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 اإلنكليزية[قائمة المختصرات ]المستعملة في النسخة 

 

ASG أمين عام مساعد 

ASP جمعية الدول األطراف 

AULO مكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي 

AV سمعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية 

BPC تخطيط األعمال وإدماجها 

BS قسم الميزانية 

CAR بَنغي( جمهورية أفريقيا الوسطى( 

CBF لجنة الميزانية والمالية 

CIV أبيجان( كوت ديفوار( 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CMT فريق تدبر األزمات 

CO المكاتب القُطرية 

CoCo مجلس التنسيق 

CSS قسم دعم المحامين 

D (ديرمد )م 

DEO شعبة العمليات الخارجية 

DJS  خدمات القضائيةالشعبة 

DMS  خدمات اإلداريةالشعبة 

DRC  كنشاسا وبونيا( الديمقراطيةجمهورية الكونغو( 

DRS نظام التسجيل الرقمي 

DS قسم االحتجاز 

DSA بدل المعيشة اليومي 

ECOS ةنظام عمل المحكمة اإللكتروني (eCourt) 

EO  الخارجيةالمكاتب 

EOSS  الخارجية دعم العملياتقسم 

FO عمليات ميدانية/عمل ميداني ،مكتب ميداني/مكاتب ميدانية 

FPC التخطيط والمراقبة الماليان 

FS قسم المالية 

FSS قسم البحث الجنائي العلمي 

FTE معادل الموظف الواحد العامل بدوام كامل 

GCDN الشبكة العالمية لالتصاالت والبيانات 

GEO اتْبيليسي( جورجيا( 

GRGB التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين 

GS الخدمات العامة 

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

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

GSS قسم الخدمات العامة 

GTA  المساعدة المؤقتة العامة 

HQ المقر 

HR الموارد البشرية 

HRS قسم الموارد البشرية 



ICC-ASP/19/20  

9  20-A-210621 

IAS قسم تحليل عمليات التحقيق 

IBA الرابطة الدولية للمحامين 

ICC المحكمة الجنائية الدولية 

ICCPP حمايةالخاص بال برنامج المحكمة الجنائية الدولية 

ICS قسم التعاون الدولي 

ICT تكنولوجيا المعلومات واالتصال 

ICTY المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IEU وحدة المعلومات واألدلة 

IGO منظمة حكومية دولية 

IKEMS  المعلومات والمعارف واألدلةقسم تدبر 

ILOAT المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة العمل الدولية 

IMSS قسم خدمات تدب ر المعلومات 

INTERPOL المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

IOM آلية الرقابة المستقلة 

IOP ديوان المد عي العام 

IOR رئيس قلم المحكمة ديوان 

IPSAS  المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 

IRS األولي ياالستجابالتحرك  نظام 

IT تكنولوجيا المعلومات 

JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

KBU وحدة قواعد المعارف 

KEN )كينيا )نيروبي 

LAS )قسم المشورة القانونية )في مكتب المدَّعي العام 

LBY ليبيا 

LO  في قلم المحكمة( الشؤون القانونيةمكتب( 

LRV للمجني عليهم ونالقانوني ونالممثل /الممثل القانوني للمجني عليهم 

LSS في قلم المحكمة( قسم الخدمات اللغوية( 

LSU ( في مكتب المدَّعي العاموحدة الخدمات اللغوية) 

MIS نظام المعلومات اإلدارية 

MLI باماكو( مالي( 

NGO  غير حكوميةمنظمة 

OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية 

OD-DJS مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية 

OD-DMS مكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية 

OIA مكتب المراجعة الداخلية 

OPCD مكتب المحامي العمومي للدفاع 

OPCV مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم 

OTP  العاممكتب المدَّعي 

P موظف/وظيفة من الفئة الفنية( ف( 

PIOS قسم اإلعالم والتوعية 

RMT فريق إدارة قلم المحكمة 

RSM التدابير األمنية الالبثة 

SAP ( نظام تخطيط الموارد المؤسسيةERP ببرمجيات )SAP 
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SAS قسم تحليل الحاالت 

SG يةاستراتيج غاية 

SO هدف استراتيجي 

SS (في مكتب المدَّعي العام) قسم الخدمات 

SSAFE نهوج السالمة واألمن في البيئات الميدانية 

SSS قسم األمن والسالمة 

SUD دارفور بالسودان 

TFV الصندوق االستئماني للمجني عليهم 

UGA )أوغندا )كمباال 

UNCS د  نظام األمم المتحدة الموحَّ

UNDSS إدارة السالمة واألمن في األمم المتحدة 

UNJSPF الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

UNSMS نظام إدارة األمن في األمم المتحدة 

USG وكيل أمين عام 

VAMS طلبات المجني عليهم تدبر/نظام إدارة 

VPRS قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم 

VWS والشهود عليهم المجني قسم 

WCF  المال العاملصندوق رأس 
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 الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير
 

  2020تموز/يوليو  30الهاي بهولندا في 

 

م ميزانية عام  نا أن نقد ِّ البرنامجية المقترحة لكي تنظر فيها جمعية  2021يسرُّ
  الدول األطراف )"الجمعية"(.

إن أجهزة المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، إذ وضعت الظروف 
ً بتعاوٍن وثيق لتقديم  19-االستثنائية التي تمثلها جائحة كوفيد في االعتبار، عملت معا

طلوبة تكون دقيقةَ الَرْوز وعلى أقصى درجة ممكنٍة من التقتير، ولجعل وثيقة ميزانية م
لة ومنطوية على التعليل الالزم،  الميزانية هذه في الوقت نفسه وثيقةً متماسكة ومفصَّ

 باالستناد إلى الجهود التي سبق بذلها لشحذ سيرورة إعداد الميزانية.

لة للتجاوب الواجب حيال الضغوط وتمثل هذه الميزانية جهود المحكمة المبذو
نُه ضرورةُ  ، على نحوٍ 19-التي يواجهها االقتصاد العالمي من جراء جائحة كوفيد تُوازِّ

استدامة توفُّر الحد األدنى من الموارد التي تحتاج إليها المحكمة إلجراء عملياتها 
 .2021عام األساسية واالضطالع باألنشطة الهامة المنوطة بها ضمن إطار واليتها في 

فعلى الرغم من التحديات المتأتية عن الجائحة العالمية، تدبَّرت المحكمة األمر 
عةً إلى تكييف عملياتها، ومستعينةً بتدابير ابتكارية،  بحيث تظل فاعلةً ومنتِّجة، مسارِّ
ك المحكمة في  ومستفيدةً مما يتحلى به موظفوها الملتزمون من صموٍد وتفاٍن. إن تحرُّ

لةً  هذه اآلونة العصيبة يستند إلى جهودها المبذولة في إطار خطتها االستراتيجية، ُمَكمَّ
بالخطتين االستراتيجيتين المنفصلتين الخاصتين بمكتب المد عي العام وبقلم المحكمة 
ع هذه الجهود بأشكال كثيرة(. فهذه الخطط االستراتيجية تظل تمث ِّل حجر  )وهو قد سرَّ

وتهيئ إطاراً إلعمال هذا  2021المتعلق بالميزانية لعام الزاوية في تخطيط المحكمة 
 التخطيط.

إننا، بصفتنا كبار مسؤولي المحكمة، عازمون على ضمان احتفاظها بأكبر قدر 
ممكن من القدرة التي بنتها على مر العقدين األخيرين، ما يتيح لها مواصلة أنشطتها 

ليات التحقيق، والمحاكمات، وأعمال األساسية المتمثلة في عمليات التدارس األولي، وعم
جبر األضرار، استناداً إلى صمود منظوماتها وبناها وقابليتها للتكيُّف، مع صون اتـ سام 
إجراءاتها باالستقالل وباإلنصاف وبالتميُّز القانوني الرفيع وبالجودة العالية، ومع حماية 

 هود.سيما المجني عليهم والش أمنِّ وخيرِّ األشخاص المعنيين وال

لقد أنعمت المحكمة النظر في سبل تحقيق مكاسب عن طريق زيادة النجاعة 
واستيعاب التكاليف اإللزامية ذات المسب ِّبات الخارجية )متخذةً تدابيَر بالغة المشقة في 
ز إلى حد  بعض األحيان( دون إعاقة قدراتها االشتغالية. إن تقدُّمها بشأن هذه المهمة أُحرِّ

ن التشاور الوثيق بين األجهزة الذي أتاح تناُول ما لشتى وحدات كبير من خالل تحسي
 المحكمة من أولويات واحتياجات على صعيد الميزانية بحسب السياق على نحو سليم.

، آخذةً بالحسبان الظروف غير المألوفة 2021وتقترح المحكمة فيما يخص عام 
، المئة في 0.5، أي يورو مليون 0.7المعروضة أعاله، تخفيضاً في الميزانية مقداره 

ويؤتي ذلك ميزانية مقترحة مقدارها  المعتمدة. 2020بالقياس إلى ميزانية عام 
لسد تكاليَف منها تكاليُف عمليات التدارس األولي، وتكاليُف  يورو مليون 148.5

عمليات التحقيق وأنشطة المقاضاة، وتكاليُف المحاكمات، وتكاليُف حماية الشهود، 
خدمات اللغوية، وتكاليُف المساعدة القانونية، وتكاليف تعويض المجني عليهم وتكاليُف ال

 ومساعدتهم على نحو حقيقي فعال، وتكاليُف إدارة مختلف مرافق المحكمة.

لقد التزمت المحكمة باالنضباط الصارم إذ لم تطلب إال موارد الحد األدنى 
ً من أجل األنشطة األساسية المت ً مطلقا وقَّع أن تضطلع بها، التي تشمل الالزمة لزوما

زيادة كبيرة في اإلجراءات القضائية في المرحلة االبتدائية. وعالوة على ذلك نظرنا، 
كما دَأَبنا عليه، في جميع وحدات المحكمة لتعظيم التحلي بالمرونة واستطالع السبل التي 

لتخصيص يمكن بها المزيد من تحسين استعمال المحكمة للموارد عن طريق إعادة ا
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وتحقيق المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، وتناول األنشطة على أساس األولوية. إننا، 
الوعي أن عدم توفُّر الموارد الكافية ينطوي على  حتى في هذه اآلونة الشاقة، نعي كلَّ 

خطر إبطاء عمليات التحقيق واإلجراءات أو إنقاص نجاعتها أو اإلضرار الوخيم بجودة 
 حكمة.أنشطة الم

وعلى الرغم مما واجهته المحكمة في األشهر الماضية من تحديات لم يسبق لها 
مثيل بسبب الجائحة العالمية، فإنها تبقى حريصة كما كانت دائماً على النهوض بالمهام 
المنوطة بها في إطار واليتها دون أن تضحي بالمستوى الرفيع الذي يتميَّز به التجاوب 

تها، مع إيالء األولوية الستمرار التعلُّم والتحسين. فهذه الميزانية والتعاون في شتى وحدا
 المقترحة إنما هي بيان بهذا االلتزام واضح وملموس.

وتظل المحكمة مستعدة للتواصل التام مع الدول األطراف والجمعية للتباحث 
ة بشأن أفضل السبل إلى تعزيز واستدامة صمود المحكمة وقدرتها بحيث تخرج من جائح

وهي أقوى، ساهرةً على حيويةِّ وقوةِّ منظومة نظام روما األساسي للعدالة  19-كوفيد
 الجنائية الدولية.

، 19-وإذ ندرك ضرورة تناول البيئة غير المعتادة الناجمة عن جائحة كوفيد
البرنامجية المقترحة التي أعددناها بعنايٍة ستحظى  2021فإننا نأمل أن ميزانية عام 

  تولونه لألمر من اعتبار. شكركم على مابموافقتكم. ون

 نرجو تقبل خالص التقدير واالحترام،

 ]توقيع[ ]توقيع[ ]توقيع[

-Chile Eboeتشيلي إبوي أُسوجي )

Osuji) 
 (Peter Lewisبيتر لويس ) (Fatou Bensoudaفاطو بنسودا )

 رئيس قلم المحكمة المدَّعية العامة رئيس المحكمة
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 المقترحة، البرنامجية 2021لمحة عامة عن ميزانية عام  -أوالً  

 واألولويات فيما يتعلق بالميزانية، ومعطيات العمل

مة -ألف   المقد ِّ

أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( بموجب نظام روما األساسي  .1
بصفتها المحكمة الدولية المستقلة الدائمة الوحيدة التي  -سنة خلت  22الذي اعتُمد منذ  -

لها اختصاص فيما يخص أخطر الجرائم التي تثير القلق الدولي ولها سلطة األمر بجبر 
ويُعتبر اختصاص المحكمة مكمالً الختصاص  أضرار المجني عليهم في هذه الجرائم.
ندما تكون الدولة المعنية غير راغبة تعمل إال ع المحاكم الجنائية الوطنية، ما يعني أنها ال

في ممارسة واليتها القضائية الرئيسية في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها 
  في نظام روما األساسي أو غير قادرة على ذلك حقاً.

وخالفاً لما عليه الحال في المحاكم الوطنية، تضطلع المحكمة بوظائف وأنشطة  .2
ومن المهام  الوطنية مكاتب أو وزارات أو وكاالت منفصلة.شتى تتناولها في النظم 

واألنشطة التي تضطلع بها المحكمة إجراُء عمليات التدارس األولي وعمليات التحقيق 
وأعمال المقاضاة والمحاكمات؛ وتوفير الحماية للمجني عليهم والشهود؛ وتدبر شؤون 

ية وخدمات الترجمة قاعات المحكمة، الذي يشمل توفير خدمات الترجمة الفور
التحريرية وخدمات إعداد المحاضر والخدمات األمنية؛ واإلشراف على مشاركة 
المجني عليهم وجبر أضرارهم ومساعدتهم؛ وضمان تقديم المساعدة القانونية وحقوق 
الدفاع؛ وتوفير المعلومات للجمهور العام، والسهر على إشهار اإلجراءات، وتوعية 

ات المتضررة؛ وتسيير شؤون مركز االحتجاز؛ وإدارة جميع المجني عليهم والجماع
المحكمة والعمليات المجراة في المقر وفي المكاتب الخارجية، بما في ذلك  محال ِّ 

 العمليات المجراة في بلدان الحاالت.

"حالة"، تسم ى  12فيما ال يقل عن  2021ويُتوقع أن تعمل المحكمة خالل عام  .3
ً رهن على أساس جغرافي كما يلي: بطلب إحالة إلى  الحالة في أفغانستان )هي حاليا

من نظام روما األساسي تجري معاملته، لكنها  18 السلطات الوطنية مقدَّم بموجب المادة
تستلزم على الرغم من ذلك االضطالعَ بأنشطة استدامة(، والحالة في بنغالديش/ميانمار، 

ة أفريقيا الوسطى، والحالة في الثانية في جمهوري والحالة في بوروندي، والحالة
ديفوار، والحالة في دارفور بالسودان، والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  كوت

والحالة في جورجيا، والحالة في كينيا، والحالة في ليبيا، والحالة في مالي، والحالة في 
بلغت  وتخضع هذه الحاالت في الوقت الحاضر لعمليات تحقيق أو دعاوى. أوغندا

اإلجراءات القضائية المتعلقة بها مراحل مختلفة )المرحلة التمهيدية، أو المرحلة 
ويضاف إلى ذلك أن مكتب  االبتدائية، أو مرحلة االستئناف، أو مرحلة جبر األضرار(.

ً عمليات تدارس أولي لتسع حاالت؛ وقد يُنَجز  المد عي العام )"المكتب"( يجري حاليا
أو في عام  2020األولي هذه خالل الفترة المتبقية من عام بعض عمليات التدارس 

2021.  

واضعةً في  2021لقد أعدت المحكمة ميزانيتها البرنامجية المقترحة لعام  .4
وأثرها على االقتصاد  19-اعتبارها الظروف االستثنائية المتمثلة في جائحة كوفيد

ـَحك اً يُختبر به صمودُ منظوماتِّ إن هذه األوقاَت غيَر المألوفةِّ الصعوبةِّ تمث ِّ  العالمي. ل مِّ
وبُنى المنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم، بما فيها المحكمة، وقدرتُها على 

وعلى الرغم من القيود التي تنطوي عليها التدابير ذات الصلة التي اتخذتها  التكيُّف.
ة فترة األزمة من خالل الحكومات، تدبَّرت المحكمة أمَر استدامة إنتاجيتها العالية طيل

في عملها، واتخاذها تدابير ابتكارية، واعتمادها  تكييفعمليات مسارعتها إلى إجراء 
 العمل. على قوةِّ العاملين فيها وتفانيهم في

زت هذه الظروف حرص المحكمة على تقديم ميزانية مقترحة لعام  .5 لقد عزَّ
 2021عام لترح ميزانية فالمحكمة تق تتسم بأقصى درجة ممكنة من التقتير. 2021
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آالف  703.3تنطوي على انخفاض يقارب مقداره  يورو، ألف 144 917.2مجموعها 
ويشار على  المعتمدة. 2020، بالقياس إلى ميزانية عام في المئة 0.5، ونسبته يورو

يظل مقارباً لمبلغ ميزانية  2021الخصوص إلى أن مبلغ ميزانية المحكمة المقترحة لعام 
المعتمدة بالنظر إلى قرار جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( القاضي  2020عام 

البرنامجية المقترحة  2020 ألف يورو في إطار ميزانية عام 479.7مقداره  بتمويل ما
وعمالً بالتوصية الصادرة عن لجنة الميزانية والمالية  .2017 من الفائض النقدي لعام
، تُعرض أرقام الميزانية العادية المقترحة بصورة (1)والعشرين في دورتها الخامسة

المباني الدائمة ب الخاصمنفصلة عن أرقام الفوائد المستحقة على قرض الدولة المضيفة 
وكما أشارت إليه لجنة الميزانية والمالية، يراد بذلك زيادة الشفافية وإتاحة  للمحكمة.

وبإضافة المقدار  .2021حكمة في عام التقييم المقاَرن للموارد التي تستلزمها أنشطة الم
ألف يورو المستحق دفعه تسديداً ألقساط رد مبلغ قرض الدولة المضيفة  3 585.1البالغ 

ولفوائده فيما يتعلق بمشروع المباني الدائمة، تبلغ الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة 
ً مقداره  2021لعام  خفاض نسبته ألف يورو، ينطوي على ان 148 502.3مبلغا
 المئة. في 0.5

يأتي نتيجةً متعمدةً لحرص شتى  2021فمقدار ميزانية المحكمة المقترحة لعام  .6
وحدات المحكمة القوي على تفهم الوضع الناجم عن الضغوط االقتصادية التي يواجهها 
اء الجائحة العالمية، والعمل في الوقت نفسه إلقامة التوازن مع  المجتمع الدولي من جر 

م مواصلة إعادة تأكيد الغرض المنشود من نظام روما األساسي واستدامة توفير لزو
مقدار الحد األدنى من الموارد الالزم للتكفل بإجراء عمليات المحكمة األساسية في عام 

 والحفاظ على قدرتها على النهوض بالمهام الكبيرة المنوطة بها. 2021

حة تقييماً دقيقاً مقابل غايات المحكمة المقتر 2021لقد قُي ِّم مقدار ميزانية عام  .7
بما فيها توخيات المجني عليهم والجماعات المتضررة  -وتوخيات أصحاب الشأن 

فيما يخص أداءها العام واضطالعها الفعال بالمهام المنوطة بها في  -بالجرائم الفظيعة 
في ذلك شؤون  إطار واليتها، ومدى التعقيد الذي تتسم به البيئات التي تعمل فيها )بما

كما  .هوتزايد األمن، والتعاون، والدعم السياسي( وكبر مقدار طلبات تدخل المحكمة
ي اً  تؤخذ بالحسبان في إطار الميزانية المقترحة األولوياُت التي حددها مجلس التنسيق ُمضِّ

مة حديثاً فيما يخص الفترة الممتدة من عام   2019في إعمال الخطط االستراتيجية المصمَّ
وأخذت المحكمة باالعتبار ضرورةَ الحد قدر اإلمكان من زيادات  .(2)2021تى عام ح

الميزانية نظراً إلى القيود المالية الواقعة على الدول األطراف، وضرورةَ عدم طلب 
االعتمادات إال بعد اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتمويل الزيادات من خالل الوفورات 

المحكمة تعتقد أن االعتمادات المقترحة  إن .(3)دة النجاعةوالمكاسب المتأتية عن زيا
ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة طويلة األمد، وذلك 
بصورة رئيسية من خالل تسريع اإلجراءات القضائية، وتعزيز ضمانات المحاكمة 

ِّ درجةِّ جودةِّ عملياتِّ التدارس األ ولي وعمليات التحقيق وأعمال العادلة؛ واستدامة علو 
المقاضاة؛ وتعزيز األثر على صعيد الواقع؛ وجعل بيئة المعلومات آَمَن فيما يخص عمل 

 المحكمة.

 2020يقارب مبلغها مبلغ ميزانية عام  2021وإذ تقدم المحكمة ميزانية لعام  .8
بغية الحد  المعتمدة فهي قد حدَّدت تدابير شتى يتيح اتخاذُها تحقيَق تخفيضات ووفورات
د ) ماليين  6.4من أثر الزيادات التعاقدية الناجمة عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ

يورو(، وأثر المتطلبات الجديدة الخاصة بأنشطة قضائية متعلقة باإلجراءات االبتدائية 
تكن قد ُهيئ لها في إطار  في قضيتين واإلجراءات التمهيدية في قضية واحدة جديدة، لم

د يتيح  مليون يورو(. 2.0)زهاء  2020انية عام ميز إن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
                                                            

الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الرابعة  (1)
 .12، الفقرة 3-(، المجلَّد الثاني، الجزء باءICC-ASP/14/20) 2015تشرين الثاني/نوفمبر  26-18عشرة، الهاي، 

 انظر المرفق الرابع. (2)
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة  (3)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20) 2018كانون األول/ديسمبر  12-5عشرة، الهاي، 

ASP/17/Res.1 1، القسم كاف، الفقرة. 
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للمحكمة أن تعمل في جميع بلدان الحاالت التي يمكن أن تحال إليها مع توفير أنجع نظام 
لألجور فيما يخص موظفيها، وال سيما فيما يتعلق بنظامها الخاص للمعاشات 

د بصيغته المعدَّلة، التي أعملتها وقد غدا تطبيق  .(4)التقاعدية نظام األمم المتحدة الموحَّ
، أنجع بالقياس إلى تكاليفه، فأفضى إلى 2017الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 

وفي  بعض التخفيضات في تكاليف الموظفين في بضع السنوات الماضية.
المدنية الدولية، زيادة  نُفذت، إثر تقييم أجرته لجنة الخدمة 2019األول/أكتوبر  تشرين

في تسوية مقر العمل للموظفين من الفئة الفنية الذين يقع مكان عملهم في الهاي. إن 
. 2013سنوات خلت، في عام  تعديل تسوية مقر العمل السابقة كانت قد أجريت منذ سبع
بأن الجمعية العامة لألمم  2020وعالوة على ذلك أُعلمت المحكمة في شباط/فبراير 

تصنيف تسوية مقر العمل فيما يخص نيويورك، ما أفضى إلى  رفعت درجةتحدة الم
ارتفاع تناسبي لتسوية مقر العمل فيما يخص جميع أماكن العمل، ألن نيويورك تعتبر 
د  في قاعدة نظام تسوية مقر العمل. ويفيد تعديل الرواتب وفق نظام األمم المتحدة الموحَّ

المعيشة بحسب مكان مقر العمل. وعليه فإن التسويات تحقيق اتساق التعويض مع كلفة 
د يمكن أيضاً أن تفضي إلى تخفيضات.  المجراة في إطار نظام األمم المتحدة الموحَّ

ً كامالً في إطار ميزانية عام  .9 ِّض تعويضا المقترحة أثُر تعديل  2021لقد عو 
د والمتطلب اإلضافي الال زم للنهوض بأود المتطلبات في نظام األمم المتحدة الموحَّ

وتحقق ذلك بإعمال تدابير صارمة شاملة . المستجدات على صعيد األنشطة القضائية
بنطاقها المحكمة جمعاء لتقليص التكاليف، والسهر على الصمود المؤسسي، وتعزيز 

وفي هذه االعتبارات  المرونة وإمكانية تعديل النطاق في بُنى المحكمة وعملياتها.
كتنفها المصاعب، استُرشد في المقام األول واألهم بالخطة االستراتيجية التي ت

لةً بالخطتين 2021-2019االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة  ، ُمكمَّ
االستراتيجيتين الخاصتين على وجه التحديد بمكتب المد عي العام وقلم المحكمة للفترة 

محكمة على أفضل وجه، كما يؤكَّد في هذا النهج سيضمن استعمال موارد ال إن ذاتها.
  الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء.

ً مع حرصها على  .10 وبينما تثابر المحكمة على تقييم إجراءاتها الداخلية، تماشيا
التحسين المستمر، مثَّل الواقع العالمي الراهن فرصة للمحكمة لكي تُقي ِّم مدى مناسبة 

وعلى العموم يتعيَّن على المحكمة اآلن أكثر . ملها للبيئة الجديدةبعض بناها وطرائق ع
من أي وقت مضى الحفاظ على قدراتها المتوفرة من أجل المستقبل، قدراتها التي 
استثمرت فيها الدوُل على امتداد سنوات عديدة، وأتاحت للمؤسسة الصمود والقدرة على 

لها مثيل والمتطلبات الدائمة التزايد فيما  التكيُّف أمام التحديات الجديدة التي لم يسبق
لت في إعداد  يتعلق بمهامها وأنشطتها. ويُتوخى أن يضمن بعض التدابير التي أُْعمِّ

المزيدَ من الصمود عن طريق استبانة المجاالت التي يمكن فيها  2021 ميزانية عام
مكن من اآلن رؤية وي األخذ بمنحى يكون أكثَر مرونةً وإتاحةً إلمكانية تعديل النطاق.

البرنامجية المقترحة، ألن  2021بعض العالمات الدالة على هذا النهج في ميزانية عام 
المحكمة اتخذت قرارات استراتيجية لها تبعات تتعلق بالسياسات لفترة تشمل جزءاً من 
ً إلعادة تقييم بعض النماذج والسيرورات  السنة التالية، وحدَّدت غايات ستهيئ فرصا

 ول بها فيها.المعم

                                                            
 .225 ، الفقرةASP/15/15-ICCالوثيقة  (4)
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 البرنامجية المقترحة 2021لمحة عامة عن ميزانية عام  :1 الجدول

 2021 لعام يةالبرنامج الميزانية

 2020ميزانية عام 
المعتمدة 

 اليوروات( )بآالف

 التغي ر في الموارد

 2021ميزانية عام 
المقترحة 

 اليوروات( )بآالف

  مقداره
)بآالف 
 اليوروات(

نسبته المئوية 
(%) 

 781.8 11 (2.5) (299.7) 081.5 12 الهيئة القضائية الرئيسي األول: البرنامج 

 388.6 47 0.0 5.2 383.4 47 مكتب المدَّعي العام البرنامج الرئيسي الثاني:

 917.7 75 0.0 0.8 916.9 75 قلم المحكمة البرنامج الرئيسي الثالث:

 837.0 2 (14.5) (479.7) 316.7 3 أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي الرابع:

 270.0 2 - - 270.0 2 المباني البرنامج الرئيسي الخامس:

 البرنامج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماني للمجني 

 226.1 3 - - 226.1 3 عليهم

-لبرنامج الرئيسي السابعا
 739.5 4.9 34.8 704.7  آلية الرقابة المستقلة :5

-السابعالبرنامج الرئيسي 
 756.5 4.9 35.3 721.2 مكتب المراجعة الداخلية :6

 917.2 144 (0.5) (703.3) 620.5 145  المجموع الفرعي

-البرنامج الرئيسي السابع
 585.1 3 - - 585.1 3 قرض الدولة المضيفة :2

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

الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء  لميزانيةل الرفيعة االستراتيجية األولويات -باء 
 2021 عامل ومسب ِّبات التكاليف الرئيسية

حدَّد كبار مسؤولي المحكمة، عن طريق مجلس التنسيق، عدداً من األولويات  .11
ومن المهم التنويه إلى أن هذه  .2021االستراتيجية لميزانية أنشطة المحكمة في عام 

د ما يمكن إلى حد معقول ترقُّبه فيما يخص عام األولويات واألنشطة  وقَت  2021تجس ِّ
، وقد تتأثر الحقاً بواقع عمل المحكمة 19-إعداد هذه الوثيقة، وبالنظر إلى جائحة كوفيد

 في المجال القضائي ومجال المقاضاة.

إن كبار مسؤولي المحكمة، إذ صاغوا هذه األولويات على صعيد الميزانية  .12
ليف الرئيسية في إطارها، اعتمدوا على الخطة االستراتيجية الشاملة ومسب ِّبات التكا

واألهداف االستراتيجية المبيَّنة فيها  2021-2019بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة 
باعتبارها مبادئ إرشادية في عملهم الدؤوب لتقديم ميزانية تتسم بأقصى درجة ممكنة 

يجية حجر الزاوية في نهج المحكمة في مجال وتمث ِّل هذه األهداف االسترات من التقتير.
ل الخطة  .2021التخطيط وهي تَْظَهر على نحو بارز في التخطيط لميزانيتها لعام  وتَُكمَّ

االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء بخطتين استراتيجيتين منفصلتين للفترة 
هذه الدورة االستراتيجية، سيُقيَّم وتبعاً ل ذاتها خاصتين بمكتب المد عي العام وقلم المحكمة.

 األداء والنتائج تحضيراً للدورة والخطة االستراتيجيتين الجديدتين.

ويتمثَّل هدف المحكمة الذي يعلو على غيره من األهداف في التوصل إلى  .13
منظومة للعدالة الجنائية الدولية تتسم بالفعالية والنجاعة والطابع العالمي، بموجب نظام 

اسي، تُجرى في نطاقها عمليات تحقيق ومحاكمات عادلة وسريعة عندما تكون روما األس
ولذلك صاغت  السلطات الوطنية غير قادرة على فعل ذلك أو غير راغبة في فعله.

المحكمة أهدافها االستراتيجية في ثالثة مجاالت رئيسية تشمل جميع أنشطة المحكمة 
 والمجاالت الثالثة المعنية هي: تها.وتتجسَّد في الخطة االستراتيجية لكل من أجهز

(a) أداء األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة؛ 

(b) التعاون والتكامل؛ 
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(c) .األداء المؤسسي 

إن الخطة االستراتيجية، إضافةً إلى تهيئتها مساراً واضحاً لمضي المحكمة قُدُماً  .14
ويُشدَّد   للتنفيذ.فيما يتعلق برسالتها ورؤيتها وغاياتها المحدَّدة الطابع، تهيئ أيضاً إطاراً 

فيها على أهمية قياس األداء مع اإللحاح على االرتباط بين التخطيط االستراتيجي، وتدبر 
وفي هذا السياق حدَّدت المحكمة أولويات  المخاطر، والتخطيط على صعيد الميزانية.

 العمل التالية البيان:

 تنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية المتسمة بالعدالة والسرعة  1

يظل تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف  .15
المتسمة بالعدالة والسرعة أمام الدوائر يمث ِّل جانباً أساسياً من المهام المنوطة بالمحكمة 

 في إطار واليتها.

إن إجراءات المحكمة معقَّدة على نحو استثنائي من حيث القضايا المعروضة  .16
بَُر  د اإلجرائية الواجب ات باعها، قياساً إلى معظم اإلجراءات الوطنية.عليها والقواع فكِّ

عددِّ الشهود وحجمِّ األدلة وكثرةُ اللغات المستعملة في هذه اإلجراءات، مع ضرورة 
توفُّر األمن في الميدان وتعاون الهيئات القضائية الوطنية، هي أمور تجعل المحاكمات 

ً من الموا ً ما يكون طويالً.تستلزم قدراً باهظا ً غالبا ويمكن أن تؤث ِّر حاالت  رد ووقتا
ً على جوانب أخرى لعمليات  التأخير في جانب من محاكمة واحدة تأثيراً مضاَعفا

وعليه فإن النجاعة تتسم  مثل تكاليف االحتجاز أو تكاليف الشهود. - المحكمة وميزانيتها
اإلجراءات، بوسائل منها مثالً بأهمية حاسمة، وتظل المحكمة تعمل بال كلل لتسريع 

دةً لممارساتها وعزُم مكتب المد عي العام المستمر على  وضُع الدوائر كتيباٍت موحَّ
التركيز على جعل دفوعه جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل عرضها على 

 القضاة.

ي التهم في قضية عل 2020وفي الدرجة التمهيدية يُتوقع أن تُعتمد في نهاية عام  .17
"(، على أن يصدر القرار ذو الصلة في الرحمن عبدمحمد علي عبد الرحمن )"قضية 

وإذا اعتُمدت التهم في هذه القضية فيمكن أن تبدأ أعمال التحضير  .2021أوائل عام 
  .2021للمحاكمة في عام 

( Yekatom) يكاتوموقضية  الحسنهما قضية  -ويُتوقع أن تكون قضيتان  .18
قد بلغتا المرحلة االبتدائية، ويُرتقب أن يصدر في مطلع عام  -( Ngaïssona) واْنغَْيسونا
وقد تتأتى عن هذا الحكم أنشطة تتعلق بالنطق  .(Ongwenُأْنغوين )الحكم في قضية  2021

  بالعقوبة وجبر األضرار.

دعاوى استئناف نهائي ألحكام وقرارات  2021ويمكن ارتقاب أن يشهد عام  .19
( واْبليه Gbagboاْغبَْغبو )وقضية ( Ntagandaاْنتاغْندا )قضايا، هي قضية  تصدر في ثالث

كما يمكن أن تُرفع دعاوى استئناف  (.Ongwenوقضية أُْنغوين ) (Blé Goudéغوديه )
 الدائرة االبتدائية وقضايا تنظر فيها الدائرة التمهيدية.تمهيدي في قضايا تنظر فيها حالياً 

 وعليه فإن المحكمة ستظل تضطلع بعبء عمل باهظ في الدرجة االستئنافية.

ل في إطار نظام المساعدة القانونية في عام  .20 عدد من  2021وسيتعيَّن أن يُموَّ
جني عليهم يصل حتى وعدد من أفرقة الممث ِّلين القانونيين للم 11أفرقة الدفاع يصل حتى 

9. 

االضطالع، أولياً، بإجراءِّ ودعمِّ تسعِّ عملياتِّ تحقيٍق ناشط، تشتمل على عمليات   2
 ميدانية

من نظام روما األساسي بأن يباشر المد عي العام عمليات  53تقضي المادة  .21
 تحقيق في الحاالت التي يخلص فيها إلى وجود أساس معقول لمباشرة هذه العمليات.

ً ما ويندرج في ا ختصاص المحكمة أخطر الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي، وغالبا
ويضاف إلى ذلك  تجري عملياتها في بيئة بالغة الصعوبة فيما يتعلق باألمن والتعاون.
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وبالتالي  أن اللغات المحلية وغيرها من ظروف العمل تتباين في جميع الحاالت تقريباً.
حكمة تتميَّز عما يجري في النظم الوطنية بكونها فإن عمليات التحقيق التي تجريها الم
وحتى عمليات التحقيق التي تُجرى في ظروف مثلى  بالغة التعقيد وتستلزم موارد طائلة.

سنوات قبل أن تغدو القضية  من حيث الموارد والتعاون واألمن يمكن أن تستلزم ثالث
وف مثلى وقد يتأخر معظم الحاالت ال تكون الظر وفي جاهزة لعرضها على المحكمة.

 تحقيق النتائج.

-إن مكتب المد عي العام، إذ يدرك الوضع االستثنائي الذي سببته جائحة كوفيد .22
ً بالمخاطر المحيقة بالصحة العامة وباقتصادات العالم، ال ينشد زيادة في 19 ، مهتما

الظروف تقديم ميزانية تتيح له العمل في  موارده بل يسعى، على نحٍو مسؤوٍل وواعٍ، إلى
الحالية وتصون قدرته على العمل عندما تتحسن هذه الظروف: فعمل المحكمة لم 
يتناقص؛ والمكتب باألحرى يتعين عليه تضبيط منحاه في العمل ليتكيَّف مع التحديات 

 التي لم يسبق لها مثيل المتأتية عن الجائحة.

جية وسياسته إن مكتب المد عي العام )"المكتب"(، تماشياً مع خطته االستراتي .23
في مجال انتقاء القضايا وتحديد درجات أولويتها، سيُجري في الشطر األول من عام 

على أساس األولوية تسع عمليات تحقيق ناشط، بغية تنجيز األنشطة التي شهدت  2021
ويهيئ المكتب إلجراء عمليات تحقيق ناشط طيلة  تأخيراً بسبب الجائحة الحالية.

بطلب  الحالة في أفغانستان )هي حالياً رهن لسبع التالية البيان:في الحاالت ا 2021 عام
من النظام األساسي تجري معاملته، لكنها  18 إحالة إلى السلطات الوطنية بموجب المادة

تستلزم على الرغم من ذلك االضطالعَ بأنشطة استدامة(، والحالة في بنغالديش/ميانمار، 
ديفوار )القضية الثانية(، والحالة في دارفور  والحالة في بوروندي، والحالة في كوت

وفيما يتعلق بعمليات التحقيق في جمهورية  بالسودان، والحالة في ليبيا، والحالة في مالي.
ط المكتب إلنجاز  أفريقيا الوسطى )القضية أ في الحالة الثانية فيها( وجورجيا، يخط ِّ

ا إلى االضطالع بأنشطة األول من السنة، ما سيفضي إم مرحلة التحقيق في النصف
إن هذا  .2021الثاني من عام  تمهيدية وإما إلى إنجاز عمليات التحقيق في النصف

المنحى القائم على تناول القضايا على أساس درجات أولويتها يلزم للتكفل بسرعة 
العمليات ونجاعتها وفعاليتها، وزيادتها سرعةً ونجاعةً وفعاليةً عند اإلمكان، مع مراعاة 

دودية الموارد المتاحة للمكتب وضرورة تفادي التوسُّع المفرط في مجاالت استخدام مح
لكن ستواَصل متابعة جميع الحاالت الخاضعة للتحقيق، وذلك مثالً فيما  هذه الموارد.

يخص الدالئل أو اآلفاق الجديدة إللقاء القبض على المشتبه بهم، أو استمرار التواصل 
ا يزل يُنتظر القبض على المشتبه بهم فيها. مع الشهود في القضايا ال  تي لـم 

عمليات تدارس أولي )الحالة  وإبان تقديم وثيقة الميزانية هذه كانت تُجرى تسع .24
في كولومبيا، والحالة في غينيا، والحالة في العراق، والحالة في نيجيريا، والحالة في 

. وقضيتين في الحالة في فنزويال(، والحالة في الفلبين، والحالة في أوكرانيا، (5)فلسطين
مة من مراحل التحليل فيمكن  ا كانت عدة عمليات تدارس أولي قد بلغت مراحل متقد ِّ ولـم 

 .(6)2021أو في عام  2020أن تُباَشر عمليات تحقيق جديدة في الفترة المتبقية من عام 
ل العمل الذي فإذا تعيَّنت مباشرتها فإن مكتب المد عي العام سيتدبر أمر ذلك من خال
وتُبيَّن في إطار  يضطلع به فيما يتعلق بالنظر في الحاالت على أساس درجات األولوية.

 الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي الثاني تفاصيل تخطيط مكتب المد عي العام.

لقد راجع مكتب المد عي العام بصورة دقيقة احتياجاته من الموظفين في ضوء  .25
وإذ يظل مقدار  .2021عبء العمل المناظر لها فيما يخص عام أنشطته المتوقعة و

األنشطة التحقيقية الجارية التي يضطلع بها المكتب وعبء العمل المتصل بها عالياً، 
فليس هناك فسحة تُْذَكر لمزيد من المرونة في إعادة تخصيص الموظفين بما يتخطى 

مهم بالغ األهمية أن يتمكن المكتب فمن ال .2021الحد المجسَّد بالفعل في التخطيط لعام 

                                                            
 عمالً  العام المد عي قدَّمه مكتب المعنية، بناًء على طلب التمهيدية الدائرة عن صلة ذي قرار يُنتظر صدور (5)

 .األساسي روما نظام من( 3)19 بالمادة
 .cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1465-https://www.iccانظر  (6)
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من استدامة المستوى الحالي لتجهيزه بالموظفين، كحد أدنى، لكي يتسنى له استمرار 
 عملياته في األمدين المتوسط والطويل.

م إليها الدعم في الشؤون اإلدارية والشؤون االشتغالية في  .26 ويظل قلم المحكمة يقد ِّ
تب قائمة في أوغندا )كمباال(، وجمهورية أفريقيا المقر وفي سبعة مكاتب قُطرية هي مكا

نشاسا وبونيا(، وجورجيا  الوسطى )بَْنغي(، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )كِّ
ويواصل قلم المحكمة ومكتب  ديفوار )أبيجان(، ومالي )باماكو(. )اتْبيليسي(، وكوت

وجوانب عملياتهما المد عي العام، إذ يضعان في اعتبارهما المهام المنوطة بكل منهما 
المتصلة باألمن والسرية على وجه التحديد، تحسيَن تعاونهما وتآزرهما على النحو 

وعلى الرغم من تزايد متطلبات العمل في بعض  األمثل في المقر وفي المكاتب القُطرية.
المجاالت والسياق االشتغالي الذي تكتنفه المصاعب في الحالة في مالي والحالتين في 

ً في مقدار  جمهورية أفريقيا الوسطى، تَدَبَّر قلم المحكمة أمره لكي يقترح تخفيضا
المتطلبات من الموارد من خالل إعمال تحقيق الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة 
النجاعة، ومن خالل تدابير أخرى من قبيل إعادة تخصيص الموظفين داخلياً بنقلهم من 

وقد أتاح هذا  هوض بأود ما تشهده األنشطة من تقلبات.أحد المكاتب القُطرية إلى آخر للن
الً على صعيد األولويات االشتغالية واألمنية في بلدان  النهج لقلم المحكمة أن يجري تحوُّ

ويشار في هذا الصدد إلى أنه قد تحققت تخفيضات هامة في مكاتب قلم المحكمة  الحاالت.
 ديفوار. القائمة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت

 قضايا ثالث في األضرار جبراألوامر ب تنفيذمواصلة   3

تَواُصَل تنفيذ الصندوق االستئماني للمجني عليهم  2021يُتوقع أن يشهد عام  .27
( وقضية Katanga) كاتَْنغا( وقضية Lubanga) لوبَْنغااألوامَر بجبر األضرار في قضية 

 لوبَْنغاوفيما يخص قضية  المحكمة.، ما يستلزم استمرار الدعم الذي يقدمه قلم المهدي
مستفيد من تعويضات جبر األضرار في البرنامج ذي الصلة  1500تُتوقع مشاركة زهاء 

يُتوقع أن يستمر تنفيذ  المهديوفيما يخص قضية  .2021خالل كٍل من أربعة أرباع عام 
فالفحص الرامي إلى التحقق من التأهل  .2021برنامج جبر األضرار طيلة عام 

سيستمر طيلة األرباع الثالثة  المهديللحصول على التعويضات الفردية في قضية 
ح أن يُْنَجز توزيع التعويضات المعنية بحلول نهاية عام 2021األولى من عام  ، ويُرجَّ

نفيذ جزء ت 2021يُتوقع أن يستمر في عام ( Katanga) كاتَْنغاوفيما يخص قضية  .2021
يُتوقع أن  (Ntagandaاْنتاغْندا )وفيما يخص قضية  من برنامج جبر األضرار الجماعي.

يعمل الصندوق االستئماني للمجني عليهم على مشروع خطة التنفيذ ثم ينخرط في التحقق 
األنشطة المتصلة بجبر  إن المجني عليهم وفي تنفيذ األوامر بجبر أضرارهم. أوضاعمن 

ستظل تستلزم دعماً كبيراً من المكاتب القُطرية  2021 لَع بها في عاماألضرار المضط
التابعة لقلم المحكمة ومن أقسامه المختصة، ومنها قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 

اإلعالم والتوعية، وقسم دعم العمليات الخارجية، وقسم األمن، وقسم  أضرارهم، وقسم
وإضافةً إلى ذلك يُتوقع أن يستمر خالل  المالية، وقسم الميزانية، ووحدة الشراء.

نشاط الممث ِّلين القانونيين، بمن فيهم مكتب المحامي  2021األول من عام  النصف
 العمومي للمجني عليهم.

 جمعاء لمحكمةاستراتيجية تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها ا تنفيذمواصلة   4

ك في ستكون حينذا راتيجية الخمسية، التيستواصل المحكمة تنفيذ الخطة االست .28
دت مجاالت التحسين التالية البيان في شتى وحدات  سنتها الخامسة واألخيرة. وقد ُحد ِّ
 :2021المحكمة فيما يخص عام 

  إعمال منتَج الحد األدنى القابل للتطوير فيما يخص منصة أنساق تسلسل
 األعمال القضائية؛

  العلمي وتدبُّر مشاريع للمضي في تحسين احتياز بيانات البحث الجنائي
 األدلة من أجل مكتب المد عي العام؛
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  تحقيق تحسينات أخرى ألمن المعلومات من قبيل تحسين تدبُّر ممارسة ذوي
الحقوق الخاصة في االط الع على المعلومات لهذه الحقوق، وحماية البيانات 
المحفوظة بوسائل الحوسبة الَسحابية، وتحسين كشف التهديدات والتصدي 

 لها.

واصل قسم خدمات تدبُّر المعلومات وضع استراتيجية تدبُّر المعلومات وسي .29
وقد ُشرع في العمل  .2024-2022والمواءمة مع تخطيط المحكمة االستراتيجي للفترة 

التمهيدي لتقييم التغييرات التكنولوجية التي تستلزمها احتياجات المحكمة إلى التوقعات 
ومن  على األهداف االستراتيجية للمحكمة. في المستقبل، ويتوقف تنجيز هذا العمل

المجاالت الرئيسية المشمولة بذلك السهُر على كون استبدال البُنى التحتية الخاصة 
بالمحكمة المشارفة على انتهاء عمرها االشتغالي مستداماً من ناحية التكنولوجيا ومن 

ي مجال التكنولوجيات ناحية التكاليف اإلجمالية للملكية؛ وتسخيُر استثمارات المحكمة ف
األساسية لتبسيط السيرورات االشتغالية والقضائية؛ ومواصلةُ تحقيق تحسينات في أمن 
المعلومات لحماية العاملين في المحكمة، وجميع األطراف في اإلجراءات القضائية، 

 وسالمة السيرورات والمعلومات.

 ئمة للمحكمةخطة استبدال عناصر تندرج في عداد رأس المال للمباني الدا  5

عمالً بالتوصيات الصادرة عن لجنة الميزانية والمالية والقرار ذي الصلة  .30
، قدمت المحكمة والمقاول الرئيسي الذي تعاقدت معه لصيانة (7)الصادر عن الجمعية

مندرجة في ما يلزم من عمليات استبدال عناصر مبانيها خطة متوسطة األجل، خاصة ب
( للتكفل باستعمال المبنى على نحو سلس، إلى 2024-2021عداد رأس المال )للفترة 

ويفاد باالحتياجات المالية األطول أمداً ضمن  لجنة الميزانية والمالية لكي تنظر فيها.
 2021النص السردي المتعلق بالبرنامج الرئيسي الخامس الوارد في وثيقة ميزانية عام 

 عشر. البرنامجية المقترحة وفي مرفقها الخامس

 التحليل من منظور كلي -جيم 

ع مبلغ ميزانية عام  .31 البرنامجية  2021يبي ِّن الرسم البياني الوارد فيما يلي توزُّ
إن عمليات المحكمة المعروضة في إطار  المقترحة للمحكمة على مجاالت النشاط.

"األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة واألنشطة التحقيقية" تمثل المسب ِّبات الرئيسية 
البرنامجية المقترحة للمحكمة، إذ تبلغ  2021المهيأ لها في ميزانية عام  للتكاليف

 سائرتألف "وي المئة من المقدار اإلجمالي للميزانية. في 80.5المخصَّصات لسد تكاليفها 
المئة(، والتكاليف  في 5.3المئة(، والحوكمة ) في 19.5المهام اإلدارية ) األخرى" من

وال يشمل الحساب في إطار التحليل من  المئة(. في 3.1) المترتبة على صيانة المباني
منظور كلي ُمقَدَّر مبلغ الفائدة المستحقة على قرض الدولة المضيفة من أجل المباني 

 الدائمة.

 األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة واألنشطة التحقيقية  1

ضمن هذه الفئة، تشمل الموارد المتصلة بـ"األنشطة القضائية وأعمال  .32
المئة( أموراً منها الدعم المقدَّم إلى المجني عليهم والشهود،  في 49.0المقاضاة"، )

والمساعدة القانونية، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللغوية، والدعم الذي يقدمه قلم 
 وتلزم هذه الموارد من أجل تنفيذ اإلجراءات القضائية المحكمة ألنشطة جبر األضرار.

ر تكاليف األنشطة المندرجة ضمن فئة "عمليات التحقيق )بما فيها التحقيق وتُقدَّ  .هاودعم
المئة وهي تتصل بعمليات التحقيق الناشط التسع التي  في 29.2في الميدان(" بما نسبته 
ويخص باقي األنشطة،  فيها األنشطة المجراة في الميدان. سيجريها المكتب، بما

المئة(،  في 2.2ستئماني للمجني عليهم" )المندرجة ضمن إطار "أمانة الصندوق اال

                                                            
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة  (7)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/18/20) 2019كانون األول/ديسمبر  7-2عشرة، الهاي، 

ASP/18/Res.1 ؛ والوثيقة 1، القسم زاي، الفقرةICC-ASP/18/15،  115الفقرة. 



ICC-ASP/19/20  

21  20-A-210621 

االضطالع بمهامها وأنشطتها،  بتمكُّنها منتعزيز القدرة المؤسسية لهذه الهيئة للتكفل 
 بما فيه ما تقوم به في مرحلة تنفيذ إجراءات جبر األضرار.

 األنشطةسائر   2

 تشمل األنشطة المندرجة في هذه الفئة المهام اإلدارية، والحوكمة، وتكاليف .33
عت ضمن فئة "الحوكمة" أمانة جمعية الدول األطراف، وآلية  وقد صيانة المباني. ُجم ِّ

الرقابة المستقلة، ومكتب المراجعة الداخلية، وجزء صغير من قلم المحكمة )هو مكتب 
 االتصال التابع للمحكمة القائم لدى منظمة األمم المتحدة في نيويورك(.

 كلي التحليل من منظور: 1 الرسم البياني

 
 * ال يشمل الحساب ما يخص قرض الدولة المضيفة

 النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات -دال

طلبت الجمعية المنعقدة في دورتها الخامسة  2016في تشرين الثاني/نوفمبر  .34
م اقتراح ميزانية للسنة التالية يكون مستداماً، حيث ال تُطلَب  عشرة إلى المحكمة أن تقد ِّ
الزيادات المقترحة إال بعد اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتمويلها من خالل تحقيق 

وإضافةً إلى ذلك طلبت الجمعية إلى  .(8)الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة
ا ُحق ِّق  لة عم  المحكمة أن تقدم مرفقاً بوثيقة الميزانية البرنامجية يتضمن معلومات مفصَّ

من الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة وتقديرات ما  في السنة الجارية
فأُفيد الحقاً عن الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة  .(9)سيُحقَّق منها في السنة التالية

ووثيقتها لعام  2019ووثيقتها لعام  ٢٠١٨النجاعة في وثيقة الميزانية البرنامجية لعام 
2020(10). 

                                                            
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة  (8)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016 تشرين الثاني/نوفمبر 24-16عشرة، الهاي، 

ASP/15/Res.11 ، القسم الم، الفقرة. 
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة  (9)

-ICC(، المجلد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاني/نوفمبر  24-16عشرة، الهاي، 

ASP/15/Res.12 ، القسم الم، الفقرة. 
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السادسة  (10)

 35(، المجلَّد الثاني، الجزء ألف، الفقرات ICC-ASP/16/20) 2017كانون األول/ديسمبر  14-4عشرة، نيويورك، 
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دورتها الثامنة عشرة، التي ُعقدت في كانون األول/ديسمبر  وجدَّدت الجمعية في .35
م مرفقاً للميزانية البرنامجية لعام  ، طلبها إلى2019 متعلقاً ببلوغ  2021المحكمة أن تقد ِّ

األهداف المنشودة على صعيد تحقيق المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، ومعلومات 
لة تمي ِّز بوضوح، بقدر اإلمكان، ما  من الوفورات  2020يكون قد تحقق في عام مفصَّ

ومن المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة ومن التخفيضات المتمث ِّلة في التكاليف غير 
رة ومن تخفيضات التكاليف اإلضافية، وُمقَدَّرات ما سيتحقق منها في عام  المتكر ِّ

واجب استعمالها في لقد اتُّفق في السنوات السابقة بشأن هذه الفئات األربع ال .(11)2021
 اإلفادة عن الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، ويستمر تطبيقها.

وكما يشار إليه في الخطة االستراتيجية للمحكمة، تظل إحدى غاياتها الرئيسية  .36
تتمثل في النهوض بثقافة التحسين المستمر بغية جعل الموظفين ينخرطون في تمييز 

 كاسب المتأتية عن زيادة النجاعة.وتحقيق الوفورات والم

وكما ُطلب في قرار الجمعية ذي الصلة، تسعى المحكمة إلى استيعاب الزيادات  .37
في المتطلبات من الموارد من أجل األنشطة الجديدة بالقيام أوالً بإعادة تخصيص الموارد 

رة  ر عن طريق تحقيق الوفورات وعدم تكبُّد التكاليف غير المتكر ِّ وتخفيضات التي تُحرَّ
 .(12)التكاليف اإلضافية

الوارد أدناه عرضاً وجيزاً لجميع الوفورات والمكاسب المتأتية  2ويهيئ الجدول  .38
 2021وفي إطار إعداد ميزانية عام  2020عن زيادة النجاعة التي تحققت في عام 

ة المشار إليها أعاله. بشتى  لقد حققت المحكمة البرنامجية المقترحة، وفقاً للفئات المقرَّ
ألف يورو  3 180.5وحداتها وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها 

إن هذا الرقم يُحسب بالقيام أوالً بحساب مجموع التخفيضات المحقَّقة  المئة(. في 2.1)
، والمقدار اإلجمالي للتكاليف المتفاداة 2021في المقدار المرجعي األساسي لميزانية عام 

زوة إلى الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، ثم بتقسيم والمع 2020لعام 
)باستثناء ما يخص  2020حاصل عملية الجمع على مقدار الميزانية البرنامجية لعام 

وعلى اإلجمال يبلغ تخفيض المحكمة للمقدار المرجعي  قرض الدولة المضيفة(.
اإلشارة إليها مع احتساب التكاليف األساسي للميزانية، بما في ذلك الوفورات التي سبقت 

رة والتخفيضات اإلضافية في التكاليف، مبلغاً مقداره   ألف يورو. 2 042.2غير المتكر ِّ
السادس عشر لمحة عامة عن مختلف المتطلبات من الموارد التي أفضت  ويهيئ المرفق

لجنة الميزانية إلى المقدار المرجعي األساسي للميزانية المقترحة، بالشكل الذي طلبته 
 .(13)والمالية

                                                            
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية ، والمرفق العاشر؛ 51حتى 

(، المجلَّد الثاني، الجزء ICC-ASP/17/20) 2018كانون األول/ديسمبر  12-5الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي، 

 ، والمرفق الحادي عشر.41حتى  35رات ألف، الفق
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة  (11)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/18/20) 2019كانون األول/ديسمبر  7-2عشرة، الهاي، 

ASP/18/Res.16كاف، الفقرة  ، القسم. 
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة  (12)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاني/نوفمبر  24-16عشرة، الهاي، 

ASP/15/Res.11 ، القسم الم، الفقرة. 
 .15، الفقرة ASP/18/5-ICCالوثيقة  (13)
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 )بآالف اليوروات( 2021مجموع الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة لعام  :2 الجدول

 فئة المبالغ المعنية البرنامج الرئيسي
الوفورات  

  2020لعام 

المكاسب 
المتأتية عن 

زيادة 
النجاعة لعام 

2020 

تخفيض 
المقدار 
األساسي 

المرجعي لعام 
2021  

التكاليف  
المتفاداة لعام 

)دون  2021
تغيير المقدار 

األساسي 
  المرجعي(

الهيئة  البرنامج الرئيسي األول:
 - 338.0 - - تخفيضات التكاليف اإلضافية القضائية

رة   - 29.5 - - التكاليف غير المتكر ِّ

 - 652.5 - - الوفورات 

 البرنامج الرئيسي الثاني:
 مكتب المدَّعي العام

المكاسب المتأتية عن زيادة 
 - - 75.0 - النجاعة

رة   - 32.0 - - التكاليف غير المتكر ِّ

 21.7 523.8 - 522.0 الوفورات  

قلم  البرنامج الرئيسي الثالث:
 المحكمة

المكاسب المتأتية عن زيادة 
 - - 324.7 62.4 النجاعة

رة   32.0 29.5 - - التكاليف غير المتكر ِّ

 - 231.7 - 154.2 الوفورات 

أمانة  البرنامج الرئيسي الرابع:
رة  جمعية الدول األطراف  - 132.2 - - التكاليف غير المتكر ِّ

 البرنامج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماني 

رة للمجني عليهم  - 73.1 - - التكاليف غير المتكر ِّ

 53.7 042.2 2 399.7 738.6   المجموع العام
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 المقترحة 2021ميزانية عام المحكمة جمعاء:  :3 الجدول

 المحكمة الجنائية الدولية جمعاء

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

بما فيه المجموع 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 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    الموظفون من الفئة الفنية

 008.5 25 (4.1) (1 073.9) 082.4 26    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 619.2 89 2.4 133.1 2 486.1 87 755.9 88 - 755.9 88 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 755.8 18 8.2 414.4 1 341.4 17 280.5 17 171.8 108.7 17 المساعدة المؤقتة العامة

 511.8 80.5 228.3 283.5 415.8 60.6 355.3 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 237.2 6.1 13.7 223.5 507.6 259.2 248.4 اإلضافيالعمل 

 504.8 19 9.3 656.4 1 848.4 17 204.0 18 491.6 712.4 17 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات 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 الخبراء االستشاريون

 023.7 4 27.0 856.2 167.5 3 124.7 4 678.7 446.0 3 محامو الدفاع

 727.1 1 32.9 427.1 300.0 1 287.5 1 88.4 199.1 1 محامو المجني 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 والمواد

 731.6 (46.9) (645.0) 376.6 1 727.1 1 14.2 712.9 1 األثاث والعتاد
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 082.1 31 (10.6) (3 687.0) 769.1 34 479.8 31 434.2 1 045.6 30 بالعاملين

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

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 ما يخص قرض الدولة المضيفة

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

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام المحكمة جمعاء :4 الجدول

 المحكمة جمعاء

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 
الفئة 
الفنية 
وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 – خ ع
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

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

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - المستعادة/المعادة
المقترحة لعام 

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

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 189.01 69.15 58.18 10.97 119.86 13.50 52.92 44.63 8.34 0.47 - - - - 2020المقرة لعام 

 183.29 60.92 56.92 4.00 122.38 11.00 54.50 47.67 9.08 0.13 - - - - المستمرة

 8.72 4.30 0.92 3.38 4.42 1.67 1.50 1.25 - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ
المقترحة لعام 

2021 - - - - 0.13 9.08 48.92 56.00 12.67 126.79 7.38 57.83 65.22 192.01 
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 البرنامجية المقترحة  2021ميزانية عام  -ثانياً 

 القضائية الهيئة: األول الرئيسي البرنامج  - ألف

 

 مةالمقد ِّ 

 البرنامج الرئيسي األول من هيئة الرئاسة والدوائر.يتألف  .39

وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف في ثالثةِّ مجاالتِّ المسؤولية المنوطة بها رئيسياً:  .40
وستتدبر الدوائر في  المجال القانوني، ومجال العالقات الخارجية، والمجال اإلداري.

وعام  2019في عام األعمال المتصلة بالقضايا الناشئة عن المستجدات  2021عام 
، بما في ذلك التحضير إلجراءات المحاكمة )على سبيل االحتمال( وإجراءات 2020

جبر األضرار وعدة دعاوى استئناف نهائي ودعاوى استئناف تمهيدي، والعمل المتصل 
وسيستمر العمل الذي تضطلع به  بحاالت وقضايا أخرى تكون في المرحلة التمهيدية.

ادة الشفافية في المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، وتعزيز الهيئة القضائية لزي
 تعاون الدول األطراف، وتحسين استخدام الموارد المتاحة على نحو مرن وناجع.

إن ميزانية البرنامج الرئيسي األول تستند إلى األنشطة القضائية الالزمة وفقاً  .41
لتي ُوضعت بجهد مشترك بين ، ا2021لالفتراضات المتعلقة بميزانية المحكمة لعام 

 األجهزة.

دت ميزانية البرنامج الرئيسي األول لعام  .42 مع مراعاة الظروف  2021لقد أُعِّ
وأثرها على االقتصاد العالمي. ولتبيان تجاوب  19-االستثنائية المتمثلة في جائحة كوفيد

يزانية إلى الهيئة القضائية )البرنامج الرئيسي األول( مع هذا الواقع، يرمى من هذه الم
يمكن من الوفورات والمكاسب  االقتصار على مجرد الحد األدنى الالزم، وتحقيق كل ما

ألف يورو بالقياس  299.7إلى انخفاض مقداره  يفضيالمتأتية عن زيادة النجاعة، ما 
المعتمدة. ومن المهم التذكير في هذا الخصوص بأن األولويات  2020إلى ميزانية عام 
ً للممارسة المعمول بها في ي يقوم عليها هذا المقترح تجس ِّ واالفتراضات الت د، وفقا

 2021المحكمة على صعيد الميزنة، ما يمكن على نحو معقول توقعه فيما يخص عام 
، إضافة 19-إبان إعداد هذه الوثيقة. وبالنظر إلى تعذر التنبؤ فيما يتعلق بجائحة كوفيد

دم اليقين فيما يخص اإلجراءات القضائية، قد إلى التحديات غير المعتادة المتمثلة في ع
يؤثر واقع عمل المحكمة على صعيد القضاء والمقاضاة الحقاً على مقدار الموارد الالزم 

الرحمن  عبد علي محمد فعالً. وتلكم هي الحال على الخصوص فيما يتعلق بقضية علي
 .(14)"(الرحمن عبد)"قضية 

على النحو المبين أعاله  19-جائحة كوفيدويقام التوازن بين االهتمام بآثار  .43
وضرورة أن تضطلع هيئة الرئاسة والدوائر بالمهام المنوطة بكل منهما في إطار واليتها 

                                                            
 .فيما يلي 86 و 81 الفقرتين انظر (14)
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اضطالعاً كامالً. وإذ يولى االعتبار األكبر لهذه الضرورة، يتسم توفير الموارد المطلوبة 
فيها تنفيذ  لقضائية، بماببالغ األهمية لضمان استمرار العمليات األساسية للهيئة ا

اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف أمام الدوائر على نحو 
 عادل وسريع، دون أي تأخير ال مبرر له.

 

 المقترحة 2021البرنامج الرئيسي األول: ميزانية عام   :5 الجدول

  البرنامج الرئيسي األول
 الهيئة القضائية

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021

 المجموع )بآالف اليوروات(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 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    الموظفون من الفئة الفنية

 881.2 (0.2) (2.1) 883.3    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 747.2 5 7.6 405.3 341.9 5 649.0 4 - 649.0 4 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 224.1 1 - 224.1 1 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضافي

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 224.1 1 - 224.1 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 100.7 - - 100.7 118.9 - 118.9 السفر

 11.0 - - 11.0 7.9 - 7.9 الضيافة

 - - - - 5.3 - 5.3 الخدمات التعاقدية

 27.8 - - 27.8 12.2 - 12.2 التدريب

 5.0 - - 5.0 - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

للتكاليف غير المتصلة المجموع الفرعي 
 144.5 - - 144.5 144.4 - 144.4 بالعاملين

 781.8 11 (2.5) (299.7) 081.5 12 592.6 11 - 592.6 11 المجموع
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 2021: مالك الموظفين المقترح لعام البرنامج الرئيسي األول :6 الجدول

البرنامج الرئيسي 
 األول

وكيل 
 أمين عام

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

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

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

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

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - 4.00 6.00 - 10.00 - - - 10.00 
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 : هيئة الرئاسة1100البرنامج  -1

 مةالمقد ِّ 

د مجاالت مسؤولياتها الرئيسية: الرئاسةلهيئة  .44  ثالث أولويات استراتيجية، تجس ِّ

في المجال القانوني: االضطالع بمهامها القانونية والقضائية بموجب  (أ)
عمالً بمسؤوليتها عن تسيير شؤون المحكمة على نحو  نظام روما األساسي،

ويشمل ذلك إعداد التعاميم اإلدارية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء؛  سليم.
والمراجعة القضائية لبعض قرارات رئيس قلم المحكمة؛ والقيام في الوقت 

؛ وتنسيق الجلسات العامة (15)المناسب بتشكيل الدوائر وإسناد الحاالت إليها
المعتكفات واالجتماعات للقضاة من الناحيتين اإلجرائية والفنية؛ والتعاون و

العاشر  سيما فيما يخص المسؤوليات المتعلقة باإلنفاد بموجب الباب الدولي وال
من نظام روما األساسي، بما فيه التفاوض مع الدول بشأن اتفاقات التعاون على 

العقوبات القاضية بالسجن  نطاق المحكمة وإبرام هذه االتفاقات، وإنفاذ
 .(16)والعقوبات القاضية بالتغريم

في مجال العالقات الخارجية: إقامة واستدامة العالقات مع الدول  (ب)
وجمعية الدول األطراف )"الجمعية"( وهيئاتها الفرعية، والمنظمات الدولية 

عزيز الحكومية، والمحاكم الدولية، والمحاكم اإلقليمية، والمجتمع المدني، بغية ت
. إن رئيس المحكمة )أو أحد (17)التعاون مع المحكمة والوعي بعملها ودعمه

نائبيه نيابة عنه( بصفته وجهها البارز يتواصل مع كبار مسؤولي مثل هذه 
ً ويعطي مقابالت ويصدر تصريحات عمومية بشأن  الكيانات ويلقي خطبا

يضاً التنسيق بين المسائل ذات الصلة التي تخص المحكمة. وتقود هيئة الرئاسة أ
األجهزة فيما يخص شؤون العالقات الخارجية على نطاق المحكمة وتوجه 
 جهود المحكمة الرامية إلى تصديق جميع دول العالم على نظام روما األساسي. 

في مجال الشؤون اإلدارية: االضطالع في إطار مسؤولية هيئة الرئاسة  (ج)
للمحكمة )باستثناء مكتب المد عي العامة باإلشراف على تسيير الشؤون اإلدارية 

العام( على نحو سليم، واإلسهام النشط في توجيه المحكمة، تحت القيادة 
االستراتيجية التي تتوالها هيئة الرئاسة بصورة خاصة؛ والتفاعل مع شتى 
هيئات اإلشراف فيما يتعلق بالشؤون المتصلة بإشراف الجمعية على إدارة 

نظام روما األساسي؛ والنهوض بالمهام  شؤون المحكمة، كما ينص عليه
اإلدارية المنوطة بالهيئة القضائية؛ والتنسيق فيما يتعلق بالشؤون الشاملة 
بنطاقها المحكمة جمعاء التي تحظى باهتمام مشترك، بما في ذلك شؤون التوجيه 
الخارجي والتوجيه الداخلي، وشؤون الميزانية، وآليات اإلشراف، وتدبُّر 

 لتخطيط االستراتيجي.المخاطر، وا

                                                            
"زيادة  :2021-2019المبيَّنة في الخطة االستراتيجية للمحكمة للفترة  1عمالً على تحقيق الغاية االستراتيجية  (15)

ات التحقيق والمحاكمات سرعة ونجاعة األنشطة األساسية للمحكمة المتمثلة في عمليات التدارس األولي وعملي

وأعمال جبر األضرار، مع الحفاظ على ات سام إجراءاتها باالستقالل والعدالة وأرفع درجات االمتياز القانوني وحماية 

 سالمة ورفاه األشخاص المعنيين، وال سيما المجني عليهم والشهود".
ستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة المبيَّنة في الخطة اال 4عمالً على تحقيق الغاية االستراتيجية  (16)

"مواصلة تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكال التعاون والمساعدة االشتغالية لجميع األطراف فيما  :2019-2021

يخص عمليات التدارس األولي، وعمليات التحقيق، وحماية الشهود، وتنفيذ األوامر بإلقاء القبض، واإلجراءات 

 القضائية".
ً للغاية االستراتيجية  (17) -2019المبيَّنة في الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة  5وفقا

"التباحث مع الدول وسائر أصحاب الشأن فيما يتعلق باالستراتيجيات الجديدة لزيادة قدرة منظومة نظام روما  :2021

الثغرة المتمثلة في اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه  األساسي على النهوض بالمسؤولية المشتركة عن سد

االستراتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول األطراف على تنفيذ نظام روما األساسي على الصعيد الوطني واتخاذ 

سائر التدابير التكاملية )بما في ذلك تقديم الدعم والمساعدة إلى المجني عليهم(، ووضع استراتيجية إلنجاز تناول 

 الحاالت الخاضعة للتحقيق".
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 أهداف هيئة الرئاسة

 تتمثل أهداف هيئة الرئاسة في: .45

(i)  اإلسهام ضمن مجاالت مسؤوليتها في التكفل بنجاعة سير اإلجراءات
 التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف؛

(ii)  االنخراط في الجهود المبذولة على نطاق المحكمة من أجل التعاون الدولي
والنهوض بجميع مسؤولياتها فيما يتصل بإنفاذ العقوبات بالسجن الفعال 

 العاشر من نظام روما األساسي؛ والغرامات كما ينص عليه الباب

(iii)  مع  -الدفع قدماً باستعراض "العبر المستخلصة" من السيرورات القضائية
التركيز على اإلجراءات في مرحلة التحضير للمحاكمات ومرحلة عقد 
جلسات المحاكمة، وسيرورات االهتمام بشؤون المجني عليهم، وإنجاز 

والتشاور مع الدول  -اإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف 
األطراف، والمشاركين في اإلجراءات وسائر أصحاب الشأن، بحسب 

 االقتضاء؛

(iv) ل مع سائر األجهزة للمضي في تحسين التحاور بين المحكمة وجمعية العم
 الدول األطراف وهيئاتها الفرعية؛

(v)  العمل على تعزيز الثقة بالمحكمة لدى الدول والمنظمات الدولية
والمنظمات اإلقليمية والمنظمات غير الحكومية وسائر الشركاء وأصحاب 

المحكمة؛ واغتنام جميع  الشأن الرئيسيين؛ وتشجيع التعاون الفعال مع
الفرص لتبيان وإبراز منافع االنضمام إلى المحكمة في نظر الدول غير 

 األطراف؛ وإبرام االتفاقات ذات الصلة مع الدول؛

(vi)  السهر على إدارة الموارد على نحو فع ال بما في ذلك تمييز وتنفيذ المزيد
اء الموظفين؛ من تدابير زيادة النجاعة الممكن اتخاذها، وتحسين تدبر أد

والعمل بالتوافق مع مؤش رات األداء المناسبة فيما يخص السيروراتِّ 
 القضائيةَ والدعَم القضائي ذا الصلة؛

(vii)  المضي في تحسين السيرورات المتعلقة بميزانية المحكمة، في إطار جهد
 مشترك يُبذل على نطاق المحكمة؛

(viii) السهر على تدبر المخاطر على نحو ناجع؛ 

(ix) كامل ضمن إطار عملها باألهداف االستراتيجية ذات  األخذ على نحو
الصلة المبيَّنة في الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء 

المتعلقة بالتعاون  5و 4و 1، وال سيما الغايات 2021 -2019للفترة 
 المتعلقة باألداء المؤسسي. 9حتى  6والتكامل والغايات 

 التعاون والشفافية - األولويات في المجال القضائي

ستواصل هيئة الرئاسة العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع  .46
فالدعم القوي والفعال الذي تقدمه الدول يُعتبر أساسياً الضطالع المحكمة بالمهام  عليه.

فالدول تنيط بعمل المحكمة وزناً ومفعوالً  المنوطة بها في إطار واليتها على نحو فعال.
بتنفيذها قراراتها )بما في ذلك تنفيذ األوامر بإلقاء القبض(، وتوفير الدعم المالي 

 واإلمدادي، وإنفاذ العقوبات.

وستقود هيئة الرئاسة الجهود المتأصلة في إطار معايير السلوك األخالقي  .47
ي المعمول بها في المحكمة، للنهوض بثقافة المسؤولية المالية، والشفافية، والمساءلة، الت

 تلهم الثقة بالهيئة القضائية وبالمحكمة جمعاء، على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وسيُرمى من هذه الجهود إلى تزويد الدول األطراف وعامة الجمهور وسائر الشركاء 
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ً بالتقيد  وأصحاب الشأن الرئيسيين بصورة كاملة عن كيفية عمل المحكمة، رهنا
في المجال القضائي ومجال المقاضاة، ومسائل بمقتضيات السرية التي تكتنف العمل 

 استقالل المد عية العامة وبعض البرامج الرئيسية ضمن ميزانية المحكمة.

، بما فيه عملها المتعلق باألولويات 2021إن هيئة الرئاسة ستقوم بعملها في عام  .48
 ً في اآلنفة الذكر، واضعة في اعتبارها نتائج عملية االستعراض التي يجريها حاليا

المحكمة خبير مستقل. وستشتمل هذه الجهود على االنخراط في تنفيذ التوصيات ذات 
الطابع الملموس، القابلة للتحقيق، والممكنة اإلعمال، المتأتية عن هذه العملية بغية تحسين 

 .(18)أداء المحكمة ومنظومة نظام روما األساسي برمتها، ونجاعتهما، وفعاليتهما

 ألف يورو 1 367.6  موارد الميزانية

المئة(  في 5.9ألف يورو ) 76.8ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .49
وتعزى هذه الزيادة بكاملها إلى  المعتمدة. 2020بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام 

د. أما بنية  زيادات في مستحقات الموظفين المرتبطة بتطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
الموظفين وطلبات االعتمادات الالزمة لسد التكاليف غير المتصلة بالعاملين فيما مالك 

 .2020يخص هيئة الرئاسة فتبقى كما كانت فيما يخص عام 

األبدال التي يتقاضاها أعضاء هيئة 
 الرئاسة

 ألف يورو 28.0

ألف يورو  28.0البرنامجية المقترحة مبلغ مقداره  2021 عام ميزانيةيُْفَرد في  .50
ولنائبـه األول أو الثاني إذا عمل بالنيابة  (19)لسد األبدال الخاصة التي تُدفع للرئيس

وقد أُدرجت المخصَّصات لسد تكاليف الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة  .(20)عنه
 .1200الثالثة ضمن البرنامج 

 ألف يورو 1 216.6 الموظفينالموارد من 

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  .51
وال  وظيفة ثابتة. 11ويتألف مالك هيئة الرئاسة من  المئة(. في 6.7يورو )ألف  76.3

 وظيفة جديدة. تُقترح أية

 ةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة الخدمات العام

الرئاسة مكلَّفة بمهام تندرج في إطار ثالثة مجاالت رئيسية: مجال إن هيئة  .52
 المراجعة القانونية/القضائية ومجال العالقات الخارجية ومجال اإلدارة.

( 5-ويقود موظفي هيئة الرئاسة المعنيين بالدعم رئيُس مكتب )من الرتبة ف .53
تيجيين، وعن تمثيل يتولى المسؤولية عن تدبر شؤونهم وعن التخطيط والتوجيه االسترا

هيئة الرئاسة في االجتماعات المشتركة بين األجهزة واالجتماعات الخارجية على 
 مستوى العمل والمستوى االستراتيجي والمستوى الرفيع.

ويضم مالك العاملين في هيئة الرئاسة بحسب بنيته الحالية رئيس وحدة الشؤون  .54
(، وموظفاً قانونياً 3-قانونياً )من الرتبة ف(، وموظفاً 4-القانونية واإلنفاذ )من الرتبة ف

( ضمن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، وهم مسؤولون عن 2-معاوناً )من الرتبة ف
                                                            

 .ASP/18/Res.7-ICCالقرار  (18)
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثانية،  (19)

 .2 باء، الفقرة-أوالً -ألف-(، الجزء الثالثICC-ASP/2/10) 2003أيلول/سبتمبر  12-8نيويورك، 
الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثانية،  الوثائق (20)

 .3 جيم، الفقرة-أوالً -ألف-(، الجزء الثالثICC-ASP/2/10) 2003أيلول/سبتمبر  12-8نيويورك، 
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وحالياً يؤدي مهام الرئاسة على صعيد  تنسيق وتوفير الدعم القانوني الفني لهيئة الرئاسة.
(، يساعده 3-لرتبة فالعالقات الخارجية مستشار معني بالعالقات الخارجية )من ا

ويؤدي المهام اإلدارية  رأ(.-ع مساعد إداري معني بالعالقات الخارجية )من الرتبة خ
( )كانت 3-لهيئة الرئاسة مستشار معني بالسياسات والشؤون اإلدارية )من الرتبة ف

(( وموظف إداري معاون 3-وظيفته سابقاً وظيفة مساعد خاص للرئيس )من الرتبة ف
ويتألف باقي مالك العاملين في هيئة الرئاسة من مساعد شخصي  (.2-الرتبة ف )من

ق إداري لدى الهيئة القضائية )من الرتبة خ-ع للرئيس )من الرتبة خ -ع رر(، ومنس ِّ
مون دعماً -ع رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة خ رأ( منتدب لدى رئيس المكتب، يقد ِّ

 إدارياً وإمدادياً واسع التنوع.

 ألف يورو 123.0 لمتصلة بالعاملين الموارد غير ا

تلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة،  .55
إن المبلغ المقترح يساوي نظيره في  وتكاليف التدريب، وتكاليف الخبراء االستشاريين.

 المعتمدة. 2020ميزانية عام 

 ألف يورو 100.7 السفر

. ففي 2020لنظيره الذي ُطلب وأُقرَّ فيما يخص عام إن المبلغ المطلوب مساٍو  .56
سيظل أعضاء هيئة الرئاسة الثالثة يعملون لتعزيز الثقة بالمحكمة، ما يستلزم  2021عام 

السفر للتواصل مع ممثلي الدول األطراف، والمجتمع المدني، والرابطات المهنية، 
 وسائر أصحاب الشأن.

لرئاسة تلزم لسد تكاليف جميع األسفار إن االعتمادات الخاصة بأسفار هيئة ا .57
الرسمية التي يقوم بها القضاة وموظفو هيئة الرئاسة والدوائر، بما في ذلك سفر الرئيس 

وتَُسد بهذه  ونائبيه والقضاة اآلخرين لتمثيل المحكمة في فعاليات خارجية هامة.
فتتاح السنة القضائية االعتمادات أيضاً تكاليف معتكفَْين قضائيَْين والتكاليف المتصلة با

وتكاليف ما يقوم به أعضاء هيئة الرئاسة أو العاملون في الدوائر من أسفار محدودة 
العدد يستلزمها نهوض هيئة الرئاسة بدورها على الصعيد الخارجي أو تلزم لتقديم 
مة لها التكاليف ذات  ل الجهات المنظ ِّ إسهامات تخصُّصية في فعاليات خارجية ال تتحمَّ

راً. إن ة.الصل  سد التكاليف المعنية يمث ِّل متطلَّباً متكر ِّ

، اشتملت 2020كانت قد ُطلبت بعض االعتمادات لسد تكاليف السفر في عام  .58
عشرة لجمعية الدول  على مخصَّص للسفر إلى نيويورك من أجل الدورة التاسعة

البرنامج األطراف. ولئن كانت االعتمادات المعنية لم تعد تلزم واستُبعدت من طلب 
ن لسد تكاليف السفر المزيد خالل السنة األولى  الرئيسي األول فإن مبلغاً مناظراً قد ُضم ِّ
من فترة والية هيئة الرئاسة الجديدة لتمكين هذه الهيئة من االنخراط الكثيف مع الدول 
األطراف والمنظمات الدولية والمنظمات اإلقليمية، مثل منظمة األمم المتحدة واالتحاد 

 ألفريقي.ا

 يورو آالف 10.0  الضيافة

في المبلغ المطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف المساعي الحميدة والضيافة  تغيُّرال  .59
المتصلة بزيارات رؤساء الدول أو الحكومات والوزراء وغيرهم من كبار ممثلي الدول 

تُستخدم ميزانية كما  )بمن فيهم سفراؤها( والمنظمات الدولية الحكومية للرئيس أو نائبَـْيه.
ً جميع  لها معا ِّ الضيافة لسد تكاليف إسهام الهيئة القضائية في فعاليات للمحكمة يمو 

قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة المائدة المستديرة للمنظمات غير  األجهزة، من
راً. إن الحكومية، ومراسم الترحيب والتوقيع.  سد التكاليف المعنية يمث ِّل متطلَّباً متكر ِّ

 آالف يورو 7.3 التدريب

 المئة(. في 7.4ألف يورو ) 0.5ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .60
ِّضت هذه الزيادة بانخفاض مناظر في ميزانية الدوائر وتظل هيئة الرئاسة تحتاج . وقد ُعو 
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وذلك رئيسياً لكي توف ِّر للعاملين  2021إلى المخصَّصات في بند الميزانية هذا في عام 
ا تدريباً محدَّد الطابع متصالً بمهامهم القانونية ومهامهم في مجال العالقات الخارجية فيه

ً أقل مدى لتحسين المهارات في مجال اللغات. ً على اإلدارة وتدريبا سد  إن وتدريبا
راً.  التكاليف المعنية يمث ِّل متطلَّباً متكر ِّ

 آالف يورو 5.0  الخبراء االستشاريون

وتلزم  .2020لغ المطلوب بالقياس إلى نظيره الذي اعتُمد لعام في المب تغيُّرال  .61
المعنية لسد تكاليف المشورة التي يسديها الخبراء االستشاريون الخارجيون  الموارد

. بشأن أمور تندرج ضمن إطار والية الهيئة القضائية، منها الشؤون المتصلة باإلنفاذ
راً.سد التكاليف المعنية يمث ِّل متطلَّباً  إن  متكر ِّ
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 1100 البرنامج  :7 الجدول

1100  
 هيئة الرئاسة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

بما فيه  المجموع
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 28.0 - - 28.0 15.5 - 15.5 القضاة

 910.6 9.0 75.2 835.4    الموظفون من الفئة الفنية

 306.0 0.4 1.1 304.9    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 216.6 1 6.7 76.3 140.3 1 918.1 - 918.1 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 - - - - 5.9 - 5.9 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 - - - - 5.9 - 5.9 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 100.7 - - 100.7 118.9 - 118.9 السفر

 10.0 - - 10.0 7.4 - 7.4 الضيافة

 - - - - 4.2 - 4.2 الخدمات التعاقدية

 7.3 7.4 0.5 6.8 - - - التدريب

 5.0 - - 5.0 - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

غير المتصلة  المجموع الفرعي للتكاليف
 123.0 0.4 0.5 122.5 130.5 - 130.5 بالعاملين

 367.6 1 5.9 76.8 290.8 1 070.0 1 - 070.0 1 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 1100 البرنامج :8 الجدول

1100 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

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

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة
المقترحة لعام 

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

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ
المقترحة لعام 

2021 - - - - - - - - - - - - - - 
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 الدوائر: 1200البرنامج  -2

مة  المقد ِّ

( من نظام روما األساسي، تتألف الدوائر 1)36)ب( والمادة 34عمالً بالمادة  .62
الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية،  قاضياً، وهي منظَّمة في ثالث شعب: 18من 

وبالتشاور مع القضاة تبت  هيئة الرئاسة في انتدابهم للعمل في الُشعب  وشعبة االستئناف.
وتتناول  ، وتُْسنِّد الحاالتِّ والقضايا إلى الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية.(21)القضائية

شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي للقرارات المتخذة في 
وسيواَصل ضمن نطاق نظام روما األساسي ات باع نهج مرن  إطار الشعبتين األخريين.
بين القضاة إلتاحة استعمال الموارد على النحو األكثر فعالية في توزيع عبء العمل 

 وتفادي طلب موارد جديدة، حتى إذا ازداد عبء العمل في بعض الُشعب والدوائر.
وبحسب عبء العمل ضمن الُشعب المعنية يمكن أن يُنتَدَب قضاة الدرجة التمهيدية 

ر األضرار، وأن يُنتَدَب قضاة لالضطالع بعمل يتعلق بالمرحلة االبتدائية أو بمرحلة جب
الدرجة التمهيدية وقضاة الدرجة االبتدائية لالهتمام بدعاوى استئناف معيَّنة، عندما 
يستلزم ذلك تنازُع المصالح أو مالبساٌت أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة 

 االستئناف استبداالً مؤقتاً.

دورها الرئيسي، كما يقضي  ويتمثل إن الدوائر تُعتبر الجهاز القضائي للمحكمة. .63
"أن تنعقد  به نظام روما األساسي، في التكفل بأن تكون اإلجراءات "عادلة وسريعة" وبـ

في جو من االحترام التام لحقوق المتهم والمراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم 
في وتتلقى الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودوائر االستئناف  .(22)والشهود"

 اضطالعها بهذه المهام الدعم من الموظفين القانونيين والموظفين اإلداريين.

 أهداف الدوائر

 :تتمثل أهداف الدوائر فيما يلي

السهر على سرعةِّ وعدالةِّ ونجاعةِّ سير اإلجراءات التمهيدية  ‘1’
 واإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف؛

تنفيذ اإلصالحات العديدة المواظبة على نشدان تقليص مدة اإلجراءات ب ‘2’
التي ُشرع فيها خالل السنوات األخيرة، من قبيل مواصلة استعراض 
"العبر المستخلصة" من السيرورات القضائية، مع التركيز على 
اإلجراءات االبتدائية بما فيها مرحلة التحضير للمحاكمات ومرحلة 

يشمل ذلك تقديم األدلة ومرحلة النطق بالعقوبة ومرحلة جبر األضرار )
 تحيين "كتي ِّب ممارسات الدوائر"(؛

مواصلة العمل بالتوافق مع مؤش رات األداء التي ُوضعت فيما يخص  ‘3’
 السيرورات القضائية؛

مواصلةُ تطويرِّ ومراجعةِّ نظام تقديم المجني عليهم لطلباتهم ونظام  ‘4’
 تمثيلهم بالتشاور مع قلم المحكمة؛

ين والموارد غير المتصلة التكفل بفعالية إدارة الموارد من الموظف ‘5’
 بالعاملين؛

مثابرة الموظفين القانونيين واإلداريين على تقديم الدعم إلى شتى  ‘6’
 الدوائر على نحو فعال وناجع؛

                                                            
راً من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 4القاعدة  (21)  مكرَّ
 من نظام روما األساسي.( 2)64المادة  (22)
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المضي في تحسين تدبر أداء الموظفين من خالل النظام الجديد لتقييم  ‘7’
 األداء الشامل بنطاقه المحكمة جمعاء؛

الدوائر بالغايات االستراتيجية األخذ على نحو كامل ضمن إطار عمل  ‘8’
ذات الصلة المبيَّنة في الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة 

المتعلقة باألداء  3حتى  1سيما الغايات  وال 2021-2019جمعاء للفترة 
المتعلقة  9حتى  6في مجال القضاء وفي مجال المقاضاة والغايات 

 باألداء المؤسسي.

 تحسين الممارسة لزيادة النجاعة -أوليات الدوائر 

من الغايات المبيَّنة في الخطة  1عمالً على تحقيق الغاية االستراتيجية  .64
انخرطت الدوائر  2021-2019االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة 

وستظل تنخرط عن كثب في تحسين الممارسات بغية االرتقاء بنجاعة اإلجراءات 
د إنجاز عدة دورات من دورات تداول القضايا، استدامت الدوائر تركيزها وعن القضائية.

على توطيد الممارسة القضائية في المرحلة التمهيدية والمرحلة االبتدائية )بما فيها 
مرحلة التحضير( ومرحلة االستئناف. ويتسم جبر األضرار بأهمية أساسية لنهوض 

من الغايات  2 تها والعمل لتحقيق الغايةالمحكمة بالمهام المنوطة بها في إطار والي
االستراتيجية المبينة في الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة 

. وقد اكتُسبت خبرة عملية كبيرة من إجراءات جبر األضرار في (23)2019-2021
القضاة  ويضطلع. المهدي( وقضية Lubanga) لوبَْنغا( وقضية Katanga) كاتَْنغاقضية 

بعمل هام لتعديل وتحسين الممارسة المتعلقة باإلجراءات القضائية على العموم في حين 
يطب ِّقون بالفعل الممارسات الفضلى التي تم تمييزها على نحو تعاوني في المعتَكفات 

وعلى مستوى الموظفين جرى مؤخراً تحديٌث لطرائق العمل المتعلقة  القضائية.
 ذج قائم على االستعانة بأفرقة لجعل تقديم الدعم أنجع.بالمحاكمات باتباع نمو

ولئن كان يُعمل طيلة السنة لزيادة نجاعة الدوائر فإن المعتَكفات القضائية التي  .65
تنظمها الهيئة القضائية توفر المحفل المثالي لتركيز الجهود على تهيئة وتهذيب 

عقد في الممارسات الفضلى الجديدة. ويهيئ المعتَكف القضائي الذي 
والتحيينات التي أجريت الحقاً لكتي ِّب ممارسة الدوائر فيما  2019األول/أكتوبر  تشرين

يتعلق بأمور منها اآلجال الموصى بها فيما يخص شتى اإلجراءات توضيحاً حديثاً للمنافع 
 التي تؤتيها هذه المعتَكفات على صعيد زيادة النجاعة.

 السوابق القضائيةالتأمل الجماعي في  -أولويات الدوائر 

من الغايات االستراتيجية  1إذ تضع الدوائر نصب عينيها الغاية االستراتيجية  .66
 (24)2021-2019المبينة في الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة 

فإنها ستولي األولوية لعملية التأمل المستمر بشأن السوابق القضائية والشؤون اإلجرائية 
لمحكمة. وستشمل هذه العملية أنشطة شتى لتدريب القضاة يُركَّز فيها على تحسين في ا

اإلحاطة بمختلف النُُظم القانونية الممثَّلة في المحكمة وتمثُّل خبرات الهيئات القضائية 
 األخرى فيما يتعلق بالشؤون المتصلة بالسوابق القضائية للمحكمة.

، ستشتمل 1100المقترحة في إطار البرنامج وكما في حال األولويات القضائية  .67
أنشطة الدوائر فيما يتعلق بهذه األولويات نتائَج عملية المراجعة التي يجريها خبير 

 مستقل.

                                                            
"المضي في تطوير نهج المحكمة إزاء المجني عليهم في جميع مراحل اإلجراءات  :2 الغاية االستراتيجية (23)

القضائية بما فيها مرحلة جبر األضرار )بالتعاون مع الصندوق االستئماني للمجني عليهم فيما يخص مرحلة 

 اإلجراءات األخيرة الذكر(".
زيادة سرعة ونجاعة األنشطة األساسية للمحكمة المتمثلة في عمليات التدارس األولي  :1 ستراتيجيةالغاية اال (24)

وعمليات التحقيق والمحاكمات وأعمال جبر األضرار، مع الحفاظ على ات سام إجراءاتها باالستقالل والعدالة وأعلى 

 ال سيما المجني عليهم والشهود".درجات االمتياز القانوني وحماية سالمة ورفاه األشخاص المعنيين، و
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 ألف يورو 4 683.1 تكاليف القضاة

قاضياً. لكن هيئة الرئاسة  18يقضي نظام روما األساسي بأن يكون للمحكمة  .68
لهيئة على نحو سليم من القضاة المتفرغين، وذلك هي التي تحدد العدد الالزم لعمل ا

 ( من نظام روما األساسي.3)35 عمالً بالمادة

. وباالستناد إلى عبء 2021آذار/مارس  11وستُنتخب هيئة رئاسة جديدة في  .69
العمل المتوقع وغيره من العوامل، التي ستُحدَّد كلها على نحو أدق في ذلك الوقت، ستبتُّ 

عشرة للجمعية في  دة بشأن عدد القضاة المنتَخبين في الدورة التاسعةهيئة الرئاسة الجدي
الذين سيُعيَّنون للعمل على أساس التفرغ وبشأن موعد  2020كانون األول/ديسمبر 

 توليهم لمناصبهم.

وقد يكون بين العوامل الحاسمة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين ضمن  .70
اهيَّة القضايا التي يكون قد سبق للقضاة المتفرغين أن هيئة القضاة وإيالء االعتبار لم

شاركوا في النظر فيها وذلك لتفادي عدم أهليتهم للمشاركة في الجلسات في الدرجة 
من  12 االبتدائية ودرجة االستئناف للنظر في القضايا ذات الصلة، كما ينص عليه البند

الذين سيُعيَّنون للعمل في شعبة  الئحة المحكمة. كما سيشمل ذلك النظر في هوية القضاة
االستئناف )ما يفقدهم األهلية للعمل في أيٍ من الشعبتين األخريين من شعب الهيئة 

من العمل في درجة االستئناف للنظر في قضايا سبق أن شاركوا في النظر  القضائية أو
 فيها(.

ة المقترحة وقد اعتمدت هيئة الرئاسة الحالية، في إعدادها الميزانية البرنامجي .71
، على االفتراضات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء لعبء العمل القضائي 2021لعام 

. وتُبيَّن هذه االفتراضات بمزيد من التفصيل في 2021المتوقع أن يُضطلع به في عام 
 أدناه. 94حتى  77الفقرات 

الجديدة  ونظراً إلى لزوم الميزانية للسنة المقبلة، ومراعاةً لكون هيئة الرئاسة .72
هي التي ستحدد عدد القضاة الذين سيُعيَّنون للعمل على أساس التفرغ، واستناداً إلى تقييم 

البرنامجية المقترحة  2021هيئة الرئاسة هذه لعبء العمل المتوقع، يُهيَّأ في ميزانية عام 
 قاضياً متفرغاً. 14لدفع أجور 

نَح انتدابهم، .73 ل تكاليف سفرهم لتولي  وسيستلزم قدوم القضاة الجدد تقديم مِّ وتحمُّ
وتُتكبَّد هذه التكاليف . مهامهم وبدء خدمتهم على أساس التفرغ، ونقل أمتعتهم الشخصية

ً بتعيينهم للعمل في  عادةً مرةً كلَّ ثالث سنوات إثر انتخاب قضاة للمحكمة جدد )رهنا
ق السادس )أ( وترد في المرف .2024المحكمة(؛ فالمرة القادمة لتكبُّدها ستكون في عام 

  التفاصيل المتعلقة بأجور القضاة وأبدالهم.

البرنامجية المقترحة تعديل رواتب  2017وسبق أن ُطلب في ميزانية عام  .74
القضاة تعديالً يجعل مقاديرها تراعي الزيادات في تكلفة المعيشة في الهاي وتتواءم مع 

ات القضائية الدولية، من المحاكم والهيئ رواتب قضاة محكمة العدل الدولية وغيرها
وبعد  .ASP/3/Res.3-ICC (25)من نظام روما األساسي وإلى القرار  49استناداً إلى المادة 

أن نظرت الجمعية في هذه المسألة خالل دورتها الخامسة عشرة، اتخذت قراراً ُطلب 
 فيه إلى المكتب "النظر في الطلب المقدم إلعادة النظر في أجور القضاة ]...[ وتقديم

ً أن يقود  .(26)تقرير إلى الجمعية في دورتها السادسة عشرة" وقد قرر المكتب الحقا
ٌر يعيَّن لهذا الغرض. الجمعية في دورتها  إن سيرورةَ التيسير بشأن هذه المسألة ميس ِّ

السابعة عشرة "]طلبت[ من قلم المحكمة أن يكلف، بالتنسيق مع الفريق العامل المعني 

                                                            
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثالثة،  (25)

، المرفق، القسم الثالث ICC-ASP/3/Res.3(، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/3/25) 2004أيلول/سبتمبر  10-6الهاي، 

 عشر.
الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة  الوثائق (26)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاني/نوفمبر  24-16عشرة، الهاي، 

ASP/15/Res.1.القسم سين ، 



ICC-ASP/19/20  

37  20-A-210621 

]خبيراً[ في نظم األجور الدولية ليقوم بإجراء دراسة عن أجور  بمراجعة أجور القضاة،
القضاة، بما في ذلك هيكلية األجور وحزم المزايا التابعة، والنظر في اختصاصات 
محتملة آللية مراجعة أجور القضاة، مع ]مراعاة[ اآلثار المترتبة على التكاليف 

  .(27)بمراجعة أجور القضاة"والمقترحات المقدمة في تقرير الفريق العامل المعني 

وقد قررت الجمعية في دورتها الثامنة عشرة تعديل شروط خدمة قضاة المحكمة  .75
وتعويضهم وإنشاء فريق خبراء، يعينهم المكتب، لتيسير نظر الجمعية في ما يمكن 

. وسيقدم (28)من نظام روما األساسي 49 إجراؤه من تعديالت ألجور القضاة، وفقاً للمادة
الخبراء تقريراً إلى فريق الهاي العامل لكي ينظر فيه، وسيحال هذا التقرير بعد فريق 

 .(29)ذلك إلى الجمعية لتقرَّ التعديل الموصى به نهائياً أو ترفضه

ا تزل جارية وأن نتيجتها لن تُعرف قبل  وبالنظر .76 إلى أن العملية اآلنفة الذكر لـم 
فقد أُدرج مبلغ ذو صلة في المرفق  البرنامجية المقترحة 2021تقديم ميزانية عام 

ً بتحديد المقدار المناسب  السادس)أ(، وذلك دون استباق لنتيجة العملية الجارية ورهنا
 ألية زيادة في األجور قد تقررها الدول األطراف.

 األنشطة القضائية المتوقعة

 2021يُتوقع أن يكون عبء العمل اإلجمالي الواقع على عاتق الدوائر في عام  .77
على األقل، ويُتنبَّأ أن تحصل زيادة في عبء العمل  2020مماثالً لنظيره فيما يخص عام 

فالشعبة التمهيدية تنظر حالياً . بصورة خاصة فيما يتعلق باألنشطة في المرحلة االبتدائية
ا تنفذ حتى  14أمراً بالقبض على  15ويضاف إلى ذلك أن ثمة  حالة. 18في  شخصاً لـم 

بتاريخ  الرحمن عبدمقرر عقد جلسة اعتماد التهم في قضية ومن ال تاريخه.
ً باعتماد التهم في هذه القضية قد يبدأ العمل 2020األول/ديسمبر  كانون 7 . ورهنا

وتبرز بانتظام مسائل تستلزم تدخل . 2021المتعلق بها في الشعبة االبتدائية في عام 
وفي الشعبة  ظر فيها المحكمة.الدوائر التمهيدية في شتى الحاالت والقضايا التي تن

ً ثالثة ً في مرحلة التحضير  االبتدائية ثمة حالتان، تشمالن معا مشتبه بهم، هما حاليا
ر بدء المحاكمة في إحدى هاتين القضيتين في تموز/يوليو . للمحاكمة . 2020ومن المقرَّ

ا يُحدَّد. إن التطورات في هات ين القضيتين أما تاريخ المحاكمة في القضية األخرى فلم 
نظراً إلى أثرها على الجلسات  19-مرهونةٌ بالنجاح في تنفيذ تدابير تدبُّر جائحة كوفيد

القضائية والمسائل المتصلة بالشهود. وثمة قضية أخرى هي اآلن في مرحلة التداول 
من نظام روما األساسي في أواخر عام  74 ويُتوقع أن يصدر فيها قرار عمالً بالمادة

قضايا  . وسيظل تنفيذ األوامر بجبر األضرار في ثالث2021ائل عام أو أو 2020
ً للمراقبة القضائية في عام  ، ويُتوقع أن يصدر أمر بجبر األضرار في 2021خاضعا

، 2021قضية أخرى، ويمكن أن تبدأ إجراءات جبر األضرار في قضية خامسة في عام 
زيادة في عبء العمل  2021هد عام رهناً بالقضاء بأن المتهم مذنب. وعليه يُتوقع أن يش

الواقع على عاتق الشعبة االبتدائية، وذلك على األخص نتيجةً لبدء محاكمتين جديدتين. 
رفع دعاوى استئناف للقرارات النهائية الصادرة عن  2021وسيستمر لفترة من عام 

تمهيدي  الدوائر االبتدائية. وستُعرض على دائرة االستئناف طيلة السنة دعاوى استئناف
ح  متأٍت عن اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية المستمرة، ما يجعل من المرجَّ

مساوياً لعبء العمل  2021أن يكون عبء العمل الواقع على عاتق هذه الدائرة في عام 
، هذا إذا لم يزد عنه، مع احتمال أن يَستلزم سيَر 2020الذي وقع على عاتقها في عام 

 عقَّدة في آن معاً.عدة مسائل م

                                                            
راف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة الوثائق الرسمية لجمعية الدول األط (27)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/17/20) 2018كانون األول/ديسمبر  12-5عشرة، الهاي، 

ASP/17/Res.13 ، الفقرة. 
 .ASP/18/Res.2-ICCالقرار  (28)
 .األول، المرفق ASP/18/Res.2-ICCالقرار  (29)
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 االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة

 الشعبة التمهيدية

تتناول الشعبة التمهيدية جميَع الطلبات التي تُقدَّم خالل عمليات التدارس األولي،  .78
كما إن هذه الشعبة تتناول  أو المتعلقة بمباشرة التحقيق أو بحفظ األدلة خالل التحقيق.

مرحلة اإلجراءات القضائية األولى برمتها، حتى اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان يجب 
 المستوى االبتدائي.اعتماد التهم وإحالة القضية للنظر فيها على 

إن خمسة من  ويبلغ عدد القضاة المنتدَبين حالياً للعمل في الشعبة التمهيدية ستة. .79
ً بالشعبة االبتدائية في الوقت نفسه قضاة الدرجة التم هيدية الستة ملَحقون مؤقتا

كما إن قضاة الدرجة  ومنخرطون في جلسات المحاكمة وفي شؤون جبر األضرار.
التمهيدية، شأنهم في ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا فيما سبق يُلَحقون مؤقتاً 

 تنظر في دعاوى االستئناف التمهيدي.بشعبة االستئناف للعمل أيضاً ضمن الهيئات التي 
ووفق نهج الدوائر القائم على توخي المرونة فيما يتعلق بالتجهيز بالموظفين فإن عدداً 
ً في الوقت  من الموظفين القانونيين المنتدَبين للعمل في الشعبة التمهيدية انتُدبوا أيضا

وحتى تاريخه أتاح هذا  .نفسه لالهتمام بقضايا في الشعبتين األخريين والدوائر األخرى
 النهج النهوض بعبء العمل الحالي.

حالة هي الحالة  18إن دوائر الشعبة التمهيدية تنظر حالياً على نحو نشط في  .80
في أوغندا، والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحالة في دارفور بالسودان، 

ي كينيا، والحالة في ليبيا، والحالة األولى في جمهورية أفريقيا الوسطى، والحالة ف
لة في اتحاد جزر القمر  والحالة في كوت ديفوار، والحالة في مالي، وحالة السفن المسجَّ
والجمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، والحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، 

أفغانستان، والحالة في جورجيا، والحالة في غابون، والحالة في بوروندي، والحالة في 
والحالة في فلسطين، والحالة في فنزويال )القضية األولى(، والحالة في 

  بنغالديش/ميانمار، والحالة في فنزويال )القضية الثانية(.

فهي اآلن عالقة في مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرة  عبد الرحمنأما قضية  .81
ر عقد جلسة اعتماد التهم . 2020األول/ديسمبر  كانون 7في  التمهيدية الثانية، ومن المقرَّ

ويُتوقع أن تبقى هذه القضية قيد النظر أمام هذه الدائرة على أقل تقدير حتى أوائل عام 
، إذ سيُصدر قرار بشأن اعتماد التهم فيها. ورهناً بذلك القرار يمكن أن يجري 2021

 .2021ام ، مع إمكان بدء جلسات المحكمة فيها في ع2021التحضير للمحاكمة في عام 

إن لإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية من طبيعتها ما يجعل من المتعذر توقع  .82
سيودع من الوثائق الهامة وما سيطرأ من المستجدات الهامة، مثل  بعض حاالت ما

طلبات الشروع في عمليات تحقيق على أساس عمليات التدارس األولي التي يجريها 
أوامر بإلقاء القبض، وحاالت المثول األول أمام  مكتب المد عي العام، وطلبات إصدار

ويمكن أن تفضي الحاالت الخاضعة للتحقيق حاليا أو . المحكمة، وإجراءات اعتماد التهم
إلى تقديم األطراف والمشاركين  2020التي قد تعرض على الدوائر التمهيدية في عام 

ثم إن كالً من  .2021في شتى اإلجراءات السائرة طلبات إلى هذه الدوائر في عام 
عشر الذين أصدرت الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم يمكن أن  األشخاص الخمسة

في  عدةً  يُقبض عليه وأن يقدَّم إلى المحكمة في غضون أجل قصير، كما حدث مراتٍ 
 واْنغَْيسونا( Yekatom) يِّكاتوموقضية  الحسنالسنوات األخيرة، كما في قضية 

(Ngaïssona .) وبالتالي ال يمكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على تجربة السنوات السابقة
 .2021للتوصل إلى وضع افتراضاتها فيما يخص عام 

 الشعبة االبتدائية

تتألف الشعبة االبتدائية من الدوائر االبتدائية، المنوطة بها في إطار واليتها  .83
وتستمر هذه المهمة حتى  يدية للتهم.مهمة إجراء المحاكمات بعد اعتماد الدوائر التمه

من نظام روما األساسي بأن تتكفل  64وتقضي المادة  انتهاء مرحلة جبر األضرار.
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الدوائر االبتدائية بعدالة المحاكمة وسرعتها وبإجرائها بكل احترام لحقوق المتهم وبإيالء 
 االعتبار الواجب لحماية المجني عليهم والشهود.

دائية حالياً من سبعة قضاة، منتدَبين بتشكيالت شتى للعمل وتتألف الشعبة االبت .84
وثمة خمسة قضاة آخرون منتدَبون للعمل في الشعبة التمهيدية  في تسع دوائر ابتدائية.

أُلحقوا مؤقتاً بالشعبة االبتدائية للفترات التي تُتناول فيها القضايا المعيَّنة التي كان قد أُسند 
ً بشعبة كما يُ  إليهم االهتمام بها. ً مؤقتا لحق قضاة من قضاة الدرجة االبتدائية إلحاقا

االستئناف ليشاركوا في جلسات النظر في دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى 
 االستئناف النهائي.

جلسات محاكمة  2021ويُتوقع في إطار البرنامج الرئيسي األول أن يشهد عام  .85
 واْنغَْيسونا( Yekatom) يِّكاتومضية في الحالة في مالي وق الحسنفي قضيتين. فقضية 

(Ngaïssona) في مرحلة  في الحالة ً الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى هما حاليا
ر أن تبدأ المحاكمة في قضية  وأن  2020في عام  الحسنالتحضير للمحاكمة. ومن المقرَّ

( Yekatom) يِّكاتومعشر بكاملها. أما في قضية  بأشهره االثني 2021تجري طيلة عام 
ا يحدَّد تاريخ المحاكمة بسبب أثر جائحة كوفيد (Ngaïssona) واْنغَْيسونا على  19-فلم 

. إن هاتين المحاكمتين 2021التحضير لها. ويُتوقع أن تجري هذه المحاكمة طيلة عام 
ستؤتيان عمالً طائالً، بالنظر إلى مقدار األدلة المتوقع أن تُقدَّم، ومدى التعقيد الذي تتسم 

 واْنغَْيسونا( Yekatom) يِّكاتومبه القضيتان، وكون إحداهما تشمل متهمين اثنين هما 
(Ngaïssona) جلسات كثيرة، تستلزم  2021. ونتيجة لذلك يُتوقع أن تجري خالل عام

 موارد متعلقة بأنشطة جلسات المحكمة وموارد أخرى ذات صلة.

تحضيراً للمحاكمات  2021أعاله يمكن أن يشهد عام  81وكما عرض في الفقرة  .86
ً مرهوٌن بنتيجة الرحمن عبدثم عقد جلسات محاكمة في قضية  إجراءات  وذلك طبعا

ً زائداً على ميزانية البرنامج الرئيسي  اعتماد التهم. ومن شأن ذلك أن يُحدث ضغطا
األول. فالزيادة المعنية في عبء العمل يمكن أن تستلزم المزيد من الموارد من الموظفين 
ً من القضاة للعمل على أساس التفرغ، وذلك على  وتعيين هيئة الرئاسة عدداً إضافيا

إلى أن من المتوقع أن تجري محاكمتان أخريان في الوقت ذاته. بيد أن  الخصوص نظراً 
جرى بعد أن كانت الهيئة القضائية قد تعهدت بتقديم ميزانية  الرحمن عبدقدوم المشتبه به 

ً مع سياسة المحكمة المتمثلة في  ً بذلك التعهد، وتماشيا صفرية النمو االسمي. فالتزاما
تُطلب أي موارد إضافية فيما يتعلق بإمكانية انعقاد  ؤكدة، العدم الميزنة إال لألنشطة الم

. فإذا حدث أن انعقدت هذه المحاكمة فقد يغدو من الرحمن عبدالمحاكمة في قضية 
ً لألحكام ذات الصلة الواردة في النظام المالي  الضروري طلب موارد إضافية، وفقا

 والقواعد المالية.

لذكر )مع إمكان انعقاد محاكمة ثالثة( يُتوقع وإضافةً إلى المحاكمتين اآلنفتي ا .87
 دوائر. قضايا أخرى أمام أربع أيضاً أن تهتم الشعبة االبتدائية بإجراءات نشطة في خمس

( ويُتوقع أن يصدر حكٌم فيها Ongwen) ُأْنغوينوتستمر المداوالت في قضية  .88
، 2021عام  أو أوائل 2020من نظام روما األساسي في أواخر عام  74 بموجب المادة

يُحتمل أن يفضي إلى إجراءات نطٍق بالعقوبة وإجراءات لجبر األضرار في هذه القضية 
 .2021في عام 

فستستمر إجراءات  .2021وكذلك ستتواصل إجراءات جبر األضرار في عام  .89
كما يُتوقَّع فيما يخص . 2021( طيلة عام Ntaganda) اْنتاَغْنداجبر األضرار في قضية 

أن تتواصل طيلة عام  المهدي( وقضية Lubanga) لوبَْنغا( وقضية Katanga) كاتَْنغاقضية 
 متابعة مرحلة تنفيذ جبر األضرار واإلشراف على هذه المرحلة. 2021

ونتيجة لما ُعرض فيما تقدم ثمة قضايا عدة قد يستمر النظر فيها أمام الدوائر  .90
 االبتدائية في وقت معاً.
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 شعبة االستئناف

شعبة االستئناف من خمسة قضاة بينهم قاض هو )قاضية هي( رئيسـ)ة( تتألف  .91
وتتمثل المهمة الرئيسية التي تتوالها دائرة االستئناف بموجب النظام األساسي  المحكمة.

في النظر في دعاوى االستئناف النهائي للقرارات القاضية بالتبرئة أو باإلدانة أو بإيقاع 
ر األضرار، وفي دعاوى االستئناف التمهيدي لبعض عقوبة، وللقرارات المتعلقة بجب

وتنطوي  قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية التي تُتخذ في سياق اإلجراءات.
دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل كبير، ألنه قد تتعيَّن فيها مراجعة إجراءات 

وفي الوقت  يتعيَّن تقييم أدلة إضافية.المحاكمة برمتها بما في ذلك األدلة المقبولة، كما قد 
نفسه يمكن أن تثير بعض دعاوى االستئناف التمهيدي مسائل معقَّدة وهامة ويمكن أن 

كما يمكن أن تُرفع إلى دائرة  .(30)يترتب على نتائجها أثر كبير على المحكمة جمعاء
 االستئناف مسائل أخرى، مثل طلبات إعادة النظر في العقوبة.

القرار باإلدانة والقرار بالنطق بالعقوبة عن الدائرة االبتدائية وإثر صدور  .92
( يُتوقع أن تستمر دعاوى االستئناف في هذه Ntaganda) اْنتاَغْنداالسادسة في قضية 
، كما سيستمر استئناف القرار النهائي الصادر عن الدائرة 2021القضية لفترة من عام 

ويضاف إلى . (Blé Goudé) غوديه واْبليه( Gbagbo) اْغبَْغبواالبتدائية األولى في قضية 
ً للقرار النهائي  2021ذلك أنه سيُنظر في عام  في كل الدعاوى التي قد تقدَّم استئنافا

 ُأْنغوينالصادر )القرارات النهائية الصادرة( عن الدائرة االبتدائية التاسعة في قضية 
(Ongwen ا كانت كٌل من هذه القضايا تمثل سنوات من اإلجراءات التمهيدية (. ولـم 

واإلجراءات االبتدائية وكانت القرارات المعنية الصادرة عن الدوائر االبتدائية تتناول 
ح أن تكون معقَّدة وأن  مقادير طائلة من األدلة فإن دعاوى االستئناف ذات الصلة يُرجَّ

  .2021تستتبع عبء عمل باهظاً في عام 

ستئناف في عدة دعاوى استئناف تمهيدي متأتية كما يُتوقع أن تنظر دائرة اال .93
  عن قضايا تنظر فيها اآلن الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية.

وبالنظر إلى ما تقدم وإلى االتجاهات الحالية على هذا الصعيد يُرتقب أن يفضي  .94
ام شتى دعاوى االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي المتوقع أن تُقدَّم في ع

، ويُتوقع أن تُعرض 2020إلى زيادة في عبء العمل بالقياس إلى نظيره لعام  2021
 مسائل معقَّدة عدة على دائرة االستئناف في وقت معاً.

 يورو ألف 10 414.2  موارد الميزانية

في  3.5ألف يورو ) 376.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .95
 المئة(.

 يورو آالف 5 709.6 (المجموع للُشعب الثالثالموارد من الموظفين )

 في المئة(. 8.1ألف يورو ) 429.8ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .96
وتعزى هذه الزيادة إلى زيادات في مستحقات الموظفين مرتبطة بتطبيق نظام األمم 

ا بنية مالك موظفي الدوائر فتبقى كما كانت في عام  د. أم   .2020المتحدة الموحَّ

المبيَّنة  9وتواصل الهيئة القضائية، واضعةً في اعتبارها الغاية االستراتيجية  .97
، (31)2021-2019في الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة 

جهودها الرامية إلى زيادة نجاعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، وذلك جزئياً من خالل 
د حرص المحكمة على المزيد من المرونة االشتغ الية في بنية مالك موظفيها، ما يجس ِّ

وبموجب سياسة المرونة االشتغالية هذه يُنتدَب  االنضباط في استخدام الموارد.

                                                            
انظر على سبيل المثال قضية المد عي العام ضد سيف اإلسالم القذافي وعبد هللا السنوسي، "الحكم بشأن  (30)

قرار بشأن مقبولية قضية سيف ’بعنوان  2013أيار/مايو  31استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية األولى الصادر في 

 .ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB ، الوثيقة2014أيار/مايو  21، ‘اإلسالم القذافي
"إدارة الموارد على نحو فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، والمضي في تنمية  :9 الغاية االستراتيجية (31)

 استدامة المحكمة وصمودها حيال المخاطر المستبانة".
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الموظفون المعنيون بالدعم القانوني للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء 
ويتيح  الخبرة الالزمة. العمل الواقع على عاتق كل فريق وكل دائرة وكل شعبة، وبحسب

هذا النهج تحسين االستجابية إزاء تغير االحتياجات وأعباء العمل، زائداً من فعالية الهيئة 
كما إنه يزيد مهارات العاملين في الدوائر وخبرتهم وله أثر  القضائية بصورة عامة.

ت نقص وبقدر المستطاع تُعالَج حاال إيجابي على الحركية العامة للهيئة القضائية.
الموظفين االشتغاليين باالستعانة بالموارد المتوفرة، من خالل توخي المرونة في 

طلبات في المرحلة التمهيدية  توزيعها بين الُشعب واالنتداب المتزامن لالهتمام بقضايا أو
 أو المرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من مراحل اإلجراءات.

في انتداب الموظفين الذين يشغلون الوظائف ويُتوقع أن يستمر توخي المرونة  .98
الثابتة ووظائف المساعدة المؤقتة العامة على نحو يفضي إلى المزيد من التآزر بين 
متطلبات العمل القضائي ومجموعة المعارف والخبرات المتوفرة في الدوائر، وأن يكون 

الدوائر )المتمي ِّز ذلك أساسياً في ضمان التمكن من تناول عبء العمل الواقع على عاتق 
على الخصوص بزيادة مقدار النشاط المتعلق باإلجراءات االبتدائية وإجراءات 

وبناء على ذلك تبقى المتطلبات  االستئناف( باالستعانة بالمقادير المتوفرة من الموارد.
على نفس المقدار الذي أُقِّرَّ فيما  2021من الموارد من الموظفين من أجل الدوائر لعام 

بيد أنه يُشدَّد على أن تقدير المتطلبات المعنية قائم على المستوى  .2020عام  يخص
الحالي للتجهيز بالموظفين، الذين يتألف مالكهم الحالي من موظفين عاملين بصفة كاملة، 

فأي تقليص لهذا المالك سيسبب انقطاعاً في أنساق تسلسل  جي ِّدي التدريب، وذوي مراس.
 المهام. اشتغالي، وسيحول دون سرعة إنجازاألعمال وحاالت تأخير 

وظائف من وظائف  10وظيفة ثابتة و 40إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  .99
وتُعرض الموارد من الموظفين  .2020المساعدة المؤقتة العامة، كما كان عليه في عام 

المهام بصورة مشتركة لجميع الُشعب الثالث، استناداً إلى مبدأ توخي المرونة في تولية 
 للموظفين.

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

سيظل لعبء عمل الموظفين الذين يشغلون وظائف ثابتة نفس المقدار الذي كان  .100
تقريباً، وال سي ما بالنظر إلى مدى التعقيد الذي يعتري القضايا  2020عليه في عام 

من الدعم المستفيض إلجراء األنشطة على المستوى التمهيدي  فسيلزم المزيد العالقة.
 وللعمل فيما يخص العديد من دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي.

ويتولى رئيس موظفي  وظيفة ثابتة يعمل شاغلوها لخدمة الدوائر. 40وثمة  .101
ت العمل في ( المسؤولية عن التخطيط االستراتيجي وسيرورا5-الدوائر )من الرتبة ف

إنه يشرف على التنسيق والتواصل بين الُشعب ويقودهما، ويقدم الدعم إلى  الدوائر.
القضاة ويؤدي مهام القيادة التدبرية العامة للموظفين القانونيين واإلداريين العاملين في 

( ومستشاران قانونيان 5-ويساعده مستشار قانوني رئيسي )من الرتبة ف الدوائر.
لون خبرتهم األساسية المتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه 4-ف الرتبة )من ( يُعمِّ

التحديد ويُْسدون اإلرشاد إلى موظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة 
قون عملهم المتعلق بالقضايا. موظفاً  18كما يضم مالك موظفي الدوائر  االستئناف، وينس ِّ

مون الدعم إلى القضاة ( يُْسدون ا3-قانونياً )من الرتبة ف لمشورة القانونية الرفيعة ويقد ِّ
قون عمل أفرقة الدعم القانوني التابعة لدوائرهم، بحسب  الذين يُنتدَبون للعمل معهم وينس ِّ

(، يساعدون في تحليل 2-موظفين قانونيين معاونين )من الرتبة ف 10االقتضاء؛ و
يم الدعم اإلمدادي اليومي الدفوع وفي إعداد نصوص القرارات واألحكام وفي تقد

رأ(، يقدمون دعماً -ع مساعدين إداريين )من الرتبة خ 8ألنشطة جلسات المحكمة؛ و
 إدارياً وإمدادياً واسع التنوع إلى القضاة والموظفين.

 ألف يورو 1 179.0 المساعدة المؤقتة العامة

الدعم سيظل عمل الُشعب يعتمد اعتماداً حاسماً على توفر عدد كاف من موظفي  .102
ولذا فإن  المستعان بهم في إطار المساعدة المؤقتة العامة. 2-وف 3-من الرتبتين ف

مواصلة توفير موارد المساعدة المؤقتة العامة التي سبق إقرارها يُعتبر أمراً أساسياً 
إن كل وظائف المساعدة المؤقتة العامة المعنية تُعتبر وظائف  لنجاعة عمل الدوائر.
نه يستعان بها بمثابة مجموعة من الموارد ويجري تخصيصها على لسنوات متعددة، أل
وبناء عليه تُطلب موارد  ويعاد النظر في هذا المتطلب كل عام. أساس االحتياجات.
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البرنامجية،  2020المساعدة المؤقتة العامة بنفس المقدار الذي أُقِّرَّ في إطار ميزانية عام 
 كما يلي:

(a) ل وظائفهم لمدد 3-لرتبة فأربعة موظفين قانونيين )من ا ( تموَّ
على غرار السنوات  (:لسنوات متعددةشهرًا )متطلب مستمر،  48مجموعها 

ساً لكي  3-السابقة ستستمر الحاجة إلى موظفين قانونيين من الرتبة ف أكثر تمرُّ
يتولوا تنسيق عمل األفرقة واإلشراف عليها ويساعدوا في أداء مهمات معيَّنة 

من قبيل البحث والتحليل القانونيين المتعمقين، وإعداد  في إطار القضايا،
مشاريع القرارات المتعلقة بالمسائل التي تطرأ خالل اإلجراءات، وتقديم الدعم 

 خالل جلسات المحكمة.

(b) ل وظائفهم لمدد 2-ستة موظفين قانونيين معاونين )من الرتبة ف ( تموَّ
إن هؤالء الموظفين  شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات متعددة(: 72مجموعها 

فيلزم  يقدمون الدعم القانوني الالزم لألنشطة القضائية التي تضطلع بها الدوائر:
لكي يقوم  2-ما يُطلب من وظائف المساعدة المؤقتة العامة من الرتبة ف

شاغلوها بمهام منها دعم األنشطة المحدَّدة الطابع التالية البيان: تحليل وتلخيص 
دلة والدفوع؛ حضور الجلسات وإعداد محاضر وملخَّصات مقادير كبيرة من األ

عنها؛ االتصال بحسب اللزوم بقلم المحكمة واألطراف والمشاركين في 
اإلجراءات؛ تحليل طلبات جبر األضرار؛ أداء سائر المهام ذات الصلة التي قد 

 تلزم للتكفل بحسن سير عمل الُشعب.

 وروألف ي 21.5 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

إن  تلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين لسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. .103
 .2020المبلغ المطلوب مساٍو لنظيره المقْر فيما يخص عام 

 ألف يورو 1.0  الضيافة

ال تغيُّر في المبلغ المطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة المتصلة بزيارات  .104
الدبلماسيون وغيرهم من الزوار البارزين، مثل كبار الفقهاء في القضاة التي يقوم بها 

سد التكاليف المعنية  إن القانون والشخصيات المرموقة في األوساط القانونية الدولية.
راً.  يمث ِّل متطلَّباً متكر ِّ

 ألف يورو 20.5 التدريب

 في المئة(. 2.4ألف يورو ) 0.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .105
ألف يورو لسد تكاليف تدريب الموظفين ومبلغ إضافي  13.3ويتألف المبلغ المطلوب من 

ويلزم المبلغ المطلوب من أجل  آالف يورو لسد تكاليف تدريب القضاة. 7.2مقداره 
تدريب الموظفين لتنمية مهارات مهنية منها إعداد النصوص القانونية ولتعزيز القدرات 

فيما يتعلق بالمستجدات في مجال القانون اإلنساني الدولي  اللغوية، والتدريب التخصصي
والقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق اإلنسان وفي مجال األدلة )مثل البحث الجنائي 
العلمي الرقمي(، وللمزيد من تنمية المهارات في مجال التنسيق والتواصل واإلدارة 

تدريب القضاة لتمويل برامج  وسيُستخدم المبلغ المخصَّص لسد تكاليف والقيادة.
راً. إن االنغماس اللغوي من أجل القضاة.  سد التكاليف المعنية يمث ِّل متطلَّباً متكر ِّ
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 1200 البرنامج :9 الجدول

1200  
 الدوائر

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 المواردالتغي ر في 

ميزانية عام 
المقترحة  2021

)بآالف 
 المجموع اليوروات(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 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    الموظفون من الفئة الفنية

 575.2 (0.6) (3.2) 578.4    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 530.6 4 7.8 329.0 201.6 4 730.9 3 - 730.9 3 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 218.3 1 - 218.3 1 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - باالجتماعاتالمساعدة المؤقتة الخاصة 

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضافي

 179.0 1 9.3 100.8 078.2 1 218.3 1 - 218.3 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 - - - - - - - السفر

 1.0 - - 1.0 0.5 - 0.5 الضيافة

 - - - - 1.1 - 1.1 الخدمات التعاقدية

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

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 21.5 (2.3) (0.5) 22.0 13.8 - 13.8 بالعاملين

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

 2021مالك الموظفين المقترح لعام  :1200 البرنامج :10 الجدول

 
1200 

وكيل 
 أمين عام

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

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

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة
المقترحة لعام 

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

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 10.00 - - - 10.00 - 6.00 4.00 - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ
المقترحة لعام 

2021 - - - - - - 4.00 6.00 - 10.00 - - - 10.00 



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 44 

 : مكتب المد عي العامالثاني البرنامج الرئيسي -باء 
 

 

مة  المقد ِّ

تشمل رسالة مكتب المد عي العام )"المكتب"( إجراءه على نحو فعال وناجع  .106
عمليات التدارس األولي والتحقيق ومقاضاة مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وفقاً للمهام المنوطة به في إطار واليته 

وسيعمل المكتب لتحقيق هذه الرسالة متحلياً باالستقالل  األساسي.بموجب نظام روما 
التفاني والنزاهة والنزاهة والموضوعية، بصورة تتماشى مع قيمه األساسية المتمثلة في 

 .واالحترام

إلى ثالثة  2021وتستند ميزانية مكتب المد عي العام المقترحة لعام  .107
 مترابطة: منطلَقات

-2019ملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة الخطة االستراتيجية الشا (أ)
 ؛2021

وسياساته ذات  2021-2019الخطة االستراتيجية للمكتب للفترة  (ب)
 الصلة؛

تقييم المكتب تقييماً دقيقاً وواقعياً لما يلزمه من الموارد فيما يخص عام  (ج)
لالضطالع على نحو سليم بالمهام المنوطة به في إطار واليته  2021

واضعاً في اعتباره الظروف االستثنائية  ألساسي،بموجب نظام روما ا
ً حصيفاً  . إن19-المتصلة بجائحة كوفيد ً صارما المكتب يتبنى نهجا

ومسؤوالً فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية واإلدارة المالية، ويطبق هذا 
 النهج.

فتقي ِّم تجربته في السنوات  2021-2019أما الخطة االستراتيجية للمكتب للفترة  .108
ز عليها المكتب الث الث األخيرة من أنشطته وتحدد الطريق إلى تحقيق الغايات التي سيرك ِّ

وقد اتخذ المكتب، بقيادة المد عية العامة، التي تولت مهامها  في األشهر والسنوات القادمة.
، مبادرات عديدة، إدارية واستراتيجية ومتعلقة بالسياسات، يراد بها 2012في عام 
ً بذلك المزيد من تعزيز ثقة االرتقاء  بالفعالية والنجاعة في ممارسته واليته محققا
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وقد أُبلغ عن كثير من هذه المبادرات بصورة منتظمة بوسائل منها  الجمهور العام به.
، وأفضت إلى تحسينات 2018-2016تقرير المكتب عن تنفيذ خطته االستراتيجية للفترة 

وبالروح نفسها، تمثل الخطة . صعيد االشتغاليداخلية على الصعيد المؤسسي وعلى ال
إسهاماً آخر من المد عية العامة ومكتبها على طريق  2021-2019االستراتيجية للفترة 

تحقيق هذا الهدف، يبعث عليه الحرص الصادق على مواصلة التحسين واالمتياز 
م به من ويظل هذا الحرص يحدو المكتَب فيما يقو وإجراء عمليات التضبيط الالزمة.

أنشطة طيلة تنفيذ خطته االستراتيجية وعمله االستباقي فيما يتعلق بالخطة الخاصة 
 بالسنوات الثالث المقبلة.

بواليته التي تنيط به القيام على نحو مستقل بمباشرة  -ويمثل مكتب المد عي العام  .109
وراء  القوة الدافعة الكامنة - عمليات التحقيق وعرض القضايا أمام دوائر المحكمة

ولئن كانت نتائج اإلجراءات تتوقف على  األنشطة القضائية التي تضطلع بها المحكمة.
عوامل شتى فإن أداء المكتب الفعال هو السبيل إلى تعزيز مصداقية المحكمة وتقوية ثقة 

  الجمهور بقدرتها على تحقيق العدالة فيما يتعلق بأخطر الجرائم التي يشهدها العالم.

عي العام منخرط انخراطاً نشطاً في السهر على أن تجري أعماله إن مكتب المد   .110
وفق أعلى معايير الجودة وعلى أن تتوافق أنشطته مع اإلطار القانوني لنظام روما 
 األساسي متحليةً في الوقت نفسه بالمراس المهني والشفافية والعدالة والنجاعة والفعالية.

تجربتها، حيث تُقيَّم حاالت النجاح وحاالت  كما إن مكتب المد عي العام هيئة تتعلم من
ً كامالً وتُستخلص منها العبر بانتظام وتوضع موضع التطبيق لضمان  القصور تقييما

  التحسين المتواصل.

مت  .111 وتقاس النتائج بصورة منتظمة على محك  مجموعة من مؤشرات األداء قُد ِّ
بت خالل الفترات المشمولة  2015 – 2012في الخطة االستراتيجية للفترة  ثم ُهذ ِّ
ُووئمت المؤشرات المعنية مع الخطة  2019وفي عام  بالخطط االستراتيجية التي تلتها.

ً لتنفيذها. ويبلغ مجموع هذه المؤشرات  2021-2019االستراتيجية للفترة  دعما
عة ضمن إطار الغايات االستراتيجية الست( وسيُثابَر  (32)مؤشراً  31 على المتابعة )مجمَّ

ها من خالل "لوحة قيادة" تُستخدم بمثابة أداة للتدبُّر الداخلي بغية تقييم أداء  على محك ِّ
 المكتب بالقياس إلى تعهداته االستراتيجية.

                                                            
طلبات إصدار أوامر بإلقاء  1-1: : تحقيق معدل نجاحٍ عاٍل في الترافع أمام المحكمة1 ةاالستراتيجي الغاية (32)

هة إليهم/يقدَّمون  2-1القبض التي يجري إصدارها/إيداعها )بمثابة وثائق علنية(؛  األشخاص الذين تُعتمد التهم الموجَّ

القضايا التي تُرفع فيها دعاوى استئناف  4-1األشخاص الذين يقدَّمون إلى المحكمة/يدانون؛  3-1إلى المحكمة؛ 

ما  6-1التهم المقبولة/المقدَّمة )طلب إصدار األمر بإلقاء القبض، الوثيقة المتضمنة للتهم، المحاكمة(؛  5-1نهائي؛ 

ما  7-1( من نظام روما األساسي )بمثابة وثائق علنية(؛ 3)15 يؤذن به/يودَع من الطلبات المقدَّمة بموجب المادة

-1القضايا التي تراَجع فيها األدلة؛  9-1تئناف التمهيدي؛ دعاوى االس 8-1يودع/يُقبل من طلبات اإلذن باالستئناف؛ 

عمليات تقييم  1-2: : زيادة سرعة ونجاعة وفعالية ]...[2 االستراتيجية الغايةمراجعة الدفوع البالغة األهمية.  10

ييم األمني؛ حال التق 3-2إنجاز عمليات تقييم مصادر المعلومات/مقابالت الشهود الرئيسيين؛  2-2المخاطر الفردية؛ 

معدَّل االستجابة  -من نظام روما األساسي  15 البالغات التي تقدَّم بموجب المادة 5-2مراجعة خطة التحقيق؛  2-4

 -من نظام روما األساسي  15 ما يعتبر أنه يستلزم مزيداً من التحليل من الطلبات التي تقدَّم بموجب المادة 6-2لها؛ 

سنوياً من المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة )بمثابة نسبة مئوية من ميزانية المكتب(. ما يحقَّق  7-2معدَّل التجهيز؛ 

ا تُنفذ أوامر بالقبض عليهم صادرة عن 3 الغاية االستراتيجية : ]...[ زيادة معدل القبض على األشخاص الذين لـم 
ز نهج المكتب تجاه المجني عليهم : تهذيب وتعزي4 الغاية االستراتيجيةيجري وضع مؤشرات ذات صلة.  - المحكمة

-4: وال سيما ضحايا الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق والجرائم المرتكبة بحق األطفال أو الماسة بهم

الغاية الجرائم المرتكبة بحق األطفال أو الماسة بهم.  2-4الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق؛  1
إنجاز  1-5: دة قدرة المكتب على إدارة موارده على نحو فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة: زيا5 االستراتيجية

آجال  5-5التقيد بنظام تقييم األداء؛  4-5جودة التدريب؛  3-5تنفيذ خطة التدريب السنوية؛  2-5التدريب اإللزامي؛ 

في مجموعة  -التمثيل الجغرافي  7-5في مجموعة الموظفين من الفئة الفنية؛  -التوازن بين الجنسين  6-5التوظيف؛ 

 -تنفيذ الميزانية  9-5على نطاق المكتب؛  -تنفيذ الميزانية  8-5الموظفين من الفئة الفنية )دون احتساب اللغويين(؛ 

الغاية التقيد بالمعايير المالية.  11-5التكاليف غير المتصلة بالعاملين؛  -تنفيذ الميزانية  10-5تكاليف الموظفين؛ 
ما  1-6 : المضي في تعزيز قدرة المكتب وشركائه على سد الثغرة المتمثلة في اإلفالت من العقاب:6 االستراتيجية

 معدَّل تلبيتها. -يرد من طلبات المساعدة 
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، وعمليات عمليات التدارس األولي - 2021في عام  مكتب المد عي العامأنشطة 
 التحقيق، وأعمال المقاضاة

ع  2021لالضطالع بها فيما يخص عام إن األنشطة المخطَّط  .112 تستند إلى ما تجمَّ
من النتائج المحقَّقة والخبرة المكتسبة في تنفيذ خطط المكتب االستراتيجية السابقة وإلى 

 .2021-2019الغايات المنشودة من الخطة الخاصة بالفترة 

-كوفيد لقد تواءم المكتب مع بيئة العمل الجديدة، مقتدراً على التكيُّف مع جائحة .113
وعلى الصمود إزاءها: فحظر السفر لم يفضِّ إلى وقف عمليات المكتب في عام  19

بل اقتصر أثره على دفع المكتب إلى تعديل طريقة اضطالعه بأنشطته؛ فعمل  2020
الموظفون انطالقاً من منازلهم، متفاعلين ومجتمعين عن بعد، فأعدوا عرائض قانونية 

راءات قضائية، واستعانوا بطرائق تحقيقية ابتكارية، وأودعوها، وقاموا باإلعداد إلج
متابعين فرص القبض على المشتبه بهم، وموجدين سبالً لمواصلة األنشطة التحقيقية 

 وأعمال المقاضاة تخف ِّف من أثر الجائحة.

وبصرف النظر عن طرائق العمل التي يتبعها المكتب إلجراء أنشطته التحقيقية  .114
السبيل  -طلع بها، يمثل موظفوه "ميزته اإلنتاجية" الرئيسية وأعمال المقاضاة التي يض

 إلى قدرته وصموده االشتغاليَْين.

ُعلُوَّ معدَّل تنفيذ الميزانية المتوقع أن  2020وتستتبع مواصلةُ األنشطة في عام  .115
، حيث ستمثل تكاليف الموظفين المسب ِّب الرئيسي للتكاليف. 2020يحققه المكتب في عام 

وسيحتاج المكتب إلى صون  2021تستمر األنشطة المعنية لفترة من عام  وسيتعين أن
القدرة والمرونة الالزمتين للقيام سريعاً باغتنام كل الفرص التحقيقية التي تسنح، بما فيها 
الفرص التي يمكن أن تطرأ فجأةً لنشر العاملين حتى إذا كانت محدودة. فينبغي أن يؤخذ 

 نية المحكمة.ذلك بالحسبان في إطار ميزا

أثر  (1تتحدد بما يلي: ) 2021إن األنشطة المعتزم االضطالع بها في عام  .116
، التي تؤدي إلى إرجاء بعض األنشطة التي كان من المعتزم إجراؤها 19-جائحة كوفيد

الجهود التي يبذلها  (2، )2021لتُجرى في أجل يمتد لفترة من عام  2020في عام 
الثاني من  شطة على أساس درجات أولويتها في النصفالمكتب للمزيد من تناول األن

كما يشار إليه في خطته االستراتيجية، ما يفترض أن يفضي إلى زيادة سرعة  2021عام 
في  2021. ويتمثل النهج البديل فيما يخص النصف الثاني من عام (33)أنشطته المعنية

ره وج ود قضايا يجدر التحقيق التخطيط إلجراء مزيد من عمليات التحقيق الذي قد يبر ِّ
فيها من القضايا المشمولة بالحاالت التي تنظر فيها المحكمة؛ لكن من شأن ذلك أن يعني 

 التوسع المفرط في استخدام الموارد المحدودة المتوفرة.

لقد تدب ر المكتب أمره لكي يبقى نشطاً خالل الفترة التي شهدت القيود المتأتية  .117
قق تقدماً، لكن ترتب على هذه الجائحة أثر تعذر تفاديه وظلَّ يح 19-عن جائحة كوفيد

ولذا يحتاج المكتب إلى الموارد المتوفرة بغية . فيما يتعلق بسرعة األنشطة ونطاقها
، ولكي يتسنى له التحرك السريع 2021استدراك ما فات خالل الشطر األول من عام 

 ومات وغيرها من األدلة.حيال ما يمكن أن يكون فرصاً فريدة أو محدودة لجمع المعل
وتبي ِّن الحكمةَ التي ينطوي عليها هذا النهج العمليةُ الناجحة التي أجريت حديثاً لضمان 

"( ونقله إلى المحكمة )كان هذا المشتبه الرحمن عبدالرحمن )" عبد علي تسليم محمد
يتصل فيه فاراً إثر صدور أوامر بالقبض عليه بجريرة جرائم مد عى بارتكابها فيما 

 بالحالة في دارفور بالسودان كانت عالقة التنفيذ(.

ز مكتب المد عي العام ضمن إطار خطته لعام  .118 على مجاالت  2021وسيرك ِّ
إيالء األولوية للتحضير للقضايا التي ستبلغ مرحلة المحاكمة؛  )أ( رئيسية ثالثة:

يق نتائج التركيز على عمليات التحقيق الناشط حيث يكون هناك إمكانية لتحق )ب(

                                                            
 .2021-2019 للفترة العام المدعي لمكتب االستراتيجية الخطة المبيَّنة في 2 االستراتيجية الغاية (33)
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زة القيام في الوقت  )ج( ،باألختام( ملموسة تتمثل في إصدار أوامر بإلقاء القبض )ُمحرَّ
 ذاته بصون األدلة ووضع استراتيجية إلنجاز تناول حالتين.

لقد تعاون مكتب المد عي العام تعاوناً وثيقاً مع قلم المحكمة القتراح ميزانية لعام  .119
التقتير، نظراً إلى الضغط االقتصادي الواقع على تكون على أكبر قدر ممكن من  2021

أي زيادة في الميزانية لكن المكتب  2021الدول األطراف: فال تُقترح فيما يخص عام 
لكي يستديم قدرته على الوفاء  2020 ينشد ميزانية تماثل من حيث المقدار ميزانية عام

 .2021بمقتضيات واليته في عام 

قلم المحكمة وهيئة الرئاسة/الدوائر، خطورة  إن المكتب يتفهم، على غرار .120
، وسيظل يعمل 19-الوضع االقتصادي الذي تواجهه الدول األطراف بسبب جائحة كوفيد

على نحو تعاوني إليجاد الحلول التي تؤخذ بها في الحسبان شواغل الدول األطراف 
 وضرورة استدامة صمود المحكمة التي أنشأتها في المستقبل.

ز المك .121 مواصالً في الوقت  -تب، تماشياً مع رسالته وغاياته االستراتيجية ويرك ِّ
نفسه العمل بصورة منهجية لتبيُّن ما يمكن تحقيقه من المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة 

على التحسين األمثل لعمليات التدارس األولي، والمضي  -ومن الوفورات في التكاليف 
قيق وأعمال المقاضاة، ووضع استراتيجية في تحديد درجات أولوية عمليات التح

ً عند  واضحة إلنجاز تناول الحاالت الخاضعة للتحقيق، وإعداد حجج أضيق نطاقا
االقتضاء، والتأهب والترويج لتسريع اإلجراءات القضائية، واالرتقاء بجودة التعاون 

  مع الشركاء.

مارساته ويحرص المكتب على تحسين تدبير شؤونه عن طريق مواصلة إعداد م .122
في ميدان األداء وميدان تدبر المخاطر، والمزيد من االستثمار في تنمية المهارات 
القيادية وترشيد بنية وسيرورات اتخاذه للقرارات، والسهر الدائم على الرقابة الواجبة 

 واتخاذ القرارات المستنير.

داخلياً سيواصل تنمية قدرته على التواصل على نحو أكثر فعالية،  المكتبثم إن  .123
وخارجياً: فالتواصل الواضح واآلتي في حينه أمر حاسم لتعظيم الشفافية والسهر على 
أن تُهيأ ألصحاب الشأن والجمهور العام صورة دقيقة ومحيَّنة ألعمال المكتب وقراراته، 

 بما في ذلك التقدم فيما يجريه من عمليات تحقيق وأعمال مقاضاة، عند االقتضاء.

 األولي للتدارس الخاضعة الحاالت

العام عمليات تدارس أولي لجميع الحاالت التي تسترعي  المد عييُجري مكتب  .124
عنايته وتستدعي مثل هذا التدارس لكي يتبيَّن ما إذا كانت جديرة بالتحقيق فيها، وذلك 
على أساس المعايير القانونية المحدَّدة في نظام روما األساسي والمعلومات المتاحة. إن 

ً عمليات تدارس أولي في ت الحالة في كولومبيا،  سع حاالت هيالمكتب يُجري حاليا
والحالة في غينيا، والحالة في العراق/المملكة المتحدة، والحالة في نيجيريا، والحالة في 

، والحالة في الفلبين، والحالة في أوكرانيا، والحالة في فنزويال )القضيتان (34)فلسطين
  (.2و1

أنها، بعد تقييٍم واٍف  أعلنت المد عية العامة 2019كانون األول/ديسمبر  20وفي  .125
مستقٍل موضوعي إلمكان التعويل على المعلومات المتوفرة لمكتب المد عي العام، ستنهي 
عملية التدارس األولي للحالة في فلسطين وأنها طلبت إلى الدائرة التمهيدية، عمالً 

يتعلق ( من نظام روما األساسي، أن تبتَّ بشأن موقف المد عية العامة فيما 3)19 بالمادة
أصدرت  2020الثاني/يناير  كانون 28بالنطاق اإلقليمي للتحقيق في هذه الحالة. وفي 

الدائرة التمهيدية األولى أمراً حددت فيه اإلجراء الخاص بتقديم مالحظات بشأن طلب 
( من نظام روما األساسي فيما يتعلق بنطاق 3)19 المد عية العامة بموجب المادة
كمة في الحالة في دولة فلسطين، ومواعيد تقديم هذه االختصاص اإلقليمي للمح

                                                            
( 3)19يُنتظر أن تصدر الدائرة المعنية قراراً ذا صلة بناًء على طلب قدَّمه مكتب المدعي العام عمالً بالمادة  (34)

 من نظام روما األساسي.
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المالحظات. ويُنتظر أن تتخذ الدائرة التمهيدية األولى قراراً في هذا الشأن في الوقت 
 المناسب.

إن بعض عمليات التدارس األولي التي يجريها المكتب قد تُنجز خالل الفترة  .126
 .2021وفي عام  2020المتبقية من عام 

( من نظام 1)53الواردة في الفقرات )أ( و)ب( و)ج( من المادة  وتهيئ المعايير .127
فالستبانة ما إذا كان ثمة أساس معقول  روما األساسي اإلطار القانوني للتدارس األولي.

للشروع في تحقيق في الحالة المعنية، يجب على المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( النظر فيما إذا 
اص المحكمة، وفي مقبوليتها، وفيما إذا كان كانت هذه الحالة تندرج ضمن إطار اختص

 الشروع في التحقيق فيها يخدم مصالح العدالة.

وتُجرى عملية التدارس األولي استناداً إلى وقائع ومعلومات يتوفَّر معظمها في  .128
المصادر المتاحة للعموم، من قبيل الوثائق العلنية، والتقارير، والتسجيالت الفيديوية، 

كما يوفد مكتب المد عي العام  تأتية من مصدر يمكن التعويل عليه.وسائر المواد الم
بعثات، بحسب مقتضى الحال، لمقابلة أصحاب الشأن المعنيين من جميع الجهات، بدءاً 
من مسؤولي الحكومات ووصوالً إلى ممثلي المجتمع المدني، من أجل جمع المعلومات، 

التكامل، وتبيان طبيعةِّ ونطاقِّ عملية والتواصل مع سلطات الدولة المعنية بشأن مسائل 
 التدارس األولي، التي ينبغي عدم اعتبارها خطأً عمليةَ تحقيق بكل معنى الكلمة.

 ويخضع جميع المعلومات التي يُحصل عليها لتحليل مستقل تماماً ونزيه وواٍف. .129
األدلة إن الستنتاجات المكتب طبيعة تمهيدية وقد يعاد النظر فيها على ضوء الوقائع أو 

وتتمثل الغاية من هذه العملية في التوصل إلى البت  عن علٍم كامٍل فيما إذا كان  الجديدة.
ينص النظام األساسي على أية آجال للبت  وال هناك أساس معقول للشروع في التحقيق.

ويسهر المكتب على أن ال تستغرق أية عملية تدارس أولي أكثر من الوقت  في األمر.
ر  الالزم للتوصل إلى تقييم سليم لما إذا كانت المعايير ذات الصلة مستوفاة بصورة تبر ِّ

فتح التحقيق، أو عدم فتحه، بحسب الحال، وإنجاز كل ما قد يلزم من العمل التخطيطي 
 االستباقي إذا كان يشار بفتح التحقيق.

وال يقتصر شأن عمليات التدارس األولي على أهميتها الحاسمة للبت فيما إذا  .130
كانت تجب مباشرة تحقيق جديد؛ بل يتعدى هذه األهمية إلى كونه يفيد أيضاً في إرساء 

كما يمكن أن  أساس راسخ للتعاون في الحاالت التي تباَشر فيها عمليات تحقيق جديدة.
يكون لعمليات التدارس األولي أثر وقائي وأن تفيد في تعزيز الجهود المبذولة على 

حقيق والمقاضاة، ما يُحتمل أن يغني عن إجراء المكتب الصعيد الوطني من أجل الت
ثم إن حصيلة العمل التحليلي الحاسم الذي يُجرى في مرحلة  عمليات تحقيق جديدة.

التدارس األولي تندرج ضمن نطاق التحليل الذي يُجرى في مرحلة التحقيق، إذا قررت 
المقدار الكبير المتزايد من  وبالنظر إلى المد عية العامة فتح تحقيق في الحالة المعنية.

المعلومات التي تُستلم من أجل تجهيزها في عمليات التدارس األولي األحدث فقد تعيَّن 
على المكتب أن ينظر في سبل تحسين وتعزيز تدبره للمعلومات في مرحلة التدارس 

تب وعالوةً على ذلك قام المك األولي، ما استلزم تخصيص موارد لذلك على وجه التحديد.
ً مع خطته االستراتيجية، بدمج إجراء التدارس األولي ضمن نطاق  مؤخراً، تماشيا
أنشطته األساسية المتمثلة في التحقيق والمقاضاة سهراً على سالسة االنتقال من مرحلة 
ً لمعايير نظام روما  راً وفقا التدارس األولي إلى مرحلة التحقيق إذا كان التحقيق مبرَّ

 ن به قضائياً، بحسب الحال.األساسي أو إذا أُذِّ 

 المحكمة فيها تنظر التي والقضايا للتحقيق الخاضعة الحاالت

تنظر اللجنة التنفيذية لمكتب المد عي العام بصورة مستفيضة في شتى الجوانب  .131
د الطلب المناظر في  عندما تخطط لألنشطة المزمع االضطالع بها في كل سنة مالية وتُعِّ

ً  الميزانية البرنامجية. الستراتيجية المكتب تولى درجة األولوية العليا لدى المكتب  ووفقا
وفي  دائماً للقضايا التي يجري تحضيرها للمحاكمة أو تكون قد بلغت المرحلة االبتدائية.

الوقت نفسه تمث ِّل عمليات التحقيق عادة النشاط األكثر استلزاماً للموارد من بين األنشطة 
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ي العام ويُعتبر توقيت هذه العمليات أمراً أساسياً من أجل التي يضطلع بها مكتب المد ع
ا جعلها تؤتي النتائج المثلى. كانت المحكمة غالباً ما تعمل في بيئات سياسية وأمنية  ولـم 

شديدة التقلُّب فإن التركيز والموارد يَُصب ان أيضاً على عمليات التحقيق الناشط، من باب 
 حة إلى أقصى حد ممكن.األولوية، الستغالل الفرص المتا

المقترحةُ المواردَ األساسية الالزمة لتنجيز أنشطة  2021وتوفر ميزانيةُ عام  .132
ً في الوقت نفسه لسد تكاليف األنشطة المتصلة  وعمليات تحقيقية هامة، مهي ِّئةً أيضا

  بالمقاضاة ودعاوى االستئناف في إطار اإلجراءات السائرة.

اسة وافية، ووفقاً لخطته االستراتيجية وسياسته إن مكتب المد عي العام، بعد در .133
 2021بشأن انتقاء القضايا وتحديد درجات أولويتها، سيولي األولوية ابتدائياً في عام 

حاالت، ثم سيحدد درجات األولوية من جديد بعد  لعمليات التحقيق الناشط في تسع
ستان )الخاضعة حالياً ، على النحو التالي: الحالة في أفغان2021النصف األول من عام 

من نظام روما األساسي، لكنها  18 لطلب إحالة إلى السلطات الوطنية بموجب المادة
تستلزم أنشطة متابعة(، والحالة في بنغالديش/ميانمار، والحالة في بوروندي، والحالة 

 2021أ( )في النصف األول من عام  الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى )القضية
ديفوار )القضية الثانية(، والحالة في دارفور بالسودان، والحالة  لحالة في كوتفقط(، وا

فقط(، والحالة في ليبيا، والحالة في  2021في جورجيا )في النصف األول من عام 
ي أقصى قدر ممكن من الدقة في عرض التوقعات المتعلقة بعمليات . مالي وقد تُُوخ ِّ

، عند إعداد مشروع ميزانيته البرنامجية 2021التحقيق الناشط التي ستُجرى في عام 
لة لمهام مكتب المد عي العام وأنشطته  المقترحة. ونظراً إلى الطبيعة الحركية المتأص 

أو في عام  2020يمكن أن تُباَشر عمليات تحقيق إضافية خالل الفترة المتبقية من عام 
تدارس األولي التي ، يُراعى فيها على الخصوص التقدم المحرز في عمليات ال2021

فإذا تعيَّنت مباشرتها فإن المكتب سيتدبر أمر ذلك من خالل العمل الذي  يجريها المكتب.
 يضطلع به فيما يتعلق بالنظر في الحاالت على أساس درجات األولوية.

 الحالة في جمهورية أفغانستان اإلسالمية

للمد عية العامة  قررت دائرة االستئناف باإلجماع اإلذن 2020آذار/مارس  5في  .134
بمباشرة تحقيٍق في جرائم مد عًى بارتكابها تندرج في إطار اختصاص المحكمة فيما 

 يتعلق بالحالة في جمهورية أفغانستان اإلسالمية.

إن دائرة االستئناف عدَّلت بحكمها المعني القرار الصادر عن الدائرة التمهيدية  .135
فيه طلب المد عية العامة اإلذن بفتح ، الذي ُرفِّض 2019نيسان/أبريل  12الثانية في 

، وُخلِّص فيه إلى أن مباشرة التحقيق 2017الثاني/نوفمبر  تشرين 20 تحقيق، المؤرخ بـ
 أودعت المد عية العامة استئنافاً لذلك القرار. لن تخدم مصالح العدالة. وقد

ورأت دائرة االستئناف أنه مأذوٌن للمد عية العامة أن تحقق، ضمن إطار  .136
، في 2017الثاني/نوفمبر  تشرين 20طيات المحددة في الطلب الذي قدمته في المع

، 2003الجرائم المدَّعى بأنها ارتُكبت على أراضي أفغانستان منذ األول من أيار/مايو 
إضافةً إلى جرائم أخرى مدَّعًى بارتكابها تتصل بالنزاع المسلح في أفغانستان وترتبط 

ً بالحالة في أ ً كافيا فغانستان وقد ارتُكبت على أراضي دولة أخرى من الدول ارتباطا
 .2002األطراف في نظام روما األساسي منذ األول من تموز/يوليو 

ن لمكتب المد عي العام بالتحقيق في الحالة المعنية فإنه تلقى أيضاً طلباً  .137 ولئن أُذِّ
ونيو، تلقى حزيران/ي 12من نظام روما األساسي. وفي  18 من أفغانستان عمالً بالمادة

ً لهذا الطلب. ويقوم المكتب اآلن بتحليل  المكتب مواد من حكومة أفغانستان دعما
ً فيه وبالنظر فيما إذا كان للمعلومات التي قدمتها  المعلومات المعنية تحليالً ُمتمعَنا
الحكومة أثٌر على التحقيق الذي ينوي هو إجراءه. وبالنظر إلى هذا التقييم الذي يجري، 

إلى القيود العملية المتأتية عن األزمة الصحية العالمية، ال يتخذ المكتب حالياً أية إضافةً 
خطوات تحقيقية ناشطة، بل يفي بالتزاماته بمقتضى النظام األساسي. وقد يُقدَّم المزيد 

، لكن يجب مواصلة بعض أنشطة المتابعة، 18 من الدعاوى القضائية بموجب المادة
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زم، الذي يشمل تمييز المخاطر وتحليلها وتدبُّرها؛ وتقييم مثل العمل التحضيري الال
المسائل األمنية واإلمدادية؛ وصون األدلة؛ وإعداد إطار للتعاون الفعال، بحسب اللزوم، 

من  18 ورهناً بنتيجة اإلجراءات السائرة بموجب المادةسيما مع حكومة أفغانستان.  وال
ية أكثر تعقيداً واستلزاماً للوقت من عمليات النظام األساسي ستكون المرحلة االستهالل

التحقيق التي أُجريت في الماضي. إن جميع هذه االعتبارات أُخذت بالحسبان عند تقييم 
. ولئن كان 2021مقدار ونوع الموارد المخصَّصة للحالة في أفغانستان فيما يخص عام 

ية، باعتباره مستمراً للسنة التحقيق في هذه الحالة سيُبيَّن، لألغراض المتعلقة بالميزان
ح أن هذه الحالة لن تستلزم قدراً  ل قدرته على نحو مرن ويُرجَّ بكاملها فإن المكتب سيُْعمِّ

 طائالً من الموارد.

 الحالة في جمهورية بوروندي

أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمد عية العامة  2017تشرين الثاني/نوفمبر  9في  .138
ضد اإلنسانية مشمولة باختصاص المحكمة مد عًى بأنها  بمباشرة تحقيق في جرائم
ارتكبها أشخاص من رعايا بوروندي خارج أراضيها في الفترة  ارتُكبت في بوروندي أو

، قبل أن يغدو 2017األول/أكتوبر  تشرين 26حتى  2015نيسان/أبريل  26الممتدة من 
تشرين األول/أكتوبر  27انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري المفعول في 

ع نطاق تحقيقها ليشمل الجرائم التي ارتُكبت  .2017 ن للمد عية العامة أيضاً بأن توس ِّ وأُذِّ
، 2017األول/أكتوبر  تشرين 26أو يواَصل ارتكابها بعد  2015نيسان/أبريل  26قبل 

ة التي طالما أن التحقيق أو المقاضاة يتعلقان بالجرائم المد عى بأنها ارتُكبت في الفتر
  كانت بوروندي خاللها دولة طرفاً في نظام روما األساسي.

موارد متصلة بأمور منها عمليات التحقيق،  2021وستظل تلزم في عام  .139
والتعاون، ولغات الحاالت. ويخطط المكتب لمواصلة تحقيقه الناشط في هذه الحالة على 

إلى عدد من البلدان إذ يواصل  يد فريٍق متكامٍل كامل، وسيُوفِّد في هذا السياق بعثات شتى
 جهوده إلقامة واستدامة شبكات للتعاون في المنطقة بغية تيسير التحقيق المعني.

 (ب القضيةأ وة القضي)الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى 

تتعلق عمليات التحقيق في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى بجرائم  .140
فصاعداً  2012بت خالل فترة تجدُّد العنف في هذا البلد بدءاً من عام مدَّعًى بأنها ارتُك

مع التركيز على جرائم مد عًى بها ارتكبها مختلف أطراف النزاع، بمن فيها )مجموعات 
الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى(  أ في الحالة مرتبطة بـ( سيليكا )القضية
الثانية في جمهورية أفريقيا  ب في الحالة باالكا )القضية-و)مجموعات مرتبطة بـ( أنتي

 الوسطى(.

وإثر جهود تحقيقية وتعاونية مستفيضة أفضت عمليات التحقيق في القضية ب  .141
على شخصين  2018في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى القبض في عام 

تشرين  11لثانية في فعمالً بأمر بإلقاء القبض صادر عن الدائرة التمهيدية ا مشتبه بهما.
سل مت سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى السيد ألفريد يِّكاتوم  2018الثاني/نوفمبر 

(Alfred Yekatom إلى المحكمة في )كما إن الدائرة  .2018تشرين الثاني/نوفمبر  17
أمراً بالقبض على السيد  2018كانون األول/ديسمبر  7التمهيدية الثانية أصدرت في 

، فقبضت عليه السلطات الفرنسية (Patrice-Edouard Ngaïssonaإدوارد اْنغَْيسونا )-بَتْريس
كانون الثاني/يناير  23ونقلته إلى المحكمة في  2018كانون األول/ديسمبر  12في 

قررت الدائرة التمهيدية الثانية ضم القضيتين،  2019شباط/فبراير  20 وفي .2019
وقد ُعقدت جلسة   لبدء جلسة اعتماد التهم.موعداً  2019حزيران/يونيو  18وحددت 

تشرين األول/أكتوبر  11وفي  2019أيلول/سبتمبر من عام  25إلى  19اعتماد التهم من 
اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية جزئياً التهم  2019كانون األول/ديسمبر  11منه. وفي 

عية العامة ضد السيد يِّكاتوم المتعلقة بجرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية التي ساقتها المد  
(Yekatom( والسيد اْنغَْيسونا )Ngaïssona فأحالتهما إلى المحاكمة، التي ستبدأ في )
 .2021شباط/فبراير  9
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استمرار أنشطة تحقيقية أخرى في الحالة الثانية في  2021وسيشهد عام  .142
ِّ حالياً على إجراء عمليات  جمهورية أفريقيا الوسطى، وال سيما تنجيز العمل المنصب 

أ في الحالة  وتتركَّز األنشطة التحقيقية المجراة في القضية التحقيق التي ينفذها المكتب.
الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى على تنجيز األوامر بإلقاء القبض، بغية إصدارها 

. وسيعمل المكتب مع السلطات المحلية والمحكمة 2021خالل النصف األول من عام 
 ية الخاصة في إطار استراتيجية تنجيز تناول الحاالت.الجنائ

ولئن ساعدت بيئة التعاون الجيدة المكتب على تحقيق تقدم كبير في عمليات  .143
التحقيق التي يجريها فإن البيئة األمنية كانت وستظل بالغة التقلب مسب ِّبةً مصاعب 

عم اإلمدادي لعمليات تعترض أنشطة المكتب ومستلزمةً المزيد من التدابير األمنية والد
 المحكمة.

 الحالة في كوت ديفوار

بعد  2011-2010ديفوار في الفترة  انفجر عنُف ما بعد االنتخابات في كوت .144
 Laurentاْغبَْغبو ) االعتراض على نتائج االنتخابات الرئاسية التي تبارى فيها لوران

Gbagbo( والحسن وتارا )Alassane Ouattara.) بت فظائع خالل العنف ويُزعم بأنه ارتُك
الذي أعقب ذلك منها القتل العمد، واالغتصاب، وسائر األفعال الالإنسانية، والشروع 

ز في عمليات التحقيق التي يجريها مكتب المد عي  في القتل العمد، واالضطهاد. وقد ُرك ِّ
لة في العام على الجرائم المد عى بأن القوى المؤيدة الْغبَْغبو )القضية األولى في الحا

ديفوار( قد  ديفوار( والقوى المؤيدة لوتارا )القضية الثانية في الحالة في كوت كوت
 ارتكبتاها.

وشارل اْبليه ( Laurent Gbagbo) اْغبَْغبو المد عي العام ضد لورانوفي قضية  .145
ديفوار،  (، الناجمة عن التحقيق األول في الحالة في كوتCharles Blé Goudé) غوديه
ُضمَّت إثره قضيتا هذين المتهمين في قضية واحدة، انتهت المرحلة االبتدائية في  الذي
ً بتبرئة السيد  إذ 2019الثاني/يناير  كانون 15 أصدرت الدائرة االبتدائية األولى حكما

( من جميع التهم المسوقة ضدهما إثر Blé Goudéغوديه ) ( والسيد اْبليهGbagboاْغبَْغبو )
وجود محٍل لمقاضاتهما. وأشارت المد عية العامة الحقاً، إثر تقديم طلبات تقديم دفعٍ بعدم 

محلَّ لمقاضاة هذين المشتبه بهما، إلى أنها ستبتُّ بشأن إقامة دعوى  الخلوص إلى أنه ال
استئناف بعد أن تبي ِّن الدائرة األسباب التي جعلتها تحكم )باألغلبية( بتبرئة المتهَمْين، 

ت بأنه سيكون ( والسيد Gbagboاْغبَْغبو )السيد من المناسب األمر باإلفراج عن  وحاجَّ
ً مشروطاً، ما وافقت عليه دائرة االستئناف في Blé Goudéاْبليه غوديه ) ( إفراجا

إن شروط إطالق السراح المشروط ُخف ِّفت حديثاً. فقدَّم مكتب . 2019شباط/فبراير  1
 اْغبَْغبووكانت قضية  2019تمبر أيلول/سب 16المد عي العام مذكرة استئناف في 

(Gbagbo )واْبليه غوديه (Blé Goudé عالقة في مرحلة االستئناف إبان تقديم وثيقة )
 (.Simone Gbagboالميزانية هذه. ولم يُنفَّذ األمر بالقبض على سيمون اْغبَْغبو )

سيواصل المكتب التركيز على عملية التحقيق الناشط التي  2021وفي عام  .146
فيما يتعلق بالجرائم التي ارتُكبت خالل عنفِّ ما بعد االنتخابات بفعل الجانب  يجريها

( )القضية الثانية في الحالة في Laurent Gbagboاْغبَْغبو ) المعارض للرئيس السابق لوران
ديفوار(. ويتوقع المكتب أن يبلغ في ذلك مرحلة إصدار األمر بإلقاء القبض على  كوت

 المشتبه به.

 دارفور بالسودان الحالة في

إلى  أحال مجلس األمن التابع لألمم المتحدة الحالة في دارفور ]بالسودان[ .147
 1593 ، عمالً بقراره ذي الرقم2005آذار/مارس  31المد عي العام للمحكمة في 

 )ب( من نظام روما األساسي.13 والمادة

لة شرع مكتب المد عي العام في تحقيق في الحا 2005حزيران/يونيو  6وفي  .148
 1في دارفور فيما يتعلق بجرائم تندرج ضمن إطار اختصاص المحكمة ارتُكبت منذ 

وقد تركَّزت عمليات التحقيق التي أجراها مكتب المد عي العام على  .2002تموز/يوليو 
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ما يُدَّعى بارتكابه في دارفور من جرائم اإلبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم 
أنه تظل تُرتكب في دارفور جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص ويُزعم ب ضد اإلنسانية.

  المحكمة.

إلى عهدة المحكمة عمالً بأوامر  عبد الرحمننُقِّل  2020حزيران/يونيو  9وفي  .149
أمٌر أولُّ بالقبض  2007نيسان/أبريل  27بالقبض عليه صادرة عنها. فقد أُصدر في 

ليته الجنائية الفردية عن جرائم حرب تهمة استناداً إلى مسؤو 50عليه وردت فيه قائمة بـ
أمٌر ثاٍن بالقبض عليه  2018الثاني/يناير  كانون 16وجرائم ضد اإلنسانية. وأُصدر في 

تهم جديدة  اعتُبر بادئ ذي بديء أمراً سرياً. وقد أضيفت في أمر إلقاء القبض هذا ثالث
عمد وغيره من األفعال بجريرة جرائم حرب )القتل العمد( وجرائم ضد اإلنسانية )القتل ال

الالإنسانية( يدَّعى بأنها ارتُكبت في ديليغ والمناطق المحيطة بها في الفترة الممتدة من 
أو في فترة مقاربة لها. وَمثَل هذا المشتبه فيه مثولَه األول  2004آذار/مارس  7إلى  5

 15فرد في أمام الدائرة التمهيدية الثانية بهيئتها القضائية المشكَّلة من قاٍض من
د 2020حزيران/يونيو  ً بمثابة موعٍد لعقد  2020األول/ديسمبر  كانون 2، وُحد ِّ مبدئيا

هة إليه. إن اإلجراءات التمهيدية المعنية يمكن أن تستمر لفترة  جلسة اعتماد التهم الموجَّ
 .2021من عام 

ا تُنفذ )يرقى صدور بعضه .150 ا إلى وثمة في هذه الحالة عدة أوامر بإلقاء القبض لـم 
القضايا المعنية تبقى إما في المرحلة التمهيدية، ريثما يُقبض على  إن (.2007عام 

المشتبه بهم ويسلَّمون إلى المحكمة، وإما في المرحلة االبتدائية )قضية عبد هللا بْندا أبكر 
إن الرئيس السابق عمر  نورين( ريثما يُقبض على المتهم فيتسنى البدء في تقديم األدلة.

ير يواجه تهماً في خمس جرائم ضد اإلنسانية وجريمتَي حرب وثالث جرائم إبادة البش
جماعية ادُّعي بأنها ارتُكبت ضد جماعات إثنية في دارفور هي جماعة الفور وجماعة 

ويواجه  .2008إلى عام  2003المساليت وجماعة الزغاوة، في الفترة الممتدة من عام 
ويواجه عبد . جريمة حرب 22ة ضد اإلنسانية وجريم 20أحمد محمد هارون تهماً في 

الرحيم محمد حسين تهماً في سبع جرائم ضد اإلنسانية وست جرائم حرب ادُّعي بأنها 
 .2004إلى آذار/مارس  2003ارتُكبت في دارفور في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 

رتكابها في سياق ويواجه عبد هللا بَندا أبكر نورين تهماً في ثالث جرائم حرب ادُّعي با
على بعثة حفظ السالم في السودان التابعة  2007أيلول/سبتمبر  29هجمة ُشنَّت في 

 لالتحاد األفريقي، في موقع حسكنيتا العسكري في محلَّية أم كدادة في شمال دارفور.

إن المكتب يرى أنه، مع المستجدات التي شهدها السودان مؤخراً، تجب مواصلة  .151
يق وبذل الجهود للتواصل مع السلطات الجديدة وشحذ التعاون استطالع فرص التحق

معها، بوسائل منها إمكان إرسال بعثات إلى الميدان، بحسب تطور الوضع. فنهوض 
المكتب بمسؤوليته يحول دون وقفه عمليات التحقيق في هذه الحالة في هذه المرحلة 

عي العام، بالتنسيق مع قلم ويوجب عليه إبقاَء التحقيق فيها ناشطاً. ويظل مكتب المد  
المحكمة بحسب االقتضاء، يدعو الدول األطراف إلى التكفل بتنفيذ ما صدر من أوامر 
بإلقاء القبض في هذه الحالة نتيجةً لعمليات التحقيق التي أجراها فيها منذ إحالة مجلس 

 . 2005األمن التابع لألمم المتحدة الحالةَ إلى المحكمة في عام 

 ورجياالحالة في ج

، منحت الدائرة 2008تدارس أولي للحالة القائمة في جورجيا منذ عام  إثر .152
، في ظل عدم وجود 2016كانون الثاني/يناير  27التمهيدية األولى المد عية العامة في 

إجراءات فعالة على المستوى الوطني، اإلذن ببدء التحقيق في الحالة في جورجيا، فيما 
ق اختصاص المحكمة يُد عى بأنها ارتُكبت في أوسيتيا يتعلق بجرائم تندرج في نطا

األول/أكتوبر  تشرين 10تموز/يوليو حتى  1الجنوبية وحولها في الفترة الممتدة من 
2008. 

وسيواصل مكتب المد عي العام التحقيق الناشط في الحالة في جورجيا طيلة عام  .153
يرمي المكتب، في و ، بفريق متكامل مخصَّص وضمن حدود الموارد المتاحة.2021

إطار ما يبذله من جهود لتنجيز تناول هذه الحالة، إلى االنتهاء من مرحلة التحقيق فيها 



ICC-ASP/19/20  

53  20-A-210621 

، ما سيفضي إما إلى أنشطة تمهيدية وإما إلى إغالق 2021في النصف األول من عام 
ونظراً إلى التعقيد الذي تتسم به بيئة التعاون واألمن في الحالة في جورجيا، . التحقيق

ل أحد أهم التحديات فيها يتمثل في ضرورة تعزيز االتصاالت المصونة األمن لكل يظ
 موظف يوفد إلى الميدان، وضرورة توفير أمن المعلومات بصورة عامة.

 الحالة في ليبيا 

المؤرخ  1970أحال مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، بقراره  .154
إلى  2011شباط/فبراير  15منذ  ، الحالة القائمة في ليبيا2011شباط/فبراير  26 بـ

ً في نظام روما األساسي. المد عي العام للمحكمة.  3وفي  وليست ليبيا دولة طرفا
ً في الحالة في ليبيا، فيما يتعلق  2011آذار/مارس  باشر مكتب المد عي العام تحقيقا

شباط/فبراير  15بجرائم تندرج ضمن إطار اختصاص المحكمة ادُّعي بأنها ارتُكبت منذ 
2011.  

ا تُنفذ في الحالة في ليبيا عدة أوامر بإلقاء القبض على مشتبه فيهم: .155 سيف  ولـم 
  اإلسالم القذافي، والتهامي محمد خالد، ومحمود مصطفى بوسيف الورفل ي.

وعلى الرغم من الوضع األمني والسياسي الصعب السائد في ليبيا، ظل المكتب  .156
ائمة والدعاوى المحتمل إقامتها، وهو يواصل جمَع وتسلَُّم يحرز تقدماً في الدعاوى الق

 2021سيواصل المكتب في عام و وتجهيَز األدلة المتعلقة بالجرائم المد عى بارتكابها.
إجراء عمليات تحقيق ناشط فيما يتعلق بما يُدَّعى بأن ميليشيات وجماعات مسلحة في 

ا التعاون مع دول ومنظمات أخرى ليبيا تواصل ارتكابه من جرائم، وذلك بوسائل منه
بة من الغايات االستراتيجية، مع التشديد على الجرائم المرتكَ  6 من أجل تحقيق الغاية

الثالثة في الحالة في ليبيا(، التي تندرج ضمن إطار اختصاص بحق الالجئين )القضية 
الثغرة  المحكمة، لالستفادة من الدالئل والفرص التي تسنح للمكتب، واإلسهام في سد

 المتمثلة في استمرار ظاهرة اإلفالت من العقاب.

 الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

أحالت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى  2004آذار/مارس  3في  .157
وقد ُرفعت حتى  .2002المحكمة الحالة القائمة في أراضيها منذ األول من تموز/يوليو 

ية الكونغو الديمقراطية ست قضايا، بدعاوى على ستة مشتبه اآلن في الحالة في جمهور
ً عديدة بجريرة جرائم منها جرائم ضد اإلنسانية )القتل العمد،  فيهم يواجهون تهما

السكان  واالغتصاب، واالستعباد الجنسي( وجرائم حرب )القتل العمد، ومهاجمة
ألطفال اإلجباري المدنيين، واالغتصاب، واالستعباد الجنسي، والنهب، وتجنيد ا

ثالث  2021ويُتوقع أن تسير طيلة عام  واستخدامهم بصفة جنود(. وتجنيدهم الطوعي
مجموعات من اإلجراءات الهامة: إجراءات جبر األضرار وتنفيذ األوامر بجبر 

، وإعداد نصوص (Katanga) كاتْنغا( وقضية Lubanga) لوبْنغااألضرار في قضية 
منه عند  76من النظام األساسي، والمادة  74 لمادةاألحكام التي ستصدر بموجب ا

، اْنتاَغْنداوفيما يتعلق باإلجراءات في قضية  (.Ntaganda) اْنتاَغْندااالقتضاء، في قضية 
وقد أصدرت الدائرة  .2018ُعقدت جلسات المرافعات الختامية في آب/أغسطس 

إلى أن السيد اْنتاَغْندا مذنب خالصةً  2019تموز/يوليو  9االبتدائية السادسة قرارها في 
ا  جريمة من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. 18 دون أي شك معقول، في ولـم 

ْلفِّستر موداكومورا )  (.Sylvestre Mudacumuraيُنفَّذ األمر بالقبض على سِّ

وظل المكتب يتلقى معلومات عن الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  .158
إنه  الجرائم المد عى بأنها ارتُكبت في منطقة كاساي وغيرها من األماكن.منها ما يتعلق ب

ع ويقي ِّم ما يُتخذ لمعالجتها من  سيواصل متابعته لهذه التطورات عن كثب وسيشج ِّ
  إجراءات على المستوى الوطني.
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 الحالة في كينيا

نت الدائرة التمهيدية الثانية لمكتب المد عي ا .159 لعام في إثر إجراء تدارس أولي أذِّ
بأن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه في الحالة في جمهورية كينيا  2010آذار/مارس  31

فيما يتعلق بجرائم ضد اإلنسانية تندرج ضمن إطار اختصاص المحكمة ادُّعي بأنها 
وقد تركَّز التحقيق الذي أجراه المكتب على  .2009وعام  2005ارتُكبت بين عام 

دَّعى بارتكابها في سياق العنف الذي شهدته كينيا في أعقاب الجرائم ضد اإلنسانية الم
وآتى التحقيق أدلة ساق المكتب استناداً إليها تهماً  .2008-2007االنتخابات في الفترة 

في جرائم ضد اإلنسانية تتمثل في القتل العمد، وإبعاد السكان أو نقلهم القسري، 
 نسانية.واالضطهاد، واالغتصاب، وسائر األفعال غير اإل

اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية التهم  2012كانون الثاني/يناير  23وفي  .160
هة ليام ساُمواي روتو ) الموجَّ  Joshua(، وجوُشوا أراب َسْنغ )William Samoei Rutoإلى وِّ

Arap Sang( وفرنسيس كيريمي موثَْورا ،)Francis Kirimi Muthaura وأوهورو مويغاي ،)
نياتا )  (.Uhuru Muigai Kenyattaكِّ

هة إلى  2014كانون األول/ديسمبر  5 وفي .161 سحبت المد عية العامة التهم الموجَّ
نياتا. وقالت المد عية العامة إنه، بالنظر إلى حال األدلة الـَمسوقة في قضيته، لم  السيد كِّ

هة إليه في ذلك الحين. وقد اتخذت المد عية  يكن لديها من بديل إال سحب التهم الموجَّ
العامة قرارها بسحب التهم دون المساس بجواز إقامة دعوى جديدة إذا توفَّرت أدلة 

  إضافية.

ألغت الدائرة االبتدائية الخامسة )ألف( التهم  2016نيسان/أبريل  5وفي  .162
ليام ساُمواي روتو وجوُشوا أراب َسْنغ، دون المساس بجواز مقاضاتهما  هة إلى وِّ الموجَّ

 المحكمة الجنائية الدولية أو أمام القضاء الوطني.في المستقبل، إما أمام 

وقد أُصدرت أوامر بالقبض على ثالثة من رعايا كينيا في أفعال جرمية  .163
من نظام روما األساسي(،  70مزعومة مخل ِّة بإقامة العدل )منصوص عليها في المادة 

ع في وهي ممارسة تأثير مفسد على شهود يدلون بشهاداتهم أمام المحكمة أو الشرو
ر أمر بالقبض على السيد وولتر أوسابيري باراسا ) ممارسته.  Walter Osapiriفقد أُصدِّ

Barasa ر في  .2013آب/أغسطس  2( في أمر بالقبض  2015آذار/مارس  10وأُصدِّ
ْبكويش بِّت Paul Gicheruعلى السيد بول غيشيرو ) ( وأمر بالقبض على السيد فيليب كِّ

(Philip Kipkoech Bett.) قى هذه القضية في المرحلة التمهيدية وهي ال تستلزم إال وتب
  مقداراً محدوداً من موارد المكتب.

 الحالة في مالي

أحالت حكومة مالي الحالة القائمة على أراضيها منذ  2012تموز/يوليو  13في  .164
كانون  16وقد باشر مكتب المد عي العام في  إلى المحكمة. 2012كانون الثاني/يناير 

ً في الجرائم المدَّعى  ، بعد2013يناير الثاني/ إجراء تدارس أولي لهذه الحالة، تحقيقا
 .2012بارتكابها على أراضي مالي منذ كانون الثاني/يناير 

أصدرت الدائرة التمهيدية األولى أمراً بالقبض  2015أيلول/سبتمبر  18وفي  .165
لهجوم على آثار على أحمد الفقي المهدي بجريرة جريمة الحرب المتمثلة في تعمد ا

آذار/مارس  24واعتمدت الدائرة التمهيدية األولى في  تاريخية وأبنية مخصَّصة للعبادة.
هة إلى أحمد الفقي المهدي فأحالته للمحاكمة. 2016 وقد اعترف المتهم بذنبه  التهم الموجَّ

ق  من نظام روما األساسي. 65عمالً بالمادة  وقد صدر الحكم في جوهر القضية ونُطِّ
 ، ولم يُستأنف هذا الحكم.2016أيلول/سبتمبر  27سنوات بتاريخ  العقوبة بالسجن تسعب

وواصل مكتب المد عي العام إجراء عمليات التحقيق تلبيةً للطلب المستمر الكبير  .166
على تدخله، ونظراً إلى الفرص التحقيقية غير المرتقبة التي سنحت ومدى خطورة 

ان قد أجراها مستعيناً بفريق مقلَّص القد، فيما يتعلق الجرائم المدَّعى بارتكابها، وإن ك
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بطائفة أوسع من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية المرتكبة في مالي بغية جمع أدلة 
  قد تفضي إلى رفع المزيد من الدعاوى.

نتيجة أولية هي القبض على الحسن أغ  2018آذار/مارس  31لقد آتى ذلك في  .167
 8وقد افتُتحت في  محمود )"الحسن"( وتسليمه إلى المحكمة. عبد العزيز أغ محمد أغ

ر في بادئ األمر عقدها في  2019تموز/يوليو  جلسة اعتماد التهم، التي كان من المقر 
 .2018أيلول/سبتمبر  24

ر بدء محاكمة السيد الحسن في  .168 وشروع  2020تموز/يوليو  14فمن المقرَّ
ويُتوقع أن تدوم المحاكمة طيلة . 2020طس آب/أغس 25االد عاء في تقديم األدلة في 

وستستلزم إجراءات المحاكمة قدراً كبيراً من الموارد المخصَّصة ضمن  .2021عام 
عاء معنيون باإلجراءات االبتدائية وغيرهم  إطار الفريق المتكامل، بما في ذلك وكالء اد ِّ

 لمحل ِّلين، وجهوداً تعاونية.من العاملين في شعبة المقاضاة، ودعماً ثابتاً من المحق ِّقين وا

ً في مالي حيث يفاد بوقوع جرائم بصورة  .169 إن اإلجرام منتشر انتشاراً واسعا
يومية. وتتوخى حكومة مالي )التي ليس لها قدرة تذكر في هذا المجال( أن تواصل 

وسيواصل الفريق . 2012المحكمة عملها بعد أن أحيلت الحالة في مالي إليها في عام 
قيق في هذه الحالة ويتابع تمييز القضايا اإلضافية على أساس ما يُجمع من عمليات التح

  أدلة.

وبحسب تقييم المكتب نفسه يلزم المزيد من العمل في مالي، في إطار  .170
استراتيجيته الخاصة بإنجاز تناول القضايا التي تشتمل عليها هذه الحالة، مع إجراء 

 مباشر.تعديالت عند اللزوم بحسب التقدم والطلب ال

 الحالة في أوغندا

أحالت حكومة أوغندا إلى المحكمة الحالة  2003كانون األول/ديسمبر  16في  .171
 فيما يتعلق بجيش الرب للمقاومة. 2002تموز/يوليو  1القائمة في أراضيها منذ 

باشر مكتب المد عي العام تحقيقاً موسَّعاً في هذه  2004تموز/يوليو  29وفي  .172
ز فيه على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية الحالة فيما يخص شمال  أوغندا ُرك ِّ

 2005تموز/يوليو  8 وفي المدَّعى بارتكابها، بصرف النظر عن هوية مرتكبيها.
زةً باألختام بإلقاء القبض على كبار قادة  أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية أوامَر محرَّ

( Vincent Otti( وفنسنت أوتي )Joseph Konyجيش الرب للمقاومة، وهم جوزيف كوني )
يا ) ( ودومينيك أُْنغوين Okot Odhiambo( وأُكوت أُْضيَْمبو )Raska Lukwiyaوَرسكا لُْكوِّ

(Dominic Ongwen.بجريرة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وجرائم حرب ،)  وقد أنهت هذه
يا وأُكوت أُْضيَْمبو  ا  بسبب موتهما.الدائرة منذ ذلك الحين الدعوى على َرسكا لُْكوِّ ولـم 

 ينف ذ األمران بالقبض على السيد كوني والسيد أُوتي.

م دومينيك أُنغوين إلى المحكمة. 2015كانون الثاني/يناير  16وفي  .173  23وفي  قُد ِّ
هة إليه، فأحالته  2016آذار/مارس  اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية سبعين تهمة موجَّ
ا المشتبه فيه بارتكابها اتهاماً تم اعتماده جرائُم ضد ومن الجرائم المتهم هذ للمحاكمة.

 1اإلنسانية وجرائم حرب ادُّعي بارتكابها في شمال أوغندا في الفترة الممتدة من 
، بينها جرائم جنسية وجرائم 2005كانون األول/ديسمبر  31حتى  2002تموز/يوليو 

بصورة غير مباشرة، جنسانية المنطلق ارتكبها دومينيك أُنغوين بصورة مباشرة و
ً واستخدامهم بصفة  والتزويج القسري، واالسترقاق، وتجنيد األطفال تجنيداً إجباريا

 جنود.

أعلن القاضي المترئس إقفال باب تقديم  2019كانون األول/ديسمبر  12وفي  .174
. 2020شباط/فبراير  24األدلة في هذه القضية. وقد أودعت المذكرات الختامية في 

مت البيا . ويجري 2020آذار/مارس  12إلى  10نات الختامية في الفترة الممتدة من وقُد ِّ
التداول في الدائرة االبتدائية التاسعة بشأن الجوانب اإلجرائية قبل النطق بقرارها بشأن 

 اإلدانة أو التبرئة.
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ً للقرار  .175 وسيظل مكتب المد عي العام يحتاج إلى موارد مخصَّصة استباقا
 كن أن تقترن بالمزيد من التقاضي.والخطوات التالية المم

االعتبارات االستراتيجية والمتعلقة بالميزانية المتصلة باألنشطة األساسية لمكتب 
 ، وعمليات التحقيق، وأعمال المقاضاةعمليات التدارس األوليالمد عي العام: 

إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األولي المدرجة ضمن  .176
د استمراَر تزايد الطلب على ممارسة مكتب المد عي  االفتراضات المتعلقة بالميزانية يجس ِّ

العام االختصاَص في حاالت كثيرة في شتى أنحاء المعمورة حيث يُرتكب أخطر الجرائم 
فالمحكمة ومكتب المد عي العام المستقل إنما أُنشئا لتناول  التي تثير قلق المجتمع الدولي.

تيح ذلك اختصاص المحكمة وال تكون هناك إجراءات وطنية هذه الجرائم، حيثما ي
سنة  2021والحال أن مكتب المد عي العام يالحظ أن من المرتقب أن تكون سنة  سائرة.

ولئن كان المكتب سيواصل تحديد  سيما من حيث الموارد. أخرى تكتنفها التحديات، وال
ً التوازَن بين المتطلبات االشتغ الية والموارد التي تتيحها الدول درجات األولوية مقيما

األطراف فإن عدم تناسب ميزانيته مع احتياجاته األساسية إلى الموارد المخطَّط لها دقيَق 
وال  التخطيط سيؤثر سلباً على تقدم أنشطته الذي ال تمكن بدونه المحاكمة في أي قضية.

ونظام روما  مندوحة من أن يفضي نقص الموارد إلى تعريض سمعة المكتب والمحكمة
 األساسي عموماً للخطر في نهاية المطاف.

ع بصورة  .177 ج عليه، تُخصَّص الموارد من الموظفين في المكتب وتوزَّ وكما دُرِّ
مرنة على القضايا بغية تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج المحَرزة مع السهر على 

فعال وناجع  ويمكن أن يعاد تخصيص الموظفين على نحو إنجاز العمل الجاري.
بتخصيصهم لحاالت وقضايا جديدة حيثما كانوا يتمتعون بمهارات تتيح أن يحلَّ أحدهم 
في العمل محل اآلخر )أي يتمتعون بخبرات يمكن أن يستعان بها في أكثر من قضية، 
مثل المهارات في مجال التحليل والمهارات في مجال التحقيق والمهارات في مجال 

  المقاضاة(.

عض الحاالت الجديدة يتطلب مهارات معيَّنة، ما يستلزم حشد موظفين بيد أن ب .178
فعلى سبيل المثال تستلزم لغات الحاالت  جدد لتمكين األفرقة المعنية من إجراء العمليات.

وثمة ظروف أخرى  الجديدة توظيف مترجمين ومعدي محاضر وتراجمة ميدانيين جدد.
أو المقاضاة مواردَ إضافية لتعزيز األفرقة  يمكن أن يستلزم فيها تكثيُف أعمال التحقيق

ً بأعباء عمل مزيدة في جميع  القائمة، وال سيما عندما يتوجب النهوض في آن معا
تَعَذََّر توظيف عاملين جدد فقد تتعرض هذه األنشطة  فإذا الحاالت الجاري االهتمام بها.

  المرجوة. يفضي إلى فقدان فرص تحقيقية وإرجاء تحقيق النتائج للتوقف، ما

ومن جهة أخرى، يثابر المكتب بصورة صارمة على َرْوز وتقييم إمكان تقليص  .179
األثر المالي، وذلك بإعادته تحديد درجات األولوية وإعادته تخصيص الموارد المتاحة، 
 وبتمييزه المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي زيادة.

قلَّل من أثرها المالي بتعظيمه درجة  ،2021ه المقترحة لعام فالمكتب، إذ أعد ميزانيت
المرونة في استخدام االعتمادات المخصَّصة لسد تكاليف الموظفين والوظائف المتاحة 

 حيثما أمكن ذلك.

وبالنظر إلى طبيعة والية المكتب وعملياته فإن معظم الموارد التي يستعملها  .180
ا يتصل بالعاملين. المكتب متطورة بطبيعتها فإنه يقي ِّم األدوار كانت عمليات  ولـم 

المقترحة  2021وفيما يخص ميزانية عام  والوظائف المؤد اة في إطاره بصورة منتظمة.
في المئة من  93.5يمث ِّل المبلغ اإلجمالي المخصَّص لسد مجموع تكاليف الموظفين 

 .(35)االعتمادات التي يطلبها المكتب

ا كانت عملية تحقيق الو .181 فورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة على ولـم 
نطاق المحكمة تجري بالفعل منذ بعض الوقت فإن إمكان تحقيق المزيد من الوفورات 

                                                            
ألف يورو وبلغ مجموع تكاليف  383.4 47مبلغاً مقداره  2020بلغت الميزانية اإلجمالية المعتمدة للمكتب لعام  (35)

 المئة من الميزانية اإلجمالية. في 89.7ألف يورو، أي  42 511.7فيه منها موظ
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ويدأب المكتب )في سياق التزامه بالتحسين  .(36)الجسيمة الهامة محدود بصورة عامة
أدائه مع الحفاظ  المستمر( على مراجعة السيرورات المعمول بها فيه بغية زيادة نجاعة

وعلى العموم تَُحدَّد مقادير المكاسب  على المستوى المطلوب لجودة النتائج التي يحققها.
ر بها من وقت الموظفين الحاليين فيتيح  المتأتية عن زيادة النجاعة بتحديد ما يحرَّ

بالموارد استيعاب أكبر قدر ممكن من العمل الزائد المتأتي عن النشاط المزيد باالستعانة 
 .(37)الحالية

ويبلغ مجموع الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة المحتسبة في  .182
ً مقداره  2021ميزانية عام  وتمث ِّل الوفورات  ألف يورو. 555.8المقترحة مبلغا

 المئة منه. في 11.5المئة من هذا المبلغ والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة  في 88.5

لمجاالت التي يمكن فيها للمكتب تحقيق مكاسب متأتية عن زيادة إن استبانة ا .183
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها  2012وقد جرى منذ عام  النجاعة هي عملية مستمرة.

واحتُسبت مقادير الوفورات والمكاسب  إلى لجنة الميزانية والمالية والدول األطراف.
 غ الميزانيات المعتمدة لمكتب المد عي العام.المتأتية عن زيادة النجاعة عند تحديد مبال

 .2012ويبي ِّن الجدول أدناه النتائج التي أحرزها المكتب على هذا الصعيد منذ عام 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 27 723.70  الميزانية )بآالف اليوروات(
265.70 

28 
220.00 

33 
612.60 

39 
233.70 

43 
974.20 

44 
991.80 

45 
802.50 

46 

الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة )بآالف 
 اليوروات(

183.96 848.18 442.67 366.1 375.52 367.7 240.6 652.5 

نسبة الوفورات + المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة إلى 
 مقدار الميزانية

0.7% 3.0% 1.3% 0.9% 0.9% 0.8% 0.5% 1.4% 

ما حصل عند تقديم الميزانيات المقترحة للسنوات السابقة، تستند وعلى غرار  .184
من أنشطة وإلى ما  2021المقترحة إلى تقديرات ما سيشهده عام  2021ميزانية عام 

لدى إدارة المكتب من المعلومات المتعلقة باالتجاهات على صعيد تنفيذ بنود معيَّنة من 
 .(38)بنود الميزانية في السنوات السابقة

الميزانية التي يقترحها المكتب تمث ِّل نتاج سيرورة قائمة على تمحيص دقيق إن  .185
يهيئ تقييماً واقعياً الحتياجات المكتب إلى الموارد لكي يلبي الطلبات الواقع عبؤها على 

 ، بمقتضى واليته.2021كاهله في عام 

                                                            
إن الناتج )الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة( يتبع في نهاية األمر قانون تناقص العائدات ألن  (36)

ا تُحسَّن يتناقص على مر الزمن.  عدد اإلجراءات التي لـم 
 الوفورات -1 إلى لجنة الميزانية والمالية فاتُّفِّق على الفئات التالية البيان:قدَّمت المحكمة منهجيتها  (37)

التكاليف الـُمتكبَّدة في الفترة المالية السابقة/الحالية والتي لم تعد تظهر في سياق الميزانية البرنامجية  ‘1’ )فئتان(:

دات في التكاليف الـُمتفاداة من خالل السياسات الزيا ‘2’التالية، ما يفضي إلى تخفيض في المقدار المرجعي األساسي؛ 

مي الخدمات، ما يفضي إلى المقدار المرجعي  دين أو مقد ِّ واإلجراءات المأخوذ بها حديثاً و/أو المفاوضات مع المور ِّ

: نتيجة األنشطة التي تحد من طلبات الموارد اإلضافية أو المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة -2 األساسي نفسه.

تهيئ لزيادة اإلنتاجية، فتفضي إلى نفس المقدار المرجعي األساسي لكن تُتفادى بها كل زيادة في  تتيح تفاديها و/أو

رة -3 التكاليف. : تكاليف تُتَكَّبد مرة واحدة فال تتكرر ما يُحدث تخفيضات في المتطلبات من التكاليف غير المتكر ِّ

 أنشطة معيَّنة، ما يفضي إلى تخفيض في المقدار المرجعي األساسي.الموارد تحصل مرة واحدة وتعزى إلى الكف عن 

 : تغيرات متصلة بعبء العمل تفضي إلى تخفيض في المقدار المرجعي األساسي.تخفيضات التكاليف اإلضافية -4
شهرية عن إن المدير الرئيسي يقدم، مستعيناً بالبيانات التي تعدها وحدة التخطيط والمراقبة الماليين، عروضاً  (38)

المستجدات المتعلقة بتنفيذ ميزانية مكتب المد عي العام بحسب بند الميزانية والبرنامج الفرعي، ويسدي المشورة إلى 

كما إن هناك مجموعات  المد عية العامة واإلدارة العليا بشأن المسائل المالية المتصلة باألنشطة الجاري االضطالع بها.

ة واالعتمادات المنفقة بحسب السنة معدة بحسب التسلسل الزمني تبي ن ما يُطلب من االعتمادات واالعتمادات المقر 

وبحسب بند الميزانية وهي متاحة في صفحة التواصل الداخلي الخاصة بوحدة التخطيط والمراقبة الماليين على شبكة 

 التواصل الداخلي)اإلنترانت(:

http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx . وقد غدت البيانات

شروع المتعلقة بتنفيذ بنود الميزانية تُحيَّن بحيث تبين الوضع القائم في منتصف ليل يوم العمل السابق وذلك بفضل الم

الذي تتواله وحدة التخطيط والمراقبة الماليَْين بمساعدة من فريق قلم المحكمة المعني بتخطيط الموارد المؤسسية 

 وفريقه المعني بالميزانية.

http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx
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  2021 2020 المعطى
 (39)12 11 عدد الحاالت

 (40)9 9 عدد عمليات التحقيق الناشط

ا  عدد األوامر بإلقاء القبض التي ُرفعت عنها أختام التحريز ولـم 
 (41)15 16 يزل يُنتظر تنفيذها

 (42)9 9 عدد عمليات التدارس األولي

عدد األفرقة )التابعة لمكتب المد عي العام( المعنية باإلجراءات 
 (43)3 2 االبتدائية )التمهيدية(

 (44)4 1 عدد دعاوى االستئناف النهائي

ويظل المكتب يتخذ، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، تدابير للنهوض  .186
ويشار في هذا الصدد إلى أن إجراء  بالتكامل، والحد بذلك من الحاجة إلى تدخله المباشر.

عمليات التدارس األولي يبقى أمراً أساسياً فيما يخص النهوض باإلجراءات الوطنية عند 
 االقتضاء.

وتشمل الميزانية المقترحة لمكتب المد عي العام أثََر تطبيق نظام األمم المتحدة  .187
د في عام  ، 2019، عمالً بالزيادات التي طرأت في إطار هذا النظام منذ عام 2021الموحَّ

وتشمل التسويات المرتبطة بهذا النظام  ماليين يورو. 3.1والتي تعادل ما مقداره 
ولتعويض هذه  ن المحليين و/أو تغييرات في مكان العمل.تغييرات في رواتب الموظفي

الزيادات وتقليل األثر المالي لألنشطة التي يتعيَّن على المكتب والمحكمة أن يضطلعا 
التمحيص الدقيق في الطلبات الداخلية  )أ( ، عمل المكتب على جبهتين:2021بها في عام 

تحسين وجوه  تصلة بالعاملين؛ )ب(المتعلقة بالموارد من الموظفين والموارد غير الم
 العمل التآزري والتنسيق مع وحدات قلم المحكمة. 

ً للوظائف التي ُطلبت وأُقرت في  .188 ً وافيا وقد أجرى مكتب المد عي العام تقييما
وذلك كجانب من التدابير التي  2020إطار الميزانية السابقة لكنها لم تُشغل في عام 

من أثر الزيادة المتأتية عن تطبيق نظام األمم المتحدة  اتُّخذت في مطلع السنة للتخفيف
د والتي لم تُْدَرج في إطار الميزانية المعتمدة. وقد حرص المكتب، حيثما أمكن  الموحَّ

أو على تمويلها  2021األمر، على إبقاء مثل هذه الوظائف شاغرةً فيما يخص عام 
 الشطر األخير من تلك السنة.لبضعة أشهر منه فقط، عامداً إلى تأخير التوظيف حتى 

                                                            
الحالة في أفغانستان، والحالة في بنغالديش/ميانمار، والحالة في بورندي، والحالة الثانية في جمهورية أفريقيا  (39)

والحالة في كوت ديفوار، والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحالة في دارفور بالسودان، والحالة الوسطى، 

 في جورجيا، والحالة في كينيا، والحالة في ليبيا، والحالة في مالي، والحالة في أوغندا.
جمهورية أفريقيا الوسطى )القضية  تسع عمليات تحقيق ناشط لكن العمليتين اللتين تجريان في الحالة الثانية في (40)

 شهراً على اإلجمال. 12 أ( والحالة في جورجيا يُحتسب لهما
راً(:  (41) ، والحالة 2؛ والحالة في دارفور بالسودان )القضية األولى(: 1الحالة في كوت ديفوار )القضية األولى مكرَّ

؛ 1الة في دارفور بالسودان )القضية الثالثة(: ، والح2في دارفور بالسودان )القضية الرابعة والقضية الخامسة(: 

؛ والحالة في كينيا )قضية الجرائم المنصوص عليها 1 والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية )القضية الرابعة(:

، 1 ، والحالة في ليبيا )القضية الثانية(:1؛ والحالة في ليبيا )القضية األولى(: 3من النظام األساسي(:  70في المادة 

 .2؛ والحالة في أوغندا: 2والحالة في ليبيا )القضية الثالثة(: 
الحالة في كولومبيا، والحالة في غينيا، والحالة في العراق/المملكة المتحدة، والحالة في نيجيريا، والحالة في  (42)

 (.2و1فلسطين، والحالة في الفلبين، والحالة في أوكرانيا، والحالة في فنزويال )القضيتان 
 2القضية  -(، والحالة في مالي يِّكاتوم واْنغَْيسوناب ) القضية -الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى (43)

تُدرج هذه القضايا باعتبارها في المرحلة االبتدائية. وإب ان تقديم ميزانية عام  2021فيما يخص عام (. فالحسن)قضية 

ا يزل ُمنتظراً. ولذا أُدرجت ضمن إطار المعطيات باعتبارها المقترحة، كان اعتماد التهم في هذه ال 2020 قضايا لـم 

( فقد غدت في المرحلة التمهيدية بعد تسليم الرحمن عبدفي المرحلة التمهيدية. أما الحالة في دارفور بالسودان )قضية 

 .2020المشتبه به إلى المحكمة في حزيران/يونيو 
يجعل من المتعذر القطع بأن عملية االستئناف النهائي أكيدة قبل أن يصدر  إن إلجراء االستئناف من طبيعته ما (44)

ح كبيَر الترجيح أن صدور حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية )سواء أكان  حكم عن إحدى الدوائر االبتدائية. لكن يُرجَّ

 واحد من األطراف أو أكثر. حكماً باإلدانة أم حكماً بالتبرئة( سيفضي إلى دعوى استئناف واحدة على األقل يرفعها
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وقد أتاحت هذه التدابير تخفيض مبلغ االعتمادات المخصَّصة لسد تكاليف الموظفين 
 مليون يورو. 1.3تخفيضاً يقارب مقداره 

ا كان الفارق الذي يجب سده يبلغ  .189 ماليين يورو، وكان ثمة حد لعدد  3.1ولـم 
بالنظر إلى ارتفاع مقدار أنشطة الوظائف الشاغرة التي يمكن إبقاؤها غير مشغولة 

المكتب، فقد ُحق ِّقت تخفيضات كبيرة في جزء مبلغ الميزانية المخصَّص لسد التكاليف 
مليون يورو وتمثل تقليصاً تزيد  1.7إن هذه التخفيضات تبلغ  غير المتصلة بالعاملين.

ة في إطار ميزانية في 36نسبته على   2020عام  المئة بالقياس إلى االعتمادات المقرَّ
  لسد تكاليف األنشطة والعناصر المندرجة في إطار بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين.

بيد أن المكتب  إن التخفيض األكبر مقداراً ُحق ِّق في إطار بند تكاليف السفر. .190
يسعى إلى الحفاظ على قدرته على إجراء بعثات من أجل دعم األنشطة التحقيقية وأعمال 

 19-وقد كان لألزمة الصحية المتأتية عن جائحة كوفيد .(45)از تقدم فيهاالمقاضاة وإحر
فعالً، ما قلَّص إمكانية الوصول  2020أثر على إمكان نشر العاملين في الميدان في عام 

إلى بلدان كثيرة من البلدان التي يُجري فيها المكتب عملياته وأحدث ضغطاً إضافياً فيما 
المخطط لها في أقرب وقت ممكن تتيحه األوضاع. ومنذ  يتعلق بضرورة إجراء البعثات

بداية فترة الطوارئ، ظل فريق تدبر األزمات المشترك بين األجهزة على صلة بسلطات 
الدولة المضيفة والمنظمات الدولية األخرى التابعة لألمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

ة وصحة وسالمة الدولية لوضع خطط فيما يخص الصحة والسالمة في المحكم
موظفيها، بوسائل منها توفير مبادئ إرشادية وتوجيهات بشأن المهمات المتصلة بالعمل. 
وبحسب المعلومات المتوفرة يُفترض أن يُرفع معظم القيود على السفر في الربع األخير 

 .2020من عام 

بوضع  2021وقد صيغ طلب االعتمادات المخصَّصة للسفر فيما يخص عام  .191
طلبات عدة في االعتبار، مع العناية بإقامة التوازن بين ضرورة الحفاظ على عوامل ومت

لقد فعل المكتب ذلك: في المقام األول  فعالية العمليات والرغبة في تقليل أثرها المالي.
واألهم بتقليل األخطار المحيقة بموظفيه المشاركين في البعثات واألشخاص الذين 

في الميدان؛ وفي المقام الثاني بسهره على إحراز تقدٍم يتفاعلون مع موظفيه في المقر و
كاٍف في عملياته، وال سيما فيما يتعلق بالقضايا التي ستجري محاكمات فيها في عام 

وعمليات التحقيق التي تتوفر فيما يخصها آفاق واعدة إلصدار مذكرات إللقاء  2021
م الثالث بتعظيمه مردود تكاليف القبض والسير قُدماً نحو المرحلة التمهيدية؛ وفي المقا

مت ونُفذت خالل  البعثات من خالل االستفادة من تدابير زيادة النجاعة التي تكون قد ُصم ِّ
. ومن هذه التدابير زيادة االستعانة بإجراء 2020فترة الطوارئ التي شهدها عام 

، وزيادة تواجد المقابالت عن بعد بواسطة الوسائل الفيديوية )الروابط السمعية الفيديوية(
الموظفين في الميدان، وإيجاد حلول بديلة للسكن خالل البعثات، وزيادة االستعانة بإجراء 
المقابالت في المقر مع الشهود الذين يمكنهم السفر إلى هولندا. وهكذا تسنى للمكتب أن 
ة يقترح تخفيضاً كبيراً في مقدار االعتمادات المخصَّصة للسفر. ولئن كان تقليص وتير
ح أن يؤثر على سرعة إحراز تقدم في تناول الحاالت في  األنشطة على هذا النحو يرجَّ

فإن المكتب يعتقد أن هذا التخفيض المؤقت يمثل أسلم اقتراح فيما يتعلق  2021عام 
بالميزانية يمكن أن يقدمه في سعيه إلى معالجة التحديات الكثيرة التي سيواجهها في عام 

العاملين وسالمتهم، وتحقيق نتائج ملموسة، وتدبر أمر )مثل ضمان صحة  2021
 الضغط المالي المتأتي من بنود أخرى من بنود الميزانية(.

 2021إن مكتب المد عي العام وقلم المحكمة أَْولَيا، في إعداد ميزانية عام  .192
 المقترحة، عناية خاصة إليجاد أنجع السبل وأكثرها فعالية للتخطيط لألنشطة التي تستلزم

وباالستفادة من الخبرة  يسمى بـ"طلبات الخدمات"(. دعماً من وحدات قلم المحكمة )ما
المكتسبة على العموم في السنوات األخيرة، ومن العبر المستخلصة في إطار تدبر 

على الخصوص، تسنت لمكتب  19-العمليات على نحو مختلف خالل طارئ كوفيد
بديلة ألداء بعض األنشطة وبالتالي لتحقيق المد عي العام وقلم المحكمة استبانة سبل 

                                                            
يجري مكتب المد عي العام مهمات في عدة بلدان يوجد فيها شهود ومجني عليهم ويمكن أن تُجمع فيها أدلة فيما  (45)

إلى أن "يكون جاهزاً  2012وقد سعى المكتب منذ عام  يخص األنشطة التحقيقية وأعمال المقاضاة التي يتدبر أمرها.

وعليه فإن عملية جمع وتحليل األدلة  مكنة" عندما ينشد اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية.للمحاكمة أقصى جاهزية م

المتينة يمثل عنصراً رئيسياً في استراتيجية المكتب، ما يجعل المهمات االشتغالية أمراً أساسياً في تنفيذ االستراتيجية 

 المعنية.
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وفورات، من قبيل االستعانة على نحو أكثر تواتراً بالروابط الفيديوية فيما يخص إدالء 
  الشهود بشهاداتهم في المحكمة، كما أُشير إليه في الفقرة السابقة.

ً لنتائج النهج الذي اتبعه المكتب لصوغ  .193 ويهيئ الجدول الوارد أدناه ملخصا
ض الزيادات مي زانية مقترحة تكون على أقصى درجٍة ممكنٍة من التقتير، حيث تعوَّ

نات ميزانية عام  ِّ  :2021المتأتية عن أسباب خارجية بمراجعة صارمة لجميع مكو 

 2021 الثاني الرئيسي البرنامج

 بآالف اليوروات المد عي العام كتبم

المتأتية عن تطبيق نظام األمم  الزيادة
دالمتحدة    3 085.6 الموحَّ

 (1 311.4) الموظفين تكاليف تخفيضات

 (1 769.0) المتصلة بالعاملين غير التكاليف تخفيضات

 (3 080.4) التخفيضات مجموع

 5.2 المجموع

، استناداً منه إلى أنشطتِّه الالزمةِّ المخطَّطِّ لالضطالع العام المد عي إن مكتب .194
، يقترح ميزانية له 2021-2019االستراتيجية للفترة وتنفيذاً لخطته  2021بها في عام 
آالف يورو  5.2ألف يورو مزيدةً زيادةً طفيفة مقدارها  47 388.6مقدارها 

فالميزانية  ألف يورو. 47 383.4البالغة  2020المئة( على نظيرتها لعام  في 0.01)
مت لتحقيق النمو االسمي الصفري بالقياس إلى عام إن . 2020 المقترحة إنما ُصم ِّ

 الجدول أدناه يبي ِّن على نحٍو وجيٍز الزيادةَ الصافية بحسب بند الميزانية الرئيسي:

 2021 التغير في الموارد 2020 الثاني الرئيسي البرنامج

بآالف  العام المدعي مكتب
 اليوروات

 نسبته المئوية مقداره
بآالف 

 اليوروات

 33 031.9 %2.7 881.0 32 150.9 الموظفين تكاليف

 11 254.0 %8.6 893.2 10 360.8 العاملين سائر تكاليف

المتصلة  غير التكاليف
 بالعاملين

871.7 4 (769.0 1) (36.3)% 102.7 3 

 47 388.6 %0.0 5.2 47 383.4 المجموع
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 المقترحة 2021البرنامج الرئيسي الثاني: ميزانية عام  :11 الجدول

  البرنامج الرئيسي الثاني
 مكتب المدَّعي العام

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 999.3 27 4.8 277.8 1 721.5 26    الموظفون من الفئة الفنية

 032.6 5 (7.3) (396.8) 429.4 5    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 031.9 33 2.7 881.0 150.9 32 351.8 32 - 351.8 32 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 254.0 11 8.6 893.2 360.8 10 936.6 9 0.2 936.4 9 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - 1.1 - 1.1 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 0.1 - 0.1 العمل اإلضافي

 254.0 11 8.6 893.2 360.8 10 937.8 9 0.2 937.6 9 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات التعاقدية

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

 50.0 - - 50.0 69.3 - 69.3 الخبراء 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 والمواد

 174.0 - - 174.0 152.1 - 152.1 األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 102.7 3 (36.3) (769.0 1)  871.7 4 157.5 4 - 157.5 4 بالعاملين

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

 2021البرنامج الرئيسي الثاني: مالك الموظفين المقترح لعام  :12 الجدول

 

 الثاني

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 320        36 18 3 - 1 1 2020المقرة لعام 

 -        - - - - - - الجديدة

 -        - - - - - - المعادة التخصيص

 -        - - - - - - المعادة التصنيف

 -        - - - - - - المستعادة/المعادة

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

               

التها بدوام كامل(   وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 102.23 30.60 28.10 2.50 71.63 10.00 22.92 32.05 6.25 0.42 - - - - 2020المقرة لعام 

 104.42 29.25 28.25 1.00 75.17 9.00 24.50 34.58 7.00 0.08 - - - - المستمرة

 0.50 - - - 0.50 - 0.50 - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - 0.08 7.00 34.58 25.00 9.00 75.67 1.00 28.25 29.25 104.92 
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 العام ديوان المد عي: 2100البرنامج  -1

مة  المقد ِّ

م الدعم وتُسدي المشورة إلى  2100يتألف البرنامج  .195 من جميع الوحدات التي تقد ِّ
المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( ومكتب المد عي العام )"المكتب"( برمته. وفيما يخص أغراض 

 الميزنة تُعرض المعلومات في إطار ثالثة برامج فرعية:

 ؛لعام وقسم المشورة القانونيةا ديوان المد عي: 2110البرنامج الفرعي  (أ)

، الذي يتألف من وحدتين قسم الخدمات :2120البرنامج الفرعي  (ب)
صتين الخبرة اللغوية واألعمال في مجال تؤديان مهامَّ حاسمة األهمية  متخص ِّ

 اإلدارية؛الشؤون المتعلقة بتدبر شؤون الميزانية والشؤون المالية و

تدبر المعلومات والمعارف واألدلة الذي  قسم :2160البرنامج الفرعي  (ج)
صتين تؤديان وظائف دعم في مجال تناول األدلة  يتألف من وحدتين متخص ِّ

ة لمكتب المد عي العام فيما التقني المساعدةومجال  بشكليها المادي واإللكتروني
 يتصل بتدبر المعلومات وسيرورات الكشف عن المعلومات والوثائق.

تي اعتُمدت في إطار المشروع المشترك بين األجهزة فيما وتبعاً للمصطلحات ال .196
يخص المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات، يندرج معظم المكاسب المتأتية 
عن زيادة النجاعة في الفئة المنضوية تحت العنوان "مراجعةُ وتوحيدُ السياسات 

بواسطة نفس المقدار من وقد أفضى ذلك إلى إنتاجيٍة أكبر  والعمليات واإلجراءات".
الموارد وأتاح استيعاَب عبء العمل المزيد مع الحد من الحاجة إلى طلب موارد إضافية 

 البرنامجية المقترحة من أجل السيرورات المعنية. 2021في ميزانية عام 

وقد  .(46)والحال أنه استُبينت الوفورات الممكن تحقيقها فعالً حيثما تسنى ذلك .197
لوفورات لتقليص األثر المالي للزيادات في التكاليف غير المتصلة استُند إلى هذه ا

 )مثل تكاليف السفر(. 2100بالعاملين المرتبطة بعمليات البرنامج 

                                                            
الزيادات في التكاليف الـُمتفاداة من خالل السياسات  ‘2’ -1ئة إن معظم الوفورات المعنية يندرج في إطار الف (46)

مي الخدمات، ما يفضي إلى المقدار المرجعي  دين أو مقد ِّ واإلجراءات المأخوذ بها حديثاً و/أو المفاوضات مع المور ِّ

 في القسم دال )الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة(. 38األساسي نفسه. انظر الفقرة 
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 ديوان المد عي العام وقسم المشورة القانونية: 2110 البرنامج الفرعي)أ(   

 

م ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( المساعدة إلى  .198 المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( ويسدي يقد ِّ
)ا( كلها واإلدارة العامة لمكتب ـإليهـ)ا( المشورة بشأن اضطالعهـ)ا( اليومي بمهامه

فهو  المد عي العام )"المكتب"( ومراقبة جودة عمله، وفق الغايات االستراتيجية للمكتب.
يَّنة من يقوم بتجهيز وإعداد ومراجعة جميع المراسالت والخطب والتقارير وفئة مع

الوثائق التي يودعها المكتب وغيرها من الوثائق لكي يقرها )تقرها( المد عيـ)ـة( 
العامـ)ـة( نهائياً؛ وييسر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية التابعة للمكتب وعقد 
اجتماعاتها واتخاذها القرارات وإعداد السجالت ذات الصلة وحفظها، والتواصل مع 

األفرقة المتكاملة؛ ويتدبر الشؤون المشتركة بين األجهزة والمبادرات الُشعب واألقسام و
الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء نيابةً عن المد عيـ)ـة( العامـ)ـة(؛ ويدعم مشاركة المكتب 
في األنشطة المشتركة بين األجهزة؛ ويقوم بإدارة ومساندة أنشطة اإلعالم التي يجريها 

علومات واالهتمام بالعالقات العامة على نحو فعال المكتب سهراً على تعميم الم
واستراتيجي؛ ويتدبر احتياجات المكتب إلى الموارد البشرية في مجموعة متواصلة من 
الخدمات مع قسم الموارد البشرية التابع لقلم المحكمة سهراً على توفر عاملين جيدي 

يـ)ـة( العامـ)ـة( من طلبات التأهل ومتحمسين للعمل؛ ويتدبر كل ما يستلزم إقرار المد ع
موظفي المكتب في مجال الموارد البشرية عمالً بنظام الموظفين اإلداري ونظامهم 
األساسي؛ ويضطلع بالتنسيق الوثيق والتواصل مع قسم الموارد البشرية بشأن صوغ 
ة( السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتنفيذها؛ ويقدم الدعم العام للمد عيـ)ـة( العامـ)ـ

 واللجنة التنفيذية.

م خدمات حاسمة األهمية إلى المد عيـ)ـة(  .199 إن ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( يقد ِّ
فهو يسهم في تحقيق األهداف العامة  العامـ)ـة( ومكتب المد عي العام بموارد زهيدة نسبياً.

نية في عمله من للمكتب المتمث ِّلة في كونه جهازاً فعاالً ناجعاً يلتزم بأسمى المعايير المه
خالل المشاركة في تطبيق الممارسات الفضلى وأداء عدد من مهام الدعم والمراجعة 
وإسداء المشورة، من قبيل مساعدة المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( في اتخاذهـ)ا( القرارات 
المستنير كلَّ االستنارة في إطار ممارستهـ)ا( واليتهـ)ا( وصالحيتهـ)ا( اإلدارية على 

كما يعمل ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( بالتعاون الوثيق مع قسم  اذ القرارات.صعيد اتخ
المشورة القانونية التابع للمكتب في وضع وصون معايير المكتب المهنية واألخالقية 

ويسهر ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( على كون  وتطبيقها في عمل المكتب اليومي.
ز العمل  من أجل الهدف المتمثل في التمثيل الجنساني والتمثيل سيرورات التوظيف تعز ِّ

الجغرافي المتوازنَْين على جميع مستويات الوظائف في المكتب، تحقيقاً لمراميه المتعلقة 
من الغايات المبينة في خطة المكتب  5 باألداء الداخلي، والغاية االستراتيجية
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االستراتيجية الشاملة بنطاقها  من الغايات 8 والغاية 2021-2019االستراتيجية للفترة 
ً مع قسم الخدمات لدعم  المحكمة جمعاء. ويعمل ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( أيضا

المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( في إدارتهـ)ا( لميزانية المكتب بإعمال التآزر والسهر على 
مارسات التنسيق الواسع النطاق للشؤون المؤسسية المشتركة بين األجهزة، وتوحيد الم

وكذلك يسهم ديوان  فيما يتعلق بالموارد البشرية واإلعالم بحسب مقتضى الحال.
المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( في مشاريع ومبادرات ترمي إلى تبسيط السيرورات وفي الرقابة 
العامة ومراقبة الجودة في المكتب من خالل المساعدة التي يقدمها إلى المد عيـ)ـة( 

سيسهم ديوان المد عي العام  2021وفي نطاق دورة ميزانية عام  العامـ)ـة( والمكتب.
أيضاً في إعداد تقرير المد عية العامة الحالية عن حال المكتب عند نهاية واليتها وفي 

 أعمال تسليم المهام إلى من سيخلُفها واألنشطة ذات الصلة.

مكتب بحسب ويلبي قسم المشورة القانونية )"القسم"(، عامالً مع سائر وحدات ال .200
االقتضاء، طلبات المشورة القانونية الواردة من المد عيـ)ـة( العامـ)ـة(، وُشعب مكتب 

وتتعلق هذه الطلبات بما يجريه المكتب من عمليات  المدَّعي العام وأقسامه وأفرقته.
تحقيق وأعمال مقاضاة وبعمليات المكتب األساسية وعمله العام بصفته جهازاً مستقالً 

كما يمثل القسم المكتَب عند وضع ومراجعة السياسات  خلية أخرى.وبشؤون دا
وقد  والنصوص اإلدارية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء وسائر الصكوك التنظيمية.

ً للمساعدة في تحديدِّ وتسجيلِّ العبر المستخلصة من أجل  ً إلكترونيا وضع القسم نظاما
ً في إطار الغاية زيادة جودةِّ ونجاعةِّ العمليات، كما يُتَناَول  من الغايات  5أيضا

ل القسم إعداد واستدامة معايير المكتب المهنية واألخالقية،  االستراتيجية. وكذلك يسه ِّ
ق إعداد اإلطار التنظيمي الداخلي للمكتب. فهو يتولى المسؤولية عن تنسيق  وينس ِّ

نة  السلوك الخاصة ومراجعة الئحة المكتب التنظيمية وكتي ِّب عملياته وعن تحديث مدوَّ
 به بحسب االقتضاء.

ً على  .201 ويتدبر قسم المشورة القانونية مسك األدوات القانونية المتاحة إلكترونيا
ويوف ِّر القسم أيضاً التدريب  شبكة اإلنترنت والشروح وقواعد البيانات الخاصة بالمكتب.

بكة القانونية ويضاف إلى ذلك أنه يتولى المسؤولية عن إعداد الش ذا الصلة بحسب اللزوم.
األكاديمية للمكتب، ما يشتمل على تنظيم سلسلة من المحاضرات التي يلقيها خبراء  -

 خارجيون.

كما يتولى قسم المشورة القانونية المسؤوليةَ عن إسهام المكتب في وضع قاعدة  .202
بيانات السوابق القضائية التي تشمل بنطاقها المحكمة جمعاء، وعن إعداد وتعميم تقارير 

وفي السياق نفسه يسدي القسم إلى المد عيـ)ـة(  حكمة األسبوعية التي يصدرها المكتب.الم
العامـ)ـة( المشورة بشأن مسائل القانون اإلداري المتصلة بالموظفين، بما في ذلك 
الحاالت التي تستتبع التقاضي، وتطبيق نظام الموظفين األساسي ونظامهم اإلداري 

ر مع مكتب االتصال بين قسم الموارد البشرية والمكتب ومع والتعاميم اإلدارية، بالتشاو
 ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( بحسب اللزوم.

 ألف يورو 2 149.5 موارد الميزانية

ألف يورو  265.2ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .203
 المئة(. في 11.0)

 ألف يورو 1 928.4 الموارد من الموظفين

وب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها ينطوي المبلغ المطل .204
وينطوي المبلغ المطلوب من أجل المساعدة المؤقتة  المئة(. في 0.2ألف يورو ) 2.9

وما من تغير في عدد  المئة(. في 53.4ألف يورو ) 65.2العامة على زيادة مقدارها 
الت الموظف 0.5الوظائف الثابتة وثمة زيادة مقدارها  الواحد العامل بدوام  من معادِّ

ويتألف . 2110كامل في مالك وظائف المساعدة المؤقتة العامة في البرنامج الفرعي 
وظيفة ثابتة ووظيفة  16مالك ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( وقسم المشورة القانونية من 

 واحدة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة.
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 ألف يورو 1 758.7 الخدمات العامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة 

المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( )وكيلـ)ـة( أمين عام( من  2110يدعم البرنامُج الفرعي  .205
  خالل ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( وقسم المشورة القانونية.

( ويتألف مالكه من الوظائف 4-ويدير ديواَن المد عي العام رئيُسه )من الرتبة ف .206
 التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف رئيس مكتب

موظف معني باالتصال والتنسيق في مجال الموارد 
 البشرية

 1 3-ف

 2 3-ف موظف معني باإلعالم

 2 2-ف لمد عيـ)ـة( العامـ)ـة(مساعد خاص ل

 1 رر –خ ع  لمد عيـ)ـة( العامـ)ـة(مساعد شخصي ل

 1 رأ –خ ع  مساعد إداري

 1 رأ –خ ع  مساعد معني باإلعالم

 1 رأ –خ ع  مساعد معني بالعاملين

 10  المجموع

(، 5-ويرأس قسَم المشورة القانونية مستشار قانوني رئيسي )من الرتبة ف .207
 ويتألف مالكه من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف مستشار قانوني رئيسي

 1 4-ف مستشار قانوني

 2 2-ف مستشار قانوني معاون

 1 2-ف موظف معاون معني بالبرامج

 5  المجموع

 ألف يورو 122.1 المساعدة المؤقتة العامة

الت  1.0تُطلب وظيفة واحدة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة ) .208 من معادِّ
الواحد العامل بدوام كامل( لسد احتياجات حادة إلى الموارد فيما يخص عام  الموظف
بغية تلبية الطلبات الكثيرة التي يقع عبؤها على عاتق ديوان المد عيـ)ـة(  2021

وقد اعتُمدت الوظيفة المعنية في إطار المقترحات السابقة المتعلقة بالميزانية  العامـ)ـة(.
وتُطلب وظيفة جديدة واحدة من وظائف  ت متعددة.وهي بالتالي طلب يشمل سنوا

الت الموظف 0.5المساعدة المؤقتة العامة ) الواحد العامل بدوام كامل( لتلبية  من معادِّ
الطلبات الكثيرة التي يقع عبؤها على عاتق مكتب االتصال بين قسم الموارد البشرية 

 .ومكتب المد عي العام
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 العدد الرتبة التسمية
المدة 
 ربالشهو

المكافئ 
من 

معادِّالت 
 الموظف
الواحد 
العامل 
بدوام 
  كامل

 1.00 12 1 3-ف مساعد خاص للمد عيـ)ـة( العامـ)ـة(
 متطلَّب
 مستمر

موظف معاون معني باالتصال والتنسيق في 
 جديد متطلَّب 0.50 6 1 2-ف  مجال الموارد البشرية

 ألف يورو 222.1 الموارد غير المتصلة بالعاملين

الزيادات في تكاليف الموظفين )المتأتية مثالً عن تطبيق نظام األمم  لتعويض .209
د وشغل وظيفة المساعدة المؤقتة العامة الجديدة لمدة ستة أشهر( ُطلب في  المتحدة الموحَّ

. المئة( في 60.1) 2020شأن عن نظيره في ميزانية عام  هذا البند مبلغ يقل بمقداٍر ذي
بالعاملين لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف وتُطلب الموارد غير المتصلة 

إن الموارد المعنية  الخدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف الخبراء االستشاريين.
راً ما لم يَُشر إلى خالف ذلك.  تمث ِّل متطلباً متكر ِّ

 ألف يورو 146.1 السفر

ً بالقياس إلى ما سبق  .210 وهو يقل بمقدار يظل المبلغ المطلوب يشهد تناقصا
ويراد . المعتمدة 2020المئة( عن نظيره في ميزانية عام  في 18.6ألف يورو ) 33.3

 بطلبه سد تكاليف مهام يُْزَمع أن يقوم )تقوم( بها المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( ومعاونوهـ)ا(.

فيتعيَّن على المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( االضطالع بمهمات خارج بلد المقر بغية  .211
عم السياسي وتعزيز التعاون على أرفع المستويات بين الدول األطراف، والدول شحذ الد

غير األطراف، والمنظمات الدولية، وسائر الشركاء في التعاون، والجماعات 
المتضررة، من أجل تعزيز عمليات التحقيق التي يجريها المكتب والجهود التي يبذلها 

ً ألثر نظام روما للقبض على األشخاص المطلوبين لدى المحكمة  ومقاضاتهم تعظيما
إن انخراط المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( الشخصي المباشر على المستوى الرفيع آتى  األساسي.

ً بعمليات التحقيق  في حاالت عديدة نتائج إيجابية على صعيد المضي في الدفع قُدُما
عام، وذلك  وأعمال المقاضاة وحشد الدعم الدبلماسي والسياسي البالغ األهمية بوجه

ويشارك  بالمساعدة على تناول المشاغل والمسائل على أعلى مستويات اتخاذ القرار.
)تشارك( المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( ظرفياً في فعاليات دولية أخرى )وإن كان عددها يُبقى 
عند الحد األدنى( عندما يُستبان أن ذلك يؤتي منافع استراتيجية للمكتب، وحيث يَُحد من 

ميزانية السفر، إذ يتحمل التكاليَف منظمو الفعالية المعنية على نحو مستقل عن مقدار 
كما يهيَّأ بميزانية السفر لسد تكاليف عدد محدود من مهمات ممثلي قسم المشورة  المكتب.

القانونية ووحدة اإلعالم ومكتب االتصال بين قسم الموارد البشرية ومكتب المد عي 
م بها مستشارو المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( الخاصون الخارجيون العام، وتكاليف أسفار يقو

( من نظام روما األساسي الذين يتعيَّن عليهم بحكم واليتهم 9)42 بالمادة المعيَّنون عمالً 
 آخر. إلى حين السفر إلى مقر المحكمة من

 آالف يورو 5.0 الضيافة

 المعتمدة. 2020يساوي المبلُغ المطلوب نظيره في ميزانية عام  .212

وتُْطلَب هذه الموارد المحدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبلُماسيين،  .213
وقد وافقت المحكمة في  والضيوف المرموقين الذين يزورون مكتب المد عي العام.

ع على أجهزتها معظم التكاليف المتكبَّدة الستضافة  السنوات الماضية على أن يوزَّ
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والوفود الرفيعي المستوى الذين يستقبلهم أكثر من واحد من كبار  الدبلماسيين الزائرين
آالف يورو  4.0ويمث ِّل القسط المشترك من التكاليف المعنية زهاء  مسؤولي المحكمة.

كما يسهم انتقال المحكمة إلى مبانيها  المئة منه(. في 80من المبلغ اإلجمالي المطلوب )
ً لالستفادة منه  من أجل توسيع نطاق نشاط توعية الجمهور الذي الدائمة )المهيأ أيضا

تقوم به المحكمة( في زيادة عدد الزوار المرموقين المتوقَّع بصورة معقولة أن يستقبلهم 
 .2021المكتب في عام 

 يورو آالف 10.0 الخدمات التعاقدية

في  66.7ألف يورو ) 20.0ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .214
ل تكاليف مهمات ويحتاج ال المئة(. مكتب إلى الموارد المعنية المحدودة المقدار لتحمُّ

إعالم مستقلة تُجرى في البلدان التي يعمل فيها، وإيجار المرافق المناسبة لعقد المؤتمرات 
 الصحفية، وتكاليف إنتاج وتوزيع المواد اإلعالمية.

 يورو آالف 10.0 التدريب 

يستخدمها على نحو تقديري لتعويض الزيادات إن البنود التي يمكن للمكتب أن  .215
فإجماالً يبلغ القسط الذي يمث ِّل المخصَّصات لسد التكاليف غير  .في الميزانية محدودة

المئة من االعتمادات المخصَّصة للمكتب في إطار  في 10المتصلة بالعاملين زهاَء 
داث ثقافة عمل مشتركة ويُعتبر التدريب عنصراً حيوي األهمية الستح الميزانية السنوية.

 متماسكة ضمن المكتب، وزيادة جودة نواتجه، واالرتقاء بأدائه العام، وزيادة نجاعته.
وفي إطار التدابير التي اتخذها المكتب للتعويض عن الزيادات الناجمة عن تطبيق نظام 

د وغير المشمولة بميزانية عام  د المكتب 2020األمم المتحدة الموحَّ بالفعل  المعتمدة، جمَّ
والحال أن المكتب، بالنظر إلى الوضع  .2020معظم مشاريع التدريب في عام 

ر أن يقل ِّص مقدار ما من االعتمادات المخصَّصة للتدريب  يطلبه االستثنائي القائم، قرَّ
ً طائالً فيما يخص عام  أيضاً. وينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض  2021تقليصا

 2020في المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  96.6ألف يورو ) 280.0مقداره 
  المعتمدة.

وفيما يخص التدريب العام، سيعتمد المكتب على دورات التدريب على شبكة  .216
اإلنترنت المتاحة من خالل منصة التدريب اإللكتروني الخاصة بالموارد البشرية 

أنه يجب عليه أيضاً أن (. لكن المكتب يضع في اعتباره LinkedInللمحكمة )مثل شبكة 
ز مهارات موظفيه بحسب اللزوم، وأن منصة التعلم اإللكتروني  يوفر تدريباً مالئماً، يعز ِّ

 ال توف ِّر جميع أنواع التدريب ذي الطابع المحدَّد الذي قد يكون ضرورياً.

ثم إنه، على غرار كثير من النظم الوطنية، يتعيَّن على موظفي المكتب من  .217
ً الستدامة تأهُّلهم أو للحصول على تصديق  بعض الفئات أن ً خاصا يتابعوا تدريبا

 إن جلسات التدريب هذه سيتعين إرجاؤها. مهاراتهم وفقاً للمعايير الواجبة التطبيق.

وسيستمر المكتب على العمل مع سائر األجهزة والمنظمات والهيئات الوطنية  .218
اليف، بوسائل منها مثالً استطالع للتكفل بأقصى قدر ممكن من النجاعة بالقياس إلى التك

إمكانات التآزر والفرص المتاحة لالنخراط في تدريب مشترك، وتقاسم تكاليف التدريب 
السنوي في مجال المحاماة والمرافعة في دعاوى االستئناف مع المحاكم المخصوصة، 

 أو االستعانة بمنظماٍت ذائعةِّ الصيت ترغب في تقديم الخدمات دون مقابل.

 ألف يورو 50.0 اء االستشاريونالخبر

ويعادل هذا المبلغ  ال تغيُّر في المبلغ المطلوب بالقياس إلى نظيره للعام السابق. .219
، وإن كان المقدار الفعلي 5-زهاء خمسة أشهر من عمل الموظف الواحد من الرتبة ف

 فردية.لتكاليف خدمات الخبراء االستشاريين سيُحدَّد على أساس العمل الالزم والخبرة ال
زة في ديوان المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( بغية السهر على  وتبقى الميزانية المعنية مترك ِّ

 التنسيق بين مختلف الُشعب االشتغالية.
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ً للمادة  .220 ( من نظام روما األساسي، يستمر )تستمر( المد عيـ)ـة( 9)42ووفقا
)خارجيين( العامـ)ـة( على استئجار خدمات مستشارين خاصين وخبراء استشاريين 

فيما يتعلق بأمور من قبيل الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلَق والجرائم 
ولئن كان الخبراء  المرتكبة بحق األطفال والجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي.

المعنيون يسهمون بخدماتهم االستشارية دون مقابل على العموم، فإن تعيينهم يستتبع 
ل نفقات سفر  هم وبدل معيشتهم اليومي اللذين يُستوَعبان ضمن نطاق ميزانية السفر.تحمُّ

إن هذه االعتمادات المعاَملة معاملة مركزية تُستخدم أيضاً عندما تَستأجر خدماتِّ الخبراء 
االستشاريين شعُب المكتب األخرى )مثل شعبة المقاضاة وشعبة التحقيق(. لكن تُبذل 

يف عند حدها األدنى من خالل التخطيط لها والتمحيص قصارى الجهود إلبقاء هذه التكال
 فيها.

  



ICC-ASP/19/20  

69  20-A-210621 

 المقترحة 2021: ميزانية عام 2110 البرنامج :13 الجدول

2110  
ديوان المد عي العام / قسم المشورة 

  القانونية

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 444.9 1 0.1 1.9 443.0 1    الموظفون من الفئة الفنية

 296.2 0.3 1.0 295.2    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 741.1 1 0.2 2.9 738.2 1 523.9 1 - 523.9 1 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 187.3 53.4 65.2 122.1 114.0 - 114.0 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 187.3 53.4 65.2 122.1 114.0 - 114.0 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات التعاقدية

 10.0 (96.6) (280.0) 290.0 8.9 - 8.9 التدريب

 50.0 - - 50.0 0.0 - 0.0 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 221.1 (60.1) (333.3) 554.4 125.2 - 125.2 بالعاملين

 149.5 2 (11.0) (265.2) 414.7 2 763.1 1 - 763.1 1 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 2110 البرنامج :14 الجدول

 

2110 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

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

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 1 - - - 1 2 3 5 - 12 1 3 4 16 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - المستمرة

 0.50 - - - 0.50 - 0.50 - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - 1.00 0.50 - 1.50 - - - 1.50 



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 70 

 : قسم الخدمات2120البرنامج الفرعي)ب(  

الكامل يتمثل الهدف الرئيسي لقسم الخدمات )"القسم"( في تيسير التنفيذ  .221
 للواليات المنصوص عليها والتقيد بسياسات المحكمة وإجراءاتها فيما يتعلق بما يلي:

إدارة الموارد المالية للبرنامج الرئيسي الثاني بالسهر على تدبر االعتمادات بحذر؛  )أ(
على  تدبر الدعم اللغوي الالزم لتنفيذ برنامج عمل مكتب المد عي العام )"المكتب"( )ب(
 فعال وتدبر شؤون موظفيه كما يُرتقب في إطار االفتراضات المتعلقة بالميزانية.نحو 

ويسهم قسُم الخدمات، بأدائه أنشطته على نحو مهني وفعال وناجع ومسؤول،  .222
من  9و 8و 7و 6من الغايات االستراتيجية للمكتب والغايات  5و 2 في تحقيق الغايتين

 .(47)لمحكمة جمعاءالغايات االستراتيجية الشاملة بنطاقها ا

ويتألف قسُم الخدمات من وحدتين: وحدة التخطيط والمراقبة الماليين، ووحدة  .223
هاتين الوحدتين تؤديان أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات  إن الخدمات اللغوية.

األخرى العاملة في سائر أجهزة المحكمة وال يمكن لها أن تؤديها، وهي أنشطة تتسم 
 م عمليات المكتب.بأهمية كبيرة لدع

ويعتمد قسُم الخدمات منحى مرناً ويسهر على التنسيق الفع ال مع قلم المحكمة  .224
إلتاحة تقديم خدمات مشتركة على نحو سلس في سياق سلسة متواصلة من األنشطة 

 يُرمى منها إلى سد احتياجات الجهات المتعاَمل معها بأدنى مقدار من الموارد.

َب االشتغالية بخدمات الدعم الضروري لكي تؤدي ويرفد قسُم الخدمات الُشع .225
 ومن هذه الخدمات على الخصوص: المهام المنوطة بها في إطار والياتها.

(a)  التنسيق والتحضير إلعداد ميزانية البرنامج الرئيسي الثاني من خالل
جمع وتقييم ودمج طلبات الموارد التي تقدمها شعب المكتب وأقسامه استناداً إلى 

ة فيما يتعلق بالميزانية؛االفتراضا  ت المقر 

(b)  تنجيز إعداد ميزانية البرنامج الرئيسي الثاني من خالل جمع وتقييم
ودمج طلبات الخدمات التي تقدمها شعب المكتب وأقسامه إلى موف ِّري الخدمات 

ة فيما يتعلق بالميزانية؛  لقلم المحكمة استناداً إلى االفتراضات المقر 

(c) ة والتقارير المخصوصة والوثائق والملفات فيما إعداد التقارير القياسي
يتعلق بالمجاالت المندرجة في إطار مسؤوليته، وبالتعاون مع الفريق المعني 
بالعالقات الخارجية في شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، من أجل هيئات 
ه، اإلدارة والمراقبة )جمعية الدول األطراف، ومكتبها واألفرقة العاملة التابعة ل

ولجنة الميزانية والمالية، ولجنة المراجعة، والمراجعين الخارجيين( وهيئات 
التوجيه الداخلية في المحكمة )مجلس التنسيق، واللجان المشتركة بين األجهزة، 
ومكتب المراجعة الداخلية(، والجهات الداخلية التي يتعامل معها المكتب )اللجنة 

 التنفيذية، واإلدارة العليا، إلخ(؛

                                                            
من الغايات االستراتيجية لمكتب المد عي العام: زيادة سرعة ونجاعة وفعالية عمليات التدارس األولي  2الغاية  (47)

من الغايات االستراتيجية لمكتب المد عي العام: زيادة قدرة المكتب على  5الغاية  وعمليات التحقيق وأعمال المقاضاة.

زيادة  من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء: 1الغاية  .مساءلةإدارة موارده على نحو فعال ومسؤول وخاضع لل

سرعة ونجاعة األنشطة األساسية للمحكمة المتمثلة في عمليات التدارس األولي وعمليات التحقيق والمحاكمات 

وحماية سالمة وأعمال جبر األضرار، مع الحفاظ على اتسام إجراءاتها باالستقالل والعدالة وأرفع درجات االمتياز 

 من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء: 6الغاية  ورفاه األشخاص المعنيين، وال سيما المجني عليهم والشهود.

من الغايات الشاملة بنطاقها  7الغاية  المضي في تعزيز التمرس المهني والتفاني والنزاهة في جميع عمليات المحكمة.

 ة عمل سالمة ومصونة األمن محورها رفاه الموظفين واستمرار تحسين قدراتهم.تهيئة وضمان بيئ المحكمة جمعاء:

التوصل إلى تمثيل جغرافي وتوازن بين الجنسين أكثر إنصافاً،  من الغايات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء: 8الغاية 

إدارة الموارد على نحو  كمة جمعاء:من الغايات الشاملة بنطاقها المح 9الغاية  وال سيما في الوظائف من الفئات العليا.

 فعال متماسك شفاف مسؤول قابل للتكيف، والمضي في تنمية استدامة المحكمة وصمودها حيال المخاطر المستبانة.
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(d)  إدارة االعتمادات الخاصة بمكتب المد عي العام، بما في ذلك الموافقة
لة لألثر المالي لألنشطة  والتصديق على المصروفات، وإعداد تقديرات مفصَّ

 التي يؤديها المكتب، واإلبالغ عن المصروفات والتنبؤ بها؛

(e)  ًتسيير شؤون طلبات المكتب لتوفير السلع والخدمات التي تستلزم دعما
 حدة الشراء ومن سائر كيانات قلم المحكمة؛من و

(f)  تدبر الجوانب اإلدارية والمالية لجميع الوظائف التي يتألف منها مالك
العاملين في المكتب، بما في ذلك المساعدة المؤقتة العامة، والموظفون بموجب 

 عقود قصيرة المدة، وفرادى المقاولين؛

(g) مليات الميدانية ولألنشطة التسيير الدقيق لشؤون األموال المخصَّصة للع
 المتصلة بالشهود، واألسفار في مهمات رسمية؛

(h)  إسداء الخبرة التخصصية وتقديم المساعدة التقنية إلى ُشعب المكتب
وأقسامه فيما يتعلق بتطبيق النظام المالي والقواعد المالية واإلجراءات 

  والسياسات ذات الصلة؛

(i)  ِّلنظام  القيام على نحو فعال بمتابعةِّ ومراقبة ً استخدام الموارد طبقا
المحكمة المالي وقواعدها المالية، بغية تدبر شؤون االعتمادات المخصَّصة 

 للمكتب على النحو األكثر فعالية؛

(j)  إسداء اإلرشاد فيما يتعلق بالسياسات عند الطلب، وتدبر وتحليل
ر الموارد الخارجة عن الميزانية المخصَّصة لألنشطة غير المرتقبة و/أو غي

 المهيأ لها في الميزانية؛

(k)  تنظيم وإجراء حلقات عمل سنوية بشأن المسائل المالية وبشأن
المستجدات المتعلقة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وذلك لتدريب 

  الموظفين المعنيين بتسيير شؤون المكاتب الميدانية؛

(l) المالية  إسداء المشورة التخصصية فيما يتعلق بالمحاسبة والشؤون
والنظم ذات الصلة إلى شعب المكتب وأقسامه، بما في ذلك المكاتب القائمة 

 خارج المقر؛

(m)  ق للمكتب، بالتفاعل إسداء المشورة التخصصية، بالعمل بصفة منس ِّ
الوثيق مع األقسام والوحدات المعنية في سائر أجهزة المحكمة فيما يتعلق بما 

 يلي:

(i) ءات النافذة فيما يتعلق مراجعة وتقييم السياسات واإلجرا
بالشؤون اإلدارية والشؤون المالية وشؤون الترجمة الفورية وشؤون 

 إعداد المحاضر وشؤون الترجمة التحريرية؛

(ii)  إعداد مقترحات خاصة بالتحديثات والتحسينات المراد إدخالها
على السياسات واإلجراءات المتعلقة بالشؤون اإلدارية وشؤون 

 إعداد المحاضر وشؤون الترجمة التحريرية؛ الترجمة الشفوية وشؤون

(n)  تقييم االحتياجات إلى خدمات الترجمة الشفوية وإعداد المحاضر
والترجمة التحريرية دعماً ألنشطة التحقيق وأعمال المقاضاة التي يضطلع بها 
 المكتب، وذلك في الوقت المناسب ومع التدبر الواعي للتكاليف وبصورة ناجعة؛

(o) تخصصية فيما يتعلق بالمسائل اللغوية التي تقوم خالل إسداء المشورة ال
اإلجراءات القانونية والمشاورات الداخلية التي يجريها المكتب بشأن مسائل 

 السياسات واإلجراءات؛
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(p)  تنظيم وإجراء حلقات عمل مشتركة بين الممارسين وموف ِّري الخدمات
 لتعظيم نتائج اإلجراءات؛

(q)  وبدرجة جودة عالية:توفير ما يلي في الوقت المناسب 

(i) الترجمة الشفوية في الميدان وخالل الفعاليات وعلى الهاتف؛ 

(ii) نَْسخ كالم األدلة السمعية والبصرية ومراقبة جودته؛ 

(iii)  ترجمة ومراجعة األدلة التي يجمعها المكتب ووثائقه األساسية
  المتعلقة بالسياسات وبالتوعية؛

(iv) لغويين  فحص جودة المواد المعهود بإعدادها إلى مهنيين
المعد ة بلغات هي أقل انتشاراً تكون الخبرة التقنية  خارجيين معتمدين أو

 الرسمية فيها غير كافية؛

(v)  االضطالع بترجمة الوثائق ترجمةً تحريرية إيجازية وبحجب
معلومات فيها وبتحريرها، وبإعداد ترجمات/شروح كالم المواد 

غير ذلك من أنشطة السمعية البصرية، وبتمييز اللغات المستعَملة، وب
 دعم المشاريع التي تستلزم توفُّر الخبرة اللغوية ضمن المكتب.

ً بتمثيل المكتب عند البحث في الشؤون المالية  .226 إن قسم الخدمات يقوم أيضا
وشؤون الميزانية وشؤون الموارد أمام جمعية الدول األطراف ومكتبها وأفرقتها العاملة، 

اجعين الخارجيين، ولجنة المراجعة، ومكتب المراجعة ولجنة الميزانية والمالية، والمر
ثم إن  الداخلية، وسائر أصحاب الشأن مثل المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

مدير القسم الرئيسي يتولى تمثيل المكتب في المبادرات والمشاريع ذات الصلة التي 
 تشمل بنطاقها المحكمة جمعاء.

 ألف يورو 5 535.8 موارد الميزانية

 3.3ألف يورو ) 174.8ينطوي مقدار الموارد المطلوبة على زيادة مقدارها  .227
إنها تمثل صافي أثر تطبيق المعدَّالت الجديدة المعمول بها في نطاق نظام  في المئة(.

د والتخفيضات التي يمكن تحقيقها في التكاليف غير المتصلة  األمم المتحدة الموحَّ
 بالعاملين.

ة التخطيط والمراقبة الماليين، بفضل الجهود المستمرة المبذولة لقد تسنى لوحد .228
لتبسيط السيرورات وأنساق تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضافي وتحقيق 

لقد  مكاسب كبيرة متأتية عن زيادة النجاعة وذلك بنفس البنية األساسية لمالك موظفيها.
ةَ اإلجراءات والسيرورات التي تلزم دعمت وحدة التخطيط والمراقبة الماليين مراجع

خبرتها ووظائفها فيما يخصها، وشاركت في إجرائها مشاركة فعالة. وقد ُحق ِّقت زيادات 
في النجاعة وأفيد بها في السنوات الماضية. وتتوخى هذه الوحدة مواصلة الحفاظ على 

تي تم تمييزها جودة النتائج التي تحققها وعلى المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة ال
 وتحقيقها في السنوات السابقة في عدد من المجاالت من قبيل:

(a)  تهيئة قوائم مرجعية للمطالبات المتعلقة بالسفر بغية زيادة الدقة وتقليص
 وقت التجهيز؛

(b)  أتمتة اإلجراء الخاص بطبع أرقام التسجيل المسبق لتقليص الوقت الذي
 القُطرية والتقارير المتعلقة بالعمليات؛يستغرقه التوفيق بين حسابات المكاتب 

(c)  العمل مع فريق تخطيط الموارد المؤسسية ببرمجياتSAP  والقسم
المعني بالميزانية التابع لقلم المحكمة بغية توحيد "لوحة قيادة" تنفيذ الميزانية 
استناداً إلى النموذج وشكل البيانات اللذين تعدهما وحدة التخطيط والمراقبة 
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ليتم بذلك تقليُص الوقت الذي يستغرقه إعداد التقارير اإلدارية وزيادةُ الماليين، 
  دقةِّ وات ساقِّ المعلومات في شتى وحدات المحكمة؛

(d)  في وحدة التخطيط والمراقبة  نظامتحسين ً الطلبات المقدَّمة إلكترونيا
الماليين الذي يقوم بأود التجهيز دون استعمال الورق ويقل ِّل الحاجة إلى تبادل 

كما يتيح االط الَع بسهولة على حال  الرسائل اإللكترونية المستهلك للوقت؛
 الطلبات وعلى اإلحصائيات المتعلقة بتجهيزها.

لقد أفضت هذه المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة إلى استيعاب مقادير أكبر من 
ى جودة األعمال، وتحسين رصد ومراقبة األنشطة، وزيادة الشفافية، واالرتقاء بمستو

 توفير الخدمات.

وتسنى لوحدة التخطيط والمراقبة الماليين تقديم دعم عالي مستوى الجودة لتلبية  .229
ما ينبثق عن أنشطة المكتب االشتغالية من احتياجات مزيدة التعقيد، دون طلب موارد 

 بيد أن تزايدَ التعقيد الذي يكتنف العمليات )مثل الحاجة إلى تصميم وتنفيذ حلول إضافية.
ناجعة وفعالة لزيادة أمن الموظفين الموفدين في بعثات وذلك بتقليص وقع عمليات 
المكتب مع السهر على التقيد الكامل باإلطار التنظيمي للمحكمة( وزيادةَ مقدار 
المعامالت التي يتعين تدبر أمرها يستنفدان القدرات التي تهيئها الموارد المتوفرة لوحدة 

  يين.التخطيط والمراقبة المال

وإذ تضع وحدة التخطيط والمراقبة الماليين في اعتبارها البيئةَ المالية التي تُقدَّم  .230
. لكن يُحتمل، كما 2021فيها هذه الميزانية المقترحة فإنها ال تطلب موارد إضافية لعام 

م مع ميزانية عام   يعالج في السنوات المقبلة عدم لم ، إذا(48) 2020بيَّنه التقييم الذي قُد ِّ
ض للخطر قدرة هذه الوحدة على  التطابق بين عبء العمل والموارد المتوفرة، أن تُعرَّ

 .(49)أداء وظائفها البالغة األهمية على نحو سليم

فوحدة التخطيط والمراقبة الماليين تؤدي دوراً أساسياً وال سيما في السهر على  .231
تبع ومراقبة تنفيذ الميزانية علُّو درجة جودة أداء الوظيفتين األساسيتين المتمثلتين في ت

. إنها تتكفل بتطبيق ضوابط المراقبة على (50)وتقديم التقارير ذات الصلة على نحو سليم
جميع المعامالت المالية التي يجريها المكتب والتي يتنامى حجمها سنوياً )مثل تصديق 

زهاء طلب سفر في السنة مع ما يتصل بها من تحقٍق من تقرير السفر، و 1 400زهاء 
طلب يتعلق باستحداث أوامر الشراء مع ما يتصل بها من تحقٍق من السلع/الخدمات  400

قبل إحالتها إلى وحدات قلم المحكمة لتنجيز تناولها  -المستلَمة والتصديق عليها( 
 اإلداري.

ويضاف إلى ذلك أن وحدة التخطيط والمراقبة الماليين تقدم الدعم للمدير  .232
يذية في تحليل وتقييم االتجاهات واألثر المالي الذي يُحتمل أن الرئيسي واللجنة التنف

يترتب على عمليات المكتب خالل تنفيذ الميزانية، بحيث يتسنى إسداء المشورة إلى 
المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( على نحو سريع وشفاف بشأن سبل تحقيق غايات المكتب مع التقيد 

 الكامل باإلطار المالي والتوجيهي للمحكمة.

وتدعم وحدة التخطيط والمراقبة الماليين أيضاً المدير الرئيسي في تواصله مع  .233
أصحاب الشأن الداخليين والخارجيين وذلك بتقديم البيانات والتقارير والقيام بتحليل 

 الجوانب المالية ألنشطة المكتب.

                                                            
 (.البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية 2020ميزانية عام ) ASP/18/10-ICCانظر الوثيقة  (48)
في سياق عملية تقييم المخاطر التي أُجريت بتيسير من مكتب المراجعة الداخلية، استُبين وجود هذا الخطر  (49)

ن في سجل المخاطر الذي يمسكه القسم.  فُضم ِّ
كثيراً ما تُتَّبع السياسات واإلجراءات التي تضعها وحدة التخطيط والمراقبة الماليين باعتبارها معياراً للمحكمة.  (50)

لمراجعة الداخلية إمكان أن تَتَّبع المحكمة المبادئ التوجيهية الداخلية التي وضعها فعلى سبيل المثال اقترح مكتب ا

مكتب المد عي العام بمثابة مرجع في إعدادها إجراءات العمل القياسية الخاصة بوثائق االلتزام المتنوعة. انظر 

 (.OIA.06.19المراجعة المتعلقة باستخدام وثائق االلتزام المتنوعة )الوثيقة 
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وتقوم وحدة التخطيط والمراقبة الماليين بإدماج طلبات العتاد والبرمجيات  .234
سوبيين الواردة من مستعمليها في إطار األعمال ضمن إطار خطة للمكتب خاصة الحا

بالشراء، وتتحقق من التقيد بالمعايير والقواعد في مجال الميزانية، وتنسق مع وحدة 
الشراء التابعة لقلم المحكمة للسهر على توفير السلع والخدمات في الوقت المناسب وعلى 

 نحو فعال.

ط والمراقبة الماليين في التحسين المستمر لجودة وتنخرط وحدة التخطي .235
سيروراتها وفي العمل لتقديمها المعلومات إلى المكتب في الوقت المناسب وضمان دقة 

كما إن هذه الوحدة حققت،  هذه المعلومات لمساعدة اإلدارة في عملية اتخاذها القرارات.
 SAPد المؤسسية ببرمجيات بمساعدة تقنية من الفريق المعني ببرمجيات تخطيط الموار

التابع لقلم المحكمة، المزيد من تحسين "لوحة القيادة" التي صممتها لمتابعة تنفيذ شتى 
فغدت البيانات ذات الصلة تتاح مع آخر ما يتوفر منها في منتصف ليلة  بنود الميزانية.

ع نطاق ه .(51)اليوم السابق، بدالً من نهاية كل شهر ذا النموذج وبعد فترة تجريبية وس ِّ
إن "لوحة القيادة" المحسَّنة هذه تزيد من الشفافية في  ليشمل باقي وحدات المحكمة.

استخدام الموارد وتهيئ نظرة عامة مشتركة إلى تنفيذ الميزانية في شتى وحدات 
 المحكمة.

وتستطلع وحدة التخطيط والمراقبة الماليين أيضاً إمكانية تقييس وأتمتة تقارير  .236
وقد ُطلب من وحدة تطوير الحلول  ضمن مكتب المد عي العام. أخرى مستخدمة

المؤسسية تقييم البدائل البرمجية التي يمكن أن تفضي إلى توفير تطبيقات لتحليل البيانات 
دعماً لوحدة التخطيط والمراقبة الماليين وتقليصاً للتدخل اليدوي في تجهيز المعلومات 

، 19-ات بسبب األزمة الناجمة عن جائحة كوفيدوقد تعيَّنت مراجعة األولوي المتوفرة.
ز وحدة تطوير الحلول المؤسسية التحليل في عام  ولم  .2020تُنج ِّ

ً في سد االحتياجات على صعيد  .237 وتؤدي وحدة الخدمات اللغوية دوراً أساسيا
النهوض بتقديم الخدمات اللغوية لديوان المد عي العام، وذلك في المقام األول فيما يتصل 
بأمور منها أنشطته في مجال اإلعالم، واإلبالغ، والسياسات، وإيداع الوثائق، 
ً تسدي المشورة وتعمل بتعاون وثيق مع األفرقة  واالتصاالت. بيد أنها تظل أيضا
المتكاملة بدءاً من لحظة فتح عملية التدارس األولي وحتى لحظة إنهاء تقديم حجج الدفاع، 

ات اللغوية باستمرارية تقديم الخدمات )بما في ذلك وبذلك تتكفل وحدة الخدم. عادة
خدمات اللغات األصعب توفيراً( وبالتطبيق المنتظم للسياسة والممارسة السليمتين في 
مجال اللغات على نحو يشمل بنطاقه شتى األفرقة والشُّعب، مع احترام القيود المفروضة 

  تكون صارمة لكنها متغيرة. في مجال األمن المادي وأمن المعلومات التي غالباً ما

وتواصل وحدة الخدمات اللغوية تقديم الخدمات بطائفة واسعة من اللغات  .238
الشائعة واللغات األقل شيوعاً، هي لغتا العمل واللغات الرسمية ولغات التعاون ولغات 

لغة. ويظل بعض اللغات، مثل اإلنكليزية والفرنسية  70الحاالت التي يزيد عددها عن 
بسبب كثرة  2020ن األنشطة )تضخَّمت في عام والعربية، يُستعمل في أعداد كبيرة م

(، بينما تتقلب واْنغَْيسونا يِّكاتومما يتوجب الكشف عنه من المعلومات والوثائق في قضية 
الحال نقصاناً وزيادةً بحسب حركة الجزر والمد في مختلف الحاالت والمناحي المحدَّدة 

ً إلى القياس وتسعى وحدة الخدمات . التي يت بعها المكتب في التحقيق اللغوية دائما
الحصيف للجهود الالزمة لتمييز مهنيي اللغات واختبارهم وتوظيفهم واالستفادة المثلى 
من شتى الخيارات التعاقدية المتاحة بغية استبانة الموارد الالزمة على وجه التحديد 

ة التوازن واآلجال الواجب التقيد بها لكي يتسنى لها توفير الخدمات على نحو فعال وإقام
إن وحدة الخدمات اللغوية، إذ تضع نصب  األفضل بين الحيطة المالية والتأهب القضائي.

عينيها هذا الشاغل المتعلق بالميزانية على وجه التحديد، تستطلع الخيارات المتاحة 

                                                            
وتلك واحدة من أدوات التحليل التي وضعها القسم لمراقبة تنفيذ بنود الميزانية  فيما تقدم. 38انظر الحاشية  (51)

وإسداء المشورة إلى المد عية العامة سهراً على إدارة الموارد التي تخصصها الجمعية لتحقيق غايات مكتب المد عي 

 العام إدارة سليمة.
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للتوظيف المحلي ضمن البلد وتستعين على نحٍو حصيٍف بالمهنيين المستقلين عندما يمكن 
 .ة وأمن المعلوماتضمان الجود

وظيفة مراجع )للغة العربية( للنهوض  2020ة أقرت فيما يخص عام يإن الجمع .239
بأود عبء العمل المتزايد المقدار والمتعاظم الصعوبة للترجمة من العربية إلى كلتا لغتي 
العمل ومن هاتين اللغتين إلى العربية، ما يتطلب فهماً للجوانب الثقافية واللغوية المتنوعة 
لعالم اللغة العربية المتعددة اللهجات المستعملة في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا 
الوسطى والحالة في دارفور بالسودان والحالة في مالي والحالة في ليبيا وفي إطار عملية 
التدارس األولي للحالة في فلسطين التي ينظر فيها مكتب المد عي العام. ويطلب استمرار 

إن المهمة األساسية لشاغل هذه الوظيفة تتمثل في تطبيق المعايير . الوظيفة تمويل هذه
المناسبة والمتسقة لجودة الترجمة والمصطلحات تكفالً بإمكان التعويل على ترجمات 
المكتب المستخدمة في ات باع مناحي التحقيق وتقديم األدلة في الوقت المناسب وبشكل 

وعند إعداد هذه الوثيقة كانت  مرحلة المقاضاة.جاهز للعرض في قاعات المحكمة في 
وحدة الخدمات اللغوية قد أنجزت أعمالها في مجال الترجمة التحريرية وإعداد المحاضر 

. ونظراً إلى حجم األدلة الواجب تجهيزها وما تتسم به من تعقيد الحسنتحضيراً لمحاكمة 
ية فقد تبيَّن أن هذا المشروع وإلى الطائفة الواسعة من اللغات المستعملة في هذه القض

إلى  الرحمن عبديستلزم مقداراً طائالً من الوقت ومن الموارد. وثمة أمور، منها تسليم 
نات وحدة  ِّ ً من مكو  ً رئيسيا نا ِّ المحكمة مؤخراً، تجعل فريق اللغة العربية يظل مكو 

 الخدمات اللغوية.

مع وحدة تطوير تعاونها  2020وقد واصلت وحدة الخدمات اللغوية في عام  .240
ظامها الخاص بتسلسل أعمال إعداد نالحلول المؤسسية والمستفيدين من الخدمات لتهذيب 

ً لهذا الغرض م خصيصا به وتبسيط االستعانة  المحاضر والترجمة التحريرية المصمَّ
. وبإتاحة المزيد من الوظائف والسمات فيه تأمل وحدة الخدمات مباشرعلى المنوال ال
مكن بمواردها المتوفرة بمقاديرها الحالية من أن تلبي في المستقبل الطلَب اللغوية أن تت

كما استَحدثت وحدة الخدمات اللغوية . المتزايد دون االضطرار إلى طلب موارد إضافية
ً وذلك من خالل  قدرة على االضطالع بمهام أخرى لم تكن تولى لها األولوية سابقا

 Recordsوبرنامج تدبر الوثائق المسمى  Ringtailسمى الترابط مع برنامج تحليل األدلة الم

Manager (RM لالرتقاء بنجاعة تدبرها للوثائق وضوابط االط الع عليها، والتنسيق فيما )
يتعلق بالجهات المتعاَمل معها، وتوفير الخدمات، ما حقق أموراً منها استبعاد االزدواج 

المعلومات وباإلبالغ، وتهيئة "لوحة قيادة" في تقديم األدلة، وأتمتة المهام المتصلة بأمن 
 2020وقد واصلت وحدة الخدمات اللغوية في عام  لتوفير الخدمات على المنوال اآلني.

تنفيذ خططها الرامية إلى المزيد من توسيع نطاق أتمتة السيرورات بالمضي في دمج 
ها القائم بالفعل الخاص بإدارة الصالت واستحداث نظام مجدَّ  د لطلب الترجمة مترابَطِّ

الشفوية والتخطيط ذي الصلة )مرتبط بنظام تخطيط المهمات الشامل بنطاقه المحكمة 
 جمعاء الذي يجري تطويره حالياً(.

لقد تحلى قسم الخدمات بدرجة ٍكبيرة من القدرة على التكيُّف والصمود إزاء  .241
 منتظمة لتقييم . وأجرى فريق المحكمة المعني بتدبُّر األزمات عملياتٍ 19-أزمة كوفيد

اإلنتاجية. وقد أفادت كٌل من وحدة التخطيط والمراقبة الماليين ووحدة الخدمات اللغوية 
هت بعض المشكالت المتصلة  بأنها تنهض جيداً بعبء العمل المضطلع به. وقد ُووجِّ

بالمعدات وبالتوصيلية، وزاد منواُل العمل عن بعد من الحاجة إلى ضمان محيانيةِّ ودقةِّ 
 التواصل مع األفرقة العاملة في المكتب وسائر الشركاء المؤسسيين في المحكمة.

وبقدر ما يتعلق األمر بمجاالت مسؤولية كٍل من الوحدات المعنية على وجه  .242
 التحديد، فإن الوضع كما يلي:

(a) إن الحصول على معظم المعلومات الالزمة للعمل على إعداد الميزانية :
التواصل مع ُشعبِّ وأقسامِّ مكتب المد عي العام. وإزاء تحضير الميزانية يستلزم 

تعذر االجتماع حضورياً، نظمت وحدة التخطيط والمراقبة الماليين جلسات 
، وأجرت مكالمات هاتفية، WebExبواسطة منصة االئتمار عن بعد المسماة 

وعمليات تبادٍل للملفات من أجل جمع المعلومات. وقد أحدث منوال العمل هذا 
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 ً  أعلى من المعتاد على وحدة التخطيط والمراقبة الماليين فيما يخص جمَع ضغطا
البرنامجية  2021طلبات الُشعب للموارد ودمَجها ضمن إطار ميزانية عام 

المقترحة وتقديَم المقترح. والحال أن وحدة التخطيط والمراقبة الماليين كانت قد 
زت بالفعل تكثيف استخدام تبادل الوثائق والم لفات المشتركة اإللكتروني في عزَّ

. إن 19-( قبل أزمة كوفيدRM) Records Managerنظام تدبُّر الوثائق المسمى 
هت في بادئ  ات باع الوحدة هذا النهج االستباقي جعل المسائل الحقيقية التي ُووجِّ
األمر مرتبطة بمشكالتِّ توصيلية اإلنترنت أكثر من ارتباطها باإلجراءات التي 

لوحدة. فالفريق يتمتع بالمهارات الالزمة للعمل عن بعد. فقدرته على تطب ِّقها ا
أن يستعمل موارده االستعماَل األمثل تتوقف في نهاية األمر على قدرة شركائه 

 في العمل في شتى وحدات المكتب على تقديم الوثائق في شكل رقمي.

(b) إن الحصول على الوثائق الداعمة للتقرير التوفيق بين الحسابات :
المتعلق بالمصروفات المتصلة بالسفر يستلزم عادةً تفاعالً مع مختلف موظفي 
مكتب المد عي العام وتلقي تعقيبات منهم مع تقديم ورقة نهائية. كما إن الوثائق 
الداعمة للتقارير المتعلقة بالمصروفات االشتغالية تستند بوجه عام إلى مواد 

م العمليات المعنية بعض التفاعل مع ورقية. وللتكفل بإعداد تقريٍر كامل تستلز
الموظفين المشاركين في المهمات المعنية، ومسؤول )مسؤولي( التنسيق، 
وماسك )ماسكي( حسابات وثائق االلتزام المتنوعة. وإزاء تعذر التواصل وجهاً 
لوجه، جرى التفاعل عبر البريد اإللكتروني لضمان تقديم التقرير المتعلق 

بالسفر والتقارير المتعلقة بالمصروفات االشتغالية في بالمصروفات المتصلة 
اآلجال المحدَّدة المعتادة. وقد استحدثت وحدة التخطيط والمراقبة الماليين ملفات 

عوضاً عن تقديم نسخٍ ورقية. إنها تواءمت  (RMجديدة في نظام تدبُّر الوثائق )
وثائق ورقية.  عوضاً عن تقديم RMونظام  Nitroال برمجيات مبسهولة مع استع

وخالل عملية التكيُّف قُبِّلت صور اإليصاالت بمثابة مستندات داعمة كما قُبِّل 
التوقيع اإللكتروني على  اإلقرار عبر البريد اإللكتروني بدالً من التوقيع، أو

عندما تعذر االستنساخ اإللكتروني. وواجهت  PDFالوثائق المقدَّمة بنسق 
دة بعض المصاعب في تقديم التقارير بسبب الجهات التي تتعامل معها الوح

االفتقار إلى طابعات وناسخات في المنزل أو تعذُّر إرسال الوثائق األصلية من 
المكاتب القُطرية )وهي تلزم في إطار جمع األدلة واإلفادات أو التقارير(. 
وعندما قامت مشكالت أمكن في جميع الحاالت االستعانة بالبريد اإللكتروني 

هاتف الستيضاح األمور وظل يحدو وحدةَ التخطيط والمراقبة الماليين أو بال
 الحرُص على إسداء المشورة ودعم األعمال بدرجة عالية من الجودة.

(c) استُعيض عن اجتماعات تخطيط األعمال اإلبالغ عن التنفيذ ومتابعته :
ن بعد المتعلقة بالميزانية وغيرها من االجتماعات المحدَّدة الطابع باجتماعات ع

؛ واستعيض عن أشكال التفاعل Skypeو WhatsAppو WebExعبر منصات 
األخرى بالتراسل اإللكتروني. ويُضمن بالتواصل المستمر توزيُع التقارير 
ضمن اآلجال المحدَّدة المعتادة. إن النظاَم الداخلي للطلبات اإللكترونية الخاص 

رته وحدة التخطيط  والمراقبة الماليين، والنهَج بمكتب المد عي العام، الذي طوَّ
المركزي الذي يت بعه المكتب يتيحان تقديَم الجهات الطالبة بصورة إلكترونية 
جميَع الطلبات المتصلة بالموارد البشرية )المساعدة المؤقتة العامة، وعقود 
الخدمات الخاصة، وعقود التعيين لفترة قصيرة( والشؤون غير المتصلة 

جهات خارجية لتوفير الخدمات، والشراء، إلخ(، فتقوم بالعاملين )االستعانة ب
وحدة التخطيط والمراقبة الماليين بتجهيز هذه الطلبات وتصديقها. أما 
االستيضاحات والتوضيحات فتجري عند اللزوم بواسطة نظام الطلبات 

الهاتف في بعض الحاالت. ويتيح  اإللكتروني نفسه، أو بالبريد اإللكتروني أو
إلى نظام الطلبات اإللكتروني الخاص بوحدة  Citrixخالل نظام النفاذُ من 

 SAPالتخطيط والمراقبة الماليين ونظام تخطيط الموارد المؤسسية ببرمجيات 
 ( االضطالَع بهذه األنشطة على نحٍو سلس.RMونظام تدبُّر الوثائق )
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(d) إن جميع السيرورات التقنية الترجمة التحريرية وإعداد المحاضر :
رقة الترجمة التحريرية وإعداد المحاضر، سواٌء أكانت داخلية ضمن لعمل أف

وحدة الخدمات اللغوية أو قائمةً على التفاعل مع جهات خارجية )مثل األفرقة 
المتكاملة أو وحدة المعلومات واألدلة أو الجهات الخارجية التي تقدم الخدمات(، 

المعلومات، مثل نظام تدبُّر تدار بصورة كاملة تقريباً عن طريق نُُظم تكنولوجيا 
ونظام طلب الخدمات  Ringtail( وبرنامج تحليل األدلة المسمى RMالوثائق )
. ولم يستلزم SharePoint( والبريد اإللكتروني والنظام المسمى LSRSاللغوية )

ذلك أية تعديالت كبرى. وفي ظل تعذر عقد جلسات حضورية، تُدُب ِّر أمر 
التواصل مع موظفي وحدة الخدمات اللغوية وغيرهم من موظفي مكتب المد عي 

الخارجيين بواسطة الطائفة العام وسائر شركاء المحكمة والشركاء/المقاولين 
الهاتف والبريد اإللكتروني المتاحة من وسائل تكنولوجيا المعلومات مثل 

ً مع نقص اإلنتاجية الناجم WebEx، ومنصة Signal/WhatsAppومنصة  . وتكيُّفا
)المعزو مثالً إلى مسائل العناية باألطفال/تربيتهم(،  19-عن جائحة كوفيد

وتدبُّراً ألمر النهوض بعبء الطلبات الثقيل، ثابر فريق إعداد المحاضر وفريق 
على إيالء األولوية للعمل الجاري على أساس أهم أنشطة الترجمة التحريرية 

المكتب )وهي عادةً أعماله المتصلة بأنشطة جلسات المحكمة(. وقد انصبَّت 
ً كامالً على مهامها التي يتعيَّن عليها  موارد وحدة الخدمات اللغوية انصبابا

منقطع على النهوض بها في المقام األول نظراً إلى ارتفاع الطلب الدائم وغير ال
الخدمات األساسية في مجال إعداد المحاضر والترجمة التحريرية )المقترن 
بالضغط من أجل التقيد باآلجال، وال سيما فيما يتعلق باألنشطة المتصلة 

وأنشطة التحضير لجلسة اعتماد  يِّكاتوم واْنَغْيسوناومحاكمة  الحسنبمحاكمة 
لقدرة الداخلية في مجال الترجمة (. أما النقص في اعبد الرحمنالتهم في قضية 

التحريرية وإعداد المحاضر فقد تُدب ِّر أمره من خالل االستعانة على نحٍو دقيق 
االستهداف بجهات خارجية توف ِّر هذه الخدمات. وقد ساعد أحد مترجمي وحدة 
الخدمات اللغوية قسَم الخدمات اللغوية التابع لقلم المحكمة في ترجمة مستعجلة 

من اللغة الهولندية إلى اللغة  19-سرية تتعلق بجائحة كوفيد لمواد غير
اإلنكليزية. لقد ثبت أن سيرورات الترجمة التحريرية وإعداد المحاضر مقاومةٌ 
للصدمات إلى حٍد كبيٍر جداً. وفي إطار تحسين السيرورات المستمر يسدي 

ب العملية فريق إعداد المحاضر حالياً المشورة إلى ُشعب المكتب بشأن الجوان
ً من  للتنفيذ والجدوى والممارسة الفضلى فيما يتعلق بإعداد المحاضر انطالقا
لة المجراة عن بعد. إن بعض المناويل المحدَّدة الطابع لعمل  المقابالت المسجَّ
المترجمين التحريريين ومعدي المحاضر أثارت في بعض الحاالت مصاعب 

م إلى معيَّنة تبيَّن أنها تسبب مشكالت كما أفي د به في تقرير تقييم األثر الذي قُد ِّ
، Citrixفريق تدبُّر األزمات )مثل مشكالت عرض الحروف وطقومها في بيئة 

غَر  اسات(، وصِّ وعدم تكامل برمجيات إعداد المحاضر والعتاد ذي الصلة )الدوَّ
الشاشات أو عدم توفر شاشة ثانية، وتعذُّر طبع الوثائق(. ويضاف إلى ذلك أن 

لموظفين الذين يتولون مسؤوليات في التواصل مع جهات خارجية )منهم بعض ا
موظفون عاملون في فريق الترجمة التحريرية وفريق إعداد المحاضر( ليس 
لديهم هواتف محمولة من الهواتف التي توف ِّرها المحكمة للتواصل على النحو 

فير خدمات األسرع واألكثر فعاليةً مع الجهات الخارجية المتعاقد معها لتو
الترجمة وإعداد المحاضر، ما يمكن أن يفضي إلى إبطاء تسليم األعمال المعنية. 
وينجم عن ذلك حالياً أن التواصل يجري إلى حٍد كبير عن طريق التفاعل بالبريد 

 اإللكتروني الذي يُعتبر وسيلة أبطأ.

(e) إن معظم مهمات الترجمة الشفوية المؤداة في الميدانالترجمة الشفوية : 
. وعلى 19-توقفت بمفعول فوري بعد اعتماد التدابير المتعلقة بجائحة كوفيد

العكس من ذلك تزايد الطلب على الترجمة الفورية المؤداة عن بعد )عن طريق 
الهاتف عادةً(. ولذا فإن طلبات الخدمات التي قدمتها األفرقة المتكاملة حتى 

ُظم واإلجراءات المعمول بها تاريخه لُب ِّيت جميعها على نحو كامل بواسطة النُ 
ً الستمرار وجوه التعقيد التي تعتري السفر، يواصل فريق  بالفعل. واستباقا
الترجمة الشفوية إيالء األولوية لتمييز مهنيي الترجمة الفورية العاملين ضمن 
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البلدان المعنية/على الصعيد المحلي في بلد الوجهة )وذلكم اعتباٌر لألجل الطويل 
بالفعل ألسباب مالية(. ويواصل فريق الترجمة الفورية االتصال مأخوذٌ به 

النشط مع األفرقة المتكاملة والتراجمة الميدانيين )بواسطة الهاتف، والبريد 
( الستبانة االحتياجات WebEx، ومنصة Signal/WhatsAppاإللكتروني، ومنصة 

ند استئنافها. مسبقاً والسهر على التأهب على أفضل وجه ممكن ألداء المهمات ع
وقد سبق لفريق الترجمة الشفوية منذ بضع سنوات خلت أن توقَّع الحاجة إلى 
سياسٍة وممارسٍة فيما يتعلق بزيادة الطلب على أعمال ترجمٍة شفويٍة مؤداة عن 

يظل يتشاور باستمرار مع األفرقة المتكاملة  بعٍد أكثَر عدداً )وأكثَر تعقيداً(. إنه
ً المشورة لُشعب المكتب بشأن التنفيذ العملي، والجدوى،  ويسدي حاليا

والممارسة الفضلى، فيما يتعلق بالترجمة الشفوية للمقابالت المجراة عن بعد. 
وفي المنحى ذاته يواصل فريق الترجمة الشفوية توسيع نطاق المواد الجديدة 
لالختبار عن بعد ووسائل أداء أعمال التوظيف عن بعد وتطوير هذه المواد 

 سائل. والو

 ألف يورو 4 902.7 الموارد من الموظفين

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  .243
وينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف وظائف  المئة(. في 5.3ألف يورو ) 126.2

 إن المئة(. في 17.6ألف يورو ) 356.9المساعدة المؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
د إذ ليست هناك طلبات  الزيادات المعنية تعزى إلى أثر تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ

من  2021وسيتألف مالك قسم الخدمات في عام . جديدة لتوفير المزيد من الموظفين
وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة يمثل تمويلها متطلباً  27وظيفة ثابتة، و 26

راً منها وظائ الت الموظف 20.76ف تراجمة يعملون في الميدان )متكر ِّ الواحد  من معادِّ
 العامل بدوام كامل(.

 ألف يورو 2 521.0 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة 

-يتألف قسم الخدمات من وحدتين ويشرف عليه المدير الرئيسي )من الرتبة ف .244
5.) 

الماليين موظف معني بالشؤون اإلدارية )من ويرأس وحدة التخطيط والمراقبة  .245
 (، ويتألف مالكها من الوظائف التالية البيان:3-الرتبة ف

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف موظف معني بالشؤون اإلدارية

 1 2-ف موظف معاون معني بالشؤون اإلدارية

 3 رأ –خ ع  مساعد معني بالشؤون المالية واإلدارة العامة

 5  المجموع

(، ويتألف مالكها 4-ويرأس وحدة الخدمات اللغوية منسق لغوي )من الرتبة ف .246
 من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف ق لغويمنس ِّ 

 2 4-ف مراجع )واحد للغة اإلنكليزية وواحد للغة الفرنسية(

ق للترجمة الشفوية  1 3-ف منس ِّ

 1 3-ف مترجم )للغة اإلنكليزية(

 1 3-ف مترجم )للغة الفرنسية(

 1 3-ف مترجم )للغة العربية(

 1 2-ف مترجم معاون )للغة اإلنكليزية(
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 1 2-ف مترجم معاون )للغة الفرنسية(

 1 2-ف مترجم معاون )للغة العربية(

 3 رأ –خ ع  مساعد معني بالخدمات اللغوية

ق رئيسي معني بالمحاضر  1 رأ –خ ع  منس ِّ

ق ومدق ِّق  1 رأ –خ ع  للمحاضر منس ِّ

 4 رأ –خ ع  مدق ِّق للمحاضر

 1 رأ –خ ع  المحاضرإعداد مساعد معني ب

 20  المجموع

 ألف يورو 2 381.7 المساعدة المؤقتة العامة

يظل قسم الخدمات يحتاج إلى موارد توفَّر في إطار المساعدة المؤقتة العامة من  .247
الشفوية الميدانية، وطائفة واسعة من أجل الترجمة، وإعداد المحاضر، والترجمة 

 الخدمات المالية والتخطيطية واإلدارية التي تقدَّم بمثابة دعم مباشر ألنشطة المكتب.
 وعليه فإن من الضروري مواصلة توفير الموارد الحالية.

ويقوم القسم، من خالل عقد اجتماعات منتظمة مع الجهات التي يتعامل معها،  .248
ين ألفضل السبل الكفيلة بقرن النجاعة والفعالية في توفيره خدماته بتحليٍل وتقييٍم دقيق

ة.  ضمن حدود الموارد المقر 

كما يلي، بحسب  2021وتتوزع وظائف المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة لعام  .249
راً لسنوات  الترتيب التنازلي للرتب في القسم. ً متكر ِّ إن الوظائف المعنية تمثل متطلبا

 َشر إلى خالف ذلك:متعددة، ما لم يُ 



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 80 

 العدد الرتبة التسمية

المدة 
 بالشهور

المكافئ 
بمعادِّالت 
 الموظف
الواحد 
العامل 
بدوام 
  كامل

 1.00 12 1 4-ف مراجع )للغة العربية(

متطلَّب 
  مستمر

 1.00 12 1 3-ف موظف معني بالترجمة

متطلَّب 
 مستمر

 7.00 84 7 3-ف مترجم

متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 2-ف مترجم معاون

متطلَّب 
 مستمر

ق معاون معني بالترجمة  منس ِّ
 1.00 12 1 2-ف الشفوية

متطلَّب 
 مستمر

موظف معاون معني بالشؤون 
 1.00 12 1 2-ف اإلدارية

متطلَّب 
 مستمر

 2.00 24 2 1-ف مترجم مساعد

متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد إداري

متطلَّب 
 مستمر

 3.00 36 3 رأ – خ ع مدق ِّق للمحاضر

متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد معني بالخدمات اللغوية

متطلَّب 
 مستمر

 3.16 38 8 رأ –خ ع  ترجمان ميداني

متطلَّب 
 مستمر

  22.16 266.0 27  المجموع

 ألف يورو 633.1 لموارد غير المتصلة بالعاملينا

في  32.7آالف يورو ) 308.3ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .250
وتُطلب الموارد غير المتصلة بالعاملين لسد تكاليف السفر، وتكاليف الخدمات  المئة(.

راً، ما لم يَُشر  التعاقدية، وتكاليف اللوازم والمواد. إن الموارد المطلوبة تمثل مطلباً متكر ِّ
 إلى خالف ذلك.

ويستمر المكتب على معاملته المركزية لبعض بنود الميزانية غير المتصلة  .251
مثل بند "الخبراء االستشاريون" وبند "اللوازم والمواد" وبند "األثاث  -بالعاملين 

بحيث يتسنى له التحرك بسرعة ومرونة لتلبية  - (52)والعتاد" وبند "التدريب"
إن الموارد المطلوبة في إطار  نفيذ الميزانية.االحتياجات المتغي ِّرة التي قد تطرأ خالل ت

تلزم لتوفير الدعم والمواد اللذين تستلزمهما األنشطة المضطلع بها  2021ميزانية عام 
 في إطار أعمال برامج فرعية أخرى ضمن المكتب.

                                                            
)ديوان المد عي العام(.  2110خبراء االستشاريين ضمن إطار البرنامج الفرعي يُدرج ما يخص التدريب وال (52)

)قسم تدبُّر  2160 ويُدرج بعض االعتمادات الخاصة باللوازم والمواد، وباألثاث والعتاد، في البرنامج الفرعي

 المعلومات والمعارف واألدلة(.
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 ألف يورو 245.6 السفر

في  40.7ألف يورو ) 168.8ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .252
إن البعثات إلى الميدان تستلزم . المعتمدة 2020( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام المئة

ً لتقديم الدعم الالزم لألنشطة المتصلة بالتحقيق واألنشطة  ً ودوليا سفر التراجمة محليا
المتصلة بالمقاضاة خالل مرحلة التدارس األولي ومرحلة التحقيق والمرحلة التمهيدية 

وكذلك يشمل بند الميزانية المعني اعتمادات تخصَّص لعدة بعثات  ئية.والمرحلة االبتدا
 إلى بلدان الحاالت تُجرى لتقييم وحشد التراجمة الميدانيين.

 ألف يورو 360.0 الخدمات التعاقدية

في  27.6ألف يورو ) 137.0ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .253
  المئة(.

وقد تواصلت وحدة الخدمات اللغوية مع سائر أصحاب الشأن الداخليين في  .254
مواصلة نشدان خيارات قابلة للتطبيق من أجل أتمتة وتسريع جزٍء على األقل من عملية 
إعداد المحاضر وتقليص تكاليف هذا الجزء؛ ولئن كانت التكنولوجيا في الوقت الراهن 

ة كل المتطلبات اللغوية المعقدة الواسعة النطاق ال تزال غير مكتملة بصورة كافية لتلبي
المتأتية عن أنشطة مكتب المد عي العام فإن وحدة الخدمات اللغوية اتفقت مؤخراً مع 
األفرقة المتكاملة العاملة في الطليعة ميدانياً بشأن مجموعة أبسط من المبادئ التوجيهية 

ط عملية إعداد ال محاضر نفسها وأن تؤتي منافع في إلعداد المحاضر من شأنها أن تبس ِّ
 سيرورة الترجمة التحريرية الحقاً. 

ويُحتاج إلى الخدمات التعاقدية لرفد مشاريع داخلية أو لتوفير موارد من أجل  .255
المتطلبات الخاصة وحاالت االرتفاع الكبير في مقدار األنشطة التي يتعذر النهوض 

وتلكم هي الحال مثالً فيما  داخلية. بأودها على نحو فع ال وفي الوقت المناسب بموارد
يخص االستعانة بمترجمين ومعدي محاضر خارجيين رفداً للقدرات الداخلية في 

واألهم أن ذلك يلزم لمواجهة  المكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية.
حاالت بلوغ النشاط أوَجهُ بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه التحديد يتوجب 

لنهوض بها في آجال معيَّنة، وحاالت المواد التي تتعين ترجمتها أو إعداد محاضر لها ا
بلغة ال توجد وال تُطلب قدرة داخلية على إعداد المحاضر بها أو على الترجمة منها أو 

 إليها.

 ألف يورو 27.5 اللوازم والمواد

 المئة(.في  8.3ألف يورو ) 2.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .256
إن بند الميزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية؛ وتستخدم االعتمادات المعنية لألغراض 

 االشتغالية.

ألف يورو(  20.0ويُخصَّص قسط من االعتمادات في إطار بند الميزانية هذا ) .257
لتجديد االشتراكات السنوية في مجالت تخص مكتب المد عي العام على وجه التحديد 

شتراكات المهنية )مثل االشتراك في الرابطة الدولية للمد عين العامين(، وغيرها من اال
أما االشتراكات في  ولشراء مجلدات مرجعية هامة تلزم لدعم أنشطة المكتب األساسية.

قواعد البيانات والخدمات والمجالت المتاحة على اإلنترنت والمشتركة بين جميع 
ن مكتبة المحكمة وقسم خدمات تدبر وحدات المحكمة فتعاَمل معاملة مركزية ضم

 المعلومات.

آالف يورو الستبدالِّ وإضافةِّ بعض المواد  7.5ويُطلب المقدار الباقي البالغ  .258
واللوازم الخاصة )مثل الصور التي تلتقطها السواتل، واألكياس التي يوضع فيها الرفات 

زمها أعمال البحث البشري، والقفافيز المطاطية، والمستهلَكات، واألجهزة( التي تستل
 الجنائي العلمي المتعلقة بمسارح الجرائم التي تُجرى في إطار عمليات التحقيق.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 2120 الفرعي البرنامج :15 الجدول

2120  
 قسم الخدمات

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 616.2 1 8.8 131.4 484.8 1    الموظفون من الفئة الفنية

 904.8 (0.6) (5.2) 910.0    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 521.0 2 5.3 126.2 394.8 2 385.3 2 - 385.3 2 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 381.7 2 17.6 356.9 024.8 2 839.2 1 0.2 839.0 1 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - 1.1 - 1.1 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضافي

 381.7 2 17.6 356.9 024.8 2 840.4 1 0.2 840.1 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 245.6 (40.7) (168.8) 414.4 371.1 - 371.1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 360.0 (27.6) (137.0) 497.0 - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - 9.6 - 9.6 التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - 9.1 - 9.1 النفقات التشغيلية العامة

 27.5 (8.3) (2.5) 30.0 32.3 - 32.3 اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 633.1 (32.7) (308.3) 941.4 422.1 - 422.1 بالعاملين

 535.8 5 3.3 174.8 361.0 5 647.7 4 0.2 647.5 4 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 2120 الفرعي البرنامج :16 الجدول

2120 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الثابتةالوظائف 

 26 13 13 - 13 - 4 5 3 1 - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

 26 13 13 - 13 - 4 5 3 1 - - - - 2021لعام المقترحة 

               

التها بدوام كامل(   وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 20.44 7.93 7.93 - 12.51 2.00 3.00 7.01 0.50 - - - - - 2020المقرة لعام 

 22.17 8.17 8.17 - 14.00 2.00 3.00 8.00 1.00 - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

 22.17 8.17 8.17 - 14.00 2.00 3.00 8.00 1.00 - - - - - 2021المقترحة لعام 
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 : قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة2160 البرنامج الفرعي .1

ْمَن قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة )"القسم"( في  .259 منذ أن ُضمَّت ضِّ
وحدةُ المعلومات واألدلة، ووحدةُ قاعدة المعارف )التي غدت  2019 كانون الثاني/ يناير

ةُ المساعدين تسمى وحدة تطوير الحلول المؤسسية(، ووحدةُ تجهيز البيانات، ومجموع
المعنيين بتدبر المعلومات، يواصل القسم اتخاذ التدابير على طريق التحسين األمثل 

 للسيرورات والنظم التي تكتنف مهام العمل األساسية هذه.

ه المعلومات فإن هذا النهج الكالني  .260 ا كان مكتب المد عي العام جهازاً تحرك ِّ ولـم 
ة المؤسسية الالزمة لمعاملة المعلومات واألدلة والمركزي الجديد يتيح له إيالء العناي

نه من: ئه مكانة استراتيجية تمك ِّ ِّ  على نحو يبو 

(a)  المثابرة على زيادة تجاوبه ومرونته وتكيفه لتلبية االحتياجات الحالية
والمقبلة فيما يتعلق بتدبر المعلومات واألدلة والمعارف، مع تعزيز وتبسيط 

 المجال؛تعاونه مع قلم المحكمة في هذا 

(b)  تقليص عبء تدبر المعلومات والمعارف واألدلة الواقع على عاتق
ُشعب المكتب وأقسامه ووحداته، ليتم بذلك تبسيط وزيادة التركيز المؤسسي 

 ضمن مجاالت عمل المكتب األساسية؛

(c)  السهر على تجسيد احتياجات المكتب االشتغالية وغاياته االستراتيجية
ي مجال استبانة احتياجات الجهات التي يتعامل تجسيداً أفضل في مبادراته ف

معها، ومجال جمع المتطلبات، ومجال تدبر المشاريع، ومجال تمييز الحلول 
 وتنفيذها؛

(d)  زيادة المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة من خالل تفاعل األجهزة
بجعل المكتب قادراً على معاملة متطلبات تدبر المعلومات والمعارف واألدلة 

لة مركزية ومراجعتها وتقديمها إلى قسم خدمات تدبر المعلومات في شكل معام
د.  منسَّق وموحَّ

ويعد قسم تدبُّر المعلومات والمعارف واألدلة، في إطار مشروع للتحديث يشمل  .261
سنوات متعددة، مبادراٍت حيويةَ األهمية على صعيد إعادة التنظيم المتصل بالموظفين 

ته ونجاعته وتجاوبه وذلك اضطالعاً منه بجانب من مهمته يُرمى منها إلى زيادة فعالي
المتمثلة في االبتكار والتحديث والسهر على أن تُوفَّر لجميع وحدات مكتب المد عي العام 
أفضل الخدمات الممكنة المتصلة بتدبُّر المعلومات والمعارف واألدلة، وسعياً منه إلى 

ن األمثل للجهود المبذولة على صعيد تمييز زيادة التعاضد بين األجهزة والتكفل بالتحسي
وتنفيذ الحلول المؤسسية. وتُنشد بالتغييرات المقترحة االستفادةُ من مراجعة السيرورات 
واالبتكار التكنولوجي، بالتوازي مع تنفيذ خطة المحكمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات 

امتداد السنوات المقبلة. وستُعرض للفترة التالية، سعياً إلى زيادة االبتكار واألتمتة على 
البرنامجية  2022التعديالت البنيوية الضرورية المصاحبة لذلك في إطار ميزانية عام 

 المقترحة.

ويرأس قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة منسق لتدبر المعلومات، ويتألف  .262
 المؤسسية. هذا القسم من وحدتين هما وحدة المعلومات واألدلة ووحدة تطوير الحلول

وتؤدي هاتان الوحدتان أنشطة أساسية لدعم أنشطة المكتب المؤسسية الرئيسية  .263
وعملياته اليومية يُفترض أن ال يضطلع بها غيرهما من ُشعب المكتب أو أقسامه أو 

ويتَّبع قسم تدبر  يمكنها أن تضطلع بها. وحداته أو أجهزة المحكمة األخرى، وال
نهجاً يشمل بنطاقه القابل للتعديل المكتَب أجمع بغية تلبية  المعلومات والمعارف واألدلة

احتياجات المكتب في مجال تدبر المعلومات والمعارف واألدلة، بالتوافق مع مبدأ 
 المحكمة الواحدة.

ويمثل قسُم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة المكتَب في مبادرات ومشاريع  .264
م بسالسٍة تدبر المعلومات الشاملة بنطاقها المحكم ة جمعاء، ما يتيح له التكفَل بأن يقد ِّ
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خدمات تدبر المعلومات وتجهيز األدلة إلى جانب سلسلة متواصلة من األنشطة المتركزة 
 على تلبية احتياجات الجهات المتعاَمل معها بأدنى قدر من الموارد.

لسنة فعلى سبيل المثال ميَّز قسم تدبُّر المعلومات والمعارف واألدلة، خالل ا .265
ً من المبادرات على صعيد  األولى من سنوات عمله، ما ليس كامالً أو ليس ضروريا
المصروفات المندرجة في عداد رأس المال المتصلة بتكنولوجيا المعلومات، وتسنى له 

، إثر تحليل 2020إلغاء هذه المبادرات أو تعديلها. وعلى نحٍو مماثل تسنى للقسم في عام 
ألف يورو  65.0اٍء لالنتقاء، أن يتفادى مصروفات مقدارها صارم لالحتياجات وإجر

الثالث التالية ونفقات إضافية متصلة بالبرمجيات الحاسوبية  على امتداد السنوات
ألف يورو. كما إن قسم تدبُّر المعلومات والمعارف واألدلة وفَّر لقلم  100.0مقدارها 

ً  2020المحكمة في أوائل عام  راً داخليا ألف يورو، وقام  75.0بقيمة بلغت  حالً مطوَّ
قسم خدمات تدبُّر المعلومات بعمٍل مماثٍل في وقٍت الحٍق من السنة إذ وفَّر أداة مماثلة، 

ً بـ رت قيمتها أيضا ألف يورو، ما أتاح لكل من القسمين أن يتفادى النفقات  75.0قُد ِّ
زاً في الوقت ن فسه التعاوَن بين المترتبة على الخدمات االستشارية والتطوير معز ِّ

رة داخلياً.   األجهزة فيما يتعلق بالحلول المطوَّ

ويهدف القسم أيضاً إلى التحسين األمثل لتوفير خدمات تدبر المعلومات وتجهيز  .266
األدلة وتطوير الحلول على نحو أكثر توحيداً وتنسيقاً ونجاعة سواٌء أكان ذلك ضمن 

 ر المعلومات.النطاق الداخلي أم بالتنسيق مع قسم خدمات تدب

إن وحدة تطوير الحلول المؤسسية، التي ُضمَّ إليها، نتيجةً لعملية الدمج الحديثة،  .267
ً ضمن مالك شعبة التحقيق،  المساعدون في مجال تدبر المعلومات الذين كانوا سابقا

 تتولى المسؤولية عما يلي على وجه التحديد:

(a) على صعيد تدبر  التكفل بات باع نهج استراتيجي منسَّق ومتوازن وشفاف
 المعلومات والتطوير المؤسسي واالبتكار في المكتب؛

(b)  االضطالع نيابةً عن المد عيـ)ـة( العامـ)ـة( بإجراء عمليات شاملة
لتحليل األعمال، وتبيان السيرورات، وتقييم االحتياجات، وجمع المتطلبات، 

 فيما يخص جميع قطاعات عمل المكتب؛

(c) جميع قطاعات عمل المكتب، وقلم  االضطالع )بالتعاون الوثيق مع
المحكمة، ومجلس الحوكمة المعني بتدبر المعلومات على نطاق المحكمة( بقيادة 
وتنسيق عمليات التطوير المؤسسي في المكتب، بما في ذلك إدارة المشاريع 
 ومتابعتها بغية التكفل بسالسة تقديم خدمات تدبر المعلومات والمعارف واألدلة؛

(d) ال ً ت باع نهج أكثر صرامة في إدارة مبادرات التطوير الدفع قدما
المؤسسي عن طريق التكفل بتقييم البرامج والمشاريع الداخلي المستمر 
ر، وتبادل العبر المستخلصة في مجال تدبر المعلومات والمعارف  والمتكر ِّ

 واألدلة داخلياً وفيما بين األجهزة؛

(e) دبر المعلومات إعداد ومسك خطة المكتب االستراتيجية الخاصة بت
والمعارف واألدلة، بما في ذلك التقييم التوقعي للتطورات المتصلة بتدبر 
المعلومات والمعارف واألدلة التي قد تؤثر على عمليات المكتب المؤسسية 

 األساسية؛

(f)  دعم نظم تدبر المعلومات والمعارف القائمة وسيرورات األعمال
مكتب وذلك بالعمل بصفة الوسيط واالحتياجات إلى التعلم اإللكتروني ضمن ال

الرئيسي المعني بالمعارف في المكتب على صعيد تدبر المعلومات والمعارف 
 واألدلة؛

(g)  استدامة تقديم الدعم االشتغالي المباشر )المدَمج( إلى األفرقة المتكاملة
التابعة للمكتب فيما يتعلق بتدبر البيانات والمعلومات، بدءاً من عمليات التدارس 

 لي فوصوالً إلى المرحلة التمهيدية.األو
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 :وتتولى وحدة المعلومات واألدلة المسؤولية عما يلي .268

(a)  تدبُّر األدلة وتجهيزها، اللذين يشمالن تسجيَل األدلة، وتدبَُّر سلسلة
الجهات التي يُعهد إليها بحفظها، وتخزينَها المادي والرقمي، والقِّوامةَ عليها، 

بها عندما تكون أدلة رقمية، إضافة إلى الدعم والخدماتِّ المساندةَ المتعلقة 
الوظيفي الذي يقدَّم لتلبية االحتياجات ذات الصلة القانونية منها والمتعلقة 

 باستعراض األدلة من أجل الكشف عنها؛

(b) الكشف عن األدلة دعماً لشعبة المقاضاة التابعة للمكتب؛ 

(c)  األدلة وتناولها، إسداء المشورة إلى المكتب وتقديم الدعم إليه بشأن جمع
( والمراجعة المستعان فيها eDiscoveryبما في ذلك الكشف اإللكتروني )

 ؛(TARبالتكنولوجيا )

(d)  تدبر السيرورات اإلدارية التي تكتنف الموادَّ التي تُجمع وتقدَّم بموجب
 من نظام روما األساسي؛ 15 المادة

(e) ت ذات توفير المعدات والدعم في عمليات استجواب الشهود والمهما
 الصلة، بما في ذلك حفظ األدلة ونقلها اآلمنان؛

(f)  تنفيذ القرارات المتعلقة بالبنية االشتغالية للمعلومات بحسب التفويض
ق تدبر المعلومات، بما في ذلك تسيير شؤون البيانات الشرحية  الصادر عن منس ِّ

 ونماذج البيانات دعماً لنظام تدبر األدلة ونظام الكشف عنها.

نسق المعني بتدبر المعلومات في المكتب دوراً بالغ األهمية في قيادة ويؤدي الم .269
وحدتَي قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة، فيعمل من باب التوسع بمثابة منسق 

ومن المهام  مركزي للمكتب فيما يخص جميع مسائل تدبر المعلومات والمعارف واألدلة.
 فة:األساسية التي يضطلع بها شاغل هذه الوظي

(a)  قيادة وحدتي قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة والسهر على كون
المهام التي تضطلعان بها في إطار واليتهما، والسيرورات المتبعة فيهما، 
والنواتج التي تحققانها، تؤتي بانتظاٍم ما يلزم لدعم عمل المكتب في جميع 

ؤسسية الناجعة قطاعاته االشتغالية من المعلومات واألدلة والحلول الم
زة على الجهات المتعاَمل معها؛  والمترك ِّ

(b)  تنسيق وتوحيد جميع ما يخص المكتب من سيرورات تدبر المعلومات
واألدلة، والنظم والمعماريات والمبادرات ذات الصلة )بالتوافق مع احتياجات 

 المكتب الحالية والمقبلة( على نحو موضوعي شفاف حصيف؛

(c)  ق المكتب التحسين األمثل للتعاون والتعاضد بين األجهزة بصفته منس ِّ
الذي يتوجه إليه قلم المحكمة فيما يتعلق بجميع الشؤون المتصلة بتدبر 

 المعلومات والمعارف واألدلة؛

(d)  إعداد ومسك الخطة االستراتيجية الخاصة بتدبر المعلومات والمعارف
ستراتيجية واألدلة على نطاق المكتب والعمل على جعل هذه الخطة تنسجم مع ا

 قلم المحكمة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء؛

(e)  النهوض باالبتكار والتفكير االستشرافي حيثما وعندما يكون ذلك
نات طيف تدبر المعلومات والمعارف واألدلة، سهراً على  ِّ ممكناً، في كل مكو 

 ن هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.تبُوؤ المكتب مكانة استراتيجية تمك نه من أن يكو

 ألف يورو 3 826.6 موارد الميزانية

ألف يورو  145.9ينطوي مقدار الموارد المطلوب على انخفاض مقداره  .270
 المئة(. في 3.7)
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 ألف يورو 3 583.8 الموارد من الموظفين

 32سيتألف مالك قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة من  2021في عام  .271
راً  12وظيفة ثابتة، و لة في إطار المساعدة المؤقتة العامة تُعتبر متطلباً متكر ِّ وظيفة مموَّ

الت الموظف 10.0)  الواحد العامل بدوام كامل(. من معادِّ

 ألف يورو 2 546.4 مةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة الخدمات العا

ق لتدبر المعلومات )من الرتبة فيتألف القسم من وحدتين، ويشرف عليه  .272 -منس ِّ
5.) 

 :ويتألف مالك وحدة تطوير الحلول المؤسسية من الوظائف التالية البيان .273

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف مهندس نظم

 2 2-ف موظف معني بالمعلومات )نظام األدلة ونظام التحليل(

ق لقواعد المعارف  3 1-ف منس ِّ

 1 1-ف موظف مساعد معني بالمعلومات

 7  المجموع

 ويتألف مالك وحدة المعلومات واألدلة من الوظائف التالية البيان: .274

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف رئيس وحدة المعلومات واألدلة

 1 2-ف موظف معاون معني بالمعلومات واألدلة

 1 2-ف مدير لتجهيز البيانات

 5 رأ –خ ع  مساعد معني بتجهيز البيانات

 7 رأ –خ ع  مساعد معني بتدبر المعلومات

 3 رأ –خ ع  مساعد معني بحفظ المعلومات

يها  1 رأ –خ ع  مساعد معني بالكشف عن المعلومات/تقص 

 1 رأ –خ ع  مساعد رئيسي معني باألدلة

 4 رأ –خ ع  مساعد معني باألدلة

 24  المجموع

 ألف يورو 1 037.4 المساعدة المؤقتة العامة

ل في إطار المساعدة المؤقتة العامة دعماً ألنشطة  القسميحتاج  .275 إلى وظائف تموَّ
إن الموارد المطلوبة تمثل متطلباً مستمراً لسنوات عديدة، ما لم يَُشر إلى خالف  المكتب.
 التوزعَّ التالي: 2021وتتوزع وظائف المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة لعام  ذلك.

 العدد الرتبة التسمية
المدة 

 بالشهور

المكافئ 
بمعادِّالت 
 الموظف
الواحد 
العامل 
بدوام 
  كامل

 1.00 12 1 3-ف موظف معني بتدبر البيانات
متطلَّب 
 مستمر

موظف معاون معني باألدلة 
 2.00 24 2 2-ف اإللكترونية

متطلَّب 
 مستمر
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موظف مساعد معني بالمعلومات 
 2.00 24 2 1-ف واألدلة

متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 رأ –خ ع  مساعد معني باألدلة
متطلَّب 
 مستمر

ق معاون معني بقواعد  منس ِّ
 1.00 12 1 2-ف البيانات

متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 2-ف موظف معني بالمعلومات
متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 2-ف موظف معني بالتعلم
متطلَّب 
 مستمر

معني بكشف مساعد 
يها  0.08 1 1 رأ –خ ع  المعلومات/تقص 

متطلَّب 
 مستمر

مساعد تقني )معني بنظم 
 1.00 12 1 رأ –خ ع  المعلومات(

متطلَّب 
 مستمر

 0.08 1 1 رأ –خ ع  مساعد معني بتدبر المعلومات
متطلَّب 
 مستمر

  10.17 122 12  المجموع

 ألف يورو 242.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين

 في المئة(. 7.1ألف يورو ) 18.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .276
راً وتُستخدم لسد تكاليف السفر،  إن الموارد غير المتصلة بالعاملين تمثل متطلباً متكر ِّ

 والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم والمواد، وتكاليف األثاث والعتاد.

 يورو آالف 8.8 السفر

آالف يورو لسد تكاليف عدد محدود من  8.8بالمقدار المطلوب البالغ يهيأ  .277
المهمات التي يقوم بها موظفون تقنيون لتقديم الدعم للبعثات الميدانية، وتدبر أو ترحيل 
ً في  أو شطب معدات ولوازم قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة الموجودة حاليا

 ومؤتمرات مهنية. المكاتب القُطرية، والمشاركة في ندوات

 يورو آالف 7.5 النفقات التشغيلية العامة

آالف يورو لسد تكاليف الصيانة السنوية  7.5يُحتاج إلى المقدار المطلوب البالغ  .278
 لتطبيقات برمجيات حاسوبية خاصة بالمكتب.

 ألف يورو 52.5 اللوازم والمواد

العتمادات المعنية إن بند الميزانية هذا بند يعاَمل بصورة مركزية؛ وتُستخدم ا .279
 لألغراض االشتغالية.

ويخصَّص جزء من اعتمادات بند الميزانية هذا لشراء مستهلَكات رقمية  .280
وإلكترونية من أجل جمع األدلة )مثل بطاقات الذاكرة، واألقراص الصلبة المشفَّرة، 
رات وأجهزة  والبطاريات(، ولسد تكاليف أجهزة يستخدمها المحققون )من قبيل الكامِّ

 تسجيل(.ال

 ألف يورو 174.0 األثاث والعتاد

إن المبالغ المطلوبة لسد تكاليف األثاث والعتاد لكل من البرامج الرئيسية بُحثت  .281
في اجتماعات مشتركة بين األجهزة بغية التكفل بتماشيها مع الخطة الخمسية لتكنولوجيا 

أما األرقام  يق.المعلومات/تدبر المعلومات التي وضعتها المحكمة وأقرها مجلس التنس
فتخص قسط  2160المتعلقة باألثاث والعتاد المدرجة ضمن إطار البرنامج الفرعي 

ل في إطار ميزانية المكتب، ألن  المستثَمرات في تكنولوجيا المعلومات المموَّ
المصروفات المعنية تتصل ببنود تخصه على وجه التحديد بمثابة جانب من االستثمارات 

ة فيما يخص ال مبادرات األساسية المرمي منها إلى تحقيق األهداف المتعلقة المقر 
 بالمقاضاة الواردة في خطة المحكمة.
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وتتصل هذه المبادرات بزيادة المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة المحققة  .282
ً من خالل المراجعات المتمعنة لسيرورات األعمال وتصميم و/أو تمييز حلول  داخليا

ليات التحقيق وشؤون الشهود، وإعداد المحاضر المؤتمت، يُرمى منها إلى تدبر عم
وتدبر العقود، وتنسيق الترجمة الشفوية، واالهتمام بأنساق تسلسل األعمال إلدارة 

إن هذه المبادرات تدعم مباشرة سد االحتياجات في مجال  المشاريع ضمن المكتب.
تقديم الخدمات والمساندة  التحقيق وفي مجال المقاضاة كما تدعم قدرة المكتب العامة على

 لألنشطة المؤسسية األساسية.

وتتمثل المجموعة الثانية من المبادرات المعنية في إعمال طقم أدوات البحث  .283
منصة  الجنائي العلمي إعماالً واسع النطاق، وهي تتألف من ثالثة مشاريع فرعية:

أجل تصفح الشبكة من  (WASPالتقصي في الشبكة العنكبوتية المقترن بإغفال الهوية )
العنكبوتية المقترن بإغفال الهوية؛ احتياز البيانات في سياق التحقيق الجنائي العلمي 
وفرز مواد األدلة الرقمية التي تستلزم أعمال تجهيز وتحليل ومراجعة إضافية قبل 
تسجيلها؛ ثم تطوير وتعزيز أدوات المكتب وقدراته في مجال جمع وتجهيز المعلومات 

من المصادر المتاحة للعموم وإجراء تحقيقات على شبكة اإلنترنت دعماً المستقاة 
 ألنشطته األساسية في مجال التحقيق ومجال المقاضاة.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 2160الفرعي  البرنامج :17 الجدول

2160  
 قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 229.8 1 9.2 103.2 126.6 1    الموظفون من الفئة الفنية

 316.6 1 (10.4) (153.4) 470.0 1    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 546.4 2 (1.9) (50.2) 596.6 2 248.1 2 - 248.1 2 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 037.4 1 (6.9) (77.2) 114.6 1 962.1 - 962.1 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 0.0 - 0.0 العمل اإلضافي

 037.4 1 (6.9) (77.2) 114.6 1 962.1 - 962.1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 8.8 (49.1) (8.5) 17.3 8.9 - 8.9 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 12.4 - 12.4 الخدمات التعاقدية

 - - - - 11.7 - 11.7 التدريب

 - - - - - - - الخبراء 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 والمواد

 174.0 - - 174.0 152.1 - 152.1 األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 242.8 (7.1) (18.5) 261.3 217.0 - 217.0 بالعاملين

 826.6 3 (3.7) (145.9) 972.5 3 427.2 3 - 427.2 3 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 2160 الفرعي البرنامج :18 الجدول

2160 
وكيل 

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

مجموع  
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 32 21 21 - 11 4 4 1 1 1 - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - - 1 1 1 4 4 11 - 21 21 32 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 12.00 4.00 4.00 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 10.17 2.17 2.17 - 8.00 2.00 5.00 1.00 - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - 1.00 5.00 2.00 8.00 - 2.17 2.17 10.17 
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200 البرنامج -2

مة  المقد ِّ

تُجري شعبة االختصاص والتكامل والتعاون )"الشعبة"( عمليات التدارس  .284
ر عمليات التحقيق التي يجريها مكتب المد عي العام )"المكتب"( بتعزيزها  األولي وتيس ِّ

بموجب الباب التاسع من نظام روما األساسي وتقديمها إلى التعاوَن والتعاضدَ القضائي 
ويتسم  المكتب الدعَم المتصل بالعالقات الخارجية في أداء مهامه واالضطالع بأنشطته.

التعاون والدعم السياسي بأهمية حيوية للتكفل بالتحقيق ومقاضاة المشتبه بهم في الوقت 
ه ليس للمحكمة سلطات إنفاذ خاصة المناسب في القضايا المعروضة على المحكمة ألن

كما إن التعاون والدعم السياسي يؤديان دوراً هاماً في اضطالع المحكمة بمهامها  بها.
من الغايات االستراتيجية الشاملة  4و 1فلذا، ولتحقيق الغايتين  الوقائية والتكاملية.

الشركاء باعتباره بنطاقها المحكمة جمعاء، تم أيضاً تمييز التحسين األمثل للتعاون مع 
 2021-2019هدفاً ذا أولوية في إطار الخطة االستراتيجية لمكتب المد عي العام للفترة 

نظراً إلى أنه سيسهم في تحقيق غاية المكتب االستراتيجية المتمثلة في زيادة سرعة 
 إن لكل من الحاالت والقضايا (.2ونجاعة وفعالية أنشطته األساسية )الغاية االستراتيجية 

ويشمل ما تضطلع به الشعبة من المهام المتصلة  متطلَّباتها الفريدة في مجال التعاون.
بالتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات الخارجية إقامةَ وتدبَر عالقات مع الدول 
)بما فيها سلكها الدبلماسي وهيئاتها القضائية وأجهزتها التي تتولى إنفاذ القانون( 

ويتمثل الهدف  ية والمنظمات غير الحكومية وسائر أصحاب الشأن.والمنظمات الدول
النهائي للشعبة في تيسير اضطالع المكتب بمهامه في مجال التحقيق ومجال المقاضاة 
على نحو فعال وفي شحذ الدعم العام لعمله عن طريق االنخراط في الترويج وإبالغ 

 الرسائل األساسية.

ن إجراء عمليات التدارس األولي لجميع وكذلك تتولى الشعبة المسؤولية ع .285
الحاالت المعروضة على المكتب، سواء أكان نظر المحكمة فيها متأتياً عن قيام دول 
أطراف بإحالتها إليها أم عن قيام مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بهذه اإلحالة أم عمالً 

والمعلومات المستقاة من نظام روما األساسي على أساس البالغات الواردة  15بالمادة 
وهكذا تتولى الشعبة ضمن المكتب المسؤولية عن استالم  من المصادر المتاحة للعموم.

من نظام روما األساسي، وتقييم  15 وتحليل جميع البالغات المقدَّمة بموجب المادة
مسائل االختصاص والمقبولية ومصالح العدالة فيما يخص جميع الحاالت التي تخضع 

ولي، بغية تمكين المد عية العامة من أن تتخذ على نحو مستنير قرارات بشأن للتدارس األ
وتتفاعل الشعبة، في إطار أنشطتها على صعيد  إمكان مباشرة عمليات تحقيق جديدة.

التدارس األولي، مع طائفة عريضة من أصحاب الشأن، بمن فيهم مرسلو البالغات 
لمنظمات غير الحكومية الوطنية من نظام روما األساسي، وا 15 بموجب المادة

إن التحسين األمثل لعمليات التدارس األولي يمثل  والدولية، والمنظمات الدولية، والدول.
من الغايات االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة  1 هدفاً أساسياً آخر يتوافق مع الغاية

، وسيعمل المكتب للمزيد من الغايات االستراتيجية لمكتب المد عي العام 2 جمعاء والغاية
 من االستفادة من الطابع القي ِّم لهذه العمليات وللبناء على ما تؤتيه من زخم.

وتتألف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون من قسمين: قسم التعاون الدولي  .286
 وقسم التدارس األولي.

لي، وترد أدناه لمحة عامة عن ثالثة المجاالت الرئيسية لنشاط قسم التعاون الدو .287
قها رئيسه وتخضع إلشرافه العام. ناته، التي ينس ِّ ِّ التعاون المتعلق  وهي )أ( أو مكو 

ض؛  بالحاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة؛ )ب( التعاون القضائي المستعرِّ
 التعاون العام والعالقات الخارجية. )ج(

يوف ِّر قسم  التعاون المتعلق بالحاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة: .288
التعاون الدولي الخبرة في مجال التعاون لكل من األفرقة المتكاملة عن طريق مستشار 
 معني بالتعاون الدولي تغدو له صفة العضوية الكاملة في الفريق المتكامل المعني.
ويتولى المستشار المعني بالتعاون الدولي التيسيَر فيما يتعلق بتلبية جميع االحتياجات 
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هة من الفريق المتكامل إلى الشركاء إلى التعا ضد القضائي وكل ِّ طلبات التعاون الموجَّ
في التعاون؛ وتعبئةَ واستدامةَ الدعم المتصل بالحاالت على وجه التحديد، والنهوَض 

إليه؛ وإقامةَ  باإلحاطة بعمل المكتب فيما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة في كل قضية تُسند
بحيث يظل متاحاَ للفريقِّ المتكاملِّ النفاذُ إلى ما يخص القضية مراكز للتنسيق االشتغالي 

من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرَك االستجابي السريع بشأن كل ما قد يتبيَّنه الفريق 
لقد ازداد  المتكامل أو السلطات الوطنية من مشكالت، وتقديَم معلوماٍت تعقيبيةً عن ذلك.

السنوات األخيرة، ما آتى عبء عمل أثقل ومتطلبات  عدد الحاالت الخاضعة للتحقيق في
كما شهد عدد طلبات التعاون الواردة زيادة في السنوات  صعبة على صعيد التعاون.

وينبغي التنويه  األخيرة، ما أحدث ارتفاعاً آخر في عبء العمل الواقع على عاتق القسم.
لى الرغم من عبء العمل إلى أن القسم لم يطلب في السنوات األخيرة موارد إضافية ع

ا كان التعاون يتسم بأهمية حيوية قصوى فيما يخص  األثقل الذي يقع على عاتقه. ولـم 
عمليات التحقيق فإن االفتقار إلى مالك الموظفين الكافي ضمن القسم يمكن أن يمث ِّل 
و عائقاً لتيسير التعاون الملموس اآلتي في حينه من أجل إجراء عمليات التحقيق على نح

إن هذه الحقائق والمصاعب في مجال االشتغال تجعل من الضروري لقسم التعاون  فعال.
نفس المقدار من الموارد  2021الدولي ضرورةً قصوى أن يتاح له فيما يخص عام 

 على األقل. 2020الذي أتيح له فيما يخص عام 

ض: .289 نات عمل ال التعاون القضائي المستعرِّ ِّ َن من مكو  ِّ قسم يتولى هذا المكو 
-ع (، ومساعد قانوني )من الرتبة خ4-مستشاٌر معني بالتعاون القضائي )من الرتبة ف

إن هؤالء الموظفين يقومون،  رأ(.-ع رأ( ومساعد معني بالتعاون القضائي )من الرتبة خ
ً للمعايير واإلجراءات ذات الصلة، بإسداء المشورة االستراتيجية والتقنية  تبعا

رين المعنيين بالتعاون الدولي المعهود إليهم بالحاالت ويقدمون واالشتغالية إلى المستشا
الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل بمراقبة جودة جميع طلبات المساعدة القضائية 
والردود المرسلة نيابةً عن األفرقة المتكاملة، وإبالغ هذه الطلبات والردود، والمتابعة 

ك مع كل من المستشارين المعنيين بالتعاون إنهم مسؤولون، بالتشار فيما يتعلق بها.
الدولي، عن التتبع فيما يخص االمتثال ومسك جميع السجالت المتصلة بطلبات المساعدة 

كما إنهم يؤدون دوراً رائداً في وضعِّ  الصادرة وطلباتها الواردة في قاعدة البيانات.
ضة وفي االستراتيجيات المرمي منها إلى تعزيزِّ وتوسيعِّ شبكة الشركاء  المستعرِّ

اإلشراف على تنفيذ هذه االستراتيجيات، بوسائل منها مثالً التباحُث بشأن االتفاقات 
المتعلقة بالتعاون عند اللزوم، وتيسير تبادل المعلومات والتعاون من أجل أمور منها 

من الغايات االستراتيجية للمكتب، بغية تعزيز قدرة المكتب وشركائه  6 تحقيق الغاية
ن المعني بالتعاون القضائي  د الثغرة المتمثلة في اإلفالت من العقاب.على س ِّ إن المكو 

نات قسم التعاون الدولي يؤدي أيضاً، بالتضافر مع سائر الزمالء في قسم التعاون  ِّ من مكو 
الدولي وفي شعبة التحقق، دوراً بالغ األهمية في وضع االستراتيجيات والمنهجيات 

ل القبض على األشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بإلقاء القبض المحسَّنة لزيادة معدَّ 
ا تُنفَّذ، ما أُعلن عنه باعتباره الغاية من الغايات االستراتيجية المبيَّنة في الخطة  3 لـم 

 االستراتيجية للمكتب؛

نات عمل القسم  التعاون العام والعالقات الخارجية: .290 ِّ َن من مكو  ِّ يتولى هذا المكو 
( يتناول العالقات الخارجية ومستشاٌر 4-التعاون الدولي )من الرتبة فمستشاٌر معني ب

إنهما مسؤوالن عن إسداء المشورة  (.3-معني بالعالقات الخارجية )من الرتبة ف
االستراتيجية غير المتعلقة بالحاالت على وجه التحديد إلى المد عية العامة واإلدارة العليا 

فبغية  ما يتعلق بالتعاون العام والعالقات الخارجية.للمكتب وعن تقديم الدعم إليهما في
القيام على الخصوص بشحذ الدعم السياسي، وتحسين التعاون التحسيَن األمثل، 
واالرتقاء بالتواصل مع الدول األطراف وسائر أصحاب الشأن، مثل المنظمات الدولية 

نطاقها المحكمة جمعاء والمنظمات غير الحكومية، تنفيذاً للخطة االستراتيجية الشاملة ب
والخطة االستراتيجية للمكتب، يقدم هذا الفريق الصغير الدعم إلى المكتب في وفائه 
بالتزاماته الدبلماسية وغيرها من االلتزامات في نطاق التعاون العام؛ ويسهر على إقامةِّ 

ق هذه العالقا ت؛ وإدارةِّ العالقات الخارجية للمكتب مع الدول وسائر الشركاء وينس ِّ
ويمث ِّل المكتَب خالل المباحثات بشأن شتى المسائل المعروضة على الجمعية و/أو هيئاتها 

  الفرعية لكي تنظر فيها، عندما تؤثر هذه المسائل على عمل المكتب.
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وضمن شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يسدي مستشار قانوني )من الرتبة  .291
متعلقة باالختصاص والتكامل والتعاضد  ( المشورة القانونية بشأن مسائل معيَّنة4-ف

القضائي منبثقة عن عمل المحللين المعنيين بالحاالت والمستشارين المعنيين بالتعاون 
المستشار القانوني الرئيسي  إن الدولي في الحاالت الخاضعة للتدارس األولي والتحقيق.

االستراتيجية فيما يتعلق يقدم الدعم أيضاً إلى الشعبة واألفرقة المتكاملة بشأن التقاضي و
باالختصاص والمقبولية والتعاضد القضائي وما يتصل بذلك من مجاالت القانون الدولي 
العام مثل قوانين األمن الوطني، وحصانة رؤساء الدول، والكشف عن المعلومات 

ية، والعمل إلى جانب قسم المقاضاة وقسم االستئناف  المصنَّفة بصفتها معلومات السر 
وعالوة على  يق القانوني للمقاضاة بشأن الدفوع الكتابية والشفوية بحسب اللزوم.والتنس

ذلك يتفاوض المستشار القانوني بشأن اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع األطراف 
الفاعلة الوطنية، والمنظمات الدولية، وكيانات حفظ السالم، ويبرم هذه االتفاقات 

تب، ويحضر جميع اجتماعات اللجنة التنفيذية التي تُعقد والمذكرات دعماً لعمليات المك
مع األفرقة المتكاملة وقسم التدارس األولي بشأن ما يجري من عمليات التحقيق/أعمال 

 المقاضاة وعمليات التدارس األولي.

ويُجري قسم التدارس األولي عمليات التدارس األولي ويسدي المشورة بشأن  .292
ة الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص األمور المعقَّدة من الناحي

 والمقبولية، وتقييم مصالح العدالة، وال سي ما عندما يتعلق األمر بمصالح المجني عليهم.
ويمث ِّل إجراء عمليات التدارس األولي واحداً من ثالثةِّ األنشطة الرئيسية للمكتب، إلى 

وال يقتصر شأن عمليات التدارس  قاضاة.جانب إجراء عمليات التحقيق وأعمال الم
األولي على أهميتها الحاسمة للبت فيما إذا كانت تجب مباشرة عمليات تحقيق جديدة بل 
يتعدى هذه األهمية إلى كونه يفيد أيضاً في إرساء أساس راسخ للتعاون في الحاالت التي 

إلى ذلك يمكن أن يكون وإضافةً  يباَشر فيها مثل عمليات التحقيق هذه في نهاية المطاف.
لعمليات التدارس األولي أثر وقائي وأن تفيد في تعزيز الجهود المبذولة على الصعيد 

ثم إن  الوطني من أجل التحقيق والمقاضاة، ويُحتمل أن تغني عن تحقيق يجريه المكتب.
حصيلة العمل التحليلي الحاسم الذي يجريه قسم التدارس األولي تندرج ضمن نطاق 

ر المد عية العامة فتح التحلي ل ذي األهمية الكبيرة لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقر ِّ
 تحقيق في الحالة المعنية.

وتشمل مهام قسم التدارس األولي، التي غدت ُمدَمَجة على نحٍو وثيق مع نشاَطي  .293
 المكتب األساسيين المتمثلين في التحقيق والمقاضاة، ما يلي:

(a) لمتعلقة بالجرائم المدَّعى بارتكابها التي تُقدَّم استالم وتجهيز المعلومات ا
من نظام روما األساسي، بما في ذلك تكوين قواعد  15 بموجب المادة
 بيانات التحليل؛

(b)  االستعالم من عدد من المصادر الممكن التعويل عليها للتحقق من إمكان
التعويل على المعلومات التي بحوزته فيما يخص الجرائم المدَّعى 
بارتكابها، ولالستيضاح عن تنفيذ اإلجراءات الوطنية ذات الصلة، 

 بوسائل منها البعثات الميدانية؛

(c)  إجراء أعمال تحليل سياقي ووقائعي وقانوني لجميع المعلومات
المتوفرة بغية تقييم االختصاص والمقبولية والحجج الممكن تقديمها، 

 ومصالح المجني عليهم؛

(d) الشركاء بغية جمع المعلومات وتقييم ما  التفاعل مع طائفة واسعة من
يُجَرى على الصعيد الوطني من عمليات تحقيٍق وأعمال مقاضاة و/أو 

 التشجيع على إجرائها؛

(e)  تقديم تقارير عن النتائج إلى المد عية العامة وشرح عمليات التدارس
 األولي التي يجريها المكتب ألصحاب الشأن المعنيين وللجمهور العام.
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بأداء كل هذه المهام )المتعلقة بعمليات تدارس أولي يصل عددها حتى ويضطلع  .294
من البالغات الجديدة كل عام( فريق صغير مؤلف من ثالثة  500وما متوسطه  10

محللي حاالت وستة محللي حاالت معاونين واثنين من محللي الحاالت المساعدين 
، على الرغم 2014عام  ولم تخصَّص للقسم أي موارد إضافية منذ ورئيس قسم واحد.

من استمرار تزايد عبء العمل الواقع على عاتقه، وال سيما المقادير الكبيرة من 
 المعلومات المطلوب تجهيزها في بعٍض من أكثر الحاالت تعقيداً.

 يورو ألف 4 214.9 موارد الميزانية

ساعدة المؤقتة العامة التي سبق أن مال وظائفتُطلب موارد لمواصلة تمويل  .295
فالموارد المعنية تتسم بأهمية حاسمة لتمكين الشعبة  .2020قرت في إطار ميزانية عام أُ 

من مواصلة االضطالع بالمهام المنوطة بها في إطار واليتها على نحو فعال في عام 
ألف يورو  185.4وينطوي مقدار االعتمادات المطلوب على زيادة مقدارها  .2021

ر المتجمع لتطبيق المعدَّالت الجديدة لنظام األمم المتحدة وهذا يمثل األث المئة(. في 4.6)
د ولتقليٍص في ميزانية السفر.  الموحَّ

 يورو آالف 3 909.2 الموارد من الموظفين

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  .296
تكاليف وظائف وينطوي المبلغ المطلوب لسد  المئة(. في 8.1ألف يورو ) 258.9

إن الزيادة  المئة(. في 9.3ألف يورو ) 39.9المساعدة المؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
الجديدة لنظام تطبيق المعدَّالت في الموارد المطلوبة لسد تكاليف الموظفين تمث ِّل أثر 

د وظائف من  وظيفة ثابتة وأربع 30ويتألف مالك الشعبة من . األمم المتحدة الموحَّ
الت الموظف 3.50ائف المساعدة المؤقتة العامة )وظ الواحد العامل بدوام  من معادِّ

 كامل(.

 يورو ألف 3 441.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة

(، يساعده مساعد إداري )من الرتبة 1-يترأس الشعبة مديرها )من الرتبة مد .297
 رأ(.-ع خ

 16(، ويتألف مالكه من 5-ُسه )من الرتبة فويقود قسَم التعاون الدولي رئي .298
 وظيفة ثابتة:

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التعاون الدولي

 2 4-ف مستشار معني بالتعاون الدولي

 1 4-ف مستشار معني بالتعاون القضائي

 6 3-ف مستشار معني بالتعاون الدولي

 1 3-ف مستشار معني بالعالقات الخارجية

 1 2-ف معاون معني بالتعاون الدولي مستشار

 مساعد معني بالتعاون القضائي

 –خ ع 
 2 رأ

 مساعد إداري

 –خ ع 
 2 رأ

 16  المجموع

 12(، ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسم التدارس األولي رئيسه )من الرتبة ف .299
 وظيفة ثابتة:
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 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التدارس األولي

 3 3-ف حاالتمحل ِّل 

 6 2-ف محل ِّل حاالت معاون

 2 1-ف محل ِّل حاالت مساعد

  12  المجموع

 ألف يورو 467.3 المساعدة المؤقتة العامة

مواصلة تمويل أربع وظائف من وظائف  2021تُطلب في إطار ميزانية عام  .300
الت الموظف 3.5المساعدة المؤقتة العامة ) الواحد العامل بدوام كامل( لدعم  من معادِّ

في عام إجراؤها عمليات التدارس األولي وعمليات التحقيق والمحاكمات المتوقع 
، وتقديم الدعم اإلداري واالشتغالي للنهوض بعبء العمل المستمر التزايد المتعلق 2021

ً للعمل ف بالتعاون. ي فريق إن كالً من المستشارين المعنيين بالتعاون ُمنتدَب رسميا
كما يمكن  متكامل معيَّن لكنه يمكن أن يعمل في بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر.

أن تتغير المهمة التي يُنتدَب المستشار المعني بالتعاون لالضطالع بها إذا استلزمت ذلك 
حاالت قائمة أو حاالت جديدة، بل يمكن أحياناً أن يُعنى المستشار المعني بالتعاون بأكثر 

  لة واحدة إذا أتاح له ذلك عبء العمل الواقع على عاتقه.من حا

وفيما سبق كان هذا التحلي بالمرونة في استعمال الموارد يتيح للشعبة وإلدارة  .301
قسم التعاون الدولي تعظيم النجاعة في تخصيص الموارد المتوفرة عندما كانت تتغير 

الحاالت، معطوفةً على تزايد بيد أن الزيادة في عدد  المتطلبات فيما يتعلق بالحاالت.
التعقيد الذي تتسم به متطلبات التعاون، جعلت عمل كثير من المستشارين المعنيين 
بالتعاون الدولي يشمل بانتظام حاالت متعددة في آن معاً، ما يحد من إمكان تطبيق مثل 

  هذه المرونة في المستقبل.

 التوزع التالي:وتتوزع وظائف المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة  .302

 العدد الرتبة التسمية
المدة 

 بالشهور

المكافئ 
بمعادِّالت 
 الموظف
الواحد 
العامل 
بدوام 
  كامل

 1.0 12 1 3-ف مستشار معني بالتعاون الدولي
متطلَّب 
 مستمر

 2.0 24 2 3-ف محل ِّل حاالت
متطلَّب 
 مستمر

موظف قانوني )يعمل لدى األمم المتحدة 
 0.5 6 1 3-ف في نيويورك(

متطلَّب 
 مستمر

  3.5 42 4  المجموع

إن مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونية يستبقي الموظف القانوني الذي يعمل  .303
الت الموظف 0.51( )3-لدى األمم المتحدة في نيويورك )من الرتبة ف الواحد  من معادِّ

العامل بدوام كامل(، المستمر تمويل وظيفته للعمل لقسم التعاون الدولي، بصفته موظفاً 
من موظفي األمم المتحدة يتولى ضمن منظومة األمم المتحدة تجهيز وتنسيق جميع 

وذلكم عنصر أساسي من  طلبات المساعدة الصادرة عن مكتب المد عي العام للمحكمة.
ا كان  ذ جميع الطلبات بصورة ناجعة وفي الوقت المناسب.عناصر التمكين من تنفي ولـم 
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شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضاً طلبات المساعدة التي يرسلها رئيس قلم المحكمة نيابةً 
 عن الدوائر أو عن محامي الدفاع فإن باقي تكاليفها سيُتقاسم مع ديوان رئيس القلم.

 يورو آالف 305.7 الموارد غير المتصلة بالعاملين

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الموارد غير المتصلة بالعاملين على  .304
إن الموارد المعنية مخصَّصة  المئة(. في 27.1ألف يورو ) 113.4انخفاض مقداره 

راً.  للسفر ويمث ِّل تمويلها متطلباً متكر ِّ

 يورو آالف 305.7 السفر

بمهمات تتعلق إن موظفي شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يقومون  .305
بالحاالت الخاضعة للتدارس األولي أو للتحقيق لتأمين وتعزيز التعاون أو لجمع 

كما إن موظفي الشعبة  المعلومات والمشاركة في لقاءات هامة مع مسؤولي الدول.
وسيواَصل  سيظلون يرافقون المدَّعية العامة فيما تقوم به من مهمات متصلة بالحاالت.

ت االستهداف والتخطيط على نحو يتيح استعمال ميزانية السفر فيما يخص هذه المهما
بأقصى قدر ممكن من النجاعة، ما يتيح تخفيضاً في مقدار الميزانية المطلوب بفضل 

 زيادة النجاعة، وذلك على الرغم من زيادة عدد المهمات المعتزم القيام بها.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 2200 البرنامج :19 الجدول

2200  
 االختصاص والتكامل والتعاونشعبة 

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف
 المجموع (ت

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 093.9 3 9.2 260.9 833.0 2    الموظفون من الفئة الفنية

 348.0 (0.6) (2.0) 350.0    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 441.9 3 8.1 258.9 183.0 3 981.0 2 - 981.0 2 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 467.3 9.3 39.9 427.4 663.7 - 663.7 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 467.3 9.3 39.9 427.4 663.7 - 663.7 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 305.7 (27.1) (113.4) 419.1 238.0 - 238.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - 7.7 - 7.7 التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 305.7 (27.1) (113.4) 419.1 245.8 - 245.8 بالعاملين

 214.9 4 4.6 185.4 029.5 4 890.4 3 - 890.4 3 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 2200 البرنامج :20 الجدول

2200 

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
 موظفي

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 30 5 5 - 25 2 7 10 3 2 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة
المقترحة لعام 

2021 - - - 1 2 3 10 7 2 25 - 5 5 30 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ
المقترحة لعام 

2021 - - - - - - 3.50 - - 3.50 - - - 3.50 
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 شعبة التحقيق: 2300البرنامج  -3

مة  المقد ِّ

إن شعبة التحقيق توائم عملها مع الغايات المبيَّنة في الخطة االستراتيجية لمكتب  .306
تحقيق معدل نجاحٍ عاٍل في  (1على النحو التالي: ) 2021-2019المد عي العام للفترة 

ِّ درجة جودة عمليات التحقيق، وتنمية ثقاف ة المرافعات أمام المحكمة، والسهر على علو 
نقدية فيما يتعلق بالمعايير التحقيقية وممارسة مراقبة منهجية للجودة فيما يخص األدلة 

زيادة سرعة ونجاعة وفعالية عمليات التحقيق من خالل التقيد  (2واألنشطة التحقيقية؛ )
بمعايير التوظيف العالية الجودة الواجب تطبيقها، وإدارة وتخطيط األنشطة التحقيقية، 

زيادة معدَّل  (3من اإلجراءات واألدوات التحقيقية والمعايير التقنية؛ )ووضع الجديد 
تهذيب  (4إلقاء القبض على المشتبه بهم الفارين من خالل أنشطة محدَّدة الطابع لتتبعهم؛ )

وتعزيز النهج المتبع فيما يخص المجني عليهم من خالل تدابير لدعمهم على الصعيد 
سيما فيما يخص األطفال والمجني  وصعيد األمن، وال النفسي االجتماعي وصعيد الرفاه

 عليهم في الجرائم الجنسية وسائر الشهود من المجني عليهم الضعيفي الحال.

تسنى لقسم التحقيق تكييف عملياته ومواصلتها على نحو  2020وفي عام  .307
األهداف االستراتيجية لمكتب المد عي العام على الرغم من تفشي جائحة  يتماشى مع

عمل الموظفين عن بعد من  (1وذلك بمبادرته إلى اتخاذ عدد من التدابير: ) 19-وفيدك
زيادة عدد عمليات التحقيق المجراة  (2خالل النفاذ المصون األمن ومنصات التواصل؛ )

زيادة العمل التحليلي، لتعزيز استغالل األدلة المجموعة؛  (3بواسطة اإلنترنت؛ )
االستعانة بالتكنولوجيا والمبادئ التوجيهية المناسبة؛ استجواب الشهود عن بعد ب (4)
تطبيق استراتيجيات  (6زيادة نشر المحققين في الميدان وجعله أكثر تكامالً؛ ) (5)

رة؛ ) تحسين التنسيق مع الوكاالت  (7محسَّنة للتواصل عن بعد مع الجماعات المتضر ِّ
وللتكيُّف مع هذه البيئة الجديدة الوطنية إلنفاذ القانون وغيرها من الشركاء المحليين. 

أعادت شعبة التحقيق تخصيص الموارد، ووضعت مبادئ توجيهية جديدة ووفرت تدريباً 
إضافياً بحسب االقتضاء. كما إن شعبة التحقيق قادت إسهام مكتب المد عي العام في فريق 

تها االشتغالية تدبُّر األزمات الشامل بنطاقه المحكمة جمعاء، فقدمت الدعم باإلدالء بخبر
ح أن تلزم في عام  أيضاً، ما سيتيح  2021واإلدارية والتحليلية. إن هذه التدابير يرجَّ

للمكتب مواصلة إجراء تحقيقاته على نحٍو فعال في إطار "الوضع الطبيعي الجديد" 
 المتوقع.

وتظل شعبة التحقيق تعمل من أجل تحقيق تحسينات في عدة مجاالت:  .308
" الذي تُجَمع في إطاره مساهمات الموظفين واإلدارة لرسم 0-3 "التحقيقات مشروع

مستقبل عمليات التحقيق التي تجريها الشعبة؛ مراجعة وتحيين إجراءات العمل القياسية 
الخاصة بجمع األدلة وتحليلها؛ إجراء بحوث بشأن التقنيات التحقيقية والسوابق القضائية 

القانون الوطنية والدولية، والجامعات،  بالتعاون مع شركاء خارجيين )وكاالت إنفاذ
والمنظمات غير الحكومية(؛ زيادة التنسيق والتدريب مع المنظمة الدولية للشرطة 

(، والوحدات EUROPOL( والمنظمة األوروبية للشرطة الجنائية )INTERPOLالجنائية )
والتعاون الوطنية المعنية بجرائم الحرب، بالتعاون مع شعبة االختصاص والتكامل 

بحسب االقتضاء؛ زيادة التعاون مع القائمين بالتحرك االستجابي األول إلسداء المشورة 
إليهم بشأن أفضل المعايير المتعلقة باألدلة وتشجيع مساهماتهم؛ إعمال موارد جديدة من 
أجل التدريب الداخلي بواسطة اإلنترنت ومجموعة الموارد المتقاَسمة عبر شبكة 

ي؛ المزيد من دعم العمل للنهوض بحسن حال الموظفين، بما في ذلك التواصل الداخل
عامل معني بالمسائل الجنسانية وتنظيم إحاطات لتدبُّر مسائل الصحة  إنشاء فريق

 .19-واإلجهاد في سياق جائحة كوفيد

 وتتألف شعبة التحقيق من مكتب مديرها واألقسام األربعة التالية البيان: .309

ل بجمع األدلة وسائر األنشطة التحقيقية الالزمة. قسم التحقيق الذي يتكف (1)
ويقوم رؤساء األفرقة والمحققون بوضع االستراتيجيات التحقيقية، وتخطيط 

في ذلك تناول شؤون الشهود وإجراء المقابالت  األنشطة التحقيقية وتنفيذها، بما
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معهم، وجمع سائر أنواع األدلة. ويُجري المحققون عمليات ميدانية حيث 
 اعلون أيضاً مع السلطات المحلية والشركاء الخارجيين بحسب اللزوم؛يتف

قسم تحليل عمليات التحقيق الذي يتكفل بالتحليل الوقائعي للمعلومات  (2)
واألدلة من أجل عمليات التحقيق وأعمال المقاضاة، بما في ذلك أنماط الجريمة، 

نات تحليل الوقائع والبُنى والشبكات التنظيمية، واالتصاالت، وإعمال قاعدة بيا
 )وهي قاعدة بيانات تُجَمع من كل المصادر لدعم عمليات التحقيق(؛

قسم البحث الجنائي العلمي الذي يتكفل بجمع وتحليل أدلة البحث  (3)
وحدات: وحدة التحقيق الجنائي العلمي المعنية  الجنائي العلمي ويضم ثالث

تشريح، والتدارس بدراسة مسارح الجريمة، وعمليات االنتباش، وعمليات ال
السريري وعلم التحقيق الجنائي؛ والوحدة السيبرانية المعنية بالبحث الجنائي 
العلمي الرقمي وعمليات التحقيق التخصصي الـُمجرى بواسطة اإلنترنت؛ 
ووحدة الصور المعنية بنُُظم المعلومات الجغرافية، وتبيان مجرى الجرائم عن 

انة بالوسائل الثالثية األبعاد، والصور طريق تمثيل األدوار فيها مع االستع
الملتقطة بواسطة السواتل وبواسطة الطائرات اليعسوبية وغيرها من تقنيات 

 التصوير؛

قسم التخطيط والعمليات الذي يضم أربع وحدات: الوحدة المعنية  (4)
باألخطار والدعم االشتغاليَين التي توفر الدعم االشتغالي واألمني للبعثات 

وحدة استراتيجيات الحماية التي تتولى حماية الشهود وغيرهم من الميدانية؛ و
األشخاص الذين يتفاعلون مع المكتب؛ والوحدة المعنية بالجرائم الجنسية 
والجرائم الجنسانية المنَطلَق والجرائم المرتكبَة بحق األطفال التي تتولى مساعدة 

ائم الجنسانية ضعيفي الحال من الشهود وتحقق في الجرائم الجنسية والجر
م  المنَطلَق والجرائم المرتكبَة بحق األطفال؛ وفريق التسيير والتخطيط الذي يقد ِّ

 الدعم اإلداري.

ويتولى رئيس شعبة التحقيق القيادة في المجاالت التي تستلزم تعاوناً استراتيجياً  .310
هم الفارين، فيما بين أقسام الشعبة مثل عمليات التحقيق بواسطة اإلنترنت، وتتبع المشتبه ب

-التجديد، والتكيُّف مع البيئة الناجمة عن جائحة كوفيدوبعض األفرقة العاملة من أجل 
19. 

ً يبقى دون تغيير )تسع  .311 إن عدد عمليات التحقيق التي ستُجَرى في آٍن معا
عمليات(، كما ستدعم شعبة التحقيق فريقين معنيين باإلجراءات االبتدائية وفريقاً معنياً 

التمهيدية، ما يظل له وقع ثقيل على توزيع الموارد على األفرقة، وعلى  باإلجراءات
 سرعة عمليات التحقيق، وعلى حسن حال الموظفين.

 يورو ألف 19 865.5 موارد الميزانية

 المئة(. في 0.4ألف يورو ) 82.6ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .312

جهداً كبيراً في استبانة ما يمكن وعلى غرار السنوات السابقة بذلت الشعبة  .313
تحقيقه من المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات، وتتوخى تحقيق وفورات 

، بالتنسيق مع سائر 2020واصلت طيلة عام  إنها يورو. ألف 400.0يقارب مبلغها 
ُشعب المكتب وسائر أجهزة المحكمة، العمل على تحقيق الوفورات والمكاسب المتأتية 

ن زيادة النجاعة عن طريق التدابير التالية البيان عندما يكون اتخاذها ممكناً وأكثَر ع
في الميدان؛ وزيادة القدرة على العمل عن  قدرات دائمة على التحقيق جدوى: إعمال

بعد، بما في ذلك استغالل المعلومات واألدلة المتوفرة في المستودعات اإللكترونية؛ 
يقية عن بعد حيثما أمكن ذلك، وإعداد حمالت توعوية رامية إلى وإجراء المقابالت التحق

رة من بعيد؛ وجعل الشهود المقيمين في أوروبا يسافرون  التواصل مع الجماعات المتضر ِّ
إلى مقر المحكمة إلجراء المقابالت معهم؛ واالعتماد على السلطات الوطنية إلجراء أو 

 .دعم بعض األنشطة التحقيقية حيثما أمكن ذلك
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إن القدرة التي يهيئها المالك الحالي لجميع األقسام أقل بكثير من االحتياجات  .314
وتتمثل التبعات الدائمة لنقص التجهيز بالموظفين فيما يلي: استلزام إنجاز . المستبانة

األنشطة المخطَّط لها مزيداً من الوقت؛ تعذر التجاوب المناسب مع األحداث الهامة غير 
وارد مخصَّصة ألنشطة أخرى ذات أولوية أو تقليص هذه الموارد المرتقبة دون نقل م

ر إنجاُزها عة وتراكموألدلة المجماتحليل بصورة ذات شأن؛ عدم كفاية   األعمال المتأخ ِّ
؛ االعتماد على المتدربين والمهنيين الزائرين للقيام التحاليلقواعد بيانات ب ما يتعلقفي

مليات استخالص العبر ووضع المعايير والتكفل نقص القدرة على إجراء ع بمهام مهمة؛
ين وعلى وضع  بالتدريب المالئم؛ محدودية القدرة على تتبعِّ ومراقبةِّ المشتبه بهم الفار 
استراتيجيات للقبض عليهم؛ اضمحالل القدرة على تناول القضايا "الساكنة"، وال سيما 

 جمع أدلة جديدة.ما يلزم من استدامٍة للصلة مع الشهود ومن استبانٍة لفرص 

وتظل الوحدة السيبرانية التي يضمها قسم البحث الجنائي العلمي تنهض بعبٍء  .315
ثقيٍل يتخطى طاقتها وتفتقر وحدة التحقيق الجنائي العلمي ووحدة الصور اللتان يضمهما 

تتوفر حالياً خبرة داخلية في مجال الطب الشرعي،  هذا القسم إلى القدرة األساسية. وال
لمراقبة الطبية للشهود، وال في مجال التحليل الشرعي لمقاطع الفيديو والصور بما فيه ا

)بما فيه التحقق من صحتها(، الذي استُبين أنه ضروري لدعم عمليات التحقيق أو لتدبُّر 
ص.   الجودة المتخص ِّ

وتظل وحدة استراتيجية الحماية التي يضمها قسم التخطيط والعمليات تنهض  .316
قتها لكنها واصلت تدبُّر عبء العمل األبهظ والبيئات األصعب من بعبء عمٍل يفوق طا

ا ضمن وحدة األخطار والدعم االشتغاليين فإن  منظور حماية الشهود وتدبُّر شؤونهم. أم 
د الحد األدنى إن لم يكن أقل منه، وبينما  ن المعني بالعمل الميداني يقتصر على مجرَّ ِّ المكو 

على نشر البعثات )عندما سيُستأنَف بصورة كاملة( فلن حدَّت الجائحة من قدرة المكتب 
تتوفر إال قدرة محدودة جداً على التحرك السريع حيال البيئات المعقدة والتي يكتنفها 
التغيُّر من الناحية االشتغالية. وتظل الوحدة المعنية بالجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية 

ال تُمسك كما في السنوات السابقة قائمةً بالخبراء المنَطلَق والجرائم المرتكبَة بحق األطف
النفسيين االجتماعيين، الذين تعاقدت معهم هذه الوحدة من أجل الحاالت التي تستلزم فيها 
ل جهدٌ لتمييز  أنشطةٌ تحقيقيةٌ مجراة في نفس الوقت دعماً متزامناً يتخطى قدراتها. وقد بُذِّ

الحاجة إلى سفر الخبراء وبالتالي يقل ِّص تكاليف المزيد من الخبراء المحليين، ما يقل ِّص 
إن الفريق الصغير المعني بالتسيير والتخطيط يستطيع حالياً النهوض . السفر ذات الصلة

بأود الدعم اإلداري؛ والجزء األساسي من جمع وتوليف وإعداد المعلومات التدبرية؛ 
األولوية؛ والمساعدة في  ومتابعة تدبر مسائل النجاعة والمخاطر؛ ودعم المشاريع ذات

وال تُطلب أية موارد إضافية  سد احتياجات الشعبة المعقدة على صعيد إدارة الموارد.
 .2021لعام 

 ألف يورو 18 364.6 الموارد من الموظفين

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  .317
المبلغ المطلوب لسد تكاليف وظائف المئة( وينطوي  في 4.8آالف يورو ) 606.4

المئة(. وتنجم  في 6.9ألف يورو ) 329.3المساعدة المؤقتة العامة على زيادة مقدارها 
د . الزيادة في المبلغين المعنيَْين عن تطبيق المعدالت الجديدة لنظام األمم المتحدة الموحَّ

وظيفة من  53وظيفة ثابتة و 128مما مجموعه  2021ويتألف مالك الشعبة لعام 
الت الموظف 53وظائف المساعدة المؤقتة العامة ) الواحد العامل بدوام كامل(  من معادِّ

راً، أي ما مجموعه  الت الموظف 181موظفاً ) 181يمث ِّل تمويلها متطلباً متكر ِّ  من معادِّ
 الواحد العامل بدوام كامل(.

 ألف يورو 13 235.0 الثابتة: من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الوظائف

(، يساعده مساعد إداري )من الرتبة 1-يرأس الشعبةَ مديُرها )من الرتبة مد .318
 رأ(.-ع خ
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ق لعمليات التحقيق )من الرتبة ف .319 ( ويتألف مالكه 5-ويرأس قسَم التحقيق منس ِّ
 وظيفة: 56 مجموعه مما

 العدد الرتبة التسمية

ق لعمليات التحقيق  1 5-ف منس ِّ

 3 4-ف رئيس فريق

 6 4-ف محق ِّق رئيسي

 21 3-ف محق ِّق

 25 2-ف محق ِّق معاون

 56  المجموع

( ويتألف مالكه مما 5-ويرأس قسمَ تحليل عمليات التحقيق رئيُسه )من الرتبة ف .320
 وظيفة: 20 مجموعه

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم تحليل عمليات التحقيق

 1 4-ف محل ِّل )معني بأنماط اإلجرام(

 6 3-ف محل ِّل

 6 2-ف محل ِّل معاون

 1 2-ف محل ِّل معاون )معني بتحليل البيانات(

 مساعد معني بتجهيز البيانات

 –خ ع 
 3 رأ

 مساعد معني بالتحليل

 –خ ع 
 2 رأ

 20  المجموع

( ويتألف مالكه 5-ويرأس قسَم البحث الجنائي العلمي رئيسه )من الرتبة ف .321
 وظائف: مجموعه تسع مما

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم البحث الجنائي العلمي

 2  3-ف موظف معني بالبحث الجنائي العلمي

 3 3-ف محق ِّق معني بالبحث الجنائي العلمي السيبراني

 1 2-ف محل ِّل معاون )معني بنظم المعلومات الجغرافية(

 1 2-ف محل ِّل معاون

 مساعد معني بحفظ المعلومات
 –خ ع 
 1 رأ

 9  المجموع

( ويتألف مالكه مما 5-ويرأس قسَم التخطيط والعمليات رئيُسه )من الرتبة ف .322
 وظيفة: 41 مجموعه
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 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التخطيط والعمليات

 1 4-ف رئيس وحدة استراتيجيات الحماية

 1 3-ف موظف معني باستراتيجيات الحماية

 1 2-ف باستراتيجيات الحمايةموظف معاون معني 

 مساعد معني باستراتيجيات الحماية
 –خ ع 
 5 رأ

 1 4-ف رئيس الوحدة المعنية باألخطار والدعم االشتغاليين

 2 3-ف موظف معني بالعمليات

 1 3-ف موظف معني بالعمليات )من الناحية األمنية(

 4 3-ف موظف معني بأخطار العمليات والعمل في الميدان

 2 2-ف محل ِّل معلومات

 1 1-ف مساعد معني بالتحليل

ق للعمليات الميدانية  منس ِّ
 –خ ع 
 5 رأ

 مساعد معني بالعمليات الميدانية
 –خ ع 
 2 رأ

 مساعد معني بالعمليات
 –خ ع 
 2 رأ

 مساعد معني بتدبر شؤون الشهود
 –خ ع 
 1 رأ

 مساعد إداري
 –خ ع 
 3 رأ

 1 4-ف خبير معني بشؤون المجني عليهم

 3 2-ف خبير معاون معني بشؤون المجني عليهم

 مساعد إداري
 –خ ع 
 4 رأ

 41  المجموع

 ألف يورو 5 129.6 المساعدة المؤقتة العامة

تظل شعبة التحقيق تحتاج إلى توفير مساعدة مؤقتة عامة دعماً ألنشطة المكتب  .323
سيتألف مالك الشعبة من وظائف مساعدة مؤقتة عامة  2021وفيما يخص عام  المزيدة.

الت الموظف 50.67يكافئ عددها  إن كل موارد . الواحد العامل بدوام كامل من معادِّ
ً مستمراً لسنوات متعددة. أما تفاصيل  المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة تمث ِّل متطلبا

فهي  2021إطار المساعدة المؤقتة العامة لعام في  2300الموارد المطلوبة للبرنامج 
 :كما يلي
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 العدد الرتبة التسمية
المدة 

 بالشهور

المكافئ 
بمعادِّالت 
الموظف 
الواحد 
العامل 

  بدوام كامل
      قسم التحقيق

 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 4-ف محق ِّق رئيسي

 متطلَّب مستمر 8.0 96 12 3-ف محق ِّق

 متطلَّب مستمر 8.0 96 12 2-ف محق ِّق معاون

 متطلَّب مستمر 6.0 72 6 رأ –خ ع  مساعد معني بالتحقيق في حاالت معيَّنة

      قسم تحليل عمليات التحقيق

 متطلَّب مستمر 7.0 84 7 3-ف محل ِّل

 متطلَّب مستمر 7.08 85 8 رأ –خ ع  محل ِّل مساعد

      قسم البحث الجنائي العلمي

 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 4-ف رئيس الوحدة السيبرانية

 متطلَّب مستمر 2.0 24 2 3-ف موظف معني بالبحث الجنائي العلمي

      وحدة استراتيجيات الحماية
موظف معاون معني باستراتيجيات 

 متطلَّب مستمر 4.0 48 4 2-ف الحماية
الوحدة المعنية باألخطار والدعم 

      االشتغاليين
العمليات والعمل موظف معني بأخطار 

 متطلَّب مستمر 0.08 1 1 3-ف في الميدان

ق للعمليات الميدانية  متطلَّب مستمر 4.0 48 4 رأ –خ ع  منس ِّ
الوحدة المعنية بالجرائم الجنسية والجرائم 
      الجنسانية المنطلق والجرائم بحق األطفال

 متطلَّب مستمر 0.50 6 1 2-ف اجتماعي -خبير نفساني 
      التسيير والتخطيطفريق 

 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 3-ف موظف معني بالمشاريع
 متطلَّب مستمر 1.0 12 1 1-ف موظف مساعد معني بالتخطيط والمراقبة

  50.67 608 53  المجموع

 ألف يورو  1 500.9 الموارد غير المتصلة بالعاملين

في  36.2يورو )ألف  853.1ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .324
إن الموارد المطلوبة تمث ِّل  المئة( وهو يلزم لسد تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة.

راً ما لم يَُشر إلى خالف ذلك.  متطلباً متكر ِّ

 يورو ألف 1 068.4 السفر

ألف يورو  655.6أقل بمقدار  2021إن المبلغ المطلوب فيما يخص عام  .325
 .2020المقر فيما يخص عام المئة( عن نظيره  في 38.0)

وتظل شعبة التحقيق تولي عناية وافية الستبانة ما يمكن تحقيقه من مكاسب  .326
ولسوء الحظ ظلت الميزانيتان  متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات متصلة باألسفار.

أقل من المتطلبات الفعلية.  2020وعام  2019اللتان اعتُمدتا لهذا البند فيما يخص عام 
وتبعاتها  19-لى ذلك أنه يصعب في الوقت الحاضر تقدير كل ِّ أثرِّ جائحة كوفيدويضاف إ

على قدرة الشعبة على نشر بعثاتها بصورة كاملة. ويُرتقب أن يكون السفر الدولي أكثر 
تعقيداً وربما أكبر كلفةً أياً كان تطور الجائحة وأياً كان التصدي العالمي لها بما في ذلك 

ات مضادة. بيد أن الشعبة اتخذت، في تصديها للجائحة، طائفةً من إمكان استحداث لقاح
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ويُقتصر هنا بذكر اثنين منها على سبيل المثال هما زيادة  -التدابير )بُي ِّنت فيما سبق 
عمليات التحقيق بواسطة اإلنترنت وإجراء المقابالت عن بعد( إلتاحة مواصلة النشاط 

وبفضل هذه التدابير، إلى جانب التركيز وتحقيق بعض التخفيض في تكاليف السفر. 
على األسفار األساسية إلى البلدان المأذون بالسفر إليها وإطالة مدة البعثات المعنية، 

ولئن كانت المئة.  في 38سيتسن ى للشعبة تخفيض مقدار ميزانيتها الخاصة بالسفر بنسبة 
قيود الحالية المتأتية عن التدابير المعنية ربما ُطب ِّقت بصورة أكثر صرامة لمواجهة ال

لتقييم وتخفيض  2017فهي في الواقع تمث ِّل سيرورة مستمرة منذ عام  19-جائحة كوفيد
التكاليف، وتكييف تصميم العمليات، وتحسين ظروف العمل. كما واصلت الشعبة 
تخفيض تكاليف السكن وبدل المعيشة اليومي في بلدان الحاالت التي تُنشر فيها األفرقة 

بة في بعثات. وستساعد زيادة الحضور الميداني وات باع نهج يتسم بالمزيد من الذاه
ويُتوقع أن . المرونة في استعمال الموارد على تعويض التخفيض في مدى نشر البعثات

 تحقيق وفورات في التكاليف االشتغالية. 2021يتسنى باستدامة ات باع هذا النهج في عام 
بنية التحتية العالمية لألسفار سيؤثران على مسارات إن تطور الجائحة وأثره على ال

ا يزل أمراً غير معروف. لكن التدابير التي أعملتها  األسفار، وتواترها، وتكاليفها، ما لـم 
الشعبة ستضمن بقاء المكتب على أكبر قدٍر ممكٍن من النجاعة، مكي ِّفاً ترتيبات السفر 

يف الرحالت الجوية وبدل المعيشة اليومي للحفاظ على التوازن األكثر فعالية بين تكال
 ونجاعة عمليات التحقيق التي يجريها وتقدُّمها.

 ألف يورو 432.5 النفقات التشغيلية العامة

المئة( عن نظيره  في 31.3ألف يورو ) 197.5إن المبلغ المطلوب أقل بمقدار  .327
 المعتمدة. 2020 في ميزانية عام

رة ال مناص من تكبُّدها متصلة بحضور ويخص بند الميزانية هذا تكاليف  .328 متكر ِّ
الشهود لكي يُستجوبوا وبواجب المكتب المتمثل في العناية بالشهود خالل كل مراحل 
األنشطة )عمليات التدارس األولي، وعمليات التحقيق، والمحاكمات، وباقي القضايا 

ق مع الشركاء ولئن أمكن أن يكون إجراء المقابالت عن بعد وتحسين التنسي الالبثة(.
المحليين قد أتاحا للشعبة تخفيض ميزانيتها الخاصة بالسفر فيُقدَّر أن البيئة المتأتية عن 

ث أثراً سلبياً على التكاليف ذات الصلة المرتبطة بشؤون  19-جائحة كوفيد يمكن أن تُحدِّ
بع لقلم وال تَُسد  هذه التكاليف من المخصَّصات لقسم المجني عليهم والشهود التا. الشهود

المحكمة، ألنها تتأتى عن التفاعل بين مكتب المد عي العام والشهود )مثل تكاليف سفر 
الشاهد وسكناه عندما يأتي من أجل استجوابه، حتى إذا جرى عن بعد(، وعن تدابير 
أمنية متدنية التكاليف/خفيفة األثر يتخذها المكتب بالنظر إلى اللََحق المبرم بينه وبين قسم 

 عليهم والشهود. المجني 

وستُسد بجزء من االعتمادات المطلوبة في بند النفقات التشغيلية العامة تكاليُف  .329
العقد الخاص بالسكن في جمهورية أفريقيا الوسطى، الذي يهيئ حالً اقتصادياً بالقياس 

كما يوف ِّر  إلى التكاليف الباهظة المترتبة على النزول في الفنادق إبان العمليات الجارية.
السكن المعني بيئةً سالمة وسليمة ومنظَّمة للموظفين في مكاٍن ال يوجد فيه إال عددٌ محدودٌ 
جداً من المرافق الطبية. ونظراً إلى مرحلة التحقيق وإلى التدابير التي أعملتها الشعبة 

ألف يورو  73.2لتعظيم نجاعة األسفار فقد ُخف ِّضت تكاليف عقد السكن بمقدار 
  . المئة( في 33.0)
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 2300 البرنامج :21 الجدول

2300  
 شعبة التحقيق

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 555.2 11 7.1 770.8 784.4 10    الموظفون من الفئة الفنية

 679.8 1 (8.9) (164.4) 844.2 1    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 235.0 13 4.8 606.4 628.6 12 829.0 13 - 829.0 13 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 129.6 5 6.9 329.3 800.3 4 455.0 4 - 455.0 4 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 0.1 - 0.1 العمل اإلضافي

 129.6 5 6.9 329.3 800.3 4 455.0 4 - 455.0 4 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 068.4 1 (38.0) (655.6) 724.0 1 819.1 1 - 819.1 1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 30.0 - 30.0 الخدمات التعاقدية

 - - - - 85.0 - 85.0 التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 432.5 (31.3) (197.5) 630.0 889.2 - 889.2 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - والمواداللوازم 

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 500.9 1 (36.2) (853.1) 354.0 2 823.4 2 - 823.4 2 بالعاملين

 865.5 19 0.4 82.6 782.9 19 107.4 21 - 107.4 21 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 2300 البرنامج :22 الجدول

2300 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 128 29 29 - 99 1 40 40 13 4 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - 1 4 13 40 40 1 99 - 29 29 128 

               

التها بدوام كامل(وظائف المساعدة   المؤقتة العامة )معادِّ

 49.13 17.67 15.67 2.00 31.46 1.00 12.17 16.54 1.75 - - - - - 2020المقرة لعام 

 50.67 17.08 17.08 - 33.58 1.00 12.50 18.08 2.00 - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - 2.00 18.08 12.50 1.00 33.58 - 17.08 17.08 50.67 



ICC-ASP/19/20  

105  20-A-210621 

 المقاضاة: شعبة 2400البرنامج  -4

مة  المقد ِّ

محورياً في اضطالع المحكمة تؤدي أنشطة شعبة المقاضاة )"الشعبة"( دوراً  .330
بمهمتها األساسية، أال وهي إجراء أعمال مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقاً لنظام روما 

وتتألف الشعبة من قسم المقاضاة وقسم االستئناف والتنسيق القانوني ألعمال  األساسي.

د القانوني وهي تتولى، بإدارة عامة من مديرها، المسؤولية عن إسداء اإلرشا المقاضاة.
إلى المحققين؛ والترافع في القضايا التي تنظر فيها دوائر ثالثِّ الُشعبِّ القضائية في 
د جميَع الدفوع الكتابية التي تتضمنها العرائض وغيرها من  المحكمة جميعاً؛ وتُعِّ
المذكرات التي تقدَّم إلى الدوائر؛ وتشارك في أنشطة التحقيق وأنشطة تحضير القضايا 

كما يُعهد إلى وكالء االد عاء الرئيسيين المعنيين باإلجراءات  ألفرقة المتكاملة.في نطاق ا
االبتدائية ضمن قسم المقاضاة بمهمة قيادة األفرقة المتكاملة وإسداء اإلرشاد العام بشأن 
 التحقيق في القضايا، وقيادة األفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية أمام دوائر المحكمة.

ة المقاضاة توظيَف وكالء االد عاء المعنيين باإلجراءات االبتدائية ووكالء وتتولى شعب
مي ملفات القضايا  االد عاء المعنيين بإجراءات االستئناف والموظفين القانونيين ومنظ ِّ

 والمساعدين المعنيين بدعم اإلجراءات االبتدائية، وتدريبَهم، ومراقبةَ أدائهم.

اسم "قسم االستئناف" فأصبح "قسم االستئناف  2020لقد ُغي ِّر في بداية عام  .331
والتنسيق القانوني ألعمال المقاضاة". وقد أذنت المد عية العامة بهذا التغيير لتجسيد 
العمل الذي يؤديه قسم االستئناف تجسيداً أفضل يتخطى واليته المحددة الطابع المتعلقة 

همية المتمثلة في السهر على بالتقاضي في دعاوى االستئناف، فيشمل المهام البالغة األ
اتساق وسالمة المواقف القانونية التي تقدمها أفرقة شعبة المقاضاة، وتزويد جميع األفرقة 

ويتولى قسم . بالمشورة القانونية القي ِّمة بشأن الجوانب القانونية الفنية واإلجرائية
د عاء الرئيسي االستئناف والتنسيق القانوني ألعمال المقاضاة، الذي يقوده وكيل اال

المعني بإجراءات االستئناف، الترافع في جميع دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى 
االستئناف النهائي أمام دائرة االستئناف؛ وإعداد جميع طلبات اإلذن باالستئناف والردود 
على طلبات اإلذن باالستئناف التي يودعها الدفاع وغيره من األطراف أمام الدوائر 

ية؛ وصوغ نصوص أهم الوثائق التي تودَع في المرحلة االبتدائية من اإلجراءات، االبتدائ
سي ما الوثائق التي تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون الجنائي الدولي  وال

والقوانين اإلجرائية؛ وإسداء المشورة القانونية إلى أفرقة قسم المقاضاة وإلى سائر 
نات المكتب بحسب االقت ِّ   ضاء.مكو 

كما إن قسم المقاضاة وقسم االستئناف والتنسيق القانوني ألعمال المقاضاة  .332
نات  ِّ مان تدريباً ومحاضرات مستفيضين للعاملين في شعبة المقاضاة وغيرها من مكو  ينظ ِّ
المكتب بشأن مواضيع من قبيل المرافعات الكتابية، والمرافعات الشفوية، والقانون 

ومن ذلك اجتماٌع قانوني لجميع  قانون الجنائي الدولي.الدولي لحقوق اإلنسان، وال
العاملين في الشعبة حيث تناقَش المستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة بالشعبة، 
وتدريٌب داخلي على المرافعة يُعقد بانتظام، منه تدريب على المرافعة الشفوية وتدريب 

 على استجواب الشهود، بالفرنسية وباإلنكليزية.

( قيادتها وإدارتها، فيشرف على 1-يتولى مدير شعبة المقاضاة )من الرتبة مدو .333
وعالوةً  االستعانة الفعالة بالموارد وعلى توحيد نسق تحضير الملفات وإيداع الوثائق.

على ذلك يؤدي مدير الشعبة دوراً حيوياً في المواءمة والتنسيق مع سائر ُشعب مكتب 
ولى مدير الشعبة، يساعده في ذلك وكيل االد عاء الرئيسي كما يت. المد عي العام وأقسامه

(، مراجعة معظم ما يودَع من وثائق 5-المعني بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف
وعرائض قبل أن يتم تقديمها إلى المحكمة بغية التيقن من أنها مت سقة من الناحية القانونية 

رة بصورة مقنعة. ورة بشأن القضايا إلى أفرقة التحقيق ويسدي مدير الشعبة المش ومحرَّ
واألفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك غالباً بشأن مسائل يُطلب تناولها في أجل 

( 3-ويساند مديَر الشعبة مساعدٌ خاص )معني بأعمال المقاضاة( )من الرتبة ف قصير.
مي ملفات القضايا )من الرتبة ف خطيط والتنسيق في (، من أجل الت2-ومنسٌق لعمل منظ ِّ

رأ( ومساعدَين إداريين -كما إن لمدير الشعبة مساعداً شخصياً )من الرتبة خ ع الشعبة.
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رأ( يساندان الشعبة في تنفيذ كافة األعمال اإلدارية، بما في ذلك معاملة -)من الرتبة خ ع
 المطالبات المتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.

المسؤولية عن التحقيق والمقاضاة في القضايا وتتولى األفرقة المتكاملة  .334
اتخاذ قرار الشروع في عملية التحقيق يكون قانونيو  وقبل المعروضة على المحكمة.

من نظام  15 شعبة المقاضاة قد انخرطوا بالفعل في السيرورة المجراة بموجب المادة
أُرسيت هذه  روما األساسي، التي تقودها شعبة االختصاص والتكامل والتعاون. وقد

الممارسة بغية تناول المسائل القانونية التقنية وأنشطة صون األدلة في أبكر وقت ممكن 
وخالل األشهر الستة األولى من مدة التحقيق )الفترة االستهاللية( يُركَّز  خالل السيرورة.

ن )الصغير( المعني بالمقاضاة من الفريق المتكامل على صوغ  ِّ رئيسياً في أنشطة المكو 
ويقوم فريق المقاضاة بإسداء اإلرشاد القانوني واالستراتيجي  المنحى المفتَرض للقضية.

من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، وبالمشاركة في 
( من 2)55األنشطة التحقيقية )بما فيها أعمال االستجواب الذي يُجرى بموجب المادة 

تحضير لكشف المعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق نظام روما األساسي(، وبال
م  ذات الصلة بما فيها جميع الوثائق التي قد يلزم إيداعها في مرحلة التحقيق. ويتولى منظ ِّ

ملفات القضايا والمساعد المعني بالدعم في اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة والمعلومات 
 وكالء االد عاء في مهامهم.والوثائق المراد إيداعها، ومساندة 

ً فتم صوغ منحى القضية المفتَرض  .335 وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدماً كافيا
بصورة راسخة، تزيد شعبة المقاضاة قدرتها فتشكل فريق تحقيق يُعنى بالمرحلة 

وتبدأ المرحلة التمهيدية بقيام الفريق المتكامل بالتحضير  التمهيدية من اإلجراءات.
ن التحقيق إلى المرحلة االبتدائية بتهذيب الجوانب القانونية للمنحى المفتَرض لالنتقال م

ويشتمل التحضير  للقضية وإعداد طلبات إصدار أوامر بالقبض على المشتبه بهم فيها.
لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر بالمثول )"بالحضور"( على استعراض شامل 

لمد عي العام ليسوا أعضاء في الفريق المسنَد لألدلة )ينخرط فيه موظفون من مكتب ا
ً للمعايير  إليه إجراء التحقيق أو المقاضاة(، بغية التمحيص في مدى كفاية األدلة طبقا

وقد أُعيد النظر في سيرورة استعراض األدلة  الخاصة بالمرحلة المعنية من اإلجراءات.
 2019األول/ديسمبر  نونفنُف ِّذت تعديالت عليها. وأُصدرت في كا 2019هذه في عام 

فإذا أُصدر أمر بالقبض . المبادئ التوجيهية المعدَّلة الخاصة بجلسات استعراض األدلة
على مشتبه فيه أو أمر بمثوله أمام المحكمة فإن رئيس قلم المحكمة، بالتشاور مع المد عية 
العامة، يحيل األمر بالقبض على الشخص المعني وتقديمه إلى المحكمة بموجب 

من نظام روما األساسي إلى كل دولة قد يوجد هذا الشخص على  91و 89 لمادتينا
وبعد القبض على المشتبه فيه المعني أو تقديمه إلى المحكمة يُفترض عادة أن  أراضيها.

ساعة اعتباراً من زمن وصوله  96إلى  48يمثُل مثولَه األول أمام المحكمة في غضون 
( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات بأن 1)121 ةوتقضي القاعد إلى مقر المحكمة.

د الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام المحكمة، موعد عقد جلسة اعتماد  تحد ِّ
هة إليه. إن األشهر التي تنتهي بعقد جلسة اعتماد التهم )زهاء أربعة أشهر  التهم الموجَّ

مثل مرحلة تستلزم من شعبة المقاضاة موارد إلى ستة بدءاً من تاريخ المثول األول( ت
ففي الفترة الفاصلة بين المثول األول أمام المحكمة وموعد انعقاد جلسة اعتماد  طائلة.

التهم، يبدأ فريق المقاضاة بكشف الوثائق والمعلومات للدفاع، ما يمثل عملية كثيفة تشمل 
فيها من المعلومات، استعراض المواد المعنية وإجراء عملية حجب ما يجب حجبه 

ويُجرى  وإعداد الوثيقة المتضمنة للتهم، والعريضة الممهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة.
 56 عند اللزوم استعراض إضافي لألدلة، ويُنظر فيما إذا كان يتعين االستناد إلى المادة

ماً يو 60ويصدر القرار المتعلق باعتماد التهم في غضون  من نظام روما األساسي.
وبعد اعتماد التهم تحال القضية إلى الدائرة  اعتباراً من تاريخ انعقاد جلسة اعتمادها.

وقبل إعداد البيانات االفتتاحية سيقوم فريق المقاضاة بتحيين وتنجيز  االبتدائية.
سيكشف عنه وبإعداد الوثائق الرئيسية التي ستُْودَع في إطار المحاكمة مثل المذكرة  ما

ائمة الشهود وقائمة األدلة والطلبات المتعلقة بتدابير الحماية ضمن المحكمة، التمهيدية وق
لين"(.  وسيُجرى اختبار داخلي للدفوع الشفوية )سيراجعها أقران أو "لجنة مساجِّ
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إن االهتمام بكل قضية تبلغ المرحلة التمهيدية أو المرحلة االبتدائية يستلزم فريقاً  .336
الء اد عاء معنيين باإلجراءات االبتدائية، ومنظم لملفات مؤلفاً في المتوسط من ثمانية وك

القضية، ومساعد قانوني، ومساعد معني بدعم اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اد عاء 
بينت التجربة أنه يلزم المزيد من الموارد في  وقد رئيسي معني باإلجراءات االبتدائية.

ويقوم وكالء االد عاء،  جلسة اعتماد التهم.األشهر الفاصلة بين المثول األول وانعقاد 
يقودهم وكيل االد عاء الرئيسي المعني باإلجراءات االبتدائية، بتنظيم وتحضير الحجج 

فيجمعون األدلة المدينة  التي تساق في القضية خالل المرحلتين التمهيدية واالبتدائية.
ئة؛ ويتدبرون شؤون الشهود،؛ ويسدون اإلرشا د فيما يخص عمليات واألدلة المبر ِّ

التحقيق اإلضافية؛ ويتدبرون كشف المعلومات والوثائق؛ ويعدون نصوص كل الوثائق 
والعرائض المراد إيداعها أمام الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية؛ ويشاركون في 
الجلسات؛ ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل المحاكمة، فيستجوبون شهود 

مون الحجج.االد عاء وشه ويقوم منظم ملفات القضية والمساعد المعني  ود الدفاع ويقد ِّ
بدعم اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة والمعلومات والوثائق المودعة ويقدمون الدعم 

وبحسب االفتراضات المتعلقة بالميزانية سيشهد  لوكالء االد عاء في االضطالع بمهامهم.
االبتدائية، أي نفس العدد من القضايا الذي تُُوق ِّع فيما قضيتين في المرحلة  2021عام 

إن تكوين األفرقة المبيَّن في هذه الفقرة مناسب في معظم القضايا . 2020يخص عام 
لكن يمكن أن تشهد عمليات التحقيق وأعمال  التي تتناولها المحكمة في هذه المرحلة.

ً عن درجة التعقيد الذي تت ً متأتيا سم به القضية وعدد المشتبه بهم فيها المقاضاة تباينا
والمتهمين في إطارها، مثل زيادة قد األفرقة المعنية بالقضايا األوسع واألكثر تعقيداً 

 وتقليص قد األفرقة المعنية بالقضايا األقل تعقيداً.

وفيما يخص المرحلة االبتدائية، بينت الخبرة المتجمعة أن العمل على القضايا  .337
يوم من أيام انعقاد جلسات المحكمة فيما يخصها وتقديم البيانات ال يتوقف بعد آخر 

فمن  الختامية بل يستمر حتى صدور الحكم في جوهر القضية والحكم القاضي بالعقوبة.
األنشطة التي يتعيَّن االضطالع بها في إطار القضايا المعنية خالل هذه الفترة الردُ على 

، واستعراض صيغ المحاضر واإلفادات طلبات الدفاع لكشف المعلومات والوثائق
، وإيداع الصيغة العلنية المحجوبة فيها معلومات  المحجوب فيها من المعلومات قدٌر أقلُّ

ويضاف إلى ذلك أن الفريق يبدأ عند اإلمكان  من العريضة الختامية والردود ذات الصلة.
الص العبر من أجل مراجعة السيرورات التي اتُّبعت والخبرات التي اكتُسبت بغية استخ

 المكتب واإلعداد لتسليم القضية إلى قسم االستئناف والتنسيق القانوني ألعمال المقاضاة.
وبناءً عليه يُحتاج وظيفياً إلى استدامة فريق أساسي من وكالء االد عاء في شعبة المقاضاة 

  مكلفين باالهتمام بالقضية حتى إنجاز جميع المهام المتصلة بها.

االستئناف والتنسيق القانوني ألعمال المقاضاة وكيُل اد عاء رئيسي  ويدير قسمَ  .338
ً من 5-الرتبة ف معني بإجراءات االستئناف )من (. ويتألف مالك العاملين فيه حاليا

ثمانية وكالء اد عاء معنيين بإجراءات االستئناف )وكيل اد عاء رئيسي معني بإجراءات 
بإجراءات االستئناف من الرتبة  اد عاء معنيين ، وثالثة وكالء5-الرتبة ف االستئناف من

، ووكيل اد عاء 3-، وثالثة وكالء اد عاء معنيين بإجراءات االستئناف من الرتبة ف4-ف
م لملفات القضايا، ومساعد 2-معاون معني بإجراءات االستئناف من الرتبة ف (، ومنظ ِّ

ق القانوني ألعمال المقاضاة والتنسيإن قسم االستئناف . معني بدعم اإلجراءات االبتدائية
كان على امتداد سنوات يُجري مقداراً متزايداً من العمل المعقد المتعلق بدعاوى 
االستئناف، سواء في الوثائق الكتابية التي يتم إيداعها أم في الجلسات الشفوية في دعاوى 

ئناف، ما االستئناف النهائي ودعاوى االستئناف التمهيدي التي تنظر فيها دائرة االست
ويمتد نطاق ذلك ليشمل األعمال الالحقة  وما بعده. 2021يُتوقع أن يستمر في عام 

لالستئناف من قبيل إجراءات جبر األضرار، والتعويض، وإعادة النظر، وإنفاذ 
من  53و 19 العقوبات، وتخفيض العقوبات، والتقاضي الفرعي مثل ما يتعلق بالمادتين

القسم، كما يبي ِّنه اسمه الجديد، هو قسم المكتب المعني في نظام روما األساسي. كما إن 
المقام األول بإسداء المشورة القانونية وبالتنسيق القانوني من أجل جميع األفرقة المعنية 
بإجراءات المحاكمة في عملها في المرحلة التمهيدية وفي المرحلة االبتدائية؛ ولقسم 

من نظام  15 األولي وعمله المتعلق بالمادة التدارس األولي في عدة جوانب من تدارسه
ويشمل العمل في . روما األساسي؛ ومن أجل شعبة التحقيق في جوانب عملها التحقيقية
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مجال إسداء المشورة القانونية والتنسيق القانوني من أجل األفرقة المعنية بإجراءات 
د التهم وإعداد الوثائق المحاكمة إسداء المشورة القانونية بشأن المسائل المعقدة، وتحدي

نة للتهم، وحضور جلسات االستعراض الرسمي لألدلة، وإعداد نصوص بشأن  المتضم ِّ
مسائل قانونية وإجرائية متعددة ضمن العريضة التمهيدية والعريضة الختامية 
والمذكرات التي تقدَّم أثناء المحاكمة، وتنسيق المواقف القانونية فيما بين األفرقة المعنية 

كما إن هذا القسم، بصفته مركز البحوث القانونية في المكتب،  جراءات االبتدائية.باإل
دوائر اليثابر على تحيين مجموعة المختارات من القرارات الصادرة في القضايا عن 

تستعملها األفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية في عملها(؛ ويحل ِّل قرارات  الثالث )التي
م م ذكرات بشأن المسائل اإلجرائية والمسائل الجوهرية؛ وينظم دورات الدوائر؛ ويقد ِّ

التدريب في المجال القانوني واالجتماعات من أجل القائمين بأعمال المقاضاة والمحققين 
ولتمكين القسم من أداء هذا الدور المستمر التنامي في  وغيرهم من العاملين في المكتب.

شاغلة في مجال دعاوى االستئناف وما بعد هذه مجال التنسيق القانوني، وممارسته ال
ت في إطار ميزانية العام الماضي وظيفة وكيل استئناٍف رئيسيٍ ثاٍن من  الدعاوى، أُقِّرَّ

ا يوظَّف من يشغل هذه الوظيفة بسبب الحجر المتصل بجائحة كوفيد5-الرتبة ف -. ولـم 
من يشغلها في األشهر  وترتيبات العمل بالوسائل االفتراضية، لكن يُعتزم توظيف 19

 المقبلة بحيث يتسنى للقسم مواصلة النهوض بمسؤولياته الكثيرة والثقيلة ضمن المكتب.

ا كان التقاضي أمام الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية ودائرة االستئناف  .339 ولـم 
رقة يتزايد من حيث حجم العمل الذي تنطوي عليه القضايا وما تتسم به من تعقيد فإن األف

المعنية باإلجراءات االبتدائية تحتاج حاجة ماسة إلى المشورة القضائية والمواقف 
أكثر منه في أي وقت مضى طلب  ويتزايد المنسَّقة، والمساعدة في إعداد الدفوع الكتابية.

األفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية المساعدةَ في أداء هذه المهام من وكيل االد عاء 
 معني بإجراءات االستئناف ووكالء االد عاء الذين يضمهم مالك القسم.الرئيسي ال

انفك ما يضطلع به القسم من أعمال متصلة بدعاوى االستئناف وما  الوقت نفسه ما وفي
على نحٍو يستمر  2020بعدها يتزايد حجماً وقدَّاً وتعقيداً: فيُتوقع أن يتناول القسم في عام 

اْنتاَغْندا استئناٍف نهائي )دعاوى استئناف في قضية  عدة دعاوى 2021لفترة من عام 
(Ntaganda) من نظام روما األساسي،  76و 74 في جرائم منصوٍص عليها في المادتين

في جرائم  (Blé Goudé( واْبليه غوديه )Gbagboاْغبَْغبو ) ودعوى استئناف في قضية
من النظام األساسي، وعلى األرجح دعاوى استئناف في  74 منصوٍص عليها في المادة

. ( وشؤوناً معقدة تتعلق بدعاوى االستئناف التمهيدي وما بعدها(Ongwenُأْنغوين )قضية 
كما إن القسم يتابع ما يصدر كلَّ عام من قرارات المحكمة العديدة والتي غالباً ما تكون 

طول، ويراجع هذه القرارات ألغراض دعاوى االستئناف التي قد تُرفع، ويودع فائقة ال
إن دائرة االستئناف  طلبات اإلذن باالستئناف بحسب اللزوم، ويرد على طلبات الدفاع.

غدت تعقد جلسات استئناف شفوية مديدة فيما يخص معظم دعاوى االستئناف النهائي 
ائل كثيرة تثار قبل انعقاد الجلسات وخاللها، واالستئناف التمهيدي، على نحو يشمل مس

ً يزيد من العمل الذي يتناوله وكيل االد عاء الرئيسي المعني بإجراءات  وذلك أيضا
ً وثائق  االستئناف وغيره من وكالء االد عاء الذين يضمهم القسم. د القسم أيضا ويُعِّ

 كبيرة فيما يخصها. السياسات والمبادئ التوجيهية التي يصدرها القسم، ويقدم مساهمة
دُّ القسم مبادئ توجيهية داخلية شاملة بشأن  وبناًء على طلب مدير شعبة المقاضاة يُعِّ
توجيه االتهام ستستعملها شعبة المقاضاة وشعبة التحقيق بوجه أعم. كما إن القسم غالباً 
بة ما يتولى القيادة، بالتشارك مع زمالئه من شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وشع

التحقيق وقسم المشورة القانونية، في إعداد وثائق سياسات أكبر أهمية لمكتب المد عي 
العام. فعلى سبيل المثال يترأس وكيل االستئناف الرئيسي وعدة وكالء استئناف فريقاً 
ً باستراتيجيٍة إلنجاز تناول الحاالت المعروضة على المحكمة ويشاركون  عامالً معنيا

إلى ذلك أن وكيل االد عاء الرئيسي المعني بإجراءات االستئناف، ويضاف . في أعماله
بصفته عضواً في اللجنة التنفيذية لمكتب المد عي العام، يشارك في المناقشات وفي اتخاذ 
القرار فيما يتعلق بجميع الشؤون القانونية والسياساتية واالستراتيجية في المكتب، 

وغيرها من الوثائق التي يقدمها جميع األفرقة  ويراجع أهم الوثائق التي يجري إيداعها
كما إن  المعنية باإلجراءات االبتدائية، وقسم التدارس األولي، وسائر أقسام المكتب.

وكيل االد عاء الرئيسي المعني بإجراءات االستئناف يعمل بصفة نائب لمدير شعبة 
جعة الوثائق التي المقاضاة، فيضطلع في إطار هذا الدور بمهام إضافية في مجال مرا
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تعدها األفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية ووظائف تدبرية فيما يتعلق بتسيير الشعبة، 
والسهر على توفير التدريب للموظفين، والمشاركة في مختلف األفرقة العاملة التي تُعيَّن 

يتعلق  لتحسين األداء ضمن شعبة المقاضاة، سواء في القضايا التي يجري تناولها وفيما
  بتنمية قدرات الموظفين.

ستظل الشعبة منخرطةً في أنشطة المرحلة االبتدائية في قضية  2021وفي عام  .340
وفي أنشطةٍ من أنشطة المرحلة  الحسنوقضية  (Ngaïssona( واْنَغْيسونا )Yekatomيِّكاتوم )

ة وستبقى أفرقة شعبة المقاضاة منخرطة في األنشط. الرحمن عبدالتمهيدية في قضية 
التحقيقية المجراة في الحالة في جورجيا والحالة في كوت ديفوار )القضية الثانية( 
والحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى والحالة في ليبيا والحالة في دارفور 
بالسودان والحالة في بوروندي والحالة في مالي والحالة في جمهورية الكونغو 

وسيتعيَّن على قسم االستئناف  ر والحالة في أفغانستان.الديمقراطية والحالة في ميانما
والتنسيق القانوني ألعمال المقاضاة تناول دعاوى استئناف نهائي قد تُرفَع في إطار 

، باإلضافة إلى دعاوى استئناف 2020وعام  2019المحاكمات التي تنتهي في عام 
 المسائل التي قد تثار(. تمهيدي في قضايا أخرى )مثل ما يتعلق بالمقبولية وغيرها من

-وفي الوقت الحاضر ليس ُمتأكَّدَاً من مدى تأثير األزمة المتصلة بجائحة كوفيد .341
. لكن المكتب شرع بالفعل في عام 2021على األنشطة األساسية للمحكمة في عام  19

على قدرة  19-في تنفيذ تغييرات يُسعى بها إلى تقليل أثر أزمة جائحة كوفيد 2020
ر عقدهما. ففيما يخص كلتا القضيتين، بذل المكتب المحكمة  على بدء المحاكمتَْين المقرَّ

ف القيود المفروضة حالياً على السفر بداية اإلجراءات فعالً  قصاراه للتكفل بأن ال تحرِّ
وقد سعى بنشاط إلى إيجاد حلوٍل قابلة للتطبيق. ولهذه األغراض أعاد المكتب ترتيب 

ع الشهود الذين يمكن أن تتواصل معهم المحكمة أو يكون بإمكانهم تقديم األدلة لكي يبدأ م
السفر قريباً )وهم بصورة أساسية الشهود الموجودون في أوروبا(، وهو يستطلع شتى 

إما عن طريق  ،الخيارات المتاحة للتكفل بتلقي شهادات الشهود الموجودين في الميدان
بتلقي إفادات كتابية، وفقاً لإلطار القانوني  الروابط الفديوية عن بعد وإما، عند االقتضاء،

 للمحكمة.

وتواصل شعبة المقاضاة استطالع الوسائل الخالقة للنجاح في تقديم حججها  .342
في ذلك مضيُّها في استعمال التقنيات والتكنولوجيات الجديدة في  أمام المحكمة، بما

  قاعات جلسات المحكمة.

ا المالئم لشتى أشكال إسناد المسؤولية وتسهر شعبة المقاضاة أيضاً على تطبيقه .343
من نظام روما األساسي )المسؤولية الجنائية الفردية(  25الجنائية التي تجيزها المادة 

وتماشياً مع السياسات النافذة تسعى  منه )مسؤولية القادة والرؤساء اآلخرين(. 28والمادة 
هها  أفرقتُها الجرائمَ الجنسية والجرائم شعبة المقاضاة إلى التكفل بأن تشمل التهم التي توج ِّ

الجنسانية المنَطلق والجرائَم المرتكبة بحق األطفال، حيثما يكون مثل هذه الجرائم قد 
وتولي  وقع في الحالة الخاضعة للتحقيق، وأشكاَل الجناية األكثر تمثيالً في الحالة المعنية.

ضاء الدولي أو القضاء الوطني شعبة المقاضاة عنايةً خاصة ألشكال الجناية التي درج الق
 على عدم المقاضاة عليها إلى الحد الالزم.

وقد استحدثت شعبة المقاضاة آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة  .344
في إطار المبادرات المتخذة على نطاق المكتب التي تتناول مجاالت أولويات المكتب 

الترافع، وتدبر المعلومات، وُحسن والمحكمة مثل توحيد السيرورات، والتدريب على 
ثم إن شعبة المقاضاة حسَّنت نظام المراجعات الداخلية لألدلة )ومراجعات  حال العاملين.

الحاالت التي تميَّزت بأهميتها من بين حاالت تقديم الحجج أمام المحكمة ومراجعة 
ة عملها وضمان الوثائق البالغة األهمية( إلجراء عمليات التقييم النقدي المستمر لجود

وتمضي شعبة المقاضاة في تقييس سيرورات أساسية  إيتائه ناتجاً عالي درجة الجودة.
أخرى فيها، مثل إجراءات االتهام وإجراءات الكشف عن المعلومات والوثائق، وفي 
تحسين هذه السيرورات التحسيَن األمثل. لكن يجب التنويه إلى أن للضغط المزيد على 

ً على وتيرة التقدم في مشاريع تحسين الجودة. فالتقليص الفعلي الموارد أثراً وخ يما
ُث ذلك  للموارد يُحدِّث ضغطاً مزيداً على الفريق لكي يقوم بالمزيد بموارد أقل. ويُحدِّ
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ز على مشاريع االرتقاء بالجودة  أثراً تراكمياً يتمثل في إتاحة زمٍن أقل للشعبة لكي ترك ِّ
 ورفاه الموظفين.

 ألف يورو 11 796.3 الميزانيةموارد 

 في المئة(. 0.2ألف يورو ) 26.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .345

إن أنشطة شعبة المقاضاة تتميز باالستعانة فيها بمهنيين مختصين في القانون  .346
في  98.3ولذا فإن معظم ميزانية الشعبة ) بهم. ةالجنائي الدولي وبتوقفها على االستعان

ز الشعبة على تحقيق  نها( يتركَّز في بند الموارد من الموظفين.المئة م وبالتالي ترك ِّ
مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات في التكاليف من خالل تحفيز زيادة 
اإلنتاجية، واستبعاد الطالح من السيرورات، وإعادة تدارس اإلجراءات الداخلية، وتبسيط 

وإضافةً إلى التدابير الداخلية  ، حيثما أمكن ذلك.التعاون مع سائر الُشعب واألطراف
المحدَّدة أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها أيضاً على شبكتها المتينة الواسعة المطال حيثما 

وتبني الشعبة شبكتها بوسائل منها على سبيل المثال إلقاء محاضرات  أمكن األمر.
 وخطب أمام المهنيين والطلبة في شتى المؤسسات.

لرغم من وجوب أن يُعتبر أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة وعلى ا .347
المقاضاة يتحدد معظمه بالتزاماتها بموجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن 
الدوائر فإنها حريصة على مواصلة استطالع سبل تحقيق مكاسب متأتية عن زيادة 

ست الشعبة طيلة السنوات األخ النجاعة ووفورات. ً الستبانة وقد كر  يرة موارد ووقتا
ويؤمل أن يخف ِّف تحقيق  إمكان تحقيق المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات.

مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ضغط العمل الواقع على كاهل موظفي الشعبة وأن 
 يقل ِّص ساعات العمل المستفيض الذي ينهضون به.

على الدول األطراف فإنها  19-حة كوفيدوإذ تضع الشعبة في اعتبارها أثر جائ .348
. ويضاف إلى ذلك أنها ستواصل 2021ال تطلب موارد بشرية إضافية فيما يخص عام 

تركيز جهودها على زيادة حراك الموظفين ضمنها حيثما أمكن ذلك والمضي في 
التحسين األمثل للطرائق البديلة لتناول مسائل الموارد البشرية. وفي هذا الصدد تعرب 
الشعبة عن بالغ امتنانها للدعم الذي قدمته بالفعل عدة حكومات عن طريق برنامج 

 الموظفين الفنيين المبتدئين وعن طريق اتفاقات اإلعارة الفردية.

ا كان عمل  .349 وتعي شعبة المقاضاة األثر الوخيم للتقليص البي ِّن لمواردها. ولـم 
القضائية فليس متاحاً لها إال قدٌر محدودٌ الشعبة يتحدد بدرجة كبيرة بااللتزامات واآلجال 

من المرونة في إجراء تعديالت لحجم هذا العمل أو وتيرته. وينبغي أن ال تجد الشعبة 
خى من جودة عملها في  نفسها في وضعٍ يحول فيه نقص الموارد دون تحقيق ما يُتو 

فرة من الخيارات اإلجراءات القضائية. فعلى سبيل المثال يَُحدُّ تقليص الموارد المتو
المتاحة للشعبة إلعمال موارد إضافية على نحٍو فع اٍل عند اللزوم. ويضاف إلى ذلك أنه 

أن أفضت التخفيضات في االعتمادات إلى  2020وعام  2019حصل بالفعل في عام 
إقالل فرص تدريب الموظفين وتنمية قدراتهم. ويمكن أن يتبين أن ذلك يؤتي نتائج 

لطويل ألنه يَُحدُّ من إمكانات تحسين النوعية على مستوى الشعبة وعلى عكسية في األمد ا
المستوى الفردي. فسيأتي وقٌت يُحتاج فيه إلى االستثمارات في المزيد من تنمية قدرات 

 الشعبة وقدرات موظفيها.

وتواظب الشعبة على مراجعة احتياجاتها إلى الموظفين، بما في ذلك بنية  .350
فستطبَّق في الشعبة  مام باألحداث المتوقعة على نحو استباقي.الموارد الالزمة لالهت

وتخص هذه المواءمة تسمية الوظائف ورتبها لكي تجسد على نحو  مواءمة صغيرة.
أفضل المهام المعهود بها إلى الموظفين، وهي ال تؤدي إلى أي زيادة في االعتمادات 

 الالزمة )أي أنها صفرية األثر فيما يخص الميزانية(.

تحتاج شعبة المقاضاة أيضاً إلى موارد غير متصلة بالعاملين للنهوض بأود و .351
إن معظم الخدمات التي تستلزم تخصيص موارد غير متصلة بالعاملين توفَّر  أنشطتها.

 2110)ويهيأ لها في الميزانية( ضمن مكتب المد عي العام في إطار البرامج الفرعية 
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غ خاص من أجل سد تكاليف السفر يُدرج في بيد أنه أُقر تحصيص مبل .2160و 2120و
 142.4وينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  إطار ميزانية شعبة المقاضاة.

  المعتمدة. 2020في المئة( بالقياس إلى ميزانية عام  41.7ألف يورو )

 ألف يورو 11 597.2 الموارد من الموظفين

عام( بشعبة المقاضاة ألغراض العامة )مساعد أمين  المد عيةيُْلَحق نائب  .352
بيد أن دوره يتمثل في التفرغ  الميزانية فقط، بالنظر إلى تخصيص وظيفته األصلي.

وبهذه الصفة يكون نائب المد عية العامة مسؤوالً أمامها عن  للعمل نائباً للمدَّعية العامة.
كما إن  .تنسيق شعبة االختصاص والتكامل والتعاون وشعبة التحقيق وشعبة المقاضاة

 المساعد الشخصي لنائب المد عية العامة ُمْلَحق بشعبة المقاضاة.

 يورو ألف 9 546.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة

 وظائف ثابتة إضافية. أية تُطلبال  .353

 إن مالك شعبة المقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان: .354

 العدد الرتبة التسمية

 المد عية العامة )المقاضاة(نائب 
أمين عام 
 1 مساعد

 1 1-مد مدير شعبة المقاضاة

 8 5-ف وكيل اد عاء رئيسي معني باإلجراءات االبتدائية

 1 5-ف وكيل اد عاء رئيسي معني بإجراءات االستئناف

 11 4-ف وكيل اد عاء معني باإلجراءات االبتدائية

 3 4-ف وكيل اد عاء معني بإجراءات االستئناف

 14 3-ف وكيل اد عاء معني باإلجراءات االبتدائية

 1 3-ف موظف قانوني

 3 3-ف وكيل اد عاء معني بإجراءات االستئناف

 19 2-ف وكيل اد عاء معاون معني باإلجراءات االبتدائية

 10 1-ف موظف قانوني مساعد

م لملفات القضايا  8 1-ف منظ ِّ

 5 رأ –خ ع  االبتدائيةمساعد معني بدعم اإلجراءات 

 2 رأ –خ ع  مساعد إداري

 1 رأ –خ ع  مساعد شخصي

 88  المجموع

 يورو ألف 2 050.7 المساعدة المؤقتة العامة

لتمكين شعبة المقاضاة من االضطالع على نحو فعال بأنشطتها المهيأ لها في  .355
وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة  19إطار االفتراضات المتعلقة بالميزانية، تُطلب 

الت الموظف 16.92العامة ) الواحد العامل بدوام كامل( بمثابة متطلب مستمر  من معادِّ
 :لسنوات متعددة، على النحو التالي
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 العدد الرتبة التسمية
المدة 

 بالشهور

المكافئ 
بمعادِّالت 
الموظف 
الواحد 
العامل 
بدوام 
  كامل

وكيل اد عاء رئيسي معني بإجراءات 
 0.08 1 1 5-ف االستئناف

متطلَّب 
 مستمر

وكيل اد عاء معني باإلجراءات 
 4.00 48 4 4-ف االبتدائية

متطلَّب 
 مستمر

وكيل اد عاء معني باإلجراءات 
 2.00 24 2 3-ف االبتدائية

متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 3-ف مساعد خاص )معني بأعمال المقاضاة(
متطلَّب 
 مستمر

وكيل اد عاء معاون معني باإلجراءات 
 2.00 24 2 2-ف االبتدائية

متطلَّب 
 مستمر

وكيل اد عاء معاون معني بإجراءات 
 1.00 12 1 2-ف االستئناف

متطلَّب 
 مستمر

ق   1.00 12 1 2-ف لتنظيم ملفات القضايامنس ِّ
متطلَّب 
 مستمر

 3.00 36 4 1-ف موظف قانوني مساعد
متطلَّب 
 مستمر

م لملفات القضايا  1.00 12 1 1-ف منظ ِّ
متطلَّب 
 مستمر

 1.00 12 1 رر -خ ع  مساعد شخصي لنائب المد عية العامة
متطلَّب 
 مستمر

مساعد معني بدعم اإلجراءات 
 0.83 10 1 رأ -خ ع  االبتدائية

متطلَّب 
 مستمر

  16.92 203 19  المجموع

صت لالضطالع بمهام متصلة بالقضايا  .356 إن كل الموارد المتوفرة قد ُخص ِّ
والحاالت، منها استيعاب االحتياجات المتأتية عن عمليات التحقيق الجديدة إلى أقصى 

 حد ممكن.

 ألف يورو 199.1 الموارد غير المتصلة بالعاملين

في  41.7ألف يورو ) 142.4المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره ينطوي  .357
إن معظم الموارد غير المتصلة بالعاملين الالزمة للنهوض بأود أنشطة شعبة  المئة(.

 2120و 2110المقاضاة توفَّر )ويهيأ لها في الميزانية( في إطار البرنامجين الفرعيين 
لسد التكاليف غير المتصلة بالعاملين بيد أن المخصَّصات  ضمن مكتب المد عي العام.

 المتمثلة في تكاليف السفر تُدرج في ميزانية شعبة المقاضاة.

 ألف يورو 199.1 السفر

يسافر العاملون في شعبة المقاضاة بانتظام في مهام ضمن إطار األفرقة  .358
ة كما تلزم أسفار موظفي شعبة المقاضا المتكاملة لكي يدعموا عمليات التحقيق الجارية.

في المرحلة التمهيدية والمرحلة االبتدائية من مراحل القضايا، ألغراض منها جمع 
من نظام روما األساسي، وإعداد الشهود، ودعم الشهود  68اإلعالنات بموجب المادة 

يُخصَّص اعتماد لنائب  كما الذين يدلون بإفاداتهم عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية.
شعبة المقاضاة، ووكيل االد عاء الرئيسي المعني بإجراءات المدَّعية العامة، ومدير 
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االستئناف، من أجل ما يقومون به من مهام اضطالعاً بوظائفهم التمثيلية الرامية إلى 
إن تكاليف  توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة مكتب المد عي العام والتعاون فيما يخصها.

راً.  السفر تمثل متطلباً متكر ِّ
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 2400 البرنامج :23 الجدول

2400  
 شعبة المقاضاة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
 المصروفات من
صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 059.3 9 0.1 9.6 049.7 9    الموظفون من الفئة الفنية

 487.2 (13.0) (72.8) 560.0    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 546.5 9 (0.7) (63.2) 609.7 9 384.5 9 - 384.5 9 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 050.7 2 9.6 179.1 871.6 1 902.6 1 - 902.6 1 المؤقتة العامة المساعدة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 050.7 2 9.6 179.1 871.6 1 902.6 1 - 902.6 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 199.1 (41.7) (142.4) 341.5 206.0 - 206.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 6.9 - 6.9 الخدمات التعاقدية

 - - - - 41.9 - 41.9 التدريب

 - - - - 69.3 - 69.3 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الفرعي للتكاليف غير المتصلة المجموع 
 199.1 (41.7) (142.4) 341.5 324.0 - 324.0 بالعاملين

 796.3 11 (0.2) (26.5) 822.8 11 611.2 11 - 611.2 11 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 2400 البرنامج :24 الجدول

2400 
وكيل 

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

 مجموع
موظفي 
الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 88 8 8 - 80 18 19 18 14 9 1 - 1 - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

 88 8 8 - 80 18 19 18 14 9 1 - 1 - 2021المقترحة لعام 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 16.17 1.00 0.50 0.50 15.17 5.00 2.75 3.00 4.00 0.42 - - - - 2020المقرة لعام 

 16.92 1.83 0.83 1.00 15.08 4.00 4.00 3.00 4.00 0.08 - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

 16.92 1.83 0.83 1.00 15.08 4.00 4.00 3.00 4.00 0.08 - - - - 2021المقترحة لعام 
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم 

hh 

مة  المقد ِّ

قلَم المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( رئيُسه، الذي يُعتبر المسؤول  يترأس .359
اإلداري الرئيسي في المحكمة، ويُعتبر قلم المحكمة الجهاز المسؤول فيها عن الجوانب 

المحكمة إلى ثالث شعب  قلموينقسم  غير القضائية لتسيير شؤونها وتقديم الخدمات فيها.
شعبة الخدمات القضائية وشعبة العمليات الخارجية التي هي شعبة الخدمات اإلدارية و

يؤدي كل منها دوراً حاسماً في التكفل بعدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها وشفافيتها 
ويضم مكتب رئيس  وفي دعم عمليات التحقيق والجهات التي يتعامل معها قلم المحكمة.

اتيجي بتوجيه جميع ُشعب القلم قلم المحكمة ديوانَه الذي يساعده في اضطالعه االستر
وأقسامه والتنسيق فيما بينها وإرشادها، بينما يتولى مكتب الشؤون القانونية التابع للقلم 

 القلم. النهوض بأود أداء المهام القانونية المنوطة برئيس

إن اإلجراءات القضائية تمث ِّل المحور الرئيسي لعمل المحكمة وال يمكن أن تسير  .360
مها قلم المحكمة والمهام التي يؤديها.بدون الخدمات  فالقلم مسؤول،  الضرورية التي يقد ِّ

بصفته منصة مساندة محايدة، عن دعم اإلجراءات القضائية من خالل اضطالعه 
بوظائف منها تدبُّر األعمال القضائية والملفات، وتيسيُر إدالء الشهود بإفاداتهم، وتيسيُر 

، وتسييُر شؤون المساعدة القانونية ومساندة مشاركة المجني عليهم في اإلجراءات
المحامين، وتوفيُر خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية لألعمال القضائية، 
وتدبُُّر تكنولوجيا المعلومات، والسهُر على األمن، وإدارةُ مرافق االحتجاز، وتيسيُر 

والتواصُل )وال سيما مع  التعاون والتعاضد القضائيين، والسهُر على علنية اإلجراءات،
ً لعمل القضاة واألطراف في  الجماعات المتضررة(، وإجراُء العمليات الميدانية دعما

ولوال اضطالع قلم المحكمة بهذه الوظائف لتعذر سير  القضايا والمشاركين فيها.
اإلجراءات القضائية ألن المشاركين في اإلجراءات )بمن فيهم القضاةُ ومكتُب المد عي 

ام والدفاُع والمجنيُّ عليهم والشهودُ( كانوا لوالها سيفتقدون ما يلزم من هياكل الدعم الع
التقني واالشتغالي واللغوي أو سيفتقدون عند االنطباق هياكل الدعم المالي الالزمة 

إن احتياجات قلم المحكمة من الموارد  لضمان عدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها.
الوظائف تتحدَّد مباشرة بالتطورات القضائية والتطورات على صعيد لالضطالع بهذه 

 المقاضاة.

وتُناط بالخدمات اإلدارية والتدبرية التي يقدمها قلم المحكمة أهمية حاسمة فيما  .361
ويتولى قلم المحكمة تدبر الموارد البشرية،  يخص سالسة عمل المحكمة جمعاء.

والمرافق، والسفر، واألمن، والعناية والميزنة، والشؤون المالية، والمشتريات، 
ق المهام التنفيذية على نطاق المحكمة مثل تدبر المخاطر، وإبالغ هيئات  بالعاملين، وينس ِّ

ويضاف إلى ذلك أن الخدمات اإلدارية  التوجيه، والمراجعة، والوفاء بالقواعد والمعايير.
ً سير اإلجراءات القضائ ية على نحو سريع فيما التي يقدمها قلم المحكمة تدعم أيضا

يخص نقل الشهود، واألمن في قاعات جلسات المحكمة، ومعدات قاعات المحكمة التي 



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 116 

ولئن كانت المتطلبات من الموارد فيما يتصل بهذه الوظائف التي  يحتاج إليها األطراف.
يضطلع بها قلم المحكمة تتوقف بصورة مباشرة على مقدار االحتياجات إلى الخدمات 

وحدات المحكمة فإن قلم المحكمة استدام على مر السنين قدرة ثابتة نسبياً على في جميع 
 النهوض بأود االحتياجات المستجدة.

 2021لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة لعام 

ألف  75 917.7المقترحة لقلم المحكمة مبلغاً مقداره  2021تبلغ ميزانية عام  .362
البرنامجية المعتمدة  2020ره في ميزانية عام يورو وتبلغ نسبة فارقه عن نظي

 المئة أي أنه مماثل له. في 0.0

وإمكان استمرار أثرها االقتصادي على  19-فإزاء اآلثار الخطيرة لجائحة كوفيد .363
، ضاعف قلم المحكمة جهوده لتقديم ميزانية مقترحة 2021نطاق العالم لفترة من عام 

غوط الواقعة على مالية الدول األطراف مع تبين اهتمامه باستمرار الض 2021لعام 
السهر في الوقت نفسه على أن ال ينال ذلك بأي صورة من الصور من عمليات المحكمة 
األساسية في مجال القضاء وفي مجال المقاضاة. وقد أحدث هذا السياق الشاق عدداً من 

وبُنى  التحديات، منها على الخصوص ضرورة إعادة تقييم مدى مناسبة بعض نماذج
عمل قلم المحكمة لواقعها الجديد الذي يكتنفه المزيد من القيود. ونظراً إلى هذه التحديات 

قلم المحكمة في المقام األول واألهم بالخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها  استرشد
لةً بالخطة االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة 2021-2019المحكمة جمعاء للفترة  ، ُمكمَّ

تكون على أكبر قدٍر ممكٍن من  2021ا، واضعاً نصب عينيه إعداد ميزانية لعام ذاته
التقتير. وعليه فإن األولوية االستراتيجية لقلم المحكمة المتمثلة في تمييز فرص استمرار 

من الغايات االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء  9 التحسين تستند إلى الغاية
"إدارة الموارد على نحو فعال متماسك شفاف  المؤسسي، وهي:فيما يتعلق باألداء 

مسؤول قابل للتكيف، والمضي في تنمية استدامة المحكمة وصمودها حيال المخاطر 
المقترحة بالتدابير  2021وبعبارة أخرى اهتُدي في إعداد ميزانية عام  المستبانة".

ه مع متطلبات تعزيز المرونة الرامية إلى تكييف عمليات قلم المحكمة وإجراءاته ونُُظم
وقابلية تعديل النطاق، بغية التكفل باستدامة المؤسسة وصمودها. ولئن كان بعض الحلول 
المعتزم األخذ بها سيستلزم تغييراً وتطويراً تدريجيَْين فإن قلم المحكمة يعتمد بدءاً من 

 طرائق ستهيئ فرصاً لتحسين المرونة وقابلية تعديل النطاق. 2021عام 

د عامالن رئيسيان باعتبار أن لهما أكبر األثر فيما يخص المتطلبات  .364 وقد ُحد ِّ
: زيادة في تكاليف الموظفين يقارب مقدارها 2021المزيدة في قلم المحكمة لعام 

د؛ وزيادة في المتطلبات  2 500.0 ألف يورو ناجمة عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
ألف يورو للنهوض بأود مستجدات في األنشطة  2 000.0من الموارد يقارب مقدارها 

في قضيتين، هما قضية  2021القضائية، منها جلسات اعتماد التهم التي ستُعقد طيلة عام 
، واإلجراءات التمهيدية في (Ngaïssona( واْنغَْيسونا )Yekatomيِّكاتوم )وقضية  الحسن

. وقد بادر قلم (53)من"(الرح )"عبد الرحمن عبد علي محمد قضية جديدة هي قضية علي
المحكمة إلى السعي إلى تخفيف أثر حاالت االرتفاع الكبير المتوقع أن تشهده المتطلبات 
من الموارد بإعماله مجموعةً من التدابير الرامية إلى زيادة المرونة وقابلية تعديل 

في عام النطاق، وبإعادته تقييم المقدار الالزم من دعم األنشطة المعتزم االضطالع بها 
 ، إلى جانب إعادة تحديده أولويات تحسينات البنية األساسية بصورة مؤقتة.2021

وسعياً إلى تحديد أهداف داخلية من شأنها أن تزيد المرونة على مر الزمن عن  .365
طريق النهوض بسيرورات يُرمى منها إلى تعزيز إمكانية تعديل مقدار الموارد ونطاق 

يدَ في ميزانية عا المقترحة لقلم المحكمة معدَُّل شغور الوظائف  2021م العمليات، زِّ

                                                            
ألف يورو في تكاليف  1 283.3زيادةً مقدارها  ألف يورو 2 000.0تقابل الزياداُت التي يقارب مبلغُها  (53)

؛ وزياداٍت الرحمن عبدوقضية  يِّكاتوم واْنغَْيسوناوقضية  الحسنالمساعدة القانونية لسد المتطلبات في قضية 

اشتغاليةً في مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم للتهيئة لتمثيل المجني عليهم المشاركين في اإلجراءات؛ 

إضافيةً تتعلق بالدعم اللغوي وبتدبُّر األعمال القضائية وبمشاركة المجني عليهم وباألمن وبدعم الشهود ومتطلباٍت 

 يوم. 200لجلسات محاكمة مخطَّط لها تدوم 
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وبهذا التدبير سيتسن ى لقلم المحكمة  المئة. في 12في المئة إلى  10المعمول به فيه من 
أن يستفيد، بحسب االقتضاء، من الشواغر الحالية والمستجدة بغية تصميم سبل أنسب 

نحو يتوافق مع واقع العمل الذي وأكثر استدامة لتوفير الخدمات وإجراء العمليات على 
المقترحة يتمثل في  2021إن صافي أثر هذا التدبير في ميزانية عام  تواجهه المحكمة.

وكذلك أخذ قلم المحكمة في إطار تخطيطه . ألف يورو 1 100.0تخفيٍض يقارب مقداره 
، يمكن أن سيما فيما يتعلق بالسفر والتدريب ، وال2020بحقيقة أن القيود القائمة في عام 

وعليه فإن قلم المحكمة طبَّق تخفيضات في تكاليف السفر  .2021تظل ذات أثر في عام 
وتبلغ التخفيضات المحققة  في المئة تشمل شتى الوحدات. 15وتكاليف التدريب بنسبة 

ألف يورو  260.0عن طريق بلوغ هذه المرامي في بند السفر وبند التدريب مبلغاً يقارب 
يورو على الترتيب. وعلى نحٍو مماثل ُطب ِّقت تخفيضات يقارب مقدارها ألف  120.0و

 2021في ضوء تقلُّص المتطلبات االشتغالية المقدَّر أن يشهده عام  ألف يورو 1 200.0
فيما يتعلق بالمكاتب القُطرية، واألنشطة المجراة ضمن البلدان المعنية، وحماية الشهود 

ً تخفيضات في قلم المحكمة بإرجاء عدٍد من ودعمهم. وعالوة على ذلك ُحققت أي ضا
تحسينات البُنى األساسية المخطط لتحقيقها، في المكاتب القُطرية وفي المقر )زهاء 

)زهاء  2021(، وبتقليص أو إلغاء تمويل بعض الوظائف في عام ألف يورو 1 120.0
 ألف يورو(. 700.0

، أتاحت لقلم ألف يورو 4 435.4إن هذه التخفيضات، التي يبلغ مقدارها زهاء  .366
ِّض تعويضاً كامالً زيادة إجمالية مقدارها  بالقياس  ألف يورو 4 436.2المحكمة أن يعو 

فطلبات . المعتمدة، ناجمة رئيسياً عن العاملْين المبينَْين أعاله 2020إلى ميزانية عام 
صارمة الموارد اإلضافية محدودة جداً وال تُقدَّم إال عندما تكون ضروريةً ضرورةً 

ألغراض إجراء أنشطة قلم المحكمة الواجب االضطالع بها في إطار واليته ضمن 
من االفتراضات واألولويات المتعلقة بالميزانية، وذلك، كما  2021سياق ما يخص عام 

تم إثباته، بعد بذل قصارى الجهود لتمويل المتطلبات اإلضافية عن طريق ما يتحقق 
 ات وإعادة تخصيص الموارد.داخلياً من الوفورات والتخفيض
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حساب الفوارق الكبيرة باالستناد إلى المقادير التقريبية للزيادات  :25 الجدول
 كمةحالمقترحة لقلم الم 2021والتخفيضات في ميزانية عام 

  الزيادات
د أثر تطبيق في تكاليف الموظفين المقترحة لعام  نظام األمم المتحدة الموحَّ
 مليون يورو 2.5 2021

في اإلجراءات القضائية في محاكمتين جديدتين  المستجداتالنهوض بأود 
 مليون يورو 2.0 واحدةقضية اإلجراءات التمهيدية في و

 المجموع الفرعي
ماليين  4.5
 يورو

  التخفيضات

  إلى زيادة المرونةالرامية تدابير ال

 مليون يورو 1.1 في المئة 12إلى  المعمول به ل الشغورزيادة معدَّ 
 مليون يورو 0.7 غير الممولة والتخفيضات األخرى في تكاليف الموظفينالوظائف 

  2021في عام  االشتغاليةلقيود ا أثر استمرارلمراعاة المتخذة تدابير ال
 مليون يورو 0.3 يشمل شتى وحدات القلم في المئة 15السفر بنسبة في ميزانية تخفيض 
 مليون يورو 0.1 يشمل شتى وحدات القلم في المئة 15التدريب بنسبة في ميزانية تخفيض 
  تخفيضاتسائر ال
في المكاتب القُطرية واألنشطة الميدانية وحماية  العمل متطلباتانخفاض 
 مليون يورو 1.2 الشهود

 مليون يورو 1.1 ط لهتأجيل تحسين البنية التحتية المخطَّ 

 المجموع الفرعي
ماليين  4.5
 يورو

 يورومليون  0.0 صافيالرق االف

وكما ترد تفاصيله في المرفق السادس عشر، ُميَّز في إطار عملية تحقيق  .367
الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة المعمول بها في المحكمة إمكان تفادي 

واستبانة  2021وعام  2020مليون يورو فيما يخص عام  0.8تكاليف يقارب مقدارها 
رة تم بها تقليص المقدار مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة  ووفورات وتكاليف غير متكر ِّ

مليون يورو. إن الجهود التي بذلها  0.3األساسي المرجعي لميزانية قلم المحكمة بمقدار 
قلم المحكمة لتقديم ميزانية مقترحة مماثلة لميزانية السنة الماضية مع السهر على تقديم 

اط في مجال القضاء ومجال المقاضاة الدعم المناسب للنهوض بأود الزيادات في النش
أفضت باإلدارة إلى إعمال حلوٍل لألجل القصير، يواَزن بها بين األخطار االشتغالية 

. بيد أن هذه الحلول القصيرة األمد ال 2021واألخطار االستراتيجية فيما يخص عام 
متأتية عن زيادة استدامتها في األمد الطويل وبالتالي ال يُفاد بها باعتبارها مكاسب  يمكن

النجاعة ووفورات بنيوية الطابع كما حددته لجنة الميزانية والمالية فيما يخص العملية 
 المعنية المجراة على نطاق المحكمة.

 دعم األنشطة القضائية

مقدار مزيد من دعم األنشطة القضائية،  2021سيُطلب من قلم المحكمة في عام  .368
لقانونية، وتمثيل المجني عليهم، وتدبر األعمال سيما فيما يخص تقديم المساعدة ا وال

وستظل هذه الخدمات تلزم فيما يخص قضايا  القضائية، ودعم الشهود، والدعم اللغوي.
. كما الرحمن عبدوفي المرحلة التمهيدية فيما يخص قضية  (54)في المرحلة االبتدائية

جبر األضرار سيظل ألنشطة قضائية أخرى متصلة بدعاوى االستئناف وإجراءات 
ً أثٌر كبير على مقدار الموارد المطلوبة وكما أشير إليه أعاله في المقدَّمة . أيضا

( ستظل المحكمة منخرطة باهظ االنخراط في دعاوى االستئناف النهائي 364 )الفقرة
ودعاوى االستئناف التمهيدي، ما سيستلزم تقديم الدعم ألفرقة الدفاع وألنشطة جلسات 

سيشهد إجراءات لجبر األضرار في طور  2021إلى ذلك أن عام  ويضاف المحكمة.

                                                            
 اْنغَْيسونا.و  يِّكاتوموقضية الحسن،  قضية (54)
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قضايا، ما يستلزم من قلم المحكمة توفير محامين للمجني عليهم، ودعم  التنفيذ في أربع
الصندوق االستئماني للمجني عليهم )بما في ذلك دعم أنشطة ميدانية(، وتقديم المساعدة 

 .(55)للدوائر عند االقتضاء

ببلوغ  2021مقدار أنشطة دعم جلسات المحكمة زيادةً في عام ويُتوقع أن يشهد  .369
يوم. وقد ُسعي إلى إيجاد حلول  200عدد أيام انعقاد جلسات المحكمة المخطط لها 

ابتكارية عديدة بغية مواءمة الزيادة في عدد أيام انعقاد جلسات المحكمة مع المتطلبات 
ويظل  ه على استمرارية العمليات.من الموارد في قلم المحكمة، والسهر في الوقت ذات

قلم المحكمة يعمل على نحو استراتيجي إليالء األولوية لتحقيق الوفورات والمكاسب 
المتأتية عن زيادة النجاعة ما سيتيح له مواصلة تقديم الدعم الكامل لألنشطة القضائية 

يزانية . ولن يهيأ في م2021-2019وتنفيذ خطته االستراتيجية للفترة  2021في عام 
 لسد تكاليف فريٍق ثاٍن من األفرقة المعنية بأنشطة جلسات المحكمة. 2021عام 

تقديم الدعم لعمليات التحقيق الناشط وغيرها من األنشطة الميدانية بما في ذلك جبر 

 االضرار

سيواصل قلم المحكمة العمل في معظم الحاالت التي تتناولها  2021في عام  .370
ز مكتب المد عي العام جهوده على عمليات التحقيق الناشط في المحكمة. ويُتوقع أن يرك ِّ 

، ما يفضي إما 2021حاالت، يُتوقع إنجاز اثنتين منها في النصف األول من عام  تسع
الثاني من عام  إلى أنشطة تمهيدية أو إلى إنهاء أعمال التحقيق المعنية بحلول النصف

فيها عمليات تحقيق ناشط وغيرها  إن الحاالت التي يجري مكتب المدعي العام. 2021
من الحاالت ستظل تستلزم دعماً من قلم المحكمة، سواء في المقر أم في بلدان الحاالت، 
في مجاالت من قبيل مساندة المجني عليهم والشهود، ومشاركة المجني عليهم، وجبر 
ية األضرار، والتواصل بالجماعات المتضررة، والخدمات اللغوية، والمساندة األمن

ْنشاسا وبونيا  -قلم المحكمة مكاتبه القُطرية في سبع مدن  واإلمدادية. وسيستديم هي كِّ
)في جمهورية الكونغو الديمقراطية( وبَْنغي )في جمهورية أفريقيا الوسطى( وأبيجان 

 -ديفوار( واتْبيليسي )في جورجيا( وباماكو )في مالي( وكمباال )في أوغندا(  )في كوت
تخاذ تدابير لتقليص عمليات بعض مكاتبه وتخفيض مواردها تدريجياً، لكنه بدأ أيضاً ا

 مثل مكتبيه في كنشاسا وأبيجان.

ويُرى إلى المكاتب القُطرية باعتبارها وحداٍت ظرفيةَ الوجودِّ ذاَت قد ٍ قابل  .371
للتكيف وتتحلى بالمرونة الالزمة لمواءمة متطلباتها مع مدى ضرورات العمل في 

هذا النهج لقلم المحكمة إعادة تخصيص موارده من الموظفين بنقلها وقد أتاح  الميدان.
ل على صعيد أولويات العمل  من وحدة قُطرية إلى أخرى، على نحو يتوافق مع التحوُّ

ويشار في هذا الصدد إلى أنه، على الرغم من زيادة المتطلبات  واألمن في بلدان الحاالت.
التحقيقية في مالي وفي جمهورية أفريقيا  فيما يخص دعم األنشطة القضائية واألنشطة

الوسطى، نجم تخفيٌض كبير عن تقليصِّ قَد ِّ المكتب القُطري القائم في كنشاسا بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية وعن استخدام الموارد على أساس درجات األولوية في المكتب 

جمهورية الكونغو ديفوار. وسيقل ِّص المكتبان القُطريان القائمان في  القائم في كوت
ْنشاسا له قدُّ الحد األدنى الالزم  الديمقراطية حضورهما بحيث يبقى مكتٌب في كِّ
وسينشران مواردهما من الموظفين ومواردهما غير المتصلة بالعاملين حيث يُحتاج إليها 
في أمكنة عمل أخرى، منها أمكنة عمل في مالي وفي جمهورية أفريقيا الوسطى. وثمة 

ى ناجمة عن اتباع نهجٍ صارٍم فيما يتعلق بالمصروفات قائٍم على تحليل تخفيضات أخر
الثالث الماضية، وعلى  االتجاهات على صعيد المصروفات بانتظام على امتداد السنوات
على  2021في عام  19-تدابير تستبق استمرار القيود المتأتية عن أثر جائحة كوفيد

 على دعم البعثات إليها.العمليات المجراة ضمن البلدان المعنية و

 االستثمار في أهم مشاريع تحسين تكنولوجيا المعلومات على نطاق المحكمة 

                                                            
 اْنتاَغْندا، كما قد تَْبلُغ قضية ستكون في مرحلة جبر األضرار المهديوقضية  كاتَْنغاوقضية  لوبَْنغاإن قضية  (55)

 رهناً بصدور قرارين نهائيين فيهما. 2021هذه المرحلة في عام  ُأْنغوينوقضية 
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ً للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتدبر  .372 أجرت المحكمة تحليالً وافيا
المعلومات القائمة في مختلف أجهزتها وما يرتبط بها من المتطلبات الفورية والمتطلبات 

فمنذ بدء المحكمة عملها قبل أكثر من خمس عشرة سنة أُجري عدد من  الطويلة األجل.
ً ألعمالها  االستثمارات الهامة في مجال تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات دعما

وثمة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو يُنتظر أن يغدو  القضائية والتحقيقية واإلدارية.
وعالوة على  شارف على نهاية عمرها االستعمالي.عتيقاً في المستقبل القريب إذ إنها ت

ذلك تنامى قدُّ المحكمة إلى حد كبير منذ إنشائها، وترتب عن ذلك أثر على متطلباتها فيما 
ويشار على وجه  يخص تكنولوجيا المعلومات وعلى مقدار ما يُنشأ فيها من بيانات.

 جزئياً في مجاالت من قبيل جمع التحديد إلى أن ثمة متطلبات ال تفي بها النظم القائمة إال
 األدلة الرقمية، وأمن المعلومات، وتدبر المعلومات.

االستراتيجية  2017ولمواجهة هذه التحديات اعتُمدت في شباط/فبراير  .373
الـَخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات في المحكمة جمعاء سهراً على 

يا المعلومات، وأمن المعلومات، وتدبر المعلومات، ات باع نهج كالني فيما يخص تكنولوج
بغية سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع استدامة تحسين مراقبة الموارد المستثَمر 

 فيها وتعظيم أثرها.

تنفيذ الخطة االستراتيجية الخمسية الخاصة  2021وستواصل المحكمة في عام  .374
ك في سنتها الخامسة كون حينذاتدبر المعلومات، التي ستبتكنولوجيا المعلومات/

دت مجاالت التحسين التالية البيان في شتى وحدات المحكمة فيما  واألخيرة. وقد ُحد ِّ
 :2021يخص عام 

  إعمال منتَج الحد األدنى القابل للتطوير فيما يخص منصة أنساق تسلسل
 األعمال القضائية؛

  وتدبُّر األدلة من أجل مشاريع لتحسين احتياز بيانات البحث الجنائي العلمي
 مكتب المد عي العام؛

  تحقيق تحسينات أخرى ألمن المعلومات من قبيل تحسين تدبُّر ممارسة ذوي
الحقوق الخاصة في االط الع على المعلومات لهذه الحقوق، وحماية البيانات 
المحفوظة بوسائل الحوسبة الَسحابية، وتحسين كشف التهديدات والتصدي 

 لها.

م خدمات تدبُّر المعلومات إعداد استراتيجية لتدبُّر المعلومات وسيواصل قس .375
ً للفترة  وقد بدأ  .2024-2022ومواءمتها مع تخطيط المحكمة االستراتيجي استشرافا

العمل التمهيدي بشأن تقييم التغيرات التكنولوجية على ضوء ما يُتوقع من احتياجات 
ومن . داف االستراتيجية للمحكمةالمحكمة في المستقبل؛ وسيتوقف إنجازه على األه

المجاالت الرئيسية المشمولة بذلك السهُر على كون استبدال البُنى التحتية الخاصة 
بالمحكمة المشارفة على انتهاء عمرها االشتغالي مستداماً من ناحية التكنولوجيا ومن 

نولوجيات ناحية التكاليف اإلجمالية للملكية؛ وتسخيُر استثمار المحكمة في مجال التك
األساسية لتبسيط السيرورات االشتغالية والقضائية؛ ومواصلةُ تحقيق تحسينات في أمن 
المعلومات لحماية العاملين في المحكمة، واألطراف في اإلجراءات القضائية 

 والمشاركين فيها، وسالمة السيرورات والمعلومات.
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 البرنامجية المقترحة  وارتباطها بميزانيته 2021األولويات االستراتيجية لعام 

. 2021-2019خطته االستراتيجية للفترة  2019نشر قلم المحكمة في عام  .376
ويُستمر على االسترشاد باألولويات االستراتيجية المبيَّنة في هذه الخطة فيما يخص 

المقترحة لقلم المحكمة. ويشار على الخصوص إلى أن قلم المحكمة  2021ميزانية عام 
سنوات لتعظيم اإلنتاجية  ة المعنية، في تنفيذ برنامج مدته ثالثشرع، عمالً بالخط

ويتأتى هذا النهج  ونشدان االمتياز في جميع الخدمات األساسية التي يقدمها إلى المحكمة.
عن الخطة االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء، التي تنص على أن المحكمة 

تمثل الهدف المشترك في غرس ثقافٍة وتهيئة مؤسسة تسعى من أجل التحسين المستمر: ي
نانهم من تحقيق أهدافهم بالمثابرة على استبانة  بيئة عمٍل يحفزان جميع الموظفين ويمك ِّ

إن هذا المبدأ . ما يمكن تحقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ومن وفورات
نظَّم برنامج قلم المحكمة ولبلوغ هذه الغايات، يُ  األساسي يُطبَّق أيضاً في قلم المحكمة.

 سنوات حول ثالثِّ األولوياتِّ االستراتيجيةِّ التاليةِّ البيان: الممتد تنفيذه لثالث

(a) التحسين المستمر )االمتياز(؛ 

(b) التزام الموظفين )تغيُر ذهنياتهم، وإنتاجيتُهم(؛ 

(c) .التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين 

عب فيما يخص ميزانية عام ويؤخذ بهذه األولويات ضمن نطاق أهداف الشُ  .377
المقترحة، إلى جانب مؤشرات األداء الرئيسية التي ُوضعت وفقاً لمبادئ الخطة  2021

االستراتيجية بغية تحديد أثر التعديالت المنفَّذة. إن الظروف الحالية المتأتية عن الجائحة 
اية العامة تظل تستتبع إمكان إعادة تحديد درجات األولوية المسندة إلى األهداف لكن الغ

 .2021تتمثل في تنفيذ الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة تنفيذاً كامالً بحلول نهاية عام 

 الخالصة

نتيجةً التباع نهجٍ صارٍم  2021تمثل ميزانية قلم المحكمة المقترحة لعام  .378
ً كامالً عن  ِّضت به آثار جميع الضغوط اإلضافية المرتبطة ببعض البنود تعويضا ُعو 

ه . تخفيضاٍت ووفوراٍت ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة في بنوٍد أخرى طريق ويُنَوَّ
يخفض مقدار ميزانيته  2018على الخصوص إلى أن قلم المحكمة ما انفك منذ عام 

غدا أدنى من مقدار ميزانيته  2021البرنامجية وأنَّ مقدار ميزانيته المقترحة لعام 
 .2017المعتمدة لعام 
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راً: البرنامج الرئيسي الثالث: 25الجدول   المقترحة 2021ميزانية عام  مكرَّ

 البرنامج الرئيسي الثالث
 قلم المحكمة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

من المصروفات 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 931.9 28 4.4 221.9 1 710.0 27    الموظفون من الفئة الفنية

 390.0 18 (3.8) (718.4) 108.4 19    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 321.9 47 1.1 503.5 818.4 46 525.7 48 - 525.7 48 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 779.1 3 5.6 201.3 577.8 3 139.6 4 171.5 968.1 3 المساعدة المؤقتة العامة

 361.8 91.1 172.5 189.3 265.5 60.6 204.9 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 223.2 6.5 13.7 209.5 485.7 259.2 226.4 العمل اإلضافي

 364.1 4 9.7 387.5 976.6 3 890.8 4 491.3 399.4 4 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات 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 الخبراء االستشاريون

 023.7 4 27.0 856.2 167.5 3 124.7 4 678.7 446.0 3 محامو الدفاع

 727.1 1 32.9 427.1 300.0 1 287.5 1 88.4 199.1 1 محامو المجني 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 والمواد

 550.6 (53.8) (642.0) 192.6 1 574.4 1 14.2 560.3 1 األثاث والعتاد
المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 24 231.7 (3.5) (890.2) 25 121.9 23 944.0 1 434.2 22 509.8 بالعاملين

 75 917.7 0.0 0.8 75 916.9 77 360.5 1 925.5 75 435.5 المجموع

راً ثانياً: البرنامج الرئيسي الثالث: 25الجدول   2021مالك الموظفين المقترح لعام  مكرَّ

 البرنامج الرئيسي لثالث
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 
الفئة 

الفنية وما 
 فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 575 327 312 15 248 5 90 83 44 22 3 - 1 - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - التخصيصالمعادة 

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - المستعادة/المعادة

 574 327 312 15 247 5 90 82 44 22 3 - 1 - 2021المقترحة لعام 

               

التها   بدوام كامل(وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 55.47 35.47 27.00 8.47 20.00 2.50 12.00 4.50 1.00 - - - - - 2020المقرة لعام 

 47.00 28.00 25.00 3.00 19.00 1.00 12.00 5.00 1.00 - - - - - المستمرة

 8.22 4.30 0.92 3.38 3.92 1.67 1.00 1.25 - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

 55.22 32.30 25.92 6.38 22.92 2.67 13.00 6.25 1.00 - - - - - 2021المقترحة لعام 
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة3100 البرنامج -1

مة  المقد ِّ

الجنائية الدولية )"المحكمة"( ديواَن رئيس يضم مكتُب رئيس قلم المحكمة  .379
  قلمها، ومكتَب الشؤون القانونية.

م ديوان رئيس قلم المحكمة الدعم مباشرة إلى رئيس القلم في توجيهه  .380 ويقد ِّ
االستراتيجي لجميع ُشعب القلم وأقسامه ومكاتبه وفي اضطالعه بالتنسيق فيما بينها 

كما إن ديوان رئيس  بأجمعه واإلشراف عليه. وإرشاده إياها، وفي إدارة قلم المحكمة
ر ورودَ المعلومات إلى ُشعب القلم وصدوَرها منها، ويسهر على التنسيق السليم  القلم ييس ِّ

يدعم  إنه الرفيع المستوى مع سائر أجهزة المحكمة، ومع أصحاب الشأن الخارجيين.
ق شؤون باقي الو ضة إلى رئيس القلم في أداء وظائفه التنفيذية وينس ِّ ظائف التنفيذية المفوَّ

 مديري ُشعب القلم.

ويتولى مكتب الشؤون القانونية المسؤولية عن أداء الوظائف القانونية المتأتية  .381
عن المهام المعهود بها إلى رئيس قلم المحكمة بموجب اإلطار القانوني للمحكمة، بمثابة 

وات ساقِّ النهوج القانونية  يسهر على جودةِّ  محكمٍة جنائية وبمثابة منظمٍة دولية. إنه
ق في قيامه  المت بعة في شتى وحدات قلم المحكمة والمتعلقة بطائفة من األمور. وهو ينس ِّ
بذلك اإلطاَر القانوني لقلم المحكمة. إن مجاالت عمله، التي تقابل على اإلجمال عمل 

لوائح، واألمور الُشعب الثالث لقلم المحكمة، هي الشؤون التنظيمية والتقيد بالقواعد وال
القضائية، والعمليات الخارجية. فمكتب الشؤون القانونية يتناول على سبيل المثال مسائل 
تقاضي الموظفين ويسدي المشورة فيما يتعلق بشؤون الشراء والتعاميم اإلدارية. كما 
ق دفوع قلم المحكمة التي تُقدَّم في اإلجراءات القضائية ويسدي المشورة فيما  إنه ينس ِّ
يتعلق بشؤون االحتجاز وشؤون المحامين. وعالوةً على ذلك يتفاوض مكتب الشؤون 
القانونية بشأن االتفاقات والترتيبات التي تُْبَرم بين المحكمة والغير ويقوم بإعداد 
نصوصها، ويسدي المشورة بشأن تفسير وتطبيق أحكام اتفاق المقر وغيره من 

 االتفاقات. 

 بيئةُ العمل واألولوياتُ 

سيظل ديوان رئيس قلم المحكمة يسهر على تمتع القلم بأجمعه بالقدرة على  .382
االضطالع على نحو ناجح بالمهام اإلدارية واالشتغالية المطلوب منه أداؤها في عام 

وعلى هذه الصعيد يسهر ديوان رئيس القلم على التنسيق فيما بين األجهزة على  .2021
ن رئيَس القلم من التكفل النحو المناسب، ويقدم الدعم الالزم ل عمل فريق إدارة القلم، ويمك ِّ

بتوفير خدمات عالية درجة الجودة ألجهزة المحكمة، والنهوض بمسؤولياته الفنية فيما 
 يخص أموراً من قبيل حماية الشهود، والمساعدة القانونية، ودعم المحامين، والتوعية.

األولوية  2021حكمة في عام وإضافةً إلى هذه المهام سيولي ديوان رئيس قلم الم
الرئيسية في عمله لدعم رئيس القلم في تحقيق األهداف والتعهدات المبي ِّنة في الخطة 

 باعتباره أولوية رئيسية. 2021-2019االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة 

، 2021ومن األولويات االستراتيجية لمكتب الشؤون القانونية فيما يخص عام  .383
ات القانونية المعتادة لشتى وحدات قلم المحكمة، مواصلةُ مراجعة عدا توفير الخدم

اإلطار القانوني اإلداري للمحكمة بما فيه على سبيل األولوية اآللياُت البديلة لحل 
ز إعداد اإلجراء التأديبي  المنازعات مع الموظفين. كما إن مكتب الشؤون القانونية سينج ِّ

به بين دور آلية الرقابة المستقلة ودور المجلس الجديد الخاص بالمحكمة الذي يواءم 
 االستشاري التأديبي.

 ألف يورو 1 666.2 موارد الميزانية

ألف يورو  31.8ينطوي المبلغ المقترح على انخفاٍض إجمالي مقداره  .384
ألف يورو  20.9المئة(، ناجٍم عن انخفاٍض في تكاليف الموظفين مقداره  في 1.9)
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آالف يورو  10.9في التكاليف غير المتصلة بالعاملين مقداره المئة( وانخفاٍض  في 1.3)
 المئة( نتيجةً لتخفيضاٍت في بند السفر وبند التدريب. في 23.6)

 ألف يورو 1 630.9 الموارد من الموظفين

 وظيفة ثابتة. 13يتألف مالك مكتب رئيس قلم المحكمة من  .385

 ألف يورو 1 630.9  العامةمن الفئة الفنية وفئة الخدمات  الوظائف الثابتة:

ينطوي المبلغ المقترح لسد تكاليف الوظائف الثابتة على انخفاٍض إجمالي مقداره  .386
المئة( ناجٍم عن انخفاٍض في تكاليف الموظفين مقداره  في 1.3ألف يورو ) 20.9
ألف يورو يُعزى إلى إعادة تخصيص المساعد الخاص لرئيس قلم المحكمة بنقله  117.5

ض هذا االنخفاض من ديوان  رئيس القلم إلى مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية. ويعوَّ
د. 96.6جزئياً بزيادةٍ مقدارها   ألف يورو تُعزى إلى تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ

 ألف يورو 35.3 الموارد غير المتصلة بالعاملين

بالعاملين ينطوي المبلغ اإلجمالي المطلوب لسد تكاليف الموارد غير المتصلة  .387
 المئة(. في 23.6آالف يورو ) 10.9لمكتب رئيس قلم المحكمة على انخفاض مقداره 

فبسبب القيود الحالية في مجال الميزانية، ُحق ِّقت تخفيضات في المخصَّصات في بند 
وتلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين . السفر وفي بند التدريب لتقليل المقدار المطلوب

 فر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب، وتكاليف الخبراء االستشاريين.لسد تكاليف الس

 ألف يورو 19.5 السفر 

ينطوي مبلغ الموارد المقترح في بند السفر ضمن إطار مكتب رئيس قلم  .388
المئة( يقابل انخفاضاً  في 43.0ألف يورو ) 14.7المحكمة على انخفاض مقداره 

 القلم وضمن إطار مكتب الشؤون القانونية. للمخصَّصات فيه ضمن إطار ديوان رئيس

وينطوي مبلغ الميزانية المقترحة في بند السفر لديوان رئيس قلم المحكمة على  .389
إن  .2020المئة( بالقياس إلى نظيره لعام  في 44.3آالف يورو ) 9.3انخفاض مقداره 

على الموارد المعنية تلزم لتمكين رئيس قلم المحكمة من السفر لكي يشحذ على أ
المستويات دعَم وتعاوَن الدول األطراف والشركاء الخارجيين الرئيسيين، مثل األمم 

كما يعتزم  المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
رئيس قلم المحكمة زيارة واحد من المكاتب القُطرية في إطار استراتيجيته القائمة على 

من أجل تعزيز عالقات المحكمة مع بلدان الحاالت والسلطات المحلية التزام العاملين و
  بغية ضمان تعاونها مع المحكمة دون عقبات.

وينطوي المبلغ المطلوب لمكتب الشؤون القانونية على انخفاض مقداره  .390
وستَُسد بميزانية السفر المقترحة لمكتب الشؤون  المئة(. في 40.9آالف يورو ) 5.4

آالف يورو تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة المتكبَّدة في  7.8لغة القانونية البا
المشاركة في اجتماع سنوي للمستشارين القانونيين  ‘1’في ذلك:  اضطالعه بمهامه، بما

صة لمنظومة األمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة؛  المشاركة  ‘2’للوكاالت المتخص ِّ
إسداء المشورة وتقديم المساعدة في  ‘3’ولي؛ في اجتماعات معنية بالقانون اإلداري الد

()ب( من القواعد 2)68 تصديق اإلفادات السالفة التسجيل )خارج هولندا( عمالً بالقاعدة
 اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

 آالف يورو 4.0 الضيافة

فقد اقترح رئيس قلم المحكمة  المقدار المطلوب من أجل الضيافة. فيال تغيُّر  .391
مهما بذل جهود محدود ة في مجال الضيافة يُرمى منها إلى زيادة الدعم والتعاون اللذين تقد ِّ

الموارد المعنية تمث ِّل متطلباً  إن الدول األطراف والشركاء الخارجيون الرئيسيون.
راً.  متكر ِّ
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 آالف يورو 6.8 التدريب

 15.0ألف يورو ) 1.2يشهد المبلغ المطلوب في بند التدريب انخفاضاً مقداره  .392
المبلغ المقترح لسد االحتياجات إلى تدريب موظفي مكتب الشؤون  ويلزم المئة(.في 

وبالنظر إلى ما تتسم به المهام المنوطة بهذا القسم من تعقيد واتساع فال بد من  القانونية.
االستثمار في التدريب الفني والتدريب التقني، وال سيما التدريب الرامي إلى تحسين 

إن توفير الموارد المعنية يمث ِّل متطلباً  اد النصوص القانونية.المهارات في مجال إعد
راً.  متكر ِّ

 آالف يورو 5.0 الخبراء االستشاريون 

إن المبلغ المقترح، الذي ال ينطوي على أي تغيير بالقياس إلى نظيره في ميزانية  .393
االستشاريين العام السابق، يظل يلزم في مكتب الشؤون القانونية لسد تكاليف الخبراء 

وما يلزم من خبرة قانونية معيَّنة في المقر وفي الميدان، وال سي ما فيما يخص الشؤون 
فتأمين  التي تستتبع تناول التشريعات الوطنية واختصاصات الهيئات القضائية الوطنية.

ين ما يتعلق بهذه المسائل من المشورة والمساعدة القانونيتين، الدقيقتين والسليمتين واآلتيت
في الوقت المناسب، أمر أساسي لضمان تدبر المحكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن 

راً. موقفها في الدعاوى القانونية.  إن توفير الموارد المعنية يمث ِّل متطلباً متكر ِّ
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 3100 البرنامج :26 الجدول

3100 
 مكتب رئيس قلم المحكمة

 اليوروات()بآالف  2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 480.7 1 (1.3) (19.3) 500.0 1    الفنيةالموظفون من الفئة 

 150.2 (1.1) (1.6) 151.8    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 630.9 1 (1.3) (20.9) 651.8 1 567.3 1 - 567.3 1 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 - - - - 136.9 - 136.9 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - باالجتماعاتالمساعدة المؤقتة الخاصة 

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 - - - - 136.9 - 136.9 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات التعاقدية

 6.8 (15.0) (1.2) 8.0 - - - التدريب

 5.0 - 5.0 - 213.6 - 213.6 الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - 0.6 - 0.6 اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 35.3 (23.6) (10.9) 46.2 275.2 - 275.2 بالعاملين

 666.2 1 (1.9) (31.8) 698.0 1 979.4 1 - 979.4 1 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 3100 البرنامج :27 الجدول

3100 
وكيل أمين 

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

مجموع 
موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ –خ ع  رر –خ ع  فوقها

مجموع 
موظفي فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 14 2 1 1 12 - 2 5 2 2 - - 1 - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

 13 2 1 1 11 - 2 4 2 2 - - 1 - 2021المقترحة لعام 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

 - - - - - - - - - - - - - - 2021المقترحة لعام 
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 شعبة الخدمات اإلدارية: 3200 البرنامج -2

مة  المقد ِّ

م .394 ً لعمل المحكمة  إن شعبة الخدمات اإلدارية تقد ِّ خدمات إدارية وتدبرية دعما
ويقود شعبة الخدمات اإلدارية )"الشعبة"(  الجنائية الدولية )"المحكمة"( جمعاء.

مديرها، وهي تتألف من مكتبه ومن قسم الموارد البشرية وقسم الميزانية وقسم المالية 
 وقسم الخدمات العامة وقسم األمن والسالمة.

ة الخدمات اإلدارية المسؤولية عن التوجيه العام ويتولى مكتب مدير شعب .395
والتخطيط االستراتيجي وعن توفير كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم المحكمة وللمحكمة 

إنه مسؤول عن مهام تنفيذية حاسمة عديدة منها تخطيُط ومراقبة الموارد  جمعاء.
ق العمل للتقيد  ي.االستراتيجيان، وتدبُّر المخاطر، واإلبالغُ عن األداء المؤسس وهو ينس ِّ

بالتوصيات التي تقدَّم في سياق المراجعة في جميع وحدات المحكمة والجهود الشاملة 
بنطاقها المحكمة جمعاء المبذولة للوفاء بمتطلبات إبالغ هيئات اإلشراف بما فيها لجنة 

م المحكمة وهو يهيئ، عن طريق الفريق المعني بنظا المراجعة. الميزانية والمالية ولجنة
، اإلطاَر االستراتيجي والدعَم SAP( ببرمجيات ERPلتخطيط الموارد المؤسسية )

االشتغالي الستعانة المحكمة بهذا النظام، ويدعم تنفيذ المشاريع المتصلة به الهادفة إلى 
كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية بالموظفين  أتمتة سيرورات العمل.

ت وبرامج تضمن حسن حالهم الجسماني والنفساني والوجداني من عن طريق سياسا
 خالل وحدة الصحة المهنية.

م الشعبة طائفة واسعة من الخدمات في مجال إدارة الموارد البشرية، من  .396 وتقد ِّ
قبيل إسداء المشورة االستراتيجية بشأن مسائل الموارد البشرية، ووضع السياسات ذات 

والتوظيف، وتدبر شؤون الوظائف، وتسيير شؤون العقود الصلة، وتظلمات الموظفين، 
)العقود الخاصة بالعاملين والعقود غير المتصلة بهم(، والتعويضات، والمستحقات 

كما يُركَّز على تدبر األداء،  وكشوف الرواتب، وشؤون التأمين والمعاشات التقاعدية.
البشرية، بدعم من  وسيواصل قسم الموارد وتدريب الموظفين، والتطوير اإلداري.

، تبسيط وأتمتة اإلجراءات SAPالفريق المعني بتخطيط الموارد المؤسسية ببرمجيات 
المتصلة بالموارد البشرية، مثل أتمتة تقديم المدفوعات إسهاماً في الصندوق المشترك 
للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، لتحقيق المزيد من المكاسب المتأتية عن 

وفيما يتعلق بسيرورة إعداد وتنفيذ ميزانية المحكمة، تتولى الشعبة  النجاعة.زيادة 
 اإلشراف المركزي على الميزانية وتسهر على تعظيم النجاعة في استخدام الموارد.
ويشمل ذلك تنسيق وإعداد الميزانية البرنامجية السنوية، والميزانيات التكميلية، 

مبالغ من صندوق الطوارئ؛ ومراقبة األداء فيما واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام 
كما تتولى الشعبة المسؤولية  يتعلق بالميزانية؛ واإلبالغ عن المسائل المتصلة بالميزانية.

 عن مراقبة تنفيذ الميزانية وتقييمه والتنبؤ به.

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر المالي وتقوم بتنسيق وإعداد  .397
إنها تدير جميع أموال  ية للمحكمة وللصندوق االستئماني للمجني عليهم.البيانات المال

وهي تتولى أيضاً المسؤولية عن االضطالع  المحكمة وتراقبها وتقوم باإلبالغ بشأنها.
رة والتبرعات، وعمليات الخزينة بما فيها  بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشتراكات المقرَّ

ية مراقبة المخاطر المتعلقة بالسيولة، والمحاسبة، عمليات تقدير التدفق النقدي بغ
وإضافةً إلى ذلك تقدم الشعبة المساعدة وتسدي اإلرشاد إلى شتى  واإلبالغ المالي.

 وحدات المحكمة فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات المالية.

وفي مجال الخدمات العامة تتولى الشعبة المسؤولية عن االستعمال اليومي  .398
ر، بما في ذلك تدبر الخدمات الخفيفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، لمبنى المق

ع المؤتمرات، فضالً عن الخدمات الثقيلة مثل  والمرتفقات، والخدمات التي تقدَّم لمجمَّ
وتتولى الشعبة في الميدان تقييم  صيانة المباني، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال.

ً وخدمات جيدة إنها توف ِّر،  المحال  وتكييفها. من خالل وحدتها المعنية بالشراء، سلعا
المردود بالقياس إلى تكاليفها تحتاج إليها المحكمة وغيَرها من الخدمات في المجاالت 
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التالية: إدارة مجموعة الـَمْرَكبات، والشحن، والنقل )بما فيه دعم نقل الشهود الذي يقدَّم 
كما  الممتلكات، وإدارة شؤون المستودعات.في مقر المحكمة(، وعمليات البريد، وتدبر 

ترت ِّب الشعبة جميَع األسفار الرسمية للعاملين في المحكمة، وخدماتِّ استصدار 
التأشيرات واألذون باإلقامة في الهاي، والمهامَّ اإلدارية المتصلة باالمتيازات 

 والحصانات.

شخاص الذين وتهيئ الشعبة بيئة عمل سالمة وآمنة في المقر وتحمي جميع األ .399
يقع على عاتق المحكمة واجب العناية بهم، كما تحمي ممتلكات المحكمة المادية وغير 

وتتولى الشعبة المسؤولية عن إعداد السياسات المتعلقة باألمن والسالمة، في  المادية.
وفي  الميدان وفي المقر، وتتصل بالدولة المضيفة فيما يخص المسائل المتصلة باألمن.

م الشعبة خدمات األمن والسالمة على مدار الساعة دون انقطاع طيلة أيام المقر تقد ِّ 
األسبوع السبعة، بما في ذلك ما يلزم النعقاد جلسات المحكمة على نحو آمن وال يعتريه 

 الخلل.

 بيئة العمل

لقد تسنى للشعبة أن تتكيف على نحو فعال مع بيئتها المتغيرة واحتياجاتها  .400
وقد أجرت الشعبة تسويات مك نتها من احتواء أثر الزيادات في  االشتغالية المتطورة.

د وبأسعار  التكاليف التعاقدية، مثل التكاليف المتصلة بتطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
 السلع والخدمات التي تخص المحكمة جمعاء وتندرج ضمن مجاالت عمل الشعبة.

م الخدمات في م .401 جال الميزانية ومجال المالية وستظل شعبة الخدمات اإلدارية تقد ِّ
كما ستواصل . ومجال الموارد البشرية ومجال الخدمات العامة ومجال األمن والسالمة

الشعبة تنسيق توفير المعلومات لهيئات اإلشراف وسائر أصحاب الشأن، بمن فيهم فريق 
مكتب الهاي العامل، ولجنة الميزانية والمالية، ولجنة المراجعة، والمراجع الخارجي، و

المراجعة الداخلية، لكي يتسنى لهم أداء المهام المنوطة بهم في إطار والياتهم على نحو 
 ناجع وفعال.

 وارتباطها بميزانيته البرنامجية المقترحة 2021األولويات االستراتيجية لعام 

يتمثَّل الهدف العام لشعبة الخدمات اإلدارية في توفير الخدمات اإلدارية  .402
ز الشعبة في عام  زمة للمحكمة جمعاء.واالشتغالية الال على  2021ولهذه الغاية سترك ِّ

مه من الخدمات دعماً لتحقيق المحكمة أولوياتها الرفيعة  الحلول الالزمة لتعزيز ما تقد ِّ
ز الشعبة  فيما يتعلق بإجراء األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة. 2021لعام  وسترك ِّ

. وستواصل 2021-2019راتيجية لقلم المحكمة للفترة أيضاً على دعم تنفيذ الخطة االست
الشعبة في هذا الصدد العمل على األولويات الثالث لقلم المحكمة: التحسين المستمر، 
وتعزيز التزام الموظفين وتحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين. وسيشمل 

مراقبة الداخلية، ذلك مشاريع لتبسيط السيرورات واإلجراءات، وتعزيز ضوابط ال
وتحسين السيرورات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء مثل إجراءات الشراء وإجراءات 

وكذلك ستدعم الشعبة قلم المحكمة في تنفيذ أعماله ذات . السفر وإجراءات التوظيف
األولوية المتعلقة بالمهام المنوطة به والمهام المنوطة بالمحكمة، كما ستدعم استمرار 

 عزيز التزام الموظفين والتوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين.تحسين وت

والتركيز فيها على المهام المنوطة  2021األنشطة القضائية وأعمال المقاضاة في عام 
 بالمحكمة وقلمها بموجب واليتيهما

إضافةً إلى توفير الخدمات اإلدارية للمحكمة جمعاء )في المقر وفي الميدان(  .403
مة الواردة آنفاً، ستوف ِّر شعبة الخدمات اإلدارية الدعم المباشر لألنشطة كما بُي ِّن في  المقد ِّ

وستدعم الشعبة األنشطة المتعلقة بدعاوى االستئناف النهائي  القضائية وأعمال المقاضاة.
وستستلزم القضايا المعنية توفير . واألنشطة المتعلقة باإلجراءات االبتدائية في قضيتين

الالزمة من أجل سير جلسات المحكمة على نحو آمن وال يعتريه الخلل؛  الخدمات األمنية
ونقل الشهود على الصعيد المحلي لحضور جلسات المحاكمة؛ وترتيب أسفار الشهود؛ 
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وترتيب أسفار محامي الدفاع ومحامي المجني عليهم وتراجمة جلسات المحكمة 
هم على تأشيرات؛ وتدبر والصحفيين الذين يحضرونها، والمتطلبات المتعلقة بحصول

شؤون المرتفقات في المقر )بما في ذلك تدبر قاعات جلسات المحكمة( والمرافق القائمة 
 لوبَْنغاسيشهد استمراَر تنفيذ جبر األضرار في قضية  2021ثم إن عام  في الميدان.
شعبة سيستلزم من ال ، مااْنتاَغْنداوبدَء تنفيذه في قضية  المهدي وقضية كاتَْنغاوقضية 

توفير الدعم من المقر )مثل ما يتعلق بالخدمات المتصلة باألسفار والخدمات المالية 
والخدمات المتصلة بالشراء( ومن الميدان )مثل النقل المحلي وتدبر المرافق(، بما في 

 ذلك ما يخص الصندوق االستئماني للمجني عليهم.

د عي العام إجراءها في كما إن عملياتِّ التحقيق الناشط التي سيواصل مكتب الم .404
ستستلزم من شعبة الخدمات اإلدارية تقديم الدعم لترتيب األسفار في مهمات  2021عام 

رسمية وتوفير الخدمات الطبية، بما في ذلك ما يخص المحققين والمحللين؛ وشحن 
المعدات )مثل معدات البحث الجنائي العلمي(؛ وتدبر شؤون َمْرَكبات المحكمة في أماكن 

اتب القُطرية سهراً على أمن ونجاعة عمليات المحكمة في بيئات العمل المحفوفة المك
وثمة جهات فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماني للمجني عليهم، ستعتمد  بالمصاعب.

وعلى نحو مماثل سيستلزم  أيضاً على المساعدة التي ستقدمها الشعبة إلجراء عملياتها.
في بلدان الحاالت التي تعمل فيها المحكمة تقديَم الشعبة  استمراُر تقلب الظروف األمنية

دعماً مباشراً لوضع مبادئ توجيهية بشأن األمن والسالمة تفي باحتياجات المحكمة ذات 
 الصلة في شتى مجاالت عملها.

 التحسين المستمر

ستظل شعبة الخدمات اإلدارية تؤدي دوراً رائداً في تمييز وتنفيذ المقترحات  .405
إلى تحقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات في مختلف مجاالت الرامية 

ويشار في هذا  الخدمات اإلدارية، بوسائل أهمها تبسيُط السيرورات وأتمتتها ومراقبتها.
الصدد إلى أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برمجيات التدبر المستعملة في المحكمة 

 (.SAP)برمجيات 

يجية التحسين المستمر هذه، ستعمل الشعبة على تحسين ولدعم تنفيذ استرات .406
ويشار في هذا الصدد إلى أن  السيرورات اإلدارية وتنفيذ المبادرات في مجال األتمتة.

هدف الشعبة يتمثل في مراجعة وتبسيط ورقمنة السيرورات اإلدارية القائمة على الوثائق 
ة، وتعزيز ضوابط المراقبة المطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األتمت

وسيُركَّز بوجه خاص على السيرورات الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء مثل  الداخلية.
السيرورات المتعلقة بالشراء، والسفر، والتوظيف، على النحو المحدَّد في إطار الخطة 

 .2021-2019االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة 

تقديم المساعدة في تنفيذ  2021ي عام وستواصل شعبة الخدمات اإلدارية ف .407
استراتيجية المحكمة الَخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وتدبر المعلومات، التي 

وتشمل هذه المجاالت نظم المعلومات الخاصة  ستؤتي تحسينات في عدد من المجاالت.
 2020وفي عام  بتسيير شؤون الموارد البشرية والشؤون المالية وشؤون الميزانية.

، SAPبدأت الشعبة إعداد خريطة طريٍق لتنفيذ ترقية كبيرة للصيغة الحالية من نظام 
ا كان سيُتخلى عن الصيغة الحالية 2027وعام  2025إلجرائها بين عام  يُخطَّط . ولـم 
( يستلزم SAP S/4HANAفإن إعمال أحدث صيغه ) 2027تدريجياً بحلول عام  SAPلنظام 

تحليالً مفصَّالً لآلثار المترتبة عليه وخريطة طريٍق واضحٍة للتنفيذ. فالترقية انتقاالً إلى 
لن يقتصر أثرها على إدارة شؤون المحكمة بل ستستلزم أيضاً  SAPأحدث صيغ نظام 

وقواعد البيانات الخاصة به التي يديرها قسم خدمات تدبُّر  SAPاستبدال عتاد نظام 
موارد داخلية  2021ت. ونظراً إلى قَد ِّ هذا المشروع وأثره فستخصَّص في عام المعلوما

لة الخاصة بإعمال أحدث صيغ نظام   SAP (SAPإلعداد خريطة الطريق المفصَّ

S/4HANA.واستبدال عتاده وقواعد بياناته بمثابة متطلٍب مسبٍق إلعمال صيغته هذه ) 

 غرافي والتوازن بين الجنسينالتزام الموظفين وتحسين التمثيل الج تعزيز
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سيشتمل تحسيُن التزام الموظفين وبُث روح العمل الجماعي على االضطالع  .408
بأنشطة ترمي إلى توثيق التماسك وتيسير التواصل الداخلي؛ وتنفيذ ما يلزم ألداء المهام 
الفعال من برامج التدريب )بما فيها برامج تدريب المديرين(؛ واالهتمام بمسائل رعاية 

 لموظفين لزيادة تحمسهم وإنتاجيتهم والتوازن لديهم بين شؤون العمل وهموم الحياة.ا
ويتمثل الهدف من ذلك في تحفيز الموظفين لكي يؤدوا مهامهم على أفضل وجه، حيث 
ً في تحديد المنَجزات، ومواطن القوة،  يؤدي التواصل والتعقيب المستمر دوراً رئيسيا

بالتالي وضع خطط العمل التي تساعد قلَم المحكمة والجوانب التي يجب تطويرها، و
 والمحكمةَ جمعاء على تحسين أدائهما المؤسسي بصورة مستمرة.

كما تشمل المبادرات المتصلة بالتزام الموظفين وحسن حالهم مشروَع الوقاية  .409
من الصدمات الثانوية، وإعدادَ وتنفيذَ السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، ومراجعةَ 

 إجراءات التوظيف.

 ألف يورو 18 151.7 موارد الميزانية

د  .410 على الرغم من الزيادات المتصلة بأثر تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
والزيادات المتصلة بمؤشر أسعار السلع والخدمات التي تُعتبر شعبة الخدمات اإلدارية 

تخفيض إجمالي مقداره جهةً توف ِّرها على نطاق المحكمة، تدبرت الشعبة أمر تحقيق 
وقد تسنى لشعبة الخدمات اإلدارية إيجاد حلول  المئة(. في 5.5ألف يورو ) 1 047.6

 لتناول التغيرات في االحتياجات االشتغالية من خالل تخصيص الموارد على نحو ناجع.
فقد بلغ ما ُحق ِّق من الوفورات، والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، والتكاليف غير 

رة، مبلغاً مقداره ال  عشر. ألف يورو، كما ترد تفاصيله في المرفق السادس 219.2متكر ِّ

 ألف يورو 14 525.9 الموارد من الموظفين

، تقترح شعبة الخدمات اإلدارية مالكاً لموظفيها يتألف 2021فيما يخص عام  .411
من  7.0وظائف من وظائف المساعدة المؤقتة العامة ) 7وظيفة ثابتة و 179من 
الت الموظفمع  الواحد العامل بدوام كامل(. ادِّ

 ألف يورو 13 562.5 من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الوظائف الثابتة:

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الموظفين على زيادةٍ طفيفٍة مقدارها  .412
د. في 0.1آالف يورو ) 7.1  المئة( نتيجةً لتطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ

 ألف يورو 760.2  المساعدة المؤقتة العامة

، يُطلب أن 2021نظراً إلى االحتياجات االشتغالية المتوقعة فيما يخص عام  .413
ل للسنة بكاملها وظائف المساعدة المؤقتة العامة التي تمث ِّل متطلباً مستمراً  ويفضي . تُموَّ

د إلى اقتراح زيادة صافية في  هذا البند مقدارها تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
 المئة(. في 7.4ألف يورو ) 52.4

موظف معني بالموارد البشرية )الشؤون القانونية وشؤون السياسات( )من  .414
الموظف المعني . يلزم شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12( لمدة 3-الرتبة ف

أميٍن  بالموارد البشرية لمواصلة النهوض بأود وضع سياسات المحكمة، والعمل بصفة
للهيئة االستشارية المعنية بمطالبات التعويض، ودعم الحل المبكر للمنازعات المتصلة 
بالعقود. إن المسؤولية عن أداء هذه المهام نُقلت من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم 

 .2018المحكمة في عام 

( لمدة 2-موظف معاون مختص بنظم تخطيط الموارد المؤسسية )من الرتبة ف .415
تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة في تنفيذ  .مستمر، لسنوات متعددة( )متطلب شهراً  12

مشاريع في إطار االستراتيجية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات، التي 
؛ SAP أقرها مجلس الحوكمة المعني بتدبر المعلومات؛ وتنفيذ مشاريع األتمتة ببرمجيات

بما في ذلك نشر مواد  SAPوتدبُّر المعارف وتوفير التدريب في مجالها ببرمجيات 
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في النظام الجديد لتدبُّر التعلُّم تسهيالً للتعلُّم على تخطيط  SAPالتدريب المتعلقة بنظام 
على اإلنترنت وعن بعد. وإضافةً إلى ذلك  SAPالموارد المؤسسية بواسطة برمجيات 

، ما يمثل HANAالحالية إلى قاعدة بيانات  Oracleل قاعدة بيانات يلزم عمٌل تحضيري لنق
. ويوصى بهذا SAP (SAP S/4HANA)متطلباً مسبقاً لالنتقال إلى المنصة الجديدة لنظام 
ألن نظام تخطيط الموارد المؤسسية  SAPاالنتقال فيما يخص جميع مستعملي برمجيات 

ده بعد ذلك 2027وعام  2025الحالي سينتهي عمره االشتغالي بين عام  ، ولن يعود مور ِّ
يُتوقع أن ( SAP S/4HANA)الجديدة  SAPيوف ِّر خدمات الصيانة ذات الصلة. فصيغة نظام 

دعم على نحٍو أفضل سيرورات األعمال اإلدارية موف ِّرةً المزيد من وظائف االستعمال ت
 ووسائل األداء.

 12( لمدة 2-موظف معاون معني بالشراء )من الرتبة ف .416
تلزم هذه الوظيفة بالنظر إلى نقل وظيفة أمين . مستمر، لسنوات متعددة( )متطلب شهراً 

لجنة استعراض المشتريات من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم المحكمة إلى وحدة 
دين، وتزايد عدد  الشراء، ولزوم متابعة العقود، وتوسيع وتحسين قاعدة بيانات المور ِّ

 المعقدَّة )بما فيها سيروراته المتعلقة بجبر األضرار(.سيرورات الشراء 

شهرًا )متطلب مستمر،  12( لمدة 2-موظف إداري معاون )من الرتبة ف .417
. تلزم هذه الوظيفة لمواصلة دعم أنشطة مكتب مدير شعبة الخدمات لسنوات متعددة(

تعلق بالتقيد اإلدارية، بما فيها األنشطة المتصلة بالتنسيق والتوجيه واإلشراف فيما ي
بالتوصيات المقدَّمة في إطار المراجعات، والتخطيط االستراتيجي للموارد، وإعداد 
الميزانية السنوية، وتدبر المخاطر؛ وتقديم الدعم في تلبية متطلبات أصحاب الشأن 
الخارجيين مثل لجنة الميزانية والمالية، وفريق الهاي العامل، وجمعية الدول األطراف، 

 .لخارجي، ولجنة المراجعةوالمراجع ا

شهرًا )متطلب  12( لمدة 3-مستشار نفسي اجتماعي للموظفين )من الرتبة ف .418
تلزم هذه الوظيفة بمثابة وظيفة إضافية في مالك وحدة الصحة . مستمر، لسنوات متعددة(

فثمة كثير من الموظفين يتعرضون،  المهنية لتنفيذ مشروع الوقاية من الصدمات الثانوية.
ون مهماتهم ويضطلعون بمسؤولياتهم، تعرضاً مباشراً أو غير مباشر ألدلة على إذ يؤد

لروايات عن حيثيات هذه  الجرائم المرتكبَة في القضايا التي تنظر فيها المحكمة أو
وقد بينت الدراسات أن التعرض الشديد لمواد يحتمل أن تكون صادمة يمكن أن  الجرائم.

دنية مماثلة لألعراض التي يسببها االكتراب الالحق يؤدي إلى ظهور أعراض نفسية أو ب
للصدمات، مثل الـَخدَر، والحزن، والغم، ومشكالت النوم والتركيز أو أوجاع العضل 
والصداع. ويجري في إطار التدابير المتخذة ألداء واجب المحكمة القاضي بالعناية 

اإلعداد  )أ(: مراحل ثبموظفيها، تنفيذ مشروع للوقاية من الصدمات الثانوية على ثال
تحليل البيانات، والتباحث بشأن التدابير  إلجراء دراسة استقصائية وتسيير شؤونها؛ )ب(

إعمال التدابير الرامية إلى تقليص أخطار اإلصابة  التخفيفية، وإعداد التقرير؛ )ج(
باالكتراب الالحق للصدمات، بوسائل منها التدريب وتنظيم حلقات العمل في هذا 

ولتنفيذ هذا المشروع تعتمد المحكمة على خبرة سائر منظمات األمم المتحدة  مار.المض
في هذا المجال وهي ستتشارك بصدده مع جامعات فيما يخص الدعم التقني )تحليل 

 البيانات والطرائق اإلحصائية(.

رر( ومساعد طبي يعمل في الميدان -ممرض رئيسي )من الرتبة خ ع .419
سيهتم  .شهراً لكل منهما )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12رأ( لمدة -ع الرتبة خ )من

الممرض الرئيسي بالمسائل الصحية العاجلة وتنفيذ البرامج والتدابير الوقائية، ويعمل 
رديفاً حينما يكون الموظفون الطبيون العاملون في وحدة الصحة المهنية في إجازة سنوية 

ً الستدامة تصدي ً إلزاميا أما المساعد الطبي العامل في  ق مهاراتهم.أو يتلقون تدريبا
الميدان فسيقوم بصيانة وتدبر المعدات الطبية، والمستحَضرات الصيدالنية والبنية 
التحتية المعنية في إطار العمليات الميدانية؛ وسيساعد في البعثات إلى األصقاع النائية 

ب الموظفين الميدانيين ع لى أعمال اإلسعاف )التي تنطوي على خطر كبير(، وسيدر ِّ
وقواعد العمل في حاالت الطوارئ؛ وسيتولى إعداد ومسك إجراءات العمل القياسية فيما 

 يخص الدعم الطبي الميداني؛ وسيعد التقارير وعروض المستجدات بحسب اللزوم.
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إن كلتا هاتين الوظيفتين األخيرتَي الذكر من وظائف المساعدة المؤقتة العامة  .420
الستمرارية أعمال وحدة الصحة المهنية ولتوفير الخدمات في مجال  تتسم بأهمية أساسية

 أسهمتا وقد الصحة المهنية في الوقت المناسب وعلى نحو ناجع في المقر وفي الميدان.
 المتعلقة والخدمات الطبية الخدمات من يلزم ما توفير على الوحدة هذه قدرة زيادة في

 لتوظيف كان لقد جديدة. ناجعة األعمال لتسلسل أنساق إلى أفضى ما بالموظفين، بالعناية
ً  يتحرك أن بمقدوره ألن المحكمة، في إيجابي أثر داخلي ميداني طبي مساعد  سريعا
 بالغة مهمات تُجرى عندما أو الميدان في طبية طوارئ تقوم عندما ناجعٍ  نحوٍ  وعلى

 األهمية.

 آالف يورو 203.2  العمل اإلضافي

في  4.5آالف يورو ) 8.7ى زيادة طفيفة مقدارها ينطوي المبلغ المطلوب عل .421
راً ويتباين  المئة(. إن الموارد المطلوبة في إطار بند العمل اإلضافي تمث ِّل متطلباً متكر ِّ

ويعاد تقييم االحتياجات إلى  مقدارها بحسب احتياجات العمل الذي يتعيَّن النهوض بأوده.
 العمل اإلضافي سنوياً.

مة، تلزم المخصَّصات للعمل اإلضافي بصورة رئيسية وفي مجال الخدمات العا .422
لسد تكاليف الخدمات التي يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرسمي، لكنها تلزم أيضاً 
فيما يخص العاملين المعنيين بالمرافق، والمساعدين المعنيين بشؤون السفر، وتلزم 

ي سيظل يلزم بصورة رئيسية للنقل إن العمل اإلضاف أحياناً للموظفين المعنيين بالشراء.
وينطوي . 2021شاهداً يُتوقع أن يمثُلوا في جلساٍت أمام المحكمة في عام  المحلي لتسعين

راً، على تخفيض مقداره  ألف  16.0مبلغ الموارد المعنية، التي يمث ِّل توفيرها متطلباً متكر ِّ
 المعتمدة. 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  في 17.8يورو )

وتشهد المتطلبات في بند العمل اإلضافي فيما يخص قسم األمن والسالمة زيادة  .423
في المئة( تعزى إلى جلسات المحكمة المعتزم عقدها  25.7ألف يورو ) 25.2مقدارها 

يوم(. ويلزم العمل  200)جلسات غير متزامنة مدتها  2021في عام 
مة خالل الوقت المزيد الذي تستغرقه جلسات لتوفير خدمات األمن والسال ‘1’اإلضافي 

لتوفير خدمات األمن والسالمة خالل العطل القضائية  ‘2’؛ 2021المحكمة في عام 
رأ الذين يعملون -ع لتعويض فارق العمل الليلي للموظفين من الرتبة خ ‘3’الرسمية؛

اس إلى تكاليفه من مساًء وليالً. فخيار العمل اإلضافي هو السبيل المفضَّل واألنجع بالقي
 أجل توفير الخدمات المعنية.

وينطوي المقدار المطلوب في إطار هذا البند لقسم الميزانية ولقسم المالية كليهما  .424
وهو يظل يلزم لسد تكاليف أنشطة  آالف يورو، 6.0على انخفاض طفيف يجعله يبلغ 

السنوية البرنامجية يجب أن يُضطلع بها في مواعيد محدَّدة من قبيل إعداد الميزانيات 
 المقترحة والمعتمدة، وإقفال فترات المحاسبة، واإلبالغ المالي، والمراجعة الخارجية.

 ألف يورو 3 625.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين لسد تكاليف السفر، وتكاليف الخدمات  .425
راء االستشاريين، والنفقات التشغيلية العامة، التعاقدية، وتكاليف التدريب، وتكاليف الخب

إن الموارد المطلوبة لسد التكاليف  وتكاليف اللوازم والمواد، وتكاليف األثاث والعتاد.
غير المتصلة بالعاملين في شعبة الخدمات اإلدارية تشمل المخصَّصات المتصلة بعقود 

يات المتصلة بمؤشر أسعار السلع والخدمات التي تُوفَّر للمحكمة جمعاء وتخضع للتسو
ً على انخفاض إجمالي مقداره  السلع االستهالكية. وينطوي جميع بنود الميزانية معا

 المئة(. في 23.5ألف يورو ) 1 115.8

 ألف يورو 129.7 السفر

راً وهو ينطوي على انخفاض مقداره  .426  78.5يمث ِّل المبلغ المطلوب متطلباً متكر ِّ
 المئة(. في 37.7ألف يورو )



ICC-ASP/19/20  

133  20-A-210621 

آالف يورو لوحدة الصحة المهنية بغية تلبية طلبات  9.0ويلزم المقدار البالغ  .427
خدمٍة واردة من المكاتب القُطرية، ومكتب المد عي العام، والجهات التي يتعامل معها 
قلم المحكمة، والصندوق االستئماني للمجني عليهم. ويتعين على المساعد الطبي العامل 

ب القُطرية وأن يساعد فيما يتعلق بمهمات البحث الجنائي في الميدان أن يتفقد المكات
العلمي، والعمليات التي تشمل الشهود في الميدان )روابط التواصل عن بعد بالوسائل 
الفيديوية، والنقل( ومهام أخرى بالغة األهمية من قبيل مرافقة كبار المسؤولين إبان 

والممرض الرئيسي بزيارة زيارات الشخصيات المرموقة. وسيقوم المسؤول الطبي 
المكتب القُطري القائم في جورجيا والمرافق الطبية القائمة في يوهانسبرغ من أجل تقييم 

 .19-المخاطر الصحية الالحق لجائحة كوفيد

ألف يورو تكاليف السفر لحضور  17.7وستَُسد بالمقدار المقترح البالغ  .428
المعنية بالشؤون المالية )معايير  اجتماعاٍت لشبكات منظومة األمم المتحدة ذات الصلة

المحاسبة/المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، خدمات الخزينة، إلخ(، والميزانية، 
والمستجدات على صعيد اإلدارة والموارد البشرية، واجتماعاٍت مع هيئات األمم المتحدة 

مشاريع تخطيط المختصة من أجل مواكبة أحدث المستجدات فيما بين الوكاالت بشأن 
والجهود المبذولة لزيادة  SAPالموارد المؤسسية، والمبادرات المتعلقة ببرمجيات 

 SAPسيما من أجل التحضير النتقال المحكمة إلى المنصة الجديدة لنظام  النجاعة، وال
(SAP S/4HANA وفيما يخص االجتماعات الجامعة للوكاالت، سيُنظر في الطرائق .)

ن قبيل االئتمار عن بعد بواسطة الوسائل الفيديوية وتبادل المعلومات البديلة للمشاركة م
 الكتابية.

إلى مواقع ميدانية إلجراء  2021وسيسافر موظفو قسم الخدمات العامة في عام  .429
جرد مادي لمحوزات المحكمة الموجودة في المكاتب القُطرية، وإجراء تقييٍم للمرافق 

ل التخطيط الستبدال عناصر تندرج في عداد رأس وصيانٍة لمجموعة الـَمْرَكبات من أج
 المال والتكفل بصيانة الـَمْرَكبات على نحٍو يفي بمعايير الجودة النافذة.

ألف  50.0وينطوي المبلغ المطلوب فيما يخص األمن على انخفاض مقداره  .430
إن قسم األمن والسالمة يظل يسهر على النهوض بأود أمن  المئة(. في 37.5يورو )
الرئاسة والمد عية العامة ورئيس قلم المحكمة خالل أسفارهم الرسمية إلى بلدان هيئة 

الحاالت وغيرها من األصقاع. ويضاف إلى ذلك أنه ستَُسد بالموارد المعنية تكاليف سفر 
منسق األمن الميداني إلى المكاتب القُطرية ألغراض الدعم االشتغالي لعمليات التفتيش، 

قواعد والمعايير والتيقن من تطبيق السياسات، والسفر للمشاركة والتحقق من التقيد بال
في االجتماعات المعنية بتدبُّر األمن وتنسيقه مع إدارة األمم المتحدة للسالمة واألمن، 

إن توفير . وشبكة إدارة األمن المشتركة بين الوكاالت، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية
 ً راً. الموارد المعنية يمث ِّل متطلبا  متكر ِّ

 ألف يورو 240.4  الخدمات التعاقدية

ألف يورو  150.1ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .431
ً إلى تخفيضات في عدد مشاريع تخطيط الموارد  في 38.4) المئة( يعزى رئيسيا

المزمع تنفيذها والتي يتعين أن يديرها فريق تخطيط الموارد  SAPالمؤسسية ببرمجيات 
على النحو المبيَّن في الخطة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا  SAPببرمجيات المؤسسية 

 المعلومات/تدبر المعلومات.

ألف يورو لسد  94.0وفيما يخص الخدمات العامة، يلزم المقدار المقترح البالغ  .432
تكاليف تجديد جوازات سفر األمم المتحدة، والتعاقد مع جهة توف ِّر الدعم في مجال 

ألف يورو إلى  50.0ُخف ِّضت المخصَّصات له من  والدعم اإلمدادي )ماالمؤتمرات 
ألف يورو بالنظر إلى التقليص المتوقع لخدمات المؤتمرات الالزمة في الوضع  30.0

(؛ وصيانة برمجيات إدارة المباني؛ والطبع الخارجي وتكاليف 19-الالحق لجائحة كوفيد
راً.إن توفير الموارد المعني. اإلرسال بالبريد  ة يمثل متطلَّباً متكر ِّ
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ألف يورو ألن مشاريع تخطيط الموارد المؤسسية  33.7وتلزم موارد مقدارها  .433
 تستلزم طائفة من الخبرات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخلياً على الدوام. SAPببرمجيات 

ظام إن معظم هذه الموارد يلزم من أجل سد تكاليف خبرة تقنية لدعم نقل قواعد بيانات ن
SAP  الحالي إلى قواعد بيانات منصةHANA وتكاليف بعض العمل اإلضافي للمضي ،

في تعزيز طرائق العمل عن بعد والعمل بالوسائل الرقمية لتلبية الطلبات المتزايدة في 
 مجال العمل عن بعد.

وفيما يخص األمن، تلزم موارد لدفع الرسم السنوي بموجب االتفاق الرسمي  .434
ألف يورو(، وتكاليف  12.0حكمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية )المعقود بين الم

خدماٍت متصلٍة بحفظ مفاتيح منازل المسؤولين المنتَخبين، وإيجار ميدان الرمي الذي 
يُجرى فيه التدريب على استعمال األسلحة النارية واالختبار الرامي إلى تصديق مهارات 

ألف يورو. إن توفير الموارد المعنية  24.0قداره فيقترح مبلغ م .موظفي األمن والسالمة
راً.  يمثل متطلَّباً متكر ِّ

ويت سم النظام الرقمي لحفظ الوثائق الطبية )برمجيات تدبُّر العناية الصحية(،  .435
ألف يورو، بأهمية أساسية إلجراء عمليات تقييم المخاطر  20.0الذي تبلغ تكلفته 

ية المعهود بها إلى وحدة الصحة المهنية( وبالتالي الصحية )الذي يُعتبر من المهام الرئيس
للتوصية ببرامج وقائية لتخفيف المخاطر المستبانة، وللتمكن بذلك من تزويد اإلدارة 

 بمعلومات محيَّنة ومصدَّقة.

وتعمل شبكة مديري المرافق الطبية التابعة لألمم المتحدة على إعمال  .436
ولية ضمن منظومة األمم المتحدة والوكاالت الممارسات الفضلى والمبادئ التوجيهية الد

المنتسبة إليها. إن المحكمة عضٌو في هذه الشبكة، ويتعين عليها أن تدفع مساهمةً سنويةً 
 آالف يورو. 4.1لتقاسم التكاليف مقدارها 

ألف يورو يلزم في المقام األول لسد  43.3ثم إن الشعبة تحتاج إلى مبلغ مقداره  .437
مترتبة على رد الضرائب التي تجبيها الواليات المتحدة األمريكية التكاليف اإلدارية ال

من رعاياها وتكاليف التقييم االحتسابي اإللزامي الالزم لمطابقة البيانات المالية للمعايير 
 المحاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو 364.3  التدريب

 المئة(. في 0.8)ألف يورو  2.9ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .438
ألف يورو ألغراض تخص الموارد البشرية سيُستخدم  231.3ويُطلب مبلغ مقداره 

بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب المؤسسي الذي توفره المحكمة، بما في ذلك 
منصة تعلم على اإلنترنت تهيئ مكتبة إلكترونية وبرامج توجيه أولي مرنة وناجعة 

ا بلغات مختلفة يراد بها مساعدة الدارسين على تحقيق غاياتهم بالقياس إلى تكاليفه
الشخصية والمهنية؛ وتنمية المهارات القيادية؛ والتدريب على تدبر األداء، والتدريب 

كما إن المبلغ المطلوب يشمل برنامج المحكمة الخاص بتوجيه  في مجال اللغات.
توفير معظم التدريب المؤسسي  وتواصل المحكمة الموظفين الجدد عند توليهم مهامهم.

الذي تجريه وتبادل المعارف على شبكة اإلنترنت، ويشمل المبلغ المعني ميزانية 
التدريب التقني لقسم الموارد البشرية بغية التكفل بتحديث المهارات التقنية لدى العاملين 

راً.إن توفير الموارد المعنية يمثل متطلَّباً . في مجال الموارد البشرية  متكر ِّ

ألف يورو للتكفل بتوفير التدريب اإللزامي لموظفي  93.6ويلزم مبلغ مقداره  .439
األمن وغيرهم من الموظفين المنخرطين في أنشطة التحرك االستجابي في حاالت 
ً مع األنظمة المعمول بها في المحكمة وفي الدولة  الطوارئ، على نحو يتوافق تماما

مي المعني مواضيع تخصُّصية، من قبيل نقل المتهمين ويشمل التدريب اإللزا المضيفة.
والحماية اللصيقة، إضافةً إلى التدريب على اإلسعاف، وإطفاء الحرائق، والتحرك إزاء 

ويضاف إلى ذلك أنه سيواصل توفير التدريب على نهوج  الطوارئ، واألسلحة النارية.
 دولة المضيفة.السالمة واألمن في البيئات الميدانية بالتعاون مع جيش ال
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ألف يورو من أجل وحدة الصحة المهنية. فيتعين على  22.4ويلزم مبلغ مقداره  .440
المسؤول الطبي والممرض الرئيسي والممرض المعني بالصحة المهنية والمساعد 
الطبي الميداني أن يستديموا اعتماد مهاراتهم الطبية، والتراخيص، والمهارات، 

جل مهنيي الصحة ف (. ويُيَسَّر ذلك بالمشاركة في عدة BIGي هولندا )والتسجيل في سِّ
 دورات تدريٍب متخصٍص إلزامي.

آالف يورو لالنتقال المرتقب إلى نظام تخطيط الموارد  3.8ويلزم مبلغ مقداره  .441
. ويُحتاج إلى تدريٍب تقنيٍ لواحٍد من أعضاء الفريق SAP S/4HANA المؤسسية الجديد
ن ا . فذلكSAPالمعني بنظام  لمحكمة من االستفادة من الممارسات الفضلى والعبر سيمك ِّ

 .SAP S/4HANAالمستخلصة عند التحضير لالنتقال إلى منصة 

ألف يورو من أجل تدريٍب متخصٍص على اإلبالغ  13.2كما يلزم مبلغ مقداره  .442
التي يعتزم  (PBCالمالي، ومسائل اإلدارة، وتحسيناٍت لنميطة َمْيزنة الوظائف ومراقبتها )

 ، وتدريٍب إلزامي للسائقين.2021الميزانية إعمالها في عام قسم 

 ألف يورو 25.5   الخبراء االستشاريون

في  22.7آالف يورو ) 7.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .443
 المئة(.

ألف يورو على  24.0وفيما يخص قسم الموارد البشرية، ينطوي المقدار البالغ  .444
ويلزم المبلغ المطلوب فيما يخص عام . المئة( في 20يورو )آالف  6.0انخفاض مقداره 

لسد تكاليف خبير استشاري من أجل تقديم الدعم في تسيير برامج تأمين المحكمة،  2021
واستهالل االنتقال إلى وضع وصف لسمات الوظائف وتبيان للكفاءات أكثر اتساماً 

ن وحراكهم الذي يستلزمه ات سام بالطابع العام على نحٍو يدعم التخطيط في مجال العاملي
راً.مالكهم بالمرونة.   إن توفير الموارد المعنية يمثل متطلَّباً متكر ِّ

ألف يورو لالستعانة بخبرةٍ خارجيٍة محدودة من أجل  1.5ويلزم مبلغ مقداره  .445
 المساعدة في الوظائف التنفيذية لمكتب مدير شعبة الخدمات اإلدارية.

 ألف يورو 2 623.6  النفقات التشغيلية العامة

 14.8ألف يورو ) 454.7ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض إجمالي مقداره  .446
راً. إن في المئة(.  توفير جميع الموارد المبيَّنة أدناه يمث ِّل متطلباً متكر ِّ

ألف يورو الستعمال  2 057.4وفيما يخص الخدمات العامة، يلزم مبلغ مقداره  .447
تعمال محال  المكاتب القُطرية، بما في ذلك تكاليف التنظيف المبنى القائم في الهاي واس

ألف يورو(؛ وصيانة معدات منها  829.0ألف يورو(؛ والمرتفَقات ) 715.0في المقر )
ألف يورو(؛ ويلزم الباقي  157.0ألف يورو(؛ وعقود تأمين تجاري ) 68.5الـَمْرَكبات )

الخاصين، والشحن، والتخليص  لسد نفقات متفرقة من قبيل تكاليف خدمات الناقلين
 البريدي، والوقود، ولوازم إلدارة المرافق، والعمليات اإلمدادية.

ألف يورو من أجل نُُظم تخطيط  332.2وينطوي المقدار المطلوب البالغ  .448
ألف يورو  20.3على انخفاٍض مقداره  SAPالموارد المؤسسية ببرمجيات 

، يُعزى رئيسياً إلى إعادة التفاوض بشأن 2020المئة( بالقياس إلى نظيره لعام  في 5.8)
 SuccessFactorsالمسماة  SAPرسوم االشتراك السنوي في منصة الخدمات السحابية لنظام 

)"عوامل النجاح"( من أجل التوظيف وتدبُّر األداء. إن الموارد المعنية تلزم لسد التكاليف 
ورسوم االشتراك في منصة الخدمات السحابية  SAPالثابتة المتصلة بصيانة برمجيات 

راً، SuccessFactorsالمسماة  SAPلنظام  ً متكر ِّ . إن التكاليف المعنية ثابتة وتمثل متطلبا
متصالً بصورة مباشرة بعدد المستعملين في المحكمة، وُمَرشَّداً على أساس اختيار نوع 

 .ترخيص االستعمال األكثر اقتصاداً بحسب سمات المستعمل

ألف يورو على زيادة  164.0وينطوي المقدار المطلوب من أجل األمن البالغ  .449
المئة(. وستَُسد بالمبلغ المطلوب رسوم العضوية  في 45.4ألف يورو ) 51.2مقدارها 
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ألف  29.0ألف يورو، ما يزيد بمقدار  114.0في نظام األمم المتحدة إلدارة األمن )
داد الموظفين العاملين في الميدان( والتكاليف ، بسبب أع2020يورو بالقياس إلى عام 

المتصلة بالتفتيش اإللزامي لمعدات المراقبة األمنية. وتخصَّص موارد من أجل الصيانة 
الوقائية والتصحيحية لمعدات المراقبة األمنية )أجهزة الكشف باألشعة السينية، وممرات 

وصيانة األسلحة النارية  الكشف عن المعادن، وكاشفات المعادن المحمولة يدوياً(؛
ومعدات األمن والتدريب؛ وصيانةِّ وتحيينِّ نظام )التدريب على( أجهزة الكشف باألشعة 
السينية المستعان فيه بالحاسوب الالزمين من أجل إعادة تصديق كفاءات ضباط األمن 

 (.2020ألف يورو كما في عام  27.0)

ً في ميزانية عام  .450 جت أيضا سد التكاليف المتصلة مخصَّصات ل 2021وأُدرِّ
ألف  SCAAN( )22.0باستعمالِّ وصيانةِّ وترقيةِّ شبكة األمن واالتصال والتحليل )

ً شامالً يمكن التعويل عليه من أجل  يورو(. وهذه الشبكة هي تطبيٌق يوفر حالً رقميا
سيما إبان الطوارئ أو الكوارث،  التواصل مع الموظفين في كل وضعٍ يكونون فيه، وال

 م، في الوقت المناسب وعلى نحو فعال وناجع.ومساعدته

 ألف يورو لسد الرسوم والنفقات المصرفية. 70.0ويظل يلزم مبلغ مقداره  .451

 ألف يورو 232.2 اللوازم والمواد 

 في المئة(. 20.4ألف يورو ) 59.4ينطوي المبلغ المقترح على انخفاض مقداره  .452
رة وي  عاد تقييمها كل عام.إن كل المتطلبات من الموارد متطلباٌت متكر ِّ

ألف يورو فيما يخص الخدمات العامة من أجل العقد  169.0ويلزم مبلغ مقداره  .453
اإلطاري الذي يشمل لوازم، منها لوازم مكتبية وخراطيش حبر وورق؛ ولوازم تتعلق 
بإدارة المباني؛ وعتاد إلدارة المباني وإمدادات بالكهرباء؛ وبذالت رسمية للسائقين 

في قسم الخدمات العامة؛ وورٍق للطابعات؛ ووقود ولوازم للَمْرَكبات؛ وغيرهم من موظ
وُجبَب تُرتَدَى خالل جلسات المحكمة. وثمة تخفيٌض في تكلفة المالبس اآلمنة واإلمدادات 

 بالعتاد.

ً مقداره  .454 ألف يورو وهي  63.3وتبلغ الموارد المتصلة باألمن والسالمة مبلغا
انة معدات الطوارئ )مقاعد اإلجالء، إلخ(. ويواصل تلزم لتجديد ُعدَد اإلسعاف وصي

قسم األمن والسالمة استبدال معدات الحماية )السترات غير المرئية الواقية من 
الرصاص من أجل ضباط األمن العاملين في المقر والموظفين المشاركين في االتصال 

 عمرها االشتغالي.في الحماية اللصيقة في بلدان الحاالت( ألنها تشارف على نهاية  أو

ً موارد إلفراد مخصَّصاٍت أساسية لمكتب الشارات والتحقق من  .455 وتلزم أيضا
الهوية من أجل سد تكاليف إصدار الشارات، وتكاليف اللوازم والمواد الخاصة بالتدريب 
على استعمال األسلحة النارية، وتكاليف استبدال البذالت الرسمية وأحذية السالمة 

 والمعدات التي يستخدمها ضباط األمن.وغيرها من المواد 

 آالف يورو 10.0 األثاث والعتاد 

في  97.4ألف يورو ) 368.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .456
راً وهي تلزم الستبدال األثاث في المقر  المئة(. إن كل الموارد المعنية تمثل متطلباً متكر ِّ

 وفي الميدان.



ICC-ASP/19/20  

137  20-A-210621 

 المقترحة 2021ميزانية عام : 3200 البرنامج :28 الجدول

 
 

3200 
 شعبة الخدمات اإلدارية

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 116.3 4 6.4 247.2 869.1 3    الموظفون من الفئة الفنية

 446.2 9 (2.5) (240.1) 686.3 9    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 562.5 13 0.1 7.1 555.4 13 611.0 13 - 611.0 13 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 760.2 7.4 52.4 707.8 602.5 - 602.5 المؤقتة العامةالمساعدة 

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 203.2 4.5 8.7 194.5 464.4 259.2 205.2 العمل اإلضافي

 963.4 6.8 61.1 902.3 066.9 1 259.2 807.7 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات 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 الخبراء 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 والمواد

 10.0 (97.4) (368.5) 378.5 123.5 - 123.5 األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 625.8 3 (23.5) (1 115.8) 741.6 4 937.7 3 42.1 895.5 3 بالعاملين

 151.7 18 (5.5) (1 047.6) 199.3 19 615.6 18 301.4 314.2 18 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 3200 البرنامج :29 الجدول

 
 

3200 

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 179 147 139 8 32 - 6 11 9 5 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - 1 5 9 11 6 - 32 8 139 147 179 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 7.00 2.00 1.00 1.00 5.00 - 3.00 2.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - 2.00 3.00 - 5.00 1.00 1.00 2.00 7.00 
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 القضائيةشعبة الخدمات : 3300 البرنامج -3

مة  المقد ِّ

تتولى شعبة الخدمات القضائية )"الشعبة"( المسؤولية عن تقديم الدعم فيما  .457
يخص اإلجراءات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( وتكنولوجيا 

وهي تتألف من  المعلومات/تدبُّر المعلومات على النطاق المؤسسي، والخدمات اللغوية.
خدمات تدبر المعلومات، وقسم  مكتب مديرها، وقسم تدبر األعمال القضائية، وقسم

االحتجاز، وقسم الخدمات اللغوية، وقسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، وقسم 
دعم المحامين، ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، ومكتب المحامي العمومي 

 للدفاع.

خدمات القضائية عدداً من الخدمات الحاسمة األهمية لتنفيذ وتقدم شعبة ال .458
فهي تقوم في إطار دعمها لإلجراءات  األنشطة الرئيسية التي تضطلع بها المحكمة.

القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات المحكمة وبتنظيم هذه الجلسات، بما في ذلك 
يوية. ضافة إلى ذلك تتولى الشعبة وإ الجلسات التي تُعقد عن بعد بواسطة الروابط الفيدِّ

(. eCourtالمسؤولية عن تدبر الوثائق القضائية وعن عمل نظام المحكمة اإللكترونية )
وتساعد المجني عليهم على المشاركة في شتى مراحل اإلجراءات القضائية، بما فيها 
ر تعيين الخبراء في مجال جبر األضرار عند االقتضاء.  إجراءات جبر األضرار، وتيس ِّ
وتسعى الشعبة إلى زيادة فعالية سيرورة جمع طلبات المجني عليهم، بوسائل منها 

كما تقوم الشعبة، عن طريق قسم دعم  المساعدة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات.
المحامين، بتدبر شؤون المساعدة القانونية التي تقدَّم للمعوزين من المجني عليهم ومن 

ويسهر قسم  مساعدة التي تقدمها المحكمة إلى المحامين.المد عى عليهم وبتنسيق كل ال
االحتجاز على تهيئة ظروف سالمة وآمنة وإنسانية للمحتَجزين في عهدة المحكمة ويسهر 

 على سالسة عمل مرافق االحتجاز وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

نشطة وال تقتصر الخدمات التي تقدمها شعبة الخدمات القضائية على ما يخص أ .459
إنها توفر نوعين من الخدمات المؤسسية )خدمات اللغات وخدمات  جلسات المحكمة.

الدعم فيما يخص تكنولوجيا المعلومات وتدبُّر المعلومات( إلى المحكمة جمعاء 
واألطراف في اإلجراءات أمام المحكمة والمشاركين فيها، في سياق أنشطة جلسات 

( من نظام روما األساسي تُوفَّر 2)87 بالمادةوعمالً . المحكمة وفي السياق اإلداري
ن المحكمة  30خدمات الترجمة من أكثر من  لغة وإليها من أجل التعاون القضائي، ما يمك ِّ

وتُوفَّر خدمات الترجمة التحريرية والترجمة  من إحالة طلباتها إلى الدول األطراف.
مشتبه بهم والمتهمين الشفوية للمساعدة في سير إجراءات المحكمة، ولصون حقوق ال

ويجري  في فهم اإلجراءات وحقوق الشهود في اإلدالء بشهاداتهم باللغة التي يختارونها.
بخدمات تكنولوجيا المعلومات ونُُظمها دعم جميع أنشطة المحكمة اليومية في مجال 

وتُعَد خدماُت . القضاء وفي المجال اإلداري وفي مجال التحقيق وفي مجال التوجيه
ة المتاحة لجميع موظفي المحكمة وللمحامين الخارجيين جانباً من المهام المنوطة المكتب

وبالنظر إلى طبيعة أنشطة المحكمة يمثل السهر على أمن  بالشعبة في إطار واليتها.
المعلومات، الذي يصان به أمن نُُظم تكنولوجيا المعلومات في المحكمة، نوعاً هاماً من 

لشعبة. وتتولى الشعبة المسؤولية عن تعريف كبار مسؤولي أنواع الدعم الذي تقدمه ا
المحكمة المنتَخبين، وموظفيها، واألطراف في اإلجراءات، بالممارسات الفضلى على 

كما تتاح هذه الخدمات في المقر وفي الميدان لطائفة متنوعة من . صعيد أمن المعلومات
ون للمجني عليهم، والصندوق أصحاب الشأن، ومنهم محامو الدفاع والممثلون القانوني

ثبت أن إمكان تعديل نطاق تقديم الخدمات فيما يخص لقد  االستئماني للمجني عليهم.
تكنولوجيا المعلومات وتدبُّر المعلومات، المقترن بإعمال حلوٍل سديدة وابتكارية في 
ها مجال تكنولوجيا المعلومات، يمثل ركناً من أركان قدرة المحكمة على تكييف عمليات

، ما أتاح استمرارية عمليات المحكمة وتوطيد 19-مع التحديات المتأتية عن جائحة كوفيد
 صمودها على اإلجمال.

ولئن كان مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم ومكتب المحامي العمومي  .460
للدفاع مكتبَْين مستقلَْين من ناحية عملهما الفني فإنهما يتبعان، فيما يخص األغراض 
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إنهما يعمالن ضمن إطار  فقط، لشعبة الخدمات القضائية التابعة لقلم المحكمة. اإلدارية
واليتيهما المحدَّدتين في الئحة المحكمة فيقدمان دعماً إضافياً إلى أفرقة ممثلي المجني 
عليهم وأفرقة الدفاع، على الترتيب. ويمكن لمكتب المحامي العمومي للمجني عليهم أن 

ي اإلجراءات القضائية عندما تعي ِّنه المحكمة لتمثيلهم، وتلكم يمث ِّل المجني عليهم ف
ع نطاقها منذ عام  مجني عليهم  6 204. ويمثل محامو هذا المكتب 2012ممارسةٌ يت س ِّ

من مجموع المجني عليهم المشاركين في اإلجراءات أمام المحكمة الذين يقارب عددهم 
مجني عليه ينفرد بالدفاع عنهم محامون خارجيون.  5 000. وثمة زهاء 11 000

وعندما يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتَهمين، يؤدي مكتب المحامي العمومي للدفاع 
ً في حماية المشتبه فيهم، وتمثيلهم، والنهوض بحقوقهم ريثما تُعَيَّن أفرقة  دوراً حاسما

م ألفرقةِّ الدفاع هذه عندما ي تم انتدابها المساعدةَ في تنظيم ملفات الدفاع عنهم، ويقد ِّ
 القضايا وإجراء البحوث القانونية طيلة اإلجراءات بحسب االقتضاء.

 بيئة العمل

تأثراً مباشراً بالزيادة المتوقع  2021ستتأثر شعبة الخدمات القضائية في عام  .461
سات سيما أنشطة جل أن يشهدها الدعم الالزم تقديمه فيما يخص األنشطة القضائية وال

المحكمة. وثمة متطلبات قضائية جديدة فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية وبالمرحلة 
تظهر في إطار ميزانية عام  (، لمالرحمن عبدالتمهيدية في قضيٍة جديدةٍ واحدة )قضية 

، سيكون لها وقٌع كبيٌر على الشعبة، شأنها شأن أنشطة جلسات المحكمة التي يقدَّر 2020
كما أُشير إليه في إطار االفتراضات المتعلقة  2021يوم في عام  200أن تنعقد لمدة 
وتظل الشعبة تعمل على نحو استراتيجي إليالء األولوية لتحقيق الوفورات بالميزانية. 

والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة ما سيظل يتيح لها تقديم الدعم الكامل لألنشطة 
 2021-2019الستراتيجية لقلم المحكمة للفترة وتنفيذ الخطة ا 2021القضائية في عام 

في آن معاً. وسيتسنى لها القيام بذلك، كما سبق، بإيجاد حلوٍل مكيَّفة بحسب الحاجة 
 ووضعها موضع التطبيق.

لن تُفَرد مخصَّصات لسد تكاليف  2020وكما أشير إليه في وثيقة ميزانية عام  .462
. وعمالً بتوصية لجنة الميزانية 2021 فريٍق ثاٍن معني بأنشطة جلسات المحكمة في عام

والمالية بالنظر في توخي المرونة في استخدام األفرقة المعنية بأنشطة جلسات 
ل الشعبة تدابير لتقليص التكاليف ذات الصلة في عام (56)المحكمة كما  2021، ستُْعمِّ

. 2021فعلت في السنة السابقة، على الرغم من زيادة مقدار األنشطة المعنية في عام 
وسيُستمر بهذه التدابير على ضمان اتساق مقدار الميزانية مع الزيادة المتوقَّع أن تشهدها 
المتطلبات المتعلقة بدعم أنشطة جلسات المحكمة مساعدةً في الوقت نفسه على تأمين 
قدرة كافية لتلبية االحتياجات في مجال الدعم من خالل مواصلة االستعانة بفريٍق واحٍد 

 شطة جلسات المحكمة.معني بأن

ووفقاً للتوصية اآلنفة الذكر ستظل الشعبة تحقق النتائج المتوخاة بإبقاء الفريق  .463
ٍل في عام  ، مديرةً فريقاً (57)2021الثاني المعني بدعم أنشطة جلسات المحكمة غير مموَّ

واحداً لدعم هذه األنشطة على نحٍو مرن ومعيدةً تخصيص الموارد المتوفرة بحسب 
عبء العمل المتوقع والتخطيط األمثل لالستعانة بمالك العاملين المعنيين  متطلبات

بأنشطة جلسات المحكمة. ويعتمد قلم المحكمة، كما دأب عليه، اعتماداً شديداً على 
استمرار قدرات موظفيه والتزامهم القوي، ما يجعل من المهم أهمية حاسمة تعزيَز 

وتظل الشعبة تسعى، من خالل تدريب موظفيها  ذا.وتنميةَ واستدامةَ مصدرِّ الدعم الهام ه
ً متنوع التخصُّصات، إلى النهوض بتعزيز التزام الموظفين )إذ سيُحتفظ بهم  تدريبا

عون على االنخراط في العمل في شتى أقسام الشعبة( وبتحقيق أولوية قلم  وسيُشجَّ
وفي آخر المطاف المحكمة االستراتيجية المتمث ِّلة في مواصلة التحسين ضمن الشعبة. 

ث التدريب المتنوع االختصاصات زيادةً أخرى في قدرة الموظفين على أداء  سيُحدِّ
                                                            

 .57، الفقرة ASP/18/5-ICC، الوثيقة تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثانية والثالثين (56)
ت في عام  (57) غ أُقر  ِّ سبع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة من وظائف المساعدة المؤقتة  2020استناداً إلى هذا المسو 

لة في شعبة الخدمات القضائية، وتُطلب الوظائف نفسها باعتبارها وظائف غير  العامة باعتبارها وظائف غير مموَّ

لة فيما يخص عام   .2021مموَّ



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 140 

ز باستمرار التزامهم ويؤتي  وظائف متعددة وفي إمكان اضطالعهم بمهام متعددة، ما يعز ِّ
مزيداً من المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة ومن الوفورات، ناهضاً في الوقت نفسه 

 بلية تعديل النطاق والتحلي بالمرونة في االستعانة بالموارد المتوفرة.بزيادة قا

 اإلجراءات التمهيدية )التي تشمل عمليات تحقيق(

إن عمليات التحقيق الناشط المتزامنة التي يجريها مكتب المد عي العام في  .464
ستظل تستلزم من شعبة الخدمات  2021الحاالت المعروضة على المحكمة في عام 

ً يأخذ شكل تقديم الخدمات اللغوية، والمساعدة في مجال تكنولوجيا القضائ ية دعما
 المعلومات، وتدبُّر المساعدة القضائية، وتجهيز طلبات المجني عليهم.

ويُتوقع أن يلزم تقديم خدمات الترجمة الشفوية والترجمة التحريرية دعماً  .465
ية. كما سيلزم تقديم الدعم لإلجراءات على نحٍو يشمل اللغات المتصلة بالحاالت المعن

اللغوي، بما فيه الدعم باللغات األقل انتشاراً، لألنشطة الميدانية في حاالت أخرى 
)التواصل مع المجني عليهم، وحماية الشهود، إلخ(. ويُتوقع أن يودع زهاء خمُسمئة 
 مجني عليه طلباتهم للمشاركة في اإلجراءات في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا
ً أن تودع طلبات إضافية للمشاركة في اإلجراءات في حاالت  الوسطى. ويُتوقع أيضا

ا تُفتح فيها قضايا، وذلك بحسب التقدم المحرز في عمليات  أخرى خاضعة للتحقيق ولـم 
التحقيق المعنية. وينبغي في هذا الصدد التنويه إلى اللغات المتوقع أن يلزم تقديم الخدمات 

، أال وهي اللغة العربية ولغة الفور الرحمن عبدالقضائية في قضية بها في اإلجراءات 
 ولغة الزغاوة.

 اإلجراءات االبتدائية

ً فيما مجموعه أربع قضايا تشهد  2021في عام  .466 سيظل الدعم القضائي الزما
 المرحلةَ االبتدائية من اإلجراءات.

 (Dominic Ongwenالمدَّعي العام ضد دومينيك ُأْنغوين )ويشار فيما يخص قضية  .467
ل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل  إلى أن هذا المتهم محتَجز في عهدة المحكمة وتموَّ
نظام المساعدة القانونية. ويبلغ مجموع المجني عليهم المشاركين في هذه اإلجراءات 

ً عليه يمث ِّلهم فريقان من الممثلين القانونيين: فريٌق خارجي يمثل  4 095 مجنيا
594 2  ً عليه وفريٌق من مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم يمثل  مجنيا
. وسيلزم الدعم اللغوي بلغة اآلشولي، وال سيما من أجل جلسات مجني عليه 1 501

النطق بالحكم في جوهر القضية والجلسات المتعلقة بالعقوبة )إذا قُضي بها(، التي يُتوقَّع 
فَّر للمتهم خدمات ترجمة شفوية مالئمة ، لكي تو2021أن تُعقد في الربع األول من عام 

 وترجمة الوثائق القضائية واإلعالمية إلى هذه اللغة.

المدَّعي العام ضد الحسن أغ عبد العزيز أغ محمد أغ ويشار فيما يخص قضية  .468
 محمود

ل أتعاب فريق الدفاع عنه من خالل  إلى أن هذا المتهم محتَجز في عهدة المحكمة وتموَّ
جلسة اعتماد  2019تموز/يوليو  17حتى  8لقانونية. وقد ُعقدت من نظام المساعدة ا

، ويُتوقع أن يطلب 882التهم التي بلغ مجموع المجني عليهم الذين شاركوا فيها 
شخص آخرون المشاركة في اإلجراءات االبتدائية، المقرر أن تبدأ في  800
الدعم اللغوي  2021. وفيما يخص هذه القضية سيلزم في عام 2020تموز/يوليو  14

باللغة العربية ولغة البَْمبارا ولغة التماشيق لسد االحتياجات إلى خدمات الترجمة 
 التحريرية وخدمات الترجمة الشفوية في سياق العمل.

( Alfred Yekatomالمدَّعي العام ضد ألفريد يِّكاتوم )ويشار فيما يخص قضية  .469
إلى أن كال هذين المتهَمين محتَجز  (Patrice-Edouard Ngaïssonaإدوار اْنَغْيسونا )-وبَتريس

ل فريقا الدفاع عنهما من خالل نظام المساعدة القانونية. وُمنِّحت  في عهدة المحكمة ويموَّ
 1 085صفة المشارك في مرحلة اإلجراءات التمهيدية لمجني عليهم بلغ مجموعهم 

ً مجني 88: يندرجون في فئتين هم للمجني عليهم وومي مكتب المحامي العم همعليه يمثل ا
ً مجني 997وأطفاٌل سبق تجنيدهم؛  هذا المكتب ومحامون خارجيون معاً.  همعليه يمثل ا
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ويُتوقع أن يصل عدد المجني عليهم الذين سيشاركون في اإلجراءات االبتدائية في عام 
على األقل سيقدمون طلب المشاركة في  500مجني عليه، منهم  2 000حتى  2021
الدعم اللغوي بلغة الَسْنغو  2021فيما يخص هذه القضية سيلزم في عام . و2021عام 

وبالعربية لسد االحتياجات إلى خدمات الترجمة التحريرية وخدمات الترجمة الشفوية 
 في سياق العمل.

يُتوقع أن تجري  المد عي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمنوفي قضية  .470
، على أن تصدر القرارات 2021وبداية عام  2020جلسة اعتماد التهم في نهاية عام 

اعتُمدت التهم فإن أعمال التحضير للمحاكمة  . وإذا2021ذات الصلة في أوائل عام 
 يمكن أن تبدأ بعد ذلك مباشرة.

 إجراءات االستئناف

ً في دعاوى استئناف متأتية عن قضية  .471 اْنتاَغْندا تنظر دائرة االستئناف حاليا
(Ntaganda)  وقضية( اْغبَْغبوGbagbo( واْبليه غوديه )Blé Goudé). 

 2020طيلة عام  (Ntagandaاْنتاَغْندا )ويُتوقع أن تستمر اإلجراءات في قضية  .472
. وقد استمرت 2021األول من عام  ويُرتقب أن يصدر الحكم النهائي في الربع

لنصف األول طيلة ا (Blé Goudé( واْبليه غوديه )Gbagboاْغبَْغبو )اإلجراءات في قضية 
حتى  22وُعقدت جلسة استئناٍف شفويٍة في الفترة الممتدة من  2020من عام 

األول من عام  ويُتوقع أن يصدر الحكم النهائي في الربع 2020حزيران/يونيو  24
على دائرة االستئناف في  (Ongwenُأْنغوين ). ويُتوقع أن تُعرض قضية 2021
أن تنظر دائرة االستئناف في عدة دعاوى  . كما يُتوقع2021األول من عام  الربع

 .2021استئناف تمهيدي خالل عام 

وسيتعيَّن على شعبة الخدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع وأفرقة ممثلي  .473
المجني عليهم بتقديمها المساعدة القانونية والدعم اإلمدادي وباضطالعها بالبحوث 

 ات االستئناف.القانونية. وسيضطلع المالك الحالي بدعم جلس

 إجراءات جبر األضرار

، وقضية (Lubangaلوبَْنغا )قضايا: قضية  أربعُ لقد بلغت مرحلةَ جبر األضرار  .474
كاتَْنغا . ففي قضية (Ntagandaاْنتاَغندا )وقضية  المهدي، وقضية (Katangaكاتَْنغا )

(Katanga)  تجري أنشطة تنفيذ جبر  المهدييستمر تنفيذ جبر األضرار. وفي قضية
األضرار إثر تأييد األمر بجبر األضرار الصادر عن الدائرة االبتدائية الثانية في إطار 

تجري أنشطة تنفيذ جبر األضرار في قضية ، كما 2018عوى استئنافه في آذار/مارس د
ً  (Ntagandaاْنتاَغندا ). وفي قضية (Lubangaلوبَْنغا ) بجمع  تقوم الدائرة المعنية حاليا

ً بمن عينتهم من الخبراء المختصين بجبر  المعلومات ذات الصلة، مستعينةً جزئيا
. كما يخضع القرار 2021األضرار، بغية إصدار أمر بجبر األضرار في أوائل عام 

باإلدانة لدعوى استئناف يجري النظر فيها حالياً، ورهناً بذلك يُفترض أن يبدأ تنفيذ جبر 
وقد بلغ مجموع المجني عليهم المشاركين في اإلجراءات في . 2021األضرار في عام 

ً عليه مث ِّلهم فريقان تابعان لمكتب المحامي  132 2 (Ntagandaاْنتاَغندا )قضية  مجنيا
طلباٍت لجبر  2021العمومي للمجني عليهم. ويُتوقع أن يجمع قلم المحكمة في عام 

 مجني عليهم آخرين. 1 000األضرار واردة من زهاء 

. 2021إجراءات جبر األضرار في هذه القضايا األربع ستسير في عام  إن .475
لوبَْنغا تنفيذ األوامر بجبر األضرار في قضية  2021فيُتوقع أن يستمر في عام 

(Lubanga) وقضية ،( كاتَْنغاKatanga) وسيحتاج قلم المحكمة إلى موارد  .المهدي، وقضية
إلى الدوائر والصندوق االستئماني للمجني كافية لكي يتسنى له تقديم عدد من الخدمات 

وسيستلزم التمثيل القانوني الفعال من  عليهم واألطراف المشمولة بعملية جبر األضرار.
المحامين، بمن فيهم محامو المكتب العمومي لمحامي المجني عليهم وقلم المحكمة، أن 

يهم والتشاور مع يكونوا نشيطين في الميدان، لجمع المعلومات المتعلقة بالمجني عل
ليهم. وسيتعيَّن على قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم أن يمي ِّز المجني  موك ِّ
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عليهم الذين يطلبون جبر أضرارهم، وأن يقوم بجمع وتجهيز استمارات طلب جبر 
األضرار، وأن يجري المراجعة القانونية الالزمة دعماً للصندوق االستئماني للمجني 

وستتطلب  م التقارير الوافية وغير ذلك من أشكال المساعدة إلى الدوائر.عليهم، وأن يقد ِّ 
 األنشطة الميدانية أيضاً دعماً لغوياً.

 2021األولويات االستراتيجية لعام 

إضافةً إلى تقديم الدعم القضائي وتنفيذ األولويات االستراتيجية الشاملة بنطاقها  .476
 2021دمات القضائية فيما يخص عام خططت له شعبة الخ المحكمة جمعاء، يشمل ما

 2021-2019األولويات المبيَّنة في الخطة االستراتيجية لقلم المحكمة للفترة  تنفيذ ثالثِّ 
)استمرار تعزيز التزام الموظفين، وتحسين التوزع الجغرافي، وتحقيق التوازن بين 

زم موارد إضافية الجنسين( مع مراعاة أهداف المحكمة المتعلقة بتدبُّر المخاطر. كما تل
لتعزيز تقديم الدعم على نحو ناجع وفعال إلجراءات جبر األضرار ولتنفيذ استراتيجية 

 المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات.

 عقد اإلجراءات القضائية ودعمها

كل الدعم الالزم )ألنشطة جلسات المحكمة  2021ستقدم الشعبة في عام  .477
فيما يخص اإلجراءات القضائية السائرة، بما فيها جلسات المحاكمة المخطط  وللبعثات(

المرتقب أن تنعقد  ( وقضية الحسنNgaïssona( واْنغَْيسونا )Yekatomيِّكاتوم )لها في قضية 
يوم. وإضافةً إلى ذلك ستواصل الشعبة تولي المسؤولية عن تدبر الوثائق  200لمدة 

(. إنها ستظل تقوم بدعمِّ وتيسيرِّ eCourtة اإللكترونية )القضائية وعن عمل نظام المحكم
مشاركة المجني عليهم في مختلف مراحل اإلجراءات السائرة أمام المحكمة وستدير 
المساعدة القانونية للمعوزين من المجني عليهم ومن المد عى عليهم. ويُتوقع أن يبقى قيدَ 

ة، وذلك يتوقف على نتيجة أشخاٌص يصل عددهم حتى ست 2021االحتجاز طيلة عام 
 . الرحمن عبدجلسة اعتماد التهم في قضية 

 تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات

 2017إن االستراتيجية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات للفترة  .478
ومات وصادق عليها مجلس ، التي أقرها مجلس الحوكمة المعني بتدبر المعل2021 -

ويراد  السنة الخامسة من فترة تنفيذها. 2021، ستدخل في عام 2017التنسيق في عام 
بهذه االستراتيجية تحسين جميع السيرورات المعمول بها في المحكمة لجعلها أنسَب 

ويضطلع بمعظم األنشطة ذات الصلة قسم خدمات تدبر  وأنجَع وآمَن وأكثَر شفافية.
لصالح جميع أجهزة المحكمة والجهات الخارجية المستفيدة من الخدمات  المعلومات

المعنية مثل أفرقة تمثيل المجني عليهم وأفرقة الدفاع. إن القسط األعظم من األموال 
مخصَّص لمنصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. ويبلغ مجموع  2021المطلوبة لعام 

مسة من السنوات المشمولة باالستراتيجية المستثَمرات الالزمة فيما يخص السنة الخا
ألف يورو في بند الموارد غير المتصلة بالعاملين في قسم خدمات  1 563.0الخمسية 

 (.eCourt)ألف يورو لمدير مشاريع المحكمة اإللكترونية  158.0تدبُّر المعلومات و

 ألف يورو 34 892.0 موارد الميزانية

على زيادة صافية إجمالية مقدارها تنطوي الميزانية المقترحة للشعبة  .479
المئة(، يعزى معظمها إلى زيادة مقدار النشاط القضائي  في 8.8ألف يورو ) 2 829.5

)متطلبات جديدة فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية وقضية جديدة ستكون في المرحلة 
ضائية ، وجلسات ق2020لم يهيأ لها في ميزانية عام  - الرحمن عبدقضية  -التمهيدية 

كما أشير إليه في نطاق االفتراضات المتعلقة  2021يوم في عام  200يقدَّر أن تنعقد لمدة 
المئة(. وكما بُي ِّن آنفاً، تتولى الشعبة  في 12بالميزانية( ومعدل شغور الوظائف )

المسؤولية عن توفير الدعم لإلجراءات القضائية، ما يمثل عملَها األساسي، إضافةً إلى 
دمات في مجال تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات والخدمات اللغوية على تقديم الخ

يتبدل الموظفون تبدُّالً يُْذَكر نظراً إلى لزوم هذه الخدمات األساسية  نطاق المحكمة. وال
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تسعى الشعبة من خالله إلى تعزيز التزام  وبفضل التدريب المتنوع االختصاصات، ما
طلبات على زيادةٍ ناجمٍة عن تطبيق إطار نظام األمم المتحدة الموظفين. كما تنطوي المت

د، يبلغ مقدارها   ألف يورو في ميزانية شعبة الخدمات القضائية. 677.5الموحَّ

ويبلغ مجمل المستثَمرات الالزمة ضمن الشعبة من أجل مواصلة تنفيذ  .480
لومات/تدبر االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء الخاصة بتكنولوجيا المع

ً مقداره  2021المعلومات في عام  ويتألف هذا المبلغ من  يورو. ألف 1 721.0مبلغا
ألف يورو في بند الموارد من الموظفين )ضمن إطار المساعدة  158.0جزء مقداره 

( في قسم eCourtالمؤقتة العامة( لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع المحكمة اإللكترونية )
يورو في بند التكاليف غير  ألف 1 563.0ائية، وجزء مقداره تدبر األعمال القض

ويتألف المجموع البالغ  المتصلة بالعاملين الستثمارات في قسم خدمات تدبر المعلومات.
يورو من المستثَمرات المخصَّصة لالستراتيجية في هذا البند من جزء  ألف 1 563.0
المد عي العام، تتصل رئيسياً  ألف يورو مهيأ إلعمال حلول في مكتب 230.0مقداره 

ألف يورو يلزم لمواصلة  1 141.0بتجهيز األدلة وتسجيلها وتحليلها؛ وجزء مقداره 
ألف يورو يلزم  142.0تطوير منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية؛ وجزء مقداره 

لمواصلة تحسين أمن المعلومات من أجل كشف التهديدات ورصد الهجمات السيبرانية 
ألف  50.0ي لها وتحديث نظام المحكمة لتدبر أمن المعلومات؛ وجزء مقداره والتصد

 يورو لتجديد البنية التحتية االفتراضية.

ونتيجةً الستبانة المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات الممكن تحقيقها  .481
على نطاق المحكمة، أُدرجت بعض الموارد اإلضافية في الميزانية المقترحة لقلم 

  المحكمة بغية تكثير االستعانة بالموارد المتوف ِّرة ضمن المحكمة.

 ألف يورو 19 315.6 الموارد من الموظفين

مبلغاً مقداره  2021يبلغ ما يُطلب في بند الموارد من الموظفين فيما يخص عام  .482
ألف يورو، تقابل  1 134.0ألف يورو، ينطوي على زيادة صافية مقدارها  19 315.6
ألف يورو في بند الوظائف الثابتة وزيادةً مقدارها  740.2إجمالية مقدارها زيادةً 
ألف يورو في بند المساعدة المؤقتة العامة وبند المساعدة المؤقتة الخاصة  393.8

باالجتماعات وبند العمل اإلضافي. وينطوي المبلغ المطلوب في بند الموظفين من فئة 
ألف يورو. إن الزيادة في المبلغ المطلوب  132.4الخدمات العامة على انخفاٍض مقداره 

د أيضاً إعادة تخصيص وظيفة من الرتبة ف بنقلها من  3-في بند الوظائف الثابتة تجس ِّ
ديوان رئيس قلم المحكمة إلى مكتب رئيس شعبة الخدمات القضائية حيث يُعتبر الدعم 

ً 3-الذي يقدمه شاغلها بصفة منسٍق قضائي )من الرتبة ف ً في تنفيذ ( دعما حاسما
القرارات القضائية؛ وإسداء المشورة إلى مدير شعبة الخدمات القضائية فيما يتعلق 
باإلجراءات والسياسات والتوجيه المؤسسي؛ والتنسيق العام للشعبة والمشاريع ذات 
األهمية الحاسمة والدعم االستراتيجي. وينطوي المقدار المقابل ألثر تطبيق نظام األمم 

ة من الموظفين لشعبة الخدمات القضائية فيما يخص المتحدة  د على الموارد المقرَّ الموحَّ
ألف يورو. كما ينتج عن زيادة معدل  1 079.3على زيادة إجمالية مقدارها  2021عام 

ألف  397.0المئة تخفيٌض مقداره  في 12المئة إلى  في 10شغور الوظائف الثابتة من 
 يورو.

 ألف يورو 17 446.1 ة الفنية وفئة الخدمات العامةمن الفئ الوظائف الثابتة:

ألف  740.2تبلغ الزيادة اإلجمالية في المبالغ المطلوبة لسد تكاليف الموظفين  .483
د زيادةً مقدارها  في 4.4يورو ) ألف يورو متأتية عن تطبيق  622.7المئة(، وهي تجس ِّ

د مع انخفاض ناجم عن زيادة معدل  شغور الوظائف ليبلغ نظام األمم المتحدة الموحَّ
 188إلى  187المئة. ويزداد العدد اإلجمالي للوظائف الثابتة ضمن الشعبة من  في 12

نظراً إلى المتطلبات االشتغالية بنقلها  3-نتيجةً إلعادة تخصيص وظيفٍة من الرتبة ف
المقترح من ديوان رئيس قلم المحكمة إلى مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية 

(. وال يُقترح أي تعديل 3-اغلها بالعمل بصفة منسٍق قضائي )من الرتبة فسيقوم ش حيث
 في جدول موظفي الشعبة غير إعادة التخصيص المقترحة هذه.
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( في مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية، معادٌ 3-منسق قضائي )من الرتبة ف .484
( يعمل 3-تخصيُصه، كان في السابق مساعداً خاصاً لرئيس قلم المحكمة )من الرتبة ف

في ديوان رئيس قلم المحكمة: نظراً إلى ارتفاع مقدار العمل اليومي في مجال الدعم 
ً للمساعد الخاص  القضائي للمحكمة، يُطلب أن يعاد توصيف الوظيفة الشاغرة حاليا

( في ديوان رئيس قلم المحكمة بحيث يغدو منسقاً 3-لرئيس قلم المحكمة )من الرتبة ف
ز  ( يعمل في مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية. وبذا3-فقضائياً )من الرتبة  ستعز ِّ

هذه الوظيفة قدرة مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية على إسداء المشورة للمدير 
وستيسر التواصل بين المدير وأقسام الشعبة ومكاتبها. وسيتولى المنسق القضائي 

جال المتفق عليها، وسيراجع التنسيق االستراتيجي والمتابعة فيما يخص النتائج واآل
المعلومات والوثائق التي تقدمها األقسام. وسيؤدي شاغل هذه الوظيفة دوراً بالغ األهمية 

سيما فيما يخص القرارات واألوامر القضائية  في التنسيق بين أقسام قلم المحكمة، وال
سيق في التي تستلزم عمالً من جانب قلم المحكمة، وسيكون واحداً من مسؤولي التن

 يتعلق بالدوائر.  الشعبة فيما

 ألف يورو 1 572.5 المساعدة المؤقتة العامة

، يقابل 2021بناًء على الزيادة المتوقع أن يشهدها النشاط القضائي في عام  .485
المئة( في المبلغ المطلوب  في 23.7ألف يورو ) 301.1معظم الزيادة الصافية البالغة 

امة في الشعبة المتطلبات المزيدة، المبيَّنة بالتفصيل فيما لسد تكاليف المساعدة المؤقتة الع
يلي، في قسم الخدمات اللغوية، ومكتب المحامي العمومي للدفاع، ومكتب المحامي 
العمومي للمجني عليهم، وقسم تدبُّر األعمال القضائية، وقسم االحتجاز، وقسم مشاركة 

ألف يورو  241.5ياً إجمالياً مقداره المجني عليهم وجبر أضرارهم، ما يمثل متطلباً إضاف
د. 59.6فوق الزيادة البالغة   ألف يورو المتأتية عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ

وينطوي مبلغ الموارد المطلوب في بند المساعدة المؤقتة العامة في قسم تدبُّر  .486
ام األمم آالف يورو تعزى إلى تطبيق نظ 10.9األعمال القضائية على زيادة مقدارها 

د. ويلزم مبلغ الموارد المطلوب في إطار المساعدة المؤقتة العامة فيما  المتحدة الموحَّ
يخص قسم تدبُّر األعمال القضائية لتمويل الوظائف المبينة فيما يلي. وينبغي التنويه إلى 

لة المطلوبة. 2020من تغيير بالقياس إلى عام  أنه ما  فيما يخص الوظائف المموَّ

شهرًا )متطلب  12( لمدة 4-شروع المحكمة اإللكترونية )من الرتبة فمدير لم .487
ُعهد إلى قسم تدبر األعمال القضائية باإلشراف على تسييرِّ وإدارةِّ نظام  لقد .مستمر(

وتظل هذه الوظيفة الزمة للتكفل باستمرار تنفيذ مشروع  (.eCourtالمحكمة اإللكترونية )
المخطَّط لها في إطار استراتيجية المحكمة  منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية

أن تتم إقامتها بحلول  الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات، المراد
ً من عناصر االستراتيجية  .2022عام  ً جوهريا إن هذا المشروع يُعَد عنصراً أساسيا

اه فإن تمويل وظيفة وبالنظر إلى طول مدة المشروع ومد ويستلزم مديراً مخصَّصاً له.
لالضطالع بالمهام المعنية في إطار المساعدة المؤقتة العامة يظل أنجع من حيث 

 التكاليف من استعانة المحكمة بموارد خارجية لهذا الغرض.

-موظف قانوني معاون/موظف معني بأنشطة جلسات المحكمة )من الرتبة ف .488
لة 12( لمدة 2 إن هذه الوظيفة تظل الزمةً في  .(شهراً )متطلب مستمر، وظيفة غير مموَّ

قسم تدبُّر األعمال القضائية من أجل دعم أنشطة جلسات المحكمة لكنها اقتُرحت بمثابة 
لة نظراً إلى عدد األيام المخطط النعقاد جلسات المحكمة خاللها في عام  وظيفة غير مموَّ

2021. 

ة العامة لقسم وينطوي مقدار الموارد المقترح في إطار بند المساعدة المؤقت .489
ألف يورو بالقياس إلى ميزانية عام  0.4خدمات تدبُّر المعلومات على انخفاٍض مقداره 

 البرنامجية المعتمدة. 2020

مساعد معني بتدبر المعلومات )يأخذ عمله شكل التعاون عبر اإلنترنت( )من  .490
ن السعي ، كجانب م2018تم في عام  .شهراً )متطلَّب مستمر( 12رأ( لمدة -الرتبة خ ع
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إلى العمل التآزري على نطاق المحكمة، نقل الموظف المعني بالتصميم على الموقع 
ً للخبرة في مجال  الشبكي من أمانة جمعية الدول األطراف إلى قلم المحكمة تجميعا

ويتولى شاغل هذه  تكنولوجيا المعلومات، ما أفضى إلى استحداث الوظيفة الحالية.
ة نظم تكنولوجيا المعلومات التي توفر الوثائق والمعلومات الوظيفة المسؤولية عن صيان

 لجمعية الدول األطراف وهيئاتها الفرعية عن طريق الموقع الشبكي ألمانة الجمعية.
وتلزم هذه الوظيفة للتكفل بتوفير المعلومات والوثائق ألمانة الجمعية والجمهور العام 

لومات المتعلقة بتعيين أعضاء هيئات على نحو دقيق وفي الوقت المناسب، ما يشمل المع
 الجمعية.

لة في إطار المساعدة المؤقتة  .491 وينطوي المبلغ المطلوب في بند الموارد المموَّ
آالف يورو بالقياس إلى ميزانية  107.1العامة في قسم االحتجاز على زيادة مقدارها 

 المعتمدة. 2020عام 

اً )متطلب جديد، لسنوات شهر 12( لمدة 2-موظف قانوني معاون )من الرتبة ف .492
يلزم الموظف القانوني المعاون لدعم قسم االحتجاز في تنفيذ األوامر الثالثة  .متعددة(

القاضية بالمراقبة النشطة. فيُحتاج إليه لمراجعة ترجمات ملخصات أو محاضر 
المكالمات الهاتفية غير المشمولة بمقتضيات الخصوصية، ومراقبة الزيارات غير 

هذه المقتضيات، وتقديم وثائق قانونية إلى كٍل من الدوائر التي أصدرت المشمولة ب
األوامر المعنية بصورة منتظمة. فيجب أن تُسترعى عناية الدائرة المعنية في الوقت 

يُشتبه بوقوعه من انتهاكات ألوامرها المتعلقة بالمراقبة النشطة  المناسب إلى كل ما
قتضيات الخصوصية والزيارات غير المشمولة بها للمكالمات الهاتفية غير المشمولة بم

فيما يخص األشخاص الثالثة المحتَجزين الذين تخصهم هذه األوامر. ويجب إجراُء 
 واستدامةُ كل ما تأمر به الدوائر من عمليات حجب المعلومات والوثائق.

شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( لمدة 5-ع مساعد إداري )من الرتبة خ .493
المساعد اإلداري لدعم قسم االحتجاز في تنسيق وإعمال الموارد الخاصة  يلزم. متعددة(

بالترجمة الشفوية والحلول التقنية، مع إمساك سجالٍت مادية دقيقة ومحيَّنة في شتى 
قواعد البيانات امتثاالً لألوامر القضائية الثالثة فيما يتعلق بالمراقبة النشطة للمكالمات 

بمقتضيات الخصوصية والزيارات غير المشمولة بها لألشخاص  الهاتفية غير المشمولة
 المحتَجزين الثالثة.

وينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف وظائف المساعدة المؤقتة العامة في قسم  .494
هذه وتعزى  المئة(. في 14.6ألف يورو ) 93.1الخدمات اللغوية على زيادة مقدارها 

 مع العلم بأنو لمدة خمسة أشهر لكل منهم، ْنغالسَ لغة ل تراجمةأربعة  لزومالزيادة إلى 
إطار في  أُشير إليهالمحكمة كما  اتجلسمن أيام انعقاد يوم  100األشهر الخمسة تمثل 

التكاليف أما العربية. للغة  تراجمة، إضافة إلى ثالثة 2021افتراضات ميزانية عام 
ة العامة فترتبط باستمرار المساعدة المؤقت تكاليف المندرجة ضمنرة األخرى المتكر ِّ 
 .واآلخر للغة التماشيق وْنغلغة السَ لين، واحد ين لغويَ مساعدَ  لزوم

أشهر لكل منهم  5( لمدة 1-تراجمة مؤازرين )للغة السَْنغو( )من الرتبة فثالثة  .495
. المالك المعني باألنشطة القضائية( -واْنَغْيسونا  )متطلب جديد( )من أجل قضية يِّكاتوم

ويقوم  للمتهمين،وإليهما الفرنسية  ها ومنمنالشفوية الترجمة بو ْنغلغة السَ فريق يقوم 
كما . بهذه الخدمات خالل اإلجراءات القضائية من أجل الدوائر واألطراف والمشاركين

يتولى أعضاء هذا الفريق مهام في مجال الترجمة التحريرية عندما ال يعملون في 
وإليها  الَسْنغووال يمكن التكفل بالترجمة الشفوية من لغة  مقصورات الترجمة الشفوية.

 عن طريق فريق من التراجمة المستقلين.

( 3-تراجمة/مترجمين لألنشطة القضائية )للغة العربية( )من الرتبة فثالثة  .496
المالك المعني باألنشطة  -أشهر لكل منهم )متطلب جديد( )من أجل قضية الحسن  5لمدة 

بعقود  الحسنف التراجمة المعنيون من أجل اإلجراءات في قضية سيُوظَّ . القضائية(
ل في إطار المساعدة المؤقتة العامة باعتبار ذلك خياراً أكثر اقتصاداً بالقياس إلى  تموَّ
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إنهم سيقومون بالترجمة الشفوية من العربية وإليها،  االستعانة بخدمات تراجمة مستقلين.
 ة ومشاريع خاصة أخرى بحسب اللزوم.وسيعملون على مشاريع ترجمة تحريري

شهرًا )متطلب  12لمدة  (7-خ ع)من الرتبة  لغوي )للغة التماشيق( مساعد  .497
سيواصل المساعد (. المالك المعني باألنشطة القضائية - الحسنأجل قضية مستمر، من 

توفير الدعم اللغوي بلغة التماشيق، بحسب اللزوم، لقسم  )للغة التماشيق(اللغوي 
االحتجاز وقسم المجني عليهم والشهود. وبدون هذه الوظيفة ستتعذر مواصلة توفير 

إن توظيف مهنيين في إطار الخدمات اللغوية بمقتضى األوامر الصادرة عن الدوائر. 
نة بهم في إطار المساعدة المساعدة المؤقتة العامة أنجع من حيث التكاليف من االستعا

 لالضطالع العاملينر توفُّ على نحو أفضل يضمن هو و المؤقتة الخاصة باالجتماعات
العالي المستمر في هذا  لطلبا بالنظر إلى، التحريرية الترجمة من قبيلبمهام أخرى 

 .المجال

شهراً )متطلب مستمر،  12لمدة  (7-خ ع)من الرتبة  لغوي للغة السَْنغو مساعد  .498
المالك المعني باألنشطة  –( Ngaïssona( واْنَغْيسونا )Yekatomقضية يِّكاتوم )من أجل 

إن هذا المساعد اللغوي سيواصل توفير خدمات الترجمة الشفوية في الميدان القضائية(. 
ساعدة وفي سياق العمليات وخدمات الترجمة التحريرية للنهوض بأود كثرة طلبات الم

الواردة من قسم االحتجاز، وقسم المجني عليهم والشهود، وقسم مشاركة  السَْنغوبلغة 
المجني عليهم وجبر أضرارهم، وقسم دعم المحامين، والمكتب العمومي لمحامي 

إن توظيف مهنيين في إطار المجني عليهم، والصندوق االستئماني للمجني عليهم. 
حيث التكاليف من االستعانة بهم في إطار المساعدة  المساعدة المؤقتة العامة أنجع من

 لالضطالع العاملينر توفُّ على نحو أفضل يضمن هو و المؤقتة الخاصة باالجتماعات
العالي المستمر في هذا  لطلبا بالنظر إلى، التحريرية الترجمة من قبيلبمهام أخرى 

 .المجال

دان ضمن تكاليف ويُستمر على إدراج متطلبات الترجمة الشفوية في المي .499
ويلزم التراجمة المعتَمدون العاملون في الميدان وفي سياق  المساعدة المؤقتة العامة.
شهراً، ما يمثل  40.6( لمدةٍ مقدارها 7/1-ع رر أو خ-ع العمليات )من الرتبة خ

المعتمدة. ويُوظَّف التراجمة  2020شهراً بالقياس إلى ميزانية عام  13انخفاضاً مقداره 
بت مبالغ جميع االعتمادات  العاملون في الميدان بعقود خدماٍت خاصة. وقد احتُسِّ
المطلوبة باالستناد إلى طلبات الخدمة الواردة من الجهات المتعاَمل معها، والتي تتغير 
كل عام، إضافةً إلى لزوم الترجمة الشفوية المضَطلع بها في الميدان وفي سياق العمليات 

 القضايا.فيما يخص الحاالت و

وينطوي مبلغ المتطلبات المقترح تمويلها في إطار المساعدة المؤقتة العامة في  .500
آالف يورو  8.8قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم على زيادةٍ مقدارها 

يطرأ أي تغير على الوظائف المقترح  وال. 2020المئة( بالقياس إلى عام  في 5.0)
قتة العامة في قسم مشاركة المجني عليهم وجبر تمويلها ضمن إطار المساعدة المؤ

 أضرارهم.

 .شهرًا )متطلب مستمر( 12( لمدة 1-موظف قانوني مساعد )من الرتبة ف .501
يتوقع قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم أن يتلقى من طلبات المجني عليهم 

ً تستلزم تحليالً التي  ،جبر األضرار المتعلقة بالمشاركة في اإلجراءات و/أو عدداً  ، قانونيا
. ويضاف إلى ذلك أن الحاجة إلى الردود القانونية الشاملة 2020مضاهياً لنظيره في عام 

على الطلبات الخارجية المقدَّمة إلى القسم في الحاالت ذات الصلة غدت أكثر إلحاحاً 
زيادة األنشطة المجراة في مكتب المد عي العام فيما يتعلق  ‘1’بسبب ما يلي: 

احتياج الصندوق االستئماني للمجني عليهم إلى خدمات التحليل القانوني  ‘2’الت؛ بالحا
الدور الذي يؤديه قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم  ‘3’في قضايا متعددة؛ 

في تيسير انتداب الخبراء المختصين بجبر األضرار الذي تأمر به المحكمة )كما عليه 
استمرار المساعدة التي يقدمها الموظف القانوني  إن. اًل(اْنتاَغْندا، مثالحال في قضية 

زاً أساسياً في عدد من القضايا سيكون ذا أهمية أساسية للتقيد باآلجال  المساعد بصفته منجِّ
 التي تحددها الدوائر في الشؤون المتصلة بالمجني عليهم في جميع اإلجراءات السائرة.
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شهرًا )متطلب  12رأ( لمدة -خ عمساعد معني بتجهيز البيانات )من الرتبة  .502
هذه الوظيفة الزمة للقيام بأعمال التجهيز )مثل االستنساخ اإللكتروني،  تظل .مستمر(

والتسجيل، واإليداع(، وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات في الطلبات 
ة المتوقع أن يقدمها المجني عليهم للمشاركة في اإلجراءات بما فيها إ جراءات جبر الجم 

مها قسم مشاركة المجني عليهم  األضرار. ويضاف إلى ذلك أن المساعدة المزيدة التي يقد ِّ
وجبر أضرارهم إلى الصندوق االستئماني للمجني عليهم على النحو المبيَّن فيما تقدَّم 

 بغية سد 2020ستستلزم مالكاً من العاملين المعنيين بتجهيز البيانات مماثالً لنظيره لعام 
 احتياجات الصندوق االستئماني للمجني عليهم.

وال تغير في مقدار الموارد المطلوبة في إطار المساعدة المؤقتة العامة في مكتب  .503
ألف يورو  72.4المحامي العمومي للدفاع، لكن تُقترح زيادة في االعتمادات مقدارها 

 المئة( من أجل مواصلة تمويل الوظيفة التالية: في 118.5)

. تطلب هذه شهرًا )متطلب مستمر( 12( لمدة 3-نوني )من الرتبة فموظف قا .504
ل في إطار المساعدة المؤقتة العامة، وهي وظيفة  الوظيفة بمثابة متطلب مستمر يموَّ

 .وتظل تلزم للنهوض بأود عبء العمل المزيد 2016أُقرت أوالً في إطار ميزانية عام 
فنظراً إلى الزيادة في النشاط القضائي، الناجمة بصورة رئيسية عن بدء اإلجراءات 

وبدء  (Ngaïssona( واْنغَْيسونا )Yekatomيِّكاتوم )وقضية  الحسناالبتدائية في قضية 
، يحتاج مكتب المحامي العمومي الرحمن عبداإلجراءات في قضية جديدة هي قضية 

بكامله بغية استدامة استمرار الخدمات. إن هذه  2021للدفاع إلى هذه الوظيفة لعام 
تحيين كتيبات الدفاع  التقيد باآلجال في مجالالوظيفة مهمة أهمية أساسية من أجل 

وموارده العامة وتقديم المساعدة إلى جميع أفرقة الدفاع في الوقت المناسب. وعلى غرار 
لموظف القانوني المعاون )من السنوات السابقة سيقوم الموظف القانوني، بالتشارك مع ا

(، بالمهام المتمثلة في إجراء البحوث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل 2-الرتبة ف
تقديم المساعدة إلى أفرقة الدفاع، وسيؤدي مهام متعلقة بالسياسات عند اللزوم. كما 

( والمحامي 5-سيواصل شاغل هذه الوظيفة مساعدة المحامي الرئيسي )من الرتبة ف
( في أداء واجباتهما المتعلقة بالسياسات واإلدارة، واإلشراف على 4-)من الرتبة ف

نواتج عمل مكتب المحامي العمومي للدفاع والمهام التي توعز بها دوائر المحكمة، والتي 
 .2020غدت أكثر تواتراً في عام 

مي وتنطوي المتطلبات المقترحة في إطار المساعدة المؤقتة العامة لمكتب المحا .505
المئة( بالقياس  في 9.4آالف يورو ) 9.2العمومي للمجني عليهم على زيادة مقدارها 

تغير فيما يُقترح من وظائف المساعدة  البرنامجية المعتمدة. وال 2020إلى ميزانية عام 
 .2020المؤقتة العامة بالقياس إلى نظيراتها المقرة لعام 

تظل  .شهراً )متطلب مستمر( 12( لمدة 2-موظف قانوني معاون )من الرتبة ف .506
( تُعتبر أساسية لكي يضطلع مكتب 2016أُقرت في إطار ميزانية عام هذه الوظيفة )التي 

المحامي العمومي للمجني عليهم بالمهام المنوطة به في إطار واليته على نحو ُمْرٍض. 
ودعويَي وتتولى أفرقة هذا المكتب حالياً تمثيل المجني عليهم في محاكمتين سائرتين، 

م  استئناف، وقضيتين بلغتا مرحلة جبر األضرار، وعدة إجراءات معيَّنة يمكن أن يقد ِّ
المجني عليهم مالحظات في مراحل مبكرة منها. إن شاغل هذه الوظيفة يساعد المحامين 
في طائفة من الحاالت والقضايا بحسب عبء العمل الواقع على عاتق الموظفين 

ي إطار اإلجراءات. ومن المهم أهمية بالغة التذكير بأن أيام واألولويات المأخوذ بها ف
انعقاد جلسات المحكمة ال تمثل إال غيضاً من فيض عبء العمل الواقع على عاتق مكتب 
المحامي العمومي للمجني عليهم. فتأليف المذكرات الكتابية والعمل التحضيري المتعلق 

 ً واستهالكاً للوقت مما يشير إليه عدد  بإجراءات جبر األضرار هما مهمتان أكثر تطلبا
سيظل عبء العمل الواقع على  2021أيام انعقاد جلسات المحكمة المخطط له. ففي عام 

عاتق موظفي مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم مماثالً من حيث المذكرات الكتابية 
راءات جبر والمشاورات المنتظمة مع المجني عليهم بل سيزيد في واقع األمر خالل إج

األضرار ألن هذا المكتب يقوم بالمساعدة في تدعيم مطالبات المجني عليهم. وعليه فإن 
كالً من أفرقة مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم سيواصل العمل فيما يتعلق 
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بالحاالت والقضايا المعهود إليه بها بالفعل )وهي أكثر من واحدة يتعين االهتمام بها في 
 لن يكون بوسعه استيعاب عبء العمل المتأتي عن حاالت وقضايا أخرى.نفس الوقت( و

 ألف يورو 277.0 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

ينطوي مقدار الموارد المطلوبة في بند المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات  .507
د زيادة مقدارها  في 46.3ألف يورو ) 87.7على زيادة مقدارها  ألف  97.7المئة(، تجس ِّ

المئة( في قسم الخدمات اللغوية تعزى إلى ما يستلزمه دعم أنشطة  في 54.5يورو )
ض جزئياً بانخفاٍض  2021يوم في عام  200جلسات المحكمة المقدَّر أن تنعقد لمدة  وتُعوَّ

 آالف يورو في قسم خدمات تدبر المعلومات. 10.0مقداره 

لى تكملٍة للموارد الداخلية في عام ولئن كان قسم الخدمات اللغوية سيظل يحتاج إ .508
ً تحقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة فيه: فمالك وحدة  2021 فسيواَصل أيضا

الترجمة الفرنسية يضم موظفَْين بإمكانهما الترجمة التحريرية إلى لغات أخرى 
)اإلنكليزية والعربية(، وسيواصل موظف آخر المساعدة في مهام ظرفية في مجال 

فالتراجمة الداخليون سيضطلعون بالترجمة الشفوية لمعظم الفعاليات . الشفوية الترجمة
وتشير طلبات الخدمات إلى ضرورة  وسيستعان بالتراجمة المستقلين عند اللزوم.

غة لتوظيف مترجمين تحريريين بعقود قصيرة المدة بلغات عدة من لغات الحاالت مثل ال
وستوظف وحدات  جية ولغة الَسْنغو ولغة التماشيق.العربية ولغة البَْمبارا واللغة الجور

الترجمة الثالث )وحدة اللغة الفرنسية ووحدة اللغة اإلنكليزية ووحدة لغات الحاالت( 
مترجمين ومراجعين بعقود قصيرة المدة بغية استيعاب عبء العمل اإلضافي في 

 الفترات التي يبلغ فيها مقدار األنشطة ذروته.

 ألف يورو 20.0 العمل اإلضافي

المئة(  في 33.3آالف يورو ) 5.0ينطوي المبلغ المقترح على زيادة مقدارها  .509
وتراد بذلك التهيئة لتحسين الممارسة  المعتمدة. 2020بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام 

المتعلقة بأمن المعلومات في قسم خدمات تدبر المعلومات المتمثلة في كشف مواطن 
 ِّ نات البُنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المحكمة، ضعف الحال في شتى مكو 

ويلزم المبلغ  يستلزم المزيد من عمل تقنيي الصيانة خارج أوقات الدوام الرسمي. ما
الباقي لتعويض الموظفين الذين يُحتاج إليهم لكي يضطلعوا بعمل معقَّد من قبيل ترقية 

مما يجب القيام به خارج ساعات العمل نظم المحكمة األساسية وتذليل المشكالت األمنية 
 لكي ال يعتري أنشطةَ المحكمة أي انقطاع.

 ألف يورو 15 576.4 الموارد غير المتصلة بالعاملين

تبلغ الزيادة الصافية المقترحة في بند الموارد غير المتصلة بالعاملين مبلغاً  .510
نتيجةً مباشرةً لزيادةٍ  إن هذه الزيادة تمثل المئة(. في 12.2ألف يورو ) 1 695.5مقداره 

ويقابل معظمها زيادةً مقدارها  2021في النشاط القضائي الذي سيشهده عام 
ألف يورو في المتطلبات المتعلقة بالمساعدة القانونية لسد تكاليف اإلجراءات  1 283.30

، الرحمن عبدوقضية  (Ngaïssona( واْنَغْيسونا )Yekatomيِّكاتوم )وقضية  الحسنقضية في 
آالف يورو تمثل متطلبات إضافية في مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  403.0و

تعزى إلى زيادتين في تكاليف السفر وتكاليف الخبراء االستشاريين، على النحو المبيَّن 
المئة على الترتيب. وثمة زيادات  في 223.5المئة و في 357.5فيما يلي، تبلغ نسبتاهما 
ألف يورو في قسم تدبُّر األعمال القضائية من أجل  42.9ها أخرى، منها زيادةٌ مقدار

وزيادةٌ  2021يوم في عام  200دعم أنشطة جلسات المحكمة المخطط النعقادها لمدة 
ِّضتا بتخفيضاٍت في  134.6مقدارها  ألف يورو في قسم خدمات تدبُّر المعلومات، ُعو 

في مكتب مدير شعبة  ألف يورو، منها تخفيضٌ  132.2بنوٍد أخرى يبلغ مجموعها 
المئة(، وتخفيٌض في قسم االحتجاز  في 31.8 الخدمات القضائية )نسبته

المئة(، وتخفيٌض في مكتب المحامي العمومي للدفاع  في 6.0 )نسبته
تشمل  البرنامجية المعتمدة لم 2020المئة(. ونظراً إلى أن ميزانية عام  في 5.6 )نسبته
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ط لها فإن التكاليف المعنية لم تظهر في الميزانية أيام انعقاد جلسات المحكمة المخط
 العادية.

إن معظم الموارد غير المتصلة بالعاملين الالزمة في شعبة الخدمات القضائية  .511
يُحتاج إليها لمواصلة التهيئة لسد تكاليف خدمات ونُُظم تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر 

ج مبلغ مقداره ألف يورو في بند التكاليف  5 070.2 المعلومات في المحكمة. وقد أُدرِّ
رة في  73.5األساسية االشتغالية ومبلغ مقداره  ألف يورو بمثابة استثماراٍت غير متكر ِّ

البنية التحتية المشارفة على نهاية عمرها االشتغالي. كما يُحتاج إلى الموارد غير 
ة من أجل مواصلة استثمارات المحكم 2021المتصلة بالعاملين المطلوبة لعام 

االستراتيجية فيما يخص تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات، التي يجريها قسم 
المقدار اإلجمالي المخصَّص لهذه االستثمارات مبلغاً  ويبلغ. خدمات تدبُّر المعلومات

ألف يورو يراد أن تَُسد به تكاليف  230.0ألف يورو، منه مبلغ مقداره  1 563.0مقداره 
المد عي العام، تخص بصورة رئيسية تجهيز األدلة وتسجيلها  تنفيذ حلول في مكتب

ألف يورو يلزم من أجل تحقيق تحسينات في  1 141.0وتحليلها؛ ومبلغ مقداره 
السيرورة القضائية، بما في ذلك تدبر المعلومات المتصلة بالمجني عليهم؛ ومبلغ مقداره 

، بما في ذلك الوقاية من ألف يورو يلزم لتحقيق تحسينات في أمن المعلومات 142.0
ألف يورو يلزم  50.0الهجمات السيبرانية وصون أمن االتصاالت؛ ومبلغ مقداره 

 لترشيد وتجديد البنية التحتية االفتراضية.

 ألف يورو 461.2  السفر

ألف  136.9ينطوي مقدار الموارد المطلوبة في بند السفر على زيادة مقدارها  .512
دالمئة(،  في 42.2يورو ) ً مكتب المحامي  تجس ِّ زيادةً في متطلباٍت تخص رئيسيا

المئة(، وقسم تدبُّر األعمال  في 357.5ألف يورو، أي  102.6)العمومي للمجني عليهم 
المئة(، وقسم مشاركة المجني عليهم وجبر  في 100.0ألف يورو، أي  30.9القضائية )
ل مبلغ في 27.8ألف يورو، أي  29.0أضرارهم ) الموارد التي يحتاج  المئة(. لقد ُعد ِّ

يشهدها النشاط  إليها مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم لتجسيد زيادةٍ يُتوقع أن
)أن تشهدها على وجه التحديد اإلجراءات المتعلقة بجبر  2021القضائي في عام 

األضرار، التي تستلزم المزيد من دعم الممثلين القانونيين( وتظل تلزم لدعم النهوض 
لمنوطة بمكتب المحامي العمومي للمجني عليهم في إطار واليته فيما يخص بالمهام ا

اإلجراءات االبتدائية وإجراءات االستئناف وإجراءات جبر األضرار السائرة وإتاحة 
ليه. إن هذه الزيادة تلزم لتمكين المحامين المعينين  إجراء ما يلزم من المشاورات مع موك ِّ

إلجراءات، في مقر المحكمة وفي الميدان. وياُلَحظ من االضطالع بمهامهم في إطار ا
أن مبلغ الموارد المطلوبة في إطار بند السفر تأثر بتطبيق تدبيٍر شامٍل لجميع الوحدات 

 المئة في قلم المحكمة. في 15لتقليص تكاليف السفر بنسبة 

فقد اقتُرحت تخفيضات في المتطلبات لسد تكاليف السفر يبلغ مقدارها اإلجمالي  .513
ألف يورو في مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية، وقسم خدمات تدبُّر  32.4

المعلومات، وقسم االحتجاز، ومكتب المحامي العمومي للدفاع، وقسم دعم المحامين. 
وضرورة استيعاب  19-وفيما يخص قسم خدمات تدبُّر المعلومات أفضت جائحة كوفيد

ٍت مخطٍط إلجرائها من أجل صيانة البنية الزيادات في تكاليف الموظفين إلى إرجاء بعثا
. إن التخفيضات 2021األساسية لتكنولوجيا المعلومات في المكاتب القُطرية إلى عام 

ض جزئياً بمتطلبات إضافية يبلغ مجموعها  ألف يورو في قسم تدبُّر  169.3المعنية تُعوَّ
عليهم وجبر األعمال القضائية، وقسم الخدمات اللغوية، ومكتب مشاركة المجني 

أضرارهم، ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، تمثل نتيجةً مباشرةً لزيادة الدعم 
 . 2021القضائي المتوقع أن يلزم في عام 

وتلزم موارد في بند السفر لقسم دعم المحامين من أجل سد تكاليف سفر أعضاء  .514
بعثاٍت راميٍة إلى هيئات انضباط المحامين للمشاركة في جلساٍت في الهاي، وتكاليف 

تشجيع قانونيين من بلدان الحاالت على الترشح لإلدراج في قائمة محامي المحكمة 
واإلسهام بالتالي في تقليص تكاليف التعيين في عين المكان. إن المقدار المطلوب البالغ 
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ألف يورو بالقياس إلى ميزانية  21.7ألف يورو ينطوي على انخفاٍض مقداره  55.8
 البرنامجية المعتمدة. 2020عام 

وتحتاج شعبة الخدمات القضائية أيضاً إلى موارد خاصة بالسفر من أجل بعثات  .515
تنظَّم لتوفير الخدمات القضائية ذات الصلة. ففي قسم تدبُّر األعمال القضائية يُحتاج إلى 

بعثات )أربع  من أجل سبع 2021ألف يورو لعام  32.0 موارد خاصة بالسفر مقدارها
وثالث منها تخص الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى(  الحسنص قضية منها تخ

لتمكين الشهود من اإلدالء بشهاداتهم عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية. وينطوي هذا 
المئة( بالقياس إلى نظيره في  في 100.0ألف يورو ) 30.9المبلغ على زيادة مقدارها 

دد أيام انعقاد تعزى إلى زيادة كبيرة في عالبرنامجية المعتمدة،  2020ميزانية عام 
جلسات المحكمة. وثمة خدمات قضائية أخرى ذات صلة تستلزم أسفاراً منها خدمات 
الترجمة الشفوية التي يوفرها قسم الخدمات اللغوية، وخدمات تيسير مشاركة المجني 

إن  عليهم في اإلجراءات الذي يتواله قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم.
في المئة( في الموارد المخصصة للسفر التي  39.3ألف يورو ) 63.1الزيادة البالغة 

يحتاج اليها قسم الخدمات اللغوية تعزى إلى متطلبات للترجمة الشفوية المؤداة في 
 الميدان.

 ألف يورو 1 716.7 الخدمات التعاقدية 

ألف يورو  480.0ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .516
ألف يورو في متطلبات قسم خدمات  491.0المئة( تعزى إلى زيادة مقدارها  في 38.8)

تدبُّر المعلومات تخص استراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا 
و في قسم مشاركة ألف يور 11.0المعلومات/تدبُّر المعلومات. ويقترح تخفيٌض مقداره 

. أما المبلغ المقترح لقسم الخدمات اللغوية، 2021المجني عليهم وجبر أضرارهم لعام 
فيما يخص المتطلبات المتعلقة بتكليف جهات خارجية بتوفير خدمات الترجمة التحريرية 
القضائية باللغات الرسمية ولغات الحاالت، على النحو الواردة تفاصيله أدناه، فيظل 

 ً  البرنامجية المعتمدة.  2020 لنظيره في ميزانية عام مساويا

ألف يورو من أجل استراتيجية المحكمة  1 456.0إن المقدار المطلوب البالغ  .517
لتنفيذ مشاريع تخص يلزم الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات 

علومات. وينطوي هذا مكتب المد عي العام ومشاريع تتعلق باألنشطة القضائية وبأمن الم
ألف يورو المهيأ  981.0 ألف يورو على المقدار البالغ 475.0الرقم على زيادة مقدارها 

. وتعزى هذه الزيادة رئيسياً إلى االستثمار الالزم 2020له من أجل االستراتيجية في عام 
مة. الثالثة من سنوات تنفيذ منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية في المحك في السنة

ا تفاصيل الخدمات التعاقدية الالزمة فيما يتعلق باالستثمارات االستراتيجية في مجال  أم 
 تكنولوجيا المعلومات فهي كما يلي:

(a)  يحتاج قسم خدمات تدبُّر  2021مكتب المد عي العام: فيما يخص عام
ل ثالث 230.0المعلومات إلى مبلغ مقداره  ِّ مبادرات تمويالً  ألف يورو لكي يمو 

آالف يورو من أجل  106.0تركاً مع مكتب المد عي العام، منه جزء مقداره مش
مقداره  وجزءاستمرار تحسين تجهيز وتدبُّر أدلة البحث الجنائي العلمي؛ 

ألف يورو من أجل تجهيز األدلة المركزي؛ وجزؤه الباقي البالغ  64.0
ذلك تدبُّر ألف يورو من أجل أنساق تسلسل األعمال التحقيقية، بما في  60.0

 شؤون الشهود.

(b)  ألف  1 141.0مبلغ مقداره  2021المجال القضائي: سيلزم في عام
الثالثة من سنوات تنفيذ منصة تسلسل األعمال القضائية،  يورو من أجل السنة

ألف يورو سيخصَّص إلعمال منصة التقاضي؛ وجزٌء  367.0 منه جزٌء مقداره
المعلومات الموحد؛ وجزٌء ألف يورو سيخصَّص لمستودع  132.0مقداره 
ألف يورو سيخصَّص لمنصة تدبُّر الدفوع؛ وجزٌء مقداره  480.0مقداره 
 ألف يورو سيخصَّص لـَمْنفَذ تسجيل األدلة والدفوع. 162.0
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(c)  ألف يورو لتحسين قدرة  15.0تدبُّر المعلومات: يلزم مبلغ مقداره
 والرجوع إليها.المحكمة في مجال التقصي في السجالت القضائية المحفوظة 

(d)  ألف يورو من أجل مبادرتين،  70.0أمن المعلومات: يلزم مبلغ مقداره
ألف يورو يخص توسيع نطاق عمليات مركز عمليات  50.0منه جزٌء مقداره 

األمن في المحكمة إلعمال المراقبة على مدار الساعة خالل أيام األسبوع السبعة 
ألف يورو  20.0فقط؛ وجزءٌ مقداره بدالً من إعمالها في ساعات العمل الرسمية 

يخص الخبرة االستشارية الخارجية الالزمة لتعزيز قدرات الوحدة المعنية بأمن 
 المعلومات على رصد التهديدات والتحرك االستجابي عند وقوع الحوادث. 

ألف يورو لزيادة  81.0ويُطلب باقي الموارد في بند الخدمات التعاقدية البالغ  .518
خدمات تدبر المعلومات من أجل األنشطة االشتغالية الجارية فيما  مالك موظفي قسم

وثمة زيادة  يخص جلسات المحكمة، والشبكة، ومركز البيانات، وخدمات األرشفة.
ألف يورو تعزى إلى توسيع نطاق البنية التحتية الخاصة بالمحكمة من  16.0مقدارها 

حيثما أمكن األمر، يَستخدم قسم  وللحد من التكاليف. أجل التواصل االفتراضي عن بُعد
خدمات تدبر المعلومات المواردَ المتوفرة من الموظفين في المقام األول لتصميم حلول 

دين الخارجيين عندما يُحتاج حاجة خاصة إلى  تقدَّم إلى المحكمة. ويستعان بالمور ِّ
المتاحة من تكنولوجيا معيَّنة ال يمكن أن تُلبى باالقتصار على االستعانة بالموارد 

 الموظفين.

ألف يورو لسد  123.7ويظل قسم الخدمات اللغوية يحتاج إلى مبلغ مقداره  .519
تكاليف خدمات الترجمة التحريرية المعهود بها إلى جهات خارجية عندما تُستنفَد كل 

ً بلغات معيَّنة، مثل اللغات التي يلزم  قدرته أو عندما ال تتوفر الخدمات المعنية داخليا
بعض اللغات الرسمية ولغات الحاالت مثل لغة  ا ألغراض التعاون القضائي أواستعماله

ْنيَرَوندا ولغة الَسْنغو واللغة السواحلية  اآلشولي ولغة البَْمبارا واللغة الجورجية ولغة الكِّ
 )باللهجة الكونغولية( واللغة السواحلية )الفصحى( ولغة التماشيق.

المجني عليهم وجبر أضرارهم على وينطوي المبلغ المطلوب لقسم مشاركة  .520
د نقَل بعض الموارد إلى بند  في 64.7ألف يورو ) 11.0 انخفاٍض مقداره المئة(، يجس ِّ

النفقات التشغيلية العامة، باعتبار تخصيصها له أنسب. وتظل المخصَّصات للخدمات 
ر خدمات خارجية تخصُّصية تتصل ببعض جوانب تطوي ‘1’التعاقدية تلزم لسد تكاليف: 

 )تحسين البرمجياتقاعدة بيانات قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم 
خدمات تعاقدية تخصُّصية تتصل بالتفاعل مع المجني عليهم والوسطاء  ‘2’الحاسوبية(؛ 

 في البلدان المعنية.

ألف  50.0ويبقى المبلغ المقترح لمكتب المحامي العمومي للمجني عليهم ) .521
المعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا  2020ميزانية عام  يورو( مساوياً لنظيره في

المكتب المضطلَع بها في إطار اإلجراءات القضائية السائرة، ولنقل المجني عليهم من 
 مكان إقامتهم إلى مكان آمن يمكنهم أن يلتقوا فيه بمحاميهم.

 ألف يورو 60.6  التدريب

في المئة(،  33.5ألف يورو ) 30.5ينطوي المبلغ المقترح على انخفاٍض مقداره  .522
ً عن تنفيذ تخفيٍض شامٍل لمختلف وحدات قلم المحكمة إن توفير الموارد . ناجٍم جزئيا

من أجل تدريب الموظفين يتسم بأهمية أساسية لتمكين  2021المطلوبة فيما يخص عام 
الشعبة من النهوض بأود التغيرات في عبء عملها، ولسد تكاليف كل ما قد يلزم من 

ويشار في هذا الصدد إلى أنه يجب أن تستديم أقسام عديدة قدراً معيَّناً  لخبرة اإلضافية.ا
من الخبرة التقنية إذا أُريد لقلم المحكمة أن يوف ِّر خدمات مثلى لجميع أجهزة المحكمة، 

فيُقترح تخصيص اعتمادات من أجل التدريب  فيها الدوائر ومكتب المد عي العام. بما
رة:لألقسام التال آالف  5.2قسم تدبُّر األعمال القضائية ) ية الذكر في إطار نفقاتها المتكر ِّ

ألف يورو(، وقسم مشاركة المجني عليهم  50.4يورو(، وقسم خدمات تدبُّر المعلومات )
ألف  0.5آالف يورو(، ومكتب المحامي العمومي للدفاع ) 4.5وجبر أضرارهم )
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لى التكاليف، يوصى بأن يُجرى التدريب على وبمثابة الحل األنجع بالقياس إ. يورو(
ب يوف ِّره في محال ِّ المحكمة كلما أمكن ذلك. وعلى الرغم  اإلنترنت أو بأن يُستعان بمدر ِّ

من أن بعض جوانب المهام المنوطة، على الترتيب، بمكتب مدير شعبة الخدمات 
را  عدم تهيئة مخصَّصات القضائية وقسم االحتجاز تستلزم تدريباً محدَّد الطابع فقد قرَّ

، وذلك بسبب الوضع االقتصادي القائم حالياً. إن 2021من أجل هذا التدريب في عام 
آالف يورو لمكتب  4.8ألف يورو لقسم االحتجاز و 16.8التهيئة لسد التكاليف المناظرة )

راً.  مدير شعبة الخدمات القضائية( كانت تُعتبَر متطلباً متكر ِّ

ألف يورو المقترح فيما يتعلق بتدريب موظفي  50.4 وينطوي المقدار البالغ .523
المئة(  في 14.6آالف يورو ) 8.6المعلومات على انخفاٍض مقداره  قسم خدمات تدبُّر

البرنامجية المعتمدة.  2020يورو في ميزانية عام  ألف 59.0 بالقياس إلى نظيره البالغ
ويظل التدريب المعني يتركز على تزويد موظفي قسم خدمات تدبُّر المعلومات 

سيما فيما يخص  بالمهارات والمعارف التقنية الالزمة الستدامة تصديق مهاراتهم، وال
سية للمحكمة من قبيل المهارات الضرورية للترقية اإللزامية لعناصر البنية التحتية األسا

، التي SharePointالشبكة، وحاجز الحماية، والبريد اإللكتروني، ونُُظم التشغيل، ونظام 
ز شبكةَ الترابط الداخلي في المحكمة بمستودعات المحتوى والتطبيقات المكيَّفة  تجه ِّ

فإذا لم يثابر قسم خدمات تدبر المعلومات على تحديث تصديق مهارات  .بحسب الحاجة
دين  الموظفين وتحديث التدريب فسيتعيَّن عليه أن يعتمد اعتماداً متزايداً على المور ِّ

إن  ]الخارجيين[ لخدمات الصيانة والترقية العادية، ما يزيد تكاليف الخدمات التعاقدية.
قسم خدمات تدبر المعلومات يُجري التدريب على شبكة اإلنترنت أو يجريه محلياً كلما 

 أمكن ذلك.

 ألف يورو 470.8 اء االستشاريونالخبر

في  106.7ألف يورو ) 243.0ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .524
إن هذه الزيادة تعزى إلى زيادةٍ في مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  المئة(.

المئة(. وقد ُحق ِّق تخفيضان صافيان أحدهما في  في 223.5ألف يورو ) 300.4مقدارها 
ألف يورو واآلخر في قسم الخدمات اللغوية يبلغ  50.0لمحامين يبلغ قسم دعم ا

 آالف يورو. 7.4

ألف يورو لمكتب المحامي العمومي  434.8ويلزم المقدار المقترح البالغ  .525
للمجني عليهم من أجل تعيين محامين ميدانيين يعملون في بلدان الحاالت كما أوزعت 

محامين بالغ األهمية الستدامة الصلة المستمرة مع به الدوائر المعنية. إن تعيين هؤالء ال
المجني عليهم الـُمَمثَّلين، إلطالعهم على المستجدات في اإلجراءات، ولتسجيل آرائهم 
وشواغلهم، ولجمع األدلة ذات الصلة. ويتسم جمع الطلبات وملؤها وجمع األدلة بأهمية 

ب التكاليف المعنية على خاصة في مرحلة جبر األضرار من مراحل اإلجراءات. وتُحس
 أساس العقود المبرمة فعالً مع الخبراء االستشاريين. 

أما باقي الموارد المقترحة في بند الخبراء االستشاريين فال يطرأ عليه تغيير  .526
متابعة القائمة الالزمة بالخبراء في مكتب مدير شعبة  ‘1’يلي:  وهو يلزم من أجل ما
االستشارات المتعلقة بحالة معينة أو مشروع  ‘2’(؛ آالف يورو 5.0الخدمات القضائية )

معين في مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم المتأتية عن إسناد القضية المعنية إلى 
الدعم  توفير خدمات الدعم النفسي االجتماعي أو ‘3’ألف يورو(؛  20.0الدائرة المعنية )

في عهدة قسم االحتجاز  في مجال التحليل النفسي من أجل حسن حال المحتَجزين
الخبرة المتصلة بمشاركة المجني عليهم في اإلجراءات أو بجبر  ‘4’آالف يورو(؛  6.0)

 آالف يورو(. 5.0أضرارهم في قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم )

 ألف يورو 4 023.7 محامو الدفاع

وقف إلى حٍد إن مقدار االعتمادات المدرجة في هذا البند من بنود الميزانية يت .527
كبير على االفتراضات القضائية. وينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها 

المئة( نتيجةً لتطبيق نظام المساعدة القانونية المعمول به  في 27.0ألف يورو ) 856.2
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في المحكمة على األنشطة القضائية المخطط لالضطالع بها واالفتراضات ذات الصلة 
ستَُسدُّ بالميزانية المقترحة في بند محامي الدفاع تكاليف أفرقة . و2021فيما يخص عام 

(، Ngaïssona(، والسيد الحسن، والسيد اْنغَْيسونا )Ongwenالدفاع عن السيد أُْنغوين )
(، Blé Goudé(، والسيد اْبليه غوديه )Gbagbo(، والسيد اْغبَْغبو )Yekatomيِّكاتوم ) والسيد
أشهر أخرى في  الرحمن )على أساس ستة (، والسيد عبدNtagandaاْنتاَغْندا ) والسيد

ر  2021المرحلة التمهيدية اعتباراً من نهاية شباط/فبراير  بعد جلسة اعتماد التهم المقرَّ
ُمخفَّض (، وتشمل مخصَّصاٍت لتمويل 2020ديسمبر  األول/ كانون 7مؤقتاً عقدها في 

 في قضية السيد المهدي وقضية السيد بَْندا.

ويُطلب مبلغ إضافي لسد تكاليف المحامين المناوبين والمحامين المخصوصين،  .528
الذين يعي ِّنهم رئيس قلم المحكمة ودوائرها، على الترتيب، وفق الشروط المحدَّدة في نظام 

 روما األساسي، والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، والئحة المحكمة.

 ألف يورو 1 727.1 محامو المجني عليهم

ن مقدار الميزانية المخصَّصة في إطار هذا البند يتوقف إلى حٍد كبير على إ .529
ألف يورو  427.1االفتراضات القضائية. وينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها 

 2021المئة(، نتيجةً لتطبيق االفتراضات التي تستند إليها ميزانية عام  في 32.9)
المطلوب لسد تكاليف األفرقة الخارجية القائمة التي ويلزم المبلغ . البرنامجية المقترحة

ً في اإلجراءات أمام المحكمة.  تتولى التمثيل القانوني للمجني عليهم المشاركين حاليا
والممثلين القانونيين  (Ongwenُأْنغوين )مجنياً عليه في قضية  2 599ويشمل هذا الرقم 

كاتَْنغا  )فريقَْين(، وقضية (Lubangaلوبَْنغا )قضية المشتركين للمجني عليهم في 
(Katanga) قضية، والمهدي، وقضية الحسن، وقضية ( يِّكاتومYekatom واْنغَْيسونا )
(Ngaïssona) كما إنه يشمل تمويالً ُمخفَّضاً للممثلين القانونيين المشتركين للمجني عليهم .

 في قضية بَندا.

 ألف يورو 6 291.2 النفقات التشغيلية العامة

ً مقداره يشهد  .530  في المئة(. 2.5ألف يورو ) 163.8المبلغ المطلوب انخفاضا
ألف يورو في قسم  76.8ويعزى معظم هذا االنخفاض إلى انخفاٍض مقترحٍ مقداره 

في قسم االحتجاز بالقياس يورو  آالف 106.0 مقداره وتخفيضخدمات تدبر المعلومات 
 البرنامجية المعتمدة. 2020إلى ميزانية عام 

ً مقداره  6 291.2المقدار المقترح البالغ ويشمل  .531  4 305.2ألف يورو مبلغا
ً مقداره  آالف يورو يمثل الموارد الالزمة في قسم خدمات تدبر المعلومات ومبلغا

ألف  11.0ألف يورو يمثل الموارد الالزمة في قسم االحتجاز ومبلغاً مقداره  1 956.0
العمومي للمجني عليهم ومبلغاً مقداره يورو يمثل الموارد الالزمة في مكتب المحامي 

 ألف يورو يمثل الموارد الالزمة في قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم. 19.0

ً مقداره  .532 ويبلغ المقدار المطلوب لقسم خدمات تدبُّر المعلومات مبلغا
ألف  76.8المئة ومقداره  في 1.8آالف يورو وينطوي على انخفاٍض نسبته  4 305.2

ألف يورو. وتشمل  4 382.0البالغ  2020لقياس إلى نظيره المعتمد لعام يورو با
رة سنوية الستئجار أثاٍث وعتاد ) ألف يورو(،  142.6الميزانية المقترحة تكاليف متكر ِّ

آالف يورو(، وتكاليف لصيانة األثاث والعتاد  1 010.4وتكاليف اتصاالت )
لمكاتب القُطرية. ويبقى مبلغ ألف يورو( في المقر وفي أماكن وجود ا 3 157.2)

من أجل سد ِّ إيجار األثاث والعتاد مت سقاً مع نظيره في  2021االعتمادات الالزمة لعام 
المعتمدة. وتنطوي المخصَّصات لسد تكاليف االتصاالت على  2020ميزانية عام 

ن المعتمدة، ُحق ِّق ع 2020ألف يورو بالقياس إلى ميزانية عام  71.8انخفاٍض مقداره 
طريق التفاوض بشأن العقود المتعلقة بخدمات اإلنترنت. وال تنطوي المخصَّصات لسد 
رة السنوية المتعلقة بصيانة األثاث والعتاد على أي زيادة وذلك على  التكاليف المتكر ِّ
ً لتنفيذ استراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة  الرغم من إضافة نُُظٍم جديدة دعما
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ألف يورو  55.2دبُّر المعلومات، بل انخفضت فعالً بمقدار بتكنولوجيا المعلومات/ت
 المعتمدة. 2020ألف يورو المدرج في ميزانية عام  3 212.4بالقياس إلى المقدار البالغ 

وينطوي مبلغ المتطلبات الخاصة بقسم االحتجاز على انخفاٍض مقداره  .533
عار السنوي على المئة( على الرغم من تطبيق مؤشر األس في 5.1آالف يورو ) 106.0

رة  إيجار الزنازين بحسب االتفاق بشأن هذه األسعار. ولئن كانت هذه التكاليف المتكر ِّ
تزداد على العموم زيادةً تتماشى مع مؤشر األسعار االستهالكية المطبَّق في هولندا فإن 
صة المعني ة مركز االحتجاز يتوقع استيعاب الزيادة المتوقعة بفضل بدء الدوائر المتخص ِّ

، ما أتاح لقسم االحتجاز 2020في عام  4 بكوسوفو استعمال زنازين االحتجاز في المبنى
الت الموظفيلزم  تقليص عدد ما الواحد العامل بدوام كامل المعني بحراسة  من معادِّ

السجن. وثمة تكاليف أخرى تشمل العناية الطبية وعناصر تتعلق على وجه التحديد 
بالسهر على احترام الخلفيات الدينية والثقافية للمحتَجزين كجانٍب من السهر على حسن 

التهم وإجراء حالهم، وتكاليف تخص المحتَجزين المعوزين تلزم من أجل مكالمتهم عائ
سد التكاليف المعنية  إن .مكالماٍت مشمولٍة بمقتضيات الخصوصية مع أفرقة الدفاع عنهم

راً.   يمث ِّل متطلَّباً متكر ِّ

وال تغير في المقدار المقترح في إطار هذا البند لمكتب المحامي العمومي  .534
ليف استئجار محالَّ وستَُسدُّ بالموارد المعنية تكا ألف يورو. 11.0للمجني عليهم، البالغ 

يمكن فيها اللقاء بالمجني عليهم بأمان وعلى نحو يصون العالقة المشمولة بمقتضيات 
ليهم.  الخصوصية بين المحامين وموك ِّ

ألف يورو المقترح من أجل  19.0وقد أُعيد تخصيص جزء من المتطلب البالغ  .535
لتعاقدية )ما يبلغ قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم بنقله من بند الخدمات ا

سيما عندما  ألف يورو( بسبب تغير المتطلبات. وتلزم الموارد المعنية، وال 11.0مقداره 
ال تستطيع المكاتب القُطرية تقديم مساعدتها، من أجل مرافق خاصة يحتاج إليها موظفو 
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم إلجراء أنشطة ذات صلة خالل البعثات 

ية مثل التواصل مع المجني عليهم وجماعاتهم في بيئٍة مالئمٍة مصونة األمن. الميدان
ويشمل ذلك تكاليف استئجار المرافق، والنفقات المتصلة باألسفار ضمن البلد المعني 
وبشؤون المجني عليهم، وبمواد إيضاحية للمجني عليهم تتعلق بمشاركتهم وجبر 

 أضرارهم.

 روألف يو 314.6 اللوازم والمواد 

في  1.2آالف يورو ) 3.9ينطوي المبلغ المقترح على انخفاض صاٍف مقداره  .536
إن معظم الموارد المطلوبة في إطار ميزانية الشعبة في بند اللوازم والمواد يلزم  المئة(.

آالف  7.5ألف يورو(، وقسم االحتجاز ) 285.3في قسم خدمات تدبر المعلومات )
آالف يورو( وقسم مشاركة المجني عليهم وجبر  7.0يورو(، وقسم الخدمات اللغوية )

ويشمل المبلغ المقترح لقسم تدبُّر األعمال القضائية زيادة  ألف يورو(. 2.0أضرارهم )
ألف يورو من أجل شراء خراطيش مهيَّأة للحفظ االحتياطي اليومي للمواد  12.8مقدارها 

مة وتوزيع المدرجة في نظام التسجيل السمعي البصري ألنشطة جلسات المحك
 المسجَّالت المعنية.

يتألف  2021إن المبلغ المقترح لقسم خدمات تدبر المعلومات فيما يخص عام  .537
رة، منها  المخصَّصاتكله من  ألف يورو من أجل مواصلة  285.3لسد تكاليف متكر ِّ

توفير المراجع والموارد للمكتبة، مثل االشتراكات في المنشورات الدورية والدراسات 
ة الموضوع الصادرة بصيغة رقمية أو مطبوعة، التي يستعين بها يومياً مكتُب األحادي

ويتألف معظم هذا المبلغ المد عي العام والدوائُر وقلُم المحكمة في البحوث القانونية. 
ألف يورو يلزم لسد تكاليف منشورات  57.5ألف يورو( من جزء مقداره  193.8)

ون الجنائي الدولي، وحقوق اإلنسان، والدراسات دورية للمكتبة بلغات مختلفة في القان
المعنية باإلبادة الجماعية، والتحليالت المعنية بالدفاع واألمن، يستعملها بصورة رئيسية 
مكتب نائب المد عية العامة، وشعبة التحقيق وقسم التدارس األولي التابعان لمكتب 

ئر بالنيابة عن القضاة؛ وجزء المدعي العام، والموظفون القانونيون العاملون في الدوا
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ألف يورو لسد تكاليف اشتراكات في خدمة البحث القانوني على اإلنترنت  87.6مقداره 
، ومجموعة منظومة األمم المتحدة الحتياز المعلومات اإللكترونية Westlawالمسماة 

(UNSEIAC التي تضم شركة )Lexis-Nexis وقاعدة البيانات ،Factiva أُكسفورد ، وتقارير
(، وبرمجيات البحث Oxford Reports on International Lawالمتعلقة بالقانون الدولي )

المسماة  القوانين األجنبية والدولية، وقاعدة بيانات موارد LegalTracالقانوني المسماة 
HeinOnlineلها الموظفون والباحثون القانونيون؛ وجزء ، وقواعد بيانات أخرى يستعم
ألف يورو لشراء كتب صادرة بصيغة مطبوعة وصيغة إلكترونية بلغات  46.2مقداره 

مختلفة تستعملها الدوائر واألطراف المتقاضية والمحققون من أجل إجراء البحوث 
ألف يورو لسد تكاليف لوازم من أجل صون محفوظات  2.5القانونية؛ وجزء مقداره 

صات لسد المصروفات المعنية، أما باقي المخصَّ . المحكمة بصيغة مطبوعة على الورق
ألف يورو، فسيُستخدم لسد تكاليف متطلبات أساسية من قبيل لوازم الطبع  91.5البالغ 

)خراطيش الحبر، والورق(، واستبدال جذاذات الذاكرة في العتاد، ولوازم أرشفة لصون 
كاتب، تراث المحكمة الوثائقي، واللوازم السمعية البصرية الخاصة بقاعات المحكمة والم

وما يطلبه المستعملون النهائيون من لوحاتِّ مفاتيح لحواسيَب بأبجديات خاصة بلغات 
 معيَّنة ومن أقراص مشفَّرة ومن بطارياٍت للحواسيب المحمولة.

وفيما يخص قسم الخدمات اللغوية وقسم االحتجاز وقسم مشاركة المجني عليهم  .538
القياس إلى نظيراتها في ميزانية عام وجبر أضرارهم تبقى المبالغ المقترحة دون تغيير ب

آالف يورو من أجل تحديث قواميس ومواد  7.0المعتمدة، ومنها على الترتيب:  2020
ألف يورو من أجل لوازم  2.0آالف يورو من أجل البذالت الرسمية، و 7.5أخرى، و

 لحفظ طلبات المجني عليهم األصلية ومواد تتعلق بالبعثات الميدانية.

 آالف يورو 510.0 تاد األثاث والع

على  2021ينطوي مقدار الموارد المقترح فيما يخص األثاث والعتاد لعام  .539
المئة( بالقياس إلى المقدار البالغ  في 32.8ألف يورو ) 249.5انخفاٍض مقداره 

. ويلزم المبلغ المقترح لسد تكاليف بنوٍد تلزم 2020ألف يورو الذي اعتُمد لعام  760.0
ر تختلف من سنٍة إلى أخرى بسبب التقادم والبِّلى، واستثماٍر غير بمثابة متطلٍب م تكر ِّ

ر في مبادرات استراتيجية ضمن إطار االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا  متكر ِّ
المعلومات/تدبُّر المعلومات، وعناصر بنية تحتية مشارفة على نهاية عمرها االشتغالي 

ر.  تعتبر متطلباً غير متكر ِّ

رة المقدَّر  وينطوي .540 مبلغ المخصَّصات لسد التكاليف السنوية المتكر ِّ
ر في  2021ألف يورو فيما يخص عام  330.0بـ على زيادة تقابل انخفاضاً غير متكر ِّ

االشتغالية الخاصة بتوسيع أحياز التخزين واستبدال ما يلزم استبداله،  2020ميزانية عام 
نات الشبكة التي ترقى إلى 2025حتى عام  2021في الفترة الممتدة من عام  ِّ ، من مكو 

جت مخصَّصات للتوسيع السنوي  عهد إنشاء المباني الدائمة للمحكمة. وبالتالي فقد أُدرِّ
رة في التكاليف  راً. إن هذه الزيادة المتكر ِّ ألحياز التخزين المعني باعتباره متطلباً متكر ِّ

ض بتخفيٍض في المخصصات لتنفيذ خطة المحكمة االس تراتيجية الخمسية الخاصة تُعوَّ
ألف  330.0بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات. ويتوزع المقدار اإلجمالي البالغ 

 يورو التوزع التالي:

(a)  ألف يورو مخصَّص قصراً لالستبدال السنوي  200.0مبلغ مقداره
للحواسيب المكتبية والحواسيب المحمولة واألجهزة المتنقلة الخاصة 

إن هذا المبلغ مشمول بحساب المقدار األساسي المرجعي  لنهائيين.بالمستعملين ا
ومن المهم استدامة العمل بدورة االستبدال هذه  السنوي للتكاليف االشتغالية.

تخفيفاً لألخطار المرتبطة بما تقادم عهده من الحواسيب واألجهزة المتنقلة غير 
وال  نظم المحكمة وبياناتها. المتوافقة مع التحديثات األمنية التي تستلزمها حماية

 ؛2020تغير بالقياس إلى عام 
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(b)  ألف يورو يخص زيادات سنوية في قدرة خواديم  60.0مبلغ مقداره
تلزم لدعم البنية التحتية لنظم أساسية مثل نظام تدبر الوثائق ونظام  المحكمة،

 الشهود؛( ونظام تدبر شؤون SAPتدبر األدلة ونظام تخطيط الموارد المؤسسية )

(c)  ألف يورو يخص استبدال عناصر من البنية  50.0مبلغ مقداره
 األساسية للشبكة ووسائل االتصال لحق بها البِّلى أو تقادم عهدها.

(d)  ألف يورو يخص زيادةَ القدرة على تخزين  20.0مبلغ مقداره
المحفوظات التراتبي. وتستند هذه التوسعة إلى مدى االستعمال السابق وإلى 

 لى صعيد التنامي المتوقع في مقدار البيانات.االتجاه ع

آالف يورو  107.0إلى مبلغ إجمالي مقداره  2021ويُحتاج فيما يخص عام  .541
رة خاصة بالمبادرات االستراتيجية الالزمة في إطار  بمثابة استثمارات غير متكر ِّ

مبلغ إن هذا ال استراتيجية المحكمة الخمسية لتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات.
ألف يورو بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  413.0ينطوي على انخفاٍض مقداره 

 :ألف يورو وسيُوزع فيما بين المبادرتين التاليَتي البيان 520.0المعتمدة البالغ  2020

(a)  ألف يورو من أجل  57.0أمن المعلومات: استثمار بمبلغ مقداره
البيانات تتيح ات ِّقاء فقد البيانات وقدرات برمجيات للمراقبة األمنية المتركزة على 
 على تدبُّر الحقوق المتعلقة بالمعلومات.

(b)  ألف  50.0الترشيد في تكنولوجيا المعلومات: استثمار بمبلغ مقداره
يورو يلزم الستبدال شبكة أحياز التخزين الخاصة بالمحكمة، التي تشارف على 

ً بالغ ا نا ِّ نات البنية التحتية نهاية عمرها االشتغالي وتمثل مكو  ِّ ألهمية من مكو 
 لوسائل التخزين في المحكمة.

ن األخير من المبلغ المقترح في بند األثاث والعتاد لقسم خدمات تدبُّر  .542 ِّ ويبلغ المكو 
ً مقداره  ألف يورو يلزم الستبدال عناصر البنية األساسية  73.5المعلومات مبلغا

ألف  57.0على وجه التحديد مبلٌغ مقداره المشارفة على انتهاء عمرها االشتغالي، منه 
ألف  16.5يورو يخص حاجز الحماية الداخلي الخاص بالمحكمة ويخص الباقي البالغ 

الخاص بمركز بيانات المحكمة. إن عدم  Ciscoيورو استبدال خادوم االتصاالت الموحد 
يعرض لخطر استبدال عناصر البنية التحتية المشارفة على انتهاء عمرها االشتغالي قد 

نات البنية التحتية المعنية. ِّ  االنقطاع في عمليات المحكمة التي تعتمد على مكو 
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 3300 البرنامج :30 الجدول

3300  
 شعبة الخدمات القضائية

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
اليوروا بآالف

 نسبته المئوية ت

 616.9 12 7.4 872.6 744.3 11    الموظفون من الفئة الفنية

 829.2 4 (2.7) (132.4) 961.6 4    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 446.1 17 4.4 740.2 705.9 16 078.2 18 - 078.2 18 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 572.5 1 23.7 301.1 271.4 1 539.9 1 128.3 411.6 1 المساعدة المؤقتة العامة

 277.0 46.3 87.7 189.3 256.8 60.6 196.2 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 20.0 33.3 5.0 15.0 13.3 - 13.3 العمل اإلضافي

 869.5 1 26.7 393.8 475.7 1 810.0 1 188.9 621.2 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات 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 الخبراء االستشاريون

 023.7 4 27.0 856.2 167.5 3 124.7 4 678.7 446.0 3 محامو الدفاع

 727.1 1 32.9 427.1 300.0 1 287.5 1 88.4 199.1 1 محامو المجني 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 والمواد

 510.5 (32.8) (249.5) 760.0 376.5 1 14.2 362.3 1 األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 576.4 15 12.2 695.5 1 880.9 13 409.4 14 943.8 465.5 13 بالعاملين

 892.0 34 8.8 829.5 2 062.5 32 297.5 34 132.7 1 164.8 33 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 3300 البرنامج :31 الجدول

3300 

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فوقهاوما 

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 187 76 74 2 111 5 42 33 23 7 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 1 - - - 1 - - 1 - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة
المقترحة لعام 

2021 - - - 1 7 23 34 42 5 112 2 74 76 188 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 16.47 10.47 3.00 7.47 6.00 2.50 2.00 0.50 1.00 - - - - - 2020المقرة لعام 

 10.00 5.00 3.00 2.00 5.00 1.00 2.00 1.00 1.00 - - - - - المستمرة

 7.30 3.38 - 3.38 3.92 1.67 1.00 1.25 - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ
المقترحة لعام 

2021 - - - - - 1.00 2.25 3.00 2.67 8.92 5.38 3.00 8.38 17.30 
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 الخارجية العملياتشعبة : 3800 البرنامج -4

مة  المقد ِّ

تتولى شعبة العمليات الخارجية )"الشعبة"( المسؤولية عن الوظائف المنوطة  .543
والتواصل الخارجي، وحماية الشهود بقلم المحكمة في مجاالت التعاون، والتحليل، 

وتضم الشعبة، باإلضافة إلى مكتب مديرها، ثالثة  ومساعدتهم، والعمليات الميدانية.
أقسام في المقر، هي قسم المجني عليهم والشهود وقسم دعم العمليات الخارجية وقسم 

دولية كما تضم الشعبة الممثليات الخارجية للمحكمة الجنائية ال اإلعالم والتوعية.
)"المحكمة"( في بلدان من بلدان الحاالت )المكاتب القُطرية( ولدى منظمة األمم المتحدة 

 في مقرها القائم في نيويورك.

إن المكاتب القُطرية للمحكمة تُنشأ بحسب االقتضاء في بلدان من بلدان الحاالت  .544
ؤون الشهود لالضطالع بالمهام المنوطة بقلم المحكمة في نطاق واليته فيما يتعلق بش

والمجني عليهم والتواصل، ولتقديم الدعم ألنشطة مكتب المد عي العام، ومحامي الدفاع، 
سيظل  2021وفي عام  ومحامي المجني عليهم، والصندوق االستئماني للمجني عليهم.

للمحكمة مكاتب قُطرية في ستة بلدان من بلدان الحاالت هي جمهورية أفريقيا الوسطى، 
إن قدَّ كٍل  جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجورجيا، ومالي، وأوغندا.ديفوار، و وكوت

من المكاتب القُطرية وتشكيل مالك موظفيه يتحددان بحسب وضعه، مع مراعاة مرحلة 
انخراط المحكمة في البلد المعني من بلدان الحاالت ومالبسات الحالة المعنية على وجه 

ليات ظرفية الوجود في بلدان الحاالت يمكن تعديل إن المكاتب القُطرية هي ممث ِّ  التحديد.
نطاقها. وثمة عوامل متعددة تؤخذ باالعتبار في تقييم أفضل السبل إلى توفير الدعم ضمن 
ً لمرحلة  البلد المعني لألنشطة التحقيقية والقضائية. وتتباين الوحدات المعنية، تبعا

وحةً بين مكاتب تمثيل صغيرة اإلجراءات وللحالة وللسياق القائم في الميدان، مرا
وينهض مكتب االتصال . وأجهزة عمٍل أكثر تعقيداً تلزم لسد متطلباٍت متعددة الوجوه

التابع للمحكمة القائم لدى منظمة األمم المتحدة في نيويورك )"مكتب االتصال"( بأود 
ع به العالقات الخارجية مع الممثليات الدبلماسية لدى األمم المتحدة ويدعم ما تضطل
 جميع أجهزة المحكمة من أنشطة في مجال التعاون تتعلق باألمم المتحدة نفسها.

وتسهر الشعبة، من خالل التنسيق مع مقر المحكمة في الهاي وبدعٍم منه، على  .545
ليات دية واألمنية فيما يتعلق بالممثنجاعة وفعالية تناول المسائل اإلدارية واإلمدا

الصدد إلى أن الشعبة تتولى المعاملة المركزية  ويشار في هذا. الخارجية للمحكمة
 لقدرات المحكمة في مجال تخطيط المهمات وتدعم إجراءاتها المتعلقة بتدبر األزمات.
م الشعبة للجهات التي تتعامل معها تحاليل عالية درجة الجودة ودقيقة االستهداف  كما تقد ِّ

وتتولى الشعبة،  بعمل المحكمة. بشأن األمن والتطورات االجتماعية السياسية ذات الصلة
عن طريق قسم المجني عليهم والشهود، المسؤولية عن تهيئة تدابير حمائية وعن القيام 
بترتيبات أمنية وعن تقديم مشورة اجتماعية نفسية وأشكال أخرى من المساعدة إلى 
ض ين الشهود والمجني عليهم الذين يمثُلون أمام المحكمة وغيرهم من األشخاص المعرَّ

 للخطر بسبب الشهادة التي يدلي بها الشهود المعنيون.

وتتولى الشعبة أيضاً المسؤولية عن التواصل الخارجي للمحكمة فتتكفل في هذا  .546
الصدد بالقيام في الوقت المناسب وعلى نحو دقيق بتزويد أصحاب الشأن الرئيسيين 

طائفة متنوعة من والجمهور العام بمعلومات عن والية المحكمة وأنشطتها من خالل 
ويشمل ذلك على األخص األنشطة التوعوية المنصب ة على المجني عليهم  وسائل اإلعالم.

رة في بلدان الحاالت. كما تضطلع الشعبة بمسؤوليات قلم المحكمة  والجماعات المتضر ِّ
ً لنظام روما األساسي فيما يخص التعاون الدولي والتعاضد القضائي، فيما يتعلق  وفقا

بالقبض على األشخاص الذين صدرت أوامر بالقبض عليهم وبتسليمهم إلى مثالً 
 المحكمة.
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 بيئة العمل

ا كان كثير من عمل شعبة العمليات الخارجية يجري بعيداً عن المقر فإنه  .547 لـم 
محكوٌم إلى حٍد بعيد بمرحلة انخراط المحكمة في الحالة المعنية. إن الدعم االشتغالي 

يبدأ في حاالت كثيرة على شكل دعٍم لعمليات التحقيق التي يجريها المقدَّم خارج المقر 
ً أن يستدام أو ز  مكتب المد عي العام، لكن الدعم المعني قد يلزم الحقا حتى أن يُعزَّ

ً تخص اإلجراءات االبتدائية، مثل مشاركة المجني عليهم،  ألغراٍض أوسع نطاقا
عمليات التحقيق التي يجريها الدفاع. واألنشطة التوعوية، وحماية الشهود، والمهمات و

سيما خالل  كما قد يلزم الدعم المستمر ألنشطة الصندوق االستئماني للمجني عليهم، وال
مرحلة جبر األضرار، بما في ذلك األنشطة المتصلة بتنفيذ األوامر القاضية بجبر 

 األضرار.

 2021عام  ويشار في هذا الصدد إلى أن شعبة العمليات الخارجية ستستمر في .548
على االضطالع بالمهام المنوطة بها في إطار واليتها فتقدم الخدمات إلى الجهات التي 

وستستلزم األنشطة المزيدة وسياق  تتعامل معها فيما يتعلق بعدد من بلدان الحاالت.
العمل الصعب في الحالة في مالي والحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى تخصيص 

وقد استبانت الشعبة إمكان تحقيق وفورات  المتطلبات االشتغالية.موارد إضافية لتلبية 
ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة، فيما يخص تكاليف الموظفين والتكاليف غير 
المتصلة بالعاملين، ضمن نطاق العمليات القائمة، بغية تعويض الزيادات الخاصة بعملها 

هذا النهج لقلم المحكمة إعادة وقد أتاح  في مالي وفي جمهورية أفريقيا الوسطى.
تخصيص موارده من الموظفين بنقلها من وحدة قُطرية إلى أخرى، على نحو يتوافق مع 

ل على صعيد أولويات العمل واألمن فيما يخص بلدان الحاالت. ويشار في هذا  التحوُّ
الصدد على وجه التحديد إلى أنه قد تحققت تخفيضات هامة في وحدات وجود قلم 

ديفوار، وذلك رئيسياً عن  ة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكوتالمحكم
وبذلك تسنى تمويل الزيادة الالزمة في المستثَمرات في  طريق إعادة تخصيص الموارد.

العمليات القُطرية، وال سيما في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى، حيث يُحتاج إلى 
ى الظروف األمنية السائدة ومتطلبات العمل موارد إضافية بالنظر على الخصوص إل

وباالستعانة بالموارد الحالية لتلبية هذه المتطلبات المتزايدة، تكفَّل قلم المحكمة  المزيدة.
بتوفير قدرة كافية ويمكن استعمالها على نحو مرن للنهوض بأود دعم اإلجراءات 

وعالوة  .(Ngaïssonaيسونا )( واْنغَ Yekatomيِّكاتوم )وقضية  الحسناالبتدائية في قضية 
على ذلك ستواصل الشعبة أيضاً، من خالل مكاتبها القُطرية، دعم عمليات التحقيق 
الناشط التي يجريها مكتب المد عي العام وأنشطة الصندوق االستئماني للمجني عليهم. 
وقد تعيَّن على الشعبة، بسبب القيود المفروضة على السفر على نطاق العالم بسبب 

، أن تُكي ِّف طرائق عملها، وسيفضي ذلك إلى تحقيق وفورات في عام 19-حة كوفيدجائ
، التزمت الحيطة في 2021. إن الشعبة، استباقاً منها لتواصل الجائحة في عام 2020

طلبها للموارد، آخذة باالعتبار القيود المفروضة على السفر التي يمكن أن تظل ساريةً 
 .2021في عام 

ثليات الخارجية التي ستستديمها شعبة العمليات الخارجية في وإضافة إلى المم .549
م األقسام في المقر وفي بعض المكاتب 2021من بلدان الحاالت في عام  ستة ، تقد ِّ

فيما  -تتنوع من حماية الشهود إلى التوعية  -القُطرية الدعم أيضاً لطائفة من األنشطة 
مكاتب، وهي أفغانستان وبنغالديش/ميانمار  يتعلق بسائر بلدان الحاالت التي لم تُقَم فيها
ز الشعبة على تطوير نهجها ومفهومها  وبوروندي والسودان وفلسطين وليبيا. وسترك ِّ

االشتغالي فيما يتعلق بالحالة في السودان، حيث يمكن أن يؤدي القبض على 
إلى المزيد من  2020الرحمن الذي جرى في حزيران/يونيو  عبد علي محمد علي
 .2021 اءات القضائية في عاماإلجر

 جمهورية أفريقيا الوسطى 

إن المتطلبات المتعلقة بالميزانية الخاصة بعمليات قلم المحكمة المجراة في  .550
ً بمستلزمات محاكمة  ( Yekatomيِّكاتوم )جمهورية أفريقيا الوسطى ستتحدد رئيسيا

وستلزم موارد لالضطالع باألنشطة المتعلقة بتيسير إدالء  .(Ngaïssonaواْنغَيسونا )
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رة، ومشاركة المجني عليهم. كما سيقدم  الشهود بإفاداتهم، والتواصل بالجماعات المتضر ِّ
المكتب القُطري القائم في جمهورية أفريقيا الوسطى الدعم األمني واإلداري واإلمدادي 

وسيستلزم  لمختلفة التي يتعامل معها.لعدد مزيد من المهمات التي تجريها الجهات ا
ارتفاعُ عدد اإلحاالت إلى قسم المجني عليهم والشهود الصادرة عن مكتب المد عي العام 
طلباً لحماية الشهود في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى استمرار االستثمار 

 للسهر على حمايتهم الالزمة.

عها األمني المتوتر وظروفها السياسية وتظل جمهورية أفريقيا الوسطى، بوض .551
ويترتب على ذلك  أكثر البيئات التي تعمل فيها المحكمة تطلباً. المتقلبة، تعد واحدة من

أثٌر مباشٌر على الموارد الالزمة لتدبُّر أمن الموظفين العاملين في هذا البلد واالهتمام 
 .19-بصحتهم وحسن حالهم، وال سيما في سياق جائحة كوفيد

 اليم

سيستلزم مقدار األنشطة المتوقع وجوب االضطالع بها في مالي في عام  .552
وإلى بيئة العمل الصعبة في هذا البلد،  الحسن، بالنظر إلى المحاكمة في قضية 2021

مواصلة استثمار موارد محدودة تندرج ضمن تكاليف الموظفين وضمن التكاليف غير 
م المنوطة بقلم المحكمة في إطار واليته المتصلة بالعاملين من أجل االضطالع بالمها

وستظل حماية الشهود واحداً من أهم مسب ِّبات  ودعم عمل الجهات التي يتعامل معها.
 الحسنوعلى نحٍو مماثل سيستلزم بدُء محاكمة  تكاليف عمليات قلم المحكمة في مالي.

هم والجماعات قياَم المكتب القُطري في مالي بعمٍل نشٍط على صعيد توعية المجني علي
رة، مواصالً في الوقت ذاته إعالَم الجمهور العام بشأن عمل المحكمة.  المتضر ِّ

وتظل بيئة العمل في مالي تتميز بالوضع األمني المتقلب حيث يمكن أن تَستهدف  .553
سيواصل المكتب القائم  2021ففي عام . األطراَف الفاعلة الدولية المتطرفةالجماعاُت 

القاً من محال "بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق في باماكو العمل انط
إن ذلك سيتيح للمكتب القُطري االستفادة من درجة  (.MINUSMAاالستقرار في مالي" )

نه من تبسيط كثير من سيروراته من خالل انتفاعه بالخدمات  مزيدة من األمن وسيمك ِّ
 يتوصل إلى تسيير عملياته بمزيد من النجاعة.اإلدارية لألمم المتحدة، ما سيجعله 

 كوت ديفوار

ديفوار  لقد راجعت شعبة العمليات الخارجية العمليات التي تجريها في كوت .554
بغية استخدام الموارد على أساس درجات األولوية، وهي ستُقل ِّص، نتيجةً لذلك، الموارد 

ي وجمهورية أفريقيا المتصلة على الخصوص بالنهوض بأود زيادة عبء العمل في مال
ديفوار ومالي خاضعين إلشراف  وسيظل المكتبان القُطريان القائمان في كوت. الوسطى

رئيس مكتب قُطري واحد، ما يزيد من تيسير التحلي بالمرونة في تخصيص الموارد 
 لتلبية االحتياجات المستجدة.

اإلمدادي واألمني ديفوار تقديم الدعم  وسيواصل المكتب القُطري القائم في كوت .555
للتحقيق الناشط الذي يجريه مكتب المد عي العام في القضية الثانية في الحالة في 

وفيما يتعلق بالمهام التي يتوالها قلم المحكمة في إطار واليته، سيستمر  ديفوار. كوت
رة  المكتب القُطري القائم في كوت ديفوار على التواصل مع الجماعات المتضر ِّ

 ديفوار. ام بشأن والية المحكمة وعملها في كوتوالجمهور الع

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

ْنشاسا تقليصاً ذا شأن في عام  .556 . 2021سيُقلَّص قدُّ المكتب القُطري القائم في كِّ
بيد أن المكتب القُطري القائم في بونيا سيواصل دعم أنشطة الجهات التي يتعامل معها، 

لبلد، فيما يتعلق بإجراءات جبر األضرار في قضية وخصوصاً في الجزء الشرقي من ا
وسيُضطلَع . (Ntagandaاْنتاَغْندا )وقضية ( Katangaكاتَْنغا )وقضية  (Lubangaلوبَْنغا )

بهذا العمل في بيئة صعبة حيث يتعين اتخاذ تدابير مالئمة للتكفل بسالمة الموظفين 
 وأمنهم.
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ْنشاسا إال مكتٌب ل .557 ه قدُّ الحد األدنى الالزم لتوفير الدعم ولن يُبقى في العاصمة كِّ
للمهام الالبثة. وسيشرف رئيس هذا المكتب القُطري على المكتبَْين القائَمْين في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية والمكتب القُطري القائم في أوغندا. وسيضطلع بالمهام اإلدارية 

ارهم في جمهورية الكونغو المتعلقة باألمن والتوعية ومشاركة المجني عليهم وجبر أضر
 ً وال يُعتزم . الديمقراطية الموظفون العاملون في َكْمباال الذين يشمل عملُهم أوغندا أيضا

 إدخال أي تغييرات ذات شأن على االحتياجات االشتغالية فيما يخص مكتب بونيا.

 أوغندا

طة التركيز على األنش 2021سيواصل المكتب القُطري القائم في أوغندا في عام  .558
 2021الثاني/يناير  ، إذ يُتوقع أن تُنَجز في كانون(Ongwenُأْنغوين )المتعلقة بقضية 

ا إلى  مداوالُت الدائرة االبتدائية وكتابةُ نصوص األحكام التي ستصدرها، ما يفضي إم 
كما سيواصل هذا المكتب القُطري . دعاوى استئناف أو إلى إجراءات لجبر األضرار

ي واألمني فيما يتعلق بمشاريع المساعدة التي ينفذها الصندوق تقديم الدعم اإلمداد
 االستئماني للمجني عليهم في شمال أوغندا.

ونظراً إلى تقليص قد ِّ المكتبِّ القُطري القائم في جمهورية الكونغو الديمقراطية،  .559
الروابط اإلمدادية لَكْمباال بعمليات المحكمة المجراة في شرقي جمهورية الكونغو  وإلى

الديمقراطية والقرب النسبي منها، سيظل رئيس المكتب القُطري القائم في كْمباال ينفرد 
باإلشراف على العمليات في كال البلدين. ويضاف إلى ذلك أنه سيُشَرف من كْمباال على 

ال األمن والتوعية ومشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم في تدبُّر األنشطة في مج
 أوغندا وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

 جورجيا

سيواصل المكتب القُطري القائم في جورجيا تقديم الدعم اإلمدادي واألمني  .560
لعمليات التحقيق الناشط التي يجريها مكتب المد عي العام في هذه الحالة، ولألنشطة 

كما سيواصل هذا المكتب  أن يجريها فيها الصندوُق االستئماني للمجني عليهم. المزَمع
رة والجمهور العام بشأن والية المحكمة وعملها  القُطري التواصل مع الجماعات المتضر ِّ

ويُقترح إبقاء مبلغ الموارد المخصَّص  في جورجيا، على نحو يواكب تطور هذه الحالة.
مقدار المعتدل الذي بلغه في ميزانيات السنوات السابقة نظراً لهذا المكتب القُطري على ال

ا تجرِّ أي إجراءات قضائية.  إلى المرحلة التي تشهدها هذه الحالة حيث لـم 

مكتب االتصال الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية القائم لدى منظمة األمم المتحدة 
 نيويورك( )في

ية الدولية القائم لدى منظمة األمم يتكفل مكتب االتصال التابع للمحكمة الجنائ .561
المتحدة في نيويورك )"مكتب االتصال"( باإلفادة الدقيقة واآلتية في حينها عن 
المستجدات ذات الصلة بعمل المحكمة ويساعد في المثابرة على إعالم البعثات الدبلماسية 

ا يدعم كم وغيرها من أصحاب الشأن الرئيسيين في نيويورك بالمستجدات في المحكمة.
مكتب االتصال عمل جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( وأمانتها، ويمث ِّل المحكمة في 

وسينهض مكتب االتصال في عام  اجتماعات مكتب الجمعية وسائر هيئاتها الفرعية.
بأود احتياجات المحكمة في مجال عالقاتها مع األمانة العامة لألمم المتحدة،  2021

ويؤدي  لألمم المتحدة، والبعثات الدبلماسية القائمة في نيويورك. وسائر األجهزة الرئيسية
مكتب االتصال دوراً قيادياً من خالل استدامة صلته الوثيقة بالجهات الهامة التي يخاطبها 

 وعن طريق تمثيله المحكمة في االجتماعات.

 2021األولويات االستراتيجية لعام 

خارجية في التكفل بالتنسيق االستراتيجي يتمثَّل الهدف األسمى لشعبة العمليات ال .562
وإضافةً إلى العمل من أجل تحقيق  للعمليات الخارجية لقلم المحكمة وفي تنفيذها الفعال.

ز شعبة العمليات الخارجية في عام  أهداف قلم المحكمة وفقاً لخطته االستراتيجية، سترك ِّ
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( Yekatomكاتوم )يِّ  وقضية الحسنعلى تعزيز دعم المحاكمتَْين في قضية  2021
واألنشطة المتصلة بجبر األضرار في جمهورية الكونغو  (Ngaïssonaواْنغَْيسونا )

وقضية  (Katangaكاتَْنغا ) وقضية (Ntagandaاْنتاَغْندا )قضية الديمقراطية فيما يتعلق ب
، وعلى شحذ الدعم السياسي المهديوفي مالي فيما يخص قضية  (Lubangaلوبَْنغا )

وتعزيز قدرة المحكمة على التواصل الفعال بشأن واليتها وعملها حيال  واالشتغالي
 الهجمات السياسية.

وستواصل الشعبة ات باع نهجها االستراتيجي فيما يتعلق بالعمليات الميدانية على  .563
نحو يتماشى مع األولوية االستراتيجية لقلم المحكمة المتمثلة في تنفيذ برنامجٍ للتحسين 

 2021عاة أهداف المحكمة المتعلقة بتدبُّر المخاطر. وفيما يتعلق بعام المستمر، مع مرا
سيظهر ذلك في إعادة تخصيص الموارد من الموظفين والموارد غير المتصلة بالعاملين 
بنقلها من الحاالت التي تشارف فيها العمليات الميدانية على نهايتها إلى الحاالت التي 

عبء عمٍل ثقيل. وقد اتخذت الشعبة في إطار  يتأتى فيها عن اإلجراءات القضائية
الميزانية المقترحة الحالية تدابير إلعادة تخصيص الوظائف بنقلها من المكتبَْين القُطريْين 
ْنشاسا وأبيجان إلى مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، حيث  القائَمْين في كِّ

ئف المعنية، وستواصل الشعبة ات باع ستزداد الحاجة إلى المهام المؤداة في إطار الوظا
سياساٍت تتيح التحلي بالمزيد من المرونة في استعمال الموارد من الموظفين والموارد 

إن هذا التحلي . غير المتصلة بالعاملين مع مراعاة حسن حال الموظفين وحراكهم
ستدام بالمرونة عامل حاسم في تمكين الشعبة من تدبر العمليات الميدانية على نحو م

في ذلك حماية أولئك الذين يتعرضون  والتكفل بتوفير قدٍر كاٍف من أمن العمل، بما
 للخطر بسبب تعاملهم مع المحكمة.

وستستلزم التحدياُت الجديدة الماثلة أمام المحكمة مواصلةَ الشعبة، ضمن حدود  .564
المحكمة  الموارد الحالية، حثَّ جهودها لتوفير معلوماٍت دقيقة وآتية في حينها بشأن

وعملها للجمهور العام وألصحاب الشأن الرئيسيين. وسيقود قسم اإلعالم والتوعية هذه 
ً بوسائط التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية لإلبالغ عن  الجهود، مستعينا
ه  أهمية المحكمة ومنجزاتها، بغية تعزيز سمعتها وصورتها اإليجابيتين وتصويب ما يجرُّ

يل اإلعالمي. وستستهدف الجهودُ المبذولةُ على صعيد التواصل طائفةً عليها التضل
رة في بلدان  واسعةً من مختلف مجموعات الجمهور، بما فيها الجماعات المتضر ِّ
الحاالت، والقانونيون، والباحثون، والطلبة، ونشطاء المجتمع المدني في البلدان المعنية 

 وفي نطاق أوسع.

ل الجهود .565 التي تبذلها المحكمة في مجال التواصل باستراتيجيات  ويجب أن تَُكمَّ
إن قسَم دعم العمليات  فعالة خاصة بالعالقات الخارجية بغية تعزيز الدعم السياسي.
دوراً أساسياً في  2021الخارجية ومكتَب االتصال القائم في نيويورك سيؤديان في عام 

جهة، والدول والمنظمات الدولية،  استدامة التحاور البنَّاء بين شتى أجهزة المحكمة، من
من جهة أخرى، بغية مواصلة تعزيز الدعم السياسي للمحكمة وتمييز المجاالت الملموسة 
للتعاون من أجل الفائدة التي تجنيها المحكمة في نهاية المطاف فيما يخص عملياتها 

لدعم إلى هيئة كما ستظل شعبة العمليات الخارجية تقدم ا التحقيقية وإجراءاتها القضائية.
الرئاسة وجمعية الدول األطراف في النهوض بالطابع العالمي لنظام روما األساسي 

 وبالتالي تعزيز مشروعية المحكمة.

إن تجربة المحكمة حتى تاريخه بيَّنت أهمية إبرام اتفاقات إطارية مع الدول  .566
دانين، وأهمية بشأن إعادة توطين الشهود واإلفراج المؤقت والنهائي عن المتهمين والم
فبدون اإلطار  دعم هيئة الرئاسة في إبرام المزيد من االتفاقات بشأن إنفاذ العقوبات.

ن الدول من التعاون مع المحكمة، يتعذر على المحكمة أن تضطلع  المناسب الذي يمك ِّ
كما إن لعدم التعاون تبعات شديدة  على نحو فعال بالمهام المنوطة بها في إطار واليتها.

جال الميزانية ألنه يجعل من المتعذر على الشهود الخروج من برنامج الحماية في م
وكذلك اضُطر  قلم المحكمة إلى وضع ترتيبات مخصوصة يترتب  الخاص بالمحكمة.

عليها تكبد تكاليف طائلة عندما لم تبدِّ أي دولة رغبتها في قبول األشخاص الذي يحظون 
 بإطالق سراحهم المؤقت على أراضيها.
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ز أيضاً، بالتعاون مع مكتب المد عي العام، و .567 ستظل شعبة العمليات الخارجية ترك ِّ
إن  على حشد دعم الدول من أجل القبض على المشتبه فيهم الطلقاء في الوقت الحاضر.

النجاح الذي ُحق ِّق مؤخراً في عمليات القبض على مشتبه بهم في الحالة في دارفور 
ي ِّن النتائج التي يمكن إحرازها من خالل االستثمارات بالسودان ونقلهم إلى المحكمة يب

لكن  المركَّزة في هذا المجال وإن كانت محدودة )فيما يخص األسفار بصورة رئيسية(.
ا يزالوا طلقاء، ما يستلزم  16هناك  شخصاً أصدرت المحكمة أوامر بالقبض عليهم لـم 

 إليها. استمرار بذل الجهود لتقديم الفارين من مواجهة العدالة

 آالف يورو 1 207.8 موارد الميزانية

تبلغ الميزانية اإلجمالية المقترحة لشعبة العمليات الخارجية فيما يخص عام  .568
ً مقداره  2021 آالف يورو، ينطوي على انخفاٍض مقداره  21 207.8مبلغا
باً المعتمدة،  2020المئة( بالقياس إلى ميزانية عام  في 7.6ألف يورو ) 1 749.3 مستوعِّ

د المتمثل في زيادة مقدارها  في الوقت ذاته أثَر تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
ألف يورو في بند تكاليف الموظفين. وقد ُحق ِّق تخفيٌض يقارب مقداره  874.8
المئة إلى  في 10ألف يورو نتيجةً لزيادة معدل شغور الوظائف الثابتة من  350.8

ألف يورو ناجمة عن  2 273.3ت صافية إضافية تبلغ المئة. وثمة تخفيضا في 12
تخفيضاٍت في بند سائر تكاليف العاملين ضمن الشعبة، بما في ذلك عدُم تمويل بعض 

 الوظائف أو إلغاؤها.

وعلى الرغم من زيادة متطلبات دعم األنشطة القضائية والتحقيقية في مالي وفي  .569
ِّضت الزيادة  المرتبطة بذلك في مقدار الموارد الالزمة جمهورية أفريقيا الوسطى، ُعو 

تعويضاً كامالً بتقليص مقدار الموارد اإلجمالية التي تطلبها الشعبة، وذلك  2021في عام 
رئيسياً بفضل إعادة تخصيص موارد بنقلها إلى المكتبَْين القُطريْين القائَمْين في جمهورية 

حديد درجات األولوية في أفريقيا الوسطى ومالي من مراكز عمٍل أخرى وإعادة ت
استخدام الموارد ضمن الشعبة. ويعزى قسٌط كبيٌر من تخفيض المتطلبات من الموارد 

ْنشاسا بجمهورية  (1في الشعبة إلى ما يلي: ) تقليص قَد ِّ المكتب القُطري القائم في كِّ
استخدام الموارد على أساس درجات األولوية في المكتب  (2الكونغو الديمقراطية؛ )

ات باع نهجٍ صارٍم فيما يتعلق بالتكاليف قائٍم على  (3ديفوار؛ ) قُطري القائم في كوتال
البيانات الفعلية وعلى القيام بانتظاٍم بتحليل االتجاهات ذات الصلة على امتداد السنوات 
الثالث األخيرة، ما أتاح لقسم المجني عليهم والشهود تقديم ميزانية مخفَّضٍة تخفيضاً ذا 

-تكييف طرائق العمل نتيجةً للخبرة المكتسبة حتى اآلن خالل جائحة كوفيد (4شأن؛ )
ْنشاسا بجمهورية الكونغو 19 ََّخذ مبادرات منها اعتزام المكتب القُطري القائم في كِّ . وستُت

الديمقراطية أن يقل ِّص قدَّه )ليغدو مكتباً له قدُّ الحد األدنى الالزم( وأن يعيد تخصيص 
فين والموارد غير المتصلة بالعاملين بنقلها إلى مراكز عمٍل أخرى الموارد من الموظ

حيث يُحتاج إليها، منها مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وبناًء عليه يُقترح فيما يخص 
ل  ْنشاسا إما أن ال تموَّ عدداً من الوظائف التي يضمها مالك المكتب القُطري القائم في كِّ

لى مراكز عمٍل أخرى. كما يعتزم المكتب القُطري القائم وإما أن يعاد تخصيصها بنقلها إ
ْنشاسا االنتقال إلى محالَّ أصغر في عام  وقد بدأ بالفعل التخطيط إلعادة  2021في كِّ

فيها المعدات والـَمْرَكبات، بنقلها إلى مكاتب قُطرية أخرى بغية  تخصيص محوزاته، بما
 .2021 تقليص متطلباتها من الموارد لعام

ألف  16 213.6 د من الموظفينالموار
 يورو

ينطوي المقدار المقترح لشعبة العمليات الخارجية في بند الموارد من الموظفين  .570
 2020المئة( بالقياس إلى ميزانية عام  في 1.8ألف يورو ) 290.3على انخفاٍض مقداره 

د، المعتمدة، يُعزى إلى زيادة الرواتب الناجمة عن تطبيق نظام األمم المتحدة الم وحَّ
ِّض بزيادةٍ في معدل شغور الوظائف المعمول به وتدابير أخرى رامية إلى تقليص  ُعو 

 تكاليف الموظفين.
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 ألف يورو 14 682.4                   من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الوظائف الثابتة:

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على انخفاض مقداره  .571
إن زيادة  المعتمدة. 2020المئة( بالقياس إلى ميزانية عام  في 1.5ألف يورو ) 222.9

د البالغ إجماليها  ألف يورو  832.4الرواتب المتأتية عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
ِّضت بزيادة في معدل شغور الوظائف المعمول به إلى  وبتخفيضات المئة  في 12ُعو 

ارد المقترحة لسد تكاليف الوظائف الثابتة، تتمخض عن عدم تمويل كبيرة في مقادير المو
وظائف بنقلها إلى  وظائف، وعن إلغاء وظيفة واحدة، وعن إعادة تخصيص ثماني تسع

لتفادي طلب  2021مراكز عمٍل أخرى بسبب تعديل مقدار الموارد الالزمة في عام 
 موارد إضافية.

ْنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتقليصاً لقد ِّ المكتب القُطري القائم  .572 في كِّ
ْنشاسا في عام  على مكتٍب قُطري له  2020كما أشير إليه أعاله، ستُبقي المحكمة في كِّ

قدُّ الحد األدنى الالزم لالضطالع بالمهمات الالبثة، اضطالعاً سيشرف عليه موظفون 
دٌ من الوظائف التي لن تعود فنيون من المكتب القُطري القائم في أوغندا. فثمة بالتالي عد

ْنشاسا. ونتيجةً لذلك يمكن إما عدم تمويل هذه  الزمةً في المكتب القُطري القائم في كِّ
الوظائف وإما إعادة تخصيصها بنقلها إلى مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا، 

َمل على التي ستنهض المكاتب القُطرية القائمة فيها بأود نشاط قضائي متزايد. كما يُع
ديفوار ما  استخدام الموارد على أساس األولويات في المكتب القُطري القائم في كوت

يفضي إلى اعتزام إعادة تخصيص وظيفة واحدة من الوظائف التي يضمها مالك هذا 
المكتب بنقلها إلى مالي. ويضاف إلى ذلك أنه، بفضل إعادة تنظيم طرائق عمل قسم 

عدُم تمويل عدٍد من الوظائف  2021من الممكن في عام  المجني عليهم والشهود، يغدو
التي يضمها مالك موظفي قسم المجني عليهم والشهود العاملين في المقر، مع التكفل 
بإمكان تحقيق أهداف العمل الرئيسية بمالٍك من الموظفين أقل عدداً. بيد أنه، بتقليص 

والشهود العاملين في المقر  عدد الوظائف التي يضمها مالك موظفي قسم المجني عليهم
، لن يبقى متسٌع يُْذَكر لزيادة 2021للنهوض بأود أنشطة المرحلة االبتدائية الثقيل في عام 

النجاعة ولن يكون هناك مناٌص من استخدام باقي الموظفين في مناصب كبيرة التطلب 
متصل بقي النشاط ال واألهمية. ولذا فإن قسم المجني عليهم والشهود يعتزم، إذا

، أن يطلب من جديد في ميزانيته 2022 باإلجراءات االبتدائية على نفس المقدار في عام
نفس الوظائف التي يُْحَجم عن تمويلها في إطار ميزانيته المقترحة  2022المقترحة لعام 

 .2021لعام 

واستباقاً للحاجة التي قد تطرأ إلى فتح مكاتب قُطرية في بلدان حاالٍت أخرى أو  .573
الع بأنشطة دعٍم متصلة بقضايا أو حاالت جديدة، يُقترح، بدالً من إلغاء بعض االضط

تعد الزمة في بيئة العمل الحالية، أن يُْحَجم عن تمويلها ثم أن يُستأنف  الوظائف التي لم
تمويلها إذا استلزمتها أنشطة دعٍم متصلة بحاالٍت أو قضايا أخرى. وثمة وظائف أخرى 

نقلها إلى مراكز عمٍل أخرى بسبب زيادة النشاط في مراكز تُطلب إعادة تخصيصها ب
 العمل هذه.

إن قلم المحكمة، نظراً إلى ما تقدَّم، يقترح التعديالت التالية البيان على الوظائف  .574
 :2020الثابتة في شعبة العمليات الخارجية بالقياس إلى الموارد المعتمدة فيما يخص عام 

ل  وظائف ال تموَّ

(a) ْنشاسا(؛3-من في الميدان )من الرتبة فموظف معني باأل  ( )كِّ

(b) ْنشاسا(؛-مساعد إداري )من الرتبة خ ع  رأ( )كِّ

(c) ( ؛رأ( )بونيا -خ ع من الرتبة مساعد ميداني) 

(d) جمهورية الكونغو 2-فمن الرتبة ) معاونفريق  رئيس( )
 (؛الديمقراطية

(e)  (؛رأ -خ ع من الرتبة القضايا ) رئيسي معني بتنظيم ملفاتمساعد 
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(f)  (؛رأ -خ ع من الرتبة القضايا ) معني بتنظيم ملفاتمساعد 

(g)  ر(؛ر -خ ع من الرتبة )رئيسي معني بحسن حال العاملين مساعد 

(h)  ر(؛ر -خ ع من الرتبة مساعد )محل ِّل 

(i) (.2-من الرتبة ف)معاون معني بحسن حال العاملين  موظف 

 اأخرى لالضطالع فيها بالمهام ذاته عملبنقلها إلى مراكز وظائف يعاد تخصيصها 

(a)  يعملون القضايا  معنيين بتنظيم ملفات ينمساعدإعادة تخصيص ثالثة
إلى  جمهورية الكونغو الديمقراطية( بنقلهم من رأ -خ ع الرتبة  من)في الميدان 

 مالي؛

(b)  من الرتبة )معاون معني بحسن حال العاملين  موظفإعادة تخصيص
 إلى جمهورية أفريقيا الوسطى؛ الكونغو الديمقراطيةجمهورية بنقله من  (2-ف

(c)  إعادة تخصيص موظف معاون معني بالقضايا يعمل في الميدان )من
 ( بنقله من أوغندا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى؛2-الرتبة ف

(d) الرتبة  إعادة تخصيص موظف يعمل في الميدان )معني بالتوعية( )من
 ( بنقله من كوت ديفوار إلى مالي؛3-ف

(e) ْنشاسا بجمهورية -إعادة تخصيص سائق )من الرتبة خ ع رأ( بنقله من كِّ
 الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا.

 وظيفة يعاد تخصيصها لــيُضطلع في إطارها بمهام مختلفة

وظيفة موظٍف يعمل في الميدان )معني بالتوعية( )من الرتبة  يعاد تخصيص .575
إلى مكتب مدير شعبة العمليات ( بنقلها من جمهورية الكونغو الديمقراطية 3-ف

الخارجية، مع إعادة تحديد سماتها لتغدو وظيفة منسٍق ثاٍن معني بالشؤون الخارجية )من 
( في مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية. فعلى وجه اإلجمال يخضع 3-الرتبة ف

طرية مكاتب قُ  ممثليات خارجية )منها سبع مباشرةً لمدير شعبة العمليات الخارجية ثماني
أقساٍم  أقساٍم عاملة في المقر، مقابل خمسة ومكتب االتصال القائم في نيويورك( وثالثة
أقساٍم تتألف منها شعبة الخدمات القضائية  تتألف منها شعبة الخدمات اإلدارية وستة

)دون احتساب مكتب المحامي العمومي للدفاع ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم، 
ت إشراف مدير شعبة الخدمات القضائية فيما يخص الشؤون اإلدارية اللذين يعمالن تح

أقسام  فقط(. إن عبء العمل المتأتي عن وجوه التعقيد المرتبطة بتسيير شؤون ثالثة
موظف يعملون في المقر والمكاتب  200وثماني ممث ِّليات خارجية، تضم أكثر من 

به منسٌق واحدٌ للشؤون  يمكن أن ينفرد بالنهوض الخارجية للمحكمة، هو عبء ال
الخارجية. فالمنسق الثاني للشؤون الخارجية العامل في مكتب مدير شعبة العمليات 
الخارجية سينخرط في تنسيق العمل اليومي للشعبة، بما في ذلك الدعم االشتغالي المقدَّم 
إلى المكاتب القُطرية ومكتب االتصال، وفي تقديم المساعدة والتحليل المتصلَْين 

 السياسات إلى المدير، وإعداد نصوص شتى الوثائق، وتدبُّر األمور اإلدارية.ب

 وظيفة تُلغى

( )للحالة في مالي(. 3-موظٌف يعمل في الميدان )معني بالتوعية( )من الرتبة ف .576
-بإعادة تخصيص وظيفة الموظف العامل في الميدان )المعني بالتوعية( )من الرتبة ف

ى مالي لكي يتولى شاغلها اإلشراف على األنشطة التوعوية ديفوار إل ( بنقلها من كوت3
ديفوار وفي مالي، يمكن إلغاء وظيفة الموظف العامل في الميدان  المجراة في كوت

 ( في مالي.3-)المعني بالتوعية( )من الرتبة ف
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 ألف يورو 1 446.4      المساعدة المؤقتة العامة

العمليات الخارجية في بند المساعدة ينطوي مقدار الموارد المطلوبة لشعبة  .577
المئة( بالقياس إلى  في 9.5ألف يورو ) 152.2المؤقتة العامة على انخفاٍض مقداره 

المعتمدة. وعلى اإلجمال تطلب أقسام شعبة العمليات  2020نظيره في ميزانية عام 
بالغ الخارجية والمكاتب القُطرية مواصلة توفير وظائف المساعدة المؤقتة العامة ال

وظيفة، منها وظيفتان يُْحَجم عن تمويلهما. ويشمل هذا العدد وظيفةً يعاد  32عددها 
ديفوار إلى المكتب القُطري القائم  تخصيصها بنقلها من المكتب القُطري القائم في كوت

ض تكاليف الموارد الجديدة المطلوبة تعويضاً كامالً باإلحجام عن تمويل . في مالي وتُعوَّ
تين من وظائف المساعدة المؤقتة العامة من أجل المكاتب القُطرية.وظيفتين مق وبذلك  رَّ

ً مقداره  ً حقيقيا المئة( في  في 12.2ألف يورو ) 194.6يقترح قلم المحكمة تخفيضا
، دون 2020ميزانية شعبة العمليات الخارجية بالقياس إلى ميزانيتها المعتمدة لعام 

د ألف يو 42.4احتساب المقدار البالغ  رو المعزو إلى أثر تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
 على الموارد المخصصة لهذه الشعبة في إطار بند المساعدة المؤقتة العامة.

ونظراً إلى تعديل الموارد الالزمة لم تعد شعبة العمليات الخارجية تطلب  .578
العامة التي  ي الذكر من وظائف المساعدة المؤقتةاعتمادات لتمويل الوظيفتين التاليتَ 

ت لعام   :2020أُقر 

(a) ؛شهراً  12رأ( )أوغندا( لمدة -سائق )من الرتبة خ ع 

(b) شهراً  12ديفوار( لمدة  رأ( )كوت-سائق )من الرتبة خ ع. 

إن الوظائف التالية البيان من وظائف المساعدة المؤقتة العامة )التي تكافئ  .579
الت الموظف 30.9 ت فيما يخص الواحد العامل بدوام كامل(، هي  من معادِّ وظائف أُقرَّ
 .2021وستظل تلزم في عام  2020عام 

 12( لمدة 2-موظف معاون معني بالحسابات السرية والتخطيط )من الرتبة ف .580
: تشمل المهام المضطلع بها في إطار هذه شهرًا )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

والشهود في الحاالت الوظيفة العمليات المالية السرية المتصلة بحماية المجني عليهم 
ً  التي تنظر فيها المحكمة، وال فشاغل الوظيفة . سيما فيما يتعلق بنقل األشخاص نقالً دوليا

ية، فيتصل بالشركاء الخارجيين  المعنية يدعم عمليات إعادة التوطين العالية درجة السر 
ية. ثبت أن هذه  لقد ويقدم المساعدة إلى رؤساء األفرقة والمنف ِّذين خالل العمليات السر 

الوظيفة تلزم لألمد الطويل إذ إنها حاسمة األهمية لنجاعة عمل برنامج الحماية الخاص 
ية العليا. إن نُُظم الحسابات السرية  بالمحكمة الجنائية الدولية، الذي يستلزم درجة السر 

الذي أنشأه قسم المجني عليهم والشهود يشتمل على التفاعل المنتظم مع األطراف 
ية من الغير وتناول مبالغ كبيرة من األموال السرية، بات باع ممارسات عمٍل ذات الخارج

م شاغل  حساسية تستلزم مستوًى معيَّناً من االلتزام المهني. وإضافةً إلى هذه المهام، يقد ِّ
هذه الوظيفة أيضاً دعماً اختُبِّر على مدًى طويل يُحتاج إليه في مراقبة األموال وتسيير 

ية والشؤون المالية، استفاد منه قسم المجني عليهم والشهود فائدةً كبيرة شؤون الميزان
في سياق العمليات المعقدة التي شهدتها السنوات السابقة من أجل تحقيق وفورات 

فالتعقيد الذي يكتنف عمليات قسم المجني عليهم . ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة
ل بها لتحقيق التحسينات على الصعيد والشهود وضرورة انتهاج سياسات يمكن العم

االشتغالي يستلزمان استمرار الرصد والمراجعة والتحليل على نحو يصون السرية 
وتتوافق الحاجة المستمرة إلى هذه  المطلقة في عمليات قسم المجني عليهم والشهود.

ؤون الوظيفة مع إضفاء الطابع المركزي على جميع المهام المتصلة بالشؤون المالية وش
الميزانية ضمن فريق التخطيط، بما في ذلك تدبُر الشؤون المالية في الميدان ووضُع نهج 
 أكثر تنظيماً فيما يتعلق بتحليل الميزانية ومراقبتها والتدابير الرامية إلى زيادة النجاعة.
لقد تبينت المنافع التي تؤتيها هذه الوظيفة لقسم المجني عليهم والشهود ولقلم المحكمة 

 ن خالل تحسينها إدارة الموارد وتحقيقها تحسينات ذات شأن.م

 12( لمدة 2-موظف معاون معني بالتدريب على حماية الشهود )من الرتبة ف .581
يدعم شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم  :شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات متعددة(
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وتنمية المجني عليهم والشهود الخاصة بالتدريب التخصصي على حماية الشهود 
وتلزم هذه الوظيفة لتتسنى للقسم مواصلة تنفيذ استراتيجيته الخاصة  القدرات على ذلك.

بالتدريب والسهر على وضع برنامجه الخاص بالتدريب وتنسيقه واستدامته وتوفير 
التدريب في إطاره لجعل موظفي القسم يحيطون إحاطةً راسخة بما يستلزمه تنفيذ المهام 

ويعمل شاغل هذه الوظيفة  يم الحماية والخطر وتدبر ملفات القضايا.المنوطة به من مفاه
أيضاً مع الموظفين لتطبيق إجراءات العمل القياسية المناسبة المتعلقة بحماية الشهود، 
ما يمثل ضرورةً نظراً إلى استمرار تغيُّر التحديات على صعيد السرية فيما يخص 

ينبغي تكييف إجراءات الحماية مع  كما. تقنيات حماية الشهود وتقليص المخاطر
التغيرات التي تشهدها األوضاع االجتماعية السياسية في كل من المناطق المعيَّنة التي 

وعليه فإن مواصلة تنمية القدرات المهنية لموظفي قسم المجني عليهم  يُعَمل فيها.
لقسم والشهود في مجال حماية الشهود تتسم بأهمية حاسمة فيما يخص نجاعة عمل ا

 وحماية المحكمة للمجني عليهم والشهود.

شهراً )متطلب  12( )للحالة في مالي( لمدة 2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف .582
تلزم هذه الوظيفة لكي يقدم شاغلها الدعم الالزم فيما يتعلق  :مستمر، لسنوات متعددة(

 مولين بالحماية.بتنظيم ملفات القضايا في الميدان وبشؤون الشهود والمجني عليهم المش
إن الحالة في مالي هي في الوقت الحاضر واحدةٌ من حالتين تشهدان العمل األنشط، 
حيث يُنهض بعبء عمٍل مزيد متصٍل باألنشطة المتعلقة بالمحاكمات والعمليات 
الميدانية، بما في ذلك دعم نُُظم التحرك االستجابي األولي وغيرها من آليات العمل التي 

وسيتولى شاغل . نشطة التي يجريها مكتب المد عي العام واألنشطة القضائيةتستلزمها األ
هذه الوظيفة قيادة الفريق العامل في الميدان التابع لقسم المجني عليهم والشهود، 
وسيساعد رئيَس الفريق المسؤول في المقر عن الحالة في مالي على االضطالع بالتدبر 

سيدير نظم التحرك االستجابي األولي ويتابع حاالت اليومي للمسائل المتصلة بالحماية، و
وسيُجري عمليات تقييم للتهديدات  إحالة األطراف للشهود التماساً لحمايتهم ومساندتهم.

واألخطار فيما يتعلق باالشتمال ببرنامج المحكمة الخاص بالحماية ويقدم توصيات بشأن 
المتعلقة بالشهود من أجل  تدابير حماية الشهود، وسيقوم بجمع وتحيين المعلومات

 المديرين الرئيسيين في المقر ولإلدراج في الوثائق المراد تقديمها إلى الدوائر.

ِّل معاون )من الرتبة ف .583 شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( لمدة 2-محل 
تلزم موارد لالضطالع بأعمال التحليل والبحث في قضايا الحالة في مالي . متعددة(

ه الوظيفة تهيئ الدعم الالزم في التحليل وجمع المعلومات، ومراقبةِّ فهذ وقضايا أخرى.
وسيساعد شاغل هذه الوظيفة األفرقة  واستعراضِّ الوضع األمني في بلدان الحاالت.

ً وسيسدي المشورة فيما يتعلق  المعنية بالحاالت في استبانة األخطار المحتملة مقدَّما
فة أيضاً حاالت أخرى غير الحالة في مالي، وسيدعم شاغل هذه الوظي بعمليات الحماية.

مثل الحالة في جورجيا والحالة في ليبيا والحالة في دارفور بالسودان والحالة في 
بوروندي والحالة في أفغانستان والحالة في بنغالديش والحاالت في سائر مناطق 

 النزاعات/ما بعد النزاعات التي تعمل فيها المحكمة.

شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( لمدة 3-ة فرئيس فريق )من الرتب .584
: يقود شاغل هذه الوظيفة الفريق المعني بالحالة في جورجيا انطالقاً من المقر. متعددة(

إنها إحدى الوظيفتين المخصصتين للحالة في جورجيا. ويضطلع شاغلها بمهام التنسيق 
العمل المتصل بالتحقيق في وبإدارة العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة للنهوض بأود 

الحالة في جورجيا وهي على صلة بكل االحتياجات أو اآلليات الالزمة في سياق العمل 
الجاري فيما يخص أنشطة مكتب المد عي العام، والحماية، والدعم. كما يتولى شاغل هذه 

ؤول الوظيفة المسؤولية عن مركز عمل قسم المجني عليهم والشهود القائم في المقر المس
عن عمليات نقل الشهود والمجني عليهم وعن العمل التنسيقي والترتيبات الالزمة للنجاح 

قد يحدث من حاالت  في تنفيذ عمليات إعادة التوطين على النطاق الدولي وعن كل ما
 مثول الشهود أو المجني عليهم أمام المحكمة.

شهراً  12 ( )للحالة في جورجيا( لمدة2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف .585
: إن هذه الوظيفة هي إحدى الوظيفتين )إلى جانب )متطلب مستمر، لسنوات متعددة(

وظيفة رئيس الفريق( اللتين تشتمالن على مسؤوليةٍ فيما يخص الحالة في جورجيا. وهي 
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تلزم للنهوض بأود عبء العمل المتصل بعمليات التحقيق التي يجريها مكتب المد عي 
وسيتولى شاغل هذه . م النُُظم واآلليات الالزمة ألنشطة المكتبالعام في جورجيا، ودع

الوظيفة تمثيل الفريق العامل في الميدان التابع لقسم المجني عليهم والشهود في المكتب 
القُطري، وسيساعد رئيَس الفريق على االضطالع بالتدبر اليومي للمسائل المتصلة 

ولي ويتابع حاالت إحالة األطراف للشهود بالحماية، وسيدير نظم التحرك االستجابي األ
ً لحمايتهم ومساندتهم. ويُجري شاغل هذه الوظيفة عمليات تقييم للتهديدات  التماسا

م  والمخاطر فيما يخص الشمول ببرنامج الحماية الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ويقد ِّ
 توصياٍت بشأن تدابير حماية الشهود.

شهراً  12( لمدة 2-ات القضايا )من الرتبة فموظف معاون معني بإعداد ملف .586
: تهيئ هذه الوظيفة االستمرارية الالزمة فيما يخص )متطلب مستمر، لسنوات متعددة(

. إعداد ملفات القضايا وجمع المعلومات في إطار الحاالت المعروضة على المحكمة
لقسم المجني  وتلزم هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك فريق إعداد ملفات القضايا التابع

عليهم والشهود لدعم هذا الفريق في مراقبة ومراجعة الوضع األمني في جمهورية 
أفريقيا الوسطى ومالي وجورجيا وليبيا وغيرها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع التي 

هذه الوظيفة يأتي على وجه التحديد بالخبرة العسكرية  فشاغل تعمل فيها المحكمة.
تمييز األطراف الفاعلة التي تمثل مصدر التهديد العاملة في مناطق الالزمة للسهر على 

ً وعلى تحليلِّ وفهمِّ استراتيجياتهم وقدراتهم وطرائق عملهم،  النزاع هذه تمييزاً سليما
وعلى تقييم ما يمثلونه من خطر على المجني عليهم والشهود في البيئات العدوانية بناًء 

 على ذلك.

رأ( -ع نولوجيا المعلومات في الميدان )من الرتبة خأربعة تقنيين معنيين بتك .587
وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية  )للحاالت في أوغندا

. نظراً إلى تقليص قد ِّ المكتب شهرًا لكٍل منهم، )متطلب مستمر( 12ومالي(، لمدة 
ْنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية وتقلُّص األنشطة القضائية في  القُطري القائم في كِّ

م شعبة العمليات الخارجية عن تمويل وظيفة التقني المعني  كوت ديفوار، ستُْحجِّ
عن طلب  بتكنولوجيا المعلومات في الميدان في جمهورية الكونغو الديمقراطية وستكف  

ديفوار. وبدالً من ذلك يقترح أن يعاد  الوظيفة ذاتها للمكتب القُطري القائم في كوت
تخصيص وظيفة التقني المعني بتكنولوجيا المعلومات في الميدان في المكتب القُطري 

ديفوار بنقلها إلى المكتب القُطري القائم في مالي دعماً لسد االحتياجات  القائم في كوت
، بما في ذلك الحسننولوجيا المعلومات واالتصاالت المتصلة بمحاكمة في مجال تك

تيسير إدالء الشهود بإفاداتهم بواسطة روابط االتصال الفيديوي عن بعد. كما سيتعين 
على التقني المعني بتكنولوجيا المعلومات في الميدان في المكتب القُطري القائم في مالي 

م أيضاً الدعم لتلبية أية احتياجاٍت في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  أن يقد ِّ
ديفوار. إن الوظائف المعنية تظل الزمةً للمكتبَْين القُطريْين القائَمْين في أوغندا  كوت

م التقني المعني بتكنولوجيا المعلومات في الميدان في  وجمهورية أفريقيا الوسطى. وسيقد ِّ
عم التقني لتلبية االحتياجات الالبثة في مجال المكتب القُطري القائم في أوغندا الد

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المكتبين القُطريْين القائَمْين في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية. وعلى العموم تماثل الخدمات التي يقدمها شاغلو هذه الوظائف الخدمات 

ات التابع لقسم خدمات تدبُّر التي يقدمها مكتب المساعدة في مجال تكنولوجيا المعلوم
المعلومات والمساعدون المختصون في التقنيات السمعية البصرية. فشاغلو الوظائف 
رون  المعنية يدعمون األنشطة اليومية في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وييس ِّ
العمل العام في مجال تذليل المصاعب، وحل  المشكالت، وتخفيف المخاطر المتصلة 

ويشار على الخصوص إلى أنه، نظراً إلى أن . تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب
، ثمة حاجة بي ِّنة إلى أن يكون في عداد (e-Courtالمحكمة تحولت إلى العمل إلكترونياً )

مالك المكاتب القُطرية تقني معني بتكنولوجيا المعلومات في الميدان لكي يدعم إجراءات 
يوي من أجل المحكمة بترتيبِّ ومساند ةِّ التباحث عن بعد بواسطة وسائل االتصال الفيدِّ

ويضاف إلى ذلك أن وجود التقنيين المعنيين  الجلسات واالجتماعات مع المقر.
بتكنولوجيا المعلومات في الميدان أمر حاسم األهمية للتكفل بكون الخدمات المتعلقة 

تنقلة وبالطبع )عندما يُحَصل عليها بتوصيلية اإلنترنت وبالبيانات الـُمحتازة باألجهزة الم
باإليجار( مطابقة لمقتضيات العقود ذات الصلة ومتوافقة مع متطلبات عمل المكاتب 
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كما يقدم التقنيون المعنيون بتكنولوجيا المعلومات في الميدان المساعدة  القُطرية.
تدبر للموظفين المعنيين بالشؤون اإلدارية والعمليات في المكاتب القُطرية على 

الممتلكات من وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فيسدون المشورة بشأن 
 األجهزة المشارفة على نهاية عمرها االشتغالي، والتخلص من هذه األجهزة.

 12( )للحالة في مالي( لمدة 3-موظف معني باألمن في الميدان )من الرتبة ف .588
من في الميدان لكي يقود الفريق يلزم الموظف المعني باأل :مستمر( شهرًا )متطلب

األمني الكامل في المكتب القُطري في مالي، التي تُعتبر من أخطر البلدان التي تعمل 
َن هذا المكتَب من تقديم مقدار كاف من الدعم األمني. وسيواصل  فيها المحكمة، فيمك ِّ
ة في مراقبة الموظف المعني باألمن في الميدان تولي المهمة الحاسمة األهمية المتمثل
وتظل هذه  األمن وتقييم المخاطر، وتنظيم جلسات اإلحاطة ودعم العمليات في الميدان.

الوظيفة الزمة في ظل االرتفاع الكبير في مقدار األنشطة القضائية فيما يتعلق بمحاكمة 
، وعمليات التحقيق التي المهدي، واستمرار أنشطة جبر األضرار في قضية الحسن

مد عي العام في مالي والتي يُتوقَّع أن تظل نشطة، وذلك كله في سياٍق يجريها مكتب ال
ِّ األسيقة وأقل ِّها قابليةً للتنبؤ بمآله.  يبقى من أشق 

 12رأ( )للحالة في مالي( لمدة -مساعد معني باألمن المحلي )من الرتبة خ ع .589
ل في تظل وظيفة المساعد المعني باألمن المحلي الذي يعم :شهرًا )متطلب مستمر(

المكتب القُطري القائم في مالي تلزم لكي يقدم شاغلها الدعَم للفريق المعني باألمن في 
وكما بُي ِّن في معرض الحديث عن وظيفة الموظف المعني باألمن  الميدان في هذا البلد.

في الميدان، ظل مقدار أنشطة المحكمة المجراة في مالي يزداد زيادة كبيرة، ويُعتبر 
د الكفيلة بإمكان إجراء هذه األنشطة في بيئة سالمة وآمنة إلى أقصى حد توفير الموار

إن المساعد المعني باألمن المحلي يقدم  ممكن أمراً أساسياً فيما يخص العمليات الميدانية.
 الدعم للعضوين اآلخَرْينِّ في الفريق المعني باألمن في الميدان في مالي.

رأ( )اثنان معنيان بمشاركة -الرتبة خ ع أربعة مساعدين يعملون في الميدان )من .590
شهرًا  12المجني عليهم وجبر أضرارهم واثنان معنيان بالتوعية( )للحالة في مالي( لمدة 

تلزم هذه الوظائف لكي يدعم شاغلوها الموظفَْينِّ العاملَْينِّ  :مستمر( لكل منهم )متطلب
عليهم وجبر أضرارهم( في الميدان )فيما يخص التوعية وفيما يخص مشاركة المجني 

( في االضطالع بالنشاط التوعوي الذي يجريه قلم المحكمة وفي تولي 3-الرتبة ف )من
وقضية  المهديالمسؤوليات المتعلقة بمشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم في قضية 

رة الحسن ، بما في ذلك المثابرة على إعالم المجني عليهم والجماعات المتضر ِّ
وكما ُعرض آنفاً، سيكث ِّف قلم المحكمة، إثر بدء  اإلجراءات القضائية.بالمستجدات في 

ر أن يجري في  الحسنمحاكمة  ومواصلة إجراءات جبر  2020تموز/يوليو  14المقرَّ
، أنشطته التوعوية وتفاعله مع المجني عليهم والجماعات المهدياألضرار في قضية 

رة في كلتا القضيتين في عام   .2021المتضر ِّ

شهراً  12رأ(، )للحالة في مالي( لمدة -ق رئيسي )من الرتبة خ عسائ .591
ستكون الوظيفة المطلوبة في عداد مالك المكتب القُطري القائم في  :مستمر( )متطلب
إن الزيادة الكبيرة في الدعم الذي يقدَّم إلى البعثات تستلزم سائقاً رئيسياً يدير سائر  مالي.

ق الشؤون ذات الصلة.السائقين ومجموعة الـَمْرَكبات و إن اإلبقاء على وظيفة سائٍق  ينس ِّ
رئيسي في المكتب القُطري القائم في مالي سيجعل مالك الدعم بالسائقين في هذا المكتب 
القُطري مماثالً للمالك المناظر في المكاتب القُطرية القائمة في بلدان حاالت أخرى. 

 .2021ئي المتوقع أن يشهدها عام ويلزم ذلك على الخصوص بسبب زيادة النشاط القضا

شهرًا لكل منهم  12رأ(، )للحالة في مالي( لمدة -سائقين )من الرتبة خ ع ثالثة .592
 المهديوقضية  الحسننظراً إلى زيادة في النشاط القضائي في قضية  :مستمر( )متطلب

، تظل هذه الوظائف الزمةً للنهوض بأود تقديم 2021في مالي يُتوقع أن يشهدها عام 
مون حالياً  خدمات النقل المعنية بغية ضمان استمرارية العمل. إن السائقين الثالثة يقد ِّ

 خدمات النقل تحت إشراف السائق الرئيسي.
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رأ( )واحد معني بمشاركة -الرتبة خ ع مساعدان يعمالن في الميدان )من .593
 12 المجني عليهم وجبر أضرارهم واآلخر معني بالتوعية( )للحالة في أوغندا( لمدة

: يُتوقع أن  الفريق المعني باألنشطة التوعوية والفريق شهراً لكل منهما )متطلب مستمر(
المعني باألنشطة المتعلقة بمشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم العاملَْين في المكتب 
القُطري القائم في أوغندا سيواجهان، إثر صدور قرار الدائرة االبتدائية بشأن المسؤولية 

 2021(، ارتفاعاً كبيراً في األنشطة في عام Dominic Ongwenة لـدومينيك أُْنغوين )الجنائي
بصرف النظر عن إدانة دومينيك أُْنغوين أو عدمها. فالوظيفتان المعنيتان هامتان أهمية 
أساسية لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتواصل الموسَّع النطاق الرامي إلى تقديم معلومات 

رة وسائر دقيقة وآتية في  حينها بصورة مستمرة إلى المجني عليهم والجماعات المتضر ِّ
أصحاب الشأن في شمال أوغندا على نحو يواكب االنتقال في اإلجراءات من مرحلة 

 إلى أخرى.

رأ( )فيما يخص مشاركة المجني -مساعدان يعمالن في الميدان )من الرتبة خ ع .594
شهراً لكل منهما  12أفريقيا الوسطى( لمدة عليهم وجبر أضرارهم( )للحالة في جمهورية 

: إن هاتين الوظيفتين هما بالفعل من مالك الفريق المعني بمشاركة مستمر( )متطلب
المجني عليهم وجبر أضرارهم وبالتوعية العامل في جمهورية أفريقيا الوسطى. ويعمل 

مشاركة شاغالهما تحت إشراٍف مباشٍر من الموظف العامل في الميدان )فيما يخص 
( والموظف العامل في 3-المجني عليهم وجبر أضرارهم والتوعية( )من الرتبة ف

(. 3-يخص مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم( )من الرتبة ف الميدان )فيما
فللنهوض بعبء العمل المزيد وطلبات زيادة اإلنتاجية المتأتية عن اإلجراءات في قضية 

، يحتاج المكتب القُطري القائم في جمهورية (Ngaïssona( واْنغَيسونا )Yekatomيِّكاتوم )
أفريقيا الوسطى إلى استدامة قدرته على النهوض على نحٍو مالئٍم بأود األنشطة المتصلة 

را . 2021بمشاركة المجني عليهم وبالتوعية في عام  إن شاغلَي هاتين الوظيفتين سخَّ
التواصل مع بعض الجماعات، قدراتهما المتعددة )على صعيد المهارات اللغوية، و

رانها في إطار كل ِّ طيف األنشطة المتعلقة بمشاركة  وتحسين تمثيل الجنَسْين( وسيُسخ ِّ
المجني عليهم وجبر أضرارهم وبالتوعية التي يحتاج إليها المكتب القُطري لكي يؤدي 

 المهام المنوطة به على نحو فعال.

جمهورية أفريقيا الوسطى( لمدة رأ(، )للحالة في -سائق رئيسي )من الرتبة خ ع .595
(: إن هذه الوظيفة المطلوبة ستظل ضمن مالك المكتب مستمر )متطلب شهراً  12

القُطري القائم في جمهورية أفريقيا الوسطى للتمكين من زيادة النجاعة واالقتصاد في 
استعمال ساعات عمل السائقين )والتوصل بذلك إلى تقليص مقدار العمل اإلضافي 

ت التعويضية( وفي استعمال وسائل النقل )إذ سيسهر شاغل الوظيفة المعنية واإلجازا
على إجراء أعمال الصيانة واإلصالح في الوقت المناسب وعلى تمييز ما يمكن تحقيقه 
من مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات ذات صلة(. فاالقتصاد في تدبُّر وسائل 

شهد مهمات خارج بَْنغي تقدَّم خدمات النقل فيما النقل سيتسم بأهمية حاسمة في سنٍة ست
( واْنَغيسونا Yekatomيِّكاتوم )يخصها بناءً على ما يقدمه األطراف والمشاركون في قضية 

(Ngaïssona) يوماً بحسب  250يزيد عدد أيامها عن  من طلبات دعم لهذه المهمات التي
ة المقترحة. إن  شاغل هذه الوظيفة المعلومات ذات الصلة المتوفرة عند إعداد هذه الميزاني

م أيضاً دعماً كبيراً للمهمات المجراة خارج بَْنغي لالضطالع باألنشطة المخطط لها  يقد ِّ
 يتعلق بمشاركة المجني عليهم وبالتوعية. فيما

 12رأ( )للحالة في جورجيا( لمدة -مساعد معني باألمن المحلي )من الرتبة خ ع .596
إلى عدم وجود أي موظف معني باألمن في الميدان في  نظراً  :شهرًا )متطلب مستمر(

المكتب القُطري القائم في جورجيا، تلزم وظيفة المساعد المعني باألمن المحلي )من 
رأ( لتوفير الدعم المالئم في مجال األمن والسالمة من أجل األنشطة التي -ع الرتبة خ

م المساعد المعني با تجريها المحكمة في جورجيا. ألمن المحلي الخدمات بسهره فسيقد ِّ
على السالمة المادية واألمن لموظفي المحكمة العاملين بصورة دائمة في جورجيا أو 

العية، ويجري  الموفدين في بعثة إليها. م جلساٍت إْطالعية وجلساٍت اط ِّ إن  المساعد ينظ ِّ
حدة للسالمة عمليات تقييٍم أمني، ويعدُّ نصوص الخطط األمنية، ويتصل بإدارة األمم المت

 واألمن وغيرها من األطراف المعنية باألمن في الميدان.
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شهراً )متطلب  12رأ( )للحالة في جورجيا( لمدة -مساعد إداري )من الرتبة خ ع .597
شاغل وظيفة المساعد اإلداري سيواصل دعم رئيس المكتب القُطري )من  : إن  مستمر(
القائم في اتْبيليسي، وتظل وظيفته مهمةً ( في تسيير وإدارة المكتب القُطري 5-الرتبة ف

أهميةً أساسية من أجل نجاعة تسيير شؤون المكتب القُطري المتعلقة بالميزانية وشؤونه 
م الدعم اإلداري للعمل اليومي للمكتب  المالية وشؤونه التقنية. فشاغل هذه الوظيفة يقد ِّ

العام والصندوق االستئماني  القُطري وللبعثات التي يجريها قلم المحكمة ومكتب المد عي
 للمجني عليهم.

شهرًا )متطلب  12رأ( )للحالة في جورجيا( لمدة -سائق )من الرتبة خ ع .598
إن الوظيفة المعنية هي وظيفة السائق الوحيد الذي يقدم خدمات النقل لجميع  :مستمر(

يفة وستظل وظ موظفي المحكمة الموفدين إلى جورجيا في إطار بعثة أو العاملين فيها.
السائق هذه تتيح للمكتب القُطري تقليص مقدار األموال الالزم الستئجار الـَمْركبات 

إن شاغل هذه الوظيفة ملٌم بمدينة اتْبيليسي والمناطق  والدعم الذي يقدمه السائقون.
المحيطة بها، بما فيها منطقة خط الحدود اإلدارية ألُوسيتيا الجنوبية ومخيمات األهالي 

لياً. كما إن السائق يفحص بانتظام مجموعة َمْرَكبات المحكمة الموجودة النازحين داخ
 في اتْبيليسي، ويسهر على صيانتها على نحٍو سليم، ويراقب استهالك الوقود.

( )للحالة في 2-موظف معاون معني بملفات القضايا في الميدان )من الرتبة ف .599
نات الجهاز تمثل هذه الوظ :شهراً )متطلب مستمر( 12جورجيا( لمدة  ِّ ناً من مكو  ِّ يفة مكو 

ويتولى شاغلها المسؤولية عن تسيير وتدبُّر  األساسي المعني بالحالة في جورجيا.
اإلحاالت ذات الطابع المحدَّد الواردة من األطراف التي تستدعي األشخاص المعنيين، 

لة لعام  ً إلى عبء العمل ال 2021لكنها تُقترح بمثابة وظيفة غير ُمموَّ متوقع أن نظرا
 .2021يتعين النهوض به في الحالة في جورجيا في عام 

لزوم سائقين: يُحتاج إلى سائقين مقاولين مقاولة فردية بموجب عقود خدمات  .600
أشهر في المكتب القُطري القائم في أوغندا ولمدة شهرين في المكتب  خاصة لمدة تسعة

ْنشاسا بجمهورية الكونغو الديمقرا  طية.القُطري القائم في كِّ

 ألف يورو 84.8 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات 

ألف يورو لسد تكاليف المساعدين المعنيين  84.8يُطلب مبلغ إجمالي مقداره  .601
شؤون الشهود الذين يوظَّفون بعقود خدمات خاصة في إطار المساعدة المؤقتة الخاصة ب

بسبب عدد  2020د لعام تُطلب أية موارد في هذا البن . ولم2021باالجتماعات لعام 
شهود المحاكمات الذي كان يُتوقع أن يكون محدوداً. وينطوي المبلغ المطلوب لعام 

باعتباره سنةً  2019المئة بالقياس إلى عام  في 20.3على انخفاٍض نسبته  2021
مرجعيةً فيما يخص المحاكمات. وعلى الرغم من أن عدد الشهود المتوقع فيما يخص 

إن المبلغ المطلوب زهيد ويراد به ضمان توفير ميزانية لها المقدار أكبر ف 2021عام 
األساسي الضروري من أجل الدعم الالزم المعتاد، على نحٍو يتوقف على الخصوص 
على اللغات التي يستخدمها الشهود الذين يدلون بشهاداتهم خالل المحاكمة في مقر 

 المحكمة.

( واْنَغيسونا Yekatomيِّكاتوم ) ومحاكمة الحسنويُتوقع أن تتزامن محاكمة  .602
(Ngaïssona)  ما يستلزم االستعانة النشطة بموارد من الموظفين بما في 2021في عام ،

ذلك العاملون الذي يُوظَّفون بموجب عقود الخدمات الخاصة إلى جانب المساعدين 
المعنيين بشؤون الشهود. ويُتوقع أن تلزم وظائف المساعدين المعنيين بشؤون الشهود 

ً بالموارد من العاملين المستعان بهم بموجب عقود خدمات خاصة ودعمٌ   أوسع نطاقا
لة المقترحة لعام  ( 2021بموجب عقود خدماٍت خاصة )بدالً من الوظائف غير الـُمموَّ

بحسب مالك الموظفين الحالي، ودرجة المرونة المطبَّقة في نشر الموظفين ليُعنوا 
ار فيما يخص عام بالمهمات، واإلمكانيات المتاحة نتيجةً لميزانيةِّ السفر المقلَّصةِّ المقد

2021. 
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 ألف يورو 4 994.2 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

ينطوي المقدار المقترح للموارد غير المتصلة بالعاملين في شعبة العمليات  .603
إن  المئة(. في 22.6ألف يورو ) 1 459.0على انخفاض مقداره  2021الخارجية لعام 

راً الموارد المطلوبة لسد التكاليف غير المتصلة ب ً متكر ِّ العاملين يمثل معظمها متطلبا
لسد تكاليف السفر، وتكاليف الخدمات  2021وهي تلزم من جديد فيما يخص عام 

التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم والمواد، 
ات باع نهجٍ  (1: )إن  هذا االنخفاض الكبير ينتج رئيسياً مما يلي وتكاليف األثاث والعتاد.

صارٍم فيما يتعلق بالمصروفات قائٍم على البيانات الفعلية وعلى انتظام تحليل االتجاهات 
أتاح لقسم المجني عليهم والشهود تقديم ميزانية  الثالث األخيرة، ما على مدى السنوات

ْنشا (2مقلَّصة المقدار إلى حٍد كبير؛ ) ر تقليص قد  المكتب القُطري القائم في كِّ سا المقرَّ
تكييف طرائق  (4ديفوار؛ ) االنخفاض المتوقع أن يشهده النشاط في كوت (3إجراؤه؛ )

ِّضت بالتخفيض 19-العمل نتيجةً للخبرة المكتسبة حتى اآلن خالل جائحة كوفيد . لقد ُعو 
المعني التكاليُف المرتبطة بالزيادة المتوقع أن يشهدها النشاط في جمهورية أفريقيا 

 .تعويضاً كامالً  2021الي في عام الوسطى وم

 ألف يورو 888.4  السفر

في  40.4آالف يورو ) 603.1ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .604
ً إلى  المعتمدة. 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  ويعزى ذلك جزئيا

المئة في الموارد المخصصة لقلم المحكمة في بند السفر شامٍل  في 15تخفيٍض نسبته 
لجميع وحداته، استباقاً لدرجة معيَّنة من استمرار القيود المفروضة على العمل في عام 

. ويتعلق معظم الموارد المعنية بالمتطلبات في بند السفر في المكاتب القُطرية 2021
ً بـ"المكاتب الخارجية"( وفي قسم المجني عليهم  ومكتب االتصال )المشار إليهما معا
والشهود. وينطوي مقدار الموارد المطلوبة للمكاتب الخارجية في بند السفر )البالغ 

المئة(، وهو  في 24.3ألف يورو ) 131.9ألف يورو( على انخفاٍض مقداره  411.3
راً ويُحتاج  ً متكر ِّ إليه لتوفير الدعم االشتغالي لألطراف وللمشاركين يمثل متطلبا

وللصندوق االستئماني للمجني عليهم من أجل المهمات المجراة ضمن البلد المعني 
وخارجه، بغية إجراء عمليات التقييم األمني وتيسير سفر موظفي المكاتب القُطرية 

م وجبر أضرارهم. إلجراء األنشطة التوعوية واألنشطة المتعلقة بمشاركة المجني عليه
ض مقدارها تعويضاً كامالً بتخفيضاٍت استبان إمكاَن تحقيقِّها  وتُطلب موارد إضافية، يُعوَّ
سائُر المكاتب القُطرية، وذلك بصورة رئيسية من أجل المكاتب القُطرية القائمة في 
جمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للنهوض بأود زيادة 

إلى  (Ngaïssona( واْنَغيسونا )Yekatomيِّكاتوم )احتياج األطراف والمشاركين في قضية 
الدعم اإلمدادي واألمني، وبأود زيادة احتياج المكتب القُطري في جمهورية أفريقيا 
الوسطى إلى إجراء أنشطة توعوية وأنشطة متعلقة بمشاركة المجني عليهم، وبأود 

ها فيما يخص المهمات المتصلة بجبر األضرار خارج المحيط طرائق التنفيذ الالزم ات باع
األمني لمدينة بونيا في قضايا متعددة من قضايا الحالة في جمهورية الكونغو 

ُأنغوين الديمقراطية، وبأود زيادة األنشطة المتصلة بالتوعية وبجبر األضرار في قضية 
(Ongwen) .في أوغندا 

ي تحتاج إليه المكاتب القُطرية جزء مقداره ويُخصَّص من المقدار اإلجمالي الذ .605
ألف يورو لسد تكاليف زيارات موظفي وحدة الصحة المهنية للمكاتب القُطرية  34.5

بغية مراقبة الصحة البدنية والنفسية للموظفين العاملين في الميدان وتقييم أثر جائحة 
العناية الذي يجب على حسن حال الموظفين والمرافق الطبية. ووفقاً لواجب  19-كوفيد

أن تنهض به وحدة الصحة المهنية، يُتوقع أن يزور الموظف الطبي أو المستشار النفسي 
االجتماعي للموظفين العامالن في المقر كالً من المكاتب القُطرية مرة واحدة في السنة 
على األقل. ويُخطط لقيام الموظف الطبي والمستشار النفسي االجتماعي للموظفين بهذه 

زيارات وفقاً لتناوٍب سنوي بحيث يزور أحدهما في كل سنة المكاتب التي يكون اآلخر ال
موظفي المحكمة يعملون على األغلب في مناطق نائية  إن. قد زارها في السنة السابقة
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العاملين في هذه المناطق  وبالتالي فإن الموظفين المقيمين أو وتتسم بخطورة متأصلة.
 رة )جسمانية ووجدانية ونفسانية(.يتعرضون لمخاطر صحية كبي

وينطوي مقدار المبالغ التي يحتاج إليها قسم دعم العمليات الخارجية )البالغ  .606
المئة( بالقياس إلى  في 14.9آالف يورو ) 9.0ألف يورو( على انخفاٍض مقداره  51.6

رة تتعلق بالسفر للمشار 2020نظيره في ميزانية عام  كة المعتمدة، يجسد أنشطةً متكر ِّ
في اجتماعات سنوية والنشر العادي لموظفي هذا القسم للعمل في بلدان الحاالت وفي 
غيرها من البلدان بغية تنفيذ األوامر القضائية، وإجراء عمليات التحقيق المالي، 
ددة الطابع المتعلقة بالحاالت  واالضطالع بمهمات التقييم، وجمع المعلومات المحَّ

إعمال وإدارة القدرات في مجال برمجيات تخطيط المهمات وعمليات التدارس األولي، و
 والتدريب المتصل بذلك.

وينطوي مقدار الموارد المطلوب لقسم اإلعالم والتوعية في بند السفر  .607
المئة( بالقياس  في 26.2ألف يورو ) 11.2ألف يورو( على انخفاٍض مقداره  31.6)

من أن المقدار المطلوب يشمل المعتمدة، وذلك على الرغم  2020إلى ميزانية عام 
تكاليف السفر إلى أفغانستان وفلسطين وبنغالديش/ميانمار إلجراء أنشطة توعوية فيها. 
ً عن تخطيط المهمات على أساس األولويات القضائية.  وينجم االنخفاض جزئيا
وستُخصَّص الموارد التي يطلبها قسم اإلعالم والتوعية للسهر على تمكُّن الناطق باسمه 

رة وأصحاب و الموظفين المعنيين بالتوعية من أن يتواصلوا فعالً مع الجماعات المتضر ِّ
الشأن الرئيسيين ومع وسائل اإلعالم بغية تيسير التغطية الدقيقة في بلدان الحاالت التي 
ليس للمحكمة مكاتب قُطرية فيها، وفي جورجيا حيث ال يضم مالك المكتب القُطري 

 التوعية.موظفين مهنيين مختصين ب

وتنطوي الميزانية المقترحة لقسم المجني عليهم والشهود في بند السفر على  .608
 2020المئة( بالقياس إلى ميزانية عام  في 56.6ألف يورو ) 435.2انخفاٍض مقداره 

المعتمدة وذلك على الرغم من زيادة النشاط بسبب المستجدات في مالي وجمهورية 
فتراضات المتعلقة باألنشطة المتصلة بالمحاكمات أفريقيا الوسطى وعلى الرغم من اال

التي تشير إلى زيادة نسبة الشهادات المتوقع أن يُدلى بها عن طريق  2021في عام 
الروابط الفيديوية للتواصل عن بُعد، ومع مراعاة تنظيم ملفات القضايا الحالية والمتوقع 

ي هذه الميزانية المقترحة عمليات إعادة تخصيص الموظفين المطلوبة ف أن تستجد. إن  
دعماً لألفرقة العاملة في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ستقل ِّص عبء العمل المتأتي 

 عن المهمات )المتصلة بالتغطية( التي يقوم بها الموظفون.

وينطوي مقدار الموارد الالزمة لمكتب مدير شعبة العمليات الخارجية  .609
المئة( ويُحتاج  في 20.7ألف يورو ) 15.8 ألف يورو( على انخفاٍض مقداره 60.4)

إليه لتيسير نفس األنشطة التي شملتها ميزانية السنة السابقة، بما فيها الزيارات العادية 
للمكاتب القُطرية، وزيارات بلدان الحاالت )الجديدة( بغية إقامة واستدامة الشبكات وعقد 

غير األطراف(، والسفر من  الشراكات بين المحكمة والدول )الدول األطراف والدول
أجل االتصال بوكاالت األمم المتحدة، ووكاالت االتحاد األوروبي، والمنظمات غير 

 الحكومية، الستدامة تحاور المحكمة مع هذه األطراف الفاعلة.

 ألف يورو 1 126.3  الخدمات التعاقدية

ألف  32.0ينطوي مقدار الموارد المطلوب في هذا البند على انخفاض مقداره  .610
ً للمكاتب  المئة(. في 2.8يورو ) ويظل القسط األعظم من الموارد المطلوبة مخصصا

إن للموارد المطلوبة أهمية أساسية فيما يخص التدابير . ألف يورو( 924.8الخارجية )
األمنية الواجب تنفيذها في المكاتب القُطرية، وخدمات النقل والحماية في إطار المهمات، 

ي المحلي في بلدان الحاالت على أساس استرداد التكاليف، وتقاسم والدعم الشرط
ً فيما يتصل بنظام األمم المتحدة إلدارة الشؤون األمنية،  التكاليف الـُمتكبَّدة محليا

يجرى في الميدان من األنشطة التوعوية واألنشطة المتصلة بمشاركة المجني عليهم  وما
 وجبر أضرارهم.
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للمكتب القُطري القائم في جمهورية أفريقيا الوسطى  وتعزى الزيادة المطلوبة .611
، وبيئة العمل غير اآلمنة بوجه عام، وبيئة العمل المعادية في بعض 19-إلى جائحة كوفيد

المناطق المعيَّنة، وشساعة األماكن الجغرافية التي يقع فيها مسرح الجرائم المدَّعى 
رة والمج يِّكاتوم ني عليهم من األهالي في محاكمة بارتكابها وتقيم فيها الجماعات المتضر ِّ

(Yekatom( واْنغَيسونا )Ngaïssona).  ويطلب المكتب القُطري القائم في مالي زيادة لسد
تكاليف المزيد من األنشطة المتصلة بمشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم وبالتوعية 

حدة المشتركة ، ومساهمة المحكمة المزيدة في ميزانية األمم المتالحسنفي قضية 
. 19-الخاصة باألمن، وتكاليف الموارد اإلضافية الخاصة بالتصدي لجائحة كوفيد

ويُرمى من الزيادة المطلوبة للمكتب القُطري القائم في جورجيا إلى تمويل الزيادة في 
األنشطة التوعوية واألنشطة المتعلقة بمشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم فيما 

لقضائية المحتملة وبرنامج المساعدة الذي ينفذه الصندوق يتصل بالمستجدات ا
ً كامالً  ض تعويضا االستئماني للمجني عليهم في الميدان. إن الزيادة المطلوبة تُعوَّ
بتخفيٍض مقترح تحقيقه رئيسياً في المخصصات للمكاتب القُطرية القائمة في جمهورية 

ْنشاسا ديفوار، بسبب اعتزام نق الكونغو الديمقراطية وكوت ل المكتب القُطري القائم في كِّ
إلى محال أصغر، وتخفيض عدد موظفي المحكمة العاملين في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، وتقليص نطاق األنشطة المضطلع بها في كٍل من جمهورية الكونغو 

 ديفوار. الديمقراطية وكوت

ألف  186.5الغ وينطوي مقدار الموارد المطلوبة لقسم اإلعالم والتوعية )الب .612
المئة( تعزى إلى ضرورة  في 10.4ألف يورو ) 17.5يورو( على زيادة مقدارها 

التكيُّف مع بيئة العمل الجديدة واستحداث الجديد من األدوات والمنتجات واألنشطة 
وتلزم الموارد المعنية لتصميمِّ واستدامةِّ ركات خارجية. شالرقمية التي تستلزم دعماً من 

ية مكيَّفة لتالئم الجمهور العام وأصحاب الشأن الرئيسيين من بلدان زيارات افتراض
الحاالت، ونشر وتعميم مقاالت رأي وبيانات صحفية في جميع أنحاء العالم، ومسك 

 قاعدة بيانات متابعة وتقييم التوعية الخاصة باألنشطة التوعوية.

ألف  15.0وينطوي المقدار المطلوب لقسم دعم العمليات الخارجية )البالغ  .613
في المئة( بالقياس إلى نظيره المعتمد  15.2ألف يورو ) 2.0يورو( على زيادة مقدارها 

وتلزم زيادة طفيفة في الموارد للنهوض بأود المتطلبات المتعلقة بالمشتبه  .2020لعام 
. إن توفير الموارد 19-بهم الطلقاء وسد متطلبات التخطيط للطوارئ لما بعد جائحة كوفيد

راً وهي تلزم لسد تكاليف الخبرة االستشارية فيماالمطلوب ً متكر ِّ يتعلق  ة يمثل متطلبا
سيما خدمات الدعم في مجال  بمجاالت عمل قسم دعم العمليات الخارجية، وال

مها الغير فيما يتعلق بالمشتبه بهم الطلقاء، واستمرار الحاجة إلى  المعلومات التي يقد ِّ
ة لبرنامج األغذية العالمي من أجل تناوب الموظفين االستعانة بشبكة الطيران العالمي

 وانتقالهم المتصل بمقتضيات العمل.

أية موارد لقسم المجني عليهم والشهود في  2021وال تُطلب فيما يخص عام  .614
 الحسنبند الخدمات التعاقدية. فجميع الموارد الالزمة المرتبطة بمثول الشهود في قضية 

تُطلب في إطار المساعدة المؤقتة  (Ngaïssonaواْنغَْيسونا )( Yekatomيِّكاتوم ) وقضية
 الخاصة باالجتماعات.

 ألف يورو 93.0  التدريب

 ألف يورو 89.3ينطوي المقدار المطلوب في بند التدريب على انخفاض مقداره  .615
ويعزى هذا  المعتمدة. 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  في 49.0)

المئة في جميع وحدات قلم المحكمة  في 15اً إلى تطبيق تخفيٍض نسبته االنخفاض رئيسي
وتدابير تخفيض التكاليف في ضوء األولويات القضائية المركَّز فيها على األنشطة 
الرئيسية الواجب االضطالع بها في إطار والية شعبة العمليات الخارجية. وقد أولت 

ئيسية للتدريب اإللزامي )المتعلق بصورة ر 2021الشعبة األولوية فيما يخص عام 
بالتراخيص( الالزم الستدامة قدرة الشعبة على النهوض بالمهام المنوطة بها في إطار 

 .2022واليتها. وسيُخطَّط إلجراء تدريٍب أساسيٍ آخر في عام 
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إن المقدار المطلوب للمكاتب القُطرية يلزم لتيسير التدريب اإللزامي الالزم  .616
ي مجال األمن، وتوفير تدريٍب غير إلزامي على شكل دوراٍت الستدامة القدرة ف

باإلنكليزية تُجرى على اإلنترنت لكنها مهمةٌ أهميةً أساسية إلجراء عمليات المحكمة، 
 وتدريب الموظفين المعنيين بمشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم على توطيد الصلح.

قسم دعم العمليات  ويلزم مبادرات أخرى للتدريب التخصصي للعاملين في .617
الخارجية وقسم اإلعالم والتوعية في المقر في مجال التواصل ومجال التعاضد القضائي 
ومجال تدبر األزمات ومجال التحليل لكي يتاح للموظفين استدامة المستوى الالزم من 

وتُطلب الموارد من أجل أمور منها مثالً  الخبرة من أجل أداء مهامهم على النحو األمثل.
حليل ومتابعة ما ينشر في وسائط التواصل االجتماعي بغية تقييم أثر المنتجات الخاصة ت

بهذه الوسائط، وزيادة فعاليتها والتحسين األمثل للتواصل مع مختلف مجموعات 
الجمهور المستهدَفة. ويضاف إلى ذلك أنه تظل تلزم موارد للتدريب على نحٍو يتوافق 

بقسم دعم العمليات الخارجية في إطار واليته، بما في  مع المهام والمسؤوليات المنوطة
ذلك موارد تُخصَّص للتدريب التخصصي للمحللين العاملين في وحدة التحليل القُطري، 
والتدريب الرامي إلى تحسين قدرة الشعبة على إجراء التحقيقات المالية، والتدريب على 

، وسائر البرامج الخاصة بتصديق تدبُّر األزمات، وتقييم المخاطر/التهديدات األمنية
المهارات في المجال األمني والتي تخص إدارة السالمة واألمن في األمم المتحدة على 

 وجه التحديد.

. 2021وال تُطلب موارد من أجل التدريب في قسم المجني عليهم والشهود لعام  .618
على حماية سيما فيما يخص التدريب المهني  ، وال19-فبالنظر إلى أثر جائحة كوفيد

الشهود في الميدان، يعتزم قسم المجني عليهم والشهود االعتماد على موارد داخلية لتناقل 
المعارف إلى أقصى حٍد ممكن، على نحٍو يديره وينهض بأوده الموظف المعاون المعني 

 بالتدريب على حماية الشهود الذي يضمه مالك القسم.

 يوروألف  2 378.3  النفقات التشغيلية العامة

تنطوي الميزانية المقترحة لسد النفقات التشغيلية العامة على انخفاض مقداره  .619
وينطوي مقدار الموارد المطلوبة للمكاتب  المئة(. في 22.1ألف يورو ) 672.9

ألف يورو  283.4ألف يورو( على انخفاٍض مقداره  1 073.3الخارجية )
التي يجب  19-ة جائحة كوفيدوطألك على الرغم من تدابير تخفيف المئة( وذ في 20.9)

إن الموارد المطلوبة تلزم رئيسياً لسد تكاليف تسيير المكاتب القُطرية، بما في . إعمالها
ذلك إيجار محالها وتكاليف صيانتها، وتكاليف المرتفَقَات )الماء والكهرباء(، وغير ذلك 

أمين المحال من تكاليف التشغيل المتفرقة )مثل المصروفات النقدية الصغيرة، وت
ويعزى معظم التخفيض المقترح إلى  ومجموعة الـَمْرَكبات، وصيانة الـَمْرَكبات(.

ْنشاسا إلى  التخفيض في تكاليف الصيانة بفضل اعتزام نقل المكتب القُطري القائم في كِّ
ْنشاسا، وتقليص المتطلبات المتعلقة  محال أصغر، وتقليص عدد َمْرَكبات المحكمة في كِّ

ديفوار المعزو  ْرَكبات وصيانتها فيما يخص المكتب القُطري القائم في كوتبوقود الـمَ 
ديفوار، وتخفيض تكاليف صيانة محال  إلى انخفاٍض يُتوقع أن يشهده النشاط في كوت

المحكمة لدى "بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي" 
(MINUSMAبحسب الحاجة، وال ) تقليص الطفيف في تكاليف الصيانة الالزمة للمكتبَْين

القُطريْين القائَمْين في أوغندا وجورجيا. وينطوي مقدار الموارد المطلوبة لمكتب 
رة تعزى إلى  3.0االتصال على زيادة مقدارها  آالف يورو في إطار النفقات غير المتكر ِّ

صلة عمالً بعقد اإليجار الخاص االرتفاع السنوي في مقدار اإليجار والتكاليف ذات ال
 بمحال مكتب االتصال.

وينطوي مقدار الموارد المقترح في إطار هذا البند لقسم اإلعالم والتوعية )البالغ  .620
في المئة(، وهو  10.3آالف يورو ) 3.0ألف يورو( على انخفاض طفيف مقداره  26.0

رة مثل إيجار العتاد يلزم لصيانة معدات تحرير األفالم والخواديم، ولسد تكاليف مت كر ِّ
 لفعالية فتح المحكمة أبوابها للزوار في سياق اليوم الدولي المفتوح في الهاي.
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وينطوي المقدار المطلوب لقسم المجني عليهم والشهود في إطار هذا البند )البالغ  .621
المئة(  في 23.2ألف يورو ) 386.5ألف يورو( على انخفاض مقداره  1 279.0

إن الموارد المطلوبة ستُستخدم  المعتمدة. 2020ه في ميزانية عام بالقياس إلى نظير
للنهوض بأود متطلباٍت منها برامج النقل وإعادة التوطين في إطار برنامج الحماية 
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، ونُُظم التحرك االستجابي األولي، وتنظيم ملفات 

المجني عليهم، ومثول الشهود والمجني القضايا، والدعم النفسي االجتماعي للشهود و
عليهم أمام المحكمة. وقد خفَّض قسم المجني عليهم والشهود ميزانية نفقاته التشغيلية 

أتاح التخفيض على انخفاض طلبات  يقتصر ما العامة للسنة الثالثة على التوالي. وال
بصورة رئيسية، اإلحالة من أجل الحماية الصادرة عن مكتب المد عي العام بل يتعداه، 

ل  إلى التدابير التي اتُّخذت في إطار الميزانية المقترحة العتماد نهجٍ أكثر تقتيراً. فما ُسج ِّ
( يستتبع إمكان 2019من اتجاهٍ إلى التدني في معدل التنفيذ في الفترات السابقة )عدا عام 

ل الدعم تقبل خطر مثل هذا التقليص، مع اعتزام استيعاب أود معظم اإلحاالت من أج
وتقليص المخصصات لنُُظم التحرك االستجابي األولي، ومع مراعاة تكاليف تنظيم 

سيما فيما يخص الحاالت التي تشهد نشاطاً أقل. إنه  ملفات القضايا والدعم المعيشي، وال
يُسعى بهذه الميزانية المقترحة، المعدة على أساس نهجٍ في الميزنة قائٍم على األنشطة، 

موارد على أهم المجاالت المسببة للتكاليف، بحيث يتسنى تدبُّر أمر األنشطة إلى تركيز ال
 األخرى بتخصيص الموارد لها تبعاً لألولويات في وقت التنفيذ.

ر هذا النهَج مدى أثر جائحة كوفيد .622 على عمليات التحقيق في  19-ويُتوقع أن يبر ِّ
ى قسم المجني عليهم سياق محدودية عدد إحاالت مكتب المد عي العام األشخاص إل

والشهود طلباً لحمايتهم. ويتمثل الخطر المرتبط بهذا النهج في إمكان نقص األموال إذا 
أُجريت جميع األنشطة التي يخطط مكتب المد عي العام إلجرائها، ما يزيد من 
االحتياجات إلى الموارد ومن تكاليف تنظيم ملفات القضايا ويسبب المزيد من التأخير 

توطين األشخاص المعنيين إلى بلدان الوجهة النهائية. ومن شأن ذلك أن يفضي  في إعادة
إلى تبعٍة تتمثل في عدم قدرة قسم المجني عليهم والشهود على النهوض بأود بعض 

سيما إذا كان معدل التنفيذ  وال 2021 مقتضيات اإلحاالت واألنشطة القضائية في عام
لقة بالميزانية. وعندها سيواجه قسم المجني عليهم االفتراضات المتع زائداً بالقياس إلى

والشهود التحدي المتمثل في تدبُّر أمر عبء العمل الواقع على عاتقه بميزانية أقل مقداراً 
في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى فحسب بل أيضاً في دارفور  وفي ظروٍف صعبة ال

ديفوار وجمهورية  ا وكوتبالسودان وبوروندي وليبيا، مع مواصلة العمل في جورجي
الكونغو الديمقراطية وأوغندا. إن  قسم المجني عليهم والشهود سينسق مع مكتب المد عي 
ً فيما يخص احتياج هذا المكتب لدعم قسم المجني عليهم والشهود  ً وثيقا العام تنسيقا

لشهود وسيثابر على إعالم مكتب المد عي العام بالموارد المتوفرة لقسم المجني عليهم وا
ل من طلباته للخدمات وفقاً  2021طيلة عام  بحيث يتسنى لمكتب المد عي العام أن يعد ِّ

 لذلك.

 ألف يورو 472.6  اللوازم والمواد

ألف  43.2ينطوي مقدار الموارد المطلوب في هذا البند على انخفاض مقداره  .623
ألف  453.1وتحتاج المكاتب الخارجية إلى موارد )مقدارها  المئة(. في 8.4يورو )

يورو( لشراء مستهلَكات دعماً للعمليات اليومية، بما في ذلك وقود الـَمْرَكبات ومول ِّدات 
الكهرباء، واللوازم المكتبية، ومعدات تكنولوجيا المعلومات الصغيرة، ومكي ِّفات الهواء، 

الزيادة المطلوبة ستُخصَّص  إن   وماء الشرب، والوجبات الخاصة بحاالت الطوارئ.
ياً للمكتبَْين القُطريْين القائَمْين في أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى من أجل شراء رئيس

وللتمكن من النهوض بأود زيادةٍ في البعثات إلى  19-معداٍت واقية من جائحة كوفيد
بَْنغي ناجمة عن احتياجاٍت كبيرة إلى الوقود ومواد التزليق. وثمة زيادة مطلوبة للمكتب 

في جمهورية أفريقيا الوسطى سببها زيادة عدد الموظفين العاملين في هذا  القُطري القائم
البلد. ولئن كان عدد موظفي قلم المحكمة العاملين في الميدان لن يشهد زيادة فإن عدد 
الموظفين غير التابعين لقلم المحكمة العاملين في بَْنغي الذين ينهض بأودهم المكتب 

المئة. إن الزيادة في  في 15وسطى سيزداد بنسبة تقارب القُطري في جمهورية أفريقيا ال
عدد البعثات المجراة خارج بَْنغي والمتطلب االشتغالي المرتبط باألمن القاضي باستخدام 
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َمْرَكبات مصفَّحة من أجل مثل هذه البعثات كلما أمكن األمر قد أفضيا إلى تكاليف كبيرة 
ِّضت المئ في 33مرتبطة بالوقود ومواد التزليق ) ة من المبلغ اإلجمالي المقترح(. وقد ُعو 

هذه الزيادة تعويضاً كامالً بتخفيٍض استُبينت إمكانية تحقيقه فيما يتعلق بالمكاتب القُطرية 
 ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجورجيا. القائمة في مالي وكوت

يورو( على  فآال 9.5وينطوي المبلغ المطلوب لقسم اإلعالم والتوعية )البالغ  .624
المئة( تعزى إلى ترقية بعض البرمجيات  في 137.5آالف يورو ) 5.5زيادة مقدارها 

الحاسوبية وتجديد االشتراكات السنوية المتصلة بها. ولن تُطلب موارد لذلك من أجل 
. ويعتزم قسم المجني عليهم والشهود أن 2021قسم المجني عليهم والشهود لعام 

د الحالية، من خالل تدابير أخرى لتخفيض التكاليف، يستوعب ضمن نطاق الموار
تكاليَف االشتراكات المتصلة بأدوات التحليل وتكاليف اللوازم الخاصة بقاعات انتظار 
الشهود المستخدمة في المقر خالل المحاكمة. ثم إن مقدار الموارد المطلوبة في قسم دعم 

ألف يورو، يجسد  15.0داره ينطوي على انخفاٍض مق 2021العمليات الخارجية لعام 
، والتشاور، والترخيص، Analyst Notebookكون الموارد الخاصة بتطبيقات برمجيات 

واالستعمال، غدت تُستوَعب في قسم خدمات تدبُّر المعلومات في إطار الخدمات 
التعاقدية. وتظل تلزم موارد لسد تكاليف االشتراكات في أدوات التحليل المتوفرة تجارياً 

 ي تستخدم في شتى وحدات المحكمة.الت

 ألف يورو 30.1 األثاث والعتاد

في  44.4ألف يورو ) 24.0ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  .625
إن الموارد المطلوبة تلزم  المعتمدة. 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام 

اتب القُطرية للنهوض بأود رئيسياً لسد تكاليف شراء أثاث وعتاد لمكان العمل في المك
األنشطة الجديدة أو لسد احتياجات الموظفين الجدد. وتلزم الموارد التي يطلبها قسم 
اإلعالم والتوعية من أجل صيانة وشراء معدات تصوير فديوي وضوئي ضرورية 
رة لمعدات استنساخ وحدات الذاكرة من  الستدامة فعالية العمليات، وسد تكاليف متكر ِّ

 .USBالنوع 
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 3800 البرنامج :32 الجدول

3800 
 شعبة العمليات الخارجية

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

بما فيه المجموع 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 718.0 10 1.1 121.4 596.6 10    الموظفون من الفئة الفنية

 964.4 3 (8.0) (344.3) 308.7 4    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 682.4 14 (1.5) (222.9) 905.3 14 269.3 15 - 269.3 15 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 446.4 1 (9.5) (152.2) 598.6 1 860.3 1 43.2 817.0 1 المساعدة المؤقتة العامة

 84.8 - 84.8 - 8.7 - 8.7 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 7.9 - 7.9 العمل اإلضافي

 531.2 1 (4.2) (67.4) 598.6 1 876.9 1 43.2 833.6 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات التعاقدية

 93.0 (49.0) (89.3) 182.3 118.1 - 118.1 التدريب

 5.5 - 5.5 - 23.3 - 23.3 الخبراء 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 والمواد

 30.1 (44.4) (24.0) 54.1 74.5 - 74.5 األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 994.2 4 (22.6) (1 459.0) 453.2 6 321.8 5 448.2 873.6 4 بالعاملين

 207.8 21 (7.6) (1 749.3) 957.1 22 467.9 22 491.4 976.5 21 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 3800 البرنامج :33 الجدول

3800 

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 فوقهاوما 

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 194 102 98 4 92 - 40 34 9 8 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 (1) - - - (1) - - (1) - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - 1 8 9 33 40 - 91 4 98 102 193 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 32.00 23.00 23.00 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 30.00 21.00 21.00 - 9.00 - 7.00 2.00 - - - - - - المستمرة

 0.92 0.92 0.92 - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - 2.00 7.00 - 9.00 - 21.92 21.92 30.92 
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي  -دال

 

مة   المقد ِّ

تقدم أمانة جمعية الدول األطراف )"أمانة الجمعية"( إلى جمعية الدول األطراف  .626
إدارية وتقنية في اضطالعها بمهامها )"الجمعية"( ومكتبها وهيئاتها الفرعية مساعدة 

المهام التي تضطلع بها أمانة الجمعية في مجال  ومن .(58)بموجب نظام روما األساسي
خدمات المؤتمرات تخطيُط وإعدادُ وتنسيُق اجتماعات الجمعية وهيئاتها الفرعية، 

 وتوزيعُها.واستالُم وثائقهما وتقاريرهما وقراراتهما، وترجمةُ هذه المواد واستنساُخها 
م أمانة الجمعية خدمات فنية للجمعية وهيئاتها الفرعية. ومن المهام التي تضطلع  كما تقد ِّ

بها في مجال الخدمات الفنية تقديُم الخدمات القانونية وخدماتِّ السكرتاريا الفنية، مثل 
اخلي توفيرِّ الوثائق والتقارير والملخَّصات التحليلية، وإسداءِّ المشورة على الصعيد الد

 فيما يتعلق بالمسائل القانونية والتخصصية المتصلة بعمل الجمعية.

ويشتمل هذا البرنامج الرئيسي )أمانة جمعية الدول األطراف( على أربعة برامج  .627
)سكرتاريا  4200خدمات المؤتمرات(، والبرنامج  )وحدة 4100البرنامج  :(59)دائمة

)لجنة الميزانية  4500، والبرنامج )مكتب رئيس الجمعية( 4400الجمعية(، والبرنامج 
  والمالية(.

 ألف يورو 2 837.0 موارد الميزانية

ألف  479.7مقداره  على انخفاض صافٍ  2021ينطوي المبلغ المطلوب لعام  .628
  المعتمدة. 2020في المئة( بالقياس إلى ميزانية عام  14.5يورو )

629.  ً  إلى عدد من إن هذا االنخفاض في مقدار الموارد المطلوبة يعزى رئيسيا
رة المهيأ لسدها في إطار ميزانية عام  ، منها التكاليف 2020التكاليف غير المتكر ِّ

المرتبطة بلجنة انتخاب المد عي العام وبالمراجعة التي يجريها خبراء مستقلون، التي 
وإضافةً إلى ذلك ُحق ِّقت بعض الوفورات من  .2017ُسدَّت استثنائياً بالفائض النقدي لعام 

ل تشكيلة من التدابير، مثل إجراء تعديالت جديدة على الموارد من الموظفين بغية خال

                                                            
ئمان في نيويورك والهاي(، واللجنة من هذه الهيئات مكتب جمعية الدول األطراف، وفريقاه العامالن )القا (58)

إن مقر أمانة الجمعية قائم  االستشارية المعنية بترشيحات قضاة المحكمة، ولجنة الميزانية والمالية، ولجنة المراجعة.

م الخدمات الفنية إلى هيئة رئاسة الجمعية ومكتبها وفريقه العامل القائم في نيويورك، من خالل  في الهاي لكنها تقد ِّ

 د وثائق ما قبل الدورات ووثائق ما بعد الدورات.إعدا
في الوثيقة  45و 44 ( وال يوَرد الجدوالن2020)الهيئات المنبثقة عن الجمعية لعام  4600أُوقف البرنامج  (59)

 الحالية إال ألغراض الشفافية.
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سد االحتياجات الفعلية لألمانة على نحو تـُتوخى به المرونة المقترنة بمراعاة اعتبارات 
  النجاعة ومفاعيل العمل التآزري.

ة ويُعزى التغير في المخصَّصات في بند الخدمات التعاقدية إلى عقد الدور .630
وال يشمل المبلغ المطلوب في بند الخدمات التعاقدية تكاليف  العشرين للجمعية في الهاي.

ألن الدولة المضيفة  2021استئجار قاعات االجتماع ومؤنة دورة الجمعية في عام 
 .(60)2019نيسان/أبريل  23ستتحمل هذه التكاليف وفقاً لرسالتها المؤرخة بـ

ألف يورو لسد تكاليف غير  146.1مبلغ إجمالي مقداره  2020 لعامُطلِّب  .631
رة في بند السفر لكنه لن يُطلَب فيما يخص عام  ألن الدورة السنوية للجمعية  2021متكر ِّ

 ستُعقد في الهاي ال في نيويورك. 2021لعام 

  ألف يورو 1 911.2 الموارد من الموظفين

عشر وظائف ثابتة )خمس وظائف يتألف مالك العاملين في أمانة الجمعية من  .632
وظائف من فئة الخدمات العامة( وسبع وظائف من وظائف  من الفئة الفنية وخمس

الت الموظف 4.75المساعدة المؤقتة من الفئة الفنية ) الواحد العامل بدوام  من معادِّ
ستُعقد في الهاي فإنه يُطلب في هذه  2021ونظراً إلى أن دورة الجمعية لعام  كامل(.

يزانية المقترحة عددٌ من الموظفين بعقوٍد قصيرة المدة في إطار المساعدة المؤقتة الم
الخاصة باالجتماعات. وفي بعض الحاالت يتيح مزيدٌ من المكاسب المتأتية عن زيادة 

 النجاعة وتحسيٌن لطرائق العمل النهوَض بعبء العمل بالموارد الحالية.

 ألف يورو 1 217.4 الخدمات العامة من الفئة الفنية وفئة الوظائف الثابتة:

ينطوي المقدار المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  .633
تُعزى إلى تعديالت ناجمة عن تطبيق نظام األمم  المئة( في 18.1ألف يورو ) 186.9

د، وتطبيق معدٍَّل لشغور الوظائف مقداره صفر في المئة تماشياً مع برامج  المتحدة الموحَّ
ويتألف مالك العاملين في أمانة الجمعية حالياً من مديرها . (61)رئيسية صغيرة أخرى

(، 5-والمالية )من الرتبة ف (، واألمين التنفيذي للجنة الميزانية1-)من الرتبة مد
(، ومساعد خاص 3-(، وموظف قانوني )من الرتبة ف4-وموظف قانوني )من الرتبة ف

رر(، وموظف معني -ع (، ومساعد إداري رئيسي )من الرتبة خ2-للمدير )من الرتبة ف
رر(، ومساعد معني باالجتماعات والشؤون -بالوثائق/المحفوظات )من الرتبة خ ع

وفيما عدا  رأ(.-رأ(، ومساعدَْين إداريين )من الرتبة خ ع-الرتبة خ عاإلدارية )من 
االستثناءات المذكورة في الفقرة التالية، يؤدي جميع العاملين في أمانة الجمعية مهامهم 

م العاملون فيها إلى الجمعية وإلى هيئاتها الفرعية خدمات  تحت إشراف مديرها. ويقد ِّ
يون( وخدمات تقنية )يقدمها الموظفون المعنيون بدعم فنية )يقدمها الموظفون القانون
 االئتمار وبالشؤون اإلدارية(.

ويشار فيما يخص التراتب اإلداري إلى أن المساعد الخاص لرئيس الجمعية  .634
أما  )وظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة( يرفع تقاريره إلى الرئيس مباشرة.

 مالية فيرفع تقاريره إلى رئيس هذه اللجنة مباشرة.األمين التنفيذي للجنة الميزانية وال
إنه، إضافةً إلى المهام المحدَّدة الطابع التي يضطلع بها بصفته األمين التنفيذي، يواصل 
ً فيما يخص تمويَل البرنامج  االضطالع بمهام عامة ضمن األمانة جمعاء، وخصوصا

نة الميزانية والمالية وافقت وبناًء على توصية من لج الرئيسي الرابع وتسييَر شؤونه.
على تعيينه أميناً للجنة المراجعة إضافةً إلى المهام اآلنفة الذكر  2015الجمعية في عام 

                                                            
ة هولندا وبلدية ، أعلمت الدولة المضيفة المحكمة بأن حكوم2019نيسان/أبريل  23 في رسالة مؤرخة بـ (60)

(، قررتا مواصلة (World Forum Convention Centerالهاي، بالتعاون المشترك مع مركز مؤتمرات المحفل العالمي 

تقديم الدعم المخصَّص لتنظيم دورات جمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي في الهاي في الفترة الممتدة 

 .2021حتى عام  2019من عام 
المئة. بيد أنه، اعتباراً من  في 10وات السابقة ُطب ِّق على جميع البرامج معدَّل لشغور الوظائف مقداره في السن (61)

 المئة. ، سيُطبَّق على البرامج الرئيسية األصغر معدَّل لشغور الوظائف مقداره صفر في2021عام 
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م الموظفان المعنيان بالشؤون اإلدارية )انظر أدناه( والمساعد  .(62)التي يتوالها ويقد ِّ
هاتين اللجنتين، كما اإلداري الرئيسي المساعدة إلى األمين التنفيذي في عمله من أجل 

مها إليه بالقدر الالزم باقي العاملين في األمانة.  يقد ِّ

  ألف يورو 529.8  المساعدة المؤقتة العامة

 في المئة(. 9.9ألف يورو ) 47.7ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  .635

المؤقتة العامة ويضم مالك العاملين في األمانة حالياً أربع وظائف من وظائف المساعدة 
بدوام كامل، والعديد من الوظائف التي تُشغل في إطار المساعدة المؤقتة العامة ألجل 

ألف يورو(. وتُعزى  529.8قصير بغية تقديم الخدمات إلى الجمعية وهيئاتها الفرعية )
د.  الزيادة المعنية إلى أثر التعديالت الناجمة عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ

شهر )متطلب مستمر،  0.5( لمدة 5-قانوني رئيسي )من الرتبة ف موظف .636
(، خالل عدد محدود 5-يقوم الموظف القانوني الرئيسي )من الرتبة ف. لسنوات متعددة(

من األيام، بتقديم الخدمات الفنية إلى الجمعية وفريقيها العاملين )إعداد وثائق ما قبل 
إن عمل هذا الموظف اإلضافي يرفد عمل  (.الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير

 الموظفَْين القانونيَْين اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

شهر )متطلب مستمر، لسنوات  0.5( لمدة 4-موظف قانوني )من الرتبة ف .637
(، خالل عدد محدود من األيام، بتقديم 4-الموظف القانوني )من الرتبة ف يقوم .متعددة(

لى الجمعية وفريقيها العاملين )إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الخدمات الفنية إ
إن عمل هذا الموظف اإلضافي يرفد عمل الموظفَْين  الدورة، ومشاريع التقارير(.

 القانونيَْين اللذين يضمهما مالك األمانة األساسي.

شهرًا )متطلب  12( لمدة 3-موظف معني بالشؤون اإلدارية )من الرتبة ف .638
يساعد شاغل هذه الوظيفة األميَن التنفيذي للجنة الميزانية  لسنوات متعددة(. مستمر،

مها والشؤون ذات  والمالية في التحضير لدورتيها، وفي متابعة تنفيذ التوصيات التي تقد ِّ
كما إن وجود هذه الوظيفة يهيئ  الصلة، بما في ذلك التحضير لدورات لجنة المراجعة.

االهتمام بالمزيد من اجتماعات فريق الهاي العامل وإبالغ لجنة لألمين التنفيذي فرصة 
الميزانية والمالية عن المسائل الرئيسية المتصلة بشؤون الميزانية والشؤون المالية 

 والشؤون اإلدارية.

( لمدة شهر واحد )متطلب 3-موظف معني بالشؤون اإلدارية )من الرتبة ف .639
ه الوظيفة األميَن التنفيذي للجنة الميزانية يساعد شاغل هذ. مستمر، لسنوات متعددة(

والمالية في كتابة المحاضر وإعداد التقارير بشأن دورتَي لجنة الميزانية والمالية 
 ودورتَي لجنة المراجعة.

شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( لمدة 3-موظف قانوني )من الرتبة ف .640
ق بالمسائل الرئيسية المتصلة بشؤون يساعد شاغل هذه الوظيفة األمانة فيما يتعل. متعددة(

َر المعنيَّ بالميزانية  الميزانية والشؤون المالية والشؤون اإلدارية، ويساعد الميس ِّ
وإضافةً إلى ذلك يسهم شاغل هذه الوظيفة أيضاً في النهوض بأود  البرنامجية المقترحة.

 مهام أخرى منوطٍة بالجمعية في إطار واليتها.

شهرًا )متطلب مستمر،  12( لمدة 2-من الرتبة فمساعد خاص للرئيس ) .641
يعمل شاغل هذه الوظيفة في نيويورك، فيساند الرئيَس خالل زياراته . لسنوات متعددة(

لها التي تُتناول في سياقها الشؤون المتصلة باألمم المتحدة والمتعلقة بالمحكمة الجنائية 
ً إلى الرئيس الدولية. ً وتقنيا ً فنيا م دعما فيما يتعلق بإعداد بياناته، ومراسالته،  إنه يقد ِّ

ويساعد هذا الموظُف أيضاً في إعداد البالغات  وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيين.
الرسمية، واالهتمام باالجتماعات المعنية بالمسائل المتصلة بالجمعية في مقر األمم 

تعة بصفة المراقب المتحدة )مثل تدوين المالحظات(، والتواصل المستمر مع الدول المتم

                                                            
الجنائية الدولية، الدورة الرابعة  الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة (62)

 .145، الفقرة 3-(، المجلَّد الثاني، الجزء باءICC-ASP/14/20) 2015تشرين الثاني/نوفمبر  26-18عشرة، الهاي، 
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م هذا الموظف خدمات فنية إلى المكتب  للترويج لعالمية نظام روما األساسي. كما يقد ِّ
أما  وإلى فريق نيويورك العامل، وإلى دورات الجمعية، وذلك بتوجيه من أمانة الجمعية.
ل توليَّه مكتُب االتصال التابع للمحكمة القائم لدى م نظمة تقديم الخدمات التقنية فسيواصِّ

 .(63)األمم المتحدة في نيويورك

شهرًا )متطلب مستمر،  12( لمدة 1-مساعد خاص للمدير )من الرتبة ف .642
في شؤون منها التحضير أمانة الجمعية يساعد شاغل هذه الوظيفة مدير . لسنوات متعددة(

، واألمور (64)اإلمدادي لدورة الجمعية، ومشاركة ممثلي المنظمات غير الحكومية
م هذا الموظف المساعدة  وسائل اإلعالم، وتنظيم الفعاليات الجانبية.المتعلقة ب كما يقد ِّ

م لقاءات المدير  باضطالعه بأنشطة أخرى على صعيد الدعم اإلمدادي طيلة السنة، وينظ ِّ
 مع مسؤولي المحكمة وممثلي الدول األطراف.

أشهر )متطلب مستمر، لسنوات  4.5مساعدون معنيون بالتسجيل لمدة  .643
تحتاج األمانة إلى مساعدين معنيين بالتسجيل خالل الفترة الممتدة طيلة األشهر .ة(متعدد

إن المساعدين المعنيين  السابقة للدورة السنوية للجمعية والمنتهية عند انتهاء هذه الدورة.
بالتسجيل يساعدون المدير فيما يتعلق بكل الجوانب اإلمدادية لجلسات الجمعية، بما في 

وفود وممثلي المنظمات غير الحكومية قبل انعقاد الدورة السنوية للجمعية ذلك تسجيُل ال
وخالله، وإصداُر شارات النفوذ للمشاركين في الدورة السنوية، والمساعدةُ في إعداد 
ومسك قائمة المشاركين في الدورة السنوية، وإعدادُ الوثائق وتوزيعها، وتحديدُ 

المعدات من أجل االجتماعات، وسائُر أعمال  المتطلبات من األحياز واالحتياجات إلى
 التحضير اإلمدادي من أجل دورة الجمعية.

 .(65)مساعدون إداريون لمدة شهر واحد )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( .644
تحتاج األمانة إلى مساعدين إداريين خالل الفترة الممتدة طيلة األشهر السابقة للدورة 

إنهم يساعدون المدير في أعمال  انتهاء هذه الدورة.السنوية للجمعية والمنتهية عند 
 التحضير اإلمدادي لدورة الجمعية.

. (65)شهر )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 0.5مساعد معني بالوثائق لمدة  .645
إنه  تحتاج األمانة إلى مساعد معني بالوثائق خالل شهر انعقاد الدورة السنوية للجمعية.

 ئق من أجل دورة الجمعية.يساعد المدير في إعداد الوثا

رأ( -مساعد معني بالخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات )من الرتبة خ ع .646
. يسهر المساعد المعني بالخدمات (66)لمدة شهر واحد )متطلب مستمر، لسنوات متعددة(

 وبرمجياتعلى توفير الخدمات للدورة السنوية للجمعية على نحو سليم فيما يتعلق بعتاد 
العلم  المعلومات في المحكمة، التي يجب تركيبها في مكان انعقاد الدورة؛ مع تكنولوجيا

أيضاً بوجوب توفُّر عدد كاٍف من الموظفين الجاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد 
 تطرأ.

 ألف يورو 150.0 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات 

المئة(  في 59.2يورو )ألف  55.8ينطوي المبلغ المقترح على زيادة مقدارها  .647
ألن دورة الجمعية ستُعقد في الهاي حيث سيتعين أن تستأجر األمانة خدمات التراجمة 

                                                            
سيتولى رئيس جديد للجمعية مهام هذا المنصب عند انتهاء الدورة التاسعة عشرة للجمعية المتوقَّع أن تنعقد  (63)

حتى عام  2020، إذ سيُنتخب مكتب جديد للجمعية للفترة الممتدة من عام 2020األول/ديسمبر  كانون 17حتى  7 من

2023. 
 ممث ِّل للمنظمات غير الحكومية اعتماداً لحضور الدورة السنوية للجمعية. 900طلب أكثر من  2019في عام  (64)

انة أن تعد جميع الشارات الالزمة للنفوذ إلى مركز وفيما يخص دورات الجمعية التي تُعقد في الهاي، يتعيَّن على األم

 المؤتمرات.
يلزم هذا الدعم عندما تُعقد دورة الجمعية السنوية في الهاي وال يلزم عندما تُعقد في مقر األمم المتحدة في  (65)

 نيويورك.
فال يُطلب هذا الدعم فيما  يلزم الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات لكل دورة سنوية للجمعية تُعقد في الهاي. (66)

ر عقد دورة الجمعية خاللها في مقر األمم المتحدة بنيويورك.  يخص السنوات المقرَّ
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الشفويين؛ كما يُحتاج إلى بعض المساعدين المؤقتين لدعم أعمال التحضير لدورة 
ويشمل المبلغ المقترح تكاليف الترجمة الشفوية لجلسات . الجمعية والنهوض بأودها

وينجم معظم الزيادة عن كون تكاليف  جتماعات مكتبها وهيئاتها الفرعية.الجمعية وا
الترجمة الشفوية للجمعية، خالفاً لما كانت عليه الحال في السنة السابقة، لن تُدَرج ضمن 
تكاليف الخدمات التعاقدية بمثابة جزٍء من التكاليف التي تُتكبَّد مع األمانة العامة لألمم 

مانة إلى الحد من التبعات المالية للترجمة الشفوية بالتنسيق مع قلم وستسعى األ. المتحدة
 المحكمة بغية االستعانة بالتراجمة الداخليين في الهاي كلما أمكن ذلك.

 ألف يورو  14.0   العمل اإلضافي

ويُدفع تعويض عن العمل اإلضافي . المبلغ المقترح أي تغيير علىال يطرأ  .648
عامة الذين يُطلب منهم تقديم المساعدة المذكورة أعاله للموظفين من فئة الخدمات ال

ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا، خالل دورة الجمعية ودورات اللجان وفيما يتعلق 
ز ساعات العمل المعتادة، وقد تمتد لتشمل عطل نهاية  بهذه الدورات، لمدةٍ تـُجاوِّ

 .(67)األسبوع

  ألف يورو 925.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

ألف يورو  770.1ينطوي المبلغ المقترح على انخفاٍض مقداره  .649
ر لزوم عزى معظمه إلى المئة(، يُ  في 45.4) ت فيما يخص عدم تكرُّ الموارد التي أُقر 

ومن أجل عمل التي يجريها خبراء مستقلون عمل المحكمة من أجل مراجعة  2020عام 
من أعضاء اللجنة االستشارية  أجل سفر تسعة اللجنة المعنية بانتخاب المد عي العام ومن
وتلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين لسد . المعنية بترشيح قضاة المحكمة إلى الهاي

تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف الخدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، 
 ألثاث والعتاد.والنفقات التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم والمواد، وتكاليف ا

 ألف يورو  377.2  السفر

ألف يورو  371.0ينطوي المبلغ المقترح في بند السفر على انخفاٍض مقداره  .650
ر أسفار ُهي ِّئ لسد تكاليف القيام بها في عام  في 49.6)  2020المئة( يُعزى إلى عدم تكرُّ

إلى الهاي،  أعضاء من اللجنة االستشارية المعنية بترشيحات قضاة المحكمة )سفر تسعة
، (68)عشرة للجمعية وسفر موظفي األمانة إلى نيويورك لتقديم الخدمات للدورة التاسعة

أعضاء اللجنة المعنية بانتخاب المد عي العام وفريق  خبراء مستقلين وعشرة وسفر تسعة
إن ميزانية السفر تُهيئ لسد تكاليف أسفار أعضاء . الخبراء الذين يساعدونها إلى الهاي(

الميزانية والمالية للمشاركة في دوراتها، وأسفار رئيس هذه اللجنة للمشاركة في لجنة 
جلسات مع فريق نيويورك العامل وفريق الهاي العامل ومسؤولي المحكمة، واألسفار 

كما تَُسد  التي يقوم بها بضعة من أعضاء هذه اللجنة لزيارة المكاتب القُطرية.
بنود الميزانية تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس بالمخصَّصات في إطار هذا البند من 

وتَُسد   .(69)الجمعية، بما في ذلك زيارات مقر المحكمة في الهاي وزيارات نيويورك
 بميزانية السفر أيضاً تكاليف سفر خمسة من أعضاء لجنة المراجعة إلى الهاي.

                                                            
خالفاً لدورات الجمعية التي تُعقد في الهاي، ال تشتمل الدورات التي تُعقد في مقر األمم المتحدة على جلسات  (67)

 في أيام السبت.
 مقر في واحدة دورة تلتهما ،الهاي في دورتان: كما يلي السنوية دوراتها الجمعية عقدت األخيرة، السنوات في (68)

إن انعقاد الجمعية في نيويورك يستتبع انخفاضاً في بعض بنود الميزانية )مثل بند الخدمات  .نيويورك في المتحدة األمم

 السفر.التعاقدية( لكنه يستتبع زيادة في تكاليف 
غون كوون، البالغة ثالث سنوات، ستنتهي في كانون -الحالي للجمعية، السيد أوإن مدة والية الرئيس  (69)

 تقديم بعد إال الجديد مكان الرئيس يُعرف ولن عشرة للجمعية. ، عند اختتام أعمال الدورة التاسعة2020األول/ديسمبر 

 .المقترحة البرنامجية الميزانية



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 184 

 يورو آالف 7.0 الضيافة

إن المخصَّصات للضيافة  ال تغيُّر في المقدار المطلوب من أجل الضيافة. .651
 تُستخدم رئيسياً من أجل دورتَي لجنة الميزانية والمالية ودورتَي لجنة المراجعة.

  آالف يورو 503.3 الخدمات التعاقدية 

ألف يورو  111.9ينطوي المبلغ المقترح على انخفاٍض مقداره  .652
ر متطلبات تخص عام  في 18.2) تعلقة م 2020المئة(، يُعزى معظمه إلى عدم تكرُّ

عشرة  بتكاليف طارئة ومتفرقة مرتبطة بالخبراء المستقلين وبتكاليف عقد الدورة التاسعة
وتَُسد بالباقي تكاليف عقد الدورة العشرين . للجمعية في مقر األمم المتحدة في نيويورك

للجمعية في مركز مؤتمرات المحفل العالمي في الهاي، ومنها تكاليف خدمات متفرقة 
ان انعقاد الجمعية، وإصدار الشارات، واستئجار المزيد من العاملين ومرافق في مك

المعنيين باألمن، وأعمال الطباعة، والمعدات، وما يُعهد به إلى جهات خارجية من 
 خدمات الترجمة والطباعة الخارجية.

 يورو  آالف 7.4   التدريب

المخصَّصات للتدريب وتُستخدم  في المقدار المطلوب من أجل التدريب. تغيُّرال  .653
 بغية استدامة مواكبة الموظفين للمستجدات في مجاالت عملهم المحدَّدة.

 ألف يورو 17.4  النفقات التشغيلية العامة

ينطوي المبلغ المقترح في بند النفقات التشغيلية العامة على انخفاٍض مقداره  .654
ئق تماشياً مع النهج المئة( يُعزى إلى تقليٍص في طبع الوثا في 22.3يورو ) آالف 5.0

وتُسد بالمخصَّصات في إطار هذا البند . القائم على "التقليل من استخدام الورق"
المصروفات على إرسال بعض الوثائق والمطبوعات )إلى الدول األطراف وإلى أعضاء 
لجنة الميزانية والمالية وإلى أعضاء لجنة المراجعة(، وإرسال معلومات متعلقة بحلقات 

الرامية إلى النهوض بعالمية نظام روما األساسي في بعض المناسبات. إن هذه التدارس 
ل أو بالبريد الخاص. المواد  تُْرَسل بالبريد العادي أو بالبريد المسجَّ

 آالف يورو 8.5  اللوازم والمواد

آالف  6.2ينطوي المبلغ المطلوب في بند اللوازم والمواد على انخفاٍض مقداره  .655
لمئة( ألن المصروفات التي تُُكب ِّدت فعالً في إطار هذا البند في عام ا في 42.2يورو )
وتُسد بالمخصَّصات في إطار هذا البند تكاليف . كانت أقل من المقدار المرتقب 2019

اللوازم المكتبية، بما فيها لوازم الكتابة التي يستخدمها موظفو األمانة )ومنها القرطاس، 
ودفاتر المذكرات، واألضابير(، ولوازم الكتابة لدورتَي  وخراطيش الحبر، وأقالم الحبر،

لجنة الميزانية والمالية، ودورتَي لجنة المراجعة، والدورة السنوية للجمعية، 
 واالجتماعات العادية لفريق الهاي العامل.

  آالف يورو 5.0  األثاث والعتاد 

وتواصل  لعتاد.مقدار المخصَّصات المقترح لسد تكاليف األثاث وا فيال تغيُّر  .656
األمانة النهوض بالنجاعة من خالل تحقيق وفورات في تكاليف طبع النسخ الورقية من 

إن زيادة ات باع النهج القائم على "التقليل من . الوثائق، ونقلها، وتخزينها، وتوزيعها
استخدام الورق" واالستعانة بالموقع الشبكي للجمعية وشبكات الترابط الخارجي يمكن 

 ا المزيد من تقليص الحاجة إلى المواد المطبوعة في األجل المتوسط.أن يتيح
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 المقترحة 2021البرنامج الرئيسي الرابع: ميزانية عام  :34 الجدول

 البرنامج الرئيسي الرابع
 أمانة جمعية الدول األطراف

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 المواردالتغي ر في 

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 800.3 21.6 141.9 658.4    الموظفون من الفئة الفنية

 417.1 12.1 45.0 372.1    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 217.4 1 18.1 186.9 030.5 1 237.8 1 - 237.8 1 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 529.8 9.9 47.7 482.1 609.2 - 609.2 المساعدة المؤقتة العامة

 150.0 59.2 55.8 94.2 149.3 - 149.3 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 14.0 - - 14.0 21.7 - 21.7 العمل اإلضافي

 693.8 17.5 103.5 590.3 780.2 - 780.2 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات التعاقدية

 7.4 - - 7.4 3.3 - 3.3 التدريب

 - (100.0) (276.0) 276.0 - - - الخبراء 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 والمواد

 5.0 - - 5.0 - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 925.8 (45.4) (770.1) 695.9 1 784.9 - 784.9 بالعاملين

 837.0 2 (14.5) (479.7) 316.7 3 803.0 2 - 803.0 2 المجموع

 2021البرنامج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام  :35 الجدول

البرنامج الرئيسي 
 الرابع

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 
الفنية الفئة 

 وما فوقها
 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - التصنيفالمعادة 

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - 1 1 1 1 1 - 5 2 3 5 10 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 4.18 - - - 4.18 1.00 1.00 2.08 0.05 0.05 - - - - 2020المقرة لعام 

 4.75 0.58 0.58 - 4.17 1.00 1.00 2.08 0.04 0.04 - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

لعام  المقترحة
2021 - - - - 0.04 0.04 2.08 1.00 1.00 4.17 - 0.58 0.58 4.75 
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 4100 البرنامج :36 الجدول

4100 
 وحدة خدمات المؤتمرات

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 - - - -    الموظفون من الفئة الفنية

 - - - -    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 - - - - (15.8) - (15.8) المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 261.6 10.7 25.3 236.3 380.1 - 380.1 المساعدة المؤقتة العامة

 90.0 232.1 62.9 27.1 90.8 - 90.8 المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 9.0 - - 9.0 8.3 - 8.3 العمل اإلضافي

 360.6 32.4 88.2 272.4 479.2 - 479.2 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 - (100.0) (64.0) 64.0 7.0 - 7.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 353.0 (17.7) (75.9) 428.9 344.0 - 344.0 الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - الخبراء 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 والمواد اللوازم

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 364.0 (29.2) (149.9) 513.9 358.9 - 358.9 بالعاملين

 724.6 (7.8) (61.7) 786.3 822.3 - 822.3 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 4100 البرنامج :37 الجدول

4100 

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - - - - - - - - - 

               

التها بدوام كامل(وظائف المساعدة المؤقتة العامة   )معادِّ

 2.10 - - - 2.10 1.00 - 1.00 0.05 0.05 - - - - 2020المقرة لعام 

 2.67 0.58 0.58 - 2.08 1.00 - 1.00 0.04 0.04 - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - 0.04 0.04 1.00 - 1.00 2.08 - 0.58 0.58 2.67 
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)وحدة خدمات المؤتمرات( تكاليف  4100لقد أُدرجت في إطار البرنامج  .657
وتكاليف االجتماعات االئتمار، التي تتألف من عناصر منها تكاليف دورة الجمعية، 

 نيويورك العامل وفريق الهاي العامل(. العادية لمكتب الجمعية وفريقيه العاملين )فريق
ً تكاليف المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات وتكاليف  وتشمل هذه التكاليف أيضا

 السفر.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 4200 البرنامج  :38 الجدول

4200 
 سكرتاريا الجمعية

 )بآالف اليوروات( 2019عام مصروفات 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 615.1 21.6 109.2 505.9    الموظفون من الفئة الفنية

 322.1 11.5 33.3 288.8    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 937.2 17.9 142.5 794.7 964.4 - 964.4 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 - - - - 0.2 - 0.2 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - باالجتماعاتالمساعدة المؤقتة الخاصة 

 5.0 - - 5.0 12.9 - 12.9 العمل اإلضافي

 5.0 - - 5.0 13.1 - 13.1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 26.9 (73.7) (75.2) 102.1 47.6 - 47.6 السفر

 1.0 - - 1.0 - - - الضيافة

 - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 3.2 10.3 0.3 2.9 - - - التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 3.5 (25.5) (1.2) 4.7 - - - اللوازم والمواد

 5.0 - - 5.0 - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 39.6 (65.8) (76.1) 115.7 47.6 - 47.6 بالعاملين

 981.8 7.3 66.4 915.4 025.1 1 - 025.1 1 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 4200 البرنامج :39 الجدول

4200 
وكيل أمين 

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

مجموع 
موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ –خ ع  رر –خ ع  فوقها

مجموع 
موظفي فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2020المقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  الجديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  التصنيفالمعادة 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المستعادة/المعادة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2021المقترحة لعام 

               

التها بدوام كامل(وظائف المساعدة المؤقتة   العامة )معادِّ

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

 - - - - - - - - - ز- - - - - 2021المقترحة لعام 

)سكرتاريا الجمعية( الموارد الخاصة  4200لقد أدرجت في إطار البرنامج  .658
بالسكرتاريا بما فيها الموارد المخصَّصة لسد التكاليف المتصلة بالخدمات والعمل 
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وفريقيه العاملين )فريق نيويورك العامل وفريق المؤدَّيَْين من أجل مكتب الجمعية، 
  الهاي العامل(.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 4400 البرنامج  :40 الجدول

4400 
 مكتب رئيس الجمعية

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 - - - -    الموظفون من الفئة الفنية

 - - - -    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 - - - - (0.0) - (0.0) المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 123.6 8.9 10.1 113.5 141.5 - 141.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 123.6 8.9 10.1 113.5 141.5 - 141.5 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 102.6 (11.3) (13.1) 115.7 51.0 - 51.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 6.0 (50.0) (6.0) 12.0 - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

الفرعي للتكاليف غير المتصلة المجموع 
 108.6 (15.0) (19.1) 127.7 51.0 - 51.0 بالعاملين

 232.2 (3.7) (9.0) 241.2 192.4 - 192.4 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 4400 البرنامج :41 الجدول

4400 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 
الفنية الفئة 

 وما فوقها
 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

 - - - - - - - - - - - - - - 2021المقترحة لعام 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - 2020المقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  المستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  الجديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التصنيف

لة   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المحوَّ

المقترحة لعام 
2021  -   -   -   -   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   1.00  
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)مكتب رئيس الجمعية( التكاليف المباشرة  4400لقد أُدرجت في إطار البرنامج  -659
المتصلة بمكتب رئيس الجمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إلى الهاي ونيويورك 
وغيرهما، وتكاليف وظيفة المساعد الخاص للرئيس، وتكاليف الخدمات التعاقدية 

 للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيين وكبار المسؤولين.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 4500 البرنامج  :42 الجدول

4500 
 والماليةلجنة الميزانية 

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 المئوية نسبته اليوروات بآالف

 185.2 21.4 32.7 152.5    الموظفون من الفئة الفنية

 95.0 14.0 11.7 83.3    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 280.2 18.8 44.4 235.8 289.3 - 289.3 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 144.6 9.3 12.3 132.3 87.5 - 87.5 المساعدة المؤقتة العامة

 60.0 - - 60.0 58.5 - 58.5 المؤقتة الخاصة باالجتماعاتالمساعدة 

 - - - - 0.5 - 0.5 العمل اإلضافي

 204.6 6.4 12.3 192.3 146.5 - 146.5 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات التعاقدية

 4.2 (6.7) (0.3) 4.5 3.3 - 3.3 التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 11.4 - - 11.4 - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 413.6 (11.2) (52.4) 466.0 327.3 - 327.3 بالعاملين

 898.4 0.5 4.3 894.1 763.1 - 763.1 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 4500 البرنامج :43 الجدول

4500 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 2 1 - 1 1 - - - - 1 - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 2 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - 2020المقرة لعام 

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - 1.08 - - 1.08 - - - 1.08 



ICC-ASP/19/20  

193  20-A-210621 

)لجنة الميزانية والمالية( التكاليف  4500البرنامج لقد أُدرجت في إطار  -660
المباشرة المتصلة بلجنة الميزانية والمالية ولجنة المراجعة، مثل تكاليف الترجمة 
الشفوية، المحتَسبة في إطار بند المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات، وتكاليف 

قدية، وتكاليف أسفار أعضاء الترجمة التحريرية، المحتَسبة في إطار بند الخدمات التعا
لجنة الميزانية والمالية وأعضاء لجنة المراجعة، وتكاليف وظيفة األمين التنفيذي للجنة 
الميزانية والمالية، وتكاليف وظيفة المساعد اإلداري الرئيسي، وتكاليف اثني عشر شهراً 

امة، وتكاليف من عمل الموظف المعني بالشؤون اإلدارية في إطار المساعدة المؤقتة الع
شهر واحد من عمل الموظف المعني بالشؤون اإلدارية في إطار المساعدة المؤقتة 
العامة، وتكاليف الضيافة فيما يخص دورتَي لجنة الميزانية والمالية ودورتَي لجنة 
المراجعة، وتكاليف التدريب، وتكاليف الطباعة الخارجية للتوصيات الصادرة عن لجنة 

 ة وعن لجنة المراجعة.الميزانية والمالي

وبالنظر إلى أن لجنة المراجعة غدت مكلَّفة بتقديم توصيات إلى الجمعية بشأن  -661
، (70)تعيين المراجعين الخارجيين، على النحو المبين في النظام األساسي للجنة المراجعة

أيضاً )في إطار بند الخدمات التعاقدية( األتعاب المتقاضاة لقاء  4500يشمل البرنامج 
مات المراجعة الخارجية، وهي األتعاب المتقاضاة لقاء مراجعةِّ البيانات المالية خد

 للمحكمة ومراجعةِّ بيانات الصندوق االستئماني للمجني عليهم ومراجعٍة لألداء.
إجراء الشراء ذا الصلة بالمراجعين الخارجيين كما سيشمل  4500وسيشمل البرنامج 

نما ستتفاعل الجهات المراَجع لها )مثل المحكمة المهمات المتصلة بموظفي التصديق، بي
وأمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم( مع المراجعين الخارجيين بشأن المسائل 
الفنية المتصلة بعمليات المراجعة المحدَّدة الطابع وبشأن الدعم اإلمدادي خالل مهمات 

 المراجعة.

 

                                                            
 إنه متاح على الرابط التالي:. 60النظام األساسي للجنة المراجعة، الفقرة  (70)

https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP16/AC-Charter-ENG.pdf 
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 4600 البرنامج  :44 الجدول

4600 
الهيئات العاملة بتكليف من الجمعية لعام 

2020 

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 - - - -    الموظفون من الفئة الفنية
 - - - -    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 - - - - - - - المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - (100.0) (7.1) 7.1 - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 - (100.0) (7.1) 7.1 - - - المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 - (100.0) (166.6) 166.6 - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - (100.0) (30.0) 30.0 - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - (100.0) (276.0) 276.0 - - - االستشاريون الخبراء

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 - (100.0) (472.6) 472.6 - - - بالعاملين

 - (100.0) (479.7) 479.7 - - - المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 4600 البرنامج :45 الجدول

4600 
وكيل 

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - - - - - - - - - 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 - - - - - - - - - - - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - التصنيف المعادة

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - - - - - - - - - - 
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 : المبانيالخامس الرئيسيالبرنامج  -هاء

مة  المقد ِّ

أنشئ هذا البرنامج الرئيسي لتوفير صيانة مقر المحكمة الجنائية الدولية  -662
د إلى المقاول )شركة )"المحكمة"( في الهاي.  ( بصيانة مبنى المقر Heijmansوقد ُعهِّ

الوقائية والصيانة التصحيحية وببرنامج استبدال عناصر فيه تندرج في عداد رأس المال. 
مع جواز تمديدها حتى  2019وات تبدأ في عام سن مدة العقد المعني ثالث وتبلغ
 سنوات. عشر

 ألف يورو 2 270.0 موارد الميزانية

نت المحكمة تقريَرها عن المستبداَلت المندرجة في عداد رأس المال، الذي  -663 ضمَّ
م إلى لجنة الميزانية والمالية في دورتها الرابعة والثالثين، عرضاً مفصَّالً عن خطة  قُد ِّ

الستبدال عناصر تندرج في عداد رأس المال. بيد أن المبلغ المرتبط بهذه الخطة خمسية 
قُل ِّص في هذه الميزانية البرنامجية المقترحة تفادياً لتخطي مقدار  2021فيما يخص عام 

 .2020الموارد الذي أُقرَّ في إطار ميزانية عام 

 ألف يورو 2 270.0  النفقات التشغيلية العامة

يتألف من عنصَرْين  2021لمقترح لعام إن المقدار ا -664
ر( الُمقدَّر أن  ‘1’رئيسيَْين:  المخصَّصات للصيانة الوقائية والتصحيحية )متطلب متكر ِّ

المال المخطط  العناصر المندرجة في عداد رأس ‘2’ألف يورو؛  1 891.0تبلغ 
ادة المتأتية ألف يورو. إن الزي 378.9الستبدالها )متطلب متغير المقدار( بمبلغ مقداره 

في المئة لمراعاة التضخم في  2.5عن تطبيق مؤشر األسعار المقدَّر أن تبلغ نسبتها 
إطار عقد الصيانة الوقائية والتصحيحية ستُستوعب عن طريق تقليٍص في المقدار 

 المال. المقترح للمستبداَلت المندرجة في عداد رأس

المستبداَلت المندرجة في وقد يترتب على المبلغ المخفَّض المقترح من أجل  -665
المال أثٌر وخيٌم على قدرة المحكمة على صيانة مبانيها في الهاي، سواٌء من  عداد رأس

ً للنجاعة في استعمال الموارد  الناحية البنيوية أم من ناحية االستعمال. لكن، توخيا
ال، لن الم المحدودة حد اً شديداً المتوفرة من أجل استبدال عناصر تندرج في عداد رأس

تُستبدل إال العناصر األساسية التي يستلزمها االستعمال اليومي للمبنى ولن يجري 
رجعة عنه. إن  المحكمة  عندما تكون قد غدت عتيقةً وعاطلةً على نحٍو ال استبدالها إال

م إلى  ستتخذ كل التدابير الممكنة لتخفيف األخطار التي استُبينت في تقريرها الذي قُد ِّ
 .(71)انية والماليةلجنة الميز

 

                                                            
 .CBF/34/10الوثيقة  (71)
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 المقترحة 2021البرنامج الرئيسي الخامس: ميزانية عام  :46 الجدول

 البرنامج الرئيسي الخامس:
 المباني

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 - - - -    الموظفون من الفئة الفنية

 - - - -    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 - - - - - - - المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 - - - - - - - العامةالمساعدة المؤقتة 

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 - - - - - - - المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 270.0 2 - - 270.0 2 800.0 1 - 800.0 1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 270.0 2 - - 270.0 2 800.0 1 - 800.0 1 بالعاملين

 270.0 2 - - 270.0 2 800.0 1 - 800.0 1 المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم -واو

 

مة  المقد ِّ

يعمل الصندوق االستئماني للمجني عليهم لدى المحكمة الجنائية الدولية  -666
)"الصندوق االستئماني"( لرأب األذى الناتج عن الجرائم التي تندرج ضمن نطاق 
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( وذلك بالسهر على احترام حقوق 

ويؤد ي  المجني عليهم وأُسرهم من خالل توفير تعويضات جبر الضرر وتقديم المساعدة.
( تسيير شؤون جبر األضرار الذي تأمر به المحكمة 1) الصندوق االستئماني مهمتين:

وارد أخرى لصالح المجني عليهم وفقاً ألحكام ( تسخير م2، )(72)بحق الشخص المدان
وتنصب  الجهود المبذولة في إطار كلتا هاتين  .(73)من نظام روما األساسي 79المادة 

المهمتين على معالجة األذى الذي لحق بالمجني عليهم في جرائم اإلبادة الجماعية 
 .(74)والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان

المهمتَْين المنوطتَْين بالصندوق االستئماني للمجني عليهم في إطار واليته إن  -667
المتمثلتَْين في جبر األضرار وتقديم المساعدة شهدتا المزيد من التنامي واالكتمال طيلة 

 2021. بيد أن مقدار ميزانية عام 2021، وستظالن تشهدانه في عام 2020عام 
 2020يسي السادس يُْبقَى مساوياً لمقدار ميزانية عام البرنامجية المقترحة للبرنامج الرئ

 المعتمدة.

، 19-وإلى جانب التحديات االشتغالية المتعددة الوجوه المتأتية عن جائحة كوفيد -668
أوقعت هذه الجائحة على الجماعات الضعيفة الحال التي تعاني من األذى والصدمات 

األساسي أثراً أعظمَ دفع بالصندوق التي سببتها الجرائم المنصوص عليها في نظام روما 
االستئماني للمجني عليهم إلى تعزيز جهوده لتنفيذ تدابير لجبر أضرار المجني عليهم 

 2020تكون مالئمة وتأتي في الوقت المناسب. وقد حقق الصندوق االستئماني في عام 
ويتركز العمل تقدماً كبيراً بتوسيع نطاق عملياته واستهالله الفعلي ألنشطة جديدة هامة. 

                                                            
 ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.4( و)3( و)2)98القاعدة  (72)
ولالستزادة من المعلومات عن األساس القانوني  ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.5)98القاعدة  (73)

للصندوق االستئماني للمجني عليهم يرجى الرجوع إلى الموقع الشبكي 
basis-https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal 

 من نظام روما األساسي. 8و 7و 6ي المواد كما يرد تعريفها ف (74)

https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis
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اليومي للصندوق االستئماني في الهاي وفي الميدان على زيادة مفعوله االشتغالي، 
 وتعميق أثره فيما يخص المجني عليهم، وتحسين أدائه المؤسسي.

ويستلزم تحقيُق غايات الصندوق االستئماني االستراتيجية على صعيد المفعولِّ  -669
التحسين في القدرات المهنية وفي اإلجراءات واألداءِّ استمراَر العناية، واالستثمار، و

ً االستثمار في العالقات مع  والمهارات المتصلة بتدبُّر السيرورات. إنه يستلزم أيضا
أصحاب الشأن األساسيين الذين يمثلون األساس الذي تقوم عليه نجاعة الصندوق 

مة القاضية بجبر االستئماني وفعاليته. ويستتبع هذا المتطلُب التجاوَب مع أوامر المحك
األضرار، والتعاوَن مع قلم المحكمة، والقدرةَ على انتقاء شركاء الصندوق في التنفيذ 

 العاملين في النطاق المحلي وعلى دعمهم وعلى متابعة شؤونهم.

ويبتغي الصندوق االستئماني للمجني عليهم اإلسهام في بناء نظاٍم لجبر  -670
ة االستدامة من الناحية المالية ويتركَّز على المجني األضرار يتسم بالذكاء والفعالية وقابلي

ً قيم التكامل في مجال  عليهم آخذاً في الحسبان حقوقهم واحتياجاتهم وكرامتهم ومتبنيا
كان هناك تحالٌف قوٌي مديدٌ  إذا يمكن النجاح في ذلك إال مساعدتهم وجبر أضرارهم. وال

لحكومات في بلدان الحاالت وكل مع المحكمة والدول األطراف والجهات المانحة وا
الطائفة المتنوعة الواسعة المعنية من منظمات المجتمع المدني والشركاء في التنفيذ. 
فالنجاح في إقامة العدل المتمثلة في جبر األضرار يتحدَّد بالجهود المتظافرة المبذولة 

توى العمل، لتحسين األداء العام، على نحٍو يتخطى صقل الترتيبات المتخذَّة على مس
وبالقدرة على التكيُّف مع الظروف المتعلقة بالميزانية مع الحفاظ على روح التجاوب مع 

 حقوق المجني عليهم وواقع أوضاعهم.

 الغايات االستراتيجية

تقرُّ المحكمة والصندوق االستئماني للمجني عليهم بأن خطتَْيهما االستراتيجيتَْين  -671
يات االستراتيجية للصندوق االستئماني تخص على مترابطتان ومتوائمتان. ثم إن الغا

وجه التحديد المهمتَْين المنوطتَْين به في إطار واليته: مساعدة المجني عليهم في الجرائم 
ويدير الصندوَق االستئماني مجلُس . المشمولة باختصاص المحكمة، وجبر أضرارهم

لمساءلة مباشرة من  ويخضع مجلس إدارة الصندوق إدارته )"مجلس إدارة الصندوق"(.
. وتَُسدُّ تكاليف أنشطة المساعدة التي (75)الدول األطراف بشأن جميع أنشطة الصندوق

يجريها الصندوق االستئماني للمجني عليهم بالتبرعات والهبات التي تقدمها جهاٌت 
ل جبر األضرار بما. خاصة قد تأمر به المحكمة من التعويضات والغرامات  ويموَّ

"الموارد األخرى للصندوق االستئماني"،  التي يمكن أن تُستكمل بـوالمصادَرات 
ر ذلك مجلس إدارة الصندوق إذا  .(76)قرَّ

لقد أقرَّ مجلس إدارة الصندوق االستئماني للمجني عليهم خطة الصندوق  -672
ثم جرى المزيد من تكييف  2020في آذار/مارس  2021-2019االستراتيجية للفترة 

لتوصيات ذات الصلة التي قدمتها آلية الرقابة المستقلة في هذه الخطة بالنظر إلى ا
، وبالنظر أيضاً إلى األثر المؤسسي واالشتغالي لجائحة (77)2019الثاني/نوفمبر  تشرين
 .19-كوفيد

وتتمثَّل رسالة الصندوق االستئماني للمجني عليهم في رأب األذى الناتج عن  -673
وذلك بالسهر على احترام حقوق  الجرائم التي تندرج ضمن نطاق اختصاص المحكمة

 المجني عليهم وأُسرهم من خالل توفير تعويضات جبر الضرر وتقديم المساعدة.

 وتتمثَّل الغايات االستراتيجية للصندوق االستئماني للمجني عليهم فيما يلي: -674

                                                            
 .76(، البند ASP/4/Res.3-ICCنظام الصندوق االستئماني للمجني عليهم )الوثيقة  (75)
 .56نظام الصندوق االستئماني للمجني عليهم، البند  (76)
تشرين  ،EVA-2019-01 للمجني عليهم، االستئماني الصندوق أمانة إدارة تقييم المستقلة، الرقابة آلية (77)

 .2019 الثاني/نوفمبر
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(a) :أن يتغلب المجني عليهم وأَُسُرهم على األذى الذي  على صعيد المفعول
حياة كريمة، ويسهمون في التصالح وإرساء السالم ضمن لحق بهم، فيَْحيَْون 

 جماعاتهم، نتيجةً لتنفيذ األوامر بجبر األضرار وبرامج المساعدة؛

(b) :أن يتكفَّل الصندوق االستئماني للمجني عليهم،  على صعيد األداء
عامالً بالتواؤم مع المحكمة، بُحْسَن اإلدارة والمساءلة والشفافية في جميع 

ياً في الوقت نفسه المتطلبات التي تقضي بها المهام المنوطة به في أنشطته وملب ِّ 
إطار واليته، وأن تُْضَمن له الموارد الكافية للعمل تنفيذاً لبرامجه الخاصة 

 بالمساعدة وجبر األضرار في بلدان الحاالت المعروضة على المحكمة.

ول وعلى صعيد وثمة مبتغًى آخر يتالقى مع الغايات المنشودة على صعيد المفع -675
األداء، هو أن يزداد االعتراف الدولي بالنهج القائم على التركيز على األذى الذي لحق 
بالمجني عليهم واالهتمام بهم بمقتضى نظام روما األساسي فيما يتعلق بإقامة العدل 

 المتمثلة في جبر األضرار، وأن يُتبَنَّى هذا النهج باعتباره ممارسةً فضلى.

 ة بالصندوق االستئماني للمجني عليهم في إطار واليتهالمهام المنوط

  المساعدةتقديم 

يستمر تنفيذ برامج المساعدة في إطار الدورات البرنامجية البالغة مدتها خمس  -676
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية  2019سنوات الجارية في شمال أوغندا منذ عام 

سنوات منذ عام  جية مدتها ثالثديفوار دورة برنام . وتجري في كوت2020منذ عام 
يراد لها أن تشمل األنشطة المضطلَع بها دعماً ألداء البرنامج الوطني اإلداري  2020

الخاص بجبر األضرار. وقد نُف ِّذ في جمهورية أفريقيا الوسطى مشروع تجريبي تاله 
 .2020تنفيذ برنامج للمساعدة أكثر شموالً في عام 

الممكن تنفيذه في مالي، أنجز الصندوق وفيما يخص برنامج المساعدة  -677
ً مستنداً إلى األذى الالحق بالمجني عليهم في  ً أوليا االستئماني للمجني عليهم تقييما

. ويتوقف التنفيذ على مقدار المال الذي يمكن أن يُْحَصل 2020األول من عام  النصف
زت عمليتا تقييم ل لبرنامج الخاص بكينيا عليه من الجهات المانحة. وعلى نحٍو مماثل أُنجِّ

وتتوقف مواصلة العمل فيما يخصهما على  2020والبرنامج الخاص بجورجيا في عام 
مراجعة المجلس وقراره بشأن التدابير األخرى المراد اتخاذها استناداً إلى تقييٍم آلفاق 

 التمويل.

إن أنشطة الصندوق االستئماني للمجني عليهم في مجال المساعدة تقوم على  -678
التكامل في جبر األضرار. فالمسؤولية عن رأب األذى الالحق بالمجني عليهم في  مبدأ

الجرائم الدولية تقع بصورة رئيسية على عاتق حكومة بلد الحالة المعني، التي تعمل في 
هذا الشأن وفقاً لقوانين هذا البلد الوطنية ولما صدَّق عليه من معاهدات دولية وللقانون 

مج المساعدة التي ينفذها الصندوق االستئماني للمجني عليهم ال تأتي الدولي العرفي. فبرا
لجعل الحكومة المعنية في َحٍل من المسؤولية عن رأب األذى وال لتنقل هذه المسؤولية 
عن عاتقها. وفي إطار هذا الفهم للتكامل في جبر األضرار، يمكن بالتالي أن تأتي برامج 

تعزيٍز لبرامج أو أنشطة  ستئماني بمثابة تكملٍة و/أوالمساعدة التي ينفذها الصندوق اال
 جبر األضرار الخاصة بالحكومة المعنية.

وعليه فإن قرارات الصندوق االستئماني للمجني عليهم المتعلقة باالستثمار فيما  -679
تقييٍم دقيٍق وعميق للسياق المحلي لألذى  ‘1’يخص أنشطة المساعدة تتحدَّد بما يلي: 

مجني عليهم وألشكال االستجابة المتوفرة، بما في ذلك استجابة الحكومة الذي عانى منه ال
الممكن اتخاذها في المستقبل فيما  إمكان إكمالها للتدابير القضائية القائمة أو ‘2’المعنية؛ 

قدرة الصندوق على اإلشراف على أداء الشركاء في التنفيذ،  ‘3’يخص جبر األضرار؛ 
وعلى استدامة تمويل البرامج التي تُنفَّذ لمدة سنوات متعددة وعلى التكفل بكفاية أدائهم، 

 بقدٍر متوافٍق مع األنماط الغالبة لألذى الذي لحق بالمجني عليهم.
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  جبر األضرار

سيشارك الصندوق االستئماني للمجني عليهم في عمليٍة متنامية لجبر األضرار،  -680
قضايا معروضة على  ثالثوثمة  .2021وسيقع على عاتقه عبء عمٍل كبير في عام 

في الحالة في مالي وقضية  المهديقضية  األضرار: المحكمة بُلغ فيها طْور تنفيذ جبر
في الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.  (Katanga) كاتَْنغاوقضية  (Lubanga) لوبَْنغا

في  (Ntagandaاْنتاَغْندا )إجراءات جبر األضرار في قضية  2019وقد بدأت في عام 
الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويُتوقع أن تفضي إلى صدور أمٍر بجبر 

ستليه مرحلةٌ لتنفيذ األمر بجبر األضرار إذا أُي ِّد قرار اإلدانة عند استئنافه.  األضرار، ما
إذا  2021في أوائل عام  (Ongwenُأْنغوين )وقد تبدأ إجراءات جبر األضرار في قضية 

 م.أُدين المته

إن عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماني للمجني عليهم فيما يتعلق  -681
بجبر األضرار عرضةٌ الرتفاع كبير طارئ في فترات تقع ضمن ثالث مراحل من 

 سيرورة جبر األضرار:

(a) يُطلب من  :المرحلة القضائية المفضية إلى صدور أمر بجبر األضرار
بصفته مشاركاً رئيسياً في اإلجراءات، أن  الصندوق االستئماني للمجني عليهم،

ص قدراً كبيراً من الوقت والموارد إلجراء التحليل القانوني والبحث  يخص ِّ
االشتغالي دعماً لسيرورة اتخاذ الدائرة المعنية للقرار فيما يخص كل أمٍر بجبر 

 األضرار؛

(b) يستلزم مقداراً طائالً من : مشروع خطة التنفيذ ً يمث ِّل ذلك نشاطا
لموارد، ذاهباً بقسط باهظ من موارد الصندوق القانونية واالشتغالية، ويتطلب ا

تشاوراً كثيفاً مع المجني عليهم وتعاوناً وثيقاً مع ممثليهم القانونيين وأصحاب 
 الشأن من قلم المحكمة في الميدان وفي المقر؛

(c) تؤتي هذه المرحلة من سيرورة جبر األضرار : مرحلة التنفيذ اإلداري
أكبر زيادة في عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماني، نظراً إلى 
المسؤولية العامة التي يتوالها وانخراطه المباشر بصفته الهيئة المعنية بتنفيذ 

وتحدُث هذه الزيادة في عبء العمل في المجاالت  األوامر بجبر األضرار.
م ودفع التعويضات في حالة التالية: تمييز المجني عليهم والتحقق من أوضاعه

التعويضات الفردية؛ التشاور مع المجني عليهم وممثليهم القانونيين فيما يخص 
االنتفاع بتعويضات جبر األضرار وما يفضي إليه ذلك من الدقة في تحديد 
التعويضات الجماعية؛ توعية المزيد من المجني عليهم وتمييزهم وفحصهم فيما 

جبر األضرار الجماعي واتخاذ القرارات ذات يخص استحقاقهم لتعويضات 
الصلة؛ تنفيذ التعويضات الجماعية والتعويضات الرمزية؛ شراء خدمات 
الشركاء في التنفيذ. إن أعمال تمييز المجني عليهم وفحص أوضاعهم )الجارية 

 لوبَْنغا( وتنفيذ التعويضات )الجارية في قضية المهديوقضية  لوبَْنغافي قضية 
سواٌء أقام بها بصورةٍ مباشرةٍ موظفو  -( المهديوقضية  ْنغاكاتَ وقضية 

الصندوق االستئماني للمجني عليهم أو قام بها بصورةٍ غير مباشرةٍ الشركاُء في 
هي مهام تستلزم على الخصوص مقداراً طائالً من الموارد وتتطلب  –التنفيذ 

ساً لها في المكاتب القُطرية المعنية  وفي المقر، وتعاوناً وثيقاً مالكاً عامالً مكرَّ
وكثيفاً مع قلم المحكمة بشأن مسائل اإلجراءات والعمليات، كما أُبلِّغ إلى لجنة 

 .(78)الميزانية والمالية

وفي شتى هذه المراحل يالحظ الصندوق االستئماني حاالت ارتفاع كبير طارئ  -682
 في عبء العمل المتصل بمجاالت النشاط التالية البيان:

                                                            
ع عن تقرير (78)  السائرة، جبر األضرار إجراءات في االستئماني والصندوق المحكمة قلم بين المسؤوليات توزُّ

 .CBF/34/12 والثالثون، الوثيقة الرابعة الدورة والمالية، الميزانية لجنة المحتملة، واالزدواج التآزر وجوه وعن
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(a) الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر بجبر األضرار  نيالعمل القانو
واإلرشاد فيما يخصه، بما في ذلك تمييز المجني عليهم والتحقق من أوضاعهم 
دعماً لمجلس إدارة الصندوق في اتخاذه القرارات اإلدارية المتعلقة باالستحقاق 

 ومراقبة الجودة العامة وإبالغ الدوائر عن التقدُّم المحَرز؛

(b) يشار على  الشركاء في التنفيذ والخبراء االستشارييندمات شراء خ(
الخصوص إلى أن دقة تفاصيل عملية )شراء خدمات( تنفيذ األوامر بجبر 
ً وَمُروزاً لتحقيق المردود  ً دقيقا األضرار المحدَّدة صارَم التحديد تستلزم نهجا

ا تكون ضعيفة األفضل في انتقاء الشركاء في التنفيذ من أسواقِّ خدماٍت غالباً م
 وعلى أساس دفتر شروٍط على درجٍة عاليٍة من التفصيل(؛

(c) إلعداد مشاريع خطط تنفيذ  األنشطة الميدانية ً التي يُضطلع بها دعما
األوامر بجبر األضرار واإلشراف على تنفيذها من الناحيتين االشتغالية 

م، وعلى )يشتمل ذلك على إدارة الشركاء في التنفيذ ومتابعة عمله واإلدارية
إعمال ضوابط مراقبة داخلية سليمة وما يتصل بها من أدوات وإجراءات، وعلى 
توعية المجني عليهم )الذين يمكن أن يكونوا( من المستحقين للتعويضات 
وتوعية جماعاتهم، وعلى إقامة واستدامة العالقات مع سائر أصحاب الشأن، 

 تها األخرى(؛مثل سلطات الدولة المعنية الوطنية والمحلية ووكاال

(d) المضطلَع بها للتحقق من مناسبةِّ وفعاليةِّ تنفيذ  المتابعة والتقييم أنشطة
)يشتمل ذلك على قياس درجة رضا المجني عليهم  األوامر بجبر األضرار

 المستفيدين من التعويضات وإبالغ الدوائر عن التقدم المحَرز والنتائج المحققة؛
تئماني على خدمات خبراء خارجيين وألغراض التقييم يعتمد الصندوق االس

إلجراء دراسات مرجعية أساسية وعمليات تقييم الحق، وإجراء استقصاءات 
 لقياس درجة رضا المستفيدين من خدماته(؛

(e) التي يجب االضطالع بها  األنشطة المكثَّفة لجمع األموال :جمع األموال
فيما يخص تعويضات جبر أضرار معيَّنة للحصول على مساهمات من الدول 
واستجالب هبات خاصة تخصَّص لدفع تعويضات جبر األضرار أو دفع 
عناصر معيَّنة منها، إذا تعيَّن أن يستعين الصندوق االستئماني بموارده األخرى 

اء إعواز الشخص المدان. تكملةً للمدفوعات تعويضاً لجبر األضرار  من جر 

العمل على تنفيذ  2021ويُتوقع أن يواصل الصندوق االستئماني في عام   -683
وقضية  (Katanga) كاتَْنغاوقضية  (Lubanga) لوبَْنغااألوامر بجبر األضرار في قضية 

فيذ. . وستلزم قدرات اشتغالية وقدرات قانونية لمتابعةِّ وتقييمِّ عملِّ الشركاء في التنالمهدي
دَّ مشروع (Ntagandaاْنتاَغْندا )وفيما يخص قضية  ، يعتزم الصندوق االستئماني أن يُعِّ

خطٍة لتنفيذ جبر األضرار وقد يبدأ األنشطة ذات الصلة. وسيواصل الصندوق 
االضطالع بأنشطٍة لجمع األموال، بغية ضمان قدرته على تكملة التعويضات التي 

 ادرة بحق أشخاٍص معوزين في كل القضايا األربع.تقضي بها أوامر جبر األضرار الص

 األمن والصحة

إن فعالية تنفيذ برامج المساعدة وتنفيذ األوامر بجبر األضرار قد تتأثر باالفتقار  -684
، في 19-إلى األمن وبعوامل متصلة بالصحة، مثل مرض اإليبوال وجائحة كوفيد

 المناطق التي يعمل فيها الصندوق.

والصندوق االستئماني في عمل كليهما تحديات أمنية  وتمثُل أمام المحكمة -685
متأصلة، لكن هذه التحديات تتسم بأهمية قصوى فيما يخص الصندوق االستئماني، ألن 
اضطالعه بمهمتيه المتمثلتين في المساعدة وجبر األضرار يسير على أفضل وجه في 

رار أَُكلها كامالً، سياق االستقرار الطويل األمد حيث يمكن أن تؤتي تدابير جبر األض
فتتيح للمجني عليهم وجماعاتهم التغلب على األذى الذي لحق بهم، وإعادة بناء حياتهم، 

 واإلسهام في التعايش السلمي.
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  التطوير التنظيمي

يؤثر ما يعتري العمَل من وجوه التعقيد المتأصلة في إجراءات جبر األضرار،  -686
رة العمليات وعلى معدل التنفيذ، بفرض والناتجة عن تحدياٍت أمنية وصحية، على وتي

عملياٍت إلعادة تحديد درجات األولوية وعملياتِّ تكييف وبإضفاء التعقيد على انتقاءِّ 
وإدارةِّ شركاَء في التنفيذ مناسبين. وتستتبع متطلباُت توفُّرِّ القدرة، وعبء العمل المتعلق 

ر هذه الدرجة من التعقيد بالميزانية الواقع على عاتق الصندوق االستئماني في تدبُّ 
والنهوض في الوقت نفسه بالتزاماته إزاء المحكمة والمجني عليهم، وجوَب أن تظل 
نه من التحرك بمرونة حيال المستجدات غير المتوقعة، بوسائل منها  بنيته التنظيمية تمك ِّ
ي تناوب الموظفين العاملين في الميدان ونشر موظفي المقر و/أو قلم المحكمة للعمل ف

مواقع ميدانية. وتوخياً للمزيد من تعزيز اإلدارة والتنفيذ، يتطلع الصندوق االستئماني 
إلى استدامة القدرات التنظيمية األساسية ألمانته واالستناد إليها، كما فعل في الفترة 

بتعبئة الموظفين الرئيسيين  2020حتى أواسط عام  2019الممتدة من أواسط عام 
مديرو البرامج العاملون في الميدان والمستشار القانوني،  األساسيين، بمن فيهم

ومرؤوسوهم المباشرون. ويتولى مديرو البرامج العاملون في الميدان إدارة برامج 
أما التوجيه الوظيفي )وضع . الصندوق االستئماني وتنفيذ األوامر بجبر األضرار
فيتولى المسؤولية عنه شاغلو المعايير، وإسداء المشورة التقنية، ومراقبة الجودة( 

المستشار القانوني، والموظف المعني بالشؤون المالية،  الوظائف التالية البيان:
والموظف المعني بالمتابعة والتقييم، وإلى حٍد أقلَّ الموظُف المعني بجمع األموال 

رو وبإرشاٍد من الموظف المعني بالشؤون المالية ينف ِّذ مدي للصندوق وببروزه للعيان.
إن الموظفين . البرامج إجراءات إدارية، منها إجراءات رقابة داخلية، دعماً لتنفيذ البرامج

القانونيين منخرطون في العمل في الهاي وفي الميدان لتدريب الوسطاء والموظفين 
 على التحقق من أوضاع المجني عليهم، والمساعدة في تنفيذ األوامر بجبر األضرار.

أصيب مجلس إدارة الصندوق بمصيبة وفاة رئيسه  2020وفي آذار/مارس  -687
للمدة الباقية من فترة  2020المباغتة. وقد انتخب المجلس رئيساً جديداً له في أيار/مايو 

. وقد استهل المكتب إجراء 2021األول/ديسمبر  والية الرئاسة الجارية، أي حتى كانون
 انتخاب عضٍو جديٍد فيه.

 عالقة العمل مع قلم المحكمة

ر الصندوق االستئماني بالقرار يذ -688 الصادر عن جمعية الدول األطراف في  6ك ِّ
طلبت فيه الدول األطراف إلى المحكمة والصندوق  ، الذي(79)عشرة دورتها السادسة

االستئماني مواصلة توطيد شراكتهما التعاونية واضعَْين في االعتبار دور كٍل منهما 
وتتسم عالقة العمل بين  ر به المحكمة.ومسؤولياته لتنفيذ جبر األضرار الذي تأم

الصندوق االستئماني وقلم المحكمة بأهمية خاصة ويُنصُّ عليها في إطار التعاون 
ع في آذار/مارس  وكما أُفيدت به لجنة الميزانية والمالية في . 2019والتعاضد الذي ُوضِّ

مكاتب القُطرية، ، يتعاون الصندوق االستئماني تعاوناً وثيقاً مع ال2020حزيران/يونيو 
وقسم المالية، والوحدة المعنية بالشراء، وقسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، 
والوحدة المعنية بالعالقات الخارجية وتعاون الدول، وقسم دعم المحامين، ومكتب 

 .(80)المحامي العمومي للمجني عليهم، وقسم األمن والسالمة، وقسم اإلعالم والتوعية
ر ال صندوق االستئماني عالي التقدير تعاون قلم المحكمة والممثلين القانونيين للمجني ويُقد ِّ

عليهم ومساعدتهم طيلة إعداد وتنفيذ األوامر بجبر األضرار في السنة الماضية، ويسعى 
 .2021إلى تعزيز تعاونه معهم في عام 

                                                            
لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السادسة الوثائق الرسمية  (79)

ألف، القرار -(، المجلَّد األول، الجزء الثالث(ICC-ASP/16/20 2017 كانون األول/ديسمبر 14-4عشرة، نيويورك، 

ICC-ASP/16/Res.6 ج(.12، المرفق، الفقرة( 
ع عن تقرير (80)  السائرة، جبر األضرار إجراءات في االستئماني والصندوق المحكمة قلم بين المسؤوليات توزُّ

 .CBF/34/12 والثالثون، الرابعة الدورة والمالية، الميزانية لجنة ،المحتملة واالزدواج التآزر وجوه وعن
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ز توحيد طرائق عمل الصندوق االستئماني ووجوه التآزر في عالقت -689 ه وقد عزَّ
مع قلم المحكمة آفاق تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة في إعداد وتنفيذ أنشطٍة سريعٍة 
ومجديٍة لجبر أضرار المجني عليهم. ويظل الصندوق االستئماني يسعى من أجل وضع 
ً من الناحية اإلجرائية  نظاٍم لجبر األضرار بموجب نظام روما األساسي يكون سليما

التحديات الماثلة على الصعيد المالي وعلى صعيد استدامة ويراعي في الوقت نفسه 
ج لوضع هذا النظام، تحقيقاً لنتائج ملموسة يُستجاب بها لحقوق المجني  ِّ االشتغال، ويرو 

 عليهم وتُلبَّى بها احتياجاتهم.

ع في عام  -690 غرضان: وضع  2019ويُنشد من إطار التعاون والتعاضد الذي ُوضِّ
د بين قلم المحكمة وأمانة الصندوق االستئماني تعاون والتعاضمفهوٍم مشترٍك لمجاالت ال

، وتمكين قلم المحكمة وأمانة الصندوق االستئماني من التخطيط لتدبُّر (81)للمجني عليهم
الموارد والقدرات على أفضل وجٍه ممكٍن من أجل اضطالع كٍل منهما على نحو فعال 

 وناجع بالمهام المنوطة به في إطار واليته.

ين إطار التعاون الطرائق االشتغالية لعالقة العمل بين أمانة الصندوق ويب -691
االستئماني وقلم المحكمة، بما في ذلك األدوات االشتغالية )التخطيط والرصد 
المشتركان(؛ ومسؤولو التنسيق؛ ودورية االجتماعات؛ وآليات التداعي على مستوًى 

 ً ؛ واجتماعات التنسيق واستعراض أرفع لمعالجة المعاسر وغيرها من المشكالت سريعا
 التقدم على المستوى اإلداري الرفيع.

فعلى سبيل المثال، يت سم التعاون مع قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم  -692
والمكاتب القُطرية بأهمية بالغة في تصميم إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع 

تمييزهم نوال تعويضات جبر المجني عليهم، ليتاح للمجني عليهم الذين لم يسبق 
 .المهديوتعويضاته الفردية في قضية  (Lubangaلوبَْنغا )األضرار الجماعية في قضية 

فاستمراُر استعداد قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم للعمل، وتجربتُه، 
ز قدرة الصندوق االستئماني على تدبر هذه  العمليات وخبرتُه، ودوُره الداعم، أموٌر ستعز ِّ

 يناظر الوظائف الالزمة ضمن بنيته الخاصة. دون االضطرار إلى استحداث ما

ل الصندوق االستئماني على قسم المالية والفريق المعني بتخطيط  -693 ِّ كما يُعو 
والوحدة المعنية بالشراء النتقاء الشركاء في التنفيذ  SAPالموارد المؤسسية في نظام 

ا من المبالغ، والسهر على جودة اإلبالغ المالي ودفع تعويضات جبر األضرار وغيره
ويتوخى الصندوق االستئماني المضي في  برفع التقارير إلى أصحاب الشأن المعنيين.

إذ يواصل تنفيذ األوامر بجبر األضرار وبرامج  2021توطيد هذا التعاون في عام 
 المساعدة.

المحكمة للمساعدة  ويعتمد الصندوق االستئماني على الخدمات التي يقدمها قلم -694
في تقييمِّ وتوقعِّ وتخفيفِّ المصاعب األمنية التي تهدد تنفيذ برامج المساعدة واألوامر 

 بجبر األضرار.

إن إطار التعاون وما يهيئ له من متابعة وتشاور وآليات للتداعي على مستوًى  -695
اني وقلم أرفَع أموٌر يُتوقع أن تزيد من تعظيم أثر التآزر بين أمانة الصندوق االستئم

المحكمة، بما فيه المكاتب القُطرية، زائدةً بذلك من نجاعة وفعالية عمليات الصندوق 
 االستئماني.

ِّ الجهود لزيادة نجاعة وفعالية عمليات الصندوق  -696 ومن األمثلة على حث 
االستئماني، اتفق رئيس قلم المحكمة والمدير التنفيذي للصندوق االستئماني في 

إنشاء فرقة عمٍل معنيٍة بالشراء، لمدة واليٍة أولية تمتد حتى على  2020آذار/مارس 
يضطلع به الصندوق  . وتعمل فرقة العمل هذه لتحسين ما2020نهاية آب/أغسطس 

االستئماني من أنشطٍة في مجال الشراء، وخدمات الدعم ذات الصلة التي يقدمها قلم 

                                                            
 3اعتُمد في ، الذي ASP/4/Res.3-ICCمن نظام الصندوق االستئماني للمجني عليهم )القرار  19انظر البند  (81)

"تستشير األمانة ]رئيس قلم المحكمة[ بشأن جميع المسائل اإلدارية والمالية التي تتلقى  (:2005كانون األول/ديسمبر 

 مساعدة بشأنها من قلم المحكمة، مع مراعاة استقالليتها".
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ل الصندوق االستئماني المحدَّدة المحكمة، والحلول اإلجرائية فيما يتعلق باحتياجات أعما
عن إحراز تقدٍم  2020أفادت أمانة الصندوق االستئماني في تموز/يوليو  الطابع. وقد

في تنفيذ خطة العمل فيما يتعلق بالتوصيات الواردة في تقرير التقييم الصادر عن آلية 
 .2020الرقابة المستقلة، والتي أقرها مجلس إدارة الصندوق في آذار/مارس 

 ألف يورو 3 226.1 موارد الميزانية

يُبقى على المقدار المطلوب مساوياً للمقدار االسمي الذي أُقِّرَّ في إطار ميزانية  -697
جية في تكاليف  2020عام  المعتمدة. وتُستوعب في إطار الميزانية المقترحة الزيادة التدرُّ

د. وإضافةً إلى ذلك  ً لنظام األمم المتحدة الموحَّ ُحق ِّقت تخفيضات في الموظفين وفقا
المخصصات ضمن إطار بنوٍد للتكاليف غير المتصلة بالعاملين، منها على الخصوص 

 بند السفر وبند الخدمات االستشارية وبند التدريب.

 وال تُقترح أي وظائف جديدة. -698

 ألف يورو 2 913.5 الموارد من الموظفين

زيادة مقدارها ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على  -699
 المعتمدة. 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  في 6.9ألف يورو ) 77.4

وينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف وظائف المساعدة المؤقتة العامة على زيادة 
 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  في 9.5ألف يورو ) 149.1مقدارها 
زيادة في الموارد من الموظفين فمعظمها متصل بتطبيق نظام األمم ال أما المعتمدة.

د أي زيادة في مالك الموظفين. د وال تجس ِّ   المتحدة الموحَّ

وظائف ثابتة،  9سيتألف مالك الصندوق االستئماني من  2021وفي عام  -700
لة في إطار المساعدة المؤقتة العامة ) 18و الت الموظف 15.13وظيفة مموَّ  من معادِّ
ويبلغ المقدار المطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة  واحد العامل بدوام كامل(.ال

ويبلغ المقدار المطلوب لسد تكاليف وظائف المساعدة المؤقتة  ألف يورو. 1 191.1
 ألف يورو. 1 722.4العامة 

 ألف يورو 1 191.1 من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الوظائف الثابتة:

-لصندوق االستئماني للمجني عليهم مديٌر تنفيذي )من الرتبة مديتولى إدارة ا -701
 ( ويتألف مالكه من الوظائف التالية:1

يسدي شاغل هذه الوظيفة إلى المدير  (:4-مستشار قانوني )من الرتبة ف -702
التنفيذي للصندوق وإلى مجلس إدارة الصندوق المشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق 

طة المندرجة ضمن إطار مهمتَي الصندوق المتمثلتين في تقديم بإعداد وتنفيذ األنش
هذه الوظيفة االضطالعُ  ويندرج في إطار مسؤولية شاغل المساعدة وجبر األضرار.

بدور نائب المدير التنفيذي للصندوق وإسداُء المشورة الرفيعة المستوى بشأن وضع 
رة إعداد الوثائق القانونية استراتيجتَي الصندوق القانونية والمؤسسية، وإدارة سيرو

والتقارير التي تقدَّم إلى المحكمة، وتمثيل الصندوق خارجياً، والتوجيه الوظيفي لتنفيذ 
 أوامر المحكمة القاضية بجبر األضرار.

يعمل واحد من شاغلي هذه الوظائف  (:4-ثالثة مديري برامج )من الرتبة ف -703
وآخر في المكتب القُطري القائم في بونيا في المكتب القُطري القائم في كمباال )أوغندا( 

)جمهورية الكونغو الديمقراطية( والثالث في المكتب القُطري القائم في أبيجان )كوت 
إن شاغلي هذه الوظائف مسؤولون ومساَءلون فيما يتعلق بتصميم برامج  ديفوار(.

 الصندوق وتعويضات جبر األضرار وتنفيذ هذه البرامج والتعويضات واإلشراف
 وهم مسؤولون مباشرة أمام المدير التنفيذي. التدبري عليها.

(: يعمل شاغل هذه الوظيفة في 3-موظف معني بالمتابعة والتقييم )من الرتبة ف -704
يؤدي دوراً محورياً في تنسيق البرامج، ويرفع التقارير إلى المدير التنفيذي  الهاي. وهو
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ضة  إنه يتولى المسؤولية عن توجيه  إليه مهامهما.أو إلى المستشار القانوني أو إلى المفوَّ
كما يتولى  جميع أنشطة متابعة البرامج وتقييمها واإلبالغ عنها وضمان مراقبة جودتها.

 المسؤولية عن وضع معايير للمتابعة والتقييم من خالل خطة مراقبة أداء الصندوق.

لوظيفة (: يسهر شاغل هذه ا3-موظف معني بالشؤون المالية )من الرتبة ف -705
على تعزيز الرقابة واإلبالغ والمراقبة )الداخلية( والتطابق فيما يتعلق بالشؤون المالية 
ضمن إطار إجراءات الصندوق االستئماني، ويسدي اإلرشادَ إلى مديري البرامج 

ويتولى شاغل هذه الوظيفة أيضاً . العاملين في الميدان فيما يتعلق بالشركاء في التنفيذ
ةَ تطويرِّ نظامِّ تدبر المنح في إطار نظام تخطيط الموارد المؤسسية إدارةَ ومواصل

ز شاغل  كما ، والسياسات المالية المتصلة بمهام الصندوق وأنشطته.SAPببرمجيات  يرك ِّ
هذه الوظيفة على تنسيق وتنفيذ عمليات الشراء، بصفته المسؤول الرئيسي عن تنسيق 

 ضرار.عمليات الشراء المتصلة بالمساعدة وجبر األ

يتولى شاغل هذه الوظيفة الدور البالغ  رأ(:-ع مساعد إداري )من الرتبة خ -706
األهمية المتمثل في النهوض بعبء العمل اإلداري المالزم لحسن اشتغال مجلس إدارة 

 الصندوق االستئماني وأمانته.

م شاغل هذه الوظيفة إلى -مساعد معني بالبرامج )من الرتبة خ ع -707 رأ(: يقد ِّ
معني بالشؤون المالية وإلى فريق إدارة البرامج في الهاي الدعم في وضع الموظف ال

 وتنفيذ برامج المساعدة وتعويضات جبر األضرار.

 ألف يورو 1 722.4  المساعدة المؤقتة العامة

ينطوي المبلغ المطلوب لسد تكاليف وظائف المساعدة المؤقتة العامة على زيادة  -708
 2020المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  في 9.5ألف يورو ) 149.1مقدارها 
وكما بُي ِّن آنفاً، تلزم هذه الزيادة للنهوض بأود زيادة تكاليف الموظفين الناجمة  المعتمدة.

د وإعادة تخصيص وظيفة الموظف المعاون المعني  عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
جمهورية الكونغو الديمقراطية لتعزيز القدرة بالبرامج في الميدان بنقلها من أوغندا إلى 

 على تنفيذ األوامر بجبر األضرار في ثالث قضايا.

وظيفة من وظائف المساعدة  18كان مالك الصندوق يضم  2020وفي عام  -709
الت الموظف 15.13المؤقتة العامة ) الواحد العامل بدوام كامل(، يُقترح  من معادِّ

 .2021مواصلة تمويلها لعام 

 قرفي الم

( لمدة 3-موظف معني بجمع األموال للصندوق وببروزه للعيان )من الرتبة ف -710
شحذ الوعي وجمع األموال ليؤتي  يتالزم (.شهرًا )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة 12

تضافرهما أساساً سياسياً ومالياً أقوى إلنجاز المهام المنوطة بالصندوق في إطار واليته 
نات دخله ويظ وتحقيق رسالته وغاياته. ِّ ل الصندوق االستئماني يسعى إلى تنويع مكو 

فشحذ الوعي وتنمية الموارد مهمتان استراتيجيتان من مهام الصندوق . األساسي
تستلزمان قدرة مخصَّصةً لهما، سيكون بوسع الموظف المعني بجمع األموال للصندوق 

 وببروزه للعيان توفيرها.

شهرًا )متطلب مستمر،  12دة ( لم2-موظف تنفيذي معاون )من الرتبة ف -711
يسهر شاغل هذه الوظيفة على سالسة عمل المكتب التنفيذي، ما يشتمل  .لسنوات متعددة(

على تقديم الدعم وإسداء المشورة إلى المدير التنفيذي للصندوق ومجلس إدارته، 
واإلشراف على وظائف الدعم اإلداري في أمانة الصندوق، ومساندة المستشار القانوني 

لموظف المعني بالشؤون المالية والموظف المعني بجمع األموال للصندوق وببروزه وا
إن الموظف التنفيذي المعاون يشارك في تدبر العالقات مع أصحاب الشأن  للعيان.

الخارجيين الرفيعي المستوى المعنيين بالصندوق ويقوم، مع الموظف المعني بجمع 
م فعاليات يُرمى منها إلى زيادة بروز الصندوق األموال للصندوق وببروزه للعيان، بتنظي
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في األوساط العامة، والتشجيع على زيادة التبرعات والهبات التي تقدمها إلى الصندوق 
 جهات خاصة.

شهرًا )متطلب  12( لمدة 2-موظف معاون معني بالبرامج )من الرتبة ف -712
دعم عمل مدير إنه ي يعمل شاغل هذه الوظيفة في الهاي. .مستمر، لسنوات متعددة(

البرامج فيما يخص برامج الصندوق الخاصة بتقديم المساعدة وبرامجه الخاصة بجبر 
( 3-األضرار، ويعمل بتعاون وثيق مع الموظف المعني بالشؤون المالية )من الرتبة ف

فيما يخص المسائل ذات الصلة بتسيير البرامج )بما في ذلك عمليات الشراء(، ويعمل 
 ً - بتعاون وثيق مع الموظف المعني بالمتابعة والتقييم )من الرتبة فشاغل الوظيفة أيضا

(، ويتول ى المسؤولية عن دعم إعداد برامج الصندوق واإلشراف عليها واإلبالغ عن 3
 نتائجها في إطار مهمتيه المتمثلتين في جبر األضرار وتقديم المساعدة في بلدان الحاالت.

ٍل مباشرة مع مديري البرامج والموظفين ويستديم شاغل هذه الوظيفة عالقات عم
المعاونين المعنيين بالبرامج في الميدان، ويدعم وضع األطر البرنامجية، أي عمليات 
التقييم )في إطار المهمة المتمث ِّلة في تقديم المساعدة( ووضع مشاريع خطط التنفيذ )في 

الصندوق العاملون إطار المهمة المتمث ِّلة في جبر األضرار( الذي يضطلع به موظفو 
كما ييسر شاغل هذه الوظيفة تحقيق النجاعة والفعالية والشفافية في ما يقوم . في الميدان

به الصندوق من عمليات ضمن إطار البرامج، واإلبالغ الشامل والدقيق واآلتي في حينه 
 بشأن نتائج البرامج، وإفادة أصحاب الشأن الخارجيين بهذه النتائج على نحو مالئم.

شهراً لكل منهما )متطلَّب  12( لمدة 2-وظفان قانونيان معاونان )من الرتبة فم -713
يقوما بأنشطة بحث  يلزم الموظفان القانونيان المعاونان لكي :مستمر، لسنوات متعددة(

وتحرير وإبالغ طيلة مرحلة جبر األضرار، ولكي يستديما عالقات العمل مع األطراف 
األضرار ومع الموظفين المعنيين في المحكمة، بمن فيهم والمشاركين في إجراءات جبر 

إن المهمات المسنَدة إلى شاغلي هذه  العاملون في الهيئة القضائية وفي قلم المحكمة.
الوظائف ستكون مرتبطة بالقضايا في إجراءات جبر األضرار السائرة. وستشمل هذه 

رير القانونية الخاصة المهمات على وجه التحديد البحث المتعلق بالوثائق والتقا
بالصندوق االستئماني وإعداد نصوص هذه الوثائق والتقارير؛ وتنفيذ سيرورات تمييز 
المجني عليهم والتحقق من أوضاعهم، بما في ذلك تدريب الموظفين العاملين في الميدان؛ 
وتناول تسيير اإلجراء المعمول به في الصندوق االستئماني لتمييز المجني عليهم 

قق من أوضاعهم، بوسائل منها تنظيم ملفات المجني عليهم؛ وتدبر عالقات العمل والتح
المتصلة بجبر األضرار مع أصحاب الشأن المعنيين ضمن المحكمة وخارجها؛ ودعم 
اتخاذ المجلس للقرارات المتعلقة باالستحقاق ورفع التقارير ذات الصلة إلى الدوائر 

لتي سيتوالها الموظفان القانونيان المعاونان متابعة ومن المسؤوليات األخرى ا. االبتدائية
القضايا في المرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق االستئماني على درجة مناسبة من 

ويرفع الموظفان القانونيان المعاونان  االط الع والتأهب عند بداية مرحلة جبر األضرار.
 تقاريرهما إلى المستشار القانوني.

شهرًا منهما  12رأ( لمدة -لشؤون المالية )من الرتبة خ عمساعد معني با -714
م شاغل هذه الوظيفة الدعم الالزم في تنفيذ برامج )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة( : يقد ِّ

المساعدة وعمليات جبر األضرار. إنه يساند الموظف المعني بالشؤون المالية )من 
يتعلق بتخطيط  المالي، بما فيها ما ( في تسيير األنشطة المتعلقة بالجانب3-الرتبة ف

، وفي مساندة األفرقة المعنية بالبرامج. وإضافةً إلى SAPالموارد المؤسسية ببرمجيات 
ذلك يهيئ المساعد المعني بالشؤون المالية قدرةً على الدعم في المجال المالي فيما يتعلق 

يم المساعدة، وذلكم متطلٌب بالشركاء في التنفيذ العاملين في إطار الوالية المتعلقة بتقد
برامج  تبينه جيداً الزيادة المتوقع أن يشهدها عدد هؤالء الشركاء في التنفيذ )في إطار ستة

في جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي : خاصة بالمساعدة في ستٍة من بلدان الحاالت
كما  (.ديفوار وفي جمهورية أفريقيا الوسطى وفي جورجيا وفي مالي أوغندا وفي كوت

تلزم القدرة على تقديم الدعم في المجال المالي للنهوض بأود الزيادة المتوقع أن تشهدها 
األنشطة المتعلقة بالشؤون المالية في إطار المهمة المتمثلة في جبر األضرار في 

بسبب الزيادة الكبيرة المقدَّر أن تشهدها أنشطة تقديم تعويضات جبر  2021 عام
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( Katanga) كاتَْنغا( وقضية Lubanga) لوبَْنغالجماعية في قضية األضرار الفردية وا
  .(Ntagandaاْنتاَغْندا )وقضية  المهديوقضية 

: شهرًا )متطلَّب مستمر( 12رأ( لمدة -مساعد معني بالبرامج )من الرتبة خ ع -715
يدعم شاغل هذه الوظيفة الفريق المعني بإدارة البرامج في الهاي )الموظف المعني 
بالمتابعة والتقييم، والموظف المعاون المعني بالبرامج( في وضع وتنفيذ برامج المساعدة 
وتقديم تعويضات جبر األضرار. ثم إن شاغل هذه الوظيفة يقدم الدعم الالزم لألفرقة 
المعنية بالبرامج في بلدان الحاالت فيما يتعلق بتنفيذ برامج المساعدة وعمليات جبر 

 األضرار.

 رامج والعملياُت الميدانيةإدارة الب

شهر )متطلَّب مستمر، لسنوات  0.5 ( لمدة4-مدير برامج )من الرتبة ف -716
 المهديإن تنفيذ جبر األضرار في قضية  شاغل هذه الوظيفة في مالي. يعمل :متعددة(

)الحالة في مالي( يستلزم من الصندوق االستئماني أن ينفذ برامَج لجبر األضرار واسعةً 
كما سيتعين على  ومعقدةً وحساسةً من الناحية القضائية في سياٍق أمني بالغِّ التغير.

الصندوق االستئماني النظر في إمكانية توسيع نطاق برامجه الخاصة بالمساعدة ليشمل 
اإلشراف المهني المناسب في عين المكان من أجل إعداد عمليات  وسيُحتاج إلى مالي.

وبسبب االعتبارات  تدخل معقدة في ظروف تتأثر بالنزاعات ومراقبة هذه العمليات.
 2021المتعلقة بالميزانية أُرجئ توظيف وتعبئة من يشغل هذه الوظيفة حتى نهاية عام 

ى ذلك الحين يتولى مديُر برامج وحت .2021بغية تخفيف معدل نمو الميزانية في عام 
الصندوق الذي يعمل في أبيجان مهمةَ اإلشراف على األنشطة المتصلة بجبر األضرار 

 في مالي وعلى كل ما قد يُجرى فيها من األنشطة المتصلة بالمساعدة.

(، لمدة 2-سبعة موظفين معاونين معنيين بالبرامج في الميدان )من الرتبة ف -717
يعمل شاغلو هذه الوظائف في  .)متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(شهرًا لكل منهم  12

منهم الموظف منهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية ) المكاتب القُطرية: يعمل ثالثة
(، وواحدٌ يعمل في أوغندا، وواحدٌ يعمل في مالي، المعاد تخصيصه بنقله من أوغندا

شاغلي  إن. هورية أفريقيا الوسطىديفوار، وواحدٌ يعمل في جم وواحدٌ يعمل في كوت
الوظائف المعنية يمثلون جزءاً من مالك الصندوق االستئماني األساسي العامل في 

(. وهم يساعدون 4-الميدان لألمد الطويل تحت إشراف مديري البرامج )من الرتبة ف
على ضمان االستمرارية واالتساق ومراقبة الجودة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج 

ً حاسم األهمية فيما يتعلق  لمساعدة وتعويضات جبر األضرار.ا إنهم يقدمون دعما
بالتحقق من أوضاع المجني عليهم وإجراء البحوث االشتغالية مساندةً في إعداد برامج 
المساعدة وعمليات جبر األضرار والتخطيط لها، بما في ذلك ما يتعلق بأسواق الخدمات 

 ء الرامية إلى انتقاء الشركاء في التنفيذ.المحلية من أجل إجراءات الشرا

شهرًا )للحالة  12(، لمدة 5-مساعد معني بالبرامج في الميدان )من الرتبة خ ع -718
يعمل شاغل هذه  .في جمهورية الكونغو الديمقراطية( )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

بجبر األضرار الوظيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية للنهوض بأود تنفيذ األمرين 
 والبرنامج الخاص بالمهمة المتمثلة في تقديم المساعدة. كاتَْنغاوقضية  لوبَْنغافي قضية 

فيُحتاج إلى تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل باالضطالع بالمهام األساسية لدعم 
البرامج في الميدان ومساندة الموظفين المعنيين بالبرامج بجمع وتسجيل وحفظ 

المتعلقة بأنشطة التنفيذ، وإعداد التقارير المرحلية وتقارير تبيان الحال،  المعلومات
والسهر على توافق أعمال مراقبة جودة نشاط الشركاء في التنفيذ مع قواعد الصندوق 

 وإجراءاته، وتقديم الدعم اإلداري إلى فريق العمل الميداني التابع للصندوق.

شهر لكل  0.5( لمدة 5-ن الرتبة خ عمساعدان معنيان بالمتابعة والتقييم )م -719
إن  .منهما )للحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية( )متطلَّب مستمر، لسنوات متعددة(

هاتين الوظيفتين حاسمتا األهمية للنهوض بأود أعمال تحليل البيانات والتحقق منها 
ر )في قضية المتصلة بمتابعة تنفيذ برامج المساعدة واألوامر القاضية بجبر األضرا

( واإلبالغ عن هذا التنفيذ وتقييمه، اْنتاَغْنداوقضية  المهديوقضية  كاتَْنغاوقضية  لوبَْنغا
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بما في ذلك دعم االستقصاءات المجراة الستطالع مدى رضا المستفيدين من البرامج 
ه عمَل شاغلَي هاتين الوظيفتين من الناحية الوظيفية الموظُف المعني  المعنية. ويوج ِّ

لمتابعة والتقييم العامل في الهاي دعماً التساق وتماسك ممارسة الصندوق في مجال با
ً للمعايير والقواعد الواردة في خطة مراقبة أداء  المتابعة واإلبالغ والتقييم، وفقا

وبسبب االعتبارات المتعلقة بالميزانية أُرجئ توظيف وتعبئة من يشغل هاتين  الصندوق.
وحتى ذلك الحين يؤدي هذه المهام مؤقتاً، بدرجة  .2021م الوظيفتين حتى نهاية عا

 مخفَّضة، موظفون عاملون في الميدان، وقد يستعان من أجلها بخبراء استشاريين. 

 ألف يورو 312.6 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف  -720
الخدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف الخبراء االستشاريين الضيافة وتكاليف 

وينطوي المبلغ المطلوب على  والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف اللوازم والمواد.
في المئة( بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  42.0ألف يورو ) 226.5انخفاض مقداره 

د هذا االنخفاُض اس المعتمدة. 2020 تمراَر ات باع نهج متحفظ بالنظر إلى زيادة ويجس ِّ
مقادير النشاط، مع بدء دورةٍ جديدةٍ لتنفيذ برامج المساعدة إلى جانب تنفيذ أوامر بجبٍر 

قضايا، ويمكن أن يجري في أربع قضايا، وربما يتعين  لألضرار جاٍر حالياً في ثالث
ر على نتائج اإلجراءات تنفيذ أمر بجبر األضرار في قضيٍة واحدةٍ أخرى )يتوقف األم

إن توفير الموارد المعنية غير المتصلة بالعاملين يمثل . (ُأْنغويناالبتدائية في قضية 
راً.  متطلَّباً متكر ِّ

 ألف يورو 144.9 السفر

في  51.9ألف يورو ) 156.1ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  -721
ً فيما يتعلق بأنشطة برام ج الصندوق االستئماني )في إطار المئة( وهو سيلزم رئيسيا

مهمتيه المتمثلتين في تقديم المساعدة وفي جبر األضرار(، وأنشطته على صعيد البروز 
ونظراً إلى القيود المفروضة  للعيان/جمع األموال، والمبادرات المتصلة بمجلس إدارته.

لمبلغ زيادة العالمية، تُراعى في حساب هذا ا 19 -حالياً على السفر بسبب جائحة كوفيد
عدد ما يُعقد عن بُعد من اجتماعات مجلس إدارة الصندوق االستئماني وأمانته؛ 
واالجتماعات مع الجهات المانحة وغيرها من أصحاب الشأن الخارجيين المعنيين 

المتعلقة  والمداوالتالمعنية بالبروز للعيان وبجمع األموال؛  والفعالياتبالصندوق؛ 
أصحاب الشأن سائر السلطات ووصل مع الشركاء في التنفيذ، والتوا ؛بتصميم البرامج

 المعنيين بالبرامج؛ واالجتماع السنوي للعاملين في الصندوق االستئماني للمجني عليهم.

 ألف يورو 1.0  الضيافة

ال تغيُّر في المبلغ المطلوب، وهو يلزم لسد تكاليف التواصل مع الغير على نحو  -722
 الصندوق لعالقاته الخارجية.فعال في سياق تدبُّر 

 ألف يورو 99.3  الخدمات التعاقدية

 31.5ألف يورو ) 45.7إن المبلغ المطلوب، المنطوي على انخفاض مقداره  -723
ي المقر، وتكاليف نميطة سيلزم لسد تكاليف الطبع الخارجي في الميدان وف في المئة(

دعم األعمال، وتكاليف  الخاصة بدعم تدبُّر المنح، بما في ذلك خدمات SAPمجيات بر
إعداد الفعاليات والمواد الخاصة بجمع األموال، وتكاليف إيجار المحال  في الميدان، 
وأتعاب المراجع الخارجي، وتكاليف اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، وتكاليف 

 الفرنسية المعهود بها إلى مترجمين خارجيين. - الترجمة اإلنكليزية

 ألف يورو 19.2 التدريب

في  40.4ألف يورو ) 13.0نطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره ي -724
إنه يلزم لسد تكاليف توفير التدريب الذي يحتاج إليه الموظفون الحاليون  المئة(.
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والموظفون الجدد العاملون في الهاي وفي المكاتب القُطرية ضمن مالك أمانة الصندوق 
 ببنيته الموسَّعة حديثاً.

 ألف يورو 40.2 يونالخبراء االستشار

في  22.5ألف يورو ) 11.7ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  -725
المتابعة والتقييم، وفي كتابة التقارير  ويلزم الخبراء االستشاريون للمساعدة في المئة(.

وقد يُحتاج إليهم للنهوض  التقنية وإعداد نصوص التقارير المرحلية والمقترحات.
ببروز الصندوق للعيان وجمع األموال، وإلسداء المشورة التخصصية باألنشطة المتعلقة 

 بشأن جبر األضرار.

 آالف يورو 5.0  النفقات التشغيلية العامة

إنه يلزم لسد تكاليف حلقات العمل واالجتماعات  ال تغير في المبلغ المطلوب. -726
 بالبريد.التي تُعقد في المكاتب القُطرية وتكاليف مواد اتصال وتكاليف إرسال 

 آالف يورو 3.0  اللوازم والمواد

إنه يلزم لسد تكاليف اللوازم المكتبية األساسية  ال تغير في المبلغ المطلوب. -727
 المكتبية. وغيرها من المستهلَكات
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 المقترحة 2021البرنامج الرئيسي السادس: ميزانية عام  :47 الجدول

 البرنامج الرئيسي السادس
 عليهملصندوق االستئماني للمجني ا أمانة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
 اليوروات( )بآالف

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
 المجموع اليوروات( )بآالف

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 المئويةنسبته  اليوروات بآالف

 054.9 1 8.0 78.2 976.7    الموظفون من الفئة الفنية

 136.2 (0.6) (0.8) 137.0    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 191.1 1 6.9 77.4 113.7 1 947.2 - 947.2 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 722.4 1 9.5 149.1 573.3 1 269.4 1 - 269.4 1 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - 0.1 - 0.1 العمل اإلضافي

 722.4 1 9.5 149.1 573.3 1 269.5 1 - 269.5 1 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 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 الخدمات 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 الخبراء االستشاريون

 5.0 - - 5.0 0.7 - 0.7 النفقات التشغيلية العامة

 3.0 - - 3.0 2.0 - 2.0 اللوازم والمواد

 - - - - - - - والعتاداألثاث 

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 312.6 (42.0) (226.5) 539.1 587.0 - 587.0 بالعاملين

 226.1 3 - - 226.1 3 803.8 2 - 803.8 2 المجموع

 2021البرنامج الرئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام  :48 الجدول

البرنامج الرئيسي 
 السادس

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رأ –خ ع  رر

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف
 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - 1 - 4 2 - - 7 - 2 2 9 

               

التها بدوام   كامل(وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - 2020المقرة لعام 

 15.13 3.08 3.08 - 12.04 - 11.00 1.00 0.04 - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - 0.04 1.00 11.00 - 12.04 - 3.08 3.08 15.13 
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قرض الدولة  -مشروع المباني الدائمة : 2-السابع البرنامج الرئيسي -زاي
 المضيفة

مة  المقد ِّ

قبلت جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( عرض الدولة  2008 عامفي  -728
ً بمشروع المباني الدائمة يصل مبلغه حتى  ً خاصا مليون  200المضيفة منحها قرضا

سنة بمعدَّل فائدة يبلغ  30يورو كحد أقصى، يَُرد  على امتداد فترة مقدارها 
 .(82)المئة في 2.5

ب الجمعية، أنشأت المحكمة الجنائية وتلبيةً لطلب لجنة الميزانية والمالية وطل -729
، البرنامج الرئيسي 2011الدولية )"المحكمة"(، في إطار ميزانيتها المعتمدة لعام 

لإلبالغ عن مقدار الفائدة المتوقَّع أن تُدفع على مبالغ القرض التي تستلمها  2-السابع
 .(83)المحكمة من أجل مشروع المباني الدائمة

إال على الدول األطراف  2-المالية للبرنامج الرئيسي السابعوال تترتَّب التبعات  -730
د بصورةٍ كاملٍة مبلَغ الدفعة الواحدة المستحق  التي لم تأخذ بخيار الدفعة الواحدة أو لم تسد ِّ

 .(84)عليها

وينص االتفاق المبَرم بين الدولة المضيفة والمحكمة بشأن القرض على وجوب  -731
اق )أي في أجل أقصاه األول من شباط/فبراير من أن تدفع المحكمة في موعد االستحق

كل سنة تقويمية( مبلغ الفائدة المستحقة عليها للدولة المضيفة عن السنة التقويمية السابقة 
 .(85)و/أو كل مقدار قد يُسنَد إلى السنوات التقويمية السابقة في إطار تسديد مبلغ القرض

فصيل أثر ذلك فيما يخص السنوات ويبيَّن في الجدول الوارد أدناه بمزيد من الت -732
 المقبلة.

 المقبلة )باليوروات(على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :49 الجدول

 2019 2020 2021 2022 2023 
       أقساط رد القرض

المدفوعات تسديداً لمبلغ القرض وللفوائد المستحقة 
 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 عنه

 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 مجموع المدفوعات

 30لقد بدأ رد القرض بعد إنهاء عقود استئجار المباني المؤقتة في  -733
دفُع  2021وسيستحق في أجل أقصاه األول من شباط/فبراير  .2016حزيران/يونيو 

وللفوائد المستحقة عنه فيما يخص الفترة الممتدة المبلغ المستحق تسديداً لمبلغ القرض 
 .2020كانون األول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير حتى  1من 

                                                            
الدولية، الدورة السابعة، الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية  (82)

-ICC(، المجلد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/7/20) 2008تشرين الثاني/نوفمبر  22-14الهاي، 

ASP/7/Res.1 والمرفق الثاني. 2، الفقرة 
عة، الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة التاس (83)

 .466(، المجلد الثاني، الجزء ألف، القسم زاي، الفقرة (ICC-ASP/9/20 2010 كانون األول/ديسمبر 10-6نيويورك، 
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة،  (84)

-ICC(، المجلد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/7/20) 2008 تشرين الثاني/نوفمبر 22-14الهاي، 

ASP/7/Res.1.المرفق الثالث ، 
االتفاق المبرم بين دولة هولندا )وزارة الشؤون الخارجية( والمحكمة الجنائية الدولية بشأن القرض، المؤرخ  (85)

 .1-6 ، الفقرة2009آذار/مارس  23 بـ
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 2-البرنامج الرئيسي السابع :50 الجدول

 :2-البرنامج الرئيسي السابع
 قرض الدولة المضيفة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 - - - -    الموظفون من الفئة الفنية

 - - - -    فئة الخدمات العامةالموظفون من 

 - - - - - - - المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 - - - - - - - المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المتصلة  المجموع الفرعي للتكاليف غير
 - - - - - - - بالعاملين

 - - - - - - - المجموع

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 قرض الدولة المضيفة

 585.1 3 - - 585.1 3 585.1 3 - 585.1 3 المجموع، شامالً قرض الدولة المضيفة
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 : آلية الرقابة المستقلة5-السابع البرنامج الرئيسي -حاء

مة  المقد ِّ

)آلية  5-أنشأت جمعية الدول األطراف )"الجمعية"( البرنامج الرئيسي السابع -734
. ( من نظام روما األساسي4)112 وفقاً للمادة (86)دورتها الثامنةالرقابة المستقلة( في 

عشرة والية آلية الرقابة المستقلة المشتملة على  وقد اعتمدت الجمعية في دورتها الثانية
-ICCاالضطالع بالمهام المتمث ِّلة في التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك بقرارها 

ASP/12/Res.6 (87).  ويتمثل غرض آلية الرقابة المستقلة في طمأنة جمعية الدول األطراف
ة"( مراقبةً فعالة شاملة بغية )"الجمعية"( إلى مراقبة المحكمة الجنائية الدولية )"المحكم

وتقوم آلية الرقابة المستقلة بعمل تقييمي  تعزيز نجاعة عملها واالقتصاد في نفقاتها.
وتفتيشي بناء على طلب مباشر من الجمعية أو رؤساء أجهزة المحكمة، وتُجري عمليات 

اكات لقواعد تحقيق استناداً إلى سلطتها التقديرية فيما تُْبلَغ عنه من مخالفات أو انته
 26في ذلك التحقيق بشأن المسؤولين المنتَخبين، عمالً بالقاعدة  المحكمة ولوائحها، بما

 من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.

 ألف يورو 739.5 موارد الميزانية

المئة(،  في 4.9ألف يورو ) 34.8ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  -735
د رئيسياً تعديل المخ صصات لسد تكاليف الموظفين الناجم عن زيادة رواتبهم. أما تجس ِّ

ً نسبته  المبلغ المطلوب لسد التكاليف غير المتصلة بالعاملين فيشهد تخفيضا
 المئة سعياً إلى الحد من الزيادة اإلجمالية في الميزانية. في 18.0

 ألف يورو 684.4 الموارد من الموظفين

في المئة(  7.3ألف يورو ) 46.4دارها ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مق -736
د زيادةً في الرواتب والمستحقات تبعا 2020بالقياس إلى نظيره في ميزانية عام  ، تجس ِّ

 لما تطب ِّقه لجنة الخدمة المدنية الدولية التابعة لألمم المتحدة.

 ألف يورو 526.4 من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الوظائف الثابتة:

يتألف مالك موظفي آلية الرقابة المستقلة من رئيسها  2020عام فيما يخص  -737
(، ومحقق 4-(، واختصاصي رئيسي معني بالتقييم )من الرتبة ف5-)من الرتبة ف

 رأ(.-(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع2-معاون )من الرتبة ف

 ألف يورو 158.0 المساعدة المؤقتة العامة

شهرًا )متطلب مستمر، لسنوات  12( لمدة 4-)من الرتبة ف رئيسيمحقق  -738
المحقق الرئيسي الدعم لألنشطة التحقيقية التي تجريها آلية الرقابة  : يقدممتعددة(

المستقلة. إن بنية آلية الرقابة المستقلة، كما اعتُمدت في بادئ األمر في قرار الجمعية 
مخصصاً  2-فالقاضي بإنشاء هذه اآللية، لم تكن تتضمن إال موظفاً واحداً من الرتبة 

لعمليات التحقيق على أساس التفرغ. وقد حدَّ ذلك من قدرة آلية الرقابة المستقلة على 
التحرك بناًء على ما يُدَّعى بارتكابه من المخالفات، بما فيها المخالفات الـُمدَّعى بأن 
مرتكبيها مسؤولون منتَخبون، وأفضى إلى استمرار الحاجة إلى االستعانة بعاملين 

ت الجمعية بهذا الوضع، والتحديات المتأتية عنه إضافيي ن بعقود قصيرة المدة. وقد أقرَّ
، 2020التي تواجهها آلية الرقابة المستقلة، في القرار الذي اعتمدت به ميزانية عام 

                                                            
في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الثامنة، الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف  (86)

-ICC(، المجلد األول، الجزء الثاني، القرار ICC-ASP/8/20) 2009تشرين الثاني/نوفمبر  26-18الهاي، 

ASP/8/Res.1. 
الدورة الثانية  الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، (87)

-ICC(، المجلد األول، الجزء الثالث، القرار ICC-ASP/12/20، )2013 تشرين الثاني/نوفمبر 28-20عشرة، الهاي، 

ASP/12/Res.6 5، المرفق، الفقرة. 
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ت هذه الوظيفة من وظائف المساعدة المؤقتة العامة. إن الوظيفة المعنية تظل  حيث أُقِّرَّ
 .2021الزمة فيما يخص عام 

 ألف يورو 55.1 الموارد غير المتصلة بالعاملين

في  17.4ألف يورو ) 11.6ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاٍض مقداره  -739
د تخفيضاٍت في المخصصات في جميع البنود )بند السفر، وبند التدريب،  المئة(، يجس ِّ

 اث والعتاد(.وبند الخبراء االستشاريين، وبند النفقات التشغيلية العامة، وبند األث

 ألف يورو 16.2 السفر

في المئة(  8.0ألف يورو ) 1.4ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاٍض مقداره  -740
ح أن يجري  2021ألن معظم العمل الذي ستضطلع به آلية الرقابة المستقلة في عام  يُرجَّ

مواقع في المقر. ويتعذر التنبؤ على نحٍو دقيق بعدد عمليات التحقيق التي ستُجرى وال ب
إجرائها، لكنه يُفترض في الطلب المعني أنه ستُجرى بعثةٌ ميدانيةٌ اشتغاليةٌ واحدة لتقديم 
الدعم المباشر ألعمال الرقابة، وأنه سيُسافَر لحضور اجتماعات سنوية للمهنيين 

 المختصين في التقييم والتحقيق.

 آالف يورو 10.7 التدريب

في  34.8آالف يورو ) 5.7ه ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقدار -741
المئة(، وهو يلزم لتمكين موظفي اآللية من المشاركة في تدريب راٍم إلى استدامة 
مهاراتهم الفنية، والتكفل بإحاطتهم بأفضل الممارسات الدولية في مجاالت اختصاصهم، 

ُحسب المبلغ المطلوب  وقد والمساعدة على استدامة تأهلهم المهني في المجال المعني.
على أساس االستفادة الكاملة من الحسوم الممنوحة في األتعاب المهنية، ومحافل التدريب 
بتكاليف مخفَّضة أو التدريب المجاني لدى المؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي 

 تُوف ِّره جهات محلية.

 ألف يورو 25.2 الخبراء االستشاريون

 في المئة(. 1.9ف يورو )أل 0.5ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  -742
موا الدعم عندما يُحتاج إلى مجموعات  وتلزم الموارد من الخبراء االستشاريين لكي يقد ِّ

عندما ال تكفي الموارد المتوفرة للنهوض  مهارات تخصصية إضافية محدَّدة الطابع أو
وتلكم هي الحال على وجه الخصوص فيما يتعلق بعمليات  بأود عبء العمل المزيد.

حقيق التي يتعذر التنبؤ على نحو دقيق بمقدار العمل الذي تنطوي عليه وبالموارد الت
الالزمة للقيام به نظراً إلى قصر الوقت الذي انقضى منذ أن أصبحت آلية الرقابة المستقلة 

إن من المهم أهمية بالغة أن  مجهَّزة بمالك كامل من الموظفين وعاملة على نحو كامل.
أجل اضطالعها بواجباتها القاضية بطمأنة الدول، قادرة  المستقلة، منتكون آلية الرقابة 

على النهوض بأود الزيادات غير المتوقعة في عبء العمل الواقع على عاتقها دون أن 
تُضطر إلى طلب الدعم من أجهزة أخرى من أجهزة المحكمة، ألن طلب مثل هذا الدعم 

همية قصوى فيما يخص اضطالعها بالمهام قد يُضرُّ باستقاللها في عملها الذي يتسم بأ
 المنوطة بها في إطار واليتها أو قد يبدو وكأنه يُضرُّ بهذا االستقالل.

 ألف يورو 1.0  النفقات التشغيلية العامة

 في المئة(. 50.0ألف يورو ) 1.0ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  -743
فنجاعة استخدام مرافق المحكمة  اآللية.إنه يلزم لشراء لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة 

 المتوف ِّرة بالفعل تظل تتيح تخفيضاً كبيراً في مقدار المصروفات المتوقَّع تكبُّدها.

 ألف يورو 2.0 األثاث والعتاد

في  60.0آالف يورو ) 3.0ينطوي المبلغ المطلوب على انخفاض مقداره  -744
ٍة وتحديٍث يخصان آلية الرقابة إن مبلغ الحد األدنى هذا يلزم إلجراء صيان المئة(.
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المستقلة، باالستعانة بمعدات رقابة تخصصية تضمن العمل المهني على نحٍو أكثر 
 نجاعة وفعالية.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 5 -البرنامج الرئيسي السابع  :51 الجدول

 5-البرنامج الرئيسي السابع
 آلية الرقابة المستقلة

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 نسبته المئوية اليوروات بآالف

 450.7 8.7 35.9 414.8    الموظفون من الفئة الفنية

 75.7 (0.5) (0.4) 76.1    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 526.4 7.2 35.5 490.9 497.3 - 497.3 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 158.0 7.4 10.9 147.1 - - - المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

 - - - - - - - اإلضافيالعمل 

 158.0 7.4 10.9 147.1 - - - المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 16.2 (8.0) (1.4) 17.6 12.6 - 12.6 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 1.1 - 1.1 الخدمات 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 الخبراء االستشاريون

 1.0 (50.0) (1.0) 2.0 - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 2.0 (60.0) (3.0) 5.0 0.6 - 0.6 األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 55.1 (17.4) (11.6) 66.7 24.3 - 24.3 بالعاملين

 739.5 4.9 34.8 704.7 521.6 - 521.6 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 5 -البرنامج الرئيسي السابع  :52 الجدول

البرنامج الرئيسي 
 5-السابع

وكيل 
 أمين عام

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - 2020المقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021 - - - - 1 1 - 1 - 3 - 1 1 4 

               

التها بدوام كامل(  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 - - - - - 2020المقرة لعام 

 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 - - - - - المستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - الجديدة

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - المعادة التصنيف

لة  - - - - - - - - - - - - - - المحوَّ

المقترحة لعام 
2021 - - - - - 1.00 - - - 1.00 - - - 1.00 
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 الداخلية: مكتب المراجعة 6-السابع البرنامج الرئيسي -طاء

مة  المقد ِّ

إن مكتب المراجعة الداخلية )"المكتب"( يساعد المحكمة الجنائية الدولية  -745
)"المحكمة"( في تحقيق أهدافها االستراتيجية واالشتغالية بمراجعته الصارمة للنظم 

وتهدف المراجعات )عمليات التدقيق( التي يجريها  والعمليات في شتى وحدات المحكمة.
جودة تدبُّر التهديدات والعوارض )المخاطر( المحتملة، بما في ذلك استبانةُ إلى تبيُّن مدى 

ما إذا كان معموالً بالبنى والسياسات والسيرورات األكثر ات ساماً بالفعالية وما إذا كان 
ة. م المكتب خدمات في مجال إسداء المشورة بناًء على  يُتقيَّد باإلجراءات الـُمقَر  كما يقد ِّ

 المحكمة. طلب من إدارة

 بما يلي: 2021إن المكتب سيضطلع في عام 

إعداد خطة عمله العامة وخطة عمله الخاصة بتكنولوجيا المعلومات  (أ)
واالتصال باالستناد إلى خطط المحكمة االستراتيجية وتحليل المخاطر التي 

 يمكن أن تؤث ِّر على تحقيق أهداف المحكمة؛

 تنفيذ تسع مهمات على األقل؛ (ب)

خالل السنة باستعراض حال تنفيذ التوصيات، بالتشاور القيام مرتين  (ج)
مع مديري وحدات العمل في المحكمة، واإلبالغ عن التقدم المحَرز على هذا 

 الصعيد؛

توفير خدمات إسداء المشورة لمديري وحدات المحكمة بناء على  (د)
 طلبهم؛

 تنفيذ وتحديث برنامج ضمان الجودة والتحسين؛ (ه)

رفعها إلى لجنة المراجعة وحضور إعداد شتى التقارير الواجب  (و)
 اجتماعات هذه اللجنة.

 ألف يورو 756.5 موارد الميزانية

 المئة(. في 4.9ألف يورو ) 35.5ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  -746

 ألف يورو 716.8 الموارد من الموظفين

 المئة(. في 8.3ألف يورو ) 54.9ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  -747
ويتألف مالك العاملين في مكتب المراجعة الداخلية من أربع وظائف ثابتة ووظيفة واحدة 

الت الموظف 1.0من وظائف المساعدة المؤقتة العامة ) الواحد العامل بدوام  من معادِّ
وال يطلب المكتب أية وظائف ثابتة إضافية لكنه يحتاج إلى مواصلة تمويل وظيفة  كامل(.

 عامة التي يضمها مالكه حالياً.المساعدة المؤقتة ال

 ألف يورو 583.3  من الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الوظائف الثابتة:

(، يتولى المسؤولية عن تدبر 1-مدير لمكتب المراجعة الداخلية )من الرتبة مد -748
شؤون المكتب اإلدارية، ووضع خطة المراجعة المستندة إلى تقييم المخاطر، واإلشراف 

المراجعة التي يقوم به المراجعون، واستدامة البرنامج الخاص بضمان  على أعمال
ويهيئ المدير ما يطمئن رؤساء أجهزة المحكمة الثالثة إلى فعالية  الجودة والتحسين.

وإضافةً إلى ذلك يعد المدير التقارير  ونجاعة اإلدارة وتدبر المخاطر والضوابط الداخلية.
  راجعة.المرمي منها إلى إعالم لجنة الم
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( يُجريان 3-( ومراجع داخلي )من الرتبة ف4-مراجع رئيسي )من الرتبة ف -749
المراجعات، ويسديان خدمات المشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان 

 بمهام إضافية بناًء على طلب المدير.

م الدعم اإلداري -مساعد معني بالمراجعة الداخلية )من الرتبة خ ع -750 رأ( يقد ِّ
كما يساند المساعدُ المعني بالمراجعة الداخلية  سهم في إجراء المراجعات.للمكتب وي

المديَر في تدبُّر برنامج ضمان الجودة والتحسين وفي إعداد التقارير المراد رفعها إلى 
 لجنة المراجعة.

 ألف يورو 133.5  المساعدة المؤقتة العامة

 المئة(. في 9.3رو )ألف يو 11.4ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  -751
شهراً )متطلَّب مستمر،  12( لمدة 3-مراجع معني بتكنولوجيا المعلومات )من الرتبة ف

مكتب المراجعة الداخلية مراجع معني بتكنولوجيا المعلومات  في يعمل. لسنوات متعددة(
 (، هو خبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصال ومراجعة ما يخصها.3-)من الرتبة ف

شاغل هذه الوظيفة يقوم بإعدادِّ وتحديث الخطة السنوية للعمل المتصل باألنشطة إن 
المجراة على صعيد تكنولوجيا المعلومات واالتصال، ويُجري عمليات المراجعة ذات 

م خدمات استشارية في هذا المجال. كما  الصلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصال، ويقد ِّ
بتنفيذ التوصيات المقدَّمة في إطار المراجعة في مجال إنه يقوم بالمتابعة فيما يتعلق 

تكنولوجيا المعلومات واالتصال، التي ال يمكن أن يقوم بها على نحو فعال سائُر 
المراجعين الذين يشغلون وظائف ثابتة بسبب افتقارهم إلى المعارف التقنية في هذا 

أيضاً في المراجعات التي  ويسهم هذا المراجع )المعني بتكنولوجيا المعلومات( المجال.
يجريها سائر المراجعين عندما تشمل مهماتهم المعنية أنشطة متعلقة بتكنولوجيا 

 المعلومات واالتصال.

 ألف يورو 39.7 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

 تلزم الموارد غير المتصلة بالعاملين لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب. -752
في المئة( ألنه  33.1ألف يورو ) 19.6ى انخفاٍض مقداره وينطوي المبلغ المطلوب عل

 .2021ال تلزم مخصصات لموارد إضافية في بند الخبراء االستشاريين لعام 

 آالف يورو 10.9 السفر

في المئة(  0.9ألف يورو ) 0.1ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  -753
القُطرية وفقاً لخطة المراجعة  يراد بها تمكين المكتب من إجراء مراجعات في المكاتب

ر(. 2021لعام   )متطلَّب متكر ِّ

 ألف يورو 28.8  التدريب

في المئة(  1.1ألف يورو ) 0.3ينطوي المبلغ المطلوب على زيادة مقدارها  -754
ر(. ب المراجعون بانتظام من أجل استدامة كفاءتهم  )متطلَّب متكر ِّ فيتعيَّن أن يتدرَّ

المراجعة الداخلية األربعة معتَمدو المهارات في مجال إن كل مراجعي مكتب  المهنية.
"معهد المراجعين  فـ المراجعة الداخلية أو مجال مراجعة تكنولوجيا المعلومات.

أن يتابع  ( يطلبانISACA( و"رابطة مراجعةِّ ومراقبةِّ نظم المعلومات" )IIAالداخليين" )
التدريب المهني المستمر كل ساعة من  40المراجعون المصدَّق على تمتعهم بالمهارات 

ويجب أن تكون دورات التدريب المعنية متصلة على  عام الستدامة صالح شهاداتهم.
توف ِّر المحكمة حالياً  وال وجه التحديد بعمل المراجعين المعنيين ومهاراتهم وخبرتهم.

دورات تدريب في مجال اإلدارة، ومجال تدبر المخاطر، ومجال المطابقة، ومجال 
جعة العامة، ومجال مراجعة تكنولوجيا المعلومات، ومجال تدبر الضوابط الداخلية، المرا

  وغير ذلك من مجاالت اهتمام مراجعي المكتب.

ساعة من التدريب المهني  25وتبلغ تكاليف دورة التدريب التي توفَّر في إطارها  -755
ً يقارب  وقد نظر  آالف يورو، بحسب المكان المعني في أوروبا. 5.0المستمر مبلغا
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المكتب في جميع الخيارات المتاحة للوفاء على نحو ناجع بالمتطلب القاضي بمتابعة 
فقد نُظر في دورات التدريب الذي يُوفَّر ضمن المحكمة،  ساعة من التدريب المستمر. 40

وحضور المؤتمرات، ودورات التدريب اإللكتروني على اإلنترنت، ودورات التدريب 
والحال أن ثمة قيوداً على هذه الحلول البديلة )كأن ال توفَّر  في هولندا.التي ال تنظَّم إال 

أما منصة  الدورات المعنية إال بالهولندية وأن ال تتناول إال عدداً محدوداً من المواضيع(.
المحكمة الخاصة بالتدريب على شبكة اإلنترنت فال يمكن أن يستخدمها فريق مكتب 

وال تُمنح شهادة  ل دورات التدريب غير المتصلة بالمراجعة.المراجعة الداخلية إال من أج
بمتابعة الدورات التي تُتابع على هذه المنصة، في حين تلزم شهادات الستدامة التصديق 

 على المهارات المعنية.
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 المقترحة 2021: ميزانية عام 6 -البرنامج الرئيسي السابع  :53 الجدول

 6-السابعالبرنامج الرئيسي 
 الداخليةمكتب المراجعة 

 )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 

ميزانية عام 
المعتمدة  2020
اليوروا )بآالف

 ت(

 التغي ر في الموارد

ميزانية عام 
المقترحة  2021
اليوروا )بآالف

 المجموع ت(

المصروفات من 
صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
 المئوية نسبته اليوروات بآالف

 507.6 9.5 43.9 463.7    الموظفون من الفئة الفنية

 75.7 (0.5) (0.4) 76.1    الموظفون من فئة الخدمات العامة

 583.3 8.1 43.5 539.8 547.0 - 547.0 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 133.5 9.3 11.4 122.1 101.5 - 101.5 المساعدة المؤقتة العامة

 - - - - - - - المؤقتة الخاصة باالجتماعاتالمساعدة 

 - - - - - - - العمل اإلضافي

 133.5 9.3 11.4 122.1 101.5 - 101.5 المجموع الفرعي لسائر تكاليف العاملين

 10.9 0.9 0.1 10.8 10.1 - 10.1 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - الخدمات التعاقدية

 28.8 1.1 0.3 28.5 27.6 - 27.6 التدريب

 - (100.0) (20.0) 20.0 - - - الخبراء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم والمواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير المتصلة 
 39.7 (33.1) (19.6) 59.3 37.7 - 37.7 بالعاملين

 756.5 4.9 35.3 721.2 686.3 - 686.3 المجموع

 2021: مالك الموظفين المقترح لعام 6 -البرنامج الرئيسي السابع  :54 الجدول

البرنامج الرئيسي 
 6-السابع

وكيل 
 أمين عام

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

مجموع 
موظفي 

الفئة الفنية 
 وما فوقها

 –خ ع 
 رر

 –خ ع 
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  2020المقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  الجديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المستعادة/المعادة

المقترحة لعام 
2021  -   -   -   1   -   1   1   -   -   3   -   1   1   4  

               

التها بدوام كامل(   وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معادِّ

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - 2020المقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  المستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  الجديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المعادة التصنيف

لة   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  المحوَّ

المقترحة لعام 
2021  -   -   -   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   1.00  
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 المرفقات 

 المرفق األول

 الدولية الجنائية للمحكمة التنظيمي الهيكل
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 المرفق الثاني

 المقترحة البرنامجية 2021 عام بميزانية المتعلقة والمعطيات الفتراضاتا
 الوصف االفتراض المعطى 

عدد أيام انعقاد جلسات  -1
 100(، ويِّكاتوم واْنغَْيسوناب ) القضية -يوم للحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى 100 200  المحكمة

 (.الحسن)قضية  2القضية  -يوم للحالة في مالي 

عدد الحاالت الخاضعة  -2
 13 للتحقيق

األولى والثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والحالة في كوت  الحالة في بوروندي، والحالتان
ديفوار، والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والحالة في دارفور بالسودان، والحالة في 
جورجيا، والحالة في كينيا، والحالة في ليبيا، والحالة في مالي، والحالة في ميانمار، والحالة 

 في أوغندا في أفغانستان، والحالة

 (1)9 عدد عمليات التحقيق الناشط -3
الحالة في بوروندي، والحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى، والحالة في كوت ديفوار 
)القضية الثانية(، والحالة في دارفور بالسودان، والحالة في جورجيا، والحالة في ليبيا )القضية 

 ي في ميانمار، والحالة في أفغانستانالثالثة(، والحالة في مالي، والحالة ف

4- 

عدد األوامر بإلقاء القبض 
التي ُرفعت عنها أختام 

ا يزل يُنتظر  التحريز ولـم 
 تنفيذها

16 

راً في الحالة في كوت ديفوار ) ( 2( والثانية )1(؛ والقضايا األولى )1القضية األولى مكرَّ
( في دارفور بالسودان؛ والقضية الرابعة في الحالة في جمهورية 1) ( والخامسة1والرابعة )

من النظام األساسي  70(؛ وقضية الجرائم المنصوص عليها في المادة 1الكونغو الديمقراطية )
( في الحالة في ليبيا؛ 2( والثالثة )1( والثانية )1(؛ والقضايا األولى )3في الحالة في كينيا )

 بض في الحالة في أوغندا ( بإلقاء الق2وأمران )

عدد عمليات التدارس  -5
 9 األولي

الحالة في كولومبيا، والحالة في غينيا، والحالة في العراق/المملكة المتحدة، والحالة في نيجيريا، 
، والحالة في الفلبين، والحالة في أوكرانيا، والحالة في فنزويال )القضيتان (2)والحالة في فلسطين

 (.2و1

6- 
األفرقة المعنية عدد 

 باإلجراءات االبتدائية
 (3))للدوائر(

6 

؛ الدائرة االبتدائية التاسعة (اْنتاَغْنداجبر األضرار ) الناظرة في الدائرة االبتدائية السادسة
الدائرة  ؛(كاتَْنغا و )لوبَْنغاالدائرة االبتدائية الثانية الناظرة في جبر األضرار  ؛)ُأْنغوين(

 ؛(الحسن) العاشرةالدائرة االبتدائية ؛ (المهدي)الناظرة في جبر األضرار  منةاالبتدائية الثا
 ؛(اْنغَْيسوناو  يِّكاتوم) الخامسةالدائرة االبتدائية 

7- 
عدد األفرقة )التابعة لمكتب 

المد عي العام( المعنية 
 باإلجراءات االبتدائية

والحالة في يِّكاتوم واْنغَْيسونا(؛ ) القضية ب - في جمهورية أفريقيا الوسطىالحالة الثانية في  3
 )عبد الرحمن( والحالة في دارفور بالسودان)الحسن(؛ القضية الثانية  -مالي 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم  -8
  1 المحكمة المعنية بجلساتها

9- 
لة  عدد أفرقة الدفاع المموَّ
في إطار نظام المساعدة 

 القانونية
11 

  عبد الرحمن؛(، نشاط مقلَّص)القذافي  في اإلجراءات التمهيدية:
  ؛(نشاط مقلَّص)اْنغَْيسونا، بندا ، يِّكاتوم، الحسنفي اإلجراءات االبتدائية: 
 ؛ غوديه اْبليه، اْغبَْغبو ،ُأْنغوين، اْنتاَغْندافي إجراءات االستئناف: 

 (نشاط مقلَّص)المهدي جبر األضرار:  إجراءاتفي 

10- 
 عدد ممث ِّلي المجني عليهم
لين في إطار نظام  المموَّ

 المساعدة القانونية
9 

 (4) عبد الرحمن في اإلجراءات التمهيدية:
 ؛(نشاط مقلَّص)اْنغَْيسونا، بندا و  يِّكاتوم، الحسن في اإلجراءات االبتدائية:

)القضية الثانية(،  لوبَْنغا)القضية األولى(،  لوبَْنغاكاتَْنغا، : جبر األضرار إجراءاتفي 
 ُأْنغوين، المهدي

11- 

عدد أفرقة الممثلين 
القانونيين للمجني عليهم 
التابعة للمكتب العمومي 
 لمحامي المجني عليهم

 اْغبَْغبو (،2)اْنَغْيسونا و  ، يِّكاتوم(2)ا اْنتاَغْند، (1) لوبَْنغا(، 1) كاتَْنغا(، 1) نُأنغوي 9
 (5)(1)إجراءات أخرى  (،1) غوديه اْبليه و

12- 
المنهوض بأود عدد اللغات 

تقديم الخدمات بها في 
 جلسات المحكمة

 لغة الَسْنغو -6العربية،  -5لغة البَْمبارا،  -4، الفرنسية -3،اإلنكليزية -2لغة اآلشولي،  -1 6

                                                            
التحقيق في القضية أ في الحالة الثانية في جمهورية  طيلة السنة:كلها  لن تدومشط، لكن اتحقيق ن عمليات سعت (1)

  (.أشهر 6جورجيا )التحقيق في الحالة في أشهر( و أفريقيا الوسطى )ستة
 .الدائرة التمهيديةذي صلة عن قرار  يُنتظر صدور (2)
األفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر يمكن أن تُنتدب لإلعداد لما سيُعقد مستقبالً من  (3)

 سات النطق بالعقوبة والجلسات الخاصة بجبر األضرار.المحاكمات وجلسات انعقادها وجل
الً في إطار نظام يجب تحديد نوع التمثيل القانوني ) (4) كان يضطلع به ممثلون المساعدة القانونية أو ما إذا كان مموَّ

 .مستقبالً لميزنة ا في عملية األمر الذي يجب إبقاء متَّسع ألخذه بالحسبان(: قانونيون للمجني عليهم
يُعنى هذا الفريق باإلجراءات الالبثة التي ينخرط في العمل عليها مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  (5)

 ، إلخ(.جزر الُقُمر، واالستئناف في الحالة في القذافي)المقبولية في قضية 
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 الوصف االفتراض المعطى 

13- 
عدد اللغات المتصلة 

بالقضايا المنهوض بأود 
 تقديم الخدمات بها

36 

السواحلية  -6العربية )السودانية(،  -5العربية،  -4اآلشولي،  -3الفرنسية،  -2اإلنكليزية،  -1
ْنيَْرَوْندا،  -7)الكونغولية(،  لغة  -11لغة البَْمبارا،  -10لغة الديوال،  -9لغة اللِّْنغاال،  -8لغة الكِّ

لغة  -16لغة الزغاوة،  -15لغة الَسْنغو،  -14لغة األلور،  -13لغة األتيسو،  -12الموريه، 
لغة اللِّندو،  -21لغة الُسْنغاي،  -20الروسية،  -19الجورجية،  -18ق، لغة التماشي -17الفور، 

 لغة الغيريه،  -22
 -28لغة البَْشتو،  -27لغة الداري،  -26لغة الفُْلفُْلد،  -25لغة التِّغرينيا،  -24لغة اللَْنغو، -23

ية مصنَّفة )ألف(،  -30األمهرية،  -29لغة الكيُرْندي،   -32العبرية،  -31معلومة سر 
 األوكرانية، 

ية مصنَّفة )باء( -36لغة الروهنجيا،  -35البنغالية،  -34البورمية،  -33  معلومة سر 

14- 

عدد اللغات المنهوض بأود 
تقديم الخدمات بها من أجل 

المراسلة مع الدول 
 األطراف

8 
 -7اإليطالية،  -6الهولندية،  -5اإلسبانية،  -4العربية،  -3الفرنسية،  -2اإلنكليزية،  -1

 البرتغالية، 
 لغة الَسْنغو -8

عدد دعاوى االستئناف  -15
 4 النهائي

من النظام األساسي والجرائم  74 )الجرائم المنصوص عليها في المادةاْنتاغْندا  قضية
)الجرائم المنصوص عليها غوديه  واْبليه اْغبَْغبو قضية منه(؛ 76 المنصوص عليها في المادة

 74 )الجرائم المنصوص عليها في المادة ُأْنغوينقضية  من النظام األساسي(؛ 74 في المادة
 (6)من النظام األساسي(

عدد الشهود الذين يمثُلون  -16
 (40)اْنغَْيسونا و  يِّكاتوم وقضية، (50)الحسن  قضية 90 لإلدالء بشهاداتهم

المدة القصوى المتوقعة  -17
أيام لعطلة نهاية األسبوع/  3يومان لإللمام باألمور + يومان للجلسات + أيام للتحضير +  3 10 لمكوث كل شاهد

 أيام بمثابة متوسط لكل شاهد 10=  االستراحة

18- 
عدد المجني عليهم الذين 
يطلبون المشاركة في 

 اإلجراءات/ جبر األضرار
7 800(7) 

(، والحالة في 800)(، والحالة في مالي 500الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى )
(، والحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 500(، والحالة في ميانمار )500أفغانستان )

 (2 000(، والحالة في دارفور بالسودان )2 500(، والحالة في أوغندا )1 000)

عدد الشهود والمجني عليهم  -19
 75 المشمولين بالحماية

ضين للخطر بسبب شهادتهم المشمولون بحماية  هم الشهود/المجني عليهم وغيُرهم من المعرَّ
قسم المجني عليهم والشهود بمن فيهم المشمولون ببرنامج المحكمة الخاص بالحماية وبغير ذلك 

 من أشكال الحماية

عدد األشخاص المشمولين  -20
اللتان يقدمهما قسم هم الشهود/المجني عليهم ومعالوهم الذين قد تشملهم الحماية والرعاية  470 بالحماية

 2021المجني عليهم والشهود في عام 

21- 
عدد المشتبه فيهم/المتهمين 

الذين يمثُلون أمام 
 (8)المحكمة

 عبد الرحمن، غوديه اْبليه ،اْغبَْغبواْنغَْيسونا،  ،يِّكاتوم ،ُأْنغوين، اْنتاَغْندا، الحسن 8

عدد المحتَجزين من المشتبه  -22
 عبد الرحمن، اْنغَْيسونا ،يِّكاتوم ،ُأْنغوين، اْنتاَغْندا، الحسن 6 المدانين أوفيهم أو المتهمين 

زنزانة )فمن أجل  12نموذج استئجار الزنازين: مجموعات كٌل منها تتألف من ست زنازين أو  6 عدد الزنازين الالزمة -23
 ستة محتجزين تُستأجر مجموعة واحدة من ست زنازين(

المكاتب/الوحدات عدد  -24
 8 القُطرية

ديفوار )أبيجان(، واثنان في  واحد في جمهورية أفريقيا الوسطى )بَْنغي(، وواحد في كوت
ْنشاسا وبونيا(، وواحد في جورجيا )اتْبيليسي(، وواحد في  جمهورية الكونغو الديمقراطية )كِّ

ل القائم لدى منظمة مالي )باماكو(، وواحد في أوغندا )كمباال(، يضاف إليها مكتب االتصا
 األمم المتحدة في نيويورك

                                                            
 ُأْنغوينفي قضية ئي نهاستقدَّم دعوى استئناف  أنه تأكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما يجعل من المتعذر  (6)

ح كبيَر الترجيح أن  الدائرةعن فيها قبل أن يصدر حكم  في هذه القضية االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّ

 ماً باإلدانة أم حكماً بالتبرئة(.)سواء أكان حكسيُستأنف 
وتُحسب طلبات المشاركة وطلبات جبر األضرار  األرقام المعنية تمثل عدد الطلبات الفردية المتوقَّع أن تُستلم. (7)

كما تُحسب على حدةٍ اإلفاداُت بمعلومات إضافية فيلزم تقييٌم كامل لمدخالت بيانات قلم المحكمة وتقييٌم  على حدة.

 قانوني ذو صلة )عندما تُستلم استمارة إضافية مثالً(.
من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "المتهم" األشخاص الذين قُضي في الدرجة االبتدائية بتبرئتهم أو  (8)

بإدانتهم ويُنتظر في قضاياهم البت في دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال يمثُلون أمام 

 .جلسات النظر في جبر األضرارالمحكمة إال فيما يخص 
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 المرفق الثالث

 2021 عام ميزانية على تؤثر قد التي الحدوث الممكنة المستجدات قائمة
 المقترحة البرنامجية

 المستجدات اإلجرائية التي تفضي إلى تأخير في الدعاوى القائمة، ومنها: .1

دلة ألاعة متعلقة بات بسبب عوائق غير متوقَّ ءجرافي اإل التأخيرحاالت  (أ)
 ؛الشهود )مؤقتاً(( تعذُّر حضور)مثل 

مام دائرة أتمهيدي  استئناف ىدعاوللطعن فيها بالمسائل التي هي عرضة  (ب)
يقافي( في إطلب أن يكون له أثر استئناف تمهيدي )يُ  ىدعو كل االستئناف:
ات فيما يخص جوهر القضايا ءجرااإل سيرخر ؤت هافيالمحاَكم القضايا 
 ؛المعنية

 الدعوى في طرفٍ  أو قاض تعذر مشاركة بسبب المؤقت اإلجراءات إيقاف (ج)
اء( الممثل الرئيسي لهذا الطرف أو)  أو انسحابه، أو تنحيته، منها أمور جر 

 .وفاته أو الخطير، مرضه

 المستجدات غير المرتقبة حالياً، ومنها: .2

بموجب  إليها همتقديمأو  المحكمة ىلد نبيالمطلو منشخاص القبض على أ (أ)
 ؛ عليهم القبضبأمر 

تحقيق في حاالت جديدة )بعد أن ال هاالمد عية العامة من تلقاء نفس مباشرة (ب)
بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  بالقيامذناً إ تكون قد التمست

 ؛ذن(هذا اإل هامنحتقد 

 ؛إلى المحكمة حاالتمم المتحدة لألالتابع األمن حالة مجلس إ (ج)

 .دول األطراف حاالت إلى المحكمةالحالة إ (د)
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 المرفق الرابع

 االستراتيجية الغايات

 المرفق الرابع )أ(

 (2021 - 2019 للفترة) الدولية الجنائية للمحكمة االستراتيجية الخطة المبيَّنة في الغايات قائمة
األداء في مجال القضاء وفي مجال  -ألف 

 المقاضاة
 األداء المؤسسي -جيم  التعاون والتكامل -باء 

 :1الغاية 
زيادة سرعة ونجاعة األنشطة األساسية 

للمحكمة المتمثلة في عمليات التدارس األولي 
وعمليات التحقيق والمحاكمات وأعمال جبر 
األضرار، مع الحفاظ على ات سام إجراءاتها 
باالستقالل والعدالة وأرفع درجات االمتياز 
القانوني والجودة، وحماية سالمة ورفاه 

األشخاص المعنيين، وال سيما المجني عليهم 
 والشهود

  :4الغاية 
مواصلة تعزيز الدعم السياسي وتطوير أشكال 
التعاون والمساعدة االشتغالية لجميع األطراف 

يات فيما يخص عمليات التدارس األولي، وعمل
التحقيق، وحماية الشهود، وتنفيذ األوامر بإلقاء 

 القبض، واإلجراءات القضائية

 :6الغاية 
المضي في زيادة التمرس المهني والتفاني 

 والنزاهة في جميع عمليات المحكمة
 
 

 

  :2الغاية 
المضي في تطوير نهج المحكمة إزاء المجني 
عليهم في جميع مراحل اإلجراءات القضائية 

فيها مرحلة جبر األضرار )بالتعاون مع بما 
الصندوق االستئماني للمجني عليهم فيما 
 يخص مرحلة اإلجراءات األخيرة الذكر(

  :5الغاية 
التباحث مع الدول وسائر أصحاب الشأن فيما 
يتعلق باالستراتيجيات الجديدة لزيادة قدرة 
منظومة نظام روما األساسي على النهوض 

عن سد الثغرة المتمثلة في بالمسؤولية المشتركة 
اإلفالت من العقاب، وتصميم هذه 

االستراتيجيات، بوسائل منها تشجيع الدول 
األطراف على تنفيذ نظام روما األساسي على 
الصعيد الوطني واتخاذ سائر التدابير التكاملية 
)بما في ذلك تقديم الدعم والمساعدة إلى المجني 

ناول عليهم(، ووضع استراتيجية إلنجاز ت
 الحاالت الخاضعة للتحقيق

  :7الغاية 
تهيئة وضمان بيئة عمل سالمة ومصونة 
األمن محورها رفاه الموظفين وتحسين 

 مهاراتهم المستمر

  :3الغاية 
المضي في تعميم األخذ بالمنظور الجنساني 
في جميع جوانب عمل المحكمة في المجال 

 القضائي وفي مجال المقاضاة

  :8الغاية  
إلى تمثيل جغرافي وتوازن بين  التوصل

الجنسين أكثر إنصافاً، وال سيما في الوظائف 
 من الفئات العليا

 :9الغاية 
إدارة الموارد على نحو فعال متماسك شفاف 

مسؤول قابل للتكيف، والمضي في تنمية 
استدامة المحكمة وصمودها حيال المخاطر 

 المستبانة

  :10الغاية 
إلنجاز تناول الحاالت وضع استراتيجية 
 الخاضعة للتحقيق
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 المرفق الرابع )ب(

 العام المد عي لمكتب االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية الغايات قائمة
 (2021 - 2019 للفترة)

 االرتقاء بجودة األداء فيما يتعلق باألنشطة األساسية التي يضطلع بها المكتب: .1

(a) تحقيق معدَّل نجاح عال في الترافع أمام  :1 الغاية االستراتيجية
 المحكمة،

(b) زيادة سرعة ونجاعة وفعالية عمليات التدارس  :2 الغاية االستراتيجية
 ؛األولي وعمليات التحقيق وأعمال المقاضاة

(c) القيام مع الدول بوضع استراتيجيات ومنهجيات  :3 الغاية االستراتيجية
ا تنفَّذ أوامر بالقبض عليهم محسنَّة لزيادة معدَّل القبض على األشخاص  الذين لـم 

 صادرة عن المحكمة؛

(d) تهذيب وتعزيز نهج المكتب تجاه المجني عليهم  :4 الغاية االستراتيجية
وال سيما ضحايا الجرائم الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق والجرائم المرتكبة بحق 

 ؛األطفال أو الماسة بهم

 السليمة:االرتقاء بالممارسات اإلدارية  .2

(a) زيادة قدرة المكتب على إدارة موارده على نحو  :5 الغاية االستراتيجية
 ؛فعال ومسؤول وخاضع للمساءلة

 اإلسهام في عمل منظومة نظام روما األساسي على نحو فعال: .3

المضي في تعزيز قدرة المكتب وشركائه على : 6 الغاية االستراتيجية (أ)
 .ابسد الثغرة المتمثلة في اإلفالت من العق
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 المرفق الرابع )ج(

  لقلم المحكمة االستراتيجية الخطة المبيَّنة في االستراتيجية الغايات قائمة
 (2021 - 2019 للفترة)

نظراً إلى الخدمات األساسية التي يقدمها قلم المحكمة إلى المحكمة، يجب عليه  .1
هم إنتاجيةً  والسعُي إلى السهُر على توظيف أقدرِّ األشخاص المستعدين للعمل وأكثرِّ

ً مدته  االمتياز في كل ما يفعله. وبغية تعظيم اإلنتاجية باشر قلم المحكمة برنامجا
كما إن قلم المحكمة، نشداناً منه إلى  سنوات يُرمى منه إلى تعزيز التزام الموظفين. ثالث

ً مدته ثالث سنوات من أجل تحسين المهارات  االمتياز بشتى وجوهه، بدأ برنامجا
 المستمر.

ن المحكمة حريصة على تحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في إ .2
ن المحكمة الذي يستخدم أكبر عدد من  مجموعة موظفيها. ِّ ا كان قلم المحكمة مكو  ولـم 

ً أن يولي األولوية لهذه المسألة. وبناًء عليه فإن قلم المحكمة  موظفيها فإن عليه طبعا
سنوات لتحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين  يشرع في برنامج عمل مدته ثالث

ً على الوظائف من  زاً فيما يخص التوازن األخير الذكر تركيزاً رئيسيا الجنسين، مرك ِّ
 الفئة العليا.

 وعليه فإن لقلم المحكمة ثالث أولويات هي: .3

(a) التحسين المستمر؛ 

(b) تعزيز التزام الموظفين؛ 

(c) .التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين 
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 المرفق الرابع )د(

 القضائية لهيئة: االبرنامج الرئيسي األول

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام   2021النتائج المتوخ 
اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

   (3-1)الغايات االستراتيجية  4-1األهداف 

االضطالع الفعال بالتخطيط فيما يتعلق  -1
بهيئة الرئاسة، وتقديم الدعم من أجل نجاعة 

 تدبر اإلجراءات القضائية

  استبانة المسائل التي يمكن أن تقوم وتدبرها
 على نحو فعال

 100% 

   مدى جودة أعمال التحضير الجتماعات هيئة
الرئاسة واجتماعات القضاة وجودة دعم هذه 

 االجتماعات

 بالرضا التام حظوه 

   نجاعة تنظيم الطلبات/الوثائق التي تودع لدى
 هيئة الرئاسة

  صدور جميع القرارات في غضون
ة  اآلجال المقرَّ

   مدى التقيد بالمواعيد وتوخي الجودة في
المشورة التي تقدَّم إلى الرئيس وإلى نائبيه 

 بشأن مسائل التسيير واإلدارة

 حظوه بالرضا التام 

التنفيذ والعمل بالتوافق مع مؤش رات األداء  -2
المناسبة فيما يخص السيرورات القضائية 

 والدعم القضائي ذي الصلة

  مواصلة جمع البيانات ذات الصلة في
المجاالت الرئيسية لمبادرة مؤشرات األداء فيما 
يتعلق بالسيرورات التي يشمل نطاقها المحكمة 

 القضائية جمعاء وبالسيرورات الخاصة بالهيئة

 100%  

   تطبيق مؤشرات األداء في السيرورات التي
يشمل نطاقها المحكمة جمعاء وفي السيرورات 

 الخاصة بالهيئة القضائية

 حظوه بالرضا التام 

تنفيذ اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات  -3
االبتدائية وإجراءات االستئناف على نحو عادل 
وسريع، مع االحترام الكامل لحقوق المتهمين 
واالعتبار الواجب لحماية المجني عليهم 

 والشهود

  تقليص اآلجال الفاصلة بين مراحل اإلجراءات
دون المساس بحقوق األطراف والمشاركين 

م في أن تُوفَّر لهم العدالة والمجني عليه
 والحماية بحسب الحال

  تحقيق تحسين قابل للقياس بالمقارنة
 بالقضايا األسبق

الدفع قُدُماً باستعراض العبر المستخلصة  -4
من السيرورات القضائية، بالتشاور مع 

أصحاب الشأن بحسب االقتضاء، مع التركيز 
 على التغييرات التي ال تستلزم إدخال تعديالت

 على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 مواصلة تعزيز ات ساق الممارسة القضائية   2021بحلول نهاية عام 

   (5-4)الغايتان االستراتيجيتان  8-5األهداف 

الشفافية والفعالية في التواصل وتبادل  -5
المعلومات بين الهيئة القضائية واألفرقة العاملة 

 التابعة للجمعية

  اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق عدد
الدراسة المعني بالحوكمة التي يشارك فيها 

 ممثل لهيئة الرئاسة/للمحكمة بحسب االقتضاء

  ً  تمثيلهما كلما كان ذلك مناسبا

تعزيز الثقة، وااللتزام، والدعم، فيما بين  -6
أصحاب الشأن الخارجيين المعنيين بالمحكمة 

الجتماعات، من خالل تبادل المعلومات في ا
والمؤتمرات، وغيرها من المناسبات فيما يتعلق 

بجهود المحكمة وحرصها على إقامة العدل 
 على نحو سريعٍ ورفيعِّ درجة الجودة

  عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من
االجتماعات الرفيعة المستوى مع ممثلي الدول 

 والمنظمات الدولية والمجتمع المدني

  اجتماع 100أكثر من  

   مشاركة هيئة الرئاسة في اجتماعات جمعية
الدول األطراف، وفريق الهاي العامل، وفريق 

الدراسة المعني بالحوكمة، ولجنة الميزانية 
والمالية، وجلسات اإلحاطة الخاصة 

ْبلُماسيين وبالمنظمات غير الحكومية، إلخ  بالدِّ

 كلما لزم ذلك 

انضمام المزيد من الدول إلى نظام روما  -7
ساسي واالتفاق بشأن امتيازات المحكمة األ

تصديقها عليهما وتعزيز تواصل  وحصاناتها أو
 وتعاون الدول غير األطراف مع المحكمة

  تنسيق الجهود مع سائر أصحاب الشأن
السترعاء العناية إلى أهمية عالمية نظام روما 

األساسي واالتفاق بشأن االمتيازات 
ق والحصانات وتشجيع الدول التي لم تص د ِّ
 عليهما أو تنضم إليهما على القيام بذلك

  انضمام/تصديق دولة واحدة أخرى
إلى/على النظام األساسي ودولة واحدة 

أخرى إلى/على االتفاق بشأن االمتيازات 
 والحصانات

إبرام المزيد من االتفاقات مع الدول بشأن  -8
 إنفاذ العقوبات

 إبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ العقوبات  1 
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   (9-6)الغايات االستراتيجية  11-9األهداف 

التقيد التام في البرنامج الرئيسي األول بنظام   المضي في تحسين تدبر أداء الموظفين -9
في ذلك تقديم  تقييم األداء في المحكمة، بما

 مديري الوحدات والقضاة مساهمات مناسبة

 
 100%  

  تقديم التقارير والمعلومات المطلوبة في الوقت 
 المناسب وعلى نحو شفاف

 100% 

النهوض بأود قدوم القضاة الجدد ومغادرة  -10
 نظرائهم من القضاة المنتهية واليتهم

  تنظيم توجيه القضاة في المحكمة لتعريفهم
 بإجراءات المحكمة وموظفيها ومرافقها

  فيما  يةاالنتقالللفترة المناسب التدبر ضمان
 يتعلق بالقضاة المغادرين

  بالرضا التامحظوه 

إدارة الموارد على نحو فعال بما في ذلك  -11
تمييز وتنفيذ المزيد من تدابير زيادة النجاعة 

 الممكن اتخاذها

  وجوه التحسن في تنظيم مواعيد اإلجراءات
القضائية من خالل تنفيذ التعديالت المتأتية عن 

 العبر المستخلصة

 تحقيق تحسينات يمكن قياسها 

عة في االستعانة بموارد تحقيق النجا -12
الدوائر من الموظفين من خالل إدارتهم 

بصورة مركزية وتوخي المرونة في إعمالهم 
لمواجهة التغير في عبء العمل المتصل 

 بالقضايا الذي يتعيَّن النهوض به

  اضطالع رئيس الدوائر )موظف من الرتبة
 ( بإدارة مواردها إدارة مركزية فعالة5-ف

 100% 
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 الرابع )ه(المرفق 

 مكتب المد عي العام: البرنامج الرئيسي الثاني

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 2100البرنامج  -ألف  2021: النتائج المتوخ 

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 2110البرنامج الفرعي  -1  2021: النتائج المتوخ 

اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  1الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

تحقيق  العام )"المكتب"(:

معدَّل نجاح عال في الترافع 

 أمام المحكمة

التكفل بجودة عمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

 :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 

 نتائج المقاضاة

  

 مشروع المراجعةتنجيز 

 

 

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير 

  المتعلق بمراجعة عمليات التحقيق

من غايات  10و 1الغايتان 

 المحكمة

   

من الغايات  2الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة سرعة ونجاعة  العام:

وفعالية عمليات التدارس 

األولي وعمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

زيادة سرعة ونجاعة عمليات 

التدارس األولي وعمليات التحقيق 

 والمحاكمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضع خطة إلنجاز تناول الحاالت 

المنظور فيها ينفذها المكتب وشتى 

 وحدات المحكمة

 إنتاجية المكتب :7مؤشر األداء 

  

 تنجيز المقترحات

 

 

 

الدعوة في الوقت المناسب إلى عقد 

التنفيذية وتجهيز اجتماعات اللجنة 

 نصوص القرارات

 

 

 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

 زيادة النجاعة

 

 

تنجيز إعداد مقترحٍ عالي درجة 

الجودة بشأن استراتيجية إنجاز تناول 

 الحاالت المنظور فيها

 

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير 

المرمي منه إلى تحسين االتساق 

 المتاحةبين عبء العمل والموارد 

 

عقد اجتماعات أسبوعية للجنة 

التنفيذية، وإعداد نصوص 

قراراتها وتوزيعها على أصحاب 

 الشأن الداخليين في األسبوع نفسه

 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية 

النجاعة على نطاق  عن زيادة

 %1المكتب تبلغ نسبتها 

 

إنشاء أفرقة عاملة تابعة للمكتب 

وأفرقة عاملة على نطاق 

مة، ووضع أطر المحك

اختصاصها، وعقد المشاورات 

دة  ذات الصلة، وإعداد مسوَّ

 المقترح
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من غايات  3و 2الغايتان 

 المحكمة

   

من الغايات  4الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

تهذيُب وتعزيُز نهج  العام:

المكتب تجاه المجني عليهم وال 

سيما ضحايا الجرائم الجنسية 

والجرائم الجنسانية المنطلق 

والجرائم المرتَكبة بحق 

 األطفال أو الماس ة بهم

أن يُركَّز من باب األولوية في 

جميع عمليات التدارس األولي 

وعمليات التحقيق وأعمال 

ة المقاضاة على الجرائم الجنسي

والجرائم الجنسانية المنطلق 

والجرائم المرتَكبة بحق األطفال أو 

 الماسة بهم

 

تطبيق السياسة المتعلقة بالجرائم 

الجنسية والجرائم الجنسانية 

المنطلق والسياسة المتعلقة 

بالجرائم المرتَكبة بحق األطفال أو 

 الماسة بهم تطبيقاً كامالً 

 

اإلسهام في وضع نهج محسَّن فيما 

ق بالمجني عليهم وذلك في يتعل

إطار المراجعة الشاملة بنطاقها 

 المحكمة جمعاء

االهتمام بالجرائم  :8-4مؤشر األداء 

الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق 

 والسياسة الخاصة باألطفال

 

الدأب على تمييز واستعراض هذه 

 الجرائم المهتم بها على سبيل األولوية

 

 

 

مقابل مجموعة التدابير المعمول بها 

التدابير المبينة في وثائق هاتين 

 السياستين

 

 تنجيز المقترح

 

 

 

 

إظهاُر جميع التقارير المتعلقة 

باألنشطة األساسية بذَل جهد كاف 

في هذا الصدد وتحقيَق نتائج في 

شأن هذه الجرائم المهتم بها على 

 سبيل األولوية

 

100% 

 

 

أن تقر اللجنة التنفيذية التقرير 

ق بالنهج المحسَّن وأن يؤخذ المتعل

 به في سائر وحدات المحكمة

من  9و 8و 7و 6الغايات 

 غايات المحكمة
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من الغايات  5الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة قدرة المكتب على  العام:

إدارة موارده على نحو فعال 

 ومسؤول وخاضع للمساءلة

اإلدارة المسؤولة والخاضعة 

 للمساءلة

 

 

 

 تحسين مستوى الرفاه

 

 

 

المضي في تطبيق نهج التحسين 

 المستمر

 

 

تحسين التواصل مع أصحاب 

 الشأن

  

تحسين التوازن بين 

 الجنسين/التوازن الجغرافي

 

 

تدريب الموظفين تدريباً مالئماً 

 ألدائهم مهامهم

: 4-11حتى  1-11مؤشرات األداء 

التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد 

 المجال الماليوالمعايير في 

  

 :5-8حتى  1-8مؤشرات األداء 

أداء الموظفين  -الموارد البشرية 

 وتنمية قدراتهم

 

 التقيد بالئحة الموظفين ونظامهم

 

 

وضع وتنفيذ نظام جديد لإلبالغ بشأن 

 األداء

 

 

 

 

 

وضع إطار للمهارات القيادية )على 

 نطاق المحكمة(

 

وضع إطار لرفاه الموظفين )على 

مة( ومتابعة نتائج نطاق المحك

االستقصاءات المتعلقة بالتزام 

 الموظفين

 

 توفير تدريب للتوعية بقضايا الجنسين

 

 

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

 

 

 

النتائج المحقَّقة/المزَمع تحقيقها فيما 

 يخص المشاريع ذات األولوية

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/المزَمع 

إطار خطة العمل الخاصة تحقيقها في 

بالتوازن بين الجنسين/ التوازن 

 الجغرافي

 

عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم مقابل 

 عددهم اإلجمالي

 

 

 

 

ال تفضي الطعون اإلدارية إلى  أن

 أي استنتاجات سلبية كبيرة الشأن

 

أن يُتاح ألصحاب الشأن تقرير 

 عن األداء مبسَّط ومدمج 

 

المرحلية أن يُحقَّق كل النتائج 

 المنشودة

 

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة

 

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة

 

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

المنشودة )كأن تُجرى عملية 

واحدة على األقل من عمليات 

استخالص العبر بعد كل فعالية 

كبرى من فعاليات التحقيق أو 

تزيد نسبة أعضاء المقاضاة، وأن 

هيئة اإلدارة الذين يشاركون في 

 %(50تدريب القياديين عن 

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير 

المتعلق باستراتيجية التواصل 

 الجديدة والنموذج ذي الصلة

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة

 

 

 

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة

 

 

 

% من 90من  أن يكون أكثر

الموظفين قد تابعوا التدريب 

 اإللزامي
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 4الغاية 

من الغايات  3اية الغ

االستراتيجية لمكتب المد عي 

بوضع القيام مع الدول العام: 

 استراتيجيات ومنهجيات

محسَّنة لزيادة معدَّل القبض 

ا تنفَّذ  على األشخاص الذين لـم 

صادرة أوامر بالقبض عليهم 

 عن المحكمة

دعم ومراجعة وإقرار المقترحات 

كما يقدمها المكتب نشداناً لتحقيق 

 هذه الغاية

 

توليد األفكار وحشد الدعم 

  والتعاون

 :7مؤشر األداء 

 إنتاجية المكتب

 

 :7-4مؤشر األداء 

 التعاون الدولي

 

الرد في الوقت المناسب على طلب 

 إقرار المقترحات

 

 

المباحثات الرفيعة المشاركة في 

المستوى ذات الصلة، بما في ذلك 

المباحثات الجارية في سياق تيسير 

 التعاون

  

مواصلة العمل الدعوي أمام مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة، وفي 

المنتديات الدبلماسية األخرى، وفي 

 إطار التواصل مع الدول

 

 

 

 

 

 

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 

يجاباً أو سلباً( في المتلقاة )إ

 %100غضون أسبوعين 

 

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 

100% 

 

 

 

أن يجري العمل الدعوي في أربع 

جلسات إحاطة يعقدها مجلس 

األمن التابع لألمم المتحدة، وفي 

الجمعية العامة لألمم المتحدة التي 

تعقد سنوياً )وإبان فرص أخرى 

تتاح للدعوة إلى المزيد من 

اون في شأن القبض على التع

المطلوبين وتبادل األفكار بشأن 

ضرورة القبض عليهم 

واالستراتيجيات المتعلقة بالقبض 

 عليهم(

    من غايات المحكمة 5الغاية 

من الغايات  6اية الغ

االستراتيجية لمكتب المد عي 

تعزيز قدرة المكتب العام: 

وشركائه على سد الثغرة 

 العقابالمتمثلة في اإلفالت من 

دعم ومراجعة وإقرار المقترحات 

كما يقدمها المكتب نشداناً لتحقيق 

 هذه الغاية

 : 7مؤشر األداء 

 إنتاجية المكتب

 

 :4-5حتى  1-5مؤشرات األداء 

 جودة التفاعل مع المكتب

 

الرد في الوقت المناسب على طلبات 

 إقرار المقترحات

 

 

 

 

 

 

أن يبلغ معدَّل الرد على الطلبات 

المتلقاة )إيجاباً أو سلباً( في 

 %100غضون ثالثة أسابيع 
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اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 2120البرنامج الفرعي  -2  2021: النتائج المتوخ 

اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  2الغاية 
االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة سرعة ونجاعة  العام:
وفعالية عمليات التدارس 
األولي وعمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

 
 
 
 

تنجيز عمليات التدارس األولي 
وعمليات التحقيق والمحاكمات 

 في الوقت المناسب
 

زيادة سرعة ونجاعة عمليات 
التدارس األولي وعمليات 

 تالتحقيق والمحاكما

  إنتاجية المكتب :7مؤشر األداء 
 
 
 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 
 تحقيقها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تنجيز المقترحات
 
 
 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 
 زيادة النجاعة

 
 
 
 

السهر على قدرة الوحدات على 
تقديم الخدمات للمكتب في الوقت 
المناسب وعلى نحو ناجع )تقليص 

تحقيق هذا المرمى  عنمدى البعد 
وذلك  %؛5 من بحيث يكون أقل

بالقياس إلى الوقت والجهد 
المحدَّدين في إطار السيرورات 

 واإلجراءات المتَّفق عليها(
 

تقديم الدعم اللغوي بحسب الجدول 
الزمني المتَّفق عليه لما تبلغ نسبته 

 % من الوقت98
 

اإلسهام في إعداد التقرير عن 
بء العمل تحسين التواؤم بين ع

ه اللجنة  والموارد المراد أن تقر 
 التنفيذية

 
اإلسهام في تحقيق وفورات أو 

مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 
 %1على نطاق المكتب نسبتها 
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

من  9و 8و 7و 6الغايات 
 غايات المحكمة

   

من الغايات  5الغاية 
االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة قدرة المكتب على  العام:
إدارة موارده على نحو فعال 
 ومسؤول وخاضع للمساءلة

 
 
 

اإلدارة المسؤولة والخاضعة 
 للمساءلة

 
 

المضي في تطبيق نهج التحسين 
 المستمر

 
 تحسين مستوى الرفاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تدريب الموظفين تدريباً مالئماً 
 ألدائهم مهامهم

 
 تحسين تدبر المخاطر

: 4-11حتى  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد 

 والمعايير في المجال المالي
  

: 5-8حتى  1-8مؤشرات األداء 
أداء الموظفين  -الموارد البشرية 
 وتنمية قدراتهم

 
 التقيد بالقواعد المالية والنظام المالي

 
 
 
 
 

 تطبيق النظام الجديد لإلبالغ عن األداء
 
 
 

النتائج المحقَّقة/المزَمع تحقيقها فيما 
 يخص المشاريع ذات األولوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم مقابل 
 عددهم اإلجمالي

 
 
 

عدم خلوص المراجعين إلى أي 
 استنتاجات سلبية كبيرة الشأن

 
التقيد الكامل بالقواعد المالية 

والنظام المالي واستخدام أموال 
)الميزانية المعتمدة الصناديق 

وصندوق الطوارئ( استخداماً 
سليماً مندرجاً ضمن إطار 

 المعدَّالت المستهدَفة المتفق عليها
 

اإلسهام في إعداد التقرير المبسَّط 
المدَمج المتعلق باألداء المراد 

 إتاحته ألصحاب الشأن
 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 
 المنشودة

 
في  أن تزيد مشاركة الموظفين

 %80االستقصاءات عن 
 

إعداد وتنفيذ خطة العمل التي 
توضع بناًء على نتائج 

 االستقصاءات
 

أن تكون جميع استمارات تقييم 
 األداء قد ُملئت في الوقت المحدد

 
أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة
 

% من 90أن يكون أكثر من 
الموظفين قد تابعوا التدريب 

 اإللزامي
 

ل المخاطر الذي يمسكه تحيين سج
 القسم

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 2160البرنامج الفرعي  -3  2021: النتائج المتوخ 

اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  2الغاية 
االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة سرعة ونجاعة  العام:
وفعالية عمليات التدارس األولي 

وعمليات التحقيق وأعمال 
 المقاضاة

 
 

زيادة سرعة ونجاعة عمليات 
التدارس األولي وعمليات 

 التحقيق والمحاكمات

  إنتاجية المكتب :7مؤشر األداء 
 

 تنجيز المقترحات
 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 
 زيادة النجاعة

 
 
سهام في إعداد التقرير عن اإل

تحسين التواؤم بين عبء العمل 
ه اللجنة  والموارد المراد أن تقر 

 التنفيذية
 

اإلسهام في تحقيق وفورات أو 
مكاسب متأتية عن زيادة 

النجاعة على نطاق المكتب 
 %1نسبتها 

من  9و 8و 7و 6الغايات 
 غايات المحكمة
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

من الغايات  5الغاية 
لمكتب المد عي االستراتيجية 

زيادة قدرة المكتب على  العام:
إدارة موارده على نحو فعال 
 ومسؤول وخاضع للمساءلة

 
 
 
 

اإلدارة المسؤولة والخاضعة 
 للمساءلة

 
 

المضي في تطبيق نهج التحسين 
 المستمر

 
 
 

 تحسين مستوى الرفاه
 

 تحسين تدبر المعلومات
 
 

تدريب الموظفين تدريباً مالئماً 
 مهامهمألدائهم 

 : 4-11حتى  1-11مؤشرات األداء 
التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد 

  والمعايير في المجال المالي
 

 : 5-8حتى  1-8مؤشرات األداء 
أداء الموظفين وتنمية  -الموارد البشرية 

 قدراتهم
 

 تطبيق النظام الجديد لإلبالغ عن األداء
 
 
 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 
 قهاتحقي
 

النتائج المحقَّقة/المزَمع تحقيقها فيما 
 يخص المشاريع ذات األولوية

 
النتائج المحقَّقة/المزَمع تحقيقها فيما 

 يخص المشاريع ذات األولوية
 

عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم مقابل 
 عددهم اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 

اإلسهام في إعداد التقرير 
المبسَّط المدَمج المتعلق باألداء 
 المراد إتاحته ألصحاب الشأن

 
أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة
 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 
 المنشودة

 
 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 
 المنشودة

 
 

إنشاء مجلس معني بإدارة 
البيانات تابع للمكتب يتولى 

تقييَس المسائل المتصلة بتدبر 
 البيانات والمعلومات والبَت فيها 

 
إقامة منصة للتعلم اإللكتروني 
 ً  من أجل توفير التدريب داخليا

 
تسجيل األدلة والكشف عنها في 
الوقت المناسب وعلى نحو فعال 

 )ضمن المدى المتفق عليه(
 
% من 90يكون أكثر من أن 

الموظفين قد تابعوا التدريب 
 اإللزامي

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 2200البرنامج  -باء  2021: النتائج المتوخ 

اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  1الغاية 
االستراتيجية لمكتب المد عي 

تحقيق معدَّل نجاح عال العام: 
 في الترافع أمام المحكمة

التكفل بجودة عمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

  :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 

  نتائج المقاضاة

 

  نتائج ضوابط مراقبة الجودة

 )مثل مراجعة القضايا(

ما قد يقوم من تمييز ومعالجة كل 

 مشكالت هامة تتعلق بالجودة
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  2الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة سرعة ونجاعة  العام:

وفعالية عمليات التدارس 

األولي وعمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

تنجيز عمليات التدارس األولي 

والمحاكمات وعمليات التحقيق 

 في الوقت المناسب

 

 

زيادة سرعة ونجاعة عمليات 

التدارس األولي وعمليات 

 التحقيق والمحاكمات

  إنتاجية المكتب :7مؤشر األداء 

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

 

 

 

 

 تنجيز المقترحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

 زيادة النجاعة

ومعالجة كل تأخير كبير  تمييز

 الشأن يعزى إلى المكتب

 

التوصل قبل نهاية فترة والية 

شأن  في المد عية العامة إلى البت

ما  - األولي التدارس عمليات جميع

ً  المضي إذا كان يتعيَّن  أو قدما

ل تقرير إصدار  الوضع عن مفصَّ

 

إعداد وتعميم وإقرار الخطط 

السنوية الخاصة بالتعاون 

ت الخارجية، وتحديد والعالقا

الخطوات الالزم اتخاذها من أجل 

تنفيذها في الفترة المعنية، وتحقيق 

 %80معدَّل لتنفيذها يزيد عن 

 

توسيع شبكة مسؤولي تنسيق العمل 

 لتشمل ثالثة شركاء

 

أن يُرد خالل الفترة المعنية على 

% من طلبات التدابير 75أكثر من 

 اإلضافية

 

أو  اإلسهام في تحقيق وفورات

مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 

  %1على نطاق المكتب نسبتها 

    من غايات المحكمة 4 الغاية

 الغايات من 3 الغاية

 المد عي لمكتب االستراتيجية

بوضع  الدول مع القيام: العام

استراتيجيات ومنهجيات محسَّنة 

 على القبض معدَّل لزيادة

ا الذين األشخاص  أوامر تنفَّذ لـم 

 عن صادرة عليهم بالقبض

 المحكمة

زيادة القدرة على كشف أماكن 

وجود المشتبه فيهم الطلقاء 

 وعلى القبض عليهم

  التعاون الدولي :7-4مؤشر األداء 

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

 التعاون وأدواتِّ  شبكاتِّ  وتبيينُ  توسيعُ 

 التتبع لتسهيل المتاحة

مبيَّنة ويجري كون شبكة التعاون 

 استعمالها

 

 إعمال أدوات التتبع

 

توسيع شبكة تتبع الشركاء بحيث 

 تشمل شريكين إضافيين على األقل

من غايات  3و 2 الغايتان

 المحكمة

   

 الغايات من 4 الغاية

 المد عي لمكتب االستراتيجية

تهذيُب وتعزيُز نهج : العام

المكتب تجاه المجني عليهم وال 

الجرائم الجنسية سيما ضحايا 

والجرائم الجنسانية المنطلق 

والجرائم المرتَكبة بحق األطفال 

 أو الماس ة بهم

أن يُركَّز من باب األولوية في 

جميع عمليات التدارس األولي 

وعمليات التحقيق وأعمال 

المقاضاة على الجرائم الجنسية 

والجرائم الجنسانية المنطلق 

والجرائم المرتَكبة بحق األطفال 

 أو الماسة بهم

االهتمام بالجرائم  :8-4مؤشر األداء 

الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق 

 والسياسة الخاصة باألطفال

 

الدأب على تمييز واستعراض هذه 

 الجرائم المهتم بها على سبيل األولوية

إظهاُر جميع التقارير المتعلقة 

باألنشطة األساسية بذَل جهد كاف 

وتحقيَق نتائج في في هذا الصدد 

شأن هذه الجرائم المهتم بها على 

 سبيل األولوية
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

من  9و 8و 7و 6الغايات 

 غايات المحكمة

   

 الغايات من 5 الغاية

 المد عي لمكتب االستراتيجية

زيادة قدرة المكتب على : العام

إدارة موارده على نحو فعال 

 ومسؤول وخاضع للمساءلة

اإلدارة المسؤولة والخاضعة 

 ساءلةللم

 

المضي في تطبيق نهج التحسين 

 المستمر

 

 

 

 تحسين مستوى الرفاه

: 4-11حتى  1-11مؤشرات األداء 

التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد 

  والمعايير في المجال المالي

 

: 5-8حتى  1-8مؤشرات األداء 

أداء الموظفين  -الموارد البشرية 

 وتنمية قدراتهم

 

المحقَّقة/ المزَمع النتائج المرحلية 

  تحقيقها

اإلسهام في إعداد تقرير عن األداء 

 يتاح ألصحاب الشأن

 

 المبذولة الجهود في المساهمة

 مع المكتب تواصل لتعزيز

 الخارجيين الشأن أصحاب

 

 األساسية النتائج متابعة مواصلة

 الموظفين، بشأن التزام لالستقصاء

 الُشعَب اجتماعات بوسائل منها

 

المرونة في  بشأن الترتيباتإعمال 

 تجريبها بعد ساعات العمل

من غايات  10و 5 الغايتان

 المحكمة

   

 الغايات من 6 الغاية

 المد عي لمكتب االستراتيجية

تعزيز قدرة المكتب : العام

وشركائه على سد الثغرة 

 المتمثلة في اإلفالت من العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق 

 الطلبوالمقاضاة الوطنية عند 

 

اإلسهام في وضع االستراتيجية 

الخاصة بالمكتب والشاملة 

بنطاقها المحكمة جمعاء المتعلقة 

بإنجاز تناول الحاالت المنظور 

 فيها

 

القيام مع الشركاء بالمتابعة فيما 

 يتعلق بمعايير صون األدلة

: جودة 4-5حتى  1-5مؤشرات األداء 

 التفاعل مع المكتب

 

على طلبات الرد في الوقت المناسب 

المعلومات ]بشأن الدفوع والمعايير 

 ذات الصلة[

 

 

 

تنجيز وضع استراتيجية المكتب على 

 هذا الصعيد

 

 تنظيم االجتماع مع الشركاء

 

 

 

إرسال جميع الردود األولية 

السلبية( على الطلبات  )اإليجابية أو

في غضون ثالثة أشهر؛ وإرسال 

% من الردود الجوهرية في 80

 أشهرغضون ستة 

 

التشاور، والمتابعة مع الشركاء، 

وإعداد المشروع، وموافقة اللجنة 

 التنفيذية عليه

 

 تنظيم ندوة مائدة مستديرة واحدة
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات االستراتيجية  1الغاية 

تحقيق معدَّل  لمكتب المد عي العام:

 نجاح عال في الترافع أمام المحكمة

 

 

 

التكفل بجودة عمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

 :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 

 نتائج المقاضاة

  

الجودة نتائج تطبيق ضوابط مراقبة 

 )مثل مراجعة الدفوع(

 

 تنجيز مشروع المراجعة

تمييز ومعالجة كل ما قد يقوم من 

 مشكالت هامة تتعلق بالجودة

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير 

المتعلق بمراجعة عمليات 

  التحقيق

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات االستراتيجية  2الغاية 

زيادة سرعة  لمكتب المد عي العام:

ونجاعة وفعالية عمليات التدارس 

األولي وعمليات التحقيق وأعمال 

 المقاضاة

 

 

تنجيز عمليات التدارس األولي 

وعمليات التحقيق والمحاكمات 

 في الوقت المناسب

 

زيادة سرعة ونجاعة عمليات 

التدارس األولي وعمليات 

 التحقيق والمحاكمات

  إنتاجية المكتب :7مؤشر األداء 

 

لنتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع ا

 تحقيقها

 

 

 

 تنجيز المقترحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية عن 

 زيادة النجاعة

 

 

تمييز ومعالجة كل تأخير كبير 

 الشأن يعزى إلى المكتب

 

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقارير 

المرمي منها إلى تعظيم سرعة 

 األساسيةونجاعة كل من األنشطة 

 

إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير 

المرمي منه إلى تحسين التواؤم 

 بين عبء العمل والموارد المتاحة

 

وضع االستراتيجية الخاصة 

بإنجاز تناول حالتين من الحاالت 

 المنظور فيها

 

اإلسهام في تحقيق وفورات أو 

مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 

 %1على نطاق المحكمة نسبتها 

    من غايات المحكمة 4 الغاية

من الغايات االستراتيجية  3الغاية 

القيام مع  :لمكتب المد عي العام

الدول بوضع استراتيجيات 

ومنهجيات محسَّنة لزيادة معدَّل 

ا  القبض على األشخاص الذين لـم 

تنفَّذ أوامر بالقبض عليهم صادرة 

 عن المحكمة

زيادة القدرة على كشف أماكن 

المشتبه فيهم الطلقاء وجود 

 وعلى القبض عليهم

 التعاون الدولي :7-4مؤشر األداء 

 

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

أن يتم بالعمل مع الشركاء تنجيز 

المقترح الخاص باالستراتيجية 

والنموذج المتعلقين بالقبض على 

 المشتبه بهم وتتبعهم في المستقبل

المناسب بتطبيق القيام في الوقت 

 تدابير تحسين العمل الداخلي

 

 إقرار اللجنة التنفيذية للتقرير
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 3و 2الغايتان 

من الغايات االستراتيجية  4الغاية 

تهذيُب  لمكتب المد عي العام:

وتعزيُز نهج المكتب تجاه المجني 

عليهم وال سيما ضحايا الجرائم 

الجنسانية الجنسية والجرائم 

المنطلق والجرائم المرتَكبة بحق 

 األطفال أو الماس ة بهم

 

 

 

 

أن يُركَّز من باب األولوية في 

جميع عمليات التدارس األولي 

وعمليات التحقيق وأعمال 

المقاضاة على الجرائم الجنسية 

والجرائم الجنسانية المنطلق 

والجرائم المرتَكبة بحق األطفال 

 أو الماسة بهم

 

السياسة المتعلقة بالجرائم تطبيق 

الجنسية والجرائم الجنسانية 

المنطلق والسياسة المتعلقة 

بالجرائم المرتَكبة بحق األطفال 

 أو الماسة بهم تطبيقاً كامالً 

االهتمام بالجرائم  :8-4مؤشر األداء 

الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق 

 والسياسة الخاصة باألطفال

 

راض هذه الدأب على تمييز واستع

 الجرائم المهتم بها على سبيل األولوية

 

 

 

 

 

التدابير المعمول بها مقابل مجموعة 

التدابير المبينة في وثائق هاتين 

 السياستين

 

 

 

 

إظهاُر جميع التقارير المتعلقة 

باألنشطة األساسية بذَل جهد كاف 

في هذا الصدد وتحقيَق نتائج في 

شأن هذه الجرائم المهتم بها على 

 األولوية سبيل

 

 

 

100% 

من غايات  9و 8و 7و 6الغايات 

 المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  5الغاية 

زيادة قدرة  لمكتب المد عي العام:

المكتب على إدارة موارده على 

نحو فعال ومسؤول وخاضع 

 للمساءلة

 

 

 

 

 

 

اإلدارة المسؤولة والخاضعة 

 للمساءلة

 

 

المضي في تطبيق نهج التحسين 

 المستمر

 

 تحسين مستوى الرفاه

 

 

تدريب الموظفين تدريباً مالئماً 

 ألدائهم مهامهم

: 4-11حتى  1-11مؤشر األداء 

التخطيط واألداء والتقيد بالقواعد 

 والمعايير في المجال المالي

  

: الموارد 5-8حتى  1-8مؤشر األداء 

 أداء الموظفين وتنمية قدراتهم -البشرية 

 

 الجديد لإلبالغ عن األداءتطبيق النظام 

 

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

النتائج المحقَّقة/المزَمع تحقيقها فيما 

 يخص المشاريع ذات األولوية

 

عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم مقابل 

 عددهم اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

أن يتاح ألصحاب الشأن التقرير 

 المبسَّط المدمج المتعلق باألداء

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة

 

أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية 

 المنشودة

 

 

% من 90أن يكون أكثر من 

الموظفين قد تابعوا التدريب 

 اإللزامي

من غايات  10و 5الغايتان 

 المحكمة

   

من الغايات االستراتيجية  6الغاية 

: تعزيز قدرة لمكتب المد عي العام

وشركائه على سد الثغرة المكتب 

 المتمثلة في اإلفالت من العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق 

 والمقاضاة الوطنية عند الطلب

 

 تقليص لزوم تدخل المكتب

: جودة 4-5حتى  1-5مؤشر األداء 

 التفاعل مع المكتب

 

 تنجيز إعداد مقترح رفيع درجة الجودة

 

 

 

أن تُحدَّد استراتيجية إنجاز تناول 

 من الحاالت المنظور فيهاحالتين 
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اة الغاية االستراتيجية  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  1الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

تحقيق معدَّل نجاح عال  العام:

 في الترافع أمام المحكمة

التكفل بجودة عمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

 :3-1و 2-1و 1-1مؤشرات األداء 

  نتائج المقاضاة

 

نتائج تطبيق ضوابط مراقبة الجودة 

 )مثل مراجعة الدفوع(

 

 تنجيز إرشادات االت هام

 

 

 

تمييز ومعالجة كل ما قد يقوم من 

 مة تتعلق بالجودةمشكالت ها

 

 في شعبة المقاضاة إرشادات االت هامنشر 

 

د بشأن العبر  العمل بالدليل الموحَّ

 المستخلصة في شعبة المقاضاة

 

إنجاز التدريب المتواصل الرامي إلى 

إكساب المهارات الفنية والمهارات 

 العملية

    من غايات المحكمة 1 الغاية

من الغايات  2الغاية 

لمكتب المد عي  االستراتيجية

زيادة سرعة ونجاعة  العام:

وفعالية عمليات التدارس 

األولي وعمليات التحقيق 

 وأعمال المقاضاة

 

 

تنجيز عمليات التدارس 

األولي وعمليات التحقيق 

والمحاكمات في الوقت 

 المناسب

 

زيادة سرعة ونجاعة عمليات 

التدارس األولي وعمليات 

 التحقيق والمحاكمات

 إنتاجية المكتب :7مؤشر األداء 

  

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

 

 

 تنجيز المقترحات

 

 

 

 

 

 

 

تحقيق وفورات أو مكاسب متأتية 

 عن زيادة النجاعة

 

 

تمييز ومعالجة كل تأخير كبير الشأن 

 يعزى إلى المكتب

 

 

 تنجيز إعداد دليل الكشف عن المعلومات

 

ر المرمي منه إقرار اللجنة التنفيذية للتقري

إلى تحسين التواؤم بين عبء العمل 

 والموارد المتاحة

 

وضع االستراتيجية الخاصة بإنجاز 

 تناول حالتين من الحاالت المنظور فيها

 

اإلسهام في تحقيق وفورات أو مكاسب 

متأتية عن زيادة النجاعة على نطاق 

 %1 المكتب نسبتها

    من غايات المحكمة: 4 الغاية

من الغايات  3الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

القيام مع الدول بوضع  :العام

استراتيجيات ومنهجيات 

محسَّنة لزيادة معدَّل القبض 

ا تنفَّذ  على األشخاص الذين لـم 

أوامر بالقبض عليهم صادرة 

 عن المحكمة

 

 

زيادة القدرة على كشف أماكن 

وجود المشتبه فيهم الطلقاء 

 وعلى القبض عليهم

  التعاون الدولي :7-4شر األداء مؤ

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

 

 

أن يتم بالعمل مع الشركاء تنجيز 

المقترح الخاص باالستراتيجية 

والنموذج المتعلقين بالقبض على 

 المشتبه بهم وتتبعهم في المستقبل

 

 

القيام في الوقت المحدَّد بتنفيذ تدابير 

الداخلي )االندماج مع حلقة تحسين العمل 

 األفرقة واإلرشاد االستراتيجي(

 

تنفيذ استراتيجية القبض على المشتبه بهم 

 وتتبعهم
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من غايات  3و 2الغايتان 

 المحكمة

   

من الغايات  4الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

تهذيُب وتعزيُز نهج  :العام

المكتب تجاه المجني عليهم 

الجرائم وال سيما ضحايا 

الجنسية والجرائم الجنسانية 

المنطلق والجرائم المرتَكبة 

 بحق األطفال أو الماس ة بهم

 

 

 

 

أن يُركَّز من باب األولوية في 

جميع عمليات التدارس األولي 

وعمليات التحقيق وأعمال 

المقاضاة على الجرائم 

الجنسية والجرائم الجنسانية 

المنطلق والجرائم المرتَكبة 

 فال أو الماسة بهمبحق األط

 

تطبيق السياسة المتعلقة 

بالجرائم الجنسية والجرائم 

الجنسانية المنطلق والسياسة 

المتعلقة بالجرائم المرتَكبة 

بحق األطفال أو الماسة بهم 

 تطبيقاً كامالً 

االهتمام بالجرائم  :8-4مؤشر األداء 

الجنسية والجرائم الجنسانية المنطلق 

 الوالسياسة الخاصة باألطف

 

الدأب على تمييز واستعراض هذه 

الجرائم المهتم بها على سبيل 

 األولوية

 

 

 

 

 

التدابير المعمول بها مقابل مجموعة 

التدابير المبينة في وثائق هاتين 

 السياستين

 

 

 

 

إظهاُر جميع التقارير المتعلقة باألنشطة 

األساسية بذَل جهد كاف في هذا الصدد 

الجرائم المهتم وتحقيَق نتائج في شأن هذه 

 بها على سبيل األولوية

 

 

 

 

100% 

من  9و 8و 7و 6الغايات 

 غايات المحكمة

   

من الغايات  5الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

زيادة قدرة المكتب على  :العام

إدارة موارده على نحو فعال 

 ومسؤول وخاضع للمساءلة

 

 

 

 

 

 

 

اإلدارة المسؤولة والخاضعة 

 للمساءلة

 

 

المضي في تطبيق نهج 

 التحسين المستمر

 

 تحسين مستوى الرفاه

 

 

تدريب الموظفين تدريباً 

 مالئماً ألدائهم مهامهم

-11حتى  1-11مؤشرات األداء 

: التخطيط واألداء والتقيد 14

بالقواعد والمعايير في المجال 

  المالي

 

: 5-8حتى  1-8مؤشرات األداء 

أداء الموظفين  -الموارد البشرية 

 وتنمية قدراتهم

 

تطبيق النظام الجديد لإلبالغ عن 

 األداء

 

 

النتائج المرحلية المحقَّقة/ المزَمع 

 تحقيقها

 

 

النتائج المحقَّقة/المزَمع تحقيقها فيما 

 يخص المشاريع ذات األولوية

 

عدد الموظفين الذين يتم تدريبهم 

 مقابل عددهم اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

ألصحاب الشأن تقرير مبسَّط أن يُتاح 

 مدمج متعلق باألداء

 

 أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية المنشودة

 

 

 أن يُحقَّق كل النتائج المرحلية المنشودة

 

 

% من الموظفين 90أن يكون أكثر من 

 قد تابعوا التدريب اإللزامي
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من غايات  10و 5الغايتان 

 المحكمة

   

من الغايات  6الغاية 

االستراتيجية لمكتب المد عي 

تعزيز قدرة المكتب  :العام

وشركائه على سد الثغرة 

المتمثلة في اإلفالت من 

 العقاب

دعم جهود مكاتب التحقيق 

 والمقاضاة الوطنية عند الطلب

 

 تقليص لزوم تدخل المكتب

 :4-5حتى  1-5مؤشرات األداء 

 جودة التفاعل مع المكتب

 

المناسب على طلبات الرد في الوقت 

المعلومات ]المتعلقة بالدفوع 

 والمعايير ذات الصلة[

 

 

 

تقديم الردود على الطلبات في الوقت 

  المناسب
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 المرفق الرابع )و(

  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

 مكتب رئيس قلم المحكمة -ألف

اة ومؤش رات األداء  مكتب رئيس قلم المحكمة: والمرامي لعام النتائج المتوخ 
2021 

اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

إسداء المشورة السديدة قانونياً والمنصب ة  ˗
 على الجهات المتعاَمل معها

النسبة المئوية من المشورات المسداة في  ˗
 غضون اآلجال المتفق عليها

˗ 95% 

القيام في الوقت المناسب بإعداد وتقديم  ˗
 مستوى الجودةوثائق رفيعة 

مت في  ˗ نسبة الوثائق المودعة التي تكون قد قُد ِّ
 غضون اآلجال المحددة

˗ 100% 

 شعبة الخدمات اإلدارية -باء

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات اإلدارية: النتائج المتوخ 
2021 

اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

توفير بيئة جيدة من برمجيات تخطيط  ˗

من  SAPالموارد المؤسسية في نظام 

خالل تذليل المسائل التقنية في الوقت 

 المناسب

متوسط عدد األيام التي يستغرقها تذليل  ˗

المشكالت المبلغ عنها بواسطة بطاقات الخدمة 

 SAPضمن نظام 

 SAP نظام حوادث لمعالجةأيام عمل  5 ˗

الت المبلغ عنها المشكأيام عمل لحل  10 ˗

 SAPبواسطة بطاقات الخدمة ضمن نظام 

تقليص المخاطر الصحية التي يتعرض  ˗

الصحة  لها الموظفون خالل العمل )وحدة

 المهنية(

النسبة المئوية لغياب الموظفين )االتجاه  ˗

 السنوي على هذا الصعيد(

 %3حتى  ˗

تهيئة بيئة عمل سالمة ومصونة األمن في  ˗

 مباني المحكمة

الحوادث المتعلقة باألمن والسالمة ذات عدد  ˗

األثر السلبي على استعمال مباني المحكمة أو 

التي تسبب حاالت تأخير في اإلجراءات 

 القضائية )االتجاه السنوي على هذا الصعيد(

 في عام واحد حادث يقع أكثر من أن ال ˗

2021 

اتسام إجراء التدقيق األمني بالفعالية  ˗

 بوإنجازه في الوقت المناس

النسبة المئوية لحاالت التدقيق األمني المنَجزة  ˗

 في الوقت المحدَّد

˗ 90% 

تقديم سجالت محاسبة دقيقة وكاملة في  ˗

 الوقت المناسب

أن ال ينطوي الرأي الـُمبدى في إطار المراجعة  ˗

المالية على أي "تحفظات" ألسباب تندرج 

 ضمن إطار سيطرة قسم المالية

ال تحفظ فيه ُمبدى في إطار تلقي رأي  ˗

 2020البيانات المالية لعام مراجعة 

عدد اإلجراءات التي يتم تبسيطها، بوسائل منها  ˗ تبسيط اإلجراءات المالية ˗

 SAPاألتمتة من خالل نظام 

  تبسيط إجراءين ˗

تقديم وثيقة ميزانية متَقنة في الوقت  ˗

 المناسب

عدد ما يُصدر من تصويبات )االتجاه السنوي  ˗

 ى هذا الصعيد(عل

 مدى التقيد بالمواعيد في تقديم الوثيقة ˗

 عدد األشهر الذي يستغرقه إعداد الميزانية ˗

˗ 1 

 

 عدم حدوث تأخير ˗

 أشهر )شباط فبراير حتى تموز/يوليو( 6  ˗

تقديم تقارير دقيقة وآتية في حينها عن  ˗

 تنفيذ الميزانية والتوقعات المتعلقة بها

في الوقت النسبة المئوية للتقارير المقدمة  ˗

 المناسب

˗ 90% 

المشتَريات: القيام بشراء السلع والخدمات  ˗

بأسعار مناسبة من خالل إجراء منصف 

 وشفاف

النسبة المئوية لقيمة المشتريات بأوامر شراء  ˗

 مستند فيها إلى استدراج عروض تنافسية

النسبة المئوية للمشتريات من مصدر وحيد  ˗

رة والموثَّقة بصورة كاملة  المبرَّ

˗ 60%-70% 

 

˗ 90%-95% 
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المباني: صيانة المباني الدائمة للمحكمة  ˗

على نحو سليم واستعمالها بصورة 

 ناجعة، فيما يخص جميع المنتفعين بها

هة إلى مكتب  ˗ النسبة المئوية للطلبات الموجَّ

المساعدة التابع لوحدة إدارة المرافق التي تُلبى 

 في يوم العمل المتفق عليه

ها جزء من المبنى عدد الحاالت التي يكون في ˗

 غير قابل لالستعمال بصورة كاملة

 النسبة المئوية للموظفين الراضين ˗

˗ 95% 

 

˗ 5 

 

˗ 95% 

األسفار في مهام رسمية: القيام في الوقت  ˗

 المناسب بترتيب األسفار في مهام رسمية

النسبة المئوية للتقارير عن نفقات السفر التي  ˗

يُنجز إعدادها في غضون ثالثة أيام عمل من 

 ً  استالم خطة السفر المنَجزة تماما

˗ 90% 

تدبُّر األصول: صيانة قاعدة بيانات  ˗

لة بحيث تكون دقيقة  األصول المسجَّ

 وكاملة

لة في قاعدة  ˗ النسبة المئوية لألصول المسجَّ

البيانات في غضون ثالثة أيام عمل من إنجاز 

إعداد التقرير عن السلع المستلَمة في نظام 

SAP 

˗ 90% 

العاملين في الوقت المناسب توظيف  ˗

وبصورة ناجعة بالقياس إلى التكاليف 

 وعلى نحو جامع

المدة التي يستغرقها التوظيف )االتجاه السنوي  ˗

 على هذا الصعيد(

 

التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في  ˗

مجموعة الموظفين )االتجاه السنوي على هذا 

 الصعيد(

التوظيف المدة التي يستغرقها متوسط  تقليص ˗

الوظيفة شغور )من تاريخ نشر إعالن 

الرئيسي(  موافقة المسؤولإلى تاريخ  المعنية

 أيام 5بمقدار 

عدد متوسط في  %10 نسبتها زيادةتحقيق  ˗

البلدان غير رعايا حين لكل وظيفة من المرشَّ 

ضمن مجموعة موظفي المحكمة لة الممثَّ 

وزيادة  فيها،التمثيل والبلدان المنقوصة 

 اتحالمرشَّ عدد متوسط % في 10 نسبتها

 4-من الرتبة فلوظائف من ا لكل وظيفة

 وما فوقها

االستقصاء المتعلق بالتزام الموظفين )االتجاه  ˗ النهوض بثقافة التزام الموظفين الشديد ˗

 السنوي على هذا الصعيد(

˗ 67% 

النهوض بسياسة الثقة القائمة على  ˗

استمرار التباحث بشأن أداء الموظفين 

 وتنمية قدراتهم

النسبة المئوية لحاالت التباحث بشأن األداء  ˗

 وتقارير استعراضه المنجزة في الوقت المحدَّد

˗ 96% 

 شعبة الخدمات القضائية -جيم

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات القضائية: النتائج المتوخ 
2021 

اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

القيام في الوقت المناسب بتوفير ترجمات  ˗
عالية درجة الجودة للوثائق التي 

تستلزمها اإلجراءات القضائية وعمل 
 المحكمة اإلداري

النسبة المئوية لإلجراءات أو غيرها من أنشطة  ˗
 المحكمة التي تُلغى بسبب االفتقار إلى الترجمة

0% 

توفير الترجمة الشفوية العالية درجة  ˗
الجودة لإلجراءات القضائية والفعاليات 
غير القضائية المجراة في المقر وفي 

 الميدان

النسبة المئوية لإلجراءات أو الفعاليات التي  ˗
 تُلغى بسبب عدم توفر الترجمة الشفوية

0% 

التقييم الدقيق للمستحقات في إطار نظام  ˗
 المساعدة القانونية

 %50 معدَّل النجاح في دعاوى االستئناف ˗

الرد في الوقت المناسب على طلبات  ˗
 الدفاع للمساعدة

النسبة المئوية للحاالت التي يُرد فيها على هذه  ˗
 الطلبات في غضون األجل المتفق عليه

80% 
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النسبة المئوية لتوفر النظم األساسية، بما فيها  ˗ استدامة توفر النظم األساسية ˗
النسبة المئوية للحوادث التي تُذل ل في اآلجال 
المتفق عليها من بين الحوادث التي تقع في 

 قاعات المحكمة

 % خالل ساعات العمل99.8

التحرك دون إبطاء حيال الحوادث  ˗
المتعلقة بأمن المعلومات لتقليل األذى 
وتقليص احتمال االنتهاكات األمنية في 

 المستقبل

معدَّل التحرك في الوقت المناسب )محسوباً  ˗
التي تحظى  بالدقائق( فيما يخص الحوادث

بالدرجة األولى من األولوية )الحوادث 
الحرجة( والحوادث التي تحظى بالدرجة الثانية 
 من األولوية )الحوادث العالية درجة الخطورة(

التحرك في غضون  ؛عدم وقوع أي حادث
 (ساعة )خالل ساعات العمل

أو اإلصابات  النسبة المئوية لمحاوالت الفرار ˗ استدامة سالمة المحتجزين وصون أمنهم ˗
 )المجموع السنوي(

عدم زيادة عدد . عدم فرار أي محتَجز
في السنة لكل إصابة  12 لىاإلصابات ع
 الرياضة تقع بسبب ممارستهز شخص محتجَ 

المحتجزون الذين يصلون إلى المحكمة  ˗
 في الوقت المحدد

عدد حاالت التأخير في اإلجراءات القضائية  ˗
مركز الناجم عن التأخر في القدوم من 

 االحتجاز )االتجاه السنوي على هذا الصعيد(

 % منهم في الوقت المحدد90قدوم 

القيام على نحو دقيق وفي الوقت المناسب  ˗
بتمييز المجني عليهم من أجل مشاركتهم 

 في اإلجراءات القضائية النشطة

النسبة المئوية لطلبات المجني عليهم للمشاركة  ˗
ت فقُبلت مقابل في اإلجراءات التي تكون قد ُحل ِّل

العدد اإلجمالي لوثائق طلبات المجني عليهم 
 التي تكون قد أُحيلت

100% 

القيام في الوقت المناسب بإيداع وثائق  ˗
قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 

 أضرارهم

النسبة المئوية للوثائق التي تودَع في األجل  ˗
 الذي تكون الدائرة المعنية قد حددته

100% 

عدد الجلسات التي تُلغى بسبب عدم توفر  ˗ المحكمة لعقد الجلسات فيهاتوفر قاعات  ˗
 موظفي الدعم الرئيسيين

عدد الجلسات التي تُلغى بسبب عدم النشر في  ˗
جدول مواعيد المحكمة )نظام المحكمة 

اإللكترونية، وشبكة التواصل الداخلي، والموقع 
 الشبكي للمحكمة(

أفرقة  عدد الجلسات التي تُلغى بسبب عدم قيام ˗
 قسم تدبر األعمال القضائية بالتجريب الالزم

0% 
 
0% 
 
 
 
0% 

توفر الوثائق العلنية، ووثائق األدلة  ˗
والمحاضر، على موقع المحكمة الشبكي 

 الخارجي

النسبة المئوية للوثائق التي تتاح في اآلجال  ˗
 المتفق عليها

100% 

للدفاع  العموميمكتب المحامي قيام  ˗
توفير الخدمات القانونية ألفرقة الدفاع ب

 في الوقت المناسب 

التي من طلبات الدفاع للمساعدة  النسبة المئوية ˗
 في غضون ألول وهلةٍض ُمرْ  على نحو تُلب ى
 ساعة عمل 24

100% 

قيام مكتب المحامي العمومي للدفاع  ˗
 بإيداع الوثائق في الوقت المناسب

تودَع في اآلجال النسبة المئوية للوثائق التي  ˗
 المحدَّدة

100% 

للمجني  العموميمكتب المحامي قيام  ˗
لمحامي المجني توفير الخدمات ب عليهم
 في الوقت المناسب عليهم

النسبة المئوية لما يقدمه محامو المجني عليهم  ˗
من طلبات تُلب ى على نحو مرٍض في غضون 

 اآلجال المتفق عليها

100% 

للمجني مكتب المحامي العمومي قيام  ˗
 عليهم بإيداع الوثائق في الوقت المناسب

النسبة المئوية للوثائق التي تودَع في اآلجال  ˗
 المحدَّدة

100% 

 شعبة العمليات الخارجية -دال

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  شعبة العمليات الخارجية: النتائج المتوخ 
2021 

اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

إدالء الشهود الذين يُدعون إلى المثول  ˗

 أمام الدوائر بإفادتهم في الوقت المحدد

النسبة المئوية للحلول اإلمدادية الضرورية  ˗

وتقارير التقييم التي تُقدَّم إلى المحكمة في 

 اآلجال المتفق عليها

˗ 100% 
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تقليص المخاطر على الشهود والمجني  ˗

 ً  عليهم تقليصاً فعليا

تستغرقه إعادة توطين الشهود  الوقت الذي ˗

 والمجني عليهم وتكاليفها

 (1)أشهر 6في غضون  -

 30 000 يراوح مبلغ التكاليف المعنية بين -

إعادة يورو في السنة األولى من  100 000و

 (2)التوطين

القيام في الوقت المناسب بتقديم تقارير  ˗

 التقييم التحليلي المتكاملة

المتفق  اآلجالضمن  للتنفيذالنسبة المئوية  ˗

إيداع الوثائق تقييم عدم تقارير عليها )

تحديثات ال، تقارير تبيان الوضع، المطلوبة

وخلية التحليل السودان/ليبيا الخاصة ب

 المشتركة(

المفروضة  اآلجالضمن  للتنفيذالنسبة المئوية  ˗

القضائية وإحاطات اإلدارة  الوثائق )إيداع

 )العليا

ً تعاونإعدادُها تطلب يالتي  الموادعدد  ˗ ً جوهري ا  ا

 مثلوحدة التحاليل القُطرية،  يتخطى حدود

التبادل مع المكاتب القُطرية و/أو األقسام 

 األجهزة في المقرو والُشعب

- 80% 

 

 

 

- 100% 

 

- 180: 

الزيادة في عدد اتفاقات التعاون؛  ˗

والنهوض بعالمية نظام روما 

  (4) ،(3)األساسي

 بشأنالتفاوض في  المنخرطةعدد الدول  ˗

 هاإبرامفي و/أو  اتفاقات تعاون جديدة

نظام على في التصديق  المنخرطةعدد الدول  ˗

أو التي تتخذ  إليهاالنضمام في  /روما األساسي

 إليهاالنضمام  عليه/التصديق من أجل خطوات 

˗ 27 

 

˗ 24  

                                                            
ستُنجز عمليات إعادة توطين الشهود في غضون ستة أشهر بعد تحديد الدولة المستقبِّلة وقبولها حالة إعادة  (1)

والقيود  19-التوطين على أراضيها. إن اآلجال ذات الصلة تحدَّد مسبقاً بالنظر إلى الوضع فيما يتعلق بجائحة كوفيد

لى السفر في شتى أنحاء المعمورة، ما يفضي إلى إمكان المفروضة على قدرة موظفي قسم المجني عليهم والشهود ع

 شهراً. 12( حتى 19-تمديد األجل المرمي إلى إنجاز العملية فيه )بفعل أثر جائحة كوفيد
ألف يورو في السنة األولى من إعادة  100ألف و 30يُتوقع أن يبقى متوسط تكاليف إعادة التوطين يراوح بين  (2)

 سرة المعنية، ومدى تعقيد متطلباتها ومتطلبات الدولة المستقبِّلة.التوطين، بحسب قَد ِّ األ
يستلزم التصديق على نظام روما األساسي وتوقيع اتفاقات التعاون عدة عمليات تفاعل بين المحكمة والدول.  (3)

مكالمات الهاتفية، إن هذا المؤشر يبي ِّن عدد حاالت التواصل )الرسائل اإللكترونية، والمذكرات الشفوية، والرسائل، وال

التصديق على نظام روما  واالجتماعات، والبعثات، إلخ( المجراة في السنة المعنية والتي تفضي إلى إمكان )أ(

 التوقيع على اتفاقات تعاون جديدة. األساسي و)ب(
ية في عام : لقد تعلَّم قسم دعم العمليات الخارج2021في عام  19-األثر الممكن أن يترتب على جائحة كوفيد (4)

العمل بنجاح عن بعد وبأدوات افتراضية بشأن اتفاقات التعاون وعالمية نظام روما األساسي؛ لكن ينبغي أن  2020

يالَحظ أن من شأن استمرار محدوديةِّ أو انعدامِّ القدرة على السفر والمشاركة في اجتماعات وفعاليات رفيعة المستوى 

أن يعوق إمكان توصل قسم عمليات دعم العمليات الخارجية إلى تحقيق للترويج لهاتين النتيجتين  2021في عام 

 ، وذلك بحسب تطور الوضع المتصل بالجائحة.2021المرامي المحددة فيما يخص عام 
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تعاون الدول األطراف وغيرها من الدول  ˗

والمنظمات اإلقليمية والمنظمات الدولية 

 (5)يأتي في الوقت المناسبتعاوناً 

عدد المسائل الداعية إلى إصدار طلبات  ˗

 التعاون التي يُرد عليها رداً إيجابياً 

الوقت الذي ينقضي بين إحالة طلب التعاون  ˗

 وتلقي الجواب النهائي

النسبة المئوية للعمليات التي تُنجز بنجاح  ˗

)القبض على المشتبه فيهم، وتقديمهم إلى 

التي تُجرى في عين  المحكمة، والزيارات

المكان/الجلسات، وتقييمات بلدان الحاالت 

 الجديدة(

˗ 50% 

 

˗ 60  ً  (6)يوما

 

˗ 90%  

تخطيط المهمات المتكامل الفعال  ˗

 واألسفار اآلمنة

النسبة المئوية للمهمات التي تُقر مع خطط  ˗

 السفر

˗ 95%-98%(7) 

النهوض باطالع الجمهور على عمل  ˗

 المحكمة

السنوي لكل منصات عدد المتابعين الجدد  ˗

 وسائط التواصل االجتماعي

 عدد زيارات المحكمة ˗

 عدد زائري الموقع الشبكي للمحكمة ˗

˗ 000 100 

 

 زائر 20 000مجموعة /  450 -

 مليون 2.5 -

إعالم المجني عليهم والجماعات  ˗

المتضررة في بلدان الحاالت باألنشطة 

 القضائية ذات الصلة بهم

األنشطة عدد األشخاص الذين يحضرون  ˗

 التوعوية في بلدان الحاالت

˗ 000 110 

تلقي جميع الجهات المتعاَمل معها دعماً  ˗

 إمدادياً وأمنياً مناسباً من المكاتب القُطرية

 (8)عدد المهمات المدعومة ˗

 

 

 

 

 

 

عدد ما يُعَد من التقارير المتعلقة باألمن  ˗

 (9)والتقارير التقييمية

 145 جمهورية الكونغو الديمقراطية: ˗

  170أوغندا: 

  141 جمهورية أفريقيا الوسطى:

 40 كوت ديفوار:

  118 مالي:

 20 جورجيا:

 7 مكتب االتصال القائم في نيويورك:

 482 جمهورية الكونغو الديمقراطية: ˗

  646 أوغندا:

  141 جمهورية أفريقيا الوسطى:

 65 كوت ديفوار:

 61 مالي:

 40 جورجيا:

                                                            
ه إليه آنفاً، تعلَّم قسم دعم العمليات الخارجية في عام  (5) ِّ العمل بنجاح عن بعد وبأدوات افتراضية،  2020كما نو 

، من أجل بلوغ المرامي المبتغاة في مجال التعاون، بما في ذلك نجاحه في عملية 19-جائحة كوفيدعلى الرغم من 

القيودُ المفروضة على القدرة  2021؛ لكن ينبغي التنويه إلى أنه إذا استمرت طيلةَ عام 2020نقل أجريت في عام 

سيما فيما يتعلق بتناول  ، وال2021ام على السفر فإنها يمكن أن تؤثر على تحقيق المرامي المحددة فيما يخص ع

بعض جوانب التعاون وتنفيذ العمليات بنجاح. كما ينبغي التنويه إلى أن تحقيق المرامي المعنية يتوقف إلى حد كبير 

 على الدعم الذي يقدمه الشركاء الخارجيون.
 متوسط الوقت )محسوباً باأليام( الذي يظل الطلب المعني خالله مفتوحاً. (6)
إن عدد ما يقدَّم من الخطط المتعلقة بالمهمات سيتوقف كثيراً جداً على كل ما قد يكون هناك من قيود مستمرة  (7)

 .19-متعلقة بالسفر، بالتصاحب مع التطورات المرتبطة بجائحة كوفيد
مي المبتغاة والوضع األمني على القدرة على تحقيق المرا 19-يمكن أن تؤثر الميزانية المعتمدة وجائحة كوفيد (8)

على صعيد األداء بأشكال عديدة، منها عجز الموظفين، والقيود التي تفرضها الدول المضيفة، والخطر الالبث الذي 

 ال يمكن للهيئة المعنية بالمهمة أن تقبل التعريض له.
رامي المبتغاة والوضع األمني على القدرة على تحقيق الم 19-يمكن أن تؤثر الميزانية المعتمدة وجائحة كوفيد (9)

على صعيد األداء بأشكال عديدة. فعلى سبيل المثال قد يحول دون توليف التقارير عجُز الموظفين أو عدم القدرة على 

 االط الع على المعلومات الالزمة.
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اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

رد سلطات الدولة المضيفة وسائر  ˗

أصحاب الشأن في الوقت المناسب على 

 طلبات التعاون الصادرة عن المحكمة

عدد المسائل الداعية إلى إصدار طلبات التعاون  ˗

 التي يُرد عليها رداً إيجابياً 

 

 

 

 

  

الوقت الذي ينقضي بين إحالة طلب التعاون 

 وتلقي الجواب النهائي

 %75 جمهورية الكونغو الديمقراطية: ˗

 %75 أوغندا:

  (10)%25 جمهورية أفريقيا الوسطى:

 %90 كوت ديفوار:

 %90 مالي:

 %90 جورجيا:

  %90 مكتب االتصال القائم في نيويورك:

ً  60 جمهورية الكونغو الديمقراطية: ˗   يوما

ً  21: أوغندا  يوما

ً  60 جمهورية أفريقيا الوسطى:  يوما

ً  15 كوت ديفوار:  يوما

 أيام 10 مالي:

ً  30 جورجيا:  يوما

ً  30 االتصال القائم في نيويورك:مكتب   يوما

إتاحة االحتكام إلى القضاء للمجني عليهم  ˗

 والجماعات المتضررة

عدد الفعاليات المزَمع إجراؤها مع المجني  ˗

 (11)عليهم والجماعات المتضررة

 

 

 

 

عدد الجماعات المتضررة المتواَصل معها من  ˗

خالل التوعية المباشرة والتوعية غير 

 (12)المباشرة

 70 جمهورية الكونغو الديمقراطية: ˗

 396 أوغندا:

 6جمهورية أفريقيا الوسطى: فعالية واحدة / 

 (13)أشهر

 33 كوت ديفوار:

 22 مالي:

  20 جورجيا:

 4 500 جمهورية الكونغو الديمقراطية: ˗

ً مليون 23و ةمباشر بصورة تُووصل معهم  ا

 ةمباشرغير  بصورة تُووصل معهم

 بصورة تُووصل معهم 97 680 :أوغندا

ً مليون 27و ةمباشر  بصورة تُووصل معهم ا

 ةمباشرغير 

 بصورة تُووصل معهم 300 :جورجيا

 بصورة تُووصل معهم 300 000و ةمباشر

 ةمباشرغير 

األرقام ذات  :جمهورية أفريقيا الوسطى

 (14)ةغير معروفالصلة 

 بصورة تُووصل معهم 5 000كوت ديفوار: 

 بصورة تُووصل معهم ماليين 10و ةمباشر

 ةمباشرمباشرة وغير 

 ةمباشر بصورة تُووصل معهم 300: مالي

غير  بصورة تُووصل معهم ماليين 7و

 ةمباشر

                                                            
د هذا المرمى باالستناد إلى تحليل البيانات المتعلقة بالفترات السابقة. لكن ينبغي التنويه إلى أن ب (10) عدم  لوغه أوُحد ِّ

 بلوغه خارجان إلى حد بعيد عن سيطرة المكتب القُطري.
إن األرقام المقدَّرة تشمل األنشطة المتعلقة بالتواصل واألنشطة المتعلقة بمشاركة المجني عليهم وجبر  (11)

  أضرارهم.
  ية.تُجرى أنشطة التوعية أيضاً بصورة غير مباشرة عن طريق البرامج التلفازية و/أو اإلذاع (12)
 فعالية توعية واحدة تُجرى كل ستة أشهر في مكان وجود كٍل من الجماعات المتضررة التي يتم تمييزها. (13)
ما من طريقة دقيقة لرصد مطال البث اإلذاعي في جمهورية أفريقيا الوسطى. فالمكتب القُطري القائم فيها  (14)

اإلذاعة الوطنية، ولمجموعة منتقاة من محطات اإلذاعة  محطة إذاعية محلية، ولمحطة 18يقل عن  ال سينفذ برامج لما

 التجارية مـُمث ِّلة جغرافياً.
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 المرفق الرابع )ز(

 أمانة جمعية الدول األطرافع: البرنامج الرئيسي الراب

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام   2021النتائج المتوخ 

اة المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 
2021 

 1الهدف 
ر  االئتمار على النحو المقرَّ

سير االجتماعات على نحو سلس، واختتامها في الموعد المحدد؛ واعتماد التقارير  ˗
 ذات الصلة

 النظر في جميع بنود جدول األعمال ˗
تلقي المشاركين دعماً فنياً وإمدادياً في االجتماعات، بما في ذلك المساعدة في  ˗

ل وت  قديم الوثائق وتوفير الخدمات اللغويةالتسجُّ
 رضا المشاركين في الجلسات عن الترتيبات ذات الصلة وعما يُقدَّم من معلومات ˗

 غ/م ˗

 2الهدف 
تحرير الوثائق وترجمتها بإتقان 
وإصدارها من أجل تجهيزها 

واستنساخها وتوزيعها في الوقت 
 المناسب

هذه الخدمات بما فيها  توفير خدمات المؤتمرات الجيدة للدول ورضاها عن ˗
خدمات تحرير الوثائق وترجمتها وإصدارها في الوقت المناسب، بأربع لغات 

 ، على نحو يهيئ لها دعماً كامالً في مهامها(15)رسمية
تقديم المساعدة إلى الدول على النحو الالزم، وال سي ما تزويدها بالمعلومات  ˗

 والوثائق المتعلقة بالجمعية وبالمحكمة

 غ/م ˗

 3دف اله
إسداء المشورة الجيدة إلى الجمعية 

 وهيئاتها الفرعية

ل عملها وتدعمها  ˗ تقديم خدمات قانونية فنية إلى الدول، منها تزويدها بوثائق، تسه ِّ
 فيه

 رضا المشاركين في الجمعية وأعضاء الهيئات ذات الصلة عن الجلسات ˗

 غ/م ˗

 4الهدف 
القيام على نحو فعال بتعميم الوثائق 

على الدول األطراف  والمعلومات
)بواسطة شبكة اإلنترنت وغيرها من 

 الوسائل(

كثيراً ما يستعان في ذلك بالمواقع الشبكية وشبكات التواصل الخارجي الخاصة  ˗
 بالجمعية وبمكتبها وبلجنة الميزانية والمالية وبلجنة المراجعة

 غ/م ˗

 

                                                            
ال تُصدر الوثائق الرسمية للجمعية إال بأربع لغات رسمية هي اإلسبانية واإلنكليزية  2009اعتباراً من عام  (15)

 والعربية والفرنسية.



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 252 

 المرفق الرابع )ح(

 المستقلة الرقابة آلية: 5-البرنامج الرئيسي السابع

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام   2021النتائج المتوخ 

اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

 1الهدف 
اإلسهام في الرقابة الفعالة للمحكمة من خالل إجراء عمليات تحقيق 

 في المخالفات المد عى بها في الوقت المناسب وعلى نحو مهني
 

للقضايا التي يتم تناولها النسبة المئوية  ˗
 في غضون ستة أشهر من اإلبالغ عنها

˗ 60% 

 2الهدف 
اإلسهام في الرقابة الفعالة للمحكمة من خالل إجراء عمليات تقييم 

 مستقل في الوقت المناسب وعلى نحو مهني
 

تقرير )تقارير( التقييم  إنجاز إعداد ˗
التقييم التفويض المتعلق بنطاق بحسب 
ً ووفق  دةالمحدَّ  لآلجال ا

˗ 100% 

 

 المرفق الرابع )ط(

 : مكتب المراجعة الداخلية6-البرنامج الرئيسي السابع

اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام   2021النتائج المتوخ 

اة  2021المرامي لعام  مؤش رات األداء النتائج المتوخ 

 1الهدف 
واشتغالية بتهيئة ما اإلسهام في تحقيق ما تنشده المحكمة من أهداف استراتيجية 

يطمئن اإلدارة إلى نجاعة وفعالية الحوكمة وأطر المراقبة الداخلية وتدب ر المخاطر 
 من خالل أعمال المراجعة/إسداء المشورة

عدد ما يؤد ى من مهمات 
المراجعة وإسداء المشورة 
مقابل عدد مهماتهما التي 

ة  تقضي بأدائها الخطة المقر 
لعمل مكتب المراجعة 

 ليةالداخ

تسع مهام كحد أدنى )من 
مهام المراجعة ومهام إسداء 

 المشورة إجماالً(
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 المرفق الخامس

 المحكمة موظفي مالك عن معلومات

 المرفق الخامس )أ(

 الرئيسية البرامج بحسب 2021 لعام المقترح المحكمة موظفي مالك

 المحكمة جمعاء

وكيل 
أمين 
 عام

أمين 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

مجموع 
موظفي 

فئة ال
الفنية 
وما 
 فوقها

-ع خ
 رر

-ع خ
 رأ

مجموع 
موظفي 

فئة 
الخدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

 51 12 11 1 39 - 12 21 3 3 - - - - البرنامج الرئيسي األول

 320 80 79 1 240 25 79 77 36 18 3 - 1 1 البرنامج الرئيسي الثاني

 574 327 312 15 247 5 90 82 44 22 3 - 1 - البرنامج الرئيسي الثالث

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - البرنامج الرئيسي الرابع

 9 2 2 - 7 - - 2 4 - 1 - - - البرنامج الرئيسي السادس

البرنامج الرئيسي السابع 
- 5 - - - - 1 1 - 1 - 3 - 1 1 4 

البرنامج الرئيسي السابع 
- 6 - - - 1 - 1 1 - - 3 - 1 1 4 

 972 428 409 19 544 30 183 184 90 45 9 - 2 1 المجموع العام

 المرفق الخامس )ب(

 الموظَّفين جدول تعديالت

عدد 
 الوظائف

 المقترحة 2021إلى ميزانية عام  المعتمدة 2020من ميزانية عام  تسمية الوظيفة الرتبة

المحكمة مساعد خاص لرئيس قلم  3-ف 1
ق قضائي  بصفة منس ِّ

 مكتب مدير شعبة الخدمات القضائية ديوان رئيس قلم المحكمة

موظف عامل في الميدان )معني  3-ف 1
ق للشؤون  بالتوعية( بصفة منس ِّ
 الخارجية

مكتب قُطري )جمهورية الكونغو 
 (الديمقراطية

 مكتب مدير شعبة العمليات الخارجية

)معني موظف عامل في الميدان  3-ف 1
 بالتوعية(

 (مكتب قُطري )مالي (مكتب قُطري ) كوت ديفوار

مكتب قُطري )جمهورية الكونغو  سائق 3-ع خ 1
 (الديمقراطية

 (مكتب قُطري )أوغندا

 مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن قلم المحكمة:

 4 
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 المرفق السادس

 )بآالف اليوروات( 2021 لعام مستحقاتالو رواتبال

 

 المرفق السادس )أ(

 )بآالف اليوروات( 2021 لعام ومستحقاتهم القضاة رواتب

 هيئة الرئاسة
 التكاليف

 28.0 األبدال الخاصة للرئيس ونائبيه

 28.0 المجموع الفرعي لهيئة الرئاسة

  الدوائر: 

ً  -تكاليف الرواتب القياسية   901.9 2 ألربعة عشر قاضياً متفرغا

ً  -المعاشات التقاعدية للقضاة   921.9 *ألربعة عشر قاضياً متفرغا

 823.8 3 المجموع الفرعي للدوائر

  :المتطلبات اإلضافية

عة  126.0 المستحقات عن اإلجازات السنوية المتجم ِّ
إلى  (اإلعادة)من الوطن/العودة  (االستقدام)المستحقات المتصلة بالقدوم 

 225.0 الوطن

نَح التعليم  287.5 مقدَّر نفقات إجازات زيارة الوطن ومِّ

 36.0 متطلب المحكمة -التأمين على اإلصابات بسبب الخدمة 

 184.7 مقدَّر تكاليف تعيين القضاة الحديثي االنتحاب

 859.2 المجموع الفرعي للمتطلبات اإلضافية

 711.0 4 2021مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

 580.9 ** (رهناً ببت الدول األطراف في هذا الشأن)تعديل رواتب القضاة 

 292.9 5 2021مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم المعدَّلة لعام 

سيكون لسمات القضاة الذين ستنتخبهم جمعية الدول األطراف أثر على مبالغ أقساط المساهمة الخاصة  *
 .بتقاعدهم

و  2017 لألعوام ةالمقترح اتفي الميزاني ةالمدرج المعدَّلة المبالغمع  يتوافق، الذي هذا المبلغإن  **
قضاة محكمة العدل الدولية  رواتبمع متوائمة القضاة  رواتب يجعلمن شأنه أن  2020و 2019و 2018

 والمحاكم الدولية األخرى.
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 المرفق السادس )ب(

ومن فئة الخدمات العامة  التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية
 )بآالف اليوروات( 2021العاملين في المقر لعام 

 رتبة الوظيفة
صافي 
  المجموع بدل التمثيل تكاليف الموظفين العامة الراتب

 (1) (2) (3) (1)+(2)+(3(=)4) 
وكيل أمين 

 270.2 4 78.5 187.7 عام
أمين عام 

 247.2 3 72.0 172.2 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 تأخير التوظيف:
من الفئة الفنية ومن فئة أثرها على ما في البرنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة  )أ(

 الخدمات العامة:
في    5

 المئة
أثرها على ما في البرنامج الرئيسي الثاني من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  )ب(

 الخدمات العامة:
في    8

 المئة
ة أثرها على ما في البرنامج الرئيسي السادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئ )ج(

 الخدمات العامة:
في  10
 المئة

أثرها على ما في البرنامج الرئيسي الثالث من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة  )د(
 الخدمات العامة:

في  12
 المئة

من الوظائف القائمة من  6-والسابع 5-أثرها على ما في البرامج الرئيسية الرابع والسابع )هـ(
 الخدمات العامة:الفئة الفنية ومن فئة 

في    0
 المئة

   

 
 فعل عوامل تأخير التوظيف

 %(12) %(10) %(8) %(5) %(0) رتبة الوظيفة
 237.8 243.2 248.6 256.7 270.2 وكيل أمين عام
أمين عام 

 217.5 222.5 227.4 234.8 247.2 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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 المرفق السابع

 األفريقي االتحاد لدى االتصال لمكتب المقترحة 2021 عام ميزانية

ً للقسم التاسع من قرار جمعية الدول األطراف  .1 ASP/9/Res.4-ICCوفقا
لم (1)
 2021تخصَّص موارد لمكتب االتصال لدى االتحاد األفريقي في ميزانية عام 

طلب المحكمة الجنائية البرنامجية المقترحة. فإذا حدث أن وافق االتحاد األفريقي على 
الدولية )"المحكمة"( فتح مكتب اتصال في أديس أبابا فإن المحكمة ستخطر لجنة 
الميزانية والمالية بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حتى المقدار ذي 

يورو من  396 700البالغ  2021الصلة المدرج في ميزانية المحكمة المقترحة لعام 
 نشاء المكتب المعني.أجل المضي إلى إ

1320 
 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

 ميزانية عام )بآالف اليوروات( 2019مصروفات عام 
2020 

المعتمدة 
)بآالف 

 اليوروات(

 التغي ر في الموارد

 ميزانية عام
 ةالمقترح 2021
 المجموع اليوروات( )بآالف

المصروفات 
من صندوق 
 الطوارئ

المجموع بما فيه 
المصروفات من 

صندوق 
 الطوارئ

مقداره 
)بآالف 

 اليوروات(
نسبته 
 المئوية

               القضاة

 194.5         الموظفون من الفئة الفنية

 68.1         الموظفون من فئة الخدمات العامة

 262.6             المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

  -  -  -  -  -  -  - المساعدة المؤقتة العامة

  -  -  -  -  -  -  - المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات

  -  -  -  -  -  -  - العمل اإلضافي

المجموع الفرعي لسائر تكاليف 
  -  -  -  -  -  -  - العاملين

 15.2  -  -  -  -  -  - السفر

 1.0  -  -  -  -  -  - الضيافة

 15.6  -  -  -  -  -  - الخدمات التعاقدية

 -  -  -  -  -  -  - التدريب

 -  -  -  -  -  -  - الخبراء االستشاريون

 49.6  -  -  -  -  -  - النفقات التشغيلية العامة

 5.0  -  -  -  -  -  - اللوازم والمواد

 47.7  -  -  -  -  -  - األثاث والعتاد

المجموع الفرعي للتكاليف غير 
 134.1  -  -  -  -  -  - بالعاملينالمتصلة 

 396.7  -  -  -  -  -  - المجموع

                                                            
، الدورة التاسعةوما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام ر ((1))

-ICCالمجلد األول، الجزء الثالث، القرار  (،ICC-ASP/9/20) 2010 ديسمبر/األول كانون 10-6، نيويورك

ASP/9/Res.4. 
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 الثامنالمرفق 

 2021 لعام المقدَّرة اإليرادات بيان

 الصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً )باليوروات(
  2021مقدَّر اإليرادات لعام 
 000 20 تبرعات المانحين

 000 20 المجموع الفرعي لإليرادات

  2021مقدَّر المصروفات لعام 
 400 17 تكاليف السفر
 600 2 تكاليف اإلدارة

 000 20 المجموع الفرعي للمصروفات

 0 2021صافي اإليرادات لعام 
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 المرفق التاسع

 المعلومات تكنولوجيا

 المرفق التاسع )أ(

في المحكمة الجنائية الدولية:  المعلومات تدبرو المعلومات تكنولوجيا
 2021-2017الخمسية للفترة  الستراتيجيةا

نت ميزانية عام  .1 البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية  2019تضمَّ
مت إلى لجنة الميزانية والمالية لكي تنظر فيها خالل دورتها  )"المحكمة"(، التي قُد ِّ

، بناًء على طلب هذه اللجنة في دورتها 2018والثالثين في أيلول/سبتمبر  الحادية
ً كامالً يبين االستثمار الـُمجرى على نطاق المحكمة في إطار  الثالثين، عرضا
المخصَّصات لسد تكاليف الموظفين والتكاليف غير المتصلة بالعاملين الستراتيجية 

ويأتي هذا المرفق،  المعلومات/تدبُّر المعلومات.المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا 
البرنامجية المقترحة، بلمحة عامة ُمحيَّنة عن  2021 المعد استناداً إلى ميزانية عام

، والمقادير المتوقَّعة 2021حتى عام  2017االستثمار اإلجمالي للفترة الممتدة من عام 
م خدمات تدبر المعلومات لدعم النظم للنفقات التشغيلية السنوية الـُمتكبَّدة في إطار قس

ع الموارد الالزمة من أجل  ذات الصلة خالل تنفيذ االستراتيجية وبعد تنفيذها، وتوزُّ
. وستقدَّم ضمن تقرير منفصل معلومات عن 2021مشاريع االستراتيجية في عام 

يخص مشاريع معيَّنة من مشاريع االستراتيجية والمصروفات الفعلية المتصلة بها فيما 
والثالثين لكي تنظر فيها.  إلى لجنة الميزانية والمالية في دورتها الخامسة 2019عام 

ويُقتصر في المعلومات المقدَّمة في هذا المرفق على االستثمار اإلجمالي المتصل 
باالستراتيجية بحسب بند التكاليف/كيان تسجيلها المركزي واالستثمار الشامل بنطاقه 

 وب بحسب مجال العمل في إطار االستراتيجية.المحكمة جمعاء المطل

 2018وعام  2017إن الجدول التالي أُعدَّ باالستناد إلى األرقام الفعلية لعام  .2
البرنامجية  2020والتوقعات المعادة الحساب الخاصة بميزانية عام  2019وعام 

وقعات سنوياً البرنامجية المقترحة. وسيثابَر على تحيين الت 2021المعتمدة وميزانية عام 
وسيتضمن  وستفاد بها لجنة الميزانية والمالية مع تعليل مفصَّل للمصروفات الفعلية.

ً إلى هذه اللجنة في دورتها الخامسة والثالثين تفاصيل عن  التقرير المقدَّم مسبقا
المصروفات الفعلية بحسب المشروع ومقدارِّ ما يخصه من المكاسب المتأتية عن زيادة 

 ألرباح.ا النجاعة أو
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الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات الستراتيجية الخمسية في إطار ا المستثَمرات: مجمل 1الجدول 
 )بآالف اليوروات( 2021-2017الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة 

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها المركزي

المجموع لمدة 
تنفيذ 

 االستراتيجية

  تكاليف الموظفين

        قلم المحكمة البرنامج الرئيسي الثالث:

 405.8  107.5 98.3 98.6 100.0 - شعبة الخدمات اإلدارية 

 158.0 147.1  146.5 - شعبة الخدمات القضائية 
  158

.0 609.6 

 1014.0 158.0 265.5 245.4 98.6 246.5 - مجموع تكاليف الموظفين

 - (107.5) (20.1) 145.4 (147.9) 246.5 - تكاليف الموظفين عنها للسنة السابقة فارق

 التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 635.0  174.0 180.0 146.0 135.0 - مكتب المد عي العام البرنامج الرئيسي الثاني:

        قلم المحكمة البرنامج الرئيسي الثالث:

 016.0 6  563.0 1 601.0 1 364.0 1 824.0  664.0 شعبة الخدمات القضائية 

 295.0  50.0 20.0 0.0 225.0 - شعبة الخدمات اإلدارية 

قلم  المجموع للبرنامج الرئيسي الثالث:
 311.0 6  613.0 1 621.0 1 364.0 1 049.0 1  664.0 المحكمة

 307.0    307.0   مجموع المبالغ المأذون بترحيلها

 253.0 7  787.0 1 801.0 1 817.0 1 184.0 1 664.0  التكاليف غير المتصلة بالعاملينمجموع 

فارق التكاليف غير المتصلة بالعاملين عنها 
 -  (14.0) (121.0) 633.0 520.0 - للسنة السابقة

 267.0 8 158.0 052.5 2 046.4 2 915.6 1 430.5 1 664.0 مجموع االستثمارات للمحكمة جمعاء

 - - (6.1) 130.8 485.1 766.5 - فارق المجموع عنه للسنة السابقة

 2019لقد بلغ االستثمار المقر لالستراتيجية فيما يخص المحكمة جمعاء في عام  .3
ً مقداره  ألف يورو في بند التكاليف غير  1 922.0يورو منه  ألف 2 168.5مبلغا

وبلغ االستثمار الفعلي  الموظفين.ألف يورو في بند تكاليف  246.5المتصلة بالعاملين و
ً مقداره  2019في إطار االستراتيجية على نطاق المحكمة في عام  مبلغا

يورو عن المبلغ المعتمد المخصَّص  ألف 252.9يورو، يقل بمقدار  ألف 1 915.6
ً مقداره  يورو من المصروفات لسد  ألف 1 608.6لالستراتيجية. وشمل ذلك مبلغا

آالف  307.0والتكاليف غير المتصلة بالعاملين مع مبلغ آخر مقداره تكاليف الموظفين 
. ويتألف 2020يورو رخَّصت جمعية الدول األطراف بترحيله لكي يُستخدم في عام 

ألف  146.5ألف يورو الذي لم تنفقه المحكمة من جزء مقداره  252.9المقدار البالغ 
كبَّد جراء عدم شغل وظيفة شاغرة من يورو يندرج في عداد تكاليف الموظفين التي لم تُت

( وجزء eCourtوظائف المساعدة المؤقتة العامة لمدير مشاريع المحكمة اإللكترونية )
آالف يورو في بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين. ويتألف المقدار  105.0آخر مقداره 

ي مجال ألف يورو يمثل وفورات ف 35.0آالف يورو من جزء مقداره  105.0البالغ 
ألف يورو يعزى إلى عدم إنجاز عملية شراء. وترد  70.0المشتريات وجزء آخر مقداره 

أعاله األرقام الفعلية بحسب بند التكاليف/كيان تسجيلها المركزي مع  1 في الجدول
 2018وعام  2017تحديثات للفوارق بين مقادير المصروفات الفعلية المتكبَّدة في عام 

ومقدار االستثمار المقترح  2020المعاد حسابها فيما يخص عام  والتوقعات 2019وعام 
 .2021إجراؤه على نطاق المحكمة لعام 

المقترحة لقسم خدمات تدبر المعلومات مما  2021ويتألف مبلغ ميزانية عام  .4
 يلي:

(a)  يورو، يتألف من  ألف 9 735.5التكاليف األساسية البالغة مبلغاً مقداره
يورو يندرج في بند تكاليف الموظفين، وجزء ألف  4 570.0جزء مقداره 

ألف يورو يندرج في بند سائر تكاليف العاملين، وجزء مقداره  96.1مقداره 
يورو يندرج في بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين. إن هذه  ألف 5 069.2

ألف يورو عن المبلغ الذي سبق توقعه، ويعزى  119.5التكاليف تزيد بمقدار 
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ألف يورو إلى زيادات في تكاليف الموظفين  78.9الزيادة مقداره جزء من هذه 
ألف يورو إلى نظم إضافية مشمولة باالستراتيجية  40.6ويعزى باقيها البالغ 

استُوعبت تكاليفها ضمن إطار الميزانية االشتغالية لقسم خدمات تدبُّر 
 المعلومات؛

(b) ستثمار الجزء الخاص بقسم خدمات تدبر المعلومات من مقدار اال
المقترح في استراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر 

ً مقداره  2021المعلومات لعام  يورو، يقل بمقدار  ألف 1 563.0البالغ مبلغا
م سابقاً الخاص بتعويض اإلنفاق  ألف 200.0 يورو عن المبلغ المتوقع الذي قُد ِّ

ل في عام   ؛2018الزائد الذي ُسج ِّ

(c) ر مقداره است ألف يورو الستبدال البنية التحتية  73.5ثمار غير متكر ِّ
المنتهي عمرها االشتغالي فيما يخص حاجز الحماية والبنية التحتية لمركز 

 البيانات.

ويبلغ المبلغ اإلجمالي المقترح لالستثمار على نطاق المحكمة في مشاريع  .5
ً مقداره  2021االستراتيجية لعام  يورو، منه جزء مقداره  ألف 2 052.5مبلغا

يورو  ألف 1 787.0يورو يندرج في بند تكاليف الموظفين وجزء مقداره  ألف 265.5
يندرج في بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين. إن المبلغ المطلوب يقل بمقدار 

يورو وذلك بسبب  ألف 2 559.5آالف يورو عن المقدار المتوقع البالغ  507.0
ل في عام تخفيضات في مجال الع  2018مل القضائي الستيعاب االنفاق الزائد الذي ُسج ِّ

من نظام تخطيط  HANAألف يورو يُعزى إلى إرجاء مشروع  370.0ومبلغ مقداره 
( في مجال اإلدارة. ويجب توزيع المبلغ اإلجمالي بين مكتب SAPالموارد المؤسسية )

ية التابعة لقلم المحكمة يورو(، وشعبة الخدمات اإلدار ألف 174.0المد عي العام )
يورو(، وشعبة الخدمات القضائية التابعة لقلم المحكمة  ألف 157.5)
يورو(  ألف 158.0يورو(، التي تضم قسم تدبر األعمال القضائية ) ألف 1 721.0)

ويبين الجدول أدناه توزع تكاليف  يورو(. ألف 1 563.0وقسم خدمات تدبر المعلومات )
ر المتصلة بالعاملين لكٍل من مجاالت العمل المشمولة الموظفين والتكاليف غي

 باالستراتيجية بحسب بند التكاليف/كيان تسجيلها المركزي.
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الخمسية الخاصة ستراتيجية بيان وجيز بالمستثَمرات في مشاريع اال: 2الجدول 
 2021لعام الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات 

 )بآالف اليوروات(
البرنامج الرئيسي  2021التمويل الخاص باالستراتيجية لعام 

مكتب  الثاني:
 المد عي العام

قلم  البرنامج الرئيسي الثالث:
 المحكمة

المجموع 
 للمجال المعني 

شعبة الخدمات 
 اإلدارية

شعبة الخدمات 
 القضائية

     تكاليف الموظفين

 158.0 158.0 - - المتعلقة بالعمل القضائي

 107.5 - 107.5 - المتعلقة بالعمل اإلداري

 265.5 .158.0 107.5 - الموظفينتكاليف  مجموع

     التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 404.0 230.0 -  174.0 المتعلقة بالمقاضاة

 141.0 1 141.0 1 -  المتعلقة بالعمل القضائي

 50.0 - 50.0  المتعلقة بالعمل اإلداري

 15.0 15.0 -  المتعلقة بتدبر المعلومات

 127.0 127.0 -  المتعلقة بأمن المعلومات

 50.0 50.0 -  تكنولوجيا المعلوماتفي ترشيد المتعلقة بال

 801.0 1 563.0 1 50.0 174.0 التكاليف غير المتصلة بالعاملين مجموع

 052.5 2 721.0 1 157.5 174.0 المجموع

يورو المطلوب لميزانية قسم خدمات تدبر  ألف 1 563.0البالغ إن المقدار  .6
المعلومات يشمل مشاريع استراتيجية تندرج في شتى مجاالت العمل المتمثلة في المجال 
القضائي ومجال تدبر المعلومات ومجال أمن المعلومات ومجال الترشيد في تكنولوجيا 

ية الخاصة بمكتب المدعي العام ويشارك في تمويل المشاريع االستراتيج المعلومات.
ألف يورو ومكتُب المد عي  230.0قسمُ خدمات تدبر المعلومات الذي يسهم بمبلغ مقداره 

وتنفرد شعبة الخدمات اإلدارية بتمويل  ألف يورو. 174.0العام الذي يسهم بمبلغ مقداره 
ء يمث ِّل ، الذي تتوزع تكاليفه إلى جز2021الشق الخاص بمجال العمل اإلداري لعام 

ويظل قسم تدبر األعمال  تكاليف الموظفين وآخر يمث ِّل التكاليف غير المتصلة بالعاملين.
القضائية يحتاج إلى مخصَّصات لسد تكاليف الموظفين التي يتكبدها لكي يواصل تمويل 

( فيما يتصل eCourtوظيفة المساعدة المؤقتة العامة لمدير مشاريع المحكمة اإللكترونية )
  على منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. بالعمل

أدناه فرادى المشاريع االستراتيجية الخاصة بكل مجاٍل  3وتُعَرض في الجدول  .7
يستلزم استثماراً في بند الموارد من الموظفين وبند  2021من مجاالت العمل لعام 

 الموارد غير المتصلة بالعاملين:

(a) من ثالثة  2021لعمل لعام ما يخص مكتب المد عي العام: تتألف خطة ا
لها مكتب المد عي العام ) ِّ ألف يورو( وشعبة  174.0مشاريع مقترحة، يمو 

( لتنفيذ التحسينات اإلضافية المراد ألف يورو 230.0الخدمات القضائية )
تحقيقها في عمليات التحقيق التي يجريها مكتب المد عي العام، والمزيد من 

صعيد جمع وتدبُّر أدلة البحث الجنائي تحسين القدرات واإلمكانيات على 
 العلمي، والمضي في تحسين تناول األدلة الرقمية في مكتب المد عي العام؛

(b)  في مجال العمل القضائي: يخص مقدار االستثمار المطلوب البالغ
يورو مواصلة تهيئة منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية،  ألف 1 299.0

رو يلزم لسد تكاليف وظيفة مدير مشاريع يو ألف 158.0ومنه مبلغ مقداره 
يورو لتطوير المنصة  ألف 1 141.0المحكمة اإللكترونية ويلزم باقيه البالغ 

 وفقاً لمتطلبات المحكمة؛

(c)  في مجال العمل اإلداري: يخص مقدار االستثمار المطلوب البالغ
آالف يورو تندرج في بند تكاليف الموظفين  107.5ألف يورو ) 157.5
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ألف يورو تندرج في بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين( مواصلة  50.0و
تنفيذ مشاريع استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات للمضي في 

 أتمتة األعمال اإلدارية ورقمنتها؛

(d)  من  2021في مجال أمن المعلومات: تتألف خطة العمل المقترحة لعام
حتى عام  2017في الفترة الممتدة من عام  االستثمارات التي أجرتها المحكمة

فيما يخص منصة االستخبار عن التهديدات بغية توسيع نطاق المراقبة  2020
إلجرائها على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع السبعة واستمرار تعزيز قدرات 
وحدة أمن المعلومات على كشف التهديدات السيبرانية والتصدي لها وإعمال 

على البيانات من قبيل ات ِّقاء فقدان البيانات وتدبُّر الحقوق  ضوابط متركزة
 المتعلقة بالمعلومات؛

(e)  في مجال الترشيد في تكنولوجيا المعلومات: يتمثل المشروع الوحيد في
ً لنموذج التخزين  مواصلة استبدال معدات التخزين التي تقادم عهدها وفقا

في إطار  2017استثمار عام التراتبي المعمول به في المحكمة )تنفيذ 
 االستراتيجية(.
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ع المستثَمرات في مشاريع ا: 3الجدول  الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات الشاملة الستراتيجية توزُّ
 اليوروات( )بآالف 2020بنطاقها المحكمة جمعاء لعام 

 

 المبادرة

 البرنامج الرئيسي الثاني:
 مكتب المد عي العام

 قلم المحكمة الرئيسي الثالث: البرنامج

 المجموع

شعبة الخدمات  شعبة الخدمات اإلدارية
 القضائية

تكاليف 
 الموظفين

التكاليف 
غير 

المتصلة 
 بالعاملين

تكاليف 
 الموظفين

التكاليف 
غير 

المتصلة 
 بالعاملين

تكاليف 
 الموظفين

التكاليف 
غير 

المتصلة 
 بالعاملين

اة
ض
قا
لم
ا

 
 

عمل مكتب المد عي العام على صعيد تحسيُن سيرورة 
 114.0 114.0 54.0    60.0 جمع األدلة والتحقيق وزيادةُ نجاعته

تحسيُن قدرات وإمكانات مكتب المد عي العام على صعيد 
 166.0 166.0 60.0    106.0 التحقيق والبحث الجنائي العلمي

على صعيد تناول  مكتب المد عي العامتحسين قدرات 
 124.0 124.0 60.0    64.0 األدلة الرقمية

 404.0 404.0 230.0    174.0 المجموع الفرعي

اء
ض
لق
ا

 

مستودع  -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 
د  132.0 132.0 132.0     المعلومات الموحَّ

منفذ األدلة  -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 
 320.0 320.0 162.0 158.0    وسجالت القضايا

 367.0 367.0 367.0     منصة التقاضي -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 

منصة تنظيم  -منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية 
 480.0 480.0 480.0     ملفات القضايا

 1299.0 299.0 1 141.0 1 158.0    المجموع الفرعي

رة
دا
إل
ا

 

األسفار )حالة الخدمة الذاتية إدارة إقرار 
 157.5 157.5   50.0 107.5  للموظفين/للمديرين(

 157.5 157.5   50.0 107.5  المجموع الفرعي

ر 
دب
ت

ما
لو
مع
ال

ت
 

 15.0 15.0 15.0     نظام األرشفة الممكن فيه تقصي األدلة ووثائق المحكمة

 15.0 15.0 15.0     المجموع الفرعي

ت
ما
لو
مع
 ال
ن
أم

 

اتقاء فقدان  -ضوابط األمن المتركزة على البيانات 
 57.0 57.0 57.0     البيانات/الحقوق المتعلقة بالمعلومات

تصديق المهارات فيما يخص أمن المعلومات )تدريب 
وحدة أمن المعلومات فبما يخص نُظم استراتيجيات 

 20.0 20.0 20.0     تكنولوجيا المعلومات( 

للتهديدات السيبرانية )وصوالً إلى جعله زيادة مدة التصدي 
 50.0 50.0 50.0     مستمراً على مدار الساعة طيلة أيام األسبوع السبعة(

 127.0 127.0 127.0     المجموع الفرعي

ال
يد
ش
ر
ت

 
ي
ف

 
ج
لو
نو
تك

ا 
ي

ما
لو
مع
ال

ت
 

 50.0 50.0 50.0     تجديد البنية التحتية االفتراضية

 500.00 500.00 50.0     المجموع الفرعي

 052.5 2 563.0 1 158.0 50.0 107.5 174.0  المجموع
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 المرفق التاسع )ب(

تكاليف تكنولوجيا المعلومات وتدبر المعلومات على نطاق المحكمة 
 جمعاء

قدمت المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"( أرقام التكاليف غير المتصلة  -1
المعلومات/تدبر المعلومات على نطاق المحكمة إلى بالعاملين فيما يخص تكنولوجيا 

والثالثين التي عقدت في  لجنة الميزانية والمالية لكي تنظر فيها خالل دورتها الحادية
وأوصت لجنة الميزانية والمالية في تقريرها الالحق بأن تقدم  .(1)2018أيلول/سبتمبر 

مجية المقترحة بياناً بتوزع تكاليف البرنا 2021المحكمة بمثابة مرفق بوثيقة ميزانية عام 
الموظفين والتكاليف غير المتصلة بالعاملين الـُمتكبَّدة في مجال تكنولوجيا 

وترد في المرفق الحالي تفاصيل  .(2)المعلومات/تدبر المعلومات في المحكمة جمعاء
يف المصروفات المندرجة في بند تكاليف الموظفين والمصروفات المندرجة في بند التكال

غير المتصلة بالعاملين فيما يخص تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات ضمن إطار 
 2017شتى البرامج الرئيسية للمحكمة، وهو يتضمن أرقام المصروفات الفعلية لعام 

 2020من ميزانية عام  2020لقد استُقيت أرقام عام  .2019ولعام  2018ولعام 
البرنامجية المقترحة؛  2021من ميزانية عام  2021البرنامجية المعتمدة، وأرقام عام 

فهي أرقام متوقعة على أساس متطلبات المحكمة البرنامجية  2022أما أرقام عام 
إن األرقام الواردة في هذا المرفق هي األرقام التي قدمها  واالشتغالية المعروفة حالياً.

يجري توليفها وتحليلها، كٌل من أقسام المحكمة إلى قسم خدمات تدبُّر المعلومات لكي 
مت به.  وهي تُْعَرض هنا بالشكل الذي قُد ِّ

ومن النفقات األساسية المتصلة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات تكاليُف  -2
الوظائف الثابتة ووظائف المساعدة المؤقتة العامة في مالك قلم المحكمة ومالك مكتب 

تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات في المد عي العام التي تلزم لدعم نظم وخدمات 
المحكمة. وتتضمن ميزانية قسم خدمات تدبر المعلومات مخصَّصات لسد تكاليف 

ف النفقات  المساعدة المؤقتة الخاصة باالجتماعات وتكاليف العمل اإلضافي. وتُعرَّ
ومات/تدبُّر األساسية في إطار التكاليف غير المتصلة بالعاملين في مجال تكنولوجيا المعل

المعلومات باعتبارها تتمثل في جميع المصروفات الالزمة لدعم عمليات المحكمة 
وأنشطتها في حالها الراهنة؛ ويشمل ذلك المصروفات لسد تكاليف الخدمات التعاقدية، 
والنفقات التشغيلية العامة )المتعلقة باالتصاالت، واستئجار األثاث والعتاد، وصيانة 

إلخ( والمصروفات لسد تكاليف اللوازم، وتكاليف األثاث والعتاد،  األثاث والعتاد،
وتكاليف التدريب، وتكاليف السفر المتصل على وجه التحديد بصيانة نظم تكنولوجيا 

 المعلومات/تدبر المعلومات في المحكمة.

 اليوروات()بآالف للمحكمة جمعاء  مجموع التكاليف بحسب بنودها/كيانات تسجيلها المركزي: 1الجدول 
  المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها المركزي

 التكاليف األساسية
 296.7 37 350.0 6 350.0 6 227.7 6 535.4 6 946.1 5 887.5 5 تكاليف الموظفين

 996.0 36 953.9 6 031.2 6 894.9 5 726.8 5 459.2 6 930.0 5 التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 292.7 74 303.9 13 381.2 12 122.6 12 262.2 12 405.3 12 817.5 11 مجموع التكاليف األساسية

  922.7+ 258.6+ 139.6- 143.1- 587.8+  فارق المجموع عنه للسنة السابقة

 استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات
 014.0 1 158.0  265.5 245.4 98.6 246.5  تكاليف الموظفين

 253.0 7 0.0 787.0 1 801.0 1 817.0 1 184.0 1 664.0 التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 267.0 8 158.0 052.5 2 046.4 2 915.6 1 430.5 1 664.0 المجموع لالستراتيجية

                                                            
تقرير المحكمة بشأن خطتها الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات )الوثيقة  (1)

CBF/31/12/Rev.3.) 
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة  (2)

-، المجلد الثاني، الجزء باء(ICC-ASP/17/20) 2018ديسمبر /كانون األول12-5، الهاي، السابعة عشرة

 .108، الفقرة 2
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  المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 بند التكاليف/كيان تسجيلها المركزي
 رتدبُّ /المعلومات تكنولوجياالمجموع ل
 559.7 82 461.9 13 433.7 14 169.0 14 177.8 14 835.8 13 481.5 12 للمحكمة جمعاء المعلومات

بما ) فارق المجموع عنه للسنة السابقة
 - 971.8- 264.7+ 8.8- 342.0+ 354.3 1+ - (فيه ما يخص االستراتيجية

يأتي بلمحة عامة إجمالية رفيعة المستوى عن التكاليف الفعلية  1إن الجدول  -3
في المحكمة جمعاء فيما يخص تكنولوجيا الـُمتكبَّدة والتكاليف المتوقَّع تكبُّدها 

 2018وعام  2017المعلومات/تدبر المعلومات وذلك على أساس ما يلي: ميزانيات عام 
البرنامجية المعتمدة )فيما يخص تكاليف الموظفين( والمصروفات الفعلية  2019وعام 

ية البرنامج 2020)فيما يخص التكاليف غير المتصلة بالعاملين(؛ وميزانية عام 
 .2022البرنامجية المقترحة؛ والتوقعات فيما يخص عام  2021المعتمدة؛ وميزانية عام 

ل ضمنها بصورة  2 ثم يرد في الجدول بيان بالتكاليف بحسب بنودها/الكيانات التي تسجَّ
مركزية. ويشهد المقدار المتوقع لتكاليف تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات للمحكمة 

 2019آالف يورو عن نظيره لعام  8.8انخفاضاً طفيفاً مقداره  2020جمعاء في عام 
ألف يورو. وتتوقع المحكمة أن يبلغ مجموع تكاليف تكنولوجيا  14 177.8البالغ 

المعلومات/تدبُّر المعلومات في بند تكاليف الموظفين وبند التكاليف غير المتصلة 
يورو لكنه سيشهد أيضاً في عام  ألف 14 433.7أوجاً مقداره  2021بالعاملين في عام 

ألف يورو  13 461.9إذ سيبلغ  2019انخفاضاً إلى المستوى الذي بلغه قبل عام  2022
بعد إنجاز تنفيذ االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات. ويمكن 

 كما يلي: 1تلخيص المعلومات التي يتضمنها الجدول 

(a)  تكاليف تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات في بلغت  2017في عام

ً مقداره  ألف يورو، منه جزء مقداره  12 481.5المحكمة جمعاء مبلغا

ألف يورو يمثل المصروفات الفعلية المتصلة باالستراتيجية الخمسية  664.0

ألف يورو  11 817.5لتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات وجزء مقداره 

ألف يورو تمثل تكاليف الموظفين  5 887.5األساسية )منه  يمثل التكاليف

 ألف يورو تمثل التكاليف غير المتصلة بالعاملين(؛ 5 930.0و

(b)  بلغ مجموع تكاليف تكنولوجيا المعلومات/تدبر  2018في عام

ألف يورو، منه جزء  13 835.8المعلومات التي تكبدتها المحكمة مبلغاً مقداره 

رو استُثمر في السنة الثانية من السنوات المشمولة ألف يو 1 430.5مقداره 

 باستراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات.

ألف يورو تمثل تكاليف  5 946.1ألف يورو فمنه  12 405.3أما باقيه البالغ 

  ألف يورو تمثل التكاليف غير المتصلة بالعاملين. 6 459.2الموظفين و

(c) 2019ألف يورو فيما يخص عام  14 177.8مل المجموع البالغ يش 

ألف يورو في السنة الثالثة من  1 915.6مقدار المستثَمرات الفعلي البالغ 

السنوات المشمولة باالستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر 

البرنامجية  2019إن هذا الرقم أقل من الرقم الوارد في ميزانية عام  المعلومات.

المعتمدة بسبب عدم شغل وظيفة شاغرة هي وظيفة مدير مشاريع المحكمة 

( في قسم تدبُّر األعمال القضائية ونقص اإلنفاق في إطار eCourtاإللكترونية )

بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين فيما يخص مشاريع استراتيجية لمكتب 

فيتألف من مخصَّصات  2019فيما يخص عام باقي التكاليف  المد عي العام. أما

ألف يورو والمقدار  6 535.4الميزانية المعتمدة لسد تكاليف الموظفين البالغة 

 ألف يورو؛ 5 726.8الفعلي للتكاليف غير المتصلة بالعاملين البالغ 

(d)  يبلغ مجموع التكاليف المتوقع أن تتكبدها المحكمة فيما يخص

ً مقداره  2020معلومات في عام تكنولوجيا المعلومات/تدبر ال مبلغا
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ألف  2 046.4ألف يورو منها المقدار المقترح للمستثَمرات البالغ  14 169.0

يورو في السنة الرابعة من السنوات المشمولة باستراتيجية المحكمة الخمسية 

ألف يورو  1.1الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات، ما يقل بمقدار 

أما باقي المصروفات المتوقعة  .2 047.5البالغ  2020المقر لعام عن المقدار 

ألف يورو تمثل تكاليف الموظفين  6 227.7ألف يورو فمنه  12 122.6البالغ 

 ألف يورو تمثل التكاليف غير المتصلة بالعاملين؛ 5 894.9و

(e)  مقداره  2021يبلغ مجموع التكاليف المتوقع فيما يخص عام ً مبلغا

ألف يورو تمثل تكاليف الموظفين  2 052.5يورو، منه ألف  14 433.7

والتكاليف غير المتصلة بالعاملين للسنة الخامسة من السنوات المشمولة 

 باستراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات.

ألف يورو للمصروفات  12 381.2أما الباقي من المقدار المتوقع البالغ 

ُمتكبَّدة في المحكمة جمعاء فيما يخص تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات الـ

ألف يورو  6 031.2ألف يورو تمثل تكاليف الموظفين و 6 350.0فيتألف من 

 تمثل التكاليف غير المتصلة بالعاملين؛

(f)  طلبت لجنة الميزانية والمالية في دورتها الحادية والثالثين أن يُقدَّم إليها

المتوقع لتكاليف تكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات على نطاق  المبلغ

المحكمة بعد تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر 

ولئن لم يكن مبلغ تكاليف الموظفين معروفاً على  (.2021-2017المعلومات )

يورو، منها  ألف 13 461.9هو  2022وجه الدقة فإن الرقم المتوقع لعام 

ألف يورو  6 953.9ألف يورو في بند تكاليف الموظفين األساسية و 6 350.0

ألف يورو  158.0في بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين ومبلغ إضافي مقداره 

يمثل تكاليف الموظفين المتأتية عن تمديد فترة شغل وظيفة مدير مشاريع 

المقدار المتوقع أن تبلغه التكاليف غير . ويشمل (3)(eCourtالمحكمة اإللكترونية )

المتصلة بالعاملين في قسم خدمات تدبُّر المعلومات مصروفات مترتبة على 

ألف يورو وذلك  600.0استبدال عناصر تندرج في عداد رأس المال مقدارها 

 الستبدال بنية تحتية تقادم عهدها.

ل مجموع تكاليف الموظفين األساسية للمحكمة جمعاء بحسب البرنامج الرئيسي/الكيان : 2الجدول  الذي تسجَّ
 اليوروات( )بآالف ضمنه بصورة مركزية

 البرنامج

2017 
الف المقادير)

 (علية

2018 
الف المقادير)

 (علية

2019 
الف المقادير)

 (علية

2020 
الم الميزانية)

 (عتمدة

2021 
المتو المقادير)

 (قعة

2022 
المتو المقادير)

 المجموع (قعة

        تكاليف الموظفين

 390.5 5 051.3 1 051.3 1 963.5 773.2 783.5 767.7 مكتب المد عي العام البرنامج الرئيسي الثاني:

        قلم المحكمة البرنامج الرئيسي الثالث:

قسم خدمات  – شعبة الخدمات القضائية
 671.4 27 651.9 4 651.9 4 552.9 4 011.1 5 444.7 4 358.9 4 تدبر المعلومات

قسم تدبر  – شعبة الخدمات القضائية
 987.8 133.2 133.2 137.0 196.8 196.8 190.8 األعمال القضائية

قسم مشاركة  – شعبة الخدمات القضائية
 544.1 94.6 94.6 88.5 88.7 90.0 87.7 المجني عليهم وجبر أضرارهم

 SAP  298.8 306.2 304.6 315.4 317.3 317.3 1 859.60 نظام – اإلداريةشعبة الخدمات 

                                                            
التكاليف اإلجمالية المترتبة على تنفيذ المحكمة لالستراتيجية الخمسية سهراً على االتساق في اإلبالغ عن  (3)

الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات فإن تكاليف وظيفة المساعدة المؤقتة العامة المتمثلة في وظيفة مدير 

ل القضائية تحتسب ( الخاصة بمشروع منصة أنساق تسلسل األعما4-مشاريع المحكمة اإللكترونية )من الرتبة ف

 ال بمثابة تكاليف أساسية. 2022بمثابة مخص ص لالستراتيجية كمبلغ متوقع لعام 
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 البرنامج

2017 
الف المقادير)

 (علية

2018 
الف المقادير)

 (علية

2019 
الف المقادير)

 (علية

2020 
الم الميزانية)

 (عتمدة

2021 
المتو المقادير)

 (قعة

2022 
المتو المقادير)

 المجموع (قعة
المكاتب  – شعبة العمليات الخارجية

 770.4 101.7 101.7 170.4 161.0 124.9 110.7 القُطرية

أمانة جمعية الدول  البرنامج الرئيسي الرابع:
 72.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.9 األطراف

 296.7 37 350.0 6 350.0 6 227.7 6 535.4 6 946.1 5 887.5 5 مجموع تكاليف الموظفين

 - 0.0 122.3+ 307.7- 589.3+ 58.6+ - فارق المجموع عنه للسنة السابقة

        التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 958.9 253.4 73.4 73.4 73.4 95.9  389.4 مكتب المد عي العام البرنامج الرئيسي الثاني:

        قلم المحكمة الرئيسي الثالث: البرنامج

قسم خدمات  – شعبة الخدمات القضائية
 752.4 30 792.70 5 142.70 5 970.10 4 858.80 4 496.1 5 492.0 4 تدبر المعلومات

قسم تدبر  – شعبة الخدمات القضائية
 82.0 12.8 12.8 12.8 8.9 34.7 0.0 األعمال القضائية

الخدمات قسم  – شعبة الخدمات القضائية
 36.6 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 31.3 اللغوية

قسم مشاركة  – شعبة الخدمات القضائية
 10.1 0.0 3.0 0.0 1.4 5.7 0 المجني عليهم وجبر أضرارهم

 115.2 18.0 18.0 18.0 18.0 21.6 21.6 قسم االحتجاز – شعبة الخدمات القضائية

 SAP  454.0 382.0 380.0 441.2 365.9 390.0 2 413.1 نظام – شعبة الخدمات اإلدارية

قسم الموارد  – شعبة الخدمات اإلدارية
 159.0 63.0 63.0 33.0    البشرية

قسم الخدمات  – شعبة الخدمات اإلدارية
 380.0 40.2 56.8 50.2 100.0 50.3 82.5 العامة

قسم األمن  – شعبة الخدمات اإلدارية
 348.7 63.6 63.6 63.6 63.6 78.5 15.8 والسالمة

المكاتب  – شعبة العمليات الخارجية
 344.5 48.9 65.3 64.7 67.8 33.1 54.7 القُطرية

قسم دعم  – شعبة العمليات الخارجية
 96.4 17.1 16.1 15.2 12.5 23.3 12.1 العمليات الخارجية

قسم المجني  – شعبة العمليات الخارجية
 432.6 0.0 0.0 37.7 30.8 161.4 202.7 عليهم والشهود

قسم اإلعالم  – شعبة العمليات الخارجية
 495.5 154.1 50.5 80.0 81.6 69.4 59.8 والتوعية

قلم  المجموع للبرنامج الرئيسي الثالث:
 656.1 35 600.5 6 857.8 5 786.5 5 623.4 5 361.4 6 426.5 5 المحكمة

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق 
 381.0 100.0 100.0 35.0 30.0 1.9 114.1 بالمجني عليهماالستئماني الخاص 

 996.0 36 953.9 6 031.2 6 894.9 5 726.8 5 459.2 6 930.0 5  مجموع التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 - 922.7+ 136.3+ 168.1+ 732.4- 529.2+ - فارق المجموع عنه للسنة السابقة

من مهام وما يوفره من خدمات في  إن ما يؤديه قسم خدمات تدبر المعلومات -4
مجال تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات وما يؤديه ويوفره منهما سائر األقسام ال 
ع المسؤوليات المعنية يبيَّن في جدول بغية تفادي أي ازدواج  يتداخالن، مع العلم بأن توزُّ

المعلومات،  ويقوم قسم خدمات تدبر أو ثغرة في دعم النظم والخدمات ذات الصلة.
ومكتب المد عي العام، وقسم تدبر األعمال القضائية، وشعبة الخدمات اإلدارية، وقسم 
مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، بتوثيق تقديم الدعم االشتغالي اليومي )الخدمات 

)مختصر إنكليزي لكلمات تشير  RACIاألساسية( بواسطة جدول من الجداول المسماة 
وتمثل هذه الجداول وثائق قابلة للتحديث  والمساءلة والتشاور واالط الع(.إلى المسؤولية 

وإذا بقي نطاق الخدمات والنظم المدعومة  تُحيَّن فيما يخص النظم أو الخدمات الجديدة.
في شتى وحدات المحكمة ثابتاً فال يُتوقع أن تطرأ زيادة في مالك الوظائف الثابتة أو 

ولئن كانت المحكمة ال  امة لسد احتياجات العمل اليومية.وظائف المساعدة المؤقتة الع
ترتقب أي زيادة في عدد العاملين بسبب االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا 
المعلومات/تدبر المعلومات فإن مجموعة مهارات الموظفين العاملين في مجال 

مات وغيره من تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات في قسم خدمات تدبر المعلو
 األقسام سيتعين أن تتطور لتُجاري التغيرات التكنولوجية.
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أما توقُّع مقدار التكاليف غير المتصلة بالعاملين فهو مهمة أشق، وال سيما توقُّع  -5
ولئن كانت المحكمة تستعين بالعقود  سنوات. مقدارها قبل تكبُّدها بما ال يقل عن ثالث

م بالتكاليف غير المتصلة بالعاملين الـُمتكبَّدة في مجال التي تبلغ مدتها عدة سنوات للتحك
تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات، وتستفيد بقدر اإلمكان من عقود أخرى من عقود 
د للحصول على أسعار وشروط تجارية أكثر مالءمة فإن سوق  نظام األمم المتحدة الموحَّ

 ً ين موعد  .األعتدة والبرامج الحاسوبية تشهد تغيراً سريعا فعندما تنتهي مدة العقود فيَحِّ
تجديدها، أو عندما تُحتاز مشتريات أخرى في السوق لها أثر على األعتدة والبرامج 
الحاسوبية المستخدَمة في المحكمة، غالباً ما تتغير بنية األسعار وبالتالي التكاليف، وذلك 

مطلق اليقين بمقدار التكاليف باتجاه الزيادة عادة. وعليه فإن من الصعب التنبؤ على نحو 
التشغيلية قبل تكبُّدها بسنوات عدة. وسيواَظب على تحيين التوقعات عند كل دورة من 
دورات تخطيط الميزانية وفقاً للنظام اإليكولوجي لتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات 

 م المعنية.المعمول به في المحكمة والتزاماتها التعاقدية المرتبَط بها لصيانة النظ

إن معظم التكاليف غير المتصلة بالعاملين يندرج في ميزانية قسم خدمات تدبر  -6
وفي عام  المعلومات )الميزانية المركزية لتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات(.

المئة من مجموع المصروفات  في 76مثَّلت ميزانية قسم خدمات تدبر المعلومات  2017
المئة، نظراً إلى المزيد من المعاملة  في 85ازداد هذا الرقم فبلغ  2018وفي عام  المعنية.

ويُتوقع أن تبقى هذه النسبة  المركزية في إطار عملية التآزر بين شتى وحدات المحكمة.
، الذي 2022، باستثناء عام 2022المئوية ثابتة لكل المدة المشمولة بالتوقعات إلى عام 

ً إلى  المئة من مجموع التكاليف األساسية غير  في 83يُتوقع أن تنخفض فيه طفيفا
إن قسم خدمات تدبر المعلومات يخطط  المتصلة بالعاملين الـُمتكبَّدة في المحكمة جمعاء.

قها سنوياً مع مكتب المد عي العام ومع فريق نظام  التابع لشعبة  SAPللمصروفات وينس ِّ
ثة باعتبارها مراكز لتسجيل وعندما يُجمع بين هذه الكيانات الثال الخدمات اإلدارية.

ً تبلغ كنسبة مئوية من التكاليف  التكاليف فإن المصروفات الـُمعاَملة والمنسَّقة مركزيا
المئة استناداً إلى األرقام الفعلية لعام  في 92المئة و في 90غير المتصلة بالعاملين: 

؛ 2019المئة من األرقام الفعلية لعام  في 93، على الترتيب؛ 2018و 2017
المئة من المقدار المتوقع  في 93المعتمدة؛  2020المئة من أرقام ميزانية عام  في 93
 أدناه. 1 . ويُْعَرض هذا االتجاه بيانياً في الشكل2022والمقدار المتوقع لعام  2021لعام 

النسبة المئوية للتكاليف األساسية لتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات : 1الشكل
ً ضمنغير المتصل قسم خدمات تدبر المعلومات )الخط  ة بالعاملين المعاَملة مركزيا
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ً مع مكتب المد عي العام وفريق التابع لشعبة  SAP نظام المتقطع( والمنسَّقة مركزيا
 الخدمات اإلدارية

 

إن المصروفات المتصلة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات والتي ال تُنسَّق  -7
التابع لشعبة الخدمات  SAPبين قسم خدمات تدبر المعلومات ومكتب المد عي العام وفريق 

وتضم الفئة األولى تكاليف أعتدة تكنولوجيا  اإلدارية تندرج في فئتين رئيسيتين.
ً لكي تستعملها المكاتب القُطرية المعلومات/تدبر المعلومات ول وازمها المشتراة محليا

يدعمها قسم  والمعدات واللوازم التخصصية التي تخص على وجه التحديد خدمات ال
فعلى سبيل المثال تستخدم وحدة اإلنتاج السمعي  خدمات تدبر المعلومات دعماً مركزياً.

(، وهو المعيار الصناعي Macالبصري في قسم اإلعالم والتوعية نظام تشغيل ماكنتوش )
ويشتري قسم اإلعالم والتوعية األعتدة والبرامج  فيما يخص اإلنتاج السمعي البصري.

وتندرج في الفئة  الحاسوبية المتوافقة ويتدبرها طيلة العمر االشتغالي للمعدات المعنية.
ت قسم من الثانية االشتراكات في خدمات البرمجيات الحاسوبية التي تشتمل عليها عمليا

األقسام وال تستلزم من قسم خدمات تدبر المعلومات أي دعم للبنية التحتية، ولذا تبقى 
ومن األمثلة البارزة على  مندرجة في إطار الميزانية االشتغالية السنوية للقسم المعني.

مثل هذه الحلول نظاُم اإلخطار الجماعي الذي يستخدمه قسم األمن والسالمة الستدامة 
( الذي يستخدمه قسم الخدمات Planonلموظفين إذا حصل طارئ، ونظاُم بالنون )إعالم ا

إن أكبر المصروفات المتعلقة بتكنولوجيا  العامة لدعم مرافقه وعملياته اإلمدادية.
المعلومات/تدبر المعلومات والخارجة عن نطاق مراكز التكاليف المنسَّقة مركزياً تُُكب ِّدت 

قسم المجني عليهم والشهود لشراء نظم لدعم إدارة  في 2018وعام  2017في عام 
شؤون الشهود ومتابعتها واإلبالغ عنها على نحو محسَّن. أما فيما يخص التوقعات لعام 

فثمة أيضاً زيادة في تكاليف االشتراكات في البرمجيات الحاسوبية  2022وعام  2021
جه إلى نظام للمعلومات الخاصة بالصندوق االستئماني للمجني عليهم تعزى إلى احتيا

 التدبرية من أجل تتب ع وتدبُّر تنفيذ البرامج.

وإلى جانب التكاليف األساسية تمث ِّل المستثَمرات في خطة المحكمة الخمسية  -8
ن اآلخر 2021-2017الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات ) ِّ ( المكو 
لمعلومات الـُمتكبَّدة في المحكمة للمصروفات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات/ تدبُّر ا

عَ المستثَمرات بحسب  3 ويبين الجدول جمعاء. أدناه، للمدة المشمولة باالستراتيجية، توزُّ
ل فيه التكاليف مركزياً. وقد ُحي ِّنت األرقام الخاصة بعام  ألخذ  2018الكيان الذي تسجَّ

أقل من نظيراتها في  2019إن األرقام الخاصة بعام  المصروفات الفعلية بالحسبان.
( eCourtالميزانية المعتمدة وذلك بسبب بقاء وظيفة مدير مشاريع المحكمة اإللكترونية )

في قسم تدبر األعمال القضائية شاغرة طيلة األشهر السبعة األولى من السنة، ويُتوقَّع 
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 2020. وقد قُل ِّص مقدار التكاليف المناظرة المتوقع لعام 2022أن تظل شاغرة حتى عام 
ً في عام  د توقعا ً بالقياس إلى المقدار الذي ُحد ِّ ً طفيفا ويرد في  .2018تقليصا

التاسع)أ( المزيد من التفاصيل عن االستثمارات االستراتيجية المقترحة لعام  المرفق
ألف  8 267.0ويبلغ مجمل المستثَمرات المتوقَّع مبلغاً مقداره  بحسب المشروع. 2021

م سابقاً البالغ  403.9يورو، يقل بمقدار  ألف  8 670.9آالف يورو عن الرقم الذي قُد ِّ
وسيقدَّم إلى لجنة الميزانية والمالية قبل دورتها  يورو على امتداد السنوات الخمس.

والثالثين تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة  الخامسة
 بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر المعلومات.

المستثَمرات في إطار استراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبُّر مجموع : 3ل الجدو
الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء )في بند تكاليف الموظفين وفي بند التكاليف غير المتصلة بالعاملين(  المعلومات
 اليوروات( )بآالف

بند التكاليف/كيان تسجيلها 
  المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017 المركزي

        تكاليف الموظفين

 609.6 158.0 158.0 147.1  146.5   قسم تدبُّر األعمال القضائية

 404.4   107.5 98.3 98.6 100.0   شعبة الخدمات اإلدارية

مجموع تكاليف الموظفين التي 
 1014.0  158.0 265.5 245.4 98.6 246.5   تخص االستراتيجية

        التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 6016.0   1563.0 1601.0 1364.0 824.0 664.0 قسم خدمات تدب ر المعلومات

 295.0   50.0 20.0 0.0 225.0   شعبة الخدمات اإلدارية

 635.0   174.0 180.0 146.0 135.0   مكتب المد عي العام

 307.0    (4)307.0   المبلغ المأذون بترحيله

مجموع التكاليف غير المتصلة 
 253.0 7   787.0 1 801.0 1 817.0 1 184.0 1 664.0 بالعاملين التي تخص االستراتيجية

مجموع المستثَمرات في إطار 
 267.0 8 158.0 052.5 2 046.4 2 915.6 1 430.5 1 664.0 االستراتيجية

 -   6.1 130.8 485.1 766.5 - فارق المجموع عنه للسنة السابقة

أدناه أثر االستثمار في إطار استراتيجية المحكمة الخمسية  2يبي ِّن الشكل  -9
الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات على ميزانية قسم خدمات تدبر 

فالخط الظاهر  المعلومات )الميزانية المركزية لتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات(.
البياني يبي ِّن ما يندرج في بند تكاليف الموظفين وما يندرج في بند في أسفل الرسم 

التكاليف غير المتصلة بالعاملين من المستثَمرات على نطاق المحكمة في إطار 
أما الخطان الظاهران في األعلى فال يخصان إال ميزانية قسم  االستراتيجية لكل مدتها.
ذو اللون الرمادي الفاتح الميزانيةَ اإلجمالية  ويبي ِّن الخط األعلى خدمات تدبر المعلومات.

لقسم خدمات تدبر المعلومات بما فيها جميع التكاليف األساسية المندرجة في بند تكاليف 
الموظفين )للوظائف الثابتة، ووظائف المساعدة المؤقتة العامة، والمساعدة المؤقتة 

التكاليف غير المتصلة  الخاصة باالجتماعات، والعمل اإلضافي( والمندرجة في بند
إن أرقام التكاليف األساسية أعلى من نظيراتها التي قُدمت إلى لجنة الميزانية  بالعاملين.

والمالية لكي تنظر فيها خالل دورتها الحادية والثالثين، ألن األرقام السابقة لم تشتمل 
باالجتماعات  على تكاليف المساعدة المؤقتة العامة وتكاليف المساعدة المؤقتة الخاصة

بيد أن ذلك لم يؤثر على األرقام اإلجمالية لقسم خدمات تدبر  وتكاليف العمل اإلضافي.
 المعلومات.

                                                            
يندرج في بند  يورو ألف 157.0 وجزء مقداره يندرج في بند الشؤون اإلدارية يورو ألف 150.0جزء مقداره   (4)

-ICC القرار :2020 إلى 2019 من ترحيلهما أُقِّرَّ  المعلومات يخص أمن المتصلة بالعاملين غير التكاليف

ASP/18/Res.1، القسم Oالعربية في الجزء مترَجماً إلى ]من األصل اإلنكليزي: يرد نص هذا القرار  11 ، الصفحة

"عين" بدالً من "سين" التي تقابل  ، حيث ُرق ِّم القسم المعني خطأ بـICC-ASP/18/20الثالث من النسخة المسبَّقة للوثيقة 

 .األبجدية الالتينية[" في O" الـ
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مقادير ميزانية قسم خدمات تدب ر المعلومات، والمقادير األساسية فيما يخص  :2الشكل 
تكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات، واالستثمار في هذا المجال ضمن إطار 

 االستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء 
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 المرفق العاشر

 البرنامجية المقترحة 2021ة لميزانية عام المقادير المرجعية األساسي

ً اتم -1  يبي ِّنم المحكمة أدناه جدوالً تقد ِّ ، (1)والمالية الميزانية لجنة توصية مع شيا
البرنامجية المقترحة.  2021بميزانية عام  مقارنةً  2020صة في عام الميزانية المخصَّ 

األساسية للموارد بين عام ويتمثَّل الغرض من الجدول في مقارنة المقادير المرجعية 
وتبي ِّن األعمدة األولى المبالغ المخصَّصة في إطار ميزانية عام  .2021وعام  2020
البرنامجية المعتمدة، ومبالغ صندوق الطوارئ المخَطر حتى ت بلزوم استخدامها  2020

د،2020فيما يخص عام  التي  ، ومبالغ أثر الزيادة التي شهدها نظام األمم المتحدة الموحَّ
تمث ِّل تكاليف إضافية بالنسبة إلى المقادير المرجعية األساسية لميزانية المحكمة المعتمدة 

. ويُخفَّض حاصل ذلك بما يعادل انخفاض المقادير المرجعية األساسية بفضل 2020لعام 
الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة التي استُبين إمكان تحقيقها على نطاق 

ة كما يفاد به في المرفق السادس عشر. وتقاَرن المقادير المرجعية األساسية المحكم
البرنامجية  2021بالمقادير المرجعية األساسية لميزانية عام  2020اإلجمالية لعام 

ً في مبلغ الميزانية المرجعية  ً إجماليا ر الفرق بين هذه وتلك نقصانا المقترحة، ويُْظهِّ
 آالف يورو. 703.3األساسية المطلوبة مقداره 

                                                            
 .15، الفقرة ASP/18/5-ICCالوثيقة  (1)
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 2021ونظيراتها لعام  2020مقارنة بين المقادير المرجعية األساسية لعام : 1 الجدول

 

ميزانية عام 
2020 

البرنامجية 
 المعتمدة*

الموارد 
اإلضافية )من 
صندوق 

 الطوارئ(**

تخفيضات 
المقادير 
المرجعية 
 األساسية***

نظام تغيرات 
األمم المتحدة 

د  الموحَّ

الفارق في 
معدَّل شغور 
 الوظائف

تغيرات نظام 
األمم المتحدة 

د  - الموحَّ

المعدَّل الجديد 
لشغور 
 الوظائف

المقادير المرجعية 
 األساسية

ميزانية عام 
2021 

البرنامجية 
 المقترحة

فارق ميزانية 
 2021عام 

البرنامجية 
المقترحة عن 
المقادير 
المرجعية 
 األساسية

فارق ميزانية 
 2021عام 

البرنامجية 
المقترحة عن 
ميزانية عام 
2020 

البرنامجية 
 المعتمدة

 أ[-]ي=ح ز[-]ط=ح ]ح[ ]زـ=أ+ب+ج+و[ ]و=د+ه[ ]ه[ ]د[ ]ج[ ]ب[ ]أ[ البرنامج الرئيسي

 76.8 30.0 367.6 1 337.6 1 76.3 - 76.3 (29.5) - 290.8 1 هيئة الرئاسة -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 الهيئة القضائية البرنامج الرئيسي األول:

 (236.3) (928.5) 511.9 11 440.4 12 565.2 - 565.2 - 127.0 748.2 11 ديوان المد عي 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 المقاضاة -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 المدَّعي العام :الثانيالبرنامج 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 المحكمة -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 الخدمات 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 الخدمات 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 الخارجية -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 المحكمة البرنامج الرئيسي الثالث:

 (61.7) (83.6) 724.6 808.2 21.9 - 21.9 - - 786.3 وحدة خدمات المؤتمرات -4100

 66.4 95.4 981.8 886.4 142.5 93.7 48.8 (77.8) - 915.4 سكرتاريا الجمعية - 4200

 (9.0) 9.9 232.2 222.3 10.1 - 10.1 (29.0) - 241.2 مكتب رئيس الجمعية – 4400

 4.3 1.0 898.4 897.4 56.7 28.0 28.7 (25.4) - 894.1 لجنة الميزانية والمالية -4500

البرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول 
 - 22.7 837.0 2 814.3 2 231.2 121.7 109.5 (132.2) - 837.0 2 األطراف

 - - 270.0 2 270.0 2 - - - - - 270.0 2 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني

البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق 
 - (107.7) 226.1 3 333.8 3 180.8 - 180.8 (73.1) - 226.1 3 االستئماني للمجني عليهم

: مشروع المباني 2-البرنامج الرئيسي السابع
 - - 585.1 3 585.1 3 - - - - - 585.1 3 قرض الدولة المضيفة -الدائمة 

 34.8 (11.6) 739.5 751.1 46.4 - 46.4 - - 704.7 : آلية الرقابة المستقلة5-البرنامج الرئيسي السابع

: مكتب المراجعة 6-البرنامج الرئيسي السابع
 35.3 (19.6) 756.5 776.1 54.9 - 54.9 - - 721.2 الداخلية

 (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 المحكمة الجنائية الدولية جمعاء

 مجموعها البالغ العام، المدعي المعنية بانتخاب لجنةتكاليف الو نومستقل خبراءالتي يجريها  مراجعةال تكاليف أن تَُسدَّ بها على 2020 عام في ةاستثنائي بصورة الجمعية وافقت التي المواردَ  المعنيةُ  تشمل األرقامُ ال  *
 .فوائض سبق تحقُّقها من االستثناء على سبيل لةمموَّ وال يورو، ألف 479.7

 (.Ngaïssona( واْنغَْيسونا )Yekatomيِّكاتوم ) وقضية( وقضية الحسن Blé Goudéواْبليه غوديه ) (Gbagbo) اْغبَْغبو قضية تشمل األرقام المعنية مبالغ صندوق الطوارئ المخَطر باستخدامها من أجل **

رة، وتخفيضات التكاليف اإلضافية. ***  نتيجة الوفورات، والتكاليف غير المتكر ِّ
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 المرفق الحادي عشر

 القضائية الحركي االستراتيجي بحسب الحالةتطور األنشطة 

تبي ِّن األرقام الواردة في الجدولين أدناه تخصيص الموارد بحسب الحاالت على نطاق 
 المحكمة.

الحالة )بآالف  بحسب االستراتيجي الحركي القضائية األنشطة : تطور1الجدول 
 اليوروات(

 

الميزانية بحسب 
الحالة: بآالف 

 (2) (1) اليوروات

الدعم 
االشتغالي 
)أنشطة 
جلسات 
المحكمة 
والعمليات 
 أوغندا الميدانية(

جمهورية 
الكونغو 
 الديمقراطية

دارفور 
 بالسودان

جمهورية 
أفريقيا 
 أفغانستان ميانمار بورندي جورجيا مالي 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 المعتمدة 2016

     )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( (قضايا 4) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 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 المعتمدة 2017

 )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 3) قضية( 23) 
)قضية 
 واحدة(

   

 - - - 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 المعتمدة 2018

 )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 3) قضية( 23) 
)قضية 
 واحدة(

   

 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 المعتمدة 2019

 )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضية( 23 ) 
)قضية 
 واحدة(

)قضية 
 واحدة(

)قضية 
 واحدة(

 )قضية واحدة(

 - - 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 المعتمدة 2020

 )قضيتان( )قضيتان( قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( )قضيتان( قضية( 21 ) 
)قضية 
 واحدة(

)قضية 
 واحدة(

  

 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 المقترحة 2021

 )قضيتان( قضية( 22 ) 
)قضية 
 واحدة(

 )قضيتان( قضايا( 3)
)قضية 
 واحدة(

 )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 4)
)قضية 
 واحدة(

)قضية 
 واحدة(

)قضية 
 واحدة(

 واحدة()قضية 

ة إلى العمليات المجراة إبان جلسا (1) ة إلى أنشطة جلسات المحكمة لكنها تشمل التكاليف المعزو   ت المحكمة.ال تشمل األرقام المعنية التكاليف المعزو 

 ال تشمل األرقام المعنية مبالغ صندوق الطوارئ المخَطر بلزوم استخدامها.  (2)
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ع الموظفين بحسب 2الجدول   تخصيصهم للحاالت: توزُّ
 

الموارد من 
الموظفين بحسب 

 (2) (1)الحالة

الدعم 
االشتغالي 

)أنشطة جلسات 
المحكمة 
والعمليات 
 أوغندا الميدانية(

جمهورية 
الكونغو 
 الديمقراطية

دارفور 
 بالسودان

جمهورية 
أفريقيا 
 أفغانستان ميانمار بورندي جورجيا مالي كوت ديفوار ليبيا كينيا الوسطى

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

مساعدة 
عامة 
 (4)مؤقتة

وظائ
ف 
3)ثابتة

) 

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 المعتمدة 2016

     )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 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 المعتمدة 2017

    )قضية واحدة( )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 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 المعتمدة 2018

    )قضية واحدة( )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 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 المعتمدة 2019

   )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 4) قضايا( 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 المعتمدة 2020

   )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( )قضيتان( قضايا( 3) )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 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 المقترحة 2021

 )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضية واحدة( )قضيتان( قضايا( 3) قضايا( 4) )قضية واحدة( )قضيتان( قضايا( 3) )قضية واحدة( )قضيتان( قضية( 22) 
ة إلى العمليات المجراة (1) ة إلى أنشطة جلسات المحكمة لكنها تشمل الموارد المعزو   إبان جلسات المحكمة. ال تشمل األرقام المعنية الموارد من الموظفين المعزو 

 المخَطر بلزوم استخدامها.ال تشمل األرقام المعنية الوظائف التي تُسد تكاليفها من مبالغ صندوق الطوارئ   (2)

 استناداً إلى أعداد هذه الوظائف المبيَّنة في الميزانية بحسب الحالة.  (3)

  استناداً إلى ما يكافئ هذه الوظائف من معادِّالت الموظف الواحد العامل بدوام كامل، المبيَّنة في الميزانية بحسب الحالة. (4)
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 الثاني عشرالمرفق 

مخصَّصات الميزانية لعمليات التحقيق الناشط في إطار البرنامج الرئيسي 

 الثاني )بآالف اليوروات(
 

 الحالة
مقدَُّر مخصَّصِّ 

 2021 ميزانية
مخصَُّص ميزانية 

2020 

  658.3 الحالة في أفغانستان 1

  2.444.8 الحالة في بنغالديش/ميانمار 2

 215.9 3 658.2 2 الحالة في بورندي 3

في جمهورية أفريقيا الوسطى )القضية أ  الحالة الثانية 4
 757.3 3 805.3 4 *والقضية ب(

 289.1 3 297.8 3 الحالة في كوت ديفوار )القضية الثانية( 5

 223.3 1 412.7 2 ** الحالة في دارفور بالسودان 6

 359.9 1  الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 7

 466.7 3 745.6 2 جورجياالحالة في  8

 591.5 3 392.6 2 ***الحالة في ليبيا )القضية الثالثة(  9

 336.1 1 360.1 1 ماليالحالة في  10

ا تزل في المرحلة  2020في عام  * كانت القضية ب في الحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى لـم 
) المحاكمة  يِّكاتوم واْنغَْيسوناالتمهيدية ريثما تُعتمد التهم. فمبالغ الميزانية ذات الصلة تخصَّص في إطار محاكمة 

 (.4في الحالة  3

تسع عمليات تحقيق  مجموعه ما 2021ألولوية في عام على سبيل ا العام المدعي مكتبسيُجري  **
والحالة في بوروندي، والحالة  الحالة في بنغالديش/ميانمار،و الحالة في أفغانستان،ناشط في الحاالت التالية: 

ديفوار، والحالة في  الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى )خالل نصف السنة األول فقط(، والحالة في كوت
دارفور بالسودان، والحالة في جورجيا )خالل نصف السنة األول فقط(، والحالة في ليبيا، والحالة في مالي. إن 

 الميزانية: منصة تخطيط وإدماج األعمال المدَرجة في نظام مستقاة من البيانات هأعال الجدول الواردة فياألرقام 
(BPC)  ببرمجياتSAP .متعددة ناشط لعمليات تحقيق الموارد نفس تخصيص يتيح ال الميزانية نظام بيد أن 

لن تبقى  المعنية فالمقادير السنة. بداية هو في كما يهيئ صورة آنية للوضع الجدول فإن ولذا. السنة نفسها خالل
المفردة  الموارد تخصيص سيعاد ،2021 عام من الثاني النصف من بدءاً  أنه، بل. 2021 عام طيلة على حالها

 بتوزيعهاالحالة الثانية في جمهورية أفريقيا الوسطى )القضية أ( والحالة في جورجيا  للتحقيق الناشط المجرى في
 .أخرى ناشط لعمليات تحقيق

ط *** عمليات  من مجموعة على 2021 عام في للتركيز العام المدعي مكتب يخط ِّ
 قضايا جميع تطور مراقبة سيواصل لكنه ،(القضية الثالثة) ليبيا في الحالة في التحقيق

تُجَمع في إطار مجموعات عمليات  التي األدلة هذه الحالة ويقوم بصونِّ وتحليلِّ وتقييمِّ 
 ليبيا. في أخرى مجراة تحقيق

 



ICC-ASP/19/20  

277  20-A-210621 

 المرفق الثالث عشر

)بآالف  2020حتى  2014الزيادات السنوية في الميزانيات البرنامجية المعتمدة لألعوام 

 اليوروات(

 البرنامج الرئيسي

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2014 

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2015 

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2016 

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2017 

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2018 

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2019 

الميزانية 
 المعتمدة لعام

2020 

الزيادة في 
- 2014 الفترة
2020  

 الهيئة القضائية : البرنامج 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 المجموع

   (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) %بالـ 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 المصروفات الفعلية

 %98.0 بالمتوسط %98.0 %95.7 %95.7 %97.6 %102.2 %91.6 %104.8 %معدَّل اإلنفاق بالـ

 مكتب المدَّعي العام :البرنامج الرئيسي الثاني

 163.4 14 383.4 47 802.5 46 991.8 45 974.2 44 233.7 43 612.6 39 220.0 33 المجموع

   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 %بالـ 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 المصروفات الفعلية

 %98.6 بالمتوسط %99.0 %99.2 %95.1 %98.8 %97.1 %102.4 %98.5 %معدَّل اإلنفاق بالـ

 قلم المحكمة :البرنامج 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 المجموع

   (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 %بالـ 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 المصروفات الفعلية

 %98.4 %100.9 %98.5 %102.8 %100.7 %104.6 %99.2 %معدَّل اإلنفاق بالـ
 بالمتوسط
100.7% 

 الصندوق االستئماني للمجني عليهمأمانة  :البرنامج 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 المجموع

   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 %بالـ 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 الفعليةالمصروفات 

 %86.5 بالمتوسط %95.9 %89.6 %79.9 %78.4 %87.1 %85.0 %89.9 %معدَّل اإلنفاق بالـ
 هي أرقامها المتوقَّعة في حزيران/يونيو منه. 2020أرقام مصروفات عام  *
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 الرابع عشر المرفق

-2021 للفترة المال رأس عداد في يندرج فيما االستثماراتما يُقترح من 
2024 

كما طلبته لجنة الميزانية والمالية، حدَّدت المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(  -1
تكاليف استثماراتها فيما يندرج في عداد رأس المال وعرضتها على جمعية الدول 

اإلحاطة األفضل بآثارها الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء، وتفادياً األطراف سهراً على 
ويهيئ الجدول الوارد أدناه  .(1)ألي مفاجآت عندما يحل أجل تسديد مبلغ مميَّز بوضوح
وتماشياً  .2024حتى عام  2021لمحة عامة عن هذه التكاليف للفترة الممتدة من عام 

مت المبالغ ا لالزمة لالستثمار فيما يندرج في عداد رأس المال مع الممارسة السابقة، نُظ ِّ
البرنامجية المقترحة للمحكمة بحسب درجة األولوية  2021ضمن إطار ميزانية عام 
 وُخف ِّضت إلى الحد األدنى.

تشمله هذه التقديرات من المستثَمرات المندرجة في عداد رأس المال  ماإن  -2
ض في د وُعرِّ م إلى لجنة الميزانية والمالية المتعلقة بمباني المحكمة قد ُحد ِّ . (2)تقرير قُد ِّ

م المحكمة في التقرير المعني خطة خمسية تبي ِّن ما يخص المباني الدائمة من  وتقد ِّ
داد رأس المال.  تقديرات تكاليف الـُمستبداَلت المندرجة في عِّ

 المال لمدة األربع سنوات رأس عداد في فيما يندرج االستثمارات خطة : 1 الجدول
 )المبالغ مبيَّنة باليوروات( 2021-2024

 2024 2023 2022 2021 المال فيما يندرج في عداد رأس االستثمار

 000 430   000 425   250 420   - الـَمْرَكبات

داد رأس المال من تجهيزات المباني الدائمة  858 162 670 409 1 034 605 854 475 1 المستبداَلت المندرجة في عِّ

 الخاصة بتكنولوجيا الخمسية باستراتيجية المحكمة المتعلقةمستثَمرات ال
 - -    000 50  المعلومات تدبر/المعلومات

داد رأس المال  000 900 000 900 000 600 500 73 سائر مستثَمرات تكنولوجيا المعلومات المندرجة في عِّ

 858 492 1 670 734 2 284 625 1 354 599 1 المال فيما يندرج في عداد رأس المستثَمرات مجموع

 الـَمْرَكبات  - ألف

بَت التكاليف المبيَّنة في الجدول أعاله باالستناد إلى خطة استبدال الـَمْرَكبات  -3 ُحسِّ
. ويجري توزيع المركبات وتناقلها 2024حتى  2021المستخدمة في الميدان للسنوات 

 فيما بين المكاتب القُطرية وفقاً لالحتياجات االشتغالية.

داد رأس المال من تجهيزات المباني الدائمة القائمة في  -باء  المستبَدالت المندرجة في عِّ
 الهاي

داد رأس المال المبينة في الجدول  -4  1إن تقديرات المستبداَلت المندرجة في عِّ
م إلى لجنة  تمثل جزءاً من الخطة المتجددة التي ُعرضت في التقرير اآلنف الذكر الذي قُد ِّ

 .(3)الميزانية والمالية

االستثمارات المتعلقة باستراتيجية المحكمة الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/  -جيم 
 المعلومات تدبر

نات و -5 ِّ سائل التخزين والبنية التحتية استناداً إلى معايير الصناعة يقدَّر عمر مكو 
وكما يبيَّن . االفتراضية بثالث سنوات إلى خمس ويتعيَّن استبدالها في غضون هذه الفترة

 المعلومات، تدبر/المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الخمسية وثيقة استراتيجية المحكمة في

                                                            
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة العاشرة،  (1)

 .22، الفقرة 2-(، المجلَّد الثاني، الجزء باءICC-ASP/10/20) 2011 كانون األول/ديسمبر 21-12نيويورك، 
 .CBF/34/10الوثيقة  (2)
 .المرجع السابق الذكر (3)
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يورو من  ألف 600.0فيما يندرج في عداد رأس المال مقداره اإلجمالي  استثمار يلزم
أ من(SAN) أحياز التخزين أجل شبكة  البيانات منظومة تخزين ، التي تمث ِّل جزءاً ال يتجزَّ

ع على  2020يورو( و ألف 50.0) 2019 السنوات الخاصة بالمحكمة، يُوزَّ
 االفتراضية التحتية البنية يورو(، لتجديد ألف 50.0) 2021يورو( و ألف 500.0)

 . للمحكمة

داد رأس المال سائر -دال   مستثَمرات تكنولوجيا المعلومات المندرجة في عِّ

داد رأس المال مقداره  -6 ألف  73.5لقد اقترحت المحكمة استثماراً يندرج في عِّ
الستبدال حاجز الحماية المنتهي عمره االشتغالي والبنية التحتية  2021يورو في عام 

استثماراً مقداره  2022في مركز البيانات. وتتوقع المحكمة أن تُجري في عام 
 2023ألف يورو في كٍل من عام  900.0ألف يورو، ثم استثماراً آخر مقداره  600.0
، الستبدال العتاد المنتهي عمره االشتغالي الخاص بشبكة المحكمة ومركز 2024وعام 

نات األساسية للبنية التحتية للمعلومات  ِّ بياناتها وقاعات عقد الجلسات فيها. فهذه المكو 
واالتصاالت والتكنولوجيا أُقيمت عندما انتقلت المحكمة إلى مبانيها الجديدة ويراوح 

سنوات وعشر. وتعتزم المحكمة توزيع مقدار االستثمار  عمرها االشتغالي بين خمس
على سنوات متعددة. وقد أُدرج ذلك ضمن المقدار اإلجمالي المتوقَّع أن تبلغه تكاليف 

ى وحدات المحكمة الواردة تفاصيله في المرفق التاسع)ب(. تكنولوجيا المعلومات في شت
األرقام المعنية هي تقديرات ُوضعت باالستناد إلى المعلومات المتوفرة حالياً.  نإ

ز المحكمة في عام  إعدادَ تصميم الشبكة ومركز البيانات والمتطلبات ذات  2021وستُنَج ِّ
د مقدار االستثمار الالزم من أجل   استبدال العتاد المنتهي عمُره االشتغالي.الصلة وستؤك ِّ
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 المرفق الخامس عشر

تكاليف صيانة مباني المحكمة وتكاليف استعمالها والخطة المتوسطة األجل 

)بآالف  2021الستبدال عناصر فيها مما يندرج في عداد رأس المال لعام 

 اليوروات(
يُستدَعون في  الذين المرافق تقنيو إدارة يضطلع بهالذي  اإلضافي يلزم العمل -1

 ساعات خارج العاجلة العمليات أو أعمال التصليح مثل للقيام بأعمال الطوارئ حاالت
 .العمل

 في وأعمال التعديل التنظيف، والبستنة، تكاليفُ  المباني تكاليف صيانة من -2
 .اآلفات ومكافحة النفايات، وتدبر المباني،

 الصرف ورسوم التبريد/والتدفئة تكاليف الكهرباء مرتفقاتال تكاليف تشمل -3
 .الصحي

 .النسيجية والمفروشات األثاث إصالح على والمعدات األثاث صيانة تشتمل -4

 ولوازم المستخدمة في المقصف، المائدة وأدوات األواني والمواد اللوازم تشمل -5
 .المحكمة مرافق إدارة موظفو مباشرة بها يقوم التي الصغيرة أعمال التصليح

 المقر المعني يخص مبنى إن المبلغ. رأبه عطبه عطباً يتعذر عند األثاث يُستبدل -6
 .فقط الرئيسي

 
   قسم الخدمات العامة

 206.0 العمل اإلضافي

 881.0 صيانة المباني

 829.0 المرتفقات

 30.0 صيانة األثاث والعتاد

 9.0 اللوازم والمواد

 10.0 األثاث

 965.0 1 الفرعي لقسم الخدمات العامةالمجموع 

   البرنامج الرئيسي الخامس )المباني(

 378.9 2021عمليات استبدال ما يندرج في عداد رأس المال لعام 

 891.1 1 الصيانة الوقائية والتصحيحية

 270.0 2 المجموع الفرعي للبرنامج الرئيسي الخامس )المباني(

 235.0 4 المجموع
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 المرفق السادس عشر

 النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات من 2020 عام في تحقَّق ما
 2021 عام في منها سيتحقَّق ما ومقدَّرات

وفقاً للطلبين اللذين تقدمت بهما جمعية الدول األطراف ولجنة الميزانية والمالية، 
لة عن الوفورات، والمكاسب المتأتية عن زيادة  تُقدَّم في هذا المرفق معلومات مفصَّ

رة، وتخفيضات التكاليف اإلضافية. النجاعة وفيما يخص منطلق  والتكاليف غير المتكر ِّ
هذه المبادرة، يرجى الرجوع إلى األقسام ذات الصلة بالطلبات المتعلقة بالوفورات 

 .(1)والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة

 الوفورات -ألف

الناتج المحقَّق )في ميزانية عام   الوصف
 البرنامجية المقترحة( 2021

الوفورات 
 2020لعام 

)بآالف 
 اليوروات(

تقليص 
المقادير 
المرجعية 

األساسية لعام 
2021 
)بآالف 

 اليوروات(

التكاليف 
المتفاداة لعام 

)دون  2021
تغيير المقادير 

المرجعية 
األساسية( 
)بآالف 

 اليوروات(

جرى تغيير للجهة التي توفر المعاشات التقاعدية 
للقضاة أدى إلى انخفاض في مقادير أقساط 

المساهمة الخاصة بتقاعدهم التي تُدفع 
. أما القيمة الدقيقة لذلك فهي تتوقف 2021 لعام

على سمات القضاة الذين يُنتخبون في كانون 
وبموعد الطلب منهم أن  2020األول/ديسمبر 
 ة في المحكمة.يتفرغوا للخدم

انخفاض في مقادير أقساط المساهمة 
 الخاصة بتقاعد القضاة.

 353.4   

المقابالت في مقر المحكمة والمقابالت المجراة 
عن بعد: في شعبة التحقيق، يسافر شهود مقيمون 
في أوروبا إلى المقر بدالً من أن يسافر محققان 
وترجمان واحد إلى مكان وجود هؤالء الشهود، 

)على أن تتيح ذلك الظروُف  2018من عام  بدءاً 
 2021وعام  2020األمنية(. فيما يخص عام 

 تشمل التوقعات المقابالت المجراة عن بعد.

بلغ عدد المقابالت التي أجريت في 
 27في مقر المحكمة  2019عام 

مقابلة وتبلغ القيمة المتوقعة أصالً 
 2020لهذا العدد فيما يخص عام 

العددان المتوقعان  عشرين مقابلة. أما
 2020المعدالن فيما يخص عام 

مقابلة في  20فهما  2021وعام 
مقابلة تُجرى عن بعد  15المقر و

)التقديرات الموضوعة بحلول 
مقابلة  13، إذ كانت 2020أيار/مايو 

 قد أُجريت بالفعل في المقر(.

220.1 220.1 
 

زيادة الحضور الميداني: في شعبة التحقيق، 
قدرة على التحقيق في الميدان بدءاً من استُحدثت 

 )على أن تتيح ذلك الظروف األمنية(. 2018عام 

انخفض مقدار األموال الالزمة 
أفضى إلى وفورات  للسفر، ما
ألف يورو في عام  175.0مقدارها 
. وقد قُل ص اآلن المقدار 2019

المتوقع أصالً فيما يخص عام 
 2021فيما يخص عام  . أما2020
فار ستعود إلى حالها فإن األس
 المعتادة.

180.2 303.7  

أٌجريت مراجعة لتواتر عمليات جمع النفايات 
وتُفُووِّض تفاوضاً وافياً بشأن أحكام عقد ذي صلة 
أُبرم عن طريق إجراٍء الستدراج العروض بغية 
التوصل إلى تقليص تكاليف تدبُّر النفايات من 

ألف يورو في عام  25.0ألف يورو إلى  40.0
2021. 

ُحق ِّقت وفورات عن طريق مراجعة 
وتفاوض بشأن عقد أقل تكلفة من 
خالل إجراء استدراج للعروض 
توصالً إل تقليص تكاليف تدبُّر 

 النفايات.

 15.0  

                                                            
الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة الخامسة   (1)

-ICC(، المجلَّد األول، الجزء الثالث، القرار (ICC-ASP/15/20 2016تشرين الثاني/نوفمبر  24-16عشرة، الهاي، 

ASP/15/Res.1 ؛ والوثيقة 2و 1، القسم الم، الفقرتانICC-ASP/16/10 ومرفقها العاشر؛ والقرار 51حتى  38، الفقرات ،

ICC-ASP/16/Res.1 ؛ والوثيقة 2، القسم كاف، الفقرةICC-ASP/17/5 17، الفقرة. 
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الناتج المحقَّق )في ميزانية عام   الوصف
 البرنامجية المقترحة( 2021

الوفورات 
 2020لعام 

)بآالف 
 اليوروات(

تقليص 
المقادير 
المرجعية 

األساسية لعام 
2021 
)بآالف 

 اليوروات(

التكاليف 
المتفاداة لعام 

)دون  2021
تغيير المقادير 

المرجعية 
األساسية( 
)بآالف 

 اليوروات(

تتفاوض المحكمة مع شركة التنظيف لتقليص 
تكاليف تنظيف المقر اليومي من خالل إعادة 
تحقيقه  دراسة األولويات المحددة لكل حي ِّز، يمكن

عن طريق التخطيط الالحق. إن المقدار المقترح 
البالغ  2021لسد تكاليف التنظيف لعام 

ألف يورو ينطوي على انخفاض بالقياس  715.0
 ألف يورو. 900.0البالغ  2020إلى نظيره لعام 

تأتي الوفورات المعنية نتيجة 
التفاوض على شروط عقد أقل تكلفة 

 وإعادة دراسة أولويات العقود
 المعنية مع موفر الخدمات المعنية.

 185.0  

المساعدة على تحليل األعمال من أجل مشروع 
منصة تسلسل األعمال القضائية: تؤدى هذه 

الوظيفة داخلياً دون االستعانة بخبراء خارجيين، 
وتسهم في هذا الجهد وحدة تدبُّر المعلومات 
القضائية المعنية بـ"المحكمة اإللكترونية" 

(eCourt.التابعة لقسم تدبُّر األعمال القضائية ) 

يُتفادى تكبُّد التكاليف عن طريق 
تقليص الحاجة إلى خبراء 

استشاريين خارجيين. كما إن 
االستعانة بالموظفين الداخليين تزيد 
النجاعة، باالستفادة مما يتوفر من 
 معرفة بسيرورات عمل المحكمة.

105.0   

ري القائم في تفاوض المكتب القُط 2019في عام 
أوغندا مع دائرة األمم المتحدة المعنية بالسالمة 
واألمن بشأن إمكان تقليص ميزانية التكاليف 

المتقاَسمة بسبب احتمال االنخفاض في األنشطة 
 القضائية في بلد الحالة هذا.

قُل ِّص مقدار األموال الالزمة لسد 
تكاليف األمن المتقاَسمة، ما أفضى 

 إلى وفورات.

9.0 1.8  

بدأ تدريب على اللغة  2020في نيسان/أبريل 
الفرنسية على شبكة اإلنترنت لجميع الموظفين، 
استُغني به عن حضور الموظفين العاملين في 
أوغندا دورات قائمة على التدريس في صفوٍف 

تكاليفُها أعلى نسبياً، وال يتمكن الموظفون 
المعنيون دائماً من حضورها بسبب عبء العمل 

 ولويات االشتغالية.واأل

نظراً إلى أن التدريب يجري على 
شبكة اإلنترنت فإنه يوفَّر به الوقت 
الذي يستغرقه االنتقال من المكتب 

إن  القُطري إلى مكان التدريب.
التكاليف اإلجمالية للتدريب على 
شبكة اإلنترنت أقل من تكاليف 

التدريب الذي توفره معاهد قائمة في 
  أوغندا.

 0.8  

 ُأْنغوينأُرسلت بيانات بالمستجدات في قضية 
بواسطة الرسائل النصية الهاتفية القصيرة منذ 

. وقد انضم إليها 2019إعمال المنصة في عام 
مشترك. وأفضى ذلك إلى  11 000أكثر من 

تقليص في المبلغ المنفق على البرامج اإلذاعية 
والتلفازية والبالغات اإلشهارية، الباهظة الكلفة 

 تي تبلغ عدداً من الناس أقل.وال

قُلص مقدار األموال الالزمة لسد 
تكاليف البرامج اإلذاعية والتلفازية، 
ما أفضى إلى انخفاض في التكاليف 

ووفورات إضافية  2020في عام 
 .2021 متوقع تحقيقها في عام

4.1 1.6  

يقدم المكتب القُطري القائم في أوغندا الدعم 
أوغندا. ويُوظَّف سائقون  للبعثات القائمة في شمال

)متعاقدون( في شمال أوغندا. وعندما تنظم بعثة، 
يُنقل األشخاص المعنيون المسافرون بمركبة 
واحدة عائدة للمحكمة )يقودها سائق واحد من 

سائقي المحكمة( من كْمباال إلى كافو )الواقعة في 
منتصف الطريق بين غولو وكْمباال(. ويأخذ 

ال أوغندا المسافرين السائق الموظف في شم
فينقلهم من كافو إلى غولو ويدعم البعثة في 

المنطقة. وال يتعين أن يُدفع له بدل معيشة يومي 
 ألنه يعمل في منطقته.

تفادي دفع تكاليف بدل المعيشة 
 اليومي.

3.0  10.3 
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الناتج المحقَّق )في ميزانية عام   الوصف
 البرنامجية المقترحة( 2021

الوفورات 
 2020لعام 

)بآالف 
 اليوروات(

تقليص 
المقادير 
المرجعية 

األساسية لعام 
2021 
)بآالف 

 اليوروات(

التكاليف 
المتفاداة لعام 

)دون  2021
تغيير المقادير 

المرجعية 
األساسية( 
)بآالف 

 اليوروات(

ر المكتب القُطري القائم  2019في آذار/مارس  قر 
مدينة بونيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 

الكفَّ عن استئجار مركبة قوة التحرك السريع 
ج عليه منذ  المخصَّصة لهذا المكتب، كما دُرِّ

. ومنذئذ يعتمد 2009األول من آذار/مارس 
المكتب القُطري القائم في جمهورية الكونغو 

الديمقراطية في إقليم إيتوري على قوة التحرك 
قيق السريع التابعة لبعثة األمم المتحدة لتح

االستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية 
(MONUSCO طبقاً لمقتضيات نظام إدارة األمن ،)

 في األمم المتحدة. 

تحقيق وفورات فيما يتعلق بالمقادير 
المرجعية األساسية ناجمة عن عدم 
استئجار مركبة قوة التحرك السريع 

 2019في بونيا منذ آذار/مارس 
 .2021وكذلك في عام 

25.7 25.7  

ُطلب من جميع موظفي  2018منذ آذار/مارس 
المحكمة المسافرين البقاء في مجمع المحكمة. فلم 
تعد تترتب على سكناهم أية تكاليف وقُل ِّصت مبالغ 

بدل المعيشة اليومي التي تدفع للموظفين 
 %.50المسافرين إلى بونيا بنسبة 

تقليص تكاليف السفر على أساسِّ 
المبيت فيما يخص مقدَّرِّ عددِّ ليالي 

 .2021وعام  2020عام 

6.5  21.7 

لم تعد الشركة األمنية المتعاقد معها فيما يتعلق 
بالمكتب القُطري القائم في بونيا بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية تتقيد بمقتضيات أحدث 
استقصاء أمني أجرته إدارة السالمة واألمن 

ري القائم التابعة لألمم المتحدة. فأنشأ المكتب القُط
في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة الشراء 
د إليها  التابعة لقسم الخدمات العامة فرقة عمل ُعهِّ

بالبحث عن بدائل من أجل التوصل إلى الحل 
األنجع من حيث التكاليف والتطابق مع 

المقتضيات األمنية. وبعد عدة محاوالت للتعاون 
دين المحليين،  مع منظمات األمم المتحدة والمور ِّ

ُمي ِّزت خدمة التعاون األكثر جاذبية فُضمنت عن 
د المتمثل في شركة   TopSIGطريق المور ِّ

"الشركة المتميزة لخدمات الحراسة الدولية" 
باالعتماد على االتفاق الطويل األجل المبرم مع 

 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة.

  1.8 0.9 تقليص تكاليف الخدمات التعاقدية.

من خالل تحليٍل صارٍم لالحتياجات وإجراٍء 
لالنتقاء، تسنى أيضاً لقسم تدبُّر المعارف واألدلة 

ألف يورو  65.0تفادي تكبُّد مصروفات مقدارها 
على امتداد السنوات الثالث التالية فيما يخص 
حالً في مجال البرمجيات الحاسوبية فقل ص 

الحاسوبية المصروفات اإلضافية على البرمجيات 
 ألف يورو. 100.0بمقدار 

تفادي تكاليف تتمثل في مصروفات 
على البرمجيات الحاسوبية فيما 

 .2021وعام  2020يخص عام 

121.7 
 

21.7 

    676.1 1 108.9  53.7 
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 النجاعة زيادة عن المتأتية المكاسب -باء

البرنامجية  2020الوصف )في ميزانية عام 
 المقترحة(

 2021المحقَّق )في ميزانية عام الناتج 
 البرنامجية المقترحة(

المكاسب  
المتأتية عن 

زيادة 
النجاعة لعام 

2020  

التكاليف المتفاداة لعام  
)دون تغيير  2020

المقادير المرجعية 
األساسية( )بآالف 

  اليوروات(

غدت إجراءات إيداع الوثائق أكثر نجاعة بفضل 
ني لتدبُّر األعمال تحديث للملفات/النظام اإللكترو

( بغية إتاحة اإليداع اإللكتروني eCOSالقضائية )
للوثائق. وبذا قُل ِّص الزمن الذي تستلزمه جميع 

الوثائق السرية،  أنواع عمليات إيداع الوثائق: )أ(
الوثائق المتعلقة بجبر  الوثائق اإلدارية، )ج( )ب(

من النظام األساسي/إنفاذ  85 األضرار/ المادة
 ت.العقوبا

غدت عمليات إيداع الوثائق السرية أسرع 
مرات في حين تحسن أمن  بمقدار ثالث

عمليات التسجيل تحسناً كبيراً. ويضاف 
إلى ذلك أنه استُغني بفضل تطبيق النظام 
اإللكتروني لتدبُّر األعمال القضائية عن 
بعض الخطوات وبُس ِّطت اإلجراءات 

يعد يجري ختم  )على سبيل المثال لم
للوثائق، وال إرسال إلخطارات خاصة 
بالبريد اإللكتروني، وال تخزين للملفات 
بشكلها المادي(. وكان يمكن أن يفضي 
كٌل من هذه الخطوات إلى مشكلة أمنية 

بفرضه حقوق اط الع  بإتالفه وثيقة أو
 محدود على الوثائق المعنية. فردي أو

وغدت عمليات إيداع الوثائق اإلدارية 
نت 25تقارب أسرع بنسبة  % وُحس ِّ

عمليات إيداع الوثائق المتعلقة بجبر 
من النظام  85 األضرار/المادة

األساسي/إنفاذ العقوبات من حيث الدقة 
والبيانات الشرحية، ما أفضى إلى مكسب 

% في الوقت الالزم إلجراء 25نسبته 
 عمليات اإليداع المعنية.

21.4 
 

زيدت نجاعة إجراء الكشف عن المعلومات 
والوثائق بواسطة نظام تدبُّر سجالت المحكمة: 

فباعتماد األداة الخاصة بالدفاع غدا جميع 
الموظفين المنخرطين في عمل المحكمة 

( يمضون وقتاً أقل في كشف eCourtاإللكترونية )
المعلومات والوثائق، على نحو يقترن بتحسن في 

 مراقبة اإلجراء.

تقليص في مقدار الوقت الذي يستلزمه 
 %.12بُّر ملفات الدفاع تقارب نسبته تد

12.9 
 

نميطة لمراجعة المحاضر: أداة جديدة تزيد من 
نجاعة عملية مراجعة المحاضر/تصويبها لجميع 
المنخرطين في األمر. إن اعتماد هذه األداة زاد 
من درجة الدقة وقل ص الزمن الذي تستلزمه 

 عملية مراجعة المحاضر وتصويبها.

رق تصويٌب واحدٌ يقوم ُعهد على أن يستغ
به منسق معني بالمحاضر )من الرتبة 

رأ( في قسم تدبُّر األعمال القضائية -ع خ
دقيقة. وقد قُل ِّص هذا الزمن  30إلى  15

%. وعلى نحو مماثل 30بنسبة مقدارها 
أتاحت وظيفة مراجعة ترتيب خطوات 

االستعراض التي أُخذ بها في إطار األداة 
ي المحا ضر القضائية )من الجديدة لمعد ِّ

( تقليصاً في الزمن المقضي 2-الرتبة ف
لالضطالع بأنشطة التدقيق تقارب نسبته 

75.% 

275.0 
 

الدفع قُدماً بإعمال نميطة جديدة من نمائط تخطيط 
، مع قسم الموارد SAPالموارد المؤسسية في نظام 

البشرية والفريق المعني بتخطيط الموارد 
المؤسسية، وتحسين تخطيط تكاليف الموظفين. 
وسيتيح نظام ميزنة الوظائف ومراقبتها إدراج 
التكاليف المسبق في دفاتر المحاسبة في نظام 

SAP ن من تسهيل السيرورات المتعلقة ، ما يمك ِّ
 بالموظفين.بكشوف الرواتب والتوقعات المتصلة 

نظراً إلى درجة الحساسية العالية التي 
يتسم بها اإلجراء المتعلق بكشوف 

الرواتب، ُهيئ لفترة اختبار طويلة لهذا 
الجهد الرامي إلى زيادة النجاعة. ويُتوقع 

سنةً انتقالية، لمدة  2021أن تكون سنة 
األشهر الستة األولى منها على األقل، 

ديمة تُجرى خاللها السيرورات الق
والسيرورات الجديدة في آن معاً. وعليه 

 2021فإن ناتج ذلك فيما يخص عام 
سيكون محدوداً لكنه يتوخى أن يفضي 
إلى تحقيق مكاسب متأتية عن زيادة 

النجاعة، وتحسينات ووفورات في عام 
. ويتوخى فرع الموارد البشرية أن 2022

يحقق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 
يومين من أيام عمل يقارب مقدارها 

 ع. الموظف من الرتبة خ
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البرنامجية  2020الوصف )في ميزانية عام 
 المقترحة(

 2021المحقَّق )في ميزانية عام الناتج 
 البرنامجية المقترحة(

المكاسب  
المتأتية عن 

زيادة 
النجاعة لعام 

2020  

التكاليف المتفاداة لعام  
)دون تغيير  2020

المقادير المرجعية 
األساسية( )بآالف 

  اليوروات(

انتداب تراجمة موظفين للغة اإلنكليزية والفرنسية 
ر  للعمل في معظم الفعاليات التي كان من المقر 
سابقاً أن يوفر خدمات الترجمة الشفوية فيها 

تراجمة مستقلون. فقد تابع قسم الخدمات اللغوية 
وفُّر على نحو دقيق جدول جلسات االستماع وت

الموظفين الداخليين، لالستعانة بهم على سبيل 
األولوية، ما يخفف من الحاجة إلى توظيف 

 تراجمة مستقلين.

وفَّر التراجمة الموظفون  2019في عام 
من قسم الخدمات اللغوية ما يمثل 

يوماً من الفعاليات غير القضائية،  11
عام  ألف يورو. وفي 62.5تعادل زهاء 

جمة الموظفون بالفعل، وفَّر الترا 2020
الثاني/يناير إلى أيار/مايو، ما  كانون من

أيام من الفعاليات غير  يعادل أربعة
القضائية )مثل اجتماعات مكتب جمعية 
الدول األطراف، واجتماعات مجلس 
إدارة الصندوق االستئماني للمجني 
عليهم، والفعاليات المتعلقة بالتعريف 

لى تقليص بالدبلماسيين الجدد( ما أفضى إ
ألف يورو.  22.7في التكاليف مقداره 

وعلى هذا الصعيد يُتوقع أن يساوي 
نظيره لعام  2020 المقدار اإلجمالي لعام

2019. 

- 62.4 

تحسين قاعدة البيانات الخاصة بالمجني عليهم 
التي يمسكها قسم مشاركة المجني عليهم وجبر 

أضرارهم، ونظام تدبُّر طلبات المجني عليهم من 
تلبية  (2تخزين المعلومات، ) (1أجل: )

زيادة نجاعة  (3احتياجات التجهيز الخاصة، )
إنشاء تقارير  (4السيرورات والوظائف الحالية، )

صة بالقضايا على وجه التحديد، عامة/خا
إتاحة النفاذ إلى نظام تدبُّر طلبات المجني  (5)

الذي يتيح ترتيبات  Citrixعليهم عن طريق نظام 
 عمل مرنة.

زيادة موصولية العاملين الميدانيين التابعين لقسم 
مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم بقاعدة 

ني البيانات الخاصة بنظام تدبُّر طلبات المج
 عليهم.

ساعات  توفير وقت وجهد يعادالن عشر
الموظف الواحد العامل بدوام  من عمل

-ومن الرتبة ف 4-كامل من الرتبة ف
 على الترتيب في الشهر. 1/2

ساعات  توفير وقت وجهد يعادالن خمس
الموظف الواحد العامل بدوام  من عمل

-ومن الرتبة ف 4-كامل من الرتبة ف
 الشهر.على الترتيب في  1/2

15.4  

تستخدم المحكمة القدرات في مجال تصميم 
البرمجيات الحاسوبية استخداماً أكثر نجاعة، 

مستفيدة في ذلك من البرمجيات الحديثة اإلعمال 
 ومن التدريب الشامل بنطاقه المحكمة جمعاء.

وف ر قسم تدبُّر المعلومات والمعارف 
 2020واألدلة لقلم المحكمة في أوائل عام 

مصمماً داخلياً بقيمة مقدارها  حالً 
ألف يورو، وقام قسم خدمات تدبُّر  75.0

المعلومات بعمل مماثل في وقت الحق 
من السنة بتوفيره أداة مماثلة، تقد ر قيمتها 

 ألف يورو. 75.0أيضاً بـ

75.0 
 

    399.7 62.4 

 

رة غير التكاليف -جيم  المتكر ِّ

 2021 الناتج المحقَّق )في ميزانية عام الوصف
 البرنامجية المقترحة(

األثر في المقادير 
المرجعية األساسية لعام 

 )بآالف اليوروات( 2021

إن المخصصات لسد تكاليف السفر في نطاق مختلف 
البرامج الكبرى من أجل دورة جمعية الدول األطراف التي 

يعد سارياً في عام  لم 2020ستعقد في نيويورك في عام 
2021. 

 296.2 تكاليف السفر.تقليص في 

    296.2 
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 اإلضافية التكاليف تخفيضات -دال

 2021الناتج المحقَّق )في ميزانية عام   الوصف
 البرنامجية المقترحة(

األثر في المقادير المرجعية 
 2021األساسية لعام 

 )بآالف اليوروات(

تقليص في عدد القضاة الذين سيُْدَعون إلى تولي 
تخفيضاً في مقدار رواتب القضاة مناصبهم يعني 

)وتقليصاً لمقدار أقساط المساهمة الخاصة بتقاعدهم(. 
وقد يزيد المقدار المعني في السنوات المقبلة إذا دُعي إلى 

 تولي الخدمة مزيد من القضاة.

تخفيض في التكااااليف المتمثلاااة في رواتاااب 
 القضاة.

637.1 

    637.1 
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 المرفق السابع عشر

من فترات الخمس سنوات المتعاقبة المأخوذ بها في  2021-2017االفتراضات والمعطيات للفترة 
 المحكمة

 2021-2017 مقارنة بين االفتراضات والمعطيات للفترة:
  2021الـُمقتَرح لعام  2020الـُمقر لعام  2019لعام  الـُمقر والفعلي 2018لعام  الـُمقر والفعلي 2017لعام  الـُمقر والفعلي المعطى

 الوصف الـُمقتَرح الوصف الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر 
أيام انعقاد عدد  1

جلسات 
  المحكمة

اْغبَْغبو قضية  298 440
 (؛103) غوديه واْبليه
 (؛77) اْنتاغْنداقضية 
 (؛113) ُأنغوينقضية 
 بمبا وآخرينقضية 

 (؛1)
 (؛1) كاتنغاقضية 
 (؛1) البشيرقضية 
 (؛1) المهديقضية 

 (1قضية لوبَْنغا )

 قاعتا جلسات: 93 400
الحالة في كوت 

 يوماً؛ 160 ديفوار:
 الحالة في أوغندا:

 يوماً؛ 160
الحالة في جمهورية 

الكونغو 
يوماً  80 الديمقراطية:

 الستكمال ترافع الدفاع

اْغبَْغبو واْبليه قضية  94 294
)كوت  غوديه
 أيام؛ 3 :(1)ديفوار(
 ُأنغوينقضية 

 يوماً؛ 58 :(2))أوغندا(
)القضية  الحسنقضية 

الثانية في الحالة في 
 أيام؛ 8 مالي(:
 اْنتاغْنداقضية 

جمهورية الكونغو )
 أيام؛ 4: (الديمقراطية

 غالوبَنْ قضية 
جمهورية الكونغو )

: يوم (الديمقراطية
 واحد؛
جمهورية )بمبا قضية 

: يوم (أفريقيا الوسطى
 واحد؛
 بمبا وآخرينقضية 

)جمهورية أفريقيا 
 الوسطى(: يومان؛

)دارفور  البشيرقضية 
 بالسودان(: يوم واحد؛

)ليبيا(:  القذافيقضية 
 يومان؛
في جزر القمر:  الحالة
 يومان؛
الحالة ) يسوناغَ نْ اقضية 

الثانية في جمهورية 
(: يوم أفريقيا الوسطى

 واحد؛
و  يِّكاتومقضية 

الحالة الثانية ) يسوناغَ نْ ا
في جمهورية أفريقيا 

 أيام؛ 7(: الوسطى
 3في أفغانستان:  الحالة
الحالة دا )نْ بَ قضية  ؛أيام
(: بالسودان دارفورفي 

 يوم واحد

0 
 

يوم للحالة الثانية في  100 200
جمهورية أفريقيا 

ب  القضية -الوسطى
 (؛يِّكاتوم واْنغَْيسونا)
يوم للحالة في مالي  100و
)قضية  2القضية  -

 (الحسن

عدد الحاالت  2
الخاضعة 
 للتحقيق

الحالتان األولى  11 11
والثانية في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى؛
الحالة في كوت 

 ديفوار؛
الحالة في دارفور 

 بالسودان؛
الحالة في جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية؛
 الحالة في جورجيا؛
 الحالة في كينيا؛
 الحالة في ليبيا؛
 الحالة في مالي؛
 الحالة في أوغندا؛

 جزر القمر الحالة في

الحالتان األولى  11 10
والثانية في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى؛
الحالة في كوت 

 ديفوار؛
الحالة في جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية؛
 الحالة في جورجيا؛
 الحالة في كينيا؛
 الحالة في ليبيا؛
 الحالة في مالي؛

الحالة في دارفور 
 بالسودان؛

 الحالة في أوغندا
 

 الحالة في بوروندي؛ 12 11
الحالتان األولى والثانية 
في جمهورية أفريقيا 

 الوسطى؛
الحالة في كوت 

 ديفوار؛
الحالة في جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية؛
الحالة في دارفور 

 بالسودان؛
 الحالة في جورجيا؛
 الحالة في كينيا؛
 الحالة في ليبيا؛
 الحالة في مالي؛
 ؛الحالة في أوغندا

الحالة في بنغالديش/ 
 ؛(3)ميانمار

 الحالة في بوروندي؛ 11
الحالتان األولى والثانية 

جمهورية أفريقيا في 
 الوسطى؛

 الحالة في كوت ديفوار؛
الحالة في جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية؛
الحالة في دارفور 

 بالسودان؛
 الحالة في جورجيا؛
 الحالة في كينيا؛
 الحالة في ليبيا؛
 الحالة في مالي؛
 الحالة في أوغندا

 الحالة في بوروندي؛ 13
الحالتان األولى والثانية 

أفريقيا في جمهورية 
 الوسطى؛

 الحالة في كوت ديفوار؛
الحالة في جمهورية 
 الكونغو الديمقراطية؛
الحالة في دارفور 

 بالسودان؛
 الحالة في جورجيا؛
 الحالة في كينيا؛
 الحالة في ليبيا؛
 الحالة في مالي؛

 الحالة في ميانمار؛
 الحالة في أفغانستان؛

 الحالة في أوغندا

                                                            
 التهم جميع من للتبرئة الدفاع التماسات على األولى االبتدائية الدائرة وافقت ،اْغبَْغبو واْبليه غوديهفي قضية  (1)

هة  .المتهمين إلى الموجَّ
 بمثول تتعلق دعم إمدادي مسائل بسبب االستماع جلسات التاسعة االبتدائية الدائرة ألغت ،ُأنغوينفي قضية  (2)

 .الشهود
 .ميانمار/بنغالديش في الحالة في كانون األول/ديسمبر بالتحقيق في أذنت الدائرة التمهيدية (3)
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 2021-2017 مقارنة بين االفتراضات والمعطيات للفترة:
  2021الـُمقتَرح لعام  2020الـُمقر لعام  2019لعام  الـُمقر والفعلي 2018لعام  الـُمقر والفعلي 2017لعام  الـُمقر والفعلي المعطى

 الوصف الـُمقتَرح الوصف الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر 
عدد عمليات  3

 الناشطالتحقيق 
الحالة الثانية في  6 6

جمهورية أفريقيا 
الوسطى )القضية 

 )سيليكا((؛ أ
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية ب 
 باالكا((؛ -)أْنتي 

الحالة في ليبيا 
 )القضية الثالثة(؛
الحالة في كوت 
ديفوار )القضية 

 الثانية(؛
 الحالة في جورجيا؛
الحالة في دارفور 

 دانبالسو

الحالة الثانية في  7 6
جمهورية أفريقيا 
الوسطى )القضية 

 )سيليكا((؛ أ
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية ب 
 باالكا((؛ -)أْنتي 

الحالة في كوت 
ديفوار )القضية 

 الثانية(؛
 الحالة في جورجيا؛

الحالة في ليبيا 
 )القضية الثالثة(؛
 الحالة في مالي

 في بوروندي؛ الحالة 9 8
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 
الوسطى )القضية 

 )سيليكا((؛ أ
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية ب 
 باالكا((؛ -)أْنتي 

الحالة في كوت ديفوار 
 )القضية الثانية(؛
الحالة في دارفور 

 بالسودان؛
 الحالة في جورجيا؛

الحالة في ليبيا 
الثالثة )القضيتان 
 ؛والرابعة(
الحالة في 

 (3)بنغالديش/ميانمار

 الحالة في بوروندي؛ (4)9
الحالة الثانية في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى؛
الحالة في كوت ديفوار 

 )القضية الثانية(؛
الحالة في دارفور 

 ؛(5)بالسودان
الحالة في جمهورية 
 ؛(6)الكونغو الديمقراطية
 الحالة في جورجيا؛

ليبيا )القضيتان الحالة في 
 الثالثة والرابعة(؛
 (7)الحالة في مالي

 الحالة في بوروندي؛ (8)9
الحالة الثانية في جمهورية 

 أفريقيا الوسطى؛
الحالة في كوت ديفوار 

 )القضية الثانية(؛
الحالة في دارفور 

 بالسودان؛
 الحالة في جورجيا؛

الحالة في ليبيا )القضية 
 الثالثة(؛

 الحالة في مالي(؛
 ميانمار؛ الحالة في

 الحالة في أفغانستان

عدد األوامر  4
بإلقاء القبض 

التي ُرفعت عنها 
أختام التحريز 

ا يزل يُنتظر  ولـم 
 تنفيذها

القضية األولى في  (9)14 13
 (؛1الحالة في ليبيا )

القضية الثانية في 
 (؛1الحالة في ليبيا )

القضية الرابعة في 
 (؛1الحالة في ليبيا )

األولى في القضية 
الحالة في دارفور 

 (؛2بالسودان )
القضيتان الثانية 

والرابعة في الحالة في 
دارفور بالسودان 

 (؛2)
القضية الثالثة في 
الحالة في دارفور 

 (1بالسودان )
 -القضية األولى

راً في الحالة في  مكرَّ
كوت ديفوار )سيمون 

 (؛1اْغبَْغبو( )
القضيتان الثالثة 

في والرابعة في الحالة 
جمهورية الكونغو 

 (؛1الديمقراطية )
قضية الجرائم 

المنصوص عليها في 
من النظام  70المادة 

األساسي في الحالة 
 (؛1في كينيا )

القضية األولى في  15 14
 (؛1الحالة في ليبيا )

القضية الثانية في 
 (؛1الحالة في ليبيا )

القضية الرابعة في 
 (؛1الحالة في ليبيا )
القضايا األولى 

الثانية والرابعة في و
الحالة في دارفور 

 ؛(10)(4بالسودان )
القضية الثالثة في 
الحالة في دارفور 

 (؛1بالسودان )
 -القضية األولى

راً في الحالة في  مكرَّ
 (؛1كوت ديفوار )

القضيتان الثالثة 
والرابعة في الحالة في 

جمهورية الكونغو 
 (؛1الديمقراطية )
قضية الجرائم 

ي المنصوص عليها ف
من النظام  70المادة 

األساسي في الحالة 
 (؛3في كينيا )

 (1الحالة في أوغندا )

راً  16 16 القضية األولى مكرَّ
في الحالة في كوت 

 (؛1ديفوار )
القضية األولى في 
الحالة في دارفور 

 (؛1بالسودان )
القضايا الثانية والرابعة 
والخامسة في الحالة في 

 (؛2دارفور بالسودان )
( في 1الثالثة )القضية 

الحالة في دارفور 
 (؛1بالسودان )

القضية الرابعة في 
الحالة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 

 (؛1)
قضية الجرائم 

المنصوص عليها في 
من النظام  70المادة 

األساسي في الحالة في 
 (؛3كينيا )

القضية األولى في 
 (؛1الحالة في ليبيا )

القضية الثانية في 
 (؛1ليبيا )الحالة في 

القضية الثالثة في 
 (؛2الحالة في ليبيا )

 (2الحالة في أوغندا )

راً في  16 القضية األولى مكرَّ
الحالة في كوت ديفوار 

 (؛1)
( 1القضايا األولى )

( 1( والرابعة )2والثانية )
( في الحالة 1والخامسة )

 في دارفور بالسودان؛
القضية الرابعة في الحالة 

و في جمهورية الكونغ
 (؛1الديمقراطية )

قضية الجرائم المنصوص 
من  70عليها في المادة 

النظام األساسي في الحالة 
 (؛3في كينيا )

( 1القضايا األولى )
( 2( والثالثة )1والثانية )

 في الحالة في ليبيا؛
 (2الحالة في أوغندا )

راً في  16 القضية األولى مكرَّ
الحالة في كوت ديفوار 

 (؛1)
( 1) القضايا األولى

( 1( والرابعة )2والثانية )
( في الحالة 1والخامسة )

 في دارفور بالسودان؛
القضية الرابعة في الحالة 
في جمهورية الكونغو 

 (؛1الديمقراطية )
قضية الجرائم المنصوص 

من  70عليها في المادة 
النظام األساسي في الحالة 

 (؛3في كينيا )
( 1القضايا األولى )

( 2والثالثة )( 1والثانية )
 في الحالة في ليبيا؛
 (2الحالة في أوغندا )

                                                            
تسع عمليات تحقيق ناشط لكن العمليتين اللتين تجريان في الحالة في دارفور بالسودان والحالة في جمهورية  (4)

 ً  شهراً. 12 الكونغو الديمقراطية يُحتسب لهما معا
 فقط. 2020للربع األول من عام  (5)
 . 2020بدءاً من الربع الثاني من عام  (6)
فكما ورد في الوثيقة التي  )القضية أ( في جمهورية أفريقيا الوسطى مشمولة بهذا البيان.ليست الحالة الثانية  (7)

ح أن يعاد تصنيف هذه الحالة، لتدرج مثالً  تتضمن األولويات الرفيعة فيما يتعلق بالميزانية ومسب ِّبات التكاليف، يُرجَّ

 .2019، على نحو يتوقف على المستجدات في عام في عداد الحاالت المحقَّق فيها ريثما يُقبض على المشتبه بهم فيها
تسع عمليات تحقيق لكن العمليتين اللتين تجريان في الحالة الثانية )القضية أ( في جمهورية أفريقيا الوسطى  (8)

 .أشهر 6والحالة في جورجيا يُحتسب لكل منها 
السنوسي  هللا القذافي وعبد اإلسالم سيف إلى القضية األولى في الحالة في ليبيا: 15إلى  13تعزى الزيادة من  (9)

ا ينفذ األمر بالقبض على ثاني الذكر وقد كان قد قُضي بأن الدعوى عليه أمام المحكمة غير مقبولة(؛ القضية  )لـم 
  الورفل ِّي. بوسيف مصطفى خالد؛ القضية الرابعة في الحالة في ليبيا: محمود محمد الثانية في الحالة في ليبيا: التهامي

 ضم القضايا األولى والثانية والرابعة في الحالة في دارفور بالسودان. (10)
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 2021-2017 مقارنة بين االفتراضات والمعطيات للفترة:
  2021الـُمقتَرح لعام  2020الـُمقر لعام  2019لعام  الـُمقر والفعلي 2018لعام  الـُمقر والفعلي 2017لعام  الـُمقر والفعلي المعطى

 الوصف الـُمقتَرح الوصف الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر 
عدد عمليات  5

 التدارس األولي
 الحالة في أفغانستان؛ 10  10

 الحالة في بوروندي؛
 الحالة في كولومبيا؛
 الحالة في غابون؛
 الحالة في غينيا؛

الحالة في 
العراق/المملكة 

 المتحدة؛
 الحالة في نيجيريا؛
 الحالة في فلسطين؛

 الحالة في جزر القمر؛
 الحالة في أوكرانيا؛

8 
 10إلى

 الحالة في أفغانستان؛ 11
 الحالة في كولومبيا؛
 الحالة في غابون؛
 الحالة في غينيا؛

الحالة في 
العراق/المملكة 

 المتحدة؛
 الحالة في نيجيريا؛
 الحالة في فلسطين؛
 ؛الحالة في أوكرانيا

حالتان تاسعة وعاشرة 
ا تحدَّدا  لـم 

 الحالة في كولومبيا؛ 9 9
 الحالة في غينيا؛

الحالة في العراق/ 
 المملكة المتحدة؛

 
 الحالة في نيجيريا؛
 الحالة في فلسطين؛
 الحالة في الفلبين؛
 الحالة في أوكرانيا؛
 ؛الحالة في فنزويال

الحالة في 
 بنغالديش/ميانمار

 الحالة في كولومبيا؛ 9
 الحالة في غينيا؛

لكة الحالة في العراق/ المم
 المتحدة؛

الحالة في 
 بنغالديش/ميانمار؛
 الحالة في نيجيريا؛
 الحالة في فلسطين؛
 الحالة في الفلبين؛
 الحالة في أوكرانيا؛
 الحالة في فنزويال

 الحالة في كولومبيا؛ 9
 الحالة في غينيا؛

الحالة في العراق/المملكة 
 المتحدة؛

 الحالة في نيجيريا؛
 ؛(11)الحالة في فلسطين

 في الفلبين؛الحالة 
 الحالة في أوكرانيا؛
الحالة في فنزويال 

 (؛1)القضية 
الحالة في فنزويال 

 (2)القضية 
عدد األفرقة  6

المعنية 
باإلجراءات 

 (12)االبتدائية
 )للدوائر(

3 
أفرقة 
لجلس
ات 
المحا
 كمة

 وفريق
واحد 
لجلس
ات 

النطق 
بالعقو
بة 
أف 3و
 قةر

لإلجراءا
 ت

المتعل
قة 

بجبر 
األضر

 ار

3 
أفرقة 
لجلس
ات 
المحا
 كمة

 وفريق
واحد 
لجلس
ات 

النطق 
بالعقو
بة 
أف 3و

 رقة
لإلجراءا

 ت
المتعل
قة 

بجبر 
األضر

 ار

الدائرة االبتدائية 
)اْغبَْغبو واْبليه األولى 
 ؛غوديه(

الدائرة االبتدائية 
 ؛)اْنتاَغْندا(السادسة 

الدائرة االبتدائية 
 )ُأْنغوين(؛التاسعة 

الدائرة االبتدائية 
 )بمباالسابعة 
 ؛وآخرين(

الدائرة االبتدائية 
الثانية الناظرة في 
)لوبَْنغا جبر األضرار 

 ؛وكاتَْنغا(
الدائرة االبتدائية 
الثالثة الناظرة في 

 جبر األضرار )بمبا(؛
الدائرة االبتدائية 

الثامنة الناظرة في 
جبر األضرار 

 )المهدي(

الدائرة االبتدائية  7 5
)اْغبَْغبو واْبليه األولى 
 ؛غوديه(

الدائرة االبتدائية 
السادسة الناظرة في 

جبر األضرار 
 ؛)اْنتاَغْندا(

الدائرة االبتدائية 
 ؛)ُأْنغوين(التاسعة 

الدائرة االبتدائية 
الثانية الناظرة في 
جبر األضرار 

 ؛)لوبَْنغا(
الدائرة االبتدائية 
الثالثة الناظرة في 
 ؛(بمبا)جبر األضرار 

 

الدائرة االبتدائية األولى  6 6
اْغبَْغبو واْبليه )

 ؛غوديه(
الدائرة االبتدائية 

السادسة الناظرة في 
جبر األضرار 

 ؛)اْنتاَغْندا(
الدائرة االبتدائية 

 ؛)ُأْنغوين(التاسعة 
الدائرة االبتدائية الثانية 

الناظرة في جبر 
)لوبَْنغا األضرار 
 ؛وكاتَْنغا(

الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة في جبر 

 )المهدي(؛األضرار 
 الحسن 

 الدائرة االبتدائية السادسة؛ 4
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛)ُأْنغوين(
الدائرة االبتدائية الثانية 

الناظرة في جبر األضرار 
 ؛)لوبَْنغا وكاتَْنغا(

الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة في جبر األضرار 

 )المهدي(

الدائرة االبتدائية السادسة  6
الناظرة في جبر األضرار 

 ؛اْنتاَغْندا(قضية )
الدائرة االبتدائية التاسعة 

 ؛)ُأْنغوين(
الدائرة االبتدائية الثانية 

الناظرة في جبر األضرار 
 ؛)لوبَْنغا وكاتَْنغا(

الدائرة االبتدائية الثامنة 
الناظرة في جبر األضرار 

 ؛)المهدي(
ئية العاشرة الدائرة االبتدا
 )الحسن(؛

الدائرة االبتدائية الخامسة 
 )يِّكاتوم واْنغَْيسونا(

عدد األفرقة  7
)التابعة لمكتب 
المد عي العام( 

المعنية 
باإلجراءات 

 االبتدائية

الحالة في كوت  3 3
)اْغبغبو واْبليه ديفوار 
 ؛غوديه(

الحالة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 

 ؛)اْنتاَغْندا(
الحالة في أوغندا 

 )ُأنغوين(

الحالة في جمهورية  3 3
الكونغو الديمقراطية 

 ؛)اْنتاَغْندا(
الحالة في كوت 

)اْغبغبو واْبليه ديفوار 
 ؛غوديه(

الحالة في أوغندا 
 )ُأنغوين(

الحالة في أوغندا  3 3
 ؛)ُأنغوين(

 -الحالة في مالي
القضية الثانية 

 (؛الحسن)
الحالة الثانية في 

فريقيا جمهورية أ
ب  القضية -الوسطى

 (يِّكاتوم واْنغَْيسونا)

الحالة الثانية في جمهورية  2
 -أفريقيا الوسطى

يِّكاتوم ب ) القضية
 (؛واْنغَْيسونا

القضية  -الحالة في مالي 
 (الحسن) 2

الحالة الثانية في جمهورية  3
 -أفريقيا الوسطى

يِّكاتوم ب ) القضية
 (؛واْنغَْيسونا

ية القض -الحالة في مالي 
 (؛الحسن) 2

الحالة في دارفور 
 (عبد الرحمنبالسودان )

عدد أفرقة الدعم  8
التابعة لقلم 

المحكمة المعنية 
 بجلساتها

اثنان من األفرقة  فريقان فريقان
الكاملة المعنية 

بجلسات المحكمة 
لضمان الحد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 
جلسات المحكمة مع 

الحد األدنى من 
الموارد الزيادات في 

 المطلوبة

اثنان من األفرقة  2 2
الكاملة المعنية 

بجلسات المحكمة 
لضمان الحد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 
جلسات المحكمة مع 

الحد األدنى من 
الزيادات في الموارد 

 المطلوبة

نظراً إلى انخفاض  1 2
األنشطة القضائية لزم 
أقل من فريقين معنيين 
بجلسات المحكمة لتقديم 

 م الالزمالدع

1 
 

1   

                                                            
 .الدائرة التمهيديةذي صلة عن قرار  يُنتظر صدور (11)
األفرقة المعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر يمكن أن تنخرط في اإلعداد لما سيُعقد مستقبالً  (12)

 انعقادها وجلسات النطق بالعقوبة وجلسات جبر األضرار.من المحاكمات وجلسات 
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عدد أفرقة  9

الممثلين 
القانونيين 

للمجني عليهم 
التابعة للمكتب 

العمومي 
لمحامي المجني 

 عليهم

في اإلجراءات  7  
اْغبَْغبو  االبتدائية:

 (؛1) واْبليه غوديه
 (؛2) واْنتاَغْندا
 (؛1) وُأنغوين

في إجراءات جبر 
 (؛1) بمبا األضرار:
 (؛1) ولوبَْنغا
 (1) وكاتَْنغا

في اإلجراءات  7   
اْغبَْغبو  االبتدائية:

 (؛1) واْبليه غوديه
 (؛2) واْنتاَغْندا
 (؛1) وُأنغوين

في إجراءات جبر 
 (؛1) بمبااألضرار: 
 (؛1) ولوبَْنغا
 (1) وكاتَْنغا

في اإلجراءات  8  6
يِّكاتوم  التمهيدية:
 (؛2) واْنغَْيسونا

في اإلجراءات 
 (؛1) ُأنغوين االبتدائية:

إلجراءات افي 
االبتدائية ثم في 

 إجراءات االستئناف:
 اْغبَْغبو واْبليه غوديه

 (؛1)
اإلجراءات في 

االبتدائية ثم في 
إجراءات االستئناف ثم 

في إجراءات جبر 
  األضرار:
 (؛2)اْنتاَغْندا 

في إجراءات جبر 
 (؛1لوبَْنغا ) األضرار:
 (1) وكاتَْنغا

 (؛1) ُأنغوين 4
 (؛1) كاتَْنغا
 (؛1) لوبَْنغا

 (1إجراءات أخرى )

 (؛1) ُأنغوين 9
 (؛1) كاتَْنغا
 (؛1) لوبَْنغا
 (؛2) اْنتاَغْندا

 (؛2) يِّكاتوم واْنغَْيسونا
 (؛1) اْغبَْغبو واْبليه غوديه
 (13) (1إجراءات أخرى )

عدد اللغات  10
المنهوض بأود 
تقديم الخدمات 
بها في جلسات 

 المحكمة

 اإلنكليزية؛ -1 10 10
 الفرنسية؛ -2
السواحلية  -3

 الكونغولية؛
ْنيَْرَوندا؛ -4  الكِّ
 لغة اآلشولي؛ -5
 لغة الديوال؛ -6
 لغة المالِّْنكيه -7
 لغة اللِّْنغاال؛ -8
 العربية؛ -9
 لغة الكيلِّندو -10

 اإلنكليزية؛ -1 7  9
 الفرنسية؛ -2
السواحلية  -3

 الكونغولية؛
ْنيَْرَوندا؛ -4  الكِّ
 لغة اآلشولي؛ -5
 لغة الديوال؛ -6
 لغة اللِّْنغاال؛ -7
 لغة األتيسو؛- 8
 لغة اللنغو- 9

 العربية؛ -1 10 10
 اإلنكليزية؛ -2
 الفرنسية؛ -3
السواحلية  -4

 الكونغولية؛
ْنيَْرَوندا؛ -5  الكِّ
 لغة اآلشولي؛ -6
 لغة الَسْنغو؛ -7
 لغة اللِّْنغاال؛ -8
 لغة األتيسو؛ -9
 لغة اللنغو -10

 لغة اآلشولي؛ -1 3
 ،اإلنكليزية -2
 الفرنسية -3

 لغة اآلشولي؛ -1 6
 ؛اإلنكليزية -2
 الفرنسية؛ -3
 ؛لغة البَْمبارا -4
 ؛العربية -5
 لغة الَسْنغو -6

عدد اللغات  11
المتصلة 
بالقضايا 

المنهوض بأود 
تقديم الخدمات 

 بها

 لغة التماشيق -1 26 22
 لغة الزغاوة -2
السواحلية  -3

 )الفصحى(
السواحلية  -4

 )الفصحى(
ْنيَْرَوْندا -5  لغة الكِّ
 اآلشولي -6
 لغة الديوال -7
 لغة البَْمبارا -8
 لغة اللِّْنغاال -9
 لغة األلور -10
العربية  -11

 )الفصحى(
العربية  -12

 )السودانية(
 لغة األتيسو -13
 لغة الغيريه -14
 لغة الفُلْفُْلد -15
 لغة اللِّندو -16
 لغة اللَْنغو -17
 لغة اللو -18
 لغة الَسْنغو -19
 الروسية  -20
 الجورجية -21
 األوسيتية -22
 لغة الُسْنغاي -23
 لغة الداري -24
 لغة البَْشتو -25
 لغة الكيُرْندي -26

 اإلنكليزية -1 32 29
 الفرنسية -2
 اآلشولي -3
 العربية -4
العربية  -5

 )السودانية(
السواحلية  -6

 )الكونغولية(
ْنيَْرَوْندا -7  لغة الكِّ
 لغة اللِّْنغاال -8
 لغة الديوال -9
 لغة البَْمبارا -10
 لغة األتيسو -11
 لغة األلور -12
 لغة الَسْنغو -13
 لغة الزغاوة -14
 لغة التماشيق -15
 الجورجية -16
 الروسية  -17
 لغة الُسْنغاي -18
 لغة اللِّندو -19
 لغة الغيريه -20
 لغة اللَْنغو -21
 األوسيتية -22
 لغة الفُلْفُْلد -23
 لغة الداري -24
 لغة البَْشتو -25
 لغة الكيُرْندي -26
 لغة الكيهيما -27
 لغة الموريه -28
 لغة التورا -29

 اإلنكليزية -1 27 29
 الفرنسية -2
 اآلشولي -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
السواحلية  -6

 )الكونغولية(
ْنيَْرَوْندا -7  لغة الكِّ
 لغة اللِّْنغاال  -8
 لغة الديوال -9
 لغة البَْمبارا -10
 لغة األتيسو -11
 لغة األلور -12
 لغة الَسْنغو -13
 لغة الزغاوة -14
 لغة التماشيق -15
 الجورجية -16
 الروسية -17
 لغة الُسْنغاي -18
 لغة اللِّندو -19
 الهولندية -20
 لغة اللَْنغو-21
 البورمية -22
لغة البنغال  -23

 )البنغالية(
 لغة الداري -24
 لغة البَْشتو -25
 لغة الكيُرْندي -26
 لغة الروهنجيا -27

 اإلنكليزية -1 33
 الفرنسية -2
 اآلشولي -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
السواحلية  -6

 )الكونغولية(
ْنيَْرَوْندا -7  لغة الكِّ
 لغة اللِّْنغاال  -8
 لغة الديوال -9
 لغة البَْمبارا -10
 لغة األتيسو -11
 لغة األلور -12
 لغة الَسْنغو -13
 لغة الزغاوة -14
 لغة التماشيق -15
 الجورجية -16
 الروسية -17
 لغة الُسْنغاي -18
 لغة اللِّندو -19
 لغة الغيريه -20
 لغة اللَْنغو-21
 لغة التِّغرينيا -22
 لغة الفُلْفُْلد -23
 لغة الداري -24
 تولغة البَشْ  -25
 لغة الكيُرْندي -26
 لغة الكيهيما -27
 لغة الموريه -28
 الألمهرية -29
ية مصنَّفة  -30 معلومة سر 

 )ألف(
 العبرية -31
 األوكرانية -32
ية مصنَّفة  -33 معلومة سر 
 )باء(

 اإلنكليزية -1 36
 الفرنسية -2
 اآلشولي -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
السواحلية  -6

 )الكونغولية(
ْنيَْرَوْندا -7  لغة الكِّ
 لغة اللِّْنغاال  -8
 لغة الديوال -9
 لغة البَْمبارا -10
 لغة الموريه -11
 لغة األتيسو -12
 لغة األلور -13
 لغة الَسْنغو -14
 لغة الزغاوة -15
 لغة الفور -16
 لغة التماشيق -17
 الجورجية -18
 الروسية -19
 لغة الُسْنغاي -20
 لغة اللِّندو -21
 لغة الغيريه -22
 لغة اللَْنغو-23
 لغة التِّغرينيا -24
 لغة الفُلْفُْلد -25
 لغة الداري -26
 لغة البَْشتو -27
 لغة الكيُرْندي -28
 الألمهرية -29
ية  -30 معلومة سر 

 مصنَّفة )ألف(
 العبرية -31
 األوكرانية -32
 البورمية -33
 البنغالية -34
 لغة الروهنجيا -35
ية  -36 معلومة سر 

 مصنَّفة )باء(
عدد اللغات  12

المنهوض بأود 
تقديم الخدمات 
بها من أجل 
المراسلة مع 

 الدول األطراف

 الفرنسية، -1 6 10
 اإلنكليزية؛ -2
 العربية؛ -3
 البرتغالية؛ -4
 األلمانية، -5
 اإلسبانية -6

 اإلنكليزية؛ -1 9 8
 الفرنسية؛ -2
 العربية؛ -3
 اإلسبانية؛ -4
 الهولندية؛ -5
 األلمانية؛ -6
 البرتغالية؛ -7
 الجورجية -8

 اإلنكليزية؛ -1 7 8
 الفرنسية؛ -2
 لغة الَسْنغو، -3
 اإلسبانية؛ -4
 اإليطالية؛ -5
 البرتغالية؛ -6
 الجورجية -7

 اإلنكليزية -1 7
 الفرنسية -2
 العربية -3
 اإلسبانية -4
 الهولندية -5
 الجورجية -6
 الروسية -7

 اإلنكليزية -1 8
 الفرنسية -2
 العربية -3
 اإلسبانية -4
 الهولندية -5
 اإليطالية -6
 البرتغالية -7
 لغة الَسْنغو -8

                                                            
يُعنى هذا الفريق باإلجراءات الالبثة التي ينخرط في العمل عليها مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم  (13)

 ، إلخ(.جزر الُقُمر، واالستئناف في الحالة في القذافي)المقبولية في قضية 
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عدد دعاوى  13

االستئناف 
 النهائي

في قضية بمبا  (15)6 (14)2
)جرائم وآخرين 

منصوص عليها في 
من النظام  70المادة 

استئناف  -األساسي( 
الحكم باإلدانة والقرار 

 المتعلق بالعقوبة؛

 بمبافي قضية 
 -)القضية الرئيسية( 

استئناف الحكم 
باإلدانة والقرار 
 المتعلق بالعقوبة؛

 - كاتَْنغافي قضية 
استئناف القرار 
المتعلق بجبر 
 األضرار؛

 -في قضية المهدي 
استئناف القرار 
المتعلق بجبر 

 األضرار

 بمبافي قضية  (17)8 (16)9
 -)القضية الرئيسية( 

استئناف الحكم 
باإلدانة والقرار 
 المتعلق بالعقوبة؛

بمبا في قضية 
)جرائم  وآخرين

منصوص عليها في 
من النظام  70المادة 

استئناف  -األساسي( 
الحكم باإلدانة والقرار 

 المتعلق بالعقوبة؛

 اْنتاَغْندافي قضية 
)دعوى استنئاف 

 مرتقَبة(؛

 - كاتَْنغافي قضية 
استئناف القرار 
المتعلق بجبر 
 األضرار؛

 -في قضية المهدي 
استئناف القرار 
المتعلق بجبر 

 ؛األضرار

 - لوبَْنغافي قضية 
استئناف القرار 
المتعلق بجبر 

 ؛األضرار

يُحتمل أن تُقدَّم دعوى 
استئناف أخرى لقرار 
  متعلق بجبر األضرار

 اْنتاغْندافي قضية  5 (18)5
)الجرائم المنصوص 

من  74 عليها في المادة
النظام األساسي 

والجرائم المنصوص 
 76 عليها في المادة

 منه(؛

اْغبَْغبو واْبليه في قضية 
)الجرائم  غوديه

المنصوص عليها في 
من النظام  74 المادة

 األساسي(؛

 وآخرين بمبافي قضية 
)الجرائم المنصوص 

من  76 عليها في المادة
 ؛سي(النظام األسا

 لوبَْنغافي قضية 

 وآخرين بمبافي قضية  (19)1
)الجرائم المنصوص 

من  76 عليها في المادة
 النظام األساسي(

اْنتاغْندا )الجرائم  قضية 4
المنصوص عليها في 

من النظام  74 المادة
األساسي والجرائم 

المنصوص عليها في 
 منه(؛ 76 المادة

اْغبَْغبو واْبليه  قضية
غوديه )الجرائم 

المنصوص عليها في 
من النظام  74 المادة

 األساسي(؛

)الجرائم  ُأْنغوينقضية 
المنصوص عليها في 

من النظام  74 المادة
 (20)األساسي(

                                                            
  الصادرة عن الدوائر االبتدائية.عدد ما يُستأنف من األحكام    (14)
دعوى  16لقد بلغ مجموع دعاوى االستئناف التي رفعها األطراف  من األحكام الصادرة في الدرجة االبتدائية.يُستأنف عدد ما    (15)

الرئيسية )يستأنف المتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف المتهم والمد عية العامة قرار  بِّْمباقضية  في تتعلق بالقرارات التالية الذكر:

من النظام األساسي )يستأنف خمسة متهمين  70 المتعلقة بجرائم منصوص عليها في المادة بمبا وآخرينالنطق بالعقوبة(؛ في قضية 

)يستأنف المتهم ومكتب  كاَتْنغالعامة قرار النطق بالعقوبة(؛ في قضية القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمين والمد عية ا

)يستأنف  المهديالمحامي العمومي للمجني عليهم والممثلون القانونيون للمجني عليهم القرار المتعلق بجبر األضرار(؛ في قضية 

 الممثلون القانونيون للمجني عليهم القرار المتعلق بجبر األضرار(.
دعوى  18 لقد بلغ مجموع دعاوى االستئناف التي رفعها األطراف .االبتدائيةالدرجة ا يُستأنف من األحكام الصادرة في عدد م  (16)

الرئيسية )يستأنف المتهم قرار الحكم بإدانته؛ ويستأنف المتهم والمد عية العامة القرار  بِّْمباقضية  في :تتعلق بالقرارات التالية الذكر

فعت دعوى استئناف واحدة للقرار المتعلق بجبر األضرار(؛ في قضية بِّْمبا وآخرين المتعلقة بجرائم منصوص القاضي بالعقوبة؛ ورُ 

قرار من النظام األساسي )يستأنف خمسة متهمين القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمين والمد عية العامة  70 عليها في المادة

قضية كاَتْنغا )يستأنف المتهم ومكتب المحامي  دا )يُرتقب أن تُرفع دعوى استئناف واحدة(؛ في(؛ في قضية اْنتاَغنْ النطق بالعقوبة

العمومي للمجني عليهم والممثلون القانونيون للمجني عليهم القرار المتعلق بجبر األضرار(؛ في قضية المهدي )يستأنف الممثلون 

 األضرار(.القانونيون للمجني عليهم القرار المتعلق بجبر 
لقد بلغ مجموع دعاوى االستئناف التي رفعها األطراف فيما يتعلق  من األحكام الصادرة في الدرجة االبتدائية.يُستأنف عدد ما   (17)

الرئيسية )يستأنف المتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف المتهم والمد عية العامة القرار  بمبافي قضية  دعوى: 19 بهذه القرارات

من النظام األساسي )يستأنف خمسة متهمين  70 المتعلقة بجرائم منصوص عليها في المادة بْمبا وآخرينتعلق بالعقوبة(؛ في قضية الم

ادة القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمين والمد عية العامة القرار المتعلق بالعقوبة؛ ويستأنف أحد األطراف القرار المتعلق بإع

)يستأنف المتهم ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم والممثلون القانونيون للمجني عليهم القرار  كاتْنغاوبة(؛ في قضية النطق بالعق

)يستأنف الممثلون القانونيون للمجني عليهم القرار المتعلق بجبر األضرار(؛ في قضية  المهديالمتعلق بجبر األضرار(؛ في قضية 

 ار المتعلق بجبر األضرار(.لوبْنغا )يستأنف طرفان القر
ويمكن أن يَستأنف حكماً معيَّناً أكثُر من طرف واحد، ما ينجم عنه  عدد ما يُستأنف من األحكام الصادرة في الدرجة االبتدائية.  (18)

 أكبر. عبء عمل
قبل أن يصدر حكم  ُأْنغوينفي قضية نهائي ستقدَّم دعوى استئناف  أنه تأكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما يجعل من المتعذر   (19)

ح كبيَر الترجيح أن  الدائرةعن فيها  ماً باإلدانة أم )سواء أكان حكفي هذه القضية سيُستأنف االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّ

 حكماً بالتبرئة(.
قبل أن يصدر حكم  ُأْنغوينفي قضية نهائي ستقدَّم دعوى استئناف  أنه تأكيدإن إلجراء االستئناف من طبيعته ما يجعل من المتعذر   (20)

ح كبيَر الترجيح أن  الدائرةعن فيها  ماً باإلدانة أم )سواء أكان حكفي هذه القضية سيُستأنف االبتدائية  الدائرة قراراالبتدائية. لكن يُرجَّ

 حكماً بالتبرئة(.
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الذين يمثُلون 
لإلدالء 
 بشهاداتهم

شاهداً فيما  134 134 81
 محاكمات: 3يخص 

 اْنتاَغْندافي قضية 
 (؛29)

في قضية اْغبَْغبو 
 (؛52واْبليه غوديه )

 
في قضية أُنغوين 

(53.) 

أيام  3 مدة متوسطها: 39 132
 لكل شاهد

القاضي حكم الر أثَّ  44 103
 قضيةالبراءة في ب

اْغبَْغبو واْبليه غوديه 
العدد  على اً كبير تاثيراً 

 الفعلي بالقياس إلى
كانت قد التي  التقديرات
إعداد  ب انإ ُوضعت
 وناهز ؛الميزانية

اإلدالء متوسط مدة 
ً الشهادة يومب  ونصف ا

 اليوم

يُتوقَّع أن ينتهي مثول  0
الشهود بحلول تشرين 

 2019األول/أكتوبر 

 (؛50الحسن ) قضية 90
اْنغَْيسونا ووقضية يِّكاتوم 

(40) 

المدة القصوى  15
المتوقعة لمكوث 

 كل شاهد

 5أيام للتحضير +  5 15 15
أيام  3للجلسات + أيام 

لإللمام باألمور + 
يومان )عطلة نهاية 

يوماً  15األسبوع( = 
بمثابة متوسط لكل 

 شاهد

أيام للتحضير و/أو  8 12 14
 3اإللمام باألمور + 
أيام  3أيام للجلسات + 

)عطلة نهاية األسبوع/ 
االستراحات التي قد 

يوماً  14تلزم( = 
بمثابة متوسط لكل 

 شاهد

لتحضير و/أو أيام ل 5 16 10
لإللمام باألمور + 
 3يومان للجلسات + 
أيام )عطلة نهاية 

األسبوع/ االستراحات 
 10التي قد تلزم( = 

أيام في المتوسط لكل 
 شاهد؛ 

من شاهد لقد مكث  
ً  16 الخبراء   ؛يوما

للمكوث أطول مدة أما 
فيما يخص شهود 
 12الوقائع فقد بلغت 

 اً؛يوم
إن الشاهد الخبير 

 الوقائع المعنيانوشاهد 
في قضية  هماكالَمثاَل 
 أنغوين

أيام للتحضير + يومان  3 10
لإللمام باألمور + يومان 

أيام )عطلة  3للجلسات + 
نهاية األسبوع/ 

االستراحات التي قد تلزم( 
أيام بمثابة متوسط  10= 

 لكل شاهد

أيام للتحضير + يومان  3 10
لإللمام باألمور + يومان 

م )عطلة أيا 3للجلسات + 
نهاية األسبوع/ 

االستراحات التي قد تلزم( 
أيام بمثابة متوسط  10= 

 لكل شاهد

عدد المجني  16
عليهم الذين 

يطلبون 
المشاركة في 
اإلجراءات/ 
 جبر االضرار

 ؛7قضية اْنتاَغْندا:   4109   7100 
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 
أ  الوسطى )القضية

 ؛0(: )"سيليكا"(
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 
ب الوسطى )القضية 

 ؛0(: باالكا"(-)"أنتي
اْغبَْغبو و اْبليه قضية 
 ؛53: غوديه

الحالة في كوت 
ديفوار )القضية 

 ؛1702(: الثانية
الحالة في مالي: 

 ؛183
الحالة في جورجيا: 

 ؛1
)جبر  لوبَْنغاقضية 

 ؛323األضرار(: 
: موداكوموراقضية 

 ؛0
ي جمهورية الحالة ف

الكونغو الديمقراطية: 
 ؛1

 ؛1الحالة في ليبيا: 
الحالة في أفغانستان: 

 ة)استمار 1831
 تمثيل(؛

الطلبات غير المتصلة 
 7: بحالة من الحاالت

 7400  5624(21

) 
قضية اْنتاَغْندا: 

 ؛2100
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 
أ  الوسطى )القضية

 ؛1200(: )"سيليكا"(
الحالة الثانية في 
جمهورية أفريقيا 
ب الوسطى )القضية 

(: باالكا"(-)"أنتي
 ؛1100

الحالة في كوت 
ديفوار )القضية 

 3000(: الثانية

الحالة الثانية في  5134 7500
جمهورية أفريقيا 
(: بالوسطى )القضية 

 ؛1251
الحالة في مالي 

(: الثانيةالقضية )
 ؛986

 الحالة في
بنغالديش/ميانمار: 

 ؛339
الحالة األولى في 
جمهورية أفريقيا 

 ؛2248الوسطى: 
الحالة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية: 

328 

4250(22

) 
الحالة الثانية في جمهورية 

 ؛2000أفريقيا الوسطى: 
الحالة في كوت ديفوار 

 ؛1000(: الثانية)القضية 
الحالة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية: 

 ؛500
 ؛250مالي:  الحالة في

 500الحالة في أوغندا: 

الحالة الثانية في جمهورية  (23)7800
 (؛500أفريقيا الوسطى )
 (؛800والحالة في مالي )

والحالة في أفغانستان 
 (؛500)

والحالة في ميانمار 
 (؛500)

والحالة في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 

 (؛1000)
والحالة في أوغندا 

 (؛2500)
والحالة في دارفور 

 (2000بالسودان )

                                                            
اة من المجني عليهم )مثل استمارات طلب المشاركة و/أو جبر يشمل هذا العدد أي نوع من المعلومات المتلق (21)

 األضرار، واستمارات التمثيل، ووثائق المتابعة التي تكمل فئتي االستمارات(.
وتُحسب طلبات المشاركة وطلبات جبر األضرار  األرقام المعنية تمثل عدد الطلبات الفردية المتوقَّع أن تُستلم. (22)

على حدةٍ اإلفاداُت بمعلومات إضافية التي يلزم عند تقديمها إدخاُل كل البيانات الخاصة بقلم كما تُحسب  على حدة.

 المحكمة وإجراُء تقييٍم قانوني ذي صلة )عندما تُستلم استمارة إضافية مثالً(.
جبر األضرار  وتُحسب طلبات المشاركة وطلبات األرقام المعنية تمثل عدد الطلبات الفردية المتوقَّع أن تُستلم. (23)

كما تُحسب على حدةٍ اإلفاداُت بمعلومات إضافية التي يلزم عند تقديمها إدخاُل كل البيانات الخاصة بقلم  على حدة.

 .المحكمة وإجراُء تقييٍم قانوني ذي صلة )عندما تُستلم استمارة إضافية مثالً(
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والمجني عليهم 
المشمولين 
 بالحماية

هذان هما عددا  86 110
الشهود المشمولين 
بحماية قسم المجني 
عليهم والشهود التابع 
للمحكمة بمن فيهم: 
الشهود المشمولون 
ببرنامج المحكمة 
الخاص بالحماية 
وبعمليات النقل 

المساَعد وبتدابير 
الحماية المؤقتة 

وبعمليات التقييم ذات 
 الصلة؛

ويشمل هذان الرقمان 
 ً شاهداً من  50أيضا

الشهود المعاد 
توطينهم دولياً الذين 
يعتني بهم طرف من 
الغير ويخضعون 

لمتابعة يقوم بها قسم 
المجني عليهم 
والشهود التابع 

 للمحكمة

الشهود/المجني عليهم  130 100
المشمولون بحماية 
قسم المجني عليهم 

 د بمن فيهم:والشهو

األشخاص المشمولون 
ببرنامج المحكمة 
الخاص بالحماية 

وبعمليات التقييم من 
أجل النقل المساَعد 

وبغير ذلك من أشكال 
 الدعم

 قلَّ العدد الفعلي عن 75 90
الـُمقر بفضل العدد 

تنفيذ تدابير  النجاح في
الحد من المخاطر 

 حماية إلى المرمي منها
 المجني عليهشاهد أو ال

الشهود/المجني عليهم  170
ضين  وغيرهم من المعرَّ
للخطر بسبب شهادتهم 
المشمولون بحماية قسم 
المجني عليهم والشهود 
بمن فيهم األشخاص 
المشمولون ببرنامج 

المحكمة الخاص بالحماية 
وبغير ذلك من أشكال 

 الدعم

الشهود/المجني عليهم  75
ضين  وغيرهم من المعرَّ
للخطر بسبب شهادتهم 

مولون بحماية قسم المش
المجني عليهم والشهود 
بمن فيهم األشخاص 
المشمولون ببرنامج 

المحكمة الخاص بالحماية 
وبغير ذلك من أشكال 

 الدعم

عدد األشخاص  18
المشمولين 
 بالحماية

يشمل هذا الرقم  518 575
المستفيدين الرئيسيين 
من تدابير الحماية 

 ومعاليهم؛
ويستفيد من الحماية 

اللتين والرعاية 
يقدمهما قسم المجني 
عليهم والشهود حالياً 

 86شخصاً ) 518
من  432شاهداً و

ً  22معاليهم( في   بلدا

يشمل هذا الرقم  518 575
المستفيدين الرئيسيين 
من تدابير الحماية 

 ومعاليهم؛
ويستفيد من الحماية 

والرعاية اللتين 
يقدمهما قسم المجني 
عليهم والشهود حالياً 

 86شخصاً ) 518
من  432شاهداً و

ً  22معاليهم( في   بلدا

العدد الفعلي عن  قلَّ  388 450
العدد الـُمقر بفضل 

النجاح في تنفيذ تدابير 
الحد من المخاطر 

المرمي منها إلى حماية 
 الشاهد أو المجني عليه

إن الحماية والرعاية اللتين  650
يقدمهما قسم المجني عليهم 

 2020والشهود في عام 
هاء قد تشمالن ز

شاهداً/مجنياً عليهم  170
 من معاليهم 480و

الشهود/المجني عليهم  470
ومعالوهم الذين قد تشملهم 
الحماية والرعاية اللتان 
يقدمهما قسم المجني 

عليهم والشهود في عام 
2021 

عدد المشتبه  19
فيهم/المتهمين 
الذين يمثُلون 
 (24)أمام المحكمة

 بمبا؛ 9 9
 كيلولو؛
 أريدو؛
ْندا؛  َمْنغِّ
 باباال؛

 اْنتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين

 بمبا؛ 9 9
 كيلولو؛
 أريدو؛
ْندا؛  َمْنغِّ
 باباال؛

 اْنتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين

 الحسن؛ 8 8
 بمبا؛

 اْنتاغندا؛
 اْغبغبو )لوران(؛

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 ؛يِّكاتوم

 اْنغَْيسونا

0 
 

 ؛الحسن 8
 ؛اْنتاَغْندا
 ؛ُأْنغوين
 ؛يِّكاتوم

 اْنغَْيسونا؛
 ؛)لوران( اْغبَْغبو
 ؛غوديه اْبليه

 عبد الرحمن

عدد المحتَجزين  20
من المشتبه فيهم 

أو المتهمين 
 المدانين أو

 بمبا؛ 6 6
 اْنتاغندا؛

 اْغبغبو )لوران(؛
 اْبليه غوديه؛

 أُنغوين؛
 المهدي

 بمبا؛ 6 6
 اْنتاغندا؛
 )لوران(؛اْغبغبو 

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 المهدي

 اْنتاغندا؛ 7 5
 اْغبغبو )لوران(؛

 اْبليه غوديه؛
 أُنغوين؛
 الحسن؛
 يِّكاتوم؛
 اْنغَْيسونا

 ؛الحسن 6 أُنغوين 1
 اْنتاَغْندا؛
 ؛أُْنغوين
 يِّكاتوم؛

 اْنغَْيسونا؛
 عبد الرحمن

عدد الزنازين  21
 الالزمة

مجموعات كل منها  6 6
تتألف من ست 

 زنازين

نموذج استئجار  (25)6 6
مجموعاٌت  الزنازين:

 6كٌل منها تتألف من 
 12زنازين أو 
 زنزانة؛

فمن أجل خمسة 
محتجزين تُستأجر 
مجموعة من ست 

 زنازين

تنفيذ القرارات  12 6
القضائية والقرارات 

 اإلدارية

 نموذج استئجار الزنازين: 6
مجموعاٌت كٌل منها تتألف 

 12زنازين أو  6من 
 زنزانة؛

فمن أجل محتجز واحد 
تُستأجر مجموعة من ست 

 زنازين

نموذج استئجار  6
مجموعاٌت كٌل  الزنازين:

زنازين  6منها تتألف من 
 زنزانة؛ 12أو 

فمن أجل ستة محتجزين 
تُستأجر مجموعة من ست 

 زنازين

                                                            
ضي في الدرجة االبتدائية بتبرئتهم أو من أجل هذه الوثيقة فقط يشمل مصطلح "المتهم" األشخاص الذين قُ  (24)

بإدانتهم ويُنتظر في قضاياهم البت في دعاوى االستئناف النهائي. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال يمثُلون أمام 

 المحكمة إال فيما يخص جلسات النظر في جبر األضرار.
إضافية لمدة تناهز الخمسة أشهر أثناء السنة؛ بيد  نتيجةً لقرار صادر عن إحدى الدوائر تعيَّن استئجار زنازين (25)

 في بداية السنة وعند نهايتها. 6 أن عدد الزنازين بلغ
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 2021-2017 مقارنة بين االفتراضات والمعطيات للفترة:
  2021الـُمقتَرح لعام  2020الـُمقر لعام  2019لعام  الـُمقر والفعلي 2018لعام  الـُمقر والفعلي 2017لعام  الـُمقر والفعلي المعطى

 الوصف الـُمقتَرح الوصف الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر الوصف الفعلي الـُمقر 
عدد أفرقة  22

لة  الدفاع المموَّ
في إطار نظام 

المساعدة 
 القانونية

 اْنتاَغْندا؛ 14 14
 بمبا )فريقان(؛

 كيلولو؛
 باباال؛
ْندا؛  َمْنغِّ
 أريدو؛
 أُْنغوين؛

 اْغبَْغبو )لوران(؛
 اْبليه غوديه؛

 بَْندا )نشاط مقلَّص(؛
 لوبَْنغا؛
 كاتَْنغا؛
 المهدي

 اْنتاَغْندا؛ 14 14
 بمبا )فريقان(؛

 كيلولو؛
 باباال؛
ْندا؛  َمْنغِّ
 أريدو؛
 أُْنغوين؛

 اْغبَْغبو)لوران(؛
 اْبليه غوديه؛

 بَْندا )نشاط مقلَّص(؛
 لوبَْنغا؛
 كاتَْنغا؛
 المهدي

في اإلجراءات  11 10
 التمهيدية:

 بَْندا؛
 الحسن؛
 ؛يِّكاتوم

 اْنغَْيسونا

في اإلجراءات 
 االبتدائية:
 اْنتاغندا؛

 اْغبغبو )لوران(؛
 اْبليه غوديه؛

 أُنغوين

في إجراءات جبر 
 األضرار:
 كاتَْنغا؛
 لوبَْنغا؛
 المهدي

  في اإلجراءات االبتدائية: 11
 الحسن؛
 يِّكاتوم؛

 اْنغَْيسونا؛
 في إجراءات االستئناف:

 اْنتاَغْندا؛
 أُْنغوين؛
 اْغبَْغبو؛

 اْبليه غوديه؛

في اإلجراءات االبتدائية 
 )نشاط مقلَّص(:

 بَْندا؛ 

في إجراءات جبر 
  األضرار )نشاط مقلَّص(:

 المهدي؛
 كاتَْنغا؛
 لوبَْنغا

  اإلجراءات التمهيدية:في  11
 القذافي )نشاط مقلَّص(،

 عبد الرحمن؛

 في اإلجراءات االبتدائية: 
 الحسن؛
 يِّكاتوم؛

 اْنغَْيسونا؛
 دا )نشاط مقلَّص(؛نْ بَ 

 في إجراءات االستئناف: 
 اْنتاَغْندا؛
 أُْنغوين؛
 اْغبَْغبو؛

 اْبليه غوديه؛

في إجراءات جبر 
 األضرار: 

 المهدي )نشاط مقلَّص(

عدد ممث ِّلي  23
المجني عليهم 
لين في  المموَّ
إطار نظام 
المساعدة 
 القانونية

 (؛1) بمبا 6 6
 (؛2) لوبَْنغا
 (؛1) كاتَْنغا
 (؛1) ُأنغوين
 (1) المهدي

 (؛1) بمبا 6 6
 (؛2) لوبَْنغا
 (؛1) كاتَْنغا
 (؛1) ُأنغوين
 (1) المهدي

 كاتَْنغا، 7 5
)القضيتان  لوبَْنغا 

 (،والثانية األولى
 ؛المهدي
 ؛ُأنغوين
 ؛الحسن
 ؛يِّكاتوم

 اْنغَْيسونا

 ؛كاتْنغا 7
 األولى)القضيتان  لوبَْنغا
 (،والثانية
 ؛المهدي
 ؛ُأنغوين
 ،الحسن

 يِّكاتوم/اْنغَْيسونا

 في اإلجراءات التمهيدية: 9
 (26)عبد الرحمن

 في اإلجراءات االبتدائية:
 ؛الحسن
 اْنغَْيسونا؛و  يِّكاتوم
 ؛(نشاط مقلَّص)بندا 
جبر  إجراءاتفي 

 كاتَْنغا؛: األضرار
األولى  القضيتان) لوبَْنغا

 والثانية(؛
 ؛لوبَْنغا
 ؛المهدي
 ُأْنغوين

عدد المكاتب/  24
الوحدات 
 (27)القُطرية

اثنان في جمهورية  7 8
الكونغو الديمقراطية 
ْنشاسا وبونيا(؛  )كِّ
واحد في أوغندا 

 )كمباال(؛
واحد في جمهورية 
أفريقيا الوسطى 

 )بَْنغي(؛
ديفوار  واحد في كوت

 )أبيجان(؛
واحد في مالي 

 )باماكو(؛
واحد في جورجيا 

 )اتْبيليسي(

اثنان في جمهورية  7 8
الكونغو الديمقراطية 
ْنشاسا وبونيا(؛  )كِّ
واحد في أوغندا 

 )كمباال(؛
واحد في جمهورية 
أفريقيا الوسطى 

 )بَْنغي(؛
ديفوار  واحد في كوت

 )أبيجان(؛
 واحد في مالي

 )باماكو(؛
واحد في جورجيا 

 )اتْبيليسي(

واحد في جمهورية  (28)7 7
أفريقيا الوسطى 

 )بَْنغي(؛
ديفوار  واحد في كوت

 )أبيجان(؛
اثنان في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 
ْنشاسا وبونيا(؛  )كِّ
واحد في جورجيا 

 )اتْبيليسي(؛
واحد في مالي 

 )باماكو(؛
واحد في أوغندا 

 )كمباال(

جمهورية أفريقيا واحد في  8
 الوسطى )بَْنغي(؛
ديفوار  واحد في كوت

 )أبيجان(؛
اثنان في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 
ْنشاسا وبونيا(؛  )كِّ
واحد في جورجيا 

 )اتْبيليسي(؛
 واحد في مالي )باماكو(؛
 واحد في أوغندا )كمباال(؛

يضاف إليها مكتب 
االتصال القائم في 

 نيويورك

ريقيا واحد في جمهورية أف 8
 الوسطى )بَْنغي(؛
ديفوار  واحد في كوت

 )أبيجان(؛
واثنان في جمهورية 
الكونغو الديمقراطية 
ْنشاسا وبونيا(؛  )كِّ
واحد في جورجيا 

 )اتْبيليسي(؛
 واحد في مالي )باماكو(؛
 واحد في أوغندا )كمباال(؛

يضاف إليها مكتب 
االتصال القائم في 

 نيويورك

 

                                                            
الً في إطار نظام يجب تحديد نوع التمثيل القانوني ) (26) كان يضطلع به ممثلون المساعدة القانونية أو ما إذا كان مموَّ

 .مستقبالً لميزنة ا في عملية متَّسع ألخذه بالحسبانإبقاء  يجب األمر الذي(: قانونيون للمجني عليهم
ى" الميدانية المكاتب" تسمية أعيدت (27)  البرنامجية 2019 ميزانية من اعتباراً " القُطرية المكاتب" فأصبحت تسم 

 .المقترحة
داد المكاتب القائم في نيويورك االتصال مكتب بإدراج (28) اإلجمالي  العدد أصبح ،2019 عام القُطرية في عِّ

 .ثمانية القُطرية للمكاتب
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 المرفق الثامن عشر

 الحالة  بتخصيص الموارد في إطار البرنامج الرئيسي الثاني بحس
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 2020معلومات تقنية عن تخصيص الموارد في إطار ميزانية عام 

 وصف المحاكمة/القضية فئة التصنيف الراهن/الشرح الحاالت

 دعم العمليات -أنشطة جلسات المحكمة  دعم العمليات -أنشطة جلسات المحكمة  بعامةاإلجراءات االبتدائية 

 أنغوينقضية  -الحالة في أوغندا  -أنشطة جلسات المحكمة  1في الحالة  1المحاكمة  -أنشطة جلسات المحكمة  أوغندا

 4في الحالة  3المحاكمة  -أنشطة جلسات المحكمة  جمهورية أفريقيا الوسطى

قضية  -الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى  -أنشطة جلسات المحكمة 

 يكاتوم وانغيسونا

 الحسنقضية  -الحالة في مالي  -أنشطة جلسات المحكمة  8في الحالة  2المحاكمة  -أنشطة جلسات المحكمة  مالي

 الدعم األساسي على نطاق المحكمة الدعم األساسي المحكمة بعامة

في الحاالت الدعم المقدَّم 

 دعم العمل الميداني العمليات الميدانية بعامة

 دعم العمل الميداني في أفغانستان أفغانستان -العمليات الميدانية  أفغانستان

 بوروندي دعم العمل الميداني في بوروندي -العمليات الميدانية  بوروندي

 جمهورية أفريقيا الوسطى

الحالة  -جمهورية أفريقيا الوسطى  -العمليات الميدانية 

 دعم العمل الميداني في جمهورية أفريقيا الوسطى )قضية سيليكا( القضية أ -الثانية 

 جمهورية أفريقيا الوسطى

الحالة  -جمهورية أفريقيا الوسطى  -العمليات الميدانية 

 باالكا( -دعم العمل الميداني في جمهورية أفريقيا الوسطى )قضية أنتي  القضية ب -الثانية 

 دعم العمل الميداني في كوت ديفوار )القضية الثانية( القضية الثانية -كوت ديفوار  -العمليات الميدانية  كوت ديفوار

 دعم العمل الميداني في جورجيا جورجيا -العمليات الميدانية  جورجيا

 دعم العمل الميداني في ليبيا ليبيا -العمليات الميدانية  ليبيا

 دعم العمل الميداني في مالي )القضية الثانية( القضية الثانية -مالي  -العمليات الميدانية  مالي

 دعم العمل الميداني في بنغالديش/ميانمار ميانمار -العمليات الميدانية  ميانمار

 دعم العمل الميداني في السودان )دارفور( السودان -العمليات الميدانية  السودان

____________
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 الجزء باء
 التقريران المقدمان من لجنة الميزانية والمالية

الرابعة والثالثين، أيار/مايو و تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها  -1

 2019حزيران/يونيو 

 

                                                            
 ICC-ASP/19/5 : الرقمتحت صدر سابقاً   *
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 الملخَّص العام

أيار/مايو  19و 18اجتمعت لجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"( بواسطة رابط لالتصال عن بعد يوَمي    -1
على عمل  19-. فركَّزت في دورتها هذه على أثر جائحة كوفيد2020حزيران/يونيو  12و 11ويوَمي 

قدية وتعيين مراجع مثل الوضع على صعيد السيولة الن ،التي ال تحتمل التسويف األمورالمحكمة، وغيره من 
، تعيَّن إرجاء النظر في 19-الحسابات الخارجي الجديد. ونظراً إلى القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد

 والثالثين. مجموعة من بنود جدول األعمال، ستتناولها اللجنة بقدر المستطاع في دورتها الخامسة

أثرها على األنشطة القضائية  ، وال سيما: أ(حكمةعلى عمل الم 19-لقد نظرت اللجنة في أثر جائحة كوفيد   -2
الوضع على صعيد السيولة النقدية  المعتمدة؛ ب( 2020وغيرها من األنشطة، بما في ذلك إنفاق ميزانية عام 

 البرنامجية المقترحة. 2021إعداد ميزانية عام  وحال االشتراكات؛ ج(

وغيرها من األنشطة، بما في ذلك إنفاق  القضائيةعلى األنشطة  19-أثر جائحة كوفيد أ(

: أُعلِّمت اللجنة بأنه، على الرغم من نقص اإلنفاق بسبب جائحة المعتمدة 2020 ميزانية عام

. ويعزى 2020، تتوقع المحكمة تسجيل معدَّل مرتفع جداً إلنفاق ميزانيتها لعام 19-كوفيد

ظفين بموجب نظام األمم المتحدة ذلك رئيسياً إلى ضرورة استيعاب الزيادات في تكاليف المو

د.  الموحَّ

َن استمرار عمل المحكمة وتدبُّر  ك المحكمة حيال األزمة َضمِّ لقد وجدت اللجنة أن تحرُّ

ل بقدٍر كاٍف من المرونة المالية  شؤونها المالية على نحو مسؤول. كما رأت اللجنة أنه ُعمِّ

. وقد أوصت 2020د في إطار ميزانية عام لتدبُّر األمور إب ان األزمة، ولتفادي اإلنفاق الزائ

اللجنة بأن تواصل المحكمة إعادة تحديد درجات أولوية األنشطة ووضع خطط للطوارئ 

 بغية استئناف العمل والتخفيف من أثر الجائحة.

م إلى اللجنة من الوضع على صعيد السيولة النقدية وحال االشتراكات ب( : في ضوء ما قُد ِّ

ات، تظل مسألة السيولة النقدية شاغالً من شواغلها الكبيرة. لقد شدَّدت معلومات عن المستجد

رة بكاملها وفي الوقت المحدَّد لذلك.  اللجنة على أهمية دفع االشتراكات المقرَّ

بت اللجنة بالجهود التي تبذلها المحكمة البرنامجية المقترحة 2021إعداد ميزانية عام  ج( : رحَّ

البرنامجية المقترحة، على الرغم من  2021بإعداد ميزانية عام للتقيد باآلجال المتعلقة 

ي  على التنبؤ. وأوصت الراهن الوضع اللجنة بأمور منها أن تستبين المحكمة  العَصِّ

اإلمكانيات السديدة لتحقيق الوفورات والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة بغية التوصل إلى 

ن التقتير. كما أوصت اللجنة المحكمة بإجراء تقييم اقتراح ميزانية تتسم بأقصى قدر ممكن م

ألثر توفير المقدار الالزم من الموارد من الموظفين والموارد غير المتصلة بالعاملين في 

 مجاالت معيَّنة من مجاالت أنشطتها االشتغالية.

ولذا  وسيظل هناك وقَت تقديم الميزانية قدر من عدم اليقين فيما يخص بنوداً شتى من بنودها.

رأت اللجنة أنه ينبغي في هذه الحاالت المحدودةِّ العددِّ أن يقدَّم إلى اللجنة في دورتها 

غات دقيقة، وذلك عندما يكون قترنة بموالثالثين المزيد من المعلومات الم الخامسة ِّ سو 

 الوضع قد تغيَّر فأصبح أكثر وضوحاً.

ر فريق الهاي الع   -3 امل المعني بالميزانية أحال فيه إلى اللجنة بالنيابة عن لقد تلقت اللجنة عرضاً من ميس ِّ
الدول األطراف استفسارات ومالحظات متصلة بالميزانية. وقد أخذت اللجنة هذه االستفسارات والمالحظات 

 بالحسبان في تفاعلها مع المحكمة وفي إعداد هذا التقرير.

دت اللجنة توصيات لجنة المراجعة وأذنت ، أيَّ تعيين مراجع الحسابات الخارجي الجديدوفيما يخص    -4
المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا إلجراء الترتيبات التي يستلزمها  هيئةلرئيس قلم المحكمة بالتعاون مع 

 خدمات المراجعة الخارجية، رهناً بموافقة الجمعية. اعلى تقديمه االتعاقد معه



 ICC-ASP/19/20 

 

300 20-A-210621 

بت اللجنة بمبادرة رئيس المحكمة فيما يتعلق بوجاهةواستشرافاً النتخاب ستة قضاة جدد للمحكم   -5  ة رحَّ
 ( من نظام روما األساسي فيما يخص سالسة تناقل المهام فيما بين القضاة.3)35 المادةالعمل ب

ر    -6 أيلول/سبتمبر في الهاي، إذا أتاحت ذلك  25حتى  14ن من يدورة اللجنة الخامسة والثالثعقد وقد قُر ِّ
 .19-المتعلقة بجائحة كوفيدالترتيبات 

مة -أوالً   المقد ِّ

 افتتاح الدورة -ألف

انعقدت الدورة الرابعة والثالثون للجنة الميزانية والمالية )"اللجنة"( في أربع جلسات بواسطة رابط    -7
 .2020حزيران/يونيو  12و 11أيار/مايو ويوَمي  19و 18للتواصل عن بعد يوَمي 

ر في   -8 في مقر المحكمة الجنائية الدولية  (1)2020أيار/مايو  8حتى  4بادئ األمر أن تعقد الدورة من  وكان من المقرَّ

اء جائحة كوفيد  19-)"المحكمة"( في الهاي لكن تعيَّن تغيير موعدها فعُقدت عن بعد بسبب ما فرض من جر 
 من قيود على السفر وغيرها من القيود.

(،كلمة ترحيبية عند افتتاح هذه Chile Eboe-Osujiأُسوجي )-إيبوي وألقى رئيس المحكمة، القاضي تشيلي   -9
 الدورة.

 انتخاب هيئة المكتب -باء

 Mónica Sánchezمن نظامها الداخلي، السيدة مونيكا سانشيز إزكيِّردو ) 10انتخبت اللجنة، وفقاً للقاعدة    -10

Izquierdo( رئيسة لها والسيد ويرنر اْدُرْمل )اإلكوادور( )Werner Druml.النمسا( نائباً لرئيستها( ) 

راً وذلك وفقاً للقاعدة Urmet Leeكما عينت اللجنة السيد أُْرميت لي )   -11 من نظامها  13( )إستونيا( مقر ِّ
 الداخلي.

فيذي وعمل السيد فخري الدجاني، األمين التنفيذي للجنة الميزانية والمالية، أميناً للجنة. فساعد األميُن التن   -12
 وفريقُه في توفير خدمات االئتمار فنياً وإدارياً.

 اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم

دون سفر أعضاء اللجنة إلى الهاي للمشاركة في الدورة. فاستُعيض عن  19-حالت جائحة كوفيد   -13
المصونة األمن  لالئتمار الفيديوي WebExالجلسات الحضورية بجلسات افتراضية ُرت ِّبت بواسطة منصة 

الخاصة بالمحكمة. وبسبب نطاق االختالف بين مناطق التوقيت المعنية، تعين حدُّ الجلسات بساعتي عمل في 
إبان انعقاد جلسات الدورة، وعانى  WebExاليوم. كما تعذر ترتيب خدمات الترجمة الفورية ضمن نطاق نظام 

ة اإلنترنت. وقد جعل ذلك ظروَف عمل اللجنة بعض األعضاء من مشكالت انقطاع مؤقت في التوصيل بشبك
 في هذه الدورة ظروفاً غير مألوفة أبداً.

لقد أعد األمين التنفيذي، بالتشاور مع الرئيسة، جدول أعمال مؤقتاً وبرنامج عمل لدورة اللجنة الرابعة    -14
 والثالثين. وقد اعتمدت اللجنة في جلستها األولى جدول األعمال التالي:

  الدورة افتتاح (1

(a) الكلمة الترحيبية لرئيس المحكمة 

(b) انتخاب هيئة المكتب 

(c) اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل 

                                                            
(1)

 )أ(.19، المرفق األول، الفقرة ASP/18/Res.6-ICCالقرار  
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(d) مشاركة المراقبين 

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي الجديد  (2

 19-عمل المحكمة إب ان جائحة كوفيد (3

عام أثر الجائحة على األنشطة القضائية وغيرها من األنشطة، بما في ذلك تنفيذ ميزانية  (أ
 المعتمدة 2020

 السيولة النقدية وحال االشتراكات (ب

 البرنامجية المقترحة  2021إعداد ميزانية عام  (ج

 األمور األخرى (4

( / ألمانيا، Gerd Saupeسوب ) أعربت اللجنة عن كبيرِّ تقديرها ألعضائها المنتهية واليتهم، السيد خيرد   -15
( / François Zoundiُزندي ) المتحدة، والسيد فرانسوا المملكة( / Helen Warrenوارن ) هيلين والسيدة
بت أيضاً بأعضائها الجدد، السيد  لما ،فاسو بوركينا اضطلعوا به من عمل خالل السنوات السابقة. إنها رحَّ

رنر اْدُرْمل ) ي، ( / ماالوLoudon Overson Mattiya( / النمسا، والسيد لودون أوفرسون ماتي ا )Werner Drumlوِّ
( / ألمانيا، Klaus Stein( / المملكة المتحدة، والسيد اْكالوس اْشتاين )Daniel McDonnellوالسيد دانييل َمْكدونيل )

 عشرة. الذين انتُخبوا في دورة الجمعية الثامنة

 وحضر دورة اللجنة الرابعة والثالثين أعضاؤها التالي ذكرهم:   -16

رنر اْدُرْمل ) (1  / النمسا؛ (Werner Drumlالسيد وِّ

 ( / المكسيك؛Carolina María Fernández Opazoكارولينا ماريا فرنانديز أوبازو )السيدة  (2

 ( / األردن؛Fawzi A. Gharaibehفوزي غرايبة )السيد  (3

 ( / اليابان؛Hitoshi Kozakiالسيد هيتوشي كوزاكي ) (4

 ( / إستونيا؛Urmet Leeالسيد أُْرميت لي ) (5

 ( / ماالوي؛Loudon Overson Mattiya) السيد لودون أوفرسون ماتي ا (6

 ( / المملكة المتحدة؛Daniel McDonnellالسيد دانييل َمْكدونيل ) (7

 ( / اإلكوادور؛Mónica Sánchez Izquierdoمونيكا سانشيز إزكيِّردو )السيدة  (8

 ( / كينيا؛Margaret Wambui Ngugi Shavaالسيدة َمْرَغريت َوْنبوي اْنغوجي شافا ) (9

 ( /سلوفاكيا؛Elena Sopkováُسبكوفا ) إليناالسيدة  (10

 ( / ألمانيا؛Klaus Steinالسيد اْكالوس اْشتاين ) (11

 ( / فرنسا.Richard Veneauالسيد ريشار فينو ) (12

 مشاركة المراقبين -دال 

ه ممثلون لهيئة الرئاسة ولمكتب المد عي العام ولقلم المحكمة بكلمات إلى اللجنة وشاركوا في    -17 توجَّ
ُر فريق الهاي العامل المعني بالميزانية، السفير أندريسدورتها.  ه بكلمة إلى اللجنة ميس ِّ بارال  تيران كما توجَّ

(Andrés Terán Parral.اإلكوادور. فأعربت اللجنة عن شكرها للمراقبين إلسهامهم في مناقشاتها / ) 

ر فريق الهاي العامل المعني بالميزانية إلى اللجنة ب   -18 النيابة عن الدول األطراف، في إطار ونقل ميس ِّ
العرض الذي قدمه إلى اللجنة، عدداً من االستفسارات والمالحظات المتصلة بالميزانية. فأعربت اللجنة عن 

 امتنانها لهذه المساهمات وأخذتها بالحسبان في تفاعلها مع المحكمة وفي إعداد هذا التقرير. 

ي المشاركة في جلسات اللجنة بصفة مراقب. فدعت اللجنة وطلب ممثل لمراجع الحسابات الخارج   -19
هذا الممثل إلى المشاركة في تبادل لآلراء فيما يتعلق بمهمة التقييم التي عهدت بها الجمعية إلى مراجع 
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. والحال أنه، بعد نقاش غير رسمي مع مراجع الحسابات الخارجي وممثلي اللجنة فيما (2)الحسابات الخارجي
اإلجرائية لمهمة التقييم، رأى ممثل مراجع الحسابات الخارجي أن تُجمع آراء اللجنة من يخص الجوانب 

مشاركة أعضائها في حلقة عمل، يمكن أن يرت ِّب مراجع الحسابات الخارجي لعقدها في األشهر المقبلة خالل 
 .(3)بعد توزيع وثيقةِّ مراَجعٍة تمهيدية على أعضاء اللجنة

                                                            
(2)

، "تطلب إلى المراجع الخارجي أن يجري تقييماً لهيئات الرقابة التابعة ASP/18/Res.1-ICCمن القسم طاء من قرارها  6إن الجمعية، في الفقرة  

بدالً من مراجعة األداء، وأن يوصي باإلجراءات الممكن اتخاذها بشأن والية كل منها وتسلسل اإلبالغ، مع  2020للمحكمة كجزء من عمله في عام 

 االحترام الكامل الستقالل المحكمة ككل". 
(3)

ليزية[ "مراجعة تمهيدية لتنظيم ترتيبات الرقابة في المحكمة )الواليات، والموارد من الموظفين وموارد الميزانية، وتسلسل ]ترجمة عن اإلنك 

الخارجي  اإلبالغ(، وتقييٌم لتطابقها مع المعايير والممارسات الفضلى المعمول بها في منظمات دولية أخرى"؛ اقتباساً من وثيقة لمراجع الحسابات

 Terms of Reference Assessment and"إطار التفويض المتعلق بتقييم تنظيم الرقابة في المحكمة الجنائية الدولية ومقترحاٌت ذات صلة" )عنوانها 

proposals on the oversight organisation of the ICC( )18  2020آذار/مارس.) 
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 ً المدرجة على جدول أعمال اللجنة في دورتها الرابعة  النظر في المسائل -ثانيا

 والثالثين

 تعيين مراجع الحسابات الخارجي الجديد -ألف

تشمل تقديمها توصيات إلى الجمعية فيما يتعلق بتعيين مراجع الحسابات الخارجي.  هابأن واليت (4)يقضي النظام األساسي للجنة المراجعة   -02

تنتهي بنظره في البيانات المالية للمحكمة وللصندوق االستئماني للمجني س تتكليف مراجع الحسابات الخارجي كان ترةإن ف
للتعاقد مع مراجع جديد للحسابات لم  2019، بيد أن اإلجراء المفصَّل الذي بوشر في عام 2019 عليهم لعام

بأن  2019العاشرة التي ُعقدت في عام  يفضِّ إلى نتيجة مرضية. ولذلك أوصت لجنة المراجعة في دورتها
تُمدَّد فترة تكليف مراجع الحسابات الخارجي الحالي )ديوان المحاسبة ]الفرنسي[( سنة أخرى. وبناًء عليه 

عشرة فترة تكليف ديوان المحاسبة ]الفرنسي[ بحيث تشمل إجراءه مراجعة  مدَّدت الجمعية في دورتها الثامنة
. كما أحاطت (5)2020وللصندوق االستئماني للمجني عليهم للسنة المنتهية في عام  البيانات المالية للمحكمة

الجمعية علماً بأن ثمة إجراًء للتعاقد مع مراجع حسابات خارجي سيُنجز في الوقت المناسب النعقاد دورتها 
 .(6)2020األول/ديسمبر  عشرة في كانون التاسعة

من األمين التنفيذي  2020الحادية عشرة التي ُعقدت في آذار/مارس وتلقت لجنة المراجعة في دورتها    -21
ً عن الخطوات التي اتخذتها المحكمة في عام  للتعاقد مع  2020ورئيس وحدة الشراء في المحكمة تحيينا

 يالمراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا )وه هيئةأُعلِّمت لجنة المراجعة بأن  مراجع حسابات خارجي. لقد
بيان اهتمام بتوفير خدمات المراجعة الخارجية  تلمراجعة الحسابات فيها(، قدَّم العليا ةوطنيال الجهة

المراجعة والتفتيش في جمهورية  هيئةه تللحسابات. فاستعرضت لجنة المراجعة بيان االهتمام الذي قدم
اء الخدمات المعنية كوريا، فخلصت إلى أنه مطابق لمتطلبات الجمعية والمحكمة وأن السعر المعروض فيه لق

للتعاقد  2019مقبول. ويضاف إلى ذلك أن لجنة المراجعة ذكَّرت بأن اإلجراء الشامل الذي بوشر في عام 
على الخدمات المعنية لم يؤتِّ نتيجة مرضية، فأشارت بالتالي إلى أن المضي في اتباع الطريقة الرسمية 

. (7)اعد المالية لن يخدم مصلحة المحكمة أفضل خدمةن في النظام المالي والقوالستدراج العروض كما يبيَّ 
يجوز )ب( من النظام المالي والقواعد المالية "18-110 والحظت لجنة المراجعة أيضاً أنه بموجب القاعدة

؛ ]طرف[لجنة الميزانية والمالية، أن يتعاون مع حكومة دولة  ]الذي تأذن به[، إلى الحد ]لرئيس قلم المحكمة[
منظمة دولية عامة أخرى؛ أو منظمة غير حكومية أو مؤسسة اختصاصية خاصة، بشأن األنشطة أو مع أي 

 ".الشرائية؛ وأن يبرم مع أي من هذه الهيئات اتفاقات لتحقيق هذه الغايات، حسب االقتضاء

ريا بأن تعي ِّن الجمعية هيئة المراجعة والتفتيش في جمهورية كو (8)وعليه فقد أوصت لجنة المراجعة   -22
. وإضافةً إلى ذلك أوصت 2024-2021باعتبارها المراجع الخارجي لحسابات المحكمة للسنوات المالية 

بأن تأذن لجنة الميزانية والمالية لرئيس قلم المحكمة بالتعاون مع حكومة جمهورية كوريا  (9)لجنة المراجعة
 فيما يتعلق بالتعاقد بهذا الشأن.

التي قدمتها لجنة المراجعة وأذنت لرئيس قلم المحكمة بالتعاون مع هيئة وأيَّدت اللجنة التوصيات    -23
المراجعة والتفتيش في جمهورية كوريا بغية إجراء الترتيبات الالزمة للحصول منها على خدمات المراجعة 

 ً  بموافقة الجمعية. الخارجية، رهنا

الخارجي مستقبالً، سيكون من والحظت اللجنة أنه فيما يخص عمليات تعيين مراجع الحسابات    -24
الحصيف مرة أخرى أن تباَشر سيرورة التعاقد ذات الصلة قبل التعيين المتوقَع بسنتين، وذلك إلتاحة الوقت 

 قد يطول. الكافي إلجراءٍ 

 

                                                            
(4)

 .60النظام األساسي للجنة المراجعة، الفقرة  
(5)

 .2، القسم طاء، الفقرة ASP/18/Res.1-CCIالقرار  
(6)

 .3، القسم طاء، الفقرة ASP/18/Res.1-ICCالقرار  
(7)

 ‘.5’)أ(17-110النظام المالي والقواعد المالية، القاعدة  
(8)

 .54، الفقرة AC/11/5الوثيقة  
(9)

 .المرجع السابق الذكر 
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 19-عمل المحكمة إب ان جائحة كوفيد -باء

. وعلى الخصوص بيَّنت المحكمة 19-تلقَّت اللجنة من المحكمة تحييناً عن عملها إب ان جائحة كوفيد   -25
التدابير المتخذة لحماية صحة وسالمة موظفيها والتقيد بالمبادئ التوجيهية المعمول بها في الدولة المضيفة 
مع تمكين المحكمة في الوقت نفسه من مواصلة االضطالع بالمهام المنوطة بها في إطار واليتها. وقد أُعلِّمت 

م توصيات اللجنة بأن المحكمة أنشأت فري قاً معنياً بتدبُّر األزمات مشتركاً بين األجهزة، كان يسدي اإلرشاد ويقد ِّ
 وتنظيم أنشطة المحكمة على نحو منسَّق. 19-في شأن التدابير العملية الالزمة لتدبُّر أزمة جائحة كوفيد

 2020عام أثر الجائحة على األنشطة القضائية وغيرها من األنشطة بما في ذلك تنفيذ ميزانية  -1

 المعتمدة

فيما يخص أثر الجائحة على األنشطة القضائية وغيرها من األنشطة، بما في ذلك تنفيذ ميزانية عام    -26
، تتوقع المحكمة أن 19-المعتمدة، أُعلِّمت اللجنة بأنه، على الرغم من األزمة المتأتية عن جائحة كوفيد 2020

ل معدَّالً مرتفعاً جداً إلنفاق ميزان . ويُعزى ذلك رئيسياً إلى ضرورة استيعاب 2020يتها المعتمدة لعام تسج ِّ
الزيادات في الرواتب وتكاليف التسوية المتصلة بمكان العمل، وتكاليف التأمين الطبي، بموجب نظام األمم 

د. وتبلغ التكاليف المعنية مبلغاً إجمالياً مقداره وفات إضافية ماليين يورو. وقد تُكب ِّدت مصر 5.1 المتحدة الموحَّ
نتيجة مباشرة لجائحة كألف يورو أتت  380 في بنود من قبيل بند تكنولوجيا المعلومات بلغ مقدارها اإلجمالي

، وذلك سهراً على توفر األدوات الالزمة لتمكين جميع الموظفين من العمل عن بعد على نحو ناجع 19-كوفيد
ط لتعويض هذه المصروفات اإلضافية تعويضاً جزئياً بنقص اإلنفاق في بنود منها ومصون األمن.  وقد ُخط ِّ

بند السفر وبند التدريب وبند الخدمات التعاقدية وبند الخبراء االستشاريين وبند النفقات التشغيلية العامة، نقصاً 
ليون يورو )انظر توزعه على م 1.3ماليين يورو. وبذلك يبقى فارق مقداره  4.2يقارب مبلغه اإلجمالي 

الحذر في اإلدارة المالية للمحكمة. توخي الوارد أدناه(، يتعيَّن سده عن طريق  1البرامج الرئيسية في الجدول 
يظل يتغيَّر بسبب استمرار عدم  2020إلى ذلك أُعلِّمت اللجنة بأن الوضع المالي للمحكمة في عام  وإضافةً 

والمصروفات غير المتوقَّعة التي قد يتعيَّن تكبُّدها لالضطالع بأنشطة  19-اليقين المتأتي عن جائحة كوفيد
 إضافية.
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: االعتمادات غير المنفقة والتكاليف غير المهيأ لها في الميزانية التي يجب أن تسدها المحكمة في عام 1الجدول 

2020 

 ميزانية عام

 المعتمدة 2020

ميزانية عام 

2020 

البرنامجية 

 المقترحة

التكاليف غير المهيأ لها في الميزانية التي 

 19-بسبب جائحة كوفيد 2020في عام  االعتمادات غير المنفقة 2020في عام  سدهايجب 

إجمالي 

النفقات 

 اإلضافية: 

التكيف مع 

 مقتضيات

العمل عن  

 األثر الصافي بعد

أثر 

في تغييرات ال

نظام األمم 

المتحدة 

د على  الموحَّ

تكاليف 

 الموظفين

أثر زيادة 

التأمين كلفة 

 المجموع الطبي

 تكاليف 

 التدريب السفر

الخدمات 

التعاقدية / 

الخبراء 

 نواالستشاري

النفقات 

 التشغيلية 

 العامة

 اللوازم

 والمواد 

 األثاث 

 المجموع والعتاد

البرنامج 

الرئيسي 

 األول:

الهيئة 

 303.3 - (20.0) - - - - - (20.0) 323.3 27.4 296.0 081.5 12 القضائية

البرنامج 

الرئيسي 

 الثاني:

 

مكتب 

 847.5 - (500.0 1) - - - - - (500.0 1) 347.5 2 207.6 139.9 2 383.4 47 المدَّعي العام

البرنامج 

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 المحكمة الثالث:

البرنامج 

الرئيسي 

 الرابع:

 

)أمانة جمعية 

الدول 

 39.0 - (32.0) - - - - (7.0) (25.0) 71.0 7.3 63.7 316.7 3 األطراف(

رنامج الب

الرئيسي 

 - - - - - - - - - - - - 270.0 2 المباني الخامس:

البرنامج 

الرئيسي 

 السادس:

 

أمانة 

الصندوق 

االستئماني 

للمجني 

 (83.2) - (200.0) - - - - - (200.0) 116.8 9.4 107.4 226.1 3 عليهم

البرنامج 

الرئيسي 

 :5-السابع

 

آلية الرقابة 

 36.4 - - - - - - - - 36.4 3.4 33.0 704.7 المستقلة

البرنامج 

الرئيسي 

 :6-السابع

 

مكتب 

المراجعة 

 39.0 - - - - - - - - 39.0 3.4 35.6 721.2 الداخلية

المجموع 

 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 4 620.5 145  الفرعي

البرنامج 

الرئيسي 

 :2-السابع

 

قرض الدولة 

 - - - - - - - - - - - - 585.1 3 المضيفة

 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 المجموع للمحكمة

ك المحكمة حيال األزمة قد ضمن استمرار عمل المحكمة    -27 بيد أن اللجنة وجدت، في هذه اآلونة، أن تحرُّ
ل بدرجة كافية من  المالية لتدبُّر  المرونةوتدبُّر شؤونها المالية على نحو مسؤول. ورأت اللجنة أيضاً أنه ُعمِّ

ألنه ال يُعتزم تحقيق وفورات  أوالً . وذلك 2020األمور إب ان األزمة، ولتفادي اإلنفاق الزائد من ميزانية عام 
. وقد أَعلمت المحكمةُ اللجنةَ أيضاً بأن أي تقليص 1 أو مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة كما يظهر من الجدول

في المصروفات، وال سيما من خالل تدبُّر تكاليف الموظفين عن طريق إرجاء التوظيف، أو النصح بأخذ 
اغرة، سيُخصَّص ما يقابله لسد العجز في بند تكاليف الموظفين، إجازة دون راتب، أو عدم شغل وظائف ش

األثر المالي لهذه التدابير  . إن2020والمبالغ المشمولة باإلخطارات باستعمال صندوق الطوارئ في عام 
ً . و1 بدوره ليس مدرجاً في الجدول  2020ثمة مجال يمكن فيه تعويض بعض الضغط على ميزانية عام  ثانيا

هو مجال استبدال ما يندرج في عداد رأس المال لألجل الطويل، ألن اللجنة أُعلِّمت بأن المحكمة المعتمدة 
رت أن تنتقل في هذا الصدد من نهجها األصلي القائم على االستباق إلى نهج أكثر اتساماً بالطابع االستجابي  قر 

بَّ تركيزها على المنظومات ضمن نطاق خطة استبدال العناصر المندرجة في عداد رأس المال، وأن تَصُ 
األضعف حاالً فقط. وتعتقد المحكمة أنه قد يتسنى لها، برفع درجة المخاطرة المقبولة، الذي يمكن أن يستلزم 
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التعامل مع بعض حاالت االنقطاع في العمل، ادخار قسط من المخصَّصات للخطة المعتمدة الستبدال العناصر 
لت 2020حزيران/يونيو  11أُعلِّمت اللجنة بأنه، بحلول التي تندرج في عداد رأس المال. وقد  ، كانت قد استُعمِّ

ص الستبدال العناصر ألف يورو المخصَّ  425مقدار اإلجمالي البالغ الالمئة من  في 20نسبة مقدارها 
ً و. المعتمدة الميزانية في إطارالمندرجة في عداد رأس المال   19-كان نقص اإلنفاق بسبب جائحة كوفيد ثالثا

ما يخص التدريب مثالً( ما  2 في بعض البنود متدنياً نسبياً بالقياس إلى الميزانية المعتمدة )انظر في الجدول
 يمكن أن يهيئ متسعاً إضافياً معيَّناً إلرجاء تكبُّد التكاليف.

يزانية الم قياساً إلىالتكاليف غير المتصلة بالموظفين  اإلنفاق لسدفي  19-تأثير جائحة كوفيد :2الجدول 

 المعتمدة

المكاسب المتأتية نتيجة للوفورات /  2020اإلنفاق في عام  نقص

  19-ولجائحة كوفيد النجاعة زيادة عن

(اليوروات )بماليين
(10)

 

المبلغ المخصَّص لهذا البند 

 2020في ميزانية عام 

 المعتمدة 

 (اليوروات )بماليين

النسبة المئوية لنقص إنفاق 

البند المبلغ المخصَّص لهذا 

 المعتمدة 2020ميزانية  في

 %40.2-  6.33  2.55-  تكاليف السفر

 %6.7-  1.05  0.07-  التدريب

الخدمات التعاقدية والخبراء 

  االستشاريون

-0.14  4.07  +0.7  =4.77  -2.9% 

 %8.6-  15.52  1.33-  النفقات التشغيلية العامة

 %4.9-  1.23  0.06-  اللوازم والمواد

 %1.5-  1.37  0.02-  األثاث والعتاد

   30.27  4.17- المجموع الفرعي

ال يمكن أن يُعتبر  19-إن من المهم التنويه إلى أن نقص إنفاق االعتمادات بسبب أزمة جائحة كوفيد   -28
الناجمة "وفورات". فاألموال المعنية متاحة بصورة استثنائية ومؤقتة لمواجهة الضغوط المتعلقة بالميزانية 

د في عام  . وقد استفسرت اللجنة أيضاً من رئيس قلم المحكمة عن 2020عن تطبيق نظام األمم المتحدة الموحَّ
إمكان المزيد من التغييرات في بنية التكاليف الدائمة على غرار ما تقضي به القرارات القاضية بتخفيض 

العامة في مجال الموارد البشرية ليست خياراً  الموارد البشرية في جميع الوحدات، لكنها علمت أن القرارات
صالحاً من أجل تقليص التكاليف ألن مخاطر التقاضي ذات الصلة تفوق المكاسب المالية الممكن تحقيقها عن 

 هذا الطريق ومن شأنها أن تؤثر سلباً على قدرة المحكمة على العمل الطبيعي عندما يغدو ممكناً.

ي العام أُعلِّمت اللجة بأن المكتب يتَّبع المبادئ التوجيهية التي وضعها فريق وفيما يخص مكتب المد ع   -29
تدبُّر األزمات لكنه وضع أيضاً خططاً للطوارئ لكي يكون متأهباً الستئناف عملياته النظامية الطابع فور تغيُّر 

بلغت المرحلة االبتدائية الوضع. وأُعلِّمت اللجنة كذلك بأن القضايا والحاالت الجاري التحقيق فيها أو التي 
 تأثرت باألزمة الناجمة عن جائحة 

. إن االنتقال إلى العمل عن بعد في مكاتب افتراضية في الميدان وفي الهاي زاد من تقليص القدرة 19-كوفيد
على جمع األدلة في الميدان. فقد غدا االط الع على قواعد البيانات أصعب، شأنه شأن أنشطة أخرى تُجرى 

زل. وقد ُطلب من جميع األفرقة أن تعيد تحديد درجات أولوية سائر األنشطة التي ال تستلزم السفر. من المن
وتُكب ِّدت مصاريف تشغيلية ناجمة عن إجراء المقابالت مع الشهود عن بعد، من قبيل الحلول التقنية واستئجار 

 أمكنة آمنة إلجراء هذه المقابالت. 

المحكمة، عن طريق فريق تدبُّر األزمات، إعادة تحديد درجات أولوية  لقد أوصت اللجنة بأن تواصل   -30
األنشطة ووضع خطط للطوارئ بغية استئناف العمليات وتخفيف أثر الجائحة. وطلبت اللجنة أيضاً أن يُْدَرج 

فاق قلم المحكمة في التقارير الشهرية عن الوضع المالي مرفقاً إضافياً يتضمن بيانات محيَّنة عن نقص اإلن
والثالثين للجنة. وطلبت  ، إلى حين انعقاد الدورة الخامسة19-والتكاليف اإلضافية المتأتية عن جائحة كوفيد

والثالثين،  التقرير نصف السنوي عن تنفيذ الميزانية الذي سيقدَّم إليها في دورتها الخامسة تضميناللجنة 

                                                            
(10)

 .19-يمثل ذلك الوفورات/المكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة واالعتمادات غير المنفَقة بسبب جائحة كوفيد 
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ا ، معلوماتٍ 19-إلى البيانات المتعلقة بأثر كوفيد باإلضافة ُحق ِّق وما يُتوقع تحقيقه من الوفورات  عم 
 .2020والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة فيما يخص عام 

وأُعلِّمت اللجنة بإمكان أن تفرض الواليات المتحدة األمريكية عقوبات على المحكمة، كما أُعلن في    -31
يتعيَّن النظر في ما يمكن أن يترتب على هذه  المحكمةُ اللجنةَ أيضاً بأنه يظلعلمت . وأَ 2010حزيران/يونيو  11

 العقوبات من أثر على ميزانية المحكمة.

 السيولة النقدية وحال االشتراكات -2

آذار/مارس )انظر المرفق األول(، استعراضاً يمث ِّل  31استعرضت اللجنة حال االشتراكات بتاريخ    -32
 تعقد في الربيع:إجراًء قياسياً فيما يخص دورتها السنوية التي 

(a)  رة في ميزانية عام ألف  145 140.8المعتمدة البالغ مقدارها  2020حال االشتراكات المقرَّ
 ؛ (11)يورو

(b) قرض الدولة المضيفة( البالغ مقدارها  2-حال االشتراكات المتعلقة بالبرنامج الرئيسي السابع(
 ألف يورو، من أجل المباني الدائمة. 3 585.1

ً بأنه، في وأحاطت    -33 مليون يورو من  67.31، كان ما مقداره 2020آذار/مارس  31اللجنة علما
ا يسدَّد فيما يخص ميزانية عام  في 46االشتراكات العادية )  المعتمدة البالغ مقدارها 2020المئة منها( لـم 

ة الخاص بالبرنام ج الرئيسي الرابع )الذي ال يشمل ما يخص قرض الدولة المضيفة وال جزء الميزانية المقر 
ل بالفائض النقدي لعام  ِّ مليون يورو. وفي التاريخ ذاته، بلغ مقدار ما لم يسدَّد من  145.14 (2017الذي ُمو 

المباني الدائمة المستحقة باالشتراكات الخاصة بتجديد موجودات صندوق الطوارئ واالشتراكات المتعلقة 
يورو. وعاينت اللجنة أنه  آالف 5.4مبلغاً مقداره  2015 على الدول األطراف الجديدة التي انضمت بعد عام

دولة كانت قد دفعت اشتراكاتها بكاملها عند نهاية  45إال  123ليس بين الدول األطراف البالغ عددها 
 .2020آذار/مارس 

 إن مقدار االشتراكات غير المسدَّدة/غير المدفوعة عن السنوات السابقة )عدا ما يخص قرض الدولة   -34
 .2020آذار/مارس  31مليون يورو في  22المضيفة( بلغ 

أن تَُسدَّ الدفعات المستحقة  (12)ُطلب من الدول األطراف التي لم تكن أخذت بخيار الدفعة الواحدة وقد   -35
بلغت االشتراكات غير المسدَّدة المستحقة عن قرض الدولة المضيفة، بما فيها وعن قرض الدولة المضيفة. 

 .2020آذار/مارس  31مليون يورو في  2.13السنوات السابقة، ما يخص 

 2020أيار/مايو  31المستجدات في الوضع بحلول 

اء القيود التي فُرضت بسبب جائحة كوفيد   -36 أدى أيضاً إلى تلقي اللجنة من  19-إن إرجاء الدورة من جر 
 )انظر المرفق الثاني(.  2020و أيار/ماي 31المحكمة معلومات محيَّنة عن حال االشتراكات بتاريخ 

، بلغ المجموع العام لالشتراكات غير 2020أيار/مايو  31وببالغ القلق أحاطت اللجنة علماً بأنه، في    -37
المسدَّدة عن جميع السنوات، بما فيها االشتراكات المستحقة عن قرض الدولة المضيفة، مبلغاً إجمالياً مقداره 

المعتمدة. لقد ذكَّرت اللجنة بأن  2020في المئة من ميزانية عام  47الرقم يمث ِّل مليون يورو. إن هذا  70.45
من الضروري ضرورةً قصوى أن تدفع الدول األطراف اشتراكاتها في األجل المحدَّد. فعدم قيامها بذلك يمكن 

تي تضطلع بها من شأنه أن يعيق األنشطة والعمليات األساسية ال أن يفضي إلى نقص في التدفق النقدي، ما
 موجودات صندوق رأس المال العامل عند نهاية السنة.إلى االستعانة بالمحكمة وأن يُحيج المحكمة 

منه بأنه "ال يكون للدولة الطرف التي  112من المادة  8إن نظام روما األساسي يقضي في الفقرة    -38
التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق 

  عليها مساوياً لقيمة االشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو ]زائداً عنها[".

                                                            
الرابع البالغ مقداره جزء الميزانية المعتمدة الخاص بالبرنامج الرئيسي  ال. إن هذا الرقم ال يشمل قرض الدولة المضيفة وASP/18/Res.1-ICCمن القسم ألف من القرار  3حتى  1نظر الفقرات ا (11)

 .2017الذي كان يتعيَّن تمويله من الفائض النقدي لعام ألف يورو،  479.7

(12)
دولة طرفاً قد أخذت بخيار الدفعة الواحدة الكاملة إسهاماً في تشييد المباني الدائمة الجديدة وهي  65كانت  2014كانون األول/ديسمبر  31في  

 قرض وفوائده.معفية من وجوب دفع ما يتصل برد ال
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، كانت اثنتا عشرة دولة من الدول األطراف متأخرة 2020أيار/مايو  31 وقد الحظت اللجنة أنه، في   -39
من النظام  112من المادة  8اشتراكاتها وبالتالي لم يكن يحق لها التصويت، بمقتضى الفقرة عن تسديد 
إلى  2019تشرين األول/أكتوبر  11وأحيطت اللجنة علماً بأن أمانة الجمعية كانت قد أرسلت في  األساسي.

حد األدنى الالزم تسديده جميع الدول األطراف المتأخرة في تسديد اشتراكاتها إخطارات أعلمتها فيها بمبلغ ال
من النظام األساسي عليها، وباإلجراء الواجب ات باعه لطلب  112 من المادة 8لتفادي تطبيق مقتضيات الفقرة 
  اإلعفاء من فقدان حق التصويت.

لقد كان دفع الدول األطراف اشتراكاتها في الوقت المحدَّد إب ان الجائحة شاغالً مشتركاً تناوله رئيس    -40
ر المعني بالميزانية في المالحظات التي أبدوها أمام اللجنة. وإذ تؤخذ في ا لمحكمة ورئيس قلمها والميس ِّ

الحسبان حال االشتراكات كما هي مبيَّنة في الفقرات أعاله فإن مسألة السيولة النقدية تظل تمثل شاغالً للجنة 
بمناحي الدفع  2020إذا أُخذ لحساب إيرادات عام  أيضاً. وقد الحظت اللجنة ببالغ القلق أن المحكمة لن تتمكن،

لة في عام  شدَّدت ، من الوفاء بالتزاماتها المالية خالل الربع األخير من السنة المالية. وعليه فقد 2019المسجَّ
رة بكاملها وفي الوقت المحدَّد لذلك  .اللجنة على أهمية دفع االشتراكات المقرَّ

ه يهيئ تحليالً لالتجاهات على صعيد المتأخرات يشتمل على تقدير فيما يخص الوارد أدنا 3إن الجدول    -41
 .2020آذار/مارس  31موضوعٍ بناًء على المعلومات المتوفرة في  2020عام 

 : تحليل االتجاهات على صعيد المتأخرات3الجدول 

 الميزانية البرنامجية 

االشتراكات غير المسدَّدة عند نهاية الفترة 

 )بما فيها ما يخص السنوات السابقة(السنوية 

االشتراكات غير المسدَّدة 

 المئوية بالنسبة

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 *2020البرنامج 

أفادت به المحكمة في تقريرها الشهري عن  وبحسب ما .2019عام المحصَّلة ل االشتراكات على صعيد تجاهاتاالإلى  2020تستند التوقعات لعام  *
ا يزل يُنتظر تلقي 2020مايو أيار/ 31 بتاريخالوضع المالي     .دةغير المسدَّ  االشتراكاتيورو من  ماليين 57.8المعلومات المتعلقة بدفع  لـم 
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 بالنسبة المئويةاالشتراكات غير المسدَّدة  :1الشكل 

 

 السنوية االشتراكات غير المسدَّدة عند نهاية الفترة :2الشكل 

 

 

 البرنامجية المقترحة  2021إعداد ميزانية عام  -3

على ضوء جائحة البرنامجية المقترحة  2021تلقت اللجنة من المحكمة تحييناً بشأن إعداد ميزانية عام    -42
بت اللجنة بالمعلومات التي مفادها أن المحكمة كانت، على الرغم من الوضع19-كوفيد  الراهن . وقد رحَّ

ي على التنبؤ به، تبذل  البرنامجية المقترحة. 2021قصاراها للتقيد بآجال إعداد ميزانية عام  العَصِّ

فاعاً في التكاليف الثابتة األساسية. فالتغييرات تواجه المحكمة ارت 2021وفي الفترة المفضية إلى عام    -43
د زاد من ضغط التكاليف على ميزانية  المتتابعة في جدول الرواتب المعمول به في نظام األمم المتحدة الموحَّ

ض هذا الضغط في عام ، إلى حٍد ما، بتقليص مؤقت في المصروفات لسد التكاليف التي 2020 المحكمة. ويُعوَّ
تكبُّدها استنسابياً ويمكن أن يخضع للمرونة، مثل تكاليف التدريب وتكاليف السفر. ويُتوخى أن تستأنف يُعتبر 

، بعَض أعمالها الالزمة في 19-وتُخفَّف القيود المتصلة بجائحة كوفيد 2021المحكمة، عندما نَلِّج في عام 
اللجنة أنه، حيال عدم اليقين الذي  ا. وتعيمجال التدريب والسفر العاديين، إذا لم تَستأنف هذه األعماَل كلَّه

يشوب األفَق االقتصادي فيما يخص الدول األطراف، يمكن أن تستلزم ميزانية المحكمة البرنامجية المقترحة 
ممارسةً شاقة قائمة إلى حد كبير على العمل على أساس األولويات. وقد بيَّنت المحكمة للجنة أنها  2021لعام 
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، فيما يتعلق بأساليب العمل وبرنامج استبدال العناصر 19-استخلصتها من جائحة كوفيد تستعرض العبر التي
فأوصت اللجنة بأن تستبين المندرجة في عداد رأس المال، تخفيفاً لما تواجهه من ضغوط على الميزانية. 

اح ميزانية المحكمة اإلمكانيات السديدة لتحقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة من أجل اقتر
 .2021 متهاودة المقدار ومت سمة بالتقتير في الفترة المفضية إلى عام

وأوصت اللجنة المحكمةَ بإجراء تقييم ألثر ما يلزم من الموارد من الموظفين والموارد غير المتصلة    -44
ا االشتغالية. البرنامجية المقترحة في مجاالت معيَّنة من مجاالت أنشطته 2021بالعاملين لميزانية عام 

م المحكمة جدوالً تبيَّن فيه بوضوحٍ المجاالُت التي ُحق ِّقت فيها تخفيضات  وأوصت اللجنة كذلك بأن تقد ِّ
والموارُد المعاد تخصيصها لتعويض الزيادات. وأوصت اللجنة أيضاً بأن تبي ِّن المحكمة العبر المستخلصة 

 بالمزيد من المرونة وقابلية تعديل النطاق في عملياتها. والتحسينات التي يمكن تطبيقها في المستقبل للتكفل 

وعالوة على ذلك كان من الواضح للجنة أنه، عندما ستُقدَّم الميزانية إلى الدول األطراف لكي تنظر    -45
في مثل هذه الحاالت رأت اللجنة أنه فيها، قد يظل قسط من عدم اليقين يعتري بعض بنود الميزانية. ولذا 

لة عن هذه البنود وينبغي أن  ال المحدودة حاجة إلى تضمين الميزانية البرنامجية المقترحة عروضاً مفصَّ
ِّغات دقيقة خالل تدارسها ميزانية عام المقترنة بيقدَّم إلى اللجنة بدالً من ذلك المزيُد من المعلومات  مسو 

الوضع قد تغيَّر فتهيَّأ المزيُد من والثالثين، عندما يكون  البرنامجية المقترحة في دورتها الخامسة 2021
 الوضوح.

 األمور األخرى -جيم 

 بنود جدول األعمال المرجأ النظر فيها -1

استعرضت اللجنة قائمة بنود جدول األعمال التي كان من المقرر في بادئ األمر النظر فيها خالل    -46
اء جائحة كوفيدوالثالثين لكن أُرجئ النظر فيها بسبب القيود ال دورتها الرابعة . وترد 19-مفروضة من جر 

قائمة بهذه البنود في هذا التقرير )المرفق الثالث(. وقد قررت اللجنة تناول البنود المرجأ النظر فيها خالل 
اللجنة أن ذلك لن يتسن ى إال إذا تحسَّن الوضع تحسناً كافياً  والثالثين بقدر المستطاع. ورأت دورتها الخامسة
 ت حضورية في الهاي.يتيح عقد جلسا

 انتخاب القضاة -2

عشرة،  بالنظر إلى انتخاب ستة قضاة من قضاة المحكمة، الذي سيجري في دورة الجمعية التاسعة   -47
، باالستناد 3)35 الحظت اللجنة أنه وفقاً للمادة ( من نظام روما األساسي، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تبتَّ
الزمالء القضاة، في المدى الذي يُطلب فيه من كل قاٍض ليس عضواً في هيئة  إلى عبء العمل وبالتشاور مع

 الرئاسة أن يعمل على أساس التفرغ.

ً بالرسالة الواردة من رئيس المحكمة، المؤرخة بـ   -48 ، 2020حزيران/يونيو  9وأحاطت اللجنة علما
هة إلى رئيس الجمعية فيما يتعلق بانتخاب القضاة المقبل.  فرحبت اللجنة بمبادرة هيئة رئاسة المحكمة والموجَّ
 والثالثين فيما يخص انتخابات القضاة. هذه، التي تتوافق مع توصيتها التي قدمتها في دورتها الحادية

 الدورات القادمة للجنة -3

ر    -49 في الهاي. وستواظب  2020أيلول/سبتمبر  25حتى  14ن من يدورة اللجنة الخامسة والثالث عقدقُر ِّ
 .19-للجنة على استعراض الوضع على ضوء التطورات فيما يتلق بجائحة كوفيدا

*** 
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 2020آذار/مارس  31حال االشتراكات بتاريخ  المرفق األول:

 

   االشتراكات غير المسدَّدة   

         

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 1األخرى

 

  المجموع العام

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

  جميع الصناديق   المضيفة الدولة

 -   أفغانستان  1

 

- - 706 14 514  -  15 220  2020 

 -  األرجنتين  2

 

- 2 233 145 - 2 432 995  -  4 666 140  2019-2020 

 -  األردن  3

 

- - - 55 861  -  55 861  2020 

 -  -  -  - - - -  -  إسبانيا  4

 -  أستراليا  5

 

- - - -  -  -  - 

 -  إستونيا  6

 

- - - -  -  -  - 

 -  إكوادور  7

 

- - - 212 776  -  212 776  2020 

 -   ألبانيا  8

 

- - - 21 336  -  21 336  2020 

 -  ألمانيا  9

 

- - - -  -  -  - 

 -  أنتيغوا وباربودا  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 

 -  باراغواي  17

 

- 15 977 1 423 42 526  -  59 926  2019-2020 

 -  البرازيل  18

 

416 882 10 059 104 416 882 7 838 909  -  18 731 777  2018-2020 

 -   بربادوس  19

 

- - - -  -  -  - 

 -  البرتغال  20

 

- - - 552 548  -  552 548  2020 

 -  بلجيكا  21

 

- - - -  -  -  - 

 -  بلغاريا  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 

 -  بوتسوانا  27

 

- - 2 269 37 156  -  39 425  2020 

 -  بوركينا فاسو  28

 

- - - 7 921  -  7 921  2020 

 -  البوسنة والهرسك  29

 

- - - -  -  -  - 

 -  بولندا  30

 

- - - -  -  -  - 

31  

المتعددة  –بوليفيا )دولة 

   القوميات(

- 

 

- 42 353 - 42 526 

 

- 

 

84 879 

 

2019-2020 

 -  بيرو  32

 

- 13 346 16 621 404 217  -  434 184  2019-2020 

 -  ترينيداد وتوباغو  33

 

- 105 811 - 106 388  -  212 199  2019-2020 

 393  تشاد  34

 

523 47 122 154 10 595  -  58 787  2015-2020 
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   االشتراكات غير المسدَّدة   

         

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 1األخرى

 

  المجموع العام

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

  جميع الصناديق   المضيفة الدولة

 -  -  -  - - - -  -  تشيكيا  35

 -   تونس  36

 

- - 5 112 66 474  -  71 586  2020 

 -   ليشتي –تيمور   37

 

- - - 5 370  -  5 370  2020 

 -  الجبل األسود  38

 

- - - -  -  -  - 

 8  جزر القمر  39

 

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 

 8  جمهورية أفريقيا الوسطى  42

 

486 10 571 143 2 613  -  13 821  2015-2020 

 -  الجمهورية الدومينيكية  43

 

- 4 395 6 392 140 932  -  151 719  2019-2020 

 2020-2019  929 14  -  514 14 32 383 -  -  جمهورية الكونغو الديمقراطية  44

 -  جمهورية تنزانيا المتحدة  45

 

- - 893 14 514  -  15 407  2020 

 -  جمهورية كوريا  46

 

- - - -  -  -  - 

 -  جمهورية مولدوفا  47

 

- - - 7 983  -  7 983  2020 

 -  -  -  - - - -  -  جنوب أفريقيا  48

 -  جورجيا  49

 

- - - -  -  -  - 

 -   جيبوتي  50

 

- - - 2 576  -  2 576  2020 

 -  -  -  - - - -  -  الدانمرك  51

 2020  042 22  -  336 21 706 - -  -  دولة فلسطين  52

 -  دومينيكا  53

 

- - 143 2 613  -  2 756  2020 

 -  رومانيا  54

 

- - - -  -  -  - 

 37   زامبيا  55

 

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

 

- - - -  -  -  - 

 2020-2018  417 6  -  613 2 143 518 3 143  -  سيراليون  68

 2020  513 5  -  370 5 143 - -  -  سيشيل  69

 2020  170 082 1  -  170 082 1 - - -  -  شيلي  70

 -  -  -  - - - -  -   صربيا  71
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   االشتراكات غير المسدَّدة   

         

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 1األخرى

 

  المجموع العام

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

  جميع الصناديق   المضيفة الدولة

 -  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 

 -  غانا  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 

 -  -  -  - - - -  -  غي انا  78

 134  غينيا  79

 

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 

82  

 –فنزويال )جمهورية 

   البوليفارية(

- 

 

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 

 -  -  -  - - - -  -  قبرص  85

 -  كابو فيردي  86

 

143 2 602 143 2 613  -  5 501  2019-2020 

 -  -  -  - - - -  -  كرواتيا  87

 -  كمبوديا  88

 

- - - -  -  -  - 

 -  كندا  89

 

- - - -  -  -  - 

 -  كوت ديفوار  90

 

- - - 24 770  -  24 770  2020 

 -  كوستاريكا  91

 

- - - -  -  -  - 

 2020  163 46  -  163 46 - - -  -  كولومبيا  92

 335  الكونغو  93

 

2 538 91 837 706 15 965  73  111 454  2012-2020 

 -  كيريباتي  94

 

- - - -  -  -  - 

 -  كينيا  95

 

- - - 48 355  -  48 355  2020 

 -  التفيا  96

 

- - - -  -  -  - 

 -  لكسمبرغ  97

 

- - - -  -  -  - 

 -  ليبيريا  98

 

405 7 599 143 2 613  -  10 760  2016-2020 

 -  ليتوانيا  99

 

- - - -  -  -  - 

 -  ليختنشتاين  100

 

- - - -  -  -  - 

 -  ليسوتو  101

 

- - - 168  -  168  2020 

 -   مالطة  102

 

- - - -  -  -  - 

 -  مالي  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 

 -  المكسيك  106

 

- - - 3 435 483  -  3 435 483  2020 

 -   مالوي  107

 

- - 287 5 370  -  5 657  2020 

 -  ملديف  108

 

- - 143 10 595  -  10 738  2020 
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   االشتراكات غير المسدَّدة   

         

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 1األخرى

 

  المجموع العام

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

  جميع الصناديق   المضيفة الدولة

 -  المملكة المتحدة  109

 

- - - 9 107 912  -  9 107 912  2020 

 -  منغوليا  110

 

- - - -  -  -  - 

 -  موريشيوس  111

 

- - - -  -  -  - 

 -  ناميبيا  112

 

- - - 23 948  -  23 948  2020 

 -  ناورو  113

 

- - - 171  -  171  2020 

 -  النرويج  114

 

- - - -  -  -  - 

 -  النمسا  115

 

- - - -  -  -  - 

 30  النيجر  116

 

1 031 41 566 287 5 370  92  48 376  2009-2020 

 -  نيجيريا  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 

 -  هنغاريا  120

 

- - - -  -  -  - 

 -  هولندا  121

 

- - - -  -  -  - 

 -  اليابان  122

 

- - - 14 124 442  -  14 124 442  2020 

 -  اليونان  123

 

- - - 973 169  -  973 169  2020 

 945   المجموع  

 

762 064 22 008 039 1 367 514 67 312 234  5 379  91 456 175  

األطراف الجديدة التي انضمت إلى المحكمة بعد  لمباني الدائمة للدوللحساب ا ‘2’صندوق الطوارئ ول ‘1’رة يتعلق بالمبالغ المستحقة من االشتراكات المقرَّ  ما( 1

 .2015عام 

قرض الدولة المضيفة، الفترة عن ( منسحبةدولة وهي بوروندي ) علىالمستحق  اً يورو 3 553البالغ غير المسدَّد الجدول أعاله إجمالي الرصيد  ال يشمل( 2

2021-2046. 
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 2020أيار/مايو  31حال االشتراكات بتاريخ  المرفق الثاني:

   االشتراكات غير المسدَّدة    

          

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 2األخرى

 

  المجموع العام

 لجميع الصناديق

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

    1 ةالدولة المضيف

 -   أفغانستان  1

 

- - - -  -  -  - 

 -  األرجنتين  2

 

- 2 233 145 - 2 432 995  -  4 666 140  2019-2020 

 -  األردن  3

 

- - - 55 861  -  55 861  2020 

 -  -  -  - - - -  -  إسبانيا  4

 -  أستراليا  5

 

- - - -  -  -  - 

 -  إستونيا  6

 

- - - -  -  -  - 

 -  إكوادور  7

 

- - - 212 776  -  212 776  2020 

 -   ألبانيا  8

 

- - - -  -  -  - 

 -  ألمانيا  9

 

- - - -  -  -  - 

 -  أنتيغوا وباربودا  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

 

- - - -  -  -  - 

 -  باراغواي  17

 

- 15 977 1 423 42 526  -  59 926  2019-2020 

 -  البرازيل  18

 

416 882 10 059 104 416 882 7 838 909  -  18 731 777  2018-2020 

 -   بربادوس  19

 

- - - -  -  -  - 

 -  البرتغال  20

 

- - - -  -  -  - 

 -  بلجيكا  21

 

- - - -  -  -  - 

 -  بلغاريا  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 

 -  5بوتسوانا  27

 

- - 2 269 37 156  -  39 425  2020 

 -  بوركينا فاسو  28

 

- - - 3 348  -  3 348  2020 

 -  البوسنة والهرسك  29

 

- - - -  -  -  - 

 -  بولندا  30

 

- - - -  -  -  - 

31  

المتعددة  –بوليفيا )دولة 

   القوميات(

- 

 

- 42 353 - 42 526 

 

- 

 

84 879 

 

2019-2020 

 -  بيرو  32

 

- 13 346 16 621 404 217  -  434 184  2019-2020 

 -  ترينيداد وتوباغو  33

 

- 105 811 - 106 388  -  212 199  2019-2020 

 393  تشاد  34

 

523 47 122 154 10 595  -  58 787  2015-2020 

 -  -  -  - - - -  -  تشيكيا  35

 -   تونس  36

 

- - 5 112 66 474  -  71 586  2020 

 -   ليشتي –تيمور   37

 

- - - 5 370  -  5 370  2020 

 -  الجبل األسود  38

 

- - - -  -  -  - 

 8  جزر القمر  39

 

514 24 186 143 2 613  46  27 510  2007-2020 

 -  جزر كوك  40

 

- - - -  -  -  - 

 -  جزر مارشال  41

 

- - 123 2 613  -  2 736  2020 

 8  جمهورية أفريقيا الوسطى  42

 

486 10 571 143 2 613  -  13 821  2015-2020 
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   االشتراكات غير المسدَّدة    

          

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 2األخرى

 

  المجموع العام

 لجميع الصناديق

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

    1 ةالدولة المضيف

 -  الجمهورية الدومينيكية  43

 

- 4 395 6 392 140 932  -  151 719  2019-2020 

 2020-2019  929 14  -  514 14 32 383 -  -  جمهورية الكونغو الديمقراطية  44

 -  جمهورية تنزانيا المتحدة  45

 

- - 893 14 514  -  15 407  2020 

 -  جمهورية كوريا  46

 

- - - -  -  -  - 

 -  جمهورية مولدوفا  47

 

- - - -  -  -  - 

 -  -  -  - - - -  -  جنوب أفريقيا  48

 -  جورجيا  49

 

- - - -  -  -  - 

 -   جيبوتي  50

 

- - - -  -  -  - 

 -  -  -  - - - -  -  الدانمرك  51

 2020  042 22  -  336 21 706 - -  -  دولة فلسطين  52

 -  دومينيكا  53

 

- - - -  -  -  - 

 -  رومانيا  54

 

- - - -  -  -  - 

 37   زامبيا  55

 

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

 

- - - -  -  -  - 

 2020-2018  417 6  -  613 2 143 518 3 143  -  4سيراليون  68

 2020  513 5  -  370 5 143 - -  -  سيشيل  69

 2020  170 082 1  -  170 082 1 - - -  -  شيلي  70

 -  -  -  - - - -  -   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 

 -  غانا  75

 

- 4 222 1 986 39 914  -  46 122  2019-2020 

 -  غرينادا  76

 

- - - -  -  -  - 

 -  غواتيماال  77

 

- 968 3 836 95 793  -  100 597  2019-2020 

 -  -  -  - - - -  -  غي انا  78

 134  غينيا  79

 

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 

82  

 –فنزويال )جمهورية 

   البوليفارية(

- 

 

320 118 8 453 445 89 087 1 935 743 

 

- 

 

10 798 393 

 

2014-2020 

 -  فنلندا  83

 

- - - -  -  -  - 

 -  فيجي  84

 

- -  3 556  -  3 556  2020 

 -  -  -  - - - -  -  قبرص  85

 -  كابو فيردي  86

 

143 2 602 143 2 613  -  5 501  2019-2020 
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   االشتراكات غير المسدَّدة    

          

  

 الدول األطراف

 

صندوق رأس 

 المال العامل

  الصندوق العام 

الصناديق 

 2األخرى

 

  المجموع العام

 لجميع الصناديق

 

الفترة غير المسدَّد 

 عنها

    2019سنة  السنوات السابقة    

    

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

 الدولة المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية غير 

المشتملة على قرض 

    1 ةالدولة المضيف

 -  -  -  - - - -  -  كرواتيا  87

 -  كمبوديا  88

 

- - - -  -  -  - 

 -  كندا  89

 

- - - -  -  -  - 

 -  كوت ديفوار  90

 

- - - 24 770  -  24 770  2020 

 -  كوستاريكا  91

 

- - - -  -  -  - 

 2020  163 46  -  163 46 - - -  -  كولومبيا  92

 335  الكونغو  93

 

2 538 91 837 706 15 965  73  111 454  2012-2020 

 -  كيريباتي  94

 

- - - -  -  -  - 

 -  كينيا  95

 

- - - 48 355  -  48 355  2020 

 -  التفيا  96

 

- - - -  -  -  - 

 -  لكسمبرغ  97

 

- - - -  -  -  - 

 -  ليبيريا  98

 

405 7 599 143 2 613  -  10 760  2016-2020 

 -  ليتوانيا  99

 

- - - -  -  -  - 

 -  ليختنشتاين  100

 

- - - -  -  -  - 

 -  ليسوتو  101

 

- - - 168  -  168  2020 

 -   مالطة  102

 

- - - -  -  -  - 

 -  مالي  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 

 -  المكسيك  106

 

- - - 3 435 483  -  3 435 483  2020 

 -   مالوي  107

 

- - 287 5 370  -  5 657  2020 

 -  ملديف  108

 

- - 143 10 595  -  10 738  2020 

 -  المملكة المتحدة  109

 

- - - -  -  -  - 

 -  منغوليا  110

 

- - - -  -  -  - 

 -  موريشيوس  111

 

- - - -  -  -  - 

 -  ناميبيا  112

 

- - - -  -  -  - 

 -  ناورو  113

 

- - - -  -  -  - 

 -  النرويج  114

 

- - - -  -  -  - 

 -  النمسا  115

 

- - - -  -  -  - 

 30  النيجر  116

 

1 031 41 566 287 5 370  92  48 376  2009-2020 

 -  5نيجيريا  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 

 -  هنغاريا  120

 

- - - -  -  -  - 

 -  هولندا  121

 

- - - -  -  -  - 

 -  اليابان  122

 

- - - 14 124 442  -  14 124 442  2020 

 -  اليونان  123

 

- - - 973 169  -  973 169  2020 

 945   المجموع  

 

762 064 22 008 039 1 365 949 46 311 372  295  70 448 664  

 .2020فبراير شباط/ 1في األساسي روما  نظامكيريباتي إلى  محسوبة بعد انضمام غير المسدَّدة ( الحصص1

لمباني الدائمة للدول األطراف الجديدة التي انضمت إلى المحكمة بعد لحساب ا ‘2’صندوق الطوارئ ول ‘1’رة يتعلق بالمبالغ المستحقة من االشتراكات المقرَّ  ( ما2

 .2015عام 

لفترة لقرض الدولة المضيفة، عن ( منسحبةدولة وهي بوروندي ) علىالمستحق  اً يورو 3 553البالغ غير المسدَّد الجدول أعاله إجمالي الرصيد  ( ال يشمل3

2021-2046. 

ا تكن قد ُسد ِّدت. 2020( دُفع في حزيران/يونيو 4  كل مبلغ االشتراكات التي لـم 

ا تكن قد ُسد ِّدت. 2020( دُفع في حزيران/يونيو 5  جزء من مبلغ االشتراكات التي لـم 
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 يهاقائمة بنود جدول األعمال المرجأ النظر ف المرفق الثالث:

 أمور الميزانية إدارة بشأن عمل حلقة -1

 على وتأثيرها والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات إعداد الميزانية، عملية (أ
 (13) المرجعي المقدار األساسي

 بالعاملين المتصلة غير ميزنة التكاليف (ب

 (14) في المحكمة الكلي الموارد تحليل (ج

 والمالية الميزانية لجنة عمل أساليب -2

 للجنة الميزانية والمالية الداخلي النظام تعديل (أ

 الميزانية ومسائل المالية سائر المسائل -3

 2020 األول من عام والربع 2019 فيما يخص ميزانية عام البرامج أداء (أ

 (15) مقرة غير وظائف مساعدة عامة التوظيف لشغل (ب

 (16) المصف اة غير المحكمة التزامات صرفحال  (ج

 الموارد البشرية -4

 التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية (أ

 التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين (ب

 (17) الـَمَرضية اإلجازة (ج

د المتحدة األمم نظام ضمن الموظفين تبادل وترتيب الداخلي الحراك إطار (د  الموحَّ

 (18) التحرش حيالالمطلَق  التسامح عدم سياسة (ه

 المساعدة القانونية -5

 2019 لعام القانونية المساعدةعن  السنوي التقرير (أ

 (19) المحكمة على معروضة قضية لكل القانونية المرتبطة بالمساعدة تفاصيل المصروفات (ب

 (20) إصالح نظام المساعدة القانونية (ج

 الصندوق االستئماني للمجني عليهم -6

 (21) السادس الرئيسي والبرنامج الثالث الرئيسي البرنامج بين المسؤوليات توزيع (أ

 األخرىاألمور  -7

                                                            
(13)

كانون  12-5الوثائق الرسمية لجمعية الدول األطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الدورة السابعة عشرة، الهاي،  

 .26 ، الفقرة2-(، المجلَّد الثاني، الجزء باء(ICC-ASP/17/20 2018األول/ديسمبر 
(14)

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

 .37 ، الفقرةASP/18-ICC/51الوثيقة 
(16)

 .54 ، الفقرةASP/18/5-ICCالوثيقة 
(17)

 .224 ، الفقرةASP/18-ICC/51الوثيقة 

 
(18)

 .106المرجع السابق الذكر، الفقرة 
(19)

 .276، الفقرة ASP/18-ICC/51الوثيقة  
 .213المرجع السابق الذكر، الفقرة  (20)

(21)
 .126، الفقرة ASP/18/15-ICCالوثيقة  
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 المترتبة عليها المالية واآلثار المحكمة في المنازعات لتسوية بديلة آليات عملية إنشاءحال  (أ

(22) 

 (23) الثاني الرئيسي إطار البرنامج في الموظفين توزيع إعادة (ب

 ومجلس الدولية العمل المحكمة اإلدارية التابعة لمنظمة على المعروضة القضاياحال  (ج
 (24)االستئناف

                                                            
(22)

 .151المرجع السابق الذكر، الفقرة  
(23)

 .59 ، الفقرةASP/18/15-ICCالوثيقة  
(24)

 .267المرجع السابق الذكر، الفقرة  
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 قائمة الوثائق الرابع:المرفق 
 

رقم وثيقة 
 عنوانها اللجنة

رقمها بصيغتها المصدرة 

باعتبارها وثيقة للجمعية )عند 

 االقتضاء(

CBF/34/1 جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة والثالثين  

CBF/34/9/Rev.1 

تقرير عن أداء المحكمة الجنائية الدولية على صعيد تنفيذ 

  2020آذار/مارس  31ميزانيتها بحلول 

AC/11/5 تقرير لجنة المراجعة  



ICC-ASP/19/20 نسخة مسبقة 
 

20-A-210621 

تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها    -2

 . 2020الخامسة والثالثين، أيلول/سبتمبر 
 

 المحتويات

 

 246 ......................................................................................................................... ملخص تنفيذي 

 248 ............................................................................................................................... مقدمة أوالً 

 248 ............................................................................... افتتاح الدورة الخامسة والثالثين ألف 

 248 .............................................................................إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل باء 

 249 ................................................................................................المراقبين مشاركة  جيم 

 250 ........................................................................ 2021النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  ثانياً 

 250 ................................................................ لمشاكل المتعلقة بالميزانية عبر البرامج الرئيسيةا  ألف

 250 ......................................................................... الكلي المالحظات العامة والتحليل -1

 252 .................................................................... 19-تحديث للوضع فيما يتعلق بكوفيد -2

 253 ................................................................................................... نسب التكلفة -3

 253 ....................................................................................... خط األساس للميزانية -4

 254 .................................................................... المعتمدةالمساعدة المؤقتة العامة غير  -5

 254 .......................................................................................... مرضيةال اإلجازات -6

 254 ................................................................ تعديالت الميزانية التي أوصت بها اللجنة -7

 255 .................................................................................... البرنامج الرئيسي األول: القضاء باء
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 ملخص تنفيذي

عقدت لجنة الميزانية والمالية دورتها الخامسة والثالثين عبر رابط فيديو عن   -1
. ونظرت اللجنة في عدد من المسائل 2020أيلول/سبتمبر  25إلى  14الفترة من بعد في 

؛ 19-؛ وتأثير جائحة كوفيد2021بما في ذلك: الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 
وسيولة المحكمة؛ وعمل الصندوق االستئماني للضحايا. كما تم استعراض الموضوعات 

 وجيا المعلومات/إدارة المعلومات.الرئيسية األخرى مثل استراتيجية تكنول

. 2021ألف يورو لعام  144 917,2طلبت المحكمة ميزانية برنامجية قدرها   -2
ً وتمثل الميزانية المقترحة انخفاض عن إجمالي  (ألف يورو 703.3)في المائة  0.5بنسبة  ا

. ورحبت اللجنة بقرار المحكمة الواعي بتخفيض التمويل 2020الميزانية المعتمدة لعام 
ً المطلوب من الدول األطراف خالل وقت صعب مالي  .19-بسبب جائحة كوفيد ا

مع اللجنة، حيث أصبح وضع السيولة مصدر  تهاسيول مسائلناقشت المحكمة   -3
اللجنة المحكمة باستخدام ومواصلة تطوير أشكال قلق للمحكمة بشكل متزايد. وأوصت 

مخاطر السيولة إلى الحد األدنى كما  لتخفيضمختلفة من التفاعالت مع الدول األطراف 
هو موضح في التقرير. وأوصت اللجنة كذلك بأن تقوم أمانة الجمعية العامة مرة أخرى 

ة عشرة للجمعية، مع بإخطار الدول األطراف التي عليها متأخرات قبل الدورة التاسع
للدول و أهمية مساهماتها في الميزانية واالستقرار المالي بالنسبة للمحكمة التشديد على

 األطراف أنفسهم الستعادة حقوق التصويت الخاصة بهم.

والحظت اللجنة أن المحكمة تمكنت من استيعاب الزيادات الكبيرة في تكاليف   -4
تخفيضات كبيرة في  تحقيق برنامجية المقترحة وتوقعتالميزانية ال تقديمالموظفين أثناء 

السفر. كما كانت هناك تأخيرات مؤقتة في التوظيف بند بنود مثل  فيالنفقات 
ً والمشتريات في حين تم أيض  اقتراح "عوامل تأخير التوظيف" المنقحة. ا

 بنود ستعوض عنهاوالحظت اللجنة أن الطبيعة الثابتة لتكاليف الموظفين   -5
المقيدة  العملالسفر. ووافقت اللجنة على أنه في ظل بيئة بند تقديرية أكثر مرونة مثل 

، كانت ولكن، فإن هذا نهج معقول على المدى القصير. 19-جائحة كوفيدالحالية نتيجة ل
قد يمتد إلى ما بعد قيود السفر  19-حة كوفيدجائاللجنة تدرك أن األثر االقتصادي ل

للجنة أن تقدم المحكمة في دورتها السادسة والثالثين، معلومات الحالية. لذلك طلبت ا
التي تعتزم بها إدارة واستيعاب الزيادات في أجور النظام الموحد  الطريقةعن  محدثة

 لألمم المتحدة على المدى المتوسط.

، طموح المحكمة ولكنطريقة عمل المحكمة.  19-ئحة كوفيدجالقد غير تأثير   -6
 لتكيفعلى ا ، أثبتت المحكمة أنها مرنة وقابلةكما هي. حتى اآلنباقية  وأهدافها
ً المحكمة طرق وضعت. لقد 19-ئحة كوفيدلجا في استجابتها والمراعاة جديدة للعمل  ا
استمرارها في العمل بطريقة هادفة. والحظت اللجنة قدرة المحكمة على  للتيقن من

تفادتها على المدى الطويل من هذه تقييم لكيفية اسقيام المحكمة بعمل التكيف وترحب ب
 التدابير.

اللجنة مع المحكمة على أنه ينبغي تمديد استراتيجية تكنولوجيا  وافقت  -7
مكن من إكمال العمل الذي تأخر تلتوذلك ، 2022 المعلومات/إدارة المعلومات حتى عام

ً . كما طلبت اللجنة، حيثما كان ذلك ممكن19-جائحة كوفيدبسبب  ً عملي ا ، أن توضح ا
متوقعة في األصل وما إذا كانت الي كانت الكفاءات والمحكمة كيف حققت الوفورات 

 هناك وفورات لم تتحقق.

والتدابير المتخذة  19-ئحة كوفيدجاثقة من أن الدروس المستفادة من وااللجنة  -8
ستحقق  تكاليف الموظفينل الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام في زيادة الالستيعاب 

 سوية مع ،فيما يتعلق بعمليات المحكمة أكبر من أي وقت مضى اتوفورات وكفاء
مكاسب إنتاجية تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات، تتوقع اللجنة 

 .2022 عام لميزانية بنسبة كبيرةساس األخط انخفاض في  أن ترى

. وأوصت األصولالستبدال  والطويللألمد المتوسط قدمت المحكمة خططا   -9
 األخذ بعين االعتبار، مع 2021يزانية لعام اللجنة بإعادة تقييمها في ضوء اعتمادات الم

 بدال  منالمخاطر التشغيلية للمحكمة وإعطاء األولوية للصيانة  تخفيضالحاجة إلى 
 ع مبدأ االستدامة.، بما يتماشى مك معقوالً من الناحية االقتصاديةكان ذل أينمااالستبدال 
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الميزانية  أعطتوالحظت اللجنة أنه بناًء على األنشطة القضائية المتوقعة،   -10
وياً ألربعة قضاة قاضي متفرغ وبدالً سن 14 لـ أجور 2021البرنامجية المقترحة لعام 

 ً أوصت اللجنة بأن تبذل ولن يتم استدعاؤهم للعمل بدوام كامل. الذين ، منتخبين حديثا
ة قصارى جهدها الستيعاب جميع النفقات غير المتوقعة ضمن الميزانية المعتمدة المحكم
 .2021لعام 

المساعدة المؤقتة  مناصبتلقت اللجنة تحديثا من المحكمة فيما يتعلق باستخدام   -11
العامة غير المعتمدة. كررت اللجنة توصيتها السابقة بأن تمتنع المحكمة عن استخدام 

غير المعتمدة وقررت مراجعة المسألة بشكل شامل بهدف توفير المساعدة المؤقتة 
 توجيهات السياسة العامة في دورتها السادسة والثالثين.

إمكانية التفاوض مع الدولة المضيفة على  في المحكمة تنظرطلبت اللجنة أن  -12
 تخفيض سعر الفائدة الحالي على قرض الدولة المضيفة.

والمبررات المقدمة،  2021بعد استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   -13
ألف يورو من  243.3خلصت اللجنة إلى أنه يمكن تحقيق تخفيضات إجمالية قدرها 

ألف يورو باستثناء قرض  144 917,2إجمالي الميزانية البرنامجية المقترحة البالغة 
ً الدولة المضيفة. ويمثل هذا انخفاض ً ماليإج ا  (في المائة 0.7)ألف يورو  946.6قدره  ا

. لذلك، أوصت (باستثناء قرض الدولة المضيفة) 2020مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 
ألف يورو باستثناء  144 673,9 اللجنة بأن توافق الجمعية العمومية على ميزانية قدرها 

ها للبرامج الرئيسية في أقساط قرض الدولة المضيفة. ترد تفاصيل الموارد الموصى ب
 الثالث.مرفق ال
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 مقدمة  -أوال
 الخامسة والثالثين افتتاح الدورة  -ألف

في دورتها  ("الجمعية")عمال بالقرار الذي اتخذته جمعية الدول األطراف  -1

، ("اللجنة")الدورة الخامسة والثالثون للجنة الميزانية والمالية    ُعقدت ،(1)الثامنة عشرة

 25إلى  14عن بعد في الفترة من  فيديو من عشرة اجتماعات، عبر رابط التي تألفت

  .2020أيلول/سبتمبر 

تشيلي إبوي  ، القاضي("المحكمة")الجنائية الدولية  رئيس المحكمة وألقى  -2

  .كلمة ترحيب في الجلسة االفتتاحية للدورةأسوجي، 

السيد فخري الدجاني، أمينا وعمل األمين التنفيذي للجنة الميزانية والمالية،  -3

 للجنة.ساعد أعضاء فريقه في توفير الدعم الموضوعي واللوجستي الالزم للجنة، و

 للجنة: الخامسة والثالثينوحضر أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم الدورة  -4

 (النمسا)يرنر درمل ف (أ)

 ؛(المكسيك)كارولينا ماريا فيرنانديس أوباسو  (ب)

 ؛(األردن)فوزي غرايبة   (ج)

 ؛(اليابان)هيتوشي كوزاكي   (د)

 ؛(استونيا)أورمت لي  (هـ)

 ؛(مالوي) لودون أوفيرسون ماتيا (و)

 دانييل ماكدونل  (ز)

 (؛إكوادور)مونيكا سانشز إيزكويردو   (و)

 ؛ (كينيا)مرغاريت وامبوي نغوغي شافا   (ز)

 (؛سلوفاكيا)إيلينا سوبكوفا   (ح)

 ؛(ألمانيا) كالوس شتاين (ط)

 ؛(2)(فرنسا)ريشار فينو   (ي)

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -باء

 :لدورتها الخامسة والثالثين أقرت اللجنة، في جلستها األولى، جدول األعمال التالي    -5

 افتتاح الدورة -1

 كلمة ترحيب من رئيس المحكمة؛ (أ) 

 ؛العمل إقرار جدول األعمال وتنظيم (ب) 

 .مشاركة المراقبين (ج) 

 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -2

 2021النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  (أ) 

  2021لميزانية البرنامجية المقترحة لعام خط األساس ل (ب) 

 2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام مرفقات  (ج) 

 ؛المدخرات والكفاءات ذات الصلة (أ)   

                                                            
الثامنة عشرة، الدورة  لجمعية الدول األطراف في المحكمة الجنائية الدولية، الوثائق الرسمية  ( 1)

باء،  القسم األول،، الجزء ألولالمجلد ا ،(ICC-ASP/18/20)  2019كانون األول/ديسمبر   7-2الهاي، 

  .48الفقرة 
 .شارك السيد فينو في الجلسة األولى للدورة فقط ( 2)
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جدول يوضح التخفيضات والموارد المخصصة لتعويض  (ب)  
 الزيادات

تقييم أثر المستوى المطلوب من الموظفين والموارد من غير  (د) 
 ؛2021ة البرنامجية المقترحة لعام الموظفين على الميزاني

مرونة العمليات  للتيقن منالدروس المستفادة والتحسينات  (هـ) 
 وقابليتها للتوسع

 األخرى المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية -3

 ؛حالة تسديد االشتراكات  (أ) 

 ؛الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها (ب) 

 ؛2019أداء البرنامج في ميزانية  (ج) 

 حالة صرف االلتزامات غير المصفاة للمحكمة  (أ)  

حزيران/يونيه  30للمحكمة حتى األداء المالي التقرير بشأن  (د) 
2020 

 االحتياطيالصندوق  (ه) 

 مسألة السيولة (و) 

 19-ئحة كوفيدبشأن جا تحديث للوضع (ز) 

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -4

 نسب التكلفة تحديث فيما يتعلق ب (أ) 

التقرير المرحلي السنوي عن تنفيذ االستراتيجية الخمسية  (ب) 
 لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات 

 بدائل رأس المال (ج) 

 االستئماني للضحاياالصندوق  -5

للمجنى عليهم االستئماني مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق  (أ) 
 2020حزيران/يونيه  30إلى  2019تموز/يوليه  1في الفترة من 

 توصية المراجع الخارجي بشأن المساهمات الطوعية)ب(             

 الموارد البشرية -6

 التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين (أ) 

 غير المعتمدة المساعدة المؤقتة العامةاستخدام  (ب) 

 المسائل المتعلقة بالمراجعة  -7

  2020في عام  المراجعةرير لجنة اتق (أ) 

 2019البيانات المالية للمحكمة لعام  (ب) 

 2019لعام للمجنى عليهم البيانات المالية للصندوق االستئماني  (ج) 

 تحديث لحالة ورشة العمل فيما يتعلق بمراجعة هيئات الرقابة (د) 

 مسائل أخرى -8

 الماثلة أمامتقييم مخاطر التقاضي المتعلقة بجميع القضايا  (أ) 
 .الداخلي مة العمل الدولية ومجلس الطعونالمحكمة اإلدارية لمنظ

 إعادة توزيع الموظفين في البرنامج الرئيسي الثاني. (ب) 

 

 مشاركة المراقِّبين -جيم



ICC-ASP/19/20  

 

20-A-210621  329 

كبار المسؤولين بالمحكمة ، دعت اللجنة (3)عمال بالنظام الداخلي للجمعية -6
إلى المشاركة في جلسات  المدعي العام، وقلم المحكمةهيئة الرئاسة، ومكتب وممثلي 
كما تحدث إلى اللجنة ممثل عن المراجع الخارجي. وأعربت اللجنة عن تقديرها  اللجنة. 

  لجميع المراقبين الذين شاركوا في دورتها الخامسة والثالثين.

 

   2021نية البرنامجية المقترحة لعام النظر في الميزا -ثانيا

  البرامج الرئيسية عبرالمتعلقة بالميزانية  المسائل  -ألف

  المالحظات العامة والتحليل الكلي  -1

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

استعرضت و .(4) 2021عام ل"الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية 
 الميزانية.لنزاهة لميزانية على أساس المبدأ العام لموارد المطلوبة الللجنة ا

وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العمومية وافقت في دورتها الثامنة عشرة على   -8
. وقد تم تخفيض (5)2020ألف يورو لسنة الميزانية  149 205.6ميزانية يبلغ مجموعها 

، والتي كانت ألف يورو 3 585,1ذلك من خالل أقساط قرض الدولة المضيفة البالغ 
لتي اختارت عدم سداد دفعة "لمرة واحدة" للمباني مستحقة الدفع فقط من قبل تلك الدول ا
ستثناء أقساط قرض التي أقرتها الجمعية، با 2020الدائمة. لذلك، بلغت ميزانية عام 

 .(6)ألف يورو 145 620,5، الدولة المضيفة

ألف  144 917,2تبلغ  2021قدمت المحكمة ميزانية برنامجية مقترحة لعام   -9
ً ة المضيفة، والذي يمثل انخفاضيورو، باستثناء قرض الدول ألف يورو  703.3قدره  ا

البرنامج . ُطلبت زيادات فقط فيما يتعلق بما يلي: (في المائة 0.5انخفاض بنسبة )
 ؛(في المائة 0.0زيادة بنسبة )ورو ألف ي 5.2بمبلغ  (مكتب المدعي العام) الرئيسي الثاني

في  0.0زيادة بنسبة )ألف يورو  0.8بمبلغ  (قلم المحكمة) البرنامج الرئيسي الثالث
زيادة )ألف يورو  34.8بمبلغ  (آلية الرقابة المستقلة) 5-البرنامج الرئيسي السابع ؛(المائة
 35.3بمبلغ  (مكتب التدقيق الداخلي) 6-البرنامج الرئيسي السابع؛ و (في المائة 4.9

ً ية إما قدمت انخفاض. البرامج المتبق(في المائة 4.9زيادة بنسبة )ألف يورو  أو قدمت  ا
األول  البرنامج الرئيسي. وقد م 2020في عام  كانت ميزانية بنفس المستوى كما

ً انخفاض (القضاء) وقد م  (في المائة 2.5انخفاض بنسبة )ألف يورو  299.7بمبلغ  ا
ألف  479.7 بقيمةانخفاضاً  (األطراف أمانة جمعية الدول)السادس  البرنامج الرئيسي

 البرنامج الرئيسي الخامس. تم تقديم ميزانيات (في المائة 14.5بنسبة  إنخفاض)يورو 
نفس ب (أمانة الصندوق االستئماني للضحايا)السادس  البرنامج الرئيسيو  (المباني)

 .2020في عام  كانت المستوى كما

الميزانية البرنامجية الزمنية الواردة في  السالسلورحبت اللجنة بمعلومات    -10
 ، والتي مكنت اللجنة من وضع األرقام في منظورها الصحيح.2021المقترحة لعام 

يقارب  اً الحظت اللجنة أن ميزانية المحكمة قد أصبحت مستقرة وحققت نمو  -11
 1، كما هو موضح في الجدول  (2021-2017)الصفر في السنوات الخمس األخيرة 

فية عن الزيادات السنوية في الميزانيات المعتمدة والنفقات أدناه. تتوفر تفاصيل إضا

                                                            
من النظام الداخلي للجمعية المتعلقة بالمراقبين والمشاركين اآلخرين  93و 92و 42تنطبق المواد    (3)

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

 .اللجنة
 .)10/19ASP/-ICC( 1202الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام   (4) 

، الجزء األول المجلد،  (ASP / 18/20-ICC) 2019الوثائق الرسمية ... الدورة الثامنة عشرة ...   (5)

 ،الثالث

 ICC-ASP / 17 / Res.4  ، .1القسم ألف ، الفقرة. 
  المرجع نفسه. (6)
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مرفق وفي ال 1للبرامج الرئيسية الرئيسية في الرسم البياني  2013الفعلية منذ عام 
 الخامس.

 

 (بآالف اليورو) 2021-2017: مستوى الميزانية المعتمدة والمقترحة 1الجدول 

مستوى الموارد  

 المعتمدة/ المقترحة

الفرق عن العام 

بآالف )السابق 

 (اليورو

الفرق عن العام 

 (%)السابق 

 2021)الفرق 

المقترحة مقابل 

 (المعتمدة 2017

 (بآالف اليورو)

 2021) (%)زيادة 

مقابل المقترحة 

 (المعتمدة 2017

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    
 

 (بآالف اليورو) 2020-2013: الزيادات السنوية في الميزانيات المعتمدة والنفقات الفعلية 1الرسم البياني 

1.  
 

بالزيادة قد تأثرت  2021الحظت اللجنة أن الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   -12

الموحد لألمم المتحدة في الميزانية  المشترك النظام على أثر تنفيذ في تكاليف الموظفين

، 2انظر الجدول )مليون يورو  6.5ا مما أدى إلى زيادة قدره 2021المقترحة لعام 

ج الرواتب  في زيادة . باإلضافة (2020مقارنة بعام  2021في عام  األساسيجدول تدر 

لدعم اإلجراءات  2021من قبل قلم المحكمة في عام  الدعم توفير تكاليفإلى ذلك، 

 مليون يورو إضافية. 2.0 كانت متوقعة بأن تبلغالقضائية اإلضافية 
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ج الرواتب في الميزانية والتغييرات للفترة 2الجدول  الموظفون المحترفون  - 2021إلى  2017: جداول تدر 

 (بآالف اليورو تدرجي مقياس)
 2018(7) 2019(8) 2020(9) 2021(10) 

 التدرج %التغيير التدرج %التغيير التدرج %التغيير التدرج %التغيير 

 270,2 %9,17 247,5 %1,84 243,0 %1,37- 246.4 %2,94- تحت األمين العام

 247,2 %9,2 226.3 %1,83 222,2 %1,41- 225,4 %2,91- مساعد األمين 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
 

 الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام اللجنة أن المحكمة تتبع الحظت   -13

ً لتكاليف الموظفين، ووفق ً لذلك تساهم أيض ا في الصندوق المشترك للمعاشات  ا

التقاعدية لموظفي األمم المتحدة. كانت الزيادة في تكاليف الموظفين نتيجة عامل 

 .2021خارجي؛ ومع ذلك، فقد استوعبت المحكمة الزيادة في ميزانية 

، نفذت المحكمة 2021من أجل تخفيض مستوى المتطلبات من الموارد لميزانية   -14

 12إلى  10يف" بنسبة أعلى في البرنامج الرئيسي الثالث، من "عوامل تأخير التوظ

تغييرات في "عوامل ب بشكل بسيطعنه عوض ممليون يورو،  1.1في المائة )تخفيض 

تأخير التوظيف" في البرنامج الرئيسي الرابع(، والمزيد من التخفيض في الموارد في 

الوظائف غير الممولة مليون يورو من خالل  2.8فئة تكاليف الموظفين بمقدار 

والتخفيضات األخرى في تكاليف الموظفين والقضاة. عالوة على ذلك، اقترحت 

المحكمة إجراء تخفيضات في تكاليف غير الموظفين من خالل تخفيضات في السفر 

مليون يورو(، واالحتياجات  0.4مليون يورو(، وتكاليف أخرى لغير الموظفين ) 2.1)

مليون يورو(، وتأجيل  1.8قطرية واألنشطة الميدانية )التشغيلية في المكاتب ال

 مليون يورو(. 1.1تحسينات البنية التحتية المخطط لها )

الجهود التي بذلتها المحكمة للتحكم في مستوى الميزانية  كافةالحظت اللجنة   -15

 اإلجمالي، والتي أخذت في االعتبار الصعوبات االقتصادية والمالية للدول األطراف في

 .المستمرة 19-سياق جائحة كوفيد

ولكن، الحظت اللجنة أن غالبية التخفيضات في التكاليف تتعلق إما بتأجيل   -16

، 2021التوظيف أو االستثمار في البنية التحتية، أو قيود السفر المتوقعة حتى عام 

                                                            
في المائة مما أدى  12.46في المائة؛ انخفاض بعد التسوية بنسبة  1.30انخفض الراتب األساسي بنسبة   (7)

-( و )ف 2-( و )ف 4-( و )ف 1-في المائة. زاد متوسط الدرجة لـ )مد  0.96إلى زيادة في المضاعف بنسبة 

، وأن معدالت الفرد  للرواتب والبدالتالنظام المشترك الموحد . سنة الميزانية هذ ، نتيجة إلصالح 1( بمقدار 1

 في المائة. 2.71واإلعالة تم التخلي عنها، مما أدى إلى انخفاض بنحو 
في المائة مما أدى إلى  58.56في المائة ؛ زيادة بعد التسوية بنسبة  0.97وزاد الراتب األساسي بنسبة  (8)

في المائة. زاد  1.42فاض ملحوظ بنسبة في المائة. وأدى ذلك إلى انخ 2.29انخفاض في المضاعف بنسبة 

  .1( بمقدار 5-( و )ف 1-متوسط الدرجة لـ )مد 
في المائة مما أدى إلى  21.29في المائة؛ انخفاض بعد التسوية بنسبة  1.83األساسي بنسبة  الراتبوزاد  (9)

في المائة. انخفض  1.87في المائة. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة بنسبة  0.04زيادة في المضاعف بنسبة 

 .1( بمقدار 2-( و )ف 1-متوسط الدرجة لـ )ف 
في المائة مما أدى إلى  22.05المائة ؛ زيادة بعد التسوية بنسبة  في 1.21األساسي بنسبة  الراتيوزاد  (10)

في المائة. زاد متوسط  9.33في المائة. وأدى ذلك إلى زيادة ملحوظة بنسبة  8.02زيادة في المضاعف بنسبة 

 .1( بمقدار 4-وانخفض )ف  1( بمقدار 1-درجة )مد 
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يجة وعلى هذا النحو، اعتُبرت هذه إلى حد كبير بأنها ذات طابع لمرة واحدة، وليست نت

 في كفاءة عمل المحكمة.هيكلة للتحسينات ال

، رأت اللجنة في ضوء ذلك، ولضمان استدامة الميزانية على المدى المتوسط  -17

تحديد الطرق التي يمكنها من خاللها إدارة مواردها البشرية أنه ينبغي للمحكمة 

لبرنامج في المائة من ميزانية ا 76)حوالي  بمزيد من المرونة والكفاءةالمتاحة 

الموظفين بشكل أكثر فعالية من  تعبئة(، بما في ذلك من خالل 2021المقترح لعام 

، لمواجهة التقلبات في عبء العمل في كلفة واستخدام الطرائق التعاقديةحيث الت

 .19-أدناه بشأن جائحة كوفيد  23المستقبل، على النحو الموصى به في الفقرة 

 19-فيما يتعلق بجائحة كوفيدآخر المستجدات بشأن الوضع  -2

ً في دورتها الرابعة والثالثين، تلقت اللجنة تحديث  -18 من المحكمة فيما يتعلق  ا

، بمواصلة مة، من خالل فريق إدارة األزماتوأوصت المحك 19-بتأثير جائحة كوفيد

لطوارئ من أجل استئناف العمليات خطط ل وتطوير األعمالإعادة ترتيب أولويات 

أن  رئيس قلم المحكمة. كانت اللجنة قد طلبت من هذه الجائحةمن تأثير  ضوالتخفي

ً يدرج مرفق ً إضافي ا  التكاليف، مع بيانات محدثة عن ي تقارير الحالة المالية الشهريةف ا

اللجنة ، حتى دورة 19-كوفيد المتعلق بجائحةوالتكاليف اإلضافية  غير المنفقة

حكمة مواصلة تحديث اللجنة والدول األطراف ، ورحبت باعتزام المالخامسة والثالثين

على أساس شهري في سياق تقاريرها  19-كوفيد المتعلقة بجائحةبشأن التكاليف 

، 19-ئحة كوفيدالمتعل بجاالمالية. كما طلبت اللجنة من المحكمة إدراج بيانات األثر 

عة لعام باإلضافة إلى معلومات حول الوفورات والكفاءات التي تم تنفيذها والمتوق

، في تقرير التنفيذ نصف السنوي الذي سيتم تقديمه إلى اللجنة في الدورة 2020

 الخامسة والثالثون.

ً تلقت اللجنة تحديث   -19 على عمل المحكمة،  19-ئحة كوفيدجابشأن تأثير  اآخر ا

أعاله، الحظت الجهود التي تبذلها المحكمة للتحكم في التكاليف على مستوى  وردوكما 

عن بعد، وزيادة  التحقيقات/ك العمل من المنزل والمقابالتانية اإلجمالي بما في ذلالميز

 الوجود الميداني من خالل الموظفين المعينين محليا.

-ئحة كوفيدلجااآلثار الضارة  كانت واعية بشأنالحظت اللجنة أن المحكمة   -20

رارية لضمان استم، وبالتالي واصلت ممارسة المرونة والتنوع في عملياتها 19

، على سبيل المثال، اإلدارة المالية الحكيمة، وتشجيع العمل من المنزل ، األعمال

 الطوعية في المكتب من أجل ضمان سالمة وأمن القوى العاملة. والتغييرات

في سعيه لصياغة آليات شاملة  األزماتكما أقرت اللجنة بعمل فريق إدارة   -21

التدريجية  التغييرات، وإطار انتقالي نحو والتآزر، مةعملياتية مستداتضمن أنشطة 

، أشارت اللجنة إلى أن المحكمة كانت حريصة على في مكان العمل. باإلضافة إلى ذلك

في ضوء عدم إمكانية التنبؤ بجائحة  واستدامتهاتنفيذ جميع المدخرات والكفاءات 

 بها من عدم اليقين. يتعلقوما  19-كوفيد

 19-مدركة أنه تم اعتماد طرق جديدة للعمل أثناء جائحة كوفيدكانت اللجنة   -22

يكون لها تأثير إيجابي  فقدهذه الممارسات الجديدة، إذا تم الحفاظ عليها، إن . المستمرة

 للمحكمة. في المستقبلمحتمل على تكاليف التشغيل 

والثالثين طلبت اللجنة أن تقدم المحكمة خطة إلى اللجنة في دورتها السادسة   -23

توضح كيف تعتزم المحكمة، في حدود ميزانيتها الحالية، تنفيذ هذه التغييرات 
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واالستفادة منها. كانت اللجنة حريصة بشكل خاص على فهم تأثير هذه التغييرات على 

 الكفاءة وتكاليف التشغيل والمرونة والقدرة على الصمود.

 نسب التكلفة -3

24-   ً  عن نسب التكلفة لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها قدمت المحكمة تقريراً محدثا

في المائة من متوسط اإلنفاق السنوي  76.9وكشف التقرير أن  (11)الثالثة والثالثين.

أي األنشطة القضائية  -لمدة خمس سنوات قد استهلكته األنشطة األساسية للمحكمة 

في المائة  23.1األخرى بينما كانت الحصة لجميع المجاالت  -واالدعاء العام والتحقيق 

 فقط.

التحليل  في ذلك الوقت، أوصت اللجنة بأن تختار المحكمة طريقة واحدة لتقديم  -25

، باإلضافة إلى إجراء تحليل لالتجاهات خالل السنوات الخمس الكلي الستخدام مواردها

الماضية. واقترحت اللجنة إمكانية مواصلة مناقشة الموضوع في الدورة الرابعة 

 ثالثين خالل حلقة عمل الميزانية.وال

، عقدت اللجنة 2020عالمي السائد منذ بداية عام للوضع الصحي ال اً نظر  -26

ونظرت في عدد محدود من بنود جدول  بالفيديو عن بعددورتها الرابعة والثالثين 

لذلك، كررت اللجنة توصيتها لم تقدم التقرير الموعود.  األعمال. على أي حال، المحكمة

مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، النشطة األأن تواصل المحكمة رصد التكاليف المرتبطة بب

و  2019أوصت اللجنة المحكمة بإعداد تقرير عن نسب التكلفة التي تغطي عامي 

 ، إذا سمحت الظروف الصحية بذلك.للدورة السادسة والثالثين للجنة 2020

 

 خط األساس للميزانية -4

اللجنة وحللت أرقام خط األساس لميزانية البرنامج المقترحة كما استعرضت   -27

. بلغ (13)للميزانية وفي التصويب (12)العاشرمرفق كما هي واردة في ال 2021لعام 

ألف يورو مقارنة  2 042.5إجمالي التخفيضات في خط األساس نتيجة للوفورات 

في تكوين خط األساس  . كان العامل الرئيسي الذي أثر2020بالميزانية المعتمدة لعام 

بأثر  2020في عام  النظام المشترك الموحد للرواتب والبدالتهو تنفيذ  2021لعام 

ألف يورو  972.4ألف يورو، والتي تم تخفيضها بمقدار  6 439.8إجمالي قدره  

إلى قيام المحكمة 19-باستخدام "عوامل التوظيف المتأخر". أدت أزمة جائحة كوفيد

والوفورات  (14)تثنائية باإلضافة إلى التكاليف غير المتكررةبإجراء تخفيضات اس

ألف يورو، مما أدى إلى  4 405.3والكفاءات و "عوامل التوظيف المتأخرة" بمبلغ 

ألف من  7 420،2بمقدار يورو  2021انخفاض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 .2021خط األساس المحسوب لميزانية 

                                                            
(11) CBF/33/12  
(12)  ASP/19/10-ICC.  
(13) /ASP/19/10-ICC  1التصويب. 
: مخصصات السفر 2021ولكنها لم تعد قابلة للتنفيذ في عام  2020التكاليف المدرجة في ميزانية  (14)

ألف يورو(، والسفر  93.7) 2020ألمانة الجمعية العامة للسفر إلى الجمعية في نيويورك في عام 

(، وتكاليف اللجنة المعنية بانتخاب المدعي يورو ألف 64.0للجنة االستشارية بشأن ترشيحات القضاة )

  ألف يورو. 637.4ألف يورو(، يبلغ مجموعها  479.7العام واستعراض الخبراء المستقلين )
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ألساس االختالف الكبير بين الميزانية المقترحة وخط ا واقعوالحظت اللجنة   -28

التخفيضات مستدامة خالل السنوات  كافة، وكذلك أنه لن تكون 2021للميزانية لعام 

قوياً في السنوات المقبلة. ومع  يبقىهذا يعني أن الضغط لزيادة الميزانية إن المقبلة. 

، مكاتب القطرية واستجواب الشهودالذلك، كانت هناك ابتكارات وتغييرات في إدارة 

ً ، مما أدى إلى وفورات في التكاليف. وفقالت داخل المحكمةوكذلك ترتيب االتصا  ا

لمسؤولي المحكمة، سيتم جعلهم مستدامين قدر اإلمكان. ورحبت اللجنة بهذا الهدف 

 .2022وتطلعت إلى إجراء تخفيضات كبيرة في خط األساس للميزانية للسنة المالية 

دعت اللجنة المحكمة إلى مواصلة جمع المرفق األساسي للميزانية البرنامجية   -29

المقترحة في المستقبل، ومن أجل تحسين قيمتها كأداة تحليلية لتحليل الميزانية، 

لمناقشة المحتوى والشكل، وكذلك العالقة مع التحليالت األخرى. الملحقات )مثل 

المتكررة، ومعلومات تنفيذ الميزانية، وما  الوفورات وأوجه الكفاءة والتكاليف غير

إلى ذلك( مع اللجنة أثناء حلقة العمل التالية المتعلقة بالميزانية، والتي ستتم أثناء 

 االجتماع الشخصي للجنة في دورتها السادسة والثالثين.

 المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة -5

والثالثين، بأن تمتنع المحكمة عن استخدام أوصت اللجنة، في دورتها الثالثة   -30

 هذه  المسألة، وقررت رصد (15)لمؤقتة غير المعتمدة في المستقبلاتفاقات المساعدة ا

 ومواصلة استعراضها في دورتها الخامسة والثالثين.

 اً عقد 23، تم استخدام  2020الحظت اللجنة بقلق أنه في النصف األول من عام   -31

في القضاء  -من عقود المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة على مستوى المحكمة 

(، مما يمثل زيادة قدرها أربع 5) القلم(، وفي 14(، وفي مكتب المدعي العام )4)

، تلقت هاطلب. وبناًء على وظيفة( 19) 2019وظائف مقارنة لنفس الفترة من عام 

والحظت أن موارد المساعدة المؤقتة العامة غير اللجنة التبرير من المحكمة وراجعته 

للموارد  باعتبارها احتياجاتاالحتياطي صندوق الالمعتمدة لم تُدرج في إخطارات 

، وكانت مبررة بشكل أساسي نتيجة لزيادة ن توقعهاأو ال يمك تالفيهاال يمكن  البشرية

 عبء العمل.

المساعدة العامة غير  ودلعقوالحظت اللجنة بقلق أن االستخدام المستمر   -32

المعتمدة من شأنه أن يثير تساؤالت حول الشفافية واالنضباط في عملية الميزانية 

وحول اإلدارة الحكيمة للموارد البشرية في المحكمة. وأوضحت اللجنة أن الموافقة 

، ، بمشورة من اللجنةعلى وظائف المساعدة المؤقتة العامة هي من اختصاص الجمعية

ً أيض وأنه يمكن مساعدة "التلبية احتياجات الموارد لفترات محدودة من خالل استخدام  ا

، أو طرائق التعاقد الفردي. وكررت اللجنة توصيتها المستشارين، أو قصيرة األجل"

السابقة وقررت كذلك إعادة النظر في المسألة بشكل شامل بهدف توفير التوجيه 

 السياسي.

في دورتها السادسة  اً ة أن تقدم المحكمة تقريروفي هذا الصدد، طلبت اللجن   -33

ً والثالثين يتضمن شرح للظروف التي تم فيها استخدام اتفاقات المساعدة المؤقتة غير  ا

المعتمدة، ومعلومات مفصلة عن جميع اتفاقات المساعدة المؤقتة غير المعتمدة 

 ب.للسنوات الثالث الماضية، بما في ذلك المبررات ومدة العقد لكل منص

                                                            
، ، القسم الثاني(ASP/18/15-ICCتقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال دورتها الثالثة والثالثين )  (15)

 .37 الفقرة
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 جازات المرضيةاإل -6

كانت اللجنة قد أعربت في دورتها الثالثة والثالثين عن قلقها إزاء ارتفاع   -34

المرضية وطلبت أن تقدم المحكمة تقريرا في دورتها  اتباإلجاز المتعلقةالتكاليف 

؛ اآلثار ومعدل مدة اإلجازة المرضيةالرابعة والثالثين يتضمن معلومات عما يلي: حجم 

، التصديق وإدارة اإلجازات المرضيةالمرضية؛ معايير وإجراءات  اتالمالية لإلجاز

بما في ذلك األدوار والمسؤوليات ذات الصلة؛ والموظفين والمسؤوليات اإلدارية 

، تم 19-ائحة كوفيد. نظرا للقيود التي فرضتها ج(16)مرضيةللمحكمة أثناء اإلجازة ال

 الدورة الرابعة والثالثين.إرجاء النظر في هذه المسألة من 

وكررت اللجنة طلبها إلى المحكمة لتقديم تقرير يتناول تكاليف اإلجازات   -35

المرضية، بما في ذلك األدوار والمسؤوليات ذات الصلة؛ والموظفين والمسؤوليات 

اإلدارية للمحكمة أثناء اإلجازات المرضية، وتطلعت إلى النظر في هذه المسألة خالل 

 السادسة والثالثين.دورتها 

 تعديالت الميزانية التي أوصت بها اللجنة -7

والمبررات المقدمة،  2021بعد استعراض الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -36

ألف يورو من  243.3خلصت اللجنة إلى أنه يمكن تحقيق تخفيضات إجمالية قدرها 

ألف يورو باستثناء قرض  144 917.2 إجمالي الميزانية البرنامجية المقترحة البالغة 

ً الدولة المضيفة. ويمثل هذا انخفاض ً إجمالي ا في المائة(  0.7ألف يورو ) 946.6قدره  ا

 )باستثناء قرض الدولة المضيفة(. 2020مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 

 البرنامج الرئيسي األول: القضاء  -باء

 مالحظات وتحليالت عامة -1

 781.8 للبرنامج الرئيسي األول )القضاء(  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام    -37

ً ألف يورو، مما يمثل انخفاض 11 في المائة( مقابل  2.5ألف يورو )أو  299.7قدره  ا

 ألف يورو. 12081.5البالغة  2020الميزانية المعتمدة لعام 

ة القضائية ميزانيتها ، كان من المتوقع أن تنفذ السلط2020بالنسبة لعام   -38

، مقابل الميزانية المعتمدة البالغة ألف يورو 11 840.8 في المائة، أو  98.0بمعدل 

 ألف يورو. 12 081.5

 2021الحظت اللجنة أن التخفيض في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   -39

ً يعكس انخفاض ، أو يوروألف  805.8ستحقاقاتهم بمبلغ في رواتب القضاة وا اً كبير ا

 مقابل  2020تمت الموافقة عليها في عام  التي ألف يورو 5 516.9في المائة ) 14.6

 ( .2021ألف يورو المقترحة لعام  4 711.1

 رواتب ومستحقات القضاة -2

تقييم  استناداً إلىقاضيا.  18يتطلب نظام روما األساسي أن يكون للمحكمة   -40

 الميزانية البرنامجية المقترحة أجور أعطت، 2021سة لحجم العمل المتوقع لعام الرئا

ً بمبلغ  14 لـ ً متفرغا ، وبدل سنوي ألربعة قضاة غير ألف يورو 2 661.9 قاضيا

                                                            
  .224نفسه، الفقرة  ( 16)
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ألف  2 901.9 . وبلغ هذا المبلغ اإلجمالي (17)ألف يورو 240متفرغين جدد بمبلغ 

 رو.ألف يو 3240قاضياً بدوام كامل والتي ستبلغ  18يورو، مقارنة بتكاليف 

 موردالحظت اللجنة أن انخفاض عدد القضاة العاملين بدوام كامل والتغيير في   -41

 التفاعدية المعاشات التقاعدية أدى إلى انخفاض في الموارد المطلوبة لمعاشات القضاة

في  (2021ألف يورو في عام  921.9إلى  2020ألف يورو في عام  1 574.4من )

 باإلضافة إلى المستحقات األخرى.

ً ومع ذلك، الحظت اللجنة أيض  -42 ، سيتم انتخاب 2021مارس آذار/ 11أنه في  ا

، بناًء ، قد تقررمن نظام روما األساسي 35لمادة من ا 3اً للفقرة رئاسة جديدة، ووفق

ً مدى أي قاض منتخب حديثإلى ، عمل وبالتشاور مع الزمالء القضاةعلى حجم ال ليس  ا

 في هيئة الرئاسة يجب أن يعمل بدوام كامل. اً عضو

أوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة قصارى جهدها الستيعاب جميع النفقات غير   -43

ً المتوقعة فيما يتعلق بالقضاة المنتخبين حديث  .2021ضمن الميزانية المعتمدة لعام  ا

 تكاليف الموظفين -3

 المؤقتة العامةالوظائف الثابتة والمساعدة  ( )أ

وقد أتاح االنخفاض في رواتب القضاة واستحقاقاتهم استيعاب الزيادة في تكاليف  -44

الموحد  المشتركالنظام ألف يورو الناتجة عن مراجعة  506.1الموظفين البالغة 

 في البرنامج الرئيسي األول. للرواتب والبدالت

الحالية للتخصيص المرن للوظائف ورحبت اللجنة بالتأكيد على أن السياسة   -45

الثابتة ووظائف المساعدة المؤقتة العامة تسمح للدوائر بالتعامل مع الصورة المتغيرة 

لعبء عملها المتعلق بالتطورات القضائية المتوقعة ضمن مستويات الموظفين الحالية. 

هيكلة و عدد بقي، 2021ة البرنامجية المقترحة لعام وبناًء عليه، بالنسبة للميزاني

نفس ب الرنامج الرئيسي األولالوظائف الثابتة ووظائف المساعدة المؤقتة العامة في 

 .2020مستوى الميزانية المعتمدة لعام 

 الموظفين غير تكاليف -4

 تكاليف السفر

في  كانت الحظت اللجنة أن ميزانية السفر كانت مقترحة بنفس المستوى كما  -46

في الميزانية المعتمدة لعام أنه  الواقعألف يورو( على الرغم من  100.7) 2020عام 

ألف يورو للسفر لحضور  25.5، تم تخصيص التكاليف غير المتكررة البالغة 2020

دورة الجمعية في نيويورك. وأعربت اللجنة عن اعتقادها أن هذه التكاليف غير 

من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  المتكررة ليست ضرورية وينبغي حذفها

2021. 

 75.2وبالتالي أوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على تكاليف السفر البالغة   -47

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي األول.

 تكاليف غير الموظفين األخرى

                                                            
الجزء الثالث ، أ ، ، (ASP / 2/10-ICC) 2003الوثائق الرسمية ... الدورة الثانية ...   (17)

  200الصفحة 
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تم اقتراح تكاليف أخرى غير متعلقة بالموظفين بنفس المستوى كما في   -48

. واستعرضت اللجنة الطلبات األخرى المتعلقة بتكاليف 2020المعتمدة لعام  الميزانية

 غير الموظفين ورأت أن المستوى المطلوب معقول ويتوافق مع األنشطة ذات الصلة.

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي األول -5

الرئيسي ألف يورو للبرنامج  25.5أوصت اللجنة بتخفيضات إجمالية قدرها   -49

. لذلك، أوصت اللجنة الجمعية 2021األول من الميزانية األصلية المقترحة لعام 

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي األول. 11 756.3بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره 

 مراجعة رواتب القضاة  -6

ة البرنامجية المقترحة لعام لميزانيلالسادس )أ( مرفق اللجنة علما بالأخذت  -50

ألف يورو يتعلق بمراجعة تكاليف  580.9بمبلغ  اً متكرر اً ن طلبمَ والذي تضَ  (18)،2021

 قاضياً. 18استحقاقات الرواتب لـ 

اللجنة علما بالمناقشات الجارية داخل فريق التعويضات القضائية أخذت و  -51

، مع مراعاة الوضع لرزم الرواتبأكثر استدامة هيكلة والحظت أنه يجري النظر في 

لمالي للمحكمة. وكررت اللجنة تأكيد فهمها أن هذه مسألة تتعلق بالسياسة العامة ا

 تقررها الجمعية في نهاية المطاف.

 مكتب المدعي العام: الثانيالبرنامج الرئيسي   -جيم

 مالحظات وتحليالت عامة -1

للبرنامج الرئيسي الثاني )مكتب المدعي  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام   -52

ألف يورو )أو صفر في  5.2، وهو ما يمثل زيادة قدرها ألف يورو 47 388.6العام( 

 ألف يورو. 47 383.4البالغة  2020المائة( مقابل الميزانية المعتمدة لعام 

لمكتب  2020النفقات المتوقعة لعام  تقديرتم قد لأما بالنسبة لألداء المالي،   -53

في المائة من الميزانية  99.0، وهو ما يمثل ألف يورو 46 919.7المدعي العام بمبلغ 

 (19)ألف يورو.383.4 47البالغة  2020المعتمدة لعام 

 تكاليف الموظفين -2

في  الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام الحظت اللجنة أن تأثير الزيادة في   -54

 اً ، وأن مكتب المدعي العام قد بذل جهودمليون يورو 3.1البرنامج الرئيسي الثاني بلغ 

لعام  البرنامج الرئيسي الثانيالميزانية المعتمدة من  عتبةالستيعاب هذا المبلغ ضمن 

2020. 

، ستوى العملين سيتم الحفاظ على م، أُبلغت اللجنة أنه في حعالوة على ذلك  -55

كان التأخير في التوظيف وخفض فترات الخدمة من بين التدابير التي اتخذها مكتب 

، مما أدى الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام المدعي العام من أجل استيعاب زيادة 

 ألف يورو( زيادة في تكاليف الموظفين. 774.2في المائة ) 4.3إلى نسبة 

                                                            
الصفحة ، (ASP / 19/10-ICC) 2021الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام  (18)

190 . 
 / CBF / 35/9) 2020حزيران/يونيو 30تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدولية حتى   (19)

Rev.1) ، 6، الجدول  21الصفحة. 
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، فقد طلب مكتب من جميع الجهود المبذولةعلى الرغم  والحظت اللجنة أنه  -56

: موظف اتصال وتنسيق المساعدة المؤقتة العامة منإضافي  المدعي العام منصب

ضمن المكتب المباشر للمدعي ( لمدة ستة أشهر 2-للموارد البشرية المعاون برتبة )ف 

لموارد البشرية ا ارتباطمكتب  الواردة إلىالطلبات  العدد الكبير من ، من أجل تلبيةالعام

 مكتب المدعي العام. التابع إلى

ورأت اللجنة أنه نظرا لتعزيز التآزر والتنسيق مع وظائف قلم المحكمة، يمكن   -57

 تلبية هذا الطلب بالموارد الموجودة، وبالتالي أوصت بعدم الموافقة على هذا المنصب.

 إعادة توزيع الموظفين

والحظت اللجنة، في دورتها الثالثة والثالثين، ممارسة تخصيص موارد   -58

 وفي حين. القائمةالموظفين وإعادة توزيعها بمرونة في مكتب المدعي العام بين القضايا 

الحظت أن نظام التناوب هذا أدى إلى إعادة توزيع الموارد بين الحاالت  اللجنةأن 

في  (، واالستئنافما قبل المحاكمة، والمحاكمة) المختلفة والمراحل المختلفة لإلجراءات

، فقد رأت اللجنة أن المعايير حسب القضايا واحتياجات عبء العملمكتب المدعي العام 

 توقرر كانت الزمة الواضحة واإلبالغ الشفاف عن عمليات إعادة توزيع الموظفين

ائحة جيود التي فرضتها نظرا للقوالرابعة والثالثين.  االعودة إلى هذه المسألة في دورته

، خامسة والثالثين. وبناًء على ذلك، كان ال بد من إرجاء األمر إلى الدورة ال19-كوفيد

 (20)نظرت اللجنة في "تقرير مكتب المدعي العام عن إعادة توزيع الموارد".

تلقت معلومات عن تخصيص الموارد ومعايير  في حين أنهاأقرت اللجنة بأنها   -59

إشارة واضحة إلى المعايير  عناختيار الحاالت وترتيب األولويات، لم تتلق معلومات 

، أو على وجه التحديد المبادئ عن عمليات إعادة توزيع الموظفين وشفافية اإلبالغ

البرنامج ، كما هو موضح في ل اإلداري إلعادة توزيع الموظفينالتوجيهية والتسلس

 الرئيسي الثالث.

 تكاليف غير الموظفين -3

أقرت اللجنة بالجهود التي بذلها مكتب المدعي العام لخفض التكاليف غير   -60

 نفقات، ال سيما في السفر والخدمات التعاقدية وفي المائة 36.3بالموظفين بنسبة  المتعلقة

 ظفين.التشغيل العامة، من أجل تعويض الزيادات في تكاليف المو

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثاني -4

ألف يورو للبرنامج الرئيسي  53.75أوصت اللجنة بتخفيضات إجمالية قدرها   -61

. لذلك أوصت اللجنة الجمعية 2021الثاني من الميزانية األصلية المقترحة لعام 

 للبرنامج الرئيسي الثاني.ألف يورو  47 334.85بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره  

 قلم المحكمة: الثالثالبرنامج الرئيسي   -دال

 مالحظات وتحليالت عامة -1

 917.7 (القلم)للبرنامج الرئيسي الثالث  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام   -62

مقارنة  (أو صفر في المائة)ألف يورو  0.8ألف يورو، وهو ما يمثل زيادة قدرها  75

 ألف يورو. 75 916.9البالغة  2020بالميزانية المعتمدة لعام 

                                                            
(20) CBF/34/6 
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 لقلم المحكمة 2020النفقات المتوقعة لعام إن تقدير أما بالنسبة لألداء المالي،   -63

في المائة من الميزانية المعتمدة لعام  98.4، وهو ما يمثل ألف يورو 74 688.5 تبلغ

 ألف يورو. 75 916.9 البالغة  2020

 تكاليف الموظفين -2

 يع المناصبزإعادة تو ()ب

في المكتب المباشر  (3-ف ) ةالمساعد الخاص منصب اقترح قلم المحكمة نقل  -64

-، ف التوعية)، والموظف الميداني مكتب مدير شعبة الخدمات القضائيةللمسجل إلى 

من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مكتب مدير العالقات الخارجية كمنسق  (3

. كما اقترح قلم المحكمة نقل خمس وظائف بين المكاتب (3-ف )للشؤون الخارجية 

 القطرية.

شجعت اللجنة وأيدت إعادة توزيع الوظائف من حيث المبدأ تمشيا مع   -65

ن المحكمة إعادة تبرير النقل المقترح األولويات المتغيرة. ولكن، طلبت اللجنة م

للمنصب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المقر الرئيسي، مشيرة إلى أن 

الوظائف الميدانية قد تم إنشاؤها لتمكين العمليات في الموقع في سياق إعادة تنظيم 

المناصب من المقر الرئيسي. وعالوة على ذلك، لم يزد عدد المكاتب القطرية في 

السنوات الخمس الماضية، ولم يشر تقرير المراجع الخارجي الذي قيم أداء قسم 

 العمليات الخارجية إلى الحاجة إلى تعزيز الموارد البشرية في المقر الرئيسي.

  هاتمويلوإلغاء   إلغاء الوظائف (ج)

تمويل" تسع وظائف في الميدان وفي خدمات إلغاء  اقترح قلم المحكمة "  -66

أساليب هيكلة ، بسبب تقليص حجم المكتب القطري في كينشاسا وإعادة والشهودحايا الض

في إطار شعبة العالقات الخارجية.  الرئيسي في المقر حايا والشهودعمل خدمات الض

تمويل خمس وظائف في إطار شعبة الخدمات إلغاء  وواصل قلم المحكمة أيضا 

ك الموظفين لتمكين المحكمة من القضائية. وقد تم االحتفاظ بهذه الوظائف في مال

مواجهة تقلبات الطلب في دورة الميزانية الالحقة. واقترح قلم المحكمة أيضا إلغاء وظيفة 

 في مالي. (3-ف ( )توعية)موظف ميداني 

بتسع وظائف غير ممولة  وأوصت اللجنة، في دورتها الثالثة والثالثين، الجمعية  -67

عناية فيما إذا كان يمكن إلغاء هذه الوظائف أو إعادة ، بينما قررت التدقيق ب2020لعام 

 .2021توزيعها بشكل دائم في عام 

 مقترح، أوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على الموفرةفي ضوء المبررات    -68

 وظيفة وإلغاء وظيفة واحدة. 14إلغاء تمويل 

، أعربت اللجنة عن قلقها من احتمال "إعادة إنشاء" الوظائف الملغاة من ولكن  -69

 ضمن( 5-)ف  بمنصبخالل المساعدة المؤقتة العامة غير المعتمدة، كما هو الحال 

، وبالتالي كررت أهمية الحفاظ على نزاهة الميزانية 2020ود الميزانية المعتمدة لعام حد

 واالمتثال الكامل بقرارات الجمعية.

 متطلبات الموارد الجديدة بموجب المساعدة المؤقتة العامة( د)

 8.23)تقدم قلم المحكمة بطلب عدة وظائف جديدة من المساعدة المؤقتة العامة  -70

 :(بدوام كامل

 شهرا؛ 12، (2-ف )موظف قانوني معاون  (أ)
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، خمسة أشهر لكل منهم (1-ف)سانغو  -أربعة مترجمين فوريين مساعدين (ب)

 متفرغ(؛ 1.67)

(، 3-العربية )ف -)ج( ثالثة مترجمين فوريين/تحريريين في قاعات المحكمة 

 متفرغ(؛ 1.25خمسة أشهر لكل منهم )

 متفرغ(؛  3.39)د( عدد من المترجمين الفوريين )متعاقد فردي( )

 متفرغ(؛ 0.92( سائقان )متعاقد فردي( )هـ)

مع األخذ في االعتبار الموارد الحالية والمهارات الفريدة المطلوبة، أوصت اللجنة  -71

لمدة ستة  (2-ف )بالموافقة على جميع وظائف اللغات، وموظف قانوني معاون واحد 

 أشهر.

 إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات الخمسية -3

  لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلوماتتنفيذ استراتيجية المحكمة الخمسية   (ا)

نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة عن إستراتيجيتها الخمسية لتكنولوجيا  -72

، 2021ة البرنامجية المقترحة لعام التاسع للميزانيوالمرفق  (21)المعلومات/إدارة المعلومات"

 (22)المعلومات/إدارة المعلومات.والذي قدم نظرة عامة على تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا 

انت اللجنة قد أوصت في دورتها الثالثة والثالثين بأن تواصل المحكمة تنفيذ   -73

كما وردت في  2021 - 2019االستراتيجية على أساس تقديرات التكلفة القصوى للسنوات 

: 2020ألف يورو؛  2 168.5: 2019)تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الحادية والثالثين 

. وقد أيدت الجمعية هذه التوصية في (ألف يورو 2 559.5: 2021ألف يورو و  2 072.5

إل طبيعة المشروع طويل  اً دورتها الثامنة عشرة. باإلضافة إلى ذلك، قررت الجمعية، نظر

آالف يورو،  307لالستراتيجية البالغة  2019من الميزانية المعتمدة لعام  اً ، أن جزءاألجل

ً متاح سيبقى، لتأخيرات الموضوعية في المشترياتوالناجمة عن ا . وطلب 2020في عام  ا

ً سنوي اً تقرير رئيس القلمأن يقدم   إلى الجمعية، من خالل اللجنة، عن تنفيذ االستراتيجية. ا

حكمة اتبعت خطة االستثمار المتفق عليها لالستراتيجية الخمسية والحظت اللجنة أن الم -74

. بسبب (23)لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات، على النحو المبين في تقرير المحكمة

منصة "، توريد المكون الرئيسي لالستراتيجية، كان هناك تأخير في 19-ائحة كوفيدجأزمة 

، مما أدى إلى مطالبة المحكمة بتمديد عام واحد للموعد النهائي "العمل القضائي تدفق

واستخدام أموال اإلستراتيجية  الخمسيةالستراتيجية تكنولوجيا المعلومات / إدارة المعلومات 

. ومع ذلك، فإن التكاليف اإلجمالية لتنفيذ إستراتيجية 2022ألف يورو في عام  158.0البالغة 

ن ألف يورو ع 403.9بالكامل ستقل بمقدار  الخمسية ة المعلوماتتكنولوجيا المعلومات/إدار

ً ما كان متوقع  . (أدناه الذي يوضح الفرق في المجاميع 3انظر الجدول ) 2017في عام  ا

 

: ملخص اإلنفاق السنوي/المتوقع المطلوب لتنفيذ استراتيجية المحكمة الخمسية لتكنولوجيا 3الجدول 
 )بآالف اليورو( 2021-2017لفترة المعلومات/إدارة المعلومات ل

 
 المجموع 2022 2021 2020 2019 2018 2017

تصديق اللجنة 

لسقوف إنفاق 
 يورو 664,0

206,4 1 

 يورو
 يورو 2 168,5

072,5 2 

 يورو

559,5 2 

 يورو
 يورو 8 670,9 

                                                            
(21) CBF/35/8 
(22)  ASP/19/10-ICC ،.)الملحق التاسع )أ( و )ب 
(23) CBF/35/8 ، 4، ص 3الجدول.   
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الدورة الحادية 

 والثالثين

 يورو 664,0 اإلنفاق الفعلي
430.5 1 

 يورو
     يورو 1 608,6

     يورو 307.0   المرح ل

 2 046,4    التنبؤمعتمد / إعادة 
 يورو

   

 2 052,5     المقترح
 يورو

158.0 
 يورو

 

 يورو 664,0 ملخص التنفيذ الفعلي
430.5 1 

 يورو
 يورو 1 915.6

046,4 2 

 يورو

052,5 2 

 يورو

158.0 

 يورو
 يورو 8 670,0

 

والرقابة على الميزانية التي مارستها رحبت اللجنة بالتقدم المحرز حتى اآلن   -75

وأوصت ، الخمسية المحكمة على إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات

. 2022بتمديد إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات حتى نهاية عام 

ألف يورو  2 052.5بسقوف نفقات جديدة إلستراتيجية بمبلغ   اً وأوصت اللجنة أيض

ً وقد أدى هذا أيض .2022ألف يورو لعام  158.0و  2021لعام  إلى خفض التكلفة  ا

 267.0إلى  الخمسيةاإلجمالية لتنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات 

ً كان التمديد ضروريوأعاله،  وردألف يورو. كما  8 العمل  تدفق "منصةلتنفيذ  ا

ً أساسي اً ، الذي كان عنصر"القضائي في االستراتيجية؛ وبدون ذلك، لن تتحقق البنية  ا

بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة وبالتالي لن تتحقق  المحاكماتالتحتية الحيوية إلدارة 

 تخفيضات التكلفة في المستقبل.

لتحديد الكفاءات  اً مة أن تبذل جهودكما أوصت اللجنة بأنه يتعين على المحك  -76

والوفورات التي تحققت نتيجة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة 

العاشر )"خط األساس"( مرفق ، وتقديمها في المستقبل في الخمسيةالمعلومات 

 والمرفق السادس عشر )"الوفورات والكفاءات"( من الميزانية البرنامجية المقترحة.

 65والحظت اللجنة أنه من آخر تقرير مرحلي عن تنفيذ االستراتيجية، تم إدراج   -77

من الوفورات المتعلقة باالستراتيجية ضمن إجمالي المدخرات  (24)ألف يورو فقط

 والكفاءات للمحكمة.

 قراءة، كانت اللجنة تتطلع إلى 2022ة البرنامجية المقترحة لعام في الميزاني  -78

إدارة المعلومات للسنة الماضية تراتيجية تكنولوجيا المعلومات/مبلغ كبير من نفقات إس

تكاليف غير متكررة في حسابات الوفورات والكفاءات. سيكون الحد بأنها  مسجلة

ألف  1 894.5هو  2022األقصى للتخفيض النظري المتوقع في اقتراح ميزانية عام 

، انظر  2022عام والتنفيذ الفعلي في  2021في عام رق بين التنفيذ الفعلي االف)يورو 

سيكون  2022. كانت اللجنة تدرك بالفعل أنه في عام ترحيله، إذا لم يتم (أعاله 3الجدول 

نات )مركز البيا الباطلةهناك طلب الستبدال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

، ستخفض المبلغ عليها الموافقة، والتي، في حالة (25)ألف يورو 600والشبكة( بمبلغ 

 .ألف يورو 1 294.5المتوقع للتكاليف غير المتكررة إلى 

ً تدقيق إجراءمكتب التدقيق الداخلي  ه يتعين علىرأت اللجنة أن  -79 ألداء تنفيذ  ا

االستراتيجية في نهاية االستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات 

                                                            
 .5ص  4المرجع نفسه. الجدول   (24)
(25) ASP/19/10-ICC ، الرابع عشر. )و( والمرفق 3المرفق التاسع )ب(، الفقرة 
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 التي سيحتاجبضرورة تنفيذ هذه المهمة علماً لجنة التدقيق  حيطتأُ قد ل. 2023في عام 

 خبرة خارجية. من أجلهامكتب المراجعة الداخلية 

وأوصت اللجنة بأن تنظر لجنة التدقيق في تكليف هذه المهمة كجزء من الخطة   -80

بمساعدة محتملة من خبير خارجي.  2023مكتب التدقيق الداخلي لعام إلى المعتمدة 

ستوفر مثل هذه المبادرة الشفافية الالزمة للدول األطراف فيما يتعلق بتنفيذ 

 لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات. يةستراتيجية الخمساال

 2021ميزانية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الموصى بها لعام   (ب)

ة البرنامجية المقترحة لعام من الميزاني (ب)بعد النظر في الملحق التاسع   -81

تكاليف تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات على مستوى  يسرد، الذي 2021

 ، أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على المبلغ اإلجمالي المطلوب البالغ (26)المحكمة

ألف يورو في  2 052.5هذا المبلغ  من ضمن. 2021ألف يورو لميزانية  14 433.7

مة الخمسية تكاليف الموظفين وغير الموظفين للسنة الخامسة من إستراتيجية المحك

ألف يورو متوقعة لنفقات  1 2381.2و إدارة المعلومات،/لتكنولوجيا المعلومات

 350.0تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات على مستوى المحكمة، والتي تتكون من 

ألف يورو لتكاليف غير الموظفين.  6 031.2ألف يورو في تكاليف الموظفين و  6

يجب أن تكون البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للمحكمة مرنة في مواجهة العديد و

 من التحديات، وبالتالي فهي بحاجة إلى صيانة وتحديث مستمر.

مات للمحكمة أنها ضرورية للحفاظ على لقد أثبتت البنية التحتية لتكنولوجيا المعلو  -82

. كما أنها وفرت الوسائل التي طورت بها 19-عمل المحكمة خالل أزمة جائحة كوفيد

المحكمة أساليب عمل جديدة وإجراءات جديدة، مما خفض، من بين أمور أخرى، تكاليف 

المعلومات التشغيل. لقد أدت قرارات اإلدارة إلى التخقيض مركزياً من تكاليف تكنولوجيا 

في المائة من إجمالي تكلفة  93)للمحكمة  من خالل "مجلس حوكمة إدارة المعلومات" 

إلى الحد األدنى من مخاطر تكرار الشراء أو  (2022-2020تكنولوجيا المعلومات في 

تطوير عناصر موازية للبنية التحتية. أقرت اللجنة بالعمل الجيد الذي قام به قسم خدمات 

 .19-إدارة المعلومات و مجلس حوكمة إدارة المعلومات أثناء أزمة جائحة كوفيد

ألف  3 390.7)ات بالكثير عند إطالق االستراتيجية من حيث الكفاء ُوعدناقد ل  -83

اللجنة إلى التأثير الملموس على  تطلعوت (27)(2031إلى  2018يورو في الفترة من 

العديد  عمل، تم 19-ائحة كوفيدجنتيجة إلدارة أزمة والميزانية بعد تنفيذ االستراتيجية. 

، مما ساعد المحكمة على االستمرار أساليب العمل الجديدة في المحكمةمن اإلجراءات و

ً العمل ولكن أيضفي  خفض التكاليف. إن الجمع بين نتائج تنفيذ إستراتيجية تكنولوجيا  ا

إمكانات كبيرة لجعل  لهاوأساليب العمل الجديدة  الخمسيةالمعلومات/إدارة المعلومات 

 .أقل تكاليفبعمليات المحكمة أكثر كفاءة في جميع المجاالت ووضع خط أساس جديد 

ان، هناك احتماالت للتشغيل تكون أكثر كفاءة في كما هو الحال في كل مك  -84

تكنولوجيا المعلومات أيضاً. سيصبح التحكم في تكاليف "اإلضاءة" الخاصة بتكنولوجيا 

المعلومات قضية مركزية بعد االنتهاء من إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة 

اليف "اإلضاءة" المعلومات الخمسية. يجب بذل كل جهد ممكن لعدم تجاوز مستوى تك

عند انتهاء إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات  2022المتوقعة لعام 

 الخمسية.

                                                            
(26)  ASP/19/10-ICC ،.)المرفق التاسع )أ( و )ب 
(27)  CBF/31/12/Rev.3. 
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تتطلع اللجنة إلى مواصلة رفع التقارير عن تكاليف تكنولوجيا المعلومات لكافة   -85

برامج المحكمة مع نظرة مستقبلية خمسية، باإلضافة إلى تقديم تقارير عن خطط 

تكنولوجيا المعلومات للمحكمة بعد االنتهاء من االستراتيجية الخمسية تطوير 

عن هذه الموضوعات لدورتها  اً لتكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات، وطلبت تقرير

 السابعة والثالثين.

 المساعدة القانونية -4

 750.8 بلغت  2021الحظت اللجنة أن الميزانية المقترحة للمساعدة القانونية لعام   -86

 (28)ألف يورو للدفاع(. 1 727.1و للمجنى عليهم ألف يورو  4 023.7ألف يورو ) 5

و لمحامي الدفاع  (في المائة 27)ألف يورو  856.2الحظت اللجنة زيادة قدرها و  -87

نتيجة لتطبيق نظام المساعدة القانونية للمحكمة  ،ألف يورو لمحامي الضحايا 427.1

. والحظت 2021على األنشطة القضائية المخطط لها واالفتراضات ذات الصلة لعام 

في  106.7ألف يورو ) 243اللجنة أيضا زيادة في االحتياجات من الموارد قدرها 

الحالة حسب  المائة( تحت بند االستشاريين، تعزى إلى تعيين مستشار ميداني في بلدان

 توجيهات الدوائر ذات الصلة.

ألف يورو للمحامي المناوب  300والحظت اللجنة أنه تم تخصيص مبلغ   -88

والمحامي الخاص. بناًء على فحص للواجبات الفعلية وتكاليف المحامين الخاصين 

يورو  86 630) 2020حزيران/يونيو  30سابقاً، فضالً عن الموارد الالزمة حتى 

ألف يورو(، أوصت اللجنة بأن يتم تخفيض  220الميزانية المعتمدة البالغة مقارنة ب

 ألف يورو. 80األموال المخصصة للمحامي المناوب والمحامي الخاص بمقدار 

 تكاليف غير الموظفين -5

أقرت اللجنة بالجهود التي يبذلها قلم المحكمة للسيطرة على زيادات التكاليف، مما  -89

في  3.5أو )ألف يورو  890.2أدى إلى انخفاض في تكاليف غير الموظفين بمقدار 

 .2020مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام  (المائة

  

                                                            
(28)  ASP/19/10-ICC,  25، جدول 92ص. 



 ICC-ASP/19/20 

 

344  20-A-210621 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثالث -6

ألف يورو للبرنامج الرئيسي  133.75اللجنة بتخفيضات إجمالية قدرها أوصت   -90

. لذلك أوصت اللجنة الجمعية 2021الثالث من الميزانية األصلية المقترحة لعام 

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي الثالث. 75 783.95بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره 

 الدول األطرافأمانة جمعية  : الرابعالبرنامج الرئيسي   -هاء

  مالحظات وتحليالت عامة   -1

 837.0ما مقداره  2021بلغت الميزانية المقترحة للبرنامج الرئيسي الرابع لعام   -91

ً ، وهو ما يمثل انخفاضألف يورو 2 في المائة(  14.5ألف يورو )أو  479.7صافياً قدره  ا

 ألف يورو. 3316.7البالغة  2020مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 

عامل التوظيف الستيعاب تغيير " اً الحظت اللجنة أن األمانة قد بذلت جهود  -92

في  الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام ، وأن الزيادة في المتأخر" إلى الصفر

ألف يورو دون أي زيادة فعلية في عدد الموظفين  234.6بلغت  البرنامج الرئيسي الرابع

، مع مراعاة متطلبات الدول للجنة عبء العمل المتوقع لألمانة. استعرضت ا2021لعام 

 المنخفضأن اإلنفاق  ت، ورأالية المطلوبة لتلبية احتياجاتهااألطراف والموارد الم

 .2021ليس له تأثير مباشر على االحتياجات من الموارد لعام  2020المتوقع في ميزانية 

والحظت اللجنة أن االنخفاض الصافي في الميزانية المقترحة يُعزى بشكل   -93

رئيسي إلى التكاليف غير المتكررة الستعراض الخبراء المستقلين واللجنة المعنية 

، ستشارية المعنية بترشيحات القضاة، واللجنة اال2020انتخاب المدعي العام في عام ب

وعدم السفر إلى نيويورك نظرا النعقاد الدورة العشرين للجمعية في الهاي. كما الحظت 

الموحد  المشترك النظام اللجنة أن الزيادة في تكاليف الموظفين ترجع إلى التغيير في

 وليس إلى زيادة فعلية في عدد الموظفين. للرواتب والبدالت

 ية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الرابعالميزان -2

ألف يورو للبرنامج  2 837.0أوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على ميزانية قدرها  -94

 الرئيسي الرابع.

 المباني : الخامسالبرنامج الرئيسي   -واو

 مالحظات وتحليالت عامة -1

ألف  2 270.0للبرنامج الرئيسي الخامس  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام   -95

 .2020يورو، وهو نفس مبلغ الميزانية المعتمدة لعام 

ألف  1 891.0تتكون من  2021الحظت اللجنة أن الميزانية المقترحة لعام   -96

المخطط رو الستبدال األصول ألف يو 378.9يورو للصيانة الوقائية والتصحيحية و 

. اني، ويتعلق األخير فقط باستبدال العناصر األساسية المطلوبة للتشغيل اليومي للمبله

فقط العناصر األكثر أهمية الحتياجات استبدال  2021االستثمارات المقترحة لعام  شملت

األولية المقدمة إلى  األصولوتم تخفيضها بشكل كبير مقارنة بخطة استبدال  األصول

. 2020ة والثالثين للجنة، وكذلك بالمقارنة مع الميزانية المعتمدة لعام الدورة الثالث

ً والحظت اللجنة أيض تجاوز المستوى  تالفيأن مبلغ االستثمار قد تم تخفيضه بغرض  ا

ً وأيض 2020المعتمد للموارد في ميزانية  قد  األصولأن الميزانية المقترحة الستبدال  ا

 حكمة على صيانة المباني في الهاي هيكليا وعمليا.يكون لها تأثير سلبي على قدرة الم
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بالكامل وأن  اً يجب أن يكون مبرر األصولوذك رت اللجنة المحكمة بأن استبدال    -97

وطلبت أن تضمن المحكمة اتخاذ جميع  جداً يقتصر فقط على العناصر الضرورية 

كلما  األصولستبدال التدابير لتحقيق الوفورات والكفاءات، بما في ذلك استخدام بدائل ال

مكونات المبنى التي حددتها المحكمة على أنها العناصر األكثر ضعفاً الأمكن ذلك. 

البنية )هي: التركيبات الكهربائية واألمنية  2021والمتوقعة لالستبدال كجزء من ميزانية 

قدرة الم (، تركيبات األمن والسالمة، المصاعد، ونظام إدارة المبانيالتحتية الكهربائية

 54ت المياه( تقدر بـ التبريد وإمدادا)العناصر الميكانيكية والسباكة و؛ ألف يورو 275بـ 

، والمحيط الخارجي لألمن علقة باألبواب والنوافذ الخارجية؛ والعناصر المتألف يورو

 ألف يورو. 50المادي، وكذلك استبدال الكابالت على الواجهة بقيمة 

 األصولخطط لألمد المتوسط والطويل الستبدال   -14

نظرت اللجنة في "تقرير المحكمة بشأن الخطط المحدثة والمفصلة وآلية التمويل   -98

الذي طلبته اللجنة في دورتها الثالثة والثالثين.  (29)،ددة السنوات الستبدال األصول"متع

 الجوانب الرئيسية لهذا التقرير هي:

خطة خمسية محدثة تستند إلى مراجعة عناصر البناء من قبل المحكمة مع المقاول  (أ)

 الرئيسي باتباع المعايير الهولندية المطبقة اآلن إلى حد كبير لتصنيف عناصر البناء؛

 ؛2040إلى  2021ل تغطي السنوات من طويلة األج األصولخطة استبدال  (ب)

ت التعاقدية الحالية مع المقاول الرئيسي سيناريوهات التمويل بموجب الترتيبا (ج)

 ؛ ل رسوم ثابتة والصيانة التصحيحيةوالتي تغطي التدابير الوقائية مقاب

 تعاون.للإمكانية إبرام عقد بديل ونموذج  (د)

ورحبت اللجنة باعتزام وضع الخطة الخمسية كخطة متجددة تستند إلى استعراض   -99

صرها في هيكل جديد ينسجم مع كل من الخطة كامل لعناصر البناء وتغطي جميع عنا

وراء تكاليف  تكمنالخمسية والخطط طويلة األجل. ولم يوضح التقرير اإلجراءات التي 

للخطة الخمسية مما يجعل من الصعب على اللجنة تقييم مدى كفاية  األصولاستبدال 

 التقديرات.

تعين تحديث الخطة ، سي2021الغالف المنخفض بشكل كبير لعام إلى  اً ظرون  -100

وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إلى الجمعية، كجزء من الميزانية الخمسية. 

 األصولالبرنامجية المقترحة كل عام،  من خالل اللجنة، خطة خمسية محدثة الستبدال 

 لضمان الحد من المخاطر التشغيلية للمحكمة قدر اإلمكان.

  

                                                            
  .المرجع نفسه (29)
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)بما في ذلك التخصيص لعام  2025-2021الستبدال األصول : الخطة الخمسية المحدثة 4الجدول 

2020)(30) 

لخطة الخمسية الستبدال ا

)بما في  2025-2021 األصول

 (2020ذلك التخصيص لعام 

 2020أسعار التدفق النقدي لعام 

 2020 مكونات البناء لالستبدال

 باليورو

2021 

 باليورو

2022 

 باليورو

2023 

 باليورو

2024 

 باليورو

2025 

 باليورو

 المجموع

 باليورو

 441 024 97 020 38 280 87 360  -  191 364   27 000 غالف المبنى

 25 212 2 400 3 267  -  -  19 536  - هيكل المبنى

 561 943 245 586 68 886 75 654 68 886 102 932  - اإلتمامات واألسطح

 534 120 240 000  - 156 000 8 400 129 720  - الميكانيكيات والسباكة

 8 435 438 5 737 176 1 416 1 088 136 522 708 688 002 398 000 التركيبات الكهربائية واألمنية

 213 240 105 960 12 600 2 520 5 040 87 120  - التركيبات والتجهيزات

 462 420 320 640 38 400  -  - 103 380  - البستنة

أجهزة تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت وتكنولوجيا الصوت 

 والصورة

-  800 153 -  -  -  -  800 153 

 المجموع

 

 

000 425 854 475 1 034 605 670409 1 858 162 782 784 6 827,19 10 

على  األصولرحبت اللجنة بالجهود التي تبذلها المحكمة لتقدير طلبات استبدال    -101

المدى الطويل واقتراح سيناريوهات لتمويل تلك الخطط. من المفترض أن توفر 

السيناريوهات المقترحة حلوالً من شأنها أن تخفف من عبء الدفع على الدول األطراف 

 بسبب ذروة االستثمار.

اللجنة علما أخذت ، األصولفيما يتعلق بالتمويل طويل األجل الستبدال و   -102

ات األربعة: التمويل كجزء من الميزانية البرنامجية العادية وإنشاء صندوق بالسيناريوه

، باإلضافة إلى مساهمات إضافية لمرة سنوية)منتظمة من الدول األطراف  بمساهمات

. وستبلغ التكلفة اإلجمالية (واحدة كل خمسة سنوات والمساهمات السنوية المرحلية

ً عام 20مليون يورو على مدى  83.3المطلوب تمويله  األصولالستبدال   .ا

وهو نهج يبدو أن معظم )والحظت اللجنة أن المحكمة دعت إلى إنشاء صندوق    -103

لضمان تمويل موثوق. ولم تؤيد اللجنة إنشاء صندوق في  (المنظمات الدولية تتبعه

يقدمها الصندوق للتعامل مع  بالمزايا التي قد تقر في حين أنهادورتها الحادية والثالثين. 

 لحالة عدم اليقين اً ، مع ذلك، نظراألصول، فإن اللجنةالمتطلبات طويلة األجل الستبدال 

ولكنها مستعدة إلعادة تقييم  األصولالحالية ال تزال ال تدعم إنشاء صندوق الستبدال 

 الثالثين.والوضع في الدورة السابعة 

 2020)التدفق النقدي بأسعار  2030 - 2021للخطة طويلة األجل  األصول: استبدال 5الجدول 

 باليورو(

                                                            
 .المرجع نفسه  (30)
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 )التدفق النقدي بأسعار  باليورو( 2040 - 2031للخطة طويلة األجل  األصول: استبدال 6الجدول 

 

كررت اللجنة توصيتها في دورتها الثالثة والثالثين بالنظر في تعيين خبير   -104

فيما يتعلق  اختصاصيةمن الدول األطراف لتقديم مشورة  مقابلبدون خارجي أو أكثر 

 .األصولبتخطيط وتنفيذ خطط استبدال 

أوصت اللجنة بإعادة تقييم خطة االستبدال لألجل المتوسط والطويل لرأس   -105

، مع مراعاة الحاجة إلى تخفيض 2021المال في ضوء اعتمادات الميزانية لعام 

ة وإعطاء األولوية للصيانة بدالً من االستبدال كلما كان ذلك المخاطر التشغيلية للمحكم

معقوالً من الناحية االقتصادية، بما يتماشى مع مبدأ االستدامة. وأعربت اللجنة عن 

 تطلعها إلى تلقي معلومات محدثة عن ذلك في دورتها السابعة والثالثين.

دمج برامج الصيانة  وأوصت اللجنة كذلك بالنظر في ترتيبات بديلة لزيادة  -106

في عقد واحد كحل بديل للترتيبات التعاقدية الحالية. وأعربت اللجنة  األصولواستبدال 

 عن تطلعها لتلقي معلومات عن ذلك في دورتها السادسة والثالثين.

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الخامس

ألف  2 270.0طلوب وقدره وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على المبلغ الم   -107

 يورو للبرنامج الرئيسي الخامس.

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا : السادسالبرنامج الرئيسي   -زاي

 مالحظات وتحليالت عامة -1

 2020ومعدل التنفيذ في عام  2021الميزانية المطلوبة لعام 

التي  جبر األضرارإدارة  (1): واليتانللمجنى عليهم للصندوق االستئماني   -108

األخرى لصالح الضحايا  ااستخدام موارده (2)؛ ها المحكمة ضد شخص مدانأمرت ب

 من نظام روما األساسي. 79وفقاً للمادة 

للمجنى عليهم للصندوق االستئماني اعتمد مجلس اإلدارة الخطة اإلستراتيجية    -109

وتم تعديلها بشكل أكبر في ضوء التوصيات  2020مارس آذار/في  2021-2019للفترة 

-لجائحة كوفيدالتي قدمتها آلية الرقابة المستقلة، فضالً عن األثر المؤسسي والتشغيلي 

19. 

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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ألف  3 226.1للبرنامج الرئيسي السادس  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام    -110

. استوعبت 2020لمعتمدة لعام يمثل نفس المستوى االسمي للميزانية ا وهذايورو، 

األمم المتحدة. الميزانية المقترحة زيادة إضافية في تكاليف الموظفين وفقا لمعايير 

 تم إجراء تخفيضات في الموارد من غير الموظفين. باإلضافة إلى ذلك،

 30حتى  للبرنامج الرئيسي السادسوأُبلغت اللجنة أن أداء الميزانية    -111

 31في المائة وأن إجمالي معدل التنفيذ المتوقع في  42.7بلغ  2020حزيران/يونيه 

 في المائة. 94.5متوقع أن يبلغ  2020كانون األول/ديسمبر 

أُبلغت اللجنة أنه كجزء من والية المساعدة، كانت هناك برامج جارية في شمال    -112

ً وأيض 2019أوغندا منذ عام  . ومن 2020م في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عا ا

 2020دورة برنامجية مدتها ثالث سنوات في كوت ديفوار منذ عام  تشملالمقرر أن 

 اإلدارية. لجبر األضرارأداء البرنامج الوطني لدعم أنشطة 

باإلضافة إلى ذلك، يجري استكشاف برامج مساعدة جديدة لكينيا وجورجيا    -113

ومالي في انتظار مراجعة المجلس واتخاذ قرار بشأن المزيد من اإلجراءات بناًء على 

 التمويل. احتماالتتقييم 

في عام  جبر األضرارقضايا ستستمر في مرحلة  ةوالحظت اللجنة أن ثالث   -114

، 2012حاالت في مرحلة التنفيذ: لوبانغا، التي بدأت في عام  ة. وستكون ثالث2021

في نتاغاندا  جبر األضرارإجراءات و. 2017في عام  ءا، وكالهما بدوكاتانغا والمهدي

ً من المتوقع أيض ،2019في حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي بدأت في عام   ا

تليه مرحلة تنفيذ إذا تم تأكيد حيث ، بجبر األضرارإلى إصدار أمر  الوضع هذا أن يؤدي

أونجوين في أوائل عام  قضية اإلدانة عند االستئناف. قد تبدأ إجراءات جبر الضرر في

 إذا أدين المتهم. 2021

هي أنشطة غير مسبوقة في مجال العدالة  جبر األضراروأقرت اللجنة بأن    -115

ً الجنائية الدولية وتتطلب نهج جبر . عالوة على ذلك، أقرت اللجنة بأن مدة اً حذر ا

ال تترتب عليها آثار مالية كبيرة فحسب، ال سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية  األضرار

في الجهاز القضائي وقلم المحكمة، إلى جانب الموارد الالزمة للمساعدة القانونية للدفاع 

لها تأثير محتمل  أن لك هو، ولكن األهم من ذلضحايا ومحكمة الدفاع عن الضحاياوا

 على توقعات الضحايا وبالتالي لها تأثير كبير على سمعة المحكمة.

ً تنظيمي يتطلب هيكالً للمجنى عليهم  جبر األضرارالحظت اللجنة أن تنفيذ    -116 أكثر  ا

ً إحكام من  وقلم المحكمةللمجنى عليهم ورحبت بعالقة العمل بين الصندوق االستئماني  ا

من أجل تنفيذ واليات كل منهما بفعالية  2019التعاون والمساعدة لعام خالل إطار 

للمجنى عليهم الصندوق االستئماني  أمانة وكفاءة، والتي تنص على التآزر األمثل بين

، وقسم الشؤون ، بما في ذلك في المكاتب القطرية، ووحدة المشترياتوقلم المحكمة

، قات الخارجية والتعاون مع الدول، والعال، وقسم مشاركة الضحايا وجبر الضررالمالية

العام للضحايا، وقسم األمن والسالمة وقسم  المحاميوقسم دعم المحامين، ومكتب 

 .العامة اإلعالم والتوعية

ر. وترى اللجنة اضروأقرت اللجنة بالعمل المتعلق بسياسة وإطار عملية جبر اال  -117

في حاالت معينة، للمجنى عليهم أن السياسة ينبغي أن تركز على مبدأ المعاملة المتساوية 

المدى الذي يمكن فيه توحيد كل حالة، لتحديد ل الظروف الخاصة األخذ بعين االعتبارمع 

إلى أقصى حد ممكن، مع احترام مبدأ استقالل القضاة وكيف يمكن تبسيط  اإلجراءات
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وطلبت اللجنة إبالغها عن أي تقدم بشأن ية برمتها وجعلها أكثر فعالية وسرعة. العمل

 .جبر االضرار في اجتماعها السابع والثالثين

 تكاليف الموظفين -2

 الوظائف الثابتة

الصندوق  أمانةوالحظت اللجنة أنه لم يتم اقتراح وظائف ثابتة جديدة من قبل    -118

الموحد للرواتب  المشتركالنظام . وكان تأثير تطبيق 2021لعام للمجنى عليهم االستئماني 

 ألف يورو. 77,4 والبدالت

 المساعدة المؤقتة العامة

ألف يورو  149.1زيادة قدرها للمجنى عليهم الصندوق االستئماني  أمانةطلبت    -119

، والتي ال تعكس الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام بسبب تكاليف  (في المائة 9.5)

 الموظفين. طاقةزيادة في 

في المائة باعتبارها  10نسبة للمجنى عليهم الصندوق االستئماني  أمانةتطبق    -120

"عوامل التوظيف المتأخر" على بنود الميزانية الخاصة بالخدمات العامة والمهنية. كان 

 والخدمات العامة. ألف يورو للفئة المهنية 1 191.1هو  2021المبلغ المطلوب لعام 

واستعرضت اللجنة اتجاه معدل التنفيذ الخاص بأمانة الصندوق االستئماني    -121

في  12وأوصت برفع معدل طلب "عوامل التوظيف المتأخر" إلى للمجنى عليهم 

 ألف يورو. 26.5المائة، وبالتالي سيكون التخفيض المحقق 

جميع وظائف المساعدة المؤقتة العامة وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على   -122

 ألمانة الصندوق االستئماني للضحايا.

 تكاليف غير الموظفين -3

 226.5والحظت اللجنة أن التكاليف المطلوبة لغير الموظفين انخفضت بمقدار    -123

 .(في المائة 42أو )ألف يورو 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السادس  -4

ألف يورو للبرنامج الرئيسي  26.5وأوصت اللجنة بتخفيضات إجمالية قدرها    -124

أوصت اللجنة الجمعية  لذلك. 2021السادس من الميزانية األصلية المقترحة لعام 

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي السادس. 3 199.6بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره 

 السياسات المتعلقة بالصندوق االستئماني للضحايا مسائل  -5

نظرت اللجنة في عدد من المسائل المتعلقة بالسياسات، والتي كانت جميعها    -125

ذات صلة بعمليات الصندوق الفعالة من ناحية التكلفة، والمساءلة، وجمع األموال، والتي 

 لها آثار مالية ومتعلقة بالميزانية.

 الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام جبر األضرارتعزيز الضوابط 

نظرت اللجنة في التقرير المرحلي المقدم من الصندوق بناًء على طلب    -126

. أعطى التقرير تفاصيل عن تنفيذ جبر األضرار في ثالثة حاالت، لوبانغا، (31)اللجنة

للمجنى عليهم ماني والمهدي، وكاتانغا، نتيجة للتعاون بين قلم المحكمة والصندوق االستئ

 في تحديد شركاء منفذين مفضلين والتعاقد معهم.

                                                            
(31)  CBF/35/6 . 
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والحظت اللجنة أن المدقق الخارجي في تقريره عن البيانات المالية لصندوق    -127

اعتبر أن  2019كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجنى عليهم االستئماني 

 توصيته في هذا الصدد قد تم تنفيذها.

 التكاليف اإلدارية للشركاء المنفذين المتعلقة بجبر األضرار

ساب التكاليف تحإبناًء على طلب من اللجنة لتلقي مزيد من المعلومات حول    -128

ل من في المائة في عقود الخدمات مع الشركاء المنفذين التي تمو   15اإلدارية بنسبة 

بعنوان "استجابة أمانة الصندوق االستئماني  اً مساهمات المانحين، قدم الصندوق تقرير

أعربت اللجنة عن تقديرها و. (32)الستفسارات متعلقة باإلدارة المالية"للمجنى عليهم 

للمعلومات التي قدمتها المحكمة بشأن التكاليف اإلدارية للشركاء المنفذين فيما يتعلق 

عن األهداف المتفق  وطلبت أن تقدم أمانة الصندوق معلومات مفصلة، بجبر األضرار

عليها التي يتعين على شركة المراجعة الخارجية تحقيقها عند مراجعة العمل الذي 

أنجزه الشركاء المنفذون على أساس سنوي. وطلبت اللجنة كذلك أن تقدم أمانة 

 الصندوق عينة من تقرير شركة المراجعة الخارجية في دورتها السادسة والثالثين.

 للصندوق االستئماني للضحايا الذاتية االستدامة المالية

بشأن للمجنى عليهم نظرت اللجنة في التقرير الذي قدمه الصندوق االستئماني   -129

استخدام أموال المانحين لتكاليف البرامج العرضية )"أموال تكاليف البرامج 

ج . ودعت اللجنة أمانة الصندوق االستئماني إلى مواصلة تحديد المناه(33)العرضية"(

الممكنة بشأن هذه المسألة وإطالع اللجنة على آخر المستجدات في دورتها السادسة 

 والثالثين.

 الخاص في القطاع التبرعات وجمع األموال من الجهات المانحة

أمانة الصندوق ، أوصت اللجنة بأن يقوم كل من 2018نيسان/أبريل في   -130

لتحديد الخيارات القابلة مشترك عمل  فريقإنشاء بوالمحكمة للمجنى عليهم االستئماني 

 يتم البت فيه.لللتطبيق، وتقييم مزاياها وعيوبها، والعمل على اقتراح محدد 

ً و عام ونصف مرور بعد   -131 كان ال يزال في المرحلة وبينما كان العمل جاريا

معني بالتبرعات الخاصة للصندوق االستئماني  فريق عمل مشتركاألولية. تم إنشاء 

ز على أربعة يتركال وكان من شأنه. الصندوق وقلم المحكمةمن قبل جنى عليهم للم

جدوى الحصول  (2)جدوى ترتيبات الكفيل المالي في األسواق ذات الصلة؛  (1): نواحي

 (3)وضع قانوني الذي يسمح بتلقي التبرعات الخاصة المخصومة من الضرائب؛ على 

تحديث ( 4)محتملين من القطاع الخاص. و لصندوق الامانحين  التحقيق بشأنإجراءات 

 .من القطاع الخاص لتبرعاتمن أجل ا هداياالقبول بشأن لصندوق االستئماني اسياسة 

الصادر  (34)الخاص" من القطاع سلط "تقرير التقدم المحرز في جمع التبرعات   -213

فريق من  إنشاء (1)الضوء على أحدث التطورات:  ،للصندوق االستئماني للضحاياعن 

شراء نظام متكامل إلدارة  (2)المهنيين المتخصصين في جمع األموال واالتصاالت؛ 

، وتتبع حين، وإدارة العالقات مع المانحينالعالقات مع المؤيدين لتبسيط معلومات المان

مواصلة المناقشات مع المنظمات الدولية  (3)المساهمات ودعم جمع التبرعات الرقمية؛ 

                                                            
(32)  CBF/35/7 . 
     المرجع نفسه. (33)
(34)  CBF/35/4 . 
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لة مع القطاع الخاص لجمع األموال من خالل التبرعات المخصومة من المماثلة العام

 الضرائب.

أمانة الصندوق  تلى استفسارات من اللجنة، أشارإستجابة إوالحظت اللجنة أنه،    -133

إلى أنه بسبب قيود الميزانية، قام الصندوق بتعبئة "المهنيين للمجنى عليهم االستئماني 

وجمع األموال. ورحبت اللجنة  بالتوعيةالزائرين والمتدربين واالستشاريين" فيما يتعلق 

 بالجهود المبذولة لتحديد طرق ال تترتب عليها تكاليف لجمع األموال.

في جمع األموال رحبت اللجنة بتكوين فريق من المهنيين المتخصصين    -134

واالتصاالت على أساس طوعي وأوصت بأن يواصل الصندوق هذه الممارسة في 

المستقبل، دون أي زيادة في موارد الميزانية. وتتطلع اللجنة إلى مقترحات محددة 

 بشأن جمع األموال من القطاع الخاص في دورتها السابعة والثالثين.

 قرض الدولة المضيفة -ني الدائمة المبا : 2-السابعالبرنامج الرئيسي   -حاء

 مالحظات وتحليالت عامة -1

تقديم لعرض الدولة المضيفة  2008اللجنة أن الجمعية قبلت في عام  ذك رت  -135

سنة بسعر  30يتم سداده على مدى لمليون يورو  200 اهقرض للمباني الدائمة بحد أقص

ً في المائة. وأشارت اللجنة أيض 2.5فائدة  البرنامج إلى أن اآلثار المالية المترتبة على  ا

تنطبق فقط على الدول األطراف التي لم تختر سداد دفعة لمرة واحدة  2-الرئيسي السابع

 لتكاليف تشييد المباني الدائمة، أو لم تكمل بالكامل مدفوعاتها لمرة واحدة. 

 3 585.1 2-لسابع للبرنامج الرئيسي ا 2021بلغت الميزانية المقترحة لعام    -136

 .2020ألف يورو، وهو ما يعادل نفس المبلغ الوارد في الميزانية المعتمدة لعام 

ً اللجنة أن المحكمة ملزمة قانوني وذك رت   -137 فبراير شباط/ 1بدفع األقساط بحلول  ا

سداد  علىحثت اللجنة الدول األطراف المسؤولة عن دفع االشتراكات و. سنةمن كل 

أقساطها بالكامل وفي موعد ال يتجاوز نهاية شهر كانون  ودفعقرض الدولة المضيفة 

أموالها  استخدامأنه سيتعين على المحكمة  إعتبار، مع يناير من كل عامالثاني/

التشغيلية من أجل تغطية هذه المدفوعات. وأشارت اللجنة إلى أن التأخر في السداد 

ة على الموارد التشغيلية ويزيد من تفاقم مشكلة سيضع ضغوطا إضافي هو/أو عدم

 السيولة.

والحظت اللجنة أنه في ظل الوضع االقتصادي العالمي الصعب الراهن، فإن   -138

أسعار الفائدة في األسواق المالية منخفضة وأن العديد من الدول األطراف واجهت 

دعت اللجنة  هذا السبب،ولعلى الميزانية في العام الماضي.  اً أزمات اقتصادية وقيود

المحكمة والدول األطراف إلى االتصال بالدولة المضيفة فيما يتعلق بإمكانية فتح 

 مفاوضات بهدف تخفيض سعر الفائدة على القرض المقدم لتشييد المباني الدائمة.

 2-الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع  -2

ألف  3 585.1وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره    -139

 .2-يورو للبرنامج الرئيسي السابع 

 آلية الرقابة المستقلة : 5-السابعالبرنامج الرئيسي   -اءخ

 مالحظات وتحليالت عامة -1
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ألف  739.5 5-للبرنامج الرئيسي السابع  2021بلغت الميزانية المقترحة لعام     -140

في المائة( مقابل الميزانية المعتمدة  4.9ألف يورو ) 34.8مثل زيادة قدرها التي تيورو، 

 ألف يورو. 704.7البالغة  2020لعام 

والحظت اللجنة أن الزيادة المطلوبة تُعزى بشكل رئيسي إلى الزيادات في    -141

، التي ال يمكن استيعاب آثارها بالكامل الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام تكاليف 

 .2021في الميزانية المقترحة لعام 

 5-الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع  -2

ألف  739.5اللجنة الجمعية بالموافقة على مبلغ إجمالي قدره لذلك أوصت    -142

 .5 -يورو للبرنامج الرئيسي السابع 

 الداخلي التدقيقمكتب  : 6-السابعالبرنامج الرئيسي   -طاء

 مالحظات وتحليالت عامة -1

ألف  756.5بلغت  6-للبرنامج الرئيسي السابع  2021الميزانية المقترحة لعام    -143

مقابل الميزانية المعتمدة  (في المائة 4.9)ألف يورو  35.3زيادة قدرها مثل التي تيورو، 

 ألف يورو. 721.2البالغة  2020لعام 

والحظت اللجنة أن الزيادة المطلوبة تُعزى بشكل رئيسي إلى الزيادات في   -144

آثارها بالكامل ، التي ال يمكن استيعاب الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام تكاليف 

 .2021في الميزانية المقترحة لعام 

ألف  28.8تكاليف تدريب قدرها  تشملوالحظت اللجنة أن الميزانية المطلوبة    -145

استفسار  واستجابة إلى. للمدققينيورو من أجل توفير التعليم المهني المستمر الضروري 

خصصة لتلبية تمن اللجنة، أشار المكتب إلى أنه يدرس خيار شراء دورة تدريبية م

 ألف يورو. 25احتياجاته الخاصة في بيئة عمل المحكمة، بتكلفة تقديرية تبلغ 

، 2021و للتدريب في عام ألف يور 3.8لذلك، أوصت اللجنة بتخفيض قدره    -146

ً وأوصت أيض في  التكلفةيق الداخلي البحث عن القيمة مقابل بأن يواصل مكتب التدق ا

خياراته التدريبية في المستقبل، على سبيل المثال من خالل الدورات التدريبية عبر 

 اإلنترنت التي تديرها مؤسسات مثل معهد المدققين الداخليين.

 6-الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع  -2

ألف يورو للبرنامج  752.7بالموافقة على مبلغ  وأوصت اللجنة الجمعية   -147

 .6 – الرئيسي السابع

 ً  المتعلقة بالميزانية تلك األخرى و المسائل المالية -ثالثا

وصندوق رأس المال  ،االحتياطيصندوق الو ،في الميزانية العادية االشتراكاتحالة   -ألف

 وقرض الدولة المضيفة ،المتداول

، كان إجمالي 2020آب/أغسطس  31من  اً اعتبارالحظت اللجنة أنه    -148

 مليون يورو. 42.5غير المسددة بقيمة  االشتراكات

في الميزانية العادية  بالمشاركةاللجنة أن جميع الدول األطراف مطالبة  وذك رت   -149

، وأن الدول األطراف االحتياطيوالصندوق  ،للمحكمة، وصندوق رأس المال العامل
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في أقساط  يتعين عليهم المشاركة دفعة "لمرة واحدة" لمباني المحكمة عملالتي لم تختر 

 (35)قرض الدولة المضيفة.

تموز/يوليه و  31اللجنة علما بالتقارير المالية الشهرية للمحكمة حتى  أخذت   -150

، والتي تضمنت معلومات محدثة عن حالة المساهمات، فضال 2020أغسطس آب/ 31

 .2020أيلول/سبتمبر  15المساهمات حتى عن تحديث آخر لحالة 

 استعرضت اللجنة حالة المساهمات في:   -151

  يورو؛  145 140.8البالغة  2020االشتراكات المقدرة لميزانية  (أ)

 ألف يورو لقرض الدولة المضيفة لمباني المحكمة؛ 585.1أقساط قدرها و (ب)

والشكل  7موضح في الجدول  وحللت االتجاه خالل السنوات العشر الماضية، كما هو

 أدناه. 2

  
، بما في ذلك قرض 2020-2009: تحليل اتجاهات إجمالي المساهمات غير المسددة للفترة 7الجدول 

 )بآالف اليورو( االحتياطيصندوق الالدولة المضيفة باستثناء 

 السنة

 الميزانية البرنامجية
 المعتمدة 

 االشتراكات
 ير المسددةغ 

 الحاليةفي نهاية الفترة 

 شتراكاتإلالنسبة المئوية ل
غير المسددة في نهاية  

 الفترة الحالية

مجموع االشتراكات غير 
المسددة في نهاية الفترة، 
بما في 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.  *

  

                                                            
إذا كانت ستمول حصتها في تكاليف تشييد المباني إما من يمكن لكل دولة طرف أن تختار ما    (35)

دولة طرفاً  63خالل دفعة لمرة واحدة أو من خالل المساهمة في قرض الدولة المضيفة. سددت 

 مدفوعات لمرة واحدة من أجل تشييد المباني ، كلياً أو جزئياً، بحلول الموعد النهائي المحدد.
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)بآالف  2009: تطور إجمالي االشتراكات غير المسددة منذ عام 2الرسم البياني 

 اليورو(
 

 
 

  .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

ً الحظت اللجنة أن المحكمة كانت مدركة تمام   -152 أن الدول األطراف قد تكون في  ا

ً وضع صعب اقتصادي المستمرة. ومع ذلك، شددت اللجنة على  19-بسبب جائحة كوفيد  ا

االلتزام بموجب نظام روما األساسي للدول األطراف بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة 

من خالل سداد االشتراكات المقررة بالكامل وفي الوقت المحدد. يتعين على المحكمة أن 

ألن االشتراكات تشكل دخلها الوحيد الذي تثق بأن الدول األطراف تمتثل اللتزاماتها 

يمك نها من الوفاء بواليتها. قد يؤدي عدم الوفاء بااللتزامات المتعلقة بدفع االشتراكات 

إلى تعريض عمليات المحكمة اليومية لخطر شديد. إذا بقيت االشتراكات غير مدفوعة 

المال العامل، الذي في نهاية السنة، فقد تحتاج المحكمة إلى اللجوء إلى صندوق رأس 

يهدف إلى التغلب على العجز المؤقت في السيولة أثناء تنفيذ الميزانية، وباإلضافة إلى 

 ذلك، قد ال يكون المبلغ المتاح كافياً لمواجهة عجز السيولة .
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واصلت اللجنة حث جميع الدول األطراف على سداد مدفوعاتها في الوقت    -153

ً للبند المحدد للتيقن من وجود  من  6-5أموال كافية للمحكمة على مدار العام، وفقا

النظام المالي والقواعد المالية. وطلبت اللجنة أن تقوم المحكمة مرة أخرى بإخطار 

الدول األطراف التي لم تسدد اشتراكاتها بالكامل عن التزاماتها بالدفع قبل الدورة 

 .2020التاسعة عشرة للجمعية في كانون األول/ديسمبر 

عالوة على ذلك، في حين رحبت اللجنة بالجهود التي بذلتها المحكمة في    -154

السنوات السابقة من أجل تالفي العجز في السيولة، أوصت اللجنة بأن تزيد المحكمة 

مخاطر السيولة  لتخفيضمن تطوير أشكال مختلفة من التفاعالت مع الدول األطراف 

طابات الرسمية للسلطات الوطنية ذات الصلة؛ واستخدامها، على سبيل المثال: الخ

وتيسير عقد المؤتمرات عبر الفيديو أو االجتماعات مع ممثلي الدولة رفيعي المستوى 

أو الفنيين المشاركين في عملية الدفع؛ وزيادة المشاركة مع الشركاء اآلخرين ذوي 

م )كانون الصلة لمعالجة جدول الدفع المعتزم؛ واالتصال في وقت مبكر من العا

( بسفارات المساهمين الرئيسيين للحصول على 2021شباظ/فبراير  –الثاني/يناير 

توضيح بشأن الموعد المتوقع لدفع االشتراكات للمحكمة؛ وكذلك تعزيز التنسيق مع 

 رئيس جمعية الدول األطراف والميسر بشأن المتأخرات.

 الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها -باء

دولة طرفاً  11 هناك ، كانت2020سبتمبر أيلول/ 15والحظت اللجنة أنه حتى    -155

ً للفقرة بالتالي و اشتراكاتها دفععن متأخرة  من المادة  8لن تتمكن من التصويت وفقا

 من نظام روما األساسي. 112

توصية مراجع الحسابات الخارجي بأنه من أجل تعزيز  إلى اللجنةوأشارت    -156

السماح للدول األطراف التي عليها عدم ينبغي ، لمسددةالشتراكات غير اا دفععملية 

، أو مدفوعاتالبجدول الوفاء دون بالتصويت السنتين الكاملتين السابقتين متأخرات عن 

بعد دفع الحد األدنى من المبلغ المحدد وتقديم المقدم منها االعفاء الموافقة على طلب 

 . (36)لرصيد المتبقيلسداد ا ةخط

وضعا ستكون  توفرورأت اللجنة أن االنتخابات المقبلة للقضاة والمدعي العام   -157

الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها حثت بالتالي و مرغوبة جداً فيه حقوق التصويت 

  على تسوية حساباتها في الوقت المناسب.

وكررت اللجنة توصيتها بأن تقوم جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات    -158

وطلبت اللجنة من أمانة الجمعية بتسوية حساباتها لدى المحكمة في أقرب وقت ممكن. 

إخطار الدول األطراف التي عليها متأخرات مرة أخرى قبل الدورة التاسعة عشرة 

من أهمية بالنسبة  للميزانية  مهتسليط الضوء على ما الشتراكاتللجمعية، مع 

ولكي تستعيد الدول األطراف نفسها حقوق التصويت واالستقرار المالي للمحكمة 

 .االخاصة به

 2االحتياطيات االحترازية -جيم

 ةلتمكينها من مواجه وتديرهااالحترازية تحتفظ المحكمة بعدد من االحتياطات    -159
رتبة على استحقاقات لتزامات المتالالمتوقعة واحداث غير ألالسيولة وافي  العجز

                                                            
(36)  ASP/18/12-ICC،  37الفقرة.  
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صندوق العامل وس المال أواستعرضت اللجنة مستويات صندوق رالموظفين. 
 الطوارئ.

 31عن الوضع المالي للمحكمة بتاريخ  األخير شهريالتقرير الصدر    -160
 ،مليون يورو 25.4صندوق العام بلغ وأظهر أن الرصيد النقدي لل ،2020أغسطس آب/

 مليون يورو. 5.2، و مليون يورو 11.5أس المال العامل وصندوق ر

 السيولة مسألة -1

، على 2020أغسطس آب/ 31 حتىالسيولة للمحكمة  وضعنظرت اللجنة في    -161
 النحو المبين في التقرير المالي الشهري.

 دة المتأخرات فيوكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء االتجاه نحو زيا   -162
في السيولة، كما تم  عجز، مما أدى إلى خطر كبير يتمثل في حدوث السنوات األخيرة

الجنائية  لمحكمةلعملية الميزانية لإبرازه في "تقرير المراجعة النهائي للحسابات 
 الدولية".

(37). 

للتدفقات النقدية للجزء المتبقي من  تنبؤاتالحظت اللجنة أن المحكمة أعدت    -163
توجهات االشتراكات  (1)على أساس قاعدتين مختلفتين:  التنبؤاتساب تحإ. تم السنة

أغسطس باإلضافة آب/ 31المستلمة حتى االشتراكات  (2) و ؛2019الواردة في عام 
إلى التأكيد المقدم من الدول األطراف فيما يتعلق بمواعيد السداد خالل الفترة المتبقية 

في السيولة بحلول نهاية العام. سوف  عجز عن التنبؤين. وقد أسفر كال 2020من عام 
، بينما سيؤدي صندوق رأس المال العاملمن  اً كبير اً يستهلك عجز التنبؤ األول جزء

صندوق رأس في  المتوفر، أي ضعف المبلغ مليون يورو 22ثاني إلى عجز قدره ال
ً تقريب المال العامل  أكثر واقعية. بأنه . كانت اللجنة تميل إلى اعتبار السيناريو الثانيا

دة بسبب الوضع االقتصادي العالمي، على الرغم من الصعوبات والشكوك السائ   -164
أوصت اللجنة بأن تسعى المحكمة، في حالة حدوث مشكالت تتعلق بالسيولة، إلى إدارة 

باإلضافة إلى ذلك، أوصت طوال األشهر المتبقية من العام. الموارد المتاحة بشكل فعال 
، بأن ينظر المكتب، بناء السيولة قبل دورة الجمعيةفي  عجزاللجنة، في حالة حدوث 

 الوضع. بهذاعلى توصية اللجنة، في الخيارات المتاحة للتعامل 

 صندوق رأس المال العامل   -2

مواجهة وفير األموال الالزمة للمحكمة للت صندوق رأس المال العاملأنشئ    -165
 .(38)مشاكل السيولة القصيرة األجل ريثما يتم الحصول على االشتراكات المقررة

مليون يورو من  2.5في دورتها الثالثة والثالثين أوصت اللجنة باستخدام مبلغ    -166
للوصول إلى المستوى المحدد لصندوق رأس المال  2017الفائض النقدي من عام 

على النحو الذي قررته الجمعية في دورتها السابعة  مليون يورو 11.6العامل البالغ 
السابقة بالحفاظ على مستوى  االلجنة توصيته تكرر كما .(39)2018عشرة في عام 

الجمعية  ت، وأوصل بمستوى شهر واحد من نفقات المحكمةصندوق رأس المال العام
 مليون يورو. 12.3إلى  للصندوقبالموافقة على زيادة المستوى النظري 

، الحظت أن المحكمة ، في دورتها الثامنة عشرةاللجنة علما بأن الجمعية خذتوأ   -167
إلى مستوى  بشكل استثنائي داولموارد صندوق رأس المال المت ستقوم بسد نقص

، تمشيا مع توصية 2017لفائض النقدي المتاح من عام ، باستخدام امليون يورو 11.54
الجمعية أيضا توصية اللجنة باإلبقاء على مستوى صندوق رأس المال  والحظتاللجنة. 
زيادته إلى المستوى لتتم شهر واحد من نفقات المحكمة، وبالتالي  بمستوىالعامل 

مليون يورو. وقد الحظت الجمعية أن الدول األطراف ستواصل  12.3النظري البالغ 
 بشأن الميزانية. النظر في هذه المسألة في تيسير فريق الهاي العامل

                                                            
(37)  

) ASP/18/2/Rev.1-ICC(، 188-178ات الفقر.  
 .د الماليةعالنظام المالي والقوا من 2-6القاعدة   (38)
 الثالث، الجزءاألول،  المجلد ،)ASP/17/20-ICC( 2018لسابعة عشرة ... الدورة ا ة ...لوثائق الرسميا) (39)

 ICC-ASP/17/Res.4 5، باء، الفقرة. 
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المحكمة تقديرين للتدفق النقدي للفترة المتبقية من عام  عملتأعاله،  وردكما    -168
عجز بحلول نهاية  إلىتقديرين الكال  توصلباستخدام نهج مختلف لكل منهما.  2020
 العام.

 يواصل، أوصت اللجنة بأن طر السيولة التي تواجهها المحكمةوفي ضوء مخا   -169

 مستوى صندوق رأس المال المتداول قيد االستعراض.بإبقاء ب والجمعية المكت

 االحتياطيصندوق ال -3

قدرة المحكمة على مواجهة التطورات  ضمانل االحتياطيالصندوق  تم إنشاء    -170
. وحددت الجمعية مستوى الصندوق عند إنشائه (40)تالفيهاغير المتوقعة والتي ال يمكن 

ماليين  7 بمبلغ في عام  هذا المستوىثم حددت ماليين يورو،  10بمبلغ  2004في عام 
 .(41)2009يورو 

وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية قررت، في دورتها الثامنة عشرة، بعد أن    -171
اإلبقاء على التمويل المالي  مليون يورو، 5.2البالغ  للصندوقالحظت المستوى الحالي 

وعالوة على ذلك،  (42).2020ماليين يورو لعام  7.0عند المستوى االفتراضي البالغ 
مليون يورو قيد المراجعة في ضوء المزيد  7.0طلبت الجمعية أن يبقي المكتب عتبة 

 .(43)الصندوق االحتياطيمن الخبرة بشأن أداء 

مليون يورو في  5.2بلغ  الصندوق االحتياطيوأشارت اللجنة إلى أن رصيد    -172
الظروف  وإعتباراً إلىيون يورو. مل 1.8، وهو عجز قدره 2020آب/أغسطس نهاية 

مليون يورو،  5.2الحالية، أوصت اللجنة بأن تحافظ المحكمة على المستوى البالغ 
 وأن تعطى األولوية للوصول إلى المستوى النظري عندما يسمح الوضع بذلك.

 2019أداء برنامج الميزانية المعتمدة لعام  -دال

 مالحظات عامة -1

نظرت اللجنة في "تقرير عن أنشطة وأداء برنامج المحكمة الجنائية الدولية لعام    -173
، بلغ إجمالي النفقات الفعلية للمحكمة بما في 2019والحظت أنه في عام  (44)"2019
في المائة من الميزانية  99.6مليون يورو الذي يمثل  147.6 الصندوق االحتياطيذلك 

مليون  0.5مليون يورو. الرصيد المتبقي البالغ  148.14بقيمة  2019المعتمدة لعام 
مليون يورو لمشروع إستراتيجية  0.3يورو يشمل مخصصات غير منفقة بقيمة 

تم نقله إلى السنة المالية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات متعدد السنوات والذي سي
2020.(45) 

في المائة أو ما مجموعه  98.3بنسبة  2019 بلغ معدل تنفيذ الميزانية العادية لعام   -174
 مليون يورو. 148.14مليون يورو مقابل ميزانية معتمدة قدرها  145.67

 ةإجمالي بقيمة إلى اللجنة الصندوق االحتياطي من تم تقديم أربعة إخطارات   -175
مليون يورو. ورحبت اللجنة  1.9بالفعل  منها يلزم والتي ،مليون يورو 2.7 عنهاالمبلغ 

بالجهود التي تبذلها المحكمة الستيعاب النفقات المتعلقة بالحاالت والتطورات غير 
 المتوقعة في إطار ميزانيتها العادية.

                                                            
 .د الماليةعالنظام المالي والقوا من 6-6القاعدة ( 40)

ICC-، الجزء الثالث،  )ASP/3/25-ICC (2004الوثائق الرسمية ... الدورة الثالثة ...   (41) .1

ASP/3/Res.42009؛ والوثائق الرسمية ... ثماني جلسات ... 1، الفقرة. ، القسم ب (ICC-ASP/8/20)  ،

 .2، الفقرة. اءالقسم هـ، ICC-ASP/8/Res.7، الجزء الثاني، األول .المجلد
( ، المجلد األول، الجزء الثالث، ASP/18/20-ICC) 2019الوثائق الرسمية ... الدورة الثامنة عشرة ...  (42)

ICC-ASP/18/Res.12 إلى 1، الفقرات من  ال، القسم د.  
 .3الفقرة المرجع نفسه،  (43)
(44)  CBF/34/8. 
( ، المجلد. األول ، الجزء ASP/18/20-ICC) 2019عشرة ... الوثائق الرسمية ... الدورة الثامنة   (45)

 ، الفرع سين.ICC-ASP/18/Res.1الثالث ، 
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 البرنامج الرئيسي والبرنامج )بآالف اليورو(حسب  2019: أداء الميزانية الموحدة لعام 8الجدول 

 البرنامج الرئيسي / البرنامج
 الميزانية المعتمدة

2019 
 الفعلية * نفقاتال

 الفرق 2019
معدل التنفيذ بالنسبة 

 المئوية

 [1] [2] [3[=]1]-[2] [4[=]2[/]1] 

 95.7 515.0 11 592.6 12 107.6 البرنامج الرئيسي األول / القضاء

 85.2 185.9 1 070.0 1 255.9 الرئاسةهيئة 

 97.0 329.1 10 522.6 10 851.7 دوائر المحكمة

 - - - - رتباطمكاتب اال

البرنامج الرئيسي الثاني / مكتب المدعي 

 99.2 355.6 46 446.9 46 802.5 العام

 84.6 1 794.5 9 837.8 11 632.3 المدعي 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 البرنامج الرئيسي الثالث / قلم المحكمة

 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 الخارجية

البرنامج الرئيسي الرابع / أمانة الدول 

 98.6 38.7 2 803.0 2 841.7 األطراف

 100.0 - 1 800.0 1 800.0 المباني/  الخامسالبرنامج الرئيسي 

 البرنامج الرئيسي السادس / أمانة الصندوق

 89.6 326.5 2 803.8 3 130.3 االستئماني للضحايا

/ آلية الرقابة  5-البرنامج الرئيسي السابع

 98.2 9,5 521.6 531.1 المستقلة

/ مكتب  6-البرنامج الرئيسي  السابع

 100.1 (0.7) 686.3 685.6 المراجعة الداخلية

 98.3 2 460.9 142 089.1 144 550.0 الفرعيالمجموع 

قرض الدولة  / 2-السابع البرنامج الرئيسي 

 100.0 (0.0) 3 585.1 3 585.1 المضيفة

 98.3 2 460.9 145 674.2 148 135.1 إجمالي المحكمة الجنائية الدولية

 إلى أرقام أولية غير مدققة وقابلة للتغيير. 2019* تستند النفقات لعام 
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 التطورات القضائية التي تؤثر على استخدام موارد الميزانية

والحظت اللجنة أن التغييرات غير المتوقعة في األنشطة القضائية، وتنقيح    -176

باإلضافة إلى عوامل خارجية ، الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام تكاليف 

الميزانية التي اعتمدتها ، كان لها تأثير مباشر على استخدام موارد وداخلية أخرى

 الجمعية.

قضايا كان من المفترض أن  ةوفي هذا السياق، الحظت اللجنة أنه بدالً من ثالث   -177

محاكمة  فقد تمت، (أيام 10أونغوين وغباغبو/بليه غودي والحسن لمدة )تكون قيد المحاكمة 

إدارة  أعمال في . أدى ذلك إلى انخفاض(أونغوينقضية )واحدة فقط خالل العام بأكمله 

 تغيير)المحاكمات مع عدد أقل بكثير من الشهود الذين يمثلون لإلدالء بشهاداتهم والقضايا 

 تغيير)وعدد أيام أقل لجلسات المحكمة  (بالفعل 44شاهدا إلى  103الفتراضات من في ا

ً يوم 294االفتراضات من  في ً مخطط ا انعكست هذه  .(بالفعل 94لقاعة المحكمة إلى  ا

لميزانية المعتمدة مما كان متوقعا في األصل، مع اتنفيذ  منخفض في العوامل في معدل

، (في المائة 62.4)مليون يورو  1.5بحوالي  الخدمات التعاقديةوجود نقص في تنفيذ نفقات 

 التشغيل ونفقات (المائةفي  87.2)مليون يورو  0.8بمقدار أقل تنفيذ نسبة مع  والسفر

 .(في المائة 93.5)مليون يورو  1.0بمقدار أقل تنفيذ نسبة مع  ةالعام

، حيث تم 2019ات كبيرة غير متوقعة في عام من ناحية أخرى، حدثت تطور   -178

استخدام وفورات لتعويض النفقات غير المدرجة في الميزانية. كما هو الحال في جمهورية 

، حيث كانت هناك حاجة إلى يكاتوم ونغايسوناالقضية الجديدة أفريقيا الوسطى فيما يتعلق ب

إضافية  دفعات غباغبو/بليه غوديهلب التغيير في حالة موارد إضافية للمساعدة القانونية؛ تطَ 

لعمل اإلضافي لموظفي األمن، وكانت هناك حاجة إلى نفقات غير مخطط لها في الوضع ل

مليون يورو  2.7لزائد البالغ في بنغالديش/ميانمار. على وجه الخصوص ، يُعزى اإلنفاق ا

 الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام على تكاليف الموظفين إلى تطبيق  2019في عام 

 .2019المنقح لموظفي الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة الصادر في عام 

ة ، اتخذت إداربقاء النفقات ضمن حدود الميزانيةوالحظت اللجنة أنه في محاولة إل   -179

 المحكمة العديد من التدابير لخفض تكاليف الموظفين وغير الموظفين.

 تكاليف الموظفين والمساعدة المؤقتة العامة

، استجابت المحكمة للزيادة غير المتوقعة في تكاليف الموظفين 2019في عام    -180

 والبدالتنظام المشترك الموحد للرواتب بسبب جداول رواتب التدرج في  (مليون يورو 2.7)

بأثر رجعي اعتباراً من  ، وقد تم اعتماد بعض التغييراتالمنقحة للفنيين والخدمات العامة

والحظت اللجنة أن بعض التدابير التي  (46)، من خالل اتخاذ إجراءات مختلفة.2017عام 

تغير مواعيد أنشطة التوظيف، اتخذتها إدارة المحكمة يمكن اعتبارها إجراًء لمرة واحدة: 

، والوظائف الشاغرة وما إلى ذلك. غير أن بعض التدابير التي المؤجلبدء العمل خ تاري

اتخذتها إدارة المحكمة يمكن اعتبارها أكثر مستدامة ويمكن أن تنعكس في دورات الميزانية 

المستقبلية: تمديد وربما تقليص فرق الدعم في قاعة المحكمة من فريقين إلى واحد من خالل 

إذا )ي قسم التحقيقات جدولة جلسات االستماع، وزيادة التواجد الميداني فتحسين التخطيط و

 .قدرة التحقيق في الميدان، إلخ وإنشاء، (سمح األمن

                                                            
منصب الموظفين الفنيين، وثالث زيادات في رواتب فئة الخدمات العامة بأثر  تعديلزيادة في   (46)

 1هاي اعتباًرا من ، باإلضافة إلى زيادة في تكلفة المعيشة في ال2017أيار/مايو  1رجعي اعتباًرا من 

  .2019تشرين األول/أكتوبر 
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أوصت اللجنة بأن تبذل مختلف أجهزة المحكمة قصارى جهدها إلدارة مواردها    -181

الميزانية مع قدرة  نزاهةالبشرية في المستقبل بطريقة مرنة ومبررة، مع الحفاظ على 

المحكمة لالستجابة الى الحاالت غير المتوقعة قدر اإلمكان، وإعادة توزيع الموارد على 

أساس فعلي لمتطلبات عبء العمل، وإعادة نشر أو وقف الوظائف التي كانت شاغرة 

 وغير ضرورية.

 الخدمات التعاقدية

مليون  2.3نفقات فعلية قدرها )في المائة  57.5تم تنفيذ الخدمات التعاقدية بنسبة    -182

. ويعزى عدم التنفيذ هذا إلى تأجيل (مليون يورو 4.0يورو مقابل الميزانية المعتمدة البالغة 

، والتأخير في الفنيةSAP  ، واستشارات"بركة المرآة"بعض الخدمات مثل تنظيف 

اتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات، وكذلك النفقات المشتريات وتنفيذ استر

من مصادر ألفراد  مساعد الدعم األمنيالمتعلقة بالضحايا. أصدر مكتب المدعي العام عقود 

 المختلفة المتعلقة بأمن شركات التعهيد المشكالت لتالفيلخدمات النسخ والترجمة خارجية 

 .والتحقيق فيهم

أمانة )في البرنامج الرئيسي الرابع من مصادر خارجية فيذ الترجمة يُعزى عدم تن   -183

ً حجم األوراق ووثائق المعلومات المترجمة خارجيفي إلى انخفاض  (الجمعية باستخدام  ا

 .(نظام ترجمة آلي) "سيستران"

 نفقات تكنولوجيا المعلومات    -2

إجمالي نفقات تكنولوجيا المعلومات على مستوى المحكمة في "تقرير  سردلم يتم   -184

مالحظة من ال. يمكن (47)"2019عن األنشطة وأداء برنامج المحكمة الجنائية الدولية لعام 

 123.8التقرير أن قسم خدمات إدارة المعلومات قد تجاوز إنفاق ميزانيته المعتمدة البالغة 

في المائة.  101يورو، مما أدى إلى معدل تنفيذ بنسبة ألف  110.1ألف يورو بمقدار  11

من  (ب)يُعرض إجمالي نفقات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الملحق التاسع 

ً . وفق(48)2021الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  لذلك، بلغت نفقات تكنولوجيا المعلومات  ا

، ألف يورو لتكاليف "اإلضاءة"12 262.2ما قيمته  2019على مستوى المحكمة في عام 

يورو الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات لمدة 1 915.6باإلضافة إلى 

األموال غير المنفقة  ترحيل، طلبت المحكمة الموافقة على 2019 خمس سنوات. في عام

من استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات ذات الخمس  2020إلى ميزانية 

 (49)ألف يورو. 307.0سنوات بمبلغ 

 نفقات السفر   -3

ألف يورو إلى  6 152.5والحظت اللجنة أن المحكمة خفضت نفقات السفر من    -185

. 2019ألف يورو في عام  800وفورات قدرها ، مما أدى إلى تحقيق ألف يورو 5 361.9

ورحبت اللجنة بالجهود التي بذلتها المحكمة وشجعت المحكمة على زيادة تحسين خطة 

 .تمهمتها وتقليص إعادة ترتيب أولويات متطلبات الرحال

                                                            
(47)  CBF34/8. 
(48)  ASP/19/10-ICC 198، الملحق التاسع )ب(، ص. 
 150.0على النحو التالي:  2020إلى  2019ل من ألف يورو المعتمد كمرح   307.0ينقسم مبلغ    (49)

-ICC أنظرألف يورو لتكاليف غير الموظفين في أمن المعلومات.  157.0ألف يورو لإلدارة و 

ASP/18/Res.1 11-10، الصفحات سين، القسم. 
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ورحبت اللجنة بالجهود التي يبذلها قلم المحكمة فيما يتعلق باستعراض وتنقيح    -186

والتي يمكن أن تساعد اإلدارة في اتخاذ قرار بشأن ترتيب أولويات البعثات  خطط المهمات،

وقد تعطي لمحة عامة عن جميع المهمات الموفدة إلى البلدان التي توجد بها حاالت والبلدان 

 التي ال توجد بها حاالت.

 ساعات العمل اإلضافية   -4

في المائة بسبب التطورات  169.6بلغ معدل اإلنفاق الفعلي على العمل اإلضافي    -187

، حيث أن الحاجة إلى دفع أجور موظفي (غباغبو/بليه غوديه)غير المتوقعة في قضية 

 األمن تجاوزت هذا البند من الميزانية.

 نفقات المساعدة القانونية   -5

بسبب التطورات غير المتوقعة في حدوده اإلنفاق على المساعدة القانونية تجاوز    -188

 .ألفريد ييكاتوم وباتريس إدوارد نغيسوناقضيتي 

 التدريب   -6

في المائة نظراً ألن برامج التدريب للموظفين  68.6ميزانية التدريب بنسبة  تم إنفاق   -189

 نُظِّ مت في أماكن العمل بدالً من االعتماد على التدريب الخارجي.

 األموالتحويل    -7

ألف يورو  200عن عمليتي تحويل لألموال بمبلغ يزيد عن  باإلبالغ المحكمة قامت   -190

 :وهي 2019خالل عام 

ألف يورو من المساعدة المؤقتة العامة للدوائر إلى  451تم تحويل مبلغ   (أ)

 المساعدة قصيرة األجل؛ 

قسم الخدمات إلى في  ألف يورو من الخدمات التعاقدية 370تم تحويل مبلغ و (ب)

إلجراء التحقيقات لتغطية تكاليف الرواتب بسبب تأثير زيادة  ةالعام ةنائب المدعي

 في تكاليف الموظفين. الموحد للرواتب والبدالت المشتركالنظام 

تحويالت األموال في تقرير أداء  سردرحبت اللجنة بتعزيز الشفافية المنعكس في    -191

وقواعده أقرت بأن هذه التحويالت تتوافق مع النظام المالي  اللجنة وفي حين أنالبرنامج. 

 (50)، كررت توصياتها السابقة بشأن تحويل األموال،وقد تكون الزمة لضمان المرونة

 مشددة على ضرورة تطبيق مبادئ االنضباط المالي واالستخدام المعقول للموارد.

أي تحويل لألموال إال فيما يتعلق باالحتياجات من  ال يتم وشددت اللجنة على أن   -192

تقديم الميزانية البرنامجية المقترحة،  عند لها الموارد التي لم تكن متوقعة أو غير مخطط

 لعام التالي.لخط األساس  في احتساباألموال هذه  تحويل اعتباروأنه ال ينبغي 

 2019في عام  الصندوق االحتياطيإخطارات صندوق     -8

                                                            
الجزء باء (، المجلد. الثاني، ASP/17/20-ICC) 2018الوثائق الرسمية ... الدورة السابعة عشرة ...    (50)

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

 .61، الفقرة. 1-الثاني، الجزء باء 
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من التطورات غير المتوقعة وقدمت أربعة  اً ، واجهت المحكمة عدد2019في عام    -193

 أدناه. 9على النحو المفصل في الجدول  االحتياطيصندوق الإخطارات 

 2019في عام  االحتياطي: ملخص اإلخطارات إلستخدام صندوق 9الجدول 

المبلغ  التبرير التاريخ

 المطلوب 

)آالف 

 اليورو(

االنفاق 

 الفعلي

2019 

 نسبة التنفيذ

وال تكاليف غير متوقعة  08/04/2019

فيما يتعلق  يمكن تالفيها

المدعي العام ضد بقضية 

لوران غباغبو وتشارلز 

في  الحالةفي  بليه غوديه

كوت ديفوار )لتغطية 

النصف األول من عام 

2019) 

 

327.38 

 

300.00 

 

90.9 

وال تكاليف غير متوقعة  24/07/2019

فيما يتعلق  تالفيهايمكن 

المدعي العام ضد بقضية 

لوران غباغبو وتشارلز 

في  الحالةفي  بليه غوديه

كوت ديفوار )لتغطية 

من عام  الثانيالنصف 

2019) 

 

130.7 

 

116.3 

 

89.00 

وال تكاليف غير متوقعة  24/07/2019

فيما يتعلق  يمكن تالفيها

المدعي العام ضد بقضية 

ألفريد ييكاتوم وباتريس 

في الحالة  إدوارد نغيسونا

في جمهورية أفريقيا 

 الوسطى الثانية

 

989.18 1 

 

456.5 1 

 

73.2 

التكاليف غير المتوقعة  22/11/2019

 تالفيهاوالتي ال يمكن 

في  بالحالة المتعلقة

 بنغالديش / ميانمار

244.91 55.20 22.50 

 %71.5 1 925.7 2 692.17 المجموع

 1 925.7والحظت اللجنة أن إجمالي استخدام الموارد لحاالت غير متوقعة بلغ    -194

ألف  2 692.20، مقارنة بالمبلغ اإلجمالي المبلغ عنه البالغ (في المائة 71.5أو )ألف يورو 

 يورو، وأن هذه االحتياجات من الموارد تم استيعابها في إطار الميزانية العادية المعتمدة.

 2020انية في عام أداء الميز -هاء 

 2020أداء الميزانية في النصف األول من عام     -1

 30لية حتى اللجنة "تقرير عن أداء ميزانية المحكمة الجنائية الدو أمامكان    -195

. 2020ديسمبر /كانون األول 31داء المتوقع حتى األ وكذلك، (51)"2020حزيران/يونيه 

مليون  76.25في المائة، أو  52.4منتصف العام كان حتى والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ 

مليون يورو )باستثناء قرض  145.62البالغة  2020، مقابل الميزانية المعتمدة لعام يورو

                                                            
(51)  CBF/35/9/Rev.1 . 
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ً الدولة المضيفة(. والحظت اللجنة أن هذا يمثل انخفاض في المائة مقارنة بمعدل  2.1بنسبة  ا

 .2019يونيه /حزيران 30 حتىفي المائة  54.5التنفيذ البالغ 

، بما في 2020ديسمبر كانون األول/ 31 حتىقُدر معدل التنفيذ المتوقع للمحكمة    -196

في المائة، أو  98.2أس المال على قرض الدولة المضيفة، بنسبة ذلك سداد الفوائد ور

 مليون يورو. 149.21البالغة  2020، مقابل الميزانية المعتمدة لعام مليون يورو 146.53

ن أقل في نفس الفترة في والحظت اللجنة أنه على الرغم من أن معدل التنفيذ كا   -197

اللجنة قلقها ألن التكاليف الثابتة آخذة في االرتفاع  أبدتمرتفعا.  بقي، إال أنه 2019عام 

وسيتعين على المحكمة أن تتطلع بشكل متزايد إلى إبطاء معدل اإلنفاق من خالل اإلدارة 

اتها المرنة والتقديرية. وأوضحت المحكمة أن نسبة مئوية أعلى من نفقات الحذرة لميزاني

 المشتريات تحدث خالل النصف األول من السنة المالية.

في  104.1والحظت اللجنة أن النفقات مقابل تكاليف الموظفين واالستشاريين كانت    -198

تجاوز بشكل كبير مخصصات في المائة على التوالي، وأنه من المتوقع أن ت 179.4المائة و 

الميزانية الحالية لهذه البنود. وأوضحت المحكمة أن أجزاء أخرى من الميزانية سيتم تخفيض 

أولويتها لتمويل هذه النفقات المتجاوزة لحدودها. باإلضافة إلى ذلك، تتوقع المحكمة أيضاً أن 

في المائة  74بنسبة  2020تزداد متطلبات ساعات العمل اإلضافية في النصف الثاني من عام 

 من إجمالي اإلنفاق على ساعات العمل اإلضافية في األشهر الستة األخيرة من العام.

في  103.7مرتفعة بنسبة  (باستثناء االستشاريين)تكاليف الموظفين المتوقعة    -199

البنود المرنة والتقديرية.  منض النفقات يخفهو تالمحكمة  المطلوب من، وبالتالي المائة

إلى جعل هذا األمر قابالً  19-ائحة كوفيدجأدى االنخفاض الكبير في السفر والتدريب بسبب 

، فإن هذا يشير إلى مشكلة ولكن. 2021في عام  كذلك ومن المحتمل 2020للتحقيق في عام 

ضمن  المدى المتوسط فيالميزانيات  بقاء للتيقن منإدارتها بشكل استباقي  التي يلزمهيكلية 

 لدول األطراف.ا حدود مقدور

 )بآالف اليورو( 2020حزيران/يونيو  30: أداء الميزانية بحسب بند اإلنفاق في 10الجدول 

الميزانية  البند

المعتمدة 

2020 

اإلنفاق الفعلي* 

 30/6/2020حتى 

نسبة التنفيذ حتى 

30/6/2020 % 

اإلنفاق المتوقع 

2020 

نسبة التنفيذ 

 المتوقع

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 المجموع الفرعي للقضاة
 102.2 17 731.5 49.5 8 589.7 17 324.4 تكاليف الموظفين

 77.2 218.8 8,9 25.1 283.5 مساعدة مؤقتة لالجتماعات

 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 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 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 استشاريين

 86.0 2 722.7 51.5 1 632.2 3 167.5 محامي للدفاع

 94.0 1 222.0 49.2 639.1 1 300.0 محامي للضحايا

 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 والمواد

 78.5 1 081.2 37.2 512.2 1 376.6 أثاث ومعدات

 81.1 28 213.3 55.9 19 434.4 34 769.1 المجموع الفرعي لغير الموظفين

 98.2 142 943.5 52.4 76 253.4 145 620.5 المجموع

 100.0 3 585.1 100.0 3 585.1 3 585.1 قرض الدولة المضيفة
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قرض الدولة  +مجمو المحكمة 

 المضيفة

205.6 149 838.5 79 53.5 528.7 146 98.2 

المتعلقة بالصندوق للتغيير، تشمل االلتزامات ولكنها تستثني جميع التكاليف  القابلة* النفقات الفعلية، 

 في عملية إعادة التصنيف. االحتياطي

 صرف االلتزامات غير المصفاة     -2

الحظت اللجنة في دورتها الثانية والثالثين أن مبلغ االلتزامات غير المصفاة    -200

، وهو ما يمثل ألف يورو 6 054بلغ  2018كانون األول/ديسمبر  31 حتىللمحكمة 

مج الرئيسي الثالث . أما بالنسبة للبرنا2017ألف يورو مقارنة بعام  767زيادة قدرها 

، وهو ما يمثل زيادة ألف يورو 4 716غير المصفاة  ، بلغت االلتزامات(قلم المحكمة)

. عالوة على ذلك، (ألف يورو 3 974) 2017في المائة مقارنة بعام  18.7بنسبة 

 140)الحظت اللجنة العدد الكبير من الرحالت المفتوحة في قسم العمليات الخارجية 

ت موافاتها . وقد أعربت اللجنة عن قلقها إزاء هذه التطورات وطلب(رحلة مفتوحة

 .(52)صرف جميع أوامر الشراء المفتوحة والرحالت المفتوحة بتحديث عن

كانون  31 حتىالحظت اللجنة أن مبلغ االلتزامات غير المصفاة للمحكمة    -201

ً ، وهو ما يمثل انخفاضألف يورو 4 043بلغ  2019ديسمبر األول/ ألف  2 010قدره  ا

. ورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته (يوروألف  6 054) 2018يورو مقارنة بعام 

 (في المائة 31انخفضت بنسبة )طلبات الشراء المفتوحة  خفضالمحكمة من أجل 

 .2019في نهاية عام  (في المائة 38انخفضت بنسبة ) المفتوحة مطالبات السفرو

غير مصفاة أو  شراء ، الحظت اللجنة أنه لم يكن هناك أوامرعالوة على ذلك   -202

مليون يورو  6.1من إجمالي و . 2019في نهاية عام  2018لعام  طالبات سفر مفتوحةم

مليون يورو في عام  4.9، تم إنفاق 2018ت غير المصفاة في نهاية عام االلتزاما من

سيؤخذ في االعتبار عند حساب الفائض  مليون يورو يمثل توفير الذي 1.2ومبلغ  2019

بين الدول األطراف  هقسمتم ة أن الفائض النقدي سي. والحظت اللجن2018النقدي لعام 

 .(53)وفقا ألحكام النظام المالي والقواعد المالية

في حين أن اللجنة الحظت التقدم الذي أحرزته المحكمة، طلبت إبالغها في    -203

ديسمبر كانون األول/ 31 حتىااللتزامات غير المصفاة  عندورتها السادسة والثالثين 

 صرف جميع أوامر الشراء المفتوحة ومطالبات السفر المفتوحة. وعن، 2020

 2020في عام  الصندوق االحتياطيإخطارات      -3

، كانت المحكمة قد قدمت ثالثة إخطارات 2020أيلول/سبتمبر  30من  اً اعتبار   -204

 .(انظر الملحق الرابع)ألف يورو ،  2 799.21بمبلغ إجمالي قدره  االحتياطيصندوق لل

وأوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة قصارى جهدها الستيعاب جميع النفقات    -205

ضمن ميزانيتها العادية.  االحتياطيصندوق الها من عنغير المتوقعة التي تم اإلخطار 

ً محدث اً وطلبت اللجنة أن تقدم المحكمة تنبؤ إلى الجمعية في دورتها التاسعة عشرة،  ا

نفقات الفعلية فيما يتعلق بكل من الميزانية العادية ي يشمل الالذمن خالل اللجنة، 

 .2020حتى نهاية تشرين األول/أكتوبر  االحتياطيوإخطارات صندوق 

  

                                                            
(52)  CBF/34/8  ،.الملحق الرابع عشر 
  . 7-4الالئحة  (53)
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 اإلصالح المؤسسي والشؤون اإلدارية    -رابعاً 

 مسائل الموارد البشرية   -ألف

 التوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين     -1

 التوزيع الجغرافي  (أ)

 2021 - 2019أشارت اللجنة إلى أن الخطة اإلستراتيجية لقلم المحكمة للفترة   -206

تضمنت تحسين التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين بين موظفي قلم المحكمة 

كإحدى األولويات الثالث، وأشارت كذلك إلى أن قلم المحكمة يعتزم اتخاذ تدابير إضافية 

ً وفق  (54)لإلطار القانوني الحالي لمعالجة عدم التوازن. ا

 31قدمت المحكمة ورقة بشأن التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة الفنيين حتى    -207

. وأشارت المحكمة إلى أن عدد الدول األطراف غير المتوازنة حتى 2020تموز/يوليو 

؛ وبدون تمثيل 22منخفضاً ؛  وتمثيال 24؛ وتمثيالً زائداً 21كان  2020تموز/يوليو  31

، على 25و  55و  22و  27و  18. كانت هذه األرقام 25؛ والدول غير األطراف 56

. وأظهرت األرقام زيادة قدرها ثالثة في الدول 2019التوالي، عن نفس الفترة في عام 

ً غير المتوازنة وانخفاض لمتبقية بمقدار ثالثة في الدول الممثلة تمثيال زائداً؛ بقيت الفئات ا ا

ً كما هي تقريب  . وشجعت اللجنة المحكمة على مواصلة البناء على هذا االتجاه.ا

 ضأدرجت المحكمة اإلجراءات واألنشطة التي تم اتخاذها في محاولة للتخفي   -208

 تقدموكررت اللجنة توصياتها السابقة بأن في التمثيل الجغرافي.  عدم التوازن القائممن 

 .لمعالجة الوضع اً جيدتحديداً أهداف محددة بالمحكمة خطة متوسطة إلى طويلة األجل 

بلغ عدد موظفي المحكمة من الفئة الفنية، باستثناء المسؤولين المنتخبين وموظفي    -209

ن الموظفين من البلدان في المائة م 16.2. وعلى الصعيد اإلقليمي، جاء 458اللغات، 

في  7.2في المائة من أوروبا الشرقية، و  10.5، و المائة من آسيا في 6.8األفريقية، و 

دول مجموعة في المائة من  59.4و  يبدول أمريكا الالتينية والكاريمجموعة المائة من 

ضمن  عدم التوازنكشفت المعلومات التفصيلية عن وجود . أوروبا الغربية ودول أخرى

االختالالت اإلقليمية في التمثيل انعكست  وفيما بينها. والحظت اللجنة أن األقاليم هذه

(. وأوصت اللجنة 4-( و )ف 5-( و )ف 1-كذلك في وظائف الفئة الفنية في الرتب )مد 

الفجوة في التمثيل الجغرافي. وعالوة على ذلك،  لتقليصبأن تواصل المحكمة جهودها 

بالفعل وتقديم  هاحثت اللجنة المحكمة على تقييم فعالية التدابير واألنشطة التي اتخذت

 إلى اللجنة في دورتها السادسة والثالثين.عن ذلك تقرير 

المحكمة أن عدد الموظفين الفنيين الذين ينتمون إلى الدول األطراف غير  أبلغت   -210

خالل نفس  58، مقارنة بـ 2020تموز/يوليو  31من  اً اعتبار 59المصدق عليها كان 

من  59أنه كلما تصبح أي من تلك الوظائف الـ  وأوصت اللجنة. 2019الفترة من عام 

الدول غير المصدق عليها شاغرة، يجب أن تحاول المحكمة ملؤها عن طريق توظيف 

 مرشحين من الدول غير الممثلة والدول الممثلة تمثيال منخفضاً.

 التوازن بين الجنسين  (ب)

الموظفين في البرامج تضمن تقرير الموارد البشرية للمحكمة بيانات عن جنس    -211

. وبشكل عام، كان 2020تموز/يوليو  31الرئيسية ومستويات الرتب المهنية اعتباراً من 

                                                            
(54)  CBF/33/15  19الفقرة. 
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في المائة لإلناث  49.4موظفو المحكمة منقسمين بالتساوي تقريباً بين الجنسين، وتحديداً 

 .2019 في المائة للذكور؛ كانت النسب متطابقة تقريباً لنفس الفترة من عام 50.6مقابل 

 49في المائة من الموظفين الفنيين، و  53وفي الجهاز القضائي، شكلت اإلناث    -212

في المائة في  40في المائة في قلم المحكمة، و  49، و في المائة في مكتب المدعي العام

. كان لكل من البرامج ماني للضحاياصندوق االستئنالفي المائة في  57أمانة الجمعية، و 

بين الجنسين في  الضئيلةمن الموظفين. وتعزى التقسيمات العامة  ضئيالً  اً عددالمتبقية 

البرامج الرئيسية الثالثة األولى إلى العدد الكبير من اإلناث في وظائف الرتب الدنيا في 

 تلك البرامج.

وكشف تقرير المحكمة عن اختالل كبير في التوازن بين الجنسين لصالح    -213

. على وجه (4-ف)و  (5-ف)و  (1-مد)ي الرتب المهنية العليا، أي الموظفين الذكور ف

بينما شغل اإلناث الثلث  (في المائة 66.4)التحديد، شغل الذكور ثلثي هذه المناصب 

إلى  (3-ف )). وسادت حالة معاكسة في الرتب الفنية األدنى (في المائة 33.6)المتبقي 

في المائة من مجموع الموظفين في تلك  53.3حيث شكلت اإلناث أغلبية بلغت  ((1-ف )

وأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها في المائة للذكور.  44.3الوظائف مقابل 

 .الرامية إلى تقليص نطاق اإلخالل في التوازن بين الجنسين في المناصب المهنية العليا

 المراجعةمسائل    -باء

 2020تقارير لجنة المراجعة في عام    -1

في عام  المراجعةتقارير لجنة اإلطالع على كان من دواعي سرور اللجنة    -214

مسائل التدقيق  ، واإلشراف علىيتعلق بشكل أساسي بمسائل الحوكمةفيما  (55)،2020

، باإلضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات ، كجزء من من والية لجنة الداخلي والخارجي

المحددة بوضوح. والحظت اللجنة أن نتائج وتوصيات لجنة المراجعة كانت  المراجعة

 ذات قيمة مضافة لمداوالت اللجنة وتكمل واليتها.

أنه وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها إزاء أداء مكتب المراجعة الداخلية والحظت    -215

 تحسين الوضع في المكتب.من أجل  "تحسين األداء"خطة تم إعداد 

أوصت اللجنة بأن تقدم لجنة التدقيق في دورتها السادسة والثالثين تقريراً    -216

 مرحلياً عن أداء مكتب المراجعة الداخلية للحسابات.

 .المراجعةوأيدت اللجنة توصيات لجنة    -217

 الخارجية المراجعةمسائل    -2

 2019لعام  المالية لمحكمةا بيانات  (أ)

 31نظرت اللجنة في "البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للسنة المنتهية في    -218

ورحبت بالعرض التقديمي الذي قدمه ممثل المراجع  (56)"2019كانون الول/ديسمبر 

 الخارجي. وأحاطت اللجنة علما بأن المراجع الخارجي قد أعطى رأيا بدون تحفظ.

 حيث إن كالب، ن قدمهما مراجع الحسابات الخارجيأيدت اللجنة التوصيتين اللتي   -219

 المحكمة:ن إدارة يحستشفافية تنفيذ الميزانية و اسيعزز التوصيتين

                                                            
؛ وتقرير لجنة التدقيق عن (AC/12/5المراجعة عن أعمال دورتها الحادية عشرة )تقرير لجنة    (55)

 ( ، المتاحان على صفحة الويب الخاصة بلجنة التدقيق تحت:AC/12/5أعمال دورتها الثانية عشرة )
 cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx-https://asp.icc 
(56)  ASP/19/12-ICC. 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
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أوصى المراجع الخارجي بأن تكشف المالحظات التي تدعم أرقام استحقاقات  (أ)

العوامل  أن تفصل بينالموظفين في البيانات المالية عن معلومات أكثر تفصيالً و

 ؛ تالفات الرئيسية عن العام السابقالخارجية عن األسباب الداخلية لتوضيح االخ

الجديدة بشأن  الموحدةإجراءات التشغيل هاء أوصى المراجع الخارجي بإنو (ب)

 ستندات االلتزامات المتنوعة والمبادئ التوجيهية المناسبة.م

أوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على البيانات المالية للمحكمة للسنة المنتهية    -220

 .2019كانون األول/ديسمبر  31في 

 2019لعام  المالية للمجنى عليهم الصندوق اإلستئماني  بيانات (ب)

للسنة للمجنى عليهم نظرت اللجنة في "البيانات المالية للصندوق االستئماني    -221

 (57)."2019ديسمبر كانون األول/ 31المنتهية في 

تحفظ. لم يقدم  بدونوالحظت اللجنة أن المراجع الخارجي أعرب عن رأي    -222

مراجع الحسابات الخارجي أي توصيات. ومع ذلك، فقد أكد مراجع الحسابات الخارجي 

 نقطتين ينبغي متابعتهما:

 استثمار الموارد المتاحة في األدوات المالية بالدوالر األمريكي؛ (أ)

 واالتفاقيات مع الجهات المانحة. المعاهدات ورصد (ب)

وأوصت اللجنة الجمعية بالموافقة على البيانات المالية للصندوق االستئماني    -223

 .2019كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في للمجنى عليهم 

 األداء مراجعة   (ج)

أشارت اللجنة إلى أن الجمعية طلبت، في دورتها الثامنة عشرة، أن يقوم مراجع   -224

"تقييماً لهيئات الرقابة التابعة للمحكمة كجزء من عملها في عام الحسابات الخارجي بعمل 

، لتحل محل مراجعة األداء، والتوصية اإلجراءات الممكنة بشأن واليات كل منهم 2020

. والحظت اللجنة أن (58)وتسلسله اإلداري، مع االحترام الكامل الستقالل المحكمة ككل"

 ل في الهاي بشأن مراقبة إدارة الميزانية.هذا الطلب قد أوصى به فريق التيسير العام

ً تلقت اللجنة تحديث   -225 للتقدم الذي أحرزه المراجع الخارجي في ضوء مهمته  اً موجز ا

جي قد أعد ورقة عن هيئات التي طلبتها الجمعية. كما أُبلغت اللجنة بأن المراجع الخار

وعالوة على ذلك، الحظت ، وسيتم إطالع تلك الهيئات عليها قبل حلقة العمل. الرقابة

اللجنة أنه لن تتم دعوة سوى ممثلي هيئات الرقابة لحضور حلقة العمل ومناقشة هذه 

قد  19-بها جائحة كوفيد تأفاد المراجع الخارجي بأن قيود السفر التي تسببوالمسألة. 

 .بالشكل المناسب ورشة العمل تنسيقتنفيذ  وسيتمأدت إلى تأخيرات، 

اللجنة بأن يقوم المراجع الخارجي بإبالغ الورقة قبل حلقة العمل وأوصت    -226

 بوقت كاف من أجل إتاحة الوقت الكافي للمراجعة والتحليل.

 متابعة توصيات المراجع الخارجي   (د)

أن فترة مراجع الحسابات الخارجي الحالي ستنتهي بالبيانات  الواقعفي ضوء    -227

أوصت اللجنة بأن ، 2020لعام للمجنى عليهم وق االستئماني المالية للمحكمة والصند

االتصال بالمحكمة فيما بأن يستمر بيواصل مراجع الحسابات الخارجي المنتهية واليته 

                                                            
(57) ASP/19/13-ICC . 
(58) ASP/18/20-ICC   .20، الصفحة 6المجلد األول، الجزء الثالث، القسم األول، الفقرة. 
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جميع القضايا العالقة في وثيقة تسليم  وسرديتعلق بتنفيذ جميع التوصيات المعلقة، 

تنفيذ جميع إطالعها عن إلى  للمراجع الخارجي الجديد. وأعربت اللجنة عن تطلعها

من خالل لجنة التدقيق. وحثت اللجنة كذلك مجلس الصندوق  غير المنجزةالتوصيات 

المعلقة منذ  ةالتوصيات األربعإنهاء على النظر بجدية في للمجنى عليهم االستئماني 

 فترة طويلة والمنفذة جزئياً.

 مسائل أخرى -خامساً 
المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  الماثلة أمامالمتعلقة بالقضايا  الدعاوىتقييم مخاطر   -ألف

 الداخلياالستئناف الدولية ومجلس 

من المحكمة  أن تستلم، طلبت اللجنة 2019ا الثالثة والثالثين في عام في دورته   -228

ً في دورتها الرابعة والثالثين تحديث ة المحكمة اإلداري الماثلة أمامبشأن حالة القضايا  ا

ائحة جنظرا للقيود التي فرضتها و (59)الداخلي. االستئنافلمنظمة العمل الدولية ومجلس 

 ، أرجئ هذا البند إلى الدورة الخامسة والثالثين. 19-كوفيد

التطورات الهامة في قضايا الموظفين الجارية حتى  نأطلعت المحكمة اللجنة ع   -229

اإلضافية التي قدمتها المحكمة ، ونظرت في بعض المعلومات 2020أغسطس آب/ 4

 خالل الدورة.

 القضايا أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية   -1

الدولية أصدرت حكمين في الحظت اللجنة أن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل    -230

يوليو. مع مالحظة أن المحكمة تموز/فبراير واآلخر في شباط/، أحدهما في 2020عام 

أي أحكام أو  عنها اإلدارية لمنظمة العمل الدولية تعقد دورتين في السنة ولم يصدر

 تعويضات مالية أخرى.

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  ماثلة أمامقضية  42والحظت اللجنة أن هناك    -231

. 2019الدولية، مما يمثل زيادة قدرها أربع قضايا مقارنة بالوضع في آب/أغسطس 

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل  الماثلة أمامللجنة عن قلقها من أن عدد القضايا وأعربت ا

 الدولية يعكس اتجاهاً تصاعدياً.

 مجلس االستئناف الداخليالقضايا أمام    -2

حل مختلفة من اإلجراءات قضية معلقة في مرا 16والحظت اللجنة أن هناك    -232

 .2019أغسطس آب/، وهو ما يمثل زيادة قدرها خمس قضايا مقارنة بشهر الداخلية

وشجعت اللجنة المجلس على التوصل إلى تسويات ودية إلى أقصى حد ممكن،    -233

وحثت كذلك إدارة المحكمة على اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتخفيف من مخاطر 

 .الدعاوى القضائية

 الماثلة أماماألحكام المتعلقة بقضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية والقضايا    -3

 الداخلي االستئنافمجلس 

، بلغت مخصصات الدعاوى أمام 2019والحظت اللجنة أنه بحلول نهاية عام    -234

في المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية المرفوعة من قبل أعضاء حاليين أو سابقين 

. ةاحتياطيألف يورو كمسؤولية  65ألف يورو، وأنه تم تسجيل مبلغ  263المحكمة بقيمة 

وبالنسبة للحكمين اإلثنين الصادرين عن المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية في عام 

                                                            
(59) ASP/18/15-ICC ،  267الفقرة. 
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، لم تقم المحكمة بعمل تقدير للمخصصات، بحيث بقي الرصيد المتبقي من 2020

 المخصصات كما هو.

والحظت اللجنة أن العدد الكبير من قضايا الدعاوى وأثرها المالي المحتمل ال    -235

يزال كبيرا، وبالتالي قررت مواصلة رصد جميع القضايا المعلقة أمام المحكمة اإلدارية 

لمنظمة العمل الدولية وأمام اآللية الداخلية، والتطورات األخرى ذات الصلة المتعلقة 

 بالدعاوى القضائية.

أوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة تقرير متابعة في دورتها السادسة والثالثين    -236

عن حالة القضايا الماثلة أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية وأمام مجلس 

 االستئناف الداخلي وأي مخاطر مرتبطة بهذه الدعاوى.

 النزاعات لتسوية آلية بديلة   -4

إلجراء تقييم  2019يونيو حزيران/اللجنة أن المحكمة عينت خبيرا في  وذك رت  -237

وتقديم رأي استشاري حول إمكانية إنشاء آلية غير رسمية  ةالداخلي اتلنظام إدارة النزاع

 لوساطة.لأو قناة  (أمبودزمان)محقق خاص في الشكاوى مثل 

ية في المحكمة ر الرسماللجنة تقرير الخبير عن "تسوية النزاعات غي أمامكان    -238

. والحظت اللجنة أن التقرير 2019ديسمبر كانون األول/ 31، بتاريخ الجنائية الدولية"

، هيئة "استعراض الخبراء المستقلين" التابعة للمحكمة نظراً إلى واليتها تم إرساله إلىقد 

 الشكاوىالشكاوى/إجراءات  في إنشاء محقق 12-1النظر في " تشملوالتي 

"استعراض الخبراء توصيات ومالحظات هيئة في . وتنتظر المحكمة حاليًا (60)ة"الداخلي

 لتسوية النزاعات لمحكمةاقبل اقتراح خطوات أخرى فيما يتعلق بإنشاء آلية المستقلين" 

 غير الرسمية.

عات. ازنوأثنت اللجنة على المحكمة لقيامها بالتحقيق في خيارات الحل البديل لل   -239

إبالغها في دورتها السادسة والثالثين بنتائج نظر المحكمة أن يتم ب وأوصت اللجنة

في توصيات استعراض الخبراء المستقلين، بما في ذلك اآلثار المالية المحتملة إلنشاء 

 .النزاعاتآلية غير رسمية لتسوية 

 

 دورات الجنة المقبلة   -باء

 21إلى  17والثالثين في الفترة من قررت اللجنة مبدئيًا عقد دورتها السادسة   -240

أيلول/سبتمبر  17إلى  6، ودورتها السابعة والثالثين في الفترة من 2021أيار/مايو 

 في الهاي. 2021

  

                                                            
، الجزء الثالث،األول ( ، المجلدASP/18/20-ICC) 2019الثامنة عشرة ...  الوثائق الرسمية ... الدورة  (60)

  

 ICC-ASP/18/Res.7 ،الثاني ألف. المرفق، المرفق األول 
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   األول المرفق

 )باليورو(  2020آب/أغسطس  31حالة تسديد االشتراكات حتى 

   
 االشتراكات غير المسددة

  

         
  

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 الصندوق العام 
 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

    2019عام  السنوات السابقة    
  

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

لدولة ا

    (1)المضيفة 
  أفغانستان 1

 
- 

 
- - - - 

 
- 

 
- 

 
- 

  ألبانيا 2
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 أندورا 3
 

- 
 

- - - - 
 

- 
 

- 
 

- 

 أنتيغوا وبربودا 4
 

- 
 

327 927 21 186 370 5 
 

- 
 

855 27 
 

2015 - 2020 

 األرجنتين 5
 

- 
 

- 145 233 2 - 995 432 2 
 

- 
 

140 666 4 
 

2019 - 2020 

 أستراليا 6
 

- 
 

- - - -  -  - 
 

- 

 النمسا 7
 

- 
 

- - - -  -  - 
 

- 

 بنغالديش 8
 

- 
 

- - - -  -  - 
 

- 

  باربادوس 9
 

- 
 

- - - -  -  - 
 

- 

 بلجيكا 10
 

- 
 

- - - -  -  - 
 

- 

 بليز 11
 

- 
 

- - 143 613 2 
 

- 
 

756 2 
 

2020 

 بنن 12
 

- 
 

- - 430 983 7 
 

- 
 

413 8 
 

2020 

 -بوليفيا )دولة  13

 المتعددة القوميات(

  - 
 

- 353 42 - 526 42 

 

- 

 

879 84 

 

2019 - 2020 

 البوسنة والهرسك 14
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 بوتسوانا 15
 

- 
 

- - - 3,154  -  154 3  2020 

 البرازيل 16
 

- 
 

882 416 104 099 10 882 416 909 838 7 

 

- 

 

777 731 18 

 

2018 - 

2020 

 بلغاريا 17
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 بوركينا فاسو 18
 

- 
 

- - - 348 3  -  348 3  2020 

 كابو فيردي 19
 

- 
 

143 602 2 143 613 2 

 

- 

 

501 5 

 

2019 - 

2020 

 كمبوديا 20
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 كندا 21
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

جمهورية إفريقيا  22

 الوسطى

 
8 

 
486 571 10 143 613 2 

 

- 

 

821 13 

 

2015 - 

2020 

 تشاد 23
 

393 
 

523 122 47 154 595 10 

 

- 

 

787 58 

 

2015 - 

2020 

 شيلي 24
 

-  - - - 170 082 1  -  170 082 1  2020 

 كولومبيا 25
 

-  - - - 163 46  -  163 46  2020 

 جزر القمر 26
 

8 
 

514 186 24 143 613 2 

 

46 

 

510 27 

 

2007 - 

2020 

27  

 الكونغو

 
335 

 
538 2 837 91 706 965 15 

 

73 

 

454 111 

 

2012 - 

2020 

 جزر كوك 28
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 كوستاريكا 29
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 كوت ديفوار 30
 

- 
 

- - - 770 24  -  770 24  2020 

 كرواتيا 31
 

-  - - - -  -  -  - 

 قبرص 32
 

-  - - - -  -  -  - 

الجمهورية  33

 التشيكية

 
-  - - - - 

 

- 

 

- 

 

- 
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 االشتراكات غير المسددة

  

         
  

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 الصندوق العام 
 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

    2019عام  السنوات السابقة    
  

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

لدولة ا

    (1)المضيفة 
جمهورية الكونغو  34

  الديمقراطية

 
-  - 383 32 514 14 

 

- 

 

929 14 

 

2019 - 

2020 

 الدانمرك 35
 

-  - - - -  -  -  - 

  جيبوتي 36
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 دومينيكا 37
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

الجمهورية  38

 الدومينيكية

 
- 

 
- 395 4 392 6 932 140 

 

- 

 

719 151 

 

2019 - 

2020 

 إكوادور 39
 

- 
 

- - - 776 212  -  776 212  2020 

 السلفادورا 40
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 إستونيا 41
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 فيجي 42
 

- 
 

- - - 556 3  -  556 3  2020 

 فنلندا 43
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 فرنسا 44
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 غابون 45
 

- 
 

- - 793 1 914 39  -  707 41  2020 

 غامبيا 46
 

- 
 

- - 143 613 2  -  756 2  2020 

 جورجيا 47
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 ألمانيا 48
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 غانا 49
 

- 
 

- 222 4 986 1 914 39 

 

- 

 

122 46 

 

2019 - 

2020 

 اليونان 50
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 غرينادا 51
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 غواتيماال 52
 

- 
 

- 968 836 3 793 75 

 

- 

 

587 100 

 

2019 - 

2020 

53  

 غينيا

 
134 

 
514 119 32 143 983 7 

 

84 

 

977 40 

 

2011 - 

2020 

 غيانا 54
 

-  - - - -  -  -  - 

 هندوراس 55
 

- 
 

- 037 2 136 1 948 23 

 

- 

 

121 27 

 

2019 - 

2020 

 هنغاريا 56
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 أيسلندا 57
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 أيرلندا 58
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 إيطاليا 59
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 اليابان 60
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 األردن 61
 

- 
 

- - - 861 55  -  861 55  2020 

 كينيا 62
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 كيريباتي 63
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 التفيا 64
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 ليسوتو 65
 

- 
 

- - - 168  -  16  2020 

 ليبيريا 66
 

- 
 

405 599 7 143 623 2 

 

- 

 

760 10 

 

2016 - 

2020 

 ليختنشتاين 67
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 لتوانيا 68
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 لكسمبرغ 69
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 مدغشقر 70
 

- 
 

- - 390 595 1  -  985 10  2020 

  مالوي 71
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 ملديف 72
 

- 
 

- - - -  -  -  - 
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 االشتراكات غير المسددة

  

         
  

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 الصندوق العام 
 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

    2019عام  السنوات السابقة    
  

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

لدولة ا

    (1)المضيفة 
 مالي 73

 
- 

 
- - - -  -  -  - 

 مالطة 74
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 جزر مارشال 75
 

- 
 

- - 123 613 2  -  736 2  2020 

 موريشيوس 76
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 المكسيك 77
 

- 
 

- - - 483 435 3  -  483 435 3  2020 

 منغوليا 78
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 الجبل األسود 79
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 ناميبيا 80
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 ناورو  81
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 هولندا 82
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 نيوزيلندا 83
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 النيجر 84
 

30 
 

031 1 566 41 287 370 5 

 

92 

 

376 48 

 

2009 - 

2020 

 نيجيريا 85
 

- 
 

539 10 605 661 785 12 745 664 

 

- 

 

674 349 1 

 

2019 - 

2020 

 شمال مقدونيا 86
 

- 
 

- - 136 1 578 18  -  714 19  2020 

 النرويج 87
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

  بنما 88
 

- 
 

- 369 749 596 119 

 

- 

 

714 120 

 

2019 - 

2020 

 باراغواي 89
 

- 
 

- 977 15 423 1 526 42 

 

- 

 

926 59 

 

2019 - 

2020 

 بيرو 90
 

- 
 

- 346 13 621 16 217 404 

 

- 

 

184 434 

 

2019 - 

2020 

 بولندا 91
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 البرتغال 92
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

  جمهورية كوريا 93
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 جمهورية مولدوفا 94
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 رومانيا 95
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

سانت كيتس  96

 ونيفيس

 
- 

 
143 602 2 143 613 2 

 

- 

 

501 5 

 

2019 - 

2020 

 سانت لوسيا 97
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

سانت فنسنت  98

  وجزر غرينادين

 
- 

 
- - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

  ساموا 99
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 سان مارينو 100
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 السنغال 101
 

- 
 

700 1 008 27 850 514 14 

 

- 

 

072 44 

 

2017 - 

2020 

  صربيا 102
 

-  - - - -  -  -  - 

 سيشيل 103
 

-  - - 143 370 5  -  513 5  2020 

 سيراليون 104
 

-  - - - -  -  -  - 

 سلوفاكيا 105
 

-  - - - -  -  -  - 

 سلوفينيا 106
 

-  - - - -  -  -  - 

 جنوب أفريقيا 107
 

-  - - - -  -  -  - 

 أسبانيا 108
 

-  - - - -  -  -  - 

 دولة فلسطين 109
 

-  - - - -  -  -  - 
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 االشتراكات غير المسددة

  

         
  

 الدولة الطرف

 

رأس  صندوق

 المال العامل

 الصندوق العام 
 

صناديق 

  (2)أخرى 

 

 / المجموع الكلي

 جميع الصناديق

 

 فترة المتأخرات

    2019عام  السنوات السابقة    
  

  
قرض 

الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

الدولة 

 المضيفة

قرض الدولة 

 المضيفة

الميزانية 

بدون قرض 

لدولة ا

    (1)المضيفة 
 سورينام 110

 
- 

 
882 971 27 441 353 13 

 

- 

 

647 42 

 

2018 - 

2020 

 السويد 111
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 سويسرا -112 112
 

- 
 

- - - -  -  -  - 

 طاجيكستان -113 113
 

- 
 

- - 430 595 10  -  025 11  2020 

تيمور   -114 114

  ليشتي

 
- 

 
- - - 221 

 

- 

 

221 

 

2020 

ترينيداد  115 115

 وتوباغو

 
- 

 
- 807 14 - 388 106 

 

- 

 

195 121 

 

2019 - 

2020 

 تونس -116 116
 

- 
 

- - 112 5 474 66  -  586 71  2020 

 أوغندا -117 117
 

- 
 

- - 850 514 14  -  364 15  2020 

المملكة  118 118

 المتحدة

 
- 

 
- - - - 

 

- 

 

- 

 

- 

جمهورية  -119 119

 تنزانيا المتحدة

 
- 

 
- - 893 514 14 

 

- 

 

407 15 

 

2020 

 أوروغواي -120 120
 

- 
 

- - - 354 231  -  354 231  2020 

 فانواتو -121 121
 

- 
 

- - 143 613 2  -  756 2  2020 

فنزويال  -122 122

 -)جمهورية

 البوليفارية(

 
- 

 
118 320 445 453 8 087 89 743 935 1 

 

- 

 

393 798 10 

 

2014 - 

2020 

 زامبيا -123 123
 

37 
 

885 2 659 56 850 514 14 

 

- 

 

945 74 

 

2016 - 

2020 

 المجموع  
 

945 
 

675 759 925 899 21 990 566 488 301 19  295  318 529 42  
 

 .2020شباط/فبراير  1سي في ( المبالغ غير المسددة بعد انضمام كيريباتي إلى نظام روما األسا1)
( المباني الدائمة للدول األطراف الجديدة التي انضمت بعد 2و) االحتياطيصندوق ال( 1(  يشمل المبالغ غير المسددة من االشتراكات المقدرة؛ )2)

 .2015عام 
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   الثاني المرفق

 (2020 - 2015) االحتياطيصندوق ال، بما في ذلك نونية )باليورو( للدفاع والضحايانفقات المساعدة القا

الميزانية   

المعتمدة 

 تشمل 2015

 ص.ط.

نفقات 

بما   2015

في ذلك 

 ص.ط.

 2015ن.ت. 

بما في ذلك 

 ص.ط.

 

ميزانية 

معتمدة 

2016  +

 ص.ط.

نفقات 

بما   2016

في ذلك 

 ص.ط.

 2016ن.ت. 

بما في ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية 

معتمدة 

2017 

 تشمل

 ص.ط.

نفقات 

بما   2017

في ذلك 

 ص.ط.

 2017ن.ت. 

بما في ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية 

معتمدة 

2018 

 تشمل

 ص.ط.

نفقات 

بما   2018

في ذلك 

 ص.ط.

 2018ن.ت. 

بما في ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية 

معتمدة 

 تشمل 2019

 ص.ط.

نفقات 

بما   2019

في ذلك 

 ص.ط.

 2019ن.ت. 

بما في ذلك 

 ص.ط.
 

ميزانية 

معتمدة 

2020 

 تشمل

 ص.ط.

توقعات نفقات 

 2020عام 

 تشمل ص.ط

توقعات ن.ت. 

 2020لعام 

تشمل 

  (1)ص.ط.

القانونية المساعدة 

  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 محدثة حتى نهاية أيلول/سبتمبر    (1)
 إخطارات صندوق الطوارئ المنقحةإلى  2018و  2014و  2013يستند صندوق طوارئ الدفاع والضحايا للسنوات   (2)
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 لمرفق الثالثا

 توصيات اللجنة )بآالف اليورو( الناجمة عنالميزانية  علىاآلثار 
 

  2021الميزانية البرنامجية لعام 

 )بآالف 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

 

 

 

 

 

 المحكمة

 
 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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 البرنامج الرئيسي األول

 القضاء
 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

 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 الرئاسة
 

 2020ميزانية 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 المحكمة

 

 2020ميزانية 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ اللجنةتوصية 

 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

 

 

 

 

 البرنامج الرئيسي الثاني

 مكتب المدعي العام
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
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 

 المكتب المباشر للمدعي العام / 

 قسم االستشارات القانونية
 

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

 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 الخدمات
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 
  اللجنةأمام 

التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 المعلومات والمعرفة 

 واألدلة
 

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

 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 
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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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 البرنامج الرئيسي الثالث

 قلم المحكمة

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 

 اللجنةأوصتها 

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
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 المحكمة
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
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 الخدمات القضائية
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 

 الخارجية شعبة العمليات
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
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

 

 

 

 

 

 البرنامج الرئيسي الرابع

 جمعية الدول األطراف
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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
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4100 

 جمعية الدول األطرافمؤتمر 
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 جمعية الدول األطراف

 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 الجمعية
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 

 لجنة الميزانية والمالية
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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 الجمعية

 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

 

 

 

 

 

 البرنامج الرئيسي الخامس

 المباني
 

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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 البرنامج الرئيسي السادس

 األمانة العامة

 للصندوق االستئماني للضحايا
 

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

 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 -البرنامج الرئيسي السابع 

 آلية الرقابة المستقلة
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية اللجنة

 450.7 8.7 35.9 - 450.7 8.7 35.9 414,8 الموظفين المهنيين

 75.7 (0.5) (0.4) - 75.7 (0.5) (0.4) 76.1 موظفي الخدمات 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 -البرنامج الرئيسي السابع 

 مكتب المراجعة الداخلية

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة  تغييرات الموارد
بعد  2021لعام 

 % المبلغ % المبلغ توصية 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-البرنامج الرئيسي السابع 

 قرض الدولة المضيفة
 

ميزانية 
2020 
 المعنمدة

الميزانية توصيات  تغييرات الموارد
 2021المقترحة لعام 

  أمام اللجنة
التغييرات التي 
 أوصتها اللجنة

الميزانية المقترحة لعام  المواردتغييرات 
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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  الرابعلمرفق ا

 االحتياطيصندوق الطلبات استخدام 

 (2020أيلول/سبتمبر  30)حتى 
 

 

 المبلغ المطلوب المبرر التاريخ الرقم
1- 10/01/2020 

ي  سر 

المدعي العام ضد بقضية  تتعلقال يمكن تالفيها تكاليف 
قضية غباغبو وبلي )" لوران غباغبو وتشارلز بليه غودي

 .2020"( في الحالة في كوت ديفوار  في عام غوديه

 

 

 يورو 138.51

بقضية  تتعلقتالفيها تكاليف غير متوقعة والتي ال يمكن  19/06/2020 -2

 في الحالة في مالي المدعي العام ضد الحسن

 

 

 يورو 909.5

بقضية  تتعلقتالفيها تكاليف غير متوقعة والتي ال يمكن  24/06/2020  -3

في الحالة في  المدعي العام ضد ييكاتوم ونغايسونا

 جمهورية أفريقيا الوسطى الثانية

 

 

 يورو 1 751.3

 يورو 2 799.31  المبلغ اإلجمالي لإلخطارات
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  لمرفق الخامسا

 الزيادات السنوية في الميزانيات المعتمدة والنفقات الفعلية
2013  -  202 

 

البرنامج 
 الرئيسي

 

 الميزانية المعتمدة
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 الزيادة

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 حتى حزيران/يونيو  2020نفقات عام  * 
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 لمرفق السادسا

 قائمة الوثائق

جمعية  رمز وثيقة
  الدول األطراف
 العنون (ا)إذا تم تحويله

رمز وثيقة لجنة 
 ةيالميزانية والمال

   

 CBF/35/1 جدول األعمال المؤقت 

المؤشرات لقياس األثر التحفيزي األوسع للمحكمة تقرير مكتب المدعي العام عن  

 على االختصاصات القضائية الوطنية

CBF/35/2 

 CBF/35/3 إطار عمل قلم المحكمة الميداني 

 CBF/35/4 التبرعات  -للمجنى عليهم تقرير مرحلي للصندوق االستئماني  

 CBF/35/6 جبر األضرار  -للمجنى عليهم تقرير مرحلي للصندوق االستئماني  

 CBF/35/7 على افدارة الماليةللمجنى عليهم استجابة أمانة الصندوق االستئماني  

تكنولوجبا المعلومات/إدارة   إستراتيجية -تقرير المحكمة باللغة اإلنجليزية  

 الخمسية المعلومات

CBF/35/8 

 CBF/35/9/Rev.1 منقح - 2020حزيران/يونيو  30تقرير عن أداء الميزانية حتى  

على االستفسارات المتعلقة بتكييف للمجنى عليهم استجابة الصندوق االستئماني  

 إطار الميزانية العام

CBF/35/10 

نظرة عامة على إعادة تخصيص الموارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  

2021 

CBF/35/11 

ICC-ASP/19/10  2021للمحكمة الجنائية الدولية لعام الميزانية البرنامجية المقترحة  

ICC-ASP/19/INF.3 

ملخص   - 2021الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام 

  تنفيذي

ICC-ASP/19/12  كانون  31البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية للسنة المنتهية في

 2019األول/ديسمبر 

 

ICC-ASP/19/13  كانون  31للسنة المنتهية في للمجنى عليهم البيانات المالية للصندوق االستئماني

 2019األول/ديسمبر 

 

ICC-ASP/19/14  تقرير إلى جمعية الدول األطراف عن مشاريع وأنشطة مجلس إدارة الصندوق

حزيران/يونيو  30إلى  2019تموز/يوليو  1للفترة من للمجنى عليهم االستئماني 

2020 

 

 AC/11/5 تقرير لجنة التدقيق عن أعمال دورتها الحادية عشرة 

 AC/12/5 تقرير لجنة التدقيق عن أعمال دورتها الثانية عشرة 

____________ 
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 2019كانون األول/ديسمبر 

  المحتويات
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2019 .........................................................................  313 
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  خطاب اإلحالة
 2020 حزيران/يونيو 9

المالية  حسابات الفترة رئيس قلم المحكمةمن النظام المالي، يقدم  1-11وفقاً للبند 

ع الحسابات.   وأتشرف بأن أقدم البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية إلى مراجِّ

كانون األول/ديسمبر  31كانون الثاني/يناير إلى  1عن الفترة المالية الممتدة من 

2019.  

 غيال أبيسادزي

 رئيس قسم المالية

 بيتر لويس 

 المحكمةرئيس قلم 

Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes,   

13  rue Cambon,   

75100  Paris Cedex 01  

  France 
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 بيان بشأن المراقبة المالية الداخلية 

 نطاق المسؤوليات

بصفته  رئيس قلم المحكمة)ب( من القواعد المالية، يعد   1-101عمالً بالقاعدة 

، ويساءل، عن كفالة إدارة هذه القواعد مسؤوالً "الموظف اإلداري الرئيسي للمحكمة 
على نحو مترابط من جانب جميع أجهزة المحكمة، بما في ذلك عن طريق اتخاذ 
الترتيبات المؤسسية المالئمة مع مكتب المدعي العام فيما يتعلق بالمهام  التنظيمية 

من نظام  42من المادة  2سلطة هذا المكتب بموجب الفقرة واإلدارية التي تندرج ضمن 
رئيس قلم ، فإن 1-111من النظام المالي، والقاعدة  11وعمالً بالبند . ‘‘روما األساسي

دعوت إلى الحسابات. وامتثاالً لهذا البند وهذه القاعدة،  عن أمور منها مسؤول المحكمة

جراءات المحاسبية للمحكمة، اإل ت، ووضعوأعملتها سجالت مالية وفرعية إعمال

 ن أداء المهام المحاسبية.الموظفين المسؤولين ع عينتو

ينفذ هذا النظام المالي بما يتفق مع ’’ من النظام المالي للمحكمة، 4-1وطبقاً للبند 
 42( من المادة 2مسؤوليات المدعي العام والمسج ل على النحو المحدد في الفقرة )

من نظام روما األساسي.  ويتعاون المدعي العام والمسج ل،  43( من المادة 1والفقرة )
مع األخذ في االعتبار استقاللية المدعي العام في ممارسة مهامه بموجب النظام 

 .‘‘األساسي

رئيس قلم من النظام المالي، تناط بي، بصفتي  1-10ذلك، وفقاً للبند  إضافةً إلىو

مالية داخلية تسمح بالقيام أواًل بأول بفحص رقابة ’’ المحكمة، المسؤولية عن ممارسة
 فعال و/أو استعراض المعامالت المالية لضمان مايلي:

قانونية عمليات قبض جميع أموال المحكمة، ومواردها المالية  ‘1’
 األخرى، وحفظها، والتصرف فيها؛ 

اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام المالية  ‘2’
ي تقرها جمعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد المتعلقة األخرى، الت

 بالصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة؛

 ‘‘.استخدام موارد المحكمة استخداماً اقتصادياً  ‘3’

الترتيبات المؤسسية المالئمة بالتعاون مع مكتب المدعي العام على  اتخذتوإذ 

نظم مناسبة للمراقبة  أنا متأكد من وجود)ب(،  1-101النحو المنصوص عليه في القاعدة 

 . 2019لعام المالية الداخلية طوال الفترة المالية 

 استعراض فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية

تعتمد فعالية نظام المراقبة المالية الداخلية واالمتثال للنظام المالي والقواعد المالية 

 التصديق( بالمحكمة.على المديرين التنفيذيين )موظفي 

فعالية نظام المراقبة المالية ب ويسترشد االستعراض الذي أجريه فيما يتعلق

المراجعون  اضطلع بهالداخلية واالمتثال للنظام المالي والقواعد المالية بالعمل الذي 

الداخليون للحسابات حتى اآلن، والتعليقات التي قدمها المراجعون الخارجيون للحسابات 

 ن في تقاريرهم.حتى اآل
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بأنني تلقيت الضمانات الالزمة التي تؤكد وجود إطار مناسب  متأكدكما إنني 

 .2019المالية الداخلية خالل عام  للمراقبة

 بيتر لويس 

 رئيس قلم المحكمة

  

 2020 حزيران/يونيو 9
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 رأي المراجع المستقل للحسابات 

 ديوان المحاسبة 
France 

 الرئيس األول

 2020 حزيران/يونيو 30باريس، 

 السيد بيتر لويس لعناية

 رئيس قلم المحكمة

  المحكمة الجنائية الدولية

 رأي المراجع المستقل للحسابات

 الرأي

عن فترة ‘‘( المحكمة)’’البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية  انبرينا لمراجعة

.  وتشمل هذه البيانات 2019كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في  الشهور االثني عشر

ً يتعلق بالوضع المالي في  ً 2019كانون األول/ديسمبر  31المالية بيانا   يتعلق، وبيانا

 ً ً يتعلق بالتدفقات  يتعلق باألداء المالي، وبيانا بالتغييرات في صافي األصول، وبيانا

ً يتعلق بمقارنة الميزانية بالمبالغ الفعلية، ومالحظات تتضمن ملخص  النقدية، وبيانا

المبادئ المحاسبية وغير ذلك من المعلومات. كما أضيفت في مرفق البيانات المالية 

مجموعة تتألف من سبعة جداول تعرض بعض المعلومات اإلضافية في إطار المعايير 

 المحاسبية لمنظومة األمم المتحدة، وهي تقع خارج نطاق هذه المراجعة.

 31المالية الوضع المالي للمحكمة في  إلى مراجعتنا، تعرض البيانات واستناداً 

ً  2019كانون األول/ديسمبر  ، وكذلك األداء المالي والتغييرات في صافي عرضاً سليما

 الشهور االثني عشراألصول والتدفقات النقدية ومقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية لفترة 

ً  2019كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في  سبية الدولية للقطاع للمعايير المحا وفقا

 العام.

 أساس الرأي

 ً ً  لقد أجرينا مراجعتنا وفقا للصالحيات  للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ووفقا

من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة. وتتطلب هذه  12اإلضافية المحددة في البند 

المعايير من ا االلتزام بالقواعد األخالقية والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل 

الحصول على ضمان معقول بأن البيانات المالية خالية من األخطاء الجوهرية. وعلى 

ما يتطلبه ميثاق أخالقيات ديوان المحاسبة الفرنسي، نضمن استقالل المراجعين نحو 

ذلك، حرصنا  إضافةً إلىوإنصافهم وحيادهم ونزاهتهم وكفاءتهم التقديرية المهنية.  و

 ً ً  على الوفاء أيضا لمدونة قواعد السلوك للمنظمة  بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا

راجعة الحسابات. ويرد وصف مسؤوليات مراجع الحسابات الدولية للمؤسسات العليا لم

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة ’’بمزيد من التفصيل في الجزء المعنون 

  ‘‘.البيانات المالية
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ً  ُجمعتونحن نعتقد أن أدلة المراجعة التي   معقوالً  كافية ومناسبة لتشكل أساسا

 لرأينا.

 يةمسؤوليات اإلدارة عن البيانات المال

عن  المسؤوليةالمحكمة  رئيس قلم يتحملمن النظام المالي،  11بموجب المادة 

هذه البيانات وفق المعايير المحاسبية الدولية  وتُعدإعداد البيانات المالية وعرضها.  

من للقطاع العام.  وتشمل هذه المسؤولية وضع الضوابط الداخلية، وتنفيذها ورصدها، 

خالية من األخطاء الجوهرية، سواء أكانت تلك األخطاء ناتجةً إعداد بياناٍت مالية  أجل

ً  معن الغش أ ها عرضا ً  الغلط، وعرضِّ ً إعداد نزيها .  وتشمل هذه المسؤولية أيضا

 التقديرات المحاسبية المعقولة في ظل الظروف السائدة.

لحسابات عن مراجعة البيانات ل الخارجي مراجعالمسؤوليات 

 المالية

يتمثل الهدف من مراجعة الحسابات في الحصول على توكيد معقول بشأن ما إذا 

الغش  أكانت ناتجةً عنكانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء 

الخطأ، وإصدار تقرير لمراجعة الحسابات يتضمن رأينا. والتوكيد المعقول هو ضمان  مأ

 ً ً مراجعة تُ  ةبأن أي رفيع المستوى، ولكنه ليس ضمانا للمعايير الدولية لمراجعة  جرى وفقا

الحسابات ستؤدي دائماً إلى اكتشاف أي خطأ جوهري في حال وجوده.  ويمكن أن تنشأ 

توقع منها بدرجة جوهرية إذا كان باإلمكان أن يُ  تُعداألخطاء عن الغش أو الخطأ و

ادية التي يتخذها المستعملون معقولة، منفردة أو مجتمعة، أن تؤثر في القرارات االقتص

  بناء على هذه البيانات المالية.

تنفيذ إجراءات مراجعة الحسابات من أجل  فيمراجعة الحسابات  تتمثللذلك، 

ويراعي في البيانات المالية.  الواردةت جمع أدلة المراجعة بشأن المبالغ والمعلوما

مراجع الحسابات الخارجي الضوابط الداخلية المعمول بها في المؤسسة فيما يتعلق 

، للظروفبإنشاء وإعداد البيانات المالية، وذلك من أجل تحديد إجراءات التدقيق المالئمة 

ويستند اختيار إجراءات التدقيق إلى رأي بشأن فعالية هذه المراقبة.  وليس بهدف إبداء

مخاطر  إلى تقييمالحال بالنسبة  يلمراجع الحسابات الخارجي، كما ه الحكم المهني

البيانات المالية، لتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية، ولتقديم 

 .بوجه عامالبيانات المالية 

 )توقيع(

 بيير موسكوفيسي
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 البيان األول
 2019كانون األول/ديسمبر  31في بيان الوضع المالي  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو(
 )أعيد حسابها( 2018 2019 المالحظة  

       األصول

       األصول المتداولةا

   النقدية وما في حكمها
 

 892 18 575 14 3 حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 832 14 630 17 4 حسابات أخرى مستحقة القبض

 352 1 243 1 5 المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرىالمبالغ 

 935 2 732 2 6 مجموع األصول المتداولة

 011 38 180 36   األصول غير المتداولة

    حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 31 25 4 الممتلكات والمنشآت والمعدات

 103 179 643 168 7 األصول غير الملموسة

 530 1 448 2 8 الحق في االسترداد

 648 28 897 31 10 مجموع األصول غير المتداولة

 312 209 013 203   مجموع األصول

  الخصوم
239 193 247 323 

  الخصوم المتداولة
    

   الحسابات المستحقة الدفع
 

 529 7 330 6 9 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

 129 10 347 11 10 من الدولة المضيفة القرض المقدم

 843 1 887 1 11 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة

 955 6 749 7 12 المخصصات

 212 1 363 13 مجموع الخصوم المتداولة

  الخصوم غير المتداولة
27 676 27 668 

       الحسابات المستحقة الدفع

 636 282 9 الموظفينااللتزامات المترتبة على استحقاقات 

 345 59 956 78 10 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 865 68 978 66 11 مجموع الخصوم غير المتداولة

 846 128 216 146   مجموع الخصوم

 514 156 892 173  صافي األصول/حقوق الملكية

       صندوق الطوارئ

 243 5 242 5 14 صندوق رأس المال العامل

 058 9 951 5 14 صناديق أخرىأرصدة 

 508 76 108 54 14 صافي األصول/حقوق الملكية

 809 90 301 65   مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

(a) .المالحظات المصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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 البيان الثاني

كانون  31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في   -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019األول/ديسمبر 

 (أعيد حسابها) 2018 2019 المالحظة  

       اإليرادات

 446 145 122 143 15 الشتراكات المقررةاا

 038 2 998 1 15 لتبرعاتاا

 158 75 15 إيرادات مالية 

 413 073 1 15 إيرادات أخرى

 055 148 268 146   مجموع اإليرادات

       المصروفات

 099 108 892 114 16 لمصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفيناا

 668 5 592 5 17 السفر والضيافةا

 158 6 343 5 18 لخدمات التعاقديةاا

 603 5 322 5 19 أتعاب المحامين

 969 12 063 14 20 لنفقات التشغيليةاا

 456 2 658 1 21 للوازم والمواداا

 344 12 026 12 22 إلهالك واالستهالك اا

 860 1 840 1 23 المصروفات الماليةا

 157 155 736 160   مجموع المصروفات

 (7 102) (14 468)   الفائض/)العجز( للفترة المعنية

(b)  البيانات المالية.المالحظات المصاحبة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه 
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 البيان الثالث
بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

  

 الصندوق

 العام 
 صناديق 

 مجموع 
 صافي 
 األصول/ 
 حقوق الملكية

 الصندوق العام  

 صندوق 
المال رأس 

 العامل

صندوق 
 الطوارئ

صناديق 

االلتزامات 

المتعلقة 

باستحقاقات 

 الموظفين

 الرصيد
 النقدي 

الفائض/  
 )العجز(

إعادة قياس 

خطط ما بعد 

 انتهاء الخدمة

 أرصدة  
  الصندوق
للصندوق 
 العام

 الرصيد االفتتاحي  

كانون الثاني/يناير  1في 

2018 

17 3 764 479 (622 5) (650 6) 105 142 1 695 98 825 

الحركة في صافي 

األصول/حقوق الملكية في 

         2018عام  
 (7 102) 325 (7 427)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(

إعادة قياس 

مكاسب/)خسائر( خطط ما 

 (1 391)  -   -  (1 391)  -   -   -   -  بعد انتهاء الخدمة

  -   -  (15 926)  -  622 5 (216) 479 1 041 9 التحويالت

 الفائض/)العجز( النقدي  

  -   -  (2 993)  -  993 2  -   -   -  في السنة الماضية

 فائض أمانة الصندوق  

في  للمجني عليهماالستئماني 

 476  -  476  -   -   -   -   -  2016عام 

 مجموع الحركات  

 أثناء العام
9 041 1 479 (216) 8 615 

(391 1) 
(870 25) 325 (016 8) 

صافي األصول/حقوق 

 الملكية 

كانون األول/ديسمبر  31

2018 

9 058 5 243 263 2 993 (041 8) 79 272 2 021 90 809 

حركات صافي 

األصول/حقوق الملكية في 

         2019عام 
 (14 468) 193 (14 661)  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(

إعادة قياس 

مكاسب/)خسائر( خطط ما 

 بعد انتهاء الخدمة

 -   -   -   -  (511 11)   -   -  (511 11) 

 -  -  040 6  -  (2 993) 29  -  (3 076) التحويالت

 الفائض/)العجز( النقدي  

 في السنة الماضية
 -   -   -  (439 1)  -  1 439  -  - 

إعادة األموال إلى الدول 

 المنسحبة
(31) (1)      (32) 

 فائض أمانة الصندوق  

في  للمجني عليهماالستئماني 

 2017عام 

- -  -   -   -  505  -  505 

مجموع الحركات  أثناء 

 العام
(107 3) (1) 29 (432 4) (511 11) (677 6) 193 (506 25) 
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مجموع صافي 

األصول/حقوق الملكية في 

كانون األول/ديسمبر  31

2019 

5 951 5 242 292 (439 1) (552 19) 72 594 2 213 65 301 

(c) .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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 البيان الرابع

 31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  بيان -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر 

 

المالحظ

 (أعيد حسابها) 2018 2019 ة

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (7 102) (14 468)  فائض/)عجز( عن الفترة )البيان الثاني(

 (56) (8)  فروق لم تتحقق في أسعار صرف العمالت

 - -  الخصم من قرض الدولة المضيفة 

 344 12 026 12  اإلهالك واالستهالك 

 23 -  والمنشآت والمعدات)الكسب(/الخسارة من التصرف في الممتلكات 

 784 1 742 1  مصروفات الفائدة

 9 605 9 605 )زيادة(/انخفاض في حسابات مستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية

 (224) 109  )زيادة(/انخفاض في حسابات أخرى مستحقة القبض

 (637) 205  )زيادة(/انخفاض في مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى

 40 (3 249)  )زيادة(/انخفاض في حق االسترداد

 662 (1 082)  زيادة/)انخفاض( في حسابات مستحقة الدفع

 198 4 829 20  زيادة/)انخفاض( في التزامات استحقاقات الموظفين

 (1 391) (11 511)  إعادة قياس )المكاسب(/الخسائر في خطط مابعد انتهاء الخدمة

 (158) 794  إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقةزيادة/)انخفاض( في 

 (1 168) (849)  زيادة/)انخفاض( في المخصصات

 (110) (75)  ناقص: إيرادات الفوائد

 810 17 670 1  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 133 73  زائد: الفوائد المتلقاة

 - -  عائدات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 (1 790) (1 159)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (814) (1 324)  شراء أصول غير ملموسة

 (2 471) (2 410)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة المالية

 - (32)  تسديد قرض الدولة المضيفة  

  32  صافي التدفقات النقدية من األنشطة المالية

 (3 585) (3 585)  صافي الزيادة/)االنخفاض( في النقدية وما في حكمها

 (3 585) (3 585) 3 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة المالية

 754 11 (4 325)  مكاسب/)خسائر( النقدية وما في حكمها التي لم تتحقق في أسعار صرف العمالت 

 082 7 892 18 3 كانون األول/ديسمبر )البيان األول( 31النقدية وما في حكمها في 

(d) .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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 البيان الخامس
بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ   -المحكمة الجنائية الدولية 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ ديسمبر  31الفعلية للسنة المنتهية في 

 البرنامج الرئيسي

االعتمادات 

 جرتالتي 

 الموافقة عليها

المصروفات  

  المحملة على 
الصندوق 

   العام

 
  فائض/)عجز( 
الصندوق 

   1العام

المصروفات  

المحملة على 

طلبات 

صندوق 

  الطوارئ

مجموع  

  المصروفات

الفائض/   

    2 )العجز(

طلبات  

صندوق 

  الطوارئ

الوصول إلى  

  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 الهيئة القضائية

    -                   -                 355 447 46  - 356 447 46 803 46 مكتب المدعي العام

    -                   307  (709) 360 77 926 1 216 1 435 75 651 76 قلم المحكمة

 أمانة 

 جمعية الدول األطراف
2 842 2 803 39   2 803 39 

 
       -           -    

    -                   -                 - 800 1 - - 800 1 800 1 المباني

 أمانة 

الصندوق االستئماني للمجني 

 عليهم

3 130 2 804 327 - 2 804 327 

 

               -                   -    

 آلية الرقابة 

 المستقلة 
531 522 9 - 522 9 

 
               -                   -    

مكتب المراجعة الداخلية 

 للحسابات 
686 686 - - 686 - 

 
               -                   -    

القرض المقدم من الدولة 

 المضيفة
3 585 3 585 - - 3 585 - 

 
               -                   -    

    -                   307                535     600 147     926 1      461 2     674 145     135 148   المجموع 

(e) 1)   .1Res/8ASP/1-ICC
 ، الجزء حاء 

(f) 2)   .4Res/8ASP/1-ICC
 سين، الجزء  

(g) .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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 الملحقة بالبيانات المالية المالحظات

 المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها   -1

 الكيان المعد  للتقرير:   1-1

بموجب نظام روما األساسي ‘‘( المحكمة)’’أنشئت المحكمة الجنائية الدولية 

دولة  120، عندما اعتمدت 1998تموز/يوليه  17للمحكمة الجنائية الدولية في 

مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء محكمة ’’مشاركة في 

ة قضائية دائمة مستقلة لها السلطة النظام األساسي.  والمحكمة مؤسس‘‘ جنائية دولية

لممارسة اختصاصاتها على مرتكبي أشد الجرائم خطورة التي تثير القلق الدولي 

جريمة العدوان(. وجرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية، و)اإلبادة الجماعية، 

وتتكون المحكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرئاسة والدوائر )المؤلفة من شعبة 

تب المدعى العام، وقلم ناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومكاالستئ

عد البيانات المالية للمحكمة والهيئات الفرعية التابعة لجمعية الدول وتُ المحكمة. 

 .للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني  باستثناءاألطراف )"الجمعية"( 

من نظام روما األساسي في الهاي بهولندا.  وأنشأت  3ويقع مقر المحكمة وفقاً للمادة 

 توجدمن أداء عملياتها الميدانية.  و لكي تتمكن قُطريةالمحكمة أيضاً ستة مكاتب 

، وجمهورية أفريقيا ا، وجمهورية الكونغو الديمقراطيةهذه المكاتب في أوغند

 وجورجيا.  الي،وم الوسطى، وجمهورية كوت ديفوار،

 البرنامجية: الميزانية   1-2

مت، 2019ألغراض الفترة المالية  االعتمادات إلى تسعة برامج رئيسية هي: الهيئة  قُس ِّ

القضائية )هيئة الرئاسة والدوائر(، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة، وأمانة جمعية 

، للمجني عليهمق االستئماني ، والمباني، وأمانة الصندو‘‘(األمانة)’’الدول األطراف 

القرض الذي قدمته الدولة المضيفة، وآلية الرقابة المستقلة،  –ومشروع المباني الدائمة 

من عناصر البرامج الرئيسية  ويرد أدناه تشكيل كل عنصر كتب المراجعة الداخلية.وم

 للمحكمة ودوره وأهدافه:

 الهيئة القضائية:

 هيئة الرئاسة:  

 رئيس المحكمة والنائبين األول والثاني للرئيس؛تتكون من  ‘1’

تراقب وتدعم سير اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفع الة  ‘2’

 القضائية التي تقع ضمن اختصاصها؛جميع الوظائف  تؤديو

تكفل اإلدارة السليمة للمحكمة )باستثناء مكتب المدعي العام(  ‘3’

ستسعى إلى دعي العام والم وستنسق مع حكمة؛وتشرف على عمل قلم الم

 ؛التي تهم كلتا الجهتينالمسائل  الحصول على مساندته في جميع

توس ع نطاق الفهم والدعم على الصعيد العالمي ألعمال المحكمة   ‘4’

 بتمثيلها في المحافل الدولية.

 الدوائر: 

 تتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية.  ‘5’

وتتكون شعبة االستئناف من رئيس المحكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة  

 من ستة قضاة على األقل؛ والشعبة التمهيدية االبتدائية
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تكفل سير اإلجراءات بطريقة منصفة وفعالة وشفافة تحمي حقوق جميع و ‘6’

 األطراف.

 مكتب المدعي العام:

يتولى مكتب المدعي العام إجراء عمليات التدارس األولي، والتحقيق ‘  1’

في حاالت ارتكاب اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب 

وجريمة العدوان ومقاضاة مرتكبي تلك الجرائم، بطريقة فعالة وناجعة، 

 ؛عمالً بالوالية المنوطة به في نظام روما األساسي 

ً  مكتب هذه الواليةوينفذ ال  ‘2’  ؛ تنفيذاً مستقالً وغير متحيز وموضوعيا

المكتب ويرأسه المدعي العام الذي له السلطة الكاملة في تسيير  ‘3’

 ؛وإدارته

ويتكون من أربعة برامج: ديوان المدعي العام )الذي يضم جميع  ‘4’

الموظفين الذين تنطوي وظائفهم على تقديم الدعم إلى المدعي العام 

والمكتب برمته وإسداء المشورة إليهما(، وشعبة االختصاص والتكامل 

 ؛والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة المقاضاة

 قلم المحكمة:

 المتسمة بالفعالية والنجاعةالقضائية واإلدارية  خدمات الدعم يقدم ‘1’

المجني والجودة إلى هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب المدعى العام والدفاع و

 والشهود؛ عليهم

 ضمانوالشهود والدفاع و المجني عليهمينفذ اآلليات الالزمة لمساعدة  ‘2’

 حقوقهم.

 يدير شؤون األمن الداخلي للمحكمة؛و ‘      3’
 

 أمانة جمعية الدول األطراف: 

الذي اعتمدته في   ICC-ASP/2/Res.3نشأت جمعية الدول األطراف بموجب قرارهاأُ 

 1أمانة جمعية الدول األطراف على أن تبدأ عملياتها في  2003أيلول/سبتمبر 

الجمعية ومكتبها، ولجنة الميزانية  إلىاألمانة  قدم.  وت2004كانون الثاني/يناير 

مهمة خدمات ، 235أخرى للجمعيةفرعية  اتهيئ وكذلك إلى ،‘‘(اللجنة)’’والمالية 

 وتنبري األمانة على وجه التحديد: ومساعدة إدارية وتقنية. مستقلة

الجمعية واجتماعات هيئاتها الفرعية، بما فيها المكتب  دورات لتنظيم ‘1’

 ولجنة الميزانية والمالية؛

مساعدة الجمعية، بما في ذلك المكتب والهيئات الفرعية، في جميع ول ‘2’  

بوجه خاص على وضع الجداول  بالتركيزالمسائل المتصلة بأعمالها، 

ً الزمنية الفعالة لالجتماعات وتسييرها  ، من الناحية اإلجرائية تسييراً سليما

 ؛ عن إجراء مشاورات فضالً 

 نفيذ واليتها بمزيد من الفعاليةتمكين الجمعية وهيئاتها الفرعية من تول ‘3’

، بما في ذلك وخدمات الدعم إليها المهمةنوعية عالية من الخدمات  بتقديم

 الخدمات التقنية.

                                                            
المعني  الفريق العاملانتخاب المدعي العام وب واللجنة المعنية المراجعةلجنة  2019ضمت هذه الهيئات في عام   235

 المعني بمراجعة أجور القضاة. الفريق العاملبالتعديالت و
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 المباني:

لصيانة المحكمة  إليها الموارد التي تحتاج لمحة عنالمعنية  إلى الجهاتتُقدَّم 

 الدائمة.مبانيها 

 :للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني 

للمجني الصندوق االستئماني  للمجني عليهمتدير أمانة الصندوق االستئماني 

، وهي تخضع هإدارة الصندوق واجتماعات إلى مجلسوتقدم الدعم اإلداري  عليهم

 للمجني عليهموقد أنشأت الجمعية الصندوق االستئماني . لسلطة المجلس الكاملة

-ICCواعتمدت الجمعية بموجب القرار. ICC-ASP/1/Res.6 بموجب قرارها

ASP/4/Res.3   اللوائح التنظيمية للصندوق، التي تنص على أن الصندوق

عن اإليرادات من  ويُبلغللبيانات المالية.  ُمصدراً  االستئماني يشكل كياناً مستقالً 

في  للمجني عليهماالشتراكات المقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماني 

. ولالطالع على مزيد من للمجني عليهمبيان األداء المالي للصندوق االستئماني 

المعلومات بشأن الصندوق، يُرجى الرجوع إلى البيانات المالية للصندوق 

  . 2019لعام  للمجني عليهماالستئماني 

 القرض الذي قدمته الدولة المضيفة: –مشروع المباني الدائمة 

القرض الذي قدمته الدولة المضيفة في  –أنشأت المحكمة مشروع المباني الدائمة 

وأساس رأس  لإلبالغ عن الفائدة 2011إطار الميزانية البرنامجية المعتمدة لعام 

من أجل تلقته المحكمة مبالغ القرض الذي  فيما يخص ماالمتوقع دفعه المال

قبول  عنذلك  ينشأو لطلبات اللجنة والجمعية. تلبيةً المباني الدائمة،  مشروع

د سدَّ يمباني الدائمة خاص بالالجمعية العامة لعرض الدولة المضيفة بتقديم قرض 

 في المائة. 2.5سنة بمعدل فائدة قدره  30فترة  مر على

 آلية الرقابة المستقلة:

آلية الرقابة   ICC-ASP/8/Res.1 الدول األطراف بموجب قرارهاأنشأت جمعية 

ً من برامج المحكمة.   آلية الرقابة  ويقع مقرالمستقلة بوصفها برنامجا رئيسيا

مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بمقر المحكمة في  من مقر بالقربالمستقلة 

. وتختص آلية الرقابة الهاي، لكن دون أن تكون جزءاً من هذا المكتب وال تابعة له

من نظام روما  112من المادة  4المستقلة، على النحو المتوخى في الفقرة 

 األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة.

 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات:

يساعد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات المحكمة على تحقيق أهدافها 

ً غيلية من خالل استعراض النظم والعمليات االستراتيجية والتش  استعراضاً منهجيا

)عمليات  عمليات االستعراض هذه رميفي جميع مجاالت عمل المحكمة. وت

مراجعة الحسابات( إلى تحديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص المحتملة 

 وما إذا كان بعمليات صحيحة تبيان ما إذا كان يُعمل )المخاطر(، بما في ذلك

ً  يُلتزم ية بناء على خدمات استشار باإلجراءات المتفق عليها.  ويقدم المكتب أيضا

 .لجنة المراجعةويقدم المكتب تقاريره إلى رئيس طلب إدارة المحكمة. 

 اإلعفاء من الضرائب:   1-3

اتفاق المقر المبرم بين مملكة هولندا والمحكمة، وال سيما المادة  ‘1’بموجب   1-4

االتفاق المتعلق بامتيازات المحكمة الجنائية الدولية وحصاناتها، وال ‘2’ومنه،  15
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، باستثناء الرسوم كافة عفى المحكمة من الضرائب المباشرةمنه، تُ  8سيما المادة 

عفى أيضاً من الرسوم الجمركية واألعباء التي تستوجبها خدمات المرافق العامة، وتُ 

التي تستوردها أو تصدرها الستعمالها  وازمباللذات الطابع المماثل فيما يتعلق 

  الرسمي.

 \ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية    -2

 أساس اإلعداد 

تعد البيانات المالية للمحكمة وفقاً للنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة التي     2-1

 2002اعتمدتها جمعية الدول األطراف في دورتها األولى في أيلول/سبتمبر 

 والتعديالت التي أُدخلت عليهما.  

  ً ية لمحاسبللمعايير ا وقد أُعدت البيانات المالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقا

وتشكل هذه المالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية الدولية للقطاع العام. 

بتللمحكمة.  األرقام في البيانات والمالحظات إلى ألف يورو.  وقد ال تؤدي  وقُر ِّ

 المبالغ اإلضافية إلى فرق بسبب تقريب األرقام هذا.

 الفترة المالية: الفترة المالية هي سنة تقويمية واحدة.     2-2

البيانات المالية على أساس التكاليف التاريخية  تُعدأساس التكاليف التاريخية:     2-3

 للمحاسبة.

 عملة الحسابات ومعاملة التقلبات في سعر الصرف
 تُعرض حسابات المحكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو. 2-4

إلى العملة الوظيفية  أجنبيةبعمالت  تجريالمعامالت التي  لوتحوَّ  2-5

 ً في األمم المتحدة في تاريخ المعاملة، وهي  ألسعار الصرف المعمول بها وفقا

ل األرباح والخسائر الناجمة عن وتسجَّ  ار تقارب أسعار الصرف السائدة.أسع

قومة هذه المعامالت، وعن تحويل األصول والخصوم النقدية الم مثل تسوية

  بالعمالت األجنبية بسعر الصرف الساري في نهاية السنة، في بيان األداء المالي. 

أما األصول والبنود غير النقدية التي تُقاس على أساس التكلفة التاريخية    2-6

ً فتحوَّ  ألجنبيةابالعملة  لسعر الصرف المعمول به في تاريخ المعاملة وال يعاد  ل وفقا

 في تاريخ اإلبالغ.  تحويلها

 المحاسبية األحكاماستخدام التقديرات و

يتطلب إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام     2-7

واالفتراضات عند اختيار السياسات  األحكام والتقديراتأن تستخدم اإلدارة 

واإليرادات  المحاسبية وتطبيقها، وعند تحديد قيم األصول والخصوم

وتستند هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها إلى  والمصروفات المبلغ عنها.

إلى و ،عتقد أنها معقولة في ظل الظروفالتجربة السابقة وعوامل أخرى مختلفة يُ 

أساس  التي تشكل نتائجهاالمعلومات المتاحة في تاريخ إعداد البيانات المالية، 

مصادر المن  ال تتضح بسهولةاألصول والخصوم التي  حمل قيمة األحكام بشأن

 وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.خرى. األ

استعراضاً فتراضات األساسية ستعرض التقديرات المحاسبية واالوتُ  2-8

 ةعترف بتنقيحات التقديرات في الفترة التي تُنقَّح فيها التقديرات وفي أيويُ  . مستمراً 



ICC-ASP/19/20  

 

20-A-210621 

 409 

 متأثرة. فترة مقبلة

التي أخذت بها اإلدارة عند تطبيق المعايير  األحكامويرد أدناه بيان  2-9

البيانات المالية  فيالمحاسبية الدولية للقطاع العام التي تؤثر بدرجة كبيرة 

 والتقديرات التي من المحتمل جداً أن تخضع لتعديل ملموس في السنة القادمة:

التي المرفوعة ضدها  المنازعاتنتيجة المحكمة باحتياطي  احتفظت )أ(

من المحتمل أن تؤدي إلى تدفق الموارد إلى الخارج من أجل تسوية 

ً المطالبات، ويمكن تقدير هذه الموارد  وتستند المبالغ المرصودة  .تقديراً موثوقا

 إلى نصيحة قانونية مهنية؛

 إليهاالعتماد المتعلق بالديون المشكوك في تحصيلها من متهم قدمت  )ب(

 ً ويُعتقد أن  تكاليف التمثيل القانوني.لسد بناء على قرار قضائي  المحكمة سلفا

 استعادة هذه السلف غير مؤكدة.

 النقد وما يعادل النقد

، النقد الحاضر يشملاالسمية و بقيمته يُحتفظ بالنقد وما يعادل النقد  2-10

ة لفائدة واألموال المحتفظ بها في حسابات جارية، والحسابات المصرفية ال مدر 

 مصرفية، والودائع ألجل التي يقل أجل استحقاقها عن ثالثة أشهر.

 األدوات المالية

ستحقة تصن ِّف المحكمة أدواتها المالية باعتبارها قروضاً وحسابات م 2-11

من ودائع  في المقام األولواألصول المالية تتألف  القبض وخصوماً مالية أخرى.

مصرفية قصيرة األجل وحسابات مستحقة القبض.  وتشمل االلتزامات المالية 

 المباني  والحسابات المستحقة الدفع. الخاص ببناءالقرض الطويل األجل 

د جميع األدوات المالية في بادئ األمر في بيان الوضع المالي تقيَّ و   2-12

الت.  وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه بقيمتها العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعام

طريقة سعر الفائدة الفعلي.  أما مبلغ الحسابات  باستخداماألدوات بتكلفة االستهالك 

المستحقة القبض والحسابات المستحقة الدفع المتضمن للتكلفة التاريخية والخاضع 

 لشروط االئتمان التجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملة. 

 مالية المخاطر ال

تتعرض المحكمة، أثناء سير أعمالها المعتادة، لمخاطر مالية مثل    2-13

مخاطر السوق )أسعار الصرف وأسعار الفائدة(، ومخاطر االئتمان ومخاطر 

 السيولة.

مخاطر العمالت: تتمثل في احتمال حدوث تقلبات في القيمة العادلة أو   2-14

معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية 

عن طريق  صرف العمالت األجنبية. والمحكمة معرضة لمخاطر العمالت

 الميدانية. المعامالت في العمالت األجنبية المتعلقة في الغالب بعملياتها 

تتمثل في تقل ب القيمة الحقيقية أو التدفقات النقدية  مخاطر أسعار الفائدة:  2-15

ع  المستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار الفائدة.  وال تودِّ

المحكمة أموالها إال في حسابات قصيرة األجل ذات فائدة مصرفية محددة ولذلك 

بيرة تتعلق بأسعار الفائدة. والقرض الذي قدمته الدولة ليست معرضة لمخاطر ك

ض المحكمة لمخاطر تغير أسعار  المضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعر 

 الفائدة.

مخاطر االئتمان: تتمثل في تسبب أحد األطراف في معاملة مالية في   2-16
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ة معرضة خسارة مالية للطرف اآلخر بسبب عدم الوفاء بالتزاماته. والمحكم

 القبض المتعلقة باالشتراكات المقررةلمخاطر االئتمان من خالل المبالغ المستحقة 

المبالغ المستحقة الدول األطراف.  وتشمل االشتراكات المقررة معظم  التي تقدمها

.  ويتعين على الدول األطراف أن تسدد االشتراكات في الوقت للمحكمة القبض

المذكرة الشفوية من المحكمة.  وقد  تسلمن يوًما م 30في غضون  -المناسب 

الدول األطراف التي لديها اشتراكات غير مسددة مع المحكمة بانتظام  تواصلت

ذلك، يتعين على جمعية الدول األطراف  إضافةً إلىلتذكيرها بالتزاماتها. و

)"الجمعية"( وهيئاتها اإلدارية زيادة اتصاالتها السياسية والدبلوماسية مع الدول 

 التي لديها مساهمات معلقة، ال سيما تلك التي عليها متأخرات كبيرة.

تتمثل المخاطر االئتمانية األخرى في السلف المقدمة على أساس قرارات و  2-17

 وفي الودائعمعوزين،  يُعدونقضائية لتغطية التمثيل القانوني للمتهمين الذين ال 

 ةالمحكمة سياسات تحد من التعرض لمخاطر الودائع في أي وتتبعلدى البنوك. 

  مؤسسة مالية واحدة.

مخاطر السيولة:  يمثل المستوى المرتفع الحالي لالشتراكات غير المسددة   2-18

ً عامل خطر رئيسي ظليثير القلق وي مجاالً  سيولة المحكمة وتدفقها فيما يخص  ا

 .2019النقدي في عام 

 المبالغ المستحقة القبض 

ل سمية.  وتسجَّ الفي البداية بقيمتها ا والسلف ل المبالغ المستحقة القبضتسجَّ   2-19

ر أنها غير قابلة لالسترداد في المخصصات والسلف عند وجود دليل المبالغ التي يقدَّ 

 المالي.اتجة عن الفقد في بيان األداء نل الخسائر الموضوعي على أنها فاقدة، وتسجَّ 

 ً  واألصول المتداولة األخرى المبالغ المدفوعة مقدما

تشمل األصول المتداولة األخرى الفوائد المستحقة على الحسابات    2-20

د على تقيَّ سوتشمل المدفوعات المسبقة المنح التعليمية التي  .الودائعالمصرفية و

وبيان الوضع المالي أساس أنها مصروفات في الفترة الالحقة المشمولة بتقرير. 

المفترض  يُظهر الدفع المسبق على أنه ذلك الجزء من السلفة على المنحة التعليمية

د أنها تتصل بباقي السنة الدراسية في التاريخ الالحق للبيان المالي.  وتقيَّ 

 ل على حساب الميزانية.المصروفات بانتظام على مدار السنة الدراسية وتحمَّ 

 والمعدات الممتلكات والمنشآت

ر لتوفير الخدمات تمثل الممتلكات والمنشآت والمعدات أصوالً ملموسة تسخَّ   2-21

 أو ألغراض إدارية. 

وتقاس بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات بمقدار تكلفتها ناقص االستهالك   2-22

 المتراكم والخسائر الناجمة عن اإلهالك.

ً وتُحدَّ   2-23 ستخدم في باستخدام المبادئ نفسها التي تُ  د تكلفة األصل المنشأ ذاتيا

حالة األصل المكتسب. وال يُدرج في تكلفة األصول أي مبلغ غير عادي من التلف 

إنشاء أصل ذاتي  عند ةالمتكبد الالحق بالمواد والعمالة أو غيرهما من الموارد

ً  بوصفهال تكاليف االقتراض وال تُسجَّ المنشأ.  تكاليف الممتلكات  مكوناتمن  مكونا

 والمنشآت والمعدات.
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جزءاً من األصل المتمثل في المباني  بوصفهاوتشمل التكاليف المرسملة،     2-24

الدائمة قيد اإلنشاء، رسوم إدارة المشروع ورسوم الهندسة المعمارية والرسوم 

مباشرة بالمستشارين والخبراء ورسوم الصلة الذات  غيرها من الرسومالقانونية و

 .وتكاليف العمالة المباشرة والتكاليف المادية ،تصاريحال

المبرم بين الدولة  2009آذار/مارس  23 في واستناداً إلى العقد المؤرخ   2-25

المضيفة والمحكمة، وهو العقد القاضي بتأجير قطعة أرض مقرون بحقوق إقامة 

ر، مبان ومنشآت وعقد مقابل. للمحكمة دون  اللبناء عليه ةمعدت قطعة أرض أُج ِّ

في نهاية والية المحكمة أو بقرار صادر عن  بالتراضياإليجار هذا يمكن إنهاؤه 

 أصالً من أصول المحكمة. بوصفهال قطعة األرض الجمعية.  وتُسجَّ 

ل التكاليف المتصلة باستبدال جزء من بند الممتلكات والمنشآت وتسجَّ   2-26

ن هناك احتمال أن المنافع االقتصادية والمعدات ضمن القيمة الدفترية للبند إذا كا

قياساً إلى المحكمة ويمكن قياس تكلفتها  تدفقمقبلة المجسدة في ذلك الجزء ستال

والمنشآت والمعدات  المقدَّمة إلى الممتلكات.  وتكاليف الخدمات اليومية موثوقاً به

 ل فائضاً أو عجزاً عند تكبدها.تسجَّ 

 مرفائض/عجز على أساس خط مستقيم على  خانةل االستهالك في ويُسجَّ    2-27

الحياة اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من الممتلكات أو المنشآت أو المعدات.  وال 

 تخضع قطعة األرض لإلهالك.

 ويرد أدناه تقدير مدة الحياة اإلنتاجية:   2-28

 2018 

 سنوات 6 -4 السيارات

 سنوات 5 - 3 معدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سنوات 10 - 7 األثاث واللوازم

 سنة 40 -4 مكونات المباني 

 سنة 20 - 5 أصول أخرى

 المباني الدائمة

، ICC-ASP/4/Res.2 أنشأت الجمعية مشروع المباني الدائمة بموجب القرار   2-29

الذي أكد أن "المحكمة هي مؤسسة قضائية دائمة، وبالتالي فهي تتطلب أماكن عمل 

مكافحة دائمة لتمكين المحكمة من أداء واجباتها بفعالية و تعكس أهمية المحكمة في 

دةً من جديد على اإلفالت من العقاب"، م أهمية وجود أماكن دائمة لمستقبل شد ِّ

 المحكمة.

لت الجهات التالية  مشروع المباني الدائمة: ومو 

ً )أ( وزارة خارجية الدولة المضيفة، هولندا،  إلى المحكمة،  عبر تقديمها قرضا

في المائة، استناداً إلى المرفق الثاني  2,5سنة بسعر فائدة قدره  30فترة  مر على

ل استخدام لقرض من أو ابتداءً دفع الفائدة سنوياً، وتُ .  ICC-ASP/7/Res.1 للقرار

وقد بدأ سداد القرض، بأقساط سنوية عادية، بعد انتهاء عقد المضيفة. الدولة 

 .2016حزيران/يونيو  30اإليجار في المبنى المؤقت في 

 )ب( االشتراكات المقررة على أساس المبادئ المنصوص عليها في القرار

ICC-ASP/7/Res.1  ،مدفوعات الحصة المقدرة لمرة فيما يخص ، المرفق الثالث

 واحدة.
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)ج( التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية واألفراد والشركات 

ً للمرفق السادس من الوثيقة التي  ICC-ASP/6/Res.1 والكيانات األخرى، وفقا

 اعتمدتها الجمعية بشأن إنشاء صندوق استئماني دائم لتشييد المباني الدائمة؛

 ً  و  ICC-ASP/14/Res.1 .لقراري الجمعية )د( الموارد األخرى وفقا
ICC-ASP/15/Res.2. 

 جرت، 2015عند االنتهاء من تشييد المباني الدائمة في تشرين الثاني/نوفمبر و

 العمر النافع لمختلف عناصر المبنى. مررسملة المبنى واستهالكه على 

 اإليجارات

إيجارات تشغيلية  وصفهاب في مقر المحكمةف عقود اإليجار التي تُبرم تصنَّ  2-30

مصاريف باالستناد إلى خط  بوصفهاد مدفوعات اإليجار في بيان األداء المالي وتقيَّ 

 فترة اإليجار. مراألساس المستقيم على 

 األصول غير الملموسة

ً من البرامجيات الحاسوبية    2-31  تتألف األصول غير الملموسة أساسا

ً  والتراخيص الالزمة الستعمالها حسب استهالك هذه .  ويُ المشتراة أو المعدة داخليا

األصول باستخدام طريقة القسط الثابت على أساس عمرها النافع التقديري الذي يبلغ 

 خمس سنوات أو على أساس فترة صالحية الترخيص.

 للنقد المدرةفقد قيمة األصول غير 

ليس الغرض من األصول التي تمتلكها المحكمة عادة الحصول على عوائد    2-23

 .مدرة للنقدتجارية ولذلك فإنها أصول غير 

الخسارة في الفوائد االقتصادية المرتقبة أو إمكانات  ويمثل اضمحالل القيمة  2-33

عن التسجيل المنهجي للخسارة في الفوائد االقتصادية  الخدمة المقبلة لألصل فضالً 

 لإلهالك أو االستهالك. المرتقبة أو إمكانات الخدمة المقبلة لألصل نتيجةً 

قيمة األصل قد اضمحلت إذا كانت القيمة الدفترية لألصل تفوق  يُعد أنو  2-34

قيمة الخدمة القابلة لالسترداد.  وقيمة الخدمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى 

 قيمة االستخدام.لألصول مطروحاً منها تكاليف البيع و

وتمثل القيمة العادلة، مطروحاً منها تكلفة البيع، سعر العطاء في السوق أو   2-35

سعر البيع في اتفاق بيع على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غير 

 تجاري.

األصل  يقدمهاوالقيمة المادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة الممكن أن   2-36

ها باستخدام نهج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب والممكن تحديد

 تكلفة االستعادة أو نهج وحدات الخدمة.

وحالما ي الفائض/العجز. ل الخسارة بسبب اضمحالل القيمة في صافوتُسجَّ   2-37

ىل فقدان للقيمة يُسجَّ  جانب االستهالك في األصل في الفترات المقبلة من أجل  يُسوَّ

تخصيص القيمة الدفترية المنقحة لألصل مطروحاً منها القيمة المتبقية )إن كانت 

 هناك قيمة( على أساس منهجي طوال فترة األصل المتبقية من عمره النافع.
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ان هناك ما ما إذا ك لتقييمالمحكمة في كل فترة مشمولة بالتقرير  وستنبري  2-38

سابقة لم  لت في فترةيدل على أن الخسارة الناجمة عن اضمحالل القيمة التي ُسج ِّ 

في هذه الحالة القيمة الدفترية لألصل إلى الحد الذي  وتُزادتعد قائمة أو تناقصت. 

يمثل مبلغ الخدمة القابلة لالسترداد ولكن على نحو ال يتجاوز المبلغ الذي عنده يُرحل 

وتلك الزيادة هي عكس . في بادئ األمراضمحالل القيمة  تسجيللوال األصل 

لالخسارة بسبب اضمحالل القيمة التي   في صافي الفائض/العجز. تُسجَّ

 الحق في االسترداد

ل المحكمة الحق في االسترداد المستحق بموجب وثيقة التأمين الذي تسج ِّ   2-39 

الواجبة السداد بموجب نظام يقابل، من حيث المبلغ والتوقيت، االستحقاقات 

ر القيمة العادلة لحق االسترداد بالقيمة الراهنة المعاشات التقاعدية للقضاة.  وتقدَّ 

 لاللتزام ذي الصلة.

 الحسابات المستحقة الدفع

، التي تقد ر على النحو االسميةد الحسابات المستحقة الدفع بداية بقيمتها تقيَّ   2-40

 األفضل المبلغ المطلوب لتسوية االلتزام في تاريخ اإلبالغ. 

 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة

تشمل اإليرادات المؤجلة المساهمات المعلن عن تقديمها خالل الفترات   2-41

 بعد.لكنها لم تُكتسب  التي تُلقي ِّتالمالية المقبلة وغير ذلك من اإليرادات 

أثناء الفترة  المقدَّمةد المصروفات المتراكمة فيما يخص السلع والخدمات وتقيَّ  42 -2

 .لم تُسدَّد المدفوعات المتعلقة بهاالمشمولة بالتقرير والتي 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

ستفصح المحكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة التي لها القدرة  2-43

على المحكمة باتخاذ قرارات مالية أو  على ممارسة السيطرة أو التأثير بدرجة كبيرة

بشأن خضوع األطراف ذات الصلة والمحكمة  تشغيلية، أو ستفصح عن معلومات

العالقات العادية للمورد أو  لرقابة مشتركة. والمعامالت التي تدخل في نطاق

من األحكام  أكثر أو أقل رعايةالعميل/المستفيد بموجب أحكام وشروط ال تكون 

معامالت متعلقة بأطراف ذات صلة  لن تُعدوالشروط المعتادة في نفس الظروف 

  عنها. يُفصحولذلك لن 

والموظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس المحكمة،   2-44

لعامة، ، والمدعية العامة، ومساعد المدعية ارئيس قلم المحكمةومدير ديوانه، و

السلطة والمسؤولية عن تخطيط وتوجيه األنشطة التي ب ويتمتع جميعهموالمديرون، 

عن  ويُفصحالتأثير في توجهها االستراتيجي. و بهابها المحكمة، والتحكم  تضطلع

 وستُفصحالموظفون اإلداريون الرئيسيون.  األتعاب والمزايا التي يحظى بها

مع الموظفين اإلداريين  تجريمعامالت محددة  ةعن أي ذلك إضافةً إلىالمحكمة 

 الرئيسيين وأفراد أسرهم.
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 استحقاقات الموظفين الناجمة عنااللتزامات 

استحقاقات الموظفين وما يقابلها من التزامات  الناجمة عنل االلتزامات تسجَّ   2-45

ف استحقاقات الموظفين بوصفها صنَّ وتُ إلى الموظفين.  قدَّمخدمات تُ  بوصفها

استحقاقات قصيرة األجل، واستحقاقات ما بعد الخدمة، واستحقاقات أخرى طويلة 

 األجل، أو استحقاقات تسوية نهاية الخدمة.

الشهور االثني األجل فهي واجبة التسوية في حدود  أما االستحقاقات القصيرة  2-46

ة وشتى البدالت واإلجازات المرضي الرواتبالتالية لتقديم الخدمة وتشمل  عشر

د استحقاقات الموظفين القصيرة األجل وتقيَّ دفوعة األجر واإلجازات السنوية. الم

ل االستحقاقات ل االستحقاقات لقاء تقديم خدمات.  وتسجَّ مصاريف، وتُسجَّ  بوصفها

 ويُبلغد بعد على أساس أنها مصاريف في الفترة ذات الصلة التي لم تُسدَّ المستحقة 

 استحقاقات أو اعتمادات. وصفهابعنها في بيان الوضع المالي 

مصروفات على أساس أن الموظفين  بوصفهاد اإلجازات السنوية وتقيَّ   2-47

 .يقدمون خدمات تزيدهم تأهيالً للحصول على تعويضات عن غيابهم مستقبالً 

بعد الخدمة استحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين  وتشمل استحقاقات ما  2-48

 الخدمة.الصحي بعد انتهاء 

التقاعدية لموظفي  الصندوق المشترك للمعاشاتوالمحكمة منظمة عضو في    2-49

 لتقديمالجمعية العامة لألمم المتحدة  الذي أنشأته )"الصندوق"(، األمم المتحدة

إلى وغير ذلك من االستحقاقات  اإلعاقةواستحقاقات المعاش التقاعدي والوفاة 

لة بمشاركة أرباب  خطة هوالمحكمة.  والصندوق  موظفي استحقاقات محد دة ممو 

 ً )ب( من النظام األساسي للصندوق، يُفتح باب  3للمادة  عمل متعددين. ووفقا

الحكومية الدولية  العضوية فيه للوكاالت المتخصصة ولسائر المنظمات الدولية أو

 والبدالت وغيرها من شروط الخدمة في األمم للرواتبفي النظام الموحد  المشاركة

 المتحدة والوكاالت المتخصصة.

ض المنظمات   2-50 فيها لمخاطر اكتوارية  المشاركةوبموجب هذه الخطة تتعر 

ترتبط بموظفي المنظمات األخرى المشاركة في الصندوق، الحاليين والسابقين، مما 

عدم وجود أساس متسق وموثوق لتخصيص االلتزام وأصول الخطة  ينجم عنه

فيها.  وكما هو حال المنظمات األخرى المشاركة في  المشاركةوتكاليفها للمنظمات 

تستطيع المحكمة وال الصندوق المشترك ضبط الحصة التناسبية  الصندوق، ال

للمحكمة في التزام االستحقاقات المحددة وفي أصول الخطة وتكاليفها بدرجة كافية 

ع هذه الخطة كما ، فقد تعاملت المحكمة ملذامن الموثوقية لألغراض المحاسبية.  

من  39 مع الشروط الواردة في المعيار تتماشىلو كانت خطة محددة االشتراكات 

وفي بيان األداء المالي تظهر مساهمات المحكمة في المعايير المحاسبية الدولية. 

 نفقات. بوصفهاالصندوق المشترك خالل الفترة المالية 

ذا النظام الخاص المزايا التالية نظام المعاشات التقاعدية للقضاة: يوفر ه  2-51

تسع سنوات )أو ما  مدتهاللقضاة الذين يتمون والية  محدداً ألعضائه: معاشاً تقاعدياً 

٪ من 50( ومعاشاً يبلغ تسع سنوات مدتها إذا لم يُتم والية المدة الفعليةيتناسب مع 

نت وُعي ِّ  . للقضاة معاش إعاقةالمعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد الحياة، و

إلدارة نظام المعاشات التقاعدية للقضاة.  وبدأ سريان  Allianz Netherlands شركة

 2008كانون األول/ديسمبر  31في  Allianz Netherlandsالعقد بين المحكمة وشركة 

 ً  2019وفي نهاية عام . 2019كانون األول/ديسمبر  31تاريخ  حتى وظل ساريا
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أمين مستحقات القضاة التقاعدية وإدارتها. وبموجب وقعت المحكمة على عقد جديد لت

المعاشات التقاعدية المقدمة إلى قضاة  إدارة AXA Franceهذا العقد ستتولى شركة 

 1المحكمة امتثاالً لقواعد نظام المعاشات التقاعدية المقدَّمة إلى القضاة ابتداًء من 

ن خمس سنوات سارياً لمدة AXA France. وسيظل العقد مع 2020كانون الثاني/يناير 

يجوز تمديد العقد . وعند انتهاء سريانه، س2024كانون األول/ديسمبر  31حتى 

لفترات متالحقة تدوم مدة كل منها خمس سنوات، بناءً على اتفاق الطرفين. وستتولى 

التأمين التام لحقوق القضاة في الحصول على معاشات تقاعدية  AXA Franceشركة 

مسؤولة عن  Allianz Netherlandsوستظل شركة  رة المشمولة بالعقد.مزيدة خالل الفت

كانون الثاني/ديسمبر  31دفع المعاشات التقاعدية للقضاة المستحقة حتى تاريخ 

. وال تتأثر المستحقات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية المدفوعة للقضاة بالتغيير 2019

ً في مدير معاشات القضاة التقاعد ية. وال يتأثر ما على المحكمة من المذكور آنفا

االلتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية من جهة وما لها من حقوق االسترداد من 

جهة أخرى فيما يخص معاشات القضاة التقاعدية بتغيير مدير هذه الشؤون. غير أن 

التغييرات في عالوات التأمين التي تدفعها المحكمة، بسبب التغييرات في 

ات االكتوارية، مثل معدالت الفائدة، وطول العمر، ومعدل الوفاة، االفتراض

وافتراضات العجز، وتكاليف االستثمار، وتكاليف اإلدارة، ناهيك عن تغييرات في 

  عدد القضاة واألشخاص الذين يعيلونهم.

  لشركة  2020بلغت العالوة التي دُفعت في عامAXA France 211 1 ألف 

 Allianz Netherlands لشركة 2019تي دُفعت في عام يورو بينما بلغت تلك ال

 يورو. ألف 1 367

  معدل الفائدة الذي استخدمته شركةAXA France نى المعدل هو منح

في  0.10زائد  عدل فائدة عقود المبادلة األوروبيةمالمستقبلي النهائي ل

 Allianz في المئة الذي استخدمته شركة 1المئة مقابل المعدل الثابت عند 

Netherlands  . 

  تستند افتراضات شركةAXA France فيما يتعلق بمعدل الوفاة وطول العمر 

 Allianz، بينما استندت افتراضات شركة TGF05 و IPS55إلى الجدولين 

Netherlands  في المجال نفسه إلى الجداولAG2012-2062. 

  وبلغت رسوم اإلدارة واالستثمار التي دُفعت لشركةAXA France  في عام

 Allianzآالف يورو بينما بلغت الرسوم التي دُفعت لشركة  10 2020

Netherlands  ،والمالءة والعمر المديدفيما يخص ضمان معدل الفائدة ،

 .  2019ألف يورو في عام  121المالية، 

كانون  1ويبلغ التقدير االكتواري للعالوات الخاصة بالقضاة النشطين في 

(، بما في ذلك رسوم 2024حتى  2020مدة خمس سنوات )من ل 2020الثاني/يناير 

ألف يورو. وسيتغير الحساب االكتواري للعالوات  3792اإلدارة واالستثمار، 

  واألشخاص الذين يعيلونهم.بحسب العدد الفعلي للقضاة 

اح التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة: نظام التأمين الصحي الجماعي هذا مت  2-52

ن القسط في المائة م 50وتوفر المحكمة إعانة تبلغ أيضاً للموظفين بعد تقاعدهم. 

نظام محدد  هو والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةالذي يدفعه المتقاعدون. 

 االستحقاقات. 
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المحددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد  فيما يتعلق بالنظموتُستخدم،   2-53

امات والتكاليف.  وتُسند استحقاقات لقاء فترات الخدمة بموجب المسقطة لقياس االلتز

 ناجم عنصيغة االستحقاق التي يحددها المخطط. والقيمة الراهنة اللتزام محدد 

استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات المقبلة المتوقعة المطلوبة لتسوية التزام ناجم 

والقيمة الحالية رات السابقة. ة الراهنة وفي الفتعن خدمة أداها موظف في الفتر

استحقاق تُحسب باستخدام افتراضات اكتوارية  الناجمة عنلاللتزامات المحددة 

 .ومتوافقةمقارنة مجردة من االنحياز 

أما المستحقات األخرى الطويلة األجل لفائدة الموظفين، فهي تشمل    2-54

إلعادة إلى الوطن وبدل انتهاء الخدمة )بما في ذلك منحة ا الناجمة عنالمستحقات 

النقل إلى مكان عمل آخر والسفر والشحن والتأمين على األمتعة الشخصية( وإجازة 

وزيارة األسرة ومنحة الوفاة واستحقاقات األرمل أو األرملة. وثمة  زيارة الوطن

حسب بر باستخدام طريقة تقدير المبالغ المستحقة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقدَّ 

 مسقطة.الوحدة ال

االستحقاقات المتعلقة بفترة ما بعد وينبري اكتواريون مستقلون لحساب   2-55

 الخدمة وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل.

لقرار تتخذه  نتيجةً  يستحق دفعها واستحقاقات إنهاء الخدمة هي استحقاقات  2-56

روظفين قبل تاريخ تقاعده المحكمة إلنهاء خدمة موظف من الم تقيَّد و. المقرَّ

استحقاقات إنهاء الخدمة بوصفها التزاماً ومصروفاً عندما يتأكد أن عقد عمل موظف 

 بسبب عملية إعادة الهيكلة.  سيُنهىمن الموظفين 

 القرض المقدم من الدولة المضيفة

)أ( بقيمته  29-2القرض الوارد وصفه في المالحظة  قُي ِّد في بادئ األمر  2-57

لقيمة العادلة عند القيد األول تتمثل في القيمة الحالية الصافية للتدفقات العادلة.  وا

حقاً، بحسب تكلفته د القرض، الباستخدام سعر الفائدة السائد.  ويقيَّ  المستقبليةالنقدية 

 باستخدام سعر الفائدة السائد. ،بعد االستهالك

 المخصصات والخصوم الطارئة

المخصصات حين يكون على المحكمة التزام قانوني حالي أو التزام  تقيَّد  2-58 

ألحداث ماضية، ويُحتَمل حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية  ضمني نتيجةً 

.  ويتمثل المبلغ المخصص في أفضل تقديراً موثوقاً بهااللتزام ويمكن تقدير مقداره 

وإن لم يعد التدفق ريخ إعداد التقرير. حالي في تا تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام

 ً  فيُلغىالخارجي لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء بااللتزامات مرجحا

 المخصص.

وجوده  ويؤكَّدالخصم الطارئ هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية    2-59

ً  بهاالمحكمة التحكم  تستطيعبحدوث أو عدم حدوث واقعة غير مؤكدة ال  و أ ،كليا

حتمل أال يُسفر عن تدفق خارجي لموارد/خدمات اقتصادية أو عن التزام راهن يُ 

يتعذر قياس مبلغ االلتزام بما يكفي من الموثوقية. والخصوم الطارئة إن ُوجدت يُعلن 

 عنها في المالحظات الملحقة بالبيانات.
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 اإليرادات المتأتية من معامالت غير تبادلية

الجمعية على  حين توافقل االشتراكات المقررة في اإليرادات تسجَّ    2-60

في بداية  يزانية البرنامجية المعتمدةاالشتراكات المقررة على الدول األطراف في الم

 د فيها تلك االشتراكات. السنة الواجب أن تسدَّ 

ً للمادة   2-61 نصيب الدول األطراف في  يُقدَّرمن النظام المالي،  2-5ووفقا

 ً لجدول االشتراكات الذي تعتمده األمم المتحدة لميزانيتها العادية  االعتمادات وفقا

بعد تعديله للتعبير عن االختالفات في العضوية بين األمم المتحدة والمحكمة.  ووفقاً 

لمن النظام المالي،  8-5للمادة   والً أ التي تقدمها الدول األطرافالمدفوعات  تُحوَّ

نهاية  حساب االشتراكات المستحقة وفي ثم إلى صندوق رأس المال العاملإلى 

كاشتراك مقرر على الدولة  قُد ِّرصندوق الطوارئ بالمبلغ الذي  المطاف إلى

لالطرف. و االشتراكات المدفوعة بعمالت أخرى إلى اليورو بسعر الصرف  تُحوَّ

  الساري في تاريخ الدفع.

ل التبرعات المصحوبة بقيود على استخدامها عند التوقيع التبرعات: تسجَّ   2-62

ل اإليرادات وتسجَّ . إيراداتوالجهة المانحة بوصفها على اتفاق ملزم بين المحكمة 

استخدامها، بما في ذلك االلتزام برد األموال إلى الجهة  المشروطمن التبرعات 

الوفاء وإلى حين . الشروطبهذه  الوفاء، عند شروط التبرع إذا لم تُستوفىالمانحة 

م ل التبرعات وغيرها من اإليرادات التي تقدَّ وتسجَّ ل االلتزام في الخصوم. ، يسجَّ بها

 .تسلمهابموجب اتفاقات ملزمة في اإليرادات عند 

شتراكات المقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ بعد موافقة جمعية اال تقيَّد  2-63

وإذا لتي أعيد تجديد الموارد بشأنها. إيرادات للفترة ابوصفها  الدول األطراف عليها

بوصفها  بلد الموارد بوصفها إيرادات التجديد باستخدام فوائض نقدية، ال تقيَّ  جرى

  بين الصناديق في صافي األصول/الممتلكات.  انتقاالً 

لالتبرعات العينية بقيمتها العادلة وتقيَّد   2-64 على الفور إذا لم تقترن بشروط  تُسجَّ

ل إلى حين استيفاء الشروط تسجَّ فسبوصفها من اإليرادات. وإذا اقترنت بشروط، 

عند استيفاء الشروط والحصول  في اإليرادات دوأداء االلتزام في االستحقاقات،  وتقيَّ 

   .التسلمعلى األصول المتبرع بها بقيمتها العادلة في تاريخ 

جة عن الخدمات العينية المقدمة. د اإليرادات الناتعينية: ال تقيَّ الخدمات ال  2-65

عن أهم الخدمات العينية في البيانات المالية مع بيان قيمتها العادلة حين  ويُكشف

 يكون من الممكن عملياً تحديد هذه القيمة.

 معامالت تبادلية الناجمة عناإليرادات 

الناجمة عن تبادل  صافيةالفائدة واألرباح التشمل اإليرادات المالية إيرادات   2-66

ل إيرادات الفائدة المستحقة في بيان األداء المالي عند وتسجَّ  .العمالت األجنبية

ل الرصيد في حساب وفي نهاية الفترة المالية، يسجَّ ستحقاقها بمعدل الفائدة الفعلي. ا

ل في حساب ، ويسجَّ الناجمة عن تبادل العمالت األجنبيةاألرباح والخسائر 

 اإليرادات إذا كان إيجابياً. 

ر بمقارنة العوائد تقدَّ  باألصولالخسائر واألرباح الناتجة عن التصرف   2-67

 بالقيمة الدفترية وتُدرج في بيان األداء المالي.
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 المصروفات

المصروفات المالية األعباء المصرفية ومصروفات الفائدة وصافي  تشمل  2-68

ل مصروفات الفائدة المستحقة وتسجَّ . تبادل العمالت األجنبية الناجمة عنالخسارة 

وتقاس بتكلفة االستهالك باستخدام  عند تكبدها، عن الصكوك المالية التي تأتي بفوائد

حساب األرباح  رصيدل . وفي نهاية الفترة المالية، يسجَّ منهجية معدل الفائدة الفعلي

ً الناجمة عن تبادل العمالت األجنبية، والخسائر    المصروفات.، في إذا كان سلبيا

 يؤديالمصروفات الناجمة عن شراء سلع وخدمات في اللحظة التي تقيَّد    2-69

د التزاماته التعاقدية أي عندما تتلقى المحكمة السلع والخدمات وتوافق  فيها المور 

  عليها.

 القطاعيغ اإلبالالمحاسبة على أساس الصناديق و

 تقديمالقطاع هو نشاط مميز أو مجموعة من األنشطة يكون من المناسب   2-70

الرئيسية وتستند معلومات القطاعات إلى األنشطة . تقديماً منفصالً معلوماتها المالية 

عين: اقطفيما يخص معلومات مالية منفصلة  عن ويُبلغومصادر تمويل المحكمة. 

 االستئمانية.الصناديق العامة والصناديق 

المحاسبة على أساس الصناديق: يُحتفظ بحسابات المحكمة استناداً إلى   2-71

أن ينشئ صناديق  لرئيس قلم المحكمةيجوز والمحاسبة على أساس الصناديق.  

 . يغلقهاالتبرعات أو أن  عبرل كلياً استئمانية وحسابات خاصة تموَّ 

بها المحكمة في إطار القطاع العام  وتشمل األنشطة األولية التي تضطلع   2-72

 يلي: بمقتضى نظام روما األساسي ما

العام، الذي أنشئ ألغراض المحاسبة فيما يتعلق بمصروفات  الصندوق )أ(

 المحكمة.

، الذي أنشئ لكفالة رأس المال صندوق رأس المال العامل )ب(

ة السيولة القصير مشكالتللمحكمة لتمكينها من تسوية ما تواجهه من 

صندوق رأس المال األجل رهناً بتلقي االشتراكات المقررة.  ومبلغ 

وفقاً لجدول  ويُقيَّمفترة مالية  فيما يخص كلتحدده الجمعية  العامل

األنصبة المقررة المستخدم في تحديد مخصصات المحكمة وذلك وفقاً للبند 

 من النظام المالي. 6-2

ضمان قدرة المحكمة على صندوق الطوارئ الذي أنشأته الجمعية ل  )ج(

الوفاء بالتكاليف المرتبطة بحالة غير متوقعة في أعقاب قرار يصدر عن 

مفر منها والناشئة عن  المدعي العام بفتح تحقيق؛ والنفقات التي ال

والتي يتعذر التنبؤ بها أو لم يتيسر  الحاالت القائمةتطورات تشهدها 

كاليف التي تقترن بعقد الجمعية تقديرها بدقة وقت اعتماد الميزانية؛ أو الت

 اجتماعات غير متوقعة.

ل من التبرعات ويشمل قطاع الصناديق االستئمانية مختلف األنشطة التي تموَّ   2-73

إنشاء  رئيس قلم المحكمةويتولى المسترجعة من األشخاص المتهمين. واألموال 

تقريراً في هذا حسابات الصناديق االستئمانية والحسابات الخاصة. ويقدم  إغالقو

وقطاع خالل لجنة الميزانية والمالية.  الشأن إلى هيئة الرئاسة وإلى الجمعية من
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أمانة  أو للمجني عليهمالصناديق االستئمانية ال يشمل أنشطة الصندوق االستئماني 

 في بيانات مالية منفصلة. يُبلغ عنهاهذا الصندوق التي يتم 

 صافي األصول/حقوق الملكية

صندوق رأس يتكون صافي األصول/حقوق الملكية من صندوق الطوارئ و  2-74

اللذين أنشأتهما الجمعية وتحتفظ بهما في مستوى تحدده، ومن مبالغ  المال العامل

الفائض أو العجز في الصندوق العام، بما في ذلك األموال المخصصة لاللتزامات 

 يق االستئمانية.، والصنادالنقداستحقاقات الموظفين وفائض  الناجمة عن

فترة مالية تمثل أمواالً متأتية  ةالفوائد النقدية المستحقة للدول األطراف عن أي  2-75

 مما يلي:

 األرصدة الحرة للمخصصات؛ )أ(

 وفورات تحققت اللتزامات الفترة السابقة أو من إلغاء هذه االلتزامات؛ )ب(

 جديدة؛ مساهمات ناتجة عن االشتراكات المقررة لدول أطراف )ج(

التنقيحات التي تُدخل على جدول األنصبة المقررة النافذة خالل السنة  )د(

 المالية؛

 من النظام المالي.  1-7إيرادات متنوعة على نحو ما هو محدد في البند  (ه)

تتحقق في الفوائض التي  م على الدول األطرافتقسَّ الجمعية خالف ذلك،  تقرروما لم 

الفترة  فيما يخص هذه أي اشتراكات مقررة لم تسدَّدبعد خصم نهاية الفترة المالية، 

، باالستناد إلى جدول األنصبة المقررة الساري في الفترة المالية التي يتعلق بها المالية

كانون الثاني/يناير التالي للسنة التي تُختتم فيها مراجعة حسابات  1الفائض.  وحتى 

الفترة  فيما يخص هذهلدولة إذا كان نصيبها المقرر لتلك االفائض م الفترة المالية، يُسلَّ 

هذه الحاالت، يُستخدم المبلغ للتعويض كلياً أو جزئياً  مثل د بالكامل.  وفيالمالية قد ُسد ِّ 

واألنصبة المقررة  صندوق رأس المال العاملعن االشتراكات الواجب تسديدها ل

  لتي يتعلق بها الفائض. المستحقة عن السنة المالية التالية للفترة المالية ا

ل كلياً أو حسابات خاصة تموَّ  ويجوز للجمعية أن تنشئ حسابات احتياطية أو  2-76

 األنصبة المقررة. عبرجزئياً 

 مقارنة الميزانية

البيان الخامس مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ المدرجة في  يرد في  2-77

هذه المقارنة على نفس األساس النقدي المعد ل جرى الميزانية البرنامجية السنوية. وتُ 

 للحسابات المعتمد في الميزانية البرنامجية السنوية.

عملية التوفيق بين المبالغ الفعلية على أساس نقدي  24المالحظة  في نوتبيَّ   2-78

معد ل والمبالغ الفعلية المعروضة في البيانات المالية، نظرا لالختالف بين المجموع 

 ي للحسابات والميزانية المعدلة على أساس نقدي.التراكم

  إعداد  بيان المبالغ المقارنة للسنة السابقة 

إعادة تصنيف القرض  لتبي ِّن 2018صياغة المعلومات المقارنة لعام  تُعاد 79 -2

ألف يورو من المصروفات المستحقة إلى  1801المقدَّم من الدولة المضيفة والبالغ 
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 في ويب.  وال يؤثر هذا التص2019الدفع في شباط/فبراير الحسابات المستحقة 

  صافي األصول/حقوق الملكية ويكون له التأثير التالي:

 بآالف اليورو

البيانات المالية لعام 
2018  
ICC-ASP/18/12 التصويب 

المعلومات المقارنة في 
البيانات المالية لعام 
2019 

  529 7 801 1 728 5 الجارية -حسابات الدفع 

لة والمصروفات  اإليرادات المؤجَّ

 المستحقة 
8 756 (801 1) 6 955  

  809 90 - 809 90 صافي األصول/حقوق الملكية

 

 النقد وما يعادل النقد -3 -3
 

 2018 2019 بآالف اليورو

 94 63 حاضر نقد

 798 18 512 14 بالمصارف نقد

 892 18 575 14 المجموع

بحيث ال تمول إال األنشطة  يعادل النقدوما  النقدفروضة على هناك قيود م  3-1

ً  ويشمل النقد وما يعادل النقد.  تتوافق مع األموال المرصودة لها المعتمدة التي  مبلغا

  ألف يورو( محتفظ بها بعمالت غير اليورو. 206: 2018ألف يورو ) 289قدره 

  الحسابات المستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية  -4

 2018 2019 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية

 122 21 772 25 االشتراكات المقررة المستحقة القبض )الميزانية العادية(

 6 6 االشتراكات المقررة )األخرى( المستحقة القبض

 35 65 التبرعات المستحقة القبض

   الحسابات غير الجارية

 31 26 القبضاالشتراكات المقررة )األخرى( المستحقة 

 194 21 869 25 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 (331 6) (214 8) مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 863 14 655 17 المجموع  الصافي للحسابات المستحقة القبض

االشتراكات المقررة المستحقة القبض )الميزانية العادية(:  تشمل االشتراكات  4-1

 772معظم المستحقات من المحكمة. ويشمل الرصيد غير المدفوع البالغ قدره المقررة 

25  ً  411ألف يورو واجبة الدفع عن فترات مالية سابقة و 11 361قدره  ألف يورو مبلغا

(. ويُبلغ عن االشتراكات الواردة 1 )الجدول 2019 ألف يورو واجبة الدفع عن عام 14

ألف  2 566قدرها  من الدول األطراف الزائدة عن االشتراكات الواجبة الدفع والبالغ

 ً حالة  1رد في الجدول تو  (.1-12)المالحظة  يورو بوصفها اشتراكات واردة مقدما

  . كل دولة طرف على 2019كانون األول/ديسمبر  31المساهمات المستحقة الدفع في 

المقررة )األخرى( المستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غير االشتراكات   4-2

، وصندوق الطوارئ، والتكلفة صندوق رأس المال العاملالمسددة المستحقة ل

اإلجمالية للمباني الدائمة من الدول التي انضمت إلى نظام روما األساسي بعد عام 

2015. 
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ً  65القبض: يمثل مبلغ التبرعات المستحقة   4-3 مستحق القبض  ألف يورو مبلغا

  .2019-2018غير مسدد من الجهات المانحة لمشاريع الفترة 

ً يتعلق صات الديون المشكوك في تحصيلها: مخص 4-4 قي دت المحكمة مخصصا

في المائة من االشتراكات المتبقي تسديدها  90بالديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ 

األطراف والتي هي اشتراكات متأخرة بأكثر من سنتين.  وتنص المادة على الدول 

من نظام روما األساسي على أال يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد  112

اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا 

تين الكاملتين ة عليها في السنكان المتأخر عليها مساوياً لقيمة االشتراكات المستحق

.  وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح لهذه الدولة الطرف عليها اً السابقتين أو زائد

بالتصويت في الجمعية وفي المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب 

 خارجة عن إرادة الدولة الطرف. 

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 المجموع روبآالف اليو

 331 6 2019كانون الثاني/يناير  1مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 883 1 زيادة/)االنخفاض( في المخصصات 

 214 8 2019كانون األول/ديسمبر  31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 

 يوضح الجدول التالي الحسابات المستحقة القبض بحسب العمر: 4-5

 اليوروبآالف 

لم يحل 
موعد 
دفعها 
 بعد

 أقل 
من سنة 
 واحدة

1-3   
 سنوات

 أكثر من 
 المجموع سنوات 3

االشتراكات المقررة المستحقة القبض )الميزانية 

 العادية(
 -  14 411 8 839 2 522 25 722 

 32  -   1  - 31 االشتراكات المقررة )األخرى( المستحقة القبض

 65  -   -  65  -  التبرعات المستحقة القبض

 869 25 522 2 840 8 476 14 31 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 حسابات أخرى مستحقة القبض  -5

 2018 2019 بآالف اليورو

 1,118 496 مبالغ مستحقة القبض من الحكومات

 2,138 3,078 مبالغ أخرى مستحقة القبض

 3,256 3,574 القبضإجمالي الحسابات األخرى المستحقة 

 (1,904) (2,331) مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

 1,352 1,243 صافي الحسابات المستحقة القبض

تمثل المبالغ المستحقة القبض من الحكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة   5-1

 الطاقة القابلة لالسترداد وضريبة القيمة المضافة. 

من المبالغ التي قدمتها  في المقام األولتتألف المبالغ األخرى المستحقة القبض   5-2

)الدائرة  2011تشرين األول/أكتوبر  20 في قرار قضائي مؤرخالمحكمة على أساس 

  التمثيل القانوني لشخص متهم.( بشأن ICC-01/05-01/08-568 االبتدائية الثالثة، رقم

تحصيلها: بما أن استرداد تكاليف المعونة القانونية مخصص الديون المشكوك في   5-3

لالمبلغ المستحق بالكامل، و يُخصَّصغير مؤكد،  المقدمة من المحكمة كتكاليف  يُسجَّ

م طلب بتسديد مبلغ ، ICC-01/05-01/13وفي القضية المشار إليها بالرمز  للمحكمة. قُد ِّ
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ألغراض دفع رسوم  ألف يورو للمحكمة التي كانت قد قدمت هذا المبلغ 453

ألف في عام  26المعونة القانونية في هذه القضية، ولم تسترد المحكمة منه إال 

 ألف يورو.    427، األمر الذي أدى إلى زيادة المخصصات بمبلغ 2019

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

 بآالف اليورو

مبالغ أخرى مستحقة 
 القبض

 904 1 2019كانون الثاني/يناير  1مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 427 الزيادة في المخصصات 

 331 2 2019كانون األول/ديسمبر  31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 

 ويوض ح الجدول التالي الحسابات األخرى المستحقة القبض بحسب العمر: 5-4

 سنوات 3-1 سنة واحدةأقل من  بآالف اليورو

 3أكثر من 
 المجموع سنوات

  496    -    -  496 مبالغ مستحقة القبض من الحكومات

  078 3  418 1  554  106 1 مبالغ أخرى مستحقة القبض

إجمالي الحسابات األخرى المستحقة 

  574 3  418 1  554  602 1 القبض

 

6-   ً  واألصول المتداولة األخرى المبالغ المدفوعة مقدما
 2018 2019 بآالف اليورو

 049 2 111 2 سلف للموظفين

 831 564 سلف للبائعين

 55 57 مصروفات مسبقة الدفع

 935 2 732 2 فوائد متراكمة

 049 2 111 2 المجموع

دراسية الذي التعليم لجزء السنة ال منح سلف في المقام األولتشمل السلف  6-1

 .2020ينتهي في عام 

ً تمثل المصروفات المدفوعة و 6-2 مدفوعات للبائعين مقابل صيانة  مسبقا

كانون األول/ديسمبر  31البرامجيات الحاسوبية والتراخيص المتعلقة بفترات بعد 

2019.  

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -7

 األراضي بآالف اليورو

أصول قيد 
 السيارات البناء التشييد

 األثاث  
 والتجهيزات

معدات 

تكنولوجيا 

  المعلومات 
 واالتصاالت

 أرصدة  
 المجموع أخرى

         التكلفة
 523 2 -   591 9 621 896 3  478 197  297 741 9 2019كانون الثاني/يناير  1في 

 140 -   453 2 - 158  407  -   اإلضافات 

  -    704  -    -    -   - (704)  -   الرسملة

 (32) - (905) (3) (259)  -   -   -   إعادة التصنيف

 631 2 704 139 9 620 636 3 636 197 - 741 9 التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر  31في 

2019  

       

 776 1 -   586 7 492 571 2  619 32  -    -   اإلهالك المتراكم 

 اإلهالك المتراكم 

 2019كانون الثاني/يناير  1في 
  -    -  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
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         التخلص من األصول/شطبها

كانون األول/ديسمبر  31في 

2019 
9 741 297 164 859 1 325 129 2 005 - 747 

 691 692 451 1 104 920 044 155 -   741 9 صافي القيمة الدفترية

 523 2 -   591 9 621 896 3  478 197  297 741 9 2019كانون الثاني/يناير  1في 

كانون األول/ديسمبر  31في 

2019 
  -  407  158 - 2 453   - 140 

 

المبرم بين الدولة  2009آذار/مارس  23المؤرخ في واستناداً إلى العقد  7-1

المضيفة والمحكمة، وهو العقد القاضي بتأجير قطعة أرض مقرون بحقوق إقامة 

رت قطعة أرض معدة للبناء عليها للمحكمة دون مقابل. وعقد  مبان ومنشآت، أُج ِّ

عن  في نهاية والية المحكمة أو بقرار صادر بالتراضياإليجار هذا يمكن إنهاؤه 

 بوصفهاالجمعية.  ويقد ر خبير مستقل في التقييم قيمة األرض باالستناد إلى طبيعتها 

ة للربح.  قطعة غير مدر 

 األصول غير الملموسة  -8

  2019كانون األول/ديسمبر  31في 

 بآالف اليورو

  البرامجيات المقتناة 
 من مصادر خارجية

  البرامجيات المقتناة 
 قيد التطوير

  البرامجيات المقتناة 
 المجموع المطورة داخليا

     التكلفة
كانون الثاني/يناير  1في 

2019 025 11  86          - 111 11  

  814 -  760  54 اإلضافات 

 - - - - التقاعد / الشطب

 - 328 (328) - الرسملة

كانون  31في 

  11 925 328  518  11 079 2019األول/ديسمبر 

        االستهالك المتراكم

كانون الثاني/يناير  1في 

2019 002 10    -  - 002 10  

  393 5  -    388 كلفة االستهالك

كانون  31في 

  10 395 5  -   10 390 2019األول/ديسمبر 

     صافي القيمة الدفترية
كانون الثاني/يناير  1في 

2019 023 1  86  - 109 1  

كانون  31في 

  1 530 323  518  689 2019األول/ديسمبر 

أ( التخزين الرقمي : ثالثة برامجتمثل البرامجيات قيد التطوير تكاليف تطوير   8-1

إعداد فواتير إلكترونية للهواتف ب( و ألغراض االحتفاظ بملفات الطب الشرعي

عامي .  ومن المتوقع االنتهاء من هذه المشاريع في القضائي تدفق العملوج( منصة 

 . 2021و 2020

ً داخ ينغير ملموس ُوضع أصالن، 2019وفي عام  8-2  تجديد الموارد : أ( ليا

 .من حلول حل تخطيط المهمة 2مرحلة ب( الو، البشرية

 الحسابات المستحقة الدفع    -9

 (أعيد حسابها) 2018 2019 بآالف اليورو
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   الجاريةالحسابات 

 801 1 843 1 لحسابات المستحقة الدفع للمحاميناا

 379 502 الموردونا

 630 4 052 3 الصندوق االستئماني للمجني عليهمأمانة 

 506 636 لحسابات المستحقة الدفع األخرىاا

 213 297 مجموع الحسابات الجارية

 529 7 330 6 الحسابات غير الجارية

   االستئماني للمجني عليهمالصندوق أمانة 

 636 282 مجموع الحسابات غير الجارية

 636 282 مجموع الحسابات المستحقة الدفع

المبلغ المقد ر  للمجني عليهمتمثل الخصوم تجاه أمانة الصندوق االستئماني   9-1

تقيم المحكمة ولتمويل األمانة بعد خصم المصروفات المتكبدة مقابل هذا التقييم. 

من حيث المضمون، تقوم المحكمة بجمع والدول األطراف لميزانية األمانة العامة. 

للصندوق االستئماني، وهذه التقييمات ال تزيد  االشتراكات المقررة بصفتها وكيالً 

بها على أنها مستحقة الدفع  يُعترفصافي أصول المحكمة أو إيراداتها، ولكن 

المبالغ المستحقة الدفع إلى الصندوق االستئماني  خفَّضوتُ للصندوق االستئماني. 

البائعين  الناجمة عنتقوم المحكمة بتسوية االلتزامات وكلما تكبدت األمانة نفقات. 

ىوموظفي األمانة مباشرة.  عندما تقيد  أخيراً الحسابات المستحقة الدفع  وتُسوَّ

ً  المحكمة أي فائض نقدي يتعلق بالبرنامج الرئيسي السادس، للنظام المالي  وفقا

 والقواعد المالية للمحكمة، إلى حساب  الدول األطراف.

 استحقاقات الموظفين  الناجمة عنااللتزامات  -10

 2018 2019 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية

 468 839 المرتبات واالستحقاقات

 303 6 848 6 اإلجازات السنوية المتراكمة

 867 1 155 2 األجلاستحقاقات أخرى طويلة 

 491 1 505 1 استحقاقات ما بعد الخدمة

 129 10 347 11 المجموع الفرعي لالستحقاقات الجارية

   االلتزامات غير الجارية

 939 9 450 12 استحقاقات أخرى طويلة األجل 

 406 49 506 66 استحقاقات ما بعد الخدمة

 345 59 956 78 المجموع الفرعي لالستحقاقات غير الجارية

 474 69 303 90 المجموع

 االلتزامات الجارية المتعلقة باستحقاقات الموظفين

وغيرها من  الرواتبتشمل االلتزامات الجارية المبالغ المستحقة الدفع عن   10-1

االستحقاقات، واإلجازات السنوية المتراكمة، والجزء الجاري من االستحقاقات 

 الطويلة األجل، واستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة.

كانون  31اإلجازات السنوية المتراكمة: اإلجازات السنوية المتراكمة: في  10-2

السنوية المتراكمة لكافة  ، بلغت االلتزامات المتعلقة باإلجازات2019األول/ديسمبر 

  ألف يورو. 6848موظفي المحكمة 
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 المتعلقة باستحقاقات الموظفين االلتزامات غير الجارية     

ترد أدناه االفتراضات االكتوارية المستخدمة في تحديد قيمة االستحقاقات   10-3

 الطويلة األجل األخرى وغيرها من استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة:

 2018 2019 االفتراضات المالية

   معدل الخصم:

 %1.65 %0.75 نظام المعاشات التقاعدية للقضاة

 %0.30 %0.04 بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة

 %0.30 %0.04 إجازات الموظفين لزيارة الوطن واألسرة 

 %1.95 %0.9 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة

 %1.42 %0.74 الوطن منحة إعادة الموظفين إلى

 %1.35 %0.72 استحقاقات الموظفين األخرى

 %1.50 %1.50 تضخم األجور

 %2.00 %2.00 تضخم األسعار

 %5.00 %5.00 اتجاه معدل التكاليف الطبية

 %1.20 %1.20 معدل الزيادة في فرادى األجور  

   االفتراضات الديمغرافيةا

 معدالت دوران فرادى الموظفين

في المائة بحسب الفئة  17من صفر في المائة إلى 

 العمرية 

 معدالت اإلعاقة

بناء على الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية 

 (2019) لموظفي األمم المتحدة

 في المئة 66.67 التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمةنسبة المشاركة في 

 جداول الوفيات

لدى الصندوق المشترك  النشطون وغير النشطين

 (2019للمعاشات التقاعدية )

 (فيما يخص النشطينمقياس التحسن عبر األجيال ) التصويبات العمرية

 على أساس الفرق العمري الفعلي الفارق العمري ذكور/إناث

حقاقات القيمة الزمنية يبين معدل الخصم المستخدم لخصم التزامات االستو 10-4

القيمة الزمنية لألموال  لتبيانوتطابق العملةُ ومدةُ األداة المالية المختارتان لألموال. 

  العملةَ والمدةَ المقدرة لاللتزامات المتعلقة باالستحقاقات.

األرباح والخسائر االكتوارية الناتجة عن التغييرات في االفتراضات وتُعزى   10-5

 لجميع خططلخصم معدالت ا وانخفضتالتغيرات في أسعار الخصم.  إلىالمالية 

االستحقاقات المحدَّدة وغيرها من خطط استحقاقات الموظفين على األمد البعيد. 

وتُعزى األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن تغيرات في االفتراضات المتعلقة 

بالسكان إلى التغيرات في معدالت الوفاة واإلعاقة واالستبدال والمشاركة. وال ينطبق 

المشاركة إال على خطة ما بعد التوظيف الخاصة بالتأمين الصحي بعد انتهاء  معدل

الخدمة. وتُعزى األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن تصويبات الخبرة في 

المقام األول إلى اختالف االستحقاقات المدفوعة فعالً عن االستحقاقات المتوقع 

والزيادة في الرواتب التي فاق مقدارها  دفعها، والزيادة في عالوات التأمين الصحي،

 الفعلي مقدارها المتوقع.    
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التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات 

 االستحقاقات المحددة

 بآالف اليورو

  الموظفون القضاة

نظام المعاشات 

 التقاعدية

 التزامات أخرى 
 طويلة األجل

التأمين الصحي 
انتهاء  بعد

 الخدمة

 التزامات أخرى 
 المجموع طويلة األجل

القيمة الحالية اللتزامات 

 1االستحقاقات المحددة في 

 704 62 231 11 249 22 576 648 28  2019كانون الثاني/ يناير 

 995 5 482 2 401 2 231 882 تكاليف الخدمة 

 118 1 160 480 2 475 مصروفات الفائدة

 423 15 848 030 11 233 313 3 )المكاسب(/الخسائرإعادة قياس 

 (2 226) (941) (46) (218) (1 421) االستحقاقات المدفوعة 

القيمة الحالية اللتزامات 

 31االستحقاقات المحددة في 

 614 82 780 13 114 36 824 897 31 2019كانون األول/ ديسمبر 

 لحقوق االسترداد التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي

 بآالف اليورو

 

نظام  المعاشات التقاعدية 

 للقضاة

 648 28 2019كانون الثاني/يناير  1حق االسترداد في 

 471 عائدات الفائدة

 832 2 إعادة قياس المكاسب/)الخسائر(

 488 1 مساهمات رب العمل

 (421 1) الستحقاقات المدفوعة اا

 (121) تكاليف اإلدارة

 897 31 2019كانون األول/ديسمبر  31حق االسترداد في 

يمة الحالية لاللتزام ذي الصلة. القيمة العادلة لحقوق االسترداد هي الق تُعد   6 -10

ألف يورو إلى مدير نظام المعاشات التقاعدية  121ودفعت تكاليف إدارية قدرها 

  .2019للقضاة في عام 
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المعترف بها في بيان األداء المالي وصافي  مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة

 األصول/حقوق الملكية

 بآالف اليورو

  الموظفون القضاة

نظام 

المعاشات 

 التقاعدية

التزامات 
 أخرى 
 طويلة األجل

التأمين 
الصحي بعد 
 انتهاء الخدمة

التزامات 
 أخرى 
 المجموع طويلة األجل

 995 5 482 2 401 2 231 882 صافي تكلفة الخدمة

 صافي الفائدة عن صافي التزامات/ 

 647 160 480 2 4 )أصول( االستحقاقات المحددة

 121 - - - 121 تكاليف إدارية

 إعادة قياس صافي التزامات  

 1080 848 - 233 - االستحقاقات المحددة

 تكلفة االستحقاقات المحددة المسجلة 

 844 7 490 3 881 2 466  007 1 في الربح أو الخسارة

 إعادة قياس صافي التزامات  

 510 11 - 030 11 - 481 االستحقاقات المحددة

 االستحقاقات المحددة المسجلة  

 510 11 - 030 11 - 481 في صافي األصول/حقوق الملكية

 354 19 490 3 911 13 466 488 1 تكلفة االستحقاقات المحددة

 تحليل الحساسية

االكتوارية الهامة في تحديد التزام معدل الخصم من االفتراضات   10-7

 0.25االستحقاقات المحددة.  وقد تم تحديد تحليالت الحساسية بناء علی تغير بنسبة 

 في المائة في االفتراضات في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.
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ا 1.2
لنسبة 

المئو

ية 

لمعد

ل 

الخ

 صم

ا 1.3
لتزام 

االستح

قاقات 

 المحددة

م 1.4
عدل 

الخ

صم 

بإض

افة 

0.25 

في 

 المائة

ا 1.5
لتزام 

االستح

قاقات 

 المحددة

م 1.6
عدل 

الخ

صم 

بطرح 

0.25 

في 

 المائة

ا 1.7
لتزام 

االستح

قاقات 

 المحددة

       القضاة

 944 32 0.50 901 30 1.00 897 31 0.75 نظام المعاشات التقاعدية

استحقاقات إجازة زيارة 

 95 (0.21) 95 0.29 95 0.04 الوطن

نقل األمتعة/السفر عند إنهاء 

 118 (0.21) 116 0.29 117 0.04 الخدمة

 606 (0.21) 597 0.29 602 0.04 بدل االنتقال

 11 (0.21) 11 0.29 11 0.04 استحقاقات الخلف

       الموظفون

استحقاقات إجازة زيارة 

 173 1 (0.21) 170 1 0.29 171 1 0.04 الوطن

 36 (0.21) 36 0.29 36 0.04 زيارة األسرة

األمتعة/السفر عند إنهاء نقل 

 091 3 0.47 967 2 0.97 028 3 0.72 الخدمة

 281 9 0.49 879 8 0.99 076 9 0.74 منحة اإلعادة إلى الوطن

 478 0.47 460 0.97 469 0.72 منحة الوفاة

التأمين الصحي بعد انتهاء 

 139 39 0.65 365 33 1.15 114 36 0.90 الخدمة

الزيادة بنقطة مئوية واحدة وتأثير النقص بنقطة مئوية واحدة ويرد أدناه تأثير   10-8

 في معدالت اتجاه التكاليف الطبية المفترضة:

 اتجاه معدل التكاليف الطبية

 %6 %5 %4 بآالف اليورو

كانون  31لتزام االستحقاقات المحددة في اا

 175 44 114 36 826 29 2019األول/ديسمبر 

 113 4 360 3 773 2 2020تكلفة الخدمة الجارية للسنة المالية 

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

مجلس صندوق  يعهدينص النظام األساسي لصندوق المعاشات على أن  10-9

 إلى للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل اكتواري بإجراء تقييمالمعاشات 

وتتمثل الممارسة التي يتبعها مجلس صندوق المعاشات خبير اكتواري استشاري. 

طريقة حاصل المجموعة المفتوحة.  في إجراء تقييم اكتواري كل عامين باستخدام

والغرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو تحديد ما إذا كانت أصول الصندوق 

 اء بالتزاماته.  الحالية وأصوله المقد رة للمستقبل كافيةً للوف

ويتألف االلتزام المالي للمحكمة حيال صندوق المعاشات التقاعدية من  10-10

اشتراكها المقرر، وفق المعدل الذي تحدده الجمعية العامة لألمم المتحدة والذي يُقاس 

 ً  كنسبة مئوية من األجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي للمشتركين )ويبلغ حاليا

في المائة للمنظمات األعضاء(، إضافةً إلى  15.8للمشتركين و  في المائة 7.9



ICC-ASP/19/20  

 

20-A-210621 

 429 

لنظام من ا 26حصتها في أي مبالغ تُدفع لسد أي عجز اكتواري بموجب المادة 

وال تُسدَّد مدفوعات تغطية العجز هذه إال إذا لجأت األساسي لصندوق المعاشات. 

، وبعد أن يتقرر 26المادة الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى تطبيق الحكم الوارد في 

أن هناك حاجةً لسداد مدفوعات العجز بناء على تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق 

وتساهم كل منظمة عضو في سد هذا العجز ات التقاعدية في تاريخ التقييم. المعاش

أثناء السنوات الثالث  كل منهابمبلغ يتناسب مع مجموع االشتراكات التي دفعتها 

  تاريخ التقييم.  السابقة ل

كانون  31إجراء تقييم اكتواري للفترة الممتدة إلى غاية  واكتمل  10-11

ً تقييم اكتواري للفترة الممتدة إلى غاية 2017األول/ديسمبر  31، ويُجرى حاليا

 31ترحيل بيانات المشتركين من  . ولجأ الصندوق إلى2019كانون األول/ديسمبر 

إلعداد بياناته  2018كانون األول/ديسمبر  31 إلى 2017كانون األول/ديسمبر 

 . 2018المالية لعام 

كانون األول/ديسمبر  31وأدى التقييم االكتواري للفترة الممتدة إلى غاية  10-12

ممولة من األصول االكتوارية إلى الخصوم االكتوارية، النسبة ال بلوغ إلى 2017

في المائة.   139.2تقاعدية، بافتراض عدم إجراء تسويات مستقبلية للمعاشات ال

ع النظام الحالي لتسوية المعاشات  في المائة 102.7وبلغت النسبة الممولة  عندما ُوضِّ

 التقاعدية في الحسبان.  

وبعد تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق المعاشات التقاعدية، خلص الخبير   1-13

، ما يستوجب تسديد 2017 كانون األول/ديسمبر 31 االكتواري إلى أنه ال يوجد، في

بالنظر من النظام األساسي للصندوق،  26مدفوعاٍت لتغطية العجز بموجب المادة 

القيمة االكتوارية لألصول تجاوزت القيمة االكتوارية لجميع الخصوم  إلى أن

.  ويضاف إلى ذلك أن القيمة السوقية في إطار الخطة المستحقة على الصندوق

 ً القيمة االكتوارية لجميع الخصوم المستحقة حتى تاريخ  لألصول تجاوزت هي أيضا

 . 26التقييم. وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم تلجأ الجمعية العامة إلى أحكام المادة 

ي، سواء أثناء العملية بسبب عجز اكتوار 26وفي حال اللجوء إلى المادة   10-14

تند المدفوعات لتغطية بسبب إنهاء صندوق المعاشات التقاعدية، ستس مالجارية أ

العجز المطلوبة من كل منظمة من المنظمات األعضاء إلى نسبة مساهمات تلك 

الثالث المنظمة العضو في مجموع المساهمات المدفوعة إلى الصندوق في السنوات 

وبلغ مجموع المساهمات المدفوعة إلى صندوق المعاشات  السابقة لتاريخ التقييم.

 131,56( ما قدره  2018و 2017و 2016الثالثة السابقة ) التقاعدية خالل األعوام

 في المائة منها.  1.06بنسبة   مليون دوالر، ساهمت المحكمة 7

، بلغت المساهمات المدفوعة إلى صندوق المعاشات 2019وخالل عام  15 -10

مليون يورو(.  وال يُتوقع أن يحدث  23,2: 2018مليون يورو )  26,3التقاعدية 

 .2020الف كبير في االشتراكات المستحقة في عام أيُّ اخت

ويجوز إنهاء العضوية في الصندوق بقرار من الجمعية العامة لألمم  10-16

وتُدفع إلى نهاء من مجلس الصندوق المشترك. المتحدة، بناء على توصية باإل

المنظمة العضو سابقاً حصة نسبية من مجموع أصول صندوق المعاشات التقاعدية 

ً  ص حصراً تاريخ اإلنهاء تخصَّ في  في  لصالح من كان من موظفيها مشتركا

د تفق عليه بين المنظمة والصندوق. الصندوق في ذلك التاريخ، وفق ترتيب م ويحد ِّ

إلى تقييم اكتواري ألصول صندوق  مجلس الصندوق المشترك المبلَغ استناداً 
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المعاشات التقاعدية وخصومه في تاريخ اإلنهاء؛ وال يتضمن المبلغ أي جزء من 

 الخصوم.  علىاألصول الزائدة 

ويجري مجلس مراجعي الحسابات التابع لألمم المتحدة مراجعة سنوية  10-17

اجعة الحسابات لحسابات صندوق المعاشات التقاعدية، ويقدم كل عام تقارير عن مر

والجمعية إلى مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة 

وينشر صندوق المعاشات التقاعدية تقارير فصلية عن  العامة لألمم المتحدة.

 استثماراته، ويمكن االطالع عليها بزيارة الموقع الشبكي للصندوق:

www.unjspf.org. 

 اإلصابات بسبب الخدمة

أبرمت المحكمة اتفاقاً مع شركة تأمين توفر التغطية لإلصابات التي تحدث   10-18

ستشاريون بسبب الخدمة والتي يتعرض لها موظفو المحكمة والقضاة والخبراء اال

نسبة مئوية من األجر  بوصفهالمحسوب  وقسط التأمين،والمساعدون المؤقتون. 

ونسبة مئوية مماثلة فيما يخص  إلى الموظفينالداخل في حساب المعاش بالنسبة 

القضاة والخبراء االستشاريين والمساعدين المؤقتين يحمل على ميزانية المحكمة 

المصروفات. وبلغ مجموع أقساط التأمين التي سددت في عام  حساباتدرج في ويُ 

 ألف يورو. 442غراض هذا التأمين أل 2019

 للمجني عليهمأمانة الصندوق االستئماني 

بمزايا  للمجني عليهميحظى العاملون في أمانة الصندوق االستئماني  10-19

ً للنظام األساسي للموظفين، تتفق مع مزايا واستحقاقات موظفي  واستحقاقات وفقا

م هذه االستحقاقات على أساس مشترك مع موظفي المحكمة وال يُرى المحكمة.  وتقدَّ 

ر االستحقاقات الطويلة األجل اكتواري منفصل لها.  وتقدَّ  إجراء تقييمأن من المجدي 

 للمجني عليهمالمتعلقة بأمانة الصندوق االستئماني  واستحقاقات ما بعد الخدمة

 رو.ألف يو 675والمدرجة في التزامات المحكمة بمبلغ 

انة الصندوق وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية المستحقة لموظفي أم 10-20

ً 2019كانون األول/ديسمبر  31في للمجني عليهم االستئماني  على  ، والمقدمة أيضا

  ألف يورو. 126أساس مشترك، في التزامات المحكمة وبلغت ما قدره  

 القرض المقدم من الدولة المضيفة  -11

 2018 2019 بآالف اليورو

 843 1 887 1 القرض المقدم من الدولة المضيفة المتداول 

 865 68 978 66 القرض المقدم من الدولة المضيفة غير المتداول

 708 70 865 68 المجموع

ة باستخدام سعر الفائدة السائد. د القرض على أساس التكلفة المستهلكيقيَّ  11-1

مجموعة من المسحوبات من المبلغ اإلجمالي وينطبق سعر الفائدة السائد على كل 

 المتاح.

، وهو 2016حزيران/يونيه  30وقد بدأ تسديد قرض الدولة المضيفة في  11-2

وتدفع ة فيما يتعلق بالمباني المؤقتة. تاريخ انقضاء اتفاق اإليجار الذي أبرمته المحكم

http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
http://www.unjspf.org/
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لتسديد القرض.  أقساطاً سنويةً دفعة واحدة  االشتراكالدول األطراف التي لم تسدد 

 ويوض ح الجدول التالي االستحقاقات المقبلة لتسديد القرض:

 المجموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة بآالف اليورو

 590 98 250 84 755 10 585 3 القرض المقدم من الدولة المضيفة

 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة  -12

 )أعيد حسابها( 2018 2019 بآالف اليورو

 509 1 566 2 االشتراكات المقررة الواردة مقدما

 191 1 097 1 التبرعات المؤجلة

 471 2 344 2 المصروفات المستحقة

 784 1 742 1 الفوائد المستحقة على قرض الدول المضيفة

 955 6 749 7 المجموع

12-1  ً ألف يورو من الدول   2566: ورد مبلغ قدره االشتراكات المقررة الواردة مقدما

وانخفضت المساهمات الواردة سلفاً سنة التي يٌستحق  فيها التسديد. األطراف قبل حلول ال

بحسب  2020المتعلقة بسنة  الواردةيورو.  وترد تفاصيل المساهمات  ألف 1057بمبلغ 

 .1في الجدول  الدولة الطرف

نَحو 12-2 ً تمثل المساهمات الطوعية المؤجلة مِّ ً تُقدَّم الجهات المانحة، من  ا  رهنا

يورو في  ألف 1 097بشروط، يتوقع تنفيذها في الفترة المالية المقبلة.  ويتعلق مبلغ 

"بناء الخبرة القانونية وتعزيز  المسميين الصندوق االستئماني بنشاطيالمقام األول 

ل هذه المساهمات كإيرادات، فنيين المبتدئين". التعاون" و"برنامج الموظفين ال وستُسجَّ

تفاصيل المساهمات الطوعية التي  6الشروط. وترد في الجدول  استوفيتحيثما 

لت ِّ  .2019كانون األول/ديسمبر  31، والتي تخضع لشروط، حتى ُحو 

 تردتمثل المصروفات المستحقة كمية السلع والخدمات المقدمة التي لم و 12-3

 خ اإلبالغ. الفواتير بشأنها حتى تاري

للفترة الممتدة  يمثل االستحقاق على قرض الدولة المضيفة مبلغ قسط سنويو 12-4

 .2020يُستحق  الدفع في شباط/فبراير  2019كانون األول/ديسمبر  31حتى 

 المخصصات  -13

 2018 2019 بآالف اليورو

 898 263 مخصصات قضايا النزاعات

المخصصات المتعلقة بضرائب الواليات 

 111 100 المتحدة 

 203 - مخصصات أخرى

 212 1 363 المجموع

 التغييرات في المخصصات

 بآالف اليورو

مخصصات 

 قضايا النزاعات

المخصصات 

المتعلقة 

بضرائب 

 الواليات المتحدة

 مخصصات 
 المجموع أخرى

 212 1 203 111 898 2019كانون الثاني/ يناير  1المخصصات في 

 17 - 17 - الزيادة في المخصصات 

 (319) (203) (24) (92) االنخفاض المترتب على المدفوعات
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 (547) - (4) (543) االنخفاض المترتب على حاالت اإللغاء

كانون األول/ ديسمبر  31المخصصات في 

2019 263 100 - 363 

ألف يورو،  263، البالغة الخاصة بالمنازعاتويقابل المخصصات  13-1

المسؤولية التقديرية للمحكمة عن القضايا التي رفعها موظفون حاليون أو سابقون 

في المحكمة، بما في ذلك المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية في المقام األول. 

أن  يُعتقدكخصوم طارئة أو  تُكشف عالقةضافة إلى ذلك، هناك قضايا أخرى وباإل

 تدفق الموارد إلى الخارج أمر مستبعد.إمكانية 

المخصصات المتعلقة بضرائب الواليات المتحدة:  بناء على الممارسة  13-2

والمبادئ األساسية للخدمة المدنية الدولية التي حددتها المحكمة اإلدارية لمنظمة 

والمكافآت  الرواتبالعمل الدولية، يُعفى جميع موظفي المحكمة من الضرائب على 

 2019والبدالت التي تدفعها المحكمة. ويبلغ االلتزام الضريبي المحسوب في عام 

الذين دافعي الضرائب في الواليات المتحدة فيما يخص ألف يورو  100ر بـــما يقدَّ 

  خالل هذه الفترة. مستحقات المحكمة دفعت لهم

 صافي األصول/حقوق الملكية  -14

 2018 2019 بآالف اليورو

   الصندوق

 243 5 242 5 صندوق الطوارئ

 058 9 951 5 صندوق رأس المال العامل

    األموال العامة

 263 292 صناديق االلتزامات المتعلقة باستحقاقات الموظفين

  993 2  (439 1) الفائض/)العجز( النقدي

 272 79 594 72 أموال عامة أخرى

 (041 8) (552 19) إعادة قياس خطط ما بعد الخدمة

 788 88 088 63 مجموع األرصدة العامة

 021 2 213 2 الصناديق االستئمانية  

 809 90 301 65 المجموع

 19 552إعادة قياس الخطط المتعلقة بمرحلة ما بعد العمل: يمثل الرصيد البالغ  14-1

يورو خسائر اكتوارية تتعلق بمعاشات القضاة وخطة التأمين الصحي بعد الخدمة 

  لموظفي المحكمة.

 اإليرادات  -15

 2018 2019 بآالف اليورو

   االشتراكات المقررة

 890 144 005 145 للميزانية البرنامجية 

التغيير في مخصصات الديون المشكوك في 

 تحصيلها
(883 1) 556  

  446 145  122 143 الفرعي لالشتراكات المقررةلمجموع ا

   التبرعات

  038 2    998 1 (6للصندوق االستئماني )الجدول 

  038 2     998 1 المجموع الفرعي للتبرعات
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 2018 2019 بآالف اليورو

   إيرادات مالية 

 110 75 عائدات الفائدة

 48 - األرباح الصافية من أسعار الصرف

 158 75 المجموع الفرعي لإليرادات المالية

   إيرادات أخرى

 413 073 1 إيرادات أخرى متنوعة

  413    073 1   المجموع الفرعي لإليرادات األخرى

  055 148   268 146  مجموع اإليرادات

 ICC االشتراكات المقررة للميزانية البرنامجية: وافقت الجمعية في قرارها 15-1

ASP/17/Res.4 كانون  1الممتدة من  على تمويل اعتمادات المحكمة للفترة المالية

 148 135بمبلغ إجمالي قدره  2019كانون األول/ ديسمبر  31الثاني / يناير إلى 

الصندوق  إلى أمانةبمساهمات مقدمة  يتعلق ألف يورو 3130 منها مبلغ ألف يورو،

البيانات المالية للصندوق  منفصالً فيويُبلغ عنه إبالغاً ، للمجني عليهماالستئماني 

   االستئماني.

تعترف المحكمة باإليرادات عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى البرنامج و 15-2

 صيلهاتح في كلمشكوا وفيما يخص الديونفع اقتصادية أو خدمات مستقبلية. منا

 لةإزا دبمجر جعوتُستريرادات إلا تُخفَّض ،لمستحقةا رةلمقرا مقارنةً باالشتراكات

 في كلمشكوايون للد المبلغ الُمقد ر تفعار، 2019 وفي عام .الشك  في التحصيل

 يورو.  فأ 1183 ليبلغ صيلهاتح

 .6وترد تفاصيل المساهمات الطوعية من الجهات المانحة في الجدول   15-3

 المساهمات العينية

مجانية  بطريقة، تلقت المحكمة خدمات عينية من الموظفين 2019في عام  15-4

وتوفر هذه الموارد خبرة في مجاالت محددة تساعد في دعم أنشطة لفترات قصيرة. 

 1.2بمبلغ  2019ر قيمة هذه الخدمات التي تلقتها المحكمة في عام المحكمة. وتقدَّ 

   يورو. مليون

عشرة لجمعية الدول األطراف في  الثامنة، ُعقدت الدورة 2019في عام و 15-5

. ووفرت الدولة المضيفة المبانيت المنتدى العالمي في الهاي. مركز مؤتمرا

 . ألف يورو 326المبلغ التقريبي لهذا التبرع العيني هو و

 المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين  -16

 2018 2019 بآالف اليورو

 373 3 401 3 مرتبات القضاة

 516 1 802 1 مستحقات وبدالت القضاة

 571 57 848 60 الموظفينمرتبات 

 414 29 404 32 مستحقات وبدالت الموظفين

  225 16  437 16 المساعدة المؤقتة

 099 108 892 114 المجموع

 دفعة على سبيل الهبة. لم تُسدَّد أية، 2019في عام  16-1

 المصروفات المتعلقة بالسفر والضيافة  -17

 2018 2019 بآالف اليورو
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 31 14 الضيافة

  637 5    578 5   السفر

 668 5 592 5 المجموع

 المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية  -18

 2018 2019 بآالف اليورو

 489 185 اإلعالم

 489 89 الترجمات الخارجية

 851 696 التدريب 

 826 1 470 2 االستشاريون وفرادى المتعاقدين

  503 2  903 1 خدمات تعاقدية أخرى

 158 6 343 5 المجموع

 المصروفات المتعلقة بأتعاب المحامين  - 19

 2018 2019 بآالف اليورو

 191 4 044 4 الدفاع ومحام

  412 1  278 1 مجني عليهمال ومحام

 603 5 322 5 المجموع

 النفقات التشغيلية -20

 2018 2019 بآالف اليورو

 038 6 922 6 اإليجارات والمرافق العامة والصيانة

 290 3 138 3 االتصاالت وصيانة البرامجيات

 895 1 807 1 المصروفات المتعلقة بالشهود

  746 1   196 2  مصاريف تشغيلية أخرى

 969 12 063 14 المجموع

 النفقات المتعلقة باللوازم والمواد  -21

 2018 2019 بآالف اليورو

 551 385 لوازم مكتبية

 333 255 كتب ومجالت واشتراكات

 425 402 لوازم أخرى

  147 1   616  مشتريات أصول منخفضة القيمة

 456 2 658 1 المجموع

منخفضة القيمة األثاث والتجهيزات، ومعدات التشمل مشتريات األصول و 21-1

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو وال 

 رسملتها. تجري

 واالستهالك واضمحالل القيمةاإلهالك   -22

 2018 2019 بآالف اليورو

 951 11 620 11 اإلهالك

 393 406 االستهالك

 344 12 026 12 المجموع

 .2019لم تتكبد المحكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة في عام  22-1
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 المصروفات المالية -23

 2018 2019 بآالف اليورو

 76 70 رسوم مصرفية

 784 1  742 1 الفائدة على قرض الدولة المضيفة حساب

 - 28 المجموع

 742قيدت مصروفات الفوائد المتعلقة بقرض الدولة المضيفة البالغ قدرها  23-1

 ألف يورو على أساس سعر الفائدة الساري. 1

 بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية  -24

فبيان الوضع  .ميزانية المحكمة على أُسس مختلفةيجري إعداد   24-1

المالي وبيان األداء المالي وبيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية 

وبيان التدفقات النقدية تُعد جميعها باالستناد إلى المحاسبة على أساس االستحقاقات 

ية )البيان الخامس( الكاملة، في حين أن بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعل

 يُعد باالستناد إلى المحاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل. 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام،  24وفقاً لمقتضيات المعيار و  24-2

في الحاالت التي ال تُعد فيها البيانات المالية والميزانية على أساس مقارن، يتعين 

مع المبالغ الفعلية  بالميزانيةالمعروضة على أساس مقارن  مواءمة المبالغ الفعلية

المعروضة في البيانات المالية، على أن يُحدَّد على نحو منفصل أي أساس أو توقيت 

أو كيان مختلف.  وتوجد أيضاً اختالفات في األشكال ومخططات التصنيف المعتمدة 

 لعرض البيانات المالية والميزانية. 

ات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد الميزانية وتحدث اختالف 24-3

 أعاله.  1-24المعتَمدة مختلفاً عن األساس المحاسبي، على النحو المذكور في الفقرة 

وتحدث اختالفات من حيث التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة   4-4

عنها المبينة في البيانات المالية.  وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما  المبلغ

 يخص المحكمة ألغراض مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. 

وتحدث االختالفات المتعلقة بالكيانات ألن الميزانية تتضمن أمانة الصندوق   24-5

الذي من الكيان  )ز(( وهي ليست جزءاً  2-1)المالحظة  للمجني عليهماالستئماني 

ومن ناحية أخرى، ال تشمل الميزانية البرنامجية السنوية عدت له البيانات المالية. أُ 

الصناديق المتعلقة بمشروع المباني الدائمة وقطاعات الصناديق االستئمانية في حين 

  البيانات المالية األخرى. تشملها

تالفات من حيث العرض إلى اختالفات في الشكل ومخططات وتُعزى االخ 24-6

التصنيف المعتمدة لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ الميزانية 

 والمبالغ الفعلية. 

ويُعرض أدناه التوفيق بين المبالغ الفعلية المعدة على أساس مقارن في بيان  24-7

ة )البيان الخامس( والمبالغ الفعلية الواردة في مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلي

كانون األول/ديسمبر  31بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( للفترة المنتهية في 

2019: 

 المجموع التمويل االستثمار  التشغيل بآالف اليورو
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المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس 

 مماثل )البيان الخامس(
535  - - 535  

  267 2  -   -    267 2 اختالفات األساس

 (5 995) (3 585) (2 410) - اختالفات العرض

 (1 132)  -  -   (1 132) اختالفات الكيان

المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية 

 )البيان الرابع(
1 670  (410 2) (585 3) (325 4) 

أوامر الشراء وصافي التدفقات وتُعرض االلتزامات المفتوحة بما في ذلك    24-8

النقدية من أنشطة التشغيل واالستثمار والتمويل كاختالفات متعلقة باألساس.  

والمصروفات األخرى المتصلة بالصناديق التي ال تشكل  اإليراداتعرض وتُ 

جزءاً من بيان مقارنة مبالغ الميزانية بالمبالغ الفعلية بوصفها اختالفات متعلقة 

 في خانة للمجني عليهمدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماني بالعرض. وال تُ 

عملية الميزانية.  وتدرج البيانات  خانة درج فيتُ  بلاالختالفات المتعلقة بالكيانات 

لكنها البيانات المالية المتعلقة بمشروع المباني الدائمة والصناديق االستئمانية في 

 من المبالغ الفعلية المقارنة. ليست جزءاً 

 

ويُدرج في التقرير المتعلق بأنشطة المحكمة الجنائية الدولية وأداء برامجها   24-9

  الغ الميزانية والمبالغ الفعلية.شرح لالختالفات الملموسة بين مب 2019لعام 

 اإلبالغ القطاعي   -25

 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 بآالف اليورو

األرصد

 ة العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 

المشتركة 

بين 

 المجموع القطاعات

     األصول

     األصول المتداولةا

 575 14  -   384 3 191 11 النقدية وما في حكمها 

 630 17  -   65 565 17 حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 243 1 86  -   157 1 حسابات أخرى مستحقة القبض

 732 2  -   3 729 2 المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى 

 180 36 86 452 3 642 32 مجموع األصول المتداولة

     األصول غير المتداولة

 25  -    -   25 حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 643 168  -    -   643 168 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 448 2  -    -   448 2 األصول غير الملموسة 

 897 31  -    -   897 31 لحق في االسترداداا

 013 203  -    -   013 203 مجموع األصول غير المتداولة

 193 239 86 452 3 655 235 مجموع األصول

     الخصوم

     الخصوم المتداولة

 330 6 86 81 163 6 الدفعلحسابات المستحقة اا

 347 11  -   33 314 11 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 887 1  -    -   887 1 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 749 7  -   125 1 624 6 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة  

 363  -    -   363 المخصصات 

 676 27 86 239 1 351 26 المتداولةمجموع الخصوم 

     الخصوم غير المتداولة



ICC-ASP/19/20  

 

20-A-210621 

 437 

 بآالف اليورو

األرصد

 ة العامة 

الصناديق 
 االستئمانية 

األموال 

المشتركة 

بين 

 المجموع القطاعات

 282  -    -   282 لحسابات المستحقة الدفعاا

 956 78  -    -   956 78 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 978 66  -    -   978 66 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 216 146  -    -   216 146 مجموع الخصوم غير المتداولة

 892 173 86 239 1 567 172 مجموع الخصوم

     صافي األصول/حقوق الملكية 

 242 5  -    -   242 5 صندوق الطوارئ

 951 5  -    -   951 5 صندوق رأس المال العامل

 108 54  -   213 2 895 51 أرصدة صناديق أخرى

 301 65  -   213 2 088 63 صافي األصول/حقوق الملكية

 193 239 86 452 3 655 235 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

 2018كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 بآالف اليورو

األرصدة 

 العامة 

 الصناديق 
 االستئمانية

األموال 

المشتركة بين 

 المجموع القطاعات

     األصول

     المتداولةاألصول 

 892 18 - 102 4 790 14 النقد وما يعادل النقد

 832 14 - 35 797 14 حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 352 1 (823) - 175 2 حسابات أخرى مستحقة القبض

 935 2 - 26 909 2 المبالغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرى 

 011 38 (823) 163 4 671 34 المتداولةمجموع األصول 

     األصول غير المتداولة

 31 - - 31 حسابات مستحقة القبض )معامالت غير تبادلية(

 103 179 - - 103 179 الممتلكات والمنشآت والمعدات 

 530 1 - - 530 1 األصول غير الملموسة 

 648 28 - - 648 28 الحق في االسترداد

 312 209 - - 312 209 غير المتداولةمجموع األصول 

 323 247 (823) 163 4 983 243 مجموع األصول

     الخصوم

     الخصوم المتداولة

 529 7 (823) 937 415 7 الحسابات المستحقة الدفع

 129 10 - 8 121 10 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 843 1 -    -             843 1 القرض المقدم من الدولة المضيفة 

 955 6 - 196 1 759 5 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة  

 212 1 -    -          212 1 المخصصات 

 668 27 (823) 141 2 350 26 مجموع الخصوم المتداولة

     الخصوم غير المتداولة

 636 -    - 636 الحسابات المستحقة الدفع

 345 59 -    - 345 59 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين 

 865 68 -    -           865 68 القرض المقدم من الدولة المضيفة 
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 بآالف اليورو

األرصدة 

 العامة 

 الصناديق 
 االستئمانية

األموال 

المشتركة بين 

 المجموع القطاعات

 846 128 -    -    846 128 مجموع الخصوم غير المتداولة

 514 156 (823) 141 2 196 155 مجموع الخصوم

     صافي األصول/حقوق الملكية 

 243 5 صندوق الطوارئ
                    
-    

- 5 243 

 058 9 صندوق رأس المال العامل
                    

-    
- 9 058 

 508 76 - 021 2 487 74 أرصدة صناديق أخرى

 809 90 - 021 2 788 88 صافي األصول/حقوق الملكية

 323 247 (823) 163 4 983 243 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

 

كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

2019 

 األرصدة العامة  بآالف اليورو

 الصناديق 
 المجموع االستئمانية

    اإليرادات 

 122 143    -                     122 143 االشتراكات المقررة

 998 1 998 1    -                     التبرعات

 75    -                     75 إيرادات مالية 

 073 1 - 073 1 إيرادات أخرى

 268 146 998 1 270 144 مجموع اإليرادات

       المصروفات

 892 114 730 162 114 المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين

 592 5 531 061 5 السفر والضيافة

 343 5 425 918 4 الخدمات التعاقدية

 322 5 - 322 5 أتعاب المحامين

 063 14 101 962 13 النفقات التشغيلية

 658 1  18                     640 1 اللوازم والمواد

 026 12    -                     026 12 اإلهالك واالستهالك 

 840 1 - 840 1 المصروفات المالية 

 736 160 805 1 931 158 مجموع المصروفات

 (14 468) 193 (14 661) الفائض/)العجز( للفترة المعنية

 

 2018كانون األول/ديسمبر  31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

 األرصدة العامة  بآالف اليورو

 الصناديق 
 المجموع االستئمانية

    اإليرادات 

 446 145    -      446 145 المقررة االشتراكات

 038 2 038 2    -        التبرعات

 158    -         158 إيرادات مالية 

 413 2 411 إيرادات أخرى

 055 148 040 2 015 146 مجموع اإليرادات

       المصروفات

 099 108 715 384 107 المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين 

 668 5 379 289 5 والضيافةالسفر 

 158 6 412 746 5 الخدمات التعاقدية

 603 5 1 602 5 أتعاب المحامين

 969 12 207 762 12 النفقات التشغيلية 
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 456 2    -       456 2 اللوازم والمواد

 344 12    -     344 12 اإلهالك واالستهالك 

 860 1 1 859 1 المصروفات المالية 

 157 155 715 1 442 153 المصروفاتمجموع 

 (7 102) 325 (7 427) الفائض/)العجز( للفترة المعنية

   االلتزامات واإليجارات التشغيلية -26

 اإليجارات التشغيلية

ألف  2 449تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإليجار البالغ قدرها  26-1

يورو والمقيدة بوصفها مصروفات تشغيلية خالل العام.  ويتضمن هذا المبلغ 

مدفوعات اإليجار الدنيا. ولم تجر المحكمة أو تتلق أي مدفوعات إيجار من الباطن 

 أو إيجار طارئ. 

 االلتزامات

، بلغت التزامات المحكمة التعاقدية، 2019كانون األول/ديسمبر  31في   26-2

   ألف يورو. 139، ولم تُتسلمالتعاقد عليها  جرىاء ممتلكات ومعدات نتيجة لشر

 االلتزامات الطارئة -27

دت، 2019في نهاية عام    27-1 المحكمة إلى  في موظف ارفعه قضية واحدة ُحد ِّ

المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية ال يحتمل أن تؤدي إلى تدفق موارد اقتصادية 

التزامات  بوصفهألف يورو  65إلى الخارج.  وقد أفصح عن مبلغ يقارب قدره 

. باإلضافة إلى ذلك، هناك قضايا رفعها موظفون حالييون القضيةطارئة تتعلق بتلك 

وفيما يتعلق بإحدى هذه  .تقديراً موثوقاً بهيتعذر تقديرها  أو سابقون في المحكمة،

القضايا، هناك حجج قوية على وجه العموم بأن الشكوى تخرج عن إطار اختصاص 

المحكمة اإلدارية )سواء أكان يتعلق األمر بجوهر القضية أم باالختصاص الزمني(، 

قانوني. غير أنه ال  وبالتالي أنها غير مقبولة. مع ذلك، نواجه خطر طروء التزام

يمكن تقدير الخصم الممكن أن تتكبده المحكمة الجنائية الدولية بسبب تعدد الطرائق 

 التي قد تتبعها المحكمة لتناول هذه المسألة.   

 Jean-Pierre، قدم السيد جون بيير بيمبا غومبو )2019آذار/مارس  19في و 27-2

Bemba Gomboالبته بالتعويضات واألضرار (  نسخة ثانية منقحة عامة من مط ً  وفقا

(. وقدم  كل من ICC-01/05-01/08-3673-Red2من نظام روما األساسي ) 85للمادة 

على النحو المطلوب  2019أيار/مايو  6في  ااالدعاء وقلم المحكمة مالحظاتهم

((ICC-01/05-01/08-3680-Red و ICC-01/05-01/08-3681-Red و ُعقدت  )على التوالي ،

 من المذكرات مزيداً  امو السيد بيمبامح قدم.  و2019أيار/مايو  9نية في علجلسة 

على هذه محكمة كل من االدعاء وقلم ال ورد، 2019حزيران/يونيو  4في  بإيداعها

وفي هذه المرحلة المبكرة من اإلجراءات، . 2019حزيران/يونيو  26في المذكرات 

  .تقديراً موثوقاً به ،، إن ُوجدتال يمكن تقدير مبلغ هذه المستحقات
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 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة   -28

 الموظفون اإلداريون الرئيسيون

ن رئيس المحكمة، ورئيس ديوانه، ين الرئيسيين اإلدارييالموظفيشمل تعريف  28-1

 ن.يمة، ونائب المدعي العام، والمدير، والمدعية العارئيس قلم المحكمةو

المدفوعة للموظفين اإلداريين الرئيسيين  لألجورويشمل المجموع الكلي  28-2

من  غيرها، وتسويات مقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيين والرواتبصافي 

رب العمل في نظام المعاشات التقاعدي،  اشتراكاتالمنح، وإعانات اإليجار، و

 المقدمة في مجال التأمين الصحي.  الجارية والمساهمات

د خالل السنة واألرصدة المستحقة القبض في نهاية السنة والمبالغ التي تسدَّ  28-3

 هي كاآلتي:

 بآالف اليورو

  عدد 
 إجمالي األجور األشخاص

المبالغ المستحقة 
 القبض

 211 811 2 13 الموظفون اإلداريون الرئيسيون

 

استحقاقات ما بعد ويحق للمديرين اإلداريين الرئيسيين كذلك الحصول على  28-4

انتهاء الخدمة واستحقاقات أخرى طويلة األجل. وبلغت االلتزامات المستحقة في 

 نهاية السنة ما يلي:

 بآالف اليورو

اإلجازات السنوية 
 المتراكمة

استحقاقات أخرى 
 طويلة األجل

استحقاقات ما بعد 
 المجموع الخدمة

الموظفون اإلداريون 

 497 3 458 2 720 319 الرئيسيون

الصندوق االستئماني ، ICC-ASP/1/Res.6أنشأت الجمعية بموجب قرارها  28-5

ً  للمجني عليهم  ضحايا الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة وأسرهم.ل إنصافا

وأنشأت الجمعية في مرفق هذا القرار، مجلس إدارة مسؤوالً عن إدارة  28-6

الصندوق االستئماني وقررت أن يكون رئيس قلم المحكمة مسؤوالً عن تقديم مثل 

مهامه  تنفيذهذه المساعدة الالزمة ألداء المجلس وظائفه على الوجه الصحيح في 

 وأن يشارك في اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

ألف  3 130، وافقت الجمعية على مخصصات يبلغ قدرها 2019وفي عام  28-7

التي تدير الصندوق وتقدم الدعم  للمجني عليهميورو ألمانة الصندوق االستئماني 

درج المبلغ الذي لم يصرف إدارة الصندوق واجتماعاته. وأُ  إلى مجلساإلداري 

ألف  892الغ قدره من المخصصات خالل الفترة الراهنة والفترات السابقة الب

ورصيداً دائناً للدول  للمجني عليهميورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماني 

، للمجني عليهماألطراف. وتوفر المحكمة خدمات مختلفة للصندوق االستئماني 

  بما في ذلك الحيز المكتبي والمعدات والخدمات اإلدارية مجاناً.

 القبض والمبالغ المستحقة النقدشطب خسائر  -29

غير قابلة تُعد حسابات متقادمة  بوصفهيورو  3 000 طب ما مجموعهشُ  29-1

 للتحصيل.



ICC-ASP/19/20  

 

20-A-210621 

 441 

 األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ -30

. 2019كانون األول/ديسمبر  31تاريخ اإلبالغ للمحكمة الجنائية الدولية هو   30-1

. وهذا حدث ال يؤثر في 2019بعد إغالق حسابات عام  19-واندلعت جائحة كوفيد

. غير أن اآلثار العالمية للجائحة قد تؤثر تأثيراً بالغاً في 2019البيانات المالية لعام 

يمكن تقدير مدى هذه اآلثار تقديراً موثوقاً به  ، وال2020عمليات المنظمة في عام 

 في الوقت الحاضر. 
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 اتالمرفق
  1الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31حالة تسديد االشتراكات حتى 

 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 المبلغ الباقي  التحصيالت 2018

االشتراكات 

 المقررة

ائتمانات من 

 المبلغ الباقي التحصيالت 2018عام 
مجموع المبالغ 
 الباقية

  

متحصالت 
متعلقة بعام 
 2019 السنوات السابقة 2020

  -   -   -   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  األرجنتين

  -   -   -   204 848 5   -   204 848 5   -   -   -  أستراليا

  -   -   -   940 904 1   -   940 904 1   -   -   -  النمسا

  -   -   -   348 15   -   348 15   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   502 18   -   502 18   -   -   -  بربادوس 

  -   -   -   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 والهرسك

  -   -   -   274 39   -   274 39   -   -    -  بوتسوانا

  -   986 475 10   956 217 8   -   -   956 217 8   030 258 2   691 594 7   721 852 9  البرازيل

  -   -   -   390 128   -   390 128   -   -   -  بلغاريا

  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   -   -   -  كمبوديا

  -   -   -   872 234 7   -   872 234 7   -   -   -  كندا

جمهورية أفريقيا 

 الوسطى
 8 312   -   8 312   2 745   -   -   2 745   11 057   -  

 تشاد
36 

939  
 -   36 939   10 706   -   -   10 706   47 645   -  

  -   -   -   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   -   -   -  قبرص

  -   -   -   923 822   -   923 822   -   -   -  الجمهورية التشيكية

  -   383   383   -   104 14   487 14   -   -    -  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  -   -   -   026 466 1   -   026 466 1   -   -    -  الدانمرك

  -   462 9   745 2   -   -   745 2   717 6   -   717 6  جيبوتي 

  -   -   -   483 2   262   745 2   -   -   -  دومينيكا

  -   072 272   606 146   -   -   606 146   466 125   231 141   697 266  الجمهورية 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
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 المبلغ الباقي  التحصيالت 2018

االشتراكات 

 المقررة

ائتمانات من 

 المبلغ الباقي التحصيالت 2018عام 
مجموع المبالغ 
 الباقية

  

متحصالت 
متعلقة بعام 
 2019 السنوات السابقة 2020

  -   -   -   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   -   -   -  ألمانيا

  -   222 4   222 4   515 37   -   737 41   -   781 45   781 45  غانا

  -   -   -   485 968   -   485 968   -   -   -  اليونان

  -   -   -   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   -   -   -  غيانا

  -   037 2   037 2   950 22   -   987 24   -   474 6   474 6  هندوراس

  -   -   -   687 550   -   687 550   -   -   -  هنغاريا

  -   -   -   154 74   -   154 74   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   784 981   -   784 981   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   057 751 8   -   057 751 8   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   348 201 24   -   348 201 24   -   -   -  اليابان

  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  ليبيريا

  -   -   -   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   -   -   -  مالي

  -   -   -   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   -   -   -  المكسيك

  -   -   -   299 13   -   299 13   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   552 10   -   552 10   -   -   -  الجبل األسود

  -   -   -   851 23   -   851 23   -   -   -  ناميبيا

  585 2   -   -   745 2   -   745 2   -   537 2   537 2  ناورو

  -   -   -   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  نيجيريا

  -   -   -   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  باراغواي

  -   431 215   431 215   473 203   -   904 418   -   421 121   421 121  بيرو

  -   -   -   448 111   -   448 111   -   -   -  الفلبين

  554 132 2   -   -   783 655   500 466 1   283 122 2   -   -   -  بولندا

  -   -   -   132 926   -   132 926   -   -   -  البرتغال

  -   -   -   598 229 6   -   598 229 6   -   -   -  جمهورية كوريا

  -   -   -   950 7   -   950 7   -   -   -  جمهورية مولدوفا
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 المبلغ الباقي  التحصيالت 2018

االشتراكات 

 المقررة

ائتمانات من 

 المبلغ الباقي التحصيالت 2018عام 
مجموع المبالغ 
 الباقية

  

متحصالت 
متعلقة بعام 
 2019 السنوات السابقة 2020

  -   -   -   994 523   -   994 523   -   -   -  رومانيا

  -   745 2   745 2   -   -   745 2   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  387   -   -   745 2   -   745 2   -   -   -  سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 

 غرينادين 
 -   -   -   2 745   -   2 616   129   129   -  

  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  سيراليون

  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 فلسطين

  -   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 ليشتي 

  -   811 105   811 105   -   -   811 105   -   287 83   287 83  ترينيداد وتوباغو

 تونس
 14 

551  
 14 551   -   71 316   -   41 411   29 905   29 905   -  

  -   420 24   305 15   -   -   305 15   115 9   -   115 9  أوغندا

  -   -   -   392 085 12   -   392 085 12   -   -   -  المملكة المتحدة

جمهورية تنزانيا 

 المتحدة
 2 608   -   2 608   15 348   -   -   15 348   17 956   -  

  -   -   -   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 

دولة )بوروندي 

 (منسحبة
 3 588   35   3 553   -   -   -  - 3 553  -  

  -   -   -   130   -   130   -   -    -  الفرق بعد التقريب

دولة  123)المجموع 

 ً  (طرفا
 21 121 925   9 760 622   11 361 303   148 134 984   1 509 380   132 215 105   14 410 499   25 771 802   2 565 829  

 



ICC-ASP/19/20  

 

20-A-210621 

 445 

 2الجدول 
 )باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31في  وصندوق الطوارئ صندوق رأس المال العاملحالة 

  صندوق رأس المال العاملحالة 

 2019  2018 

 -  054 057 9 لرصيد في بداية الفترة الماليةاا

 782 15  8 لمبالغ الواردة من الدول األطرافاا

 -  (30 557) (3)الجدول  المبالغ المعادة للدول األعضاءا

 -  (5 589 156) المؤقت ألجل السيولةلسحب اا

 272 041 9  - مبالغ تجديد الموارد

 - 1 816 512 2  (5النقد )الجدول فائض 

 054 057 9   165 950 5 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 

 000 600 11  000 600 11 لمستوى المحدداا

 (953)  (945) (3المستحقات من الدول األطراف )الجدول ا

لنقص التمويل/ي  (2 541 993) 2 (59 734) من الفائض في المستقبل موَّ

 -   (5 589 156) لسحب المؤقت ألجل السيولةاا

 054 057 9   165 950 5 كانون األول/ديسمبر 31لرصيد في اا

 

  صندوق الطوارئ حالة

 
 2019  2018 

 138 759 3  111 243 5 الرصيد في بداية الفترة المالية

 991 4  - المبالغ الواردة من الدول األطراف

 -  (1 794) المبالغ المعادة للدولة المنسحبة 

 982 478 1   - مبالغ تجديد الموارد

 111 243 5   317 241 5 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 

 000 000 7  000 000 7 المستوى المحدد

 (295)  (295) (4المستحقات من الدول األطراف )الجدول 

 (1 758 388)  (1 756 594) النقص في التمويل

 111 243 5   317 241 5 كانون األول/ديسمبر 31الرصيد في 

1)  Res.1/ASP/18-ICC  ، 2الجزء باء، الفقرة. 
2)  8/Res.4ASP/1-ICC ، 5الجزء باء، الفقرة . 
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 3الجدول 

كانون األول/ديسمبر  31في  صندوق رأس المال العاملحالة السلف المقدمة إلى 

  )باليورو( 2019

 الدول األطراف

صندوق رأس المال 
 العامل

 31/12/2018في 

الفائض انقدي  
 2017المطبَّق لعام 

إعادة األموال 

إلى الدول 

 المنسحبة

صندوق رأس 

 المال العامل

في 

31/12/2019 

مجموع 

األموال 

 المجموعة

مجموع 

 المتبقي

  -   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  األرجنتين

  -   006 423   006 423   -   020 100   986 322  أستراليا

  -   195 144   195 144   -   815 30   380 113  النمسا

  -   157 1   157 1   -   251   906  بنغالديش

  -   420 1   420 1   -   299   121 1  بربادوس 

  -   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 والهرسك

  -   844 2   844 2   -   598   246 2  بوتسوانا

  -   955 651   955 651   -   620 163   335 488  البرازيل

  -   760 8   760 8   -   925 1   835 6  بلغاريا

  -   678   678   -   171   507  بوركينا فاسو

  -   192   192   -   43   149  كابو فردي

  -   765   765   -   171   594  كمبوديا

  -   882 562   882 562   -   015 125   867 437  كندا

  8   184   192   -   43   149  أفريقيا الوسطىجمهورية 

  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  قبرص

  -   305 69   305 69   -   723 14   582 54  الجمهورية التشيكية

  -   872   872   -   251   621  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  -   377 119   377 119   -   995 24   382 94  الدانمرك

  -   192   192   -   43   149  جيبوتي 

  -   192   192   -   43   149  دومينيكا

  -   687 8   687 8   -   968 1   719 6  الجمهورية الدومينيكية

  -   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   -   442 273   325 011 1  ألمانيا
 1 284 

767  
 -  

  -   879 2   879 2   -   686   193 2  غانا
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 الدول األطراف

صندوق رأس المال 
 العامل

 31/12/2018في 

الفائض انقدي  
 2017المطبَّق لعام 

إعادة األموال 

إلى الدول 

 المنسحبة

صندوق رأس 

 المال العامل

في 

31/12/2019 

مجموع 

األموال 

 المجموعة

مجموع 

 المتبقي

  -   443 104   443 104   -   158 20   285 84  اليونان

  -   192   192   -   43   149  غرينادا

  -   257 5   257 5   -   199 1   058 4  غواتيماال

  134   161   295   -   85   210  غينيا

  -   295   295   -   85   210  غيانا

  -   524 1   524 1   -   342   182 1  هندوراس

  -   879 39   879 39   -   890 6   989 32  هنغاريا

  -   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   -   296 414   276 533 1  اليابان
 1 947 

572  
 -  

  -   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  ليبيريا

  -   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  مالي

  -   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  المكسيك

  -   782   782   -   214   568  منغوليا

  -   848   848   -   171   677  الجبل األسود

  -   907 1   907 1   -   427   480 1  ناميبيا

  -   192   192   -   43   149  ناورو

  -   806 297   806 297   -   429 63   377 234  هولندا

  -   835 49   835 49   -   471 11   364 38  نيوزيلندا

  30   353   383   -   85   298  النيجر

  -   500 29   500 29   -   946 8   554 20  نيجيريا

  -   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  باراغواي

  -   290 24   290 24   -   820 5   470 18  بيرو

  -   -   -  (522 30)  061 7   461 23  الفلبين

  -   461 167   461 167   -   994 35   467 131  بولندا

  -   958 81   958 81   -   778 16   180 65  البرتغال

  -   161 385   161 385   -   268 87   893 297  جمهورية كوريا 

  -   678   678   -   171   507  جمهورية 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  سيراليون
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 الدول األطراف

صندوق رأس المال 
 العامل

 31/12/2018في 

الفائض انقدي  
 2017المطبَّق لعام 

إعادة األموال 

إلى الدول 

 المنسحبة

صندوق رأس 

 المال العامل

في 

31/12/2019 

مجموع 

األموال 

 المجموعة

مجموع 

 المتبقي

  -   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 فلسطين

  -   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 ليشتي 

  -   358 7   358 7   -   455 1   903 5  ترينيداد وتوباغو

  -   042 6   042 6   -   199 1   843 4  تونس

  -   129 1   129 1   -   251   878  أوغندا

  -   016 914   016 914   -   012 191   004 723  المملكة المتحدة

  -   157 1   157 1   -   251   906  جمهورية تنزانيا المتحدة

  -   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(

  -  9 9  -  13 (4) الفرق بعد التقريب

  266 540 11  (30 557)  816 512 2   007 058 9  دولة طرفاً( 123لمجموع )اا
 11 539 

321  
 945  
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 4الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 2019كانون األول/ديسمبر  31حالة تسديد االشتراكات في صندوق الطوارئ في 

 )باليورو(

 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 التحصيالت مبالغ تجديد الموارد 2018

 31الباقي حتى 

كانون األول/ديسمبر 

2019 

  -   -   -   -  أفغانستان 

  -   -   -   -  ألبانيا 

  -   -   -   -  أندورا

  -   -    -  أنتيغوا وبربودا

  -   -   -   -  األرجنتين

  -   -   -   -  أستراليا

  -   -   -   -  النمسا

  -   -   -   -  بنغالديش

  -   -   -   -  بربادوس 

  -   -   -   -  بلجيكا

  -   -   -   -  بليز

  -   -   -   -  بنن

  -   -   -   -  بوليفيا

  -   -   -   -  البوسنة والهرسك

  -   -   -   -  بوتسوانا

  -   -   -   -  البرازيل

  -   -   -   -  بلغاريا

  -   -   -   -  بوركينا فاسو

  -   -   -   -  كابو فردي

  -   -   -   -  كمبوديا

  -   -   -   -  كندا

  -   -   -   -  جمهورية أفريقيا الوسطى

  -   -   -   -  تشاد

  -   -   -   -  شيلي

  -   -   -   -  كولومبيا

 46  -   -  46 جزر القمر

 73  -   -   73  الكونغو

  -   -   -   -  جزر كوك

  -   -   -   -  كوستاريكا

  -   -   -   -  كوت ديفوار 

  -   -   -   -  كرواتيا

  -   -   -   -  قبرص

  -   -   -   -  الجمهورية التشيكية

  -   -   -   -  جمهورية الكونغو الديمقراطية

  -   -   -   -  الدانمرك

  -   -   -   -  جيبوتي 

  -   -  -   -  دومينيكا

  -   -   -   -  الجمهورية الدومينيكية

  -   -   -   -  إكوادور

  -   -   -   -  السلفادور

  -   -   -   -  استونيا

  -   -   -   -  فيجي

  -   -   -   -  فنلندا

  -   -   -   -  فرنسا

  -   -   -   -  غابون

  -   -   -   -  غامبيا

  -   -   -   -  جورجيا

  -   -   -   -  ألمانيا

  -   -   -   -  غانا
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 التحصيالت مبالغ تجديد الموارد 2018

 31الباقي حتى 

كانون األول/ديسمبر 

2019 

  -   -   -   -  اليونان

  -   -   -   -  غرينادا

  -   -   -   -  غواتيماال

 84  -   -   84  غينيا

  -   -   -   -  غيانا

  -   -   -   -  هندوراس

  -   -   -   -  هنغاريا

  -   -   -   -  أيسلندا

  -   -   -   -  أيرلندا

  -   -   -   -  إيطاليا

  -   -   -   -  اليابان

  -   -   -   -  األردن

  -   -   -   -  كينيا

  -   -   -   -  التفيا

  -   -   -   -  ليسوتو

  -   -   -   -  ليبيريا

  -   -   -   -  ليختنشتاين

  -   -   -   -  ليتوانيا

  -   -   -   -  لكسمبورغ

  -   -   -   -  مدغشقر

  -   -   -   -  مالوي 

  -   -   -   -  ملديف

  -   -   -   -  مالي

  -   -   -   -  مالطة 

  -   -   -   -  جزر مارشال

  -   -   -   -  موريشيوس

  -   -   -   -  المكسيك

  -   -   -   -  منغوليا

  -   -   -   -  األسودالجبل 

  -   -   -   -  ناميبيا

  -   -   -   -  ناورو

  -   -   -   -  هولندا

  -   -   -   -  نيوزيلندا

  92   -   -   92  النيجر

  -   -   -   -  نيجيريا

  -   -   -   -  مقدونيا الشمالية

  -   -   -   -  النرويج

  -   -   -   -  بنما 

  -   -   -   -  باراغواي

  -   -   -   -  بيرو

  -   -   -   -  الفلبين

  -   -   -   -  بولندا

  -   -   -   -  البرتغال

  -   -   -   -  جمهورية كوريا 

  -   -   -   -  جمهورية مولدوفا

  -   -   -   -  رومانيا

  -   -   -   -  سانت كيتس ونيفيس

  -   -   -   -  لوسياسانت 

  -   -   -   -  سانت فنسنت وجزر غرينادين 

  -   -   -   -  ساموا 

  -   -   -   -  سان مارينو

  -   -   -   -  السنغال

  -   -   -   -  صربيا

  -   -   -   -  سيشيل

  -   -   -   -  سيراليون

  -   -   -   -  سلوفاكيا
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 الدول األطراف

 31الباقي حتى 

كانون 

األول/ديسمبر 

 التحصيالت مبالغ تجديد الموارد 2018

 31الباقي حتى 

كانون األول/ديسمبر 

2019 

  -   -   -   -  سلوفينيا

  -   -   -   -  جنوب أفريقيا

  -   -   -   -  إسبانيا

  -   -   -   -  دولة فلسطين

  -   -   -   -  سورينام

  -   -   -   -  السويد

  -   -   -   -  سويسرا

  -   -   -   -  طاجيكستان

  -   -   -   -  تيمور ليشتي 

  -   -   -   -  ترينيداد وتوباغو

  -   -   -   -  تونس

  -   -   -   -  أوغندا

  -   -   -   -  المملكة المتحدة

  -   -   -   -  جمهورية تنزانيا المتحدة

  -   -   -   -  أوروغواي

  -   -   -   -  فانواتو

  -   -   -   -  فنزويال

  -   -   -   -  زامبيا 

  295   -   -   295  دولة طرفاً( 123المجموع )
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 5الجدول 
   المحكمة الجنائية الدولية

 (1))باليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31حالة الفائض النقدي في 

 2018 2019 السنة الجارية

   االئتمانات

  835 091 132         485 724 133        متحصالت االشتراكات المقررة

  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 غير مصفاة

  403 37                  180 17                المخصصات المتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات المتحدة

  330 179                622 427              مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

  987 334                -              المخصصات المتعلقة بقضايا منظمة العمل الدولية

  100 9                    -                المخصصات المتعلقة باستحقاقات الموظفين

  800 295                000 351               المجموع التراكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطين القضاة

        147 599 944         145 025 423  

 (12 387 303) (12 720 196) الفائض/)العجز( النقدي المؤقت

 -        (1 438 691) (2التي تم سحبها من صندوق الطوارئ )الجدول المبالغ 

 - (307 000) العجز النقدي للسنة الماضية

الفائض/)العجز( النقدي المؤقت بعد السحب من صندوق الطوارئ والعجز 

 (12 387 303) (14 465 887)   النقدي للسنة الماضية

   في السنة السابقةالتصرف في الفائض/)العجز( النقدي المؤقت 

 (23 210 482) (12 387 303) الفائض/)العجز( المؤقت للسنة الماضية

  833 265 25  622 760 9 مضافاً إليه متحصالت االشتراكات المقررة للفترة السابقة وإيرادات أخرى

  165 937  990 187 1 الوفورات من التزامات الفترات الماضية أو إلغاؤها

  516 992 2 (1 438 691) الفائض/)العجز( النقدي للسنة السابقة

   تسوية الفائض/)العجز( المؤقت مع فائض)عجز( الميزانية

 (12 720 196) (12 387 303) الفائض/)العجز( النقدي المؤقت

  884 339 15  499 410 14 االشتراكات المقررة المستحقة القبض

شتراكات المقررة/الفرق بين مبلغ قرض الدولة المضيفة المدرج في الا

 الميزانية والمبلغ الفعلي 
 (27)   73  

    -       -    المساهمات المقررة/صافي تسوية الدولة المنسحبة

 (546 285) (1 155 263) متحصالت إيرادات متنوعة

  369 406 2   013 535 فائض/)عجز( الميزانية )البيان الخامس(

(a) (1 ) الصندوق االستئماني للمجني عليهميشمل البرنامج السادس:  أمانة. 

(b) 2  )ICC-ASP/18/Res.4 الجزء سين ، 
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 6الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية

 2019كانون األول/ديسمبر  31حالة التبرعات في  -المحكمة الجنائية الدولية 

  )باليورو(

 الرصيد المرحل المانحةالجهات  الصندوق االستئماني

التبرعات الواردة 

 2019في عام 

التبرعات المسجلة 

 2019في عام 

التبرعات المتعلقة 

  بعام 
2020 

  الرصيد 
المستحق من 

 الجهات المانحة

بناء الخبرة القانونية وتعزيز 

 65 012  - 708 365  - 643 353 المفوضية األوروبية 2019-2018التعاون، 

 65 012  - 708 365  - 643 353   الفرعيالمجموع 

بناء الخبرة القانونية وتعزيز 

  - 711 614 138 386 850 000  - المفوضية األوروبية 2020-2019التعاون، 

  - 711 614 138 386 850 000  -   المجموع الفرعي

مكتب المحكمة الجنائية  برنامج

الدولية القُطري في جمهورية 

أفريقيا الوسطى الخاص 

في  باالنتفاع بسبل االنتصاف

  -  - 68 772 68 772 - المملكة المتحدة  2019عام  

  -  - 68 772 68 772 -   المجموع الفرعي

 تنمية مهارات المتدربين

 والمهنيين الزائرين

  -  - 152 152  - هولندا

  -  - 5 521 5 521  - قضاة المحكمة الجنائية الدوليةا

  -  - 2 935 2 935  - موظفو المحكمة الجنائية الدولية

  -  - 8 608 8 608  -   المجموع الفرعي

مشروع مكتب المحكمة الجنائية 

القُطري في أوغندا الخاص 

باالنتفاع بسبل االنتصاف خالل 

 الفترة المتدة

  -  - 133 224 133 224  - الدنمارك 2021إلى  2019من 

  -  - 133 224 133 224  -   المجموع الفرعي

الصندوق الخاص إلعادة 

 التوطين

  -  - 185 644 185 644  - أستراليا

  -  - 95 000 95 000  - بلجيكا

  -  - 25 000 25 000 - لكسمبورغ

  -  - 305 644 305 644 -   المجموع الفرعي

الزيارات العائلية للمحتجزين 

  -  - 15 000 15 000  - ألمانياا المعوزين
 

 - - 4 000 4 000 - هولندا
 

 - - 1 596 1 596 - موظفو المحكمة الجنائية الدولية

  -  - 20 596 20 596  -   المجموع الفرعي

برنامج الموظفين الفنيين 

 المبتدئين

  - 296 360 364 972 356 208 305 124 لياباناا

  - 48 903 74 911 - 123 814 جمهورية كوريا

  - 40 395 78 133 - 118 528 سويسرا

  - 385 658 518 016 356 208 547 466   المجموع الفرعي
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 الرصيد المرحل المانحةالجهات  الصندوق االستئماني

التبرعات الواردة 

 2019في عام 

التبرعات المسجلة 

 2019في عام 

التبرعات المتعلقة 

  بعام 
2020 

  الرصيد 
المستحق من 

 الجهات المانحة

  -  - 24 000 24 000  - فنلندا أقل البلدان نمواً 

  -  - 10 000 10 000  - أيرلندا

  -  - 34 000 34 000  -   المجموع الفرعي

رعاية السفر إلى المؤتمرات 

 الخارجية

  -  - 268 268  - ألمانيا

  -  - 14 243 14 243  - أيرلندا

  -  - 21 589 21 589  - ليختنشتاين

  -  - 4 262 4 262  - لكسمبرغ

 - - 5 670 5 670 - هولندا

 32 260 32 260 - جمهورية كوريا
  

  -  - 21 813 21 813  - جهات أخرى، غير حكومية

  -  - 62 677 62 677  -   المجموع الفرعي

 65 012 1 097 272 1 998 288 1 839 729 1 190 819   مجموع التبرعات
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  7الجدول 
  المحكمة الجنائية الدولية

كانون األول/ديسمبر  31حالة الصناديق االستئمانية في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 )باليورو( 2019

 لصندوق االستئمانيا

الرصيد 

  المرحل

المساهمات 

  المسجلة

اإليرادات 

  المالية/األخرى

المصروفات 

)بما في ذلك 

المبالغ 

المستردة من 

 المانحين(

الرصيد 

  المرحل 

    -               -                   -                  -                   669 10 لصندوق االستئماني العام ا

-2017بناء الخبرة القانونية وتعزيز التعاون، 

2018 
              -            708 365                -    708 365            -    

-2018بناء الخبرة القانونية وتعزيز التعاون، 

2019 
              -    138 386               -    138 386            -    

، في عام الذكرى العشرون لنظام روما األساسي

2018  
 10 

152.00  
-                -                   -               -    

برنامج مكتب المحكمة الجنائية الدولية القُطري 

في جمهورية أفريقيا الوسطى الخاص باالنتفاع 

  2019بسبل االنتصاف في عام  

              
-    

          68 772                -    66 485       2 287  

 تطوير المتدربين الداخليين   

 والمهنيين الزائرين
142 557 8 608               -    118 523            -    

مشروع مكتب المحكمة الجنائية القُطري في 

االنتصاف أوغندا الخاص باالنتفاع بسبل 

 خالل الفترة المتدة

  2021إلى  2019من 

              -    133 224            239  46 913            -    

    -            000 95    -               644 305 002 696 1 الصندوق الخاص إلعادة التوطين 

    -             945 18            -                596 20            658 15       الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين 

    -            016 518    -               016 518    -               برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين

    -            444 25    -               000 34  835 24       أقل البلدان نمواً 

 رعاية السفر إلى  

 المؤتمرات الخارجية
              -    62 677               -    62 677            -    

    -             025 5            110               -                   486 121 دعم البرامج  

 287 2 779 803 1 349 288 998 1 359 021 2 المجموع

 : 7المبينة في الجدول  2019الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 

تنفيذها خالل  ُعل ِّقالصندوق االستئماني العام يتعلق باألموال غير المقيدة، والتي  -1

 .2019عام 

العقود المبرمة مع المفوضية األوروبية والجهات المانحة األخرى  هيئتو         -2

ً  تعزيز التعاونبرنامج و الخبرات القانونيةبناء بشأن  ً  دعما المشاريع لتنفيذ  ماليا

  :تاليةال الفرعية

وتبادل  الحلقات الدراسية والمناسبات والتدريب من أجل تعزيز التعاون     ()أ
للممثلين والمهنيين القانونيين، من الدول  تتيح، التي الخبرات وبناء القدرات الوطنية

 ً لتطوير معارفهم  األطراف والدول غير األطراف، بما في ذلك بلدان الحاالت، فرصا
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من أجل  المتسمة باألهمية لكل طرفعن تبادل المعلومات  ومهاراتهم العملية فضالً 

ين التعاون تحقيق أمور منها تعزيز قدرة المحكمة على تنفيذ واليتها على أساس تحس

القضائي؛  لتطوير المعرفة والمهارات العملية للمهنيين القانونيين، وبناء العالقات مع 

لتشاور مع أعضاء مهنة منتدى ل تهيئةالمحامين وجمعيات المحامين والحفاظ عليها، و

 المحاماة؛

االت بلدان الح للمندوبين والمهنيين من يهيئ، الذي برنامج المهنيين القانونيين)ب(    

والبلدان التي تجري فيها المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية وأية دول أطراف 

لتنمية معارفهم القانونية  مع المحكمة العملأخرى من البلدان النامية ذات الصلة، فرصة 

على التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة  وتعزيز قدراتهم الوطنية

 ؛ومقاضاة مرتكبيها

مسؤولية مكتب المدعي ل : تخضعقاعدة البيانات الخاصة باألدوات القانونية)ج(     

العام، يتوخى تيسير تطوير القدرة على التحقيق في قضايا الجرائم الدولية األساسية 

لمساعدة المهنيين  وُوضعتومحاكمتها والفصل فيها، وال سيما على الصعيد الوطني.  

القانونيين على تناول الجرائم الدولية األساسية على النحو المنصوص عليه في نظام 

)أ( حرية  إتاحةروما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل 

الوصول إلى المعلومات القانونية في القانون الجنائي الدولي، والموجزات القانونية لهذه 

ات، والبرامجيات الحاسوبية المتخصصة للعمل بهذه القوانين؛ و)ب( التدريب المعلوم

 وإسداء المشورة وتقديم خدمات مكتب المساعدة.  ويشكل هذا المشروع الفرعي عنصراً 

 ً في الجهود التي تبذلها المحكمة لتعزيز القدرات الوطنية وكفالة تقديم المتهمين  هاما

ً بارتكاب تلك الجرائم إلى العدال  للمعايير الدولية. ة وفقا

هام الفرعية مجتمعة عن الهدف العام للبرنامج وهو "اإلس المشاريعتنجم هذه و    -3

نظام روما األساسي وزيادة الدعم للمحكمة  بتعزيز، في مكافحة اإلفالت من العقاب

لية ( توسيع فهم المحكمة الجنائية الدو1الجنائية الدولية" وأهدافها الفرعية من أجل: )

، وال سيما الدول األطراف في الجهات الفاعلة الرئيسيةونظام روما األساسي بين 

الدول للمحكمة الجنائية  دعم وزيادة، ية الدولية والمهنيين القانونيينالمحكمة الجنائ

( تعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع الجرائم 2؛ و )وتعاونها معها الدولية

ما األساسي ، ال سيما في البلدان ذات الصلة بالحاالت المنصوص عليها في نظام رو

 مبدأ التكامل.  بتعزيزضة على المحكمة الجنائية الدولية، المعرو

بالذكرى  العشرين لتأسيس نظام روما ويهدف الصندوق االستئماني لالحتفال   -4
االعتراف ، لزيادة وأهمته ي بدور نظام روما األساسيإلى زيادة الوعي العالم األساسي

والناجين  أخطر الجرائم في العالمرد إيجابي حقيقي يركز على ضحايا وتعزيز س به العام

منها بالتعاون مع الدول األطراف.  وانتهي الفعالياتعدد من  عبراألهداف  وتحققت. منها

في المحكمة، بمشاركة  2018 تموز/يوليو 17و  16المركزية يومي  الفعالياتوجرت 

خبراء المستوى من بلدان الحاالت بالمحكمة الجنائية الدولية، و مسؤولين رفيعي

 .ومحاورين

مشروع مكتب المحكمة الجنائية الدولية الُقطري في جمهورية أفريقيا أتاح  -5
البريطانية في كينشاسا ، الذي تموله السفارة باالنتفاع بسبل االنتصاف الخاص الوسطى

وزيادة تأثير/آثار األنشطة المضطلع بها خالل )جمهورية أفريقيا الوسطى( توسيع نطاق 

في سياق جلسة اعتماد  2019الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 

التهم في قضية المدعي العام ضد ألفريد ييكاتوم وباتريس إدوارد إنغايسونا. وانطوى 

محلية المؤثرين وممثلي المشروع على ثالثة أنشطة رئيسية: زيارة قادة المجتمعات ال

منظمات المجتمع المدني لالهاي لمتابعة جلسة اعتماد التهم والعروض التي قدمها 
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هة إلى فئات معيَّنة )بما في  مختلف الهيئات واألقسام في المحكمة؛ تغطية إعالمية موجَّ

ذلك بحسب نوع المتابعين، من قبيل النساء والشباب( ألحداث قضائية رئيسية تتعلق 

ث المباشر لجلسة اعتماد التهم، وتوزيع ملخصات لهذه ؛ والبنغايسوناإ-ية ييكاتومبقض

بانغي وبربراتي الجلسة وعرضها، وتوزيع مقاطع فيديوية أخرى تتعلق بالمحكمة في 

وهيأ المشروع بيئة مؤاتية لالضطالع بأنشطة من قبيل تعزيز التواصل  ويالوكي وبيسا.

)مستواه وتأثيره( وإتاحة سبل االنتصاف للمجتمعات المحلية المتضررة )بما فيها 

. وأتاح التواصل انغايسونا-ييكاتوم المجني عليهم( في إطار إجراءات المحكمة في قضية

عبر هيئات وقنوات مألوفة وموثوق بها مع األهالي المحليين في المضمار القضائي 

تعزز الحوار المفتوح، والملكية، والتفاهم، هيأ إلى جانب ذلك بيئة قضائية أقل 

عدوانيةً/أكثر إيجابيةً. وأدى أيضاً إلى حشد مزيد من الدعم للمحكمة وتشجيع مشاركة 

التفرج، )بدل محض المجتمعات المحلية المتضررة في الحوار القضائي مشاركةً نشطةً 

تواصل المحكمة، منها المنظمات الحكومية لطالما تفاعلت مع حتى ضمن الجهات التي 

           الدولية والمنظمات غير الحكومية(.

 2017في عام  الصندوق االستئماني لتطوير المتدربين والمهنيين الزائرينوقد أنشئ  -6

األطراف  الزائرين من مواطني البلدان النامية للمهنيينفرص و دورات تدريبية لتمويل

ً  في نظام روما األساسي. للنمو الفكري وتنمية  ويتيح هذا البرنامج للمشاركين فرصا

، واكتساب نوع من أنواع المسارات المهنيةخاصة بمسار مهني أو مهارات والالمعارف 

إلى التمويل  يهمها األمر التي.  وتقدم الدول األطراف التي يمكن نقلهاالمهارات المهنية 

 صندوق االستئماني.

مشروع مكتب المحكمة الجنائية الُقطري في أوغندا الخاص باالنتفاع بسبل  -7
منذ أن اصبحت أوغندا بلد :  2020 يونيو/حزيران - 2019 حزيران/يونيو، االنتصاف

عاماً، اضطلع المكتب القُطري في أوغندا، عبر برنامجها  12حالة لدى المحكمة قبل 

الخاص بالتواصل، بأنشطة تواصل ذات صلة بالحالة في جميع أرجاء شمال أوغندا. 

وعقب اعتقال دومينيك أونغوين واإلجراءات القضائية التي تلته، أبدت مختلف 

لية المعنية بالقضية اهتمامها بمتابعة المحاكمة. وبسبب طلب الحصول المجتمعات المح

ً وضرورة تمكين الغالبية العظمى من المجني عليهم  على معلومات حصوالً منتظما

والمجتمعات المحلية المتضررة التي تسكن مواقع نائية من متابعة اإلجراءات وجعلهم 

مكتب برامج إضافية ستسد احتياجاتها يضفون األهمية عليها، غدا من الملح أن يضع ال

إلى الحصول على معلومات، من أجل توسيع نطاق االنتفاع بهذه المعلومات وتيسير 

 الحوار وإشراك مختلف فئات المجتمعات المحلية المتضررة. 

ليس للمحكمة مكاتب فرعية لدى المجتمعات المحلية المتضررة، لكنها أتاحت  -8

المحلية وشراكاتها القائمة، فرصة التعاون مع شبكة متكونة للمكتب، بدعم من هيئاتها 

ً لتنفيذ المشروع. وينحدر المتطوعون في الشبكات  52من  ً دعما ً مجتمعيا متطوعا

رعيةً كنسيةً، معظمها في المواقع ذات الصلة بالقضية. وما زالت  25ة من المشكَّل

رعيتهم الكنسية متابعة  تضطلع هذه الشبكات بأنشطة إلعالم الجمهور أتاحت ألعضاء

 اإلجراءات الجارية في محكمة الهاي متابعةً مباشرة.  

يفضي أيضاً االهتمام المتزايد بمتابعة محاكمة أنغوين إلى زيادة تعزيز توقع  -9

لدى مختلف المجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع في شمال  االنتفاع بجبر األضرار

ضطالع بالمشروع، حواراً فعاالً ومفتوحاً ليس من أوغندا. وأجرى المكتب، على مر اال

أجل تقديم معلومات بشأن المحاكمة فحسب، بل لمباشرة تباحث بشأن كيفية تعايش 

ً أيضاً، بغض النظر عن الحكم الذي سيصدر إبان  ً سلسا المجتمعات المحلية تعايشا

والمجتمعات المحلية  المحاكمة. ويتسم تبادل المعلومات تبادالً مستمراً بين المجني عليهم

المتضررة ببالغ األهمية لدحض المغالطات والتكهنات والتصورات الخاطئة التي من 
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شأنها توليد توتر غير حميد فيما يتعلق ببعض القرارات أو النواتج القضائية. ويتعلق 

جانب آخر من المشروع بتبادل الممارسات والتجارب الفضلى مع مثثلي الهيئة القضائية 

ندية وقطاع القانون والنظام في أوغندا بغية اإلسهام في تنمية قدراتهم ووضع األوغ

آليات أكثر فعالية ونجاعة فيما يخص العدالة وإنفاذ القانون لمقاضاة مرتكبي الجرائم 

 الدولية.     

لمساعدة الدول  2010في عام  الصندوق الخاص إلعادة التوطينوأنشئ  -10

 من غير أن تكون قادرةً على ذلك إعادة التوطين مع المحكمةإبرام اتفاقات  فيالراغبة 

إلى زيادة عدد عمليات إعادة التوطين الفعلية  يرميحلول محايدة من حيث التكلفة.  وهو ب

وبناء القدرات المحلية لحماية الشهود. ويتلقى الصندوق تبرعات من الدول األطراف 

نقلون إلى الدول ويغطي النفقات المباشرة لألشخاص المعرضين للخطر الذين يُ 

    .المستضيفة

زيارات العائلية للمحتجزين الصندوق االستئماني لل أت جمعية الدول األطرافأنشو -11
والغرض  .ICC-ASP/8/Res.4ا داخل قلم المحكمة بموجب قراره 2011في عام  المعوزين

 التبرعات.  عبرمن ذلك هو تمويل الزيارات العائلية للمحتجزين المعوزين 

التعيينات  إلتاحة الصندوق االستئماني لبرنامج الموظفين الفنيين المبتدئينأنشئ و  -12

البرنامج الفرص للمهنيين  يتيحلة للمواطنين من البلدان الراعية المشاركة. والمموَّ 

ً لتعريفهم باألعمال  نفقةالشباب لشغل وظائف برتبة المبتدئين، على  حكوماتهم، سعيا

الءمة للوظائف في الداخلية للمحكمة والنظام القانوني الدولي ككل، بهدف زيادة الم

مشاركين فرصة للتطور المهني وتنمية مهارات مستمدة من البرنامج لل تيحالمحكمة.  وي

 العالم الحقيقي التي يمكن تطبيقها على وظائفهم في المحكمة والقطاع العام الدولي.

-ICCالقرارموجب ب 2004في عام  الصندوق االستئماني ألقل البلدان نمواً وأنشئ  -13

ASP/2/Res.6  لو وتتولى أمانة الجمعية إدارة هذا  .ICC-ASP/4/Res.4  القرارموجب ب ُعد ِّ

والبلدان النامية األخرى في  الصندوق، وهو يشجع على إشراك مندوبي أقل البلدان نمواً 

تغطية تكاليف سفرهم إلى الجمعية على النحو الذي يحدده  من خاللأعمال الجمعية 

 الصندوق.

 الجهات المانحة برعاية طرف ثالث تمويل السفر إلى المؤتمرات الخارجيةيعني و -14

السفر واإلقامة لمسؤولي المحكمة والمندوبين اآلخرين للمشاركة في المؤتمرات  تكاليفَ 

تتمثل رئيسياً الخارجية والدورات التدريبية والمناسبات العامة. والجهات الراعية هي 

الحكومات والجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى، والمنظمات الدولية غير  في

 الربحية.
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 أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال

ً ‘‘( المحكمة)’’لقد راجعنا البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية  -1 للمعايير الدولية لمراجعة  وفقا

من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة، بما في ذلك االختصاصات  12( والمادة ISA 11) الحسابات 

  الجنائية الدولية. اإلضافية التي تنظم مراجعة حسابات المحكمة

مراجعة للبيانات المالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البيانات المالية ككل من  ةإن الهدف العام ألي -2

ع الحسابات من إبداء رأي بشأن  اأ، مالخط مبسبب االحتيال أ أكان ذلك واءاألخطاء المادية س يمك ن مراجِّ

للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع من جميع الجوانب المادية، وفقاً ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت، 

  .2019( العام للسنة المالية 2 )المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام

3-   ً )ج( من  6 للفقرة وتنطبق االختصاصات اإلضافية التي تحكم عمل المراجع الخارجي للحسابات وفقا

الذي ينص على أن االستخدام غير الالئق ألموال المحكمة وأصولها األخرى لنظام المالي والقواعد المالية، ا

عرض على نظر جمعية الدول ن تُ يجب أ‘‘( الجمعية)’’نفقات ال تتفق مع نية جمعية الدول األطراف  ةوأي

 األطراف.

4-   ً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع المالي، وبيان  وتتضمن البيانات المالية المعدة وفقا

األداء المالي، وبيان التغييرات في صافي األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بين الميزانية والبيانات 

 مالحظات عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ. الفعلية، و

ال تدخل في وقد أرفقت المحكمة ببياناتها المالية مجموعة من سبعة بيانات تقدم معلومات إضافية  -5

مع البيانات  متسقةوأك د فريق التدقيق أن هذه الجداول . (7إلى  1)الجداول من  نطاق هذه المراجعة

 مارسة ما قد يلزم من الحرص الواجب بشأنها.المالية، لكن من دون م

لمراجعة الحسابات، يتعين على مراجع الحسابات  610و 315ووفقاً للمعيارين الدوليين  -6

الخارجي النظر أعمال المراجعة الداخلية للحسابات، وتقدير مستوى الدعم الذي يحظى به فيما يخص 

 مهام المراجعة الخارجية للحسابات.

وأُرسلت تقارير المراجعة الداخلية للحسابات إلى مراجع الحسابات الخارجي، الذي اطلع على  -7

مضمامينها واالستنتاجات والتوصيات الواردة فيها التي تتسم ببالغ األهمية فيما يتعلق بأعماله، وال سيما 

   المحرك. وثائق االلتزام المتنوعة والتقرير عن إدارة المركبات ذاتالتقرير عن استخدام 

 ألفت عملية المراجعة من مرحلتين:وت -8

ز)أ( مراجعة مؤقتة للحسابات،   13ى إل 2خاللها على الجوانب المتصلة بالضوابط الداخلية )من  ُرك ِّ

 (؛ 2019كانون األول/ديسمبر 

ز)ب( مراجعة نهائية للحسابات،  ها على البيانات المالية والتزامات الكشف التي تفرض خاللها  ُرك ِّ

. كان من المقرر في بادئ األمر أن يمتد إجراء المراجعة النهائية المحاسبية الدولية للقطاع العام المعايير

، ولكن تعذر إجراؤها إجراًء حضورياً في مقر المحكمة في الهاي، 2020أيار/مايو  20إلى  4من 

ر والزيارات واالجتماعات في للحد من السف  تدابيراً بسبب اتخاذ السلطات الوطنية في هولندا وفرنسا 

. ووضع الفريق المعني بالمراجعة والمحكمة، وال سيما قلمها، بروتوكوالً 19-سياق جائحة كوفيد

وعمليات بديلة على أساس إجراء المراجعة عن بعد، األمر الذي تسنى من خالل االطالع اآلمن على 

وآليات التحاور  والتطبيقات والمنتجاتالنظم ما تتيحه المحكمة من و Citrixالمعلومات عبر نظام 

                                                            

 لمراجعة الحسابات.المعايير الدولية  1  

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  2
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من خالل تبادل البيانات اإللكترونية وخدمات تكنولوجيا المعلومات الخاصة، والمؤتمرات الفيديوية 

    المحمية الدورية.

قد االجتماع النهائي مع مدير شعبة الخدمات وعُ والتوصيات مع فريق قلم المحكمة. ونوقشت النتائج  -9

 . 2020أيار/مايو   20رئيس قسم الموارد البشرية في نائب سم الشؤون المالية وفريقه واإلدارية ورئيس ق

كانون  31بشأن البيانات المالية للمحكمة عن السنة المنتهية في  معدَّلغير ونحن ندلي هنا برأي  -10

  .2019األول/ديسمبر 

 ً  قائمة التوصيات     -ثانيا

يُفصح في المالحظات الداعمة لألرقام المتصلة يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن :  1التوصية رقم 

ق فيها بين العوامل الخارجية واألسباب  لة وبأن يُفرَّ باستحقاقات الموظفين عن مزيد من المعلومات المفصَّ

 .الداخلية لتعليل االختالفات الرئيسية بالقياس إلى السنة الماضية

بوضع الصيغة النهائية لإلجراء التشغيلي النموذجي  مراجع الحسابات الخارجي يوصي: 2التوصية رقم 

 .الجديد فيما يخص إعداد وثيقة االلتزامات المتنوعة والمبادئ التوجيهية المناسبة

 ً ة على الوضع المالي   -ثالثا  نظرة عام 

مقارنة بمبلغ  2019كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  239.193تمثل األصول ما قدره  -11

كانون  31مليون يورو في  254.082ومبلغ  2018كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  247.323

مليون  8.13-)أي  في المائة 3,3- ويبلغ االنخفاض بالقياس إلى السنة الماضية .2017األول/ديسمبر 

 انخفضو . يورو(، ما يُعزى رئيسياً إلى انخفاض قيمة الممتلكات والمرافق ومباني تخزين المعدات

 -مليون، ) 575,14مليون يورو إلى  892,18من  إذ انخفض  3للنقد وما يعادل النقدالمستوى العام 

ً  ويُعزى هذا .في المائة( 22.85 بنسبة انخفاضمليون يورو أي  4,317 إلى تحسن  االنخفاض رئيسيا

 معدل تحصيل االشتراكات المقررة. 

ً مبلغ غير المنطوية على التبادلويمثل إجمالي المبالغ المستحقة القبض من المعامالت  -12 ً إجمالي ا قدره  ا

مليون يورو في  21.194، مقارنةً بمبلغ 2019كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو  في تاريخ  25.869

 التي تدفعها الدولاالشتراكات اإللزامية ويُعزى ذلك في المقام األول إلى . 2018كانون األول/ديسمبر  31

)بلغت  مليون يورو 25.772األطراف. وتبلغ االشتراكات اإللزامية غير المسددة من الميزانية العادية 

لمتوقعة في إطار ويبين هذا أن مستوى المدفوعات ا .(2018مليون يورو في نهاية عام  21.122

وعلى الرغم من أن هذا المستوى ال يضاهي الذروة التي وصل إليها في نهاية  االشتراكات المقررة ارتفع.

. وبلغت القيمة الصافية مليون يورو، فإنه أعلى منه في السنة الماضية 31.048حين بلغ  2017عام 

كانون األول/ديسمبر  31مليون يورو في  14.863مقابل  مليون يورو، 17.655للحسابات المستحقة الدفع 

 مليون يورو 6.331 ، التي ارتفعت إذ انتقلت منبعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ،2018

أكثر من  مدار٪ من االشتراكات غير المسددة على  90 ويمثل هذا االعتماد مليون يورو. 8.214إلى 

  .عامين

 179.103مليون يورو، مقارنةً بمبلغ  168.643التجهيزات مبلغ وتبلغ قيمة الممتلكات والمرافق و -13

في المئة من األصول. وأظهرت عملية الحساب أن انخفاض  70.5، وتمثل 2018مليون يورو في نهاية عام 

مليون يورو، ما يكاد يكون مطابقاً لمقدار انخفاضها في عام  9.973قيمة المبنى على مر سنة كاملة بلغ 

مليون يورو  155.044مليون يورو(. وبلغت قيمة المبنى الدفترية الصافية مبلغ  10.365 )حين بلغ 2018

. وتبلغ القيمة اإلجمالية للمكونات األخرى 2018مليون يورو في نهاية عام  164.859مقارنةً بمبلغ 

                                                            
3

 " األموال المتاحة على الفور أو الودائع تحت الطلب.قد وما يعادل النقدتمثل مبالغ "الن 
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ألول في مليون يورو، وتتمثل هذه المكونات في المقام ا 13.599للممتلكات والمرافق والتجهيزات مبلغ 

 1.451مليون يورو(، وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات واالتصال ) 9.741قطعة أرض المقر ) –األراضي 

 مليون يورو(، ومختلف أنواع التجهيزات.    0.920مليون يورو(، والمركبات )

ً في مليون يورو 2.448 مبلغ الملموسة غير بلغت قيمة األصولو -14 ، وتمثلت هذه األصول رئيسيا

مليون يورو، وفي  1.161( بقيمة 2021أو  2020رمجيات قيد التطوير )يُتوقع إنجاز تطويرها في عام ب

رة داخلياً )التي بلغت   مليون يورو(.  0.846القيمة الصافية للبرمجيات المطوَّ

القيمة العادلة لعقد التأمين الذي تسهم فيه  مليون يورو 31.897حقوق االسترداد البالغة تناظر و -15

. 2019وتعاقدت المحكمة مع جهة أخرى في نهاية عام  .المحكمة بغية تغطية معاشات ما بعد الخدمة للقضاة

، 2018ولم يؤثر تغيير الجهة المتعاقد معها في مبلغ حقوق االسترداد، الذي ينجم ارتفاعه بالقياس إلى عام 

مليون يورو، عن متغيرات الحساب، وال سيما معدالت الخصم، كما هو  28.648يبلغ  حين كان يُقدَّر أنه

 من البيانات المالية.  10والمالحظة  2.59إلى  2.45مفصح عنه في المالحظات من 

ديون الموردين والموظفين والدولة المضيفة للحصول على قرض  في المقام األولوتشمل االلتزامات   -16

ً الدائمة. لتمويل المباني   مبالغ المخاطر المؤكدة بموجب مخصصات المخاطر والرسوم. وتُحتسب أيضا

ً . ويستند هذا التمييز الجارية وااللتزامات غير الجاريةم االلتزامات بين االلتزامات وتقسَّ   -17 إلى  رئيسيا

م. وتشمل هذه المخصصات وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العا 4مدة الدفع المتوقعة للمبلغ المخصص

وواصل (. ILOATأمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية ) المنازعات التي تسد مبالغال في المقام األول

مليون  0.898مقارنةً بمبلغ ، 2019مليون يورو في البيانات المالية لعام  0.263هذا المبلغ انخفاضه ويبلغ 

إلى  في المقام األول االتجاهعزى هذا ويُ  .2017في عام  مليون يورو 2.060و 2018يورو في عام 

لةالمدفوعات وعمليات إعادة الشطب المسجلة في الدعاوى القضائية  في السنوات الماضية. واستقرت  المموَّ

  (.2018مليون يورو لعام  0.111مليون يورو ) 0.100مخصصات الضرائب األمريكية في مبلغ 

ً م استحقاقات وتقسَّ   -18  بين االلتزامات الجارية وغير الجارية: الموظفين أيضا

استحقاقات وتظهر اإلجازات السنوية المتراكمة وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل و ()أ

 مليون يورو( ؛ 11.347) الجارية في االلتزامات الواحدة ما بعد التوظيف المستحقة في السنة

طويلة األجل للمحكمة مثل معاشات القضاة ال)ب(       ويتطابق الجزء طويل األجل مع االلتزامات 

 مليون يورو(. ASHI( )78.956والتأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة )

وواصل الدين م من الدولة المضيفة إلى تمويل مشروع المباني الدائمة.  القرض المقدَّ  كان يُرمى من -19

 70.708مليون يورو، مقارنةً بمبلغ  68.865 2019رأس المال انخفاضه، ويبلغ في نهاية عام  المتبقي في

 . 2017مليون يورو في نهاية عام  72.509ومبلغ  2018مليون يورو في نهاية عام 

ة والمصروفات المستحقة الدفع في المقام األول من االشتراكات المقررة  -20 تتكون اإليرادات المؤجَّ

مليون يورو( والفواتير التي لم  1.097مليون يورو( والتبرعات المجموعة سلفاً ) 2.566عة سلفاً )المجمو

مليون يورو(،  2.344يُتلقى مبلغها بحلول إغالق الحسابات الخاصة بالخدمات المتعلقة بعمليات المحكمة )

. وبلغت 2019براير شباط/ف 1مليون يورو من الفوائد ذات الصلة بالقرض المستحق في  1.742ومبلغ 

مليون يورو  8.756مبلغ  2018قيمة اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة في البيانات المالية لعام 

للبيانات المالية  1في البيان  2018مليون يورو في عامود عام  6.955وأعيد حسابها فأشير إلى أنها بلغت 

. ويُعزى ذلك إلى إعادة تصنيف الحصة الرئيسية من 2.79. وتُعلَّل إعادة الحساب في المالحظة 2019لعام 

لقرض الدولة المضيفة، بالتفريق بين الفوائد وحصص رأي المال من االشتراك السنوي.  2018اشتراك سنة 

وبعد التحاور مع مراجع الحسابات الخارجي، اتُفق على إعادة تصنيف الحصة الرئيسية من االشتراك 

تحقة إلى الحسابات المستحقة الدفع. وال تؤثر عملية إعادة التصنيف هذه السنوي من المصروفات المس
                                                            

 األجل.شهًرا قصيرة األجل، بينما يتم تصنيف الديون األخرى على أنها ديون طويلة  12تعتبر الديون التي تقل مدتها عن   4
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في األصول الصافية المبلغ عنها فيما يخص عام  2018سطرين مختلفين من بيان الوضع المالي لعام 

    مليون يورو(. 90.809) 2018

مليون يورو  90.809مقارنةً بمبلغ مليون يورو  65.301 2019في نهاية عام صافي األصول  ويبلغ -21

. وينخفض صافي وضع المحكمة ، ويشكل2017مليون يورو في عام  98.825ومبلغ  2018في عام 

وترد تفاصيل مختلَف عناصره في البيان  انخفاضاً هيكلياً وخسر ثلث قيمته في غضون ثالث سنوات.

 حو التالي: ، على الن‘‘ق الملكيةاألصول/حقوي بيان التغييرات في صاف’’لمعنون الثالث ا

في نهاية عام مليون يورو  79.272يورو )مقابل مليون  72.594)أ( يمثل الرصيد اإليجابي البالغ 

( لعنصر الصندوق العام الذي يجمع "صندوق المباني الدائمة" السابق واألموال العامة 2018

 البيان الثالث؛ - 2017منذ عام  "أموال عامة أخرى" باسماألخرى 

الذي بلغه  5.243، وهو مبلغ يقارب إلى حد كبير قدر مليون يورو 5.242)ب( مبلغ إيجابي قدره 

في احتياطي رأس  انخفاض؛ والطوارئلمساهمة الدول األطراف في تمويل صندوق  2018في عام 

 31في  مليون يورو 5.951 إلى 2018مليون يورو في عام  9.058من  انتقلالذي المال العامل 

  ؛2019األول/ديسمبر كانون 

مليون يورو لألموال المتبقية في الصندوق العام.  20.699)ج(  وهناك احتياطيات سلبية قدرها  

مليون يورو(  0.292ويشمل ذلك رأس المال اإليجابي لصندوق التزامات استحقاقات الموظفين )

إعادة  فيما يخص السلبي رأس المالمليون يورو(، باإلضافة إلى  1.439 -) السلبي والفائض النقدي

 ؛مليون يورو( 19.552 -عد العمل )تقييم خطط استحقاقات الموظفين ب

مة الممولة من المساهمات الطوعية المقدَّ  صناديق االستئمانية الثالثة عشرةلل رأس المال اإليجابي)د(  

، وهو للمجني عليهمإلى المحكمة الجنائية الدولية )يجب عدم الخلط بينها وبين الصندوق االستئماني 

رل كيان منفص  مليون يورو. 2.213ما مجموعه  بياناته المالية الخاصة( بلغ يُصدِّ

 2018ما يمثل ضعف عجز عام مليون يورو،  14.468-يظهر بيان األداء المالي نتيجة سلبية قدرها و  -22

ويُعزى  .مليون يورو( 13.846 -) 2017، وما يزيد حتى على مستوى عام مليون يورو 7.102 – الذي بلغ

ل أكبر حصة من نفقات استحقاقات الموظفين التي تمثل الزيادة السريعة إلى هذا التحول في المقام األول

وانخفضت مصاريف (. 2017/2018٪ في عام  1.15، مقابل + 2018/2019في  ٪ 6.28النفقات )+ 

ً  مصاريف االستشارة القانونية أخرى، منها  .في المئة 9.31 زادت نسبته على ورسوم التعاقد، انخفاضا

مستوى إنفاق  بلغ، على وجه العمومو وظلت معظم المصاريف األخرى مستقرة أو ارتفعت ارتفاعاً طفيفاً.

. في المئة 3.6، أي بنسبة + مليون يورو 5.579 مرتفعاً ارتفاعاً قدره، مليون يورو 160.736المحكمة 

 146.268إلى  2018مليون يورو في عام  148.055لت من في الوقت نفسه انخفضت اإليرادات إذ انتق

في المئة(. وإلى جانب االرتفاع الكبير في  1.2-مليون يورو، أي  1.787 -) 2019مليون يورو في عام 

 نفقات استحقاقات الموظفين، يعلل هذا االنخفاض في اإليرادات تضاعف عجز هذه السنة.

 ً  مالحظات وتوصيات  -رابعا

 ألف.  تعليقات عامة على ميزانية المحكمة الجنائية الدولية وتمويلها 
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اختتم مراجع الحسابات الخارجي التعليقات والتحليالت التي أوردها في تقرير مراجعة البيانات   – 23

بالتعبير عن الخطر فيما يتعلق باستمرارية المحكمة المالية بسبب احتمال نقص النقد  52017المالية لعام 

سداد متأخرات  . وكان يُعزى هذا الوضع إلى تأخر بعض الدول األطراف المستمر عن2018خالل عام 

، وعدم كفاية التمويل المقدَّم من صندوق رأس المال العامل وصندوق الطوارئ في االشتراكات المقررة

 .   2018ابقة لعام ذلك الحين. وأشارت لجنة الميزانية والمالية أيضاً إلى هذا الخطر في تقاريرها الس

غير أن مخاطر نقص السيولة تبدو متكررة في المحكمة على األمد البعيد، إذ تتناوب فترات التوتر   -24

 وفترات التعافي. 

فخالل  2017ُرصدت المخاطر المشار إليها في تقرير مراجعة الحسابات بشأن البيانات المالية لعام   -25

ل تحسن في مستوى النقد، بسبب مدفوعات المتأخرات والمدفوعات ، حين سُ 2018النصف الثاني من عام  ج ِّ

 من الدول األطراف.

ي توقعات مراجع الحسابات الخارج حل ل، 2019اجعة البيانات المالية لعام تقرير مر إطار فيو  -26

وأُبلِّغ عن االفتراضات التي استُند إليها في عملية االستشراف هذه. ومفاد هذه  .2020السيولة الشهرية لعام 

ل دفع بعض االشتراكات المقررة، وال سيما  ر أو أُج ِّ التوقعات أن سيولة المحكمة ستكون إيجابية، إال إذا أُخ ِّ

يئة الدولة الطرف . وال سلطة للمحكمة لتقرير تاريخ الدفع، الذي يخضع كلياً لمش2020في أيلول/سبتمبر 

المساهمة. وفي وقت إعداد هذا التقرير، ال يتوافر لدى مراجع الحسابات الخارجي مزيد من الوضوح فيما 

 يخص التزامات المساهمين المعنيين بتنفيذ المدفوعات في الوقت المناسب وبالمبالغ المتوقعة.   

ع االقتصادي والمالي لكثير من الدول ، وتبعاتها الجانبية على الوض19-وفي سياق جائحة كوفيد  -27

األطراف، لم يُخطر مراجع الحسابات الخارجي بتأثير غير متوقع في قدرة هذه الدول االطراف على الوفاء 

 . 2020بالتزاماتها فيما يخص اشتراكاتها المقررة لعام 

ة مادية إلى تأثير تبعات باالستناد إلى اآلفاق الخاصة بتوقعات السيولة وبالنظر إلى غياب أية إشار  -28

، ال يشدد مراجع الحسابات 2020في دفع الدول األطراف الشتراكاتها المقررة لعام  19-جائحة كوفيد

الخارجي على أي خطر إضافي فيما يتعلق باستمرارية المحكمة المالية في السنة التي تلي إغالق الحسابات 

 .2020لعام 

 ةاالشتراكات المقررة غير المسدد -باء 

  تطور حالة المبالغ المستحقة -1

وما يتصل بها من  سنة( 12على األمد الطويل ) الجدول التالي تطور االشتراكات المقررةيوضح   -29

 :غير مسددة مبالغ مستحقة

 - : 1الجدول
  )بآالف اليورو( 2019إلى عام  2007االشتراكات المقررة غير المسددة من عام 

 السنة

االشتراكات 

 المقررة

  المبالغ المسترَجعة 
 للسنة الحالية

المبالغ المسترَجعة 

للسنة 

الحالية/االشتراكات 

 المقررة 

  المبالغ المستحق ة  
للسنة الحالية في 

كانون  31

  األول/ديسمبر
كانون  31

 األول/ديسمبر

المبالغ المسترَجعة 

للسنة 

الحالية/االشتراكات 

 المقررة 

المبالغ المسترَجعة 

  للسنة الماضية

  المبالغ المستحق ة  
للسنة الماضية في 

كانون  31

 األول/ديسمبر

 المجموع 
  المبالغ المستحق ة  

كانون  31

 األول/ديسمبر

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 
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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 

 المصدر: المراجع الخارجي للحسابات، استناداً إلى األرصدة الدورية.

 25.8بعد سنة من االنخفاض، وصلت االشتراكات غير المسدَّدة إلى ثاني أعلى مستوى لها وبلغت   -30

في حين ظلت االشتراكات المقررة  2019مليون يورو. وبالفعل، تضاعفت الديون غير المسدَّدة في عام 

 مستقرة.   

في  90ع عنه في السنة الماضية )وفيما يتعلق بعمليات الجمع للسنة الحالية، لم يختلف المبلغ المجمو  -31

، سددت بعض الدول األطراف المتأخرة اشتراكاتها القديمة. ويبلغ جمع األموال 2019المئة(. وفي عام 

مليون  25.3) 2018مليون يورو، أي ما هو أقل منه في عام  9.8ذات الصلة بمبالغ الفترات الماضية 

. ومنذ عام 2016، باستثناء عام 2007ية منذ عام يورو(، ولكن ما هو أعلى مننه في السنوات الماض

، بلغت االشتراكات غير المسدَّدة ذات الصلة بالسنوات الماضية أحد أعلى مستوياته. وتصل 2007

مليون يورو.  14.4االشتراكات غير المسدَّدة ذات الصلة بالسنة الحالية إلى مستوى عاٍل أيضاً، إذ تبلغ 

أحد أعلى مستوياته منذ  2019كانون األول/ديسمبر  31غير المسدَّدة حتى ويُعزى بلوغ إجمالي المبالغ 

 إلى هذين العاملين.   2007عام 

أ : 2الجدول
  )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31حتى  أكبر االشتراكات المقررة غير المسدَّدة

 الدول األطراف

المبالغ غير المسدَّدة ذات 

  الصلة بالسنوات الماضية

غير المسدَّدة ذات المبالغ 

 2019 الصلة بعام

إجمالي المبالغ غير المسدَّدة 

كانون  31حتى  2019لعام 

 2019األول/ديسمبر 

  476 10   218 8   258 2  البرازيل

  774 8   015 2   758 6  فنزويال

  303 4   421 2   882 1  األرجنتين

  688   675   13   نيجيريا

  272   147   125  الجمهورية الدومينيكية

  513 24   476 13   036 11  مجموع الدول األطراف الخمس

 % 95 % 94 % 97 النسبة المئوية من المجموع

  772 25   411 14   361 11  االشتراكات المتأخرةمجموع 

  2019كانون األول/ديسمبر  31المصدر: المراجع الخارجي للحسابات، من األرصدة الدورية، في 
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ً  دولةً  36، لم تدفع 2019بحلول نهاية عام و  -32 هيكلة األرصدة  وكادتاشتراكاتها المقررة بالكامل.  طرفا

المبالغ المتأخرة غير المسدَّدة الخمسة األكبر  وتمثلت عليه في العام الماضي. على ما كانتظل  الدورية

 . 2019ألول/ديسمبر كانون ا 31في  غير المسدَّدمن إجمالي الرصيد  المئةفي  95نسبة 

بـسنة  المبلغ الكامل المتعلق، لكن 2018كبير من متأخراتها قبل عام  جزء علىالبرازيل  وقضت -33

   .2019 ديسمبر/كانون األولفي  دفعتها األخيرة البرازيل سد دتو. غير مسدَّد ما زال 2019

مليون  6.8مساهماتها غير المسددة ). وتمثل سنوات عدةدة منذ المبالغ غير المسدَّ  فنزويالراكمت   -34

الحسابات المستحقة  وتُصنَّفمليون يورو(.  8.8٪ من المبلغ اإلجمالي )77يورو( المتعلقة بالسنوات السابقة 

   الملحقة بالمساهمين كديون مشكوك في تحصيلها.

تُدرج هذه مليون يورو(. لذا، لم تعد  1.55) 2019وقضت كولومبيا على جميع متأخراتها لعام  -35

الدولة الطرف في قائمة الدول األطراف الخمس التي يتعين عليها دفع أكبر االشتراكات المقررة غير 

 المسدَّدة. 

في نيسان/أبريل  2019مدفوعات في عام  والجمهورية الدومينيكية ونيجيريا سددت األرجنتينلئن و -36

رت هذه المدفوعاتعلى التوالي،  وفي أيلول/سبتمبر، ،وفي نيسان/أبريل ،وأيلول/سبتمبر  سدادل ُسخ ِّ

  .المتصلة بالسنوات الماضيةالمتأخرات 

 عدم األهلية للتصويت -2

في المائة من  90وتمثل ديون مشكوك في تحصيلها.  تعترف المحكمة بالمبالغ المرصودة لسداد أية  -37

، بلغ هذا الرصيد 2019كانون األول/ديسمبر  31دة ألكثر من عامين. وفي رصيد المستحقات غير المسدَّ 

والجزء األكبر من ون لها حق  التصويت في الجمعية. يك أحد عشر ينبغي أال يكونمليون يورو ويتعلق ب 8.2

  مليون يورو. 7.9هذه المخصصات يتعلق بفنزويال بمبلغ 

الخارجي في العام  مراجع الحساباتلمستحقة، أوصى المدفوعات امن أجل تعزيز عملية استرداد و -38

الماضي بالسماح للدول األطراف التي عليها متأخرات من العامين السابقين بالتصويت فقط عند اكتمال 

ً للمادة جدول دفع المستحقات عرضت المحكمة الجنائية  ،لذلك . ونتيجةً من النظام األساسي 112، وفقا

التي عليها متأخرات خطة سداد متعددة السنوات كآلية لتنظيم اشتراكاتها الدولية على الدول األطراف 

 القديمة.

 30من  ابتداءً خالل آخر مهمة له،  المتأخرات المستحقة  ،المراجع الخارجي للحسابات وحد ث -39

 . وهذا يؤدي إلى الجدول التالي:2020نيسان/أبريل 

ت : 3الجدول
 السنة )بآالف اليورو(حسب بدة صنيف االشتراكات المقررة غير المسدَّ 

 

 30المبالغ غير المسددة في 

 2020نيسان/أبريل 

كانون  31المبالغ غير المسددة في 

  2019األول/ديسمبر 

 استرداد المبالغ بالنسبة  
 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 
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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 المجموع

 .2019كانون األول/ديسمبر  31وفي  2020نيسان/أبريل  30المصدر:  المراجع الخارجي للحسابات، استناداً إلى األرصدة الدورية في 

مليون  99، تمكنت المحكمة الجنائية الدولية من استرداد ما مجموعه  2020نيسان/أبريل  30في   -40

كانت المدفوعات ومليون يورو في نفس الفترة من السنة الماضية.  92يورو من االشتراكات المقررة، مقابل 

باالشتراكات المقررة لعام  في المقام األولمرتبطة  2020ألولى من عام في األشهر األربعة ا نُف ِّذتالتي 

ر. 2020  .ذات الصلة بالسنوات الماضية دةاألرصدة غير المسدَّ  للقضاء علىيورو فقط  ماليين 3.0 وُسخ ِّ

يدخل بلدان إضافيان في عداد البلدان المشمولة باآللية ، يجب أن 2020وبحلول نهاية نيسان/أبريل   -41

من نظام روما األساسي، وأن يخرج بلد واحد من هذه اآللية الخاصة بعدم  112المنصوص عليها في المادة 

 112ويظل الرصيد غير المسدَّد المتعلق بهذه البلدان االثني عشر التي قد تكون مشمولة بالمادة . األهلية

 مليون يورو. 11.3على حاله، عند مبلغ 

 واستحقاقات الموظفين  الرواتبكشوف   -جيم 

الزيادة المتواضعة  ، مقابل2019في عام  %6.28شهدت نفقات موظفي المحكمة زيادة كبيرة بلغت   -42

في ٪ والذي 6.4 لذلك الذي بلغ وهذا النمو مماصل .2018و 2017التي حصلت بين عامي  1.15 بنسبة

 114.892وارتفع المبلغ اإلجمالي لمصاريف استحقاقات الموظفين إلى  .2016بالقياس إلى عام  2017عام 

 . 2017ماليين يورو في عام  106.9و 2018ماليين يورو في عام  108.1مليون يورو، مقابل 

 )بآالف اليورو( 2019-2018استحقاقات الموظفين للفترة  : تطور نفقات4 الجدول

 
2018 2019 

التطور 
2018/2019 

 التطور 
 النسبة المئوية

  0.8 28 373 3 401 3 القضاة رواتب

 18.9 286  516 1 802 1 استحقاقات القضاة وبدالتهم

 5.7 277 3 571 57 848 60 الموظفين رواتب

 10.2 990 2 414 29 404 32 استحقاقات الموظفين وبدالتهم

 1.3  212 225 16  437 16 الموظفون المؤقتون

 6.28 793 6 099 108 892 114 المجموع

 .الملحقة بالبيانات المالية 16إلى المالحظة  المصدر:  المراجع الخارجي للحسابات، استناداً 

 

 160.7مليون يورو من أصل  114.9على الرغم من أن هذه الفئة من المصاريف هي األكبر لدى المحكمة، إذ تمثل  -43

ً من المعلومات عنها، ما عدا توزع األرقام بين  16المالحظة في المئة من المصاريف(، فإن  71مليون يورو ) تخلو كليا

 تكاليف القضاة والموظفين والمساعدة المؤقتة.

وعادةً ما تُنشر معلومات الدول األطراف الخاصة بتكاليف الموظفين في نهاية السنة بطريقة أخرى،  -44

الميزانية والمالية، الذي لم يبلغ إال مرحلة اإلعداد  عبر التقرير الذي تقدمه إدارة الموارد البشرية إلى لجنة
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خالل مراجعة الحسابات. عل أية حال، ترد في هذا التقرير لمحة عن األولويات االستراتيجية إلدارة الموارد 

البشرية واألنشطة التي اضطلعت بها خالل العام المنصرم وال يُنشد منه تقديم تقرير مالي عن تكاليف 

. لذا، حتى بعد تنفيذ 2018دم مراجع الحسابات الخارجي توصية لتحسين هذا التقرير في عام الموظفين. وق

هذه التوصية، األمر الذي لم يتحقق بعد، سينبغي اإلفصاح عن معلومات تلخيصية مناسبة بشأن تكاليف 

 الموظفين ومصاريفهم في المالحظات المرفقة بالبيانات المالية.  

 

مليون يورو( رئيسياً إلى  6.8في المئة، + 6.28لكبيرة في كشوف الموظفين )+ وتُعزى الزيادة ا -45

لجنة الخدمة تأثر رواتب الموظفين وبلدالهم بتحديث جداول رواتب الموظفين إثر المراجعة التي أجرتها 

ر/مايو ، وإن كانت عملية التحديث تسري أيضاً سرياناً رجعياً على أيا2019فيما يخص عام  المدنية الدولية

. وال يُفصح في المالحظات عن مبلغ الزيادة المرتبطة ارتباطاً مباشراً بهذا الحدث 2018وأيار/مايو  2017

الخارجي التي شهدتها تكاليف الموظفين. وحاول مراجع الحسابات الخارجي جمع معلومات إضافية في هذا 

ل للمصاريف ذات الصلة بهذا المضمار. وشرحت المحكمة أنه لم يكن من الممكن تقديم تحليل مفصَّ 

الموضوع في غضون المدة القصيرة المطلوبة، بسبب تعقيد المهمة التقني وتعدد العوامل المعنية )من قبيل 

الزيادات في الدرجات، والتغييرات في التعيينات وإلى آخره، التي تحصل بالتزامن خالل السنة(. وأكدت 

مشروع تقرير مراجعة الحسابات الذي ورد إلى مراجع الحسابات المحكمة، في تصريحاتها وتعليقاتها بشأن 

ماليين يورو. وإضافةً إلى  3.8، تقديراً لتأثير هذه التغييرات يبلغ 2020حزيران/يونيو  20الخارجي في 

ذلك، بلغت الزيادة في التقييم االكتواري لمصاريف االستحقاقات الطويلة األجل واستحقاقات ما بعد العمل 

يورو تقريباً. وبالنظر إلى أن التحديث يؤثر في كشف الراتب لكل الموظفين، سواء أكانوا من فئة مليوني 

الفنيين أم من فئة الخدمات العامة، سينبغي إلدارة الموارد البشرية توحيد التحديثات الفردية عبر نظم 

 المعلومات وتقديم معلومات داعمة في المالحظات المرفقة بالبيانات المالية.

 

في المئة  84تمثل رواتب القضاة، التي ظلت مستقرة، وغيرها من رواتب الموظفين الدائمين،    -46

في المئة من غير احتساب رواتب القضاة(، ما  80.3من مصاريف استحقاقات الموظفين )تبلغ هذه النسبة 

ل رئيسياً تكاليف المساعدة يشهد على أهمية تكاليف الموظفين. وال تمثل تكاليف المساعدة المؤقتة، التي تشم

المؤقتة العامة والتعيينات القصيرة األجلن سوى جزء بسيط من تكاليف الموظفين. وهذا ما يؤكد أن 

 استحقاقات الموظفين هي المكون الرئيسي لمصاريف المحكمة، وأن معظمها تتمثل في تكاليف ثابتة.

 

افي إحدى أكبر الزيادات، إذ انتقلت وضمن استحقاقات الموظفين، شهدت مصاريف العمل اإلض -47

في المئة(. ويُعزى ذلك  173)+  2019يورو في عام  452 135إلى  2018يورو في عام  165 441من 

في المقام األول إلى تكاليف الدعم األمني فيما يتعلق باإلفراج المشروط عن فرد واحد من مركز االحتجاز، 

للمحكمة الجنائية الدولية، إذ تكبدت المحكمة مصاريف في  6نافعلى النحو المفصَّل في حكم دائرة االستئ

 هذا المضمار. 

يُفصح في المالحظات الداعمة ألرقام استحقاقات يوصي المراجع الخارجي للحسابات بأن :  1التوصية رقم 

ق فيها بين  لة وأن يُفرَّ العوامل الخارجية الموظفين الواردة في البيانات المالية عن مزيد من المعلومات المفصَّ

 واالسباب الداخلية لتعليل االختالفات الرئيسية بالقياس إلى السنة الماضية.

 خصوم استحقاقات الموظفين  -دال

فضالً عن مستحقات الرواتب واإلجازات السنوية المتراكمة،يتكون الجزء األكبر من أرقام  -48

قاقات إنهاء الخدمة وغيرها من التزامات استحقاقات ما بعد التوظيف واستحاستحقاقات الموظفين من 
                                                            

( 3) 81"حكم بشأن اسنئاف المدعية العامة القرار الشفهي الذي اتخذته الدائرة االبتدائية األولى عمالً بالمادة الحكم الصادر عن دائرة االسنئناف،   6

 ICC-02/11-01/15-1251-Red2، 2019شباط/فبراير  20( من النظام األساسي"، 1)ج( )
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والتأمين  ،من خطة معاشات القضاةوتتكون هذه االستحقاقات األخرى  .استحقاقات الموظفين الطويلة األجل

 طويلة األجل.ال االستحقاقاتوغيرها من  ،الصحي بعد انتهاء الخدمة للموظفين، وتعويضات انتهاء العقد

 هذه االستحقاقات إلى الحسابات والتقديرات.وتستند األرقام ذات الصلة بكل 

 المجموعات التي يحق لها االستفادة هي:  -49

ة )أ( القضاة، الذين يتلقون استحقاقات المعاش والعجز المحددة بموجب الحقوق المكتسبة والمشمول

 ل كحق استرداد؛بعقد تأمين مسجَّ 

"التأمين الصحي بعد  المسمى)ب( الموظفون الذين يستفيدون من النظام الصحي للمتقاعدين، 

ن والمهني يحصلباإلضافة إلى ذلك، وفي المائة.  50تموله المحكمة بنسبة  الذيانتهاء الخدمة"، 

أخرى طويلة األجل مثل إجازة زيارة الوطن،  استحقاقاتن دولياً بعقود طويلة األجل على والمعين

ونقل األمتعة/السفر عند إنهاء الخدمة، وبدل االنتقال، واستحقاقات الخلف، والزيارات العائلية، 

 ومنحة اإلعادة إلى الوطن ومنحة الوفاة.

ون يورو ملي 82.614بلغت استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة وغيرها من االستحقاقات الطويلة األجل و -50

وشهدت هذه االستحقاقات مجدداً زيادةً كبيرةً، فاقت حتى النمو . 2018مليون يورو في عام  62.704مقابل 

ل في السنوات الماضية. ويُشدَّد في المالحظة  على تأثير انخفاض معدل الخصم المفترض في  10المسجَّ

جل األخرى. وترد تفاضيل بشأن زيادة استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات الطويلة األ

(، الذي شركة ديلويتفي التقرير الصادر عن الخبير االستشاري ) 10االفتراضات الملخَّصة في المالحظة 

 راجعه قسم المالية في قلم المحكمة، والذي اطلع عليه مراجع الحسابات الخارجي. 

من  1لة في جانب األصول من البيان حقوق االسترداد المتعلقة بمعاشات القضاة التقاعدية مسجَّ  -51

مليون يورو في البيانات  28.648مليون يورو، مقابل  31.879البيانات المالية. وتثقدَّر هذه الحقوق بمبلغ 

. وعلى النحو المطلوب في التقرير السابق الصادر عن مراجع الحسابات الخارجي، قدم 2018المالية لعام 

لة بشأن االفتراضات وأساس حساب حقوق االستراداد اللذين رصدهما الخبير االستشاري المعلومات الم فصَّ

 قسم المالية. 

وأُعلِّم مراجع الحسابات الخارجي بتغيير الجهة المتعاقد معها فيما يخص خطة معاشات القضاة.  -52

وال يؤثر هذا الحدث في حساب التزامات المعاشات وحقوق االسترداد. وترد تفاصيل بشأن خصائصه 

قاقات الموظفين في المالحظة داعياته من ناحية التغيرات التي ستطرأ على مصاريف العالوات واستحوت

2-51. 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع  39وإن المحاسبة المتعلقة باستحقاقات الموظفين بموجب المعيار  -53

بمبالغ طويلة األجل  واألرقام مهمة جداً إذ تتعلقدة من الناحية التقنية العام )"استحقاقات الموظفين"( معقَّ 

  على خدمات خبير استشاري. المحكمة تعتمدلذا، وبالكثير من االفتراضات التقنية. 

يُسعى في البيانات المالية للمحكمة إلى تلخيص المعلومات ذات الصلة بالتزامات استحقاقات الموظفين   -54

كثر من أربع صفحات، بسبب تعقيد المسألة التي تتناولها. وتتضمن في أ 10في المالحظات. وتقع المالحظة 

ً مقاطع طويلة بشأن التزامات استحقاقات الموظفين، في  2المالحظة  الخاصة بالسياسة المحاسبية أيضا

التي تقع في أكثر من صفحة واحدة. وسيكون من الحصيف تلخيص المعلومات  56-2إلى  45-2الفقرات من 

 ة في المالحظة من أجل مستخدمي البيانات المالية.  الغزيرة الوارد

وترد تفاصيل بشأن المبادئ األساسية لإلفصاح عن المعلومات في المالحظات في الفصل الثامن  -55

على أن "إيراد كمية  26-8من اإلطار المفاهيمي للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وتنص الفقرة 

ب على المستخدمين فهم المغزى الرئيسي ويحول دون تحقوق أهداف إعداد مفرطة من المعلومات يصع  

ق في الفقرة  بين المعلومات الرئيسية الموردة )ال سيما في البيانات اإللزامية(  15-8التقارير". ويُفرَّ

لة المفصح عنها في المالحظات، بغرض جعل المعلومات الموردة أكثر إفادةً للقراء.  والمعلومات المفصَّ



ICC-ASP/19/20   

 

470 20-A 210621 

بشأن  10ويبنغي أن للمحكمة أن تسترشد بهذه المبادئ بوصفها مبادئ توجيهية لتقليص طول المالحظة 

 استحقاقات الموظفين. 

ورأت  10وأشارت المحكمة في تعليقاتها على مشروع التقرير، إلى صعوبة تقليص حجم المالحظة  -56

ر المحاسبية الدولية للقطاع العام. ويُخصًّص أن هذه المالحظة، وإن اعترفت بطولها، تفي بمتطلبات المعايي

الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم جزء كبير من المالحظة إليراد معلومات بشأن 

داً بين المنظمات المنضوية في منظومة األمم  المتحدة ً موحَّ ً نموذجيا الذي ترى المحكمة فيما ينشره نصا

ساتها، على الرغم من أنها ليست عضواً في منظومة األمم المتحدة، مع المتحدة. وتواءم المحكمة سيا

ممارسات المنظمات المنضوية في هذه المنظومة والتي تشهد حالةً مماثلة، فيما يتعلق بمسألة اإلفصاح عن 

 .   الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدةمعلومات 

 االلتزام المتنوعةوثائق المشتريات و -هاء

ً ، اليب شراء مختلفة: عمليات الشراءتستخدم المحكمة أس  -57 من  19-110إلى  12-110 من للقواعد وفقا

ً  (MOD) تخدام وثائق االلتزام المتنوعةالنظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الجنائية الدولية، واس  وفقا

  اإلدارة المالية.من قواعد  8-110 للقاعدة 

ً و  -58  )"وثائق االلتزام"( من النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة،  8-110للقاعدة المالية  وفقا

” ً على أساس عقد أو اتفاق أو أمر شراء رسمي أو شكل آخر من أشكال  يجب أن يكون أي التزام قائما

  “.بوثيقة التزام مناسبة داً ويجب أن يكون كل التزام مؤيَّ على أساس دين تعترف به المحكمة. التعهد، أو 

المعياري  "اإلجراء التشغيلي على العالمة المعيارية المسماةمراجع الحسابات الخارجي  وحصل  -59

(SOP )  "اعدة ويشير هذا اإلجراء إلى الق. 2013كانون الثاني/يناير  2 بتاريخلوثيقة االلتزام المتنوعة

جنب وثيقة االلتزام المتنوعة، وينبغي التقليل من حجم وثيقة أنه "ينبغي تب يقضيللمحكمة و 8-110المالية 

ً وفهذه الوثائق  ويوق ع مسؤول التصديق علىااللتزام المتنوعة إلى أدنى حد ممكن في المحكمة".   لما  قا

 .4-110تقتضيه القاعدة المالية 

الدولية التي تتطلب  وتُستخدم وثائق االلتزام المتنوعة لالضطالع ببعض أنشطة المحكمة الجنائية -60

السرية حين ينبغي أال يتدخل سوى القليل من األطراف الثالثة الحاظية بالثقة، أي من أجل أنشطة منها، على 

سبيل المثال، تلك التي يضطلع بها قسم المجني عليهم والشهود. وتستخدمها أيضاً اقسام أخرى من المحكمة 

 مثل قسم دعم المحامين.   

مليون يورو في عام  6.8و 2019مليون يورو في عام  6.9  نسبة االلتزام المتنوعة ائقبلغت وثو -61

% من مصاريف غير الموظفين في المحكمة الجنائية الدولية )باستثناء االستهالك  والتكاليف 22أي  ،2018

مليون يورو  4.8المحامين بمبلغ  قسم دعم واألقسام التي تلجا إلى هذا اإلجراء هي بالدرجة األولىالمالية(.  

  .2019مليون يورو في عام  1.1وقسم المجني عليهم والشهود بمبلغ 

فيما يتعلق  8-110وفقاً للقاعدة المالية  المتنوعة يعرض الجدول أدناه المبلغ التفصيلي لوثائق االلتزامو  -62

 .ةمن البيانات المالي 21إلى  17بإجمالي النفقات في المالحظات من 

غير الموظفين )باستثناء االستهالك ليورو( ، مقارنةً بإجمالي نفقات )بآالف ا 8-110لنفقات الموثقة وفقًا للقاعدة المالية : ا5الجدول 

 والتكاليف المالية(

  21إلى  17نفقات المالحظات من 
 من البيانات المالية

 مجموع النفقات 
2019 

وثائق االلتزام لعام 
2019 % 

 مجموع النفقات 
2018 

وثائق االلتزام لعام 
2018 % 

 86 839 4 612 5 90 824 4 334 5 قسم دعم المحامين

 50 104 1 221 2 58 239 1 143 2 قسم المجني عليهم والشهود

 16 455 880 2 16 434 756 2 نائب المدعي العام المعني  بالتحقيقات
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 12 312 596 2 12 267 320 2 المكاتب الميدانية

 1 89 545 19 1 163 426 19 أقسام أخرى

 21 779 6 854 32 22 927 6 979 31 المجموع

من البيانات المالية )تشمل هذه المصروفات نفقات السفر والضيافة والخدمات التعاقدية وأتعاب  21إلى  17المصدر: المراجع الخارجي للحسابات، بناًء على المالحظات من 

 (.واإلمداد وتكاليف المعداتالمحامين وتكاليف التشغيل 

استخدام وثائق االلتزام المتنوعة في المحكمة، ويوصي مكتب المراجعة الداخلية، في تقريره عن  -63

على الرغم من اعترافه وإقراره بالممارسات الجيدة في إدارة هذه الوثائق، بالمسارعة إلى تحديث اإلجراء 

 التشغيلي المعياري القائم بشأن هذه الوثائق وإدخال تعديالت عليه.

ى معقول، وال سيما في الخدمات التي تخطت وينبغي رصد استخدام وثائق االلتزام المتنوعة بمستو -64

فيها هذه الوثائق تخطياً كبيراً عمليات الشراء األخرى. وأحاط مراجع الحسابات الخارجي علماً بأن شعبة 

الخدمات اإلدارية بصدد إعداد إجراء تشغيلي معياري جديد فيما يتعلق بتقرير المراجعة الداخلية عن 

لة بشأن هذا اإلجراء استخدام وثائق االلتزام المتن وعة. وينبري قسم المالية أيضاً إلعداد مبادئ توجيهية مفصَّ

 التشغيلي المعياري. وستتيح هذه الوثائق للمحكمة إيضاح استخدام وثائق االلتزام المتنوعة. 

بوضع الصيغة النهائية لإلجراء التشغيلي المعياري يوصي المراجع الخارجي للحسابات :  2التوصية رقم 

 لخاص بوثائق االلتزام المتنوعة والمبادئ التوجيهية المناسبة.ا

 ً  متابعة التوصيات السابقة  -خامسا

استعرض مراجع الحسابات الخارجي تنفيذ التوصيات التي كانت ال تزال معلقة في تاريخ مراجعة  -65

م جميعها فيالحسابات، والتي  تقارير أخرى أصدرها  فيعمليات مراجعة سابقة للبيانات المالية أو  قُد ِّ

 المراجع الخارجي.

وألغراض العرض، سبق أن اتُخذ قرار بأن يُفَصح في هذا الجزء عن متابعة التوصيات المعلَّقة  -66

المقدَّمة في تقارير مراجعة البيانات المالية، وأن يُفَصح في المرفقات عن متابعة التوصيات المقدَّمة في 

 عرضها على المحكمة.  تقارير مراجعة األداء التي سبق

م ستة منها في. 2020نيسان/أبريل  30في معلَّقةتوصية  25كانت هناك و  -67 قة تقارير المراجعة الساب وقُد ِّ

مت في ، منهاالبيانات المالية بشأن .  2018بشأن البيانات المالية لعام  قرير المراجعةت ثالث توصيات قُد ِّ

متو مت توصية أخرىو (2015)باالحتياطيات النقدية  اصالخالتقرير  فيتوصية واحدة  قُد ِّ تقرير  في قُد ِّ

مت سبع توصيات في تقرير مراجعة األداء بشأن إدارة الموارد (2017) شعبة العمليات الخارجية ، وقُد ِّ

عشر توصيات  (2019عملية الميزنة )تموز/يوليو بشأن إدارة أضافت مراجعة األداء و.  (2018البشرية )

   جديدة.

داء بشأن االحتياطيات النقدية )توصية تقارير األ فيمتابعة التوصيات الواردة  وترد تفاصيل بشأن  -68

وإدارة عملية  توصيات( سبع( وشعبة الموارد البشرية ) توصية واحدةشعبة العمليات الخارجية )واحدة( و

 في المرفقات.  الميزنة )عشر توصيات(

ً  ما زال تنفيذهايعرض الجدول التالي التوصيات التي و  -69  في الواردة، و2019في بداية عام  جزئيا

 أجراهاتقارير المراجعة السابقة بشأن البيانات المالية، وكذلك تقييم تنفيذها في نهاية مراجعة الحسابات التي 

  المراجع الخارجي للحسابات. 

توصيات،  نُف ِّذت أربعالبيانات المالية،  المتعلقة بمراجعة ستالهذه التوصيات  أصل، من بوجه عامو  -70

المتبقية في تقارير مراجعة الحسابات  وسيتعين مراجعة تنفيذ التوصيات جزئياً. ونُف ِّذت توصيتان تنفيذاً 

، 2019تقرير المراجعة هذا بشأن البيانات المالية لعام  الواردة فيالمستقبلية، إلى جانب التوصيات الجديدة 
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االحتياطيات النقدية،  بشأنجزئياً الناتجة عن عمليات مراجعة األداء السابقة  المنفَّذة تنفيذاً وكذلك التوصيات 

  .، وإدارة عملية الميزنةوإدارة الموارد البشرية ،وشعبة العمليات الخارجية

راجعة السابقة بشأن اليانات التوصيات المعلَّقة الواردة في تقارير الم تنفيذ ويبي ن الجدول التالي حالة -71

 .  2020نيسان/أبريل  30المالية في نهاية الفترة المشمولة بالمراجعة، أي حتى 

 2020 أبريل/نيسان 30التوصيات الناتجة عن تقرير مراجعة الحسابات المالية التي ال تزال معلقة حتى 

ِّذت تنفيذًا  اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  جزئياً ُنف 

ICC-2018-1 

الرقابة على 

الخبراء 

االستشاريين 

 الخارجيين

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بأن يشدد قسم المالية رقابته على 

صحة األرقام التي يقترحها الخبراء االستشاريون والتي ستوَرد في 

البيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باستحقاقات 

الموظفين، وال سيما عبر الحصول على مزيد من المعلومات 

لة.  المفصَّ

X   

ICC-2018-2 
حقوق الوصول 

  SAPإلى نظام 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بممارسة الرقابة لمنع منح حقوق 

الوصول بطريقة تؤدي إلى الوصول غير المناسب إلى نظام 

المعلومات أو انتهاك مبادئ الفصل بين الواجبات في سياق نظام 

متكامل ومركزي للمعلومات. ويوصي مراجع الحسابات أيضاً بتنفيذ 

ل( الكتشاف أي حقوق وصول مراجعة رقابية كل سنة )على األق

 . SAPُمنحت غير غير حق ضمن نظام 

X   

ICC-2018-3 

االختبار السنوي 

لمدى تحصن 

تكنولوجيا 

 المعلومات 

يوصي مراجع الحسابات الخارجي بإجراء اختبار سنوي بغية التأكد 

من إعادة بيئة تكنولوجيا المعلومات إلى نصابها كاملةً إذا حدثت 

 كارثة. 
X   

ICC-2017-1 
من  112المادة 

نظام روما 

 األساسي

من أجل تعزيز عملية تحصيل االشتراكات غير المسددة ، يوصي 

المراجع الخارجي بأال يسمح للدول األطراف المتأخرة في سداد 

اشتراكاتها بالنسبة لسنتين منصرمتين إال عندما  االلتزام بجدول 

من نظام روما  112المادة تسديد المبالغ المستحقة، بموجب شروط 

 األساسي.

X   

ICC-2017-2 
اإلفصاح عن 

شروط عقد 

 تأمين القضاة

ونظًرا للطبيعة الخاصة لعقد التأمين المتعلق بخطة المعاشات 

التقاعدية للقضاة، يوصي المراجع الخارجي بأن تقدم المحكمة 

الجنائية الدولية إرشادات أكثر دقة في المالحظات على البيانات 

المالية لشرح العواقب التي قد تنجم عن قرار تغيير شركة التأمين أو 

 تغيير شروط بوليصة التأمين الحالية.

X   

ICC-2015-3 المباني الدائمة 

من أجل الحصول على رؤية أفضل لنفقات الصيانة المراد تحقيقها 

وتوقعها في الميزانية، يوصي المراجع الخارجي المحكمة الجنائية 

( كخطوة أولى، وضع الصيغة النهائية لخطة 1بما يلي: ) الدولية

( مراجعة تصنيف 2صيانة موثوقة في أقرب وقت ممكن و )

المكونات على التوالي لتتماشى مع توقعات خطة الصيانة وتمييز 

 المكونات بشكل صحيح.

X   

ICC-2015-6 
الرقابة 

المحاسبية 

 الداخلية 

الفعالة والكفؤة، يوصي المراجع من أجل ضمان الرقابة الداخلية 

الخارجي بأن تكمل المحكمة الجنائية الدولية النشر الكامل لنظام 

المعلومات من أجل إعداد البيانات المالية للمعايير المحاسبية الدولية 

 للقطاع العام والحفاظ على استقرار عملية المحاسبة  وتعزيزها.

X   

ICC-2013/1 

مخصصات 

الديون المشكوك 

في تحصيلها 

واألموال الواردة 

من المد َعى 

 عليهم 

من أجل توضيح عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعامل مع األموال 

الواردة ذات الصلة بمصادرة األصول، يوصي المراجع الخارجي 

بأن تضع المحكمة توجيهات رسمية تبين تفاصيل التعامل مع 

في مختلف مراحل اإلجراءات القضائية مع تعريف األموال الواردة 

واضح للمهام والمسؤوليات ضمن نظام المحكمة.  وستشكل هذه 

التوجيهات األساس لتناول تلك األموال من حيث المحاسبة 

 والميزانية بصورة مالئمة.

X   

  2 4 6 مجموع عدد التوصيات  
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االتشاريين الخارجيين. يُعد أنه اكتمل تنفيذ هذه التوصية. الرقابة على الخبراء . ICC-2018-1التوصية  -72

وأكدت األدلة على إجراء أعمال رقابة والتعديالت التي أدخلها الخبراء االستشاريون الخارجيون على 

 مشروع التقرير التقييم الخاص بتشديد الرقابة.

أوالً،  تنفيذ هذه التوصية. يُعد أنه اكتمل. SAPحقوق الوصول إلى نظام . ICC-2018-2التوصية  -73

حصول المرء على  SAPيقتضي العمل بإجراء تشغيلي معياري خاص بوصول المستخدمين إلى نظام 

موافقة المشرف المباشر على عمله وعلى موافقة نهائية من صاحب عملية األعمال، لمنحه حقوق إضافية 

ر المناسب إلى هذا النظام. وثانياً، . وتخفف هذه الرقابة من خطر الوصول غيSAPبالوصول إلى نظام 

، ومن اآلن فصاعداً ستُجرى هذه المراجعة كل 2019في عام  SAPأُجريت مراجعة لجميع منافذ نظام 

سنة، على النحو المنصوص عليه في اإلجراء التشغيلي المعياري الخاص بوصول المستخدمين إلى نظام 

SAPلمخصَّصة التي عفا عنها الزمن في نظام . وأتاحت هذه المراجعة تصحيح بعض األدوار اSAP .

 غير أنه يجب تحسين قولبة هذه المراجعة. 

 يُعد أنه اكتمل تنفيذ هذه التوصية.. اختبار مدى تحصن تكنولوجيا المعلومات. ICC-2018-3التوصية  -74

كلياً في تموز/يوليو  أُجري اختبار سنوي للتأكد من القدرة على إعادة بيئة تكنولوجيا المعلومات إلى نصابها

ع إجراء تشغيلي معياري خاص بتعافي نظام  2019 ، على النحو الموصى به SAPوتكلل بالنجاح. وُوضِّ

لكارثة. وأصبح يُخطَّط إلجراء هذا  SAPفي التقرير عن تخطيط موارد المؤسسات في حال تعرض نظام 

االختبار السنوي كل سنة )قبل الربع األخير من السنة عادةً(، حتى ولو لم يُخطَّط بعد إلجراء اختبار في 

 )بالنظر إلى أن األزمة الصحية قد تؤثر في التخطيط(.     2020عام 

في  أن هذه التوصية منفَّذة تنفيذاً جزئياً. يُعد من نظام روما األساسي. 112المادة . CPI-2017-1التوصية  -75

بت، 2019كانون األول/ديسمبر  التي وضعتها المحكمة بناًء  توجيهيةالمبادئ بال جمعية الدول األطراف رح 

، 2020وسيتيح عام . بشأن مراجعة المتأخرات وما قد يكون لها من آثار على حقوق التصويت على طلبها

 112بالنظر إلى أنه عام ستُجرى فيه انتخابات، فرصة قياس تأثير المراجعة واستخدام اللجوء إلى المادة 

وفرصة تقييم ما إذا أمكن إعادة وصف حالة تنفيذ التوصية، بنقلها من خانة التنفيذ الجزئي إلى خانة التنفيذ 

 المكتمل.   

اح عن شروط عقود تأمين القضاة. يُعد أنه اكتمل تنفيذ هذه التوصية. اإلفص. CPI-2017-2  التوصية -76

من المالحظات المالية وقد مت معلومات مهمة بشأن تغيير الجهة  2ونق حت المحكمة صياغة المالحظة 

 المتعاقد معها. 

خطة الخاصة أُعدت ال. يكتمل تنفيذ هذه التوصية لم المباني الدائمة. يُعد أنه. CPI-2015-3التوصية  -77

باستبدال األصول الرأسمالية بالتعاون مع الجهة المتعاقد معها الجديدة وُعرضت على لجنة الميزانية 

ط له أن يدعم خطة االستبدال. وسيرى مراجع الحسابات الخارجي  نات وُخط ِّ والمالية. وأُجري جرد للمكو 

لمناسب لالعتراف باألصول الثابتة الخاصة إذا كانت هذه العناصر، في حال التصديق عليها، ستقد م الدعم ا

 بالمباني وقياسها وتقييمها في البيانات المالية القادمة." 

 ً  شكر وتقدير -سادسا

 هيئة المحكمة الجنائية الدولية ب عن تقديره العميق لمديرييود المراجع الخارجي للحسابات أن يعر  -78

 قدموها. استقبالهم ودقة المعلومات التيحفاوة ل وأعضائها

 

 انتهت مالحظات المراجعة
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 المرفقات

 المرفق األول

 ات النقديةيمتابعة التقرير بشأن االحتياط

ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

ICC-2015-6-3 
ات ياالحتياط

 النقدية

ة النفقات التي تقابلها، لتغطيوضع خطة لتمويل االلتزامات المتعلقة بالموظفين 

تزيد في المستقبل.  وينبغي إجراء دراسة لمعرفة ما إذا كان  يُحتمل أنوالتي 

 ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وتحديد مبلغه المحتمل.

 X  

  1  1: مجموع عدد التوصيات

 

، التي تظل قيد النظر على مستوى CPI-2015-6-3على التوصية  2019ظ أي تعديل في عام لم يالحَ  -1

وأحالت المحكمة هذه المسألة إلى لجنة الميزانية والمالية لكي تنظر فيها إبان المحكمة الجنائية الدولية. 

راً في أيار/مايو  ل إجراؤها الذي كان مقرَّ -، بسبب جائحة كوفيد2020دورتها الرابعة والثالثين التي أُج ِّ

ر االختيار بين إنشاء احتياطي ويرى المراجع الخارجي أ. 19 ن الدول األطراف هي التي يجب أن تقر 

    التزامات مستحقات الموظفين المستقبلية.ب للوفاءص وضمان تدفق الموارد ذات الصلة مخصَّ 
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 المرفق الثاني

  متابعة التقرير بشأن شعبة العمليات الخارجية

ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

DEO-2017-1 
هيئات التآزر بين 

 المحكمة

عندما تستقر آثار مشروع تجديد الرؤية، يوصي المراجع الخارجي 

 هيئاتبإجراء مزيٍد من التفكير من أجل تعميق التآزر بين مختلف 

العالقات الخارجية، وضمان المحكمة فيما يتعلق بالعمليات و

 األمر الذي، الوقت نفسهالقواعد القانونية األساسية  في ن احترام

اتساماً بالطابع أكثر واقعية وعقالنية، وبالتالي أقل  يتطلب اتباع نهج

من النهج  ،الحياد واالستقاللية والسرية فيما يخص مبادئ العقائدي،

 في الوقت الحالي، حتى لو ُوجد بالفعل تآزر بين الذي يبدو سائداً 

 .المحكمةئات هي مختلف

 X  

  1  1مجموع عدد التوصيات: 

ً ذت ف ِّ نُ  بين هيئات المحكمة المتعلقة بالتآزر  DEO-2017-1 التوصيةيُعد أن  -1 ت تسعة خذِّ اتُ و. تنفيذاً جزئيا

ما زال تحقيقها جارياً. وقي مت شعبة العمليات الخارجية حالة تحقيقها ثالثة  منها تدابير في إطار خطة العمل،

المتقدمة تقدماً جيداً. ورسمياً، ما زال يجب التأكد من تحقيق خطوتين لعد التوصية مكتملة التنفيذ: الموافقة 

نة تنسيق على اختصاصات الفريق العامل المعني باإلرهاب، األمر الذي لن يتحقق قبل االجتماع السنوي للج

راً في النصف األول  األمن، وتدشين التطبيق الخاص بتخطيط مهام تكنولوجيا المعلومات، الذي كان مقرَّ

ل بسبب آثار جائحة كوفيد2020من عام   . 19-، لكنه أُج ِّ
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 المرفق الثالث

 (2018متابعة التقرير بشأن إدارة الموارد البشرية )تموز/يوليو 

ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها المتبقيةالتوصيات  الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

HR-2018-1 المساواة 

من أجل احترام التوازن بين الجنسين في المحكمة الجنائية 

المحكمة، على  تتخذالدولية، يوصي المراجع الخارجي بأن 

إضافية  اً أساس دراسة يعدها قسم الموارد البشرية، تدابير

العمل مثل  الموظفات على مستويات أرفع،لزيادة تمثيل 

  للنساء. اتصال تعيين جهةبرنامج التوجيه أو ب

 X  

HR-2018-2 
سياسات إدارة 

الموارد 

 البشرية

يوصي المراجع الخارجي بأن تطبق جميع هيئات المحكمة 

الجنائية الدولية نفس سياسات إدارة الموارد البشرية من خالل 

المشتركة. يجب أن يكون قسم الموارد القواعد التشغيلية 

هذه القواعد  المحكمة مسؤوالً عن تطوير البشرية في قلم

، بعد التشاور والتعاون مع الهيئات وتحديثها المشتركة

 األخرى.

 X  

HR-2018-3 
إدارة 

المواصفات 

 المهنية

فيما يتعلق بإدارة المواصفات المهنية، يوصي المراجع 

 الخارجي بما يلي:

لتحسين تحديد  لإلدارة إجراء عمليات استعراض)أ( 

لموظفي المحكمة  التطوراالحتياجات اإلنمائية وإمكانات 

 ؛الجنائية الدولية

)ب( الدخول في مفاوضات بهدف تحقيق إدماج المحكمة 

الجنائية الدولية في اتفاق األمم المتحدة المشترك بين المنظمات 

 ؛المهنية لموظفيها مسيرةيع آفاق المن أجل توس

تعديالً )ج( أن يقترح على المحكمة تعديل قواعد التعيين 

موظفي المحكمة الجنائية الحفاظ على أولوية  من خالل محدوداً 

هذه النسبة  الشاغرة، على أن تكون الدولية لنسبة من الوظائف

ً لخطر القضاء الفعلي على معظم التوظيف  محدودةً منعا

 .٪( 10مثال )على سبيل ال الخارجي

 X  

HR-2018-6 
الموظفون  

 المنتخبون

 :بأحد الخيارين التاليينيوصي المراجع الخارجي المحكمة 

 كموظَّف المحكمة العمل لدىعدم التوافق بين إما )أ( 

 ؛والترشح في االنتخابات

شروط صارمة تضمن عدم تعريض  وإما وضع)ب( 

مختلف إدارات المحكمة لخطر تضارب المصالح في أداء 

للوظائف داخليين المرشحين ال الواجبات الواقعة على عاتق

 . االنتخابية

 X  

HR-2018-8 
وظيفة أمين 

 المظالم

الصيغة النهائية المحكمة  تضعيوصي المراجع الخارجي بأن 

مع  ستكون مشتركةً شاء وظيفة ألمين المظالم بشأن إن لتأمالتها

 .القريبةمؤسسة أو أكثر من المؤسسات 

 X  

HR-2018-9 
الميثاق 

 األخالقي

 كمة الجنائية الدوليةالمح ضعيوصي المراجع الخارجي بأن ت

ً ميثاق  .أخالقياً وبأن تنشره ا
 X  

HR-2018-10 

التقرير 

السنوي إلدارة 

الموارد 

 البشرية

المراجع الخارجي بإكمال التقرير السنوي عن سياسة يوصي 

ضم )أ(  إدارة الموارد البشرية المقدم إلى االتحاد من خالل:

تقرير شامل عن الموارد  جميع المعلومات المفيدة إلعداد

اليد جميع الجوانب الكمية ) تتناولالبشرية، أي وثيقة موحدة 

.( وإلى آخره، والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، العاملة

)ب( تحديد معيار ثابت لحساب عدد عمليات التوظيف التي  ؛

خالل العام على النحو الوارد في التقرير السنوي عن  جرت

أدوات  تحسين)ج(  الموارد البشرية في لجنة الميزانية والمالية.

 X  
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ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها المتبقيةالتوصيات  الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

تتبع  من خاللمؤقتة، المساعدة العامة التعيينات الجرد وتحديد 

ين في نوالقياس الدقيق لعدد الموظفين المعيَّ  التقييم،تقارير 

إلدراجهم في التقرير عن الموارد المساعدة العامة المؤقتة 

 البشرية.

  - 7 0 7 مجموع عدد التوصيات  

ً )المساواة(   HR-2018-1التوصية  -1 خمس  المحكمة إعمالوقررت المحكمة/قلم . ُمنفَّذة تنفيذاً جزئيا

والتدريب الخاص بالتحيز غير الواعي، وجهة  التدابير، أال وهي برنامج توجيه النساء،مجموعات من 

. وتدابير إضافية فيما يخص التوظيف اتخاذ القرارات بشأن التوظيف،وإطار  االتصال الخاصة بالنساء،

اآلثار األولى القابلة للقياس في النصف الثاني  ولوحظ إحراز تقدم في تنفيذ جميع مجموعات التدابير، وتُتوقع

 .2020من عام 

في جميع هيئات  سياسات إدارة الموارد البشريةتوحد )  HR 2018-2 التوصيةترى المحكمة أن  -2

غير أن هذا التقييم أقرب إلى المبدأ والهدف منه إلى اإلنجاز الموثَّق. لذا، يجب . "منفَّذة بالفعل"(  المحكمة

 عد أنها نُف ِّذت تنفيذاً جزئياً. 

ً )إدارة المواصفات المهنية(   HR 2018-3التوصية  -3 ولوحظ إحراز تقدم في تنفيذ . ُمنفَّذة تنفيذاً جزئيا

واإلعمال القريب لنظام إدارة  ناد إلى الذكاء االصطناعي،باالست اإلدارة الجديدة لألداءمثل  مشاريع أساسية

ن بشأن التنقل اتفاق األمم المتحدة المشترك بين المؤسساتوانضمام المحكمة إلى  التعلم، . بيد أنه ُرفِّض مكو 

 التوصية المتعلق بالتنقل الداخلي. 

ً بون وعدم التوافق( إال )المسؤولون المنتخ  HR 2018-6 ذ التوصيةنفَّ لم تُ  -4  منذ بدء، تنفيذاً جزئيا

 .وحلها المشكالت القانونية المعقدة بحث األمر الذي يستدعي، بشأنهامشاورات ال

وقد م الخبير الخارجي  منفَّذة تنفيذاً جزئياً.)وظيفة أمين المظالم(   HR 2018-8التوصية  عديمكن  -5

، 2019 كانون األول/ديسمبر في المنازعات على مستوى المحكمةنظام بديل لحل المنتقى تقريره عن وضع 

 .واعتُمدت خطة لتنفيذ هذا المشروع

ترمي المحكمة إلى إحراز تقدم في  منفَّذة تنفيذاً جزئياً. )الميثاق األخالقي(  HR 2018-9التوصية  -6

في إطار الدورة التاسعة الربط بالتقييمات والتوصيات الواردة في استعراض الخبراء المستقلين الجاري 

 عشرة لجمعية الدول األطراف.  

ولم يكن  )التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية( منفَّذة تنفيذاً جزئياً.  HR 2018-10التوصية  -7

متاحاً في  2019المقدَّم إلى لجنة الميزانية والمالية بشأن إدارة الموارد البشرية في عام  2020تقرير عام 

  . 19-راء هذه المراجعة )ُغي ِّر الجدول الزمني للجنة الميزانية والمالية في سياق جائحة كوفيدوقت إج
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 المرفق الرابع

 (2019)تموز/يوليو  للمحكمة الجنائية الدولية الميزانية متابعة التقرير عن 

في  ، الصادرللمحكمة الجنائية الدولية الميزانية عن أداء عمليةتقرير المراجعة يتضمن  -1

، عشر توصيات. وتأتي هذه المراجعة بعد إصدار هذه التوصيات باقل من عام. لذا، 2019تموز/يوليو 

من الطبيعي أن يكون تنفيذ ثماني من هذه التوصيات العشر في مراحله األولى، وُوصفت هذه التوصيات 

 ف:الثماني ب"المنفَّذة تنفيذاً جزئياً" في الجدول التالي. ولتوصيتين وصف مختل

التحويالت بين البرامج الرئيسية. لم تُنفَّذ هذه التوصية. وناقشت لجنة : BS-2018-7التوصية  -2

من النظام المالي  8-4الميزانية والمالية في دورتها الثالثة والثالثين التوصية ورفضت تعديل القعادة 

 البرامج الرئيسية؛والقواعد المالية والمضي قدماً نحو مزيد من التحويالت المرنة بين 

موعد نشر وثيقة الميزانية. تُعد هذه التوصية منفَّذة. وفي شباط/فبراير : BS 2018-6التوصية  -3

ن أعدت المحكمة وأعدت وثيقة تلخيصية ترد فيها جداول الميزانية الخاصة بكل برنامج رئيسي 2020

لة في اال نترنت الداخلي، األمر الذي تحقق وبرنامج فرعي/شعبة. وخططت المحكمة لنشر النسخة المفصَّ

  .  19-في أيار/مايو، بمراعاة آثار جائحة كوفيد

ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

BS-2018-1 

تفسير الفقرة 

من المادة  2

42 

األطراف  يوصي المراجع الخارجي بأن تضع جمعية الدول

 تقييم المحكمة المقبل أو من خاللفي جدول أعمالها، في سياق 

من نظام روما  (42) من المادة 2تفسير الفقرة  أي منتدى آخر،

مدى تمنع المدعي  األساسي، وذلك من أجل توضيح إلى أي

 ، بصفته مقدم الخدماتقلم المحكمةإلى  أن ينقلالعام من 

 .دارية المشتركةءلة عن المهام اإلالمشتركة، المسا

 X  

BS-2018-2 
الميزانية 

 الصفرية

إعداد عروض  ، عندالمحكمةَ  الخارجيُ  يوصي المراجعُ 

في أال تكتفي ينبغي أن تستمر  : )أ(يلي بماالميزانية السنوية، 

االعتمادات الحالية  التعديالت التدريجية لمستويات بمراعاة

 بالسنة السابقة؛ بلمن خالل عملية طلبات الخدمة فيما يتعلق 

ً  ينبغي لها "لميزانية على أساس  اتباع نهج شامل  )ب(أيضا

طبيعة تلك االعتمادات  والتساؤل عن، "الصفرية"التعادل 

ً فيها وبحد ذاتها، وذلك   حدوث انحراف تدريجي فيل تفاديا

 اعتمادات الميزانية.

 X  

BS-2018-3 
الوفورات 

 والكفاءات

الخارجي  والكفاءات، يوصي المراجعفيما يتعلق بالوفورات 

ً  رئيس قلم المحكمةيجب أن يترأس  )أ( بما يلي:  شخصيا

 والكفاءات؛ الوفورات بشأنورشة العمل السنوية  استهالل

استخدام النماذج القياسية على نطاق أوسع لدعم الوفورات  )ب(

والمعتمدة، واإلفصاح عن مستوى خط  والكفاءات المقترحة

 جرى الوفورات المقترحة والمعتمدة التي األساس، ومبالغ

خفض التكلفة )بالتحديد  االدخار وطبيعتهتوفيرها ومنشأ 

يشير ملحق وثيقة  )ج( ؛(التكلفة المحتملة تفاديالحالية أو 

فقط إلى  اتة المخصص للوفورات والكفاءالميزانية المقترح

خط  وذات التأثير فيالناجمة عن مبادرات إدارية حقيقية  تلك

نهج متماثل "من األعلى إلى  تصميمينبغي )د( ألساس؛ا

مستوى كبار المسؤولين، ويؤدي  األسفل"، يبدأ كل عام على

(، وتنفيذ واألقسام الشعبأي )إلى تحد منتظم بمستويات أقل 

 الموظفين. ألغراض قيود هذا النهج

 X  

BS-2018-4 
 الوظائف

 الداخلية

اإلداري  النظاميوصي المراجع الخارجي المحكمة بتكييف 

 يؤدي فيها تطور في الحاالت التي قد ،للموظفين بحيث أنه
 X  
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ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

عدد الموظفين في بعض القطاعات،  تخفيضعبء العمل إلى 

في وظائف  قصوى لتوظيف شاغلي الوظائفأولوية  تولى

شريطةَ أن تكون  ، بدل فصلهم عن العمل،داخلية أخرى

  الجديدة.مؤهالتهم مالئمةً مالءمةً واضحةً لمهامهم 

BS-2018-5 
هيكل وثيقة 

 الميزانية

العامل الميزانية فريق  يدرسيوصي المراجع الخارجي بأن 

ً مقترح تركيزاً لوثيقة ميزانية مجددة ومبسطة وأقصر، تركز  ا

 ً على المسائل المتعلقة بالميزانية وتستند إلى الخبرة  صارما

إلى لجنة  ، وبأن يقدم هذا المقترحالمكتسبة من المحكمة

، للموافقة الهاي الميزانية والمالية وإلى الفريق العامل في

وسيكون من الممكن أن توافق جمعية الدول األطراف . عليه

لجنة الميزانية  على هيكل الوثيقة الجديد، بشرط أن تقره

 . والفريق العامل في الهاي والمالية

 X  

BS-2018-6 
موعد نشر 

 وثيقة الميزانية

 النهائية للسنة المراجع الخارجي بنشر وثيقة الميزانيةيوصي 

  نهاية كانون الثاني/يناير من نفس العام.أقصاه في موعد 
 X  

BS-2018-7 

التحويالت بين 

البرامج 

 الرئيسية

التي  يوصي المراجع الخارجي بتكييف القواعد المالية،

ً تحظر  عمليات التحويل بين البرامج الرئيسية، من أجل  حاليا

مرونة إدارية  إضفاءالتحويالت وبالتالي  السماح بمثل هذه

 الرئيسية األصغر، مثل آلية الرقابة على البرامجكافية 

 المستقلة أو مكتب التدقيق الداخلي.

 X  

BS-2018-8 

الموافقة على 

المشاريع 

المتعددة 

 السنوات

موافقة جمعية  بين الموافقة على المبسَّطضماناً لالتساق 

متعددة السنوات الاالستثمارية الدول األطراف على المشاريع 

، يوصي المراجع رات الميزانية السنوية ذات الصلةوقرا

األطراف  الخارجي المحكمة بأن تقدم إلى جمعية الدول

 ً المتعدد نطاق المجاالت المشمولة بالحساب لتوسيع  مقترحا

 المعلومات تكنولوجيا الخاص حالياً باستراتيجية السنوات

يمكن استخدامه كآلية متعددة األغراض ومتعددة  )أ( بحيث:

الميزانية العادية غير المنفقة إلى  بنقل موارد تسمحالسنوات 

 المتعددة األخرى االستثمارية الهامة المشاريعقائمة من 

ويوصي  السنوات التي وافقت عليها جمعية الدول األطراف؛

بين  القاطعَ  تضمن الفصلَ ، مناسبةتصميم قواعد ب )ب(

تقرير  وتقديمَ مشروع معتمد  االعتمادات المخصصة لكل

  سنوي إلى جمعية الدول األطراف.

 X  

BS-2018-9 
العجز في 

 السيولة

 ً حدوث  في حال وتلك المتعلقة بالسمعةالمالية  للعواقب تفاديا

ضعجز في السيولة، يوصي المراجع الخارجي بأن   تفو 

بعض المسؤولية إلى المكتب، من  جمعية الدول األطراف

مدة معقولة،  منحب )أي، في الوقت المحدد يعلنأن  )أ( أجل:

قبل  ، سيتعين تحديدها تحديداً أدق،مثل أسبوعين/ثالثة أسابيع

واحد  ل عن شهر أن يمثل المال النقدي المتاح المتوقع مدة تق

 موافقةً استثنائيةً ، أن المحكمة وافقت (من المدفوعات القياسية

الطوارئ، و/أو، في حالة عدم توفر  على استخدام صندوق

على اعتماد  للتفاوض مسبق النقد بالقدر الكافي في الصندوق،

السماح للمحكمة باستخدام أي من هذين  )ب( خط مالي؛

 عندما يصبح من ، ولكن فقطالتسهيلين أو كليهما بفعالية

على سبيل المثال، ))أزمة السيولة  أنه ال يمكن تفادي الواضح

من ، و(واحد أو يومين فقط من النقد عندما ال يتبقى إال يوم

ً هذا التأخير أيض الضروري أيضاً تحديد تحديداً دقيقاص إلى  ا

إلى  فوراً تقديم تقرير عن هذا الوضع و )ج( ؛جداً مسبقاً(

 السابقين. الدول األطراف بشأن كل من القرارين

 X  

BS-2018-10  مرفقات  فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية الواردة في

 )أ( تقرير أداء الميزانية، يوصي المراجع الخارجي بما يلي:
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ِّذت تنفيذًا جزئياً  اكتمل تنفيذها التوصيات المتبقية الموضوع الرقم  ذلم تنفَّ  ُنف 

أكثر  يكونأداء الميزانية السنوي  بشأن من أجل تقديم تقرير

 ً  عن نشرالمحكمة  تتوقفالميزانية،  على وتركيزاً  اتساقا

ً الملحقات المخصصة  الخاصة  لمؤشرات األداء الرئيسية حاليا

 ومعظمها غير قابلة للقياس وغير متصلةالرئيسية،  بالبرامج

 قابلة للقياسمؤشرات  حتى ال تقدم أنها بأداء الميزانية، أي

  تكلفة/النتائج؛فيما يخص ال

 المعنية الخارجية للجهاتالسماح  تفاديمن أجل  )ب(

فيما يخص مضللة إن كانت بسيطة و باإلفصاح عن مؤشرات

على سبيل المثال، )المعلومات العامة  إلىتستند  الميزانية

الميزانية الفعلية للمحكمة الجنائية الدولية على  بتقسيم نفقات

األفراد المعنيين،  عدد أحكام اإلدانة بالذنب، واألحكام بشأن

أن تغتنم المحكمة فرصة أعمالها الحالية  (،والحاالت، الخ.

إلى  2019من  الممتدة للفترة االستراتيجيتها بشأن الخطة

مؤشرات األداء الرئيسية  ، بعضحيثما أمكنالختيار،  2021

 مع استخدام موارد تنطوي على ترابط واضحالمحددة التي 

الميزانية لتحل محل مؤشرات األداء الرئيسية غير المجدية 

تكون  عادةً ما التيوأداء الميزانية  عنها في تقارير ُكشفالتي 

بعد االنتهاء من  )ج( بالميزانية؛ غير مرتبطةً ارتباطاً مباشراً 

من أهم  عدداً محدوداً جداً هذه المهمة، تختار كل هيئة 

بين اثنين )القابلة للقياس المتعلقة بالميزانية  المؤشرات

يجب  الميزانية. أداء ، إلرفاقها بتقرير(وأربعة، إن وجدت

 تتوافرالحالية حتى  عدم التوقف عن نشر المؤشرات

 .بالميزانيةذات صلة  مؤشرات جديدة

  1 8 1 10 مجموع عدد التوصيات  

 2020حزيران/يونيو  20صرحت المحكمة في تعليقاتها على مشروع تقرير المراجعة حتى  -1

يكن من الضروري تعديل قواعد الموظفين، ألن الممارسة لم  ، BS 2018-8بأنه، فيما يتعلق بالتوصية 

الدارجة في المحكمة متماشية بالفعل مع األولوية الموصى بها في تقرير مراجعة األداء فيما يخص 

التوظيف الداخلي. وسيجري التأكد من هذا التصريح خالل حملة المراجعة القادمة. وفي الوقت نفسه، تُعد 

فيذاً جزئياً، باالستناد إلى الوثائق المتاحة لمراجع الحسابات الخارجي في وقت إعداد هذه التوصية منفَّذة تن

 تقرير المراجعة.
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 400  ........................................................................   1الجدول  – مرفق

االستئماني تقرير مراجعة الحسابات النهائي عن البيانات المالية للصندوق 
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 خطاب اإلحالة
 2020حزيران/يونيو  9  

ً للبند  ع الحسابات.  1-11وفقا ل حسابات الفترة المالية إلى مراجِّ من النظام المالي، يقدم المسج ِّ

كانون  1عن الفترة المالية الممتدة من للمجنى عليهم وأتشرف بأن أقدم البيانات المالية للصندوق االستئماني 

 .2019كانون األول/ديسمبر  31الثاني/يناير إلى 

 بيتر لويس 

 لالمسج ِّ 
Michel Camoin 

External Audit Director 

Cour des Comptes,  

13 rue Cambon,  

75100 Paris Cedex 01  

France 

 

ل  رسالة إلى المسج ِّ

 2020حزيران/يونيو  09

ل،  السيد المسج ِّ

م مجلس اإلدارة  77عمالً بالمادة  )ب( من نظام الصندوق االستئماني للضحايا، يجب أن يقد ِّ

ع الحسابات لكي يسللمجنى عليهم  االستئمانيالحسابات والبيانات المالية للصندوق  تعرضها مراجِّ

 الخارجي.

ع ا  لحسابات الخارجي.وأكون ممتناً لو وق عتم على خطاب إحالة البيانات المالية للصندوق إلى مراجِّ

 مع فائق االحترام،

 ماما كويتي دومبيا،

 ، ةرئيس  

 مجلس إدارة  

 الصندوق االستئماني للضحايا 

 

 اعتماد البيانات المالية

 2020حزيران/يونيو  9

 لقد تمت الموافقة على البيانات المالية والمستندات الداعمة.

 ماما كويتي دومبيا،

 ، ةرئيس  

 مجلس إدارة  

 للمجنى عليهم الصندوق االستئماني  
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 رأي المراجع المستقل للحسابات  

 مجلس الحسابات 

 فرنسا

 الرئيس األول

 2020حزيران/يونيو  30باريس،   

 ،ماما كويتي دومبياإلى 

 مجلس إدارة  ةرئيس

 الصندوق االستئماني للضحايا

 يتر دو بانبموجه للسيد 

 أمانة -المدير التنفيذي 

 االستئماني للضحاياالصندوق 

 رأي المراجع المستقل للحسابات

 الرأي

)"الصندوق االستئماني"( لفترة للمجنى عليهم قمنا بمراجعة البيانات المالية للصندوق االستئماني 

. وتشمل هذه البيانات المالية بيان الوضع 2019كانون األول/ديسمبر  31اإلثني عشر شهراً المنتهية في 

، وبيان األداء المالي، وبيان التغي رات في صافي األصول، وبيان 2019ون األول/ديسمبر كان 31المالي في 

ً للمبادئ  التدفقات النقدية، وبيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية، ومالحظات بما في ذلك ملخصا

 المحاسبية ومعلومات أخرى.

ية تقدم نظرة متوازية عن الوضع المالي للصندوق واستنادا إلى مراجعتنا للحسابات، فإن البيانات المال

، وكذلك عن األداء المالي والتغيرات في 2019كانون األول/ديسمبر  31في للمجنى عليهم االستئماني 

صافي األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة الميزانية والمبالغ الفعلية لفترة االثني عشر شهرا المنتهية في 

 وفقا للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. 2019بر كانون األول/ديسم 31

  أُُسس الرأي

لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. تتطلب هذه المعايير منا االلتزام بقواعد 

بأن البيانات السلوك المهني والتخطيط لعملية المراجعة وأدائها على نحو يمك ننا من التوصل إلى تأكيد معقول 

المالية تخلو من األخطاء المادية. وعلى النحو المنصوص عليه في ميثاق أخالقيات المهنة، فإننا نضمن 

االستقاللية، واإلنصاف، والحياد، والنزاهة والسري ة المهنية للُمدققين. وعالوة على ذلك، لقد قمنا أيضا 

واعد السلوك للمنظمة الدولية لمؤسسات مراجعة الحسابات بالوفاء بالتزاماتنا األخالقية األخرى وفقا لمدونة ق

العليا. ويرد وصف مسؤوليات مراجعي الحسابات وصفاً أكثر إسهاباً في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات 

 في مراجعة البيانات المالية".

 .إننا نعتقد أن أدلة التدقيق التي تم جمعها كافية ومالئمة لتشكل أُُسساً معقولة لرأينا

 

  مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

من الجزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماني، فإن مجلس اإلدارة  77بموجب الفقرة 

مسؤول عن إعداد البيانات المالية وعرضها.  ويجري إعداد هذه البيانات طبقاً للمعايير المحاسبية الدولية 

ؤولية تصميم وتحديد إجراءات المراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان للقطاع العام.  وتشمل هذه المس
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أو  غشإعداد البيانات المالية وعرضها عرضاً متوازناً على نحو يخلو من أي أخطاء مادية ناجمة عن ال

 الخطأ.  وتشمل هذه المسؤولية أيضا تقديم تقديرات محاسبية متوازنة مكي فة تبعاً للظروف.

 مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة البيانات الماليةمسؤوليات 

يتمثل الهدف من مراجعة الحسابات في الحصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات المالية 

ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء نتيجة الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير لمراجعة الحسابات يتضمن 

قول هو ضمان رفيع المستوى، ولكنه ليس ضمانا بأن أي مراجعة تجرى وفقا للمعايير التوكيد المعإن رأينا.  

الدولية لمراجعة الحسابات ستؤدي دائماً إلى اكتشاف أي خطأ جوهري في حال وجوده.  ويمكن أن تنشأ 

أو  األخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر جوهرية إذا كان باإلمكان أن يتوقع منها بدرجة معقولة، منفردة

 مجتمعة، أن تؤثر في القرارات االقتصادية التي يتخذها المستعملون بناء على هذه البيانات المالية.

لذلك، فإن مراجعة الحسابات تتكون من تنفيذ إجراءات مراجعة الحسابات من أجل جمع أدلة المراجعة 

حسابات الخارجي الضوابط الداخلية بشأن المبالغ والمعلومات المعطاة في البيانات المالية.  ويراعي مراجع ال

المعمول بها في المؤسسة فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات المالية، وذلك من أجل تحديد إجراءات التدقيق 

المالئمة مع الظروف، وليس بهدف إبداء رأي بشأن فعالية هذه المراقبة.  ويستند اختيار إجراءات التدقيق 

سابات الخارجي، كما هو الحال بالنسبة لتقييم مخاطر البيانات المالية، لتقييم إلى الحكم المهني لمراجع الح

 مدى مالءمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية، ولتقديم البيانات المالية بشكل عام .

 )توقيع(

 بيار موسكوفيتشي

 

 

 



ICC-ASP/19/20   

 

486 20-A 210621 

 البيان األول

كانون األول/ديسمبر  31 بيان الوضع المالي في -للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

 )بآالف اليورو( 2019

 2018 2019 المالحظة 

    األصول

    األصول المتداولة

 17 857 15 974 3 النقدية وما في حكمها

 - 2 688 4 االستثمارات

 16 125 5 لمبالغ المدفوعة مقدماا

 597 804 6 المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 18 470 19 591   المتداولةمجموع األصول 

    األصول غير المتداولة

 636 282 6 المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 636 282  مجموع األصول غير المتداولة

 19 106 19 873  مجموع األصول

    الخصوم

    الخصوم المتداولة

 - 32 7 الدفع المبالغ المستحقة

 961 2 414 8 لمخصصاتا

 854 522 9 المستحقة  نفقاتإليرادات المؤجلة والا

 1 815 2 968  مجموع الخصوم المتداولة

    الخصوم  غير  المتداولة 

 5 055 3 272 8 المخصصات

 5 055 3 272  مجموع  الخصوم  غير  المتداولة

  6 870 6 240  مجموع الخصوم

 12 236 13 633 10 صافي األصول/حقوق الملكية 

مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق 

 19 106 19 873  الملكية

(c)   .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  
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 البيان الثاني

كانون  31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  -للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

 )بآالف اليورو( 2019األول/ديسمبر 

 2018 2019 المالحظة 

    اإليرادات

 2 542 3 130 11 االشتراكات المقررة

 3 605 2 670 11 لتبرعاتا

 18 50 11 إيرادات أخرى

 6 165 5 850  مجموع اإليرادات

     نفقاتال

 1 982 2 874 12 لنفقات اإلدارية ا

 5 332 1 074 12 البرنامج نفقات

 7 314 3 948  نفقاتمجموع ال

 (1 149) 1 902  الفائض/)العجز( للفترة المعنية

(d)  .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 

 البيان الثالث

بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية  -للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

برنامج جبر 
 األضرار 

برنامج 
 المساعدة

   أمانة
  الصندوق 
  االستئماني

مجموع صافي 

األصول/حقوق 

 الملكية

كانون الثاني/يناير  1األرصدة االفتتاحية في 
2018 797 3 082 9 981 860 13 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 

2018     

 (1 149) 560 1 756 (3 465) الفائض/)العجز(

االئتمانات المقدَّمة إلى الدول 

 (476) (476) - - األطراف/المانحين

 - - (1 500) 1 500 النقل إلى االحتياطي

 (1 625) 84 256 ( 1 965) مجموع الحركة خالل السنة

 مجموع صافي األصول/حقوق الملكية  

 12 236 1 065 9 339 1 832 2018كانون األول/ديسمبر  31في 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 

2019     

 1 902 279 1 242 381 الفائض/)العجز(
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االئتمانات المقدَّمة إلى الدول 

 (505) (505) - - األطراف/المانحين

 - - - - النقل إلى االحتياطي

 1 397 (226) 1 242 381 مجموع الحركة خالل السنة

 مجموع صافي األصول/حقوق الملكية  

 13 633 839 10 581 2 213 2019كانون األول/ديسمبر  31في 

(e) يتضمن برنامج رصيد صندوق المساعدة مبالغ في انتظار التخصيص. 

(f)  .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
 

 



 ICC-ASP/19/20 

 

20-A-210621 489 

 البيان الرابع

كانون  31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  -للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

 اليورو( بآالف) 2019األول/ديسمبر 

(g)   .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 

 2019 2018 

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 (1 149) 1 902 الفائض/)العجز( للفترة المعنية )البيان الثاني(

 (4) (56) فروق لم تتحقق في أسعار صرف العمالت

 - (2 688)  )زيادة(/انخفاض في الودائع 

 (199) 178 )زيادة(/انخفاض في المبالغ المستحقة القبض 

 140 (109) )زيادة(/انخفاض في المبالغ المدفوعة مقدَّماً 

 - 32 زيادة/)انخفاض( في الحسابات المستحقة الدفع

 650 (332) المستحقة نفقاتزيادة/)انخفاض( في اإليرادات المؤجلة وال

 4 241 (330) زيادة/)انخفاض( في المخصصات

 (6) (50) مطروحاً منها: إيرادات الفائدة المصرفية 

 3 673 (1 453) صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

لة  6 19 مضافاً إليها: الفائدة المصرفية المحصَّ

 6 19 من أنشطة االستثمار صافي التدفقات النقدية

   لتدفقات النقدية من أنشطة التمويلا

 (476) (505) االئتمانات المقدَّمة إلى الدول األطراف

 (476) (505) صافي التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 3 203 (1 939) صافي الزيادة/)االنخفاض( في النقدية وما في حكمها 

 4 56 النقدية وما في حكمهامكاسب/خسائر لم تتحقق في 

 14 640 17 857 لنقدية وما في حكمها في بداية الفترة الماليةا

 17 857 15 974 كانون األول/ديسمبر )البيان األول( 31لنقدية وما في حكمها في ا
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 البيان الخامس

بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة  -للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

 )بآالف اليورو( 2019كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في 

 االعتماد الموافَق عليه *وجه اإلنفاق

 مجموع 
 اإلنفاق

 مجموع 
 الفائض

 120 947 1 067 تكاليف الموظفين

 148 1 269 1 418 العامةلمساعدة المؤقتة ا

 268 2 217 2 484 المجموع الفرعي لتكاليف الموظفين

 (14) 367 353 السفر

 1 - 1 لضيافةا

 46 206 252 الخدمات التعاقدية

 20 12 32 التدريب

 4 1 5 التشغيل العامة نفقات

 1 2 3 للوازم والموادا

 - - - ألثاث والمعد اتا

الفرعي للتكاليف غير المتعلقة  مجموعلا

 59 587 646 بالموظفين

 327 2 804 3 130 مجموع ال

(h) .يُوافَق على ميزانية األمانة باعتبارها البرنامج الرئيسي السادس في ميزانية المحكمة * 

(i)  .تشكل المالحظات المصاحبة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 
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 المالحظات الملحقة بالبيانات المالية 

 وأهدافهللمجنى عليهم الصندوق االستئماني  -1

 الكيان الُمقدم للتقرير:

)"الصندوق للمجنى عليهم الصندوق االستئماني  )"الجمعية"( أنشأت جمعية الدول األطراف

لصالح ضحايا الجرائم التي تدخل ضمن ، ICC-ASP/1/Res.6 االستئماني"(، بموجب قرارها رقم

  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، ولصالح أُسر هؤالء الضحايا. 

وهو المسؤول عن كما أنشأت جمعية الدول األطراف، في مرفق هذا القرار، مجلس إدارة )"المجلس"( 

 .أالستئمانيإدارة الصندوق 

)"األمانة"( بإدارة الصندوق وتقديم الدعم اإلداري إلى جنى عليهم للموتقوم أمانة الصندوق االستئماني 

ولألغراض اإلدارية، فإن  مجلس اإلدارة واجتماعاته وهي تعمل تحت السلطة الكاملة لمجلس اإلدارة. 

ملحقة بقلم المحكمة ويشكل موظفوها جزءاً من موظفي قلم المحكمة وعلى  ،إلى جانب موظفيها، األمانة

هذا النحو، جزءاً من موظفي المحكمة، ويتمتعون بنفس الحقوق والواجبات والمزايا والحصانات 

 واالستحقاقات.

اعتمدت جمعية الدول األطراف نظام الصندوق االستئماني للضحايا، ، ICC-ASP/4/Res.3 وبموجب القرار

الذي ينص على أن الصندوق االستئماني كيان مستقل يعد  تقارير مستقلة. ويخضع الصندوق االستئماني 

وأمانته لسيطرة مجلس اإلدارة ويُعتبران كياناً اقتصادياً منفصالً ألغراض تقديم التقارير المالية.  ويُشار 

 ني.إلى الصندوق االستئماني واألمانة معاً على أنهما الصندوق االستئما

 ملخص سياسات المحاسبة الهامة وإعداد التقارير المالية -2

 أسس إعداد البيانات

وفقاً للنظام المالي والقواعد للمجنى عليهم إعداد البيانات المالية للصندوق االستئماني  يتم 2-1

على أساس االستحقاق المحاسبي وقد أُعدت البيانات المالية للصندوق االستئماني . المالية للمحكمة

امتثاالً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.  وتشكل هذه المالحظات جزءاً ال يتجزأ من البيانات 

المالية للصندوق االستئماني للضحايا. تم تقريب األرقام في البيانات والمالحظات إلى ألف يورو.  وقد 

 عضها البعض بسبب االختالفات في التقريب.بمتناسقاً مع المبالغ  مجموع يكونال 

 : الفترة المالية هي سنة تقويمية واحدة. الفترة المالية  2-2

 : تُعد البيانات المالية على أساس التكاليف التاريخية للمحاسبة.أسس التكلفة التاريخية  2-3

 عملة الحسابات ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت

 للصندوق االستئماني والعملة التي تعرض بها بياناتها هي اليورو.    التشغيليةالعملة   2-4

باستخدام أسعار الصرف  التشغيليةتُترجم المعامالت المتعلقة بالعمالت األجنبية إلى العملة   2-5

المعمول بها في األمم المتحدة التي تقارب أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت المعنية.  
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اسب والخسائر المحققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الترجمة التي تتم في نهاية السنة وتسجل المك

 ألسعار صرف األصول النقدية وااللتزامات المعبر عنها بالعمالت األجنبية في بيان األداء المالي.

ل أما األصول والبنود غير النقدية التي تُقاس على أساس التكلفة التاريخية بالنقد ا  2-6 ألجنبي فتحوَّ

 في تاريخ اإلبالغ.  ترجمتهاباستخدام سعر الصرف في تاريخ المعاملة وال يعاد 

 واألحكاماستخدام التقديرات 

يتطلب إعداد البيانات المالية بشكل يتناسق مع المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام أن تقوم   2-7

وافتراضاتها التي تؤث ر على تطبيق السياسات المحاسبية  وحكمهااإلدارة بإصدار نظرتها التقديرية 

.  وترتكز هذه التقديرات نفقاتواألرقام المبلَّغ عنها المتعلقة باألصول والخصوم واإليرادات وال

واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة السابقة وعلى عوامل أخرى شتى يُعتقد أنها معقولة في ظل 

علومات المتاحة في تاريخ إعداد البيانات المالية وعلى النتائج التي تشكل الظروف المعنية وعلى الم

بشأن نقل القيم واألصول والخصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه القيم واألصول  أحكامهاأساس 

 والخصوم غير ظاهرة بسهولة.  وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

الفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر.  ويتم االعتراف بالتعديالت تتم مراجعة التقديرات وا  2-8

 على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة.

 النقدية وما في حكمها

وتشمل النقد الحاضر، واألموال المحتفظ بها في  سميةااليُحتفظ بالنقدية وما في حكمها بقيمتها   2-9

ة لفائدة مصرفية، والودائع التي يقل أجل استحقاقها عن  الحسابات الجارية، والحسابات المصرفية المدر 

 ثالثة أشهر. 

 األدوات المالية

حقة القبض وخصوماً أدواته المالية بأنها قروضاً وحسابات مستالصندوق االستئماني صنف ي  2-10

ألجل والحسابات المستحقة تتكون األصول المالية أساسا من الودائع المصرفية القصيرة او مالية أخرى.

 بينما تشمل الخصوم المالية الحسابات المستحقة الدفع.القبض. 

وتقيد جميع األدوات المالية في بادئ األمر في بيان الوضع المالي بقيمتها السوقية المنصفة   2-11

يتم قياسها بالتكلفة االستهالكية باستخدام طريقة الفائدة  بعد ذلك،تكاليف المعامالت.  باإلضافة إلى 

الجارية.  والقيمة التاريخية التي تحتوي على التكلفة المدينة والدائنة التي تخضع لشروط االئتمان 

 التجاري العادي، تقارب القيمة العادلة للمعاملة. 

 المخاطر المالية 

أنشأ الصندوق االستئماني سياسات وإجراءات تتسم بالحذر بشأن إدارة المخاطر وفقاً للنظام   2-12

المالي والقواعد المالية للمحكمة.  ويقوم الصندوق باستثمارات قصيرة األجل لمبالغ ال تلزم لالحتياجات 

مثل المخاطر  . ويتعرض الصندوق االستئماني، أثناء سير أعماله المعتادة، لمخاطر ماليةالفورية

 السوقية )أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة( ومخاطر ائتمانية ومخاطر السيولة. 

في احتمال حدوث تقلبات في القيمة المتوازية أو التدفقات النقدية  هذه : تتمثلمخاطر العمالت  2-13

ت األجنبية.  ويتعرض المستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغييرات في أسعار صرف العمال

أجنبية فيما يتعلق بالمشاريع  تالصندوق االستئماني لمخاطر العمالت في العمليات التي يقوم بها بعمال

 التي يمولها الصندوق. 
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: هي خطر تقل ب القيمة الحقيقية أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية مخاطر أسعار الفائدة  2-14

ع الصندوق االستئماني أمواله إال في حسابات معينة بسبب حدوث تغي يرات في أسعار الفائدة.  وال يودِّ

 قصيرة األجل ذات فائدة مصرفية محددة ولذلك فإنه ليس معرضاً لمخاطر كبيرة تتعلق بأسعار الفائدة. 

: هو الخطر المتمث ِّل في احتمال أن يتسبب أحد طرفي أداة مالية في حدوث مخاطر االئتمان  2-15

سارة مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق في الوفاء بالتزام ما.  فالصندوق االستئماني معرض لمخاطر خ

ائتمانية عن طريق الدفعات المسبقة التي يقدمها إلى الشركاء المنف ِّذين لمشاريع والودائع الموضوعة في 

التي يمكن أن تحدث المصارف.  وتوجد لدى الصندوق االستئماني سياسات تحد من التعرض للمخاطر 

 من أي مؤسسة مالية. 

ل عام ألنشطة الصندوق االستئماني. : ينشأ هذا الخطر عن التمويل المخاطر السيولة  2-16 إذ تُموَّ

عمليات األمانة من االشتراكات المقررة المدفوعة عن طريق المحكمة. وتُقدَّم المنح إلى الشركاء 

 المنف ِّذين على أساس التبرعات الواردة.

 المبالغ المستحقة القبض والمبالغ المدفوعة مسبقا 

ويتم ين على أساس األحكام التعاقدية. يقدم الصندوق االستئماني األموال إلى الشركاء المنفذ  2-17

 .1الكشف عن حالة األموال المتقدمة في الجدول 

وأما المخص صات لف في البداية بقيمتها االسمية. تُحتسب المبالغ المستحقة القبض والسُّ  2-18

االحتياطية المرصودة لتغطية ما يُعدُّ من مبالغ أجل متعذرة التحصيل فتُحتسب مبالغ مستحقة القبض 

وسُّلف عند وجود دليل موضوعي على تراجع قيمة تلك األصول، وفي هذه الحالة تحتسب الخسائر 

 داء المالي.الناتجة عن تراجع القيمة في بيان األ

تُدرج المبالغ المستحقة القبض من المحكمة في البند المخصص لالشتراكات المقررة المرصودة   2-19

.  وسبق أن قررت جمعية الدول التقييماتمقابل هذه المتكبدة  نفقاتبعد خصم اللتمويل أنشطة األمانة 

لصندوق من الميزانية العادية أن يكون تمويل أمانة ا ICC-ASP/3/Res. 7 رقم األطراف في قرارها

. ويقدم مجلس إدارة الصندوق الميزانية المقترحة ريثما تجري الجمعية العامة تقييماً آخر  للمحكمة،

لألمانة إلى المحكمة في إطار البرنامج الرئيسي السادس المستقل، وتعرض هذه الميزانية على الجمعية 

ة على الدول األطراف،  وتقوم من حيث المبدأ بتحصيلها العتمادها. وتحدد المحكمة االشتراكات المقرر

باعتبارها وكيالً عن الصندوق. وال تؤدي هذه االشتراكات إلى زيادة في صافي أصول المحكمة أو 

يتم تخفيض المبالغ وإيراداتها، لكن تُدَرج بوصفها مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماني. 

 .  أما المبالغ المستحقة للموردين وموظفي األمانةفقات تكبدتها األمانة العامةبأنها ن المستحقة القبض

وتتم تسوية المبالغ المستحقة بصورة نهائية عندما تقوم المحكمة برد فتقوم المحكمة بسدادها مباشرة. 

ً للنظام المالي والق واعد أي فائض نقدي يتعلق بالبرنامج الرئيسي السادس إلى الدول األطراف، وفقا

  المالية للمحكمة. 

 األصول المتداولة األخرى

تتضمن األصول المتداولة األخرى الفائدة المصرفية المتحققة على الحسابات والودائع   2-20

 المصرفية.

 الحسابات الواجبة الدفع

التي تمث ِّل أفضل تقدير للمبلغ المطلوب  االسميةتُحتسب الحسابات الواجبة الدفع في البداية بالقيمة  2-21

 لتسوية االلتزام في تاريخ اإلبالغ. 
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 المستحقة  نفقاتاإليرادات المؤجلة وال

ولكن  استالمهابشروط وإيرادات أخرى تم تشمل اإليرادات المؤجلة االشتراكات المتعهد بدفعها   2-22

 لم يتم تحصيلها بعد.

الفترة المشمولة بالتقرير  خاللوالخدمات المقدَّمة فيما يتعلق بالسلع المستحقَّة  نفقاتتُحتََسب ال  2-23

 والتي لم ترد فواتير بشأنها.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

يفصح الصندوق االستئماني عن األطراف ذات الصلة التي لديها القدرة على ممارسة الرقابة   2-24

لديها تأثير كبير عليه عن طريق اتخاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما  على الصندوق أو التي

إذا كان أحد األطراف ذو الصلة والصندوق االستئماني يخضعان لرقابة مشتركة.  أما المعامالت التي 

د أو العميل/المتلق ي  يالً بشروط وأحكام ليست أكثر أو أقل تفضتدخل ضمن العالقات المعتادة بين المور 

في نفس الظروف بين الصندوق االستئماني واألطراف ذات على أساس تجاري بحت من تلك التي تتم 

 فلن تعاَمل على أنها معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن يجري اإلفصاح عنها.  الصلة

للذان تتوفر موظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماني هم مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي ا  2-25

لكليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماني وتوجيهها ومراقبتها والتأثير في 

ومزايا موظفي اإلدارة الرئيسيين.  رواتبتم اإلفصاح عن ويالتوجهات االستراتيجية للصندوق.  

معامالت محددة مع موظفي اإلدارة باإلضافة إلى ذلك، يقوم الصندوق االستئماني باإلفصاح عن أي و

 الرئيسيين وأفراد أسرهم.

 المخصصات والخصوم الطارئة

عندما يكون لدى الصندوق االستئماني التزام قانوني أو التزام ضمني  بهايُعترف  المخصصات  2-26

ة حالي نتيجة ألحداث وقعت في الماضي، ويَلزم على األرجح تدفق الموارد إلى خارج الصندوق لتسوي

تاريخ  حتىهو أفضل تقدير للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي  إن المبلغ المخصص  .هذا االلتزام

التي تم االعتراف بها عند إنشائها. إذا لم يعد  نفقاتلهذه ال إاليتم اإلفراج عن المخصصات ال التقرير. 

 المخصص.هذا يتم عكس ف، صادية لتسوية االلتزامات محتمالً تدفق المنافع االقت

هي التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة وال يمكن تأكيد وجودها إال  عندما  الخصوم الطارئة  2-27

لسيطرة  بكاملهاتحدث، أو ال تحدث، في المستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع غير المؤك دة التي ال تخضع 

 خدمات ينتج عنها تدفق الموارد االقتصادية/ والتي قد الالصندوق االستئماني؛ أو تمثل التزاماٍت حالية 

إلى خارج الصندوق أو ألنه يتعذر قياس مبلغ الخصوم بصورة موثوقة. ويجري اإلفصاح عن  محتملة

 الخصوم الطارئة، إن ُوجدت، في المالحظات الملحقة بالبيانات المالية.

 االلتزامات 

هي تعهدات، ال يمكن إلغاؤها، بتقديم أموال في المستقبل إلى المنظمات التي تقوم بتنفيذ  االلتزامات  2-28

مشاريع تستند إلى عقد مبرم مع الصندوق االستئماني. ويُعترف بهذه االلتزامات خارج نطاق الميزانية 

ين تقديم الشريك ويجري اإلفصاح عنها في البيانات المالية إلى حين تقديم هذه األموال فعالً أو إلى ح

 المنفذ تقارير مالية تثبت أن األنشطة التي يحق للمنظمة المعنية أن تتلقى أمواالً بشأنها قد تم تنفيذها.
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  إيرادات المعامالت غير التبادلية

: اإليرادات المتأتية من التبرعات التي تشمل قيوداً على استخدامها يُعترف بها لدى التبرعات  2-29

مة للتبرع.  أما اإليرادات المتأتية التوقيع على ات فاق ملزم بين الصندوق االستئماني والجهة المانحة المقد ِّ

من التبرعات التي تتضمن شروطاً بخصوص استخدامها، بما في ذلك االلتزام بإعادة األموال إلى الكيان 

م  وإلى أن يجري ها عند استيفاء الشروط المعنية. هذه الشروط، فيُعترف باستيفاء عدم في حالة المقد ِّ

ا التبرعات واإليرادات األخرى التي ال  استيفاء هذه الشروط، يُعترف بااللتزام بوصفه من الخصوم. أم 

 تُقدَّم مشفوعة باتفاقات ملزمة فيُعترف بها على أنها إيرادات عند تسل مها.

ا المنصفة، وتحتسب السلع وما يقابلها من إيرادات شكل سلع بقيمتهبتُحتَسب التبرعات العينية   2-30

داد الخصوم إلى  ا إذا كانت مقترنة بشروط، فتحتسب في عِّ على الفور إذا لم تكن مقترنة بشروط.  أمَّ

في تاريخ  ويتم قياسهاحين اإليفاء بالشروط وتلبية االلتزام القائم. وتحتسب اإليرادات بقيمتها المنصفة، 

 وحة. األصول الممن حيازة

داد شكل خدماتبالتبرعات العينية   2-31 : التبرعات العينية المقدَّمة في شكل خدمات ال تحتسب في عِّ

اإليرادات.  ويُفصح في البيانات المالية عن الخدمات العينية الرئيسية، بما في ذلك قيمتها السوقية 

 المتوازية عندما يكون تحديد قيمتها ممكناً.

 وصرف العمالت المصرفيةإيرادات الفوائد 

: هي إيرادات تشمل إيرادات الفوائد المصرفية وصافي مكاسب أسعار صرف اإليرادات المالية  2-32

العمالت األجنبية.  وتُدرج في بيان األداء المالي إيرادات الفائدة المصرفية عند تحققها وتُؤخذ في 

الحسبان عندئذ الحصيلة الفعلية من األصول.  وفي نهاية الفترة المالية، فإن الرصيد الصافي لحساب 

 وخسائر صرف العمالت األجنبية، إذا كان إيجابياً، يُدرج باعتباره إيراداً.  مكاسب

 النفقات 

الرسوم المصرفية وصافي خسائر صرف العمالت األجنبية.   نفقات: تشمل هذه الالنفقات المالية  2-33

نبية، وفي نهاية الفترة المالية، يُحتسب الرصيد الصافي، لحساب مكاسب وخسائر صرف العمالت األج

 .نفقاتإذا كان سلبياً، باعتباره من ال

تُحتسب عندما يُوفي المورد بالتزاماته التعاقدية، أْي  النفقات الناشئة عن شراء السلع والخدمات  2-34

 عندما يتسلَّم الصندوق االستئماني السلع والخدمات وتقبلها. 

تُحتَسب عند تسلم السلع أو الخدمات التي  النفقات الناشئة عن المعامالت مع الشركاء المنف ِّذين  2-35

معتمدة أو تقارير مالية أو تقارير تنفيذ  نفقاتيقدمها الشركاء المنفذين ويؤكد ذلك استالمها تقارير 

المشروع، حسب الحالة.  وعند تقديم األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط أداء قابلة للقياس، 

 موال.فيُعترف باإلنفاق عند دفع األ

 واإلبالغ القطاعي محاسبة الصندوق

ويكون من المناسب اإلبالغ  والتييمكن تمييزها  من األنشطة القطاع هو نشاط أو مجموعة  2-36

وتستند المعلومات القطاعية إلى األنشطة ومصادر صل فيما يخص المعلومات المالية. بشكل منف اعنه

حقق الصندوق أهدافه، فإنه ينف ذ األحكام القضائية لكي يو ل الرئيسية للصندوق االستئماني.التموي

يقدم المساعدة إلى والمتعلقة بجبر األضرار الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد شخص مدان، 

 الضحايا وأُسرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل الجسدي والنفسي وتقديم الدعم المادي.
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يتم  اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة بخصوص ثالثة قطاعات، هي: برنامج جبر األضرار   2-37

 وبرنامج المساعدة، وأمانة الصندوق االستئماني. 

على أساس نظام المحاسبة للصناديق االستئماني : يُمَسك بحسابات الصندوق محاسبة الصندوق  2-38

المساهمات المخصصة واألموال والممتلكات األخرى  المالية للفصل بين الصناديق تيسيراً الستالم

لها المحكمة، في الحاالت التي تحدد فيها  لة عن طريق الغرامات أو المصادرة والتي تحو  المحصَّ

لة عن طريق األحكام القضائية المتعلقة بجبر األضرار.   المحكمة استخدامات معينة، أو الموارد المحصَّ

 صافي األصول/حقوق الملكية

يشمل صافي األصول/حقوق الملكية الفائض أو العجز في الصندوق.  ويمكن إنشاء احتياطي   2-39

 على أساس قرار من مجلس اإلدارة.

 مقارنة الميزانية

تُعرض في البيان الخامس مقارنة بين المبالغ الفعلية والمبالغ الواردة في الميزانية البرنامجية   2-40

يتم عمل هذه المقارنة على نفس األساس النقدي المعدَّل للمحاسبة الذي السنوية األصلية والنهائية. و

 اعتُمد فيما يتعلق بالميزانية البرنامجية السنوية.

تسوية بين المبالغ الفعلية المحددة على أساس نقدي معدَّل والمبالغ الفعلية  13ترد في المالحظة   2-41

وجود اختالف بين المحاسبة على أساس مع األخذ في االعتبار المعروضة في البيانات المالية، 

 االستحقاقات الكاملة والميزانية القائمة على أساس نقدي معدَّل.

 

 

  النقدية وما في حكمها -3

 2018 2019 بآالف اليورو

 6 027 3 367 الحساب الجاري –المودعة في المصرف  لنقديةا

 11 830 12 607 الحساب االدخاري –المودعة في المصرف  نقديةلا

 17 857 15 974 المجموع

  االستثمارات -4

 2018 2019 بآالف اليورو

 3مع استحقاق أصلي ألكثر من  محدد ودائع ألجل

  - 2 688 أشهر

  - 2 688 المجموع

 المبالغ المدفوعة مقدما  -5

 2018 2019 بآالف اليورو

 16 114 الُسلَف المقدَّمة إلى الشركاء المنف ِّذين 

 - 11 الموظفينالُسلَف المقدَّمة إلى  
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 16 125 المجموع 

 المبالغ المستحقة القبض من المحكمة -6

 2018 2019 بآالف اليورو

 88 132 المستحقة القبض  لتبرعاتا

 - - المستردة المستحقة القبض من الشركاء المنف ِّذين مبالغلا

 505 - 2017مبالغ مستحقة القبض من المحكمة عام 

 636 636 2018مبالغ مستحقة القبض من المحكمة عام 

 - 282 2019مبالغ مستحقة القبض من المحكمة عام 

 1 - مبالغ أخرى مستحقة القبض من المحكمة

 3 34 المتراكمة فائدةلا

 - 2 مبالغ مستحقة الدفع أخرى

 1 233 1 086 المجموع 

على مزيد من التفاصيل عن المبالغ المستحقة القبض من المحكمة، انظر المالحظة  طالعلال  6-1

2-19. 

تمثل التبرعات المستحقة القبض المبالغ التي تم التعهد بها للصندوق االستئماني في كانون األول/   6-2

 ولم يتم سدادها بحلول تاريخ اإلبالغ. 2019ديسمبر 

 الدفعالمبالغ المستحقة  -7

 2018 2019 بآالف اليورو

للمحكمة مقابل النقد المقدم للنفقات  المبالغ المستحقة الدفع 

 - 26 البرنامجية

 - 6 المستحقة الدفع المبالغ األخرى

 - 32 المجموع 

 المخصصات -8

 2018 2019 بآالف اليورو

مخصصات لقضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل 

 76 76 الدولية

 5 940 5 610 التعويضات المقررةمخصصات 

 6 016 5 686 المجموع

 التغييرات في المخصصات

 بآالف اليورو
 مخصصات 
لقضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة 
 العمل الدولية

 مخصصات 
 التعويضات المقررة

 5 940 76 2019كانون الثاني/ يناير  1لمخصصات في ا
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 (350) - النخفاض المترتب على المدفوعاتا

 20 - إعادة تقييم المخصصات

 - - في المخصصات زيادة

 5 610 76 2019كانون األول/ ديسمبر  31لمخصصات في ا

جبر من أجل دفع يتعلق مبلغ التعويضات بالتمويل التكميلي المقدم من الصندوق االستئماني   8-1

رة بسبب عوز األشخاص المدانين.  وعمالً بالمادة  األضرار من الئحة الصندوق االستئماني  56المقر 

ً ضمن السلطة  جبر األضرار(، يعد  قرار استكمال ICC-ASP/4/Res.3)للمجنى عليهم  قراراً تقديريا

التيقن من  على سبيل المثال، التنظيمية المنصوص عليها في اللوائححكمه العوامل توالوحيدة للمجلس، 

القانونية ومراعاة اإلجراءات ، والية المساعدة الخاصة به ةبأنشط باإلخالل عنصر مكملعدم قيام 

 الجارية التي قد تؤدي إلى منح تعويضات أخرى قد تتطلب تكملة.

ألف يورو مع  76تتوافق مخصصات قضايا المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية البالغة   8-2

 عة لدى المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية من قبل موظف سابق في األمانة العامة.القضية المرفو

 

 المستحقة  نفقاتاإليرادات المؤجلة وال -9

 2018 2019 بآالف اليورو

 727 516 المؤجلة   تبرعاتلا

 127 6 المستحقة فقاتلنا

 854 522 المجموع

 صافي األصول/حقوق الملكية -10

 2018 2019 بآالف اليورو

 1 832 2 213 برنامج جبر األضرار

 9 339 10 581 برنامج المساعدة

 1 065 839 أمانة الصندوق االستئماني   

 12 236 13 633 المجموع

 اإليرادات -11

 2018 2019 بآالف اليورو

 2 542 3 130 المقررة االشتراكات

   لتبرعاتا

 1 570 863 المخصَّصة تبرعاتلا

 2 035 1 807 غير المخصَّصة تبرعاتلا

 3 605 2 670 المجموع الفرعي للتبرعات

   المالية يراداتإلا

 6 50 إيرادات الفائدة المصرفية
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 12 - صافي ربح صرف العمالت األجنبية

 18 50 لإليرادات المالية المجموع الفرعي

 6 165 5 850 المجموع

 التبرعات العينية

مختلفة إلى الصندوق االستئماني مجاناً، بما في ذلك الحيز المكتبي، تقدم المحكمة خدمات  11-1

  واألجهزة، والخدمات اإلدارية.

 النفقات  -12

 2018 2019 بآالف اليورو

 1 982 2 874 النفقات اإلدارية 

 4 231 86 النفقات المتعلقة بجبر األضرار

 199 110 المشاريع المتعلقة بالعنف الجنسي والعنف الجنساني  نفقات

 902 878 مشاريع أخرى تتعلق بالمساعدة نفقات

 7 314 3 948 المجموع

ألف يورو من التكاليف المختلفة التي تكبدها  66من المتعلقة بجبر األضرار نفقات التتكون   12-1

عادة تقييم إلألف يورو  20و جبر األضرار  واليةفيما يتعلق بتنفيذ  للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

جبر لمنح تمثل في الغالب مخصًصا جبر األضرار ، كانت نفقات 2018في عام والمخصص. هذا 

المقدم من الصندوق االستئماني. ولم يقدم الصندوق االستئماني أي التكميلي المتعلقة بالتمويل  األضرار

 .2019في عام جبر األضرار تمويل تكميلي إضافي من أجل دفع 

المساعدة  لواليةف يورو تتعلق بالتكاليف اإلدارية للشركاء المنفذين أل 65تشمل النفقات   2 -12

 .األوغند

 بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية -13

يتم إعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماني استناداً إلى أسس مختلفة.  فبيان الوضع المالي  13-1

وبيان األداء المالي وبيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية تُعد جميعها 

بيان مقارنة مبالغ الميزانية  باالستناد إلى المحاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، في حين يعد  

 والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( استناداً إلى المحاسبة القائمة على أساس نقدي معدَّل. 

من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، في الحاالت التي ال  24ووفقاً لمقتضيات المعيار  13-2

قابل للمقارنة، يتعين مواءمة المبالغ الفعلية المعروضة  تُعد فيها البيانات المالية والميزانية على أساس

على أساس قابل للمقارنة بالميزانية مع المبالغ الفعلية المعروضة في البيانات المالية، على أن يُحدَّد 

.  وتوجد أيضاً اختالفات في األشكال وبرامج أي أساس أو توقيت أو كيان مختلف على نحو منفصل

 عرض البيانات المالية والميزانية. التصنيف المعتمدة ل

ً عن   13-3 تحدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إعداد الميزانية المعتَمدة مختلفا

 أعاله.  1-13األساس المحاسبي، على النحو المذكور في الفقرة 

لَّغ عنها المبينة وتحدث اختالفات من حيث التوقيت عندما تختلف فترة الميزانية عن الفترة المب  13-4

في البيانات المالية.  وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما يخص الصندوق االستئماني ألغراض 

 مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. 
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وتحدث االختالفات المتعلقة بالكيانات عندما ال تحتوي الميزانية على البرامج أو الكيانات التي   13-5

من الكيان الذي تُعد بشأنه البيانات المالية.  وتشمل االختالفات المتعلقة بالكيانات األموال  تشكل جزءاً 

المخصصة لجبر األضرار وللمساعدة والتي ترد بالتفصيل في البيانات المالية، لكنها ال تُدرج في عملية 

 الميزانية. 

وبرامج التصنيف المعتمدة وتُعزى االختالفات من حيث العرض إلى اختالفات في الشكل   13-6

 لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية. 

ويُعرض أدناه تحليل الفروق بين المبالغ الفعلية المعدة على أساس قابل للمقارنة في بيان مقارنة   13-7

فعلية الواردة في بيان التدفقات النقدية )البيان مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية )البيان الخامس( والمبالغ ال

 :2019كانون األول/ديسمبر  31الرابع( للفترة المنتهية في 

 المجموع التمويل االستثمار التشغيل بآالف اليورو

على أساس  المعدالفعلي  المبلغ

 327 - - 327 مقارن )البيان الخامس(

 202 - - 202 المتعلقة باألساس الختالفاتا

 - (505) 19 486 المتعلقة بالعرض ختالفاتالا

 (2 467) - - (2 467) المتعلقة بالكيانات الختالفاتا

الفعلي الوارد في بيان  المبلغ

 (1 939) (505) 19 (1 453) التدفقات النقدية )البيان الرابع(

 نفقاتالشراء مقابل التُعرض كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات المفتوحة بما في ذلك أوامر   13-8

والتي  األطرافواالئتمانات المقدَّمة إلى الدول  فقات النقدية من أنشطة التشغيل.المستحقة وصافي التد

ال تشكل جزءاً من بيان مقارنة مبالغ الميزانية بالمبالغ الفعلية، معروضة بوصفها اختالفات متعلقة 

لة من التبرعات المبلَّغ عنها  بالعرض.  وتحت بند االختالفات المتعلقة بالكيانات، تُدرج األنشطة المموَّ

 جة في عملية الميزانية. في البيانات المالية وذلك نظراً إلى أن هذه األنشطة غير مدر

يرد شرح لالختالفات المادية بين الميزانية والمبالغ الفعلية في التقرير المتعلق بأنشطة وبرامج   13-9

 .2019أداء المحكمة الجنائية الدولية لعام 
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 اإلبالغ القطاعي -14

 2019كانون األول/ديسمبر  31بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

 برنامج جبر األضرار بآالف اليورو

برنامج 
 المساعدة

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     األصول

     المتداولة ألصولا

 15 974 23 10 347 5 604 النقدية وما في حكمها

 2 688 - - 2 688 االستثمارات

 125 - 114 11 المبالغ المدفوعة مقدما 

 804 646 132 36 المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 19 591  659 10 593 8 339 مجموع األصول المتداولة

     األصول غير المتداولة

 282 282 - - المبالغ المستحقة القبض من المحكمة

 282 282 - - مجموع األصول غير المتداولة

 19 873 941 10 593 8 339 مجموع األصول

     الخصوم

     المتداولة لخصوما

 32 26 6 - المستحق دفعهاالمبالغ 

 2 414 76 - 2 338 المخصصات

 522 - 6 516 اإليرادات المؤجلة والنفقات المستحقة 

 2 968 102 12 2 854 مجموع الخصوم المتداولة

     الخصوم غير المتداولة 

 3 272 - - 3 272 المخصصات

 3 272 - - 3 272 مجموع الخصوم غير المتداولة

 6 240 102 12 6 126 مجموع الخصوم

 13 633 839 10 581 2 213 صافي األصول/حقوق الملكية

مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق 

 19 873 941 10 593 8 339 الملكية
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 2019 كانون األول/ديسمبر 31بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

 بآالف اليورو

برنامج جبر 
 المساعدةبرنامج  األضرار

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     اإليرادات

 3 130 3 130 - - المقررة االشتراكات

 2 670 - 2 230 440 تبرعاتلا

 50 - - 50 المالية يراداتإلا

 5 850 3 130 2 230 490 مجموع اإليرادات

     النفقات 

 2 874 2 851 - 23 اإلدارية  نفقاتلا

المشاريع المتعلقة بالعنف  نفقات

 110 - 110 - الجنسي والعنف الجنساني 

مشاريع أخرى تتعلق  نفقات

 878 - 878 - بالمساعدة

 86 - - 86 المتعلقة بجبر األضرار لنفقاتا

 3 948 2 851 988 109 نفقاتمجموع ال

 1 902 279 1 242 381 )العجز( للفترة المعنيةالفائض
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 2018كانون األول/ديسمبر  31المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في  بيان األداء

 بآالف اليورو

برنامج جبر 
 برنامج المساعدة األضرار

  أمانة
الصندوق 
 المجموع االستئماني

     اإليرادات

 2 542 2 542 - - المقررة االشتراكات

 3 605 - 2 839 766 التبرعات

 18 - 18 - اإليرادات المالية

 6 165 2 542 2 857 766 مجموع اإليرادات

     النفقات 

 1 982 1 982 - - النفقات اإلدارية 

المشاريع المتعلقة بالعنف  نفقات

 الجنسي  

 199 - 199 - والعنف الجنساني 

مشاريع أخرى تتعلق  نفقات

 902 - 902 - بالمساعدة

 4 231 - - 4 231 النفقات المتعلقة بجبر األضرار

 7 314 1 982 1 101 4 231 نفقاتمجموع ال

 (1 149) 560 1 756 (3 465) )العجز( للفترة المعنيةالفائض

 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة -15

اإلجمالية المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة، بما في ذلك  الرواتبالمعترف بها  نفقاتتشمل ال  15-1

نَح أخرى، وإعانة اإليجار، العملالصافية، وتسوية مقر  الرواتب ، واالستحقاقات، وبدالت االنتداب ومِّ

ومساهمات جهات العمل في نظام المعاشات التقاعدية، واشتراكات التأمين الصحي الحالي.  وتشمل 

  المتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل. نفقاتأيضاً ال

اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماني هم أعضاء مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي.  موظفو   15-2

 ويعمل مجلس اإلدارة بدون مقابل.

المعترف بها خالل السنة  نفقاتويرد فيما يلي عرض للوضع في نهاية العام من حيث ال  15-3

     ولألرصدة التي لم تُسدد من المبالغ المستحقة القبض:

 األتعاب اإلجمالية عدد األفراد اليوروبآالف 

المبالغ المستحقة 
 القبض من المحكمة

 - 196 6 كبار موظفي اإلدارة
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موظفو اإلدارة الرئيسيون مؤهلون أيضا للحصول على استحقاقات ما بعد انتهاء الخدمة  15-4

 االلتزامات المستحقة ما يلي:واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.  وفي نهاية العام، بلغ مجموع 

 بآالف اليورو

اإلجازات السنوية 

 المستحقة

االستحقاقات 

الطويلة األجل 

 األخرى

استحقاقات ما بعد 

 المجموع انتهاء الخدمة

 222 187 1 34 كبار موظفي اإلدارة

ألف يورو ألمانة الصندوق االستئماني  3 130، أقرت الجمعية اعتمادًا قدره 2019في عام   15-5

واجتماعاته. ويتم  اإلداري وفر الدعم اإلداري للمجلستللضحايا، التي تدير الصندوق االستئماني و

التي تكبدتها األمانة للفترة الحالية والسابقة بمبلغ قدره  نفقاتإثبات مبلغ األنصبة المقررة الصافي من ال

 لقبض من المحكمة .ألف يورو  كمبالغ مستحقة ا 918

تقدم المحكمة خدمات مختلفة إلى الصندوق االستئماني مجاناً، بما في ذلك الحيز المكتبي،   15-6

 واألجهزة، والخدمات اإلدارية.

 تاريخ اإلبالغبعد األحداث  -16

جائحة  تحدث. 2019ديسمبر كانون األول/ 31تاريخ اإلبالغ عن الصندوق االستئماني هو   16-1

COVID-19  نسبة للبيانات المالية لعام هذا حدث غير قابل للتعديل بالإن . 2019بعد إغالق حسابات

تأثيرات كبيرة على عمليات الصندوق  الجائحة ه، ومع ذلك، قد يكون لآلثار العالمية لهذ2019

 ، وال يمكن تقدير مدى موثوقيتها في الوقت الحالي.2020 االستئماني في عام
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 المرفق 
  1الجدول 

 2019كانون األول/ديسمبر  31حالة المشاريع في 

 

 السنوي المشروع

عملة 
 الميزانية المشروع

السلف غير 

 المسددة/

المستردات 

المستحقة في 

كانون  1

الثاني/يناير  

2019 

المبالغ 
 المسددة

النفقات 
 المسجلة

المبالغ 

المستردة التي 

 تم جمعها

السلف غير 

  المسددة  
كانون  31في 

األول/ديسمبر  

2019 

إنفاق الميزانية 

)بما في ذلك 

السنوات 

 السابقة

تقييم الوضع  – الوسطى أفريقياجمهورية 

2018 (PO4701286) 

فرنك وسط 

 أفريقي

000 000 13 

 

000 000 1 

 

000 500 6 

 

780 842 6 

 

220 657 

 

- 

 

780 342 12 

 

تقييم الوضع  – الوسطى أفريقياجمهورية 

2018 (PO4701355) 

فرنك وسط 

 أفريقي

220 097 6 

 

- 

 

220 097 6 

 

220 097 6 

 

- 

 

- 

 

220 097 6 

 

TFV/UG/2007/R1/018  - إعادة مساعدة 

للمجنى عليهم التأهيل البدني والنفسي المتكاملة 

(PO 5100135) 

 يورو

 

000 200 

 

- 

 

000 170 

 

221 143 

 

- 

 

779 26 

 

221 143 

 

TFV/UG/2007/R1/018  -  مساعدة التأهيل

في للمجنى عليهم البدني والنفسي المتكاملة 

 (PO 5100136) شمال أوغندا

 يورو

 

000 200 

 

- 

 

000 170 

 

987 169 

 

- 

 

13 

 

987 169 

 

TFV/UG/2007/R1/005  -  مساعدة التأهيل

في للمجنى عليهم البدني والنفسي المتكاملة 

 (PO 5100138) شمال أوغندا

 يورو

 

000 200 

 

- 

 

000 170 

 

319 147 

 

- 

 

681 22 

 

319 147 

 

TFV/UG/2007/R1/020  -  معالجة احتياجات

الصحة النفسية لضحايا جرائم الحرب 

األوغنديين: نهج الخدمة وبناء القدرات 

(PO 5100139) 

 يورو

 

000 200 

 

- 

 

000 170 

 

722 169 

 

- 

 

278 

 

722 169 

 

 TFV/UG/2007/R1/014b -  المساعدة

للمجنى المتكاملة إلعادة التأهيل البدني والنفسي 

 (PO 5100140في شمال أوغندا )عليهم 

 يورو

 

000 200 

 

- 

 

000 170 

 

222 134 

 

- 

 

778 35 

 

222 134 

 

TFV/UG/2007/R2/041 -  المساعدة

المتكاملة إلعادة التأهيل البدني والنفسي 

شمال أوغندا في الحرب لضحايا 

(PO 5100141) 

 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  أفريقياجمهورية  متابعة الضحايا

(PO 4701327) 

فرنك وسط 

 2 249 200 - 1 030 585 2 249 200 3 279 785 - 3 279 785 أفريقي

الوسطى  أفريقياجمهورية 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 كيني (PO 4701365) تقييم كينيا

 (PO 4524406) مشروع االتصاالت

دوالر 

 6 700 - - 6 700 - - 6 700 أمريكي

 20 929 - - 20 929 - - 26 129 يورو (PO 4903277) جورجياتقييم الوضع  

 21 186 - - 21 186 - - 21 186 يورو (PO 4903367)  -2019تقييم كينيا 

  بجبر األضرارالوالية المتعلقة 
        

المنح  –جبر األضرار في قضية كاتانغا 

الفردية في جمهورية أفريقيا الوسطى 

(PO 4701199) 

دوالر 

 74 319 - - 69 - - 74 321 أمريكي

 (PO 4701273) - كاتانغا الجماعية منح

دوالر 

 42 287 7 196 20 868 16 773 30 445 7 196 58 560 أمريكي
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 السنوي المشروع

عملة 
 الميزانية المشروع

السلف غير 

 المسددة/

المستردات 

المستحقة في 

كانون  1

الثاني/يناير  

2019 

المبالغ 
 المسددة

النفقات 
 المسجلة

المبالغ 

المستردة التي 

 تم جمعها

السلف غير 

  المسددة  
كانون  31في 

األول/ديسمبر  

2019 

إنفاق الميزانية 

)بما في ذلك 

السنوات 

 السابقة

 (PO 4701344) - كاتانغا الجماعية منح
دوالر 

 248 782 1 - 248 782 248 767 - 248 783 أمريكي

 (PO 4701358) - كاتانغا الجماعية منح
دوالر 

 3 695 11 305 - 3 695 15 000 - 15 226 أمريكي

 (PO 4701361) - كاتانغا الجماعية منح
دوالر 

 27 920 - - 27 920 27 600 - 27 920 أمريكي

 597 - 1 103 597 - - 1 700 يورو (PO 4701274) - كاتانغا الجماعية منح

 )فرنك غرب أفريقي(  كاتانغا الجماعية منح

(PO 4701306) 

فرنك غرب 

 11 189 000 - 6 042 400 11 189 000 17 241 400 - 17 241 400 أفريقي

المنح تنفيذ قبل نشطة األ - لوبانغا

(PO 4524027) 

دوالر 

 3 580 - - 3 580 - - 3 580 أمريكي

 –بموجب أمر المحكمة نشطة األ - لوبانغا

 (PO 4701332)تحديد هوية الضحايا 

دوالر 

 27 456 - 3 365 27 456 30 820 - 33 685 أمريكي

 (PO 4701369) - كاتانغا الجماعية منح
دوالر 

 111 943 - 57 111 943 112 000 - 112 000 أمريكي

 

1.  
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 للمجنى عليهم تقرير المراجعة الخارجية النهائي لحسابات الصندوق االستئماني 

 2019كانون األول/ديسمبر  31المنتهية في البيانات المالية للسنة 

 )ترجمة من باب المجاملة(
 

 المحتويات
 الصفحة 

 402 ........المراجعة ونطاقها ونهجها...................................... أهداف  -أوال

ً نيثا  402 ..........متابعة توصيات السنوات السابقة......................................... -ا

 ً  403 ................الحالة المالية................................................... موجز -ثالثا

 ً  404 .............................................. استثمارات الموارد المالية المتاحة  -رابعا

 405 ............................. االتفاقيات واالتفاقات مع الجهات المانحة رصد -خامسا

 405 ........................................................................ شكر وتقدير -سادسا
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 المراجعة ونطاقها ونهجها أهداف -أوال

)"الصندوق االستئماني"( حيث تم إجراء للمجنى عليهم قمنا بمراجعة البيانات المالية للصندوق االستئماني  -1

ً للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات ً للمعايير الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة و المراجعة وفقا وفقا

للمحكمة الجنائية الدولية )"المحكمة"(، بما من النظام المالي والقواعد المالية  12ووفقاً للمادة  ،الحسابات

من الالئحة التنفيذية  77المادة  كذلكو في ذلك االختصاصات اإلضافية التي تحكم مراجعة الحسابات،

 للصندوق االستئماني للضحايا.

خطاء الهدف العام ألي مراجعة للبيانات المالية هو التأكد بقدر معقول من خلو البيانات المالية ككل من األ -2

ع الحسابات من إبداء رأي بشأن ما إذا كانت البيانات  غشالمادية سواء بسبب ال أو الخطأ، مما يمك ن مراجِّ

 المالية قد أُعدت، من جميع الجوانب، وفقاً لإلطار المالي المعمول به.

وجميع  ،االختصاصات اإلضافية التي تحكم مراجعة حسابات المحكمة الجنائية الدوليةويتم اإلفصاح عن  -3

لنظام المالي ل)ج(  6في المرفق للمجنى عليهم بما في ذلك الصندوق االستئماني  ،الصناديق االستئمانية

لمراجع الخارجي أن ينظر في المسائل التي ينبغي ه يمكن لشير إلى أنحيث ي  ،للمحكمة والقواعد المالية

أو إنفاقها بشكل للمجنى عليهم أموال الصندوق االستئماني  مثل تبديد، إبالغها إلى جمعية الدول األطراف

 ما قصدته جمعية الدول األطراف. حيث ال يتفق معغير سليم 

 قد قُسمت مهمة مراجعة الحسابات إلى مرحلتين: ل -4

 بالرقابةركزت على المسائل المتعلقة التي (، 2019كانون األول/ديسمبر  13إلى  2( مراجعة مؤقتة، )من )أ

 الداخلية والتبرعات والمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام؛

متابعة التوصيات وركزت على البيانات المالية  التي (،2020أيار/مايو   27إلى  4)ب(  ومراجعة نهائية، )من 

 والحوكمة ، وكذلك الضوابطالمحاسبية الدولية للقطاع العام السابقة واالمتثال لمتطلبات الكشف عن المعايير

والقيود المفروضة على السفر واالتصاالت الشخصية التي قامت  COVID-19 جائحةفي سياق والمالية. 

المحكمة، تم إجراء المراجعة النهائية عن بعد، باستخدام قنوات في في هولندا وفرنسا و بتحديدهاالسلطات 

 الوثائق. وتوفيربالفيديو  واصلللتمحكمة الاالتصاالت اآلمنة لتكنولوجيا المعلومات التي تقدمها 

ومع للمجنى عليهم اجتماع ختامي مع المدير التنفيذي للصندوق االستئماني  2020أيار/مايو   27ُعقد في  -5

موظفيه.  وقد أُخذت في الحسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات المكتوبة المرسلة من الصندوق 

  .2020يونيو حزيران/ 17بتاريخ للمجنى عليهم االستئماني 

للسنة المنتهية في للمجنى عليهم بشأن البيانات المالية للصندوق االستئماني  رأيا غير متحفظأصدرنا لقد  -6

 .2019كانون األول/ديسمبر  31

ً نيثا   متابعة توصيات السنوات السابقة  -ا

توصيات معلقة في التقرير األخير لمراجع الحسابات الخارجي بشأن البيانات المالية  ةال تزال ثماني -7

، صنيف أربعة منها على أنها ُمنفذةستعراض تنفيذ التوصيات تالاالستئماني للضحايا. يمكن  للصندوق

 نُفذت جزئيا. بأنها وأربعة أخرى

 المنفذة التوصيات -1

بتنفيذ إجراء لتحديد جميع المستحقات مع تحديد  يوصى". تستحقاات الم"إجراء TFV 2018-2 رقم التوصية -8

لوثائق ذات الصلة التي تحدد مدى الصندوق االستئماني ا إعداد البيانات المالية. قدميتناسق مع موعد نهائي 

قسم الصندوق االستئماني وت والممارسات التي تم وضعها بين األهمية من التعليمات والتوجيهات والتبادال

 الشؤون المالية في قلم المحكمة.
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جبر إلثبات جميع االلتزامات المتعلقة بتنفيذ قرارات  الالزمة"اإلجراءات  TFV 2017-1 رقم التوصية -9

وانعكاسات  )من قلم المحكمة( األضراربدقة". بعد مناقشات مع قسم مشاركة الضحايا وجبر  األضرار

تتيح للصندوق  األضرارسم مشاركة الضحايا وجبر ق لدىالمنهجية الحالية المستخدمة  فإنداخلية، 

كل حالة على على أساس في نظام إدارة تطبيق الضحايا  المتوفرةإلى المعلومات  االستئماني الوصول

و  في قلم المحكمة األضراركافية وفعالة من قبل قسم مشاركة الضحايا وجبر  بأنها تعتبر وأنهاحدة. 

 .والصندوق االستئماني

للمجنى عليهم االستئماني  الصندوق المراقبة المالية للعمليات". نظم"تعزيز  TFV-2015-3 رقم التوصية -10

حول إجراءات وأدوات إعداد  أدوات داعمة مع شركاء التنفيذ نجم عنها 2020و  2019ورش عمل في 

من للموقع  ادمةزيارات شركاء التنفيذ القمهورية إفريقيا الوسطى. وستشمل التقارير المالية في أوغندا وج

 .تفتيش مفاجئقبل مسؤولي البرامج الميدانية 

معلومات للمجنى عليهم االستئماني  الصندوق نية". قدم"تعزيز الفرق الميدا TFV 2015-4 رقم التوصية -11

التعيينات في ، و2019في الموارد البشرية في عام  اتمفصلة عن الهياكل القائمة في الميدان بعد الزياد

 عتبر أن التعزيز قائم ويعمل.ي، ووالمناصب

ً  التوصيات المنفذة -2  جزئيا

في للمجنى عليهم االستئماني  الصندوق. "تكييف اإلطار الشامل للميزانية". بدأ TFV-2018-1 رقم التوصية -12

، ليس فقط للموارد والنفقات التي تشكل جزًءا من ميزانية المحكمة من خالل مراجعة عملية إعداد الميزانية

أيًضا للعمليات الممولة من التبرعات  بل" االستئماني للضحايا الصندوقالبرنامج الرئيسي السادس "أمانة 

 ، سيتطلب تنفيذ هذه التوصية الوقت.اختصاصات مجلس اإلدارة. ومع ذلك التي تشير إلى

االستئماني  الصندوق. "رصد تقارير مراجعة حسابات الشركاء الميدانيين". إن TFV-2016-2 رقم التوصية -13

تقوم بإجراء مراجعة مركزية لبصدد طرح مناقصة مفتوحة الختيار شركة مراجعة خارجية للمجنى عليهم 

إلى دورات البرنامج الجديدة المنفذة في شمال  وأشارللمجنى عليهم االستئماني  الصندوقلجميع شركاء 

 الصندوق وجمهورية أفريقيا الوسطى. أبلغ والكوت ديفوارأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

 المراجع الخارجي بأن عقود الخدمات في هذه البلدان قيد اإلعداد.للمجنى عليهم االستئماني 

ي وأمانة الصندوق االستئمان قلم المحكمةالمسؤوليات بين "توضيح األدوار و TFV 2014-1 رقم التوصية -14

وقلم المحكمة على إطار التعاون للمجنى عليهم االستئماني  الصندوقأمانة  وافق كل منللضحايا". 

غياب التقدم في مسألة إجراء التحكيم، إلى استمرار ، نظًرا تنفيذ التوصية جزئيًا لقد تم. ومع ذلك، والمساعدة

هذه الوثيقة موجودة اآلن إن . 2019في عام  الجديد الذي تم تعيينهول أعمال مجلس اإلدارة المرتبط بجد

األدوار، على الرغم من أن وضعها لم يتم تحديده بعد في التسلسل الهرمي  بشأنوقد تكون أساًسا للتوضيح 

 المحكمة. تشملللوثائق الرسمية التي 

"مخطط تخصيص المسؤولية". على الرغم من توضيح المسؤوليات داخل  TFV 2014-2 رقم التوصية -15

، لن يتم االنتهاء من مصفوفة المسؤولية الجديدة 2019و  2018في للمجنى عليهم الصندوق االستئماني 

توفر ت ماالتوصية عند إنجازيتم التحقق من بعد ذلك س. 2020قبل الربع الرابع من  2019المتوقعة لعام 

 ة.هذه الوثيق

 ً  موجز الحالة المالية  -ثالثا

 مليون يورو مقارنة 1 902فائض قدره  إلىللمجنى عليهم يشير بيان األداء المالي للصندوق االستئماني  -16

في نفقات  إنخفاض.  ويعزى هذا التغيير أساساً إلى 2018مليون يورو مقارنة في عام  1,149عجز قدره ب

 حتى إذا ازدادت( 2018مليون يورو في عام  5 332مليون يورو مقارنة بمبلغ قدره  1 074البرنامج )

وبنفس (. 2018مليون يورو في عام  1 982مليون يورو مقارنة بمبلغ قدره  2 874النفقات اإلدارية )

، كان معدل نمو الموارد أقل من معدل اإلنفاق، على الرغم من أن االشتراكات المقررة زادت بشكل الشكل
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 %26التبرعات أيًضا بنسبة بلغت  ولكن، انخفضتمليون يورو.  1 130لتصل إلى  %23كبير بمعدل 

وق لصنداجهود إن   .(2018مليون يورو في عام  3 606مليون يورو )مقارنة بـ  2 670لتصل إلى 

مليون يورو  10لتعزيز موارده لتغطية احتياجاته المستقبلية، والتي تقدر بنحو للمجنى عليهم االستئماني 

لصندوق االستئماني اجهة مانحة عامة حتى اآلن. وتهدف جهود  29قد تم تسجيل لسنويا في المستقبل. 

دول المانحة، مثل خطط متعددة إلى وضع اللمسات األخيرة على المزيد من االتفاقات مع الللمجنى عليهم 

 ألف يورو. 25السنوات، أو وسائل تمويل مبتكرة. تبلغ التبرعات من القطاع الخاص حوالي 

إلى  2018مليون يورو في  19 106بشكل عام، مع زيادة إجمالي األصول من  ةالمالي الحالةتحسن بيان  -17

 13 633مستوى ب، مع صافي األصول ةسليم ةالمالي الحالة يةهيكلإن . 2019مليون يورو في  19 873

مخصصات. النمو عن العام السابق، وتتألف الخصوم في الغالب من % من ال11 بزيادةمليون يورو، 

، والتغيير 2018مليون يورو في  6 016مليون يورو من  5 686انخفض المبلغ العالمي للمخصصات إلى 

مليون  0.961مليون يورو، مقارنة بـ  2 414) الرئيسي هو التغيير في الرصيد بين المخصصات الحالية

مليون يورو في  5 055يورو مليون، مقابل  3 272) المتداولة( والمخصصات غير 2018يورو في 

ديون مالية، ويتكون جزء مهم من التزاماته الحالية للمجنى عليهم لصندوق االستئماني ا(. ليس لدى 2018

مليون يورو( ، ومن المحتمل أن تصبح هذه إيرادات في  0.522)من المستحقات واإليرادات المؤجلة 

 المستقبل.

التي وافق عليها مجلس اإلدارة من خالل  األضرار جبر نفقاتيعرض بيان األداء المالي مبالغ  -18

في  الواردةالسنوية  األضرار جبرتظهر نفقات  المخصصات، بعد توصية المراجعة الخارجية. ثم

بلغ النفقات السنوية في عام ات المالية كتخفيض في المخصصات السابقة. يظهر معلى البيان 8المالحظة 

متواضعًا إلى حد ما مقارنة بالمبلغ المتراكم  بأنه ، في المرحلة الحاليةمليون يورو 0.350 وهو ،2019

 مليون يورو(. 5 610للمخصصات )

، مما مليون يورو( 2 338ة )في الخصوم المتداول لجبر األضرارتم تصنيف جزء من هذه المخصصات  -19

مليون  3 272، والجزء اآلخر في الخصوم غير المتداولة )2020أنه يجب استخدامها خالل عام يعني 

 0.350، ولكن تم دفع المتداولةمليون يورو في الخصوم  0.885، تم تصنيف يورو(. في العام الماضي

 عملالتأكد من للمجنى عليهم لصندوق االستئماني ا. يجب على أمانة 2019مليون يورو فقط في عام 

 أفضل تقدير لهذا التصنيف.

 ً  استثمارات الموارد المالية المتاحة  -رابعا

في و. 2019ديسمبر كانون األول/ 31 تاريخ مليون يورو، في 15 974 وما في حكمهيبلغ الحساب النقدي  -20

مليون  5.2استثمار حصة كبيرة من هذا األصل، في للمجنى عليهم لصندوق االستئماني ا، بدأ 2019عام 

ألف يورو.  46 فائدة بقيمة يورو، في األدوات المالية بالدوالر األمريكي. كانت حصيلة هذا االستثمار المالي

استثمار األموال بعملة المدفوعات المخطط لها )بالدوالر للمجنى عليهم لصندوق االستئماني ااختار 

 %1.87الودائع لفترة محددة لمدة ثالثة أو ستة أشهر وبمعدالت فائدة ثابتة مدة األمريكي( وضمان تخصيص 

من سعر الفائدة العام الماضي. حتى % 0.3، وهو أكثر من ذلك بكثير من الحد األقصى البالغ  %2.27و 

كل منهما، بمعدل في .مليون يورو 5، كان لدى حسابين مصرفيين آخرين 2019ديسمبر كانون األول/ 31

 في المائة. 0.05ائدة ف

، بما في ذلك األموال من لصندوق االستئماني للضحاياامن فوائض  مأخوذةاألموال المستثمرة إن  -21

التبرعات؛ طلب المراجع الخارجي توضيحا بشأن األساس القانوني لهذه العمليات أثناء المراجعة. ال تشير 

من النظام المالي والقواعد  108، إال إلى المادة 37 رقم ، في مادتهاالتنظيمية لوائح الصندوق االستئماني

األموال أن المالية للمحكمة، في حين أن إمكانية المضي قدماً في االستثمارات )محدودة الوقت( في حالة "

وقلم للمجنى عليهم لصندوق االستئماني ا أجاب. 109المادة  تحكمهاالزمة خالل فترة االستثمار" ليست 

النظام المالي والقواعد طبق ينمن ملحقه(: " 13ينص على )في النقطة   ASP/1/6 رقم ارأن القربالمحكمة 
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، باستثناء ما هو منصوص لصندوق االستئماني للضحاياامع إجراء التغييرات الالزمة على إدارة  المالية
االستئماني لصندوق اهذا يجلب األساس القانوني لعمليات إن ". الحالي القرار عليه بخالف ذلك في

 .للضحايا

 ً  واالتفاقيات مع المانحين المعاهداترصد   -خامسا

مليون يورو  3 605مليون يورو )مقارنة بـ  2 670لتبلغ  2019% في عام 26ارتفعت التبرعات بنسبة  -22

(. تستند معظم التبرعات، التي خصص بعضها ألغراض محددة، إلى اتفاقات مكتوبة مع 2018في عام 

 المانحين.

خالل عملية مراجعة الحسابات، بدا أن بعض هذه االتفاقات المكتوبة تحتوي على شروط يجب الوفاء و -23

بها، حيث يمكن للمانحين المطالبة باسترداد األموال. تسجل البيانات المالية هذه األموال كإيرادات مؤجلة، 

 وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

التحذيرات السابقة بشأن وجود بنود لإلبالغ في االتفاقات المبرمة مع المانح والتي يكرر المراجع الخارجي  -24

. يجب مراقبة كتابة هذه البنود بعناية من أجل التمييز التبرعاتتتوقع أعمال مراجعة محددة بشأن استخدام 

وفقًا  الدول األطرافجمعية رشحه تبين عمليات التدقيق هذه والمهام الموكلة إلى المراجع الخارجي الذي 

حكم تي تاإلضافية ال االختصاص شروطللمحكمة، بما في ذلك والقواعد المالية  النظاممن  12للمادة 

. ال يمكن ألي اتفاق منفصل بين المانح نظام الصندوق االستئماني للضحايامن  77، والمادة لمراجعةا

المراجع الخارجي، الذي  منال المراجعة أن يطلب المزيد من أعمللمجنى عليهم الصندوق االستئماني و

 يقدم تقاريره إلى الجمعية فقط.

كبير منها من خالل  جزءل يتمو يتم ، والتيالصندوق االستئماني للضحاياعن برامج  اإلفصاحتم ي -25

إضافة إلى البيانات ( الذي يشكل 1)، في الجدول باتفاقيات مع الجهات المانحة إبرامهاتم يالتبرعات التي 

 يمن قبل مستخدم (1)المالية. إن العدد الكبير من البرامج وتنوعها يجعل من الصعب قراءة هذا الجدول 

دوالر استخدام العمالت المختلفة في الجداول، مثل اليورو والبالبيانات المالية. تزداد هذه الصعوبة 

جمهورية إفريقيا ل يقوفرنك وسط أفريراطية جمهورية الكونغو الديمقل أفريقياألمريكي وفرنك غرب 

ً مع مبادئ العرض الخاصة بالفصل وكينيا. ل الكيني غنلوالشيالوسطى  من اإلطار المفاهيمي  8تماشيا

إضافة  عن طريق، الصندوق االستئماني للضحاياحاول ي، ينبغي أن المحاسبية الدولية للقطاع العام للمعايير

 وجبر األضرارتلخيص كميات الموارد الملتزم بها لبرامج المساعدة ل، اليةفقرة سردية إلى البيانات الم

 وإعطاء تقدير لمقدارها العالمي بناًء على سعر الصرف.

 ً  شكر وتقدير  - سادسا

ع الحسابات الخارجي أن يعرب عن شكره ألمانة الصندوق االستئماني ى   -26 ولموظفي للمجنى عليهم يود مراجِّ

المحكمة الجنائية الدولية على تعاونهم مع أفرقة مراجعة الحسابات وعلى الدعم العام  الذي قدموه إليها  قلم

 أثناء المراجعة.

  

 انتهت مالحظات المراجعة.

 

________________ 

 


