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 المقد مة -أوالً 

 افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -ألف 

للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"(، اليت اشتملت على عشر جلسات، يف مقر الدورة العشرون  ُعقدت  - 0
ألقى رئيس احملكمة، . و 0202نيسان/أبريل  06إىل  00من  احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي،

 .هذه الدورة هيون سونغ، كلمة ترحيبية مبناسبة افتتاح-السيد سانغ

الدول األطراف )"اجلمعية"( الذي وفقًا للقرار الصادر عن مجعية  عشرينت اللجنة إىل دورهتا الوقد ُدعي    - 0
 .0200كانون األول/ديسمرب   00ادية عشرة يف احل هتالدور ثامنة ذ يف اجللسة العامة الاّتُ 

 انتخاب هيئة المكتب

ة مونيكا ، وانتخبت السيدعشرينلين )فرنسا( رئيسًا لدورهتا ااتشالسيد جيل فنكلانتخاب اللجنة أعادت   - 2
التناوب السنوي يف من نمامها الداخلي وعمالً باملمارسة املتمثلة  02، وفقاً للمادة بتوافق اآلراء للرئيساآلراء نائباً 

رئيسها السابق، نائب مه الذي قد   املتميِّزيف شغل منصب نائب الرئيس. وأعربت اللجنة عن تقديرها لإلسهام 
السيد هوغ أدسيت  ،من نمامها الداخلي 02عماًل باملادة  ،انيانكا )بوروندي(. وعي نت اللجنةب السيد دافيد
 راً.)كندا( مقرِّ 

التنفيذي،  اللجنة ل أمنيالتقنية للجنة، وعم ووفرت أمانة مجعية الدول األطراف )"األمانة"( اخلدمات  - 4
 .هلا أميناالسيد فخري الدجاين، 

 (:CBF/20/1وىل جدول األعمال التا ي )وأقر ت اللجنة يف جلستها األ  - 5

 الدورة افتتاح - 1
 املكتب هيئة انتخاب - 2
 األعمال جدول اعتماد - 3
 املراقبني مشاركة - 4
 العمل تنميم - 5
 املالية املسائل استعراض - 6
 احلسابات مراجعة شؤون - 7
 امليزانية شؤون - 8
 اإلدارية الشؤون - 9

 البشرية املوارد - 11
 القانونية املساعدة - 11
 احملكمة مباين - 12
 .للضحايا تئمايناالس الصندوق - 13
 .األخرى مسائل - 14



ICC-ASP/12/5/Rev.1  

5 5R1-A-070613 

 للجنة أعضاؤها التالية أمساؤهم:عشرين وحضر الدورة ال  - 6

 (كندا) أدسيت هوغ - 1
 (بوروندي) بانيانكا دافيد - 2
 (املكسيك) أوبازو فرنانديز ماريا كارولينا - 3
 (فرنسا) يناتشفنكل جيل - 4
 (األردن) غرايبة فوزي - 5
 (سرياليون) إتام. أ. ب صموئيل - 6
 (اإستوني) ليميك جوهاين - 7
 (اإلكوادور) دوزكريِ إ سانشيز سوليداد مونيكا - 8
 (أملانيا) ساوبه غريت - 9

 (إيطاليا) سيسي غوأو  - 11
 (سلوفاكيا) بكوفاسُ  إلينا - 11
 (اليابان) ُسجيورا ماساتوشي - 12

م   - 7 هيئة  تقارير:ال اهلوقد ُدعي ت أجهزة احملكمة التا ي بياهنا إىل املشاركة يف جلسات اللجنة لكي تقدِّ
 عي العام، وقلم احملكمة.الرئاسة، ومكتب املد  

 مشاركة المراقبين -باء 

تقدمي عرض ل ممثلي جملس املوظفني" و التحالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية"قبلت اللجنة طلب   - 2
  أمامها.

 النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها العشرين -ثانياً 
 استعراض المسائل المالية -ألف 

 االشتراكات لحا  -0

رفق األول(. والحمت اللجنة )امل 0202نيسان/أبريل  05إىل غاية استعرضت اللجنة حال االشرتاكات   - 1
لعام واالشرتاكات غري املسددة ورو. ي 4109222ت غري املسدد ة من السنة السابقة كانت قد بلغت االشرتاكا أن

صندوق الطوارئ موارد ددة لتجديد االشرتاكات غرية املسبلغت يورو. و  5197459006بلغت  0202
يورو. وعالوة على  6296229707قدراه ماالشرتاكات غري املسددة مبلغا إمجاال  صليورو، لت 2679400

من  يف املائة 4697مل يتم تسديد سوى  0202نيسان/أبريل  05ذلك، الحمت اللجنة أنه إىل غاية 
من أن ، وأعربت عن قلقها 0200يف املئة يف عام  4790، بينما مت تسديد 0202االشرتاكات املستحقة يف عام 

اللجنة مجيع الدول األطراف على حثت . و بصورة كاملة الدول األطراف سد دت كل اشرتاكاهتادولة فقط من  22
من النمام املا ي  6-5أن تتوفر للمحكمة األموال الكافية طيلة السنة، وفقًا للبند ضمان ل قصارى جهدهابذل 

 ملالية.والقواعد ا
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 د اشتراكاتهاتسدي في المتأخرة الدول  -5

من نمام روما األساسي "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد  000من املادة  2وفقًا للفقرة   - 02
اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخِّر عليها مساويًا لقيمة 

إىل غاية اللجنة أنه،  الحمت[ عنها". وقد ]اً املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائد االشرتاكات
وبالتا ي مل يكن حيق هلا  ،متأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا افطر  ةدولاثنتا عشرة ، كانت 0202نيسان/أبريل  00

أن األمانة كانت قد إىل اللجنة شارت أ من النمام األساسي. وقد 000من املادة  2لفقرة مبقتضى ا تصويتال
، مببلغ احلد األدىن الالزم تسديده 0200العام يف  تأخرة يف تسديد اشرتاكاهتا مرتنيأعلمت الدول األطراف امل

باعه لطلب اإلعفاء من النمام األساسي، وباإلجراء الواجب ات   000 من املادة 2لتفادي تطبيق مقتضيات الفقرة 
وطلبت اللجنة من األمانة أن تقوم مرة أخرى بإخطار الدول األطراف المتأخرة في ويت. من فقدان حق التص
 تسو ي حساباتهاأن التي عليها متأخ رات من اشتراكاتها بجميع الدول . وأوصت اللجنة تسديد اشتراكاتها

 مع المحكمة بأسرع ما يمكن.

 السائلة األموال واستثمار ةالنقدي ةدرصاأل  -1

وأشارت اللجنة إىل أنه كان حبوزة  (0)موال السائلة.األ هانة يف تقرير احملكمة عن استثمار نمرت اللج  - 00
ألموال موزعة على او . من األرصدة النقدية مليون يورو 20، زهاء 0202احملكمة، إىل غاية منتصف آذار/مارس 

موال رقم األو ي للعائد السنوي لألوالسويد واململكة املتحدة. وال امؤسسات مصرفية يف هولندا وفرنسا وأملاني مخس
 يف املئة تقريبا. 291مليون يورو حمققا معدل فائدة  2967كان   0200السائلة يف عام 

 794269222، اء كبرية من االحتياطات النقدية )مثل صندوق رأس املالز أشارت اللجنة إىل أن أج  - 00
. ولذلك للضحاياوق االستئماين يورو( إىل جانب جزء من الصند 691029222يورو( وصندوق الطوارئ )

عند االقتضاء، في توزيع االحتياطات النقدية )صندوق رأس المال أوصت اللجنة المحكمة بأن تنظر، 
 .وصندوق الطوارئ( على أكثر من مؤسسة مصرفية واحدة العامل 

الصادر  ICC/AI/2012/002) "استثمار األموال الفائضة"عن  داللجنة بالتوجيه اإلداري اجلديمت تزويد و   - 02
اللجنة أن  الحمت. و ICC/AI/2004/007( الذي حل حمل التوجيه اإلداري السابق 0200يف متوز/يوليو 

يف ظروف السوق املالية غري بالتخفيف املؤقت ملعايري انتقاء البنوك واالستثمار التوجيه اإلداري اجلديد سيسمح 
لتصنيف االئتماني للبنوك لت" كانت قد خففت متطلباهتا . كما أشارت إىل أن "جلنة مراجعة االستثمارااملستقر ة

 من الحد األدنى أ.أ. إلى أ. 

الحادية والعشرين تقريرا شامال يشرح التغييرات التي  تهاطلبت اللجنة من المحكمة أن تقدم لدور   - 04
اللجنة  أدخلت على التوجيه اإلداري بشأن استثمار األموال الفائضة بالتوجيه اإلداري الجديد. كما طلبت

موال السائلة في المستقبل، ومن ر جوهري فيما يتعلق باستثمار األأي تغيي لىمن المحكمة إطالعها ع
 المستحسن قبل اعتماد التغييرات.

                                                 
(0)   CBF/20/10  
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 نظمةاأل تعديل: الطوارئ صندوق موارد تجديد  -4

 ICC-ASP/11/Res.1من القرار  "واو" قررت اجلمعية يف القسم  - 05
ارئ مببلغ صندوق الطو موارد جتديد  (0)

 مليون يورو. 295

أحيطت اللجنة علما يف دورهتا بأنه يف الوقت احلا ي ليس هناك أي احتمال ألن يكون من املطلوب   - 06
 الوصول إىل صندوق الطوارئ يف املبلغ املتوخى أصال يف قرار اجلمعية املشار إليه أعاله.

ة املعتادة وجتديد صندوق الطوارئ. ساس امليزانيعلى أ 0202راف للعام طغري أنه مت تقدير الدول األ  - 07
سل رت  خطابات تقديرها النهائي الذي سينبغي اعتمادها يف مشورة اللجنة بشأن املقاربة اليتومن مث طلبت احملكمة 

ذات الدول األطراف بالتقدير الفعلي للمبالغ اليت ينبغي تسديدها و إلبالغ بعد تقدمي البيانات املالية النهائية 
 لطوارئ.صندوق االصلة ب

-ICCفي امتثال كامل للفقرتين  من القرار التقدير  وأوصت اللجنة بأن ترسل المحكمة خطابات  - 02

ASP/11/Res.1 .  وكان من رأي اللجنة أيضا، من أجل ضمان االتساق والشفافية في عمل صندوق
تها الحادية ت على القيام بذلك في دور قينبغي مراجعة السياسة المتعلقة بتجديده، واتف هالطوارئ، أن

 والعشرين.

القواعد املالية للمحكمة. وقد بقي النص النمام املا ي و من  6خيضع الوصول إىل صندوق الطوارئ للبند   - 01
(2)عندما مت إنشاء صندوق الطوارئ. 0224منذ  كبريدون تغيري  احلا ي 

 

واعد محائية ولضمان استخدامه احلذر وضعت ق ،منذ ذلك احلني، مت اكتساب خربة مع صندوق الطوارئ  - 02
املالية بوضوح. وقد أبلغت احملكمة اللجنة بأنه قد يكون من القواعد للنمام املا ي و ال يتضمنها النص األصلي 

بسبب االنتقال إىل نمام القواعد املالية النمام املا ي و الضروري على كل حال إدخال املزيد من التعديالت على 
املتعلقة بصندوق األنممة . ويف رأي اللجنة سيتيح هذا فرصة أيضا لتحيني لقطاع العاملالدولية احملاسبية املعايري 

 الطوارئ.

 العامل المال رأس صندوق  -5

لضمان رأس املال للمحكمة من أجل مواجهة مشكالت السيولة  (4)صندوق رأس املال العاملمت إنشاء   - 00
 قصرية املدى يف انتمار استالم االشرتاكات املقررة.

 (5)دوق رأمساهلا العاملنارجيون بأن تقوم احملكمة مبراجعة متطلبات صاخل نراجعو املأوصى  0200يف   - 00
ماليني يورو ما زال كافيا. ومت إبالغ اللجنة بأن معدل تكاليف  794والنمر فيما إذا كان مستواه احلا ي املقدر ب 

 لصندوق رأس املال العامل ثمثل ماليني يورو تقريبا، ومن مث فإن املستوى احلا ي 1العمل الشهرية تقف حاليا عند 
 لتغطية شهر واحد من متوسط التكاليف العملية للمحكمة. ن شهر من اإلنفاق ومن مث ليس كاف  مأقل 

                                                 
 0200تشرين الثاين/نوفمرب  00-04، الهاي، شرة ادية عالدورة احلساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، جلمعية الدول األطراف يف نمام روما األ الوثائق الرمسية (0)
(ICC-ASP/11/20اجمل ،)الثالث، القسم "واو" من القرار ، اجلزء وللد األICC-ASP/11/Res.1  
 خطارا "قصريا" بشأن امليزانية اإلضافية باملطالبة بإخطار "مفصل".مت استبدال ضرورة تقدمي املسج ل إ ICC-ASP/9/Res.4 تبعا للمصادقة على القرار   (2)
 ICC-ASP/1/Res.13اجلزء الرابع، القرار (، ICC-ASP/1/3) 0220وىل ...الدورة األ...  الوثائق الرمسية (4)
 .00، الفقرة 0-مزء جي، اجلالثاينلد (، اجملICC-ASP/11/20) 0200... شرة ادية عالدورة احل...  الوثائق الرمسية  (5)



ICC-ASP/12/5/Rev.1 

 

5R1-A-070613 8 

العامل وأشارت إىل املخاطر املرتبطة باملستوى  (6)نمرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن صندوق رأمساهلا  - 02
ه من بعض حملكمة مثل تأجيل تسديد االشرتاكات املقررة، وتوجُ احلا ي لصندوق رأس املال العامل كما حددته ا

على دفعتني توزعان على امليزانية السنوية، وتوقيت التسديد املستقبلي لقرض الدولة  تسديد  إىل الدول األطراف 
 املضيفة. 

 د اآلن إىل صندوق رأس املال العامل.حأبلغت احملكمة اللجنة بأهنا مل تلجأ إىل   - 04

ومن ثم طلبت اللجنة من  ،ف بعينهأن املعلومات املتاحة مل تكن كافية للتوصية بتصرُ  رأت اللجنة  - 05
-5100على أساس شهري طيلة أعوام  النقديالمحكمة تقديم معلومات أكثر عن وضع المحكمة 

إلى جانب معلومات تبين متى قامت الدول األطراف بتسديد اشتراكاتها. كما طلبت اللجنة تقديم  5101
ومبلغها، ال سيما فيما يتعلق بتسديد  النقدية إلى الخارجتدفقات الات المستقبلية المتعلقة بتوقيت توقعال

من النقود. وينبغي تقديم هذه  من أجل تحديد الحاجات المستقبليةوالفائدة  المضي فةدولة القرض 
 المعلومات للجنة في دورتها الحادية والعشرين.

ة بالنظر في إمكانية تأجيل أي التزامات مالية، كلما دخلت في لى المحكمأيضا عأشارت اللجنة و   - 06
من جل تقليص مخاطر السيولة في الشهور األولى أالسنة المالية من من عالقة تعاقدية، إلى وقت الحق 

 لسنة.ا

 المراجعة شؤون - باء

عية والتمثيل كرب من الشفافية واملوضو أعشرين باعتماد تدابري لضمان قدر أوصت اللجنة يف دورهتا ال  - 07
كانون   20وتنتهي عهدة ثالثة أعضاء يف جلنة املراجعة بتاريخ  (7)اجلغرايف العادل عند تعيني أعضاء خارجيني.

 .0202الثاين/يناير 

تلقت اللجنة معلومات في اليوم األخير من دورتها وهو ما جعل تحليلها صعبا. وأوصت بإعداد   - 02
والقواعد التي  5101تركيبة لجنة المراجعة منذ كانون الثاني/يناير تقرير قبل دورتها الحادية والعشرين يورد 

 األجور.المتعلقة بترتيبات النة عن تحكم تعيين األعضاء والتوجيهات السارية حاليا وأيضا معلومات محي  

ودعت اللجنة المكتب لتقديم مه مدير مكتب املراجعة الداخلية. اللجنة إىل عرض شفوي قد  وأشارت   - 01
وتقديم تقرير  5104كافية عن عمله وحجم العمل في سياق الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   معلومات

 مكتوب عن خطة عملها لدورتها الثانية والعشرين.

 شؤون الميزانية  -جيم 

 5105 عام ميزانية إطار في البرامج أداء -0

املعد ل قد بلغ و  (2).0200ء براجمها لعام ة الدولية وأدايف التقرير عن أنشطة احملكمة اجلنائي اللجنةنمرت   - 22
اً إمجالي اً مبلغ يعادل ما و، أيف املائة 1696عة، على األرقام األولية غري املراج   ، بناءً امليزانية املعادية لتنفيذاإلمجا ي 

                                                 
(6)

ICC-ASP/12/7. 
 .25، الفقرة 0-اجلزء باء لد الثاين،جملا(، ICC-ASP/11/20) 0200... شرة ادية عالدورة احل...  الوثائق الرمسية (7)
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صندوق لى عبات طلالومت تنفيذ مليون يورو.  022922الغة الب املق ر رةمليون يورو من امليزانية  025904مقداره 
 2922 ي املصرح به وهو امليون يورو مقابل املبلغ اإلمج 0925يف املئة أي ما يعادل  6092الطوارئ بنسبة 

صندوق على طلبات البأخذ امليزانية العادية وجمموع  ،النفقات الفعلية للمحكمةفقد كانت ماليني يورو. ومن مث 
 0200مليون يورو مقابل ميزانية  0922نفاق مقدراه إلنقصا يف امليون يورو ما ثمثل  027952الطوارئ معا، 

اللجنة أن معدالت تنفيذ كل من امليزانية العادية واإلنفاق املشرتك كان أقل من معدالت عام الحمت املقررة. و 
0200. 

ة يف املئة هليئة احملكم 1591ن معدالت تنفيذ امليزانية العادية من الربامج الرئيسية كانت أاللجنة الحمت و   - 20
 1295يف املئة ألمانة مجعية الدول األطراف و 1491يف املئة لقلم احملكمة و 1790ملكتب املدعي العام و 1192و

يف املئة آللية  7594يف املئة ملشروع مكتب املدير و 4291و ضحايايف املئة ألمانة الصندوق االستئماين لل
يف  1192و 02091ئة احملكمة وقلم احملكمة كانت اإلشراف املستقلة وأن معدالت التنفيذ لإلنفاق املشرتك هلي

 املئة على التوا ي.

علما بأن معدالت  0200أحيطت اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة املنعقدة يف تشرين الثاين/نوفمرب   - 20
يف  52مليون يورو و 02790يف املئة ما يعادل  1295التنفيذ املقدرة للميزانية العادية وصندوق الطوارئ كانت 

مليون  295، أي بزيادة مليون يورو 02192اإلنفاق املشرتك املقدر البالغ أدى مليون يورو. ومن مث  090ئة، أو امل
 مليون يورو. 295صندوق الطوارئ مببلغ موارد إىل قرار اجلمعية بتجديد  ،يورو

جلمعية وأرقام مليون يورو بني اإلنفاق املقدر يف وقت ا 0حبوا ي  ارت اللجنة إىل أنه كان هناك فرقأش  - 22
يف املساعدة القانونية والتكاليف أقل نفقات إىل وجود بوجه خاص يعود ذلك و  ،النشاطات وتقرير أداء الربنامج

إال املباين اجلديدة، وهو  لدثمقراطية( واملباين الدائمة وبرنامج االنتقالوالشهود )مجهورية الكونغو ابالضحايا املرتبطة 
  املئة من الرقم املتوقع.يف 0بالتا ي أقل من  ثمثلما 

  1692كانت   0200اللجنة أن معدالت التنفيذ املتعلقة بالدوائر وشعبة مصاحل احملكمة لعام الحمت   - 24
بناء يف افرتاضات امليزانية. و  005مقابل  002يف املئة على التوا ي، بينما كان عدد أيام احملكمة  1596يف املئة و

نشاطات القضائية الد أيام احملكمة كان فقط أحد مؤشرات حجم ، أُبلغت اللجنة بأن عدعلى استفسار
وموظفي احملكمة اآلخرين عملوا أيضا خارج قاعة احملكمة الشؤون القانونية  موظفيللمحكمة وأن القضاة و 

بتنقيح  المحكمةتقوم ن أوفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بإلعداد واملتابعة. لوثائق ضخمة للتعامل مع معاجلة 
وكان من رأي احملكمة أن وجود ميزانية منقحة  اتها للميزانية بإدراج مؤشرات مالئمة لحجم العمل.افتراض

تقدير من ن أيضا اجلمعية واحملكمة ومؤشرات حجم العمل لن يعزز الشفافية فقط ومساءلة إيداع امليزانية بل ثمكِّ 
 أفضل ألداء الربنامج وتنفيذ امليزانية.

الذين مت التمديد هلم يتمتعون بنفس األجر واملنافع األخرى كالقضاة يف أن القضاة الحمت اللجنة و   - 25
اللجنة بأن حجم  بلغت احملكمةُ خدمتهم العادية باستثناء املنح املستحقة بعد تسع سنوات. وبناء على استفسار، أ  

حكام كان كثيفا جدا القرارات أو األإصدار املرحلة األخرية قبل يف العمل احلا ي للقضاة الذين مت التمديد هلم 
عادة. وال ثمكن للجنة تقدمي أية توصية يف هذه املرحلة بسبب غياب مؤشرات مالئمة حلجم العمل ولكنها 

 بقي املسألة قيد نمرها.خلصت إىل أهنا ستُ 

                                                                                                                            
(2) ICC-ASP/12/9. 
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اللجنة أيضا أن اجلمعية يف دورهتا احلادية عشرة كانت قد طلبت من املكتب الحمت ويف هذا السياق   - 26
حملكمة واهليئات ذات الصلة االستمرار يف النمر يف ترتيبات األجور املالئمة وكل أتاوات القضاة بالتشاور مع ا

(1)وتقدمي تقرير عن ذلك للجمعية يف دورهتا الثانية عشرة. 26عمال بالفقرة األوىل من املادة هلم يد دتمالالذين مت 
 

وارئ كشف عن معدالت تنفيذ أعلى يف صندوق الطعلى اللجنة أن أداء امليزانية يف الطلبات الحمت و –  - 27
تكاليف القضاة وتكاليف املوظفني وتنفيذ أقل يف تكاليف املوظفني اآلخرين واخلدمات التعاقدية، ونفقات العمل 

بنود  ه كان هناك نقص في إنفاقوفهمت اللجنة أنالعامة والتوريدات واملواد والتجهيزات مبا يف ذلك األثاث. 
ع في قان يتم تضمين هذا الو بأوفي هذا الصدد أوصت اللجنة  ،التوظيف والشراءمراعاة مع  ،الميزانية

 ات.شعار الطلبات المستقبلية على صندوق الطوارئ والتعديالت الممكنة بعد اإل

 السنة من األول الربع: 5101 عام ميزانية إطار في البرامج أداء  -5

 20ميزانيتها إىل غاية تنفيذ على صعيد الدولية احملكمة اجلنائية أداء اللجنة تقرير عن يدي بني كان   - 22
و ور مليون ي 27975أو املائة، يف  2092تنفيذ امليزانية بلغ  معد لوالحمت اللجنة أن  (02).0202آذار/مارس 

ووافقت على االستمرار يف رصد الوضع يف دورهتا  ،مليون يورو 005900املقررة اليت تبلغ  0102ميزانية العام من 
 العشرين.احلادية و 

 (إلى المباني الجديدة االنتقال برنامج) ةالميزن ةعملي -1

هدف هذا  ان. وك(00)متويل املشاريع متعددة السنواتعن احملكمة تلقت اللجنة ورقة مناقشة أعدهتا   - 21
. ةللمحكمة بشأن شروط امليزنة ومتويل املشاريع اليت ثمكن أن متتد على سنوات عديد يةاألولحتديد الفكرة التقرير 

توقف على عوامل خارجية تتجاوز سيطرة احملكمة. يو  اصعبوضع البيانات املالية للمشاريع كون يثمكن أن و 
امليزانية غري املستعملة جيب أن تعاد يف اعتمادات واستنادا إىل التقرير فإن امليزانية العادية تتميز بغياب املرونة مبا أن 

  تنفيذ املشاريع.يف لالضطراب امصدر كون ما ي ، وهوة كل عامهناي

موال متويل على مدى سنوات عديدة من خالل حساب خاص سيسمح بالتخصيص السنوي لألوضع   - 42
على أساس خمطط متويل شامل، ويتم كل عام ترحيل االعتمادات اليت مل تنفق إىل اعتمادات األعوام الالحقة اليت 

( بأن 0206و 0204يات البنيات اجلديدة، بني مل تنفق. ووصفت احملكمة برنامج االنتقال )املكرس لتحويل عمل
 له كل خصائص املشروع متعدد السنوات.

اللجنة باهتمام ورقة املناقشة فقد اعتقدت أن مثل هذا اإلجراء يطرح يف هذه املرحلة الحمت وبينما   - 40
 :سائلجمموعتني من امل

ملا يسمى "مشروعا" ما   أن اخلطوط العامةأوال، تعدد الشروط املستخدمة يف ورقة املناقشة بني   (أ )
الوطنية ربط بوضوح بعمليات الربجمة املعينة. ورغم أن املفهوم مطبق يف النمم زالت يف حاجة إىل حتديد وجيب أن تُ 

للمحكمة أن حتدد أهدافها مسبقا وحتدد بدقة ما من شأنه أن يدرج يف نطاق املشاريع  يللموازنة من الضرور 
 تسمح بآليات مراقبة مالئمة؛ متعدد السنوات وتضع جمموعة قواعد

                                                 
  ICC-ASP/11/Res.8  من القرار 24، الفقرة الثالثجلزء اجمللد األول، ا(، ICC-ASP/11/20) 0200... شرة ادية عالدورة احل...  الوثائق الرمسية (1)
(02) 

CBF/20/19. 
(00) 

ICC-ASP/12/22. 
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متويل الرتتيبات اليت تربر  مثل هذا اإلجراء قائما على أساس ثانيا، جيب أن يكون املنطق يف دعم (ب )
ة جدا ورمسية يقإلحراز تقدم يف إعداد مسودة دق االستثناءات من قاعدة سنوية امليزانية. ويعود األمر إىل احملكمة

 جل ضمان عمليات موثوق هبا.أمن 

الدولية في القطاع العام، المحاسبة  المحاسبيةمعايير اللى اإلصالحات المالية الجارية )لنظر إبا  - 40
)في  في دورتها الحادية والعشرين عن برنامج االنتقالالتحليلية( طلبت اللجنة تقديم تقرير بهذا الشأن 

 (.5104إطار ميزانية العام 

 الصفرية ميزنةال -4

طات ااستعراضا واقعيا لنشأعدته شعبة املعلومات والتوثيق يتضمن  (00)مت تقدمي تقرير مفصل للجنة  - 42
 النمر يف جدوى امليزنة الصفرية. وأشارت احملكمة إىل التوعية واملعلومات يف سياق املمارسة اليت هتدف 

 إىل بعض املنافع يف مقاربة امليزنة الصفرية ولكنها أشارت أيضا إىل أهنا تتطلب وقتا وجهدا طويلني.

ختلفة، إضافة إىل وصف نشاطاهتا من التقرير استعراضا للنشاطات الرئيسية اليت قامت هبا الشعب املتض  - 44
شعبة ا وهدفها وجمموعاهتا املستهدفة والتكاليف. وتضمن أيضا تقديرات للوقت الذي كرسه موظفو هلاعمأو 

 كل النشاطات وتقسيمها حسب احلاالت. والتوثيق لاملعلومات 

والتحليل المفصلين وأشارت على المحكمة باستكمال مراجعة بينتها عملية ياح بالارتبرحبت اللجنة   - 45
التنظيمية قبل استخالص أية نتائج نهائية بشأن حاجاتها المعدلة من الموارد. وطلبت اللجنة من المحكمة 

  إبالغها عن نتيجة هذه المراجعة حالما تستكمل.

 الشؤون اإلدارية -دال 

 النجاعة تدابير -0

مت اللجنة بتحليل التقرير املوسوم ب"التقرير املرحلي الثامن عن التقدم الذي أحرزته احملكمة حنو تدابري قا  - 46
 0200تقلصت مقارنة بعام  0200وجدت اللجنة أن الوفورات اليت حققتها احملكمة يف عام . و (02)النجاعة"

يما خيص تكاليف األجور عند ميزانية املقررة ف 0200ام قررة يف عامليزانية امل ديسبب عوامل خمتلفة، من قبيل جتمب
بسبب التزامات تعاقدية. وأبلغت احملكمة  0200بينما مت دفع أجور املوظفني عند مستوى أجور  0200يف العام 

من الوفورات  تحقق مزيدلأصعب على احملكمة  مريكون األس 0202العمل املتوقع يف  اللجنة أنه يف ضوء حجم
 كمة ستستمر يف ذلك.الناجعة. غري أن احمل

 ICC-ASP/7/Res.4 بقرار الجمعية المع   - 47
 لة تحديدو دعت اللجنة المحكمة إلى محا (04)

 والعشرين.لحالية وتقديم تقرير لدورتها الثانية وارد المحكمة االنجاعة رغم الضغط على م وفورات

                                                 
(00)

CBF/20/20. 
(02)

ICC-ASP/12/16.. 
 .ICC-ASP/7/Res.4  الثالث، القسم دال من القرارجلزء ا ،اجمللد األول(، ICC-ASP/7/20) 0222...  سابعةالدورة ال...  الوثائق الرمسية (04)
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 التحليلية المحاسبة -5

أشارت اللجنة إىل أن احملكمة أحرزت تقدما جيدا وأهنا . و (05) قدمت احملكمة تقريرا عن احملاسبة التحليلية  - 42
أو قضية فر املعلومات عن تكلفة حالة أو و الذي ي لى أساس النشاط وقابلية استعمالهاختارت نمام التكلفة ع

اللجنة إلى أنه في الحظت و غالية. آنية أساس دوري )سنة أو ستة أشهر مثال(، مقابل معلومات حماكمة على 
لم تكن هناك حاجة لالعتماد على وقت عمل الموظفين فرادى حسب النشاط على أساس  هذه المرحلة

يد التكلفة لن يحتاج إلى معلومات على مثل دن نظام تحأإدخال نظام الكشوف الزمنية( بما متواصل )أي ب
مات مالئمة عن المكان الذي تم فيه قضاء وقت عمل كل شخص. و هذا المستوى من التفصيل لتوفير معل

 .0022املفروض أن يستكمل يف هناية  نوأبلغت احملكمة اللجنة يف تقريرها بأن املشروع م

 المال رأس استثماراستبدال  -1

 (06).الديون ومراجعتها إلغاءو األصول استبدال سياسات تقومي اللجنة يف تقرير احملكمة عن استعرضت   - 41
ها يف هذا ركة مستشارين خارجيني لدراسة سياست"براس ووتر هاوس كوبر" كشاللجوء إىل خدمات وقررت احملكمة 

 رجات وإدارة األصول بصورة فعالة.خاجملال بغرض حتسني امل

وتعويضها  ةبفحص السياسات التنميمية واملمارسات ألصول ملموس "براس هاوس"قامت شركة   - 52
أن  نكانت مهمته ضماهذه املسألة   دنشأت احملكمة فريقا مسؤوال عن رصوحتويلها. وتبعا هلذا العمل األو ي أ

 املقرتحات للقواعد الداخلية. تثل مت

أوصت اللجنة بضرورة إدماج هذه الجهود المختلفة عند صياغة الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   - 50
دورتها الحادية تقرير في أيضا تقديم  ةلمالي لهذه السياسة، طلبت اللجن. وبالنظر إلى األثر ا5104

 والعشرين.

 العام للقطاع الدولية المحاسبية رالمعايي -4

والحمت إعادة  لقطاع العاملاملعايري احملاسبية الدولية علما بشأن التقدم يف تنفيذ اللجنة متت إحاطة   - 50
التخصيص املقرتحة للميزانية بني السنوات وبنود اإلنفاق بسبب التعديالت يف توقيت نشاطات التدريب اليت  

نفيذ الفعلي ويف فرتة ما بعد التنفيذ. والحمت اللجنة أيضا أن برجمة التدريب قريبا كانت مربجمة قريبا من تاريخ الت
يده باعتباره أفضل ممارسة من منفذي األمم دا بعد التنفيذ الفعلي كان قد مت حتتاريخ التنفيذ الفعلي ويف فرتة ممن 

 لقطاع العاملاملعايري احملاسبية الدولية نفيذ من أجل تعزيز نشاطات ت لقطاع العامللمعايري احملاسبية الدولية املتحدة ل
 .ودعم استقرارها

 أكدت احملكمة للجنة بأن املشروع سيستكمل يف الوقت احملدد ويف حدود امليزانية.  - 52

                                                 
(05)  

CBF/20/14. 
(06) 

ICC-ASP/12/17 
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طلبت اللجنة من المحكمة بأن تقدم في دورتها الحادية والعشرين وبعد استشارة المراجعين   - 54
سياسة االهتالك إلخ(  ،د واإلجراءات المالية )صندوق الطوارئالخارجيين أي تعديالت ضرورية على القواع

 (07)م.المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العاذات الصلة بتنفيذ 

 عن المخالفات والتبليغ الغش مكافحة سياسات بشأن اإلداري التوجيه: المشتريات -5

. (02)عن املخالفات والتبليغ شالغ تطور سياساهتا املتعلقة ملكافحةنمرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن   - 55
وكانت اللجنة قد طلبت خالل عملها يف الدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة بأن تضع احملكمة سياستها يف 
هذا اجملال وتنشرها. ووافقت اجلمعية على هذا االنشغال ودعت احملكمة إىل اعتماد سياسات يف أقرب وقت 

 ممكن.

تعاون وثيق بني "آلية اإلشراف املستقلة" و"جملس نقابة املوظفني" وشركاء وأفادت احملكمة بأن تبعا ل  - 56
آخرين للمحكمة أنه تنفيذ سياسات مكافحة الغش والتبليغ سيكون قريبا بواسطة توجيهات رئاسية. وأفادت 

وأشارت احملكمة أن هذه السياسات صممت خصيصا لتكون يف املتناول عموما ويفهمها غري رجال القانون. 
للجنة إلى هذه التطورات وطلبت تقريرا إلى جانب نسخة من التوجيهات الرئاسية وأية بيانات قدمت عن ا

 هذه المسألة في دورتها الثانية والعشرين.

بتنفيذ التصريح الشخصي باألصول و"أوصت اللجنة بشدة" يف دورهتا السابعة عشرة "بأن تقوم احملكمة   - 57
ا يف ضوء   مشروع املباين الدائمة" باعتبارها مسألة ذات أولوية ال سيملكل املوظفني يف وحدة املشرتيات و"

وفي هذا الصدد الحظت اللجنة أنه لم يتم إلى اليوم تنفيذ التوصية ومن ثم  19اجلاري". مشروع املباين الدائم
أن  فإنها تتوقع أن التصريح الشخصي كجزء من تدابير مكافحة الغش وتنازع المصالح التي تمت مناقشتها

يتم إدراج توصية التصريح الشخصي باألصول في التوجيهات اإلدارية ذات الصلة. وطلبت اللجنة من 
 المحكمة تقديم تقرير عن التنفيذ لدورتها الثانية والعشرين.

أحاطت اللجنة علما باشرتاك وحدة املشرتيات يف نشاطات شراء مشرتكة مع منممات دولية أخرى   - 52
للجنة عن دعمها لهذه العملية الجارية وطلبت أن يقدم إلى دورتها الحادية وعبرت امقرها يف الهاي. 

 ة المحكمة وتجربتها إلى اليوم إلى جانب تعزيز نطاق الشراء المشتركسوالعشرين تقرير تفصيلي عن ممار 
جل إيجاد فرص لمزيد من اللجوء إلى أمن النظام المالي والقواعد المالية ن م 001001عمال بالبند 

   ة و/أو شركاء من القطاع الخاص.يعاون في المشتريات مع المنظمات الدولية ووكاالت الحكومية المحلالت

 لمحكمةالتنظيمي لهيكل ال -6

21.لمحكمةل التنميمييكل اهلعن تقرير الاللجنة تلقت   - 51
قامت بالدراسة شركة مستشارين خارجية و   

 .()شركة برايس ووتر"

                                                 
 .ICC-ASP/11/Res.1الثالث، القسم كاف من القرار جلزء ا ،اجمللد األول(، ICC-ASP/11/20) 0200ادية عشرة ... الدورة احل...  الوثائق الرمسية (07)

(02) CBF/12/8. 
 .42، الفقرة 0-باءجلزء ا ثاين،اجمللد ال(، ICC-ASP/10/20) 0200 عاشرة ... الدورة ال...  الوثائق الرمسية 19
21 ICC-ASP/12/18. 
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تضاف كمة ورئاسة احملكمة والدوائر. وسمت تقدثمها ّتص فقط قلم احملوالحمت اللجنة أن الوثائق اليت   - 62
 .0202يف حزيران/يونيو ضمهما معا مراجعة مكتب املدعي قبل التقرير إىل 

املشكالت بكن املستشارون من وضع قائمة أولية متاستنادا إىل البيانات اليت مت مجعها إىل حد اآلن   - 60
ورة صعكس بيوهو لفظ ال  ،عن "إعادة هيكلة" ابني خمتلف أجهزة احملكمة. وبعيددارة واإليكلي املتعلقة باألداء اهل

العمل توجهات لتغيري تبي نت من  ،مالئمة الغرض من هذه املراجعة ويتوقف على افرتاضات تتعلق مبكتب املدعي
 نشاطات احملكمة.اليت طرأت على التغريات  التنميمي للمحكمة تطلبتهيكل اهل

ز احلرية الداخلية جيب أن تعزِّ لمحكمة ليكل التنميمي اهله خاص إىل أن التغيريات يف ومتت اإلشارة وج  - 60
تليب  يةوتصلح اإلجراءات الداخلية وتعيد حتديد املهام. وجيب على احملكمة أن تعصرن طرائقها لبلوغ حمكمة منوذج

 تطلعات مجاعة الدول األطراف.

تتطلب مناقشات ونتائج على عدة مستويات  نميميالتهيكل املخكمة ختمت اللجنة بأن التغريات يف   - 62
 مبا يف ذلك:

 والِفرق املختلفة.دوائر جديد للهيكل تنميمي حتديد   ( أ)

 ضمان اشرتاك اإلدارة ومساءلتها. ( ب)

 )ج( احملافمة على القدرات العملية عند مستويات عالية من الفعالية.

 )د( حتديد املهام املرتبطة باملخطط االسرتاتيجي.

 األهداف املوكلة إليها.ببنفسها واألقسام اضطالع املديريات )ه( ضمان 

ني يجيب أن تكون التغيريات قائمة على ّتصيص املورد وهو شرط أساسي لينجح هذا املشروع. ويتيح تع  - 64
 مسجل جديد للمحكمة فرصة للقيام بإصالحات من هذا القبيل.

التكاليف املباشرة وغري املباشرة من أجل  وأخريا، شددت اللجنة أيضا على أنه رغم أن جيب النمر يف كل  - 65
هناك حاجة أيضا إىل مراعاة القيود االقتصادية والتمويل الذايت فإن اهليكل التنطيمي ضمان حتقيق تغيريات 

 احملدود.

 الموارد البشرية -هاء 

. (00)لفئة الفنيةواملوظفني املبتدئني من ا، (00)احملكمة عن إدارة املوارد البشرية تقرير اللجنةيدي بني كان   - 66
تم معاجلتها. تنها أعربت عن االنشغال بشأن مسائل هامة مل كلجنة ببعض التطورات اإلجيابية ولوهت الن  و 

وأعربت اللجنة من جديد عن قلقها بشأن استمرار اختالل التوازن يف التمثيل اجلغرايف يف احملكمة الذي بينته 
 انمر املرفق الثاين(.إحصائيات املوارد البشرية اليت ُقدمت للجنة )

                                                 
(00) 

ICC-ASP/12/26. 
(00) 

ICC-ASP/12/4. 
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 االنتقاء للجنة المرجعية الشروط: التوظيف -0

وتنفيذها وتنفيذ نمام التوظيف اإللكرتوين  الدرجةالفئة و توجيهات املتعلقة بتحديد رحبت اللجنة بوضع ال  - 67
بة للموظفني املسؤولني عن التوظيف تتم باالشرتاك بني شعبة املوارد البشرية وبني جملس نقاإحاطة دورات و 

اللجنة أنه مت وضع وقبل كل شيء إنشاء جملس مراجعة االنتقاء مبشاركة ممثلي املوظفني. والحمت  ،املوظفني
 اوأن دليال للمقابلة على أساس املهارة وبرناجما تدريبيا قائم "توجيه إداري"حتويلها إىل ظيف" وجيري و التتوجيهات "

 قيد اإلعداد. ا على التوظيف كانالقائمنياملهارة للمديرين  على املقابلة على أساس

ورحبت اللجنة بتضمني أحكام خاصة إلدراج مرشحني من رعايا البلدان غري املمثلة أو ناقصة التمثيل يف   - 62
اللتزام اجلديد راجعة االنتقاء احملكمة يف توجيهات التوظيف اجلديدة، وباالهتمام اخلاص الذي أواله جملس م

انتقاء مرشحني مؤه لني من البلدان غري املمثلة أو ناقصة التمثيل ولكنها أعربت ط شر باملكلفني بالتوظيف  رينياملد
 .املخطط هلا متاشيا وتوصية اللجنةوعية عدم تنفيذ نشاطات التمن عن قلقها 

علقة بالتوظيف في تبأن تدرج المحكمة التدابير المتخذة والنتائج واالقتراحات الماللجنة وصت وأ  - 61
 توظيف ليتم تقديمه إلى اللجنة في دورته الثانية والعشرين.تقرير اإلدارة عن ال

 العامة المؤقتة المساعدة -5

تة العامة ردا على توصيتها في دوراتها الخامسة المساعدة المؤقرحبت اللجنة باقتراح عن استخدام   - 72
راح. وأوصت بأن تقوم المحكمة بتنفيذ االقت ،عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة

كيفيات التعيين درس أكثر  ستأنها ظفي المدى القصير و والحظت اللجنة أن المحكمة لم تضع القواعد لمو 
المؤقت. وأوصت اللجنة بأن تقوم المحكمة، في سياق تقرير إدارة الموارد البشرية في دورتها الثانية 

دة المؤقتة العامة مع إيالء اهتمام ياسة الجديدة المتعلقة بالمساعستنفيذ ال نمعلومات عبتقديم والعشرين، 
 المؤقتة العامة غير المعتمدة ووضع قواعد لموظفي المدى القصير. ةلمساعدعقود اخاص ل

وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت كان كمة كانت ترغب يف طلب حتويل كل اللجنة أن احملالحمت   - 70
إىل وظائف ثابتة. طويل المد األمن لربناجمية املقرتحة ا 0204يتوقع أن تستمر على املدى الطويل يف سياق ميزانية 

وكان من رأي أن احلاجة املستمرة للخربة الداخلية للعمل كانت معيارا رئيسيا لتربير الطلبات املوجهة إىل احملكمة 
حملكمة. إىل وظائف ثابتة يف برامج ا ةشكل قاعدة للنمر يف احلاجيسذي ال التنميمييكلها للقيام مبراجعة شاملة هل

وتطلعت إىل النمر يف نتائج املراجعة مع املراعاة الكاملة  احملكمة التنميمييكل رحبت اللجنة باملراجعة اجلارية هلو 
للمسائل األخرى من قبيل مراجعة التخطيط االسرتاتيجي للمحكمة واالنتقال إىل املباين اجلديدة. وباإلضافة إىل 

بعض املرونة للمحكمة يف غياب املراجعة املذكورة باعتماد بعض رت اللجنة بأهنا كانت قد منحت ذلك ذك  
 العدد اإلمجا ي لدرجات الوظائف الثابتة دون تغيري.بقى التحويالت على أساس استثنائي عندما ي

ال على اواقعيا وفععض احلاالت اخلاصة، سيكون األمر يف ب هالحمت اللجنة أنه كان من رأي احملكمة أن  - 70
 ة "الوظيفة املؤقتة املتكررة" هبدف اعتماد امليزانية اليت ثمكن أن متتد إىل ما بعد انتهاء السنةحد سواء العمل بفئ

. واعرتفت اللجنة حباجتها إىل النمر يف هذه املسألة، ال سيما يف حالة املشاريع متعددة السنوات دون أن التقوثمية
وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بأ تقترح المحكمة بدإ الكامن وراء إنشاء الوظائف املؤقتة. امليتعارض ذلك مع 

مشروع طريقة بما في ذلك إمكانية تطبيق معدالت شغور لوظائف ثابتة باستثناء حاالت العقود محدد 
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المدة للمساعدة العامة المؤقتة إلى ما بعد السنة التقويمية في إطار تقريرها المتعلق بإدارة الموارد البشرية 
 ثانية والعشرين.الذي يقدم لدورتها ال

 االستشاريون الخبراء -1

وذك رت ت اللجنة عن قلقها من عدم إمتام احملكمة سياستها يف جمال عقود اخلدمة اخلاصة. عرب    - 72
لمحكمة بإتمام السياسة المتعلقة بعقود االمحكمة بتوصيتها في دورتها السابقة وأوصت بأن تقوم 

دون والحظت اللجنة ارتفاع االستعانة بالمستشارين "ب (02)الخدمات الخاصة في أقرب وقت وتبليغها إليها.
بصورة مقابل أن تتم إدارة أولئك الموظفين بدون ب" وأوصت دون مقابل" وموارد بشرية أخرى "بمقابل

مالئمة بتوجيهات واضحة. وطلبت اللجنة تقريرا عن هذه المسألة في دورتها الثانية والعشرين ضمن تقرير 
 رية.إدارة الموارد البش

 اإلدارية المساءلة -4

الحمت اللجنة اجلهود اليت بذلتها احملكمة لوضع توجيه إداري وإصداره بشأن مسائل عديدة تتعلق بإدارة   - 74
املوارد البشرية وتوقعت مزيدا من التطورات يف هذا اجملال. ورحبت اللجنة بنشر احملكمة املؤشر املوضوعايت 

 لية واإلنرتنت لتعزيز الشفافية. ومتت هذه اجلهود خاصة بقدرة وخربةللتوجيهات اإلدارية على الشبكة الداخ
 مؤشروجود أولوية للمحكمة وأن مازال إدارية سياسات وتوجيهات وضع ن اللجنة أداخليتني. وكان من رأي 

 للتوجيهات اإلدارية سيمهد الطريق لدليل إدارة املوارد البشرية مستقبال. موضوعايت جيد

يف املنممات املشاركة يف صندوق املعاشات التقاعدية للتقاعد يادة يف السن اإللزامية الحمت اللجنة الز   - 75
 ،ورأت اللجنة أن على المحكمة أن تتبع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدةاملشرتك التابع لألمم املتحدة. 

رار الجمعية العامة ودعت المحكمة إلى تقديم اقتراح في دورتها الحادية والعشرين مشفوع بمعلومات عن ق
وبيئة العمل  بشريهيكل وسياسة المنظمات األخرى في العناصر التقديرية واآلثار المتوقعة على المحكمة ك

 .واالنعكاسات المالية المحتملة إذا كانت هناك أي انعكاسات

 إىل جانب رفاه املوظفني يف جمال الحمت اللجنة نشاطات احملكمة   - 76
 
ربت عن رضية وأعمستويات العطل امل

يف عدم رضا موظفي احملكمة يف األجهزة  ارتفاعكشفت عن أن نتائج االستطالع األخري للموظفني  من قلقها 
 الرئيسية إىل جانب املستوى احلا ي للعطل املرضية.

أوصت اللجنة بأن تدرك المحكمة تمام اإلدراك الدروس التي استقتها األمم المتحدة بشأن إدراج   - 77
 يد عندما تنظر في أية تغييرات لإلدارة الحالية لنظام العدالة الداخلية للمحكمة.نظام إدارة عدالة جد

ت اللجنة عن تطلعها إىل النمر خالل دورهتا الثانية والعشرين، متاشيا مع توصيتها، يف اقرتاح احملكمة عرب    - 72
(04)بشأن نمامها اجلديد لتقدير األداء.

 

                                                 
 .47، الفقرة 0-باءجلزء ا ثاين،اجمللد ال(، ICC-ASP/11/20) 0200ادية عشرة ... الدورة احل...  الوثائق الرمسية (02)

.41املرجع ذاته، الفقرة  (04)
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 حات يف سياق امليزانية الربناجميةالتعليم وستنمر يف اقرتااحتياجات احملكمة من التدريب و الحمت اللجنة   - 71
موظفيها وتنفيذ ميزانياهتا يف السنوات األخرية هيكل واضعة يف اعتبارها طبيعة احملكمة و  0204املقرتحة هلام 

ودعت اللجنة المحكمة إلى تقديم تبرير كاف في الميزانية البرنامحية واملسائل األخرى ذات الصلة. 
وأوال وقبل كل شيء  ،ب في اقتراح زيادة في هذا الشأنغر كمة تإذا ما كانت المح 5104ة لعام المقترح

ل تكنولوجيا المعلومات قبيمتابعة تحقيق وفورات فعالة في القيام بالتدريب من خالل الوسائل المتاحة من 
تعظيم بلمحكمة وهو ما يسمح ل ،والمواد التجارية والوصول إلى فرص التدريب في المنظمات األخرى

 دون المساس بتنفيذ نشاطاتها الجوهرية المخولة لها.انيتها المقررة فرص التدريب في حدود ميز 

 الفنية الفئة من نو المبتدئ نو الموظف -5

رحبت و  (05).بشأن استحداث برنامج للموظفني املبتدئني من الفئة الفنيةيف اقرتاح احملكمة اللجنة نمرت   - 22
 نة من مذكرة تفاهم بني احملكمة وبلد  فئة الفنية وعي  ال واستمارة طلب موظفني مبتدئني منالتوجيهات وضع اللجنة ب

مؤقت بالخطوات التالية من قبيل تحديد وظائف معينة  اللجنة بأن تقوم اللجنة على أساسوأوصت . مانح
لك التفاوض على بما في ذالمهتمين بالرعاية والتواصل مع  الموظفين المبتدئين من الفئة الفنيةد وأعدا

في دورتها الحادية نهائيا ظر فيه اللجنة تنحا مذكرات تفاهم ممكنة، بشرط أن تقدم المحكمة اقتراحا منق  
 والعشرين تماشيا مع التوصيات اآلتية:

 ضمان أال يؤثر تقديم البرنامج على التمثيل الجغرافي و/أو التوازن الجنساني من خالل:  ( أ)

، باإلضافة إلى الوظائف التي تم إقرارها قتة العامةإدراج وظائف المساعدة المؤ  .1
ظائف الوثائق األخرى ذات الصلة إلى منع شغل و تشير التوجيهات و الثابتة، عندما 

 .التي يضطلع بها الموظفون عادةساسية لمحكمة األا

، باإلضافة إلى الوظائف التي تم إقرارها إدراج وظائف المساعدة المؤقتة العامة  .2
ظر في طلبات لنا والوثائق األخرى ذات الصلة إلىتشير التوجيهات دما الثابتة، عن

كأي مرشح  من الفئة الفنية لموظف مبتدئيعهد عمل في المحكمة تبعا لعمل ال
مجلس مراجعة لشروط المرجعية العمال بتوجيهات التوظيف و آخر خارجي 
 االنتقاء.

الممثلة أو منقوصة  إضافة جانب تحسين التمثيل الجغرافي للدول األعضاء غير .3
الجهات الراعية التمثيل في التوجيهات والوثائق األخرى ذات الصلة وتشجيع 

 خذ هذا الجانب بعين االعتبار. على أ

من الراعية تحديد كل التكاليف المرتبطة بالبرنامج واستعادتها كلها من البلدان  مضمان أن يت ( ب)
 خالل:

 حكمة والبلد المانح في هذا الصدد.بنود خاصة في مذكرة التفاهم بين المإدراج  .1

 إدراج عملية واضحة للتسديد في التوجيهات ومذكرة التفاهم. .2

                                                 
(05) 

ICC-ASP/12/4
.
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السترداد كل التكاليف اإلدارية الهامة التي يمكن  ةوضع عملية حسابية مؤقت .3
 تحديدها.

 المساعدة القانونية - واو

وأدركت اللجنة بارتياح أن  (06)ونية.أحاطت اللجنة علما بثالثة تقارير قدمتها احملكمة عن املساعدة القان -81
مبادئ مع احملافمة على نمام املساعدة القانونية احملني  يعمل بصورة تامة ويليب حاجات مستخدميه النهائيني 

التوازن بني موارد الدفاع واالدعاء ووسائلهما ونمم التعويض املوضوعية والشفافية واالستمرارية واملرونة. والحمت 
تنفيذ النمام املطبق. والحمت  بوجه خاص عوضت بعض النقائص اليت ظهرت من 0200يالت اللجنة أن تعد

ا أنه يف غياب إمتام دورة قضائية تامة كان من السابق ألوانه إجراء مراجعة للنمام يف اجملاالت اليت ما زالت ضأي
لتكلفة الرئيسية فقد طلبت بأن يتم  املساعدة القانونية أحد حمركات اربتشهد خربة غري كافية. ومبا أن اللجنة تعت

 إبالغها بأي مراجعة وتغيريات إضافية يف نمام املساعدة القانونية املوجود.

 0ىل فرق املمثلني القانونيني املعينني من إة ببالنسفألثر األول للمساعدة القانونية. بني فحص التقارير ا -82
ممثلي الضحايا. و  علكل من فرق الدفا  0200/0202يورو لفرتة  009222مت توفري  0200نيسان/أبريل 

 قضايا مل تبدأ بعد جلسةُ  باشرت يتفرق الدفاع الاإلصالح قل ص التكاليف املتعلقة ب والحمت اللجنة أيضا أن
يتعلق بالفرق السبع عشرة األخرى ا . وأخريا، فيم0200/0202يورو يف فرتة  0429267استماعها األوىل مببلغ 
بسبب  0022يورو يف شهر كانون الثاين/يناير  249222أشارت احملكمة إىل أنه مت توفري العاملة أمام احملكمة، 

مبلغ متوقعة من شاملة وفورات كانت هناك يورو. و  29222إىل  49222تكاليف املقدمة للفرق من التقليص 
اإلصالح اليت مل يورو للعام احلا ي. وأشارت اللجنة أيضا إىل أن هذا مل يتضمن اجلوانب األخرى من  0249222

 تكن مطبقة إىل اليوم بالنمر إىل مرحلة إمتام بعض امللفات.

كان من املتوقع أن يقلص إصالح املساعدة القانونية األثر املتزايد لطلبات مشاركة الضحايا مبا يف ذلك  -83
للمساعدة التكلفة الشاملة أن أيضا الحمت . غري أن اللجنة 0202إجراءات التعويضات اليت كانت متوقعة يف 

وفقا للمرفق  0200ماليني ملمثلي الضحايا يف عام  491ماليني يورو لفرق الدفاع و 295تكون حوا ي القانونية س
ثمكن رؤية نفس التوجه مع و املتوقع(،  7العدد  اوزتتجكانت هناك مثاين فرق دفاع )  0200ويف  (07)األول.

 املتوقع(. 00العدد  ونيتجاوز  ناملمثلني األربعة عشر للضحايا )الذي

إذا كان النشاط القضائي عند إال ثمكنه حتقيق أهدافه ال ومع ذلك، فإن إصالح املساعدة القانونية  -84
جلسة للمحكمة. وهلذا  005فقط من جلسة  002مت عقد  0200املستوى الذي تصورته احملكمة. ويف 

وطلبت اللجنة من المحكمة ة القانونية. زيادة يف احلاجة إىل املساعد ،، متديد اإلجراءات، وثانياأوالنتيجتان: 
تقديم تقرير في دورتها الحادية والعشرين عن التنفيذ التدريجي للنظام المعدل للمساعدة القانونية وعن 

 الوفورات التي تم تحقيقها.

 مباني المحكمة - زاي

                                                 
(06) 

ICC-ASP/12/2 و ICC-ASP/12/3 و ICC-ASP/12/21 

(07) 
ICC-ASP/12/2

.
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 المؤقتة المباني -0

 تة.تلق ت اللجنة من احملكمة حتيينا شفويا عن حال املباين املؤق -85

 الترجمة بفرق الخاص المكاتب حي ز -5

ذك رت اللجنة بتوصياهتا السابقة القاضية بأن تواصل احملكمة توفري حيِّز املكاتب الالزم لفرق مرتمجي  -86
(، ما تسىن  خالل السنوات السابقة، فتتفادى بذلك كل ما قد Haagse Veste) الثانوياألمانة يف املبىن املؤقت 

 (02)ى امليزانية فيما خيص استئجار حيز للمكاتب.يرتتب من تبعات عل

 الدائمة المباني -1

حال البناء واملشاريع االنتقالية. وحدد املسائل الضوء السيد روبرتو بيليلي، جلنة اإلشراف، س رئيوسلط  -87
نشاطات  الرئيسية اليت سعت فيها جلنة اإلشراف إىل تقدمي املشورة للجنة. وكان أمام اللجنة التقرير املؤقت عن

وباإلضافة إىل ذلك كان أمام اللجنة تقرير احملكمة عن التقدم يف  إىل جانب ورقة إضافية. (01)جلنة اإلشراف،
 .(22)برنامج االنتقال إىل املباين الدائمة

 المشروع حال -4

ين استمر مشروع املبا 0202جلنة اإلشراف إىل أنه بعد أن انطلق البناء الفعلي يف آذار/مارس س أشار رئي -88
آجاله. وكان من املتوقع أن تستكمل املباين اجلديدة يف حدود امليزانية املعتمدة ويف حتت سقف الدائمة يف البقاء 

وتكون جاهزة لتشغلها احملكمة يف ذلك الوقت. والنتيجة أن الفرتة بني أيلول/سبتمرب  0205تشرين األول/أكتوبر 
لمحكمة إلمتام انتقاهلا من املباين املؤقتة إىل الدائمة. وقد ل ستكون متاحة كاملةً  0205وكانون األول/ديسمرب 

 يف النتائج اإلجيابية اليت مت حتقيقها إىل اآلن. ارئيسي عامال ما كاناتسيريه أهنمشروع البناء و إدارة أثبتت 

 اللجنة إلى أسئلة -5

 سعت جلنة اإلشراف إىل استقاء آراء اللجنة يف ثالثة أسئلة تتعلق مبا يلي: -89

 األكثر مالءمة لضمان أقل التكاليف دارة اإل لهيك ( أ)

 (آجال )إهناء عقود اإلجيار احلالية للمباين املؤقتة يف الوقت احملدد. ( ب)

 .للمستخدمغري املدجمة ين اجلديدة أي تكلفة جتهيزات املبا ،0جملموعة ا )ج( مراجعة تكاليف

 دارةاإل )ألف(

 خلفية (0)

                                                 
 .60، الفقرة 0-باءجلزء ا ثاين،اجمللد ال(، ICC-ASP/11/20) 0200ادية عشرة ... الدورة احل...  ثائق الرمسيةالو  (02)

(01) 
CBF/20/18. 

(22) 
CBF/20/13. 
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أن تقوم احملكمة سريعا بوضع خمطط مفصل قابل للتحكم فيه أوصت اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة ب -91
وطلبت اجلمعية الحقا من "احملكمة،  (20).مساءلة واضحهيكل إلدارة االنتقال إىل املباين اجلديدة على أساس 

يف اّتاذ كل التدابري التحضريية الالزمة لضمان استعدادها لشغل املباين الدائمة عمال بالتعاون مع مدير املشروع، 
(20)من أجل تفادي نفقات إضافية للدول األطراف." 0205أجل أقصاه كانون األول/ديسمرب 

 

حرز عن التقدم  يرهايف تقر  كما مت بيانهإدارة  هيكل ا على هذه الطلبات وضعت احملكمة مشروع ورد   -11
ُ
يف امل

لذلك، سيخضع مشروع  واملرفق الثاين(. وتبعا 5برنامج االنتقال وقدمته للجنة اإلشراف للمناقشة )الفصل 
يضم أصحاب املصلحة الرئيسيني. ومل تشرح  "جملس برنامج"و راعية"موعة "جملاالنتقال عند مستوى الربنامج 

بينما مشروع البناء،   ،مشروع االنتقال ستتم حتت إشراف احملكمة إدارة أناتضح بتفصيل أكثر. غري أنه احملكمة 
ويتم تنسيق كال فرعي السلطة ولكنهما  جلنة اإلشراف.دم تقاريره إىل الذي يقكما السابق، يديره مدير املشروع 

 يبقيان متمازين وخمتلفني.

ه ر ائمة مستقبال من منمور شامل باعتبمشروع املباين الدايتم تناول  غري أن جلنة اإلشراف أوصت بأن -12
غ هذا اهلدف الكلي يف اآلجال وامليزانية ىل املباين اجلديدة حىت يتم بلو إاملؤقتة  هدفا يشمل االنتقال التام من املباين

وع البناء. أن إدارة مشروع االنتقال ينبغي أن يكون متماشيا مع إدارة مشر إىل جلنة اإلشراف أشارت املتوقعة. و 
. وينبغي عن تكاليف االنتقالالية املسؤولية بشأن امل ة إدارةلكمشثور أيضا قد ت هف إىل أنار وأشار رئيس جلنة اإلش

 التكاليف.هبا متت اليت  يةكيفالمراجعة مسؤولية  ملدير املشروع  أن تعهد

 مالحظات اللجنة (5)

كما أشارت إليه احملكمة فإن املناقشات بني جلنة اإلشراف وبني احملكمة بشأن إدارة مشروع االنتقال ما و  -93
 ليست بعد يف وضع   اأهنالحمت اللجنة أساس املتاح من معلومات وحتليل، وعلى  ،زالت جارية. ويف هذه املرحلة

 تقدمي توصية هنائية.يسمح هلاب 

باعتبارها من اجلوهري أن ينص أي ترتيب لإلدارة على التعاون الوثيق بني مدير املشروع واحملكمة  -94
القواعد املالية ذات الصلة. األنممة و مستخدم املباين اجلديدة. وينبغي أن يتم وضعه يف إطار قرارات اجلمعية و 

 خرباء جلنة اإلشرافمع مشروع البناء. وقد أوصى اللجنة مبزايا مواءمة إدارة مشروع االنتقال اعرتفت  ،بناء عليهو 
نمرا للطبيعة املرتابطة للتحديات. وستستفيد من اخلربة اجليدة يف املستقلون باملقاربة القائمة على املشروع الواحد 

 سريع وفعال. ر صناعة قرارإدارة مشروع البناء وتيسِّ 

اإلشراف  ت لجنة  طارئ لحل مشكلة اإلدارة. وشجعفقت اللجنة لجنة اإلشراف على الطابع الوا -19
 يب مالئم في أقرب وقت ممكن.توالمحكمة على وضع تر 

 اآلجال )باء(

 خلفية (0)

يا مت جتديدها مؤخرا اليت تشغلها حملكمة حال (Arc)الحمت جلنة اإلشراف أن عقود إجيار بناية "آرك"  -96
ان هناك خطر أن يبقى على احملكمة تسديد إجيار حىت بعد أن تكون ك. و 0206شهر آذار/مارس  رإىل غاية آخ

                                                 
 .162ة ر، الفق0-زء باءلد الثاين، اجل(، اجملICC-ASP/11/20) 0200 شرة ...ادية عالوثائق الرمسية...الدورة احل (20)

 .11 الفقرة، ICC-ASP/11/Res.3جع نفسه، اجمللد األول، القسم الثالث، ر امل (20)
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قد غادرت مبانيها املؤقتة احلالية، رغم أن بعض املرونة يف حالة التأخرات غري املتوقعة ستكون مالئمة. وينبغي 
ق ب  سم خلسماح بتاريخ فسوذلك ل العقد، ج بند يتعلق باملرونة يفا در إلالك املباين املؤقتة استئناف املفاوضات مع م

توقف على البدء تأن نتيجة هذا التفاوض قد  مباللمسألة )أو الحق( حسب الضرورة. وقد مت إيالء اهتمام بالغ 
 فيه.

 مالحظات اللجنة (5)

وقد دعت لجنة وافقت اللجنة جلنة اإلشراف على أنه ينبغي معاجلة املسألة يف الوقت املناسب.  -97
باشرة العمل. وبدا أن مكيفية في  للنظر  واستراتيجية   والمحكمة للبحث عن تفاهم بشأن مفهوم   اإلشراف  

. ودعت اللجنة 5106لى إسيستمر  (Saturnusstraat)" ساتورنوس شترات"استئجار المباني في 
ت علق بترتيباتيليل في أقرب وقت ممكن عن كل عقود اإليجار الحالية فيما إلى تقديم تح المحكمة  

 والمخاطر المالية الناجمة عن ذلك.الفسخ 

 5مراجعة تكليف المجموعة  )جيم(

 خلفية (0) 

احملكمة مرة أخرى خيارات إلمكانية التخفيف من تستعرض أن بشرة أوصت اللجنة يف دورهتا التاسعة ع -98
حق، طلبت اجلمعية . ويف وقت الومتديده للتجهيزات املوجودةا يف ذلك االستخدام املالئم التكاليف املتوقعة مب

مبا " 0اجملموعة "ة اإلشراف أن تضع خيارات جديد لتقليص عناصر ن"بالتشاور مع مدير املشروع وجل حملكمةامن 
تقرير بالتفصيل عن ذلك للجمعية من خالل جلنة ه وتقدمي متديديف ذلك مالءمة استخدام التجهيزات املوجودة و 

(22)املالية وامليزانية.
 

الذي قامت به احملكمة يف شهر آذار/مارس  0أن "مراجعة تكلفة اجملموعة إىل إلشراف رئيس جلنة اأشار  -99
مليون يورو. ومل تكن جلنة  0292مليون يورو إىل  0290من  0الرقم التقديري لعناصر اجملموعة  ترفع 0202

ة استخدام مبا يف ذلك من خالل مالءم 0اإلشراف على علم بأي حتضري "خليارات لتقليص عناصر اجملموعة 
إال يف وقت إيداع أي تقليص للتكلفة لن يكون متاحا . وقد أعلمتها احملكمة بأن متديده"التجهيزات املوجودة و 

 .0205و 0204السنوية لعامي ت امليزانيا

                                                 
 .11ة الفقر، ICC-ASP/11/Res.3جع نفسه، اجمللد األول، القسم الثالث، ر امل(22)
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 مالحظات اللجنة (5)

رمبا  "0اجملموعة "خيارات خاصة لتقليص تكاليف استعراض ، يف الواقع، أنببدا أن شروح احملكمة تفيد  -111
ر إىل نطاقها مألة تتحمل مزيدا من التأجيل بالنمل حتقق تقدما كبريا يف نصف السنة األخري. ومل تكن املس

ليرتفع إلى ذروته في  5104في  "5المجموعة "نفاق إعملي قبل أن يرتفع وينبغي وضع مخطط وتعقيدها. 
 والعشرين. . وكانت اللجنة تطلع إلى اقتراحات تفصيلية في دورتها الحادية5105

 "5المجموعة "تمويل تكاليف  )دال(

 خلفية (0)

تقليص أثر، إذا كان نيسان/أبريل اسرتاتيجية ممكنة ل 00وضعت جلنة اإلشراف يف ورقتها اإلضافية بتاريخ  -111
تكاليف االنتقال على االشرتاكات املقررة للدول األطراف. واقرتحت جلنة اإلشراف توحيد ميزانية  هناك من أثر،

مليون يورو. ويتم وضع هدف أدىن وأقصى  022قال مع ميزانية البناء ووضع هدف أقصى عند مستوى االنت
ماليني يورو. وقد اقرتحت أيضا آلية متويل مصممة لتفادي أية  2إىل  2تقريبا بني  "0اجملموعة "لتقليص تكلفة 

. وثمكن ردم هوة الفرتة 0207غاية  إىل "0اجملموعة "تكاليف مقابل دفع اشرتاكات إضافية من الدول األطراف تُ 
وفوائض امليزانية وحتقيق مزيد من الوفورات من مشاريع البناء أو  سبيقات من ودائع احملكمة النقديةاملؤقتة بت

 تسبيقات من صندوق رأس املال العامل.

 مالحظات اللجنة (5)

حافزا للمحكمة  أن يوفر "5المجموعة "الحظت اللجنة أنه يمكن لهدف مالئم لتقليص تكلفة  -112
لوضع خيارات ملموسة. وأحاطت اللجنة علما أيضا بآلية التمويل التي اقترحتها لجنة اإلشراف التي تطلبت 

 مزيدا من التحليل.

 االنتقال إلى المباني الجديدة )هاء(

الذي قدمته احملكمة عن برنامج االنتقال إىل املباين احملرز اللجنة "تقرير التقدم بني يدي  كان -113
 اإلدارة.هيكل ووضعت احملكمة أيضا يف تقريرها خيارات التمويل ومشروع  (24)ديد."اجل

شرحت احملكمة أن االنتقال سيكون املهمة األكثر تعقيدا تقوم هبا احملكمة على مدار السنوات الثالث  -114
مناهج راسخة جدا وواسعة  على أساس إدارة الربنامجالقادمة. وستشمل خماطر عملياتية ومالية كبرية. وستتم 

إدارة الربامج واملشاريع على هذا املستوى من التعقيد. وقد مت توظيف مستشار يف إدارة برامج يف االستعمال 
 املشاريع لدعم نشاطات اإلدارة على أساس يومي. وكانت جتري دورات تدريبية وورشات داخلية مكثفة.

. وسلس في الوقت المحدد د تام النتقال  رحبت اللجنة بجهود المحكمة لتكون على استعدا -109
 ت عن تطلعها إلى الحصول على تقرير عن التقدم في دورتها الحاية والعشرين.  بر وأع

دارة يف مالحمات اللجنة يف الفصول األخرى هيكل اإلاملسائل املتعلقة خبيارات التمويل و مت تناول  -116
 ذات الصلة من هذا التقرير.

                                                 
(24) 

CBF/20/13. 
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 لملكيةلاإلجمالية تكلفة ال (واو)

ورحبت ذك رت اللجنة باألثر املا ي الكبري جملموع تكلفة امللكية على اشرتاكات الدول األطراف مستقبال.  -117
ع مدى المقاربات الممكنة للتعامل هذه بإقامة مجموعة العمل بشأن مجموع تكلفة الملكية التي ستراج  

 م إلى دورتها الحادية والعشرين.دقإلى تقرير عن التقدم ي هاتطلععن اللجنة قد عبرت التكاليف. و 

 دورات جمعية الدول األطراف في الهاي (زاي)

الحمت جلنة اإلشراف أنه ليس جمديا من الناحية الفنية تكييف التصميم احلا ي للمباين اجلديدة  -118
ان من كوثمكن امتصاصها يف ميزانية البناء. و ، تكلفة البناء اإلضافية معقولةلقد الحتضان اجتماعات اجلمعية. 

عقد اجتماعات اجلمعية يف املباين أن يؤدي إىل وفورات كبرية مقارنة باالجتماعات يف مركز مؤمترات املنتدى شأن 
العاملي يف الهاي أو مقر  األمم املتحدة يف نيويورك الواليات املتحدة. والحمت اللجنة أن كانت هناك ثالثة 

عناية: أ( سياسي وب( عملي وج( ما ي. وأشارت اللجنة جوانب خمتلفة جديرة بأن يبحثها أصحاب املصلحة ب
شارت أيضا إىل أن عوامل أإىل أهنا لن تنمر إال يف اجلانب الثالث الذي يدخل يف اختصاصها. غري أن اللجنة 

القدرات الوظيفية للمرافق واخلدمات املتاحة يف املباين الدائمة واألثر العملي  ،من بني أمور أخرى ،أخرى تشمل
 ستشكل أيضا قسما من التقدير الشامل للمسألة. ،نشاطات احملكمة اجلوهريةعلى 

نسبة المنفعة إلى التكلفة. على أساس شجعت اللجنة لجنة اإلشراف على إجراء تحليل مالي  -119
القدرة في المباني الجديدة للسماح بعقد اجتماعات الجمعية سيكون إجراء فنيا متاحا خالل يجاد وإ

فيما يتعلق ا يتعلق بالسياسة المستقبلية قرار يستبق ولن  ،زال في مرحلة مبكرةلبناء ما او الحالية الفرصة 
 بالمكان الفعلي الجتماعات الجمعية.

 التسديد دفعة واحدة (حاء)

 خلفية (0)

 ( من خالل0تها يف تكلفة بناء املباين اجلديدة بإحدى طريقتني: )ن تقدم مسامهثمكن للدول األطراف أ -111
يسدد  املضي فةدولة ال( من خالل حصة تناسبية من قرض 0ال عن ذلك )واحدة مسبقا أو بد تسديدات دفعة

جل انتقاء خيار التسديدات أ، قامت اجلمعية بتمديد 0200يسمرب على مدى ثالثني عاما. ويف كانون األول/د
  0202لول آذار/مارس بأنه حب اإلشراف اللجنة   . وأبلغت جلنةُ 0204دفعة واحدة إىل غاية كانون األول/ديسمرب 

مليون يوريو. وكانت هناك دول أكثر تفكر يف  42دولة اختارت تسديدات دفعة واحدة بقيمة  22كانت 
حيث تقوم الدول األطراف  ،لةدد ممكن من الدول اعتمدت جلنة اإلشراف مقاربة معد  ع. وجلذب أكرب لتحاقاال

 .0221بدل أنصبة  0202يف  ةقرر بتسديد ما عليها مبقتضى األنصبة امل املوافقة حديثا

 مالحظات اللجنة (5)

جددت اللجنة رأيها بأن جذب تسديدات دفعة واحدة كان إجراء جيدا لزيادة اليقني املا ي للمشروع.  -111
وذكرت بأن عمليات التسديد دفعة واحدة ستخضع لقرار هنائي حاملا تعرف التكلفة النهائية للمشروع واملبلغ 

ول املضيِّفة عند إمتام املشروع. وسيضمن هذا قيام كل الدول األطراف بتسديد املبلغ املسحوب من إعانة الد
 الصحيح.
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 للضحايا ياالستئمان صندوقال - حاء
  : خيارات التخفيف من مخاطر العملةي للضحاياالصرف  للصندوق االستئمانمخاطر معدل  إدارة

. هتنفيذمن بلدان ن يصرف مفتوحة يف بلد ليتعرض ملواقف معد   ضحايامازال الصندوق االسئتماين لل -112
مبراجعة مستفيضة  ضحاياللوأوصت اللجنة يف دورهتا التاسعة عشرة بأن تقوم احملكمة وأمانة الصندوق االستئماين 

 ،ون مع احملكمةعاالتأن تضع، بوشجعت أمانة الصندوق على ( 25)للخيارات املتاحة للتخفيف من خماطر الصرف.
اء على هذه املخاطر يف قإجراءات لإلبر العملة يف عملياهتا إىل جانب معقولة من خماط سياسة حتدد مستويات

 وأمانة الصندوق لتقدمي تقرير إىل اللجنة يف دورهتا العشرين. . ودعت احملكمة  هبا دود املسموحاحل

حملكمة قدمت او  (26)اللجنة تقرير احملكمة وأمانة الصندوق عن إدارة خطر معدل الصرف.بني يدي وكان  -113
 . وقدم مدير أمانة الصندوق عرضا شفويا أيضا.املطلوبستعراض واألمانة نتائج اال

  049664اخنفضت إىل  0200دها عام دوالر اليت مت تكبُ  409002واستنادا إىل ذلك فإن خسارة  -114
ّتذت للتخفيف من واإلجراءات اليت اُ  0200. وكان هذا بسبب حركات معدل الصرف عام 0200عام 
وحسب معدالت الصرف  (27).يورو 0009227مبلغ  0200إىل  0226طر. وبلغ جممل اخلسائر من املخا

 وما بعدها. 0202ثمكن أن يمهر مزيد من اخلسائر يف 

فنيا. ومشل هذا ترتيبات املعدل  نيممكن ماحددت احملكمة وأمانة الصندوق خيارين لتخفيف اخلطر بدا أهن -115
العالية املرتبطة  لقابلة للصرف بالنمر إىل املخاطرة شائعة للعمالت غري ااملستقبلي اليت مل تكن مع ذلك ممارس

صندوق االستئماين "ىل شركاء إحتويل خماطرة معدل الصرف سيكون صاحل الخر اآليار اخلبالتقلبات غري املتوقعة. و 
ض قاعدية احمللية ويعر  القدرة اإلدارية احملدودة للمنممات ال ء. ومع ذلك سيزيد هذا عباملنفذينضحايا" للاخلاص 

 الصندوق إىل خماطر عملياتية.

ن تشمل )أ( ألتقليص املخاطرة اليت ثمكن  لقد اعتزمت أمانة الصندوق أن تستكشف أكثر إجراءات   -116
. كميا  حتديد تكاليف املخاطرة للعمالت املختلفةاملخاطرة و  رغبة يفإجياد حجم املعاملة الفردي، و)ب( و دارة إ

هنا، متاشيا مع توصيات مراجع احلسابات اخلارجي، بصدد وضع إطار شامل إلدارة املخاطر. وأشارت أيضا إىل أ
 هلذا الغرض. (De Toilette)"دوتواليت" شركة وكانت قد طلبت خدمات 

                                                 
 .45، الفقرة 0-، اجمللد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/11/20) 0200 0200 شرة ...ادية عالوثائق الرمسية...الدورة احل (25)
(26) 

CBF/20/12. 
   تكبدها:مت ر معدل الصرف اليتئخسا (27)

 يورو السنة       
0226  09520 
0227  09222 
0222  605 
0221  29207 
0202  449200 
0200  409001 
0200  049665 

    ----- 
 0009227   اجملموع
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يف جمال العمالت غري القابلة  للمخاطر اللجنة بالصعوبات اليت واجهها الصندوق يف إدارة تعرضهأرقت  -117
غري أن الصندوق، يف حالة غياب سياسة خماطرة حمددة، مازال معرضا خلسائر من قلقة للصرف. وكانت مع ذلك 

نامجة عن تأرجح عشوائي ملعدل الصرف. وأشارت إىل أنه ينبغي إجراء حتليل أكثر عمقا لعوامل املخاطر متوقعة 
ر وتنفيذها لوضع سياسة محددة إلدارة المخاط والمحكمة   الصندوق   وشجعت اللجنة  وخيارات التخفيف. 

في دورتها الحادية يقدم لها تحيين في الوقت المحدد  ها إلىتطلععّبرت عن في أقرب وقت ممكن. و 
 والعشرين.

 خرىأشؤون  - اءط
 طرائق العمل -0

 سعت اللجنة يف األشهر األخرية إىل بناء روابط جديدة مع "فريق عمل الهاي" ومع ممثلي املوظفني -118
على تعزيز تفاهم أفضل للمشكالت اليت  ساعدما  ، وهويا مع استقالل األطراف. ومت عقد اجتماعات متاشأيضا

تواجه احملكمة. وأتاحت هذه املناقشات فرصة للتعرف بصورة أفضل على شركاء احملكمة املعتادين إىل جانب 
 طرائق عملهم. 

يف كل  "ية الدوليةالتحالف من أجل احملكمة اجلنائ"مع أيضا للجنة مباحثات أْجرت وباإلضافة إىل ذلك  -119
 دورة. وأمهية الوثائق اليت مت توزيعها يف هذا اللقاءات تعكس نوعية للمناقشات.

ها أن تتمكن من إثارة موضوعات خمتلفة على رُ ورغم أن جدول أعمال كل دورة مزدحم إال أن اللجنة يسُ  -121
 أساس خاص بالشفافية املالئمة.

 الوثائق الخاصة بالوسطاء -5

عديد من الوثائق عن مشروع التوجيهات اليت حتكم العالقات بني احملكمة والوسطاء تلقت اللجنة ال -121
أجهزة احملكمة بني تكون مشرتكة رتيبات ومشروع مدونة سلوك للوسطاء. وهتدف هذه الوثائق إىل وضع معايري وت

 (22)بعمق أكرب.بأن تتم دراسة املسألة  ICC-ASP/11/Res.8املختلفة واحملامي. وطلبت اجلمعية يف القرار 
 وبالنمر إىل االنعكاسات املالية لنمام الوسطاء قدمت احملكمة هذه املشاريع للجنة من أجل دراستها.

فيما يتعلق  (21)أشارت اللجنة إىل أن تنفيذ مشروع التوجيهات ستكون له انعكاسات على قلم احملكمةو  -122
 للجنة املعلومات الكافية لتقدير اآلثار.بامليزانية من حيث التوظيف والتدريب والسفر. غري أنه مل تكن 

لمحكمة الجانب المالي لبالنظر إلى التأثير الذي سيكون ال محالة لتنفيذ مشروع التوجيهات على و  -123
في دورتها الحادية والعشرين عن العليات الرئيسية التي تم اختيارها تقرير م إليها قدي  ن أأوصت اللجنة ب

إلى وضع أحكام لدفع حاجة ت اللجنة معلومات عما إذاك كانت هناك وآثارها على الميزانية. كما طلب
 م األجور أو التعويض المرتبط بذلك.أجور أو تعويضات للوسطاء و، إذا كان األمر كذلك، سلّ 

                                                 
  .52الفقرة  ICC-ASP/11/Res.8 ،الثالث(، اجمللد الثاين، اجلزء ICC-ASP/11/20) 0200 شرة ...ادية عالوثائق الرمسية...الدورة احل (22)
 .األمن قسممشاركة الضحايا والتعويضات، ووحدة الشهود و قسم مالحمة:  (21)
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  مانةاألتنظيم  -1
ن ناقشت اللجنة تنميم أمانتها. ويف الوقت احلا ي يقدم األمني التنفيذي تقاريره مباشرة إىل اللجنة م -124

يف مهام خمتلفة باإلضافة إىل تلك أمانة اللجنة وتشارك  (42)إداريا يف أمانة اجلمعية،هي موجودة خالل رئيسها و 
اليت تشكل جزءا من وصف الوظيفة. غري أن زيادة حجم العمل يعين أنه البد اآلن من التخطيط إلعادة تنميم 

املراحل التحضريية على حد سواء. ومن مث فإن اللجنة ثمنح األولوية إىل زيادة يف الدعم املتاح خالل الدورات و 
لألمانة  التنميمييكل دية والعشرين وتواصل مراجعة اهلأشارت إىل نيتها يف العودة إىل هذه املسألة يف دورهتا احلا

 حسب الضرورة على أساسا وظيفتها وحجمها وعالقاهتا مع األجهزة األخرى.

 زيادة مركز االحتجاز -4
سجن اهلولندي يف البزيارة مركز االحتجاز التابع للمحكمة اجلنائية الدولة املوجود يف مركب  قامت اللجنة -125

يف ضواحي الهاي. ومت تقدمي إجياز للجنة من مسؤول السجن عن اخلدمات اليت  (Scheveningen)" شيفينينغن"
هبذه املناسبة بأن الدولة املضيفة تقدم من احملكمة وعن التحسينات األخرية على نوعية اخلدمة. ومت إبالغ اللجنة 

سجنا يف كل  22وزارة العدل اهلولندية غلق  نتيجة قرار 0205عام  "شيفيننغن"ّتطط لغلق مركب السجن يف 
 هولندا.

 للجنة والعشرين الحادية الدورة عقد موعد -5

 .0202 أيلول/سبتمرب 01إىل  1من  يف الهايادية والعشرين قر رت اللجنة أن تعقد دورهتا احل -126

                                                 
 .002و 000تان فقر ال، 0-باء (، اجمللد الثاين، اجلزءICC-ASP/10/20) 0200 شرة ...عاالوثائق الرمسية...الدورة ال (42)
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 المرفق األول

 5101نيسان/أبريل  55حال االشتراكات إلى غاية 

 

 الدول األطراف
 االشتراكات المقر رة
 عن األعوام السابقة

المحص الت عن األعوام 
 السابقة

االشتراكات غير 
المسد دة عن 

 األعوام السابقة

 االشتراكات المقر رة
 5101عن عام 

 المحص الت
 من االشتراكات

 5101عام عن 

 االشتراكات
 غير المسد دة 

 5101عن عام 

 
 االشتراكات

 غير المسد دة 
ئر لصندوق الطوا  

مجموع 
 االشتراكات

 غير المسد دة
 772,810 3,434 769,376 - 769,376 - 7,297,111 7,297,111 األرجنتني 0

 39,389 075 39,214 - 39,214 - 167,985 167,985 األردن 0

 5,231,937 23,628 5,208,309 86,234 5,294,543 - 39,727,262 39,727,262 إسبانيا 2

 - - - 3,693,497 3,693,497 - 24,387,158 24,387,158 أسرتاليا 4

 -  - 71,257 71,257 - 312,702 312,702 إستونيا 5

 15,385 20 8,851 - 8,851 6,452 25,146 31,598  أفغانستان 6

 78,348 252 77,998 202 78,316 - 372,412 372,412 إكوادور 7

 02 02 - 17,814 17,814 - 94,584 94,584  ألبانيا 2

 5,513,647 56,753 5,456,894 7,260,273 12,717,167 - 116,522,250 116,522,250 أملانيا 1

 12,306 10 3,585 - 3,585 8,629 22,973 31,602 أنتيغوا وباربودا 02

 24 24  14,229 14,229 - 90,707 90,707 أندورا 00

 94,873 404 92,657 - 92,657 1,802 488,378 490,180 أوروغواي 00

 10,657 42 10,609 25 10,644 - 68,829 68,829 أوغندا 02

 - - - 744,391 744,391 - 5,892,756 5,892,756 آيرلندا 04

 - - - 48,065 48,065 - 517,976 517,976 آيسلندا 05

 6,590,500 35,351 6,555,149 1,366,163 7,921,312 - 68,734,639 68,734,639 الياإيط 06

 39,825 246 17,814 - 17,814 21,665 91,880 113,545 باراغواي 07

 5,248,397 23,318 5,225,079 - 5,225,079 - 19,030,288 19,030,288 الربازيل 02

 162 64 216 13,333 14,229 - 121,142 121,142  بربادوس 01

 833,155 3,767 829,388 14,718 844,106 - 6,906,175 6,906,175 الربتغال 02

 - - - 1,777,284 1,777,284 - 14,924,036 14,924,036 بلجيكا 00

 - - - 83,694 83,694 - 343,088 343,088 بلغاريا 00

 1,783 2 1,775 02 1,793 - 13,762 13,762 بليز 02

 52,107 422 11,204 - 11,204 40,473 - 40,473 شبنغالدي 04

 43,390 027 43,183 3,089 46,272 - 292,466 292,466  بنما 05

 10,207 04 5,378 - 5,378 4,805 23,027 27,832 بنن 06

 59,124 025 30,251 - 30,251 28,738 172,073 200,811 بوتسوانا 07

 10,273 64 5,378 - 5,378 4,831 25,045 29,876 بوركينا فاسو 02

 21,77 2 1,770 02 1,793 - 12,138 12,138 بوروندي 01

 - - - 30,251 30,251 - 106,610 106,610 واهلرسك البوسنة 22

 - - - 1,640,148 1,640,148 - 8,179,920 8,179,920 بولندا 20

 –دولة )بوليفيا  20
 16,094 70 16,022 - 16,022 - 100,740 100,740 املتعددة القوميات(

 224,751 122 208,394 - 208,394 15,427 1,196,349 1,211,776 بريو 22

 - - - 78,316 78,316 - 424,114 424,114 ترينيداد وتوباغو 24

 3,561 06 3,545 42 3,585 - 13,750 13,750 تشاد 25
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 الدول األطراف
 االشتراكات المقر رة
 عن األعوام السابقة

المحص الت عن األعوام 
 السابقة

االشتراكات غير 
المسد دة عن 

 األعوام السابقة

 االشتراكات المقر رة
 5101عن عام 

 المحص الت
 من االشتراكات

 5101عام عن 

 االشتراكات
 غير المسد دة 

 5101عن عام 

 
 االشتراكات

 غير المسد دة 
ئر لصندوق الطوا  

مجموع 
 االشتراكات

 غير المسد دة
 58,714 026 58,428 5,659 64,087 - 63,738 63,738 تونس 26

 3,642 06 3,585 - 3,585 40 13,603 13,644 ليشيت -ور تيم 27

 02 02 - 8,851 8,851 - 24,067 24,067 اجلبل األسود 22

 10,568 46 1,793 - 1,793 8,729 622 9,332 جزر القمر 21

 021 2 020 1,662 1,793 - 6,452 6,452 جزر كوك 42

 7,158 46 1,793 - 1,793 5,319 8,443 13,762 جزر مارشال 40

مجهورية أفريقيا  40
 3,859 46 1,793 - 1,793 2,020 11,742 13,762 الوسطى

 - - - 687,363 687,363 - 1,736,583 1,736,583 اجلمهورية التشيكية 42

اجلمهورية  44
 210,182 1,955 80,108 - 80,108 128,119 249,980 378,099 الدومينيكية

مجهورية الكونغو  45
 5,345 24 5,321 57 5,378 - 41,904 41,904 الدثمقراطية

مجهورية تنزانيا  46
 36,014 254 11,204 - 11,204 24,456 65,945 90,401  املتحدة

 3,489,834 15,848 3,473,986 77,109 3,551,095 - 28,214,381 28,214,381 مجهورية كوريا 47

مجهورية مقدونيا  42
اليوغوسالفية 

 45,761 222 14,229 - 14,229 31,202 51,687 82,889 السابقة

 5,402 04 5,378 - 5,378 - 6,295 6,295 ملدوفامجهورية  41

 656,111 2,957  653,154 9,336  662,490 - 4,518,268 4,518,268 جنوب أفريقيا 52

 - - - 12,436  12,436 - 53,693 53,693 جورجيا 50

 10,162 46 1,793 - 1,793 8,323 5,243 13,566  جيبويت 50

 - - - 1,202,073 1,202,073 - 10,078,459 10,078,459 الدامنرك 52

 6,235 46 1,793 - 1,793 4,396 9,366 13,762 دومينيكا 54

 1,808 2 1,793 - 1,793 7  1,603 1,610 الرأس األخضر 55

 116,347 1,796 114,551 287,895 402,446 - 1,417,014 1,417,014 رومانيا 56

 10,692 42 10,644 - 10,644 - 32,134 32,134  زامبيا 57

 002 2 000 1,681 1,793 - 13,644 13,644 ساموا 52

سان فنسنت  51
 3,416 02  1,793 - 1,793 1,610  11,956  13,566 وغرينادين

 - - -  5,378 5,378 - 40,668 40,668 سان مارينو 62

سانت كيتس  60
 - - - 1,793 1,793 - 9,332 9,332 ونيفيس

 5,243 46 1,793 - 1,793 3,404 - 3,404 سانت لوسيا 60

 - - - 304,524 304,524 - 1,176,147 1,176,147 سلوفاكيا 62

 - - - 178,143 178,143 - 1,287,707 1,287,707 سلوفينيا 64

 20,312 42 10,644 - 10,644 9,620 59,508 69,128 السنغال 65

 2,395 20 2,363 4,808 7,171 - 15,825 15,825 امسورين 66

 - - - 1,709,612 1,709,612 - 14,383,826 14,383,826 السويد 67

 - - - 1,864,563 1,864,563 - 16,291,293 16,291,293 سويسرا 62

 6,236 46 1,793 - 1,793 4,397 9,365 13,762 سرياليون 61
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 الدول األطراف
 االشتراكات المقر رة
 عن األعوام السابقة

المحص الت عن األعوام 
 السابقة

االشتراكات غير 
المسد دة عن 

 األعوام السابقة

 االشتراكات المقر رة
 5101عن عام 

 المحص الت
 من االشتراكات

 5101عام عن 

 االشتراكات
 غير المسد دة 

 5101عن عام 

 
 االشتراكات

 غير المسد دة 
ئر لصندوق الطوا  

مجموع 
 االشتراكات

 غير المسد دة
 1,645  2 1,637 056 1,793 - 6,808 6,808 سيشيل 72

 06 227 2,655 298,212 296,606  594,818 - 1,183,118 1,183,118 شيلي 70

 10,550 202 10,232 61,025 71,257 - 355,264 355,264  صربيا 70

 2,195 04 2,171 3,207 5,378 - 18,447 18,447 طاجيكستان 72

 108,410 691 35,629 - 35,629 72,090 73,928 146,018 غابون 74

 - - - 1,793 1,793 - 13,762 13,762 غامبيا 75

 34,835 178 24,985 - 24,985 9,672 55,376 65,048 غانا 76

 4,068 04 1,793 - 1,793 2,251 - 2,251 غرينادا 77

 - - - 1,793 1,793 - 12,138 12,138 غيانا 72

 7,920 24 1,793 - 1,793 6,043 21,094 27,137 غينيا 71

 3,281 2 1,793 - 1,793 1,480 - 1,480 نواتواف 22

 4,784,342 44,451 4,739,891 5,220,541 9,960,432 - 84,892,253 84,892,253 فرنسا 20

 135,568 1,224 134,344 139,929 274,273 - 168,138 168,138 الفلبني 20

 –فنزويال )مجهورية  22
 945,710 4,983 940,727 175,860 1,116,587 - 3,174,062 3,174,062 البوليفارية(

 - - - 924,327 924,327 - 7,620,082 7,620,082 فنلندا 24

 2,772 04 2,748 2,630 5,378 - 50,679 50,679 فيجي 25

 7,913 274 7,539 76,155 83,694 - 590,852 590,852 قربص 26

 225,419 1,002 224,415 - 224,415 0  848,672 848,674 كرواتيا 27

 2,393 20 2,361 4,810 7,171 - 27,832 27,832 كمبوديا 22

 - - - 5,314,150 5,314,150 - 41,126,985 41,126,985 كندا 21

 8,156 220 7,854 59,818 67,672 - 434,224 434,224 كوستاريكا 12

 237,974 2,059 235,915 225,352 461,267 - 1,872,973 1,872,973 كولومبيا 10

 13,755 72 8,851 - 8,851 4,831 17,046 21,877 الكونغو 10

 3,478 024 3,374 19,818 23,192 - 121,688 121,688 كينيا 12

 22,070 274 21,696 61,998 83,694 - 324,321 324,321 التفيا 14

 - - - 144,195 144,195 - 1,157,592 1,157,592 لكسمربغ 15

 7,452 46 1,793 - 1,793 5,613 6,525 12,138 ليبرييا 16

 20,096 522 19,516  110,450 129,966 - 541,601 541,601 ليتوانيا 17

 - - - 16,022 16,022 - 110,071 110,071 ليختنشتاين 12

 002 2 002 1,683 1,793 - 13,762 13,762 ليسوتو 11

 - - - 28,458 28,458 - 217,553 217,553 مالطة 022

 14,682 146 7,171 - 7,171 7,365 20,467 27,832 ما ي 020

 10,438 022 5,378 - 5,378 4,922 13,566 18,488 مدغشقر 020

 - - - 3,280,407 3,280,407 - 23,937,199 23,937,199 املكسيك 022

 5,221 06 3,585 - 3,585 1,610 12,533 14,143 مالوي 024

 1,801 2 1,793 - 1,793 - 1,738 1,738 ملديف 025

 6,948,195 41,160 6,907,035 2,316,065 9,223,100 - 88,460,083 88,460,083 اململكة املتحدة 026

 5,402 04 5,378 - 5,378 - 18,447 18,447 منغوليا 027

 5,280 024 5,176 18,016 23,192 - 151,400 151,400 موريشيوس 022

 4,802 22 4,722 13,092 17,814 - 92,571 92,571 ناميبيا 021

 15 2 27 1,706 1,793 - 13,762 13,762 ناورو 002
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 الدول األطراف
 االشتراكات المقر رة
 عن األعوام السابقة

المحص الت عن األعوام 
 السابقة

االشتراكات غير 
المسد دة عن 

 األعوام السابقة

 االشتراكات المقر رة
 5101عن عام 

 المحص الت
 من االشتراكات

 5101عام عن 

 االشتراكات
 غير المسد دة 

 5101عن عام 

 
 االشتراكات

 غير المسد دة 
ئر لصندوق الطوا  

مجموع 
 االشتراكات

 غير المسد دة
 - - - 1,515,560 1,515,560 - 10,676,869 10,676,869 النرويج 000

 - - - 1,421,110 1,421,110 - 11,963,213 11,963,213 النمسا 000

 14,181 10 3,585 - 3,585 10,504 7,943 18,447 النيجر 002

 118,589 716 117,873 42,456 160,329 - 787,256 787,256 يانيجري  004

 - - - 450,511 450,511 - 3,451,359 3,451,359 نيوزيلندا 005

 13,549 64 13,485 744 14,229 - 82,721 82,721 هندوراس 006

 - - - 473,703 473,703 - 3,020,742 3,020,742 هنغاريا 007

 - - - 2,945,521 2,945,521 - 24,866,342 24,866,342 هولندا 002

 15,779,481 86,096 15,693,385 3,598,826 19,292,211 - 104,685,721 104,685,721 اليابان 001

 1,121,496 5,071 1,116,425 19,769 1,136,194 - 8,344,460 8,344,460 اليونان 002

     -11    تقريب الفوارق 

 60,603,717 367,421 59,745,216 52,294,395 112,039,600 491,080 822,275,183 822,788,596 المجموع 

 لف المستحقة لصندوق رأس المال.ال تشمل الس   مجية وتجديد موارد صندوق الطوارئشتراكات المقررة للميزانية البرنامالحظة: فيما يتعلق اال
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 المرفق الثاني
 جداول الموارد البشرية

 جغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية: التمثيل ال0الجدول 

 0202آذار/مارس  20إىل غاية احلال 

201جمموع موظفي الفئة الفنية: 
 

 76جمموع جنسياهتم: 

 التوزيع بحسب المنطقة:

                                                 
 موظف  لغات. 27عدا املسؤولني املنتخ بني و 

 اجملموع اجلنسية املنطقة

 0 أوغندا أفريقيا

 0 بنن

 0 بوركينا فاسو

 0 توغو

 0 اجلزائر

 0 اطيةمجهورية الكونغو الدثمقر 

 0 مجهورية تنزانيا املتحدة

 02 جنوب أفريقيا

 0 رواندا

 0 زمبابوي

 2 السنغال

 2 سرياليون

 0 غامبيا

 0 غانا

 0 غينيا

 0 الكامريون

 0 كوت ديفوار

 2 كينيا

 0 ليسوتو

 0 ما ي

 4 مصر

 0 مالوي

 0 موريشيوس

 2 النيجر

 2 نيجرييا

 54 المجموع
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 اجملموع اجلنسية املنطقة

 0 األردن آسيا

 4 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 0 مجهورية كوريا

 0 سري النكا

 0 سنغافورة

 0 الصني

 0 الفلبني

 0 ية احملتلة( -فلسطني )األراضي الـ

 0 قربص

 0 لبنان

 0 منغوليا

 2 اليابان

 51 المجموع

 0 لروسياالحتاد ا أوروبا الشرقية

 0 ألبانيا

 0 أوكرانيا

 0 بلغاريا

 0 البوسنة واهلرسك

 0 بولندا

 0 جورجيا

 7 رومانيا

 4 صربيا

 4 كرواتيا

 51 المجموع

أمريكا الالتينية 
 والكاريبي

 4 األرجنتني

 2 إكوادور

 0 الربازيل

 2 بريو

 0 ترينيداد وتوباغو

 0 شيلي

 0 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية 

 0 كوستاريكا

 6 كولومبيا

 0 املكسيك

 56 المجموع
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 اجملموع اجلنسية املنطقة

دول الأوروبا الغربية و 
 خرىاأل

 00 إسبانيا

 00 أسرتاليا

 00 أملانيا

 6 آيرلندا

 00 إيطاليا

 4 الربتغال

 02 بلجيكا

 0 الدامنرك

 0 السويد

 0 سويسرا

 46 فرنسا

 2 فنلندا

 02 كندا

 02 اململكة املتحدة

 0 النمسا

 4 نيوزيلندا

 01 هولندا

 1 الواليات املتحدة األمريكية

 2 اليونان

 096 المجموع
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  رتبة، بحسب المنطقةلكل  : التمثيل الجغرافي للموظفين من الفئة الفنية5الجدول 
 0200آذار/مارس  20إىل غاية احلال 

 فين لكل رتبة، بحسب المنطقةعدد الموظ

                                                 
  موظف  لغات. 22عدا 
 موظف  لغات. 27عدا املسؤولني املنتخ بني و 

 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة

 0 ليسوتو أفريقيا 0-مد

 0 اجملموع ألفريقيا  

 0 إكوادور أمريكا الالتينية والكارييب 

 0 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب  

 0 إيطاليا خرىاألدول الأوروبا الغربية و  

 0 بلجيكا  

 0 فرنسا  

 0 كة املتحدةاململ  

 0 هولندا  

 6 خرىاألدول الاجملموع ألوروبا الغربية و   

 1 0-مدالمجموع للرتبة  

 2 جنوب أفريقيا أفريقيا 5-ف

 0 السنغال   

 0 كينيا  

 0 ما ي   

 6 اجملموع ألفريقيا  

 0 األردن آسيا 

 0 سنغافورة  

 0 الفلبني  

 2 اجملموع آلسيا  

 0 االحتاد الروسي أوروبا الشرقية 

 0 صربيا  

 0 اجملموع ألوروبا الشرقية  

 0 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 0 إكوادور  

 0 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب  

 0 إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و  

 0 أسرتاليا  

 0 الربتغال  
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 2 أملانيا  

 0 آيرلندا  

 0 ياإيطال  

 2 فرنسا  

 0 فنلندا  

 0 كندا  

 0 اململكة املتحدة  

 0 مريكيةاألالواليات املتحدة   

 01 خرىاألدول الوروبا الغربية و اجملموع أل  

 15 5-المجموع للرتبة ف 

 0  مجهورية الكونغو الدثمقراطية أفريقيا 4-ف

 0 مجهورية تنزانيا املتحدة    

 0 جنوب أفريقيا  

 0 سرياليون    

 0 غانا  

 0  كوت ديفوار  

 0 النيجر  

 0 نيجرييا  

 2 اجملموع ألفريقيا   

 2 اإلسالمية( –إيران )مجهورية  آسيا  

 0 لبنان    

 4 اجملموع آلسيا   

 0 أوكرانيا أوروبا الشرقية  

 0 رومانيا  

 0 كرواتيا  

 2 الشرقية اجملموع ألوروبا    

 0 ترينيداد وتوباغو التينية والكارييبأمريكا ال  

 0 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية     

 0 كولومبيا    

 4 ألمريكا الالتينية والكارييب اجملموع   

 0 إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و  

 2 أسرتاليا  

 2 أملانيا    

 0 آيرلندا    

 2 إيطاليا    

 0 الربتغال    
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 0 لجيكاب    

 0 الدامنرك    

 7 فرنسا    

 0 فنلندا    

 0 كندا    

 2 اململكة املتحدة    

 6 هولندا  

 0 الواليات املتحدة األمريكية    

 22 الغربية والدول األخرىوروبا أل اجملموع   

 52 4-المجموع للرتبة ف 

 0 بنن أفريقيا 1-ف

 0 بوركينا فاسو  

 0 اجلزائر  

 0 هورية تنزانيا املتحدةمج  

 6 جنوب أفريقيا  

 0 كوت ديفوار  

 0 كينيا  

 0 ما ي   

 0 مصر  

 0 مالوي  

 0 النيجر  

 0 نيجرييا  

 02 اجملموع ألفريقيا  

 0 اإلسالمية(  -إيران )مجهورية  آسيا 

 0 سنغافورة  

 0 الفلبني  

 0 ية احملتلة(-فلسطني )األراضي الـ  

 0 وليامنغ  

 5 اجملموع آلسيا  

 0 ألبانيا أوروبا الشرقية 

 0 بولندا  

 0 جورجيا  

 0 رومانيا  

 0 صربيا  

 5 اجملموع ألوروبا الشرقية    

 0 إكوادور أمريكا الالتينية والكارييب 
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 0 األرجنتني  

 0 بريو  

 0 شيلي  

 0 كوستاريكا  

 4 كولومبيا  

 0 املكسيك  

 02 وع ألمريكا الالتينية والكارييباجملم  

 2 إسبانيا خرىاألدول الأوروبا الغربية و  

 5 أسرتاليا  

 5 أملانيا  

 2 آيرلندا  

 2 إيطاليا  

 0 الربتغال  

 6 بلجيكا  

 0 سويسرا  

 02 فرنسا  

 0 فنلندا  

 4 كندا  

 2 اململكة املتحدة  

 0 النمسا  

 0 نيوزيلندا  

 2 اهولند  

 4 مريكيةاألالواليات املتحدة   

 0 اليونان  

 66 الغربية والدول األخرىاجملموع ألوروبا   

 014 1-المجموع للرتبة ف 

 0 أوغندا أفريقيا 5-ف

 0 توغو  

 0  مجهورية الكونغو الدثمقراطية  

 0 رواندا  

 0 زمبابوي  

 0 السنغال   

 0 سرياليون  

 0 غامبيا  

 0 غانا  

 0 الكامريون  
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 0 كينيا  

 2 مصر  

 06 اجملموع ألفريقيا  

 0 مجهورية كوريا آسيا 

 0 سري النكا  

 0 الصني  

 0 قربص  

 0 لبنان  

 2 اليابان  

 2 اجملموع آلسيا  

 0 بلغاريا أوروبا الشرقية 

 4 رومانيا  

 0 صربيا  

 0 كرواتيا  

 1 اجملموع ألوروبا الشرقية    

 0 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 0 الربازيل  

 0 بريو  

 0 كولومبيا  

 0 املكسيك  

 7 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب  

 2 إسبانيا الغربية والدول األخرىأوروبا  

 2 أسرتاليا  

 0 أملانيا  

 0 إيطاليا  

 0 السويد  

 02 فرنسا  

 6 كندا  

 2 ملكة املتحدةامل  

 0 نيوزيلندا  

 2 هولندا  

 0 مريكيةألالواليات املتحدة ا  

 0 اليونان  

 55 الغربية والدول األخرىاجملموع ألوروبا   

 95 5-المجموع للرتبة ف 

 0 أوغندا أفريقيا 0-ف
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 0 غامبيا  

 0 غينيا  

 0 موريشيوس  

 0 نيجرييا  

 5 اجملموع ألفريقيا  

 0 االحتاد الروسي ا الشرقيةأوروب 

 0 البوسنة واهلرسك  

 0 رومانيا  

 0 كرواتيا  

 4 اجملموع ألوروبا الشرقية     

 0 شيلي أمريكا الالتينية والكارييب 

 0 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية   

 0 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب  

 0 ياإسبان الغربية والدول األخرىأوروبا  

 0 آيرلندا  

 0 إيطاليا  

 0 بلجيكا  

 4 فرنسا  

 0 كندا  

 0 اململكة املتحدة  

 0 هولندا  

 00 الغربية والدول األخرىاجملموع ألوروبا   

 51 0-المجموع للرتبة ف 

 109 المجموع العام 
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 توزع الموظفين على المناطق، مبي نًا بالنسبة المئوية بحسب الرتبة

 على المناطق مبي ناً بالنسبة المئوية 0-مد: توزع الموظفين من الرتبة 0ل البياني الشك

حصائي يف شكل بياين قد يكون رتبة )مثاين وظائف( فإن عرضها اإلبالنمر إىل حمدودية عدد الوظائف من هذه ال
 اًل. فريجى الرجوع إىل توزعها العددي الدقيق يف اجلدول أعاله.لِّ مض

 مبي ناً بالنسبة المئوية 5-الفئة ف منتوزع الموظفين  :5 الشكل البياني

 

 مبي ناً بالنسبة المئوية 4-الفئة ف منتوزع الموظفين  :1الشكل البياني 

 

 مبي ناً بالنسبة المئوية 1-الفئة ف منتوزع الموظفين  :4الشكل البياني 

 

%14,04 
%7,02 %5,26 %7,02 

%66,67 

%13,65 
%18,88 

%8,40 
%15.56 

%43,58 

%0,00 
%10,00 

%20,00 
%30,00 

%40,00 

%50,00 

%60,00 

%70,00 

%80,00 

 األخرى والدول الغربية أوروبا جمموعة ي ب والكاري الالتينية أمريكا ةجمموع الشرقية أوروبا جمموعة اآلسيوية اجملموعة األفريقية اجملموعة

 4-ف الرتبة وظائف من املئوية النسبة

 الوظائف هذه من املستهدفة املئوية النسبة

%88,86 

%9,38 %6,56 %6,56 

%59,38 

%13,66 
%18,88 

%8,40 
%15,56 

%43,58 

%0,00 

%10,00 

%20,00 

%30,00 

%40,00 

%50,00 

%60,00 

%70,00 

 األخرى والدول الغربية أوروبا جمموعة ي ب والكاري الالتينية أمريكا جمموعة الشرقية أوروبا جمموعة اآلسيوية اجملموعة األفريقية اجملموعة

5-ف الرتبة وظائف من املئوية النسبة  

الوظائف هذه من املستهدفة املئوية النسبة  

%17,38 

%0,88 
%0,88 %9,55 

%63,05 

%13,66 
%18,87 

%8,40 
%15,56 

%43,58 

%0,00 

%10,00 

%20,00 

%30,00 

%40,00 

%50,00 

%60,00 

%70,00 

 األخرى والدول الغربية أوروبا جمموعة ي ب والكاري الالتينية أمريكا جمموعة الشرقية أوروبا جمموعة اآلسيوية اجملموعة األفريقية اجملموعة

 2-ف الرتبة وظائف من املئوية النسبة

 الوظائف هذه من املستهدفة املئوية النسبة
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 مبي ناً بالنسبة المئوية 5-الفئة ف منتوزع الموظفين  :5الشكل البياني 

 مبي ناً بالنسبة المئوية 0-الفئة ف منتوزع الموظفين  :6الشكل البياني 

 

 ين من الفئة الفنية: التمثيل الجغرافي للموظف1الجدول 
 0200مارس/آذار  20احلال بتاريخ 

 النطاق املستحس ن 0200النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 عدد املوظفني النطاق

 0 44,0 65,0 - 00,0 %22202,2 أوغندا المجموعة األفريقية

 0 04,0 40,0 - 25,0 %22225,2 بنن 

 2 00,0 40,0 - 24,0 %22207,2 بوتسوانا 

 0 01,0 41,0 - 02,0 %22225,2 وركينا فاسوب 

 2  02,0 40,0 - 24,0 %22220,2 بوروندي 

 2 05,0 44,0 - 26,0 %22222,2 تشاد 

 2 25,0 55,0 - 05,0 %22257,2 تونس 

 2 07,0 24,0 - 11,2 %22220,2 جزر القمر 

 2 02,0 27,0 - 20,0 %22220,2 مجهورية أفريقيا الوسطى 

                                                 
  من رعايا دول ليست  موظفاً  24الوظائف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتخ بني وموظفي اللغات. ومثة . و 0202آذار/مارس  20احلالة اعتبارا من تاريخ

 أطرافاً يف نمام روما األساسي.

%15,80 

%8,05 %9,47 
%7,38 

%58,89 

%13,66 
%18,87 

%8,04 

%15,56 

%43,58 

%0,00 

%10,00 

%20,00 

%30,00 

%40,00 

%50,00 

%60,00 

 األخرى والدول الغربية أوروبا جمموعة ي ب والكاري الالتينية أمريكا جمموعة الشرقية أوروبا جمموعة اآلسيوية اجملموعة األفريقية اجملموعة

 0-ف الرتبة وظائف من املئوية سبةالن

 الوظائف هذه من املستهدفة املئوية النسبة

%28,80 

%0,00 

%88,39 

%8,84 %83,65 

%18,88 

%8,40 

%15,56 

%43,58 

%0,00 
%5,00 

%10,00 
%15,00 
%20,00 
%25,00 
%30.00 
%35,00 
%40,00 
%45,00 
%50,00 

 األخرى والدول الغربية أوروبا جمموعة ي ب والكاري الالتينية أمريكا جمموعة الشرقية أوروبا جمموعة اآلسيوية اجملموعة األفريقية اجملموعة

 0-ف الرتبة وظائف من املئوية النسبة

 الوظائف هذه من املستهدفة املئوية النسبة

%65,88 
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 النطاق املستحس ن 0200النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 عدد املوظفني النطاق

 0 61,0 15,0 - 44,0 %22225,2 نغو الدثمقراطيةمجهورية الكو  

 0 52,0 75,0 - 22,0 %22202,2 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 02 61,0 21,2 - 02,0 %22510,2 جنوب أفريقيا 

 2 07,0 24,0 - 11,2 %22220,2  جيبويت 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 الرأس األخضر 

 2 02,0 47,0 - 21,0 %22202,2  زامبيا 

 2 07,0 47,0 - 22,0 %22202,2 السنغال  

 2 00,0 21,0 - 20,0 %22220,2 سرياليون 

 2 06,0 22,0 - 11,2 %22220,2 سيشيل 

 2 02,0 40,0 - 25,0 %22220,2 غابون 

 0 07,0 25,0 - 22,0 %22220,2 غامبيا 

 0 21,0 62,0 - 02,0 %22200,2 غانا 

 0 04,0 42,0 - 25,0 %22220,2 غينيا 

 2 02,0 22,0 - 20,0 %22222,2 الكونغو 

 2 50,0 74,0 - 01,0 %22200,2 كينيا 

 2 01,0 27,0 - 20,0 %22220,2 ليبرييا 

 0 02,0 25,0 - 22,0 %22220,2 ليسوتو 

 0 07,0 46,0 - 22,0 %22226,2 ما ي  

 2 20,0 50,0 - 00,0 %22225,2 مدغشقر 

 0 02,0 42,0 - 21,0 %22222,2 مالوي 

 0 00,0 21,0 - 22,0 %22200,2 موريشيوس 

 2 02,0 25,0 - 22,0 %22220,2 ناميبيا 

 2 56,0 71,0 - 20,0 %22042,2 النيجر 

 2 11,4 74,5 - 04,4 %20252,2 نيجرييا 

 0 07,0 47,0 - 22,0 %22225,2 األردن المجموعة اآلسيوية

 2 42,0 60,0 - 01,0 %22222,2  أفغانستان 

 2 45,0 20,0 - 22,0 %22202,2 بنغالديش 

 2 07,0 25,0 - 22,0 %22222,2 ليشيت –تيمور  

 2 06,0 22,0 - 11,2 %22220,2 جزر كوك 

 2 06,0 22,0 - 11,2 %22220,2 جزر مارشال 

 0 54,0 77,0 - 20,0 %22225,2  مجهورية كوريا 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2  ساموا 
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 النطاق املستحس ن 0200النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 عدد املوظفني النطاق

 2 00,0 42,0 - 24,0 %22225,2 طاجيكستان 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 نواتواف 

 0 72,4 40,5 - 22,4 %20464,2 الفلبني 

 2 07,0 25,0 - 22,0 %22225,2 فيجي 

 0 07,0 47,0 - 00,0 %22275,2 قربص 

 2 01,0 42,0 - 21,0 %22226,2 كمبوديا 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 ملديف 

 0 01,0 27,0 - 20,0 %22222,2 امنغولي 

 2 00,6 05,7 - 01,5 %220601,2 ناورو 

 2 01,25 52,42 - 11,01 %07001,2 اليابان 

 2 01,0 42,0 - 02,0 %22264,2 إستونيا مجموعة أوروبا الشرقية

 0 00,0 21,0 - 22,0 %22206,2  ألبانيا 

 0 26,0 56,0 - 06,0 %22275,2 بلغاريا 

 0 04,0 40,0 - 25,0 %22207,2 هلرسكوا البوسنة 

 0 12,0 24,2 - 47,0 %22752,2 بولندا 

 2 01,0 27,0 - 20,0 %22206,2 اجلبل األسود 

 2 40,0 72,0 - 26,0 %22604,2 اجلمهورية التشيكية 

 2 02,0 22,0 - 20,0 %22202,2 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة 

 2 01,0 27,0 - 20,0 %22220,2 مجهورية مولدوفا 

 0 00,0 21,0 - 22,0 %22200,2 جورجيا 

 7 20,0 20,0 - 70,0 %22251,2 رومانيا 

 2 70,0 12,0 - 46,0 %22070,2 سلوفاكيا 

 2 42,0 72,0 - 06,0 %22051,2 سلوفينيا 

 4 26,0 56,0 - 05,0 %22264,2 صربيا 

 4 52,0 20,0 - 24,0 %22022,2 كرواتيا 

 2 20,0 50,0  00,0 %22275,2 التفيا 

 2 40,0 60,0 - 01,0 %22006,2 ليتوانيا 

 2 25,0 26,0 - 74,0 %22402,2 هنغاريا 

مجموعة أمريكا الالتينية 
 4 71,0 00,2  - 27,0 %22627,2 األرجنتني والكاريبي

 2 42,0 60,0 - 01,0 %22272,2 إكوادور 

 2 02,0 22,0 - 20,0 %22222,2 ادو وبارب اأنتيغو  
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 النطاق املستحس ن 0200النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 عدد املوظفني النطاق

 2 24,0 54,0 - 04,0 %22222,2 أوروغواي 

 2 57,0 22,0 - 22,0 %22026,2 باراغواي 

 0 65,00 02،42 - 12,1 %24664,2 الربازيل 

 2 02,0 26,0 - 20,0 %22202,2  بربادوس 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 بليز 

 2 00,0 42,0 - 22,0 %22206,2  بنما 

 2 06,0 45,0 - 27,0 %22204,2 تعددة القوميات(امل –دولة بوليفيا ) 

 2 26,0 04,0 - 52,0 %22045,2 بريو 

 0 22,0 52,0 - 00,0 %22272,2 ترينيداد وتوباغو 

 2 27,0 52,0 - 07,0 %22270,2 اجلمهورية الدومينيكية 

 2 06,0 22,0 - 11,2 %22220,2 دومينيكا 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 سان فنسنت وغرينادين 

 2 06,0 22,0 - 11,2 %22220,2 سانت كيتس ونيفيس 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 سانت لوسيا 

 2 07,0 25,0 - 22,0 %22226,2 سورينام 

 0 20,0 66,0 - 17,0 %22520,2 شيلي 

 2 06,0 24,0 - 11,2 %22220,2 غرينادا 

 2 25,0 55,0 - 05,0 %22242,2 غواتيماال 

 2 07,0 24,0 - 11,2 %22220,2 اناغوي 

 0 22,2 22,2 - 20,0 %22117,2 البوليفارية( –فنزويال )مجهورية  

 0 20,0 50,0 - 00,0 %22262,2 كوستاريكا 

 6 20,0 65,0 - 16,0 %22400,2 كولومبيا 

 0 65,7 22,2 - 52,6 %20102,2 املكسيك 

 2 04,0 42,0 - 25,0 %22202,2 هندوراس 

أوروبا الغربية  مجموعة
 02 52,02 07,00 - 22,1 %72726,4 إسبانيا والدول األخرى

 00 67,7 20,2 - 50,6 %22017,2 أسرتاليا 

 00 64,02 01,07 - 02,02 %00250,2 أملانيا 

 2  02,0 26,0 - 22,0 %22202,2 أندورا 

 6 47,0 24,0 - 02,0 %22664,2 آيرلندا 

 2  04,0 42,0 - 26,0 %22242,2 آيسلندا 

 00 02,05 50,07 - 15,00 %27272,2 إيطاليا 
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 النطاق املستحس ن 0200النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 عدد املوظفني النطاق

 4 24,7 44,2 - 04,6 %22072,2 الربتغال 

 02 01,4 14,4 - 65,2 %20526,2 بلجيكا 

 0 07,2 76,2 - 0،72 %2،20272 الدامنرك 

 2  07,0 24,0 - 11,2 %222255,2 سان مارينو 

 0 07,4 71,4 - 57,2 %20506,2 السويد 

 0 40,4 22,5 - 76,2 %20664,2 سويسرا 

 46 72,02 51,00 - 16,05 %22212,2 فرنسا 

 2 71,0 02,2 - 27,0 %22205,2 فنلندا 

 02 55,02 02,00 - 17,2 %24742,2 كندا 

 2  40,0 60,0 - 02,0 %22001,2 لكسمربغ 

 2  02,0 26,0 - 20,0 %22204,2 ليختنشتاين 

 2  00,0 21,0 - 22,0 %22205,2  مالطة 

 02 41,07 00,02 - 26,04 %22020,2 اململكة املتحدة 

  2 07,0 47,0 - 224,0 %22240,2 النرويج 

 0 66,2 00,4 - 00,2 %20062,2 النمسا 

 4 02,0 22,0 - 20,0 %22222,2 نيوزيلندا 

 01 26,0 27,0 - 75,0 %22420,2 هولندا 

 2 02,2 62,2 - 70,0 %20204,2 اليونان 

 515 11,151  %11,011  وعالمجم
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ع الموظفين من الفئة الفنية بحسب الجنس: توز  4الجدول 
 

 0200مارس/آذار  20احلال بتاريخ 

  الهيئة القضائية

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 2 0 0 5-ف

 2 0 0 4-ف

 02 2 00 2-ف

 2 2 2 0-ف

 مكتب المدعي العام

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 0 2 0 أمني عاموكيل 

 0 0 2 أمني عام مساعد

 0 0 2 0-مد

 00 2 2 5-ف

 05 01 6 4-ف

 40 04 07 2-ف

 44 02 06 0-ف

 07 5 00 0-ف

 قلم المحكمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أمانة جمعية الدول األطراف

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 0 0 2 0-مد

 0 0 2 5-ف

 0 2 0 4-ف

                                                 
 مبن فيهم املوظفون املنتخ بون وموظفو اللغات 

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 0 2 0 أمني عام مساعد

 4 2 0 0-مد

 06 1 7 5-ف

 21 02 06 4-ف

 56 20 05 2-ف

 56 01 27 0-ف

 7 0 4 0-ف
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 0 2 0 2-ف

 للضحاياأمانة الصندوق االستئماني 

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 0 0 2 0-مد

 0 2 0 5-ف

 2 0 0 2-ف

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 0 0 2 0-مد

 0 2 0 4-ف

 المجموع العام

 اجملموع العام الذكور اإلناث 

 021 015 161 
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 : أعداد الموظفين، الفعلية5الجدول 
 كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي:  0200آذار/مارس  20يف 

 أعداد املوظفني

 612 الثابتة الوظائف

 050 العامة ملساعدة املؤقتةشغلها يف إطار ا الوظائف الـُمق ر  

 72 املتدربون داخلياً 

 00 الزائرون من الفئة الفنية

 47  اخلرباء االستشاريون

 00 بون/القضاةاملسؤولون املنتخ  

 995 المجموع

 : أعداد الموظفين، التقديرية6الجدول 
، وإىل متوسطات أعداد 0202مارس آذار/ 20، وإىل التقدير احلا ي يف املقر ة 0202ستناد إىل ميزانية عام باال

املتدربني داخليًا والزائرين من الفئة الفنية واخلرباء االستشاريني اليت ُسجِّلت يف السنوات السابقة، يُتوق ع أن تكون أعداد 
 كما يلي:  0202املوظفني حبلول هناية عام 

 أعداد املوظفني

 760 0الثابتة الوظائف

 014 0العامة طار املساعدة املؤقتةشغلها يف إالـُمق ر  الوظائف 

 72 2املتدربون داخلياً 

 6 الزائرون من الفئة الفنية

 40  اخلرباء االستشاريون

 00 بون/القضاةاملسؤولون املنتخ  

 0 015 المجموع

 

                                                 
 مل يؤخذ بعني االعتبار يف التوقع. غورشالمعدل   1
 نفس املالحمة.  2
 نفس املالحمة.  3
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 الوظائف الثابتة -: الوظائف الشاغرة 2الجدول 

 0200آذار/مارس  20يف إىل احلال 

 املالحمات اجملموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي امجالربن الربنامج الرئيسي
الربنامج الرئيسي 

 األول
 2-ف الدوائر هيئة الرئاسة

 ر أ -خ ع 

 موظف شؤون قانونية
 مساعد باحث

0 
0 

 وظيفة شغرت بسبب استقالة.

 وظيفة شغرت بسبب استقالة.
 

الربنامج الرئيسي 
 الثاين

 .0202وظيفة جيب شغلها يف  (*0)  منسِّق عمليات ميدانية ر أ -خ ع  ط والعملياتقسم التخطي شعبة التحقيق

 2-ف تحقيقالفرق   
 

 4-ف

)القضايا املالية واالجتار  حمقق
 يف السالح(

 حملل ما ي

0 
 
0 

 .0202وظيفة جيب شغلها يف عام 
 

 وظيفة شغرت بسبب استقالة.
 0202وظيفة يُزم ع نقلها. وظيفة جيب شغلها يف عام 

الربنامج الرئيسي 
 الثالث

مكتب رئيسة 
 قلم احملكمة

 وظيفة شغرت بسبب استقالة. 0  املوظفنيأمن  عون ر أ -خ ع  قسم األمن والسالمة 

اخلدمات االستشارية قسم   
 القانونية

 .وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي 0  موظف قانوين مساعد 0-ف

مكتب مراجعة احلسابات   
 الداخلي

 .وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي 0  جع حسابات داخليمرا 2-ف

 .بسبب قيود امليزانية 0202محدت يف وظيفة  0 ( كوت ديفوارسائق ) ر أ -خ ع  قسم العمليات امليدانية  
مجهورية إفريقيا سائق ) ر أ -خ ع    

 ( الوسطى
 .بسبب قيود امليزانية 0202محدت يف وظيفة  0

تص يف مراقبة صندوق خم 0-ف قسم دعم حمامي الدفاع  
 املساعدة القانونية

 .وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي 0

شعبة اخلدمات  
 اإلدارية العامة

قسم تكنولوجيا املعلومات 
 واالتصال

 .وظيفة شغرت بسبب انتقال داخلي 0 حملل أنممة 2-ف

شعبة خدمات  
 احملكمة

مساعد رئيسي معين  ر ر -خ ع  قسم إدارة احملكمة
 اتالبصري -ات لسمعيبا

 حىت إشعار آخر. جمم دةوظيفة  0

مساعد ميداين معين  ر أ -خ ع  والشهود لضحاياوحدة ا  
 )حاليا يف باحلماية/العمليات

  (مجهورية أفريقيا الوسطى

 .قلها إىل كينيانيُزم ع وظيفة  0
 .0202وظيفة جيب شغلها يف عام 

مع مساعد ميداين معين جب ر أ -خ ع    
علومات السرية )حاليا يف امل

 (مجهورية أفريقيا الوسطى

 نقلها إىل كينيا.وظيفة يُزم ع  0
 .0202وظيفة جيب شغلها يف عام 

مساعد ميداين معين  ر أ -خ ع    
)حاليا يف  باحلماية/العمليات

 الكونغو الدثمقراطية(مجهورية 

 .0202وظيفة جيب شغلها يف عام  0

مساعد ميداين معين  0-ف   
مجهورية ) احلماية/العملياتب

 الكونغو الدثمقراطية(

نقلها إىل أوغندا ويعاد تصنيفها إىل مساعد دعم وظيفة يُزم ع  0
 ميداين.

 .0202وظيفة جيب شغلها يف عام 
 .0202وظيفة يُزمع إعالهنا وشغلها يف  0 عون ميداين معين بالشهود 2-ف   
 ين بالتوعية امليدانيةمساعد مع ر أ -خ ع  قسم اإلعالم والوثائق  

 (مجهورية أفريقيا الوسطى)يف 
 وظيفة شغرت بسبب استقالة. 0

       
ترشيد العمل. وظيفة يُزم ع نقلها إىل   وظيفة يتوقف أمرها على 0 مساعد إداري ميداين ر أ -خ ع    

 .0202كينيا يف عام 

الربنامج الرئيسي 
 الرابع

أمانة مجعية 
الدول 

 األطراف

عية الدول أمانة مج
 األطراف

 وظيفة جيب تصنيفها واعالهنا. 0 مساعد خاص للمدير 0-ف

 لباستقال.بسبب  اشغرتتان وظيف 0 مساعد إداري ر أ -خ ع    
  4(0)54 المجموع العام    

مساعد يف إطار  رتبة أمني عام. ومثة وظيفة ب(2ة )نوظيفة( أو معل   44مت توظيف من يشغلها )/وظيفة جيري التوظيف لشغلها 47كان مثة   0202آذار/مارس  20مالحمة: يف 
 الربنامج الرئيسي الثاين ال جيري حالياً توظيف من يشغلها.

                                                 
4
 وظيفة شاغرة.مل تعد ترد على أهنا ليف التمثيل يف جملس املوظفني، مثة وظيفة واحدة )ملسؤول يف جملس املوظفني(، ُتس د باالعتمادات املخص صة هلا تكا 
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 : التجهيز بالموظفين: الوظائف المقّرة مقابل الوظائف الشاغرة )عدا المسؤولين المنتخ بين(1الجدول 
 0200آذار/مارس  20احلال يف 

 الربنامج الرئيسي

الوظائف 
  ر ةاملق

الوظائف 
  املشغولة

الوظائف اليت 
مت توظيف من 

 5يشغلها

الوظائف اجلاري 
توظيف من 

 يشغلها

ن الوظائف املعل  
عنها اليت ال جيري 
 توظيف من يشغلها

 الوظائف الشاغرة 
 ن عنهاغري املعل  

 للوظائف الثابتة ٪
 ( ٪)  الوظائف الثابتةشغور  معد ل الشاغرة

[0] [0] [2] [4] [5] [6] [7] ([0-2)/0]x022 (0-(2])متوسط/)0]x022 

                 الهيئة القضائية

 %22,2 %22,2 0 2 0 2 44 42 الربنامج الرئيسي األول

                 مكتب المدعي العام

 %27,6 %54,6 2 2 00 2 022 004 الربنامج الرئيسي الثاين

                 قلم المحكمة

 %24,02 %24,02 07 2 02 2 422 472 6ي الثالثالربنامج الرئيس

                 أمانة جمعية الدول األطراف

 %22,22 %22,22 2 2 2 2 6 1 الربنامج الرئيسي الرابع

                 للضحايا أمانة الصندوق االستئماني

 %22,2 %22,2 2 2 2 2 7 7 الربنامج الرئيسي السادس

                 اني الدائمةمكتب مدير مشروع المب

 %22,2 %22,2 2 2 2 2 2 2 0-الربنامج الرئيسي السابع

               آلية املراقبة املستقلة

 %22,022 %22,022 2 2 0 2 2 0 5-الربنامج الرئيسي السابع

 %12,9 %11,9 55 1 41 1 1 260 المجموع للمحكمة

 

 20 من يشغلها توظيفالوظائف المستهد ف 

 41 من يشغلها توظيفمن يشغلها أو الجاري  توظيفالوظائف التي تم 

 %6,61 من يشغلها توظيفمن يشغلها إلى الوظائف المستهد ف  توظيفمن يشغلها أو الجاري  توظيفالنسبة المئوية للوظائف التي تم 

  

                                                 
 حىت قدوم شاغلها. حمجوزةمن يشغلها" هي الوظائف قبل املرش ح املنتقى لشغلها عرض توظيفه. وذلك يعين أن عملية التوظيف قد أجنزت وأن الوظيفة  توظيف"الوظائف اليت مت   5
 .املوظفني جملس يف ممثل تكاليف هلا املخص صة باالعتمادات ُتس د لكن للكلمة الدقيق باملعىن شاغرة ليست وظيفة لثالثا الرئيسي الربنامج يف مثة  6
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 المرفق الثالث

 قائمة الوثائق

CBF/20/1 جدول األعمال املؤقت 

CBF/20/1/Add.1/Rev.2 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت 

CBF/20/3 تقرير احملكمة عن املشرتيات 

CBF/20/4  0202يف صندوق الطوارئ  اتإشعارتقرير احملكمة عن 

CBF/20/7  املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام تطبيقتقرير احملكمة عن  
CBF/20/10 

 
 ةاألموال السائلعن استثمارها مة كاحملتقرير 

CBF/20/12  عن إدارة خماطر معدالت الصرف للضحاياالصندوق االستئماين تقرير احملكمة وأمانة 

CBF/20/13  باين اجلديدة  املتقرير عن التقدم احملرز يف برنامج االنتقال إىل 

CBF/20/14 التحليلية تقرير احملكمة عن احملاسبة 

CBF/20/18  عن نشاطات جلنة اإلشرافرحلي متقرير 

CBF/20/19  0202آذار/مارس  20إىل غاية على صعيد براجمها مة اجلنائية الدولية احملكتقريرعن أداء  

CBF/20/20 تقرير احملكمة عن نشاطات التوعية واملعلومات 

ICC-ASP/12/2  قديرهوت لربع األول من السنة عن رصد أداء تنفيذ املساعدة القانونيةاتقرير 

ICC-ASP/12/3 نمام احملكمة يف املساعدة القانونيةبشأن لسياسة العامة وحدة لوثيقة قلم احملكمة امل 

ICC-ASP/12/4  من الفئة الفنيةنيفني املبتدئظتقرير احملكمة عن املو  

ICC-ASP/12/6 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية 

ICC-ASP/12/7 العامل ارأمساهل تقرير احملكمة عن صندوق 

ICC-ASP/12/8 سياسات مكافحة الغش و اإلبالغ عن املخالفات  نتقرير احملكمة ع 

ICC-ASP/12/9  0200عام يف على صعيدها براجمها وأدائها احملكمة اجلنائية الدولية نشاطات تقرير عن 

ICC-ASP/12/16  ري النجاعةاحملكمة يف تدابذي أحرزته لاتقدم الالتقرير الثامن عن حال 
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ICC-
ASP/12/17 احملكمة عن تقدير سياسات استبدال األصول وشطب الديون ومراجعتها رتقري 

ICC-
ASP/12/18 تقرير احملكمة عن هيكلها التنميمي 

ICC-
ASP/12/19 استبدال األصول ةتقرير عن سياس 

ICC-
ASP/12/21  نية تقرير احملكمة عن املراجعة الشاملة لنمام املساعدة القانو 

ICC-ASP/12/22 ورقة مفاهيمية عن متويل احملكمة للمشاريع متعددة السنوات 



 

5R1-A-071112 

 المرفق الرابع

 (0)5101صندوق الطوارئ في ات إشعار تقرير المحكمة عن 

للدفاع في قضية السيد جرمان  ونية إضافية فين ومساعدة قانظتمديد عهدتي قاضيين ودعم المو  -أوال 
كانون   02الديمقراطية بتاريخ كونغو جمهورية الحالة ولو في جدا والسيد ماتيو نغو غكانت

 .5105األول/ديمسبر 
بتاريخ  ة كوت ديفوارقضية السيد لوران غباغبو في حال جراءات التمهيدية فياإل لتواص -ثانيا 
 .5105سمبر كانون األول/دي  01

 
 مقدمة –ألف 

جلنة امليزانية واملالية توصية  ICC-ASP/11/Res.1أيدت مجعة الدول األطراف )"اجلمعية"( يف قراراها  -1
من تقوثميا يوما  62كمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( أن ترسل يف أجل احملى لن عأ)"اللجنة"( اليت تقضي ب

عرب رئيسها مع تقدمي حتيني عن استخدام لجنة إىل البالوصول إىل صندوق الطوارئ تقريرا مكتوبا  شعاراإل
 (0) .شعاراإل املطلوبة يف ارداملو 
 إىل اللجنة: ين التالينيشعار وقدمت احملكمة اإل -2

يورو يتعلق بتمديد  2009227مببلغ  0200كانون األول/ديسمرب   07مؤرخ يف  إشعار إ ( أ)
لسيد جريمان كاتانغا دعم املوظفني ومساعدة قانونية إضافية للدفاع يف قضية اوالية قاضيني و 

  إشعارهورية الكونغو الدثمقراطية )ولو شوي يف حالة مجغودجو نوالسيد ماتي
 ولو(.كاتانغا/نغودج

يورو يتعلق باحلاجة إىل  5219022مببلغ  0200كانون األول/ديسمرب   02وإشعار مؤرخ يف   (ب )
ستمرار اإلجراءات التمهيدية يف قضية السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار. باالتكفل 

 )إشعار غباغبو(. 

 صندوق الطوارئ على طلب الأداء الميزانية في  – باء

فيما يلي . و 0202كانون الثاين/يناير   0يوم حيز التنفيذ  ن يتعلقان بصندوق الطوارئاإشعاردخل  -2
يوما من  62شباط/فرباير، يف غضون  02داء امليزانية لكل طلب على صندوق الطوارئ إىل غاية تفصيل أل

 اللجنة.شعارات اليت وصلت ، وفق ترتيب اإلاتشعاراإل

                                                 
(0) 

CBF/20/14. 
 ... 0200نوفمرب  تشرين الثاين/ 00-4، الهاي، شرة ادية عالدورة احلجبمعة الدول األطراف يف نمام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  الوثائق الرمسية(0)

0200 (ICC-ASP/11/20اجمللد األ ،)من القسم األول من القرار  0الفقرة  ،ألف الثالث، اجلزء ولICC-ASP/11/Res.1 .النمام  من 6البند  استنادا إىل
نقطة انتهاء أجل األسبوعني  قد ُجعل ومن مث ف ، ثمكن للمسجل، بعد أسبوعني من إخطار رئيس اللجنة، الدخول يف االلتزامات ذات الصلة.ةاملا ي والقواعد املالي

 انطالق فرتة تقدمي التقرير.
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 كاتانغا/نغوددجولو  شعار. إ0

شباط/فرباير فيما يتعلق بالطلب على الصندوق  02يقدم اإلنفاق الفعلي إىل غاية أدناه جلدول األول ا -4
ضافية للمساعدة القانونية لفرق دعم حمدود للموظفني ومتطلبات إو  قاضيني املتعلق بتمديد والييت الطوارئ

هورية الكونغو الدثمقراطية. مج سيد ماتيو نغودجولو شوي يف حالةلسيد جريمان كاتانغا والالدفاع يف قضية ا
مليون  2920مليون يورو من مبلغ  297شباط/فرباير هو  02اية إىل غ ي مت تكبدهذنفاق الفعلي الواإل

يتم استخدامها بعد ألنه  اعدة القانونية فلمسأما املباملئة.  0291معدل تنفيذ يوورو الذي مت إشعار طلبه أو 
 .ول/يناير وشباط/فربايريتم تلقي الفواتري يف كانون األمل 

 
فين يتي قاضيين ودعم الموظجل تميد والفي الطلب على صندوق الطوارئ من أداء الميزانية أ: 0الجدول  

السيد جيرمان كاتنغا والسيد ماتيو نغودجولو شوي في حالة اإلضافية في قضية انونية والمساعدة الق
 اإلنفاق )ماليين اليورو(. بندب سشباط/فبراير ح 51لى غاية ديمقراطية إجمهورية الكونغو ال

 

 اإلنفاقبند 

وق على صندطلب ال
 الطوارئ 

[0] 

 *اإلنفاق الفعلي
[0] 

 (املئوية نسبةفيذ الفعلي  )بالتنمعدل ال
[2 ]  =[0[/]0] 

 
 2695 6094 06290 تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني

 4090 0290 2090 امةدة املؤقتة العاملساع

 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
 

  

اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني 
 األخرى

2090 0290 4090 

    السفر
   00092 الدفاع يحمام
 الضحايا يحمام

   
   00092 اجملموع الفرعي للخدمات التعاقدية

    تكاليف عمل أخرى خمتلفة
اجملموع الفرعي لنفقات العمل 

 عامة ال
   

    املوردات واملواد
    التجهيزات مبا يف ذلك األثاث

 5109 2404 10000 المجموع
 .األرقام قابلة للتغري* 

 

 غباغبو شعار. إ5

صندوق الطوارئ /فرباير فيما يتعلق بالطلب على شباط 02 اإلنفاق الفعلي إىل غاية اجلدول الثاين أدناه يبني   
اإلجراءات والضحايا ضرورية ملواصلة دفاع القانونية لفرق مساعدة و مدة سبعة أشهر لموظفني لدعم لتقدمي 

مبلغ مقابل مليون يورو  2905التمهيدية يف قضية السيد لوران غباغبو يف حالة كوت ديفوار. ومت تكبد مبلغ 
وقد انضم املوظفون  يف املئة. 4292ره يساوي معدل تنفيذ قدما  ،لب بهو الذي مت إشعار الطمليون يور  2950

والضحايا لألشهر دفاع ساعدة القانونية لفرق الع نفقات امل. ومت االلتزام بدفون الثاين/ينايرإىل الدوائر منذ بداية كان
 .ىلو الستة األ
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قضية اإلجراءات التمهيدية في في نية للطلب على صندوق الطوارئ لالستمرار داء الميزاأ: 5الجدول 
 اإلنفاق )ماليين اليورو(.بند ب سشباط/فبراير ح 51لى غاية كوت ديفوار إفي حالة  لوران غباغبو سيد ال
 

 طبيعة اإلنفاق
 وق الطوارئ على صدطلب ال
[0] 

 اإلنفاق الفعلي*
[0] 

 (ة املئويةسبنفيذ الفعلي  )بالنمعدل الت
[2 ]  =[0[/]0] 

 
    تكاليف القضاة

    تكاليف املوظفني

 0196 0092 02297 دة املؤقتة العامةساعامل

 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
   

المجموع الفرعي لتكاليف 
 الموظفين األخرى

02297 0092 0196 

 السفر
   

 5296 01294 22292 الدفاع يحمام
 4791 2297 7294 الضحاياحمامى 

 5697 00790 42294 اجملموع الفرعي للخدمات التعاقدية
    أخرى خمتلفةتكاليف عمل 

    اجملموع الفرعي لنفقات العمل عامة 
    املوردات واملواد

    التجهيزات مبا يف ذلك األثاث
 4101 54104 51900 المجموع

 .األرقام قابلة للتغري* 

 


