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مقدِّمة-أوالً 

، وتنظيم العملجدول األعمالوإقرار،افتتاح الدورة- ألف 

، يف مقر احملكمة عشر جلسات، اليت مشلت للجنة امليزانية واملالية ("اللجنة")الثانية والعشرونالدورة ُعقدت-١
، وألقى رئيس احملكمة.٢٠١٤أيار/مايو ٢نيسان/أبريل إىل ٢٨يف الفرتة من ي، يف الهااجلنائية الدولية ("احملكمة") 

.الدورةترحيب مبناسبة افتتاحهيون سونغ، كلمة -السيد سانغ

ا االنعقاد يف وقد ُدعَيت اللجنة إىل -٢ وفقاً لقرار مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") الذي عشرينالالثانية و دور
ذ يف اجللس .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب ٢٧املعقودة يف عشرة الثانيةادور من١٢ة العامة اختُّ

المكتبأعضاءانتخاب -باء

يها الثانية والعشرين والثالثة لدورتةً رئيس(املكسيك)‘ أوباسو-كارولينا ماريا فرينانديس’ةاللجنة السيدانتخبت-٣
من نظامها الداخلي ١٠نائبًا للرئيس بتوافق اآلراء، وفقًا للمادة )(أملانيا‘ ساوبغريد ’العشرين، وانتخبت السيدو 

نائب السابقللوعمًال باملمارسة املتمثلة يف التناوب السنوي يف شغل منصب نائب الرئيس. وأعربت اللجنة عن تقديرها 
(إكوادور) لتفانيهما ‘ نتشيسمونيكا سا’لرئيسها السيدة (فرنسا) وللنائبة السابقة‘ جيل فينكيلستاين’، السيد رئيسهال

(كندا) مقرِّراً.‘أدسيتهيو’السيد بتعيني من نظامها الداخلي، ١٣لمادة وقامت اللجنة، وفقاً ل. يف العمل

للجنة  السيد فخري مني التنفيذياألللجنة، وعمل الفنيةأمانة مجعية الدول األطراف ("األمانة") اخلدمات وقدمت -٤
الدجاين أمينا هلا.

:)CBF/22/1/Rev.1(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل-٥

.، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العملالدورةافتتاح-١
انتخاب أعضاء املكتب.-٢
.بنياملراقِ مشاركة-٣
.املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية-٤

االشرتاكاتتسديد حالة (أ)
ا(ب) الدول املتأخرة يف تسديد اشرتاكا
السائلةاألموالواستثمارةالنقديرصدة األ(ج)
اإلخطارات: الطوارئصندوق(د)

٢٠١٣عام أداء الربامج يف إطار ميزانية )ه(
: الربع األول٢٠١٤عام أداء الربامج يف إطار ميزانية )و(
املستحقة االلتزاماتمنهجية حساب )ز(

مسائل مراجعة احلسابات-٥
عام مراجعة احلسابات ل، وأنشطة ٢٠١٥اخلطة األولية ملراجعة احلسابات لعام (أ)
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٢٠١٣
جلنة مراجعة احلسابات)ب(

املسائل اإلدارية-٦
تدابري حتقيق الكفاءة(أ)

احملاسبة التحليلية(ب)
إعادة تنظيم قلم احملكمة)ج(
اجلديدة ملكتب املدعي العاماالسرتاتيجية)د(
املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام)ه(
املشرتيات)و(

املشرتيات وموظفي املقر الدائم، وسياسات يتعلق مبوظفيإقرار الذمة املالية
اية املبلغني عن األعمال غري القانونيةومحالغشمكافحة 

حالة الصندوق االستئماين للضحايايفتصرف العمالأسعارإدارة خماطر )ز(
املوارد البشرية-٧

مقتَـرَح احملكمة املتعلق مبكافأة املوظفني عن أدائهم(أ)
معايري تصنيف وظائف الفئة الفنية(ب)
التعيينات(ج)
املعَتَمدة وغري املعتَمدةاملساعدة املؤقتة العامة(د)

اخلرباء االستشاريون)ه(
تقييم أداء املوظفنينظام(و)

سن التقاعد)ز(
املساعدة القانونية-٨

لقلم احملكمةالربع سنوي املرحلي التقرير (أ)
حتديد املواضيع املشرتكة يف األحكام القضائية املختلفة(ب)
جرب األضرار(ج)

مباين احملكمة-٩
املباين املؤقتة(أ)
املباين الدائمة)ب(

الربنامج االنتقايل‘  ١’
املشروع املتعدد السنوات

املدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة‘  ٢’
مسائل أخرى-١٠

:للجنةالدورة الثانية والعشرينوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم -٦
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) هيو أدسيت (كندا)١(
) ديفيد بانيانكا (بوروندي)٢(
أوباسو (املكسيك)سنانديري ) كارولينا ماريا ف٣(
ين (فرنسا)انكلستي) جيل ف٤(
) فوزي غرايبة (األردن)٥(
) صمويل إيتام (سرياليون)٦(
ّميك (إستونيا)يـ) جوهاين ل٧(
(إكوادور)سشيت) مونيكا سان٨(
ريد ساوب (أملانيا)غ) ٩(
يلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)إ) ١٠(
) ماساتوشي سوغيورا (اليابان)١١(

بينشاركة المراقِ م-جيم

التقارير: هيئة بغية عرضلمحكمة إىل املشاركة يف جلسات اللجنة التالية التابعة لالربامج الرئيسيةعيت دُ -٧
قام رئيس جلنة الرقابة وفضًال عن ذلك، .، والصندوق االستئماين للضحاياالرئاسة، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة

وأعربت اللجنة عن تقديرها هلذا .بعرض احلالة على اللجنة‘ روبريتو بياليل’ة الرقابة") السيد املعنية باملقر الدائم ("جلن
قبول الطلب املقّدم من االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيان أمام أيضاً قررت اللجنةالعرض. و 

عربت اللجنة عن تقديرها هلذين البيانني.وأ. ، وأدىل ممثل جملس موظفي احملكمة ببيان أمام اللجنةاللجنة

الثانية والعشرينالنظر في القضايا المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها - ثانيا
المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية-ألف

حالة تسديد االشتراكات- ١

)، وأحاطت األول(املرفق ٢٠١٤ريل نيسان/أب٢٢حىت تاريخاالشرتاكات تسديد استعرضت اللجنة حالة -٨
يورو١٨٢١١٣٦، بزيادة قدرها يورو٢٦٢٦٠٤٦االشرتاكات غري املسدَّدة عن السنوات السابقة تبلغ بأن علما 

. وأعربت اللجنة عن قلقها من أن االشرتاكات غري املسدَّدة من جانب دولتني اثنتني فقط من الدول ٢٠١٣عن عام 
وأوصت اللجنة بأن تستمر المحكمة في التواصل مع سفارتي الدولتين يورو.٢٧٣١٦٤٦األطراف قد بلغت 
.االشتراكات المستحقة عليهمافي أقرب وقت ممكن أن تسّددابغية تشجيعهما على الطرفْين المعنيتْين

ما هات، وهو يورو ٥٠٥٧١٨٦٢قد بلغت ٢٠١٤والحظت اللجنة أن االشرتاكات غري املسدَّدة عن عام -٩
. وكانت النسبتان املئويتان املقابلتان يورو٨٥٠٧٠٥١١٨يف املائة من جمموعة االشرتاكات املقررة البالغة ٥٢,٨ميّثل 

يف املائة على التوايل. وأحاطت ٤٧,٢و٤٦,٧من العام، مها نفسه ، يف الوقت ٢٠١٣و٢٠١٢خبصوص عامي 
غري املسدَّدة على التدفق النقدي اخلاص باحملكمة وحّثت مجيع الدول اللجنة علماً مع القلق بالتأثري احملتمل لالشرتاكات
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من ٦-٥للمادة األطراف على بذل قصارى جهودها لضمان أن تتوافر لدى احملكمة األموال الكافية طوال العام، وفقاً 
.والقواعد املاليةالنظام املايل

تسديد اشتراكاتهافيالمتأخرةالدول-٢

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن "على أنهمن نظام روما األساسي١١٢من املادة ٨تنص الفقرة-١٠
ا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويًا لقيمة  سداد اشرتاكا

٢٢والحظت اللجنة أنه بتاريخ ".دة عنهااالشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائ
وفقاً ،ما زال عليها متأخرات ولذلك فلن تتمكن من التصويت يف املؤمتردولة طرفاً ١٣كانت ،٢٠١٤نيسان/أبريل 

الدول األطراف بإبالغ ٢٠١٣يف عام مرتني قامت. والحظت اللجنة كذلك أن األمانة قد ١١٢من املادة ٨للفقرة
من النظام ١١٢من املادة ٨الفقرة أحكام لتجنب تطبيق باحلد األدىن للمدفوعات املطلوب دفعهخراتاليت عليها متأ

اللجنة من األمانة أن تقوم مرة توطلبكما أبلغتها بإجراءات طلب اإلعفاء من فقدان حقوق التصويت. ،األساسي
التي عليها األطرافتقوم جميع الدولبأن اللجنة أوصت و أخرى بإخطار الدول األطراف التي عليها متأخرات.

متأخرات بتسوية حساباتها مع المحكمة في أقرب وقت ممكن.

اإلخطارات: الطوارئصندوق- ٣

وقد قررت .٢٠١٣أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام باملتعلق)١(أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير-١١
ا الثانية   فيما بناء على توصية من اللجنة، بأن جيري حتديث النظام املايل والقواعد املالية)٢(عشرة،اجلمعية يف دور

عكس اخلربة املكتسبة، وأنه ينبغي وضع ضمانات لكفالة استخدام هذا النظام وهذه يتعلق بصندوق الطوارئ لكي ي
القواعد استخداماً حصيفاً.

يف املائة، مل تكن لديها ٩٩,١ظل بلوغ معدل تنفيذ امليزانية والحظت اللجنة مع االرتياح أن احملكمة، يف-١٢
.٢٠١٣حاجة إىل االعتماد على صندوق الطوارئ خالل السنة املالية 

وحبلول اليوم اخلتامي للدورة الثانية والعشرين للجنة، كانت احملكمة قد أصدرت إخطارين بطلببني حمتملني -١٣
)٣(يورو.٢٠٠٥٣٠مببلغ جمموعه ٢٠١٤الستخدام صندوق الطوارئ يف عام 

_________________________
.ICC-ASP/13/19الوثيقة)١(
تشرين ٢٨-٢٠ي،، الهاالثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة )٢(

لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٣الثاين/ نوفمرب  .(د).١، الفرع حاء، الفقرة ICC-ASP/12/Res.1الثالث، ، اجلزءاألول)، ا
إخطارين تكميليني من إخطارات امليزانية باللجوء إىل استخدام صندوق الطوارئ يف احلالتني ٢٠١٤قدمت احملكمة إىل اللجنة يف عام )٣(

ني:التاليت
يورو لتغطية تكاليف خبصوص ٩٠٠٢٤٥إخطاراً يتعلق مببلغ ٢٠١٤نيسان/أبريل ١قدم رئيس قلم احملكمة يف رسالة مؤرخة (أ)

دد احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، أي متديد والية قاضية بالدائرة االبتدائية الثالثة بعد انتهاء واليتها احلالية، باإلضافة إىل ع
في الدعم القضائي،حمدود من موظ
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جدوال تقسَّم فيه )اللجنة(هابأن تقدم إليها المحكمة في كل دورة من دوراتمرة أخرىوأوصت اللجنة-١٤
أن ترسل إليها احملكمة جمددًا إىل أنه يقع على عاتقاللجنة وأشارت)٤(نفاق.اإلفئات حسباألموال المطلوبة 

.صندوق الطوارئاستخدامكل إخطار من إخطارات تقومييا بعد  يوما٦٠اية مهلة بل قتقريراً (إىل اللجنة) 

وال ميكن اللجوء إىل استخدام صندوق الطوارئ، حبكم تعريفه، إال إذا كانت موارد امليزانية العادية للمحكمة -١٥
يكن ميكن تقدير تكلفته بدقة قد استُنفدت وكان احلدث الذي أدى إىل تقدمي الطلب مل يكن ميكن التنبؤ به أو مل

ا الثالثة والعشرين يف إمكانية إدخال تعديالت على النظام املايل والقواعد  وقت إعداد امليزانية. وستنظر اللجنة أثناء دور
املالية يف ضوء اخلربة ذات الصلة.

٢٠١٣عام أداء البرامج في إطار ميزانية - ٤

وكانت )٥(.٢٠١٣أنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام باملتعلقاللجنة يف التقرير نظرت -١٦
صندوق استخدام النفقات الفعلية للمحكمة، أي النفقات اليت تضم امليزانية املعتمدة وجمموع مبلغ حاالت اللجوء إىل 

، وهو ما ميثل يورومليون١١٥,١٢باملقارنة مع امليزانية املعتمدة البالغة يورومليون١١٤,٠٧الطوارئ، قد بلغت 
يف املائة. وهكذا، توقّعت احملكمة أن ٩٩,١مليون يورو ومعدل تنفيذ إمجاليًا قدره ١,٠٥نقصًا يف اإلنفاق قدره 

املذكورة يف مجيع مبالغ اإلنفاق غري املنَفقةتقوم، رهنًا بإمتام عملية اعتماد املراجعة اخلارجية للحسابات، باستيعاب 
.ء إىل استخدام صندوق الطوارئإخطارات اللجو 

كلياً ، أو ما يعادل مبلغًا  ٢٠١٣يف عام يف املائة٩٥,٨املعتمدة وقد بلغ املعدَّل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية -١٧
إخطارات اللجوء إىل ونُفذتمليون يورو.١١٥,١٢البالغة املعتمدةيورو من امليزانية ماليني١١٠,٣٣مقداره 
الكلييورو مقابل املبلغ ماليني٣,٧٥كليًا قدرهأي ما يعادلاملائةيف ٥١,٩وارئ بنسبة صندوق الطاستخدام

ماليني يورو.٧,٢١وهو املذكور يف اإلخطاراتاملنقَّح 

هوكانلمحكمةالقضائية للهيئة ال٢٠١٣املعتمدة يف عام تنفيذ امليزانية ن معدلأاللجنة والحظت -١٨
مليون يورو، األمر الذي جاء نتيجًة لكون قاٍض من ١,٢٨ثل نقصًا يف اإلنفاق قدره وهو ما مياملائةيف ٨٨,١

اخنفاضمل ُيستدَع إليه، مما نتج عنه ٢٠١٣القضاة الثالثة الذين كان يُتوقَّع أن يُستدَعوا إىل العمل يف أوائل عام 
مقابل يف تكاليف املوظفني وتكاليف السفر.

مليون ١,٧٤مبقدار ٢٠١٣إنفاق قلم احملكمة من ميزانيته املعتمدة لعام يف نقص الوالحظت اللجنة أن -١٩
كان نامجاً بصورة رئيسية عن نقص يف اإلنفاق على املساعدة القانونية للضحايا وهو ما يُعزى، يف مجلة أمور، إىلويور 

يرتكز على األنشطة لضحايااملخصصة لِفَرق تأجيل أنشطة قانونية أو خفضها وتطبيق نظام مدفوعات على مجيع ال

٣٠٠٢٨٤إخطارًا تكميليًا من إخطارات امليزانية يتعلق مببلغ ٢٠١٤آيار/مايو ١وقدم رئيس قلم احملكمة يف رسالة مؤرخة (ب)
موارد حمدودة يورو لتغطية تكاليف متديد والييت قاضيني يف الدائرة االبتدائية الثانية يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقرطية وتكاليف 

من موظفي الدعم القضائي.
الفضاة، واملوظفون املؤقتون، وتكاليف االجتماعات، والسفر، ومكتب حمامي الدفاع أو مكتب حمامي الضحايا، ونفقات تشغيل )٤(

.أخرى، وما إىل ذلك. 
.ICC-ASP/13/19الوثيقة)٥(
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اللجنة أيضاً وجود نقص يف اإلنفاق يف قسم اإلعالم العام والوثائق تاملبذولة وليس على مبلغ إمجايل مقطوع. والحظ
.نتيجًة لعدم القيام ألسباب أمنية بأنشطة توعية شىت تتعلق باحلاالت يف كل من مجهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا

، تلقت اللجنة سبعة إخطارات بشأن صندوق الطوارئ تتعلق باإلجراءات التمهيدية يف ٢٠١٣ويف عام -٢٠
؛ وبتحقيق جديد يف مايل؛ وبنقل السيد نتاغاندا إىل مقر احملكمة؛ وباحتياجات املدعي العام ضد لوران غباغبوقضية 

قضية املدعي العام ضد قيق جديدة يف ؛ وجبهود حتبيري بيمبا غومبو- قضية املدعي العام ضد جانالرتمجة الشفوية يف 
. والحظت قضية املدعي العام ضد جريمان كاتانغا؛ وإخطارين يتعلقان بتمديد والية قاضيْني يف بوسكو نتاغاندا

مليون يورو ١,٧٤اللجنة أن النقص الرئيسي يف إنفاق املوارد املخطَر به كان يتعلق بتكاليف املوظفني وكان مقداره 
يورو.ماليني٣,٨٧وقدره ملذكور يف اإلخطاراتامقابل املبلغ 

ا ويف -٢١ والحظت اللجنة أن رغم متّكن احملكمة من حتقيق مستوى معني من النضج يف عملية امليزانية اخلاصة 
أو عرضًة للتأثّر بالعوامل اخلارجية، مثل االعتبارات األمنية يف بلدان احلاالت أنشطتها مازالت حتديد االفرتاضات، فإن 

إلقاء القبض بشكل غري متوقَّع أحد املشتبه فيهم. ومن مثّ سلمت اللجنة بقيمة صندوق الطوارئ يف ضمان إجياد متويل 
متويل احلاالت مرحلة بني مرحلة تنفيذ امليزانية املعتمدة و فيما مستقر ألنشطة احملكمة ويف ضمان الشفافية 

واالحتياجات غري املتوقَّعة.

: الربع األول ٢٠١٤ي إطار ميزانية عام أداء البرامج ف- ٥

)٦(.٢٠١٤آذار/مارس ٣١كان معروضًا على اللجنة تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت -٢٢

٢٠١٤مليون يورو مقابل ميزانية عام ٣٩,٦١يف املائة، أي مبلغ ٣٢,٦والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ قد بلغ 
ا الثالثة والعشرين١٢١,٦٦املعتمدة وقدرها  وشرحت رصد الوضع.مليون يورو، ووافقت على أن تواصل يف دور

ماليني ٥,٩معدل تنفيذ امليزانية يف السنة احلالية يرجع إىل اختالف التوقيت يف زيادة االلتزام البالغ ارتفاع احملكمة أن 
دق على مجيع االلتزامات اليت زيدت، ، وهو ما يصْ ٢٠١٤ام يورو املتعلق باستئجار املباين املؤقتة يف الربع األول من ع

كان قد زيد يف الربع األخري من العام نتيجًة للمناقشات اليت أُجريت مع وزارة ٢٠١٣يف حني أن هذا االلتزام يف عام 
.وتنفيذهقبل املوافقة على االلتزام )٧()RGDاإلسكان والتشييد اهلولندية (

السنوات المشاريع المتعددة- ٦

والذي حيدد املعايري اليت جيب )٨(أحاطت اللجنة علمًا بتقرير احملكمة عن املشاريع املتعددة السنوات،-٢٣
وشعرت اللجنة عمومًا بالرضا عن املعايري املوضوعة، استيفاؤها يف أي مشروع لكي يُعد مشروعًا متعدد السنوات. 

لقواعد املالية احلالية، تنفيذ مشاريع متعددة السنوات يف ضوء مجيع والحظت أن من املمكن، يف ظل النظام املايل وا
املعايري املذكورة، فيما عدا أنه ينبغي أن تبت اجلمعية، على أساس كل حالة على حدة، فيما إذا كان ينبغي ترحيل 

_________________________
.CBF/22/16الوثيقة)٦(
)٧(

Rijksgebouwendienst(RGD).وزارة اإلسكان والتشييد اهلولندية =
.ICC-ASP/13/9الوثيقة)٨(
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ذن الصريح من اجلمعية للبدء األموال غري املنَفقة إىل السنة املالية التالية. وأكدت اللجنة على أنه يلزم احلصول على اإل
ذه الصفة. يف أي مشروع متعدد السنوات ُيصنَّف رمسياً 

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام- ٧

يسري كما هو خمطط له، يف ضوء كل من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامالحظت اللجنة أن مشروع-٢٤
١يف املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامقد بدأت يف تطبيق مجيع جوانبأن احملكمةو ،واجلدول الزمين)٩(امليزانية

. ومن املتوقَّع أال ينتهي املشروع إال بعد إمتام األنشطة التدريبية والدمج يف عمليات احملكمة ٢٠١٤كانون الثاين/يناير 
اية النصف األول من عام  احملكمة أول بيانات مالية حتقق االمتثال هلذه . ومن املتوّخى أن تصدر ٢٠١٥حبلول 

.٢٠١٤كانون األول/ديسمرب ٣١املعايري وذلك عن السنة املالية املنتهية يف 

وطلب اللجنة إلى المحكمة أن تقدم إليها في دورتها الثالثة والعشرين، بعد التشاور مع المراجعين -٢٥
على النظام المالي والقواعد المالية (صندوق الطوارئ، الخارجيين للحسابات، أي تعديالت قد يلزم إدخالها

)١٠(.المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العامحساب استهالك األصول، إلخ) فيما يتعلق بتنفيذ وسياسة 

المحاسبة التحليلية- ٨

اللجنة بأن هذا النموذج، وأبلغت احملكمة)١١(احملاسبة التحليلية.يتناول مشروعاللجنة باستعراضاحملكمة زودت-٢٦
الذي كان قد اسُتحدث للتمكني من ختصيص التكاليف لألنشطة وملراحل اإلجراءات القضائية والقضايا املعروضة على 

باستخدام البيانات وذلك احملكمة، قد جاء بأرقام تقريبية فيما يتعلق مبراحل اإلجراءات القضائية والقضايا املعروضة على احملكمة 
لة المتعلقة بعام ورّحبت اللجنة بالتقدم المحرز وشجعت المحكمة على إعداد األرقام المماث.٢٠١٢لعام املالية

إلى اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين. وكررت اللجنة اإلعراب عن وجهة نظرها القائلة هاملكي تُقدِّ ٢٠١٣
التحليلية في الوقت الحقيقي.قائم على المحاسبة بأنه يلزم في المرحلة الحالية استحداث حل

مستحقات المنهجية حساب - ٩

طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تصدر تقريرًا شامًال عن منهجية حساب االلتزامات املتعلقة باستحقاقات -٢٧
.)١٢(وبدل االنتقال والتأمني الصحي ملا بعد انتهاء اخلدمةاملوظفني، أي اإلجازة السنوية وِمنحة اإلعادة إىل الوطن

ووجهت اللجنة أيضًا طلبًا آخر ذا صلة باملوضوع للحصول على معلومات عن ممارسات احملكمة فيما يتعلق
حساب هذه املستحقات لديها. وكان الدافع وراء هذا الطلب هو توصية املراجع اخلارجي بتخصيص اعتمادات لعملية

_________________________
٤٠٠٢٩٧يف املائة فقط؛ وُرحل مبلغ ٥٠,٥مبعدل تنفيذ قدره املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، نُفذ مشروع٢٠١٣يف عام )٩(

. ٢٠١٤يورو إىل عام 
لد ICC-ASP/11/20(٢٠١٢...، ة عشرةاحلادي، الدورة ...الوثائق الرمسية )١٠( ، الفرع  ICC-ASP/11/Res.1الثالث، ، اجلزءاألول)، ا

كاف.
.CBF/22/8الوثيقة)١١(
لد ICC-ASP/12/20(٢٠١٣...، الثانية عشرة، الدورة ...الوثائق الرمسية )١٢( .١٢٢و٦٤، الفقرتان ٢-اجلزء باء،الثاين)، ا
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إىل أن يتم إنشاء باإلجازة السنوية ومبَِنح اإلعادة إىل الوطنااللتزامات املتعلقة وقف متويلالداعية إىل )١٣(للحسابات
آلية متويل مناسبة وإىل أن يتم استثمار األموال وفقًا السرتاتيجية متوسطة األجل إىل طويلة األجل، وإىل أن املبالغ 

ة، ينبغي إعادة النظر ماليني يورو، املودعة حاليًا يف احلسابات املصرفية للمحكم١٠,٩املرتاكمة حىت اآلن وقدرها 
فيها من جانب الدول األطراف، بالنظر إىل عدم وجود اشرتاط قانوين بتمويل هذه االستحقاقات متويالً كامالً.

إىل تركيز االنتباه على هذه املسألة. املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العامدي تنفيذ ؤ من احملتمل أن يو -٢٨
ى املستحقات واملطلوب اتباعه مبوجب هذه املعايري سيتيح معلومات أفضل عن تأثري فاألسلوب احملاسيب املرتكز عل

االلتزامات القائمة املتعلقة باستحقاقات املوظفني على املوارد املستقبلية وسيجعل من األسهل تقييم ما إذا كان ميكن 
لتزامات املتعلقة باستحقاقات للمحكمة أن تتحمل أنشطتها. ورغم أن تنفيذ هذه املعايري يتطلب االعرتاف باال
اللتزامات مسبقاً. تمويل هذه اباملوظفني اعرتافًا كامًال يف امليزانية، فإنه ال يوجد مبوجب هذه املعايري (أو غريها) التزام 

ونتيجًة لذلك، سيلزم اختاذ قرار على صعيد السياسة العامة بشأن درجة التمويل املسَبق هلذه االلتزامات.

لغت احملكمة اللجنة أن معدل متويل االلتزامات املستقبلية املتعلقة باستحقاقات املوظفني، يف معظم وقد أب-٢٩
يف املائة. واقرتحت احملكمة متويل االلتزامات الطويلة األجل من هذا القبيل ٩٠املنظمات الدولية، يرتاوح بني صفر إىل 

يف املائة. وأبلغت احملكمة اللجنة ٥٠جل منها (اإلجازة السنوية) مبعدل متويًال كامًال، بينما متوَّل االلتزامات القصرية األ
ا  ا ستستعرض سياستها االستثمارية بغية حتقيق أقصى زيادة يف عائدات االستثمار على األموال احملتفظ  أيضًا بأ

األجل إىل طويلة األجل.على ذمة االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني وفقاً السرتاتيجية استثمارية متوسطة

ا قد ُموِّلت ٤٠,٢االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني قد بلغت والحظت  اللجنة أن -٣٠ مليون يورو وأ
مليون يورو الذي كانت مجعية ٢١,٦البالغ نظام املعاشات التقاعدية للقضاة، مبا يف ذلك ٢٠١٣بالكامل حىت عام 

.املستحقاتوَّل بالكامل على أساس الدول األطراف قد قررت أن ميُ 

االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني هو وضع صّحي وأن احملكمة ونظرًا إىل أن الوضع املايل خبصوص -٣١
ا االستثمارية، فإن  اللجنة قد أوصت بأال تنّفذ المحكمة السياسة المقترحة بشأن مازالت تستعرض سياسا

لكي تنظرحقاقات الموظفين قبل إتمام هذا االستعراض وعرض نتائجه على اللجنة االلتزامات المتعلقة باست
فيها أثناء دورتها الثالثة والعشرين. وطلبت اللجنة موافاتها بمعلومات أكثر تفصيًال في دورتها الثالثة والعشرين 

باالنخفاضتعلقة بشأن الطريقة التي ُحسبت بها االستحقاقات المستقبلية، بما في ذلك االفتراضات الم
المتوقع في السنوات القادمة بشأن استحقاقات الموظفين.التدريجي السنوي 

مراجعة الحساباتالمتعلقة بمسائل ال-باء

مراجعة الحساباتلجنة- ١

_________________________
.٣٠، الفقرة ICC-ASP/12/12الوثيقة)١٣(
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أشارت اللجنة إىل أن طلبها إجراء استعراض الختصاصات جلنة مراجعة احلسابات وتكوينها وتعيني األعضاء -٣٢
وأن احملكمة مل تقّدم حىت اآلن االستعراض املطلوب. كما أن جلنة )١٤(ى معلقًا دون تنفيذ لبعض الوقت،فيها قد بق

مراجعة احلسابات نفسها مل جتتمع يف العامني األخريْين.

وأشارت اللجنة إىل أن جلنة مراجعة احلسابات تتألف من سبعة أعضاء ثالثة منهم من داخل احملكمة. وهذا -٣٣
وأوصت اللجنة بأن تفّكر المحكمة لهذا يف عدم فعاليتها. اجلذري يف افتقارها إىل االستقاللية ومن مث هو السبب

السبب في مزايا وجود لجنة لمراجعة الحسابات تتألف برمتها من أعضاء خارجيين ويحضر احتماعاتها ثالثة 
بغي أن تتوافر لديهم خبرة عميقة ممثلين لألجهزة  الرئيسية للمحكمة دون أن يكون لهم حق  التصويت. وين

لجنة مراجعة الحسابات وتقومفي مسائل مراجعة الحسابات وأن يستوفوا متطلبات التوازن اإلقليمي المطلوب. 
تقاريرها إلى جمعية الدول األطراف عن طريق لجنة الميزانية والمالية. وأوصت اللجنة بأن تقدم بتقديم 

والعشرين تقريراً عن هذه المسائل. وينبغي أن يتناول التقرير خطوط المسؤولية إليها في دورتها الرابعة المحكمة
والمكافآت وأسلوب التعيين.

للحساباتمكتب المراجعة الداخلية- ٢

)١٥(رحبت اللجنة بتقارير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، مبا يف ذلك خطة مراجعة احلسابات.-٣٤

راجعة الدخلية للحسابات ليست لديه إمكانية احلصول بسهولة على والحظت اللجنة أن مكتب امل-٣٥
مراجعة احلسابات.ات من الدوائر العاملة يف جماله، أي جمال املعلوم

_________________________
ا الرابعة عشرة)١٤( ا القادمة االختصاصات املنقَّحة .كانت جلنة املالية وامليزانية يف دور قد "طلبت إىل احملكمة أن تقّدم إليها يف دور

ا السادسة عشرة "بأن تستعرض هيئة  رئاسة احملكمة اختصاصات جلنة للجنة مراجعة احلسابات." وقد أوصت جلنة املالية وامليزانية يف دور
ومل جتر مراجعة احلسابات، آخذًة يف احلسبان الشواغل اليت أعربت عنها جلنة املالية وامليزانية ونتائج الدراسة املتعلقة بالتقييم التحّققي."

ا احلادية والعشرين بأن ُجتري احمل كمة استعراضًا متعمقًا للجنة مراجعة متابعة هذه التوصية. وقد أوصت جلنة املالية وامليزانية يف دور
ا وتكوينها وتعيينات األعضاء فيها على أن يُؤخذ يف االعتبار بصورة خاصة توازن التوزيع اإلقليمي، فضالً  احلسابات، مبا يف لك اختصاصا

ا الثانية والعشرين ."تقريراً عن ذلكعن خطوط املسؤولية واملكافآت، وأن تقدم احملكمة إليها يف دور
كان معروضاً على اللجنة التقارير التالية:)١٥(

؛٢٠١٣تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن نشاطه السنوي لعام :CBF/22/3(أ) 
١٨التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات، تنفيذ توصيات مراجعة احلسابات: احلالة يف :CBF/22/4.(ب)

؛٢٠١٤شباط/فرباير 
؛٢٠١٥: مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، خطة العمل املؤقتة لعام CBF/22/5(ج)
: تقرير احملكمة عن جلنة مراجعة احلسابات؛CBF/22/12(د)
؛٢٠١٤: مكتب املراجعة الداخلية للحسابات، خطة املراجعة الداخلية للحسابات لعام CBF/22/18(ه)
ملراجعة الداخلية للحسابات، تقرير مراجعة احلسابات (النهائي)، مراجعة : مكتب اCBF22/07P03وCBF22/07P02(و)

ا على سبيل املتابعة بشأن املساعدة املؤقتة العامة  : الرد على تقرير ٥التقرير السري، واملرفق –احلسابات املضطلع 
Office of Internal Audit, Audit report (final), GTA follow-up auditاملخاطر والتوصيات ( – confidential report,

and annex 5: Response to the Risk and Recommendations Report.(
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مناسبة من كاملةوشددت اللجنة على أهمية تزويد مكتب المراجعة الداخلية للحسابات بمعلومات  -٣٦
لتي يقوم بها بغية تمكينه من االضطالع بأعماله في مجال حيث التوقيت أثناء عمليات مراجعة الحسابات ا

مراجعة الحسابات والوفاء بواليته.

وأوصت اللجنة بقيام المحكمة وأحاطت اللجنة علمًا باملوافقة على ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات. -٣٧
ة وبقيام مكتب المراجعة ببذل كل جهد لضمان وضع ميثاق المراجعة الداخلية للحسابات في صورته النهائي

الداخلية للحسابات بإصداره. وطلبت اللجنة تقديم تقرير عن ذلك إليها في دورتها الرابعة والعشرين.

المسائل اإلدارية -جيم

إعادة تنظيم قلم المحكمة- ١

راضاً دقيقاً بأن ُجتري احملكمة استع)١٧(والتاسعة عشرة)١٦(كانت اللجنة قد أوصت، يف دورتيها الثامنة عشرة-٣٨
من أجل إضفاء الطابع األمثل على أدائها املايل مع التخلص يف الوقت هليكلها التنظيمي بغية ترشيد تنظيم أعماهلا

ا احلادية والعشرين،يفنفسه من العمليات أو اهلياكل غري الضرورية. كما أحاطت اللجنة علماً،  بالتقارير اليت )١٨(دور
ا تعرض نتائج هذا االستعراض . وأوصت اللجنة، بعد إجرائها ما ينبغي من مداوالت، بأن تقدم احملكمة إليها يف دور

الثانية والعشرين تقريرًا موجزًا يعرض بوضوح موقف مجيع أجهزة احملكمة بشأن هذه املسائل، وتأثري االسرتاتيجيات 
اجلديدة على املوارد البشرية واملالية واإلجراءات الداخلية.

ا احلادية والعشرين، وكانت -٣٩ الفرصة إلعادة تنظيم قلم رئيس قلم احملكمة مبْنح اللجنة قد أوصت، يف دور
ا الثانية عشرة، وطلبت إىل  رئيس قلم احملكمة وترشيد شؤونه. وأقرت مجعية الدول األطراف هذه التوصية، يف دور

والثالثة والعشرين، عن طريق جلنة امليزانية واملالية، عن تقدمي تقرير إليها يف كل من دورتيها الثانية والعشرين احملكمة 
)١٩(التقدم احملرز يف تنفيذ ذلك، مبا يف هذا عن الوفورات وأوجه الكفاءة وتضافر الطاقات املتحققة نتيجة لذلك.

م مشروع تنظيم، املعروف باسالقريرًا عن مشروع إعادة ترئيس قلم احملكمة ويف  الدورة احلالية للجنة، قدم -٤٠
) الذي يضطلع به قلم احملكمة.ReVision project("الرؤية املنقحة"

تعرض إعادة التنظيم املقرتحة لقلم )٢٠(وُقدمت إىل اللجنة ورقة بعنوان "استعراض األنشطة املخطط هلا"،-٤١
األعمال اليت مت القيام نواتج مجيعوالنطاق و ةوقدمت هذه الوثيقة تفاصيل عن خطة العمل واألهداف املتوخااحملكمة.

ا.

_________________________
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ـ____ الدورة احلادية عشرة _____ )١٦( . ٢٩، الفقرة ١-)، ا
..٧٢، الفقرة ٢-رجع نفسه، اجلزء باءامل)١٧(
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ـ____ الدورة الثانية عشرة _____ )١٨( ..١٠٠، الفقرة ٢-)، ا
..٨٢رجع نفسه، الفقرة امل)١٩(
..CBF22/11P01الوثيقة )٢٠(
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من غري املمكن يف اللحظة الزمنية ومفاده أنرئيس قلم احملكمة وأحاطت اللجنة علمًا بالتفسري املقدم من -٤٢
احلالية واملرحلة الراهنة من مشروع إعادة التنظيم تقدمي مزيد من املعلومات من أجل االمتثال متاماً للطلبات املقدمة من 

وتمشيًا مع ). ICC-ASP/12/Res.1(١٢/١من القرار ‘ حاء’من الفرع ٣ل األطراف يف الفقرة مجعية الدو 
، طلبت اللجنة تلقِّي تقرير مؤقت عن الوفورات وأوجه الكفاءة رئيس قلم المحكمة التأكيدات المقدمة من 

وذلك لكي ٢٠١٤عام في المائة المعتزم تحقيقها في ٣وتضافر الطاقات المتحققة، وعن الوفورات البالغة 
٢٠١٥وأُبِلغت اللجنة أيضًا بأن امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين.

ستتناول اآلثار املرتتبة على بعض التغيريات اهليكلية املقرتحة نتيجًة ملشروع إعادة التنظيم.

استراتيجية مكتب المدعي العام- ٢

من النظر يف األداء اإلمجايل للمحكمة، استمعت اللجنة إىل عرض عن اخلطة االسرتاتيجية ملكتب كجزء -٤٣
)٢١(.٢٠١٥-٢٠١٢املدعي العام للفرتة 

وسلط العرض األضواء على التحوالت االسرتاتيجية املتعلقة باألنشطة األساسية الثالثة ملكتب املدعي العام، -٤٤
ات وعمليات املقاضاة. وجرى حتديث معلومات اللجنة أيضًا بشأن التطورات الفحوص األولية، والتحقيقوهي: 

التنظيمية واإلدارية احلديثة اليت حدثت يف مكتب املدعي العام.

٤٧وبينما مل توجد توصيات إضافية تُقدَّم من اللجنة بشأن هذه النقطة خبالف التوصية الواردة يف الفقرة -٤٥
حداث آثار مالية وإدارة ليس فقط فيما إسيستمر يف )٢٢(تنفيذ اخلطة االسرتاتيجيةأدناه، فإن اللجنة الحظت أن 

يتعلق مبكتب املدعي العام ولكن أيضًا فيما يتعلق بقلم احملكمة باعتباره اجلهة املقدِّمة للخدمات إىل مكتب املدعي 
.٢٠١٥العام وأن هذه اآلثار ستنعكس يف امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنة كذلك أن املوارد البشرية اإلضافية يف مكتب املدعي العام الناجتة عن اخلطة االسرتاتيجية والحظت-٤٦
وتشري اللجنة بصورة حمددة إىل هذه ميكن أن تؤثر على االحتياجات املتعلقة حبيز العمل يف إطار مشروع املقر الدائم.

أدناه.٨٥تقرير وذلك يف الفقرة املسألة يف الفرع املتعلق مبباين املقر الدائم من هذا ال

المحكمة نتيجًة لتنفيذ الخطة االستراتيجية، ستواجههاونظراً إلى اآلثار المالية واإلدارية المحتملة التي -٤٧
طلبت اللجنة تزويدها بمعلومات عن التأثيرات المالية المتوقعة المترتبة على المراحل التالية من االستراتيجية 

بفترة كافية.٢٠١٥ي الميزانية البرنامجية المقترحة لعام وذلك قبل النظر ف

المتعلقة بمكافحة الغش سياسات الإقرار الذمة المالية لموظفي المشتريات وموظفي مشروع المقر الدائم، و - ٣
والمبلِّغين عن الفساد

_________________________
..CBF22/03P04الوثيقة )٢١(
..CBF22/03P05الوثيقة )٢٢(
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ة الصادرة. الذي أبلغت المحكمة فيه اللجنة بالمبادئ التوجيهي)٢٣(أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير-٤٨
ورحبت اللجنة باألعمال المضطلع بها حتى اآلن وطلبت إلى المحكمة أن تقّدم إليها في دورتها الرابعة 

والعشرين تقريراً تفصيلياً.

ت التي تلحق بالصندوق االستئماني للضحاياصرف العمالأسعارمخاطر - ٤

ماين للضحايا عن إدارة خماطر أسعار صرف كان معروضًا على اللجنة تقرير احملكمة وأمانة الصندوق االستئ-٤٩
ناقشها على النحو الذيالذي يعرض سياسة هذا الصندوق بشأن إدارة خماطر أسعار صرف العمالت )٢٤(العمالت،

جملس إدارة الصندوق وأقرها يف اجتماعه السنوي احلادي عشر.به 

ا التخاذها تدابير للتخفيف من وأعربت اللجنة عن تقديرها ألمانة الصندوق االستئماني للضحاي-٥٠
المخاطر ولألخذ بالسياسة المتعلقة بمخاطر أسعار صرف العمالت وذلك كجزء من سير عملها  المعتاد؛ 
وشجعت اللجنة أمانة الصندوق على تضمين تقريرها السنوي تحديثًا بشأن سياسة إدارة مخاطر أسعار الصرف 

لثالثة والعشرين.وأن تقدم إليها تقريراً عن ذلك في دورتها ا

الموارد البشرية -دال

ورحبت اللجنة ببعض التطورات اإلجيابية، مثل )٢٥(نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية.-٥١
ألداء، ولكنها تقييم ازيادة التواصل مع موظفي احملكمة، مبا يف ذلك جملس احتاد املوظفني، واألخذ بنظام جديد ل

ا. وكررت اللجنة اإلشارة إىل قلقها بشأن استمرار عدم التوازن يف التمثيل أعربت عن القلق بشأن حالة تنفيذ توصيا
املوارد البشرية (انظر املقدمة إىل اللجنة بشأن اجلغرايف للموظفني يف احملكمة األمر الذي يُستدل عليه باإلحصاءات 

املرفق الثاين).

اتالتعيين- ١

بوضع قائمة قصرية باملرشحني من البلدان غري املمثلة والبلدان ج أحكام خاصة تتعلق رحبت اللجنة بإدرا -٥٢
الناقصة التمثيل وبتقدمي معلومات بانتظام عن املرشحني من هذه البلدان بغية إجراء مقابالت هلم مع أعضاء أفرقة 

ال الرئيسياملقابالت. وأحاطت اللجنة علمًا بالتزام احملكمة مبواصلة حتليل البيانات ذات الصلة من أجل حتديد ا
بيد أن اللجنة، وقد أخذت في الحسبان االختالل المزمن في للرتكيز وحتديد أهداف حمددة ألنشطة التوعية. 

في دورتها الرابعة وموافاتهاالتمثيل الجغرافي، قد أوصت المحكمة ببذل مزيد من الجهود بغية تحسين الوضع 
المتعلق تقرير البير المتخذة والنتائج المتحققة وبمقترحات في هذا الصدد كجزء من تقرير عن التدابوالعشرين 

إدارة الموارد  البشرية.ب

_________________________
..ICC-ASP/13/9الوثيقة )٢٣(
..CBF/22/14الوثيقة )٢٤(
..ICC-ASP/13/18الوثيقة )٢٥(
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يف املائة ٤٨,٦والحظت اللجنة أن النسبة املئوية  اإلمجالية للنساء يف احملكمة يف وظائف الفئة الفنية (-٥٣
األرقام املماثلة يف املنظمات الدولية األخرى.) تتمشى بصورة جيدة مع ٢٠١٤آذار/مارس ١حسب الوضع يف 

ورحبت اللجنة بإتمام عملية التوجيه والتدريب القائمة على أساس الكفاءة من أجل المديرين -٥٤
والموظفين اآلخرين المشاركين في إجراء مقابالت التعيين. وأوصت اللجنة بأن تولي المحكمة أولوية لتدريب 

ه المقابالت بقصد استخدام الموارد بفعالية وكفاءة، وبأن تقدم تقريرًا إليها في موظفيها على االستعداد لهذ
دورتها الرابعة والعشرين كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد  البشرية.

والحظت اللجنة أنه قد جرى حتسني املبادئ التوجيهية لعمليات التعيني وأنه جيري وضع مشروع سياسة -٥٥
اللجنة بقلق تعليق عمل مجلس استعراض اختيار الموظفين. وأوصت اللجنة والحظت املوظفني. بشأن اختيار 

المحكمة بأن تُبقيها على علم بالتطورات في هذا الشأن لكي تمّكنها من تقديم أي اقتراحات قد تراها مناسبة، 
بإدارة الموارد البشرية.وأن توافيها في دورتها الرابعة والعشرين بما استجد كجزء من التقرير المتعلق 

التعاقدالمساعدة المؤقتة العامة واستعراض إطار عمليات التعيين وإجراءات - ٢

ا من قواعد -٥٥ أحاطت اللجنة علمًا بعزم احملكمة إجراء استعراض شامل لطرائق التعاقد لديها وما يتصل 
ظفني العاملني لفرتات قصرية وذلك بقصد زيادة وإجراءات، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باملساعدة املؤقتة العامة واملو 

وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إليها تقريرًا عن إعداد القواعد الكفاءة يف استخدام املوارد إىل أقصى حد. 
واإلجراءات لكي تنظر فيه اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين بالنظر إلى أن أي تغيير في طرائق التعاقد ُيحتَمل 

ن له تأثير كبير على المسائل المالية والميزانوية واإلدارية الداخلة ضمن اختصاص اللجنة وجمعية الدول أن يكو 
األطراف.

المساعدة المؤقتة العامة الممكنة المتعددة السنوات بشأن وأحاطت اللجنة علمًا بنْهج المحكمة - ٥٧
وأوصت بأن ،مة منذ أمد طويل إلى وظائف ثابتةوتحويل الوظائف المموَّلة من المساعدة المؤقتة العامة والقائ

تقّدم المحكمة مقترحات لكي تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والعشرين طبقًا لمبادئ وشروط التعيين التي 
وضعتها اللجنة وجمعية الدول األطراف.

الية للموظفين األمنيين بيد أن اللجنة قد أعربت عن القلق بصورة خاصة إزاء الترتيبات التعاقدية الح-٥٨
أنها لم تتلق بعد إلىاللجنة أشارتوبعد أن للمحكمة التي من الواضح أنه يلزم االستعاضة عنها بوظائف ثابتة.

"هيكل" المحكمة الذي طُلب من قبل وأن تلّقي هذا "الهيكل" قد شكل شرطًا ال بد منه إلنهاء التجميد 
بغي مع ذلك تقرير استثناء في حالة موظفي األمن. ولذلك طلبت المفروض على الوظائف، فإنها رأت أنه ين

اعتمادًا لتحويل المساعدة المؤقتة ٢٠١٥اللجنة إلى المحكمة أن تدرج في ميزانيتها البرنامجية المقترحة لعام 
العامة إلى الوظائف األمنية الثابتة التي تلزم لعمليات المحكمة.

الخبراء االستشاريون-٣

نة علماً بالسياسات املتعلقة باتفاقات اخلدمة اخلاصة للخرباء االستشاريني العاملني بدون مقابل أحاطت اللج-٥٩
وغريهم من مكونات املوارد البشرية العاملني بدون مقابل. وكررت اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء االستمرار يف 
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صت اللجنة بأن تقدم المحكمة إليها وأو استخدام هذه الفئات بدون وجود سياسات تتسم بالشفافية والوضوح. 
العاملين بدون من مقترحات عن السياسات المتعلقة باتفاقات الخدمة الخاصة والخبراء االستشاريين وغيرهم 

مقابل وذلك لكي تنظر فيها اللجنة في موعد ال يتجاوز دورتها السادسة والعشرين.

معايير تصنيف وظائف الفئة الفنية- ٤

السياساتية للمحكمة وإجرءاتها المتعلقة اإلطاريةه يجري حاليًا استعراض المبادئ الحظت اللجنة أن- ٦٠
ي نتيجة هذا االستعراض بما يتمشى مع بتصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها، وأوضحت أنها تتطلع إلى تلقّ 

قريراً عن ذلك مبادئ التعيين التي وضعتها جمعية الدول األطراف. وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم إليها ت
في دورتها الرابعة والعشرين كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية.

المساءلة اإلدارية ونظام تقييم أداء الموظفين - ٥

أو التعميمات اإلعالمية في هذا الصدد، رحبت اللجنة بإعداد السياسات والتعليمات اإلدارية- ٦١
اسات الموارد البشرية وتحسين شفافيتها. وطلبت اللجنة إلى وشجعت المحكمة على مواصلة تنقيح سي

المحكمة أن تقدم إليها في دورتها الرابعة والعشرين تقريرًا عن التقدم المحرز وذلك كجزء من التقرير المتعلق 
بإدارة الموارد البشرية.

ع احملكمة على أمهية الرتكيز وأحاطت اللجنة علماً بأنشطة احملكمة بشأن رفاه املوظفني وصحتهم، واتفقت م-٦٢
على هذه املسألة.

وأحاطت اللجنة علمًا باحتيجات المحكمة بشأن التدريب والتعّلم، وأوصت بأن تكون األولوية التي -٦٣
وقضايا السياسات المهمة. وطلبت اللجنة إلى توليها المحكمة للبرامج مستندًة إلى الخطط االستراتيجية

ي دورتها الرابعة والعشرين تقريرًا عن التقدم المحرز في هذا الصدد وذلك كجزء من المحكمة أن تقدم إليها ف
التقرير المتعلق بالموارد البشرية.

ورحبت اللجنة بقيام احملكمة بإعداد وتنفيذ مشاريع التشغيل الذايت بغية حتسني كفاءة وفعالية عملية إدارة -٦٤
املوارد البشرية.

حتديدبعد مقرتحات الستحداث ثقافة احملاسبة الشخصية، مبا يف ذلك كمة مل تعدّ والحظت اللجنة أن احمل-٦٥
ا الثامنة عشرة. )٢٦(مكافآت لألداء اجليد وجزاءات يف حالة األداء الرديء، على النحو الذي طلبته اللجنة يف دور

لتقييم األداء هو أمر ال بد منه لتحقيق وبينما اتفقت اللجنة مع رأي احملكمة القائل بأن التنفيذ الناجح للنظام اجلديد
ا شددت مرة أخرى على أمهية توصيتها.  الذي )٢٧(وأعربت اللجنة عن القلق إزاء التقرير،اهلدف املنشود، فإ

علقت فيه المحكمة أهمية على االعتراف بجهود الموظفين ومكافأتهم، فضًال عن الدعم وتنمية قدرات 
جزاءات في حالة األداء السيء. وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة تحديدالموظفين، ولكنها لم تنظر في

_________________________
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢الوثائق الرمسية ـ____ الدورة احلادية عشرة _____ )٢٦( ..٤٩، الفقرة ١-)، ا
..ICC-ASP/13/18الوثيقة )٢٧(
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إليها في موعد ال يتجاوز دورتها السادسة والعشرين مقترحات لكي تنظر فيها وذلك كجزء من التقرير المتعلق 
بإدارة الموارد البشرية.

إجراءات أوضح وشكل مبسَّط سهل علىيشتملورحبت اللجنة باألخذ بالنظام اجلديد لتقييم األداء الذي -٦٦
االستعمال ومنطقي وعلى نظام تقييم متقدم. وكما سّلمت احملكمة يف التقرير، فال بد من تنفيذ النظام اجلديد على 

وأوصت اللجنة بأن ُتدرجحنو متسق ومنصف على نطاق احملكمة ككل عن طريق توفري التدريب والرصد املناسبني.
تعلق بإدارة الموارد البشرية معلومات عن تنفيذ النظام الجديد لتقييم األداء، وهو في تقريرها المالمحكمة

التقرير المقرر تقديمه إلى اللجنة في دورتيها الرابعة والعشرين والسادسة والعشرين.

تنّقل الموظفين وسن التقاعد- ٦

الموظفين يُعقد فيما بين أعربت اللجنة عن قلقها إزاء استبعاد المحكمة من آخر اتفاق بشأن تنّقل -٦٧
منظمات األمم المتحدة، وأوصت بأن تحدد المحكمة الشروط التي ينبغي الوفاء بها وأن تحشد الدعم من 
الدول األطراف في محاولة لالنضمام إلى هذا االتفاق. وطلبت اللجنة إلى المحكمة أن تقدم إليها في دورتها 

وذلك كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية.الرابعة والعشرين تقريراً عن التقدم المحرز

نتهاء الةاإللزاميسن الوالحظت اللجنة أن الجمعية العامة لألمم المتحدة لم تتخذ أي قرار بشأن -٦٨
، وأوصت بأن تقدم المحكمة ٢٠١٤كانون الثاني/يناير ١خدمة الموظفين الذين انضموا إلى المنظمة قبل 

الثالثة والعشرين مقترحاً بالمعلومات ذات الصلة لكي تنظر فيه في تلك الدورة.إليها في دورتها

برنامج موظفي الفئة الفنية المبتدئين- ٧

أحاطت اللجنة علمًا باألعمال التحضيرية الرامية إلى األخذ ببرنامج لموظفي الفئة الفنية المبتدئين في  -٦٩
حكمة إليها في دورتها الرابعة والعشرين تقريرًا مرحليًا عن ، وأوصت بأن تقّدم الم٢٠١٥كانون الثاني/يناير 

التقدم المحرز وذلك كجزء من التقرير المتعلق بإدارة الموارد البشرية.

المساعدة القانونية -هاء

املقدم من قلم احملكمة بشأن املساعدة القانونية ٢٠١٣لعام )٢٨(نظرت اللجنة يف التقرير الفصلي الرابع-٧٠
تفي أن اآللية اجلديدة للمساعدة القانونية. والحظت اللجنة مع االرتياح٢٠١٤لعام )٢٩(قرير الفصلي األولوالت

باحتياجات شىت املستعِملني وترتكز على مبدأ إقامة توازن بني موارد وإمكانيات املتَّهمني وموارد وإمكانيات مكتب 
اية دورة قضائية كاملة، فإن اللجنة تشعر املدعي العام. ورغم أن من السابق ألوانه إجراء تقيي م عام هلذا النظام قبل 

أن النظام اجلديد قد بدأ بالفعل يف حتقيق وفورات، كما يشار إىل ذلك يف التقارير.ب

_________________________
..ICC-ASP/13/2الوثيقة )٢٨(
..ICC-ASP/13/17الوثيقة )٢٩(
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ومازال قلم احملكمة يقوم بتقييم ورصد إجراءات املساعدة القانونية يف ضوء القضايا اجلارية، آخذاً يف احلسبان -٧١
الدوائر. وستتحقق من اآلن فصاعدًا وفورات يف املراحل املختلفة لإلجراءات وعمليات متثيل املتَّهمني اختصاص

، يف الربع األول من حتققتوقد . ٢٠١٢والضحايا، مما يربهن مرة أخرى على فوائد اإلصالح املضطلع به منذ عام 
)٣٠(يورو.٠٠٠٣٠٠وفورات تبلغ حنو ، ٢٠١٤عام 

وقد أُعد التقرير )٣١(نة تقريرًا من قلم احملكمة بشأن طرق حتسني إجراءات املساعدة القانونية.وتلقت اللج-٧٢
االت اليت ميكن فيها )٣٢(استجابًة لطلب مقدم من اللجنة ا احلادية والعشرين. وحدد التقرير عددًا من ا يف دور

حتسني اإلجراءات القائمة.

ن بعض املقرتحات املتعلقة برتشيد إجراءات املساعدة القانونية، مبا يف وقد أعربت اللجنة عن حتفظات بشأ-٧٣
٣٠٠٠ذلك على سبيل املثال االقرتاح الذي يدعو إىل أن ُتدفع كمبلغ إمجايل مقطوع املخصصات الشهرية البالغة 

ن النفقات قد تتطلب يورو. ويف حني أن مثل هذه اآللية قد تبّسط معاجلة عمليات رد التكاليف، فإن أنواعًا خمتلفة م
ا يف قلم احملكمة  على سبيل مع ذلك اتباع نـُُهج خمتلفة. وقد أُبِلغت اللجنة سابقًا بأن املخصصات الشهرية ُحيتفظ 

قلم األمانة لكي ُتستخّدم عندما تنشأ بشكل معقول مصروفات ضرورية فيما يتعلق بتمثيل قانوين فعال وكفء ويكون
مل تنجح اللجنة لن توجد رقابة، فإن بداهًة أنه وإىل جانب حقيقة)٣٣(هذه املصروفات.لى سبقاً عقد وافق مُ احملكمة 

أنه مثًال منها دون مربر. وتوجد مسائل أخرى تثري مزيدًا من األسئلة، اليت ُدفعتيف فهم كيف ميكن اسرتداد املبالغ 
دفع مكافآت أعضائها على أساس عدد سيكون من الصعب تطبيق الرسوم املقرتحة على أفرقة الضحايا اليت ال تُ 

ساعات العمل.

ا ستكون موضوع مناقشات استكشافية مع وعلى الرغم من ذلك-٧٤ ، اضطُلع بأعمال حتضريية فهمت اللجنة أ
وأوصت اللجنة بأن تبلغها المحكمة في دورتها الثالثة والعشرين بالتقدم المحرز في هذه ممثلي هيئة الدفاع. 

أوصت بأال تتلقى بعد اآلن تقارير ربع سنوية (فصلية) عن تطور آلية المساعدة القانونية أنها كما المناقشات.  
بل تقارير نصف سنوية من أجل النظر فيها في دورتيها السنويتين.

جبر األضرار

غي كان معروضًا على  اللجنة تقرير مقدم من احملكمة والصندوق االستئماين للضحايا عن القواعد اليت ينب-٧٥
ا لدفع اجلْرب. ولوحظ أن الدائرة االبتدائية األوىل قد حددت عدداً من املبادئ يف قرارها الصادر يف قضية )٣٤(التقّيد 

لوبانغا ولكن هذه القضية مازالت قيد النظر يف االستئناف. ولوحظ أيضًا أن مسألة جرب األضرار ميكن أن يكون هلا 
ا.تأثري مهم على مسعة احملكمة وعمليا

_________________________
.املرجع نفسه، اجلزء خامساً، اجلدول.)٣٠(
..ICC-ASP/13/6الوثيقة  )٣١(
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/12/20(٢٠١٣الوثائق الرمسية ______ الدورة الثانية عشرة ______ )٣٢( ..١٣٧، الفقرة ٢- )، ا
..١٣٩، الفقرة ICC-ASP/12/3الوثيقة  )٣٣(
..ICC-ASP/13/7الوثيقة  )٣٤(
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والحظ أعضاء اللجنة أنه مازال يتعني تناول عدد من املسائل، مبا يف ذلك مسألة ما إذا كان ينبغي إيالء -٧٦
سداد التكاليف املتكبدة من جانب احملكمة (مثل املساعدة لأولوية يف دفع األموال املصادرة من األشخاص املدانني 
ينبغي دفع التكاليف املتكبدة يف تنفيذ أحكام جرب األضرار، القانونية) أو يف دفع تعويضات جرب للضحايا؛ وكيف
ومن أي أموال؛ وكيف ينبغي تناول توقعات الضحايا.

وأُبلغت اللجنة بأن فريق الهاي العامل ما فتئ يبحث هذه المسائل ومسائل أخرى تتعلق بحبر -٧٧
والعشرين موجزًا لألعمال المضطلع بها األضرار. وقد طلبت اللجنة أن تقدم المحكمة إليها في دورتها الرابعة

في فريق الهاي العامل حتى اآلن ومعلومات عن أي تطورات أخرى تكون قد حدثت حتى ذلك الحين لكي 
يمكن للجنة أن توالي النظر في التأثيرات المالية واإلدارية المحتملة وأن تقدم توصيات بهذا الشأن.

مباني المحكمة-واو

الترجمة التحريريةِفَرق لالحيز المكتبي- ١

الترجمة ِفَرق أشارت اللجنة إلى توصيتها السابقة بأن تواصل المحكمة توفير الحيز المكتبي الالزم ل-٧٨
وهو )،Arc building(آركأو في المبني) Haagse Veste(التحريرية التابعة لألمانة في مبنى "هاجسي فيسته"

الستئجار حيز جةً يتلحق بالميزانية نتيمكن أن بقة، مما يدرأ أي آثار ما كان ممكنًا خالل السنوات السا
)٣٥(مكتبي.

مباني المقر الدائم- ٢

قدم رئيس جلنة الرقابة إحاطة إعالمية إىل اللجنة بشأن حالة مباين املقر الدائم املوحد واملشروع االنتقايل. -٧٩
‘برينك غروب’املؤسسة االستشارية اهلولندية ، من ‘رت تيَمرمانزبي’وقدم مدير املشروع تفسريات إضافية. وقام السيد 

)Brink Groep ( بتقدمي عرض عن التكلفة الكلية للملكية. وكان معروضًا على اللجنة تقرير مؤقت عن أنشطة جلنة
)٣٦(الرقابة.

حالة المشروع- ٣

حدود امليزانية املعتمدة وذلك بعد عام من بدء قال رئيس جلنة  الرقابة إنه يسرّه مالحظة أن املشروع مازال يف -٨٠
وبينما أدت صعوبات غري متوقعة يف موقع التشييد إىل التسبب يف تأخريات .٢٠١٣التشييد الفعلي يف آذار/مارس 

ويف زيادة التكاليف، فإنه جيري بذل جهود للتخفيف من ذلك. ومن املتوقع، كما كان األمر من قبل، تسليم مباين 
. ومن املنتظر أن يسمح ذلك للمحكمة بأن تصبح قيد التشغيل الكامل يف ٢٠١٥احملكمة يف أيلول/سبتمرب املقر إىل

. وقدم رئيس جلنة الرقابة إضافة حتديثية بشأن املدفوعات اليت ُتدفع مرة ٢٠١٦املقر اجلديد حبلول كانون الثاين/يناير 
واحدة والسياسة املتعلقة بسمات التمثيل.

_________________________
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/11/20(٢٠١٢عشرة ______ احلاديةالوثائق الرمسية ______ الدورة )٣٥( ...٦١، الفقرة ١- )، ا
..CBF/22/15الوثيقة  )٣٦(
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للجنة عن تقديرها للجنة الرقابة وملدير املشروع على تدبري شؤون املشروع بنجاح وعلى الوفورات وأعربت ا-٨١
ا.  ْج مايل حصيف املتحققة اليت يُعتد  أما وقد تبّقى عام ونصف العام قبل اكتمال املشروع، فإن احلاجة إىل اتباع 

ظلت عليه دائماً.وإىل حماولة حتقيق كفاءات هي حاجة مازالت بنفس اإلحلاح الذي

االنتقال إلى مباني المقر الجديد- ٤

أبلغ رئيس جلنة الرقابة اللجنة بأن احملكمة ومدير املشروع قد قاما، استجابًة منهما لتوصيات كال اللجنتني، -٨٢
موعة الثانية"). تكاليف معدات املستعِملني غري املدَجمني (املعروفة سابقاً باسم: "معدات ابالبدء يف إجراء استعراض 

مليون يورو إىل ما ال يزيد عن ١٩٥,٧وكان اهلدف املنشود هو خفض تكلفة املشروع من املبلغ املواَفق عليه وقدره 
وقد أُبِلغت جلنة الرقابة بأنه جيري وضع خطط املشرتيات وحتديث .٢٠١٤مليون يورو حبلول حزيران/يونيه ١٩٣,٧

وشجعت اللجنة مدير المشروع والمحكمة على احلياة املفيدة لألصول املعنية. احتياجات املستعِملني وزيادة أمد 
المضي قدما دون تأخير نظرًا إلى اقتراب أجل االنتقال الفعلي. وقالت اللجنة إنها تتطلع إلى تحقيق نتائج 

ى في دورتها الثالثة والعشرين تحديثاً بشأن برنامج االنتقال.أن تتلقّ ملموسة وإلى 

اطرالمخ- ٥

ماليني يورو من احتياطي املشروع، مما ٣,٣أبلغ رئيس جلنة الرقابة اللجنة بأنه قد جرى مؤخرًا إنفاق مبلغ -٨٣
)٣٧(يف املائة.٤٩يف املائة إىل ٢٣يزيد من معدل تنفيذ االحتياطي يف سجل املخاطر من 

والعشرين، امتثاًال منها امتثاًال تاماً وطلبت اللجنة إلى لجنة الرقابة أن تقّدم إليها في دورتها الثالثة-٨٤
عن ، معلومات محدَّثة عن استخدام سجل المخاطر و )(٦/١ICC-ASP/6/Res.1للمرفق الثاني للقرار

المخاطر المستقبلية المحتملة.

وأشار رئيس جلنة الرقابة إىل أن قدرات مالك املوظفني املعتمدة يف ظل التصميم احلايل ميكن أن تتعرض -٨٥
إلجهاد. وهذا يرجع إىل الزيادات يف املوظفني يف مكتب املدعي العام، ورمبا يف قلم احملكمة، يف أعقاب األخذ ل

وحّثت اللجنة المحكمة ومدير المشروع على استكشاف حلول تحقق الكفاءة في باسرتاتيجية االدعاء املنقَّحة. 
تحليًال في أقرب وقت مالئم لهما. وقالت فرص للتعويض عن الوفورات، وعلى أن يقدماتتيح الالتكاليف و 

اللجنة إنها تتطلع إلى تلّقي تحديث بهذا الشأن في دورتها الثالثة والعشرين.

إذا لم يكن من الممكن التي يمكن أن تنشأ ووجه رئيس لجنة الرقابة االنتباه إلى المخاطر المالية -٨٦
رة عقب انتهاء عقد إيجار المباني المؤقتة. وطلبت اللجنة عمليًا انتقال المحكمة إلى مباني المقر الجديد مباش

إلى المحكمة أن تقدم إليها تحديثاً عن هذه المسألة في دورتها الثالثة والعشرين.

المدفوعات التي ُتدفع مرة واحدة- ٦

_________________________
..٢٠١٤خالل فرتة اإلبالغ الشهرية من شباط/فرباير إىل آذار/مارس )٣٧(
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مرة واحدة، مبا يف ذلك املدفوعات اليت ُتدفع )٣٨(أحاطت اللجنة علمًا بالتقرير املؤقت للجنة الرقابة،-٨٧
، والفقرة )ICC-ASP/7/Res.1(٧/١قرار مجعية الدول األطراف ووجهت االنتباه يف هذا الصدد إىل املرفق الثاين من 

؛ واملرفق الثاين من التقرير املتعلق بأنشطة جلنة الرقابة  )ICC-ASP/11/Res.3(١١/٣(ج) من املرفق الثاين للقرار٢
، فيما يتعلق باملدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة وتوزيع جمموع الفائدة املصرفية السنوية ICC-ASP/8/34الوارد يف الوثيقة 

املستحقة الدفع من جانب الدول األطراف. وذّكرت اللجنة أيضًا بأنه "الجتذاب أكرب عدد ممكن من الدول
ْجًا منقَّحاً. ختتار قبول هذا النْهج بدفع وستقوم الدول األطراف اجلديدة اليتاألطراف، اعتمدت جلنة الرقابة 
ا مبوجب جدول األنصبة املقررة لعام  )٣٩(".٢٠٠٩وليس مبوجب جدول عام ٢٠١٣مدفوعا

الدول األطراف مساهماتوأعربت اللجنة عن قلقها إزاء حالة تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة حساب -٨٨
م، وطلبت إلى لجنة الرقابة وإلى مكتب مدير والفائدة المصرفية المحسوبة على مشروع مباني المقر الدائ

والفائدة المصرفية المتلقاة المساهماتالمشروع تقديم مزيد من المبررات لنْهجهما بشأن إعادة حساب 
والمدفوعة، وأن يقدما إليها في دورتها الثالثة والعشرين تقريراً عن هذه المسائل.

خلفية املوضوع(أ)

ا يف تكلفة تشييد املباين اجلديدة بطريقتني اثنتني، مها: (أ) عن طريق ميكن للدول األطراف أن-٨٩ تدفع مسامها
مدفوعات ُتدفع مرة واحدة ُمسبقًا أو، كبديل عن ذلك، (ب) عن طريق نصيب متناسب من قرض الدولة املضيفة 

األطراف املوعد النهائي ، مددت مجعية الدول ٢٠١٢عاماً. ويف كانون األول/ديسمرب ٣٠الذي ُيسدَّد خالل فرتة 
اية كانون األول/ديسمرب  . وأبلغت جلنة الرقابة اللجنة ٢٠١٤الختيار اخليار املتمثل يف الدفع مرة واحدة وذلك حىت 

مبا تصل قيمته الكلية إىل دولة من الدول األطراف بالدفع مرة واحدة٥٤تعهدت ٢٠١٣آذار/مارس ١٥بأنه يف 
ل أطراف أخرى تنظر يف االنضمام إىل هذا اخليار.مليون يورو. وكانت دو ٥٤,٣

مالحظات اللجنة)ب(

كررت اللجنة اإلعراب عن رأيها القائل بأن اجتذاب املدفوعات اليت ُتدفع مرة واحدة هو إجراء جيد لزيادة -٩٠
ائية  عند إمتام املشروع، ،أمكنمىت التيّقن املايل للمشروع. وأشارت إىل أن مدفوعات املرة الواحدة ستخضع لتسوية 

وهذا من شأنه ضمان أن التكلفة النهائية للمشروع واملبلغ املسحوب على اإلعانة املقدمة من الدولة املضيفة.معرفة 
تدفع مجيع الدول األطراف املبلغ الصحيح.

التكلفة الكاملة للملكية- ٧

خلفية املوضوع)أ(

اين الدائمة وسيتعني عليها أن تتعامل مع التكاليف املتصلة مالكة املبهي ، أصبحت احملكمة ٢٠١٥يف عام -٩١
واليت تتألف من (أ) تكاليف الصيانة، و(ب) التكاليف املالية ‘ التكلفة الكلية للملكية’باملالك، املعروفة باسم 

_________________________
..CBF/22/15الوثيقة  )٣٨(
لد الثاين، اجلزء باءICC-ASP/12/20(٢٠١٣عشرة ______ الثانيةالرمسية ______ الدورة الوثائق)٣٩( ..١١٠، الفقرة ١- )، ا
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واحدة)، و(ج) (تكاليف خدمة القرض املقدم من الدولة املضيفة يف حالة الدول األطراف اليت مل تقبل خبيار الدفع مرة 
واالختبارات التصليحيةو نفقات الصيانة الوقائية تكاليف التشغيل املتصلة باملباين. وتتألف تكاليف الصيانة من مجيع 

(أي تكاليف اإلصالح الرئيسية وتكاليف االستبدال املطلوبة مستقبالً استبدال األصولوعمليات التفتيش وعمليات 
عند تدهور حالة مكونات املباين).

مبهمة إجراء تقييم تقين وُكلفأنشأت جلنة  الرقابة فريقًا عامًال يرأسه مدير املشروع ، ٢٠١٣ويف آيار/مايو -٩٢
للخيارات املمكنة لتمويل تكاليف الصيانة، مبا يف ذلك أي خيارات تتاح للدول اليت تصبح أطرافًا يف املستقبل لكي 

تسهم يف تكاليف املشروع. 

ة من الفريق العامل املعين بالتكلفة الكلية للملكيةاملشورة املقدم)ب(

التمويل‘١’
ماليني يورو يف فرتة ٢٠٩توقع الفريق العامل أن يصل جمموع املسامهات السنوية من أجل صيانة املباين إىل -٩٣

ْج ٢٠٤٥-٢٠١٦الثالثني سنة األوىل وحدها ( بلغ املقطوعامل)، استنادًا إىل النهج الديْنامي يف حني أن اتباع 
يف املائة). وهذا يشمل ٢,٢٩مليون يورو (بنسبة عائد قدرها ١٨٦سيؤدي إىل تقدمي مسامهات يبلغ جمموعها 

دخل ضمنه ت. وال وإحالل رأس املالواالختبارات وعمليات التفتيش واالعتماد والتصليحيةالصيانة املستقبلية الوقائية 
كاليف التأمني والطاقة. وتأيت على رأس هذه التكاليف التكلفة املالية خلدمة نفقات  التشغيل املتصلة باملباين مثل ت

قرض الدولة املضيفة يف حالة الدول األطراف اليت مل تقم باختيار طريقة الدفع بالكامل مرة واحدة.

والتصليحيةونظرًا إىل طبيعة الصيانة، فإن التكاليف السنوية الفعلية ستختلف عن ذلك. فالصيانة الوقائية -٩٤
تقريبًا على مر الوقت. بيد أن إحالل رأس املال سيؤدي إىل حدوث "طفرات" كبرية املبلغ املقطوعستتبع منحى 

إذ ميكن عندئٍذ أن ترتفع ومتباينة يف منط التكاليف، وخاصة عند االقرتاب من اجلزء األخري من فرتة الثالثني عاماً 
.٢٠٤١مليون يورو يف عام ٧٤و٢٠٣٦مليون يورو يف عام ٥٣العامل، إىل التكاليف الكلية للصيانة، وفقاً للفريق

ولتمويل تكاليف الصيانة، عرض الفريق العامل منوذجني اثنني، مها:-٩٥

نية السنوية. وتبدأـ املسامهات السنوية مبعدالت معتدلة ايف ظل النْهج "الدينامي"، متوَّل احتياجات الصيانة من امليز )أ(
مليون يورو يف السنوات األوىل اليت ال يُتوقَّع أثناءها حدوث أعمال صيانة ٢يف العادة أقل من نسبياً، تكون

رئيسية.

ْج ")ب( "، ُحتدَّد املسامهات مبعدل ثابت فُتدفع مقدَّمًا توقعًا ألعمال الصيانة الرئيسية املبلغ املقطوعبيد أنه يف ظل 
، حىت بافرتاض ماليني يورو يف السنوات األوىل٥تقرييب قدره حنو يف وقت الحق. وتبدأ املسامهات السنوية مبقدار

بينما ترتفع عالوة على ذلك على مر الوقت بسبب يف املائة، ٤,٥٠يف املائة أو ٢,٢٩عائد استثمارات قدره 
وسيجري إنشاء صندوق ميكن أن ُتسحب منه تكاليف الصيانة على أساسالربط باألرقام القياسية (املقايسة).

برامج صيانة متعددة السنوات.

اإلدارة‘٢’
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نظر الفريق العامل يف نـُُهج شىت بشأن تنظيم مهمة الصيانة. وحّبذ الفريق "النموذج التعاقدي الرئيسي": أي -٩٦
أن تكون األنشطة االسرتاتيجية من مسؤولية احملكمة، بينما تُنقل األنشطة التشغيلية والتكتيكية إىل املقاول الرئيسي، 

ذا النموذج على مراحل متتد لـ(مخس)سنوات. مدعوماً بوحدة إدارة املرافق التابعة للمحكمة. ويُعمل 

مالحظات اللجنة)ج(

أعربت اللجنة عن تقديرها ملا قام به الفريق العامل من عرض خليارات التمويل واإلدارة، واليت قدمت فكرة -٩٧
يد أنه كما أشار الفريق العامل وأكدت عليه جلنة الرقابة، يلزم إجراء عن مدى اتساع املسائل اليت يتعني حسمها. وب

مزيد من البحث إلعداد خمطط تنفيذي لكي تنظر فيه مجعية الدول األطراف.

مسامهات سنوية مببلغ مقطوع مرتفع تقدمي ، ضرورةإمكانية، ويف الواقع شاركت اللجنة جلنة الرقابة قلقها إزاءو -٩٨
وىل مباشرة من أجل تقليل حدة الزيادات اليت تنشأ بعد عقود من الزمن.تبدأ يف السنة األ

ووافقت اللجنة أيضًا على أن مناذج التمويل واإلدارة تستحق مزيدًا من التمحيص. وبصورة أكثر حتديداً، -٩٩
ة على أنه ينبغي تقدمي خيارات وافقت جلنة امليزانية واملالي)٤٠(واقتباسًا من التقرير املؤقت املتعلق بأنشطة جلنة الرقابة،

حتقق ما يلي:

دي للمباين وأن تشمل حتليالً (أ) تورد بالتفصيل آثار التكاليف املتعددة السنوات طوال فرتة العمر ا
جلميع التكاليف ذات الصلة (مثًال الصيانة على مجيع املستويات، وخدمات املرافق، وإحالل رأس 

فني)، مع التمييز بوضوح بني فئات التكاليف (مثًال الصيانة وإحالل رأس املال، واآلثار املتعلقة باملوظ
بة لكل سنة من السنوات املشمولة بالفرتة؛املال) وإيراد أرقام تفصيلية مبوَّ 

بشأن الصيانة واإلدارة، مبا يف ذلك تضمينها فرتات ، وكذلك يف مناذج بديلةالنظر يف آلية متويل هجينة(ب)
إذا كان سيُعهد باألنشطة إىل جهات خارجية؛انتقالية مالئمة 

يف املمارسة اليت تسري عليها املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك ألغراض جمددًا النظر (ج)
فرتات العمر ذات الصلة واملقاييس املرجعية ومستويات الصيانة."

عليها، فإنها أكدت على الحاجة إلى إبالغها عما وإقرارًا من اللجنة لتوصيات لجنة الرقابة، وبناًء منها- ١٠٠
يلي في دورتها الثالثة والعشرين:

الخيارات المتعلقة بالتمويل "الهجين" لتكاليف الصيانة، بما يعني جعل دفع المساهمات (أ)
في البداية، بالنظر إلى أن عملية مركَّزةالمسبقة لعمليات الصيانة الرئيسية التي تحدث الحقًا 

ياجات المحكمة المتعلقة بالمرافق مستقبًال هي في جوهرها غير متيّقن منها، األمر الذي احت
ينخفض على مر الوقت؛نعلى مستوى نشاطها الذي سيتباين بل ويمكن أيتوقف

بحث مزايا ومثالب إيجاد مرفق للقروض من أجل ضمان التمويل االنتقالي القصير األجل (ب)
؛قَّعة أو من أجل التخيف من تأثير طفرات التكاليفألعمال الصيانة غير المتو 

_________________________
..٧٠، الفقرة CBF/22/15الوثيقة  )٤٠(
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تقديم مزيد من التفاصيل عن الصندوق المقترح لتكاليف الصيانة: من حيث حجمه وإطاره (ج)
الزمني؛ وتقديم افتراضات بشأن أنواع ومخاطر األدوات االستثمارية الالزمة لتوليد عائدات 

وإدارة المخاطر، سواء كان االستثمار االحترافيفي المائة؛ وتكلفة٤,٥٠و٢,٢٩متوقَّعة تبلغ 
ذلك من داخل المحكمة أو عن طريق دراية فنية خارجية؛ وحجم المساهمات السنوية المقدمة  

؛كمبلغ إجمالي مقطوع إذا حدث أن كانت عائدات االستثمار أدنى من المستويات المتوقَّعة

نية المحددة بثالثين عامًا التي تقوم عليها المشورة تقديم تقدير بتكاليف الصيانة بعد الفترة الزم(د)
المقدمة من الفريق العامل؛

توضيح دور جمعية الدول األطراف ولجنة الرقابة في هيكل اإلدارة (تحديد االستراتيجية (ه)
والرقابة المالية وخطوط المسؤولية).

ار يف اخليار الذي أشارت إليه جلنة الرقابة وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأنه ينبغي أن تنظر بعني االعتب-١٠١
والفريق العامل:

أنشطة الصيانة اليت ستقّدمها شركة ) ٢٠١٧متوز/يوليه –٢٠١٦"[...] أن ُمتدَّد لسنة ثانية (متوز/يوليه 
–٢٠١٥"كورتيس: " [أي املقاول العام احلايل] أثناء فرتة الضمان املمتدة عامًا واحدًا (متوز/يوليه 

)، بأسعار السوق، بغية جتنب إجهاد موارد احملكمة ومكتب مدير املشروع يف وقت حرج ٢٠١٦/يوليه متوز
أثناء إمتام االنتقال إىل املباين اجلديدة وكذلك بغية التمكني من البت على حنو أكثر حذراً يف النموذج الذي 

)٤١(يتعني اعتماده خبصوص التكلفة الكلية للملكية."

مسائل أخرى-زاي

تنظيم  األمانة- ١

مع نضج احملكمة كمؤسسة دولية، يتعني إعادة النظر يف هيكلها وينبغي إجراء تعديالت من أجل تلبية -١٠٢
وال تشكل أمانة مجعية الدول األطراف استثناًء من ذلك..توّقعات الدول األطراف

ى خدمات األمانة واألمني التنفيذي وقد الحظت اللجنة الطلبات املتزايدة من جانب الدول األطراف عل-١٠٣
ا قررت أن تسعى، بالتشاور الوثيق مع مدير األمانة،  للجنة من حيث حضورمها واملساعدة املقدمة منهما ولذلك فإ
إىل تقدمي توصيات دقيقة بشأن أساليب العمل واملوارد البشرية وهيكل األمانة لكي تنظر فيها الدول األطراف، وذلك  

ا الثالثة والعشرين بشأن امليزانية املقرتحة لعام كجزء من مناقش .٢٠١٥ات اللجنة أثناء دور

الوثائق المقدَّمة من المحكمة- ٢

بشأن املواضيع أحاطت اللجنة علمًا بالسياسة اجلديدة للمحكمة املتمثلة يف جتميع تقارير تُقدَّم إىل اللجنة -١٠٤
نما أعربت اللجنة عن تقديرها للمجهود الرامي إلى تحقيق كفاءة أكبر، وبياملتبادلة الصلة جممعة يف وثيقة واحدة. 

_________________________
..٧١املرجع نفسه، الفقرة )٤١(
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فيها لم تكن كافية نتيجًة لذلك، ولذا طلبت اللجنة إلى إليها من أجل النظرفإنها ترى أن المعلومات المقدمة 
قديم معلومات  المحكمة أن تعيد النظر في سياساتها هذه بغية تحقيق التوازن بين تقديم عدد أقل من التقارير وت

كافية.

مواعيد انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة- ٣

ا الثالثة والعشرين يف الهاي يف الفرتة من -١٠٥ .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر ١٧إىل ٧قررت اللجنة عقد دور
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المرفق األول
٢٠١٤نيسان/أبريل ٢١االشتراكات لغاية تسديد حالة 

٢٠١٤السنوات السابقةالدول األطراف
االشرتاكات

غري املسددة
لصندوق الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات غري 

املسددة
االشتراكات 
المقررة

المحصَّالت
واالئتمانات

ا االشتراكات 
غیر   المسددة

االشتراكات  
المقررة

الت المحصَّ
واالئتمانات

ااالشتراكات 
غیر    
المسددة

٩,٣٧٠-٩,٣٨١١١٩,٣٧٠-٤٠,٤٤٩٤٠,٤٤٩أفغانستان-١

١٨,٨٥٧-١٨,٨٧٤١٧١٨,٨٥٧-١١٢,٣٩٨١١٢,٣٩٨ألبانیا-٢

---١٥,٠٦٣١٥,٠٦٣-١٠٤,٩٣٦١٠٤,٩٣٦أندورا-٣

٣,٧٩٨-٣,٧٩٨-٣,٧٩٨-٣٥,١٨٧٣٥,١٨٧أنتیغوا وبربودا-٤

٨١٣,٥٥٧-٨١٤,٤٥٩٩٠٢٨١٣,٥٥٧-٨,٠٦٦,٣٧٥٨,٠٦٦,٣٧٥األرجنتین-٥

---٣,٩٠٩,٩٧٩٣,٩٠٩,٩٧٩-٢٨,٠٨٠,٣١٩٢٨,٠٨٠,٣١٩استرالیا-٦

---١,٥٠٥,٨٨٨١,٥٠٥,٨٨٨-١٣,٣٨٤,٢١١١٣,٣٨٤,٢١١النمسا-٧

٦,٠٩٠-١١,٨٧٥٥,٧٨٥٦,٠٩٠-٥١,٦٧٧٥١,٦٧٧بنغالدیش-٨

١٥,٠٨١-١٥,٠٨١-١٥,٠٨١-١٣٥,٣٧١١٣٥,٣٧١بربادوس-٩

---١,٨٨٣,٢٥١١,٨٨٣,٢٥١-١٦,٧٠١,٠٩٦١٦,٧٠١,٠٩٦بلجیكا-١٠

١,٩٠٠٨٢,٠٢٢-١٥,٥٥٥١٥,٤٤١١١٤١,٩٠٠بیلیز-١١

٥,٧٠٠٢٤١٥,٨٩٩-٣٣,٢١٠٢٣,٠٣٥١٠,١٧٥٥,٧٠٠بنن-١٢

١٣-
المتعددة –بولیفیا (دولة 

---١٦,٩٦٧١٦,٩٦٧-١١٦,٧٦٢١١٦,٧٦٢القومیات)

٣٢,٠٢٣-٣٢,٠٦١٣٨٣٢,٠٢٣-١٣٦,٨٦١١٣٦,٨٦١البوسنة والھرسك-١٤

٣٢,٠٦١١٣٥٣٢,٣٧٤-٢٣١,٠٦٢٢٣٠,٨٨٤١٧٨٣٢,٠٦١بوتسوانا-١٥

٥,٥٣٦,٧١١٢٣,٣١٦١٠,٧٨٤,٥٤٦-٢٤,٢٥٤,٨٠٧١٩,٠٣٠,٢٨٨٥,٢٢٤,٥١٩٥,٥٣٦,٧١١البرازیل-١٦

---٨٨,٧٠٠٨٨,٧٠٠-٤٢٦,٧٨٢٤٢٦,٧٨٢بلغاریا-١٧

١,٢٧٥-٥,٦٩٦٤,٤٢١١,٢٧٥-٣٥,٢٥٤٣٥,٢٥٤بوركینا فاسو-١٨

١,٩٠٠٨٢,٠١٧-١٣,٩٣١١٣,٨٢٢١٠٩١,٩٠٠بوروندي-١٩

٧,٥٩٧-٧,٥٩٧-٧,٥٩٧-٣٥,٠٠٣٣٥,٠٠٣كمبودیا-٢٠

---٥,٦٢٤,٥٢٤٥,٦٢٤,٥٢٤-٤٦,٤٤٠,٤٦٣٤٦,٤٤٠,٤٦٣كندا-٢١

١,٩٠٠-١,٩٠٠-١,٩٠٠-٣,٤٠٣٣,٤٠٣الرأس األخضر-٢٢

١,٩٠٠٤٦٥,٧٥٧-١٥,٥٥٥١١,٧٤٤٣,٨١١١,٩٠٠جمھوریة أفریقیا الوسطى-٢٣

٣,٨٠٠١٦٤,٠٣٦-١٧,٣٣٥١٧,١١٥٢٢٠٣,٨٠٠تشاد-٢٤

٦٢٩,٩٣٤-٦٢٩,٩٣٤-٦٢٩,٩٣٤-١,٧٧٧,٨٢٤١,٧٧٧,٨٢٤شیلي-٢٥

٨٦,٣١٢-٤٨٨,٥١٥٤٠٢,٢٠٣٨٦,٣١٢-٢,٣٣٤,١٢٨٢,٣٣٤,١٢٨كولومبیا-٢٦

١,٩٠٠٤٦١٢,٤٦٦-١١,١٢٥٦٠٥١٠,٥٢٠١,٩٠٠جزر القمر-٢٧

٩,٣٨١٧٣٢٣,١٣٦-٣٠,٧٢٨١٧,٠٤٦١٣,٦٨٢٩,٣٨١الكونغو-٢٨

---١,٩٠٠١,٩٠٠-٨,٢٤٥٨,٢٤٥جزر كوك-٢٩

---٧١,٦٥٠٧١,٦٥٠-٥٠١,٨٩٦٥٠١,٨٩٦كوستاریكا-٣٠

١٩,٣٢٣-٢٠,٧٨٠١,٤٥٧١٩,٣٢٣-١٢,٤٣٦١٢,٤٣٦كوت دیفوار-٣١

---٢٣٧,٧٢٢٢٣٧,٧٢٢-١,٠٧٣,٠٨٩١,٠٧٣,٠٨٩كرواتیا-٣٢

---٨٨,٧٠٠٨٨,٧٠٠-٦٧٤,٥٤٦٦٧٤,٥٤٦قبرص-٣٣

٧٢٦,٨٠٥-٧٢٧,٧٥٤٩٤٩٧٢٦,٨٠٥-٢,٤٢٣,٩٤٦٢,٤٢٣,٩٤٦الجمھوریة التشیكیة-٣٤

٣٥-
جمھوریة الكونغو 

٥,٦٩٤٢٤١١,٠٣١-٤٧,٢٨٢٤١,٩٦٩٥,٣١٣٥,٦٩٤الدیمقراطیة
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٢٠١٤السنوات السابقةالدول األطراف
االشرتاكات

غري املسددة
لصندوق الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات غري 

املسددة
االشتراكات 
المقررة

المحصَّالت
واالئتمانات

ا االشتراكات 
غیر   المسددة

االشتراكات  
المقررة

الت المحصَّ
واالئتمانات

ااالشتراكات 
غیر    
المسددة

١,٢٧١,٦٣٦-١,٢٧٣,٧٤٨٢,١١٢١,٢٧١,٦٣٦-١١,٢٨٠,٤٢٠١١,٢٨٠,٤٢٠الدانمرك-٣٦

١,٩٠٠٤٦١٢,٠٦٠-١٥,٣٥٩٥,٢٤٥١٠,١١٤١,٩٠٠جیبوتي-٣٧

١,٩٠٠٤٦٦,٨٨٦-١٥,٥٥٥١٠,٦١٥٤,٩٤٠١,٩٠٠دومینیكا-٣٨

٨٤,٩٠٠١,٩٥٥٢٩٤,٩٦٩-٤٥٨,٢٠٧٢٥٠,٠٩٣٢٠٨,١١٤٨٤,٩٠٠الجمھوریة الدومینیكیة-٣٩

٨٣,٠٠١٣٥٠٨٣,٩٠٦-٤٥٠,٧٢٨٤٥٠,١٧٣٥٥٥٨٣,٠٠١إكوادور-٤٠

---٧٥,٥٢٠٧٥,٥٢٠-٣٨٣,٩٥٩٣٨٣,٩٥٩إستونیا-٤١

٥,٧٠٠٢٤٥,٧٣٩-٥٦,٠٥٧٥٦,٠٤٢١٥٥,٧٠٠فیجي-٤٢

---٩٧٨,١٧٢٩٧٨,١٧٢-٨,٥٤٤,٢٩٧٨,٥٤٤,٢٩٧فنلندا-٤٣

---١٠,٥٥٤,٣٩٩١٠,٥٥٤,٣٩٩-٩٤,٨٥١,٥٦٥٩٤,٨٥١,٥٦٥فرنسا-٤٤

٣٧,٧٤٤-٣٧,٧٦٠١٦٣٧,٧٤٤-١٨١,٦٤٧١٨١,٦٤٧غابون-٤٥

١,٨٩٨-١,٩٠٠٢١,٨٩٨-١٥,٥٥٥١٥,٥٥٥غامبیا-٤٦

---١٣,١٧٤١٣,١٧٤-٦٦,١٢٩٦٦,١٢٩جورجیا-٤٧

٦,٧٢٩,٤٩٦-١٣,٤٧٥,٦٩٥٦,٧٤٦,١٩٩٦,٧٢٩,٤٩٦-١٢٩,٢٣٨,٠٧٢١٢٩,٢٣٨,٠٧٢ألمانیا-٤٨

٢٦,٣٣٧-٢٦,٣٦١٢٤٢٦,٣٣٧-٩٠,٠٣٣٩٠,٠٣٣غانا-٤٩

١,٢٠٣,٩٢٧-١,٢٠٣,٩٢٧-١,٢٠٣,٩٢٧-٩,٤٨٠,٥٤٢٩,٤٨٠,٥٤٢الیونان-٥٠

١,٩٠٠٢٤٥,٩٦٨-٤,٠٤٤١,٩٠٠-٤,٠٤٤غرینادا-٥١

٥٠,٩٤٠٢١٥٥٣,٥٢٩-٢,٣٧٤٥٠,٩٤٠-٧٠,٦٣٠غواتیماال-٥٢

١,٩٠٠٨٤٩,٨١٤-٢٨,٩٣٠٢١,١٠٠٧,٨٣٠١,٩٠٠غینیا-٥٣

---١,٩٠٠١,٩٠٠-١٣,٩٣١١٣,٩٣١غیانا-٥٤

١٥,٠٨١٦٤١٩,٨٨٦-٩٦,٩٥٠٩٢,٢٠٩٤,٧٤١١٥,٠٨١ھندوراس-٥٥

---٥٠١,٣٩٣٥٠١,٣٩٣-٣,٤٩٤,٤٤٥٣,٤٩٤,٤٤٥ھنغاریا-٥٦

---٥٠,٨٧٧٥٠,٨٧٧-٥٦٦,٠٤١٥٦٦,٠٤١أیسلندا-٥٧

---٧٨٨,٨٠٥٧٨٨,٨٠٥-٦,٦٣٧,٠٣٥٦,٦٣٧,٠٣٥أیرلندا-٥٨

٨,٣٦٨,٨٩٥-٨,٣٨٣,٣٦٣١٤,٤٦٨٨,٣٦٨,٨٩٥-٧٦,٦٥٥,٠٥٤٧٦,٦٥٥,٠٥٤إیطالیا-٥٩

١٥,٩١٠,٥٠٩-٢٠,٤٤٢,٧٧٤٤,٥٣٢,٢٦٥١٥,٩١٠,٥٠٩-١٢٣,٩٧٥,٨٠٣١٢٣,٩٧٥,٨٠٣الیابان-٦٠

---٤١,٥٣٣٤١,٥٣٣-٢٠٧,١٩٩٢٠٧,١٩٩األردن-٦١

٢٤,٥٤٦-٢٤,٥٧٩٣٣٢٤,٥٤٦-١٤٤,٨٨٠١٤٤,٨٨٠كینیا-٦٢

---٨٨,٧٠٠٨٨,٧٠٠-٤٠٨,٠١٥٤٠٨,٠١٥التفیا-٦٣

---١,٩٠٠١,٩٠٠-١٥,٥٥٥١٥,٥٥٥لیسوتو-٦٤

١,٩٠٠٤٦٥,٤٤٤-١٣,٩٣١١٠,٤٣٣٣,٤٩٨١,٩٠٠لیبیریا-٦٥

---١٦,٩٥٩١٦,٩٥٩-١٢٦,٠٩٣١٢٦,٠٩٣لیختنشتاین-٦٦

١١,٦٠٧-١٣٧,٦٧٣١٢٦,٠٦٦١١,٦٠٧-٦٧١,٥٦٧٦٧١,٥٦٧لیتوانیا-٦٧

١٤٦,٨٧٥-١٥٢,٦٣٧٥,٧٦٢١٤٦,٨٧٥-١,٣٠١,٧٨٧١,٣٠١,٧٨٧لكسمبورغ-٦٨

٥,٧٠٠٢٤١١,٨٠٤-٢٣,٨٦٦١٧,٧٨٦٦,٠٨٠٥,٧٠٠مدغشقر-٦٩

٣,٨٠٠٢٦٩,٠٢١-١٧,٧٢٨١٢,٥٣٣٥,١٩٥٣,٨٠٠مالوي-٧٠

١٦٩-١,٩٠٠١,٧٣١١٦٩-٣,٥٣١٣,٥٣١ملدیف-٧١

٧,٥٩٩-٧,٥٩٩-٧,٥٩٩-٣٥,٠٠٣٣٥,٠٠٣مالي-٧٢

---٣٠,١٦٠٣٠,١٦٠-٢٤٦,٠١١٢٤٦,٠١١مالطة-٧٣

١,٩٠٠٤٦٩,٠٥٦-١٥,٥٥٥٨,٤٤٥٧,١١٠١,٩٠٠جزر مارشال-٧٤

٢٤,٥٥٦-٢٤,٥٥٦-٢٤,٥٥٦-١٧٤,٥٩٢١٧٤,٥٩٢وسموریشی-٧٥
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٢٠١٤السنوات السابقةالدول األطراف
االشرتاكات

غري املسددة
لصندوق الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات غري 

املسددة
االشتراكات 
المقررة

المحصَّالت
واالئتمانات

ا االشتراكات 
غیر   المسددة

االشتراكات  
المقررة

الت المحصَّ
واالئتمانات

ااالشتراكات 
غیر    
المسددة

---٣,٤٧١,٧٥١٣,٤٧١,٧٥١-٢٧,٢١٧,١٥٨٢٧,٢١٧,١٥٨المكسیك-٧٦

٥,٦٩٩-٥,٧٠٠١٥,٦٩٩-٢٣,٨٢٥٢٣,٨٢٥منغولیا-٧٧

٩,٣٧٧-٩,٣٧٨١٩,٣٧٧-٣٢,٩١٨٣٢,٩١٨الجبل األسود-٧٨

١٨,٨٨٠-١٨,٨٨٠-١٨,٨٨٠-١١٠,٣٨٥١١٠,٣٨٥نامیبیا-٧٩

١,٩٠٠٨١,٩٩٣-١٥,٥٥٥١٥,٤٧٠٨٥١,٩٠٠ناور-٨٠

---٣,١٢١,٢٥٨٣,١٢١,٢٥٨-٢٧,٨١١,٥٢٧٢٧,٨١١,٥٢٧ھولندا-٨١

---٤٧٧,٤٦٣٤٧٧,٤٦٣-٣,٩٠١,٨٧٠٣,٩٠١,٨٧٠نیوزیلندا-٨٢

٣,٨٠٠٩٢١٧,٩٨١-٢٢,٠٣٢٧,٩٤٣١٤,٠٨٩٣,٨٠٠النیجر-٨٣

٩٨,٠٥١-١٦٩,٨٠١٧١,٧٥٠٩٨,٠٥١-٩٤٧,٤٧٣٩٤٧,٤٧٣نیجیریا-٨٤

---١,٦٠٥,٨٦٩١,٦٠٥,٨٦٩-١٢,١٩٢,٢٠٥١٢,١٩٢,٢٠٥النرویج-٨٥

٢٤٢-٤٨,٩٩٢٤٨,٧٥٠٢٤٢-٣٣٨,٧٣٨٣٣٨,٧٣٨بنما-٨٦

١٨,٨٨٠٨٠١٩,٠٦١-١٣١,٣٥٩١٣١,٢٥٨١٠١١٨,٨٨٠باراغواي-٨٧

٢٢٠,٧٤٢-٢٢٠,٧٤٢-٢٢٠,٧٤٢-١,٤٢٠,١٧٠١,٤٢٠,١٧٠بیرو-٨٨

---٢٩٠,٣٩٣٢٩٠,٣٩٣-٤٤٢,٤١١٤٤٢,٤١١الفلبین-٨٩

---١,٧٣٨,٠٢٩١,٧٣٨,٠٢٩-٩,٨١٩,٩٥٦٩,٨١٩,٩٥٦بولندا-٩٠

٨٩٣,٣٧٦-٨٩٣,٣٧٦-٨٩٣,٣٧٦-٧,٧٥٠,١٦٩٧,٧٥٠,١٦٩البرتغال-٩١

٣,٧٦٢,٥٩٩-٣,٧٦٢,٥٩٩-٣,٧٦٢,٥٩٩-٣١,٧٦٥,٠٢٨٣١,٧٦٥,٠٢٨جمھوریة كوریا-٩٢

٥,٦٩٤-٥,٧٠٠٦٥,٦٩٤-١١,٦٧٣١١,٦٧٣جمھوریة مولدوفا-٩٣

٤٢٦,٥٢٢-٤٢٦,٥٢٢-٤٢٦,٥٢٢-١,٨١٩,٤٦٠١,٨١٩,٤٦٠رومانیا-٩٤

---١,٩٠٠١,٩٠٠-١١,١٢٥١١,١٢٥سانت كیتس ونیفیس-٩٥

١,٩٠٠٤٦٧,١٤٣-٥,١٩٧١,٩٠٠-٥,١٩٧سانت لوسیا-٩٦

٩٧-
سانت فینِسنت وجزر 

١,٩٠٠١١٥,٣١٤-١٥,٣٥٩١١,٩٥٦٣,٤٠٣١,٩٠٠غرینادین

٢٣٧-١,٨٩٨١,٦٦١٢٣٧-١٥,٤٣٧١٥,٤٣٧ساموا-٩٨

---٥,٦٩٤٥,٦٩٤-٤٦,٠٤٦٤٦,٠٤٦سان مارینو-٩٩

١١,٢٨١-١١,٢٨١-١١,٢٨١-٧٩,٧٧٢٧٩,٧٧٢السنغال-١٠٠

٧٥,٣٧٤-٧٥,٤٧٤١٠٠٧٥,٣٧٤-٤٢٦,٥٢١٤٢٦,٥٢١صربیا-١٠١

١,٨٩٤-١,٩٠٠٦١,٨٩٤-٨,٦٠١٨,٦٠١سیشیل-١٠٢

١,٩٠٠٤٦٨,١٣٤-١٥,٥٥٥٩,٣٦٧٦,١٨٨١,٩٠٠سیرالیون-١٠٣

---٣٢٢,٦٠٤٣٢٢,٦٠٤-١,٤٨٠,٦٧١١,٤٨٠,٦٧١سلوفاكیا-١٠٤

١٨٨,٢٨٣-١٨٨,٦٨١٣٩٨١٨٨,٢٨٣-١,٤٦٥,٧٣٨١,٤٦٥,٧٣٨سلوفاكیا-١٠٥

٧٠٠,٢١٥-٧٠١,٣٧٤١,١٥٩٧٠٠,٢١٥-٥,١٨٠,٦٤٦٥,١٨٠,٦٤٦جنوب أفریقیا-١٠٦

٥,٦٠١,١٤٥-٥,٦١٠,٣٣٢٩,١٨٧٥,٦٠١,١٤٥-٤٥,٠٢١,٢٤٥٤٥,٠٢١,٢٤٥إسبانیا-١٠٧

---٧,٥٩٧٧,٥٩٧-٢٢,٩٩٦٢٢,٩٩٦سورینام-١٠٨

---١,٨٠٩,٤٠٤١,٨٠٩,٤٠٤-١٦,٠٩٣,٣٢٦١٦,٠٩٣,٣٢٦السوید-١٠٩

---١,٩٧٣,٣٠٣١,٩٧٣,٣٠٣-١٨,١٥٥,٦٣٢١٨,١٥٥,٦٣٢سویسرا-١١٠

٣,٠٨٩-٥,٧٠٠٢,٦١١٣,٠٨٩-٢٣,٨٢٥٢٣,٨٢٥طاجیكستان-١١١

١١٢-
جمھوریة مقدونیا 

١٥,٠٨١٦٤١٧,٨٢٥-٩٧,١١٨٩٤,٤٣٨٢,٦٨٠١٥,٠٨١الیوغوسالفیة السابقة

٣,٧٩٨١٦٣,٨٢٨-١٧,٢٢٩١٧,٢١٥١٤٣,٧٩٨لیشتي-تیمور-١١٣

---٨٢,٩٤٢٨٢,٩٤٢-٥٠٢,٤٣٠٥٠٢,٤٣٠ترینیداد وتوباغو-١١٤
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٢٠١٤السنوات السابقةالدول األطراف
االشرتاكات

غري املسددة
لصندوق الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات غري 

املسددة
االشتراكات 
المقررة

المحصَّالت
واالئتمانات

ا االشتراكات 
غیر   المسددة

االشتراكات  
المقررة

الت المحصَّ
واالئتمانات

ااالشتراكات 
غیر    
المسددة

---٦٧,٩٢٠٦٧,٩٢٠-١٢٧,٨٢٥١٢٧,٨٢٥تونس-١١٥

١١,٢٨١٤٨٢١,٩٢٢-٧٩,٤٧٣٦٨,٨٨٠١٠,٥٩٣١١,٢٨١أوغندا-١١٦

٧,٣٢٩,٨٩٦-٩,٧٧٣,١٩٥٢,٤٤٣,٢٩٩٧,٣٢٩,٨٩٦-٩٧,٦٨٢,١٧٥٩٧,٦٨٢,١٧٥المملكة المتحدة-١١٧

١١,٨٧٥٣٥٤٤٧,٨٦٨-١٠١,٦٠٥٦٥,٩٦٦٣٥,٦٣٩١١,٨٧٥جمھورثة تنزانیا المتحدة-١١٨

٩٨,٠٨١٤١٣١٤٨,٤٨٩-٥٨٢,٧٢٥٥٣٢,٧٣٠٤٩,٩٩٥٩٨,٠٨١أوروغواي-١١٩

١,٩٠٠٨٥,١٨١-٣,٢٧٣١,٩٠٠-٣,٢٧٣فانواتو-١٢٠

١٢١-
–فنزویال (جمھوریة 

١,١٨٣,١٤٧٤,٩٨٣٢,١٢٧,٨٨٤-٤,٢٩٠,٥٣٧٣,٣٥٠,٧٨٣٩٣٩,٧٥٤١,١٨٣,١٤٧یة)البولیفار

١١,٢٨١-١١,٢٨١-١١,٢٨١-٤٢,٧٧٨٤٢,٧٧٨زامبیا-١٢٢

٩٣٤,٨٢٨,٣٢٠٩٢٨,١٥٥,٨٠٢٦,٦٠٤,٢٦٢١١٨,٧٠٥,٨٥٠٥٥,٩٨٧,٣٥٣٦٢,٧١٨,٥٠٥٣٢,٨١٥٦٩,٣٥٥,٥٨٢المجموع
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المرفق الثاني
ةجداول الموارد البشري

التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية
٢٠١٤آذار/مارس ٣١غاية لةاحلال

)١(٣١٦جمموع موظفي الفئة الفنية: 

م:  ٧٥جمموع جنسيا
التوزيع بحسب المنطقة:

_________________________
.لغات.موظف ٣٨عدا املسؤولني املنَتخبني و)١(

موعاجلنسيةاملنطقة ا
١اجلزائرأفريقيا

١بنن
١بوركينا فاسو

٢الكامريون
١كوت ديفوار

٢مجهورية الكونغو الدميقراطية
٣مصر
٣غامبيا

٢غانا
١غينيا
٣كينيا

١ليسوتو
٢مالوي

٢مايل
١موريشيوس

٢النيجر
٣نيجرييا
١رواندا

٣السنغال
٣سرياليون

١٠جنوب أفريقيا
١توغو

٢أوغندا
٢مجهورية تنزاينا املتحدة
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١زمبابوي
٥٤مجموع أفريقيا

موعاجلنسيةاملنطقة ا
١الصنيآسيا

١قربص
٤اإلسالمية)-إيران (مجهورية 

٣اليابان
١األردن
١لبنان

١منغوليا
١األرض الفلسطينية احملتلة

١مجهورية كوريا
٢الفلبني

٢سنغافورة
١٧مجموع آسيا

أوروبا الشرقية
١ألبانيا

١البوسنة واهلرسك
١بلغاريا
٤كرواتيا
١جورجيا
٢بولندا

٦رومانيا
١االحتاد الروسي

٤صربيا
١أوكرانيا

٢٢مجموع أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية 
والكاريبي

٤األرجنتني
١الربازيل
١شيلي

٦كولومبيا
١كوستاريكا

٢دورإكوا
٣املكسيك
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٣بريو
٢ترينيداد وتوباغو

٣البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 
٢٦مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي

موعاجلنسيةاملنطقة ا
أوروبا الغربية 
١٣أسرتالياودول أخرى

٢النمسا
١٠بلجيكا

١٣كندا
٢الدامنرك

٣فنلندا
٤٦فرنسا
١١أملانيا

٣اليونان
٧آيرلندا
١٢إيطاليا
٢٠هولندا

٢نيوزيلندا
٣الربتغال
١٠إسبانيا
١السويد
٢سويسرا

٢٩اململكة املتحدة
٨الواليات املتحدة األمريكية

١٩٧مجموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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رتبة، بحسب المنطقةلكل الفنيةالتمثيل الجغرافي للموظفين من الفئة 

)٢(عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة

_________________________
.موظف لغات.٣٨عدا املسؤولني املنَتخبني و)٢(

موعاجلنسيةاملنطقةالرتبة ا
١ليسوتوأفريقيا١-مد

١المجموع ألفريقيا
١إكوادورأمريكا الالتينية والكارييب

المجموع ألمريكا الالتينية 
١والكاريبي

ودولأوروبا الغربية 
٢جيكابلأخرى

١فرنسا
١إيطاليا
١هولندا

١اململكة املتحدة
المجموع ألوروبا الغربية ودول 
٦أخرى

١٨-المجموع للرتبة مد
١كينياأفريقيا٥-ف

١مايل 
١السنغال 

٣جنوب أفريقيا
٦المجموع ألفريقيا

١األردنآسيا
١سنغافورة

٢سياالمجموع آل
١االحتاد الروسيأوروبا الشرقية

١صربيا
٢المجموع ألوروبا الشرقية

١األرجنتنيأمريكا الالتينية والكارييب
المجموع ألمريكا الالتينية 
١والكاريبي

ودول أوروبا الغربية 
٢أسرتالياأخرى

١كندا
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١الدامنرك
١فنلندا
٤فرنسا
٢اأملاني

١آيرلندا
٢إيطاليا

١الربتغال
٢إسبانيا

٣اململكة املتحدة
١مريكيةاألالواليات املتحدة 

المجموع ألوروبا الغربية ودول 
٢١أخرى

٥٣٢-المجموع للرتبة ف
١بوركينا فاسوأفريقيا٤-ف

١كوت ديفوار
١مجهورية الكونغو الدميقراطية

١غانا
١نيجرييا

١سرياليون
١جنوب أفريقيا

١مجهورية تنزانيا املتحدة
٨المجموع ألفريقيا

٣اإلسالمية)–إيران (مجهورية آسيا
١لبنان

٤المجموع آلسيا
١كرواتياأوروبا الشرقية

١رومانيا
١أوكرانيا

٣رقيةالمجموع ألوروبا الش
١كولومبياأمريكا الالتينية والكارييب

٢ترينيداد وتوباغو
١البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 

ألمريكا الالتينية المجموع
٤والكاريبي

ودول أوروبا الغربية 
٢أسرتالياأخرى

١بلجيكا
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١كندا
١الدامنرك

١فنلندا
٦فرنسا
٣أملانيا

١آيرلندا
٣إيطاليا
٥هولندا

١نيوزيلندا
١الربتغال
١إسبانيا

٩اململكة املتحدة
ودول المجموع ألوروبا الغربية 

٣٦أخرى
٤٥٥-المجموع للرتبة ف

١اجلزائرأفريقيا٣-ف
١بنن

١الكامريون
١مصر
١كينيا

١مالوي
١مايل 

٢النيجر
١نيجرييا

٦جنوب أفريقيا
١مجهورية تنزانيا املتحدة

١٧المجموع ألفريقيا
١اإلسالمية) -إيران (مجهورية آسيا

١منغوليا
١األرض الفلسطينية احملتلة

١الفلبني
١سنغافورة

٥المجموع آلسيا
١ألبانياشرقيةأوروبا ال

١جورجيا
١بولندا

١رومانيا
١صربيا
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٥المجموع ألوروبا الشرقية
أمريكا الالتينية والكارييب

١األرجنتني
١شيلي

٤كولومبيا
١كوستاريكا

١إكوادور
١املكسيك

١بريو
١البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 

المجموع ألمريكا الالتينية 
١١والكاريبي

ودول أوروبا الغربية 
٦أسرتالياأخرى

٢النمسا
٦بلجيكا

٤كندا
١فنلندا
١٢فرنسا
٤أملانيا

١اليونان
٤آيرلندا
٤إيطاليا
٦هولندا

١الربتغال
٢إسبانيا
٢سويسرا

٧اململكة املتحدة
٥مريكيةاألالواليات املتحدة 

ودول المجموع ألوروبا الغربية 
٦٦أخرى

٣١٠٤-المجموع للرتبة ف
١الكامريونأفريقيا٢-ف

١مجهورية الكونغو الدميقراطية
٢مصر
٢غامبيا

١غانا
١كينيا
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١مالوي
١رواندا

٢السنغال 
٢سرياليون

١وغوت
١أوغندا

١زمبابوي
١٧المجموع ألفريقيا

١الصنيآسيا
١قربص
٣اليابان

١مجهورية كوريا
٦المجموع آلسيا

١بلغارياأوروبا الشرقية
٢كرواتيا
٣رومانيا
٢صربيا

٨المجموع ألوروبا الشرقية
٢رجنتنياألأمريكا الالتينية والكارييب

١الربازيل
١كولومبيا
١املكسيك

٢بريو
المجموع ألمريكا الالتينية 
٨والكاريبي

ودول أوروبا الغربية 
٣أسرتالياأخرى

٦كندا
٢١فرنسا
٢أملانيا

٢اليونان
٣إيطاليا
٧هولندا

١نيوزيلندا
٣إسبانيا
١السويد

٨اململكة املتحدة
٢مريكيةألالواليات املتحدة ا
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ودول المجموع ألوروبا الغربية 
٥٩أخرى

٢٩٧-المجموع للرتبة ف
١غامبياأفريقيا١-ف

١غينيا
١موريشيوس

١نيجرييا
١أوغندا

٥المجموع ألفريقيا
١البوسنة واهلرسكأوروبا الشرقية

١كرواتيا
١بولندا

١رومانيا
المجموع ألوروبا الشرقية

٤
١الكسيكأمريكا الالتينية والكارييب

١البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 
المجموع ألمريكا الالتينية 
٢والكاريبي

ودول أوروبا الغربية 
بلجيكاأخرى

١

١كندا
٢فرنسا
١آيرلندا
١هولندا
٢إسبانيا

١اململكة املتحدة
ودول المجموع ألوروبا الغربية 

٩أخرى
١٢٠-المجموع للرتبة ف

٣١٦الكليالمجموع 
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ع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبةيتوز 

بالنسبة املئوية، على املناطق١-ع املوظفني من الرتبة مديتوز 

) فإن عرضها اإلحصائي يف شكل بياين قد يكون مضلًِّال. فقطالوظائف من هذه الرتبة (مثاين وظائفبالنظر إىل حمدودية عدد 
أعاله.الوارد يف اجلدول املعروض عها العددي الدقيق يفريجى الرجوع إىل توز 

بالنسبة المئوية،٥-الموظفين من الفئة فتوزيع
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بالنسبة المئوية،٤-ع الموظفين من الفئة فيتوز 

بالنسبة المئوية،٣-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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بالنسبة المئوية،٢-ع الموظفين من الفئة فيتوز 
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بالنسبة المئوية،١-ع الموظفين من الفئة فيتوز 

النطاق المستصوب بحسب البلد:

البلداملنطقة
النصيب لعام 

النطاق املستحَسن٢٠١٤
منتصف 

النطاق
عدد 

)٣(املوظفني

٦٥,١٤٤,١٢-٢٢,١٪٠٠٩٥٠,٠أوغنداأفريقيا
٤٢,١٢٤,١١-٠٥,١٪٠٠٤٨٠,٠بنن

٤١,١٢٣,١٠-٠٤,١٪٠٢٧٠٠,٠بوتسوانا
٤٩,١٢٩,١١-١٠,١٪٠٠٤٨٠,٠بوركينا فاسو

٤١,١٢٣,١٠-٠٤,١٪٠٠١٦٠,٠بوروندي
٤٤,١٢٥,١٠-٠٦,١٪٠٠٣٢٠,٠تشاد
٥٥,١٣٥,١٠-١٥,١٪٠٥٧٢٠,٠تونس

٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠جزر القمر
٣٧,١٢٠,١٠-٠٢,١٪٠٠١٦٠,٠مجهورية أفريقيا الوسطى

٩٥,١٦٩,١٢-٤٤,١٪٠٠٤٨٠,٠مجهورية الكونغو الدميقراطية

_________________________
آخرين موظفاً ٣٤الوظائف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتَخبني وموظفي اللغات. و. و ٢٠١٤آذار/مارس ٣١احلالة بتاريخ )٣(

..من رعايا دول ليست أطرافاً يف نظام روما األساسيمن الفئة الفنية 
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البلداملنطقة
النصيب لعام 

النطاق املستحَسن٢٠١٤
منتصف 

النطاق
عدد 

)٣(املوظفني

٧٥,١٥٣,١٢-٣٠,١٪٠١٠٠٠,٠مجهورية تنزانيا املتحدة
١٠,٣٧٠,٢١٠-٢٩,٢٪٥٩١٢٠,٠جنوب أفريقيا

٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠جيبويت
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠الرأس األخضر

٤٧,١٢٨,١٠-٠٩,١٪٠٠٩٥٠,٠زامبيا
٤٧,١٢٨,١٣-٠٨,١٪٠٠٩٥٠,٠السنغال 
٣٩,١٢١,١٣-٠٢,١٪٠٠١٦٠,٠سرياليون
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠سيشيل
٤٢,١٢٣,١٠-٠٥,١٪٠٣١٨٠,٠غابون
٣٥,١١٧,١٣-٠٠,١٪٠٠١٦٠,٠غامبيا

٦٠,١٣٩,١٢-١٨,١٪٠٢٢٢٠,٠غانا
٤٣,١٢٤,١١-٠٥,١٪٠٠١٦٠,٠غينيا

٥٦,١٣٦,١١-١٥,١٪٠١٧٥٠,٠كوت ديفوار
٣٨,١٢٠,١٠-٠٢,١٪٠٠٧٩٠,٠الكونغو

٧٤,١٥١,١٣-٢٩,١٪٠٢٠٧٠,٠كينيا
٣٧,١١٩,١٠-٠١,١٪٠٠١٦٠,٠ليبرييا

٣٥,١١٨,١١-٠٠,١٪٠٠١٦٠,٠ليسوتو
٤٦,١٢٧,١٢-٠٨,١٪٠٠٦٤٠,٠مايل 

٥٢,١٣٢,١٠-١٢,١٪٠٠٤٨٠,٠مدغشقر
٤٨,١٢٩,١٢-٠٩,١٪٠٠٣٢٠,٠مالوي

٣٩,١٢١,١١-٠٣,١٪٠٢٠٧٠,٠موريشيوس
٣٩,١٢١,١٠-٠٢,١٪٠١٥٩٠,٠ناميبيا
٤٨,١٢٩,١٢-٠٩,١٪٠٠٣٢٠,٠النيجر
٠٦,٣٦٦,٢٣-٢٦,٢٪١٤٣٠٠,٠نيجرييا

٤٧,١٢٨,١١-٠٨,١٪٠٣٥٠٠,٠األردنآسيا
٦١,١٤٠,١٠-١٩,١٪٠٠٧٩٠,٠أفغانستان
٨٢,٢٤٥,٢٠-٠٨,٢٪٠١٠٠٠,٠بنغالديش

٣٥,١١٧,١٠-٠٠,١٪٠٠٣٢٠,٠ليشيت–تيمور 
٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠جزر كوك

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠جزر مارشال
٨٤,٨٦٩,٧١-٥٣,٦٪١٦٨٩٠,٣مجهورية كوريا

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠ساموا
٤٠,١٢٢,١٠-٠٤,١٪٠٠٤٨٠,٠طاجيكستان

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠فانواتو
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البلداملنطقة
النصيب لعام 

النطاق املستحَسن٢٠١٤
منتصف 

النطاق
عدد 

)٣(املوظفني

٧١,٢٣٦,٢١-٠٠,٢٪٢٤٤٧٠,٠الفلبني
٣٥,١١٧,١٠-٠٠,١٪٠٠٤٨٠,٠فيجي
٥١,١٣١,١١-١١,١٪٠٧٤٧٠,٠قربص

٤٨,١٢٩,١٠-٠٩,١٪٠٠٦٤٠,٠كمبوديا
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠ملديف
٣٧,١١٩,١١-٠١,١٪٠٠٤٨٠,٠منغوليا
٣٣,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠ناورو

٩٠,٤٠٥٧,٣٥٣-٢٣,٣٠٪٢١٦١٠,١٧اليابان

٤٨,١٢٩,١٠-١٠,١٪٠٦٣٦٠,٠إستونياأوروبا الشرقية
٣٩,١٢١,١١-٠٣,١٪٠١٥٩٠,٠ألبانيا
٥٦,١٣٦,١١-١٦,١٪٠٧٤٧٠,٠بلغاريا

٤٢,١٢٤,١١-٠٥,١٪٠٢٧٠٠,٠البوسنة واهلرسك
٩٤,٤٢٩,٤٢-٦٥,٣٪٤٦٣٧٠,١بولندا

٣٥,١١٨,١٠-٠٠,١٪٠٠٧٩٠,٠اجلبل األسود
٧٩,٢٤٣,٢٠-٠٦,٢٪٦١٣٤٠,٠اجلمهورية التشيكية

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 
٣٨,١٢٠,١٠-٠٢,١٪٠١٢٧٠,٠السابقة

٣٧,١١٩,١٠-٠٢,١٪٠٠٤٨٠,٠مجهورية مولدوفا
٣٩,١٢١,١١-٠٣,١٪٠١١١٠,٠جورجيا
٣٢,٢٠٢,٢٦-٧٢,١٪٣٥٩٢٠,٠رومانيا

٩٩,١٧٣,١٠-٤٧,١٪٢٧١٨٠,٠لوفاكياس
٧٠,١٤٨,١٠-٢٦,١٪١٥٨٩٠,٠سلوفينيا

٥٦,١٣٦,١٤-١٥,١٪٠٦٣٦٠,٠صربيا
٨٢,١٥٨,١٤-٣٤,١٪٢٠٠٢٠,٠كرواتيا
٥٢,١٣٢,١٠-١٢,١٪٠٧٤٧٠,٠التفيا
٦٢,١٤١,١٠-٢٠,١٪١١٦٠٠,٠ليتوانيا
٣٦,٢٠٦,٢٠-٧٥,١٪٤٢٢٧٠,٠هنغاريا

أمريكا الالتينية 
٢٣,٣٨١٩,٢٤-٣٨,٢٪٦٨٦٥٠,٠األرجنتنيوالكاريبي

٦١,١٤٠,١٢-١٩,١٪٠٦٩٩٠,٠إكوادور
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠٣٢٠,٠أنتيغوا وباربودا

٥٥,١٣٤,١٠-١٤,١٪٠٨٢٦٠,٠أوروغواي
٤٢,١٢٤,١٠-٠٥,١٪٠١٥٩٠,٠باراغواي
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البلداملنطقة
النصيب لعام 

النطاق املستحَسن٢٠١٤
منتصف 

النطاق
عدد 

)٣(املوظفني

٤٨,١٣٧٢,١١١-٩٦,٩٪٦٦٢٨٠,٤لالربازي
٣٦,١١٨,١٠-٠١,١٪٠١٢٧٠,٠بربادوس

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠بليز
٤٥,١٢٦,١٠-٠٨,١٪٠٤١٣٠,٠بنما

املتعددة –بوليفيا (دولة 
٤٥,١٢٦,١٠-٠٧,١٪٠١٤٣٠,٠القوميات)

٠١,٢٧٥,١٣-٤٨,١٪١٨٥٩٠,٠بريو
٥٠,١٣٠,١٢-١١,١٪٠٦٩٩٠,٠باغوترينيداد وتو 

٥٨,١٣٨,١٠-١٧,١٪٠٧١٥٠,٠اجلمهورية الدومينيكية
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠دومينيكا

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠سان فنسنت وغرينادين
٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠سانت كيتس ونيفيس

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠سانت لوسيا
٣٥,١١٧,١٠-٠٠,١٪٠٠٦٤٠,٠سورينام
٦٧,٢٣٢,٢١-٩٧,١٪٥٣٠٨٠,٠شيلي

٣٤,١١٦,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠غرينادا
٥٥,١٣٥,١٠-١٥,١٪٠٤٢٩٠,٠غواتيماال

٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠٪٠٠١٦٠,٠غيانا
٨١,٣٣٢,٣٣-٨٢,٢٪٩٩٦٤٠,٠البوليفارية)–فنزويال (مجهورية 

٥١,١٣١,١١-١١,١٪٠٦٠٤٠,٠كوستاريكا
٦٦,٢٣١,٢٦-٩٧,١٪٤١١٦٠,٠كولومبيا
٨٥,٨٧٠,٧٣-٥٤,٦٪٩٢٧٤٠,٢املكسيك
٤٣,١٢٤,١٠-٠٥,١٪٠١٢٧٠,٠هندوراس

ودول أوروبا الغربية 
٢٨,١٢٦٨,١٠١٠-٠٨,٩٪٧٢٤٨٠,٤إسبانياأخرى

٨٨,٨٧٢,٧١٣-٥٦,٦٪٢٩٦١٠,٣أسرتاليا
٤٠,٢٧٨٣,٢٣١١-٢٥,٢٠٪٣٤٨٧٠,١١أملانيا
٣٦,١١٨,١٠-٠١,١٪٠١٢٧٠,٠أندورا
٨٦,٢٤٨,٢٧-١١,٢٪٦٦٤٣٠,٠آيرلندا

٤٣,١٢٤,١٠-٠٦,١٪٠٤٢٩٠,٠آيسلندا
٦٥,١٧٣٥,١٥١٢-٠٤,١٣٪٠٦٨٩٠,٧إيطاليا

١١,٣٧٠,٢٣-٣٠,٢٪٧٥٣٣٠,٠الربتغال
٩٧,٤٣٢,٤١٠-٦٧,٣٪٥٨٦٠٠,١يكابلج

٧٨,٣٢٨,٣٢-٧٩,٢٪٠٧٢٧٠,١الدامنرك
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البلداملنطقة
النصيب لعام 

النطاق املستحَسن٢٠١٤
منتصف 

النطاق
عدد 

)٣(املوظفني

٣٤,١١٧,١٠-٩٩,٠٪٠٠٤٨٠,٠سان مارينو
٨٢,٤١٩,٤١-٥٦,٣٪٥٢٥٧٠,١السويد
١١,٥٤٥,٤١-٧٨,٣٪٦٦٣٩٠,١سويسرا
٧٦,٢١٩٢,١٨٤٦-٠٨,١٦٪٨٨٨٥٠,٨فرنسا
٢٢,٣٨٠,٢٣-٣٨,٢٪٨٢٤٨٠,٠فنلندا
٢٢,١٢٦٣,١٠١٣-٠٣,٩٪٧٤٢٢٠,٤كندا

٦٢,١٤١,١٠-٢٠,١٪١٢٨٧٠,٠لكسمربغ
٣٦,١١٩,١٠-٠١,١٪٠١٤٣٠,٠ليختنشتاين

٣٩,١٢١,١٠-٠٣,١٪٠٢٥٤٠,٠مالطة
٢٦,٢٠٦٢,١٧٢٩-٩٨,١٤٪٢٣٠٦٠,٨اململكة املتحدة

٣٩,٤٨٢,٣٠-٢٥,٣٪٣٥٢٤٠,١النرويج
٢٤,٤٦٨,٣٢-١٣,٣٪٢٦٨٢٠,١النمسا

٢٧,٢٩٧,١٢-٦٨,١٪٤٠٢١٠,٠نيوزيلندا
٣٥,٧٣٩,٦٢٠-٤٣,٥٪٦٢٨٦٠,٢هولندا
٦٩,٣٢١,٣٣-٧٣,٢٪٠١٣٩٠,١اليونان

٣٥٣٢٨٨٪٠٠,١٠٠المجموع
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حالة  التوازن بين الجنسين في وظائف موظفي الفئة الفنية بالمحكمة 
٢٠١٤مارس/آذار ٣١يخ بتار ةاحلال

)٤(:عدد موظفي الفئة الفنية، بحسب نوع الجنس

موعالذكوراإلناثالرتبة ا
الهيئة القضائية

٥١١٣-ف
٤١٢٣-ف
٣١٢٩٢١-ف
٢٢٠٢-ف

مكتب المدعي العام
موعالذكوراإلناثالرتبة ا

١٠١وكيل أمني عام
٠١١أمني عام مساعد

١٠٢٢- مد
٥٣٩١٢-ف
٤٦٢١٢٧-ف
٣١٢٢٥٣٧-ف
٢٣٠١٦٤٦-ف
١١١٤١٥-ف

قلم المحكمة

أمانة جمعية الدول األطراف
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١٠١١- مد
٥٠١١-ف
٤١٠١-ف
٣١٠١-ف

_________________________
.ن فيهم املسؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات.مب)٤(

موعالذكوراإلناثالرتبة ا
٠١١أمني عام مساعد

١١٢٣- مد
٥٦٨١٤-ف
٤١٤٢١٣٥-ف
٣٢٦٣٥٦١-ف
٢٣٩١٧٥٦-ف
١٣٢٥-ف
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للضحاياأمانة الصندوق االستئماني 
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١٠١١- مد
٥١٠١-ف
٣١١٢-ف

مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
موعالذكوراإلناثالرتبة ا
١٠١١- مد
٥٠١١-ف
٤١٠١-ف
٢١٠١-ف

الكليالمجموع 

الذكوراإلناث
موع  ا
الكلي

١٧٤١٨٣٣٥٧
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فعليةالرقام األ- أعداد الموظفينالمحكمة الجنائية الدولية: 
كانت أعداد موظفي احملكمة كما يلي:٢٠١٤آذار/مارس ٣١يف 

أعداد املوظفني

٦٨١الوظائف الثابتة

إطار املساعدة شغلها يف املواَفق علىالوظائف 
١٨٣املؤقتة العامة

٧٠املتدربون داخلياً 

١٢الزائرون من الفئة الفنية

٩١املتعاقدون على أساس اتفاقات  اخلدمة اخلاصة

٢٢املسؤولون املنتَخبون/القضاة

١٠٥٢المجموع

تقديريةأرقام-: أعداد الموظفينالمحكمة الجنائية الدولية

، وإىل متوسطات أعداد املتدربني داخليًا والزائرين من الفئة الفنية ٢٠١٤عام املعتمدة لنية يزااملستناد إىل باال
اية موظفي، يُتوقَّع أن تكون أعداد ٢٠١٣كما حدث يف عام واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة حبلول 

كما يلي:٢٠١٤عام 

أعداد املوظفني

٧٦٤)٥(الوظائف الثابتة

شغلها يف إطار املواَفق علىظائف الو 
٢٨٦)٦(املساعدة املؤقتة العامة

٧٨املتدربون داخلياً 

١٢الزائرون من الفئة الفنية

املتعاقدون على أساس اتفاقات  اخلدمة 
٨١اخلاصة

٢٠املسؤولون املنتَخبون/القضاة

١٢٤١المجموع

_________________________
..مل يُؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان يف وضع التقدير)٥(
..املرجع نفسه)٦(
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مةبالمحكالوظائف الثابتة-الوظائف الشاغرة 
٢٠١٤آذار/مارس ٣١يف ةاحلال

الربنامج 
موعتسمية الوظيفةرتبة الوظيفةالربنامج الفرعيالربنامجالرئيسي املالحظاتا

الربنامج 
الرئيسي الثاين

شعبة 
اتالتحقيق

قسم التخطيط 
والعمليات

عمليات مساعد تنسيقر أ-خ ع 
ميدانية

.٢٠١٤وظيفتان ينبغي شغلهما يف عام ٢

٢٠١٤شغلها يف عام ينبغيوظيفة ١مساعدحمقق ١- فاتالتحقيقِفَرق 
نائب املدعي العام شعبة االدعاء

لشؤون االدعاء
٢٠١٤شغلها يف عام ينبغيوظيفة ١رئيس شعبة االدعاء١-مد

الربنامج 
الرئيسي الثالث

مكتب رئيس 
قلم احملكمة

.٢٠١٤شغلها يف عام ينبغيوظيفة ١يموظف أمن شخصر أ-خ ع قسم األمن والسالمة 

٢٠١٤شغلها يف عام ينبغيوظيفة ١مساعد أمن حملي (كينيا)أر–خ ع 
كبري سائقني (مجهورية أر–خ ع العمليات امليدانيةقسم 

الكونغو الدميقراطية)
٢٠١٤شغلها يف عام ينبغيوظيفة ١

٢٠١٤وظيفتان ينبغي شغلهما يف عام ٢سائق (مراكز عمل خمتلفة)أر–خ ع 
٢٠١٤وظائف ينبغي شغلهما يف عام ٤سائق (مراكز عمل خمتلفة)أر–خ ع 

املساعدة رئيس وحدة٤- فقسم دعم حمامي الدفاع
القانونية

ُشغلت على أساس مؤقت يف انتظار إعادة تننظيم وظيفة ١
قلم احملكمة

أخصائي رصد لصندوق ٢- ف
دة القانونيةاملساع

ُشغلت على أساس مؤقت يف انتظار إعادة تننظيم وظيفة ١
قلم احملكمة

شعبة 
اخلدمات 
اإلدارية 
املشرتكة

ُشغلت على أساس مؤقت يف انتظار إعادة تننظيم وظيفة ١موظف حسابات٣- فامليزانية واملاليةقسم 
قلم احملكمة

شعبة 
خدمات 

احملكمة

معين كبري مساعدينر ر-خ ع قسم إدارة احملكمة
البصرية-باملسائل السمعية

وظيفة شغرت بسبب عملية نقل داخلي١

مساعد ميداين معين ر أ-خ ع والشهودلضحاياوحدة ا
مراكز (باحلماية/العمليات

) عمل خمتلفة

مراكز عمل أخرى تبعًا لألنشطة نقلها إىل وظائف يتعني٦
.٢٠١٤القضائية يف عام 

مساعد ميداين معين ر أ-خ ع 
مجهورية السرية (باحلسابات

)أفريقيا الوسطى

إىل مراكز عمل أخرى نقلها إىل يتعنيمن الوظائف اليت١
.٢٠١٤تبعاً لألنشطة القضائية يف عام 

بالدعم مساعد معين ر أ-خ ع 
)مراكز عمل خمتلفة(امليداين

لألنشطة نقلها إىل مراكز عمل أخرى تبعاً وظائف يتعني١
.٢٠١٤القضائية يف عام 

مساعد ميداين معين ٢- ف
مجهورية (باحلماية/العمليات

الكونغو الدميقراطية)

نقلها إىل أوغندا ويعاد تصنيفها إىل مساعد وظيفة يُزَمع ١
دعم ميداين.

.٢٠١٤ينبغي شغلها يف عام وظيفة 
قسم مشاركة الضحايا 

وجرب أضرارهم
لبات مدير لشؤون ط١- ف

الضحايا
ُشغلت على أساس مؤقت يف انتظار إعادة تننظيم وظيفة ١

قلم احملكمة.
موظف مساعد للشؤون ٢- فقسم اإلعالم والوثائق

القانونية
بسبب قيود امليزانية.٢٠١٤ُمجدت يف عام وظيفة ١
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منسق معاون ميداين لشؤون ٢- ف
التوعية القانونية من أجل 

السودان

بسبب قيود امليزانية.٢٠١٤دت يف عام مجُ وظيفة ١

لشؤون مساعد ميداينر أ-خ ع 
التوعية (كينيا)

وظيفتان يتعني إعادة تصنيفهما.٢

لشؤون مساعد ميداينر أ-خ ع 
)كوت ديفوارالتوعية (

.٢٠١٤وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

لشؤون مساعد ميداينر أ-خ ع 
عية اإلعالم العام والتو 

(مجهورية  الكونغو 
الديقراطية)

.٢٠١٤وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

مكتب املراجعة الداخلية 
للحسابات

مساعد لشؤون مراجعة ر أ-خ ع 
احلسابات

.٢٠١٤وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

الربنامج 
الرئيسي 

٥-السابع

آلية الرقابة 
املستقلة

(يف انتظار 
التأكيد)

ُشغلت مؤقتًا برئيس مؤقت. وهي وظيفة يتعني وظيفة ١قابة املستقلةرئيس آلية الر 
.٢٠١٤يف عام ائياً شغلها 

(يف انتظار موظف تقييم٤- ف
التأكيد)

.٢٠١٤وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

.٢٠١٤وظيفة يتعني شغلها يف عام ١حمقق معاون٢- ف
مساعد إداري/مساعد ر أ-خ ع 

انتظار حتقيقات (يف
التأكيد)

.٢٠١٤وظيفة يتعني شغلها يف عام ١

)٧()١(٤٣المجموع الكلي

_________________________
لس املوظفني)، لتمويل (موظف وظيفةوتوجد. )١ة (وظيفة) أو معَلن٣٨وظيفة جيري التوظيف لشغلها/مت توظيف من يشغلها (٣٩ت توجدكان٢٠١٤آذار/مارس ٣١يف )٧(

ا شاغرة ..التكاليف املتعلقة مبمثل جملس املوظفني، مل تعد ُتذكر على أ
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)٨(المشغولةمقابل الوظائف الوظائف المعتمدة الموظفين: مالك 

٢٠١٤آذار/مارس ٣١يف ةاحلال

الربنامج الرئيسي
الوظائف 
املعتمدة 

الوظائف 
املشغولة

الوظائف 
اليت مت 

توظيف من 
)٩(لهايشغ

الوظائف 
اجلاري توظيف 

من يشغلها

الوظائف املعَلن 
عنها اليت ال جيري 

توظيف من 
يشغلها

الوظائف الشاغرة 
غري املعَلن عنها

النسبة املئوية
للوظائف الثابتة

الشاغرة
الوظائف الثابتةمعدَّل شغور 

)بالنسبة املئوية(

]٧[]٦[]٥[]٤[]٣[]٢[]١[
)]٢-
٣/(٢[xمتو ١٠٠)])٢)/٢- )٣سط[x١٠٠

الهيئة القضائية

٪٤٢,١٠٪٤٨٤٣٠٤١٠٤٢,١٠الربنامج الرئيسي األول

مكتب المدعي العام

٪٩١,٧٪٢١٥١٩٨١١٢٠٤٩١,٧الربنامج الرئيسي الثاين

قلم المحكمة

)١٠(الربنامج الرئيسي الثالث
١٣,١١٪٤٧٦٤٢٣٢١٥٠٣٦١٣,١١٪

أمانة جمعية الدول األطراف

٪٣٣,٣٣٪٩٦٠٣٠٠٣٣,٣٣الربنامج الرئيسي الرابع

للضحاياأمانة الصندوق االستئماني

٪٢٩,١٤٪٧٦٠١٠٠٢٩,١٤الربنامج الرئيسي السادس

مكتب مدير مشروع المباني الدائمة

٪٠٠,٠٪١٥٥٠٠٠٠٠٠,٠-الربنامج الرئيسي السابع

آلية املراقبة املستقلة

٪٠٠,١٠٠٪٥٤٠٠٠٠٤٠٠,١٠٠-الربنامج الرئيسي السابع

٪٨٦,١٠٪٧٦١٦٨١٣٣٥١٤٤٨٦,١٠المجموع للمحكمة

٨٣الوظائف المستهَدف توظيف من يشغلها

٣٨تي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلهاالوظائف ال

النسبة المئوية للوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها إلى الوظائف المستهَدف توظيف من 
٪٨,٤٥يشغلها

_________________________
..عدا املسؤولني املنتخبني)٨(
يعين أن عملية التوظيف قد وهذاقبل املرشَّح املنتقى لشغلها عرض توظيفه. اليتالوظائف اليت مت توظيف من يشغلها" هي الوظائف")٩(

..وأن الوظيفة حمجوزة حىت قدوم شاغلهاأُجنزت 
يفممثلتكاليفهلااملخصَّصةباالعتماداتُمتوَّللكنللكلمةالدقيقباملعىنشاغرةليستوظيفةالثالثالرئيسيالربنامجيفتوجد)١٠(

..املوظفنيجملس
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لعامةالعاملين على أساس المساعدة المؤقتة امن الفئة الفنيةلموظفي المحكمةالتمثيل الجغرافي 
٢٠١٤آذار/مارس ٣١يفةاحلال

١٠٣من الفئة الفنية: عدد املوظفني
٤٥جمموع عدد اجلنسيات: 

:بحسب المنطقةالتوزيع
موعاجلنسيةاملنطقة ا
١إثيوبياأفريقيا

١أوغندا
١مجهورية تنزانيا املتحدة

٢رواندا
١السنغال
١السودان

١غانا
٣الكامريون

١كينيا
٢مصر

١نيجرييا
١٥المجموع ألفريقيا

١إندونيسياآسيا
١باكستان

١سري النكا
١سنغافورة

١اهلند
١اليابان

٦المجموع آلسيا
١االحتاد الروسيأوروبا الشرقية

١بلغاريا
١البوسنة واهلرسك

١بولندا
٢مجهورية مولدوفا

١رومانيا
١سلوفينيا

١صربيا
٣كرواتيا

١٢المجموع ألوروبا الشرقية
١بريوأمريكا الالتينية والكارييب
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١املكسيك
المجموع ألمريكا الالتينية 

٢والكاريبي
٣إسبانياأوروبا الغربية ودول أخرى

١إسرائيل
٥أسرتاليا

٧أملانيا
٣آيرلندا

١آيسلندا
٢لياإيطا

٤بلجيكا
١السويد
٢سويسرا
١٠فرنسا
١فنلندا
٤كندا

٩اململكة املتحدة
١نيوزيلندا
٨هولندا

٧مريكيةاألالواليات املتحدة 
المجموع ألوروبا الغربية 

ودول أخرى
٦٨
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المرفق الثالث
قائمة الوثائق

رمز وثيقة جلنة امليزانية 
امليزانية ةُحوِّل رمز وثيقة جلننوانالعواملالية

واملالية إىل الرمز
CBF/22/1/Rev.1جدول األعمال املؤقت

CBF/22/1/Add.1/Rev.1القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت
CBF/22/2التقرير الفصلي الرابع لقلم احملكمة عن املساعدة القانونيةICC-ASP/13/2

CBF/22/3
تقرير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن أنشطته السنوية 

٢٠١٣لعام 

CBF/22/4

تنفيذ –التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات 
شباط/فرباير ١٨توصيات مراجعة احلسابات: احلالة يف 

٢٠١٤

CBF/22/5
خطة العمل املؤقتة –مكتب املراجعة الداخلية للحسابات 

٢٠١٥عام ل
CBF/22/6تقرير قلم احملكمة عن طرق حتسني إجراءات املساعدة القانونيةICC-ASP/13/6

CBF/22/7

للضحايا عن الصندوق االستئماين تقرير احملكمة وأمانة 
ا بشأن دفع تعويضات جرب  القواعد اليت ينبغي التقّيد 

األضرار
ICC-ASP/13/7

CBF/22/8
املعايري احملاسبية الدولية يذ مشاريعها (تقرير احملكمة عن تنف

للقطاع العام، وإدارة األصول، واحملاسبة التحليلية)

CBF/22/9

مسائل السياسة العامة (االلتزامات املتعلقة تقرير احملكمة عن 
، الفسادباستحقاقات املوظفني، ومكافحة الغش واإلبالغ عن 

واملشروع املتعدد السنوات)
ICC-ASP/13/9

CBF/22/10

تقرير احملكمة عن اهليكل التنظيمي (مبا يف ذلك موقف احملكمة 
من توصيات اخلرباء االستشاريني اخلارجيني، والتغيري املدخل 
على اسرتاتيجية التحقيقات اليت يتبعها مكتب املدعي العام، 

وحتديث بشأن التدابري اليت نفذها قلم احملكمة)

ICC-ASP/13/16

CBF/22/11حملكمة عن إدارة املوارد البشرية اتقريرICC-ASP/13/18

CBF/22/12 جلنة مراجعة احلساباتتقرير احملكمة عن

CBF/22/13
التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام 

٢٠١٣
ICC-ASP/13/19

CBF/22/14
إدارة للضحايا عن الصندوق االستئماين تقرير احملكمة وأمانة 

خماطر أسعار صرف العمالت
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CBF/22/15 تقرير مؤقت عن أنشطة جلنة الرقابة

CBF/22/16
٣١تقرير عن أداء امليزانية للمحكمة اجلنائية الدولية لغاية 

٢٠١٤آذار/مارس 
CBF/22/17التقرير الفصلي األول لقلم احملكمة عن املساعدة القانونيةICC-ASP/13/17

CBF/22/18
خطة املراجعة الداخلية –تب املراجعة الداخلية للحسابات مك

٢٠١٤للحسابات لعام 

CBF/22/19
مكتب االتصال يف نيويورك لعام تقرير احملكمة عن أنشطة

٢٠١٣



ICC-ASP/7/15 Page 58

5-AV-A-110614

المرفق الرابع

عام فيصندوق الطوارئباستخدام بخصوص اإلخطارات المتعلقة أداء الميزانية 
١(٢٠١٣(

صندوق الطوارئاستخدام بخصوص اإلخطارات المتعلقة بانية أداء الميز -ألف
، قدمت احملكمة أصًال اإلخطارات السبعة التالية إىل اللجنة، مبا يصل جمموعه إىل ٢٠١٣يف عام -١

حزيران/يونيه بإجراء ٦نيسان/أبريل و٢٥يف وقامت احملكمة بإخطار اللجنةماليني يورو.٥٤١٤٥٧٨مبلغ 
يرات املوارد املطلوبة يف ثالثة إخطارات، أال وهي اإلخطارات (أ) و(ب) و(ج)، نتج عنها تنقيحات على تقد

يورو. وأثناء ٤٨٧٢٤٦١يورو، باخنفاض قدره ٠٥٤٢١١٧أن أصبح جمموع مبلغ اإلخطارات املنقَّح هو 
وارد املتاحة من أجل استخدام املالسنة املعنية، ظلت احملكمة تبذل جهودًا كبرية إلضفاء الطابع األمثل على

ا املالية. وهذه اإلخطارات هي كما يلي: )٢(خفض احتياجا

يورو واإلخطار الالحق بالتقدير ٠٨٧٣١١مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٧اإلخطار املؤرخ )أ(
ثنني نيسان/أبريل من أجل متديد والية ا٢٥يورو بتاريخ ٨٠٠٢٤٤واحملدد مببلغ املنقَّح للموارد املطلوبة

والسيد ‘ جريمان كاتانغا’من القضاة وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية لِفَرق الدفاع يف قضية السيد 
يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛‘ ماثيو نغودجولو تشوي’

يورو واإلخطار الالحق بالتقدير ١٠٠٥٠٩مببلغ ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب ١٨اإلخطار املؤرخ )ب(
نيسان/أبريل من أجل تلبية احلاجة إىل ٢٥يورو بتاريخ ٩٠٠٣٦٦املنقَّح للموارد املطلوبة واحملدد مببلغ 

يف إطار احلالة يف كوت ‘ لوران غباغبو’يف قضية السيد التمهيديةجراءات اإلتدبري احتياجات مواصلة 
ديفوار؛

رو واإلخطاران الالحقان بالتقديرين يو ٢٠٠٢٧٩٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١١و٩اإلخطار املؤرخ )ج(
نيسان/أبريل ومببلغ ٢٥يورو بتاريخ ٢٠٠٧٩١٣املنقَّحني للموارد املطلوبة واحملددين مببلغ 

ا مكتب املدعي العام حتقيقاته ٦يف ٢٠٠٢٤١٣ حزيران/يونيه يف إطار احلالة يف مايل، اليت فتح بشأ
؛٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦يف 

والية اثنني آخر لمتديد إجراءيورو من أجل ٥٠٠٤١٤مببلغ ٢٠١٣نيسان/أبريل ١٥املؤرخ اإلخطار )د(
يف إطار ‘ جريمان كاتانغا’من القضاة وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية لِفَرق الدفاع يف قضية السيد 

احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية؛

_________________________
.الفرع "رابعاً"، اجلزءان "واو" و"زاي".،ICC-ASP/13/19الوثيقة )١(
..٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١أصبح اإلخطاران (أ) و(ب) نافذي املفعول يف )٢(
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‘ بوسكو نتاغاندا’يورو من أجل نقل السيد ٥٥٤١٢٤لغ مبب٢٠١٣نيسان/أبريل ١٩اإلخطار املؤرخ )ه(
من كيغايل يف رواندا إىل مركز االحتجاز التابع للمحكمة يف هولندا يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية؛

مواصلة عمل ِفَرق الرتمجة من أجليورو ٥٠٠٢٣٠مببلغ ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٢اإلخطار املؤرخ )و(
يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى؛‘ بيري بيمبا غومبو- جان’السيد يما يتصل بقضيةالشفوية ف

من أجل تلبية احلاجة إىل القيام جبهود يورو ٦٠٠٥٨٨٢مببلغ ٢٠١٣حزيران/يونيه ١٨اإلخطار املؤرخ )ز(
يف إطار احلالة ‘ ندابوسكو نتاغا’يف قضية السيد إقرار التُّهم فري احتياجات جلسات و جديدة وتاتحتقيق

يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.

صندوق الطوارئاستخدام اإلخطارات المتعلقة بأداء الميزانية فيما يتعلق بمجموع -باء
اإلخطارات املتعلقة بشأن ما جمموعه سبعة من موجزًا ألداء امليزانية اإلمجايلأدناه الوارد ١جلدول ايعرض -٢
اية عام ارئصندوق الطو استخدام ب يف ٥,٩نسبة ٢٠١٣ُقدمت إىل اللجنة. وقد بلغ معدل التنفيذ الفعلي اإلمجايل يف 

موع املنقَّح ل٣,٧٥املائة، أي  ماليني ٧,٢١والبالغصندوق الطوارئاستخدام إلخطارات املتعلقة بماليني يورو مقابل ا
يورو.

، بحسب بند ٢٠١٣ت السبعة لصندوق الطوارئ في عام من حيث مجموع اإلخطاراأداء الميزانية: ١الجدول 
اإلنفاق (بآالف اليوروهات) 

بند اإلنفاق
موع املنقَّح  ا

لإلخطارات املتعلقة
صندوق الطوارئ ب

اإلنفاق جمموع 
الفعلي*

معدل التنفيذ الفعلي  (بالنسبة 
املئوية)

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

٢٩٧,٩٢٧٥,٢٩٢,٤تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

٦٩٤,٢٣٧٢١,٣١٤٦,٦املساعدة املؤقتة العامة

١٤٥,٩٠,٨٠,٥املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٣٤,٨١٨,٩٥٤,٤اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف  ا
املوظفني األخرى

٨٧٤,٩٣٧٤١,٠١٤٤,٩

٨١٦,٩٥٠٦,٣٦٢,٠السفر

٢,٩التدريب
٣٩٣,٩١٩,٧٥,٠تحريرية اخلارجيةالرتمجة  ال

٨١٩,٧٤٩٣,٦٦٠,٢املستشار القانوين للدفاع
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٣٩,٣٢١,٨٥٥,٤املستشار القانوين للضحايا

الستعانة مبصادر خارجية ا
لتوفري اخلدمات

٧٩,٨٠,٨١,٠

١٥١,٠١١٣,٨٧٥,٤خدمات تعاقدية أخرى

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

٥٠٥,٣١٦٥٨,٤٤٣,٧

٢٥,٠١٠,٧٤٢,٧إجيار املباين

١٦,٨صيانة املباين

٢,٧استئجار أثاث ومعدات

٢٨,٩اتصاالت 

٦٢,٠٤٣,٥٧٠,١صيانة املعدات واألثاث

٣٥٢,٣٩٧,٣٢٧,٦تكاليف تشغيل متنوعة أخرى

موع الفرعي لنفقات  ا
التشغيل العامة

٤٦٨,٢١٧١,٠٣٦,٥

٢٥,٠٣١,٧١٢٦,٩اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف 
ذلك األثاث

٢٢٢,٩٣٦١,٥١٦٢,٢

٢١١,١٧٧٤٥,٢٣٥١,٩المجموع

وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

الطوارئ واليت أداء امليزانية بشأن كل إخطار من اإلخطارات املتعلقة بصندوقيُعرض أدناه بالتفصيل -٣
ُقدمت إىل اللجنة.

الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطارات صندوق الطوارئ الرامية إىل متديد والية ٢ويبني اجلدول -٤
اثنني من القضاة، فضًال عن عدد حمدود من موظفي الدعم واملساعدة القانونية اإلضافية من أجل ِفَرق الدفاع 

وذلك ملدة أربعة أشهر (من كانون الثاين/يناير ‘ والسيد ماثيو نغودجولو تشوي‘ اجريمان كاتانغ’السيد بشأن
ع هذا اإلخطار بإخطار آخر (د) من إىل نيسان/أبريل) يف إطار احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وقد أُتبْ 

مليون ٠,١٧يملائة أيف ا٦٩,١أجل متديد هذه الوالية ملدة مخسة أشهر أخرى. ومعدل التنفيذ الفعلي هو 
دعم حمامي الدفاع بدفع األتعاب مليون يورو. وقام قسم ٠,٢٤يورو مقابل مبلغ اإلخطار املنقَّح وقدره 

من ميزانيته املعتمدة مما نتج عنه ٢٠١٣القانونية حملامي الدفاع عن شهري كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير 
نقص اإلنفاق املتعلق مبحامي الدفاع.
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لوالية قاضيين بإجراء تمديد آخرصندوق الطوارئ فيما يتعلق إخطار: أداء الميزانية بخصوص ٢الجدول 
ماثيو ’والسيد ‘ جيرمان كاتانا’السيد بشأنوموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية من أجل ِفَرق الدفاع 

، بحسب بند اإلنفاق ٢٠١٣في إطار الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام ‘ نغودجولو تشوي
(بآالف اليوروهات)

بند اإلنفاق
إلخطاراملنقَّح لاملبلغ

استخدام املتعلق ب
صندوق الطوارئ 

معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)اإلنفاق الفعلي*

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[
١٢٩,٩١٢٢,٠٩٤,٠تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

٣١,١٢٦,٤٨٤,٨ةاملساعدة املؤقتة العام

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

موع الفرعي لتكاليف  ا
املوظفني األخرى

٣١,١٢٦,٤٨٤,٨

السفر

٨٣,٩٢٠,٨٢٤,٩حمامو الدفاع

حمامو الضحايا

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

٨٣,٩٢٠,٨٢٤,٩

تكاليف تشغيل متنوعة أخرى

موع الفر  عي لنفقات ا
التشغيل العامة

اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف 
ذلك األثاث

٢٤٤,٨١٦٩,٣٦٩,١المجموع

وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

صندوق الطوارئ فيما يتعلق خدام استناه أداء امليزانية خبصوص إخطارالوارد أد٣وُيظهر اجلدول -٥
يف إطار احلالة يف كوت ديفوار.‘ لوران غباغبو’باألموال املطلوبة ملواصلة اإلجراءات التمهيدية يف قضية السيد 

اية العام، كان قد مت تنفيذ  مليون يورو تنفيذاً تامًا تقريباً، مبعدل تنفيذ ٠,٣٧اإلخطار املنقَّح البالغ مبلغ ويف 
يف املائة.٩٩,٣بلغ 
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صندوق الطوارئ فيما يتعلق بالحاجة إلى توفير استخدام : أداء الميزانية بخصوص إخطار ٣الجدول 
في إطار الحالة في كوت ‘ لوران غباغبو’احتياجات مواصلة اإلجراءات التمهيدية في قضية السيد 

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليوروهات)٢٠١٣ديفوار في عام 

بند اإلنفاق
إلخطاراملنقَّح لبلغامل

املتعلق بصندوق 
الطوارئ 

معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)اإلنفاق الفعلي*

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

موع الفرعي لتكاليف  ا
املوظفني 

٧٤,٩٧٨,٦١٠٤,٩املساعدة املؤقتة العامة

جتماعاتاملساعدة املؤقتة لال

موع الفرعي لتكاليف  ا
املوظفني األخرى

٧٤,٩٧٨,٦١٠٤,٩

السفر

٢٥٢,٧٢٦٣,٨١٠٤,٤حمامو الدفاع

٣٩,٣٢١,٨٥٥,٤حمامو الضحايا

خدمات تعاقدية أخرى

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

٢٩٢,٠٢٨٥,٦٩٧,٨

تكاليف تشغيل متنوعة أخرى

موع  الفرعي لنفقات ا
التشغيل العامة

اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف 
ذلك األثاث

٣٦٦,٩٣٦٤,٢٩٩,٣المجموع

وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

صندوق الطوارئ فيما يتعلق استخدام الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار ٤وُيظهر اجلدول -٦
ا مكتب املدعي العام حتقيقاته يف  . وكان ٢٠١٣كانون الثاين/يناير ١٦باحلالة اجلديدة يف مايل اليت فتح بشأ
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مليون يورو مقابل مبلغ اإلخطار املنقَّح ١,٦٥يف املائة، أي ٥٠,٩اإلنفاق من هذا الصندوق ناقصًا إذا بلغ 
يورو.ماليني٣,٢٤البالغ 

ويرجع النقص يف اإلنفاق يف فئة املساعدة املؤقتة العامة إىل ما يلي: (أ) التأخري يف التعيني الناشئ -٧
عن فجوة زمنية داخلية بني وقت حتديد االحتياجات ووقت املوافقة الفعلية؛ و(ب) نقص عمليات التعيني اليت 

ا وذلك بسبب افتقار املرشحني إىل السمات امل ناسبة للفوز بالعقود القصرية األجل املعروضة من متت إجراءا
احملكمة؛ و(ج) حدوث تغيريات إضافية يف السمات املطلوب توافرها يف املوظفني يف أعقاب التشاور مع خرباء 

غري املساعدة -خارجيني يف الفرتة بني آيار/مايو وآب/أغسطس. ويف قلم احملكمة، فإن أوجه اإلنفاق الرئيسية
اليت حدث فيها نقص يف اإلنفاق، مثل املساعدة املؤقتة لالجتماعات والسفر وحمامي الدفاع –عامةاملؤقتة ال

ونفقات التشغيل العامة، يرجع نقص اإلنفاق فيها إىل أوجه عدم تيّقن خبصوص األنشطة وعدم وجود إحاالت 
ألنشطة توفري احلماية للشهود يف إطار احلالة يف مايل.

في ماليالحالة في بصندوق الطوارئ فيما يتعلق استخدام زانية بخصوص إخطار : أداء المي٤الجدول 
، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليوروهات)٢٠١٣عام 

إلخطاراملنقَّح لاملبلغبند اإلنفاق
املتعلق بصندوق الطوارئ 

اإلنفاق 
معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)الفعلي*

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[
لقضاةتكاليف ا

تكاليف املوظفني
موع الفرعي لتكاليف  ا

املوظفني 
٩٣٣,٥١٠٢٨,٢١٥٣,٢املساعدة املؤقتة العامة

١٠٠,٠املساعدة املؤقتة لالجتماعات
٣٤,٨١٠,٠٢٨,٨اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف  ا
املوظفني األخرى

٠٦٨,٣٢٠٣٨,٢١٥٠,٢

٥٣٦,٣٢٨٤,٤٥٣,٠السفر
٢٠,٠الرتمجة التحريرية اخلارجية

٥٦,٥حمامو الدفاع
٢,٠الطباعة اخلارجية

تكاليف اإلعالم العام 
واإلنتاج

٢٠,٠٥,٨٢٩,٠
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االستعانة مبصادر خارجية يف 
تقدمي اخلدمات

٦٧,٨

٣٨,٠٠,٨٢,٢خدمات تعاقدية أخرى
موع الفرعي للخدمات  ا

اقديةالتع
٢٠٤,٣٦,٦٣,٣

٢٥,٠١٠,٧٤٢,٧إجيار املباين
٣,٥صيانة املباين

صيانة املعدات واألجهزة 
واألثاث

٢١,٤

٢٦٤,٢٤٨,٦١٨,٤تكاليف تشغيل متنوعة أخرى
موع الفرعي لنفقات  ا

التشغيل العامة
٢٨٩,٢٨٤,٢٢٩,١

٩,٥اللوازم واملواد
ا يف املعدات واألجهزة، مب

ذلك األثاث
١٤٣,١٢٢٥,٧١٥٧,٧

٢٤١,٢٣٦٤٨,٦١٥٠,٩المجموع

وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

صندوق الطوارئ فيما يتعلق استخدام الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار ٥وُيظهر اجلدول -٨
ية اثنني من القضاة وعدد حمدود من موظفي الدعم ومساعدة قانونية إضافية من أجل بإجراء متديد آخر لوال

ملدة مخسة أشهر أخرى (من آيار/مايو إىل أيلول/سبتمرب) يف إطار ‘ جريمان كاتانغا’ِفَرق الدفاع عن السيد 
مليون يورو. ٠,٤١بلغ يف املائة أي م٦٤احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويبلغ معدل التنفيذ الفعلي 

، مما أسفر عن نقص يف اإلنفاق يف فئة املساعدة املؤقتة التوظيفصعوبات يف جمال اهليئة القضائية واجهتوقد 
العامة. كما حدث نقص يف اإلنفاق يف جمال حمامي الدفاع ألن اخلفض يف املوارد قد طُبق على قلم احملكمة بعد 

تقدمي البيانات اخلتامية.

إجراء تمديد آخر لوالية بصندوق الطوارئ فيما يتعلق استخدام : أداء الميزانية بخصوص إخطار ٥الجدول
في ‘جيرمان كاتانغا’السيد بشأناثنين من القضاة وموظفي دعم ومساعدة قانونية إضافية من أجل ِفَرق الدفاع 

نفاق (بآالف اليوروهات)، بحسب بند اإل٢٠١٣في عام إطار الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية

املبلغ املذكور يف اإلخطار بند اإلنفاق
معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)اإلنفاق الفعلي*املتعلق بصندوق الطوارئ 

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[

١٦٨,٠١٥٣,٢٩١,٢تكاليف القضاة
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تكاليف املوظفني

١١٦,٥٤١,٨٣٥,٨املساعدة املؤقتة العامة

اعدة املؤقتة لالجتماعاتاملس

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
األخرى

١١٦,٥٤١,٨٣٥,٨

السفر

١٣٠,٠٧٠,١٥٣,٩حمامو الدفاع

خدمات تعاقدية أخرى

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

١٣٠,٠٧٠,١٥٣,٩

تكاليف تشغيل متنوعة أخرى

موع الفرعي لنفقات التشغيل  ا
العامة

اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف ذلك 
األثاث

٤١٤,٥٢٦٥,١٦٤,٠المجموع

وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

فيما يتعلق صندوق الطوارئ استخدام الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار ٦وُيظهر اجلدول -٩
من كيغايل يف رواندا إىل مركز ‘ بوسكو نتاغاندا’من أجل نقل السيد باحلالة يف جهورية الكونغو الدميقراطية 
كانون الثاين/يناير، وجهت احملكمة رسالة إىل اللجنة تتعلق ١٣. ويف االحتجاز التابع للمحكمة يف هولندا

ق الطوارئ بغية و ات تتصل بإمكانية اللجوء إىل صندبتطورات وبعمليات سرية غري متوقَّعة خبصوص إخطار 
.٢٠١٣آذار/مارس ٢٢يف النقلتغطية نفقات تتعلق بنقل أشخاص مشتبه فيهم. وحدثت عملية 

يف املائة. وكان ٩٤,٣وقد اسُتخدم املبلغ املذكور يف اإلخطار استخدامًا كامًال وبلغ معدل التنفيذ -١٠
خاصة من رواندا إىل مسـتأجرةخلدمات التعاقدية األخرى هو لرحلة طريانبند التكلفة الرئيسي ضمن فئة ا

هولندا.
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في إطار الحالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية: أداء الميزانية بخصوص إخطار صندوق الطوارئ ٦الجدول 
في لمحكمة في هولندامن كيغالي في رواندا إلى مركز االحتجاز التابع ل‘ بوسكو نتاغاندا’من أجل نقل السيد 

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليوروهات)٢٠١٣عام 

اإلخطاراملذكور يفاملبلغبند اإلنفاق
معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)اإلنفاق الفعلي*املتعلق بصندوق الطوارئ 

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

العامةاملساعدة املؤقتة 

٧,٣٠,٨١٠,٨املساعدة املؤقتة لالجتماعات

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
األخرى

٧,٣٠,٨١٠,٨

٤,٢٣,٦٨٦,١السفر

١١٣٠,٠١١٣,٠١٠٠,٠خدمات تعاقدية أخرى

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

١١٣٠,٠١١٣,٠١٠٠,٠

تكاليف تشغيل متنوعة أخرى

موع ا لفرعي لنفقات التشغيل ا
العامة

اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف ذلك 
األثاث

١٢٤,٦١١٧,٤٩٤,٣المجموع

وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

صندوق الطوارئ فيما يتعلقاستخدام الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار٧وُيظهر اجلدول -١١
يف إطار احلالة يف مجهورية أفريقيا ‘ بيري بيمبا غومبو-جان’مبواصلة عمل ِفَرق الرتمجة الشفوية يف قضية السيد 

ا كان متوقَّعاً مالوسطى يف اجلزء األخري من السنة. وقد قام قسم الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية باحملكمة، ك
مليون يورو استخداماً كامًال تقريباً وبلغ معدل التنفيذ ٠,٣٣استخدام املبلغ موضوع اإلخطار وقدره من قبل، ب

يف املائة.٩٨,٩
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فيما يتعلق بمواصلة عمل ِفَرق الترجمة صندوق الطوارئ استخدام : أداء الميزانية بخصوص إخطار ٧الجدول 
عام في ار الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في إط‘ ومبوغبيير بيمبا -جان’الشفوية في قضية السيد 

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليوروهات)٢٠١٣

اإلخطاراملذكور يفاملبلغبند اإلنفاق
معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)اإلنفاق الفعلي*املتعلق بصندوق الطوارئ 

]١]/[٢= [] ٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

٢٣٠,٥٢٢٧,٩٩٨,٩املساعدة املؤقتة العامة

املساعدة املؤقتة لالجتماعات

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
األخرى

٢٣٠,٥٢٢٧,٩٩٨,٩

السفر

خدمات تعاقدية أخرى

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

تكاليف تشغيل متنوعة أخرى

موع الفرعي لنفقات ال تشغيل ا
العامة

اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف ذلك 
األثاث

٢٣٠,٥٢٢٧,٩٩٨,٩المجموع
وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

طوارئ فيما يتعلق صندوق الاستخدام الوارد أدناه أداء امليزانية خبصوص إخطار ٨وُيظهر اجلدول -١٢
يف إطار ‘ نتاغاندابوسكو ’السيدقضية يفمواصلة إقرار التُّهموبتلبية احتياجاتجديدةاتهود حتقيقالقيام جبب

يف ٣٦,٨وقد نُفذ إنفاق هذا املبلغ تنفيذًا ناقصًا فبلغ معدل التنفيذ احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية.
مليون يورو. وكان نقص اإلنفاق يف ٢,٥٩قابل املبلغ موضوع اإلخطار وقدره مليون يورو م٠,٩٥املائة، أي 

(أ) التأخري يف التعيني الناشئ هذه الفئة وهي املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب املدعي العام يرجع إىل ما يلي:
يات التعيني اليت عن فجوة زمنية داخلية بني وقت حتديد االحتياجات ووقت املوافقة الفعلية؛ و(ب) نقص عمل

ا وذلك بسبب افتقار املرشحني إىل السمات املناسبة للفوز بالعقود القصرية األجل املعروضة من  متت إجراءا
احملكمة؛ و(ج) حدوث تغيريات إضافية يف السمات املطلوب توافرها يف املوظفني يف أعقاب التشاور مع خرباء 
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نقص اإلنفاق يف بنود السفر ونفقات يرجع ويف قلم احملكمة، .خارجيني يف الفرتة بني آيار/مايو وآب/أغسطس
أنشطة توفري احلماية للشهود، أما نقص اإلنفاق يف أنشطة حمامي إىل التشغيل العامة إىل عدم وجود إحاالت 

ين، نتيجًة الدفاع فريجع إىل أن احملامني مل يطالبوا ببالتكاليف املعنية مثل األتعاب املهنية، كما أن املساعد القانو 
المتالكه والية العمل يف أكثر من قضية واحدة، مل يتلّق سوى نصف األتعاب املتعلقة بالوالية اإلضافية. 

اتالقيام بجهود تحقيقالحاجة إلى بفيما يتعلق : أداء الميزانية بخصوص إخطار صندوق الطوارئ ٨الجدول 
في إطار الحالة في ‘ ابوسكو نتاغاند’في قضية السيد إقرار التُّهمبجلسة المتعلقةحتياجات االجديدة وتلبية 

، بحسب بند اإلنفاق (بآالف اليوروهات)٢٠١٣عام في جمهورية الكونغو الديمقراطية 

اإلخطاراملذكور يفاملبلغبند اإلنفاق
معدل التنفيذ (بالنسبة املئوية)اإلنفاق الفعلي*املتعلق بصندوق الطوارئ 

]١/[]٢= [] ٣[]٢[]١[
تكاليف القضاة

تكاليف املوظفني

٣٠٧,٧١٣١٨,٥٢٤,٤املساعدة املؤقتة العامة

٣٨,٦املساعدة املؤقتة لالجتماعات

٨,٩اخلرباء االستشاريون

موع الفرعي لتكاليف املوظفني  ا
األخرى

٣٤٦,٣١٣٢٧,٤٢٤,٤

٢٧٦,٤٢١٨,٣٧٩,٠السفر

٢,٩التدريب

٣٧٣,٥١٩,٧٥,٣التحريرية اخلارجيةالرتمجة

٢٩٦,٧١٣٨,٧٤٦,٨حمامو الدفاع

االستعانة مبصادر خارجية يف 
تقدمي اخلدمات

١٢,٠٠,٨٦,٩

خدمات تعاقدية أخرى

موع الفرعي للخدمات  ا
التعاقدية

٦٨٢,٢١٦٢,٢٢٣,٨

١٣,٣صيانة املباين

٢,٧إجيار املعدات واألجهزة واألثاث

٢٨,٩االتصاالت

٦٢,٠٢٢,٠٣٥,٦صيانة األثاث واملعدات واألجهزة

٨٨,١٤٨,٧٥٥,٣تكاليف تشغيل متنوعة أخرى
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موع الفرعي لنفقات التشغيل  ا
العامة

١٧٩,٠٨٦,٨٤٨,٥

٢٥,٠٢٢,٢٨٩,٠اللوازم واملواد

املعدات واألجهزة، مبا يف ذلك 
األثاث

٧٩,٧١٣٥,٨١٧٠,٣

٥٨٨,٦٢٩٥٢,٧٣٦,٨المجموع
وقابلة للتغيري.غري مراَجعة حماسبياً إىل أرقام أولية ٢٠١٣تستند نفقات عام * 

______________


