنوات املاضية.إىل تكاليفه، فأفضى إىل بعض التخفيضات يف تكاليف امل
نُفذت، إثر تقييم أجرته جلنة اخلدمة املدنية الدولية، زايدة يف تسوية مقر  2019األول/أكتوبر  تشرين

العمل للموظفني من الفئة الفنية الذين يقع مكان عملهم يف الهاي. إن تعديل تسوية مقر العمل السابقة  
. وعالوة على ذلك أُعلمت احملكمة يف 2013يف عام  سنوات خلت، كانت قد أجريت منذ سبع

تصنيف تسوية مقر العمل فيما خيص  رفعت درجةأبن اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2020شباط/فرباير 
نيويورك، ما أفضى إىل ارتفاع تناسيب لتسوية مقر العمل فيما خيص مجيع أماكن العمل، ألن نيويورك تعترب 

حتقيق اتساق يف العمل. ويفيد تعديل الرواتب وفق نظام األمم املتحدة املوحَّد قاعدة نظام تسوية مقر 
التعويض مع كلفة املعيشة حبسب مكان مقر العمل. وعليه فإن التسوايت اجملراة يف إطار نظام األمم 

 املتحدة املوحَّد ميكن أيضاً أن تفضي إىل ختفيضات.

املقرتحة أثُر تعديل املتطلبات يف نظام  2021ام لقد عوِّض تعويضًا كاماًل يف إطار ميزانية ع .9
. األمم املتحدة املوحَّد واملتطلب اإلضايف الالزم للنهوض أبود املستجدات على صعيد األنشطة القضائية

وحتقق ذلك إبعمال تدابري صارمة شاملة بنطاقها احملكمة مجعاء لتقليص التكاليف، والسهر على الصمود 
ويف هذه االعتبارات  نة وإمكانية تعديل النطاق يف ُبىن احملكمة وعملياهتا.املؤسسي، وتعزيز املرو 

االسرتاتيجية اليت تكتنفها املصاعب، اسرُتشد يف املقام األول واألهم ابخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها 
التحديد ، ُمكمَّلًة ابخلطتني االسرتاتيجيتني اخلاصتني على وجه 2021-2019احملكمة مجعاء للفرتة 

هذا النهج سيضمن استعمال موارد احملكمة على أفضل  إن مبكتب املّدعي العام وقلم احملكمة للفرتة ذاهتا.
  وجه، كما يؤكَّد يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء.

ملستمر، وبينما تثابر احملكمة على تقييم إجراءاهتا الداخلية، متاشيًا مع حرصها على التحسني ا .10
مثَّل الواقع العاملي الراهن فرصة للمحكمة لكي تُقيِّّم مدى مناسبة بعض بناها وطرائق عملها للبيئة 

وعلى العموم يتعنيَّ على احملكمة اآلن أكثر من أي وقت مضى احلفاظ على قدراهتا املتوفرة من . اجلديدة
سنوات عديدة، وأاتحت للمؤسسة الصمود أجل املستقبل، قدراهتا اليت استثمرت فيها الدوُل على امتداد 

والقدرة على التكيُّف أمام التحدايت اجلديدة اليت مل يسبق هلا مثيل واملتطلبات الدائمة التزايد فيما يتعلق 
املزيَد من  2021 ويُتوخى أن يضمن بعض التدابري اليت أُْعمِّلت يف إعداد ميزانية عام مبهامها وأنشطتها.

نة اجملاالت اليت ميكن فيها األخذ مبنحى يكون أكثَر مرونًة وإاتحًة إلمكانية تعديل الصمود عن طريق استبا
الربانجمية  2021وميكن من اآلن رؤية بعض العالمات الدالة على هذا النهج يف ميزانية عام  النطاق.

زءاً من السنة املقرتحة، ألن احملكمة اختذت قرارات اسرتاتيجية هلا تبعات تتعلق ابلسياسات لفرتة تشمل ج
 التالية، وحدَّدت غاايت ستهيئ فرصاً إلعادة تقييم بعض النماذج والسريورات املعمول هبا فيها.

                                                            
 .225 ، الفقرةASP/15/15-ICCالوثيقة  (4)
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 الربانجمية املقرتحة 2021حملة عامة عن ميزانية عام  :1 اجلدول

 2021 لعام يةالربانجم امليزانية

 2020ميزانية عام 
املعتمدة 

 اليوروات( )آبالف

 2021عام ميزانية  التغرّي يف املوارد
املقرتحة 

 اليوروات( )آبالف

  مقداره
 (%نسبته املئوية ) )آبالف اليوروات(

 781.8 11 (2.5) (299.7) 081.5 12 اهليئة القضائية الربانمج الرئيسي األول: 

 388.6 47 0.0 5.2 383.4 47 مكتب املدَّعي العام الربانمج الرئيسي الثاين:

 917.7 75 0.0 0.8 916.9 75 قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:

 837.0 2 (14.5) (479.7) 316.7 3 أمانة مجعية الدول األطراف الربانمج الرئيسي الرابع:

 270.0 2 - - 270.0 2 املباين الربانمج الرئيسي اخلامس:

 226.1 3 - - 226.1 3 أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم الربانمج الرئيسي السادس:

 739.5 4.9 34.8 704.7  آلية الرقابة املستقلة :5-لربانمج الرئيسي السابعا

 756.5 4.9 35.3 721.2 مكتب املراجعة الداخلية :6-الربانمج الرئيسي السابع

 اجملموع الفرعي

 
145 620.5 (703.3) (0.5) 144 917.2 

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

 502.3 148 (0.5) (703.3) 205.6 149  للمحكمة اجملموع

الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء ومسب ِّبات  لميزانيةل الرفيعة االسرتاتيجية األولوايت -ابء 
 2021 عامل التكاليف الرئيسية

االسرتاتيجية مليزانية حدَّد كبار مسؤويل احملكمة، عن طريق جملس التنسيق، عدداً من األولوايت  .11
د ما ميكن إىل  .2021أنشطة احملكمة يف عام  ومن املهم التنويه إىل أن هذه األولوايت واألنشطة جتسِّّ

، وقد 19-وقَت إعداد هذه الوثيقة، وابلنظر إىل جائحة كوفيد 2021حد معقول ترقُّبه فيما خيص عام 
 وجمال املقاضاة.تتأثر الحقاً بواقع عمل احملكمة يف اجملال القضائي 

إن كبار مسؤويل احملكمة، إذ صاغوا هذه األولوايت على صعيد امليزانية ومسبِّّبات التكاليف  .12
-2019الرئيسية يف إطارها، اعتمدوا على اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

دية يف عملهم الدؤوب لتقدمي ميزانية واألهداف االسرتاتيجية املبيَّنة فيها ابعتبارها مبادئ إرشا 2021
ومتثِّّل هذه األهداف االسرتاتيجية حجر الزاوية يف هنج احملكمة يف  تتسم أبقصى درجة ممكنة من التقتري.

وُتَكمَّل اخلطة االسرتاتيجية  .2021جمال التخطيط وهي َتْظَهر على حنو ابرز يف التخطيط مليزانيتها لعام 
مجعاء خبطتني اسرتاتيجيتني منفصلتني للفرتة ذاهتا خاصتني مبكتب املّدعي العام الشاملة بنطاقها احملكمة 

وتبعًا هلذه الدورة االسرتاتيجية، سُيقيَّم األداء والنتائج حتضريًا للدورة واخلطة االسرتاتيجيتني  وقلم احملكمة.
 اجلديدتني.

إىل منظومة للعدالة ويتمثَّل هدف احملكمة الذي يعلو على غريه من األهداف يف التوصل  .13
اجلنائية الدولية تتسم ابلفعالية والنجاعة والطابع العاملي، مبوجب نظام روما األساسي، جُترى يف نطاقها 
عمليات حتقيق وحماكمات عادلة وسريعة عندما تكون السلطات الوطنية غري قادرة على فعل ذلك أو غري 

اتيجية يف ثالثة جماالت رئيسية تشمل مجيع أنشطة ولذلك صاغت احملكمة أهدافها االسرت  راغبة يف فعله.
 واجملاالت الثالثة املعنية هي: احملكمة وتتجسَّد يف اخلطة االسرتاتيجية لكل من أجهزهتا.

(a) أداء األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛ 
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(b) التعاون والتكامل؛ 

(c) .األداء املؤسسي 

ضحاً ملضي احملكمة ُقُدماً فيما يتعلق برسالتها إن اخلطة االسرتاتيجية، إضافًة إىل هتيئتها مساراً وا .14
وُيشدَّد فيها على أمهية قياس األداء مع اإلحلاح  ورؤيتها وغاايهتا احملدَّدة الطابع، هتيئ أيضًا إطاراً للتنفيذ.

ويف هذا السياق  على االرتباط بني التخطيط االسرتاتيجي، وتدبر املخاطر، والتخطيط على صعيد امليزانية.
 دت احملكمة أولوايت العمل التالية البيان:حدَّ 

 تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية املتسمة ابلعدالة والسرعة  1

يظل تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف املتسمة ابلعدالة  .15
 إطار واليتها. والسرعة أمام الدوائر ميثِّّل جانباً أساسياً من املهام املنوطة ابحملكمة يف

إن إجراءات احملكمة معقَّدة على حنو استثنائي من حيث القضااي املعروضة عليها والقواعد  .16
فكِّرَبُ عددِّ الشهود وحجمِّ األدلة وكثرُة  اإلجرائية الواجب اتّباعها، قياسًا إىل معظم اإلجراءات الوطنية.

يف امليدان وتعاون اهليئات القضائية الوطنية،  اللغات املستعملة يف هذه اإلجراءات، مع ضرورة توفُّر األمن
وميكن أن تؤثِّّر  هي أمور جتعل احملاكمات تستلزم قدرًا ابهظًا من املوارد ووقتًا غالبًا ما يكون طوياًل.

حاالت التأخري يف جانب من حماكمة واحدة أتثريًا مضاَعفًا على جوانب أخرى لعمليات احملكمة 
وعليه فإن النجاعة تتسم أبمهية حامسة، وتظل  الحتجاز أو تكاليف الشهود.مثل تكاليف ا - وميزانيتها

احملكمة تعمل بال كلل لتسريع اإلجراءات، بوسائل منها مثاًل وضُع الدوائر كتيباٍت موحَّدًة ملمارساهتا وعزُم 
ة قبل مكتب املّدعي العام املستمر على الرتكيز على جعل دفوعه جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكن

 عرضها على القضاة.

التهم يف قضية علي حممد علي عبد  2020ويف الدرجة التمهيدية يُتوقع أن تُعتمد يف هناية عام  .17
وإذا اعُتمدت التهم  .2021"(، على أن يصدر القرار ذو الصلة يف أوائل عام الرمحن عبدالرمحن )"قضية 

  .2021يف عام يف هذه القضية فيمكن أن تبدأ أعمال التحضري للمحاكمة 

 وانـْغَيْسوان( Yekatom) يكاتوموقضية  احلسنمها قضية  -ويُتوقع أن تكون قضيتان  .18
(Ngaïssona )-  احلكم يف قضية  2021قد بلغتا املرحلة االبتدائية، ويُرتقب أن يصدر يف مطلع عام

  األضرار.وقد تتأتى عن هذا احلكم أنشطة تتعلق ابلنطق ابلعقوبة وجرب  .(Ongwenأُنْغوين )

دعاوى استئناف هنائي ألحكام وقرارات تصدر يف  2021وميكن ارتقاب أن يشهد عام  .19
 (Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagboاْغبـَغْبو )وقضية ( Ntagandaانْتاغْندا )قضااي، هي قضية  ثالث

ها حالياً الدائرة كما ميكن أن تُرفع دعاوى استئناف متهيدي يف قضااي تنظر في  (.Ongwenوقضية أُْنغوين )
وعليه فإن احملكمة ستظل تضطلع بعبء عمل ابهظ يف  االبتدائية وقضااي تنظر فيها الدائرة التمهيدية.

 الدرجة االستئنافية.

عدد من أفرقة الدفاع يصل  2021وسيتعنيَّ أن مُيوَّل يف إطار نظام املساعدة القانونية يف عام  .20
 .9نونيني للمجين عليهم يصل حىت وعدد من أفرقة املمثِّّلني القا 11حىت 
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 االضطالع، أولياً، إبجراءِّ ودعمِّ تسعِّ عملياتِّ حتقيٍق انشط، تشتمل على عمليات ميدانية  2

من نظام روما األساسي أبن يباشر املّدعي العام عمليات حتقيق يف احلاالت  53تقضي املادة  .21
يندرج يف اختصاص احملكمة أخطر و  اليت خيلص فيها إىل وجود أساس معقول ملباشرة هذه العمليات.

اجلرائم اليت تقلق اجملتمع الدويل، وغالبًا ما جتري عملياهتا يف بيئة ابلغة الصعوبة فيما يتعلق ابألمن 
 ويضاف إىل ذلك أن اللغات احمللية وغريها من ظروف العمل تتباين يف مجيع احلاالت تقريباً. والتعاون.

جتريها احملكمة تتميَّز عما جيري يف النظم الوطنية بكوهنا ابلغة التعقيد وابلتايل فإن عمليات التحقيق اليت 
وحىت عمليات التحقيق اليت جُترى يف ظروف مثلى من حيث املوارد والتعاون واألمن  وتستلزم موارد طائلة.

 معظم احلاالت ال ويف سنوات قبل أن تغدو القضية جاهزة لعرضها على احملكمة. ميكن أن تستلزم ثالث
 تكون الظروف مثلى وقد يتأخر حتقيق النتائج.

، مهتماً 19-إن مكتب املّدعي العام، إذ يدرك الوضع االستثنائي الذي سببته جائحة كوفيد .22
ابملخاطر احمليقة ابلصحة العامة وابقتصادات العامل، ال ينشد زايدة يف موارده بل يسعى، على حنٍو مسؤوٍل 

العمل يف الظروف احلالية وتصون قدرته على العمل عندما تتحسن هذه  تقدمي ميزانية تتيح له وواٍع، إىل
الظروف: فعمل احملكمة مل يتناقص؛ واملكتب ابألحرى يتعني عليه تضبيط منحاه يف العمل ليتكيَّف مع 

 التحدايت اليت مل يسبق هلا مثيل املتأتية عن اجلائحة.

االسرتاتيجية وسياسته يف جمال انتقاء  إن مكتب املّدعي العام )"املكتب"(، متاشيًا مع خطته .23
على أساس األولوية تسع  2021القضااي وحتديد درجات أولويتها، سُيجري يف الشطر األول من عام 

ويهيئ املكتب  عمليات حتقيق انشط، بغية تنجيز األنشطة اليت شهدت أتخريًا بسبب اجلائحة احلالية.
احلالة يف أفغانستان )هي  احلاالت السبع التالية البيان: يف 2021 إلجراء عمليات حتقيق انشط طيلة عام

من النظام األساسي جتري معاملته،  18 بطلب إحالة إىل السلطات الوطنية مبوجب املادة حاليًا رهن
لكنها تستلزم على الرغم من ذلك االضطالَع أبنشطة استدامة(، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف 

ديفوار )القضية الثانية(، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف  لة يف كوتبوروندي، واحلا
أ يف احلالة الثانية فيها(  وفيما يتعلق بعمليات التحقيق يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية مايل.

ا سيفضي إما إىل األول من السنة، م وجورجيا، خيطِّّط املكتب إلجناز مرحلة التحقيق يف النصف
إن هذا  .2021الثاين من عام  االضطالع أبنشطة متهيدية وإما إىل إجناز عمليات التحقيق يف النصف

املنحى القائم على تناول القضااي على أساس درجات أولويتها يلزم للتكفل بسرعة العمليات وجناعتها 
مراعاة حمدودية املوارد املتاحة للمكتب وضرورة  وفعاليتها، وزايدهتا سرعًة وجناعًة وفعاليًة عند اإلمكان، مع
لكن ستواَصل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة  تفادي التوسُّع املفرط يف جماالت استخدام هذه املوارد.

للتحقيق، وذلك مثاًل فيما خيص الدالئل أو اآلفاق اجلديدة إللقاء القبض على املشتبه هبم، أو استمرار 
 القضااي اليت لـّما يزل يُنتظر القبض على املشتبه هبم فيها. التواصل مع الشهود يف 

عمليات تدارس أويل )احلالة يف كولومبيا،  وإابن تقدمي وثيقة امليزانية هذه كانت جُترى تسع .24
، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف (5)واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق، واحلالة يف نيجرياي، واحلالة يف فلسطني

ولـّما كانت عدة عمليات تدارس أويل قد بلغت مراحل متقدِّمة . أوكرانيا، وقضيتني يف احلالة يف فنزويال(
أو يف عام  2020من مراحل التحليل فيمكن أن تُباَشر عمليات حتقيق جديدة يف الفرتة املتبقية من عام 

                                                            
 نظام من( 3)19 ابملادة عمالً  العام املّدعي قدَّمه مكتب املعنية، بناًء على طلب التمهيدية الدائرة عن صلة ذي قرار يُنتظر صدور (5)

 .األساسي روما
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ذلك من خالل العمل الذي  فإذا تعيَّنت مباشرهتا فإن مكتب املّدعي العام سيتدبر أمر .(6)2021
وتُبنيَّ يف إطار امليزانية املقرتحة  يضطلع به فيما يتعلق ابلنظر يف احلاالت على أساس درجات األولوية.

 للربانمج الرئيسي الثاين تفاصيل ختطيط مكتب املّدعي العام.

املتوقعة لقد راجع مكتب املّدعي العام بصورة دقيقة احتياجاته من املوظفني يف ضوء أنشطته  .25
وإذ يظل مقدار األنشطة التحقيقية اجلارية اليت يضطلع  .2021وعبء العمل املناظر هلا فيما خيص عام 

هبا املكتب وعبء العمل املتصل هبا عالياً، فليس هناك فسحة ُتْذَكر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص 
فمن املهم ابلغ األمهية أن يتمكن  .2021املوظفني مبا يتخطى احلد اجملسَّد ابلفعل يف التخطيط لعام 

املكتب من استدامة املستوى احلايل لتجهيزه ابملوظفني، كحد أدىن، لكي يتسىن له استمرار عملياته يف 
 األمدين املتوسط والطويل.

ويظل قلم احملكمة يقدِّم إليها الدعم يف الشؤون اإلدارية والشؤون االشتغالية يف املقر ويف سبعة  .26
رية هي مكاتب قائمة يف أوغندا )كمباال(، ومجهورية أفريقيا الوسطى )بـَْنغي(، ومجهورية مكاتب ُقط

 ديفوار )أبيجان(، ومايل )ابماكو(. الكونغو الدميقراطية )كِّنشاسا وبونيا(، وجورجيا )اْتبيليسي(، وكوت
بكل منهما وجوانب ويواصل قلم احملكمة ومكتب املّدعي العام، إذ يضعان يف اعتبارمها املهام املنوطة 

عملياهتما املتصلة ابألمن والسرية على وجه التحديد، حتسنَي تعاوهنما وآتزرمها على النحو األمثل يف املقر 
وعلى الرغم من تزايد متطلبات العمل يف بعض اجملاالت والسياق االشتغايل الذي  ويف املكاتب الُقطرية.

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

وقد أاتح هذا النهج لقلم احملكمة أن  ىل آخر للنهوض أبود ما تشهده األنشطة من تقلبات.الُقطرية إ
ويشار يف هذا الصدد إىل أنه قد  جيري حتوُّاًل على صعيد األولوايت االشتغالية واألمنية يف بلدان احلاالت.

 ديفوار. راطية وكوتحتققت ختفيضات هامة يف مكاتب قلم احملكمة القائمة يف مجهورية الكونغو الدميق

 قضااي ثالث يف األضرار رباألوامر جب تنفيذمواصلة   3

َتواُصَل تنفيذ الصندوق االستئماين للمجين عليهم األوامَر جبرب  2021يُتوقع أن يشهد عام  .27
، ما يستلزم استمرار املهدي( وقضية Katanga) كاتـَنْغا( وقضية Lubanga) لوبـَنْغااألضرار يف قضية 

مستفيد من  1500تُتوقع مشاركة زهاء  لوبـَنْغاوفيما خيص قضية  يقدمه قلم احملكمة.الدعم الذي 
وفيما خيص قضية  .2021تعويضات جرب األضرار يف الربانمج ذي الصلة خالل كٍل من أربعة أرابع عام 

فالفحص الرامي إىل التحقق من  .2021يُتوقع أن يستمر تنفيذ برانمج جرب األضرار طيلة عام  املهدي
سيستمر طيلة األرابع الثالثة األوىل من عام  املهديالتأهل للحصول على التعويضات الفردية يف قضية 

 كاتـَنْغاوفيما خيص قضية  .2021، ويُرجَّح أن يـُْنَجز توزيع التعويضات املعنية حبلول هناية عام 2021
(Katanga ) وفيما خيص  نفيذ جزء من برانمج جرب األضرار اجلماعي.ت 2021يُتوقع أن يستمر يف عام

يُتوقع أن يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم على مشروع خطة  (Ntagandaانْتاغْندا )قضية 
األنشطة املتصلة  إن اجملين عليهم ويف تنفيذ األوامر جبرب أضرارهم. أوضاعالتنفيذ مث ينخرط يف التحقق من 

ستظل تستلزم دعمًا كبريًا من املكاتب الُقطرية التابعة لقلم  2021 َلع هبا يف عامجبرب األضرار املضط
اإلعالم والتوعية،  احملكمة ومن أقسامه املختصة، ومنها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم

وإضافًة إىل  وقسم دعم العمليات اخلارجية، وقسم األمن، وقسم املالية، وقسم امليزانية، ووحدة الشراء.
                                                            

 .cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465-https://www.iccانظر  (6)
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نشاط املمثِّّلني القانونيني، مبن فيهم مكتب  2021األول من عام  ذلك يُتوقع أن يستمر خالل النصف
 احملامي العمومي للمجين عليهم.

 مجعاء حملكمةاسرتاتيجية تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها ا تنفيذمواصلة   4

ك يف سنتها اخلامسة ستكون حينذا اتيجية اخلمسية، اليتستواصل احملكمة تنفيذ اخلطة االسرت  .28
 :2021وقد ُحدِّدت جماالت التحسني التالية البيان يف شىت وحدات احملكمة فيما خيص عام  واألخرية.

  إعمال منَتج احلد األدىن القابل للتطوير فيما خيص منصة أنساق تسلسل األعمال
 القضائية؛

  العلمي وتدبُّر األدلة من أجل مشاريع للمضي يف حتسني احتياز بياانت البحث اجلنائي
 مكتب املّدعي العام؛

  حتقيق حتسينات أخرى ألمن املعلومات من قبيل حتسني تدبُّر ممارسة ذوي احلقوق اخلاصة
يف االّطالع على املعلومات هلذه احلقوق، ومحاية البياانت احملفوظة بوسائل احلوسبة 

 الَسحابية، وحتسني كشف التهديدات والتصدي هلا.

واصل قسم خدمات تدبُّر املعلومات وضع اسرتاتيجية تدبُّر املعلومات واملواءمة مع ختطيط وسي .29
وقد ُشرع يف العمل التمهيدي لتقييم التغيريات التكنولوجية  .2024-2022احملكمة االسرتاتيجي للفرتة 

على األهداف  اليت تستلزمها احتياجات احملكمة إىل التوقعات يف املستقبل، ويتوقف تنجيز هذا العمل
ومن اجملاالت الرئيسية املشمولة بذلك السهُر على كون استبدال الُبىن التحتية  االسرتاتيجية للمحكمة.

اخلاصة ابحملكمة املشارفة على انتهاء عمرها االشتغايل مستدامًا من انحية التكنولوجيا ومن انحية 
 جمال التكنولوجيات األساسية لتبسيط التكاليف اإلمجالية للملكية؛ وتسخرُي استثمارات احملكمة يف

السريورات االشتغالية والقضائية؛ ومواصلُة حتقيق حتسينات يف أمن املعلومات حلماية العاملني يف احملكمة، 
 ومجيع األطراف يف اإلجراءات القضائية، وسالمة السريورات واملعلومات.

 ئمة للمحكمةخطة استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال للمباين الدا  5

، (7)عماًل ابلتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية والقرار ذي الصلة الصادر عن اجلمعية .30
ا يلزم قدمت احملكمة واملقاول الرئيسي الذي تعاقدت معه لصيانة مبانيها خطة متوسطة األجل، خاصة مب

( للتكفل ابستعمال 2024-2021مندرجة يف عداد رأس املال )للفرتة من عمليات استبدال عناصر 
ويفاد ابالحتياجات املالية األطول أمداً  املبىن على حنو سلس، إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها.

الربانجمية  2021ضمن النص السردي املتعلق ابلربانمج الرئيسي اخلامس الوارد يف وثيقة ميزانية عام 
 عشر. املقرتحة ويف مرفقها اخلامس

                                                            
كانون   7-2الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،  (7)

؛ والوثيقة 1، القسم زاي، الفقرة ICC-ASP/18/Res.1زء الثالث، القرار (، اجمللَّد األول، اجلICC-ASP/18/20) 2019األول/ديسمرب 
ICC-ASP/18/15،  115الفقرة. 
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 التحليل من منظور كلي -جيم 

الربانجمية املقرتحة للمحكمة  2021يبنيِّّ الرسم البياين الوارد فيما يلي توزُّع مبلغ ميزانية عام  .31
إن عمليات احملكمة املعروضة يف إطار "األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة  على جماالت النشاط.

الربانجمية املقرتحة  2021املهيأ هلا يف ميزانية عام  واألنشطة التحقيقية" متثل املسبِّّبات الرئيسية للتكاليف
تألف وي املئة من املقدار اإلمجايل للميزانية. يف 80.5للمحكمة، إذ تبلغ املخصَّصات لسد تكاليفها 

املئة(، والتكاليف املرتتبة على  يف 5.3املئة(، واحلوكمة ) يف 19.5املهام اإلدارية ) األخرى" من سائر"
وال يشمل احلساب يف إطار التحليل من منظور كلي ُمَقدَّر مبلغ الفائدة  املئة(. يف 3.1) صيانة املباين

 املستحقة على قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة.

 األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة التحقيقية  1

املقاضاة"، ضمن هذه الفئة، تشمل املوارد املتصلة بـ"األنشطة القضائية وأعمال  .32
املئة( أمورًا منها الدعم املقدَّم إىل اجملين عليهم والشهود، واملساعدة القانونية، وتكنولوجيا  يف 49.0)

وتلزم هذه املوارد  املعلومات، واخلدمات اللغوية، والدعم الذي يقدمه قلم احملكمة ألنشطة جرب األضرار.
ر تكاليف األنشطة املندرجة ضمن فئة "عمليات وتُقدَّ  .هاودعم من أجل تنفيذ اإلجراءات القضائية

املئة وهي تتصل بعمليات التحقيق الناشط  يف 29.2التحقيق )مبا فيها التحقيق يف امليدان(" مبا نسبته 
وخيص ابقي األنشطة، املندرجة ضمن  فيها األنشطة اجملراة يف امليدان. التسع اليت سيجريها املكتب، مبا

املئة(، تعزيز القدرة املؤسسية هلذه اهليئة  يف 2.2ستئماين للمجين عليهم" )إطار "أمانة الصندوق اال
االضطالع مبهامها وأنشطتها، مبا فيه ما تقوم به يف مرحلة تنفيذ إجراءات جرب  بتمكُّنها منللتكفل 
 األضرار.

 األنشطةسائر   2

 صيانة املباين. تشمل األنشطة املندرجة يف هذه الفئة املهام اإلدارية، واحلوكمة، وتكاليف .33
مجُِّّعت ضمن فئة "احلوكمة" أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجعة  وقد

الداخلية، وجزء صغري من قلم احملكمة )هو مكتب االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة األمم 
 املتحدة يف نيويورك(.
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 كلي  التحليل من منظور: 1 الرسم البياين

 
 * ال يشمل احلساب ما خيص قرض الدولة املضيفة

 النجاعة زايدة عن املتأتية واملكاسب الوفورات -دال

طلبت اجلمعية املنعقدة يف دورهتا اخلامسة عشرة إىل احملكمة أن  2016يف تشرين الثاين/نوفمرب  .34
الزايدات املقرتحة إال بعد اختاذ كل تقدِّم اقرتاح ميزانية للسنة التالية يكون مستداماً، حيث ال ُتطَلب 

وإضافًة إىل  .(8)اخلطوات املمكنة لتمويلها من خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة
ذلك طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقدم مرفقًا بوثيقة امليزانية الربانجمية يتضمن معلومات مفصَّلة عّما 

من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة وتقديرات ما سُيحقَّق منها يف  ُحقِّّق يف السنة اجلارية
فأُفيد الحقًا عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يف وثيقة امليزانية الربانجمية  .(9)السنة التالية

 .(10)2020ووثيقتها لعام  2019ووثيقتها لعام  ٢٠١٨لعام 

، طلبها 2019دورهتا الثامنة عشرة، اليت ُعقدت يف كانون األول/ديسمرب  وجدَّدت اجلمعية يف .35
متعلقًا ببلوغ األهداف املنشودة على صعيد  2021احملكمة أن تقدِّم مرفقًا للميزانية الربانجمية لعام  إىل

يكون قد حتقيق املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، ومعلومات مفصَّلة متيِّّز بوضوح، بقدر اإلمكان، ما 
من الوفورات ومن املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ومن التخفيضات املتمثِّّلة يف  2020حتقق يف عام 

سيتحقق منها يف عام  التكاليف غري املتكرِّرة ومن ختفيضات التكاليف اإلضافية، وُمَقدَّرات ما
                                                            

 24-16الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،  (8)
 .1 ، القسم الم، الفقرةICC-ASP/15/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

 24-16الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،  (9)
 .2 ، القسم الم، الفقرةICC-ASP/15/Res.1اجلزء الثالث، القرار  (، اجمللد األول،ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

  14-4الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة، نيويورك،  (10)
الواثئق الرمسية ، واملرفق العاشر؛ 51حىت  35(، اجمللَّد الثاين، اجلزء ألف، الفقرات ICC-ASP/16/20) 2017كانون األول/ديسمرب 

كانون األول/ديسمرب   12-5جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، 
2018 (ICC-ASP/17/20اجمللَّد الثاين، اجلزء ألف، الفق ،) واملرفق احلادي عشر.41حىت  35رات ، 
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واجب استعماهلا يف اإلفادة عن لقد اتُّفق يف السنوات السابقة بشأن هذه الفئات األربع ال .(11)2021
 الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، ويستمر تطبيقها.

وكما يشار إليه يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة، تظل إحدى غاايهتا الرئيسية تتمثل يف  .36
كاسب املتأتية النهوض بثقافة التحسني املستمر بغية جعل املوظفني ينخرطون يف متييز وحتقيق الوفورات وامل

 عن زايدة النجاعة.

وكما طُلب يف قرار اجلمعية ذي الصلة، تسعى احملكمة إىل استيعاب الزايدات يف املتطلبات من  .37
املوارد من أجل األنشطة اجلديدة ابلقيام أواًل إبعادة ختصيص املوارد اليت حُترَّر عن طريق حتقيق الوفورات 

 .(12)وختفيضات التكاليف اإلضافيةوعدم تكبُّد التكاليف غري املتكرِّرة 

الوارد أدانه عرضًا وجيزًا جلميع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة  2ويهيئ اجلدول  .38
الربانجمية املقرتحة، وفقًا للفئات املقرَّة  2021ويف إطار إعداد ميزانية عام  2020اليت حتققت يف عام 
بشىت وحداهتا وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة  لقد حققت احملكمة املشار إليها أعاله.

إن هذا الرقم ُُيسب ابلقيام أواًل حبساب جمموع  املئة(. يف 2.1ألف يورو ) 3 180.5مقدارها 
، واملقدار اإلمجايل للتكاليف املتفاداة 2021التخفيضات احملقَّقة يف املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 

زوة إىل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، مث بتقسيم حاصل عملية اجلمع واملع 2020لعام 
وعلى اإلمجال يبلغ  )ابستثناء ما خيص قرض الدولة املضيفة(. 2020على مقدار امليزانية الربانجمية لعام 

اإلشارة إليها مع ختفيض احملكمة للمقدار املرجعي األساسي للميزانية، مبا يف ذلك الوفورات اليت سبقت 
ألف  2 042.2احتساب التكاليف غري املتكرِّرة والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، مبلغًا مقداره 

السادس عشر حملة عامة عن خمتلف املتطلبات من املوارد اليت أفضت إىل املقدار  ويهيئ املرفق يورو.
 .(13)جلنة امليزانية واملاليةاملرجعي األساسي للميزانية املقرتحة، ابلشكل الذي طلبته 

                                                            
كانون   7-2الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة عشرة، الهاي،  (11)

 .6كاف، الفقرة   ، القسمICC-ASP/18/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/18/20) 2019األول/ديسمرب 

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

 .15، الفقرة ASP/18/5-ICCالوثيقة  (13)
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 )آبالف اليوروات( 2021جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة لعام  :2 اجلدول

 فئة املبالغ املعنية الربانمج الرئيسي
الوفورات لعام  

2020  

املكاسب املتأتية 
عن زايدة 

النجاعة لعام 
2020 

ختفيض املقدار 
األساسي املرجعي 

  2021لعام 

التكاليف  
املتفاداة لعام 

)دون  2021
تغيري املقدار 

األساسي 
  املرجعي(

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

 

 - 29.5 - - التكاليف غري املتكرِّرة

 

 - 652.5 - - الوفورات
مكتب  الربانمج الرئيسي الثاين:

 - - 75.0 - املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة املدَّعي العام

 

 - 32.0 - - التكاليف غري املتكرِّرة
 21.7 523.8 - 522.0 الوفورات  

 - - 324.7 62.4 املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:

 

 32.0 29.5 - - التكاليف غري املتكرِّرة

 

 - 231.7 - 154.2 الوفورات
أمانة مجعية  الربانمج الرئيسي الرابع:

 - 132.2 - - التكاليف غري املتكرِّرة  الدول األطراف
أمانة  الربانمج الرئيسي السادس:

 - 73.1 - - التكاليف غري املتكرِّرة الصندوق االستئماين للمجين عليهم
 53.7 042.2 2 399.7 738.6   اجملموع العام
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 املقرتحة 2021ميزانية عام احملكمة مجعاء:  :3 اجلدول

 احملكمة اجلنائية الدولية مجعاء

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه اجملموع 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 711.1 4 (14.6) (805.8) 516.9 5 575.1 5 - 575.1 5 القضاة
 610.7 64 5.2 207.0 3 403.7 61    املوظفون من الفئة الفنية

 008.5 25 (4.1) (1 073.9) 082.4 26    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 619.2 89 2.4 133.1 2 486.1 87 755.9 88 - 755.9 88 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 755.8 18 8.2 414.4 1 341.4 17 280.5 17 171.8 108.7 17 املساعدة املؤقتة العامة

 511.8 80.5 228.3 283.5 415.8 60.6 355.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 237.2 6.1 13.7 223.5 507.6 259.2 248.4 اإلضايفالعمل 

 504.8 19 9.3 656.4 1 848.4 17 204.0 18 491.6 712.4 17 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 122.4 4 (34.9) (2 209.8) 332.2 6 361.9 5 279.0 082.9 5 السفر

 28.0 - - 28.0 18.9 - 18.9 الضيافة
 056.0 4 (0.4) (16.7) 072.7 4 497.9 2 197.5 300.4 2 اخلدمات التعاقدية

 628.6 (39.9) (416.5) 045.1 1 686.8 - 686.8 التدريب
 627.2 (9.0) (62.2) 689.4 936.5 44.9 891.6 اخلرباء االستشاريون

 023.7 4 27.0 856.2 167.5 3 124.7 4 678.7 446.0 3 حمامو الدفاع
 727.1 1 32.9 427.1 300.0 1 287.5 1 88.4 199.1 1 حمامو اجملين عليهم

 026.5 14 (9.6) (1 497.4) 523.9 15 888.0 13 127.2 760.8 13 النفقات التشغيلية العامة
 111.0 1 (9.9) (122.7) 233.7 1 950.4 4.3 946.2 اللوازم واملواد

 731.6 (46.9) (645.0) 376.6 1 727.1 1 14.2 712.9 1 األاثث والعتاد

 082.1 31 (10.6) (3 687.0) 769.1 34 479.8 31 434.2 1 045.6 30 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 917.2 144 (0.5) (703.3) 620.5 145 014.8 144 925.7 1 089.1 142 اجملموع

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

 502.3 148 (0.5) (703.3) 205.6 149 599.9 147 925.7 1 674.2 145 شامالً قرض الدولة املضيفةاجملموع، 

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام احملكمة مجعاء :4 اجلدول

 احملكمة مجعاء

وكيل 
أمني 
 عام

أمني 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 – خ ع
 رأ

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

 973 428 409 19 545 30 183 185 90 45 9 - 2 1 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - املستعادة/املعادة

 972 428 409 19 544 30 183 184 90 45 9 - 2 1 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 189.01 69.15 58.18 10.97 119.86 13.50 52.92 44.63 8.34 0.47 - - - - 2020املقرة لعام 
 183.29 60.92 56.92 4.00 122.38 11.00 54.50 47.67 9.08 0.13 - - - - املستمرة
 8.72 4.30 0.92 3.38 4.42 1.67 1.50 1.25 - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 192.01 65.22 57.83 7.38 126.79 12.67 56.00 48.92 9.08 0.13 - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 الربانجمية املقرتحة  2021ميزانية عام  -اثنياً 

 القضائية اهليئة: األول الرئيسي الربانمج  - ألف

 

 مةاملقد ِّ 

 الربانمج الرئيسي األول من هيئة الرائسة والدوائر.يتألف  .39

وتؤدي هيئة الرائسة وظائف يف ثالثةِّ جماالتِّ املسؤولية املنوطة هبا رئيسياً: اجملال القانوين، وجمال  .40
األعمال املتصلة ابلقضااي الناشئة  2021وستتدبر الدوائر يف عام  العالقات اخلارجية، واجملال اإلداري.

، مبا يف ذلك التحضري إلجراءات احملاكمة )على سبيل 2020وعام  2019يف عام عن املستجدات 
االحتمال( وإجراءات جرب األضرار وعدة دعاوى استئناف هنائي ودعاوى استئناف متهيدي، والعمل 

وسيستمر العمل الذي تضطلع به اهليئة  املتصل حباالت وقضااي أخرى تكون يف املرحلة التمهيدية.
دة الشفافية يف احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، وتعزيز تعاون الدول األطراف، وحتسني القضائية لزاي

 استخدام املوارد املتاحة على حنو مرن وانجع.

إن ميزانية الربانمج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقاً لالفرتاضات املتعلقة  .41
 ليت ُوضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.، ا2021مبيزانية احملكمة لعام 

مع مراعاة الظروف االستثنائية املتمثلة  2021لقد أُعِّدت ميزانية الربانمج الرئيسي األول لعام  .42
وأثرها على االقتصاد العاملي. ولتبيان جتاوب اهليئة القضائية )الربانمج الرئيسي  19-يف جائحة كوفيد

يزانية إىل االقتصار على جمرد احلد األدىن الالزم، وحتقيق كل األول( مع هذا الواقع، يرمى من هذه امل
ألف  299.7إىل اخنفاض مقداره  يفضيميكن من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، ما  ما

املعتمدة. ومن املهم التذكري يف هذا اخلصوص أبن األولوايت  2020يورو ابلقياس إىل ميزانية عام 
د، وفقاً للممارسة املعمول هبا يف احملكمة على صعيد امليزنة،  يقوم عليها هذا املقرتح جتسِّّ واالفرتاضات اليت

إابن إعداد هذه الوثيقة. وابلنظر إىل تعذر التنبؤ  2021ما ميكن على حنو معقول توقعه فيما خيص عام 
دم اليقني فيما خيص ، إضافة إىل التحدايت غري املعتادة املتمثلة يف ع19-فيما يتعلق جبائحة كوفيد

اإلجراءات القضائية، قد يؤثر واقع عمل احملكمة على صعيد القضاء واملقاضاة الحقًا على مقدار املوارد 
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الرمحن )"قضية  عبد علي حممد الالزم فعاًل. وتلكم هي احلال على اخلصوص فيما يتعلق بقضية علي
 .(14)"(الرمحن عبد

على النحو املبني أعاله وضرورة أن تضطلع  19-جائحة كوفيدويقام التوازن بني االهتمام آباثر  .43
هيئة الرائسة والدوائر ابملهام املنوطة بكل منهما يف إطار واليتها اضطالعاً كاماًل. وإذ يوىل االعتبار األكرب 

لقضائية، هلذه الضرورة، يتسم توفري املوارد املطلوبة ببالغ األمهية لضمان استمرار العمليات األساسية للهيئة ا
فيها تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف أمام الدوائر على حنو  مبا

 عادل وسريع، دون أي أتخري ال مربر له.

 

 املقرتحة 2021الربانمج الرئيسي األول: ميزانية عام   :5 اجلدول

  الربانمج الرئيسي األول
 اهليئة القضائية

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة )آبالف 
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 711.1 4 (14.6) (805.8) 516.9 5 575.1 5 - 575.1 5 القضاة

 866.0 4 9.1 407.4 458.6 4    املوظفون من الفئة الفنية

 881.2 (0.2) (2.1) 883.3    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 747.2 5 7.6 405.3 341.9 5 649.0 4 - 649.0 4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 224.1 1 - 224.1 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضايف

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 224.1 1 - 224.1 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 100.7 - - 100.7 118.9 - 118.9 السفر

 11.0 - - 11.0 7.9 - 7.9 الضيافة

 - - - - 5.3 - 5.3 اخلدمات التعاقدية

 27.8 - - 27.8 12.2 - 12.2 التدريب

 5.0 - - 5.0 - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 144.5 - - 144.5 144.4 - 144.4 للتكاليف غري املتصلة ابلعاملنياجملموع الفرعي 

 781.8 11 (2.5) (299.7) 081.5 12 592.6 11 - 592.6 11 اجملموع

 
  

                                                            
 .فيما يلي 86 و 81 الفقرتني انظر (14)
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 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام الربانمج الرئيسي األول :6 اجلدول

 الربانمج الرئيسي األول
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 51 12 11 1 39 - 12 21 3 3 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 51 12 11 1 39 - 12 21 3 3 - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 : هيئة الرائسة1100الربانمج  -1

 مةاملقد ِّ 

د جماالت مسؤولياهتا الرئيسية: الرائسةهليئة  .44  ثالث أولوايت اسرتاتيجية، جتسِّّ

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

التعاميم اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛ واملراجعة القضائية لبعض قرارات رئيس قلم 
؛ وتنسيق (15)احملكمة؛ والقيام يف الوقت املناسب بتشكيل الدوائر وإسناد احلاالت إليها

املعتكفات واالجتماعات للقضاة من الناحيتني اإلجرائية والفنية؛ والتعاون اجللسات العامة و 
العاشر من نظام روما  سيما فيما خيص املسؤوليات املتعلقة ابإلنفاد مبوجب الباب الدويل وال

األساسي، مبا فيه التفاوض مع الدول بشأن اتفاقات التعاون على نطاق احملكمة وإبرام هذه 
 .(16)العقوابت القاضية ابلسجن والعقوابت القاضية ابلتغرمي االتفاقات، وإنفاذ

يف جمال العالقات اخلارجية: إقامة واستدامة العالقات مع الدول ومجعية الدول  (ب)
األطراف )"اجلمعية"( وهيئاهتا الفرعية، واملنظمات الدولية احلكومية، واحملاكم الدولية، واحملاكم 

. إن رئيس (17)عزيز التعاون مع احملكمة والوعي بعملها ودعمهاإلقليمية، واجملتمع املدين، بغية ت
احملكمة )أو أحد انئبيه نيابة عنه( بصفته وجهها البارز يتواصل مع كبار مسؤويل مثل هذه 
الكياانت ويلقي خطبًا ويعطي مقابالت ويصدر تصرُيات عمومية بشأن املسائل ذات الصلة 

يضًا التنسيق بني األجهزة فيما خيص شؤون العالقات اليت ختص احملكمة. وتقود هيئة الرائسة أ
اخلارجية على نطاق احملكمة وتوجه جهود احملكمة الرامية إىل تصديق مجيع دول العامل على نظام 

 روما األساسي. 

يف جمال الشؤون اإلدارية: االضطالع يف إطار مسؤولية هيئة الرائسة العامة ابإلشراف  (ج)
للمحكمة )ابستثناء مكتب املّدعي العام( على حنو سليم، واإلسهام على تسيري الشؤون اإلدارية 

النشط يف توجيه احملكمة، حتت القيادة االسرتاتيجية اليت تتوالها هيئة الرائسة بصورة خاصة؛ 
والتفاعل مع شىت هيئات اإلشراف فيما يتعلق ابلشؤون املتصلة إبشراف اجلمعية على إدارة 

نظام روما األساسي؛ والنهوض ابملهام اإلدارية املنوطة ابهليئة  شؤون احملكمة، كما ينص عليه
القضائية؛ والتنسيق فيما يتعلق ابلشؤون الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء اليت حتظى ابهتمام 

                                                            
"زايدة سرعة وجناعة  :2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة  1عماًل على حتقيق الغاية االسرتاتيجية  (15)

وعمليات التحقيق واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على اّتسام األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف عمليات التدارس األويل 
 د".إجراءاهتا ابالستقالل والعدالة وأرفع درجات االمتياز القانوين ومحاية سالمة ورفاه األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين عليهم والشهو 

 :2021-2019ة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة املبيَّنة يف اخلط 4عماًل على حتقيق الغاية االسرتاتيجية  (16)
"مواصلة تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكال التعاون واملساعدة االشتغالية جلميع األطراف فيما خيص عمليات التدارس األويل، وعمليات 

 ئية".التحقيق، ومحاية الشهود، وتنفيذ األوامر إبلقاء القبض، واإلجراءات القضا
"التباحث مع الدول  :2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة  5وفقاً للغاية االسرتاتيجية  (17)

عن سد وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق ابالسرتاتيجيات اجلديدة لزايدة قدرة منظومة نظام روما األساسي على النهوض ابملسؤولية املشرتكة 
الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه االسرتاتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول األطراف على تنفيذ نظام روما األساسي 

ناول تعلى الصعيد الوطين واختاذ سائر التدابري التكاملية )مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة إىل اجملين عليهم(، ووضع اسرتاتيجية إلجناز 
 احلاالت اخلاضعة للتحقيق".
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مشرتك، مبا يف ذلك شؤون التوجيه اخلارجي والتوجيه الداخلي، وشؤون امليزانية، وآليات 
 لتخطيط االسرتاتيجي.اإلشراف، وتدبُّر املخاطر، وا

 أهداف هيئة الرائسة

 تتمثل أهداف هيئة الرائسة يف: .45

(i)  اإلسهام ضمن جماالت مسؤوليتها يف التكفل بنجاعة سري اإلجراءات التمهيدية
 واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف؛

(ii)  والنهوض االخنراط يف اجلهود املبذولة على نطاق احملكمة من أجل التعاون الدويل الفعال
جبميع مسؤولياهتا فيما يتصل إبنفاذ العقوابت ابلسجن والغرامات كما ينص عليه 

 العاشر من نظام روما األساسي؛ الباب

(iii)  مع الرتكيز على  -الدفع قدمًا ابستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية
اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات ومرحلة عقد جلسات احملاكمة، وسريورات 

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

 االقتضاء؛

(iv) ل مع سائر األجهزة للمضي يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف العم
 وهيئاهتا الفرعية؛

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

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

(vi)  السهر على إدارة املوارد على حنو فّعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زايدة
اء املوظفني؛ والعمل ابلتوافق مع مؤّشرات األداء النجاعة املمكن اختاذها، وحتسني تدبر أد

 املناسبة فيما خيص السريوراتِّ القضائيَة والدعَم القضائي ذا الصلة؛

(vii)  املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك يُبذل على
 نطاق احملكمة؛

(viii) السهر على تدبر املخاطر على حنو انجع؛ 

(ix) كامل ضمن إطار عملها ابألهداف االسرتاتيجية ذات الصلة املبيَّنة يف   األخذ على حنو
، وال سيما 2021 -2019اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

املتعلقة ابألداء  9حىت  6املتعلقة ابلتعاون والتكامل والغاايت  5و 4و 1الغاايت 
 املؤسسي.



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 

31  20-A-210621 

 التعاون والشفافية - األولوايت يف اجملال القضائي

فالدعم القوي  ستواصل هيئة الرائسة العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع عليه. .46
والفعال الذي تقدمه الدول يُعترب أساسيًا الضطالع احملكمة ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو 

بتنفيذها قراراهتا )مبا يف ذلك تنفيذ األوامر إبلقاء القبض(، فالدول تنيط بعمل احملكمة وزانً ومفعواًل  فعال.
 وتوفري الدعم املايل واإلمدادي، وإنفاذ العقوابت.

وستقود هيئة الرائسة اجلهود املتأصلة يف إطار معايري السلوك األخالقي املعمول هبا يف احملكمة،  .47
 تلهم الثقة ابهليئة القضائية وابحملكمة مجعاء، للنهوض بثقافة املسؤولية املالية، والشفافية، واملساءلة، اليت

وسرُيمى من هذه اجلهود إىل تزويد الدول األطراف وعامة اجلمهور  على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني بصورة كاملة عن كيفية عمل احملكمة، رهنًا ابلتقيد مبقتضيات 

يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة، ومسائل استقالل املّدعية العامة وبعض السرية اليت تكتنف العمل 
 الربامج الرئيسية ضمن ميزانية احملكمة.

، مبا فيه عملها املتعلق ابألولوايت اآلنفة الذكر، 2021إن هيئة الرائسة ستقوم بعملها يف عام  .48
يف احملكمة خبري مستقل. وستشتمل هذه واضعة يف اعتبارها نتائج عملية االستعراض اليت جيريها حاليًا 

اجلهود على االخنراط يف تنفيذ التوصيات ذات الطابع امللموس، القابلة للتحقيق، واملمكنة اإلعمال، 
املتأتية عن هذه العملية بغية حتسني أداء احملكمة ومنظومة نظام روما األساسي برمتها، وجناعتهما، 

 .(18)وفعاليتهما

 ألف يورو 1 367.6  موارد امليزانية

املئة( ابلقياس إىل نظريه  يف 5.9ألف يورو ) 76.8ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .49
وتعزى هذه الزايدة بكاملها إىل زايدات يف مستحقات املوظفني املرتبطة  املعتمدة. 2020يف ميزانية عام 

املوظفني وطلبات االعتمادات الالزمة لسد التكاليف بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد. أما بنية مالك 
 .2020غري املتصلة ابلعاملني فيما خيص هيئة الرائسة فتبقى كما كانت فيما خيص عام 

 ألف يورو 28.0 األبدال اليت يتقاضاها أعضاء هيئة الرائسة

ألف يورو لسد األبدال  28.0الربانجمية املقرتحة مبلغ مقداره  2021 عام ميزانيةيـُْفَرد يف  .50
وقد أُدرجت املخصَّصات  .(20)ولنائبـه األول أو الثاين إذا عمل ابلنيابة عنه (19)اخلاصة اليت ُتدفع للرئيس

 .1200لسد تكاليف الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرائسة الثالثة ضمن الربانمج 

                                                            
 .ASP/18/Res.7-ICCالقرار  (18)
 12-8الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،  (19)

 .2 ابء، الفقرة-أوالً -ألف-(، اجلزء الثالثICC-ASP/2/10) 2003أيلول/سبتمرب 
 12-8الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،  (20)

 .3 جيم، الفقرة-أوالً -ألف-(، اجلزء الثالثICC-ASP/2/10) 2003أيلول/سبتمرب 
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 ألف يورو 1 216.6 املوظفنياملوارد من 

يورو ألف  76.3ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  .51
 وظيفة جديدة. وال تُقرتح أية وظيفة اثبتة. 11ويتألف مالك هيئة الرائسة من  املئة(. يف 6.7)

 ةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العام

الرائسة مكلَّفة مبهام تندرج يف إطار ثالثة جماالت رئيسية: جمال املراجعة إن هيئة  .52
 القانونية/القضائية وجمال العالقات اخلارجية وجمال اإلدارة.

( يتوىل املسؤولية عن 5-ويقود موظفي هيئة الرائسة املعنيني ابلدعم رئيُس مكتب )من الرتبة ف .53
تيجيني، وعن متثيل هيئة الرائسة يف االجتماعات املشرتكة بني تدبر شؤوهنم وعن التخطيط والتوجيه االسرتا

 األجهزة واالجتماعات اخلارجية على مستوى العمل واملستوى االسرتاتيجي واملستوى الرفيع.

ويضم مالك العاملني يف هيئة الرائسة حبسب بنيته احلالية رئيس وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ  .54
( ضمن 2-(، وموظفًا قانونيًا معاواًن )من الرتبة ف3-قانونيًا )من الرتبة ف(، وموظفًا 4-)من الرتبة ف

 وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، وهم مسؤولون عن تنسيق وتوفري الدعم القانوين الفين هليئة الرائسة.
لرتبة وحاليًا يؤدي مهام الرائسة على صعيد العالقات اخلارجية مستشار معين ابلعالقات اخلارجية )من ا

ويؤدي املهام اإلدارية  رأ(.-ع (، يساعده مساعد إداري معين ابلعالقات اخلارجية )من الرتبة خ3-ف
( )كانت وظيفته سابقاً وظيفة 3-هليئة الرائسة مستشار معين ابلسياسات والشؤون اإلدارية )من الرتبة ف

ويتألف ابقي مالك  (.2-الرتبة ف (( وموظف إداري معاون )من3-مساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف
ق إداري لدى اهليئة -ع العاملني يف هيئة الرائسة من مساعد شخصي للرئيس )من الرتبة خ رر(، ومنسِّّ

رأ( منتدب لدى رئيس املكتب، يقدِّمون -ع رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة خ-ع القضائية )من الرتبة خ
 دعماً إدارايً وإمدادايً واسع التنوع.

 ألف يورو 123.0 ملتصلة ابلعاملني املوارد غري ا

تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب،  .55
 املعتمدة. 2020إن املبلغ املقرتح يساوي نظريه يف ميزانية عام  وتكاليف اخلرباء االستشاريني.

 ألف يورو 100.7 السفر

 2021. ففي عام 2020لنظريه الذي طُلب وأُقرَّ فيما خيص عام إن املبلغ املطلوب مساٍو  .56
سيظل أعضاء هيئة الرائسة الثالثة يعملون لتعزيز الثقة ابحملكمة، ما يستلزم السفر للتواصل مع ممثلي الدول 

 األطراف، واجملتمع املدين، والرابطات املهنية، وسائر أصحاب الشأن.

لرائسة تلزم لسد تكاليف مجيع األسفار الرمسية اليت يقوم إن االعتمادات اخلاصة أبسفار هيئة ا .57
هبا القضاة وموظفو هيئة الرائسة والدوائر، مبا يف ذلك سفر الرئيس وانئبيه والقضاة اآلخرين لتمثيل احملكمة 

وُتَسد هبذه االعتمادات أيضًا تكاليف معتكَفنْي قضائَينْي والتكاليف املتصلة  يف فعاليات خارجية هامة.
فتتاح السنة القضائية وتكاليف ما يقوم به أعضاء هيئة الرائسة أو العاملون يف الدوائر من أسفار حمدودة اب

العدد يستلزمها هنوض هيئة الرائسة بدورها على الصعيد اخلارجي أو تلزم لتقدمي إسهامات ختصُّصية يف 
سد التكاليف املعنية ميثِّّل  إن ة.فعاليات خارجية ال تتحمَّل اجلهات املنظِّّمة هلا التكاليف ذات الصل

 متطلَّباً متكرِّراً.
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، اشتملت على 2020كانت قد طُلبت بعض االعتمادات لسد تكاليف السفر يف عام  .58
عشرة جلمعية الدول األطراف. ولئن كانت  خمصَّص للسفر إىل نيويورك من أجل الدورة التاسعة

الربانمج الرئيسي األول فإن مبلغًا مناظرًا قد ُضمِّّن االعتمادات املعنية مل تعد تلزم واسُتبعدت من طلب 
لسد تكاليف السفر املزيد خالل السنة األوىل من فرتة والية هيئة الرائسة اجلديدة لتمكني هذه اهليئة من 
االخنراط الكثيف مع الدول األطراف واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية، مثل منظمة األمم املتحدة 

 ألفريقي.واالحتاد ا

 يورو آالف 10.0  الضيافة

يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف املساعي احلميدة والضيافة املتصلة بزايرات  تغريُّ ال  .59
رؤساء الدول أو احلكومات والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول )مبن فيهم سفراؤها( واملنظمات الدولية 

ُتستخدم ميزانية الضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئة القضائية يف فعاليات كما   احلكومية للرئيس أو انئبَـْيه.
قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات  للمحكمة ميوِّهلا معًا مجيع األجهزة، من
 سد التكاليف املعنية ميثِّّل متطلَّباً متكرِّراً. إن غري احلكومية، ومراسم الرتحيب والتوقيع.

 آالف يورو 7.3 التدريب

وقد ُعوِّضت هذه  املئة(. يف 7.4ألف يورو ) 0.5ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .60
وتظل هيئة الرائسة حتتاج إىل املخصَّصات يف بند امليزانية هذا يف . الزايدة ابخنفاض مناظر يف ميزانية الدوائر

ا تدريبًا حمدَّد الطابع متصاًل مبهامهم القانونية ومهامهم وذلك رئيسيًا لكي توفِّّر للعاملني فيه 2021عام 
 يف جمال العالقات اخلارجية وتدريبًا على اإلدارة وتدريبًا أقل مدى لتحسني املهارات يف جمال اللغات.

 سد التكاليف املعنية ميثِّّل متطلَّباً متكرِّراً. إن

 آالف يورو 5.0  اخلرباء االستشاريون

املعنية لسد  وتلزم املوارد .2020لغ املطلوب ابلقياس إىل نظريه الذي اعُتمد لعام يف املب تغريُّ ال  .61
تكاليف املشورة اليت يسديها اخلرباء االستشاريون اخلارجيون بشأن أمور تندرج ضمن إطار والية اهليئة 

 متكرِّراً.سد التكاليف املعنية ميثِّّل متطلَّباً  إن. القضائية، منها الشؤون املتصلة ابإلنفاذ
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 1100 الربانمج  :7 اجلدول

1100  
 هيئة الرائسة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه  اجملموع
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 28.0 - - 28.0 15.5 - 15.5 القضاة
 910.6 9.0 75.2 835.4    املوظفون من الفئة الفنية

 306.0 0.4 1.1 304.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 216.6 1 6.7 76.3 140.3 1 918.1 - 918.1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - 5.9 - 5.9 املساعدة املؤقتة العامة
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف
 - - - - 5.9 - 5.9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 100.7 - - 100.7 118.9 - 118.9 السفر
 10.0 - - 10.0 7.4 - 7.4 الضيافة

 - - - - 4.2 - 4.2 اخلدمات التعاقدية
 7.3 7.4 0.5 6.8 - - - التدريب

 5.0 - - 5.0 - - - اخلرباء االستشاريون
 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد
 - - - - - - - األاثث والعتاد

 123.0 0.4 0.5 122.5 130.5 - 130.5 غري املتصلة ابلعاملني اجملموع الفرعي للتكاليف
 367.6 1 5.9 76.8 290.8 1 070.0 1 - 070.0 1 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 1100 الربانمج :8 اجلدول

1100 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 11 4 3 1 7 - 2 3 1 1 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 11 4 3 1 7 - 2 3 1 1 - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 - - - - - - - - - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 الدوائر: 1200الربانمج  -2

 املقد ِّمة

قاضياً،  18( من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر من 1)36)ب( واملادة 34عماًل ابملادة  .62
وابلتشاور مع  الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف. وهي منظَّمة يف ثالث شعب:

، وُتْسنِّد احلاالتِّ والقضااي إىل الدوائر (21)القضاة تبّت هيئة الرائسة يف انتداهبم للعمل يف الُشعب القضائية
وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي  التمهيدية والدوائر االبتدائية.

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

وحبسب عبء العمل ضمن الُشعب  جديدة، حىت إذا ازداد عبء العمل يف بعض الُشعب والدوائر.
 املعنية ميكن أن يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق ابملرحلة االبتدائية أو مبرحلة جرب
األضرار، وأن يُنَتَدب قضاة الدرجة التمهيدية وقضاة الدرجة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف معيَّنة، 
عندما يستلزم ذلك تنازُع املصاحل أو مالبساٌت أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف 

 استبداالً مؤقتاً.

دورها الرئيسي، كما يقضي به نظام روما  ويتمثل إن الدوائر تُعترب اجلهاز القضائي للمحكمة. .63
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام  األساسي، يف التكفل أبن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ

وتتلقى الدوائر التمهيدية والدوائر  .(22)حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية اجملين عليهم والشهود"
 يف اضطالعها هبذه املهام الدعم من املوظفني القانونيني واملوظفني اإلداريني.االبتدائية ودوائر االستئناف 

 أهداف الدوائر

 :تتمثل أهداف الدوائر فيما يلي
السهر على سرعةِّ وعدالةِّ وجناعةِّ سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية  ‘1’

 وإجراءات االستئناف؛

تنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ُشرع املواظبة على نشدان تقليص مدة اإلجراءات ب ‘2’
فيها خالل السنوات األخرية، من قبيل مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من 
السريورات القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات االبتدائية مبا فيها مرحلة التحضري 
للمحاكمات ومرحلة تقدمي األدلة ومرحلة النطق ابلعقوبة ومرحلة جرب األضرار 

 يشمل ذلك حتيني "كتيِّّب ممارسات الدوائر"(؛)

مواصلة العمل ابلتوافق مع مؤّشرات األداء اليت ُوضعت فيما خيص السريورات  ‘3’
 القضائية؛

مواصلُة تطويرِّ ومراجعةِّ نظام تقدمي اجملين عليهم لطلباهتم ونظام متثيلهم ابلتشاور مع  ‘4’
 قلم احملكمة؛

                                                            
 مكرَّراً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 4القاعدة  (21)
 ( من نظام روما األساسي.2)64 املادة (22)
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 ني واملوارد غري املتصلة ابلعاملني؛التكفل بفعالية إدارة املوارد من املوظف ‘5’

مثابرة املوظفني القانونيني واإلداريني على تقدمي الدعم إىل شىت الدوائر على حنو فعال  ‘6’
 وانجع؛

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظام اجلديد لتقييم األداء الشامل  ‘7’
 بنطاقه احملكمة مجعاء؛

الدوائر ابلغاايت االسرتاتيجية ذات الصلة األخذ على حنو كامل ضمن إطار عمل  ‘8’
 2021-2019املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

املتعلقة ابألداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة  3حىت  1سيما الغاايت  وال
 املتعلقة ابألداء املؤسسي. 9حىت  6والغاايت 

 حتسني املمارسة لزايدة النجاعة -أوليات الدوائر 

من الغاايت املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة  1عماًل على حتقيق الغاية االسرتاتيجية  .64
اخنرطت الدوائر وستظل تنخرط عن كثب يف حتسني  2021-2019بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

د إجناز عدة دورات من دورات تداول القضااي، وعن املمارسات بغية االرتقاء بنجاعة اإلجراءات القضائية.
استدامت الدوائر تركيزها على توطيد املمارسة القضائية يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية )مبا فيها 
مرحلة التحضري( ومرحلة االستئناف. ويتسم جرب األضرار أبمهية أساسية لنهوض احملكمة ابملهام املنوطة هبا 

من الغاايت االسرتاتيجية املبينة يف اخلطة االسرتاتيجية الشاملة  2 تها والعمل لتحقيق الغايةيف إطار والي
. وقد اكُتسبت خربة عملية كبرية من إجراءات جرب (23)2021-2019بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 

القضاة بعمل  ويضطلع. املهدي( وقضية Lubanga) لوبـَنْغا( وقضية Katanga) كاتـَنْغاقضية األضرار يف 
هام لتعديل وحتسني املمارسة املتعلقة ابإلجراءات القضائية على العموم يف حني يطبِّّقون ابلفعل املمارسات 

وعلى مستوى املوظفني جرى مؤخراً  الفضلى اليت مت متييزها على حنو تعاوين يف املعتَكفات القضائية.
 ذج قائم على االستعانة أبفرقة جلعل تقدمي الدعم أجنع.حتديٌث لطرائق العمل املتعلقة ابحملاكمات ابتباع منو 

ولئن كان يُعمل طيلة السنة لزايدة جناعة الدوائر فإن املعتَكفات القضائية اليت تنظمها اهليئة  .65
القضائية توفر احملفل املثايل لرتكيز اجلهود على هتيئة وهتذيب املمارسات الفضلى اجلديدة. ويهيئ املعتَكف 

والتحيينات اليت أجريت الحقًا لكتيِّّب ممارسة  2019األول/أكتوبر  عقد يف تشرينالقضائي الذي 
الدوائر فيما يتعلق أبمور منها اآلجال املوصى هبا فيما خيص شىت اإلجراءات توضيحًا حديثاً للمنافع اليت 

 تؤتيها هذه املعتَكفات على صعيد زايدة النجاعة.

 السوابق القضائيةالتأمل اجلماعي يف  -أولوايت الدوائر 
من الغاايت االسرتاتيجية املبينة يف اخلطة  1إذ تضع الدوائر نصب عينيها الغاية االسرتاتيجية  .66

فإهنا ستويل األولوية لعملية  (24)2021-2019االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 
                                                            

"املضي يف تطوير هنج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية مبا فيها مرحلة جرب  :2 الغاية االسرتاتيجية (23)
 األضرار )ابلتعاون مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما خيص مرحلة اإلجراءات األخرية الذكر(".

زايدة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق  :1 الغاية االسرتاتيجية (24)
ورفاه واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على اّتسام إجراءاهتا ابالستقالل والعدالة وأعلى درجات االمتياز القانوين ومحاية سالمة 

 ملعنيني، وال سيما اجملين عليهم والشهود".األشخاص ا
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حملكمة. وستشمل هذه العملية أنشطة شىت التأمل املستمر بشأن السوابق القضائية والشؤون اإلجرائية يف ا
لتدريب القضاة يُركَّز فيها على حتسني اإلحاطة مبختلف الُنظُم القانونية املمثَّلة يف احملكمة ومتثُّل خربات 

 اهليئات القضائية األخرى فيما يتعلق ابلشؤون املتصلة ابلسوابق القضائية للمحكمة.

، ستشتمل أنشطة الدوائر 1100املقرتحة يف إطار الربانمج وكما يف حال األولوايت القضائية  .67
 فيما يتعلق هبذه األولوايت نتائَج عملية املراجعة اليت جيريها خبري مستقل.

 ألف يورو 4 683.1 تكاليف القضاة

قاضياً. لكن هيئة الرائسة هي اليت حتدد  18يقضي نظام روما األساسي أبن يكون للمحكمة  .68
( من نظام روما 3)35 هليئة على حنو سليم من القضاة املتفرغني، وذلك عماًل ابملادةالعدد الالزم لعمل ا

 األساسي.

. وابالستناد إىل عبء العمل املتوقع 2021آذار/مارس  11وستُنتخب هيئة رائسة جديدة يف  .69
دة بشأن وغريه من العوامل، اليت سُتحدَّد كلها على حنو أدق يف ذلك الوقت، ستبتُّ هيئة الرائسة اجلدي

الذين سُيعيَّنون  2020عشرة للجمعية يف كانون األول/ديسمرب  عدد القضاة املنتَخبني يف الدورة التاسعة
 للعمل على أساس التفرغ وبشأن موعد توليهم ملناصبهم.

وقد يكون بني العوامل احلامسة التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني ضمن هيئة القضاة وإيالء  .70
اهيَّة القضااي اليت يكون قد سبق للقضاة املتفرغني أن شاركوا يف النظر فيها وذلك لتفادي عدم االعتبار مل

أهليتهم للمشاركة يف اجللسات يف الدرجة االبتدائية ودرجة االستئناف للنظر يف القضااي ذات الصلة، كما 
الذين سُيعيَّنون للعمل  من الئحة احملكمة. كما سيشمل ذلك النظر يف هوية القضاة 12 ينص عليه البند

يف شعبة االستئناف )ما يفقدهم األهلية للعمل يف أٍي من الشعبتني األخريني من شعب اهليئة القضائية 
 من العمل يف درجة االستئناف للنظر يف قضااي سبق أن شاركوا يف النظر فيها(. أو

، على 2021ة املقرتحة لعام وقد اعتمدت هيئة الرائسة احلالية، يف إعدادها امليزانية الربانجمي .71
. 2021االفرتاضات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء لعبء العمل القضائي املتوقع أن ُيضطلع به يف عام 

 أدانه. 94حىت  77وتُبنيَّ هذه االفرتاضات مبزيد من التفصيل يف الفقرات 

اجلديدة هي اليت ستحدد عدد  ونظراً إىل لزوم امليزانية للسنة املقبلة، ومراعاًة لكون هيئة الرائسة .72
القضاة الذين سُيعيَّنون للعمل على أساس التفرغ، واستنادًا إىل تقييم هيئة الرائسة هذه لعبء العمل 

 قاضياً متفرغاً. 14الربانجمية املقرتحة لدفع أجور  2021املتوقع، يُهيَّأ يف ميزانية عام 

وحتمُّل تكاليف سفرهم لتويل مهامهم وبدء  وسيستلزم قدوم القضاة اجلدد تقدمي مَِّنح انتداهبم، .73
سنوات  وتُتكبَّد هذه التكاليف عادًة مرًة كلَّ ثالث. خدمتهم على أساس التفرغ، ونقل أمتعتهم الشخصية

إثر انتخاب قضاة للمحكمة جدد )رهنًا بتعيينهم للعمل يف احملكمة(؛ فاملرة القادمة لتكبُّدها ستكون يف 
  ق السادس )أ( التفاصيل املتعلقة أبجور القضاة وأبداهلم.وترد يف املرف .2024عام 

الربانجمية املقرتحة تعديل رواتب القضاة تعدياًل جيعل  2017وسبق أن طُلب يف ميزانية عام  .74
مقاديرها تراعي الزايدات يف تكلفة املعيشة يف الهاي وتتواءم مع رواتب قضاة حمكمة العدل الدولية 

من نظام روما األساسي وإىل القرار  49ات القضائية الدولية، استنادًا إىل املادة من احملاكم واهليئ وغريها
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ASP/3/Res.3-ICC (25).  وبعد أن نظرت اجلمعية يف هذه املسألة خالل دورهتا اخلامسة عشرة، اختذت
تقرير إىل  قراراً طُلب فيه إىل املكتب "النظر يف الطلب املقدم إلعادة النظر يف أجور القضاة ]...[ وتقدمي

وقد قرر املكتب الحقاً أن يقود سريورَة التيسري بشأن هذه املسألة  .(26)اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة"
ٌر يعنيَّ هلذا الغرض. اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة "]طلبت[ من قلم احملكمة أن يكلف،  إن ميسِّّ

]خبرياً[ يف نظم األجور الدولية ليقوم إبجراء  ابلتنسيق مع الفريق العامل املعين مبراجعة أجور القضاة،
دراسة عن أجور القضاة، مبا يف ذلك هيكلية األجور وحزم املزااي التابعة، والنظر يف اختصاصات حمتملة 
آللية مراجعة أجور القضاة، مع ]مراعاة[ اآلاثر املرتتبة على التكاليف واملقرتحات املقدمة يف تقرير الفريق 

  .(27)مبراجعة أجور القضاة"العامل املعين 

وقد قررت اجلمعية يف دورهتا الثامنة عشرة تعديل شروط خدمة قضاة احملكمة وتعويضهم وإنشاء  .75
فريق خرباء، يعينهم املكتب، لتيسري نظر اجلمعية يف ما ميكن إجراؤه من تعديالت ألجور القضاة، وفقاً 

اخلرباء تقريرًا إىل فريق الهاي العامل لكي ينظر . وسيقدم فريق (28)من نظام روما األساسي 49 للمادة
 .(29)فيه، وسيحال هذا التقرير بعد ذلك إىل اجلمعية لتقرَّ التعديل املوصى به هنائياً أو ترفضه

إىل أن العملية اآلنفة الذكر لـّما تزل جارية وأن نتيجتها لن تُعرف قبل تقدمي ميزانية عام  وابلنظر .76
فقد أُدرج مبلغ ذو صلة يف املرفق السادس)أ(، وذلك دون استباق لنتيجة  الربانجمية املقرتحة 2021

 العملية اجلارية ورهناً بتحديد املقدار املناسب ألية زايدة يف األجور قد تقررها الدول األطراف.

 األنشطة القضائية املتوقعة

مماثاًل لنظريه  2021يُتوقع أن يكون عبء العمل اإلمجايل الواقع على عاتق الدوائر يف عام  .77
على األقل، ويُتنبَّأ أن حتصل زايدة يف عبء العمل بصورة خاصة فيما يتعلق  2020فيما خيص عام 

ويضاف إىل ذلك أن مثة  حالة. 18فالشعبة التمهيدية تنظر حاليًا يف . ابألنشطة يف املرحلة االبتدائية
قرر عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية ومن امل شخصًا لـّما تنفذ حىت اترخيه. 14أمرًا ابلقبض على  15
. ورهنًا ابعتماد التهم يف هذه القضية قد يبدأ العمل 2020األول/ديسمرب  كانون 7بتاريخ  الرمحن عبد

وتربز ابنتظام مسائل تستلزم تدخل الدوائر التمهيدية يف . 2021املتعلق هبا يف الشعبة االبتدائية يف عام 
مشتبه  ويف الشعبة االبتدائية مثة حالتان، تشمالن معاً ثالثة ظر فيها احملكمة.شىت احلاالت والقضااي اليت تن

ومن املقرَّر بدء احملاكمة يف إحدى هاتني القضيتني يف . هبم، مها حاليًا يف مرحلة التحضري للمحاكمة
ني القضيتني . أما اتريخ احملاكمة يف القضية األخرى فلّما ُُيدَّد. إن التطورات يف هات2020متوز/يوليو 

نظراً إىل أثرها على اجللسات القضائية واملسائل  19-مرهونٌة ابلنجاح يف تنفيذ تدابري تدبُّر جائحة كوفيد
املتصلة ابلشهود. ومثة قضية أخرى هي اآلن يف مرحلة التداول ويُتوقع أن يصدر فيها قرار عمالً 

. وسيظل تنفيذ األوامر 2021ائل عام أو أو  2020من نظام روما األساسي يف أواخر عام  74 ابملادة
                                                            

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

 24-16الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،  (26)
 ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

  12-5الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، الواثئق الرمسية جلمعية  (27)
 .3 ، الفقرةICC-ASP/17/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20) 2018كانون األول/ديسمرب 

 .ASP/18/Res.2-ICCالقرار  (28)
 .، املرفق األولASP/18/Res.2-ICCالقرار  (29)
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، ويُتوقع أن يصدر أمر جبرب 2021قضااي خاضعًا للمراقبة القضائية يف عام  جبرب األضرار يف ثالث
، رهناً 2021األضرار يف قضية أخرى، وميكن أن تبدأ إجراءات جرب األضرار يف قضية خامسة يف عام 

زايدة يف عبء العمل الواقع على عاتق  2021هد عام ابلقضاء أبن املتهم مذنب. وعليه يُتوقع أن يش
 2021الشعبة االبتدائية، وذلك على األخص نتيجًة لبدء حماكمتني جديدتني. وسيستمر لفرتة من عام 

رفع دعاوى استئناف للقرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. وسُتعرض على دائرة االستئناف 
متهيدي متأٍت عن اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية املستمرة، ما  طيلة السنة دعاوى استئناف

مساواًي لعبء  2021جيعل من املرجَّح أن يكون عبء العمل الواقع على عاتق هذه الدائرة يف عام 
، هذا إذا مل يزد عنه، مع احتمال أن َيستلزم سرَي عدة 2020العمل الذي وقع على عاتقها يف عام 

 عقَّدة يف آن معاً.مسائل م

 االفرتاضات فيما يتعلق ابألنشطة

 الشعبة التمهيدية

تتناول الشعبة التمهيدية مجيَع الطلبات اليت تُقدَّم خالل عمليات التدارس األويل، أو املتعلقة  .78
كما إن هذه الشعبة تتناول مرحلة اإلجراءات القضائية   مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق.

األوىل برمتها، حىت اختاذ القرار بشأن ما إذا كان جيب اعتماد التهم وإحالة القضية للنظر فيها على 
 املستوى االبتدائي.

إن مخسة من قضاة الدرجة  ويبلغ عدد القضاة املنتَدبني حالياً للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة. .79
هيدية الستة ملَحقون مؤقتًا ابلشعبة االبتدائية يف الوقت نفسه ومنخرطون يف جلسات احملاكمة ويف التم

كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأهنم يف ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا   شؤون جرب األضرار.
تنظر يف دعاوى االستئناف فيما سبق يُلَحقون مؤقتًا بشعبة االستئناف للعمل أيضًا ضمن اهليئات اليت 

ووفق هنج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق ابلتجهيز ابملوظفني فإن عددًا من  التمهيدي.
املوظفني القانونيني املنتَدبني للعمل يف الشعبة التمهيدية انُتدبوا أيضاً يف الوقت نفسه لالهتمام بقضااي يف 

 وحىت اترخيه أاتح هذا النهج النهوض بعبء العمل احلايل. .الشعبتني األخريني والدوائر األخرى

حالة هي احلالة يف أوغندا،  18إن دوائر الشعبة التمهيدية تنظر حاليًا على حنو نشط يف  .80
واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا 

 كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف مايل، وحالة السفن الوسطى، واحلالة يف
املسجَّلة يف احتاد جزر القمر واجلمهورية اليواننية ومملكة كمبوداي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 

أفغانستان، واحلالة يف الوسطى، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف بوروندي، واحلالة يف 
فلسطني، واحلالة يف فنزويال )القضية األوىل(، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف فنزويال )القضية 

  الثانية(.

فهي اآلن عالقة يف مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية، ومن  عبد الرمحنأما قضية  .81
. ويُتوقع أن تبقى هذه القضية قيد 2020األول/ديسمرب  كانون 7يف  املقرَّر عقد جلسة اعتماد التهم

، إذ سُيصدر قرار بشأن اعتماد التهم فيها. 2021النظر أمام هذه الدائرة على أقل تقدير حىت أوائل عام 
، مع إمكان بدء جلسات احملكمة 2021ورهناً بذلك القرار ميكن أن جيري التحضري للمحاكمة يف عام 

 .2021ام فيها يف ع
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إن لإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية من طبيعتها ما جيعل من املتعذر توقع بعض حاالت  .82
سيودع من الواثئق اهلامة وما سيطرأ من املستجدات اهلامة، مثل طلبات الشروع يف عمليات حتقيق  ما

أوامر إبلقاء القبض،  على أساس عمليات التدارس األويل اليت جيريها مكتب املّدعي العام، وطلبات إصدار
وميكن أن تفضي احلاالت اخلاضعة للتحقيق . وحاالت املثول األول أمام احملكمة، وإجراءات اعتماد التهم

إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت  2020حاليا أو اليت قد تعرض على الدوائر التمهيدية يف عام 
عشر  مث إن كاًل من األشخاص اخلمسة .2021اإلجراءات السائرة طلبات إىل هذه الدوائر يف عام 

الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر ابلقبض عليهم ميكن أن يُقبض عليه وأن يقدَّم إىل احملكمة يف 
 يِّكاتوموقضية  احلسنيف السنوات األخرية، كما يف قضية  عدةً  غضون أجل قصري، كما حدث مراتٍ 

(Yekatom )وانـْغَيْسوان (Ngaïssona .) وابلتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة
 .2021السنوات السابقة للتوصل إىل وضع افرتاضاهتا فيما خيص عام 

 الشعبة االبتدائية

تتألف الشعبة االبتدائية من الدوائر االبتدائية، املنوطة هبا يف إطار واليتها مهمة إجراء  .83
 وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار. يدية للتهم.احملاكمات بعد اعتماد الدوائر التمه

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

دائية حالياً من سبعة قضاة، منتَدبني بتشكيالت شىت للعمل يف تسع دوائر وتتألف الشعبة االبت .84
ومثة مخسة قضاة آخرون منتَدبون للعمل يف الشعبة التمهيدية أحلقوا مؤقتًا ابلشعبة االبتدائية  ابتدائية.

لحق قضاة من قضاة كما يُ   للفرتات اليت تُتناول فيها القضااي املعيَّنة اليت كان قد ُأسند إليهم االهتمام هبا.
الدرجة االبتدائية إحلاقًا مؤقتًا بشعبة االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دعاوى االستئناف 

 التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي.

جلسات حماكمة يف قضيتني.  2021ويُتوقع يف إطار الربانمج الرئيسي األول أن يشهد عام  .85
الثانية يف  يف احلالة (Ngaïssona) وانـْغَيْسوان( Yekatom) يِّكاتومضية يف احلالة يف مايل وق احلسنفقضية 

مجهورية أفريقيا الوسطى مها حاليًا يف مرحلة التحضري للمحاكمة. ومن املقرَّر أن تبدأ احملاكمة يف قضية 
 يِّكاتومعشر بكاملها. أما يف قضية  أبشهره االثين 2021وأن جتري طيلة عام  2020يف عام  احلسن

(Yekatom )وانـْغَيْسوان (Ngaïssona) على  19-فلّما ُيدَّد اتريخ احملاكمة بسبب أثر جائحة كوفيد
. إن هاتني احملاكمتني ستؤتيان عمالً طائالً، 2021التحضري هلا. ويُتوقع أن جتري هذه احملاكمة طيلة عام 

ابلنظر إىل مقدار األدلة املتوقع أن تُقدَّم، ومدى التعقيد الذي تتسم به القضيتان، وكون إحدامها تشمل 
. ونتيجة لذلك يُتوقع أن جتري خالل عام (Ngaïssona) وانـْغَيْسوان( Yekatom) يِّكاتوممتهمني اثنني مها 

 جلسات كثرية، تستلزم موارد متعلقة أبنشطة جلسات احملكمة وموارد أخرى ذات صلة. 2021

حتضريًا للمحاكمات مث عقد  2021أعاله ميكن أن يشهد عام  81وكما عرض يف الفقرة  .86
إجراءات اعتماد التهم. ومن شأن ذلك  وذلك طبعًا مرهوٌن بنتيجة الرمحن عبدجلسات حماكمة يف قضية 

أن ُُيدث ضغطًا زائدًا على ميزانية الربانمج الرئيسي األول. فالزايدة املعنية يف عبء العمل ميكن أن 
تستلزم املزيد من املوارد من املوظفني وتعيني هيئة الرائسة عددًا إضافيًا من القضاة للعمل على أساس 

إىل أن من املتوقع أن جتري حماكمتان أخراين يف الوقت ذاته. بيد أن  التفرغ، وذلك على اخلصوص نظراً 
جرى بعد أن كانت اهليئة القضائية قد تعهدت بتقدمي ميزانية صفرية النمو  الرمحن عبدقدوم املشتبه به 

ؤكدة، االمسي. فالتزامًا بذلك التعهد، ومتاشيًا مع سياسة احملكمة املتمثلة يف عدم امليزنة إال لألنشطة امل
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. فإذا حدث أن الرمحن عبدُتطلب أي موارد إضافية فيما يتعلق إبمكانية انعقاد احملاكمة يف قضية  ال
انعقدت هذه احملاكمة فقد يغدو من الضروري طلب موارد إضافية، وفقًا لألحكام ذات الصلة الواردة يف 

 النظام املايل والقواعد املالية.

لذكر )مع إمكان انعقاد حماكمة اثلثة( يُتوقع أيضاً أن هتتم الشعبة وإضافًة إىل احملاكمتني اآلنفيت ا .87
 دوائر. قضااي أخرى أمام أربع االبتدائية إبجراءات نشطة يف مخس

 74 ( ويُتوقع أن يصدر حكٌم فيها مبوجب املادةOngwen) أُنْغوينوتستمر املداوالت يف قضية  .88
، ُُيتمل أن يفضي إىل إجراءات 2021عام  أو أوائل 2020من نظام روما األساسي يف أواخر عام 

 .2021نطٍق ابلعقوبة وإجراءات جلرب األضرار يف هذه القضية يف عام 

فستستمر إجراءات جرب األضرار يف  .2021وكذلك ستتواصل إجراءات جرب األضرار يف عام  .89
( وقضية Katanga) كاتـَنْغاكما يُتوقَّع فيما خيص قضية .  2021( طيلة عام Ntaganda) انْتاغَْنداقضية 
متابعة مرحلة تنفيذ جرب األضرار  2021أن تتواصل طيلة عام  املهدي( وقضية Lubanga) لوبـَنْغا

 واإلشراف على هذه املرحلة.

ونتيجة ملا ُعرض فيما تقدم مثة قضااي عدة قد يستمر النظر فيها أمام الدوائر االبتدائية يف وقت  .90
 معاً.

 شعبة االستئناف

وتتمثل  شعبة االستئناف من مخسة قضاة بينهم قاض هو )قاضية هي( رئيسـ)ة( احملكمة.تتألف  .91
املهمة الرئيسية اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف 

 األضرار، ويف دعاوى النهائي للقرارات القاضية ابلتربئة أو ابإلدانة أو إبيقاع عقوبة، وللقرارات املتعلقة جبرب
 االستئناف التمهيدي لبعض قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت تُتخذ يف سياق اإلجراءات.
وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل كبري، ألنه قد تتعنيَّ فيها مراجعة إجراءات احملاكمة 

ويف الوقت نفسه ميكن أن تثري بعض  يتعنيَّ تقييم أدلة إضافية.برمتها مبا يف ذلك األدلة املقبولة، كما قد 
دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقَّدة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر كبري على احملكمة 

 كما ميكن أن تُرفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل طلبات إعادة النظر يف العقوبة.  .(30)مجعاء

القرار ابإلدانة والقرار ابلنطق ابلعقوبة عن الدائرة االبتدائية السادسة يف قضية وإثر صدور  .92
، كما 2021( يُتوقع أن تستمر دعاوى االستئناف يف هذه القضية لفرتة من عام Ntaganda) انْتاغَْندا

( Gbagbo) اْغبـَغْبوسيستمر استئناف القرار النهائي الصادر عن الدائرة االبتدائية األوىل يف قضية 
يف كل الدعاوى اليت قد تقدَّم  2021ويضاف إىل ذلك أنه سيُنظر يف عام . (Blé Goudé) غوديه وابْليه

 أُنْغويناستئنافًا للقرار النهائي الصادر )القرارات النهائية الصادرة( عن الدائرة االبتدائية التاسعة يف قضية 
(Ongwen ولـّما كانت كٌل من هذه القضااي متثل .) سنوات من اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات

االبتدائية وكانت القرارات املعنية الصادرة عن الدوائر االبتدائية تتناول مقادير طائلة من األدلة فإن دعاوى 
  .2021االستئناف ذات الصلة يُرجَّح أن تكون معقَّدة وأن تستتبع عبء عمل ابهظاً يف عام 

                                                            
انظر على سبيل املثال قضية املّدعي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد هللا السنوسي، "احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة  (30)

، 2014أاير/مايو  21، ‘قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف’بعنوان  2013أاير/مايو  31التمهيدية األوىل الصادر يف 
 .ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB الوثيقة
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ستئناف يف عدة دعاوى استئناف متهيدي متأتية عن قضااي تنظر كما يُتوقع أن تنظر دائرة اال .93
  فيها اآلن الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية.

وابلنظر إىل ما تقدم وإىل االجتاهات احلالية على هذا الصعيد يُرتقب أن يفضي شىت دعاوى  .94
إىل زايدة يف عبء  2021ام االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي املتوقع أن تُقدَّم يف ع

، ويُتوقع أن تُعرض مسائل معقَّدة عدة على دائرة االستئناف يف 2020العمل ابلقياس إىل نظريه لعام 
 وقت معاً.

 يورو ألف 10 414.2  موارد امليزانية

 يف املئة(. 3.5ألف يورو ) 376.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .95

 يورو آالف 5 709.6 (اجملموع للُشعب الثالثاملوارد من املوظفني )

وتعزى هذه  يف املئة(. 8.1ألف يورو ) 429.8ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .96
الزايدة إىل زايدات يف مستحقات املوظفني مرتبطة بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد. أّما بنية مالك 

 .2020موظفي الدوائر فتبقى كما كانت يف عام 
املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية  9وتواصل اهليئة القضائية، واضعًة يف اعتبارها الغاية االسرتاتيجية  .97

، جهودها الرامية إىل زايدة جناعة اإلجراءات (31)2021-2019الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 
د القضائية وتسريعها، وذلك جزئيًا من خالل املزيد من املرونة االشتغ الية يف بنية مالك موظفيها، ما جيسِّّ

ومبوجب سياسة املرونة االشتغالية هذه يُنتَدب  حرص احملكمة على االنضباط يف استخدام املوارد.
املوظفون املعنيون ابلدعم القانوين للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على 

ويتيح هذا النهج حتسني االستجابية إزاء تغري  اخلربة الالزمة. عاتق كل فريق وكل دائرة وكل شعبة، وحبسب
كما إنه يزيد مهارات العاملني يف   االحتياجات وأعباء العمل، زائداً من فعالية اهليئة القضائية بصورة عامة.

ت نقص وبقدر املستطاع تُعاََل حاال الدوائر وخربهتم وله أثر إجيايب على احلركية العامة للهيئة القضائية.
املوظفني االشتغاليني ابالستعانة ابملوارد املتوفرة، من خالل توخي املرونة يف توزيعها بني الُشعب واالنتداب 

طلبات يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من  املتزامن لالهتمام بقضااي أو
 مراحل اإلجراءات.

يف انتداب املوظفني الذين يشغلون الوظائف الثابتة ووظائف ويُتوقع أن يستمر توخي املرونة  .98
املساعدة املؤقتة العامة على حنو يفضي إىل املزيد من التآزر بني متطلبات العمل القضائي وجمموعة 
املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر، وأن يكون ذلك أساسيًا يف ضمان التمكن من تناول عبء العمل 

الدوائر )املتميِّّز على اخلصوص بزايدة مقدار النشاط املتعلق ابإلجراءات االبتدائية الواقع على عاتق 
وبناء على ذلك تبقى املتطلبات من املوارد  وإجراءات االستئناف( ابالستعانة ابملقادير املتوفرة من املوارد.

بيد أنه  .2020عام  على نفس املقدار الذي أُقِّرَّ فيما خيص 2021من املوظفني من أجل الدوائر لعام 
ُيشدَّد على أن تقدير املتطلبات املعنية قائم على املستوى احلايل للتجهيز ابملوظفني، الذين يتألف مالكهم 

فأي تقليص هلذا املالك سيسبب  احلايل من موظفني عاملني بصفة كاملة، جيِّّدي التدريب، وذوي مراس.
 املهام. اشتغايل، وسيحول دون سرعة إجنازانقطاعاً يف أنساق تسلسل األعمال وحاالت أتخري 

                                                            
"إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة  :9 الغاية االسرتاتيجية (31)

 وصمودها حيال املخاطر املستبانة".
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وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة  10وظيفة اثبتة و 40إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  .99
وتُعرض املوارد من املوظفني بصورة مشرتكة جلميع الُشعب الثالث،  .2020العامة، كما كان عليه يف عام 

 املهام للموظفني.استناداً إىل مبدأ توخي املرونة يف تولية 

 ألف يورو 4 530.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

سيظل لعبء عمل املوظفني الذين يشغلون وظائف اثبتة نفس املقدار الذي كان عليه يف عام  .100
من الدعم  فسيلزم املزيد تقريباً، وال سّيما ابلنظر إىل مدى التعقيد الذي يعرتي القضااي العالقة. 2020

املستفيض إلجراء األنشطة على املستوى التمهيدي وللعمل فيما خيص العديد من دعاوى االستئناف 
 التمهيدي واالستئناف النهائي.

ويتوىل رئيس موظفي الدوائر )من الرتبة  وظيفة اثبتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. 40ومثة  .101
إنه يشرف على التنسيق  ت العمل يف الدوائر.( املسؤولية عن التخطيط االسرتاتيجي وسريورا5-ف

والتواصل بني الُشعب ويقودمها، ويقدم الدعم إىل القضاة ويؤدي مهام القيادة التدبرية العامة للموظفني 
( ومستشاران 5-ويساعده مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف القانونيني واإلداريني العاملني يف الدوائر.

( يُعمِّلون خربهتم األساسية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد 4-ف الرتبة قانونيان )من
قون عملهم  وُيْسدون اإلرشاد إىل موظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف، وينسِّّ

ملشورة ( ُيْسدون ا3-موظفًا قانونيًا )من الرتبة ف 18كما يضم مالك موظفي الدوائر   املتعلق ابلقضااي.
قون عمل أفرقة الدعم القانوين  القانونية الرفيعة ويقدِّمون الدعم إىل القضاة الذين يُنتَدبون للعمل معهم وينسِّّ

(، يساعدون يف 2-موظفني قانونيني معاونني )من الرتبة ف 10التابعة لدوائرهم، حبسب االقتضاء؛ و
مي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة جلسات حتليل الدفوع ويف إعداد نصوص القرارات واألحكام ويف تقد

رأ(، يقدمون دعمًا إداراًي وإمداداًي واسع التنوع إىل -ع مساعدين إداريني )من الرتبة خ 8احملكمة؛ و
 القضاة واملوظفني.

 ألف يورو 1 179.0 املساعدة املؤقتة العامة

الدعم من الرتبتني سيظل عمل الُشعب يعتمد اعتمادًا حامسًا على توفر عدد كاف من موظفي  .102
ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة  املستعان هبم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. 2-وف 3-ف

إن كل وظائف املساعدة املؤقتة  املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها يُعترب أمرًا أساسيًا لنجاعة عمل الدوائر.
نه يستعان هبا مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها العامة املعنية تُعترب وظائف لسنوات متعددة، أل

وبناء عليه ُتطلب موارد املساعدة املؤقتة  ويعاد النظر يف هذا املتطلب كل عام. على أساس االحتياجات.
 الربانجمية، كما يلي: 2020العامة بنفس املقدار الذي أُقِّرَّ يف إطار ميزانية عام 

(a) شهراً  48( متوَّل وظائفهم ملدد جمموعها 3-لرتبة فأربعة موظفني قانونيني )من ا
على غرار السنوات السابقة ستستمر احلاجة إىل موظفني  (:لسنوات متعددة)متطلب مستمر، 

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

مشاريع القرارات املتعلقة ابملسائل اليت تطرأ خالل اإلجراءات، وتقدمي الدعم خالل جلسات 
 احملكمة.

(b) ( متوَّل وظائفهم ملدد جمموعها 2-ستة موظفني قانونيني معاونني )من الرتبة ف
إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانوين  شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات متعددة(: 72

فيلزم ما يُطلب من وظائف املساعدة املؤقتة  الالزم لألنشطة القضائية اليت تضطلع هبا الدوائر:
لكي يقوم شاغلوها مبهام منها دعم األنشطة احملدَّدة الطابع التالية  2-العامة من الرتبة ف
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دلة والدفوع؛ حضور اجللسات وإعداد حماضر البيان: حتليل وتلخيص مقادير كبرية من األ
وملخَّصات عنها؛ االتصال حبسب اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف اإلجراءات؛ 
حتليل طلبات جرب األضرار؛ أداء سائر املهام ذات الصلة اليت قد تلزم للتكفل حبسن سري عمل 

 الُشعب.

 وروألف ي 21.5 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

إن املبلغ املطلوب  تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. .103
 .2020مساٍو لنظريه املقْر فيما خيص عام 

 ألف يورو 1.0  الضيافة

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزايرات القضاة اليت يقوم هبا  .104
الدبلماسيون وغريهم من الزوار البارزين، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف األوساط 

 سد التكاليف املعنية ميثِّّل متطلَّباً متكرِّراً. إن القانونية الدولية.

 ألف يورو 20.5 التدريب

ويتألف املبلغ  يف املئة(. 2.4ألف يورو ) 0.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .105
آالف يورو لسد  7.2ألف يورو لسد تكاليف تدريب املوظفني ومبلغ إضايف مقداره  13.3املطلوب من 

ويلزم املبلغ املطلوب من أجل تدريب املوظفني لتنمية مهارات مهنية منها إعداد  تكاليف تدريب القضاة.
فيما يتعلق ابملستجدات يف جمال القانون  النصوص القانونية ولتعزيز القدرات اللغوية، والتدريب التخصصي

اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي الدويل وقانون حقوق اإلنسان ويف جمال األدلة )مثل البحث اجلنائي 
وسُيستخدم املبلغ  العلمي الرقمي(، وللمزيد من تنمية املهارات يف جمال التنسيق والتواصل واإلدارة والقيادة.

سد  إن تدريب القضاة لتمويل برامج االنغماس اللغوي من أجل القضاة. املخصَّص لسد تكاليف
 التكاليف املعنية ميثِّّل متطلَّباً متكرِّراً.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 1200 الربانمج :9 اجلدول

1200  
 الدوائر

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 املواردالتغرّي يف 
 2021ميزانية عام 

املقرتحة )آبالف 
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 683.1 4 (14.7) (805.8) 488.9 5 559.6 5 - 559.6 5 القضاة

 955.4 3 9.2 332.2 623.2 3    املوظفون من الفئة الفنية

 املوظفون من فئة اخلدمات العامة
   578.4 (3.2) (0.6) 575.2 

 530.6 4 7.8 329.0 201.6 4 730.9 3 - 730.9 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 218.3 1 - 218.3 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضايف

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 218.3 1 - 218.3 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 1.0 - - 1.0 0.5 - 0.5 الضيافة

 - - - - 1.1 - 1.1 اخلدمات التعاقدية

 20.5 (2.4) (0.5) 21.0 12.2 - 12.2 التدريب

 اخلرباء االستشاريون
- - - - - - - 

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 األاثث والعتاد
- - - - - - - 

 21.5 (2.3) (0.5) 22.0 13.8 - 13.8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 414.2 10 (3.5) (376.5) 790.7 10 522.6 10 - 522.6 10 اجملموع

 2021مالك املوظفني املقرتح لعام  :1200 الربانمج :10 اجلدول

 
1200 

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة
              

 40 8 8 - 32 - 10 18 2 2 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 40 8 8 - 32 - 10 18 2 2 - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 : مكتب املد عي العامالثاين الربانمج الرئيسي -ابء 
 

 

 املقد ِّمة

تشمل رسالة مكتب املّدعي العام )"املكتب"( إجراءه على حنو فعال وانجع عمليات التدارس  .106
األويل والتحقيق ومقاضاة مرتكيب جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية 

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

 .والنزاهة واالحرتام

 مرتابطة: إىل ثالثة منطَلقات 2021وتستند ميزانية مكتب املّدعي العام املقرتحة لعام  .107

 ؛2021-2019ملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة اخلطة االسرتاتيجية الشا (أ)

 وسياساته ذات الصلة؛ 2021-2019اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  (ب)

 2021تقييم املكتب تقييمًا دقيقًا وواقعيًا ملا يلزمه من املوارد فيما خيص عام  (ج)
لالضطالع على حنو سليم ابملهام املنوطة به يف إطار واليته مبوجب نظام روما 

. 19-واضعًا يف اعتباره الظروف االستثنائية املتصلة جبائحة كوفيد ألساسي،ا
املكتب يتبىن هنجاً صارماً حصيفاً ومسؤواًل فيما يتعلق ابلتخطيط للميزانية واإلدارة  إن

 املالية، ويطبق هذا النهج.

الث فتقيِّّم جتربته يف السنوات الث 2021-2019أما اخلطة االسرتاتيجية للمكتب للفرتة  .108
األخرية من أنشطته وحتدد الطريق إىل حتقيق الغاايت اليت سريكِّز عليها املكتب يف األشهر والسنوات 

، مبادرات عديدة، 2012وقد اختذ املكتب، بقيادة املّدعية العامة، اليت تولت مهامها يف عام  القادمة.
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ابلفعالية والنجاعة يف ممارسته واليته حمققًا بذلك إدارية واسرتاتيجية ومتعلقة ابلسياسات، يراد هبا االرتقاء 
وقد أُبلغ عن كثري من هذه املبادرات بصورة منتظمة بوسائل منها  املزيد من تعزيز ثقة اجلمهور العام به.

، وأفضت إىل حتسينات داخلية على 2018-2016تقرير املكتب عن تنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة 
-2019وابلروح نفسها، متثل اخلطة االسرتاتيجية للفرتة . صعيد االشتغايلالصعيد املؤسسي وعلى ال

إسهامًا آخر من املّدعية العامة ومكتبها على طريق حتقيق هذا اهلدف، يبعث عليه احلرص  2021
ويظل هذا احلرص ُيدو  الصادق على مواصلة التحسني واالمتياز وإجراء عمليات التضبيط الالزمة.

م به من أنشطة طيلة تنفيذ خطته االسرتاتيجية وعمله االستباقي فيما يتعلق ابخلطة املكتَب فيما يقو 
 اخلاصة ابلسنوات الثالث املقبلة.

بواليته اليت تنيط به القيام على حنو مستقل مبباشرة عمليات  -وميثل مكتب املّدعي العام  .109
وراء األنشطة القضائية اليت تضطلع هبا  القوة الدافعة الكامنة - التحقيق وعرض القضااي أمام دوائر احملكمة

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

  يشهدها العامل.

عي العام منخرط اخنراطاً نشطاً يف السهر على أن جتري أعماله وفق أعلى معايري إن مكتب املدّ  .110
اجلودة وعلى أن تتوافق أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي متحليًة يف الوقت نفسه ابملراس 

جتربتها، حيث  كما إن مكتب املّدعي العام هيئة تتعلم من  املهين والشفافية والعدالة والنجاعة والفعالية.
تُقيَّم حاالت النجاح وحاالت القصور تقييمًا كاماًل وُتستخلص منها العرب ابنتظام وتوضع موضع التطبيق 

  لضمان التحسني املتواصل.

وتقاس النتائج بصورة منتظمة على حمّك جمموعة من مؤشرات األداء ُقدِّمت يف اخلطة  .111
مث ُهذِّبت خالل الفرتات املشمولة ابخلطط االسرتاتيجية اليت  2015 – 2012االسرتاتيجية للفرتة 

دعماً  2021-2019ُووئمت املؤشرات املعنية مع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة  2019ويف عام  تلتها.
)جممَّعة ضمن إطار الغاايت االسرتاتيجية الست(  (32)مؤشراً  31لتنفيذها. ويبلغ جمموع هذه املؤشرات 

                                                            
طلبات إصدار أوامر إبلقاء القبض اليت جيري  1-1: : حتقيق معدل جناٍح عاٍل يف الرتافع أمام احملكمة1 ةاالسرتاتيجي الغاية (32)

األشخاص الذين  3-1األشخاص الذين تُعتمد التهم املوجَّهة إليهم/يقدَّمون إىل احملكمة؛  2-1إصدارها/إيداعها )مبثابة واثئق علنية(؛ 
التهم املقبولة/املقدَّمة )طلب إصدار األمر إبلقاء  5-1قضااي اليت تُرفع فيها دعاوى استئناف هنائي؛ ال 4-1يقدَّمون إىل احملكمة/يدانون؛ 

( من نظام روما األساسي 3)15 ما يؤذن به/يودَع من الطلبات املقدَّمة مبوجب املادة 6-1القبض، الوثيقة املتضمنة للتهم، احملاكمة(؛ 
القضااي اليت تراَجع  9-1دعاوى االستئناف التمهيدي؛  8-1قبل من طلبات اإلذن ابالستئناف؛ ما يودع/يُ  7-1)مبثابة واثئق علنية(؛ 

عمليات تقييم املخاطر  1-2: : زايدة سرعة وجناعة وفعالية ]...[2 االسرتاتيجية الغايةمراجعة الدفوع البالغة األمهية.  10-1فيها األدلة؛ 
مراجعة خطة التحقيق؛  4-2حال التقييم األمين؛  3-2املعلومات/مقابالت الشهود الرئيسيني؛ إجناز عمليات تقييم مصادر  2-2الفردية؛ 

ما يعترب أنه يستلزم مزيدًا من التحليل  6-2معدَّل االستجابة هلا؛  -من نظام روما األساسي  15 البالغات اليت تقدَّم مبوجب املادة 2-5
ما ُيقَّق سنواًي من املكاسب املتأتية عن زايدة  7-2معدَّل التجهيز؛  -ام روما األساسي من نظ 15 من الطلبات اليت تقدَّم مبوجب املادة

: ]...[ زايدة معدل القبض على األشخاص الذين لـمّا تُنفذ أوامر 3 الغاية االسرتاتيجيةالنجاعة )مبثابة نسبة مئوية من ميزانية املكتب(. 
: هتذيب وتعزيز هنج املكتب جتاه اجملين عليهم وال 4 الغاية االسرتاتيجيةشرات ذات صلة. جيري وضع مؤ  - ابلقبض عليهم صادرة عن احملكمة

اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية  1-4: سيما ضحااي اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة هبم
: زايدة قدرة املكتب على إدارة موارده على حنو فعال 5 الغاية االسرتاتيجيةألطفال أو املاسة هبم. اجلرائم املرتكبة حبق ا 2-4املنطلق؛ 

التقيد بنظام  4-5جودة التدريب؛  3-5تنفيذ خطة التدريب السنوية؛  2-5إجناز التدريب اإللزامي؛  1-5: ومسؤول وخاضع للمساءلة
يف جمموعة  -التمثيل اجلغرايف  7-5يف جمموعة املوظفني من الفئة الفنية؛  - اجلنسني التوازن بني 6-5آجال التوظيف؛  5-5تقييم األداء؛ 

-5تكاليف املوظفني؛  -تنفيذ امليزانية  9-5على نطاق املكتب؛  -تنفيذ امليزانية  8-5املوظفني من الفئة الفنية )دون احتساب اللغويني(؛ 
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على املتابعة على حمكِّها من خالل "لوحة قيادة" ُتستخدم مبثابة أداة للتدبُّر الداخلي بغية تقييم وسُيثابَر 
 أداء املكتب ابلقياس إىل تعهداته االسرتاتيجية.

، وعمليات التحقيق، وأعمال عمليات التدارس األويل - 2021يف عام  مكتب املد عي العامأنشطة 
 املقاضاة

تستند إىل ما جتمَّع من النتائج  2021لالضطالع هبا فيما خيص عام إن األنشطة املخطَّط  .112
احملقَّقة واخلربة املكتسبة يف تنفيذ خطط املكتب االسرتاتيجية السابقة وإىل الغاايت املنشودة من اخلطة 

 .2021-2019اخلاصة ابلفرتة 

وعلى  19-كوفيد  لقد تواءم املكتب مع بيئة العمل اجلديدة، مقتدرًا على التكيُّف مع جائحة .113
بل اقتصر أثره على دفع  2020الصمود إزاءها: فحظر السفر مل يفضِّ إىل وقف عمليات املكتب يف عام 

املكتب إىل تعديل طريقة اضطالعه أبنشطته؛ فعمل املوظفون انطالقاً من منازهلم، متفاعلني وجمتمعني عن 
راءات قضائية، واستعانوا بطرائق حتقيقية بعد، فأعدوا عرائض قانونية وأودعوها، وقاموا ابإلعداد إلج

ابتكارية، متابعني فرص القبض على املشتبه هبم، وموجدين سباًل ملواصلة األنشطة التحقيقية وأعمال 
 املقاضاة ختفِّف من أثر اجلائحة.

وبصرف النظر عن طرائق العمل اليت يتبعها املكتب إلجراء أنشطته التحقيقية وأعمال املقاضاة  .114
 السبيل إىل قدرته وصموده االشتغالَينْي. -طلع هبا، ميثل موظفوه "ميزته اإلنتاجية" الرئيسية اليت يض

ُعُلوَّ معدَّل تنفيذ امليزانية املتوقع أن ُيققه املكتب يف  2020وتستتبع مواصلُة األنشطة يف عام  .115
تستمر األنشطة  ، حيث ستمثل تكاليف املوظفني املسبِّّب الرئيسي للتكاليف. وسيتعني أن2020عام 

وسيحتاج املكتب إىل صون القدرة واملرونة الالزمتني للقيام سريعاً ابغتنام كل  2021املعنية لفرتة من عام 
الفرص التحقيقية اليت تسنح، مبا فيها الفرص اليت ميكن أن تطرأ فجأًة لنشر العاملني حىت إذا كانت 

 نية احملكمة.حمدودة. فينبغي أن يؤخذ ذلك ابحلسبان يف إطار ميزا

-أثر جائحة كوفيد (1تتحدد مبا يلي: ) 2021إن األنشطة املعتزم االضطالع هبا يف عام  .116
لُتجرى يف أجل  2020، اليت تؤدي إىل إرجاء بعض األنشطة اليت كان من املعتزم إجراؤها يف عام 19

شطة على أساس اجلهود اليت يبذهلا املكتب للمزيد من تناول األن (2، )2021ميتد لفرتة من عام 
كما يشار إليه يف خطته االسرتاتيجية، ما يفرتض أن   2021الثاين من عام  درجات أولويتها يف النصف

 2021. ويتمثل النهج البديل فيما خيص النصف الثاين من عام (33)يفضي إىل زايدة سرعة أنشطته املعنية
ود قضااي جيدر التحقيق فيها من يف التخطيط إلجراء مزيد من عمليات التحقيق الذي قد يربِّّره وج

القضااي املشمولة ابحلاالت اليت تنظر فيها احملكمة؛ لكن من شأن ذلك أن يعين التوسع املفرط يف 
 استخدام املوارد احملدودة املتوفرة.

لقد تدبّر املكتب أمره لكي يبقى نشطًا خالل الفرتة اليت شهدت القيود املتأتية عن جائحة   .117
قق تقدماً، لكن ترتب على هذه اجلائحة أثر تعذر تفاديه فيما يتعلق بسرعة األنشطة وظلَّ ُي 19-كوفيد

ولذا ُيتاج املكتب إىل املوارد املتوفرة بغية استدراك ما فات خالل الشطر األول من عام . ونطاقها

                                                                                                                                                    

: املضي يف تعزيز قدرة املكتب 6 الغاية االسرتاتيجيةالتقيد ابملعايري املالية.  11-5ملني؛ التكاليف غري املتصلة ابلعا -تنفيذ امليزانية  10
 معدَّل تلبيتها. -ما يرد من طلبات املساعدة  1-6 وشركائه على سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب:

 .2021-2019 للفرتة العام املدعي ملكتب االسرتاتيجية اخلطة املبيَّنة يف 2 االسرتاتيجية الغاية (33)
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ومات ، ولكي يتسىن له التحرك السريع حيال ما ميكن أن يكون فرصاً فريدة أو حمدودة جلمع املعل2021
وتبنيِّّ احلكمَة اليت ينطوي عليها هذا النهج العمليُة الناجحة اليت أجريت حديثاً لضمان  وغريها من األدلة.

"( ونقله إىل احملكمة )كان هذا املشتبه فيه فاراً إثر صدور أوامر الرمحن عبدالرمحن )" عبد علي تسليم حممد
 يتصل ابحلالة يف دارفور ابلسودان كانت عالقة التنفيذ(.ابلقبض عليه جبريرة جرائم مّدعى ابرتكاهبا فيما 

 على جماالت رئيسية ثالثة: 2021وسريكِّز مكتب املّدعي العام ضمن إطار خطته لعام  .118
الرتكيز على عمليات التحقيق  إيالء األولوية للتحضري للقضااي اليت ستبلغ مرحلة احملاكمة؛ )ب( )أ(

يق نتائج ملموسة تتمثل يف إصدار أوامر إبلقاء القبض الناشط حيث يكون هناك إمكانية لتحق
 القيام يف الوقت ذاته بصون األدلة ووضع اسرتاتيجية إلجناز تناول حالتني. )ج( ،ابألختام( )حُمرَّزة

تكون  2021لقد تعاون مكتب املّدعي العام تعاواًن وثيقًا مع قلم احملكمة القرتاح ميزانية لعام  .119
التقتري، نظراً إىل الضغط االقتصادي الواقع على الدول األطراف: فال تُقرتح فيما على أكرب قدر ممكن من 

أي زايدة يف امليزانية لكن املكتب ينشد ميزانية متاثل من حيث املقدار ميزانية  2021خيص عام 
 .2021لكي يستدمي قدرته على الوفاء مبقتضيات واليته يف عام  2020 عام

قلم احملكمة وهيئة الرائسة/الدوائر، خطورة الوضع االقتصادي  إن املكتب يتفهم، على غرار .120
، وسيظل يعمل على حنو تعاوين إلجياد احللول 19-الذي تواجهه الدول األطراف بسبب جائحة كوفيد

اليت تؤخذ هبا يف احلسبان شواغل الدول األطراف وضرورة استدامة صمود احملكمة اليت أنشأهتا يف 
 املستقبل.

مواصاًل يف الوقت نفسه العمل بصورة  -تب، متاشيًا مع رسالته وغاايته االسرتاتيجية ويركِّز املك .121
على  -منهجية لتبنيُّ ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ومن الوفورات يف التكاليف 

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

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

ارساته يف ميدان األداء وُيرص املكتب على حتسني تدبري شؤونه عن طريق مواصلة إعداد مم .122
وميدان تدبر املخاطر، واملزيد من االستثمار يف تنمية املهارات القيادية وترشيد بنية وسريورات اختاذه 

 للقرارات، والسهر الدائم على الرقابة الواجبة واختاذ القرارات املستنري.

داخليًا وخارجياً: سيواصل تنمية قدرته على التواصل على حنو أكثر فعالية،  املكتبمث إن  .123
فالتواصل الواضح واآليت يف حينه أمر حاسم لتعظيم الشفافية والسهر على أن هُتيأ ألصحاب الشأن 
واجلمهور العام صورة دقيقة وحميَّنة ألعمال املكتب وقراراته، مبا يف ذلك التقدم فيما جيريه من عمليات 

 حتقيق وأعمال مقاضاة، عند االقتضاء.

 األويل للتدارس اخلاضعة احلاالت

العام عمليات تدارس أويل جلميع احلاالت اليت تسرتعي عنايته وتستدعي  املّدعيجُيري مكتب  .124
مثل هذا التدارس لكي يتبنيَّ ما إذا كانت جديرة ابلتحقيق فيها، وذلك على أساس املعايري القانونية 

سع احملدَّدة يف نظام روما األساسي واملعلومات املتاحة. إن املكتب جُيري حاليًا عمليات تدارس أويل يف ت
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احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرياي،  حاالت هي
  (.2و1، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويال )القضيتان (34)واحلالة يف فلسطني

أهنا، بعد تقييٍم واٍف مستقٍل  أعلنت املّدعية العامة 2019كانون األول/ديسمرب   20ويف  .125
موضوعي إلمكان التعويل على املعلومات املتوفرة ملكتب املّدعي العام، ستنهي عملية التدارس األويل 

( من نظام روما األساسي، أن 3)19 للحالة يف فلسطني وأهنا طلبت إىل الدائرة التمهيدية، عماًل ابملادة
يتعلق ابلنطاق اإلقليمي للتحقيق يف هذه احلالة. ويف تبتَّ بشأن موقف املّدعية العامة فيما 

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمرًا حددت فيه اإلجراء اخلاص بتقدمي  2020الثاين/يناير  كانون 28
( من نظام روما األساسي فيما يتعلق بنطاق 3)19 مالحظات بشأن طلب املّدعية العامة مبوجب املادة

كمة يف احلالة يف دولة فلسطني، ومواعيد تقدمي هذه املالحظات. ويُنتظر أن االختصاص اإلقليمي للمح
 تتخذ الدائرة التمهيدية األوىل قراراً يف هذا الشأن يف الوقت املناسب.

إن بعض عمليات التدارس األويل اليت جيريها املكتب قد تُنجز خالل الفرتة املتبقية من عام  .126
 .2021ويف عام  2020

( من نظام روما األساسي 1)53الواردة يف الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من املادة  وهتيئ املعايري .127
فالستبانة ما إذا كان مثة أساس معقول للشروع يف حتقيق يف احلالة املعنية،  اإلطار القانوين للتدارس األويل.

اص احملكمة، ويف جيب على املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( النظر فيما إذا كانت هذه احلالة تندرج ضمن إطار اختص
 مقبوليتها، وفيما إذا كان الشروع يف التحقيق فيها خيدم مصاحل العدالة.

وجُترى عملية التدارس األويل استنادًا إىل وقائع ومعلومات يتوفَّر معظمها يف املصادر املتاحة  .128
تأتية من مصدر ميكن للعموم، من قبيل الواثئق العلنية، والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، وسائر املواد امل

كما يوفد مكتب املّدعي العام بعثات، حبسب مقتضى احلال، ملقابلة أصحاب الشأن   التعويل عليه.
املعنيني من مجيع اجلهات، بدءًا من مسؤويل احلكومات ووصواًل إىل ممثلي اجملتمع املدين، من أجل مجع 

التكامل، وتبيان طبيعةِّ ونطاقِّ عملية املعلومات، والتواصل مع سلطات الدولة املعنية بشأن مسائل 
 التدارس األويل، اليت ينبغي عدم اعتبارها خطأً عمليَة حتقيق بكل معىن الكلمة.

إن الستنتاجات  وخيضع مجيع املعلومات اليت ُُيصل عليها لتحليل مستقل متامًا ونزيه وواٍف. .129
وتتمثل الغاية من هذه  األدلة اجلديدة.املكتب طبيعة متهيدية وقد يعاد النظر فيها على ضوء الوقائع أو 

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

إىل تقييم سليم ملا إذا كانت املعايري ذات الصلة مستوفاة  تدارس أويل أكثر من الوقت الالزم للتوصل
بصورة تربِّّر فتح التحقيق، أو عدم فتحه، حبسب احلال، وإجناز كل ما قد يلزم من العمل التخطيطي 

 االستباقي إذا كان يشار بفتح التحقيق.

كانت جتب مباشرة وال يقتصر شأن عمليات التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا   .130
حتقيق جديد؛ بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضاً يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت 

كما ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أثر وقائي وأن تفيد يف   تباَشر فيها عمليات حتقيق جديدة.
حقيق واملقاضاة، ما ُُيتمل أن يغين عن إجراء تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل الت

مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جُيرى يف مرحلة التدارس  املكتب عمليات حتقيق جديدة.
                                                            

 ( من نظام روما األساسي.3)19يُنتظر أن تصدر الدائرة املعنية قراراً ذا صلة بناًء على طلب قدَّمه مكتب املدعي العام عمالً ابملادة  (34)
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األويل تندرج ضمن نطاق التحليل الذي جُيرى يف مرحلة التحقيق، إذا قررت املّدعية العامة فتح حتقيق يف 
املقدار الكبري املتزايد من املعلومات اليت ُتستلم من أجل جتهيزها يف عمليات  وابلنظر إىل احلالة املعنية.

التدارس األويل األحدث فقد تعنيَّ على املكتب أن ينظر يف سبل حتسني وتعزيز تدبره للمعلومات يف 
تب وعالوًة على ذلك قام املك مرحلة التدارس األويل، ما استلزم ختصيص موارد لذلك على وجه التحديد.

مؤخراً، متاشيًا مع خطته االسرتاتيجية، بدمج إجراء التدارس األويل ضمن نطاق أنشطته األساسية املتمثلة 
يف التحقيق واملقاضاة سهرًا على سالسة االنتقال من مرحلة التدارس األويل إىل مرحلة التحقيق إذا كان 

 ن به قضائياً، حبسب احلال.التحقيق مربَّراً وفقاً ملعايري نظام روما األساسي أو إذا أُذِّ 

 احملكمة فيها تنظر اليت والقضااي للتحقيق اخلاضعة احلاالت

تنظر اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام بصورة مستفيضة يف شىت اجلوانب عندما ختطط  .131
 لألنشطة املزمع االضطالع هبا يف كل سنة مالية وتُعِّد الطلب املناظر يف امليزانية الربانجمية.

السرتاتيجية املكتب توىل درجة األولوية العليا لدى املكتب دائمًا للقضااي اليت جيري حتضريها  ووفقاً 
ويف الوقت نفسه متثِّّل عمليات التحقيق عادة النشاط  للمحاكمة أو تكون قد بلغت املرحلة االبتدائية.

ي العام ويُعترب توقيت هذه العمليات األكثر استلزاماً للموارد من بني األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب املّدع
كانت احملكمة غالبًا ما تعمل يف بيئات سياسية  ولـّما أمرًا أساسيًا من أجل جعلها تؤيت النتائج املثلى.

وأمنية شديدة التقلُّب فإن الرتكيز واملوارد ُيَصبّان أيضًا على عمليات التحقيق الناشط، من ابب األولوية، 
 حة إىل أقصى حد ممكن.الستغالل الفرص املتا

املقرتحُة املوارَد األساسية الالزمة لتنجيز أنشطة وعمليات حتقيقية  2021وتوفر ميزانيُة عام  .132
هامة، مهيِّّئًة أيضًا يف الوقت نفسه لسد تكاليف األنشطة املتصلة ابملقاضاة ودعاوى االستئناف يف إطار 

  اإلجراءات السائرة.

اسة وافية، ووفقًا خلطته االسرتاتيجية وسياسته بشأن انتقاء إن مكتب املّدعي العام، بعد در  .133
لعمليات التحقيق الناشط يف  2021القضااي وحتديد درجات أولويتها، سيويل األولوية ابتدائيًا يف عام 

، على النحو 2021حاالت، مث سيحدد درجات األولوية من جديد بعد النصف األول من عام  تسع
من نظام  18 ستان )اخلاضعة حالياً لطلب إحالة إىل السلطات الوطنية مبوجب املادةالتايل: احلالة يف أفغان

روما األساسي، لكنها تستلزم أنشطة متابعة(، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف بوروندي، واحلالة 
حلالة يف  فقط(، وا 2021أ( )يف النصف األول من عام  الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية

ديفوار )القضية الثانية(، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف جورجيا )يف النصف األول من عام  كوت
ي أقصى قدر ممكن من الدقة يف عرض . فقط(، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف مايل 2021 وقد تـُُوخِّّ

، عند إعداد مشروع ميزانيته 2021التوقعات املتعلقة بعمليات التحقيق الناشط اليت سُتجرى يف عام 
ونظرًا إىل الطبيعة احلركية املتأّصلة ملهام مكتب املّدعي العام وأنشطته ميكن أن تُباَشر  الربانجمية املقرتحة.

، يُراعى فيها على 2021أو يف عام  2020عمليات حتقيق إضافية خالل الفرتة املتبقية من عام 
فإذا تعيَّنت مباشرهتا فإن املكتب  تدارس األويل اليت جيريها املكتب.اخلصوص التقدم احملرز يف عمليات ال

سيتدبر أمر ذلك من خالل العمل الذي يضطلع به فيما يتعلق ابلنظر يف احلاالت على أساس درجات 
 األولوية.
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 احلالة يف مجهورية أفغانستان اإلسالمية

للمّدعية العامة مبباشرة حتقيٍق  قررت دائرة االستئناف ابإلمجاع اإلذن 2020آذار/مارس  5يف  .134
يف جرائم مّدعًى ابرتكاهبا تندرج يف إطار اختصاص احملكمة فيما يتعلق ابحلالة يف مجهورية أفغانستان 

 اإلسالمية.

إن دائرة االستئناف عدَّلت حبكمها املعين القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية الثانية يف  .135
فيه طلب املّدعية العامة اإلذن بفتح حتقيق، املؤرخ ، الذي رُفِّض 2019نيسان/أبريل  12

، وُخلِّص فيه إىل أن مباشرة التحقيق لن ختدم مصاحل العدالة. 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 20 بـ
 أودعت املّدعية العامة استئنافاً لذلك القرار. وقد

طيات احملددة يف ورأت دائرة االستئناف أنه مأذوٌن للمّدعية العامة أن حتقق، ضمن إطار املع .136
، يف اجلرائم املدَّعى أبهنا ارُتكبت على أراضي 2017الثاين/نوفمرب  تشرين 20الطلب الذي قدمته يف 

، إضافًة إىل جرائم أخرى مدَّعًى ابرتكاهبا تتصل ابلنزاع املسلح 2003أفغانستان منذ األول من أاير/مايو 
فغانستان وقد ارُتكبت على أراضي دولة أخرى من الدول يف أفغانستان وترتبط ارتباطًا كافيًا ابحلالة يف أ

 .2002األطراف يف نظام روما األساسي منذ األول من متوز/يوليو 

ولئن أُذِّن ملكتب املّدعي العام ابلتحقيق يف احلالة املعنية فإنه تلقى أيضًا طلبًا من أفغانستان  .137
ونيو، تلقى املكتب مواد من حكومة حزيران/ي 12من نظام روما األساسي. ويف  18 عماًل ابملادة

أفغانستان دعمًا هلذا الطلب. ويقوم املكتب اآلن بتحليل املعلومات املعنية حتلياًل ُمتمَعنًا فيه وابلنظر فيما 
إذا كان للمعلومات اليت قدمتها احلكومة أثٌر على التحقيق الذي ينوي هو إجراءه. وابلنظر إىل هذا التقييم 

إىل القيود العملية املتأتية عن األزمة الصحية العاملية، ال يتخذ املكتب حاليًا أية الذي جيري، إضافًة 
خطوات حتقيقية انشطة، بل يفي ابلتزاماته مبقتضى النظام األساسي. وقد يُقدَّم املزيد من الدعاوى 

زم، الذي ، لكن جيب مواصلة بعض أنشطة املتابعة، مثل العمل التحضريي الال18 القضائية مبوجب املادة
يشمل متييز املخاطر وحتليلها وتدبُّرها؛ وتقييم املسائل األمنية واإلمدادية؛ وصون األدلة؛ وإعداد إطار 

ورهنًا بنتيجة اإلجراءات السائرة مبوجب سيما مع حكومة أفغانستان.  للتعاون الفعال، حبسب اللزوم، وال
ية أكثر تعقيدًا واستلزامًا للوقت من عمليات من النظام األساسي ستكون املرحلة االستهالل 18 املادة

التحقيق اليت ُأجريت يف املاضي. إن مجيع هذه االعتبارات ُأخذت ابحلسبان عند تقييم مقدار ونوع املوارد 
، 2021املخصَّصة للحالة يف أفغانستان فيما خيص عام  . ولئن كان التحقيق يف هذه احلالة سُيبنيَّ

ية، ابعتباره مستمراً للسنة بكاملها فإن املكتب سيُـْعمِّل قدرته على حنو مرن ويُرجَّح لألغراض املتعلقة ابمليزان
 أن هذه احلالة لن تستلزم قدراً طائالً من املوارد.

 احلالة يف مجهورية بوروندي

أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمّدعية العامة مبباشرة حتقيق  2017تشرين الثاين/نوفمرب  9يف  .138
ارتكبها  ضد اإلنسانية مشمولة ابختصاص احملكمة مّدعًى أبهنا ارُتكبت يف بوروندي أو يف جرائم

حىت  2015نيسان/أبريل  26أشخاص من رعااي بوروندي خارج أراضيها يف الفرتة املمتدة من 
، قبل أن يغدو انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري 2017األول/أكتوبر  تشرين 26

ع نطاق حتقيقها  .2017تشرين األول/أكتوبر  27املفعول يف  وأُذِّن للمّدعية العامة أيضًا أبن توسِّّ
أو يواَصل ارتكاهبا بعد  2015نيسان/أبريل  26ليشمل اجلرائم اليت ارُتكبت قبل 
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، طاملا أن التحقيق أو املقاضاة يتعلقان ابجلرائم املّدعى أبهنا ارُتكبت يف 2017األول/أكتوبر  تشرين 26
  ة اليت كانت بوروندي خالهلا دولة طرفاً يف نظام روما األساسي.الفرت 

موارد متصلة أبمور منها عمليات التحقيق، والتعاون، ولغات  2021وستظل تلزم يف عام  .139
احلاالت. وخيطط املكتب ملواصلة حتقيقه الناشط يف هذه احلالة على يد فريٍق متكامٍل كامل، وسُيوفِّد يف 

إىل عدد من البلدان إذ يواصل جهوده إلقامة واستدامة شبكات للتعاون يف  هذا السياق بعثات شىت
 املنطقة بغية تيسري التحقيق املعين.

 (ب القضيةأ و ة القضي)احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

بت تتعلق عمليات التحقيق يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى جبرائم مدَّعًى أبهنا ارُتك .140
فصاعدًا مع الرتكيز على جرائم مّدعًى هبا  2012خالل فرتة جتدُّد العنف يف هذا البلد بدءًا من عام 

الثانية يف مجهورية  أ يف احلالة ارتكبها خمتلف أطراف النزاع، مبن فيها )جمموعات مرتبطة بـ( سيليكا )القضية
الثانية يف مجهورية أفريقيا  ب يف احلالة ابالكا )القضية-أفريقيا الوسطى( و)جمموعات مرتبطة بـ( أنيت

 الوسطى(.

وإثر جهود حتقيقية وتعاونية مستفيضة أفضت عمليات التحقيق يف القضية ب يف احلالة الثانية  .141
فعماًل أبمر إبلقاء  على شخصني مشتبه هبما. 2018يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل القبض يف عام 

سّلمت سلطات مجهورية  2018تشرين الثاين/نوفمرب  11لثانية يف القبض صادر عن الدائرة التمهيدية ا
تشرين الثاين/نوفمرب  17( إىل احملكمة يف Alfred Yekatomأفريقيا الوسطى السيد ألفريد يِّكاتوم )

أمراً ابلقبض على  2018كانون األول/ديسمرب   7كما إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت يف   .2018
، فقبضت عليه السلطات الفرنسية يف (Patrice-Edouard Ngaïssonaإدوارد انـَْغْيسوان )-السيد َبرْتيس

 .2019كانون الثاين/يناير   23ونقلته إىل احملكمة يف  2018كانون األول/ديسمرب  12
حزيران/يونيو  18قررت الدائرة التمهيدية الثانية ضم القضيتني، وحددت  2019شباط/فرباير  20 ويف

أيلول/سبتمرب  25إىل  19وقد ُعقدت جلسة اعتماد التهم من   لبدء جلسة اعتماد التهم.موعداً  2019
اعتمدت  2019كانون األول/ديسمرب   11تشرين األول/أكتوبر منه. ويف  11ويف  2019من عام 

عية العامة الدائرة التمهيدية الثانية جزئيًا التهم املتعلقة جبرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية اليت ساقتها املدّ 
( فأحالتهما إىل احملاكمة، اليت ستبدأ يف Ngaïssona( والسيد انـَْغْيسوان )Yekatomضد السيد يِّكاتوم )

 .2021شباط/فرباير  9

استمرار أنشطة حتقيقية أخرى يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  2021وسيشهد عام  .142
وترتكَّز  إجراء عمليات التحقيق اليت ينفذها املكتب. الوسطى، وال سيما تنجيز العمل املنصبِّّ حاليًا على

أ يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على تنجيز األوامر إبلقاء  األنشطة التحقيقية اجملراة يف القضية
. وسيعمل املكتب مع السلطات احمللية 2021القبض، بغية إصدارها خالل النصف األول من عام 

 ية اخلاصة يف إطار اسرتاتيجية تنجيز تناول احلاالت.واحملكمة اجلنائ

ولئن ساعدت بيئة التعاون اجليدة املكتب على حتقيق تقدم كبري يف عمليات التحقيق اليت جيريها  .143
فإن البيئة األمنية كانت وستظل ابلغة التقلب مسبِّّبًة مصاعب تعرتض أنشطة املكتب ومستلزمًة املزيد من 

 عم اإلمدادي لعمليات احملكمة.التدابري األمنية والد
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 احلالة يف كوت ديفوار

بعد االعرتاض  2011-2010ديفوار يف الفرتة  انفجر عنُف ما بعد االنتخاابت يف كوت .144
( واحلسن واترا Laurent Gbagboاْغبَـْغبو ) على نتائج االنتخاابت الرائسية اليت تبارى فيها لوران

(Alassane Ouattara.) بت فظائع خالل العنف الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، ويُزعم أبنه ارُتك
وقد رُكِّز يف عمليات  واالغتصاب، وسائر األفعال الالإنسانية، والشروع يف القتل العمد، واالضطهاد.

التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام على اجلرائم املّدعى أبن القوى املؤيدة الْغبَـْغبو )القضية األوىل يف 
 ديفوار( قد ارتكبتاها. ديفوار( والقوى املؤيدة لواترا )القضية الثانية يف احلالة يف كوت لة يف كوتاحلا

 وشارل ابْليه غوديه( Laurent Gbagbo) اْغبـَغْبو املّدعي العام ضد لورانويف قضية  .145
(Charles Blé Goudéالنامجة عن التحقيق األول يف احلالة يف كوت ،) ُضمَّت إثره قضيتا  ديفوار، الذي

أصدرت  إذ 2019الثاين/يناير  كانون 15هذين املتهمني يف قضية واحدة، انتهت املرحلة االبتدائية يف 
( من Blé Goudéغوديه ) ( والسيد ابْليهGbagboاْغبَـْغبو )الدائرة االبتدائية األوىل حكمًا بتربئة السيد 

وجود حمٍل ملقاضاهتما. وأشارت املّدعية العامة الحقاً، إثر مجيع التهم املسوقة ضدمها إثر تقدمي دفٍع بعدم 
حملَّ ملقاضاة هذين املشتبه هبما، إىل أهنا ستبتُّ بشأن إقامة دعوى  تقدمي طلبات اخللوص إىل أنه ال

استئناف بعد أن تبنيِّّ الدائرة األسباب اليت جعلتها حتكم )ابألغلبية( بتربئة املتهَمنْي، وحاجَّت أبنه 
( Blé Goudé( والسيد ابْليه غوديه )Gbagboاْغبَـْغبو )السيد من املناسب األمر ابإلفراج عن  سيكون

إن شروط إطالق السراح . 2019شباط/فرباير  1إفراجًا مشروطاً، ما وافقت عليه دائرة االستئناف يف 
وكانت  2019تمرب أيلول/سب 16املشروط ُخفِّفت حديثاً. فقدَّم مكتب املّدعي العام مذكرة استئناف يف 

( عالقة يف مرحلة االستئناف إابن تقدمي وثيقة امليزانية Blé Goudé) وابْليه غوديه( Gbagbo) اْغبـَغْبوقضية 
 (.Simone Gbagboهذه. ومل يُنفَّذ األمر ابلقبض على سيمون اْغبَـْغبو )

فيما يتعلق  سيواصل املكتب الرتكيز على عملية التحقيق الناشط اليت جيريها 2021ويف عام  .146
اْغبَـْغبو  ابجلرائم اليت ارُتكبت خالل عنفِّ ما بعد االنتخاابت بفعل اجلانب املعارض للرئيس السابق لوران

(Laurent Gbagboويتوقع املكتب أن يبلغ يف ذلك مرحلة  ( )القضية الثانية يف احلالة يف كوت .)ديفوار
 إصدار األمر إبلقاء القبض على املشتبه به.

 دارفور ابلسودان احلالة يف

إىل املّدعي العام للمحكمة  أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دارفور ]ابلسودان[ .147
 )ب( من نظام روما األساسي.13 واملادة 1593 ، عمالً بقراره ذي الرقم2005آذار/مارس  31يف 

لة يف دارفور فيما يتعلق شرع مكتب املّدعي العام يف حتقيق يف احلا 2005حزيران/يونيو  6ويف  .148
وقد تركَّزت عمليات  .2002متوز/يوليو  1جبرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ارُتكبت منذ 

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

  اختصاص احملكمة.

إىل عهدة احملكمة عماًل أبوامر ابلقبض عليه  عبد الرمحننُقِّل  2020حزيران/يونيو  9ويف  .149
هتمة  50أمٌر أولُّ ابلقبض عليه وردت فيه قائمة بـ 2007نيسان/أبريل  27صادرة عنها. فقد ُأصدر يف 

ليته اجلنائية الفردية عن جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وُأصدر يف استنادًا إىل مسؤو 
أمٌر اثٍن ابلقبض عليه اعُترب ابدئ ذي بديء أمرًا سرايً. وقد أضيفت يف  2018الثاين/يناير  كانون 16
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هتم جديدة جبريرة جرائم حرب )القتل العمد( وجرائم ضد اإلنسانية )القتل  أمر إلقاء القبض هذا ثالث
عمد وغريه من األفعال الالإنسانية( يدَّعى أبهنا ارُتكبت يف ديليغ واملناطق احمليطة هبا يف الفرتة املمتدة من ال
أو يف فرتة مقاربة هلا. وَمَثل هذا املشتبه فيه مثوَله األول أمام الدائرة  2004آذار/مارس  7إىل  5

، وُحدِّد 2020حزيران/يونيو  15فرد يف التمهيدية الثانية هبيئتها القضائية املشكَّلة من قاٍض من
مبدئياً مبثابة موعٍد لعقد جلسة اعتماد التهم املوجَّهة إليه. إن اإلجراءات  2020األول/ديسمرب  كانون 2

 .2021التمهيدية املعنية ميكن أن تستمر لفرتة من عام 

 (.2007ا إىل عام ومثة يف هذه احلالة عدة أوامر إبلقاء القبض لـّما تُنفذ )يرقى صدور بعضه .150
القضااي املعنية تبقى إما يف املرحلة التمهيدية، ريثما يُقبض على املشتبه هبم ويسلَّمون إىل احملكمة، وإما  إن

يف املرحلة االبتدائية )قضية عبد هللا بْندا أبكر نورين( ريثما يُقبض على املتهم فيتسىن البدء يف تقدمي 
ري يواجه هتمًا يف مخس جرائم ضد اإلنسانية وجرمييَت حرب وثالث إن الرئيس السابق عمر البش األدلة.

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

ويواجه عبد الرحيم حممد حسني هتمًا يف سبع جرائم ضد . جرمية حرب 22ة ضد اإلنسانية وجرمي 20
 2003اإلنسانية وست جرائم حرب ادُّعي أبهنا ارُتكبت يف دارفور يف الفرتة املمتدة من آب/أغسطس 

رتكاهبا يف ويواجه عبد هللا بَندا أبكر نورين هتمًا يف ثالث جرائم حرب ادُّعي اب .2004إىل آذار/مارس 
على بعثة حفظ السالم يف السودان التابعة لالحتاد  2007أيلول/سبتمرب  29سياق هجمة ُشنَّت يف 

 األفريقي، يف موقع حسكنيتا العسكري يف حملَّية أم كدادة يف مشال دارفور.

إن املكتب يرى أنه، مع املستجدات اليت شهدها السودان مؤخراً، جتب مواصلة استطالع فرص  .151
يق وبذل اجلهود للتواصل مع السلطات اجلديدة وشحذ التعاون معها، بوسائل منها إمكان إرسال التحق

بعثات إىل امليدان، حبسب تطور الوضع. فنهوض املكتب مبسؤوليته ُيول دون وقفه عمليات التحقيق يف 
عي العام، ابلتنسيق هذه احلالة يف هذه املرحلة ويوجب عليه إبقاَء التحقيق فيها انشطاً. ويظل مكتب املدّ 

مع قلم احملكمة حبسب االقتضاء، يدعو الدول األطراف إىل التكفل بتنفيذ ما صدر من أوامر إبلقاء 
القبض يف هذه احلالة نتيجًة لعمليات التحقيق اليت أجراها فيها منذ إحالة جملس األمن التابع لألمم 

 . 2005املتحدة احلالَة إىل احملكمة يف عام 

 ورجيااحلالة يف ج

، منحت الدائرة التمهيدية األوىل 2008تدارس أويل للحالة القائمة يف جورجيا منذ عام  إثر .152
، يف ظل عدم وجود إجراءات فعالة على املستوى 2016كانون الثاين/يناير   27املّدعية العامة يف 

ق اختصاص احملكمة الوطين، اإلذن ببدء التحقيق يف احلالة يف جورجيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطا
متوز/يوليو حىت  1يُّدعى أبهنا ارُتكبت يف أوسيتيا اجلنوبية وحوهلا يف الفرتة املمتدة من 

 .2008األول/أكتوبر  تشرين 10

، بفريق 2021وسيواصل مكتب املّدعي العام التحقيق الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام  .153
يرمي املكتب، يف إطار ما يبذله من جهود لتنجيز تناول و  متكامل خمصَّص وضمن حدود املوارد املتاحة.

، ما سيفضي إما إىل 2021هذه احلالة، إىل االنتهاء من مرحلة التحقيق فيها يف النصف األول من عام 
ونظراً إىل التعقيد الذي تتسم به بيئة التعاون واألمن يف احلالة يف . أنشطة متهيدية وإما إىل إغالق التحقيق

ل أحد أهم التحدايت فيها يتمثل يف ضرورة تعزيز االتصاالت املصونة األمن لكل موظف جورجيا، يظ
 يوفد إىل امليدان، وضرورة توفري أمن املعلومات بصورة عامة.
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 احلالة يف ليبيا 

، 2011شباط/فرباير  26 املؤرخ بـ 1970أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بقراره  .154
وليست ليبيا دولة طرفاً  إىل املّدعي العام للمحكمة. 2011شباط/فرباير  15منذ  احلالة القائمة يف ليبيا

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

2011.  

سيف اإلسالم القذايف،  ولـّما تُنفذ يف احلالة يف ليبيا عدة أوامر إبلقاء القبض على مشتبه فيهم: .155
  والتهامي حممد خالد، وحممود مصطفى بوسيف الورفّلي.

وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب السائد يف ليبيا، ظل املكتب ُيرز تقدمًا يف  .156
ائمة والدعاوى احملتمل إقامتها، وهو يواصل مجَع وتسلَُّم وجتهيَز األدلة املتعلقة ابجلرائم املّدعى الدعاوى الق

إجراء عمليات حتقيق انشط فيما يتعلق مبا يُدَّعى أبن  2021سيواصل املكتب يف عام و  ابرتكاهبا.
ا التعاون مع دول ميليشيات ومجاعات مسلحة يف ليبيا تواصل ارتكابه من جرائم، وذلك بوسائل منه

بة حبق من الغاايت االسرتاتيجية، مع التشديد على اجلرائم املرتكَ  6 ومنظمات أخرى من أجل حتقيق الغاية
الثالثة يف احلالة يف ليبيا(، اليت تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة، لالستفادة من الالجئني )القضية 

الثغرة املتمثلة يف استمرار ظاهرة اإلفالت من  الدالئل والفرص اليت تسنح للمكتب، واإلسهام يف سد
 العقاب.

 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

أحالت حكومة مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل احملكمة احلالة  2004آذار/مارس  3يف  .157
ية الكونغو وقد رُفعت حىت اآلن يف احلالة يف مجهور  .2002القائمة يف أراضيها منذ األول من متوز/يوليو 

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

ألطفال اإلجباري وجتنيدهم املدنيني، واالغتصاب، واالستعباد اجلنسي، والنهب، وجتنيد ا
ثالث جمموعات من اإلجراءات  2021ويُتوقع أن تسري طيلة عام  واستخدامهم بصفة جنود(. الطوعي

 كاتنْغا( وقضية Lubanga) لوبنْغااهلامة: إجراءات جرب األضرار وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية 
(Katanga)76من النظام األساسي، واملادة  74 ملادة، وإعداد نصوص األحكام اليت ستصدر مبوجب ا 

، ُعقدت انْتاغَْنداوفيما يتعلق ابإلجراءات يف قضية  (.Ntaganda) انْتاغَنْدامنه عند االقتضاء، يف قضية 
وقد أصدرت الدائرة االبتدائية السادسة قرارها يف  .2018جلسات املرافعات اخلتامية يف آب/أغسطس 

جرمية من  18 إىل أن السيد انْتاَغْندا مذنب دون أي شك معقول، يفخالصًة  2019متوز/يوليو  9
ْلفِّسرت موداكومورا  جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية. ولـّما يُنفَّذ األمر ابلقبض على سِّ

(Sylvestre Mudacumura.) 

جلرائم وظل املكتب يتلقى معلومات عن احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، منها ما يتعلق اب .158
إنه سيواصل متابعته هلذه التطورات عن كثب  املّدعى أبهنا ارُتكبت يف منطقة كاساي وغريها من األماكن.

ع ويقيِّّم ما يُتخذ ملعاجلتها من إجراءات على املستوى الوطين.   وسيشجِّّ
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 احلالة يف كينيا

آذار/مارس  31لعام يف إثر إجراء تدارس أويل أذِّنت الدائرة التمهيدية الثانية ملكتب املّدعي ا .159
أبن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه يف احلالة يف مجهورية كينيا فيما يتعلق جبرائم ضد اإلنسانية  2010

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

وآتى التحقيق أدلة ساق املكتب استنادًا إليها  .2008-2007كينيا يف أعقاب االنتخاابت يف الفرتة 
هتمًا يف جرائم ضد اإلنسانية تتمثل يف القتل العمد، وإبعاد السكان أو نقلهم القسري، واالضطهاد، 

 نسانية.واالغتصاب، وسائر األفعال غري اإل

إىل وِّليام  اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم املوجَّهة 2012كانون الثاين/يناير   23ويف  .160
(، وفرنسيس كريميي Joshua Arap Sang(، وجوُشوا أراب َسْنغ )William Samoei Rutoساُمواي روتو )

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

 سحبت املّدعية العامة التهم املوجَّهة إىل السيد كِّنياات. 2014كانون األول/ديسمرب   5 ويف .161
وقالت املّدعية العامة إنه، ابلنظر إىل حال األدلة الـَمسوقة يف قضيته، مل يكن لديها من بديل إال سحب 

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

ألغت الدائرة االبتدائية اخلامسة )ألف( التهم املوجَّهة إىل وِّليام  2016نيسان/أبريل  5ويف  .162
احملكمة اجلنائية ساُمواي روتو وجوُشوا أراب َسْنغ، دون املساس جبواز مقاضاهتما يف املستقبل، إما أمام 

 الدولية أو أمام القضاء الوطين.

وقد ُأصدرت أوامر ابلقبض على ثالثة من رعااي كينيا يف أفعال جرمية مزعومة خملِّّة إبقامة العدل  .163
من نظام روما األساسي(، وهي ممارسة أتثري مفسد على شهود يدلون  70)منصوص عليها يف املادة 

فقد ُأصدِّر أمر ابلقبض على السيد وولرت أوسابريي ابراسا  ع يف ممارسته.بشهاداهتم أمام احملكمة أو الشرو 
(Walter Osapiri Barasa يف )أمر  2015آذار/مارس  10وُأصدِّر يف  .2013آب/أغسطس  2

( وأمر ابلقبض على السيد فيليب كِّْبكويش بِّت Paul Gicheruابلقبض على السيد بول غيشريو )
(Philip Kipkoech Bett.) قى هذه القضية يف املرحلة التمهيدية وهي ال تستلزم إال مقداراً حمدوداً من وتب

  موارد املكتب.

 احلالة يف مايل

أحالت حكومة مايل احلالة القائمة على أراضيها منذ كانون  2012متوز/يوليو  13يف  .164
، 2013يناير كانون الثاين/  16وقد ابشر مكتب املّدعي العام يف  إىل احملكمة. 2012الثاين/يناير 

إجراء تدارس أويل هلذه احلالة، حتقيقًا يف اجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا على أراضي مايل منذ كانون  بعد
 .2012الثاين/يناير 

أصدرت الدائرة التمهيدية األوىل أمراً ابلقبض على أمحد الفقي  2015أيلول/سبتمرب  18ويف  .165
واعتمدت  هلجوم على آاثر اترخيية وأبنية خمصَّصة للعبادة.املهدي جبريرة جرمية احلرب املتمثلة يف تعمد ا

التهم املوجَّهة إىل أمحد الفقي املهدي فأحالته  2016آذار/مارس  24الدائرة التمهيدية األوىل يف 
وقد صدر احلكم يف  من نظام روما األساسي. 65وقد اعرتف املتهم بذنبه عماًل ابملادة  للمحاكمة.
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، ومل ُيستأنف هذا 2016أيلول/سبتمرب  27سنوات بتاريخ  لعقوبة ابلسجن تسعجوهر القضية ونُطِّق اب
 احلكم.

وواصل مكتب املّدعي العام إجراء عمليات التحقيق تلبيًة للطلب املستمر الكبري على تدخله،  .166
ان قد ونظراً إىل الفرص التحقيقية غري املرتقبة اليت سنحت ومدى خطورة اجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا، وإن ك

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

نتيجة أولية هي القبض على احلسن أغ عبد العزيز  2018آذار/مارس  31لقد آتى ذلك يف  .167
جلسة  2019متوز/يوليو  8وقد افتُتحت يف  حممود )"احلسن"( وتسليمه إىل احملكمة. أغ حممد أغ

 .2018أيلول/سبتمرب  24اعتماد التهم، اليت كان من املقّرر يف ابدئ األمر عقدها يف 

وشروع االّدعاء يف تقدمي  2020متوز/يوليو  14فمن املقرَّر بدء حماكمة السيد احلسن يف  .168
وستستلزم إجراءات  .2021ويُتوقع أن تدوم احملاكمة طيلة عام . 2020طس آب/أغس 25األدلة يف 

احملاكمة قدرًا كبريًا من املوارد املخصَّصة ضمن إطار الفريق املتكامل، مبا يف ذلك وكالء ادِّّعاء معنيون 
حمللِّّلني، وجهوداً ابإلجراءات االبتدائية وغريهم من العاملني يف شعبة املقاضاة، ودعمًا اثبتًا من احملقِّّقني وا

 تعاونية.

إن اإلجرام منتشر انتشاراً واسعاً يف مايل حيث يفاد بوقوع جرائم بصورة يومية. وتتوخى حكومة  .169
مايل )اليت ليس هلا قدرة تذكر يف هذا اجملال( أن تواصل احملكمة عملها بعد أن أحيلت احلالة يف مايل إليها 

قيق يف هذه احلالة ويتابع متييز القضااي اإلضافية على وسيواصل الفريق عمليات التح. 2012يف عام 
  أساس ما جُيمع من أدلة.

وحبسب تقييم املكتب نفسه يلزم املزيد من العمل يف مايل، يف إطار اسرتاتيجيته اخلاصة إبجناز  .170
تناول القضااي اليت تشتمل عليها هذه احلالة، مع إجراء تعديالت عند اللزوم حبسب التقدم والطلب 

 باشر.امل

 احلالة يف أوغندا

أحالت حكومة أوغندا إىل احملكمة احلالة القائمة يف  2003كانون األول/ديسمرب   16يف  .171
 فيما يتعلق جبيش الرب للمقاومة. 2002متوز/يوليو  1أراضيها منذ 

ابشر مكتب املّدعي العام حتقيقاً موسَّعًا يف هذه احلالة فيما خيص  2004متوز/يوليو  29ويف  .172
أوغندا رُكِّز فيه على جرائم احلرب واجلرائم ضد اإلنسانية املدَّعى ابرتكاهبا، بصرف النظر عن هوية مشال 

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

(Vincent Otti( وَرسكا ُلْكوِّاي )Raska Lukwiya( وُأكوت ُأْضَيْمبو )Okot Odhiambo ودومينيك )
وقد أهنت هذه الدائرة  (، جبريرة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب.Dominic Ongwenأُْنغوين )

ولـّما ينّفذ األمران ابلقبض  بسبب موهتما.منذ ذلك احلني الدعوى على َرسكا ُلْكوِّاي وُأكوت ُأْضَيْمبو 
 على السيد كوين والسيد أُويت.

آذار/مارس  23ويف  ُقدِّم دومينيك أُنغوين إىل احملكمة. 2015كانون الثاين/يناير   16ويف  .173
ومن اجلرائم املتهم  اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية سبعني هتمة موجَّهة إليه، فأحالته للمحاكمة. 2016
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ا املشتبه فيه ابرتكاهبا اهتامًا مت اعتماده جرائُم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ادُّعي ابرتكاهبا يف مشال هذ
، بينها جرائم 2005كانون األول/ديسمرب   31حىت  2002متوز/يوليو  1أوغندا يف الفرتة املمتدة من 

بصورة غري مباشرة، والتزويج جنسية وجرائم جنسانية املنطلق ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة و 
 القسري، واالسرتقاق، وجتنيد األطفال جتنيداً إجبارايً واستخدامهم بصفة جنود.

أعلن القاضي املرتئس إقفال ابب تقدمي األدلة يف هذه  2019كانون األول/ديسمرب   12ويف  .174
انت اخلتامية يف الفرتة . وُقدِّمت البيا2020شباط/فرباير  24القضية. وقد أودعت املذكرات اخلتامية يف 

. وجيري التداول يف الدائرة االبتدائية التاسعة بشأن اجلوانب 2020آذار/مارس  12إىل  10املمتدة من 
 اإلجرائية قبل النطق بقرارها بشأن اإلدانة أو التربئة.

كن أن وسيظل مكتب املّدعي العام ُيتاج إىل موارد خمصَّصة استباقاً للقرار واخلطوات التالية املم .175
 تقرتن ابملزيد من التقاضي.

عمليات االعتبارات االسرتاتيجية واملتعلقة ابمليزانية املتصلة ابألنشطة األساسية ملكتب املد عي العام: 
 ، وعمليات التحقيق، وأعمال املقاضاةالتدارس األويل

املتعلقة  إن عدد القضااي وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل املدرجة ضمن االفرتاضات .176
د استمراَر تزايد الطلب على ممارسة مكتب املّدعي العام االختصاَص يف حاالت كثرية يف  ابمليزانية جيسِّّ

فاحملكمة ومكتب املّدعي العام  شىت أحناء املعمورة حيث يُرتكب أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل.
تيح ذلك اختصاص احملكمة وال تكون هناك إجراءات املستقل إمنا أُنشئا لتناول هذه اجلرائم، حيثما ي

سنة أخرى  2021واحلال أن مكتب املّدعي العام يالحظ أن من املرتقب أن تكون سنة  وطنية سائرة.
ولئن كان املكتب سيواصل حتديد درجات األولوية مقيماً  سيما من حيث املوارد. تكتنفها التحدايت، وال

الية واملوارد اليت تتيحها الدول األطراف فإن عدم تناسب ميزانيته مع التوازَن بني املتطلبات االشتغ
احتياجاته األساسية إىل املوارد املخطَّط هلا دقيَق التخطيط سيؤثر سلبًا على تقدم أنشطته الذي ال متكن 

 وال مندوحة من أن يفضي نقص املوارد إىل تعريض مسعة املكتب واحملكمة بدونه احملاكمة يف أي قضية.
 ونظام روما األساسي عموماً للخطر يف هناية املطاف.

وكما ُدرِّج عليه، خُتصَّص املوارد من املوظفني يف املكتب وتوزَّع بصورة مرنة على القضااي بغية  .177
وميكن أن يعاد  تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج احملَرزة مع السهر على إجناز العمل اجلاري.

فعال وانجع بتخصيصهم حلاالت وقضااي جديدة حيثما كانوا يتمتعون  ختصيص املوظفني على حنو
مبهارات تتيح أن ُيلَّ أحدهم يف العمل حمل اآلخر )أي يتمتعون خبربات ميكن أن يستعان هبا يف أكثر من 

  قضية، مثل املهارات يف جمال التحليل واملهارات يف جمال التحقيق واملهارات يف جمال املقاضاة(.

عض احلاالت اجلديدة يتطلب مهارات معيَّنة، ما يستلزم حشد موظفني جدد لتمكني بيد أن ب .178
فعلى سبيل املثال تستلزم لغات احلاالت اجلديدة توظيف مرتمجني  األفرقة املعنية من إجراء العمليات.

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

تـََعذََّر توظيف عاملني جدد فقد تتعرض هذه األنشطة  فإذا مزيدة يف مجيع احلاالت اجلاري االهتمام هبا.
  املرجوة. يفضي إىل فقدان فرص حتقيقية وإرجاء حتقيق النتائج للتوقف، ما

ومن جهة أخرى، يثابر املكتب بصورة صارمة على َرْوز وتقييم إمكان تقليص األثر املايل،  .179
وذلك إبعادته حتديد درجات األولوية وإعادته ختصيص املوارد املتاحة، وبتمييزه املكاسب املتأتية عن زايدة 
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قلَّل من  ،2021ه املقرتحة لعام فاملكتب، إذ أعد ميزانيت النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي زايدة.
أثرها املايل بتعظيمه درجة املرونة يف استخدام االعتمادات املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني والوظائف 

 املتاحة حيثما أمكن ذلك.

 وابلنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل ابلعاملني. .180
 املكتب متطورة بطبيعتها فإنه يقيِّّم األدوار والوظائف املؤّداة يف إطاره بصورة منتظمة.كانت عمليات  ولـّما

املقرتحة ميثِّّل املبلغ اإلمجايل املخصَّص لسد جمموع تكاليف املوظفني  2021وفيما خيص ميزانية عام 
 .(35)يف املئة من االعتمادات اليت يطلبها املكتب 93.5

فورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة على نطاق احملكمة ولـّما كانت عملية حتقيق الو  .181
جتري ابلفعل منذ بعض الوقت فإن إمكان حتقيق املزيد من الوفورات اجلسيمة اهلامة حمدود بصورة 

ويدأب املكتب )يف سياق التزامه ابلتحسني املستمر( على مراجعة السريورات املعمول هبا فيه  .(36)عامة
وعلى العموم حُتَدَّد  أدائه مع احلفاظ على املستوى املطلوب جلودة النتائج اليت ُيققها. بغية زايدة جناعة

مقادير املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة بتحديد ما ُيرَّر هبا من وقت املوظفني احلاليني فيتيح استيعاب 
 .(37)ابملوارد احلاليةأكرب قدر ممكن من العمل الزائد املتأيت عن النشاط املزيد ابالستعانة 

 2021ويبلغ جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة احملتسبة يف ميزانية عام  .182
املئة من هذا املبلغ واملكاسب املتأتية  يف 88.5ومتثِّّل الوفورات  ألف يورو. 555.8املقرتحة مبلغاً مقداره 

 املئة منه. يف 11.5عن زايدة النجاعة 

جملاالت اليت ميكن فيها للمكتب حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة هي إن استبانة ا .183
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها إىل جلنة امليزانية واملالية  2012وقد جرى منذ عام  عملية مستمرة.

غ واحُتسبت مقادير الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة عند حتديد مبال والدول األطراف.
ويبنيِّّ اجلدول أدانه النتائج اليت أحرزها املكتب على هذا الصعيد  امليزانيات املعتمدة ملكتب املّدعي العام.

 .2012منذ عام 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 265.70 27 723.70  امليزانية )آبالف اليوروات(
28 

220.00 
33 

612.60 
39 

233.70 
43 

974.20 
44 

991.80 
45 

802.50 
46 

 652.5 240.6 367.7 375.52 366.1 442.67 848.18 183.96 الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة )آبالف اليوروات(
 %1.4 %0.5 %0.8 %0.9 %0.9 %1.3 %3.0 %0.7 نسبة الوفورات + املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة إىل مقدار امليزانية

                                                            
وع تكاليف موظفيه منها ألف يورو وبلغ جمم 383.4 47مبلغًا مقداره  2020بلغت امليزانية اإلمجالية املعتمدة للمكتب لعام  (35)

 املئة من امليزانية اإلمجالية. يف 89.7ألف يورو، أي  42 511.7
 إن الناتج )الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة( يتبع يف هناية األمر قانون تناقص العائدات ألن عدد اإلجراءات اليت لـّما (36)

 حُتسَّن يتناقص على مر الزمن.
التكاليف الـُمتكبَّدة يف  ‘1’ )فئتان(: الوفورات -1 احملكمة منهجيتها إىل جلنة امليزانية واملالية فاتُّفِّق على الفئات التالية البيان:قدَّمت  (37)

ألساسي؛ الفرتة املالية السابقة/احلالية واليت مل تعد تظهر يف سياق امليزانية الربانجمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي ا
ات، الزايدات يف التكاليف الـُمتفاداة من خالل السياسات واإلجراءات املأخوذ هبا حديثاً و/أو املفاوضات مع املورِّدين أو مقدِّمي اخلدم ‘2’

وارد اإلضافية : نتيجة األنشطة اليت حتد من طلبات املاملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة -2 ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه.
-3 هتيئ لزايدة اإلنتاجية، فتفضي إىل نفس املقدار املرجعي األساسي لكن تُتفادى هبا كل زايدة يف التكاليف. أو تتيح تفاديها و/أو

تعزى إىل : تكاليف تـَُتكَّبد مرة واحدة فال تتكرر ما ُُيدث ختفيضات يف املتطلبات من املوارد حتصل مرة واحدة و التكاليف غري املتكرِّّرة 
: تغريات متصلة بعبء ختفيضات التكاليف اإلضافية -4 الكف عن أنشطة معيَّنة، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.

 العمل تفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.
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ما حصل عند تقدمي امليزانيات املقرتحة للسنوات السابقة، تستند ميزانية عام وعلى غرار  .184
من أنشطة وإىل ما لدى إدارة املكتب من  2021املقرتحة إىل تقديرات ما سيشهده عام  2021

 .(38)املعلومات املتعلقة ابالجتاهات على صعيد تنفيذ بنود معيَّنة من بنود امليزانية يف السنوات السابقة

امليزانية اليت يقرتحها املكتب متثِّّل نتاج سريورة قائمة على متحيص دقيق يهيئ تقييمًا واقعياً إن  .185
، مبقتضى 2021الحتياجات املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقع عبؤها على كاهله يف عام 

 واليته.

  2021 2020 املعطى
 (39)12 11 عدد احلاالت

 (40)9 9 عدد عمليات التحقيق الناشط
 (41)15 16 عدد األوامر إبلقاء القبض اليت رُفعت عنها أختام التحريز ولـّما يزل يُنتظر تنفيذها

 (42)9 9 عدد عمليات التدارس األويل
عدد األفرقة )التابعة ملكتب املّدعي العام( املعنية ابإلجراءات االبتدائية 

 (43)3 2 )التمهيدية(
 (44)4 1 عدد دعاوى االستئناف النهائي

                                                            
املاليني، عروضًا شهرية عن املستجدات املتعلقة بتنفيذ إن املدير الرئيسي يقدم، مستعينًا ابلبياانت اليت تعدها وحدة التخطيط واملراقبة  (38)

ل املالية املتصلة ميزانية مكتب املّدعي العام حبسب بند امليزانية والربانمج الفرعي، ويسدي املشورة إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا بشأن املسائ
لتسلسل الزمين تبني ما يُطلب من االعتمادات واالعتمادات املقرّة كما إن هناك جمموعات معدة حبسب ا ابألنشطة اجلاري االضطالع هبا.

على واالعتمادات املنفقة حبسب السنة وحبسب بند امليزانية وهي متاحة يف صفحة التواصل الداخلي اخلاصة بوحدة التخطيط واملراقبة املاليني 
 شبكة التواصل الداخلي)اإلنرتانت(:

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

 واملراقبة املالَينْي مبساعدة من فريق قلم احملكمة املعين بتخطيط املوارد املؤسسية وفريقه املعين ابمليزانية.
واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت احلالة يف أفغانستان، واحلالة يف بنغالديش/ميامنار، واحلالة يف بورندي،  (39)

يبيا، واحلالة يف ديفوار، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ل
 مايل، واحلالة يف أوغندا.

لعمليتني اللتني جتراين يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية أ( واحلالة يف جورجيا تسع عمليات حتقيق انشط لكن ا (40)
 شهراً على اإلمجال. 12 ُُيتسب هلما

ن ، واحلالة يف دارفور ابلسودا2؛ واحلالة يف دارفور ابلسودان )القضية األوىل(: 1احلالة يف كوت ديفوار )القضية األوىل مكرَّراً(:  (41)
؛ واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية 1، واحلالة يف دارفور ابلسودان )القضية الثالثة(: 2)القضية الرابعة والقضية اخلامسة(: 

، 1وىل(: ؛ واحلالة يف ليبيا )القضية األ3من النظام األساسي(:  70؛ واحلالة يف كينيا )قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 1 الرابعة(:
 .2؛ واحلالة يف أوغندا: 2، واحلالة يف ليبيا )القضية الثالثة(: 1واحلالة يف ليبيا )القضية الثانية(: 

فلبني، احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرياي، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف ال (42)
 (.2و1كرانيا، واحلالة يف فنزويال )القضيتان واحلالة يف أو 

فيما خيص (. فاحلسن)قضية  2القضية  -(، واحلالة يف مايل يِّكاتوم وانـْغَيْسوانب ) القضية -احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى (43)
املقرتحة، كان اعتماد التهم يف هذه القضااي  2020ُتدرج هذه القضااي ابعتبارها يف املرحلة االبتدائية. وإاّبن تقدمي ميزانية عام  2021عام 

( فقد الرمحن عبدية لـّما يزل ُمنتظراً. ولذا أُدرجت ضمن إطار املعطيات ابعتبارها يف املرحلة التمهيدية. أما احلالة يف دارفور ابلسودان )قض
 .2020غدت يف املرحلة التمهيدية بعد تسليم املشتبه به إىل احملكمة يف حزيران/يونيو 

http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx
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ويظل املكتب يتخذ، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، تدابري للنهوض ابلتكامل، واحلد  .186
ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات التدارس األويل يبقى  بذلك من احلاجة إىل تدخله املباشر.

 أمراً أساسياً فيما خيص النهوض ابإلجراءات الوطنية عند االقتضاء.
وتشمل امليزانية املقرتحة ملكتب املّدعي العام أثـََر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد يف عام  .187

، واليت تعادل ما مقداره 2019، عماًل ابلزايدات اليت طرأت يف إطار هذا النظام منذ عام 2021
 احملليني و/أو وتشمل التسوايت املرتبطة هبذا النظام تغيريات يف رواتب املوظفني ماليني يورو. 3.1

ولتعويض هذه الزايدات وتقليل األثر املايل لألنشطة اليت يتعنيَّ على املكتب  تغيريات يف مكان العمل.
التمحيص الدقيق يف الطلبات  )أ( ، عمل املكتب على جبهتني:2021واحملكمة أن يضطلعا هبا يف عام 

حتسني وجوه العمل التآزري  تصلة ابلعاملني؛ )ب(الداخلية املتعلقة ابملوارد من املوظفني واملوارد غري امل
 والتنسيق مع وحدات قلم احملكمة. 

وقد أجرى مكتب املّدعي العام تقييماً وافياً للوظائف اليت طُلبت وأُقرت يف إطار امليزانية السابقة  .188
ذت يف مطلع السنة للتخفيف 2020لكنها مل ُتشغل يف عام  من أثر  وذلك كجانب من التدابري اليت اختُّ

وقد حرص  الزايدة املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد واليت مل ُتْدرَج يف إطار امليزانية املعتمدة.
أو على  2021املكتب، حيثما أمكن األمر، على إبقاء مثل هذه الوظائف شاغرًة فيما خيص عام 

وقد أاتحت  الشطر األخري من تلك السنة.متويلها لبضعة أشهر منه فقط، عامداً إىل أتخري التوظيف حىت 
هذه التدابري ختفيض مبلغ االعتمادات املخصَّصة لسد تكاليف املوظفني ختفيضًا يقارب مقداره 

 مليون يورو. 1.3
ماليني يورو، وكان مثة حد لعدد الوظائف الشاغرة  3.1ولـّما كان الفارق الذي جيب سده يبلغ  .189

ابلنظر إىل ارتفاع مقدار أنشطة املكتب، فقد ُحقِّّقت ختفيضات كبرية يف اليت ميكن إبقاؤها غري مشغولة 
مليون  1.7إن هذه التخفيضات تبلغ  جزء مبلغ امليزانية املخصَّص لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني.

عام  املئة ابلقياس إىل االعتمادات املقرَّة يف إطار ميزانية يف 36يورو ومتثل تقليصًا تزيد نسبته على 
  لسد تكاليف األنشطة والعناصر املندرجة يف إطار بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. 2020

بيد أن املكتب يسعى إىل  إن التخفيض األكرب مقدارًا ُحقِّّق يف إطار بند تكاليف السفر. .190
از تقدم احلفاظ على قدرته على إجراء بعثات من أجل دعم األنشطة التحقيقية وأعمال املقاضاة وإحر 

أثر على إمكان نشر العاملني يف امليدان  19-وقد كان لألزمة الصحية املتأتية عن جائحة كوفيد .(45)فيها
فعالً، ما قلَّص إمكانية الوصول إىل بلدان كثرية من البلدان اليت جُيري فيها املكتب  2020يف عام 

املخطط هلا يف أقرب وقت ممكن تتيحه  عملياته وأحدث ضغطاً إضافياً فيما يتعلق بضرورة إجراء البعثات
األوضاع. ومنذ بداية فرتة الطوارئ، ظل فريق تدبر األزمات املشرتك بني األجهزة على صلة بسلطات 
الدولة املضيفة واملنظمات الدولية األخرى التابعة لألمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية لوضع خطط 

ة وصحة وسالمة موظفيها، بوسائل منها توفري مبادئ إرشادية فيما خيص الصحة والسالمة يف احملكم
وتوجيهات بشأن املهمات املتصلة ابلعمل. وحبسب املعلومات املتوفرة يُفرتض أن يُرفع معظم القيود على 

 .2020السفر يف الربع األخري من عام 
                                                                                                                                                    

إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر القطع أبن عملية االستئناف النهائي أكيدة قبل أن يصدر حكم عن إحدى  (44)
رتجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية )سواء أكان حكمًا ابإلدانة أم حكمًا ابلتربئة( لكن يُرجَّح كبرَي ال الدوائر االبتدائية.

 سيفضي إىل دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها واحد من األطراف أو أكثر.
دلة فيما خيص األنشطة جيري مكتب املّدعي العام مهمات يف عدة بلدان يوجد فيها شهود وجمين عليهم وميكن أن جُتمع فيها أ (45)

إىل أن "يكون جاهزًا للمحاكمة أقصى جاهزية ممكنة"  2012وقد سعى املكتب منذ عام  التحقيقية وأعمال املقاضاة اليت يتدبر أمرها.
رتاتيجية املكتب، ما جيعل وعليه فإن عملية مجع وحتليل األدلة املتينة ميثل عنصراً رئيسياً يف اس عندما ينشد اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية.

 املهمات االشتغالية أمراً أساسياً يف تنفيذ االسرتاتيجية املعنية.
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طلبات بوضع عوامل ومت 2021وقد صيغ طلب االعتمادات املخصَّصة للسفر فيما خيص عام  .191
عدة يف االعتبار، مع العناية إبقامة التوازن بني ضرورة احلفاظ على فعالية العمليات والرغبة يف تقليل أثرها 

لقد فعل املكتب ذلك: يف املقام األول واألهم بتقليل األخطار احمليقة مبوظفيه املشاركني يف البعثات  املايل.
يف امليدان؛ ويف املقام الثاين بسهره على إحراز تقدٍم  واألشخاص الذين يتفاعلون مع موظفيه يف املقر و 

وعمليات  2021كاٍف يف عملياته، وال سيما فيما يتعلق ابلقضااي اليت ستجري حماكمات فيها يف عام 
التحقيق اليت تتوفر فيما خيصها آفاق واعدة إلصدار مذكرات إللقاء القبض والسري ُقدمًا حنو املرحلة 

م الثالث بتعظيمه مردود تكاليف البعثات من خالل االستفادة من تدابري زايدة التمهيدية؛ ويف املقا
. ومن هذه التدابري 2020النجاعة اليت تكون قد ُصمِّّمت ونُفذت خالل فرتة الطوارئ اليت شهدها عام 

، وزايدة زايدة االستعانة إبجراء املقابالت عن بعد بواسطة الوسائل الفيديوية )الروابط السمعية الفيديوية(
تواجد املوظفني يف امليدان، وإجياد حلول بديلة للسكن خالل البعثات، وزايدة االستعانة إبجراء املقابالت 
يف املقر مع الشهود الذين ميكنهم السفر إىل هولندا. وهكذا تسىن للمكتب أن يقرتح ختفيضًا كبريًا يف 

ة األنشطة على هذا النحو يرجَّح أن يؤثر مقدار االعتمادات املخصَّصة للسفر. ولئن كان تقليص وتري 
فإن املكتب يعتقد أن هذا التخفيض املؤقت  2021على سرعة إحراز تقدم يف تناول احلاالت يف عام 

ميثل أسلم اقرتاح فيما يتعلق ابمليزانية ميكن أن يقدمه يف سعيه إىل معاجلة التحدايت الكثرية اليت سيواجهها 
العاملني وسالمتهم، وحتقيق نتائج ملموسة، وتدبر أمر الضغط املايل )مثل ضمان صحة  2021يف عام 

 املتأيت من بنود أخرى من بنود امليزانية(.
املقرتحة، عناية خاصة  2021إن مكتب املّدعي العام وقلم احملكمة أَْولَيا، يف إعداد ميزانية عام  .192

دعمًا من وحدات قلم احملكمة  إلجياد أجنع السبل وأكثرها فعالية للتخطيط لألنشطة اليت تستلزم
وابالستفادة من اخلربة املكتسبة على العموم يف السنوات األخرية، ومن  يسمى بـ"طلبات اخلدمات"(. )ما

على اخلصوص،  19-العرب املستخلصة يف إطار تدبر العمليات على حنو خمتلف خالل طارئ كوفيد
بديلة ألداء بعض األنشطة وابلتايل لتحقيق تسنت ملكتب املّدعي العام وقلم احملكمة استبانة سبل 

وفورات، من قبيل االستعانة على حنو أكثر تواتراً ابلروابط الفيديوية فيما خيص إدالء الشهود بشهاداهتم يف 
  احملكمة، كما ُأشري إليه يف الفقرة السابقة.

زانية مقرتحة تكون ويهيئ اجلدول الوارد أدانه ملخصاً لنتائج النهج الذي اتبعه املكتب لصوغ مي .193
على أقصى درجٍة ممكنٍة من التقتري، حيث تعوَّض الزايدات املتأتية عن أسباب خارجية مبراجعة صارمة 

 :2021جلميع مكوِّانت ميزانية عام 

 2021 الثاين الرئيسي الربانمج
 آبالف اليوروات املّدعي العام كتبم

  3 085.6 املوحَّداملتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة  الزايدة
 (1 311.4) املوظفني تكاليف ختفيضات
 (1 769.0) املتصلة ابلعاملني غري التكاليف ختفيضات

 (3 080.4) التخفيضات جمموع
 5.2 اجملموع

، استنادًا منه إىل أنشطتِّه الالزمةِّ املخطَّطِّ لالضطالع هبا يف عام العام املّدعي إن مكتب .194
 47 388.6، يقرتح ميزانية له مقدارها 2021-2019االسرتاتيجية للفرتة وتنفيذًا خلطته  2021

 2020املئة( على نظريهتا لعام  يف 0.01آالف يورو ) 5.2ألف يورو مزيدًة زايدًة طفيفة مقدارها 
فامليزانية املقرتحة إمنا ُصمِّّمت لتحقيق النمو االمسي الصفري ابلقياس إىل  ألف يورو. 47 383.4البالغة 

 إن اجلدول أدانه يبنيِّّ على حنٍو وجيٍز الزايدَة الصافية حبسب بند امليزانية الرئيسي:. 2020 عام
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 2021 التغري يف املوارد 2020 الثاين الرئيسي الربانمج
 آبالف اليوروات نسبته املئوية مقداره آبالف اليوروات العام املدعي مكتب

 33 031.9 %2.7 881.0 32 150.9 املوظفني تكاليف
 11 254.0 %8.6 893.2 10 360.8 العاملني سائر تكاليف

 3 102.7 %(36.3) (1 769.0) 4 871.7 املتصلة ابلعاملني غري التكاليف
 47 388.6 %0.0 5.2 47 383.4 اجملموع



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 

65  20-A-210621 

 املقرتحة 2021الربانمج الرئيسي الثاين: ميزانية عام  :11 اجلدول

  الربانمج الرئيسي الثاين
 مكتب املدَّعي العام

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 املوظفون من الفئة الفنية
   26 721.5 1 277.8 4.8 27 999.3 

 032.6 5 (7.3) (396.8) 429.4 5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 031.9 33 2.7 881.0 150.9 32 351.8 32 - 351.8 32 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 254.0 11 8.6 893.2 360.8 10 936.6 9 0.2 936.4 9 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - 1.1 - 1.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.1 - 0.1 العمل اإلضايف

 254.0 11 8.6 893.2 360.8 10 937.8 9 0.2 937.6 9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 973.7 1 (36.2) (122.0 1) 095.7 3 755.4 2 - 755.4 2 السفر

 5.0 - - 5.0 2.1 - 2.1 الضيافة

 370.0 (29.8) (157.0) 527.0 51.3 - 51.3 اخلدمات التعاقدية

 10.0 (96.6) (280.0) 290.0 164.8 - 164.8 التدريب

 50.0 - - 50.0 69.3 - 69.3 اخلرباء االستشاريون

 440.0 (31.3) (200.0) 640.0 898.3 - 898.3 النفقات التشغيلية العامة

 80.0 (11.1) (10.0) 90.0 64.2 - 64.2 اللوازم واملواد

 174.0 - - 174.0 152.1 - 152.1 األاثث والعتاد

 102.7 3 (36.3) (769.0 1)  871.7 4 157.5 4 - 157.5 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 388.6 47 0.0 5.2 383.4 47 447.1 46 0.2 446.9 46 اجملموع

 2021الربانمج الرئيسي الثاين: مالك املوظفني املقرتح لعام  :12 اجلدول

 

 الثاين
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ –خ ع  رر –خ ع  فوقها

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

 الوظائف الثابتة
              

 320        36 18 3 - 1 1 2020املقرة لعام 
 -        - - - - - - اجلديدة

 -        - - - - - - املعادة التخصيص
 -        - - - - - - املعادة التصنيف
 -        - - - - - - املستعادة/املعادة

 320 80 79 1 240 25 79 77 36 18 3 - 1 1 2021املقرتحة لعام 
               

  وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 102.23 30.60 28.10 2.50 71.63 10.00 22.92 32.05 6.25 0.42 - - - - 2020املقرة لعام 
 104.42 29.25 28.25 1.00 75.17 9.00 24.50 34.58 7.00 0.08 - - - - املستمرة
 0.50 - - - 0.50 - 0.50 - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 104.92 29.25 28.25 1.00 75.67 9.00 25.00 34.58 7.00 0.08 - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 العام ديوان املد عي: 2100الربانمج  -1

 املقد ِّمة

من مجيع الوحدات اليت تقدِّم الدعم وُتسدي املشورة إىل املّدعيـ)ـة(  2100يتألف الربانمج  .195
العامـ)ـة( ومكتب املّدعي العام )"املكتب"( برمته. وفيما خيص أغراض امليزنة تُعرض املعلومات يف إطار 

 ثالثة برامج فرعية:

 ؛لعام وقسم املشورة القانونيةا ديوان املّدعي: 2110الربانمج الفرعي  (أ)

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

 اإلدارية؛الشؤون املالية و 

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي يتألف من  قسم :2160الربانمج الفرعي  (ج)
 تؤداين وظائف دعم يف جمال تناول األدلة بشكليها املادي واإللكرتوين وحدتني متخصِّّصتني

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

يت اعُتمدت يف إطار املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب وتبعًا للمصطلحات ال .196
املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات، يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة يف الفئة املنضوية 

وقد أفضى ذلك إىل إنتاجيٍة أكرب  حتت العنوان "مراجعُة وتوحيُد السياسات والعمليات واإلجراءات".
بواسطة نفس املقدار من املوارد وأاتح استيعاَب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاجة إىل طلب موارد 

 الربانجمية املقرتحة من أجل السريورات املعنية. 2021إضافية يف ميزانية عام 

وقد استُند إىل هذه  .(46)واحلال أنه استُبينت الوفورات املمكن حتقيقها فعاًل حيثما تسىن ذلك .197
لوفورات لتقليص األثر املايل للزايدات يف التكاليف غري املتصلة ابلعاملني املرتبطة بعمليات الربانمج ا

 )مثل تكاليف السفر(. 2100

                                                            
الزايدات يف التكاليف الـُمتفاداة من خالل السياسات واإلجراءات املأخوذ  ‘2’ -1إن معظم الوفورات املعنية يندرج يف إطار الفئة  (46)

يف القسم دال  38هبا حديثًا و/أو املفاوضات مع املورِّدين أو مقدِّمي اخلدمات، ما يفضي إىل املقدار املرجعي األساسي نفسه. انظر الفقرة 
 )الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة(.
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 ديوان املد عي العام وقسم املشورة القانونية: 2110 الربانمج الفرعي)أ(   

 

املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( ويسدي إليهـ)ا( املشورة بشأن يقدِّم ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( املساعدة إىل  .198
)ا( كلها واإلدارة العامة ملكتب املّدعي العام )"املكتب"( ومراقبة جودة عمله، ـاضطالعهـ)ا( اليومي مبهامه

فهو يقوم بتجهيز وإعداد ومراجعة مجيع املراسالت واخلطب والتقارير  وفق الغاايت االسرتاتيجية للمكتب.
يَّنة من الواثئق اليت يودعها املكتب وغريها من الواثئق لكي يقرها )تقرها( املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( وفئة مع

هنائياً؛ وييسر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية التابعة للمكتب وعقد اجتماعاهتا واختاذها القرارات 
األفرقة املتكاملة؛ ويتدبر الشؤون وإعداد السجالت ذات الصلة وحفظها، والتواصل مع الُشعب واألقسام و 

املشرتكة بني األجهزة واملبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء نيابًة عن املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة(؛ ويدعم 
مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة؛ ويقوم إبدارة ومساندة أنشطة اإلعالم اليت جيريها 

علومات واالهتمام ابلعالقات العامة على حنو فعال واسرتاتيجي؛ ويتدبر املكتب سهرًا على تعميم امل
احتياجات املكتب إىل املوارد البشرية يف جمموعة متواصلة من اخلدمات مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم 

يـ)ـة( احملكمة سهرًا على توفر عاملني جيدي التأهل ومتحمسني للعمل؛ ويتدبر كل ما يستلزم إقرار املّدع
العامـ)ـة( من طلبات موظفي املكتب يف جمال املوارد البشرية عماًل بنظام املوظفني اإلداري ونظامهم 
األساسي؛ ويضطلع ابلتنسيق الوثيق والتواصل مع قسم املوارد البشرية بشأن صوغ السياسات اخلاصة 

 ة( واللجنة التنفيذية.ابملوارد البشرية وتنفيذها؛ ويقدم الدعم العام للمّدعيـ)ـة( العامـ)ـ

إن ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( يقدِّم خدمات حامسة األمهية إىل املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( ومكتب  .199
فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمثِّّلة يف كونه جهازاً  املّدعي العام مبوارد زهيدة نسبياً.

نية يف عمله من خالل املشاركة يف تطبيق املمارسات الفضلى وأداء فعااًل انجعًا يلتزم أبمسى املعايري امله
عدد من مهام الدعم واملراجعة وإسداء املشورة، من قبيل مساعدة املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( يف اختاذهـ)ا( 

اذ القرارات املستنري كلَّ االستنارة يف إطار ممارستهـ)ا( واليتهـ)ا( وصالحيتهـ)ا( اإلدارية على صعيد اخت
كما يعمل ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( ابلتعاون الوثيق مع قسم املشورة القانونية التابع للمكتب يف   القرارات.

ويسهر ديوان املّدعيـ)ـة(  وضع وصون معايري املكتب املهنية واألخالقية وتطبيقها يف عمل املكتب اليومي.
من أجل اهلدف املتمثل يف التمثيل اجلنساين والتمثيل العامـ)ـة( على كون سريورات التوظيف تعزِّز العمل 

اجلغرايف املتوازَننْي على مجيع مستوايت الوظائف يف املكتب، حتقيقاً ملراميه املتعلقة ابألداء الداخلي، والغاية 
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من  8 والغاية 2021-2019من الغاايت املبينة يف خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  5 االسرتاتيجية
ويعمل ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( أيضًا مع قسم  االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء. الغاايت

اخلدمات لدعم املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( يف إدارهتـ)ا( مليزانية املكتب إبعمال التآزر والسهر على التنسيق الواسع 
مارسات فيما يتعلق ابملوارد البشرية واإلعالم النطاق للشؤون املؤسسية املشرتكة بني األجهزة، وتوحيد امل

وكذلك يسهم ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( يف مشاريع ومبادرات ترمي إىل تبسيط  حبسب مقتضى احلال.
السريورات ويف الرقابة العامة ومراقبة اجلودة يف املكتب من خالل املساعدة اليت يقدمها إىل املّدعيـ)ـة( 

سيسهم ديوان املّدعي العام أيضًا يف إعداد تقرير  2021ويف نطاق دورة ميزانية عام  العامـ)ـة( واملكتب.
املّدعية العامة احلالية عن حال املكتب عند هناية واليتها ويف أعمال تسليم املهام إىل من سيخُلفها 

 واألنشطة ذات الصلة.

كتب حبسب االقتضاء، ويليب قسم املشورة القانونية )"القسم"(، عاماًل مع سائر وحدات امل .200
 طلبات املشورة القانونية الواردة من املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة(، وُشعب مكتب املدَّعي العام وأقسامه وأفرقته.
وتتعلق هذه الطلبات مبا جيريه املكتب من عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة وبعمليات املكتب األساسية 

كما ميثل القسم املكتَب عند وضع ومراجعة   خلية أخرى.وعمله العام بصفته جهازًا مستقاًل وبشؤون دا
وقد وضع القسم  السياسات والنصوص اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء وسائر الصكوك التنظيمية.

نظامًا إلكرتونيًا للمساعدة يف حتديدِّ وتسجيلِّ العرب املستخلصة من أجل زايدة جودةِّ وجناعةِّ العمليات،  
وكذلك يسهِّّل القسم إعداد واستدامة  من الغاايت االسرتاتيجية. 5أيضًا يف إطار الغاية كما يـَُتناَول 

ق إعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. فهو يتوىل املسؤولية  معايري املكتب املهنية واألخالقية، وينسِّّ
السلوك اخلاصة به عن تنسيق ومراجعة الئحة املكتب التنظيمية وكتيِّّب عملياته وعن حتديث مدوَّنة 

 حبسب االقتضاء.

ويتدبر قسم املشورة القانونية مسك األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيًا على شبكة اإلنرتنت  .201
ويضاف  ويوفِّّر القسم أيضًا التدريب ذا الصلة حبسب اللزوم. والشروح وقواعد البياانت اخلاصة ابملكتب.

األكادميية للمكتب، ما يشتمل على تنظيم  -بكة القانونية إىل ذلك أنه يتوىل املسؤولية عن إعداد الش
 سلسلة من احملاضرات اليت يلقيها خرباء خارجيون.

كما يتوىل قسم املشورة القانونية املسؤوليَة عن إسهام املكتب يف وضع قاعدة بياانت السوابق  .202
كمة األسبوعية اليت يصدرها القضائية اليت تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء، وعن إعداد وتعميم تقارير احمل

ويف السياق نفسه يسدي القسم إىل املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( املشورة بشأن مسائل القانون اإلداري  املكتب.
املتصلة ابملوظفني، مبا يف ذلك احلاالت اليت تستتبع التقاضي، وتطبيق نظام املوظفني األساسي ونظامهم 

ر مع مكتب االتصال بني قسم املوارد البشرية واملكتب ومع ديوان اإلداري والتعاميم اإلدارية، ابلتشاو 
 املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( حبسب اللزوم.

 ألف يورو 2 149.5 موارد امليزانية

 املئة(. يف 11.0ألف يورو ) 265.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .203

 ألف يورو 1 928.4 املوارد من املوظفني

ألف يورو  2.9وب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها ينطوي املبلغ املطل .204
ألف  65.2وينطوي املبلغ املطلوب من أجل املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها  املئة(. يف 0.2)

من معادِّالت  0.5وما من تغري يف عدد الوظائف الثابتة ومثة زايدة مقدارها  املئة(. يف 53.4يورو )
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. 2110الواحد العامل بدوام كامل يف مالك وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف الربانمج الفرعي  املوظف
وظيفة اثبتة ووظيفة واحدة من  16ويتألف مالك ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( وقسم املشورة القانونية من 

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

 ألف يورو 1 758.7 اخلدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة 

املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( )وكيلـ)ـة( أمني عام( من خالل ديوان  2110يدعم الربانمُج الفرعي  .205
  املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( وقسم املشورة القانونية.

 ( ويتألف مالكه من الوظائف التالية البيان:4-ويدير ديواَن املّدعي العام رئيُسه )من الرتبة ف .206

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف رئيس مكتب

 1 3-ف موظف معين ابالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية

 2 3-ف موظف معين ابإلعالم

 2 2-ف لمّدعيـ)ـة( العامـ)ـة(مساعد خاص ل

 1 رر –خ ع  لمّدعيـ)ـة( العامـ)ـة(مساعد شخصي ل

 1 رأ –خ ع  مساعد إداري

 1 رأ –خ ع  مساعد معين ابإلعالم

 1 رأ –خ ع  مساعد معين ابلعاملني

 اجملموع
 10 

(، ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسَم املشورة القانونية مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف .207
 الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

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

 2 2-ف مستشار قانوين معاون
 1 2-ف موظف معاون معين ابلربامج

 اجملموع
 

5 

 ألف يورو 122.1 املساعدة املؤقتة العامة

الواحد  من معادِّالت املوظف 1.0ُتطلب وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) .208
بغية تلبية الطلبات الكثرية  2021العامل بدوام كامل( لسد احتياجات حادة إىل املوارد فيما خيص عام 

وقد اعُتمدت الوظيفة املعنية يف إطار املقرتحات  اليت يقع عبؤها على عاتق ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة(.
وُتطلب وظيفة جديدة واحدة من  ت متعددة.السابقة املتعلقة ابمليزانية وهي ابلتايل طلب يشمل سنوا
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الواحد العامل بدوام كامل( لتلبية الطلبات  من معادِّالت املوظف 0.5وظائف املساعدة املؤقتة العامة )
 .الكثرية اليت يقع عبؤها على عاتق مكتب االتصال بني قسم املوارد البشرية ومكتب املّدعي العام

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 رابلشهو 

من املكافئ 
الت  معادِّ

 املوظف
الواحد 

العامل بدوام  
 كامل

 مستمر متطلَّب 1.00 12 1 3-ف مساعد خاص للمّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( 
 جديد متطلَّب 0.50 6 1 2-ف  موظف معاون معين ابالتصال والتنسيق يف جمال املوارد البشرية

 ألف يورو 222.1 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

الزايدات يف تكاليف املوظفني )املتأتية مثاًل عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد  لتعويض .209
أشهر( طُلب يف هذا البند مبلغ يقل مبقداٍر  وشغل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اجلديدة ملدة ستة

ابلعاملني لسد وُتطلب املوارد غري املتصلة . املئة( يف 60.1) 2020شأن عن نظريه يف ميزانية عام  ذي
تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء 

 إن املوارد املعنية متثِّّل متطلباً متكرِّراً ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك. االستشاريني.

 ألف يورو 146.1 السفر

ألف يورو  33.3وهو يقل مبقدار يظل املبلغ املطلوب يشهد تناقصًا ابلقياس إىل ما سبق  .210
ويراد بطلبه سد تكاليف مهام يـُْزَمع أن يقوم . املعتمدة 2020املئة( عن نظريه يف ميزانية عام  يف 18.6)

 )تقوم( هبا املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( ومعاونوهـ)ا(.

عم السياسي فيتعنيَّ على املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الد .211
وتعزيز التعاون على أرفع املستوايت بني الدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، وسائر 
الشركاء يف التعاون، واجلماعات املتضررة، من أجل تعزيز عمليات التحقيق اليت جيريها املكتب واجلهود اليت 

إن  ومقاضاهتم تعظيمًا ألثر نظام روما األساسي.يبذهلا للقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة 
اخنراط املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( الشخصي املباشر على املستوى الرفيع آتى يف حاالت عديدة نتائج إجيابية على 
صعيد املضي يف الدفع ُقُدماً بعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة وحشد الدعم الدبلماسي والسياسي البالغ 

 عام، وذلك ابملساعدة على تناول املشاغل واملسائل على أعلى مستوايت اختاذ القرار. األمهية بوجه
ويشارك )تشارك( املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( ظرفيًا يف فعاليات دولية أخرى )وإن كان عددها يُبقى عند احلد 

ميزانية السفر، إذ األدىن( عندما ُيستبان أن ذلك يؤيت منافع اسرتاتيجية للمكتب، وحيث ُُيَد من مقدار 
كما يهيَّأ مبيزانية السفر لسد   يتحمل التكاليَف منظمو الفعالية املعنية على حنو مستقل عن املكتب.

تكاليف عدد حمدود من مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة اإلعالم ومكتب االتصال بني قسم 
م هبا مستشارو املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( اخلاصون املوارد البشرية ومكتب املّدعي العام، وتكاليف أسفار يقو 

( من نظام روما األساسي الذين يتعنيَّ عليهم حبكم واليتهم السفر 9)42 ابملادة اخلارجيون املعيَّنون عمالً 
 آخر. إىل حني إىل مقر احملكمة من
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 آالف يورو 5.0 الضيافة

 املعتمدة. 2020يساوي املبلُغ املطلوب نظريه يف ميزانية عام  .212

وُتْطَلب هذه املوارد احملدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبُلماسيني، والضيوف  .213
وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوزَّع على  املرموقني الذين يزورون مكتب املّدعي العام.

والوفود الرفيعي املستوى الذين يستقبلهم  أجهزهتا معظم التكاليف املتكبَّدة الستضافة الدبلماسيني الزائرين
آالف  4.0وميثِّّل القسط املشرتك من التكاليف املعنية زهاء  أكثر من واحد من كبار مسؤويل احملكمة.

كما يسهم انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة )املهيأ   املئة منه(. يف 80يورو من املبلغ اإلمجايل املطلوب )
من أجل توسيع نطاق نشاط توعية اجلمهور الذي تقوم به احملكمة( يف زايدة عدد أيضًا لالستفادة منه 

 .2021الزوار املرموقني املتوقَّع بصورة معقولة أن يستقبلهم املكتب يف عام 

 يورو آالف 10.0 اخلدمات التعاقدية

كتب وُيتاج امل يف املئة(. 66.7ألف يورو ) 20.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .214
إىل املوارد املعنية احملدودة املقدار لتحمُّل تكاليف مهمات إعالم مستقلة جُترى يف البلدان اليت يعمل فيها، 

 وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية.

 يورو آالف 10.0 التدريب 

يستخدمها على حنو تقديري لتعويض الزايدات يف امليزانية إن البنود اليت ميكن للمكتب أن  .215
فإمجااًل يبلغ القسط الذي ميثِّّل املخصَّصات لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني زهاَء  .حمدودة
ويُعترب التدريب عنصرًا حيوي  املئة من االعتمادات املخصَّصة للمكتب يف إطار امليزانية السنوية. يف 10

داث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزايدة جودة نواجته، واالرتقاء أبدائه األمهية الستح
ويف إطار التدابري اليت اختذها املكتب للتعويض عن الزايدات النامجة عن تطبيق نظام  العام، وزايدة جناعته.

ابلفعل معظم مشاريع  املعتمدة، مجَّد املكتب 2020األمم املتحدة املوحَّد وغري املشمولة مبيزانية عام 
واحلال أن املكتب، ابلنظر إىل الوضع االستثنائي القائم، قرَّر أن يقلِّّص مقدار  .2020التدريب يف عام 

أيضاً. وينطوي املبلغ  2021من االعتمادات املخصَّصة للتدريب تقليصاً طائاًل فيما خيص عام  يطلبه ما
يف املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  96.6ألف يورو ) 280.0املطلوب على اخنفاض مقداره 

  املعتمدة. 2020

وفيما خيص التدريب العام، سيعتمد املكتب على دورات التدريب على شبكة اإلنرتنت املتاحة  .216
(. لكن LinkedInمن خالل منصة التدريب اإللكرتوين اخلاصة ابملوارد البشرية للمحكمة )مثل شبكة 

أنه جيب عليه أيضًا أن يوفر تدريبًا مالئماً، يعزِّز مهارات موظفيه حبسب اللزوم، املكتب يضع يف اعتباره 
 وأن منصة التعلم اإللكرتوين ال توفِّّر مجيع أنواع التدريب ذي الطابع احملدَّد الذي قد يكون ضرورايً.

 مث إنه، على غرار كثري من النظم الوطنية، يتعنيَّ على موظفي املكتب من بعض الفئات أن .217
 يتابعوا تدريبًا خاصًا الستدامة أتهُّلهم أو للحصول على تصديق مهاراهتم وفقًا للمعايري الواجبة التطبيق.

 إن جلسات التدريب هذه سيتعني إرجاؤها.

وسيستمر املكتب على العمل مع سائر األجهزة واملنظمات واهليئات الوطنية للتكفل أبقصى  .218
اليف، بوسائل منها مثاًل استطالع إمكاانت التآزر والفرص قدر ممكن من النجاعة ابلقياس إىل التك

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

 ألف يورو 50.0 اء االستشاريوناخلرب 

ويعادل هذا املبلغ زهاء مخسة أشهر  ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب ابلقياس إىل نظريه للعام السابق. .219
، وإن كان املقدار الفعلي لتكاليف خدمات اخلرباء االستشاريني 5-من عمل املوظف الواحد من الرتبة ف

وتبقى امليزانية املعنية مرتكِّزة يف ديوان املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة(  فردية.سُيحدَّد على أساس العمل الالزم واخلربة ال
 بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الُشعب االشتغالية.

( من نظام روما األساسي، يستمر )تستمر( املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( على 9)42ووفقًا للمادة  .220
)خارجيني( فيما يتعلق أبمور من قبيل اجلرائم استئجار خدمات مستشارين خاصني وخرباء استشاريني 

ولئن   اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال واجلرائم املرتكبة ضد الرتاث الثقايف.
كان اخلرباء املعنيون يسهمون خبدماهتم االستشارية دون مقابل على العموم، فإن تعيينهم يستتبع حتمُّل 

إن هذه االعتمادات  هم وبدل معيشتهم اليومي اللذين ُيستوَعبان ضمن نطاق ميزانية السفر.نفقات سفر 
املعاَملة معاملة مركزية ُتستخدم أيضًا عندما َتستأجر خدماتِّ اخلرباء االستشاريني شعُب املكتب األخرى 

يف عند حدها األدىن )مثل شعبة املقاضاة وشعبة التحقيق(. لكن تُبذل قصارى اجلهود إلبقاء هذه التكال
 من خالل التخطيط هلا والتمحيص فيها.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2110 الربانمج :13 اجلدول

2110  
  ديوان املد عي العام / قسم املشورة القانونية

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 444.9 1 0.1 1.9 443.0 1    املوظفون من الفئة الفنية

 296.2 0.3 1.0 295.2    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 741.1 1 0.2 2.9 738.2 1 523.9 1 - 523.9 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 187.3 53.4 65.2 122.1 114.0 - 114.0 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 187.3 53.4 65.2 122.1 114.0 - 114.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 146.1 (18.6) (33.3) 179.4 112.2 - 112.2 تكاليف السفر

 5.0 - - 5.0 2.1 - 2.1 الضيافة

 10.0 (66.7) (20.0) 30.0 2.0 - 2.0 اخلدمات التعاقدية

 10.0 (96.6) (280.0) 290.0 8.9 - 8.9 التدريب

 50.0 - - 50.0 0.0 - 0.0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 221.1 (60.1) (333.3) 554.4 125.2 - 125.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 149.5 2 (11.0) (265.2) 414.7 2 763.1 1 - 763.1 1 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 2110 الربانمج :14 اجلدول

 

2110 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 16 4 3 1 12 - 5 3 2 1 - - - 1 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 16 4 3 1 12 - 5 3 2 1 - - - 1 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - املستمرة
 0.50 - - - 0.50 - 0.50 - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 1.50 - - - 1.50 - 0.50 1.00 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 : قسم اخلدمات2120الربانمج الفرعي)ب(  

الكامل للوالايت املنصوص يتمثل اهلدف الرئيسي لقسم اخلدمات )"القسم"( يف تيسري التنفيذ  .221
إدارة املوارد املالية للربانمج الرئيسي  )أ( عليها والتقيد بسياسات احملكمة وإجراءاهتا فيما يتعلق مبا يلي:

تدبر الدعم اللغوي الالزم لتنفيذ برانمج عمل مكتب  الثاين ابلسهر على تدبر االعتمادات حبذر؛ )ب(
فعال وتدبر شؤون موظفيه كما يُرتقب يف إطار االفرتاضات املتعلقة على حنو  املّدعي العام )"املكتب"(

 ابمليزانية.

ويسهم قسُم اخلدمات، أبدائه أنشطته على حنو مهين وفعال وانجع ومسؤول، يف حتقيق  .222
من الغاايت االسرتاتيجية  9و 8و 7و 6من الغاايت االسرتاتيجية للمكتب والغاايت  5و 2 الغايتني

 .(47)حملكمة مجعاءالشاملة بنطاقها ا

 ويتألف قسُم اخلدمات من وحدتني: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، ووحدة اخلدمات اللغوية. .223
هاتني الوحدتني تؤداين أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف سائر أجهزة احملكمة  إن

 م عمليات املكتب.وال ميكن هلا أن تؤديها، وهي أنشطة تتسم أبمهية كبرية لدع

ويعتمد قسُم اخلدمات منحى مراًن ويسهر على التنسيق الفّعال مع قلم احملكمة إلاتحة تقدمي  .224
خدمات مشرتكة على حنو سلس يف سياق سلسة متواصلة من األنشطة يُرمى منها إىل سد احتياجات 

 اجلهات املتعاَمل معها أبدىن مقدار من املوارد.

َب االشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام املنوطة هبا ويرفد قسُم اخلدمات الُشع .225
 ومن هذه اخلدمات على اخلصوص: يف إطار والايهتا.

(a)  التنسيق والتحضري إلعداد ميزانية الربانمج الرئيسي الثاين من خالل مجع وتقييم ودمج
ت املقرّة فيما يتعلق طلبات املوارد اليت تقدمها شعب املكتب وأقسامه استنادًا إىل االفرتاضا

 ابمليزانية؛

(b)  تنجيز إعداد ميزانية الربانمج الرئيسي الثاين من خالل مجع وتقييم ودمج طلبات
اخلدمات اليت تقدمها شعب املكتب وأقسامه إىل موفِّّري اخلدمات لقلم احملكمة استنادًا إىل 

 االفرتاضات املقرّة فيما يتعلق ابمليزانية؛

                                                            
من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام: زايدة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق  2لغاية ا (47)

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام: زايدة قدرة املكتب على إدارة موارده على حنو فعال ومسؤول  5الغاية  وأعمال املقاضاة.
زايدة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة املتمثلة يف  من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء: 1الغاية  .ةوخاضع للمساءل

عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على اتسام إجراءاهتا ابالستقالل والعدالة وأرفع 
من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة  6الغاية  سالمة ورفاه األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين عليهم والشهود.درجات االمتياز ومحاية 

هتيئة  من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء: 7الغاية  املضي يف تعزيز التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع عمليات احملكمة. مجعاء:
 من الغاايت الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء: 8الغاية  املة ومصونة األمن حمورها رفاه املوظفني واستمرار حتسني قدراهتم.وضمان بيئة عمل س

من الغاايت الشاملة بنطاقها  9الغاية  التوصل إىل متثيل جغرايف وتوازن بني اجلنسني أكثر إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا.
إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة وصمودها حيال  اء:احملكمة مجع

 املخاطر املستبانة.
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(c) ة والتقارير املخصوصة والواثئق وامللفات فيما يتعلق ابجملاالت إعداد التقارير القياسي
املندرجة يف إطار مسؤوليته، وابلتعاون مع الفريق املعين ابلعالقات اخلارجية يف شعبة االختصاص 
والتكامل والتعاون، من أجل هيئات اإلدارة واملراقبة )مجعية الدول األطراف، ومكتبها واألفرقة 

ه، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجعني اخلارجيني( وهيئات التوجيه العاملة التابعة ل
الداخلية يف احملكمة )جملس التنسيق، واللجان املشرتكة بني األجهزة، ومكتب املراجعة 

 الداخلية(، واجلهات الداخلية اليت يتعامل معها املكتب )اللجنة التنفيذية، واإلدارة العليا، إخل(؛

(d)  إدارة االعتمادات اخلاصة مبكتب املّدعي العام، مبا يف ذلك املوافقة والتصديق على
املصروفات، وإعداد تقديرات مفصَّلة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب، واإلبالغ عن 

 املصروفات والتنبؤ هبا؛

(e)  حدة تسيري شؤون طلبات املكتب لتوفري السلع واخلدمات اليت تستلزم دعمًا من و
 الشراء ومن سائر كياانت قلم احملكمة؛

(f)  تدبر اجلوانب اإلدارية واملالية جلميع الوظائف اليت يتألف منها مالك العاملني يف
املكتب، مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة، واملوظفون مبوجب عقود قصرية املدة، وفرادى 

 املقاولني؛

(g) مليات امليدانية ولألنشطة املتصلة التسيري الدقيق لشؤون األموال املخصَّصة للع
 ابلشهود، واألسفار يف مهمات رمسية؛

(h)  إسداء اخلربة التخصصية وتقدمي املساعدة التقنية إىل ُشعب املكتب وأقسامه فيما
  يتعلق بتطبيق النظام املايل والقواعد املالية واإلجراءات والسياسات ذات الصلة؛

(i)  ِّاستخدام املوارد طبقًا لنظام احملكمة املايل  القيام على حنو فعال مبتابعةِّ ومراقبة
 وقواعدها املالية، بغية تدبر شؤون االعتمادات املخصَّصة للمكتب على النحو األكثر فعالية؛

(j)  إسداء اإلرشاد فيما يتعلق ابلسياسات عند الطلب، وتدبر وحتليل املوارد اخلارجة عن
  املهيأ هلا يف امليزانية؛امليزانية املخصَّصة لألنشطة غري املرتقبة و/أو غري

(k)  تنظيم وإجراء حلقات عمل سنوية بشأن املسائل املالية وبشأن املستجدات املتعلقة
ابملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وذلك لتدريب املوظفني املعنيني بتسيري شؤون املكاتب 

  امليدانية؛

(l) املالية والنظم ذات الصلة إىل  إسداء املشورة التخصصية فيما يتعلق ابحملاسبة والشؤون
 شعب املكتب وأقسامه، مبا يف ذلك املكاتب القائمة خارج املقر؛

(m)  ق للمكتب، ابلتفاعل الوثيق مع إسداء املشورة التخصصية، ابلعمل بصفة منسِّّ
 األقسام والوحدات املعنية يف سائر أجهزة احملكمة فيما يتعلق مبا يلي:

(i) ءات النافذة فيما يتعلق ابلشؤون اإلدارية مراجعة وتقييم السياسات واإلجرا
 والشؤون املالية وشؤون الرتمجة الفورية وشؤون إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛
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(ii)  إعداد مقرتحات خاصة ابلتحديثات والتحسينات املراد إدخاهلا على
 السياسات واإلجراءات املتعلقة ابلشؤون اإلدارية وشؤون الرتمجة الشفوية وشؤون

 إعداد احملاضر وشؤون الرتمجة التحريرية؛

(n)  تقييم االحتياجات إىل خدمات الرتمجة الشفوية وإعداد احملاضر والرتمجة التحريرية
دعمًا ألنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة اليت يضطلع هبا املكتب، وذلك يف الوقت املناسب 

 ومع التدبر الواعي للتكاليف وبصورة انجعة؛

(o) تخصصية فيما يتعلق ابملسائل اللغوية اليت تقوم خالل اإلجراءات إسداء املشورة ال
 القانونية واملشاورات الداخلية اليت جيريها املكتب بشأن مسائل السياسات واإلجراءات؛

(p)  تنظيم وإجراء حلقات عمل مشرتكة بني املمارسني وموفِّّري اخلدمات لتعظيم نتائج
 اإلجراءات؛

(q)  وبدرجة جودة عالية:توفري ما يلي يف الوقت املناسب 

(i) الرتمجة الشفوية يف امليدان وخالل الفعاليات وعلى اهلاتف؛ 

(ii) َنْسخ كالم األدلة السمعية والبصرية ومراقبة جودته؛ 

(iii)  ترمجة ومراجعة األدلة اليت جيمعها املكتب وواثئقه األساسية املتعلقة
  ابلسياسات وابلتوعية؛

(iv) لغويني خارجيني معتمدين  فحص جودة املواد املعهود إبعدادها إىل مهنيني
 املعّدة بلغات هي أقل انتشاراً تكون اخلربة التقنية الرمسية فيها غري كافية؛ أو

(v)  االضطالع برتمجة الواثئق ترمجًة حتريرية إجيازية وحبجب معلومات فيها
وبتحريرها، وإبعداد ترمجات/شروح كالم املواد السمعية البصرية، وبتمييز اللغات 

غري ذلك من أنشطة دعم املشاريع اليت تستلزم توفُّر اخلربة اللغوية ضمن املستعَملة، وب
 املكتب.

إن قسم اخلدمات يقوم أيضًا بتمثيل املكتب عند البحث يف الشؤون املالية وشؤون امليزانية  .226
اجعني وشؤون املوارد أمام مجعية الدول األطراف ومكتبها وأفرقتها العاملة، وجلنة امليزانية واملالية، واملر 

اخلارجيني، وجلنة املراجعة، ومكتب املراجعة الداخلية، وسائر أصحاب الشأن مثل املنظمات غري احلكومية 
مث إن مدير القسم الرئيسي يتوىل متثيل املكتب يف املبادرات واملشاريع ذات الصلة اليت  واملنظمات الدولية.

 تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.

 ألف يورو 5 535.8 موارد امليزانية

إهنا متثل  يف املئة(. 3.3ألف يورو ) 174.8ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زايدة مقدارها  .227
صايف أثر تطبيق املعدَّالت اجلديدة املعمول هبا يف نطاق نظام األمم املتحدة املوحَّد والتخفيضات اليت 

 ميكن حتقيقها يف التكاليف غري املتصلة ابلعاملني.

ة التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات لقد تسىن لوحد .228
وأنساق تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زايدة النجاعة 
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َة لقد دعمت وحدة التخطيط واملراقبة املاليني مراجع وذلك بنفس البنية األساسية ملالك موظفيها.
اإلجراءات والسريورات اليت تلزم خربهتا ووظائفها فيما خيصها، وشاركت يف إجرائها مشاركة فعالة. وقد 
ُحقِّّقت زايدات يف النجاعة وأفيد هبا يف السنوات املاضية. وتتوخى هذه الوحدة مواصلة احلفاظ على 

يت مت متييزها وحتقيقها يف السنوات جودة النتائج اليت حتققها وعلى املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ال
 السابقة يف عدد من اجملاالت من قبيل:

(a)  هتيئة قوائم مرجعية للمطالبات املتعلقة ابلسفر بغية زايدة الدقة وتقليص وقت
 التجهيز؛

(b)  أمتتة اإلجراء اخلاص بطبع أرقام التسجيل املسبق لتقليص الوقت الذي يستغرقه
 الُقطرية والتقارير املتعلقة ابلعمليات؛التوفيق بني حساابت املكاتب 

(c)  العمل مع فريق ختطيط املوارد املؤسسية بربجمياتSAP  والقسم املعين ابمليزانية التابع
لقلم احملكمة بغية توحيد "لوحة قيادة" تنفيذ امليزانية استناداً إىل النموذج وشكل البياانت اللذين 

ليتم بذلك تقليُص الوقت الذي يستغرقه إعداد التقارير تعدمها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، 
  اإلدارية وزايدُة دقةِّ واّتساقِّ املعلومات يف شىت وحدات احملكمة؛

(d)  الطلبات املقدَّمة إلكرتونياً يف وحدة التخطيط واملراقبة املاليني الذي يقوم  نظامحتسني
الرسائل اإللكرتونية املستهلك أبود التجهيز دون استعمال الورق ويقلِّّل احلاجة إىل تبادل 

 كما يتيح االّطالَع بسهولة على حال الطلبات وعلى اإلحصائيات املتعلقة بتجهيزها.  للوقت؛

لقد أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال، وحتسني 
 ى جودة توفري اخلدمات.رصد ومراقبة األنشطة، وزايدة الشفافية، واالرتقاء مبستو 

وتسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي دعم عايل مستوى اجلودة لتلبية ما ينبثق عن  .229
بيد أن تزايَد التعقيد  أنشطة املكتب االشتغالية من احتياجات مزيدة التعقيد، دون طلب موارد إضافية.

انجعة وفعالة لزايدة أمن املوظفني املوفدين  الذي يكتنف العمليات )مثل احلاجة إىل تصميم وتنفيذ حلول
يف بعثات وذلك بتقليص وقع عمليات املكتب مع السهر على التقيد الكامل ابإلطار التنظيمي 
للمحكمة( وزايدَة مقدار املعامالت اليت يتعني تدبر أمرها يستنفدان القدرات اليت هتيئها املوارد املتوفرة 

  يني.لوحدة التخطيط واملراقبة املال

وإذ تضع وحدة التخطيط واملراقبة املاليني يف اعتبارها البيئَة املالية اليت تُقدَّم فيها هذه امليزانية  .230
. لكن ُُيتمل، كما بيَّنه التقييم الذي ُقدِّم مع ميزانية 2021املقرتحة فإهنا ال تطلب موارد إضافية لعام 

التطابق بني عبء العمل واملوارد املتوفرة، أن  يعاَل يف السنوات املقبلة عدم مل ، إذا(48) 2020عام 
 .(49)تُعرَّض للخطر قدرة هذه الوحدة على أداء وظائفها البالغة األمهية على حنو سليم

فوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تؤدي دورًا أساسيًا وال سيما يف السهر على علُّو درجة جودة  .231
تبع ومراقبة تنفيذ امليزانية وتقدمي التقارير ذات الصلة على حنو أداء الوظيفتني األساسيتني املتمثلتني يف ت

                                                            
 (.الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية 2020ميزانية عام ) ASP/18/10-ICCانظر الوثيقة  (48)
عملية تقييم املخاطر اليت ُأجريت بتيسري من مكتب املراجعة الداخلية، فُضمِّّن يف سجل املخاطر  استُبني وجود هذا اخلطر يف سياق (49)

 الذي ميسكه القسم.
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. إهنا تتكفل بتطبيق ضوابط املراقبة على مجيع املعامالت املالية اليت جيريها املكتب واليت يتنامى (50)سليم
طلب سفر يف السنة مع ما يتصل هبا من حتقٍق من تقرير  1 400حجمها سنواًي )مثل تصديق زهاء 

طلب يتعلق ابستحداث أوامر الشراء مع ما يتصل هبا من حتقٍق من السلع/اخلدمات  400زهاء السفر، و 
 قبل إحالتها إىل وحدات قلم احملكمة لتنجيز تناوهلا اإلداري. -املستلَمة والتصديق عليها( 

ويضاف إىل ذلك أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدم الدعم للمدير الرئيسي واللجنة  .232
يذية يف حتليل وتقييم االجتاهات واألثر املايل الذي ُُيتمل أن يرتتب على عمليات املكتب خالل التنف

تنفيذ امليزانية، حبيث يتسىن إسداء املشورة إىل املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( على حنو سريع وشفاف بشأن سبل 
 حتقيق غاايت املكتب مع التقيد الكامل ابإلطار املايل والتوجيهي للمحكمة.

وتدعم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا املدير الرئيسي يف تواصله مع أصحاب الشأن  .233
 الداخليني واخلارجيني وذلك بتقدمي البياانت والتقارير والقيام بتحليل اجلوانب املالية ألنشطة املكتب.

سوبيني الواردة من وتقوم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني إبدماج طلبات العتاد والربجميات احلا .234
مستعمليها يف إطار األعمال ضمن إطار خطة للمكتب خاصة ابلشراء، وتتحقق من التقيد ابملعايري 
والقواعد يف جمال امليزانية، وتنسق مع وحدة الشراء التابعة لقلم احملكمة للسهر على توفري السلع واخلدمات 

 يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال.

ط واملراقبة املاليني يف التحسني املستمر جلودة سريوراهتا ويف العمل وتنخرط وحدة التخطي .235
لتقدميها املعلومات إىل املكتب يف الوقت املناسب وضمان دقة هذه املعلومات ملساعدة اإلدارة يف عملية 

د كما إن هذه الوحدة حققت، مبساعدة تقنية من الفريق املعين بربجميات ختطيط املوار   اختاذها القرارات.
التابع لقلم احملكمة، املزيد من حتسني "لوحة القيادة" اليت صممتها ملتابعة تنفيذ  SAPاملؤسسية بربجميات 
فغدت البياانت ذات الصلة تتاح مع آخر ما يتوفر منها يف منتصف ليلة اليوم السابق،  شىت بنود امليزانية.

ع نطاق ه .(51)بداًل من هناية كل شهر إن  ذا النموذج ليشمل ابقي وحدات احملكمة.وبعد فرتة جتريبية وسِّّ
"لوحة القيادة" احملسَّنة هذه تزيد من الشفافية يف استخدام املوارد وهتيئ نظرة عامة مشرتكة إىل تنفيذ 

 امليزانية يف شىت وحدات احملكمة.

 وتستطلع وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضًا إمكانية تقييس وأمتتة تقارير أخرى مستخدمة .236
وقد طُلب من وحدة تطوير احللول املؤسسية تقييم البدائل الربجمية اليت ميكن  ضمن مكتب املّدعي العام.

أن تفضي إىل توفري تطبيقات لتحليل البياانت دعمًا لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني وتقليصًا للتدخل 
ت بسبب األزمة النامجة عن جائحة  وقد تعيَّنت مراجعة األولواي اليدوي يف جتهيز املعلومات املتوفرة.

ز وحدة تطوير احللول املؤسسية التحليل يف عام  ، ومل19-كوفيد  .2020تُنجِّّ

وتؤدي وحدة اخلدمات اللغوية دورًا أساسيًا يف سد االحتياجات على صعيد النهوض بتقدمي  .237
أبمور منها أنشطته يف جمال اخلدمات اللغوية لديوان املّدعي العام، وذلك يف املقام األول فيما يتصل 

اإلعالم، واإلبالغ، والسياسات، وإيداع الواثئق، واالتصاالت. بيد أهنا تظل أيضًا تسدي املشورة وتعمل 

                                                            
اقرتح كثرياً ما تـُتَّبع السياسات واإلجراءات اليت تضعها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ابعتبارها معياراً للمحكمة. فعلى سبيل املثال  (50)

الداخلية إمكان أن تـَتَّبع احملكمة املبادئ التوجيهية الداخلية اليت وضعها مكتب املّدعي العام مبثابة مرجع يف إعدادها  مكتب املراجعة
 (.OIA.06.19إجراءات العمل القياسية اخلاصة بواثئق االلتزام املتنوعة. انظر املراجعة املتعلقة ابستخدام واثئق االلتزام املتنوعة )الوثيقة 

وتلك واحدة من أدوات التحليل اليت وضعها القسم ملراقبة تنفيذ بنود امليزانية وإسداء املشورة إىل املّدعية  فيما تقدم. 38احلاشية  انظر (51)
 العامة سهراً على إدارة املوارد اليت ختصصها اجلمعية لتحقيق غاايت مكتب املّدعي العام إدارة سليمة.
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بتعاون وثيق مع األفرقة املتكاملة بدءًا من حلظة فتح عملية التدارس األويل وحىت حلظة إهناء تقدمي حجج 
ات اللغوية ابستمرارية تقدمي اخلدمات )مبا يف ذلك خدمات وبذلك تتكفل وحدة اخلدم. الدفاع، عادة

اللغات األصعب توفرياً( وابلتطبيق املنتظم للسياسة واملمارسة السليمتني يف جمال اللغات على حنو يشمل 
بنطاقه شىت األفرقة والشُّعب، مع احرتام القيود املفروضة يف جمال األمن املادي وأمن املعلومات اليت غالباً 

  تكون صارمة لكنها متغرية. ما

وتواصل وحدة اخلدمات اللغوية تقدمي اخلدمات بطائفة واسعة من اللغات الشائعة واللغات  .238
األقل شيوعاً، هي لغتا العمل واللغات الرمسية ولغات التعاون ولغات احلاالت اليت يزيد عددها عن 

ن األنشطة لغة. ويظل بعض اللغات، مثل اإلنكليزية والفرنسية والعربية، يُستعمل يف أعداد كبرية م 70
 يِّكاتومبسبب كثرة ما يتوجب الكشف عنه من املعلومات والواثئق يف قضية  2020)تضخَّمت يف عام 

(، بينما تتقلب احلال نقصاانً وزايدًة حبسب حركة اجلزر واملد يف خمتلف احلاالت واملناحي احملدَّدة وانـْغَيْسوان
اللغوية دائماً إىل القياس احلصيف للجهود الالزمة وتسعى وحدة اخلدمات . اليت يتّبعها املكتب يف التحقيق

لتمييز مهنيي اللغات واختبارهم وتوظيفهم واالستفادة املثلى من شىت اخليارات التعاقدية املتاحة بغية 
استبانة املوارد الالزمة على وجه التحديد واآلجال الواجب التقيد هبا لكي يتسىن هلا توفري اخلدمات على 

إن وحدة اخلدمات اللغوية، إذ تضع  ة التوازن األفضل بني احليطة املالية والتأهب القضائي.حنو فعال وإقام
نصب عينيها هذا الشاغل املتعلق ابمليزانية على وجه التحديد، تستطلع اخليارات املتاحة للتوظيف احمللي 

 .ة وأمن املعلوماتضمن البلد وتستعني على حنٍو حصيٍف ابملهنيني املستقلني عندما ميكن ضمان اجلود

وظيفة مراجع )للغة العربية( للنهوض أبود عبء  2020ة أقرت فيما خيص عام يإن اجلمع .239
العمل املتزايد املقدار واملتعاظم الصعوبة للرتمجة من العربية إىل كلتا لغيت العمل ومن هاتني اللغتني إىل 

لعامل اللغة العربية املتعددة اللهجات املستعملة العربية، ما يتطلب فهمًا للجوانب الثقافية واللغوية املتنوعة 
يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة يف مايل واحلالة يف ليبيا ويف 
إطار عملية التدارس األويل للحالة يف فلسطني اليت ينظر فيها مكتب املّدعي العام. ويطلب استمرار متويل 

إن املهمة األساسية لشاغل هذه الوظيفة تتمثل يف تطبيق املعايري املناسبة واملتسقة جلودة . الوظيفة هذه
الرتمجة واملصطلحات تكفاًل إبمكان التعويل على ترمجات املكتب املستخدمة يف اتّباع مناحي التحقيق 

وعند  مرحلة املقاضاة.وتقدمي األدلة يف الوقت املناسب وبشكل جاهز للعرض يف قاعات احملكمة يف 
إعداد هذه الوثيقة كانت وحدة اخلدمات اللغوية قد أجنزت أعماهلا يف جمال الرتمجة التحريرية وإعداد 

. ونظرًا إىل حجم األدلة الواجب جتهيزها وما تتسم به من تعقيد وإىل احلسناحملاضر حتضريًا حملاكمة 
ية فقد تبنيَّ أن هذا املشروع يستلزم مقدارًا طائاًل من الطائفة الواسعة من اللغات املستعملة يف هذه القض

إىل احملكمة مؤخراً، جتعل فريق اللغة العربية يظل  الرمحن عبدالوقت ومن املوارد. ومثة أمور، منها تسليم 
 مكوِّانً رئيسياً من مكوِّانت وحدة اخلدمات اللغوية.

مع وحدة تطوير احللول املؤسسية تعاوهنا  2020وقد واصلت وحدة اخلدمات اللغوية يف عام  .240
ظامها اخلاص بتسلسل أعمال إعداد احملاضر والرتمجة التحريرية املصمَّم نواملستفيدين من اخلدمات لتهذيب 

. وإباتحة املزيد من الوظائف والسمات فيه باشربه على املنوال املوتبسيط االستعانة  خصيصاً هلذا الغرض
مكن مبواردها املتوفرة مبقاديرها احلالية من أن تليب يف املستقبل الطلَب أتمل وحدة اخلدمات اللغوية أن تت

كما اسَتحدثت وحدة اخلدمات اللغوية قدرة على .  املتزايد دون االضطرار إىل طلب موارد إضافية
االضطالع مبهام أخرى مل تكن توىل هلا األولوية سابقًا وذلك من خالل الرتابط مع برانمج حتليل األدلة 

( لالرتقاء بنجاعة تدبرها RM) Records Managerوبرانمج تدبر الواثئق املسمى  Ringtailسمى امل
للواثئق وضوابط االّطالع عليها، والتنسيق فيما يتعلق ابجلهات املتعاَمل معها، وتوفري اخلدمات، ما حقق 



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

20-A-210621 80 

املعلومات وابإلبالغ، وهتيئة "لوحة أموراً منها استبعاد االزدواج يف تقدمي األدلة، وأمتتة املهام املتصلة أبمن 
تنفيذ  2020وقد واصلت وحدة اخلدمات اللغوية يف عام  قيادة" لتوفري اخلدمات على املنوال اآلين.

خططها الرامية إىل املزيد من توسيع نطاق أمتتة السريورات ابملضي يف دمج مرتابَطِّها القائم ابلفعل اخلاص 
د لطلب الرتمجة الشفوية والتخطيط ذي الصلة )مرتبط بنظام ختطيط إبدارة الصالت واستحداث نظام جمدَّ 

 املهمات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء الذي جيري تطويره حالياً(.

كبرية من القدرة على التكيُّف والصمود إزاء أزمة كوفيد .241 . 19-لقد حتلى قسم اخلدمات بدرجة ٍ
 منتظمة لتقييم اإلنتاجية. وقد أفادت كٌل من وحدة وأجرى فريق احملكمة املعين بتدبُّر األزمات عملياتٍ 

التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة اخلدمات اللغوية أبهنا تنهض جيدًا بعبء العمل املضطلع به. 
هت بعض املشكالت املتصلة ابملعدات وابلتوصيلية، وزاد منواُل العمل عن بعد من احلاجة إىل  وقد ُووجِّ

 التواصل مع األفرقة العاملة يف املكتب وسائر الشركاء املؤسسيني يف احملكمة.ضمان حميانيةِّ ودقةِّ 

وبقدر ما يتعلق األمر مبجاالت مسؤولية كٍل من الوحدات املعنية على وجه التحديد، فإن  .242
 الوضع كما يلي:

(a) إن احلصول على معظم املعلومات الالزمة للعمل على حتضري امليزانية إعداد امليزانية :
التواصل مع ُشعبِّ وأقسامِّ مكتب املّدعي العام. وإزاء تعذر االجتماع حضورايً، نظمت يستلزم 

، WebExوحدة التخطيط واملراقبة املاليني جلسات بواسطة منصة االئتمار عن بعد املسماة 
وأجرت مكاملات هاتفية، وعمليات تبادٍل للملفات من أجل مجع املعلومات. وقد أحدث 

 أعلى من املعتاد على وحدة التخطيط واملراقبة املاليني فيما خيص مجَع منوال العمل هذا ضغطاً 
الربانجمية املقرتحة وتقدمَي  2021طلبات الُشعب للموارد ودجَمها ضمن إطار ميزانية عام 

املقرتح. واحلال أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني كانت قد عزَّزت ابلفعل تكثيف استخدام 
 Records Managerلفات املشرتكة اإللكرتوين يف نظام تدبُّر الواثئق املسمى تبادل الواثئق وامل

(RMقبل أزمة كوفيد )-إن اتّباع الوحدة هذا النهج االستباقي جعل املسائل احلقيقية اليت 19 .
هت يف ابدئ األمر مرتبطة مبشكالتِّ توصيلية اإلنرتنت أكثر من ارتباطها ابإلجراءات اليت  ُووجِّ

لوحدة. فالفريق يتمتع ابملهارات الالزمة للعمل عن بعد. فقدرته على أن يستعمل تطبِّّقها ا
موارده االستعماَل األمثل تتوقف يف هناية األمر على قدرة شركائه يف العمل يف شىت وحدات 

 املكتب على تقدمي الواثئق يف شكل رقمي.

(b) املتعلق ابملصروفات : إن احلصول على الواثئق الداعمة للتقرير التوفيق بني احلساابت
املتصلة ابلسفر يستلزم عادًة تفاعاًل مع خمتلف موظفي مكتب املّدعي العام وتلقي تعقيبات 
منهم مع تقدمي ورقة هنائية. كما إن الواثئق الداعمة للتقارير املتعلقة ابملصروفات االشتغالية 

م العمليات املعنية بعض تستند بوجه عام إىل مواد ورقية. وللتكفل إبعداد تقريٍر كامل تستلز 
التفاعل مع املوظفني املشاركني يف املهمات املعنية، ومسؤول )مسؤويل( التنسيق، وماسك 
)ماسكي( حساابت واثئق االلتزام املتنوعة. وإزاء تعذر التواصل وجهاً لوجه، جرى التفاعل عرب 

ابلسفر والتقارير املتعلقة الربيد اإللكرتوين لضمان تقدمي التقرير املتعلق ابملصروفات املتصلة 
ابملصروفات االشتغالية يف اآلجال احملدَّدة املعتادة. وقد استحدثت وحدة التخطيط واملراقبة 

عوضًا عن تقدمي نسٍخ ورقية. إهنا تواءمت  (RMاملاليني ملفات جديدة يف نظام تدبُّر الواثئق )
وخالل عملية واثئق ورقية.  عوضًا عن تقدمي RMونظام  Nitroال برجميات مبسهولة مع استع

التكيُّف قُبِّلت صور اإليصاالت مبثابة مستندات داعمة كما قُبِّل اإلقرار عرب الربيد اإللكرتوين 



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 

81  20-A-210621 

عندما تعذر االستنساخ  PDFالتوقيع اإللكرتوين على الواثئق املقدَّمة بنسق  بداًل من التوقيع، أو
دة بعض املصاعب يف تقدمي التقارير اإللكرتوين. وواجهت اجلهات اليت تتعامل معها الوح

بسبب االفتقار إىل طابعات وانسخات يف املنزل أو تعذُّر إرسال الواثئق األصلية من املكاتب 
الُقطرية )وهي تلزم يف إطار مجع األدلة واإلفادات أو التقارير(. وعندما قامت مشكالت أمكن 

اتف الستيضاح األمور وظل ُيدو وحدَة يف مجيع احلاالت االستعانة ابلربيد اإللكرتوين أو ابهل
 التخطيط واملراقبة املاليني احلرُص على إسداء املشورة ودعم األعمال بدرجة عالية من اجلودة.

(c) اسُتعيض عن اجتماعات ختطيط األعمال املتعلقة اإلبالغ عن التنفيذ ومتابعته :
 WebExن بعد عرب منصات ابمليزانية وغريها من االجتماعات احملدَّدة الطابع ابجتماعات ع

؛ واستعيض عن أشكال التفاعل األخرى ابلرتاسل اإللكرتوين. وُيضمن Skypeو WhatsAppو
ابلتواصل املستمر توزيُع التقارير ضمن اآلجال احملدَّدة املعتادة. إن النظاَم الداخلي للطلبات 

واملراقبة املاليني، والنهَج اإللكرتونية اخلاص مبكتب املّدعي العام، الذي طوَّرته وحدة التخطيط 
املركزي الذي يتّبعه املكتب يتيحان تقدمَي اجلهات الطالبة بصورة إلكرتونية مجيَع الطلبات املتصلة 
ابملوارد البشرية )املساعدة املؤقتة العامة، وعقود اخلدمات اخلاصة، وعقود التعيني لفرتة قصرية( 

هات خارجية لتوفري اخلدمات، والشراء، إخل(، والشؤون غري املتصلة ابلعاملني )االستعانة جب
فتقوم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني بتجهيز هذه الطلبات وتصديقها. أما االستيضاحات 
والتوضيحات فتجري عند اللزوم بواسطة نظام الطلبات اإللكرتوين نفسه، أو ابلربيد اإللكرتوين 

إىل نظام الطلبات اإللكرتوين  Citrixخالل نظام اهلاتف يف بعض احلاالت. ويتيح النفاُذ من  أو
ونظام  SAPاخلاص بوحدة التخطيط واملراقبة املاليني ونظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

 ( االضطالَع هبذه األنشطة على حنٍو سلس.RMتدبُّر الواثئق )

(d) رقة الرتمجة : إن مجيع السريورات التقنية لعمل أفالرتمجة التحريرية وإعداد احملاضر
التحريرية وإعداد احملاضر، سواٌء أكانت داخلية ضمن وحدة اخلدمات اللغوية أو قائمًة على 
التفاعل مع جهات خارجية )مثل األفرقة املتكاملة أو وحدة املعلومات واألدلة أو اجلهات 

املعلومات، اخلارجية اليت تقدم اخلدمات(، تدار بصورة كاملة تقريبًا عن طريق نُظُم تكنولوجيا 
ونظام طلب اخلدمات  Ringtail( وبرانمج حتليل األدلة املسمى RMمثل نظام تدبُّر الواثئق )

. ومل يستلزم ذلك أية تعديالت  SharePoint( والربيد اإللكرتوين والنظام املسمى LSRSاللغوية )
كربى. ويف ظل تعذر عقد جلسات حضورية، ُتُدبِّّر أمر التواصل مع موظفي وحدة اخلدمات 
اللغوية وغريهم من موظفي مكتب املّدعي العام وسائر شركاء احملكمة والشركاء/املقاولني 

اهلاتف والربيد اإللكرتوين اخلارجيني بواسطة الطائفة املتاحة من وسائل تكنولوجيا املعلومات مثل 
. وتكيُّفًا مع نقص اإلنتاجية الناجم عن جائحة  WebEx، ومنصة Signal/WhatsAppومنصة 
)املعزو مثاًل إىل مسائل العناية ابألطفال/تربيتهم(، وتدبُّرًا ألمر النهوض بعبء  19-كوفيد

على إيالء األولوية للعمل الطلبات الثقيل، اثبر فريق إعداد احملاضر وفريق الرتمجة التحريرية 
اجلاري على أساس أهم أنشطة املكتب )وهي عادًة أعماله املتصلة أبنشطة جلسات احملكمة(. 
وقد انصبَّت موارد وحدة اخلدمات اللغوية انصباابً كاماًل على مهامها اليت يتعنيَّ عليها النهوض 

نقطع على اخلدمات األساسية يف جمال هبا يف املقام األول نظراً إىل ارتفاع الطلب الدائم وغري امل
إعداد احملاضر والرتمجة التحريرية )املقرتن ابلضغط من أجل التقيد ابآلجال، وال سيما فيما يتعلق 

وأنشطة التحضري جللسة اعتماد  يِّكاتوم وانـْغَيْسوانوحماكمة  احلسنابألنشطة املتصلة مبحاكمة 
لقدرة الداخلية يف جمال الرتمجة التحريرية وإعداد (. أما النقص يف اعبد الرمحنالتهم يف قضية 
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احملاضر فقد ُتدبِّّر أمره من خالل االستعانة على حنٍو دقيق االستهداف جبهات خارجية توفِّّر 
هذه اخلدمات. وقد ساعد أحد مرتمجي وحدة اخلدمات اللغوية قسَم اخلدمات اللغوية التابع 

من اللغة اهلولندية إىل  19-سرية تتعلق جبائحة كوفيد لقلم احملكمة يف ترمجة مستعجلة ملواد غري
اللغة اإلنكليزية. لقد ثبت أن سريورات الرتمجة التحريرية وإعداد احملاضر مقاومٌة للصدمات إىل 
حٍد كبرٍي جداً. ويف إطار حتسني السريورات املستمر يسدي فريق إعداد احملاضر حاليًا املشورة 

ب العملية للتنفيذ واجلدوى واملمارسة الفضلى فيما يتعلق إبعداد إىل ُشعب املكتب بشأن اجلوان
احملاضر انطالقًا من املقابالت املسجَّلة اجملراة عن بعد. إن بعض املناويل احملدَّدة الطابع لعمل 
املرتمجني التحريريني ومعدي احملاضر أاثرت يف بعض احلاالت مصاعب معيَّنة تبنيَّ أهنا تسبب 

د به يف تقرير تقييم األثر الذي ُقدِّم إىل فريق تدبُّر األزمات )مثل مشكالت مشكالت كما أفي
، وعدم تكامل برجميات إعداد احملاضر والعتاد ذي الصلة Citrixعرض احلروف وطقومها يف بيئة 

َغر الشاشات أو عدم توفر شاشة اثنية، وتعذُّر طبع الواثئق(. ويضاف إىل  )الدوَّاسات(، وصِّ
ملوظفني الذين يتولون مسؤوليات يف التواصل مع جهات خارجية )منهم ذلك أن بعض ا

موظفون عاملون يف فريق الرتمجة التحريرية وفريق إعداد احملاضر( ليس لديهم هواتف حممولة من 
اهلواتف اليت توفِّّرها احملكمة للتواصل على النحو األسرع واألكثر فعاليًة مع اجلهات اخلارجية 

فري خدمات الرتمجة وإعداد احملاضر، ما ميكن أن يفضي إىل إبطاء تسليم املتعاقد معها لتو 
األعمال املعنية. وينجم عن ذلك حالياً أن التواصل جيري إىل حٍد كبري عن طريق التفاعل ابلربيد 

 اإللكرتوين الذي يُعترب وسيلة أبطأ.

(e) توقفت مبفعول  : إن معظم مهمات الرتمجة الشفوية املؤداة يف امليدانالرتمجة الشفوية
. وعلى العكس من ذلك تزايد الطلب 19-فوري بعد اعتماد التدابري املتعلقة جبائحة كوفيد

على الرتمجة الفورية املؤداة عن بعد )عن طريق اهلاتف عادًة(. ولذا فإن طلبات اخلدمات اليت 
ظُم واإلجراءات قدمتها األفرقة املتكاملة حىت اترخيه لُبِّّيت مجيعها على حنو كامل بواسطة النُ 

املعمول هبا ابلفعل. واستباقًا الستمرار وجوه التعقيد اليت تعرتي السفر، يواصل فريق الرتمجة 
الشفوية إيالء األولوية لتمييز مهنيي الرتمجة الفورية العاملني ضمن البلدان املعنية/على الصعيد 

ابلفعل ألسباب مالية(. ويواصل احمللي يف بلد الوجهة )وذلكم اعتباٌر لألجل الطويل مأخوٌذ به 
فريق الرتمجة الفورية االتصال النشط مع األفرقة املتكاملة والرتامجة امليدانيني )بواسطة اهلاتف، 

( الستبانة االحتياجات WebEx، ومنصة Signal/WhatsAppوالربيد اإللكرتوين، ومنصة 
ند استئنافها. وقد سبق مسبقًا والسهر على التأهب على أفضل وجه ممكن ألداء املهمات ع

لفريق الرتمجة الشفوية منذ بضع سنوات خلت أن توقَّع احلاجة إىل سياسٍة وممارسٍة فيما يتعلق 
يظل  بزايدة الطلب على أعمال ترمجٍة شفويٍة مؤداة عن بعٍد أكثَر عددًا )وأكثَر تعقيداً(. إنه

لُشعب املكتب بشأن التنفيذ  يتشاور ابستمرار مع األفرقة املتكاملة ويسدي حاليًا املشورة
العملي، واجلدوى، واملمارسة الفضلى، فيما يتعلق ابلرتمجة الشفوية للمقابالت اجملراة عن بعد. 
ويف املنحى ذاته يواصل فريق الرتمجة الشفوية توسيع نطاق املواد اجلديدة لالختبار عن بعد 

 سائل. ووسائل أداء أعمال التوظيف عن بعد وتطوير هذه املواد والو 

 ألف يورو 4 902.7 املوارد من املوظفني

ألف يورو  126.2ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  .243
وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها  املئة(. يف 5.3)

الزايدات املعنية تعزى إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد  إن املئة(. يف 17.6ألف يورو ) 356.9
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 2021وسيتألف مالك قسم اخلدمات يف عام . ليست هناك طلبات جديدة لتوفري املزيد من املوظفني إذ
وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ميثل متويلها متطلبًا متكرِّرًا منها  27وظيفة اثبتة، و 26من 
 الواحد العامل بدوام كامل(. من معادِّالت املوظف 20.76ف ترامجة يعملون يف امليدان )وظائ

 ألف يورو 2 521.0 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 (.5-يتألف قسم اخلدمات من وحدتني ويشرف عليه املدير الرئيسي )من الرتبة ف .244

(، 3-املاليني موظف معين ابلشؤون اإلدارية )من الرتبة فويرأس وحدة التخطيط واملراقبة  .245
 ويتألف مالكها من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف موظف معين ابلشؤون اإلدارية
 1 2-ف موظف معاون معين ابلشؤون اإلدارية

 3 رأ –خ ع  مساعد معين ابلشؤون املالية واإلدارة العامة
 اجملموع

 
5 

(، ويتألف مالكها من الوظائف 4-ويرأس وحدة اخلدمات اللغوية منسق لغوي )من الرتبة ف .246
 التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية
 1 4-ف ق لغويمنسِّّ 

 2 4-ف مراجع )واحد للغة اإلنكليزية وواحد للغة الفرنسية(
ق للرتمجة الشفوية  1 3-ف منسِّّ

 1 3-ف مرتجم )للغة اإلنكليزية(
 1 3-ف مرتجم )للغة الفرنسية(

 1 3-ف مرتجم )للغة العربية(
 1 2-ف مرتجم معاون )للغة اإلنكليزية(
 1 2-ف مرتجم معاون )للغة الفرنسية(

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة العربية(
 3 رأ –خ ع  مساعد معين ابخلدمات اللغوية

ق رئيسي معين ابحملاضر  1 رأ –خ ع  منسِّّ
ق ومدقِّّق  1 رأ –خ ع  للمحاضر منسِّّ

 4 رأ –خ ع  مدقِّّق للمحاضر
 1 رأ –خ ع  احملاضرعداد مساعد معين إب

 اجملموع
 

20 
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 ألف يورو 2 381.7 املساعدة املؤقتة العامة
يظل قسم اخلدمات ُيتاج إىل موارد توفَّر يف إطار املساعدة املؤقتة العامة من أجل الرتمجة،  .247

الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات املالية والتخطيطية واإلدارية اليت وإعداد احملاضر، والرتمجة 
 وعليه فإن من الضروري مواصلة توفري املوارد احلالية. تقدَّم مبثابة دعم مباشر ألنشطة املكتب.

ويقوم القسم، من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع اجلهات اليت يتعامل معها، بتحليٍل وتقييٍم  .248
 ني ألفضل السبل الكفيلة بقرن النجاعة والفعالية يف توفريه خدماته ضمن حدود املوارد املقرّة.دقيق

كما يلي، حبسب الرتتيب التنازيل   2021وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة لعام  .249
 َشر إىل خالف ذلك:إن الوظائف املعنية متثل متطلباً متكرِّراً لسنوات متعددة، ما مل يُ  للرتب يف القسم.

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

املكافئ 
الت  مبعادِّ

 املوظف
الواحد 

العامل بدوام  
 كامل

  متطلَّب مستمر 1.00 12 1 4-ف مراجع )للغة العربية( 

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف موظف معين ابلرتمجة

 متطلَّب مستمر 7.00 84 7 3-ف مرتجم

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف مرتجم معاون

ق معاون معين ابلرتمجة الشفوية  متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف منسِّّ

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معاون معين ابلشؤون اإلدارية

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 1-ف مرتجم مساعد

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد إداري

 متطلَّب مستمر 3.00 36 3 رأ – خ ع مدقِّّق للمحاضر

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد معين ابخلدمات اللغوية

 متطلَّب مستمر 3.16 38 8 رأ –خ ع  ترمجان ميداين

 اجملموع
 

27 266.0 22.16 
 

 ألف يورو 633.1 ملوارد غري املتصلة ابلعاملنيا

وُتطلب  يف املئة(. 32.7آالف يورو ) 308.3ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .250
 املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف اللوازم واملواد.

 إن املوارد املطلوبة متثل مطلباً متكرِّراً، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك.
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مثل بند  -ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة ابلعاملني  .251
حبيث يتسىن له  - (52)"اخلرباء االستشاريون" وبند "اللوازم واملواد" وبند "األاثث والعتاد" وبند "التدريب"

ة اليت قد تطرأ خالل ت إن املوارد املطلوبة يف  نفيذ امليزانية.التحرك بسرعة ومرونة لتلبية االحتياجات املتغريِّّ
تلزم لتوفري الدعم واملواد اللذين تستلزمهما األنشطة املضطلع هبا يف إطار أعمال  2021إطار ميزانية عام 

 برامج فرعية أخرى ضمن املكتب.

 ألف يورو 245.6 السفر

( ابلقياس إىل يف املئة 40.7ألف يورو ) 168.8ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .252
إن البعثات إىل امليدان تستلزم سفر الرتامجة حمليًا ودوليًا لتقدمي . املعتمدة 2020نظريه يف ميزانية عام 

الدعم الالزم لألنشطة املتصلة ابلتحقيق واألنشطة املتصلة ابملقاضاة خالل مرحلة التدارس األويل ومرحلة 
وكذلك يشمل بند امليزانية املعين اعتمادات ختصَّص لعدة  ئية.التحقيق واملرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدا

 بعثات إىل بلدان احلاالت جُترى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني.

 ألف يورو 360.0 اخلدمات التعاقدية

  يف املئة(. 27.6ألف يورو ) 137.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .253

وقد تواصلت وحدة اخلدمات اللغوية مع سائر أصحاب الشأن الداخليني يف مواصلة نشدان  .254
خيارات قابلة للتطبيق من أجل أمتتة وتسريع جزٍء على األقل من عملية إعداد احملاضر وتقليص تكاليف 

ة كل املتطلبات هذا اجلزء؛ ولئن كانت التكنولوجيا يف الوقت الراهن ال تزال غري مكتملة بصورة كافية لتلبي
اللغوية املعقدة الواسعة النطاق املتأتية عن أنشطة مكتب املّدعي العام فإن وحدة اخلدمات اللغوية اتفقت 
مؤخرًا مع األفرقة املتكاملة العاملة يف الطليعة ميدانيًا بشأن جمموعة أبسط من املبادئ التوجيهية إلعداد 

ط عملية إعداد احمل اضر نفسها وأن تؤيت منافع يف سريورة الرتمجة التحريرية احملاضر من شأهنا أن تبسِّّ
 الحقاً. 

وُُيتاج إىل اخلدمات التعاقدية لرفد مشاريع داخلية أو لتوفري موارد من أجل املتطلبات اخلاصة  .255
وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض أبودها على حنو فّعال ويف الوقت املناسب 

وتلكم هي احلال مثاًل فيما خيص االستعانة مبرتمجني ومعدي حماضر خارجيني رفداً للقدرات  داخلية. مبوارد
واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت  الداخلية يف املكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية.

لنهوض هبا يف آجال بلوغ النشاط أوَجُه بفعل أعباء عمل متصلة ابلقضااي على وجه التحديد يتوجب ا
معيَّنة، وحاالت املواد اليت تتعني ترمجتها أو إعداد حماضر هلا بلغة ال توجد وال ُتطلب قدرة داخلية على 

 إعداد احملاضر هبا أو على الرتمجة منها أو إليها.

 ألف يورو 27.5 اللوازم واملواد

إن بند امليزانية هذا  املئة(.يف  8.3ألف يورو ) 2.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .256
 بند يعامل بصورة مركزية؛ وتستخدم االعتمادات املعنية لألغراض االشتغالية.

                                                            
)ديوان املّدعي العام(. ويُدرج بعض االعتمادات  2110االستشاريني ضمن إطار الربانمج الفرعي يُدرج ما خيص التدريب واخلرباء  (52)

 )قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة(. 2160 اخلاصة ابللوازم واملواد، وابألاثث والعتاد، يف الربانمج الفرعي
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ألف يورو( لتجديد  20.0وخُيصَّص قسط من االعتمادات يف إطار بند امليزانية هذا ) .257
شرتاكات االشرتاكات السنوية يف جمالت ختص مكتب املّدعي العام على وجه التحديد وغريها من اال

املهنية )مثل االشرتاك يف الرابطة الدولية للمّدعني العامني(، ولشراء جملدات مرجعية هامة تلزم لدعم أنشطة 
أما االشرتاكات يف قواعد البياانت واخلدمات واجملالت املتاحة على اإلنرتنت واملشرتكة  املكتب األساسية.

 ن مكتبة احملكمة وقسم خدمات تدبر املعلومات.بني مجيع وحدات احملكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضم

آالف يورو الستبدالِّ وإضافةِّ بعض املواد واللوازم اخلاصة  7.5ويُطلب املقدار الباقي البالغ  .258
)مثل الصور اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت يوضع فيها الرفات البشري، والقفافيز املطاطية، 

زمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت جُترى يف واملستهَلكات، واألجهزة( اليت تستل
 إطار عمليات التحقيق.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2120 الفرعي الربانمج :15 اجلدول

2120  
 قسم اخلدمات

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 616.2 1 8.8 131.4 484.8 1    املوظفون من الفئة الفنية

 904.8 (0.6) (5.2) 910.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 521.0 2 5.3 126.2 394.8 2 385.3 2 - 385.3 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 381.7 2 17.6 356.9 024.8 2 839.2 1 0.2 839.0 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - 1.1 - 1.1 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضايف

 381.7 2 17.6 356.9 024.8 2 840.4 1 0.2 840.1 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 245.6 (40.7) (168.8) 414.4 371.1 - 371.1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 360.0 (27.6) (137.0) 497.0 - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - 9.6 - 9.6 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - 9.1 - 9.1 النفقات التشغيلية العامة

 27.5 (8.3) (2.5) 30.0 32.3 - 32.3 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 633.1 (32.7) (308.3) 941.4 422.1 - 422.1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 535.8 5 3.3 174.8 361.0 5 647.7 4 0.2 647.5 4 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 2120 الفرعي الربانمج :16 اجلدول

2120 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الثابتةالوظائف 

 26 13 13 - 13 - 4 5 3 1 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 26 13 13 - 13 - 4 5 3 1 - - - - 2021لعام املقرتحة 
               

  وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 20.44 7.93 7.93 - 12.51 2.00 3.00 7.01 0.50 - - - - - 2020املقرة لعام 
 22.17 8.17 8.17 - 14.00 2.00 3.00 8.00 1.00 - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 22.17 8.17 8.17 - 14.00 2.00 3.00 8.00 1.00 - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 : قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة2160 الربانمج الفرعي .1

ْمَن قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة )"القسم"( يف كانون الثاين/  .259 منذ أن ُضمَّت ضِّ
وحدُة املعلومات واألدلة، ووحدُة قاعدة املعارف )اليت غدت تسمى وحدة تطوير احللول  2019 يناير

ُة املساعدين املعنيني بتدبر املعلومات، يواصل القسم اختاذ املؤسسية(، ووحدُة جتهيز البياانت، وجمموع
 التدابري على طريق التحسني األمثل للسريورات والنظم اليت تكتنف مهام العمل األساسية هذه.

ولـّما كان مكتب املّدعي العام جهازًا حتركِّه املعلومات فإن هذا النهج الكالين واملركزي اجلديد  .260
 ة املؤسسية الالزمة ملعاملة املعلومات واألدلة على حنو يبوِّئه مكانة اسرتاتيجية متكِّنه من:يتيح له إيالء العناي

(a)  املثابرة على زايدة جتاوبه ومرونته وتكيفه لتلبية االحتياجات احلالية واملقبلة فيما يتعلق
 اجملال؛بتدبر املعلومات واألدلة واملعارف، مع تعزيز وتبسيط تعاونه مع قلم احملكمة يف هذا 

(b)  تقليص عبء تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الواقع على عاتق ُشعب املكتب
وأقسامه ووحداته، ليتم بذلك تبسيط وزايدة الرتكيز املؤسسي ضمن جماالت عمل املكتب 

 األساسية؛

(c)  السهر على جتسيد احتياجات املكتب االشتغالية وغاايته االسرتاتيجية جتسيداً أفضل
 جمال استبانة احتياجات اجلهات اليت يتعامل معها، وجمال مجع املتطلبات، وجمال يف مبادراته يف

 تدبر املشاريع، وجمال متييز احللول وتنفيذها؛

(d)  زايدة املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة من خالل تفاعل األجهزة جبعل املكتب
لة مركزية ومراجعتها وتقدميها قادرًا على معاملة متطلبات تدبر املعلومات واملعارف واألدلة معام

 إىل قسم خدمات تدبر املعلومات يف شكل منسَّق وموحَّد.

ويعد قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة، يف إطار مشروع للتحديث يشمل سنوات متعددة،  .261
ته وجناعته مبادراٍت حيويَة األمهية على صعيد إعادة التنظيم املتصل ابملوظفني يُرمى منها إىل زايدة فعالي

وجتاوبه وذلك اضطالعاً منه جبانب من مهمته املتمثلة يف االبتكار والتحديث والسهر على أن ُتوفَّر جلميع 
وحدات مكتب املّدعي العام أفضل اخلدمات املمكنة املتصلة بتدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة، وسعياً 

 األمثل للجهود املبذولة على صعيد متييز وتنفيذ منه إىل زايدة التعاضد بني األجهزة والتكفل ابلتحسني
احللول املؤسسية. وتُنشد ابلتغيريات املقرتحة االستفادُة من مراجعة السريورات واالبتكار التكنولوجي، 
ابلتوازي مع تنفيذ خطة احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات للفرتة التالية، سعيًا إىل زايدة االبتكار 

امتداد السنوات املقبلة. وسُتعرض التعديالت البنيوية الضرورية املصاحبة لذلك يف إطار واألمتتة على 
 الربانجمية املقرتحة. 2022ميزانية عام 

ويرأس قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة منسق لتدبر املعلومات، ويتألف هذا القسم من  .262
 املؤسسية. وحدتني مها وحدة املعلومات واألدلة ووحدة تطوير احللول

وتؤدي هااتن الوحداتن أنشطة أساسية لدعم أنشطة املكتب املؤسسية الرئيسية وعملياته اليومية  .263
يُفرتض أن ال يضطلع هبا غريمها من ُشعب املكتب أو أقسامه أو وحداته أو أجهزة احملكمة األخرى، 

هنجاً يشمل بنطاقه القابل للتعديل  ويتَّبع قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة ميكنها أن تضطلع هبا. وال
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املكتَب أمجع بغية تلبية احتياجات املكتب يف جمال تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، ابلتوافق مع مبدأ 
 احملكمة الواحدة.

وميثل قسُم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة املكتَب يف مبادرات ومشاريع تدبر املعلومات  .264
ة مجعاء، ما يتيح له التكفَل أبن يقدِّم بسالسٍة خدمات تدبر املعلومات وجتهيز الشاملة بنطاقها احملكم

األدلة إىل جانب سلسلة متواصلة من األنشطة املرتكزة على تلبية احتياجات اجلهات املتعاَمل معها أبدىن 
 قدر من املوارد.

لسنة األوىل من سنوات فعلى سبيل املثال ميَّز قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة، خالل ا .265
عمله، ما ليس كاماًل أو ليس ضروراًي من املبادرات على صعيد املصروفات املندرجة يف عداد رأس املال 
املتصلة بتكنولوجيا املعلومات، وتسىن له إلغاء هذه املبادرات أو تعديلها. وعلى حنٍو مماثل تسىن للقسم يف 

ألف  65.0اٍء لالنتقاء، أن يتفادى مصروفات مقدارها ، إثر حتليل صارم لالحتياجات وإجر 2020عام 
الثالث التالية ونفقات إضافية متصلة ابلربجميات احلاسوبية مقدارها  يورو على امتداد السنوات

ألف يورو. كما إن قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة وفَّر لقلم احملكمة يف أوائل عام  100.0
ألف يورو، وقام قسم خدمات تدبُّر املعلومات بعمٍل  75.0بقيمة بلغت  حاًل مطوَّرًا داخلياً  2020

ألف يورو، ما أاتح لكل  75.0مماثٍل يف وقٍت الحٍق من السنة إذ وفَّر أداة مماثلة، ُقدِّرت قيمتها أيضًا بـ
فسه التعاوَن من القسمني أن يتفادى النفقات املرتتبة على اخلدمات االستشارية والتطوير معزِّزاً يف الوقت ن

 بني األجهزة فيما يتعلق ابحللول املطوَّرة داخلياً. 

ويهدف القسم أيضًا إىل التحسني األمثل لتوفري خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة وتطوير  .266
احللول على حنو أكثر توحيدًا وتنسيقًا وجناعة سواٌء أكان ذلك ضمن النطاق الداخلي أم ابلتنسيق مع 

 ر املعلومات.قسم خدمات تدب

إن وحدة تطوير احللول املؤسسية، اليت ُضمَّ إليها، نتيجًة لعملية الدمج احلديثة، املساعدون يف  .267
جمال تدبر املعلومات الذين كانوا سابقًا ضمن مالك شعبة التحقيق، تتوىل املسؤولية عما يلي على وجه 

 التحديد:

(a) على صعيد تدبر املعلومات  التكفل ابتّباع هنج اسرتاتيجي منسَّق ومتوازن وشفاف
 والتطوير املؤسسي واالبتكار يف املكتب؛

(b)  ،االضطالع نيابًة عن املّدعيـ)ـة( العامـ)ـة( إبجراء عمليات شاملة لتحليل األعمال
وتبيان السريورات، وتقييم االحتياجات، ومجع املتطلبات، فيما خيص مجيع قطاعات عمل 

 املكتب؛

(c) مجيع قطاعات عمل املكتب، وقلم احملكمة، وجملس  االضطالع )ابلتعاون الوثيق مع
احلوكمة املعين بتدبر املعلومات على نطاق احملكمة( بقيادة وتنسيق عمليات التطوير املؤسسي يف 
املكتب، مبا يف ذلك إدارة املشاريع ومتابعتها بغية التكفل بسالسة تقدمي خدمات تدبر 

 املعلومات واملعارف واألدلة؛

(d) تّباع هنج أكثر صرامة يف إدارة مبادرات التطوير املؤسسي عن طريق الدفع قدمًا ال
التكفل بتقييم الربامج واملشاريع الداخلي املستمر واملتكرِّر، وتبادل العرب املستخلصة يف جمال 

 تدبر املعلومات واملعارف واألدلة داخلياً وفيما بني األجهزة؛
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(e) دبر املعلومات واملعارف واألدلة، إعداد ومسك خطة املكتب االسرتاتيجية اخلاصة بت
مبا يف ذلك التقييم التوقعي للتطورات املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة اليت قد تؤثر على 

 عمليات املكتب املؤسسية األساسية؛

(f)  دعم نظم تدبر املعلومات واملعارف القائمة وسريورات األعمال واالحتياجات إىل
كتب وذلك ابلعمل بصفة الوسيط الرئيسي املعين ابملعارف يف املكتب التعلم اإللكرتوين ضمن امل

 على صعيد تدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛

(g)  استدامة تقدمي الدعم االشتغايل املباشر )املدَمج( إىل األفرقة املتكاملة التابعة للمكتب
يل فوصواًل إىل املرحلة فيما يتعلق بتدبر البياانت واملعلومات، بدءًا من عمليات التدارس األو 

 التمهيدية.

 :وتتوىل وحدة املعلومات واألدلة املسؤولية عما يلي .268

(a)  تدبُّر األدلة وجتهيزها، اللذين يشمالن تسجيَل األدلة، وتدبُـَّر سلسلة اجلهات اليت
هبا يُعهد إليها حبفظها، وختزيَنها املادي والرقمي، والقِّوامَة عليها، واخلدماتِّ املساندَة املتعلقة 

عندما تكون أدلة رقمية، إضافة إىل الدعم الوظيفي الذي يقدَّم لتلبية االحتياجات ذات الصلة 
 القانونية منها واملتعلقة ابستعراض األدلة من أجل الكشف عنها؛

(b) الكشف عن األدلة دعماً لشعبة املقاضاة التابعة للمكتب؛ 

(c)  األدلة وتناوهلا، مبا يف ذلك إسداء املشورة إىل املكتب وتقدمي الدعم إليه بشأن مجع
 ؛(TAR( واملراجعة املستعان فيها ابلتكنولوجيا )eDiscoveryالكشف اإللكرتوين )

(d) من  15 تدبر السريورات اإلدارية اليت تكتنف املوادَّ اليت جُتمع وتقدَّم مبوجب املادة
 نظام روما األساسي؛

(e) ت ذات الصلة، مبا يف توفري املعدات والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهما
 ذلك حفظ األدلة ونقلها اآلمنان؛

(f)  تنفيذ القرارات املتعلقة ابلبنية االشتغالية للمعلومات حبسب التفويض الصادر عن
ق تدبر املعلومات، مبا يف ذلك تسيري شؤون البياانت الشرحية ومناذج البياانت دعمًا لنظام  منسِّّ

 تدبر األدلة ونظام الكشف عنها.

نسق املعين بتدبر املعلومات يف املكتب دورًا ابلغ األمهية يف قيادة وحديَت قسم تدبر ويؤدي امل .269
املعلومات واملعارف واألدلة، فيعمل من ابب التوسع مبثابة منسق مركزي للمكتب فيما خيص مجيع مسائل 

 فة:ومن املهام األساسية اليت يضطلع هبا شاغل هذه الوظي تدبر املعلومات واملعارف واألدلة.

(a)  قيادة وحديت قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة والسهر على كون املهام اليت
تضطلعان هبا يف إطار واليتهما، والسريورات املتبعة فيهما، والنواتج اليت حتققاهنا، تؤيت ابنتظاٍم 

ؤسسية ما يلزم لدعم عمل املكتب يف مجيع قطاعاته االشتغالية من املعلومات واألدلة واحللول امل
 الناجعة واملرتكِّزة على اجلهات املتعاَمل معها؛



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 

91  20-A-210621 

(b)  تنسيق وتوحيد مجيع ما خيص املكتب من سريورات تدبر املعلومات واألدلة، والنظم
واملعمارايت واملبادرات ذات الصلة )ابلتوافق مع احتياجات املكتب احلالية واملقبلة( على حنو 

 موضوعي شفاف حصيف؛

(c)  ق املكتب الذي يتوجه التحسني األمثل للتعاون والتعاضد بني األجهزة بصفته منسِّّ
 إليه قلم احملكمة فيما يتعلق جبميع الشؤون املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛

(d)  إعداد ومسك اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة على
سرتاتيجية قلم احملكمة اخلاصة نطاق املكتب والعمل على جعل هذه اخلطة تنسجم مع ا

 بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛

(e)  النهوض ابالبتكار والتفكري االستشرايف حيثما وعندما يكون ذلك ممكناً، يف كل
مكوِّانت طيف تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، سهرًا على تبُوؤ املكتب مكانة اسرتاتيجية 

 ن هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.متّكنه من أن يكو 

 ألف يورو 3 826.6 موارد امليزانية

 املئة(. يف 3.7ألف يورو ) 145.9ينطوي مقدار املوارد املطلوب على اخنفاض مقداره  .270

 ألف يورو 3 583.8 املوارد من املوظفني

وظيفة اثبتة،  32سيتألف مالك قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة من  2021يف عام  .271
 من معادِّالت املوظف 10.0وظيفة مموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تُعترب متطلبًا متكرِّرًا ) 12و

 الواحد العامل بدوام كامل(.

 ألف يورو 2 546.4 مةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العا

ق لتدبر املعلومات )من الرتبة فيتألف القسم من وحدتني، ويشرف عليه  .272  (.5-منّسِّ

 :ويتألف مالك وحدة تطوير احللول املؤسسية من الوظائف التالية البيان .273

 العدد الرتبة التسمية
 1 4-ف مهندس نظم

 2 2-ف موظف معين ابملعلومات )نظام األدلة ونظام التحليل(
ق لقواعد املعارف  3 1-ف منسِّّ

 1 1-ف موظف مساعد معين ابملعلومات
 اجملموع

 
7 
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 ويتألف مالك وحدة املعلومات واألدلة من الوظائف التالية البيان: .274

 العدد الرتبة التسمية
 1 3-ف رئيس وحدة املعلومات واألدلة

 1 2-ف موظف معاون معين ابملعلومات واألدلة
 1 2-ف مدير لتجهيز البياانت

 5 رأ –خ ع  مساعد معين بتجهيز البياانت
 7 رأ –خ ع  مساعد معين بتدبر املعلومات
 3 رأ –خ ع  مساعد معين حبفظ املعلومات

 1 رأ –خ ع  مساعد معين ابلكشف عن املعلومات/تقّصيها
 1 رأ –خ ع  مساعد رئيسي معين ابألدلة

 4 رأ –خ ع  مساعد معين ابألدلة
 اجملموع

 
24 

 ألف يورو 1 037.4 املساعدة املؤقتة العامة

إن املوارد  إىل وظائف متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة دعماً ألنشطة املكتب. القسمُيتاج  .275
وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة  املطلوبة متثل متطلباً مستمراً لسنوات عديدة، ما مل ُيَشر إىل خالف ذلك.

 التوزعَّ التايل: 2021العامة املطلوبة لعام 

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

املكافئ 
الت  مبعادِّ

 املوظف
الواحد 

العامل بدوام  
 كامل

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف موظف معين بتدبر البياانت 
 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 2-ف موظف معاون معين ابألدلة اإللكرتونية

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 1-ف واألدلةموظف مساعد معين ابملعلومات 
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد معين ابألدلة

ق معاون معين بقواعد البياانت  متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف منسِّّ
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معين ابملعلومات

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معين ابلتعلم
 متطلَّب مستمر 0.08 1 1 رأ –خ ع  معين بكشف املعلومات/تقّصيهامساعد 

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد تقين )معين بنظم املعلومات(
 متطلَّب مستمر 0.08 1 1 رأ –خ ع  مساعد معين بتدبر املعلومات

 اجملموع
 

12 122 10.17 
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 ألف يورو 242.8 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

إن املوارد غري  يف املئة(. 7.1ألف يورو ) 18.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .276
املتصلة ابلعاملني متثل متطلباً متكرِّراً وُتستخدم لسد تكاليف السفر، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف 

 اللوازم واملواد، وتكاليف األاثث والعتاد.

 يورو آالف 8.8 السفر

آالف يورو لسد تكاليف عدد حمدود من املهمات اليت يقوم  8.8ابملقدار املطلوب البالغ يهيأ  .277
هبا موظفون تقنيون لتقدمي الدعم للبعثات امليدانية، وتدبر أو ترحيل أو شطب معدات ولوازم قسم تدبر 

 ومؤمترات مهنية. املعلومات واملعارف واألدلة املوجودة حالياً يف املكاتب الُقطرية، واملشاركة يف ندوات

 يورو آالف 7.5 النفقات التشغيلية العامة

آالف يورو لسد تكاليف الصيانة السنوية لتطبيقات  7.5ُُيتاج إىل املقدار املطلوب البالغ  .278
 برجميات حاسوبية خاصة ابملكتب.

 ألف يورو 52.5 اللوازم واملواد

 العتمادات املعنية لألغراض االشتغالية.إن بند امليزانية هذا بند يعاَمل بصورة مركزية؛ وُتستخدم ا .279

وخيصَّص جزء من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهَلكات رقمية وإلكرتونية من أجل مجع  .280
األدلة )مثل بطاقات الذاكرة، واألقراص الصلبة املشفَّرة، والبطارايت(، ولسد تكاليف أجهزة يستخدمها 

 تسجيل(.احملققون )من قبيل الكامِّرات وأجهزة ال

 ألف يورو 174.0 األاثث والعتاد

إن املبالغ املطلوبة لسد تكاليف األاثث والعتاد لكل من الربامج الرئيسية حُبثت يف اجتماعات  .281
مشرتكة بني األجهزة بغية التكفل بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت 

أما األرقام املتعلقة ابألاثث والعتاد املدرجة ضمن إطار الربانمج  يق.وضعتها احملكمة وأقرها جملس التنس
فتخص قسط املستثَمرات يف تكنولوجيا املعلومات املموَّل يف إطار ميزانية املكتب، ألن  2160الفرعي 

املصروفات املعنية تتصل ببنود ختصه على وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقرّة فيما خيص 
 بادرات األساسية املرمي منها إىل حتقيق األهداف املتعلقة ابملقاضاة الواردة يف خطة احملكمة.امل

وتتصل هذه املبادرات بزايدة املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة احملققة داخليًا من خالل  .282
ليات التحقيق املراجعات املتمعنة لسريورات األعمال وتصميم و/أو متييز حلول يُرمى منها إىل تدبر عم

وشؤون الشهود، وإعداد احملاضر املؤمتت، وتدبر العقود، وتنسيق الرتمجة الشفوية، واالهتمام أبنساق 
إن هذه املبادرات تدعم مباشرة سد االحتياجات يف جمال  تسلسل األعمال إلدارة املشاريع ضمن املكتب.

تقدمي اخلدمات واملساندة لألنشطة  التحقيق ويف جمال املقاضاة كما تدعم قدرة املكتب العامة على
 املؤسسية األساسية.

وتتمثل اجملموعة الثانية من املبادرات املعنية يف إعمال طقم أدوات البحث اجلنائي العلمي إعماالً  .283
منصة التقصي يف الشبكة العنكبوتية املقرتن إبغفال  واسع النطاق، وهي تتألف من ثالثة مشاريع فرعية:

أجل تصفح الشبكة العنكبوتية املقرتن إبغفال اهلوية؛ احتياز البياانت يف سياق من  (WASPاهلوية )
التحقيق اجلنائي العلمي وفرز مواد األدلة الرقمية اليت تستلزم أعمال جتهيز وحتليل ومراجعة إضافية قبل 

من املصادر تسجيلها؛ مث تطوير وتعزيز أدوات املكتب وقدراته يف جمال مجع وجتهيز املعلومات املستقاة 
املتاحة للعموم وإجراء حتقيقات على شبكة اإلنرتنت دعمًا ألنشطته األساسية يف جمال التحقيق وجمال 

 املقاضاة.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2160الفرعي  الربانمج :17 اجلدول

2160  
 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 229.8 1 9.2 103.2 126.6 1    املوظفون من الفئة الفنية

 316.6 1 (10.4) (153.4) 470.0 1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 546.4 2 (1.9) (50.2) 596.6 2 248.1 2 - 248.1 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 037.4 1 (6.9) (77.2) 114.6 1 962.1 - 962.1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضايف

 037.4 1 (6.9) (77.2) 114.6 1 962.1 - 962.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 8.8 (49.1) (8.5) 17.3 8.9 - 8.9 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 12.4 - 12.4 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 11.7 - 11.7 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 7.5 (25.0) (2.5) 10.0 - - - النفقات التشغيلية العامة

 52.5 (12.5) (7.5) 60.0 32.0 - 32.0 اللوازم واملواد

 174.0 - - 174.0 152.1 - 152.1 األاثث والعتاد

 242.8 (7.1) (18.5) 261.3 217.0 - 217.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 826.6 3 (3.7) (145.9) 972.5 3 427.2 3 - 427.2 3 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 2160 الفرعي الربانمج :18 اجلدول

2160 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع  
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 32 21 21 - 11 4 4 1 1 1 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 32 21 21 - 11 4 4 1 1 1 - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 12.00 4.00 4.00 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 10.17 2.17 2.17 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 10.17 2.17 2.17 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200 الربانمج -2

 املقد ِّمة

ر عمليات  .284 جُتري شعبة االختصاص والتكامل والتعاون )"الشعبة"( عمليات التدارس األويل وتيسِّّ
مبوجب الباب التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام )"املكتب"( بتعزيزها التعاوَن والتعاضَد القضائي 

التاسع من نظام روما األساسي وتقدميها إىل املكتب الدعَم املتصل ابلعالقات اخلارجية يف أداء مهامه 
ويتسم التعاون والدعم السياسي أبمهية حيوية للتكفل ابلتحقيق ومقاضاة املشتبه هبم  واالضطالع أبنشطته.

كما   ه ليس للمحكمة سلطات إنفاذ خاصة هبا.يف الوقت املناسب يف القضااي املعروضة على احملكمة ألن
فلذا،  إن التعاون والدعم السياسي يؤداين دورًا هامًا يف اضطالع احملكمة مبهامها الوقائية والتكاملية.

من الغاايت االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، مت أيضاً متييز التحسني  4و 1ولتحقيق الغايتني 
الشركاء ابعتباره هدفًا ذا أولوية يف إطار اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام للفرتة األمثل للتعاون مع 

نظراً إىل أنه سيسهم يف حتقيق غاية املكتب االسرتاتيجية املتمثلة يف زايدة سرعة وجناعة  2019-2021
متطلَّباهتا الفريدة يف  إن لكل من احلاالت والقضااي (.2وفعالية أنشطته األساسية )الغاية االسرتاتيجية 

ويشمل ما تضطلع به الشعبة من املهام املتصلة ابلتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات  جمال التعاون.
اخلارجية إقامَة وتدبَر عالقات مع الدول )مبا فيها سلكها الدبلماسي وهيئاهتا القضائية وأجهزهتا اليت تتوىل 

ويتمثل اهلدف النهائي  ية واملنظمات غري احلكومية وسائر أصحاب الشأن.إنفاذ القانون( واملنظمات الدول
للشعبة يف تيسري اضطالع املكتب مبهامه يف جمال التحقيق وجمال املقاضاة على حنو فعال ويف شحذ 

 الدعم العام لعمله عن طريق االخنراط يف الرتويج وإبالغ الرسائل األساسية.

ن إجراء عمليات التدارس األويل جلميع احلاالت املعروضة على وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية ع .285
املكتب، سواء أكان نظر احملكمة فيها متأتياً عن قيام دول أطراف إبحالتها إليها أم عن قيام جملس األمن 

من نظام روما األساسي على أساس البالغات  15التابع لألمم املتحدة هبذه اإلحالة أم عماًل ابملادة 
وهكذا تتوىل الشعبة ضمن املكتب املسؤولية عن  واملعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم.الواردة 

من نظام روما األساسي، وتقييم مسائل  15 استالم وحتليل مجيع البالغات املقدَّمة مبوجب املادة
ويل، بغية متكني االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة فيما خيص مجيع احلاالت اليت ختضع للتدارس األ

وتتفاعل  املّدعية العامة من أن تتخذ على حنو مستنري قرارات بشأن إمكان مباشرة عمليات حتقيق جديدة.
الشعبة، يف إطار أنشطتها على صعيد التدارس األويل، مع طائفة عريضة من أصحاب الشأن، مبن فيهم 

ملنظمات غري احلكومية الوطنية والدولية، من نظام روما األساسي، وا 15 مرسلو البالغات مبوجب املادة
إن التحسني األمثل لعمليات التدارس األويل ميثل هدفًا أساسيًا آخر يتوافق  واملنظمات الدولية، والدول.

من الغاايت االسرتاتيجية  2 من الغاايت االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والغاية 1 مع الغاية
، وسيعمل املكتب للمزيد من االستفادة من الطابع القيِّّم هلذه العمليات وللبناء على ملكتب املّدعي العام

 ما تؤتيه من زخم.

وتتألف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من قسمني: قسم التعاون الدويل وقسم التدارس  .286
 األويل.

يل، أو مكوِّانته، اليت وترد أدانه حملة عامة عن ثالثة اجملاالت الرئيسية لنشاط قسم التعاون الدو  .287
قها رئيسه وختضع إلشرافه العام. التعاون املتعلق ابحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة  وهي )أ( ينسِّّ

 التعاون العام والعالقات اخلارجية. التعاون القضائي املستعرِّض؛ )ج( متكاملة؛ )ب(
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يوفِّّر قسم التعاون الدويل  التعاون املتعلق ابحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة: .288
اخلربة يف جمال التعاون لكل من األفرقة املتكاملة عن طريق مستشار معين ابلتعاون الدويل تغدو له صفة 

ويتوىل املستشار املعين ابلتعاون الدويل التيسرَي فيما يتعلق بتلبية  العضوية الكاملة يف الفريق املتكامل املعين.
ضد القضائي وكلِّّ طلبات التعاون املوجَّهة من الفريق املتكامل إىل الشركاء يف مجيع االحتياجات إىل التعا

التعاون؛ وتعبئَة واستدامَة الدعم املتصل ابحلاالت على وجه التحديد، والنهوَض ابإلحاطة بعمل املكتب 
حبيث يظل متاحاَ إليه؛ وإقامَة مراكز للتنسيق االشتغايل  فيما يتعلق ابلتحقيق واملقاضاة يف كل قضية ُتسند

للفريقِّ املتكاملِّ النفاُذ إىل ما خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرَك االستجايب السريع 
بشأن كل ما قد يتبيَّنه الفريق املتكامل أو السلطات الوطنية من مشكالت، وتقدمَي معلوماٍت تعقيبيًة عن 

السنوات األخرية، ما آتى عبء عمل أثقل ومتطلبات  لقد ازداد عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق يف ذلك.
كما شهد عدد طلبات التعاون الواردة زايدة يف السنوات األخرية، ما أحدث   صعبة على صعيد التعاون.

وينبغي التنويه إىل أن القسم مل يطلب يف السنوات  ارتفاعًا آخر يف عبء العمل الواقع على عاتق القسم.
ولـّما كان التعاون يتسم  لى الرغم من عبء العمل األثقل الذي يقع على عاتقه.األخرية موارد إضافية ع

أبمهية حيوية قصوى فيما خيص عمليات التحقيق فإن االفتقار إىل مالك املوظفني الكايف ضمن القسم 
و ميكن أن ميثِّّل عائقًا لتيسري التعاون امللموس اآليت يف حينه من أجل إجراء عمليات التحقيق على حن

إن هذه احلقائق واملصاعب يف جمال االشتغال جتعل من الضروري لقسم التعاون الدويل ضرورًة  فعال.
 2020نفس املقدار من املوارد الذي أتيح له فيما خيص عام  2021قصوى أن يتاح له فيما خيص عام 

 على األقل.

قسم مستشاٌر معين ابلتعاون يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّانت عمل ال التعاون القضائي املستعرِّض: .289
رأ( ومساعد معين ابلتعاون القضائي )من -ع (، ومساعد قانوين )من الرتبة خ4-القضائي )من الرتبة ف

إن هؤالء املوظفني يقومون، تبعًا للمعايري واإلجراءات ذات الصلة، إبسداء املشورة  رأ(.-ع الرتبة خ
رين املعنيني ابلتعاون الدويل املعهود إليهم ابحلاالت ويقدمون االسرتاتيجية والتقنية واالشتغالية إىل املستشا

الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل مبراقبة جودة مجيع طلبات املساعدة القضائية والردود املرسلة نيابًة عن 
ك مع كل إهنم مسؤولون، ابلتشار  األفرقة املتكاملة، وإبالغ هذه الطلبات والردود، واملتابعة فيما يتعلق هبا.

من املستشارين املعنيني ابلتعاون الدويل، عن التتبع فيما خيص االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة 
كما إهنم يؤدون دورًا رائدًا يف وضعِّ   بطلبات املساعدة الصادرة وطلباهتا الواردة يف قاعدة البياانت.

املستعرِّضة ويف اإلشراف على تنفيذ هذه االسرتاتيجيات املرمي منها إىل تعزيزِّ وتوسيعِّ شبكة الشركاء 
االسرتاتيجيات، بوسائل منها مثاًل التباحُث بشأن االتفاقات املتعلقة ابلتعاون عند اللزوم، وتيسري تبادل 

من الغاايت االسرتاتيجية للمكتب، بغية تعزيز قدرة  6 املعلومات والتعاون من أجل أمور منها حتقيق الغاية
إن املكوِّن املعين ابلتعاون القضائي من  د الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من العقاب.املكتب وشركائه على س

مكوِّانت قسم التعاون الدويل يؤدي أيضاً، ابلتضافر مع سائر الزمالء يف قسم التعاون الدويل ويف شعبة 
ل القبض على التحقق، دورًا ابلغ األمهية يف وضع االسرتاتيجيات واملنهجيات احملسَّنة لزايدة معدَّ 
من الغاايت  3 األشخاص الذين صدرت حبقهم أوامر إبلقاء القبض لـّما تُنفَّذ، ما أُعلن عنه ابعتباره الغاية

 االسرتاتيجية املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية للمكتب؛

يتوىل هذا املكوَِّن من مكوِّانت عمل القسم مستشاٌر معين  التعاون العام والعالقات اخلارجية: .290
( يتناول العالقات اخلارجية ومستشاٌر معين ابلعالقات اخلارجية )من 4-لتعاون الدويل )من الرتبة فاب

إهنما مسؤوالن عن إسداء املشورة االسرتاتيجية غري املتعلقة ابحلاالت على وجه التحديد  (.3-الرتبة ف
ما يتعلق ابلتعاون العام والعالقات إىل املّدعية العامة واإلدارة العليا للمكتب وعن تقدمي الدعم إليهما في
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فبغية القيام على اخلصوص بشحذ الدعم السياسي، وحتسني التعاون التحسنَي األمثل، واالرتقاء  اخلارجية.
ابلتواصل مع الدول األطراف وسائر أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، 

نطاقها احملكمة مجعاء واخلطة االسرتاتيجية للمكتب، يقدم هذا الفريق تنفيذاً للخطة االسرتاتيجية الشاملة ب
الصغري الدعم إىل املكتب يف وفائه ابلتزاماته الدبلماسية وغريها من االلتزامات يف نطاق التعاون العام؛ 

ق هذه العالقا ت؛ ويسهر على إقامةِّ وإدارةِّ العالقات اخلارجية للمكتب مع الدول وسائر الشركاء وينسِّّ
وميثِّّل املكتَب خالل املباحثات بشأن شىت املسائل املعروضة على اجلمعية و/أو هيئاهتا الفرعية لكي تنظر 

  فيها، عندما تؤثر هذه املسائل على عمل املكتب.

( املشورة 4-وضمن شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يسدي مستشار قانوين )من الرتبة ف .291
متعلقة ابالختصاص والتكامل والتعاضد القضائي منبثقة عن عمل احملللني  القانونية بشأن مسائل معيَّنة

 املعنيني ابحلاالت واملستشارين املعنيني ابلتعاون الدويل يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل والتحقيق.
االسرتاتيجية املستشار القانوين الرئيسي يقدم الدعم أيضاً إىل الشعبة واألفرقة املتكاملة بشأن التقاضي و  إن

فيما يتعلق ابالختصاص واملقبولية والتعاضد القضائي وما يتصل بذلك من جماالت القانون الدويل العام 
 مثل قوانني األمن الوطين، وحصانة رؤساء الدول، والكشف عن املعلومات املصنَّفة بصفتها معلومات

يق القانوين للمقاضاة بشأن الدفوع السرّية، والعمل إىل جانب قسم املقاضاة وقسم االستئناف والتنس
وعالوة على ذلك يتفاوض املستشار القانوين بشأن اتفاقات التعاون  الكتابية والشفوية حبسب اللزوم.

ومذكرات التفاهم مع األطراف الفاعلة الوطنية، واملنظمات الدولية، وكياانت حفظ السالم، ويربم هذه 
تب، وُيضر مجيع اجتماعات اللجنة التنفيذية اليت تُعقد مع االتفاقات واملذكرات دعمًا لعمليات املك

األفرقة املتكاملة وقسم التدارس األويل بشأن ما جيري من عمليات التحقيق/أعمال املقاضاة وعمليات 
 التدارس األويل.

وجُيري قسم التدارس األويل عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة بشأن األمور املعقَّدة من  .292
ة الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق ابالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سّيما الناحي

وميثِّّل إجراء عمليات التدارس األويل واحدًا من ثالثةِّ األنشطة  عندما يتعلق األمر مبصاحل اجملين عليهم.
وال يقتصر شأن عمليات  قاضاة.الرئيسية للمكتب، إىل جانب إجراء عمليات التحقيق وأعمال امل

التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة عمليات حتقيق جديدة بل يتعدى 
هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضاً يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت يباَشر فيها مثل عمليات 

إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أثر وقائي وأن وإضافًة  التحقيق هذه يف هناية املطاف.
تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وُُيتمل أن تغين عن حتقيق 

مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم التدارس األويل تندرج ضمن نطاق  جيريه املكتب.
ل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقرِّر املّدعية العامة فتح حتقيق يف احلالة التحلي
 املعنية.

وتشمل مهام قسم التدارس األويل، اليت غدت ُمدجَمَة على حنٍو وثيق مع نشاَطي املكتب  .293
 األساسيني املتمثلني يف التحقيق واملقاضاة، ما يلي:

(a) ملتعلقة ابجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا اليت تُقدَّم مبوجب استالم وجتهيز املعلومات ا
 من نظام روما األساسي، مبا يف ذلك تكوين قواعد بياانت التحليل؛ 15 املادة
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(b)  االستعالم من عدد من املصادر املمكن التعويل عليها للتحقق من إمكان التعويل
ابرتكاهبا، ولالستيضاح عن على املعلومات اليت حبوزته فيما خيص اجلرائم املدَّعى 

 تنفيذ اإلجراءات الوطنية ذات الصلة، بوسائل منها البعثات امليدانية؛

(c)  إجراء أعمال حتليل سياقي ووقائعي وقانوين جلميع املعلومات املتوفرة بغية تقييم
 االختصاص واملقبولية واحلجج املمكن تقدميها، ومصاحل اجملين عليهم؛

(d) الشركاء بغية مجع املعلومات وتقييم ما جُيَرى على  التفاعل مع طائفة واسعة من
 الصعيد الوطين من عمليات حتقيٍق وأعمال مقاضاة و/أو التشجيع على إجرائها؛

(e)  تقدمي تقارير عن النتائج إىل املّدعية العامة وشرح عمليات التدارس األويل اليت جيريها
 املكتب ألصحاب الشأن املعنيني وللجمهور العام.

وما  10أبداء كل هذه املهام )املتعلقة بعمليات تدارس أويل يصل عددها حىت ويضطلع  .294
من البالغات اجلديدة كل عام( فريق صغري مؤلف من ثالثة حمللي حاالت وستة حمللي  500متوسطه 

ومل ختصَّص للقسم أي موارد  حاالت معاونني واثنني من حمللي احلاالت املساعدين ورئيس قسم واحد.
، على الرغم من استمرار تزايد عبء العمل الواقع على عاتقه، وال سيما املقادير 2014عام  إضافية منذ

 الكبرية من املعلومات املطلوب جتهيزها يف بعٍض من أكثر احلاالت تعقيداً.

 يورو ألف 4 214.9 موارد امليزانية

قرت يف إطار ميزانية ساعدة املؤقتة العامة اليت سبق أن أُ امل وظائفُتطلب موارد ملواصلة متويل  .295
فاملوارد املعنية تتسم أبمهية حامسة لتمكني الشعبة من مواصلة االضطالع ابملهام املنوطة هبا  .2020عام 

وينطوي مقدار االعتمادات املطلوب على زايدة مقدارها  .2021يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 
ر املتجمع لتطبيق املعدَّالت اجلديدة لنظام األمم وهذا ميثل األث املئة(. يف 4.6ألف يورو ) 185.4

 املتحدة املوحَّد ولتقليٍص يف ميزانية السفر.

 يورو آالف 3 909.2 املوارد من املوظفني

ألف يورو  258.9ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  .296
تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها وينطوي املبلغ املطلوب لسد  املئة(. يف 8.1)

تطبيق إن الزايدة يف املوارد املطلوبة لسد تكاليف املوظفني متثِّّل أثر  املئة(. يف 9.3ألف يورو ) 39.9
وظائف  وظيفة اثبتة وأربع 30ويتألف مالك الشعبة من . اجلديدة لنظام األمم املتحدة املوحَّداملعدَّالت 

 الواحد العامل بدوام كامل(. من معادِّالت املوظف 3.50ائف املساعدة املؤقتة العامة )من وظ

 يورو ألف 3 441.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ(.-ع (، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ1-يرتأس الشعبة مديرها )من الرتبة مد .297

 وظيفة اثبتة: 16(، ويتألف مالكه من 5-ُسه )من الرتبة فويقود قسَم التعاون الدويل رئي .298
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 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التعاون الدويل
 2 4-ف مستشار معين ابلتعاون الدويل

 1 4-ف مستشار معين ابلتعاون القضائي
 6 3-ف مستشار معين ابلتعاون الدويل

 1 3-ف مستشار معين ابلعالقات اخلارجية
 1 2-ف معاون معين ابلتعاون الدويل مستشار

 2 رأ –خ ع  مساعد معين ابلتعاون القضائي
 2 رأ –خ ع  مساعد إداري

 اجملموع
 

16 

 وظيفة اثبتة: 12(، ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسم التدارس األويل رئيسه )من الرتبة ف .299

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التدارس األويل
 3 3-ف حاالتحملِّّل 

 6 2-ف حملِّّل حاالت معاون
 2 1-ف حملِّّل حاالت مساعد

 اجملموع
 

12  

 ألف يورو 467.3 املساعدة املؤقتة العامة

مواصلة متويل أربع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة  2021ُتطلب يف إطار ميزانية عام  .300
الواحد العامل بدوام كامل( لدعم عمليات التدارس األويل وعمليات  من معادِّالت املوظف 3.5العامة )

، وتقدمي الدعم اإلداري واالشتغايل للنهوض بعبء 2021يف عام إجراؤها التحقيق واحملاكمات املتوقع 
 إن كاًل من املستشارين املعنيني ابلتعاون ُمنتَدب رمسيًا للعمل يف العمل املستمر التزايد املتعلق ابلتعاون.

كما ميكن أن تتغري   فريق متكامل معنيَّ لكنه ميكن أن يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر.
املهمة اليت يُنتَدب املستشار املعين ابلتعاون لالضطالع هبا إذا استلزمت ذلك حاالت قائمة أو حاالت 

لة واحدة إذا أاتح له ذلك عبء جديدة، بل ميكن أحياانً أن يُعىن املستشار املعين ابلتعاون أبكثر من حا
  العمل الواقع على عاتقه.

وفيما سبق كان هذا التحلي ابملرونة يف استعمال املوارد يتيح للشعبة وإلدارة قسم التعاون الدويل  .301
بيد أن  تعظيم النجاعة يف ختصيص املوارد املتوفرة عندما كانت تتغري املتطلبات فيما يتعلق ابحلاالت.

احلاالت، معطوفًة على تزايد التعقيد الذي تتسم به متطلبات التعاون، جعلت عمل كثري الزايدة يف عدد 
من املستشارين املعنيني ابلتعاون الدويل يشمل ابنتظام حاالت متعددة يف آن معاً، ما ُيد من إمكان 

  تطبيق مثل هذه املرونة يف املستقبل.

 التوزع التايل:وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة  .302
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 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

املكافئ 
الت  مبعادِّ

 املوظف
الواحد 
العامل 

 بدوام كامل
 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 3-ف مستشار معين ابلتعاون الدويل 

 متطلَّب مستمر 2.0 24 2 3-ف حملِّل حاالت
 متطلَّب مستمر 0.5 6 1 3-ف موظف قانوين )يعمل لدى األمم املتحدة يف نيويورك(

 اجملموع
 

4 42 3.5 
 

إن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القانوين الذي يعمل لدى األمم  .303
الواحد العامل بدوام كامل(،  من معادِّالت املوظف 0.51( )3-املتحدة يف نيويورك )من الرتبة ف

املستمر متويل وظيفته للعمل لقسم التعاون الدويل، بصفته موظفًا من موظفي األمم املتحدة يتوىل ضمن 
 منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات املساعدة الصادرة عن مكتب املّدعي العام للمحكمة.

 ذ مجيع الطلبات بصورة انجعة ويف الوقت املناسب.وذلكم عنصر أساسي من عناصر التمكني من تنفي
ولـّما كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضًا طلبات املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابًة عن 

 الدوائر أو عن حمامي الدفاع فإن ابقي تكاليفها سُيتقاسم مع ديوان رئيس القلم.

 يورو آالف 305.7 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة ابلعاملني على اخنفاض مقداره  .304
 إن املوارد املعنية خمصَّصة للسفر وميثِّّل متويلها متطلباً متكرِّراً. املئة(. يف 27.1ألف يورو ) 113.4

 يورو آالف 305.7 السفر

مبهمات تتعلق ابحلاالت اخلاضعة إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يقومون  .305
للتدارس األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون أو جلمع املعلومات واملشاركة يف لقاءات هامة مع 

كما إن موظفي الشعبة سيظلون يرافقون املدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة   مسؤويل الدول.
ت االستهداف والتخطيط على حنو يتيح استعمال ميزانية وسيواَصل فيما خيص هذه املهما ابحلاالت.

السفر أبقصى قدر ممكن من النجاعة، ما يتيح ختفيضًا يف مقدار امليزانية املطلوب بفضل زايدة النجاعة، 
 وذلك على الرغم من زايدة عدد املهمات املعتزم القيام هبا.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2200 الربانمج :19 اجلدول

2200  
 االختصاص والتكامل والتعاونشعبة 

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع (تاليوروا )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 093.9 3 9.2 260.9 833.0 2    املوظفون من الفئة الفنية
 348.0 (0.6) (2.0) 350.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 441.9 3 8.1 258.9 183.0 3 981.0 2 - 981.0 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 467.3 9.3 39.9 427.4 663.7 - 663.7 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
 - - - - - - - العمل اإلضايف

 467.3 9.3 39.9 427.4 663.7 - 663.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 305.7 (27.1) (113.4) 419.1 238.0 - 238.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة
 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - 7.7 - 7.7 التدريب
 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة
 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد
 305.7 (27.1) (113.4) 419.1 245.8 - 245.8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 214.9 4 4.6 185.4 029.5 4 890.4 3 - 890.4 3 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 2200 الربانمج :20 اجلدول

2200 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

جمموع 
فئة  موظفي

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 30 5 5 - 25 2 7 10 3 2 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 30 5 5 - 25 2 7 10 3 2 1 - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(
 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - 2020املقرة لعام 

 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 شعبة التحقيق: 2300الربانمج  -3

 املقد ِّمة

إن شعبة التحقيق توائم عملها مع الغاايت املبيَّنة يف اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام  .306
حتقيق معدل جناٍح عاٍل يف املرافعات أمام احملكمة،  (1على النحو التايل: ) 2021-2019للفرتة 

ة نقدية فيما يتعلق ابملعايري التحقيقية وممارسة والسهر على علوِّ درجة جودة عمليات التحقيق، وتنمية ثقاف
زايدة سرعة وجناعة وفعالية عمليات  (2مراقبة منهجية للجودة فيما خيص األدلة واألنشطة التحقيقية؛ )

التحقيق من خالل التقيد مبعايري التوظيف العالية اجلودة الواجب تطبيقها، وإدارة وختطيط األنشطة 
زايدة معدَّل إلقاء  (3من اإلجراءات واألدوات التحقيقية واملعايري التقنية؛ )التحقيقية، ووضع اجلديد 

هتذيب وتعزيز النهج املتبع  (4القبض على املشتبه هبم الفارين من خالل أنشطة حمدَّدة الطابع لتتبعهم؛ )
وصعيد  فيما خيص اجملين عليهم من خالل تدابري لدعمهم على الصعيد النفسي االجتماعي وصعيد الرفاه

سيما فيما خيص األطفال واجملين عليهم يف اجلرائم اجلنسية وسائر الشهود من اجملين عليهم  األمن، وال
 الضعيفي احلال.

 تسىن لقسم التحقيق تكييف عملياته ومواصلتها على حنو يتماشى مع 2020ويف عام  .307
وذلك مببادرته إىل  19-وفيداألهداف االسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام على الرغم من تفشي جائحة ك

عمل املوظفني عن بعد من خالل النفاذ املصون األمن ومنصات التواصل؛  (1اختاذ عدد من التدابري: )
زايدة العمل التحليلي، لتعزيز استغالل  (3زايدة عدد عمليات التحقيق اجملراة بواسطة اإلنرتنت؛ ) (2)

الستعانة ابلتكنولوجيا واملبادئ التوجيهية املناسبة؛ استجواب الشهود عن بعد اب (4األدلة اجملموعة؛ )
تطبيق اسرتاتيجيات حمسَّنة للتواصل عن بعد  (6زايدة نشر احملققني يف امليدان وجعله أكثر تكاماًل؛ ) (5)

حتسني التنسيق مع الوكاالت الوطنية إلنفاذ القانون وغريها من الشركاء  (7مع اجلماعات املتضرِّرة؛ )
وللتكيُّف مع هذه البيئة اجلديدة أعادت شعبة التحقيق ختصيص املوارد، ووضعت مبادئ توجيهية احملليني. 

جديدة ووفرت تدريبًا إضافيًا حبسب االقتضاء. كما إن شعبة التحقيق قادت إسهام مكتب املّدعي العام 
هتا االشتغالية واإلدارية يف فريق تدبُّر األزمات الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء، فقدمت الدعم ابإلدالء خبرب 

أيضاً، ما سيتيح للمكتب مواصلة إجراء  2021والتحليلية. إن هذه التدابري يرجَّح أن تلزم يف عام 
 حتقيقاته على حنٍو فعال يف إطار "الوضع الطبيعي اجلديد" املتوقع.

وتظل شعبة التحقيق تعمل من أجل حتقيق حتسينات يف عدة جماالت:  .308
" الذي جُتَمع يف إطاره مسامهات املوظفني واإلدارة لرسم مستقبل عمليات 0-3 "التحقيقات مشروع

التحقيق اليت جتريها الشعبة؛ مراجعة وحتيني إجراءات العمل القياسية اخلاصة جبمع األدلة وحتليلها؛ إجراء 
القانون  حبوث بشأن التقنيات التحقيقية والسوابق القضائية ابلتعاون مع شركاء خارجيني )وكاالت إنفاذ

الوطنية والدولية، واجلامعات، واملنظمات غري احلكومية(؛ زايدة التنسيق والتدريب مع املنظمة الدولية 
(، والوحدات الوطنية EUROPOL( واملنظمة األوروبية للشرطة اجلنائية )INTERPOLللشرطة اجلنائية )

والتعاون حبسب االقتضاء؛ زايدة التعاون مع املعنية جبرائم احلرب، ابلتعاون مع شعبة االختصاص والتكامل 
القائمني ابلتحرك االستجايب األول إلسداء املشورة إليهم بشأن أفضل املعايري املتعلقة ابألدلة وتشجيع 
مسامهاهتم؛ إعمال موارد جديدة من أجل التدريب الداخلي بواسطة اإلنرتنت وجمموعة املوارد املتقامَسة عرب 

ي؛ املزيد من دعم العمل للنهوض حبسن حال املوظفني، مبا يف ذلك إنشاء شبكة التواصل الداخل
عامل معين ابملسائل اجلنسانية وتنظيم إحاطات لتدبُّر مسائل الصحة واإلجهاد يف سياق جائحة   فريق

 .19-كوفيد
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 وتتألف شعبة التحقيق من مكتب مديرها واألقسام األربعة التالية البيان: .309

ل جبمع األدلة وسائر األنشطة التحقيقية الالزمة. ويقوم قسم التحقيق الذي يتكف (1)
رؤساء األفرقة واحملققون بوضع االسرتاتيجيات التحقيقية، وختطيط األنشطة التحقيقية وتنفيذها، 

يف ذلك تناول شؤون الشهود وإجراء املقابالت معهم، ومجع سائر أنواع األدلة. وجُيري  مبا
اعلون أيضًا مع السلطات احمللية والشركاء اخلارجيني حبسب احملققون عمليات ميدانية حيث يتف

 اللزوم؛

قسم حتليل عمليات التحقيق الذي يتكفل ابلتحليل الوقائعي للمعلومات واألدلة من  (2)
أجل عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة، مبا يف ذلك أمناط اجلرمية، والُبىن والشبكات التنظيمية، 

انت حتليل الوقائع )وهي قاعدة بياانت جُتَمع من كل املصادر واالتصاالت، وإعمال قاعدة بيا
 لدعم عمليات التحقيق(؛

قسم البحث اجلنائي العلمي الذي يتكفل جبمع وحتليل أدلة البحث اجلنائي العلمي  (3)
وحدات: وحدة التحقيق اجلنائي العلمي املعنية بدراسة مسارح اجلرمية، وعمليات  ويضم ثالث

تشريح، والتدارس السريري وعلم التحقيق اجلنائي؛ والوحدة السيربانية االنتباش، وعمليات ال
املعنية ابلبحث اجلنائي العلمي الرقمي وعمليات التحقيق التخصصي الـُمجرى بواسطة 
اإلنرتنت؛ ووحدة الصور املعنية بُنظُم املعلومات اجلغرافية، وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل 

انة ابلوسائل الثالثية األبعاد، والصور امللتقطة بواسطة السواتل وبواسطة األدوار فيها مع االستع
 الطائرات اليعسوبية وغريها من تقنيات التصوير؛

قسم التخطيط والعمليات الذي يضم أربع وحدات: الوحدة املعنية ابألخطار والدعم  (4)
وحدة اسرتاتيجيات احلماية االشتغالَيني اليت توفر الدعم االشتغايل واألمين للبعثات امليدانية؛ و 

اليت تتوىل محاية الشهود وغريهم من األشخاص الذين يتفاعلون مع املكتب؛ والوحدة املعنية 
ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق واجلرائم املرتكَبة حبق األطفال اليت تتوىل مساعدة 

ائم اجلنسانية املنطََلق واجلرائم املرتكَبة ضعيفي احلال من الشهود وحتقق يف اجلرائم اجلنسية واجلر 
 حبق األطفال؛ وفريق التسيري والتخطيط الذي يقدِّم الدعم اإلداري.

ويتوىل رئيس شعبة التحقيق القيادة يف اجملاالت اليت تستلزم تعاواًن اسرتاتيجيًا فيما بني أقسام  .310
م الفارين، وبعض األفرقة العاملة من أجل الشعبة مثل عمليات التحقيق بواسطة اإلنرتنت، وتتبع املشتبه هب

 .19-التجديد، والتكيُّف مع البيئة النامجة عن جائحة كوفيد

إن عدد عمليات التحقيق اليت سُتجَرى يف آٍن معًا يبقى دون تغيري )تسع عمليات(، كما  .311
التمهيدية، ما يظل له  ستدعم شعبة التحقيق فريقني معنيني ابإلجراءات االبتدائية وفريقاً معنياً ابإلجراءات

 وقع ثقيل على توزيع املوارد على األفرقة، وعلى سرعة عمليات التحقيق، وعلى حسن حال املوظفني.

 يورو ألف 19 865.5 موارد امليزانية

 املئة(. يف 0.4ألف يورو ) 82.6ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .312

جهداً كبرياً يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب وعلى غرار السنوات السابقة بذلت الشعبة  .313
 يورو. ألف 400.0املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات، وتتوخى حتقيق وفورات يقارب مبلغها 

، ابلتنسيق مع سائر ُشعب املكتب وسائر أجهزة احملكمة، العمل على 2020واصلت طيلة عام  إهنا
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ن زايدة النجاعة عن طريق التدابري التالية البيان عندما يكون اختاذها حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية ع
يف امليدان؛ وزايدة القدرة على العمل عن بعد، مبا  قدرات دائمة على التحقيق ممكناً وأكثَر جدوى: إعمال

يقية عن يف ذلك استغالل املعلومات واألدلة املتوفرة يف املستودعات اإللكرتونية؛ وإجراء املقابالت التحق
بعد حيثما أمكن ذلك، وإعداد محالت توعوية رامية إىل التواصل مع اجلماعات املتضرِّرة من بعيد؛ وجعل 
الشهود املقيمني يف أورواب يسافرون إىل مقر احملكمة إلجراء املقابالت معهم؛ واالعتماد على السلطات 

 .الوطنية إلجراء أو دعم بعض األنشطة التحقيقية حيثما أمكن ذلك

وتتمثل . إن القدرة اليت يهيئها املالك احلايل جلميع األقسام أقل بكثري من االحتياجات املستبانة .314
التبعات الدائمة لنقص التجهيز ابملوظفني فيما يلي: استلزام إجناز األنشطة املخطَّط هلا مزيداً من الوقت؛ 

وارد خمصَّصة ألنشطة أخرى ذات تعذر التجاوب املناسب مع األحداث اهلامة غري املرتقبة دون نقل م
ر  عة وتراكمو ألدلة اجملماحتليل أولوية أو تقليص هذه املوارد بصورة ذات شأن؛ عدم كفاية  األعمال املتأخِّّ

 ؛ االعتماد على املتدربني واملهنيني الزائرين للقيام مبهام مهمة؛التحاليلقواعد بياانت ب ما يتعلقفي إجناُزها
مليات استخالص العرب ووضع املعايري والتكفل ابلتدريب املالئم؛ حمدودية نقص القدرة على إجراء ع

القدرة على تتبعِّ ومراقبةِّ املشتبه هبم الفارّين وعلى وضع اسرتاتيجيات للقبض عليهم؛ اضمحالل القدرة 
مجع على تناول القضااي "الساكنة"، وال سيما ما يلزم من استدامٍة للصلة مع الشهود ومن استبانٍة لفرص 

 أدلة جديدة.

وتظل الوحدة السيربانية اليت يضمها قسم البحث اجلنائي العلمي تنهض بعبٍء ثقيٍل يتخطى  .315
طاقتها وتفتقر وحدة التحقيق اجلنائي العلمي ووحدة الصور اللتان يضمهما هذا القسم إىل القدرة 

ملراقبة الطبية للشهود، وال يف جمال تتوفر حالياً خربة داخلية يف جمال الطب الشرعي، مبا فيه ا األساسية. وال
التحليل الشرعي ملقاطع الفيديو والصور )مبا فيه التحقق من صحتها(، الذي استُبني أنه ضروري لدعم 

 عمليات التحقيق أو لتدبُّر اجلودة املتخصِّّص. 

وتظل وحدة اسرتاتيجية احلماية اليت يضمها قسم التخطيط والعمليات تنهض بعبء عمٍل يفوق  .316
قتها لكنها واصلت تدبُّر عبء العمل األهبظ والبيئات األصعب من منظور محاية الشهود وتدبُّر طا

شؤوهنم. أّما ضمن وحدة األخطار والدعم االشتغاليني فإن املكوِّن املعين ابلعمل امليداين يقتصر على جمرَّد 
على نشر البعثات )عندما احلد األدىن إن مل يكن أقل منه، وبينما حدَّت اجلائحة من قدرة املكتب 

سُيستأَنف بصورة كاملة( فلن تتوفر إال قدرة حمدودة جداً على التحرك السريع حيال البيئات املعقدة واليت 
يكتنفها التغريُّ من الناحية االشتغالية. وتظل الوحدة املعنية ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطََلق 

ال مُتسك كما يف السنوات السابقة قائمًة ابخلرباء النفسيني االجتماعيني، الذين واجلرائم املرتكَبة حبق األطف
تعاقدت معهم هذه الوحدة من أجل احلاالت اليت تستلزم فيها أنشطٌة حتقيقيٌة جمراة يف نفس الوقت دعماً 

احلاجة إىل سفر اخلرباء متزامنًا يتخطى قدراهتا. وقد بُذِّل جهٌد لتمييز املزيد من اخلرباء احملليني، ما يقلِّّص 
إن الفريق الصغري املعين ابلتسيري والتخطيط يستطيع حالياً . وابلتايل يقلِّّص تكاليف السفر ذات الصلة

النهوض أبود الدعم اإلداري؛ واجلزء األساسي من مجع وتوليف وإعداد املعلومات التدبرية؛ ومتابعة تدبر 
األولوية؛ واملساعدة يف سد احتياجات الشعبة املعقدة على  مسائل النجاعة واملخاطر؛ ودعم املشاريع ذات

 .2021وال ُتطلب أية موارد إضافية لعام  صعيد إدارة املوارد.

 ألف يورو 18 364.6 املوارد من املوظفني

آالف يورو  606.4ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  .317
املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها املئة( وينطوي  يف 4.8)
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املئة(. وتنجم الزايدة يف املبلغني املعنَينْي عن تطبيق املعدالت اجلديدة لنظام  يف 6.9ألف يورو ) 329.3
وظيفة من  53وظيفة اثبتة و 128مما جمموعه  2021ويتألف مالك الشعبة لعام . األمم املتحدة املوحَّد

الواحد العامل بدوام كامل( ميثِّّل متويلها متطلباً  من معادِّالت املوظف 53وظائف املساعدة املؤقتة العامة )
 الواحد العامل بدوام كامل(. من معادِّالت املوظف 181موظفاً ) 181متكرِّراً، أي ما جمموعه 

 ألف يورو 13 235.0 الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف

 رأ(.-ع (، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ1-يرأس الشعبَة مديُرها )من الرتبة مد .318

ق لعمليات التحقيق )من الرتبة ف .319 ( ويتألف مالكه 5-ويرأس قسَم التحقيق منسِّّ
 وظيفة: 56 جمموعه مما

 العدد الرتبة التسمية

ق لعمليات التحقيق  1 5-ف منسِّّ
 3 4-ف رئيس فريق

 6 4-ف حمقِّّق رئيسي
 21 3-ف حمقِّّق

 25 2-ف حمقِّّق معاون
 اجملموع

 
56 

( ويتألف مالكه مما 5-ويرأس قسَم حتليل عمليات التحقيق رئيُسه )من الرتبة ف .320
 وظيفة: 20 جمموعه

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم حتليل عمليات التحقيق
 1 4-ف حملِّّل )معين أبمناط اإلجرام(

 6 3-ف حملِّّل
 6 2-ف حملِّّل معاون

 1 2-ف حملِّّل معاون )معين بتحليل البياانت(
 3 رأ –خ ع  مساعد معين بتجهيز البياانت

 2 رأ –خ ع  مساعد معين ابلتحليل
 اجملموع

 
20 
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جمموعه  ( ويتألف مالكه مما5-ويرأس قسَم البحث اجلنائي العلمي رئيسه )من الرتبة ف .321
 وظائف: تسع

 العدد الرتبة التسمية
 1 5-ف رئيس قسم البحث اجلنائي العلمي

 2  3-ف موظف معين ابلبحث اجلنائي العلمي
 3 3-ف حمقِّق معين ابلبحث اجلنائي العلمي السيرباين
 1 2-ف حملِّل معاون )معين بنظم املعلومات اجلغرافية(

 1 2-ف حملِّل معاون
 1 رأ –خ ع  مساعد معين حبفظ املعلومات

 اجملموع
 

9 
( ويتألف مالكه مما 5-ويرأس قسَم التخطيط والعمليات رئيُسه )من الرتبة ف .322

 وظيفة: 41 جمموعه

 العدد الرتبة التسمية
 1 5-ف رئيس قسم التخطيط والعمليات

 1 4-ف رئيس وحدة اسرتاتيجيات احلماية
 1 3-ف موظف معين ابسرتاتيجيات احلماية

 1 2-ف ابسرتاتيجيات احلمايةموظف معاون معين 
 5 رأ –خ ع  مساعد معين ابسرتاتيجيات احلماية

 1 4-ف رئيس الوحدة املعنية ابألخطار والدعم االشتغاليني
 2 3-ف موظف معين ابلعمليات

 1 3-ف موظف معين ابلعمليات )من الناحية األمنية(
 4 3-ف موظف معين أبخطار العمليات والعمل يف امليدان

 2 2-ف حملِّل معلومات
 1 1-ف مساعد معين ابلتحليل

ق للعمليات امليدانية  5 رأ –خ ع  منسِّّ
 2 رأ –خ ع  مساعد معين ابلعمليات امليدانية

 2 رأ –خ ع  مساعد معين ابلعمليات
 1 رأ –خ ع  مساعد معين بتدبر شؤون الشهود

 3 رأ –خ ع  مساعد إداري
 1 4-ف خبري معين بشؤون اجملين عليهم

 3 2-ف خبري معاون معين بشؤون اجملين عليهم
 4 رأ –خ ع  مساعد إداري

 اجملموع
 41 
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 ألف يورو 5 129.6 املساعدة املؤقتة العامة

وفيما  تظل شعبة التحقيق حتتاج إىل توفري مساعدة مؤقتة عامة دعمًا ألنشطة املكتب املزيدة. .323
من  50.67سيتألف مالك الشعبة من وظائف مساعدة مؤقتة عامة يكافئ عددها  2021خيص عام 

إن كل موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة متثِّّل متطلباً . الواحد العامل بدوام كامل معادِّالت املوظف
إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام يف  2300أما تفاصيل املوارد املطلوبة للربانمج  مستمراً لسنوات متعددة.

 :فهي كما يلي 2021

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

املكافئ 
الت  مبعادِّ
املوظف 

الواحد العامل 
 بدوام كامل

      قسم التحقيق 

 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 4-ف حمقِّق رئيسي
 متطلَّب مستمر 8.0 96 12 3-ف حمقِّق

 متطلَّب مستمر 8.0 96 12 2-ف حمقِّق معاون
 متطلَّب مستمر 6.0 72 6 رأ –خ ع  مساعد معين ابلتحقيق يف حاالت معيَّنة

      قسم حتليل عمليات التحقيق

 متطلَّب مستمر 7.0 84 7 3-ف حملِّل
 متطلَّب مستمر 7.08 85 8 رأ –خ ع  حملِّل مساعد

      قسم البحث اجلنائي العلمي

 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 4-ف رئيس الوحدة السيربانية
 متطلَّب مستمر 2.0 24 2 3-ف موظف معين ابلبحث اجلنائي العلمي

      وحدة اسرتاتيجيات احلماية

 متطلَّب مستمر 4.0 48 4 2-ف موظف معاون معين ابسرتاتيجيات احلماية
      الوحدة املعنية ابألخطار والدعم االشتغاليني

 متطلَّب مستمر 0.08 1 1 3-ف العمليات والعمل يف امليدانموظف معين أبخطار 
ق للعمليات امليدانية  متطلَّب مستمر 4.0 48 4 رأ –خ ع  منسِّّ

الوحدة املعنية ابجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية 
      املنطلق واجلرائم حبق األطفال

 متطلَّب مستمر 0.50 6 1 2-ف اجتماعي -خبري نفساين 
      التسيري والتخطيطفريق 

 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 3-ف موظف معين ابملشاريع
 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 1-ف موظف مساعد معين ابلتخطيط واملراقبة

 اجملموع
 

53 608 50.67 
 

 ألف يورو  1 500.9 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

يف املئة( وهو يلزم  36.2يورو )ألف  853.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .324
إن املوارد املطلوبة متثِّّل متطلبًا متكرِّرًا ما مل ُيَشر إىل  لسد تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة.

 خالف ذلك.
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 يورو ألف 1 068.4 السفر

املئة(  يف 38.0ألف يورو ) 655.6أقل مبقدار  2021إن املبلغ املطلوب فيما خيص عام  .325
 .2020املقر فيما خيص عام عن نظريه 

وتظل شعبة التحقيق تويل عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زايدة  .326
ولسوء احلظ ظلت امليزانيتان اللتان اعُتمدات هلذا البند فيما خيص عام  النجاعة ووفورات متصلة ابألسفار.

ىل ذلك أنه يصعب يف الوقت احلاضر تقدير  أقل من املتطلبات الفعلية. ويضاف إ 2020وعام  2019
وتبعاهتا على قدرة الشعبة على نشر بعثاهتا بصورة كاملة. ويُرتقب أن يكون  19-كلِّّ أثرِّ جائحة كوفيد

السفر الدويل أكثر تعقيداً ورمبا أكرب كلفًة أايً كان تطور اجلائحة وأايً كان التصدي العاملي هلا مبا يف ذلك 
ات مضادة. بيد أن الشعبة اختذت، يف تصديها للجائحة، طائفًة من التدابري إمكان استحداث لقاح

ويُقتصر هنا بذكر اثنني منها على سبيل املثال مها زايدة عمليات التحقيق بواسطة  -)بـُيِّّنت فيما سبق 
اإلنرتنت وإجراء املقابالت عن بعد( إلاتحة مواصلة النشاط وحتقيق بعض التخفيض يف تكاليف السفر. 
وبفضل هذه التدابري، إىل جانب الرتكيز على األسفار األساسية إىل البلدان املأذون ابلسفر إليها وإطالة 

ولئن  املئة.  يف 38مدة البعثات املعنية، سيتسىّن للشعبة ختفيض مقدار ميزانيتها اخلاصة ابلسفر بنسبة 
 19-قيود احلالية املتأتية عن جائحة كوفيدكانت التدابري املعنية رمبا طُبِّّقت بصورة أكثر صرامة ملواجهة ال

لتقييم وختفيض التكاليف، وتكييف تصميم  2017فهي يف الواقع متثِّّل سريورة مستمرة منذ عام 
العمليات، وحتسني ظروف العمل. كما واصلت الشعبة ختفيض تكاليف السكن وبدل املعيشة اليومي يف 

بة يف بعثات. وستساعد زايدة احلضور امليداين واتّباع هنج يتسم بلدان احلاالت اليت تُنشر فيها األفرقة الذاه
ويُتوقع أن يتسىن . ابملزيد من املرونة يف استعمال املوارد على تعويض التخفيض يف مدى نشر البعثات

إن تطور اجلائحة وأثره  حتقيق وفورات يف التكاليف االشتغالية. 2021ابستدامة اتّباع هذا النهج يف عام 
بنية التحتية العاملية لألسفار سيؤثران على مسارات األسفار، وتواترها، وتكاليفها، ما لـّما يزل أمراً على ال

غري معروف. لكن التدابري اليت أعملتها الشعبة ستضمن بقاء املكتب على أكرب قدٍر ممكٍن من النجاعة، 
يف الرحالت اجلوية وبدل املعيشة مكيِّّفًا ترتيبات السفر للحفاظ على التوازن األكثر فعالية بني تكال

 اليومي وجناعة عمليات التحقيق اليت جيريها وتقدُّمها.

 ألف يورو 432.5 النفقات التشغيلية العامة

املئة( عن نظريه يف ميزانية  يف 31.3ألف يورو ) 197.5إن املبلغ املطلوب أقل مبقدار  .327
 املعتمدة. 2020 عام

متكرِّرة ال مناص من تكبُّدها متصلة حبضور الشهود لكي وخيص بند امليزانية هذا تكاليف  .328
ُيستجوبوا وبواجب املكتب املتمثل يف العناية ابلشهود خالل كل مراحل األنشطة )عمليات التدارس 

ولئن أمكن أن يكون إجراء املقابالت  األويل، وعمليات التحقيق، واحملاكمات، وابقي القضااي الالبثة(.
ق مع الشركاء احملليني قد أاتحا للشعبة ختفيض ميزانيتها اخلاصة ابلسفر فُيقدَّر أن عن بعد وحتسني التنسي

ميكن أن حُتدِّث أثراً سلبياً على التكاليف ذات الصلة املرتبطة بشؤون  19-البيئة املتأتية عن جائحة كوفيد
بع لقلم احملكمة، ألهنا وال ُتَسّد هذه التكاليف من املخصَّصات لقسم اجملين عليهم والشهود التا. الشهود

تتأتى عن التفاعل بني مكتب املّدعي العام والشهود )مثل تكاليف سفر الشاهد وسكناه عندما أييت من 
أجل استجوابه، حىت إذا جرى عن بعد(، وعن تدابري أمنية متدنية التكاليف/خفيفة األثر يتخذها املكتب 

 عليهم والشهود. ابلنظر إىل الَلَحق املربم بينه وبني قسم اجملين 
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وسُتسد جبزء من االعتمادات املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة تكاليُف العقد اخلاص  .329
ابلسكن يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الذي يهيئ حاًل اقتصادايً ابلقياس إىل التكاليف الباهظة املرتتبة على 

السكن املعين بيئًة ساملة وسليمة ومنظَّمة للموظفني يف كما يوفِّّر   النزول يف الفنادق إابن العمليات اجلارية.
مكاٍن ال يوجد فيه إال عدٌد حمدوٌد جدًا من املرافق الطبية. ونظرًا إىل مرحلة التحقيق وإىل التدابري اليت 

ألف يورو  73.2أعملتها الشعبة لتعظيم جناعة األسفار فقد ُخفِّضت تكاليف عقد السكن مبقدار 
  . املئة( يف 33.0)
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2300 الربانمج :21 اجلدول

2300  
 شعبة التحقيق

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 555.2 11 7.1 770.8 784.4 10    املوظفون من الفئة الفنية

 679.8 1 (8.9) (164.4) 844.2 1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 235.0 13 4.8 606.4 628.6 12 829.0 13 - 829.0 13 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 129.6 5 6.9 329.3 800.3 4 455.0 4 - 455.0 4 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.1 - 0.1 العمل اإلضايف

 129.6 5 6.9 329.3 800.3 4 455.0 4 - 455.0 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 068.4 1 (38.0) (655.6) 724.0 1 819.1 1 - 819.1 1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 30.0 - 30.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 85.0 - 85.0 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 432.5 (31.3) (197.5) 630.0 889.2 - 889.2 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - واملواداللوازم 

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 500.9 1 (36.2) (853.1) 354.0 2 823.4 2 - 823.4 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 865.5 19 0.4 82.6 782.9 19 107.4 21 - 107.4 21 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 2300 الربانمج :22 اجلدول

2300 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 128 29 29 - 99 1 40 40 13 4 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 128 29 29 - 99 1 40 40 13 4 1 - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(وظائف املساعدة 

 49.13 17.67 15.67 2.00 31.46 1.00 12.17 16.54 1.75 - - - - - 2020املقرة لعام 
 50.67 17.08 17.08 - 33.58 1.00 12.50 18.08 2.00 - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 50.67 17.08 17.08 - 33.58 1.00 12.50 18.08 2.00 - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 املقاضاة: شعبة 2400الربانمج  -4

 املقد ِّمة

حمورايً يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال تؤدي أنشطة شعبة املقاضاة )"الشعبة"( دوراً  .330
وتتألف الشعبة من قسم  وهي إجراء أعمال مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقًا لنظام روما األساسي.

وهي تتوىل، إبدارة عامة من مديرها،  املقاضاة وقسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة.
د القانوين إىل احملققني؛ والرتافع يف القضااي اليت تنظر فيها دوائر ثالثِّ الُشعبِّ املسؤولية عن إسداء اإلرشا

القضائية يف احملكمة مجيعاً؛ وتُعِّد مجيَع الدفوع الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت 
كما   ألفرقة املتكاملة.تقدَّم إىل الدوائر؛ وتشارك يف أنشطة التحقيق وأنشطة حتضري القضااي يف نطاق ا

يُعهد إىل وكالء االّدعاء الرئيسيني املعنيني ابإلجراءات االبتدائية ضمن قسم املقاضاة مبهمة قيادة األفرقة 
املتكاملة وإسداء اإلرشاد العام بشأن التحقيق يف القضااي، وقيادة األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية أمام 

ة املقاضاة توظيَف وكالء االّدعاء املعنيني ابإلجراءات االبتدائية ووكالء االّدعاء وتتوىل شعب دوائر احملكمة.
املعنيني إبجراءات االستئناف واملوظفني القانونيني ومنظِّّمي ملفات القضااي واملساعدين املعنيني بدعم 

 اإلجراءات االبتدائية، وتدريَبهم، ومراقبَة أدائهم.

اسم "قسم االستئناف" فأصبح "قسم االستئناف والتنسيق  2020لقد ُغريِّّ يف بداية عام  .331
القانوين ألعمال املقاضاة". وقد أذنت املّدعية العامة هبذا التغيري لتجسيد العمل الذي يؤديه قسم 
االستئناف جتسيدًا أفضل يتخطى واليته احملددة الطابع املتعلقة ابلتقاضي يف دعاوى االستئناف، فيشمل 

مهية املتمثلة يف السهر على اتساق وسالمة املواقف القانونية اليت تقدمها أفرقة شعبة املهام البالغة األ
ويتوىل . املقاضاة، وتزويد مجيع األفرقة ابملشورة القانونية القيِّّمة بشأن اجلوانب القانونية الفنية واإلجرائية

ّدعاء الرئيسي املعين إبجراءات قسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة، الذي يقوده وكيل اال
االستئناف، الرتافع يف مجيع دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة 
االستئناف؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن ابالستئناف والردود على طلبات اإلذن ابالستئناف اليت يودعها 

ية؛ وصوغ نصوص أهم الواثئق اليت تودَع يف املرحلة الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر االبتدائ
سّيما الواثئق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي  االبتدائية من اإلجراءات، وال

الدويل والقوانني اإلجرائية؛ وإسداء املشورة القانونية إىل أفرقة قسم املقاضاة وإىل سائر مكوِّانت املكتب 
  ضاء.حبسب االقت

كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة ينظِّّمان تدريباً  .332
وحماضرات مستفيضني للعاملني يف شعبة املقاضاة وغريها من مكوِّانت املكتب بشأن مواضيع من قبيل 

ومن  قانون اجلنائي الدويل.املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، وال
ذلك اجتماٌع قانوين جلميع العاملني يف الشعبة حيث تناَقش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة 
ابلشعبة، وتدريٌب داخلي على املرافعة يُعقد ابنتظام، منه تدريب على املرافعة الشفوية وتدريب على 

 استجواب الشهود، ابلفرنسية وابإلنكليزية.

( قيادهتا وإدارهتا، فيشرف على االستعانة الفعالة 1-يتوىل مدير شعبة املقاضاة )من الرتبة مدو  .333
وعالوًة على ذلك يؤدي مدير الشعبة دوراً حيوايً  ابملوارد وعلى توحيد نسق حتضري امللفات وإيداع الواثئق.

وىل مدير الشعبة، يساعده يف كما يت.  يف املواءمة والتنسيق مع سائر ُشعب مكتب املّدعي العام وأقسامه
(، مراجعة معظم ما يودَع من 5-ذلك وكيل االّدعاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف )من الرتبة ف

واثئق وعرائض قبل أن يتم تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أهنا مّتسقة من الناحية القانونية وحمرَّرة 
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ورة بشأن القضااي إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية ابإلجراءات ويسدي مدير الشعبة املش بصورة مقنعة.
ويساند مديَر الشعبة مساعٌد خاص  االبتدائية، وذلك غالبًا بشأن مسائل يُطلب تناوهلا يف أجل قصري.

(، 2-( ومنسٌق لعمل منظِّّمي ملفات القضااي )من الرتبة ف3-)معين أبعمال املقاضاة( )من الرتبة ف
رأ( -كما إن ملدير الشعبة مساعدًا شخصيًا )من الرتبة خ ع  خطيط والتنسيق يف الشعبة.من أجل الت

رأ( يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األعمال اإلدارية، مبا يف ذلك -ومساعَدين إداريني )من الرتبة خ ع
 معاملة املطالبات املتصلة ابلسفر وطلبات اإلجازات.

 املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضااي املعروضة على احملكمة.وتتوىل األفرقة املتكاملة  .334
اختاذ قرار الشروع يف عملية التحقيق يكون قانونيو شعبة املقاضاة قد اخنرطوا ابلفعل يف السريورة  وقبل

من نظام روما األساسي، اليت تقودها شعبة االختصاص والتكامل والتعاون.  15 اجملراة مبوجب املادة
أُرسيت هذه املمارسة بغية تناول املسائل القانونية التقنية وأنشطة صون األدلة يف أبكر وقت ممكن  وقد

وخالل األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق )الفرتة االستهاللية( يُركَّز رئيسياً يف أنشطة  خالل السريورة.
ويقوم فريق  املنحى املفرَتض للقضية.املكوِّن )الصغري( املعين ابملقاضاة من الفريق املتكامل على صوغ 

املقاضاة إبسداء اإلرشاد القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس 
النظري للقضية، وابملشاركة يف األنشطة التحقيقية )مبا فيها أعمال االستجواب الذي جُيرى مبوجب املادة 

تحضري لكشف املعلومات والواثئق، وإبعداد مشاريع الواثئق ذات ( من نظام روما األساسي(، وابل2)55
ويتوىل منظِّّم ملفات القضااي واملساعد  الصلة مبا فيها مجيع الواثئق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق.

وكالء املعين ابلدعم يف اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات والواثئق املراد إيداعها، ومساندة 
 االّدعاء يف مهامهم.

وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدمًا كافيًا فتم صوغ منحى القضية املفرَتض بصورة راسخة،  .335
وتبدأ املرحلة  تزيد شعبة املقاضاة قدرهتا فتشكل فريق حتقيق يُعىن ابملرحلة التمهيدية من اإلجراءات.

ن التحقيق إىل املرحلة االبتدائية بتهذيب اجلوانب التمهيدية بقيام الفريق املتكامل ابلتحضري لالنتقال م
ويشتمل  القانونية للمنحى املفرَتض للقضية وإعداد طلبات إصدار أوامر ابلقبض على املشتبه هبم فيها.

التحضري لطلب إصدار أمر إبلقاء القبض أو أمر ابملثول )"ابحلضور"( على استعراض شامل لألدلة 
ملّدعي العام ليسوا أعضاء يف الفريق املسَند إليه إجراء التحقيق )ينخرط فيه موظفون من مكتب ا

 املقاضاة(، بغية التمحيص يف مدى كفاية األدلة طبقًا للمعايري اخلاصة ابملرحلة املعنية من اإلجراءات. أو
فنُـفِّذت تعديالت عليها. وُأصدرت يف   2019وقد أُعيد النظر يف سريورة استعراض األدلة هذه يف عام 

فإذا ُأصدر أمر . املبادئ التوجيهية املعدَّلة اخلاصة جبلسات استعراض األدلة 2019األول/ديسمرب  نونكا
ابلقبض على مشتبه فيه أو أمر مبثوله أمام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة، ابلتشاور مع املّدعية العامة، 

من نظام روما  91و 89 ملادتنيُييل األمر ابلقبض على الشخص املعين وتقدميه إىل احملكمة مبوجب ا
وبعد القبض على املشتبه فيه املعين أو  األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على أراضيها.

ساعة اعتباراً  96إىل  48تقدميه إىل احملكمة يُفرتض عادة أن ميُثل مثولَه األول أمام احملكمة يف غضون 
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات أبن 1)121 ةوتقضي القاعد من زمن وصوله إىل مقر احملكمة.

حتدِّد الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة اعتماد التهم املوجَّهة 
إن األشهر اليت تنتهي بعقد جلسة اعتماد التهم )زهاء أربعة أشهر إىل ستة بدءًا من اتريخ املثول  إليه.

ففي الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام  ثل مرحلة تستلزم من شعبة املقاضاة موارد طائلة.األول( مت
احملكمة وموعد انعقاد جلسة اعتماد التهم، يبدأ فريق املقاضاة بكشف الواثئق واملعلومات للدفاع، ما ميثل 

فيها من املعلومات، عملية كثيفة تشمل استعراض املواد املعنية وإجراء عملية حجب ما جيب حجبه 
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وجُيرى عند اللزوم  وإعداد الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة.
 من نظام روما األساسي. 56 استعراض إضايف لألدلة، ويُنظر فيما إذا كان يتعني االستناد إىل املادة

وبعد  مًا اعتبارًا من اتريخ انعقاد جلسة اعتمادها.يو  60ويصدر القرار املتعلق ابعتماد التهم يف غضون 
وقبل إعداد البياانت االفتتاحية سيقوم فريق املقاضاة  اعتماد التهم حتال القضية إىل الدائرة االبتدائية.

سيكشف عنه وإبعداد الواثئق الرئيسية اليت ستُـْودَع يف إطار احملاكمة مثل املذكرة  بتحيني وتنجيز ما
ائمة الشهود وقائمة األدلة والطلبات املتعلقة بتدابري احلماية ضمن احملكمة، وسُيجرى اختبار التمهيدية وق

لني"(.  داخلي للدفوع الشفوية )سرياجعها أقران أو "جلنة مساجِّ

إن االهتمام بكل قضية تبلغ املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية يستلزم فريقًا مؤلفًا يف  .336
الء اّدعاء معنيني ابإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين، املتوسط من مثانية وك

 ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اّدعاء رئيسي معين ابإلجراءات االبتدائية.
جلسة اعتماد بينت التجربة أنه يلزم املزيد من املوارد يف األشهر الفاصلة بني املثول األول وانعقاد  وقد

ويقوم وكالء االّدعاء، يقودهم وكيل االّدعاء الرئيسي املعين ابإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وحتضري  التهم.
فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املربِّّئة؛  احلجج اليت تساق يف القضية خالل املرحلتني التمهيدية واالبتدائية.

د فيما خيص عمليات التحقيق اإلضافية؛ ويتدبرون كشف ويتدبرون شؤون الشهود،؛ ويسدون اإلرشا
املعلومات والواثئق؛ ويعدون نصوص كل الواثئق والعرائض املراد إيداعها أمام الدائرة التمهيدية والدائرة 
االبتدائية؛ ويشاركون يف اجللسات؛ ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة، فيستجوبون 

ويقوم منظم ملفات القضية واملساعد املعين بدعم  ود الدفاع ويقدِّمون احلجج.شهود االّدعاء وشه
اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملعلومات والواثئق املودعة ويقدمون الدعم لوكالء االّدعاء يف 

قضيتني يف املرحلة  2021وحبسب االفرتاضات املتعلقة ابمليزانية سيشهد عام  االضطالع مبهامهم.
إن تكوين األفرقة املبنيَّ يف . 2020االبتدائية، أي نفس العدد من القضااي الذي تـُُوقِّّع فيما خيص عام 

لكن ميكن أن تشهد عمليات  هذه الفقرة مناسب يف معظم القضااي اليت تتناوهلا احملكمة يف هذه املرحلة.
سم به القضية وعدد املشتبه هبم فيها التحقيق وأعمال املقاضاة تباينًا متأتيًا عن درجة التعقيد الذي تت

واملتهمني يف إطارها، مثل زايدة قد األفرقة املعنية ابلقضااي األوسع واألكثر تعقيدًا وتقليص قد األفرقة 
 املعنية ابلقضااي األقل تعقيداً.

وفيما خيص املرحلة االبتدائية، بينت اخلربة املتجمعة أن العمل على القضااي ال يتوقف بعد آخر  .337
يوم من أايم انعقاد جلسات احملكمة فيما خيصها وتقدمي البياانت اخلتامية بل يستمر حىت صدور احلكم يف 

فمن األنشطة اليت يتعنيَّ االضطالع هبا يف إطار القضااي املعنية  جوهر القضية واحلكم القاضي ابلعقوبة.
، واستعراض صيغ احملاضر واإلفادات خالل هذه الفرتة الرُد على طلبات الدفاع لكشف املعلومات والواثئق

احملجوب فيها من املعلومات قدٌر أقلُّ، وإيداع الصيغة العلنية احملجوبة فيها معلومات من العريضة اخلتامية 
ويضاف إىل ذلك أن الفريق يبدأ عند اإلمكان مراجعة السريورات اليت اتُّبعت  والردود ذات الصلة.

الص العرب من أجل املكتب واإلعداد لتسليم القضية إىل قسم واخلربات اليت اكُتسبت بغية استخ
وبناًء عليه ُُيتاج وظيفيًا إىل استدامة فريق أساسي من  االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة.

  وكالء االّدعاء يف شعبة املقاضاة مكلفني ابالهتمام ابلقضية حىت إجناز مجيع املهام املتصلة هبا.

االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة وكيُل اّدعاء رئيسي معين إبجراءات  ويدير قسمَ  .338
(. ويتألف مالك العاملني فيه حالياً من مثانية وكالء اّدعاء معنيني إبجراءات 5-الرتبة ف االستئناف )من

اّدعاء  ، وثالثة وكالء5-الرتبة ف االستئناف )وكيل اّدعاء رئيسي معين إبجراءات االستئناف من
، وثالثة وكالء اّدعاء معنيني إبجراءات االستئناف من الرتبة 4-إبجراءات االستئناف من الرتبة ف معنيني
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(، ومنظِّّم مللفات القضااي، 2-، ووكيل اّدعاء معاون معين إبجراءات االستئناف من الرتبة ف3-ف
كان ق القانوين ألعمال املقاضاة  والتنسيإن قسم االستئناف . ومساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

على امتداد سنوات جُيري مقدارًا متزايدًا من العمل املعقد املتعلق بدعاوى االستئناف، سواء يف الواثئق 
الكتابية اليت يتم إيداعها أم يف اجللسات الشفوية يف دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف 

وميتد نطاق  وما بعده. 2021ئناف، ما يُتوقع أن يستمر يف عام التمهيدي اليت تنظر فيها دائرة االست
ذلك ليشمل األعمال الالحقة لالستئناف من قبيل إجراءات جرب األضرار، والتعويض، وإعادة النظر، 

من نظام روما  53و 19 وإنفاذ العقوابت، وختفيض العقوابت، والتقاضي الفرعي مثل ما يتعلق ابملادتني
القسم، كما يبيِّّنه امسه اجلديد، هو قسم املكتب املعين يف املقام األول إبسداء املشورة األساسي. كما إن 

القانونية وابلتنسيق القانوين من أجل مجيع األفرقة املعنية إبجراءات احملاكمة يف عملها يف املرحلة التمهيدية 
 15 األويل وعمله املتعلق ابملادة ويف املرحلة االبتدائية؛ ولقسم التدارس األويل يف عدة جوانب من تدارسه

ويشمل العمل يف جمال . من نظام روما األساسي؛ ومن أجل شعبة التحقيق يف جوانب عملها التحقيقية
إسداء املشورة القانونية والتنسيق القانوين من أجل األفرقة املعنية إبجراءات احملاكمة إسداء املشورة القانونية 

نة للتهم، وحضور جلسات االستعراض الرمسي بشأن املسائل املعقدة، وحتدي د التهم وإعداد الواثئق املتضمِّّ
لألدلة، وإعداد نصوص بشأن مسائل قانونية وإجرائية متعددة ضمن العريضة التمهيدية والعريضة اخلتامية 

  جراءات االبتدائية.واملذكرات اليت تقدَّم أثناء احملاكمة، وتنسيق املواقف القانونية فيما بني األفرقة املعنية ابإل
كما إن هذا القسم، بصفته مركز البحوث القانونية يف املكتب، يثابر على حتيني جمموعة املختارات من 

تستعملها األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية يف  دوائر الثالث )اليتالالقرارات الصادرة يف القضااي عن 
ذكرات بشأن املسائل اإلجرائية واملسائل اجلوهرية؛ وينظم دورات عملها(؛ وُيلِّّل قرارات الدوائر؛ ويقدِّم م

التدريب يف اجملال القانوين واالجتماعات من أجل القائمني أبعمال املقاضاة واحملققني وغريهم من العاملني 
ولتمكني القسم من أداء هذا الدور املستمر التنامي يف جمال التنسيق القانوين، وممارسته  يف املكتب.

شاغلة يف جمال دعاوى االستئناف وما بعد هذه الدعاوى، أُقِّرَّت يف إطار ميزانية العام املاضي وظيفة ال
. ولـّما يوظَّف من يشغل هذه الوظيفة بسبب احلجر املتصل 5-وكيل استئناٍف رئيسٍي اثٍن من الرتبة ف

من يشغلها يف األشهر املقبلة  وترتيبات العمل ابلوسائل االفرتاضية، لكن يُعتزم توظيف 19-جبائحة كوفيد
 حبيث يتسىن للقسم مواصلة النهوض مبسؤولياته الكثرية والثقيلة ضمن املكتب.

ولـّما كان التقاضي أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف يتزايد من حيث  .339
رقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية حجم العمل الذي تنطوي عليه القضااي وما تتسم به من تعقيد فإن األف

 حتتاج حاجة ماسة إىل املشورة القضائية واملواقف املنسَّقة، واملساعدة يف إعداد الدفوع الكتابية.
أكثر منه يف أي وقت مضى طلب األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية املساعدَة يف أداء هذه املهام  ويتزايد

 عين إبجراءات االستئناف ووكالء االّدعاء الذين يضمهم مالك القسم.من وكيل االّدعاء الرئيسي امل
انفك ما يضطلع به القسم من أعمال متصلة بدعاوى االستئناف وما بعدها يتزايد  الوقت نفسه ما ويف

ًا وتعقيداً: فيُتوقع أن يتناول القسم يف عام   2021على حنٍو يستمر لفرتة من عام  2020حجمًا وقدَّ
يف جرائم منصوٍص عليها  (Ntagandaانْتاغَْندا )استئناٍف هنائي )دعاوى استئناف يف قضية  عدة دعاوى
( وابْليه Gbagboاْغبـَغْبو ) من نظام روما األساسي، ودعوى استئناف يف قضية 76و 74 يف املادتني

من النظام األساسي، وعلى األرجح دعاوى  74 يف جرائم منصوٍص عليها يف املادة (Blé Goudéغوديه )
.  ( وشؤواًن معقدة تتعلق بدعاوى االستئناف التمهيدي وما بعدها(Ongwenأُنْغوين )استئناف يف قضية 

طول، كما إن القسم يتابع ما يصدر كلَّ عام من قرارات احملكمة العديدة واليت غالبًا ما تكون فائقة ال
ويراجع هذه القرارات ألغراض دعاوى االستئناف اليت قد تُرفع، ويودع طلبات اإلذن ابالستئناف حبسب 

إن دائرة االستئناف غدت تعقد جلسات استئناف شفوية مديدة فيما  اللزوم، ويرد على طلبات الدفاع.
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ائل كثرية تثار قبل خيص معظم دعاوى االستئناف النهائي واالستئناف التمهيدي، على حنو يشمل مس
انعقاد اجللسات وخالهلا، وذلك أيضاً يزيد من العمل الذي يتناوله وكيل االّدعاء الرئيسي املعين إبجراءات 

ويُعِّد القسم أيضًا واثئق السياسات واملبادئ  االستئناف وغريه من وكالء االّدعاء الذين يضمهم القسم.
وبناًء على طلب مدير شعبة املقاضاة  كبرية فيما خيصها.  التوجيهية اليت يصدرها القسم، ويقدم مسامهة

يُعِّدُّ القسم مبادئ توجيهية داخلية شاملة بشأن توجيه االهتام ستستعملها شعبة املقاضاة وشعبة التحقيق 
بوجه أعم. كما إن القسم غالبًا ما يتوىل القيادة، ابلتشارك مع زمالئه من شعبة االختصاص والتكامل 

بة التحقيق وقسم املشورة القانونية، يف إعداد واثئق سياسات أكرب أمهية ملكتب املّدعي والتعاون وشع
العام. فعلى سبيل املثال يرتأس وكيل االستئناف الرئيسي وعدة وكالء استئناف فريقًا عاماًل معنياً 

إىل ذلك أن وكيل ويضاف . ابسرتاتيجيٍة إلجناز تناول احلاالت املعروضة على احملكمة ويشاركون يف أعماله
االّدعاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف، بصفته عضوًا يف اللجنة التنفيذية ملكتب املّدعي العام، 
يشارك يف املناقشات ويف اختاذ القرار فيما يتعلق جبميع الشؤون القانونية والسياساتية واالسرتاتيجية يف 

وغريها من الواثئق اليت يقدمها مجيع األفرقة املعنية  املكتب، ويراجع أهم الواثئق اليت جيري إيداعها
كما إن وكيل االّدعاء الرئيسي املعين   ابإلجراءات االبتدائية، وقسم التدارس األويل، وسائر أقسام املكتب.

إبجراءات االستئناف يعمل بصفة انئب ملدير شعبة املقاضاة، فيضطلع يف إطار هذا الدور مبهام إضافية 
جعة الواثئق اليت تعدها األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية ووظائف تدبرية فيما يتعلق بتسيري يف جمال مرا

الشعبة، والسهر على توفري التدريب للموظفني، واملشاركة يف خمتلف األفرقة العاملة اليت تُعنيَّ لتحسني 
  يتعلق بتنمية قدرات املوظفني. األداء ضمن شعبة املقاضاة، سواء يف القضااي اليت جيري تناوهلا وفيما

يِّكاتوم ستظل الشعبة منخرطًة يف أنشطة املرحلة االبتدائية يف قضية  2021ويف عام  .340
(Yekatom( وانـْغَيْسوان )Ngaïssona)  ويف أنشطٍة من أنشطة املرحلة التمهيدية يف قضية  احلسنوقضية

ة التحقيقية اجملراة يف احلالة يف جورجيا واحلالة وستبقى أفرقة شعبة املقاضاة منخرطة يف األنشط. الرمحن عبد
يف كوت ديفوار )القضية الثانية( واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف دارفور 

ر ابلسودان واحلالة يف بوروندي واحلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف ميامنا
وسيتعنيَّ على قسم االستئناف والتنسيق القانوين ألعمال املقاضاة تناول دعاوى  واحلالة يف أفغانستان.

، ابإلضافة إىل 2020وعام  2019استئناف هنائي قد تُرَفع يف إطار احملاكمات اليت تنتهي يف عام 
 املسائل اليت قد تثار(. دعاوى استئناف متهيدي يف قضااي أخرى )مثل ما يتعلق ابملقبولية وغريها من

على األنشطة  19-ويف الوقت احلاضر ليس ُمتأكََّداً من مدى أتثري األزمة املتصلة جبائحة كوفيد .341
يف تنفيذ تغيريات ُيسعى  2020. لكن املكتب شرع ابلفعل يف عام 2021األساسية للمحكمة يف عام 

على بدء احملاكمَتنْي املقرَّر عقدمها. ففيما على قدرة احملكمة  19-هبا إىل تقليل أثر أزمة جائحة كوفيد
خيص كلتا القضيتني، بذل املكتب قصاراه للتكفل أبن ال حترِّف القيود املفروضة حاليًا على السفر بداية 
اإلجراءات فعاًل وقد سعى بنشاط إىل إجياد حلوٍل قابلة للتطبيق. وهلذه األغراض أعاد املكتب ترتيب 

ع الشهود الذين ميكن أن تتواصل معهم احملكمة أو يكون إبمكاهنم السفر قريباً تقدمي األدلة لكي يبدأ م
)وهم بصورة أساسية الشهود املوجودون يف أورواب(، وهو يستطلع شىت اخليارات املتاحة للتكفل بتلقي 

بتلقي  إما عن طريق الروابط الفديوية عن بعد وإما، عند االقتضاء، ،شهادات الشهود املوجودين يف امليدان
 إفادات كتابية، وفقاً لإلطار القانوين للمحكمة.

وتواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة،  .342
  يف ذلك مضيُّها يف استعمال التقنيات والتكنولوجيات اجلديدة يف قاعات جلسات احملكمة. مبا
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ا املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت وتسهر شعبة املقاضاة أيضًا على تطبيقه .343
منه )مسؤولية القادة  28من نظام روما األساسي )املسؤولية اجلنائية الفردية( واملادة  25جتيزها املادة 

ومتاشيًا مع السياسات النافذة تسعى شعبة املقاضاة إىل التكفل أبن تشمل التهم اليت  والرؤساء اآلخرين(.
هها  أفرقُتها اجلرائَم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطَلق واجلرائَم املرتكبة حبق األطفال، حيثما يكون مثل توجِّّ

وتويل شعبة  هذه اجلرائم قد وقع يف احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكاَل اجلناية األكثر متثيالً يف احلالة املعنية.
ضاء الدويل أو القضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها املقاضاة عنايًة خاصة ألشكال اجلناية اليت درج الق

 إىل احلد الالزم.

وقد استحدثت شعبة املقاضاة آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار  .344
املبادرات املتخذة على نطاق املكتب اليت تتناول جماالت أولوايت املكتب واحملكمة مثل توحيد 

مث إن شعبة املقاضاة حسَّنت  الرتافع، وتدبر املعلومات، وُحسن حال العاملني.السريورات، والتدريب على 
نظام املراجعات الداخلية لألدلة )ومراجعات احلاالت اليت متيَّزت أبمهيتها من بني حاالت تقدمي احلجج 

ة عملها وضمان أمام احملكمة ومراجعة الواثئق البالغة األمهية( إلجراء عمليات التقييم النقدي املستمر جلود
ومتضي شعبة املقاضاة يف تقييس سريورات أساسية أخرى فيها، مثل  إيتائه انجتًا عايل درجة اجلودة.

إجراءات االهتام وإجراءات الكشف عن املعلومات والواثئق، ويف حتسني هذه السريورات التحسنَي األمثل. 
يماً على وترية التقدم يف مشاريع حتسني اجلودة. لكن جيب التنويه إىل أن للضغط املزيد على املوارد أثراً وخ

فالتقليص الفعلي للموارد ُُيدِّث ضغطًا مزيدًا على الفريق لكي يقوم ابملزيد مبوارد أقل. وُُيدُِّث ذلك أثراً 
 تراكمياً يتمثل يف إاتحة زمٍن أقل للشعبة لكي تركِّز على مشاريع االرتقاء ابجلودة ورفاه املوظفني.

 ألف يورو 11 796.3 امليزانيةموارد 

 يف املئة(. 0.2ألف يورو ) 26.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .345

إن أنشطة شعبة املقاضاة تتميز ابالستعانة فيها مبهنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويل  .346
نها( يرتكَّز يف بند املوارد من يف املئة م 98.3ولذا فإن معظم ميزانية الشعبة ) هبم. ةوبتوقفها على االستعان

وابلتايل تركِّز الشعبة على حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات يف التكاليف من  املوظفني.
خالل حتفيز زايدة اإلنتاجية، واستبعاد الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات الداخلية، 

وإضافًة إىل التدابري الداخلية احملدَّدة  ، حيثما أمكن ذلك.وتبسيط التعاون مع سائر الُشعب واألطراف
وتبين الشعبة  أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها أيضًا على شبكتها املتينة الواسعة املطال حيثما أمكن األمر.

 شبكتها بوسائل منها على سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب أمام املهنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.

لرغم من وجوب أن يُعترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد وعلى ا .347
معظمه ابلتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإهنا حريصة على مواصلة 

وقد كّرست الشعبة طيلة السنوات  استطالع سبل حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات.
ويؤمل أن خيفِّف  رية موارد ووقتاً الستبانة إمكان حتقيق املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات.األخ

حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ضغط العمل الواقع على كاهل موظفي الشعبة وأن يقلِّّص 
 ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.

على الدول األطراف فإهنا ال تطلب موارد  19-حة كوفيدوإذ تضع الشعبة يف اعتبارها أثر جائ .348
. ويضاف إىل ذلك أهنا ستواصل تركيز جهودها على زايدة حراك 2021بشرية إضافية فيما خيص عام 

املوظفني ضمنها حيثما أمكن ذلك واملضي يف التحسني األمثل للطرائق البديلة لتناول مسائل املوارد 
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الشعبة عن ابلغ امتناهنا للدعم الذي قدمته ابلفعل عدة حكومات عن البشرية. ويف هذا الصدد تعرب 
 طريق برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني وعن طريق اتفاقات اإلعارة الفردية.

وتعي شعبة املقاضاة األثر الوخيم للتقليص البنيِّّ ملواردها. ولـّما كان عمل الشعبة يتحدد بدرجة   .349
القضائية فليس متاحًا هلا إال قدٌر حمدوٌد من املرونة يف إجراء تعديالت حلجم كبرية اباللتزامات واآلجال 

هذا العمل أو وتريته. وينبغي أن ال جتد الشعبة نفسها يف وضٍع ُيول فيه نقص املوارد دون حتقيق ما 
فرة من اخليارات يُتّوخى من جودة عملها يف اإلجراءات القضائية. فعلى سبيل املثال َُيُدُّ تقليص املوارد املتو 

املتاحة للشعبة إلعمال موارد إضافية على حنٍو فّعاٍل عند اللزوم. ويضاف إىل ذلك أنه حصل ابلفعل يف 
أن أفضت التخفيضات يف االعتمادات إىل إقالل فرص تدريب املوظفني  2020وعام  2019عام 

لطويل ألنه َُيُدُّ من إمكاانت وتنمية قدراهتم. وميكن أن يتبني أن ذلك يؤيت نتائج عكسية يف األمد ا
حتسني النوعية على مستوى الشعبة وعلى املستوى الفردي. فسيأيت وقٌت ُُيتاج فيه إىل االستثمارات يف 

 املزيد من تنمية قدرات الشعبة وقدرات موظفيها.

مام وتواظب الشعبة على مراجعة احتياجاهتا إىل املوظفني، مبا يف ذلك بنية املوارد الالزمة لالهت .350
وختص هذه املواءمة تسمية  فستطبَّق يف الشعبة مواءمة صغرية. ابألحداث املتوقعة على حنو استباقي.

الوظائف ورتبها لكي جتسد على حنو أفضل املهام املعهود هبا إىل املوظفني، وهي ال تؤدي إىل أي زايدة يف 
 االعتمادات الالزمة )أي أهنا صفرية األثر فيما خيص امليزانية(.

إن معظم  حتتاج شعبة املقاضاة أيضًا إىل موارد غري متصلة ابلعاملني للنهوض أبود أنشطتها.و  .351
اخلدمات اليت تستلزم ختصيص موارد غري متصلة ابلعاملني توفَّر )ويهيأ هلا يف امليزانية( ضمن مكتب املّدعي 

غ خاص من أجل بيد أنه أُقر حتصيص مبل .2160و 2120و 2110العام يف إطار الربامج الفرعية 
وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  سد تكاليف السفر يُدرج يف إطار ميزانية شعبة املقاضاة.

  املعتمدة. 2020يف املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  41.7ألف يورو ) 142.4

 ألف يورو 11 597.2 املوارد من املوظفني

عام( بشعبة املقاضاة ألغراض امليزانية فقط، ابلنظر إىل العامة )مساعد أمني  املّدعيةيـُْلَحق انئب  .352
وهبذه الصفة يكون  بيد أن دوره يتمثل يف التفرغ للعمل انئبًا للمدَّعية العامة. ختصيص وظيفته األصلي.

انئب املّدعية العامة مسؤواًل أمامها عن تنسيق شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وشعبة التحقيق 
 كما إن املساعد الشخصي لنائب املّدعية العامة ُمْلَحق بشعبة املقاضاة.  .وشعبة املقاضاة

 يورو ألف 9 546.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 وظائف اثبتة إضافية. أية ُتطلبال  .353

 إن مالك شعبة املقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان: .354

 العدد الرتبة التسمية
 1 أمني عام مساعد املّدعية العامة )املقاضاة(انئب 

 1 1-مد مدير شعبة املقاضاة
 8 5-ف وكيل اّدعاء رئيسي معين ابإلجراءات االبتدائية
 1 5-ف وكيل اّدعاء رئيسي معين إبجراءات االستئناف

 11 4-ف وكيل اّدعاء معين ابإلجراءات االبتدائية
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 العدد الرتبة التسمية
 3 4-ف وكيل اّدعاء معين إبجراءات االستئناف
 14 3-ف وكيل اّدعاء معين ابإلجراءات االبتدائية

 1 3-ف موظف قانوين
 3 3-ف وكيل اّدعاء معين إبجراءات االستئناف

 19 2-ف وكيل اّدعاء معاون معين ابإلجراءات االبتدائية
 10 1-ف موظف قانوين مساعد
 8 1-ف منظِّّم مللفات القضااي

 5 رأ –خ ع  االبتدائيةمساعد معين بدعم اإلجراءات 
 2 رأ –خ ع  مساعد إداري

 1 رأ –خ ع  مساعد شخصي
 اجملموع

 
88 

 يورو ألف 2 050.7 املساعدة املؤقتة العامة

لتمكني شعبة املقاضاة من االضطالع على حنو فعال أبنشطتها املهيأ هلا يف إطار االفرتاضات  .355
 من معادِّالت املوظف 16.92وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 19املتعلقة ابمليزانية، ُتطلب 

 :الواحد العامل بدوام كامل( مبثابة متطلب مستمر لسنوات متعددة، على النحو التايل

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 ابلشهور

املكافئ 
الت  مبعادِّ
املوظف 
الواحد 
العامل 
بدوام  
 كامل

 متطلَّب مستمر 0.08 1 1 5-ف وكيل اّدعاء رئيسي معين إبجراءات االستئناف 
 متطلَّب مستمر 4.00 48 4 4-ف وكيل اّدعاء معين ابإلجراءات االبتدائية

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 3-ف االبتدائيةوكيل اّدعاء معين ابإلجراءات 
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 3-ف مساعد خاص )معين أبعمال املقاضاة(

 متطلَّب مستمر 2.00 24 2 2-ف وكيل اّدعاء معاون معين ابإلجراءات االبتدائية
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف وكيل اّدعاء معاون معين إبجراءات االستئناف

ق   متطلَّب مستمر 1.00 12 1 2-ف لتنظيم ملفات القضاايمنسِّّ
 متطلَّب مستمر 3.00 36 4 1-ف موظف قانوين مساعد
 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 1-ف منظِّّم مللفات القضااي

 متطلَّب مستمر 1.00 12 1 رر -خ ع  مساعد شخصي لنائب املّدعية العامة
 متطلَّب مستمر 0.83 10 1 رأ -خ ع  مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

 اجملموع
 

19 203 16.92 
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إن كل املوارد املتوفرة قد ُخصِّّصت لالضطالع مبهام متصلة ابلقضااي واحلاالت، منها استيعاب  .356
 االحتياجات املتأتية عن عمليات التحقيق اجلديدة إىل أقصى حد ممكن.

 ألف يورو 199.1 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

إن معظم  يف املئة(. 41.7ألف يورو ) 142.4املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره ينطوي  .357
املوارد غري املتصلة ابلعاملني الالزمة للنهوض أبود أنشطة شعبة املقاضاة توفَّر )ويهيأ هلا يف امليزانية( يف 

لسد بيد أن املخصَّصات  ضمن مكتب املّدعي العام. 2120و 2110إطار الربانجمني الفرعيني 
 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني املتمثلة يف تكاليف السفر ُتدرج يف ميزانية شعبة املقاضاة.

 ألف يورو 199.1 السفر

يسافر العاملون يف شعبة املقاضاة ابنتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا  .358
ة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضا  عمليات التحقيق اجلارية.

من نظام روما األساسي، وإعداد  68من مراحل القضااي، ألغراض منها مجع اإلعالانت مبوجب املادة 
خُيصَّص اعتماد  كما  الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون إبفاداهتم عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية.

شعبة املقاضاة، ووكيل االّدعاء الرئيسي املعين إبجراءات االستئناف، من أجل لنائب املدَّعية العامة، ومدير 
ما يقومون به من مهام اضطالعًا بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة أبنشطة مكتب 

 إن تكاليف السفر متثل متطلباً متكرِّراً. املّدعي العام والتعاون فيما خيصها.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2400 الربانمج :23 اجلدول

2400  
 شعبة املقاضاة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
 املصروفات من

 صندوق الطوارئ
مقداره 

 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 059.3 9 0.1 9.6 049.7 9    املوظفون من الفئة الفنية

 487.2 (13.0) (72.8) 560.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 546.5 9 (0.7) (63.2) 609.7 9 384.5 9 - 384.5 9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 050.7 2 9.6 179.1 871.6 1 902.6 1 - 902.6 1 املؤقتة العامة املساعدة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 050.7 2 9.6 179.1 871.6 1 902.6 1 - 902.6 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 199.1 (41.7) (142.4) 341.5 206.0 - 206.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 6.9 - 6.9 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 41.9 - 41.9 التدريب

 - - - - 69.3 - 69.3 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 199.1 (41.7) (142.4) 341.5 324.0 - 324.0 الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملنياجملموع 

 796.3 11 (0.2) (26.5) 822.8 11 611.2 11 - 611.2 11 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 2400 الربانمج :24 اجلدول

2400 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

 جمموع
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 88 8 8 - 80 18 19 18 14 9 1 - 1 - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 88 8 8 - 80 18 19 18 14 9 1 - 1 - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 16.17 1.00 0.50 0.50 15.17 5.00 2.75 3.00 4.00 0.42 - - - - 2020املقرة لعام 
 16.92 1.83 0.83 1.00 15.08 4.00 4.00 3.00 4.00 0.08 - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 16.92 1.83 0.83 1.00 15.08 4.00 4.00 3.00 4.00 0.08 - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة -جيم 

hh 

 املقد ِّمة

قلَم احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( رئيُسه، الذي يُعترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف  يرتأس .359
احملكمة، ويُعترب قلم احملكمة اجلهاز املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤوهنا وتقدمي اخلدمات 

شعبة اخلدمات القضائية وشعبة احملكمة إىل ثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية و  قلموينقسم  فيها.
العمليات اخلارجية اليت يؤدي كل منها دورًا حامسًا يف التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها 

ويضم مكتب رئيس قلم  وشفافيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.
اتيجي بتوجيه مجيع ُشعب القلم وأقسامه والتنسيق فيما احملكمة ديوانَه الذي يساعده يف اضطالعه االسرت 

بينها وإرشادها، بينما يتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع للقلم النهوض أبود أداء املهام القانونية املنوطة 
 القلم. برئيس

إن اإلجراءات القضائية متثِّّل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات  .360
فالقلم مسؤول، بصفته منصة مساندة حمايدة، عن  الضرورية اليت يقدِّمها قلم احملكمة واملهام اليت يؤديها.

دعم اإلجراءات القضائية من خالل اضطالعه بوظائف منها تدبُّر األعمال القضائية وامللفات، وتيسرُي 
، وتسيرُي شؤون املساعدة القانونية إدالء الشهود إبفاداهتم، وتيسرُي مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات

ومساندة احملامني، وتوفرُي خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية لألعمال القضائية، وتدبُـُّر تكنولوجيا 
املعلومات، والسهُر على األمن، وإدارُة مرافق االحتجاز، وتيسرُي التعاون والتعاضد القضائيني، والسهُر 

والتواصُل )وال سيما مع اجلماعات املتضررة(، وإجراُء العمليات امليدانية دعماً  على علنية اإلجراءات،
ولوال اضطالع قلم احملكمة هبذه الوظائف لتعذر سري  لعمل القضاة واألطراف يف القضااي واملشاركني فيها.

ام والدفاُع واجملينُّ اإلجراءات القضائية ألن املشاركني يف اإلجراءات )مبن فيهم القضاُة ومكتُب املّدعي الع
عليهم والشهوُد( كانوا لوالها سيفتقدون ما يلزم من هياكل الدعم التقين واالشتغايل واللغوي أو سيفتقدون 

إن احتياجات قلم  عند االنطباق هياكل الدعم املايل الالزمة لضمان عدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها.
الوظائف تتحدَّد مباشرة ابلتطورات القضائية والتطورات على صعيد احملكمة من املوارد لالضطالع هبذه 

 املقاضاة.

وتُناط ابخلدمات اإلدارية والتدبرية اليت يقدمها قلم احملكمة أمهية حامسة فيما خيص سالسة عمل  .361
واملرافق، ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية، وامليزنة، والشؤون املالية، واملشرتايت،  احملكمة مجعاء.
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ق املهام التنفيذية على نطاق احملكمة مثل تدبر املخاطر، وإبالغ  والسفر، واألمن، والعناية ابلعاملني، وينسِّّ
ويضاف إىل ذلك أن اخلدمات اإلدارية اليت يقدمها  هيئات التوجيه، واملراجعة، والوفاء ابلقواعد واملعايري.

ية على حنو سريع فيما خيص نقل الشهود، واألمن يف قلم احملكمة تدعم أيضًا سري اإلجراءات القضائ
ولئن كانت املتطلبات من  قاعات جلسات احملكمة، ومعدات قاعات احملكمة اليت ُيتاج إليها األطراف.

املوارد فيما يتصل هبذه الوظائف اليت يضطلع هبا قلم احملكمة تتوقف بصورة مباشرة على مقدار 
وحدات احملكمة فإن قلم احملكمة استدام على مر السنني قدرة اثبتة االحتياجات إىل اخلدمات يف مجيع 

 نسبياً على النهوض أبود االحتياجات املستجدة.

 2021حملة عامة عن متطلبات ميزانية قلم احملكمة لعام 

ألف يورو وتبلغ  75 917.7املقرتحة لقلم احملكمة مبلغًا مقداره  2021تبلغ ميزانية عام  .362
 املئة أي أنه مماثل له. يف 0.0الربانجمية املعتمدة  2020ه يف ميزانية عام نسبة فارقه عن نظري 

وإمكان استمرار أثرها االقتصادي على نطاق العامل لفرتة  19-فإزاء اآلاثر اخلطرية جلائحة كوفيد .363
تبني اهتمامه ابستمرار  2021، ضاعف قلم احملكمة جهوده لتقدمي ميزانية مقرتحة لعام 2021من عام 

غوط الواقعة على مالية الدول األطراف مع السهر يف الوقت نفسه على أن ال ينال ذلك أبي صورة الض
من الصور من عمليات احملكمة األساسية يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة. وقد أحدث هذا السياق 

وُبىن عمل  الشاق عدداً من التحدايت، منها على اخلصوص ضرورة إعادة تقييم مدى مناسبة بعض مناذج
قلم احملكمة  قلم احملكمة لواقعها اجلديد الذي يكتنفه املزيد من القيود. ونظرًا إىل هذه التحدايت اسرتشد

، 2021-2019يف املقام األول واألهم ابخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للفرتة 
 2021ا، واضعًا نصب عينيه إعداد ميزانية لعام ُمكمَّلًة ابخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة ذاهت

تكون على أكرب قدٍر ممكٍن من التقتري. وعليه فإن األولوية االسرتاتيجية لقلم احملكمة املتمثلة يف متييز فرص 
من الغاايت االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما يتعلق  9 استمرار التحسني تستند إىل الغاية

"إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، واملضي يف  املؤسسي، وهي:ابألداء 
وبعبارة أخرى اهُتدي يف إعداد ميزانية عام  تنمية استدامة احملكمة وصمودها حيال املخاطر املستبانة".

ه مع متطلبات تعزيز املقرتحة ابلتدابري الرامية إىل تكييف عمليات قلم احملكمة وإجراءاته ونُُظم 2021
املرونة وقابلية تعديل النطاق، بغية التكفل ابستدامة املؤسسة وصمودها. ولئن كان بعض احللول املعتزم 

طرائق ستهيئ  2021األخذ هبا سيستلزم تغيريًا وتطويرًا تدرجيَينْي فإن قلم احملكمة يعتمد بدءًا من عام 
 فرصاً لتحسني املرونة وقابلية تعديل النطاق.

وقد ُحدِّد عامالن رئيسيان ابعتبار أن هلما أكرب األثر فيما خيص املتطلبات املزيدة يف قلم  .364
ألف يورو انمجة عن تطبيق  2 500.0: زايدة يف تكاليف املوظفني يقارب مقدارها 2021احملكمة لعام 

ألف يورو للنهوض  2 000.0نظام األمم املتحدة املوحَّد؛ وزايدة يف املتطلبات من املوارد يقارب مقدارها 
يف  2021أبود مستجدات يف األنشطة القضائية، منها جلسات اعتماد التهم اليت سُتعقد طيلة عام 

، واإلجراءات التمهيدية يف (Ngaïssona( وانـْغَيْسوان )Yekatomيِّكاتوم )وقضية  احلسنقضيتني، مها قضية 
. وقد ابدر قلم احملكمة إىل (53)ن"(الرمح )"عبد الرمحن عبد علي حممد قضية جديدة هي قضية علي

                                                            
ألف يورو يف تكاليف املساعدة القانونية لسد  1 283.3 مقدارها ألف يورو زايدةً  2 000.0تقابل الزايداُت اليت يقارب مبلُغها  (53)

؛ وزايداٍت اشتغاليًة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم للتهيئة الرمحن عبدوقضية  يِّكاتوم وانـْغَيْسوانوقضية  احلسناملتطلبات يف قضية 
تعلق ابلدعم اللغوي وبتدبُّر األعمال القضائية ومبشاركة اجملين عليهم وابألمن لتمثيل اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات؛ ومتطلباٍت إضافيًة ت

 يوم. 200وبدعم الشهود جللسات حماكمة خمطَّط هلا تدوم 
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السعي إىل ختفيف أثر حاالت االرتفاع الكبري املتوقع أن تشهده املتطلبات من املوارد إبعماله جمموعًة من 
التدابري الرامية إىل زايدة املرونة وقابلية تعديل النطاق، وإبعادته تقييم املقدار الالزم من دعم األنشطة 

، إىل جانب إعادة حتديده أولوايت حتسينات البنية األساسية بصورة 2021يف عام املعتزم االضطالع هبا 
 مؤقتة.

وسعيًا إىل حتديد أهداف داخلية من شأهنا أن تزيد املرونة على مر الزمن عن طريق النهوض  .365
 2021م بسريورات يُرمى منها إىل تعزيز إمكانية تعديل مقدار املوارد ونطاق العمليات، زِّيَد يف ميزانية عا

وهبذا التدبري  املئة. يف 12يف املئة إىل  10املقرتحة لقلم احملكمة معدَُّل شغور الوظائف املعمول به فيه من 
سيتسىّن لقلم احملكمة أن يستفيد، حبسب االقتضاء، من الشواغر احلالية واملستجدة بغية تصميم سبل 

حنو يتوافق مع واقع العمل الذي تواجهه أنسب وأكثر استدامة لتوفري اخلدمات وإجراء العمليات على 
املقرتحة يتمثل يف ختفيٍض يقارب مقداره  2021إن صايف أثر هذا التدبري يف ميزانية عام  احملكمة.
وكذلك أخذ قلم احملكمة يف إطار ختطيطه حبقيقة أن القيود القائمة يف عام . ألف يورو 1 100.0
وعليه فإن قلم  .2021، ميكن أن تظل ذات أثر يف عام سيما فيما يتعلق ابلسفر والتدريب ، وال2020

 يف املئة تشمل شىت الوحدات. 15احملكمة طبَّق ختفيضات يف تكاليف السفر وتكاليف التدريب بنسبة 
وتبلغ التخفيضات احملققة عن طريق بلوغ هذه املرامي يف بند السفر وبند التدريب مبلغًا يقارب 

يورو على الرتتيب. وعلى حنٍو مماثل طُبِّّقت ختفيضات يقارب ألف  120.0وألف يورو  260.0
فيما  2021يف ضوء تقلُّص املتطلبات االشتغالية املقدَّر أن يشهده عام  ألف يورو 1 200.0مقدارها 

يتعلق ابملكاتب الُقطرية، واألنشطة اجملراة ضمن البلدان املعنية، ومحاية الشهود ودعمهم. وعالوة على 
ضًا ختفيضات يف قلم احملكمة إبرجاء عدٍد من حتسينات الُبىن األساسية املخطط ذلك ُحققت أي

(، وبتقليص أو إلغاء متويل بعض ألف يورو 1 120.0لتحقيقها، يف املكاتب الُقطرية ويف املقر )زهاء 
 ألف يورو(. 700.0)زهاء  2021الوظائف يف عام 

، أاتحت لقلم احملكمة أن ألف يورو 4 435.4إن هذه التخفيضات، اليت يبلغ مقدارها زهاء  .366
 2020ابلقياس إىل ميزانية عام  ألف يورو 4 436.2يعوِّض تعويضًا كاماًل زايدة إمجالية مقدارها 

فطلبات املوارد اإلضافية حمدودة جدًا وال تُقدَّم إال . املعتمدة، انمجة رئيسيًا عن العاملنْي املبيَننْي أعاله
صارمة ألغراض إجراء أنشطة قلم احملكمة الواجب االضطالع هبا يف إطار عندما تكون ضروريًة ضرورًة 

من االفرتاضات واألولوايت املتعلقة ابمليزانية، وذلك، كما مت  2021واليته ضمن سياق ما خيص عام 
إثباته، بعد بذل قصارى اجلهود لتمويل املتطلبات اإلضافية عن طريق ما يتحقق داخليًا من الوفورات 

 ات وإعادة ختصيص املوارد.والتخفيض
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حساب الفوارق الكبرية ابالستناد إىل املقادير التقريبية للزايدات والتخفيضات يف  :25 اجلدول
 كمةاملقرتحة لقلم احمل 2021ميزانية عام 

  الزايدات

 مليون يورو 2.5 2021يف تكاليف املوظفني املقرتحة لعام  نظام األمم املتحدة املوحَّد أثر تطبيق
اإلجراءات يف اإلجراءات القضائية يف حماكمتني جديدتني و  املستجداتالنهوض أبود 
 مليون يورو 2.0 واحدةقضية التمهيدية يف 

 ماليني يورو 4.5 اجملموع الفرعي
  التخفيضات

  إىل زايدة املرونةالرامية تدابري ال

 مليون يورو 1.1 يف املئة 12إىل  املعمول به ل الشغورزايدة معدَّ 
 مليون يورو 0.7 غري املمولة والتخفيضات األخرى يف تكاليف املوظفنيالوظائف 

  2021يف عام  االشتغاليةلقيود ا أثر استمرارملراعاة املتخذة تدابري ال
 مليون يورو 0.3 يشمل شىت وحدات القلم يف املئة 15السفر بنسبة يف ميزانية ختفيض 
 مليون يورو 0.1 يشمل شىت وحدات القلم يف املئة 15التدريب بنسبة يف ميزانية ختفيض 
  تخفيضاتسائر ال

 مليون يورو 1.2 يف املكاتب الُقطرية واألنشطة امليدانية ومحاية الشهود العمل متطلباتاخنفاض 
 مليون يورو 1.1 ط لهأتجيل حتسني البنية التحتية املخطَّ 

 ماليني يورو 4.5 اجملموع الفرعي
 يورومليون  0.0 صايفالرق االف

وكما ترد تفاصيله يف املرفق السادس عشر، ُميَّز يف إطار عملية حتقيق الوفورات واملكاسب  .367
مليون يورو  0.8املتأتية عن زايدة النجاعة املعمول هبا يف احملكمة إمكان تفادي تكاليف يقارب مقدارها 

ووفورات وتكاليف غري واستبانة مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة  2021وعام  2020فيما خيص عام 
مليون يورو. إن اجلهود  0.3متكرِّرة مت هبا تقليص املقدار األساسي املرجعي مليزانية قلم احملكمة مبقدار 

اليت بذهلا قلم احملكمة لتقدمي ميزانية مقرتحة مماثلة مليزانية السنة املاضية مع السهر على تقدمي الدعم 
اط يف جمال القضاء وجمال املقاضاة أفضت ابإلدارة إىل إعمال املناسب للنهوض أبود الزايدات يف النش

. 2021حلوٍل لألجل القصري، يواَزن هبا بني األخطار االشتغالية واألخطار االسرتاتيجية فيما خيص عام 
استدامتها يف األمد الطويل وابلتايل ال يُفاد هبا ابعتبارها  بيد أن هذه احللول القصرية األمد ال ميكن

متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات بنيوية الطابع كما حددته جلنة امليزانية واملالية فيما خيص مكاسب 
 العملية املعنية اجملراة على نطاق احملكمة.

 دعم األنشطة القضائية

سيما  مقدار مزيد من دعم األنشطة القضائية، وال 2021سُيطلب من قلم احملكمة يف عام  .368
لقانونية، ومتثيل اجملين عليهم، وتدبر األعمال القضائية، ودعم الشهود، والدعم فيما خيص تقدمي املساعدة ا

ويف املرحلة التمهيدية فيما  (54)وستظل هذه اخلدمات تلزم فيما خيص قضااي يف املرحلة االبتدائية اللغوي.
جرب . كما سيظل ألنشطة قضائية أخرى متصلة بدعاوى االستئناف وإجراءات الرمحن عبدخيص قضية 

                                                            
 انـْغَيْسوان.و  يِّكاتوموقضية احلسن،  قضية (54)
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( ستظل 364 وكما أشري إليه أعاله يف املقدَّمة )الفقرة. األضرار أيضاً أثٌر كبري على مقدار املوارد املطلوبة
احملكمة منخرطة ابهظ االخنراط يف دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي، ما سيستلزم 

سيشهد  2021إىل ذلك أن عام  ويضاف تقدمي الدعم ألفرقة الدفاع وألنشطة جلسات احملكمة.
قضااي، ما يستلزم من قلم احملكمة توفري حمامني للمجين  إجراءات جلرب األضرار يف طور التنفيذ يف أربع

عليهم، ودعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم )مبا يف ذلك دعم أنشطة ميدانية(، وتقدمي املساعدة 
 .(55)للدوائر عند االقتضاء

ببلوغ عدد أايم  2021مقدار أنشطة دعم جلسات احملكمة زايدًة يف عام ويُتوقع أن يشهد  .369
يوم. وقد ُسعي إىل إجياد حلول ابتكارية عديدة بغية مواءمة  200انعقاد جلسات احملكمة املخطط هلا 

الزايدة يف عدد أايم انعقاد جلسات احملكمة مع املتطلبات من املوارد يف قلم احملكمة، والسهر يف الوقت 
ويظل قلم احملكمة يعمل على حنو اسرتاتيجي إليالء األولوية لتحقيق  ه على استمرارية العمليات.ذات

الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة ما سيتيح له مواصلة تقدمي الدعم الكامل لألنشطة القضائية 
 2021يزانية عام . ولن يهيأ يف م2021-2019وتنفيذ خطته االسرتاتيجية للفرتة  2021يف عام 

 لسد تكاليف فريٍق اثٍن من األفرقة املعنية أبنشطة جلسات احملكمة.

 تقدمي الدعم لعمليات التحقيق الناشط وغريها من األنشطة امليدانية مبا يف ذلك جرب االضرار

سيواصل قلم احملكمة العمل يف معظم احلاالت اليت تتناوهلا احملكمة. ويُتوقع أن  2021يف عام  .370
حاالت، يُتوقع إجناز اثنتني منها  ز مكتب املّدعي العام جهوده على عمليات التحقيق الناشط يف تسعيركِّ 

، ما يفضي إما إىل أنشطة متهيدية أو إىل إهناء أعمال التحقيق املعنية 2021يف النصف األول من عام 
فيها عمليات حتقيق  إن احلاالت اليت جيري مكتب املدعي العام. 2021الثاين من عام  حبلول النصف

انشط وغريها من احلاالت ستظل تستلزم دعمًا من قلم احملكمة، سواء يف املقر أم يف بلدان احلاالت، يف 
جماالت من قبيل مساندة اجملين عليهم والشهود، ومشاركة اجملين عليهم، وجرب األضرار، والتواصل 

قلم احملكمة مكاتبه  ية واإلمدادية. وسيستدميابجلماعات املتضررة، واخلدمات اللغوية، واملساندة األمن
هي كِّْنشاسا وبونيا )يف مجهورية الكونغو الدميقراطية( وبـَْنغي )يف مجهورية أفريقيا  -الُقطرية يف سبع مدن 

 -ديفوار( واْتبيليسي )يف جورجيا( وابماكو )يف مايل( وكمباال )يف أوغندا(  الوسطى( وأبيجان )يف كوت
ختاذ تدابري لتقليص عمليات بعض مكاتبه وختفيض مواردها تدرجيياً، مثل مكتبيه يف  لكنه بدأ أيضًا ا

 كنشاسا وأبيجان.

ويُرى إىل املكاتب الُقطرية ابعتبارها وحداٍت ظرفيَة الوجودِّ ذاَت قدٍّ قابل للتكيف وتتحلى  .371
هذا النهج لقلم احملكمة وقد أاتح  ابملرونة الالزمة ملواءمة متطلباهتا مع مدى ضرورات العمل يف امليدان.

إعادة ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على 
ويشار يف هذا الصدد إىل أنه، على الرغم من زايدة  صعيد أولوايت العمل واألمن يف بلدان احلاالت.

التحقيقية يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى،  املتطلبات فيما خيص دعم األنشطة القضائية واألنشطة
جنم ختفيٌض كبري عن تقليصِّ َقدِّ املكتب الُقطري القائم يف كنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية وعن 

ديفوار. وسيقلِّّص املكتبان  استخدام املوارد على أساس درجات األولوية يف املكتب القائم يف كوت
مجهورية الكونغو الدميقراطية حضورمها حبيث يبقى مكتٌب يف كِّْنشاسا له قدُّ احلد الُقطراين القائمان يف 

األدىن الالزم وسينشران مواردمها من املوظفني ومواردمها غري املتصلة ابلعاملني حيث ُُيتاج إليها يف أمكنة 
                                                            

ُلغ قضية ستكون يف مرحلة جرب األضرار، كما قد  املهديوقضية  كاتـَنْغاوقضية  لوبـَنْغاإن قضية  (55) هذه املرحلة  أُنْغوينوقضية  انْتاغَْنداتـَبـْ
 رهناً بصدور قرارين هنائيني فيهما. 2021يف عام 
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ى انمجة عن اتباع عمل أخرى، منها أمكنة عمل يف مايل ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. ومثة ختفيضات أخر 
هنٍج صارٍم فيما يتعلق ابملصروفات قائٍم على حتليل االجتاهات على صعيد املصروفات ابنتظام على امتداد 

يف عام  19-الثالث املاضية، وعلى تدابري تستبق استمرار القيود املتأتية عن أثر جائحة كوفيد السنوات
 على دعم البعثات إليها.على العمليات اجملراة ضمن البلدان املعنية و  2021

 االستثمار يف أهم مشاريع حتسني تكنولوجيا املعلومات على نطاق احملكمة 

أجرت احملكمة حتلياًل وافيًا للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف  .372
فمنذ بدء احملكمة عملها  خمتلف أجهزهتا وما يرتبط هبا من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجل.

قبل أكثر من مخس عشرة سنة أُجري عدد من االستثمارات اهلامة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر 
ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن  املعلومات دعماً ألعماهلا القضائية والتحقيقية واإلدارية.

وعالوة على ذلك تنامى قدُّ  شارف على هناية عمرها االستعمايل.يغدو عتيقاً يف املستقبل القريب إذ إهنا ت
احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، وترتب عن ذلك أثر على متطلباهتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات 

ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي هبا النظم  وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بياانت.
  جزئياً يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.القائمة إال

االسرتاتيجية الـَخمسية اخلاصة  2017وملواجهة هذه التحدايت اعُتمدت يف شباط/فرباير  .373
يا بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء سهرًا على اتّباع هنج كالين فيما خيص تكنولوج

املعلومات، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، بغية سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع استدامة 
 حتسني مراقبة املوارد املستثَمر فيها وتعظيم أثرها.

تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  2021وستواصل احملكمة يف عام  .374
وقد ُحدِّدت جماالت  ك يف سنتها اخلامسة واألخرية.كون حينذاتدبر املعلومات، اليت ستاملعلومات/

 :2021التحسني التالية البيان يف شىت وحدات احملكمة فيما خيص عام 

  إعمال منَتج احلد األدىن القابل للتطوير فيما خيص منصة أنساق تسلسل األعمال
 القضائية؛

  وتدبُّر األدلة من أجل مكتب مشاريع لتحسني احتياز بياانت البحث اجلنائي العلمي
 املّدعي العام؛

  حتقيق حتسينات أخرى ألمن املعلومات من قبيل حتسني تدبُّر ممارسة ذوي احلقوق اخلاصة
يف االّطالع على املعلومات هلذه احلقوق، ومحاية البياانت احملفوظة بوسائل احلوسبة 

 الَسحابية، وحتسني كشف التهديدات والتصدي هلا.

م خدمات تدبُّر املعلومات إعداد اسرتاتيجية لتدبُّر املعلومات ومواءمتها مع وسيواصل قس .375
وقد بدأ العمل التمهيدي بشأن تقييم  .2024-2022ختطيط احملكمة االسرتاتيجي استشرافًا للفرتة 

التغريات التكنولوجية على ضوء ما يُتوقع من احتياجات احملكمة يف املستقبل؛ وسيتوقف إجنازه على 
ومن اجملاالت الرئيسية املشمولة بذلك السهُر على كون استبدال الُبىن . داف االسرتاتيجية للمحكمةاأله

التحتية اخلاصة ابحملكمة املشارفة على انتهاء عمرها االشتغايل مستدامًا من انحية التكنولوجيا ومن انحية 
نولوجيات األساسية لتبسيط التكاليف اإلمجالية للملكية؛ وتسخرُي استثمار احملكمة يف جمال التك
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السريورات االشتغالية والقضائية؛ ومواصلُة حتقيق حتسينات يف أمن املعلومات حلماية العاملني يف احملكمة، 
 واألطراف يف اإلجراءات القضائية واملشاركني فيها، وسالمة السريورات واملعلومات.
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 الربانجمية املقرتحة  وارتباطها مبيزانيته 2021األولوايت االسرتاتيجية لعام 

وُيستمر على . 2021-2019خطته االسرتاتيجية للفرتة  2019نشر قلم احملكمة يف عام  .376
املقرتحة لقلم  2021االسرتشاد ابألولوايت االسرتاتيجية املبيَّنة يف هذه اخلطة فيما خيص ميزانية عام 

ة املعنية، يف تنفيذ برانمج مدته احملكمة. ويشار على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة شرع، عماًل ابخلط
 سنوات لتعظيم اإلنتاجية ونشدان االمتياز يف مجيع اخلدمات األساسية اليت يقدمها إىل احملكمة. ثالث

ويتأتى هذا النهج عن اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، اليت تنص على أن احملكمة 
تمثل اهلدف املشرتك يف غرس ثقافٍة وهتيئة بيئة عمٍل ُيفزان مؤسسة تسعى من أجل التحسني املستمر: ي

مجيع املوظفني وميكِّناهنم من حتقيق أهدافهم ابملثابرة على استبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن 
ولبلوغ هذه الغاايت،  إن هذا املبدأ األساسي يُطبَّق أيضًا يف قلم احملكمة.. زايدة النجاعة ومن وفورات

 سنوات حول ثالثِّ األولوايتِّ االسرتاتيجيةِّ التاليةِّ البيان: نظَّم برانمج قلم احملكمة املمتد تنفيذه لثالثيُ 

(a) التحسني املستمر )االمتياز(؛ 

(b) التزام املوظفني )تغرُي ذهنياهتم، وإنتاجيُتهم(؛ 

(c) .التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 

املقرتحة،  2021عب فيما خيص ميزانية عام ويؤخذ هبذه األولوايت ضمن نطاق أهداف الشُ  .377
إىل جانب مؤشرات األداء الرئيسية اليت ُوضعت وفقاً ملبادئ اخلطة االسرتاتيجية بغية حتديد أثر التعديالت 
املنفَّذة. إن الظروف احلالية املتأتية عن اجلائحة تستتبع إمكان إعادة حتديد درجات األولوية املسندة إىل 

اية العامة تظل تتمثل يف تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة تنفيذاً كاماًل حبلول هناية األهداف لكن الغ
 .2021عام 

 اخلالصة

نتيجًة التباع هنٍج صارٍم ُعوِّضت به آاثر مجيع  2021متثل ميزانية قلم احملكمة املقرتحة لعام  .378
ختفيضاٍت ووفوراٍت ومكاسب متأتية عن  الضغوط اإلضافية املرتبطة ببعض البنود تعويضاً كاماًل عن طريق

خيفض  2018ويـُنَـوَّه على اخلصوص إىل أن قلم احملكمة ما انفك منذ عام . زايدة النجاعة يف بنوٍد أخرى
غدا أدىن من مقدار ميزانيته املعتمدة لعام  2021مقدار ميزانيته الربانجمية وأنَّ مقدار ميزانيته املقرتحة لعام 

2017. 
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 املقرتحة 2021ميزانية عام  مكرَّراً: الربانمج الرئيسي الثالث: 25اجلدول 

 الربانمج الرئيسي الثالث
 قلم احملكمة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

من املصروفات 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 931.9 28 4.4 221.9 1 710.0 27    املوظفون من الفئة الفنية

 390.0 18 (3.8) (718.4) 108.4 19    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 321.9 47 1.1 503.5 818.4 46 525.7 48 - 525.7 48 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 779.1 3 5.6 201.3 577.8 3 139.6 4 171.5 968.1 3 املساعدة املؤقتة العامة

 361.8 91.1 172.5 189.3 265.5 60.6 204.9 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 223.2 6.5 13.7 209.5 485.7 259.2 226.4 العمل اإلضايف

 364.1 4 9.7 387.5 976.6 3 890.8 4 491.3 399.4 4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 498.8 1 (27.2) (559.4) 058.2 2 778.2 1 279.0 499.2 1 السفر

 4.0 - - 4.0 3.0 - 3.0 الضيافة

 083.4 3 10.7 297.9 785.5 2 854.5 1 197.5 657.0 1 اخلدمات التعاقدية

 524.7 (18.4) (118.1) 642.8 463.0 - 463.0 التدريب

 506.8 94.3 246.0 260.8 793.4 44.9 748.5 اخلرباء االستشاريون

 023.7 4 27.0 856.2 167.5 3 124.7 4 678.7 446.0 3 حمامو الدفاع

 727.1 1 32.9 427.1 300.0 1 287.5 1 88.4 199.1 1 حمامو اجملين عليهم

 293.1 11 (10.3) 291.4) (1 584.5 12 183.8 11 127.2 056.6 11 العامةالنفقات التشغيلية 

 019.5 1 (9.5) (106.5) 126.0 1 881.4 4.3 877.1 اللوازم واملواد

 550.6 (53.8) (642.0) 192.6 1 574.4 1 14.2 560.3 1 األاثث والعتاد

 24 231.7 (3.5) (890.2) 25 121.9 23 944.0 1 434.2 22 509.8 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 75 917.7 0.0 0.8 75 916.9 77 360.5 1 925.5 75 435.5 اجملموع

 2021مالك املوظفني املقرتح لعام  مكرَّراً اثنياً: الربانمج الرئيسي الثالث: 25اجلدول 

 الربانمج الرئيسي لثالث
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 575 327 312 15 248 5 90 83 44 22 3 - 1 - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة
 - - - - - - - - - - - - - - التخصيصاملعادة 

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - املستعادة/املعادة

 574 327 312 15 247 5 90 82 44 22 3 - 1 - 2021املقرتحة لعام 
               

 بدوام كامل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا 

 55.47 35.47 27.00 8.47 20.00 2.50 12.00 4.50 1.00 - - - - - 2020املقرة لعام 
 47.00 28.00 25.00 3.00 19.00 1.00 12.00 5.00 1.00 - - - - - املستمرة
 8.22 4.30 0.92 3.38 3.92 1.67 1.00 1.25 - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
  55.22 32.30 25.92 6.38 22.92 2.67 13.00 6.25 1.00 - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 : مكتب رئيس قلم احملكمة3100 الربانمج -1

 املقد ِّمة

اجلنائية الدولية )"احملكمة"( ديواَن رئيس قلمها، ومكتَب الشؤون يضم مكتُب رئيس قلم احملكمة  .379
  القانونية.

ويقدِّم ديوان رئيس قلم احملكمة الدعم مباشرة إىل رئيس القلم يف توجيهه االسرتاتيجي جلميع  .380
 ُشعب القلم وأقسامه ومكاتبه ويف اضطالعه ابلتنسيق فيما بينها وإرشاده إايها، ويف إدارة قلم احملكمة

ر وروَد املعلومات إىل ُشعب القلم وصدوَرها منها،   أبمجعه واإلشراف عليه. كما إن ديوان رئيس القلم ييسِّّ
 ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب الشأن اخلارجيني.

ق شؤون ابقي الو  إنه ظائف التنفيذية املفوَّضة إىل مديري يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينسِّّ
 ُشعب القلم.

ويتوىل مكتب الشؤون القانونية املسؤولية عن أداء الوظائف القانونية املتأتية عن املهام املعهود هبا  .381
إىل رئيس قلم احملكمة مبوجب اإلطار القانوين للمحكمة، مبثابة حمكمٍة جنائية ومبثابة منظمٍة دولية. 

واّتساقِّ النهوج القانونية املتّبعة يف شىت وحدات قلم احملكمة واملتعلقة بطائفة من  يسهر على جودةِّ  إنه
ق يف قيامه بذلك اإلطاَر القانوين لقلم احملكمة. إن جماالت عمله، اليت تقابل على  األمور. وهو ينسِّّ

لوائح، واألمور اإلمجال عمل الُشعب الثالث لقلم احملكمة، هي الشؤون التنظيمية والتقيد ابلقواعد وال
القضائية، والعمليات اخلارجية. فمكتب الشؤون القانونية يتناول على سبيل املثال مسائل تقاضي املوظفني 
ق دفوع قلم احملكمة اليت تُقدَّم يف  ويسدي املشورة فيما يتعلق بشؤون الشراء والتعاميم اإلدارية. كما إنه ينسِّّ

يتعلق بشؤون االحتجاز وشؤون احملامني. وعالوًة على ذلك اإلجراءات القضائية ويسدي املشورة فيما 
يتفاوض مكتب الشؤون القانونية بشأن االتفاقات والرتتيبات اليت ُترْبَم بني احملكمة والغري ويقوم إبعداد 

 نصوصها، ويسدي املشورة بشأن تفسري وتطبيق أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. 

 بيئُة العمل واألولوايتُ 

سيظل ديوان رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم أبمجعه ابلقدرة على االضطالع على حنو  .382
وعلى هذه الصعيد يسهر ديوان  .2021انجح ابملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

عمل فريق إدارة رئيس القلم على التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدم الدعم الالزم ل
القلم، وميكِّن رئيَس القلم من التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة، والنهوض 
 مبسؤولياته الفنية فيما خيص أمورًا من قبيل محاية الشهود، واملساعدة القانونية، ودعم احملامني، والتوعية.

األولوية الرئيسية يف عمله لدعم  2021كمة يف عام وإضافًة إىل هذه املهام سيويل ديوان رئيس قلم احمل
-2019رئيس القلم يف حتقيق األهداف والتعهدات املبيِّّنة يف اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة 

 ابعتباره أولوية رئيسية. 2021

، عدا توفري 2021ومن األولوايت االسرتاتيجية ملكتب الشؤون القانونية فيما خيص عام  .383
ات القانونية املعتادة لشىت وحدات قلم احملكمة، مواصلُة مراجعة اإلطار القانوين اإلداري للمحكمة اخلدم

مبا فيه على سبيل األولوية اآللياُت البديلة حلل املنازعات مع املوظفني. كما إن مكتب الشؤون القانونية 
ز إعداد اإلجراء التأدييب اجلديد اخلاص ابحملكمة الذي يواءم  به بني دور آلية الرقابة املستقلة ودور سينجِّّ

 اجمللس االستشاري التأدييب.
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 ألف يورو 1 666.2 موارد امليزانية

املئة(، انجٍم عن  يف 1.9ألف يورو ) 31.8ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض إمجايل مقداره  .384
يف التكاليف غري املتصلة املئة( واخنفاٍض  يف 1.3ألف يورو ) 20.9اخنفاٍض يف تكاليف املوظفني مقداره 

 املئة( نتيجًة لتخفيضاٍت يف بند السفر وبند التدريب. يف 23.6آالف يورو ) 10.9ابلعاملني مقداره 

 ألف يورو 1 630.9 املوارد من املوظفني

 وظيفة اثبتة. 13يتألف مالك مكتب رئيس قلم احملكمة من  .385

 ألف يورو 1 630.9  العامةمن الفئة الفنية وفئة اخلدمات  الوظائف الثابتة:

ألف  20.9ينطوي املبلغ املقرتح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاٍض إمجايل مقداره  .386
ألف يورو يُعزى إىل إعادة  117.5املئة( انجٍم عن اخنفاٍض يف تكاليف املوظفني مقداره  يف 1.3يورو )

رئيس القلم إىل مكتب مدير شعبة اخلدمات ختصيص املساعد اخلاص لرئيس قلم احملكمة بنقله من ديوان 
ألف يورو تُعزى إىل تطبيق نظام األمم  96.6القضائية. ويعوَّض هذا االخنفاض جزئيًا بزايدٍة مقدارها 

 املتحدة املوحَّد.

 ألف يورو 35.3 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

ابلعاملني ملكتب رئيس قلم ينطوي املبلغ اإلمجايل املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة  .387
فبسبب القيود احلالية يف جمال  املئة(. يف 23.6آالف يورو ) 10.9احملكمة على اخنفاض مقداره 

وتلزم . امليزانية، ُحقِّّقت ختفيضات يف املخصَّصات يف بند السفر ويف بند التدريب لتقليل املقدار املطلوب
فر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلرباء املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف الس

 االستشاريني.

 ألف يورو 19.5 السفر 

ينطوي مبلغ املوارد املقرتح يف بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض  .388
 املئة( يقابل اخنفاضًا للمخصَّصات فيه ضمن إطار ديوان رئيس يف 43.0ألف يورو ) 14.7مقداره 

 القلم وضمن إطار مكتب الشؤون القانونية.

وينطوي مبلغ امليزانية املقرتحة يف بند السفر لديوان رئيس قلم احملكمة على اخنفاض مقداره  .389
إن املوارد املعنية تلزم لتمكني رئيس  .2020املئة( ابلقياس إىل نظريه لعام  يف 44.3آالف يورو ) 9.3

على املستوايت دعَم وتعاوَن الدول األطراف والشركاء اخلارجيني قلم احملكمة من السفر لكي يشحذ على أ
كما يعتزم   الرئيسيني، مثل األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية.

من رئيس قلم احملكمة زايرة واحد من املكاتب الُقطرية يف إطار اسرتاتيجيته القائمة على التزام العاملني و 
أجل تعزيز عالقات احملكمة مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاوهنا مع احملكمة دون 

  عقبات.

آالف يورو  5.4وينطوي املبلغ املطلوب ملكتب الشؤون القانونية على اخنفاض مقداره  .390
آالف يورو  7.8لغة وسُتَسد مبيزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البا املئة(. يف 40.9)

املشاركة يف اجتماع  ‘1’يف ذلك:  تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة املتكبَّدة يف اضطالعه مبهامه، مبا
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سنوي للمستشارين القانونيني للوكاالت املتخصِّّصة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 
إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف  ‘3’ويل؛ املشاركة يف اجتماعات معنية ابلقانون اإلداري الد ‘2’

()ب( من القواعد اإلجرائية 2)68 تصديق اإلفادات السالفة التسجيل )خارج هولندا( عماًل ابلقاعدة
 وقواعد اإلثبات.

 آالف يورو 4.0 الضيافة

ة فقد اقرتح رئيس قلم احملكمة بذل جهود حمدود املقدار املطلوب من أجل الضيافة. يفال تغريُّ  .391
يف جمال الضيافة يُرمى منها إىل زايدة الدعم والتعاون اللذين تقدِّمهما الدول األطراف والشركاء اخلارجيون 

 املوارد املعنية متثِّّل متطلباً متكرِّراً. إن الرئيسيون.

 آالف يورو 6.8 التدريب

 املئة(.يف  15.0ألف يورو ) 1.2يشهد املبلغ املطلوب يف بند التدريب اخنفاضًا مقداره  .392
وابلنظر إىل ما تتسم به  املبلغ املقرتح لسد االحتياجات إىل تدريب موظفي مكتب الشؤون القانونية. ويلزم

املهام املنوطة هبذا القسم من تعقيد واتساع فال بد من االستثمار يف التدريب الفين والتدريب التقين، وال 
إن توفري املوارد املعنية ميثِّّل  اد النصوص القانونية.سيما التدريب الرامي إىل حتسني املهارات يف جمال إعد

 متطلباً متكرِّراً.

 آالف يورو 5.0 اخلرباء االستشاريون 

إن املبلغ املقرتح، الذي ال ينطوي على أي تغيري ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية العام السابق، يظل  .393
االستشاريني وما يلزم من خربة قانونية معيَّنة يف املقر يلزم يف مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف اخلرباء 

ويف امليدان، وال سّيما فيما خيص الشؤون اليت تستتبع تناول التشريعات الوطنية واختصاصات اهليئات 
فتأمني ما يتعلق هبذه املسائل من املشورة واملساعدة القانونيتني، الدقيقتني والسليمتني  القضائية الوطنية.

ني يف الوقت املناسب، أمر أساسي لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن موقفها يف واآلتيت
 إن توفري املوارد املعنية ميثِّّل متطلباً متكرِّراً. الدعاوى القانونية.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 3100 الربانمج :26 اجلدول

3100 
 مكتب رئيس قلم احملكمة

 اليوروات()آبالف  2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 480.7 1 (1.3) (19.3) 500.0 1    الفنيةاملوظفون من الفئة 

 150.2 (1.1) (1.6) 151.8    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 630.9 1 (1.3) (20.9) 651.8 1 567.3 1 - 567.3 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - 136.9 - 136.9 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - 136.9 - 136.9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 19.5 (43.0) (14.7) 34.2 53.1 - 53.1 السفر

 4.0 - - 4.0 3.0 - 3.0 الضيافة

 - - - - 5.0 - 5.0 اخلدمات التعاقدية

 6.8 (15.0) (1.2) 8.0 - - - التدريب

 5.0 - 5.0 - 213.6 - 213.6 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - 0.6 - 0.6 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 35.3 (23.6) (10.9) 46.2 275.2 - 275.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 666.2 1 (1.9) (31.8) 698.0 1 979.4 1 - 979.4 1 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 3100 الربانمج :27 اجلدول

3100 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ –خ ع  رر –خ ع  فوقها

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 14 2 1 1 12 - 2 5 2 2 - - 1 - 2020املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - املعادة التخصيص

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

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

 13 2 1 1 11 - 2 4 2 2 - - 1 - 2021املقرتحة لعام 

               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

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

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

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

 - - - - - - - - - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 شعبة اخلدمات اإلدارية: 3200 الربانمج -2

 املقد ِّمة

خدمات إدارية وتدبرية دعمًا لعمل احملكمة اجلنائية الدولية  إن شعبة اخلدمات اإلدارية تقدِّم .394
ويقود شعبة اخلدمات اإلدارية )"الشعبة"( مديرها، وهي تتألف من مكتبه ومن قسم  )"احملكمة"( مجعاء.

 املوارد البشرية وقسم امليزانية وقسم املالية وقسم اخلدمات العامة وقسم األمن والسالمة.

ة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي ويتوىل مكتب مدير شعب .395
إنه مسؤول عن مهام تنفيذية  وعن توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء.

 ي.حامسة عديدة منها ختطيُط ومراقبة املوارد االسرتاتيجيان، وتدبُّر املخاطر، واإلبالُغ عن األداء املؤسس
ق العمل للتقيد ابلتوصيات اليت تقدَّم يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة واجلهود الشاملة  وهو ينسِّّ
بنطاقها احملكمة مجعاء املبذولة للوفاء مبتطلبات إبالغ هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امليزانية واملالية 

( ERPم احملكمة لتخطيط املوارد املؤسسية )وهو يهيئ، عن طريق الفريق املعين بنظا املراجعة. وجلنة
، اإلطاَر االسرتاتيجي والدعَم االشتغايل الستعانة احملكمة هبذا النظام، ويدعم تنفيذ SAPبربجميات 

كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية   املشاريع املتصلة به اهلادفة إىل أمتتة سريورات العمل.
ت وبرامج تضمن حسن حاهلم اجلسماين والنفساين والوجداين من خالل وحدة ابملوظفني عن طريق سياسا

 الصحة املهنية.

وتقدِّم الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البشرية، من قبيل إسداء املشورة  .396
والتوظيف، االسرتاتيجية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، وتظلمات املوظفني، 

وتدبر شؤون الوظائف، وتسيري شؤون العقود )العقود اخلاصة ابلعاملني والعقود غري املتصلة هبم(، 
كما يُركَّز على تدبر   والتعويضات، واملستحقات وكشوف الرواتب، وشؤون التأمني واملعاشات التقاعدية.

البشرية، بدعم من الفريق املعين  وسيواصل قسم املوارد األداء، وتدريب املوظفني، والتطوير اإلداري.
، تبسيط وأمتتة اإلجراءات املتصلة ابملوارد البشرية، مثل أمتتة تقدمي SAPبتخطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

املدفوعات إسهامًا يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، لتحقيق املزيد من 
وفيما يتعلق بسريورة إعداد وتنفيذ ميزانية احملكمة، تتوىل الشعبة  النجاعة.املكاسب املتأتية عن زايدة 

ويشمل ذلك تنسيق  اإلشراف املركزي على امليزانية وتسهر على تعظيم النجاعة يف استخدام املوارد.
مبالغ من وإعداد امليزانية الربانجمية السنوية، وامليزانيات التكميلية، واإلخطارات إبمكان لزوم استخدام 
كما تتوىل   صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما يتعلق ابمليزانية؛ واإلبالغ عن املسائل املتصلة ابمليزانية.

 الشعبة املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية وتقييمه والتنبؤ به.

ية وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتقوم بتنسيق وإعداد البياانت املال .397
إهنا تدير مجيع أموال احملكمة وتراقبها وتقوم ابإلبالغ  للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم.

وهي تتوىل أيضًا املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقرَّرة  بشأهنا.
ية مراقبة املخاطر املتعلقة ابلسيولة، والتربعات، وعمليات اخلزينة مبا فيها عمليات تقدير التدفق النقدي بغ

وإضافًة إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات  واحملاسبة، واإلبالغ املايل.
 احملكمة فيما يتعلق ابلسياسات واإلجراءات املالية.

ر، مبا يف ذلك ويف جمال اخلدمات العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املق .398
تدبر اخلدمات اخلفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، واخلدمات اليت تقدَّم جملمَّع 
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وتتوىل  املؤمترات، فضاًل عن اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال.
من خالل وحدهتا املعنية ابلشراء، سلعًا وخدمات إهنا توفِّّر،  الشعبة يف امليدان تقييم احملاّل وتكييفها.

جيدة املردود ابلقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها احملكمة وغريَها من اخلدمات يف اجملاالت التالية: إدارة 
جمموعة الـَمرَْكبات، والشحن، والنقل )مبا فيه دعم نقل الشهود الذي يقدَّم يف مقر احملكمة(، وعمليات 

كما ترتِّب الشعبة مجيَع األسفار الرمسية للعاملني يف   املمتلكات، وإدارة شؤون املستودعات.الربيد، وتدبر 
احملكمة، وخدماتِّ استصدار التأشريات واألذون ابإلقامة يف الهاي، واملهامَّ اإلدارية املتصلة ابالمتيازات 

 واحلصاانت.

شخاص الذين يقع على عاتق وهتيئ الشعبة بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األ .399
وتتوىل الشعبة املسؤولية عن  احملكمة واجب العناية هبم، كما حتمي ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية.

إعداد السياسات املتعلقة ابألمن والسالمة، يف امليدان ويف املقر، وتتصل ابلدولة املضيفة فيما خيص 
م الشعبة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة دون انقطاع ويف املقر تقدِّ  املسائل املتصلة ابألمن.

 طيلة أايم األسبوع السبعة، مبا يف ذلك ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل.

 بيئة العمل

 لقد تسىن للشعبة أن تتكيف على حنو فعال مع بيئتها املتغرية واحتياجاهتا االشتغالية املتطورة. .400
وقد أجرت الشعبة تسوايت مّكنتها من احتواء أثر الزايدات يف التكاليف التعاقدية، مثل التكاليف املتصلة 
بتطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد وأبسعار السلع واخلدمات اليت ختص احملكمة مجعاء وتندرج ضمن 

 جماالت عمل الشعبة.

ال امليزانية وجمال املالية وجمال املوارد وستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تقدِّم اخلدمات يف جم .401
كما ستواصل الشعبة تنسيق توفري املعلومات هليئات .  البشرية وجمال اخلدمات العامة وجمال األمن والسالمة

اإلشراف وسائر أصحاب الشأن، مبن فيهم فريق الهاي العامل، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، 
مكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة هبم يف إطار والايهتم على واملراجع اخلارجي، و 

 حنو انجع وفعال.

 وارتباطها مبيزانيته الربانجمية املقرتحة 2021األولوايت االسرتاتيجية لعام 

زمة يتمثَّل اهلدف العام لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخلدمات اإلدارية واالشتغالية الال .402
على احللول الالزمة لتعزيز ما تقدِّمه من  2021وهلذه الغاية سرتكِّز الشعبة يف عام  للمحكمة مجعاء.

فيما يتعلق إبجراء األنشطة القضائية وأعمال  2021اخلدمات دعماً لتحقيق احملكمة أولوايهتا الرفيعة لعام 
. 2021-2019اتيجية لقلم احملكمة للفرتة وسرتكِّز الشعبة أيضاً على دعم تنفيذ اخلطة االسرت  املقاضاة.

وستواصل الشعبة يف هذا الصدد العمل على األولوايت الثالث لقلم احملكمة: التحسني املستمر، وتعزيز 
التزام املوظفني وحتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وسيشمل ذلك مشاريع لتبسيط السريورات 

راقبة الداخلية، وحتسني السريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل واإلجراءات، وتعزيز ضوابط امل
وكذلك ستدعم الشعبة قلم احملكمة يف تنفيذ . إجراءات الشراء وإجراءات السفر وإجراءات التوظيف

عزيز أعماله ذات األولوية املتعلقة ابملهام املنوطة به واملهام املنوطة ابحملكمة، كما ستدعم استمرار حتسني وت
 التزام املوظفني والتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني.
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والرتكيز فيها على املهام املنوطة ابحملكمة وقلمها  2021األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة يف عام 
 مبوجب واليتيهما

املقدِّمة إضافًة إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعاء )يف املقر ويف امليدان( كما ُبنيِّّ يف  .403
وستدعم  الواردة آنفاً، ستوفِّّر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة.

. الشعبة األنشطة املتعلقة بدعاوى االستئناف النهائي واألنشطة املتعلقة ابإلجراءات االبتدائية يف قضيتني
الالزمة من أجل سري جلسات احملكمة على حنو آمن وال  وستستلزم القضااي املعنية توفري اخلدمات األمنية

يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ وترتيب أسفار الشهود؛ وترتيب 
أسفار حمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم وترامجة جلسات احملكمة والصحفيني الذين ُيضروهنا، واملتطلبات 

م على أتشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر )مبا يف ذلك تدبر قاعات جلسات املتعلقة حبصوهل
سيشهد استمراَر تنفيذ جرب األضرار يف قضية  2021مث إن عام  احملكمة( واملرافق القائمة يف امليدان.

شعبة توفري الدعم سيستلزم من ال ، ماانْتاغَْنداوبدَء تنفيذه يف قضية  املهدي وقضية كاتـَنْغاوقضية  لوبـَنْغا
من املقر )مثل ما يتعلق ابخلدمات املتصلة ابألسفار واخلدمات املالية واخلدمات املتصلة ابلشراء( ومن 

 امليدان )مثل النقل احمللي وتدبر املرافق(، مبا يف ذلك ما خيص الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

 2021ّدعي العام إجراءها يف عام كما إن عملياتِّ التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب امل .404
ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية وتوفري اخلدمات 
الطبية، مبا يف ذلك ما خيص احملققني واحملللني؛ وشحن املعدات )مثل معدات البحث اجلنائي العلمي(؛ 

اتب الُقطرية سهراً على أمن وجناعة عمليات احملكمة يف بيئات وتدبر شؤون َمرَْكبات احملكمة يف أماكن املك
ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد  العمل احملفوفة ابملصاعب.

وعلى حنو مماثل سيستلزم استمراُر تقلب  أيضًا على املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عملياهتا.
يف بلدان احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدمَي الشعبة دعمًا مباشرًا لوضع مبادئ  الظروف األمنية

 توجيهية بشأن األمن والسالمة تفي ابحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت عملها.

 التحسني املستمر

إىل حتقيق ستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تؤدي دورًا رائدًا يف متييز وتنفيذ املقرتحات الرامية  .405
مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيُط 

ويشار يف هذا الصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات  السريورات وأمتتتها ومراقبتها.
 (.SAPالتدبر املستعملة يف احملكمة )برجميات 

يجية التحسني املستمر هذه، ستعمل الشعبة على حتسني السريورات اإلدارية ولدعم تنفيذ اسرتات .406
ويشار يف هذا الصدد إىل أن هدف الشعبة يتمثل يف مراجعة وتبسيط  وتنفيذ املبادرات يف جمال األمتتة.

ة، ورقمنة السريورات اإلدارية القائمة على الواثئق املطبوعة، وزايدة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتت
وسرُيكَّز بوجه خاص على السريورات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء مثل  وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.

السريورات املتعلقة ابلشراء، والسفر، والتوظيف، على النحو احملدَّد يف إطار اخلطة االسرتاتيجية لقلم 
 .2021-2019احملكمة للفرتة 

تقدمي املساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة  2021 عام وستواصل شعبة اخلدمات اإلدارية يف .407
 اخلَمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات، اليت ستؤيت حتسينات يف عدد من اجملاالت.
 وتشمل هذه اجملاالت نظم املعلومات اخلاصة بتسيري شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية وشؤون امليزانية.
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، SAPبدأت الشعبة إعداد خريطة طريٍق لتنفيذ ترقية كبرية للصيغة احلالية من نظام  2020ويف عام 
 SAP. ولـّما كان سيُتخلى عن الصيغة احلالية لنظام 2027وعام  2025إلجرائها بني عام  خُيطَّط

( يستلزم حتلياًل مفصَّاًل لآلاثر SAP S/4HANAفإن إعمال أحدث صيغه ) 2027تدرجييًا حبلول عام 
لن يقتصر أثرها  SAPاملرتتبة عليه وخريطة طريٍق واضحٍة للتنفيذ. فالرتقية انتقااًل إىل أحدث صيغ نظام 

وقواعد البياانت اخلاصة به اليت  SAPعلى إدارة شؤون احملكمة بل ستستلزم أيضًا استبدال عتاد نظام 
موارد  2021ت. ونظراً إىل َقدِّ هذا املشروع وأثره فستخصَّص يف عام يديرها قسم خدمات تدبُّر املعلوما

SAP (SAP S/4HANA )داخلية إلعداد خريطة الطريق املفصَّلة اخلاصة إبعمال أحدث صيغ نظام 
 واستبدال عتاده وقواعد بياانته مبثابة متطلٍب مسبٍق إلعمال صيغته هذه.

 غرايف والتوازن بني اجلنسنيالتزام املوظفني وحتسني التمثيل اجل تعزيز

سيشتمل حتسنُي التزام املوظفني وبُث روح العمل اجلماعي على االضطالع أبنشطة ترمي إىل  .408
توثيق التماسك وتيسري التواصل الداخلي؛ وتنفيذ ما يلزم ألداء املهام الفعال من برامج التدريب )مبا فيها 

ملوظفني لزايدة حتمسهم وإنتاجيتهم والتوازن لديهم بني برامج تدريب املديرين(؛ واالهتمام مبسائل رعاية ا
ويتمثل اهلدف من ذلك يف حتفيز املوظفني لكي يؤدوا مهامهم على أفضل  شؤون العمل ومهوم احلياة.

وجه، حيث يؤدي التواصل والتعقيب املستمر دورًا رئيسيًا يف حتديد املنَجزات، ومواطن القوة، واجلوانب 
ابلتايل وضع خطط العمل اليت تساعد قلَم احملكمة واحملكمَة مجعاء على حتسني اليت جيب تطويرها، و 

 أدائهما املؤسسي بصورة مستمرة.

كما تشمل املبادرات املتصلة ابلتزام املوظفني وحسن حاهلم مشروَع الوقاية من الصدمات  .409
 إجراءات التوظيف.الثانوية، وإعداَد وتنفيَذ السياسات املتعلقة ابملوارد البشرية، ومراجعَة 

 ألف يورو 18 151.7 موارد امليزانية

على الرغم من الزايدات املتصلة أبثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد والزايدات املتصلة مبؤشر  .410
أسعار السلع واخلدمات اليت تُعترب شعبة اخلدمات اإلدارية جهًة توفِّّرها على نطاق احملكمة، تدبرت الشعبة 

وقد تسىن لشعبة اخلدمات  املئة(. يف 5.5ألف يورو ) 1 047.6ختفيض إمجايل مقداره أمر حتقيق 
 اإلدارية إجياد حلول لتناول التغريات يف االحتياجات االشتغالية من خالل ختصيص املوارد على حنو انجع.

تكرِّرة، مبلغاً فقد بلغ ما ُحقِّّق من الوفورات، واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة، والتكاليف غري امل
 عشر. ألف يورو، كما ترد تفاصيله يف املرفق السادس 219.2مقداره 

 ألف يورو 14 525.9 املوارد من املوظفني

وظيفة  179، تقرتح شعبة اخلدمات اإلدارية مالكاً ملوظفيها يتألف من 2021فيما خيص عام  .411
الواحد العامل بدوام   ادِّالت املوظفمن مع 7.0وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 7اثبتة و

 كامل(.

 ألف يورو 13 562.5 من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:

آالف يورو  7.1ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوظفني على زايدٍة طفيفٍة مقدارها  .412
 املئة( نتيجًة لتطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد. يف 0.1)
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 ألف يورو 760.2  املساعدة املؤقتة العامة

، يُطلب أن مُتوَّل للسنة 2021نظرًا إىل االحتياجات االشتغالية املتوقعة فيما خيص عام  .413
ويفضي تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد . بكاملها وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت متثِّّل متطلباً مستمراً 

 املئة(. يف 7.4ألف يورو ) 52.4هذا البند مقدارها إىل اقرتاح زايدة صافية يف 

( ملدة 3-موظف معين ابملوارد البشرية )الشؤون القانونية وشؤون السياسات( )من الرتبة ف .414
ً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12 املوظف املعين ابملوارد البشرية ملواصلة النهوض أبود . يلزم شهرا

أمنٍي للهيئة االستشارية املعنية مبطالبات التعويض، ودعم احلل  وضع سياسات احملكمة، والعمل بصفة
املبكر للمنازعات املتصلة ابلعقود. إن املسؤولية عن أداء هذه املهام نُقلت من مكتب الشؤون القانونية 

 .2018التابع لقلم احملكمة يف عام 

( ملدة 2-موظف معاون خمتص بنظم ختطيط املوارد املؤسسية )من الرتبة ف .415
تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة يف تنفيذ مشاريع يف  .مستمر، لسنوات متعددة( )متطلب شهراً  12

إطار االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر 
 SAPوتدبُّر املعارف وتوفري التدريب يف جماهلا بربجميات ؛ SAP املعلومات؛ وتنفيذ مشاريع األمتتة بربجميات

يف النظام اجلديد لتدبُّر التعلُّم تسهياًل للتعلُّم على  SAPمبا يف ذلك نشر مواد التدريب املتعلقة بنظام 
على اإلنرتنت وعن بعد. وإضافًة إىل ذلك يلزم عمٌل  SAPختطيط املوارد املؤسسية بواسطة برجميات 

، ما ميثل متطلبًا مسبقًا لالنتقال HANAاحلالية إىل قاعدة بياانت  Oracleل قاعدة بياانت حتضريي لنق
. ويوصى هبذا االنتقال فيما خيص مجيع مستعملي SAP (SAP S/4HANA)إىل املنصة اجلديدة لنظام 

وعام  2025ألن نظام ختطيط املوارد املؤسسية احلايل سينتهي عمره االشتغايل بني عام  SAPبرجميات 
اجلديدة  SAP، ولن يعود مورِّده بعد ذلك يوفِّّر خدمات الصيانة ذات الصلة. فصيغة نظام 2027

(SAP S/4HANA ) دعم على حنٍو أفضل سريورات األعمال اإلدارية موفِّّرًة املزيد من وظائف تيُتوقع أن
 االستعمال ووسائل األداء.

مستمر، لسنوات  )متطلب شهراً  12( ملدة 2-موظف معاون معين ابلشراء )من الرتبة ف .416
تلزم هذه الوظيفة ابلنظر إىل نقل وظيفة أمني جلنة استعراض املشرتايت من مكتب الشؤون . متعددة(

القانونية التابع لقلم احملكمة إىل وحدة الشراء، ولزوم متابعة العقود، وتوسيع وحتسني قاعدة بياانت 
 املعقدَّة )مبا فيها سريوراته املتعلقة جبرب األضرار(.املورِّدين، وتزايد عدد سريورات الشراء 

ً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 2-موظف إداري معاون )من الرتبة ف .417 . شهرا
تلزم هذه الوظيفة ملواصلة دعم أنشطة مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية، مبا فيها األنشطة املتصلة 

تعلق ابلتقيد ابلتوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعات، والتخطيط ابلتنسيق والتوجيه واإلشراف فيما ي
االسرتاتيجي للموارد، وإعداد امليزانية السنوية، وتدبر املخاطر؛ وتقدمي الدعم يف تلبية متطلبات أصحاب 
الشأن اخلارجيني مثل جلنة امليزانية واملالية، وفريق الهاي العامل، ومجعية الدول األطراف، واملراجع 

 .خلارجي، وجلنة املراجعةا

شهرًا )متطلب مستمر،  12( ملدة 3-مستشار نفسي اجتماعي للموظفني )من الرتبة ف .418
تلزم هذه الوظيفة مبثابة وظيفة إضافية يف مالك وحدة الصحة املهنية لتنفيذ مشروع . لسنوات متعددة(

ون مهماهتم ويضطلعون فثمة كثري من املوظفني يتعرضون، إذ يؤد الوقاية من الصدمات الثانوية.
مبسؤولياهتم، تعرضًا مباشرًا أو غري مباشر ألدلة على اجلرائم املرتكَبة يف القضااي اليت تنظر فيها احملكمة 
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وقد بينت الدراسات أن التعرض الشديد ملواد ُيتمل أن تكون  لرواايت عن حيثيات هذه اجلرائم. أو
دنية مماثلة لألعراض اليت يسببها االكرتاب الالحق صادمة ميكن أن يؤدي إىل ظهور أعراض نفسية أو ب

للصدمات، مثل الـَخَدر، واحلزن، والغم، ومشكالت النوم والرتكيز أو أوجاع العضل والصداع. وجيري يف 
إطار التدابري املتخذة ألداء واجب احملكمة القاضي ابلعناية مبوظفيها، تنفيذ مشروع للوقاية من الصدمات 

حتليل البياانت،  اإلعداد إلجراء دراسة استقصائية وتسيري شؤوهنا؛ )ب( )أ(: مراحل ثالثانوية على ثال
إعمال التدابري الرامية إىل تقليص أخطار اإلصابة  والتباحث بشأن التدابري التخفيفية، وإعداد التقرير؛ )ج(

ولتنفيذ هذا  مار.ابالكرتاب الالحق للصدمات، بوسائل منها التدريب وتنظيم حلقات العمل يف هذا املض
املشروع تعتمد احملكمة على خربة سائر منظمات األمم املتحدة يف هذا اجملال وهي ستتشارك بصدده مع 

 جامعات فيما خيص الدعم التقين )حتليل البياانت والطرائق اإلحصائية(.

رأ( ملدة -ع الرتبة خ رر( ومساعد طيب يعمل يف امليدان )من-ممرض رئيسي )من الرتبة خ ع .419
سيهتم املمرض الرئيسي ابملسائل الصحية  .شهرًا لكل منهما )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12

العاجلة وتنفيذ الربامج والتدابري الوقائية، ويعمل رديفًا حينما يكون املوظفون الطبيون العاملون يف وحدة 
أما املساعد الطيب  ق مهاراهتم.الصحة املهنية يف إجازة سنوية أو يتلقون تدريبًا إلزاميًا الستدامة تصدي

العامل يف امليدان فسيقوم بصيانة وتدبر املعدات الطبية، واملستحَضرات الصيدالنية والبنية التحتية املعنية يف 
إطار العمليات امليدانية؛ وسيساعد يف البعثات إىل األصقاع النائية )اليت تنطوي على خطر كبري(، 

لى أعمال اإلسعاف وقواعد العمل يف حاالت الطوارئ؛ وسيتوىل إعداد وسيدرِّب املوظفني امليدانيني ع
ومسك إجراءات العمل القياسية فيما خيص الدعم الطيب امليداين؛ وسيعد التقارير وعروض املستجدات 

 حبسب اللزوم.

 إن كلتا هاتني الوظيفتني األخرييَت الذكر من وظائف املساعدة املؤقتة العامة تتسم أبمهية أساسية .420
الستمرارية أعمال وحدة الصحة املهنية ولتوفري اخلدمات يف جمال الصحة املهنية يف الوقت املناسب وعلى 

 اخلدمات من يلزم ما توفري على الوحدة هذه قدرة زايدة يف أسهمتا وقد حنو انجع يف املقر ويف امليدان.
  لقد جديدة. انجعة األعمال لتسلسل أنساق إىل أفضى ما ابملوظفني، ابلعناية املتعلقة واخلدمات الطبية
 حنوٍ  وعلى سريعاً  يتحرك أن مبقدوره ألن احملكمة، يف إجيايب أثر داخلي ميداين طيب مساعد لتوظيف كان
 األمهية. ابلغة مهمات جُترى عندما أو امليدان يف طبية طوارئ تقوم عندما انجعٍ 

 آالف يورو 203.2  العمل اإلضايف

إن املوارد  يف املئة(. 4.5آالف يورو ) 8.7ى زايدة طفيفة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب عل .421
املطلوبة يف إطار بند العمل اإلضايف متثِّّل متطلبًا متكرِّرًا ويتباين مقدارها حبسب احتياجات العمل الذي 

 ويعاد تقييم االحتياجات إىل العمل اإلضايف سنوايً. يتعنيَّ النهوض أبوده.

مة، تلزم املخصَّصات للعمل اإلضايف بصورة رئيسية لسد تكاليف ويف جمال اخلدمات العا .422
اخلدمات اليت يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرمسي، لكنها تلزم أيضًا فيما خيص العاملني املعنيني 

 إن العمل اإلضايف ابملرافق، واملساعدين املعنيني بشؤون السفر، وتلزم أحيااًن للموظفني املعنيني ابلشراء.
شاهدًا يُتوقع أن ميثُلوا يف جلساٍت أمام احملكمة يف عام  سيظل يلزم بصورة رئيسية للنقل احمللي لتسعني

ألف  16.0وينطوي مبلغ املوارد املعنية، اليت ميثِّّل توفريها متطلبًا متكرِّراً، على ختفيض مقداره . 2021
 املعتمدة. 2020املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 17.8يورو )
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وتشهد املتطلبات يف بند العمل اإلضايف فيما خيص قسم األمن والسالمة زايدة مقدارها  .423
)جلسات  2021يف املئة( تعزى إىل جلسات احملكمة املعتزم عقدها يف عام  25.7ألف يورو ) 25.2

مة خالل الوقت لتوفري خدمات األمن والسال ‘1’يوم(. ويلزم العمل اإلضايف  200غري متزامنة مدهتا 
لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل العطل  ‘2’؛ 2021املزيد الذي تستغرقه جلسات احملكمة يف عام 

رأ الذين يعملون مساًء وليالً. -ع لتعويض فارق العمل الليلي للموظفني من الرتبة خ ‘3’القضائية الرمسية؛
 اس إىل تكاليفه من أجل توفري اخلدمات املعنية.فخيار العمل اإلضايف هو السبيل املفضَّل واألجنع ابلقي

وينطوي املقدار املطلوب يف إطار هذا البند لقسم امليزانية ولقسم املالية كليهما على اخنفاض  .424
وهو يظل يلزم لسد تكاليف أنشطة جيب أن ُيضطلع هبا يف مواعيد  آالف يورو، 6.0طفيف جيعله يبلغ 

السنوية الربانجمية املقرتحة واملعتمدة، وإقفال فرتات احملاسبة، واإلبالغ حمدَّدة من قبيل إعداد امليزانيات 
 املايل، واملراجعة اخلارجية.

 ألف يورو 3 625.8 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف  .425
اء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلرب 

إن املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف شعبة اخلدمات اإلدارية تشمل  األاثث والعتاد.
ايت املتصلة مبؤشر املخصَّصات املتصلة بعقود السلع واخلدمات اليت تُوفَّر للمحكمة مجعاء وختضع للتسو 

ألف  1 115.8وينطوي مجيع بنود امليزانية معًا على اخنفاض إمجايل مقداره  أسعار السلع االستهالكية.
 املئة(. يف 23.5يورو )

 ألف يورو 129.7 السفر

ألف يورو  78.5ميثِّّل املبلغ املطلوب متطلبًا متكرِّرًا وهو ينطوي على اخنفاض مقداره  .426
 املئة(. يف 37.7)

آالف يورو لوحدة الصحة املهنية بغية تلبية طلبات خدمٍة واردة من  9.0ويلزم املقدار البالغ  .427
املكاتب الُقطرية، ومكتب املّدعي العام، واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة، والصندوق االستئماين 

ب الُقطرية وأن يساعد فيما للمجين عليهم. ويتعني على املساعد الطيب العامل يف امليدان أن يتفقد املكات
يتعلق مبهمات البحث اجلنائي العلمي، والعمليات اليت تشمل الشهود يف امليدان )روابط التواصل عن بعد 
ابلوسائل الفيديوية، والنقل( ومهام أخرى ابلغة األمهية من قبيل مرافقة كبار املسؤولني إابن زايرات 

واملمرض الرئيسي بزايرة املكتب الُقطري القائم يف جورجيا الشخصيات املرموقة. وسيقوم املسؤول الطيب 
 .19-واملرافق الطبية القائمة يف يوهانسربغ من أجل تقييم املخاطر الصحية الالحق جلائحة كوفيد

ألف يورو تكاليف السفر حلضور اجتماعاٍت لشبكات  17.7وسُتَسد ابملقدار املقرتح البالغ  .428
املعنية ابلشؤون املالية )معايري احملاسبة/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  منظومة األمم املتحدة ذات الصلة

العام، خدمات اخلزينة، إخل(، وامليزانية، واملستجدات على صعيد اإلدارة واملوارد البشرية، واجتماعاٍت مع 
مشاريع هيئات األمم املتحدة املختصة من أجل مواكبة أحدث املستجدات فيما بني الوكاالت بشأن 

سيما من  واجلهود املبذولة لزايدة النجاعة، وال SAPختطيط املوارد املؤسسية، واملبادرات املتعلقة بربجميات 
(. وفيما خيص SAP S/4HANA) SAPأجل التحضري النتقال احملكمة إىل املنصة اجلديدة لنظام 

ن قبيل االئتمار عن بعد بواسطة االجتماعات اجلامعة للوكاالت، سُينظر يف الطرائق البديلة للمشاركة م
 الوسائل الفيديوية وتبادل املعلومات الكتابية.
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إىل مواقع ميدانية إلجراء جرد مادي  2021وسيسافر موظفو قسم اخلدمات العامة يف عام  .429
ل حملوزات احملكمة املوجودة يف املكاتب الُقطرية، وإجراء تقييٍم للمرافق وصيانٍة جملموعة الـَمرَْكبات من أج

التخطيط الستبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال والتكفل بصيانة الـَمرَْكبات على حنٍو يفي مبعايري 
 اجلودة النافذة.

ألف يورو  50.0وينطوي املبلغ املطلوب فيما خيص األمن على اخنفاض مقداره  .430
الرائسة واملّدعية إن قسم األمن والسالمة يظل يسهر على النهوض أبود أمن هيئة  املئة(. يف 37.5)

العامة ورئيس قلم احملكمة خالل أسفارهم الرمسية إىل بلدان احلاالت وغريها من األصقاع. ويضاف إىل 
ذلك أنه سُتَسد ابملوارد املعنية تكاليف سفر منسق األمن امليداين إىل املكاتب الُقطرية ألغراض الدعم 

قواعد واملعايري والتيقن من تطبيق السياسات، والسفر االشتغايل لعمليات التفتيش، والتحقق من التقيد ابل
للمشاركة يف االجتماعات املعنية بتدبُّر األمن وتنسيقه مع إدارة األمم املتحدة للسالمة واألمن، وشبكة 

 إن توفري املوارد املعنية ميثِّّل متطلباً . إدارة األمن املشرتكة بني الوكاالت، واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية
 متكرِّراً.

 ألف يورو 240.4  اخلدمات التعاقدية

املئة( يعزى رئيسياً  يف 38.4ألف يورو ) 150.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .431
املزمع تنفيذها واليت يتعني أن  SAPإىل ختفيضات يف عدد مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 

على النحو املبنيَّ يف اخلطة اخلمسية اخلاصة  SAPبربجميات يديرها فريق ختطيط املوارد املؤسسية 
 بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.

ألف يورو لسد تكاليف جتديد  94.0وفيما خيص اخلدمات العامة، يلزم املقدار املقرتح البالغ  .432
والدعم اإلمدادي جوازات سفر األمم املتحدة، والتعاقد مع جهة توفِّّر الدعم يف جمال املؤمترات 

ألف يورو ابلنظر إىل التقليص املتوقع  30.0ألف يورو إىل  50.0ُخفِّضت املخصَّصات له من  )ما
(؛ وصيانة برجميات إدارة املباين؛ والطبع 19-خلدمات املؤمترات الالزمة يف الوضع الالحق جلائحة كوفيد

 ة ميثل متطلَّباً متكرِّراً.إن توفري املوارد املعني. اخلارجي وتكاليف اإلرسال ابلربيد

 SAPألف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات  33.7وتلزم موارد مقدارها  .433
إن معظم هذه املوارد يلزم من أجل  تستلزم طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخلياً على الدوام.

، HANAاحلايل إىل قواعد بياانت منصة  SAPظام سد تكاليف خربة تقنية لدعم نقل قواعد بياانت ن
وتكاليف بعض العمل اإلضايف للمضي يف تعزيز طرائق العمل عن بعد والعمل ابلوسائل الرقمية لتلبية 

 الطلبات املتزايدة يف جمال العمل عن بعد.

كمة وفيما خيص األمن، تلزم موارد لدفع الرسم السنوي مبوجب االتفاق الرمسي املعقود بني احمل .434
ألف يورو(، وتكاليف خدماٍت متصلٍة حبفظ مفاتيح منازل  12.0واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )

املسؤولني املنتَخبني، وإجيار ميدان الرمي الذي جُيرى فيه التدريب على استعمال األسلحة النارية واالختبار 
ألف يورو. إن توفري  24.0قداره فيقرتح مبلغ م .الرامي إىل تصديق مهارات موظفي األمن والسالمة

 املوارد املعنية ميثل متطلَّباً متكرِّراً.

ويّتسم النظام الرقمي حلفظ الواثئق الطبية )برجميات تدبُّر العناية الصحية(، الذي تبلغ تكلفته  .435
ية ألف يورو، أبمهية أساسية إلجراء عمليات تقييم املخاطر الصحية )الذي يُعترب من املهام الرئيس 20.0
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املعهود هبا إىل وحدة الصحة املهنية( وابلتايل للتوصية بربامج وقائية لتخفيف املخاطر املستبانة، وللتمكن 
 بذلك من تزويد اإلدارة مبعلومات حميَّنة ومصدَّقة.

وتعمل شبكة مديري املرافق الطبية التابعة لألمم املتحدة على إعمال املمارسات الفضلى  .436
ولية ضمن منظومة األمم املتحدة والوكاالت املنتسبة إليها. إن احملكمة عضٌو يف هذه واملبادئ التوجيهية الد

 آالف يورو. 4.1الشبكة، ويتعني عليها أن تدفع مسامهًة سنويًة لتقاسم التكاليف مقدارها 

ألف يورو يلزم يف املقام األول لسد التكاليف  43.3مث إن الشعبة حتتاج إىل مبلغ مقداره  .437
رتتبة على رد الضرائب اليت جتبيها الوالايت املتحدة األمريكية من رعاايها وتكاليف التقييم اإلدارية امل

 االحتسايب اإللزامي الالزم ملطابقة البياانت املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو 364.3  التدريب

ويُطلب مبلغ مقداره  املئة(. يف 0.8)ألف يورو  2.9ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .438
ألف يورو ألغراض ختص املوارد البشرية سُيستخدم بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب  231.3

املؤسسي الذي توفره احملكمة، مبا يف ذلك منصة تعلم على اإلنرتنت هتيئ مكتبة إلكرتونية وبرامج توجيه 
ا بلغات خمتلفة يراد هبا مساعدة الدارسني على حتقيق غاايهتم أويل مرنة وانجعة ابلقياس إىل تكاليفه

كما   الشخصية واملهنية؛ وتنمية املهارات القيادية؛ والتدريب على تدبر األداء، والتدريب يف جمال اللغات.
وتواصل  إن املبلغ املطلوب يشمل برانمج احملكمة اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم.

توفري معظم التدريب املؤسسي الذي جتريه وتبادل املعارف على شبكة اإلنرتنت، ويشمل املبلغ  احملكمة
املعين ميزانية التدريب التقين لقسم املوارد البشرية بغية التكفل بتحديث املهارات التقنية لدى العاملني يف 

 متكرِّراً.إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلَّباً . جمال املوارد البشرية

ألف يورو للتكفل بتوفري التدريب اإللزامي ملوظفي األمن وغريهم من  93.6ويلزم مبلغ مقداره  .439
املوظفني املنخرطني يف أنشطة التحرك االستجايب يف حاالت الطوارئ، على حنو يتوافق متامًا مع األنظمة 

مي املعين مواضيع ختصُّصية، من قبيل ويشمل التدريب اإللزا املعمول هبا يف احملكمة ويف الدولة املضيفة.
نقل املتهمني واحلماية اللصيقة، إضافًة إىل التدريب على اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء 

ويضاف إىل ذلك أنه سيواصل توفري التدريب على هنوج السالمة واألمن يف  الطوارئ، واألسلحة النارية.
 دولة املضيفة.البيئات امليدانية ابلتعاون مع جيش ال

ألف يورو من أجل وحدة الصحة املهنية. فيتعني على املسؤول الطيب  22.4ويلزم مبلغ مقداره  .440
واملمرض الرئيسي واملمرض املعين ابلصحة املهنية واملساعد الطيب امليداين أن يستدميوا اعتماد مهاراهتم 

جل مهنيي الصحة يف (. ويـَُيسَّر ذلك BIG هولندا )الطبية، والرتاخيص، واملهارات، والتسجيل يف سِّ
 ابملشاركة يف عدة دورات تدريٍب متخصٍص إلزامي.

آالف يورو لالنتقال املرتقب إىل نظام ختطيط املوارد املؤسسية  3.8ويلزم مبلغ مقداره  .441
. SAP. وُُيتاج إىل تدريٍب تقيٍن لواحٍد من أعضاء الفريق املعين بنظام SAP S/4HANA اجلديد
حملكمة من االستفادة من املمارسات الفضلى والعرب املستخلصة عند التحضري لالنتقال سيمكِّن ا فذلك

 .SAP S/4HANAإىل منصة 
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ألف يورو من أجل تدريٍب متخصٍص على اإلبالغ املايل،  13.2كما يلزم مبلغ مقداره  .442
امليزانية إعماهلا يف عام اليت يعتزم قسم  (PBCومسائل اإلدارة، وحتسيناٍت لنميطة َمْيزنة الوظائف ومراقبتها )

 ، وتدريٍب إلزامي للسائقني.2021

 ألف يورو 25.5   اخلرباء االستشاريون

 يف املئة(. 22.7آالف يورو ) 7.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .443

ألف يورو على اخنفاض مقداره  24.0وفيما خيص قسم املوارد البشرية، ينطوي املقدار البالغ  .444
لسد تكاليف خبري  2021ويلزم املبلغ املطلوب فيما خيص عام . املئة( يف 20يورو )آالف  6.0

استشاري من أجل تقدمي الدعم يف تسيري برامج أتمني احملكمة، واستهالل االنتقال إىل وضع وصف 
 لسمات الوظائف وتبيان للكفاءات أكثر اتساماً ابلطابع العام على حنٍو يدعم التخطيط يف جمال العاملني

 إن توفري املوارد املعنية ميثل متطلَّباً متكرِّراً.وحراكهم الذي يستلزمه اّتسام مالكهم ابملرونة. 

ألف يورو لالستعانة خبربٍة خارجيٍة حمدودة من أجل املساعدة يف  1.5ويلزم مبلغ مقداره  .445
 الوظائف التنفيذية ملكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية.

 ألف يورو 2 623.6  النفقات التشغيلية العامة

 يف املئة(. 14.8ألف يورو ) 454.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  .446
 توفري مجيع املوارد املبيَّنة أدانه ميثِّّل متطلباً متكرِّراً. إن

ألف يورو الستعمال املبىن القائم يف  2 057.4وفيما خيص اخلدمات العامة، يلزم مبلغ مقداره  .447
ألف يورو(؛  715.0تعمال حماّل املكاتب الُقطرية، مبا يف ذلك تكاليف التنظيف يف املقر )الهاي واس

ألف يورو(؛ وعقود أتمني  68.5ألف يورو(؛ وصيانة معدات منها الـَمرَْكبات ) 829.0واملرتَفقات )
 ألف يورو(؛ ويلزم الباقي لسد نفقات متفرقة من قبيل تكاليف خدمات الناقلني 157.0جتاري )

 اخلاصني، والشحن، والتخليص الربيدي، والوقود، ولوازم إلدارة املرافق، والعمليات اإلمدادية.

ألف يورو من أجل نُظُم ختطيط املوارد املؤسسية  332.2وينطوي املقدار املطلوب البالغ  .448
، 2020املئة( ابلقياس إىل نظريه لعام  يف 5.8ألف يورو ) 20.3على اخنفاٍض مقداره  SAPبربجميات 

 SAPيُعزى رئيسيًا إىل إعادة التفاوض بشأن رسوم االشرتاك السنوي يف منصة اخلدمات السحابية لنظام 
)"عوامل النجاح"( من أجل التوظيف وتدبُّر األداء. إن املوارد املعنية تلزم لسد  SuccessFactorsاملسماة 

 SAPورسوم االشرتاك يف منصة اخلدمات السحابية لنظام  SAPالتكاليف الثابتة املتصلة بصيانة برجميات 
. إن التكاليف املعنية اثبتة ومتثل متطلبًا متكرِّراً، متصاًل بصورة مباشرة بعدد SuccessFactorsاملسماة 

املستعملني يف احملكمة، وُمَرشَّداً على أساس اختيار نوع ترخيص االستعمال األكثر اقتصاداً حبسب مسات 
 .املستعمل

ألف يورو على زايدة مقدارها  164.0وينطوي املقدار املطلوب من أجل األمن البالغ  .449
املئة(. وسُتَسد ابملبلغ املطلوب رسوم العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة  يف 45.4ألف يورو ) 51.2
داد ، بسبب أع2020ألف يورو ابلقياس إىل عام  29.0ألف يورو، ما يزيد مبقدار  114.0األمن )

املوظفني العاملني يف امليدان( والتكاليف املتصلة ابلتفتيش اإللزامي ملعدات املراقبة األمنية. وختصَّص موارد 
من أجل الصيانة الوقائية والتصحيحية ملعدات املراقبة األمنية )أجهزة الكشف ابألشعة السينية، وممرات 

وصيانة األسلحة النارية ومعدات األمن  الكشف عن املعادن، وكاشفات املعادن احملمولة يدوايً(؛
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والتدريب؛ وصيانةِّ وحتينيِّ نظام )التدريب على( أجهزة الكشف ابألشعة السينية املستعان فيه ابحلاسوب 
 (.2020ألف يورو كما يف عام  27.0الالزمني من أجل إعادة تصديق كفاءات ضباط األمن )

سد التكاليف املتصلة ابستعمالِّ وصيانةِّ خمصَّصات ل 2021وأُدرِّجت أيضًا يف ميزانية عام  .450
ألف يورو(. وهذه الشبكة هي تطبيٌق يوفر  SCAAN( )22.0وترقيةِّ شبكة األمن واالتصال والتحليل )

سيما  حاًل رقميًا شاماًل ميكن التعويل عليه من أجل التواصل مع املوظفني يف كل وضٍع يكونون فيه، وال
 م، يف الوقت املناسب وعلى حنو فعال وانجع.إابن الطوارئ أو الكوارث، ومساعدهت

 ألف يورو لسد الرسوم والنفقات املصرفية. 70.0ويظل يلزم مبلغ مقداره  .451

 ألف يورو 232.2 اللوازم واملواد 

إن كل  يف املئة(. 20.4ألف يورو ) 59.4ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاض مقداره  .452
 عاد تقييمها كل عام.املتطلبات من املوارد متطلباٌت متكرِّرة وي

ألف يورو فيما خيص اخلدمات العامة من أجل العقد اإلطاري  169.0ويلزم مبلغ مقداره  .453
الذي يشمل لوازم، منها لوازم مكتبية وخراطيش حرب وورق؛ ولوازم تتعلق إبدارة املباين؛ وعتاد إلدارة املباين 

في قسم اخلدمات العامة؛ وورٍق وإمدادات ابلكهرابء؛ وبذالت رمسية للسائقني وغريهم من موظ
للطابعات؛ ووقود ولوازم للَمرَْكبات؛ وُجَبب تُرَتَدى خالل جلسات احملكمة. ومثة ختفيٌض يف تكلفة املالبس 

 اآلمنة واإلمدادات ابلعتاد.

ألف يورو وهي تلزم لتجديد ُعَدد  63.3وتبلغ املوارد املتصلة ابألمن والسالمة مبلغًا مقداره  .454
انة معدات الطوارئ )مقاعد اإلجالء، إخل(. ويواصل قسم األمن والسالمة استبدال معدات اإلسعاف وصي

احلماية )السرتات غري املرئية الواقية من الرصاص من أجل ضباط األمن العاملني يف املقر واملوظفني 
عمرها يف احلماية اللصيقة يف بلدان احلاالت( ألهنا تشارف على هناية  املشاركني يف االتصال أو

 االشتغايل.

وتلزم أيضًا موارد إلفراد خمصَّصاٍت أساسية ملكتب الشارات والتحقق من اهلوية من أجل سد  .455
تكاليف إصدار الشارات، وتكاليف اللوازم واملواد اخلاصة ابلتدريب على استعمال األسلحة النارية، 

واملعدات اليت يستخدمها ضباط وتكاليف استبدال البذالت الرمسية وأحذية السالمة وغريها من املواد 
 األمن.

 آالف يورو 10.0 األاثث والعتاد 

إن كل  يف املئة(. 97.4ألف يورو ) 368.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .456
 املوارد املعنية متثل متطلباً متكرِّراً وهي تلزم الستبدال األاثث يف املقر ويف امليدان.
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 املقرتحة 2021ميزانية عام : 3200 الربانمج :28 اجلدول

 
 

3200 
 شعبة اخلدمات اإلدارية

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 الطوارئصندوق 
مقداره 

 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 116.3 4 6.4 247.2 869.1 3    املوظفون من الفئة الفنية

 446.2 9 (2.5) (240.1) 686.3 9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 562.5 13 0.1 7.1 555.4 13 611.0 13 - 611.0 13 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 760.2 7.4 52.4 707.8 602.5 - 602.5 املؤقتة العامةاملساعدة 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 203.2 4.5 8.7 194.5 464.4 259.2 205.2 العمل اإلضايف

 963.4 6.8 61.1 902.3 066.9 1 259.2 807.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 129.7 (37.7) (78.5) 208.2 185.2 42.1 143.1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 240.4 (38.4) (150.1) 390.5 248.4 - 248.4 اخلدمات التعاقدية

 364.3 0.8 2.9 361.4 229.2 - 229.2 التدريب

 25.5 (22.7) (7.5) 33.0 144.7 - 144.7 اخلرباء االستشاريون

 623.6 2 (14.8) (454.7) 078.3 3 851.0 2 - 851.0 2 النفقات التشغيلية العامة

 232.3 (20.4) (59.4) 291.7 155.6 - 155.6 اللوازم واملواد

 10.0 (97.4) (368.5) 378.5 123.5 - 123.5 األاثث والعتاد

 625.8 3 (23.5) (1 115.8) 741.6 4 937.7 3 42.1 895.5 3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 151.7 18 (5.5) (1 047.6) 199.3 19 615.6 18 301.4 314.2 18 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 3200 الربانمج :29 اجلدول

 
 

3200 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 179 147 139 8 32 - 6 11 9 5 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 179 147 139 8 32 - 6 11 9 5 1 - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 7.00 2.00 1.00 1.00 5.00 - 3.00 2.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 7.00 2.00 1.00 1.00 5.00 - 3.00 2.00 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 القضائيةشعبة اخلدمات : 3300 الربانمج -3

 املقد ِّمة

تتوىل شعبة اخلدمات القضائية )"الشعبة"( املسؤولية عن تقدمي الدعم فيما خيص اإلجراءات  .457
القضائية للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( وتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات على النطاق 

وهي تتألف من مكتب مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية،  املؤسسي، واخلدمات اللغوية.
خدمات تدبر املعلومات، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم  وقسم

وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي 
 للدفاع.

دمات القضائية عدداً من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشطة الرئيسية اليت وتقدم شعبة اخل .458
فهي تقوم يف إطار دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة  تضطلع هبا احملكمة.

ضافة إىل وإ وبتنظيم هذه اجللسات، مبا يف ذلك اجللسات اليت تُعقد عن بعد بواسطة الروابط الفيدِّيوية.
(. eCourtذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن تدبر الواثئق القضائية وعن عمل نظام احملكمة اإللكرتونية )

وتساعد اجملين عليهم على املشاركة يف شىت مراحل اإلجراءات القضائية، مبا فيها إجراءات جرب األضرار، 
ر تعيني اخلرباء يف جمال جرب األضرار عند االقتضاء.  وتسعى الشعبة إىل زايدة فعالية سريورة مجع وتيسِّّ

كما تقوم الشعبة، عن   طلبات اجملين عليهم، بوسائل منها املساعدة فيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات.
طريق قسم دعم احملامني، بتدبر شؤون املساعدة القانونية اليت تقدَّم للمعوزين من اجملين عليهم ومن املّدعى 

ويسهر قسم االحتجاز على هتيئة ظروف  ساعدة اليت تقدمها احملكمة إىل احملامني.عليهم وبتنسيق كل امل
ساملة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة عمل مرافق االحتجاز وفقاً 

 للمعايري الدولية ذات الصلة.

نشطة جلسات وال تقتصر اخلدمات اليت تقدمها شعبة اخلدمات القضائية على ما خيص أ .459
إهنا توفر نوعني من اخلدمات املؤسسية )خدمات اللغات وخدمات الدعم فيما خيص تكنولوجيا  احملكمة.

املعلومات وتدبُّر املعلومات( إىل احملكمة مجعاء واألطراف يف اإلجراءات أمام احملكمة واملشاركني فيها، يف 
( من نظام روما األساسي تُوفَّر 2)87 ابملادةوعماًل . سياق أنشطة جلسات احملكمة ويف السياق اإلداري

لغة وإليها من أجل التعاون القضائي، ما ميكِّن احملكمة من إحالة  30خدمات الرتمجة من أكثر من 
وُتوفَّر خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة يف سري إجراءات  طلباهتا إىل الدول األطراف.
شتبه هبم واملتهمني يف فهم اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء بشهاداهتم احملكمة، ولصون حقوق امل

وجيري خبدمات تكنولوجيا املعلومات ونُُظمها دعم مجيع أنشطة احملكمة اليومية يف  ابللغة اليت خيتاروهنا.
ة املتاحة جلميع وتـَُعد خدماُت املكتب. جمال القضاء ويف اجملال اإلداري ويف جمال التحقيق ويف جمال التوجيه

وابلنظر إىل طبيعة  موظفي احملكمة وللمحامني اخلارجيني جانباً من املهام املنوطة ابلشعبة يف إطار واليتها.
أنشطة احملكمة ميثل السهر على أمن املعلومات، الذي يصان به أمن نُظُم تكنولوجيا املعلومات يف 

لشعبة. وتتوىل الشعبة املسؤولية عن تعريف كبار مسؤويل احملكمة، نوعاً هاماً من أنواع الدعم الذي تقدمه ا
.  احملكمة املنتَخبني، وموظفيها، واألطراف يف اإلجراءات، ابملمارسات الفضلى على صعيد أمن املعلومات

كما تتاح هذه اخلدمات يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، ومنهم حمامو الدفاع 
ثبت أن إمكان تعديل لقد  ون للمجين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين عليهم.واملمثلون القانوني

نطاق تقدمي اخلدمات فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وتدبُّر املعلومات، املقرتن إبعمال حلوٍل سديدة 
ا مع وابتكارية يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ميثل ركنًا من أركان قدرة احملكمة على تكييف عملياهت
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، ما أاتح استمرارية عمليات احملكمة وتوطيد صمودها على 19-التحدايت املتأتية عن جائحة كوفيد
 اإلمجال.

ولئن كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتَبنْي  .460
فقط، لشعبة اخلدمات  مستقَلنْي من انحية عملهما الفين فإهنما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية

إهنما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملدَّدتني يف الئحة احملكمة فيقدمان  القضائية التابعة لقلم احملكمة.
دعمًا إضافيًا إىل أفرقة ممثلي اجملين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. وميكن ملكتب احملامي العمومي 

 اإلجراءات القضائية عندما تعيِّّنه احملكمة لتمثيلهم، وتلكم ممارسٌة للمجين عليهم أن ميثِّّل اجملين عليهم يف
ع نطاقها منذ عام  جمين عليهم من جمموع اجملين عليهم  6 204. وميثل حمامو هذا املكتب 2012يّتسِّّ

جمين عليه  5 000. ومثة زهاء 11 000املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة الذين يقارب عددهم 
وعندما يتعلق األمر ابلتمثيل الفعلي للمتَهمني، يؤدي مكتب ينفرد ابلدفاع عنهم حمامون خارجيون. 

احملامي العمومي للدفاع دورًا حامسًا يف محاية املشتبه فيهم، ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما تـَُعنيَّ أفرقة 
تم انتداهبا املساعدَة يف تنظيم ملفات القضااي وإجراء الدفاع عنهم، ويقدِّم ألفرقةِّ الدفاع هذه عندما ي

 البحوث القانونية طيلة اإلجراءات حبسب االقتضاء.

 بيئة العمل

أتثراً مباشرًا ابلزايدة املتوقع أن يشهدها الدعم  2021ستتأثر شعبة اخلدمات القضائية يف عام  .461
سات احملكمة. ومثة متطلبات قضائية سيما أنشطة جل الالزم تقدميه فيما خيص األنشطة القضائية وال

(، الرمحن عبدجديدة فيما يتعلق ابإلجراءات االبتدائية وابملرحلة التمهيدية يف قضيٍة جديدٍة واحدة )قضية 
، سيكون هلا وقٌع كبرٌي على الشعبة، شأهنا شأن أنشطة جلسات 2020تظهر يف إطار ميزانية عام  مل

كما أُشري إليه يف إطار االفرتاضات املتعلقة   2021يوم يف عام  200احملكمة اليت يقدَّر أن تنعقد ملدة 
وتظل الشعبة تعمل على حنو اسرتاتيجي إليالء األولوية لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن ابمليزانية. 

وتنفيذ اخلطة  2021زايدة النجاعة ما سيظل يتيح هلا تقدمي الدعم الكامل لألنشطة القضائية يف عام 
يف آن معاً. وسيتسىن هلا القيام بذلك، كما سبق،  2021-2019السرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة ا

 إبجياد حلوٍل مكيَّفة حبسب احلاجة ووضعها موضع التطبيق.

لن تُفَرد خمصَّصات لسد تكاليف فريٍق اثٍن معين  2020وكما أشري إليه يف وثيقة ميزانية عام  .462
. وعماًل بتوصية جلنة امليزانية واملالية ابلنظر يف توخي املرونة يف 2021 أبنشطة جلسات احملكمة يف عام

، ستـُْعمِّل الشعبة تدابري لتقليص التكاليف ذات (56)استخدام األفرقة املعنية أبنشطة جلسات احملكمة
كما فعلت يف السنة السابقة، على الرغم من زايدة مقدار األنشطة املعنية يف عام   2021الصلة يف عام 

. وسُيستمر هبذه التدابري على ضمان اتساق مقدار امليزانية مع الزايدة املتوقَّع أن تشهدها 2021
املتطلبات املتعلقة بدعم أنشطة جلسات احملكمة مساعدًة يف الوقت نفسه على أتمني قدرة كافية لتلبية 

 شطة جلسات احملكمة.االحتياجات يف جمال الدعم من خالل مواصلة االستعانة بفريٍق واحٍد معين أبن

ووفقًا للتوصية اآلنفة الذكر ستظل الشعبة حتقق النتائج املتوخاة إببقاء الفريق الثاين املعين بدعم  .463
، مديرًة فريقًا واحدًا لدعم هذه األنشطة على حنٍو (57)2021أنشطة جلسات احملكمة غري مموٍَّل يف عام 

                                                            
 .57، الفقرة ASP/18/5-ICC، الوثيقة تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثانية والثالثني (56)
وظائف اثبتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ابعتبارها وظائف سبع  2020استناداً إىل هذا املسوِّغ أُقّرت يف عام  (57)

 .2021غري مموَّلة يف شعبة اخلدمات القضائية، وُتطلب الوظائف نفسها ابعتبارها وظائف غري مموَّلة فيما خيص عام 
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عبء العمل املتوقع والتخطيط األمثل لالستعانة  مرن ومعيدًة ختصيص املوارد املتوفرة حبسب متطلبات
مبالك العاملني املعنيني أبنشطة جلسات احملكمة. ويعتمد قلم احملكمة، كما دأب عليه، اعتمادًا شديداً 
على استمرار قدرات موظفيه والتزامهم القوي، ما جيعل من املهم أمهية حامسة تعزيَز وتنميَة واستدامَة 

وتظل الشعبة تسعى، من خالل تدريب موظفيها تدريباً متنوع التخصُّصات، إىل  ذا.مصدرِّ الدعم اهلام ه
سُيحتفظ هبم وسُيشجَّعون على االخنراط يف العمل يف شىت أقسام  النهوض بتعزيز التزام املوظفني )إذ

ويف آخر الشعبة( وبتحقيق أولوية قلم احملكمة االسرتاتيجية املتمثِّّلة يف مواصلة التحسني ضمن الشعبة. 
املطاف سُيحدِّث التدريب املتنوع االختصاصات زايدًة أخرى يف قدرة املوظفني على أداء وظائف متعددة 
ويف إمكان اضطالعهم مبهام متعددة، ما يعزِّز ابستمرار التزامهم ويؤيت مزيدًا من املكاسب املتأتية عن 

بلية تعديل النطاق والتحلي ابملرونة يف زايدة النجاعة ومن الوفورات، انهضًا يف الوقت نفسه بزايدة قا
 االستعانة ابملوارد املتوفرة.

 اإلجراءات التمهيدية )اليت تشمل عمليات حتقيق(

إن عمليات التحقيق الناشط املتزامنة اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف احلاالت املعروضة على  .464
ية دعمًا أيخذ شكل تقدمي اخلدمات ستظل تستلزم من شعبة اخلدمات القضائ 2021احملكمة يف عام 

 اللغوية، واملساعدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، وتدبُّر املساعدة القضائية، وجتهيز طلبات اجملين عليهم.

ويُتوقع أن يلزم تقدمي خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية دعمًا لإلجراءات على حنٍو  .465
ية. كما سيلزم تقدمي الدعم اللغوي، مبا فيه الدعم ابللغات األقل يشمل اللغات املتصلة ابحلاالت املعن

انتشاراً، لألنشطة امليدانية يف حاالت أخرى )التواصل مع اجملين عليهم، ومحاية الشهود، إخل(. ويُتوقع أن 
الوسطى.  يودع زهاء مخُسمئة جمين عليه طلباهتم للمشاركة يف اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا

ويُتوقع أيضًا أن تودع طلبات إضافية للمشاركة يف اإلجراءات يف حاالت أخرى خاضعة للتحقيق 
تُفتح فيها قضااي، وذلك حبسب التقدم احملرز يف عمليات التحقيق املعنية. وينبغي يف هذا الصدد  ولـّما

، أال الرمحن عبدالقضائية يف قضية التنويه إىل اللغات املتوقع أن يلزم تقدمي اخلدمات هبا يف اإلجراءات 
 وهي اللغة العربية ولغة الفور ولغة الزغاوة.

 اإلجراءات االبتدائية

سيظل الدعم القضائي الزمًا فيما جمموعه أربع قضااي تشهد املرحلَة االبتدائية  2021يف عام  .466
 من اإلجراءات.

إىل أن هذا  (Dominic Ongwenاملدَّعي العام ضد دومينيك أُنْغوين )ويشار فيما خيص قضية  .467
املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويبلغ 

جمنياً عليه ميثِّّلهم فريقان من املمثلني القانونيني:  4 095جمموع اجملين عليهم املشاركني يف هذه اإلجراءات 
عليه وفريٌق من مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ميثل  جمنياً  2 594فريٌق خارجي ميثل 

. وسيلزم الدعم اللغوي بلغة اآلشويل، وال سيما من أجل جلسات النطق ابحلكم يف جمين عليه 1 501
جوهر القضية واجللسات املتعلقة ابلعقوبة )إذا ُقضي هبا(، اليت يُتوقَّع أن تُعقد يف الربع األول من عام 

فَّر للمتهم خدمات ترمجة شفوية مالئمة وترمجة الواثئق القضائية واإلعالمية إىل هذه ، لكي تو 2021
 اللغة.

 املدَّعي العام ضد احلسن أغ عبد العزيز أغ حممد أغ حممودويشار فيما خيص قضية  .468
إىل أن هذا املتهم حمتَجز يف عهدة احملكمة ومتوَّل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة 
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جلسة اعتماد التهم اليت بلغ جمموع اجملين  2019متوز/يوليو  17حىت  8لقانونية. وقد ُعقدت من ا
شخص آخرون املشاركة يف اإلجراءات  800، ويُتوقع أن يطلب 882عليهم الذين شاركوا فيها 

 2021. وفيما خيص هذه القضية سيلزم يف عام 2020متوز/يوليو  14االبتدائية، املقرر أن تبدأ يف 
الدعم اللغوي ابللغة العربية ولغة الَبْمبارا ولغة التماشيق لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية 

 وخدمات الرتمجة الشفوية يف سياق العمل.

إدوار -( وبرتيسAlfred Yekatomاملدَّعي العام ضد ألفريد يِّكاتوم )ويشار فيما خيص قضية  .469
إىل أن كال هذين املتهَمني حمتَجز يف عهدة احملكمة وميوَّل  (Patrice-Edouard Ngaïssonaانـْغَيْسوان )

فريقا الدفاع عنهما من خالل نظام املساعدة القانونية. وُمنِّحت صفة املشارك يف مرحلة اإلجراءات 
مكتب احملامي  همعليه ميثل اً جمني 88: يندرجون يف فئتني 1 085التمهيدية جملين عليهم بلغ جمموعهم 

هذا املكتب وحمامون  همعليه ميثل اً جمني 997وهم أطفاٌل سبق جتنيدهم؛ للمجين عليهم و ومي العم
خارجيون معاً. ويُتوقع أن يصل عدد اجملين عليهم الذين سيشاركون يف اإلجراءات االبتدائية يف عام 

. 2021على األقل سيقدمون طلب املشاركة يف عام  500جمين عليه، منهم  2 000حىت  2021
الدعم اللغوي بلغة الَسْنغو وابلعربية لسد االحتياجات إىل  2021فيما خيص هذه القضية سيلزم يف عام و 

 خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة الشفوية يف سياق العمل.

يُتوقع أن جتري جلسة اعتماد التهم يف  املّدعي العام ضد علي حممد علي عبد الرمحنويف قضية  .470
. 2021، على أن تصدر القرارات ذات الصلة يف أوائل عام 2021وبداية عام  2020هناية عام 

 اعُتمدت التهم فإن أعمال التحضري للمحاكمة ميكن أن تبدأ بعد ذلك مباشرة. وإذا

 إجراءات االستئناف

وقضية  (Ntagandaانْتاغَْندا )تنظر دائرة االستئناف حالياً يف دعاوى استئناف متأتية عن قضية  .471
 .(Blé Goudé( وابْليه غوديه )Gbagboاْغبـَغْبو )

ويُرتقب أن  2020طيلة عام  (Ntagandaانْتاغَْندا )ويُتوقع أن تستمر اإلجراءات يف قضية  .472
اْغبـَغْبو . وقد استمرت اإلجراءات يف قضية 2021األول من عام  يصدر احلكم النهائي يف الربع

(Gbagbo( وابْليه غوديه )Blé Goudé) وُعقدت جلسة استئناٍف  2020لنصف األول من عام طيلة ا
ويُتوقع أن يصدر احلكم النهائي يف  2020حزيران/يونيو  24حىت  22شفويٍة يف الفرتة املمتدة من 

على دائرة االستئناف يف  (Ongwenأُنْغوين ). ويُتوقع أن تُعرض قضية 2021األول من عام  الربع
أن تنظر دائرة االستئناف يف عدة دعاوى استئناف متهيدي  . كما يُتوقع2021األول من عام  الربع

 .2021خالل عام 

وسيتعنيَّ على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع وأفرقة ممثلي اجملين عليهم بتقدميها  .473
املساعدة القانونية والدعم اإلمدادي وابضطالعها ابلبحوث القانونية. وسيضطلع املالك احلايل بدعم 

 ات االستئناف.جلس

 إجراءات جرب األضرار

كاتـَنْغا ، وقضية (Lubangaلوبـَنْغا )قضااي: قضية  أربعُ لقد بلغت مرحلَة جرب األضرار  .474
(Katanga) وقضية  املهدي، وقضية( انْتاغَنداNtaganda) ففي قضية .( كاتـَنْغاKatanga)  يستمر تنفيذ

جتري أنشطة تنفيذ جرب األضرار إثر أتييد األمر جبرب األضرار الصادر عن  املهديجرب األضرار. ويف قضية 
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جتري أنشطة تنفيذ جرب ، كما 2018عوى استئنافه يف آذار/مارس الدائرة االبتدائية الثانية يف إطار د
جبمع  تقوم الدائرة املعنية حالياً  (Ntagandaانْتاغَندا ). ويف قضية (Lubangaلوبـَنْغا )األضرار يف قضية 

املعلومات ذات الصلة، مستعينًة جزئياً مبن عينتهم من اخلرباء املختصني جبرب األضرار، بغية إصدار أمر جبرب 
. كما خيضع القرار ابإلدانة لدعوى استئناف جيري النظر فيها حالياً، ورهناً 2021األضرار يف أوائل عام 

وقد بلغ جمموع اجملين عليهم املشاركني يف . 2021بذلك يُفرتض أن يبدأ تنفيذ جرب األضرار يف عام 
جمنيًا عليه مثِّّلهم فريقان اتبعان ملكتب احملامي  132 2 (Ntagandaانْتاغَندا )اإلجراءات يف قضية 

طلباٍت جلرب األضرار واردة من زهاء  2021العمومي للمجين عليهم. ويُتوقع أن جيمع قلم احملكمة يف عام 
 جمين عليهم آخرين. 1 000

. فُيتوقع أن يستمر يف 2021إجراءات جرب األضرار يف هذه القضااي األربع ستسري يف عام  إن .475
، وقضية (Katangaكاتـَنْغا )، وقضية (Lubangaلوبـَنْغا )تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية  2021عام 

إىل الدوائر وسيحتاج قلم احملكمة إىل موارد كافية لكي يتسىن له تقدمي عدد من اخلدمات  .املهدي
وسيستلزم التمثيل القانوين  والصندوق االستئماين للمجين عليهم واألطراف املشمولة بعملية جرب األضرار.

الفعال من احملامني، مبن فيهم حمامو املكتب العمومي حملامي اجملين عليهم وقلم احملكمة، أن يكونوا نشيطني 
وسيتعنيَّ على قسم مشاركة اجملين  يهم والتشاور مع موكِّليهم.يف امليدان، جلمع املعلومات املتعلقة ابجملين عل

عليهم وجرب أضرارهم أن مييِّّز اجملين عليهم الذين يطلبون جرب أضرارهم، وأن يقوم جبمع وجتهيز استمارات 
طلب جرب األضرار، وأن جيري املراجعة القانونية الالزمة دعمًا للصندوق االستئماين للمجين عليهم، وأن 

وستتطلب األنشطة امليدانية أيضًا دعماً  م التقارير الوافية وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل الدوائر.يقدِّ 
 لغوايً.

 2021األولوايت االسرتاتيجية لعام 

إضافًة إىل تقدمي الدعم القضائي وتنفيذ األولوايت االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء،  .476
األولوايت املبيَّنة يف  تنفيذ ثالثِّ  2021دمات القضائية فيما خيص عام خططت له شعبة اخل يشمل ما

)استمرار تعزيز التزام املوظفني، وحتسني التوزع  2021-2019اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة 
زم موارد اجلغرايف، وحتقيق التوازن بني اجلنسني( مع مراعاة أهداف احملكمة املتعلقة بتدبُّر املخاطر. كما تل

إضافية لتعزيز تقدمي الدعم على حنو انجع وفعال إلجراءات جرب األضرار ولتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة 
 اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات.

 عقد اإلجراءات القضائية ودعمها

فيما  كل الدعم الالزم )ألنشطة جلسات احملكمة وللبعثات(  2021ستقدم الشعبة يف عام  .477
( Yekatomيِّكاتوم )خيص اإلجراءات القضائية السائرة، مبا فيها جلسات احملاكمة املخطط هلا يف قضية 

يوم. وإضافًة إىل ذلك ستواصل  200املرتقب أن تنعقد ملدة  ( وقضية احلسنNgaïssonaوانـْغَيْسوان )
(. إهنا eCourtة اإللكرتونية )الشعبة تويل املسؤولية عن تدبر الواثئق القضائية وعن عمل نظام احملكم

ستظل تقوم بدعمِّ وتيسريِّ مشاركة اجملين عليهم يف خمتلف مراحل اإلجراءات السائرة أمام احملكمة وستدير 
املساعدة القانونية للمعوزين من اجملين عليهم ومن املّدعى عليهم. ويُتوقع أن يبقى قيَد االحتجاز طيلة عام 

ة، وذلك يتوقف على نتيجة جلسة اعتماد التهم يف قضية أشخاٌص يصل عددهم حىت ست 2021
 . الرمحن عبد
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 تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات

، اليت 2021 - 2017إن االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة  .478
، ستدخل يف 2017ومات وصادق عليها جملس التنسيق يف عام أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعل

ويراد هبذه االسرتاتيجية حتسني مجيع السريورات املعمول هبا  السنة اخلامسة من فرتة تنفيذها. 2021عام 
ويضطلع مبعظم األنشطة ذات الصلة قسم خدمات  يف احملكمة جلعلها أنسَب وأجنَع وآمَن وأكثَر شفافية.

لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة  تدبر املعلومات
خمصَّص ملنصة  2021متثيل اجملين عليهم وأفرقة الدفاع. إن القسط األعظم من األموال املطلوبة لعام 

مسة من أنساق تسلسل األعمال القضائية. ويبلغ جمموع املستثَمرات الالزمة فيما خيص السنة اخلا
ألف يورو يف بند املوارد غري املتصلة ابلعاملني يف  1 563.0السنوات املشمولة ابالسرتاتيجية اخلمسية 

 (.eCourt)ألف يورو ملدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية  158.0قسم خدمات تدبُّر املعلومات و

 ألف يورو 34 892.0 موارد امليزانية

ألف يورو  2 829.5على زايدة صافية إمجالية مقدارها تنطوي امليزانية املقرتحة للشعبة  .479
املئة(، يعزى معظمها إىل زايدة مقدار النشاط القضائي )متطلبات جديدة فيما يتعلق  يف 8.8)

مل يهيأ هلا يف  - الرمحن عبدقضية  -ابإلجراءات االبتدائية وقضية جديدة ستكون يف املرحلة التمهيدية 
كما أشري إليه يف   2021يوم يف عام  200ضائية يقدَّر أن تنعقد ملدة ، وجلسات ق2020ميزانية عام 

املئة(. وكما ُبنيِّّ آنفاً، تتوىل الشعبة  يف 12نطاق االفرتاضات املتعلقة ابمليزانية( ومعدل شغور الوظائف )
دمات يف املسؤولية عن توفري الدعم لإلجراءات القضائية، ما ميثل عمَلها األساسي، إضافًة إىل تقدمي اخل

يتبدل املوظفون  جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات واخلدمات اللغوية على نطاق احملكمة. وال
تسعى  تبدُّاًل يُْذَكر نظرًا إىل لزوم هذه اخلدمات األساسية وبفضل التدريب املتنوع االختصاصات، ما

طلبات على زايدٍة انمجٍة عن تطبيق إطار نظام الشعبة من خالله إىل تعزيز التزام املوظفني. كما تنطوي املت
 ألف يورو يف ميزانية شعبة اخلدمات القضائية. 677.5األمم املتحدة املوحَّد، يبلغ مقدارها 

ويبلغ جممل املستثَمرات الالزمة ضمن الشعبة من أجل مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة  .480
مبلغًا مقداره  2021لومات/تدبر املعلومات يف عام بنطاقها احملكمة مجعاء اخلاصة بتكنولوجيا املع

ألف يورو يف بند املوارد من املوظفني  158.0ويتألف هذا املبلغ من جزء مقداره  يورو. ألف 1 721.0
( يف eCourt)ضمن إطار املساعدة املؤقتة العامة( لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )

يورو يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني  ألف 1 563.0ائية، وجزء مقداره قسم تدبر األعمال القض
يورو من  ألف 1 563.0ويتألف اجملموع البالغ  الستثمارات يف قسم خدمات تدبر املعلومات.

ألف يورو مهيأ إلعمال حلول  230.0املستثَمرات املخصَّصة لالسرتاتيجية يف هذا البند من جزء مقداره 
ألف  1 141.0املّدعي العام، تتصل رئيسيًا بتجهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ وجزء مقداره  يف مكتب

ألف يورو يلزم  142.0يورو يلزم ملواصلة تطوير منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية؛ وجزء مقداره 
ي هلا ملواصلة حتسني أمن املعلومات من أجل كشف التهديدات ورصد اهلجمات السيربانية والتصد

ألف يورو لتجديد البنية التحتية  50.0وحتديث نظام احملكمة لتدبر أمن املعلومات؛ وجزء مقداره 
 االفرتاضية.

ونتيجًة الستبانة املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق  .481
احملكمة بغية تكثري االستعانة ابملوارد احملكمة، أُدرجت بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم 

  املتوفِّّرة ضمن احملكمة.
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 ألف يورو 19 315.6 املوارد من املوظفني

مبلغًا مقداره  2021يبلغ ما يُطلب يف بند املوارد من املوظفني فيما خيص عام  .482
إمجالية ألف يورو، تقابل زايدًة  1 134.0ألف يورو، ينطوي على زايدة صافية مقدارها  19 315.6
ألف يورو يف بند املساعدة  393.8ألف يورو يف بند الوظائف الثابتة وزايدًة مقدارها  740.2مقدارها 

املؤقتة العامة وبند املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات وبند العمل اإلضايف. وينطوي املبلغ املطلوب يف 
ألف يورو. إن الزايدة يف املبلغ  132.4بند املوظفني من فئة اخلدمات العامة على اخنفاٍض مقداره 

د أيضًا إعادة ختصيص وظيفة من الرتبة ف بنقلها من ديوان  3-املطلوب يف بند الوظائف الثابتة جتسِّّ
رئيس قلم احملكمة إىل مكتب رئيس شعبة اخلدمات القضائية حيث يُعترب الدعم الذي يقدمه شاغلها 

حامسًا يف تنفيذ القرارات القضائية؛ وإسداء املشورة إىل ( دعمًا 3-بصفة منسٍق قضائي )من الرتبة ف
مدير شعبة اخلدمات القضائية فيما يتعلق ابإلجراءات والسياسات والتوجيه املؤسسي؛ والتنسيق العام 
للشعبة واملشاريع ذات األمهية احلامسة والدعم االسرتاتيجي. وينطوي املقدار املقابل ألثر تطبيق نظام األمم 

على  2021املوحَّد على املوارد املقرَّة من املوظفني لشعبة اخلدمات القضائية فيما خيص عام املتحدة 
ألف يورو. كما ينتج عن زايدة معدل شغور الوظائف الثابتة من  1 079.3زايدة إمجالية مقدارها 

 ألف يورو. 397.0املئة ختفيٌض مقداره  يف 12املئة إىل  يف 10

 ألف يورو 17 446.1 ة الفنية وفئة اخلدمات العامةمن الفئ الوظائف الثابتة:
ألف يورو  740.2تبلغ الزايدة اإلمجالية يف املبالغ املطلوبة لسد تكاليف املوظفني  .483

د زايدًة مقدارها  يف 4.4) ألف يورو متأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة  622.7املئة(، وهي جتسِّّ
املئة. ويزداد العدد اإلمجايل  يف 12شغور الوظائف ليبلغ املوحَّد مع اخنفاض انجم عن زايدة معدل 

نظراً  3-نتيجًة إلعادة ختصيص وظيفٍة من الرتبة ف 188إىل  187للوظائف الثابتة ضمن الشعبة من 
إىل املتطلبات االشتغالية بنقلها املقرتح من ديوان رئيس قلم احملكمة إىل مكتب مدير شعبة اخلدمات 

(. وال يُقرتح أي تعديل يف 3-اغلها ابلعمل بصفة منسٍق قضائي )من الرتبة فسيقوم ش القضائية حيث
 جدول موظفي الشعبة غري إعادة التخصيص املقرتحة هذه.

( يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، معاٌد ختصيُصه،  3-منسق قضائي )من الرتبة ف .484
( يعمل يف ديوان رئيس قلم احملكمة: 3-كان يف السابق مساعداً خاصاً لرئيس قلم احملكمة )من الرتبة ف

نظراً إىل ارتفاع مقدار العمل اليومي يف جمال الدعم القضائي للمحكمة، يُطلب أن يعاد توصيف الوظيفة 
( يف ديوان رئيس قلم احملكمة حبيث 3-الشاغرة حاليًا للمساعد اخلاص لرئيس قلم احملكمة )من الرتبة ف

ستعزِّز هذه  ( يعمل يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية. وبذا3-فيغدو منسقاً قضائياً )من الرتبة 
الوظيفة قدرة مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية على إسداء املشورة للمدير وستيسر التواصل بني 
املدير وأقسام الشعبة ومكاتبها. وسيتوىل املنسق القضائي التنسيق االسرتاتيجي واملتابعة فيما خيص النتائج 

جال املتفق عليها، وسرياجع املعلومات والواثئق اليت تقدمها األقسام. وسيؤدي شاغل هذه الوظيفة واآل
سيما فيما خيص القرارات واألوامر القضائية اليت  دورًا ابلغ األمهية يف التنسيق بني أقسام قلم احملكمة، وال

 يتعلق ابلدوائر.  سيق يف الشعبة فيماتستلزم عمالً من جانب قلم احملكمة، وسيكون واحداً من مسؤويل التن

 ألف يورو 1 572.5 املساعدة املؤقتة العامة
، يقابل معظم الزايدة 2021بناًء على الزايدة املتوقع أن يشهدها النشاط القضائي يف عام  .485

املئة( يف املبلغ املطلوب لسد تكاليف املساعدة املؤقتة  يف 23.7ألف يورو ) 301.1الصافية البالغة 
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امة يف الشعبة املتطلبات املزيدة، املبيَّنة ابلتفصيل فيما يلي، يف قسم اخلدمات اللغوية، ومكتب احملامي الع
العمومي للدفاع، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم تدبُّر األعمال القضائية، وقسم 

ألف  241.5ياً إمجالياً مقداره االحتجاز، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، ما ميثل متطلباً إضاف
 ألف يورو املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد. 59.6يورو فوق الزايدة البالغة 

وينطوي مبلغ املوارد املطلوب يف بند املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبُّر األعمال القضائية على  .486
ام األمم املتحدة املوحَّد. ويلزم مبلغ املوارد املطلوب آالف يورو تعزى إىل تطبيق نظ 10.9زايدة مقدارها 

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة فيما خيص قسم تدبُّر األعمال القضائية لتمويل الوظائف املبينة فيما يلي. 
 فيما خيص الوظائف املموَّلة املطلوبة. 2020من تغيري ابلقياس إىل عام  وينبغي التنويه إىل أنه ما

 .شهرًا )متطلب مستمر( 12( ملدة 4-شروع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة فمدير مل .487
ُعهد إىل قسم تدبر األعمال القضائية ابإلشراف على تسيريِّ وإدارةِّ نظام احملكمة اإللكرتونية  لقد

(eCourt.)  وتظل هذه الوظيفة الزمة للتكفل ابستمرار تنفيذ مشروع منصة أنساق تسلسل األعمال
املخطَّط هلا يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات،  القضائية

إن هذا املشروع يـَُعد عنصرًا أساسيًا جوهراًي من عناصر  .2022أن تتم إقامتها حبلول عام  املراد
اه فإن متويل وظيفة لالضطالع وابلنظر إىل طول مدة املشروع ومد االسرتاتيجية ويستلزم مديراً خمصَّصاً له.

ابملهام املعنية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يظل أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة مبوارد 
 خارجية هلذا الغرض.

شهراً  12( ملدة 2-موظف قانوين معاون/موظف معين أبنشطة جلسات احملكمة )من الرتبة ف .488
إن هذه الوظيفة تظل الزمًة يف قسم تدبُّر األعمال القضائية من أجل  .()متطلب مستمر، وظيفة غري مموَّلة

دعم أنشطة جلسات احملكمة لكنها اقرُتحت مبثابة وظيفة غري مموَّلة نظرًا إىل عدد األايم املخطط النعقاد 
 .2021جلسات احملكمة خالهلا يف عام 

ة العامة لقسم خدمات تدبُّر املعلومات وينطوي مقدار املوارد املقرتح يف إطار بند املساعدة املؤقت .489
 الربانجمية املعتمدة. 2020ألف يورو ابلقياس إىل ميزانية عام  0.4على اخنفاٍض مقداره 

رأ( -مساعد معين بتدبر املعلومات )أيخذ عمله شكل التعاون عرب اإلنرتنت( )من الرتبة خ ع .490
ن السعي إىل العمل التآزري على نطاق ، كجانب م2018مت يف عام  .شهراً )متطلَّب مستمر( 12ملدة 

احملكمة، نقل املوظف املعين ابلتصميم على املوقع الشبكي من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم احملكمة 
ويتوىل شاغل هذه  جتميعاً للخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، ما أفضى إىل استحداث الوظيفة احلالية.

ة نظم تكنولوجيا املعلومات اليت توفر الواثئق واملعلومات جلمعية الدول األطراف الوظيفة املسؤولية عن صيان
وتلزم هذه الوظيفة للتكفل بتوفري املعلومات  وهيئاهتا الفرعية عن طريق املوقع الشبكي ألمانة اجلمعية.

لومات املتعلقة والواثئق ألمانة اجلمعية واجلمهور العام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب، ما يشمل املع
 بتعيني أعضاء هيئات اجلمعية.

وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد املموَّلة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم االحتجاز  .491
 املعتمدة. 2020آالف يورو ابلقياس إىل ميزانية عام  107.1على زايدة مقدارها 

ً )متطلب جديد، لسنوات متعددة(شهر  12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف .492  .ا
يلزم املوظف القانوين املعاون لدعم قسم االحتجاز يف تنفيذ األوامر الثالثة القاضية ابملراقبة النشطة. 
فُيحتاج إليه ملراجعة ترمجات ملخصات أو حماضر املكاملات اهلاتفية غري املشمولة مبقتضيات اخلصوصية، 
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ذه املقتضيات، وتقدمي واثئق قانونية إىل كٍل من الدوائر اليت أصدرت ومراقبة الزايرات غري املشمولة هب
ُيشتبه  األوامر املعنية بصورة منتظمة. فيجب أن ُتسرتعى عناية الدائرة املعنية يف الوقت املناسب إىل كل ما

قتضيات بوقوعه من انتهاكات ألوامرها املتعلقة ابملراقبة النشطة للمكاملات اهلاتفية غري املشمولة مب
اخلصوصية والزايرات غري املشمولة هبا فيما خيص األشخاص الثالثة احملتَجزين الذين ختصهم هذه األوامر. 

 وجيب إجراُء واستدامُة كل ما أتمر به الدوائر من عمليات حجب املعلومات والواثئق.

. شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 5-ع مساعد إداري )من الرتبة خ .493
املساعد اإلداري لدعم قسم االحتجاز يف تنسيق وإعمال املوارد اخلاصة ابلرتمجة الشفوية واحللول  يلزم

التقنية، مع إمساك سجالٍت مادية دقيقة وحميَّنة يف شىت قواعد البياانت امتثااًل لألوامر القضائية الثالثة 
مبقتضيات اخلصوصية والزايرات غري املشمولة  فيما يتعلق ابملراقبة النشطة للمكاملات اهلاتفية غري املشمولة

 هبا لألشخاص احملتَجزين الثالثة.

وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف قسم اخلدمات اللغوية  .494
لغة ل ترامجةأربعة  لزومالزايدة إىل هذه وتعزى  املئة(. يف 14.6ألف يورو ) 93.1على زايدة مقدارها 

من أايم انعقاد يوم  100األشهر اخلمسة متثل  مع العلم أبنو ملدة مخسة أشهر لكل منهم، ْنغالسَ 
للغة  ترامجة، إضافة إىل ثالثة 2021افرتاضات ميزانية عام إطار يف  ُأشري إليهاحملكمة كما  اتجلس

 ة العامة فرتتبط ابستمرار لزوماملساعدة املؤقت تكاليف املندرجة ضمنرة األخرى التكاليف املتكرِّ أما العربية. 
 .واآلخر للغة التماشيق وْنغلغة السَ لني، واحد ين لغويَ مساعدَ 

أشهر لكل منهم )متطلب  5( ملدة 1-ترامجة مؤازرين )للغة السَنْغو( )من الرتبة فثالثة  .495
و ْنغلغة السَ فريق يقوم . املالك املعين ابألنشطة القضائية( -وانـْغَيْسوان  جديد( )من أجل قضية يِّكاتوم

ويقوم هبذه اخلدمات خالل اإلجراءات القضائية  للمتهمني،وإليهما الفرنسية  ها ومنمنالشفوية لرتمجة اب
كما يتوىل أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال الرتمجة التحريرية عندما .  من أجل الدوائر واألطراف واملشاركني

وإليها عن  الَسْنغووال ميكن التكفل ابلرتمجة الشفوية من لغة  ال يعملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية.
 طريق فريق من الرتامجة املستقلني.

أشهر لكل  5( ملدة 3-ترامجة/مرتمجني لألنشطة القضائية )للغة العربية( )من الرتبة فثالثة  .496
ف الرتامجة سُيوظَّ . املالك املعين ابألنشطة القضائية( -منهم )متطلب جديد( )من أجل قضية احلسن 

بعقود متوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ابعتبار ذلك  احلسناملعنيون من أجل اإلجراءات يف قضية 
إهنم سيقومون ابلرتمجة الشفوية من  خيارًا أكثر اقتصادًا ابلقياس إىل االستعانة خبدمات ترامجة مستقلني.

 ة ومشاريع خاصة أخرى حبسب اللزوم.العربية وإليها، وسيعملون على مشاريع ترمجة حتريري

شهرًا )متطلب مستمر، من  12ملدة  (7-خ ع)من الرتبة  لغوي )للغة التماشيق( مساعد  .497
توفري  )للغة التماشيق(سيواصل املساعد اللغوي (. املالك املعين ابألنشطة القضائية - احلسنأجل قضية 

الدعم اللغوي بلغة التماشيق، حبسب اللزوم، لقسم االحتجاز وقسم اجملين عليهم والشهود. وبدون هذه 
إن توظيف مهنيني الوظيفة ستتعذر مواصلة توفري اخلدمات اللغوية مبقتضى األوامر الصادرة عن الدوائر. 

نة هبم يف إطار املساعدة املؤقتة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أجنع من حيث التكاليف من االستعا
 الرتمجة من قبيلمبهام أخرى  لالضطالع العاملنير توفُّ على حنو أفضل يضمن هو و  اخلاصة ابالجتماعات

 .العايل املستمر يف هذا اجملال لطلبا ابلنظر إىل، التحريرية
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ً )متطلب مستمر، من أجل  12ملدة  (7-خ ع)من الرتبة  لغوي للغة السَنْغو مساعد  .498 شهرا
إن هذا املساعد املالك املعين ابألنشطة القضائية(.  –( Ngaïssona( وانـْغَيْسوان )Yekatomقضية يِّكاتوم )

اللغوي سيواصل توفري خدمات الرتمجة الشفوية يف امليدان ويف سياق العمليات وخدمات الرتمجة التحريرية 
الواردة من قسم االحتجاز، وقسم اجملين عليهم والشهود،  السَنْغوساعدة بلغة للنهوض أبود كثرة طلبات امل

وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، واملكتب العمومي حملامي اجملين عليهم، 
حيث  إن توظيف مهنيني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أجنع منوالصندوق االستئماين للمجين عليهم. 

على حنو أفضل يضمن هو و  التكاليف من االستعانة هبم يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
العايل املستمر يف هذا  لطلبا ابلنظر إىل، التحريرية الرتمجة من قبيلمبهام أخرى  لالضطالع العاملنير توفُّ 

 .اجملال

 دان ضمن تكاليف املساعدة املؤقتة العامة.وُيستمر على إدراج متطلبات الرتمجة الشفوية يف املي .499
( 7/1-ع رر أو خ-ع ويلزم الرتامجة املعتَمدون العاملون يف امليدان ويف سياق العمليات )من الرتبة خ

املعتمدة.  2020شهراً ابلقياس إىل ميزانية عام  13شهراً، ما ميثل اخنفاضًا مقداره  40.6ملدٍة مقدارها 
بت مبالغ مجيع االعتمادات ويُوظَّف الرتامجة  العاملون يف امليدان بعقود خدماٍت خاصة. وقد احُتسِّ

املطلوبة ابالستناد إىل طلبات اخلدمة الواردة من اجلهات املتعاَمل معها، واليت تتغري كل عام، إضافًة إىل 
 القضااي.لزوم الرتمجة الشفوية املضطَلع هبا يف امليدان ويف سياق العمليات فيما خيص احلاالت و 

وينطوي مبلغ املتطلبات املقرتح متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة اجملين  .500
. 2020املئة( ابلقياس إىل عام  يف 5.0آالف يورو ) 8.8عليهم وجرب أضرارهم على زايدٍة مقدارها 

قتة العامة يف قسم مشاركة اجملين يطرأ أي تغري على الوظائف املقرتح متويلها ضمن إطار املساعدة املؤ  وال
 عليهم وجرب أضرارهم.

يتوقع قسم  .شهرًا )متطلب مستمر( 12( ملدة 1-موظف قانوين مساعد )من الرتبة ف .501
مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أن يتلقى من طلبات اجملين عليهم املتعلقة ابملشاركة يف اإلجراءات 

. ويضاف إىل ذلك 2020مضاهيًا لنظريه يف عام عددًا  ، قانونياً تستلزم حتليالً اليت  ،جرب األضرار و/أو
أن احلاجة إىل الردود القانونية الشاملة على الطلبات اخلارجية املقدَّمة إىل القسم يف احلاالت ذات الصلة 

زايدة األنشطة اجملراة يف مكتب املّدعي العام فيما يتعلق  ‘1’غدت أكثر إحلاحًا بسبب ما يلي: 
احتياج الصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل خدمات التحليل القانوين يف قضااي  ‘2’الت؛ ابحلا

الدور الذي يؤديه قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف تيسري انتداب اخلرباء  ‘3’متعددة؛ 
استمرار  إن. الً(انْتاغَْندا، مثاملختصني جبرب األضرار الذي أتمر به احملكمة )كما عليه احلال يف قضية 

زاً أساسياً يف عدد من القضااي سيكون ذا أمهية  املساعدة اليت يقدمها املوظف القانوين املساعد بصفته منجِّ
 أساسية للتقيد ابآلجال اليت حتددها الدوائر يف الشؤون املتصلة ابجملين عليهم يف مجيع اإلجراءات السائرة.

 .شهرًا )متطلب مستمر( 12رأ( ملدة -خ عمساعد معين بتجهيز البياانت )من الرتبة  .502
هذه الوظيفة الزمة للقيام أبعمال التجهيز )مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسجيل، واإليداع(،  تظل

وإدخال البياانت، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف الطلبات اجلّمة املتوقع أن يقدمها اجملين عليهم 
ويضاف إىل ذلك أن املساعدة املزيدة اليت يقدِّمها  جراءات جرب األضرار.للمشاركة يف اإلجراءات مبا فيها إ

قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم إىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم على النحو املبنيَّ فيما 
احتياجات  بغية سد 2020تقدَّم ستستلزم مالكاً من العاملني املعنيني بتجهيز البياانت مماثاًل لنظريه لعام 

 الصندوق االستئماين للمجين عليهم.
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وال تغري يف مقدار املوارد املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب احملامي العمومي  .503
املئة( من أجل مواصلة  يف 118.5ألف يورو ) 72.4للدفاع، لكن تُقرتح زايدة يف االعتمادات مقدارها 

 متويل الوظيفة التالية:

. تطلب هذه الوظيفة مبثابة شهراً )متطلب مستمر( 12( ملدة 3-نوين )من الرتبة فموظف قا .504
 2016متطلب مستمر ميوَّل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وهي وظيفة أُقرت أواًل يف إطار ميزانية عام 

فنظراً إىل الزايدة يف النشاط القضائي، النامجة بصورة رئيسية  .وتظل تلزم للنهوض أبود عبء العمل املزيد
وبدء  (Ngaïssona( وانـْغَيْسوان )Yekatomيِّكاتوم )وقضية  احلسنعن بدء اإلجراءات االبتدائية يف قضية 
، ُيتاج مكتب احملامي العمومي للدفاع إىل هذه الوظيفة الرمحن عبداإلجراءات يف قضية جديدة هي قضية 

التقيد بكامله بغية استدامة استمرار اخلدمات. إن هذه الوظيفة مهمة أمهية أساسية من أجل  2021لعام 
حتيني كتيبات الدفاع وموارده العامة وتقدمي املساعدة إىل مجيع أفرقة الدفاع يف الوقت  ابآلجال يف جمال

ملوظف القانوين املعاون )من املناسب. وعلى غرار السنوات السابقة سيقوم املوظف القانوين، ابلتشارك مع ا
(، ابملهام املتمثلة يف إجراء البحوث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل تقدمي املساعدة إىل 2-الرتبة ف

أفرقة الدفاع، وسيؤدي مهام متعلقة ابلسياسات عند اللزوم. كما سيواصل شاغل هذه الوظيفة مساعدة 
( يف أداء واجباهتما املتعلقة ابلسياسات 4-)من الرتبة ف( واحملامي 5-احملامي الرئيسي )من الرتبة ف

واإلدارة، واإلشراف على نواتج عمل مكتب احملامي العمومي للدفاع واملهام اليت توعز هبا دوائر احملكمة، 
 .2020واليت غدت أكثر تواتراً يف عام 

مي العمومي للمجين وتنطوي املتطلبات املقرتحة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملكتب احملا .505
الربانجمية  2020املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 9.4آالف يورو ) 9.2عليهم على زايدة مقدارها 

 .2020تغري فيما يُقرتح من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ابلقياس إىل نظرياهتا املقرة لعام  املعتمدة. وال

تظل هذه الوظيفة  .شهراً )متطلب مستمر( 12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف .506
( تُعترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين 2016أُقرت يف إطار ميزانية عام )اليت 

عليهم ابملهام املنوطة به يف إطار واليته على حنو ُمْرٍض. وتتوىل أفرقة هذا املكتب حاليًا متثيل اجملين عليهم 
ودعوَيي استئناف، وقضيتني بلغتا مرحلة جرب األضرار، وعدة إجراءات معيَّنة ميكن يف حماكمتني سائرتني، 

أن يقدِّم اجملين عليهم مالحظات يف مراحل مبكرة منها. إن شاغل هذه الوظيفة يساعد احملامني يف طائفة 
 إطار من احلاالت والقضااي حبسب عبء العمل الواقع على عاتق املوظفني واألولوايت املأخوذ هبا يف

اإلجراءات. ومن املهم أمهية ابلغة التذكري أبن أايم انعقاد جلسات احملكمة ال متثل إال غيضًا من فيض 
عبء العمل الواقع على عاتق مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم. فتأليف املذكرات الكتابية والعمل 

واستهالكًا للوقت مما يشري إليه عدد  التحضريي املتعلق إبجراءات جرب األضرار مها مهمتان أكثر تطلباً 
سيظل عبء العمل الواقع على عاتق موظفي  2021أايم انعقاد جلسات احملكمة املخطط له. ففي عام 

مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مماثاًل من حيث املذكرات الكتابية واملشاورات املنتظمة مع اجملين 
راءات جرب األضرار ألن هذا املكتب يقوم ابملساعدة يف تدعيم عليهم بل سيزيد يف واقع األمر خالل إج

مطالبات اجملين عليهم. وعليه فإن كاًل من أفرقة مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم سيواصل العمل 
فيما يتعلق ابحلاالت والقضااي املعهود إليه هبا ابلفعل )وهي أكثر من واحدة يتعني االهتمام هبا يف نفس 

 لن يكون بوسعه استيعاب عبء العمل املتأيت عن حاالت وقضااي أخرى.الوقت( و 
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 ألف يورو 277.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات
ينطوي مقدار املوارد املطلوبة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات على زايدة مقدارها  .507

د زايدة مقدارها  يف 46.3ألف يورو ) 87.7 املئة( يف قسم  يف 54.5ألف يورو ) 97.7املئة(، جتسِّّ
يوم يف  200اخلدمات اللغوية تعزى إىل ما يستلزمه دعم أنشطة جلسات احملكمة املقدَّر أن تنعقد ملدة 

 آالف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات. 10.0وتُعوَّض جزئياً ابخنفاٍض مقداره  2021عام 

 2021ىل تكملٍة للموارد الداخلية يف عام ولئن كان قسم اخلدمات اللغوية سيظل ُيتاج إ .508
فسيواَصل أيضاً حتقيق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة فيه: فمالك وحدة الرتمجة الفرنسية يضم موظَفنْي 
إبمكاهنما الرتمجة التحريرية إىل لغات أخرى )اإلنكليزية والعربية(، وسيواصل موظف آخر املساعدة يف 

فالرتامجة الداخليون سيضطلعون ابلرتمجة الشفوية ملعظم الفعاليات . الشفوية مهام ظرفية يف جمال الرتمجة
وتشري طلبات اخلدمات إىل ضرورة توظيف مرتمجني حتريريني  وسيستعان ابلرتامجة املستقلني عند اللزوم.

جية ولغة غة العربية ولغة الَبْمبارا واللغة اجلور لبعقود قصرية املدة بلغات عدة من لغات احلاالت مثل ال
وستوظف وحدات الرتمجة الثالث )وحدة اللغة الفرنسية ووحدة اللغة اإلنكليزية  الَسْنغو ولغة التماشيق.

ووحدة لغات احلاالت( مرتمجني ومراجعني بعقود قصرية املدة بغية استيعاب عبء العمل اإلضايف يف 
 الفرتات اليت يبلغ فيها مقدار األنشطة ذروته.

 ألف يورو 20.0 العمل اإلضايف

املئة( ابلقياس إىل نظريه  يف 33.3آالف يورو ) 5.0ينطوي املبلغ املقرتح على زايدة مقدارها  .509
وتراد بذلك التهيئة لتحسني املمارسة املتعلقة أبمن املعلومات يف قسم  املعتمدة. 2020يف ميزانية عام 

انت الُبىن التحتية لتكنولوجيا خدمات تدبر املعلومات املتمثلة يف كشف مواطن ضعف احلال يف شىت مكوِّ 
ويلزم املبلغ  يستلزم املزيد من عمل تقنيي الصيانة خارج أوقات الدوام الرمسي. املعلومات يف احملكمة، ما

الباقي لتعويض املوظفني الذين ُُيتاج إليهم لكي يضطلعوا بعمل معقَّد من قبيل ترقية نظم احملكمة 
مما جيب القيام به خارج ساعات العمل لكي ال يعرتي أنشطَة احملكمة األساسية وتذليل املشكالت األمنية 

 أي انقطاع.

 ألف يورو 15 576.4 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

ألف  1 695.5تبلغ الزايدة الصافية املقرتحة يف بند املوارد غري املتصلة ابلعاملني مبلغًا مقداره  .510
نتيجًة مباشرًة لزايدٍة يف النشاط القضائي الذي سيشهده عام  إن هذه الزايدة متثل املئة(. يف 12.2يورو )
ألف يورو يف املتطلبات املتعلقة ابملساعدة القانونية  1 283.30ويقابل معظمها زايدًة مقدارها  2021

وقضية  (Ngaïssona( وانـْغَيْسوان )Yekatomيِّكاتوم )وقضية  احلسنقضية لسد تكاليف اإلجراءات يف 
آالف يورو متثل متطلبات إضافية يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  403.0، والرمحن عبد

تعزى إىل زايدتني يف تكاليف السفر وتكاليف اخلرباء االستشاريني، على النحو املبنيَّ فيما يلي، تبلغ 
ها املئة على الرتتيب. ومثة زايدات أخرى، منها زايدٌة مقدار  يف 223.5املئة و يف 357.5نسبتامها 
ألف يورو يف قسم تدبُّر األعمال القضائية من أجل دعم أنشطة جلسات احملكمة املخطط  42.9

ألف يورو يف قسم خدمات تدبُّر  134.6وزايدٌة مقدارها  2021يوم يف عام  200النعقادها ملدة 
يف مكتب  ألف يورو، منها ختفيضٌ  132.2املعلومات، ُعوِّضتا بتخفيضاٍت يف بنوٍد أخرى يبلغ جمموعها 

املئة(، وختفيٌض يف قسم االحتجاز  يف 31.8 مدير شعبة اخلدمات القضائية )نسبته
املئة(. ونظرًا إىل أن  يف 5.6 املئة(، وختفيٌض يف مكتب احملامي العمومي للدفاع )نسبته يف 6.0 )نسبته
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ط هلا فإن التكاليف تشمل أايم انعقاد جلسات احملكمة املخط الربانجمية املعتمدة مل 2020ميزانية عام 
 املعنية مل تظهر يف امليزانية العادية.

إن معظم املوارد غري املتصلة ابلعاملني الالزمة يف شعبة اخلدمات القضائية ُُيتاج إليها ملواصلة  .511
التهيئة لسد تكاليف خدمات ونُظُم تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف احملكمة. وقد أُدرِّج مبلغ 

ألف يورو مبثابة  73.5ألف يورو يف بند التكاليف األساسية االشتغالية ومبلغ مقداره  5 070.2 مقداره
استثماراٍت غري متكرِّرة يف البنية التحتية املشارفة على هناية عمرها االشتغايل. كما ُُيتاج إىل املوارد غري 

ة االسرتاتيجية فيما خيص من أجل مواصلة استثمارات احملكم 2021املتصلة ابلعاملني املطلوبة لعام 
املقدار اإلمجايل  ويبلغ. تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات، اليت جيريها قسم خدمات تدبُّر املعلومات

ألف يورو  230.0ألف يورو، منه مبلغ مقداره  1 563.0املخصَّص هلذه االستثمارات مبلغًا مقداره 
املّدعي العام، ختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها  يراد أن ُتَسد به تكاليف تنفيذ حلول يف مكتب

ألف يورو يلزم من أجل حتقيق حتسينات يف السريورة القضائية، مبا يف  1 141.0وحتليلها؛ ومبلغ مقداره 
ألف يورو يلزم لتحقيق حتسينات يف  142.0ذلك تدبر املعلومات املتصلة ابجملين عليهم؛ ومبلغ مقداره 

، مبا يف ذلك الوقاية من اهلجمات السيربانية وصون أمن االتصاالت؛ ومبلغ مقداره أمن املعلومات
 ألف يورو يلزم لرتشيد وجتديد البنية التحتية االفرتاضية. 50.0

 ألف يورو 461.2  السفر

ألف يورو  136.9ينطوي مقدار املوارد املطلوبة يف بند السفر على زايدة مقدارها  .512
داملئة(،  يف 42.2) زايدًة يف متطلباٍت ختص رئيسيًا مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم  جتسِّّ
ألف يورو، أي  30.9املئة(، وقسم تدبُّر األعمال القضائية ) يف 357.5ألف يورو، أي  102.6)

املئة(.  يف 27.8ألف يورو، أي  29.0املئة(، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ) يف 100.0
املوارد اليت ُيتاج إليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم لتجسيد زايدٍة يُتوقع  لقد ُعدِّل مبلغ

)أن تشهدها على وجه التحديد اإلجراءات املتعلقة جبرب  2021يشهدها النشاط القضائي يف عام  أن
ملنوطة مبكتب األضرار، اليت تستلزم املزيد من دعم املمثلني القانونيني( وتظل تلزم لدعم النهوض ابملهام ا

احملامي العمومي للمجين عليهم يف إطار واليته فيما خيص اإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف 
وإجراءات جرب األضرار السائرة وإاتحة إجراء ما يلزم من املشاورات مع موكِّليه. إن هذه الزايدة تلزم 

إلجراءات، يف مقر احملكمة ويف امليدان. وُيالَحظ لتمكني احملامني املعينني من االضطالع مبهامهم يف إطار ا
أن مبلغ املوارد املطلوبة يف إطار بند السفر أتثر بتطبيق تدبرٍي شامٍل جلميع الوحدات لتقليص تكاليف 

 املئة يف قلم احملكمة. يف 15السفر بنسبة 

ألف  32.4فقد اقرُتحت ختفيضات يف املتطلبات لسد تكاليف السفر يبلغ مقدارها اإلمجايل  .513
يورو يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية، وقسم خدمات تدبُّر املعلومات، وقسم االحتجاز، 
ومكتب احملامي العمومي للدفاع، وقسم دعم احملامني. وفيما خيص قسم خدمات تدبُّر املعلومات أفضت 

ٍت خمطٍط إلجرائها من وضرورة استيعاب الزايدات يف تكاليف املوظفني إىل إرجاء بعثا 19-جائحة كوفيد
. إن التخفيضات 2021أجل صيانة البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات يف املكاتب الُقطرية إىل عام 

ألف يورو يف قسم تدبُّر األعمال القضائية،  169.3املعنية تُعوَّض جزئيًا مبتطلبات إضافية يبلغ جمموعها 
عليهم وجرب أضرارهم، ومكتب احملامي العمومي للمجين وقسم اخلدمات اللغوية، ومكتب مشاركة اجملين 

 . 2021عليهم، متثل نتيجًة مباشرًة لزايدة الدعم القضائي املتوقع أن يلزم يف عام 
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وتلزم موارد يف بند السفر لقسم دعم احملامني من أجل سد تكاليف سفر أعضاء هيئات انضباط  .514
بعثاٍت راميٍة إىل تشجيع قانونيني من بلدان احلاالت احملامني للمشاركة يف جلساٍت يف الهاي، وتكاليف 

على الرتشح لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة واإلسهام ابلتايل يف تقليص تكاليف التعيني يف عني املكان. 
ألف يورو ابلقياس إىل  21.7ألف يورو ينطوي على اخنفاٍض مقداره  55.8إن املقدار املطلوب البالغ 

 الربانجمية املعتمدة. 2020ميزانية عام 

وحتتاج شعبة اخلدمات القضائية أيضًا إىل موارد خاصة ابلسفر من أجل بعثات تنظَّم لتوفري  .515
اخلدمات القضائية ذات الصلة. ففي قسم تدبُّر األعمال القضائية ُُيتاج إىل موارد خاصة ابلسفر 

وثالث منها  احلسنص قضية بعثات )أربع منها خت من أجل سبع 2021ألف يورو لعام  32.0 مقدارها
ختص احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى( لتمكني الشهود من اإلدالء بشهاداهتم عن بعد بواسطة الروابط 

املئة( ابلقياس إىل نظريه  يف 100.0ألف يورو ) 30.9الفيديوية. وينطوي هذا املبلغ على زايدة مقدارها 
دد أايم انعقاد جلسات احملكمة. ومثة تعزى إىل زايدة كبرية يف عالربانجمية املعتمدة،  2020يف ميزانية عام 

خدمات قضائية أخرى ذات صلة تستلزم أسفاراً منها خدمات الرتمجة الشفوية اليت يوفرها قسم اخلدمات 
اللغوية، وخدمات تيسري مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات الذي يتواله قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب 

يف املئة( يف املوارد املخصصة للسفر اليت ُيتاج اليها  39.3ألف يورو ) 63.1إن الزايدة البالغة  أضرارهم.
 قسم اخلدمات اللغوية تعزى إىل متطلبات للرتمجة الشفوية املؤداة يف امليدان.

 ألف يورو 1 716.7 اخلدمات التعاقدية 
املئة( تعزى إىل زايدة  يف 38.8ألف يورو ) 480.0ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .516

ألف يورو يف متطلبات قسم خدمات تدبُّر املعلومات ختص اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية  491.0مقدارها 
و يف قسم مشاركة ألف يور  11.0اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات. ويقرتح ختفيٌض مقداره 

. أما املبلغ املقرتح لقسم اخلدمات اللغوية، فيما خيص املتطلبات 2021اجملين عليهم وجرب أضرارهم لعام 
املتعلقة بتكليف جهات خارجية بتوفري خدمات الرتمجة التحريرية القضائية ابللغات الرمسية ولغات 

الربانجمية  2020 لنظريه يف ميزانية عام احلاالت، على النحو الواردة تفاصيله أدانه، فيظل مساوايً 
 املعتمدة. 

ألف يورو من أجل اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة  1 456.0إن املقدار املطلوب البالغ  .517
لتنفيذ مشاريع ختص مكتب املّدعي العام ومشاريع تتعلق يلزم بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات 

ألف يورو على  475.0علومات. وينطوي هذا الرقم على زايدة مقدارها ابألنشطة القضائية وأبمن امل
. وتعزى هذه الزايدة 2020ألف يورو املهيأ له من أجل االسرتاتيجية يف عام  981.0 املقدار البالغ

الثالثة من سنوات تنفيذ منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية يف  رئيسيًا إىل االستثمار الالزم يف السنة
تفاصيل اخلدمات التعاقدية الالزمة فيما يتعلق ابالستثمارات االسرتاتيجية يف جمال تكنولوجيا  مة. أّمااحملك

 املعلومات فهي كما يلي:

(a)  ُيتاج قسم خدمات تدبُّر املعلومات  2021مكتب املّدعي العام: فيما خيص عام
رتكاً مع مكتب املّدعي مبادرات متويالً مش ألف يورو لكي ميوِّل ثالث 230.0إىل مبلغ مقداره 

آالف يورو من أجل استمرار حتسني جتهيز وتدبُّر أدلة البحث  106.0العام، منه جزء مقداره 
ألف يورو من أجل جتهيز األدلة املركزي؛ وجزؤه الباقي  64.0مقداره  وجزءاجلنائي العلمي؛ 

ذلك تدبُّر شؤون ألف يورو من أجل أنساق تسلسل األعمال التحقيقية، مبا يف  60.0البالغ 
 الشهود.
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(b)  ألف يورو من أجل  1 141.0مبلغ مقداره  2021اجملال القضائي: سيلزم يف عام
ألف  367.0 الثالثة من سنوات تنفيذ منصة تسلسل األعمال القضائية، منه جزٌء مقداره السنة

ألف يورو سيخصَّص ملستودع  132.0يورو سيخصَّص إلعمال منصة التقاضي؛ وجزٌء مقداره 
ألف يورو سيخصَّص ملنصة تدبُّر الدفوع؛ وجزءٌ  480.0املعلومات املوحد؛ وجزٌء مقداره 

َفذ تسجيل األدلة والدفوع. 162.0مقداره   ألف يورو سيخصَّص لـَمنـْ

(c)  ألف يورو لتحسني قدرة احملكمة يف جمال  15.0تدبُّر املعلومات: يلزم مبلغ مقداره
 والرجوع إليها.التقصي يف السجالت القضائية احملفوظة 

(d)  ألف يورو من أجل مبادرتني، منه جزءٌ  70.0أمن املعلومات: يلزم مبلغ مقداره
ألف يورو خيص توسيع نطاق عمليات مركز عمليات األمن يف احملكمة إلعمال  50.0مقداره 

املراقبة على مدار الساعة خالل أايم األسبوع السبعة بداًل من إعماهلا يف ساعات العمل الرمسية 
ألف يورو خيص اخلربة االستشارية اخلارجية الالزمة لتعزيز قدرات  20.0فقط؛ وجزٌء مقداره 

 الوحدة املعنية أبمن املعلومات على رصد التهديدات والتحرك االستجايب عند وقوع احلوادث. 

ألف يورو لزايدة مالك موظفي  81.0ويُطلب ابقي املوارد يف بند اخلدمات التعاقدية البالغ  .518
خدمات تدبر املعلومات من أجل األنشطة االشتغالية اجلارية فيما خيص جلسات احملكمة، والشبكة،  قسم

ألف يورو تعزى إىل توسيع نطاق البنية  16.0ومثة زايدة مقدارها  ومركز البياانت، وخدمات األرشفة.
حيثما أمكن األمر،  وللحد من التكاليف. التحتية اخلاصة ابحملكمة من أجل التواصل االفرتاضي عن بُعد

َيستخدم قسم خدمات تدبر املعلومات املوارَد املتوفرة من املوظفني يف املقام األول لتصميم حلول تقدَّم إىل 
ويستعان ابملورِّدين اخلارجيني عندما ُُيتاج حاجة خاصة إىل تكنولوجيا معيَّنة ال ميكن أن تُلىب  احملكمة.

 املتاحة من املوظفني.ابالقتصار على االستعانة ابملوارد 

ألف يورو لسد تكاليف خدمات  123.7ويظل قسم اخلدمات اللغوية ُيتاج إىل مبلغ مقداره  .519
تتوفر اخلدمات  الرتمجة التحريرية املعهود هبا إىل جهات خارجية عندما ُتستنَفد كل قدرته أو عندما ال

بعض اللغات  ا ألغراض التعاون القضائي أواملعنية داخليًا بلغات معيَّنة، مثل اللغات اليت يلزم استعماهل
الرمسية ولغات احلاالت مثل لغة اآلشويل ولغة الَبْمبارا واللغة اجلورجية ولغة الكِّْنرَيَوندا ولغة الَسْنغو واللغة 

 السواحلية )ابللهجة الكونغولية( واللغة السواحلية )الفصحى( ولغة التماشيق.

اجملين عليهم وجرب أضرارهم على اخنفاٍض وينطوي املبلغ املطلوب لقسم مشاركة  .520
د نقَل بعض املوارد إىل بند النفقات التشغيلية العامة،  يف 64.7ألف يورو ) 11.0 مقداره املئة(، جيسِّّ

خدمات  ‘1’ابعتبار ختصيصها له أنسب. وتظل املخصَّصات للخدمات التعاقدية تلزم لسد تكاليف: 
ر قاعدة بياانت قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم خارجية ختصُّصية تتصل ببعض جوانب تطوي

خدمات تعاقدية ختصُّصية تتصل ابلتفاعل مع اجملين عليهم والوسطاء  ‘2’احلاسوبية(؛  )حتسني الربجميات
 يف البلدان املعنية.

ألف يورو( مساواًي لنظريه  50.0ويبقى املبلغ املقرتح ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ) .521
املعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا املكتب املضطَلع هبا يف إطار اإلجراءات  2020ميزانية عام  يف

 القضائية السائرة، ولنقل اجملين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان آمن ميكنهم أن يلتقوا فيه مبحاميهم.
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 ألف يورو 60.6  التدريب

يف املئة(، انجٍم جزئياً عن  33.5ألف يورو ) 30.5ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض مقداره  .522
من  2021إن توفري املوارد املطلوبة فيما خيص عام . تنفيذ ختفيٍض شامٍل ملختلف وحدات قلم احملكمة

أجل تدريب املوظفني يتسم أبمهية أساسية لتمكني الشعبة من النهوض أبود التغريات يف عبء عملها، 
ويشار يف هذا الصدد إىل أنه جيب أن تستدمي أقسام  خلربة اإلضافية.ولسد تكاليف كل ما قد يلزم من ا

عديدة قدرًا معيَّنًا من اخلربة التقنية إذا أُريد لقلم احملكمة أن يوفِّّر خدمات مثلى جلميع أجهزة احملكمة، 
ية الذكر فُيقرتح ختصيص اعتمادات من أجل التدريب لألقسام التال فيها الدوائر ومكتب املّدعي العام. مبا

آالف يورو(، وقسم خدمات تدبُّر املعلومات  5.2قسم تدبُّر األعمال القضائية ) يف إطار نفقاهتا املتكرِّرة:
آالف يورو(، ومكتب احملامي  4.5ألف يورو(، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ) 50.4)

ىل التكاليف، يوصى أبن جُيرى التدريب ومبثابة احلل األجنع ابلقياس إ. ألف يورو( 0.5العمومي للدفاع )
وعلى الرغم من أن بعض  على اإلنرتنت أو أبن ُيستعان مبدرِّب يوفِّّره يف حمالِّّ احملكمة كلما أمكن ذلك.

جوانب املهام املنوطة، على الرتتيب، مبكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية وقسم االحتجاز تستلزم تدريباً 
، وذلك بسبب الوضع 2021عدم هتيئة خمصَّصات من أجل هذا التدريب يف عام حمدَّد الطابع فقد قرَّرا 

ألف يورو لقسم االحتجاز  16.8االقتصادي القائم حالياً. إن التهيئة لسد التكاليف املناظرة )
 آالف يورو ملكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية( كانت تُعترَب متطلباً متكرِّراً. 4.8و

ألف يورو املقرتح فيما يتعلق بتدريب موظفي قسم خدمات  50.4 وينطوي املقدار البالغ .523
املئة( ابلقياس إىل نظريه  يف 14.6آالف يورو ) 8.6املعلومات على اخنفاٍض مقداره  تدبُّر
الربانجمية املعتمدة. ويظل التدريب املعين يرتكز على تزويد  2020يورو يف ميزانية عام  ألف 59.0 البالغ

موظفي قسم خدمات تدبُّر املعلومات ابملهارات واملعارف التقنية الالزمة الستدامة تصديق مهاراهتم، 
سية للمحكمة من قبيل سيما فيما خيص املهارات الضرورية للرتقية اإللزامية لعناصر البنية التحتية األسا وال

، اليت جتهِّّز شبكَة الرتابط SharePointالشبكة، وحاجز احلماية، والربيد اإللكرتوين، ونُظُم التشغيل، ونظام 
فإذا مل يثابر قسم خدمات  .الداخلي يف احملكمة مبستودعات احملتوى والتطبيقات املكيَّفة حبسب احلاجة

املوظفني وحتديث التدريب فسيتعنيَّ عليه أن يعتمد اعتماداً تدبر املعلومات على حتديث تصديق مهارات 
 متزايدًا على املورِّدين ]اخلارجيني[ خلدمات الصيانة والرتقية العادية، ما يزيد تكاليف اخلدمات التعاقدية.

 إن قسم خدمات تدبر املعلومات جُيري التدريب على شبكة اإلنرتنت أو جيريه حملياً كلما أمكن ذلك.

 ألف يورو 470.8 اء االستشاريوناخلرب 

إن هذه  يف املئة(. 106.7ألف يورو ) 243.0ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .524
ألف يورو  300.4الزايدة تعزى إىل زايدٍة يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم مقدارها 

ألف يورو  50.0حملامني يبلغ املئة(. وقد ُحقِّّق ختفيضان صافيان أحدمها يف قسم دعم ا يف 223.5)
 آالف يورو. 7.4واآلخر يف قسم اخلدمات اللغوية يبلغ 

ألف يورو ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من أجل  434.8ويلزم املقدار املقرتح البالغ  .525
امني تعيني حمامني ميدانيني يعملون يف بلدان احلاالت كما أوزعت به الدوائر املعنية. إن تعيني هؤالء احمل

ابلغ األمهية الستدامة الصلة املستمرة مع اجملين عليهم الـُمَمثَّلني، إلطالعهم على املستجدات يف 
اإلجراءات، ولتسجيل آرائهم وشواغلهم، وجلمع األدلة ذات الصلة. ويتسم مجع الطلبات وملؤها ومجع 

ب التكاليف املعنية على أساس األدلة أبمهية خاصة يف مرحلة جرب األضرار من مراحل اإلجراءات. وحُتس
 العقود املربمة فعالً مع اخلرباء االستشاريني. 
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أما ابقي املوارد املقرتحة يف بند اخلرباء االستشاريني فال يطرأ عليه تغيري وهو يلزم من أجل  .526
(؛ آالف يورو 5.0متابعة القائمة الالزمة ابخلرباء يف مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ) ‘1’يلي:  ما
االستشارات املتعلقة حبالة معينة أو مشروع معني يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم املتأتية  ‘2’

توفري خدمات الدعم النفسي  ‘3’ألف يورو(؛  20.0عن إسناد القضية املعنية إىل الدائرة املعنية )
يف عهدة قسم االحتجاز  الدعم يف جمال التحليل النفسي من أجل حسن حال احملتَجزين االجتماعي أو

اخلربة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات أو جبرب أضرارهم يف قسم  ‘4’آالف يورو(؛  6.0)
 آالف يورو(. 5.0مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم )

 ألف يورو 4 023.7 حمامو الدفاع

وقف إىل حٍد كبري على إن مقدار االعتمادات املدرجة يف هذا البند من بنود امليزانية يت .527
املئة(  يف 27.0ألف يورو ) 856.2االفرتاضات القضائية. وينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها 

نتيجًة لتطبيق نظام املساعدة القانونية املعمول به يف احملكمة على األنشطة القضائية املخطط لالضطالع 
سُتَسدُّ ابمليزانية املقرتحة يف بند حمامي الدفاع . و 2021هبا واالفرتاضات ذات الصلة فيما خيص عام 

(، Ngaïssona(، والسيد احلسن، والسيد انـَْغْيسوان )Ongwenتكاليف أفرقة الدفاع عن السيد أُْنغوين )
(، Blé Goudé(، والسيد ابْليه غوديه )Gbagbo(، والسيد اْغبَـْغبو )Yekatomيِّكاتوم ) والسيد
أشهر أخرى يف املرحلة التمهيدية  الرمحن )على أساس ستة (، والسيد عبدNtagandaانْتاَغْندا ) والسيد

 األول/ كانون 7بعد جلسة اعتماد التهم املقرَّر مؤقتًا عقدها يف  2021اعتبارًا من هناية شباط/فرباير 
 يف قضية السيد املهدي وقضية السيد بـَْندا.خُمفَّض (، وتشمل خمصَّصاٍت لتمويل 2020ديسمرب 

ويُطلب مبلغ إضايف لسد تكاليف احملامني املناوبني واحملامني املخصوصني، الذين يعيِّّنهم رئيس  .528
قلم احملكمة ودوائرها، على الرتتيب، وفق الشروط احملدَّدة يف نظام روما األساسي، والقواعد اإلجرائية 

 وقواعد اإلثبات، والئحة احملكمة.

 ألف يورو 1 727.1 حمامو اجملين عليهم

ن مقدار امليزانية املخصَّصة يف إطار هذا البند يتوقف إىل حٍد كبري على االفرتاضات القضائية. إ .529
املئة(، نتيجًة لتطبيق  يف 32.9ألف يورو ) 427.1وينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها 

املطلوب لسد تكاليف ويلزم املبلغ . الربانجمية املقرتحة 2021االفرتاضات اليت تستند إليها ميزانية عام 
األفرقة اخلارجية القائمة اليت تتوىل التمثيل القانوين للمجين عليهم املشاركني حاليًا يف اإلجراءات أمام 

واملمثلني القانونيني املشرتكني  (Ongwenأُنْغوين )جمنياً عليه يف قضية  2 599ويشمل هذا الرقم  احملكمة.
، وقضية احلسن، وقضية (Katangaكاتـَنْغا )  )فريَقنْي(، وقضية (Lubangaلوبـَنْغا )قضية للمجين عليهم يف 

. كما إنه يشمل متوياًل خُمفَّضًا للممثلني (Ngaïssona( وانـْغَيْسوان )Yekatomيِّكاتوم ) قضية، و املهدي
 القانونيني املشرتكني للمجين عليهم يف قضية بَندا.

 ألف يورو 6 291.2 النفقات التشغيلية العامة
ويعزى معظم هذا  يف املئة(. 2.5ألف يورو ) 163.8املبلغ املطلوب اخنفاضًا مقداره يشهد  .530

 وختفيضألف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات  76.8االخنفاض إىل اخنفاٍض مقرتٍح مقداره 
 الربانجمية املعتمدة. 2020يف قسم االحتجاز ابلقياس إىل ميزانية عام يورو  آالف 106.0 مقداره
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آالف يورو ميثل  4 305.2ألف يورو مبلغًا مقداره  6 291.2املقدار املقرتح البالغ ويشمل  .531
ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف  1 956.0املوارد الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومبلغاً مقداره 

العمومي للمجين ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف مكتب احملامي  11.0قسم االحتجاز ومبلغًا مقداره 
 ألف يورو ميثل املوارد الالزمة يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم. 19.0عليهم ومبلغاً مقداره 

آالف يورو  4 305.2ويبلغ املقدار املطلوب لقسم خدمات تدبُّر املعلومات مبلغًا مقداره  .532
لقياس إىل نظريه املعتمد لعام ألف يورو اب 76.8املئة ومقداره  يف 1.8وينطوي على اخنفاٍض نسبته 

ألف يورو. وتشمل امليزانية املقرتحة تكاليف متكرِّرة سنوية الستئجار أاثٍث  4 382.0البالغ  2020
آالف يورو(، وتكاليف لصيانة األاثث  1 010.4ألف يورو(، وتكاليف اتصاالت ) 142.6وعتاد )
ملكاتب الُقطرية. ويبقى مبلغ االعتمادات ألف يورو( يف املقر ويف أماكن وجود ا 3 157.2والعتاد )

املعتمدة.  2020من أجل سدِّ إجيار األاثث والعتاد مّتسقاً مع نظريه يف ميزانية عام  2021الالزمة لعام 
ألف يورو ابلقياس إىل  71.8وتنطوي املخصَّصات لسد تكاليف االتصاالت على اخنفاٍض مقداره 

ن طريق التفاوض بشأن العقود املتعلقة خبدمات اإلنرتنت. وال املعتمدة، ُحقِّّق ع 2020ميزانية عام 
تنطوي املخصَّصات لسد التكاليف املتكرِّرة السنوية املتعلقة بصيانة األاثث والعتاد على أي زايدة وذلك 
على الرغم من إضافة نُظٍُم جديدة دعمًا لتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 

ألف يورو ابلقياس إىل املقدار البالغ  55.2دبُّر املعلومات، بل اخنفضت فعاًل مبقدار املعلومات/ت
 املعتمدة. 2020ألف يورو املدرج يف ميزانية عام  3 212.4

آالف يورو  106.0وينطوي مبلغ املتطلبات اخلاصة بقسم االحتجاز على اخنفاٍض مقداره  .533
عار السنوي على إجيار الزانزين حبسب االتفاق بشأن املئة( على الرغم من تطبيق مؤشر األس يف 5.1)

هذه األسعار. ولئن كانت هذه التكاليف املتكرِّرة تزداد على العموم زايدًة تتماشى مع مؤشر األسعار 
االستهالكية املطبَّق يف هولندا فإن مركز االحتجاز يتوقع استيعاب الزايدة املتوقعة بفضل بدء الدوائر 

صة املعني ، ما أاتح لقسم 2020يف عام  4 ة بكوسوفو استعمال زانزين االحتجاز يف املبىناملتخصِّّ
الواحد العامل بدوام كامل املعين حبراسة السجن.  من معادِّالت املوظفيلزم  االحتجاز تقليص عدد ما

ومثة تكاليف أخرى تشمل العناية الطبية وعناصر تتعلق على وجه التحديد ابلسهر على احرتام اخللفيات 
الدينية والثقافية للمحتَجزين كجانٍب من السهر على حسن حاهلم، وتكاليف ختص احملتَجزين املعوزين تلزم 

سد  إن .الهتم وإجراء مكاملاٍت مشمولٍة مبقتضيات اخلصوصية مع أفرقة الدفاع عنهممن أجل مكاملتهم عائ
 التكاليف املعنية ميثِّّل متطلَّباً متكرِّراً. 

وال تغري يف املقدار املقرتح يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ  .534
ليف استئجار حمالَّ ميكن فيها اللقاء ابجملين عليهم أبمان وسُتَسدُّ ابملوارد املعنية تكا ألف يورو. 11.0

 وعلى حنو يصون العالقة املشمولة مبقتضيات اخلصوصية بني احملامني وموكِّليهم.

ألف يورو املقرتح من أجل قسم مشاركة  19.0وقد أُعيد ختصيص جزء من املتطلب البالغ  .535
ألف يورو( بسبب  11.0لتعاقدية )ما يبلغ مقداره اجملين عليهم وجرب أضرارهم بنقله من بند اخلدمات ا

سيما عندما ال تستطيع املكاتب الُقطرية تقدمي مساعدهتا، من  تغري املتطلبات. وتلزم املوارد املعنية، وال
أجل مرافق خاصة ُيتاج إليها موظفو قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم إلجراء أنشطة ذات صلة 

ية مثل التواصل مع اجملين عليهم ومجاعاهتم يف بيئٍة مالئمٍة مصونة األمن. ويشمل خالل البعثات امليدان
ذلك تكاليف استئجار املرافق، والنفقات املتصلة ابألسفار ضمن البلد املعين وبشؤون اجملين عليهم، ومبواد 

 إيضاحية للمجين عليهم تتعلق مبشاركتهم وجرب أضرارهم.



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

20-A-210621 164 

 روألف يو  314.6 اللوازم واملواد 
إن معظم  يف املئة(. 1.2آالف يورو ) 3.9ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاض صاٍف مقداره  .536

املوارد املطلوبة يف إطار ميزانية الشعبة يف بند اللوازم واملواد يلزم يف قسم خدمات تدبر املعلومات 
آالف يورو(  7.0آالف يورو(، وقسم اخلدمات اللغوية ) 7.5ألف يورو(، وقسم االحتجاز ) 285.3)

ويشمل املبلغ املقرتح لقسم تدبُّر األعمال  ألف يورو(. 2.0وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم )
ألف يورو من أجل شراء خراطيش مهيَّأة للحفظ االحتياطي اليومي للمواد  12.8القضائية زايدة مقدارها 

 مة وتوزيع املسجَّالت املعنية.املدرجة يف نظام التسجيل السمعي البصري ألنشطة جلسات احملك

يتألف كله من  2021إن املبلغ املقرتح لقسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص عام  .537
ألف يورو من أجل مواصلة توفري املراجع واملوارد  285.3لسد تكاليف متكرِّرة، منها  املخصَّصات

ة املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو للمكتبة، مثل االشرتاكات يف املنشورات الدورية والدراسات األحادي
ويتألف مطبوعة، اليت يستعني هبا يوميًا مكتُب املّدعي العام والدوائُر وقلُم احملكمة يف البحوث القانونية. 

ألف يورو يلزم لسد تكاليف منشورات  57.5ألف يورو( من جزء مقداره  193.8معظم هذا املبلغ )
ون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلنسان، والدراسات املعنية ابإلابدة دورية للمكتبة بلغات خمتلفة يف القان

اجلماعية، والتحليالت املعنية ابلدفاع واألمن، يستعملها بصورة رئيسية مكتب انئب املّدعية العامة، وشعبة 
ئر التحقيق وقسم التدارس األويل التابعان ملكتب املدعي العام، واملوظفون القانونيون العاملون يف الدوا

ألف يورو لسد تكاليف اشرتاكات يف خدمة البحث القانوين  87.6ابلنيابة عن القضاة؛ وجزء مقداره 
، وجمموعة منظومة األمم املتحدة الحتياز املعلومات اإللكرتونية Westlawعلى اإلنرتنت املسماة 

(UNSEIAC اليت تضم شركة )Lexis-Nexis وقاعدة البياانت ،Factiva ُأكسفورد املتعلقة ، وتقارير
(، وبرجميات البحث القانوين املسماة Oxford Reports on International Lawابلقانون الدويل )

LegalTrac املسماة  القوانني األجنبية والدولية، وقاعدة بياانت مواردHeinOnline وقواعد بياانت أخرى ،
ألف يورو لشراء كتب صادرة بصيغة  46.2لها املوظفون والباحثون القانونيون؛ وجزء مقداره يستعم

مطبوعة وصيغة إلكرتونية بلغات خمتلفة تستعملها الدوائر واألطراف املتقاضية واحملققون من أجل إجراء 
ألف يورو لسد تكاليف لوازم من أجل صون حمفوظات احملكمة  2.5البحوث القانونية؛ وجزء مقداره 

ألف يورو،  91.5صات لسد املصروفات املعنية، البالغ أما ابقي املخصَّ . بصيغة مطبوعة على الورق
فسُيستخدم لسد تكاليف متطلبات أساسية من قبيل لوازم الطبع )خراطيش احلرب، والورق(، واستبدال 
جذاذات الذاكرة يف العتاد، ولوازم أرشفة لصون تراث احملكمة الواثئقي، واللوازم السمعية البصرية اخلاصة 

كاتب، وما يطلبه املستعملون النهائيون من لوحاتِّ مفاتيح حلواسيَب أبجبدايت بقاعات احملكمة وامل
 خاصة بلغات معيَّنة ومن أقراص مشفَّرة ومن بطارايٍت للحواسيب احملمولة.

وفيما خيص قسم اخلدمات اللغوية وقسم االحتجاز وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم  .538
املعتمدة، ومنها على الرتتيب:  2020لقياس إىل نظرياهتا يف ميزانية عام تبقى املبالغ املقرتحة دون تغيري اب

آالف يورو من أجل البذالت الرمسية،  7.5آالف يورو من أجل حتديث قواميس ومواد أخرى، و 7.0
 ألف يورو من أجل لوازم حلفظ طلبات اجملين عليهم األصلية ومواد تتعلق ابلبعثات امليدانية. 2.0و

 آالف يورو 510.0 تاد األاثث والع
على اخنفاٍض مقداره  2021ينطوي مقدار املوارد املقرتح فيما خيص األاثث والعتاد لعام  .539

ألف يورو الذي اعُتمد لعام  760.0املئة( ابلقياس إىل املقدار البالغ  يف 32.8ألف يورو ) 249.5
تكرِّر ختتلف من سنٍة إىل أخرى . ويلزم املبلغ املقرتح لسد تكاليف بنوٍد تلزم مبثابة متطلٍب م2020
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بسبب التقادم والبِّلى، واستثماٍر غري متكرِّر يف مبادرات اسرتاتيجية ضمن إطار االسرتاتيجية اخلمسية 
اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات، وعناصر بنية حتتية مشارفة على هناية عمرها االشتغايل تعترب 

 متطلباً غري متكرِّر.

ألف يورو فيما  330.0مبلغ املخصَّصات لسد التكاليف السنوية املتكرِّرة املقدَّر بـ وينطوي .540
االشتغالية اخلاصة بتوسيع  2020على زايدة تقابل اخنفاضاً غري متكرِّر يف ميزانية عام  2021خيص عام 

، من 2025حىت عام  2021أحياز التخزين واستبدال ما يلزم استبداله، يف الفرتة املمتدة من عام 
مكوِّانت الشبكة اليت ترقى إىل عهد إنشاء املباين الدائمة للمحكمة. وابلتايل فقد أُدرِّجت خمصَّصات 
للتوسيع السنوي ألحياز التخزين املعين ابعتباره متطلباً متكرِّراً. إن هذه الزايدة املتكرِّرة يف التكاليف تُعوَّض 

رتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر بتخفيٍض يف املخصصات لتنفيذ خطة احملكمة االس
 ألف يورو التوزع التايل: 330.0املعلومات. ويتوزع املقدار اإلمجايل البالغ 

(a)  ألف يورو خمصَّص قصرًا لالستبدال السنوي للحواسيب  200.0مبلغ مقداره
إن هذا املبلغ  لنهائيني.املكتبية واحلواسيب احملمولة واألجهزة املتنقلة اخلاصة ابملستعملني ا

ومن املهم استدامة  مشمول حبساب املقدار األساسي املرجعي السنوي للتكاليف االشتغالية.
العمل بدورة االستبدال هذه ختفيفًا لألخطار املرتبطة مبا تقادم عهده من احلواسيب واألجهزة 

وال تغري  نظم احملكمة وبياانهتا. املتنقلة غري املتوافقة مع التحديثات األمنية اليت تستلزمها محاية
 ؛2020ابلقياس إىل عام 

(b)  تلزم  ألف يورو خيص زايدات سنوية يف قدرة خوادمي احملكمة، 60.0مبلغ مقداره
لدعم البنية التحتية لنظم أساسية مثل نظام تدبر الواثئق ونظام تدبر األدلة ونظام ختطيط املوارد 

 الشهود؛( ونظام تدبر شؤون SAPاملؤسسية )

(c)  ألف يورو خيص استبدال عناصر من البنية األساسية للشبكة  50.0مبلغ مقداره
 ووسائل االتصال حلق هبا البِّلى أو تقادم عهدها.

(d)  ألف يورو خيص زايدَة القدرة على ختزين احملفوظات الرتاتيب.  20.0مبلغ مقداره
لى صعيد التنامي املتوقع يف وتستند هذه التوسعة إىل مدى االستعمال السابق وإىل االجتاه ع

 مقدار البياانت.

آالف يورو مبثابة استثمارات  107.0إىل مبلغ إمجايل مقداره  2021وُُيتاج فيما خيص عام  .541
غري متكرِّرة خاصة ابملبادرات االسرتاتيجية الالزمة يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية لتكنولوجيا 

ألف يورو ابلقياس إىل  413.0بلغ ينطوي على اخنفاٍض مقداره إن هذا امل املعلومات/تدبر املعلومات.
 :ألف يورو وسُيوزع فيما بني املبادرتني التالَييت البيان 520.0املعتمدة البالغ  2020نظريه يف ميزانية عام 

(a)  ألف يورو من أجل برجميات للمراقبة  57.0أمن املعلومات: استثمار مببلغ مقداره
البياانت تتيح اتِّقاء فقد البياانت وقدرات على تدبُّر احلقوق املتعلقة األمنية املرتكزة على 

 ابملعلومات.

(b)  ألف يورو يلزم  50.0الرتشيد يف تكنولوجيا املعلومات: استثمار مببلغ مقداره
الستبدال شبكة أحياز التخزين اخلاصة ابحملكمة، اليت تشارف على هناية عمرها االشتغايل ومتثل 

 ألمهية من مكوِّانت البنية التحتية لوسائل التخزين يف احملكمة.مكوِّانً ابلغ ا
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ويبلغ املكوِّن األخري من املبلغ املقرتح يف بند األاثث والعتاد لقسم خدمات تدبُّر املعلومات  .542
ألف يورو يلزم الستبدال عناصر البنية األساسية املشارفة على انتهاء عمرها  73.5مبلغًا مقداره 

ألف يورو خيص حاجز احلماية الداخلي اخلاص  57.0على وجه التحديد مبلٌغ مقداره االشتغايل، منه 
اخلاص مبركز  Ciscoألف يورو استبدال خادوم االتصاالت املوحد  16.5ابحملكمة وخيص الباقي البالغ 

يعرض بياانت احملكمة. إن عدم استبدال عناصر البنية التحتية املشارفة على انتهاء عمرها االشتغايل قد 
 خلطر االنقطاع يف عمليات احملكمة اليت تعتمد على مكوِّانت البنية التحتية املعنية.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 3300 الربانمج :30 اجلدول

3300  
 شعبة اخلدمات القضائية

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 616.9 12 7.4 872.6 744.3 11    املوظفون من الفئة الفنية

 829.2 4 (2.7) (132.4) 961.6 4    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 446.1 17 4.4 740.2 705.9 16 078.2 18 - 078.2 18 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 572.5 1 23.7 301.1 271.4 1 539.9 1 128.3 411.6 1 املساعدة املؤقتة العامة

 277.0 46.3 87.7 189.3 256.8 60.6 196.2 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 20.0 33.3 5.0 15.0 13.3 - 13.3 العمل اإلضايف

 869.5 1 26.7 393.8 475.7 1 810.0 1 188.9 621.2 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 461.2 42.2 136.9 324.3 337.1 102.0 235.1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 716.7 1 38.8 480.0 236.7 1 432.1 - 432.1 اخلدمات التعاقدية

 60.6 (33.5) (30.5) 91.1 115.7 - 115.7 التدريب

 470.8 106.7 243.0 227.8 411.8 44.9 366.9 اخلرباء االستشاريون

 023.7 4 27.0 856.2 167.5 3 124.7 4 678.7 446.0 3 حمامو الدفاع

 727.1 1 32.9 427.1 300.0 1 287.5 1 88.4 199.1 1 حمامو اجملين عليهم

 291.2 6 (2.5) (163.8) 455.0 6 942.2 5 15.4 926.8 5 النفقات التشغيلية العامة

 314.6 (1.2) (3.9) 318.5 381.8 0.3 381.5 اللوازم واملواد

 510.5 (32.8) (249.5) 760.0 376.5 1 14.2 362.3 1 األاثث والعتاد

 576.4 15 12.2 695.5 1 880.9 13 409.4 14 943.8 465.5 13 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 892.0 34 8.8 829.5 2 062.5 32 297.5 34 132.7 1 164.8 33 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 3300 الربانمج :31 اجلدول

3300 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 187 76 74 2 111 5 42 33 23 7 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 188 76 74 2 112 5 42 34 23 7 1 - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 16.47 10.47 3.00 7.47 6.00 2.50 2.00 0.50 1.00 - - - - - 2020املقرة لعام 
 10.00 5.00 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 - - - - - املستمرة
 7.30 3.38 - 3.38 3.92 1.67 1.00 1.25 - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 17.30 8.38 3.00 5.38 8.92 2.67 3.00 2.25 1.00 - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 اخلارجية العملياتشعبة : 3800 الربانمج -4

 املقد ِّمة

تتوىل شعبة العمليات اخلارجية )"الشعبة"( املسؤولية عن الوظائف املنوطة بقلم احملكمة يف  .543
وتضم  والتواصل اخلارجي، ومحاية الشهود ومساعدهتم، والعمليات امليدانية.جماالت التعاون، والتحليل، 

الشعبة، ابإلضافة إىل مكتب مديرها، ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم اجملين عليهم والشهود وقسم دعم 
دولية كما تضم الشعبة املمثليات اخلارجية للمحكمة اجلنائية ال  العمليات اخلارجية وقسم اإلعالم والتوعية.

)"احملكمة"( يف بلدان من بلدان احلاالت )املكاتب الُقطرية( ولدى منظمة األمم املتحدة يف مقرها القائم 
 يف نيويورك.

إن املكاتب الُقطرية للمحكمة تُنشأ حبسب االقتضاء يف بلدان من بلدان احلاالت لالضطالع  .544
ؤون الشهود واجملين عليهم والتواصل، ولتقدمي ابملهام املنوطة بقلم احملكمة يف نطاق واليته فيما يتعلق بش

الدعم ألنشطة مكتب املّدعي العام، وحمامي الدفاع، وحمامي اجملين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين 
سيظل للمحكمة مكاتب ُقطرية يف ستة بلدان من بلدان احلاالت هي مجهورية  2021ويف عام  عليهم.

إن قدَّ كٍل من  مجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ومايل، وأوغندا.ديفوار، و  أفريقيا الوسطى، وكوت
املكاتب الُقطرية وتشكيل مالك موظفيه يتحددان حبسب وضعه، مع مراعاة مرحلة اخنراط احملكمة يف البلد 

ليات إن املكاتب الُقطرية هي ممثِّّ  املعين من بلدان احلاالت ومالبسات احلالة املعنية على وجه التحديد.
ظرفية الوجود يف بلدان احلاالت ميكن تعديل نطاقها. ومثة عوامل متعددة تؤخذ ابالعتبار يف تقييم أفضل 
السبل إىل توفري الدعم ضمن البلد املعين لألنشطة التحقيقية والقضائية. وتتباين الوحدات املعنية، تبعاً 

وحًة بني مكاتب متثيل صغرية وأجهزة عمٍل أكثر ملرحلة اإلجراءات وللحالة وللسياق القائم يف امليدان، مرا
وينهض مكتب االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة . تعقيدًا تلزم لسد متطلباٍت متعددة الوجوه

األمم املتحدة يف نيويورك )"مكتب االتصال"( أبود العالقات اخلارجية مع املمثليات الدبلماسية لدى 
ع به مجيع أجهزة احملكمة من أنشطة يف جمال التعاون تتعلق ابألمم املتحدة األمم املتحدة ويدعم ما تضطل

 نفسها.

وتسهر الشعبة، من خالل التنسيق مع مقر احملكمة يف الهاي وبدعٍم منه، على جناعة وفعالية  .545
الصدد  ويشار يف هذا. ليات اخلارجية للمحكمةدية واألمنية فيما يتعلق ابملمثتناول املسائل اإلدارية واإلمدا

إىل أن الشعبة تتوىل املعاملة املركزية لقدرات احملكمة يف جمال ختطيط املهمات وتدعم إجراءاهتا املتعلقة 
كما تقدِّم الشعبة للجهات اليت تتعامل معها حتاليل عالية درجة اجلودة ودقيقة االستهداف   بتدبر األزمات.

وتتوىل الشعبة، عن طريق قسم  بعمل احملكمة. بشأن األمن والتطورات االجتماعية السياسية ذات الصلة
اجملين عليهم والشهود، املسؤولية عن هتيئة تدابري محائية وعن القيام برتتيبات أمنية وعن تقدمي مشورة 
اجتماعية نفسية وأشكال أخرى من املساعدة إىل الشهود واجملين عليهم الذين ميثُلون أمام احملكمة وغريهم 

 ني للخطر بسبب الشهادة اليت يديل هبا الشهود املعنيون.من األشخاص املعرَّض

وتتوىل الشعبة أيضاً املسؤولية عن التواصل اخلارجي للمحكمة فتتكفل يف هذا الصدد ابلقيام يف  .546
الوقت املناسب وعلى حنو دقيق بتزويد أصحاب الشأن الرئيسيني واجلمهور العام مبعلومات عن والية 

ويشمل ذلك على األخص األنشطة  طائفة متنوعة من وسائل اإلعالم.احملكمة وأنشطتها من خالل 
كما تضطلع الشعبة مبسؤوليات   التوعوية املنصّبة على اجملين عليهم واجلماعات املتضرِّرة يف بلدان احلاالت.

قلم احملكمة وفقًا لنظام روما األساسي فيما خيص التعاون الدويل والتعاضد القضائي، فيما يتعلق مثالً 
 ابلقبض على األشخاص الذين صدرت أوامر ابلقبض عليهم وبتسليمهم إىل احملكمة.
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 بيئة العمل

لـّما كان كثري من عمل شعبة العمليات اخلارجية جيري بعيداً عن املقر فإنه حمكوٌم إىل حٍد بعيد  .547
يبدأ يف حاالت كثرية على مبرحلة اخنراط احملكمة يف احلالة املعنية. إن الدعم االشتغايل املقدَّم خارج املقر 

شكل دعٍم لعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام، لكن الدعم املعين قد يلزم الحقاً أن يستدام 
حىت أن يُعزَّز ألغراٍض أوسع نطاقًا ختص اإلجراءات االبتدائية، مثل مشاركة اجملين عليهم، واألنشطة  أو

عمليات التحقيق اليت جيريها الدفاع. كما قد يلزم الدعم املستمر التوعوية، ومحاية الشهود، واملهمات و 
سيما خالل مرحلة جرب األضرار، مبا يف ذلك األنشطة  ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم، وال

 املتصلة بتنفيذ األوامر القاضية جبرب األضرار.

على  2021عام  ويشار يف هذا الصدد إىل أن شعبة العمليات اخلارجية ستستمر يف .548
االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها فتقدم اخلدمات إىل اجلهات اليت تتعامل معها فيما يتعلق 

وستستلزم األنشطة املزيدة وسياق العمل الصعب يف احلالة يف مايل واحلالة يف  بعدد من بلدان احلاالت.
وقد استبانت الشعبة إمكان  املتطلبات االشتغالية.مجهورية أفريقيا الوسطى ختصيص موارد إضافية لتلبية 

حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة، فيما خيص تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة 
ابلعاملني، ضمن نطاق العمليات القائمة، بغية تعويض الزايدات اخلاصة بعملها يف مايل ويف مجهورية 

هذا النهج لقلم احملكمة إعادة ختصيص موارده من املوظفني بنقلها من وحدة وقد أاتح  أفريقيا الوسطى.
ُقطرية إىل أخرى، على حنو يتوافق مع التحوُّل على صعيد أولوايت العمل واألمن فيما خيص بلدان 

ويشار يف هذا الصدد على وجه التحديد إىل أنه قد حتققت ختفيضات هامة يف وحدات وجود  احلاالت.
ديفوار، وذلك رئيسياً عن طريق إعادة ختصيص  ة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا وكوتقلم احملكم

وبذلك تسىن متويل الزايدة الالزمة يف املستثَمرات يف العمليات الُقطرية، وال سيما يف مايل ومجهورية  املوارد.
 الظروف األمنية السائدة أفريقيا الوسطى، حيث ُُيتاج إىل موارد إضافية ابلنظر على اخلصوص إىل

وابالستعانة ابملوارد احلالية لتلبية هذه املتطلبات املتزايدة، تكفَّل قلم احملكمة  ومتطلبات العمل املزيدة.
 احلسنبتوفري قدرة كافية وميكن استعماهلا على حنو مرن للنهوض أبود دعم اإلجراءات االبتدائية يف قضية 

وعالوة على ذلك ستواصل الشعبة أيضاً، من  .(Ngaïssonaيسوان )( وانـْغَ Yekatomيِّكاتوم )وقضية 
خالل مكاتبها الُقطرية، دعم عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي العام وأنشطة الصندوق 
االستئماين للمجين عليهم. وقد تعنيَّ على الشعبة، بسبب القيود املفروضة على السفر على نطاق العامل 

. 2020، أن ُتكيِّّف طرائق عملها، وسيفضي ذلك إىل حتقيق وفورات يف عام 19-حة كوفيدبسبب جائ
، التزمت احليطة يف طلبها للموارد، آخذة 2021إن الشعبة، استباقًا منها لتواصل اجلائحة يف عام 

 .2021ابالعتبار القيود املفروضة على السفر اليت ميكن أن تظل ساريًة يف عام 

من بلدان  ثليات اخلارجية اليت ستستدميها شعبة العمليات اخلارجية يف ستةوإضافة إىل املم .549
، تقدِّم األقسام يف املقر ويف بعض املكاتب الُقطرية الدعم أيضًا لطائفة من 2021احلاالت يف عام 

 فيما يتعلق بسائر بلدان احلاالت اليت مل تـَُقم فيها -تتنوع من محاية الشهود إىل التوعية  -األنشطة 
وسرتكِّز الشعبة على  مكاتب، وهي أفغانستان وبنغالديش/ميامنار وبوروندي والسودان وفلسطني وليبيا.

تطوير هنجها ومفهومها االشتغايل فيما يتعلق ابحلالة يف السودان، حيث ميكن أن يؤدي القبض على 
اءات القضائية يف إىل املزيد من اإلجر  2020الرمحن الذي جرى يف حزيران/يونيو  عبد علي حممد علي
 .2021 عام
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 مجهورية أفريقيا الوسطى 

إن املتطلبات املتعلقة ابمليزانية اخلاصة بعمليات قلم احملكمة اجملراة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  .550
وستلزم موارد  .(Ngaïssona( وانـْغَيسوان )Yekatomيِّكاتوم )ستتحدد رئيسيًا مبستلزمات حماكمة 

لالضطالع ابألنشطة املتعلقة بتيسري إدالء الشهود إبفاداهتم، والتواصل ابجلماعات املتضرِّرة، ومشاركة 
كما سيقدم املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى الدعم األمين واإلداري   اجملين عليهم.

وسيستلزم ارتفاُع عدد  ملختلفة اليت يتعامل معها.واإلمدادي لعدد مزيد من املهمات اليت جتريها اجلهات ا
اإلحاالت إىل قسم اجملين عليهم والشهود الصادرة عن مكتب املّدعي العام طلبًا حلماية الشهود يف احلالة 

 الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى استمرار االستثمار للسهر على محايتهم الالزمة.

عها األمين املتوتر وظروفها السياسية املتقلبة، تعد واحدة وتظل مجهورية أفريقيا الوسطى، بوض .551
ويرتتب على ذلك أثٌر مباشٌر على املوارد الالزمة لتدبُّر  أكثر البيئات اليت تعمل فيها احملكمة تطلباً. من

-أمن املوظفني العاملني يف هذا البلد واالهتمام بصحتهم وحسن حاهلم، وال سيما يف سياق جائحة كوفيد
19. 

 ايلم

، ابلنظر إىل 2021سيستلزم مقدار األنشطة املتوقع وجوب االضطالع هبا يف مايل يف عام  .552
وإىل بيئة العمل الصعبة يف هذا البلد، مواصلة استثمار موارد حمدودة تندرج  احلسناحملاكمة يف قضية 

م املنوطة بقلم ضمن تكاليف املوظفني وضمن التكاليف غري املتصلة ابلعاملني من أجل االضطالع ابملها
وستظل محاية الشهود واحدًا من أهم  احملكمة يف إطار واليته ودعم عمل اجلهات اليت يتعامل معها.

قياَم  احلسنوعلى حنٍو مماثل سيستلزم بدُء حماكمة  مسبِّّبات تكاليف عمليات قلم احملكمة يف مايل.
هم واجلماعات املتضرِّرة، مواصاًل يف املكتب الُقطري يف مايل بعمٍل نشٍط على صعيد توعية اجملين علي

 الوقت ذاته إعالَم اجلمهور العام بشأن عمل احملكمة.

وتظل بيئة العمل يف مايل تتميز ابلوضع األمين املتقلب حيث ميكن أن َتستهدف اجلماعاُت  .553
القاً من سيواصل املكتب القائم يف ابماكو العمل انط 2021ففي عام . األطراَف الفاعلة الدولية املتطرفة

إن ذلك  (.MINUSMAحمال "بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" )
سيتيح للمكتب الُقطري االستفادة من درجة مزيدة من األمن وسيمكِّنه من تبسيط كثري من سريوراته من 

 يتوصل إىل تسيري عملياته مبزيد من النجاعة.خالل انتفاعه ابخلدمات اإلدارية لألمم املتحدة، ما سيجعله 

 كوت ديفوار

ديفوار بغية استخدام املوارد  لقد راجعت شعبة العمليات اخلارجية العمليات اليت جتريها يف كوت .554
على أساس درجات األولوية، وهي سُتقلِّّص، نتيجًة لذلك، املوارد املتصلة على اخلصوص ابلنهوض أبود 

ديفوار  وسيظل املكتبان الُقطراين القائمان يف كوت.  ومجهورية أفريقيا الوسطىزايدة عبء العمل يف مايل
ومايل خاضعني إلشراف رئيس مكتب ُقطري واحد، ما يزيد من تيسري التحلي ابملرونة يف ختصيص املوارد 

 لتلبية االحتياجات املستجدة.

اإلمدادي واألمين للتحقيق ديفوار تقدمي الدعم  وسيواصل املكتب الُقطري القائم يف كوت .555
وفيما يتعلق ابملهام  ديفوار. الناشط الذي جيريه مكتب املّدعي العام يف القضية الثانية يف احلالة يف كوت
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ديفوار على التواصل مع  اليت يتوالها قلم احملكمة يف إطار واليته، سيستمر املكتب الُقطري القائم يف كوت
 ديفوار. ام بشأن والية احملكمة وعملها يف كوتاجلماعات املتضرِّرة واجلمهور الع

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

. بيد أن املكتب 2021سُيقلَّص قدُّ املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا تقليصاً ذا شأن يف عام  .556
الُقطري القائم يف بونيا سيواصل دعم أنشطة اجلهات اليت يتعامل معها، وخصوصًا يف اجلزء الشرقي من 

وقضية ( Katangaكاتـَنْغا )وقضية  (Lubangaلوبـَنْغا )لبلد، فيما يتعلق إبجراءات جرب األضرار يف قضية ا
وسُيضطَلع هبذا العمل يف بيئة صعبة حيث يتعني اختاذ تدابري مالئمة للتكفل . (Ntagandaانْتاغَْندا )

 بسالمة املوظفني وأمنهم.

ه قدُّ احلد األدىن الالزم لتوفري الدعم للمهام الالبثة. ولن يُبقى يف العاصمة كِّْنشاسا إال مكتٌب ل .557
وسيشرف رئيس هذا املكتب الُقطري على املكتَبنْي القائَمنْي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واملكتب 
الُقطري القائم يف أوغندا. وسيضطلع ابملهام اإلدارية املتعلقة ابألمن والتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب 

. ارهم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املوظفون العاملون يف َكْمباال الذين يشمل عمُلهم أوغندا أيضاً أضر 
 وال يُعتزم إدخال أي تغيريات ذات شأن على االحتياجات االشتغالية فيما خيص مكتب بونيا.

 أوغندا

طة املتعلقة بقضية الرتكيز على األنش 2021سيواصل املكتب الُقطري القائم يف أوغندا يف عام  .558
مداوالُت الدائرة االبتدائية وكتابُة  2021الثاين/يناير  ، إذ يُتوقع أن تُنَجز يف كانون(Ongwenأُنْغوين )

كما .  نصوص األحكام اليت ستصدرها، ما يفضي إّما إىل دعاوى استئناف أو إىل إجراءات جلرب األضرار
ي واألمين فيما يتعلق مبشاريع املساعدة اليت ينفذها سيواصل هذا املكتب الُقطري تقدمي الدعم اإلمداد
 الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف مشال أوغندا.

الروابط  ونظرًا إىل تقليص قدِّ املكتبِّ الُقطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وإىل .559
اإلمدادية لَكْمباال بعمليات احملكمة اجملراة يف شرقي مجهورية الكونغو الدميقراطية والقرب النسيب منها، 
سيظل رئيس املكتب الُقطري القائم يف كْمباال ينفرد ابإلشراف على العمليات يف كال البلدين. ويضاف 

ال األمن والتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب إىل ذلك أنه سُيشَرف من كْمباال على تدبُّر األنشطة يف جم
 أضرارهم يف أوغندا ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

 جورجيا

سيواصل املكتب الُقطري القائم يف جورجيا تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين لعمليات التحقيق  .560
أن جيريها فيها الصندوُق  الناشط اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف هذه احلالة، ولألنشطة املزَمع

كما سيواصل هذا املكتب الُقطري التواصل مع اجلماعات املتضرِّرة واجلمهور   االستئماين للمجين عليهم.
ويُقرتح إبقاء مبلغ املوارد  العام بشأن والية احملكمة وعملها يف جورجيا، على حنو يواكب تطور هذه احلالة.

قدار املعتدل الذي بلغه يف ميزانيات السنوات السابقة نظرًا إىل املخصَّص هلذا املكتب الُقطري على امل
 املرحلة اليت تشهدها هذه احلالة حيث لـّما جترِّ أي إجراءات قضائية.
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 نيويورك( مكتب االتصال اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية القائم لدى منظمة األمم املتحدة )يف

ية الدولية القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف يتكفل مكتب االتصال التابع للمحكمة اجلنائ .561
نيويورك )"مكتب االتصال"( ابإلفادة الدقيقة واآلتية يف حينها عن املستجدات ذات الصلة بعمل احملكمة 
ويساعد يف املثابرة على إعالم البعثات الدبلماسية وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني يف نيويورك 

ا يدعم مكتب االتصال عمل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( وأمانتها، كم  ابملستجدات يف احملكمة.
وسينهض مكتب االتصال يف عام  وميثِّّل احملكمة يف اجتماعات مكتب اجلمعية وسائر هيئاهتا الفرعية.

أبود احتياجات احملكمة يف جمال عالقاهتا مع األمانة العامة لألمم املتحدة، وسائر األجهزة  2021
ويؤدي مكتب االتصال دورًا قياداًي من  لألمم املتحدة، والبعثات الدبلماسية القائمة يف نيويورك. الرئيسية

 خالل استدامة صلته الوثيقة ابجلهات اهلامة اليت خياطبها وعن طريق متثيله احملكمة يف االجتماعات.

 2021األولوايت االسرتاتيجية لعام 

ارجية يف التكفل ابلتنسيق االسرتاتيجي للعمليات يتمثَّل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخل .562
وإضافًة إىل العمل من أجل حتقيق أهداف قلم احملكمة وفقاً  اخلارجية لقلم احملكمة ويف تنفيذها الفعال.

على تعزيز دعم احملاكمَتنْي يف قضية  2021خلطته االسرتاتيجية، سرتكِّز شعبة العمليات اخلارجية يف عام 
واألنشطة املتصلة جبرب األضرار يف مجهورية  (Ngaïssona( وانـْغَيْسوان )Yekatomكاتوم )يِّ  وقضية احلسن

لوبـَنْغا وقضية  (Katangaكاتـَنْغا )  وقضية (Ntagandaانْتاغَْندا )قضية الكونغو الدميقراطية فيما يتعلق ب
(Lubanga)  وتعزيز قدرة  ، وعلى شحذ الدعم السياسي واالشتغايلاملهديويف مايل فيما خيص قضية

 احملكمة على التواصل الفعال بشأن واليتها وعملها حيال اهلجمات السياسية.

وستواصل الشعبة اتّباع هنجها االسرتاتيجي فيما يتعلق ابلعمليات امليدانية على حنو يتماشى مع  .563
عاة أهداف احملكمة األولوية االسرتاتيجية لقلم احملكمة املتمثلة يف تنفيذ برانمٍج للتحسني املستمر، مع مرا

سيظهر ذلك يف إعادة ختصيص املوارد من املوظفني  2021املتعلقة بتدبُّر املخاطر. وفيما يتعلق بعام 
واملوارد غري املتصلة ابلعاملني بنقلها من احلاالت اليت تشارف فيها العمليات امليدانية على هنايتها إىل 

عبء عمٍل ثقيل. وقد اختذت الشعبة يف إطار امليزانية  احلاالت اليت يتأتى فيها عن اإلجراءات القضائية
املقرتحة احلالية تدابري إلعادة ختصيص الوظائف بنقلها من املكتَبنْي الُقطرينْي القائَمنْي يف كِّْنشاسا وأبيجان 

ئف إىل مايل ومجهورية الكونغو الدميقراطية وأوغندا، حيث ستزداد احلاجة إىل املهام املؤداة يف إطار الوظا
املعنية، وستواصل الشعبة اتّباع سياساٍت تتيح التحلي ابملزيد من املرونة يف استعمال املوارد من املوظفني 

إن هذا التحلي ابملرونة عامل . واملوارد غري املتصلة ابلعاملني مع مراعاة حسن حال املوظفني وحراكهم
ستدام والتكفل بتوفري قدٍر كاٍف من أمن حاسم يف متكني الشعبة من تدبر العمليات امليدانية على حنو م

 يف ذلك محاية أولئك الذين يتعرضون للخطر بسبب تعاملهم مع احملكمة. العمل، مبا

وستستلزم التحدايُت اجلديدة املاثلة أمام احملكمة مواصلَة الشعبة، ضمن حدود املوارد احلالية،  .564
احملكمة وعملها للجمهور العام وألصحاب  حثَّ جهودها لتوفري معلوماٍت دقيقة وآتية يف حينها بشأن

الشأن الرئيسيني. وسيقود قسم اإلعالم والتوعية هذه اجلهود، مستعينًا بوسائط التواصل االجتماعي 
ووسائل اإلعالم التقليدية لإلبالغ عن أمهية احملكمة ومنجزاهتا، بغية تعزيز مسعتها وصورهتا اإلجيابيتني 

يل اإلعالمي. وستستهدف اجلهوُد املبذولُة على صعيد التواصل طائفًة واسعًة وتصويب ما جيرُّه عليها التضل
من خمتلف جمموعات اجلمهور، مبا فيها اجلماعات املتضرِّرة يف بلدان احلاالت، والقانونيون، والباحثون، 

 والطلبة، ونشطاء اجملتمع املدين يف البلدان املعنية ويف نطاق أوسع.
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اليت تبذهلا احملكمة يف جمال التواصل ابسرتاتيجيات فعالة خاصة  وجيب أن ُتَكمَّل اجلهود .565
إن قسَم دعم العمليات اخلارجية ومكتَب االتصال القائم  ابلعالقات اخلارجية بغية تعزيز الدعم السياسي.

 دوراً أساسيًا يف استدامة التحاور البنَّاء بني شىت أجهزة احملكمة، من 2021يف نيويورك سيؤداين يف عام 
جهة، والدول واملنظمات الدولية، من جهة أخرى، بغية مواصلة تعزيز الدعم السياسي للمحكمة ومتييز 
اجملاالت امللموسة للتعاون من أجل الفائدة اليت جتنيها احملكمة يف هناية املطاف فيما خيص عملياهتا 

لدعم إىل هيئة الرائسة ومجعية كما ستظل شعبة العمليات اخلارجية تقدم ا  التحقيقية وإجراءاهتا القضائية.
 الدول األطراف يف النهوض ابلطابع العاملي لنظام روما األساسي وابلتايل تعزيز مشروعية احملكمة.

إن جتربة احملكمة حىت اترخيه بيَّنت أمهية إبرام اتفاقات إطارية مع الدول بشأن إعادة توطني  .566
دانني، وأمهية دعم هيئة الرائسة يف إبرام املزيد من الشهود واإلفراج املؤقت والنهائي عن املتهمني وامل

فبدون اإلطار املناسب الذي ميكِّن الدول من التعاون مع احملكمة،  االتفاقات بشأن إنفاذ العقوابت.
كما إن لعدم التعاون   يتعذر على احملكمة أن تضطلع على حنو فعال ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها.

ال امليزانية ألنه جيعل من املتعذر على الشهود اخلروج من برانمج احلماية اخلاص تبعات شديدة يف جم
وكذلك اضطُّر قلم احملكمة إىل وضع ترتيبات خمصوصة يرتتب عليها تكبد تكاليف طائلة عندما  ابحملكمة.

 مل تبدِّ أي دولة رغبتها يف قبول األشخاص الذي ُيظون إبطالق سراحهم املؤقت على أراضيها.

ستظل شعبة العمليات اخلارجية تركِّز أيضاً، ابلتعاون مع مكتب املّدعي العام، على حشد دعم و  .567
إن النجاح الذي ُحقِّّق مؤخرًا يف  الدول من أجل القبض على املشتبه فيهم الطلقاء يف الوقت احلاضر.

نيِّّ النتائج اليت ميكن عمليات القبض على مشتبه هبم يف احلالة يف دارفور ابلسودان ونقلهم إىل احملكمة يب
إحرازها من خالل االستثمارات املركَّزة يف هذا اجملال وإن كانت حمدودة )فيما خيص األسفار بصورة 

شخصًا أصدرت احملكمة أوامر ابلقبض عليهم لـّما يزالوا طلقاء، ما يستلزم  16لكن هناك  رئيسية(.
 إليها. استمرار بذل اجلهود لتقدمي الفارين من مواجهة العدالة

 آالف يورو 1 207.8 موارد امليزانية

مبلغًا مقداره  2021تبلغ امليزانية اإلمجالية املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية فيما خيص عام  .568
املئة( ابلقياس  يف 7.6ألف يورو ) 1 749.3آالف يورو، ينطوي على اخنفاٍض مقداره  21 207.8

مستوعِّباً يف الوقت ذاته أثَر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد املتمثل يف املعتمدة،  2020إىل ميزانية عام 
ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني. وقد ُحقِّّق ختفيٌض يقارب مقداره  874.8زايدة مقدارها 

املئة. ومثة  يف 12املئة إىل  يف 10ألف يورو نتيجًة لزايدة معدل شغور الوظائف الثابتة من  350.8
ألف يورو انمجة عن ختفيضاٍت يف بند سائر تكاليف العاملني  2 273.3ت صافية إضافية تبلغ ختفيضا

 ضمن الشعبة، مبا يف ذلك عدُم متويل بعض الوظائف أو إلغاؤها.

وعلى الرغم من زايدة متطلبات دعم األنشطة القضائية والتحقيقية يف مايل ويف مجهورية أفريقيا  .569
تعويضًا كاماًل بتقليص  2021املرتبطة بذلك يف مقدار املوارد الالزمة يف عام الوسطى، ُعوِّضت الزايدة 

مقدار املوارد اإلمجالية اليت تطلبها الشعبة، وذلك رئيسيًا بفضل إعادة ختصيص موارد بنقلها إىل املكتَبنْي 
ديد درجات األولوية الُقطرينْي القائَمنْي يف مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل من مراكز عمٍل أخرى وإعادة حت

يف استخدام املوارد ضمن الشعبة. ويعزى قسٌط كبرٌي من ختفيض املتطلبات من املوارد يف الشعبة إىل ما 
استخدام  (2تقليص َقدِّ املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية؛ ) (1يلي: )

اتّباع هنٍج صارٍم فيما  (3ديفوار؛ ) ُقطري القائم يف كوتاملوارد على أساس درجات األولوية يف املكتب ال
يتعلق ابلتكاليف قائٍم على البياانت الفعلية وعلى القيام ابنتظاٍم بتحليل االجتاهات ذات الصلة على 
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امتداد السنوات الثالث األخرية، ما أاتح لقسم اجملين عليهم والشهود تقدمي ميزانية خمفَّضٍة ختفيضًا ذا 
. وستُـتََّخذ 19-تكييف طرائق العمل نتيجًة للخربة املكتسبة حىت اآلن خالل جائحة كوفيد (4شأن؛ )

مبادرات منها اعتزام املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية أن يقلِّّص قدَّه 
فني واملوارد غري املتصلة )ليغدو مكتبًا له قدُّ احلد األدىن الالزم( وأن يعيد ختصيص املوارد من املوظ

ابلعاملني بنقلها إىل مراكز عمٍل أخرى حيث ُُيتاج إليها، منها مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى. وبناًء عليه 
يُقرتح فيما خيص عدداً من الوظائف اليت يضمها مالك املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا إما أن ال متوَّل 

ىل مراكز عمٍل أخرى. كما يعتزم املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا وإما أن يعاد ختصيصها بنقلها إ
فيها  وقد بدأ ابلفعل التخطيط إلعادة ختصيص حموزاته، مبا 2021االنتقال إىل حمالَّ أصغر يف عام 

 .2021 املعدات والـَمرَْكبات، بنقلها إىل مكاتب ُقطرية أخرى بغية تقليص متطلباهتا من املوارد لعام

 ألف يورو 16 213.6 د من املوظفنياملوار 

ينطوي املقدار املقرتح لشعبة العمليات اخلارجية يف بند املوارد من املوظفني على اخنفاٍض مقداره  .570
املعتمدة، يُعزى إىل زايدة الرواتب  2020املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 1.8ألف يورو ) 290.3

وحَّد، ُعوِّض بزايدٍة يف معدل شغور الوظائف املعمول به وتدابري النامجة عن تطبيق نظام األمم املتحدة امل
 أخرى رامية إىل تقليص تكاليف املوظفني.

 ألف يورو 14 682.4                   من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:

ألف يورو  222.9ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  .571
إن زايدة الرواتب املتأتية عن تطبيق نظام األمم  املعتمدة. 2020املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 1.5)

ألف يورو ُعوِّضت بزايدة يف معدل شغور الوظائف املعمول به إىل  832.4املتحدة املوحَّد البالغ إمجاليها 
ارد املقرتحة لسد تكاليف الوظائف الثابتة، تتمخض عن وبتخفيضات كبرية يف مقادير املو املئة  يف 12

وظائف بنقلها إىل مراكز  وظائف، وعن إلغاء وظيفة واحدة، وعن إعادة ختصيص مثاين عدم متويل تسع
 لتفادي طلب موارد إضافية. 2021عمٍل أخرى بسبب تعديل مقدار املوارد الالزمة يف عام 

يف كِّْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية، كما أشري إليه وتقليصًا لقدِّ املكتب الُقطري القائم  .572
على مكتٍب ُقطري له قدُّ احلد األدىن الالزم  2020أعاله، ستُبقي احملكمة يف كِّْنشاسا يف عام 

لالضطالع ابملهمات الالبثة، اضطالعًا سيشرف عليه موظفون فنيون من املكتب الُقطري القائم يف 
ٌد من الوظائف اليت لن تعود الزمًة يف املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا. ونتيجًة أوغندا. فثمة ابلتايل عد

لذلك ميكن إما عدم متويل هذه الوظائف وإما إعادة ختصيصها بنقلها إىل مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى 
َمل على استخدام وأوغندا، اليت ستنهض املكاتب الُقطرية القائمة فيها أبود نشاط قضائي متزايد. كما يُع

ديفوار ما يفضي إىل اعتزام إعادة  املوارد على أساس األولوايت يف املكتب الُقطري القائم يف كوت
ختصيص وظيفة واحدة من الوظائف اليت يضمها مالك هذا املكتب بنقلها إىل مايل. ويضاف إىل ذلك 

عدُم  2021من املمكن يف عام  أنه، بفضل إعادة تنظيم طرائق عمل قسم اجملين عليهم والشهود، يغدو
متويل عدٍد من الوظائف اليت يضمها مالك موظفي قسم اجملين عليهم والشهود العاملني يف املقر، مع 
التكفل إبمكان حتقيق أهداف العمل الرئيسية مبالٍك من املوظفني أقل عدداً. بيد أنه، بتقليص عدد 

والشهود العاملني يف املقر للنهوض أبود أنشطة  الوظائف اليت يضمها مالك موظفي قسم اجملين عليهم
، لن يبقى متسٌع يُْذَكر لزايدة النجاعة ولن يكون هناك مناٌص من 2021املرحلة االبتدائية الثقيل يف عام 

استخدام ابقي املوظفني يف مناصب كبرية التطلب واألمهية. ولذا فإن قسم اجملين عليهم والشهود يعتزم، 
، أن يطلب من جديد يف 2022 تصل ابإلجراءات االبتدائية على نفس املقدار يف عامبقي النشاط امل إذا
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نفس الوظائف اليت ُُيَْجم عن متويلها يف إطار ميزانيته املقرتحة لعام  2022ميزانيته املقرتحة لعام 
2021. 

الع واستباقًا للحاجة اليت قد تطرأ إىل فتح مكاتب ُقطرية يف بلدان حاالٍت أخرى أو االضط .573
تعد الزمة يف  أبنشطة دعٍم متصلة بقضااي أو حاالت جديدة، يُقرتح، بدالً من إلغاء بعض الوظائف اليت مل

بيئة العمل احلالية، أن ُُيَْجم عن متويلها مث أن يُستأنف متويلها إذا استلزمتها أنشطة دعٍم متصلة حباالٍت 
نقلها إىل مراكز عمٍل أخرى بسبب زايدة أو قضااي أخرى. ومثة وظائف أخرى ُتطلب إعادة ختصيصها ب

 النشاط يف مراكز العمل هذه.

إن قلم احملكمة، نظراً إىل ما تقدَّم، يقرتح التعديالت التالية البيان على الوظائف الثابتة يف شعبة  .574
 :2020العمليات اخلارجية ابلقياس إىل املوارد املعتمدة فيما خيص عام 

 وظائف ال متوَّل

(a) كِّْنشاسا(؛3-من يف امليدان )من الرتبة فموظف معين ابأل( ) 

(b) رأ( )كِّْنشاسا(؛-مساعد إداري )من الرتبة خ ع 

(c) ( ؛رأ( )بونيا -خ ع من الرتبة مساعد ميداين) 
(d) (؛( )مجهورية الكونغو الدميقراطية2-فمن الرتبة ) معاونفريق  رئيس 
(e)  (؛رأ -خ ع من الرتبة القضااي ) رئيسي معين بتنظيم ملفاتمساعد 
(f)  (؛رأ -خ ع من الرتبة القضااي ) معين بتنظيم ملفاتمساعد 
(g)  ر(؛ر  -خ ع من الرتبة )رئيسي معين حبسن حال العاملني مساعد 
(h)  ر(؛ر  -خ ع من الرتبة مساعد )حملِّّل 
(i) (.2-من الرتبة ف)معاون معين حبسن حال العاملني  موظف 

 اأخرى لالضطالع فيها ابملهام ذاهت عملبنقلها إىل مراكز وظائف يعاد ختصيصها 

(a)  يعملون يف امليدان القضااي  معنيني بتنظيم ملفات ينمساعدإعادة ختصيص ثالثة
 إىل مايل؛ مجهورية الكونغو الدميقراطية( بنقلهم من رأ -خ ع الرتبة  من)

(b)  بنقله  (2-من الرتبة ف)معاون معين حبسن حال العاملني  موظفإعادة ختصيص
 إىل مجهورية أفريقيا الوسطى؛ الكونغو الدميقراطيةمجهورية من 

(c) ( 2-إعادة ختصيص موظف معاون معين ابلقضااي يعمل يف امليدان )من الرتبة ف
 بنقله من أوغندا إىل مجهورية أفريقيا الوسطى؛

(d) ( بنقله من  3-الرتبة ف إعادة ختصيص موظف يعمل يف امليدان )معين ابلتوعية( )من
 كوت ديفوار إىل مايل؛

(e) رأ( بنقله من كِّْنشاسا جبمهورية الكونغو -إعادة ختصيص سائق )من الرتبة خ ع
 الدميقراطية إىل أوغندا.
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 وظيفة يعاد ختصيصها لــيُضطلع يف إطارها مبهام خمتلفة
( بنقلها من 3-وظيفة موظٍف يعمل يف امليدان )معين ابلتوعية( )من الرتبة ف يعاد ختصيص .575

إىل مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية، مع إعادة حتديد مساهتا لتغدو مجهورية الكونغو الدميقراطية 
( يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية. 3-وظيفة منسٍق اثٍن معين ابلشؤون اخلارجية )من الرتبة ف

مكاتب  ممثليات خارجية )منها سبع فعلى وجه اإلمجال خيضع مباشرًة ملدير شعبة العمليات اخلارجية مثاين
أقساٍم تتألف منها  أقساٍم عاملة يف املقر، مقابل مخسة طرية ومكتب االتصال القائم يف نيويورك( وثالثةقُ 

أقساٍم تتألف منها شعبة اخلدمات القضائية )دون احتساب مكتب احملامي  شعبة اخلدمات اإلدارية وستة
ت إشراف مدير شعبة العمومي للدفاع ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، اللذين يعمالن حت

اخلدمات القضائية فيما خيص الشؤون اإلدارية فقط(. إن عبء العمل املتأيت عن وجوه التعقيد املرتبطة 
موظف يعملون يف املقر واملكاتب  200أقسام ومثاين ممثِّّليات خارجية، تضم أكثر من  بتسيري شؤون ثالثة

به منسٌق واحٌد للشؤون اخلارجية. فاملنسق  ميكن أن ينفرد ابلنهوض اخلارجية للمحكمة، هو عبء ال
الثاين للشؤون اخلارجية العامل يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية سينخرط يف تنسيق العمل اليومي 
للشعبة، مبا يف ذلك الدعم االشتغايل املقدَّم إىل املكاتب الُقطرية ومكتب االتصال، ويف تقدمي املساعدة 

 لسياسات إىل املدير، وإعداد نصوص شىت الواثئق، وتدبُّر األمور اإلدارية.والتحليل املتصَلنْي اب

 وظيفة تُلغى
( )للحالة يف مايل(. إبعادة ختصيص 3-موظٌف يعمل يف امليدان )معين ابلتوعية( )من الرتبة ف .576

 مايل ديفوار إىل ( بنقلها من كوت3-وظيفة املوظف العامل يف امليدان )املعين ابلتوعية( )من الرتبة ف
ديفوار ويف مايل، ميكن إلغاء وظيفة  لكي يتوىل شاغلها اإلشراف على األنشطة التوعوية اجملراة يف كوت

 ( يف مايل.3-املوظف العامل يف امليدان )املعين ابلتوعية( )من الرتبة ف

 ألف يورو 1 446.4      املساعدة املؤقتة العامة
العمليات اخلارجية يف بند املساعدة املؤقتة العامة على ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لشعبة  .577

املعتمدة.  2020املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 9.5ألف يورو ) 152.2اخنفاٍض مقداره 
وعلى اإلمجال تطلب أقسام شعبة العمليات اخلارجية واملكاتب الُقطرية مواصلة توفري وظائف املساعدة 

وظيفة، منها وظيفتان ُُيَْجم عن متويلهما. ويشمل هذا العدد وظيفًة يعاد  32بالغ عددها املؤقتة العامة ال
وتُعوَّض . ديفوار إىل املكتب الُقطري القائم يف مايل ختصيصها بنقلها من املكتب الُقطري القائم يف كوت

رَّتني من وظائف املساعدة تكاليف املوارد اجلديدة املطلوبة تعويضًا كاماًل ابإلحجام عن متويل وظيفتني مق
ألف  194.6وبذلك يقرتح قلم احملكمة ختفيضًا حقيقيًا مقداره  املؤقتة العامة من أجل املكاتب الُقطرية.

، 2020املئة( يف ميزانية شعبة العمليات اخلارجية ابلقياس إىل ميزانيتها املعتمدة لعام  يف 12.2يورو )
رو املعزو إىل أثر تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد على املوارد ألف يو  42.4دون احتساب املقدار البالغ 

 املخصصة هلذه الشعبة يف إطار بند املساعدة املؤقتة العامة.

ونظرًا إىل تعديل املوارد الالزمة مل تعد شعبة العمليات اخلارجية تطلب اعتمادات لتمويل  .578
 :2020العامة اليت أُقّرت لعام   الذكر من وظائف املساعدة املؤقتةالوظيفتني التالييَت 

(a) ؛شهراً  12رأ( )أوغندا( ملدة -سائق )من الرتبة خ ع 

(b) شهراً  12ديفوار( ملدة  رأ( )كوت-سائق )من الرتبة خ ع. 
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من معادِّالت  30.9إن الوظائف التالية البيان من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )اليت تكافئ  .579
وستظل تلزم يف عام  2020وظائف أُقرَّت فيما خيص عام الواحد العامل بدوام كامل(، هي  املوظف
2021. 

شهراً )متطلَّب  12( ملدة 2-موظف معاون معين ابحلساابت السرية والتخطيط )من الرتبة ف .580
: تشمل املهام املضطلع هبا يف إطار هذه الوظيفة العمليات املالية السرية املتصلة مستمر، لسنوات متعددة(

سيما فيما يتعلق بنقل األشخاص  والشهود يف احلاالت اليت تنظر فيها احملكمة، والحبماية اجملين عليهم 
فشاغل الوظيفة املعنية يدعم عمليات إعادة التوطني العالية درجة السرّية، فيتصل ابلشركاء . نقاًل دولياً 

ثبت أن هذه الوظيفة  لقد اخلارجيني ويقدم املساعدة إىل رؤساء األفرقة واملنفِّذين خالل العمليات السرّية.
تلزم لألمد الطويل إذ إهنا حامسة األمهية لنجاعة عمل برانمج احلماية اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية، 

إن نُظُم احلساابت السرية الذي أنشأه قسم اجملين عليهم والشهود يشتمل  الذي يستلزم درجة السرّية العليا.
ية من الغري وتناول مبالغ كبرية من األموال السرية، ابتّباع على التفاعل املنتظم مع األطراف اخلارج

ممارسات عمٍل ذات حساسية تستلزم مستوًى معيَّنًا من االلتزام املهين. وإضافًة إىل هذه املهام، يقدِّم 
ية شاغل هذه الوظيفة أيضاً دعماً اخُتربِّ على مدًى طويل ُُيتاج إليه يف مراقبة األموال وتسيري شؤون امليزان

والشؤون املالية، استفاد منه قسم اجملين عليهم والشهود فائدًة كبرية يف سياق العمليات املعقدة اليت شهدهتا 
فالتعقيد الذي يكتنف . السنوات السابقة من أجل حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة النجاعة

ل هبا لتحقيق التحسينات على عمليات قسم اجملين عليهم والشهود وضرورة انتهاج سياسات ميكن العم
الصعيد االشتغايل يستلزمان استمرار الرصد واملراجعة والتحليل على حنو يصون السرية املطلقة يف عمليات 

وتتوافق احلاجة املستمرة إىل هذه الوظيفة مع إضفاء الطابع املركزي على مجيع  قسم اجملين عليهم والشهود.
ؤون امليزانية ضمن فريق التخطيط، مبا يف ذلك تدبُر الشؤون املالية يف املهام املتصلة ابلشؤون املالية وش

لقد  امليدان ووضُع هنج أكثر تنظيماً فيما يتعلق بتحليل امليزانية ومراقبتها والتدابري الرامية إىل زايدة النجاعة.
ن خالل حتسينها إدارة تبينت املنافع اليت تؤتيها هذه الوظيفة لقسم اجملين عليهم والشهود ولقلم احملكمة م

 املوارد وحتقيقها حتسينات ذات شأن.

شهراً )متطلب  12( ملدة 2-موظف معاون معين ابلتدريب على محاية الشهود )من الرتبة ف .581
يدعم شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم اجملين عليهم والشهود اخلاصة  :مستمر، لسنوات متعددة(

وتلزم هذه الوظيفة لتتسىن للقسم  وتنمية القدرات على ذلك.ابلتدريب التخصصي على محاية الشهود 
مواصلة تنفيذ اسرتاتيجيته اخلاصة ابلتدريب والسهر على وضع برانجمه اخلاص ابلتدريب وتنسيقه واستدامته 
وتوفري التدريب يف إطاره جلعل موظفي القسم ُييطون إحاطًة راسخة مبا يستلزمه تنفيذ املهام املنوطة به من 

ويعمل شاغل هذه الوظيفة أيضًا مع املوظفني لتطبيق  يم احلماية واخلطر وتدبر ملفات القضااي.مفاه
إجراءات العمل القياسية املناسبة املتعلقة حبماية الشهود، ما ميثل ضرورًة نظراً إىل استمرار تغريُّ التحدايت 

ينبغي تكييف إجراءات  كما.  على صعيد السرية فيما خيص تقنيات محاية الشهود وتقليص املخاطر
 احلماية مع التغريات اليت تشهدها األوضاع االجتماعية السياسية يف كل من املناطق املعيَّنة اليت يُعَمل فيها.

وعليه فإن مواصلة تنمية القدرات املهنية ملوظفي قسم اجملين عليهم والشهود يف جمال محاية الشهود تتسم 
 لقسم ومحاية احملكمة للمجين عليهم والشهود.أبمهية حامسة فيما خيص جناعة عمل ا

شهرًا )متطلب مستمر،  12( )للحالة يف مايل( ملدة 2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف .582
تلزم هذه الوظيفة لكي يقدم شاغلها الدعم الالزم فيما يتعلق بتنظيم ملفات القضااي يف  :لسنوات متعددة(

إن احلالة يف مايل هي يف الوقت احلاضر واحدٌة  مولني ابحلماية.امليدان وبشؤون الشهود واجملين عليهم املش
من حالتني تشهدان العمل األنشط، حيث يُنهض بعبء عمٍل مزيد متصٍل ابألنشطة املتعلقة ابحملاكمات 
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والعمليات امليدانية، مبا يف ذلك دعم نُظُم التحرك االستجايب األويل وغريها من آليات العمل اليت تستلزمها 
وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة قيادة الفريق . نشطة اليت جيريها مكتب املّدعي العام واألنشطة القضائيةاأل

العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود، وسيساعد رئيَس الفريق املسؤول يف املقر عن احلالة يف 
سيدير نظم التحرك االستجايب األويل مايل على االضطالع ابلتدبر اليومي للمسائل املتصلة ابحلماية، و 

وسُيجري عمليات تقييم للتهديدات  ويتابع حاالت إحالة األطراف للشهود التماساً حلمايتهم ومساندهتم.
واألخطار فيما يتعلق ابالشتمال بربانمج احملكمة اخلاص ابحلماية ويقدم توصيات بشأن تدابري محاية 

املتعلقة ابلشهود من أجل املديرين الرئيسيني يف املقر ولإلدراج يف  الشهود، وسيقوم جبمع وحتيني املعلومات
 الواثئق املراد تقدميها إىل الدوائر.

ل معاون )من الرتبة ف .583 تلزم موارد . شهراً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 2-حملِّّ
ه الوظيفة هتيئ الدعم فهذ لالضطالع أبعمال التحليل والبحث يف قضااي احلالة يف مايل وقضااي أخرى.

وسيساعد شاغل  الالزم يف التحليل ومجع املعلومات، ومراقبةِّ واستعراضِّ الوضع األمين يف بلدان احلاالت.
هذه الوظيفة األفرقة املعنية ابحلاالت يف استبانة األخطار احملتملة مقدَّمًا وسيسدي املشورة فيما يتعلق 

فة أيضًا حاالت أخرى غري احلالة يف مايل، مثل احلالة يف وسيدعم شاغل هذه الوظي بعمليات احلماية.
جورجيا واحلالة يف ليبيا واحلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة يف بوروندي واحلالة يف أفغانستان واحلالة يف 

 بنغالديش واحلاالت يف سائر مناطق النزاعات/ما بعد النزاعات اليت تعمل فيها احملكمة.

: يقود شاغل شهراً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 3-ة فرئيس فريق )من الرتب .584
هذه الوظيفة الفريق املعين ابحلالة يف جورجيا انطالقًا من املقر. إهنا إحدى الوظيفتني املخصصتني للحالة 
يف جورجيا. ويضطلع شاغلها مبهام التنسيق وإبدارة العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة للنهوض أبود 
العمل املتصل ابلتحقيق يف احلالة يف جورجيا وهي على صلة بكل االحتياجات أو اآلليات الالزمة يف 
سياق العمل اجلاري فيما خيص أنشطة مكتب املّدعي العام، واحلماية، والدعم. كما يتوىل شاغل هذه 

ؤول عن عمليات نقل الوظيفة املسؤولية عن مركز عمل قسم اجملين عليهم والشهود القائم يف املقر املس
الشهود واجملين عليهم وعن العمل التنسيقي والرتتيبات الالزمة للنجاح يف تنفيذ عمليات إعادة التوطني 

 قد ُيدث من حاالت مثول الشهود أو اجملين عليهم أمام احملكمة. على النطاق الدويل وعن كل ما

ً )متطلب مستمر،  12 ( )للحالة يف جورجيا( ملدة2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف .585 شهرا
: إن هذه الوظيفة هي إحدى الوظيفتني )إىل جانب وظيفة رئيس الفريق( اللتني لسنوات متعددة(

تشتمالن على مسؤوليٍة فيما خيص احلالة يف جورجيا. وهي تلزم للنهوض أبود عبء العمل املتصل 
م الُنظُم واآلليات الالزمة ألنشطة بعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املّدعي العام يف جورجيا، ودع

وسيتوىل شاغل هذه الوظيفة متثيل الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف . املكتب
املكتب الُقطري، وسيساعد رئيَس الفريق على االضطالع ابلتدبر اليومي للمسائل املتصلة ابحلماية، 

ويل ويتابع حاالت إحالة األطراف للشهود التماسًا حلمايتهم وسيدير نظم التحرك االستجايب األ
وجُيري شاغل هذه الوظيفة عمليات تقييم للتهديدات واملخاطر فيما خيص الشمول بربانمج  ومساندهتم.

 احلماية اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية، ويقدِّم توصياٍت بشأن تدابري محاية الشهود.

شهرًا )متطلب  12( ملدة 2-ات القضااي )من الرتبة فموظف معاون معين إبعداد ملف .586
: هتيئ هذه الوظيفة االستمرارية الالزمة فيما خيص إعداد ملفات القضااي ومجع مستمر، لسنوات متعددة(

وتلزم هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك فريق إعداد . املعلومات يف إطار احلاالت املعروضة على احملكمة
لقسم اجملين عليهم والشهود لدعم هذا الفريق يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين يف  ملفات القضااي التابع
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مجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وجورجيا وليبيا وغريها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع اليت تعمل فيها 
متييز األطراف هذه الوظيفة أييت على وجه التحديد ابخلربة العسكرية الالزمة للسهر على  فشاغل احملكمة.

الفاعلة اليت متثل مصدر التهديد العاملة يف مناطق النزاع هذه متييزاً سليمًا وعلى حتليلِّ وفهمِّ اسرتاتيجياهتم 
وقدراهتم وطرائق عملهم، وعلى تقييم ما ميثلونه من خطر على اجملين عليهم والشهود يف البيئات العدوانية 

 بناًء على ذلك.

 رأ( )للحاالت يف أوغندا-ع نولوجيا املعلومات يف امليدان )من الرتبة خأربعة تقنيني معنيني بتك .587
شهرًا لكٍل منهم، )متطلب  12ومجهورية أفريقيا الوسطى ومجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل(، ملدة 

. نظرًا إىل تقليص قدِّ املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية وتقلُّص مستمر(
م شعبة العمليات اخلارجية عن متويل وظيفة التقين املعين  األنشطة القضائية يف كوت ديفوار، سُتْحجِّ

عن طلب الوظيفة ذاهتا  بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وستكفّ 
ديفوار. وبداًل من ذلك يقرتح أن يعاد ختصيص وظيفة التقين املعين  للمكتب الُقطري القائم يف كوت

ديفوار بنقلها إىل املكتب الُقطري  بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان يف املكتب الُقطري القائم يف كوت
نولوجيا املعلومات واالتصاالت املتصلة مبحاكمة القائم يف مايل دعمًا لسد االحتياجات يف جمال تك

، مبا يف ذلك تيسري إدالء الشهود إبفاداهتم بواسطة روابط االتصال الفيديوي عن بعد. كما سيتعني احلسن
على التقين املعين بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان يف املكتب الُقطري القائم يف مايل أن يقدِّم أيضًا الدعم 

ديفوار. إن الوظائف املعنية تظل  احتياجاٍت يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف كوت لتلبية أية
الزمًة للمكتَبنْي الُقطرينْي القائَمنْي يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى. وسيقدِّم التقين املعين بتكنولوجيا 

عم التقين لتلبية االحتياجات الالبثة يف جمال املعلومات يف امليدان يف املكتب الُقطري القائم يف أوغندا الد
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف املكتبني الُقطرينْي القائَمنْي يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وعلى 
العموم متاثل اخلدمات اليت يقدمها شاغلو هذه الوظائف اخلدمات اليت يقدمها مكتب املساعدة يف جمال 

ات التابع لقسم خدمات تدبُّر املعلومات واملساعدون املختصون يف التقنيات السمعية تكنولوجيا املعلوم
البصرية. فشاغلو الوظائف املعنية يدعمون األنشطة اليومية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

رون العمل العام يف جمال تذليل املصاعب، وحّل املشكالت، وختفيف املخاطر املتصلة ب تكنولوجيا وييسِّّ
ويشار على اخلصوص إىل أنه، نظرًا إىل أن احملكمة حتولت إىل العمل إلكرتونياً . املعلومات واالتصاالت

(e-Court) مثة حاجة بيِّّنة إىل أن يكون يف عداد مالك املكاتب الُقطرية تقين معين بتكنولوجيا املعلومات ،
ةِّ التباحث عن بعد بواسطة وسائل االتصال يف امليدان لكي يدعم إجراءات احملكمة برتتيبِّ ومساند
ويضاف إىل ذلك أن وجود التقنيني املعنيني  الفيدِّيوي من أجل اجللسات واالجتماعات مع املقر.

بتكنولوجيا املعلومات يف امليدان أمر حاسم األمهية للتكفل بكون اخلدمات املتعلقة بتوصيلية اإلنرتنت 
تنقلة وابلطبع )عندما ُُيَصل عليها ابإلجيار( مطابقة ملقتضيات العقود وابلبياانت الـُمحتازة ابألجهزة امل

كما يقدم التقنيون املعنيون بتكنولوجيا   ذات الصلة ومتوافقة مع متطلبات عمل املكاتب الُقطرية.
املعلومات يف امليدان املساعدة للموظفني املعنيني ابلشؤون اإلدارية والعمليات يف املكاتب الُقطرية على 
تدبر املمتلكات من وسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، فيسدون املشورة بشأن األجهزة املشارفة 

 على هناية عمرها االشتغايل، والتخلص من هذه األجهزة.

شهراً  12( )للحالة يف مايل( ملدة 3-موظف معين ابألمن يف امليدان )من الرتبة ف .588
من يف امليدان لكي يقود الفريق األمين الكامل يف املكتب يلزم املوظف املعين ابأل :مستمر( )متطلب

الُقطري يف مايل، اليت تُعترب من أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، فيمكَِّن هذا املكتَب من تقدمي 
وسيواصل املوظف املعين ابألمن يف امليدان تويل املهمة احلامسة األمهية  مقدار كاف من الدعم األمين.
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وتظل هذه  ة يف مراقبة األمن وتقييم املخاطر، وتنظيم جلسات اإلحاطة ودعم العمليات يف امليدان.املتمثل
، واستمرار احلسنالوظيفة الزمة يف ظل االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة القضائية فيما يتعلق مبحاكمة 

ّدعي العام يف مايل واليت ، وعمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املاملهديأنشطة جرب األضرار يف قضية 
 يُتوقَّع أن تظل نشطة، وذلك كله يف سياٍق يبقى من أشقِّّ األسيقة وأقلِّّها قابليًة للتنبؤ مبآله.

شهرًا )متطلب  12رأ( )للحالة يف مايل( ملدة -مساعد معين ابألمن احمللي )من الرتبة خ ع .589
ل يف املكتب الُقطري القائم يف مايل تلزم لكي تظل وظيفة املساعد املعين ابألمن احمللي الذي يعم :مستمر(

وكما ُبنيِّّ يف معرض احلديث عن وظيفة  يقدم شاغلها الدعَم للفريق املعين ابألمن يف امليدان يف هذا البلد.
املوظف املعين ابألمن يف امليدان، ظل مقدار أنشطة احملكمة اجملراة يف مايل يزداد زايدة كبرية، ويُعترب توفري 

د الكفيلة إبمكان إجراء هذه األنشطة يف بيئة ساملة وآمنة إىل أقصى حد ممكن أمرًا أساسيًا فيما املوار 
إن املساعد املعين ابألمن احمللي يقدم الدعم للعضوين اآلخرَْينِّ يف الفريق املعين  خيص العمليات امليدانية.

 ابألمن يف امليدان يف مايل.

رأ( )اثنان معنيان مبشاركة اجملين عليهم -الرتبة خ ع أربعة مساعدين يعملون يف امليدان )من .590
تلزم  :مستمر( شهراً لكل منهم )متطلب 12وجرب أضرارهم واثنان معنيان ابلتوعية( )للحالة يف مايل( ملدة 

هذه الوظائف لكي يدعم شاغلوها املوظَفنْيِّ العامَلنْيِّ يف امليدان )فيما خيص التوعية وفيما خيص مشاركة 
( يف االضطالع ابلنشاط التوعوي الذي جيريه قلم احملكمة 3-الرتبة ف عليهم وجرب أضرارهم( )مناجملين 

، مبا يف احلسنوقضية  املهديويف تويل املسؤوليات املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف قضية 
وكما  اإلجراءات القضائية.ذلك املثابرة على إعالم اجملين عليهم واجلماعات املتضرِّرة ابملستجدات يف 

 2020متوز/يوليو  14املقرَّر أن جيري يف  احلسنُعرض آنفاً، سيكثِّّف قلم احملكمة، إثر بدء حماكمة 
، أنشطته التوعوية وتفاعله مع اجملين عليهم واجلماعات املهديومواصلة إجراءات جرب األضرار يف قضية 

 .2021املتضرِّرة يف كلتا القضيتني يف عام 

 :مستمر( شهرًا )متطلب 12رأ(، )للحالة يف مايل( ملدة -ق رئيسي )من الرتبة خ عسائ .591
إن الزايدة الكبرية يف الدعم الذي  ستكون الوظيفة املطلوبة يف عداد مالك املكتب الُقطري القائم يف مايل.

ق الشؤون ذات يقدَّم إىل البعثات تستلزم سائقًا رئيسيًا يدير سائر السائقني وجمموعة الـَمرَْكبات و  ينسِّّ
إن اإلبقاء على وظيفة سائٍق رئيسي يف املكتب الُقطري القائم يف مايل سيجعل مالك الدعم  الصلة.

ابلسائقني يف هذا املكتب الُقطري مماثاًل للمالك املناظر يف املكاتب الُقطرية القائمة يف بلدان حاالت 
 .2021ئي املتوقع أن يشهدها عام أخرى. ويلزم ذلك على اخلصوص بسبب زايدة النشاط القضا

شهرًا لكل منهم  12رأ(، )للحالة يف مايل( ملدة -سائقني )من الرتبة خ ع ثالثة .592
يف مايل يُتوقع أن  املهديوقضية  احلسننظرًا إىل زايدة يف النشاط القضائي يف قضية  :مستمر( )متطلب

خدمات النقل املعنية بغية ضمان ، تظل هذه الوظائف الزمًة للنهوض أبود تقدمي 2021يشهدها عام 
 استمرارية العمل. إن السائقني الثالثة يقدِّمون حالياً خدمات النقل حتت إشراف السائق الرئيسي.

رأ( )واحد معين مبشاركة اجملين عليهم وجرب -الرتبة خ ع مساعدان يعمالن يف امليدان )من .593
: يُتوقع شهراً لكل منهما )متطلب مستمر( 12 أضرارهم واآلخر معين ابلتوعية( )للحالة يف أوغندا( ملدة

أّن الفريق املعين ابألنشطة التوعوية والفريق املعين ابألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 
العامَلنْي يف املكتب الُقطري القائم يف أوغندا سيواجهان، إثر صدور قرار الدائرة االبتدائية بشأن املسؤولية 

بصرف النظر  2021(، ارتفاعاً كبرياً يف األنشطة يف عام Dominic Ongwenة لـدومينيك أُْنغوين )اجلنائي
عن إدانة دومينيك أُْنغوين أو عدمها. فالوظيفتان املعنيتان هامتان أمهية أساسية لتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية 
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حينها بصورة مستمرة إىل اجملين عليهم للتواصل املوسَّع النطاق الرامي إىل تقدمي معلومات دقيقة وآتية يف 
واجلماعات املتضرِّرة وسائر أصحاب الشأن يف مشال أوغندا على حنو يواكب االنتقال يف اإلجراءات من 

 مرحلة إىل أخرى.

رأ( )فيما خيص مشاركة اجملين عليهم وجرب -مساعدان يعمالن يف امليدان )من الرتبة خ ع .594
ً لكل منهما )متطلب 12أفريقيا الوسطى( ملدة أضرارهم( )للحالة يف مجهورية  : إن هاتني مستمر( شهرا

الوظيفتني مها ابلفعل من مالك الفريق املعين مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وابلتوعية العامل يف 
مجهورية أفريقيا الوسطى. ويعمل شاغالمها حتت إشراٍف مباشٍر من املوظف العامل يف امليدان )فيما خيص 

خيص  ( واملوظف العامل يف امليدان )فيما3-مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم والتوعية( )من الرتبة ف
(. فللنهوض بعبء العمل املزيد وطلبات زايدة 3-مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من الرتبة ف

، ُيتاج املكتب (Ngaïssona( وانـْغَيسوان )Yekatomيِّكاتوم )اإلنتاجية املتأتية عن اإلجراءات يف قضية 
الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل استدامة قدرته على النهوض على حنٍو مالئٍم أبود األنشطة 

إن شاغَلي هاتني الوظيفتني سخَّرا قدراهتما . 2021املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وابلتوعية يف عام 
التواصل مع بعض اجلماعات، وحتسني متثيل اجلنَسنْي( املتعددة )على صعيد املهارات اللغوية، و 

راهنا يف إطار كلِّّ طيف األنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وابلتوعية اليت ُيتاج  وسُيسخِّّ
 إليها املكتب الُقطري لكي يؤدي املهام املنوطة به على حنو فعال.

 شهراً  12مجهورية أفريقيا الوسطى( ملدة رأ(، )للحالة يف -سائق رئيسي )من الرتبة خ ع .595
(: إن هذه الوظيفة املطلوبة ستظل ضمن مالك املكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا مستمر )متطلب

الوسطى للتمكني من زايدة النجاعة واالقتصاد يف استعمال ساعات عمل السائقني )والتوصل بذلك إىل 
ت التعويضية( ويف استعمال وسائل النقل )إذ سيسهر شاغل تقليص مقدار العمل اإلضايف واإلجازا

الوظيفة املعنية على إجراء أعمال الصيانة واإلصالح يف الوقت املناسب وعلى متييز ما ميكن حتقيقه من 
مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة ووفورات ذات صلة(. فاالقتصاد يف تدبُّر وسائل النقل سيتسم أبمهية 

شهد مهمات خارج بـَْنغي تقدَّم خدمات النقل فيما خيصها بناًء على ما يقدمه حامسة يف سنٍة ست
من طلبات دعم هلذه  (Ngaïssona( وانـْغَيسوان )Yekatomيِّكاتوم )األطراف واملشاركون يف قضية 

يومًا حبسب املعلومات ذات الصلة املتوفرة عند إعداد هذه  250يزيد عدد أايمها عن  املهمات اليت
ة املقرتحة. إّن شاغل هذه الوظيفة يقدِّم أيضًا دعمًا كبريًا للمهمات اجملراة خارج بـَْنغي لالضطالع امليزاني

 يتعلق مبشاركة اجملين عليهم وابلتوعية. ابألنشطة املخطط هلا فيما

شهراً )متطلب  12رأ( )للحالة يف جورجيا( ملدة -مساعد معين ابألمن احمللي )من الرتبة خ ع .596
إىل عدم وجود أي موظف معين ابألمن يف امليدان يف املكتب الُقطري القائم يف جورجيا،  نظراً  :مستمر(

رأ( لتوفري الدعم املالئم يف جمال األمن والسالمة -ع تلزم وظيفة املساعد املعين ابألمن احمللي )من الرتبة خ
ألمن احمللي اخلدمات بسهره فسيقدِّم املساعد املعين اب من أجل األنشطة اليت جتريها احملكمة يف جورجيا.

 على السالمة املادية واألمن ملوظفي احملكمة العاملني بصورة دائمة يف جورجيا أو املوفدين يف بعثة إليها.
إّن املساعد ينظِّّم جلساٍت إْطالعية وجلساٍت اطِّّالعية، وجيري عمليات تقييٍم أمين، ويعدُّ نصوص اخلطط 

 حدة للسالمة واألمن وغريها من األطراف املعنية ابألمن يف امليدان.األمنية، ويتصل إبدارة األمم املت

: شهرًا )متطلب مستمر( 12رأ( )للحالة يف جورجيا( ملدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع .597
( يف تسيري 5-شاغل وظيفة املساعد اإلداري سيواصل دعم رئيس املكتب الُقطري )من الرتبة ف إنّ 

القائم يف اتْبيليسي، وتظل وظيفته مهمًة أمهيًة أساسية من أجل جناعة تسيري شؤون وإدارة املكتب الُقطري 
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املكتب الُقطري املتعلقة ابمليزانية وشؤونه املالية وشؤونه التقنية. فشاغل هذه الوظيفة يقدِّم الدعم اإلداري 
العام والصندوق  للعمل اليومي للمكتب الُقطري وللبعثات اليت جيريها قلم احملكمة ومكتب املّدعي

 االستئماين للمجين عليهم.

إن الوظيفة  :شهراً )متطلب مستمر( 12رأ( )للحالة يف جورجيا( ملدة -سائق )من الرتبة خ ع .598
املعنية هي وظيفة السائق الوحيد الذي يقدم خدمات النقل جلميع موظفي احملكمة املوفدين إىل جورجيا يف 

يفة السائق هذه تتيح للمكتب الُقطري تقليص مقدار األموال وستظل وظ إطار بعثة أو العاملني فيها.
إن شاغل هذه الوظيفة ملٌم مبدينة اْتبيليسي  الالزم الستئجار الـَمرْكبات والدعم الذي يقدمه السائقون.

واملناطق احمليطة هبا، مبا فيها منطقة خط احلدود اإلدارية أُلوسيتيا اجلنوبية وخميمات األهايل النازحني 
لياً. كما إن السائق يفحص ابنتظام جمموعة َمرَْكبات احملكمة املوجودة يف اْتبيليسي، ويسهر على داخ

 صيانتها على حنٍو سليم، ويراقب استهالك الوقود.

( )للحالة يف جورجيا( ملدة 2-موظف معاون معين مبلفات القضااي يف امليدان )من الرتبة ف .599
يفة مكوِّاًن من مكوِّانت اجلهاز األساسي املعين ابحلالة يف متثل هذه الوظ :شهرًا )متطلب مستمر( 12

ويتوىل شاغلها املسؤولية عن تسيري وتدبُّر اإلحاالت ذات الطابع احملدَّد الواردة من األطراف اليت  جورجيا.
نظرًا إىل عبء العمل  2021تستدعي األشخاص املعنيني، لكنها تُقرتح مبثابة وظيفة غري مُموَّلة لعام 

 .2021توقع أن يتعني النهوض به يف احلالة يف جورجيا يف عام امل

لزوم سائقني: ُُيتاج إىل سائقني مقاولني مقاولة فردية مبوجب عقود خدمات خاصة ملدة  .600
أشهر يف املكتب الُقطري القائم يف أوغندا وملدة شهرين يف املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشاسا  تسعة

 طية.جبمهورية الكونغو الدميقرا

 ألف يورو 84.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات 
شؤون الشهود ألف يورو لسد تكاليف املساعدين املعنيني ب 84.8يُطلب مبلغ إمجايل مقداره  .601

. 2021الذين يوظَّفون بعقود خدمات خاصة يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات لعام 
بسبب عدد شهود احملاكمات الذي كان يُتوقع أن يكون  2020د لعام ُتطلب أية موارد يف هذا البن ومل

املئة ابلقياس إىل عام  يف 20.3على اخنفاٍض نسبته  2021حمدوداً. وينطوي املبلغ املطلوب لعام 
ابعتباره سنًة مرجعيًة فيما خيص احملاكمات. وعلى الرغم من أن عدد الشهود املتوقع فيما خيص  2019

إن املبلغ املطلوب زهيد ويراد به ضمان توفري ميزانية هلا املقدار األساسي الضروري من أكرب ف 2021عام 
أجل الدعم الالزم املعتاد، على حنٍو يتوقف على اخلصوص على اللغات اليت يستخدمها الشهود الذين 

 يدلون بشهاداهتم خالل احملاكمة يف مقر احملكمة.

يف عام  (Ngaïssona( وانـْغَيسوان )Yekatomيِّكاتوم ) وحماكمة احلسنويُتوقع أن تتزامن حماكمة  .602
، ما يستلزم االستعانة النشطة مبوارد من املوظفني مبا يف ذلك العاملون الذي يُوظَّفون مبوجب 2021

عقود اخلدمات اخلاصة إىل جانب املساعدين املعنيني بشؤون الشهود. ويُتوقع أن تلزم وظائف املساعدين 
 أوسع نطاقاً ابملوارد من العاملني املعنيني بشؤون الشهود املستعان هبم مبوجب عقود خدمات خاصة ودعمٌ 

( حبسب مالك 2021مبوجب عقود خدماٍت خاصة )بداًل من الوظائف غري الـُمموَّلة املقرتحة لعام 
املوظفني احلايل، ودرجة املرونة املطبَّقة يف نشر املوظفني لُيعنوا ابملهمات، واإلمكانيات املتاحة نتيجًة مليزانيةِّ 

 .2021ار فيما خيص عام السفر املقلَّصةِّ املقد
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 ألف يورو 4 994.2 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

 2021ينطوي املقدار املقرتح للموارد غري املتصلة ابلعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام  .603
إن املوارد املطلوبة لسد التكاليف غري  املئة(. يف 22.6ألف يورو ) 1 459.0على اخنفاض مقداره 

لسد تكاليف  2021لعاملني ميثل معظمها متطلبًا متكرِّراً وهي تلزم من جديد فيما خيص عام املتصلة اب
السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم 

اتّباع هنٍج صارٍم فيما  (1: )إّن هذا االخنفاض الكبري ينتج رئيسياً مما يلي واملواد، وتكاليف األاثث والعتاد.
الثالث  يتعلق ابملصروفات قائٍم على البياانت الفعلية وعلى انتظام حتليل االجتاهات على مدى السنوات

تقليص قّد  (2أاتح لقسم اجملين عليهم والشهود تقدمي ميزانية مقلَّصة املقدار إىل حٍد كبري؛ ) األخرية، ما
االخنفاض املتوقع أن يشهده النشاط يف   (3سا املقرَّر إجراؤه؛ )املكتب الُقطري القائم يف كِّْنشا

. 19-تكييف طرائق العمل نتيجًة للخربة املكتسبة حىت اآلن خالل جائحة كوفيد (4ديفوار؛ ) كوت
لقد ُعوِّضت ابلتخفيض املعين التكاليُف املرتبطة ابلزايدة املتوقع أن يشهدها النشاط يف مجهورية أفريقيا 

 .تعويضاً كامالً  2021ايل يف عام الوسطى وم

 ألف يورو 888.4  السفر
يف املئة( ابلقياس إىل  40.4آالف يورو ) 603.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .604

املئة يف املوارد  يف 15ويعزى ذلك جزئيًا إىل ختفيٍض نسبته  املعتمدة. 2020نظريه يف ميزانية عام 
املخصصة لقلم احملكمة يف بند السفر شامٍل جلميع وحداته، استباقًا لدرجة معيَّنة من استمرار القيود 

. ويتعلق معظم املوارد املعنية ابملتطلبات يف بند السفر يف املكاتب 2021املفروضة على العمل يف عام 
ومكتب االتصال )املشار إليهما معًا بـ"املكاتب اخلارجية"( ويف قسم اجملين عليهم والشهود. الُقطرية 

ألف يورو( على اخنفاٍض  411.3وينطوي مقدار املوارد املطلوبة للمكاتب اخلارجية يف بند السفر )البالغ 
إليه لتوفري الدعم االشتغايل املئة(، وهو ميثل متطلباً متكرِّرًا وُُيتاج  يف 24.3ألف يورو ) 131.9مقداره 

لألطراف وللمشاركني وللصندوق االستئماين للمجين عليهم من أجل املهمات اجملراة ضمن البلد املعين 
وخارجه، بغية إجراء عمليات التقييم األمين وتيسري سفر موظفي املكاتب الُقطرية إلجراء األنشطة التوعوية 

م وجرب أضرارهم. وُتطلب موارد إضافية، يُعوَّض مقدارها تعويضاً  واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليه
كاماًل بتخفيضاٍت استبان إمكاَن حتقيقِّها سائُر املكاتب الُقطرية، وذلك بصورة رئيسية من أجل املكاتب 
الُقطرية القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية للنهوض أبود زايدة 

إىل الدعم اإلمدادي  (Ngaïssona( وانـْغَيسوان )Yekatomيِّكاتوم )احتياج األطراف واملشاركني يف قضية 
واألمين، وأبود زايدة احتياج املكتب الُقطري يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل إجراء أنشطة توعوية وأنشطة 

ها فيما خيص املهمات املتصلة جبرب األضرار متعلقة مبشاركة اجملين عليهم، وأبود طرائق التنفيذ الالزم اتّباع
خارج احمليط األمين ملدينة بونيا يف قضااي متعددة من قضااي احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، وأبود 

 يف أوغندا. (Ongwenأُنغوين )زايدة األنشطة املتصلة ابلتوعية وجبرب األضرار يف قضية 

ألف يورو  34.5ي حتتاج إليه املكاتب الُقطرية جزء مقداره وخُيصَّص من املقدار اإلمجايل الذ .605
لسد تكاليف زايرات موظفي وحدة الصحة املهنية للمكاتب الُقطرية بغية مراقبة الصحة البدنية والنفسية 

على حسن حال املوظفني واملرافق الطبية.  19-للموظفني العاملني يف امليدان وتقييم أثر جائحة كوفيد
العناية الذي جيب أن تنهض به وحدة الصحة املهنية، يُتوقع أن يزور املوظف الطيب أو ووفقًا لواجب 

املستشار النفسي االجتماعي للموظفني العامالن يف املقر كاًل من املكاتب الُقطرية مرة واحدة يف السنة 
زايرات وفقاً على األقل. وخُيطط لقيام املوظف الطيب واملستشار النفسي االجتماعي للموظفني هبذه ال
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. لتناوٍب سنوي حبيث يزور أحدمها يف كل سنة املكاتب اليت يكون اآلخر قد زارها يف السنة السابقة
وابلتايل فإن املوظفني  موظفي احملكمة يعملون على األغلب يف مناطق انئية وتتسم خبطورة متأصلة. إن

 ة )جسمانية ووجدانية ونفسانية(.العاملني يف هذه املناطق يتعرضون ملخاطر صحية كبري  املقيمني أو

ألف يورو(  51.6وينطوي مقدار املبالغ اليت ُيتاج إليها قسم دعم العمليات اخلارجية )البالغ  .606
 2020املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 14.9آالف يورو ) 9.0على اخنفاٍض مقداره 

كة يف اجتماعات سنوية والنشر العادي ملوظفي هذا املعتمدة، جيسد أنشطًة متكرِّرة تتعلق ابلسفر للمشار 
القسم للعمل يف بلدان احلاالت ويف غريها من البلدان بغية تنفيذ األوامر القضائية، وإجراء عمليات 
التحقيق املايل، واالضطالع مبهمات التقييم، ومجع املعلومات احملَّددة الطابع املتعلقة ابحلاالت وعمليات 

 إعمال وإدارة القدرات يف جمال برجميات ختطيط املهمات والتدريب املتصل بذلك.التدارس األويل، و 

ألف يورو( على  31.6وينطوي مقدار املوارد املطلوب لقسم اإلعالم والتوعية يف بند السفر ) .607
املعتمدة، وذلك  2020املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 26.2ألف يورو ) 11.2اخنفاٍض مقداره 

من أن املقدار املطلوب يشمل تكاليف السفر إىل أفغانستان وفلسطني وبنغالديش/ميامنار على الرغم 
إلجراء أنشطة توعوية فيها. وينجم االخنفاض جزئياً عن ختطيط املهمات على أساس األولوايت القضائية. 

املوظفني املعنيني وسُتخصَّص املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية للسهر على متكُّن الناطق ابمسه و 
ابلتوعية من أن يتواصلوا فعاًل مع اجلماعات املتضرِّرة وأصحاب الشأن الرئيسيني ومع وسائل اإلعالم بغية 
تيسري التغطية الدقيقة يف بلدان احلاالت اليت ليس للمحكمة مكاتب ُقطرية فيها، ويف جورجيا حيث ال 

 لتوعية.يضم مالك املكتب الُقطري موظفني مهنيني خمتصني اب

وتنطوي امليزانية املقرتحة لقسم اجملين عليهم والشهود يف بند السفر على اخنفاٍض مقداره  .608
املعتمدة وذلك على الرغم من  2020املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام  يف 56.6ألف يورو ) 435.2

فرتاضات املتعلقة زايدة النشاط بسبب املستجدات يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى وعلى الرغم من اال
اليت تشري إىل زايدة نسبة الشهادات املتوقع أن يُدىل هبا عن  2021ابألنشطة املتصلة ابحملاكمات يف عام 

طريق الروابط الفيديوية للتواصل عن بُعد، ومع مراعاة تنظيم ملفات القضااي احلالية واملتوقع أن تستجد. 
 هذه امليزانية املقرتحة دعمًا لألفرقة العاملة يف مايل عمليات إعادة ختصيص املوظفني املطلوبة يف إنّ 

ومجهورية أفريقيا الوسطى ستقلِّّص عبء العمل املتأيت عن املهمات )املتصلة ابلتغطية( اليت يقوم هبا 
 املوظفون.

ألف يورو( على  60.4وينطوي مقدار املوارد الالزمة ملكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ) .609
املئة( وُُيتاج إليه لتيسري نفس األنشطة اليت مشلتها ميزانية  يف 20.7ألف يورو ) 15.8 اخنفاٍض مقداره

السنة السابقة، مبا فيها الزايرات العادية للمكاتب الُقطرية، وزايرات بلدان احلاالت )اجلديدة( بغية إقامة 
غري األطراف(، والسفر  واستدامة الشبكات وعقد الشراكات بني احملكمة والدول )الدول األطراف والدول

من أجل االتصال بوكاالت األمم املتحدة، ووكاالت االحتاد األورويب، واملنظمات غري احلكومية، الستدامة 
 حتاور احملكمة مع هذه األطراف الفاعلة.

 ألف يورو 1 126.3  اخلدمات التعاقدية
ألف يورو  32.0ينطوي مقدار املوارد املطلوب يف هذا البند على اخنفاض مقداره  .610

ألف  924.8ويظل القسط األعظم من املوارد املطلوبة خمصصًا للمكاتب اخلارجية ) املئة(. يف 2.8)
إن للموارد املطلوبة أمهية أساسية فيما خيص التدابري األمنية الواجب تنفيذها يف املكاتب الُقطرية، . يورو(
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ي احمللي يف بلدان احلاالت على أساس اسرتداد وخدمات النقل واحلماية يف إطار املهمات، والدعم الشرط
التكاليف، وتقاسم التكاليف الـُمتكبَّدة حمليًا فيما يتصل بنظام األمم املتحدة إلدارة الشؤون األمنية، 

 جيرى يف امليدان من األنشطة التوعوية واألنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم. وما

-للمكتب الُقطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى إىل جائحة كوفيد وتعزى الزايدة املطلوبة .611
، وبيئة العمل غري اآلمنة بوجه عام، وبيئة العمل املعادية يف بعض املناطق املعيَّنة، وشساعة األماكن 19

ين عليهم من اجلغرافية اليت يقع فيها مسرح اجلرائم املدَّعى ابرتكاهبا وتقيم فيها اجلماعات املتضرِّرة واجمل
ويطلب املكتب الُقطري القائم يف مايل  .(Ngaïssona( وانـْغَيسوان )Yekatomيِّكاتوم )األهايل يف حماكمة 

زايدة لسد تكاليف املزيد من األنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم وابلتوعية يف قضية 
حدة املشرتكة اخلاصة ابألمن، وتكاليف املوارد ، ومسامهة احملكمة املزيدة يف ميزانية األمم املتاحلسن

. ويُرمى من الزايدة املطلوبة للمكتب الُقطري القائم يف 19-اإلضافية اخلاصة ابلتصدي جلائحة كوفيد
جورجيا إىل متويل الزايدة يف األنشطة التوعوية واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم فيما 

لقضائية احملتملة وبرانمج املساعدة الذي ينفذه الصندوق االستئماين للمجين عليهم يتصل ابملستجدات ا
يف امليدان. إن الزايدة املطلوبة تُعوَّض تعويضًا كاماًل بتخفيٍض مقرتح حتقيقه رئيسيًا يف املخصصات 

ل املكتب ديفوار، بسبب اعتزام نق للمكاتب الُقطرية القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت
الُقطري القائم يف كِّْنشاسا إىل حمال أصغر، وختفيض عدد موظفي احملكمة العاملني يف مجهورية الكونغو 

 ديفوار. الدميقراطية، وتقليص نطاق األنشطة املضطلع هبا يف كٍل من مجهورية الكونغو الدميقراطية وكوت

ألف يورو( على زايدة  186.5الغ وينطوي مقدار املوارد املطلوبة لقسم اإلعالم والتوعية )الب .612
املئة( تعزى إىل ضرورة التكيُّف مع بيئة العمل اجلديدة واستحداث  يف 10.4ألف يورو ) 17.5مقدارها 

وتلزم املوارد املعنية ركات خارجية. شاجلديد من األدوات واملنتجات واألنشطة الرقمية اليت تستلزم دعماً من 
ية مكيَّفة لتالئم اجلمهور العام وأصحاب الشأن الرئيسيني من بلدان لتصميمِّ واستدامةِّ زايرات افرتاض

احلاالت، ونشر وتعميم مقاالت رأي وبياانت صحفية يف مجيع أحناء العامل، ومسك قاعدة بياانت متابعة 
 وتقييم التوعية اخلاصة ابألنشطة التوعوية.

ألف يورو( على زايدة  15.0وينطوي املقدار املطلوب لقسم دعم العمليات اخلارجية )البالغ  .613
وتلزم زايدة طفيفة يف  .2020يف املئة( ابلقياس إىل نظريه املعتمد لعام  15.2ألف يورو ) 2.0مقدارها 

املوارد للنهوض أبود املتطلبات املتعلقة ابملشتبه هبم الطلقاء وسد متطلبات التخطيط للطوارئ ملا بعد 
ة ميثل متطلباً متكرِّراً وهي تلزم لسد تكاليف اخلربة االستشارية . إن توفري املوارد املطلوب19-جائحة كوفيد

سيما خدمات الدعم يف جمال املعلومات اليت  يتعلق مبجاالت عمل قسم دعم العمليات اخلارجية، وال فيما
ة يقدِّمها الغري فيما يتعلق ابملشتبه هبم الطلقاء، واستمرار احلاجة إىل االستعانة بشبكة الطريان العاملي

 لربانمج األغذية العاملي من أجل تناوب املوظفني وانتقاهلم املتصل مبقتضيات العمل.

أية موارد لقسم اجملين عليهم والشهود يف بند اخلدمات  2021وال ُتطلب فيما خيص عام  .614
( Yekatomيِّكاتوم ) وقضية احلسنالتعاقدية. فجميع املوارد الالزمة املرتبطة مبثول الشهود يف قضية 

 ُتطلب يف إطار املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات. (Ngaïssonaوانـْغَيْسوان )

 ألف يورو 93.0  التدريب
 ألف يورو 89.3ينطوي املقدار املطلوب يف بند التدريب على اخنفاض مقداره  .615

ًا إىل ويعزى هذا االخنفاض رئيسي املعتمدة. 2020املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 49.0)
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املئة يف مجيع وحدات قلم احملكمة وتدابري ختفيض التكاليف يف ضوء  يف 15تطبيق ختفيٍض نسبته 
األولوايت القضائية املركَّز فيها على األنشطة الرئيسية الواجب االضطالع هبا يف إطار والية شعبة 

ئيسية للتدريب اإللزامي بصورة ر  2021العمليات اخلارجية. وقد أولت الشعبة األولوية فيما خيص عام 
)املتعلق ابلرتاخيص( الالزم الستدامة قدرة الشعبة على النهوض ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها. 

 .2022وسُيخطَّط إلجراء تدريٍب أساسٍي آخر يف عام 

 إن املقدار املطلوب للمكاتب الُقطرية يلزم لتيسري التدريب اإللزامي الالزم الستدامة القدرة يف .616
جمال األمن، وتوفري تدريٍب غري إلزامي على شكل دوراٍت ابإلنكليزية جُترى على اإلنرتنت لكنها مهمٌة 
أمهيًة أساسية إلجراء عمليات احملكمة، وتدريب املوظفني املعنيني مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم على 

 توطيد الصلح.

قسم دعم العمليات اخلارجية وقسم  ويلزم مبادرات أخرى للتدريب التخصصي للعاملني يف .617
اإلعالم والتوعية يف املقر يف جمال التواصل وجمال التعاضد القضائي وجمال تدبر األزمات وجمال التحليل 

وُتطلب  لكي يتاح للموظفني استدامة املستوى الالزم من اخلربة من أجل أداء مهامهم على النحو األمثل.
ليل ومتابعة ما ينشر يف وسائط التواصل االجتماعي بغية تقييم أثر املوارد من أجل أمور منها مثاًل حت

املنتجات اخلاصة هبذه الوسائط، وزايدة فعاليتها والتحسني األمثل للتواصل مع خمتلف جمموعات اجلمهور 
 املستهَدفة. ويضاف إىل ذلك أنه تظل تلزم موارد للتدريب على حنٍو يتوافق مع املهام واملسؤوليات املنوطة

بقسم دعم العمليات اخلارجية يف إطار واليته، مبا يف ذلك موارد خُتصَّص للتدريب التخصصي للمحللني 
العاملني يف وحدة التحليل الُقطري، والتدريب الرامي إىل حتسني قدرة الشعبة على إجراء التحقيقات 

، وسائر الربامج اخلاصة بتصديق املالية، والتدريب على تدبُّر األزمات، وتقييم املخاطر/التهديدات األمنية
 املهارات يف اجملال األمين واليت ختص إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة على وجه التحديد.

. فبالنظر إىل أثر 2021وال ُتطلب موارد من أجل التدريب يف قسم اجملين عليهم والشهود لعام  .618
على محاية الشهود يف امليدان، يعتزم قسم اجملين سيما فيما خيص التدريب املهين  ، وال19-جائحة كوفيد

عليهم والشهود االعتماد على موارد داخلية لتناقل املعارف إىل أقصى حٍد ممكن، على حنٍو يديره وينهض 
 أبوده املوظف املعاون املعين ابلتدريب على محاية الشهود الذي يضمه مالك القسم.

 يوروألف  2 378.3  النفقات التشغيلية العامة
ألف يورو  672.9تنطوي امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العامة على اخنفاض مقداره  .619

ألف يورو( على  1 073.3وينطوي مقدار املوارد املطلوبة للمكاتب اخلارجية ) املئة(. يف 22.1)
ة جائحة  وطألك على الرغم من تدابري ختفيف املئة( وذ يف 20.9ألف يورو ) 283.4اخنفاٍض مقداره 

إن املوارد املطلوبة تلزم رئيسياً لسد تكاليف تسيري املكاتب الُقطرية، مبا يف . اليت جيب إعماهلا 19-كوفيد
ذلك إجيار حماهلا وتكاليف صيانتها، وتكاليف املرتَفَقات )املاء والكهرابء(، وغري ذلك من تكاليف 

 مني احملال وجمموعة الـَمرَْكبات، وصيانة الـَمرَْكبات(.التشغيل املتفرقة )مثل املصروفات النقدية الصغرية، وأت
ويعزى معظم التخفيض املقرتح إىل التخفيض يف تكاليف الصيانة بفضل اعتزام نقل املكتب الُقطري القائم 
يف كِّْنشاسا إىل حمال أصغر، وتقليص عدد َمرَْكبات احملكمة يف كِّْنشاسا، وتقليص املتطلبات املتعلقة بوقود 

ديفوار املعزو إىل اخنفاٍض يُتوقع أن يشهده  رَْكبات وصيانتها فيما خيص املكتب الُقطري القائم يف كوتالـمَ 
ديفوار، وختفيض تكاليف صيانة حمال احملكمة لدى "بعثة األمم املتحدة املتكاملة  النشاط يف كوت

تقليص الطفيف يف ( حبسب احلاجة، والMINUSMAاملتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل" )
تكاليف الصيانة الالزمة للمكتَبنْي الُقطرينْي القائَمنْي يف أوغندا وجورجيا. وينطوي مقدار املوارد املطلوبة 
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آالف يورو يف إطار النفقات غري املتكرِّرة تعزى إىل االرتفاع  3.0ملكتب االتصال على زايدة مقدارها 
 صلة عمالً بعقد اإلجيار اخلاص مبحال مكتب االتصال.السنوي يف مقدار اإلجيار والتكاليف ذات ال

ألف  26.0وينطوي مقدار املوارد املقرتح يف إطار هذا البند لقسم اإلعالم والتوعية )البالغ  .620
يف املئة(، وهو يلزم لصيانة معدات حترير  10.3آالف يورو ) 3.0يورو( على اخنفاض طفيف مقداره 
كرِّرة مثل إجيار العتاد لفعالية فتح احملكمة أبواهبا للزوار يف سياق اليوم األفالم واخلوادمي، ولسد تكاليف مت

 الدويل املفتوح يف الهاي.

 1 279.0وينطوي املقدار املطلوب لقسم اجملين عليهم والشهود يف إطار هذا البند )البالغ  .621
ه يف ميزانية عام املئة( ابلقياس إىل نظري  يف 23.2ألف يورو ) 386.5ألف يورو( على اخنفاض مقداره 

إن املوارد املطلوبة سُتستخدم للنهوض أبود متطلباٍت منها برامج النقل وإعادة التوطني  املعتمدة. 2020
يف إطار برانمج احلماية اخلاص ابحملكمة اجلنائية الدولية، ونُظُم التحرك االستجايب األويل، وتنظيم ملفات 

اجملين عليهم، ومثول الشهود واجملين عليهم أمام احملكمة. القضااي، والدعم النفسي االجتماعي للشهود و 
يقتصر  وقد خفَّض قسم اجملين عليهم والشهود ميزانية نفقاته التشغيلية العامة للسنة الثالثة على التوايل. وال

أاتح التخفيض على اخنفاض طلبات اإلحالة من أجل احلماية الصادرة عن مكتب املّدعي العام بل  ما
ذت يف إطار امليزانية املقرتحة العتماد هنٍج أكثر تقترياً. فما يتعداه،  بصورة رئيسية، إىل التدابري اليت اختُّ

ل من اجتاٍه إىل التدين يف معدل التنفيذ يف الفرتات السابقة )عدا عام  ( يستتبع إمكان تقبل 2019ُسجِّّ
ل الدعم وتقليص املخصصات خطر مثل هذا التقليص، مع اعتزام استيعاب أود معظم اإلحاالت من أج

سيما  لُنظُم التحرك االستجايب األويل، ومع مراعاة تكاليف تنظيم ملفات القضااي والدعم املعيشي، وال
فيما خيص احلاالت اليت تشهد نشاطًا أقل. إنه ُيسعى هبذه امليزانية املقرتحة، املعدة على أساس هنٍج يف 

وارد على أهم اجملاالت املسببة للتكاليف، حبيث يتسىن تدبُّر أمر امليزنة قائٍم على األنشطة، إىل تركيز امل
 األنشطة األخرى بتخصيص املوارد هلا تبعاً لألولوايت يف وقت التنفيذ.

على عمليات التحقيق يف سياق  19-ويُتوقع أن يربِّّر هذا النهَج مدى أثر جائحة كوفيد .622
 قسم اجملين عليهم والشهود طلبًا حلمايتهم. حمدودية عدد إحاالت مكتب املّدعي العام األشخاص إىل

ويتمثل اخلطر املرتبط هبذا النهج يف إمكان نقص األموال إذا أُجريت مجيع األنشطة اليت خيطط مكتب 
املّدعي العام إلجرائها، ما يزيد من االحتياجات إىل املوارد ومن تكاليف تنظيم ملفات القضااي ويسبب 

توطني األشخاص املعنيني إىل بلدان الوجهة النهائية. ومن شأن ذلك أن يفضي  املزيد من التأخري يف إعادة
إىل تبعٍة تتمثل يف عدم قدرة قسم اجملين عليهم والشهود على النهوض أبود بعض مقتضيات اإلحاالت 

لقة االفرتاضات املتع سيما إذا كان معدل التنفيذ زائداً ابلقياس إىل وال 2021 واألنشطة القضائية يف عام
ابمليزانية. وعندها سيواجه قسم اجملين عليهم والشهود التحدي املتمثل يف تدبُّر أمر عبء العمل الواقع على 

يف مايل ومجهورية أفريقيا الوسطى فحسب بل أيضًا يف  عاتقه مبيزانية أقل مقدارًا ويف ظروٍف صعبة ال
ديفوار ومجهورية الكونغو  ا وكوتدارفور ابلسودان وبوروندي وليبيا، مع مواصلة العمل يف جورجي

الدميقراطية وأوغندا. إّن قسم اجملين عليهم والشهود سينسق مع مكتب املّدعي العام تنسيقًا وثيقًا فيما 
خيص احتياج هذا املكتب لدعم قسم اجملين عليهم والشهود وسيثابر على إعالم مكتب املّدعي العام 

حبيث يتسىن ملكتب املّدعي العام أن يعدِّل  2021لشهود طيلة عام ابملوارد املتوفرة لقسم اجملين عليهم وا
 من طلباته للخدمات وفقاً لذلك.
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 ألف يورو 472.6  اللوازم واملواد
ألف يورو  43.2ينطوي مقدار املوارد املطلوب يف هذا البند على اخنفاض مقداره  .623

ألف يورو( لشراء مستهلَكات  453.1وحتتاج املكاتب اخلارجية إىل موارد )مقدارها  املئة(. يف 8.4)
دعمًا للعمليات اليومية، مبا يف ذلك وقود الـَمرَْكبات ومولِّدات الكهرابء، واللوازم املكتبية، ومعدات 
 تكنولوجيا املعلومات الصغرية، ومكيِّّفات اهلواء، وماء الشرب، والوجبات اخلاصة حباالت الطوارئ.

يًا للمكتَبنْي الُقطرينْي القائَمنْي يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى من الزايدة املطلوبة سُتخصَّص رئيس إنّ 
وللتمكن من النهوض أبود زايدٍة يف البعثات إىل بـَْنغي  19-أجل شراء معداٍت واقية من جائحة كوفيد

يف مجهورية  انمجة عن احتياجاٍت كبرية إىل الوقود ومواد التزليق. ومثة زايدة مطلوبة للمكتب الُقطري القائم
أفريقيا الوسطى سببها زايدة عدد املوظفني العاملني يف هذا البلد. ولئن كان عدد موظفي قلم احملكمة 
العاملني يف امليدان لن يشهد زايدة فإن عدد املوظفني غري التابعني لقلم احملكمة العاملني يف بـَْنغي الذين 

املئة. إن الزايدة  يف 15وسطى سيزداد بنسبة تقارب ينهض أبودهم املكتب الُقطري يف مجهورية أفريقيا ال
يف عدد البعثات اجملراة خارج بـَْنغي واملتطلب االشتغايل املرتبط ابألمن القاضي ابستخدام َمرَْكبات مصفَّحة 
من أجل مثل هذه البعثات كلما أمكن األمر قد أفضيا إىل تكاليف كبرية مرتبطة ابلوقود ومواد التزليق 

ة من املبلغ اإلمجايل املقرتح(. وقد ُعوِّضت هذه الزايدة تعويضًا كاماًل بتخفيٍض استُبينت املئ يف 33)
ديفوار ومجهورية الكونغو الدميقراطية  إمكانية حتقيقه فيما يتعلق ابملكاتب الُقطرية القائمة يف مايل وكوت

 وجورجيا.

يورو( على زايدة مقدارها  فآال 9.5وينطوي املبلغ املطلوب لقسم اإلعالم والتوعية )البالغ  .624
املئة( تعزى إىل ترقية بعض الربجميات احلاسوبية وجتديد االشرتاكات  يف 137.5آالف يورو ) 5.5

. ويعتزم 2021السنوية املتصلة هبا. ولن ُتطلب موارد لذلك من أجل قسم اجملين عليهم والشهود لعام 
د احلالية، من خالل تدابري أخرى لتخفيض قسم اجملين عليهم والشهود أن يستوعب ضمن نطاق املوار 

التكاليف، تكاليَف االشرتاكات املتصلة أبدوات التحليل وتكاليف اللوازم اخلاصة بقاعات انتظار الشهود 
املستخدمة يف املقر خالل احملاكمة. مث إن مقدار املوارد املطلوبة يف قسم دعم العمليات اخلارجية لعام 

ألف يورو، جيسد كون املوارد اخلاصة بتطبيقات برجميات  15.0داره ينطوي على اخنفاٍض مق 2021
Analyst Notebook والتشاور، والرتخيص، واالستعمال، غدت ُتستوَعب يف قسم خدمات تدبُّر ،

املعلومات يف إطار اخلدمات التعاقدية. وتظل تلزم موارد لسد تكاليف االشرتاكات يف أدوات التحليل 
  تستخدم يف شىت وحدات احملكمة.املتوفرة جتارايً اليت

 ألف يورو 30.1 األاثث والعتاد
يف املئة( ابلقياس إىل  44.4ألف يورو ) 24.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  .625

إن املوارد املطلوبة تلزم رئيسيًا لسد تكاليف شراء أاثث وعتاد  املعتمدة. 2020نظريه يف ميزانية عام 
اتب الُقطرية للنهوض أبود األنشطة اجلديدة أو لسد احتياجات املوظفني اجلدد. وتلزم ملكان العمل يف املك

املوارد اليت يطلبها قسم اإلعالم والتوعية من أجل صيانة وشراء معدات تصوير فديوي وضوئي ضرورية 
 .USBالستدامة فعالية العمليات، وسد تكاليف متكرِّرة ملعدات استنساخ وحدات الذاكرة من النوع 
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 3800 الربانمج :32 اجلدول

3800 
 شعبة العمليات اخلارجية

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مبا فيه اجملموع 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 718.0 10 1.1 121.4 596.6 10    املوظفون من الفئة الفنية

 964.4 3 (8.0) (344.3) 308.7 4    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 682.4 14 (1.5) (222.9) 905.3 14 269.3 15 - 269.3 15 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 446.4 1 (9.5) (152.2) 598.6 1 860.3 1 43.2 817.0 1 املساعدة املؤقتة العامة

 84.8 - 84.8 - 8.7 - 8.7 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 7.9 - 7.9 العمل اإلضايف

 531.2 1 (4.2) (67.4) 598.6 1 876.9 1 43.2 833.6 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 888.4 (40.4) (603.1) 491.5 1 202.8 1 134.9 067.9 1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 126.3 1 (2.8) (32.0) 158.3 1 168.9 1 197.5 971.5 اخلدمات التعاقدية

 93.0 (49.0) (89.3) 182.3 118.1 - 118.1 التدريب

 5.5 - 5.5 - 23.3 - 23.3 اخلرباء االستشاريون

 378.3 2 (22.1) (672.9) 051.2 3 390.6 2 111.8 278.8 2 النفقات التشغيلية العامة

 472.6 (8.4) (43.2) 515.8 343.4 4.0 339.4 اللوازم واملواد

 30.1 (44.4) (24.0) 54.1 74.5 - 74.5 األاثث والعتاد

 994.2 4 (22.6) (1 459.0) 453.2 6 321.8 5 448.2 873.6 4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 207.8 21 (7.6) (1 749.3) 957.1 22 467.9 22 491.4 976.5 21 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 3800 الربانمج :33 اجلدول

3800 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 جمموع املوظفني العامة
               الوظائف الثابتة

 194 102 98 4 92 - 40 34 9 8 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - املستعادة/املعادة

 193 102 98 4 91 - 40 33 9 8 1 - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 32.00 23.00 23.00 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 30.00 21.00 21.00 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - املستمرة
 0.92 0.92 0.92 - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 30.92 21.92 21.92 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف الربانمج الرئيسي  -دال

 

  املقد ِّمة

تقدم أمانة مجعية الدول األطراف )"أمانة اجلمعية"( إىل مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"(  .626
 .(58)إدارية وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب نظام روما األساسيومكتبها وهيئاهتا الفرعية مساعدة 

املهام اليت تضطلع هبا أمانة اجلمعية يف جمال خدمات املؤمترات ختطيُط وإعداُد وتنسيُق اجتماعات  ومن
  وتوزيُعها.اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، واستالُم واثئقهما وتقاريرمها وقراراهتما، وترمجُة هذه املواد واستنساُخها 

ومن املهام اليت تضطلع هبا يف جمال  كما تقدِّم أمانة اجلمعية خدمات فنية للجمعية وهيئاهتا الفرعية.
اخلدمات الفنية تقدمُي اخلدمات القانونية وخدماتِّ السكراتراي الفنية، مثل توفريِّ الواثئق والتقارير 

اخلي فيما يتعلق ابملسائل القانونية والتخصصية وامللخَّصات التحليلية، وإسداءِّ املشورة على الصعيد الد
 املتصلة بعمل اجلمعية.

 :(59)ويشتمل هذا الربانمج الرئيسي )أمانة مجعية الدول األطراف( على أربعة برامج دائمة .627
 4400)سكراتراي اجلمعية(، والربانمج  4200خدمات املؤمترات(، والربانمج  )وحدة 4100الربانمج 

  )جلنة امليزانية واملالية(. 4500، والربانمج )مكتب رئيس اجلمعية(

 ألف يورو 2 837.0 موارد امليزانية

 14.5ألف يورو ) 479.7مقداره  على اخنفاض صافٍ  2021ينطوي املبلغ املطلوب لعام  .628
  املعتمدة. 2020يف املئة( ابلقياس إىل ميزانية عام 

 إىل عدد من التكاليف غري املتكرِّرة إن هذا االخنفاض يف مقدار املوارد املطلوبة يعزى رئيسياً  .629
، منها التكاليف املرتبطة بلجنة انتخاب املّدعي العام وابملراجعة 2020املهيأ لسدها يف إطار ميزانية عام 

                                                            
يويورك والهاي(، واللجنة االستشارية املعنية من هذه اهليئات مكتب مجعية الدول األطراف، وفريقاه العامالن )القائمان يف ن (58)

إن مقر أمانة اجلمعية قائم يف الهاي لكنها تقدِّم اخلدمات الفنية إىل هيئة  برتشيحات قضاة احملكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة.
 ا قبل الدورات وواثئق ما بعد الدورات.رائسة اجلمعية ومكتبها وفريقه العامل القائم يف نيويورك، من خالل إعداد واثئق م

يف الوثيقة احلالية إال ألغراض  45و 44 ( وال يوَرد اجلدوالن2020)اهليئات املنبثقة عن اجلمعية لعام  4600أُوقف الربانمج  (59)
 الشفافية.
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وإضافًة إىل ذلك ُحقِّّقت  .2017اليت جيريها خرباء مستقلون، اليت ُسدَّت استثنائياً ابلفائض النقدي لعام 
ل تشكيلة من التدابري، مثل إجراء تعديالت جديدة على املوارد من املوظفني بغية بعض الوفورات من خال

سد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو تـُتوخى به املرونة املقرتنة مبراعاة اعتبارات النجاعة ومفاعيل 
  العمل التآزري.

ة العشرين للجمعية يف ويُعزى التغري يف املخصَّصات يف بند اخلدمات التعاقدية إىل عقد الدور  .630
وال يشمل املبلغ املطلوب يف بند اخلدمات التعاقدية تكاليف استئجار قاعات االجتماع ومؤنة  الهاي.

 23ألن الدولة املضيفة ستتحمل هذه التكاليف وفقًا لرسالتها املؤرخة بـ 2021دورة اجلمعية يف عام 
 .(60)2019نيسان/أبريل 

ألف يورو لسد تكاليف غري متكرِّرة يف بند  146.1مبلغ إمجايل مقداره  2020 لعامطُلِّب  .631
سُتعقد يف  2021ألن الدورة السنوية للجمعية لعام  2021السفر لكنه لن يُطَلب فيما خيص عام 

 الهاي ال يف نيويورك.

  ألف يورو 1 911.2 املوارد من املوظفني

عشر وظائف اثبتة )مخس وظائف من الفئة الفنية يتألف مالك العاملني يف أمانة اجلمعية من  .632
وظائف من فئة اخلدمات العامة( وسبع وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة من الفئة الفنية  ومخس

 2021ونظرًا إىل أن دورة اجلمعية لعام  الواحد العامل بدوام كامل(. من معادِّالت املوظف 4.75)
يزانية املقرتحة عدٌد من املوظفني بعقوٍد قصرية املدة يف إطار سُتعقد يف الهاي فإنه يُطلب يف هذه امل

املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات. ويف بعض احلاالت يتيح مزيٌد من املكاسب املتأتية عن زايدة 
 النجاعة وحتسنٌي لطرائق العمل النهوَض بعبء العمل ابملوارد احلالية.

 ألف يورو 1 217.4 اخلدمات العامة من الفئة الفنية وفئة الوظائف الثابتة:
ألف يورو  186.9ينطوي املقدار املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زايدة مقدارها  .633

تُعزى إىل تعديالت انمجة عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد، وتطبيق معدٍَّل لشغور  املئة( يف 18.1)
ويتألف مالك العاملني يف أمانة . (61)الوظائف مقداره صفر يف املئة متاشيًا مع برامج رئيسية صغرية أخرى

(، 5-واملالية )من الرتبة ف (، واألمني التنفيذي للجنة امليزانية1-اجلمعية حالياً من مديرها )من الرتبة مد
(، ومساعد خاص للمدير )من 3-(، وموظف قانوين )من الرتبة ف4-وموظف قانوين )من الرتبة ف

رر(، وموظف معين ابلواثئق/احملفوظات )من -ع (، ومساعد إداري رئيسي )من الرتبة خ2-الرتبة ف
رأ(، ومساعَدْين إداريني -الرتبة خ عرر(، ومساعد معين ابالجتماعات والشؤون اإلدارية )من -الرتبة خ ع

وفيما عدا االستثناءات املذكورة يف الفقرة التالية، يؤدي مجيع العاملني يف أمانة  رأ(.-)من الرتبة خ ع
ويقدِّم العاملون فيها إىل اجلمعية وإىل هيئاهتا الفرعية خدمات فنية  اجلمعية مهامهم حتت إشراف مديرها.

يون( وخدمات تقنية )يقدمها املوظفون املعنيون بدعم االئتمار وابلشؤون )يقدمها املوظفون القانون
 اإلدارية(.

                                                            
، أعلمت الدولة املضيفة احملكمة أبن حكومة هولندا وبلدية الهاي، ابلتعاون املشرتك مع 2019نيسان/أبريل  23 يف رسالة مؤرخة بـ (60)

(، قررات مواصلة تقدمي الدعم املخصَّص لتنظيم دورات مجعية الدول (World Forum Convention Centerمركز مؤمترات احملفل العاملي 
 .2021حىت عام  2019وما األساسي يف الهاي يف الفرتة املمتدة من عام األطراف يف نظام ر 

، سُيطبَّق 2021املئة. بيد أنه، اعتبارًا من عام  يف 10يف السنوات السابقة طُبِّّق على مجيع الربامج معدَّل لشغور الوظائف مقداره  (61)
 املئة. على الربامج الرئيسية األصغر معدَّل لشغور الوظائف مقداره صفر يف
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ويشار فيما خيص الرتاتب اإلداري إىل أن املساعد اخلاص لرئيس اجلمعية )وظيفة من وظائف  .634
الية فريفع أما األمني التنفيذي للجنة امليزانية وامل املساعدة املؤقتة العامة( يرفع تقاريره إىل الرئيس مباشرة.

إنه، إضافًة إىل املهام احملدَّدة الطابع اليت يضطلع هبا بصفته األمني  تقاريره إىل رئيس هذه اللجنة مباشرة.
التنفيذي، يواصل االضطالع مبهام عامة ضمن األمانة مجعاء، وخصوصًا فيما خيص متويَل الربانمج 

 2015نة امليزانية واملالية وافقت اجلمعية يف عام وبناًء على توصية من جل الرئيسي الرابع وتسيرَي شؤونه.
ويقدِّم املوظفان املعنيان  .(62)على تعيينه أمينًا للجنة املراجعة إضافًة إىل املهام اآلنفة الذكر اليت يتوالها

ابلشؤون اإلدارية )انظر أدانه( واملساعد اإلداري الرئيسي املساعدة إىل األمني التنفيذي يف عمله من أجل 
 هاتني اللجنتني، كما يقدِّمها إليه ابلقدر الالزم ابقي العاملني يف األمانة.

  ألف يورو 529.8  املساعدة املؤقتة العامة
ويضم مالك  يف املئة(. 9.9ألف يورو ) 47.7ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  .635

املؤقتة العامة بدوام كامل، والعديد من العاملني يف األمانة حاليًا أربع وظائف من وظائف املساعدة 
الوظائف اليت ُتشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ألجل قصري بغية تقدمي اخلدمات إىل اجلمعية وهيئاهتا 

ألف يورو(. وتُعزى الزايدة املعنية إىل أثر التعديالت النامجة عن تطبيق نظام األمم  529.8الفرعية )
 املتحدة املوحَّد.

. شهر )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 0.5( ملدة 5-قانوين رئيسي )من الرتبة ف موظف .636
(، خالل عدد حمدود من األايم، بتقدمي اخلدمات الفنية 5-يقوم املوظف القانوين الرئيسي )من الرتبة ف

إن عمل هذا  (.إىل اجلمعية وفريقيها العاملني )إعداد واثئق ما قبل الدورة، وواثئق الدورة، ومشاريع التقارير
 املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفنْي القانونَينْي اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

 .شهر )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 0.5( ملدة 4-موظف قانوين )من الرتبة ف .637
ىل (، خالل عدد حمدود من األايم، بتقدمي اخلدمات الفنية إ4-املوظف القانوين )من الرتبة ف يقوم

إن عمل هذا  اجلمعية وفريقيها العاملني )إعداد واثئق ما قبل الدورة، وواثئق الدورة، ومشاريع التقارير(.
 املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظَفنْي القانونَينْي اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

ً )متطلب مستمر، 12( ملدة 3-موظف معين ابلشؤون اإلدارية )من الرتبة ف .638 لسنوات  شهرا
يساعد شاغل هذه الوظيفة األمنَي التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف التحضري لدورتيها، ويف  متعددة(.

كما   متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقدِّمها والشؤون ذات الصلة، مبا يف ذلك التحضري لدورات جلنة املراجعة.
االهتمام ابملزيد من اجتماعات فريق الهاي العامل إن وجود هذه الوظيفة يهيئ لألمني التنفيذي فرصة 

 وإبالغ جلنة امليزانية واملالية عن املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون اإلدارية.

( ملدة شهر واحد )متطلب مستمر، لسنوات 3-موظف معين ابلشؤون اإلدارية )من الرتبة ف .639
ه الوظيفة األمنَي التنفيذي للجنة امليزانية واملالية يف كتابة احملاضر وإعداد يساعد شاغل هذ. متعددة(

 التقارير بشأن دوريَت جلنة امليزانية واملالية ودوريَت جلنة املراجعة.

يساعد . شهراً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 3-موظف قانوين )من الرتبة ف .640
ق ابملسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون شاغل هذه الوظيفة األمانة فيما يتعل

                                                            
 26-18الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة، الهاي،  (62)

 .145، الفقرة 3-(، اجمللَّد الثاين، اجلزء ابءICC-ASP/14/20) 2015تشرين الثاين/نوفمرب 
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َر املعينَّ ابمليزانية الربانجمية املقرتحة. وإضافًة إىل ذلك يسهم شاغل هذه الوظيفة  اإلدارية، ويساعد امليسِّّ
 أيضاً يف النهوض أبود مهام أخرى منوطٍة ابجلمعية يف إطار واليتها.

. شهراً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 2-من الرتبة فمساعد خاص للرئيس ) .641
يعمل شاغل هذه الوظيفة يف نيويورك، فيساند الرئيَس خالل زايراته هلا اليت تُتناول يف سياقها الشؤون 

فيما يتعلق  إنه يقدِّم دعمًا فنيًا وتقنيًا إىل الرئيس املتصلة ابألمم املتحدة واملتعلقة ابحملكمة اجلنائية الدولية.
ويساعد هذا املوظُف أيضًا يف إعداد  إبعداد بياانته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني.

البالغات الرمسية، واالهتمام ابالجتماعات املعنية ابملسائل املتصلة ابجلمعية يف مقر األمم املتحدة )مثل 
تعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام روما تدوين املالحظات(، والتواصل املستمر مع الدول املتم

كما يقدِّم هذا املوظف خدمات فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات   األساسي.
أما تقدمي اخلدمات التقنية فسيواصِّل توليَّه مكتُب االتصال  اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية.

 .(63)نظمة األمم املتحدة يف نيويوركالتابع للمحكمة القائم لدى م

. شهراً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 1-مساعد خاص للمدير )من الرتبة ف .642
يف شؤون منها التحضري اإلمدادي لدورة اجلمعية، ومشاركة أمانة اجلمعية يساعد شاغل هذه الوظيفة مدير 

كما يقدِّم   وسائل اإلعالم، وتنظيم الفعاليات اجلانبية.، واألمور املتعلقة ب(64)ممثلي املنظمات غري احلكومية
هذا املوظف املساعدة ابضطالعه أبنشطة أخرى على صعيد الدعم اإلمدادي طيلة السنة، وينظِّّم لقاءات 

 املدير مع مسؤويل احملكمة وممثلي الدول األطراف.

حتتاج األمانة .ة(أشهر )متطلب مستمر، لسنوات متعدد 4.5مساعدون معنيون ابلتسجيل ملدة  .643
إىل مساعدين معنيني ابلتسجيل خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية 

إن املساعدين املعنيني ابلتسجيل يساعدون املدير فيما يتعلق بكل  واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة.
وفود وممثلي املنظمات غري احلكومية قبل انعقاد اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك تسجيُل ال

الدورة السنوية للجمعية وخالله، وإصداُر شارات النفوذ للمشاركني يف الدورة السنوية، واملساعدُة يف إعداد 
ومسك قائمة املشاركني يف الدورة السنوية، وإعداُد الواثئق وتوزيعها، وحتديُد املتطلبات من األحياز 

املعدات من أجل االجتماعات، وسائُر أعمال التحضري اإلمدادي من أجل دورة  واالحتياجات إىل
 اجلمعية.

حتتاج األمانة إىل  .(65)مساعدون إداريون ملدة شهر واحد )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( .644
انتهاء مساعدين إداريني خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند 

 إهنم يساعدون املدير يف أعمال التحضري اإلمدادي لدورة اجلمعية. هذه الدورة.

حتتاج األمانة . (65)شهر )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 0.5مساعد معين ابلواثئق ملدة  .645
ئق إنه يساعد املدير يف إعداد الواث إىل مساعد معين ابلواثئق خالل شهر انعقاد الدورة السنوية للجمعية.

 من أجل دورة اجلمعية.

                                                            
  17حىت  7 املنصب عند انتهاء الدورة التاسعة عشرة للجمعية املتوقَّع أن تنعقد منسيتوىل رئيس جديد للجمعية مهام هذا  (63)

 .2023حىت عام  2020، إذ سيُنتخب مكتب جديد للجمعية للفرتة املمتدة من عام 2020األول/ديسمرب  كانون
وفيما خيص دورات  لسنوية للجمعية.ممثِّّل للمنظمات غري احلكومية اعتمادًا حلضور الدورة ا 900طلب أكثر من  2019يف عام  (64)

 اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، يتعنيَّ على األمانة أن تعد مجيع الشارات الالزمة للنفوذ إىل مركز املؤمترات.
 يلزم هذا الدعم عندما تُعقد دورة اجلمعية السنوية يف الهاي وال يلزم عندما تُعقد يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك. (65)
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رأ( ملدة شهر واحد -مساعد معين ابخلدمات يف جمال تكنولوجيا املعلومات )من الرتبة خ ع .646
. يسهر املساعد املعين ابخلدمات على توفري اخلدمات للدورة (66))متطلب مستمر، لسنوات متعددة(

املعلومات يف احملكمة، اليت جيب  تكنولوجيا وبرجمياتالسنوية للجمعية على حنو سليم فيما يتعلق بعتاد 
العلم أيضًا بوجوب توفُّر عدد كاٍف من املوظفني اجلاهزين لالستدعاء  تركيبها يف مكان انعقاد الدورة؛ مع

 لتذليل كل مشكلة قد تطرأ.

 ألف يورو 150.0 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات 
املئة( ألن دورة اجلمعية  يف 59.2يورو )ألف  55.8ينطوي املبلغ املقرتح على زايدة مقدارها  .647

سُتعقد يف الهاي حيث سيتعني أن تستأجر األمانة خدمات الرتامجة الشفويني؛ كما ُُيتاج إىل بعض 
ويشمل املبلغ املقرتح تكاليف . املساعدين املؤقتني لدعم أعمال التحضري لدورة اجلمعية والنهوض أبودها

وينجم معظم الزايدة عن كون  جتماعات مكتبها وهيئاهتا الفرعية.الرتمجة الشفوية جللسات اجلمعية وا
تكاليف الرتمجة الشفوية للجمعية، خالفاً ملا كانت عليه احلال يف السنة السابقة، لن ُتدرَج ضمن تكاليف 

مانة وستسعى األ. اخلدمات التعاقدية مبثابة جزٍء من التكاليف اليت تُتكبَّد مع األمانة العامة لألمم املتحدة
إىل احلد من التبعات املالية للرتمجة الشفوية ابلتنسيق مع قلم احملكمة بغية االستعانة ابلرتامجة الداخليني يف 

 الهاي كلما أمكن ذلك.

 ألف يورو  14.0   العمل اإلضايف

ويُدفع تعويض عن العمل اإلضايف للموظفني من فئة . املبلغ املقرتح أي تغيري علىال يطرأ  .648
عامة الذين يُطلب منهم تقدمي املساعدة املذكورة أعاله ويتوجب عليهم ابلضرورة أن يعملوا، اخلدمات ال

خالل دورة اجلمعية ودورات اللجان وفيما يتعلق هبذه الدورات، ملدٍة تـُجاوِّز ساعات العمل املعتادة، وقد 
 .(67)متتد لتشمل عطل هناية األسبوع

  ألف يورو 925.8 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

عزى معظمه املئة(، يُ  يف 45.4ألف يورو ) 770.1ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض مقداره  .649
اليت جيريها عمل احملكمة من أجل مراجعة  2020املوارد اليت أُقّرت فيما خيص عام عدم تكرُّر لزوم إىل 

من أعضاء  أجل سفر تسعة ومن أجل عمل اللجنة املعنية ابنتخاب املّدعي العام ومنخرباء مستقلون 
وتلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد . اللجنة االستشارية املعنية برتشيح قضاة احملكمة إىل الهاي

تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية 
 ألاثث والعتاد.العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف ا

 ألف يورو  377.2  السفر

املئة(  يف 49.6ألف يورو ) 371.0ينطوي املبلغ املقرتح يف بند السفر على اخنفاٍض مقداره  .650
أعضاء من اللجنة  )سفر تسعة 2020يُعزى إىل عدم تكرُّر أسفار ُهيِّّئ لسد تكاليف القيام هبا يف عام 

إىل الهاي، وسفر موظفي األمانة إىل نيويورك لتقدمي  االستشارية املعنية برتشيحات قضاة احملكمة

                                                            
فال يُطلب هذا الدعم فيما خيص السنوات املقرَّر  لزم الدعم يف جمال تكنولوجيا املعلومات لكل دورة سنوية للجمعية تُعقد يف الهاي.ي (66)

 عقد دورة اجلمعية خالهلا يف مقر األمم املتحدة بنيويورك.
 مقر األمم املتحدة على جلسات يف أايم السبت.خالفاً لدورات اجلمعية اليت تُعقد يف الهاي، ال تشتمل الدورات اليت تُعقد يف  (67)
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أعضاء اللجنة املعنية  خرباء مستقلني وعشرة ، وسفر تسعة(68)عشرة للجمعية اخلدمات للدورة التاسعة
إن ميزانية السفر هُتيئ لسد تكاليف . ابنتخاب املّدعي العام وفريق اخلرباء الذين يساعدوهنا إىل الهاي(

امليزانية واملالية للمشاركة يف دوراهتا، وأسفار رئيس هذه اللجنة للمشاركة يف جلسات أسفار أعضاء جلنة 
مع فريق نيويورك العامل وفريق الهاي العامل ومسؤويل احملكمة، واألسفار اليت يقوم هبا بضعة من أعضاء 

بنود امليزانية تكاليف كما ُتَسد ابملخصَّصات يف إطار هذا البند من   هذه اللجنة لزايرة املكاتب الُقطرية.
 .(69)سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زايرات مقر احملكمة يف الهاي وزايرات نيويورك

 وُتَسّد مبيزانية السفر أيضاً تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل الهاي.

 يورو آالف 7.0 الضيافة

إن املخصَّصات للضيافة ُتستخدم رئيسيًا من  ال تغريُّ يف املقدار املطلوب من أجل الضيافة. .651
 أجل دوريَت جلنة امليزانية واملالية ودوريَت جلنة املراجعة.

  آالف يورو 503.3 اخلدمات التعاقدية 
املئة(، يُعزى معظمه  يف 18.2ألف يورو ) 111.9ينطوي املبلغ املقرتح على اخنفاٍض مقداره  .652

تعلقة بتكاليف طارئة ومتفرقة مرتبطة ابخلرباء املستقلني م 2020إىل عدم تكرُّر متطلبات ختص عام 
وُتَسد ابلباقي تكاليف . عشرة للجمعية يف مقر األمم املتحدة يف نيويورك وبتكاليف عقد الدورة التاسعة

عقد الدورة العشرين للجمعية يف مركز مؤمترات احملفل العاملي يف الهاي، ومنها تكاليف خدمات متفرقة 
ان انعقاد اجلمعية، وإصدار الشارات، واستئجار املزيد من العاملني املعنيني ابألمن، وأعمال ومرافق يف مك

 الطباعة، واملعدات، وما يُعهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية.

 يورو  آالف 7.4   التدريب

املخصَّصات للتدريب بغية استدامة وُتستخدم  يف املقدار املطلوب من أجل التدريب. تغريُّ ال  .653
 مواكبة املوظفني للمستجدات يف جماالت عملهم احملدَّدة.

 ألف يورو 17.4  النفقات التشغيلية العامة
يورو  آالف 5.0ينطوي املبلغ املقرتح يف بند النفقات التشغيلية العامة على اخنفاٍض مقداره  .654

ئق متاشيًا مع النهج القائم على "التقليل من استخدام املئة( يُعزى إىل تقليٍص يف طبع الواث يف 22.3)
وُتسد ابملخصَّصات يف إطار هذا البند املصروفات على إرسال بعض الواثئق واملطبوعات )إىل . الورق"

الدول األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وإىل أعضاء جلنة املراجعة(، وإرسال معلومات متعلقة 
تـُْرَسل  الرامية إىل النهوض بعاملية نظام روما األساسي يف بعض املناسبات. إن هذه املوادحبلقات التدارس 

 ابلربيد العادي أو ابلربيد املسجَّل أو ابلربيد اخلاص.

                                                            
 يف املتحدة األمم مقر يف واحدة دورة تلتهما ،الهاي يف دوراتن: كما يلي  السنوية دوراهتا اجلمعية عقدت األخرية، السنوات يف (68)

إن انعقاد اجلمعية يف نيويورك يستتبع اخنفاضًا يف بعض بنود امليزانية )مثل بند اخلدمات التعاقدية( لكنه يستتبع زايدة يف تكاليف  .نيويورك
 السفر.

، عند 2020غون كوون، البالغة ثالث سنوات، ستنتهي يف كانون األول/ديسمرب -إن مدة والية الرئيس احلايل للجمعية، السيد أو (69)
 .املقرتحة الربانجمية امليزانية تقدمي بعد إال اجلديد مكان الرئيس يُعرف ولن عشرة للجمعية. أعمال الدورة التاسعةاختتام 
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 آالف يورو 8.5  اللوازم واملواد
آالف يورو  6.2ينطوي املبلغ املطلوب يف بند اللوازم واملواد على اخنفاٍض مقداره  .655

كانت أقل من   2019ملئة( ألن املصروفات اليت ُتُكبِّّدت فعاًل يف إطار هذا البند يف عام ا يف 42.2)
وُتسد ابملخصَّصات يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت . املقدار املرتقب

ودفاتر املذكرات، واألضابري(،  يستخدمها موظفو األمانة )ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب،
ولوازم الكتابة لدوريَت جلنة امليزانية واملالية، ودوريَت جلنة املراجعة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات 

 العادية لفريق الهاي العامل.

  آالف يورو 5.0  األاثث والعتاد 
وتواصل األمانة النهوض  لعتاد.مقدار املخصَّصات املقرتح لسد تكاليف األاثث وا يفال تغريُّ  .656

. ابلنجاعة من خالل حتقيق وفورات يف تكاليف طبع النسخ الورقية من الواثئق، ونقلها، وختزينها، وتوزيعها
إن زايدة اتّباع النهج القائم على "التقليل من استخدام الورق" واالستعانة ابملوقع الشبكي للجمعية 

 ا املزيد من تقليص احلاجة إىل املواد املطبوعة يف األجل املتوسط.وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن يتيح
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 املقرتحة 2021الربانمج الرئيسي الرابع: ميزانية عام  :34 اجلدول

 الربانمج الرئيسي الرابع
 أمانة مجعية الدول األطراف

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 املواردالتغرّي يف 
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 800.3 21.6 141.9 658.4    املوظفون من الفئة الفنية

 417.1 12.1 45.0 372.1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 217.4 1 18.1 186.9 030.5 1 237.8 1 - 237.8 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 529.8 9.9 47.7 482.1 609.2 - 609.2 املساعدة املؤقتة العامة

 150.0 59.2 55.8 94.2 149.3 - 149.3 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 14.0 - - 14.0 21.7 - 21.7 العمل اإلضايف

 693.8 17.5 103.5 590.3 780.2 - 780.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 377.2 (49.6) (371.0) 748.2 320.0 - 320.0 السفر

 7.0 - - 7.0 5.8 - 5.8 الضيافة

 503.3 (18.2) (111.9) 615.2 447.8 - 447.8 اخلدمات التعاقدية

 7.4 - - 7.4 3.3 - 3.3 التدريب

 - (100.0) (276.0) 276.0 - - - اخلرباء االستشاريون

 17.4 (22.3) (5.0) 22.4 5.2 - 5.2 النفقات التشغيلية العامة

 8.5 (42.2) (6.2) 14.7 2.8 - 2.8 اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 - - - األاثث والعتاد

 925.8 (45.4) (770.1) 695.9 1 784.9 - 784.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 837.0 2 (14.5) (479.7) 316.7 3 803.0 2 - 803.0 2 اجملموع

 2021الربانمج الرئيسي الرابع: مالك املوظفني املقرتح لعام  :35 اجلدول

 الربانمج الرئيسي الرابع
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - التصنيفاملعادة 

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة
 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - 2021املقرتحة لعام 

               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 4.18 - - - 4.18 1.00 1.00 2.08 0.05 0.05 - - - - 2020املقرة لعام 
 4.75 0.58 0.58 - 4.17 1.00 1.00 2.08 0.04 0.04 - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 4.75 0.58 0.58 - 4.17 1.00 1.00 2.08 0.04 0.04 - - - - 2021لعام  املقرتحة
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 4100 الربانمج :36 اجلدول

4100 
 وحدة خدمات املؤمترات

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - (15.8) - (15.8) اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 261.6 10.7 25.3 236.3 380.1 - 380.1 املساعدة املؤقتة العامة

 90.0 232.1 62.9 27.1 90.8 - 90.8 املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 9.0 - - 9.0 8.3 - 8.3 العمل اإلضايف

 360.6 32.4 88.2 272.4 479.2 - 479.2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - (100.0) (64.0) 64.0 7.0 - 7.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 353.0 (17.7) (75.9) 428.9 344.0 - 344.0 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 6.0 (45.5) (5.0) 11.0 5.2 - 5.2 النفقات التشغيلية العامة

 5.0 (50.0) (5.0) 10.0 2.8 - 2.8 واملواد اللوازم

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 364.0 (29.2) (149.9) 513.9 358.9 - 358.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 724.6 (7.8) (61.7) 786.3 822.3 - 822.3 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 4100 الربانمج :37 اجلدول

4100 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - 2021املقرتحة لعام 

               

 )معادِّالهتا بدوام كامل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة 

 2.10 - - - 2.10 1.00 - 1.00 0.05 0.05 - - - - 2020املقرة لعام 
 2.67 0.58 0.58 - 2.08 1.00 - 1.00 0.04 0.04 - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 2.67 0.58 0.58 - 2.08 1.00 - 1.00 0.04 0.04 - - - - 2021املقرتحة لعام 
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)وحدة خدمات املؤمترات( تكاليف االئتمار، اليت تتألف  4100لقد أُدرجت يف إطار الربانمج  .657
وتكاليف االجتماعات العادية ملكتب اجلمعية وفريقيه العاملني من عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، 

وتشمل هذه التكاليف أيضاً تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة  نيويورك العامل وفريق الهاي العامل(. )فريق
 ابالجتماعات وتكاليف السفر.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 4200 الربانمج  :38 اجلدول

4200 
 سكراتراي اجلمعية

 )آبالف اليوروات( 2019عام مصروفات 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 615.1 21.6 109.2 505.9    املوظفون من الفئة الفنية

 322.1 11.5 33.3 288.8    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 937.2 17.9 142.5 794.7 964.4 - 964.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - 0.2 - 0.2 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - ابالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة 

 5.0 - - 5.0 12.9 - 12.9 العمل اإلضايف

 5.0 - - 5.0 13.1 - 13.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 26.9 (73.7) (75.2) 102.1 47.6 - 47.6 السفر

 1.0 - - 1.0 - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 3.2 10.3 0.3 2.9 - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 3.5 (25.5) (1.2) 4.7 - - - اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 - - - األاثث والعتاد

 39.6 (65.8) (76.1) 115.7 47.6 - 47.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 981.8 7.3 66.4 915.4 025.1 1 - 025.1 1 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 4200 الربانمج :39 اجلدول

 وكيل أمني عام 4200
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع موظفي 
الفئة الفنية وما 

 رأ –خ ع  رر –خ ع  فوقها

جمموع موظفي 
فئة اخلدمات 

 جمموع املوظفني العامة

               الوظائف الثابتة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2020املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

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

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

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

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2021املقرتحة لعام 

               

 العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(وظائف املساعدة املؤقتة 

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

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

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

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

 - - - - - - - - - ز- - - - - 2021املقرتحة لعام 



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 

201  20-A-210621 

)سكراتراي اجلمعية( املوارد اخلاصة ابلسكراتراي مبا فيها  4200لقد أدرجت يف إطار الربانمج  .658
وفريقيه املوارد املخصَّصة لسد التكاليف املتصلة ابخلدمات والعمل املؤدََّينْي من أجل مكتب اجلمعية، 

  العاملني )فريق نيويورك العامل وفريق الهاي العامل(.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 4400 الربانمج  :40 اجلدول

4400 
 مكتب رئيس اجلمعية

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - (0.0) - (0.0) اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 123.6 8.9 10.1 113.5 141.5 - 141.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 123.6 8.9 10.1 113.5 141.5 - 141.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 102.6 (11.3) (13.1) 115.7 51.0 - 51.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 6.0 (50.0) (6.0) 12.0 - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 108.6 (15.0) (19.1) 127.7 51.0 - 51.0 الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملنياجملموع 

 232.2 (3.7) (9.0) 241.2 192.4 - 192.4 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 4400 الربانمج :41 اجلدول

4400 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - 2021املقرتحة لعام 

               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - 2020املقرة لعام 
  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  2021املقرتحة لعام 
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املتصلة )مكتب رئيس اجلمعية( التكاليف املباشرة  4400لقد أُدرجت يف إطار الربانمج  -659
مبكتب رئيس اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك وغريمها، وتكاليف وظيفة املساعد 

 اخلاص للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض أبود اللقاءات مع الدبلماسيني وكبار املسؤولني.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 4500 الربانمج  :42 اجلدول

4500 
 واملاليةجلنة امليزانية 

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 املئوية نسبته اليوروات آبالف

 185.2 21.4 32.7 152.5    املوظفون من الفئة الفنية

 95.0 14.0 11.7 83.3    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 280.2 18.8 44.4 235.8 289.3 - 289.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 144.6 9.3 12.3 132.3 87.5 - 87.5 املساعدة املؤقتة العامة

 60.0 - - 60.0 58.5 - 58.5 املؤقتة اخلاصة ابالجتماعاتاملساعدة 

 - - - - 0.5 - 0.5 العمل اإلضايف

 204.6 6.4 12.3 192.3 146.5 - 146.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 247.7 (17.4) (52.1) 299.8 214.4 - 214.4 السفر

 6.0 - - 6.0 5.8 - 5.8 الضيافة

 144.3 - - 144.3 103.8 - 103.8 اخلدمات التعاقدية

 4.2 (6.7) (0.3) 4.5 3.3 - 3.3 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 11.4 - - 11.4 - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 413.6 (11.2) (52.4) 466.0 327.3 - 327.3 ابلعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 898.4 0.5 4.3 894.1 763.1 - 763.1 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 4500 الربانمج :43 اجلدول

4500 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - 2020املقرة لعام 
 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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)جلنة امليزانية واملالية( التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة  4500الربانمج لقد أُدرجت يف إطار  -660
امليزانية واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية، احملتَسبة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 

قدية، وتكاليف أسفار ابالجتماعات، وتكاليف الرتمجة التحريرية، احملتَسبة يف إطار بند اخلدمات التعا
أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، 
وتكاليف وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرًا من عمل املوظف املعين ابلشؤون 

امة، وتكاليف شهر واحد من عمل املوظف املعين ابلشؤون اإلدارية يف اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة الع
إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة فيما خيص دوريَت جلنة امليزانية واملالية ودوريَت جلنة املراجعة، 

ة وعن جلنة وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة اخلارجية للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالي
 املراجعة.

وابلنظر إىل أن جلنة املراجعة غدت مكلَّفة بتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن تعيني املراجعني  -661
أيضًا )يف  4500، يشمل الربانمج (70)اخلارجيني، على النحو املبني يف النظام األساسي للجنة املراجعة

مات املراجعة اخلارجية، وهي األتعاب املتقاضاة إطار بند اخلدمات التعاقدية( األتعاب املتقاضاة لقاء خد
لقاء مراجعةِّ البياانت املالية للمحكمة ومراجعةِّ بياانت الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومراجعٍة 

إجراء الشراء ذا الصلة ابملراجعني اخلارجيني كما سيشمل املهمات  4500وسيشمل الربانمج  لألداء.
نما ستتفاعل اجلهات املراَجع هلا )مثل احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين املتصلة مبوظفي التصديق، بي

للمجين عليهم( مع املراجعني اخلارجيني بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمليات املراجعة احملدَّدة الطابع 
 وبشأن الدعم اإلمدادي خالل مهمات املراجعة.

 

                                                            
 . إنه متاح على الرابط التايل:60النظام األساسي للجنة املراجعة، الفقرة  (70)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/AC-Charter-ENG.pdf 
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 4600 الربانمج  :44 اجلدول

4600 
 2020اهليئات العاملة بتكليف من اجلمعية لعام 

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - (100.0) (7.1) 7.1 - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - (100.0) (7.1) 7.1 - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 - (100.0) (166.6) 166.6 - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - (100.0) (30.0) 30.0 - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - (100.0) (276.0) 276.0 - - - االستشاريون اخلرباء

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 - (100.0) (472.6) 472.6 - - - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 - (100.0) (479.7) 479.7 - - - اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 4600 الربانمج :45 اجلدول

4600 
وكيل أمني 

 عام
أمني عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 - - - - - - - - - - - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - التصنيف املعادة
 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة

 - - - - - - - - - - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 : املبايناخلامس الرئيسيالربانمج  -هاء

 املقد ِّمة

أنشئ هذا الربانمج الرئيسي لتوفري صيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي.  -662
( بصيانة مبىن املقر الوقائية والصيانة التصحيحية وبربانمج استبدال Heijmansوقد ُعهِّد إىل املقاول )شركة 

مع جواز  2019وات تبدأ يف عام سن مدة العقد املعين ثالث عناصر فيه تندرج يف عداد رأس املال. وتبلغ
 سنوات. متديدها حىت عشر

 ألف يورو 2 270.0 موارد امليزانية

ضمَّنت احملكمة تقريَرها عن املستبَدالت املندرجة يف عداد رأس املال، الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية  -663
الستبدال عناصر تندرج يف عداد رأس والثالثني، عرضًا مفصَّاًل عن خطة مخسية  واملالية يف دورهتا الرابعة

قـُلِّّص يف هذه امليزانية الربانجمية املقرتحة  2021املال. بيد أن املبلغ املرتبط هبذه اخلطة فيما خيص عام 
 .2020تفادايً لتخطي مقدار املوارد الذي أُقرَّ يف إطار ميزانية عام 

 ألف يورو 2 270.0  النفقات التشغيلية العامة

املخصَّصات للصيانة الوقائية  ‘1’يتألف من عنصرَْين رئيسَينْي:  2021ملقرتح لعام إن املقدار ا -664
قدَّر أن تبلغ 

ُ
العناصر املندرجة يف عداد  ‘2’ألف يورو؛  1 891.0والتصحيحية )متطلب متكرِّر( امل

دة املتأتية ألف يورو. إن الزاي 378.9املال املخطط الستبداهلا )متطلب متغري املقدار( مببلغ مقداره  رأس
يف املئة ملراعاة التضخم يف إطار عقد الصيانة  2.5عن تطبيق مؤشر األسعار املقدَّر أن تبلغ نسبتها 

الوقائية والتصحيحية سُتستوعب عن طريق تقليٍص يف املقدار املقرتح للمستبَدالت املندرجة يف عداد 
 املال. رأس

املال أثٌر  املستبَدالت املندرجة يف عداد رأسوقد يرتتب على املبلغ املخفَّض املقرتح من أجل  -665
وخيٌم على قدرة احملكمة على صيانة مبانيها يف الهاي، سواٌء من الناحية البنيوية أم من انحية االستعمال. 
لكن، توخيًا للنجاعة يف استعمال املوارد احملدودة حّدًا شديدًا املتوفرة من أجل استبدال عناصر تندرج يف 

ال، لن ُتستبدل إال العناصر األساسية اليت يستلزمها االستعمال اليومي للمبىن ولن جيري امل عداد رأس
رجعة عنه. إّن احملكمة ستتخذ كل التدابري  عندما تكون قد غدت عتيقًة وعاطلًة على حنٍو ال استبداهلا إال

 .(71)انية واملاليةاملمكنة لتخفيف األخطار اليت استُبينت يف تقريرها الذي ُقدِّم إىل جلنة امليز 

 

                                                            
 .CBF/34/10الوثيقة  (71)
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 املقرتحة 2021الربانمج الرئيسي اخلامس: ميزانية عام  :46 اجلدول

 الربانمج الرئيسي اخلامس:
 املباين

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 - - - - - - - العامةاملساعدة املؤقتة 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 270.0 2 - - 270.0 2 800.0 1 - 800.0 1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 270.0 2 - - 270.0 2 800.0 1 - 800.0 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 270.0 2 - - 270.0 2 800.0 1 - 800.0 1 اجملموع
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 الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم -واو

 

 املقد ِّمة

يعمل الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية )"الصندوق  -666
اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية االستئماين"( لرأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج ضمن نطاق 

)"احملكمة"( وذلك ابلسهر على احرتام حقوق اجملين عليهم وأُسرهم من خالل توفري تعويضات جرب الضرر 
( تسيري شؤون جرب األضرار الذي أتمر به 1) ويؤّدي الصندوق االستئماين مهمتني: وتقدمي املساعدة.

 79وارد أخرى لصاحل اجملين عليهم وفقًا ألحكام املادة ( تسخري م2، )(72)احملكمة حبق الشخص املدان
وتنصّب اجلهود املبذولة يف إطار كلتا هاتني املهمتني على معاجلة األذى  .(73)من نظام روما األساسي

الذي حلق ابجملين عليهم يف جرائم اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية 
 .(74)العدوان

املهمَتنْي املنوطَتنْي ابلصندوق االستئماين للمجين عليهم يف إطار واليته املتمثلَتنْي يف جرب إن  -667
، وستظالن تشهدانه يف 2020األضرار وتقدمي املساعدة شهدات املزيد من التنامي واالكتمال طيلة عام 

يسي السادس يـُبـَْقى مساوايً الربانجمية املقرتحة للربانمج الرئ 2021. بيد أن مقدار ميزانية عام 2021عام 
 املعتمدة. 2020ملقدار ميزانية عام 

، أوقعت هذه 19-وإىل جانب التحدايت االشتغالية املتعددة الوجوه املتأتية عن جائحة كوفيد -668
اجلائحة على اجلماعات الضعيفة احلال اليت تعاين من األذى والصدمات اليت سببتها اجلرائم املنصوص 

األساسي أثراً أعظَم دفع ابلصندوق االستئماين للمجين عليهم إىل تعزيز جهوده لتنفيذ عليها يف نظام روما 
تدابري جلرب أضرار اجملين عليهم تكون مالئمة وأتيت يف الوقت املناسب. وقد حقق الصندوق االستئماين يف 

                                                            
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.4( و)3( و)2)98القاعدة  (72)
ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين للصندوق االستئماين للمجين  ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.5)98القاعدة  (73)

 basis-https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legalعليهم يرجى الرجوع إىل املوقع الشبكي 
 من نظام روما األساسي. 8و 7و 6كما يرد تعريفها يف املواد  (74)

https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis
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ويرتكز العمل تقدمًا كبريًا بتوسيع نطاق عملياته واستهالله الفعلي ألنشطة جديدة هامة.  2020عام 
اليومي للصندوق االستئماين يف الهاي ويف امليدان على زايدة مفعوله االشتغايل، وتعميق أثره فيما خيص 

 اجملين عليهم، وحتسني أدائه املؤسسي.

ويستلزم حتقيُق غاايت الصندوق االستئماين االسرتاتيجية على صعيد املفعولِّ واألداءِّ استمراَر  -669
التحسني يف القدرات املهنية ويف اإلجراءات واملهارات املتصلة بتدبُّر السريورات. العناية، واالستثمار، و 

يستلزم أيضًا االستثمار يف العالقات مع أصحاب الشأن األساسيني الذين ميثلون األساس الذي تقوم  إنه
مة القاضية جبرب عليه جناعة الصندوق االستئماين وفعاليته. ويستتبع هذا املتطلُب التجاوَب مع أوامر احملك

األضرار، والتعاوَن مع قلم احملكمة، والقدرَة على انتقاء شركاء الصندوق يف التنفيذ العاملني يف النطاق 
 احمللي وعلى دعمهم وعلى متابعة شؤوهنم.

ويبتغي الصندوق االستئماين للمجين عليهم اإلسهام يف بناء نظاٍم جلرب األضرار يتسم ابلذكاء  -670
ة االستدامة من الناحية املالية ويرتكَّز على اجملين عليهم آخذًا يف احلسبان حقوقهم والفعالية وقابلي

ميكن النجاح يف ذلك  واحتياجاهتم وكرامتهم ومتبنيًا قيم التكامل يف جمال مساعدهتم وجرب أضرارهم. وال
حلكومات يف بلدان كان هناك حتالٌف قوٌي مديٌد مع احملكمة والدول األطراف واجلهات املاحنة وا إذا إال

احلاالت وكل الطائفة املتنوعة الواسعة املعنية من منظمات اجملتمع املدين والشركاء يف التنفيذ. فالنجاح يف 
إقامة العدل املتمثلة يف جرب األضرار يتحدَّد ابجلهود املتظافرة املبذولة لتحسني األداء العام، على حنٍو 

توى العمل، وابلقدرة على التكيُّف مع الظروف املتعلقة ابمليزانية يتخطى صقل الرتتيبات املتخذَّة على مس
 مع احلفاظ على روح التجاوب مع حقوق اجملين عليهم وواقع أوضاعهم.

 الغاايت االسرتاتيجية

تقرُّ احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم أبن خطتَـْيهما االسرتاتيجيَتنْي مرتابطتان  -671
ايت االسرتاتيجية للصندوق االستئماين ختص على وجه التحديد املهمَتنْي املنوطَتنْي ومتوائمتان. مث إن الغا

ويدير . به يف إطار واليته: مساعدة اجملين عليهم يف اجلرائم املشمولة ابختصاص احملكمة، وجرب أضرارهم
ملساءلة  وخيضع جملس إدارة الصندوق الصندوَق االستئماين جملُس إدارته )"جملس إدارة الصندوق"(.

. وُتَسدُّ تكاليف أنشطة املساعدة اليت جيريها (75)مباشرة من الدول األطراف بشأن مجيع أنشطة الصندوق
وميوَّل جرب األضرار . الصندوق االستئماين للمجين عليهم ابلتربعات واهلبات اليت تقدمها جهاٌت خاصة

"املوارد األخرى  اليت ميكن أن ُتستكمل بـقد أتمر به احملكمة من التعويضات والغرامات واملصاَدرات  مبا
 .(76)قرَّر ذلك جملس إدارة الصندوق للصندوق االستئماين"، إذا

لقد أقرَّ جملس إدارة الصندوق االستئماين للمجين عليهم خطة الصندوق االسرتاتيجية للفرتة  -672
لتوصيات مث جرى املزيد من تكييف هذه اخلطة ابلنظر إىل ا 2020يف آذار/مارس  2019-2021

، وابلنظر أيضًا إىل األثر (77)2019الثاين/نوفمرب  ذات الصلة اليت قدمتها آلية الرقابة املستقلة يف تشرين
 .19-املؤسسي واالشتغايل جلائحة كوفيد

                                                            
 .76البند (، ASP/4/Res.3-ICCنظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم )الوثيقة  (75)
 .56نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم، البند  (76)
 .2019 تشرين الثاين/نوفمرب ،EVA-2019-01 للمجين عليهم، االستئماين الصندوق أمانة إدارة تقييم املستقلة، الرقابة آلية (77)
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وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج  -673
وذلك ابلسهر على احرتام حقوق اجملين عليهم وأُسرهم من خالل توفري  ضمن نطاق اختصاص احملكمة

 تعويضات جرب الضرر وتقدمي املساعدة.

 وتتمثَّل الغاايت االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يلي: -674

(a) :أن يتغلب اجملين عليهم وأَُسُرهم على األذى الذي حلق هبم،  على صعيد املفعول
حياة كرمية، ويسهمون يف التصاحل وإرساء السالم ضمن مجاعاهتم، نتيجًة لتنفيذ األوامر فَيْحيَـْون 

 جبرب األضرار وبرامج املساعدة؛

(b) :أن يتكفَّل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، عاماًل ابلتواؤم  على صعيد األداء
ياً يف الوقت نفسه املتطلبات مع احملكمة، حُبْسَن اإلدارة واملساءلة والشفافية يف مجيع أنشطته وملبِّّ 

اليت تقضي هبا املهام املنوطة به يف إطار واليته، وأن ُتْضَمن له املوارد الكافية للعمل تنفيذاً لرباجمه 
 اخلاصة ابملساعدة وجرب األضرار يف بلدان احلاالت املعروضة على احملكمة.

ول وعلى صعيد األداء، هو أن ومثة مبتغًى آخر يتالقى مع الغاايت املنشودة على صعيد املفع -675
يزداد االعرتاف الدويل ابلنهج القائم على الرتكيز على األذى الذي حلق ابجملين عليهم واالهتمام هبم 
مبقتضى نظام روما األساسي فيما يتعلق إبقامة العدل املتمثلة يف جرب األضرار، وأن يُتَبىنَّ هذا النهج 

 ابعتباره ممارسًة فضلى.

 ة ابلصندوق االستئماين للمجين عليهم يف إطار واليتهاملهام املنوط

  املساعدةتقدمي 

يستمر تنفيذ برامج املساعدة يف إطار الدورات الربانجمية البالغة مدهتا مخس سنوات اجلارية يف  -676
ديفوار  . وجتري يف كوت2020ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ عام  2019مشال أوغندا منذ عام 

يراد هلا أن تشمل األنشطة املضطَلع هبا دعمًا ألداء  2020سنوات منذ عام  ية مدهتا ثالثدورة برانجم
الربانمج الوطين اإلداري اخلاص جبرب األضرار. وقد نـُفِّذ يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشروع جترييب تاله 

 .2020تنفيذ برانمج للمساعدة أكثر مشوالً يف عام 

املمكن تنفيذه يف مايل، أجنز الصندوق االستئماين للمجين عليهم وفيما خيص برانمج املساعدة  -677
. ويتوقف التنفيذ 2020األول من عام  تقييمًا أوليًا مستندًا إىل األذى الالحق ابجملين عليهم يف النصف

على مقدار املال الذي ميكن أن ُُيَْصل عليه من اجلهات املاحنة. وعلى حنٍو مماثل ُأجنِّزت عمليتا تقييم 
وتتوقف مواصلة العمل فيما خيصهما  2020لربانمج اخلاص بكينيا والربانمج اخلاص جبورجيا يف عام ل

 على مراجعة اجمللس وقراره بشأن التدابري األخرى املراد اختاذها استناداً إىل تقييٍم آلفاق التمويل.

التكامل يف  إن أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف جمال املساعدة تقوم على مبدأ -678
جرب األضرار. فاملسؤولية عن رأب األذى الالحق ابجملين عليهم يف اجلرائم الدولية تقع بصورة رئيسية على 
عاتق حكومة بلد احلالة املعين، اليت تعمل يف هذا الشأن وفقًا لقوانني هذا البلد الوطنية وملا صدَّق عليه 

مج املساعدة اليت ينفذها الصندوق االستئماين للمجين من معاهدات دولية وللقانون الدويل العريف. فربا
عليهم ال أتيت جلعل احلكومة املعنية يف َحٍل من املسؤولية عن رأب األذى وال لتنقل هذه املسؤولية عن 
عاتقها. ويف إطار هذا الفهم للتكامل يف جرب األضرار، ميكن ابلتايل أن أتيت برامج املساعدة اليت ينفذها 

 تعزيٍز لربامج أو أنشطة جرب األضرار اخلاصة ابحلكومة املعنية. ستئماين مبثابة تكملٍة و/أوالصندوق اال
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وعليه فإن قرارات الصندوق االستئماين للمجين عليهم املتعلقة ابالستثمار فيما خيص أنشطة  -679
ين عليهم تقييٍم دقيٍق وعميق للسياق احمللي لألذى الذي عاىن منه اجمل ‘1’املساعدة تتحدَّد مبا يلي: 

إمكان إكماهلا للتدابري القضائية  ‘2’وألشكال االستجابة املتوفرة، مبا يف ذلك استجابة احلكومة املعنية؛ 
قدرة الصندوق على اإلشراف على  ‘3’املمكن اختاذها يف املستقبل فيما خيص جرب األضرار؛  القائمة أو

وعلى استدامة متويل الربامج اليت تُنفَّذ ملدة سنوات أداء الشركاء يف التنفيذ، وعلى التكفل بكفاية أدائهم، 
 متعددة بقدٍر متوافٍق مع األمناط الغالبة لألذى الذي حلق ابجملين عليهم.

  جرب األضرار

سيشارك الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف عمليٍة متنامية جلرب األضرار، وسيقع على  -680
قضااي معروضة على احملكمة بُلغ فيها طْور تنفيذ  ثالثومثة  .2021عاتقه عبء عمٍل كبري يف عام 

يف  (Katanga) كاتـَنْغاوقضية  (Lubanga) لوبـَنْغايف احلالة يف مايل وقضية  املهديقضية  األضرار: جرب
إجراءات جرب األضرار يف قضية  2019احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد بدأت يف عام 

يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويُتوقع أن تفضي إىل صدور أمٍر جبرب  (Ntagandaانْتاغَْندا )
ستليه مرحلٌة لتنفيذ األمر جبرب األضرار إذا أُيِّّد قرار اإلدانة عند استئنافه. وقد تبدأ إجراءات  األضرار، ما

 م.إذا أُدين املته 2021يف أوائل عام  (Ongwenأُنْغوين )جرب األضرار يف قضية 

إن عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق جبرب األضرار  -681
 عرضٌة الرتفاع كبري طارئ يف فرتات تقع ضمن ثالث مراحل من سريورة جرب األضرار:

(a) يُطلب من الصندوق  :املرحلة القضائية املفضية إىل صدور أمر جبرب األضرار
بصفته مشاركًا رئيسيًا يف اإلجراءات، أن خيصِّّص قدرًا كبريًا من  االستئماين للمجين عليهم،

الوقت واملوارد إلجراء التحليل القانوين والبحث االشتغايل دعمًا لسريورة اختاذ الدائرة املعنية 
 للقرار فيما خيص كل أمٍر جبرب األضرار؛

(b) ملوارد، ذاهباً بقسط ميثِّّل ذلك نشاطًا يستلزم مقداراً طائاًل من ا: مشروع خطة التنفيذ
ابهظ من موارد الصندوق القانونية واالشتغالية، ويتطلب تشاورًا كثيفًا مع اجملين عليهم وتعاوانً 

 وثيقاً مع ممثليهم القانونيني وأصحاب الشأن من قلم احملكمة يف امليدان ويف املقر؛

(c) أكرب زايدة يف عبء تؤيت هذه املرحلة من سريورة جرب األضرار : مرحلة التنفيذ اإلداري
العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين، نظرًا إىل املسؤولية العامة اليت يتوالها واخنراطه 

وحتُدث هذه الزايدة يف عبء العمل يف  املباشر بصفته اهليئة املعنية بتنفيذ األوامر جبرب األضرار.
م ودفع التعويضات يف حالة التعويضات اجملاالت التالية: متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعه

الفردية؛ التشاور مع اجملين عليهم وممثليهم القانونيني فيما خيص االنتفاع بتعويضات جرب األضرار 
وما يفضي إليه ذلك من الدقة يف حتديد التعويضات اجلماعية؛ توعية املزيد من اجملين عليهم 

جرب األضرار اجلماعي واختاذ القرارات ومتييزهم وفحصهم فيما خيص استحقاقهم لتعويضات 
ذات الصلة؛ تنفيذ التعويضات اجلماعية والتعويضات الرمزية؛ شراء خدمات الشركاء يف التنفيذ. 

( وتنفيذ املهديوقضية  لوبـَنْغاإن أعمال متييز اجملين عليهم وفحص أوضاعهم )اجلارية يف قضية 
سواٌء أقام هبا بصورٍة  -( املهديوقضية  نْغاكاتَـ وقضية  لوبـَنْغاالتعويضات )اجلارية يف قضية 

مباشرٍة موظفو الصندوق االستئماين للمجين عليهم أو قام هبا بصورٍة غري مباشرٍة الشركاُء يف 
هي مهام تستلزم على اخلصوص مقدارًا طائاًل من املوارد وتتطلب مالكًا عامالً  –التنفيذ 
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ويف املقر، وتعاواًن وثيقًا وكثيفًا مع قلم احملكمة بشأن مكرَّسًا هلا يف املكاتب الُقطرية املعنية 
 .(78)مسائل اإلجراءات والعمليات، كما أُبلِّغ إىل جلنة امليزانية واملالية

ويف شىت هذه املراحل يالحظ الصندوق االستئماين حاالت ارتفاع كبري طارئ يف عبء العمل  -682
 املتصل مبجاالت النشاط التالية البيان:

(a)  الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر جبرب األضرار واإلرشاد فيما خيصه،  ينالعمل القانو
مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم دعمًا جمللس إدارة الصندوق يف اختاذه 

 القرارات اإلدارية املتعلقة ابالستحقاق ومراقبة اجلودة العامة وإبالغ الدوائر عن التقدُّم احملَرز؛

(b) يشار على اخلصوص إىل أن  الشركاء يف التنفيذ واخلرباء االستشارينيدمات شراء خ(
دقة تفاصيل عملية )شراء خدمات( تنفيذ األوامر جبرب األضرار احملدَّدة صارَم التحديد تستلزم 
هنجاً دقيقاً وَمُروزاً لتحقيق املردود األفضل يف انتقاء الشركاء يف التنفيذ من أسواقِّ خدماٍت غالباً 

 ا تكون ضعيفة وعلى أساس دفرت شروٍط على درجٍة عاليٍة من التفصيل(؛م

(c) اليت ُيضطلع هبا دعمًا إلعداد مشاريع خطط تنفيذ األوامر جبرب  األنشطة امليدانية
)يشتمل ذلك على إدارة  األضرار واإلشراف على تنفيذها من الناحيتني االشتغالية واإلدارية

م، وعلى إعمال ضوابط مراقبة داخلية سليمة وما يتصل هبا من الشركاء يف التنفيذ ومتابعة عمله
أدوات وإجراءات، وعلى توعية اجملين عليهم )الذين ميكن أن يكونوا( من املستحقني 
للتعويضات وتوعية مجاعاهتم، وعلى إقامة واستدامة العالقات مع سائر أصحاب الشأن، مثل 

 هتا األخرى(؛سلطات الدولة املعنية الوطنية واحمللية ووكاال

(d) املضطَلع هبا للتحقق من مناسبةِّ وفعاليةِّ تنفيذ األوامر جبرب  املتابعة والتقييم أنشطة
)يشتمل ذلك على قياس درجة رضا اجملين عليهم املستفيدين من التعويضات وإبالغ  األضرار

تئماين على وألغراض التقييم يعتمد الصندوق االس الدوائر عن التقدم احملَرز والنتائج احملققة؛
خدمات خرباء خارجيني إلجراء دراسات مرجعية أساسية وعمليات تقييم الحق، وإجراء 

 استقصاءات لقياس درجة رضا املستفيدين من خدماته(؛

(e) اليت جيب االضطالع هبا فيما خيص  األنشطة املكثَّفة جلمع األموال :مجع األموال
تعويضات جرب أضرار معيَّنة للحصول على مسامهات من الدول واستجالب هبات خاصة 
ختصَّص لدفع تعويضات جرب األضرار أو دفع عناصر معيَّنة منها، إذا تعنيَّ أن يستعني 

من جرّاء إعواز  الصندوق االستئماين مبوارده األخرى تكملًة للمدفوعات تعويضًا جلرب األضرار
 الشخص املدان.

العمل على تنفيذ األوامر جبرب األضرار  2021ويُتوقع أن يواصل الصندوق االستئماين يف عام   -683
. وستلزم قدرات اشتغالية وقدرات املهديوقضية  (Katanga) كاتـَنْغاوقضية  (Lubanga) لوبـَنْغايف قضية 

، يعتزم الصندوق (Ntagandaانْتاغَْندا )فيذ. وفيما خيص قضية قانونية ملتابعةِّ وتقييمِّ عملِّ الشركاء يف التن
االستئماين أن يُعِّدَّ مشروع خطٍة لتنفيذ جرب األضرار وقد يبدأ األنشطة ذات الصلة. وسيواصل الصندوق 

                                                            
 واالزدواج التآزر وجوه وعن السائرة، جرب األضرار إجراءات يف االستئماين والصندوق احملكمة قلم بني املسؤوليات توزُّع عن تقرير (78)

 .CBF/34/12 والثالثون، الوثيقة الرابعة الدورة واملالية، امليزانية جلنة احملتملة،
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االضطالع أبنشطٍة جلمع األموال، بغية ضمان قدرته على تكملة التعويضات اليت تقضي هبا أوامر جرب 
 ادرة حبق أشخاٍص معوزين يف كل القضااي األربع.األضرار الص

 األمن والصحة

إن فعالية تنفيذ برامج املساعدة وتنفيذ األوامر جبرب األضرار قد تتأثر ابالفتقار إىل األمن وبعوامل  -684
 ، يف املناطق اليت يعمل فيها الصندوق.19-متصلة ابلصحة، مثل مرض اإليبوال وجائحة كوفيد

والصندوق االستئماين يف عمل كليهما حتدايت أمنية متأصلة، لكن هذه  ومتُثل أمام احملكمة -685
التحدايت تتسم أبمهية قصوى فيما خيص الصندوق االستئماين، ألن اضطالعه مبهمتيه املتمثلتني يف 
املساعدة وجرب األضرار يسري على أفضل وجه يف سياق االستقرار الطويل األمد حيث ميكن أن تؤيت 

رار أَُكلها كامالً، فتتيح للمجين عليهم ومجاعاهتم التغلب على األذى الذي حلق هبم، تدابري جرب األض
 وإعادة بناء حياهتم، واإلسهام يف التعايش السلمي.

  التطوير التنظيمي

يؤثر ما يعرتي العمَل من وجوه التعقيد املتأصلة يف إجراءات جرب األضرار، والناجتة عن حتدايٍت  -686
ة العمليات وعلى معدل التنفيذ، بفرض عملياٍت إلعادة حتديد درجات األولوية أمنية وصحية، على وتري 

وعملياتِّ تكييف وإبضفاء التعقيد على انتقاءِّ وإدارةِّ شركاَء يف التنفيذ مناسبني. وتستتبع متطلباُت توفُّرِّ 
ر هذه الدرجة من القدرة، وعبء العمل املتعلق ابمليزانية الواقع على عاتق الصندوق االستئماين يف تدبُّ 

التعقيد والنهوض يف الوقت نفسه ابلتزاماته إزاء احملكمة واجملين عليهم، وجوَب أن تظل بنيته التنظيمية 
متكِّنه من التحرك مبرونة حيال املستجدات غري املتوقعة، بوسائل منها تناوب املوظفني العاملني يف امليدان 

 مواقع ميدانية. وتوخيًا للمزيد من تعزيز اإلدارة والتنفيذ، ونشر موظفي املقر و/أو قلم احملكمة للعمل يف
يتطلع الصندوق االستئماين إىل استدامة القدرات التنظيمية األساسية ألمانته واالستناد إليها، كما فعل يف 

بتعبئة املوظفني الرئيسيني األساسيني، مبن  2020حىت أواسط عام  2019الفرتة املمتدة من أواسط عام 
مديرو الربامج العاملون يف امليدان واملستشار القانوين، ومرؤوسوهم املباشرون. ويتوىل مديرو الربامج  فيهم

أما التوجيه الوظيفي . العاملون يف امليدان إدارة برامج الصندوق االستئماين وتنفيذ األوامر جبرب األضرار
 فيتوىل املسؤولية عنه شاغلو الوظائف التالية البيان:)وضع املعايري، وإسداء املشورة التقنية، ومراقبة اجلودة( 

املستشار القانوين، واملوظف املعين ابلشؤون املالية، واملوظف املعين ابملتابعة والتقييم، وإىل حٍد أقلَّ املوظُف 
رو وإبرشاٍد من املوظف املعين ابلشؤون املالية ينفِّذ مدي املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان.

إن املوظفني القانونيني . الربامج إجراءات إدارية، منها إجراءات رقابة داخلية، دعمًا لتنفيذ الربامج
منخرطون يف العمل يف الهاي ويف امليدان لتدريب الوسطاء واملوظفني على التحقق من أوضاع اجملين 

 عليهم، واملساعدة يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار.

أصيب جملس إدارة الصندوق مبصيبة وفاة رئيسه املباغتة. وقد انتخب  2020ويف آذار/مارس  -687
للمدة الباقية من فرتة والية الرائسة اجلارية، أي حىت   2020اجمللس رئيسًا جديدًا له يف أاير/مايو 

 . وقد استهل املكتب إجراء انتخاب عضٍو جديٍد فيه.2021األول/ديسمرب  كانون
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 عالقة العمل مع قلم احملكمة

الصادر عن مجعية الدول األطراف يف دورهتا  6كِّر الصندوق االستئماين ابلقرار يذ  -688
طلبت فيه الدول األطراف إىل احملكمة والصندوق االستئماين مواصلة توطيد  ، الذي(79)عشرة السادسة

ر به شراكتهما التعاونية واضَعنْي يف االعتبار دور كٍل منهما ومسؤولياته لتنفيذ جرب األضرار الذي أتم
وتتسم عالقة العمل بني الصندوق االستئماين وقلم احملكمة أبمهية خاصة ويُنصُّ عليها يف إطار  احملكمة.

ع يف آذار/مارس  وكما أُفيدت به جلنة امليزانية واملالية يف حزيران/يونيو . 2019التعاون والتعاضد الذي ُوضِّ
كاتب الُقطرية، وقسم املالية، والوحدة املعنية ، يتعاون الصندوق االستئماين تعاواًن وثيقًا مع امل2020

ابلشراء، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، والوحدة املعنية ابلعالقات اخلارجية وتعاون الدول، 
وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم األمن والسالمة، وقسم اإلعالم 

صندوق االستئماين عايل التقدير تعاون قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين ويُقدِّر ال .(80)والتوعية
عليهم ومساعدهتم طيلة إعداد وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف السنة املاضية، ويسعى إىل تعزيز تعاونه 

 .2021معهم يف عام 

ه مع قلم احملكمة آفاق وقد عزَّز توحيد طرائق عمل الصندوق االستئماين ووجوه التآزر يف عالقت -689
حتقيق املزيد من الفعالية والنجاعة يف إعداد وتنفيذ أنشطٍة سريعٍة وجمديٍة جلرب أضرار اجملين عليهم. ويظل 
الصندوق االستئماين يسعى من أجل وضع نظاٍم جلرب األضرار مبوجب نظام روما األساسي يكون سليماً 

التحدايت املاثلة على الصعيد املايل وعلى صعيد استدامة من الناحية اإلجرائية ويراعي يف الوقت نفسه 
االشتغال، ويروِّج لوضع هذا النظام، حتقيقًا لنتائج ملموسة ُيستجاب هبا حلقوق اجملين عليهم وتُلىبَّ هبا 

 احتياجاهتم.

غرضان: وضع مفهوٍم مشرتٍك  2019ويُنشد من إطار التعاون والتعاضد الذي ُوضِّع يف عام  -690
، ومتكني قلم (81)د بني قلم احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهمتعاون والتعاضجملاالت ال

احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين من التخطيط لتدبُّر املوارد والقدرات على أفضل وجٍه ممكٍن من أجل 
 اضطالع كٍل منهما على حنو فعال وانجع ابملهام املنوطة به يف إطار واليته.

ني إطار التعاون الطرائق االشتغالية لعالقة العمل بني أمانة الصندوق االستئماين وقلم ويب -691
احملكمة، مبا يف ذلك األدوات االشتغالية )التخطيط والرصد املشرتكان(؛ ومسؤولو التنسيق؛ ودورية 

؛ االجتماعات؛ وآليات التداعي على مستوًى أرفع ملعاجلة املعاسر وغريها من املشكالت سريعاً 
 واجتماعات التنسيق واستعراض التقدم على املستوى اإلداري الرفيع.

فعلى سبيل املثال، يّتسم التعاون مع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم واملكاتب الُقطرية  -692
أبمهية ابلغة يف تصميم إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع اجملين عليهم، ليتاح للمجين عليهم الذين مل 

                                                            
  14-4الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السادسة عشرة، نيويورك،  (79)

، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6ألف، القرار -(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث(ICC-ASP/16/20 2017 األول/ديسمرب كانون
 )ج(.12

 واالزدواج التآزر وجوه وعن السائرة، جرب األضرار إجراءات يف االستئماين والصندوق احملكمة قلم بني املسؤوليات توزُّع عن تقرير (80)
 .CBF/34/12 والثالثون، الرابعة الدورة واملالية، امليزانية جلنة ،احملتملة

كانون األول/ديسمرب   3، الذي اعُتمد يف ASP/4/Res.3-ICCمن نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم )القرار  19انظر البند  (81)
ليت تتلقى مساعدة بشأهنا من قلم احملكمة، مع مراعاة "تستشري األمانة ]رئيس قلم احملكمة[ بشأن مجيع املسائل اإلدارية واملالية ا (:2005

 استقالليتها".
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وتعويضاته الفردية يف  (Lubangaلوبـَنْغا )متييزهم نوال تعويضات جرب األضرار اجلماعية يف قضية يسبق 
فاستمراُر استعداد قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم للعمل، وجتربُته، وخربتُه، ودورُه  .املهديقضية 

العمليات دون االضطرار إىل استحداث الداعم، أموٌر ستعزِّز قدرة الصندوق االستئماين على تدبر هذه 
 يناظر الوظائف الالزمة ضمن بنيته اخلاصة. ما

كما يُعوِّل الصندوق االستئماين على قسم املالية والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف  -693
ا من والوحدة املعنية ابلشراء النتقاء الشركاء يف التنفيذ ودفع تعويضات جرب األضرار وغريه SAPنظام 

ويتوخى الصندوق  املبالغ، والسهر على جودة اإلبالغ املايل برفع التقارير إىل أصحاب الشأن املعنيني.
إذ يواصل تنفيذ األوامر جبرب األضرار وبرامج  2021االستئماين املضي يف توطيد هذا التعاون يف عام 

 املساعدة.

احملكمة للمساعدة يف تقييمِّ وتوقعِّ  ويعتمد الصندوق االستئماين على اخلدمات اليت يقدمها قلم -694
 وختفيفِّ املصاعب األمنية اليت هتدد تنفيذ برامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار.

إن إطار التعاون وما يهيئ له من متابعة وتشاور وآليات للتداعي على مستوًى أرفَع أموٌر يُتوقع  -695
اين وقلم احملكمة، مبا فيه املكاتب الُقطرية، زائدًة أن تزيد من تعظيم أثر التآزر بني أمانة الصندوق االستئم

 بذلك من جناعة وفعالية عمليات الصندوق االستئماين.

ومن األمثلة على حثِّّ اجلهود لزايدة جناعة وفعالية عمليات الصندوق االستئماين، اتفق رئيس  -696
إنشاء فرقة عمٍل معنيٍة على  2020قلم احملكمة واملدير التنفيذي للصندوق االستئماين يف آذار/مارس 

. وتعمل فرقة العمل هذه لتحسني 2020ابلشراء، ملدة واليٍة أولية متتد حىت هناية آب/أغسطس 
يضطلع به الصندوق االستئماين من أنشطٍة يف جمال الشراء، وخدمات الدعم ذات الصلة اليت يقدمها  ما

ل الصندوق االستئماين احملدَّدة الطابع. قلم احملكمة، واحللول اإلجرائية فيما يتعلق ابحتياجات أعما
عن إحراز تقدٍم يف تنفيذ خطة العمل فيما  2020أفادت أمانة الصندوق االستئماين يف متوز/يوليو  وقد

يتعلق ابلتوصيات الواردة يف تقرير التقييم الصادر عن آلية الرقابة املستقلة، واليت أقرها جملس إدارة 
 .2020الصندوق يف آذار/مارس 

 ألف يورو 3 226.1 موارد امليزانية

 2020يُبقى على املقدار املطلوب مساواًي للمقدار االمسي الذي أُقِّرَّ يف إطار ميزانية عام  -697
املعتمدة. وُتستوعب يف إطار امليزانية املقرتحة الزايدة التدرُّجية يف تكاليف املوظفني وفقًا لنظام األمم 

ُحقِّّقت ختفيضات يف املخصصات ضمن إطار بنوٍد للتكاليف غري املتحدة املوحَّد. وإضافًة إىل ذلك 
 املتصلة ابلعاملني، منها على اخلصوص بند السفر وبند اخلدمات االستشارية وبند التدريب.

 وال تُقرتح أي وظائف جديدة. -698

 ألف يورو 2 913.5 املوارد من املوظفني

ألف يورو  77.4زايدة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على  -699
وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف  املعتمدة. 2020املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 6.9)

املئة( ابلقياس إىل نظريه  يف 9.5ألف يورو ) 149.1وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها 
زايدة يف املوارد من املوظفني فمعظمها متصل بتطبيق نظام األمم ال أما املعتمدة. 2020يف ميزانية عام 

د أي زايدة يف مالك املوظفني.   املتحدة املوحَّد وال جتسِّّ
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وظيفة مموَّلة  18وظائف اثبتة، و 9سيتألف مالك الصندوق االستئماين من  2021ويف عام  -700
ويبلغ  واحد العامل بدوام كامل(.ال من معادِّالت املوظف 15.13يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )

ويبلغ املقدار املطلوب لسد  ألف يورو. 1 191.1املقدار املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة 
 ألف يورو. 1 722.4تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة 

 ألف يورو 1 191.1 من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
( ويتألف مالكه 1-لصندوق االستئماين للمجين عليهم مديٌر تنفيذي )من الرتبة مديتوىل إدارة ا -701

 من الوظائف التالية:

يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل املدير التنفيذي للصندوق  (:4-مستشار قانوين )من الرتبة ف -702
طة املندرجة ضمن وإىل جملس إدارة الصندوق املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق إبعداد وتنفيذ األنش

هذه  ويندرج يف إطار مسؤولية شاغل إطار مهميَت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار.
الوظيفة االضطالُع بدور انئب املدير التنفيذي للصندوق وإسداُء املشورة الرفيعة املستوى بشأن وضع 

رة إعداد الواثئق القانونية والتقارير اليت تقدَّم إىل اسرتاتيجيَت الصندوق القانونية واملؤسسية، وإدارة سريو 
 احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجياً، والتوجيه الوظيفي لتنفيذ أوامر احملكمة القاضية جبرب األضرار.

يعمل واحد من شاغلي هذه الوظائف يف املكتب  (:4-ثالثة مديري برامج )من الرتبة ف -703
وآخر يف املكتب الُقطري القائم يف بونيا )مجهورية الكونغو الدميقراطية( الُقطري القائم يف كمباال )أوغندا( 

إن شاغلي هذه الوظائف مسؤولون  والثالث يف املكتب الُقطري القائم يف أبيجان )كوت ديفوار(.
ومساَءلون فيما يتعلق بتصميم برامج الصندوق وتعويضات جرب األضرار وتنفيذ هذه الربامج والتعويضات 

 وهم مسؤولون مباشرة أمام املدير التنفيذي. التدبري عليها. واإلشراف

(: يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي. 3-موظف معين ابملتابعة والتقييم )من الرتبة ف -704
يؤدي دوراً حمورايً يف تنسيق الربامج، ويرفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشار القانوين أو إىل  وهو

إنه يتوىل املسؤولية عن توجيه مجيع أنشطة متابعة الربامج وتقييمها واإلبالغ عنها  إليه مهامهما.املفوَّضة 
كما يتوىل املسؤولية عن وضع معايري للمتابعة والتقييم من خالل خطة مراقبة أداء   وضمان مراقبة جودهتا.

 الصندوق.

لوظيفة على تعزيز الرقابة (: يسهر شاغل هذه ا3-موظف معين ابلشؤون املالية )من الرتبة ف -705
واإلبالغ واملراقبة )الداخلية( والتطابق فيما يتعلق ابلشؤون املالية ضمن إطار إجراءات الصندوق 

ويتوىل . االستئماين، ويسدي اإلرشاَد إىل مديري الربامج العاملني يف امليدان فيما يتعلق ابلشركاء يف التنفيذ
َة تطويرِّ نظامِّ تدبر املنح يف إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية شاغل هذه الوظيفة أيضًا إدارَة ومواصل

يركِّز شاغل هذه الوظيفة على  كما  ، والسياسات املالية املتصلة مبهام الصندوق وأنشطته.SAPبربجميات 
تنسيق وتنفيذ عمليات الشراء، بصفته املسؤول الرئيسي عن تنسيق عمليات الشراء املتصلة ابملساعدة 

 ضرار.وجرب األ

يتوىل شاغل هذه الوظيفة الدور البالغ األمهية املتمثل يف  رأ(:-ع مساعد إداري )من الرتبة خ -706
 النهوض بعبء العمل اإلداري املالزم حلسن اشتغال جملس إدارة الصندوق االستئماين وأمانته.
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عين رأ(: يقدِّم شاغل هذه الوظيفة إىل املوظف امل-مساعد معين ابلربامج )من الرتبة خ ع -707
ابلشؤون املالية وإىل فريق إدارة الربامج يف الهاي الدعم يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة وتعويضات جرب 

 األضرار.

 ألف يورو 1 722.4  املساعدة املؤقتة العامة
ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زايدة مقدارها  -708

وكما ُبنيِّّ آنفاً،  املعتمدة. 2020املئة( ابلقياس إىل نظريه يف ميزانية عام  يف 9.5ألف يورو ) 149.1
تلزم هذه الزايدة للنهوض أبود زايدة تكاليف املوظفني النامجة عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد وإعادة 

مجهورية الكونغو ختصيص وظيفة املوظف املعاون املعين ابلربامج يف امليدان بنقلها من أوغندا إىل 
 الدميقراطية لتعزيز القدرة على تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف ثالث قضااي.

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  18كان مالك الصندوق يضم   2020ويف عام  -709
 .2021الواحد العامل بدوام كامل(، يُقرتح مواصلة متويلها لعام  من معادِّالت املوظف 15.13)

 قريف امل

شهراً )متطلَّب  12( ملدة 3-موظف معين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان )من الرتبة ف -710
شحذ الوعي ومجع األموال ليؤيت تضافرمها أساسًا سياسيًا وماليًا أقوى  يتالزم (.مستمر، لسنوات متعددة

ل الصندوق االستئماين يسعى ويظ إلجناز املهام املنوطة ابلصندوق يف إطار واليته وحتقيق رسالته وغاايته.
فشحذ الوعي وتنمية املوارد مهمتان اسرتاتيجيتان من مهام الصندوق . إىل تنويع مكوِّانت دخله األساسي

 تستلزمان قدرة خمصَّصًة هلما، سيكون بوسع املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان توفريها.

 .شهراً )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12دة ( مل2-موظف تنفيذي معاون )من الرتبة ف -711
يسهر شاغل هذه الوظيفة على سالسة عمل املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي الدعم وإسداء 
املشورة إىل املدير التنفيذي للصندوق وجملس إدارته، واإلشراف على وظائف الدعم اإلداري يف أمانة 

ملوظف املعين ابلشؤون املالية واملوظف املعين جبمع األموال الصندوق، ومساندة املستشار القانوين وا
إن املوظف التنفيذي املعاون يشارك يف تدبر العالقات مع أصحاب الشأن  للصندوق وبربوزه للعيان.

اخلارجيني الرفيعي املستوى املعنيني ابلصندوق ويقوم، مع املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه 
م فعاليات يُرمى منها إىل زايدة بروز الصندوق يف األوساط العامة، والتشجيع على زايدة للعيان، بتنظي

 التربعات واهلبات اليت تقدمها إىل الصندوق جهات خاصة.

شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( ملدة 2-موظف معاون معين ابلربامج )من الرتبة ف -712
دعم عمل مدير الربامج فيما خيص برامج الصندوق إنه ي يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي. .متعددة(

اخلاصة بتقدمي املساعدة وبراجمه اخلاصة جبرب األضرار، ويعمل بتعاون وثيق مع املوظف املعين ابلشؤون 
( فيما خيص املسائل ذات الصلة بتسيري الربامج )مبا يف ذلك عمليات الشراء(، 3-املالية )من الرتبة ف

(، ويتوىّل 3- بتعاون وثيق مع املوظف املعين ابملتابعة والتقييم )من الرتبة فويعمل شاغل الوظيفة أيضاً 
املسؤولية عن دعم إعداد برامج الصندوق واإلشراف عليها واإلبالغ عن نتائجها يف إطار مهمتيه املتمثلتني 

ٍل مباشرة ويستدمي شاغل هذه الوظيفة عالقات عم يف جرب األضرار وتقدمي املساعدة يف بلدان احلاالت.
مع مديري الربامج واملوظفني املعاونني املعنيني ابلربامج يف امليدان، ويدعم وضع األطر الربانجمية، أي 
عمليات التقييم )يف إطار املهمة املتمثِّّلة يف تقدمي املساعدة( ووضع مشاريع خطط التنفيذ )يف إطار املهمة 

كما ييسر شاغل هذه .  الصندوق العاملون يف امليداناملتمثِّّلة يف جرب األضرار( الذي يضطلع به موظفو 
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الوظيفة حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية يف ما يقوم به الصندوق من عمليات ضمن إطار الربامج، 
واإلبالغ الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني هبذه 

 النتائج على حنو مالئم.

شهرًا لكل منهما )متطلَّب مستمر،  12( ملدة 2-وظفان قانونيان معاوانن )من الرتبة فم -713
يقوما أبنشطة حبث وحترير وإبالغ طيلة مرحلة  يلزم املوظفان القانونيان املعاوانن لكي :لسنوات متعددة(

األضرار ومع جرب األضرار، ولكي يستدميا عالقات العمل مع األطراف واملشاركني يف إجراءات جرب 
إن املهمات املسَندة  املوظفني املعنيني يف احملكمة، مبن فيهم العاملون يف اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة.

إىل شاغلي هذه الوظائف ستكون مرتبطة ابلقضااي يف إجراءات جرب األضرار السائرة. وستشمل هذه 
رير القانونية اخلاصة ابلصندوق االستئماين املهمات على وجه التحديد البحث املتعلق ابلواثئق والتقا

وإعداد نصوص هذه الواثئق والتقارير؛ وتنفيذ سريورات متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم، مبا يف 
ذلك تدريب املوظفني العاملني يف امليدان؛ وتناول تسيري اإلجراء املعمول به يف الصندوق االستئماين لتمييز 

قق من أوضاعهم، بوسائل منها تنظيم ملفات اجملين عليهم؛ وتدبر عالقات العمل اجملين عليهم والتح
املتصلة جبرب األضرار مع أصحاب الشأن املعنيني ضمن احملكمة وخارجها؛ ودعم اختاذ اجمللس للقرارات 

ليت ومن املسؤوليات األخرى ا. املتعلقة ابالستحقاق ورفع التقارير ذات الصلة إىل الدوائر االبتدائية
سيتوالها املوظفان القانونيان املعاوانن متابعة القضااي يف املرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق 

ويرفع املوظفان  االستئماين على درجة مناسبة من االّطالع والتأهب عند بداية مرحلة جرب األضرار.
 القانونيان املعاوانن تقاريرمها إىل املستشار القانوين.

شهرًا منهما )متطلَّب مستمر،  12رأ( ملدة -لشؤون املالية )من الرتبة خ عمساعد معين اب -714
: يقدِّم شاغل هذه الوظيفة الدعم الالزم يف تنفيذ برامج املساعدة وعمليات جرب لسنوات متعددة(

 ( يف تسيري األنشطة املتعلقة ابجلانب3-األضرار. إنه يساند املوظف املعين ابلشؤون املالية )من الرتبة ف
، ويف مساندة األفرقة املعنية ابلربامج. SAPيتعلق بتخطيط املوارد املؤسسية بربجميات  املايل، مبا فيها ما

وإضافًة إىل ذلك يهيئ املساعد املعين ابلشؤون املالية قدرًة على الدعم يف اجملال املايل فيما يتعلق ابلشركاء 
مي املساعدة، وذلكم متطلٌب تبينه جيدًا الزايدة املتوقع أن يف التنفيذ العاملني يف إطار الوالية املتعلقة بتقد

: برامج خاصة ابملساعدة يف ستٍة من بلدان احلاالت يشهدها عدد هؤالء الشركاء يف التنفيذ )يف إطار ستة
ديفوار ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف جورجيا ويف  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوت

كما تلزم القدرة على تقدمي الدعم يف اجملال املايل للنهوض أبود الزايدة املتوقع أن تشهدها األنشطة   (.مايل
بسبب الزايدة الكبرية  2021 املتعلقة ابلشؤون املالية يف إطار املهمة املتمثلة يف جرب األضرار يف عام

( Lubanga) لوبـَنْغاجلماعية يف قضية املقدَّر أن تشهدها أنشطة تقدمي تعويضات جرب األضرار الفردية وا
  .(Ntagandaانْتاغَْندا )وقضية  املهدي( وقضية Katanga) كاتـَنْغاوقضية 

: يدعم شاغل هذه شهراً )متطلَّب مستمر( 12رأ( ملدة -مساعد معين ابلربامج )من الرتبة خ ع -715
ابملتابعة والتقييم، واملوظف املعاون املعين الوظيفة الفريق املعين إبدارة الربامج يف الهاي )املوظف املعين 

ابلربامج( يف وضع وتنفيذ برامج املساعدة وتقدمي تعويضات جرب األضرار. مث إن شاغل هذه الوظيفة يقدم 
الدعم الالزم لألفرقة املعنية ابلربامج يف بلدان احلاالت فيما يتعلق بتنفيذ برامج املساعدة وعمليات جرب 

 األضرار.
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 امج والعملياُت امليدانيةإدارة الرب 
 :شهر )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة( 0.5 ( ملدة4-مدير برامج )من الرتبة ف -716
)احلالة يف مايل( يستلزم من  املهديإن تنفيذ جرب األضرار يف قضية  شاغل هذه الوظيفة يف مايل. يعمل

الصندوق االستئماين أن ينفذ برامَج جلرب األضرار واسعًة ومعقدًة وحساسًة من الناحية القضائية يف سياٍق 
كما سيتعني على الصندوق االستئماين النظر يف إمكانية توسيع نطاق براجمه اخلاصة   أمين ابلغِّ التغري.

اإلشراف املهين املناسب يف عني املكان من أجل إعداد عمليات  وسُيحتاج إىل ابملساعدة ليشمل مايل.
وبسبب االعتبارات املتعلقة ابمليزانية أُرجئ  تدخل معقدة يف ظروف تتأثر ابلنزاعات ومراقبة هذه العمليات.

بغية ختفيف معدل منو امليزانية يف عام  2021توظيف وتعبئة من يشغل هذه الوظيفة حىت هناية عام 
 ذلك احلني يتوىل مديُر برامج الصندوق الذي يعمل يف أبيجان مهمَة اإلشراف على وحىت .2021

 األنشطة املتصلة جبرب األضرار يف مايل وعلى كل ما قد جُيرى فيها من األنشطة املتصلة ابملساعدة.

شهراً لكل منهم  12(، ملدة 2-سبعة موظفني معاونني معنيني ابلربامج يف امليدان )من الرتبة ف -717
منهم  يعمل شاغلو هذه الوظائف يف املكاتب الُقطرية: يعمل ثالثة .)متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

(، وواحٌد يعمل يف أوغندا، منهم املوظف املعاد ختصيصه بنقله من أوغندايف مجهورية الكونغو الدميقراطية )
. هورية أفريقيا الوسطىديفوار، وواحٌد يعمل يف مج وواحٌد يعمل يف مايل، وواحٌد يعمل يف كوت

شاغلي الوظائف املعنية ميثلون جزءاً من مالك الصندوق االستئماين األساسي العامل يف امليدان لألمد  إن
(. وهم يساعدون على ضمان االستمرارية واالتساق 4-الطويل حتت إشراف مديري الربامج )من الرتبة ف
إهنم يقدمون دعماً  ملساعدة وتعويضات جرب األضرار.ومراقبة اجلودة فيما يتعلق إبعداد وتنفيذ برامج ا

حاسم األمهية فيما يتعلق ابلتحقق من أوضاع اجملين عليهم وإجراء البحوث االشتغالية مساندًة يف إعداد 
برامج املساعدة وعمليات جرب األضرار والتخطيط هلا، مبا يف ذلك ما يتعلق أبسواق اخلدمات احمللية من 

 ء الرامية إىل انتقاء الشركاء يف التنفيذ.أجل إجراءات الشرا

شهرًا )للحالة يف مجهورية  12(، ملدة 5-مساعد معين ابلربامج يف امليدان )من الرتبة خ ع -718
يعمل شاغل هذه الوظيفة يف مجهورية الكونغو  .الكونغو الدميقراطية( )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

والربانمج اخلاص  كاتـَنْغاوقضية  لوبـَنْغاجبرب األضرار يف قضية الدميقراطية للنهوض أبود تنفيذ األمرين 
فُيحتاج إىل تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل ابالضطالع ابملهام  ابملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة.

 األساسية لدعم الربامج يف امليدان ومساندة املوظفني املعنيني ابلربامج جبمع وتسجيل وحفظ املعلومات
املتعلقة أبنشطة التنفيذ، وإعداد التقارير املرحلية وتقارير تبيان احلال، والسهر على توافق أعمال مراقبة 
جودة نشاط الشركاء يف التنفيذ مع قواعد الصندوق وإجراءاته، وتقدمي الدعم اإلداري إىل فريق العمل 

 امليداين التابع للصندوق.

شهر لكل منهما )للحالة يف  0.5( ملدة 5-ن الرتبة خ عمساعدان معنيان ابملتابعة والتقييم )م -719
إن هاتني الوظيفتني حامستا األمهية  .مجهورية الكونغو الدميقراطية( )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

للنهوض أبود أعمال حتليل البياانت والتحقق منها املتصلة مبتابعة تنفيذ برامج املساعدة واألوامر القاضية 
( واإلبالغ عن هذا التنفيذ انْتاغَْنداوقضية  املهديوقضية  كاتـَنْغاوقضية  لوبـَنْغار )يف قضية جبرب األضرا

 وتقييمه، مبا يف ذلك دعم االستقصاءات اجملراة الستطالع مدى رضا املستفيدين من الربامج املعنية.
ه عمَل شاغَلي هاتني الوظيفتني من الناحية الوظيفية املوظُف املعين اب ملتابعة والتقييم العامل يف الهاي ويوجِّّ

دعمًا التساق ومتاسك ممارسة الصندوق يف جمال املتابعة واإلبالغ والتقييم، وفقًا للمعايري والقواعد الواردة 
وبسبب االعتبارات املتعلقة ابمليزانية أُرجئ توظيف وتعبئة من يشغل هاتني  يف خطة مراقبة أداء الصندوق.
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وحىت ذلك احلني يؤدي هذه املهام مؤقتاً، بدرجة خمفَّضة، موظفون  .2021م الوظيفتني حىت هناية عا
 عاملون يف امليدان، وقد يستعان من أجلها خبرباء استشاريني. 

 ألف يورو 312.6 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف  -720
اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف 

يف املئة( ابلقياس  42.0ألف يورو ) 226.5وينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  اللوازم واملواد.
د هذا االخنفاُض اس املعتمدة. 2020إىل نظريه يف ميزانية عام  تمراَر اتّباع هنج متحفظ ابلنظر إىل وجيسِّّ

زايدة مقادير النشاط، مع بدء دورٍة جديدٍة لتنفيذ برامج املساعدة إىل جانب تنفيذ أوامر جبرٍب لألضرار 
قضااي، وميكن أن جيري يف أربع قضااي، ورمبا يتعني تنفيذ أمر جبرب األضرار يف قضيٍة  جاٍر حاليًا يف ثالث

إن توفري املوارد املعنية غري . (أُنْغوينر على نتائج اإلجراءات االبتدائية يف قضية واحدٍة أخرى )يتوقف األم
 املتصلة ابلعاملني ميثل متطلَّباً متكرِّراً.

 ألف يورو 144.9 السفر
يف املئة( وهو سيلزم  51.9ألف يورو ) 156.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -721

ج الصندوق االستئماين )يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة ويف رئيسيًا فيما يتعلق أبنشطة برام
ونظراً  جرب األضرار(، وأنشطته على صعيد الربوز للعيان/مجع األموال، واملبادرات املتصلة مبجلس إدارته.

ملبلغ العاملية، تُراعى يف حساب هذا ا 19 -إىل القيود املفروضة حاليًا على السفر بسبب جائحة كوفيد
زايدة عدد ما يُعقد عن بُعد من اجتماعات جملس إدارة الصندوق االستئماين وأمانته؛ واالجتماعات مع 

املعنية ابلربوز للعيان  والفعالياتاجلهات املاحنة وغريها من أصحاب الشأن اخلارجيني املعنيني ابلصندوق؛ 
سائر السلطات و و صل مع الشركاء يف التنفيذ، والتوا ؛املتعلقة بتصميم الربامج واملداوالتوجبمع األموال؛ 

 أصحاب الشأن املعنيني ابلربامج؛ واالجتماع السنوي للعاملني يف الصندوق االستئماين للمجين عليهم.

 ألف يورو 1.0  الضيافة

ال تغريُّ يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف التواصل مع الغري على حنو فعال يف سياق  -722
 الصندوق لعالقاته اخلارجية.تدبُّر 

 ألف يورو 99.3  اخلدمات التعاقدية
سيلزم  يف املئة( 31.5ألف يورو ) 45.7إن املبلغ املطلوب، املنطوي على اخنفاض مقداره  -723

اخلاصة بدعم تدبُّر املنح،  SAPجميات  املقر، وتكاليف منيطة بر لسد تكاليف الطبع اخلارجي يف امليدان ويف
دعم األعمال، وتكاليف إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع األموال، وتكاليف  مبا يف ذلك خدمات

إجيار احملاّل يف امليدان، وأتعاب املراجع اخلارجي، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق، وتكاليف 
 الفرنسية املعهود هبا إىل مرتمجني خارجيني. - الرتمجة اإلنكليزية

 ألف يورو 19.2 التدريب

إنه يلزم لسد  يف املئة(. 40.4ألف يورو ) 13.0نطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره ي -724
تكاليف توفري التدريب الذي ُيتاج إليه املوظفون احلاليون واملوظفون اجلدد العاملون يف الهاي ويف 

 املكاتب الُقطرية ضمن مالك أمانة الصندوق ببنيته املوسَّعة حديثاً.
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 ألف يورو 40.2 يوناخلرباء االستشار 

ويلزم اخلرباء  يف املئة(. 22.5ألف يورو ) 11.7ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -725
املتابعة والتقييم، ويف كتابة التقارير التقنية وإعداد نصوص التقارير املرحلية  االستشاريون للمساعدة يف

بربوز الصندوق للعيان ومجع األموال، وإلسداء وقد ُُيتاج إليهم للنهوض ابألنشطة املتعلقة  واملقرتحات.
 املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار.

 آالف يورو 5.0  النفقات التشغيلية العامة
إنه يلزم لسد تكاليف حلقات العمل واالجتماعات اليت تُعقد يف  ال تغري يف املبلغ املطلوب. -726

 ابلربيد.املكاتب الُقطرية وتكاليف مواد اتصال وتكاليف إرسال 

 آالف يورو 3.0  اللوازم واملواد
إنه يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األساسية وغريها من  ال تغري يف املبلغ املطلوب. -727

 املكتبية. املستهَلكات
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 املقرتحة 2021الربانمج الرئيسي السادس: ميزانية عام  :47 اجلدول

 الربانمج الرئيسي السادس
 عليهملصندوق االستئماين للمجين ا أمانة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 املئويةنسبته  اليوروات آبالف

 054.9 1 8.0 78.2 976.7    املوظفون من الفئة الفنية

 136.2 (0.6) (0.8) 137.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 191.1 1 6.9 77.4 113.7 1 947.2 - 947.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 722.4 1 9.5 149.1 573.3 1 269.4 1 - 269.4 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - 0.1 - 0.1 العمل اإلضايف

 722.4 1 9.5 149.1 573.3 1 269.5 1 - 269.5 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 144.9 (51.9) (156.1) 301.0 366.7 - 366.7 السفر

 1.0 - - 1.0 0.0 - 0.0 الضيافة

 99.3 (31.5) (45.7) 145.0 138.0 - 138.0 اخلدمات التعاقدية

 19.2 (40.4) (13.0) 32.2 12.0 - 12.0 التدريب

 40.2 (22.5) (11.7) 51.9 67.6 - 67.6 اخلرباء االستشاريون

 5.0 - - 5.0 0.7 - 0.7 النفقات التشغيلية العامة

 3.0 - - 3.0 2.0 - 2.0 اللوازم واملواد

 - - - - - - - والعتاداألاثث 

 312.6 (42.0) (226.5) 539.1 587.0 - 587.0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 226.1 3 - - 226.1 3 803.8 2 - 803.8 2 اجملموع

 2021الربانمج الرئيسي السادس: مالك املوظفني املقرتح لعام  :48 اجلدول

الربانمج الرئيسي 
 السادس

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية وما 

 فوقها
 –خ ع 

 رأ –خ ع  رر

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 كامل(وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام  

 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - 2020املقرة لعام 
 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 قرض الدولة املضيفة -مشروع املباين الدائمة : 2-السابع الربانمج الرئيسي -زاي

 املقد ِّمة

قبلت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( عرض الدولة املضيفة منحها قرضاً  2008 عاميف  -728
مليون يورو كحد أقصى، يـَُرّد على امتداد فرتة  200خاصًا مبشروع املباين الدائمة يصل مبلغه حىت 

 .(82)املئة يف 2.5سنة مبعدَّل فائدة يبلغ  30مقدارها 

ب اجلمعية، أنشأت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، وتلبيًة لطلب جلنة امليزانية واملالية وطل -729
لإلبالغ عن مقدار الفائدة املتوقَّع  2-، الربانمج الرئيسي السابع2011يف إطار ميزانيتها املعتمدة لعام 

 .(83)أن ُتدفع على مبالغ القرض اليت تستلمها احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة

إال على الدول األطراف اليت مل أتخذ  2-املالية للربانمج الرئيسي السابعوال ترتتَّب التبعات  -730
 .(84)خبيار الدفعة الواحدة أو مل تسدِّد بصورٍة كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة املستحق عليها

وينص االتفاق املربَم بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف  -731
اق )أي يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من كل سنة تقوميية( مبلغ الفائدة املستحقة موعد االستحق

عليها للدولة املضيفة عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مقدار قد ُيسَند إىل السنوات التقوميية السابقة 
 .(85)يف إطار تسديد مبلغ القرض

 فصيل أثر ذلك فيما خيص السنوات املقبلة.ويبنيَّ يف اجلدول الوارد أدانه مبزيد من الت -732

 املقبلة )ابليوروات(على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد املستحقة دفع أثر  :49 اجلدول

 
2019 2020 2021 2022 2023 

  أقساط رد القرض
 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 املدفوعات تسديداً ملبلغ القرض وللفوائد املستحقة عنه     

 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 جمموع املدفوعات

 .2016حزيران/يونيو  30لقد بدأ رد القرض بعد إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة يف  -733
دفُع املبلغ املستحق تسديدًا ملبلغ القرض  2021وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 
كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير حىت   1وللفوائد املستحقة عنه فيما خيص الفرتة املمتدة من 

2020. 

                                                            
تشرين  22-14الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  (82)

 واملرفق الثاين. 2، الفقرة ICC-ASP/7/Res.1(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/7/20) 2008الثاين/نوفمرب 
كانون   10-6الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة التاسعة، نيويورك،  (83)

 .466زء ألف، القسم زاي، الفقرة (، اجمللد الثاين، اجل(ICC-ASP/9/20 2010 األول/ديسمرب
تشرين  22-14الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة، الهاي،  (84)

 ، املرفق الثالث.ICC-ASP/7/Res.1(، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار ICC-ASP/7/20) 2008 الثاين/نوفمرب
، 2009آذار/مارس  23 االتفاق املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـ (85)

 .1-6 الفقرة
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 2-الربانمج الرئيسي السابع :50 اجلدول

 :2-الربانمج الرئيسي السابع
 قرض الدولة املضيفة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    فئة اخلدمات العامةاملوظفون من 

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني
 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني
 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 - - - - - - - املتصلة ابلعاملني اجملموع الفرعي للتكاليف غري

 - - - - - - - اجملموع

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 قرض الدولة املضيفة

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 اجملموع، شامالً قرض الدولة املضيفة
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 : آلية الرقابة املستقلة5-السابع الربانمج الرئيسي -حاء

 املقد ِّمة

)آلية الرقابة املستقلة(  5-أنشأت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( الربانمج الرئيسي السابع -734
وقد اعتمدت اجلمعية يف دورهتا . ( من نظام روما األساسي4)112 وفقًا للمادة (86)دورهتا الثامنةيف 

عشرة والية آلية الرقابة املستقلة املشتملة على االضطالع ابملهام املتمثِّّلة يف التفتيش والتقييم  الثانية
ويتمثل غرض آلية الرقابة املستقلة يف طمأنة مجعية  .ASP/12/Res.6-ICC (87)والتحقيق وذلك بقرارها 

ة"( مراقبًة فعالة شاملة بغية تعزيز الدول األطراف )"اجلمعية"( إىل مراقبة احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكم
وتقوم آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب  جناعة عملها واالقتصاد يف نفقاهتا.

مباشر من اجلمعية أو رؤساء أجهزة احملكمة، وجُتري عمليات حتقيق استنادًا إىل سلطتها التقديرية فيما 
َلغ عنه من خمالفات أو انته يف ذلك التحقيق بشأن املسؤولني  اكات لقواعد احملكمة ولوائحها، مباتـُبـْ

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 26املنتَخبني، عمالً ابلقاعدة 

 ألف يورو 739.5 موارد امليزانية

د رئيسياً  يف 4.9ألف يورو ) 34.8ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -735 املئة(، جتسِّّ
صصات لسد تكاليف املوظفني الناجم عن زايدة رواتبهم. أما املبلغ املطلوب لسد التكاليف تعديل املخ

 املئة سعياً إىل احلد من الزايدة اإلمجالية يف امليزانية. يف 18.0غري املتصلة ابلعاملني فيشهد ختفيضاً نسبته 

 ألف يورو 684.4 املوارد من املوظفني

يف املئة( ابلقياس إىل نظريه  7.3ألف يورو ) 46.4دارها ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مق -736
د زايدًة يف الرواتب واملستحقات تبعا ملا تطبِّّقه جلنة اخلدمة املدنية الدولية 2020يف ميزانية عام  ، جتسِّّ

 التابعة لألمم املتحدة.

 ألف يورو 526.4 من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها )من الرتبة ف 2020عام فيما خيص  -737
(، ومساعد 2-(، وحمقق معاون )من الرتبة ف4-(، واختصاصي رئيسي معين ابلتقييم )من الرتبة ف5

 رأ(.-إداري )من الرتبة خ ع

 ألف يورو 158.0 املساعدة املؤقتة العامة
: شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 4-)من الرتبة ف رئيسيحمقق  -738
احملقق الرئيسي الدعم لألنشطة التحقيقية اليت جتريها آلية الرقابة املستقلة. إن بنية آلية الرقابة  يقدم

املستقلة، كما اعُتمدت يف ابدئ األمر يف قرار اجلمعية القاضي إبنشاء هذه اآللية، مل تكن تتضمن إال 

                                                            
تشرين  26-18الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي،  (86)

 .ICC-ASP/8/Res.1(، اجمللد األول، اجلزء الثاين، القرار ICC-ASP/8/20) 2009الثاين/نوفمرب 
 28-20الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية عشرة، الهاي،  (87)

 .5، املرفق، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6، اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/12/20، )2013 تشرين الثاين/نوفمرب
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خمصصاً لعمليات التحقيق على أساس التفرغ. وقد حدَّ ذلك من قدرة آلية  2-فموظفاً واحداً من الرتبة 
الرقابة املستقلة على التحرك بناًء على ما يُدَّعى ابرتكابه من املخالفات، مبا فيها املخالفات الـُمدَّعى أبن 

 بعقود قصرية مرتكبيها مسؤولون منتَخبون، وأفضى إىل استمرار احلاجة إىل االستعانة بعاملني إضافيني
املدة. وقد أقرَّت اجلمعية هبذا الوضع، والتحدايت املتأتية عنه اليت تواجهها آلية الرقابة املستقلة، يف القرار 

، حيث أُقِّرَّت هذه الوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. 2020الذي اعتمدت به ميزانية عام 
 .2021الوظيفة املعنية تظل الزمة فيما خيص عام  إن

 ألف يورو 55.1 املوارد غري املتصلة ابلعاملني

د  17.4ألف يورو ) 11.6ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاٍض مقداره  -739 يف املئة(، جيسِّّ
ختفيضاٍت يف املخصصات يف مجيع البنود )بند السفر، وبند التدريب، وبند اخلرباء االستشاريني، وبند 

 ث والعتاد(.النفقات التشغيلية العامة، وبند األاث

 ألف يورو 16.2 السفر
يف املئة( ألن معظم العمل  8.0ألف يورو ) 1.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاٍض مقداره  -740

يُرجَّح أن جيري يف املقر. ويتعذر التنبؤ على حنٍو  2021الذي ستضطلع به آلية الرقابة املستقلة يف عام 
واقع إجرائها، لكنه يُفرتض يف الطلب املعين أنه سُتجرى دقيق بعدد عمليات التحقيق اليت سُتجرى وال مب

بعثٌة ميدانيٌة اشتغاليٌة واحدة لتقدمي الدعم املباشر ألعمال الرقابة، وأنه سُيساَفر حلضور اجتماعات سنوية 
 للمهنيني املختصني يف التقييم والتحقيق.

 آالف يورو 10.7 التدريب
يف املئة(، وهو يلزم  34.8آالف يورو ) 5.7ه ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقدار  -741

لتمكني موظفي اآللية من املشاركة يف تدريب راٍم إىل استدامة مهاراهتم الفنية، والتكفل إبحاطتهم أبفضل 
 املمارسات الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة أتهلهم املهين يف اجملال املعين.

على أساس االستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب املهنية، وحمافل ُحسب املبلغ املطلوب  وقد
التدريب بتكاليف خمفَّضة أو التدريب اجملاين لدى املؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي تُوفِّّره جهات 

 حملية.

 ألف يورو 25.2 اخلرباء االستشاريون
وتلزم املوارد من  يف املئة(. 1.9ف يورو )أل 0.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -742

اخلرباء االستشاريني لكي يقدِّموا الدعم عندما ُُيتاج إىل جمموعات مهارات ختصصية إضافية حمدَّدة الطابع 
وتلكم هي احلال على وجه اخلصوص  عندما ال تكفي املوارد املتوفرة للنهوض أبود عبء العمل املزيد. أو

حقيق اليت يتعذر التنبؤ على حنو دقيق مبقدار العمل الذي تنطوي عليه وابملوارد فيما يتعلق بعمليات الت
الالزمة للقيام به نظرًا إىل قصر الوقت الذي انقضى منذ أن أصبحت آلية الرقابة املستقلة جمهَّزة مبالك  

املستقلة، إن من املهم أمهية ابلغة أن تكون آلية الرقابة  كامل من املوظفني وعاملة على حنو كامل.
أجل اضطالعها بواجباهتا القاضية بطمأنة الدول، قادرة على النهوض أبود الزايدات غري املتوقعة يف  من

عبء العمل الواقع على عاتقها دون أن ُتضطر إىل طلب الدعم من أجهزة أخرى من أجهزة احملكمة، ألن 
مهية قصوى فيما خيص اضطالعها طلب مثل هذا الدعم قد ُيضرُّ ابستقالهلا يف عملها الذي يتسم أب

 ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها أو قد يبدو وكأنه ُيضرُّ هبذا االستقالل.
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 ألف يورو 1.0  النفقات التشغيلية العامة
إنه يلزم لشراء  يف املئة(. 50.0ألف يورو ) 1.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -743

فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوفِّّرة ابلفعل تظل تتيح ختفيضاً   اآللية.لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة 
 كبرياً يف مقدار املصروفات املتوقَّع تكبُّدها.

 ألف يورو 2.0 األاثث والعتاد
إن مبلغ احلد  يف املئة(. 60.0آالف يورو ) 3.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -744

ٍة وحتديٍث خيصان آلية الرقابة املستقلة، ابالستعانة مبعدات رقابة ختصصية األدىن هذا يلزم إلجراء صيان
 تضمن العمل املهين على حنٍو أكثر جناعة وفعالية.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 5 -الربانمج الرئيسي السابع  :51 اجلدول

 5-الربانمج الرئيسي السابع
 آلية الرقابة املستقلة

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات آبالف

 450.7 8.7 35.9 414.8    املوظفون من الفئة الفنية

 75.7 (0.5) (0.4) 76.1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 526.4 7.2 35.5 490.9 497.3 - 497.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 158.0 7.4 10.9 147.1 - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

 - - - - - - - اإلضايفالعمل 

 158.0 7.4 10.9 147.1 - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 16.2 (8.0) (1.4) 17.6 12.6 - 12.6 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 1.1 - 1.1 اخلدمات التعاقدية

 10.7 (34.8) (5.7) 16.4 3.8 - 3.8 التدريب

 25.2 (1.9) (0.5) 25.7 6.3 - 6.3 اخلرباء االستشاريون

 1.0 (50.0) (1.0) 2.0 - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 2.0 (60.0) (3.0) 5.0 0.6 - 0.6 األاثث والعتاد

 55.1 (17.4) (11.6) 66.7 24.3 - 24.3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 739.5 4.9 34.8 704.7 521.6 - 521.6 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 5 -الربانمج الرئيسي السابع  :52 اجلدول

الربانمج الرئيسي 
 5-السابع

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - 2020املقرة لعام 
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - 2021املقرتحة لعام 
               

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 - - - - - 2020املقرة لعام 
 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 - - - - - املستمرة
 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص
 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - احملوَّلة
 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 - - - - - 2021املقرتحة لعام 
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 الداخلية: مكتب املراجعة 6-السابع الربانمج الرئيسي -طاء

 املقد ِّمة

إن مكتب املراجعة الداخلية )"املكتب"( يساعد احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف حتقيق  -745
وهتدف  أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته الصارمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة.

جودة تدبُّر التهديدات والعوارض )املخاطر( املراجعات )عمليات التدقيق( اليت جيريها إىل تبنيُّ مدى 
احملتملة، مبا يف ذلك استبانُة ما إذا كان معمواًل ابلبىن والسياسات والسريورات األكثر اّتساماً ابلفعالية وما 

كما يقدِّم املكتب خدمات يف جمال إسداء املشورة بناًء على طلب من   إذا كان يُتقيَّد ابإلجراءات الـُمَقرّة.
 احملكمة. إدارة

 مبا يلي: 2021إن املكتب سيضطلع يف عام 

إعداد خطة عمله العامة وخطة عمله اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال  (أ)
ابالستناد إىل خطط احملكمة االسرتاتيجية وحتليل املخاطر اليت ميكن أن تؤثِّّر على حتقيق أهداف 

 احملكمة؛

 تنفيذ تسع مهمات على األقل؛ (ب)

خالل السنة ابستعراض حال تنفيذ التوصيات، ابلتشاور مع مديري القيام مرتني  (ج)
 وحدات العمل يف احملكمة، واإلبالغ عن التقدم احملَرز على هذا الصعيد؛

 توفري خدمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملكمة بناء على طلبهم؛ (د)

 تنفيذ وحتديث برانمج ضمان اجلودة والتحسني؛ (ه)

 رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة.إعداد شىت التقارير الواجب  (و)

 ألف يورو 756.5 موارد امليزانية

 املئة(. يف 4.9ألف يورو ) 35.5ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -746

 ألف يورو 716.8 املوارد من املوظفني

ويتألف مالك  املئة(. يف 8.3ألف يورو ) 54.9ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -747
العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية من أربع وظائف اثبتة ووظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة 

وال يطلب املكتب أية وظائف اثبتة  الواحد العامل بدوام كامل(. من معادِّالت املوظف 1.0العامة )
 عامة اليت يضمها مالكه حالياً.إضافية لكنه ُيتاج إىل مواصلة متويل وظيفة املساعدة املؤقتة ال

 ألف يورو 583.3  من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة:
(، يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب 1-مدير ملكتب املراجعة الداخلية )من الرتبة مد -748

املراجعة اليت يقوم به  اإلدارية، ووضع خطة املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على أعمال
ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة  املراجعون، واستدامة الربانمج اخلاص بضمان اجلودة والتحسني.
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وإضافًة إىل ذلك يعد املدير  احملكمة الثالثة إىل فعالية وجناعة اإلدارة وتدبر املخاطر والضوابط الداخلية.
  راجعة.التقارير املرمي منها إىل إعالم جلنة امل

( جُيراين املراجعات، 3-( ومراجع داخلي )من الرتبة ف4-مراجع رئيسي )من الرتبة ف -749
 ويسداين خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان مبهام إضافية بناًء على طلب املدير.

سهم يف رأ( يقدِّم الدعم اإلداري للمكتب وي-مساعد معين ابملراجعة الداخلية )من الرتبة خ ع -750
كما يساند املساعُد املعين ابملراجعة الداخلية املديَر يف تدبُّر برانمج ضمان اجلودة   إجراء املراجعات.

 والتحسني ويف إعداد التقارير املراد رفعها إىل جلنة املراجعة.

 ألف يورو 133.5  املساعدة املؤقتة العامة
مراجع معين  املئة(. يف 9.3رو )ألف يو  11.4ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -751

. شهرًا )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة( 12( ملدة 3-بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف
(، هو خبري يف 3-مكتب املراجعة الداخلية مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف يف يعمل

شاغل هذه الوظيفة يقوم إبعدادِّ وحتديث اخلطة إن  تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومراجعة ما خيصها.
السنوية للعمل املتصل ابألنشطة اجملراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال، وجُيري عمليات 

كما إنه   املراجعة ذات الصلة بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، ويقدِّم خدمات استشارية يف هذا اجملال.
بتنفيذ التوصيات املقدَّمة يف إطار املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات يقوم ابملتابعة فيما يتعلق 

واالتصال، اليت ال ميكن أن يقوم هبا على حنو فعال سائُر املراجعني الذين يشغلون وظائف اثبتة بسبب 
أيضًا يف  ويسهم هذا املراجع )املعين بتكنولوجيا املعلومات( افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا اجملال.

املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مهماهتم املعنية أنشطة متعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
 واالتصال.

 ألف يورو 39.7 املوارد غري املتصلة ابلعاملني 

وينطوي املبلغ  تلزم املوارد غري املتصلة ابلعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب. -752
يف املئة( ألنه ال تلزم خمصصات ملوارد إضافية يف  33.1ألف يورو ) 19.6ى اخنفاٍض مقداره املطلوب عل

 .2021بند اخلرباء االستشاريني لعام 

 آالف يورو 10.9 السفر
يف املئة( يراد هبا متكني  0.9ألف يورو ) 0.1ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -753

 )متطلَّب متكرِّر(. 2021الُقطرية وفقاً خلطة املراجعة لعام  املكتب من إجراء مراجعات يف املكاتب

 ألف يورو 28.8  التدريب
 يف املئة( )متطلَّب متكرِّر(. 1.1ألف يورو ) 0.3ينطوي املبلغ املطلوب على زايدة مقدارها  -754

املراجعة إن كل مراجعي مكتب  فيتعنيَّ أن يتدرَّب املراجعون ابنتظام من أجل استدامة كفاءهتم املهنية.
 الداخلية األربعة معتَمدو املهارات يف جمال املراجعة الداخلية أو جمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات.

أن يتابع  ( يطلبانISACA( و"رابطة مراجعةِّ ومراقبةِّ نظم املعلومات" )IIA"معهد املراجعني الداخليني" ) فـ
التدريب املهين املستمر كل عام الستدامة صالح ساعة من  40املراجعون املصدَّق على متتعهم ابملهارات 

وجيب أن تكون دورات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني  شهاداهتم.
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توفِّّر احملكمة حاليًا دورات تدريب يف جمال اإلدارة، وجمال تدبر املخاطر، وجمال  وال ومهاراهتم وخربهتم.
جعة العامة، وجمال مراجعة تكنولوجيا املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخلية، وغري املطابقة، وجمال املرا

  ذلك من جماالت اهتمام مراجعي املكتب.

ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغاً  25وتبلغ تكاليف دورة التدريب اليت توفَّر يف إطارها  -755
وقد نظر املكتب يف مجيع اخليارات املتاحة  آالف يورو، حبسب املكان املعين يف أورواب. 5.0يقارب 

فقد نُظر يف دورات  ساعة من التدريب املستمر. 40للوفاء على حنو انجع ابملتطلب القاضي مبتابعة 
التدريب الذي يُوفَّر ضمن احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، 

واحلال أن مثة قيودًا على هذه احللول البديلة )كأن ال توفَّر  يف هولندا.ودورات التدريب اليت ال تنظَّم إال 
أما منصة احملكمة اخلاصة  الدورات املعنية إال ابهلولندية وأن ال تتناول إال عددًا حمدودًا من املواضيع(.

ل دورات ابلتدريب على شبكة اإلنرتنت فال ميكن أن يستخدمها فريق مكتب املراجعة الداخلية إال من أج
وال مُتنح شهادة مبتابعة الدورات اليت تُتابع على هذه املنصة، يف حني تلزم  التدريب غري املتصلة ابملراجعة.

 شهادات الستدامة التصديق على املهارات املعنية.
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 املقرتحة 2021: ميزانية عام 6 -الربانمج الرئيسي السابع  :53 اجلدول

 6-السابعالربانمج الرئيسي 
 الداخليةمكتب املراجعة 

 )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
 2020ميزانية عام 

املعتمدة 
 اليوروات( )آبالف

 التغرّي يف املوارد
 2021ميزانية عام 

املقرتحة 
 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره 
 املئوية نسبته اليوروات آبالف

 507.6 9.5 43.9 463.7    املوظفون من الفئة الفنية

 75.7 (0.5) (0.4) 76.1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 583.3 8.1 43.5 539.8 547.0 - 547.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 133.5 9.3 11.4 122.1 101.5 - 101.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املؤقتة اخلاصة ابالجتماعاتاملساعدة 

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 133.5 9.3 11.4 122.1 101.5 - 101.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 10.9 0.9 0.1 10.8 10.1 - 10.1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 28.8 1.1 0.3 28.5 27.6 - 27.6 التدريب

 - (100.0) (20.0) 20.0 - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األاثث والعتاد

 39.7 (33.1) (19.6) 59.3 37.7 - 37.7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 756.5 4.9 35.3 721.2 686.3 - 686.3 اجملموع

 2021: مالك املوظفني املقرتح لعام 6 -الربانمج الرئيسي السابع  :54 اجلدول

الربانمج الرئيسي 
 6-السابع

وكيل أمني 
 عام

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

جمموع 
موظفي الفئة 
الفنية وما 

 فوقها
 –خ ع 

 رر
 –خ ع 

 رأ

جمموع 
فئة موظفي 
اخلدمات 

 العامة
جمموع 

 املوظفني
               الوظائف الثابتة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  2020املقرة لعام 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  2021املقرتحة لعام 
               

  وظائف املساعدة املؤقتة العامة )معادِّالهتا بدوام كامل(

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - 2020املقرة لعام 
  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص
  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  احملوَّلة
  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  2021املقرتحة لعام 
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 املرفقات 

 املرفق األول

 الدولية اجلنائية للمحكمة التنظيمي اهليكل
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 املرفق الثاين

 املقرتحة الربانجمية 2021 عام مبيزانية املتعلقة واملعطيات الفرتاضاتا

 الوصف االفرتاض املعطى 

يوم للحالة يف مايل  100(، ويِّكاتوم وانـْغَيْسوانب ) القضية -يوم للحالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى 100 200  عدد أايم انعقاد جلسات احملكمة -1
 (.احلسن)قضية  2القضية  -

 13 عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق -2
األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت ديفوار، واحلالة يف مجهورية  احلالة يف بوروندي، واحلالتان

الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف 
 يف أوغندا مايل، واحلالة يف ميامنار، واحلالة يف أفغانستان، واحلالة

 (1)9 عدد عمليات التحقيق الناشط -3
احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية(، واحلالة يف 

 يف ميامنار، واحلالة دارفور ابلسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )القضية الثالثة(، واحلالة يف مايل، واحلالة يف
 يف أفغانستان

4- 
عدد األوامر إبلقاء القبض اليت 

رُفعت عنها أختام التحريز ولـّما يزل 
 يُنتظر تنفيذها

16 
( 1) ( واخلامسة1( والرابعة )2( والثانية )1(؛ والقضااي األوىل )1القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة يف كوت ديفوار )

(؛ وقضية اجلرائم املنصوص عليها 1يف دارفور ابلسودان؛ والقضية الرابعة يف احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )
( يف احلالة 2( والثالثة )1( والثانية )1(؛ والقضااي األوىل )3من النظام األساسي يف احلالة يف كينيا ) 70يف املادة 

 بض يف احلالة يف أوغندا ( إبلقاء الق2يف ليبيا؛ وأمران )

، (2)احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/اململكة املتحدة، واحلالة يف نيجرياي، واحلالة يف فلسطني 9 عدد عمليات التدارس األويل -5
 (.2و1واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا، واحلالة يف فنزويال )القضيتان 

األفرقة املعنية ابإلجراءات عدد  -6
 6 (3))للدوائر( االبتدائية

الدائرة االبتدائية  ؛)أُنْغوين(؛ الدائرة االبتدائية التاسعة (انْتاغَنْداجرب األضرار ) الناظرة يف الدائرة االبتدائية السادسة
الدائرة ؛ (املهدي)الناظرة يف جرب األضرار  منةالدائرة االبتدائية الثا ؛(كاتـَنْغا و )لوبـَنْغاالثانية الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(انـْغَيْسوانو  يِّكاتوم) اخلامسةالدائرة االبتدائية  ؛(احلسن) العاشرةاالبتدائية 

عدد األفرقة )التابعة ملكتب املّدعي  -7
القضية الثانية  -واحلالة يف مايل يِّكاتوم وانـْغَيْسوان(؛ ) القضية ب - يف مجهورية أفريقيا الوسطىاحلالة الثانية يف  3 العام( املعنية ابإلجراءات االبتدائية

 )عبد الرمحن( واحلالة يف دارفور ابلسودان)احلسن(؛ 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم  -8
  1 احملكمة املعنية جبلساهتا

عدد أفرقة الدفاع املموَّلة يف إطار  -9
 11 نظام املساعدة القانونية

  عبد الرمحن؛(، نشاط مقلَّص)القذايف  يف اإلجراءات التمهيدية:
  ؛(نشاط مقلَّص)انـْغَيْسوان، بندا ، يِّكاتوم، احلسنيف اإلجراءات االبتدائية: 
 ؛ غوديه ابْليه، اْغبـَغْبو ،أُنْغوين، انْتاغَنْدايف إجراءات االستئناف: 

 (نشاط مقلَّص)املهدي جرب األضرار:  إجراءاتيف 

املموَّلني يف  عدد ممثِّّلي اجملين عليهم -10
 9 إطار نظام املساعدة القانونية

 (4) عبد الرمحن يف اإلجراءات التمهيدية:
 ؛(نشاط مقلَّص)انـْغَيْسوان، بندا و  يِّكاتوم، احلسن يف اإلجراءات االبتدائية:

 أُنْغوين، املهدي)القضية الثانية(،  لوبـَنْغا)القضية األوىل(،  لوبـَنْغاكاتـَنْغا، : جرب األضرار إجراءاتيف 

11- 
عدد أفرقة املمثلني القانونيني 

للمجين عليهم التابعة للمكتب 
 العمومي حملامي اجملين عليهم

 (،1) غوديه ابْليه و اْغبـَغْبو (،2)انـْغَيْسوان و  ، يِّكاتوم(2)ا انْتاغَْند، (1) لوبـَنْغا(، 1) كاتـَنْغا(، 1) نأُنغوي 9
 (5)(1)إجراءات أخرى 

املنهوض أبود تقدمي عدد اللغات  -12
 لغة الَسْنغو -6العربية،  -5لغة الَبْمبارا،  -4، الفرنسية -3،اإلنكليزية -2لغة اآلشويل،  -1 6 اخلدمات هبا يف جلسات احملكمة

                                                            
 التحقيق يف القضية أ يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )ستة طيلة السنة:كلها   لن تدومشط، لكن حتقيق ان عمليات سعت (1)

  (.أشهر 6جورجيا )التحقيق يف احلالة يف أشهر( و 
 .الدائرة التمهيديةذي صلة عن قرار  صدوريُنتظر  (2)
األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية هي أفرقة اتبعة للدوائر ميكن أن تُنتدب لإلعداد ملا سُيعقد مستقباًل من احملاكمات وجلسات  (3)

 انعقادها وجلسات النطق ابلعقوبة واجللسات اخلاصة جبرب األضرار.
كان يضطلع به ممثلون قانونيون للمجين املساعدة القانونية أو  ما إذا كان مموَّاًل يف إطار نظام القانوين )جيب حتديد نوع التمثيل  (4)

 .مستقبالً مليزنة ا يف عملية األمر الذي جيب إبقاء متَّسع ألخذه ابحلسبان(: عليهم
، القذايفي العمومي للمجين عليهم )املقبولية يف قضية يُعىن هذا الفريق ابإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملام (5)

 ، إخل(.جزر الُقمُرواالستئناف يف احلالة يف 
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 الوصف االفرتاض املعطى 

عدد اللغات املتصلة ابلقضااي  -13
 36 املنهوض أبود تقدمي اخلدمات هبا

السواحلية )الكونغولية(،  -6العربية )السودانية(،  -5العربية،  -4اآلشويل،  -3الفرنسية،  -2اإلنكليزية،  -1
لغة األتيسو،  -12لغة املوريه،  -11لغة الَبْمبارا،  -10لغة الديوال،  -9لغة اللِّْنغاال،  -8لغة الكِّْنرَيَْوْندا،  -7
اجلورجية،  -18ق، لغة التماشي -17لغة الفور،  -16لغة الزغاوة،  -15لغة الَسْنغو،  -14لغة األلور،  -13
 لغة الغرييه،  -22لغة اللِّندو،  -21لغة الُسْنغاي،  -20الروسية،  -19
لغة  -28لغة الَبْشتو،  -27لغة الداري،  -26لغة الُفْلُفْلد،  -25لغة التِّغرينيا،  -24لغة الَلْنغو، -23

 األوكرانية،  -32العربية،  -31معلومة سّرية مصنَّفة )ألف(،  -30األمهرية،  -29الكريُْندي، 
 معلومة سّرية مصنَّفة )ابء( -36لغة الروهنجيا،  -35البنغالية،  -34البورمية،  -33

14- 
عدد اللغات املنهوض أبود تقدمي 
اخلدمات هبا من أجل املراسلة مع 

 الدول األطراف
 الربتغالية،  -7اإليطالية،  -6اهلولندية،  -5اإلسبانية،  -4العربية،  -3الفرنسية،  -2اإلنكليزية،  -1 8

 لغة الَسْنغو -8

 4 عدد دعاوى االستئناف النهائي -15
 76 من النظام األساسي واجلرائم املنصوص عليها يف املادة 74 )اجلرائم املنصوص عليها يف املادةانْتاغنْدا  قضية
)اجلرائم  أُنْغوينقضية  من النظام األساسي(؛ 74 )اجلرائم املنصوص عليها يف املادةغوديه  وابْليه اْغبـَغْبو قضية منه(؛

 (6)من النظام األساسي( 74 املنصوص عليها يف املادة

عدد الشهود الذين ميثُلون لإلدالء  -16
 (40)انـْغَيْسوان و  يِّكاتوم وقضية، (50)احلسن  قضية 90 بشهاداهتم

املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل  -17
 10=  أايم لعطلة هناية األسبوع/ االسرتاحة 3يومان لإلملام ابألمور + يومان للجلسات + أايم للتحضري +  3 10 شاهد

 أايم مبثابة متوسط لكل شاهد

18- 
عدد اجملين عليهم الذين يطلبون 

املشاركة يف اإلجراءات/ جرب 
 األضرار

7 800(7) 
(، واحلالة 500(، واحلالة يف أفغانستان )800)(، واحلالة يف مايل 500احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )

(، واحلالة يف 2 500(، واحلالة يف أوغندا )1 000(، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )500يف ميامنار )
 (2 000دارفور ابلسودان )

عدد الشهود واجملين عليهم  -19
املعرَّضني للخطر بسبب شهادهتم املشمولون حبماية قسم اجملين عليهم والشهود  هم الشهود/اجملين عليهم وغريُهم من 75 املشمولني ابحلماية

 مبن فيهم املشمولون بربانمج احملكمة اخلاص ابحلماية وبغري ذلك من أشكال احلماية

اللتان يقدمهما قسم اجملين عليهم والشهود يف هم الشهود/اجملين عليهم ومعالوهم الذين قد تشملهم احلماية والرعاية  470 عدد األشخاص املشمولني ابحلماية -20
 2021عام 

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين  -21
 عبد الرمحن، غوديه ابْليه ،اْغبـَغْبوانـْغَيْسوان،  ،يِّكاتوم ،أُنْغوين، انْتاغَنْدا، احلسن 8 (8)ميثُلون أمام احملكمة

عدد احملتَجزين من املشتبه فيهم أو  -22
 عبد الرمحن، انـْغَيْسوان ،يِّكاتوم ،أُنْغوين، انْتاغَنْدا، احلسن 6 املدانني أواملتهمني 

زنزانة )فمن أجل ستة حمتجزين ُتستأجر  12منوذج استئجار الزانزين: جمموعات كٌل منها تتألف من ست زانزين أو  6 عدد الزانزين الالزمة -23
 جمموعة واحدة من ست زانزين(

 8 املكاتب/الوحدات الُقطريةعدد  -24
ديفوار )أبيجان(، واثنان يف مجهورية الكونغو الدميقراطية  واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى )بـَْنغي(، وواحد يف كوت

)كِّْنشاسا وبونيا(، وواحد يف جورجيا )اْتبيليسي(، وواحد يف مايل )ابماكو(، وواحد يف أوغندا )كمباال(، يضاف 
 ل القائم لدى منظمة األمم املتحدة يف نيويوركإليها مكتب االتصا

                                                            
قبل أن يصدر حكم  أُنْغوينيف قضية هنائي ستقدَّم دعوى استئناف  أنه أتكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر  (6)

ماً ابإلدانة أم حكماً )سواء أكان حكيف هذه القضية سُيستأنف االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّح كبرَي الرتجيح أن  الدائرةعن فيها 
 ابلتربئة(.

حُتسب كما  وحُتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن ُتستلم. (7)
ضافية على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية فيلزم تقييٌم كامل ملدخالت بياانت قلم احملكمة وتقييٌم قانوين ذو صلة )عندما ُتستلم استمارة إ

 مثاًل(.
من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين ُقضي يف الدرجة االبتدائية بتربئتهم أو إبدانتهم ويُنتظر يف  (8)

جلسات النظر يف قضاايهم البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص 
 .جرب األضرار
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 املرفق الثالث

 املقرتحة الربانجمية 2021 عام ميزانية على تؤثر قد اليت احلدوث املمكنة املستجدات قائمة

 املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل أتخري يف الدعاوى القائمة، ومنها: .1

 تعذُّر حضوردلة )مثل ألعة متعلقة ابات بسبب عوائق غري متوقَّ ءجرايف اإل التأخريحاالت  (أ)
 ؛الشهود )مؤقتاً((

 كل  مام دائرة االستئناف:أمتهيدي  استئناف ىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة  (ب)
خر ؤ ت هافياحملاَكم يقايف( يف القضااي إطلب أن يكون له أثر استئناف متهيدي )يُ  ىدعو 
 ؛ات فيما خيص جوهر القضااي املعنيةءجرااإل سري

املمثل  أو) الدعوى يف طرفٍ  أو قاض تعذر مشاركة بسبب املؤقت اإلجراءات إيقاف (ج)
 .وفاته أو اخلطري، مرضه أو انسحابه، أو تنحيته، منها أمور جرّاء( الرئيسي هلذا الطرف

 املستجدات غري املرتقبة حالياً، ومنها: .2

 لقبضابمبوجب أمر  إليها همتقدميأو  احملكمة ىلد بنياملطلو  منشخاص القبض على أ (أ)
 ؛ عليهم

كون قد تتحقيق يف حاالت جديدة )بعد أن ال هااملّدعية العامة من تلقاء نفس مباشرة (ب)
هذا  هامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  ابلقيامذاًن إ تالتمس

 ؛ذن(اإل

 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ (ج)

 .دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ (د)
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 املرفق الرابع

 االسرتاتيجية الغاايت

 املرفق الرابع )أ(

 (2021 - 2019 للفرتة) الدولية اجلنائية للمحكمة االسرتاتيجية اخلطة املبيَّنة يف الغاايت قائمة

 األداء املؤسسي -جيم  التعاون والتكامل -ابء  األداء يف جمال القضاء ويف جمال املقاضاة -ألف 
 :1الغاية 

زايدة سرعة وجناعة األنشطة األساسية للمحكمة 
املتمثلة يف عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 

واحملاكمات وأعمال جرب األضرار، مع احلفاظ على 
ابالستقالل والعدالة وأرفع درجات اّتسام إجراءاهتا 

االمتياز القانوين واجلودة، ومحاية سالمة ورفاه 
 األشخاص املعنيني، وال سيما اجملين عليهم والشهود

  :4الغاية 
مواصلة تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكال التعاون 

واملساعدة االشتغالية جلميع األطراف فيما خيص عمليات 
يات التحقيق، ومحاية الشهود، وتنفيذ التدارس األويل، وعمل

 األوامر إبلقاء القبض، واإلجراءات القضائية

 :6الغاية 
املضي يف زايدة التمرس املهين والتفاين والنزاهة يف مجيع 

 عمليات احملكمة
 
 

 

  :2الغاية 
املضي يف تطوير هنج احملكمة إزاء اجملين عليهم يف مجيع 

فيها مرحلة جرب األضرار مراحل اإلجراءات القضائية مبا 
)ابلتعاون مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما 

 خيص مرحلة اإلجراءات األخرية الذكر(

  :5الغاية 
التباحث مع الدول وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق 
ابالسرتاتيجيات اجلديدة لزايدة قدرة منظومة نظام روما 

عن سد الثغرة األساسي على النهوض ابملسؤولية املشرتكة 
املتمثلة يف اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه 

االسرتاتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول األطراف على 
تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطين واختاذ سائر 
التدابري التكاملية )مبا يف ذلك تقدمي الدعم واملساعدة إىل 

ناول احلاالت اجملين عليهم(، ووضع اسرتاتيجية إلجناز ت
 اخلاضعة للتحقيق

  :7الغاية 
هتيئة وضمان بيئة عمل ساملة ومصونة األمن حمورها رفاه 

 املوظفني وحتسني مهاراهتم املستمر

  :3الغاية 
املضي يف تعميم األخذ ابملنظور اجلنساين يف مجيع 
جوانب عمل احملكمة يف اجملال القضائي ويف جمال 

 املقاضاة

  :8الغاية  
إىل متثيل جغرايف وتوازن بني اجلنسني أكثر  التوصل

 إنصافاً، وال سيما يف الوظائف من الفئات العليا
 :9الغاية 

إدارة املوارد على حنو فعال متماسك شفاف مسؤول 
قابل للتكيف، واملضي يف تنمية استدامة احملكمة 

 وصمودها حيال املخاطر املستبانة
  :10الغاية 

إلجناز تناول احلاالت اخلاضعة وضع اسرتاتيجية 
 للتحقيق
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 املرفق الرابع )ب(

 2019 للفرتة) العام املد عي ملكتب االسرتاتيجية اخلطة املبيَّنة يف االسرتاتيجية الغاايت قائمة
- 2021) 

 االرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق ابألنشطة األساسية اليت يضطلع هبا املكتب: .1
(a) حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة، :1 الغاية االسرتاتيجية 
(b) زايدة سرعة وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل وعمليات  :2 الغاية االسرتاتيجية

 ؛التحقيق وأعمال املقاضاة
(c) القيام مع الدول بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات حمسنَّة لزايدة  :3 الغاية االسرتاتيجية

 الذين لـّما تنفَّذ أوامر ابلقبض عليهم صادرة عن احملكمة؛معدَّل القبض على األشخاص 
(d) هتذيب وتعزيز هنج املكتب جتاه اجملين عليهم وال سيما ضحااي  :4 الغاية االسرتاتيجية

 ؛اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال أو املاسة هبم
 السليمة:االرتقاء ابملمارسات اإلدارية  .2

(a) زايدة قدرة املكتب على إدارة موارده على حنو فعال ومسؤول  :5 الغاية االسرتاتيجية
 ؛وخاضع للمساءلة

 اإلسهام يف عمل منظومة نظام روما األساسي على حنو فعال: .3
املضي يف تعزيز قدرة املكتب وشركائه على سد الثغرة املتمثلة : 6 الغاية االسرتاتيجية (أ)

 .ابيف اإلفالت من العق
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 املرفق الرابع )ج(

  لقلم احملكمة االسرتاتيجية اخلطة املبيَّنة يف االسرتاتيجية الغاايت قائمة
 (2021 - 2019 للفرتة)

نظرًا إىل اخلدمات األساسية اليت يقدمها قلم احملكمة إىل احملكمة، جيب عليه السهُر على  .1
وبغية  والسعُي إىل االمتياز يف كل ما يفعله.توظيف أقدرِّ األشخاص املستعدين للعمل وأكثرِّهم إنتاجيًة 

كما إن  سنوات يُرمى منه إىل تعزيز التزام املوظفني. تعظيم اإلنتاجية ابشر قلم احملكمة برانجمًا مدته ثالث
قلم احملكمة، نشدااًن منه إىل االمتياز بشىت وجوهه، بدأ برانجمًا مدته ثالث سنوات من أجل حتسني 

 املهارات املستمر.

ولـّما   ن احملكمة حريصة على حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة موظفيها.إ .2
كان قلم احملكمة مكوِّن احملكمة الذي يستخدم أكرب عدد من موظفيها فإن عليه طبعًا أن يويل األولوية 

سنوات لتحسني التمثيل  وبناًء عليه فإن قلم احملكمة يشرع يف برانمج عمل مدته ثالث هلذه املسألة.
اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني، مركِّزًا فيما خيص التوازن األخري الذكر تركيزًا رئيسيًا على الوظائف من الفئة 

 العليا.

 وعليه فإن لقلم احملكمة ثالث أولوايت هي: .3
(a) التحسني املستمر؛ 
(b) تعزيز التزام املوظفني؛ 
(c) .التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 
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 املرفق الرابع )د(

 القضائية هليئة: االربانمج الرئيسي األول

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

   (3-1)الغاايت االسرتاتيجية  4-1األهداف 

االضطالع الفعال ابلتخطيط فيما يتعلق هبيئة  -1
الرائسة، وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات 

 القضائية

 استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال  100% 

   مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرائسة
 واجتماعات القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات

 ابلرضا التام حظوه 

  جناعة تنظيم الطلبات/الواثئق اليت تودع لدى هيئة الرائسة  صدور مجيع القرارات يف غضون اآلجال املقرَّة 
   مدى التقيد ابملواعيد وتوخي اجلودة يف املشورة اليت تقدَّم

 إىل الرئيس وإىل انئبيه بشأن مسائل التسيري واإلدارة
 حظوه ابلرضا التام 

التنفيذ والعمل ابلتوافق مع مؤّشرات األداء املناسبة  -2
فيما خيص السريورات القضائية والدعم القضائي ذي 

 الصلة

  مواصلة مجع البياانت ذات الصلة يف اجملاالت الرئيسية
ملبادرة مؤشرات األداء فيما يتعلق ابلسريورات اليت يشمل 

 القضائية نطاقها احملكمة مجعاء وابلسريورات اخلاصة ابهليئة

 100%  

   تطبيق مؤشرات األداء يف السريورات اليت يشمل نطاقها
 احملكمة مجعاء ويف السريورات اخلاصة ابهليئة القضائية

 حظوه ابلرضا التام 

تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية  -3
وإجراءات االستئناف على حنو عادل وسريع، مع االحرتام 
الكامل حلقوق املتهمني واالعتبار الواجب حلماية اجملين 

 عليهم والشهود

  تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات دون
م يف أن املساس حبقوق األطراف واملشاركني واجملين عليه

 تُوفَّر هلم العدالة واحلماية حبسب احلال

  حتقيق حتسني قابل للقياس ابملقارنة ابلقضااي
 األسبق

الدفع ُقُدماً ابستعراض العرب املستخلصة من  -4
السريورات القضائية، ابلتشاور مع أصحاب الشأن حبسب 
االقتضاء، مع الرتكيز على التغيريات اليت ال تستلزم إدخال 

 على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات تعديالت

 مواصلة تعزيز اّتساق املمارسة القضائية   2021حبلول هناية عام 

   (5-4)الغايتان االسرتاتيجيتان  8-5األهداف 

الشفافية والفعالية يف التواصل وتبادل املعلومات بني  -5
 اهليئة القضائية واألفرقة العاملة التابعة للجمعية

  اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين عدد
ابحلوكمة اليت يشارك فيها ممثل هليئة الرائسة/للمحكمة 

 حبسب االقتضاء

  ًمتثيلهما كلما كان ذلك مناسبا 

تعزيز الثقة، وااللتزام، والدعم، فيما بني أصحاب  -6
الشأن اخلارجيني املعنيني ابحملكمة من خالل تبادل 

الجتماعات، واملؤمترات، وغريها من املعلومات يف ا
املناسبات فيما يتعلق جبهود احملكمة وحرصها على إقامة 

 العدل على حنو سريٍع ورفيعِّ درجة اجلودة

  عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرائسة من االجتماعات
الرفيعة املستوى مع ممثلي الدول واملنظمات الدولية 

 واجملتمع املدين

  اجتماع 100أكثر من  

   مشاركة هيئة الرائسة يف اجتماعات مجعية الدول
األطراف، وفريق الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين 

ابحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، وجلسات اإلحاطة 
 اخلاصة ابلدِّبـُْلماسيني وابملنظمات غري احلكومية، إخل

 كلما لزم ذلك 

ساسي انضمام املزيد من الدول إىل نظام روما األ -7
تصديقها  واالتفاق بشأن امتيازات احملكمة وحصاانهتا أو

عليهما وتعزيز تواصل وتعاون الدول غري األطراف مع 
 احملكمة

  تنسيق اجلهود مع سائر أصحاب الشأن السرتعاء العناية
إىل أمهية عاملية نظام روما األساسي واالتفاق بشأن 

دِّق االمتيازات واحلصاانت وتشجيع الدول اليت مل تص
 عليهما أو تنضم إليهما على القيام بذلك

  انضمام/تصديق دولة واحدة أخرى إىل/على
النظام األساسي ودولة واحدة أخرى إىل/على 

 االتفاق بشأن االمتيازات واحلصاانت
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
إبرام املزيد من االتفاقات مع الدول بشأن إنفاذ  -8

 العقوابت
 إبرام اتفاقات متعلقة إبنفاذ العقوابت  1 

   (9-6)الغاايت االسرتاتيجية  11-9األهداف 

التقيد التام يف الربانمج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء   املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني -9
يف ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة  يف احملكمة، مبا

 مسامهات مناسبة

 
 100%  

  املناسب  تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت
 وعلى حنو شفاف

 100% 

النهوض أبود قدوم القضاة اجلدد ومغادرة نظرائهم  -10
 من القضاة املنتهية واليتهم

  تنظيم توجيه القضاة يف احملكمة لتعريفهم إبجراءات
 احملكمة وموظفيها ومرافقها

  فيما يتعلق ابلقضاة  يةاالنتقالللفرتة املناسب التدبر ضمان
 املغادرين

  ابلرضا التامحظوه 

إدارة املوارد على حنو فعال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ  -11
 املزيد من تدابري زايدة النجاعة املمكن اختاذها

  وجوه التحسن يف تنظيم مواعيد اإلجراءات القضائية من
 خالل تنفيذ التعديالت املتأتية عن العرب املستخلصة

 حتقيق حتسينات ميكن قياسها 

عة يف االستعانة مبوارد الدوائر من حتقيق النجا -12
املوظفني من خالل إدارهتم بصورة مركزية وتوخي املرونة يف 

إعماهلم ملواجهة التغري يف عبء العمل املتصل ابلقضااي 
 الذي يتعنيَّ النهوض به

 ( إبدارة 5-اضطالع رئيس الدوائر )موظف من الرتبة ف
 مواردها إدارة مركزية فعالة

 100% 
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 الرابع )ه(املرفق 

 مكتب املد عي العام: الربانمج الرئيسي الثاين

 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2100الربانمج  -ألف

 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2110الربانمج الفرعي  -1

 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 
 ملكتب املد عي العام )"املكتب"(:

حتقيق معدَّل جناح عال يف الرتافع أمام 
 احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق وأعمال 
 املقاضاة

نتائج  :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 
 املقاضاة

  
 مشروع املراجعةتنجيز 

 
 
 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق 
  مبراجعة عمليات التحقيق

    من غاايت احملكمة 10و 1الغايتان 

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
زايدة سرعة  ملكتب املد عي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس 
األويل وعمليات التحقيق وأعمال 

 املقاضاة

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضع خطة إلجناز تناول احلاالت املنظور 
فيها ينفذها املكتب وشىت وحدات 

 احملكمة

 إنتاجية املكتب :7مؤشر األداء 
  

 تنجيز املقرتحات
 
 
 

الدعوة يف الوقت املناسب إىل عقد اجتماعات 
 التنفيذية وجتهيز نصوص القراراتاللجنة 

 
 
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة 
 النجاعة

 
 

تنجيز إعداد مقرتٍح عايل درجة اجلودة بشأن 
 اسرتاتيجية إجناز تناول احلاالت املنظور فيها

 
 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه إىل 
حتسني االتساق بني عبء العمل واملوارد 

 املتاحة
 

عقد اجتماعات أسبوعية للجنة التنفيذية، 
وإعداد نصوص قراراهتا وتوزيعها على 

أصحاب الشأن الداخليني يف األسبوع 
 نفسه

 
حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

النجاعة على نطاق املكتب تبلغ  زايدة
 %1نسبتها 

 
إنشاء أفرقة عاملة اتبعة للمكتب وأفرقة 

مة، ووضع أطر عاملة على نطاق احملك
اختصاصها، وعقد املشاورات ذات 

 الصلة، وإعداد مسوَّدة املقرتح
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 3و 2الغايتان 

من الغاايت االسرتاتيجية  4الغاية 
هتذيُب وتعزيُز  ملكتب املد عي العام:

هنج املكتب جتاه اجملين عليهم وال 
سيما ضحااي اجلرائم اجلنسية واجلرائم 

اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق 
 األطفال أو املاّسة هبم

أن يرُكَّز من ابب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
ة واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم اجلنسي

 املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة هبم
 

تطبيق السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة املتعلقة 
ابجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة هبم 

 تطبيقاً كامالً 
 

ق اإلسهام يف وضع هنج حمسَّن فيما يتعل
ابجملين عليهم وذلك يف إطار املراجعة 

 الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء

االهتمام ابجلرائم اجلنسية  :8-4مؤشر األداء 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة اخلاصة 

 ابألطفال
 

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
 هبا على سبيل األولوية

 
 
 

مقابل جمموعة التدابري املبينة التدابري املعمول هبا 
 يف واثئق هاتني السياستني

 
 تنجيز املقرتح

 
 
 
 

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة ابألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

 هبا على سبيل األولوية
 

100% 
 
 

ق أن تقر اللجنة التنفيذية التقرير املتعل
ابلنهج احملسَّن وأن يؤخذ به يف سائر 

 وحدات احملكمة
من غاايت  9و 8و 7و 6الغاايت 
 احملكمة
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 

زايدة قدرة  ملكتب املد عي العام:
املكتب على إدارة موارده على حنو 

 فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

 اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
 
 
 

 حتسني مستوى الرفاه
 
 
 

 املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
 
 

 حتسني التواصل مع أصحاب الشأن
  

 حتسني التوازن بني اجلنسني/التوازن اجلغرايف
 
 

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
 مهامهم

: 4-11حىت  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل
  

 :5-8حىت  1-8مؤشرات األداء 
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -املوارد البشرية 

 
 التقيد بالئحة املوظفني ونظامهم

 
 

 وضع وتنفيذ نظام جديد لإلبالغ بشأن األداء
 
 
 
 
 

وضع إطار للمهارات القيادية )على نطاق 
 احملكمة(

 
مة( وضع إطار لرفاه املوظفني )على نطاق احملك
ومتابعة نتائج االستقصاءات املتعلقة ابلتزام 

 املوظفني
 

 توفري تدريب للتوعية بقضااي اجلنسني
 
 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 
 
 
 

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص 
 املشاريع ذات األولوية

 
إطار النتائج املرحلية احملقَّقة/املزَمع حتقيقها يف 

خطة العمل اخلاصة ابلتوازن بني اجلنسني/ 
 التوازن اجلغرايف

 
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 

 اإلمجايل

 
 
 
 
ال تفضي الطعون اإلدارية إىل أي  أن

 استنتاجات سلبية كبرية الشأن
 

أن يُتاح ألصحاب الشأن تقرير عن األداء 
 مبسَّط ومدمج 

 
 املرحلية املنشودةأن ُُيقَّق كل النتائج 

 
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 
 

أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة 
)كأن جُترى عملية واحدة على األقل من 
عمليات استخالص العرب بعد كل فعالية  
كربى من فعاليات التحقيق أو املقاضاة، 

تزيد نسبة أعضاء هيئة اإلدارة الذين وأن 
 %(50يشاركون يف تدريب القياديني عن 

 
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق 

ابسرتاتيجية التواصل اجلديدة والنموذج 
 ذي الصلة

 
 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

 
 
 
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 
 
 

% من املوظفني 90من  أن يكون أكثر
 قد اتبعوا التدريب اإللزامي
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 4الغاية 

من الغاايت االسرتاتيجية  3اية الغ
القيام مع ملكتب املد عي العام: 

 بوضع اسرتاتيجيات ومنهجياتالدول 

حمسَّنة لزايدة معدَّل القبض على 
األشخاص الذين لـّما تنفَّذ أوامر 

 صادرة عن احملكمةابلقبض عليهم 

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما 
 يقدمها املكتب نشداانً لتحقيق هذه الغاية

 
  توليد األفكار وحشد الدعم والتعاون

 :7مؤشر األداء 

 إنتاجية املكتب
 

 :7-4مؤشر األداء 

 التعاون الدويل
 

الرد يف الوقت املناسب على طلب إقرار 
 املقرتحات

 
 

املباحثات الرفيعة املستوى ذات املشاركة يف 
الصلة، مبا يف ذلك املباحثات اجلارية يف سياق 

 تيسري التعاون
  

مواصلة العمل الدعوي أمام جملس األمن التابع 
لألمم املتحدة، ويف املنتدايت الدبلماسية 

 األخرى، ويف إطار التواصل مع الدول

 
 
 
 
 
 

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات املتلقاة 
جياابً أو سلباً( يف غضون أسبوعني )إ

100% 
 

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 
100% 

 
 
 

أن جيري العمل الدعوي يف أربع جلسات 
إحاطة يعقدها جملس األمن التابع لألمم 

املتحدة، ويف اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
اليت تعقد سنوايً )وإابن فرص أخرى تتاح 

اون يف شأن للدعوة إىل املزيد من التع
القبض على املطلوبني وتبادل األفكار 

بشأن ضرورة القبض عليهم 
 واالسرتاتيجيات املتعلقة ابلقبض عليهم(

    من غاايت احملكمة 5الغاية 

من الغاايت االسرتاتيجية  6اية الغ
تعزيز قدرة ملكتب املد عي العام: 

املكتب وشركائه على سد الثغرة 
 العقاباملتمثلة يف اإلفالت من 

دعم ومراجعة وإقرار املقرتحات كما 
 يقدمها املكتب نشداانً لتحقيق هذه الغاية

 : 7مؤشر األداء 

 إنتاجية املكتب
 

 :4-5حىت  1-5مؤشرات األداء 

 جودة التفاعل مع املكتب
 

الرد يف الوقت املناسب على طلبات إقرار 
 املقرتحات

 
 
 
 
 
 

املتلقاة أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 
)إجياابً أو سلباً( يف غضون ثالثة أسابيع 

100% 
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 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2120الربانمج الفرعي  -2

 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 1 الغاية

االسرتاتيجية من الغاايت  2الغاية 
زايدة سرعة  ملكتب املد عي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل 
 وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة

 
 
 
 

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

 الوقت املناسب
 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 تاألويل وعمليات التحقيق واحملاكما

  إنتاجية املكتب :7مؤشر األداء 
 
 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنجيز املقرتحات
 
 
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة 
 النجاعة

 
 
 
 

السهر على قدرة الوحدات على تقدمي 
اخلدمات للمكتب يف الوقت املناسب 
وعلى حنو انجع )تقليص مدى البعد 

حتقيق هذا املرمى حبيث يكون  عن
وذلك ابلقياس إىل الوقت  %؛5 من أقل

واجلهد احملدَّدين يف إطار السريورات 
 واإلجراءات املتَّفق عليها(

 
تقدمي الدعم اللغوي حبسب اجلدول الزمين 

 % من الوقت98املتَّفق عليه ملا تبلغ نسبته 
 

اإلسهام يف إعداد التقرير عن حتسني التواؤم 
بء العمل واملوارد املراد أن تقّره بني ع

 اللجنة التنفيذية
 

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 
متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 

 %1املكتب نسبتها 
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
من غاايت  9و 8و 7و 6الغاايت 
 احملكمة

   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
زايدة قدرة  ملكتب املد عي العام:

املكتب على إدارة موارده على حنو 
 فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

 
 
 

 اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
 
 

 املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
 

 حتسني مستوى الرفاه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
 مهامهم

 
 حتسني تدبر املخاطر

: 4-11حىت  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

 اجملال املايل

  
: املوارد 5-8حىت  1-8مؤشرات األداء 

 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -البشرية 
 

 التقيد ابلقواعد املالية والنظام املايل
 
 
 
 
 

 تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء
 
 
 

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 
 ذات األولوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
 اإلمجايل

 
 
 

عدم خلوص املراجعني إىل أي استنتاجات 
 سلبية كبرية الشأن

 
التقيد الكامل ابلقواعد املالية والنظام املايل 

)امليزانية املعتمدة واستخدام أموال الصناديق 
وصندوق الطوارئ( استخداماً سليماً 

مندرجاً ضمن إطار املعدَّالت املستهَدفة 
 املتفق عليها

 
اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط املدَمج 

املتعلق ابألداء املراد إاتحته ألصحاب 
 الشأن

 
 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

 
يف االستقصاءات  أن تزيد مشاركة املوظفني

 %80عن 
 

إعداد وتنفيذ خطة العمل اليت توضع بناًء 
 على نتائج االستقصاءات

 
أن تكون مجيع استمارات تقييم األداء قد 

 ُملئت يف الوقت احملدد
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 

% من املوظفني قد 90أن يكون أكثر من 
 اتبعوا التدريب اإللزامي

 
 ل املخاطر الذي ميسكه القسمحتيني سج
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 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2160الربانمج الفرعي  -3
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
زايدة سرعة  العام:ملكتب املد عي 

وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل 
 وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة

 
 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  إنتاجية املكتب :7مؤشر األداء 
 

 تنجيز املقرتحات
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة 
 النجاعة

 
 
سهام يف إعداد التقرير عن حتسني اإل

التواؤم بني عبء العمل واملوارد املراد أن 
 تقّره اللجنة التنفيذية

 
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 

متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 
 %1املكتب نسبتها 

من غاايت  9و 8و 7و 6الغاايت 
 احملكمة

   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
زايدة قدرة  ملكتب املد عي العام:

املكتب على إدارة موارده على حنو فعال 
 ومسؤول وخاضع للمساءلة

 
 
 
 

 اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
 
 

 املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
 
 
 

 حتسني مستوى الرفاه
 

 حتسني تدبر املعلومات
 
 

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
 مهامهم

 : 4-11حىت  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

  اجملال املايل
 

 : 5-8حىت  1-8مؤشرات األداء 
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -املوارد البشرية 

 
 تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء

 
 
 

 قهاالنتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقي
 

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 
 ذات األولوية

 
النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 

 ذات األولوية
 

عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 
 اإلمجايل

 
 
 
 
 
 
 

اإلسهام يف إعداد التقرير املبسَّط املدَمج 
املراد إاتحته ألصحاب املتعلق ابألداء 

 الشأن
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 
 

إنشاء جملس معين إبدارة البياانت اتبع 
للمكتب يتوىل تقييَس املسائل املتصلة 
 بتدبر البياانت واملعلومات والبَت فيها 

 
إقامة منصة للتعلم اإللكرتوين من أجل 

 توفري التدريب داخلياً 
 

تسجيل األدلة والكشف عنها يف الوقت 
املناسب وعلى حنو فعال )ضمن املدى 

 املتفق عليه(
 

% من املوظفني 90يكون أكثر من أن 
 قد اتبعوا التدريب اإللزامي
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 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2200الربانمج  -ابء
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 
حتقيق معدَّل ملكتب املد عي العام: 

 جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق 
 وأعمال املقاضاة

  :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 
  نتائج املقاضاة

 
  نتائج ضوابط مراقبة اجلودة

 )مثل مراجعة القضااي(

ما قد يقوم من مشكالت متييز ومعاجلة كل 
 هامة تتعلق ابجلودة

    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية  2الغاية 
زايدة سرعة  ملكتب املد عي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس األويل 
 وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة

تنجيز عمليات التدارس األويل 
واحملاكمات يف وعمليات التحقيق 

 الوقت املناسب
 
 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  إنتاجية املكتب :7مؤشر األداء 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 
 

 

 

 

 تنجيز املقرتحات
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة 
 النجاعة

ومعاجلة كل أتخري كبري الشأن يعزى  متييز
 إىل املكتب

 
التوصل قبل هناية فرتة والية املّدعية العامة 

 التدارس عمليات شأن مجيع يف إىل البت
 أو قدماً  املضي ما إذا كان يتعنيَّ  - األويل
 الوضع عن مفصَّل تقرير إصدار

 
إعداد وتعميم وإقرار اخلطط السنوية اخلاصة 

ت اخلارجية، وحتديد ابلتعاون والعالقا
اخلطوات الالزم اختاذها من أجل تنفيذها 
يف الفرتة املعنية، وحتقيق معدَّل لتنفيذها 

 %80يزيد عن 
 

توسيع شبكة مسؤويل تنسيق العمل لتشمل 
 ثالثة شركاء

 
أن يُرد خالل الفرتة املعنية على أكثر من 

 % من طلبات التدابري اإلضافية75
 

أو مكاسب  اإلسهام يف حتقيق وفورات
متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 

  %1املكتب نسبتها 
    من غاايت احملكمة 4 الغاية

 االسرتاتيجية الغاايت من 3 الغاية
 الدول مع القيام: العام املد عي ملكتب

بوضع اسرتاتيجيات ومنهجيات حمسَّنة 
 األشخاص على القبض معدَّل لزايدة
 عليهم ابلقبض أوامر تنفَّذ لـّما الذين
 احملكمة عن صادرة

زايدة القدرة على كشف أماكن وجود 
املشتبه فيهم الطلقاء وعلى القبض 

 عليهم

  التعاون الدويل :7-4مؤشر األداء 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 

 املتاحة التعاون وأدواتِّ  شبكاتِّ  وتبينيُ  توسيعُ 
 التتبع لتسهيل

 مبيَّنة وجيري استعماهلاكون شبكة التعاون 
 

 إعمال أدوات التتبع
 

توسيع شبكة تتبع الشركاء حبيث تشمل 
 شريكني إضافيني على األقل

    من غاايت احملكمة 3و 2 الغايتان

 االسرتاتيجية الغاايت من 4 الغاية
هتذيُب وتعزيُز : العام املد عي ملكتب

هنج املكتب جتاه اجملين عليهم وال سيما 
اجلرائم اجلنسية واجلرائم ضحااي 

اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق 
 األطفال أو املاّسة هبم

أن يرُكَّز من ابب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 

أو املاسة واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال 
 هبم

االهتمام ابجلرائم اجلنسية  :8-4مؤشر األداء 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة اخلاصة 

 ابألطفال
 

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم املهتم 
 هبا على سبيل األولوية

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة ابألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 

وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم هبا 
 على سبيل األولوية
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
من غاايت  9و 8و 7و 6الغاايت 
 احملكمة

   

 االسرتاتيجية الغاايت من 5 الغاية
زايدة قدرة : العام املد عي ملكتب

املكتب على إدارة موارده على حنو 
 فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

 ساءلةاإلدارة املسؤولة واخلاضعة للم
 

 املضي يف تطبيق هنج التحسني املستمر
 
 
 

 حتسني مستوى الرفاه

: 4-11حىت  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

  اجملال املايل
 

: املوارد 5-8حىت  1-8مؤشرات األداء 
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -البشرية 

 
  احملقَّقة/ املزَمع حتقيقهاالنتائج املرحلية 

اإلسهام يف إعداد تقرير عن األداء يتاح 
 ألصحاب الشأن

 
 تواصل لتعزيز املبذولة اجلهود يف املسامهة
 اخلارجيني الشأن أصحاب مع املكتب

 
 األساسية النتائج متابعة مواصلة

بوسائل  املوظفني، بشأن التزام لالستقصاء
 الُشَعب اجتماعات منها

 
املرونة يف ساعات  بشأن الرتتيباتإعمال 
 جتريبها بعد العمل

    من غاايت احملكمة 10و 5 الغايتان

 االسرتاتيجية الغاايت من 6 الغاية
تعزيز قدرة : العام املد عي ملكتب

املكتب وشركائه على سد الثغرة املتمثلة 
 يف اإلفالت من العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
 الطلبالوطنية عند 

 
اإلسهام يف وضع االسرتاتيجية اخلاصة 

ابملكتب والشاملة بنطاقها احملكمة 
مجعاء املتعلقة إبجناز تناول احلاالت 

 املنظور فيها
 

القيام مع الشركاء ابملتابعة فيما يتعلق 
 مبعايري صون األدلة

: جودة 4-5حىت  1-5مؤشرات األداء 
 التفاعل مع املكتب

 
على طلبات املعلومات الرد يف الوقت املناسب 

 ]بشأن الدفوع واملعايري ذات الصلة[
 
 
 

تنجيز وضع اسرتاتيجية املكتب على هذا 
 الصعيد

 

 تنظيم االجتماع مع الشركاء

 

 

 
إرسال مجيع الردود األولية )اإلجيابية 

السلبية( على الطلبات يف غضون ثالثة  أو
% من الردود اجلوهرية 80أشهر؛ وإرسال 
 أشهريف غضون ستة 

 
التشاور، واملتابعة مع الشركاء، وإعداد 
 املشروع، وموافقة اللجنة التنفيذية عليه

 
 تنظيم ندوة مائدة مستديرة واحدة
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 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2300الربانمج  -جيم
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية

    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب  1الغاية 
حتقيق معدَّل جناح عال يف  املد عي العام:

 الرتافع أمام احملكمة

 
 
 

التكفل جبودة عمليات التحقيق وأعمال 
 املقاضاة

نتائج  :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 
 املقاضاة

  
اجلودة )مثل مراجعة نتائج تطبيق ضوابط مراقبة 

 الدفوع(
 

 تنجيز مشروع املراجعة

متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من 
 مشكالت هامة تتعلق ابجلودة

 
إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املتعلق 

  مبراجعة عمليات التحقيق

    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب  2الغاية 
زايدة سرعة وجناعة وفعالية  املد عي العام:

عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 
 وأعمال املقاضاة

 
 

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

 الوقت املناسب
 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

  إنتاجية املكتب :7مؤشر األداء 
 
 لنتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقهاا

 
 
 

 تنجيز املقرتحات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة 
 النجاعة

 
 

متييز ومعاجلة كل أتخري كبري الشأن يعزى 
 إىل املكتب

 
 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير املرمي منها 
إىل تعظيم سرعة وجناعة كل من األنشطة 

 األساسية
 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير املرمي منه 
إىل حتسني التواؤم بني عبء العمل 

 واملوارد املتاحة
 

وضع االسرتاتيجية اخلاصة إبجناز تناول 
 حالتني من احلاالت املنظور فيها

 
اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب 

متأتية عن زايدة النجاعة على نطاق 
 %1احملكمة نسبتها 

    من غاايت احملكمة 4 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب  3الغاية 
القيام مع الدول بوضع  :املد عي العام

اسرتاتيجيات ومنهجيات حمسَّنة لزايدة 
معدَّل القبض على األشخاص الذين لـّما 

تنفَّذ أوامر ابلقبض عليهم صادرة عن 
 احملكمة

زايدة القدرة على كشف أماكن وجود 
املشتبه فيهم الطلقاء وعلى القبض 

 عليهم

 التعاون الدويل :7-4مؤشر األداء 
 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 

أن يتم ابلعمل مع الشركاء تنجيز املقرتح اخلاص 
ابالسرتاتيجية والنموذج املتعلقني ابلقبض على 

 املشتبه هبم وتتبعهم يف املستقبل

املناسب بتطبيق تدابري القيام يف الوقت 
 حتسني العمل الداخلي

 
 إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 3و 2الغايتان 

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب  4الغاية 
هتذيُب وتعزيُز هنج املكتب  املد عي العام:

جتاه اجملين عليهم وال سيما ضحااي اجلرائم 
اجلنسانية املنطلق واجلرائم اجلنسية واجلرائم 

 املرتَكبة حبق األطفال أو املاّسة هبم

 
 
 
 

أن يرُكَّز من ابب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 

واجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو املاسة 
 هبم
 

السياسة املتعلقة ابجلرائم اجلنسية تطبيق 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

املتعلقة ابجلرائم املرتَكبة حبق األطفال أو 
 املاسة هبم تطبيقاً كامالً 

االهتمام ابجلرائم اجلنسية  :8-4مؤشر األداء 
واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة اخلاصة 

 ابألطفال
 

راض هذه اجلرائم املهتم الدأب على متييز واستع
 هبا على سبيل األولوية

 
 
 
 
 

التدابري املعمول هبا مقابل جمموعة التدابري املبينة 
 يف واثئق هاتني السياستني

 
 
 
 

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة ابألنشطة 
األساسية بذَل جهد كاف يف هذا الصدد 
وحتقيَق نتائج يف شأن هذه اجلرائم املهتم 

 األولوية هبا على سبيل
 
 
 

100% 

من غاايت  9و 8و 7و 6الغاايت 
 احملكمة

   

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب  5الغاية 
زايدة قدرة املكتب على إدارة  املد عي العام:

موارده على حنو فعال ومسؤول وخاضع 
 للمساءلة

 
 
 
 
 
 

 اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
 
 

 املستمراملضي يف تطبيق هنج التحسني 
 

 حتسني مستوى الرفاه
 
 

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً ألدائهم 
 مهامهم

: التخطيط 4-11حىت  1-11مؤشر األداء 
 واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف اجملال املايل

  
 -: املوارد البشرية 5-8حىت  1-8مؤشر األداء 

 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم
 

 اجلديد لإلبالغ عن األداءتطبيق النظام 
 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص املشاريع 
 ذات األولوية

 
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل عددهم 

 اإلمجايل

 
 
 
 
 
 

أن يتاح ألصحاب الشأن التقرير املبسَّط 
 املدمج املتعلق ابألداء

 
 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

 
 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

 
 

% من املوظفني 90أن يكون أكثر من 
 قد اتبعوا التدريب اإللزامي

    من غاايت احملكمة 10و 5الغايتان 

من الغاايت االسرتاتيجية ملكتب  6الغاية 
وشركائه : تعزيز قدرة املكتب املد عي العام

على سد الثغرة املتمثلة يف اإلفالت من 
 العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق واملقاضاة 
 الوطنية عند الطلب

 
 تقليص لزوم تدخل املكتب

: جودة التفاعل 4-5حىت  1-5مؤشر األداء 
 مع املكتب

 
 تنجيز إعداد مقرتح رفيع درجة اجلودة

 
 
 

أن حُتدَّد اسرتاتيجية إجناز تناول حالتني 
 من احلاالت املنظور فيها
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 2021: النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 2400الربانمج  -دال

 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 1 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية  1الغاية 
حتقيق معدَّل  ملكتب املد عي العام:

 جناح عال يف الرتافع أمام احملكمة

التكفل جبودة عمليات التحقيق 
 وأعمال املقاضاة

 :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 
  نتائج املقاضاة

 
نتائج تطبيق ضوابط مراقبة اجلودة )مثل 

 مراجعة الدفوع(
 

 تنجيز إرشادات االهّتام

 
 
 

مة متييز ومعاجلة كل ما قد يقوم من مشكالت ها
 تتعلق ابجلودة

 
 يف شعبة املقاضاة إرشادات االهّتامنشر 

 
العمل ابلدليل املوحَّد بشأن العرب املستخلصة يف 

 شعبة املقاضاة
 

إجناز التدريب املتواصل الرامي إىل إكساب 
 املهارات الفنية واملهارات العملية

    من غاايت احملكمة 1 الغاية

 من الغاايت االسرتاتيجية 2الغاية 
زايدة سرعة  ملكتب املد عي العام:

وجناعة وفعالية عمليات التدارس 
األويل وعمليات التحقيق وأعمال 

 املقاضاة

 
 

تنجيز عمليات التدارس األويل 
وعمليات التحقيق واحملاكمات يف 

 الوقت املناسب
 

زايدة سرعة وجناعة عمليات التدارس 
 األويل وعمليات التحقيق واحملاكمات

 إنتاجية املكتب :7مؤشر األداء 
  

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 
 
 

 تنجيز املقرتحات
 
 
 
 
 
 
 

حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة 
 النجاعة

 
 

متييز ومعاجلة كل أتخري كبري الشأن يعزى إىل 
 املكتب

 
 

 تنجيز إعداد دليل الكشف عن املعلومات
 

ر املرمي منه إىل حتسني إقرار اللجنة التنفيذية للتقري
 التواؤم بني عبء العمل واملوارد املتاحة

 
وضع االسرتاتيجية اخلاصة إبجناز تناول حالتني من 

 احلاالت املنظور فيها
 

اإلسهام يف حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 
 %1 زايدة النجاعة على نطاق املكتب نسبتها

    من غاايت احملكمة: 4 الغاية

من الغاايت االسرتاتيجية  3الغاية 
القيام مع  :ملكتب املد عي العام

الدول بوضع اسرتاتيجيات 
ومنهجيات حمسَّنة لزايدة معدَّل 

القبض على األشخاص الذين لـّما 
تنفَّذ أوامر ابلقبض عليهم صادرة عن 

 احملكمة

 
 

زايدة القدرة على كشف أماكن 
وجود املشتبه فيهم الطلقاء وعلى 

 القبض عليهم

  التعاون الدويل :7-4شر األداء مؤ 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 

 
 

أن يتم ابلعمل مع الشركاء تنجيز املقرتح 
اخلاص ابالسرتاتيجية والنموذج املتعلقني 

 ابلقبض على املشتبه هبم وتتبعهم يف املستقبل

 

 
القيام يف الوقت احملدَّد بتنفيذ تدابري حتسني العمل 

الداخلي )االندماج مع حلقة األفرقة واإلرشاد 
 االسرتاتيجي(

 
 تنفيذ اسرتاتيجية القبض على املشتبه هبم وتتبعهم
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة الغاية االسرتاتيجية
    من غاايت احملكمة 3و 2الغايتان 

من الغاايت االسرتاتيجية  4الغاية 
هتذيُب وتعزيُز  :ملكتب املد عي العام

هنج املكتب جتاه اجملين عليهم وال 
اجلرائم اجلنسية واجلرائم سيما ضحااي 

اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتَكبة حبق 
 األطفال أو املاّسة هبم

 
 
 
 

أن يرُكَّز من ابب األولوية يف مجيع 
عمليات التدارس األويل وعمليات 

التحقيق وأعمال املقاضاة على اجلرائم 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 

فال أو واجلرائم املرتَكبة حبق األط
 املاسة هبم

 
تطبيق السياسة املتعلقة ابجلرائم 

اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق 
والسياسة املتعلقة ابجلرائم املرتَكبة حبق 

 األطفال أو املاسة هبم تطبيقاً كامالً 

االهتمام ابجلرائم  :8-4مؤشر األداء 
اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق والسياسة 

 الاخلاصة ابألطف
 

الدأب على متييز واستعراض هذه اجلرائم 
 املهتم هبا على سبيل األولوية

 
 
 
 
 

التدابري املعمول هبا مقابل جمموعة التدابري 
 املبينة يف واثئق هاتني السياستني

 
 
 
 

إظهاُر مجيع التقارير املتعلقة ابألنشطة األساسية 
بذَل جهد كاف يف هذا الصدد وحتقيَق نتائج يف 

 اجلرائم املهتم هبا على سبيل األولويةشأن هذه 
 
 

 

 

100% 

من غاايت  9و 8و 7و 6الغاايت 
 احملكمة

   

من الغاايت االسرتاتيجية  5الغاية 
زايدة قدرة  :ملكتب املد عي العام

املكتب على إدارة موارده على حنو 
 فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

 
 
 
 
 
 
 

 اإلدارة املسؤولة واخلاضعة للمساءلة
 
 

املضي يف تطبيق هنج التحسني 
 املستمر

 
 حتسني مستوى الرفاه

 
 

تدريب املوظفني تدريباً مالئماً 
 ألدائهم مهامهم

: 14-11حىت  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد ابلقواعد واملعايري يف 

  اجملال املايل
 

: املوارد 5-8حىت  1-8مؤشرات األداء 
 أداء املوظفني وتنمية قدراهتم -البشرية 

 
 تطبيق النظام اجلديد لإلبالغ عن األداء

 
 

 النتائج املرحلية احملقَّقة/ املزَمع حتقيقها
 
 

النتائج احملقَّقة/املزَمع حتقيقها فيما خيص 
 املشاريع ذات األولوية

 
عدد املوظفني الذين يتم تدريبهم مقابل 

 عددهم اإلمجايل

 
 
 
 
 
 
 

ألصحاب الشأن تقرير مبسَّط مدمج أن يُتاح 
 متعلق ابألداء

 
 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة

 
 

 أن ُُيقَّق كل النتائج املرحلية املنشودة
 
 

% من املوظفني قد اتبعوا 90أن يكون أكثر من 
 التدريب اإللزامي

من غاايت  10و 5الغايتان 
 احملكمة

   

من الغاايت االسرتاتيجية  6الغاية 
تعزيز قدرة  :ملكتب املد عي العام

املكتب وشركائه على سد الثغرة 
 املتمثلة يف اإلفالت من العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق 
 واملقاضاة الوطنية عند الطلب

 
 تقليص لزوم تدخل املكتب

 :4-5حىت  1-5مؤشرات األداء 
 جودة التفاعل مع املكتب

 
املناسب على طلبات الرد يف الوقت 

املعلومات ]املتعلقة ابلدفوع واملعايري ذات 
 الصلة[

 
 
 

  تقدمي الردود على الطلبات يف الوقت املناسب
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 املرفق الرابع )و(

  الربانمج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 مكتب رئيس قلم احملكمة -ألف

 2021واملرامي لعام النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء  مكتب رئيس قلم احملكمة:
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

إسداء املشورة السديدة قانونياً واملنصّبة على  ˗
 اجلهات املتعاَمل معها

النسبة املئوية من املشورات املسداة يف غضون اآلجال  ˗
 املتفق عليها

˗ 95% 

القيام يف الوقت املناسب إبعداد وتقدمي واثئق  ˗
 مستوى اجلودةرفيعة 

نسبة الواثئق املودعة اليت تكون قد ُقدِّمت يف غضون  ˗
 اآلجال احملددة

˗ 100% 

 شعبة اخلدمات اإلدارية -ابء

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام  شعبة اخلدمات اإلدارية:
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

توفري بيئة جيدة من برجميات ختطيط املوارد  ˗
من خالل تذليل املسائل  SAPاملؤسسية يف نظام 

 التقنية يف الوقت املناسب

متوسط عدد األايم اليت يستغرقها تذليل املشكالت املبلغ  ˗
 SAPعنها بواسطة بطاقات اخلدمة ضمن نظام 

 SAP نظام حوادث ملعاجلةأايم عمل  5 ˗
الت املبلغ عنها بواسطة املشكأايم عمل حلل  10 ˗

 SAPبطاقات اخلدمة ضمن نظام 
تقليص املخاطر الصحية اليت يتعرض هلا املوظفون  ˗

 الصحة املهنية( خالل العمل )وحدة
النسبة املئوية لغياب املوظفني )االجتاه السنوي على هذا  ˗

 الصعيد(
 %3حىت  ˗

هتيئة بيئة عمل ساملة ومصونة األمن يف مباين  ˗
 احملكمة

احلوادث املتعلقة ابألمن والسالمة ذات األثر السليب عدد  ˗
على استعمال مباين احملكمة أو اليت تسبب حاالت أتخري 

يف اإلجراءات القضائية )االجتاه السنوي على هذا 
 الصعيد(

 2021 يف عام واحد حادث يقع أكثر من أن ال ˗

اتسام إجراء التدقيق األمين ابلفعالية وإجنازه يف  ˗
 بالوقت املناس

النسبة املئوية حلاالت التدقيق األمين املنَجزة يف الوقت  ˗
 احملدَّد

˗ 90% 

تقدمي سجالت حماسبة دقيقة وكاملة يف الوقت  ˗
 املناسب

أن ال ينطوي الرأي الـُمبدى يف إطار املراجعة املالية على  ˗
أي "حتفظات" ألسباب تندرج ضمن إطار سيطرة قسم 

 املالية

البياانت ال حتفظ فيه ُمبدى يف إطار مراجعة تلقي رأي  ˗
 2020املالية لعام 

عدد اإلجراءات اليت يتم تبسيطها، بوسائل منها األمتتة  ˗ تبسيط اإلجراءات املالية ˗
 SAPمن خالل نظام 

  تبسيط إجراءين ˗

ى هذا عدد ما ُيصدر من تصويبات )االجتاه السنوي عل ˗ تقدمي وثيقة ميزانية متَقنة يف الوقت املناسب ˗
 الصعيد(

 مدى التقيد ابملواعيد يف تقدمي الوثيقة ˗
 عدد األشهر الذي يستغرقه إعداد امليزانية ˗

˗ 1 
 

 عدم حدوث أتخري ˗
 أشهر )شباط فرباير حىت متوز/يوليو( 6  ˗

تقدمي تقارير دقيقة وآتية يف حينها عن تنفيذ  ˗
 امليزانية والتوقعات املتعلقة هبا

 %90 ˗ يف الوقت املناسبالنسبة املئوية للتقارير املقدمة  ˗

املشرتايت: القيام بشراء السلع واخلدمات أبسعار  ˗
 مناسبة من خالل إجراء منصف وشفاف

النسبة املئوية لقيمة املشرتايت أبوامر شراء مستند فيها إىل  ˗
 استدراج عروض تنافسية

النسبة املئوية للمشرتايت من مصدر وحيد املربَّرة واملوثَّقة  ˗
 بصورة كاملة

˗ 60%-70% 
 

˗ 90%-95% 
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
املباين: صيانة املباين الدائمة للمحكمة على حنو  ˗

سليم واستعماهلا بصورة انجعة، فيما خيص مجيع 
 املنتفعني هبا

النسبة املئوية للطلبات املوجَّهة إىل مكتب املساعدة التابع  ˗
 لوحدة إدارة املرافق اليت تُلىب يف يوم العمل املتفق عليه

ها جزء من املبىن غري قابل عدد احلاالت اليت يكون في ˗
 لالستعمال بصورة كاملة

 النسبة املئوية للموظفني الراضني ˗

˗ 95% 
 

˗ 5 
 

˗ 95% 
األسفار يف مهام رمسية: القيام يف الوقت املناسب  ˗

 برتتيب األسفار يف مهام رمسية
النسبة املئوية للتقارير عن نفقات السفر اليت يُنجز  ˗

استالم خطة إعدادها يف غضون ثالثة أايم عمل من 
 السفر املنَجزة متاماً 

˗ 90% 

تدبُّر األصول: صيانة قاعدة بياانت األصول  ˗
 املسجَّلة حبيث تكون دقيقة وكاملة

النسبة املئوية لألصول املسجَّلة يف قاعدة البياانت يف  ˗
غضون ثالثة أايم عمل من إجناز إعداد التقرير عن السلع 

 SAPاملستَلمة يف نظام 

˗ 90% 

العاملني يف الوقت املناسب وبصورة انجعة توظيف  ˗
 ابلقياس إىل التكاليف وعلى حنو جامع

املدة اليت يستغرقها التوظيف )االجتاه السنوي على هذا  ˗
 الصعيد(

 

التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف جمموعة املوظفني  ˗
 )االجتاه السنوي على هذا الصعيد(

)من التوظيف املدة اليت يستغرقها متوسط  تقليص ˗
إىل اتريخ  املعنيةالوظيفة شغور اتريخ نشر إعالن 

 أايم 5الرئيسي( مبقدار  موافقة املسؤول

حني املرشَّ عدد متوسط يف  %10 نسبتها زايدةحتقيق  ˗
ضمن جمموعة لة البلدان غري املمثَّ رعااي لكل وظيفة من 

وزايدة  فيها،التمثيل موظفي احملكمة والبلدان املنقوصة 
 لكل وظيفة اتحاملرشَّ عدد متوسط % يف 10 نسبتها

 وما فوقها 4-من الرتبة فلوظائف من ا
االستقصاء املتعلق ابلتزام املوظفني )االجتاه السنوي على  ˗ النهوض بثقافة التزام املوظفني الشديد ˗

 هذا الصعيد(
˗ 67% 

النهوض بسياسة الثقة القائمة على استمرار  ˗
 وتنمية قدراهتمالتباحث بشأن أداء املوظفني 

النسبة املئوية حلاالت التباحث بشأن األداء وتقارير  ˗
 استعراضه املنجزة يف الوقت احملدَّد

˗ 96% 

 شعبة اخلدمات القضائية -جيم

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام  شعبة اخلدمات القضائية:
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

القيام يف الوقت املناسب بتوفري ترمجات عالية  ˗
درجة اجلودة للواثئق اليت تستلزمها اإلجراءات 

 القضائية وعمل احملكمة اإلداري

النسبة املئوية لإلجراءات أو غريها من أنشطة احملكمة اليت  ˗
 تُلغى بسبب االفتقار إىل الرتمجة

0% 

اجلودة توفري الرتمجة الشفوية العالية درجة  ˗
لإلجراءات القضائية والفعاليات غري القضائية 

 اجملراة يف املقر ويف امليدان

النسبة املئوية لإلجراءات أو الفعاليات اليت تُلغى بسبب  ˗
 عدم توفر الرتمجة الشفوية

0% 

التقييم الدقيق للمستحقات يف إطار نظام  ˗
 املساعدة القانونية

 %50 معدَّل النجاح يف دعاوى االستئناف ˗

الرد يف الوقت املناسب على طلبات الدفاع  ˗
 للمساعدة

النسبة املئوية للحاالت اليت يُرد فيها على هذه الطلبات يف  ˗
 غضون األجل املتفق عليه

80% 

النسبة املئوية لتوفر النظم األساسية، مبا فيها النسبة املئوية  ˗ استدامة توفر النظم األساسية ˗
املتفق عليها من بني للحوادث اليت ُتذّلل يف اآلجال 

 احلوادث اليت تقع يف قاعات احملكمة

 % خالل ساعات العمل99.8
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
التحرك دون إبطاء حيال احلوادث املتعلقة أبمن  ˗

املعلومات لتقليل األذى وتقليص احتمال 
 االنتهاكات األمنية يف املستقبل

معدَّل التحرك يف الوقت املناسب )حمسوابً ابلدقائق( فيما  ˗
اليت حتظى ابلدرجة األوىل من األولوية  خيص احلوادث

)احلوادث احلرجة( واحلوادث اليت حتظى ابلدرجة الثانية من 
 األولوية )احلوادث العالية درجة اخلطورة(

التحرك يف غضون ساعة )خالل  ؛عدم وقوع أي حادث
 (ساعات العمل

أو اإلصاابت )اجملموع  النسبة املئوية حملاوالت الفرار ˗ استدامة سالمة احملتجزين وصون أمنهم ˗
 السنوي(

 لىاإلصاابت ععدم زايدة عدد . عدم فرار أي حمتَجز
تقع بسبب ز يف السنة لكل شخص حمتجَ إصابة  12

 الرايضة ممارسته
احملتجزون الذين يصلون إىل احملكمة يف الوقت  ˗

 احملدد
عدد حاالت التأخري يف اإلجراءات القضائية الناجم عن  ˗

مركز االحتجاز )االجتاه السنوي التأخر يف القدوم من 
 على هذا الصعيد(

 % منهم يف الوقت احملدد90قدوم 

القيام على حنو دقيق ويف الوقت املناسب بتمييز  ˗
اجملين عليهم من أجل مشاركتهم يف اإلجراءات 

 القضائية النشطة

النسبة املئوية لطلبات اجملين عليهم للمشاركة يف اإلجراءات  ˗
ت فُقبلت مقابل العدد اإلمجايل لواثئق اليت تكون قد ُحلِّل

 طلبات اجملين عليهم اليت تكون قد ُأحيلت

100% 

القيام يف الوقت املناسب إبيداع واثئق قسم  ˗
 مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم

النسبة املئوية للواثئق اليت تودَع يف األجل الذي تكون  ˗
 الدائرة املعنية قد حددته

100% 

عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم توفر موظفي الدعم  ˗ احملكمة لعقد اجللسات فيهاتوفر قاعات  ˗
 الرئيسيني

عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم النشر يف جدول  ˗
مواعيد احملكمة )نظام احملكمة اإللكرتونية، وشبكة 

 التواصل الداخلي، واملوقع الشبكي للمحكمة(
أفرقة قسم تدبر  عدد اجللسات اليت تُلغى بسبب عدم قيام ˗

 األعمال القضائية ابلتجريب الالزم

0% 
 
0% 
 
 
 
0% 

توفر الواثئق العلنية، وواثئق األدلة واحملاضر، على  ˗
 موقع احملكمة الشبكي اخلارجي

 %100 النسبة املئوية للواثئق اليت تتاح يف اآلجال املتفق عليها ˗

توفري بللدفاع  العموميمكتب احملامي قيام  ˗
 اخلدمات القانونية ألفرقة الدفاع يف الوقت املناسب 

على  اليت تُلىّب من طلبات الدفاع للمساعدة  النسبة املئوية ˗
 ساعة عمل 24 يف غضون ألول وهلةٍض ُمرْ  حنو

100% 

قيام مكتب احملامي العمومي للدفاع إبيداع الواثئق  ˗
 يف الوقت املناسب

 %100 تودَع يف اآلجال احملدَّدةالنسبة املئوية للواثئق اليت  ˗

توفري ب للمجين عليهم العموميمكتب احملامي قيام  ˗
 يف الوقت املناسب حملامي اجملين عليهماخلدمات 

النسبة املئوية ملا يقدمه حمامو اجملين عليهم من طلبات تُلىّب  ˗
 على حنو مرٍض يف غضون اآلجال املتفق عليها

100% 

للمجين عليهم إبيداع مكتب احملامي العمومي قيام  ˗
 الواثئق يف الوقت املناسب

 %100 النسبة املئوية للواثئق اليت تودَع يف اآلجال احملدَّدة ˗
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 شعبة العمليات اخلارجية -دال

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام  شعبة العمليات اخلارجية:
 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة

إدالء الشهود الذين يُدعون إىل املثول أمام الدوائر  ˗
 إبفادهتم يف الوقت احملدد

النسبة املئوية للحلول اإلمدادية الضرورية وتقارير التقييم  ˗
 اليت تُقدَّم إىل احملكمة يف اآلجال املتفق عليها

˗ 100% 

تقليص املخاطر على الشهود واجملين عليهم تقليصاً  ˗
 فعلياً 

تستغرقه إعادة توطني الشهود واجملين عليهم  الوقت الذي ˗
 وتكاليفها

 (1)أشهر 6يف غضون  -
 30 000 يراوح مبلغ التكاليف املعنية بني -

إعادة يورو يف السنة األوىل من  100 000و
 (2)التوطني

القيام يف الوقت املناسب بتقدمي تقارير التقييم  ˗
 التحليلي املتكاملة

تقارير املتفق عليها ) اآلجالضمن  للتنفيذالنسبة املئوية  ˗
، تقارير تبيان الوضع، إيداع الواثئق املطلوبةتقييم عدم 

وخلية التحليل لسودان/ليبيا اخلاصة ابتحديثات ال
 املشرتكة(

 املفروضة )إيداع اآلجالضمن  للتنفيذالنسبة املئوية  ˗
 )القضائية وإحاطات اإلدارة العليا الواثئق

يتخطى  جوهرايً  تعاوانً إعداُدها تطلب ياليت  املوادعدد  ˗
التبادل مع املكاتب  مثلوحدة التحاليل الُقطرية،  حدود

 األجهزة يف املقرو  والُشعبالُقطرية و/أو األقسام 

- 80% 
 

 

 

- 100% 
 

- 180: 

الزايدة يف عدد اتفاقات التعاون؛ والنهوض بعاملية  ˗
  (4) ،(3)نظام روما األساسي

اتفاقات تعاون  بشأنالتفاوض يف  املنخرطةعدد الدول  ˗
 هاإبراميف و/أو  جديدة

نظام روما على يف التصديق  املنخرطةعدد الدول  ˗
من أو اليت تتخذ خطوات  إليهاالنضمام يف  /األساسي

 إليهاالنضمام  عليه/التصديق أجل 

˗ 27 
 

˗ 24  

                                                            
ستُنجز عمليات إعادة توطني الشهود يف غضون ستة أشهر بعد حتديد الدولة املستقبِّلة وقبوهلا حالة إعادة التوطني على أراضيها. إن  (1)

والقيود املفروضة على قدرة موظفي قسم اجملين عليهم  19-اآلجال ذات الصلة حتدَّد مسبقًا ابلنظر إىل الوضع فيما يتعلق جبائحة كوفيد
( 19-لى السفر يف شىت أحناء املعمورة، ما يفضي إىل إمكان متديد األجل املرمي إىل إجناز العملية فيه )بفعل أثر جائحة كوفيدوالشهود ع

 شهراً. 12حىت 
ألف يورو يف السنة األوىل من إعادة التوطني، حبسب َقدِّ  100ألف و 30يُتوقع أن يبقى متوسط تكاليف إعادة التوطني يراوح بني  (2)

 سرة املعنية، ومدى تعقيد متطلباهتا ومتطلبات الدولة املستقبِّلة.األ
يستلزم التصديق على نظام روما األساسي وتوقيع اتفاقات التعاون عدة عمليات تفاعل بني احملكمة والدول. إن هذا املؤشر يبنيِّّ عدد  (3)

كاملات اهلاتفية، واالجتماعات، والبعثات، إخل( اجملراة يف السنة حاالت التواصل )الرسائل اإللكرتونية، واملذكرات الشفوية، والرسائل، وامل
 التوقيع على اتفاقات تعاون جديدة. التصديق على نظام روما األساسي و)ب( املعنية واليت تفضي إىل إمكان )أ(

العمل  2020ية يف عام : لقد تعلَّم قسم دعم العمليات اخلارج2021يف عام  19-األثر املمكن أن يرتتب على جائحة كوفيد (4)
بنجاح عن بعد وأبدوات افرتاضية بشأن اتفاقات التعاون وعاملية نظام روما األساسي؛ لكن ينبغي أن يالَحظ أن من شأن استمرار حمدوديةِّ 

أن يعوق إمكان للرتويج هلاتني النتيجتني  2021أو انعدامِّ القدرة على السفر واملشاركة يف اجتماعات وفعاليات رفيعة املستوى يف عام 
 ، وذلك حبسب تطور الوضع املتصل ابجلائحة.2021توصل قسم عمليات دعم العمليات اخلارجية إىل حتقيق املرامي احملددة فيما خيص عام 
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 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
تعاون الدول األطراف وغريها من الدول  ˗

أييت واملنظمات اإلقليمية واملنظمات الدولية تعاوانً 
 (5)يف الوقت املناسب

عدد املسائل الداعية إىل إصدار طلبات التعاون اليت يُرد  ˗
 عليها رداً إجيابياً 

الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون وتلقي  ˗
 اجلواب النهائي

النسبة املئوية للعمليات اليت تُنجز بنجاح )القبض على  ˗
اليت جُترى  املشتبه فيهم، وتقدميهم إىل احملكمة، والزايرات

يف عني املكان/اجللسات، وتقييمات بلدان احلاالت 
 اجلديدة(

˗ 50% 
 

 (6)يوماً  60 ˗
 

˗ 90%  

 (7)%98-%95 ˗ النسبة املئوية للمهمات اليت تُقر مع خطط السفر ˗ ختطيط املهمات املتكامل الفعال واألسفار اآلمنة ˗
السنوي لكل منصات وسائط عدد املتابعني اجلدد  ˗ النهوض ابطالع اجلمهور على عمل احملكمة ˗

 التواصل االجتماعي
 عدد زايرات احملكمة ˗

 عدد زائري املوقع الشبكي للمحكمة ˗

˗ 000 100 

 
 زائر 20 000جمموعة /  450 -
 مليون 2.5 -

إعالم اجملين عليهم واجلماعات املتضررة يف بلدان  ˗
 احلاالت ابألنشطة القضائية ذات الصلة هبم

األنشطة التوعوية يف عدد األشخاص الذين ُيضرون  ˗
 بلدان احلاالت

˗ 000 110 

تلقي مجيع اجلهات املتعاَمل معها دعماً إمدادايً  ˗
 وأمنياً مناسباً من املكاتب الُقطرية

 (8)عدد املهمات املدعومة ˗
 

 

 

 

 

 

عدد ما يـَُعد من التقارير املتعلقة ابألمن والتقارير  ˗
 (9)التقييمية

 145 مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
  170أوغندا: 

  141 مجهورية أفريقيا الوسطى:
 40 كوت ديفوار:

  118 مايل:
 20 جورجيا:

 7 مكتب االتصال القائم يف نيويورك:
 482 مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗

  646 أوغندا:
  141 مجهورية أفريقيا الوسطى:

 65 كوت ديفوار:
 61 مايل:

 40 جورجيا:

                                                            
العمل بنجاح عن بعد وأبدوات افرتاضية، على الرغم من  2020كما نوِّه إليه آنفًا، تعلَّم قسم دعم العمليات اخلارجية يف عام  (5)

؛ لكن ينبغي 2020، من أجل بلوغ املرامي املبتغاة يف جمال التعاون، مبا يف ذلك جناحه يف عملية نقل أجريت يف عام 19-جائحة كوفيد
القيوُد املفروضة على القدرة على السفر فإهنا ميكن أن تؤثر على حتقيق املرامي احملددة فيما  2021التنويه إىل أنه إذا استمرت طيلَة عام 

سيما فيما يتعلق بتناول بعض جوانب التعاون وتنفيذ العمليات بنجاح. كما ينبغي التنويه إىل أن حتقيق املرامي املعنية  ، وال2021ام خيص ع
 يتوقف إىل حد كبري على الدعم الذي يقدمه الشركاء اخلارجيون.

 متوسط الوقت )حمسوابً ابألايم( الذي يظل الطلب املعين خالله مفتوحاً. (6)

إن عدد ما يقدَّم من اخلطط املتعلقة ابملهمات سيتوقف كثريًا جدًا على كل ما قد يكون هناك من قيود مستمرة متعلقة ابلسفر،  (7)
 .19-ابلتصاحب مع التطورات املرتبطة جبائحة كوفيد

مي املبتغاة على صعيد األداء أبشكال والوضع األمين على القدرة على حتقيق املرا 19-ميكن أن تؤثر امليزانية املعتمدة وجائحة كوفيد (8)
 ض له.عديدة، منها عجز املوظفني، والقيود اليت تفرضها الدول املضيفة، واخلطر الالبث الذي ال ميكن للهيئة املعنية ابملهمة أن تقبل التعري

رامي املبتغاة على صعيد األداء أبشكال والوضع األمين على القدرة على حتقيق امل 19-ميكن أن تؤثر امليزانية املعتمدة وجائحة كوفيد (9)
 عديدة. فعلى سبيل املثال قد ُيول دون توليف التقارير عجُز املوظفني أو عدم القدرة على االّطالع على املعلومات الالزمة.
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أصحاب الشأن رد سلطات الدولة املضيفة وسائر  ˗

يف الوقت املناسب على طلبات التعاون الصادرة 
 عن احملكمة

عدد املسائل الداعية إىل إصدار طلبات التعاون اليت يُرد  ˗
 عليها رداً إجيابياً 

 

 

 

 

  

الوقت الذي ينقضي بني إحالة طلب التعاون وتلقي اجلواب 
 النهائي

 %75 مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
 %75 أوغندا:

  (10)%25 مجهورية أفريقيا الوسطى:
 %90 كوت ديفوار:

 %90 مايل:
 %90 جورجيا:

  %90 مكتب االتصال القائم يف نيويورك:
  يوماً  60 مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗

 يوماً  21: أوغندا
 يوماً  60 مجهورية أفريقيا الوسطى:

 يوماً  15 كوت ديفوار:
 أايم 10 مايل:

 يوماً  30 جورجيا:
 يوماً  30 االتصال القائم يف نيويورك:مكتب 

إاتحة االحتكام إىل القضاء للمجين عليهم  ˗
 واجلماعات املتضررة

عدد الفعاليات املزَمع إجراؤها مع اجملين عليهم واجلماعات  ˗
 (11)املتضررة

 

 

 

 

عدد اجلماعات املتضررة املتواَصل معها من خالل التوعية  ˗
 (12)املباشرة والتوعية غري املباشرة

 70 مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
 396 أوغندا:

 (13)أشهر 6مجهورية أفريقيا الوسطى: فعالية واحدة / 
 33 كوت ديفوار:

 22 مايل:
  20 جورجيا:

 تُووصل معهم 4 500 مجهورية الكونغو الدميقراطية: ˗
غري  بصورة تُووصل معهم مليوانً  23و ةمباشر  بصورة
 ةمباشر 
 27و ةمباشر  بصورة تُووصل معهم 97 680 :أوغندا
 ةمباشر غري  بصورة ُتووصل معهم مليوانً 

 ةمباشر  بصورة تُووصل معهم 300 :جورجيا
 ةمباشر غري  بصورة تُووصل معهم 300 000و

غري األرقام ذات الصلة  :مجهورية أفريقيا الوسطى
 (14)ةمعروف

 ةمباشر  بصورة تُووصل معهم 5 000كوت ديفوار: 
 ةمباشر مباشرة وغري  بصورة تُووصل معهم ماليني 10و

 7و ةمباشر  بصورة تُووصل معهم 300: مايل
 ةمباشر غري  بصورة تُووصل معهم ماليني

 

                                                            
عدم بلوغه خارجان إىل  لوغه أوُحدِّد هذا املرمى ابالستناد إىل حتليل البياانت املتعلقة ابلفرتات السابقة. لكن ينبغي التنويه إىل أن ب (10)

 حد بعيد عن سيطرة املكتب الُقطري.

  إن األرقام املقدَّرة تشمل األنشطة املتعلقة ابلتواصل واألنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم. (11)
  ية.جُترى أنشطة التوعية أيضاً بصورة غري مباشرة عن طريق الربامج التلفازية و/أو اإلذاع (12)

 فعالية توعية واحدة جُترى كل ستة أشهر يف مكان وجود كٍل من اجلماعات املتضررة اليت يتم متييزها. (13)

يقل عن  ال ما من طريقة دقيقة لرصد مطال البث اإلذاعي يف مجهورية أفريقيا الوسطى. فاملكتب الُقطري القائم فيها سينفذ برامج ملا (14)
 اإلذاعة الوطنية، وجملموعة منتقاة من حمطات اإلذاعة التجارية مـُمثِّّلة جغرافياً. حمطة إذاعية حملية، وحملطة 18
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 املرفق الرابع )ز(

 أمانة مجعية الدول األطرافع: الربانمج الرئيسي الراب

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 

 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
 1اهلدف 

 االئتمار على النحو املقرَّر
 سري االجتماعات على حنو سلس، واختتامها يف املوعد احملدد؛ واعتماد التقارير ذات الصلة ˗
 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال ˗
قدمي تلقي املشاركني دعماً فنياً وإمدادايً يف االجتماعات، مبا يف ذلك املساعدة يف التسجُّل وت ˗

 الواثئق وتوفري اخلدمات اللغوية
 رضا املشاركني يف اجللسات عن الرتتيبات ذات الصلة وعما يُقدَّم من معلومات ˗

 غ/م ˗

 2اهلدف 
حترير الواثئق وترمجتها إبتقان وإصدارها من 

أجل جتهيزها واستنساخها وتوزيعها يف الوقت 
 املناسب

هذه اخلدمات مبا فيها خدمات حترير الواثئق  توفري خدمات املؤمترات اجليدة للدول ورضاها عن ˗
، على حنو يهيئ هلا دعماً كامالً يف (15)وترمجتها وإصدارها يف الوقت املناسب، أبربع لغات رمسية

 مهامها
تقدمي املساعدة إىل الدول على النحو الالزم، وال سّيما تزويدها ابملعلومات والواثئق املتعلقة ابجلمعية  ˗

 وابحملكمة

 غ/م ˗

 3دف اهل
إسداء املشورة اجليدة إىل اجلمعية وهيئاهتا 

 الفرعية

 تقدمي خدمات قانونية فنية إىل الدول، منها تزويدها بواثئق، تسهِّل عملها وتدعمها فيه ˗
 رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات ˗

 غ/م ˗

 4اهلدف 
 القيام على حنو فعال بتعميم الواثئق واملعلومات
على الدول األطراف )بواسطة شبكة اإلنرتنت 

 وغريها من الوسائل(

كثرياً ما يستعان يف ذلك ابملواقع الشبكية وشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة ابجلمعية ومبكتبها  ˗
 وبلجنة امليزانية واملالية وبلجنة املراجعة

 غ/م ˗

 

                                                            
 ال ُتصدر الواثئق الرمسية للجمعية إال أبربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. 2009اعتباراً من عام  (15)
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 املرفق الرابع )ح(

 املستقلة الرقابة آلية: 5-الربانمج الرئيسي السابع

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 

 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
 1اهلدف 

اإلسهام يف الرقابة الفعالة للمحكمة من خالل إجراء عمليات حتقيق يف املخالفات 
 املّدعى هبا يف الوقت املناسب وعلى حنو مهين

 

للقضااي اليت يتم تناوهلا يف غضون النسبة املئوية  ˗
 ستة أشهر من اإلبالغ عنها

˗ 60% 

 2اهلدف 
اإلسهام يف الرقابة الفعالة للمحكمة من خالل إجراء عمليات تقييم مستقل يف 

 الوقت املناسب وعلى حنو مهين
 

نطاق حبسب تقرير )تقارير( التقييم  إجناز إعداد ˗
 دةاحملدَّ  لآلجال اً لتقييم ووفقالتفويض املتعلق اب

˗ 100% 

 

 املرفق الرابع )ط(

 : مكتب املراجعة الداخلية6-الربانمج الرئيسي السابع

 2021النتائج املتوخ اة ومؤش رات األداء واملرامي لعام 

 2021املرامي لعام  مؤّشرات األداء النتائج املتوخّاة
 1اهلدف 

واشتغالية بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية 
 جناعة وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية وتدبّر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة

عدد ما يؤّدى من مهمات املراجعة 
وإسداء املشورة مقابل عدد 

مهماهتما اليت تقضي أبدائها اخلطة 
املقّرة لعمل مكتب املراجعة 

 ليةالداخ

تسع مهام كحد أدىن )من مهام 
املراجعة ومهام إسداء املشورة 

 إمجااًل(
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 املرفق اخلامس
 احملكمة موظفي مالك عن معلومات

 املرفق اخلامس )أ(
 الرئيسية الربامج حبسب 2021 لعام املقرتح احملكمة موظفي مالك

 احملكمة مجعاء

وكيل 
 أمني عام

أمني 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

فئة ال
الفنية 
وما 

 فوقها

-ع خ
 رأ-ع خ رر

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

 51 12 11 1 39 - 12 21 3 3 - - - - الربانمج الرئيسي األول

 320 80 79 1 240 25 79 77 36 18 3 - 1 1 الربانمج الرئيسي الثاين

 574 327 312 15 247 5 90 82 44 22 3 - 1 - الربانمج الرئيسي الثالث

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - الربانمج الرئيسي الرابع

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - الربانمج الرئيسي السادس

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - 5 -الربانمج الرئيسي السابع 

 4 1 1 - 3 - - 1 1 - 1 - - - 6 -الربانمج الرئيسي السابع 

 972 428 409 19 544 30 183 184 90 45 9 - 2 1 اجملموع العام

 املرفق اخلامس )ب(
 املوظَّفني جدول تعديالت

 املقرتحة 2021إىل ميزانية عام  املعتمدة 2020من ميزانية عام  تسمية الوظيفة الرتبة عدد الوظائف
احملكمة بصفة مساعد خاص لرئيس قلم  3-ف 1

ق قضائي  منسِّّ
 مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ديوان رئيس قلم احملكمة

 موظف عامل يف امليدان )معين ابلتوعية( 3-ف 1
ق للشؤون اخلارجية  بصفة منسِّّ

 مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية (مكتب ُقطري )مجهورية الكونغو الدميقراطية

 (مكتب ُقطري )مايل (مكتب ُقطري ) كوت ديفوار )معين ابلتوعية(موظف عامل يف امليدان  3-ف 1
 (مكتب ُقطري )أوغندا (مكتب ُقطري )مجهورية الكونغو الدميقراطية سائق 3-ع خ 1

   4  جمموع الوظائف املعاد ختصيصها ضمن قلم احملكمة:
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 املرفق السادس

 )آبالف اليوروات( 2021 لعام ستحقاتاملو  رواتبال

 

 املرفق السادس )أ(

 )آبالف اليوروات( 2021 لعام ومستحقاهتم القضاة رواتب

 هيئة الرائسة
 التكاليف

 28.0 األبدال اخلاصة للرئيس وانئبيه

 28.0 اجملموع الفرعي هليئة الرائسة

 الدوائر: 

 901.9 2 ألربعة عشر قاضياً متفرغاً  -تكاليف الرواتب القياسية  

 921.9 *ألربعة عشر قاضياً متفرغاً  -املعاشات التقاعدية للقضاة 

 823.8 3 اجملموع الفرعي للدوائر

  :املتطلبات اإلضافية
 126.0 املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجمِّعة

 225.0 إىل الوطن (اإلعادة)من الوطن/العودة  (االستقدام)املستحقات املتصلة ابلقدوم 

 287.5 مقدَّر نفقات إجازات زايرة الوطن ومَِّنح التعليم

 36.0 متطلب احملكمة -التأمني على اإلصاابت بسبب اخلدمة 

 184.7 مقدَّر تكاليف تعيني القضاة احلديثي االنتحاب

 859.2 اجملموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية

 711.0 4 2021جمموع رواتب القضاة ومستحقاهتم لعام 

 580.9 ** (رهناً ببت الدول األطراف يف هذا الشأن)تعديل رواتب القضاة 

 292.9 5 2021جمموع رواتب القضاة ومستحقاهتم املعدَّلة لعام 

 .سيكون لسمات القضاة الذين ستنتخبهم مجعية الدول األطراف أثر على مبالغ أقساط املسامهة اخلاصة بتقاعدهم *

من  2020و 2019و 2018و  2017 لألعوام ةاملقرتح اتيف امليزاني ةاملدرج املعدَّلة املبالغمع  يتوافق، الذي هذا املبلغإن  **
 قضاة حمكمة العدل الدولية واحملاكم الدولية األخرى. رواتبمع متوائمة القضاة  رواتب جيعلشأنه أن 
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 املرفق السادس )ب(

ومن فئة اخلدمات العامة العاملني يف املقر  التكاليف القياسية لرواتب املوظفني من الفئة الفنية
 )آبالف اليوروات( 2021لعام 

  اجملموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب رتبة الوظيفة

 (1) (2) (3) (1)+(2)+(3(=)4) 

 270.2 4 78.5 187.7 وكيل أمني عام

 247.2 3 72.0 172.2 أمني عام مساعد

 216.1  63.7 152.4 1-مد

 185.2  54.6 130.6 5-ف

 158.0  46.6 111.4 4-ف

 133.5  39.9 94.1 3-ف

 107.5  31.7 75.8 2-ف

 107.5  31.7 75.8 1-ف

 95.0  28.0 67.0 رر-ع خ

 75.7   22.3 53.4 رأ-ع خ

 فعل عوامل أتخري التوظيف:

 يف املئة   5 من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة:أثرها على ما يف الربانمج الرئيسي األول من الوظائف القائمة  )أ(

 يف املئة   8 أثرها على ما يف الربانمج الرئيسي الثاين من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: )ب(

 يف املئة 10 ة اخلدمات العامة:أثرها على ما يف الربانمج الرئيسي السادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئ )ج(

 يف املئة 12 أثرها على ما يف الربانمج الرئيسي الثالث من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: )د(

من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  6-والسابع 5-أثرها على ما يف الربامج الرئيسية الرابع والسابع )هـ(
 يف املئة   0 اخلدمات العامة:

   
 

 فعل عوامل أتخري التوظيف
 %(12) %(10) %(8) %(5) %(0) رتبة الوظيفة

 237.8 243.2 248.6 256.7 270.2 وكيل أمني عام

 217.5 222.5 227.4 234.8 247.2 أمني عام مساعد

 190.2 194.5 198.8 205.3 216.1 1-مد

 163.0 166.7 170.4 175.9 185.2 5-ف

 139.0 142.2 145.4 150.1 158.0 4-ف

 117.5 120.2 122.8 126.8 133.5 3-ف

 94.6 96.8 98.9 102.1 107.5 2-ف

 94.6 96.8 98.9 102.1 107.5 1-ف

 83.6 85.5 87.4 90.3 95.0 رر-ع خ

 66.6 68.1 69.6 71.9 75.7 رأ-ع خ
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 املرفق السابع

 األفريقي االحتاد لدى االتصال ملكتب املقرتحة 2021 عام ميزانية

ASP/9/Res.4-ICCوفقًا للقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف  .1
مل ختصَّص موارد (1)

الربانجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق  2021ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 
طلب احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( فتح مكتب اتصال يف أديس أاباب فإن االحتاد األفريقي على 

احملكمة ستخطر جلنة امليزانية واملالية بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي 
نشاء يورو من أجل املضي إىل إ 396 700البالغ  2021الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

 املكتب املعين.

1320 
 األفريقي االحتاد لدى االتصال مكتب

 ميزانية عام )آبالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
املعتمدة  2020
)آبالف 
 اليوروات(

 التغرّي يف املوارد

 2021 ميزانية عام
 ةاملقرتح

 اجملموع اليوروات( )آبالف

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره 
)آبالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

               القضاة

        املوظفون من الفئة الفنية
 

194.5 

        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 

68.1 

 262.6             اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة العامة

  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات

  -  -  -  -  -  -  - العمل اإلضايف

  -  -  -  -  -  -  - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 15.2  -  -  -  -  -  - السفر

 1.0  -  -  -  -  -  - الضيافة

 15.6  -  -  -  -  -  - اخلدمات التعاقدية

 -  -  -  -  -  -  - التدريب

 -  -  -  -  -  -  - اخلرباء االستشاريون

 49.6  -  -  -  -  -  - النفقات التشغيلية العامة

 5.0  -  -  -  -  -  - اللوازم واملواد

 47.7  -  -  -  -  -  - األاثث والعتاد

 134.1  -  -  -  -  -  - ابلعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة 

 396.7  -  -  -  -  -  - اجملموع

                                                            
 كانون  10-6، نيويورك، الدورة التاسعةوما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام ر  ((1))

 .ICC-ASP/9/Res.4اجمللد األول، اجلزء الثالث، القرار  (،ICC-ASP/9/20) 2010 ديسمرب/األول



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

20-A-210621 268 

 الثامناملرفق 

 2021 لعام املقدَّرة اإليرادات بيان

 الصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً )ابليوروات(

  2021مقدَّر اإليرادات لعام 

 000 20 تربعات املاحنني
 000 20 اجملموع الفرعي لإليرادات
  2021مقدَّر املصروفات لعام 

 400 17 تكاليف السفر
 600 2 تكاليف اإلدارة

 000 20 اجملموع الفرعي للمصروفات
 0 2021صايف اإليرادات لعام 
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 املرفق التاسع

 املعلومات تكنولوجيا

 املرفق التاسع )أ(

اخلمسية للفرتة  السرتاتيجيةيف احملكمة اجلنائية الدولية: ا املعلومات تدبرو  املعلومات تكنولوجيا
2017-2021 

الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(،  2019تضمَّنت ميزانية عام  .1
والثالثني يف أيلول/سبتمرب  احلاديةُقدِّمت إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها خالل دورهتا  اليت

، بناًء على طلب هذه اللجنة يف دورهتا الثالثني، عرضاً كاماًل يبني االستثمار الـُمجرى على نطاق 2018
احملكمة يف إطار املخصَّصات لسد تكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني السرتاتيجية احملكمة 

وأييت هذا املرفق، املعد استنادًا إىل ميزانية  املعلومات/تدبُّر املعلومات.اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 
 2017الربانجمية املقرتحة، بلمحة عامة حُميَّنة عن االستثمار اإلمجايل للفرتة املمتدة من عام  2021 عام

م خدمات تدبر ، واملقادير املتوقَّعة للنفقات التشغيلية السنوية الـُمتكبَّدة يف إطار قس2021حىت عام 
املعلومات لدعم النظم ذات الصلة خالل تنفيذ االسرتاتيجية وبعد تنفيذها، وتوزُّع املوارد الالزمة من أجل 

. وستقدَّم ضمن تقرير منفصل معلومات عن مشاريع معيَّنة من 2021مشاريع االسرتاتيجية يف عام 
إىل جلنة امليزانية واملالية يف  2019خيص عام مشاريع االسرتاتيجية واملصروفات الفعلية املتصلة هبا فيما 

والثالثني لكي تنظر فيها. ويُقتصر يف املعلومات املقدَّمة يف هذا املرفق على االستثمار  دورهتا اخلامسة
اإلمجايل املتصل ابالسرتاتيجية حبسب بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي واالستثمار الشامل بنطاقه 

 وب حبسب جمال العمل يف إطار االسرتاتيجية.احملكمة مجعاء املطل

 2019وعام  2018وعام  2017إن اجلدول التايل أُعدَّ ابالستناد إىل األرقام الفعلية لعام  .2
الربانجمية  2021الربانجمية املعتمدة وميزانية عام  2020والتوقعات املعادة احلساب اخلاصة مبيزانية عام 

وقعات سنوايً وستفاد هبا جلنة امليزانية واملالية مع تعليل مفصَّل للمصروفات املقرتحة. وسيثابَر على حتيني الت
والثالثني تفاصيل عن  وسيتضمن التقرير املقدَّم مسبقًا إىل هذه اللجنة يف دورهتا اخلامسة الفعلية.

 ألرابح.ا املصروفات الفعلية حبسب املشروع ومقدارِّ ما خيصه من املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة أو
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الشاملة بنطاقها احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات السرتاتيجية اخلمسية يف إطار ا املستثَمرات: جممل 1اجلدول 
 )آبالف اليوروات( 2021-2017مجعاء للفرتة 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي
اجملموع ملدة تنفيذ 

 االسرتاتيجية
  تكاليف املوظفني

        قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:

 405.8  107.5 98.3 98.6 100.0 - شعبة اخلدمات اإلدارية 

 609.6 158.0   158.0 147.1  146.5 - شعبة اخلدمات القضائية 

 1014.0 158.0 265.5 245.4 98.6 246.5 - جمموع تكاليف املوظفني

 - (107.5) (20.1) 145.4 (147.9) 246.5 - تكاليف املوظفني عنها للسنة السابقة فارق

 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني
 635.0  174.0 180.0 146.0 135.0 - مكتب املّدعي العام الربانمج الرئيسي الثاين:

        قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:

 016.0 6  563.0 1 601.0 1 364.0 1 824.0  664.0 شعبة اخلدمات القضائية 

 295.0  50.0 20.0 0.0 225.0 - شعبة اخلدمات اإلدارية 

 311.0 6  613.0 1 621.0 1 364.0 1 049.0 1  664.0 قلم احملكمة اجملموع للربانمج الرئيسي الثالث:

 307.0    307.0   جمموع املبالغ املأذون برتحيلها

 253.0 7  787.0 1 801.0 1 817.0 1 184.0 1 664.0  التكاليف غري املتصلة ابلعاملنيجمموع 

 -  (14.0) (121.0) 633.0 520.0 - فارق التكاليف غري املتصلة ابلعاملني عنها للسنة السابقة

 267.0 8 158.0 052.5 2 046.4 2 915.6 1 430.5 1 664.0 جمموع االستثمارات للمحكمة مجعاء

 - - (6.1) 130.8 485.1 766.5 - فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

مبلغًا مقداره  2019لقد بلغ االستثمار املقر لالسرتاتيجية فيما خيص احملكمة مجعاء يف عام  .3
ألف  246.5ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني و 1 922.0يورو منه  ألف 2 168.5

وبلغ االستثمار الفعلي يف إطار االسرتاتيجية على نطاق احملكمة يف عام  املوظفني.يورو يف بند تكاليف 
يورو عن املبلغ املعتمد  ألف 252.9يورو، يقل مبقدار  ألف 1 915.6مبلغًا مقداره  2019

يورو من املصروفات لسد تكاليف  ألف 1 608.6املخصَّص لالسرتاتيجية. ومشل ذلك مبلغًا مقداره 
آالف يورو رخَّصت مجعية  307.0والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني مع مبلغ آخر مقداره املوظفني 

ألف يورو الذي  252.9. ويتألف املقدار البالغ 2020الدول األطراف برتحيله لكي ُيستخدم يف عام 
كبَّد جراء ألف يورو يندرج يف عداد تكاليف املوظفني اليت مل تُت 146.5مل تنفقه احملكمة من جزء مقداره 

( eCourtعدم شغل وظيفة شاغرة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )
آالف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. ويتألف املقدار البالغ  105.0وجزء آخر مقداره 

 جمال املشرتايت وجزء آخر ألف يورو ميثل وفورات يف 35.0آالف يورو من جزء مقداره  105.0
أعاله األرقام الفعلية  1 ألف يورو يعزى إىل عدم إجناز عملية شراء. وترد يف اجلدول 70.0مقداره 

حبسب بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي مع حتديثات للفوارق بني مقادير املصروفات الفعلية املتكبَّدة 
ومقدار  2020املعاد حساهبا فيما خيص عام  والتوقعات 2019وعام  2018وعام  2017يف عام 

 .2021االستثمار املقرتح إجراؤه على نطاق احملكمة لعام 

 املقرتحة لقسم خدمات تدبر املعلومات مما يلي: 2021ويتألف مبلغ ميزانية عام  .4
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(a)  يورو، يتألف من جزء  ألف 9 735.5التكاليف األساسية البالغة مبلغًا مقداره
ألف يورو  96.1يورو يندرج يف بند تكاليف املوظفني، وجزء مقداره ألف  4 570.0مقداره 

يورو يندرج يف بند  ألف 5 069.2يندرج يف بند سائر تكاليف العاملني، وجزء مقداره 
ألف يورو عن املبلغ  119.5التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. إن هذه التكاليف تزيد مبقدار 

ألف يورو إىل زايدات يف تكاليف  78.9الزايدة مقداره الذي سبق توقعه، ويعزى جزء من هذه 
ألف يورو إىل نظم إضافية مشمولة ابالسرتاتيجية اسُتوعبت  40.6املوظفني ويعزى ابقيها البالغ 

 تكاليفها ضمن إطار امليزانية االشتغالية لقسم خدمات تدبُّر املعلومات؛

(b) ستثمار املقرتح يف اجلزء اخلاص بقسم خدمات تدبر املعلومات من مقدار اال
البالغ  2021اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات لعام 

يورو عن املبلغ املتوقع الذي  ألف 200.0يورو، يقل مبقدار  ألف 1 563.0مبلغًا مقداره 
ل يف عام   ؛2018ُقدِّم سابقاً اخلاص بتعويض اإلنفاق الزائد الذي ُسجِّّ

(c) ألف يورو الستبدال البنية التحتية املنتهي عمرها  73.5ثمار غري متكرِّر مقداره است
 االشتغايل فيما خيص حاجز احلماية والبنية التحتية ملركز البياانت.

 2021ويبلغ املبلغ اإلمجايل املقرتح لالستثمار على نطاق احملكمة يف مشاريع االسرتاتيجية لعام  .5
يورو يندرج يف بند تكاليف املوظفني  ألف 265.5يورو، منه جزء مقداره  ألف 2 052.5مبلغاً مقداره 
يورو يندرج يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. إن املبلغ املطلوب يقل  ألف 1 787.0وجزء مقداره 

يورو وذلك بسبب ختفيضات يف  ألف 2 559.5آالف يورو عن املقدار املتوقع البالغ  507.0مبقدار 
ل يف عام جمال الع ألف  370.0ومبلغ مقداره  2018مل القضائي الستيعاب االنفاق الزائد الذي ُسجِّّ

( يف جمال اإلدارة. وجيب SAPمن نظام ختطيط املوارد املؤسسية ) HANAيورو يُعزى إىل إرجاء مشروع 
ية التابعة لقلم يورو(، وشعبة اخلدمات اإلدار  ألف 174.0توزيع املبلغ اإلمجايل بني مكتب املّدعي العام )

يورو(،  ألف 1 721.0يورو(، وشعبة اخلدمات القضائية التابعة لقلم احملكمة ) ألف 157.5احملكمة )
يورو( وقسم خدمات تدبر املعلومات  ألف 158.0اليت تضم قسم تدبر األعمال القضائية )

 املتصلة ابلعاملني ويبني اجلدول أدانه توزع تكاليف املوظفني والتكاليف غري يورو(. ألف 1 563.0)
 لكٍل من جماالت العمل املشمولة ابالسرتاتيجية حبسب بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي.
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اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا سرتاتيجية بيان وجيز ابملستثَمرات يف مشاريع اال: 2اجلدول 
 )آبالف اليوروات( 2021لعام الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء املعلومات/تدبر املعلومات 

الربانمج الرئيسي  2021التمويل اخلاص ابالسرتاتيجية لعام 
مكتب املّدعي  الثاين:
 العام

اجملموع للمجال  قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:
شعبة اخلدمات  شعبة اخلدمات اإلدارية املعين 

 القضائية
     تكاليف املوظفني

 158.0 158.0 - - املتعلقة ابلعمل القضائي

 107.5 - 107.5 - املتعلقة ابلعمل اإلداري

 265.5 .158.0 107.5 - املوظفنيتكاليف  جمموع

     التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 404.0 230.0 -  174.0 املتعلقة ابملقاضاة

 141.0 1 141.0 1 -  املتعلقة ابلعمل القضائي

 50.0 - 50.0  املتعلقة ابلعمل اإلداري

 15.0 15.0 -  املتعلقة بتدبر املعلومات

 127.0 127.0 -  املتعلقة أبمن املعلومات

 50.0 50.0 -  تكنولوجيا املعلوماتيف رتشيد املتعلقة ابل

 801.0 1 563.0 1 50.0 174.0 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني جمموع

 052.5 2 721.0 1 157.5 174.0 اجملموع

يورو املطلوب مليزانية قسم خدمات تدبر املعلومات يشمل  ألف 1 563.0البالغ إن املقدار  .6
مشاريع اسرتاتيجية تندرج يف شىت جماالت العمل املتمثلة يف اجملال القضائي وجمال تدبر املعلومات وجمال 

ية اخلاصة ويشارك يف متويل املشاريع االسرتاتيج أمن املعلومات وجمال الرتشيد يف تكنولوجيا املعلومات.
ألف يورو ومكتُب  230.0مبكتب املدعي العام قسُم خدمات تدبر املعلومات الذي يسهم مببلغ مقداره 

وتنفرد شعبة اخلدمات اإلدارية بتمويل الشق  ألف يورو. 174.0املّدعي العام الذي يسهم مببلغ مقداره 
ء ميثِّّل تكاليف املوظفني وآخر ، الذي تتوزع تكاليفه إىل جز 2021اخلاص مبجال العمل اإلداري لعام 

ويظل قسم تدبر األعمال القضائية ُيتاج إىل خمصَّصات لسد  ميثِّّل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني.
تكاليف املوظفني اليت يتكبدها لكي يواصل متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشاريع احملكمة 

  على منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. ( فيما يتصل ابلعملeCourtاإللكرتونية )

أدانه فرادى املشاريع االسرتاتيجية اخلاصة بكل جماٍل من جماالت العمل  3وتُعَرض يف اجلدول  .7
 يستلزم استثماراً يف بند املوارد من املوظفني وبند املوارد غري املتصلة ابلعاملني: 2021لعام 

(a) من ثالثة مشاريع  2021لعمل لعام ما خيص مكتب املّدعي العام: تتألف خطة ا
ألف يورو( وشعبة اخلدمات القضائية  174.0مقرتحة، ميوِّهلا مكتب املّدعي العام )

( لتنفيذ التحسينات اإلضافية املراد حتقيقها يف عمليات التحقيق اليت ألف يورو 230.0)
صعيد مجع وتدبُّر جيريها مكتب املّدعي العام، واملزيد من حتسني القدرات واإلمكانيات على 

 أدلة البحث اجلنائي العلمي، واملضي يف حتسني تناول األدلة الرقمية يف مكتب املّدعي العام؛

(b)  يف جمال العمل القضائي: خيص مقدار االستثمار املطلوب البالغ
يورو مواصلة هتيئة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية، ومنه مبلغ مقداره  ألف 1 299.0
رو يلزم لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية ويلزم ابقيه البالغ يو  ألف 158.0
 يورو لتطوير املنصة وفقاً ملتطلبات احملكمة؛ ألف 1 141.0
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(c)  ألف يورو  157.5يف جمال العمل اإلداري: خيص مقدار االستثمار املطلوب البالغ
ألف يورو تندرج يف بند  50.0آالف يورو تندرج يف بند تكاليف املوظفني و 107.5)

التكاليف غري املتصلة ابلعاملني( مواصلة تنفيذ مشاريع اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر 
 املعلومات للمضي يف أمتتة األعمال اإلدارية ورقمنتها؛

(d)  من االستثمارات  2021يف جمال أمن املعلومات: تتألف خطة العمل املقرتحة لعام
فيما خيص منصة  2020حىت عام  2017يف الفرتة املمتدة من عام  اليت أجرهتا احملكمة

االستخبار عن التهديدات بغية توسيع نطاق املراقبة إلجرائها على مدار الساعة طيلة أايم 
األسبوع السبعة واستمرار تعزيز قدرات وحدة أمن املعلومات على كشف التهديدات السيربانية 

على البياانت من قبيل اتِّقاء فقدان البياانت وتدبُّر احلقوق  والتصدي هلا وإعمال ضوابط مرتكزة
 املتعلقة ابملعلومات؛

(e)  يف جمال الرتشيد يف تكنولوجيا املعلومات: يتمثل املشروع الوحيد يف مواصلة استبدال
معدات التخزين اليت تقادم عهدها وفقًا لنموذج التخزين الرتاتيب املعمول به يف احملكمة )تنفيذ 

 يف إطار االسرتاتيجية(. 2017استثمار عام 
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اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء السرتاتيجية توزُّع املستثَمرات يف مشاريع ا: 3اجلدول 
 اليوروات( )آبالف 2020لعام 
 

 املبادرة

مكتب  الربانمج الرئيسي الثاين:
 املّدعي العام

 قلم احملكمة الرئيسي الثالث: الربانمج

 اجملموع
 شعبة اخلدمات القضائية شعبة اخلدمات اإلدارية

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
املتصلة 

 ابلعاملني

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
املتصلة 

 ابلعاملني

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
املتصلة 

 ابلعاملني

ضاة
ملقا

ا
  

عمل مكتب املّدعي العام على صعيد مجع األدلة حتسنُي سريورة 
 114.0 114.0 54.0    60.0 والتحقيق وزايدُة جناعته

حتسنُي قدرات وإمكاانت مكتب املّدعي العام على صعيد التحقيق 
 166.0 166.0 60.0    106.0 والبحث اجلنائي العلمي

 124.0 124.0 60.0    64.0 على صعيد تناول األدلة الرقمية مكتب املّدعي العامحتسني قدرات 

 404.0 404.0 230.0    174.0 اجملموع الفرعي

ضاء
الق

 

 132.0 132.0 132.0     مستودع املعلومات املوحَّد -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 

منفذ األدلة وسجالت  -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 
 320.0 320.0 162.0 158.0    القضااي

 367.0 367.0 367.0     منصة التقاضي -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 

 480.0 480.0 480.0     منصة تنظيم ملفات القضااي -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 

 1299.0 299.0 1 141.0 1 158.0    اجملموع الفرعي

دارة
اإل

 

 157.5 157.5   50.0 107.5  األسفار )حالة اخلدمة الذاتية للموظفني/للمديرين(إدارة إقرار 

 157.5 157.5   50.0 107.5  اجملموع الفرعي

دبر 
ت

ات
لوم

املع
 

 15.0 15.0 15.0     نظام األرشفة املمكن فيه تقصي األدلة وواثئق احملكمة

 15.0 15.0 15.0     اجملموع الفرعي

ات
لوم

 املع
أمن

 

اتقاء فقدان البياانت/احلقوق  -ضوابط األمن املرتكزة على البياانت 
 57.0 57.0 57.0     املتعلقة ابملعلومات

تصديق املهارات فيما خيص أمن املعلومات )تدريب وحدة أمن 
 20.0 20.0 20.0     املعلومات فبما خيص ُنظم اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات( 

للتهديدات السيربانية )وصوالً إىل جعله مستمراً على زايدة مدة التصدي 
 50.0 50.0 50.0     مدار الساعة طيلة أايم األسبوع السبعة(

 127.0 127.0 127.0     اجملموع الفرعي

ال
شيد

رت
جيا  يف 
ولو

تكن
ات

لوم
املع

 

 50.0 50.0 50.0     جتديد البنية التحتية االفرتاضية

 500.00 500.00 50.0     اجملموع الفرعي

 052.5 2 563.0 1 158.0 50.0 107.5 174.0  اجملموع
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 املرفق التاسع )ب(

 تكاليف تكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات على نطاق احملكمة مجعاء

قدمت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( أرقام التكاليف غري املتصلة ابلعاملني فيما خيص  -1
املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها خالل تكنولوجيا 

وأوصت جلنة امليزانية واملالية يف تقريرها  .(1)2018والثالثني اليت عقدت يف أيلول/سبتمرب  دورهتا احلادية
جمية املقرتحة بيااًن بتوزع تكاليف الربان 2021الالحق أبن تقدم احملكمة مبثابة مرفق بوثيقة ميزانية عام 

املوظفني والتكاليف غري املتصلة ابلعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف 
وترد يف املرفق احلايل تفاصيل املصروفات املندرجة يف بند تكاليف املوظفني واملصروفات  .(2)احملكمة مجعاء

يف غري املتصلة ابلعاملني فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ضمن املندرجة يف بند التكال
 2018ولعام  2017إطار شىت الربامج الرئيسية للمحكمة، وهو يتضمن أرقام املصروفات الفعلية لعام 

الربانجمية املعتمدة، وأرقام عام  2020من ميزانية عام  2020لقد اسُتقيت أرقام عام  .2019ولعام 
فهي أرقام متوقعة على أساس  2022الربانجمية املقرتحة؛ أما أرقام عام  2021من ميزانية عام  2021

إن األرقام الواردة يف هذا املرفق هي األرقام اليت  متطلبات احملكمة الربانجمية واالشتغالية املعروفة حالياً.
جيري توليفها وحتليلها، وهي تـُْعَرض قدمها كٌل من أقسام احملكمة إىل قسم خدمات تدبُّر املعلومات لكي 

 هنا ابلشكل الذي ُقدِّمت به.

ومن النفقات األساسية املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات تكاليُف الوظائف الثابتة  -2
ووظائف املساعدة املؤقتة العامة يف مالك قلم احملكمة ومالك مكتب املّدعي العام اليت تلزم لدعم نظم 

تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف احملكمة. وتتضمن ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات وخدمات 
وتُعرَّف  خمصَّصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف.

ومات/تدبُّر املعلومات النفقات األساسية يف إطار التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف جمال تكنولوجيا املعل
ابعتبارها تتمثل يف مجيع املصروفات الالزمة لدعم عمليات احملكمة وأنشطتها يف حاهلا الراهنة؛ ويشمل 
ذلك املصروفات لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية العامة )املتعلقة ابالتصاالت، 

إخل( واملصروفات لسد تكاليف اللوازم، وتكاليف  واستئجار األاثث والعتاد، وصيانة األاثث والعتاد،
األاثث والعتاد، وتكاليف التدريب، وتكاليف السفر املتصل على وجه التحديد بصيانة نظم تكنولوجيا 

 املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة.

 اليوروات()آبالف للمحكمة مجعاء  جمموع التكاليف حبسب بنودها/كياانت تسجيلها املركزي: 1اجلدول 
  اجملموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي

 التكاليف األساسية
 296.7 37 350.0 6 350.0 6 227.7 6 535.4 6 946.1 5 887.5 5 تكاليف املوظفني

 996.0 36 953.9 6 031.2 6 894.9 5 726.8 5 459.2 6 930.0 5 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 292.7 74 303.9 13 381.2 12 122.6 12 262.2 12 405.3 12 817.5 11 جمموع التكاليف األساسية

  922.7+ 258.6+ 139.6- 143.1- 587.8+  فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

 اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات
                                                            

 (.CBF/31/12/Rev.3تقرير احملكمة بشأن خطتها اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات )الوثيقة  (1)
، السابعة عشرةالواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (2)

 .108، الفقرة 2-، اجمللد الثاين، اجلزء ابء(ICC-ASP/17/20) 2018ديسمرب /كانون األول12-5الهاي، 
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  اجملموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي
 014.0 1 158.0  265.5 245.4 98.6 246.5  تكاليف املوظفني

 253.0 7 0.0 787.0 1 801.0 1 817.0 1 184.0 1 664.0 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 267.0 8 158.0 052.5 2 046.4 2 915.6 1 430.5 1 664.0 اجملموع لالسرتاتيجية

 املعلومات رتدبُّ /املعلومات تكنولوجيااجملموع ل
 559.7 82 461.9 13 433.7 14 169.0 14 177.8 14 835.8 13 481.5 12 للمحكمة مجعاء

مبا فيه ما خيص ) فارق اجملموع عنه للسنة السابقة
 - 971.8- 264.7+ 8.8- 342.0+ 354.3 1+ - (االسرتاتيجية

أييت بلمحة عامة إمجالية رفيعة املستوى عن التكاليف الفعلية الـُمتكبَّدة  1إن اجلدول  -3
يف احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات وذلك على والتكاليف املتوقَّع تكبُّدها 

الربانجمية املعتمدة )فيما خيص تكاليف  2019وعام  2018وعام  2017أساس ما يلي: ميزانيات عام 
 2020املوظفني( واملصروفات الفعلية )فيما خيص التكاليف غري املتصلة ابلعاملني(؛ وميزانية عام 

مث يرد يف  .2022الربانجمية املقرتحة؛ والتوقعات فيما خيص عام  2021ية املعتمدة؛ وميزانية عام الربانجم
بيان ابلتكاليف حبسب بنودها/الكياانت اليت تسجَّل ضمنها بصورة مركزية. ويشهد املقدار  2 اجلدول

اخنفاضًا طفيفاً  2020املتوقع لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات للمحكمة مجعاء يف عام 
ألف يورو. وتتوقع احملكمة أن يبلغ  14 177.8البالغ  2019آالف يورو عن نظريه لعام  8.8مقداره 

جمموع تكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف بند تكاليف املوظفني وبند التكاليف غري املتصلة 
 2022يورو لكنه سيشهد أيضًا يف عام  ألف 14 433.7أوجًا مقداره  2021ابلعاملني يف عام 

ألف يورو بعد إجناز تنفيذ  13 461.9إذ سيبلغ  2019اخنفاضًا إىل املستوى الذي بلغه قبل عام 
االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات. وميكن تلخيص املعلومات اليت يتضمنها 

 كما يلي:  1اجلدول 

(a)  تكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يف احملكمة بلغت  2017يف عام
ألف يورو ميثل  664.0ألف يورو، منه جزء مقداره  12 481.5مجعاء مبلغًا مقداره 

املصروفات الفعلية املتصلة ابالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات وجزء 
ألف يورو متثل  5 887.5األساسية )منه  ألف يورو ميثل التكاليف 11 817.5مقداره 

 ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني(؛ 5 930.0تكاليف املوظفني و

(b)  بلغ جمموع تكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت  2018يف عام
رو ألف يو  1 430.5ألف يورو، منه جزء مقداره  13 835.8تكبدهتا احملكمة مبلغاً مقداره 

اسُتثمر يف السنة الثانية من السنوات املشمولة ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 
ألف  5 946.1ألف يورو فمنه  12 405.3أما ابقيه البالغ  املعلومات/تدبر املعلومات.

  ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني. 6 459.2يورو متثل تكاليف املوظفني و

(c) مقدار  2019ألف يورو فيما خيص عام  14 177.8مل اجملموع البالغ يش
ألف يورو يف السنة الثالثة من السنوات املشمولة  1 915.6املستثَمرات الفعلي البالغ 

إن هذا الرقم أقل من الرقم  ابالسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات.
الربانجمية املعتمدة بسبب عدم شغل وظيفة شاغرة هي وظيفة  2019الوارد يف ميزانية عام 

( يف قسم تدبُّر األعمال القضائية ونقص اإلنفاق يف eCourtمدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )
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إطار بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني فيما خيص مشاريع اسرتاتيجية ملكتب املّدعي العام. 
فيتألف من خمصَّصات امليزانية املعتمدة لسد  2019فيما خيص عام ابقي التكاليف  أما

ألف يورو واملقدار الفعلي للتكاليف غري املتصلة ابلعاملني  6 535.4تكاليف املوظفني البالغة 
 ألف يورو؛ 5 726.8البالغ 

(d)  يبلغ جمموع التكاليف املتوقع أن تتكبدها احملكمة فيما خيص تكنولوجيا
ألف يورو منها املقدار  14 169.0مبلغًا مقداره  2020علومات يف عام املعلومات/تدبر امل

ألف يورو يف السنة الرابعة من السنوات املشمولة  2 046.4املقرتح للمستثَمرات البالغ 
ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، ما يقل مبقدار 

أما ابقي املصروفات املتوقعة  .2 047.5البالغ  2020املقر لعام ألف يورو عن املقدار  1.1
ألف يورو متثل تكاليف املوظفني  6 227.7ألف يورو فمنه  12 122.6البالغ 

 ألف يورو متثل التكاليف غري املتصلة ابلعاملني؛ 5 894.9و

(e)  مبلغًا مقداره  2021يبلغ جمموع التكاليف املتوقع فيما خيص عام
ألف يورو متثل تكاليف املوظفني والتكاليف غري  2 052.5يورو، منه ألف  14 433.7

املتصلة ابلعاملني للسنة اخلامسة من السنوات املشمولة ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة 
ألف  12 381.2أما الباقي من املقدار املتوقع البالغ  بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات.

ُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء فيما خيص تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات يورو للمصروفات الـ
ألف يورو متثل  6 031.2ألف يورو متثل تكاليف املوظفني و 6 350.0فيتألف من 

 التكاليف غري املتصلة ابلعاملني؛

(f) املتوقع  طلبت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا احلادية والثالثني أن يُقدَّم إليها املبلغ
لتكاليف تكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات على نطاق احملكمة بعد تنفيذ االسرتاتيجية 

ولئن مل يكن مبلغ  (.2021-2017اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات )
 ألف 13 461.9هو  2022تكاليف املوظفني معروفاً على وجه الدقة فإن الرقم املتوقع لعام 

ألف يورو  6 953.9ألف يورو يف بند تكاليف املوظفني األساسية و 6 350.0يورو، منها 
ألف يورو ميثل تكاليف  158.0يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني ومبلغ إضايف مقداره 

. (3)(eCourtاملوظفني املتأتية عن متديد فرتة شغل وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )
املقدار املتوقع أن تبلغه التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يف قسم خدمات تدبُّر ويشمل 

املعلومات مصروفات مرتتبة على استبدال عناصر تندرج يف عداد رأس املال مقدارها 
 ألف يورو وذلك الستبدال بنية حتتية تقادم عهدها. 600.0

                                                            
التكاليف اإلمجالية املرتتبة على تنفيذ احملكمة لالسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا سهرًا على االتساق يف اإلبالغ عن  (3)

( 4-تبة فاملعلومات/تدبُّر املعلومات فإن تكاليف وظيفة املساعدة املؤقتة العامة املتمثلة يف وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )من الر 
ال مبثابة تكاليف  2022ل القضائية حتتسب مبثابة خمّصص لالسرتاتيجية كمبلغ متوقع لعام اخلاصة مبشروع منصة أنساق تسلسل األعما

 أساسية.
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 الذي تسجَّل ضمنه بصورة مركزيةجمموع تكاليف املوظفني األساسية للمحكمة مجعاء حبسب الربانمج الرئيسي/الكيان : 2اجلدول 
 اليوروات( )آبالف

 الربانمج
2017 

 (الفعلية املقادير)
2018 

 (الفعلية املقادير)
2019 

 (الفعلية املقادير)
2020 

 (املعتمدة امليزانية)
2021 

 (املتوقعة املقادير)
2022 

 اجملموع (املتوقعة املقادير)
        تكاليف املوظفني

 390.5 5 051.3 1 051.3 1 963.5 773.2 783.5 767.7 مكتب املّدعي العام الربانمج الرئيسي الثاين:

        قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:

قسم خدمات تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية
 671.4 27 651.9 4 651.9 4 552.9 4 011.1 5 444.7 4 358.9 4 املعلومات

قسم تدبر األعمال  – شعبة اخلدمات القضائية
 987.8 133.2 133.2 137.0 196.8 196.8 190.8 القضائية

قسم مشاركة اجملين  – شعبة اخلدمات القضائية
 544.1 94.6 94.6 88.5 88.7 90.0 87.7 عليهم وجرب أضرارهم

 SAP  298.8 306.2 304.6 315.4 317.3 317.3 1 859.60 نظام – اإلداريةشعبة اخلدمات 

 770.4 101.7 101.7 170.4 161.0 124.9 110.7 املكاتب الُقطرية – شعبة العمليات اخلارجية

 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 أمانة مجعية الدول األطراف الربانمج الرئيسي الرابع:

 296.7 37 350.0 6 350.0 6 227.7 6 535.4 6 946.1 5 887.5 5 جمموع تكاليف املوظفني

 - 0.0 122.3+ 307.7- 589.3+ 58.6+ - فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

        التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 958.9 253.4 73.4 73.4 73.4 95.9  389.4 مكتب املّدعي العام الربانمج الرئيسي الثاين:

        قلم احملكمة الرئيسي الثالث: الربانمج

قسم خدمات تدبر  – شعبة اخلدمات القضائية
 752.4 30 792.70 5 142.70 5 970.10 4 858.80 4 496.1 5 492.0 4 املعلومات

قسم تدبر األعمال  – شعبة اخلدمات القضائية
 82.0 12.8 12.8 12.8 8.9 34.7 0.0 القضائية

 36.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 31.3 اخلدمات اللغويةقسم  – شعبة اخلدمات القضائية

قسم مشاركة اجملين  – شعبة اخلدمات القضائية
 10.1 0.0 3.0 0.0 1.4 5.7 0 عليهم وجرب أضرارهم

 115.2 18.0 18.0 18.0 18.0 21.6 21.6 قسم االحتجاز – شعبة اخلدمات القضائية

 SAP  454.0 382.0 380.0 441.2 365.9 390.0 2 413.1 نظام – شعبة اخلدمات اإلدارية

 159.0 63.0 63.0 33.0    قسم املوارد البشرية – شعبة اخلدمات اإلدارية

 380.0 40.2 56.8 50.2 100.0 50.3 82.5 قسم اخلدمات العامة – شعبة اخلدمات اإلدارية

 348.7 63.6 63.6 63.6 63.6 78.5 15.8 قسم األمن والسالمة – شعبة اخلدمات اإلدارية

 344.5 48.9 65.3 64.7 67.8 33.1 54.7 املكاتب الُقطرية – شعبة العمليات اخلارجية

قسم دعم العمليات  – شعبة العمليات اخلارجية
 96.4 17.1 16.1 15.2 12.5 23.3 12.1 اخلارجية

قسم اجملين عليهم  – شعبة العمليات اخلارجية
 432.6 0.0 0.0 37.7 30.8 161.4 202.7 والشهود

 495.5 154.1 50.5 80.0 81.6 69.4 59.8 قسم اإلعالم والتوعية – شعبة العمليات اخلارجية

 656.1 35 600.5 6 857.8 5 786.5 5 623.4 5 361.4 6 426.5 5 قلم احملكمة اجملموع للربانمج الرئيسي الثالث:

الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين 
 381.0 100.0 100.0 35.0 30.0 1.9 114.1 ابجملين عليهماخلاص 

 996.0 36 953.9 6 031.2 6 894.9 5 726.8 5 459.2 6 930.0 5  جمموع التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 - 922.7+ 136.3+ 168.1+ 732.4- 529.2+ - فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

من مهام وما يوفره من خدمات يف جمال تكنولوجيا  إن ما يؤديه قسم خدمات تدبر املعلومات -4
املعلومات/تدبر املعلومات وما يؤديه ويوفره منهما سائر األقسام ال يتداخالن، مع العلم أبن توزُّع 
 املسؤوليات املعنية يبنيَّ يف جدول بغية تفادي أي ازدواج أو ثغرة يف دعم النظم واخلدمات ذات الصلة.
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املعلومات، ومكتب املّدعي العام، وقسم تدبر األعمال القضائية، وشعبة  ويقوم قسم خدمات تدبر
اخلدمات اإلدارية، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، بتوثيق تقدمي الدعم االشتغايل اليومي 

)خمتصر إنكليزي لكلمات تشري إىل  RACI)اخلدمات األساسية( بواسطة جدول من اجلداول املسماة 
ومتثل هذه اجلداول واثئق قابلة للتحديث حُتنيَّ فيما خيص النظم  واملساءلة والتشاور واالّطالع(.املسؤولية 

وإذا بقي نطاق اخلدمات والنظم املدعومة يف شىت وحدات احملكمة اثبتًا فال يُتوقع  أو اخلدمات اجلديدة.
 امة لسد احتياجات العمل اليومية.أن تطرأ زايدة يف مالك الوظائف الثابتة أو وظائف املساعدة املؤقتة الع

ولئن كانت احملكمة ال ترتقب أي زايدة يف عدد العاملني بسبب االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا 
املعلومات/تدبر املعلومات فإن جمموعة مهارات املوظفني العاملني يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر 

مات وغريه من األقسام سيتعني أن تتطور لُتجاري التغريات املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلو 
 التكنولوجية.

أما توقُّع مقدار التكاليف غري املتصلة ابلعاملني فهو مهمة أشق، وال سيما توقُّع مقدارها قبل  -5
ولئن كانت احملكمة تستعني ابلعقود اليت تبلغ مدهتا عدة سنوات  سنوات. تكبُّدها مبا ال يقل عن ثالث

م ابلتكاليف غري املتصلة ابلعاملني الـُمتكبَّدة يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات، للتحك
وتستفيد بقدر اإلمكان من عقود أخرى من عقود نظام األمم املتحدة املوحَّد للحصول على أسعار 

فعندما تنتهي مدة  .وشروط جتارية أكثر مالءمة فإن سوق األعتدة والربامج احلاسوبية تشهد تغريًا سريعاً 
ني موعد جتديدها، أو عندما حُتتاز مشرتايت أخرى يف السوق هلا أثر على األعتدة والربامج  العقود فَيحِّ
احلاسوبية املستخَدمة يف احملكمة، غالبًا ما تتغري بنية األسعار وابلتايل التكاليف، وذلك ابجتاه الزايدة 

مطلق اليقني مبقدار التكاليف التشغيلية قبل تكبُّدها بسنوات عادة. وعليه فإن من الصعب التنبؤ على حنو 
عدة. وسيواَظب على حتيني التوقعات عند كل دورة من دورات ختطيط امليزانية وفقًا للنظام اإليكولوجي 

م لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات املعمول به يف احملكمة والتزاماهتا التعاقدية املرتَبط هبا لصيانة النظ
 املعنية.

إن معظم التكاليف غري املتصلة ابلعاملني يندرج يف ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات  -6
مثَّلت ميزانية قسم خدمات تدبر  2017ويف عام  )امليزانية املركزية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات(.

املئة،  يف 85ازداد هذا الرقم فبلغ  2018ويف عام  املئة من جمموع املصروفات املعنية. يف 76املعلومات 
ويُتوقع أن تبقى هذه  نظرًا إىل املزيد من املعاملة املركزية يف إطار عملية التآزر بني شىت وحدات احملكمة.

، الذي يُتوقع أن 2022، ابستثناء عام 2022النسبة املئوية اثبتة لكل املدة املشمولة ابلتوقعات إىل عام 
املئة من جمموع التكاليف األساسية غري املتصلة ابلعاملني الـُمتكبَّدة يف  يف 83تنخفض فيه طفيفًا إىل 

قها سنواًي مع مكتب املّدعي  احملكمة مجعاء. إن قسم خدمات تدبر املعلومات خيطط للمصروفات وينسِّّ
ثة وعندما جُيمع بني هذه الكياانت الثال التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية. SAPالعام ومع فريق نظام 

ابعتبارها مراكز لتسجيل التكاليف فإن املصروفات الـُمعاَملة واملنسَّقة مركزاًي تبلغ كنسبة مئوية من 
 2017املئة استنادًا إىل األرقام الفعلية لعام  يف 92املئة و يف 90التكاليف غري املتصلة ابلعاملني: 

املئة من أرقام ميزانية عام  يف 93؛ 2019املئة من األرقام الفعلية لعام  يف 93، على الرتتيب؛ 2018و
. ويـُْعَرض هذا 2022واملقدار املتوقع لعام  2021املئة من املقدار املتوقع لعام  يف 93املعتمدة؛  2020

 أدانه. 1 االجتاه بيانياً يف الشكل
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ة النسبة املئوية للتكاليف األساسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات غري املتصل: 1الشكل
قسم خدمات تدبر املعلومات )اخلط املتقطع( واملنسَّقة مركزاًي مع  ابلعاملني املعاَملة مركزاًي ضمن

 التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية SAP نظام مكتب املد عي العام وفريق

 

إن املصروفات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واليت ال تُنسَّق بني قسم خدمات  -7
التابع لشعبة اخلدمات اإلدارية تندرج يف فئتني  SAPتدبر املعلومات ومكتب املّدعي العام وفريق 

وازمها املشرتاة حملياً وتضم الفئة األوىل تكاليف أعتدة تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات ول رئيسيتني.
لكي تستعملها املكاتب الُقطرية واملعدات واللوازم التخصصية اليت ختص على وجه التحديد خدمات 

فعلى سبيل املثال تستخدم وحدة اإلنتاج السمعي  يدعمها قسم خدمات تدبر املعلومات دعماً مركزايً. ال
(، وهو املعيار الصناعي فيما خيص اإلنتاج Macالبصري يف قسم اإلعالم والتوعية نظام تشغيل ماكنتوش )

ويشرتي قسم اإلعالم والتوعية األعتدة والربامج احلاسوبية املتوافقة ويتدبرها طيلة العمر  السمعي البصري.
وتندرج يف الفئة الثانية االشرتاكات يف خدمات الربجميات احلاسوبية اليت  االشتغايل للمعدات املعنية.

ت قسم من األقسام وال تستلزم من قسم خدمات تدبر املعلومات أي دعم للبنية تشتمل عليها عمليا
ومن األمثلة البارزة على مثل  التحتية، ولذا تبقى مندرجة يف إطار امليزانية االشتغالية السنوية للقسم املعين.

ملوظفني إذا هذه احللول نظاُم اإلخطار اجلماعي الذي يستخدمه قسم األمن والسالمة الستدامة إعالم ا
( الذي يستخدمه قسم اخلدمات العامة لدعم مرافقه وعملياته Planonحصل طارئ، ونظاُم بالنون )

إن أكرب املصروفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات واخلارجة عن نطاق مراكز  اإلمدادية.
قسم اجملين عليهم والشهود لشراء نظم  يف 2018وعام  2017التكاليف املنسَّقة مركزايً ُتُكبِّّدت يف عام 

 2021لدعم إدارة شؤون الشهود ومتابعتها واإلبالغ عنها على حنو حمسَّن. أما فيما خيص التوقعات لعام 
فثمة أيضًا زايدة يف تكاليف االشرتاكات يف الربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلصندوق  2022وعام 

جه إىل نظام للمعلومات التدبرية من أجل تتّبع وتدبُّر تنفيذ االستئماين للمجين عليهم تعزى إىل احتيا
 الربامج.

وإىل جانب التكاليف األساسية متثِّّل املستثَمرات يف خطة احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  -8
( املكوِّن اآلخر للمصروفات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات/ 2021-2017املعلومات/تدبر املعلومات )
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أدانه، للمدة املشمولة ابالسرتاتيجية، توزَُّع  3 ويبني اجلدول ملعلومات الـُمتكبَّدة يف احملكمة مجعاء.تدبُّر ا
 2018املستثَمرات حبسب الكيان الذي تسجَّل فيه التكاليف مركزايً. وقد ُحيِّّنت األرقام اخلاصة بعام 

أقل من نظرياهتا يف امليزانية املعتمدة  2019إن األرقام اخلاصة بعام  ألخذ املصروفات الفعلية ابحلسبان.
( يف قسم تدبر األعمال القضائية eCourtوذلك بسبب بقاء وظيفة مدير مشاريع احملكمة اإللكرتونية )

. وقد قـُلِّّص مقدار 2022شاغرة طيلة األشهر السبعة األوىل من السنة، ويُتوقَّع أن تظل شاغرة حىت عام 
تقليصًا طفيفًا ابلقياس إىل املقدار الذي ُحدِّد توقعًا يف عام  2020التكاليف املناظرة املتوقع لعام 

 2021التاسع)أ( املزيد من التفاصيل عن االستثمارات االسرتاتيجية املقرتحة لعام  ويرد يف املرفق .2018
ألف يورو، يقل مبقدار  8 267.0ويبلغ جممل املستثَمرات املتوقَّع مبلغًا مقداره  حبسب املشروع.

ألف يورو على امتداد السنوات  8 670.9آالف يورو عن الرقم الذي ُقدِّم سابقًا البالغ  403.9
والثالثني تقرير مرحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية  وسيقدَّم إىل جلنة امليزانية واملالية قبل دورهتا اخلامسة اخلمس.

 احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلومات.

الشاملة بنطاقها  املستثَمرات يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبُّر املعلوماتجمموع : 3ل اجلدو 
 اليوروات( )آبالفاحملكمة مجعاء )يف بند تكاليف املوظفني ويف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني( 

  اجملموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها املركزي
        تكاليف املوظفني

 146.5   قسم تدبُّر األعمال القضائية
 

147.1 158.0 158.0 609.6 

 404.4   107.5 98.3 98.6 100.0   شعبة اخلدمات اإلدارية

جمموع تكاليف املوظفني اليت ختص 
 1014.0  158.0 265.5 245.4 98.6 246.5   االسرتاتيجية

        التكاليف غري املتصلة ابلعاملني

 6016.0   1563.0 1601.0 1364.0 824.0 664.0 قسم خدمات تدبّر املعلومات

 295.0   50.0 20.0 0.0 225.0   شعبة اخلدمات اإلدارية

 635.0   174.0 180.0 146.0 135.0   مكتب املّدعي العام

 307.0    (4)307.0   املبلغ املأذون برتحيله

جمموع التكاليف غري املتصلة ابلعاملني اليت 
 253.0 7   787.0 1 801.0 1 817.0 1 184.0 1 664.0 ختص االسرتاتيجية

 267.0 8 158.0 052.5 2 046.4 2 915.6 1 430.5 1 664.0 جمموع املستثَمرات يف إطار االسرتاتيجية

 -   6.1 130.8 485.1 766.5 - فارق اجملموع عنه للسنة السابقة

أدانه أثر االستثمار يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا  2يبنيِّّ الشكل  -9
املعلومات/تدبر املعلومات على ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات )امليزانية املركزية لتكنولوجيا 

البياين يبنيِّّ ما يندرج يف بند تكاليف املوظفني فاخلط الظاهر يف أسفل الرسم  املعلومات/تدبر املعلومات(.
وما يندرج يف بند التكاليف غري املتصلة ابلعاملني من املستثَمرات على نطاق احملكمة يف إطار 

أما اخلطان الظاهران يف األعلى فال خيصان إال ميزانية قسم خدمات تدبر  االسرتاتيجية لكل مدهتا.
ذو اللون الرمادي الفاتح امليزانيَة اإلمجالية لقسم خدمات تدبر املعلومات  ويبنيِّّ اخلط األعلى املعلومات.

مبا فيها مجيع التكاليف األساسية املندرجة يف بند تكاليف املوظفني )للوظائف الثابتة، ووظائف املساعدة 
                                                            

املتصلة  غري يندرج يف بند التكاليف يورو ألف 157.0 وجزء مقداره يندرج يف بند الشؤون اإلدارية يورو ألف 150.0جزء مقداره   (4)
]من األصل  11 ، الصفحةO القسم ،ICC-ASP/18/Res.1 القرار :2020 إىل 2019 من ترحيلهما أُقِّرَّ  املعلومات خيص أمن ابلعاملني

، حيث رُقِّّم القسم املعين ICC-ASP/18/20العربية يف اجلزء الثالث من النسخة املسبَّقة للوثيقة مرتمَجًا إىل اإلنكليزي: يرد نص هذا القرار 
 .األجبدية الالتينية[" يف O" "عني" بدالً من "سني" اليت تقابل الـ خطأ بـ
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التكاليف غري  املؤقتة العامة، واملساعدة املؤقتة اخلاصة ابالجتماعات، والعمل اإلضايف( واملندرجة يف بند
إن أرقام التكاليف األساسية أعلى من نظرياهتا اليت ُقدمت إىل جلنة امليزانية واملالية لكي  املتصلة ابلعاملني.

تنظر فيها خالل دورهتا احلادية والثالثني، ألن األرقام السابقة مل تشتمل على تكاليف املساعدة املؤقتة 
بيد أن ذلك مل يؤثر على  ابالجتماعات وتكاليف العمل اإلضايف. العامة وتكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة

 األرقام اإلمجالية لقسم خدمات تدبر املعلومات.

مقادير ميزانية قسم خدمات تدب ر املعلومات، واملقادير األساسية فيما خيص تكنولوجيا  :2الشكل 
املعلومات/تدبر املعلومات، واالستثمار يف هذا اجملال ضمن إطار االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها 

 احملكمة مجعاء 
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 املرفق العاشر

 الربانجمية املقرتحة 2021ة مليزانية عام املقادير املرجعية األساسي

صة يف امليزانية املخصَّ  يبنيِّّ م احملكمة أدانه جدواًل تقدِّ ، (1)واملالية امليزانية جلنة توصية مع شياً امت -1
ويتمثَّل الغرض من اجلدول يف مقارنة املقادير الربانجمية املقرتحة.  2021مبيزانية عام  مقارنةً  2020عام 

وتبنيِّّ األعمدة األوىل املبالغ املخصَّصة يف  .2021وعام  2020األساسية للموارد بني عام املرجعية 
الربانجمية املعتمدة، ومبالغ صندوق الطوارئ املخطَر حىت ت بلزوم استخدامها  2020إطار ميزانية عام 
اليت متثِّّل تكاليف  ، ومبالغ أثر الزايدة اليت شهدها نظام األمم املتحدة املوحَّد،2020فيما خيص عام 

. وخُيفَّض حاصل ذلك 2020إضافية ابلنسبة إىل املقادير املرجعية األساسية مليزانية احملكمة املعتمدة لعام 
مبا يعادل اخنفاض املقادير املرجعية األساسية بفضل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة اليت 

ة كما يفاد به يف املرفق السادس عشر. وتقاَرن املقادير املرجعية اسُتبني إمكان حتقيقها على نطاق احملكم
الربانجمية املقرتحة، ويُْظهِّر  2021ابملقادير املرجعية األساسية مليزانية عام  2020األساسية اإلمجالية لعام 

آالف  703.3الفرق بني هذه وتلك نقصااًن إمجاليًا يف مبلغ امليزانية املرجعية األساسية املطلوبة مقداره 
 يورو.

                                                            
 .15، الفقرة ASP/18/5-ICCالوثيقة  (1)



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

20-A-210621 284 

 2021ونظرياهتا لعام  2020مقارنة بني املقادير املرجعية األساسية لعام : 1 اجلدول

 

ميزانية عام 
الربانجمية  2020

 املعتمدة*

املوارد اإلضافية 
)من صندوق 
 الطوارئ(**

ختفيضات املقادير 
املرجعية 

 األساسية***
نظام األمم تغريات 

 املتحدة املوحَّد
معدَّل الفارق يف 

 شغور الوظائف

تغريات نظام األمم 
 - املتحدة املوحَّد

املعدَّل اجلديد 
 لشغور الوظائف

املقادير املرجعية 
 األساسية

ميزانية عام 
الربانجمية  2021

 املقرتحة

فارق ميزانية عام 
الربانجمية  2021

املقرتحة عن 
املقادير املرجعية 

 األساسية

فارق ميزانية عام 
الربانجمية  2021

املقرتحة عن ميزانية 
 2020عام 

 الربانجمية املعتمدة
 أ[-]ي=ح ز[-]ط=ح ]ح[ ]زـ=أ+ب+ج+و[ ]و=د+ه[ ]ه[ ]د[ ]ج[ ]ب[ ]أ[ الربانمج الرئيسي

 76.8 30.0 367.6 1 337.6 1 76.3 - 76.3 (29.5) - 290.8 1 هيئة الرائسة -1100

 (376.5) 184.2 414.2 10 230.0 10 429.8 - 429.8 (990.5) - 790.7 10 الدوائر - 1200

 (299.7) 214.2 781.8 11 567.6 11 506.1 - 506.1 (020.0 1) - 081.5 12 اهليئة القضائية الربانمج الرئيسي األول:

 (236.3) (928.5) 511.9 11 440.4 12 565.2 - 565.2 - 127.0 748.2 11 ديوان املّدعي العام - 2100

 185.4 (113.4) 214.9 4 328.3 4 298.8 - 298.8 - - 029.5 4 والتكامل والتعاونشعبة االختصاص  -2200

 82.6 (798.4) 865.5 19 663.9 20 252.7 1 - 252.7 1 (555.8) 184.1 782.9 19 شعبة التحقيق -2300

 (26.5) (136.7 1) 796.3 11 933.0 12 968.9 - 968.9 - 141.3 822.8 11 شعبة املقاضاة -2400

 5.2 (977.0 2) 388.6 47 365.6 50 085.6 3 - 085.6 3 (555.8) 452.4 383.4 47 مكتب املدَّعي العام :الثاينالربانمج الرئيسي 

 (31.8) (158.3) 666.2 1 824.5 1 96.6 (40.1) 136.7 (10.2) - 698.0 1 مكتب رئيس قلم احملكمة -3100

 (050.8 1) (234.6 1) 402.3 17 636.9 18 35.7 (297.3) 333.0 (219.2) 70.0 453.1 18 شعبة اخلدمات اإلدارية -3200

 829.5 2 (339.1) 892.0 34 231.1 35 682.3 (397.0) 079.3 1 - 089.3 2 062.5 32 شعبة اخلدمات القضائية -3300

 (746.1 1) (809.2 2) 957.2 21 766.4 24 547.8 (359.7) 907.5 (32.0) 187.6 703.3 23 شعبة العمليات اخلارجية -3800

 0.8 (541.2 4) 917.7 75 458.9 80 362.4 1 (094.1 1) 456.5 2 (261.4) 346.9 2 916.9 75 قلم احملكمة الربانمج الرئيسي الثالث:

 (61.7) (83.6) 724.6 808.2 21.9 - 21.9 - - 786.3 وحدة خدمات املؤمترات -4100

 66.4 95.4 981.8 886.4 142.5 93.7 48.8 (77.8) - 915.4 سكراتراي اجلمعية - 4200

 (9.0) 9.9 232.2 222.3 10.1 - 10.1 (29.0) - 241.2 مكتب رئيس اجلمعية – 4400

 4.3 1.0 898.4 897.4 56.7 28.0 28.7 (25.4) - 894.1 جلنة امليزانية واملالية -4500

 - 22.7 837.0 2 814.3 2 231.2 121.7 109.5 (132.2) - 837.0 2 الربانمج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف

 - - 270.0 2 270.0 2 - - - - - 270.0 2 الربانمج الرئيسي اخلامس: املباين

الربانمج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين 
 - (107.7) 226.1 3 333.8 3 180.8 - 180.8 (73.1) - 226.1 3 للمجين عليهم

قرض  -: مشروع املباين الدائمة 2-الربانمج الرئيسي السابع
 - - 585.1 3 585.1 3 - - - - - 585.1 3 الدولة املضيفة

 34.8 (11.6) 739.5 751.1 46.4 - 46.4 - - 704.7 : آلية الرقابة املستقلة5-الربانمج الرئيسي السابع

 35.3 (19.6) 756.5 776.1 54.9 - 54.9 - - 721.2 : مكتب املراجعة الداخلية6-الربانمج الرئيسي السابع

 (223.6) (420.2 7) 502.3 148 922.5 155 467.4 5 (972.4) 439.8 6 (042.5 2) 799.3 2 725.9 148 احملكمة اجلنائية الدولية مجعاء

 من االستثناء على سبيل لةموَّ وامل يورو، ألف 479.7 جمموعها البالغ العام، املدعي املعنية ابنتخاب لجنةتكاليف الو  نو مستقل خرباءاليت جيريها  راجعةامل تكاليف أن ُتَسدَّ هبا على 2020 عام يف ةاستثنائي بصورة اجلمعية وافقت اليت املواردَ  املعنيةُ  تشمل األرقامُ ال  *
 .فوائض سبق حتقُّقها

 (.Ngaïssona( وانـْغَْيسوان )Yekatomيِّكاتوم ) وقضية( وقضية احلسن Blé Goudéوابْليه غوديه ) (Gbagbo) اْغبـَغْبو قضية تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ املخَطر ابستخدامها من أجل **

 نتيجة الوفورات، والتكاليف غري املتكرِّرة، وختفيضات التكاليف اإلضافية. ***

 



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 

285  20-A-210621 

 املرفق احلادي عشر

 القضائية احلركي االسرتاتيجي حبسب احلالةتطور األنشطة 

 تبنيِّّ األرقام الواردة يف اجلدولني أدانه ختصيص املوارد حبسب احلاالت على نطاق احملكمة.

 احلالة )آبالف اليوروات( حبسب االسرتاتيجي احلركي القضائية األنشطة : تطور1اجلدول 

 

امليزانية حبسب احلالة: 
 (2) (1) آبالف اليوروات

الدعم االشتغايل 
)أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 

 أوغندا امليدانية(

مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

دارفور 
 ابلسودان

مجهورية أفريقيا 
 أفغانستان ميامنار بورندي جورجيا مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

 - - - - 186.1 4 699.3 5 733.6 826.9 4 372.3 8 519.4 287.4 8 373.9 4 826.4 32 املعتمدة 2016

 
 )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( (قضااي 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 22)

    

 - - - 666.0 3 483.1 2 390.0 6 568.0 1 362.7 2 447.3 8 399.9 1 660.8 6 010.5 3 157.9 33 املعتمدة 2017

 
 )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 23)

   

 - - - 168.1 3 313.8 2 104.7 6 689.5 1 965.7 822.7 8 270.3 1 969.4 6 024.5 3 226.1 36 املعتمدة 2018

 
 )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 23)

   

 159.8 2 159.8 2 159.8 2 614.5 3 316.0 3 876.8 5 286.9 2 268.2 425.7 7 364.0 1 869.1 1 681.1 2 276.0 36 املعتمدة 2019

 
 )قضية واحدة( )قضية واحدة( واحدة()قضية  )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضية( 23 )

 - - 314.3 3 371.3 4 701.9 3 639.2 5 687.5 3 32.4 639.7 7 293.3 1 549.3 5 597.5 2 782.6 32 املعتمدة 2020

 
   )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضية( 21 )

 662.9 487.0 2 794.5 2 521.6 3 819.8 3 142.8 5 475.5 2 0.0 331.9 8 499.4 2 192.6 3 264.5 2 174.8 31 املقرتحة 2021

 
 واحدة()قضية  )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 4) )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) )قضية واحدة( )قضيتان( قضية( 22 )

 ت احملكمة.ال تشمل األرقام املعنية التكاليف املعزّوة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها تشمل التكاليف املعزّوة إىل العمليات اجملراة إابن جلسا (1)

 ال تشمل األرقام املعنية مبالغ صندوق الطوارئ املخَطر بلزوم استخدامها.  (2)
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 ختصيصهم للحاالت: توزُّع املوظفني حبسب 2اجلدول 

 

املوارد من املوظفني 
 (2) (1)حبسب احلالة

الدعم االشتغايل 
)أنشطة جلسات 
احملكمة والعمليات 

 أوغندا امليدانية(

مجهورية الكونغو 
 دارفور ابلسودان الدميقراطية

مجهورية أفريقيا 
 أفغانستان ميامنار بورندي جورجيا مايل كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة
وظائف 

 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 

 (4)مؤقتة

وظائف 
 (3)اثبتة

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

 - - - - - - - - 8.41 12 8.03 38 1.00 1 3.94 24 25.13 43 1.12 4 12.65 55 17.47 39 78.90 210 املعتمدة 2016

 

 )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 22)

    
 - - - - - - 18.44 21 5.55 2 11.19 45 4.30 14 0.55 6 17.39 56 7.30 19 3.11 42 7.91 24 60.60 303 املعتمدة 2017

 

 )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 23)

   
 - - - - - - 18.41 18 5.98 20 9.87 46 5.00 10 1.08 - 15.10 57 1.43 10 4.10 52 6.52 28 61.87 287 املعتمدة 2018

 

 )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضية( 23)

   
 - - - - 5.50 14 13.50 19 16.40 11 12.08 42 5.33 14 - 2 17.00 43 2.33 7 4.75 45 9.96 25 70.60 277 املعتمدة 2019

 

   )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 4) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضية( 23 )

 - - - - 8.23 18 18.23 22 16.11 16 12.73 39 11.16 19 0.04 - 15.58 35 1.17 9 8.13 50 7.55 25 55.67 272 املعتمدة 2020

 

   )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( قضااي( 3) )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضية( 21)

 2.03 5 10.67 9 7.38 16 14.54 21 16.97 18 8.67 39 6.40 13 - - 19.29 47 3.53 18 5.60 34 4.94 24 56.92 263 املقرتحة 2021

 

 )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) قضااي( 4) )قضية واحدة( )قضيتان( قضااي( 3) )قضية واحدة( )قضيتان( قضية( 22)
 إابن جلسات احملكمة. ال تشمل األرقام املعنية املوارد من املوظفني املعزّوة إىل أنشطة جلسات احملكمة لكنها تشمل املوارد املعزّوة إىل العمليات اجملراة (1)

 املخطَر بلزوم استخدامها.ال تشمل األرقام املعنية الوظائف اليت تُسد تكاليفها من مبالغ صندوق الطوارئ   (2)

 استناداً إىل أعداد هذه الوظائف املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة.  (3)

  استناداً إىل ما يكافئ هذه الوظائف من معادِّالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل، املبيَّنة يف امليزانية حبسب احلالة. (4)
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 الثاين عشراملرفق 

خمصَّصات امليزانية لعمليات التحقيق الناشط يف إطار الربانمج الرئيسي الثاين )آبالف 
 اليوروات(

 
 احلالة

مقدَّرُ خمصَّصِّ 
 2020خمصَُّص ميزانية  2021 ميزانية

  658.3 احلالة يف أفغانستان 1
  2.444.8 احلالة يف بنغالديش/ميامنار 2
 215.9 3 658.2 2 احلالة يف بورندي 3
 757.3 3 805.3 4 *يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية أ والقضية ب( احلالة الثانية 4
 289.1 3 297.8 3 احلالة يف كوت ديفوار )القضية الثانية( 5
 223.3 1 412.7 2 ** احلالة يف دارفور ابلسودان 6
 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 7

 
1 359.9 

 466.7 3 745.6 2 جورجيااحلالة يف  8
 591.5 3 392.6 2 ***احلالة يف ليبيا )القضية الثالثة(  9

 336.1 1 360.1 1 مايلاحلالة يف  10

كانت القضية ب يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى لـّما تزل يف املرحلة التمهيدية ريثما تُعتمد   2020يف عام  *
 (.4يف احلالة  3) احملاكمة  يِّكاتوم وانـْغَيْسوانالتهم. فمبالغ امليزانية ذات الصلة ختصَّص يف إطار حماكمة 

تسع عمليات حتقيق انشط يف احلاالت  جمموعه ما 2021ألولوية يف عام على سبيل ا العام املدعي مكتبسُيجري  **
واحلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )خالل نصف  احلالة يف بنغالديش/ميامنار،و  احلالة يف أفغانستان،التالية: 

ديفوار، واحلالة يف دارفور ابلسودان، واحلالة يف جورجيا )خالل نصف السنة األول فقط(، واحلالة  السنة األول فقط(، واحلالة يف كوت
امليزانية: منصة ختطيط وإدماج  املدَرجة يف نظام مستقاة من البياانت هأعال اجلدول الواردة يفيف ليبيا، واحلالة يف مايل. إن األرقام 

السنة  خالل متعددة انشط لعمليات حتقيق املوارد نفس ختصيص يتيح ال امليزانية نظام بيد أن. SAPبربجميات  (BPC) األعمال
. 2021 عام طيلة لن تبقى على حاهلا املعنية فاملقادير السنة. بداية هو يف كما  يهيئ صورة آنية للوضع اجلدول فإن ولذا. نفسها

احلالة الثانية يف مجهورية  املفردة للتحقيق الناشط اجملرى يف املوارد ختصيص سيعاد ،2021 عام من الثاين النصف من بدءاً  أنه، بل
 .أخرى انشط لعمليات حتقيق بتوزيعهاأفريقيا الوسطى )القضية أ( واحلالة يف جورجيا 

 احلالة يف عمليات التحقيق من جمموعة على 2021 عام يف للرتكيز العام املدعي مكتب خيطِّّط ***
 هذه احلالة ويقوم بصونِّ وحتليلِّ وتقييمِّ  قضااي مجيع تطور مراقبة سيواصل لكنه ،(القضية الثالثة) ليبيا يف

 ليبيا. يف أخرى جمراة جُتَمع يف إطار جمموعات عمليات حتقيق اليت األدلة
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 املرفق الثالث عشر

 )آبالف اليوروات( 2020حىت  2014الزايدات السنوية يف امليزانيات الربانجمية املعتمدة لألعوام 

 الربانمج الرئيسي

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2014 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2015 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2016 

املعتمدة امليزانية 
 لعام

2017 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2018 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2019 

امليزانية املعتمدة 
 لعام

2020 

 الزايدة يف الفرتة

2014 -2020  

 اهليئة القضائية : الربانمج الرئيسي األول
 035.7 2 081.5 12 107.6 12 712.0 12 536.0 12 430.6 12 034.1 12 045.8 10 اجملموع

   (26.1) (604.4) 176.0 105.4 396.5 988.3 1 (652.1) الفارق عن السنة السابقة

 %20.3 %(0.2) %(4.8) %1.4 %0.8 %3.3 %19.8 %(6.1) %ابلـ الفارق عن السنة السابقة

 311.0 1  840.8 11 592.6 11 168.7 12 232.3 12 702.8 12 023.8 11 529.8 10 املصروفات الفعلية

 %98.0 ابملتوسط %98.0 %95.7 %95.7 %97.6 %102.2 %91.6 %104.8 %معدَّل اإلنفاق ابلـ

 مكتب املدَّعي العام :الربانمج الرئيسي الثاين
 163.4 14 383.4 47 802.5 46 991.8 45 974.2 44 233.7 43 612.6 39 220.0 33 اجملموع

   580.9 810.7 017.6 1 740.5 1 621.1 3 392.6 6 954.3 4 الفارق عن السنة السابقة

 %42.6 %1.2 %1.8 %2.3 %4.0 %9.1 %19.2 %17.5 %ابلـ الفارق عن السنة السابقة

 196.0 14  919.7 46 447.1 46 735.0 43 432.0 44 960.3 41 581.2 40 723.7 32 املصروفات الفعلية

 %98.6 ابملتوسط %99.0 %99.2 %95.1 %98.8 %97.1 %102.4 %98.5 %معدَّل اإلنفاق ابلـ

 قلم احملكمة :الربانمج الرئيسي الثالث
 623.9 9 916.9 75 651.2 76 142.5 77 632.6 76 759.2 72 025.9 65 293.0 66 اجملموع

   (734.3) (491.3) 509.9 873.4 3 733.3 7 (267.2 1) 772.2 1 الفارق عن السنة السابقة

 %14.5 %(1.0) %(0.6) %0.7 %5.3 %11.9 %(1.9) %2.7 %ابلـ الفارق عن السنة السابقة

 950.5 8 688.5 74 360.5 77 956.2 75 811.5 78 278.6 73 988.3 67 738.0 65 املصروفات الفعلية

 %100.7 ابملتوسط %98.4 %100.9 %98.5 %102.8 %100.7 %104.6 %99.2 %معدَّل اإلنفاق ابلـ

 الصندوق االستئماين للمجين عليهمأمانة  :الربانمج الرئيسي السادس

 640.3 1 226.1 3 130.3 3 541.5 2 174.5 2 884.5 1 815.7 1 585.8 1 اجملموع

   95.8 588.8 367.0 290.0 68.8 229.9 5.8 الفارق عن السنة السابقة

 %103.4 %1.4 %1.4 %1.4 %15.4 %3.8 %14.5 %0.4 %ابلـ الفارق عن السنة السابقة

 668.7 1 094.4 3 803.8 2 031.3 2 704.3 1 640.7 1 542.9 1 425.7 1 الفعليةاملصروفات 

 %86.5 ابملتوسط %95.9 %89.6 %79.9 %78.4 %87.1 %85.0 %89.9 %معدَّل اإلنفاق ابلـ

 هي أرقامها املتوقَّعة يف حزيران/يونيو منه. 2020أرقام مصروفات عام  *
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 الرابع عشر املرفق

 2024-2021 للفرتة املال رأس عداد يف يندرج فيما االستثماراتما يُقرتح من 

كما طلبته جلنة امليزانية واملالية، حدَّدت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( تكاليف استثماراهتا  -1
اإلحاطة األفضل آباثرها فيما يندرج يف عداد رأس املال وعرضتها على مجعية الدول األطراف سهرًا على 

 .(1)الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، وتفاداًي ألي مفاجآت عندما ُيل أجل تسديد مبلغ مميَّز بوضوح
 .2024حىت عام  2021ويهيئ اجلدول الوارد أدانه حملة عامة عن هذه التكاليف للفرتة املمتدة من عام 

لالزمة لالستثمار فيما يندرج يف عداد رأس املال ضمن إطار ومتاشياً مع املمارسة السابقة، نُظِّّمت املبالغ ا
 الربانجمية املقرتحة للمحكمة حبسب درجة األولوية وُخفِّضت إىل احلد األدىن. 2021ميزانية عام 

تشمله هذه التقديرات من املستثَمرات املندرجة يف عداد رأس املال املتعلقة مبباين احملكمة  ماإن  -2
. وتقدِّم احملكمة يف التقرير املعين خطة مخسية تبنيِّّ (2)تقرير ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية قد ُحدِّد وُعرِّض يف

 ما خيص املباين الدائمة من تقديرات تكاليف الـُمستبَدالت املندرجة يف عِّداد رأس املال.

-2021 املال ملدة األربع سنوات رأس عداد يف فيما يندرج االستثمارات خطة : 1 اجلدول
 )املبالغ مبيَّنة ابليوروات( 2024
 2024 2023 2022 2021 املال فيما يندرج يف عداد رأس االستثمار

 000 430   000 425   250 420   - الـَمرَْكبات

 858 162 670 409 1 034 605 854 475 1 املستبَدالت املندرجة يف عِّداد رأس املال من جتهيزات املباين الدائمة

 - -    000 50  املعلومات تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا اخلمسية ابسرتاتيجية احملكمة املتعلقةستثَمرات امل

 000 900 000 900 000 600 500 73 سائر مستثَمرات تكنولوجيا املعلومات املندرجة يف عِّداد رأس املال

 858 492 1 670 734 2 284 625 1 354 599 1 املال فيما يندرج يف عداد رأس املستثَمرات جمموع

 الـَمرَْكبات  - ألف

َبت التكاليف املبيَّنة يف اجلدول أعاله ابالستناد إىل خطة استبدال الـَمرَْكبات املستخدمة يف  -3 ُحسِّ
. وجيري توزيع املركبات وتناقلها فيما بني املكاتب الُقطرية وفقاً 2024حىت  2021امليدان للسنوات 

 لالحتياجات االشتغالية.

 املستبَدالت املندرجة يف عِّداد رأس املال من جتهيزات املباين الدائمة القائمة يف الهاي -ابء 

متثل جزءًا من اخلطة  1إن تقديرات املستبَدالت املندرجة يف عِّداد رأس املال املبينة يف اجلدول  -4
 .(3)املتجددة اليت ُعرضت يف التقرير اآلنف الذكر الذي ُقدِّم إىل جلنة امليزانية واملالية

 املعلومات االستثمارات املتعلقة ابسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/ تدبر -جيم 

                                                            
كانون   21-12الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك،  (1)

 .22، الفقرة 2-(، اجمللَّد الثاين، اجلزء ابءICC-ASP/10/20) 2011 األول/ديسمرب
 .CBF/34/10الوثيقة  (2)
 .املرجع السابق الذكر (3)
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سائل التخزين والبنية التحتية االفرتاضية بثالث استناداً إىل معايري الصناعة يقدَّر عمر مكوِّانت و  -5
 اخلمسية وثيقة اسرتاتيجية احملكمة وكما يبنيَّ يف. سنوات إىل مخس ويتعنيَّ استبداهلا يف غضون هذه الفرتة

فيما يندرج يف عداد رأس املال مقداره  استثمار يلزم املعلومات، تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا
منظومة  ، اليت متثِّّل جزءاً ال يتجزَّأ من(SAN) أحياز التخزين يورو من أجل شبكة ألف 600.0اإلمجايل 

 2020يورو( و ألف 50.0) 2019 السنوات اخلاصة ابحملكمة، يُوزَّع على البياانت ختزين
 . للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية يورو(، لتجديد ألف 50.0) 2021يورو( و ألف 500.0)

 مستثَمرات تكنولوجيا املعلومات املندرجة يف عِّداد رأس املال سائر -دال 

ألف يورو يف عام  73.5لقد اقرتحت احملكمة استثمارًا يندرج يف عِّداد رأس املال مقداره  -6
الستبدال حاجز احلماية املنتهي عمره االشتغايل والبنية التحتية يف مركز البياانت. وتتوقع احملكمة  2021

ألف  900.0ألف يورو، مث استثمارًا آخر مقداره  600.0استثمارًا مقداره  2022أن جُتري يف عام 
، الستبدال العتاد املنتهي عمره االشتغايل اخلاص بشبكة 2024وعام  2023يورو يف كٍل من عام 

احملكمة ومركز بياانهتا وقاعات عقد اجللسات فيها. فهذه املكوِّانت األساسية للبنية التحتية للمعلومات 
واالتصاالت والتكنولوجيا أُقيمت عندما انتقلت احملكمة إىل مبانيها اجلديدة ويراوح عمرها االشتغايل بني 

سنوات وعشر. وتعتزم احملكمة توزيع مقدار االستثمار على سنوات متعددة. وقد أُدرج ذلك ضمن  مخس
 وحدات احملكمة الواردة تفاصيله يف املقدار اإلمجايل املتوقَّع أن تبلغه تكاليف تكنولوجيا املعلومات يف شىت

ز  ناملرفق التاسع)ب(. إ األرقام املعنية هي تقديرات ُوضعت ابالستناد إىل املعلومات املتوفرة حالياً. وستُـَنجِّّ
إعداَد تصميم الشبكة ومركز البياانت واملتطلبات ذات الصلة وستؤكِّد مقدار  2021احملكمة يف عام 

 استبدال العتاد املنتهي عمرُه االشتغايل.االستثمار الالزم من أجل 
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 املرفق اخلامس عشر

تكاليف صيانة مباين احملكمة وتكاليف استعماهلا واخلطة املتوسطة األجل الستبدال عناصر 
 )آبالف اليوروات( 2021فيها مما يندرج يف عداد رأس املال لعام 

 الطوارئ ُيستدَعون يف حاالت الذين املرافق تقنيو إدارة يضطلع بهالذي  اإلضايف يلزم العمل -1
 .العمل ساعات خارج العاجلة العمليات أو أعمال التصليح مثل للقيام أبعمال

 وتدبر املباين، يف وأعمال التعديل التنظيف، والبستنة، تكاليفُ  املباين تكاليف صيانة من -2
 .اآلفات ومكافحة النفاايت،

 .الصحي الصرف ورسوم التربيد/والتدفئة تكاليف الكهرابء رتفقاتامل تكاليف تشمل -3

 .النسيجية واملفروشات األاثث إصالح على واملعدات األاثث صيانة تشتمل -4

 أعمال التصليح ولوازم املستخدمة يف املقصف، املائدة وأدوات األواين واملواد اللوازم تشمل -5
 .احملكمة مرافق إدارة موظفو مباشرة هبا يقوم اليت الصغرية

 .فقط الرئيسي املقر املعين خيص مبىن إن املبلغ. رأبه عطبه عطباً يتعذر عند األاثث ُيستبدل -6

 
   قسم اخلدمات العامة

 206.0 العمل اإلضايف

 881.0 صيانة املباين

 829.0 املرتفقات

 30.0 صيانة األاثث والعتاد

 9.0 اللوازم واملواد

 10.0 األاثث

 965.0 1 الفرعي لقسم اخلدمات العامةاجملموع 

   الربانمج الرئيسي اخلامس )املباين(

 378.9 2021عمليات استبدال ما يندرج يف عداد رأس املال لعام 

 891.1 1 الصيانة الوقائية والتصحيحية

 270.0 2 اجملموع الفرعي للربانمج الرئيسي اخلامس )املباين(

  235.0 4 اجملموع
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 املرفق السادس عشر

 ما ومقدَّرات النجاعة زايدة عن املتأتية واملكاسب الوفورات من 2020 عام يف حتقَّق ما
 2021 عام يف منها سيتحقَّق

وفقًا للطلبني اللذين تقدمت هبما مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية، تُقدَّم يف هذا 
والتكاليف غري املتكرِّرة،  معلومات مفصَّلة عن الوفورات، واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة املرفق

وفيما خيص منطلق هذه املبادرة، يرجى الرجوع إىل األقسام ذات الصلة  وختفيضات التكاليف اإلضافية.
 .(1)ابلطلبات املتعلقة ابلوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة

 الوفورات -ألف

 2021الناتج احملقَّق )يف ميزانية عام   الوصف
 الربانجمية املقرتحة(

الوفورات لعام 
)آبالف  2020

 اليوروات(

تقليص املقادير 
املرجعية 

األساسية لعام 
)آبالف  2021

 اليوروات(

التكاليف املتفاداة 
 2021لعام 

)دون تغيري 
املقادير املرجعية 

األساسية( 
 )آبالف اليوروات(

جرى تغيري للجهة اليت توفر املعاشات التقاعدية للقضاة أدى 
إىل اخنفاض يف مقادير أقساط املسامهة اخلاصة بتقاعدهم 

. أما القيمة الدقيقة لذلك فهي 2021 اليت ُتدفع لعام
تتوقف على مسات القضاة الذين يُنتخبون يف كانون 

ومبوعد الطلب منهم أن يتفرغوا  2020األول/ديسمرب 
 ة يف احملكمة.للخدم

اخنفاض يف مقادير أقساط املسامهة اخلاصة 
 بتقاعد القضاة.

 353.4   

املقابالت يف مقر احملكمة واملقابالت اجملراة عن بعد: يف 
شعبة التحقيق، يسافر شهود مقيمون يف أورواب إىل املقر بداًل 
من أن يسافر حمققان وترمجان واحد إىل مكان وجود هؤالء 

)على أن تتيح ذلك الظروُف  2018من عام  الشهود، بدءاً 
تشمل  2021وعام  2020األمنية(. فيما خيص عام 

 التوقعات املقابالت اجملراة عن بعد.

بلغ عدد املقابالت اليت أجريت يف عام 
مقابلة وتبلغ  27يف مقر احملكمة  2019

القيمة املتوقعة أصالً هلذا العدد فيما خيص 
العددان  عشرين مقابلة. أما 2020عام 

 2020املتوقعان املعدالن فيما خيص عام 
مقابلة يف املقر  20فهما  2021وعام 

مقابلة جُترى عن بعد )التقديرات  15و
، إذ كانت 2020املوضوعة حبلول أاير/مايو 

 مقابلة قد ُأجريت ابلفعل يف املقر(. 13

220.1 220.1  

قدرة زايدة احلضور امليداين: يف شعبة التحقيق، اسُتحدثت 
)على أن  2018على التحقيق يف امليدان بدءاً من عام 

 تتيح ذلك الظروف األمنية(.

اخنفض مقدار األموال الالزمة للسفر، 
ألف  175.0أفضى إىل وفورات مقدارها  ما

. وقد قـُّلص اآلن املقدار 2019يورو يف عام 
. 2020املتوقع أصالً فيما خيص عام 

فار فإن األس 2021فيما خيص عام  أما
 ستعود إىل حاهلا املعتادة.

180.2 303.7  

                                                            
 24-16الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،   (1)

؛ 2و 1، القسم الم، الفقراتن ICC-ASP/15/Res.1(، اجمللَّد األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/15/20 2016تشرين الثاين/نوفمرب 
؛ والوثيقة 2، القسم كاف، الفقرة ICC-ASP/16/Res.1، ومرفقها العاشر؛ والقرار 51حىت  38، الفقرات ICC-ASP/16/10والوثيقة 

ICC-ASP/17/5 17، الفقرة. 
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 2021الناتج احملقَّق )يف ميزانية عام   الوصف
 الربانجمية املقرتحة(

الوفورات لعام 
)آبالف  2020

 اليوروات(

تقليص املقادير 
املرجعية 

األساسية لعام 
)آبالف  2021

 اليوروات(

التكاليف املتفاداة 
 2021لعام 

)دون تغيري 
املقادير املرجعية 

األساسية( 
 )آبالف اليوروات(

ٌأجريت مراجعة لتواتر عمليات مجع النفاايت وتـُُفووِّض 
تفاوضاً وافياً بشأن أحكام عقد ذي صلة أُبرم عن طريق 

إجراٍء الستدراج العروض بغية التوصل إىل تقليص تكاليف 
ألف يورو  25.0ألف يورو إىل  40.0تدبُّر النفاايت من 

 .2021يف عام 

ُحقِّقت وفورات عن طريق مراجعة وتفاوض 
بشأن عقد أقل تكلفة من خالل إجراء 

استدراج للعروض توصالً إل تقليص تكاليف 
 تدبُّر النفاايت.

 15.0  

تتفاوض احملكمة مع شركة التنظيف لتقليص تكاليف تنظيف 
املقر اليومي من خالل إعادة دراسة األولوايت احملددة لكل 

حتقيقه عن طريق التخطيط الالحق. إن املقدار  حيِّز، ميكن
البالغ  2021املقرتح لسد تكاليف التنظيف لعام 

ألف يورو ينطوي على اخنفاض ابلقياس إىل نظريه  715.0
 ألف يورو. 900.0البالغ  2020لعام 

أتيت الوفورات املعنية نتيجة التفاوض على 
شروط عقد أقل تكلفة وإعادة دراسة 

املعنية مع موفر اخلدمات  أولوايت العقود
 املعنية.

 185.0  

املساعدة على حتليل األعمال من أجل مشروع منصة 
تسلسل األعمال القضائية: تؤدى هذه الوظيفة داخلياً دون 
االستعانة خبرباء خارجيني، وتسهم يف هذا اجلهد وحدة تدبُّر 

( eCourtاملعلومات القضائية املعنية بـ"احملكمة اإللكرتونية" )
 التابعة لقسم تدبُّر األعمال القضائية.

يُتفادى تكبُّد التكاليف عن طريق تقليص 
احلاجة إىل خرباء استشاريني خارجيني. كما 

إن االستعانة ابملوظفني الداخليني تزيد 
النجاعة، ابالستفادة مما يتوفر من معرفة 

 بسريورات عمل احملكمة.

105.0   

ري القائم يف أوغندا مع تفاوض املكتب الُقط 2019يف عام 
دائرة األمم املتحدة املعنية ابلسالمة واألمن بشأن إمكان 

تقليص ميزانية التكاليف املتقامَسة بسبب احتمال االخنفاض 
 يف األنشطة القضائية يف بلد احلالة هذا.

قـُلِّص مقدار األموال الالزمة لسد تكاليف 
 األمن املتقامَسة، ما أفضى إىل وفورات.

9.0 1.8  

بدأ تدريب على اللغة الفرنسية على  2020يف نيسان/أبريل 
شبكة اإلنرتنت جلميع املوظفني، اسُتغين به عن حضور 

املوظفني العاملني يف أوغندا دورات قائمة على التدريس يف 
صفوٍف تكاليُفها أعلى نسبياً، وال يتمكن املوظفون املعنيون 

ولوايت دائماً من حضورها بسبب عبء العمل واأل
 االشتغالية.

نظراً إىل أن التدريب جيري على شبكة 
اإلنرتنت فإنه يوفَّر به الوقت الذي يستغرقه 

االنتقال من املكتب الُقطري إىل مكان 
إن التكاليف اإلمجالية للتدريب  التدريب.

على شبكة اإلنرتنت أقل من تكاليف 
  التدريب الذي توفره معاهد قائمة يف أوغندا.

 0.8  

بواسطة  أُنْغوينأُرسلت بياانت ابملستجدات يف قضية 
الرسائل النصية اهلاتفية القصرية منذ إعمال املنصة يف عام 

مشرتك.  11 000. وقد انضم إليها أكثر من 2019
وأفضى ذلك إىل تقليص يف املبلغ املنفق على الربامج 

يت اإلذاعية والتلفازية والبالغات اإلشهارية، الباهظة الكلفة وال
 تبلغ عدداً من الناس أقل.

قُلص مقدار األموال الالزمة لسد تكاليف 
الربامج اإلذاعية والتلفازية، ما أفضى إىل 

 2020اخنفاض يف التكاليف يف عام 
ووفورات إضافية متوقع حتقيقها يف 

 .2021 عام

4.1 1.6  

يقدم املكتب الُقطري القائم يف أوغندا الدعم للبعثات القائمة 
أوغندا. ويُوظَّف سائقون )متعاقدون( يف مشال  يف مشال

أوغندا. وعندما تنظم بعثة، يُنقل األشخاص املعنيون 
املسافرون مبركبة واحدة عائدة للمحكمة )يقودها سائق 

واحد من سائقي احملكمة( من كْمباال إىل كافو )الواقعة يف 
منتصف الطريق بني غولو وكْمباال(. وأيخذ السائق املوظف 

ال أوغندا املسافرين فينقلهم من كافو إىل غولو ويدعم يف مش
البعثة يف املنطقة. وال يتعني أن يُدفع له بدل معيشة يومي 

 ألنه يعمل يف منطقته.

 10.3  3.0 تفادي دفع تكاليف بدل املعيشة اليومي.
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 2021الناتج احملقَّق )يف ميزانية عام   الوصف
 الربانجمية املقرتحة(

الوفورات لعام 
)آبالف  2020

 اليوروات(

تقليص املقادير 
املرجعية 

األساسية لعام 
)آبالف  2021

 اليوروات(

التكاليف املتفاداة 
 2021لعام 

)دون تغيري 
املقادير املرجعية 

األساسية( 
 )آبالف اليوروات(

قّرر املكتب الُقطري القائم يف  2019يف آذار/مارس 
مدينة بونيا الكفَّ عن مجهورية الكونغو الدميقراطية يف 

استئجار مركبة قوة التحرك السريع املخصَّصة هلذا املكتب،  
. ومنذئذ 2009كما ُدرِّج عليه منذ األول من آذار/مارس 

يعتمد املكتب الُقطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية 
يف إقليم إيتوري على قوة التحرك السريع التابعة لبعثة األمم 

قيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية املتحدة لتح
(MONUSCO طبقاً ملقتضيات نظام إدارة األمن يف األمم ،)

 املتحدة. 

حتقيق وفورات فيما يتعلق ابملقادير املرجعية 
األساسية انمجة عن عدم استئجار مركبة قوة 

التحرك السريع يف بونيا منذ آذار/مارس 
 .2021وكذلك يف عام  2019

25.7 25.7  

طُلب من مجيع موظفي احملكمة  2018منذ آذار/مارس 
املسافرين البقاء يف جممع احملكمة. فلم تعد ترتتب على 

سكناهم أية تكاليف وقـُلِّصت مبالغ بدل املعيشة اليومي اليت 
 %.50تدفع للموظفني املسافرين إىل بونيا بنسبة 

تقليص تكاليف السفر على أساسِّ مقدَّرِّ 
 2020املبيت فيما خيص عام عددِّ ليايل 

 .2021وعام 

6.5  21.7 

مل تعد الشركة األمنية املتعاقد معها فيما يتعلق ابملكتب 
الُقطري القائم يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية تتقيد 

مبقتضيات أحدث استقصاء أمين أجرته إدارة السالمة واألمن 
ري القائم يف التابعة لألمم املتحدة. فأنشأ املكتب الُقط

مجهورية الكونغو الدميقراطية ووحدة الشراء التابعة لقسم 
اخلدمات العامة فرقة عمل ُعهِّد إليها ابلبحث عن بدائل من 
أجل التوصل إىل احلل األجنع من حيث التكاليف والتطابق 

مع املقتضيات األمنية. وبعد عدة حماوالت للتعاون مع 
احملليني، ُميِّزت خدمة  منظمات األمم املتحدة واملورِّدين

التعاون األكثر جاذبية فُضمنت عن طريق املورِّد املتمثل يف 
"الشركة املتميزة خلدمات احلراسة الدولية"  TopSIGشركة 

ابالعتماد على االتفاق الطويل األجل املربم مع منظمة 
 األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

  1.8 0.9 تقليص تكاليف اخلدمات التعاقدية.

من خالل حتليٍل صارٍم لالحتياجات وإجراٍء لالنتقاء، تسىن 
أيضاً لقسم تدبُّر املعارف واألدلة تفادي تكبُّد مصروفات 

ألف يورو على امتداد السنوات الثالث  65.0مقدارها 
التالية فيما خيص حالً يف جمال الربجميات احلاسوبية فقّلص 

احلاسوبية مبقدار املصروفات اإلضافية على الربجميات 
 ألف يورو. 100.0

تفادي تكاليف تتمثل يف مصروفات على 
 2020الربجميات احلاسوبية فيما خيص عام 

 .2021وعام 

121.7  21.7 

    676.1 1 108.9  53.7 

 



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 
 

295  20-A-210621 

 النجاعة زايدة عن املتأتية املكاسب -ابء

الربانجمية  2021احملقَّق )يف ميزانية عام الناتج  الربانجمية املقرتحة( 2020الوصف )يف ميزانية عام 
 املقرتحة(

املكاسب  
املتأتية عن زايدة 

النجاعة لعام 
2020  

التكاليف املتفاداة لعام  
)دون تغيري املقادير  2020

املرجعية األساسية( )آبالف 
  اليوروات(

غدت إجراءات إيداع الواثئق أكثر جناعة بفضل حتديث 
ين لتدبُّر األعمال القضائية للملفات/النظام اإللكرتو 

(eCOS بغية إاتحة اإليداع اإللكرتوين للواثئق. وبذا قـُلِّص )
الزمن الذي تستلزمه مجيع أنواع عمليات إيداع الواثئق: 

الواثئق  الواثئق اإلدارية، )ج( الواثئق السرية، )ب( )أ(
من النظام األساسي/إنفاذ  85 املتعلقة جبرب األضرار/ املادة

 ت.العقواب

غدت عمليات إيداع الواثئق السرية أسرع مبقدار 
مرات يف حني حتسن أمن عمليات التسجيل  ثالث

حتسناً كبرياً. ويضاف إىل ذلك أنه اسُتغين بفضل 
تطبيق النظام اإللكرتوين لتدبُّر األعمال القضائية 
طت اإلجراءات )على  عن بعض اخلطوات وُبسِّّ

للواثئق، وال إرسال يعد جيري ختم  سبيل املثال مل
إلخطارات خاصة ابلربيد اإللكرتوين، وال ختزين 

للملفات بشكلها املادي(. وكان ميكن أن يفضي  
كٌل من هذه اخلطوات إىل مشكلة أمنية إبتالفه 

حمدود على  بفرضه حقوق اّطالع فردي أو وثيقة أو
 الواثئق املعنية.

وغدت عمليات إيداع الواثئق اإلدارية أسرع بنسبة 
نت عمليات إيداع الواثئق 25تقارب  % وُحسِّّ

من النظام  85 املتعلقة جبرب األضرار/املادة
األساسي/إنفاذ العقوابت من حيث الدقة والبياانت 

% يف 25الشرحية، ما أفضى إىل مكسب نسبته 
 الوقت الالزم إلجراء عمليات اإليداع املعنية.

21.4  

والواثئق بواسطة زيدت جناعة إجراء الكشف عن املعلومات 
نظام تدبُّر سجالت احملكمة: فباعتماد األداة اخلاصة ابلدفاع 

غدا مجيع املوظفني املنخرطني يف عمل احملكمة اإللكرتونية 
(eCourt ،ميضون وقتاً أقل يف كشف املعلومات والواثئق )

 على حنو يقرتن بتحسن يف مراقبة اإلجراء.

بُّر تقليص يف مقدار الوقت الذي يستلزمه تد
 %.12ملفات الدفاع تقارب نسبته 

12.9  

منيطة ملراجعة احملاضر: أداة جديدة تزيد من جناعة عملية 
مراجعة احملاضر/تصويبها جلميع املنخرطني يف األمر. إن 

اعتماد هذه األداة زاد من درجة الدقة وقّلص الزمن الذي 
 تستلزمه عملية مراجعة احملاضر وتصويبها.

رق تصويٌب واحٌد يقوم به ُعهد على أن يستغ
رأ( يف قسم -ع منسق معين ابحملاضر )من الرتبة خ

دقيقة. وقد  30إىل  15تدبُّر األعمال القضائية 
%. وعلى حنو 30قـُلِّص هذا الزمن بنسبة مقدارها 

مماثل أاتحت وظيفة مراجعة ترتيب خطوات 
االستعراض اليت ُأخذ هبا يف إطار األداة اجلديدة 

( تقليصاً 2-ضر القضائية )من الرتبة فملعدِّي احملا
يف الزمن املقضي لالضطالع أبنشطة التدقيق 

 %.75تقارب نسبته 

275.0  
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الربانجمية  2021احملقَّق )يف ميزانية عام الناتج  الربانجمية املقرتحة( 2020الوصف )يف ميزانية عام 
 املقرتحة(

املكاسب  
املتأتية عن زايدة 

النجاعة لعام 
2020  

التكاليف املتفاداة لعام  
)دون تغيري املقادير  2020

املرجعية األساسية( )آبالف 
  اليوروات(

الدفع ُقدماً إبعمال منيطة جديدة من منائط ختطيط املوارد 
، مع قسم املوارد البشرية والفريق SAPاملؤسسية يف نظام 

املعين بتخطيط املوارد املؤسسية، وحتسني ختطيط تكاليف 
املوظفني. وسيتيح نظام ميزنة الوظائف ومراقبتها إدراج 

، ما ميكِّن SAPالتكاليف املسبق يف دفاتر احملاسبة يف نظام 
من تسهيل السريورات املتعلقة بكشوف الرواتب والتوقعات 

 ابملوظفني.املتصلة 

نظراً إىل درجة احلساسية العالية اليت يتسم هبا 
اإلجراء املتعلق بكشوف الرواتب، ُهيئ لفرتة اختبار 
طويلة هلذا اجلهد الرامي إىل زايدة النجاعة. ويُتوقع 

سنًة انتقالية، ملدة األشهر  2021أن تكون سنة 
الستة األوىل منها على األقل، جُترى خالهلا 

دمية والسريورات اجلديدة يف آن معاً. السريورات الق
 2021وعليه فإن انتج ذلك فيما خيص عام 

سيكون حمدوداً لكنه يتوخى أن يفضي إىل حتقيق 
مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة، وحتسينات 

. ويتوخى فرع املوارد 2022ووفورات يف عام 
البشرية أن ُيقق مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة 

يومني من أايم عمل املوظف من يقارب مقدارها 
 ع. الرتبة خ

  

انتداب ترامجة موظفني للغة اإلنكليزية والفرنسية للعمل يف 
معظم الفعاليات اليت كان من املقّرر سابقاً أن يوفر خدمات 

الرتمجة الشفوية فيها ترامجة مستقلون. فقد اتبع قسم 
اخلدمات اللغوية على حنو دقيق جدول جلسات االستماع 

وفُّر املوظفني الداخليني، لالستعانة هبم على سبيل األولوية، وت
 ما خيفف من احلاجة إىل توظيف ترامجة مستقلني.

وفَّر الرتامجة املوظفون من قسم  2019يف عام 
يوماً من الفعاليات  11اخلدمات اللغوية ما ميثل 

ألف يورو.  62.5غري القضائية، تعادل زهاء 
مجة املوظفون ابلفعل، وفَّر الرتا 2020عام  ويف
الثاين/يناير إىل أاير/مايو، ما يعادل  كانون من

أايم من الفعاليات غري القضائية )مثل  أربعة
اجتماعات مكتب مجعية الدول األطراف، 

واجتماعات جملس إدارة الصندوق االستئماين 
للمجين عليهم، والفعاليات املتعلقة ابلتعريف 

ىل تقليص يف ابلدبلماسيني اجلدد( ما أفضى إ
ألف يورو. وعلى هذا  22.7التكاليف مقداره 

الصعيد يُتوقع أن يساوي املقدار اإلمجايل 
 .2019نظريه لعام  2020 لعام

- 62.4 

حتسني قاعدة البياانت اخلاصة ابجملين عليهم اليت ميسكها 
قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، ونظام تدبُّر طلبات 

تلبية  (2ختزين املعلومات، ) (1اجملين عليهم من أجل: )
زايدة جناعة السريورات  (3احتياجات التجهيز اخلاصة، )

صة ابلقضااي إنشاء تقارير عامة/خا (4والوظائف احلالية، )
إاتحة النفاذ إىل نظام تدبُّر طلبات  (5على وجه التحديد، )

الذي يتيح ترتيبات عمل  Citrixاجملين عليهم عن طريق نظام 
 مرنة.

زايدة موصولية العاملني امليدانيني التابعني لقسم مشاركة اجملين 
عليهم وجرب أضرارهم بقاعدة البياانت اخلاصة بنظام تدبُّر 

 ين عليهم.طلبات اجمل

ساعات من  توفري وقت وجهد يعادالن عشر
املوظف الواحد العامل بدوام كامل من الرتبة  عمل
على الرتتيب يف  1/2-ومن الرتبة ف 4-ف

 الشهر.
ساعات من  توفري وقت وجهد يعادالن مخس

املوظف الواحد العامل بدوام كامل من الرتبة  عمل
على الرتتيب يف  1/2-ومن الرتبة ف 4-ف

 الشهر.

15.4  

تستخدم احملكمة القدرات يف جمال تصميم الربجميات 
احلاسوبية استخداماً أكثر جناعة، مستفيدة يف ذلك من 
الربجميات احلديثة اإلعمال ومن التدريب الشامل بنطاقه 

 احملكمة مجعاء.

وّفر قسم تدبُّر املعلومات واملعارف واألدلة لقلم 
مصمماً داخلياً  حالً  2020احملكمة يف أوائل عام 

ألف يورو، وقام قسم  75.0بقيمة مقدارها 
خدمات تدبُّر املعلومات بعمل مماثل يف وقت 

الحق من السنة بتوفريه أداة مماثلة، تقّدر قيمتها 
 ألف يورو. 75.0أيضاً بـ

75.0  

    399.7 62.4 
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 املتكر ِّرة غري التكاليف -جيم

الربانجمية  2021 الناتج احملقَّق )يف ميزانية عام الوصف
 املقرتحة(

األثر يف املقادير املرجعية 
)آبالف  2021األساسية لعام 

 اليوروات(
إن املخصصات لسد تكاليف السفر يف نطاق خمتلف الربامج الكربى من 

 2020أجل دورة مجعية الدول األطراف اليت ستعقد يف نيويورك يف عام 
 .2021يعد سارايً يف عام  مل

 296.2 تكاليف السفر.تقليص يف 

    296.2 
 

 اإلضافية التكاليف ختفيضات -دال

األثر يف املقادير املرجعية األساسية  الربانجمية املقرتحة( 2021الناتج احملقَّق )يف ميزانية عام   الوصف
 )آبالف اليوروات( 2021لعام 

تقليص يف عدد القضاة الذين سُيْدَعون إىل تويل مناصبهم يعين 
ختفيضاً يف مقدار رواتب القضاة )وتقليصاً ملقدار أقساط املسامهة 
اخلاصة بتقاعدهم(. وقد يزيد املقدار املعين يف السنوات املقبلة إذا 

 ُدعي إىل تويل اخلدمة مزيد من القضاة.

 637.1 ختفيض يف التكاليف املتمثلة يف رواتب القضاة.

    637.1 
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 املرفق السابع عشر

 من فرتات اخلمس سنوات املتعاقبة املأخوذ هبا يف احملكمة 2021-2017االفرتاضات واملعطيات للفرتة 
 2021-2017 مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:

 2021الـمُقرتَح لعام  2020الـمُقر لعام  2019لعام  الـمُقر والفعلي 2018لعام  الـمُقر والفعلي 2017لعام  الـمُقر والفعلي املعطى
 الوصف الـمُقرتَح الوصف الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر  
أايم انعقاد عدد  1

  جلسات احملكمة
 غوديه اْغبـَغْبو وابْليهقضية  298 440

 (؛103)
 (؛77) انْتاغنْداقضية 
 (؛113) أُنغوينقضية 
 (؛1) مببا وآخرينقضية 
 (؛1) كاتنغاقضية 
 (؛1) البشريقضية 
 (؛1) املهديقضية 

 (1قضية لوبـَْنغا )

 قاعتا جلسات: 93 400
 احلالة يف كوت ديفوار:

 يوماً؛ 160
 160 احلالة يف أوغندا:

 يوماً؛
احلالة يف مجهورية الكونغو 

يوماً  80 الدميقراطية:
 الستكمال ترافع الدفاع

 اْغبـَغْبو وابْليه غوديهقضية  94 294
 أايم؛ 3 :(1))كوت ديفوار(

 :(2))أوغندا( أُنغوينقضية 
 يوماً؛ 58

)القضية الثانية  احلسنقضية 
 أايم؛ 8 يف احلالة يف مايل(:

مجهورية ) انْتاغنْداقضية 
: (الكونغو الدميقراطية

 أايم؛ 4
مجهورية ) غالوبـَنْ قضية 

: يوم (الكونغو الدميقراطية
 واحد؛
مجهورية أفريقيا )مببا قضية 

 : يوم واحد؛(الوسطى
)مجهورية  مببا وآخرينقضية 

 أفريقيا الوسطى(: يومان؛
)دارفور  البشريقضية 

 ابلسودان(: يوم واحد؛
 )ليبيا(: يومان؛ القذايفقضية 
 يف جزر القمر: يومان؛ احلالة
احلالة الثانية ) يسوانغَ نْـ اقضية 

يف مجهورية أفريقيا 
 (: يوم واحد؛الوسطى
 يسوانغَ نْـ او  يِّكاتومقضية 

احلالة الثانية يف مجهورية )
 أايم؛ 7(: أفريقيا الوسطى

 ؛أايم 3يف أفغانستان:  احلالة
 دارفوراحلالة يف دا )نْ بَـ قضية 

 (: يوم واحدابلسودان

يوم للحالة الثانية يف  100 200  0
 -مجهورية أفريقيا الوسطى

 (؛يِّكاتوم وانـْغَيْسوانب ) القضية
 -يوم للحالة يف مايل  100و

 (احلسن)قضية  2القضية 

عدد احلاالت  2
 اخلاضعة للتحقيق

احلالتان األوىل والثانية يف  11 11
 مجهورية أفريقيا الوسطى؛
 احلالة يف كوت ديفوار؛

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
احلالة يف مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية؛
 احلالة يف جورجيا؛

 احلالة يف كينيا؛
 احلالة يف ليبيا؛
 احلالة يف مايل؛

 احلالة يف أوغندا؛
 جزر القمر احلالة يف

احلالتان األوىل والثانية يف  11 10
 مجهورية أفريقيا الوسطى؛
 احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية؛

 احلالة يف جورجيا؛
 احلالة يف كينيا؛
 احلالة يف ليبيا؛
 احلالة يف مايل؛

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
 احلالة يف أوغندا

 

 احلالة يف بوروندي؛ 12 11
احلالتان األوىل والثانية يف 
 مجهورية أفريقيا الوسطى؛
 احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية؛

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
 احلالة يف جورجيا؛

 احلالة يف كينيا؛
 احلالة يف ليبيا؛
 احلالة يف مايل؛
 ؛احلالة يف أوغندا

احلالة يف بنغالديش/ 
 ؛(3)ميامنار

 احلالة يف بوروندي؛ 11
احلالتان األوىل والثانية يف 
 مجهورية أفريقيا الوسطى؛
 احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية؛

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
 احلالة يف جورجيا؛

 احلالة يف كينيا؛
 احلالة يف ليبيا؛
 احلالة يف مايل؛
 احلالة يف أوغندا

 احلالة يف بوروندي؛ 13
احلالتان األوىل والثانية يف 

 أفريقيا الوسطى؛مجهورية 
 احلالة يف كوت ديفوار؛

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية؛

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
 احلالة يف جورجيا؛

 احلالة يف كينيا؛
 احلالة يف ليبيا؛
 احلالة يف مايل؛

 احلالة يف ميامنار؛
 احلالة يف أفغانستان؛

 احلالة يف أوغندا

                                                            
 .املتهمني إىل املوجَّهة التهم مجيع من للتربئة الدفاع التماسات على األوىل االبتدائية الدائرة وافقت ،اْغبـَغْبو وابْليه غوديهيف قضية  (1)
 .الشهود مبثول تتعلق دعم إمدادي مسائل بسبب االستماع جلسات التاسعة االبتدائية الدائرة ألغت ،أُنغوينيف قضية  (2)
 .ميامنار/بنغالديش يف احلالة يف كانون األول/ديسمرب ابلتحقيق  يف أذنت الدائرة التمهيدية (3)
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 2021-2017 مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
 2021الـمُقرتَح لعام  2020الـمُقر لعام  2019لعام  الـمُقر والفعلي 2018لعام  الـمُقر والفعلي 2017لعام  الـمُقر والفعلي املعطى

 الوصف الـمُقرتَح الوصف الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر  
عدد عمليات  3

 الناشطالتحقيق 
احلالة الثانية يف مجهورية  6 6

أفريقيا الوسطى )القضية 
 )سيليكا((؛ أ

احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

 ابالكا((؛ -ب )أْنيت 
احلالة يف ليبيا )القضية 

 الثالثة(؛
احلالة يف كوت ديفوار 

 )القضية الثانية(؛
 احلالة يف جورجيا؛

 داناحلالة يف دارفور ابلسو 

احلالة الثانية يف مجهورية  7 6
أفريقيا الوسطى )القضية 

 )سيليكا((؛ أ
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

 ابالكا((؛ -ب )أْنيت 
احلالة يف كوت ديفوار 

 )القضية الثانية(؛
 احلالة يف جورجيا؛

احلالة يف ليبيا )القضية 
 الثالثة(؛

 احلالة يف مايل

 يف بوروندي؛ احلالة 9 8
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

 )سيليكا((؛ أ
احلالة الثانية يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى )القضية ب 
 ابالكا((؛ -)أْنيت 

احلالة يف كوت ديفوار 
 )القضية الثانية(؛

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
 احلالة يف جورجيا؛

احلالة يف ليبيا )القضيتان 
 ؛الثالثة والرابعة(

احلالة يف 
 (3)بنغالديش/ميامنار

 احلالة يف بوروندي؛ (4)9
احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 

 الوسطى؛
احلالة يف كوت ديفوار )القضية 

 الثانية(؛
 ؛(5)احلالة يف دارفور ابلسودان

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 ؛(6)الدميقراطية

 احلالة يف جورجيا؛
ليبيا )القضيتان الثالثة احلالة يف 
 والرابعة(؛

 (7)احلالة يف مايل

 احلالة يف بوروندي؛ (8)9
احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 

 الوسطى؛
احلالة يف كوت ديفوار )القضية 

 الثانية(؛
 احلالة يف دارفور ابلسودان؛

 احلالة يف جورجيا؛
 احلالة يف ليبيا )القضية الثالثة(؛

 احلالة يف مايل(؛
 ميامنار؛ احلالة يف

 احلالة يف أفغانستان

عدد األوامر إبلقاء  4
القبض اليت ُرفعت 

عنها أختام التحريز 
ولـّما يزل يُنتظر 

 تنفيذها

القضية األوىل يف احلالة يف  (9)14 13
 (؛1ليبيا )

القضية الثانية يف احلالة يف 
 (؛1ليبيا )

القضية الرابعة يف احلالة يف 
 (؛1ليبيا )

األوىل يف احلالة يف القضية 
 (؛2دارفور ابلسودان )

القضيتان الثانية والرابعة يف 
احلالة يف دارفور ابلسودان 

 (؛2)
القضية الثالثة يف احلالة يف 

 (1دارفور ابلسودان )
مكرَّراً يف  -القضية األوىل

احلالة يف كوت ديفوار 
 (؛1)سيمون اْغبَـْغبو( )

القضيتان الثالثة والرابعة يف 
يف مجهورية الكونغو احلالة 

 (؛1الدميقراطية )
قضية اجلرائم املنصوص 

من  70عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

 (؛1يف كينيا )

القضية األوىل يف احلالة يف  15 14
 (؛1ليبيا )

القضية الثانية يف احلالة يف 
 (؛1ليبيا )

القضية الرابعة يف احلالة يف 
 (؛1ليبيا )

الثانية القضااي األوىل و 
والرابعة يف احلالة يف دارفور 

 ؛(10)(4ابلسودان )
القضية الثالثة يف احلالة يف 

 (؛1دارفور ابلسودان )
مكرَّراً يف  -القضية األوىل

احلالة يف كوت ديفوار 
 (؛1)

القضيتان الثالثة والرابعة يف 
احلالة يف مجهورية الكونغو 

 (؛1الدميقراطية )
قضية اجلرائم املنصوص 

من  70 املادة عليها يف
النظام األساسي يف احلالة 

 (؛3يف كينيا )
 (1احلالة يف أوغندا )

القضية األوىل مكرَّراً يف  16 16
 (؛1احلالة يف كوت ديفوار )

القضية األوىل يف احلالة يف 
 (؛1دارفور ابلسودان )

القضااي الثانية والرابعة 
واخلامسة يف احلالة يف دارفور 

 (؛2ابلسودان )
( يف احلالة 1الثالثة )القضية 

 (؛1يف دارفور ابلسودان )
القضية الرابعة يف احلالة يف 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 (؛1)

قضية اجلرائم املنصوص عليها 
من النظام  70يف املادة 

األساسي يف احلالة يف كينيا 
 (؛3)

القضية األوىل يف احلالة يف 
 (؛1ليبيا )

القضية الثانية يف احلالة يف 
 (؛1ليبيا )

القضية الثالثة يف احلالة يف 
 (؛2ليبيا )

 (2احلالة يف أوغندا )

القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة يف   16
 (؛1كوت ديفوار )

( 2( والثانية )1القضااي األوىل )
( يف 1( واخلامسة )1والرابعة )

 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
القضية الرابعة يف احلالة يف 

و الدميقراطية مجهورية الكونغ
 (؛1)

قضية اجلرائم املنصوص عليها يف 
من النظام األساسي  70املادة 

 (؛3يف احلالة يف كينيا )
( 1( والثانية )1القضااي األوىل )

 ( يف احلالة يف ليبيا؛2والثالثة )
 (2احلالة يف أوغندا )

القضية األوىل مكرَّراً يف احلالة يف   16
 (؛1كوت ديفوار )
( 2( والثانية )1) القضااي األوىل

( يف 1( واخلامسة )1والرابعة )
 احلالة يف دارفور ابلسودان؛
القضية الرابعة يف احلالة يف 

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
 (؛1)

قضية اجلرائم املنصوص عليها يف 
من النظام األساسي  70املادة 

 (؛3يف احلالة يف كينيا )
( 1( والثانية )1القضااي األوىل )

 ( يف احلالة يف ليبيا؛2والثالثة )
 (2احلالة يف أوغندا )

                                                            
تسع عمليات حتقيق انشط لكن العمليتني اللتني جتراين يف احلالة يف دارفور ابلسودان واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ُُيتسب  (4)

 شهراً. 12 هلما معاً 
 فقط. 2020للربع األول من عام  (5)
 . 2020بدءاً من الربع الثاين من عام  (6)
فكما ورد يف الوثيقة اليت تتضمن األولوايت الرفيعة  )القضية أ( يف مجهورية أفريقيا الوسطى مشمولة هبذا البيان.ليست احلالة الثانية  (7)

قبض على فيما يتعلق ابمليزانية ومسبِّّبات التكاليف، يُرجَّح أن يعاد تصنيف هذه احلالة، لتدرج مثاًل يف عداد احلاالت احملقَّق فيها ريثما يُ 
 .2019، على حنو يتوقف على املستجدات يف عام املشتبه هبم فيها

تسع عمليات حتقيق لكن العمليتني اللتني جتراين يف احلالة الثانية )القضية أ( يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف جورجيا ُُيتسب  (8)
 .أشهر 6لكل منها 

السنوسي )لـّما ينفذ األمر  هللا القذايف وعبد اإلسالم سيف إىل القضية األوىل يف احلالة يف ليبيا: 15إىل  13تعزى الزايدة من  (9)
ابلقبض على اثين الذكر وقد كان قد ُقضي أبن الدعوى عليه أمام احملكمة غري مقبولة(؛ القضية الثانية يف احلالة يف ليبيا: 

  الورفلِّّي. بوسيف مصطفى خالد؛ القضية الرابعة يف احلالة يف ليبيا: حممود حممد التهامي
 ضم القضااي األوىل والثانية والرابعة يف احلالة يف دارفور ابلسودان. (10)
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 2021-2017 مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
 2021الـمُقرتَح لعام  2020الـمُقر لعام  2019لعام  الـمُقر والفعلي 2018لعام  الـمُقر والفعلي 2017لعام  الـمُقر والفعلي املعطى

 الوصف الـمُقرتَح الوصف الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر  
عدد عمليات  5

 التدارس األويل
 احلالة يف أفغانستان؛ 10  10

 احلالة يف بوروندي؛
 احلالة يف كولومبيا؛
 احلالة يف غابون؛
 احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/اململكة 
 املتحدة؛

 احلالة يف نيجرياي؛
 احلالة يف فلسطني؛

 احلالة يف جزر القمر؛
 احلالة يف أوكرانيا؛

8 
 10إىل

 احلالة يف أفغانستان؛ 11
 احلالة يف كولومبيا؛
 احلالة يف غابون؛
 احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/اململكة 
 املتحدة؛

 احلالة يف نيجرياي؛
 احلالة يف فلسطني؛

 ؛احلالة يف أوكرانيا
حالتان اتسعة وعاشرة لـّما 

 حتدَّدا

 احلالة يف كولومبيا؛ 9 9
 احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/ اململكة 
 املتحدة؛

 
 احلالة يف نيجرياي؛

 احلالة يف فلسطني؛
 احلالة يف الفلبني؛
 احلالة يف أوكرانيا؛
 ؛احلالة يف فنزويال

 احلالة يف بنغالديش/ميامنار

 احلالة يف كولومبيا؛ 9
 احلالة يف غينيا؛

لكة احلالة يف العراق/ املم
 املتحدة؛

 احلالة يف بنغالديش/ميامنار؛
 احلالة يف نيجرياي؛

 احلالة يف فلسطني؛
 احلالة يف الفلبني؛
 احلالة يف أوكرانيا؛
 احلالة يف فنزويال

 احلالة يف كولومبيا؛ 9
 احلالة يف غينيا؛

احلالة يف العراق/اململكة 
 املتحدة؛

 احلالة يف نيجرياي؛
 ؛(11)احلالة يف فلسطني

 يف الفلبني؛احلالة 
 احلالة يف أوكرانيا؛

 (؛1احلالة يف فنزويال )القضية 
 (2احلالة يف فنزويال )القضية 

عدد األفرقة املعنية  6
ابإلجراءات 

 (12)االبتدائية
 )للدوائر(

أفرقة  3
جللسات 
 احملاكمة

 وفريق
واحد 

جللسات 
النطق 

ابلعقوبة 
 قةر أف 3و

 لإلجراءات
املتعلقة 

جبرب 
 األضرار

أفرقة  3
جللسات 
 احملاكمة

 وفريق
واحد 

جللسات 
النطق 

ابلعقوبة 
 أفرقة 3و

 لإلجراءات
املتعلقة 

جبرب 
 األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل 
 ؛)اْغبـَغْبو وابْليه غوديه(

الدائرة االبتدائية السادسة 
 ؛)انْتاغَنْدا(

الدائرة االبتدائية التاسعة 
 )أُنْغوين(؛

الدائرة االبتدائية السابعة 
 ؛وآخرين( )مببا

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)لوبـَنْغا وكاتـَنْغا(
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 )مببا(؛
الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 )املهدي(

الدائرة االبتدائية األوىل  7 5
 ؛)اْغبـَغْبو وابْليه غوديه(

الدائرة االبتدائية السادسة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)انْتاغَنْدا(
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛)أُنْغوين(
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)لوبـَنْغا(
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(مببا)
 

الدائرة االبتدائية األوىل  6 6
 ؛اْغبـَغْبو وابْليه غوديه()

الدائرة االبتدائية السادسة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)انْتاغَنْدا(
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛)أُنْغوين(
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)لوبـَنْغا وكاتـَنْغا(
الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 )املهدي(؛
 احلسن 

 الدائرة االبتدائية السادسة؛ 4
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛)أُنْغوين(
الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف 

 ؛)لوبـَنْغا وكاتـَنْغا(جرب األضرار 
الدائرة االبتدائية الثامنة الناظرة 

 )املهدي(يف جرب األضرار 

الدائرة االبتدائية السادسة الناظرة  6
قضية )يف جرب األضرار 

 ؛انْتاغَنْدا(
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛)أُنْغوين(
الدائرة االبتدائية الثانية الناظرة يف 

 ؛)لوبـَنْغا وكاتـَنْغا(جرب األضرار 
الدائرة االبتدائية الثامنة الناظرة 

 ؛)املهدي(يف جرب األضرار 
ئية العاشرة الدائرة االبتدا

 )احلسن(؛
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

 )يِّكاتوم وانـْغَيْسوان(

عدد األفرقة )التابعة  7
ملكتب املّدعي 

العام( املعنية 
ابإلجراءات 

 االبتدائية

احلالة يف كوت ديفوار  3 3
 ؛)اْغبغبو وابْليه غوديه(

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 ؛)انْتاغَنْدا(الدميقراطية 

 )أُنغوين(احلالة يف أوغندا 

احلالة يف مجهورية الكونغو  3 3
 ؛)انْتاغَنْدا(الدميقراطية 

احلالة يف كوت ديفوار 
 ؛)اْغبغبو وابْليه غوديه(

 )أُنغوين(احلالة يف أوغندا 

 ؛)أُنغوين(احلالة يف أوغندا  3 3
القضية  -احلالة يف مايل

 (؛احلسنالثانية )
احلالة الثانية يف مجهورية 

ب  القضية -فريقيا الوسطىأ
 (يِّكاتوم وانـْغَيْسوان)

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  2
يِّكاتوم ب ) القضية -الوسطى

 (؛وانـْغَيْسوان
 2القضية  -احلالة يف مايل 

 (احلسن)

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  3
يِّكاتوم ب ) القضية -الوسطى

 (؛وانـْغَيْسوان
 2ية القض -احلالة يف مايل 

 (؛احلسن)
عبد احلالة يف دارفور ابلسودان )

 (الرمحن
عدد أفرقة الدعم  8

التابعة لقلم احملكمة 
 املعنية جبلساهتا

اثنان من األفرقة الكاملة  فريقان فريقان
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع احلد 

األدىن من الزايدات يف 
 املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة  2 2
املعنية جبلسات احملكمة 
لضمان احلد األقصى 

الستعمال سعة قاعات 
جلسات احملكمة مع احلد 

األدىن من الزايدات يف 
 املوارد املطلوبة

نظراً إىل اخنفاض األنشطة  1 2
القضائية لزم أقل من فريقني 

معنيني جبلسات احملكمة 
 م الالزملتقدمي الدع

1  1   

                                                            
 .الدائرة التمهيديةذي صلة عن قرار  يُنتظر صدور (11)
 األفرقة املعنية ابإلجراءات االبتدائية هي أفرقة اتبعة للدوائر ميكن أن تنخرط يف اإلعداد ملا سُيعقد مستقباًل من احملاكمات وجلسات (12)

 انعقادها وجلسات النطق ابلعقوبة وجلسات جرب األضرار.
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القانونيني للمجين 
عليهم التابعة 

للمكتب العمومي 
 حملامي اجملين عليهم

 يف اإلجراءات االبتدائية: 7  

 (؛1) اْغبـَغْبو وابْليه غوديه
 (؛2) وانْتاغَنْدا
 (؛1) وأُنغوين

 يف إجراءات جرب األضرار:

 (؛1) مببا
 (؛1) ولوبـَنْغا
 (1) وكاتـَنْغا

 يف اإلجراءات االبتدائية: 7   
 (؛1) اْغبـَغْبو وابْليه غوديه

 (؛2) وانْتاغَنْدا
 (؛1) وأُنغوين

يف إجراءات جرب األضرار: 
 (؛1) مببا

 (؛1) ولوبـَنْغا
 (1) وكاتـَنْغا

 يف اإلجراءات التمهيدية: 8  6

 (؛2) يِّكاتوم وانـْغَيْسوان
 يف اإلجراءات االبتدائية:

 (؛1) أُنغوين
إلجراءات االبتدائية مث ايف 

 يف إجراءات االستئناف:
 (؛1) اْغبـَغْبو وابْليه غوديه

اإلجراءات االبتدائية مث يف 
يف إجراءات االستئناف مث 
  يف إجراءات جرب األضرار:

 (؛2)انْتاغَنْدا 
 يف إجراءات جرب األضرار:

 (؛1لوبـَْنغا )
 (1) وكاتـَنْغا

 (؛1) أُنغوين 4
 (؛1) كاتـَنْغا
 (؛1) لوبـَنْغا

 (1إجراءات أخرى )

 (؛1) أُنغوين 9
 (؛1) كاتـَنْغا
 (؛1) لوبـَنْغا

 (؛2) انْتاغَنْدا
 (؛2) يِّكاتوم وانـْغَيْسوان

 (؛1) اْغبـَغْبو وابْليه غوديه
 (13) (1إجراءات أخرى )

عدد اللغات  10
املنهوض أبود تقدمي 

اخلدمات هبا يف 
 جلسات احملكمة

 اإلنكليزية؛ -1 10 10
 الفرنسية؛ -2
 السواحلية الكونغولية؛ -3
 الكِّْنرَيَْوندا؛ -4
 لغة اآلشويل؛ -5
 لغة الديوال؛ -6
 لغة املالِّْنكيه -7
 لغة اللِّْنغاال؛ -8
 العربية؛ -9
 لغة الكيلِّندو -10

 اإلنكليزية؛ -1 7  9
 الفرنسية؛ -2
 السواحلية الكونغولية؛ -3
 الكِّْنرَيَْوندا؛ -4
 لغة اآلشويل؛ -5
 لغة الديوال؛ -6
 لغة اللِّْنغاال؛ -7
 لغة األتيسو؛- 8
 لغة اللنغو- 9

 العربية؛ -1 10 10
 اإلنكليزية؛ -2
 الفرنسية؛ -3
 السواحلية الكونغولية؛ -4
 الكِّْنرَيَْوندا؛ -5
 لغة اآلشويل؛ -6
 لغة الَسْنغو؛ -7
 لغة اللِّْنغاال؛ -8
 لغة األتيسو؛ -9
 لغة اللنغو -10

 لغة اآلشويل؛ -1 3
 ،اإلنكليزية -2
 الفرنسية -3

 لغة اآلشويل؛ -1 6
 ؛اإلنكليزية -2
 الفرنسية؛ -3
 ؛لغة الَبْمبارا -4
 ؛العربية -5
 لغة الَسْنغو -6

                                                            
، القذايفيُعىن هذا الفريق ابإلجراءات الالبثة اليت ينخرط يف العمل عليها مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم )املقبولية يف قضية  (13)

 ، إخل(.جزر الُقمُرواالستئناف يف احلالة يف 
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عدد اللغات املتصلة  11

ابلقضااي املنهوض 
أبود تقدمي اخلدمات 

 هبا

 لغة التماشيق -1 26 22
 لغة الزغاوة -2
 السواحلية )الفصحى( -3
 السواحلية )الفصحى( -4
 لغة الكِّْنرَيَْوْندا -5
 اآلشويل -6
 لغة الديوال -7
 لغة الَبْمبارا -8
 لغة اللِّْنغاال -9
 لغة األلور -10
 العربية )الفصحى( -11
 العربية )السودانية( -12
 لغة األتيسو -13
 لغة الغرييه -14
 لغة الُفْلُفْلد -15
 لغة اللِّندو -16
 لغة الَلْنغو -17
 لغة اللو -18
 لغة الَسْنغو -19
 الروسية  -20
 اجلورجية -21
 األوسيتية -22
 لغة الُسْنغاي -23
 لغة الداري -24
 لغة الَبْشتو -25
 لغة الكريُْندي -26

 اإلنكليزية -1 32 29
 الفرنسية -2
 اآلشويل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية( -5
السواحلية  -6

 )الكونغولية(
 لغة الكِّْنرَيَْوْندا -7
 لغة اللِّْنغاال -8
 لغة الديوال -9
 لغة الَبْمبارا -10
 لغة األتيسو -11
 لغة األلور -12
 لغة الَسْنغو -13
 لغة الزغاوة -14
 لغة التماشيق -15
 اجلورجية -16
 الروسية  -17
 لغة الُسْنغاي -18
 لغة اللِّندو -19
 لغة الغرييه -20
 لغة الَلْنغو -21
 األوسيتية -22
 لغة الُفْلُفْلد -23
 لغة الداري -24
 لغة الَبْشتو -25
 لغة الكريُْندي -26
 لغة الكيهيما -27
 لغة املوريه -28
 لغة التورا -29

 اإلنكليزية -1 27 29
 الفرنسية -2
 اآلشويل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
 السواحلية )الكونغولية( -6
 لغة الكِّْنرَيَْوْندا -7
 لغة اللِّْنغاال  -8
 لغة الديوال -9
 لغة الَبْمبارا -10
 لغة األتيسو -11
 لغة األلور -12
 لغة الَسْنغو -13
 لغة الزغاوة -14
 لغة التماشيق -15
 اجلورجية -16
 الروسية -17
 لغة الُسْنغاي -18
 لغة اللِّندو -19
 اهلولندية -20
 لغة الَلْنغو-21
 البورمية -22
 لغة البنغال )البنغالية( -23
 لغة الداري -24
 لغة الَبْشتو -25
 لغة الكريُْندي -26
 لغة الروهنجيا -27

 اإلنكليزية -1 33
 الفرنسية -2
 اآلشويل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
 السواحلية )الكونغولية( -6
 لغة الكِّْنرَيَْوْندا -7
 لغة اللِّْنغاال  -8
 لغة الديوال -9
 لغة الَبْمبارا -10
 لغة األتيسو -11
 لغة األلور -12
 لغة الَسْنغو -13
 لغة الزغاوة -14
 لغة التماشيق -15
 اجلورجية -16
 الروسية -17
 لغة الُسْنغاي -18
 لغة اللِّندو -19
 لغة الغرييه -20
 لغة الَلْنغو-21
 لغة التِّغرينيا -22
 لغة الُفْلُفْلد -23
 لغة الداري -24
 تولغة الَبشْ  -25
 لغة الكريُْندي -26
 لغة الكيهيما -27
 لغة املوريه -28
 الألمهرية -29
معلومة سرّية مصنَّفة  -30

 )ألف(
 العربية -31
 األوكرانية -32
معلومة سرّية مصنَّفة  -33
 )ابء(

 اإلنكليزية -1 36
 الفرنسية -2
 اآلشويل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
 السواحلية )الكونغولية( -6
 لغة الكِّْنرَيَْوْندا -7
 لغة اللِّْنغاال  -8
 لغة الديوال -9
 لغة الَبْمبارا -10
 لغة املوريه -11
 لغة األتيسو -12
 لغة األلور -13
 لغة الَسْنغو -14
 لغة الزغاوة -15
 لغة الفور -16
 لغة التماشيق -17
 اجلورجية -18
 الروسية -19
 لغة الُسْنغاي -20
 لغة اللِّندو -21
 لغة الغرييه -22
 لغة الَلْنغو-23
 لغة التِّغرينيا -24
 لغة الُفْلُفْلد -25
 لغة الداري -26
 لغة الَبْشتو -27
 لغة الكريُْندي -28
 الألمهرية -29
معلومة سرّية مصنَّفة  -30

 )ألف(
 العربية -31
 األوكرانية -32
 البورمية -33
 البنغالية -34
 لغة الروهنجيا -35
معلومة سرّية مصنَّفة  -36
 )ابء(

عدد اللغات  12
املنهوض أبود تقدمي 

اخلدمات هبا من 
أجل املراسلة مع 
 الدول األطراف

 الفرنسية، -1 6 10
 اإلنكليزية؛ -2
 العربية؛ -3
 الربتغالية؛ -4
 األملانية، -5
 اإلسبانية -6

 اإلنكليزية؛ -1 9 8
 الفرنسية؛ -2
 العربية؛ -3
 اإلسبانية؛ -4
 اهلولندية؛ -5
 األملانية؛ -6
 الربتغالية؛ -7
 اجلورجية -8

 اإلنكليزية؛ -1 7 8
 الفرنسية؛ -2
 لغة الَسْنغو، -3
 اإلسبانية؛ -4
 اإليطالية؛ -5
 الربتغالية؛ -6
 اجلورجية -7

 اإلنكليزية -1 7
 الفرنسية -2
 العربية -3
 اإلسبانية -4
 اهلولندية -5
 اجلورجية -6
 الروسية -7

 اإلنكليزية -1 8
 الفرنسية -2
 العربية -3
 اإلسبانية -4
 اهلولندية -5
 اإليطالية -6
 الربتغالية -7
 لغة الَسْنغو -8
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عدد دعاوى  13

 االستئناف النهائي
يف قضية مببا وآخرين  (15)6 (14)2

)جرائم منصوص عليها يف 
من النظام  70املادة 

استئناف  -األساسي( 
احلكم ابإلدانة والقرار 

 املتعلق ابلعقوبة؛
)القضية  مببايف قضية 
استئناف  -الرئيسية( 

احلكم ابإلدانة والقرار 
 املتعلق ابلعقوبة؛

 - كاتـَنْغايف قضية 
استئناف القرار املتعلق جبرب 

 األضرار؛
 -يف قضية املهدي 

استئناف القرار املتعلق جبرب 
 األضرار

)القضية  مببايف قضية  (17)8 (16)9
استئناف  -الرئيسية( 

احلكم ابإلدانة والقرار 
 املتعلق ابلعقوبة؛

 مببا وآخرينيف قضية 
)جرائم منصوص عليها يف 

من النظام  70املادة 
استئناف  -األساسي( 

احلكم ابإلدانة والقرار 
 املتعلق ابلعقوبة؛

)دعوى  انْتاغَْندايف قضية 
 استنئاف مرتَقبة(؛

 - كاتـَنْغايف قضية 
استئناف القرار املتعلق جبرب 

 األضرار؛
 -يف قضية املهدي 

استئناف القرار املتعلق جبرب 
 ؛األضرار

استئناف  - لوبـَنْغايف قضية 
 ؛القرار املتعلق جبرب األضرار

ُُيتمل أن ُتقدَّم دعوى 
استئناف أخرى لقرار 

  متعلق جبرب األضرار

)اجلرائم  انْتاغْندايف قضية  5 (18)5
املنصوص عليها يف 

من النظام  74 املادة
األساسي واجلرائم املنصوص 

 منه(؛ 76 عليها يف املادة
 اْغبـَغْبو وابْليه غوديهيف قضية 

)اجلرائم املنصوص عليها يف 
من النظام  74 املادة

 األساسي(؛
)اجلرائم  وآخرين مببايف قضية 

املنصوص عليها يف 
من النظام  76 املادة
 ؛سي(األسا

 لوبـَنْغايف قضية 

)اجلرائم  وآخرين مببايف قضية  (19)1
 76 املنصوص عليها يف املادة

 من النظام األساسي(

انْتاغنْدا )اجلرائم املنصوص  قضية 4
من النظام  74 عليها يف املادة

األساسي واجلرائم املنصوص 
 منه(؛ 76 عليها يف املادة

اْغبـَغْبو وابْليه غوديه  قضية
)اجلرائم املنصوص عليها يف 

من النظام  74 املادة
 األساسي(؛

)اجلرائم املنصوص  أُنْغوينقضية 
من النظام  74 عليها يف املادة

 (20)األساسي(

                                                            
  الصادرة عن الدوائر االبتدائية.عدد ما ُيستأنف من األحكام    (14)
دعوى تتعلق ابلقرارات التالية  16لقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف  من األحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية.ُيستأنف عدد ما    (15)

ْباقضية  يف الذكر: املتعلقة جبرائم  مببا وآخرينالرئيسية )يستأنف املتهم القرار القاضي إبدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة قرار النطق ابلعقوبة(؛ يف قضية  مبِّ
لعامة قرار النطق ابلعقوبة(؛ من النظام األساسي )يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي ابإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية ا 70 منصوص عليها يف املادة

 املهدي)يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية  كاَتنْغايف قضية 
 )يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(.

 :تتعلق ابلقرارات التالية الذكردعوى  18 لقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف .االبتدائيةالدرجة ا ُيستأنف من األحكام الصادرة يف عدد م  (16)
ْباقضية  يف فعت دعوى استئناف واحدة للقرار املتعلق جبرب الرئيسية )يستأنف املتهم قرار احلكم إبدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة القرار القاضي ابلعقوبة؛ ورُ  مبِّ

ْبا وآخرين املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة من النظام األساسي )يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي ابإلدانة؛ ويستأنف ثالثة  70 األضرار(؛ يف قضية مبِّ
قضية كاَتْنغا )يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي  دا )يُرتقب أن تُرفع دعوى استئناف واحدة(؛ يف(؛ يف قضية اْنتاَغنْ قرار النطق ابلعقوبةمتهمني واملّدعية العامة 

 عليهم القرار املتعلق جبرب للمجين عليهم واملمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية املهدي )يستأنف املمثلون القانونيون للمجين
 األضرار(.

يف  دعوى: 19 لقد بلغ جمموع دعاوى االستئناف اليت رفعها األطراف فيما يتعلق هبذه القرارات من األحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية.ُيستأنف عدد ما   (17)
املتعلقة جبرائم منصوص  مبْبا وآخرينتعلق ابلعقوبة(؛ يف قضية الرئيسية )يستأنف املتهم القرار القاضي إبدانته؛ ويستأنف املتهم واملّدعية العامة القرار امل مبباقضية 

ويستأنف من النظام األساسي )يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي ابإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملّدعية العامة القرار املتعلق ابلعقوبة؛  70 عليها يف املادة
)يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثلون القانونيون للمجين عليهم  كاتنْغاوبة(؛ يف قضية أحد األطراف القرار املتعلق إبعادة النطق ابلعق

ار )يستأنف املمثلون القانونيون للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية لوبْنغا )يستأنف طرفان القر  املهديالقرار املتعلق جبرب األضرار(؛ يف قضية 
 املتعلق جبرب األضرار(.

 أكرب. وميكن أن َيستأنف حكماً معيَّناً أكثُر من طرف واحد، ما ينجم عنه عبء عمل عدد ما ُيستأنف من األحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية.  (18)
االبتدائية.  الدائرةعن فيها قبل أن يصدر حكم  أُنْغوينيف قضية هنائي ستقدَّم دعوى استئناف  أنه أتكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر   (19)

 ماً ابإلدانة أم حكماً ابلتربئة(.)سواء أكان حكيف هذه القضية سُيستأنف االبتدائية  الدائرة قرارلكن يُرجَّح كبرَي الرتجيح أن 
 الدائرةعن فيها قبل أن يصدر حكم  أُنْغوينيف قضية هنائي ستقدَّم دعوى استئناف  أنه أتكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما جيعل من املتعذر   (20)

 ماً ابإلدانة أم حكماً ابلتربئة(.)سواء أكان حكيف هذه القضية سُيستأنف االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّح كبرَي الرتجيح أن 
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عدد الشهود الذين  14

ميثُلون لإلدالء 
 بشهاداهتم

شاهداً فيما خيص  134 134 81
 حماكمات: 3

 (؛29) انْتاغَْندايف قضية 
يف قضية اْغبَـْغبو وابْليه 

 (؛52غوديه )
 

 (.53يف قضية أُنغوين )

أايم  3 مدة متوسطها: 39 132
 لكل شاهد

لرباءة يف القاضي ابكم احلر أثَّ  44 103
اْغبـَغْبو وابْليه غوديه  قضية
العدد الفعلي  على اً كبري   اتثرياً 

اليت   التقديرات ابلقياس إىل
 اّبنإ كانت قد ُوضعت

 وانهز ؛إعداد امليزانية
اإلدالء متوسط مدة 

 اليوم ونصف اً لشهادة يوماب

يُتوقَّع أن ينتهي مثول الشهود  0
حبلول تشرين األول/أكتوبر 

2019 

 (؛50احلسن ) قضية 90
 (40انـْغَيْسوان )و وقضية يِّكاتوم 

املدة القصوى  15
املتوقعة ملكوث كل 

 شاهد

أايم  5أايم للتحضري +  5 15 15
أايم لإلملام  3للجلسات + 

ابألمور + يومان )عطلة 
يوماً  15هناية األسبوع( = 

 مبثابة متوسط لكل شاهد

أايم للتحضري و/أو  8 12 14
أايم  3اإلملام ابألمور + 

أايم  3للجلسات + 
)عطلة هناية األسبوع/ 

االسرتاحات اليت قد تلزم( 
يوماً مبثابة متوسط  14= 

 لكل شاهد

لتحضري و/أو لإلملام أايم ل 5 16 10
ابألمور + يومان للجلسات 

أايم )عطلة هناية  3+ 
األسبوع/ االسرتاحات اليت 

أايم يف  10قد تلزم( = 
 املتوسط لكل شاهد؛ 

من شاهد لقد مكث  
  ؛يوماً  16 اخلرباء

للمكوث فيما أطول مدة أما 
خيص شهود الوقائع فقد 

 اً؛يوم 12بلغت 
إن الشاهد اخلبري وشاهد 

 مهاكالَمَثال   الوقائع املعنيان
 أنغوينيف قضية 

أايم للتحضري + يومان لإلملام  3 10
ابألمور + يومان للجلسات + 

أايم )عطلة هناية األسبوع/  3
االسرتاحات اليت قد تلزم( = 

أايم مبثابة متوسط لكل  10
 شاهد

أايم للتحضري + يومان  3 10
لإلملام ابألمور + يومان 

م )عطلة أاي 3للجلسات + 
هناية األسبوع/ االسرتاحات اليت 

أايم مبثابة  10قد تلزم( = 
 متوسط لكل شاهد

عدد اجملين عليهم  16
الذين يطلبون 

املشاركة يف 
اإلجراءات/ جرب 

 االضرار

 ؛7قضية انْتاَغْندا:   4109   7100 
احلالة الثانية يف مجهورية 
أ  أفريقيا الوسطى )القضية

 ؛0(: )"سيليكا"(
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

 ؛0(: ابالكا"(-ب )"أنيت
اْغبـَغْبو و ابْليه قضية 
 ؛53: غوديه

احلالة يف كوت ديفوار 
 ؛1702(: الثانية)القضية 

 ؛183احلالة يف مايل: 
 ؛1احلالة يف جورجيا: 

)جرب  لوبـَنْغاقضية 
 ؛323األضرار(: 

 ؛0: موداكوموراقضية 
 مجهورية الكونغو احلالة يف

 ؛1الدميقراطية: 
 ؛1احلالة يف ليبيا: 

احلالة يف أفغانستان: 
 متثيل(؛ ة)استمار  1831

الطلبات غري املتصلة حبالة 
 7: من احلاالت

 7400  5624(21

) 
 ؛2100قضية انْتاَغْندا: 

احلالة الثانية يف مجهورية 
أ  أفريقيا الوسطى )القضية

 ؛1200(: )"سيليكا"(
احلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

(: ابالكا"(-ب )"أنيت
 ؛1100

احلالة يف كوت ديفوار 
 3000(: الثانية)القضية 

احلالة الثانية يف مجهورية  5134 7500
أفريقيا الوسطى )القضية 

 ؛1251(: ب
القضية احلالة يف مايل )

 ؛986(: الثانية
بنغالديش/ميامنار:  احلالة يف
 ؛339

احلالة األوىل يف مجهورية 
 ؛2248أفريقيا الوسطى: 

احلالة يف مجهورية الكونغو 
 328الدميقراطية: 

4250(22

) 
احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا 

 ؛2000الوسطى: 
احلالة يف كوت ديفوار )القضية 

 ؛1000(: الثانية
احلالة يف مجهورية الكونغو 

 ؛500الدميقراطية: 
 ؛250مايل:  احلالة يف

 500احلالة يف أوغندا: 

احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا  (23)7800
 (؛500الوسطى )

 (؛800واحلالة يف مايل )
 (؛500واحلالة يف أفغانستان )

 (؛500واحلالة يف ميامنار )
واحلالة يف مجهورية الكونغو 

 (؛1000الدميقراطية )
 (؛2500واحلالة يف أوغندا )
ابلسودان واحلالة يف دارفور 

(2000) 

                                                            
اة من اجملين عليهم )مثل استمارات طلب املشاركة و/أو جرب األضرار، واستمارات يشمل هذا العدد أي نوع من املعلومات املتلق (21)

 التمثيل، وواثئق املتابعة اليت تكمل فئيت االستمارات(.
كما حُتسب  وحُتسب طلبات املشاركة وطلبات جرب األضرار على حدة. األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن ُتستلم. (22)

)عندما على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية اليت يلزم عند تقدميها إدخاُل كل البياانت اخلاصة بقلم احملكمة وإجراُء تقييٍم قانوين ذي صلة 
 ُتستلم استمارة إضافية مثاًل(.

كما حُتسب  جرب األضرار على حدة. وحُتسب طلبات املشاركة وطلبات األرقام املعنية متثل عدد الطلبات الفردية املتوقَّع أن ُتستلم. (23)
)عندما على حدٍة اإلفاداُت مبعلومات إضافية اليت يلزم عند تقدميها إدخاُل كل البياانت اخلاصة بقلم احملكمة وإجراُء تقييٍم قانوين ذي صلة 

 .ُتستلم استمارة إضافية مثاًل(
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عدد الشهود واجملين  17

عليهم املشمولني 
 ابحلماية

هذان مها عددا الشهود  86 110
املشمولني حبماية قسم 

اجملين عليهم والشهود التابع 
للمحكمة مبن فيهم: 

الشهود املشمولون بربانمج 
احملكمة اخلاص ابحلماية 
وبعمليات النقل املساَعد 

وبتدابري احلماية املؤقتة 
وبعمليات التقييم ذات 

 الصلة؛
ويشمل هذان الرقمان 

شاهداً من  50أيضاً 
الشهود املعاد توطينهم 

دولياً الذين يعتين هبم طرف 
من الغري وخيضعون ملتابعة 
يقوم هبا قسم اجملين عليهم 
 والشهود التابع للمحكمة

الشهود/اجملين عليهم  130 100
املشمولون حبماية قسم 

د مبن اجملين عليهم والشهو 
األشخاص  فيهم:

املشمولون بربانمج احملكمة 
اخلاص ابحلماية وبعمليات 

التقييم من أجل النقل 
املساَعد وبغري ذلك من 

 أشكال الدعم

العدد  قلَّ العدد الفعلي عن 75 90
 الـُمقر بفضل النجاح يف

تنفيذ تدابري احلد من 
 إىل املرمي منهااملخاطر 

 اجملين عليهشاهد أو ال محاية

الشهود/اجملين عليهم وغريهم من  170
املعرَّضني للخطر بسبب 

شهادهتم املشمولون حبماية قسم 
اجملين عليهم والشهود مبن فيهم 
األشخاص املشمولون بربانمج 
احملكمة اخلاص ابحلماية وبغري 

 ذلك من أشكال الدعم

الشهود/اجملين عليهم وغريهم من  75
املعرَّضني للخطر بسبب 

مولون حبماية قسم شهادهتم املش
اجملين عليهم والشهود مبن فيهم 
األشخاص املشمولون بربانمج 
احملكمة اخلاص ابحلماية وبغري 

 ذلك من أشكال الدعم

عدد األشخاص  18
 املشمولني ابحلماية

يشمل هذا الرقم  518 575
املستفيدين الرئيسيني من 
 تدابري احلماية ومعاليهم؛

ويستفيد من احلماية 
اللتني يقدمهما والرعاية 

قسم اجملين عليهم والشهود 
 86شخصاً ) 518حالياً 

من  432شاهداً و
 بلداً  22معاليهم( يف 

يشمل هذا الرقم  518 575
املستفيدين الرئيسيني من 
 تدابري احلماية ومعاليهم؛

ويستفيد من احلماية 
والرعاية اللتني يقدمهما 

قسم اجملين عليهم والشهود 
 86شخصاً ) 518حالياً 

من  432شاهداً و
 بلداً  22معاليهم( يف 

العدد الفعلي عن العدد  قلَّ  388 450
الـُمقر بفضل النجاح يف 

تنفيذ تدابري احلد من 
املخاطر املرمي منها إىل 

 محاية الشاهد أو اجملين عليه

إن احلماية والرعاية اللتني  650
يقدمهما قسم اجملين عليهم 

قد  2020والشهود يف عام 
هاء تشمالن ز 
شاهداً/جمنياً عليهم  170

 من معاليهم 480و

الشهود/اجملين عليهم ومعالوهم  470
الذين قد تشملهم احلماية 

والرعاية اللتان يقدمهما قسم 
اجملين عليهم والشهود يف عام 

2021 

عدد املشتبه  19
فيهم/املتهمني الذين 

ميثُلون أمام 
 (24)احملكمة

 مببا؛ 9 9

 كيلولو؛

 أريدو؛
 َمْنغِّْندا؛
 ابابال؛

 انْتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 أُنغوين

 مببا؛ 9 9

 كيلولو؛

 أريدو؛
 َمْنغِّْندا؛
 ابابال؛

 انْتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 أُنغوين

 احلسن؛ 8 8
 مببا؛

 انْتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 ؛يِّكاتوم

 انـْغَيْسوان

 ؛احلسن 8  0
 ؛انْتاغَنْدا
 ؛أُنْغوين
 ؛يِّكاتوم

 انـْغَيْسوان؛
 ؛)لوران( اْغبـَغْبو

 ؛غوديه ابْليه
 عبد الرمحن

عدد احملتَجزين من  20
املشتبه فيهم أو 

 املدانني املتهمني أو

 مببا؛ 6 6
 انْتاغندا؛

 اْغبغبو )لوران(؛
 ابْليه غوديه؛

 أُنغوين؛
 املهدي

 مببا؛ 6 6
 انْتاغندا؛
 )لوران(؛اْغبغبو 

 ابْليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 املهدي

 انْتاغندا؛ 7 5
 اْغبغبو )لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 احلسن؛
 يِّكاتوم؛

 انـَْغْيسوان

 ؛احلسن 6 أُنغوين 1
 انْتاَغْندا؛

 ؛أُْنغوين
 يِّكاتوم؛

 انـَْغْيسوان؛
 عبد الرمحن

جمموعات كل منها تتألف  6 6 عدد الزانزين الالزمة 21
 زانزينمن ست 

 منوذج استئجار الزانزين: (25)6 6

جمموعاٌت كٌل منها تتألف 
 12زانزين أو  6من 

 زنزانة؛
فمن أجل مخسة حمتجزين 
ُتستأجر جمموعة من ست 

 زانزين

تنفيذ القرارات القضائية  12 6
 والقرارات اإلدارية

 منوذج استئجار الزانزين: 6

جمموعاٌت كٌل منها تتألف من 
 زنزانة؛ 12زانزين أو  6

فمن أجل حمتجز واحد ُتستأجر 
 جمموعة من ست زانزين

 منوذج استئجار الزانزين: 6

جمموعاٌت كٌل منها تتألف من 
 زنزانة؛ 12زانزين أو  6

فمن أجل ستة حمتجزين ُتستأجر 
 جمموعة من ست زانزين

                                                            
ضي يف الدرجة االبتدائية بتربئتهم أو إبدانتهم ويُنتظر يف من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "املتهم" األشخاص الذين قُ  (24)

 قضاايهم البت يف دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميثُلون أمام احملكمة إال فيما خيص جلسات النظر يف
 جرب األضرار.

 6 إضافية ملدة تناهز اخلمسة أشهر أثناء السنة؛ بيد أن عدد الزانزين بلغ نتيجًة لقرار صادر عن إحدى الدوائر تعنيَّ استئجار زانزين (25)
 يف بداية السنة وعند هنايتها.
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 2021-2017 مقارنة بني االفرتاضات واملعطيات للفرتة:
 2021الـمُقرتَح لعام  2020الـمُقر لعام  2019لعام  الـمُقر والفعلي 2018لعام  الـمُقر والفعلي 2017لعام  الـمُقر والفعلي املعطى

 الوصف الـمُقرتَح الوصف الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر الوصف الفعلي الـمُقر  
عدد أفرقة الدفاع  22

املموَّلة يف إطار نظام 
 املساعدة القانونية

 انْتاَغْندا؛ 14 14
 مببا )فريقان(؛

 كيلولو؛
 ابابال؛

 َمْنغِّْندا؛
 أريدو؛

 أُْنغوين؛
 اْغبَـْغبو )لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 بـَْندا )نشاط مقلَّص(؛

 لوبـَْنغا؛
 كاتَـْنغا؛
 املهدي

 انْتاَغْندا؛ 14 14
 مببا )فريقان(؛

 كيلولو؛
 ابابال؛

 َمْنغِّْندا؛
 أريدو؛

 أُْنغوين؛
 اْغبَـْغبو)لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 بـَْندا )نشاط مقلَّص(؛

 لوبـَْنغا؛
 كاتَـْنغا؛
 املهدي

 يف اإلجراءات التمهيدية: 11 10
 بـَْندا؛

 احلسن؛
 ؛يِّكاتوم

 انـْغَيْسوان
 يف اإلجراءات االبتدائية:

 انْتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 ابْليه غوديه؛
 أُنغوين

 يف إجراءات جرب األضرار:
 كاتَـْنغا؛
 لوبـَْنغا؛
 املهدي

  يف اإلجراءات االبتدائية: 11
 احلسن؛
 يِّكاتوم؛

 انـَْغْيسوان؛
 يف إجراءات االستئناف:

 انْتاَغْندا؛
 أُْنغوين؛
 اْغبَـْغبو؛

 ابْليه غوديه؛
يف اإلجراءات االبتدائية )نشاط 

 مقلَّص(:

 بـَْندا؛ 
يف إجراءات جرب األضرار 

  )نشاط مقلَّص(:
 املهدي؛
 كاتَـْنغا؛

 لوبـَْنغا

  اإلجراءات التمهيدية:يف  11
 القذايف )نشاط مقلَّص(،

 عبد الرمحن؛
 يف اإلجراءات االبتدائية: 

 احلسن؛
 يِّكاتوم؛

 انـَْغْيسوان؛
 دا )نشاط مقلَّص(؛نْ بَـ 

 يف إجراءات االستئناف: 
 انْتاَغْندا؛
 أُْنغوين؛
 اْغبَـْغبو؛

 ابْليه غوديه؛
 يف إجراءات جرب األضرار: 

 املهدي )نشاط مقلَّص(

عدد ممثِّّلي اجملين  23
عليهم املموَّلني يف 

إطار نظام املساعدة 
 القانونية

 (؛1) مببا 6 6
 (؛2) لوبـَنْغا
 (؛1) كاتـَنْغا
 (؛1) أُنغوين
 (1) املهدي

 (؛1) مببا 6 6
 (؛2) لوبـَنْغا
 (؛1) كاتـَنْغا
 (؛1) أُنغوين
 (1) املهدي

 كاتـَنْغا، 7 5
 األوىل)القضيتان  لوبـَنْغا 

 (،والثانية
 ؛املهدي
 ؛أُنغوين
 ؛احلسن
 ؛يِّكاتوم

 انـْغَيْسوان

 ؛كاتنْغا 7
 األوىل)القضيتان  لوبـَنْغا
 (،والثانية
 ؛املهدي
 ؛أُنغوين
 ،احلسن

 يِّكاتوم/انـْغَيْسوان

عبد  يف اإلجراءات التمهيدية: 9
 (26)الرمحن

 يف اإلجراءات االبتدائية:
 ؛احلسن
 انـْغَيْسوان؛و  يِّكاتوم

 ؛(نشاط مقلَّص)بندا 
: جرب األضرار إجراءاتيف 

 كاتـَنْغا؛
األوىل  القضيتان) لوبـَنْغا

 والثانية(؛
 ؛لوبـَنْغا

 ؛املهدي
 أُنْغوين

عدد املكاتب/  24
الوحدات 

 (27)الُقطرية

اثنان يف مجهورية الكونغو  7 8
الدميقراطية )كِّْنشاسا 

 وبونيا(؛
 واحد يف أوغندا )كمباال(؛

واحد يف مجهورية أفريقيا 
 )بـَْنغي(؛الوسطى 

ديفوار  واحد يف كوت
 )أبيجان(؛

 واحد يف مايل )ابماكو(؛
واحد يف جورجيا 

 )اْتبيليسي(

اثنان يف مجهورية الكونغو  7 8
الدميقراطية )كِّْنشاسا 

 وبونيا(؛
 واحد يف أوغندا )كمباال(؛

واحد يف مجهورية أفريقيا 
 الوسطى )بـَْنغي(؛

ديفوار  واحد يف كوت
 )أبيجان(؛

 )ابماكو(؛ واحد يف مايل
واحد يف جورجيا 

 )اْتبيليسي(

واحد يف مجهورية أفريقيا  (28)7 7
 الوسطى )بـَْنغي(؛

ديفوار  واحد يف كوت
 )أبيجان(؛

اثنان يف مجهورية الكونغو 
الدميقراطية )كِّْنشاسا 

 وبونيا(؛
واحد يف جورجيا 

 )اْتبيليسي(؛
 واحد يف مايل )ابماكو(؛

 واحد يف أوغندا )كمباال(

مجهورية أفريقيا واحد يف  8
 الوسطى )بـَْنغي(؛

ديفوار  واحد يف كوت
 )أبيجان(؛

اثنان يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية )كِّْنشاسا وبونيا(؛
 واحد يف جورجيا )اْتبيليسي(؛

 واحد يف مايل )ابماكو(؛
 واحد يف أوغندا )كمباال(؛

يضاف إليها مكتب االتصال 
 القائم يف نيويورك

ريقيا واحد يف مجهورية أف 8
 الوسطى )بـَْنغي(؛

ديفوار  واحد يف كوت
 )أبيجان(؛

واثنان يف مجهورية الكونغو 
 الدميقراطية )كِّْنشاسا وبونيا(؛
 واحد يف جورجيا )اْتبيليسي(؛

 واحد يف مايل )ابماكو(؛
 واحد يف أوغندا )كمباال(؛

يضاف إليها مكتب االتصال 
 القائم يف نيويورك

 

                                                            
كان يضطلع به ممثلون قانونيون للمجين املساعدة القانونية أو  ما إذا كان مموَّاًل يف إطار نظام جيب حتديد نوع التمثيل القانوين ) (26)

 .مستقبالً مليزنة ا يف عملية متَّسع ألخذه ابحلسبانإبقاء  جيب األمر الذي(: عليهم
 .املقرتحة الربانجمية 2019 ميزانية من اعتباراً " الُقطرية املكاتب" فأصبحت تسّمى" امليدانية املكاتب" تسمية أعيدت (27)
 .مثانية الُقطرية اإلمجايل للمكاتب العدد أصبح ،2019 عام الُقطرية يف عِّداد املكاتب القائم يف نيويورك االتصال مكتب إبدراج (28)
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 املرفق الثامن عشر

 احلالة  بختصيص املوارد يف إطار الربانمج الرئيسي الثاين حبس
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 2020معلومات تقنية عن ختصيص املوارد يف إطار ميزانية عام 

 وصف احملاكمة/القضية فئة التصنيف الراهن/الشرح احلاالت

 دعم العمليات -أنشطة جلسات احملكمة  دعم العمليات -أنشطة جلسات احملكمة  بعامةاإلجراءات االبتدائية 

 أنغوينقضية  -احلالة يف أوغندا  -أنشطة جلسات احملكمة  1يف احلالة  1احملاكمة  -أنشطة جلسات احملكمة  أوغندا

 يكاتوم وانغيسوانقضية  -احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى  -أنشطة جلسات احملكمة  4يف احلالة  3احملاكمة  -أنشطة جلسات احملكمة  مجهورية أفريقيا الوسطى

 احلسنقضية  -احلالة يف مايل  -أنشطة جلسات احملكمة  8يف احلالة  2احملاكمة  -أنشطة جلسات احملكمة  مايل

 الدعم األساسي على نطاق احملكمة الدعم األساسي احملكمة بعامة

م   دعم العمل امليداين العمليات امليدانية يف احلاالت بعامةالدعم املقدَّ

 دعم العمل امليداين يف أفغانستان أفغانستان -العمليات امليدانية  أفغانستان

 بوروندي دعم العمل امليداين يف بوروندي -العمليات امليدانية  بوروندي

 دعم العمل امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى )قضية سيليكا( القضية أ -احلالة الثانية  -مجهورية أفريقيا الوسطى  -العمليات امليدانية  مجهورية أفريقيا الوسطى

 ابالكا( -دعم العمل امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى )قضية أنيت  القضية ب -احلالة الثانية  -مجهورية أفريقيا الوسطى  -العمليات امليدانية  مجهورية أفريقيا الوسطى

 دعم العمل امليداين يف كوت ديفوار )القضية الثانية( القضية الثانية -كوت ديفوار   -العمليات امليدانية  كوت ديفوار

 دعم العمل امليداين يف جورجيا جورجيا -العمليات امليدانية  جورجيا

 دعم العمل امليداين يف ليبيا ليبيا -العمليات امليدانية  ليبيا

 دعم العمل امليداين يف مايل )القضية الثانية( القضية الثانية -مايل  -العمليات امليدانية  مايل

 دعم العمل امليداين يف بنغالديش/ميامنار ميامنار -العمليات امليدانية  ميامنار

 دعم العمل امليداين يف السودان )دارفور( السودان -العمليات امليدانية  السودان

____________



ICC-ASP/19/10 نسخة مسبقة 
 

20-A-210621  309 

 اجلزء ابء
 التقريران املقدمان من جلنة امليزانية واملالية

 2019الرابعة والثالثني، أاير/مايو و حزيران/يونيو تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا  -1

 

                                                            

 ICC-ASP/19/5 : الرقمحتت صدر سابقاً   *
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 امللخَّص العام
 12و 11أاير/مايو ويوَمي  19و 18اجتمعت جلنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( بواسطة رابط لالتصال عن بعد يوَمي    -1

اليت ال حتتمل  األمورعلى عمل احملكمة، وغريه من  19-. فركَّزت يف دورهتا هذه على أثر جائحة كوفيد2020حزيران/يونيو 
قدية وتعيني مراجع احلساابت اخلارجي اجلديد. ونظرًا إىل القيود املفروضة بسبب مثل الوضع على صعيد السيولة الن ،التسويف

، تعنيَّ إرجاء النظر يف جمموعة من بنود جدول األعمال، ستتناوهلا اللجنة بقدر املستطاع يف دورهتا 19-جائحة كوفيد
 والثالثني. اخلامسة

أثرها على األنشطة القضائية وغريها من  ، وال سيما: أ(كمةعلى عمل احمل 19-لقد نظرت اللجنة يف أثر جائحة كوفيد   -2
إعداد  الوضع على صعيد السيولة النقدية وحال االشرتاكات؛ ج( املعتمدة؛ ب( 2020األنشطة، مبا يف ذلك إنفاق ميزانية عام 

 الربانجمية املقرتحة. 2021ميزانية عام 

 2020 وغريها من األنشطة، مبا يف ذلك إنفاق ميزانية عام القضائيةعلى األنشطة  19-أثر جائحة كوفيد أ(
، تتوقع احملكمة تسجيل 19-: أُعلِّمت اللجنة أبنه، على الرغم من نقص اإلنفاق بسبب جائحة كوفيداملعتمدة

. ويعزى ذلك رئيسياً إىل ضرورة استيعاب الزايدات يف تكاليف 2020معدَّل مرتفع جداً إلنفاق ميزانيتها لعام 
 ظفني مبوجب نظام األمم املتحدة املوحَّد.املو 

لقد وجدت اللجنة أن حترُّك احملكمة حيال األزمة َضمَِّن استمرار عمل احملكمة وتدبُّر شؤوهنا املالية على حنو 
د مسؤول. كما رأت اللجنة أنه ُعمِّل بقدٍر كاٍف من املرونة املالية لتدبُّر األمور إاّبن األزمة، ولتفادي اإلنفاق الزائ

. وقد أوصت اللجنة أبن تواصل احملكمة إعادة حتديد درجات أولوية األنشطة ووضع 2020يف إطار ميزانية عام 
 خطط للطوارئ بغية استئناف العمل والتخفيف من أثر اجلائحة.

: يف ضوء ما ُقدِّم إىل اللجنة من معلومات عن الوضع على صعيد السيولة النقدية وحال االشرتاكات ب(
ات، تظل مسألة السيولة النقدية شاغالً من شواغلها الكبرية. لقد شدَّدت اللجنة على أمهية دفع املستجد

 االشرتاكات املقرَّرة بكاملها ويف الوقت احملدَّد لذلك.

: رحَّبت اللجنة ابجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتقيد ابآلجال املتعلقة الربانجمية املقرتحة 2021إعداد ميزانية عام  ج(
ّي على التنبؤ. وأوصت الراهن الربانجمية املقرتحة، على الرغم من الوضع 2021إبعداد ميزانية عام  اللجنة  الَعصِّ

أبمور منها أن تستبني احملكمة اإلمكانيات السديدة لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة بغية 
ن التقتري. كما أوصت اللجنة احملكمة إبجراء تقييم ألثر توفري التوصل إىل اقرتاح ميزانية تتسم أبقصى قدر ممكن م

املقدار الالزم من املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة ابلعاملني يف جماالت معيَّنة من جماالت أنشطتها 
 االشتغالية.

ولذا رأت اللجنة أنه  وسيظل هناك وقَت تقدمي امليزانية قدر من عدم اليقني فيما خيص بنوداً شىت من بنودها.
قرتنة والثالثني املزيد من املعلومات امل ينبغي يف هذه احلاالت احملدودةِّ العددِّ أن يقدَّم إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة

 سوِّغات دقيقة، وذلك عندما يكون الوضع قد تغريَّ فأصبح أكثر وضوحاً.مب
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ر فريق الهاي الع   -3 امل املعين ابمليزانية أحال فيه إىل اللجنة ابلنيابة عن الدول األطراف لقد تلقت اللجنة عرضًا من ميسِّّ
استفسارات ومالحظات متصلة ابمليزانية. وقد أخذت اللجنة هذه االستفسارات واملالحظات ابحلسبان يف تفاعلها مع احملكمة ويف 

 إعداد هذا التقرير.

دت اللجنة توصيات جلنة املراجعة وأذنت لرئيس قلم احملكمة ، أيَّ تعيني مراجع احلساابت اخلارجي اجلديدوفيما خيص    -4
خدمات املراجعة  اعلى تقدميه ااملراجعة والتفتيش يف مجهورية كوراي إلجراء الرتتيبات اليت يستلزمها التعاقد معه هيئةابلتعاون مع 

 اخلارجية، رهناً مبوافقة اجلمعية.

( 3)35 ملادةالعمل اب ة رحَّبت اللجنة مببادرة رئيس احملكمة فيما يتعلق بوجاهةواستشرافاً النتخاب ستة قضاة جدد للمحكم   -5
 من نظام روما األساسي فيما خيص سالسة تناقل املهام فيما بني القضاة.

املتعلقة أيلول/سبتمرب يف الهاي، إذا أاتحت ذلك الرتتيبات  25حىت  14 من نيدورة اللجنة اخلامسة والثالثعقد وقد قـُرِّر    -6
 .19-جبائحة كوفيد

 املقدِّمة -أوالً 
 افتتاح الدورة -ألف

 18انعقدت الدورة الرابعة والثالثون للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"( يف أربع جلسات بواسطة رابط للتواصل عن بعد يوَمي    -7
 .2020حزيران/يونيو  12و 11أاير/مايو ويوَمي  19و

)"احملكمة"( يف الهاي يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية  (1)2020أاير/مايو  8حىت  4ابدئ األمر أن تعقد الدورة من  وكان من املقرَّر يف   -8
 من قيود على السفر وغريها من القيود. 19-لكن تعنيَّ تغيري موعدها فُعقدت عن بعد بسبب ما فرض من جرّاء جائحة كوفيد

 (،كلمة ترحيبية عند افتتاح هذه الدورة.Chile Eboe-Osujiأُسوجي )-إيبوي وألقى رئيس احملكمة، القاضي تشيلي   -9

 انتخاب هيئة المكتب -باء

دو ) 10انتخبت اللجنة، وفقاً للقاعدة    -10 ( Mónica Sánchez Izquierdoمن نظامها الداخلي، السيدة مونيكا سانشيز إزكريِّ
 ( )النمسا( انئباً لرئيستها.Werner Druml)اإلكوادور( رئيسة هلا والسيد ويرنر اْدُرْمل )

 من نظامها الداخلي. 13( )إستونيا( مقرِّراً وذلك وفقاً للقاعدة Urmet Leeكما عينت اللجنة السيد أُْرميت يل )    -11

فيذي وفريُقه يف توفري وعمل السيد فخري الدجاين، األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، أمينًا للجنة. فساعد األمنُي التن   -12
 خدمات االئتمار فنياً وإدارايً.

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم

دون سفر أعضاء اللجنة إىل الهاي للمشاركة يف الدورة. فاسُتعيض عن اجللسات احلضورية  19-حالت جائحة كوفيد   -13
املصونة األمن اخلاصة ابحملكمة. وبسبب نطاق االختالف بني  لالئتمار الفيديوي WebExجبلسات افرتاضية رُتِّبت بواسطة منصة 

مناطق التوقيت املعنية، تعني حدُّ اجللسات بساعيت عمل يف اليوم. كما تعذر ترتيب خدمات الرتمجة الفورية ضمن نطاق نظام 

                                                            
 )أ(.19، املرفق األول، الفقرة ASP/18/Res.6-ICCالقرار  (1)
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WebEx ة اإلنرتنت. وقد جعل إابن انعقاد جلسات الدورة، وعاىن بعض األعضاء من مشكالت انقطاع مؤقت يف التوصيل بشبك
 ذلك ظروَف عمل اللجنة يف هذه الدورة ظروفاً غري مألوفة أبداً.

لقد أعد األمني التنفيذي، ابلتشاور مع الرئيسة، جدول أعمال مؤقتًا وبرانمج عمل لدورة اللجنة الرابعة والثالثني. وقد    -14
 اعتمدت اللجنة يف جلستها األوىل جدول األعمال التايل:

  الدورة افتتاح (1
(a) الكلمة الرتحيبية لرئيس احملكمة 

(b) انتخاب هيئة املكتب 

(c) اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل 

(d) مشاركة املراقبني 

 تعيني مراجع احلساابت اخلارجي اجلديد  (2

 19-عمل احملكمة إاّبن جائحة كوفيد (3
 املعتمدة 2020عام أثر اجلائحة على األنشطة القضائية وغريها من األنشطة، مبا يف ذلك تنفيذ ميزانية  (أ

 السيولة النقدية وحال االشرتاكات (ب

 الربانجمية املقرتحة  2021إعداد ميزانية عام  (ج

 األمور األخرى (4

وارن  هيلني ( / أملانيا، والسيدةGerd Saupeسوب ) أعربت اللجنة عن كبريِّ تقديرها ألعضائها املنتهية واليتهم، السيد خريد   -15
(Helen Warren / )املتحدة، والسيد فرانسوا اململكة ( زُنديFrançois Zoundiبوركينا / ) اضطلعوا به من عمل خالل  ملا ،فاسو

( / النمسا، والسيد لودون أوفرسون ماتيّا Werner Drumlالسنوات السابقة. إهنا رحَّبت أيضاً أبعضائها اجلدد، السيد وِّرنر اْدرُْمل )
(Loudon Overson Mattiya ماالو / )( ي، والسيد دانييل َمْكدونيلDaniel McDonnell اململكة املتحدة، والسيد اْكالوس / )

 عشرة. ( / أملانيا، الذين انُتخبوا يف دورة اجلمعية الثامنةKlaus Steinاْشتاين )

 وحضر دورة اللجنة الرابعة والثالثني أعضاؤها التايل ذكرهم:   -16

 / النمسا؛ (Werner Drumlالسيد وِّرنر اْدُرْمل ) (1
 ( / املكسيك؛Carolina María Fernández Opazoكارولينا ماراي فراننديز أوابزو )السيدة  (2
 ( / األردن؛Fawzi A. Gharaibehفوزي غرايبة )السيد  (3
 ( / الياابن؛Hitoshi Kozakiالسيد هيتوشي كوزاكي ) (4
 ( / إستونيا؛Urmet Leeالسيد أُْرميت يل ) (5
 ( / ماالوي؛Loudon Overson Mattiya) السيد لودون أوفرسون ماتيّا (6
 ( / اململكة املتحدة؛Daniel McDonnellالسيد دانييل َمْكدونيل ) (7
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دو )السيدة  (8  ( / اإلكوادور؛Mónica Sánchez Izquierdoمونيكا سانشيز إزكريِّ
 ( / كينيا؛Margaret Wambui Ngugi Shavaالسيدة َمْرَغريت َونْبوي انْغوجي شافا ) (9

 ( /سلوفاكيا؛Elena Sopkováُسبكوفا ) إليناالسيدة  (10
 ( / أملانيا؛Klaus Steinالسيد اْكالوس اْشتاين ) (11
 ( / فرنسا.Richard Veneauالسيد ريشار فينو ) (12

 مشاركة المراقبين -دال 

كما توجَّه بكلمة إىل توجَّه ممثلون هليئة الرائسة وملكتب املّدعي العام ولقلم احملكمة بكلمات إىل اللجنة وشاركوا يف دورهتا.     -17
ُر فريق الهاي العامل املعين ابمليزانية، السفري أندريس ( / اإلكوادور. فأعربت اللجنة Andrés Terán Parralابرال ) تريان اللجنة ميسِّّ

 عن شكرها للمراقبني إلسهامهم يف مناقشاهتا.

ر فريق الهاي العامل املعين ابمليزانية إىل اللجنة اب   -18 لنيابة عن الدول األطراف، يف إطار العرض الذي قدمه إىل ونقل ميسِّّ
اللجنة، عددًا من االستفسارات واملالحظات املتصلة ابمليزانية. فأعربت اللجنة عن امتناهنا هلذه املسامهات وأخذهتا ابحلسبان يف 

 تفاعلها مع احملكمة ويف إعداد هذا التقرير. 

ي املشاركة يف جلسات اللجنة بصفة مراقب. فدعت اللجنة هذا املمثل إىل املشاركة وطلب ممثل ملراجع احلساابت اخلارج   -19
. واحلال أنه، بعد نقاش غري رمسي (2)يف تبادل لآلراء فيما يتعلق مبهمة التقييم اليت عهدت هبا اجلمعية إىل مراجع احلساابت اخلارجي

اإلجرائية ملهمة التقييم، رأى ممثل مراجع احلساابت اخلارجي أن مع مراجع احلساابت اخلارجي وممثلي اللجنة فيما خيص اجلوانب 
مشاركة أعضائها يف حلقة عمل، ميكن أن يرتِّب مراجع احلساابت اخلارجي لعقدها يف األشهر املقبلة خالل جُتمع آراء اللجنة من 

 .(3)بعد توزيع وثيقةِّ مراَجعٍة متهيدية على أعضاء اللجنة

                                                            
، "تطلب إىل املراجع اخلارجي أن جيري تقييماً هليئات الرقابة التابعة للمحكمة كجزء من عمله يف ASP/18/Res.1-ICCمن القسم طاء من قرارها  6إن اجلمعية، يف الفقرة  (2)

 كمة ككل". بدالً من مراجعة األداء، وأن يوصي ابإلجراءات املمكن اختاذها بشأن والية كل منها وتسلسل اإلبالغ، مع االحرتام الكامل الستقالل احمل 2020عام 
تقييٌم لتطابقها مع املعايري ليزية[ "مراجعة متهيدية لتنظيم ترتيبات الرقابة يف احملكمة )الوالايت، واملوارد من املوظفني وموارد امليزانية، وتسلسل اإلبالغ(، و ]ترمجة عن اإلنك (3)

"إطار التفويض املتعلق بتقييم تنظيم الرقابة يف احملكمة اجلنائية الدولية واملمارسات الفضلى املعمول هبا يف منظمات دولية أخرى"؛ اقتباساً من وثيقة ملراجع احلساابت اخلارجي عنواهنا 
 (.2020آذار/مارس  Terms of Reference Assessment and proposals on the oversight organisation of the ICC( )18ومقرتحاٌت ذات صلة" )
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 املدرجة على جدول أعمال اللجنة يف دورهتا الرابعة والثالثني النظر يف املسائل -اثنياً 
 تعيين مراجع الحسابات الخارجي الجديد -ألف

تكليف مراجع  ترةتشمل تقدميها توصيات إىل اجلمعية فيما يتعلق بتعيني مراجع احلساابت اخلارجي. إن ف هاأبن واليت (4)يقضي النظام األساسي للجنة املراجعة   -02
، بيد أن اإلجراء 2019 تنتهي بنظره يف البياانت املالية للمحكمة وللصندوق االستئماين للمجين عليهم لعامس تاحلساابت اخلارجي كان

للتعاقد مع مراجع جديد للحساابت مل يفضِّ إىل نتيجة مرضية. ولذلك أوصت جلنة املراجعة يف  2019املفصَّل الذي بوشر يف عام 
أبن مُتدَّد فرتة تكليف مراجع احلساابت اخلارجي احلايل )ديوان احملاسبة ]الفرنسي[( سنة  2019العاشرة اليت ُعقدت يف عام  دورهتا

عشرة فرتة تكليف ديوان احملاسبة ]الفرنسي[ حبيث تشمل إجراءه مراجعة  أخرى. وبناًء عليه مدَّدت اجلمعية يف دورهتا الثامنة
. كما أحاطت اجلمعية علماً أبن مثة (5)2020وللصندوق االستئماين للمجين عليهم للسنة املنتهية يف عام  البياانت املالية للمحكمة

األول/ديسمرب  عشرة يف كانون إجراًء للتعاقد مع مراجع حساابت خارجي سيُنجز يف الوقت املناسب النعقاد دورهتا التاسعة
2020(6). 
من األمني التنفيذي ورئيس وحدة الشراء  2020احلادية عشرة اليت ُعقدت يف آذار/مارس وتلقت جلنة املراجعة يف دورهتا    -21

أُعلِّمت جلنة املراجعة  للتعاقد مع مراجع حساابت خارجي. لقد 2020يف احملكمة حتييناً عن اخلطوات اليت اختذهتا احملكمة يف عام 
بيان اهتمام بتوفري خدمات  تملراجعة احلساابت فيها(، قدَّم العليا ةوطنيال اجلهة ياملراجعة والتفتيش يف مجهورية كوراي )وه هيئةأبن 

املراجعة والتفتيش يف مجهورية كوراي،  هيئةه تاملراجعة اخلارجية للحساابت. فاستعرضت جلنة املراجعة بيان االهتمام الذي قدم
اء اخلدمات املعنية مقبول. ويضاف إىل ذلك أن جلنة فخلصت إىل أنه مطابق ملتطلبات اجلمعية واحملكمة وأن السعر املعروض فيه لق

للتعاقد على اخلدمات املعنية مل يؤتِّ نتيجة مرضية، فأشارت  2019املراجعة ذكَّرت أبن اإلجراء الشامل الذي بوشر يف عام 
اعد املالية لن خيدم مصلحة احملكمة  يف النظام املايل والقو ابلتايل إىل أن املضي يف اتباع الطريقة الرمسية الستدراج العروض كما يبنيَّ 

]لرئيس جيوز )ب( من النظام املايل والقواعد املالية "18-110 . والحظت جلنة املراجعة أيضًا أنه مبوجب القاعدة(7)أفضل خدمة
منظمة دولية عامة ؛ أو مع أي ]طرف[جلنة امليزانية واملالية، أن يتعاون مع حكومة دولة  ]الذي أتذن به[، إىل احلد قلم احملكمة[

أخرى؛ أو منظمة غري حكومية أو مؤسسة اختصاصية خاصة، بشأن األنشطة الشرائية؛ وأن يربم مع أي من هذه اهليئات اتفاقات 
 ".لتحقيق هذه الغاايت، حسب االقتضاء

راي ابعتبارها املراجع اخلارجي أبن تعنيِّّ اجلمعية هيئة املراجعة والتفتيش يف مجهورية كو  (8)وعليه فقد أوصت جلنة املراجعة   -22
أبن أتذن جلنة امليزانية واملالية لرئيس  (9). وإضافًة إىل ذلك أوصت جلنة املراجعة2024-2021حلساابت احملكمة للسنوات املالية 

 قلم احملكمة ابلتعاون مع حكومة مجهورية كوراي فيما يتعلق ابلتعاقد هبذا الشأن.

اليت قدمتها جلنة املراجعة وأذنت لرئيس قلم احملكمة ابلتعاون مع هيئة املراجعة والتفتيش يف وأيَّدت اللجنة التوصيات    -23
 مبوافقة اجلمعية. مجهورية كوراي بغية إجراء الرتتيبات الالزمة للحصول منها على خدمات املراجعة اخلارجية، رهناً 

                                                            
 .60النظام األساسي للجنة املراجعة، الفقرة  (4)
 .2، القسم طاء، الفقرة ASP/18/Res.1-CCIالقرار  (5)
 .3، القسم طاء، الفقرة ASP/18/Res.1-ICCالقرار  (6)
 ‘.5’)أ(17-110النظام املايل والقواعد املالية، القاعدة  (7)
 .54، الفقرة AC/11/5الوثيقة  (8)
 .املرجع السابق الذكر (9)
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اخلارجي مستقباًل، سيكون من احلصيف مرة أخرى أن والحظت اللجنة أنه فيما خيص عمليات تعيني مراجع احلساابت    -24
 قد يطول. تباَشر سريورة التعاقد ذات الصلة قبل التعيني املتوَقع بسنتني، وذلك إلاتحة الوقت الكايف إلجراءٍ 

 

ن جائحة كوفيد -ابء  19-عمل احملكمة إاب 

. وعلى اخلصوص بيَّنت احملكمة التدابري املتخذة حلماية 19-تلقَّت اللجنة من احملكمة حتييناً عن عملها إاّبن جائحة كوفيد   -25
صحة وسالمة موظفيها والتقيد ابملبادئ التوجيهية املعمول هبا يف الدولة املضيفة مع متكني احملكمة يف الوقت نفسه من مواصلة 

قًا معنيًا بتدبُّر األزمات مشرتكًا بني االضطالع ابملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها. وقد أُعلِّمت اللجنة أبن احملكمة أنشأت فري
وتنظيم أنشطة احملكمة  19-األجهزة، كان يسدي اإلرشاد ويقدِّم توصيات يف شأن التدابري العملية الالزمة لتدبُّر أزمة جائحة كوفيد

 على حنو منسَّق.

 املعتمدة 2020عام أثر اجلائحة على األنشطة القضائية وغريها من األنشطة مبا يف ذلك تنفيذ ميزانية  -1

املعتمدة،  2020فيما خيص أثر اجلائحة على األنشطة القضائية وغريها من األنشطة، مبا يف ذلك تنفيذ ميزانية عام    -26
ل معدَّاًل مرتفعًا جدًا إلنفاق 19-أُعلِّمت اللجنة أبنه، على الرغم من األزمة املتأتية عن جائحة كوفيد ، تتوقع احملكمة أن تسجِّّ

. ويُعزى ذلك رئيسيًا إىل ضرورة استيعاب الزايدات يف الرواتب وتكاليف التسوية املتصلة مبكان 2020يتها املعتمدة لعام ميزان
ماليني يورو.  5.1 العمل، وتكاليف التأمني الطيب، مبوجب نظام األمم املتحدة املوحَّد. وتبلغ التكاليف املعنية مبلغًا إمجاليًا مقداره

نتيجة كألف يورو أتت   380 وفات إضافية يف بنود من قبيل بند تكنولوجيا املعلومات بلغ مقدارها اإلمجايلوقد ُتكبِّّدت مصر 
، وذلك سهرًا على توفر األدوات الالزمة لتمكني مجيع املوظفني من العمل عن بعد على حنو انجع 19-مباشرة جلائحة كوفيد

وقد ُخطِّّط لتعويض هذه املصروفات اإلضافية تعويضًا جزئيًا بنقص اإلنفاق يف بنود منها بند السفر وبند التدريب ومصون األمن. 
ماليني يورو.  4.2وبند اخلدمات التعاقدية وبند اخلرباء االستشاريني وبند النفقات التشغيلية العامة، نقصًا يقارب مبلغه اإلمجايل 

الوارد أدانه(، يتعنيَّ سده عن طريق  1ليون يورو )انظر توزعه على الربامج الرئيسية يف اجلدول م 1.3وبذلك يبقى فارق مقداره 
يظل يتغريَّ  2020إىل ذلك أُعلِّمت اللجنة أبن الوضع املايل للمحكمة يف عام  احلذر يف اإلدارة املالية للمحكمة. وإضافةً توخي 

واملصروفات غري املتوقَّعة اليت قد يتعنيَّ تكبُّدها لالضطالع أبنشطة  19-بسبب استمرار عدم اليقني املتأيت عن جائحة كوفيد
 إضافية.
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 2020: االعتمادات غري املنفقة والتكاليف غري املهيأ هلا يف امليزانية اليت جيب أن تسدها احملكمة يف عام 1اجلدول 

 ميزانية عام
 املعتمدة 2020

ميزانية عام 
2020 

 الربانجمية املقرتحة

يف  سدهاالتكاليف غري املهيأ هلا يف امليزانية اليت جيب 
 19-بسبب جائحة كوفيد 2020يف عام  االعتمادات غري املنفقة 2020عام 

إمجايل النفقات 
 اإلضافية: 

التكيف مع 
 مقتضيات

 األثر الصايف العمل عن بعد 

يف تغيريات الأثر 
نظام األمم 

 املتحدة املوحَّد
على تكاليف 

 املوظفني
كلفة أثر زايدة  

 اجملموع التأمني الطيب
 تكاليف 

 التدريب السفر

اخلدمات 
التعاقدية / 

اخلرباء 
 نو االستشاري

النفقات 
 التشغيلية 

 العامة
 اللوازم

 واملواد 
 األاثث 

 اجملموع والعتاد
الربانمج الرئيسي 

 303.3 - (20.0) - - - - - (20.0) 323.3 27.4 296.0 081.5 12 اهليئة القضائية األول:

الربانمج الرئيسي 
 الثاين:

 
مكتب املدَّعي 

 847.5 - (500.0 1) - - - - - (500.0 1) 347.5 2 207.6 139.9 2 383.4 47 العام

الربانمج الرئيسي 
 133.0 380.0 (330.0 1) (20.0) (60.0) (330.0 1) (140.0) (63.0) (800.0) 166.0 2 241.5 924.5 1 916.9 75 قلم احملكمة الثالث:

الربانمج الرئيسي 
 الرابع:

 
)أمانة مجعية 

 39.0 - (32.0) - - - - (7.0) (25.0) 71.0 7.3 63.7 316.7 3 الدول األطراف(

الربانمج الرئيسي 
 - - - - - - - - - - - - 270.0 2 املباين اخلامس:

الربانمج الرئيسي 
 السادس:

 
أمانة الصندوق 

االستئماين 
 (83.2) - (200.0) - - - - - (200.0) 116.8 9.4 107.4 226.1 3 للمجين عليهم

الربانمج الرئيسي 
 :5-السابع

 
آلية الرقابة 

 36.4 - - - - - - - - 36.4 3.4 33.0 704.7 املستقلة

الربانمج الرئيسي 
 :6-السابع

 
مكتب املراجعة 

 39.0 - - - - - - - - 39.0 3.4 35.6 721.2 الداخلية

 اجملموع الفرعي
 

145 620.5 4 600.0 500.0 5 100.0 (2 545.0) (70.0) (140.0) (1 330.0) (60.0) (20.0) (4 165.0) 380.0 1 315.0 

الربانمج الرئيسي 
 :2-السابع

 
قرض الدولة 

 - - - - - - - - - - - - 585.1 3 املضيفة

 315.0 1 380.0 (165.0 4) (20.0) (60.0) (330.0 1) (140.0) (70.0) (545.0 2) 100.0 5 500.0 600.0 4 135.1 148 اجملموع للمحكمة

بيد أن اللجنة وجدت، يف هذه اآلونة، أن حترُّك احملكمة حيال األزمة قد ضمن استمرار عمل احملكمة وتدبُّر شؤوهنا املالية    -27
املالية لتدبُّر األمور إاّبن األزمة، ولتفادي اإلنفاق الزائد من  املرونةعلى حنو مسؤول. ورأت اللجنة أيضًا أنه ُعمِّل بدرجة كافية من 

. وقد 1 ألنه ال يُعتزم حتقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن زايدة النجاعة كما يظهر من اجلدول أوالً . وذلك 2020ميزانية عام 
أَعلمت احملكمُة اللجنَة أيضاً أبن أي تقليص يف املصروفات، وال سيما من خالل تدبُّر تكاليف املوظفني عن طريق إرجاء التوظيف، 

اغرة، سُيخصَّص ما يقابله لسد العجز يف بند تكاليف املوظفني، واملبالغ أو النصح أبخذ إجازة دون راتب، أو عدم شغل وظائف ش
. 1 األثر املايل هلذه التدابري بدوره ليس مدرجًا يف اجلدول . إن2020املشمولة ابإلخطارات ابستعمال صندوق الطوارئ يف عام 

هو جمال استبدال ما يندرج يف عداد رأس املال املعتمدة  2020مثة جمال ميكن فيه تعويض بعض الضغط على ميزانية عام  اثنياً و
لألجل الطويل، ألن اللجنة أُعلِّمت أبن احملكمة قّررت أن تنتقل يف هذا الصدد من هنجها األصلي القائم على االستباق إىل هنج 

بَّ تركيزها على املنظومات أكثر اتساماً ابلطابع االستجايب ضمن نطاق خطة استبدال العناصر املندرجة يف عداد رأس املال، وأن َتصُ 
األضعف حااًل فقط. وتعتقد احملكمة أنه قد يتسىن هلا، برفع درجة املخاطرة املقبولة، الذي ميكن أن يستلزم التعامل مع بعض 
حاالت االنقطاع يف العمل، ادخار قسط من املخصَّصات للخطة املعتمدة الستبدال العناصر اليت تندرج يف عداد رأس املال. وقد 

قدار اإلمجايل البالغ املاملئة من  يف 20، كانت قد اسُتعمِّلت نسبة مقدارها 2020حزيران/يونيو  11أُعلِّمت اللجنة أبنه، حبلول 
كان نقص اإلنفاق   اثلثاً و. املعتمدة امليزانية يف إطارص الستبدال العناصر املندرجة يف عداد رأس املال ألف يورو املخصَّ  425

ما خيص التدريب مثاًل( ما  2 يف بعض البنود متدنياً نسبياً ابلقياس إىل امليزانية املعتمدة )انظر يف اجلدول 19-بسبب جائحة كوفيد
 ميكن أن يهيئ متسعاً إضافياً معيَّناً إلرجاء تكبُّد التكاليف.
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 يزانية املعتمدةامل قياساً إىلالتكاليف غري املتصلة ابملوظفني  اإلنفاق لسديف  19-أتثري جائحة كوفيد :2اجلدول 

وجلائحة   النجاعة زايدة املكاسب املتأتية عننتيجة للوفورات /  2020اإلنفاق يف عام  نقص
  19-كوفيد

 (10)(اليوروات )مباليني

املبلغ املخصَّص هلذا البند يف 
 املعتمدة  2020ميزانية عام 
 (اليوروات )مباليني

النسبة املئوية لنقص إنفاق املبلغ 
ميزانية  البند يفاملخصَّص هلذا 
 املعتمدة 2020

 %40.2-  6.33  2.55-  تكاليف السفر
 %6.7-  1.05  0.07-  التدريب

 %2.9-  4.77=  0.7+  4.07  0.14-  اخلدمات التعاقدية واخلرباء االستشاريون
 %8.6-  15.52  1.33-  النفقات التشغيلية العامة

 %4.9-  1.23  0.06-  اللوازم واملواد
 %1.5-  1.37  0.02-  األاثث والعتاد

   30.27  4.17- اجملموع الفرعي

ال ميكن أن يُعترب "وفورات". فاألموال  19-إن من املهم التنويه إىل أن نقص إنفاق االعتمادات بسبب أزمة جائحة كوفيد   -28
. 2020النامجة عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحَّد يف عام املعنية متاحة بصورة استثنائية ومؤقتة ملواجهة الضغوط املتعلقة ابمليزانية 

وقد استفسرت اللجنة أيضًا من رئيس قلم احملكمة عن إمكان املزيد من التغيريات يف بنية التكاليف الدائمة على غرار ما تقضي به 
العامة يف جمال املوارد البشرية ليست خياراً  القرارات القاضية بتخفيض املوارد البشرية يف مجيع الوحدات، لكنها علمت أن القرارات

صاحلاً من أجل تقليص التكاليف ألن خماطر التقاضي ذات الصلة تفوق املكاسب املالية املمكن حتقيقها عن هذا الطريق ومن شأهنا 
 أن تؤثر سلباً على قدرة احملكمة على العمل الطبيعي عندما يغدو ممكناً.

ي العام أُعلِّمت اللجة أبن املكتب يتَّبع املبادئ التوجيهية اليت وضعها فريق تدبُّر األزمات لكنه وفيما خيص مكتب املّدع   -29
وضع أيضًا خططًا للطوارئ لكي يكون متأهبًا الستئناف عملياته النظامية الطابع فور تغريُّ الوضع. وأُعلِّمت اللجنة كذلك أبن 

 بلغت املرحلة االبتدائية أتثرت ابألزمة النامجة عن جائحة القضااي واحلاالت اجلاري التحقيق فيها أو اليت 
. إن االنتقال إىل العمل عن بعد يف مكاتب افرتاضية يف امليدان ويف الهاي زاد من تقليص القدرة على مجع األدلة يف 19-كوفيد

زل. وقد طُلب من مجيع األفرقة أن امليدان. فقد غدا االّطالع على قواعد البياانت أصعب، شأنه شأن أنشطة أخرى جُترى من املن
تعيد حتديد درجات أولوية سائر األنشطة اليت ال تستلزم السفر. وُتكبِّّدت مصاريف تشغيلية انمجة عن إجراء املقابالت مع الشهود 

 عن بعد، من قبيل احللول التقنية واستئجار أمكنة آمنة إلجراء هذه املقابالت. 

احملكمة، عن طريق فريق تدبُّر األزمات، إعادة حتديد درجات أولوية األنشطة ووضع  لقد أوصت اللجنة أبن تواصل   -30
خطط للطوارئ بغية استئناف العمليات وختفيف أثر اجلائحة. وطلبت اللجنة أيضًا أن يُْدرَج قلم احملكمة يف التقارير الشهرية 

، 19-فاق والتكاليف اإلضافية املتأتية عن جائحة كوفيدعن الوضع املايل مرفقًا إضافيًا يتضمن بياانت حميَّنة عن نقص اإلن
التقرير نصف السنوي عن تنفيذ امليزانية الذي سيقدَّم  تضمنيوالثالثني للجنة. وطلبت اللجنة  إىل حني انعقاد الدورة اخلامسة

ُحق ِّق وما يُتوقع حتقيقه من  عم ا ، معلوماتٍ 19-إىل البياانت املتعلقة أبثر كوفيد ابإلضافةوالثالثني،  إليها يف دورهتا اخلامسة
 .2020الوفورات واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة فيما خيص عام 

. 2010حزيران/يونيو  11وأُعلِّمت اللجنة إبمكان أن تفرض الوالايت املتحدة األمريكية عقوابت على احملكمة، كما أُعلن يف    -31
 يتعنيَّ النظر يف ما ميكن أن يرتتب على هذه العقوابت من أثر على ميزانية احملكمة. احملكمُة اللجنَة أيضاً أبنه يظلعلمت وأَ 

 السيولة النقدية وحال االشرتاكات -2

                                                            
 .19-ميثل ذلك الوفورات/املكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة واالعتمادات غري املنَفقة بسبب جائحة كوفيد (10)
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آذار/مارس )انظر املرفق األول(، استعراضًا ميثِّّل إجراًء قياسيًا فيما خيص  31استعرضت اللجنة حال االشرتاكات بتاريخ    -32
 تعقد يف الربيع:دورهتا السنوية اليت 

(a)  ؛ (11)ألف يورو 145 140.8املعتمدة البالغ مقدارها  2020حال االشرتاكات املقرَّرة يف ميزانية عام 

(b) ألف  3 585.1)قرض الدولة املضيفة( البالغ مقدارها  2-حال االشرتاكات املتعلقة ابلربانمج الرئيسي السابع
 يورو، من أجل املباين الدائمة.

مليون يورو من االشرتاكات العادية  67.31، كان ما مقداره 2020آذار/مارس  31اللجنة علمًا أبنه، يف وأحاطت    -33
)الذي ال يشمل ما خيص قرض الدولة املضيفة  املعتمدة البالغ مقدارها 2020املئة منها( لـّما يسدَّد فيما خيص ميزانية عام  يف 46)

مليون يورو. ويف التاريخ  145.14 (2017ج الرئيسي الرابع الذي ُموِّل ابلفائض النقدي لعام وال جزء امليزانية املقرّة اخلاص ابلربانم
ملباين الدائمة ابذاته، بلغ مقدار ما مل يسدَّد من االشرتاكات اخلاصة بتجديد موجودات صندوق الطوارئ واالشرتاكات املتعلقة 

يورو. وعاينت اللجنة أنه ليس بني  آالف 5.4مبلغاً مقداره  2015 املستحقة على الدول األطراف اجلديدة اليت انضمت بعد عام
 .2020دولة كانت قد دفعت اشرتاكاهتا بكاملها عند هناية آذار/مارس  45إال  123الدول األطراف البالغ عددها 

مليون  22املضيفة( بلغ  إن مقدار االشرتاكات غري املسدَّدة/غري املدفوعة عن السنوات السابقة )عدا ما خيص قرض الدولة   -34
 .2020آذار/مارس  31يورو يف 
أن َتُسدَّ الدفعات املستحقة عن قرض الدولة  (12)طُلب من الدول األطراف اليت مل تكن أخذت خبيار الدفعة الواحدة وقد   -35

مليون  2.13السنوات السابقة، بلغت االشرتاكات غري املسدَّدة املستحقة عن قرض الدولة املضيفة، مبا فيها ما خيص و املضيفة. 
 .2020آذار/مارس  31يورو يف 

 2020أاير/مايو  31املستجدات يف الوضع حبلول 
أدى أيضاً إىل تلقي اللجنة من احملكمة معلومات  19-إن إرجاء الدورة من جرّاء القيود اليت فُرضت بسبب جائحة كوفيد   -36

 )انظر املرفق الثاين(.  2020و أاير/ماي 31حميَّنة عن حال االشرتاكات بتاريخ 

، بلغ اجملموع العام لالشرتاكات غري املسدَّدة عن مجيع 2020أاير/مايو  31وببالغ القلق أحاطت اللجنة علمًا أبنه، يف    -37
الرقم ميثِّّل مليون يورو. إن هذا  70.45السنوات، مبا فيها االشرتاكات املستحقة عن قرض الدولة املضيفة، مبلغًا إمجاليًا مقداره 

املعتمدة. لقد ذكَّرت اللجنة أبن من الضروري ضرورًة قصوى أن تدفع الدول األطراف  2020يف املئة من ميزانية عام  47
من شأنه أن يعيق األنشطة  اشرتاكاهتا يف األجل احملدَّد. فعدم قيامها بذلك ميكن أن يفضي إىل نقص يف التدفق النقدي، ما

 وجودات صندوق رأس املال العامل عند هناية السنة.إىل االستعانة مبيت تضطلع هبا احملكمة وأن ُُييج احملكمة والعمليات األساسية ال
منه أبنه "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد  112من املادة  8إن نظام روما األساسي يقضي يف الفقرة    -38

التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساواًي لقيمة االشرتاكات اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق 
  املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو ]زائداً عنها[".

، كانت اثنتا عشرة دولة من الدول األطراف متأخرة عن تسديد 2020أاير/مايو  31 وقد الحظت اللجنة أنه، يف   -39
وأحيطت اللجنة علمًا أبن  من النظام األساسي. 112من املادة  8اشرتاكاهتا وابلتايل مل يكن ُيق هلا التصويت، مبقتضى الفقرة 

                                                            
الذي كان يتعنيَّ ألف يورو،  479.7الرابع البالغ مقداره جزء امليزانية املعتمدة اخلاص ابلربانمج الرئيسي  ال. إن هذا الرقم ال يشمل قرض الدولة املضيفة وASP/18/Res.1-ICCمن القسم ألف من القرار  3حىت  1نظر الفقرات ا (11)

 .2017متويله من الفائض النقدي لعام 

دولة طرفاً قد أخذت خبيار الدفعة الواحدة الكاملة إسهاماً يف تشييد املباين الدائمة اجلديدة وهي معفية من وجوب دفع ما  65كانت   2014كانون األول/ديسمرب   31يف  (12)
 قرض وفوائده.يتصل برد ال
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إىل مجيع الدول األطراف املتأخرة يف تسديد اشرتاكاهتا  2019تشرين األول/أكتوبر  11أمانة اجلمعية كانت قد أرسلت يف 
من النظام األساسي  112 من املادة 8د األدىن الالزم تسديده لتفادي تطبيق مقتضيات الفقرة إخطارات أعلمتها فيها مببلغ احل

  عليها، وابإلجراء الواجب اتّباعه لطلب اإلعفاء من فقدان حق التصويت.
حملكمة ورئيس قلمها لقد كان دفع الدول األطراف اشرتاكاهتا يف الوقت احملدَّد إاّبن اجلائحة شاغاًل مشرتكًا تناوله رئيس ا   -40

ر املعين ابمليزانية يف املالحظات اليت أبدوها أمام اللجنة. وإذ تؤخذ يف احلسبان حال االشرتاكات كما هي مبيَّنة يف الفقرا ت وامليسِّّ
إذا ُأخذ  أعاله فإن مسألة السيولة النقدية تظل متثل شاغاًل للجنة أيضاً. وقد الحظت اللجنة ببالغ القلق أن احملكمة لن تتمكن،

، من الوفاء ابلتزاماهتا املالية خالل الربع األخري من السنة 2019مبناحي الدفع املسجَّلة يف عام  2020حلساب إيرادات عام 
 .شدَّدت اللجنة على أمهية دفع االشرتاكات املقرَّرة بكاملها ويف الوقت احملدَّد لذلكاملالية. وعليه فقد 

موضوٍع  2020ه يهيئ حتلياًل لالجتاهات على صعيد املتأخرات يشتمل على تقدير فيما خيص عام الوارد أدان 3إن اجلدول    -41
 .2020آذار/مارس  31بناًء على املعلومات املتوفرة يف 

 : حتليل االجتاهات على صعيد املتأخرات3اجلدول 

 

 امليزانية الربانجمية
)مبا االشرتاكات غري املسدَّدة عند هناية الفرتة السنوية 

 فيها ما خيص السنوات السابقة(
االشرتاكات غري املسدَّدة 

 املئوية ابلنسبة

2008 90 382.10 557.5 0.62% 

2009 101 229.90 1 093.00 1.08% 

2010 103 623.30 6 254.90 6.04% 

2011 103 607.90 2 791.60 2.69% 

2012 108 800.00 6 569.30 6.04% 

2013 115 120.30 6 980.20 6.06% 

2014 121 656.20 14 489.30 11.91% 

2015 130 665.00 20 785.70 15.91% 

2016 139 590.60 18 405.00 13.18% 

2017 144 587.30 31 047.90 21.47% 

2018 147 431.90 21 121.90 14.33% 

2019 148 135.10 25 771.80 17.40% 

 %19.51 111.68 29 205.60 149 *2020الربانمج 
 بتاريخأفادت به احملكمة يف تقريرها الشهري عن الوضع املايل  وحبسب ما .2019عام احملصَّلة ل االشرتاكات على صعيد جتاهاتاالإىل  2020تستند التوقعات لعام  *

   .دةغري املسدَّ  االشرتاكاتيورو من  ماليني 57.8املعلومات املتعلقة بدفع  لـمّا يزل يُنتظر تلقي 2020مايو أاير/ 31
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 ابلنسبة املئويةاالشرتاكات غري املسدَّدة  :1الشكل 

 

 السنوية االشرتاكات غري املسدَّدة عند هناية الفرتة :2الشكل 

 

 

 الربانجمية املقرتحة  2021إعداد ميزانية عام  -3

. وقد 19-على ضوء جائحة كوفيدالربانجمية املقرتحة  2021تلقت اللجنة من احملكمة حتيينًا بشأن إعداد ميزانية عام    -42
قصاراها للتقيد  الَعصِّي على التنبؤ به، تبذل الراهن رحَّبت اللجنة ابملعلومات اليت مفادها أن احملكمة كانت، على الرغم من الوضع

 الربانجمية املقرتحة. 2021آبجال إعداد ميزانية عام 

فاعًا يف التكاليف الثابتة األساسية. فالتغيريات املتتابعة يف جدول تواجه احملكمة ارت 2021ويف الفرتة املفضية إىل عام    -43
الرواتب املعمول به يف نظام األمم املتحدة املوحَّد زاد من ضغط التكاليف على ميزانية احملكمة. ويُعوَّض هذا الضغط يف 

تكبُّدها استنسابياً وميكن أن خيضع للمرونة، مثل ، إىل حٍد ما، بتقليص مؤقت يف املصروفات لسد التكاليف اليت يُعترب 2020 عام
-وخُتفَّف القيود املتصلة جبائحة كوفيد 2021تكاليف التدريب وتكاليف السفر. ويُتوخى أن تستأنف احملكمة، عندما نَلِّج يف عام 

اللجنة أنه، حيال عدم  ا. وتعي، بعَض أعماهلا الالزمة يف جمال التدريب والسفر العاديني، إذا مل َتستأنف هذه األعماَل كلَّه19
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 2021اليقني الذي يشوب األفَق االقتصادي فيما خيص الدول األطراف، ميكن أن تستلزم ميزانية احملكمة الربانجمية املقرتحة لعام 
استخلصتها  ممارسًة شاقة قائمة إىل حد كبري على العمل على أساس األولوايت. وقد بيَّنت احملكمة للجنة أهنا تستعرض العرب اليت

، فيما يتعلق أبساليب العمل وبرانمج استبدال العناصر املندرجة يف عداد رأس املال، ختفيفًا ملا تواجهه من 19-من جائحة كوفيد
فأوصت اللجنة أبن تستبني احملكمة اإلمكانيات السديدة لتحقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زايدة ضغوط على امليزانية. 
 .2021 اح ميزانية متهاودة املقدار ومت سمة ابلتقتري يف الفرتة املفضية إىل عامالنجاعة من أجل اقرت 

وأوصت اللجنة احملكمَة إبجراء تقييم ألثر ما يلزم من املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة ابلعاملني مليزانية عام    -44
ا االشتغالية. وأوصت اللجنة كذلك أبن تقد ِّم احملكمة جدوالً الربانجمية املقرتحة يف جماالت معيَّنة من جماالت أنشطته 2021

تبنيَّ فيه بوضوٍح اجملاالُت اليت ُحق ِّقت فيها ختفيضات واملوارُد املعاد ختصيصها لتعويض الزايدات. وأوصت اللجنة أيضًا أبن 
ابملزيد من املرونة وقابلية تعديل النطاق يف تبني ِّ احملكمة العرب املستخلصة والتحسينات اليت ميكن تطبيقها يف املستقبل للتكفل 

 عملياهتا. 

وعالوة على ذلك كان من الواضح للجنة أنه، عندما سُتقدَّم امليزانية إىل الدول األطراف لكي تنظر فيها، قد يظل قسط    -45
حاجة إىل تضمني امليزانية  ال يف مثل هذه احلاالت احملدودةرأت اللجنة أنه من عدم اليقني يعرتي بعض بنود امليزانية. ولذا 

املقرتنة الربانجمية املقرتحة عروضًا مفصَّلة عن هذه البنود وينبغي أن يقدَّم إىل اللجنة بداًل من ذلك املزيُد من املعلومات 
الوضع قد والثالثني، عندما يكون  الربانجمية املقرتحة يف دورهتا اخلامسة 2021سو ِّغات دقيقة خالل تدارسها ميزانية عام مب

 تغريَّ فتهيَّأ املزيُد من الوضوح.

 األمور األخرى -جيم 

 بنود جدول األعمال املرجأ النظر فيها -1

والثالثني  استعرضت اللجنة قائمة بنود جدول األعمال اليت كان من املقرر يف ابدئ األمر النظر فيها خالل دورهتا الرابعة   -46
. وترد قائمة هبذه البنود يف هذا التقرير )املرفق الثالث(. 19-فروضة من جرّاء جائحة كوفيدلكن أُرجئ النظر فيها بسبب القيود امل

اللجنة أن ذلك لن يتسىّن إال  والثالثني بقدر املستطاع. ورأت وقد قررت اللجنة تناول البنود املرجأ النظر فيها خالل دورهتا اخلامسة
 ت حضورية يف الهاي.إذا حتسَّن الوضع حتسناً كافياً يتيح عقد جلسا

 انتخاب القضاة -2

عشرة، الحظت اللجنة أنه وفقاً  ابلنظر إىل انتخاب ستة قضاة من قضاة احملكمة، الذي سيجري يف دورة اجلمعية التاسعة   -47
، ابالستناد إىل عبء العمل وابلتشاور مع3)35 للمادة الزمالء  ( من نظام روما األساسي، جيوز هليئة رائسة احملكمة أن تبتَّ

 القضاة، يف املدى الذي يُطلب فيه من كل قاٍض ليس عضواً يف هيئة الرائسة أن يعمل على أساس التفرغ.

، واملوجَّهة إىل رئيس اجلمعية 2020حزيران/يونيو  9وأحاطت اللجنة علمًا ابلرسالة الواردة من رئيس احملكمة، املؤرخة بـ   -48
فرحبت اللجنة مببادرة هيئة رائسة احملكمة هذه، اليت تتوافق مع توصيتها اليت قدمتها يف دورهتا فيما يتعلق ابنتخاب القضاة املقبل. 

 والثالثني فيما خيص انتخاابت القضاة. احلادية

 الدورات القادمة للجنة -3

للجنة على يف الهاي. وستواظب ا 2020أيلول/سبتمرب  25حىت  14 من نيدورة اللجنة اخلامسة والثالث عقدقـُرِّر    -49
 .19-استعراض الوضع على ضوء التطورات فيما يتلق جبائحة كوفيد

*** 
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 2020آذار/مارس  31حال االشرتاكات بتاريخ  املرفق األول:
 

   

دة  االشرتاكات غري املسدَّ
  

         
  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 1الصناديق األخرى

 
  اجملموع العام

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 املضيفة على قرض الدولة

  

 مجيع الصناديق
  أفغانستان  1 

 

-  - - 706 14 514 
 

- 
 

15 220 
 

2020 

 األرجنتني  2
 

-  - 2 233 145 - 2 432 995 
 

- 
 

4 666 140 
 

2019-2020 

 األردن  3
 

-  - - - 55 861 
 

- 
 

55 861 
 

2020 

 إسبانيا  4
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 أسرتاليا  5
 

-  - - - -  -  -  - 

 إستونيا  6
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 إكوادور  7
 

-  - - - 212 776 
 

- 
 

212 776 
 

2020 

  ألبانيا  8
 

-  - - - 21 336 
 

- 
 

21 336 
 

2020 

 أملانيا  9
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 أنتيغوا وابربودا  10
 

-  372 21 927 186 5 370 
 

- 
 

27 855 
 

2015-2020 

 أندورا  11
 

-  - - - 13 353 
 

- 
 

13 353 
 

2020 

 أوروغواي  12
 

-  - - - 231 354 
 

- 
 

231 354 
 

2020 

 أوغندا  13
 

-  - - 850 14 514 
 

- 
 

15 364 
 

2020 

 آيرلندا  14
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 آيسلندا  15
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 إيطاليا  16
 

-  - - - 8 793 501 
 

- 
 

8 793 501 
 

2020 

 ابراغواي  17
 

-  - 15 977 1 423 42 526 
 

- 
 

59 926 
 

2019-2020 

 الربازيل  18
 

-  416 882 10 059 104 416 882 7 838 909 
 

- 
 

18 731 777 
 

2018-2020 

  برابدوس  19
 

-  - - - -  -  -  - 

 الربتغال  20
 

-  - - - 552 548  -  552 548 
 

2020 

 بلجيكا  21
 

-  - - - -  -  -  - 

 بلغاراي  22
 

-  - - - -  -  -  - 

 بليز  23
 

-  - - 143 2 613 
 

- 
 

2 756 
 

2020 

 بنغالديش  24
 

-  - - - -  -  -  - 

  بنما  25
 

-  - 369 749 119 596 
 

- 
 

120 714 
 

2019-2020 

 بنن  26
 

-  - - 430 7 983 
 

- 
 

8 413 
 

2020 

 بوتسواان  27
 

-  - - 2 269 37 156 
 

- 
 

39 425 
 

2020 

 بوركينا فاسو  28
 

-  - - - 7 921  -  7 921  2020 

 البوسنة واهلرسك  29
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 بولندا  30
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 526 42 - 353 42 -  -   املتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة   31
 

- 
 

84 879 
 

2019-2020 

 بريو  32
 

-  - 13 346 16 621 404 217  -  434 184 
 

2019-2020 

 ترينيداد وتوابغو  33
 

-  - 105 811 - 106 388 
 

- 
 

212 199 
 

2019-2020 

 تشاد  34
 

393  523 47 122 154 10 595 
 

- 
 

58 787 
 

2015-2020 

 تشيكيا  35
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
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دة  االشرتاكات غري املسدَّ
  

         
  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 1الصناديق األخرى

 
  اجملموع العام

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 املضيفة على قرض الدولة

  

 مجيع الصناديق
  تونس  36 

 

-  - - 5 112 66 474 
 

- 
 

71 586 
 

2020 

  ليشيت –تيمور   37
 

-  - - - 5 370  -  5 370 
 

2020 

 اجلبل األسود  38
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 جزر القمر  39
 

8  514 24 186 143 2 613 
 

46 
 

27 510 
 

2007-2020 

 جزر كوك  40
 

-  - - 143 2 613  -  2 756 
 

2020 

 جزر مارشال  41
 

-  - - 123 2 613 
 

- 
 

2 736 
 

2020 

 مجهورية أفريقيا الوسطى  42
 

8  486 10 571 143 2 613 
 

- 
 

13 821 
 

2015-2020 

 اجلمهورية الدومينيكية  43
 

-  - 4 395 6 392 140 932 
 

- 
 

151 719 
 

2019-2020 

 مجهورية الكونغو الدميقراطية  44
 

-  - 383 32 14 514 
 

- 
 

14 929 
 

2019-2020 

 مجهورية تنزانيا املتحدة  45
 

-  - - 893 14 514 
 

- 
 

15 407 
 

2020 

 مجهورية كوراي  46
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 مجهورية مولدوفا  47
 

-  - - - 7 983  -  7 983 
 

2020 

 جنوب أفريقيا  48
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 جورجيا  49
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

  جيبويت  50
 

-  - - - 2 576 
 

- 
 

2 576 
 

2020 

 الدامنرك  51
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 دولة فلسطني  52
 

-  - - 706 21 336  -  22 042 
 

2020 

 دومينيكا  53
 

-  - - 143 2 613  -  2 756 
 

2020 

 رومانيا  54
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

  زامبيا  55
 

37  2 885 56 659 850 14 514 
 

- 
 

74 945 
 

2016-2020 

  ساموا  56
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

  سان فنسنت وغرينادين  57
 

-  - 129 143 2 613 
 

- 
 

2 885 
 

2019-2020 

 سان مارينو  58
 

-  - - - 5 370  -  5 370 
 

2020 

 سانت كيتس ونيفيس  59
 

-  143 2 602 143 2 613 
 

- 
 

5 501 
 

2019-2020 

 سانت لوسيا  60
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 السلفادور  61
 

-  - - - 31 764 
 

5 084 
 

36 848 
 

2020 

 سلوفاكيا  62
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 سلوفينيا  63
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 السنغال  64
 

-  1 700 27 008 850 14 514 
 

- 
 

44 072 
 

2017-2020 

 سورينام  65
 

-  882 27 971 441 13 353 
 

- 
 

42 647 
 

2018-2020 

 السويد  66
 

-  - - - 2 409 047  -  2 409 047 
 

2020 

 سويسرا  67
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 سرياليون  68
 

-  143 3 518 143 2 613 
 

- 
 

6 417 
 

2018-2020 

 سيشيل  69
 

-  - - 143 5 370 
 

- 
 

5 513 
 

2020 

 شيلي  70
 

-  - - - 1 082 170 
 

- 
 

1 082 170 
 

2020 

  صربيا  71
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 طاجيكستان  72
 

-  - - 430 10 595 
 

- 
 

11 025 
 

2020 

 غابون  73
 

-  - - 1 793 39 914 
 

- 
 

41 707 
 

2020 
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دة  االشرتاكات غري املسدَّ
  

         
  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 1الصناديق األخرى

 
  اجملموع العام

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 املضيفة على قرض الدولة

  

 مجيع الصناديق
 غامبيا  74 

 

-  - - 143 2 613 
 

- 
 

2 756 
 

2020 

 غاان  75
 

-  - 4 222 1 986 39 914 
 

- 
 

46 122 
 

2019-2020 

 غرينادا  76
 

-  - - 143 2 613  -  2 756  2020 

 غواتيماال  77
 

-  - 968 3 836 95 793 
 

- 
 

100 597 
 

2019-2020 

 غّياان  78
 

-  - - - -  -  - 
 

- 

 غينيا  79
 

134  514 32 119 143 7 983 
 

84 
 

40 977 
 

2011-2020 

 فانواتو  80
 

-  - - 143 2 613 
 

- 
 

2 756 
 

2020 

 فرنسا  81
 

-  - - 794 694 11 771 645 
 

- 
 

12 566 339 
 

2020 

  البوليفارية( –فنزويال )مجهورية   82
 

-  320 118 8 453 445 89 087 1 935 743 
 

- 
 

10 798 393 
 

2014-2020 

 فنلندا  83
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 فيجي  84
 

-  - - 430 7 983 
 

- 
 

8 413 
 

2020 

 قربص  85
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كابو فريدي  86
 

-  143 2 602 143 2 613 
 

- 
 

5 501 
 

2019-2020 

 كرواتيا  87
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كمبوداي  88
 

-  - - - -  -  -  - 

 كندا  89
 

-  - - - -  -  -  - 

 كوت ديفوار  90
 

-  - - - 24 770 
 

- 
 

24 770 
 

2020 

 كوستاريكا  91
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كولومبيا  92
 

-  - - - 46 163 
 

- 
 

46 163 
 

2020 

 الكونغو  93
 

335  2 538 91 837 706 15 965 
 

73 
 

111 454 
 

2012-2020 

 كرييبايت  94
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 كينيا  95
 

-  - - - 48 355 
 

- 
 

48 355 
 

2020 

 التفيا  96
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 لكسمربغ  97
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ليبرياي  98
 

-  405 7 599 143 2 613 
 

- 
 

10 760 
 

2016-2020 

 ليتوانيا  99
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ليختنشتاين  100
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 ليسوتو  101
 

-  - - - 168 
 

- 
 

168 
 

2020 

  مالطة  102
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 مايل  103
 

-  - - 574 10 595 
 

- 
 

11 169 
 

2020 

 مدغشقر  104
 

-  - - 390 10 595 
 

- 
 

10 985 
 

2020 

 مقدونيا الشمالية  105
 

-  - - 1 136 18 578  -  19 714 
 

2020 

 املكسيك  106
 

-  - - - 3 435 483 
 

- 
 

3 435 483 
 

2020 

  مالوي  107
 

-  - - 287 5 370 
 

- 
 

5 657 
 

2020 

 ملديف  108
 

-  - - 143 10 595 
 

- 
 

10 738 
 

2020 

 اململكة املتحدة  109
 

-  - - - 9 107 912 
 

- 
 

9 107 912 
 

2020 

 منغوليا  110
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 موريشيوس  111
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
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دة  االشرتاكات غري املسدَّ
  

         
  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 1الصناديق األخرى

 
  اجملموع العام

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 املضيفة على قرض الدولة

  

 مجيع الصناديق
 انميبيا  112 

 

-  - - - 23 948 
 

- 
 

23 948 
 

2020 

 انورو  113
 

-  - - - 171 
 

- 
 

171 
 

2020 

 النرويج  114
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 النمسا  115
 

-  - - - -  -  -  - 

 النيجر  116
 

30  1 031 41 566 287 5 370 
 

92 
 

48 376 
 

2009-2020 

 نيجرياي  117
 

-  12 785 675 068 12 785 664 745  -  1 365 383 
 

2018-2020 

 نيوزيلندا  118
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 هندوراس  119
 

-  - 2 037 1 136 23 948 
 

- 
 

27 121 
 

2019-2020 

 هنغاراي  120
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 هولندا  121
 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 الياابن  122
 

-  - - - 14 124 442 
 

- 
 

14 124 442 
 

2020 

 اليوانن  123
 

-  - - - 973 169  -  973 169  2020 

  اجملموع  
 

945  762 064 22 008 039 1 367 514 67 312 234 
 

5 379 
 

91 456 175 
 .2015األطراف اجلديدة اليت انضمت إىل احملكمة بعد عام  ملباين الدائمة للدولحلساب ا ‘2’صندوق الطوارئ ول ‘1’رة يتعلق ابملبالغ املستحقة من االشرتاكات املقرَّ  ما( 1 

 .2046-2021قرض الدولة املضيفة، الفرتة عن ( منسحبةدولة وهي بوروندي ) علىاملستحق  اً يورو  3 553البالغ غري املسدَّد اجلدول أعاله إمجايل الرصيد  ال يشمل( 2
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 2020أاير/مايو  31حال االشرتاكات بتاريخ  املرفق الثاين:
  

  

دة  االشرتاكات غري املسدَّ
    

          

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 2الصناديق األخرى

 

  اجملموع العام
 جلميع الصناديق

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 ةعلى قرض الدولة املضيف

1 
  أفغانستان  1   

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 األرجنتني  2

 

-  - 2 233 145 - 2 432 995 
 

- 
 

4 666 140 
 

2019-2020 
 األردن  3

 

-  - - - 55 861 
 

- 
 

55 861 
 

2020 
 إسبانيا  4

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 أسرتاليا  5

 

-  - - - -  -  -  - 
 إستونيا  6

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 إكوادور  7

 

-  - - - 212 776 
 

- 
 

212 776 
 

2020 
  ألبانيا  8

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 أملانيا  9

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 أنتيغوا وابربودا  10

 

-  372 21 927 186 5 370 
 

- 
 

27 855 
 

2015-2020 
 أندورا  11

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 أوروغواي  12

 

-  - - - 231 354 
 

- 
 

231 354 
 

2020 
 أوغندا  13

 

-  - - 850 14 514 
 

- 
 

15 364 
 

2020 
 آيرلندا  14

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 آيسلندا  15

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 إيطاليا  16

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 ابراغواي  17

 

-  - 15 977 1 423 42 526 
 

- 
 

59 926 
 

2019-2020 
 الربازيل  18

 

-  416 882 10 059 104 416 882 7 838 909 
 

- 
 

18 731 777 
 

2018-2020 
  برابدوس  19

 

-  - - - -  -  -  - 
 الربتغال  20

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 بلجيكا  21

 

-  - - - -  -  -  - 
 بلغاراي  22

 

-  - - - -  -  -  - 
 بليز  23

 

-  - - 143 2 613 
 

- 
 

2 756 
 

2020 
 بنغالديش  24

 

-  - - - -  -  -  - 
  بنما  25

 

-  - 369 749 119 596 
 

- 
 

120 714 
 

2019-2020 
 بنن  26

 

-  - - 430 7 983 
 

- 
 

8 413 
 

2020 
 5بوتسواان  27

 

-  - - 2 269 37 156 
 

- 
 

39 425 
 

2020 
 بوركينا فاسو  28

 

-  - - - 3 348  -  3 348  2020 
 البوسنة واهلرسك  29

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 بولندا  30

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 526 42 - 353 42 -  -   املتعددة القوميات( –بوليفيا )دولة   31

 
- 

 
84 879 

 
2019-2020 

 بريو  32
 

-  - 13 346 16 621 404 217  -  434 184 
 

2019-2020 
 ترينيداد وتوابغو  33

 

-  - 105 811 - 106 388 
 

- 
 

212 199 
 

2019-2020 
 تشاد  34

 

393  523 47 122 154 10 595 
 

- 
 

58 787 
 

2015-2020 
 تشيكيا  35

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
  تونس  36

 

-  - - 5 112 66 474 
 

- 
 

71 586 
 

2020 
  ليشيت –تيمور   37

 

-  - - - 5 370  -  5 370 
 

2020 
 اجلبل األسود  38

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 جزر القمر  39

 

8  514 24 186 143 2 613 
 

46 
 

27 510 
 

2007-2020 
 جزر كوك  40

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 جزر مارشال  41

 

-  - - 123 2 613 
 

- 
 

2 736 
 

2020 
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دة  االشرتاكات غري املسدَّ
    

          

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 2الصناديق األخرى

 

  اجملموع العام
 جلميع الصناديق

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 ةعلى قرض الدولة املضيف

1 
 مجهورية أفريقيا الوسطى  42   

 

8  486 10 571 143 2 613 
 

- 
 

13 821 
 

2015-2020 
 اجلمهورية الدومينيكية  43

 

-  - 4 395 6 392 140 932 
 

- 
 

151 719 
 

2019-2020 
 مجهورية الكونغو الدميقراطية  44

 

-  - 383 32 14 514 
 

- 
 

14 929 
 

2019-2020 
 مجهورية تنزانيا املتحدة  45

 

-  - - 893 14 514 
 

- 
 

15 407 
 

2020 
 مجهورية كوراي  46

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 مجهورية مولدوفا  47

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 جنوب أفريقيا  48

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 جورجيا  49

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
  جيبويت  50

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 الدامنرك  51

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 دولة فلسطني  52

 

-  - - 706 21 336  -  22 042 
 

2020 
 دومينيكا  53

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 رومانيا  54

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
  زامبيا  55

 

37  2 885 56 659 850 14 514 
 

- 
 

74 945 
 

2016-2020 
  ساموا  56

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 4سان فنسنت وغرينادين  57

 

-  - 129 143 2 613 
 

- 
 

2 885 
 

2019-2020 
 سان مارينو  58

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 سانت كيتس ونيفيس  59

 

-  143 2 602 143 2 613 
 

- 
 

5 501 
 

2019-2020 
 سانت لوسيا  60

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 السلفادور  61

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 سلوفاكيا  62

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 سلوفينيا  63

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 السنغال  64

 

-  1 700 27 008 850 14 514 
 

- 
 

44 072 
 

2017-2020 
 سورينام  65

 

-  882 27 971 441 13 353 
 

- 
 

42 647 
 

2018-2020 
 السويد  66

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 سويسرا  67

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 4سرياليون  68

 

-  143 3 518 143 2 613 
 

- 
 

6 417 
 

2018-2020 
 سيشيل  69

 

-  - - 143 5 370 
 

- 
 

5 513 
 

2020 
 شيلي  70

 

-  - - - 1 082 170 
 

- 
 

1 082 170 
 

2020 
  صربيا  71

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 طاجيكستان  72

 

-  - - 430 10 595 
 

- 
 

11 025 
 

2020 
 غابون  73

 

-  - - 1 793 39 914 
 

- 
 

41 707 
 

2020 
 غامبيا  74

 

-  - - 143 2 613 
 

- 
 

2 756 
 

2020 
 غاان  75

 

-  - 4 222 1 986 39 914 
 

- 
 

46 122 
 

2019-2020 
 غرينادا  76

 

-  - - - -  -  -  - 
 غواتيماال  77

 

-  - 968 3 836 95 793 
 

- 
 

100 597 
 

2019-2020 
 غّياان  78

 

-  - - - -  -  - 
 

- 
 غينيا  79

 

134  514 32 119 143 7 983 
 

84 
 

40 977 
 

2011-2020 
 فانواتو  80

 

-  - - 143 2 613 
 

- 
 

2 756 
 

2020 
 4فرنسا  81

 

-  - - 794 694 11 771 645 
 

- 
 

12 566 339 
 

2020 
  البوليفارية( –فنزويال )مجهورية   82

 

-  320 118 8 453 445 89 087 1 935 743 
 

- 
 

10 798 393 
 

2014-2020 
 فنلندا  83

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 فيجي  84

 

-  - -  3 556 
 

- 
 

3 556 
 

2020 
 قربص  85

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 كابو فريدي  86

 

-  143 2 602 143 2 613 
 

- 
 

5 501 
 

2019-2020 
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دة  االشرتاكات غري املسدَّ
    

          

 الدول األطراف

 

صندوق رأس املال 
 العامل

 

 الصندوق العام
 

 2الصناديق األخرى

 

  اجملموع العام
 جلميع الصناديق

 

د عنها  الفرتة غري املسدَّ

  
  

 2019سنة  السنوات السابقة
   

  
  

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 قرض الدولة املضيفة على قرض الدولة املضيفة

امليزانية غري املشتملة 
 ةعلى قرض الدولة املضيف

1 
 كرواتيا  87   

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 كمبوداي  88

 

-  - - - -  -  -  - 
 كندا  89

 

-  - - - -  -  -  - 
 كوت ديفوار  90

 

-  - - - 24 770 
 

- 
 

24 770 
 

2020 
 كوستاريكا  91

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 كولومبيا  92

 

-  - - - 46 163 
 

- 
 

46 163 
 

2020 
 الكونغو  93

 

335  2 538 91 837 706 15 965 
 

73 
 

111 454 
 

2012-2020 
 كرييبايت  94

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 كينيا  95

 

-  - - - 48 355 
 

- 
 

48 355 
 

2020 
 التفيا  96

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 لكسمربغ  97

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 ليبرياي  98

 

-  405 7 599 143 2 613 
 

- 
 

10 760 
 

2016-2020 
 ليتوانيا  99

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 ليختنشتاين  100

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 ليسوتو  101

 

-  - - - 168 
 

- 
 

168 
 

2020 
  مالطة  102

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 مايل  103

 

-  - - 574 10 595 
 

- 
 

11 169 
 

2020 
 مدغشقر  104

 

-  - - 390 10 595 
 

- 
 

10 985 
 

2020 
 مقدونيا الشمالية  105

 

-  - - 1 136 18 578  -  19 714 
 

2020 
 املكسيك  106

 

-  - - - 3 435 483 
 

- 
 

3 435 483 
 

2020 
  مالوي  107

 

-  - - 287 5 370 
 

- 
 

5 657 
 

2020 
 ملديف  108

 

-  - - 143 10 595 
 

- 
 

10 738 
 

2020 
 اململكة املتحدة  109

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 منغوليا  110

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 موريشيوس  111

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 انميبيا  112

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 انورو  113

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 النرويج  114

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 النمسا  115

 

-  - - - -  -  -  - 
 النيجر  116

 

30  1 031 41 566 287 5 370 
 

92 
 

48 376 
 

2009-2020 
 5نيجرياي  117

 

-  12 785 675 068 12 785 664 745  -  1 365 383 
 

2018-2020 
 نيوزيلندا  118

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 هندوراس  119

 

-  - 2 037 1 136 23 948 
 

- 
 

27 121 
 

2019-2020 
 هنغاراي  120

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 هولندا  121

 

-  - - - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 الياابن  122

 

-  - - - 14 124 442 
 

- 
 

14 124 442 
 

2020 
 اليوانن  123

 

-  - - - 973 169  -  973 169  2020 
  اجملموع  

 

945  762 064 22 008 039 1 365 949 46 311 372 
 

295 
 

70 448 664 
 .2020فرباير شباط/ 1يف األساسي روما  نظامكرييبايت إىل   حمسوبة بعد انضمام غري املسدَّدة ( احلصص1 

 .2015ملباين الدائمة للدول األطراف اجلديدة اليت انضمت إىل احملكمة بعد عام حلساب ا ‘2’صندوق الطوارئ ول ‘1’رة يتعلق ابملبالغ املستحقة من االشرتاكات املقرَّ  ( ما2
 .2046-2021لفرتة لقرض الدولة املضيفة، عن ( منسحبةدولة وهي بوروندي ) علىاملستحق  اً يورو  3 553البالغ غري املسدَّد اجلدول أعاله إمجايل الرصيد  ( ال يشمل3
 كل مبلغ االشرتاكات اليت لـّما تكن قد ُسدِّدت.  2020( ُدفع يف حزيران/يونيو 4
 جزء من مبلغ االشرتاكات اليت لـّما تكن قد ُسدِّدت. 2020( ُدفع يف حزيران/يونيو 5
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 يهاقائمة بنود جدول األعمال املرجأ النظر ف املرفق الثالث:
 أمور امليزانية إدارة بشأن عمل حلقة -1

 املرجعي املقدار األساسي على وأتثريها واملكاسب املتأتية عن زايدة النجاعة والوفورات إعداد امليزانية، عملية (أ

(13) 
 ابلعاملني املتصلة غري ميزنة التكاليف (ب
 (14) يف احملكمة الكلي املوارد حتليل (ج

 واملالية امليزانية جلنة عمل أساليب -2
 للجنة امليزانية واملالية الداخلي النظام تعديل (أ

 امليزانية ومسائل املالية سائر املسائل -3
 2020 األول من عام والربع 2019 فيما خيص ميزانية عام الربامج أداء (أ

 (15) مقرة غري وظائف مساعدة عامة التوظيف لشغل (ب
 (16) املصّفاة غري احملكمة التزامات صرفحال  (ج

 املوارد البشرية -4
 التقرير السنوي عن إدارة املوارد البشرية (أ

 التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني (ب
 (17) الـَمَرضية اإلجازة (ج
 املوحَّد املتحدة األمم نظام ضمن املوظفني تبادل وترتيب الداخلي احلراك إطار (د
 (18) التحرش حيالاملطَلق  التسامح عدم سياسة (ه

 املساعدة القانونية -5
 2019 لعام القانونية املساعدةعن  السنوي التقرير (أ

 (19) احملكمة على معروضة قضية لكل القانونية املرتبطة ابملساعدة تفاصيل املصروفات (ب

                                                            
ICC- 2018كانون األول/ديسمرب   12-5الواثئق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  (13)

ASP/17/20)26 ، الفقرة2-(، اجمللَّد الثاين، اجلزء ابء. 
 .32، الفقرة ASP/18/5-ICCالوثيقة  (14)
 .37 ، الفقرةASP/18-ICC/51الوثيقة (15)
 .54 ، الفقرةASP/18/5-ICCالوثيقة (16)
 .224 ، الفقرةASP/18-ICC/51الوثيقة (17)

 
 .106املرجع السابق الذكر، الفقرة (18)
 .276، الفقرة ASP/18-ICC/51الوثيقة  (19)
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 (20) إصالح نظام املساعدة القانونية (ج
 الصندوق االستئماين للمجين عليهم -6

 (21) السادس الرئيسي والربانمج الثالث الرئيسي الربانمج بني املسؤوليات توزيع (أ
 األخرىاألمور  -7

 (22) املرتتبة عليها املالية واآلاثر احملكمة يف املنازعات لتسوية بديلة آليات عملية إنشاءحال  (أ
 (23) الثاين الرئيسي إطار الربانمج يف املوظفني توزيع إعادة (ب

 (24)االستئناف وجملس الدولية العمل احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة على املعروضة القضاايحال  (ج

                                                            
 .213املرجع السابق الذكر، الفقرة  (20)

 .126، الفقرة ASP/18/15-ICCالوثيقة  (21)
 .151املرجع السابق الذكر، الفقرة  (22)
 .59 ، الفقرةASP/18/15-ICCالوثيقة  (23)
 .267املرجع السابق الذكر، الفقرة  (24)
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 قائمة الواثئق الرابع:املرفق 
 

 عنواهنا رقم وثيقة اللجنة
رقمها بصيغتها املصدرة ابعتبارها 

 وثيقة للجمعية )عند االقتضاء(

CBF/34/1 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة والثالثني  

CBF/34/9/Rev.1 
تقرير عن أداء احملكمة اجلنائية الدولية على صعيد تنفيذ ميزانيتها حبلول 

  2020آذار/مارس  31

AC/11/5 تقرير جلنة املراجعة  
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اخلامسة والثالثني، تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا    -2
 . 2020أيلول/سبتمرب 
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 ملخص تنفيذي
 14الفرتة من عقدت جلنة امليزانية واملالية دورهتا اخلامسة والثالثني عرب رابط فيديو عن بعد يف   -1

. ونظرت اللجنة يف عدد من املسائل مبا يف ذلك: امليزانية الربانجمية املقرتحة 2020أيلول/سبتمرب  25إىل 
؛ وسيولة احملكمة؛ وعمل الصندوق االستئماين للضحااي. كما مت 19-؛ وأتثري جائحة كوفيد2021لعام 

 وجيا املعلومات/إدارة املعلومات.استعراض املوضوعات الرئيسية األخرى مثل اسرتاتيجية تكنول
. ومتثل امليزانية 2021ألف يورو لعام  144 917,2طلبت احملكمة ميزانية برانجمية قدرها   -2

. 2020عن إمجايل امليزانية املعتمدة لعام  (ألف يورو 703.3)يف املائة  0.5بنسبة  اً املقرتحة اخنفاض
ورحبت اللجنة بقرار احملكمة الواعي بتخفيض التمويل املطلوب من الدول األطراف خالل وقت صعب 

 .19-بسبب جائحة كوفيد اً مالي
مع اللجنة، حيث أصبح وضع السيولة مصدر قلق للمحكمة  تهاسيول مسائلانقشت احملكمة   -3

اللجنة احملكمة ابستخدام ومواصلة تطوير أشكال خمتلفة من التفاعالت مع الدول بشكل متزايد. وأوصت 
خماطر السيولة إىل احلد األدىن كما هو موضح يف التقرير. وأوصت اللجنة كذلك أبن  لتخفيضاألطراف 

ة عشرة تقوم أمانة اجلمعية العامة مرة أخرى إبخطار الدول األطراف اليت عليها متأخرات قبل الدورة التاسع
للدول و  أمهية مسامهاهتا يف امليزانية واالستقرار املايل ابلنسبة للمحكمة التشديد علىللجمعية، مع 

 األطراف أنفسهم الستعادة حقوق التصويت اخلاصة هبم.
والحظت اللجنة أن احملكمة متكنت من استيعاب الزايدات الكبرية يف تكاليف املوظفني أثناء   -4

السفر. كما  بند بنود مثل  يفختفيضات كبرية يف النفقات  حتقيق ربانجمية املقرتحة وتوقعتامليزانية ال تقدمي
اقرتاح "عوامل أتخري التوظيف"  اً كانت هناك أتخريات مؤقتة يف التوظيف واملشرتايت يف حني مت أيض

 املنقحة.
تقديرية أكثر مرونة  بنود ستعوض عنهاوالحظت اللجنة أن الطبيعة الثابتة لتكاليف املوظفني   -5

، فإن 19-ائحة كوفيداملقيدة احلالية نتيجة جل العملالسفر. ووافقت اللجنة على أنه يف ظل بيئة بند مثل 
 19-حة كوفيدائ، كانت اللجنة تدرك أن األثر االقتصادي جلولكنهذا هنج معقول على املدى القصري. 

للجنة أن تقدم احملكمة يف دورهتا السادسة والثالثني، قد ميتد إىل ما بعد قيود السفر احلالية. لذلك طلبت ا
اليت تعتزم هبا إدارة واستيعاب الزايدات يف أجور النظام املوحد لألمم املتحدة  الطريقةعن  حمدثةمعلومات 

 على املدى املتوسط.
ابقية   ، طموح احملكمة وأهدافهاولكنطريقة عمل احملكمة.  19-ئحة كوفيدجالقد غري أتثري   -6

-ئحة كوفيدجلا يف استجابتها واملراعاة لتكيفعلى ا ، أثبتت احملكمة أهنا مرنة وقابلةكما هي. حىت اآلن
استمرارها يف العمل بطريقة هادفة. والحظت  للتيقن منجديدة للعمل  اً احملكمة طرق وضعت. لقد 19

تفادهتا على املدى الطويل تقييم لكيفية اسقيام احملكمة بعمل اللجنة قدرة احملكمة على التكيف وترحب ب
 من هذه التدابري.

اللجنة مع احملكمة على أنه ينبغي متديد اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات  وافقت  -7
. كما طلبت 19-جائحة كوفيدمكن من إكمال العمل الذي أتخر بسبب تلتوذلك ، 2022 حىت عام

ايل كانت الكفاءات و ، أن توضح احملكمة كيف حققت الوفورات اً عملي اً اللجنة، حيثما كان ذلك ممكن
 متوقعة يف األصل وما إذا كانت هناك وفورات مل تتحقق.

يف زايدة الوالتدابري املتخذة الستيعاب  19-ئحة كوفيدجاثقة من أن الدروس املستفادة من وااللجنة  -8
أكرب من أي وقت  اتستحقق وفورات وكفاء تكاليف املوظفنيل املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام 
مكاسب إنتاجية تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا  سوية مع ،فيما يتعلق بعمليات احملكمة مضى
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 عام مليزانية بنسبة كبريةساس األخط اخنفاض يف  املعلومات/إدارة املعلومات، تتوقع اللجنة أن ترى
2022. 

. وأوصت اللجنة إبعادة األصولالستبدال  والطويللألمد املتوسط قدمت احملكمة خططا   -9
املخاطر  ختفيضاحلاجة إىل  األخذ بعني االعتبار، مع 2021يزانية لعام تقييمها يف ضوء اعتمادات امل

ك معقواًل من الناحية كان ذل  أينمااالستبدال  بداّل منالتشغيلية للمحكمة وإعطاء األولوية للصيانة 
 ع مبدأ االستدامة.، مبا يتماشى ماالقتصادية

امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  أعطتوالحظت اللجنة أنه بناًء على األنشطة القضائية املتوقعة،   -10
لن يتم استدعاؤهم الذين ، واًي ألربعة قضاة منتخبني حديثاً قاضي متفرغ وبداًل سن 14 لـ أجور 2021

ة قصارى جهدها الستيعاب مجيع النفقات غري أوصت اللجنة أبن تبذل احملكمو للعمل بدوام كامل. 
 .2021املتوقعة ضمن امليزانية املعتمدة لعام 

املساعدة املؤقتة العامة غري  مناصبتلقت اللجنة حتديثا من احملكمة فيما يتعلق ابستخدام   -11
غري املعتمدة املعتمدة. كررت اللجنة توصيتها السابقة أبن متتنع احملكمة عن استخدام املساعدة املؤقتة 

 وقررت مراجعة املسألة بشكل شامل هبدف توفري توجيهات السياسة العامة يف دورهتا السادسة والثالثني.
إمكانية التفاوض مع الدولة املضيفة على ختفيض سعر  يف احملكمة تنظرطلبت اللجنة أن  -12

 الفائدة احلايل على قرض الدولة املضيفة.
واملربرات املقدمة، خلصت اللجنة إىل أنه  2021بعد استعراض امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام   -13

ألف يورو من إمجايل امليزانية الربانجمية املقرتحة البالغة  243.3ميكن حتقيق ختفيضات إمجالية قدرها 
ألف  946.6قدره  اً اليإمج اً ألف يورو ابستثناء قرض الدولة املضيفة. وميثل هذا اخنفاض 144 917,2

. لذلك، (ابستثناء قرض الدولة املضيفة) 2020مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  (يف املائة 0.7)يورو 
ألف يورو ابستثناء أقساط  144 673,9 أوصت اللجنة أبن توافق اجلمعية العمومية على ميزانية قدرها 

 الثالث.رفق ا للربامج الرئيسية يف املقرض الدولة املضيفة. ترد تفاصيل املوارد املوصى هب
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 مقدمة  -أوال
 اخلامسة والثالثني افتتاح الدورة  -ألف

 ُعقدت ،(1)يف دورهتا الثامنة عشرة ("اجلمعية")عمال ابلقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف  -1
 من عشرة اجتماعات، عرب رابط ، اليت أتلفت("اللجنة")الدورة اخلامسة والثالثون للجنة امليزانية واملالية   

  .2020أيلول/سبتمرب  25إىل  14عن بعد يف الفرتة من  فيديو
كلمة ترحيب تشيلي إبوي أسوجي،   ، القاضي("احملكمة")اجلنائية الدولية  رئيس احملكمة وألقى  -2

  .يف اجللسة االفتتاحية للدورة
ساعد السيد فخري الدجاين، أمينا للجنة، و وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية،  -3

 للجنة.أعضاء فريقه يف توفري الدعم املوضوعي واللوجسيت الالزم 
 للجنة: اخلامسة والثالثنيوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة  -4

 (النمسا)رينر درمل ف (أ)
 ؛(املكسيك)كارولينا ماراي فرياننديس أوابسو  (ب)
 ؛(األردن)فوزي غرايبة   (ج)
 ؛(الياابن)هيتوشي كوزاكي   (د)
 ؛(استونيا)أورمت يل  (هـ)
 ؛(مالوي) لودون أوفريسون ماتيا (و)
 دانييل ماكدونل  (ز)
 (؛إكوادور)مونيكا سانشز إيزكويردو   (و)
 ؛ (كينيا)مرغاريت وامبوي نغوغي شافا   (ز)
 (؛سلوفاكيا)إيلينا سوبكوفا   (ح)
 ؛(أملانيا) كالوس شتاين (ط)
 ؛(2)(فرنسا)ريشار فينو   (ي)

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ابء

 :لدورهتا اخلامسة والثالثني أقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل    -5
 افتتاح الدورة -1

 كلمة ترحيب من رئيس احملكمة؛ (أ) 
 ؛العمل إقرار جدول األعمال وتنظيم (ب) 

                                                            
كانون   7-2الثامنة عشرة، الهاي، الدورة  جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الواثئق الرمسية  ( 1)

  .48ابء، الفقرة  القسم األول،، اجلزء ألولاجمللد ا ،(ICC-ASP/18/20)  2019األول/ديسمرب  

 .شارك السيد فينو يف اجللسة األوىل للدورة فقط ( 2)
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 .مشاركة املراقبني (ج) 
 2021امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -2

 2021النظر يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  (أ) 
  2021لميزانية الربانجمية املقرتحة لعام خط األساس ل (ب) 
 2021امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام مرفقات  (ج) 
 ؛املدخرات والكفاءات ذات الصلة (أ)   
 جدول يوضح التخفيضات واملوارد املخصصة لتعويض الزايدات (ب)  
ة تقييم أثر املستوى املطلوب من املوظفني واملوارد من غري املوظفني على امليزاني (د) 

 ؛2021الربانجمية املقرتحة لعام 
 مرونة العمليات وقابليتها للتوسع للتيقن منالدروس املستفادة والتحسينات  (هـ) 

 األخرى املسائل املالية واملسائل املتعلقة ابمليزانية -3
 ؛حالة تسديد االشرتاكات  (أ) 
 ؛الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا (ب) 
 ؛2019أداء الربانمج يف ميزانية  (ج) 
 حالة صرف االلتزامات غري املصفاة للمحكمة  (أ)  
 2020حزيران/يونيه  30للمحكمة حىت األداء املايل التقرير بشأن  (د) 
 االحتياطيالصندوق  (ه) 
 مسألة السيولة (و) 
 19-ئحة كوفيدبشأن جا حتديث للوضع (ز) 

 اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية -4
 نسب التكلفة حتديث فيما يتعلق ب (أ) 
التقرير املرحلي السنوي عن تنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات  (ب) 

 وإدارة املعلومات 
 بدائل رأس املال (ج) 

 االستئماين للضحاايالصندوق  -5
يف الفرتة من للمجىن عليهم االستئماين مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق  (أ) 

 2020حزيران/يونيه  30إىل  2019متوز/يوليه  1
 توصية املراجع اخلارجي بشأن املسامهات الطوعية)ب(             

 املوارد البشرية -6
 التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني (أ) 
 غري املعتمدة املساعدة املؤقتة العامةاستخدام  (ب) 

 املسائل املتعلقة ابملراجعة  -7



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

342  20-A-210621 

  2020يف عام  املراجعةرير جلنة اتق (أ) 
 2019البياانت املالية للمحكمة لعام  (ب) 
 2019لعام للمجىن عليهم البياانت املالية للصندوق االستئماين  (ج) 
 حتديث حلالة ورشة العمل فيما يتعلق مبراجعة هيئات الرقابة (د) 

 مسائل أخرى -8
مة احملكمة اإلدارية ملنظ املاثلة أمامتقييم خماطر التقاضي املتعلقة جبميع القضااي  (أ) 

 .الداخلي العمل الدولية وجملس الطعون
 إعادة توزيع املوظفني يف الربانمج الرئيسي الثاين. (ب) 

 

 مشاركة املراقِّبني -جيم
هيئة الرائسة، كبار املسؤولني ابحملكمة وممثلي ، دعت اللجنة  (3)عمال ابلنظام الداخلي للجمعية -6

كما حتدث إىل اللجنة ممثل عن   إىل املشاركة يف جلسات اللجنة.  املدعي العام، وقلم احملكمةومكتب 
  املراجع اخلارجي. وأعربت اللجنة عن تقديرها جلميع املراقبني الذين شاركوا يف دورهتا اخلامسة والثالثني.

 

   2021نية الربانجمية املقرتحة لعام النظر يف امليزا -اثنيا
  الربامج الرئيسية عرباملتعلقة ابمليزانية  املسائل  -ألف

  املالحظات العامة والتحليل الكلي  -1
من نظامها الداخلي، ابستعراض امليزانية الربانجمية املقرتحة  9تقوم اللجنة، وفقا للمادة  -7

ونظرت اللجنة يف "امليزانية الربانجمية املقرتحة  .للمحكمة وتقدمي التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعية
لميزانية على أساس املبدأ لوارد املطلوبة املللجنة استعرضت او  .(4) 2021عام لللمحكمة اجلنائية الدولية 

 امليزانية.لنزاهة العام 
وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية العمومية وافقت يف دورهتا الثامنة عشرة على ميزانية يبلغ   -8

. وقد مت ختفيض ذلك من خالل أقساط (5)2020ألف يورو لسنة امليزانية  149 205.6جمموعها 
، واليت كانت مستحقة الدفع فقط من قبل تلك الدول ألف يورو 3 585,1قرض الدولة املضيفة البالغ 

                                                            
الدورة. وبناء على  يفمن النظام الداخلي للجمعية املتعلقة ابملراقبني واملشاركني اآلخرين  93و 92و 42تنطبق املواد    (3)

 .دعوة من الرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنة
 .)10/19ASP/-ICC( 1202امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام   (4) 

 ،، اجلزء الثالثاألول اجمللد،  (ASP / 18/20-ICC) 2019الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة عشرة ...   (5)

 ICC-ASP / 17 / Res.4  ، .1القسم ألف ، الفقرة. 
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اليت أقرهتا  2020ليت اختارت عدم سداد دفعة "ملرة واحدة" للمباين الدائمة. لذلك، بلغت ميزانية عام ا
 .(6)ألف يورو 145 620,5، ستثناء أقساط قرض الدولة املضيفةاجلمعية، اب

ألف يورو، ابستثناء  144 917,2تبلغ  2021قدمت احملكمة ميزانية برانجمية مقرتحة لعام   -9
. (يف املائة 0.5اخنفاض بنسبة )ألف يورو  703.3قدره  اً ة املضيفة، والذي ميثل اخنفاضقرض الدول

ألف  5.2مببلغ  (مكتب املدعي العام) الربانمج الرئيسي الثاينطُلبت زايدات فقط فيما يتعلق مبا يلي: 
زايدة )ألف يورو  0.8مببلغ  (قلم احملكمة) الربانمج الرئيسي الثالث ؛(يف املائة 0.0زايدة بنسبة )ورو ي

زايدة )ألف يورو  34.8مببلغ  (آلية الرقابة املستقلة) 5-الربانمج الرئيسي السابع ؛(يف املائة 0.0بنسبة 
زايدة )ألف يورو  35.3مببلغ  (مكتب التدقيق الداخلي) 6-الربانمج الرئيسي السابع؛ و (يف املائة 4.9

يف  كانت  أو قدمت ميزانية بنفس املستوى كما اً ية إما قدمت اخنفاض. الربامج املتبق(يف املائة 4.9بنسبة 
اخنفاض بنسبة )ألف يورو  299.7مببلغ  اً اخنفاض (القضاء)األول  الربانمج الرئيسي. وقّدم 2020عام 
 479.7 بقيمةاخنفاضًا  (األطراف أمانة مجعية الدول)السادس  الربانمج الرئيسيوقّدم  (يف املائة 2.5

و  (املباين) الربانمج الرئيسي اخلامس. مت تقدمي ميزانيات (يف املائة 14.5بنسبة  إخنفاض)ألف يورو 
يف عام  كانت  نفس املستوى كماب (أمانة الصندوق االستئماين للضحااي)السادس  الربانمج الرئيسي

2020. 
، 2021امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام الزمنية الواردة يف  السالسلورحبت اللجنة مبعلومات    -10

 واليت مكنت اللجنة من وضع األرقام يف منظورها الصحيح.
يقارب الصفر يف السنوات  اً الحظت اللجنة أن ميزانية احملكمة قد أصبحت مستقرة وحققت منو   -11

فية عن أدانه. تتوفر تفاصيل إضا 1، كما هو موضح يف اجلدول  (2021-2017)اخلمس األخرية 
للربامج الرئيسية الرئيسية يف  2013الزايدات السنوية يف امليزانيات املعتمدة والنفقات الفعلية منذ عام 

 اخلامس.رفق ويف امل 1الرسم البياين 
 

 (آبالف اليورو) 2021-2017: مستوى امليزانية املعتمدة واملقرتحة 1اجلدول 

مستوى املوارد املعتمدة/  
 املقرتحة

الفرق عن العام السابق 
 (آبالف اليورو)

الفرق عن العام 
 (%)السابق 

املقرتحة  2021)الفرق 
 (املعتمدة 2017مقابل 
 (آبالف اليورو)

 2021) (%)زايدة 
 2017مقابل املقرتحة 

 (املعتمدة

2021 502,30 148 (703,3) -0,47% 915,0 3 102,71% 
2020 205,60 149 070,5 1 0,72%   
2019 135,10 148 703,6 0,48%   
2018 431,50 147 844,2 2 1,97%   
2017 587,30 144     

 (آبالف اليورو) 2020-2013: الزايدات السنوية يف امليزانيات املعتمدة والنفقات الفعلية 1الرسم البياين 

                                                            
  املرجع نفسه. (6)
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1.  

 

ابلزايدة يف تكاليف قد أتثرت  2021الحظت اللجنة أن امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام   -12
مما  2021املوحد لألمم املتحدة يف امليزانية املقرتحة لعام  املشرتك النظام على أثر تنفيذ املوظفني

يف  األساسيجدول تدر ج الرواتب  يف ، زايدة2انظر اجلدول )مليون يورو  6.5ا أدى إىل زايدة قدره
من قبل قلم احملكمة يف  الدعم توفري تكاليف. ابإلضافة إىل ذلك، (2020مقارنة بعام  2021عام 
 مليون يورو إضافية. 2.0 كانت متوقعة أبن تبلغلدعم اإلجراءات القضائية اإلضافية   2021عام 
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آبالف  تدرجي مقياس)املوظفون احملرتفون  - 2021إىل  2017: جداول تدر ج الرواتب يف امليزانية والتغيريات للفرتة 2اجلدول 
 (اليورو

 
2018(7) 2019(8) 2020(9) 2021(10) 

 
 التدرج %التغيري التدرج %التغيري التدرج %التغيري التدرج %التغيري

 270,2 %9,17 247,5 %1,84 243,0 %1,37- 246.4 %2,94- حتت األمني العام
 247,2 %9,2 226.3 %1,83 222,2 %1,41- 225,4 %2,91- مساعد األمني العام

 216,1 %11,11 194,5 %1,88 190,9 %0,21 190,5 %3,65- 1-مد
 185,2 %9,33 169,4 %1,87 166,3 %0,18 166.0 %3,00- 5-ف
 158,0 %7,41 147,1 %1,86 144,4 %1,43- 146,5 %1,98 4-ف
 133,5 %9,34 122,1 %1,89 119,8 %1,45- 121,6 %0,98- 3-ف
 107,5 %9,36 98,3 %0,33 98,6 %1,37- 100,0 %0,34 2-ف
 107,5 %9,36 98,3 %0,33 98,6 %1,37- 100,0 %0,34 3-ف
 

لتكاليف املوظفني،  املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام اللجنة أن احملكمة تتبع الحظت   -13
يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة. كانت  اً لذلك تساهم أيض اً ووفق

الزايدة يف تكاليف املوظفني نتيجة عامل خارجي؛ ومع ذلك، فقد استوعبت احملكمة الزايدة يف ميزانية 
2021. 

، نفذت احملكمة "عوامل أتخري 2021من أجل ختفيض مستوى املتطلبات من املوارد مليزانية   -14
مليون  1.1يف املائة )ختفيض  12إىل  10يف" بنسبة أعلى يف الربانمج الرئيسي الثالث، من التوظ

تغيريات يف "عوامل أتخري التوظيف" يف الربانمج الرئيسي الرابع(، ب بشكل بسيطعنه عوض ميورو، 
الوظائف مليون يورو من خالل  2.8واملزيد من التخفيض يف املوارد يف فئة تكاليف املوظفني مبقدار 

غري املمولة والتخفيضات األخرى يف تكاليف املوظفني والقضاة. عالوة على ذلك، اقرتحت احملكمة 
مليون يورو(،  2.1إجراء ختفيضات يف تكاليف غري املوظفني من خالل ختفيضات يف السفر )

قطرية مليون يورو(، واالحتياجات التشغيلية يف املكاتب ال 0.4وتكاليف أخرى لغري املوظفني )

                                                            
يف املائة مما أدى إىل زايدة يف املضاعف  12.46يف املائة؛ اخنفاض بعد التسوية بنسبة  1.30اخنفض الراتب األساسي بنسبة   (7)

. سنة امليزانية هذ ، نتيجة 1( مبقدار 1-( و )ف 2-( و )ف 4-( و )ف 1-يف املائة. زاد متوسط الدرجة لـ )مد  0.96بنسبة 
يف  2.71، وأن معدالت الفرد واإلعالة مت التخلي عنها، مما أدى إىل اخنفاض بنحو  للرواتب والبدالتالنظام املشرتك املوحد إلصالح 

 املائة.
يف املائة مما أدى إىل اخنفاض يف املضاعف بنسبة  58.56يف املائة ؛ زايدة بعد التسوية بنسبة  0.97وزاد الراتب األساسي بنسبة  (8)

  .1( مبقدار 5-( و )ف 1-يف املائة. زاد متوسط الدرجة لـ )مد  1.42فاض ملحوظ بنسبة يف املائة. وأدى ذلك إىل اخن 2.29
يف املائة مما أدى إىل زايدة يف املضاعف بنسبة  21.29يف املائة؛ اخنفاض بعد التسوية بنسبة  1.83األساسي بنسبة  الراتبوزاد  (9)

 .1( مبقدار 2-( و )ف 1-يف املائة. اخنفض متوسط الدرجة لـ )ف  1.87يف املائة. وأدى ذلك إىل زايدة ملحوظة بنسبة  0.04
يف املائة مما أدى إىل زايدة يف املضاعف بنسبة  22.05املائة ؛ زايدة بعد التسوية بنسبة  يف 1.21األساسي بنسبة  الرايتوزاد  (10)

( 4-واخنفض )ف  1( مبقدار 1-يف املائة. زاد متوسط درجة )مد  9.33يف املائة. وأدى ذلك إىل زايدة ملحوظة بنسبة  8.02
 .1مبقدار 
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مليون  1.1مليون يورو(، وأتجيل حتسينات البنية التحتية املخطط هلا ) 1.8واألنشطة امليدانية )
 يورو(.

اجلهود اليت بذلتها احملكمة للتحكم يف مستوى امليزانية اإلمجايل، واليت  كافةالحظت اللجنة    -15
 19-سياق جائحة كوفيد أخذت يف االعتبار الصعوابت االقتصادية واملالية للدول األطراف يف

 .املستمرة

ولكن، الحظت اللجنة أن غالبية التخفيضات يف التكاليف تتعلق إما بتأجيل التوظيف أو   -16
، وعلى هذا النحو، اعُتربت 2021االستثمار يف البنية التحتية، أو قيود السفر املتوقعة حىت عام 

يف كفاءة عمل يكلة يجة للتحسينات اهلهذه إىل حد كبري أبهنا ذات طابع ملرة واحدة، وليست نت
 احملكمة.

، رأت اللجنة أنه ينبغي يف ضوء ذلك، ولضمان استدامة امليزانية على املدى املتوسط  -17
مبزيد من املرونة حتديد الطرق اليت ميكنها من خالهلا إدارة مواردها البشرية املتاحة للمحكمة 

 تعبئة(، مبا يف ذلك من خالل 2021لربانمج املقرتح لعام يف املائة من ميزانية ا 76)حوايل  والكفاءة
، ملواجهة التقلبات يف كلفة واستخدام الطرائق التعاقديةاملوظفني بشكل أكثر فعالية من حيث الت

 .19-أدانه بشأن جائحة كوفيد  23عبء العمل يف املستقبل، على النحو املوصى به يف الفقرة 

 19-فيما يتعلق جبائحة كوفيدآخر املستجدات بشأن الوضع  -2

من احملكمة فيما يتعلق بتأثري جائحة   اً يف دورهتا الرابعة والثالثني، تلقت اللجنة حتديث  -18
، مبواصلة إعادة ترتيب أولوايت مة، من خالل فريق إدارة األزماتوأوصت احملك 19-كوفيد

.  هذه اجلائحةمن أتثري  ضلطوارئ من أجل استئناف العمليات والتخفيخطط ل وتطوير األعمال
 تقارير احلالة املالية يف اً إضافي اً أن يدرج مرفق رئيس قلم احملكمةكانت اللجنة قد طلبت من 

-كوفيد  املتعلق جبائحةوالتكاليف اإلضافية  غري املنفقة التكاليف، مع بياانت حمدثة عن الشهرية
كمة مواصلة حتديث اللجنة والدول ، ورحبت ابعتزام احملاللجنة اخلامسة والثالثني، حىت دورة 19

على أساس شهري يف سياق تقاريرها املالية.   19-كوفيد  املتعلقة جبائحةاألطراف بشأن التكاليف 
، ابإلضافة إىل معلومات 19-ئحة كوفيداملتعل جباكما طلبت اللجنة من احملكمة إدراج بياانت األثر 
، يف تقرير التنفيذ نصف السنوي 2020عة لعام حول الوفورات والكفاءات اليت مت تنفيذها واملتوق

 الذي سيتم تقدميه إىل اللجنة يف الدورة اخلامسة والثالثون.

 وردعلى عمل احملكمة، وكما  19-ئحة كوفيدجابشأن أتثري  اآخر  اً تلقت اللجنة حتديث   -19
انية اإلمجايل مبا يف أعاله، الحظت اجلهود اليت تبذهلا احملكمة للتحكم يف التكاليف على مستوى امليز 

عن بعد، وزايدة الوجود امليداين من خالل املوظفني  التحقيقات/ك العمل من املنزل واملقابالتذل
 املعينني حمليا.
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، وابلتايل 19-ئحة كوفيدجلااآلاثر الضارة  كانت واعية بشأنالحظت اللجنة أن احملكمة    -20
، على سبيل املثال، اإلدارة رارية األعماللضمان استمواصلت ممارسة املرونة والتنوع يف عملياهتا 

الطوعية يف املكتب من أجل ضمان سالمة  والتغيرياتاملالية احلكيمة، وتشجيع العمل من املنزل ، 
 وأمن القوى العاملة.

يف سعيه لصياغة آليات شاملة تضمن أنشطة  األزماتكما أقرت اللجنة بعمل فريق إدارة   -21
يف مكان العمل. ابإلضافة إىل التدرجيية  التغيريات، وإطار انتقايل حنو والتآزر، مةعملياتية مستدا

، أشارت اللجنة إىل أن احملكمة كانت حريصة على تنفيذ مجيع املدخرات والكفاءات ذلك
 هبا من عدم اليقني. يتعلقوما  19-يف ضوء عدم إمكانية التنبؤ جبائحة كوفيد واستدامتها

. املستمرة 19-مدركة أنه مت اعتماد طرق جديدة للعمل أثناء جائحة كوفيدكانت اللجنة   -22
يكون هلا أتثري إجيايب حمتمل على تكاليف  فقدهذه املمارسات اجلديدة، إذا مت احلفاظ عليها، إن 

 للمحكمة. يف املستقبلالتشغيل 

والثالثني توضح كيف طلبت اللجنة أن تقدم احملكمة خطة إىل اللجنة يف دورهتا السادسة   -23
تعتزم احملكمة، يف حدود ميزانيتها احلالية، تنفيذ هذه التغيريات واالستفادة منها. كانت اللجنة 
حريصة بشكل خاص على فهم أتثري هذه التغيريات على الكفاءة وتكاليف التشغيل واملرونة والقدرة 

 على الصمود.

 نسب التكلفة -3

 عن نسب التكلفة لكي تنظر فيه اللجنة يف دورهتا الثالثة قدمت احملكمة تقريرًا حمداثً   -24
يف املائة من متوسط اإلنفاق السنوي ملدة مخس سنوات قد  76.9وكشف التقرير أن  (11)والثالثني.

بينما   -أي األنشطة القضائية واالدعاء العام والتحقيق  -استهلكته األنشطة األساسية للمحكمة 
 يف املائة فقط. 23.1األخرى كانت احلصة جلميع اجملاالت 

التحليل الكلي  يف ذلك الوقت، أوصت اللجنة أبن ختتار احملكمة طريقة واحدة لتقدمي  -25
، ابإلضافة إىل إجراء حتليل لالجتاهات خالل السنوات اخلمس املاضية. واقرتحت الستخدام مواردها

 ثالثني خالل حلقة عمل امليزانية.اللجنة إمكانية مواصلة مناقشة املوضوع يف الدورة الرابعة وال

، عقدت اللجنة دورهتا الرابعة 2020عاملي السائد منذ بداية عام للوضع الصحي ال اً نظر   -26
 ونظرت يف عدد حمدود من بنود جدول األعمال. على أي حال، احملكمة ابلفيديو عن بعدوالثالثني 

ن تواصل احملكمة رصد التكاليف املرتبطة لذلك، كررت اللجنة توصيتها أبمل تقدم التقرير املوعود. 
ختلفة. ابإلضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة احملكمة إبعداد تقرير عن نسب التكلفة اليت املنشطة ألاب

، إذا مسحت الظروف الصحية للدورة السادسة والثالثني للجنة 2020و  2019تغطي عامي 
 بذلك.

                                                            
(11) CBF/33/12  
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 خط األساس للميزانية -4

  2021اللجنة وحللت أرقام خط األساس مليزانية الربانمج املقرتحة لعام كما استعرضت   -27
. بلغ إمجايل التخفيضات يف خط (13)للميزانية ويف التصويب (12)العاشررفق كما هي واردة يف امل

. كان العامل 2020ألف يورو مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  2 042.5األساس نتيجة للوفورات 
النظام املشرتك املوحد للرواتب هو تنفيذ  2021يف تكوين خط األساس لعام  الرئيسي الذي أثر

 972.4ألف يورو، واليت مت ختفيضها مبقدار  6 439.8أبثر إمجايل قدره   2020يف عام  والبدالت
إىل قيام احملكمة إبجراء 19-ألف يورو ابستخدام "عوامل التوظيف املتأخر". أدت أزمة جائحة كوفيد

والوفورات والكفاءات و "عوامل  (14)تثنائية ابإلضافة إىل التكاليف غري املتكررةختفيضات اس
ألف يورو، مما أدى إىل اخنفاض امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  4 405.3التوظيف املتأخرة" مببلغ 

 .2021ألف من خط األساس احملسوب مليزانية  7 420،2مبقدار يورو  2021

ألساس للميزانية لعام االختالف الكبري بني امليزانية املقرتحة وخط ا واقعوالحظت اللجنة   -28
هذا يعين أن إن التخفيضات مستدامة خالل السنوات املقبلة.  كافة، وكذلك أنه لن تكون  2021

قواًي يف السنوات املقبلة. ومع ذلك، كانت هناك ابتكارات وتغيريات يف  يبقىالضغط لزايدة امليزانية 
، مما أدى إىل الت داخل احملكمة، وكذلك ترتيب االتصاكاتب القطرية واستجواب الشهوداملإدارة 

ملسؤويل احملكمة، سيتم جعلهم مستدامني قدر اإلمكان. ورحبت اللجنة  اً وفورات يف التكاليف. وفق
 .2022هبذا اهلدف وتطلعت إىل إجراء ختفيضات كبرية يف خط األساس للميزانية للسنة املالية 

دعت اللجنة احملكمة إىل مواصلة مجع املرفق األساسي للميزانية الربانجمية املقرتحة يف   -29
املستقبل، ومن أجل حتسني قيمتها كأداة حتليلية لتحليل امليزانية، ملناقشة احملتوى والشكل، وكذلك 

املتكررة،  العالقة مع التحليالت األخرى. امللحقات )مثل الوفورات وأوجه الكفاءة والتكاليف غري
ومعلومات تنفيذ امليزانية، وما إىل ذلك( مع اللجنة أثناء حلقة العمل التالية املتعلقة ابمليزانية، واليت 

 ستتم أثناء االجتماع الشخصي للجنة يف دورهتا السادسة والثالثني.

 املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة -5

                                                            
(12)  ASP/19/10-ICC.  
(13) /ASP/19/10-ICC  1التصويب. 
: خمصصات السفر ألمانة اجلمعية 2021ولكنها مل تعد قابلة للتنفيذ يف عام  2020التكاليف املدرجة يف ميزانية  (14)

ألف يورو(، والسفر للجنة االستشارية بشأن ترشيحات  93.7) 2020العامة للسفر إىل اجلمعية يف نيويورك يف عام 
ألف  479.7(، وتكاليف اللجنة املعنية ابنتخاب املدعي العام واستعراض اخلرباء املستقلني )يورو ألف 64.0القضاة )

  ألف يورو. 637.4يورو(، يبلغ جمموعها 
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والثالثني، أبن متتنع احملكمة عن استخدام اتفاقات أوصت اللجنة، يف دورهتا الثالثة   -30
ومواصلة استعراضها يف  هذه  املسألة، وقررت رصد (15)ملؤقتة غري املعتمدة يف املستقبلاملساعدة ا

 دورهتا اخلامسة والثالثني.

من  اً عقد 23، مت استخدام  2020الحظت اللجنة بقلق أنه يف النصف األول من عام   -31
(، ويف مكتب 4يف القضاء ) -عقود املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة على مستوى احملكمة 

(، مما ميثل زايدة قدرها أربع وظائف مقارنة لنفس الفرتة من عام 5) القلم(، ويف 14املدعي العام )
والحظت أن ، تلقت اللجنة التربير من احملكمة وراجعته هاطلب. وبناًء على وظيفة( 19) 2019

ابعتبارها االحتياطي صندوق الموارد املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة مل ُتدرج يف إخطارات 
، وكانت مربرة بشكل أساسي نتيجة ن توقعهاأو ال ميك تالفيهاال ميكن  للموارد البشرية احتياجات

 لزايدة عبء العمل.

املساعدة العامة غري املعتمدة من شأنه  ودلعقوالحظت اللجنة بقلق أن االستخدام املستمر   -32
أن يثري تساؤالت حول الشفافية واالنضباط يف عملية امليزانية وحول اإلدارة احلكيمة للموارد البشرية 
يف احملكمة. وأوضحت اللجنة أن املوافقة على وظائف املساعدة املؤقتة العامة هي من اختصاص 

تلبية احتياجات املوارد لفرتات حمدودة من خالل  اً أيض ، وأنه ميكن، مبشورة من اللجنةاجلمعية
، أو طرائق التعاقد الفردي. وكررت اللجنة املستشارين، أو مساعدة قصرية األجل""الاستخدام 

 توصيتها السابقة وقررت كذلك إعادة النظر يف املسألة بشكل شامل هبدف توفري التوجيه السياسي.

يف دورهتا السادسة والثالثني  اً ة أن تقدم احملكمة تقرير ويف هذا الصدد، طلبت اللجن   -33
للظروف اليت مت فيها استخدام اتفاقات املساعدة املؤقتة غري املعتمدة، ومعلومات  اً يتضمن شرح

مفصلة عن مجيع اتفاقات املساعدة املؤقتة غري املعتمدة للسنوات الثالث املاضية، مبا يف ذلك 
 ب.املربرات ومدة العقد لكل منص

 جازات املرضيةاإل -6

 املتعلقةكانت اللجنة قد أعربت يف دورهتا الثالثة والثالثني عن قلقها إزاء ارتفاع التكاليف   -34
املرضية وطلبت أن تقدم احملكمة تقريرا يف دورهتا الرابعة والثالثني يتضمن معلومات عما  اتابإلجاز 

التصديق املرضية؛ معايري وإجراءات  اتاملالية لإلجاز ؛ اآلاثر ومعدل مدة اإلجازة املرضيةيلي: حجم 
، مبا يف ذلك األدوار واملسؤوليات ذات الصلة؛ واملوظفني واملسؤوليات وإدارة اإلجازات املرضية

، مت إرجاء 19-ائحة كوفيد. نظرا للقيود اليت فرضتها ج(16)رضيةاإلدارية للمحكمة أثناء اإلجازة امل
 الدورة الرابعة والثالثني.النظر يف هذه املسألة من 

                                                            
 .37 ، الفقرة، القسم الثاين(ASP/18/15-ICCتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا الثالثة والثالثني )  (15)
  .224نفسه، الفقرة  ( 16)
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وكررت اللجنة طلبها إىل احملكمة لتقدمي تقرير يتناول تكاليف اإلجازات املرضية، مبا يف   -35
ذلك األدوار واملسؤوليات ذات الصلة؛ واملوظفني واملسؤوليات اإلدارية للمحكمة أثناء اإلجازات 

 السادسة والثالثني.املرضية، وتطلعت إىل النظر يف هذه املسألة خالل دورهتا 

 تعديالت امليزانية اليت أوصت هبا اللجنة -7

واملربرات املقدمة، خلصت اللجنة  2021بعد استعراض امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  -36
ألف يورو من إمجايل امليزانية الربانجمية املقرتحة  243.3إىل أنه ميكن حتقيق ختفيضات إمجالية قدرها 

قدره  اً إمجالي اً ألف يورو ابستثناء قرض الدولة املضيفة. وميثل هذا اخنفاض 144 917.2 البالغة 
)ابستثناء قرض الدولة  2020يف املائة( مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  0.7ألف يورو ) 946.6
 املضيفة(.

 الربانمج الرئيسي األول: القضاء  -ابء
 مالحظات وحتليالت عامة -1

ألف  11 781.8 للربانمج الرئيسي األول )القضاء(  2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام    -37
يف املائة( مقابل امليزانية املعتمدة لعام  2.5ألف يورو )أو  299.7قدره  اً يورو، مما ميثل اخنفاض

 ألف يورو. 12081.5البالغة  2020

يف  98.0ة القضائية ميزانيتها مبعدل ، كان من املتوقع أن تنفذ السلط2020ابلنسبة لعام   -38
 ألف يورو. 12 081.5، مقابل امليزانية املعتمدة البالغة ألف يورو 11 840.8 املائة، أو 

  اً يعكس اخنفاض 2021الحظت اللجنة أن التخفيض يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام   -39
 5 516.9يف املائة ) 14.6، أو يوروألف  805.8ستحقاقاهتم مببلغ يف رواتب القضاة وا اً كبري 

ألف يورو املقرتحة لعام  4 711.1 مقابل  2020متت املوافقة عليها يف عام  اليت ألف يورو
2021. ) 

 رواتب ومستحقات القضاة -2

سة تقييم الرائ استنادًا إىلقاضيا.  18يتطلب نظام روما األساسي أن يكون للمحكمة   -40
 قاضيًا متفرغًا مببلغ  14 لـ امليزانية الربانجمية املقرتحة أجور أعطت، 2021حلجم العمل املتوقع لعام 

. وبلغ (17)ألف يورو 240، وبدل سنوي ألربعة قضاة غري متفرغني جدد مببلغ ألف يورو 661.9 2
قاضيًا بدوام كامل واليت ستبلغ  18ألف يورو، مقارنة بتكاليف  2 901.9 هذا املبلغ اإلمجايل 

 رو.ألف يو  3240
                                                            

اجلزء الثالث ، أ ، الصفحة ، (ASP / 2/10-ICC) 2003الواثئق الرمسية ... الدورة الثانية ...   (17)
200  
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املعاشات  موردالحظت اللجنة أن اخنفاض عدد القضاة العاملني بدوام كامل والتغيري يف   -41
ألف يورو  1 574.4من ) التفاعدية التقاعدية أدى إىل اخنفاض يف املوارد املطلوبة ملعاشات القضاة

 يف ابإلضافة إىل املستحقات األخرى. (2021ألف يورو يف عام  921.9إىل  2020يف عام 

، سيتم انتخاب رائسة 2021مارس آذار/ 11أنه يف  اً ومع ذلك، الحظت اللجنة أيض  -42
عمل ، بناًء على حجم ال، قد تقررمن نظام روما األساسي 35ملادة من ا 3ًا للفقرة جديدة، ووفق

يف هيئة الرائسة جيب أن  اً ليس عضو  اً مدى أي قاض منتخب حديثإىل ، وابلتشاور مع الزمالء القضاة
 يعمل بدوام كامل.

أوصت اللجنة أبن تبذل احملكمة قصارى جهدها الستيعاب مجيع النفقات غري املتوقعة   -43
 .2021ضمن امليزانية املعتمدة لعام  اً فيما يتعلق ابلقضاة املنتخبني حديث

 تكاليف املوظفني -3

 املؤقتة العامةالوظائف الثابتة واملساعدة  ( )أ

وقد أاتح االخنفاض يف رواتب القضاة واستحقاقاهتم استيعاب الزايدة يف تكاليف املوظفني  -44
يف الربانمج  املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام ألف يورو الناجتة عن مراجعة  506.1البالغة 

 الرئيسي األول.

احلالية للتخصيص املرن للوظائف الثابتة ووظائف ورحبت اللجنة ابلتأكيد على أن السياسة   -45
املساعدة املؤقتة العامة تسمح للدوائر ابلتعامل مع الصورة املتغرية لعبء عملها املتعلق ابلتطورات 

ة الربانجمية املقرتحة القضائية املتوقعة ضمن مستوايت املوظفني احلالية. وبناًء عليه، ابلنسبة للميزاني
الرانمج الرئيسي الوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة يف هيكلة و  عدد بقي، 2021لعام 
 .2020نفس مستوى امليزانية املعتمدة لعام ب األول

 املوظفني غري تكاليف -4

 تكاليف السفر
 2020يف عام  كانت  الحظت اللجنة أن ميزانية السفر كانت مقرتحة بنفس املستوى كما  -46

، مت ختصيص 2020يف امليزانية املعتمدة لعام أنه  الواقعألف يورو( على الرغم من  100.7)
ألف يورو للسفر حلضور دورة اجلمعية يف نيويورك. وأعربت  25.5التكاليف غري املتكررة البالغة 

من امليزانية  اللجنة عن اعتقادها أن هذه التكاليف غري املتكررة ليست ضرورية وينبغي حذفها
 .2021الربانجمية املقرتحة لعام 

ألف يورو  75.2وابلتايل أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على تكاليف السفر البالغة   -47
 للربانمج الرئيسي األول.
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 تكاليف غري املوظفني األخرى
املعتمدة لعام  مت اقرتاح تكاليف أخرى غري متعلقة ابملوظفني بنفس املستوى كما يف امليزانية  -48

. واستعرضت اللجنة الطلبات األخرى املتعلقة بتكاليف غري املوظفني ورأت أن املستوى 2020
 املطلوب معقول ويتوافق مع األنشطة ذات الصلة.

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي األول -5

الرئيسي األول من ألف يورو للربانمج  25.5أوصت اللجنة بتخفيضات إمجالية قدرها   -49
. لذلك، أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على مبلغ إمجايل 2021امليزانية األصلية املقرتحة لعام 

 ألف يورو للربانمج الرئيسي األول. 11 756.3قدره 

 مراجعة رواتب القضاة  -6

والذي  (18)،2021ة الربانجمية املقرتحة لعام لميزانيلالسادس )أ( رفق اللجنة علما ابملأخذت  -50
 18ألف يورو يتعلق مبراجعة تكاليف استحقاقات الرواتب لـ  580.9مببلغ  اً متكرر  اً ن طلبمَ تضَ 

 قاضيًا.

اللجنة علما ابملناقشات اجلارية داخل فريق التعويضات القضائية والحظت أنه أخذت و   -51
ملايل للمحكمة. وكررت اللجنة ، مع مراعاة الوضع الرزم الرواتبأكثر استدامة هيكلة جيري النظر يف 

 أتكيد فهمها أن هذه مسألة تتعلق ابلسياسة العامة تقررها اجلمعية يف هناية املطاف.

 مكتب املدعي العام: الثاينالربانمج الرئيسي   -جيم
 مالحظات وحتليالت عامة -1

للربانمج الرئيسي الثاين )مكتب املدعي العام(  2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام   -52
ألف يورو )أو صفر يف املائة( مقابل امليزانية  5.2، وهو ما ميثل زايدة قدرها ألف يورو 47 388.6
 ألف يورو. 47 383.4البالغة  2020املعتمدة لعام 

ملكتب املدعي العام  2020النفقات املتوقعة لعام  تقديرمت قد لأما ابلنسبة لألداء املايل،   -53
البالغة  2020يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام  99.0، وهو ما ميثل ألف يورو 46 919.7مببلغ 

 (19)ألف يورو.383.4 47

 تكاليف املوظفني -2

                                                            
 . 190الصفحة ، (ASP / 19/10-ICC) 2021امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  (18)

الصفحة ، (CBF / 35/9 / Rev.1) 2020حزيران/يونيو 30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت   (19)
 .6، اجلدول  21
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الربانمج الرئيسي يف  املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام الحظت اللجنة أن أتثري الزايدة يف   -54
 عتبةالستيعاب هذا املبلغ ضمن  اً ، وأن مكتب املدعي العام قد بذل جهودمليون يورو 3.1الثاين بلغ 

 .2020لعام  الربانمج الرئيسي الثاينامليزانية املعتمدة من 

، كان التأخري يف ستوى العملني سيتم احلفاظ على م، أُبلغت اللجنة أنه يف حعالوة على ذلك  -55
التوظيف وخفض فرتات اخلدمة من بني التدابري اليت اختذها مكتب املدعي العام من أجل استيعاب زايدة 

ألف يورو( زايدة يف  774.2يف املائة ) 4.3، مما أدى إىل نسبة املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام 
 تكاليف املوظفني.

، فقد طلب مكتب املدعي العام من مجيع اجلهود املبذولةعلى الرغم  والحظت اللجنة أنه  -56
( 2-: موظف اتصال وتنسيق للموارد البشرية املعاون برتبة )ف املساعدة املؤقتة العامة منإضايف  منصب

 الواردة إىلالطلبات  العدد الكبري من ، من أجل تلبيةضمن املكتب املباشر للمدعي العامملدة ستة أشهر 
 مكتب املدعي العام. التابع إىلملوارد البشرية ا ارتباطمكتب 

ورأت اللجنة أنه نظرا لتعزيز التآزر والتنسيق مع وظائف قلم احملكمة، ميكن تلبية هذا   -57
 الطلب ابملوارد املوجودة، وابلتايل أوصت بعدم املوافقة على هذا املنصب.

 إعادة توزيع املوظفني
والحظت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والثالثني، ممارسة ختصيص موارد املوظفني وإعادة توزيعها   -58

الحظت أن نظام التناوب هذا  اللجنةأن  ويف حني. القائمةمبرونة يف مكتب املدعي العام بني القضااي 
ما قبل احملاكمة، ) أدى إىل إعادة توزيع املوارد بني احلاالت املختلفة واملراحل املختلفة لإلجراءات

، فقد رأت حسب القضااي واحتياجات عبء العمليف مكتب املدعي العام  (، واالستئنافواحملاكمة
 توقرر  كانت الزمة  اللجنة أن املعايري الواضحة واإلبالغ الشفاف عن عمليات إعادة توزيع املوظفني

، كان ال 19-ائحة كوفيدجيود اليت فرضتها نظرا للقو الرابعة والثالثني.  االعودة إىل هذه املسألة يف دورهت
، نظرت اللجنة يف "تقرير مكتب املدعي امسة والثالثني. وبناًء على ذلكبد من إرجاء األمر إىل الدورة اخل

 (20)العام عن إعادة توزيع املوارد".

تلقت معلومات عن ختصيص املوارد ومعايري اختيار احلاالت  يف حني أهناأقرت اللجنة أبهنا   -59
عن عمليات إعادة  إشارة واضحة إىل املعايري وشفافية اإلبالغ عنوترتيب األولوايت، مل تتلق معلومات 

، كما ل اإلداري إلعادة توزيع املوظفني، أو على وجه التحديد املبادئ التوجيهية والتسلستوزيع املوظفني
 الربانمج الرئيسي الثالث.هو موضح يف 

 تكاليف غري املوظفني -3

                                                            
(20) CBF/34/6 
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ابملوظفني  أقرت اللجنة ابجلهود اليت بذهلا مكتب املدعي العام خلفض التكاليف غري املتعلقة  -60
التشغيل العامة، من أجل تعويض  نفقات، ال سيما يف السفر واخلدمات التعاقدية و يف املائة 36.3بنسبة 

 ظفني.الزايدات يف تكاليف املو 

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الثاين -4

ألف يورو للربانمج الرئيسي الثاين من  53.75أوصت اللجنة بتخفيضات إمجالية قدرها   -61
. لذلك أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على مبلغ إمجايل قدره  2021امليزانية األصلية املقرتحة لعام 

 للربانمج الرئيسي الثاين.ألف يورو  47 334.85

 قلم احملكمة: الثالثالربانمج الرئيسي   -دال
 مالحظات وحتليالت عامة -1

ألف يورو،  75 917.7 (القلم)للربانمج الرئيسي الثالث  2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام   -62
البالغة  2020مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  (أو صفر يف املائة)ألف يورو  0.8وهو ما ميثل زايدة قدرها 

 ألف يورو. 75 916.9

 تبلغ لقلم احملكمة 2020النفقات املتوقعة لعام إن تقدير أما ابلنسبة لألداء املايل،   -63
 البالغة  2020يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام  98.4، وهو ما ميثل ألف يورو 74 688.5

 ألف يورو. 75 916.9

 تكاليف املوظفني -2

 يع املناصبز إعادة تو  ()ب
يف املكتب املباشر للمسجل إىل  (3-ف ) ةاملساعد اخلاص منصب اقرتح قلم احملكمة نقل  -64

من مجهورية الكونغو  (3-، ف التوعية)، واملوظف امليداين مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية
. كما اقرتح قلم (3-ف )الدميقراطية إىل مكتب مدير العالقات اخلارجية كمنسق للشؤون اخلارجية 

 احملكمة نقل مخس وظائف بني املكاتب القطرية.

شجعت اللجنة وأيدت إعادة توزيع الوظائف من حيث املبدأ متشيا مع األولوايت املتغرية.   -65
ن احملكمة إعادة تربير النقل املقرتح للمنصب من مجهورية الكونغو الدميقراطية ولكن، طلبت اللجنة م

إىل املقر الرئيسي، مشرية إىل أن الوظائف امليدانية قد مت إنشاؤها لتمكني العمليات يف املوقع يف 
سياق إعادة تنظيم املناصب من املقر الرئيسي. وعالوة على ذلك، مل يزد عدد املكاتب القطرية يف 
السنوات اخلمس املاضية، ومل يشر تقرير املراجع اخلارجي الذي قيم أداء قسم العمليات اخلارجية إىل 

 احلاجة إىل تعزيز املوارد البشرية يف املقر الرئيسي.

  هامتويلوإلغاء   إلغاء الوظائف (ج)
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، والشهودحااي متويل" تسع وظائف يف امليدان ويف خدمات الضإلغاء  اقرتح قلم احملكمة "  -66
حااي أساليب عمل خدمات الضهيكلة بسبب تقليص حجم املكتب القطري يف كينشاسا وإعادة 

متويل مخس إلغاء  يف إطار شعبة العالقات اخلارجية. وواصل قلم احملكمة أيضا  الرئيسي يف املقر والشهود
ك املوظفني لتمكني وظائف يف إطار شعبة اخلدمات القضائية. وقد مت االحتفاظ هبذه الوظائف يف مال

احملكمة من مواجهة تقلبات الطلب يف دورة امليزانية الالحقة. واقرتح قلم احملكمة أيضا إلغاء وظيفة موظف 
 يف مايل. (3-ف ( )توعية)ميداين 

، بينما 2020بتسع وظائف غري ممولة لعام  وأوصت اللجنة، يف دورهتا الثالثة والثالثني، اجلمعية  -67
عناية فيما إذا كان ميكن إلغاء هذه الوظائف أو إعادة توزيعها بشكل دائم يف عام قررت التدقيق ب

2021. 

 14إلغاء متويل  مقرتح، أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على املوفرةيف ضوء املربرات    -68
 وظيفة وإلغاء وظيفة واحدة.

، أعربت اللجنة عن قلقها من احتمال "إعادة إنشاء" الوظائف امللغاة من خالل املساعدة ولكن  -69
، 2020ود امليزانية املعتمدة لعام حد ضمن( 5-)ف  مبنصباملؤقتة العامة غري املعتمدة، كما هو احلال 

 وابلتايل كررت أمهية احلفاظ على نزاهة امليزانية واالمتثال الكامل بقرارات اجلمعية.

 متطلبات املوارد اجلديدة مبوجب املساعدة املؤقتة العامة( د)
 :(بدوام كامل 8.23)تقدم قلم احملكمة بطلب عدة وظائف جديدة من املساعدة املؤقتة العامة  -70

 شهرا؛ 12، (2-ف )موظف قانوين معاون  (أ)

 1.67)، مخسة أشهر لكل منهم (1-ف)سانغو  -أربعة مرتمجني فوريني مساعدين (ب)
 متفرغ(؛

(، مخسة أشهر لكل منهم 3-العربية )ف -)ج( ثالثة مرتمجني فوريني/حتريريني يف قاعات احملكمة 
 متفرغ(؛ 1.25)

 متفرغ(؛  3.39)د( عدد من املرتمجني الفوريني )متعاقد فردي( )

 متفرغ(؛ 0.92( سائقان )متعاقد فردي( )هـ)

مع األخذ يف االعتبار املوارد احلالية واملهارات الفريدة املطلوبة، أوصت اللجنة ابملوافقة على مجيع  -71
 ملدة ستة أشهر. (2-ف )وظائف اللغات، وموظف قانوين معاون واحد 

 إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات اخلمسية -3

  لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلوماتتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية   (ا)
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 (21)نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن إسرتاتيجيتها اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات" -72
، والذي قدم نظرة عامة على تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا 2021ة الربانجمية املقرتحة لعام التاسع للميزانيواملرفق 

 (22)املعلومات/إدارة املعلومات.
انت اللجنة قد أوصت يف دورهتا الثالثة والثالثني أبن تواصل احملكمة تنفيذ االسرتاتيجية على أساس   -73

كما وردت يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا احلادية   2021 - 2019تقديرات التكلفة القصوى للسنوات 
ألف  2 559.5: 2021ألف يورو و  2 072.5: 2020ألف يورو؛  2 168.5: 2019)والثالثني 

إل  اً . وقد أيدت اجلمعية هذه التوصية يف دورهتا الثامنة عشرة. ابإلضافة إىل ذلك، قررت اجلمعية، نظر (يورو
آالف يورو،  307لالسرتاتيجية البالغة  2019من امليزانية املعتمدة لعام  اً ، أن جزءطبيعة املشروع طويل األجل

 رئيس القلم. وطلب أن يقدم 2020يف عام  اً متاح سيبقى، لتأخريات املوضوعية يف املشرتايتوالنامجة عن ا
 إىل اجلمعية، من خالل اللجنة، عن تنفيذ االسرتاتيجية. سنوايً  اً تقرير 

كمة اتبعت خطة االستثمار املتفق عليها لالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا والحظت اللجنة أن احمل -74
، كان هناك 19-ائحة كوفيدج. بسبب أزمة (23)املعلومات/إدارة املعلومات، على النحو املبني يف تقرير احملكمة

، مما أدى إىل مطالبة احملكمة "العمل القضائي تدفقمنصة "، توريد املكون الرئيسي لالسرتاتيجيةأتخري يف 
واستخدام أموال  اخلمسيةبتمديد عام واحد للموعد النهائي السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات / إدارة املعلومات 

. ومع ذلك، فإن التكاليف اإلمجالية لتنفيذ إسرتاتيجية 2022ألف يورو يف عام  158.0اإلسرتاتيجية البالغة 
يف  اً ما كان متوقعن ألف يورو ع 403.9ابلكامل ستقل مبقدار  اخلمسية ة املعلوماتتكنولوجيا املعلومات/إدار 

 . (أدانه الذي يوضح الفرق يف اجملاميع 3انظر اجلدول ) 2017عام 
 

: ملخص اإلنفاق السنوي/املتوقع املطلوب لتنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات 3اجلدول 
 )آبالف اليورو( 2021-2017لفرتة ل

 اجملموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 
تصديق اللجنة 
لسقوف إنفاق 
الدورة احلادية 

 والثالثني

 يورو 8 670,9  يورو 2 559,5 يورو 2 072,5 يورو 2 168,5 يورو 1 206,4 يورو 664,0

     يورو 1 608,6 يورو 1 430.5 يورو 664,0 اإلنفاق الفعلي

     يورو 307.0   املرّحل

    يورو 2 046,4    التنبؤمعتمد / إعادة 

  يورو 158.0 يورو 2 052,5     املقرتح

 يورو 8 670,0 يورو 158.0 يورو 2 052,5 يورو 2 046,4 يورو 1 915.6 يورو 1 430.5 يورو 664,0 ملخص التنفيذ الفعلي

                                                            
(21) CBF/35/8 
(22)  ASP/19/10-ICC ،.)امللحق التاسع )أ( و )ب 

(23) CBF/35/8 ، 4، ص 3اجلدول.   
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والرقابة على امليزانية اليت مارستها احملكمة على إسرتاتيجية رحبت اللجنة ابلتقدم احملرز حىت اآلن   -75
وأوصت بتمديد إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة ، اخلمسية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات

بسقوف نفقات جديدة إلسرتاتيجية مببلغ   اً . وأوصت اللجنة أيض2022املعلومات حىت هناية عام 
إىل  اً وقد أدى هذا أيض .2022ألف يورو لعام  158.0و  2021ألف يورو لعام  2 052.5

 8 267.0إىل  اخلمسيةخفض التكلفة اإلمجالية لتنفيذ إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات 
 اً ، الذي كان عنصر "العمل القضائي تدفق "منصةلتنفيذ  كان التمديد ضرورايً و أعاله،  وردألف يورو. كما 

بشكل أكثر  احملاكماتيف االسرتاتيجية؛ وبدون ذلك، لن تتحقق البنية التحتية احليوية إلدارة  اً أساسي
 فعالية من حيث التكلفة وابلتايل لن تتحقق ختفيضات التكلفة يف املستقبل.

لتحديد الكفاءات والوفورات  اً مة أن تبذل جهودكما أوصت اللجنة أبنه يتعني على احملك  -76
، وتقدميها يف مخسيةاليت حتققت نتيجة تنفيذ اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات 

العاشر )"خط األساس"( واملرفق السادس عشر )"الوفورات والكفاءات"( من رفق املستقبل يف امل
 امليزانية الربانجمية املقرتحة.

ألف يورو  65والحظت اللجنة أنه من آخر تقرير مرحلي عن تنفيذ االسرتاتيجية، مت إدراج   -77
 من الوفورات املتعلقة ابالسرتاتيجية ضمن إمجايل املدخرات والكفاءات للمحكمة. (24)فقط

مبلغ كبري من نفقات  قراءة، كانت اللجنة تتطلع إىل 2022ة الربانجمية املقرتحة لعام يف امليزاني  -78
تكاليف غري متكررة يف أبهنا  إدارة املعلومات للسنة املاضية مسجلةرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إس

حساابت الوفورات والكفاءات. سيكون احلد األقصى للتخفيض النظري املتوقع يف اقرتاح ميزانية عام 
عام والتنفيذ الفعلي يف  2021يف عام رق بني التنفيذ الفعلي االف)ألف يورو  1 894.5هو  2022
 2022. كانت اللجنة تدرك ابلفعل أنه يف عام ترحيله، إذا مل يتم (أعاله 3، انظر اجلدول  2022

انت والشبكة( مببلغ )مركز البيا الباطلةسيكون هناك طلب الستبدال البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات 
، ستخفض املبلغ املتوقع للتكاليف غري املتكررة إىل عليها املوافقة، واليت، يف حالة (25)ألف يورو 600

 .ألف يورو 1 294.5

ألداء تنفيذ االسرتاتيجية يف  اً تدقيق إجراءمكتب التدقيق الداخلي  ه يتعني علىرأت اللجنة أن  -79
جلنة  حيطتأُ قد ل. 2023هناية االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات يف عام 

 خربة خارجية. من أجلهامكتب املراجعة الداخلية  اليت سيحتاجبضرورة تنفيذ هذه املهمة علماً التدقيق 

إىل وأوصت اللجنة أبن تنظر جلنة التدقيق يف تكليف هذه املهمة كجزء من اخلطة املعتمدة   -80
مبساعدة حمتملة من خبري خارجي. ستوفر مثل هذه املبادرة  2023مكتب التدقيق الداخلي لعام 

                                                            
 .5ص  4املرجع نفسه. اجلدول   (24)
(25) ASP/19/10-ICC ، الرابع عشر. )و( واملرفق 3املرفق التاسع )ب(، الفقرة 
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لتكنولوجيا  يةسرتاتيجية اخلمساالالشفافية الالزمة للدول األطراف فيما يتعلق بتنفيذ 
 املعلومات/إدارة املعلومات.

 2021ميزانية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املوصى هبا لعام   (ب)
 يسرد، الذي 2021ة الربانجمية املقرتحة لعام من امليزاني (ب)بعد النظر يف امللحق التاسع   -81

، أوصت اللجنة أبن توافق اجلمعية (26)تكاليف تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات على مستوى احملكمة
هذا املبلغ  من ضمن. 2021ألف يورو مليزانية  14 433.7 على املبلغ اإلمجايل املطلوب البالغ 

مة اخلمسية ألف يورو يف تكاليف املوظفني وغري املوظفني للسنة اخلامسة من إسرتاتيجية احملك 2 052.5
ألف يورو متوقعة لنفقات تكنولوجيا  1 2381.2و إدارة املعلومات،/لتكنولوجيا املعلومات

ألف يورو يف تكاليف  6 350.0املعلومات/إدارة املعلومات على مستوى احملكمة، واليت تتكون من 
جيب أن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا و ألف يورو لتكاليف غري املوظفني.  6 031.2املوظفني و 

املعلومات للمحكمة مرنة يف مواجهة العديد من التحدايت، وابلتايل فهي حباجة إىل صيانة وحتديث 
 مستمر.

مات للمحكمة أهنا ضرورية للحفاظ على عمل احملكمة لقد أثبتت البنية التحتية لتكنولوجيا املعلو   -82
. كما أهنا وفرت الوسائل اليت طورت هبا احملكمة أساليب عمل جديدة 19-خالل أزمة جائحة كوفيد

وإجراءات جديدة، مما خفض، من بني أمور أخرى، تكاليف التشغيل. لقد أدت قرارات اإلدارة إىل 
املعلومات للمحكمة  من خالل "جملس حوكمة إدارة املعلومات" التخقيض مركزاًي من تكاليف تكنولوجيا 

إىل احلد األدىن من خماطر تكرار  (2022-2020يف املائة من إمجايل تكلفة تكنولوجيا املعلومات يف  93)
الشراء أو تطوير عناصر موازية للبنية التحتية. أقرت اللجنة ابلعمل اجليد الذي قام به قسم خدمات إدارة 

 .19-املعلومات و جملس حوكمة إدارة املعلومات أثناء أزمة جائحة كوفيد

ألف يورو يف الفرتة  3 390.7)ات ابلكثري عند إطالق االسرتاتيجية من حيث الكفاء ُوعدانقد ل  -83
اللجنة إىل التأثري امللموس على امليزانية بعد تنفيذ االسرتاتيجية.  تطلعوت (27)(2031إىل  2018من 

أساليب العمل اجلديدة يف العديد من اإلجراءات و  عمل، مت 19-ائحة كوفيدجنتيجة إلدارة أزمة و 
خفض التكاليف. إن اجلمع بني نتائج  اً العمل ولكن أيض، مما ساعد احملكمة على االستمرار يف احملكمة

إمكاانت كبرية  هلاوأساليب العمل اجلديدة  اخلمسيةتنفيذ إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات 
 .أقل تكاليفبجلعل عمليات احملكمة أكثر كفاءة يف مجيع اجملاالت ووضع خط أساس جديد 

ان، هناك احتماالت للتشغيل تكون أكثر كفاءة يف تكنولوجيا كما هو احلال يف كل مك  -84
املعلومات أيضاً. سيصبح التحكم يف تكاليف "اإلضاءة" اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات قضية مركزية بعد 
االنتهاء من إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات اخلمسية. جيب بذل كل جهد ممكن لعدم جتاوز 

                                                            
(26)  ASP/19/10-ICC ،.)املرفق التاسع )أ( و )ب 

(27)  CBF/31/12/Rev.3. 
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عند انتهاء إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات  2022اليف "اإلضاءة" املتوقعة لعام مستوى تك
 اخلمسية.

تتطلع اللجنة إىل مواصلة رفع التقارير عن تكاليف تكنولوجيا املعلومات لكافة برامج   -85
تكنولوجيا املعلومات احملكمة مع نظرة مستقبلية مخسية، ابإلضافة إىل تقدمي تقارير عن خطط تطوير 

للمحكمة بعد االنتهاء من االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات، وطلبت 
 عن هذه املوضوعات لدورهتا السابعة والثالثني. اً تقرير 

 املساعدة القانونية -4

ألف  5 750.8 بلغت  2021الحظت اللجنة أن امليزانية املقرتحة للمساعدة القانونية لعام   -86
 (28)ألف يورو للدفاع(. 1 727.1و للمجىن عليهم ألف يورو  4 023.7يورو )

ألف  427.1و حملامي الدفاع  (يف املائة 27)ألف يورو  856.2الحظت اللجنة زايدة قدرها و   -87
نتيجة لتطبيق نظام املساعدة القانونية للمحكمة على األنشطة القضائية املخطط هلا  ،يورو حملامي الضحااي

. والحظت اللجنة أيضا زايدة يف االحتياجات من املوارد قدرها 2021واالفرتاضات ذات الصلة لعام 
 يف املائة( حتت بند االستشاريني، تعزى إىل تعيني مستشار ميداين يف بلدان 106.7ألف يورو ) 243

 احلالة حسب توجيهات الدوائر ذات الصلة.

ألف يورو للمحامي املناوب واحملامي اخلاص.  300والحظت اللجنة أنه مت ختصيص مبلغ   -88
بناًء على فحص للواجبات الفعلية وتكاليف احملامني اخلاصني سابقاً، فضاًل عن املوارد الالزمة حىت 

ألف يورو(،  220مليزانية املعتمدة البالغة يورو مقارنة اب 86 630) 2020حزيران/يونيو  30
ألف  80أوصت اللجنة أبن يتم ختفيض األموال املخصصة للمحامي املناوب واحملامي اخلاص مبقدار 

 يورو.

 تكاليف غري املوظفني -5

أقرت اللجنة ابجلهود اليت يبذهلا قلم احملكمة للسيطرة على زايدات التكاليف، مما أدى إىل اخنفاض  -89
مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  (يف املائة 3.5أو )ألف يورو  890.2يف تكاليف غري املوظفني مبقدار 

2020. 

  

                                                            
(28)  ASP/19/10-ICC,  25، جدول 92ص. 
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 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الثالث -6

ألف يورو للربانمج الرئيسي الثالث من  133.75اللجنة بتخفيضات إمجالية قدرها أوصت   -90
. لذلك أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على مبلغ إمجايل قدره 2021امليزانية األصلية املقرتحة لعام 

 ألف يورو للربانمج الرئيسي الثالث. 75 783.95

 الدول األطرافأمانة مجعية  : الرابعالربانمج الرئيسي   -هاء
  مالحظات وحتليالت عامة   -1

، وهو ألف يورو 2 837.0ما مقداره  2021بلغت امليزانية املقرتحة للربانمج الرئيسي الرابع لعام   -91
يف املائة( مقارنة ابمليزانية املعتمدة لعام  14.5ألف يورو )أو  479.7صافيًا قدره  اً ما ميثل اخنفاض

 ألف يورو. 3316.7البالغة  2020

، عامل التوظيف املتأخر" إىل الصفرالستيعاب تغيري " اً الحظت اللجنة أن األمانة قد بذلت جهود  -92
ألف يورو  234.6بلغت  الربانمج الرئيسي الرابعيف  املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام وأن الزايدة يف 

، مع للجنة عبء العمل املتوقع لألمانة. استعرضت ا2021دون أي زايدة فعلية يف عدد املوظفني لعام 
 املنخفضأن اإلنفاق  ت، ورأالية املطلوبة لتلبية احتياجاهتامراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد امل

 .2021ليس له أتثري مباشر على االحتياجات من املوارد لعام  2020املتوقع يف ميزانية 

والحظت اللجنة أن االخنفاض الصايف يف امليزانية املقرتحة يُعزى بشكل رئيسي إىل التكاليف   -93
، واللجنة 2020نتخاب املدعي العام يف عام غري املتكررة الستعراض اخلرباء املستقلني واللجنة املعنية اب

، وعدم السفر إىل نيويورك نظرا النعقاد الدورة العشرين للجمعية يف ستشارية املعنية برتشيحات القضاةاال
املوحد  املشرتك النظام الهاي. كما الحظت اللجنة أن الزايدة يف تكاليف املوظفني ترجع إىل التغيري يف

 وليس إىل زايدة فعلية يف عدد املوظفني. للرواتب والبدالت

 ية املوصى هبا للربانمج الرئيسي الرابعامليزان -2

 ألف يورو للربانمج الرئيسي الرابع. 2 837.0أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على ميزانية قدرها  -94

 املباين : اخلامسالربانمج الرئيسي   -واو

 مالحظات وحتليالت عامة -1

ألف يورو، وهو نفس  2 270.0للربانمج الرئيسي اخلامس  2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام   -95
 .2020مبلغ امليزانية املعتمدة لعام 

ألف يورو للصيانة  1 891.0تتكون من  2021الحظت اللجنة أن امليزانية املقرتحة لعام   -96
، ويتعلق األخري فقط ابستبدال املخطط لهرو الستبدال األصول ألف يو  378.9الوقائية والتصحيحية و 

فقط  2021االستثمارات املقرتحة لعام  مشلت. اينالعناصر األساسية املطلوبة للتشغيل اليومي للمب
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ومت ختفيضها بشكل كبري مقارنة خبطة استبدال  األصولالعناصر األكثر أمهية الحتياجات استبدال 
ة والثالثني للجنة، وكذلك ابملقارنة مع امليزانية املعتمدة لعام األولية املقدمة إىل الدورة الثالث األصول
جتاوز املستوى املعتمد  تاليفأن مبلغ االستثمار قد مت ختفيضه بغرض  اً . والحظت اللجنة أيض2020

قد يكون هلا أتثري سليب على قدرة  األصولأن امليزانية املقرتحة الستبدال  اً وأيض 2020للموارد يف ميزانية 
 كمة على صيانة املباين يف الهاي هيكليا وعمليا.احمل

ابلكامل وأن يقتصر فقط  اً جيب أن يكون مربر  األصولوذّكرت اللجنة احملكمة أبن استبدال    -97
وطلبت أن تضمن احملكمة اختاذ مجيع التدابري لتحقيق الوفورات والكفاءات،  جداً على العناصر الضرورية 

كوانت املبىن اليت حددهتا احملكمة املكلما أمكن ذلك.   األصولستبدال مبا يف ذلك استخدام بدائل ال
هي: الرتكيبات الكهرابئية  2021على أهنا العناصر األكثر ضعفًا واملتوقعة لالستبدال كجزء من ميزانية 

 275قدرة بـ امل (، تركيبات األمن والسالمة، املصاعد، ونظام إدارة املباينالبنية التحتية الكهرابئية)واألمنية 
؛ والعناصر ألف يورو 54ت املياه( تقدر بـ التربيد وإمدادا)العناصر امليكانيكية والسباكة و ؛ ألف يورو

، واحمليط اخلارجي لألمن املادي، وكذلك استبدال الكابالت على علقة ابألبواب والنوافذ اخلارجيةاملت
 ألف يورو. 50الواجهة بقيمة 

 األصولخطط لألمد املتوسط والطويل الستبدال   -14
ددة السنوات نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة بشأن اخلطط احملدثة واملفصلة وآلية التمويل متع  -98

 الذي طلبته اللجنة يف دورهتا الثالثة والثالثني. اجلوانب الرئيسية هلذا التقرير هي: (29)،الستبدال األصول"

خطة مخسية حمدثة تستند إىل مراجعة عناصر البناء من قبل احملكمة مع املقاول الرئيسي ابتباع  (أ)
 املعايري اهلولندية املطبقة اآلن إىل حد كبري لتصنيف عناصر البناء؛

 ؛2040إىل  2021ل تغطي السنوات من طويلة األج األصولخطة استبدال  (ب)

ت التعاقدية احلالية مع املقاول الرئيسي واليت تغطي التدابري سيناريوهات التمويل مبوجب الرتتيبا (ج)
 ؛ ل رسوم اثبتة والصيانة التصحيحيةالوقائية مقاب

 تعاون.للإمكانية إبرام عقد بديل ومنوذج  (د)

ورحبت اللجنة ابعتزام وضع اخلطة اخلمسية كخطة متجددة تستند إىل استعراض كامل لعناصر   -99
صرها يف هيكل جديد ينسجم مع كل من اخلطة اخلمسية واخلطط طويلة األجل. البناء وتغطي مجيع عنا

للخطة اخلمسية مما جيعل من  األصولوراء تكاليف استبدال  تكمنومل يوضح التقرير اإلجراءات اليت 
 الصعب على اللجنة تقييم مدى كفاية التقديرات.

تعني حتديث اخلطة اخلمسية. ، سي2021الغالف املنخفض بشكل كبري لعام إىل  اً ظر ون  -100
وأوصت اللجنة أبن تقدم احملكمة إىل اجلمعية، كجزء من امليزانية الربانجمية املقرتحة كل عام،  من 

                                                            
  .املرجع نفسه (29)
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لضمان احلد من املخاطر التشغيلية للمحكمة  األصولخالل اللجنة، خطة مخسية حمدثة الستبدال 
 قدر اإلمكان.
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 (30)(2020)مبا يف ذلك التخصيص لعام  2025-2021الستبدال األصول : اخلطة اخلمسية احملدثة 4اجلدول 

 األصولخلطة اخلمسية الستبدال ا
)مبا يف ذلك  2021-2025

 (2020التخصيص لعام 

 2020أسعار التدفق النقدي لعام 

 2020 مكوانت البناء لالستبدال
 ابليورو

2021 
 ابليورو

2022 
 ابليورو

2023 
 ابليورو

2024 
 ابليورو

2025 
 ابليورو

 ابليورو اجملموع

 441 024 97 020 38 280 87 360  -  191 364   27 000 غالف املبىن
 25 212 2 400 3 267  -  -  19 536  - هيكل املبىن

 561 943 245 586 68 886 75 654 68 886 102 932  - اإلمتامات واألسطح
 534 120 240 000  - 156 000 8 400 129 720  - امليكانيكيات والسباكة

 8 435 438 5 737 176 1 416 1 088 136 522 708 688 002 398 000 الرتكيبات الكهرابئية واألمنية
 213 240 105 960 12 600 2 520 5 040 87 120  - الرتكيبات والتجهيزات

 462 420 320 640 38 400  -  - 103 380  - البستنة
أجهزة تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت وتكنولوجيا الصوت 
 والصورة

-  800 153 -  -  -  -  800 153 

 اجملموع

 

 

000 425 854 475 1 034 605 670409 1 858 162 782 784 6 827,19 10 

على املدى الطويل  األصولرحبت اللجنة ابجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتقدير طلبات استبدال    -101
واقرتاح سيناريوهات لتمويل تلك اخلطط. من املفرتض أن توفر السيناريوهات املقرتحة حلواًل من شأهنا أن 

 ختفف من عبء الدفع على الدول األطراف بسبب ذروة االستثمار.

ات اللجنة علما ابلسيناريوهأخذت ، األصولفيما يتعلق ابلتمويل طويل األجل الستبدال و    -102
منتظمة من الدول األطراف  األربعة: التمويل كجزء من امليزانية الربانجمية العادية وإنشاء صندوق مبسامهات

. (، ابإلضافة إىل مسامهات إضافية ملرة واحدة كل مخسة سنوات واملسامهات السنوية املرحليةسنوية)
 .اً عام 20مليون يورو على مدى  83.3املطلوب متويله  األصولوستبلغ التكلفة اإلمجالية الستبدال 

وهو هنج يبدو أن معظم املنظمات )والحظت اللجنة أن احملكمة دعت إىل إنشاء صندوق    -103
يف حني لضمان متويل موثوق. ومل تؤيد اللجنة إنشاء صندوق يف دورهتا احلادية والثالثني.  (الدولية تتبعه

األصول، فإن يقدمها الصندوق للتعامل مع املتطلبات طويلة األجل الستبدال  ابملزااي اليت قد تقر أهنا
ولكنها  األصولاحلالية ال تزال ال تدعم إنشاء صندوق الستبدال  حلالة عدم اليقني اً ، مع ذلك، نظر اللجنة

 الثالثني.و مستعدة إلعادة تقييم الوضع يف الدورة السابعة 
 ابليورو( 2020)التدفق النقدي أبسعار  2030 - 2021للخطة طويلة األجل  األصول: استبدال 5اجلدول 

                                                            
 .املرجع نفسه  (30)
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 )التدفق النقدي أبسعار  ابليورو( 2040 - 2031للخطة طويلة األجل  األصول: استبدال 6اجلدول 

 

كررت اللجنة توصيتها يف دورهتا الثالثة والثالثني ابلنظر يف تعيني خبري خارجي أو أكثر    -104
فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ خطط  اختصاصيةمن الدول األطراف لتقدمي مشورة  مقابلبدون 

 .األصولاستبدال 

أوصت اللجنة إبعادة تقييم خطة االستبدال لألجل املتوسط والطويل لرأس املال يف ضوء   -105
ة وإعطاء ، مع مراعاة احلاجة إىل ختفيض املخاطر التشغيلية للمحكم2021اعتمادات امليزانية لعام 

األولوية للصيانة بداًل من االستبدال كلما كان ذلك معقواًل من الناحية االقتصادية، مبا يتماشى مع 
مبدأ االستدامة. وأعربت اللجنة عن تطلعها إىل تلقي معلومات حمدثة عن ذلك يف دورهتا السابعة 

 والثالثني.

دمج برامج الصيانة واستبدال  وأوصت اللجنة كذلك ابلنظر يف ترتيبات بديلة لزايدة  -106
يف عقد واحد كحل بديل للرتتيبات التعاقدية احلالية. وأعربت اللجنة عن تطلعها لتلقي  األصول

 معلومات عن ذلك يف دورهتا السادسة والثالثني.

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي اخلامس

ألف يورو  2 270.0طلوب وقدره وأوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على املبلغ امل   -107
 للربانمج الرئيسي اخلامس.

 أمانة الصندوق االستئماين للضحااي : السادسالربانمج الرئيسي   -زاي

 مالحظات وحتليالت عامة -1

 2020ومعدل التنفيذ يف عام  2021امليزانية املطلوبة لعام 

Building Components for Replacement 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Sub-total

Building Envelope 191,364 € 0 € 87,360 € 38,280 € 97,020 € 24,000 € 417,677 € 0 € 24,000 € 3,000 € 882,701 €

Building Structure 19,536 € 0 € 0 € 3,276 € 2,400 € 0 € 1,270,619 € 0 € 0 € 5,676 € 1,301,507 €

Finishes and Surfaces 102,932 € 68,886 € 75,654 € 68,886 € 245,586 € 68,886 € 1,298,847 € 68,886 € 68,886 € 80,766 € 2,148,213 €

Mechanical and Plumbing 129,720 € 8,400 € 156,000 € 0 € 240,000 € 900 € 391,020 € 0 € 8,400 € 3,234,690 € 4,169,130 €

Electrical and Security Installations 688,002 € 522,708 € 1,088,136 € 1,416 € 5,737,176 € 529,416 € 934,976 € 1,416 € 522,708 € 3,513,144 € 13,539,098 €

Fixtures and Fittings 87,120 € 5,040 € 2,520 € 12,600 € 105,960 € 0 € 99,586 € 0 € 7,560 € 352,380 € 672,766 €

Landscape 103,380 € 0 € 0 € 38,400 € 320,640 € 0 € 182,466 € 0 € 0 € 140,160 € 785,046 €

ICT Hardware and AV Technology 153,800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 153,800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 307,600 €

TOTAL 1,475,854 € 605,034 € 1,409,670 € 162,858 € 6,748,782 € 777,002 € 4,595,191 € 70,302 € 631,554 € 7,329,816 € 23,806,061 €

Building Components for Replacement 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Grand Total

Building Envelope 63,360 € 24,000 € 2,060,064 € 0 € 4,543,920 € 0 € 0 € 24,000 € 481,037 € 3,000 € 8,082,082 €

Building Structure 0 € 0 € 447,803 € 0 € 71,400 € 3,276 € 0 € 0 € 1,270,619 € 2,400 € 3,097,004 €

Finishes and Surfaces 75,654 € 68,886 € 318,090 € 68,886 € 252,354 € 68,886 € 68,886 € 68,886 € 1,433,223 € 2,889,318 € 7,461,281 €

Mechanical and Plumbing 156,000 € 0 € 79,020 € 0 € 1,102,260 € 8,400 € 0 € 0 € 547,020 € 50,700 € 6,112,530 €

Electrical and Security Installations 1,088,136 € 529,416 € 235,916 € 1,416 € 9,394,536 € 522,708 € 1,416 € 529,416 € 1,992,896 € 607,086 € 28,442,040 €

Fixtures and Fittings 2,520 € 0 € 66,060 € 0 € 3,026,460 € 17,640 € 2,520 € 0 € 99,586 € 1,078,217 € 4,965,768 €

Landscape 0 € 0 € 86,520 € 0 € 320,640 € 0 € 0 € 0 € 182,466 € 60,300 € 1,434,972 €

ICT Hardware and AV Technology 153,800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 153,800 € 0 € 0 € 0 € 0 € 615,200 €

TOTAL 1,539,470 € 622,302 € 3,293,473 € 70,302 € 18,711,570 € 774,710 € 72,822 € 622,302 € 6,006,847 € 4,691,021 € 60,210,877 €
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ا احملكمة ضد اليت أمرت هب جرب األضرارإدارة  (1): واليتانللمجىن عليهم للصندوق االستئماين   -108
 من نظام روما األساسي. 79األخرى لصاحل الضحااي وفقاً للمادة  ااستخدام موارده (2)؛ شخص مدان

-2019للفرتة للمجىن عليهم للصندوق االستئماين اعتمد جملس اإلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية    -109
ومت تعديلها بشكل أكرب يف ضوء التوصيات اليت قدمتها آلية الرقابة  2020مارس آذار/يف  2021

 .19-جلائحة كوفيداملستقلة، فضالً عن األثر املؤسسي والتشغيلي 

 وهذاألف يورو،  3 226.1للربانمج الرئيسي السادس  2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام    -110
. استوعبت امليزانية املقرتحة زايدة إضافية يف 2020ملعتمدة لعام ميثل نفس املستوى االمسي للميزانية ا

مت إجراء ختفيضات يف املوارد من غري  األمم املتحدة. ابإلضافة إىل ذلك،تكاليف املوظفني وفقا ملعايري 
 املوظفني.

بلغ  2020حزيران/يونيه  30حىت  للربانمج الرئيسي السادسوأُبلغت اللجنة أن أداء امليزانية    -111
متوقع أن يبلغ  2020كانون األول/ديسمرب   31يف املائة وأن إمجايل معدل التنفيذ املتوقع يف  42.7
 يف املائة. 94.5

أُبلغت اللجنة أنه كجزء من والية املساعدة، كانت هناك برامج جارية يف مشال أوغندا منذ عام    -112
دورة برانجمية مدهتا  تشمل. ومن املقرر أن 2020م يف مجهورية الكونغو الدميقراطية منذ عا اً وأيض 2019

 اإلدارية. جلرب األضرارأداء الربانمج الوطين لدعم أنشطة  2020ثالث سنوات يف كوت ديفوار منذ عام 

ابإلضافة إىل ذلك، جيري استكشاف برامج مساعدة جديدة لكينيا وجورجيا ومايل يف انتظار    -113
 التمويل. احتماالتمراجعة اجمللس واختاذ قرار بشأن املزيد من اإلجراءات بناًء على تقييم 

. وستكون 2021يف عام  جرب األضرارقضااي ستستمر يف مرحلة  ةوالحظت اللجنة أن ثالث   -114
يف  ءا، وكالمها بد، وكااتنغا واملهدي2012حاالت يف مرحلة التنفيذ: لوابنغا، اليت بدأت يف عام  ةثالث

يف حالة مجهورية الكونغو الدميقراطية واليت بدأت يف يف نتاغاندا  جرب األضرارإجراءات و . 2017عام 
تليه مرحلة تنفيذ حيث ، جبرب األضرارإىل إصدار أمر  الوضع هذا أن يؤدي اً من املتوقع أيض ،2019عام 

 2021أوجنوين يف أوائل عام  قضية إذا مت أتكيد اإلدانة عند االستئناف. قد تبدأ إجراءات جرب الضرر يف
 إذا أدين املتهم.

هي أنشطة غري مسبوقة يف جمال العدالة اجلنائية الدولية  جرب األضراروأقرت اللجنة أبن    -115
ال ترتتب عليها آاثر مالية   جرب األضرار. عالوة على ذلك، أقرت اللجنة أبن مدة اً حذر  اً وتتطلب هنج

كبرية فحسب، ال سيما فيما يتعلق ابملوارد البشرية يف اجلهاز القضائي وقلم احملكمة، إىل جانب املوارد 
 أن لك هو، ولكن األهم من ذلضحااي وحمكمة الدفاع عن الضحاايالالزمة للمساعدة القانونية للدفاع وا

 هلا أتثري حمتمل على توقعات الضحااي وابلتايل هلا أتثري كبري على مسعة احملكمة.

 اً أكثر إحكام اً تنظيمي يتطلب هيكالً للمجىن عليهم  جرب األضرارالحظت اللجنة أن تنفيذ    -116
التعاون من خالل إطار  وقلم احملكمةللمجىن عليهم ورحبت بعالقة العمل بني الصندوق االستئماين 

من أجل تنفيذ والايت كل منهما بفعالية وكفاءة، واليت تنص على التآزر األمثل  2019واملساعدة لعام 
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، مبا يف ذلك يف املكاتب القطرية، ووحدة وقلم احملكمةللمجىن عليهم الصندوق االستئماين  أمانة بني
قات اخلارجية والتعاون مع ، والعال، وقسم مشاركة الضحااي وجرب الضرر، وقسم الشؤون املاليةاملشرتايت

 العام للضحااي، وقسم األمن والسالمة وقسم اإلعالم والتوعية احملامي، وقسم دعم احملامني، ومكتب الدول
 .العامة

ر. وترى اللجنة أن السياسة ينبغي اضر وأقرت اللجنة ابلعمل املتعلق بسياسة وإطار عملية جرب اال  -117
الظروف  األخذ بعني االعتباريف حاالت معينة، مع للمجىن عليهم أن تركز على مبدأ املعاملة املتساوية 

إىل أقصى حد ممكن، مع احرتام  املدى الذي ميكن فيه توحيد اإلجراءاتكل حالة، لتحديد ل اخلاصة
وطلبت اللجنة ية برمتها وجعلها أكثر فعالية وسرعة. مبدأ استقالل القضاة وكيف ميكن تبسيط العمل

 .إبالغها عن أي تقدم بشأن جرب االضرار يف اجتماعها السابع والثالثني

 تكاليف املوظفني -2

 الوظائف الثابتة
الصندوق االستئماين  أمانةوالحظت اللجنة أنه مل يتم اقرتاح وظائف اثبتة جديدة من قبل    -118

 ألف يورو. 77,4 املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام . وكان أتثري تطبيق 2021لعام للمجىن عليهم 

 املساعدة املؤقتة العامة
يف  9.5)ألف يورو  149.1زايدة قدرها للمجىن عليهم الصندوق االستئماين  أمانةطلبت    -119
 املوظفني. طاقة، واليت ال تعكس زايدة يف املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام بسبب تكاليف  (املائة

يف املائة ابعتبارها "عوامل التوظيف  10نسبة للمجىن عليهم الصندوق االستئماين  أمانةتطبق    -120
هو  2021املتأخر" على بنود امليزانية اخلاصة ابخلدمات العامة واملهنية. كان املبلغ املطلوب لعام 

 واخلدمات العامة. ألف يورو للفئة املهنية 1 191.1

للمجىن عليهم واستعرضت اللجنة اجتاه معدل التنفيذ اخلاص أبمانة الصندوق االستئماين    -121
يف املائة، وابلتايل سيكون التخفيض  12وأوصت برفع معدل طلب "عوامل التوظيف املتأخر" إىل 

 ألف يورو. 26.5احملقق 

مجيع وظائف املساعدة املؤقتة العامة ألمانة وأوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على   -122
 الصندوق االستئماين للضحااي.

 تكاليف غري املوظفني -3

أو )ألف يورو  226.5والحظت اللجنة أن التكاليف املطلوبة لغري املوظفني اخنفضت مبقدار    -123
 .(يف املائة 42

 امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السادس  -4
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ألف يورو للربانمج الرئيسي السادس  26.5وأوصت اللجنة بتخفيضات إمجالية قدرها    -124
أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على مبلغ إمجايل  لذلك. 2021من امليزانية األصلية املقرتحة لعام 

 ألف يورو للربانمج الرئيسي السادس. 3 199.6قدره 

 السياسات املتعلقة ابلصندوق االستئماين للضحااي مسائل  -5

نظرت اللجنة يف عدد من املسائل املتعلقة ابلسياسات، واليت كانت مجيعها ذات صلة بعمليات    -125
 الصندوق الفعالة من انحية التكلفة، واملساءلة، ومجع األموال، واليت هلا آاثر مالية ومتعلقة ابمليزانية.

 الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام جرب األضرارتعزيز الضوابط 
. أعطى التقرير (31)نظرت اللجنة يف التقرير املرحلي املقدم من الصندوق بناًء على طلب اللجنة   -612

تفاصيل عن تنفيذ جرب األضرار يف ثالثة حاالت، لوابنغا، واملهدي، وكااتنغا، نتيجة للتعاون بني قلم 
 يف حتديد شركاء منفذين مفضلني والتعاقد معهم.للمجىن عليهم ماين احملكمة والصندوق االستئ

للمجىن والحظت اللجنة أن املدقق اخلارجي يف تقريره عن البياانت املالية لصندوق االستئماين    -127
 اعترب أن توصيته يف هذا الصدد قد مت تنفيذها. 2019كانون األول/ديسمرب   31للسنة املنتهية يف عليهم 

 التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين املتعلقة جبرب األضرار
ساب التكاليف اإلدارية بنسبة تحإبناًء على طلب من اللجنة لتلقي مزيد من املعلومات حول    -128

 اً ل من مسامهات املاحنني، قدم الصندوق تقرير يف املائة يف عقود اخلدمات مع الشركاء املنفذين اليت متوّ  15
. (32)الستفسارات متعلقة ابإلدارة املالية"للمجىن عليهم بعنوان "استجابة أمانة الصندوق االستئماين 

أعربت اللجنة عن تقديرها للمعلومات اليت قدمتها احملكمة بشأن التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين فيما و 
عن األهداف املتفق عليها اليت  وطلبت أن تقدم أمانة الصندوق معلومات مفصلة، جبرب األضراريتعلق 

يتعني على شركة املراجعة اخلارجية حتقيقها عند مراجعة العمل الذي أجنزه الشركاء املنفذون على 
أساس سنوي. وطلبت اللجنة كذلك أن تقدم أمانة الصندوق عينة من تقرير شركة املراجعة اخلارجية 

 يف دورهتا السادسة والثالثني.

 للصندوق االستئماين للضحااي الذاتية االستدامة املالية
بشأن استخدام للمجىن عليهم نظرت اللجنة يف التقرير الذي قدمه الصندوق االستئماين   -129

. ودعت اللجنة أمانة (33)أموال املاحنني لتكاليف الربامج العرضية )"أموال تكاليف الربامج العرضية"(
ج املمكنة بشأن هذه املسألة وإطالع اللجنة على آخر الصندوق االستئماين إىل مواصلة حتديد املناه

 املستجدات يف دورهتا السادسة والثالثني.
 اخلاص يف القطاع التربعات ومجع األموال من اجلهات املاحنة

                                                            
(31)  CBF/35/6 . 
(32)  CBF/35/7 . 
     املرجع نفسه. (33)
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للمجىن أمانة الصندوق االستئماين ، أوصت اللجنة أبن يقوم كل من 2018نيسان/أبريل يف   -130
لتحديد اخليارات القابلة للتطبيق، وتقييم مزاايها وعيوهبا، مشرتك عمل  فريقنشاء إبواحملكمة عليهم 

 يتم البت فيه.لوالعمل على اقرتاح حمدد 

فريق كان ال يزال يف املرحلة األولية. مت إنشاء وبينما كان العمل جاراًي و  عام ونصف مرور بعد   -131
الصندوق وقلم من قبل جىن عليهم للممعين ابلتربعات اخلاصة للصندوق االستئماين  عمل مشرتك

جدوى ترتيبات الكفيل املايل يف األسواق ذات  (1): نواحيز على أربعة يرتكال وكان من شأنه. احملكمة
وضع قانوين الذي يسمح بتلقي التربعات اخلاصة املخصومة من جدوى احلصول على  (2)الصلة؛ 

حتديث ( 4)تملني من القطاع اخلاص. و لصندوق احملاماحنني  التحقيق بشأنإجراءات  (3)الضرائب؛ 
 .من القطاع اخلاص لتربعاتمن أجل ا دااياهلقبول بشأن لصندوق االستئماين اسياسة 

للصندوق الصادر عن  (34)اخلاص" من القطاع سلط "تقرير التقدم احملرز يف مجع التربعات   -213
فريق من املهنيني املتخصصني يف مجع  إنشاء (1)الضوء على أحدث التطورات:  ،االستئماين للضحااي

ني، شراء نظام متكامل إلدارة العالقات مع املؤيدين لتبسيط معلومات املاحن (2)األموال واالتصاالت؛ 
مواصلة املناقشات مع  (3)، وتتبع املسامهات ودعم مجع التربعات الرقمية؛ وإدارة العالقات مع املاحنني

لة مع القطاع اخلاص جلمع األموال من خالل التربعات املخصومة من املنظمات الدولية املماثلة العام
 الضرائب.

أمانة الصندوق االستئماين  تىل استفسارات من اللجنة، أشار إستجابة إوالحظت اللجنة أنه،    -133
إىل أنه بسبب قيود امليزانية، قام الصندوق بتعبئة "املهنيني الزائرين واملتدربني واالستشاريني" للمجىن عليهم 

ومجع األموال. ورحبت اللجنة ابجلهود املبذولة لتحديد طرق ال ترتتب عليها تكاليف  ابلتوعيةفيما يتعلق 
 جلمع األموال.

يف مجع األموال واالتصاالت على رحبت اللجنة بتكوين فريق من املهنيني املتخصصني    -134
أساس طوعي وأوصت أبن يواصل الصندوق هذه املمارسة يف املستقبل، دون أي زايدة يف موارد 
امليزانية. وتتطلع اللجنة إىل مقرتحات حمددة بشأن مجع األموال من القطاع اخلاص يف دورهتا السابعة 

 والثالثني.

 قرض الدولة املضيفة -ين الدائمة املبا : 2-السابعالربانمج الرئيسي   -حاء

 مالحظات وحتليالت عامة -1

تقدمي قرض للمباين لعرض الدولة املضيفة  2008اللجنة أن اجلمعية قبلت يف عام  ذّكرت  -135
يف املائة.  2.5سنة بسعر فائدة  30يتم سداده على مدى لمليون يورو  200 اهالدائمة حبد أقص

تنطبق فقط على الدول  2-الربانمج الرئيسي السابعإىل أن اآلاثر املالية املرتتبة على  اً وأشارت اللجنة أيض

                                                            
(34)  CBF/35/4 . 
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األطراف اليت مل خترت سداد دفعة ملرة واحدة لتكاليف تشييد املباين الدائمة، أو مل تكمل ابلكامل 
 مدفوعاهتا ملرة واحدة. 

ألف يورو، وهو  3 585.1 2-لسابع للربانمج الرئيسي ا 2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام    -136
 .2020ما يعادل نفس املبلغ الوارد يف امليزانية املعتمدة لعام 

. سنةفرباير من كل شباط/ 1بدفع األقساط حبلول  اً اللجنة أن احملكمة ملزمة قانوني وذّكرت   -137
 ودفعسداد قرض الدولة املضيفة  علىحثت اللجنة الدول األطراف املسؤولة عن دفع االشرتاكات و

أنه  إعتبار، مع يناير من كل عامأقساطها ابلكامل ويف موعد ال يتجاوز هناية شهر كانون الثاين/
أمواهلا التشغيلية من أجل تغطية هذه املدفوعات. وأشارت اللجنة إىل  استخدامسيتعني على احملكمة 

ة على املوارد التشغيلية ويزيد من تفاقم سيضع ضغوطا إضافي هأن التأخر يف السداد و/أو عدم
 مشكلة السيولة.

والحظت اللجنة أنه يف ظل الوضع االقتصادي العاملي الصعب الراهن، فإن أسعار الفائدة يف   -138
على امليزانية يف  اً األسواق املالية منخفضة وأن العديد من الدول األطراف واجهت أزمات اقتصادية وقيود

دعت اللجنة احملكمة والدول األطراف إىل االتصال ابلدولة املضيفة فيما  ذا السبب،وهلالعام املاضي. 
 يتعلق إبمكانية فتح مفاوضات هبدف ختفيض سعر الفائدة على القرض املقدم لتشييد املباين الدائمة.

 2-امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السابع  -2

ألف يورو للربانمج  3 585.1وأوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على مبلغ إمجايل قدره    -139
 .2-الرئيسي السابع 

 آلية الرقابة املستقلة : 5-السابعالربانمج الرئيسي   -اءخ

 مالحظات وحتليالت عامة -1
اليت ألف يورو،  739.5 5-للربانمج الرئيسي السابع  2021بلغت امليزانية املقرتحة لعام     -140

 704.7البالغة  2020يف املائة( مقابل امليزانية املعتمدة لعام  4.9ألف يورو ) 34.8ثل زايدة قدرها مت
 ألف يورو.

 املشرتكالنظام والحظت اللجنة أن الزايدة املطلوبة تُعزى بشكل رئيسي إىل الزايدات يف تكاليف    -141
 .2021، اليت ال ميكن استيعاب آاثرها ابلكامل يف امليزانية املقرتحة لعام املوحد للرواتب والبدالت

 5-امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السابع  -2

ألف يورو للربانمج  739.5اللجنة اجلمعية ابملوافقة على مبلغ إمجايل قدره لذلك أوصت    -142
 .5 -الرئيسي السابع 

 الداخلي التدقيقمكتب  : 6-السابعالربانمج الرئيسي   -طاء
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 مالحظات وحتليالت عامة -1

اليت ألف يورو،  756.5بلغت  6-للربانمج الرئيسي السابع  2021امليزانية املقرتحة لعام    -143
 721.2البالغة  2020مقابل امليزانية املعتمدة لعام  (يف املائة 4.9)ألف يورو  35.3زايدة قدرها ثل مت

 ألف يورو.

 املشرتكالنظام والحظت اللجنة أن الزايدة املطلوبة تُعزى بشكل رئيسي إىل الزايدات يف تكاليف   -144
 .2021آاثرها ابلكامل يف امليزانية املقرتحة لعام ، اليت ال ميكن استيعاب املوحد للرواتب والبدالت

ألف يورو من أجل  28.8تكاليف تدريب قدرها  تشملوالحظت اللجنة أن امليزانية املطلوبة    -145
استفسار من اللجنة، أشار املكتب إىل أنه  واستجابة إىل. للمدققنيتوفري التعليم املهين املستمر الضروري 

خصصة لتلبية احتياجاته اخلاصة يف بيئة عمل احملكمة، بتكلفة تقديرية تيدرس خيار شراء دورة تدريبية م
 ألف يورو. 25تبلغ 

، وأوصت 2021و للتدريب يف عام ألف يور  3.8لذلك، أوصت اللجنة بتخفيض قدره    -146
يف خياراته التدريبية يف  التكلفةيق الداخلي البحث عن القيمة مقابل أبن يواصل مكتب التدق اً أيض

املستقبل، على سبيل املثال من خالل الدورات التدريبية عرب اإلنرتنت اليت تديرها مؤسسات مثل 
 معهد املدققني الداخليني.

 6-امليزانية املوصى هبا للربانمج الرئيسي السابع  -2

ألف يورو للربانمج الرئيسي  752.7ابملوافقة على مبلغ  وأوصت اللجنة اجلمعية   -147
 .6 – السابع

 املتعلقة ابمليزانية تلك األخرى و  املسائل املالية -اثلثاً 
وقرض  ،وصندوق رأس املال املتداول ،االحتياطيصندوق الو  ،يف امليزانية العادية االشرتاكاتحالة   -ألف

 الدولة املضيفة
غري  االشرتاكات، كان إمجايل 2020آب/أغسطس  31من  اً اعتبار الحظت اللجنة أنه    -148

 مليون يورو. 42.5املسددة بقيمة 

يف امليزانية العادية للمحكمة،  ابملشاركةاللجنة أن مجيع الدول األطراف مطالبة  وذّكرت   -149
دفعة "ملرة  عمل، وأن الدول األطراف اليت مل خترت االحتياطيوالصندوق  ،وصندوق رأس املال العامل

 (35)يف أقساط قرض الدولة املضيفة. يتعني عليهم املشاركة واحدة" ملباين احملكمة

                                                            
إذا كانت ستمول حصتها يف تكاليف تشييد املباين إما من خالل دفعة ملرة واحدة ميكن لكل دولة طرف أن ختتار ما    (35)

دولة طرفًا مدفوعات ملرة واحدة من أجل تشييد املباين ، كلياً  63أو من خالل املسامهة يف قرض الدولة املضيفة. سددت 
 أو جزئياً، حبلول املوعد النهائي احملدد.
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 31متوز/يوليه و  31اللجنة علما ابلتقارير املالية الشهرية للمحكمة حىت  أخذت   -150
، واليت تضمنت معلومات حمدثة عن حالة املسامهات، فضال عن حتديث آخر 2020أغسطس آب/
 .2020أيلول/سبتمرب  15املسامهات حىت حلالة 

 استعرضت اللجنة حالة املسامهات يف:   -151
  يورو؛  145 140.8البالغة  2020االشرتاكات املقدرة مليزانية  (أ)
 ألف يورو لقرض الدولة املضيفة ملباين احملكمة؛ 585.1أقساط قدرها و  (ب)

 أدانه. 2والشكل  7موضح يف اجلدول  وحللت االجتاه خالل السنوات العشر املاضية، كما هو
  

، مبا يف ذلك قرض الدولة املضيفة 2020-2009: حتليل اجتاهات إمجايل املسامهات غري املسددة للفرتة 7اجلدول 
 )آبالف اليورو( االحتياطيصندوق الابستثناء 

 السنة
 امليزانية الربانجمية

 املعتمدة 

 االشرتاكات
 ري املسددةغ 

 احلاليةيف هناية الفرتة 

 شرتاكاتإلالنسبة املئوية ل
غري املسددة يف هناية الفرتة  

 احلالية

جمموع االشرتاكات غري املسددة 
يف هناية الفرتة، مبا يف ذلك من 

 السنوات السابقة

2009 
1. 101 

229,9 760,6 0%,75 
2. 1 

093,0 

2010 
3. 103 

623,3 5 774,4 5%,6 
4. 6 

254,9 

2011 
5. 103 

607,9 
6.  2 

385,6 7. 2%,3  
8.  2 

791,6 

2012 
9. 108 

800,0 6 159,7 5%,7 
10. 6 

569,3 

2013 
11. 115 

120,3 6 659,1 5.8% 
12. 6 

980,2 

2014 
13. 121 

656,2 8 034,2 6.6% 
14. 14 

489,3 

2015 
15. 130 

665,6 12 639,1 9%,7 
16. 20 

785,7 

2016 
17. 139 

590,6 14 059,7 10%,1 
18. 18 

405,0 

2017 144 587,3 18 234,7 12%,6 
19. 31 

047,9 

2018 
20. 147 

431,5 15 339,9 10%,4  
21. 21 

121,9 

2019 
22. 148 

135,1 
23.  18 

661,8  9%,7 
24. 37 

970,2 

2020 
25. 205.6 

149 
26. 587.1 

14* 9.8% 
27. 877.1 

28* 

 متوقعة.  *
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 )آبالف اليورو( 2009: تطور إمجايل االشرتاكات غري املسددة منذ عام 2الرسم البياين 
 

 
 

  .3 ذلك من السنوات السابقةإجمالي االشتراكات غير المسددة في نهاية الفترة بما في  .2

  .5 االشتراكات غير المسددة في نهاية الفترة الحالية .4

  .7 الميزانية البرنامجية المعتمدة .6

أن الدول األطراف قد تكون يف وضع صعب  اً الحظت اللجنة أن احملكمة كانت مدركة متام   -152
املستمرة. ومع ذلك، شددت اللجنة على االلتزام مبوجب نظام روما  19-بسبب جائحة كوفيد  اقتصادايً 

األساسي للدول األطراف ابلوفاء ابلتزاماهتا جتاه احملكمة من خالل سداد االشرتاكات املقررة ابلكامل ويف 
ألن االشرتاكات تشكل الوقت احملدد. يتعني على احملكمة أن تثق أبن الدول األطراف متتثل اللتزاماهتا 

دخلها الوحيد الذي ميّكنها من الوفاء بواليتها. قد يؤدي عدم الوفاء اباللتزامات املتعلقة بدفع 
االشرتاكات إىل تعريض عمليات احملكمة اليومية خلطر شديد. إذا بقيت االشرتاكات غري مدفوعة يف هناية 

املال العامل، الذي يهدف إىل التغلب على العجز السنة، فقد حتتاج احملكمة إىل اللجوء إىل صندوق رأس 
املؤقت يف السيولة أثناء تنفيذ امليزانية، وابإلضافة إىل ذلك، قد ال يكون املبلغ املتاح كافيًا ملواجهة عجز 

 السيولة .
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واصلت اللجنة حث مجيع الدول األطراف على سداد مدفوعاهتا يف الوقت احملدد للتيقن    -153
من النظام املايل والقواعد املالية.  6-5أموال كافية للمحكمة على مدار العام، وفقاً للبند من وجود 

وطلبت اللجنة أن تقوم احملكمة مرة أخرى إبخطار الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا ابلكامل 
 .2020عن التزاماهتا ابلدفع قبل الدورة التاسعة عشرة للجمعية يف كانون األول/ديسمرب 

عالوة على ذلك، يف حني رحبت اللجنة ابجلهود اليت بذلتها احملكمة يف السنوات السابقة    -154
من أجل تاليف العجز يف السيولة، أوصت اللجنة أبن تزيد احملكمة من تطوير أشكال خمتلفة من 

طاابت خماطر السيولة واستخدامها، على سبيل املثال: اخل لتخفيضالتفاعالت مع الدول األطراف 
الرمسية للسلطات الوطنية ذات الصلة؛ وتيسري عقد املؤمترات عرب الفيديو أو االجتماعات مع ممثلي 
الدولة رفيعي املستوى أو الفنيني املشاركني يف عملية الدفع؛ وزايدة املشاركة مع الشركاء اآلخرين 

 –م )كانون الثاين/يناير ذوي الصلة ملعاجلة جدول الدفع املعتزم؛ واالتصال يف وقت مبكر من العا
( بسفارات املسامهني الرئيسيني للحصول على توضيح بشأن املوعد املتوقع 2021شباظ/فرباير 

لدفع االشرتاكات للمحكمة؛ وكذلك تعزيز التنسيق مع رئيس مجعية الدول األطراف وامليسر بشأن 
 املتأخرات.

 الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا -ابء

عن دولة طرفاً متأخرة  11 هناك ، كانت2020سبتمرب أيلول/ 15والحظت اللجنة أنه حىت    -155
 من نظام روما األساسي. 112من املادة  8لن تتمكن من التصويت وفقاً للفقرة ابلتايل و  اشرتاكاهتا دفع

 دفعتوصية مراجع احلساابت اخلارجي أبنه من أجل تعزيز عملية  إىل اللجنةوأشارت    -156
السنتني الكاملتني السماح للدول األطراف اليت عليها متأخرات عن عدم ينبغي ، ملسددةالشرتاكات غري اا

بعد دفع املقدم منها االعفاء املوافقة على طلب ، أو دفوعاتاملجبدول الوفاء دون ابلتصويت السابقتني 
 . (36)لرصيد املتبقيلسداد ا ةاحلد األدىن من املبلغ احملدد وتقدمي خط

وضعا ستكون فيه حقوق  توفرورأت اللجنة أن االنتخاابت املقبلة للقضاة واملدعي العام   -157
الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا على تسوية حساابهتا يف حثت ابلتايل و  مرغوبة جداً التصويت 

  الوقت املناسب.

وكررت اللجنة توصيتها أبن تقوم مجيع الدول األطراف اليت عليها متأخرات بتسوية حساابهتا    -158
وطلبت اللجنة من أمانة اجلمعية إخطار الدول األطراف اليت عليها لدى احملكمة يف أقرب وقت ممكن. 

من  متسليط الضوء على ما الشرتاكاهتمتأخرات مرة أخرى قبل الدورة التاسعة عشرة للجمعية، مع 
ولكي تستعيد الدول األطراف نفسها حقوق أمهية ابلنسبة  للميزانية واالستقرار املايل للمحكمة 

 .االتصويت اخلاصة هب
                                                            

(36)  ASP/18/12-ICC،  37الفقرة.  
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 2االحتياطيات االحرتازية -جيم
السيولة يف  العجز ةلتمكينها من مواجه وتديرهااالحرتازية حتتفظ احملكمة بعدد من االحتياطات    -159

واستعرضت اللجنة مستوايت تبة على استحقاقات املوظفني. لتزامات املرت الاملتوقعة واحداث غري ألوا
 الطوارئ.صندوق العامل و س املال أصندوق ر 

 ،2020أغسطس آب/ 31عن الوضع املايل للمحكمة بتاريخ  األخري شهريالتقرير الصدر    -160
 11.5أس املال العامل وصندوق ر  ،مليون يورو 25.4صندوق العام بلغ وأظهر أن الرصيد النقدي لل

 مليون يورو. 5.2، و مليون يورو

 السيولة مسألة -1
، على النحو املبني 2020أغسطس آب/ 31 حىتالسيولة للمحكمة  وضعنظرت اللجنة يف    -161

 يف التقرير املايل الشهري.
، مما أدى السنوات األخرية دة املتأخرات يفوكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء االجتاه حنو زاي   -162

يف السيولة، كما مت إبرازه يف "تقرير املراجعة النهائي للحساابت  عجزإىل خطر كبري يتمثل يف حدوث 
 .(37) اجلنائية الدولية". لمحكمةلعملية امليزانية ل

. مت السنةللتدفقات النقدية للجزء املتبقي من  تنبؤاتالحظت اللجنة أن احملكمة أعدت    -163
 و ؛2019توجهات االشرتاكات الواردة يف عام  (1)على أساس قاعدتني خمتلفتني:  التنبؤاتساب تحإ
أغسطس ابإلضافة إىل التأكيد املقدم من الدول األطراف فيما آب/ 31املستلمة حىت االشرتاكات  (2)

يف السيولة  عجز عن التنبؤين. وقد أسفر كال 2020يتعلق مبواعيد السداد خالل الفرتة املتبقية من عام 
، بينما صندوق رأس املال العاملمن  اً كبري   اً حبلول هناية العام. سوف يستهلك عجز التنبؤ األول جزء

 صندوق رأس املال العامليف  املتوفر، أي ضعف املبلغ مليون يورو 22ثاين إىل عجز قدره سيؤدي ال
 أكثر واقعية. أبنه . كانت اللجنة متيل إىل اعتبار السيناريو الثايناً تقريب

أوصت اللجنة دة بسبب الوضع االقتصادي العاملي، على الرغم من الصعوابت والشكوك السائ   -164
أبن تسعى احملكمة، يف حالة حدوث مشكالت تتعلق ابلسيولة، إىل إدارة املوارد املتاحة بشكل فعال 

يف  عجزابإلضافة إىل ذلك، أوصت اللجنة، يف حالة حدوث طوال األشهر املتبقية من العام. 
، أبن ينظر املكتب، بناء على توصية اللجنة، يف اخليارات املتاحة للتعامل السيولة قبل دورة اجلمعية

 الوضع. هبذا

 صندوق رأس املال العامل   -2

واجهة مشاكل السيولة وفري األموال الالزمة للمحكمة مللت صندوق رأس املال العاملأنشئ    -165
 .(38)القصرية األجل ريثما يتم احلصول على االشرتاكات املقررة

مليون يورو من الفائض النقدي  2.5يف دورهتا الثالثة والثالثني أوصت اللجنة ابستخدام مبلغ    -166
على  مليون يورو 11.6للوصول إىل املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل البالغ  2017من عام 

 االلجنة توصيته تكرر  كما .(39)2018النحو الذي قررته اجلمعية يف دورهتا السابعة عشرة يف عام 
                                                            

(37)  
) ASP/18/2/Rev.1-ICC(،  188-178ات الفقر.  

 .د املاليةعالنظام املايل والقوا من 2-6القاعدة   (38)
 الثالث، اجلزءاألول،  اجمللد ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لواثئق الرمسيا) (39)
 ICC-ASP/17/Res.4 5، ابء، الفقرة. 
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 ت، وأوصل مبستوى شهر واحد من نفقات احملكمةالسابقة ابحلفاظ على مستوى صندوق رأس املال العام
 مليون يورو. 12.3إىل  للصندوقاجلمعية ابملوافقة على زايدة املستوى النظري 

ستقوم بسد ، الحظت أن احملكمة ، يف دورهتا الثامنة عشرةاللجنة علما أبن اجلمعية خذتوأ   -167
، ابستخدام مليون يورو 11.54إىل مستوى  بشكل استثنائي داولموارد صندوق رأس املال املت نقص

اجلمعية أيضا توصية اللجنة  والحظت، متشيا مع توصية اللجنة. 2017لفائض النقدي املتاح من عام ا
لتتم شهر واحد من نفقات احملكمة، وابلتايل  مبستوىابإلبقاء على مستوى صندوق رأس املال العامل 

مليون يورو. وقد الحظت اجلمعية أن الدول األطراف ستواصل  12.3زايدته إىل املستوى النظري البالغ 
 بشأن امليزانية. النظر يف هذه املسألة يف تيسري فريق الهاي العامل

 2020احملكمة تقديرين للتدفق النقدي للفرتة املتبقية من عام  عملتأعاله،  وردكما     -168
 عجز حبلول هناية العام. إىلتقديرين الكال   توصلابستخدام هنج خمتلف لكل منهما. 

ب املكت يواصل، أوصت اللجنة أبن طر السيولة اليت تواجهها احملكمةويف ضوء خما   -169
 مستوى صندوق رأس املال املتداول قيد االستعراض.إببقاء واجلمعية 

 االحتياطيصندوق ال -3
قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة واليت  ضمانل االحتياطيالصندوق  مت إنشاء    -170

ماليني  10مببلغ  2004. وحددت اجلمعية مستوى الصندوق عند إنشائه يف عام (40)تالفيهاال ميكن 
 .(41)2009ماليني يورو  7 مببلغ يف عام  هذا املستوىمث حددت يورو، 
وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية قررت، يف دورهتا الثامنة عشرة، بعد أن الحظت املستوى احلايل    -171

ماليني  7.0اإلبقاء على التمويل املايل عند املستوى االفرتاضي البالغ  مليون يورو، 5.2البالغ  للصندوق
مليون يورو قيد  7.0وعالوة على ذلك، طلبت اجلمعية أن يبقي املكتب عتبة  (42).2020يورو لعام 

 .(43)الصندوق االحتياطياملراجعة يف ضوء املزيد من اخلربة بشأن أداء 
مليون يورو يف هناية  5.2بلغ  الصندوق االحتياطيوأشارت اللجنة إىل أن رصيد    -172

الظروف احلالية، أوصت اللجنة  وإعتبارًا إىليون يورو. مل 1.8، وهو عجز قدره 2020آب/أغسطس 
مليون يورو، وأن تعطى األولوية للوصول إىل املستوى  5.2أبن حتافظ احملكمة على املستوى البالغ 

 النظري عندما يسمح الوضع بذلك.

 2019أداء برانمج امليزانية املعتمدة لعام  -دال
 مالحظات عامة -1

                                                            
 .د املاليةعالنظام املايل والقوا من 6-6القاعدة ( 40)

، ASP/3/Res.4-ICC، اجلزء الثالث،  )ASP/3/25-ICC (2004الواثئق الرمسية ... الدورة الثالثة ...   (41) .1
، اجلزء الثاين، األول .، اجمللد (ICC-ASP/8/20) 2009؛ والواثئق الرمسية ... مثاين جلسات ... 1، الفقرة. القسم ب

ICC-ASP/8/Res.7 ،2، الفقرة. اءالقسم هـ. 
ICC-( ، اجمللد األول، اجلزء الثالث، ASP/18/20-ICC) 2019الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة عشرة ...  (42)

ASP/18/Res.12 إىل 1، الفقرات من  ال، القسم د.  
 .3الفقرة املرجع نفسه،  (43)
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 (44)"2019نظرت اللجنة يف "تقرير عن أنشطة وأداء برانمج احملكمة اجلنائية الدولية لعام    -317
 الصندوق االحتياطي، بلغ إمجايل النفقات الفعلية للمحكمة مبا يف ذلك 2019والحظت أنه يف عام 

 148.14بقيمة  2019يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام  99.6مليون يورو الذي ميثل  147.6
مليون يورو  0.3مليون يورو يشمل خمصصات غري منفقة بقيمة  0.5مليون يورو. الرصيد املتبقي البالغ 

تم نقله إىل السنة املالية ملشروع إسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات متعدد السنوات والذي سي
2020.(45) 
 145.67يف املائة أو ما جمموعه  98.3بنسبة  2019 بلغ معدل تنفيذ امليزانية العادية لعام   -174

 مليون يورو. 148.14مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة قدرها 
 2.7 عنهااملبلغ  ةإمجالي بقيمة إىل اللجنة الصندوق االحتياطي من مت تقدمي أربعة إخطارات   -175

مليون يورو. ورحبت اللجنة ابجلهود اليت تبذهلا احملكمة  1.9ابلفعل  منها يلزم واليت ،مليون يورو
 الستيعاب النفقات املتعلقة ابحلاالت والتطورات غري املتوقعة يف إطار ميزانيتها العادية.

 الربانمج الرئيسي والربانمج )آبالف اليورو(حسب  2019: أداء امليزانية املوحدة لعام 8اجلدول 

 الربانمج الرئيسي / الربانمج
 امليزانية املعتمدة

2019 
 الفعلية * نفقاتال

 معدل التنفيذ ابلنسبة املئوية الفرق 2019
 [1] [2] [3[=]1]-[2] [4[=]2[/]1] 

 95.7 515.0 11 592.6 12 107.6 الربانمج الرئيسي األول / القضاء
 85.2 185.9 1 070.0 1 255.9 الرائسةهيئة 

 97.0 329.1 10 522.6 10 851.7 دوائر احملكمة

 - - - - رتباطمكاتب اال

 99.2 355.6 46 446.9 46 802.5 الربانمج الرئيسي الثاين / مكتب املدعي العام
 84.6 1 794.5 9 837.8 11 632.3 املدعي العام

 97.4 104.3 3 890.4 3 994.7 االختصاص والتكامل والتعاونشعبة 

 108.1 (1 584.0) 21 107.4 19 523.4 شعبة التحقيق

 99.6 40.9 11 611.2 11 652.1 اإلدعاءشعبة 

 98.4 1 216.2 75 435.0 76 651.2 الربانمج الرئيسي الثالث / قلم احملكمة
 115.1 (259.0) 1 979.4 1 720.4 مكتب رئيس القلم

 97.2 533.8 18 314.2 18 848.0 خدمات اإلدارة شعبة

 99.4 208.1 33 164.8 33 372.9 القضاءخدمات  شعبة

 96.8 733.4 21 976.5 22 709.9 شعبة العمليات اخلارجية

 98.6 38.7 2 803.0 2 841.7 الربانمج الرئيسي الرابع / أمانة الدول األطراف

 100.0 - 1 800.0 1 800.0 املباين/  اخلامسالربانمج الرئيسي 
االستئماين  الربانمج الرئيسي السادس / أمانة الصندوق

 89.6 326.5 2 803.8 3 130.3 للضحااي

 98.2 9,5 521.6 531.1 / آلية الرقابة املستقلة 5-الربانمج الرئيسي السابع
                                                            

(44)  CBF/34/8. 
ICC-( ، اجمللد. األول ، اجلزء الثالث ، ASP/18/20-ICC) 2019عشرة ... الواثئق الرمسية ... الدورة الثامنة   (45)

ASP/18/Res.1.الفرع سني ، 
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/ مكتب املراجعة  6-الربانمج الرئيسي  السابع
 100.1 (0.7) 686.3 685.6 الداخلية

 98.3 2 460.9 142 089.1 144 550.0 الفرعياجملموع 

 100.0 (0.0) 3 585.1 3 585.1 قرض الدولة املضيفة / 2-السابع الربانمج الرئيسي 

 98.3 2 460.9 145 674.2 148 135.1 إمجايل احملكمة اجلنائية الدولية

 إىل أرقام أولية غري مدققة وقابلة للتغيري. 2019* تستند النفقات لعام 
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 التطورات القضائية اليت تؤثر على استخدام موارد امليزانية
النظام والحظت اللجنة أن التغيريات غري املتوقعة يف األنشطة القضائية، وتنقيح تكاليف    -176
، كان هلا أتثري مباشر ابإلضافة إىل عوامل خارجية وداخلية أخرى، املوحد للرواتب والبدالت املشرتك

 امليزانية اليت اعتمدهتا اجلمعية.على استخدام موارد 

قضااي كان من املفرتض أن تكون قيد احملاكمة  ةويف هذا السياق، الحظت اللجنة أنه بدالً من ثالث   -177
حماكمة واحدة فقط خالل العام أبكمله  فقد متت، (أايم 10أونغوين وغباغبو/بليه غودي واحلسن ملدة )
احملاكمات مع عدد أقل بكثري من الشهود و إدارة القضااي  أعمال يف . أدى ذلك إىل اخنفاض(أونغوينقضية )

وعدد أايم أقل  (ابلفعل 44شاهدا إىل  103الفرتاضات من يف ا تغيري)الذين ميثلون لإلدالء بشهاداهتم 
انعكست هذه  .(ابلفعل 94لقاعة احملكمة إىل  اً خمطط اً يوم 294االفرتاضات من  يف تغيري)جللسات احملكمة 
مليزانية املعتمدة مما كان متوقعا يف األصل، مع وجود نقص يف تنفيذ اتنفيذ  منخفض يف العوامل يف معدل

مبقدار أقل تنفيذ نسبة مع  والسفر، (يف املائة 62.4)مليون يورو  1.5حبوايل  اخلدمات التعاقديةنفقات 
مليون يورو  1.0مبقدار أقل تنفيذ نسبة مع  ةالعام التشغيل ونفقات (املائةيف  87.2)مليون يورو  0.8

 .(يف املائة 93.5)

، حيث مت استخدام وفورات 2019ات كبرية غري متوقعة يف عام من انحية أخرى، حدثت تطور    -178
لقضية لتعويض النفقات غري املدرجة يف امليزانية. كما هو احلال يف مجهورية أفريقيا الوسطى فيما يتعلق اب

لب التغيري يف ، حيث كانت هناك حاجة إىل موارد إضافية للمساعدة القانونية؛ تطَ يكاتوم ونغايسواناجلديدة 
لعمل اإلضايف ملوظفي األمن، وكانت هناك حاجة إىل نفقات غري لإضافية  دفعات غباغبو/بليه غوديهحالة 

مليون يورو  2.7لزائد البالغ خمطط هلا يف الوضع يف بنغالديش/ميامنار. على وجه اخلصوص ، يُعزى اإلنفاق ا
املنقح ملوظفي الفئة  املوحد للرواتب والبدالت املشرتكالنظام على تكاليف املوظفني إىل تطبيق  2019يف عام 

 .2019الفنية وفئة اخلدمات العامة الصادر يف عام 

ة احملكمة العديد ، اختذت إدار بقاء النفقات ضمن حدود امليزانيةوالحظت اللجنة أنه يف حماولة إل   -179
 من التدابري خلفض تكاليف املوظفني وغري املوظفني.

 تكاليف املوظفني واملساعدة املؤقتة العامة
 (مليون يورو 2.7)، استجابت احملكمة للزايدة غري املتوقعة يف تكاليف املوظفني 2019يف عام    -180

، وقد املنقحة للفنيني واخلدمات العامة والبدالتنظام املشرتك املوحد للرواتب بسبب جداول رواتب التدرج يف 
 (46)، من خالل اختاذ إجراءات خمتلفة.2017أبثر رجعي اعتبارًا من عام  مت اعتماد بعض التغيريات

تغري مواعيد والحظت اللجنة أن بعض التدابري اليت اختذهتا إدارة احملكمة ميكن اعتبارها إجراًء ملرة واحدة: 
، والوظائف الشاغرة وما إىل ذلك. غري أن بعض التدابري اليت املؤجلبدء العمل خ أنشطة التوظيف، اتري

اختذهتا إدارة احملكمة ميكن اعتبارها أكثر مستدامة وميكن أن تنعكس يف دورات امليزانية املستقبلية: متديد ورمبا 
                                                            

 1منصب املوظفني الفنيني، وثالث زايدات يف رواتب فئة اخلدمات العامة أبثر رجعي اعتبارًا من  تعديلزايدة يف   (46)
  .2019تشرين األول/أكتوبر  1هاي اعتبارًا من ، ابإلضافة إىل زايدة يف تكلفة املعيشة يف ال2017أاير/مايو 
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جدولة جلسات تقليص فرق الدعم يف قاعة احملكمة من فريقني إىل واحد من خالل حتسني التخطيط و 
 .قدرة التحقيق يف امليدان، إخل وإنشاء، (إذا مسح األمن) قسم التحقيقات االستماع، وزايدة التواجد امليداين يف

أوصت اللجنة أبن تبذل خمتلف أجهزة احملكمة قصارى جهدها إلدارة مواردها البشرية يف    -181
امليزانية مع قدرة احملكمة لالستجابة اىل احلاالت غري  نزاهةاملستقبل بطريقة مرنة ومربرة، مع احلفاظ على 

املتوقعة قدر اإلمكان، وإعادة توزيع املوارد على أساس فعلي ملتطلبات عبء العمل، وإعادة نشر أو 
 وقف الوظائف اليت كانت شاغرة وغري ضرورية.

 اخلدمات التعاقدية
مليون يورو مقابل  2.3نفقات فعلية قدرها )يف املائة  57.5مت تنفيذ اخلدمات التعاقدية بنسبة    -182

. ويعزى عدم التنفيذ هذا إىل أتجيل بعض اخلدمات مثل تنظيف (مليون يورو 4.0امليزانية املعتمدة البالغة 
اتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة ، والتأخري يف املشرتايت وتنفيذ اسرت الفنيةSAP  ، واستشارات"بركة املرآة"

ألفراد  مساعد الدعم األميناملعلومات، وكذلك النفقات املتعلقة ابلضحااي. أصدر مكتب املدعي العام عقود 
 املختلفة املتعلقة أبمن شركات التعهيد املشكالت لتاليفخلدمات النسخ والرتمجة من مصادر خارجية 

 .والتحقيق فيهم

إىل اخنفاض  (أمانة اجلمعية)يف الربانمج الرئيسي الرابع من مصادر خارجية فيذ الرتمجة يُعزى عدم تن   -183
 .(نظام ترمجة آيل) "سيسرتان"ابستخدام  اً حجم األوراق وواثئق املعلومات املرتمجة خارجييف 

 نفقات تكنولوجيا املعلومات    -2

إمجايل نفقات تكنولوجيا املعلومات على مستوى احملكمة يف "تقرير عن األنشطة وأداء  سردمل يتم   -184
الحظة من التقرير أن قسم خدمات إدارة امل. ميكن (47)"2019برانمج احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

يورو، مما ألف  110.1ألف يورو مبقدار  11 123.8املعلومات قد جتاوز إنفاق ميزانيته املعتمدة البالغة 
يف املائة. يُعرض إمجايل نفقات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف  101أدى إىل معدل تنفيذ بنسبة 

لذلك، بلغت نفقات تكنولوجيا  اً . وفق(48)2021من امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  (ب)امللحق التاسع 
، ألف يورو لتكاليف "اإلضاءة"12 262.2ما قيمته  2019املعلومات على مستوى احملكمة يف عام 

 يورو السرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات ملدة مخس سنوات. يف عام1 915.6ابإلضافة إىل 
من اسرتاتيجية تكنولوجيا  2020األموال غري املنفقة إىل ميزانية  ترحيل، طلبت احملكمة املوافقة على 2019

 (49)ألف يورو. 307.0املعلومات/إدارة املعلومات ذات اخلمس سنوات مببلغ 

 نفقات السفر   -3
                                                            

(47)  CBF34/8. 
(48)  ASP/19/10-ICC 198، الملحق التاسع )ب(، ص. 
ألف يورو  150.0على النحو التايل:  2020إىل  2019ل من ألف يورو املعتمد كمرحّ  307.0ينقسم مبلغ    (49)

، سني، القسم ICC-ASP/18/Res.1 أنظرألف يورو لتكاليف غري املوظفني يف أمن املعلومات.  157.0لإلدارة و 
 .11-10الصفحات 
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 5 361.9ألف يورو إىل  6 152.5والحظت اللجنة أن احملكمة خفضت نفقات السفر من    -185
. ورحبت اللجنة ابجلهود اليت 2019ألف يورو يف عام  800وفورات قدرها ، مما أدى إىل حتقيق ألف يورو

بذلتها احملكمة وشجعت احملكمة على زايدة حتسني خطة مهمتها وتقليص إعادة ترتيب أولوايت متطلبات 
 .تالرحال

واليت  ورحبت اللجنة ابجلهود اليت يبذهلا قلم احملكمة فيما يتعلق ابستعراض وتنقيح خطط املهمات،   -186
ميكن أن تساعد اإلدارة يف اختاذ قرار بشأن ترتيب أولوايت البعثات وقد تعطي حملة عامة عن مجيع املهمات 

 املوفدة إىل البلدان اليت توجد هبا حاالت والبلدان اليت ال توجد هبا حاالت.

 ساعات العمل اإلضافية   -4

يف املائة بسبب التطورات غري املتوقعة يف  169.6بلغ معدل اإلنفاق الفعلي على العمل اإلضايف    -187
 ، حيث أن احلاجة إىل دفع أجور موظفي األمن جتاوزت هذا البند من امليزانية.(غباغبو/بليه غوديه)قضية 

 نفقات املساعدة القانونية   -5

ألفريد بسبب التطورات غري املتوقعة يف قضييت حدوده اإلنفاق على املساعدة القانونية جتاوز    -188
 .ييكاتوم وابتريس إدوارد نغيسوان

 التدريب   -6

يف املائة نظرًا ألن برامج التدريب للموظفني نُظِّّمت يف  68.6ميزانية التدريب بنسبة  مت إنفاق   -189
 أماكن العمل بدالً من االعتماد على التدريب اخلارجي.

 األموالحتويل    -7

ألف يورو خالل عام  200عن عملييت حتويل لألموال مببلغ يزيد عن  ابإلبالغ احملكمة قامت   -190
 :وهي 2019

 ألف يورو من املساعدة املؤقتة العامة للدوائر إىل املساعدة قصرية األجل؛  451مت حتويل مبلغ   (أ)
 ةقسم اخلدمات إىل انئب املدعييف  ألف يورو من اخلدمات التعاقدية 370مت حتويل مبلغ و  (ب)

املوحد للرواتب  املشرتكالنظام إلجراء التحقيقات لتغطية تكاليف الرواتب بسبب أتثري زايدة  ةالعام
 يف تكاليف املوظفني. والبدالت

ويف حني حتويالت األموال يف تقرير أداء الربانمج.  سردرحبت اللجنة بتعزيز الشفافية املنعكس يف    -191
، كررت وقواعده وقد تكون الزمة لضمان املرونةأقرت أبن هذه التحويالت تتوافق مع النظام املايل  اللجنة أن
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مشددة على ضرورة تطبيق مبادئ االنضباط املايل واالستخدام  (50)توصياهتا السابقة بشأن حتويل األموال،
 املعقول للموارد.

أي حتويل لألموال إال فيما يتعلق ابالحتياجات من املوارد اليت مل  ال يتم وشددت اللجنة على أن   -192
يف األموال هذه  حتويل اعتبارتقدمي امليزانية الربانجمية املقرتحة، وأنه ال ينبغي  عند هلا تكن متوقعة أو غري خمطط

 لعام التايل.لخط األساس  احتساب

 2019يف عام  الصندوق االحتياطيإخطارات صندوق     -8

من التطورات غري املتوقعة وقدمت أربعة إخطارات  اً ، واجهت احملكمة عدد2019يف عام    -193
 أدانه. 9على النحو املفصل يف اجلدول  االحتياطيصندوق ال

 2019يف عام  االحتياطي: ملخص اإلخطارات إلستخدام صندوق 9اجلدول 

املبلغ  التربير التاريخ
 املطلوب 
)آالف 
 اليورو(

االنفاق 
 الفعلي

2019 

نسبة 
 التنفيذ

فيما  وال ميكن تالفيهاتكاليف غري متوقعة  08/04/2019
املدعي العام ضد لوران غباغبو يتعلق بقضية 

يف كوت ديفوار  احلالةيف  وتشارلز بليه غوديه
 (2019)لتغطية النصف األول من عام 

 
327.38 

 
300.00 

 
90.9 

فيما  تالفيهاوال ميكن تكاليف غري متوقعة  24/07/2019
املدعي العام ضد لوران غباغبو يتعلق بقضية 

يف كوت ديفوار  احلالةيف  وتشارلز بليه غوديه
 (2019من عام  الثاين)لتغطية النصف 

 
130.7 

 
116.3 

 
89.00 

فيما  وال ميكن تالفيهاتكاليف غري متوقعة  24/07/2019
املدعي العام ضد ألفريد يتعلق بقضية 
يف احلالة يف  إدوارد نغيسوانييكاتوم وابتريس 

 مجهورية أفريقيا الوسطى الثانية

 
989.18 1 

 
456.5 1 

 
73.2 

 تالفيهاالتكاليف غري املتوقعة واليت ال ميكن  22/11/2019
 يف بنغالديش / ميامنار ابحلالة املتعلقة

244.91 55.20 22.50 

 %71.5 1 925.7 2 692.17 اجملموع

أو )ألف يورو  1 925.7والحظت اللجنة أن إمجايل استخدام املوارد حلاالت غري متوقعة بلغ    -194
ألف يورو، وأن هذه االحتياجات من  2 692.20، مقارنة ابملبلغ اإلمجايل املبلغ عنه البالغ (يف املائة 71.5

 املوارد مت استيعاهبا يف إطار امليزانية العادية املعتمدة.

 2020امليزانية يف عام أداء  -هاء 
                                                            

؛ 58، الفقرة. 1-اجلزء ابء (، اجمللد. الثاين، ASP/17/20-ICC) 2018الواثئق الرمسية ... الدورة السابعة عشرة ...    (50)
 .61، الفقرة. 1-(، اجمللد. الثاين، اجلزء ابء ICC-ASP/16/20) 2017والواثئق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... 
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 2020أداء امليزانية يف النصف األول من عام     -1

حزيران/يونيه  30لية حىت اللجنة "تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدو  أمامكان     -195
. والحظت اللجنة أن معدل 2020ديسمرب /كانون األول  31داء املتوقع حىت األ وكذلك، (51)"2020
، مقابل امليزانية املعتمدة لعام مليون يورو 76.25يف املائة، أو  52.4حىت منتصف العام كان التنفيذ 
مليون يورو )ابستثناء قرض الدولة املضيفة(. والحظت اللجنة أن هذا ميثل  145.62البالغة  2020
 .2019يران/يونيه حز  30 حىتيف املائة  54.5يف املائة مقارنة مبعدل التنفيذ البالغ  2.1بنسبة  اً اخنفاض

، مبا يف ذلك سداد 2020ديسمرب كانون األول/  31 حىتُقدر معدل التنفيذ املتوقع للمحكمة    -196
، مقابل مليون يورو 146.53يف املائة، أو  98.2أس املال على قرض الدولة املضيفة، بنسبة الفوائد ور 

 مليون يورو. 149.21البالغة  2020امليزانية املعتمدة لعام 

، إال 2019ن أقل يف نفس الفرتة يف عام والحظت اللجنة أنه على الرغم من أن معدل التنفيذ كا   -197
اللجنة قلقها ألن التكاليف الثابتة آخذة يف االرتفاع وسيتعني على احملكمة أن تتطلع  أبدتمرتفعا.  بقيأنه 

انياهتا املرنة والتقديرية. وأوضحت احملكمة بشكل متزايد إىل إبطاء معدل اإلنفاق من خالل اإلدارة احلذرة مليز 
 أن نسبة مئوية أعلى من نفقات املشرتايت حتدث خالل النصف األول من السنة املالية.

يف املائة و  104.1والحظت اللجنة أن النفقات مقابل تكاليف املوظفني واالستشاريني كانت    -198
ن تتجاوز بشكل كبري خمصصات امليزانية احلالية هلذه البنود. يف املائة على التوايل، وأنه من املتوقع أ 179.4

وأوضحت احملكمة أن أجزاء أخرى من امليزانية سيتم ختفيض أولويتها لتمويل هذه النفقات املتجاوزة حلدودها. 
ابإلضافة إىل ذلك، تتوقع احملكمة أيضًا أن تزداد متطلبات ساعات العمل اإلضافية يف النصف الثاين من عام 

يف املائة من إمجايل اإلنفاق على ساعات العمل اإلضافية يف األشهر الستة األخرية من  74بنسبة  2020
 العام.

، وابلتايل يف املائة 103.7مرتفعة بنسبة  (ابستثناء االستشاريني)تكاليف املوظفني املتوقعة    -199
البنود املرنة والتقديرية. أدى االخنفاض الكبري يف السفر  منض النفقات يفهو ختاحملكمة  املطلوب من

 كذلك  ومن احملتمل 2020إىل جعل هذا األمر قاباًل للتحقيق يف عام  19-ائحة كوفيدجوالتدريب بسبب 
 بقاء للتيقن منإدارهتا بشكل استباقي  اليت يلزم، فإن هذا يشري إىل مشكلة هيكلية ولكن. 2021يف عام 

 لدول األطراف.ا ضمن حدود مقدور املدى املتوسط يفامليزانيات 
 )آبالف اليورو( 2020حزيران/يونيو  30: أداء امليزانية حبسب بند اإلنفاق يف 10اجلدول 

امليزانية املعتمدة  البند
2020 

اإلنفاق الفعلي* حىت 
30/6/2020 

نسبة التنفيذ حىت 
30/6/2020 % 

اإلنفاق املتوقع 
2020 

 نسبة التنفيذ املتوقع
2020 % 

 99.9 5 512.5 63.7 3 512.5 5 516.9 القضاة
 99.9 5 512.5 63.7 3 512.5 5 516.9 اجملموع الفرعي للقضاة

 102.2 17 731.5 49.5 8 589.7 17 324.4 تكاليف املوظفني
 77.2 218.8 8,9 25.1 283.5 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

                                                            
(51)  CBF/35/9/Rev.1 . 
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 77.2 218.8 8.9 25.1 283.5 ساعات العمل اإلضافية
 103.7 109 218.7 50.6 53 306.5 105 334.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 49.0 3 102.8 17.4 1 099.0 6 332.2 السفر
 82.7 23.2 69.5 19.5 28.0 الضيافة

 88.9 3 619.2 37.5 1 527.8 4 072.7 خدمات تعاقدية
 45.5 475.6 30.6 320.2 1 045.1 تدريب

 179.4 1 236.6 108.9 750.7 689.4 استشاريني
 86.0 2 722.7 51.5 1 632.2 3 167.5 حمامي للدفاع

 94.0 1 222.0 49.2 639.1 1 300.0 حمامي للضحااي
 88.3 13 700,4 78.8 12 238.9 15 523.9 مصاريف تشغيل عامة

 83.4 1 028.6 56.3 694.8 1 233.7 اللوازم واملواد
 78.5 1 081.2 37.2 512.2 1 376.6 أاثث ومعدات

 81.1 28 213.3 55.9 19 434.4 34 769.1 اجملموع الفرعي لغري املوظفني
 98.2 142 943.5 52.4 76 253.4 145 620.5 اجملموع

 100.0 3 585.1 100.0 3 585.1 3 585.1 قرض الدولة املضيفة
 98.2 146 528.7 53.5 79 838.5 149 205.6 قرض الدولة املضيفة +جممو احملكمة 

يف عملية إعادة  املتعلقة ابلصندوق االحتياطيللتغيري، تشمل االلتزامات ولكنها تستثين مجيع التكاليف  القابلة* النفقات الفعلية، 
 التصنيف.

 صرف االلتزامات غري املصفاة     -2

  31 حىتالحظت اللجنة يف دورهتا الثانية والثالثني أن مبلغ االلتزامات غري املصفاة للمحكمة    -200
ألف يورو مقارنة  767، وهو ما ميثل زايدة قدرها ألف يورو 6 054بلغ  2018كانون األول/ديسمرب 

 4 716غري املصفاة  ، بلغت االلتزامات(قلم احملكمة)مج الرئيسي الثالث . أما ابلنسبة للربان2017بعام 
. عالوة (ألف يورو 3 974) 2017يف املائة مقارنة بعام  18.7، وهو ما ميثل زايدة بنسبة ألف يورو

رحلة  140)على ذلك، الحظت اللجنة العدد الكبري من الرحالت املفتوحة يف قسم العمليات اخلارجية 
صرف مجيع  بتحديث عنت موافاهتا . وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذه التطورات وطلب(مفتوحة

 .(52)أوامر الشراء املفتوحة والرحالت املفتوحة

ديسمرب كانون األول/  31 حىتالحظت اللجنة أن مبلغ االلتزامات غري املصفاة للمحكمة    -201
 2018ألف يورو مقارنة بعام  2 010قدره  اً ، وهو ما ميثل اخنفاضألف يورو 4 043بلغ  2019

طلبات الشراء  خفض. ورحبت اللجنة ابلتقدم الذي أحرزته احملكمة من أجل (يوروألف  6 054)
يف  (يف املائة 38اخنفضت بنسبة ) املفتوحة مطالبات السفرو  (يف املائة 31اخنفضت بنسبة )املفتوحة 
 .2019هناية عام 

طالبات سفر غري مصفاة أو م شراء ، الحظت اللجنة أنه مل يكن هناك أوامرعالوة على ذلك   -202
ت غري املصفاة يف االلتزاما منمليون يورو  6.1من إمجايل و  . 2019يف هناية عام  2018لعام  مفتوحة

                                                            
(52)  CBF/34/8  ،.امللحق الرابع عشر 
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 مليون يورو ميثل توفري الذي 1.2ومبلغ  2019مليون يورو يف عام  4.9، مت إنفاق 2018هناية عام 
ة أن الفائض النقدي . والحظت اللجن2018سيؤخذ يف االعتبار عند حساب الفائض النقدي لعام 

 .(53)بني الدول األطراف وفقا ألحكام النظام املايل والقواعد املالية هقسمتم سي

يف حني أن اللجنة الحظت التقدم الذي أحرزته احملكمة، طلبت إبالغها يف دورهتا    -203
صرف  وعن، 2020ديسمرب كانون األول/  31 حىتااللتزامات غري املصفاة  عنالسادسة والثالثني 

 مجيع أوامر الشراء املفتوحة ومطالبات السفر املفتوحة.

 2020يف عام  الصندوق االحتياطيإخطارات      -3

صندوق لل، كانت احملكمة قد قدمت ثالثة إخطارات 2020أيلول/سبتمرب  30من  اً اعتبار    -204
 .(انظر امللحق الرابع)ألف يورو ،  2 799.21مببلغ إمجايل قدره  االحتياطي

وأوصت اللجنة أبن تبذل احملكمة قصارى جهدها الستيعاب مجيع النفقات غري املتوقعة    -205
ضمن ميزانيتها العادية. وطلبت اللجنة أن تقدم  االحتياطيصندوق الها من عناليت مت اإلخطار 

نفقات ي يشمل الالذإىل اجلمعية يف دورهتا التاسعة عشرة، من خالل اللجنة،  حمداثً  اً احملكمة تنبؤ 
حىت هناية تشرين  االحتياطيالفعلية فيما يتعلق بكل من امليزانية العادية وإخطارات صندوق 

 .2020األول/أكتوبر 

  

                                                            
  . 7-4الالئحة  (53)
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 اإلصالح املؤسسي والشؤون اإلدارية    -رابعاً 
 مسائل املوارد البشرية   -ألف

 التوزيع اجلغرايف العادل والتوازن بني اجلنسني     -1

 التوزيع اجلغرايف  (أ)
تضمنت  2021 - 2019أشارت اللجنة إىل أن اخلطة اإلسرتاتيجية لقلم احملكمة للفرتة   -206

حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني بني موظفي قلم احملكمة كإحدى األولوايت الثالث، وأشارت  
 (54)لإلطار القانوين احلايل ملعاجلة عدم التوازن. اً كذلك إىل أن قلم احملكمة يعتزم اختاذ تدابري إضافية وفق

متوز/يوليو  31قدمت احملكمة ورقة بشأن التمثيل اجلغرايف ملوظفي احملكمة الفنيني حىت    -207
كان   2020متوز/يوليو  31. وأشارت احملكمة إىل أن عدد الدول األطراف غري املتوازنة حىت 2020

. كانت هذه 25؛ والدول غري األطراف 56؛ وبدون متثيل 22منخفضاً ؛  ومتثيال 24؛ ومتثياًل زائداً 21
. وأظهرت األرقام 2019، على التوايل، عن نفس الفرتة يف عام 25و  55و  22و  27و  18األرقام 

مبقدار ثالثة يف الدول املمثلة متثيال زائداً؛ بقيت الفئات  اً زايدة قدرها ثالثة يف الدول غري املتوازنة واخنفاض
 . وشجعت اللجنة احملكمة على مواصلة البناء على هذا االجتاه.اً ملتبقية كما هي تقريبا

 عدم التوازن القائممن  ضأدرجت احملكمة اإلجراءات واألنشطة اليت مت اختاذها يف حماولة للتخفي   -208
احملكمة خطة متوسطة إىل طويلة األجل  تقدموكررت اللجنة توصياهتا السابقة أبن يف التمثيل اجلغرايف. 

 .ملعاجلة الوضع اً جيدحتديداً هداف حمددة أب

بلغ عدد موظفي احملكمة من الفئة الفنية، ابستثناء املسؤولني املنتخبني وموظفي اللغات،    -209
املائة  يف 6.8ن املوظفني من البلدان األفريقية، و يف املائة م 16.2. وعلى الصعيد اإلقليمي، جاء 458

دول أمريكا الالتينية جمموعة يف املائة من  7.2يف املائة من أورواب الشرقية، و  10.5، و من آسيا
كشفت املعلومات التفصيلية . دول أوروبا الغربية ودول أخرىجمموعة يف املائة من  59.4و  والكارييب

االختالالت اإلقليمية يف  وفيما بينها. والحظت اللجنة أن األقاليم ضمن هذه عدم التوازنعن وجود 
(. وأوصت 4-( و )ف 5-( و )ف 1-التمثيل انعكست كذلك يف وظائف الفئة الفنية يف الرتب )مد 

الفجوة يف التمثيل اجلغرايف. وعالوة على ذلك، حثت اللجنة  لتقليصاللجنة أبن تواصل احملكمة جهودها 
إىل اللجنة يف دورهتا عن ذلك ابلفعل وتقدمي تقرير  ااحملكمة على تقييم فعالية التدابري واألنشطة اليت اختذهت

 السادسة والثالثني.

احملكمة أن عدد املوظفني الفنيني الذين ينتمون إىل الدول األطراف غري املصدق عليها   أبلغت   -210
وأوصت . 2019خالل نفس الفرتة من عام  58، مقارنة بـ 2020متوز/يوليو  31من  اً اعتبار  59كان 

من الدول غري املصدق عليها شاغرة، جيب أن  59أنه كلما تصبح أي من تلك الوظائف الـ  اللجنة

                                                            
(54)  CBF/33/15  19الفقرة. 
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حتاول احملكمة ملؤها عن طريق توظيف مرشحني من الدول غري املمثلة والدول املمثلة متثيال 
 منخفضاً.

 التوازن بني اجلنسني  (ب)
املوظفني يف الربامج الرئيسية ومستوايت تضمن تقرير املوارد البشرية للمحكمة بياانت عن جنس    -211

. وبشكل عام، كان موظفو احملكمة منقسمني ابلتساوي 2020متوز/يوليو  31الرتب املهنية اعتبارًا من 
يف املائة للذكور؛ كانت النسب متطابقة  50.6يف املائة لإلانث مقابل  49.4تقريباً بني اجلنسني، وحتديداً 

 .2019 تقريباً لنفس الفرتة من عام

يف املائة يف  49يف املائة من املوظفني الفنيني، و  53ويف اجلهاز القضائي، شكلت اإلانث    -212
يف املائة يف  57يف املائة يف أمانة اجلمعية، و  40يف املائة يف قلم احملكمة، و  49، و مكتب املدعي العام

من املوظفني. وتعزى  ضئيالً  اً عدد. كان لكل من الربامج املتبقية ماين للضحاايصندوق االستئنال
بني اجلنسني يف الربامج الرئيسية الثالثة األوىل إىل العدد الكبري من اإلانث يف  الضئيلةالتقسيمات العامة 

 وظائف الرتب الدنيا يف تلك الربامج.

 الرتب وكشف تقرير احملكمة عن اختالل كبري يف التوازن بني اجلنسني لصاحل املوظفني الذكور يف   -213
. على وجه التحديد، شغل الذكور ثلثي هذه املناصب (4-ف)و  (5-ف)و  (1-مد)املهنية العليا، أي 

. وسادت حالة معاكسة يف الرتب (يف املائة 33.6)بينما شغل اإلانث الثلث املتبقي  (يف املائة 66.4)
يف املائة من جمموع  53.3حيث شكلت اإلانث أغلبية بلغت  ((1-ف )إىل  (3-ف ))الفنية األدىن 

وأوصت اللجنة أبن تواصل احملكمة جهودها يف املائة للذكور.  44.3املوظفني يف تلك الوظائف مقابل 
 .الرامية إىل تقليص نطاق اإلخالل يف التوازن بني اجلنسني يف املناصب املهنية العليا

 املراجعةمسائل    -ابء

 2020تقارير جلنة املراجعة يف عام    -1

فيما  (55)،2020يف عام  املراجعةتقارير جلنة اإلطالع على كان من دواعي سرور اللجنة     -421
، ابإلضافة إىل مسائل التدقيق الداخلي واخلارجي ، واإلشراف علىيتعلق بشكل أساسي مبسائل احلوكمة

احملددة بوضوح. والحظت اللجنة أن نتائج  املراجعةمتابعة تنفيذ التوصيات ، كجزء من من والية جلنة 
 وتوصيات جلنة املراجعة كانت ذات قيمة مضافة ملداوالت اللجنة وتكمل واليتها.

"خطة أنه مت إعداد وأعربت اللجنة عن ابلغ قلقها إزاء أداء مكتب املراجعة الداخلية والحظت    -215
 حتسني الوضع يف املكتب.من أجل  "حتسني األداء

                                                            
؛ وتقرير جلنة التدقيق عن أعمال دورهتا الثانية عشرة (AC/12/5املراجعة عن أعمال دورهتا احلادية عشرة )تقرير جلنة    (55)
(AC/12/5:املتاحان على صفحة الويب اخلاصة بلجنة التدقيق حتت ، ) 
 cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx-https://asp.icc 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx


 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

388  20-A-210621 

أوصت اللجنة أبن تقدم جلنة التدقيق يف دورهتا السادسة والثالثني تقريرًا مرحليًا عن أداء    -216
 مكتب املراجعة الداخلية للحساابت.

 .املراجعةوأيدت اللجنة توصيات جلنة    -217

 اخلارجية املراجعةمسائل    -2

 2019لعام  املالية حملكمةا بياانت  (أ)
كانون   31نظرت اللجنة يف "البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف    -218

ورحبت ابلعرض التقدميي الذي قدمه ممثل املراجع اخلارجي. وأحاطت اللجنة  (56)"2019الول/ديسمرب 
 علما أبن املراجع اخلارجي قد أعطى رأاي بدون حتفظ.

 التوصيتني يث إن كالحب،  قدمهما مراجع احلساابت اخلارجيأيدت اللجنة التوصيتني اللتني   -219
 احملكمة: إدارة نيسحتشفافية تنفيذ امليزانية و  اسيعزز 

أوصى املراجع اخلارجي أبن تكشف املالحظات اليت تدعم أرقام استحقاقات املوظفني يف  (أ)
العوامل اخلارجية عن األسباب الداخلية  أن تفصل بنيالبياانت املالية عن معلومات أكثر تفصياًل و 

 ؛ تالفات الرئيسية عن العام السابقلتوضيح االخ

ستندات االلتزامات اجلديدة بشأن م املوحدةإجراءات التشغيل اء أوصى املراجع اخلارجي إبهنو  (ب)
 املتنوعة واملبادئ التوجيهية املناسبة.

  31أوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على البياانت املالية للمحكمة للسنة املنتهية يف    -220
 .2019كانون األول/ديسمرب 

 2019لعام  املالية للمجىن عليهم الصندوق اإلستئماين  بياانت (ب)
  31للسنة املنتهية يف للمجىن عليهم نظرت اللجنة يف "البياانت املالية للصندوق االستئماين    -221

 (57)."2019ديسمرب كانون األول/

حتفظ. مل يقدم مراجع احلساابت  بدونوالحظت اللجنة أن املراجع اخلارجي أعرب عن رأي    -222
 اخلارجي أي توصيات. ومع ذلك، فقد أكد مراجع احلساابت اخلارجي نقطتني ينبغي متابعتهما:

 استثمار املوارد املتاحة يف األدوات املالية ابلدوالر األمريكي؛ (أ)

 واالتفاقيات مع اجلهات املاحنة. املعاهدات ورصد (ب)

للمجىن عليهم وأوصت اللجنة اجلمعية ابملوافقة على البياانت املالية للصندوق االستئماين    -223
 .2019كانون األول/ديسمرب   31للسنة املنتهية يف 

 األداء مراجعة   (ج)
                                                            

(56)  ASP/19/12-ICC. 
(57) ASP/19/13-ICC . 
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أشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت، يف دورهتا الثامنة عشرة، أن يقوم مراجع احلساابت اخلارجي   -224
، لتحل حمل مراجعة األداء، 2020"تقييمًا هليئات الرقابة التابعة للمحكمة كجزء من عملها يف عام بعمل 

والتوصية اإلجراءات املمكنة بشأن والايت كل منهم وتسلسله اإلداري، مع االحرتام الكامل الستقالل 
ل يف الهاي بشأن . والحظت اللجنة أن هذا الطلب قد أوصى به فريق التيسري العام(58)احملكمة ككل"

 مراقبة إدارة امليزانية.

للتقدم الذي أحرزه املراجع اخلارجي يف ضوء مهمته اليت طلبتها  اً موجز  اً تلقت اللجنة حتديث   -225
، وسيتم إطالع تلك جي قد أعد ورقة عن هيئات الرقابةاجلمعية. كما أُبلغت اللجنة أبن املراجع اخلار 

وعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أنه لن تتم دعوة سوى ممثلي هيئات اهليئات عليها قبل حلقة العمل. 
هبا  تأفاد املراجع اخلارجي أبن قيود السفر اليت تسببو الرقابة حلضور حلقة العمل ومناقشة هذه املسألة. 

 .ابلشكل املناسب ورشة العمل تنسيقتنفيذ  وسيتمقد أدت إىل أتخريات،  19-جائحة كوفيد

اللجنة أبن يقوم املراجع اخلارجي إببالغ الورقة قبل حلقة العمل بوقت كاف من وأوصت    -226
 أجل إاتحة الوقت الكايف للمراجعة والتحليل.

 متابعة توصيات املراجع اخلارجي   (د)
أن فرتة مراجع احلساابت اخلارجي احلايل ستنتهي ابلبياانت املالية للمحكمة  الواقعيف ضوء    -227

أوصت اللجنة أبن يواصل مراجع احلساابت ، 2020لعام للمجىن عليهم وق االستئماين والصند
التصال ابحملكمة فيما يتعلق بتنفيذ مجيع التوصيات املعلقة، أبن يستمر اباخلارجي املنتهية واليته 

إىل  مجيع القضااي العالقة يف وثيقة تسليم للمراجع اخلارجي اجلديد. وأعربت اللجنة عن تطلعها وسرد
من خالل جلنة التدقيق. وحثت اللجنة كذلك جملس  غري املنجزةتنفيذ مجيع التوصيات إطالعها عن 

املعلقة منذ فرتة  ةالتوصيات األربعإهناء على النظر جبدية يف للمجىن عليهم الصندوق االستئماين 
 طويلة واملنفذة جزئياً.

 مسائل أخرى -خامساً 
احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وجملس  املاثلة أماماملتعلقة ابلقضااي  الدعاوىتقييم خماطر   -ألف

 الداخلياالستئناف 
من احملكمة يف دورهتا الرابعة  أن تستلم، طلبت اللجنة 2019ا الثالثة والثالثني يف عام يف دورهت   -228

 االستئنافة ملنظمة العمل الدولية وجملس احملكمة اإلداري املاثلة أمامبشأن حالة القضااي  اً والثالثني حتديث
، أرجئ هذا البند إىل الدورة اخلامسة  19-ائحة كوفيدجنظرا للقيود اليت فرضتها و  (59)الداخلي.
 والثالثني.

                                                            
(58) ASP/18/20-ICC   .20، الصفحة 6اجمللد األول، اجلزء الثالث، القسم األول، الفقرة. 
(59) ASP/18/15-ICC ،  267الفقرة. 
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أغسطس آب/ 4التطورات اهلامة يف قضااي املوظفني اجلارية حىت  نأطلعت احملكمة اللجنة ع   -229
 اإلضافية اليت قدمتها احملكمة خالل الدورة.، ونظرت يف بعض املعلومات 2020

 القضااي أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية   -1

، 2020الدولية أصدرت حكمني يف عام الحظت اللجنة أن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل    -230
اإلدارية ملنظمة العمل الدولية تعقد يوليو. مع مالحظة أن احملكمة متوز/فرباير واآلخر يف شباط/أحدمها يف 

 أي أحكام أو تعويضات مالية أخرى. عنها دورتني يف السنة ومل يصدر

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، مما ميثل  ماثلة أمامقضية  42والحظت اللجنة أن هناك    -231
للجنة عن قلقها من أن عدد . وأعربت ا2019زايدة قدرها أربع قضااي مقارنة ابلوضع يف آب/أغسطس 

 احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يعكس اجتاهاً تصاعدايً. املاثلة أمامالقضااي 

 جملس االستئناف الداخليالقضااي أمام    -2

، وهو ما حل خمتلفة من اإلجراءات الداخليةقضية معلقة يف مرا 16والحظت اللجنة أن هناك    -232
 .2019أغسطس آب/ميثل زايدة قدرها مخس قضااي مقارنة بشهر 

وشجعت اللجنة اجمللس على التوصل إىل تسوايت ودية إىل أقصى حد ممكن، وحثت     -233
 .الدعاوى القضائيةكذلك إدارة احملكمة على اختاذ مجيع التدابري الالزمة للتخفيف من خماطر 

 االستئنافجملس  املاثلة أماماألحكام املتعلقة بقضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية والقضااي    -3
 الداخلي

، بلغت خمصصات الدعاوى أمام احملكمة اإلدارية 2019والحظت اللجنة أنه حبلول هناية عام    -234
ألف يورو، وأنه  263يف احملكمة بقيمة ملنظمة العمل الدولية املرفوعة من قبل أعضاء حاليني أو سابقني 

. وابلنسبة للحكمني اإلثنني الصادرين عن احملكمة ةاحتياطيألف يورو كمسؤولية  65مت تسجيل مبلغ 
، مل تقم احملكمة بعمل تقدير للمخصصات، حبيث بقي 2020اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف عام 

 الرصيد املتبقي من املخصصات كما هو.

والحظت اللجنة أن العدد الكبري من قضااي الدعاوى وأثرها املايل احملتمل ال يزال كبريا، وابلتايل    -235
قررت مواصلة رصد مجيع القضااي املعلقة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وأمام اآللية الداخلية، 

 والتطورات األخرى ذات الصلة املتعلقة ابلدعاوى القضائية.

أوصت اللجنة أبن تقدم احملكمة تقرير متابعة يف دورهتا السادسة والثالثني عن حالة    -236
القضااي املاثلة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وأمام جملس االستئناف الداخلي وأي 

 خماطر مرتبطة هبذه الدعاوى.

 النزاعات لتسوية آلية بديلة   -4



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 
 

20-A-210621  391 

إلجراء تقييم لنظام إدارة  2019يونيو حزيران/اللجنة أن احملكمة عينت خبريا يف  وذّكرت  -237
حمقق خاص يف وتقدمي رأي استشاري حول إمكانية إنشاء آلية غري رمسية مثل  ةالداخلي اتالنزاع

 لوساطة.لأو قناة  (أمبودزمان)الشكاوى 

، ية يف احملكمة اجلنائية الدولية" الرمساللجنة تقرير اخلبري عن "تسوية النزاعات غري أمامكان     -238
هيئة "استعراض  مت إرساله إىل. والحظت اللجنة أن التقرير قد 2019ديسمرب كانون األول/  31بتاريخ 

 يف إنشاء حمقق 12-1النظر يف " تشمل، واليت اخلرباء املستقلني" التابعة للمحكمة نظرًا إىل واليتها
توصيات ومالحظات هيئة يف . وتنتظر احملكمة حالًيا (60)ة"الداخلي الشكاوىالشكاوى/إجراءات 

 لتسوية النزاعات حملكمةاقبل اقرتاح خطوات أخرى فيما يتعلق إبنشاء آلية "استعراض اخلرباء املستقلني" 
 غري الرمسية.

وأوصت عات. از نوأثنت اللجنة على احملكمة لقيامها ابلتحقيق يف خيارات احلل البديل لل   -239
إبالغها يف دورهتا السادسة والثالثني بنتائج نظر احملكمة يف توصيات استعراض اخلرباء ن يتم أب اللجنة

 .النزاعاتاملستقلني، مبا يف ذلك اآلاثر املالية احملتملة إلنشاء آلية غري رمسية لتسوية 

 

 دورات اجلنة املقبلة   -ابء
أاير/مايو  21إىل  17والثالثني يف الفرتة من قررت اللجنة مبدئًيا عقد دورهتا السادسة   -240

 يف الهاي. 2021أيلول/سبتمرب  17إىل  6، ودورهتا السابعة والثالثني يف الفرتة من 2021

  

                                                            
  ، اجلزء الثالث،األول ( ، اجمللدASP/18/20-ICC) 2019الثامنة عشرة ...  الواثئق الرمسية ... الدورة  (60)
 ICC-ASP/18/Res.7 ،الثاين ألف. املرفق، املرفق األول 
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   األول المرفق

 )باليورو(  2020آب/أغسطس  31حالة تسديد االشتراكات حتى 

   

 االشرتاكات غري املسددة
  

           

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 
 الصندوق العام

 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

  
  

 2019عام  السنوات السابقة
     

  
قرض الدولة 

 املضيفة

امليزانية بدون 
قرض الدولة 

 املضيفة

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية بدون 
لدولة قرض ا

 (1)املضيفة 
 - - - -  -   أفغانستان 1   

 

- 

 

- 

 

- 

 - - - -  -   ألبانيا 2

 

- 

 

- 

 

- 

 - - - -  -  أندورا 3

 

- 

 

- 

 

- 

 5 370 186 21 927 327  -  أنتيغوا وبربودا 4

 

- 

 

855 27 

 

2015 - 2020 

 2 432 995 - 2 233 145 -  -  األرجنتني 5

 

- 

 

140 666 4 

 

2019 - 2020 

 - - - -  -  أسرتاليا 6
 

- 
 

- 
 

- 

 - - - -  -  النمسا 7
 

- 
 

- 
 

- 

 - - - -  -  بنغالديش 8
 

- 
 

- 
 

- 

 - - - -  -   ابرابدوس 9
 

- 
 

- 
 

- 

 - - - -  -  بلجيكا 10
 

- 
 

- 
 

- 

 2 613 143 - -  -  بليز 11

 

- 

 

756 2 

 

2020 

 7 983 430 - -  -  بنن 12

 

- 

 

413 8 

 

2020 

 -بوليفيا )دولة  13
 املتعددة القوميات(

  -  - 353 42 - 526 42 

 

- 

 

879 84 

 

2019 - 2020 

 - - - -  -  البوسنة واهلرسك 14
 

- 
 

- 
 

- 
 3,154 - - -  -  بوتسواان 15

 
- 

 
154 3 

 
2020 

 7 838 909 416 882 10 099 104 416 882  -  الربازيل 16

 

- 

 

777 731 18 

 

2018 - 
2020 

 -  -  -  - - - -  -  بلغاراي 17
 2020  3 348  -  3 348 - - -  -  بوركينا فاسو 18
 2 613 143 2 602 143  -  كابو فريدي 19

 

- 

 

501 5 

 

2019 - 
2020 

 -  -  -  - - - -  -  كمبوداي 20
 -  -  -  - - - -  -  كندا 21
مجهورية إفريقيا  22

 الوسطى
 8  486 571 10 143 613 2 

 

- 

 

821 13 

 

2015 - 
2020 

 10 595 154 47 122 523  393  تشاد 23

 

- 

 

787 58 

 

2015 - 
2020 

 1 082 170 - - -  -  شيلي 24
 

- 
 

170 082 1 
 

2020 
 46 163 - - -  -  كولومبيا 25

 
- 

 
163 46 

 
2020 

 2 613 143 24 186 514  8  جزر القمر 26

 

46 

 

510 27 

 

2007 - 
2020 

27  
 الكونغو

 335  538 2 837 91 706 965 15 

 

73 

 

454 111 

 

2012 - 
2020 
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 االشرتاكات غري املسددة
  

           

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 
 الصندوق العام

 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

  
  

 2019عام  السنوات السابقة
     

  
قرض الدولة 

 املضيفة

امليزانية بدون 
قرض الدولة 

 املضيفة

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية بدون 
لدولة قرض ا

 (1)املضيفة 
 -  -  - - - -  -  جزر كوك 28   

 
- 

 - - - -  -  كوستاريكا 29
 

- 
 

- 
 

- 
 24 770 - - -  -  كوت ديفوار 30

 
- 

 
770 24 

 
2020 

 - - - -  -  كرواتيا 31
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  قربص 32

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  اجلمهورية التشيكية 33
 

- 
 

- 
 

- 
مجهورية الكونغو  34

  الدميقراطية
 -  - 383 32 514 14 

 

- 

 

929 14 

 

2019 - 
2020 

 -  -  - - - -  -  الدامنرك 35
 

- 
 - - - -  -   جيبويت 36

 
- 

 
- 

 
- 

 -  -  - - - -  -  دومينيكا 37
 

- 
 140 932 6 392 4 395 -  -  اجلمهورية الدومينيكية 38

 

- 

 

719 151 

 

2019 - 
2020 

 212 776 - - -  -  إكوادور 39
 

- 
 

776 212 
 

2020 
 - - - -  -  السلفادورا 40

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  إستونيا 41
 

- 
 

- 
 

- 
 3 556 - - -  -  فيجي 42

 
- 

 
556 3 

 
2020 

 - - - -  -  فنلندا 43
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  فرنسا 44

 
- 

 
- 

 
- 

 39 914 1 793 - -  -  غابون 45
 

- 
 

707 41 
 

2020 
 2 613 143 - -  -  غامبيا 46

 
- 

 
756 2 

 
2020 

 - - - -  -  جورجيا 47
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  أملانيا 48

 
- 

 
- 

 
- 

 39 914 1 986 4 222 -  -  غاان 49

 

- 

 

122 46 

 

2019 - 
2020 

 -  -  -  - - - -  -  اليوانن 50
 -  -  -  - - - -  -  غرينادا 51
 75 793 3 836 968 -  -  غواتيماال 52

 

- 

 

587 100 

 

2019 - 
2020 

53  
 غينيا

 134  514 119 32 143 983 7 

 

84 

 

977 40 

 

2011 - 
2020 

 -  -  - - - -  -  غياان 54
 

- 
 23 948 1 136 2 037 -  -  هندوراس 55

 

- 

 

121 27 

 

2019 - 
2020 

 - - - -  -  هنغاراي 56
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  أيسلندا 57

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  أيرلندا 58
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  إيطاليا 59

 
- 

 
- 

 
- 
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 االشرتاكات غري املسددة
  

           

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 
 الصندوق العام

 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

  
  

 2019عام  السنوات السابقة
     

  
قرض الدولة 

 املضيفة

امليزانية بدون 
قرض الدولة 

 املضيفة

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية بدون 
لدولة قرض ا

 (1)املضيفة 
 - - - -  -  الياابن 60   
 

- 
 

- 
 

- 
 55 861 - - -  -  األردن 61

 
- 

 
861 55 

 
2020 

 - - - -  -  كينيا 62
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  كرييبايت 63

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  التفيا 64
 

- 
 

- 
 

- 
 168 - - -  -  ليسوتو 65

 
- 

 
16 

 
2020 

 2 623 143 7 599 405  -  ليبرياي 66

 

- 

 

760 10 

 

2016 - 
2020 

 - - - -  -  ليختنشتاين 67
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  لتوانيا 68

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  لكسمربغ 69
 

- 
 

- 
 

- 
 1 595 390 - -  -  مدغشقر 70

 
- 

 
985 10 

 
2020 

 - - - -  -   مالوي 71
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  ملديف 72

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  مايل 73
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  مالطة 74

 
- 

 
- 

 
- 

 2 613 123 - -  -  جزر مارشال 75
 

- 
 

736 2 
 

2020 
 - - - -  -  موريشيوس 76

 
- 

 
- 

 
- 

 3 435 483 - - -  -  املكسيك 77
 

- 
 

483 435 3 
 

2020 
 - - - -  -  منغوليا 78

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  اجلبل األسود 79
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  انميبيا 80

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  انورو  81
 

- 
 

- 
 

- 
 - - - -  -  هولندا 82

 
- 

 
- 

 
- 

 - - - -  -  نيوزيلندا 83
 

- 
 

- 
 

- 
 5 370 287 41 566 1 031  30  النيجر 84

 

92 

 

376 48 

 

2009 - 
2020 

 664 745 12 785 661 605 10 539  -  نيجرياي 85
 

- 
 

674 349 1 

 

2019 - 
2020 

 19 714  -  18 578 1 136 - -  -  مشال مقدونيا 86
 

2020 
 - - - -  -  النرويج 87

 
- 

 
- 

 
- 

 119 596 749 369 -  -   بنما 88

 

- 

 

714 120 

 

2019 - 
2020 

 42 526 1 423 15 977 -  -  ابراغواي 89

 

- 

 

926 59 

 

2019 - 
2020 

 404 217 16 621 13 346 -  -  بريو 90
 

- 
 

184 434 

 

2019 - 
2020 

 -  -  - - - -  -  بولندا 91
 

- 
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 االشرتاكات غري املسددة
  

           

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 
 الصندوق العام

 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

  
  

 2019عام  السنوات السابقة
     

  
قرض الدولة 

 املضيفة

امليزانية بدون 
قرض الدولة 

 املضيفة

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية بدون 
لدولة قرض ا

 (1)املضيفة 
 -  -  - - - -  -  الربتغال 92   

 
- 

 - - - -  -   مجهورية كوراي 93
 

- 
 

- 
 

- 
 -  -  - - - -  -  مجهورية مولدوفا 94

 
- 

 -  -  - - - -  -  رومانيا 95
 

- 
 2 613 143 2 602 143  -  سانت كيتس ونيفيس 96

 

- 

 

501 5 

 

2019 - 
2020 

 - - - -  -  سانت لوسيا 97
 

- 
 

- 
 

- 
سانت فنسنت وجزر  98

  غرينادين
 -  - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

 -  -  - - - -  -   ساموا 99
 

- 
 -  -  - - - -  -  سان مارينو 100

 
- 

 14 514 850 27 008 1 700  -  السنغال 101

 

- 

 

072 44 

 

2017 - 
2020 

 -  -  - - - -  -   صربيا 102
 

- 
 5 370 143 - -  -  سيشيل 103

 
- 

 
513 5 

 
2020 

 - - - -  -  سرياليون 104
 

- 
 

- 
 

- 
 -  -  - - - -  -  سلوفاكيا 105

 
- 

 -  -  - - - -  -  سلوفينيا 106
 

- 
 -  -  - - - -  -  جنوب أفريقيا 107

 
- 

 -  -  - - - -  -  أسبانيا 108
 

- 
 -  -  - - - -  -  دولة فلسطني 109

 
- 

 13 353 441 27 971 882  -  سورينام 110

 

- 

 

647 42 

 

2018 - 
2020 

 -  -  - - - -  -  السويد 111
 

- 
 -  -  - - - -  -  سويسرا -112 112

 
- 

 10 595 430 - -  -  طاجيكستان -113 113
 

- 
 

025 11 
 

2020 
 221  -  221 - - -  -   تيمور  ليشيت -114 114

 
2020 

 106 388 - 14 807 -  -  ترينيداد وتوابغو 115 115

 

- 

 

195 121 

 

2019 - 
2020 

 66 474 5 112 - -  -  تونس -116 116
 

- 
 

586 71 
 

2020 
 14 514 850 - -  -  أوغندا -117 117

 
- 

 
364 15 

 
2020 

 - - - -  -  اململكة املتحدة 118 118
 

- 
 

- 
 

- 
مجهورية تنزانيا  -119 119

 املتحدة
 -  - - 893 514 14 

 

- 

 

407 15 

 

2020 

 231 354 - - -  -  أوروغواي -120 120
 

- 
 

354 231 
 

2020 
 2 613 143 - -  -  فانواتو -121 121

 
- 

 
756 2 

 
2020 

فنزويال  -122 122
 البوليفارية( -)مجهورية

 -  118 320 445 453 8 087 89 743 935 1 

 

- 

 

393 798 10 

 

2014 - 
2020 
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 االشرتاكات غري املسددة
  

           

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 
 الصندوق العام

 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

  
  

 2019عام  السنوات السابقة
     

  
قرض الدولة 

 املضيفة

امليزانية بدون 
قرض الدولة 

 املضيفة

قرض الدولة 
 املضيفة

امليزانية بدون 
لدولة قرض ا

 (1)املضيفة 
 14 514 850 56 659 2 885  37  زامبيا -123 123   

 

- 

 

945 74 

 

2016 - 
2020 

 19 301 488 566 990 21 899 925 759 675  945  اجملموع  
 

295 
 

318 529 42 
  

 .2020شباط/فرباير  1سي يف ( املبالغ غري املسددة بعد انضمام كرييبايت إىل نظام روما األسا1)
 .2015( املباين الدائمة للدول األطراف اجلديدة اليت انضمت بعد عام 2و) االحتياطيصندوق ال( 1(  يشمل املبالغ غري املسددة من االشرتاكات املقدرة؛ )2)
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   الثاني المرفق

 (2020 - 2015) االحتياطيصندوق ال، بما في ذلك نونية )باليورو( للدفاع والضحايانفقات المساعدة القا
امليزانية املعتمدة   

 تشمل 2015
 ص.ط.

  2015نفقات 
مبا يف ذلك 

 ص.ط.

 2015ن.ت. 
مبا يف ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية 
معتمدة 
2016  +
 ص.ط.

 2016نفقات 
مبا يف ذلك  

 ص.ط.

 2016ن.ت. 
مبا يف ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية معتمدة 
 تشمل 2017
 ص.ط.

 2017نفقات 
مبا يف ذلك  

 ص.ط.

 2017ن.ت. 
مبا يف ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية معتمدة 
 تشمل 2018
 ص.ط.

 2018نفقات 
مبا يف ذلك  

 ص.ط.

 2018ن.ت. 
مبا يف ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية معتمدة 
 تشمل 2019
 ص.ط.

 2019نفقات 
مبا يف ذلك  

 ص.ط.

 2019ن.ت. 
مبا يف ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية معتمدة 
 تشمل 2020
 ص.ط.

توقعات نفقات 

 2020عام 

 تشمل ص.ط

توقعات ن.ت. 

 2020لعام 

تشمل 

  (1)ص.ط.

المساعدة القانونية 
  للدفاع

600 155 2 737 786 2 129.3% 900 339 4 824 770 4 109.9% 190 328 3 583 628 3 109.0% 000 883 2 307 628 3 125.9% 800 187 3 073 249 3 101.9% 500 867 2 631 182 2 76.1% 

 %66.7 200 000 300 000 %65.1 195 327 300 000 %70.6 352 975 500 000 %142.3 284 678 200 000 %98,7 179 179 181 500 %122.3 244 642 200 000 محامي خاص

 %100.0 796 000 796 000 %82.0 674 000 822 200 %95.4 250 693 262 700 %99.9 925 221 926 200 %0,0 0 0 %119.1 1 847 290 1 551 100 (2)ص.ط.  للدفاع

فرعي  مجموع
للمساعدة القانونية 

 للدفاع

700 906 3 669 878 4 124.9% 400 521 4 003 950 4 109.5% 390 454 4 482 838 4 108.6% 700 645 3 975 231 4 116.1% 000 310 4 400 118 4 95.6% 500 963 3 631 178 3 

 

80.2% 

المساعدة القانونية 
 للضحايا

100 862 1 556 233 1 66.2% 200 963 1 596 344 1 68.5% 800 002 1 750 942 94.0% 000 165 1 223 466 1 125.9% 500 101 1 200 200 1 109.0% 000 300 1 880 125 1 86.6% 

 %49.5 166 252 336 000 %51.1 88 400 173 000 %0,0 0  0 %93.7 398 660 425 260 %0,0 0 0 %0.0 0 0 (‡)ص.ط. الضحايا

مجموع فرعي 
قانونية  مساعدة
 للضحايا

100 862 1 556 233 1 66.2% 200 963 1 596 344 1 68.5% 060 428 1 410 341 1 93.9% 000 165 1 223 466 1 125.9% 500 274 1 600 288 1 101.1% 000 636 1 132 292 1 79.0% 

إجمالي المساعدة 

 ص.ط.+ القانونية 

800 767 5 225 112 6 106.0% 600 484 6 599 294 6 97.1% 450 882 5 892 179 6 105.1% 700 810 4 198 698 5 118.4% 500 584 5 000 407 5 96.8% 500 599 5 762 470 4 79.8% 

 ن.ت.:  نسبة التنفيذ.
 االحتياطيصندوق الص.ط.: 

 

                                                            
 .2020استنادا على توقعات حمدثة حىت هناية أيلول/سبتمرب    (1)
 إخطارات صندوق الطوارئ املنقحةإىل  2018و  2014و  2013يستند صندوق طوارئ الدفاع والضحااي للسنوات   (2)
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 ملرفق الثالثا
 توصيات اللجنة )آبالف اليورو( النامجة عنامليزانية  علىاآلاثر 

 

  2021امليزانية الربانجمية لعام 
 )آبالف اليورو(

 
ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
المقترحة لعام 

  أمام اللجنة 2021
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 11 756.3 (2.7) (325.2) (25.5) 11 781.8 (2.5) (299.7) 12 081.5 القضاء

 47 334.8 (0.1) (48.6) (53.8) 47 388.6 0.0 5.2 47 383.4 مكتب المدعي العام

 75 784.0 (0.2) (132.9) (133.7) 75 917.7 0.0 0.8 75 916.9 قلم المحكمة

 2 837.0 (14.5) (479.0) - 2 837.0 (14.5) (479.7) 3,316.7 األطرافأمانة جمعية الدول 

 2 270.0 - - - 2 270.0 - - 2 2270.0 المباني

 3 199.6 (8ز0) (26.5) (26.5) 3 226.1 - - 3 226.1 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

 739.5 4.9 34.8 - 739.5 4.9 34.8 704.7 آلية الرقابة المستقلة

 752.7 4.4 31.5 (3.8) 756.5 4.9 35.3 721.2 المراجعة الداخلية مكتب

 144 673.9 (0.7) (946.6) (243.3) 144 917.2 (0.5) (703.3) 145 620.5 المجموع الفرعي

 3 585.1 - - - 3 585.1 - - 3 585.1 قرض الدولة المضيفة

 148 259.0 (0.6) (946.6) (243.3) 148 502.3 (0.5) (703.3) 149 205.6 مجموع المحكمة

 

 

 

 

 

 احملكمة
 2020ميزانية  

 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 4 711.1 (14.6) (805.8) - 4 711.1 (14.6) (805.8) 5 516.9 القضاة

 64 587.2 5.2 3 183.8 (23.5) 64 610.7 5.2 3 207.0 61 403.7 الموظفين المهنيين

 25 005.5 (4.1) (1 076.9) (3.0) 25 008.5 (4.1) (1 73.9) 26 082.4 موظفي الخدمات العتمة

 89 592.7 2.4 2 106.6 (26.5) 89 619.2 2.4 2 133.1 87 486.1 المجموع الفرعي للموظفين

 18 648.3 7.5 1 306.9 (107.5) 18 755.8 8.2 1 414.4 17 341.4 المساعدة العامة المؤقتة

 511.8 80.5 228.3 - 511.8 80.5 228.3 283.5 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 237.2 6.1 13.7 - 237.2 6.1 13.7 223.5 ساعات العمل اإلضافية

 19 397.3 8.7 1 548.9 (107.5) 19 504.8 9.3 1 656.4 17 848.4 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 4 096.9 (35.3) (2 235.3) (25.5) 4 122.4 (34.9) (2 209.8) 6 332.2 السفر

 28.0 - - - 28.0 - - 28.0 الضبافة

 4 056.0 (0.4) (16.7) - 4 056.0 (0.4) (16.7) 4 072.7 خدمات تعاقدية

 624.8 (40.2) (420.3) (3.8) 628.6 (39.9) (416.5) 1 045.1 تدريب

 627.2 (9.0) (62.2) - 627.2 (9.0) (62.2) 689.4 استشاريين

 3 943.7 24.5 776.2 (80.0) 4 023.7 27.2 856.2 3 167.5 محامي للدفاع

 1 727.1 32.9 427.1 - 1 727.1 32.9 427.1 1 300.0 محامي للضحايا

 14 026.5 (9.6) (1 497.4) - 14 026.5 (9.6) (1 497.4) 15 523.9 مصاريف تشغيلية عامة

 111.01 (9.9) (122.7) - 111.01 (9.9) (122.7) 1 233.7 لوازم ومواد

 731.6 (46.9) (645.0) - 731.6 (46.9) (645.0) 1 376.6 أثاث ومعدات

 30 972.8 (10.9) (3 796.3 (109.3) 31 082.1 (10.6) (3 687.0) 34 769.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 144 673.9 (0.7) (946.6) (243.3) 144 917.2 (0.5) (703.3) 145 620.5 المجموع

 3 585.1 - - - 3 585.1 - - 3 585.1 قرض الدولة المضيفة

 148 259.0 (0.6) (946.6) (243.3) 148 502.3 (0.5) (703.3) 149 205.6 المجموع يشمل قرض الدولة المضيفة 
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 الربانمج الرئيسي األول
 القضاء

 2020ميزانية 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 4 711.1 (14.6) (805.8) - 4 711.1 (14.6) (805.8) 5 516.9 القضاة

 4 866.0 9.1 407.4 - 4 866.0 9.1 407.4 4 458.6 الموظفين المهنيين

 881.2 (0.2) (2.1) - 881.2 (0.2) (2.1) 883.3 موظفي الخدمات العتمة

 5 747.2 7.6 405.3 - 5 747.2 7.6 405.3 5 341.9 المجموع الفرعي للموظفين

 1 179.0 9.3 100.8 - 1 179.0 9.3 100.8 1 078.2 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 1 179.0 9.3 100.8 - 1 179.0 9.3 100.8 1 078.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 75.2 (25.3) (25.5) (25.5) 100.7 - - 100.7 السفر

 11.0 - - - 11.0 - - 11.0 الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 27.8 - - - 27.8 - - 27.8 تدريب

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 119.0 (17.6) (25.5) (25.5) 144.5 - - 144.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 11 756.3 (2.7) (325.2) (25.5) 11 781.8 (2.5) (299.7) 12 081.5 المجموع

 

 

 

 

 

1100 
 هيئة الرائسة

 

 2020ميزانية 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 28.0 - - - 28.0 - - 28.0 القضاة

 910.6 9.0 75.2 - 910.6 9.0 75.2 835.4 الموظفين المهنيين

 306.0 0.4 1.1 - 306.0 0.4 1.1 304.9 موظفي الخدمات العتمة

 1 216.6 6.7 76.3 - 1 216.6 6.7 76.3 1 140.3 المجموع الفرعي للموظفين

 - - - - - - - - المؤقتةالمساعدة العامة 

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 75.2 (25.3) (25.5) (25.5) 100.7 - - 100.7 السفر

 10.0 - - - 10.0 - - 10.0 الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 7.3 7.4 0.5 - 7.3 7.4 0.5 6.8 تدريب

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 97.5 (25.4) (25.0) (25.5) 123.0 0.4 0.5 122.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1 342.1 4.0 51.3 (25.5) 1 376.6 5.9 76.8 1 290.8 المجموع
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1200 
 دوائر احملكمة

 

 2020ميزانية 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 4 683.1 (14.7) (805.8) - 4 683.1 (14.7) (805.8) 5 488.9 القضاة

 3 955.4 9.2 332.2 - 3 955.4 9.2 332.2 3 623.2 الموظفين المهنيين

 575,2 (0.6) (3.2) - 575,2 (0.6) (3.2) 578.4 موظفي الخدمات العتمة

 4 430.6 7.8 329.0 - 4 430.6 7.8 329.0 4,201.6 المجموع الفرعي للموظفين

 1 179.0 9.3 100.8 - 1 179.0 9.3 100.8 078.21 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 1 179.0 9.3 100,8 - 1 179.0 9.3 100,8 1 078.2 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 - - - - - - - - السفر

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 20.5 (2.4) (0.5) - 20.5 (2.4) (0.5) 21.0 تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 21.5 (2.3) (0.5) - 21.5 (2.3) (0.5) 22.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 10 414.2 (3.5) (376.5) - 10 414.2 (3.5) (376.5) 10 790.7 المجموع

 

 

 

 

 الربانمج الرئيسي الثاين
 مكتب املدعي العام

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ توصية اللجنة
 المبلغ

% 

 27 999.3 4.8 1 277.8 - 27 999.3 4.8 1 277.8 26 721.5 الموظفين المهنيين

 5 032.6 (7.3) (396.8) - 5 032.6 (7.3) (396.8) 5 429.4 موظفي الخدمات العتمة

 33 031.9 2.7 881.0 - 33 031.9 2.7 881.0 32 150.9 المجموع الفرعي للموظفين

 11 200.2 8.1 839.4 (503.8) 11 254.0 8.6 893.2 10 360.8 العامة المؤقتةالمساعدة 

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 11 200.2 8.1 839.4 (503.8) 11 254.0 8.6 893.2 10 360.8 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 1 973.7 (36.2) (1 122.0) - 1 973.7 (36.2) (1 122.0) 3 095.7 السفر

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الضبافة

 370.0 (29.8) (157.0) - 370.0 (29.8) (157.0) 527.0 خدمات تعاقدية

 10.0 (96.6) (280) - 10.0 (96.6) (280) 290.0 تدريب

 50.0 - - - 50.0 - - 50.0 استشاريين

 440.0 (31.3) (200.0) - 440.0 (31.3) (200.0) 640.0 مصاريف تشغيلية عامة

 80.0 (11.1) (10.0) - 80.0 (11.1) (10.0) 90.0 لوازم ومواد

 174.0 - - - 174.0 - - 174.0 أثاث ومعدات

 3 102.7 (36.3) (1 769.0) - 3 102.7 (36.3) (1 769.0) 4 871.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 47 334.8 (0.1) (48.6) (53.8) 47 388.6 0.0 5.2 47 383.4 المجموع
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2110 
 املكتب املباشر للمدعي العام / 

 قسم االستشارات القانونية
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 1 444.9 0.1 1.9 - 1 444.9 0.1 1.9 1 443.0 الموظفين المهنيين

 296.2 0.3 1.0 - 296.2 0.3 1.0 295.2 موظفي الخدمات العتمة

 1 741.1 0.2 2.9 - 1 741.1 0.2 2.9 1 738.2 المجموع الفرعي للموظفين

 133.5 9.3 11.4 (53.8) 187.3 53.4 65.2  122.1 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 133.5 9.3 11.4 (53.8) 187.3 53.4 65.2 122.1 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 146.1 (18.6) (33.3) - 146.1 (18.6) (33.3) 179.4 السفر

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 الضبافة

 10.0 (66.7) (20.0) - 10.0 (66.7) (20.0) 30.0 خدمات تعاقدية

 10.0 (96.6) (280.0) - 10.0 (96.6) (280.0) 290.0 تدريب

 50.0 - - - 50.0 - - 50.0 استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 221.1 (60.1) (333.3) - 221.1 (60.1) (333.3) 554.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2 095.7 (13.2) (319.0) (53.8) 2 149.5 (11.0) (265.2) 2 414.7 المجموع

 

 

 

 

 

2120 
 قسم اخلدمات

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 
  اللجنةأمام 

التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 1 616.2 8.8 131.4 - 1 616.2 8.8 131.4 1 484.8 الموظفين المهنيين

 904.8 (0.6) (5.2) - 904.8 (0.6) (5.2) 910.0 موظفي الخدمات العتمة

 2 521.0 5.3 126.2 - 2 521.0 5.3 126.2 2 394.8 المجموع الفرعي للموظفين

 2 381.7 17.6 356.9 - 2 381.7 17.6 356.9 2 024.8 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 1 381.7 17.6 356.9 - 1 381.7 17.6 356.9 2 024.8 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 245.6 (40.7) (168.8) - 245.6 (40.7) (168.8) 414.4 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 360.0 (27.6) (137.0) - 360.0 (27.6) (137.0) 497.0 خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 27.5 (8.3) (2.5) - 27.5 (8.3) (2.5) 30.0 لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 6331.1 (32.7) (308.3) - 6331.1 (32.7) (308.3) 941.4 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 5 535.8 3.3 174.8 - 5 535.8 3.3 174.8 5 361.0 المجموع
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2160 
 قسم إدارة املعلومات واملعرفة واألدلة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 1 229.8 9.2 103.2 - 1 229.8 9.2 103.2 1 126.6 الموظفين المهنيين

 1 316.6 (10.4) (153.4) - 1 316.6 (10.4) (153.4) 1 470.0 موظفي الخدمات العتمة

 2 546.4 (1.9) (50.2) - 2 546.4 (1.9) (50.2) 2 596.6 المجموع الفرعي للموظفين

 1 037.4 (6.9) (77.2) - 1 037.4 (6.9) (77.2) 1 114.6 العامة المؤقتةالمساعدة 

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 1 037.4 (6.9) (77.2) - 1 037.4 (6.9) (77.2) 1 114.6 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 8.8 (49.1) (8.5) - 8.8 (49.1) (8.5) 17.3 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 7.5 (25.0) (2.5) - 7.5 (25.0) (2.5) 10.0 مصاريف تشغيلية عامة

 52.5 (12.5) (7.5) - 52.5 (12.5) (7.5) 60.0 لوازم ومواد

 174.0 - - - 174.0 - - 174.0 أثاث ومعدات

 342.8 (7.1) (18.5) - 342.8 (7.1) (18.5) 261.3 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 3 826.6 (3.7) (145.9) - 3 826.6 (3.7) (145.9) 3 972.5 المجموع

 

 

 

 

 

2200 
 دائرة االختصاص والتكامل والتعاون

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 المواردتغييرات 

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 3 093.9 9.2 260.9 - 3 093.9 9.2 260.9 2 833.0 الموظفين المهنيين

 348.0 (0.6) (2.0) - 348.0 (0.6) (2.0) 350.0 موظفي الخدمات العتمة

 3 441.9 8.1 258.9 - 3 441.9 8.1 258.9 3 183.0 المجموع الفرعي للموظفين

 467.3 9.3 39.9 - 467.3 9.3 39.9 427.4 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 467.3 9.3 39.9 - 467.3 9.3 39.9 427.4 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 305.7 (27.1) (113.4) - 305.7 (27.1) (113.4) 419.1 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 305.7 (27.1) (113.4) - 305.7 (27.1) (113.4) 419.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 4 214.9 4.6 185.4 - 4 214.9 4.6 185.4 4 029.5 المجموع
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2300 
 شعبة التحقيق

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 11 555.2 7.1 770.8 - 11 555.2 7.1 770.8 10 784.4 الموظفين المهنيين

 1 679.8 (8.9) (164.4) - 1 679.8 (8.9) (164.4) 1 844.2 موظفي الخدمات العتمة

 13 235.0 4.8 606.4 - 13 235.0 4.8 606.4 12 628.0 المجموع الفرعي للموظفين

 5 129.6 6.9 329.3 - 5 129.6 6.9 329.3 4 800.3 المؤقتة المساعدة العامة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 5 129.6 6.9 329.3 - 5 129.6 6.9 329.3 4 800.3 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 1 068.4 (38.0) (655.6) - 1 068.4 (38.0) (655.6) 1 724.0 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 432.5 (31.3) (197.5) - 432.5 (31.3) (197.5) 630.0 مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 1 500.9 (36.2) (853.1) - 1 500.9 (36.2) (853.1) 2 354.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 19 865.5 0.4 82.6 - 19 865.5 0.4 82.6 19 782.9 المجموع

 

 

 

 

 

 

2400 
 شعبة اإلدعاء

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 9 059.3 0.1 9.6 - 9 059.3 0.1 9.6 9 049.7 الموظفين المهنيين

 487.2 (13.0) (72.8) - 487.2 (13.0) (72.8) 560.0 موظفي الخدمات العتمة

 9 546.5 (0.7) (63.2) - 9 546.5 (0.7) (63.2) 9 609.7 المجموع الفرعي للموظفين

 2 050.7 9.6 179.1 - 2 050.7 9.6 179.1 1 871.6 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 2 050.7 9.6 179.1 - 2 050.7 9.6 179.1 1 871.6 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 199.1 (41.7) (142.4) - 199.1 (41.7) (142.4) 341.5 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 199.1 (41.7) (142.4) - 199.1 (41.7) (142.4) 341.5 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 11 796.3 (0.2) (26.5) - 11 796.3 (0.2) (26.5) 11 822.8 المجموع
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 الربانمج الرئيسي الثالث
 قلم احملكمة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 

 اللجنةأوصتها 

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 28 931.9 4.4 1 221.9 - 28 931.9 4.4 1 221.9 27 710.0 الموظفين المهنيين

 18 390.0 (3.8) (718.4) - 18 390.0 (3.8) (718.4) 19 108.4 موظفي الخدمات العتمة

 47 321.9 1.1 503.5 - 47 321.9 1.1 503.5 46 818.4 المجموع الفرعي للموظفين

 3 725.4 4.1 147.6 (53.7) 3 779.1 5.6 201.3 3 577.8 العامة المؤقتة المساعدة

 361.8 91.1 172.5 - 361.8 91.1 172.5 189.3 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 223.2 6.5 13.7 - 223.2 6.5 13.7 209.5 ساعات العمل اإلضافية

 4 310.4 8.4 333.8 (53.7) 4 364.1 9.7 387.5 3 976.6 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 1 498.8 (27.2) (559.4) - 1 498.8 (27.2) (559.4) 2 058.2 السفر

 4.0 - - - 4.0 - - 4.0 الضبافة

 3 083.4 10.7 297.9 - 3 083.4 10.7 297.9 2 785.5 خدمات تعاقدية

 524.7 (18.4) (118.1) - 524.7 (18.4) (118.1) 642.8 تدريب

 506.8 94.3 246.0 - 506.8 94.3 246.0 260.8 استشاريين

 3 943.7 24.5 776.2 (80.0) 4 023.7 27.0 856.2 3 167.5 محامي للدفاع

 1 727.1 32.9 427.1 - 1 727.1 32.9 427.1 1 300.0 محامي للضحايا

 11 293.1 (10.3) (1 291.4) - 11 293.1 (10.3) (1 291.4) 12 584.5 مصاريف تشغيلية عامة

 1 019.5 (9.5) (106.5) - 1 019.5 (9.5) (106.5) 1 126.0 ومواد لوازم

 550.6 (53.8) (642.6) - 550.6 (53.8) (642.6) 1 192.6 أثاث ومعدات

 24 151.7 (3.9) (970.2_ (80.0) 24 231.7 (3.5) (890.2) 25 121.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 75 784.0 (0.2) (132.9) (133.7) 75 917.7 0.0 0.8 75 916.9 المجموع

 

 

 

 

 

3100 
 مكتب رئيس قلم احملكمة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 1 480.7 (1.3) (19.3) - 1 480.7 (1.3) (19.3) 1 500.0 الموظفين المهنيين

 150.2 (1.1) (1.6) - 150.2 (1.1) (1.6) 151.8 موظفي الخدمات العتمة

 1 630.9 (1.3) (20.9) - 1 630.9 (1.3) (20.9) 1 651.8 المجموع الفرعي للموظفين

 - - - - - - - - المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 19.5 (43.0) (14.7) - 19.5 (43.0) (14.7) 34.2 السفر

 4.0 - - - 4.0 - - 4.0 الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 6.8 (15.0) (1.2) - 6.8 (15.0) (1.2) 8.0 تدريب

 5.0 - 5.0 - 5.0 - 5.0 - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 35.3 (23.6) (10.9) - 35.3 (23,6) (10.9) 46.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 1 666.2 (1.9) (31.8) - 1 666.2 (1.9) (31.8) 1 698.0 المجموع
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3200 
 شعبة خدمات اإلدارة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 4 116.3 6.4 247.2 - 4 116.3 6.4 247.2 3 869.1 الموظفين المهنيين

 9 446.2 (2.5) (240.1) - 9 446.2 (2.5) (240.1) 9 686.3 موظفي الخدمات العتمة

 13 562.5 0.1 7.1 - 13 562.5 0.1 7.1 13 555,4 المجموع الفرعي للموظفين

 760.2 7.4 52.4 - 760.2 7.4 52.4 707.8 المؤقتةالمساعدة العامة 

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 203.2 4.5 8.7 - 203.2 4.5 8.7 194.5 ساعات العمل اإلضافية

 963.4 6.8 61.1 - 963.4 6.8 61.1 902.3 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 129.7 (37.7) (78.5) - 129.7 (37.7) (78.5) 208.2 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 240.4 (38.4) (150.1) - 240.4 (38.4) (150.1) 390.5 خدمات تعاقدية

 364.3 0.8 2.9 - 364.3 0.8 2.9 361.4 تدريب

 25.5 (22.7) (7.5) - 25.5 (22.7) (7.5) 33.0 استشاريين

 2 623.6 (14,8) (454.7) - 2 623.6 (14,8) (454.7) 3 078.3 مصاريف تشغيلية عامة

 232.3 (20.4) (59.4) - 232.3 (20.4) (59.4) 291.7 لوازم ومواد

 10.0 (97.4) (368.5) - 10.0 (97.4) (368.5) 378.5 أثاث ومعدات

 3 635.8 (23.5) (1 115.8) - 3 635.8 (23.5) (1 115.8) 4 741.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 18 151.7 (5.5) (1 047.6) - 18 151.7 (5.5) (1 047.6) 19 199.3 المجموع

 

 

 

 

 

3300 
 شعبة اخلدمات القضائية

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
توصية بعد  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 12 616.9 7.4 872.6 - 12 616.9 7.4 872.6 11 744.3 الموظفين المهنيين

 4 829.2 (2.7) (132.4) - 4 829.2 (2.7) (132.4) 4 961.6 موظفي الخدمات العتمة

 17 446.1 4.4 740.2 - 17 446.1 4.4 740.2 16 705.9 المجموع الفرعي للموظفين

 1 518.8 19.5 247.4 (53.7) 1 572.5 23.7 301.1 1 271.4 المؤقتة المساعدة العامة

 277.0 46.3 87.7 - 277.0 46.3 87.7 189.3 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 20.0 33.3 5.0 - 20.0 33.3 5.0 15.0 ساعات العمل اإلضافية

 1 815.8 23.0 340.1 (53.7) 1 869.5 26.7 393.8 1 475.7 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 461.2 42.2 136.9 - 461.2 42.2 136.9 324.3 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 716.7 38.8 480.0 - 716.7 38.8 480.0 1 236.7 خدمات تعاقدية

 60.6 (33.5) (30.5) - 60.6 (33.5) (30.5) 91.1 تدريب

 470.8 106.7 243.0 - 470.8 106.7 243.0 227.8 استشاريين

 3 943.7 24.5 776.2 (80.0) 4 023.7 27.0 856.2 3 167.5 محامي للدفاع

 1 727.1 32.9 427.1 - 1 727.1 32.9 427.1 1 300.0 محامي للضحايا

 6 291.2 (2.5) (163.8) - 6 291.2 (2.5) (163.8) 6 455.0 مصاريف تشغيلية عامة

 314.6 (1.2) (3.9) - 314.6 (1.2) (3.9) 318.5 لوازم ومواد

 510.5 (32.8) (249.5) - 510.5 (32.8) (249.5) 760.0 أثاث ومعدات

 15 496.4 11.6 1 615.5 (80.0) 15 576.4 12.2 1 695.5 13 880.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 34 758.3 8.4 2 695.8 (133.7) 34 892.0 8.8 2 829.5 32 062.5 المجموع
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3800 
 اخلارجية شعبة العمليات

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 10 718.0 1.1 121.4 - 10 718.0 1.1 121.4 10 596.6 الموظفين المهنيين

 3 964.4 (8.0) (344.3) - 3 964.4 (8.0) (344.3) 4 308.7 موظفي الخدمات العتمة

 14 682.4 (1.5) (222.9) - 14 682.4 (1.5) (222.9) 14 905.3 المجموع الفرعي للموظفين

 1 446.4 (9.5) (152.2) - 1 446.4 (9.5) (152.2) 1 598.6 المساعدة العامة المؤقتة

 84.8 - 84.8 - 84.8 - 84.8 - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 1 531.2 (4.2) (67.4) - 1 531.2 (4.2) (67.4) 1 598.6 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 888.4 (40.4) (603.1) - 888.4 (40.4) (603.1) 1 491.5 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 1 126.3 (2.8) (32.0) - 1 126.3 (2.8) (32.0) 1 158.3 خدمات تعاقدية

 93.0 (49.0) (89.3) - 93.0 (49.0) (89.3) 182.3 تدريب

 5.5 - 5.5 - 5.5 - 5.5 - استشاريين

 2 378.3 (22.1) (672.9) - 2 378.3 (22.1) (672.9) 3 051.2 عامةمصاريف تشغيلية 

 472.6 (8.4) (43.2) - 472.6 (8.4) (43.2) 515.8 لوازم ومواد

 30.1 (44.4) (24.0) - 30.1 (44.4) (24.0) 54.1 أثاث ومعدات

 4 994.2 (22.6) (1 459.0) - 4 994.2 (22.6) (1 459.0) 6 453.2 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 21 207.8 (7.6) (1 749.3) - 21 207.8 (7.6) (1 749.3) 22 957.1 المجموع

 

 

 

 

 

 الربانمج الرئيسي الرابع
 مجعية الدول األطراف

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 800.3 21.6 141.9 - 800.3 21.6 141.9 658.4 الموظفين المهنيين

 417.1 12.1 45.0 - 417.1 12.1 45.0 372.1 موظفي الخدمات العتمة

 1 217.4 18.1 186.9 - 1 217.4 18.1 186.9 1 030.5 المجموع الفرعي للموظفين

 529.8 9.9 47.7 - 529.8 9.9 47.7 482.1 المساعدة العامة المؤقتة

 150.0 59.2 55.8 - 150.0 59.2 55.8 94.2 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 14.0 - - - 14.0 - - 14.0 ساعات العمل اإلضافية

 693.8 17.5 103.5 - 693.8 17.5 103.5 590.3 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 377.2 (49.6) (371.0) - 377.2 (49.6) (371.0) 748.2 السفر

 7.0 - - - 7.0 - - 7.0 الضبافة

 503.3 (18.2) (111.9) - 503.3 (18.2) (111.9) 615.2 خدمات تعاقدية

 7.4 - - - 7.4 - - 7.4 تدريب

 - (100) (276) - - (100) (276) 276.0 استشاريين

 17.4 (22.3) (5.0) - 17.4 (22.3) (5.0) 22.4 مصاريف تشغيلية عامة

 8.5 (42.2) (6.2) - 8.5 (42.2) (6.2) 14.7 لوازم ومواد

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 أثاث ومعدات

 925.8 (45.4) (770.1) - 925.8 (45.4) (770.1) 1 695.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2 837.0 (14.5) (479.7) - 2 837.0 (14.5) (479.7) 3 316.7 المجموع

 

  



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 
 

20-A-210621 

 407 

 

 

4100 
 مجعية الدول األطرافمؤمتر 

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 - - - - - - - - الموظفين المهنيين

 - - - - - - - - موظفي الخدمات العتمة

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين

 261.6 10.7 25.3 - 261.6 10.7 25.3 236.3 المساعدة العامة المؤقتة

 90.0 232.1 62.9 - 90.0 232.1 62.9 27.1 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 9.0 - - - 9.0 - - 9.0 ساعات العمل اإلضافية

 360.6 32.4 88.2 - 360.6 32.4 88.2 272.4 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 - (100.0) (64.0) - - (100.0) (64.0) 64.0 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 353.0 (17.7) (75.9) - 353.0 (17.7) (75.9) 428.9 خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 6.0 (45.5) (5.0) - 6.0 (45.5) (5.0) 11.0 مصاريف تشغيلية عامة

 (5,0) (50,0) (5,0) - (5,0) (50,0) (5,0) 10.0 لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 364.0 (29,2) (149.9) - 364.0 (29,2) (149.9) 513.9 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 724.6 (7.8) (61.7) - 724.6 (7.8) (61.7) 786.3 المجموع

 

 

 

 

 

4200 
 أمانة مجعية الدول األطراف

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 615.1 21.6 109.2 - 615.1 21.6 109.2 505.9 الموظفين المهنيين

 322.1 11.5 33.3 - 322.1 11.5 33.3 288.8 موظفي الخدمات العتمة

 937.2 17.9 142.5 - 937.2 17.9 142.5 794.7 المجموع الفرعي للموظفين

 - - - - - - - - المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 ساعات العمل اإلضافية

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 26.9 (73.7) (75.2) - 26.9 (73.7) (75.2) 102.1 السفر

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 3,2 10.3 0.3 - 3,2 10.3 0.3 2.9 تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 3.5 (25.5) (1.2) - 3.5 (25.5) (1.2) 4.7 لوازم ومواد

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 أثاث ومعدات

 39.6 (65.8) (76.1) - 39.6 (65.8) (76.1) 115.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 981.8 7.3 66.4 - 981.8 7.3 66.4 915.4 المجموع
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4400 
 مكتب رئيس اجلمعية

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
توصية بعد  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 - - - - - - - - الموظفين المهنيين

 - - - - - - - - موظفي الخدمات العتمة

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين

 123.6 8.9 10.1 - 123.6 8.9 10.1 113.5 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - اإلضافيةساعات العمل 

 123.6 8.9 10.1 - 123.6 8.9 10.1 113.5 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 102.6 (11.3) (13,1) - 102.6 (11.3) (13,1) 115.7 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 (6.0) (50.0) (6.0) - (6.0) (50.0) (6.0) 12.0 خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 108.6 (15.0) (19.1) - 108.6 (15.0) (19.1) 127.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 232.2 (3.7) (9.0) - 232.2 (3.7) (9.0) 241.2 المجموع

 

 

 

 

 

 

4500 
 جلنة امليزانية واملالية

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 185.2 21.4 32.7 - 185.2 21.4 32.7 152.5 الموظفين المهنيين

 95.0 14.0 11.7 - 95.0 14.0 11.7 83.3 موظفي الخدمات العتمة

 280.2 18.8 44.4 - 280.2 18.8 44.4 235.8 المجموع الفرعي للموظفين

 144.6 9.3 12.3 - 144.6 9.3 12.3 132.3 المساعدة العامة المؤقتة

 60.0 - - - 60.0 - - 60.0 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 204.6 6.4 12.3 - 204.6 6.4 12.3 192.3 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 247.7 (17.4) (52.1) - 247.7 (17.4) (52.1) 299.8 السفر

 6.0 - - - 6.0 - - 6.0 الضبافة

 144.3 - - - 144.3 - - 144.3 خدمات تعاقدية

 4.2 (6.7) (0.3) - 4.2 (6.7) (0.3) 4.5 تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 11.4 - - - 11.4 - - 11.4 مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 413.6 (11.2) (52.4) - 413.6 (11.2) (52.4) 466.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 898.4 0.5 4.3 - 898.4 0.5 4.3 894.1 المجموع
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4600 
 هيئات كلفتها اجلمعية

 2020لعام 
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

توصيات الميزانية 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 - - - - - - - - الموظفين المهنيين

 - - - - - - - - موظفي الخدمات العتمة

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين

 - - - - - - - - المساعدة العامة المؤقتة

 - (100.0) (7.1) - - (100.0) (7.1) 7.1 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - اإلضافيةساعات العمل 

 - (100.0) (7.1) - - (100.0) (7.1) 7.1 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 - (100.0) (166,6) - - (100.0) (166,6) 166,6 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - (100.0) (30.0) - - (100.0) (30.0) 30.0 خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - (100.0) (276.0) - - (100.0) (276.0) 276.0 استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 - (100.0) (472.6) - - (100.0) (472.6) 472.6 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 - (100.0) (479.7) - - (100.0) (479.7) 479.7 المجموع

 

 

 

 

 

 الربانمج الرئيسي اخلامس
 املباين

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 - - - - - - - - الموظفين المهنيين

 - - - - - - - - موظفي الخدمات العتمة

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين

 - - - - - - - - المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 2 270.0 - - - 2 270.0 - - 2 270.0 مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - وموادلوازم 

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 2 270.0 - - - 2 270.0 - - 2 270.0 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 2 270.0 - - - 2 270.0 - - 2 270.0 المجموع
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 الربانمج الرئيسي السادس
 األمانة العامة

 للصندوق االستئماين للضحااي
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 1 031.4 5.6 54.7 (23.5) 1 054.9 8.0 78.2 976.7 الموظفين المهنيين

 133.2 (2.8) (3.8) (3.0) 136.2 (0,6) (0.8) 137.0 موظفي الخدمات العتمة

 1 164.6 4.6 50.9 (26.5) 1 191.1 6.9 77.4 1 113.7 المجموع الفرعي للموظفين

 1 722.4 9.5 149.1 - 1 722.4 9.5 149.1 1 573.3 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 1,722.4 9.5 149.1 - 1,722.4 9.5 149.1 1,573.3 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 144.9 (51.9) (156.1) - 144.9 (51.9) (156.1) 301.0 السفر

 1.0 - - - 1.0 - - 1.0 الضبافة

 99.3 (31.5) (45.7) - 99.3 (31.5) (45.7) 145.0 خدمات تعاقدية

 19.2 (40.4) (13.0) - 19.2 (40.4) (13.0) 32.2 تدريب

 40.2 (22.5) (11.7) - 40.2 (22.5) (11.7) 51.9 استشاريين

 5.0 - - - 5.0 - - 5.0 مصاريف تشغيلية عامة

 3.0 - - - 3.0 - - 3.0 لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 312.6 (42.0) (226.5) - 312.6 (42.0) (226.5) 539.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 3 199.6 (0.8) (26.5) (26.5) 3 226.1 - - 3 226.1 المجموع

 

 

 

 

 

 5 -الربانمج الرئيسي السابع 
 آلية الرقابة املستقلة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 تغييرات الموارد

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 450.7 8.7 35.9 - 450.7 8.7 35.9 414,8 املوظفني املهنيني

 75.7 (0.5) (0.4) - 75.7 (0.5) (0.4) 76.1 موظفي اخلدمات العتمة

 526.4 7.2 35.5 - 526.4 7.2 35.5 490.9 المجموع الفرعي للموظفين

 158.0 7.4 10.9 - 158.0 7.4 10.9 147.1 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 158.0 7.4 10.9 - 158.0 7.4 10.9 147.1 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 16.2 (8.0) (1.4) - 16.2 (8.0) (1.4) 17.6 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 10.7 (34.8) (5.7) - 10.7 (34.8) (5.7) 16.4 تدريب

 25.2 (1.9) (0.5) - 25.2 (1.9) (0.5) 25.7 استشاريين

 1.0 (50.0) (1.0) - 1.0 (50.0) (1.0) 2.0 مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 2.0 (60.0) (3.0) - 2.0 (60.0) (3.0) 5.0 أثاث ومعدات

 55.1 (17.4) (11.6) - 55.1 (17.4) (11.6) 66.7 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 739.5 4.9 34.8 - 739.5 4.9 34.8 704.7 المجموع
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 6 -الربانمج الرئيسي السابع 
 مكتب املراجعة الداخلية

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة لعام  تغييرات الموارد
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 507.6 9.5 43.9 - 507.6 9.5 43.9 463.7 الموظفين المهنيين

 75.7 (0.5) (0.4) - 75.7 (0.5) (0.4) 76.1 موظفي الخدمات العتمة

 583.3 8.1 43.5 - 583.3 8.1 43.5 539.8 المجموع الفرعي للموظفين

 133.5 9.3 11.4 - 133.5 9.3 11.4 122.1 المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 133.5 9.3 11.4 - 133.5 9.3 11.4 122.1 المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 10.9 0.9 0.1 - 10.9 0.9 0.1 10.8 السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 25.0 (12.3) (3.5) (3.8) 28.8 1.1 0.3 28.5 تدريب

 - (100.0) (20.0) - - (100.0) (20.0) 20.0 استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - أثاث ومعدات

 35.9 (39.5) (23.4) (3.8) 39.7 (33.1) (19.6) 59.3 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 752.7 4.4 31.5 (3.8) 756.5 4.9 35.3 721.2 المجموع

 

 

 

 

 2-الربانمج الرئيسي السابع 
 قرض الدولة املضيفة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

 تغييرات الموارد

الميزانية توصيات 
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

 المواردتغييرات 

الميزانية المقترحة لعام 
بعد توصية  2021

 % المبلغ % المبلغ اللجنة

 - - - - - - - - الموظفين المهنيين

 - - - - - - - - موظفي الخدمات العتمة

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين

 - - - - - - - - المساعدة العامة المؤقتة

 - - - - - - - - مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 - - - - - - - - ساعات العمل اإلضافية

 - - - - - - - - المجموع الفرعي للموظفين اآلخرينين

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضبافة

 - - - - - - - - خدمات تعاقدية

 - - - - - - - - تدريب

 - - - - - - - - استشاريين

 - - - - - - - - مصاريف تشغيلية عامة

 - - - - - - - - لوازم ومواد

 - - - - - - - - ومعداتأثاث 

 - - - - - - - - المجموع الفرعي لغير الموظفين

 - - - - - - - - المجموع

 3 585.1 - - - 3 585.1 - - 3 585.1 قرض الدولة المضيفة

 3 585.1 - - - 3 585.1 - - 3 585.1 المجموع +  قرض الدولة المضيفة
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  الرابعملرفق ا

 االحتياطيصندوق الطلبات استخدام 
 (2020أيلول/سبتمرب  30)حىت 

 

 

 املبلغ املطلوب املربر التاريخ الرقم
1- 10/01/2020 

 سّري
املدعي العام ضد لوران غباغبو بقضية  تتعلقال ميكن تالفيها تكاليف 

"( يف احلالة يف كوت قضية غباغبو وبلي غوديه)" وتشارلز بليه غودي
 .2020ديفوار  يف عام 

 

 
 يورو 138.51

املدعي العام بقضية  تتعلقتالفيها تكاليف غري متوقعة واليت ال ميكن  19/06/2020 -2
 يف احلالة يف مايل ضد احلسن

 

 
 يورو 909.5

املدعي العام بقضية  تتعلقتالفيها تكاليف غري متوقعة واليت ال ميكن  24/06/2020  -3
 يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى الثانية ضد ييكاتوم ونغايسوان

 

 
 يورو 1 751.3

 يورو 2 799.31  املبلغ اإلمجايل لإلخطارات
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  ملرفق اخلامسا

 الزيادات السنوية في الميزانيات المعتمدة والنفقات الفعلية
2013  -  202 

 

  الربانمج الرئيسي
  امليزانية املعتمدة

 الزايدة 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2013-2020 

البرنامج الرئيبي 

 األول؛  القضاء
 1 799.5 12 081.5 12 107.6 12 710.0 12 536.0 12 430.6 12 034.2 10 045.8 10 679.9 المجموع

 1 383.6 -26.1 -602.4 176 105.4 396.4 1 988.3 -652.1 413.9 الفرق

 %12.3 % -0.2 % -4.7 %1.4 %0.8 %3.3 %19.8 % -6.1 %4.0 الفرق بـ %

 1 966.3 11 840.8* 11 592.6 12 237.7 12 232.3 12 702.8 11 023.8 10 529.8 9 874.5 اإلنفاق الفعلي

 %97.5 معدل  %98.0 %97.0 %96.3 %97.6 %102.2 %91.6 %104.8 %92.3 نسبة التنفيذ %

البرنامج الرئيبي 

الثاني؛  مكتب المدعي 

 العام

 19 117.7 47 383.4 46 802.5 45 991.8 44 974.2 43 233.7 39 612.6 33 220.0 28 265.7 المجموع

 19 659.7 580.9 810.7 1 017.6 1 740.5 3 621.1 6 392.6 4 954.3 542.0 الفرق

 %69.6 %1.2 %1.8 %2.3 %4.0 %9.1 %19.2 %17,5 %2.0 الفرق بـ %

 17 994.8 46 919.7* 46 801.9 44 226.9 44 432 41 960.3 40 581.2 32 723.7 28 924.9 اإلنفاق الفعلي

 %99.3 معدل  %99.0 %100 %96.2 %98.8 %97.1 %102.4 %98.5 %102.3 نسبة التنفيذ %

البرنامج الرئيبي 

 الثالث؛  قلم المحكمة
 11 396.0 75 916.9 76 651.2 77 142.5 76 632.6 72 759.2 65 025.9 66 293.1 64 520.9 المجموع

 10 875.2 -734.3 -491.3 509.9 3 873.4 7,733.3 1,267.2- 1,772.2 520.8- الفرق

 %16.9 %  -1.0 % -0.6 %0.7 %5.3 %11.9 % -1.9 %2,7 % -0.8 الفرق بـ %

 10 485.5 74 688.5* 76 571.9 77 677.2 78 811.5 73 278.6 67 988.3 65 738 64 203 اإلنفاق الفعلي

 %100.7 معدل  %98.4 %99.9 %100.7 %102.8 %100.7 %104.6 %99.2 %99.5 نسبة التنفيذ %

البرنامج الرئيبي 
السادس؛  أمانة 

الصندوق االستئماني 

 للضحايا

 1 646.1 3 226.1 3 130.3 2 541.5 2 174.5 1 884.5 1 815.7 1 585.8 1 580.0 المجموع

 1 775.5 95.8 588.8 367.0 290.0 68.8 229.9 5.8 129.4 الفرق

 %112.4 %3.1 %23.1 %16.9 %15.4 %3.8 %14.5 %0.4 %8.9 الفرق بـ %

 1 617.4 3 049.4* 2 803.8 2 031.3 1 704.3 1 640.7 1 542.9 1 425.7 1 432.0 النفقات الفعلية

 %86.9 معدل  %94.5 %89.5 %79.9 %78.4 %87.1 %85.0 %89.9 %90.6 %معدل التنفيذ 

  .2020هي نفقات متوقعة حىت حزيران/يونيو  2020نفقات عام  * 
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 ملرفق السادسا
 قائمة الواثئق

مجعية الدول  رمز وثيقة
  األطراف

 ةيرمز وثيقة جلنة امليزانية واملال العنون (ا)إذا مت حتويله
   

 CBF/35/1 جدول األعمال املؤقت 

املؤشرات لقياس األثر التحفيزي األوسع للمحكمة على تقرير مكتب املدعي العام عن  
 االختصاصات القضائية الوطنية

CBF/35/2 

 CBF/35/3 إطار عمل قلم احملكمة امليداين 

 CBF/35/4 التربعات  -للمجىن عليهم تقرير مرحلي للصندوق االستئماين  

 CBF/35/6 جرب األضرار  -للمجىن عليهم تقرير مرحلي للصندوق االستئماين  

 CBF/35/7 على افدارة املاليةللمجىن عليهم استجابة أمانة الصندوق االستئماين  

 CBF/35/8 اخلمسية تكنولوجبا املعلومات/إدارة املعلومات  إسرتاتيجية -تقرير احملكمة ابللغة اإلجنليزية  

 CBF/35/9/Rev.1 منقح - 2020حزيران/يونيو  30تقرير عن أداء امليزانية حىت  

على االستفسارات املتعلقة بتكييف إطار امليزانية للمجىن عليهم استجابة الصندوق االستئماين  
 العام

CBF/35/10 

 CBF/35/11 2021نظرة عامة على إعادة ختصيص املوارد يف امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  

ICC-ASP/19/10  2021للمحكمة اجلنائية الدولية لعام امليزانية الربانجمية املقرتحة  

ICC-ASP/19/INF.3  ملخص تنفيذي  - 2021امليزانية الربانجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/19/12  2019كانون األول/ديسمرب   31البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف  

ICC-ASP/19/13  كانون األول/ديسمرب   31للسنة املنتهية يف للمجىن عليهم البياانت املالية للصندوق االستئماين
2019 

 

ICC-ASP/19/14  للمجىن تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين
 2020حزيران/يونيو  30إىل  2019متوز/يوليو  1للفرتة من عليهم 

 

 AC/11/5 تقرير جلنة التدقيق عن أعمال دورهتا احلادية عشرة 

 AC/12/5 تقرير جلنة التدقيق عن أعمال دورهتا الثانية عشرة 

____________ 
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 اجلزء جيم
 الواثئق ذات الصلة

 

كانون   31البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف    -1
 2019األول/ديسمرب 

  المحتويات

 الصفحة 
 306  خطاب اإلحالة

 307 ............................................................................................ بيان بشأن املراقبة املالية الداخلية 
 308 ............................................................................................. رأي املراجع املستقل للحساابت

 310 ........................................................ 2019كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل يف   -البيان األول 
 311 ................................................... 2019كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف   -البيان الثاين 

كانون   31بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف   -البيان الثالث 
 312 ..................................................................................... 2019األول/ديسمرب 

 313 ........................................ 2019كانون األول/ديسمرب   31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -البيان الرابع 
  31بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف   -البيان اخلامس 

 314 ............................................................................... 2019كانون األول/ديسمرب 
 315 ........................................................................................... املالحظات امللحقة ابلبياانت املالية

 315 ...................................................................................... احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها .1
 317 ................................................................ ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية .2
 327 ............................................................................................... النقد وما يعادل النقد .3
 327 ................................................................. احلساابت املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية  .4
 328 ..................................................................................... حساابت أخرى مستحقة القبض .5
 329 ........................................................................ واألصول املتداولة األخرى املبالغ املدفوعة مقدماً  .6
 329 ........................................................................................ املمتلكات واملنشآت واملعدات .7
 330 ............................................................................................... األصول غري امللموسة .8

                                                            

 ICC-ASP/19/12 : الرقمحتت سابقاً  تصدر   *
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 331 ........................................................................................... احلساابت املستحقة الدفع .9
 332 ............................................................................ االلتزامات النامجة عن استحقاقات املوظفني .10
 336 ...................................................................................... القرض املقدم من الدولة املضيفة .11
 336 ................................................................................ املستحقةاإليرادات املؤجلة واملصروفات  .12
 337 ....................................................................................................... املخصصات .13
 338 ......................................................................................... صايف األصول/حقوق امللكية .14
 338 .......................................................................................................... اإليرادات .15
 339 .............................................................................. املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني .16
 339 ................................................................................... املصروفات املتعلقة ابلسفر والضيافة 17
 339 ................................................................................ املصروفات املتعلقة ابخلدمات التعاقدية .18

 .................................................................................... أبتعاب احملامنياملصروفات املتعلقة  .19
334
0 

 340 ................................................................................................... النفقات التشغيلية .20
 340 ........................................................................................ النفقات املتعلقة ابللوازم واملواد .21
 340 ............................................................................... اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة .22
 340 .................................................................................................... املصروفات املالية .23
 341 ................................................................... بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة ابمليزانية واملبالغ الفعلية .24
 342 ................................................................................................... القطاعياإلبالغ  .25
 345 ....................................................................................... االلتزامات واإلجيارات التشغيلية .26
 345 ................................................................................................... االلتزامات الطارئة .27
 346 ..................................................................... اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة .28
 346 .......................................................................... شطب خسائر النقد واملبالغ املستحقة القبض .29
 346 ................................................................................... األحداث الواقعة بعد اتريخ اإلبالغ .30
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كانون األول/   31تقرير املراجعة النهائية للبياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للفرتة املنتهية يف 
 360 ........................................................................................................... 2019ديسمرب 
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  خطاب اإلحالة
 2020 حزيران/يونيو 9

ع  حساابت الفرتة رئيس قلم احملكمةمن النظام املايل، يقدم  1-11وفقًا للبند  املالية إىل مراجِّ
وأتشرف أبن أقدم البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة احلساابت.  

  .2019كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1من 

 غيال أبيسادزي
 رئيس قسم املالية

 بيرت لويس 
 احملكمةرئيس قلم 

Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes,   

13  rue Cambon,   

75100  Paris Cedex 01  

  France 
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 بيان بشأن املراقبة املالية الداخلية 

 نطاق املسؤوليات

بصفته املوظف اإلداري  رئيس قلم احملكمة)ب( من القواعد املالية، يعّد  1-101عماًل ابلقاعدة 
، ويساءل، عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط من جانب مجيع مسؤوالً "الرئيسي للمحكمة 

أجهزة احملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع مكتب املدعي العام فيما يتعلق 
من نظام  42من املادة  2لطة هذا املكتب مبوجب الفقرة ابملهامّ التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن س

 مسؤول رئيس قلم احملكمة، فإن 1-111من النظام املايل، والقاعدة  11وعماًل ابلبند . ‘‘روما األساسي
 سجالت مالية وفرعية دعوت إىل إعمالاحلساابت. وامتثااًل هلذا البند وهذه القاعدة،  عن أمور منها

 ن أداء املهام احملاسبية.املوظفني املسؤولني ع عينتاإلجراءات احملاسبية للمحكمة، و  ت، ووضعوأعملتها

ينفذ هذا النظام املايل مبا يتفق مع مسؤوليات ’’ من النظام املايل للمحكمة، 4-1وطبقًا للبند 
من نظام  43ة ( من املاد1والفقرة ) 42( من املادة 2املدعي العام واملسّجل على النحو احملدد يف الفقرة )

روما األساسي.  ويتعاون املدعي العام واملسّجل، مع األخذ يف االعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة 
 .‘‘مهامه مبوجب النظام األساسي

احملكمة، رئيس قلم من النظام املايل، تناط يب، بصفيت  1-10ذلك، وفقًا للبند  إضافًة إىلو 
مالية داخلية تسمح ابلقيام أوالً أبول بفحص فعال و/أو استعراض املعامالت رقابة ’’ املسؤولية عن ممارسة
 املالية لضمان مايلي:

قانونية عمليات قبض مجيع أموال احملكمة، ومواردها املالية األخرى، وحفظها،  ‘1’
 والتصرف فيها؛ 

اليت تقرها اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية األخرى،  ‘2’
مجعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة ابلصناديق االستئمانية واحلساابت 

 اخلاصة؛
 ‘‘.استخدام موارد احملكمة استخداماً اقتصادايً  ‘3’

الرتتيبات املؤسسية املالئمة ابلتعاون مع مكتب املدعي العام على النحو املنصوص  اختذتوإذ 
نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة  أان متأكد من وجود)ب(،  1-101عليه يف القاعدة 

 . 2019لعام املالية 

 استعراض فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية

تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على املديرين 
 في التصديق( ابحملكمة.التنفيذيني )موظ
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فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام ب ويسرتشد االستعراض الذي أجريه فيما يتعلق
املراجعون الداخليون للحساابت حىت اآلن، والتعليقات اليت  اضطلع بهاملايل والقواعد املالية ابلعمل الذي 

 قدمها املراجعون اخلارجيون للحساابت حىت اآلن يف تقاريرهم.

املالية  أبنين تلقيت الضماانت الالزمة اليت تؤكد وجود إطار مناسب للمراقبة متأكدكما إنين 
 .2019الداخلية خالل عام 

 بيرت لويس 
 رئيس قلم احملكمة

  
 2020 حزيران/يونيو 9
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 رأي املراجع املستقل للحساابت 

 ديوان احملاسبة 
France 

 الرئيس األول

 2020 حزيران/يونيو 30ابريس، 

 السيد بيرت لويس لعناية
 رئيس قلم احملكمة

  احملكمة اجلنائية الدولية

 رأي املراجع املستقل للحساابت

 الرأي

 الشهور االثين عشرعن فرتة ‘‘( احملكمة)’’البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  انربينا ملراجعة
.  وتشمل هذه البياانت املالية بيااًن يتعلق ابلوضع املايل يف 2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

تغيريات يف صايف األصول، ابل يتعلق ابألداء املايل، وبياانً   يتعلق، وبياانً 2019كانون األول/ديسمرب   31
وبيااًن يتعلق ابلتدفقات النقدية، وبيااًن يتعلق مبقارنة امليزانية ابملبالغ الفعلية، ومالحظات تتضمن ملخص 
املبادئ احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف مرفق البياانت املالية جمموعة تتألف من سبعة 

ة يف إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، وهي تقع خارج جداول تعرض بعض املعلومات اإلضافي
 نطاق هذه املراجعة.

كانون األول/ديسمرب   31إىل مراجعتنا، تعرض البياانت املالية الوضع املايل للمحكمة يف  واستناداً 
ية ومقارنة امليزانية ، وكذلك األداء املايل والتغيريات يف صايف األصول والتدفقات النقدعرضاً سليماً  2019

للمعايري  وفقاً  2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف  الشهور االثين عشرواملبالغ الفعلية لفرتة 
 احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 أساس الرأي

للصالحيات اإلضافية احملددة  للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ووفقاً  لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً 
من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة. وتتطلب هذه املعايري مّنا االلتزام ابلقواعد  12يف البند 

األخالقية والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على ضمان معقول أبن البياانت املالية 
ما يتطلبه ميثاق أخالقيات ديوان احملاسبة الفرنسي، نضمن خالية من األخطاء اجلوهرية. وعلى حنو 

ذلك، حرصنا على  إضافًة إىلاستقالل املراجعني وإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاءهتم التقديرية املهنية.  و 
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ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا  ابلتزاماتنا األخالقية األخرى وفقاً  الوفاء أيضاً 
راجعة احلساابت. ويرد وصف مسؤوليات مراجع احلساابت مبزيد من التفصيل يف اجلزء املعنون مل

  ‘‘.مسؤوليات مراجع احلساابت عن مراجعة البياانت املالية’’

 لرأينا. معقوالً  كافية ومناسبة لتشكل أساساً   مُجعتوحنن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت 

 يةمسؤوليات اإلدارة عن البياانت املال

عن إعداد البياانت املالية  املسؤوليةاحملكمة  رئيس قلم يتحملمن النظام املايل،  11مبوجب املادة 
هذه البياانت وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشمل هذه املسؤولية وضع  وتُعدوعرضها.  

خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء إعداد بياانٍت مالية  من أجلالضوابط الداخلية، وتنفيذها ورصدها، 
ها عرضاً  مأكانت تلك األخطاء انجتًة عن الغش أ .  وتشمل هذه املسؤولية أيضاً نزيهاً  الغلط، وعرضِّ

 إعداد التقديرات احملاسبية املعقولة يف ظل الظروف السائدة.

 لحساابت عن مراجعة البياانت املاليةل اخلارجي راجعاملمسؤوليات 

يتمثل اهلدف من مراجعة احلساابت يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البياانت 
اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة  مالغش أ أكانت انجتًة عناملالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء 

مراجعة  ةأبن أي احلساابت يتضمن رأينا. والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضماانً 
للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ستؤدي دائمًا إىل اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال  رى وفقاً جتُ 

توقع منها جوهرية إذا كان ابإلمكان أن يُ  تُعدوجوده.  وميكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ و 
ادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه بدرجة معقولة، منفردة أو جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتص

  البياانت املالية.

تنفيذ إجراءات مراجعة احلساابت من أجل مجع أدلة املراجعة  يفمراجعة احلساابت  تتمثللذلك، 
ويراعي مراجع احلساابت اخلارجي الضوابط الداخلية يف البياانت املالية.  الواردةت بشأن املبالغ واملعلوما

املعمول هبا يف املؤسسة فيما يتعلق إبنشاء وإعداد البياانت املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق 
ويستند اختيار إجراءات التدقيق إىل رأي بشأن فعالية هذه املراقبة.  ، وليس هبدف إبداءللظروفاملالئمة 

خماطر البياانت املالية، لتقييم  إىل تقييماحلال ابلنسبة  يملراجع احلساابت اخلارجي، كما ه احلكم املهين
 .بوجه عاممدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، ولتقدمي البياانت املالية 

 )توقيع(
 بيري موسكوفيسي
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 البيان األول
 )آبالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31يف بيان الوضع املايل  -احملكمة اجلنائية الدولية 

 )أعيد حساهبا( 2018 2019 املالحظة  
       األصول

       األصول املتداولةا

 النقدية وما يف حكمها
  

 

 892 18 575 14 3 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 832 14 630 17 4 حساابت أخرى مستحقة القبض

 352 1 243 1 5 املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرىاملبالغ 

 935 2 732 2 6 جمموع األصول املتداولة

 011 38 180 36   األصول غري املتداولة

    حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 31 25 4 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 103 179 643 168 7 األصول غري امللموسة

 530 1 448 2 8 احلق يف االسرتداد

 648 28 897 31 10 جمموع األصول غري املتداولة

 312 209 013 203   جمموع األصول

 اخلصوم
 

239 193 247 323 

 اخلصوم املتداولة
 

    

 احلساابت املستحقة الدفع
  

 

 529 7 330 6 9 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

 129 10 347 11 10 من الدولة املضيفة القرض املقدم

 843 1 887 1 11 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

 955 6 749 7 12 املخصصات

 212 1 363 13 جمموع اخلصوم املتداولة

 اخلصوم غري املتداولة
 

27 676 27 668 

       احلساابت املستحقة الدفع

 636 282 9 املوظفنيااللتزامات املرتتبة على استحقاقات 

 345 59 956 78 10 القرض املقدم من الدولة املضيفة

 865 68 978 66 11 جمموع اخلصوم غري املتداولة

 846 128 216 146   جمموع اخلصوم

 صايف األصول/حقوق امللكية
 

173 892 156 514 

       صندوق الطوارئ

 243 5 242 5 14 صندوق رأس املال العامل

 058 9 951 5 14 صناديق أخرىأرصدة 

 508 76 108 54 14 صايف األصول/حقوق امللكية

 809 90 301 65   جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية

(a) .املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 البيان الثاين

 2019كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف   -احملكمة اجلنائية الدولية 
 )آبالف اليورو(

 (أعيد حساهبا) 2018 2019 املالحظة  

       اإليرادات

 446 145 122 143 15 الشرتاكات املقررةاا

 038 2 998 1 15 لتربعاتاا

 158 75 15 إيرادات مالية 

 413 073 1 15 إيرادات أخرى

 055 148 268 146   جمموع اإليرادات

       املصروفات

 099 108 892 114 16 ملصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفنياا

 668 5 592 5 17 السفر والضيافةا

 158 6 343 5 18 خلدمات التعاقديةاا

 603 5 322 5 19 أتعاب احملامني

 969 12 063 14 20 لنفقات التشغيليةاا

 456 2 658 1 21 للوازم واملواداا

 344 12 026 12 22 إلهالك واالستهالك اا

 860 1 840 1 23 املصروفات املاليةا

 157 155 736 160   جمموع املصروفات

 (7 102) (14 468)   الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

(b)  البياانت املالية.املالحظات املصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 البيان الثالث
  31بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف  -احملكمة اجلنائية الدولية 
 )آبالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمرب 

  

 الصندوق

 العام 
 صناديق 

 جمموع 
 صايف 
 األصول/ 
 حقوق امللكية

 الصندوق العام  

 صندوق 
 صندوق الطوارئ املال العاملرأس 

صناديق 
االلتزامات 
املتعلقة 
ابستحقاقات 
 املوظفني

 النقدي  الرصيد
الفائض/  

 )العجز(

إعادة قياس 
خطط ما بعد 
 انتهاء اخلدمة

 أرصدة  
  الصندوق
 للصندوق العام

 الرصيد االفتتاحي  
 825 98 695 1 142 105 (6 650) (5 622) 479 764 3 17 2018كانون الثاين/يناير   1يف 

احلركة يف صايف األصول/حقوق 
 2018امللكية يف عام  

  

    

 (7 102) 325 (7 427)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(  

إعادة قياس مكاسب/)خسائر( 
 (1 391)  -   -  (1 391)  -   -   -   -  خطط ما بعد انتهاء اخلدمة

  -   -  (15 926)  -  622 5 (216) 479 1 041 9 التحويالت

 الفائض/)العجز( النقدي  
  -   -  (2 993)  -  993 2  -   -   -  يف السنة املاضية

 فائض أمانة الصندوق  
يف عام  للمجين عليهماالستئماين 

2016  -   -   -   -   -  476  -  476 

 جمموع احلركات  
 615 8 (216) 479 1 041 9 أثناء العام

(391 1) 

(870 25) 325 (016 8) 

 صايف األصول/حقوق امللكية 
كانون األول/ديسمرب   31

2018 
9 058 5 243 263 2 993 (041 8) 79 272 2 021 90 809 

حركات صايف األصول/حقوق 
 2019امللكية يف عام 

  
    

 (14 468) 193 (14 661)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(  

مكاسب/)خسائر( إعادة قياس 
 خطط ما بعد انتهاء اخلدمة

 -   -   -   -  (511 11)   -   -  (511 11) 

 -  -  040 6  -  (2 993) 29  -  (3 076) التحويالت

 الفائض/)العجز( النقدي  
 يف السنة املاضية

 -   -   -  (439 1)  -  1 439  -  - 

 (32)      (1) (31) إعادة األموال إىل الدول املنسحبة

 فائض أمانة الصندوق  
يف عام  للمجين عليهماالستئماين 

2017 
- -  -   -   -  505  -  505 
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 (25 506) 193 (6 677) (11 511) (4 432) 29 (1) (3 107) جمموع احلركات  أثناء العام

جمموع صايف األصول/حقوق 
كانون   31امللكية يف 

 2019األول/ديسمرب 
5 951 5 242 292 (439 1) (552 19) 72 594 2 213 65 301 

(c) .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 البيان الرابع
كانون   31التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  بيان -احملكمة اجلنائية الدولية 

 )آبالف اليورو( 2019األول/ديسمرب 
 (أعيد حساهبا) 2018 2019 املالحظة 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 (7 102) (14 468)  فائض/)عجز( عن الفرتة )البيان الثاين(

 (56) (8)  فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

 - -  اخلصم من قرض الدولة املضيفة 

 344 12 026 12  اإلهالك واالستهالك 

 23 -  واملنشآت واملعدات)الكسب(/اخلسارة من التصرف يف املمتلكات 

 784 1 742 1  مصروفات الفائدة

 9 605 9 605 )زايدة(/اخنفاض يف حساابت مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية
 (224) 109  )زايدة(/اخنفاض يف حساابت أخرى مستحقة القبض

 (637) 205  )زايدة(/اخنفاض يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

 40 (3 249)  )زايدة(/اخنفاض يف حق االسرتداد

 662 (1 082)  زايدة/)اخنفاض( يف حساابت مستحقة الدفع

 198 4 829 20  زايدة/)اخنفاض( يف التزامات استحقاقات املوظفني

 (1 391) (11 511)  إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر يف خطط مابعد انتهاء اخلدمة

 (158) 794  إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقةزايدة/)اخنفاض( يف 

 (1 168) (849)  زايدة/)اخنفاض( يف املخصصات

 (110) (75)  انقص: إيرادات الفوائد

 810 17 670 1  صايف التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 133 73  زائد: الفوائد املتلقاة

 - -  عائدات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 (1 790) (1 159)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (814) (1 324)  شراء أصول غري ملموسة

 (2 471) (2 410)  صايف التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة املالية

 - (32)  تسديد قرض الدولة املضيفة  

  32  صايف التدفقات النقدية من األنشطة املالية

 (3 585) (3 585)  صايف الزايدة/)االخنفاض( يف النقدية وما يف حكمها

 (3 585) (3 585) 3 النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية

 754 11 (4 325)  مكاسب/)خسائر( النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت 

 082 7 892 18 3 كانون األول/ديسمرب )البيان األول(  31النقدية وما يف حكمها يف 

(d) .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 البيان اخلامس
بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية   -احملكمة اجلنائية الدولية 

 )آبالف اليورو( 2019كانون األول/ ديسمرب   31يف 

 الربانمج الرئيسي

االعتمادات اليت 
املوافقة  جرت

 عليها

املصروفات  
  احململة على 
   الصندوق العام

  فائض/)عجز(  
   1الصندوق العام

املصروفات  
احململة على 
طلبات صندوق 
  الطوارئ

جمموع  
  املصروفات

الفائض/   
    2 )العجز(

طلبات صندوق  
  الطوارئ

الوصول إىل صندوق  
  الطوارئ

 
 

طلبات صندوق 
 الطوارئ

 1 2 3=2-1 4 5=2+5 6=1-5 7 8 9 
    -                   -                 515 593 11  - 515 593 11 108 12 اهليئة القضائية

    -                   -                 355 447 46  - 356 447 46 803 46 مكتب املدعي العام

    -                   307  (709) 360 77 926 1 216 1 435 75 651 76 قلم احملكمة

 أمانة 
 مجعية الدول األطراف

2 842 2 803 39   2 803 39 
 

       -           -    

    -                   -                 - 800 1 - - 800 1 800 1 املباين

 أمانة 
الصندوق االستئماين للمجين 

 عليهم
3 130 2 804 327 - 2 804 327 

 

               -                   -    

 آلية الرقابة 
 9 522 - 9 522 531 املستقلة 

 
               -                   -    

مكتب املراجعة الداخلية 
 للحساابت 

686 686 - - 686 - 
 

               -                   -    

    -                   -                 - 585 3 - - 585 3 585 3 القرض املقدم من الدولة املضيفة

    -                   307                535     600 147     926 1      461 2     674 145     135 148   اجملموع 

(e) 1)   .1Res/8ASP/1-ICC اجلزء حاء ، 
(f) 2)   .4Res/8ASP/1-ICC  سني، اجلزء 
(g) .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 امللحقة ابلبياانت املالية املالحظات

 احملكمة اجلنائية الدولية وأهدافها   -1

 الكيان املعّد للتقرير:   1-1

مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية ‘‘( احملكمة)’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية 
مؤمتر األمم املتحدة ’’دولة مشاركة يف  120، عندما اعتمدت 1998متوز/يوليه  17يف 

ة النظام األساسي.  واحملكمة مؤسس‘‘ الدبلوماسي للمفوضني املعين إبنشاء حمكمة جنائية دولية
قضائية دائمة مستقلة هلا السلطة ملمارسة اختصاصاهتا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري 

جرمية العدوان(. وتتكون و جرائم احلرب، و اجلرائم ضد اإلنسانية، و القلق الدويل )اإلابدة اجلماعية، 
ناف، والشعبة االبتدائية، احملكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرائسة والدوائر )املؤلفة من شعبة االستئ

عد البياانت املالية للمحكمة واهليئات وتُ تب املدعى العام، وقلم احملكمة. والشعبة التمهيدية(، ومك
للمجين أمانة الصندوق االستئماين  ابستثناءالفرعية التابعة جلمعية الدول األطراف )"اجلمعية"( 

 .عليهم

من نظام روما األساسي يف الهاي هبولندا.  وأنشأت احملكمة أيضاً  3ويقع مقر احملكمة وفقاً للمادة 
ا، هذه املكاتب يف أوغند توجدمن أداء عملياهتا امليدانية.  و  لكي تتمكن ُقطريةستة مكاتب 

 وجورجيا.  ايل،وم ، ومجهورية أفريقيا الوسطى، ومجهورية كوت ديفوار،ومجهورية الكونغو الدميقراطية
 الربانجمية: امليزانية   1-2

مت، 2019ألغراض الفرتة املالية  االعتمادات إىل تسعة برامج رئيسية هي: اهليئة القضائية )هيئة  ُقسِّّ
، ‘‘(األمانة)’’الرائسة والدوائر(، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف 

القرض الذي قدمته الدولة  –، ومشروع املباين الدائمة للمجين عليهمق االستئماين واملباين، وأمانة الصندو 
من عناصر  ويرد أدانه تشكيل كل عنصر كتب املراجعة الداخلية.املضيفة، وآلية الرقابة املستقلة، وم

 الربامج الرئيسية للمحكمة ودوره وأهدافه:

 اهليئة القضائية:

 هيئة الرائسة:  

 رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛تتكون من  ‘1’
مجيع الوظائف  تؤديتراقب وتدعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفّعالة و  ‘2’

 القضائية اليت تقع ضمن اختصاصها؛
تكفل اإلدارة السليمة للمحكمة )ابستثناء مكتب املدعي العام( وتشرف على عمل  ‘3’

 احلصول على مساندته يف مجيعستسعى إىل دعي العام و امل وستنسق مع كمة؛قلم احمل
 ؛اليت هتم كلتا اجلهتنياملسائل 



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 
 

20-A-210621 

 431 

توّسع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمثيلها يف احملافل   ‘4’
 الدولية.

 الدوائر: 
 تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية.  ‘5’
والشعبة  وتتكون شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية 

 من ستة قضاة على األقل؛ التمهيدية
 تكفل سري اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالة وشفافة حتمي حقوق مجيع األطراف.و  ‘6’

 مكتب املدعي العام:

يتوىل مكتب املدعي العام إجراء عمليات التدارس األويل، والتحقيق يف حاالت ‘  1’
ارتكاب اإلابدة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب وجرمية العدوان ومقاضاة 
مرتكيب تلك اجلرائم، بطريقة فعالة وانجعة، عماًل ابلوالية املنوطة به يف نظام روما 

 ؛األساسي 

 ؛ تنفيذاً مستقالً وغري متحيز وموضوعياً  كتب هذه الواليةوينفذ امل  ‘2’

 ؛املكتب وإدارتهويرأسه املدعي العام الذي له السلطة الكاملة يف تسيري  ‘3’

ويتكون من أربعة برامج: ديوان املدعي العام )الذي يضم مجيع املوظفني الذين  ‘4’
تنطوي وظائفهم على تقدمي الدعم إىل املدعي العام واملكتب برمته وإسداء املشورة 

 ؛إليهما(، وشعبة االختصاص والتكامل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة

 قلم احملكمة:
واجلودة إىل هيئة  املتسمة ابلفعالية والنجاعةالقضائية واإلدارية  خدمات الدعم يقدم ‘1’

 والشهود؛ اجملين عليهمالرائسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع و 
 حقوقهم. ضمانوالشهود والدفاع و  اجملين عليهمينفذ اآلليات الالزمة ملساعدة  ‘2’
 يدير شؤون األمن الداخلي للمحكمة؛و  ‘      3’

 

 أمانة مجعية الدول األطراف: 

الذي اعتمدته يف أيلول/سبتمرب   ICC-ASP/2/Res.3نشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارهاأُ 
.  2004كانون الثاين/يناير   1أمانة مجعية الدول األطراف على أن تبدأ عملياهتا يف  2003

فرعية  اتهيئ وكذلك إىل ،‘‘(اللجنة)’’اجلمعية ومكتبها، وجلنة امليزانية واملالية  إىلاألمانة  قدموت
وتنربي األمانة على وجه  ومساعدة إدارية وتقنية. مهمة مستقلةخدمات ، 235أخرى للجمعية

 التحديد:

                                                            
املعين  الفريق العاملاملعين ابلتعديالت و  الفريق العاملنتخاب املدعي العام و اب واللجنة املعنية املراجعةجلنة  2019ضمت هذه اهليئات يف عام   235

 مبراجعة أجور القضاة.
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اجلمعية واجتماعات هيئاهتا الفرعية، مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية  دورات لتنظيم ‘1’
 واملالية؛

ساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املسائل املتصلة ومل ‘2’  
بوجه خاص على وضع اجلداول الزمنية الفعالة لالجتماعات وتسيريها  ابلرتكيزأبعماهلا، 

 ؛ عن إجراء مشاورات ، فضالً من الناحية اإلجرائية تسيرياً سليماً 

نوعية  بتقدمي نفيذ واليتها مبزيد من الفعاليةتمكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تول ‘3’
 ، مبا يف ذلك اخلدمات التقنية.وخدمات الدعم إليها املهمةعالية من اخلدمات 

 املباين:

 الدائمة.لصيانة مبانيها احملكمة  إليها املوارد اليت حتتاج حملة عناملعنية  إىل اجلهاتتُقدَّم 

 :للمجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين 

وتقدم الدعم  للمجين عليهمالصندوق االستئماين  للمجين عليهمتدير أمانة الصندوق االستئماين 
وقد أنشأت . لسلطة اجمللس الكاملة، وهي ختضع هإدارة الصندوق واجتماعات إىل جملساإلداري 

واعتمدت . ICC-ASP/1/Res.6 مبوجب قرارها للمجين عليهماجلمعية الصندوق االستئماين 
اللوائح التنظيمية للصندوق، اليت تنص على أن   ICC-ASP/4/Res.3اجلمعية مبوجب القرار

عن اإليرادات من  ويُبلغللبياانت املالية.  ُمصدراً  الصندوق االستئماين يشكل كيااًن مستقالً 
يف بيان األداء املايل  للمجين عليهماالشرتاكات املقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين 

. ولالطالع على مزيد من املعلومات بشأن الصندوق، يُرجى للمجين عليهمللصندوق االستئماين 
  . 2019لعام  للمجين عليهمالرجوع إىل البياانت املالية للصندوق االستئماين 

 القرض الذي قدمته الدولة املضيفة: –مشروع املباين الدائمة 

القرض الذي قدمته الدولة املضيفة يف إطار امليزانية  –أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 
 فيما خيص مااملتوقع دفعه وأساس رأس املال لإلبالغ عن الفائدة 2011الربانجمية املعتمدة لعام 

 لطلبات اللجنة واجلمعية. تلبيةً املباين الدائمة،  من أجل مشروعتلقته احملكمة مبالغ القرض الذي 
باين الدائمة خاص ابملقبول اجلمعية العامة لعرض الدولة املضيفة بتقدمي قرض  عنذلك  ينشأو 
 يف املائة. 2.5سنة مبعدل فائدة قدره  30فرتة  مر د علىسدَّ ي

 آلية الرقابة املستقلة:

آلية الرقابة املستقلة بوصفها   ICC-ASP/8/Res.1 الدول األطراف مبوجب قرارهاأنشأت مجعية 
مكتب املراجعة  من مقر ابلقربآلية الرقابة املستقلة  ويقع مقربرانجما رئيسيًا من برامج احملكمة.  

الداخلية للحساابت مبقر احملكمة يف الهاي، لكن دون أن تكون جزءاً من هذا املكتب وال اتبعة 
من نظام روما  112من املادة  4. وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة له

 األساسي، ابلتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة.
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 مكتب املراجعة الداخلية للحساابت:

غيلية يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحساابت احملكمة على حتقيق أهدافها االسرتاتيجية والتش
 رمييف مجيع جماالت عمل احملكمة. وت استعراضًا منهجياً من خالل استعراض النظم والعمليات 

)عمليات مراجعة احلساابت( إىل حتديد مدى حسن إدارة التهديدات  عمليات االستعراض هذه
 وما إذا كان بعمليات صحيحة تبيان ما إذا كان يُعمل والفرص احملتملة )املخاطر(، مبا يف ذلك

ية بناء على طلب إدارة خدمات استشار  ابإلجراءات املتفق عليها.  ويقدم املكتب أيضاً  يُلتزم
 .جلنة املراجعةويقدم املكتب تقاريره إىل رئيس احملكمة. 

 اإلعفاء من الضرائب:   1-3

منه،  15اتفاق املقر املربم بني مملكة هولندا واحملكمة، وال سيما املادة  ‘1’مبوجب   1-4
عفى منه، تُ  8االتفاق املتعلق ابمتيازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاانهتا، وال سيما املادة ‘2’و

عفى ، ابستثناء الرسوم اليت تستوجبها خدمات املرافق العامة، وتُ كافة  احملكمة من الضرائب املباشرة
اليت تستوردها أو تصدرها  وازمابللأيضًا من الرسوم اجلمركية واألعباء ذات الطابع املماثل فيما يتعلق 

  الستعماهلا الرمسي.

 \ملخص السياسات اهلامة للمحاسبة وإعداد التقارير املالية    -2

 أساس اإلعداد 

تعد البياانت املالية للمحكمة وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمدهتا     2-1
 والتعديالت اليت أُدخلت عليهما.   2002مجعية الدول األطراف يف دورهتا األوىل يف أيلول/سبتمرب 

ية الدولية للقطاع حملاسبللمعايري ا وقد أُعدت البياانت املالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقاً  
األرقام يف  وقـُرِّبتوتشكل هذه املالحظات جزءًا ال يتجزأ من البياانت املالية للمحكمة. العام. 

البياانت واملالحظات إىل ألف يورو.  وقد ال تؤدي املبالغ اإلضافية إىل فرق بسبب تقريب األرقام 
 هذا.

 الفرتة املالية: الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة.     2-2

 البياانت املالية على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة. تُعدأساس التكاليف التارخيية:     2-3
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 عملة احلساابت ومعاملة التقلبات يف سعر الصرف
 تُعرض حساابت احملكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو. 2-4
ألسعار الصرف  إىل العملة الوظيفية وفقاً  أجنبيةبعمالت  جترياملعامالت اليت  لوحتوَّ  2-5

ل وتسجَّ  ار تقارب أسعار الصرف السائدة.يف األمم املتحدة يف اتريخ املعاملة، وهي أسع املعمول هبا
هذه املعامالت، وعن حتويل األصول واخلصوم النقدية  مثل األرابح واخلسائر النامجة عن تسوية

  قومة ابلعمالت األجنبية بسعر الصرف الساري يف هناية السنة، يف بيان األداء املايل. امل

 ألجنبيةاأما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية ابلعملة    2-6
 يف اتريخ اإلبالغ.  لسعر الصرف املعمول به يف اتريخ املعاملة وال يعاد حتويلها ل وفقاً فتحوَّ 

 احملاسبية األحكاماستخدام التقديرات و 

يتطلب إعداد البياانت املالية وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تستخدم اإلدارة     2-7
واالفرتاضات عند اختيار السياسات احملاسبية وتطبيقها، وعند حتديد قيم  األحكام والتقديرات

وتستند هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة  واإليرادات واملصروفات املبلغ عنها. األصول واخلصوم
املعلومات إىل و  ،عتقد أهنا معقولة يف ظل الظروفهبا إىل التجربة السابقة وعوامل أخرى خمتلفة يُ 

األصول  محل قيمة األحكام بشأنأساس  اليت تشكل نتائجهااملتاحة يف اتريخ إعداد البياانت املالية، 
 وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.خرى. األصادر املمن  ال تتضح بسهولةواخلصوم اليت 

عرتف ويُ  . استعراضاً مستمراً فرتاضات األساسية ستعرض التقديرات احملاسبية واالوتُ  2-8
 متأثرة. فرتة مقبلة ةبتنقيحات التقديرات يف الفرتة اليت تُنقَّح فيها التقديرات ويف أي

اليت أخذت هبا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  األحكامويرد أدانه بيان  2-9
البياانت املالية والتقديرات اليت من احملتمل جداً أن ختضع  يفللقطاع العام اليت تؤثر بدرجة كبرية 
 لتعديل ملموس يف السنة القادمة:

اليت من احملتمل أن تؤدي املرفوعة ضدها  املنازعاتنتيجة احملكمة ابحتياطي  احتفظت )أ(
 .تقديراً موثوقاً إىل تدفق املوارد إىل اخلارج من أجل تسوية املطالبات، وميكن تقدير هذه املوارد 

 وتستند املبالغ املرصودة إىل نصيحة قانونية مهنية؛
بناء  احملكمة سلفاً  إليهاالعتماد املتعلق ابلديون املشكوك يف حتصيلها من متهم قدمت  )ب(

 ويُعتقد أن استعادة هذه السلف غري مؤكدة. تكاليف التمثيل القانوين.لسد على قرار قضائي 
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 النقد وما يعادل النقد

، واألموال احملتفظ هبا يف النقد احلاضر يشملاالمسية و  بقيمته ُُيتفظ ابلنقد وما يعادل النقد  2-10
درّة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها حساابت جارية، واحلساابت املصرفية امل

 عن ثالثة أشهر.

 األدوات املالية
ستحقة القبض وخصوماً تصنِّّف احملكمة أدواهتا املالية ابعتبارها قروضاً وحساابت م 2-11

من ودائع مصرفية قصرية األجل وحساابت  يف املقام األولواألصول املالية تتألف  مالية أخرى.
املباين  واحلساابت  اخلاص ببناءمستحقة القبض.  وتشمل االلتزامات املالية القرض الطويل األجل 

 املستحقة الدفع.
د مجيع األدوات املالية يف ابدئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها العادلة تقيَّ و   2-12

الت.  وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك ابإلضافة إىل تكاليف املعام
طريقة سعر الفائدة الفعلي.  أما مبلغ احلساابت املستحقة القبض واحلساابت املستحقة  ابستخدام

الدفع املتضمن للتكلفة التارخيية واخلاضع لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة 
 للمعاملة. 

 الية املخاطر امل

تتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق )أسعار    2-13
 الصرف وأسعار الفائدة(، وخماطر االئتمان وخماطر السيولة.

خماطر العمالت: تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة العادلة أو التدفقات النقدية   2-14
معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. واحملكمة املستقبلية ألداة مالية 

عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة يف الغالب بعملياهتا  معرضة ملخاطر العمالت
 امليدانية. 

تتمثل يف تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة  خماطر أسعار الفائدة:  2-15
مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة.  وال تودِّع احملكمة أمواهلا إال يف حساابت 

برية تتعلق أبسعار الفائدة. قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك ليست معرضة ملخاطر ك
والقرض الذي قدمته الدولة املضيفة ينطوي على سعر فائدة اثبت وال يعّرض احملكمة ملخاطر تغري 

 أسعار الفائدة.

خماطر االئتمان: تتمثل يف تسبب أحد األطراف يف معاملة مالية يف خسارة مالية للطرف   2-16
ة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة اآلخر بسبب عدم الوفاء ابلتزاماته. واحملكم

الدول األطراف.  وتشمل االشرتاكات املقررة معظم  اليت تقدمها القبض املتعلقة ابالشرتاكات املقررة
.  ويتعني على الدول األطراف أن تسدد االشرتاكات يف الوقت للمحكمة املبالغ املستحقة القبض

احملكمة  تواصلتاملذكرة الشفوية من احملكمة.  وقد  تسلمن يوًما م 30يف غضون  -املناسب 
ذلك،  إضافًة إىلالدول األطراف اليت لديها اشرتاكات غري مسددة لتذكريها ابلتزاماهتا. و مع ابنتظام 
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يتعني على مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( وهيئاهتا اإلدارية زايدة اتصاالهتا السياسية والدبلوماسية 
 اليت لديها مسامهات معلقة، ال سيما تلك اليت عليها متأخرات كبرية.مع الدول 

تتمثل املخاطر االئتمانية األخرى يف السلف املقدمة على أساس قرارات قضائية لتغطية و   2-17
احملكمة سياسات  وتتبعلدى البنوك.  ويف الودائعمعوزين،  يُعدونالتمثيل القانوين للمتهمني الذين ال 

  مؤسسة مالية واحدة. ةحتد من التعرض ملخاطر الودائع يف أي

 ظليثري القلق وي خماطر السيولة:  ميثل املستوى املرتفع احلايل لالشرتاكات غري املسددة جماالً   2-18
 .2019سيولة احملكمة وتدفقها النقدي يف عام فيما خيص  اً عامل خطر رئيسي

 املبالغ املستحقة القبض 

ل املبالغ اليت مسية.  وتسجَّ اليف البداية بقيمتها ا والسلف ل املبالغ املستحقة القبضتسجَّ   2-19
ر أهنا غري قابلة لالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أهنا فاقدة، يقدَّ 

 املايل.اجتة عن الفقد يف بيان األداء نل اخلسائر الوتسجَّ 

 واألصول املتداولة األخرى املبالغ املدفوعة مقدماً 

 .الودائعتشمل األصول املتداولة األخرى الفوائد املستحقة على احلساابت املصرفية و    2-20
د على أساس أهنا مصروفات يف الفرتة الالحقة تقيَّ سوتشمل املدفوعات املسبقة املنح التعليمية اليت 

وبيان الوضع املايل يُظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء من السلفة على املنحة املشمولة بتقرير. 
د املصروفات املفرتض أهنا تتصل بباقي السنة الدراسية يف التاريخ الالحق للبيان املايل.  وتقيَّ  التعليمية

 ل على حساب امليزانية.ابنتظام على مدار السنة الدراسية وحتمَّ 

 واملعدات املمتلكات واملنشآت

ر لتوفري اخلدمات أو ألغراض متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصواًل ملموسة تسخَّ   2-21
 إدارية. 

وتقاس بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات مبقدار تكلفتها انقص االستهالك املرتاكم   2-22
 واخلسائر النامجة عن اإلهالك.

ستخدم يف حالة األصل ابستخدام املبادئ نفسها اليت تُ  د تكلفة األصل املنشأ ذاتياً وحُتدَّ   2-23
املكتسب. وال يُدرج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق ابملواد والعمالة أو 

 مكوانً  بوصفهال تكاليف االقرتاض وال ُتسجَّ إنشاء أصل ذايت املنشأ.  عند ةاملتكبد غريمها من املوارد
 تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات. مكوانتمن 

جزءًا من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد  بوصفهاوتشمل التكاليف املرمسلة،     2-24
صلة الذات  غريها من الرسوماإلنشاء، رسوم إدارة املشروع ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية و 

 .وتكاليف العمالة املباشرة والتكاليف املادية ،تصاريحالباشرة ابملستشارين واخلرباء ورسوم امل
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املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة،  2009آذار/مارس  23 يف واستنادًا إىل العقد املؤرخ   2-25
ر ، وهو العقد القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت  ةمعدت قطعة أرض ُأجِّّ

يف هناية والية احملكمة أو  ابلرتاضيوعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه مقابل. للمحكمة دون  اللبناء عليه
 أصالً من أصول احملكمة. بوصفهال قطعة األرض بقرار صادر عن اجلمعية.  وُتسجَّ 

ل التكاليف املتصلة ابستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ضمن وتسجَّ   2-26
قبلة اجملسدة يف ذلك اجلزء ن هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املالقيمة الدفرتية للبند إذا كا

املقدَّمة إىل .  وتكاليف اخلدمات اليومية قياسًا موثوقًا بهإىل احملكمة وميكن قياس تكلفتها  تدفقست
 ل فائضاً أو عجزاً عند تكبدها.واملنشآت واملعدات تسجَّ  املمتلكات

احلياة  مرفائض/عجز على أساس خط مستقيم على  خانةل االستهالك يف وُيسجَّ    2-27
اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدات.  وال ختضع قطعة األرض 

 لإلهالك.

 ويرد أدانه تقدير مدة احلياة اإلنتاجية:   2-28
 2018 

 سنوات 6 -4 السيارات
 سنوات 5 - 3 معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 سنوات 10 - 7 األاثث واللوازم
 سنة 40 -4 مكوانت املباين 

 سنة 20 - 5 أصول أخرى

 املباين الدائمة
الذي أكد أن ، ICC-ASP/4/Res.2 أنشأت اجلمعية مشروع املباين الدائمة مبوجب القرار   2-29

"احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة، وابلتايل فهي تتطلب أماكن عمل دائمة لتمكني احملكمة من أداء 
شدِّدًة من جديد على مكافحة اإلفالت من العقاب"، مواجباهتا بفعالية و تعكس أمهية احملكمة يف 

 أمهية وجود أماكن دائمة ملستقبل احملكمة.

 مشروع املباين الدائمة: ومّولت اجلهات التالية

سنة  30فرتة  مر إىل احملكمة، على عرب تقدميها قرضاً )أ( وزارة خارجية الدولة املضيفة، هولندا، 
دفع وتُ .  ICC-ASP/7/Res.1 يف املائة، استنادًا إىل املرفق الثاين للقرار 2,5بسعر فائدة قدره 

وقد بدأ سداد القرض، أبقساط املضيفة. ل استخدام لقرض الدولة من أو  ابتداءً الفائدة سنوايً، 
 .2016حزيران/يونيو  30سنوية عادية، بعد انتهاء عقد اإلجيار يف املبىن املؤقت يف 

،  ICC-ASP/7/Res.1 )ب( االشرتاكات املقررة على أساس املبادئ املنصوص عليها يف القرار
 مدفوعات احلصة املقدرة ملرة واحدة.فيما خيص املرفق الثالث، 



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

438 20-A-210621 

)ج( التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكياانت األخرى، 
اليت اعتمدهتا اجلمعية بشأن إنشاء  ICC-ASP/6/Res.1 وفقًا للمرفق السادس من الوثيقة

 صندوق استئماين دائم لتشييد املباين الدائمة؛

 .ICC-ASP/15/Res.2 و  ICC-ASP/14/Res.1 .لقراري اجلمعية )د( املوارد األخرى وفقاً 

رمسلة املبىن  جرت، 2015عند االنتهاء من تشييد املباين الدائمة يف تشرين الثاين/نوفمرب و 
 العمر النافع ملختلف عناصر املبىن. مرواستهالكه على 

 اإلجيارات

د مدفوعات إجيارات تشغيلية وتقيَّ  وصفهاب يف مقر احملكمةف عقود اإلجيار اليت ُتربم تصنَّ  2-30
فرتة  مرمصاريف ابالستناد إىل خط األساس املستقيم على  بوصفهااإلجيار يف بيان األداء املايل 

 اإلجيار.

 األصول غري امللموسة

تتألف األصول غري امللموسة أساسًا من الرباجميات احلاسوبية والرتاخيص الالزمة    2-31 
سب استهالك هذه األصول ابستخدام طريقة القسط .  وُيُ املشرتاة أو املعدة داخلياً  الستعماهلا

الثابت على أساس عمرها النافع التقديري الذي يبلغ مخس سنوات أو على أساس فرتة صالحية 
 الرتخيص.

 للنقد املدرةفقد قيمة األصول غري 

ليس الغرض من األصول اليت متتلكها احملكمة عادة احلصول على عوائد جتارية ولذلك    2-23
 .مدرة للنقدفإهنا أصول غري 

اخلسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكاانت اخلدمة املقبلة  وميثل اضمحالل القيمة  2-33
املرتقبة أو إمكاانت اخلدمة عن التسجيل املنهجي للخسارة يف الفوائد االقتصادية  لألصل فضالً 

 لإلهالك أو االستهالك. املقبلة لألصل نتيجةً 

قيمة األصل قد اضمحلت إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة  يُعد أنو   2-34
القابلة لالسرتداد.  وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحاً منها تكاليف 

 قيمة االستخدام.البيع و 

ومتثل القيمة العادلة، مطروحًا منها تكلفة البيع، سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف   2-35
 اتفاق بيع على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.
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األصل واملمكن  يقدمهاوالقيمة املادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة املمكن أن   2-36
ها ابستخدام هنج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو حتديد

 هنج وحدات اخلدمة.

ل فقدان وحاملا ُيسجَّ  الفائض/العجز. ل اخلسارة بسبب اضمحالل القيمة يف صايفوُتسجَّ   2-37
جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية  ُيسوَّىللقيمة 

املنقحة لألصل مطروحًا منها القيمة املتبقية )إن كانت هناك قيمة( على أساس منهجي طوال فرتة 
 األصل املتبقية من عمره النافع.

ان هناك ما يدل على أن ما إذا ك لتقييماحملكمة يف كل فرتة مشمولة ابلتقرير  وستنربي  2-38
يف  وتُزادسابقة مل تعد قائمة أو تناقصت.  لت يف فرتةاخلسارة النامجة عن اضمحالل القيمة اليت ُسجِّّ 

هذه احلالة القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو 
وتلك . يف ابدئ األمراضمحالل القيمة  تسجيللوال ال يتجاوز املبلغ الذي عنده يُرحل األصل 

 يف صايف الفائض/العجز. ُتسجَّلالزايدة هي عكس اخلسارة بسبب اضمحالل القيمة اليت 

 احلق يف االسرتداد

ل احملكمة احلق يف االسرتداد املستحق مبوجب وثيقة التأمني الذي يقابل، من حيث تسجِّّ   2-39 
ر الواجبة السداد مبوجب نظام املعاشات التقاعدية للقضاة.  وتقدَّ املبلغ والتوقيت، االستحقاقات 

 القيمة العادلة حلق االسرتداد ابلقيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة.

 احلساابت املستحقة الدفع

، اليت تقّدر على النحو األفضل املبلغ االمسيةد احلساابت املستحقة الدفع بداية بقيمتها تقيَّ   2-40
 املطلوب لتسوية االلتزام يف اتريخ اإلبالغ. 

 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

تشمل اإليرادات املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري   2-41
 بعد.لكنها مل ُتكتسب  اليت تُلقيِّّتذلك من اإليرادات 

أثناء الفرتة املشمولة ابلتقرير  املقدَّمةد املصروفات املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات وتقيَّ  42 -2
 .مل ُتسدَّد املدفوعات املتعلقة هباواليت 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

على ممارسة ستفصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة  2-43
 على احملكمة ابختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو ستفصح عن معلومات السيطرة أو التأثري بدرجة كبرية
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العالقات  بشأن خضوع األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة مشرتكة. واملعامالت اليت تدخل يف نطاق
من األحكام  أكثر أو أقل رعايةالعادية للمورد أو العميل/املستفيد مبوجب أحكام وشروط ال تكون 

 يُفصحمعامالت متعلقة أبطراف ذات صلة ولذلك لن  لن تُعدوالشروط املعتادة يف نفس الظروف 
  عنها.

رئيس واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس احملكمة، ومدير ديوانه، و   2-44
لسلطة واملسؤولية اب ويتمتع مجيعهملعامة، واملديرون، ، واملدعية العامة، ومساعد املدعية اقلم احملكمة

التأثري يف توجهها االسرتاتيجي. و  هباهبا احملكمة، والتحكم  تضطلععن ختطيط وتوجيه األنشطة اليت 
إضافًة احملكمة  وسُتفصحاملوظفون اإلداريون الرئيسيون.  عن األتعاب واملزااي اليت ُيظى هبا ويُفصح

 مع املوظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم. جتريمعامالت حمددة  ةعن أي ذلك إىل

 استحقاقات املوظفني النامجة عنااللتزامات 

 بوصفهااستحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزامات  النامجة عنل االلتزامات تسجَّ   2-45
استحقاقات قصرية األجل، ف استحقاقات املوظفني بوصفها صنَّ وتُ إىل املوظفني.  قدَّمخدمات تُ 

واستحقاقات ما بعد اخلدمة، واستحقاقات أخرى طويلة األجل، أو استحقاقات تسوية هناية 
 اخلدمة.

التالية  الشهور االثين عشراألجل فهي واجبة التسوية يف حدود  أما االستحقاقات القصرية  2-46
دفوعة األجر واإلجازات السنوية. ة املوشىت البدالت واإلجازات املرضي الرواتبلتقدمي اخلدمة وتشمل 

ل االستحقاقات لقاء تقدمي مصاريف، وُتسجَّ  بوصفهاد استحقاقات املوظفني القصرية األجل وتقيَّ 
د بعد على أساس أهنا مصاريف يف الفرتة اليت مل ُتسدَّ ل االستحقاقات املستحقة خدمات.  وتسجَّ 

 استحقاقات أو اعتمادات. وصفهابعنها يف بيان الوضع املايل  ويُبلغذات الصلة 

يقدمون خدمات مصروفات على أساس أن املوظفني  بوصفهاد اإلجازات السنوية وتقيَّ   2-47
 .تزيدهم أتهيالً للحصول على تعويضات عن غياهبم مستقبالً 

بعد اخلدمة استحقاقات املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي بعد  وتشمل استحقاقات ما  2-48
 اخلدمة.انتهاء 

 التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة الصندوق املشرتك للمعاشاتواحملكمة منظمة عضو يف    2-49
استحقاقات املعاش التقاعدي  لتقدمياجلمعية العامة لألمم املتحدة  الذي أنشأته )"الصندوق"(،

استحقاقات  خطة هواحملكمة.  والصندوق  إىل موظفيوغري ذلك من االستحقاقات  اإلعاقةو والوفاة 
)ب( من النظام األساسي للصندوق،  3للمادة  حمّددة ممّولة مبشاركة أرابب عمل متعددين. ووفقاً 

 املشاركةاحلكومية الدولية  يُفتح ابب العضوية فيه للوكاالت املتخصصة ولسائر املنظمات الدولية أو
املتحدة والوكاالت  والبدالت وغريها من شروط اخلدمة يف األمم للرواتبيف النظام املوحد 

 املتخصصة.
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فيها ملخاطر اكتوارية ترتبط مبوظفي  املشاركةومبوجب هذه اخلطة تتعّرض املنظمات   2-50
عدم وجود أساس متسق  ينجم عنهاملنظمات األخرى املشاركة يف الصندوق، احلاليني والسابقني، مما 

فيها.  وكما هو حال  املشاركةوموثوق لتخصيص االلتزام وأصول اخلطة وتكاليفها للمنظمات 
تستطيع احملكمة وال الصندوق املشرتك ضبط احلصة  املنظمات األخرى املشاركة يف الصندوق، ال

التناسبية للمحكمة يف التزام االستحقاقات احملددة ويف أصول اخلطة وتكاليفها بدرجة كافية من 
ع هذه اخلطة كما لو كانت خطة حمددة ، فقد تعاملت احملكمة ملذااملوثوقية لألغراض احملاسبية.  

ويف بيان األداء من املعايري احملاسبية الدولية.  39 مع الشروط الواردة يف املعيار تتماشىاالشرتاكات 
 نفقات. بوصفهااملايل تظهر مسامهات احملكمة يف الصندوق املشرتك خالل الفرتة املالية 

ذا النظام اخلاص املزااي التالية ألعضائه: معاشاً نظام املعاشات التقاعدية للقضاة: يوفر ه  2-51
إذا مل  املدة الفعليةتسع سنوات )أو ما يتناسب مع  مدهتاللقضاة الذين يتمون والية  حمدداً تقاعداًي 
٪ من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، 50( ومعاشاً يبلغ تسع سنوات مدهتا يُتم والية

إلدارة نظام املعاشات التقاعدية  Allianz Netherlands نت شركةوُعيِّّ  . للقضاة معاش إعاقةو 
كانون األول/ديسمرب   31يف  Allianz Netherlandsللقضاة.  وبدأ سراين العقد بني احملكمة وشركة 

وقعت  2019ويف هناية عام . 2019كانون األول/ديسمرب   31اتريخ  حىت وظل سارايً  2008
أمني مستحقات القضاة التقاعدية وإدارهتا. ومبوجب هذا العقد ستتوىل احملكمة على عقد جديد لت

املعاشات التقاعدية املقدمة إىل قضاة احملكمة امتثااًل لقواعد نظام  إدارة AXA Franceشركة 
. وسيظل العقد مع 2020كانون الثاين/يناير   1املعاشات التقاعدية املقدَّمة إىل القضاة ابتداًء من 

AXA France وعند انتهاء 2024كانون األول/ديسمرب   31ن حىت مخس سنوات ساراًي ملدة .
يجوز متديد العقد لفرتات متالحقة تدوم مدة كل منها مخس سنوات، بناًء على اتفاق سراينه، س

التأمني التام حلقوق القضاة يف احلصول على معاشات  AXA Franceالطرفني. وستتوىل شركة 
مسؤولة عن دفع  Allianz Netherlandsوستظل شركة  ة املشمولة ابلعقد.تقاعدية مزيدة خالل الفرت 

. وال تتأثر 2019كانون الثاين/ديسمرب   31املعاشات التقاعدية للقضاة املستحقة حىت اتريخ 
املستحقات املتعلقة ابملعاشات التقاعدية املدفوعة للقضاة ابلتغيري املذكور آنفًا يف مدير معاشات 

ية. وال يتأثر ما على احملكمة من االلتزامات املتعلقة ابملعاشات التقاعدية من جهة وما القضاة التقاعد
هلا من حقوق االسرتداد من جهة أخرى فيما خيص معاشات القضاة التقاعدية بتغيري مدير هذه 

ات الشؤون. غري أن التغيريات يف عالوات التأمني اليت تدفعها احملكمة، بسبب التغيريات يف االفرتاض
االكتوارية، مثل معدالت الفائدة، وطول العمر، ومعدل الوفاة، وافرتاضات العجز، وتكاليف 

  االستثمار، وتكاليف اإلدارة، انهيك عن تغيريات يف عدد القضاة واألشخاص الذين يعيلوهنم.

  لشركة  2020بلغت العالوة اليت ُدفعت يف عامAXA France 211 1 يورو  ألف
 Allianz Netherlands 367 1 لشركة 2019يت ُدفعت يف عام بينما بلغت تلك ال

 يورو. ألف



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

442 20-A-210621 

  معدل الفائدة الذي استخدمته شركةAXA France ىن املعدل املستقبلي النهائي هو منح
يف  1يف املئة مقابل املعدل الثابت عند  0.10زائد  عدل فائدة عقود املبادلة األوروبيةمل

 .  Allianz Netherlands املئة الذي استخدمته شركة
  تستند افرتاضات شركةAXA France إىل اجلدولني  فيما يتعلق مبعدل الوفاة وطول العمر

IPS55 و TGF05 بينما استندت افرتاضات شركة ،Allianz Netherlands  يف اجملال
 .AG2012-2062نفسه إىل اجلداول 

  وبلغت رسوم اإلدارة واالستثمار اليت ُدفعت لشركةAXA France  10 2020يف عام 
فيما خيص  Allianz Netherlandsآالف يورو بينما بلغت الرسوم اليت ُدفعت لشركة 

 .  2019ألف يورو يف عام  121، واملالءة املالية، والعمر املديدضمان معدل الفائدة، 
دة مل 2020كانون الثاين/يناير   1ويبلغ التقدير االكتواري للعالوات اخلاصة ابلقضاة النشطني يف 

ألف  3792(، مبا يف ذلك رسوم اإلدارة واالستثمار، 2024حىت  2020مخس سنوات )من 
واألشخاص الذين يورو. وسيتغري احلساب االكتواري للعالوات حبسب العدد الفعلي للقضاة 

  يعيلوهنم.
اح أيضاً التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة: نظام التأمني الصحي اجلماعي هذا مت  2-52

ن القسط الذي يدفعه املتقاعدون. يف املائة م 50وتوفر احملكمة إعانة تبلغ للموظفني بعد تقاعدهم. 
 نظام حمدد االستحقاقات.  هو والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

احملددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس  فيما يتعلق ابلنظموُتستخدم،   2-53
امات والتكاليف.  وُتسند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت االلتز 

استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات  انجم عنُيددها املخطط. والقيمة الراهنة اللتزام حمدد 
ات ة الراهنة ويف الفرت املقبلة املتوقعة املطلوبة لتسوية التزام انجم عن خدمة أداها موظف يف الفرت 

استحقاق حُتسب ابستخدام افرتاضات  النامجة عنوالقيمة احلالية لاللتزامات احملددة السابقة. 
 .ومتوافقةاكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز 

النامجة أما املستحقات األخرى الطويلة األجل لفائدة املوظفني، فهي تشمل املستحقات    2-54
إلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر انتهاء اخلدمة )مبا يف ذلك منحة ا عن

وزايرة األسرة ومنحة الوفاة  زايرة الوطنوالشحن والتأمني على األمتعة الشخصية( وإجازة 
ر ابستخدام طريقة تقدير واستحقاقات األرمل أو األرملة. ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقدَّ 

 سقطة.سب الوحدة املحباملبالغ املستحقة 

االستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من وينربي اكتواريون مستقلون حلساب   2-55
 االستحقاقات الطويلة األجل.
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لقرار تتخذه احملكمة  نتيجةً  يستحق دفعها واستحقاقات إهناء اخلدمة هي استحقاقات  2-56
استحقاقات إهناء اخلدمة بوصفها تقيَّد و . املقرَّروظفني قبل اتريخ تقاعده إلهناء خدمة موظف من امل

 بسبب عملية إعادة اهليكلة.  سيُنهىالتزاماً ومصروفاً عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني 

 القرض املقدم من الدولة املضيفة

لقيمة )أ( بقيمته العادلة.  وا 29-2القرض الوارد وصفه يف املالحظة  قـُيِّّد يف ابدئ األمر  2-57
ابستخدام سعر  املستقبليةالعادلة عند القيد األول تتمثل يف القيمة احلالية الصافية للتدفقات النقدية 

ابستخدام سعر الفائدة  ،حقاً، حبسب تكلفته بعد االستهالكد القرض، الالفائدة السائد.  ويقيَّ 
 السائد.

 املخصصات واخلصوم الطارئة

 املخصصات حني يكون على احملكمة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجةً  تقيَّد  2-58 
ألحداث ماضية، وُُيَتمل حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره 

حايل يف  .  ويتمثل املبلغ املخصص يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزامتقديرًا موثوقًا به
وإن مل يعد التدفق اخلارجي لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء ريخ إعداد التقرير. ات

 املخصص. فيُلغىاباللتزامات مرجحاً 

وجوده حبدوث أو عدم  ويؤكَّداخلصم الطارئ هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية    2-59
تمل أال ُيسفر و عن التزام راهن ُيُ أ ،كلياً   هبااحملكمة التحكم  تستطيعحدوث واقعة غري مؤكدة ال 

عن تدفق خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية. 
 واخلصوم الطارئة إن ُوجدت يُعلن عنها يف املالحظات امللحقة ابلبياانت.

 اإليرادات املتأتية من معامالت غري تبادلية

اجلمعية على االشرتاكات املقررة على  حني توافقل االشرتاكات املقررة يف اإليرادات تسجَّ    2-60
د فيها تلك يف بداية السنة الواجب أن تسدَّ  يزانية الربانجمية املعتمدةالدول األطراف يف امل

 االشرتاكات. 

 نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقاً  يُقدَّرمن النظام املايل،  2-5ووفقًا للمادة   2-61
جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات 

اليت املدفوعات  حُتوَّلمن النظام املايل،  8-5يف العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة.  ووفقاً للمادة 
 حساب االشرتاكات املستحقة ويف مث إىل صندوق رأس املال العاملإىل  والً أ تقدمها الدول األطراف

 حُتوَّلكاشرتاك مقرر على الدولة الطرف. و   ُقدِّرصندوق الطوارئ ابملبلغ الذي  هناية املطاف إىل
  االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف اتريخ الدفع.
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ل التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها عند التوقيع على اتفاق ملزم التربعات: تسجَّ   2-62
استخدامها، مبا  املشروطل اإليرادات من التربعات وتسجَّ . إيراداتواجلهة املاحنة بوصفها بني احملكمة 

. الشروطهبذه  الوفاء، عند شروط التربع إذا مل ُتستوىفيف ذلك االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة 
م ل التربعات وغريها من اإليرادات اليت تقدَّ وتسجَّ ل االلتزام يف اخلصوم. ، يسجَّ الوفاء هباوإىل حني 

 .تسلمهامبوجب اتفاقات ملزمة يف اإليرادات عند 

شرتاكات املقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ بعد موافقة مجعية الدول األطراف اال تقيَّد  2-63
التجديد ابستخدام فوائض  جرىوإذا ليت أعيد جتديد املوارد بشأهنا. إيرادات للفرتة ابوصفها  عليها

بني الصناديق يف صايف  انتقاالً بوصفها  بلد املوارد بوصفها إيرادات نقدية، ال تقيَّ 
  األصول/املمتلكات. 

على الفور إذا مل تقرتن بشروط بوصفها من  ُتسجَّلالتربعات العينية بقيمتها العادلة و تقيَّد   2-64
ل إىل حني استيفاء الشروط وأداء االلتزام يف االستحقاقات،  تسجَّ فساإليرادات. وإذا اقرتنت بشروط، 

عند استيفاء الشروط واحلصول على األصول املتربع هبا بقيمتها العادلة يف اتريخ  يف اإليرادات دوتقيَّ 
   .التسلم

عن أهم  وُيكشفة عن اخلدمات العينية املقدمة. د اإليرادات الناجتعينية: ال تقيَّ اخلدمات ال  2-65
اخلدمات العينية يف البياانت املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليًا حتديد هذه 

 القيمة.

 معامالت تبادلية النامجة عناإليرادات 

النامجة عن تبادل العمالت  صافيةالفائدة واألرابح التشمل اإليرادات املالية إيرادات   2-66
ستحقاقها مبعدل الفائدة ل إيرادات الفائدة املستحقة يف بيان األداء املايل عند اوتسجَّ  .األجنبية

النامجة عن تبادل ل الرصيد يف حساب األرابح واخلسائر ويف هناية الفرتة املالية، يسجَّ الفعلي. 
 ل يف حساب اإليرادات إذا كان إجيابياً. ، ويسجَّ العمالت األجنبية

ر مبقارنة العوائد ابلقيمة الدفرتية وُتدرج تقدَّ  ابألصولاخلسائر واألرابح الناجتة عن التصرف   2-67
 يف بيان األداء املايل.

 املصروفات

 النامجة عناملصروفات املالية األعباء املصرفية ومصروفات الفائدة وصايف اخلسارة  تشمل  2-68
 ل مصروفات الفائدة املستحقة عن الصكوك املالية اليت أتيت بفوائدوتسجَّ . تبادل العمالت األجنبية

. ويف هناية الفرتة وتقاس بتكلفة االستهالك ابستخدام منهجية معدل الفائدة الفعلي عند تكبدها،
، إذا كان سلبياً النامجة عن تبادل العمالت األجنبية، حساب األرابح واخلسائر  رصيدل املالية، يسجَّ 

  املصروفات.يف 
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فيها املورّد التزاماته  يؤدياملصروفات النامجة عن شراء سلع وخدمات يف اللحظة اليت تقيَّد    2-69
  التعاقدية أي عندما تتلقى احملكمة السلع واخلدمات وتوافق عليها.

 القطاعيغ اإلبالاحملاسبة على أساس الصناديق و 

معلوماهتا املالية  تقدميالقطاع هو نشاط مميز أو جمموعة من األنشطة يكون من املناسب   2-70
 عن ويُبلغالرئيسية ومصادر متويل احملكمة. وتستند معلومات القطاعات إىل األنشطة . تقدمياً منفصالً 

 االستئمانية.الصناديق العامة والصناديق عني: اقطفيما خيص معلومات مالية منفصلة 

احملاسبة على أساس الصناديق: ُُيتفظ حبساابت احملكمة استنادًا إىل احملاسبة على أساس   2-71
 عربل كليًا أن ينشئ صناديق استئمانية وحساابت خاصة متوَّ  لرئيس قلم احملكمةجيوز و الصناديق.  

 . يغلقهاالتربعات أو أن 

هبا احملكمة يف إطار القطاع العاّم مبقتضى نظام روما وتشمل األنشطة األولية اليت تضطلع   2-72
 يلي: األساسي ما

 العام، الذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات احملكمة. الصندوق )أ(

، الذي أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من صندوق رأس املال العامل )ب(
ة األجل رهناً بتلقي االشرتاكات املقررة.  السيولة القصري  مشكالتتسوية ما تواجهه من 

وفقاً جلدول  ويُقيَّمفرتة مالية  فيما خيص كلحتدده اجلمعية  صندوق رأس املال العاملومبلغ 
من النظام  2-6األنصبة املقررة املستخدم يف حتديد خمصصات احملكمة وذلك وفقاً للبند 

 املايل.
ضمان قدرة احملكمة على الوفاء ابلتكاليف صندوق الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية ل  )ج(

املرتبطة حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار يصدر عن املدعي العام بفتح حتقيق؛ والنفقات 
واليت يتعذر التنبؤ هبا أو مل  احلاالت القائمةمفر منها والناشئة عن تطورات تشهدها  اليت ال

كاليف اليت تقرتن بعقد اجلمعية اجتماعات يتيسر تقديرها بدقة وقت اعتماد امليزانية؛ أو الت
 غري متوقعة.

ل من التربعات واألموال ويشمل قطاع الصناديق االستئمانية خمتلف األنشطة اليت متوَّ   2-73
حساابت الصناديق  إغالقإنشاء و  رئيس قلم احملكمةويتوىل املسرتجعة من األشخاص املتهمني. 

خالل  تقريراً يف هذا الشأن إىل هيئة الرائسة وإىل اجلمعية مناالستئمانية واحلساابت اخلاصة. ويقدم 
للمجين وقطاع الصناديق االستئمانية ال يشمل أنشطة الصندوق االستئماين جلنة امليزانية واملالية. 

 يف بياانت مالية منفصلة. يُبلغ عنهاأمانة هذا الصندوق اليت يتم  أو عليهم
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 صايف األصول/حقوق امللكية

 صندوق رأس املال العامليتكون صايف األصول/حقوق امللكية من صندوق الطوارئ و   2-74
اللذين أنشأهتما اجلمعية وحتتفظ هبما يف مستوى حتدده، ومن مبالغ الفائض أو العجز يف الصندوق 

، النقداستحقاقات املوظفني وفائض  النامجة عنالعام، مبا يف ذلك األموال املخصصة لاللتزامات 
 يق االستئمانية.والصناد

 فرتة مالية متثل أمواالً متأتية مما يلي: ةالفوائد النقدية املستحقة للدول األطراف عن أي  2-75

 األرصدة احلرة للمخصصات؛ )أ(

 وفورات حتققت اللتزامات الفرتة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛ )ب(

 جديدة؛ مسامهات انجتة عن االشرتاكات املقررة لدول أطراف )ج(

 التنقيحات اليت تُدخل على جدول األنصبة املقررة النافذة خالل السنة املالية؛ )د(

 من النظام املايل.  1-7إيرادات متنوعة على حنو ما هو حمدد يف البند  (ه)

تتحقق يف هناية الفرتة املالية، الفوائض اليت  م على الدول األطرافتقسَّ اجلمعية خالف ذلك،  تقرروما مل 
، ابالستناد إىل جدول األنصبة املقررة الفرتة املالية فيما خيص هذه أي اشرتاكات مقررة مل تسدَّدبعد خصم 

كانون الثاين/يناير التايل للسنة اليت خُتتتم فيها   1الساري يف الفرتة املالية اليت يتعلق هبا الفائض.  وحىت 
الفرتة  فيما خيص هذهلدولة إذا كان نصيبها املقرر لتلك االفائض م مراجعة حساابت الفرتة املالية، يُسلَّ 

هذه احلاالت، ُيستخدم املبلغ للتعويض كلياً أو جزئياً عن االشرتاكات  مثل د ابلكامل.  ويفاملالية قد ُسدِّ 
واألنصبة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية  صندوق رأس املال العاملالواجب تسديدها ل

  ليت يتعلق هبا الفائض. ا

 عربل كليًا أو جزئيًا حساابت خاصة متوَّ  وجيوز للجمعية أن تنشئ حساابت احتياطية أو  2-76
 األنصبة املقررة.

 مقارنة امليزانية

البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ املدرجة يف امليزانية الربانجمية السنوية.  يرد يف  2-77
هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعّدل للحساابت املعتمد يف امليزانية الربانجمية رى وجتُ 

 السنوية.

عملية التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس نقدي معّدل واملبالغ  24املالحظة  يف وتبنيَّ   2-78
ي للحساابت وامليزانية املعدلة الفعلية املعروضة يف البياانت املالية، نظرا لالختالف بني اجملموع الرتاكم

 على أساس نقدي.
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  إعداد  بيان املبالغ املقارنة للسنة السابقة 

إعادة تصنيف القرض املقدَّم من الدولة  لتبنيِّّ  2018صياغة املعلومات املقارنة لعام  تُعاد 79 -2
الدفع يف ألف يورو من املصروفات املستحقة إىل احلساابت املستحقة  1801املضيفة والبالغ 

صايف األصول/حقوق امللكية ويكون له التأثري  يف ويب.  وال يؤثر هذا التص2019شباط/فرباير 
  التايل:

 آبالف اليورو
  2018البياانت املالية لعام 

ICC-ASP/18/12 التصويب 
املعلومات املقارنة يف البياانت 

 2019املالية لعام 
  529 7 801 1 728 5 اجلارية -حساابت الدفع 

  955 6 (1 801) 756 8 اإليرادات املؤجَّلة واملصروفات املستحقة 

  809 90 - 809 90 صايف األصول/حقوق امللكية

 

 النقد وما يعادل النقد -3 -3
 

 2018 2019 آبالف اليورو
 94 63 حاضر نقد

 798 18 512 14 ابملصارف نقد

 892 18 575 14 اجملموع

 حبيث ال متول إال األنشطة املعتمدة اليت يعادل النقدوما  النقدفروضة على هناك قيود م  3-1
ألف يورو  289قدره  مبلغاً  ويشمل النقد وما يعادل النقد.  تتوافق مع األموال املرصودة هلا

  ألف يورو( حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو. 206: 2018)

  احلساابت املستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية  -4
 2018 2019 آبالف اليورو

   احلساابت اجلارية
 122 21 772 25 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(

 6 6 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض

 35 65 التربعات املستحقة القبض

   احلساابت غري اجلارية

 31 26 القبضاالشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة 

 194 21 869 25 اجملموع اإلمجايل للحساابت املستحقة القبض

 (331 6) (214 8) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 863 14 655 17 اجملموع  الصايف للحساابت املستحقة القبض

معظم االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(:  تشمل االشرتاكات املقررة  4-1
 361قدره  ألف يورو مبلغاً  25 772املستحقات من احملكمة. ويشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره 

 2019 ألف يورو واجبة الدفع عن عام 14 411ألف يورو واجبة الدفع عن فرتات مالية سابقة و 11
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(. ويُبلغ عن االشرتاكات الواردة من الدول األطراف الزائدة عن االشرتاكات الواجبة الدفع 1 )اجلدول
 1رد يف اجلدول تو   (.1-12)املالحظة  ألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدماً  2 566قدرها  والبالغ

  . كل دولة طرف  على 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة املسامهات املستحقة الدفع يف 

املقررة )األخرى( املستحقة القبض: تتعلق ابألرصدة غري املسددة املستحقة االشرتاكات   4-2
، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة من الدول اليت صندوق رأس املال العاملل

 .2015انضمت إىل نظام روما األساسي بعد عام 

مستحق القبض غري مسدد من  ألف يورو مبلغاً  65القبض: ميثل مبلغ التربعات املستحقة   4-3
  .2019-2018اجلهات املاحنة ملشاريع الفرتة 

قّيدت احملكمة خمصصًا يتعلق ابلديون املشكوك يف صات الديون املشكوك يف حتصيلها: خمص 4-4
األطراف واليت هي يف املائة من االشرتاكات املتبقي تسديدها على الدول  90حتصيلها مببلغ 

من نظام روما األساسي على أال يكون  112اشرتاكات متأخرة أبكثر من سنتني.  وتنص املادة 
للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية 

تني الكاملتني ة عليها يف السنويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساواًي لقيمة االشرتاكات املستحق
.  وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف ابلتصويت يف اجلمعية عليها اً السابقتني أو زائد

 ويف املكتب إذا اقتنعت أبن عدم الدفع انشئ عن أسباب خارجة عن إرادة الدولة الطرف. 

 التغريات يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها
 اجملموع روآبالف اليو 

 331 6 2019كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 883 1 زايدة/)االخنفاض( يف املخصصات 

 214 8 2019كانون األول/ديسمرب   31خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 
 يوضح اجلدول التايل احلساابت املستحقة القبض حبسب العمر: 4-5

 اليوروآبالف 

مل ُيل 
موعد 
 دفعها بعد

 أقل 
 من سنة واحدة

1-3   
 سنوات

 أكثر من 
 اجملموع سنوات 3

 722 25 522 2 839 8 411 14  -  االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(

 32  -   1  - 31 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض

 65  -   -  65  -  التربعات املستحقة القبض

 869 25 522 2 840 8 476 14 31 اجملموع اإلمجايل للحساابت املستحقة القبض

 حساابت أخرى مستحقة القبض  -5

 2018 2019 آبالف اليورو
 1,118 496 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

 2,138 3,078 مبالغ أخرى مستحقة القبض
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 3,256 3,574 القبضإمجايل احلساابت األخرى املستحقة 

 (1,904) (2,331) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها 

 1,352 1,243 صايف احلساابت املستحقة القبض

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة الطاقة القابلة   5-1
 لالسرتداد وضريبة القيمة املضافة. 

من املبالغ اليت قدمتها احملكمة على  يف املقام األولتتألف املبالغ األخرى املستحقة القبض   5-2
-ICC-01/05 )الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم 2011تشرين األول/أكتوبر  20 يف قرار قضائي مؤرخأساس 

  التمثيل القانوين لشخص متهم.( بشأن 01/08-568

حتصيلها: مبا أن اسرتداد تكاليف املعونة القانونية املقدمة من خمصص الديون املشكوك يف   5-3
ويف القضية املشار  كتكاليف للمحكمة.  يُسجَّلاملبلغ املستحق ابلكامل، و  خُيصَّصغري مؤكد،  احملكمة

ألف يورو للمحكمة اليت كانت قد  453ُقدِّم طلب بتسديد مبلغ ، ICC-01/05-01/13إليها ابلرمز 
 26ألغراض دفع رسوم املعونة القانونية يف هذه القضية، ومل تسرتد احملكمة منه إال  قدمت هذا املبلغ

 ألف يورو.    427، األمر الذي أدى إىل زايدة املخصصات مببلغ 2019ألف يف عام 

 التغريات يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

 آبالف اليورو
مبالغ أخرى مستحقة 
 القبض

 904 1 2019كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 427 الزايدة يف املخصصات 

 331 2 2019كانون األول/ديسمرب   31خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

 
 ويوّضح اجلدول التايل احلساابت األخرى املستحقة القبض حبسب العمر: 5-4

 اجملموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3-1 سنة واحدةأقل من  آبالف اليورو
  496    -    -  496 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات

  078 3  418 1  554  106 1 مبالغ أخرى مستحقة القبض

  574 3  418 1  554  602 1 إمجايل احلساابت األخرى املستحقة القبض

 
 واألصول املتداولة األخرى املبالغ املدفوعة مقدماً   -6

 2018 2019 آبالف اليورو
 049 2 111 2 سلف للموظفني

 831 564 سلف للبائعني

 55 57 مصروفات مسبقة الدفع

 935 2 732 2 فوائد مرتاكمة

 049 2 111 2 اجملموع

دراسية الذي ينتهي يف عام التعليم جلزء السنة ال منح سلف يف املقام األولتشمل السلف  6-1
2020. 
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مدفوعات للبائعني مقابل صيانة الرباجميات احلاسوبية  مسبقاً متثل املصروفات املدفوعة و  6-2
  .2019كانون األول/ديسمرب   31والرتاخيص املتعلقة بفرتات بعد 

 املمتلكات واملنشآت واملعدات  -7

 األراضي آبالف اليورو
أصول قيد 
 السيارات البناء التشييد

 األاثث  
 والتجهيزات

معدات تكنولوجيا 
  املعلومات 
 واالتصاالت

 أرصدة  
 اجملموع أخرى

 التكلفة
 523 2 -   591 9 621 896 3  478 197  297 741 9 2019كانون الثاين/يناير   1يف         

 140 -   453 2 - 158  407  -   اإلضافات 

  -    704  -    -    -   - (704)  -   الرمسلة

 (32) - (905) (3) (259)  -   -   -   إعادة التصنيف

 631 2 704 139 9 620 636 3 636 197 - 741 9 التخلص من األصول/شطبها

 2019كانون األول/ديسمرب   31يف 
 

       
 776 1 -   586 7 492 571 2  619 32  -    -   اإلهالك املرتاكم 

 اإلهالك املرتاكم 
 2019كانون الثاين/يناير   1يف 

  -    -  9 973 405 27 1 007 12 196 

 (32) - (905) (3) (259)  -    -    -   كلفة اإلهالك

  940 1  12  688 7  516  717 2  592 42  -    -   إعادة التصنيف

 التخلص من األصول/شطبها
        

 747 - 005 2 129 325 1 859 164 297 741 9 2019كانون األول/ديسمرب   31يف 

 691 692 451 1 104 920 044 155 -   741 9 صايف القيمة الدفرتية

 523 2 -   591 9 621 896 3  478 197  297 741 9 2019كانون الثاين/يناير   1يف 

 140 -   453 2 - 158  407  -   2019كانون األول/ديسمرب   31يف 

 
املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو  2009آذار/مارس  23املؤرخ يف واستناداً إىل العقد  7-1

رت قطعة أرض معدة للبناء  العقد القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت، ُأجِّّ
يف هناية والية احملكمة أو بقرار  ابلرتاضيوعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه  عليها للمحكمة دون مقابل.

قطعة  بوصفهاعن اجلمعية.  ويقّدر خبري مستقل يف التقييم قيمة األرض ابالستناد إىل طبيعتها  صادر
 غري مدرّة للربح.

 األصول غري امللموسة  -8

  2019كانون األول/ديسمرب   31يف 
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 آبالف اليورو
  الرباجميات املقتناة 
 من مصادر خارجية

  الرباجميات املقتناة 
 قيد التطوير

  الرباجميات املقتناة 
 اجملموع املطورة داخليا

 التكلفة
  

 
  11 111 -          86  11 025 2019كانون الثاين/يناير   1يف  

  814 -  760  54 اإلضافات 
 - - - - التقاعد / الشطب

 - 328 (328) - الرمسلة
كانون األول/ديسمرب   31يف 

2019 079 11  518  328 925 11  
        االستهالك املرتاكم

  10 002 -  -    10 002 2019كانون الثاين/يناير   1يف 
  393 5  -    388 كلفة االستهالك

كانون األول/ديسمرب   31يف 
2019 390 10   -  5 395 10  

 صايف القيمة الدفرتية
  

 
  1 109 -  86  1 023 2019كانون الثاين/يناير   1يف  

كانون األول/ديسمرب   31يف 
2019 689  518  323 530 1  

أ( التخزين الرقمي ألغراض االحتفاظ : ثالثة برامجمتثل الرباجميات قيد التطوير تكاليف تطوير   8-1
.  ومن القضائي تدفق العملإعداد فواتري إلكرتونية للهواتف وج( منصة ب( و  مبلفات الطب الشرعي

 . 2021و 2020عامي املتوقع االنتهاء من هذه املشاريع يف 

رحلة ب( املو ، جتديد املوارد البشرية: أ( لياً داخ نيغري ملموس ُوضع أصالن، 2019ويف عام  8-2 
 .من حلول حل ختطيط املهمة 2

 احلساابت املستحقة الدفع    -9
 (أعيد حساهبا) 2018 2019 آبالف اليورو
   اجلاريةاحلساابت 

 801 1 843 1 حلساابت املستحقة الدفع للمحامنياا

 379 502 املوردونا

 630 4 052 3 الصندوق االستئماين للمجين عليهمأمانة 

 506 636 حلساابت املستحقة الدفع األخرىاا

 213 297 جمموع احلساابت اجلارية

 529 7 330 6 احلساابت غري اجلارية

   االستئماين للمجين عليهمالصندوق أمانة 

 636 282 جمموع احلساابت غري اجلارية

 636 282 جمموع احلساابت املستحقة الدفع

املبلغ املقّدر لتمويل األمانة بعد  للمجين عليهممتثل اخلصوم جتاه أمانة الصندوق االستئماين   9-1
تقيم احملكمة الدول األطراف مليزانية األمانة العامة. و خصم املصروفات املتكبدة مقابل هذا التقييم. 
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للصندوق االستئماين،  من حيث املضمون، تقوم احملكمة جبمع االشرتاكات املقررة بصفتها وكيالً و 
هبا على أهنا مستحقة الدفع  يُعرتفوهذه التقييمات ال تزيد صايف أصول احملكمة أو إيراداهتا، ولكن 

املبالغ املستحقة الدفع إىل الصندوق االستئماين كلما تكبدت األمانة  فَّضوختُ للصندوق االستئماين. 
 وُتسوَّىالبائعني وموظفي األمانة مباشرة.  النامجة عنتقوم احملكمة بتسوية االلتزامات و نفقات. 

عندما تقيد احملكمة أي فائض نقدي يتعلق ابلربانمج الرئيسي  أخرياً احلساابت املستحقة الدفع 
 للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، إىل حساب  الدول األطراف. وفقاً  السادس،

 استحقاقات املوظفني  النامجة عنااللتزامات  -10

 2018 2019 آبالف اليورو
   احلساابت اجلارية

 468 839 املرتبات واالستحقاقات

 303 6 848 6 اإلجازات السنوية املرتاكمة

 867 1 155 2 األجلاستحقاقات أخرى طويلة 

 491 1 505 1 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 129 10 347 11 اجملموع الفرعي لالستحقاقات اجلارية

   االلتزامات غري اجلارية

 939 9 450 12 استحقاقات أخرى طويلة األجل 

 406 49 506 66 استحقاقات ما بعد اخلدمة

 345 59 956 78 اجملموع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية

 474 69 303 90 اجملموع

 االلتزامات اجلارية املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

وغريها من االستحقاقات،  الرواتبتشمل االلتزامات اجلارية املبالغ املستحقة الدفع عن   10-1
واإلجازات السنوية املرتاكمة، واجلزء اجلاري من االستحقاقات الطويلة األجل، واستحقاقات ما بعد 

 انتهاء اخلدمة.

كانون األول/ديسمرب   31اإلجازات السنوية املرتاكمة: اإلجازات السنوية املرتاكمة: يف  10-2
ألف  6848السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة  ، بلغت االلتزامات املتعلقة ابإلجازات2019

  يورو.

 املتعلقة ابستحقاقات املوظفني االلتزامات غري اجلارية     

ترد أدانه االفرتاضات االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل   10-3
 األخرى وغريها من استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة:

 2018 2019 االفرتاضات املالية
   معدل اخلصم:

 %1.65 %0.75 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
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 %0.30 %0.04 بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة

 %0.30 %0.04 إجازات املوظفني لزايرة الوطن واألسرة 

 %1.95 %0.9 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 %1.42 %0.74 الوطن منحة إعادة املوظفني إىل

 %1.35 %0.72 استحقاقات املوظفني األخرى

 %1.50 %1.50 تضخم األجور

 %2.00 %2.00 تضخم األسعار

 %5.00 %5.00 اجتاه معدل التكاليف الطبية

 %1.20 %1.20 معدل الزايدة يف فرادى األجور  

   االفرتاضات الدميغرافيةا
 يف املائة حبسب الفئة العمرية  17من صفر يف املائة إىل  معدالت دوران فرادى املوظفني

 معدالت اإلعاقة
بناء على الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم 

 (2019) املتحدة
 يف املئة 66.67 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةنسبة املشاركة يف 

 جداول الوفيات
لدى الصندوق املشرتك للمعاشات  النشطون وغري النشطني

 (2019التقاعدية )
 (فيما خيص النشطنيمقياس التحسن عرب األجيال ) التصويبات العمرية

 على أساس الفرق العمري الفعلي الفارق العمري ذكور/إانث

وتطابق حقاقات القيمة الزمنية لألموال. يبني معدل اخلصم املستخدم خلصم التزامات االستو  10-4
القيمة الزمنية لألموال العملَة واملدَة املقدرة لاللتزامات  لتبيانالعملُة ومدُة األداة املالية املختاراتن 

  املتعلقة ابالستحقاقات.

التغريات  إىلاألرابح واخلسائر االكتوارية الناجتة عن التغيريات يف االفرتاضات املالية وتُعزى   10-5
االستحقاقات احملدَّدة وغريها من خطط  جلميع خططخلصم معدالت ا واخنفضتيف أسعار اخلصم. 

استحقاقات املوظفني على األمد البعيد. وتُعزى األرابح واخلسائر االكتوارية الناشئة عن تغريات يف 
االفرتاضات املتعلقة ابلسكان إىل التغريات يف معدالت الوفاة واإلعاقة واالستبدال واملشاركة. وال 

املشاركة إال على خطة ما بعد التوظيف اخلاصة ابلتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة.  ينطبق معدل
وتُعزى األرابح واخلسائر االكتوارية الناشئة عن تصويبات اخلربة يف املقام األول إىل اختالف 
 االستحقاقات املدفوعة فعاًل عن االستحقاقات املتوقع دفعها، والزايدة يف عالوات التأمني الصحي،

 والزايدة يف الرواتب اليت فاق مقدارها الفعلي مقدارها املتوقع.    

 التوفيق بني الرصيد االفتتاحي والرصيد اخلتامي للقيمة احلالية اللتزامات االستحقاقات احملددة

 آبالف اليورو

  املوظفون القضاة
نظام املعاشات 
 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمني الصحي 
 انتهاء اخلدمة بعد

 التزامات أخرى 
 اجملموع طويلة األجل

القيمة احلالية اللتزامات 
كانون   1االستحقاقات احملددة يف 

 704 62 231 11 249 22 576 648 28  2019الثاين/ يناير 
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 995 5 482 2 401 2 231 882 تكاليف اخلدمة 

 118 1 160 480 2 475 مصروفات الفائدة

 423 15 848 030 11 233 313 3 )املكاسب(/اخلسائرإعادة قياس 

 (2 226) (941) (46) (218) (1 421) االستحقاقات املدفوعة 

القيمة احلالية اللتزامات 
  31االستحقاقات احملددة يف 

 614 82 780 13 114 36 824 897 31 2019كانون األول/ ديسمرب 

 حلقوق االسرتداد التوفيق بني الرصيد االفتتاحي والرصيد اخلتامي

 آبالف اليورو

 
نظام  املعاشات التقاعدية 
 للقضاة

 648 28 2019كانون الثاين/يناير   1حق االسرتداد يف 

 471 عائدات الفائدة

 832 2 إعادة قياس املكاسب/)اخلسائر(

 488 1 مسامهات رب العمل

 (421 1) الستحقاقات املدفوعة اا

 (121) تكاليف اإلدارة

 897 31 2019كانون األول/ديسمرب   31حق االسرتداد يف 

ودفعت يمة احلالية لاللتزام ذي الصلة. القيمة العادلة حلقوق االسرتداد هي الق تُعد   6 -10
  .2019ألف يورو إىل مدير نظام املعاشات التقاعدية للقضاة يف عام  121تكاليف إدارية قدرها 

املعرتف هبا يف بيان األداء املايل وصايف األصول/حقوق  جمموع تكلفة االستحقاقات احملددة
 امللكية

 آبالف اليورو

  املوظفون القضاة
نظام 
املعاشات 
 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمني الصحي 
بعد انتهاء 
 اخلدمة

 التزامات أخرى 
 اجملموع طويلة األجل

 995 5 482 2 401 2 231 882 صايف تكلفة اخلدمة

 صايف الفائدة عن صايف التزامات/ 
 647 160 480 2 4 )أصول( االستحقاقات احملددة

 121 - - - 121 تكاليف إدارية

 إعادة قياس صايف التزامات  
 1080 848 - 233 - االستحقاقات احملددة

 تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة 
 844 7 490 3 881 2 466  007 1 يف الربح أو اخلسارة

 إعادة قياس صايف التزامات  
 510 11 - 030 11 - 481 االستحقاقات احملددة

 االستحقاقات احملددة املسجلة  
 510 11 - 030 11 - 481 يف صايف األصول/حقوق امللكية

 354 19 490 3 911 13 466 488 1 تكلفة االستحقاقات احملددة
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 حتليل احلساسية
االكتوارية اهلامة يف حتديد التزام االستحقاقات احملددة.  وقد معدل اخلصم من االفرتاضات   10-7

يف املائة يف االفرتاضات يف هناية الفرتة  0.25مت حتديد حتليالت احلساسية بناء علی تغري بنسبة 
 املشمولة ابلتقرير.

 

ا 1.2
لنسبة 
املئوية 
ملعدل 
 اخلصم

ا 1.3
لتزام 
االستحقا
قات 
 احملددة

م 1.4
عدل 
اخلصم 
إبضافة 
0.25 

 املائةيف 

ا 1.5
لتزام 
االستحقا
قات 
 احملددة

م 1.6
عدل 
اخلصم 
بطرح 
0.25 
 يف املائة

ا 1.7
لتزام 
االستحقا
قات 
 احملددة

       القضاة
 944 32 0.50 901 30 1.00 897 31 0.75 نظام املعاشات التقاعدية

 95 (0.21) 95 0.29 95 0.04 استحقاقات إجازة زايرة الوطن

 118 (0.21) 116 0.29 117 0.04 اخلدمةنقل األمتعة/السفر عند إهناء 

 606 (0.21) 597 0.29 602 0.04 بدل االنتقال

 11 (0.21) 11 0.29 11 0.04 استحقاقات اخللف

       املوظفون

 173 1 (0.21) 170 1 0.29 171 1 0.04 استحقاقات إجازة زايرة الوطن

 36 (0.21) 36 0.29 36 0.04 زايرة األسرة

 091 3 0.47 967 2 0.97 028 3 0.72 األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمةنقل 

 281 9 0.49 879 8 0.99 076 9 0.74 منحة اإلعادة إىل الوطن

 478 0.47 460 0.97 469 0.72 منحة الوفاة

 139 39 0.65 365 33 1.15 114 36 0.90 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

الزايدة بنقطة مئوية واحدة وأتثري النقص بنقطة مئوية واحدة يف معدالت ويرد أدانه أتثري   10-8
 اجتاه التكاليف الطبية املفرتضة:

 اجتاه معدل التكاليف الطبية

 %6 %5 %4 آبالف اليورو
كانون األول/ديسمرب   31لتزام االستحقاقات احملددة يف اا

2019 29 826 36 114 44 175 

 113 4 360 3 773 2 2020تكلفة اخلدمة اجلارية للسنة املالية 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

إبجراء جملس صندوق املعاشات  يعهدينص النظام األساسي لصندوق املعاشات على أن  10-9
وتتمثل خبري اكتواري استشاري.  إىل للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل اكتواري تقييم

طريقة  املمارسة اليت يتبعها جملس صندوق املعاشات يف إجراء تقييم اكتواري كل عامني ابستخدام
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والغرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت أصول حاصل اجملموعة املفتوحة. 
 اء ابلتزاماته.  الصندوق احلالية وأصوله املقّدرة للمستقبل كافيًة للوف

ويتألف االلتزام املايل للمحكمة حيال صندوق املعاشات التقاعدية من اشرتاكها املقرر،  10-10
وفق املعدل الذي حتدده اجلمعية العامة لألمم املتحدة والذي يُقاس كنسبة مئوية من األجر الداخل 

يف املائة  15.8للمشرتكني و  يف املائة 7.9 يف حساب املعاش التقاعدي للمشرتكني )ويبلغ حالياً 
للمنظمات األعضاء(، إضافًة إىل حصتها يف أي مبالغ ُتدفع لسد أي عجز اكتواري مبوجب املادة 

وال ُتسدَّد مدفوعات تغطية العجز هذه إال إذا جلأت لنظام األساسي لصندوق املعاشات. من ا 26
، وبعد أن يتقرر أن هناك حاجًة 26املادة اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل تطبيق احلكم الوارد يف 

ات التقاعدية يف اتريخ لسداد مدفوعات العجز بناء على تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاش
وتساهم كل منظمة عضو يف سد هذا العجز مببلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت التقييم. 
  تاريخ التقييم.  أثناء السنوات الثالث السابقة ل كل منهادفعتها  

، 2017كانون األول/ديسمرب  31إجراء تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية  واكتمل  10-11
. وجلأ الصندوق 2019كانون األول/ديسمرب   31وجُيرى حالياً تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية 

كانون األول/ديسمرب   31 إىل 2017كانون األول/ديسمرب   31ترحيل بياانت املشرتكني من  إىل
 . 2018إلعداد بياانته املالية لعام  2018

 بلوغ إىل 2017كانون األول/ديسمرب   31وأدى التقييم االكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية  10-12
مولة من األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية، ابفرتاض عدم إجراء تسوايت مستقبلية املنسبة ال

عندما ُوضِّع  يف املائة 102.7يف املائة.  وبلغت النسبة املمولة  139.2تقاعدية، للمعاشات ال
 النظام احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان.  

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلص اخلبري االكتواري إىل أنه   1-13
، ما يستوجب تسديد مدفوعاٍت لتغطية العجز 2017 كانون األول/ديسمرب  31 ال يوجد، يف
القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت  ابلنظر إىل أنمن النظام األساسي للصندوق،  26مبوجب املادة 

.  ويضاف إىل ذلك أن يف إطار اخلطة القيمة االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة على الصندوق
القيمة االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة حىت اتريخ  القيمة السوقية لألصول جتاوزت هي أيضاً 

 . 26التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل تلجأ اجلمعية العامة إىل أحكام املادة 

 مي، سواء أثناء العملية اجلارية أبسبب عجز اكتوار  26ويف حال اللجوء إىل املادة   10-14
تند املدفوعات لتغطية العجز املطلوبة من كل منظمة بسبب إهناء صندوق املعاشات التقاعدية، ستس

من املنظمات األعضاء إىل نسبة مسامهات تلك املنظمة العضو يف جمموع املسامهات املدفوعة إىل 
وبلغ جمموع املسامهات املدفوعة إىل صندوق  الثالث السابقة لتاريخ التقييم.الصندوق يف السنوات 

( ما قدره  2018و 2017و 2016الثالثة السابقة ) املعاشات التقاعدية خالل األعوام
 يف املائة منها.  1.06بنسبة   مليون دوالر، سامهت احملكمة 7 131,56



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 
 

20-A-210621 

 457 

  26,3، بلغت املسامهات املدفوعة إىل صندوق املعاشات التقاعدية 2019وخالل عام  15 -10
الف كبري يف االشرتاكات مليون يورو(.  وال يُتوقع أن ُيدث أيُّ اخت 23,2: 2018مليون يورو )

 .2020املستحقة يف عام 

وجيوز إهناء العضوية يف الصندوق بقرار من اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بناء على توصية  10-16
وُتدفع إىل املنظمة العضو سابقاً حصة نسبية من جمموع أصول هناء من جملس الصندوق املشرتك. ابإل

يف  لصاحل من كان من موظفيها مشرتكاً  ص حصراً اتريخ اإلهناء ختصَّ صندوق املعاشات التقاعدية يف 
وُيدِّد جملس الصندوق تفق عليه بني املنظمة والصندوق. الصندوق يف ذلك التاريخ، وفق ترتيب م

إىل تقييم اكتواري ألصول صندوق املعاشات التقاعدية وخصومه يف اتريخ  املشرتك املبلَغ استناداً 
 اخلصوم.  علىاإلهناء؛ وال يتضمن املبلغ أي جزء من األصول الزائدة 

وجيري جملس مراجعي احلساابت التابع لألمم املتحدة مراجعة سنوية حلساابت صندوق  10-17
اجعة احلساابت إىل جملس الصندوق املشرتك املعاشات التقاعدية، ويقدم كل عام تقارير عن مر 

وينشر صندوق املعاشات  واجلمعية العامة لألمم املتحدة.للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 
 التقاعدية تقارير فصلية عن استثماراته، وميكن االطالع عليها بزايرة املوقع الشبكي للصندوق:

www.unjspf.org. 

 اإلصاابت بسبب اخلدمة

أبرمت احملكمة اتفاقًا مع شركة أتمني توفر التغطية لإلصاابت اليت حتدث بسبب اخلدمة   10-18
 وقسط التأمني،ستشاريون واملساعدون املؤقتون. واليت يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء اال

ونسبة مئوية  إىل املوظفنينسبة مئوية من األجر الداخل يف حساب املعاش ابلنسبة  بوصفهاحملسوب 
درج مماثلة فيما خيص القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني ُيمل على ميزانية احملكمة ويُ 

غراض هذا أل 2019املصروفات. وبلغ جمموع أقساط التأمني اليت سددت يف عام  حساابتيف 
 ألف يورو. 442التأمني 

 للمجين عليهمأمانة الصندوق االستئماين 

مبزااي واستحقاقات وفقاً  للمجين عليهمُيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين  10-19
م هذه للنظام األساسي للموظفني، تتفق مع مزااي واستحقاقات موظفي احملكمة.  وتقدَّ 

اكتواري  إجراء تقييماالستحقاقات على أساس مشرتك مع موظفي احملكمة وال يُرى أن من اجملدي 
املتعلقة أبمانة  ر االستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات ما بعد اخلدمةمنفصل هلا.  وتقدَّ 

 رو.ألف يو  675واملدرجة يف التزامات احملكمة مببلغ  للمجين عليهمالصندوق االستئماين 

للمجين انة الصندوق االستئماين وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية املستحقة ملوظفي أم 10-20
على أساس مشرتك، يف التزامات  ، واملقدمة أيضاً 2019كانون األول/ديسمرب   31يف عليهم 

  ألف يورو. 126احملكمة وبلغت ما قدره  

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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 القرض املقدم من الدولة املضيفة  -11

 2018 2019 آبالف اليورو
 843 1 887 1 القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول 

 865 68 978 66 القرض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداول

 708 70 865 68 اجملموع

وينطبق سعر ة ابستخدام سعر الفائدة السائد. د القرض على أساس التكلفة املستهلكيقيَّ  11-1
 جمموعة من املسحوابت من املبلغ اإلمجايل املتاح.الفائدة السائد على كل 

، وهو اتريخ انقضاء 2016حزيران/يونيه  30وقد بدأ تسديد قرض الدولة املضيفة يف  11-2
وتدفع الدول األطراف اليت مل تسدد ة فيما يتعلق ابملباين املؤقتة. اتفاق اإلجيار الذي أبرمته احملكم

ويوّضح اجلدول التايل االستحقاقات املقبلة لتسديد القرض.  أقساطًا سنويةً دفعة واحدة  االشرتاك
 لتسديد القرض:

 اجملموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة آبالف اليورو
 590 98 250 84 755 10 585 3 القرض املقدم من الدولة املضيفة

 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  -12

 )أعيد حساهبا( 2018 2019 آبالف اليورو
 509 1 566 2 االشرتاكات املقررة الواردة مقدما

 191 1 097 1 التربعات املؤجلة

 471 2 344 2 املصروفات املستحقة

 784 1 742 1 الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة

 955 6 749 7 اجملموع

ألف يورو من الدول األطراف قبل   2566: ورد مبلغ قدره االشرتاكات املقررة الواردة مقدماً  12-1
يورو.   ألف 1057واخنفضت املسامهات الواردة سلفًا مببلغ سنة اليت ٌيستحّق فيها التسديد. حلول ال

 .1يف اجلدول  حبسب الدولة الطرف 2020املتعلقة بسنة  الواردةوترد تفاصيل املسامهات 

بشروط، يتوقع تنفيذها يف  رهناً تُقدَّم اجلهات املاحنة، من  اً متثل املسامهات الطوعية املؤجلة مَِّنحو  12-2
 الصندوق االستئماين بنشاطييورو يف املقام األول  ألف 1 097الفرتة املالية املقبلة.  ويتعلق مبلغ 

وسُتسجَّل هذه فنيني املبتدئني". "بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون" و"برانمج املوظفني ال املسميني
تفاصيل املسامهات الطوعية اليت  6الشروط. وترد يف اجلدول  استوفيتاملسامهات كإيرادات، حيثما 

 .2019كانون األول/ديسمرب   31، واليت ختضع لشروط، حىت ُحوِّلت
خ الفواتري بشأهنا حىت اتري تردمتثل املصروفات املستحقة كمية السلع واخلدمات املقدمة اليت مل و  12-3

 اإلبالغ. 
كانون   31للفرتة املمتدة حىت  ميثل االستحقاق على قرض الدولة املضيفة مبلغ قسط سنويو  12-4

 .2020يُستحّق الدفع يف شباط/فرباير  2019األول/ديسمرب 
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 املخصصات  -13

 2018 2019 آبالف اليورو
 898 263 خمصصات قضااي النزاعات

 111 100 املخصصات املتعلقة بضرائب الوالايت املتحدة 

 203 - خمصصات أخرى

 212 1 363 اجملموع

 التغيريات يف املخصصات

 آبالف اليورو
خمصصات قضااي 
 النزاعات

املخصصات املتعلقة 
بضرائب الوالايت 
 املتحدة

 خمصصات 
 اجملموع أخرى

 212 1 203 111 898 2019كانون الثاين/ يناير   1املخصصات يف 

 17 - 17 - الزايدة يف املخصصات 

 (319) (203) (24) (92) االخنفاض املرتتب على املدفوعات

 (547) - (4) (543) االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء

 363 - 100 263 2019كانون األول/ ديسمرب   31املخصصات يف 

ألف يورو، املسؤولية التقديرية  263، البالغة اخلاصة ابملنازعاتويقابل املخصصات  13-1
للمحكمة عن القضااي اليت رفعها موظفون حاليون أو سابقون يف احملكمة، مبا يف ذلك احملكمة 

  ُتكشف عالقةضافة إىل ذلك، هناك قضااي أخرى اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف املقام األول. وابإل
 تدفق املوارد إىل اخلارج أمر مستبعد.أن إمكانية  يُعتقدكخصوم طارئة أو 

املخصصات املتعلقة بضرائب الوالايت املتحدة:  بناء على املمارسة واملبادئ األساسية  13-2
للخدمة املدنية الدولية اليت حددهتا احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، يُعفى مجيع موظفي 

واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ االلتزام الضرييب  الرواتباحملكمة من الضرائب على 
دافعي الضرائب يف الوالايت املتحدة فيما خيص ألف يورو  100ر بـــما يقدَّ  2019احملسوب يف عام 
  خالل هذه الفرتة. مستحقات احملكمة الذين دفعت هلم

 صايف األصول/حقوق امللكية  -14

 2018 2019 آبالف اليورو
   الصندوق

 243 5 242 5 صندوق الطوارئ

 058 9 951 5 صندوق رأس املال العامل

    األموال العامة

 263 292 صناديق االلتزامات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

  993 2  (439 1) الفائض/)العجز( النقدي

 272 79 594 72 أموال عامة أخرى
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 (041 8) (552 19) إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة

 788 88 088 63 جمموع األرصدة العامة

 021 2 213 2 الصناديق االستئمانية  

 809 90 301 65 اجملموع

يورو خسائر  19 552إعادة قياس اخلطط املتعلقة مبرحلة ما بعد العمل: ميثل الرصيد البالغ  14-1
  اكتوارية تتعلق مبعاشات القضاة وخطة التأمني الصحي بعد اخلدمة ملوظفي احملكمة.

 اإليرادات  -15
 2018 2019 آبالف اليورو

   االشرتاكات املقررة
 890 144 005 145 للميزانية الربانجمية 

  556 (1 883) التغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

  446 145  122 143 الفرعي لالشرتاكات املقررةجملموع ا

   التربعات

  038 2    998 1 (6للصندوق االستئماين )اجلدول 

  038 2     998 1 اجملموع الفرعي للتربعات

   إيرادات مالية 

 110 75 عائدات الفائدة

 48 - األرابح الصافية من أسعار الصرف

 158 75 اجملموع الفرعي لإليرادات املالية

   إيرادات أخرى

 413 073 1 إيرادات أخرى متنوعة

  413    073 1   اجملموع الفرعي لإليرادات األخرى

  055 148   268 146  جمموع اإليرادات

على  ICC ASP/17/Res.4 االشرتاكات املقررة للميزانية الربانجمية: وافقت اجلمعية يف قرارها 15-1
كانون األول/   31كانون الثاين / يناير إىل   1املمتدة من  متويل اعتمادات احملكمة للفرتة املالية

 يتعلق ألف يورو 3130 منها مبلغ ألف يورو، 148 135مببلغ إمجايل قدره  2019ديسمرب 
 منفصاًل يفويُبلغ عنه إبالغًا ، للمجين عليهمالصندوق االستئماين  إىل أمانةمبسامهات مقدمة 

   البياانت املالية للصندوق االستئماين.

فع اقتصادية تعرتف احملكمة ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الربانمج مناو  15-2
 رةلمقرا مقارنًة ابالشرتاكات صيلهاتح في كلمشكوا وفيما خيص الديونأو خدمات مستقبلية. 

 تفعار، 2019 ويف عام .الشّك يف التحصيل لةإزا دبمجر جعوُتسرت يرادات إلا خُتفَّض ،لمستحقةا
قّدر

ُ
 يورو.  فأ 1183 ليبلغ صيلهاتح في كلمشكوايون للد املبلغ امل

 .6وترد تفاصيل املسامهات الطوعية من اجلهات املاحنة يف اجلدول   15-3
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 املسامهات العينية

جمانية لفرتات قصرية.  بطريقة، تلقت احملكمة خدمات عينية من املوظفني 2019يف عام  15-4
ر قيمة هذه اخلدمات وتوفر هذه املوارد خربة يف جماالت حمددة تساعد يف دعم أنشطة احملكمة. وتقدَّ 

   يورو. مليون 1.2مببلغ  2019اليت تلقتها احملكمة يف عام 

ت عشرة جلمعية الدول األطراف يف مركز مؤمترا الثامنة، ُعقدت الدورة 2019يف عام و  15-5
 326املبلغ التقرييب هلذا التربع العيين هو و . ووفرت الدولة املضيفة املبايناملنتدى العاملي يف الهاي. 

 . ألف يورو

 املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني  -16
 2018 2019 آبالف اليورو

 373 3 401 3 مرتبات القضاة

 516 1 802 1 مستحقات وبدالت القضاة

 571 57 848 60 املوظفنيمرتبات 

 414 29 404 32 مستحقات وبدالت املوظفني

  225 16  437 16 املساعدة املؤقتة

 099 108 892 114 اجملموع

 دفعة على سبيل اهلبة. مل ُتسدَّد أية، 2019يف عام  16-1

 املصروفات املتعلقة ابلسفر والضيافة  -17

 2018 2019 آبالف اليورو
 31 14 الضيافة

  637 5    578 5   السفر

 668 5 592 5 اجملموع

 املصروفات املتعلقة ابخلدمات التعاقدية  -18

 2018 2019 آبالف اليورو
 489 185 اإلعالم

 489 89 الرتمجات اخلارجية

 851 696 التدريب 

 826 1 470 2 االستشاريون وفرادى املتعاقدين

  503 2  903 1 خدمات تعاقدية أخرى

 158 6 343 5 اجملموع

 املصروفات املتعلقة أبتعاب احملامني  - 19

 2018 2019 آبالف اليورو
 191 4 044 4 الدفاع وحمام
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  412 1  278 1 ين عليهماجمل وحمام

 603 5 322 5 اجملموع

 النفقات التشغيلية -20

 2018 2019 آبالف اليورو
 038 6 922 6 اإلجيارات واملرافق العامة والصيانة

 290 3 138 3 االتصاالت وصيانة الرباجميات

 895 1 807 1 املصروفات املتعلقة ابلشهود

  746 1   196 2  مصاريف تشغيلية أخرى

 969 12 063 14 اجملموع

 النفقات املتعلقة ابللوازم واملواد  -21
 2018 2019 آبالف اليورو
 551 385 لوازم مكتبية

 333 255 كتب وجمالت واشرتاكات

 425 402 لوازم أخرى

  147 1   616  مشرتايت أصول منخفضة القيمة

 456 2 658 1 اجملموع

نخفضة القيمة األاثث والتجهيزات، ومعدات تكنولوجيا املتشمل مشرتايت األصول و  21-1
 رمسلتها. جترياملعلومات واالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو وال 

 واالستهالك واضمحالل القيمةاإلهالك   -22

 2018 2019 آبالف اليورو
 951 11 620 11 اإلهالك

 393 406 االستهالك

 344 12 026 12 اجملموع

 .2019مل تتكبد احملكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة يف عام  22-1

 املصروفات املالية -23

 2018 2019 آبالف اليورو
 76 70 رسوم مصرفية

 784 1  742 1 الفائدة على قرض الدولة املضيفة حساب

 - 28 اجملموع

ألف يورو  1 742قيدت مصروفات الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها  23-1
 على أساس سعر الفائدة الساري.

 بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة ابمليزانية واملبالغ الفعلية  -24
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فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل  .ميزانية احملكمة على أُسس خمتلفةجيري إعداد   24-1
وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها ابالستناد إىل 

ية احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعل
 )البيان اخلامس( يُعد ابالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل. 

يف احلاالت يتعني من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام،  24وفقًا ملقتضيات املعيار و   24-2
املعروضة على  اليت ال تُعد فيها البياانت املالية وامليزانية على أساس مقارن، مواءمة املبالغ الفعلية

مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البياانت املالية، على أن ُُيدَّد على حنو منفصل  ابمليزانيةأساس مقارن 
أي أساس أو توقيت أو كيان خمتلف.  وتوجد أيضًا اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف 

 املعتمدة لعرض البياانت املالية وامليزانية. 

ات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفاً عن وحتدث اختالف 24-3
 أعاله.  1-24األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 

عنها املبينة  املبلغوحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة   4-4
يف البياانت املالية.  وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص احملكمة ألغراض مقارنة مبالغ 

 امليزانية واملبالغ الفعلية. 

وحتدث االختالفات املتعلقة ابلكياانت ألن امليزانية تتضمن أمانة الصندوق االستئماين   24-5
عدت له البياانت املالية. الذي أُ من الكيان  )ز(( وهي ليست جزءاً  2-1)املالحظة  للمجين عليهم

ومن انحية أخرى، ال تشمل امليزانية الربانجمية السنوية الصناديق املتعلقة مبشروع املباين الدائمة 
  البياانت املالية األخرى. تشملهاوقطاعات الصناديق االستئمانية يف حني 

تالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف وتُعزى االخ 24-6
 املعتمدة لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

ويُعرض أدانه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية  24-7
ة )البيان اخلامس( واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( للفرتة واملبالغ الفعلي

 :2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

 اجملموع التمويل االستثمار  التشغيل آبالف اليورو
املبالغ الفعلية املستندة إىل أساس مماثل )البيان 

  535 - -  535 اخلامس(

  267 2  -   -    267 2 اختالفات األساس

 (5 995) (3 585) (2 410) - اختالفات العرض

 (1 132)  -  -   (1 132) اختالفات الكيان

املبلغ الفعلي يف بيان التدفقات النقدية )البيان 
 (4 325) (3 585) (2 410)  670 1 الرابع(
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أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة وتُعرض االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك    24-8
واملصروفات األخرى  اإليراداتعرض التشغيل واالستثمار والتمويل كاختالفات متعلقة ابألساس.  وتُ 

املتصلة ابلصناديق اليت ال تشكل جزءاً من بيان مقارنة مبالغ امليزانية ابملبالغ الفعلية بوصفها 
 يف خانة للمجين عليهمدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماين اختالفات متعلقة ابلعرض. وال تُ 
عملية امليزانية.  وتدرج البياانت املتعلقة مبشروع  خانة درج يفتُ  بلاالختالفات املتعلقة ابلكياانت 

 من املبالغ الفعلية املقارنة. لكنها ليست جزءاً البياانت املالية املباين الدائمة والصناديق االستئمانية يف 
 

شرح  2019ويُدرج يف التقرير املتعلق أبنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام   24-9
  الغ امليزانية واملبالغ الفعلية.لالختالفات امللموسة بني مب

 اإلبالغ القطاعي   -25

 2019كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل حبسب القطاعات يف 

 آبالف اليورو
األرصدة 
 العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 
املشرتكة بني 
 اجملموع القطاعات

     األصول
     األصول املتداولةا
 575 14  -   384 3 191 11 النقدية وما يف حكمها 

 630 17  -   65 565 17 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 243 1 86  -   157 1 حساابت أخرى مستحقة القبض

 732 2  -   3 729 2 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى 

 180 36 86 452 3 642 32 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة

 25  -    -   25 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 643 168  -    -   643 168 املمتلكات واملنشآت واملعدات 

 448 2  -    -   448 2 األصول غري امللموسة 

 897 31  -    -   897 31 حلق يف االسرتداداا

 013 203  -    -   013 203 جمموع األصول غري املتداولة

 193 239 86 452 3 655 235 جمموع األصول

     اخلصوم

     اخلصوم املتداولة

 330 6 86 81 163 6 الدفعحلساابت املستحقة اا

 347 11  -   33 314 11 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 887 1  -    -   887 1 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 749 7  -   125 1 624 6 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  

 363  -    -   363 املخصصات 

 676 27 86 239 1 351 26 املتداولةجمموع اخلصوم 
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 آبالف اليورو
األرصدة 
 العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 
املشرتكة بني 
 اجملموع القطاعات

     اخلصوم غري املتداولة

 282  -    -   282 حلساابت املستحقة الدفعاا

 956 78  -    -   956 78 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 978 66  -    -   978 66 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 216 146  -    -   216 146 جمموع اخلصوم غري املتداولة

 892 173 86 239 1 567 172 جمموع اخلصوم

     صايف األصول/حقوق امللكية 

 242 5  -    -   242 5 صندوق الطوارئ

 951 5  -    -   951 5 صندوق رأس املال العامل

 108 54  -   213 2 895 51 أرصدة صناديق أخرى

 301 65  -   213 2 088 63 صايف األصول/حقوق امللكية

 193 239 86 452 3 655 235 جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية

 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل حبسب القطاعات يف 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 االستئمانية

األموال املشرتكة 
 اجملموع بني القطاعات

     األصول
     املتداولةاألصول 

 892 18 - 102 4 790 14 النقد وما يعادل النقد

 832 14 - 35 797 14 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 352 1 (823) - 175 2 حساابت أخرى مستحقة القبض

 935 2 - 26 909 2 املبالغ املدفوعة مقدما واألصول املتداولة األخرى 

 011 38 (823) 163 4 671 34 املتداولةجمموع األصول 

     األصول غري املتداولة

 31 - - 31 حساابت مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 103 179 - - 103 179 املمتلكات واملنشآت واملعدات 

 530 1 - - 530 1 األصول غري امللموسة 

 648 28 - - 648 28 احلق يف االسرتداد

 312 209 - - 312 209 غري املتداولةجمموع األصول 

 323 247 (823) 163 4 983 243 جمموع األصول

     اخلصوم

     اخلصوم املتداولة

 529 7 (823) 937 415 7 احلساابت املستحقة الدفع

 129 10 - 8 121 10 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 843 1 -    -             843 1 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 955 6 - 196 1 759 5 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة  

 212 1 -    -          212 1 املخصصات 
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 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 االستئمانية

األموال املشرتكة 
 اجملموع بني القطاعات

 668 27 (823) 141 2 350 26 جمموع اخلصوم املتداولة

     اخلصوم غري املتداولة

 636 -    - 636 احلساابت املستحقة الدفع

 345 59 -    - 345 59 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني 

 865 68 -    -           865 68 القرض املقدم من الدولة املضيفة 

 846 128 -    -    846 128 جمموع اخلصوم غري املتداولة

 514 156 (823) 141 2 196 155 جمموع اخلصوم

     صايف األصول/حقوق امللكية 

 243 5 صندوق الطوارئ
                    - 

   
- 5 243 

 058 9 صندوق رأس املال العامل
                    - 

   
- 9 058 

 508 76 - 021 2 487 74 أرصدة صناديق أخرى

 809 90 - 021 2 788 88 صايف األصول/حقوق امللكية

 323 247 (823) 163 4 983 243 جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية

 

 2019كانون األول/ديسمرب    31بيان األداء املايل حبسب القطاعات للسنة املنتهية يف 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

    اإليرادات 
 122 143    -                     122 143 االشرتاكات املقررة

 998 1 998 1    -                     التربعات

 75    -                     75 إيرادات مالية 

 073 1 - 073 1 إيرادات أخرى

 268 146 998 1 270 144 جمموع اإليرادات

       املصروفات

 892 114 730 162 114 املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

 592 5 531 061 5 السفر والضيافة

 343 5 425 918 4 اخلدمات التعاقدية

 322 5 - 322 5 أتعاب احملامني

 063 14 101 962 13 النفقات التشغيلية

 658 1  18                     640 1 اللوازم واملواد

 026 12    -                     026 12 اإلهالك واالستهالك 

 840 1 - 840 1 املصروفات املالية 

 736 160 805 1 931 158 جمموع املصروفات

 (14 468) 193 (14 661) الفائض/)العجز( للفرتة املعنية
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 2018كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل حبسب القطاعات للسنة املنتهية يف 

 األرصدة العامة  آبالف اليورو
 الصناديق 
 اجملموع االستئمانية

    اإليرادات 
 446 145    -      446 145 املقررة االشرتاكات

 038 2 038 2    -        التربعات

 158    -         158 إيرادات مالية 

 413 2 411 إيرادات أخرى

 055 148 040 2 015 146 جمموع اإليرادات

       املصروفات

 099 108 715 384 107 املصروفات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني 

 668 5 379 289 5 والضيافةالسفر 

 158 6 412 746 5 اخلدمات التعاقدية

 603 5 1 602 5 أتعاب احملامني

 969 12 207 762 12 النفقات التشغيلية 

 456 2    -       456 2 اللوازم واملواد

 344 12    -     344 12 اإلهالك واالستهالك 

 860 1 1 859 1 املصروفات املالية 

 157 155 715 1 442 153 املصروفاتجمموع 

 (7 102) 325 (7 427) الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

   االلتزامات واإلجيارات التشغيلية -26

 اإلجيارات التشغيلية

ألف يورو  2 449تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإلجيار البالغ قدرها  26-1
واملقيدة بوصفها مصروفات تشغيلية خالل العام.  ويتضمن هذا املبلغ مدفوعات اإلجيار الدنيا. ومل 

 جتر احملكمة أو تتلق أي مدفوعات إجيار من الباطن أو إجيار طارئ. 

 االلتزامات

اء ، بلغت التزامات احملكمة التعاقدية، نتيجة لشر 2019كانون األول/ديسمرب   31يف   26-2
   ألف يورو. 139، ومل تُتسلمالتعاقد عليها  جرىممتلكات ومعدات 

 االلتزامات الطارئة -27

احملكمة إىل احملكمة اإلدارية  يف موظف ارفعه قضية واحدة ُحدِّدت، 2019يف هناية عام    27-1
ملنظمة العمل الدولية ال ُيتمل أن تؤدي إىل تدفق موارد اقتصادية إىل اخلارج.  وقد أفصح عن مبلغ 

. ابإلضافة إىل ذلك، هناك القضيةالتزامات طارئة تتعلق بتلك  بوصفهألف يورو  65يقارب قدره 
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وفيما يتعلق  .تقديرًا موثوقًا بهيتعذر تقديرها  قضااي رفعها موظفون حالييون أو سابقون يف احملكمة،
إبحدى هذه القضااي، هناك حجج قوية على وجه العموم أبن الشكوى خترج عن إطار اختصاص 
احملكمة اإلدارية )سواء أكان يتعلق األمر جبوهر القضية أم ابالختصاص الزمين(، وابلتايل أهنا غري 

قانوين. غري أنه ال ميكن تقدير اخلصم املمكن أن تتكبده  مقبولة. مع ذلك، نواجه خطر طروء التزام
 احملكمة اجلنائية الدولية بسبب تعدد الطرائق اليت قد تتبعها احملكمة لتناول هذه املسألة.   

 Jean-Pierre Bemba، قدم السيد جون بيري بيمبا غومبو )2019آذار/مارس  19يف و  27-2

Gomboمن نظام  85للمادة  وفقاً البته ابلتعويضات واألضرار (  نسخة اثنية منقحة عامة من مط
(. وقدم  كل من االدعاء وقلم احملكمة ICC-01/05-01/08-3673-Red2روما األساسي )

 و ICC-01/05-01/08-3680-Redعلى النحو املطلوب )) 2019أاير/مايو  6يف  امالحظاهتم

ICC-01/05-01/08-3681-Red 2019أاير/مايو  9نية يف عل، على التوايل(  و ُعقدت جلسة  .
كل من   ورد، 2019حزيران/يونيو  4يف  إبيداعها من املذكرات مزيداً  امو السيد بيمباحم قدمو 

ويف هذه املرحلة املبكرة من . 2019حزيران/يونيو  26يف على هذه املذكرات كمة االدعاء وقلم احمل
  .تقديراً موثوقاً به ،، إن ُوجدتاإلجراءات، ال ميكن تقدير مبلغ هذه املستحقات

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة   -28

 املوظفون اإلداريون الرئيسيون

رئيس قلم  رئيس احملكمة، ورئيس ديوانه، و ني الرئيسيني اإلدارينياملوظفيشمل تعريف  28-1
 ن.يمة، وانئب املدعي العام، واملدير ، واملدعية العااحملكمة

، الرواتباملدفوعة للموظفني اإلداريني الرئيسيني صايف  لألجورويشمل اجملموع الكلي  28-2
 اشرتاكاتمن املنح، وإعاانت اإلجيار، و  غريهاوتسوايت مقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيني و 
 املقدمة يف جمال التأمني الصحي.  اجلارية رب العمل يف نظام املعاشات التقاعدي، واملسامهات

 د خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف هناية السنة هي كاآليت:واملبالغ اليت تسدَّ  28-3

 آبالف اليورو
  عدد 
 املبالغ املستحقة القبض إمجايل األجور األشخاص

 211 811 2 13 املوظفون اإلداريون الرئيسيون

 

استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وُيق للمديرين اإلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على  28-4
 واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وبلغت االلتزامات املستحقة يف هناية السنة ما يلي:

 آبالف اليورو
اإلجازات السنوية 
 املرتاكمة

استحقاقات أخرى طويلة 
 األجل

استحقاقات ما بعد 
 اجملموع اخلدمة

 497 3 458 2 720 319 املوظفون اإلداريون الرئيسيون
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 للمجين عليهمالصندوق االستئماين ، ICC-ASP/1/Res.6أنشأت اجلمعية مبوجب قرارها  28-5
 ضحااي اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم.ل إنصافاً 

وأنشأت اجلمعية يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤواًل عن إدارة الصندوق االستئماين  28-6
وقررت أن يكون رئيس قلم احملكمة مسؤواًل عن تقدمي مثل هذه املساعدة الالزمة ألداء اجمللس 

 مهامه وأن يشارك يف اجتماعات اجمللس بصفة استشارية. تنفيذوظائفه على الوجه الصحيح يف 

ألف يورو ألمانة  3 130، وافقت اجلمعية على خمصصات يبلغ قدرها 2019ويف عام  28-7
إدارة  إىل جملساليت تدير الصندوق وتقدم الدعم اإلداري  للمجين عليهمالصندوق االستئماين 

درج املبلغ الذي مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات الصندوق واجتماعاته. وأُ 
ورصيداً  للمجين عليهمألف يورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين  892الغ قدره السابقة الب

، مبا يف للمجين عليهمدائناً للدول األطراف. وتوفر احملكمة خدمات خمتلفة للصندوق االستئماين 
  ذلك احليز املكتيب واملعدات واخلدمات اإلدارية جماانً.

 القبض واملبالغ املستحقة النقدشطب خسائر  -29

 غري قابلة للتحصيل.تُعد حساابت متقادمة  بوصفهيورو  3 000 طب ما جمموعهشُ  29-1

 األحداث الواقعة بعد اتريخ اإلبالغ -30

. واندلعت 2019كانون األول/ديسمرب   31اتريخ اإلبالغ للمحكمة اجلنائية الدولية هو   30-1
. وهذا حدث ال يؤثر يف البياانت املالية لعام 2019بعد إغالق حساابت عام  19-جائحة كوفيد

 ، وال2020. غري أن اآلاثر العاملية للجائحة قد تؤثر أتثرياً ابلغاً يف عمليات املنظمة يف عام 2019
 ميكن تقدير مدى هذه اآلاثر تقديراً موثوقاً به يف الوقت احلاضر. 
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 اتاملرفق
  1اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية
 )ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة تسديد االشرتاكات حىت 

 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   -   -   161 15   -   161 15   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   104 21   -   104 21   -   -   -  ألبانيا 

  -   -   -   299 13   -   299 13   -   -   -  أندورا

  -   299 22   534 5   -   -   534 5   765 16   -   765 16  أنتيغوا وبربودا

  -   479 303 4   357 421 2   -   -   357 421 2   122 882 1   342 303   464 185 2  األرجنتني

  -   -   -   204 848 5   -   204 848 5   -   -   -  أسرتاليا

  -   -   -   940 904 1   -   940 904 1   -   -   -  النمسا

  -   -   -   348 15   -   348 15   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   502 18   -   502 18   -   -   -  برابدوس 

  -   -   -   390 314 2   -   390 314 2   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  بليز

  -   -   -   380 8   -   380 8   -   -   -  بنن

  -   353 42   353 42   -   -   353 42   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   801 31   -   801 31   -   -    -  البوسنة واهلرسك

  -   -   -   274 39   -   274 39   -   -    -  بوتسواان

  -   986 475 10   956 217 8   -   -   956 217 8   030 258 2   691 594 7   721 852 9  الربازيل

  -   -   -   390 128   -   390 128   -   -   -  بلغاراي

  227   -   -   115 8   -   115 8   -   480 14   480 14  بوركينا فاسو

  -   745 2   745 2   -   -   745 2   -   865 3   865 3  كابو فردي

  -   -   -   896 14   -   896 14   -   -   -  كمبوداي

  -   -   -   872 234 7   -   872 234 7   -   -   -  كندا

  -   057 11   745 2   -   -   745 2   312 8   -   312 8  مجهورية أفريقيا الوسطى

  -   645 47   706 10   -   -   706 10   939 36   -   939 36 تشاد

  -   -   -   042 077 1   -   042 077 1   -   -   -  شيلي

  -   -   -   068 762   -   068 762   -   855 788   855 788  كولومبيا

  -   700 24   745 2   -   -   745 2   955 21   -   955 21  جزر القمر

  -   375 94   607 16   -   -   607 16   768 77   -   768 77  الكونغو

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  جزر كوك

  -   047 56   047 56   233 105   784 2   064 164   -   -   -  كوستاريكا

  337 11   -   -   394 12   572 23   966 35   -   -   -  كوت ديفوار

  -   -   -   717 221   -   717 221   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   258 95   -   258 95   -   -   -  قربص

  -   -   -   923 822   -   923 822   -   -   -  اجلمهورية التشيكية

  -   383   383   -   104 14   487 14   -   -    -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   -   -   026 466 1   -   026 466 1   -   -    -  الدامنرك
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   462 9   745 2   -   -   745 2   717 6   -   717 6  جيبويت 

  -   -   -   483 2   262   745 2   -   -   -  دومينيكا

  -   072 272   606 146   -   -   606 146   466 125   231 141   697 266  اجلمهورية الدومينيكية

  -   766 211   766 211   -   -   766 211   -   -   -  إكوادور

  167   -   -   801 31   -   801 31   -   -   -  السلفادور

  -   -   -   209 103   -   209 103   -   -   -  استونيا

  -   -   -   380 8   -   380 8   -   -   -  فيجي

  -   -   -   047 114 1   -   047 114 1   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   604 509 12   -   604 509 12   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   544 41   -   544 41   -   -   -  غابون

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   8   8  غامبيا

  -   -   -   104 21   -   104 21   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   590 115 16   -   590 115 16   -   -   -  أملانيا

  -   222 4   222 4   515 37   -   737 41   -   781 45   781 45  غاان

  -   -   -   485 968   -   485 968   -   -   -  اليوانن

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  غرينادا

  -   767 98   767 98   -   327   094 99   -   -   -  غواتيماال

  -   633 32   093 8   -   -   093 8   540 24   -   540 24  غينيا

  071 9   -   -   753 3   738 1   491 5   -   -   -  غياان

  -   037 2   037 2   950 22   -   987 24   -   474 6   474 6  هندوراس

  -   -   -   687 550   -   687 550   -   -   -  هنغاراي

  -   -   -   154 74   -   154 74   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   784 981   -   784 981   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   057 751 8   -   057 751 8   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   348 201 24   -   348 201 24   -   -   -  الياابن

  18   -   -   507 55   -   507 55   -   -    -  األردن

  -   -   -   307 65   -   307 65   -   -   -  كينيا

  -   -   -   313 124   -   313 124   -   -   -  التفيا

  588 2   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  ليسوتو

  -   004 8   745 2   -   -   745 2   259 5   -   259 5  ليبرياي

  -   -   -   851 23   -   851 23   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   915 187   -   915 187   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   363 177   -   363 177   -   -   -  لكسمبورغ

  40   -   -   982 10   -   982 10   -   966 7   966 7  مدغشقر

  -   -   -   635 5   -   635 5   -   178 5   178 5  مالوي 

  -   695 10   695 10   -   -   695 10   -   -   -  ملديف

  -   -   -   126 11   -   126 11   -   -   -  مايل

  -   -   -   955 44   -   955 44   -   -   -  مالطة 

  20   -   -   745 2   -   745 2   -   551 8   551 8  جزر مارشال

  -   -   -   055 29   -   055 29   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   897 418 3   -   897 418 3   -   -   -  املكسيك
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   -   -   299 13   -   299 13   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   552 10   -   552 10   -   -   -  اجلبل األسود

  -   -   -   851 23   -   851 23   -   -   -  انميبيا

  585 2   -   -   745 2   -   745 2   -   537 2   537 2  انورو

  -   -   -   309 588 3   -   309 588 3   -   -   -  هولندا

  -   -   -   970 805   -   970 805   -   -   -  نيوزيلندا

  -   597 42   635 5   -   -   635 5   962 36   -   962 36  النيجر

  -   853 687   390 674   -   -   390 674   463 13   586 545   049 559  نيجرياي

  -   -   -   638 19   -   638 19   -   -   -  مقدونيا الشمالية

  -   -   -   140 116 2   -   140 116 2   -   -   -  النرويج

  -   369   369   403 119   86   858 119   -   -   -  بنما 

  -   977 15   977 15   799 27   -   776 43   -   414 65   414 65  ابراغواي

  -   431 215   431 215   473 203   -   904 418   -   421 121   421 121  بريو

  -   -   -   448 111   -   448 111   -   -   -  الفلبني

  554 132 2   -   -   783 655   500 466 1   283 122 2   -   -   -  بولندا

  -   -   -   132 926   -   132 926   -   -   -  الربتغال

  -   -   -   598 229 6   -   598 229 6   -   -   -  مجهورية كوراي

  -   -   -   950 7   -   950 7   -   -   -  مجهورية مولدوفا

  -   -   -   994 523   -   994 523   -   -   -  رومانيا

  -   745 2   745 2   -   -   745 2   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  387   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
  -   129   129   616 2   -   745 2   -   -   -  غرينادين 

  5   -   -   595 2   7   602 2   -   -   -  ساموا 

  -   -   -   348 5   -   348 5   -   -   -  سان مارينو

  -   708 28   305 15   -   -   305 15   403 13   -   403 13  السنغال

  -   -   -   154 74   -   154 74   -   -   -  صربيا

  -   -   -   491 5   -   491 5   -   -   -  سيشيل

  -   661 3   745 2   -   -   745 2   916   -   916  سرياليون

  830 406   -   -   885 404   -   885 404   -   -   -  سلوفاكيا

  -   -   -   069 201   -   069 201   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   714 719   -   714 719   -   -   -  جنوب أفريقيا

  -   -   -   791 678 5   -   791 678 5   -   -   -  إسبانيا

  -   -   -   810 21   -   810 21   -   -   -  دولة فلسطني

  -   853 28   740 13   -   -   740 13   113 15   -   113 15  سورينام

  -   -   -   506 397 2   -   506 397 2   -   -    -  السويد

  -   -   -   813 045 3   -   813 045 3   -   -    -  سويسرا

  -   -   -   982 10   -   982 10   -   -    -  طاجيكستان

  -   -   -   348 5   -   348 5   -   369 7   369 7  تيمور ليشيت 

  -   811 105   811 105   -   -   811 105   -   287 83   287 83  ترينيداد وتوابغو

 14  تونس

551  
 14 551   -   71 316   -   41 411   29 905   29 905   -  
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 الدول األطراف

كانون   31الباقي حىت 
 االشرتاكات املقررة املبلغ الباقي  التحصيالت 2018األول/ديسمرب 

ائتماانت من عام 
 جمموع املبالغ الباقية املبلغ الباقي التحصيالت 2018

  
متحصالت متعلقة 

 2019 السنوات السابقة 2020بعام 
  -   420 24   305 15   -   -   305 15   115 9   -   115 9  أوغندا

  -   -   -   392 085 12   -   392 085 12   -   -   -  اململكة املتحدة

  -   956 17   348 15   -   -   348 15   608 2   -   608 2  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   -   -   268 230   -   268 230   -   -   -  أوروغواي

  -   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  فانواتو

  -   563 773 8   505 015 2   -   -   505 015 2   058 758 6   -   058 758 6  فنزويال

  -   544 59   305 15   -   -   305 15   239 44   -   239 44  زامبيا 

  -  553 3 -  -   -   -   553 3   35   588 3  (دولة منسحبة)بوروندي 

  -   -   -   130   -   130   -   -    -  الفرق بعد التقريب

  829 565 2   802 771 25   499 410 14   105 215 132   380 509 1   984 134 148   303 361 11   622 760 9   925 121 21  (دولة طرفاً  123)اجملموع 
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 2اجلدول 
 )ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31يف  وصندوق الطوارئ صندوق رأس املال العاملحالة 

  صندوق رأس املال العاملحالة 

 2019  2018 
 -  054 057 9 لرصيد يف بداية الفرتة املاليةاا

 782 15  8 ملبالغ الواردة من الدول األطرافاا

 -  (30 557) (3)اجلدول  املبالغ املعادة للدول األعضاءا

 -  (5 589 156) املؤقت ألجل السيولةلسحب اا

 272 041 9  - مبالغ جتديد املوارد

 - 1 816 512 2  (5النقد )اجلدول فائض 

 054 057 9   165 950 5 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

 000 600 11  000 600 11 ملستوى احملدداا

 (953)  (945) (3املستحقات من الدول األطراف )اجلدول ا

 (2 541 993) 2 (59 734) من الفائض يف املستقبل وَّلنقص التمويل/مي

 -   (5 589 156) لسحب املؤقت ألجل السيولةاا

 054 057 9   165 950 5 كانون األول/ديسمرب  31لرصيد يف اا

 
  صندوق الطوارئ حالة

 
 2019  2018 

 138 759 3  111 243 5 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 991 4  - املبالغ الواردة من الدول األطراف

 -  (1 794) املبالغ املعادة للدولة املنسحبة 

 982 478 1   - مبالغ جتديد املوارد

 111 243 5   317 241 5 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

 000 000 7  000 000 7 املستوى احملدد

 (295)  (295) (4املستحقات من الدول األطراف )اجلدول 

 (1 758 388)  (1 756 594) النقص يف التمويل

 111 243 5   317 241 5 كانون األول/ديسمرب  31الرصيد يف 

1)  Res.1/ASP/18-ICC  ، 2اجلزء ابء، الفقرة. 
2)  8/Res.4ASP/1-ICC ، 5اجلزء ابء، الفقرة . 
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 3اجلدول 

  )ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31يف  صندوق رأس املال العاملحالة السلف املقدمة إىل 

 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

 31/12/2018يف 
الفائض انقدي املطبَّق  

 2017لعام 
إعادة األموال إىل 
 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019 

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -   042 1   042 1   -   251   791   أفغانستان 

  -   700 1   700 1   -   342   358 1  ألبانيا  

  -   317 1   317 1   -   256   061 1  أندورا

  -   383    383    -   85   298   أنتيغوا وبربودا

  -   081 130   081 130   -   177 38    904 91  األرجنتني

  -   006 423   006 423   -   020 100   986 322  أسرتاليا

  -   195 144   195 144   -   815 30   380 113  النمسا

  -   157 1   157 1   -   251   906  بنغالديش

  -   420 1   420 1   -   299   121 1  برابدوس 

  -   736 178   736 178   -   878 37   858 140  بلجيكا

  -   192   192   -   43   149  بليز

  -   574   574   -   128   446  بنن

  -   026 2   026 2   -   513   513 1  بوليفيا

  -   827 2   827 2   -   555   272 2  البوسنة واهلرسك

  -   844 2   844 2   -   598   246 2  بوتسواان

  -   955 651   955 651   -   620 163   335 488  الربازيل

  -   760 8   760 8   -   925 1   835 6  بلغاراي

  -   678   678   -   171   507  بوركينا فاسو

  -   192   192   -   43   149  كابو فردي

  -   765   765   -   171   594  كمبوداي

  -   882 562   882 562   -   015 125   867 437  كندا

  8   184   192   -   43   149  أفريقيا الوسطىمجهورية 

  393   301   694   -   214   480  تشاد

  -   468 70   468 70   -   077 17   391 53  شيلي

  -   945 55   945 55   -   780 13   165 42  كولومبيا

  8   184   192   -   43   149  جزر القمر

  335   719   054 1   -   256   798  الكونغو

  -   192   192   -   43   149  جزر كوك

  -   186 8   186 8   -   013 2   173 6  كوستاريكا

  -   891 1   891 1   -   384   507 1  كوت ديفوار 

  -   243 21   243 21   -   237 4   006 17  كرواتيا

  -   552 8   552 8   -   839 1   713 6  قربص

  -   305 69   305 69   -   723 14   582 54  اجلمهورية التشيكية

  -   872   872   -   251   621  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   377 119   377 119   -   995 24   382 94  الدامنرك

  -   192   192   -   43   149  جيبويت 

  -   192   192   -   43   149  دومينيكا

  -   687 8   687 8   -   968 1   719 6  اجلمهورية الدومينيكية



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

476 20-A-210621 

 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

 31/12/2018يف 
الفائض انقدي املطبَّق  

 2017لعام 
إعادة األموال إىل 
 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019 

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -   776 10   776 10   -   867 2   909 7  إكوادور

  -   448 1   448 1   -   598   850  السلفادور

  -   426 7   426 7   -   626 1   800 5  استونيا

  -   574   574   -   128   446  فيجي

  -   512 92   512 92   -   517 19   995 72  فنلندا

  -   237 991   237 991   -   961 207   276 783  فرنسا

  -   509 3   509 3   -   729   780 2  غابون

  -   192   192   -   43   149  غامبيا

  -   437 1   437 1   -   342   095 1  جورجيا

  -   767 284 1   767 284 1   -   442 273   325 011 1  أملانيا

  -   879 2   879 2   -   686   193 2  غاان

  -   443 104   443 104   -   158 20   285 84  اليوانن

  -   192   192   -   43   149  غرينادا

  -   257 5   257 5   -   199 1   058 4  غواتيماال

  134   161   295   -   85   210  غينيا

  -   295   295   -   85   210  غياان

  -   524 1   524 1   -   342   182 1  هندوراس

  -   879 39   879 39   -   890 6   989 32  هنغاراي

  -   739 4   739 4   -   985   754 3  أيسلندا

  -   167 71   167 71   -   338 14   829 56  أيرلندا

  -   271 776   271 776   -   411 160   860 615  إيطاليا

  -   572 947 1   572 947 1   -   296 414   276 533 1  الياابن

  -   994 3   994 3   -   857   137 3  األردن

  -   004 3   004 3   -   771   233 2  كينيا

  -   283 9   283 9   -   141 2   142 7  التفيا

  -   192   192   -   43   149  ليسوتو

  -   192   192   -   43   149  ليبرياي

  -   508 1   508 1   -   299   209 1  ليختنشتاين

  -   824 13   824 13   -   081 3   743 10  ليتوانيا

  -   694 13   694 13   -   739 2   955 10  لكسمبورغ

  -   574   574   -   128   446  مدغشقر

  -   383   383   -   85   298  مالوي 

  -   295   295   -   85   210  ملديف

  -   661   661   -   128   533  مايل

  -   054 3   054 3   -   686   368 2  مالطة  

  -   192   192   -   43   149  جزر مارشال

  -   378 2   378 2   -   513   865 1  موريشيوس

  -   338 309   338 309   -   416 61   922 247  املكسيك

  -   782   782   -   214   568  منغوليا

  -   848   848   -   171   677  اجلبل األسود

  -   907 1   907 1   -   427   480 1  انميبيا

  -   192   192   -   43   149  انورو

  -   806 297   806 297   -   429 63   377 234  هولندا
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 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

 31/12/2018يف 
الفائض انقدي املطبَّق  

 2017لعام 
إعادة األموال إىل 
 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019 

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -   835 49   835 49   -   471 11   364 38  نيوزيلندا

  30   353   383   -   85   298  النيجر

  -   500 29   500 29   -   946 8   554 20  نيجرياي

  -   420 1   420 1   -   299   121 1  مقدونيا الشمالية

  -   178 162   178 162   -   335 36   843 125  النرويج

  -   788 5   788 5   -   455 1   333 4  بنما  

  -   321 2   321 2   -   598   723 1  ابراغواي

  -   290 24   290 24   -   820 5   470 18  بريو

  -   -   -  (522 30)  061 7   461 23  الفلبني

  -   461 167   461 167   -   994 35   467 131  بولندا

  -   958 81   958 81   -   778 16   180 65  الربتغال

  -   161 385   161 385   -   268 87   893 297  مجهورية كوراي 

  -   678   678   -   171   507  مجهورية مولدوفا

  -   777 38   777 38   -   875 7   902 30  رومانيا

  -   192   192   -   43   149  سانت كيتس ونيفيس

  -   192   192   -   43   149  سانت لوسيا

  -   192   192   -   43   149  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   192   192   -   43   149  ساموا  

  -   574   574   -   128   446  سان مارينو

  -   039 1   039 1   -   214   825  السنغال

  -   805 6   805 6   -   369 1   436 5  صربيا

  -   192   192   -   43   149  سيشيل

  -   192   192   -   43   149  سرياليون

  -   491 31   491 31   -   847 6   644 24  سلوفاكيا

  -   426 17   426 17   -   596 3   830 13  سلوفينيا

  -   159 70   159 70   -   579 15   580 54  جنوب أفريقيا

  -   418 512   418 512   -   558 104   860 407  إسبانيا

  -   068 1   068 1   -   299   769  دولة فلسطني

  -   971   971   -   256   715  سورينام

  -   778 182   778 182   -   916 40   862 141  السويد

  -   423 209   423 209   -   791 48   632 160  سويسرا

  -   678   678   -   171   507  طاجيكستان

  -   486   486   -   128   358  تيمور ليشيت 

  -   358 7   358 7   -   455 1   903 5  ترينيداد وتوابغو

  -   042 6   042 6   -   199 1   843 4  تونس

  -   129 1   129 1   -   251   878  أوغندا

  -   016 914   016 914   -   012 191   004 723  اململكة املتحدة

  -   157 1   157 1   -   251   906  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   719 12   719 12   -   382 3   337 9  أوروغواي

  -   192   192   -   43   149  فانواتو

  -   839 113   839 113   -   437 24   402 89  فنزويال 

  37   092 1   129 1   -   251   878  زامبيا 

  -   -   -  (35)  35   -  بوروندي )دولة منسحبة(
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 الدول األطراف
 صندوق رأس املال العامل

 31/12/2018يف 
الفائض انقدي املطبَّق  

 2017لعام 
إعادة األموال إىل 
 الدول املنسحبة

صندوق رأس 
يف  املال العامل

31/12/2019 

جمموع األموال 
 اجملموعة

 جمموع املتبقي

  -  9 9  -  13 (4) الفرق بعد التقريب

  266 540 11  (30 557)  816 512 2   007 058 9  دولة طرفًا( 123جملموع )اا
 11 539 

321  
 945  
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 4اجلدول 
 احملكمة اجلنائية الدولية

 )ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة تسديد االشرتاكات يف صندوق الطوارئ يف 

 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2018األول/ديسمرب 
كانون   31الباقي حىت 

 2019األول/ديسمرب 
  -   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   -  ألبانيا 

  -   -   -   -  أندورا

  -  أنتيغوا وبربودا
 

 -   -  

  -   -   -   -  األرجنتني

  -   -   -   -  أسرتاليا

  -   -   -   -  النمسا

  -   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   -  برابدوس 

  -   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   -  بليز

  -   -   -   -  بنن

  -   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   -  البوسنة واهلرسك

  -   -   -   -  بوتسواان

  -   -   -   -  الربازيل

  -   -   -   -  بلغاراي

  -   -   -   -  بوركينا فاسو

  -   -   -   -  كابو فردي

  -   -   -   -  كمبوداي

  -   -   -   -  كندا

  -   -   -   -  مجهورية أفريقيا الوسطى

  -   -   -   -  تشاد

  -   -   -   -  شيلي

  -   -   -   -  كولومبيا

 46  -   -  46 جزر القمر

 73  -   -   73  الكونغو

  -   -   -   -  جزر كوك

  -   -   -   -  كوستاريكا

  -   -   -   -  كوت ديفوار 

  -   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   -  قربص

  -   -   -   -  اجلمهورية التشيكية

  -   -   -   -  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  -   -   -   -  الدامنرك

  -   -   -   -  جيبويت 

  -   -  -   -  دومينيكا

  -   -   -   -  اجلمهورية الدومينيكية

  -   -   -   -  إكوادور
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2018األول/ديسمرب 
كانون   31الباقي حىت 

 2019األول/ديسمرب 
  -   -   -   -  السلفادور

  -   -   -   -  استونيا

  -   -   -   -  فيجي

  -   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   -  غابون

  -   -   -   -  غامبيا

  -   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   -  أملانيا

  -   -   -   -  غاان

  -   -   -   -  اليوانن

  -   -   -   -  غرينادا

  -   -   -   -  غواتيماال

 84  -   -   84  غينيا

  -   -   -   -  غياان

  -   -   -   -  هندوراس

  -   -   -   -  هنغاراي

  -   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   -  الياابن

  -   -   -   -  األردن

  -   -   -   -  كينيا

  -   -   -   -  التفيا

  -   -   -   -  ليسوتو

  -   -   -   -  ليبرياي

  -   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   -  لكسمبورغ

  -   -   -   -  مدغشقر

  -   -   -   -  مالوي 

  -   -   -   -  ملديف

  -   -   -   -  مايل

  -   -   -   -  مالطة 

  -   -   -   -  جزر مارشال

  -   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   -  املكسيك

  -   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   -  األسوداجلبل 

  -   -   -   -  انميبيا

  -   -   -   -  انورو

  -   -   -   -  هولندا

  -   -   -   -  نيوزيلندا

  92   -   -   92  النيجر
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 

 التحصيالت مبالغ جتديد املوارد 2018األول/ديسمرب 
كانون   31الباقي حىت 

 2019األول/ديسمرب 
  -   -   -   -  نيجرياي

  -   -   -   -  مقدونيا الشمالية

  -   -   -   -  النرويج

  -   -   -   -  بنما 

  -   -   -   -  ابراغواي

  -   -   -   -  بريو

  -   -   -   -  الفلبني

  -   -   -   -  بولندا

  -   -   -   -  الربتغال

  -   -   -   -  مجهورية كوراي 

  -   -   -   -  مجهورية مولدوفا

  -   -   -   -  رومانيا

  -   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  -   -   -   -  لوسياسانت 

  -   -   -   -  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   -   -   -  ساموا 

  -   -   -   -  سان مارينو

  -   -   -   -  السنغال

  -   -   -   -  صربيا

  -   -   -   -  سيشيل

  -   -   -   -  سرياليون

  -   -   -   -  سلوفاكيا

  -   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   -  جنوب أفريقيا

  -   -   -   -  إسبانيا

  -   -   -   -  دولة فلسطني

  -   -   -   -  سورينام

  -   -   -   -  السويد

  -   -   -   -  سويسرا

  -   -   -   -  طاجيكستان

  -   -   -   -  تيمور ليشيت 

  -   -   -   -  ترينيداد وتوابغو

  -   -   -   -  تونس

  -   -   -   -  أوغندا

  -   -   -   -  اململكة املتحدة

  -   -   -   -  مجهورية تنزانيا املتحدة

  -   -   -   -  أوروغواي

  -   -   -   -  فانواتو

  -   -   -   -  فنزويال

  -   -   -   -  زامبيا 

  295   -   -   295  دولة طرفًا( 123اجملموع )
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 5اجلدول 
   احملكمة اجلنائية الدولية

 (1))ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة الفائض النقدي يف 

 2018 2019 السنة اجلارية

   االئتماانت

  835 091 132         485 724 133        متحصالت االشرتاكات املقررة

  285 546                263 155 1  متحصالت إيرادات متنوعة

        134 879 748         132 638 120  

   التحمالت

  484 114 138         806 760 142        نفقات مصروفة

  319 054 6             336 043 4          التزامات غري مصفاة

  403 37                  180 17                املخصصات املتعلقة اباللتزامات الضريبية للوالايت املتحدة

  330 179                622 427              خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها

  987 334                -              املخصصات املتعلقة بقضااي منظمة العمل الدولية

  100 9                    -                املخصصات املتعلقة ابستحقاقات املوظفني

  800 295                000 351               اجملموع الرتاكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطني القضاة

        147 599 944         145 025 423  

 (12 387 303) (12 720 196) الفائض/)العجز( النقدي املؤقت

 -        (1 438 691) (2اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ )اجلدول املبالغ 

 - (307 000) العجز النقدي للسنة املاضية

الفائض/)العجز( النقدي املؤقت بعد السحب من صندوق الطوارئ والعجز النقدي 
 (12 387 303) (14 465 887)   للسنة املاضية

   يف السنة السابقةالتصرف يف الفائض/)العجز( النقدي املؤقت 

 (23 210 482) (12 387 303) الفائض/)العجز( املؤقت للسنة املاضية

  833 265 25  622 760 9 مضافاً إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى

  165 937  990 187 1 الوفورات من التزامات الفرتات املاضية أو إلغاؤها

  516 992 2 (1 438 691) الفائض/)العجز( النقدي للسنة السابقة

   تسوية الفائض/)العجز( املؤقت مع فائض)عجز( امليزانية

 (12 720 196) (12 387 303) الفائض/)العجز( النقدي املؤقت

  884 339 15  499 410 14 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض

  73   (27)  شرتاكات املقررة/الفرق بني مبلغ قرض الدولة املضيفة املدرج يف امليزانية واملبلغ الفعلي الا
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    -       -    املسامهات املقررة/صايف تسوية الدولة املنسحبة

 (546 285) (1 155 263) متحصالت إيرادات متنوعة

  369 406 2   013 535 فائض/)عجز( امليزانية )البيان اخلامس(

(a) (1 ) الصندوق االستئماين للمجين عليهميشمل الربانمج السادس:  أمانة. 
(b) 2  )ICC-ASP/18/Res.4 اجلزء سني ، 
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 6اجلدول 

 احملكمة اجلنائية الدولية
  )ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة التربعات يف  -احملكمة اجلنائية الدولية 

 الرصيد املرحل املاحنةاجلهات  الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

 2019عام 
التربعات املسجلة يف 

 2019عام 
  التربعات املتعلقة بعام 
2020 

  الرصيد 
املستحق من اجلهات 
 املاحنة

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
 65 012  - 708 365  - 643 353 املفوضية األوروبية 2018-2019

 65 012  - 708 365  - 643 353   الفرعياجملموع 

بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
  - 711 614 138 386 850 000  - املفوضية األوروبية 2019-2020

  - 711 614 138 386 850 000  -   اجملموع الفرعي

مكتب احملكمة اجلنائية الدولية  برانمج
الُقطري يف مجهورية أفريقيا الوسطى 

يف  اخلاص ابالنتفاع بسبل االنتصاف
  -  - 68 772 68 772 - اململكة املتحدة  2019عام  

  -  - 68 772 68 772 -   اجملموع الفرعي

 تنمية مهارات املتدربني
 واملهنيني الزائرين

  -  - 152 152  - هولندا

  -  - 5 521 5 521  - قضاة احملكمة اجلنائية الدوليةا

  -  - 2 935 2 935  - موظفو احملكمة اجلنائية الدولية

  -  - 8 608 8 608  -   اجملموع الفرعي

مشروع مكتب احملكمة اجلنائية الُقطري 
يف أوغندا اخلاص ابالنتفاع بسبل 

 االنتصاف خالل الفرتة املتدة
  -  - 133 224 133 224  - الدمنارك 2021إىل  2019من 

  -  - 133 224 133 224  -   اجملموع الفرعي

  -  - 185 644 185 644  - أسرتاليا الصندوق اخلاص إلعادة التوطني

  -  - 95 000 95 000  - بلجيكا

  -  - 25 000 25 000 - لكسمبورغ

  -  - 305 644 305 644 -   اجملموع الفرعي

  -  - 15 000 15 000  - أملانياا الزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين

 - - 4 000 4 000 - هولندا 

 - - 1 596 1 596 - موظفو احملكمة اجلنائية الدولية 

  -  - 20 596 20 596  -   اجملموع الفرعي
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 الرصيد املرحل املاحنةاجلهات  الصندوق االستئماين
التربعات الواردة يف 

 2019عام 
التربعات املسجلة يف 

 2019عام 
  التربعات املتعلقة بعام 
2020 

  الرصيد 
املستحق من اجلهات 
 املاحنة

  - 296 360 364 972 356 208 305 124 لياابناا برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني

  - 48 903 74 911 - 123 814 مجهورية كوراي

  - 40 395 78 133 - 118 528 سويسرا

  - 385 658 518 016 356 208 547 466   اجملموع الفرعي

  -  - 24 000 24 000  - فنلندا أقل البلدان منواً 

  -  - 10 000 10 000  - أيرلندا

  -  - 34 000 34 000  -   اجملموع الفرعي

  -  - 268 268  - أملانيا رعاية السفر إىل املؤمترات اخلارجية

  -  - 14 243 14 243  - أيرلندا

  -  - 21 589 21 589  - ليختنشتاين

  -  - 4 262 4 262  - لكسمربغ

 - - 5 670 5 670 - هولندا

 32 260 32 260 - مجهورية كوراي

  -  - 21 813 21 813  - جهات أخرى، غري حكومية  

  -  - 62 677 62 677  -   اجملموع الفرعي

 65 012 1 097 272 1 998 288 1 839 729 1 190 819   جمموع التربعات
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  7اجلدول 
  احملكمة اجلنائية الدولية

 )ابليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة الصناديق االستئمانية يف  -احملكمة اجلنائية الدولية 

  املسامهات املسجلة  الرصيد املرحل لصندوق االستئماينا
اإليرادات 
  املالية/األخرى

املصروفات )مبا يف 
ذلك املبالغ 
املسرتدة من 
  الرصيد املرحل  املاحنني(

    -               -                   -                  -                   669 10 لصندوق االستئماين العام ا

    -            365 708    -                365 708            -               2018-2017بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 

    -            386 138    -               386 138    -               2019-2018بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 

    -               -                   -                -  152.00 10   2018، يف عام الذكرى العشرون لنظام روما األساسي

برانمج مكتب احملكمة اجلنائية الدولية الُقطري يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى اخلاص ابالنتفاع بسبل االنتصاف يف عام  

2019  

              -  
  

          68 772                -    66 485       2 287  

 تطوير املتدربني الداخليني   
 واملهنيني الزائرين

142 557 8 608               -    118 523            -    

مشروع مكتب احملكمة اجلنائية الُقطري يف أوغندا اخلاص 
 االنتصاف خالل الفرتة املتدةابالنتفاع بسبل 

  2021إىل  2019من 
              -    133 224            239  46 913            -    

    -            000 95    -               644 305 002 696 1 الصندوق اخلاص إلعادة التوطني 

    -             945 18            -                596 20            658 15       الزايرات العائلية للمحتجزين املعوزين 

    -            016 518    -               016 518    -               برانمج املوظفني الفنيني املبتدئني

    -            444 25    -               000 34  835 24       أقل البلدان منواً 

 رعاية السفر إىل  
    -            677 62    -               677 62    -               املؤمترات اخلارجية

    -             025 5            110               -                   486 121 دعم الربامج  

 287 2 779 803 1 349 288 998 1 359 021 2 اجملموع

 : 7املبينة يف اجلدول  2019الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 

 .2019تنفيذها خالل عام  ُعلِّّقالصندوق االستئماين العام يتعلق ابألموال غري املقيدة، واليت  -1
اخلربات بناء العقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن  يئهتو          -2

  :تاليةال املشاريع الفرعيةلتنفيذ  مالياً  دعماً  تعزيز التعاونبرانمج و  القانونية
وتبادل اخلربات وبناء  احللقات الدراسية واملناسبات والتدريب من أجل تعزيز التعاون     ()أ

للممثلني واملهنيني القانونيني، من الدول األطراف والدول غري األطراف، مبا  تتيح، اليت القدرات الوطنية
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املتسمة عن تبادل املعلومات  لتطوير معارفهم ومهاراهتم العملية فضالً  يف ذلك بلدان احلاالت، فرصاً 
ني من أجل حتقيق أمور منها تعزيز قدرة احملكمة على تنفيذ واليتها على أساس حتس ابألمهية لكل طرف

التعاون القضائي؛  لتطوير املعرفة واملهارات العملية للمهنيني القانونيني، وبناء العالقات مع احملامني 
 لتشاور مع أعضاء مهنة احملاماة؛منتدى ل هتيئةومجعيات احملامني واحلفاظ عليها، و 

االت والبلدان اليت جتري بلدان احل للمندوبني واملهنيني من يهيئ، الذي برانمج املهنيني القانونيني)ب(    
فيها احملكمة اجلنائية الدولية حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى من البلدان النامية ذات الصلة، فرصة 

على التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن  لتنمية معارفهم القانونية وتعزيز قدراهتم الوطنية مع احملكمة العمل
 ؛اختصاص احملكمة ومقاضاة مرتكبيها

سؤولية مكتب املدعي العام، يتوخى تيسري مل : ختضعقاعدة البياانت اخلاصة ابألدوات القانونية)ج(     
تطوير القدرة على التحقيق يف قضااي اجلرائم الدولية األساسية وحماكمتها والفصل فيها، وال سيما على 

ملساعدة املهنيني القانونيني على تناول اجلرائم الدولية األساسية على النحو  وُوضعتالصعيد الوطين.  
)أ(  إاتحةاملنصوص عليه يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل 

ات، حرية الوصول إىل املعلومات القانونية يف القانون اجلنائي الدويل، واملوجزات القانونية هلذه املعلوم
والرباجميات احلاسوبية املتخصصة للعمل هبذه القوانني؛ و)ب( التدريب وإسداء املشورة وتقدمي خدمات 

يف اجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتعزيز القدرات  هاماً  مكتب املساعدة.  ويشكل هذا املشروع الفرعي عنصراً 
 للمعايري الدولية. ة وفقاً الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني ابرتكاب تلك اجلرائم إىل العدال

هام يف مكافحة اإلفالت الفرعية جمتمعة عن اهلدف العام للربانمج وهو "اإلس املشاريعتنجم هذه و     -3
نظام روما األساسي وزايدة الدعم للمحكمة اجلنائية الدولية" وأهدافها الفرعية من  بتعزيز، من العقاب

، وال اجلهات الفاعلة الرئيسيةلية ونظام روما األساسي بني ( توسيع فهم احملكمة اجلنائية الدو 1أجل: )
الدول للمحكمة اجلنائية  دعم وزايدة، ية الدولية واملهنيني القانونينيسيما الدول األطراف يف احملكمة اجلنائ

ما ( تعزيز القدرات الوطنية يف التعامل مع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام رو 2؛ و )وتعاوهنا معها الدولية
مبدأ  بتعزيزضة على احملكمة اجلنائية الدولية، األساسي ، ال سيما يف البلدان ذات الصلة ابحلاالت املعرو 

 التكامل. 
إىل  ابلذكرى  العشرين لتأسيس نظام روما األساسيويهدف الصندوق االستئماين لالحتفال   -4

رد إجيايب حقيقي وتعزيز س به االعرتاف العام، لزايدة وأمهته ي بدور نظام روما األساسيزايدة الوعي العامل
 وانتهي الفعالياتعدد من  عرباألهداف  وحتققت. والناجني منها أخطر اجلرائم يف العامليركز على ضحااي 

يف  2018 متوز/يوليو 17و  16املركزية يومي  الفعالياتمنها ابلتعاون مع الدول األطراف. وجرت 
 .خرباء وحماوريناملستوى من بلدان احلاالت ابحملكمة اجلنائية الدولية، و  احملكمة، مبشاركة مسؤولني رفيعي

 اخلاص مشروع مكتب احملكمة اجلنائية الدولية الُقطري يف مجهورية أفريقيا الوسطىأاتح  -5
الربيطانية يف كينشاسا )مجهورية أفريقيا الوسطى( توسيع ، الذي متوله السفارة ابالنتفاع بسبل االنتصاف

وزايدة أتثري/آاثر األنشطة املضطلع هبا خالل الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب إىل تشرين نطاق 
يف سياق جلسة اعتماد التهم يف قضية املدعي العام ضد ألفريد ييكاتوم وابتريس  2019الثاين/نوفمرب 
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لية املؤثرين وممثلي إدوارد إنغايسوان. وانطوى املشروع على ثالثة أنشطة رئيسية: زايرة قادة اجملتمعات احمل
منظمات اجملتمع املدين لالهاي ملتابعة جلسة اعتماد التهم والعروض اليت قدمها خمتلف اهليئات واألقسام 
يف احملكمة؛ تغطية إعالمية موجَّهة إىل فئات معيَّنة )مبا يف ذلك حبسب نوع املتابعني، من قبيل النساء 

ث املباشر جللسة اعتماد التهم، ؛ والبنغايسوانإ-ية ييكاتوموالشباب( ألحداث قضائية رئيسية تتعلق بقض
ابنغي وبربرايت وتوزيع ملخصات هلذه اجللسة وعرضها، وتوزيع مقاطع فيديوية أخرى تتعلق ابحملكمة يف 

وهيأ املشروع بيئة مؤاتية لالضطالع أبنشطة من قبيل تعزيز التواصل )مستواه وأتثريه(  وايلوكي وبيسا.
وإاتحة سبل االنتصاف للمجتمعات احمللية املتضررة )مبا فيها اجملين عليهم( يف إطار إجراءات احملكمة يف 

عرب هيئات وقنوات . وأاتح التواصل مع األهايل احملليني يف املضمار القضائي انغايسوان-ييكاتوم قضية
مألوفة وموثوق هبا تعزز احلوار املفتوح، وامللكية، والتفاهم، هيأ إىل جانب ذلك بيئة قضائية أقل 
عدوانيًة/أكثر إجيابيًة. وأدى أيضًا إىل حشد مزيد من الدعم للمحكمة وتشجيع مشاركة اجملتمعات احمللية 

لطاملا تفاعلت مع التفرج، حىت ضمن اجلهات اليت )بدل حمض املتضررة يف احلوار القضائي مشاركًة نشطًة 
           تواصل احملكمة، منها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية(.

دورات  لتمويل 2017يف عام  الصندوق االستئماين لتطوير املتدربني واملهنيني الزائرينوقد أنشئ  -6
ويتيح هذا  األطراف يف نظام روما األساسي. الزائرين من مواطين البلدان النامية للمهنينيفرص و  تدريبية

نوع من أنواع خاصة مبسار مهين أو هارات واملللنمو الفكري وتنمية املعارف  الربانمج للمشاركني فرصاً 
 يهمها األمر اليت.  وتقدم الدول األطراف اليت ميكن نقلها، واكتساب املهارات املهنية املسارات املهنية

 صندوق االستئماين.إىل التمويل 
، مشروع مكتب احملكمة اجلنائية الُقطري يف أوغندا اخلاص ابالنتفاع بسبل االنتصاف -7

منذ أن اصبحت أوغندا بلد حالة لدى احملكمة قبل :  2020 يونيو/حزيران - 2019 حزيران/يونيو
عاماً، اضطلع املكتب الُقطري يف أوغندا، عرب برانجمها اخلاص ابلتواصل، أبنشطة تواصل ذات صلة  12

ابحلالة يف مجيع أرجاء مشال أوغندا. وعقب اعتقال دومينيك أونغوين واإلجراءات القضائية اليت تلته، 
لية املعنية ابلقضية اهتمامها مبتابعة احملاكمة. وبسبب طلب احلصول على أبدت خمتلف اجملتمعات احمل

معلومات حصواًل منتظمًا وضرورة متكني الغالبية العظمى من اجملين عليهم واجملتمعات احمللية املتضررة اليت 
كتب تسكن مواقع انئية من متابعة اإلجراءات وجعلهم يضفون األمهية عليها، غدا من امللح أن يضع امل

برامج إضافية ستسد احتياجاهتا إىل احلصول على معلومات، من أجل توسيع نطاق االنتفاع هبذه 
 املعلومات وتيسري احلوار وإشراك خمتلف فئات اجملتمعات احمللية املتضررة. 

ليس للمحكمة مكاتب فرعية لدى اجملتمعات احمللية املتضررة، لكنها أاتحت للمكتب، بدعم  -8
متطوعاً جمتمعياً دعماً لتنفيذ  52احمللية وشراكاهتا القائمة، فرصة التعاون مع شبكة متكونة من من هيئاهتا 

رعيًة كنسيًة، معظمها يف املواقع ذات الصلة  25ة من املشروع. وينحدر املتطوعون يف الشبكات املشكَّل
رعيتهم الكنسية  ابلقضية. وما زالت تضطلع هذه الشبكات أبنشطة إلعالم اجلمهور أاتحت ألعضاء

 متابعة اإلجراءات اجلارية يف حمكمة الهاي متابعًة مباشرة.  
 يفضي أيضًا االهتمام املتزايد مبتابعة حماكمة أنغوين إىل زايدة تعزيز توقع االنتفاع جبرب األضرار -9

ضطالع لدى خمتلف اجملتمعات احمللية املتأثرة ابلنزاع يف مشال أوغندا. وأجرى املكتب، على مر اال
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ابملشروع، حواراً فعااًل ومفتوحاً ليس من أجل تقدمي معلومات بشأن احملاكمة فحسب، بل ملباشرة تباحث 
بشأن كيفية تعايش اجملتمعات احمللية تعايشًا سلسًا أيضاً، بغض النظر عن احلكم الذي سيصدر إابن 

واجملتمعات احمللية املتضررة ببالغ األمهية  احملاكمة. ويتسم تبادل املعلومات تباداًل مستمرًا بني اجملين عليهم
لدحض املغالطات والتكهنات والتصورات اخلاطئة اليت من شأهنا توليد توتر غري محيد فيما يتعلق ببعض 
القرارات أو النواتج القضائية. ويتعلق جانب آخر من املشروع بتبادل املمارسات والتجارب الفضلى مع 

ندية وقطاع القانون والنظام يف أوغندا بغية اإلسهام يف تنمية قدراهتم ووضع مثثلي اهليئة القضائية األوغ
 آليات أكثر فعالية وجناعة فيما خيص العدالة وإنفاذ القانون ملقاضاة مرتكيب اجلرائم الدولية.     

إبرام  يفملساعدة الدول الراغبة  2010يف عام  الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ  -10
لول حمايدة من حيث التكلفة.  حب من غري أن تكون قادرًة على ذلك إعادة التوطني مع احملكمةاتفاقات 

إىل زايدة عدد عمليات إعادة التوطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. ويتلقى  يرميوهو 
نقلون الصندوق تربعات من الدول األطراف ويغطي النفقات املباشرة لألشخاص املعرضني للخطر الذين يُ 

    .املستضيفةإىل الدول 
يف عام  زايرات العائلية للمحتجزين املعوزينالصندوق االستئماين لل أت مجعية الدول األطرافأنشو  -11

والغرض من ذلك هو متويل الزايرات  .ICC-ASP/8/Res.4ا داخل قلم احملكمة مبوجب قراره 2011
 التربعات.  عربالعائلية للمحتجزين املعوزين 

لة للمواطنني التعيينات املموَّ  إلاتحة الصندوق االستئماين لربانمج املوظفني الفنيني املبتدئنيأنشئ و   -12
الربانمج الفرص للمهنيني الشباب لشغل وظائف برتبة املبتدئني، على  يتيحمن البلدان الراعية املشاركة. و 

حكوماهتم، سعيًا لتعريفهم ابألعمال الداخلية للمحكمة والنظام القانوين الدويل ككل، هبدف زايدة  نفقة
مشاركني فرصة للتطور املهين وتنمية مهارات مستمدة من الربانمج لل تيحالءمة للوظائف يف احملكمة.  ويامل

 العامل احلقيقي اليت ميكن تطبيقها على وظائفهم يف احملكمة والقطاع العام الدويل.
  ICC-ASP/2/Res.6القراروجب مب 2004يف عام  الصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً وأنشئ  -13

وتتوىل أمانة اجلمعية إدارة هذا الصندوق، وهو يشجع على  .ICC-ASP/4/Res.4  القراروجب مب ُعدِّلو 
تغطية تكاليف  من خاللوالبلدان النامية األخرى يف أعمال اجلمعية  إشراك مندويب أقل البلدان منواً 

 سفرهم إىل اجلمعية على النحو الذي ُيدده الصندوق.
السفر واإلقامة  تكاليفَ  اجلهات املاحنة برعاية طرف اثلث متويل السفر إىل املؤمترات اخلارجيةيعين و  -14

ملسؤويل احملكمة واملندوبني اآلخرين للمشاركة يف املؤمترات اخلارجية والدورات التدريبية واملناسبات العامة. 
احلكومات واجلامعات واملؤسسات التعليمية األخرى، واملنظمات  تتمثل رئيسيًا يفواجلهات الراعية هي 

 الدولية غري الرحبية.
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كانون   31لفرتة املنتهية يف للبياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية امراجعة  تقرير

  2019األول/ديسمرب 
 احملتوايت

 الصفحة 
 361 ..........................................................................أهداف املراجعة ونطاقها وهنجها -أوالً 

 362 ........................................................................................التوصيات  قائمة -اثنياً 

 362 ..............................................................................عامة على الوضع املايلنظرة  -اثلثاً 

 365 ...................................................................................مالحظات وتوصيات  -رابعاً 

 365 ...............................................كمة اجلنائية الدولية ومتويلهااحمل ميزانية تعليقات عامة على -ألف     

 365 .......................................................................االشرتاكات املقررة غري املسددة - ابء

 365 .....................................................................املبالغ املستحقة تطور حالة  -1

 367 ..........................................................................عدم األهلية للتصويت -2

 368 .............................................................واستحقاقات املوظفني كشوف املرتبات    - جيم

 369 ..........................................................................خصوم استحقاقات املوظفني -دال

 370 ...........................................................احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةتكاليف  -هاء

 371 .............................................................................متابعة التوصيات السابقة  -خامساً 

 373 ..........................................................................................شكر وتقدير-سادساً 

 374 ...املرفقات...................................................................................................

 374 ............................................................متابعة التقرير بشأن االحتياطيات النقدية: األول املرفق 

 375 .........................................................اخلارجية املتعلق بشعبة العمليات تقريرالمتابعة ين: املرفق الثا

 376  ..............................................(2018املتعلق ابملوارد البشرية )متوز/يوليو تقرير المتابعة  :لثاملرفق الثا

 378 ......................(.......... (2019التقرير عن امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية )متوز/يوليو متابعة املرفق الرابع: 
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 أهداف املراجعة ونطاقها وهنجها -أوال

( واملادة ISA 11) للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت  وفقاً ‘‘( احملكمة)’’لقد راجعنا البياانت املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  -1
اجلنائية  من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت تنظم مراجعة حساابت احملكمة 12

  الدولية.

 مراجعة للبياانت املالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البياانت املالية ككل من األخطاء املادية سواء ةإن اهلدف العام ألي -2
ع احلساابت من إبداء رأي بشأن ما إذا كانت البياانت املالية قد أُعدت،  اأ، ماخلط مبسبب االحتيال أ أكان ذلك من ميّكن مراجِّ

  .2019( العام للسنة املالية 2 اسبية الدولية للقطاع )املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامللمعايري احملمجيع اجلوانب املادية، وفقاً 

لنظام املايل والقواعد )ج( من ا 6 للفقرة وتنطبق االختصاصات اإلضافية اليت حتكم عمل املراجع اخلارجي للحساابت وفقاً   -3
نفقات ال تتفق مع نية مجعية الدول  ةموال احملكمة وأصوهلا األخرى وأيالذي ينص على أن االستخدام غري الالئق ألاملالية، 

 عرض على نظر مجعية الدول األطراف.جيب أن تُ ‘‘( اجلمعية)’’األطراف 

 للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان األداء املايل، وبيان وتتضمن البياانت املالية املعدة وفقاً   -4
 التغيريات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بني امليزانية والبياانت الفعلية، ومالحظات عن السنة املالية املنتهية

 يف ذلك التاريخ. 

)اجلداول  ال تدخل يف نطاق هذه املراجعةوقد أرفقت احملكمة ببياانهتا املالية جمموعة من سبعة بياانت تقدم معلومات إضافية  -5
مع البياانت املالية، لكن من دون ممارسة ما قد يلزم من احلرص  متسقةوأّكد فريق التدقيق أن هذه اجلداول . (7إىل  1من 

 الواجب بشأهنا.

ملراجعة احلساابت، يتعني على مراجع احلساابت اخلارجي النظر أعمال املراجعة  610و 315ووفقاً للمعيارين الدوليني  -6
 للحساابت، وتقدير مستوى الدعم الذي ُيظى به فيما خيص مهام املراجعة اخلارجية للحساابت.الداخلية 

وأُرسلت تقارير املراجعة الداخلية للحساابت إىل مراجع احلساابت اخلارجي، الذي اطلع على مضمامينها  -7
واثئق االلتزام اله، وال سيما التقرير عن استخدام واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيها اليت تتسم ببالغ األمهية فيما يتعلق أبعم

   املتنوعة والتقرير عن إدارة املركبات ذات احملرك.

 لفت عملية املراجعة من مرحلتني:وأت -8

كانون األول/ديسمرب   13 إىل 2خالهلا على اجلوانب املتصلة ابلضوابط الداخلية )من  رُكِّز)أ( مراجعة مؤقتة للحساابت، 
 (؛ 2019

احملاسبية الدولية  على البياانت املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها املعايري خالهلا  رُكِّز)ب( مراجعة هنائية للحساابت، 
، ولكن تعذر 2020أاير/مايو  20إىل  4. كان من املقرر يف ابدئ األمر أن ميتد إجراء املراجعة النهائية من للقطاع العام

للحد من السفر   تدابرياً مقر احملكمة يف الهاي، بسبب اختاذ السلطات الوطنية يف هولندا وفرنسا  إجراؤها إجراًء حضورايً يف
                                                            

 ملراجعة احلساابت.املعايري الدولية  1  
 املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  2



ICC-ASP/19/20  نسخة مسبقة 
 

492 20-A 210621 

. ووضع الفريق املعين ابملراجعة واحملكمة، وال سيما قلمها، بروتوكوالً 19-والزايرات واالجتماعات يف سياق جائحة كوفيد
لذي تسىن من خالل االطالع اآلمن على املعلومات عرب نظام وعمليات بديلة على أساس إجراء املراجعة عن بعد، األمر ا

Citrix  وآليات التحاور من خالل تبادل البياانت اإللكرتونية  النظم والتطبيقات واملنتجاتما تتيحه احملكمة من و
    وخدمات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة، واملؤمترات الفيديوية احملمية الدورية.

قد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات اإلدارية ورئيس قسم وعُ والتوصيات مع فريق قلم احملكمة. ونوقشت النتائج  -9
 . 2020أاير/مايو   20رئيس قسم املوارد البشرية يف انئب الشؤون املالية وفريقه و 

  .2019األول/ديسمرب كانون   31بشأن البياانت املالية للمحكمة عن السنة املنتهية يف  معدَّلغري وحنن نديل هنا برأي  -10

 قائمة التوصيات     -اثنياً 

يُفصح يف املالحظات الداعمة لألرقام املتصلة ابستحقاقات املوظفني عن يوصي مراجع احلساابت اخلارجي أبن :  1التوصية رقم 
لتعليل االختالفات الرئيسية ابلقياس إىل مزيد من املعلومات املفصَّلة وأبن يُفرَّق فيها بني العوامل اخلارجية واألسباب الداخلية 

 .السنة املاضية

بوضع الصيغة النهائية لإلجراء التشغيلي النموذجي اجلديد فيما خيص إعداد  يوصي مراجع احلساابت اخلارجي: 2التوصية رقم 
 .وثيقة االلتزامات املتنوعة واملبادئ التوجيهية املناسبة

 يلنظرة عام ة على الوضع املا   -اثلثاً 

مليون يورو  247.323مقارنة مببلغ  2019كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  239.193متثل األصول ما قدره  -11
ويبلغ االخنفاض  .2017كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  254.082ومبلغ  2018كانون األول/ديسمرب   31يف 

مليون يورو(، ما يُعزى رئيسياً إىل اخنفاض قيمة املمتلكات واملرافق ومباين  8.13-)أي  يف املائة 3,3- ابلقياس إىل السنة املاضية
مليون،  575,14مليون يورو إىل  892,18من  إذ اخنفض  3للنقد وما يعادل النقداملستوى العام  اخنفضو  . ختزين املعدات

إىل حتسن معدل حتصيل  االخنفاض رئيسياً ويُعزى هذا  .يف املائة( 22.85 بنسبة اخنفاضمليون يورو أي  4,317 -)
 االشرتاكات املقررة. 

مليون يورو  يف  25.869قدره  اً إمجالي اً مبلغ غري املنطوية على التبادلوميثل إمجايل املبالغ املستحقة القبض من املعامالت  -12
ويُعزى . 2018كانون األول/ديسمرب   31يف  مليون يورو 21.194، مقارنًة مببلغ 2019كانون األول/ديسمرب   31اتريخ 

األطراف. وتبلغ االشرتاكات اإللزامية غري املسددة من امليزانية  اليت تدفعها الدولاالشرتاكات اإللزامية ذلك يف املقام األول إىل 
فوعات املتوقعة ويبني هذا أن مستوى املد .(2018مليون يورو يف هناية عام  21.122)بلغت  مليون يورو 25.772العادية 

حني  2017وعلى الرغم من أن هذا املستوى ال يضاهي الذروة اليت وصل إليها يف هناية عام  يف إطار االشرتاكات املقررة ارتفع.
 17.655. وبلغت القيمة الصافية للحساابت املستحقة الدفع مليون يورو، فإنه أعلى منه يف السنة املاضية 31.048بلغ 

بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف  ،2018كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  14.863مقابل  مليون يورو،

                                                            
3

 " األموال املتاحة على الفور أو الودائع حتت الطلب.قد وما يعادل النقدمتثل مبالغ "الن 
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٪ من االشرتاكات  90 وميثل هذا االعتماد مليون يورو. 8.214إىل  مليون يورو 6.331 ، اليت ارتفعت إذ انتقلت منحتصيلها
  .أكثر من عامني مدارغري املسددة على 

مليون يورو يف  179.103مليون يورو، مقارنًة مببلغ  168.643وتبلغ قيمة املمتلكات واملرافق والتجهيزات مبلغ  -13
يف املئة من األصول. وأظهرت عملية احلساب أن اخنفاض قيمة املبىن على مر سنة كاملة بلغ  70.5، ومتثل 2018هناية عام 
مليون يورو(. وبلغت قيمة  10.365)حني بلغ  2018ر اخنفاضها يف عام مليون يورو، ما يكاد يكون مطابقًا ملقدا 9.973

. وتبلغ القيمة 2018مليون يورو يف هناية عام  164.859مليون يورو مقارنًة مببلغ  155.044املبىن الدفرتية الصافية مبلغ 
وتتمثل هذه املكوانت يف املقام األول مليون يورو،  13.599اإلمجالية للمكوانت األخرى للممتلكات واملرافق والتجهيزات مبلغ 

مليون يورو(،  1.451مليون يورو(، وجتهيزات تكنولوجيا املعلومات واالتصال ) 9.741قطعة أرض املقر ) –يف األراضي 
 مليون يورو(، وخمتلف أنواع التجهيزات.    0.920واملركبات )

ومتثلت هذه األصول رئيسياً يف برجميات قيد التطوير )يُتوقع  ،مليون يورو 2.448 مبلغ امللموسة غري بلغت قيمة األصولو  -14
مليون يورو، ويف القيمة الصافية للربجميات املطوَّرة داخلياً )اليت بلغت  1.161( بقيمة 2021أو  2020إجناز تطويرها يف عام 

 مليون يورو(.  0.846

عادلة لعقد التأمني الذي تسهم فيه احملكمة بغية تغطية القيمة ال مليون يورو 31.897حقوق االسرتداد البالغة تناظر و  -15
. ومل يؤثر تغيري اجلهة املتعاقد معها يف 2019وتعاقدت احملكمة مع جهة أخرى يف هناية عام  .معاشات ما بعد اخلدمة للقضاة

مليون يورو، عن  28.648، حني كان يُقدَّر أنه يبلغ 2018مبلغ حقوق االسرتداد، الذي ينجم ارتفاعه ابلقياس إىل عام 
من  10واملالحظة  2.59إىل  2.45متغريات احلساب، وال سيما معدالت اخلصم، كما هو مفصح عنه يف املالحظات من 

 البياانت املالية. 

ديون املوردين واملوظفني والدولة املضيفة للحصول على قرض لتمويل املباين الدائمة.  يف املقام األولوتشمل االلتزامات   -16
 مبالغ املخاطر املؤكدة مبوجب خمصصات املخاطر والرسوم. حُتتسب أيضاً و 

إىل مدة الدفع املتوقعة للمبلغ  رئيسياً . ويستند هذا التمييز اجلارية وااللتزامات غري اجلاريةم االلتزامات بني االلتزامات وتقسَّ   -17
أمام  املنازعات اليت تسد بالغامل يف املقام األولوفًقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه املخصصات  4املخصص

مليون يورو يف البياانت املالية لعام  0.263وواصل هذا املبلغ اخنفاضه ويبلغ (. ILOATاحملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية )
يف املقام  االجتاهعزى هذا ويُ  .2017مليون يورو يف عام  2.060و 2018مليون يورو يف عام  0.898مقارنًة مببلغ ، 2019

يف السنوات املاضية. واستقرت خمصصات  املموَّلةإىل املدفوعات وعمليات إعادة الشطب املسجلة يف الدعاوى القضائية  األول
  (.2018يورو لعام مليون  0.111مليون يورو ) 0.100الضرائب األمريكية يف مبلغ 

 بني االلتزامات اجلارية وغري اجلارية: م استحقاقات املوظفني أيضاً وتقسَّ   -18

ما بعد التوظيف استحقاقات وتظهر اإلجازات السنوية املرتاكمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل و  ()أ
 يورو( ؛مليون  11.347) اجلارية يف االلتزامات الواحدة املستحقة يف السنة

                                                            
 األجل.شهرًا قصرية األجل، بينما يتم تصنيف الديون األخرى على أهنا ديون طويلة  12تعترب الديون اليت تقل مدهتا عن   4
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طويلة األجل للمحكمة مثل معاشات القضاة والتأمني الصحي ال)ب(       ويتطابق اجلزء طويل األجل مع االلتزامات 
 مليون يورو(. ASHI( )78.956بعد انتهاء اخلدمة )

تبقي يف رأس املال وواصل الدين املم من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة.  القرض املقدَّ  كان يُرمى من  -19
ومبلغ  2018مليون يورو يف هناية عام  70.708مليون يورو، مقارنًة مببلغ  68.865 2019اخنفاضه، ويبلغ يف هناية عام 

 . 2017مليون يورو يف هناية عام  72.509

 2.566ة اجملموعة سلفًا )تتكون اإليرادات املؤجَّة واملصروفات املستحقة الدفع يف املقام األول من االشرتاكات املقرر  -20
مليون يورو( والفواتري اليت مل يُتلقى مبلغها حبلول إغالق احلساابت اخلاصة  1.097مليون يورو( والتربعات اجملموعة سلفًا )
مليون يورو من الفوائد ذات الصلة ابلقرض  1.742مليون يورو(، ومبلغ  2.344ابخلدمات املتعلقة بعمليات احملكمة )

مبلغ  2018. وبلغت قيمة اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة يف البياانت املالية لعام 2019شباط/فرباير  1املستحق يف 
للبياانت املالية  1يف البيان  2018مليون يورو يف عامود عام  6.955مليون يورو وأعيد حساهبا فأشري إىل أهنا بلغت  8.756

. ويُعزى ذلك إىل إعادة تصنيف احلصة الرئيسية من اشرتاك سنة 2.79الحظة . وتُعلَّل إعادة احلساب يف امل2019لعام 
لقرض الدولة املضيفة، ابلتفريق بني الفوائد وحصص رأي املال من االشرتاك السنوي. وبعد التحاور مع مراجع احلساابت  2018

فات املستحقة إىل احلساابت املستحقة الدفع. اخلارجي، اتُفق على إعادة تصنيف احلصة الرئيسية من االشرتاك السنوي من املصرو 
يف األصول الصافية املبلغ عنها فيما خيص  2018وال تؤثر عملية إعادة التصنيف هذه سطرين خمتلفني من بيان الوضع املايل لعام 

    مليون يورو(. 90.809) 2018عام 

ومبلغ  2018مليون يورو يف عام  90.809مقارنًة مببلغ مليون يورو  65.301 2019يف هناية عام صايف األصول  ويبلغ -21
. وينخفض اخنفاضاً هيكلياً وخسر ثلث قيمته يف غضون صايف وضع احملكمة ، ويشكل2017مليون يورو يف عام  98.825

، على ‘‘كيةق امللاألصول/حقو  بيان التغيريات يف صايف’’ملعنون وترد تفاصيل خمتَلف عناصره يف البيان الثالث ا ثالث سنوات.
 النحو التايل: 

( لعنصر 2018يف هناية عام مليون يورو  79.272يورو )مقابل مليون  72.594)أ( ميثل الرصيد اإلجيايب البالغ 
منذ عام  "أموال عامة أخرى" ابسمالصندوق العام الذي جيمع "صندوق املباين الدائمة" السابق واألموال العامة األخرى 

 البيان الثالث؛ - 2017

 2018الذي بلغه يف عام  5.243، وهو مبلغ يقارب إىل حد كبري قدر مليون يورو 5.242)ب( مبلغ إجيايب قدره 
 9.058من  انتقلالذي يف احتياطي رأس املال العامل  اخنفاض؛ و الطوارئملسامهة الدول األطراف يف متويل صندوق 

  ؛2019كانون األول/ديسمرب   31يف  مليون يورو 5.951 إىل 2018مليون يورو يف عام 

مليون يورو لألموال املتبقية يف الصندوق العام. ويشمل ذلك رأس املال  20.699)ج(  وهناك احتياطيات سلبية قدرها  
مليون  1.439 -) السليب مليون يورو( والفائض النقدي 0.292اإلجيايب لصندوق التزامات استحقاقات املوظفني )

 19.552 -عد العمل )إعادة تقييم خطط استحقاقات املوظفني ب فيما خيص رأس املال السليبإىل يورو(، ابإلضافة 
 ؛مليون يورو(
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مة إىل احملكمة اجلنائية املمولة من املسامهات الطوعية املقدَّ  صناديق االستئمانية الثالثة عشرةلل رأس املال اإلجيايب)د(  
بياانته املالية اخلاصة(  ُيصدِّرل ، وهو كيان منفصللمجين عليهمالدولية )جيب عدم اخللط بينها وبني الصندوق االستئماين 

 مليون يورو. 2.213ما جمموعه  بلغ

 – الذي بلغ 2018 ما ميثل ضعف عجز عاممليون يورو،  14.468-يظهر بيان األداء املايل نتيجة سلبية قدرها و   -22
 ويُعزى هذا التحول يف املقام األول .مليون يورو( 13.846 -) 2017، وما يزيد حىت على مستوى عام مليون يورو 7.102

، مقابل + 2018/2019يف  ٪ 6.28ل أكرب حصة من النفقات )+ نفقات استحقاقات املوظفني اليت متثل الزايدة السريعة إىل
ورسوم التعاقد، اخنفاضاً  مصاريف االستشارة القانونية واخنفضت مصاريف أخرى، منها(. 2017/2018٪ يف عام  1.15

 بلغ، على وجه العمومو  وظلت معظم املصاريف األخرى مستقرة أو ارتفعت ارتفاعًا طفيفاً. .يف املئة 9.31زادت نسبته على 
يف الوقت . يف املئة 3.6، أي بنسبة + مليون يورو 5.579 مرتفعاً ارتفاعاً قدره، مليون يورو 160.736مستوى إنفاق احملكمة 

 2019مليون يورو يف عام  146.268إىل  2018مليون يورو يف عام  148.055نفسه اخنفضت اإليرادات إذ انتقلت من 
يف املئة(. وإىل جانب االرتفاع الكبري يف نفقات استحقاقات املوظفني، يعلل هذا  1.2-مليون يورو، أي  1.787 -)

 خنفاض يف اإليرادات تضاعف عجز هذه السنة.اال

 مالحظات وتوصيات  -رابعاً 

 ألف.  تعليقات عامة على ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية ومتويلها 

 52017اختتم مراجع احلساابت اخلارجي التعليقات والتحليالت اليت أوردها يف تقرير مراجعة البياانت املالية لعام   – 23
. وكان يُعزى هذا الوضع 2018اخلطر فيما يتعلق ابستمرارية احملكمة املالية بسبب احتمال نقص النقد خالل عام ابلتعبري عن 

، وعدم كفاية التمويل املقدَّم من صندوق رأس سداد متأخرات االشرتاكات املقررة إىل أتخر بعض الدول األطراف املستمر عن
 .   2018وأشارت جلنة امليزانية واملالية أيضاً إىل هذا اخلطر يف تقاريرها السابقة لعام املال العامل وصندوق الطوارئ يف ذلك احلني. 

 غري أن خماطر نقص السيولة تبدو متكررة يف احملكمة على األمد البعيد، إذ تتناوب فرتات التوتر وفرتات التعايف.   -24

فخالل النصف الثاين من عام  2017ن البياانت املالية لعام ُرصدت املخاطر املشار إليها يف تقرير مراجعة احلساابت بشأ  -25
ل حتسن يف مستوى النقد، بسبب مدفوعات املتأخرات واملدفوعات من الدول األطراف.2018  ، حني ُسجِّّ

ي توقعات السيولة الشهرية لعام مراجع احلساابت اخلارج حّلل، 2019اجعة البياانت املالية لعام تقرير مر  إطار يفو   -26
وأُبلِّغ عن االفرتاضات اليت اسُتند إليها يف عملية االستشراف هذه. ومفاد هذه التوقعات أن سيولة احملكمة ستكون  .2020

ل دفع بعض االشرتاكات املقررة، وال سيما يف أيلول/سبتمرب  ر أو ُأجِّّ . وال سلطة للمحكمة لتقرير اتريخ 2020إجيابية، إال إذا ُأخِّّ
 ملشيئة الدولة الطرف املسامهة. ويف وقت إعداد هذا التقرير، ال يتوافر لدى مراجع احلساابت اخلارجي الدفع، الذي خيضع كلياً 

 مزيد من الوضوح فيما خيص التزامات املسامهني املعنيني بتنفيذ املدفوعات يف الوقت املناسب وابملبالغ املتوقعة.   

، وتبعاهتا اجلانبية على الوضع االقتصادي واملايل لكثري من الدول األطراف، مل خُيطر مراجع 19-ويف سياق جائحة كوفيد  -27
 . 2020احلساابت اخلارجي بتأثري غري متوقع يف قدرة هذه الدول االطراف على الوفاء ابلتزاماهتا فيما خيص اشرتاكاهتا املقررة لعام 

                                                            
5  ASP/17/12-ICC 
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يف  19-اق اخلاصة بتوقعات السيولة وابلنظر إىل غياب أية إشارة مادية إىل أتثري تبعات جائحة كوفيدابالستناد إىل اآلف  -28
، ال يشدد مراجع احلساابت اخلارجي على أي خطر إضايف فيما يتعلق 2020دفع الدول األطراف الشرتاكاهتا املقررة لعام 

 .2020اابت لعام ابستمرارية احملكمة املالية يف السنة اليت تلي إغالق احلس

 االشرتاكات املقررة غري املسددة -ابء 

  تطور حالة املبالغ املستحقة -1
غري  وما يتصل هبا من مبالغ مستحقة سنة( 12على األمد الطويل ) اجلدول التايل تطور االشرتاكات املقررةيوضح   -29

 :مسددة
- : 1اجلدول

  )آبالف اليورو( 2019إىل عام  2007االشرتاكات املقررة غري املسددة من عام  

 االشرتاكات املقررة السنة
  املبالغ املسرتَجعة 
 للسنة احلالية

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
احلالية/االشرتاكات 
 املقررة 

  املبالغ املستحّقة  
  31للسنة احلالية يف 

  كانون األول/ديسمرب
كانون   31

 األول/ديسمرب

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
احلالية/االشرتاكات 
 املقررة 

املبالغ املسرتَجعة للسنة 
 املاضية 

  املبالغ املستحّقة  
  31للسنة املاضية يف 

 كانون األول/ديسمرب

 اجملموع 
  املبالغ املستحّقة  

كانون   31
 األول/ديسمرب

2007 88 872 83 021 93% 5 851 7% 9 672 2 298 8 149 

2008 90 382 90 077 100% 305 0% 7 896 252 557 

2009 96 230 95 469 99% 761 1% 225 332 1 093 

2010 103 623 97 849 94% 5 774 6% 612 481 6 255 

2011 103 608 101 222 98% 2 386 2% 5 849 406 2 792 

2012 108 800 102 640 94% 6 160 6% 2 382 410 6 569 

2013 112 040 105 380 94% 6 659 6% 6 248 321 6 980 

2014 118 706 110 672 93% 8 034 7% 525 6 455 14 489 

2015 125 598 112 959 90% 12 639 10% 6 343 8 147 20 786 

2016 138 786 124 726 90% 14 060 10% 16 440 4 345 18 405 

2017 144 587 126 353 87% 18 235 13% 5 592 12 813 31 048 

2018 147 432 132 092 90% 15 340 10% 25 266 5 782 21 122 

2019 148 135 133 724 90% 14 411 10% 9 760 11 361 25 772 

 املصدر: املراجع اخلارجي للحساابت، استناداً إىل األرصدة الدورية.

مليون يورو. وابلفعل،  25.8بعد سنة من االخنفاض، وصلت االشرتاكات غري املسدَّدة إىل اثين أعلى مستوى هلا وبلغت   -30
 يف حني ظلت االشرتاكات املقررة مستقرة.    2019تضاعفت الديون غري املسدَّدة يف عام 

، 2019يف املئة(. ويف عام  90ع عنه يف السنة املاضية )وفيما يتعلق بعمليات اجلمع للسنة احلالية، مل خيتلف املبلغ اجملمو   -31
مليون يورو،  9.8سددت بعض الدول األطراف املتأخرة اشرتاكاهتا القدمية. ويبلغ مجع األموال ذات الصلة مببالغ الفرتات املاضية 
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، 2007ية منذ عام مليون يورو(، ولكن ما هو أعلى مننه يف السنوات املاض 25.3) 2018أي ما هو أقل منه يف عام 
، بلغت االشرتاكات غري املسدَّدة ذات الصلة ابلسنوات املاضية أحد أعلى مستوايته. 2007. ومنذ عام 2016ابستثناء عام 

مليون يورو. ويُعزى بلوغ إمجايل  14.4وتصل االشرتاكات غري املسدَّدة ذات الصلة ابلسنة احلالية إىل مستوى عاٍل أيضاً، إذ تبلغ 
 إىل هذين العاملني.   2007أحد أعلى مستوايته منذ عام  2019كانون األول/ديسمرب   31غري املسدَّدة حىت املبالغ 

  )آبالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31حىت  أكرب االشرتاكات املقررة غري املسدَّدةأ : 2اجلدول

 الدول األطراف
دة ذات الصلة  املبالغ غري املسدَّ
  ابلسنوات املاضية

دة ذات الصلة بعاماملبالغ   غري املسدَّ
2019 

إمجايل املبالغ غري املسدَّدة لعام 
كانون   31حىت  2019

 2019األول/ديسمرب 

  476 10   218 8   258 2  الربازيل

  774 8   015 2   758 6  فنزويال

  303 4   421 2   882 1  األرجنتني

  688   675   13   نيجرياي

  272   147   125  اجلمهورية الدومينيكية

  513 24   476 13   036 11  جمموع الدول األطراف اخلمس

 % 95 % 94 % 97 النسبة املئوية من اجملموع

  772 25   411 14   361 11  االشرتاكات املتأخرةجمموع 

  2019كانون األول/ديسمرب   31املصدر: املراجع اخلارجي للحساابت، من األرصدة الدورية، يف 

على تظل  هيكلة األرصدة الدورية وكادتاشرتاكاهتا املقررة ابلكامل.  طرفاً  دولةً  36، مل تدفع 2019حبلول هناية عام و   -32
 غري املسدَّدمن إمجايل الرصيد  املئةيف  95نسبة املبالغ املتأخرة غري املسدَّدة اخلمسة األكرب  ومتثلت عليه يف العام املاضي. ما كان

 . 2019ألول/ديسمرب كانون ا  31يف 

غري  ما زال 2019بـسنة  املبلغ الكامل املتعلق، لكن 2018كبري من متأخراهتا قبل عام   جزء علىالربازيل  وقضت -33
   .2019 ديسمرب/كانون األوليف   دفعتها األخرية الربازيل سّددتو . مسدَّد

مليون يورو( املتعلقة ابلسنوات  6.8مسامهاهتا غري املسددة ). ومتثل سنوات عدةدة منذ املبالغ غري املسدَّ  فنزويالراكمت   -34
احلساابت املستحقة امللحقة ابملسامهني كديون مشكوك يف  وُتصنَّفمليون يورو(.  8.8٪ من املبلغ اإلمجايل )77السابقة 
   حتصيلها.

ُتدرج هذه الدولة الطرف يف مليون يورو(. لذا، مل تعد  1.55) 2019وقضت كولومبيا على مجيع متأخراهتا لعام  -35
 قائمة الدول األطراف اخلمس اليت يتعني عليها دفع أكرب االشرتاكات املقررة غري املسدَّدة. 

ويف  ،يف نيسان/أبريل وأيلول/سبتمرب 2019مدفوعات يف عام  واجلمهورية الدومينيكية ونيجرياي سددت األرجنتنيلئن و  -36
رت هذه املدفوعاتعلى التوايل،  ويف أيلول/سبتمرب، ،نيسان/أبريل   .املتصلة ابلسنوات املاضيةاملتأخرات  سدادل ُسخِّّ
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 عدم األهلية للتصويت -2

دة يف املائة من رصيد املستحقات غري املسدَّ  90ومتثل ديون مشكوك يف حتصيلها.  تعرتف احملكمة ابملبالغ املرصودة لسداد أية  -37
 حد عشر ينبغي أال يكونمليون يورو ويتعلق أب 8.2، بلغ هذا الرصيد 2019كانون األول/ديسمرب   31ألكثر من عامني. ويف 

  مليون يورو. 7.9واجلزء األكرب من هذه املخصصات يتعلق بفنزويال مببلغ ون هلا حّق التصويت يف اجلمعية. يك

اخلارجي يف العام املاضي ابلسماح للدول  مراجع احلساابتملستحقة، أوصى املدفوعات امن أجل تعزيز عملية اسرتداد و  -38
من  112، وفقاً للمادة األطراف اليت عليها متأخرات من العامني السابقني ابلتصويت فقط عند اكتمال جدول دفع املستحقات

اليت عليها متأخرات خطة سداد متعددة عرضت احملكمة اجلنائية الدولية على الدول األطراف  ،لذلك . ونتيجةً النظام األساسي
 السنوات كآلية لتنظيم اشرتاكاهتا القدمية.

. 2020نيسان/أبريل  30من  ابتداءً خالل آخر مهمة له،  املتأخرات املستحقة  ،املراجع اخلارجي للحساابت وحّدث -39
 وهذا يؤدي إىل اجلدول التايل:

 السنة )آبالف اليورو(سب حبدة تصنيف االشرتاكات املقررة غري املسدَّ  : 3اجلدول

 
نيسان/أبريل  30املبالغ غري املسددة يف 

2020 
كانون   31املبالغ غري املسددة يف 

  2019األول/ديسمرب 
 اسرتداد املبالغ ابلنسبة  

 للسنوات السابقة

2007 1 1 0 

2008 1 1 0 

2009 3 3 0 

2010 5 5 0 

2011 6 6 0 

2012 13 13 0 

2013 16 16 0 

2014 1 200 1 200 0 

2015 1 279 1 279 0 

2016 1 438 1 440 -2 

2017 1 519 1 528 -9 

2018 3 855 5 870 -2 015 

2019 13 438 14 410 -972 

2020 50 205      

 998 2- 772 25 979 72 اجملموع

 .2019كانون األول/ديسمرب   31ويف  2020نيسان/أبريل  30املصدر:  املراجع اخلارجي للحساابت، استناداً إىل األرصدة الدورية يف 
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مليون يورو من االشرتاكات  99، متكنت احملكمة اجلنائية الدولية من اسرتداد ما جمموعه  2020نيسان/أبريل  30يف   -40
ألوىل من عام يف األشهر األربعة ا نـُفِّذتكانت املدفوعات اليت و مليون يورو يف نفس الفرتة من السنة املاضية.  92املقررة، مقابل 

ر. 2020ابالشرتاكات املقررة لعام  يف املقام األولمرتبطة  2020 األرصدة غري  للقضاء علىيورو فقط  ماليني 3.0 وُسخِّّ
 .ذات الصلة ابلسنوات املاضية دةاملسدَّ 

املنصوص عليها يف يدخل بلدان إضافيان يف عداد البلدان املشمولة ابآللية ، جيب أن 2020وحبلول هناية نيسان/أبريل   -41
ويظل الرصيد غري املسدَّد املتعلق . من نظام روما األساسي، وأن خيرج بلد واحد من هذه اآللية اخلاصة بعدم األهلية 112املادة 

 مليون يورو. 11.3على حاله، عند مبلغ  112هبذه البلدان االثين عشر اليت قد تكون مشمولة ابملادة 
 واستحقاقات املوظفني  الرواتبكشوف    -جيم 
اليت  1.15 الزايدة املتواضعة بنسبة ، مقابل2019يف عام  %6.28شهدت نفقات موظفي احملكمة زايدة كبرية بلغت   -42

ابلقياس إىل عام  2017يف عام ٪ والذي 6.4 لذلك الذي بلغ وهذا النمو مماصل .2018و 2017حصلت بني عامي 
ماليني يورو يف  108.1مليون يورو، مقابل  114.892وارتفع املبلغ اإلمجايل ملصاريف استحقاقات املوظفني إىل  .2016

 . 2017ماليني يورو يف عام  106.9و 2018عام 
 )آبالف اليورو( 2019-2018استحقاقات املوظفني للفرتة  : تطور نفقات4 اجلدول

 

2018 2019 
التطور 

2018/2019 
 التطور 
 النسبة املئوية

  0.8 28 373 3 401 3 القضاة رواتب

 18.9 286  516 1 802 1 استحقاقات القضاة وبدالهتم

 5.7 277 3 571 57 848 60 املوظفني رواتب

 10.2 990 2 414 29 404 32 استحقاقات املوظفني وبدالهتم

 1.3  212 225 16  437 16 املوظفون املؤقتون

 6.28 793 6 099 108 892 114 اجملموع

 .امللحقة ابلبياانت املالية 16إىل املالحظة  املصدر:  املراجع اخلارجي للحساابت، استناداً 

 

يف  71مليون يورو ) 160.7مليون يورو من أصل  114.9على الرغم من أن هذه الفئة من املصاريف هي األكرب لدى احملكمة، إذ متثل  -43
 ختلو كلياً من املعلومات عنها، ما عدا توزع األرقام بني تكاليف القضاة واملوظفني واملساعدة املؤقتة. 16املالحظة املئة من املصاريف(، فإن 

وعادًة ما تُنشر معلومات الدول األطراف اخلاصة بتكاليف املوظفني يف هناية السنة بطريقة أخرى، عرب التقرير الذي  -44
امليزانية واملالية، الذي مل يبلغ إال مرحلة اإلعداد خالل مراجعة احلساابت. عل أية حال، ترد يف  تقدمه إدارة املوارد البشرية إىل جلنة

هذا التقرير حملة عن األولوايت االسرتاتيجية إلدارة املوارد البشرية واألنشطة اليت اضطلعت هبا خالل العام املنصرم وال يُنشد منه 
. لذا، حىت 2018دم مراجع احلساابت اخلارجي توصية لتحسني هذا التقرير يف عام تقدمي تقرير مايل عن تكاليف املوظفني. وق

بعد تنفيذ هذه التوصية، األمر الذي مل يتحقق بعد، سينبغي اإلفصاح عن معلومات تلخيصية مناسبة بشأن تكاليف املوظفني 
 ومصاريفهم يف املالحظات املرفقة ابلبياانت املالية.  
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مليون يورو( رئيسيًا إىل أتثر رواتب املوظفني  6.8يف املئة، + 6.28لكبرية يف كشوف املوظفني )+ وتُعزى الزايدة ا -45

، وإن كانت 2019فيما خيص عام  جلنة اخلدمة املدنية الدوليةوبلدالهم بتحديث جداول رواتب املوظفني إثر املراجعة اليت أجرهتا 
. وال يُفصح يف املالحظات عن مبلغ الزايدة 2018وأاير/مايو  2017ر/مايو عملية التحديث تسري أيضاً سرايانً رجعياً على أاي

املرتبطة ارتباطًا مباشرًا هبذا احلدث اخلارجي اليت شهدهتا تكاليف املوظفني. وحاول مراجع احلساابت اخلارجي مجع معلومات 
ل للمصاريف ذات الصلة هبذا املوضوع يف إضافية يف هذا املضمار. وشرحت احملكمة أنه مل يكن من املمكن تقدمي حتليل مفصَّ 

غضون املدة القصرية املطلوبة، بسبب تعقيد املهمة التقين وتعدد العوامل املعنية )من قبيل الزايدات يف الدرجات، والتغيريات يف 
مشروع تقرير مراجعة التعيينات وإىل آخره، اليت حتصل ابلتزامن خالل السنة(. وأكدت احملكمة، يف تصرُياهتا وتعليقاهتا بشأن 

ماليني  3.8، تقديراً لتأثري هذه التغيريات يبلغ 2020حزيران/يونيو  20احلساابت الذي ورد إىل مراجع احلساابت اخلارجي يف 
يورو. وإضافًة إىل ذلك، بلغت الزايدة يف التقييم االكتواري ملصاريف االستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات ما بعد العمل 

يورو تقريباً. وابلنظر إىل أن التحديث يؤثر يف كشف الراتب لكل املوظفني، سواء أكانوا من فئة الفنيني أم من فئة مليوين 
اخلدمات العامة، سينبغي إلدارة املوارد البشرية توحيد التحديثات الفردية عرب نظم املعلومات وتقدمي معلومات داعمة يف 

 املالحظات املرفقة ابلبياانت املالية.
 

يف املئة من مصاريف استحقاقات  84متثل رواتب القضاة، اليت ظلت مستقرة، وغريها من رواتب املوظفني الدائمني،    -46
يف املئة من غري احتساب رواتب القضاة(، ما يشهد على أمهية تكاليف املوظفني. وال متثل  80.3املوظفني )تبلغ هذه النسبة 

ل رئيسيًا تكاليف املساعدة املؤقتة العامة والتعيينات القصرية األجلن سوى جزء بسيط من تكاليف املساعدة املؤقتة، اليت تشم
تكاليف املوظفني. وهذا ما يؤكد أن استحقاقات املوظفني هي املكون الرئيسي ملصاريف احملكمة، وأن معظمها تتمثل يف تكاليف 

 اثبتة.
 

 165 441ايف إحدى أكرب الزايدات، إذ انتقلت من وضمن استحقاقات املوظفني، شهدت مصاريف العمل اإلض -47
يف املئة(. ويُعزى ذلك يف املقام األول إىل تكاليف الدعم  173)+  2019يورو يف عام  452 135إىل  2018يورو يف عام 

للمحكمة  6نافاألمين فيما يتعلق ابإلفراج املشروط عن فرد واحد من مركز االحتجاز، على النحو املفصَّل يف حكم دائرة االستئ
 اجلنائية الدولية، إذ تكبدت احملكمة مصاريف يف هذا املضمار. 

يُفصح يف املالحظات الداعمة ألرقام استحقاقات املوظفني الواردة يف يوصي املراجع اخلارجي للحساابت أبن :  1التوصية رقم 
العوامل اخلارجية واالسباب الداخلية لتعليل االختالفات البياانت املالية عن مزيد من املعلومات املفصَّلة وأن يُفرَّق فيها بني 

 الرئيسية ابلقياس إىل السنة املاضية.

 خصوم استحقاقات املوظفني  -دال

                                                            
( من النظام 1( )ج( )3) 81"حكم بشأن اسنئاف املدعية العامة القرار الشفهي الذي اختذته الدائرة االبتدائية األوىل عماًل ابملادة احلكم الصادر عن دائرة االسنئناف،   6

 ICC-02/11-01/15-1251-Red2، 2019شباط/فرباير  20األساسي"، 
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فضاًل عن مستحقات الرواتب واإلجازات السنوية املرتاكمة،يتكون اجلزء األكرب من أرقام استحقاقات املوظفني من  -48
وتتكون هذه  .قاقات إهناء اخلدمة وغريها من التزامات استحقاقات املوظفني الطويلة األجلاستحقاقات ما بعد التوظيف واستح

 ،والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة للموظفني، وتعويضات انتهاء العقد ،من خطة معاشات القضاةاالستحقاقات األخرى 
 هذه االستحقاقات إىل احلساابت والتقديرات.وتستند األرقام ذات الصلة بكل  طويلة األجل.ال االستحقاقاتوغريها من 

 اجملموعات اليت ُيق هلا االستفادة هي:  -49

ل  ة بعقد أتمني مسجَّ )أ( القضاة، الذين يتلقون استحقاقات املعاش والعجز احملددة مبوجب احلقوق املكتسبة واملشمول
 كحق اسرتداد؛

 الذي"التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة"،  املسمى)ب( املوظفون الذين يستفيدون من النظام الصحي للمتقاعدين، 
ن دولياً بعقود طويلة األجل على و ن املعينو املهني ُيصلابإلضافة إىل ذلك، و يف املائة.  50متوله احملكمة بنسبة 

أخرى طويلة األجل مثل إجازة زايرة الوطن، ونقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة، وبدل االنتقال،  استحقاقات
 واستحقاقات اخللف، والزايرات العائلية، ومنحة اإلعادة إىل الوطن ومنحة الوفاة.

مقابل ون يورو ملي 82.614بلغت استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل و  -50
وشهدت هذه االستحقاقات جمددًا زايدًة كبريًة، فاقت حىت النمو املسجَّل يف السنوات . 2018مليون يورو يف عام  62.704

على أتثري اخنفاض معدل اخلصم املفرتض يف زايدة استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  10املاضية. وُيشدَّد يف املالحظة 
يف التقرير الصادر عن اخلبري  10جل األخرى. وترد تفاضيل بشأن االفرتاضات امللخَّصة يف املالحظة واالستحقاقات الطويلة األ

 (، الذي راجعه قسم املالية يف قلم احملكمة، والذي اطلع عليه مراجع احلساابت اخلارجي. شركة ديلويتاالستشاري )

من البياانت املالية.  1لة يف جانب األصول من البيان حقوق االسرتداد املتعلقة مبعاشات القضاة التقاعدية مسجَّ  -51
. وعلى النحو 2018مليون يورو يف البياانت املالية لعام  28.648مليون يورو، مقابل  31.879وتثقدَّر هذه احلقوق مببلغ 

فصَّلة بشأن االفرتاضات املطلوب يف التقرير السابق الصادر عن مراجع احلساابت اخلارجي، قدم اخلبري االستشاري املعلومات امل
 وأساس حساب حقوق االسرتاداد اللذين رصدمها قسم املالية. 

وأُعلِّم مراجع احلساابت اخلارجي بتغيري اجلهة املتعاقد معها فيما خيص خطة معاشات القضاة. وال يؤثر هذا احلدث يف  -52
داعياته من انحية التغريات اليت ستطرأ على حساب التزامات املعاشات وحقوق االسرتداد. وترد تفاصيل بشأن خصائصه وت

 .51-2قاقات املوظفني يف املالحظة مصاريف العالوات واستح

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )"استحقاقات  39وإن احملاسبة املتعلقة ابستحقاقات املوظفني مبوجب املعيار  -53
 تعتمدلذا، مببالغ طويلة األجل وابلكثري من االفرتاضات التقنية.  واألرقام مهمة جداً إذ تتعلقدة من الناحية التقنية املوظفني"( معقَّ 

  على خدمات خبري استشاري. احملكمة

ُيسعى يف البياانت املالية للمحكمة إىل تلخيص املعلومات ذات الصلة ابلتزامات استحقاقات املوظفني يف املالحظات.   -54
اخلاصة ابلسياسة  2كثر من أربع صفحات، بسبب تعقيد املسألة اليت تتناوهلا. وتتضمن املالحظة يف أ 10وتقع املالحظة 

اليت تقع يف أكثر من  56-2إىل  45-2احملاسبية أيضًا مقاطع طويلة بشأن التزامات استحقاقات املوظفني، يف الفقرات من 
 ة يف املالحظة من أجل مستخدمي البياانت املالية.  صفحة واحدة. وسيكون من احلصيف تلخيص املعلومات الغزيرة الوارد
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وترد تفاصيل بشأن املبادئ األساسية لإلفصاح عن املعلومات يف املالحظات يف الفصل الثامن من اإلطار املفاهيمي  -55
ب على املستخدمني على أن "إيراد كمية مفرطة من املعلومات يصعّ  26-8للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتنص الفقرة 

بني املعلومات الرئيسية املوردة )ال سيما  15-8فهم املغزى الرئيسي وُيول دون حتقوق أهداف إعداد التقارير". ويُفرَّق يف الفقرة 
ويبنغي  يف البياانت اإللزامية( واملعلومات املفصَّلة املفصح عنها يف املالحظات، بغرض جعل املعلومات املوردة أكثر إفادًة للقراء.

 بشأن استحقاقات املوظفني.  10أن للمحكمة أن تسرتشد هبذه املبادئ بوصفها مبادئ توجيهية لتقليص طول املالحظة 

ورأت أن هذه املالحظة،  10وأشارت احملكمة يف تعليقاهتا على مشروع التقرير، إىل صعوبة تقليص حجم املالحظة  -56
 احملاسبية الدولية للقطاع العام. وخُيصًّص جزء كبري من املالحظة إليراد معلومات بشأن وإن اعرتفت بطوهلا، تفي مبتطلبات املعايري

الذي ترى احملكمة فيما ينشره نصًا منوذجيًا موحَّدًا بني املنظمات  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
ساهتا، على الرغم من أهنا ليست عضوًا يف منظومة األمم املتحدة، مع املنضوية يف منظومة األمم املتحدة. وتواءم احملكمة سيا

الصندوق املشرتك ممارسات املنظمات املنضوية يف هذه املنظومة واليت تشهد حالًة مماثلة، فيما يتعلق مبسألة اإلفصاح عن معلومات 
 .   للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة

 االلتزام املتنوعةواثئق املشرتايت و  -هاء

من النظام املايل  19-110إىل  12-110 من للقواعد وفقاً ، اليب شراء خمتلفة: عمليات الشراءتستخدم احملكمة أس  -57
اإلدارة من قواعد  8-110 للقاعدة  وفقاً  (MOD) تخدام واثئق االلتزام املتنوعةوالقواعد املالية للمحكمة اجلنائية الدولية، واس

  املالية.

 )"واثئق االلتزام"( من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة،  8-110للقاعدة املالية  وفقاً و   -58
على أساس على أساس عقد أو اتفاق أو أمر شراء رمسي أو شكل آخر من أشكال التعهد، أو  جيب أن يكون أي التزام قائماً ”

  “.بوثيقة التزام مناسبة داً وجيب أن يكون كل التزام مؤيَّ دين تعرتف به احملكمة. 

لوثيقة االلتزام  ( SOPاملعياري ) "اإلجراء التشغيلي على العالمة املعيارية املسماةمراجع احلساابت اخلارجي  وحصل  -59
نه "ينبغي أب يقضيللمحكمة و  8-110اعدة املالية ويشري هذا اإلجراء إىل الق. 2013كانون الثاين/يناير   2 بتاريخاملتنوعة" 

ويوّقع مسؤول نب وثيقة االلتزام املتنوعة، وينبغي التقليل من حجم وثيقة االلتزام املتنوعة إىل أدىن حد ممكن يف احملكمة".  جت
 .4-110ملا تقتضيه القاعدة املالية  قاً وفهذه الواثئق  التصديق على

الدولية اليت تتطلب السرية حني ينبغي أال  وُتستخدم واثئق االلتزام املتنوعة لالضطالع ببعض أنشطة احملكمة اجلنائية -60
يتدخل سوى القليل من األطراف الثالثة احلاظية ابلثقة، أي من أجل أنشطة منها، على سبيل املثال، تلك اليت يضطلع هبا قسم 

 اجملين عليهم والشهود. وتستخدمها أيضاً اقسام أخرى من احملكمة مثل قسم دعم احملامني.   

% 22أي  ،2018مليون يورو يف عام  6.8و 2019مليون يورو يف عام  6.9  نسبة االلتزام املتنوعة ئقبلغت واثو  -61
واألقسام اليت تلجا إىل هذا من مصاريف غري املوظفني يف احملكمة اجلنائية الدولية )ابستثناء االستهالك  والتكاليف املالية(.  

مليون يورو يف عام  1.1وقسم اجملين عليهم والشهود مببلغ مليون يورو  4.8احملامني مببلغ  قسم دعم اإلجراء هي ابلدرجة األوىل
2019.  
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فيما يتعلق إبمجايل النفقات يف  8-110وفقاً للقاعدة املالية  املتنوعة يعرض اجلدول أدانه املبلغ التفصيلي لواثئق االلتزامو   -62
 .ةمن البياانت املالي 21إىل  17املالحظات من 

 غري املوظفني )ابستثناء االستهالك والتكاليف املالية(ليورو( ، مقارنًة إبمجايل نفقات )آبالف ا 8-110لنفقات املوثقة وفًقا للقاعدة املالية : ا5اجلدول 
  21إىل  17نفقات املالحظات من 

 من البياانت املالية
 جمموع النفقات 
2019 

واثئق االلتزام لعام 
2019 % 

 جمموع النفقات 
2018 

واثئق االلتزام لعام 
2018 % 

 86 839 4 612 5 90 824 4 334 5 قسم دعم احملامني

 50 104 1 221 2 58 239 1 143 2 قسم اجملين عليهم والشهود

 16 455 880 2 16 434 756 2 انئب املدعي العام املعين  ابلتحقيقات

 12 312 596 2 12 267 320 2 املكاتب امليدانية

 1 89 545 19 1 163 426 19 أقسام أخرى

 21 779 6 854 32 22 927 6 979 31 اجملموع

واإلمداد من البياانت املالية )تشمل هذه املصروفات نفقات السفر والضيافة واخلدمات التعاقدية وأتعاب احملامني وتكاليف التشغيل  21إىل  17املصدر: املراجع اخلارجي للحساابت، بناًء على املالحظات من 
 (.وتكاليف املعدات

استخدام واثئق االلتزام املتنوعة يف احملكمة، على الرغم من اعرتافه ويوصي مكتب املراجعة الداخلية، يف تقريره عن  -63
وإقراره ابملمارسات اجليدة يف إدارة هذه الواثئق، ابملسارعة إىل حتديث اإلجراء التشغيلي املعياري القائم بشأن هذه الواثئق وإدخال 

 تعديالت عليه.

ى معقول، وال سيما يف اخلدمات اليت ختطت فيها هذه الواثئق ختطياً  وينبغي رصد استخدام واثئق االلتزام املتنوعة مبستو  -64
كبريًا عمليات الشراء األخرى. وأحاط مراجع احلساابت اخلارجي علمًا أبن شعبة اخلدمات اإلدارية بصدد إعداد إجراء تشغيلي 

وعة. وينربي قسم املالية أيضًا إلعداد مبادئ معياري جديد فيما يتعلق بتقرير املراجعة الداخلية عن استخدام واثئق االلتزام املتن
 توجيهية مفصَّلة بشأن هذا اإلجراء التشغيلي املعياري. وستتيح هذه الواثئق للمحكمة إيضاح استخدام واثئق االلتزام املتنوعة. 

خلاص بواثئق االلتزام بوضع الصيغة النهائية لإلجراء التشغيلي املعياري ايوصي املراجع اخلارجي للحساابت :  2التوصية رقم 
 املتنوعة واملبادئ التوجيهية املناسبة.

 متابعة التوصيات السابقة  -خامساً 

ُقدِّم استعرض مراجع احلساابت اخلارجي تنفيذ التوصيات اليت كانت ال تزال معلقة يف اتريخ مراجعة احلساابت، واليت  -65
 تقارير أخرى أصدرها املراجع اخلارجي. يفعمليات مراجعة سابقة للبياانت املالية أو  مجيعها يف

وألغراض العرض، سبق أن اخُتذ قرار أبن يُفَصح يف هذا اجلزء عن متابعة التوصيات املعلَّقة املقدَّمة يف تقارير مراجعة  -66
 عرضها على احملكمة.  البياانت املالية، وأن يُفَصح يف املرفقات عن متابعة التوصيات املقدَّمة يف تقارير مراجعة األداء اليت سبق

البياانت  بشأنقة تقارير املراجعة الساب وُقدِّم ستة منها يف. 2020نيسان/أبريل  30يف معلَّقةتوصية  25كانت هناك و   -67
 اصاخلالتقرير  يفتوصية واحدة  ُقدِّمت.  و 2018بشأن البياانت املالية لعام  قرير املراجعةت ثالث توصيات ُقدِّمت يف ، منهااملالية
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، وُقدِّمت سبع توصيات يف (2017) تقرير شعبة العمليات اخلارجية يف ُقدِّمت توصية أخرىو  (2015)ابالحتياطيات النقدية 
 (2019عملية امليزنة )متوز/يوليو بشأن إدارة أضافت مراجعة األداء و .  (2018تقرير مراجعة األداء بشأن إدارة املوارد البشرية )

   عشر توصيات جديدة.

شعبة العمليات داء بشأن االحتياطيات النقدية )توصية واحدة( و تقارير األ يفمتابعة التوصيات الواردة  وترد تفاصيل بشأن  -68
 يف املرفقات.  وإدارة عملية امليزنة )عشر توصيات( توصيات( سبع( وشعبة املوارد البشرية ) توصية واحدةاخلارجية )

تقارير املراجعة السابقة  يف الواردة، و 2019يف بداية عام  جزئياً  ما زال تنفيذهايعرض اجلدول التايل التوصيات اليت و   -69
  املراجع اخلارجي للحساابت.  أجراهابشأن البياانت املالية، وكذلك تقييم تنفيذها يف هناية مراجعة احلساابت اليت 

ونـُفِّذت توصيتان توصيات،  نـُفِّذت أربعالبياانت املالية،  املتعلقة مبراجعة ستالهذه التوصيات  أصل، من بوجه عامو   -70
املتبقية يف تقارير مراجعة احلساابت املستقبلية، إىل جانب التوصيات اجلديدة  وسيتعني مراجعة تنفيذ التوصيات جزئياً. تنفيذاً 

جزئيًا الناجتة عن عمليات  املنفَّذة تنفيذاً ، وكذلك التوصيات 2019تقرير املراجعة هذا بشأن البياانت املالية لعام  الواردة يف
  .، وإدارة عملية امليزنةوإدارة املوارد البشرية ،االحتياطيات النقدية، وشعبة العمليات اخلارجية بشأنمراجعة األداء السابقة 

راجعة السابقة بشأن الياانت املالية يف هناية الفرتة التوصيات املعلَّقة الواردة يف تقارير امل تنفيذ ويبنّي اجلدول التايل حالة -71
 .  2020نيسان/أبريل  30املشمولة ابملراجعة، أي حىت 

 2020 أبريل/نيسان 30التوصيات الناجتة عن تقرير مراجعة احلساابت املالية اليت ال تزال معلقة حىت 
ذت تنفيذاً  اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  جزئياً نـُفِّّ

ICC-2018-1 

الرقابة على اخلرباء 
االستشاريني 

 اخلارجيني

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي أبن يشدد قسم املالية رقابته على صحة األرقام 
اليت يقرتحها اخلرباء االستشاريون واليت ستوَرد يف البياانت املالية للمحكمة اجلنائية 

املوظفني، وال سيما عرب احلصول على مزيد من الدولية فيما يتعلق ابستحقاقات 
 املعلومات املفصَّلة.

X   

ICC-2018-2 
حقوق الوصول إىل 

  SAPنظام 

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي مبمارسة الرقابة ملنع منح حقوق الوصول بطريقة 
تؤدي إىل الوصول غري املناسب إىل نظام املعلومات أو انتهاك مبادئ الفصل بني 
الواجبات يف سياق نظام متكامل ومركزي للمعلومات. ويوصي مراجع احلساابت 

ل( الكتشاف أي حقوق وصول أيضًا بتنفيذ مراجعة رقابية كل سنة )على األق
 . SAPُمنحت غري غري حق ضمن نظام 

X   

ICC-2018-3 

االختبار السنوي 
ملدى حتصن 

 تكنولوجيا املعلومات 

يوصي مراجع احلساابت اخلارجي إبجراء اختبار سنوي بغية التأكد من إعادة بيئة 
   X تكنولوجيا املعلومات إىل نصاهبا كاملًة إذا حدثت كارثة. 

ICC-2017-1 
من  112املادة 

 نظام روما األساسي

من أجل تعزيز عملية حتصيل االشرتاكات غري املسددة ، يوصي املراجع اخلارجي 
أبال يسمح للدول األطراف املتأخرة يف سداد اشرتاكاهتا ابلنسبة لسنتني منصرمتني 

من  112املادة إال عندما  االلتزام جبدول تسديد املبالغ املستحقة، مبوجب شروط 
 نظام روما األساسي.

X   

ICC-2017-2 
اإلفصاح عن شروط 

 عقد أتمني القضاة

ونظرًا للطبيعة اخلاصة لعقد التأمني املتعلق خبطة املعاشات التقاعدية للقضاة، 
يوصي املراجع اخلارجي أبن تقدم احملكمة اجلنائية الدولية إرشادات أكثر دقة يف 

املالية لشرح العواقب اليت قد تنجم عن قرار تغيري شركة املالحظات على البياانت 
 التأمني أو تغيري شروط بوليصة التأمني احلالية.

X   
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ذت تنفيذاً  اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  جزئياً نـُفِّّ

ICC-2015-3 املباين الدائمة 

من أجل احلصول على رؤية أفضل لنفقات الصيانة املراد حتقيقها وتوقعها يف 
( كخطوة 1مبا يلي: ) امليزانية، يوصي املراجع اخلارجي احملكمة اجلنائية الدولية

( 2أوىل، وضع الصيغة النهائية خلطة صيانة موثوقة يف أقرب وقت ممكن و )
مراجعة تصنيف املكوانت على التوايل لتتماشى مع توقعات خطة الصيانة ومتييز 

 املكوانت بشكل صحيح.

X   

ICC-2015-6 
الرقابة احملاسبية 

 الداخلية 

الفعالة والكفؤة، يوصي املراجع اخلارجي أبن من أجل ضمان الرقابة الداخلية 
تكمل احملكمة اجلنائية الدولية النشر الكامل لنظام املعلومات من أجل إعداد 
البياانت املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام واحلفاظ على استقرار عملية 

 احملاسبة  وتعزيزها.

X   

ICC-2013/1 

خمصصات الديون 
املشكوك يف 

حتصيلها واألموال 
الواردة من املّدَعى 

 عليهم 

من أجل توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة ابلتعامل مع األموال الواردة ذات 
الصلة مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي أبن تضع احملكمة توجيهات رمسية 

يف خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية مع تبني تفاصيل التعامل مع األموال الواردة 
تعريف واضح للمهام واملسؤوليات ضمن نظام احملكمة.  وستشكل هذه 
التوجيهات األساس لتناول تلك األموال من حيث احملاسبة وامليزانية بصورة 

 مالئمة.

X   

  2 4 6 جمموع عدد التوصيات  

االتشاريني اخلارجيني. يُعد أنه اكتمل تنفيذ هذه التوصية. وأكدت األدلة الرقابة على اخلرباء . ICC-2018-1التوصية  -72
 على إجراء أعمال رقابة والتعديالت اليت أدخلها اخلرباء االستشاريون اخلارجيون على مشروع التقرير التقييم اخلاص بتشديد الرقابة.

أواًل، يقتضي العمل  تنفيذ هذه التوصية. يُعد أنه اكتمل. SAPحقوق الوصول إىل نظام . ICC-2018-2التوصية  -73
حصول املرء على موافقة املشرف املباشر على عمله وعلى  SAPإبجراء تشغيلي معياري خاص بوصول املستخدمني إىل نظام 

. وختفف هذه الرقابة من خطر الوصول SAPموافقة هنائية من صاحب عملية األعمال، ملنحه حقوق إضافية ابلوصول إىل نظام 
، ومن اآلن فصاعداً سُتجرى هذه 2019يف عام  SAP املناسب إىل هذا النظام. واثنياً، ُأجريت مراجعة جلميع منافذ نظام غري

. وأاتحت SAPاملراجعة كل سنة، على النحو املنصوص عليه يف اإلجراء التشغيلي املعياري اخلاص بوصول املستخدمني إىل نظام 
 . غري أنه جيب حتسني قولبة هذه املراجعة. SAPملخصَّصة اليت عفا عنها الزمن يف نظام هذه املراجعة تصحيح بعض األدوار ا

أُجري اختبار  يُعد أنه اكتمل تنفيذ هذه التوصية.. اختبار مدى حتصن تكنولوجيا املعلومات. ICC-2018-3التوصية  -74
وتكلل ابلنجاح. وُوضِّع  2019كليًا يف متوز/يوليو   سنوي للتأكد من القدرة على إعادة بيئة تكنولوجيا املعلومات إىل نصاهبا

، على النحو املوصى به يف التقرير عن ختطيط موارد املؤسسات يف حال تعرض SAPإجراء تشغيلي معياري خاص بتعايف نظام 
لكارثة. وأصبح خُيطَّط إلجراء هذا االختبار السنوي كل سنة )قبل الربع األخري من السنة عادًة(، حىت ولو مل خُيطَّط  SAPنظام 

 )ابلنظر إىل أن األزمة الصحية قد تؤثر يف التخطيط(.     2020بعد إلجراء اختبار يف عام 

يف كانون  أن هذه التوصية منفَّذة تنفيذًا جزئياً. يُعد من نظام روما األساسي. 112املادة . CPI-2017-1التوصية  -75
بشأن مراجعة  اليت وضعتها احملكمة بناًء على طلبها توجيهيةالبادئ ابمل مجعية الدول األطراف رّحبت، 2019األول/ديسمرب 

، ابلنظر إىل أنه عام سُتجرى فيه انتخاابت، 2020وسيتيح عام . املتأخرات وما قد يكون هلا من آاثر على حقوق التصويت
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وفرصة تقييم ما إذا أمكن إعادة وصف حالة تنفيذ التوصية، بنقلها  112فرصة قياس أتثري املراجعة واستخدام اللجوء إىل املادة 
 من خانة التنفيذ اجلزئي إىل خانة التنفيذ املكتمل.   

اح عن شروط عقود أتمني القضاة. يُعد أنه اكتمل تنفيذ هذه التوصية. ونّقحت احملكمة اإلفص. CPI-2017-2  التوصية -76
 من املالحظات املالية وقّدمت معلومات مهمة بشأن تغيري اجلهة املتعاقد معها.  2صياغة املالحظة 

طة اخلاصة ابستبدال األصول أُعدت اخل. يكتمل تنفيذ هذه التوصية مل املباين الدائمة. يُعد أنه. CPI-2015-3التوصية  -77
م الرأمسالية ابلتعاون مع اجلهة املتعاقد معها اجلديدة وُعرضت على جلنة امليزانية واملالية. وُأجري جرد للمكّوانت وُخطِّّط له أن يدع

ملناسب خطة االستبدال. وسريى مراجع احلساابت اخلارجي إذا كانت هذه العناصر، يف حال التصديق عليها، ستقّدم الدعم ا
 لالعرتاف ابألصول الثابتة اخلاصة ابملباين وقياسها وتقييمها يف البياانت املالية القادمة." 

 شكر وتقدير -سادساً 

فاوة حل وأعضائها هيئة احملكمة اجلنائية الدولية ب عن تقديره العميق ملديرييود املراجع اخلارجي للحساابت أن يعر   -78
 قدموها. استقباهلم ودقة املعلومات اليت

 

 انتهت مالحظات املراجعة
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 املرفقات
 املرفق األول

 ات النقديةيمتابعة التقرير بشأن االحتياط

ذت تنفيذاً جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  نـُفِّّ

ICC-2015-6-3 
ات ياالحتياط

 النقدية

 ُُيتمل أنة النفقات اليت تقابلها، واليت لتغطيوضع خطة لتمويل االلتزامات املتعلقة ابملوظفني 
تزيد يف املستقبل.  وينبغي إجراء دراسة ملعرفة ما إذا كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وحتديد 

 مبلغه احملتمل.
 X  

  1  1: جمموع عدد التوصيات

 
، اليت تظل قيد النظر على مستوى احملكمة اجلنائية CPI-2015-6-3على التوصية  2019ظ أي تعديل يف عام مل يالحَ  -1

ل إجراؤها الذي  الدولية.  وأحالت احملكمة هذه املسألة إىل جلنة امليزانية واملالية لكي تنظر فيها إابن دورهتا الرابعة والثالثني اليت ُأجِّّ
ن الدول األطراف هي اليت جيب أن تقّرر ويرى املراجع اخلارجي أ. 19-، بسبب جائحة كوفيد2020كان مقرَّراً يف أاير/مايو 

    لتزامات مستحقات املوظفني املستقبلية.اب للوفاءص وضمان تدفق املوارد ذات الصلة االختيار بني إنشاء احتياطي خمصَّ 
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 املرفق الثاين

  متابعة التقرير بشأن شعبة العمليات اخلارجية

ذت تنفيذاً جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  نـُفِّّ

DEO-2017-1 
هيئات التآزر بني 

 احملكمة

عندما تستقر آاثر مشروع جتديد الرؤية، يوصي املراجع اخلارجي إبجراء مزيٍد من 
احملكمة فيما يتعلق ابلعمليات  هيئاتالتفكري من أجل تعميق التآزر بني خمتلف 

لوقت القواعد القانونية األساسية  يف ان العالقات اخلارجية، وضمان احرتامو 
اتساماً أكثر واقعية وعقالنية، وابلتايل أقل  يتطلب اتباع هنج األمر الذي، نفسه

من النهج  ،احلياد واالستقاللية والسرية فيما خيص مبادئ ابلطابع العقائدي،
ئات هي خمتلف يف الوقت احلايل، حىت لو ُوجد ابلفعل آتزر بني الذي يبدو سائداً 

 .احملكمة

 X  

  1  1جمموع عدد التوصيات: 

تدابري يف إطار ت تسعة ذِّ اختُ و . تنفيذاً جزئياً ذت فِّ نُـ  بني هيئات احملكمة املتعلقة ابلتآزر  DEO-2017-1 التوصيةيُعد أن  -1
ما زال حتقيقها جارايً. وقّيمت شعبة العمليات اخلارجية حالة حتقيقها املتقدمة تقدمًا جيداً. ورمسياً، ما ثالثة  منها خطة العمل،

زال جيب التأكد من حتقيق خطوتني لعد التوصية مكتملة التنفيذ: املوافقة على اختصاصات الفريق العامل املعين ابإلرهاب، األمر 
نة تنسيق األمن، وتدشني التطبيق اخلاص بتخطيط مهام تكنولوجيا املعلومات، الذي  الذي لن يتحقق قبل االجتماع السنوي للج

ل بسبب آاثر جائحة كوفيد2020كان مقرَّراً يف النصف األول من عام   . 19-، لكنه ُأجِّّ
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 املرفق الثالث

 (2018متابعة التقرير بشأن إدارة املوارد البشرية )متوز/يوليو 

ذت تنفيذاً جزئياً  اكتمل تنفيذها املتبقيةالتوصيات  املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  نـُفِّّ

HR-2018-1 املساواة 

من أجل احرتام التوازن بني اجلنسني يف احملكمة اجلنائية الدولية، يوصي 
احملكمة، على أساس دراسة يعدها قسم املوارد  تتخذاملراجع اخلارجي أبن 

مثل  املوظفات على مستوايت أرفع،إضافية لزايدة متثيل  اً البشرية، تدابري 
  للنساء. اتصال تعيني جهةربانمج التوجيه أو العمل ب

 X  

HR-2018-2 
سياسات إدارة 

 املوارد البشرية

يوصي املراجع اخلارجي أبن تطبق مجيع هيئات احملكمة اجلنائية الدولية نفس 
املشرتكة. جيب سياسات إدارة املوارد البشرية من خالل القواعد التشغيلية 

هذه  احملكمة مسؤواًل عن تطوير أن يكون قسم املوارد البشرية يف قلم
 ، بعد التشاور والتعاون مع اهليئات األخرى.وحتديثها القواعد املشرتكة

 X  

HR-2018-3 
إدارة املواصفات 

 املهنية

 فيما يتعلق إبدارة املواصفات املهنية، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي:
لتحسني حتديد االحتياجات  لإلدارة إجراء عمليات استعراض)أ( 

 ؛ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية التطوراإلمنائية وإمكاانت 
)ب( الدخول يف مفاوضات هبدف حتقيق إدماج احملكمة اجلنائية الدولية 

 سريةيع آفاق امليف اتفاق األمم املتحدة املشرتك بني املنظمات من أجل توس
 ؛املهنية ملوظفيها

من  تعدياًل حمدوداً )ج( أن يقرتح على احملكمة تعديل قواعد التعيني 
موظفي احملكمة اجلنائية الدولية لنسبة من احلفاظ على أولوية  خالل

هذه النسبة حمدودًة منعًا خلطر القضاء  الشاغرة، على أن تكون الوظائف
 .٪( 10ثال )على سبيل امل الفعلي على معظم التوظيف اخلارجي

 X  

HR-2018-6 
املوظفون  
 املنتخبون

 :أبحد اخليارين التالينييوصي املراجع اخلارجي احملكمة 
والرتشح يف  كموظَّف  احملكمة العمل لدىعدم التوافق بني إما )أ( 

 ؛االنتخاابت
شروط صارمة تضمن عدم تعريض خمتلف إدارات  وإما وضع)ب( 

 الواجبات الواقعة على عاتقاحملكمة خلطر تضارب املصاحل يف أداء 
 . للوظائف االنتخابيةداخليني الرشحني امل

 X  

HR-2018-8 وظيفة أمني املظامل 
بشأن  الصيغة النهائية لتأمالهتااحملكمة  تضعيوصي املراجع اخلارجي أبن 

مع مؤسسة أو أكثر من  ستكون مشرتكةً شاء وظيفة ألمني املظامل إن
 .القريبةاملؤسسات 

 X  

HR-2018-9 أخالقياً  اً ميثاق كمة اجلنائية الدوليةاحمل ضعيوصي املراجع اخلارجي أبن ت امليثاق األخالقي
 .وأبن تنشره

 X  

HR-2018-10 
التقرير السنوي 

إلدارة املوارد 
 البشرية

املراجع اخلارجي إبكمال التقرير السنوي عن سياسة إدارة املوارد يوصي 
ضم مجيع املعلومات املفيدة )أ(  البشرية املقدم إىل االحتاد من خالل:

مجيع  تتناولتقرير شامل عن املوارد البشرية، أي وثيقة موحدة  إلعداد
 X  
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ذت تنفيذاً جزئياً  اكتمل تنفيذها املتبقيةالتوصيات  املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  نـُفِّّ
وإىل ، والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، اليد العاملةاجلوانب الكمية )

)ب( حتديد معيار اثبت حلساب عدد عمليات التوظيف اليت  .( ؛آخره
خالل العام على النحو الوارد يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية  جرت

املساعدة تعيينات أدوات اجلرد وحتديد  حتسني)ج(  يف جلنة امليزانية واملالية.
والقياس الدقيق لعدد املوظفني  التقييم،تتبع تقارير  من خاللؤقتة، العامة امل

 إلدراجهم يف التقرير عن املوارد البشرية.ني يف املساعدة العامة املؤقتة ناملعيَّ 

  - 7 0 7 جمموع عدد التوصيات  

التدابري، مخس جمموعات من  احملكمة إعمالوقررت احملكمة/قلم . ُمنفَّذة تنفيذاً جزئياً )املساواة(   HR-2018-1التوصية  -1
اختاذ القرارات بشأن وإطار  والتدريب اخلاص ابلتحيز غري الواعي، وجهة االتصال اخلاصة ابلنساء، أال وهي برانمج توجيه النساء،

اآلاثر األوىل القابلة  ولوحظ إحراز تقدم يف تنفيذ مجيع جمموعات التدابري، وتُتوقع. وتدابري إضافية فيما خيص التوظيف التوظيف،
 .2020للقياس يف النصف الثاين من عام 

. "منفَّذة بالفعل"(  يف مجيع هيئات احملكمة سياسات إدارة املوارد البشريةتوحد )  HR 2018-2 التوصيةترى احملكمة أن  -2
 غري أن هذا التقييم أقرب إىل املبدأ واهلدف منه إىل اإلجناز املوثَّق. لذا، جيب عد أهنا نـُفِّذت تنفيذاً جزئياً. 

مثل  ولوحظ إحراز تقدم يف تنفيذ مشاريع أساسية. ُمنفَّذة تنفيذاً جزئياً )إدارة املواصفات املهنية(   HR 2018-3التوصية  -3
اتفاق األمم وانضمام احملكمة إىل  واإلعمال القريب لنظام إدارة التعلم، ناد إىل الذكاء االصطناعي،ابالست اإلدارة اجلديدة لألداء

 . بيد أنه رُفِّض مكّون التوصية املتعلق ابلتنقل الداخلي. بشأن التنقل املتحدة املشرتك بني املؤسسات

األمر ، بشأهناشاورات امل منذ بدء، تنفيذًا جزئياً بون وعدم التوافق( إال )املسؤولون املنتخ  HR 2018-6 ذ التوصيةنفَّ مل تُ  -4
 .وحلها املشكالت القانونية املعقدة حبث الذي يستدعي

وقّدم اخلبري اخلارجي املنتقى تقريره عن وضع  منفَّذة تنفيذاً جزئياً.)وظيفة أمني املظامل(   HR 2018-8التوصية  عدميكن  -5
 .، واعُتمدت خطة لتنفيذ هذا املشروع2019 كانون األول/ديسمرب  يف املنازعات على مستوى احملكمةنظام بديل حلل 

ترمي احملكمة إىل إحراز تقدم يف الربط ابلتقييمات  منفَّذة تنفيذًا جزئياً. )امليثاق األخالقي(  HR 2018-9التوصية  -6
 يف إطار الدورة التاسعة عشرة جلمعية الدول األطراف.  والتوصيات الواردة يف استعراض اخلرباء املستقلني اجلاري 

 2020ومل يكن تقرير عام  )التقرير السنوي عن إدارة املوارد البشرية( منفَّذة تنفيذاً جزئياً.  HR 2018-10التوصية  -7
راء هذه املراجعة )ُغريِّّ اجلدول الزمين متاحاً يف وقت إج 2019املقدَّم إىل جلنة امليزانية واملالية بشأن إدارة املوارد البشرية يف عام 

  . 19-للجنة امليزانية واملالية يف سياق جائحة كوفيد
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 املرفق الرابع

 (2019)متوز/يوليو  للمحكمة اجلنائية الدولية امليزانية متابعة التقرير عن 

، عشر توصيات. 2019يف متوز/يوليو  ، الصادرللمحكمة اجلنائية الدولية امليزانية عن أداء عمليةتقرير املراجعة يتضمن  -1
وأتيت هذه املراجعة بعد إصدار هذه التوصيات ابقل من عام. لذا، من الطبيعي أن يكون تنفيذ مثاين من هذه التوصيات العشر يف 

 ف:مراحله األوىل، وُوصفت هذه التوصيات الثماين ب"املنفَّذة تنفيذاً جزئياً" يف اجلدول التايل. ولتوصيتني وصف خمتل

التحويالت بني الربامج الرئيسية. مل تُنفَّذ هذه التوصية. وانقشت جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا : BS-2018-7التوصية  -2
من النظام املايل والقواعد املالية واملضي قدماً حنو مزيد من التحويالت املرنة  8-4الثالثة والثالثني التوصية ورفضت تعديل القعادة 

 الربامج الرئيسية؛بني 

ن أعدت احملكمة 2020موعد نشر وثيقة امليزانية. تُعد هذه التوصية منفَّذة. ويف شباط/فرباير : BS 2018-6التوصية  -3
وأعدت وثيقة تلخيصية ترد فيها جداول امليزانية اخلاصة بكل برانمج رئيسي وبرانمج فرعي/شعبة. وخططت احملكمة لنشر النسخة 

  .  19-نرتنت الداخلي، األمر الذي حتقق يف أاير/مايو، مبراعاة آاثر جائحة كوفيداملفصَّلة يف اال

ذت تنفيذاً جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات املتبقية املوضوع الرقم  ذمل تنفَّ  نـُفِّّ

BS-2018-1 
 2تفسري الفقرة 

 42من املادة 

األطراف يف جدول أعماهلا،  يوصي املراجع اخلارجي أبن تضع مجعية الدول
تفسري الفقرة  أي منتدى آخر، تقييم احملكمة املقبل أو من خالليف سياق 

من نظام روما األساسي، وذلك من أجل توضيح إىل  (42) من املادة 2
، بصفته مقدم قلم احملكمةإىل  أن ينقلمدى متنع املدعي العام من  أي

 .دارية املشرتكةءلة عن املهام اإلاملشرتكة، املسا اخلدمات

 X  

BS-2018-2 امليزانية الصفرية 

 مباإعداد عروض امليزانية السنوية،  ، عنداحملكمةَ  اخلارجيُ  يوصي املراجعُ 
التعديالت التدرجيية  يف أال تكتفي مبراعاةينبغي أن تستمر  : )أ(يلي

االعتمادات احلالية من خالل عملية طلبات اخلدمة فيما يتعلق  ملستوايت
"مليزانية على  اتباع هنج شامل  )ب(أيضاً  ينبغي هلا ابلسنة السابقة؛ بل

طبيعة تلك االعتمادات فيها وحبد  والتساؤل عن، "الصفرية"أساس التعادل 
 اعتمادات امليزانية. دوث احنراف تدرجيي يفحل تفادايً ذاهتا، وذلك 

 X  

BS-2018-3 
الوفورات 

 والكفاءات

 )أ( اخلارجي مبا يلي: والكفاءات، يوصي املراجعفيما يتعلق ابلوفورات 
ورشة العمل السنوية  استهالل شخصياً  رئيس قلم احملكمةجيب أن يرتأس 

استخدام النماذج القياسية على نطاق  )ب( والكفاءات؛ الوفورات بشأن
واملعتمدة، واإلفصاح عن مستوى  أوسع لدعم الوفورات والكفاءات املقرتحة

توفريها ومنشأ  جرى الوفورات املقرتحة واملعتمدة اليت خط األساس، ومبالغ
التكلفة  تفاديخفض التكلفة احلالية أو )ابلتحديد  االدخار وطبيعته

ة املخصص للوفورات يشري ملحق وثيقة امليزانية املقرتح )ج( ؛(احملتملة
وذات التأثري النامجة عن مبادرات إدارية حقيقية  فقط إىل تلك اتوالكفاء

هنج متماثل "من األعلى إىل األسفل"،  تصميمينبغي )د( ألساس؛خط ا يف
مستوى كبار املسؤولني، ويؤدي إىل حتد منتظم مبستوايت  يبدأ كل عام على

 املوظفني. ألغراض قيود (، وتنفيذ هذا النهجواألقسام الشعبأي )أقل 

 X  
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BS-2018-4 
 الوظائف
 الداخلية

اإلداري للموظفني حبيث  النظاميوصي املراجع اخلارجي احملكمة بتكييف 
عدد  ختفيضعبء العمل إىل  يؤدي فيها تطور يف احلاالت اليت قد ،أنه

 قصوى لتوظيف شاغلي الوظائفأولوية  توىلاملوظفني يف بعض القطاعات، 
شريطَة أن تكون  ، بدل فصلهم عن العمل،يف وظائف داخلية أخرى

  اجلديدة.مؤهالهتم مالئمًة مالءمًة واضحًة ملهامهم 

 X  

BS-2018-5 
هيكل وثيقة 

 امليزانية

لوثيقة ميزانية  اً العامل مقرتحامليزانية فريق  يدرسيوصي املراجع اخلارجي أبن 
على املسائل املتعلقة ابمليزانية  تركيزاً صارماً جمددة ومبسطة وأقصر، تركز 

إىل جلنة  ، وأبن يقدم هذا املقرتحوتستند إىل اخلربة املكتسبة من احملكمة
وسيكون من . ، للموافقة عليهالهاي امليزانية واملالية وإىل الفريق العامل يف

املمكن أن توافق مجعية الدول األطراف على هيكل الوثيقة اجلديد، بشرط 
 . والفريق العامل يف الهاي جلنة امليزانية واملالية أن تقره

 X  

BS-2018-6 
موعد نشر وثيقة 

 امليزانية
أقصاه يف موعد  النهائية للسنة املراجع اخلارجي بنشر وثيقة امليزانيةيوصي 

  هناية كانون الثاين/يناير من نفس العام.
 X  

BS-2018-7 
التحويالت بني 
 الربامج الرئيسية

عمليات  حالياً اليت حتظر  يوصي املراجع اخلارجي بتكييف القواعد املالية،
التحويالت  التحويل بني الربامج الرئيسية، من أجل السماح مبثل هذه

الرئيسية األصغر، مثل آلية  على الربامجمرونة إدارية كافية  إضفاءوابلتايل 
 املستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي. الرقابة

 X  

BS-2018-8 

املوافقة على 
املشاريع املتعددة 

 السنوات

موافقة مجعية الدول األطراف على  بني املوافقة على املبسَّطضماانً لالتساق 
، رات امليزانية السنوية ذات الصلةتعددة السنوات وقرااملاالستثمارية املشاريع 

 مقرتحاً األطراف  يوصي املراجع اخلارجي احملكمة أبن تقدم إىل مجعية الدول
اخلاص حالياً  املتعدد السنواتنطاق اجملاالت املشمولة ابحلساب لتوسيع 

ميكن استخدامه كآلية متعددة  )أ( حبيث: املعلومات تكنولوجيا ابسرتاتيجية
امليزانية العادية غري املنفقة  بنقل موارد تسمحاألغراض ومتعددة السنوات 

السنوات اليت  املتعددة األخرى االستثمارية اهلامة املشاريعإىل قائمة من 
، مناسبةتصميم قواعد ب ويوصي )ب( وافقت عليها مجعية الدول األطراف؛

مشروع معتمد  بني االعتمادات املخصصة لكل القاطعَ  تضمن الفصلَ 
  تقرير سنوي إىل مجعية الدول األطراف. وتقدميَ 

 X  

BS-2018-9 العجز يف السيولة 

حدوث عجز يف  يف حال وتلك املتعلقة ابلسمعةاملالية  للعواقب تفادايً 
بعض  مجعية الدول األطراف تفّوضالسيولة، يوصي املراجع اخلارجي أبن 

 نحمب )أي، يف الوقت احملدد يعلنأن  )أ( املسؤولية إىل املكتب، من أجل:
 ، سيتعني حتديدها حتديداً أدق،مدة معقولة، مثل أسبوعني/ثالثة أسابيع

واحد من  ل عن شهر قبل أن ميثل املال النقدي املتاح املتوقع مدة تق
على استخدام  موافقًة استثنائيةً ، أن احملكمة وافقت (املدفوعات القياسية

النقد ابلقدر الكايف يف الطوارئ، و/أو، يف حالة عدم توفر  صندوق
السماح  )ب( على اعتماد خط مايل؛ للتفاوض مسبق الصندوق،

، ولكن للمحكمة ابستخدام أي من هذين التسهيلني أو كليهما بفعالية
على ))أزمة السيولة  أنه ال ميكن تفادي الواضح عندما يصبح من فقط

من ، و (واحد أو يومني فقط من النقد سبيل املثال، عندما ال يتبقى إال يوم

 X  
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 ؛حتديداً دقيقاص جداً مسبقاً(إىل  اً هذا التأخري أيض الضروري أيضاً حتديد

إىل الدول األطراف بشأن كل من  فوراً تقدمي تقرير عن هذا الوضع و  )ج(
 السابقني. القرارين

BS-2018-10  

مرفقات تقرير أداء امليزانية،  فيما يتعلق مبؤشرات األداء الرئيسية الواردة يف
أداء امليزانية  بشأن من أجل تقدمي تقرير )أ( يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي:

 عن نشراحملكمة  تتوقفامليزانية،  على وتركيزاً  اتساقاً أكثر  يكونالسنوي 
 اخلاصة ابلربامج ملؤشرات األداء الرئيسية حالياً امللحقات املخصصة 

ال  أهنا أبداء امليزانية، أي ومعظمها غري قابلة للقياس وغري متصلةالرئيسية، 
  تكلفة/النتائج؛فيما خيص ال قابلة للقياسمؤشرات  حىت تقدم
ابإلفصاح عن  املعنية اخلارجية للجهاتالسماح  تفاديمن أجل  )ب(

املعلومات  إىلتستند  فيما خيص امليزانيةمضللة إن كانت بسيطة و  مؤشرات
امليزانية الفعلية للمحكمة اجلنائية  على سبيل املثال، بتقسيم نفقات)العامة 

األفراد املعنيني،  الدولية على عدد أحكام اإلدانة ابلذنب، واألحكام بشأن
 أن تغتنم احملكمة فرصة أعماهلا احلالية بشأن اخلطة (،واحلاالت، اخل.
حيثما الختيار،  2021إىل  2019من  املمتدة للفرتة االسرتاتيجيتها

 تنطوي على ترابط واضحمؤشرات األداء الرئيسية احملددة اليت  ، بعضأمكن
امليزانية لتحل حمل مؤشرات األداء الرئيسية غري اجملدية  مع استخدام موارد

تكون غري مرتبطًة  عادًة ما اليتو أداء امليزانية  عنها يف تقارير ُكشفاليت  
بعد االنتهاء من هذه املهمة، ختتار كل هيئة  )ج( ابمليزانية؛ ارتباطاً مباشراً 

بني )القابلة للقياس املتعلقة ابمليزانية  من أهم املؤشرات عدداً حمدوداً جداً 
جيب عدم التوقف  امليزانية. أداء ، إلرفاقها بتقرير(اثنني وأربعة، إن وجدت

 .ابمليزانيةذات صلة  مؤشرات جديدة تتوافراحلالية حىت  عن نشر املؤشرات

   

  1 8 1 10 جمموع عدد التوصيات  

 BSأبنه، فيما يتعلق ابلتوصية  2020حزيران/يونيو  20صرحت احملكمة يف تعليقاهتا على مشروع تقرير املراجعة حىت  -1

يكن من الضروري تعديل قواعد املوظفني، ألن املمارسة الدارجة يف احملكمة متماشية ابلفعل مع األولوية املوصى هبا مل  ، 2018-8
يف تقرير مراجعة األداء فيما خيص التوظيف الداخلي. وسيجري التأكد من هذا التصريح خالل محلة املراجعة القادمة. ويف الوقت 

فيذاً جزئياً، ابالستناد إىل الواثئق املتاحة ملراجع احلساابت اخلارجي يف وقت إعداد تقرير نفسه، تُعد هذه التوصية منفَّذة تن
 املراجعة.
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 خطاب اإلحالة
 2020حزيران/يونيو  9  

ع احلساابت. وأتشرف أبن أقدم  1-11وفقًا للبند  ل حساابت الفرتة املالية إىل مراجِّ من النظام املايل، يقدم املسجِّّ
كانون األول/ديسمرب   31كانون الثاين/يناير إىل   1عن الفرتة املالية املمتدة من للمجىن عليهم البياانت املالية للصندوق االستئماين 

2019. 
 بيرت لويس 

 لاملسجِّّ 
Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes,  

13 rue Cambon,  

75100 Paris Cedex 01  

France 

 
ل  رسالة إىل املسج ِّ

 2020حزيران/يونيو  09

ل،  السيد املسجِّّ

)ب( من نظام الصندوق االستئماين للضحااي، جيب أن يقدِّم جملس اإلدارة احلساابت والبياانت املالية  77عماًل ابملادة 
ع احلساابت اخلارجي.لكي يسللمجىن عليهم  االستئماينللصندوق   تعرضها مراجِّ

ع ا  حلساابت اخلارجي.وأكون ممتناً لو وقّعتم على خطاب إحالة البياانت املالية للصندوق إىل مراجِّ

 مع فائق االحرتام،
 ماما كوييت دومبيا،

 ، ةرئيس  
 جملس إدارة   

 الصندوق االستئماين للضحااي 
 

 اعتماد البياانت املالية
 2020حزيران/يونيو  9

 لقد متت املوافقة على البياانت املالية واملستندات الداعمة.
 ماما كوييت دومبيا،

 ، ةرئيس  
 جملس إدارة   

 للمجىن عليهم الصندوق االستئماين  
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 رأي املراجع املستقل للحساابت  
 جملس احلساابت 

 فرنسا
 الرئيس األول

 2020حزيران/يونيو  30ابريس،   
 ،ماما كوييت دومبياإىل 
 جملس إدارة  ةرئيس

 الصندوق االستئماين للضحااي
 يرت دو ابنبموجه للسيد 

 أمانة -املدير التنفيذي 
 االستئماين للضحاايالصندوق 

 رأي املراجع املستقل للحساابت

 الرأي
)"الصندوق االستئماين"( لفرتة اإلثين عشر شهرًا املنتهية للمجىن عليهم قمنا مبراجعة البياانت املالية للصندوق االستئماين 

، 2019كانون األول/ديسمرب   31. وتشمل هذه البياانت املالية بيان الوضع املايل يف 2019كانون األول/ديسمرب   31يف 
وبيان األداء املايل، وبيان التغرّيات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية، 

 ومالحظات مبا يف ذلك ملخصاً للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى.

للمجىن الية تقدم نظرة متوازية عن الوضع املايل للصندوق االستئماين واستنادا إىل مراجعتنا للحساابت، فإن البياانت امل
، وكذلك عن األداء املايل والتغريات يف صايف األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة 2019كانون األول/ديسمرب   31يف عليهم 

وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع  2019يسمرب كانون األول/د  31امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 
 العام.

  ُأُسس الرأي

لقد أجرينا مراجعتنا وفقًا للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت. تتطلب هذه املعايري منا االلتزام بقواعد السلوك املهين 
معقول أبن البياانت املالية ختلو من األخطاء املادية. والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها على حنو ميّكننا من التوصل إىل أتكيد 

وعلى النحو املنصوص عليه يف ميثاق أخالقيات املهنة، فإننا نضمن االستقاللية، واإلنصاف، واحلياد، والنزاهة والسريّة املهنية 
دونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية للُمدققني. وعالوة على ذلك، لقد قمنا أيضا ابلوفاء ابلتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا مل

ملؤسسات مراجعة احلساابت العليا. ويرد وصف مسؤوليات مراجعي احلساابت وصفًا أكثر إسهااًب يف قسم "مسؤوليات مراجع 
 احلساابت يف مراجعة البياانت املالية".

 لرأينا.إننا نعتقد أن أدلة التدقيق اليت مت مجعها كافية ومالئمة لتشكل ُأُسساً معقولة 
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  مسؤوليات اإلدارة عن البياانت املالية

من اجلزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماين، فإن جملس اإلدارة مسؤول عن إعداد البياانت  77مبوجب الفقرة 
ه املسؤولية تصميم وحتديد املالية وعرضها.  وجيري إعداد هذه البياانت طبقًا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشمل هذ

إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان إعداد البياانت املالية وعرضها عرضًا متوازاًن على حنو خيلو من أي أخطاء 
 أو اخلطأ.  وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مكّيفة تبعاً للظروف. غشمادية انمجة عن ال

 ات مراجع احلساابت املتعلقة مبراجعة البياانت املاليةمسؤولي

يتمثل اهلدف من مراجعة احلساابت يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البياانت املالية ككل خالية من 
املعقول هو ضمان رفيع التوكيد إن األخطاء اجلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة احلساابت يتضمن رأينا.  

املستوى، ولكنه ليس ضماان أبن أي مراجعة جترى وفقا للمعايري الدولية ملراجعة احلساابت ستؤدي دائمًا إىل اكتشاف أي خطأ 
جوهري يف حال وجوده.  وميكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعترب جوهرية إذا كان ابإلمكان أن يتوقع منها بدرجة 

 فردة أو جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البياانت املالية.معقولة، من

لذلك، فإن مراجعة احلساابت تتكون من تنفيذ إجراءات مراجعة احلساابت من أجل مجع أدلة املراجعة بشأن املبالغ 
ع احلساابت اخلارجي الضوابط الداخلية املعمول هبا يف املؤسسة فيما يتعلق واملعلومات املعطاة يف البياانت املالية.  ويراعي مراج

إبنشاء وإعداد البياانت املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق املالئمة مع الظروف، وليس هبدف إبداء رأي بشأن فعالية 
احلساابت اخلارجي، كما هو احلال ابلنسبة لتقييم خماطر  هذه املراقبة.  ويستند اختيار إجراءات التدقيق إىل احلكم املهين ملراجع

 البياانت املالية، لتقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، ولتقدمي البياانت املالية بشكل عاّم.

 )توقيع(
 بيار موسكوفيتشي

 

 

 



 ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة

 

20-A-210621 519 

 البيان األول

)آبالف  2019كانون األول/ديسمرب   31املايل يف بيان الوضع  -للمجىن عليهم الصندوق االستئماين 
 اليورو(

 2018 2019 املالحظة 

    األصول

    األصول املتداولة

 17 857 15 974 3 النقدية وما يف حكمها

 - 2 688 4 االستثمارات

 16 125 5 ملبالغ املدفوعة مقدماا

 597 804 6 املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 18 470 19 591   املتداولة جمموع األصول

    األصول غري املتداولة

 636 282 6 املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 636 282  جمموع األصول غري املتداولة

 19 106 19 873  جمموع األصول

    اخلصوم

    اخلصوم املتداولة

 - 32 7 الدفع املبالغ املستحقة

 961 2 414 8 ملخصصاتا

 854 522 9 املستحقة  نفقاتإليرادات املؤجلة والا

 1 815 2 968  جمموع اخلصوم املتداولة

    اخلصوم  غري  املتداولة 

 5 055 3 272 8 املخصصات

 5 055 3 272  جمموع  اخلصوم  غري  املتداولة

  6 870 6 240  جمموع اخلصوم

 12 236 13 633 10 صايف األصول/حقوق امللكية 

 19 106 19 873  جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية

(c)   .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية  
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 البيان الثاين

كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف  -للمجىن عليهم الصندوق االستئماين 
 )آبالف اليورو( 2019

 2018 2019 املالحظة 

    اإليرادات

 2 542 3 130 11 االشرتاكات املقررة

 3 605 2 670 11 لتربعاتا

 18 50 11 إيرادات أخرى

 6 165 5 850  جمموع اإليرادات

     نفقاتال

 1 982 2 874 12 لنفقات اإلدارية ا

 5 332 1 074 12 الربانمج نفقات

 7 314 3 948  نفقاتجمموع ال

 (1 149) 1 902  الفائض/)العجز( للفرتة املعنية

(d)  .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 البيان الثالث

بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف  -للمجىن عليهم الصندوق االستئماين 
 )آبالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمرب   31

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار  

   أمانة
  الصندوق 
  االستئماين

جمموع صايف 
األصول/حقوق 
 امللكية

 13 860 981 9 082 3 797 2018كانون الثاين/يناير   1األرصدة االفتتاحية يف 

     2018حركة صايف األصول/حقوق امللكية يف عام 

 (1 149) 560 1 756 (3 465) الفائض/)العجز(

 (476) (476) - - االئتماانت املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

 - - (1 500) 1 500 النقل إىل االحتياطي

 (1 625) 84 256 ( 1 965) جمموع احلركة خالل السنة

 جمموع صايف األصول/حقوق امللكية  
 12 236 1 065 9 339 1 832 2018كانون األول/ديسمرب   31يف 

     2019حركة صايف األصول/حقوق امللكية يف عام 

 1 902 279 1 242 381 الفائض/)العجز(

 (505) (505) - - االئتماانت املقدَّمة إىل الدول األطراف/املاحنني

 - - - - النقل إىل االحتياطي

 1 397 (226) 1 242 381 جمموع احلركة خالل السنة

 جمموع صايف األصول/حقوق امللكية  
 13 633 839 10 581 2 213 2019كانون األول/ديسمرب   31يف 

(e) يتضمن برانمج رصيد صندوق املساعدة مبالغ يف انتظار التخصيص. 
(f)  .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 

 

 



ICC-ASP/19/20  نسخة مسبقة 
 

522 20-A 210621 

 البيان الرابع

كانون األول/ديسمرب   31بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف  -للمجىن عليهم الصندوق االستئماين 
 اليورو( آبالف) 2019

(g) تشك
ل 

املالح
ظات 
املصا
حبة 
جزءاً 

ال 
يتجزأ 

من 
هذه 
البياان
ت 

 املالية.  

 2019 2018 

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (1 149) 1 902 الفائض/)العجز( للفرتة املعنية )البيان الثاين(

 (4) (56) فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

 - (2 688)  )زايدة(/اخنفاض يف الودائع 

 (199) 178 )زايدة(/اخنفاض يف املبالغ املستحقة القبض 

 140 (109) )زايدة(/اخنفاض يف املبالغ املدفوعة مقدَّماً 

 - 32 زايدة/)اخنفاض( يف احلساابت املستحقة الدفع

 650 (332) املستحقة نفقاتزايدة/)اخنفاض( يف اإليرادات املؤجلة وال

 4 241 (330) زايدة/)اخنفاض( يف املخصصات

 (6) (50) مطروحاً منها: إيرادات الفائدة املصرفية 

 3 673 (1 453) صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 6 19 مضافاً إليها: الفائدة املصرفية احملصَّلة

 6 19 من أنشطة االستثمار صايف التدفقات النقدية

   لتدفقات النقدية من أنشطة التمويلا

 (476) (505) االئتماانت املقدَّمة إىل الدول األطراف

 (476) (505) صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 3 203 (1 939) صايف الزايدة/)االخنفاض( يف النقدية وما يف حكمها 

 4 56 النقدية وما يف حكمهامكاسب/خسائر مل تتحقق يف 

 14 640 17 857 لنقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املاليةا

 17 857 15 974 كانون األول/ديسمرب )البيان األول(  31لنقدية وما يف حكمها يف ا
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 البيان اخلامس

  31بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف  -للمجىن عليهم الصندوق االستئماين 
 )آبالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمرب 

 االعتماد املواَفق عليه *وجه اإلنفاق
 جمموع 
 اإلنفاق

 جمموع 
 الفائض

 120 947 1 067 تكاليف املوظفني

 148 1 269 1 418 العامةملساعدة املؤقتة ا

 268 2 217 2 484 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 (14) 367 353 السفر

 1 - 1 لضيافةا

 46 206 252 اخلدمات التعاقدية

 20 12 32 التدريب

 4 1 5 التشغيل العامة نفقات

 1 2 3 للوازم واملوادا

 - - - ألاثث واملعّداتا

 59 587 646 الفرعي للتكاليف غري املتعلقة ابملوظفني موعجملا

 327 2 804 3 130 موع اجمل

(h) .يُواَفق على ميزانية األمانة ابعتبارها الربانمج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة * 
(i)  .تشكل املالحظات املصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البياانت املالية 
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 املالحظات امللحقة ابلبياانت املالية 

 وأهدافهللمجىن عليهم الصندوق االستئماين  -1

 الكيان املُقدم للتقرير:
 )"الصندوق االستئماين"(، مبوجب قرارها رقمللمجىن عليهم الصندوق االستئماين  )"اجلمعية"( أنشأت مجعية الدول األطراف

ICC-ASP/1/Res.6 ، لصاحل ضحااي اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، ولصاحل ُأسر
  هؤالء الضحااي. 

وهو املسؤول عن إدارة الصندوق كما أنشأت مجعية الدول األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة )"اجمللس"( 
 .أالستئماين

)"األمانة"( إبدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس اإلدارة جىن عليهم للموتقوم أمانة الصندوق االستئماين 
ملحقة  ،إىل جانب موظفيها، ولألغراض اإلدارية، فإن األمانة واجتماعاته وهي تعمل حتت السلطة الكاملة جمللس اإلدارة. 

بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءًا من موظفي قلم احملكمة وعلى هذا النحو، جزءاً من موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس 
 احلقوق والواجبات واملزااي واحلصاانت واالستحقاقات.

الذي ينص على اعتمدت مجعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماين للضحااي، ، ICC-ASP/4/Res.3 ومبوجب القرار
أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعّد تقارير مستقلة. وخيضع الصندوق االستئماين وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة 
ويُعتربان كيااًن اقتصاداًي منفصاًل ألغراض تقدمي التقارير املالية.  ويُشار إىل الصندوق االستئماين واألمانة معًا على أهنما 

 ين.الصندوق االستئما

 ملخص سياسات احملاسبة اهلامة وإعداد التقارير املالية -2

 أسس إعداد البياانت

. وفقًا للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمةللمجىن عليهم إعداد البياانت املالية للصندوق االستئماين  يتم 2-1
امتثااًل للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع على أساس االستحقاق احملاسيب وقد أُعدت البياانت املالية للصندوق االستئماين 

العام.  وتشكل هذه املالحظات جزءًا ال يتجزأ من البياانت املالية للصندوق االستئماين للضحااي. مت تقريب األرقام يف 
عضها البعض بسبب االختالفات يف بمتناسقًا مع املبالغ  جمموع يكونالبياانت واملالحظات إىل ألف يورو.  وقد ال 

 التقريب.

 : الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة. الفرتة املالية  2-2

 : تُعد البياانت املالية على أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة.أسس التكلفة التارخيية  2-3
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 عملة احلساابت ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت

 للصندوق االستئماين والعملة اليت تعرض هبا بياانهتا هي اليورو.    التشغيليةالعملة   2-4

ابستخدام أسعار الصرف املعمول هبا يف األمم  التشغيليةُترتجم املعامالت املتعلقة ابلعمالت األجنبية إىل العملة   2-5
اسب واخلسائر احملققة نتيجة تسوية املتحدة اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت املعنية.  وتسجل املك

هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف هناية السنة ألسعار صرف األصول النقدية وااللتزامات املعرب عنها ابلعمالت 
 األجنبية يف بيان األداء املايل.

ألجنيب فتحوَّل ابستخدام سعر أما األصول والبنود غري النقدية اليت تُقاس على أساس التكلفة التارخيية ابلنقد ا  2-6
 يف اتريخ اإلبالغ.  ترمجتهاالصرف يف اتريخ املعاملة وال يعاد 

 واألحكاماستخدام التقديرات 

يتطلب إعداد البياانت املالية بشكل يتناسق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تقوم اإلدارة إبصدار نظرهتا   2-7
وافرتاضاهتا اليت تؤثّر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبلَّغ عنها املتعلقة ابألصول واخلصوم  وحكمهاالتقديرية 

.  وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة هبا على اخلربة السابقة وعلى عوامل أخرى شىت يُعتقد نفقاتواإليرادات وال
علومات املتاحة يف اتريخ إعداد البياانت املالية وعلى النتائج اليت تشكل أساس أهنا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى امل

بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه القيم واألصول واخلصوم غري ظاهرة  أحكامها
 بسهولة.  وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

الفرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر.  ويتم االعرتاف ابلتعديالت على التقديرات تتم مراجعة التقديرات وا  2-8
 احملاسبية يف الفرتة اليت تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فرتات مستقبلية متأثرة.

 النقدية وما يف حكمها

وتشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ هبا يف احلساابت اجلارية،  مسيةاالُُيتفظ ابلنقدية وما يف حكمها بقيمتها   2-9
 واحلساابت املصرفية املدرّة لفائدة مصرفية، والودائع اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالثة أشهر. 

 األدوات املالية

تتكون و  مالية أخرى.حقة القبض وخصومًا أدواته املالية أبهنا قروضًا وحساابت مستالصندوق االستئماين صنف ي  2-10
بينما تشمل اخلصوم املالية احلساابت ألجل واحلساابت املستحقة القبض. األصول املالية أساسا من الودائع املصرفية القصرية ا

 املستحقة الدفع.

تكاليف وتقيد مجيع األدوات املالية يف ابدئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية املنصفة ابإلضافة إىل   2-11
يتم قياسها ابلتكلفة االستهالكية ابستخدام طريقة الفائدة اجلارية.  والقيمة التارخيية اليت حتتوي على  بعد ذلك،املعامالت.  

 التكلفة املدينة والدائنة اليت ختضع لشروط االئتمان التجاري العادي، تقارب القيمة العادلة للمعاملة. 
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 املخاطر املالية 

أنشأ الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم ابحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية   2-12
. ويتعرض الصندوق االستئماين، الفوريةللمحكمة.  ويقوم الصندوق ابستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحتياجات 

مثل املخاطر السوقية )أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة( وخماطر  أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية
 ائتمانية وخماطر السيولة. 

يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة املتوازية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة  هذه : تتمثلخماطر العمالت  2-13
ت األجنبية.  ويتعرض الصندوق االستئماين ملخاطر العمالت يف مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمال

 أجنبية فيما يتعلق ابملشاريع اليت ميوهلا الصندوق.  تالعمليات اليت يقوم هبا بعمال

: هي خطر تقّلب القيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب خماطر أسعار الفائدة  2-14
ريات يف أسعار الفائدة.  وال يودِّع الصندوق االستئماين أمواله إال يف حساابت قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حدوث تغي

 حمددة ولذلك فإنه ليس معرضاً ملخاطر كبرية تتعلق أبسعار الفائدة. 

سارة مالية للطرف : هو اخلطر املتمثِّّل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خخماطر االئتمان  2-15
اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء ابلتزام ما.  فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن طريق الدفعات املسبقة اليت 
يقدمها إىل الشركاء املنفِّذين ملشاريع والودائع املوضوعة يف املصارف.  وتوجد لدى الصندوق االستئماين سياسات حتد من 

 اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية. التعرض للمخاطر 

إذ مُتوَّل عمليات األمانة من عام ألنشطة الصندوق االستئماين. : ينشأ هذا اخلطر عن التمويل الخماطر السيولة  2-16
 االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. وتُقدَّم املنح إىل الشركاء املنفِّذين على أساس التربعات الواردة.

 املبالغ املستحقة القبض واملبالغ املدفوعة مسبقا 

ويتم الكشف عن حالة ين على أساس األحكام التعاقدية. يقدم الصندوق االستئماين األموال إىل الشركاء املنفذ  2-17
 .1األموال املتقدمة يف اجلدول 

وأما املخّصصات االحتياطية املرصودة لتغطية لف يف البداية بقيمتها االمسية. حُتتسب املبالغ املستحقة القبض والسُّ  2-18
ما يُعدُّ من مبالغ أجل متعذرة التحصيل فُتحتسب مبالغ مستحقة القبض وسُّلف عند وجود دليل موضوعي على تراجع قيمة 

 داء املايل.تلك األصول، ويف هذه احلالة حتتسب اخلسائر الناجتة عن تراجع القيمة يف بيان األ

ُتدرج املبالغ املستحقة القبض من احملكمة يف البند املخصص لالشرتاكات املقررة املرصودة لتمويل أنشطة األمانة   2-19
-ICC رقم .  وسبق أن قررت مجعية الدول األطراف يف قرارهاالتقييماتمقابل هذه املتكبدة  نفقاتبعد خصم ال

ASP/3/Res. 7 ريثما جتري اجلمعية العامة تقييمًا آخر  لصندوق من امليزانية العادية للمحكمة،أن يكون متويل أمانة ا .
ويقدم جملس إدارة الصندوق امليزانية املقرتحة لألمانة إىل احملكمة يف إطار الربانمج الرئيسي السادس املستقل، وتعرض هذه 

ة على الدول األطراف،  وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها امليزانية على اجلمعية العتمادها. وحتدد احملكمة االشرتاكات املقرر 
ابعتبارها وكياًل عن الصندوق. وال تؤدي هذه االشرتاكات إىل زايدة يف صايف أصول احملكمة أو إيراداهتا، لكن ُتدرَج بوصفها 
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فقات تكبدهتا األمانة أبهنا ن يتم ختفيض املبالغ املستحقة القبضو مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين. 
وتتم تسوية املبالغ املستحقة بصورة فتقوم احملكمة بسدادها مباشرة.  .  أما املبالغ املستحقة للموردين وموظفي األمانةالعامة

هنائية عندما تقوم احملكمة برد أي فائض نقدي يتعلق ابلربانمج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقًا للنظام املايل 
  واعد املالية للمحكمة. والق

 األصول املتداولة األخرى

 تتضمن األصول املتداولة األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلساابت والودائع املصرفية.  2-20

 احلساابت الواجبة الدفع

اليت متثِّّل أفضل تقدير للمبلغ املطلوب لتسوية االلتزام يف  االمسيةحُتتسب احلساابت الواجبة الدفع يف البداية ابلقيمة  2-21
 اتريخ اإلبالغ. 

 املستحقة  نفقاتاإليرادات املؤجلة وال

ولكن مل يتم حتصيلها  استالمهابشروط وإيرادات أخرى مت تشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بدفعها   2-22
 بعد.

الفرتة املشمولة ابلتقرير واليت مل ترد فواتري  خاللواخلدمات املقدَّمة فيما يتعلق ابلسلع املستحقَّة  نفقاتحُتَتَسب ال  2-23
 بشأهنا.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

 يفصح الصندوق االستئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة على الصندوق أو اليت  2-24
لديها أتثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما إذا كان أحد األطراف ذو الصلة والصندوق 

بشروط االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة.  أما املعامالت اليت تدخل ضمن العالقات املعتادة بني املوّرد أو العميل/املتلّقي 
يف نفس الظروف بني الصندوق االستئماين على أساس جتاري حبت ياًل من تلك اليت تتم وأحكام ليست أكثر أو أقل تفض

 فلن تعاَمل على أهنا معامالت خاصة أبطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح عنها.  واألطراف ذات الصلة

للذان تتوفر لكليهما سلطة موظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي ا  2-25
ومسؤولية القيام ابلتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماين وتوجيهها ومراقبتها والتأثري يف التوجهات االسرتاتيجية للصندوق.  

ابإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين ابإلفصاح عن أي و ومزااي موظفي اإلدارة الرئيسيني.  رواتبتم اإلفصاح عن وي
 معامالت حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.
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 املخصصات واخلصوم الطارئة

عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام قانوين أو التزام ضمين حايل نتيجة ألحداث  هبايُعرتف  املخصصات  2-26
هو أفضل  إن املبلغ املخصص  .ة هذا االلتزاموقعت يف املاضي، ويَلزم على األرجح تدفق املوارد إىل خارج الصندوق لتسوي

اليت مت  نفقاتهلذه ال إاليتم اإلفراج عن املخصصات ال اتريخ التقرير.  حىتتقدير للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام احلايل 
 املخصص.هذا يتم عكس ف، صادية لتسوية االلتزامات حمتمالً االعرتاف هبا عند إنشائها. إذا مل يعد تدفق املنافع االقت

هي التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة وال ميكن أتكيد وجودها إاّل عندما حتدث، أو ال  اخلصوم الطارئة  2-27
لسيطرة الصندوق االستئماين؛ أو متثل  بكاملهاحتدث، يف املستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع غري املؤّكدة اليت ال ختضع 

إىل خارج الصندوق أو ألنه يتعذر قياس مبلغ  حمتملة خدمات ينتج عنها تدفق املوارد االقتصادية/ واليت قد الالتزاماٍت حالية 
 اخلصوم بصورة موثوقة. وجيري اإلفصاح عن اخلصوم الطارئة، إن ُوجدت، يف املالحظات امللحقة ابلبياانت املالية.

 االلتزامات 

هي تعهدات، ال ميكن إلغاؤها، بتقدمي أموال يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم بتنفيذ مشاريع تستند إىل  االلتزامات  2-28
عقد مربم مع الصندوق االستئماين. ويُعرتف هبذه االلتزامات خارج نطاق امليزانية وجيري اإلفصاح عنها يف البياانت املالية إىل 

ني تقدمي الشريك املنفذ تقارير مالية تثبت أن األنشطة اليت ُيق للمنظمة املعنية أن تتلقى حني تقدمي هذه األموال فعاًل أو إىل ح
 أمواالً بشأهنا قد مت تنفيذها.

  إيرادات املعامالت غري التبادلية

فاق ملزم : اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيوداً على استخدامها يُعرتف هبا لدى التوقيع على اتالتربعات  2-29
بني الصندوق االستئماين واجلهة املاحنة املقدِّمة للتربع.  أما اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تتضمن شروطًا خبصوص 

ا عند هذه الشروط، فُيعرتف هباستيفاء عدم يف حالة استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام إبعادة األموال إىل الكيان املقدِّم 
وإىل أن جيري استيفاء هذه الشروط، يُعرتف اباللتزام بوصفه من اخلصوم. أّما التربعات واإليرادات استيفاء الشروط املعنية. 

 األخرى اليت ال تُقدَّم مشفوعة ابتفاقات ملزمة فُيعرتف هبا على أهنا إيرادات عند تسّلمها.

ا املنصفة، وحتتسب السلع وما يقابلها من إيرادات على الفور إذا مل شكل سلع بقيمتهبحُتتَسب التربعات العينية   2-30
تكن مقرتنة بشروط.  أمَّا إذا كانت مقرتنة بشروط، فتحتسب يف عِّداد اخلصوم إىل حني اإليفاء ابلشروط وتلبية االلتزام 

 وحة. األصول املمن حيازةيف اتريخ  ويتم قياسهاالقائم. وحتتسب اإليرادات بقيمتها املنصفة، 
: التربعات العينية املقدَّمة يف شكل خدمات ال حتتسب يف عِّداد اإليرادات.  شكل خدماتبالتربعات العينية   2-31

ويُفصح يف البياانت املالية عن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية املتوازية عندما يكون حتديد قيمتها 
 ممكناً.
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 وصرف العمالت املصرفيةإيرادات الفوائد 

: هي إيرادات تشمل إيرادات الفوائد املصرفية وصايف مكاسب أسعار صرف العمالت األجنبية.  اإليرادات املالية  2-32
وُتدرج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وُتؤخذ يف احلسبان عندئذ احلصيلة الفعلية من األصول.  ويف 

وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا كان إجيابياً، يُدرج ابعتباره  هناية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب
 إيراداً. 

 النفقات 

الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت األجنبية.  ويف هناية الفرتة  نفقات: تشمل هذه الالنفقات املالية  2-33
 .نفقاتنبية، إذا كان سلبياً، ابعتباره من الاملالية، ُُيتسب الرصيد الصايف، حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األج

حُتتسب عندما يُويف املورد ابلتزاماته التعاقدية، أْي عندما يتسلَّم  النفقات الناشئة عن شراء السلع واخلدمات  2-34
 الصندوق االستئماين السلع واخلدمات وتقبلها. 

ذين  2-35 حُتَتسب عند تسلم السلع أو اخلدمات اليت يقدمها الشركاء  النفقات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املنفِّّ
معتمدة أو تقارير مالية أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة.  وعند تقدمي  نفقاتاملنفذين ويؤكد ذلك استالمها تقارير 

 موال.األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط أداء قابلة للقياس، فُيعرتف ابإلنفاق عند دفع األ

 واإلبالغ القطاعي حماسبة الصندوق

صل بشكل منف اويكون من املناسب اإلبالغ عنه واليتميكن متييزها  من األنشطة القطاع هو نشاط أو جمموعة  2-36
لكي و  ل الرئيسية للصندوق االستئماين.وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة ومصادر التمويفيما خيص املعلومات املالية. 

قق الصندوق أهدافه، فإنه ينّفذ األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد شخص ُي
 يقدم املساعدة إىل الضحااي وأُسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل اجلسدي والنفسي وتقدمي الدعم املادي.و مدان، 

يتّم اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة خبصوص ثالثة قطاعات، هي: برانمج جرب األضرار وبرانمج املساعدة،   2-37
 وأمانة الصندوق االستئماين. 

على أساس نظام احملاسبة للصناديق املالية للفصل بني االستئماين : مُيَسك حبساابت الصندوق حماسبة الصندوق  2-38
املسامهات املخصصة واألموال واملمتلكات األخرى احملصَّلة عن طريق الغرامات أو املصادرة واليت  الصناديق تيسريًا الستالم

حتّوهلا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة استخدامات معينة، أو املوارد احملصَّلة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة 
 جبرب األضرار. 

 صايف األصول/حقوق امللكية

يشمل صايف األصول/حقوق امللكية الفائض أو العجز يف الصندوق.  وميكن إنشاء احتياطي على أساس قرار من   2-39
 جملس اإلدارة.
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 مقارنة امليزانية

يتم تُعرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربانجمية السنوية األصلية والنهائية. و   2-40
 عمل هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعدَّل للمحاسبة الذي اعُتمد فيما يتعلق ابمليزانية الربانجمية السنوية.

تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة على أساس نقدي معدَّل واملبالغ الفعلية املعروضة يف البياانت  13ترد يف املالحظة   2-41
وجود اختالف بني احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة وامليزانية القائمة على أساس مع األخذ يف االعتبار املالية، 

 نقدي معدَّل.

 

 

  النقدية وما يف حكمها -3

 2018 2019 آبالف اليورو

 6 027 3 367 احلساب اجلاري –املودعة يف املصرف  لنقديةا

 11 830 12 607 احلساب االدخاري –املودعة يف املصرف  نقديةلا

 17 857 15 974 اجملموع

  االستثمارات -4

 2018 2019 آبالف اليورو

  - 2 688 أشهر 3مع استحقاق أصلي ألكثر من  حمدد ودائع ألجل

  - 2 688 اجملموع

 املبالغ املدفوعة مقدما  -5

 2018 2019 آبالف اليورو

 16 114 الُسَلف املقدَّمة إىل الشركاء املنفِّذين 

 - 11 املوظفنيالُسَلف املقدَّمة إىل  

 16 125 اجملموع 

 املبالغ املستحقة القبض من احملكمة -6

 2018 2019 آبالف اليورو

 88 132 املستحقة القبض  لتربعاتا
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 - - املسرتدة املستحقة القبض من الشركاء املنفِّذين بالغملا

 505 - 2017مبالغ مستحقة القبض من احملكمة عام 

 636 636 2018مبالغ مستحقة القبض من احملكمة عام 

 - 282 2019مبالغ مستحقة القبض من احملكمة عام 

 1 - مبالغ أخرى مستحقة القبض من احملكمة

 3 34 املرتاكمة فائدةلا

 - 2 مبالغ مستحقة الدفع أخرى

 1 233 1 086 اجملموع 

 .19-2على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، انظر املالحظة  طالعلال  6-1

ومل  2019متثل التربعات املستحقة القبض املبالغ اليت مت التعهد هبا للصندوق االستئماين يف كانون األول/ ديسمرب   6-2
 يتم سدادها حبلول اتريخ اإلبالغ.

 الدفعاملبالغ املستحقة  -7

 2018 2019 آبالف اليورو

 - 26 للمحكمة مقابل النقد املقدم للنفقات الربانجمية املبالغ املستحقة الدفع 

 - 6 املستحقة الدفع املبالغ األخرى

 - 32 اجملموع 

 املخصصات -8

 2018 2019 آبالف اليورو

 76 76 خمصصات لقضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

 5 940 5 610 التعويضات املقررةخمصصات 

 6 016 5 686 اجملموع

 التغيريات يف املخصصات

 بآالف اليورو
 مخصصات 
لقضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة 
 العمل الدولية

 مخصصات 
 التعويضات المقررة

 5 940 76 2019كانون الثاني/ يناير  1لمخصصات في ا

 (350) - النخفاض المترتب على المدفوعاتا

 20 - إعادة تقييم المخصصات
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 - - في المخصصات زيادة

 5 610 76 2019كانون األول/ ديسمبر  31لمخصصات في ا

املقّررة بسبب  جرب األضرارمن أجل دفع يتعلق مبلغ التعويضات ابلتمويل التكميلي املقدم من الصندوق االستئماين   8-1
(، يعّد ICC-ASP/4/Res.3)للمجىن عليهم من الئحة الصندوق االستئماين  56عوز األشخاص املدانني.  وعماًل ابملادة 

 املنصوص عليها يف اللوائحكمه العوامل حتو قرارًا تقديراًي ضمن السلطة الوحيدة للمجلس،  جرب األضرارقرار استكمال 
ومراعاة ، والية املساعدة اخلاصة به ةأبنشط ابإلخالل عنصر مكملالتيقن من عدم قيام  على سبيل املثال، التنظيمية

 القانونية اجلارية اليت قد تؤدي إىل منح تعويضات أخرى قد تتطلب تكملة.اإلجراءات 

عة لدى احملكمة ألف يورو مع القضية املرفو  76تتوافق خمصصات قضااي احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية البالغة   8-2
 اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من قبل موظف سابق يف األمانة العامة.

 

 املستحقة  نفقاتاإليرادات املؤجلة وال -9

 2018 2019 آبالف اليورو

 727 516 املؤجلة   تربعاتلا

 127 6 املستحقة فقاتلنا

 854 522 اجملموع

 صايف األصول/حقوق امللكية -10

 2018 2019 آبالف اليورو

 1 832 2 213 برانمج جرب األضرار

 9 339 10 581 برانمج املساعدة

 1 065 839 أمانة الصندوق االستئماين   

 12 236 13 633 اجملموع

 اإليرادات -11

 2018 2019 آبالف اليورو

 2 542 3 130 املقررة االشرتاكات

   لتربعاتا

 1 570 863 املخصَّصة تربعاتلا

 2 035 1 807 غري املخصَّصة تربعاتلا
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 3 605 2 670 اجملموع الفرعي للتربعات

   املالية يراداتإلا

 6 50 إيرادات الفائدة املصرفية

 12 - صايف ربح صرف العمالت األجنبية

 18 50 لإليرادات املالية اجملموع الفرعي

 6 165 5 850 اجملموع

 التربعات العينية

خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جماانً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، واألجهزة، واخلدمات تقدم احملكمة خدمات  11-1
  اإلدارية.

 النفقات  -12

 2018 2019 آبالف اليورو

 1 982 2 874 النفقات اإلدارية 

 4 231 86 النفقات املتعلقة جبرب األضرار

 199 110 املشاريع املتعلقة ابلعنف اجلنسي والعنف اجلنساين  نفقات

 902 878 مشاريع أخرى تتعلق ابملساعدة نفقات

 7 314 3 948 اجملموع

الصندوق االستئماين ألف يورو من التكاليف املختلفة اليت تكبدها  66من املتعلقة جبرب األضرار نفقات التتكون   12-1
، كانت 2018يف عام و املخصص. هذا عادة تقييم إلألف يورو  20و جرب األضرار  واليةفيما يتعلق بتنفيذ  للمجىن عليهم 

املقدم من الصندوق االستئماين. التكميلي املتعلقة ابلتمويل  جرب األضرارملنح متثل يف الغالب خمصًصا جرب األضرار نفقات 
 .2019يف عام جرب األضرار ومل يقدم الصندوق االستئماين أي متويل تكميلي إضايف من أجل دفع 

 .ااملساعدة ألوغند لواليةف يورو تتعلق ابلتكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين أل 65تشمل النفقات   2 -12

 بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة ابمليزانية واملبالغ الفعلية -13

يتم إعداد ميزانية وحساابت الصندوق االستئماين استنادًا إىل أسس خمتلفة.  فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل  13-1
وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية تُعد مجيعها ابالستناد إىل احملاسبة على أساس 

بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( استنادًا إىل احملاسبة القائمة  االستحقاقات الكاملة، يف حني يعدّ 
 على أساس نقدي معدَّل. 
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من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال تُعد فيها البياانت املالية  24ووفقًا ملقتضيات املعيار  13-2
قابل للمقارنة، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس قابل للمقارنة ابمليزانية مع املبالغ الفعلية  وامليزانية على أساس

.  وتوجد أيضاً اختالفات أي أساس أو توقيت أو كيان خمتلف املعروضة يف البياانت املالية، على أن ُُيدَّد على حنو منفصل
 عرض البياانت املالية وامليزانية. يف األشكال وبرامج التصنيف املعتمدة ل

حتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتَمدة خمتلفاً عن األساس احملاسيب، على   13-3
 أعاله.  1-13النحو املذكور يف الفقرة 

لَّغ عنها املبينة يف البياانت املالية.  وال وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املب  13-4
 توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوق االستئماين ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

من  وحتدث االختالفات املتعلقة ابلكياانت عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكياانت اليت تشكل جزءاً   13-5
الكيان الذي تُعد بشأنه البياانت املالية.  وتشمل االختالفات املتعلقة ابلكياانت األموال املخصصة جلرب األضرار وللمساعدة 

 واليت ترد ابلتفصيل يف البياانت املالية، لكنها ال ُتدرج يف عملية امليزانية. 

وبرامج التصنيف املعتمدة لعرض بيان التدفقات وتُعزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل   13-6
 النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية. 

ويُعرض أدانه حتليل الفروق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس قابل للمقارنة يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ   13-7
كانون   31فعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( للفرتة املنتهية يف الفعلية )البيان اخلامس( واملبالغ ال

 :2019األول/ديسمرب 

 اجملموع التمويل االستثمار التشغيل آبالف اليورو

على أساس مقارن  املعدالفعلي  املبلغ
 327 - - 327 )البيان اخلامس(

 202 - - 202 املتعلقة ابألساس الختالفاتا

 - (505) 19 486 املتعلقة ابلعرض ختالفاتالا

 (2 467) - - (2 467) املتعلقة ابلكياانت الختالفاتا

الفعلي الوارد يف بيان التدفقات  املبلغ
 (1 939) (505) 19 (1 453) النقدية )البيان الرابع(

املستحقة وصايف  نفقاتالشراء مقابل التُعرض كاختالفات متعلقة ابألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر   13-8
واليت ال تشكل جزءًا من بيان مقارنة مبالغ  األطرافواالئتماانت املقدَّمة إىل الدول  فقات النقدية من أنشطة التشغيل.التد

امليزانية ابملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها اختالفات متعلقة ابلعرض.  وحتت بند االختالفات املتعلقة ابلكياانت، ُتدرج 
 جة يف عملية امليزانية. األنشطة املموَّلة من التربعات املبلَّغ عنها يف البياانت املالية وذلك نظراً إىل أن هذه األنشطة غري مدر 

يرد شرح لالختالفات املادية بني امليزانية واملبالغ الفعلية يف التقرير املتعلق أبنشطة وبرامج أداء احملكمة اجلنائية   13-9
 .2019الدولية لعام 
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 اإلبالغ القطاعي -14

 2019كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل حبسب القطاع يف 

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار آبالف اليورو
  أمانة
 اجملموع الصندوق االستئماين

     األصول

     املتداولة ألصولا

 15 974 23 10 347 5 604 النقدية وما يف حكمها

 2 688 - - 2 688 االستثمارات

 125 - 114 11 املبالغ املدفوعة مقدما 

 804 646 132 36 املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 19 591  659 10 593 8 339 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة

 282 282 - - املبالغ املستحقة القبض من احملكمة

 282 282 - - جمموع األصول غري املتداولة

 19 873 941 10 593 8 339 جمموع األصول

     اخلصوم

     املتداولة خلصوما

 32 26 6 - املستحق دفعهااملبالغ 

 2 414 76 - 2 338 املخصصات

 522 - 6 516 اإليرادات املؤجلة والنفقات املستحقة 

 2 968 102 12 2 854 جمموع اخلصوم املتداولة

     اخلصوم غري املتداولة 

 3 272 - - 3 272 املخصصات

 3 272 - - 3 272 جمموع اخلصوم غري املتداولة

 6 240 102 12 6 126 جمموع اخلصوم

 13 633 839 10 581 2 213 صايف األصول/حقوق امللكية

 19 873 941 10 593 8 339 جمموع اخلصوم وصايف األصول/حقوق امللكية
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 2019 كانون األول/ديسمرب  31بيان األداء املايل حبسب القطاع للسنة املنتهية يف 

 املساعدةبرانمج  برانمج جرب األضرار آبالف اليورو
  أمانة
 اجملموع الصندوق االستئماين

     اإليرادات

 3 130 3 130 - - املقررة االشرتاكات

 2 670 - 2 230 440 تربعاتلا

 50 - - 50 املالية يراداتإلا

 5 850 3 130 2 230 490 جمموع اإليرادات

     النفقات 

 2 874 2 851 - 23 اإلدارية  نفقاتلا

املشاريع املتعلقة ابلعنف اجلنسي  نفقات
 110 - 110 - والعنف اجلنساين 

 878 - 878 - مشاريع أخرى تتعلق ابملساعدة نفقات

 86 - - 86 املتعلقة جبرب األضرار لنفقاتا

 3 948 2 851 988 109 نفقاتجمموع ال

 1 902 279 1 242 381 )العجز( للفرتة املعنيةالفائض
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 2018كانون األول/ديسمرب   31املايل حبسب القطاع للسنة املنتهية يف  بيان األداء

 برانمج املساعدة برانمج جرب األضرار آبالف اليورو
  أمانة
 اجملموع الصندوق االستئماين

     اإليرادات

 2 542 2 542 - - املقررة االشرتاكات

 3 605 - 2 839 766 التربعات

 18 - 18 - اإليرادات املالية

 6 165 2 542 2 857 766 جمموع اإليرادات

     النفقات 

 1 982 1 982 - - النفقات اإلدارية 

 املشاريع املتعلقة ابلعنف اجلنسي   نفقات
 199 - 199 - والعنف اجلنساين 

 902 - 902 - مشاريع أخرى تتعلق ابملساعدة نفقات

 4 231 - - 4 231 النفقات املتعلقة جبرب األضرار

 7 314 1 982 1 101 4 231 نفقاتجمموع ال

 (1 149) 560 1 756 (3 465) )العجز( للفرتة املعنيةالفائض

 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة -15

الصافية، وتسوية  الرواتباإلمجالية املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة، مبا يف ذلك  الرواتباملعرتف هبا  نفقاتتشمل ال  15-1
، واالستحقاقات، وبدالت االنتداب ومَِّنح أخرى، وإعانة اإلجيار، ومسامهات جهات العمل يف نظام املعاشات العملمقر 

املتعلقة ابستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة  نفقاتالتقاعدية، واشرتاكات التأمني الصحي احلايل.  وتشمل أيضًا ال
  واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.

اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي.  ويعمل جملس اإلدارة موظفو   15-2
 بدون مقابل.

املعرتف هبا خالل السنة ولألرصدة اليت مل ُتسدد من  نفقاتويرد فيما يلي عرض للوضع يف هناية العام من حيث ال  15-3
     املبالغ املستحقة القبض:

 األتعاب اإلمجالية عدد األفراد اليوروآبالف 
املبالغ املستحقة القبض 
 من احملكمة

 - 196 6 كبار موظفي اإلدارة
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موظفو اإلدارة الرئيسيون مؤهلون أيضا للحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى  15-4
 االلتزامات املستحقة ما يلي:الطويلة األجل.  ويف هناية العام، بلغ جمموع 

 آبالف اليورو
اإلجازات السنوية 
 املستحقة

االستحقاقات الطويلة 
 األجل األخرى

استحقاقات ما بعد 
 اجملموع انتهاء اخلدمة

 222 187 1 34 كبار موظفي اإلدارة

ألف يورو ألمانة الصندوق االستئماين للضحااي، اليت تدير  3 130، أقرت اجلمعية اعتماًدا قدره 2019يف عام   15-5
واجتماعاته. ويتم إثبات مبلغ األنصبة املقررة الصايف من  اإلداري وفر الدعم اإلداري للمجلستالصندوق االستئماين و 

 لقبض من احملكمة .ألف يورو  كمبالغ مستحقة ا 918اليت تكبدهتا األمانة للفرتة احلالية والسابقة مببلغ قدره  نفقاتال

تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جماانً، مبا يف ذلك احليز املكتيب، واألجهزة، واخلدمات   15-6
 اإلدارية.

 اتريخ اإلبالغبعد األحداث  -16

بعد  COVID-19جائحة  تحدث. 2019ديسمرب كانون األول/  31اتريخ اإلبالغ عن الصندوق االستئماين هو   16-1
، ومع ذلك، قد يكون 2019نسبة للبياانت املالية لعام هذا حدث غري قابل للتعديل ابلإن . 2019إغالق حساابت 
، وال ميكن تقدير مدى 2020 أتثريات كبرية على عمليات الصندوق االستئماين يف عام اجلائحة هلآلاثر العاملية هلذ

 موثوقيتها يف الوقت احلايل.
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 املرفق 
  1اجلدول 

 2019كانون األول/ديسمرب   31حالة املشاريع يف 
 

 امليزانية عملة املشروع السنوي املشروع

السلف غري 
 املسددة/

املسرتدات 
  1املستحقة يف 

كانون الثاين/يناير  
 النفقات املسجلة املبالغ املسددة 2019

املبالغ املسرتدة 
 اليت مت مجعها

السلف غري 
  املسددة  

كانون   31يف 
األول/ديسمرب  

2019 

إنفاق امليزانية )مبا 
يف ذلك السنوات 

 السابقة

 2018تقييم الوضع  – الوسطى أفريقيامجهورية 
(PO4701286) 

فرنك وسط 
 أفريقي

000 000 13 
 

000 000 1 
 

000 500 6 
 

780 842 6 
 

220 657 
 

- 
 

780 342 12 
 

 2018تقييم الوضع  – الوسطى أفريقيامجهورية 
(PO4701355) 

فرنك وسط 
 أفريقي

220 097 6 
 

- 
 

220 097 6 
 

220 097 6 
 

- 
 

- 
 

220 097 6 
 

TFV/UG/2007/R1/018  - إعادة مساعدة 
للمجىن عليهم التأهيل البدين والنفسي املتكاملة 

(PO 5100135) 
 يورو
 

000 200 
 

- 
 

000 170 
 

221 143 
 

- 
 

779 26 
 

221 143 
 

TFV/UG/2007/R1/018  -  مساعدة التأهيل
 يف مشال أوغنداللمجىن عليهم البدين والنفسي املتكاملة 

(PO 5100136) 
 يورو
 

000 200 
 

- 
 

000 170 
 

987 169 
 

- 
 

13 
 

987 169 
 

TFV/UG/2007/R1/005  -  مساعدة التأهيل
 يف مشال أوغنداللمجىن عليهم البدين والنفسي املتكاملة 

(PO 5100138) 
 يورو
 

000 200 
 

- 
 

000 170 
 

319 147 
 

- 
 

681 22 
 

319 147 
 

TFV/UG/2007/R1/020  -  معاجلة احتياجات
الصحة النفسية لضحااي جرائم احلرب األوغنديني: هنج 

 (PO 5100139)اخلدمة وبناء القدرات 
 يورو
 

000 200 
 

- 
 

000 170 
 

722 169 
 

- 
 

278 
 

722 169 
 

 TFV/UG/2007/R1/014b -  املساعدة املتكاملة
يف مشال للمجىن عليهم إلعادة التأهيل البدين والنفسي 

 (PO 5100140أوغندا )
 يورو
 

000 200 
 

- 
 

000 170 
 

222 134 
 

- 
 

778 35 
 

222 134 
 

TFV/UG/2007/R2/041 -  املساعدة املتكاملة
مشال يف احلرب إلعادة التأهيل البدين والنفسي لضحااي 

 (PO 5100141أوغندا )
 يورو
 

000 200 
 

- 
 

000 170 
 

426 140 
 

- 
 

574 29 
 

426 140 
 

 5 500 - - 5 500 5 500 - 5 500 يورو (PO 4701371) مشروع االتصاالت

الوسطى  أفريقيامجهورية  متابعة الضحااي
(PO 4701327) 

فرنك وسط 
 2 249 200 - 1 030 585 2 249 200 3 279 785 - 3 279 785 أفريقي

الوسطى  أفريقيامجهورية تقييم الوضع  
(PO 5100142) 

فرنك وسط 
 658 910 - - 658 910 - - 1 158 910 أفريقي

 679 320 - 205 680 679 320 885 000 - 885 000 شيلينغ كيين (PO 4701365) تقييم كينيا

 6 700 - - 6 700 - - 6 700 دوالر أمريكي (PO 4524406) مشروع االتصاالت

 20 929 - - 20 929 - - 26 129 يورو (PO 4903277) جورجياتقييم الوضع  
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 امليزانية عملة املشروع السنوي املشروع

السلف غري 
 املسددة/

املسرتدات 
  1املستحقة يف 

كانون الثاين/يناير  
 النفقات املسجلة املبالغ املسددة 2019

املبالغ املسرتدة 
 اليت مت مجعها

السلف غري 
  املسددة  

كانون   31يف 
األول/ديسمرب  

2019 

إنفاق امليزانية )مبا 
يف ذلك السنوات 

 السابقة

 21 186 - - 21 186 - - 21 186 يورو (PO 4903367)  -2019تقييم كينيا 

  جبرب األضرارالوالية املتعلقة 

املنح الفردية يف مجهورية  –جرب األضرار يف قضية كااتنغا         
 74 319 - - 69 - - 74 321 دوالر أمريكي (PO 4701199)أفريقيا الوسطى 

 42 287 7 196 20 868 16 773 30 445 7 196 58 560 دوالر أمريكي (PO 4701273) - كااتنغا اجلماعية  منح

 248 782 1 - 248 782 248 767 - 248 783 دوالر أمريكي (PO 4701344) - كااتنغا اجلماعية  منح

 3 695 11 305 - 3 695 15 000 - 15 226 دوالر أمريكي (PO 4701358) - كااتنغا اجلماعية  منح

 27 920 - - 27 920 27 600 - 27 920 دوالر أمريكي (PO 4701361) - كااتنغا اجلماعية  منح

 597 - 1 103 597 - - 1 700 يورو (PO 4701274) - كااتنغا اجلماعية  منح

 )فرنك غرب أفريقي(  كااتنغا اجلماعية  منح
(PO 4701306) 

فرنك غرب 
 11 189 000 - 6 042 400 11 189 000 17 241 400 - 17 241 400 أفريقي

 3 580 - - 3 580 - - 3 580 دوالر أمريكي (PO 4524027)املنح تنفيذ قبل نشطة األ - لوابنغا

حتديد هوية  –مبوجب أمر احملكمة نشطة األ - لوابنغا
 (PO 4701332)الضحااي 

 دوالر أمريكي

685 33 - 820 30 456 27 365 3 - 456 27 

 111 943 - 57 111 943 112 000 - 112 000 دوالر أمريكي (PO 4701369) - كااتنغا اجلماعية  منح

 

1.  
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 للمجىن عليهم تقرير املراجعة اخلارجية النهائي حلساابت الصندوق االستئماين 
 2019كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف البياانت املالية للسنة 

 )ترمجة من ابب اجملاملة(
 

 احملتوايت
 الصفحة 

 402 ........املراجعة ونطاقها وهنجها...................................... أهداف  -أوال
 402 ..........متابعة توصيات السنوات السابقة......................................... -اً نياث

احلالة  موجز -اثلثاً 
 ................املالية...................................................

403 

 404 .............................................. استثمارات املوارد املالية املتاحة  -رابعاً 
 405 ............................. االتفاقيات واالتفاقات مع اجلهات املاحنة رصد -خامسا
 شكر وتقدير -سادسا

........................................................................ 
405 
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 املراجعة ونطاقها وهنجها أهداف -أوال

)"الصندوق االستئماين"( حيث مت إجراء املراجعة وفقاً للمعايري للمجىن عليهم قمنا مبراجعة البياانت املالية للصندوق االستئماين  -1
من النظام املايل  12ووفقًا للمادة  ،وفقًا للمعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلساابتو  الدولية ملراجعة احلساابت

 للمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلساابت،والقواعد املالية 
 للصندوق االستئماين للضحااي.من الالئحة التنفيذية  77املادة  كذلكو 

خطاء املادية سواء بسبب اهلدف العام ألي مراجعة للبياانت املالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البياانت املالية ككل من األ -2
ع احلساابت من إبداء رأي بشأن ما إذا كانت البياانت املالية قد أُعدت، من مجيع اجلوانب، وفقاً  غشال أو اخلطأ، مما ميّكن مراجِّ

 لإلطار املايل املعمول به.

مبا  ،ومجيع الصناديق االستئمانية ،االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حساابت احملكمة اجلنائية الدوليةويتم اإلفصاح عن  -3
ه ميكن شري إىل أنحيث ي  ،للمحكمة لنظام املايل والقواعد املاليةل)ج(  6يف املرفق للمجىن عليهم يف ذلك الصندوق االستئماين 

أموال الصندوق االستئماين  مثل تبديد، إبالغها إىل مجعية الدول األطرافلمراجع اخلارجي أن ينظر يف املسائل اليت ينبغي ل
 ما قصدته مجعية الدول األطراف. حيث ال يتفق معأو إنفاقها بشكل غري سليم للمجىن عليهم 

 قد ُقسمت مهمة مراجعة احلساابت إىل مرحلتني: ل -4

الداخلية والتربعات واملعايري  ابلرقابةركزت على املسائل املتعلقة اليت (، 2019كانون األول/ديسمرب   13إىل  2( مراجعة مؤقتة، )من )أ
 احملاسبية الدولية للقطاع العام؛

متابعة التوصيات السابقة واالمتثال و ركزت على البياانت املالية  اليت (،2020أاير/مايو   27إىل  4)ب(  ومراجعة هنائية، )من 
 COVID-19 جائحةيف سياق و املالية.  واحلوكمة ، وكذلك الضوابطاحملاسبية الدولية للقطاع العام ملتطلبات الكشف عن املعايري

احملكمة، مت إجراء يف يف هولندا وفرنسا و  بتحديدهاوالقيود املفروضة على السفر واالتصاالت الشخصية اليت قامت السلطات 
 وتوفريابلفيديو  واصلللتكمة احملاملراجعة النهائية عن بعد، ابستخدام قنوات االتصاالت اآلمنة لتكنولوجيا املعلومات اليت تقدمها 

 الواثئق.

ومع موظفيه.  وقد للمجىن عليهم اجتماع ختامي مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين  2020أاير/مايو   27ُعقد يف  -5
 17بتاريخ للمجىن عليهم ُأخذت يف احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من الصندوق االستئماين 

  .2020يونيو حزيران/

كانون   31للسنة املنتهية يف للمجىن عليهم بشأن البياانت املالية للصندوق االستئماين  رأاي غري متحفظأصدران لقد  -6
 .2019األول/ديسمرب 

  متابعة توصيات السنوات السابقة  -اً نياث

االستئماين للضحااي.  توصيات معلقة يف التقرير األخري ملراجع احلساابت اخلارجي بشأن البياانت املالية للصندوق ةال تزال مثاني -7
 نُفذت جزئيا. أبهنا ، وأربعة أخرىصنيف أربعة منها على أهنا ُمنفذةستعراض تنفيذ التوصيات تالميكن 
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 املنفذة التوصيات -1
بتنفيذ إجراء لتحديد مجيع املستحقات مع حتديد موعد هنائي  يوصى". تستحقاات امل"إجراء TFV 2018-2 رقم التوصية -8

لواثئق ذات الصلة اليت حتدد مدى األمهية من التعليمات الصندوق االستئماين ا إعداد البياانت املالية. قدميتناسق مع 
 الشؤون املالية يف قلم احملكمة.قسم الصندوق االستئماين و ت واملمارسات اليت مت وضعها بني والتوجيهات والتبادال

بدقة". بعد  جرب األضرارإلثبات مجيع االلتزامات املتعلقة بتنفيذ قرارات  الالزمة"اإلجراءات  TFV 2017-1 رقم التوصية -9
 لدىاملنهجية احلالية املستخدمة  فإنوانعكاسات داخلية،  )من قلم احملكمة( األضرارمناقشات مع قسم مشاركة الضحااي وجرب 

على يف نظام إدارة تطبيق الضحااي  املتوفرةإىل املعلومات  تتيح للصندوق االستئماين الوصول األضرارسم مشاركة الضحااي وجرب ق
و  يف قلم احملكمة األضراركافية وفعالة من قبل قسم مشاركة الضحااي وجرب   أبهنا تعترب وأهناكل حالة على حدة. أساس  

 .والصندوق االستئماين

و  2019ورش عمل يف للمجىن عليهم االستئماين  الصندوق املراقبة املالية للعمليات". نظم"تعزيز  TFV-2015-3 رقم التوصية -10
هورية إفريقيا حول إجراءات وأدوات إعداد التقارير املالية يف أوغندا ومج أدوات داعمة مع شركاء التنفيذ جنم عنها 2020

 .تفتيش مفاجئمن قبل مسؤويل الربامج امليدانية للموقع  ادمةزايرات شركاء التنفيذ القالوسطى. وستشمل 

معلومات مفصلة عن اهلياكل للمجىن عليهم االستئماين  الصندوق نية". قدم"تعزيز الفرق امليدا TFV 2015-4 رقم التوصية -11
 عترب أن التعزيز قائم ويعمل.ي، و التعيينات واملناصبيف ، و 2019يف املوارد البشرية يف عام  اتالقائمة يف امليدان بعد الزايد

 جزئياً  التوصيات املنفذة -2
يف مراجعة عملية للمجىن عليهم االستئماين  الصندوق. "تكييف اإلطار الشامل للميزانية". بدأ TFV-2018-1 رقم التوصية -12

، ليس فقط للموارد والنفقات اليت تشكل جزًءا من ميزانية احملكمة من خالل الربانمج الرئيسي السادس "أمانة إعداد امليزانية
، اختصاصات جملس اإلدارة. ومع ذلك أيًضا للعمليات املمولة من التربعات اليت تشري إىل بل" االستئماين للضحااي الصندوق

 سيتطلب تنفيذ هذه التوصية الوقت.

بصدد للمجىن عليهم االستئماين  الصندوق. "رصد تقارير مراجعة حساابت الشركاء امليدانيني". إن TFV-2016-2 رقم التوصية -13
للمجىن االستئماين  الصندوقتقوم إبجراء مراجعة مركزية جلميع شركاء لطرح مناقصة مفتوحة الختيار شركة مراجعة خارجية 

ومجهورية أفريقيا  والكوت ديفوارإىل دورات الربانمج اجلديدة املنفذة يف مشال أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية  وأشارعليهم 
 املراجع اخلارجي أبن عقود اخلدمات يف هذه البلدان قيد اإلعداد.للمجىن عليهم االستئماين  الصندوق الوسطى. أبلغ

 وافق كل من للضحااي". وأمانة الصندوق االستئماين قلم احملكمةاملسؤوليات بني "توضيح األدوار و  TFV 2014-1 رقم التوصية -14
، تنفيذ التوصية جزئًيا لقد مت. ومع ذلك، وقلم احملكمة على إطار التعاون واملساعدةللمجىن عليهم االستئماين  الصندوقأمانة 
يف عام  اجلديد الذي مت تعيينهول أعمال جملس اإلدارة غياب التقدم يف مسألة إجراء التحكيم، املرتبط جبدإىل استمرار نظرًا 

األدوار، على الرغم من أن وضعها مل يتم حتديده بعد  بشأنهذه الوثيقة موجودة اآلن وقد تكون أساًسا للتوضيح إن . 2019
 احملكمة. تشمليف التسلسل اهلرمي للواثئق الرمسية اليت 
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للمجىن "خمطط ختصيص املسؤولية". على الرغم من توضيح املسؤوليات داخل الصندوق االستئماين  TFV 2014-2 رقم التوصية -15
. 2020قبل الربع الرابع من  2019، لن يتم االنتهاء من مصفوفة املسؤولية اجلديدة املتوقعة لعام 2019و  2018يف عليهم 

 ة.توفر هذه الوثيقت ماالتوصية عند إجنازيتم التحقق من بعد ذلك س

 موجز احلالة املالية  -اثلثاً 
مليون  1,149عجز قدره ب مليون يورو مقارنة 1 902فائض قدره  إىلللمجىن عليهم يشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين  -16

مليون يورو مقارنة مببلغ قدره  1 074يف نفقات الربانمج ) إخنفاض.  ويعزى هذا التغيري أساسًا إىل 2018يورو مقارنة يف عام 
مليون  1 982مليون يورو مقارنة مببلغ قدره  2 874النفقات اإلدارية ) حىت إذا ازدادت( 2018مليون يورو يف عام  5 332

، كان معدل منو املوارد أقل من معدل اإلنفاق، على الرغم من أن االشرتاكات املقررة زادت وبنفس الشكل(. 2018يورو يف عام 
لتصل إىل  %26التربعات أيًضا بنسبة بلغت  ولكن، اخنفضتمليون يورو.  1 130لتصل إىل  %23بشكل كبري مبعدل 

لتعزيز للمجىن عليهم وق االستئماين لصنداجهود إن   .(2018مليون يورو يف عام  3 606مليون يورو )مقارنة بـ  2 670
جهة ماحنة عامة حىت  29قد مت تسجيل لمليون يورو سنواي يف املستقبل.  10موارده لتغطية احتياجاته املستقبلية، واليت تقدر بنحو 

دول املاحنة، إىل وضع اللمسات األخرية على املزيد من االتفاقات مع الللمجىن عليهم لصندوق االستئماين ااآلن. وهتدف جهود 
 ألف يورو. 25مثل خطط متعددة السنوات، أو وسائل متويل مبتكرة. تبلغ التربعات من القطاع اخلاص حوايل 

مليون يورو  19 873إلى  2018مليون يورو يف  19 106بشكل عام، مع زايدة إمجايل األصول من  ةاملالي احلالةحتسن بيان  -17
نمو عن % من ال11 بزايدةمليون يورو،  13 633ستوى مب، مع صايف األصول ةسليم ةاملالي احلالة يةهيكلإن . 2019يف 

مليون يورو من  5 686خصصات. اخنفض املبلغ العاملي للمخصصات إىل املالعام السابق، وتتألف اخلصوم يف الغالب من 
مليون يورو، مقارنة  2 414) ، والتغيري الرئيسي هو التغيري يف الرصيد بني املخصصات احلالية2018مليون يورو يف  6 016

مليون يورو يف  5 055يورو مليون، مقابل  3 272) املتداولة( واملخصصات غري 2018مليون يورو يف  0.961بـ 
ديون مالية، ويتكون جزء مهم من التزاماته احلالية من املستحقات للمجىن عليهم لصندوق االستئماين ا(. ليس لدى 2018

 مليون يورو( ، ومن احملتمل أن تصبح هذه إيرادات يف املستقبل. 0.522)واإليرادات املؤجلة 

اليت وافق عليها جملس اإلدارة من خالل املخصصات، بعد توصية املراجعة  األضرار جرب نفقاتيعرض بيان األداء املايل مبالغ  -18
ت املالية كتخفيض يف املخصصات السابقة. على البياان 8يف املالحظة  الواردةالسنوية  األضرار جربتظهر نفقات  اخلارجية. مث

متواضًعا إىل حد ما مقارنة  أبنه ، يف املرحلة احلاليةمليون يورو 0.350 وهو ،2019بلغ النفقات السنوية يف عام يظهر م
 مليون يورو(. 5 610ابملبلغ املرتاكم للمخصصات )

أنه جيب استخدامها ، مما يعين مليون يورو( 2 338ة )يف اخلصوم املتداول جلرب األضرارمت تصنيف جزء من هذه املخصصات  -19
مليون  0.885، مت تصنيف مليون يورو(. يف العام املاضي 3 272، واجلزء اآلخر يف اخلصوم غري املتداولة )2020خالل عام 

لصندوق االستئماين ا. جيب على أمانة 2019مليون يورو فقط يف عام  0.350، ولكن مت دفع املتداولةيورو يف اخلصوم 
 أفضل تقدير هلذا التصنيف. عملالتأكد من للمجىن عليهم 

 استثمارات املوارد املالية املتاحة  -رابعاً 
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، بدأ 2019يف عام و . 2019ديسمرب كانون األول/  31 اتريخ مليون يورو، يف 15 974 وما يف حكمهيبلغ احلساب النقدي  -20
مليون يورو، يف األدوات املالية ابلدوالر  5.2استثمار حصة كبرية من هذا األصل، يف للمجىن عليهم لصندوق االستئماين ا

استثمار للمجىن عليهم لصندوق االستئماين األف يورو. اختار  46 فائدة بقيمة األمريكي. كانت حصيلة هذا االستثمار املايل
الودائع لفرتة حمددة ملدة ثالثة أو ستة أشهر مدة األموال بعملة املدفوعات املخطط هلا )ابلدوالر األمريكي( وضمان ختصيص 

من سعر الفائدة العام % 0.3، وهو أكثر من ذلك بكثري من احلد األقصى البالغ  %2.27و  %1.87ومبعدالت فائدة اثبتة 
ائدة كل منهما، مبعدل فيف  .مليون يورو 5، كان لدى حسابني مصرفيني آخرين 2019ديسمرب كانون األول/  31املاضي. حىت 

 يف املائة. 0.05

، مبا يف ذلك األموال من التربعات؛ طلب املراجع لصندوق االستئماين للضحاايامن فوائض  مأخوذةاألموال املستثمرة إن  -21
 ، يف مادهتاالتنظيمية اخلارجي توضيحا بشأن األساس القانوين هلذه العمليات أثناء املراجعة. ال تشري لوائح الصندوق االستئماين

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة، يف حني أن إمكانية املضي قدمًا يف االستثمارات  108، إال إىل املادة 37 رقم
لصندوق االستئماين ا أجاب. 109املادة  حتكمهاالزمة خالل فرتة االستثمار" ليست األموال أن )حمدودة الوقت( يف حالة "

النظام املايل والقواعد طبق ينمن ملحقه(: " 13ينص على )يف النقطة   ASP/1/6 رقم ارن القر أبوقلم احملكمة للمجىن عليهم 
 القرار ، ابستثناء ما هو منصوص عليه خبالف ذلك يفلصندوق االستئماين للضحاايامع إجراء التغيريات الالزمة على إدارة  املالية
 .االستئماين للضحاايلصندوق اهذا جيلب األساس القانوين لعمليات إن ". احلايل

 واالتفاقيات مع املاحنني املعاهداترصد   -خامساً 
(. 2018مليون يورو يف عام  3 605مليون يورو )مقارنة بـ  2 670لتبلغ  2019% يف عام 26ارتفعت التربعات بنسبة  -22

 تستند معظم التربعات، اليت خصص بعضها ألغراض حمددة، إىل اتفاقات مكتوبة مع املاحنني.

خالل عملية مراجعة احلساابت، بدا أن بعض هذه االتفاقات املكتوبة حتتوي على شروط جيب الوفاء هبا، حيث ميكن للماحنني و  -23
 املطالبة ابسرتداد األموال. تسجل البياانت املالية هذه األموال كإيرادات مؤجلة، وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

التحذيرات السابقة بشأن وجود بنود لإلبالغ يف االتفاقات املربمة مع املانح واليت تتوقع أعمال مراجعة يكرر املراجع اخلارجي  -24
. جيب مراقبة كتابة هذه البنود بعناية من أجل التمييز بني عمليات التدقيق هذه واملهام املوكلة إىل التربعاتحمددة بشأن استخدام 
 شروطللمحكمة، مبا يف ذلك والقواعد املالية  النظاممن  12وفًقا للمادة  الدول األطرافمجعية رشحه تاملراجع اخلارجي الذي 

. ال ميكن ألي اتفاق منفصل بني نظام الصندوق االستئماين للضحاايمن  77، واملادة ملراجعةكم احت يتاإلضافية ال االختصاص
املراجع اخلارجي، الذي يقدم تقاريره إىل  منال املراجعة أن يطلب املزيد من أعمللمجىن عليهم الصندوق االستئماين املانح و 

 اجلمعية فقط.

 إبرامهاتم يكبري منها من خالل التربعات اليت   جزءل يمتو  يتم ، واليتالصندوق االستئماين للضحاايعن برامج  اإلفصاحتم ي -25
إضافة إىل البياانت املالية. إن العدد الكبري من الربامج وتنوعها جيعل ( الذي يشكل 1)، يف اجلدول ابتفاقيات مع اجلهات املاحنة

ستخدام العمالت املختلفة يف ابالبياانت املالية. تزداد هذه الصعوبة  يمن قبل مستخدم (1)من الصعب قراءة هذا اجلدول 
مهورية إفريقيا جل يقوفرنك وسط أفريراطية مهورية الكونغو الدميقجل أفريقيدوالر األمريكي وفرنك غرب اجلداول، مثل اليورو وال

احملاسبية الدولية  من اإلطار املفاهيمي للمعايري 8متاشيًا مع مبادئ العرض اخلاصة ابلفصل و كينيا. ل الكيين غنلوالشيالوسطى 
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تلخيص كميات ل، اليةفقرة سردية إىل البياانت املإضافة  عن طريق، الصندوق االستئماين للضحااياول ُي، ينبغي أن للقطاع العام
 وإعطاء تقدير ملقدارها العاملي بناًء على سعر الصرف. وجرب األضراراملوارد امللتزم هبا لربامج املساعدة 

 شكر وتقدير  - سادساً 
ع احلساابت اخلارجي أن يعرب عن شكره ألمانة الصندوق االستئماين ى   -26 احملكمة اجلنائية  قلموملوظفي للمجىن عليهم يود مراجِّ

 الدولية على تعاوهنم مع أفرقة مراجعة احلساابت وعلى الدعم العاّم الذي قدموه إليها أثناء املراجعة.

  

 انتهت مالحظات املراجعة.
 

________________ 

 


