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 مقدِّمة -أوالً 

 افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل- ألف 

، يف مقر احملكمة عشر جلاسات، اليت مشلت "(اللجنة)"للجنة امليزانية واملالية  والعشرون الرابعةالدورة  ُعقدت- 8
 ة، الاسيداحملكمة ةرلياس توألق .6085أبريل /نياسان 64إىل  60يف الفرتة من يف الهاي، "( احملكمة)"اجلنالية الدولية 

 .الدورة ترحيب مبناسبة افتتاح، كلمة فرينانديسسيلفيا 
الذي "( اجلمعية)"وفقاً لقرار مجعية الدول األطراف  عشرينالة و بعار الدورهتا االنعقاد يف وقد ُدعَيت اللجنة إىل - 6

ذ يف    .6084دياسمرب /كانون األول 87املعقودة يف هتا الثالثة عشرة لدور عشرة  ةلثالثاجلاستها العامة اُّتخ

 المكتب أعضاءانتخاب 

، ينعشر والرابعة ا اللدورهتا رلياس (املكاسيك) أوباسو-كارولينا ماريا فرينانديس ةاللجنة الاسيد انتخبت- 3
من نظامها الداخل  وعمالً  80، وفقًا للمادة اسهالرلي انالب بتوافق اآلراء (استونيا) جوهاين ليميك وانتخبت الاسيد

 نالب الاسابقلل وأعربت اللجنة عن تقديرها. باملمارسة املتمثلة يف التناوب الاسنوي يف شغل منصب نالب الرليس
بتعيني من نظامها الداخل ،  83لمادة وقامت اللجنة، وفقًا ل. ، لتفانيه يف العمل(أملانيا) غريد سوب، الاسيد رلياسهال

  .مقرِراً ( داكن)أدسيت  هيوالاسيد 
امليزانية  مني التنفيذي للجنةاألللجنة، وعمل  فنيةالاخلدمات "( األمانة)"وقدمت أمانة مجعية الدول األطراف - 4

 .أمينا هلا ،الاسيد فخري الدجاين ،واملالية
 :(CBF/24/1/Rev.1) وأقرت اللجنة، يف جلاستها األوىل، جدول األعمال التايل- 5

 رار جدول األعمال، وتنظيم العمل، وإقالدورة افتتاح (8)
 انتخاب أعضاء املكتب (6)
 املراقبني مشاركة (3)

 املاسالل املالية واملاسالل املتعلقة بامليزانية (4)

 االشرتاكاتتاسديد حالة  (أ) 
 الدول املتأخرة يف تاسديد اشرتاكاهتا  (ب) 
 الاساللة األموال واستثمار ةالنقديرصدة األ (ج) 
   النظام املايل والقواعد املالية يف تعديالتالو  اإلخطارات: الطوارئ صندوق (د) 
 6084عام أداء الربامج يف إطار ميزانية  (ه) 
 الربع األول: 6085عام أداء الربامج يف إطار ميزانية  (و) 
 6084للتحقيق يف عام  مكتب املدع  العاميف املالة من املوارد املخصصة يف  6توفري  (ز) 
 (يف املالة 3وفورات تبلغ )ات اإلضافية يف قلم احملكمة ءالكفا (ح) 
 ماسالل مراجعة احلاسابات (5)
 6084عام مراجعة احلاسابات ل، وأنشطة 6082اخلطة األولية ملراجعة احلاسابات لعام  (أ) 
 جلنة مراجعة احلاسابات (ب) 
 لية للحاسابات املراجعة الداخ ميثاق (ج) 
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 ةاملاسالل اإلداري (2)
 الدروس املاستفادة وأوجه التآزر يف هيئة الرلاسة  (أ) 
 املقبلة ملكتب املدع  العامسرتاتيجية أي تأثري على اخلطة اال  (ب) 
 حاساب التكاليف حاسب النشاط (ج) 
 أوجه التآزر احملددة بعد مشروع املراجعة (د) 
 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني (ه) 
 ايري احملاسبية الدولية للقطاع العاماملع (و) 
 من ودالعه غري املقومة باليوروالصندوق االستئماين للضحايا  يت حققهانتالج الال (ز) 
 جرب األضرار (ح) 
 اإلفصاح املايل ( ط) 
 املوارد البشرية (7)
 املاساعدة املؤقتة العامة (أ) 
 سن التقاعد (ب) 
 التمثيل اجلغرايف (ج) 
 عادة تصنيف الوظالفإ (د) 
 التاسلاسل اإلداري (ه) 
 ة وتدريب املديرينءتوجيهات بشأن املقابالت القالمة على الكفا (و) 
 جملس مراجعة االختيارات (ز) 
 واملاساعدة املؤقتة العامة  ة األجلالقصري التعاقد للتعيينات رالق ط (ح) 
 تقييم أداء املوظفني  (ط) 
 التدريب والتعليم  (ي) 
 برنامج املوظفني املبتدلني من الفئة الفنية (ك) 
 املاساعدة القانونية (1)
 التقرير املرحل  الربع سنوي لقلم احملكمة   (أ) 
 املباين الدالمة (9)
 للملكيةالكاملة بة، مبا يف ذلك التكلفة قار تقرير جلنة ال  (أ) 
 داخليةاستخدام خربة احملكمة يف إطار اتفاقات اخلدمة ال  (ب) 
 ماسالل أخرى (80)

مالء ز لأعربت عن شكرها البالغ لورحبت اللحنة باألعضاء اجلدد املنتخبني يف الدورة الثالثة عشرة للجمعية و - 2
  :للجنة والعشرين عةرابالدورة الوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم . اللجنةأعمال هم يف الاسابقني ألسهام

 (كندا)هيو أدسيت   (8)
 (بوروندي)ديفيد بانيانكا   (6)
 (املكاسيك)أوباسو  سنانديري كارولينا ماريا ف ( 3)
 (األردن)فوزي غرايبة  ( 4)
 (اليابان)هيتوش  كوزاك   ( 5)
 (إستونيا)ّميك ـيجوهاين ل (2)



ICC-ASP/14/5   

5-A-180615  6 

 

 (مدغشقر)و روبيمانانا دريفومانانتاسوا أورالن ( 7)
 (أملانيا)ريد ساوب غ ( 1)
 (سلوفاكيا) يلينا سوبكوفاإ ( 9)
 (فرناسا)ريتشارد فينو  ( 80)
 (اململكة املتحدة)هيلني وارين  ( 88)

مكتب هيئة الرلاسة، و : اللجنةاإلدالء ببيانات أمام لمحكمة إىل التالية التابعة ل الربامج الرلياسيةعيت دُ و - 7
الاسيد "( جلنة الرقابة)"باملباين الدالمة رليس جلنة الرقابة املعنية أدىل وفضاًل عن ذلك، . ، وقلم احملكمةاملدع  العام

 .بياناتال هوأعربت اللجنة عن تقديرها هلذ .بيانل  بتو بيليروبري 

 بينمشاركة المراق  - باء 

أمني عام اللجنة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية التابعة لألمم املتجدة إىل اإلدالء ببيان،  اللجنةدعت - 1
،  لإلدالء ببيان وممثل  جملس احتاد املوظفني م من االلتالف من أجل احملكمة اجلنالية الدوليةالطلب املقدّ  ووافقت على

وأعربت . احلاسابات نة مراجعةخلارج  للحاسابات حلضور مناقشات جلكما وافقت على الطلب املقدم من املراجع ا
  .بياناته الاللجنة عن تقديرها هلذ

 والعشرينرابعة الدول أعمال اللجنة في دورتها المدرجة في ج مسائلالنظر في ال- ثانيا
 المسائل المالية والمسائل المتعلقة بالميزانية- ألف

 حالة تسديد االشتراكات- 1

 :ما يل والحظت  (األولاملرفق ) 6085أبريل /نياسان 68 حىتاالشرتاكات تاسديد استعرضت اللجنة حالة - 9
باستثناء الفالدة على القرض ) يورو 9 057 740 الاسابقة تبلغالاسنوات  نعاالشرتاكات غري املاسدَّدة أن  (أ)

 ؛(للمباين الدالمة
 يورو؛ 864 561 000تبلغ  6085أن امليزانية املعتمدة لعام  (ب)
 .يورو 8 021 000يبلغ  6084يف عام  ن استخدام القرض للمباين الدالمةمتولدت اليت الدة الف أن (ج)

( يف املالة 43.81)يورو  53 713 985مت تاسديد ، 6085أبريل /اسيانن 68 حىت ه،اللجنة أن توالحظ- 80
نفس التاريخ، بلغت االشرتاكات ويف . يورو 864 561 900البالغ قدرها  6085عام من االشرتاكات املاستحقة يف 

 الشرتاكات غري املاسددة لتجديد موارد صندوق الطوارئيورو، وا 9 049 916غري املاسددة عن الاسنوات الاسابقة 
 .يورو 7 751
يف تشييد املباين الدالمة اجلديدة إسهامه تاسديد الدول األطراف من عدد اختار ، 6084عام  حبلولو - 88

 يفتغطية حصته طلب من الدول األطراف اختار عدم القيام بذلك، و آخر  اعددغري أن . احدةدفعة و بالكامل 
لتاسديد دفعة واحدة تغطية ا األطراف اليت اختارت عدم لب من الدول طُ و . من الدولة املضيفة رضبقالتشييد تكاليف 

غري املاسددة على هذا القرض يف عام وبلغت الفالدة . مدفوعات الفالدة املاستحقة على القرض من الدولة املضيفة
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يورو يف  882 004و اضيةالاسنة امليورو يف  3 762)يورو  889 730، 6085أبريل /نياسان 68 حىت، 6085
 .يورو  26 928 315 ،ات غري املاسددة، مبا فيها الفالدةكالشرتا ا جمموعح فأصب ،(6085ام ع

يف املالة من االشرتاكات املاستحقة  52.16تاسديد مت  ،6085أبريل /نياسان 68 حىت ،اللجنة أنهالحظت و - 86
إزاء ها وعلى الرغم من هذا التحاسن، أعربت اللجنة عن قلق. 6084يف املالة يف عام  47.6مقابل ، 6085يف عام 
 .ا بالكاملهتشرتاكاادولة بتاسديد  863البالغ عددها الدول األطراف دولة فقط من جمموع  48قيام 
الدائمة لمباني تعلق باالمالقرض بتسديد نظرًا لاللتزام القانوني للمحكمة بدفع الفائدة وفي المستقبل و - 83

القيام بذلك عدم قد يؤدي و . الوقت المناسبفي إسهاماتها  الدول األطرافمن األهمية بمكان أن تقدم أيضا، 
وحثت اللجنة جميع الدول . انخفاض التدفقات النقدية المتاحة للمحكمة ألنشطتها التشغيلية األساسيةإلى 

من  6-5قاعدة لمحكمة طوال العام، وفقا للتوافر األموال الكافية لقصارى جهدها لضمان ذل بعلى  األطراف
فائدة الوعالوة على ذلك طلبت اللجنة إلى األمانة إبالغ الدول األطراف ب .لماليةا النظام المالي والقواعد

  .المستحقة عليها

 الدول المتأخرة في تسديد اشتراكاتها  -2

ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن " على أنه من نظام روما األساس  886من املادة  1تنص الفقرة - 84
تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها ماساوياً لقيمة اشرتاكاهتا املالية يف  تاسديد

 60 حىت، والحظت اللجنة أنه ".االشرتاكات املاستحقة عليها يف الاسنتني الكاملتني الاسابقتني أو زالدة عنها
 1 التصويت وفقًا للفقرةق هلا حي نلتأخرة عن تاسديد اشرتاكاهتا وبالتايل م دولة طرفاً  86كانت   ،6085أبريل /نياسان

 6084مرتني يف عام ة يف تاسديد اشرتاكاهتا الدول األطراف املتأخر أبلغت والحظت اللجنة أن األمانة . 886من املادة 
 ،عليها من النظام األساس  886من املادة  1لتجنب تطبيق الفقرة  تاسديدهااليت يلزم باحلد األدىن للمدفوعات 

األمانة أن تقوم مرة أخرى  إلىاللجنة  توطلب. طلب اإلعفاء من فقدان حق التصويتجب اتباعه لوباالجراء الوا
على ليط الضوء سمع تباالشتراكات المستحقة عليها عن تسديد اشتراكاتها  ةالدول األطراف المتأخر بالغ بإ

سوية حساباتها مع المحكمة تي عليها متأخرات بتال األطراف جميع الدولاللجنة أوصت و  .الميزانيةب التزامها
  .في أقرب وقت ممكن

 األرصدة النقدية واستثمار األموال السائلة   -3
إىل أنه كان حبوزة احملكمة،  اللجنةالحظت و  .(8)الاساللةألموال انظرت اللجنة يف تقرير احملكمة عن استثمار - 85
يف املالة  69أن والحظت اللجنة . يورو مليون 806.90أرصدة نقدية يبلغ قدرها ، 6085مارس /منتصف آذار حىت

يف هولندا،   Rabo Bank يف املالة يف مصرف 82يف هولندا، و ABN-AMROماستثمرة يف مصرف من هذه األرصدة 
أموال تشغيلية غري ماستثمرة يف املالة من هذه األرصدة  39وأن يف أملانيا،   Deutsch Bank يف املالة يف مصرف 82و

والرقم األويل . يف هولندا( ةاملال يف 65)  Rabo Bank ومصرف( يف املالة 84) ABN-AMRO مصرف يف ومودعة 
  .يف املالة تقريبا 0.9ة يبلغ دحمققا معدل فال، مليون يورو 0.27كان  6084للعالد الاسنوي لألموال الاساللة يف عام 

املراجعة اليت قامت هبا ة نتيجة ، عرضت احملكم6084أكتوبر /يف تشرين األول تعقد يتاللجنة الدورة ويف - 82
وقف التمويل الداعية إىل للحاسابات ملراجع اخلارج  ومتت هذه املراجعة بناء على توصية ا. لاسياستها االستثمارية

_________________________ 
 .

ICC-ASP/14/8
(8)
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ة األجل طويلمن متوسطة إىل اسرتاتيجية لاللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني إىل حني وضع املاسبق 
اقرتحت احملكمة و . فقط ملدة تقل عن سنة واحدةاألموال أن تاستثمر  جيوز للمحكمةحلايل، الوقت ا ويف. لالستثمار

فضال عن هذا تعديل النظام املايل والقواعد املالية يتطلب سو . أطولدة اخليار القانوين لالستثمار ملهلا  ىعطيُ أن 
 .استثمار األموال الفالضةاملتعلقة بذات الصلة تعليمات اإلدارية ال

 دةالستثمار ملمن ااحملكمة متكني أنه ينبغ   علىاللجنة ووافقت . اللجنة الوثالق املطلوبةعلى  كان معروضاو - 87
ت وناقش .األولوية األوىل هو موالاألأن يكون أمن ينبغ  من قبل، كان األمر كما  و . أطول، إذا كان ذلك مناسبا

لتأكد من أن إليها اواإليضاحات، وطلبت إجراء مزيد من التحسينات  الحاجة إلى مع المحكمةة ناللج
مع  ةتسقمذات الصلة تعليمات اإلدارية الفضال عن النظام المالي والقواعد المالية التغييرات المقترحة في 

خيار القانوني جارية تتعلق بالالمناقشة ال أنأكدت اللجنة و . نظام المالي والقواعد الماليةاإلطار العام لل
من المسائل المتعلقة وكيفية استخدامه استخدام الخيار ال؛ وسيكون الوقت الذي يتم فيه األطول أج لالستثمار

 .الخامسة والعشرين اي دورتهف ةحدثمعلومات مالحصول على  وتتطلع اللجنة إلى. بالسياسة العامة

 2014عام أداء البرامج في إطار ميزانية   -4

وبناء على  .(8)6084كمة اجلنالية الدولية وأداء براجمها لعام أنشطة احملب املتعلقاللجنة يف التقرير نظرت - 81
 إمجالياً ما يعادل مبلغًا يف املالة، أو  95.4، بلغ املعدل اإلمجايل لتنفيذ امليزانية العادية غري املراجعةو األرقام األولية 

ومت تنفيذ اإلخطارات الاستة  .ومليون يور  868.22قدرها  البالغ املعتمدةيورو من امليزانية  مليون 887.48 مقداره
غا إمجاليا بلم ما يعادل وأ املالةيف  28.7 بناسبة( املرفق الثالث)صندوق الطوارئ للحصول على أموال من املقدمة 
 .يورو يونمل 3.16لغ قدره االب إلخطاراتلاإلمجايل املعدل يورو مقابل املبلغ  مليون 6.35مقداره 
لحصول على أموال االخطارات املقدمة لو  العاديةامليزانية خذ أبللمحكمة،  النفقات الفعليةبلغت وهكذا، - 89
ميثل هذا نقصاً يف و (. مليون يورو 6.35 + 887.48) يورو مليون 889.79، يف االعتبار صندوق الطوارئ معا من

، اليت 6084م مقابل امليزانية املعتمدة يف عا( مليون يورو 889.79 - 868.22)مليون يورو  8.17اإلنفاق يبلغ 
فقات غري املتوقعة يف نال كل  استيعابورحبت اللجنة بنجاح احملكمة يف . يف املالة 91.4متثل معدل تنفيذ يبلغ 
 .6084ميزانيتها املعتمدة لعام 

ية، ليف املالة للهيئة القضا 99.1 بلغتامج الرلياسية رب العادية من المليزانية ت تنفيذ االأن معداللجنة والحظت  -60
يف املالة ألمانة مجعية الدول األطراف،  71.4و حملكمة،لقلم ايف املالة  92.1و ،كتب املدع  العاميف املالة مل 92.1و
يف املالة آللية  34.8ملكتب مدير املشروع، و يف املالة 92.3ستئماين للضحايا، ويف املالة ألمانة الصندوق اال 19.9و

 .الرقابة املاستقلة
يورو يف تكاليف  8 189 200قدره يبلغ  6084املعتمدة لعام  ةيزانياملنفاق من اإل يفرلياس  نقص وجد و - 68

األنشطة اليت تتطلب ماساعدة قانونية  ألن احملام  العام للضحاياتكاليف يف مليون يورو  8 655 000املوظفني و
كانت يف املرحلة   حيثقراطية، هورية الكونغو الدميمالتقديرات يف القضايا املتعلقة جبأقل من كانت لضحايا  ألفرقة ا

 .دم االستعداد للمحاكمةلع، الة يف الاسودانويف احلاإلجرالية، 

_________________________ 
 .املرجع نفاسه (6)
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يف املالة  6وفورات يبلغ قدرها حتقيق بشأن  نوثيقتان منفصلتا اللجنةعرضت على وعالوة على ذلك، - 66
 لعام ميزانيته املعتمدةيف احملكمة قلم بيف املالة  3و (8)األموال املخصصة لشعبة التحقيقات يف كتب املدع  العاممب

أن الوفورات أيضًا الحظت و . هذا العامقد حتققت أن الوفورات املاستهدفة مع الرتحيب حظت اللجنة وال .(6)6084
 ،إعادة ترتيب أولويات األنشطةو نتيجة ملراجعة خطط اإلنفاق،  وأهنا كانت 6084عام حتققت يف بقلم احملكمة 
يف املاستقبل من  اتكفاءحتقيق   وتتطلع اللجنة إىل(. عامهناية الغري معلنة يف فة دالمة وظي 44)وظيف وتأجيل الت

 .قلم احملكمةوتنفيذ مشروع مراجعة ، 6081-6082للفرتة  مكتب املدع  العامخالل اسرتاتيجية 
وبانغا بشأن لفي جمهورية الكونغو الديمقراطية قضيتين ، أكملت المحكمة 2014ي عام فو - 63

ن كل ألوفي حين أعربت اللجنة عن تقديرها (. غير قابل لالستئنافابتدائي حكم )وكاتانغا ( ئاف النهائياالست)
عن متوسط على معلومات  دورتها السادسة والعشرين لحصولها في نها سترحبفإفريدة من نوعها، قضية 

تقييم بالمعلومات ه ستسمح هذو  .اتين القضيتينهمن خطوت اإلجراءات القضائية في التكلفة لكل خطوة 
 يةإمكانيزيد من و ، يؤدي إلى فهم أفضل للتكاليفسمما ية، ئمسببات التكلفة في اإلجراءات القضاومقارنة 
  .في المستقبل حاالت أخرىالقضائية لاإلجراءات  اليفتقدير تك

 الربع األول : 2015أداء البرامج في إطار ميزانية عام   -5

. (3(6085مارس /آذار 38تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنالية الدولية حىت كان معروضًا على اللجنة - 64
البالغ املعتمدة  6085ميزانية عام  نمليون يورو م 40 ويف املالة، أ 30.2 والحظت اللجنة أن معدل التنفيذ بلغ

 .شرينوالعاسادسة يف دورهتا المراقبة الوضع مليون يورو، ووافقت على أن تواصل  830.27 قدرها
إىل احلصول على أموال من احلاجة الحتمال ، ثالثة إخطارات 6085أبريل /نياسان حىت ،حملكمةقدمت او  - 65

كوت ديفوار مجهورية أفريقيا الوسطى و كل من يف  حالة يف  مناص منهاتوقعة وال صندوق الطوارئ لتغطية تكاليف غري م
 .(4)يورو 3 683 100يبلغ جمموعها 

 6085مارس /آذار 38بلغ حىت صندوق الطوارئ أن اإلنفاق الفعل  إىل ة للطلبات املقدمة وتبني نظرة عام- 62
وشجعت . ام  الدفاعمليون يورو حمل 0.45يف املالة من رصيد الصندوق، منها  87.1مليون يورو أو  0.57حنو 

 .نية العاديةالستيعاب جميع النفقات غير المتوقعة في الميزاقصارى جهدها اللجنة المحكمة على بذل 

 المحاسبة التحليلية   -6

_________________________ 
(8) ICC-ASP/14/9. 
(4) ICC-ASP/14/3. 
(5) CBF/24/22. 
 :ليةالتاحلاالت  اىف 6085يف عام  صندوق الطوارئ حصول على ميزانيات تكميلية منللإخطارات إىل اللجنة  كمةاحمل قدمت (2)
لتغطية يورو  6 072 500للحصول على مبلغ ، قدم املاسجل إخطارا 6084دياسمرب /كانون األول  66يف رسالة مؤرخة يف  (أ)

 أريدو؛ندو، و ، و كابونغو، مومسبا،   مجهورية أفريقيا الوسطى، وبالتحديد يف قضية املدع  العام ضد مبباحلالة يفالتكاليف يف ا
 8 083 800للحصول على ميزانية تكميلية تبلغ ، قدم املاسجل إخطارا 6084دياسمرب /ون األولكان 64يف رسالة مؤرخة يف  (ب)

 احلالة يف كوت ديفوار؛يف  هغودي هلتغطية تكاليف قضية املدع  العام ضد تشارلز بلي يورو 
لتغطية يورو  864 600 للحصول على ميزانية تكميلية تبلغ، قدم املاسجل إخطارا 6085مارس /آذار 2يف رسالة مؤرخة يف  ( ج)

املاساعدة  واثنني من موظف  اةقضأحد الوالية  ومتديدتكاليف قضية املدع  العام ضد مببا يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى 
 .ملدة أربعة أشهراملؤقتة العامة 
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 هاتنشطأتعمل على فهم وحتاسني عملياهتا و اليت مجيع أجهزة احملكمة البيانات من اللجنة عددا من ت قتل- 67
 ،مكتب املدع  العام منالرلاسة، ومنوذج التكلفة األساسية  هيئة مناملاستفادة  لدروساذلك  ويشمل. أفضلبوجه 

أساسا ملزيد يكون عتقد أنه ميكن أن ت، و ورحبت به ذا العملعلما هباللجنة وأحاطت . ملاسجلمن اراجعة املومشروع 
 .من العمل التحليل 

 ميكنقلق أن هناك تقدما حمدودا للغاية من حيث تطوير األدوات التحليلية اليت بيد أن اللجنة الحظت مع ال- 61
حيث  كل منها منتطور  ية الة، أو كيفاحلاحملاكمة أو و أ نشاط، مثل التحقيقة كل أن توفر معلومات أفضل عن تكلف

الصفري، وكذلك على أساس الرصيد امليزنة هنج و للمحكمة، " يةيكلالبنية اهل"طلب اللجنة من تتو . الطلب على املوارد
. لتكلفة وتكاليف األنشطة القالمةاسببات اأفضل مل اتوفر فهمأن  ،حاساب التكاليف حاسب النشاطأداة من 

 نإ، و املعلوماتوستكون هذه . من األنشطةألنواع متماثلة املقبلة  اتامليزانياجة حبهذا مبثابة مؤشر للتنبؤ  وسيكون
 .جزءا أساسيا من بناء وتقييم أداء امليزانيات الاسنوية، وجدت
حساب التكاليف حسب مشروع أن تستكمل و  االمحكمة عملهه ينبغي أن تواصل أناللجنة ترى و - 69

على تقرير بشأن في دورتها السادسة والعشرين بالحصول ترحب اللجنة سو . رب وقت ممكنفي أقالنشاط 
 .كل تحقيق ومحاكمة وقضيةيف المتعلقة بلاتكإلى معرفة القدر اإلمكان،  التوصل،التقدم المحرز في 

 تعديالت النظام المالي والقواعد المالية- 7

النظام املايل  تعديلالالزم احملكمة فيما إذا كان من تنظر  بأن الثالثة والعشرين ادورهتيف  أوصت اللجنة- 30
قبل ولكن  عندما تنشأ احتياجات جديدة بعد تقدمي امليزانية الربناجمية املقرتحةالوضع استيعاب  بغيةوالقواعد املالية 
 .اخلاصة هبا بداية الاسنة املالية

تملة للنظام املايل والقواعد تضمن تعديالت حمالذي ، (8)إليها من احملكمة املقدميف التقرير اللجنة ونظرت - 38
 تطورات غري متوقعةحبالة تاستوجب فيها  اأساسأن احلالة املوصوفة تتعلق اللجنة والحظت . ملعاجلة هذا الوضع املالية

 .املوعد النهال  لتقدميها إىل اللجنةانقضاء الربناجمية املقرتحة بعد تعديل امليزانية 

الفرتة و وقت تقدمي الطلب، : العناصر التاليةتحليلها يف سياق نظرة شاملة على املاسألة وقامت بوألقت اللجنة - 36
صندوق )ختلفة املألنظمة يف االرقابة ذات الصلة ، وآلية طلباعية إىل تقدمي الالد الشروطو ، املتصلة بالطلباملالية 

 (.الطوارئ مقابل امليزانية العادية

وعلى ، ياتنايز لملووفقا للمبادئ العامة ". تكميليةيزانية م"املقصود من عبارة توضيح اللجنة اقرتحت بداية، و - 33
الفرتة املالية )" يةلفرتة املالية اجلار امليزانية التكميلية باطلب  تعلقيالنظام املايل والقواعد املالية احلالية، النحو املبني يف 

 ". تقتض  ذلكتوقعة ة ظروف غري مإذا نشأت وقت اعتماد امليزاني"قدم فقط تو "( احلالية

عاجل صندوق الطوارئ يو . ميزانية تكميلية، ويف الواقع عدد كبري منها، "توقعةاملظروف غري ال"وال تتطلب مجيع - 34
اليت تتجاوز  عاديةالطبيعية غري ذات الأو  ةستثناليالاسالل اوامل. احملكمة اليت تواجه" العادية"توقعة املري الظروف غ
" ميزانية تكميلية"تتطلب عادة ه  اليت  طفق جلمعيةواليت حتتاج إىل قرار منفصل من ا صندوق الطوارئاملتاحة لاألموال 

 .اليةملالنظام املايل والقواعد ا يفعلى النحو املنصوص عليه حاليا 

_________________________ 
(7) ICC-ASP/14/6. 
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زيد من قبل بداية الاسنة املالية، أو مب ةعروفمتوقعة املظروف غري تكون فيها الومع ذلك، هناك حاالت - 35
استيعاهبا وال يزال من املمكن  ،نفس الاسنةاملعقودة يف اجلمعية دورة بعد إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة وقبل التحديد، 

، أي أهنا قد على امليزانية الربناجمية املقرتحةإجيابيا أو سلبيا هذه احلاالت أن تؤثر وميكن . يف امليزانية الربناجمية املقرتحة
 .أو خصم بعض النفقات جمية املقرتحةناانية الرب لميز نفقات جديدة لإضافة تتطلب 

إضافة إلى الميزانية البرنامجية "عبارة هذا الطلب بيشار إلى بأن اللجنة  توصأتجنب االرتباك، ول- 32
جنة في أن تقدم إلى اللوينبغي (. محدد تعريف الفعللتي لها با، "ميزانية تكميلية"وليس بعبارة " )المقترحة

 لكي ، عدلة، فضال عن هيكل الميزانية المعدلةميزانية مطلب معلومات مفصلة عن أسباب أقرب وقت ممكن 
 .من الجمعية تعليقات قبل اتخاذ قراروتقديم ها موقفإبداء تتمكن من 

يزانية على امل اجلمعيةبعد موافقة  تاليةاسنة املالية الموارد إضافية يف التتطلب ظروف غري متوقعة وإذا نشأت - 37
املوارد  تإذا كانو . تلك الاسنة املاليةلنفقات إضافية هذه املوارد باعتبارها صندوق الطوارئ يتحمل ، ميكن أن يةالربناجم

ك  ميزانية تكميلية  احملكمة تعد صندوق الطوارئ، يف ميكن استيعاهبا توقع تتجاوز املبالغ اليت غري املاملطلوية للحدث 
 .ية يف سياق استعراض امليزانيةعليها اجلمعتوافق 

( صندوق الطوارئ) 7-2يف القاعدة " إشعارا إضافيا بامليزانية"والحظت اللجنة أيضا أن استخدام عبارة - 31
يؤدي إىل اللبس، ألن الذي يشار إليه يف الواقع هو اإلخطار بطلب احلصول عل أموال من صندوق الطوارئ وليس 

 .  ة تكميليةتقدمي ميزانيانصراف النية إىل 

التعليقات للنظام المالي والقواعد المالية مع أخذ تعديال وأوصت اللجنة أيضا بأن تعد المحكمة - 39
 .السادسة والعشرين تهافي دور أن تعرضه عليها ، و في االعتبار الواردة أعاله

 مراجعة الحساباتالمتعلقة بمسائل ال -باء

 2014، وأنشطة مراجعة الحسابات لعام 2016الخطة األولية لمراجعة الحسابات لعام - 1

 تتلقو  .6084اخلطة األولية ملراجعة احلاسابات وأنشطة مراجعة احلاسابات لعام ب علماً اللجنة حاطت أ- 40
 .للتقارير اليت وردت إليهاعن امتناهنا عموما أعربت و قارير، عدة تاللجنة 
أحد املراجعني املعنيني اين الدالمة، الحظت اللجنة أن ملشروع املبالالزمة شرتيات املراجعة مبيتعلق وفيما - 48
فصاح اإلب التزام املاسؤولني عن املشرتيات يف سياق مشروع املباين الدالمةمدى توضيح إىل اجة أشار إىل احلاالمتثال ب

 .عن ممتلكاهتم
ت المراجعة، بشأن تنفيذ توصياللحسابات التقرير السنوي لمكتب المراجعة الداخلية بوفيما يتعلق - 46

فترات الفي للحسابات متواصلة لتنفيذ توصيات المراجعة الداخلية جهودا محكمة بأن تبذل الاللجنة توصي 
 .المحددةزمنية ال

تصريف رية تها الستمرامراجع توصيات مكتب املراجعة الداخلية للحاسابات الناجتة عنونظرت اللجنة يف - 43
درهتا قلضمان حملكمة بااألعمال تصريف رية حلاجة إىل وجود نظام كامل الستمرااإىل وأشار املكتب . حملكمةبااألعمال 
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عدم  ألن املكتب عن قلقهوأعرب . قت ممكن عمليا يف حال وقوع كارثةالطبيع  بقدر اإلمكان ويف أسرع و العمل على 
 .(8)كبرية على احملكمةال يزال يشكل خماطر   يف تصريف األعمال يف احملكمةستمرارية الدارة االكامل نظام  وجود 
عملية إدارة املخاطر على التحاسينات على مزيد من إدخال احملكمة اعتزام ويف هذا الاسياق، الحظت اللجنة - 44

خارطة  اقرتاحدارة املخاطر على نطاق واسع هبدف إل اوهذا يشمل إطار . 6085 لعام النحو املبني يف امليزانية املعتمدة
 .(6)ة املخاطر يف إطار خطة للتنمية مدهتا مخس سنواتللنهوض تدرجييا بإدار طريق 
المحرز في التقدم مرحلي عن تقرير  الحصول على المحكمة وتتطلع إلىحاطت اللجنة علما بخطط أو- 45

 .الخامسة والعشرين ادورته

 مراجعة الحسابات لجنة  -2

 رقم التوجيه الرلاس مبوجب ثة والعشرين، مت الثال ادورهتعلى توصياهتا املقدمة يف أنه بناء إىل اللجنة أشارت - 42
ICC/PRESD/G/2015/001  وستجتمع جلنة  6085فرباير /شباط 83يف الاسابقة  مراجعة احلاسابات جلنةحل

 وممثل للمحكمة ،نالب رليس اجلمعية يف الهايو من اثنني من أعضاء اللجنة، احلاسابات تتألف راجعة ة ملخمصص
 .، على هامش الدورة الرابعة والعشرين للجنة6085أبريل /نياسان 67 يفألول مرة بصفة مراقب، 

 يثاق المراجعة الداخلية للحساباتم  -3

إىل املراجع الداخل  للحاسابات اللجنة دعت ، ة للحاساباتالداخليراجعة مشروع ميثاق املالتدقيق يف  عند- 47
 . نيةإلجراء مشاورات ف يف قاعة االجتماعاتحلضور ا

 67تماعها الذي سيعقد يف علما بأنه اللجنة املخصصة ملراجعة احلاسابات ستقوم يف اججنة للوأحاطت ا- 41
املراجعة الداخلية  يثاق مكتب املراجعة الداخلية للحاسابات وخططمباملاسالل املتعلقة بتحليل  6085بريل أ/نياسان

 .التفصيلمبزيد من  6082و 6085للحاسابات لعام  
الدورة الخامسة  فيراجعة الحسابات إلى تقديم تقرير عن أنشطتها دعى اللجنة المخصصة لموت  - 49

  .والعشرين للجنة

 المسائل اإلدارية  -جيم

 الدروس المستفادة، أوجه التآزر في هيئة الرئاسة -1

جراءات إلتاسريع ا عمليةمن الدروس املاستفادة بشأن بالتقرير الثاين للمحكمة أحاطت اللجنة علما - 50
 من خالل أوال،: احملكمة إىل أهنا ستواصل ماسارها املزدوج لتعزيز كفاءة وفعالية اإلجراءات القضاليةوأشارت . القضالية

من ثانيا، اليت تنشأ يف اإلجراءات، و لإلستجابة للماسالل تنفيذ التغيريات يف املمارسات، حبيث تكون أكثر مالءمة 
مثل من أجل تغيري  تعديالت على اإلطار القانويناملمارسات دون إدخال ندما ال ميكن حتاسني عالتغيري فقط خالل 
 .املمارساتهذه 

_________________________ 
(1) CBF/24/10  ، 29إىل  27الفقرات. 
 .38إىل 67، الفقرات 6085دة لعام امليزانية الربناجمية املعتم (9)



ICC-ASP/14/5   

13 5-A-180615 
 

السادسة  اتحققت في دورتهمعلومات محدثة عن التحسينات التي الحصول على وتتطلع اللجنة إلى - 58
 .والعشرين

 مكتب المدعي العامل أي تأثير على الخطة االستراتيجية القادمة  -2

 -6082 للفرتة كتب املدع  العامإىل أن اخلطة االسرتاتيجية مل تأشار  ةالعام ةاملدعيالحظت اللجنة أن - 56
، وأن املنهجية املاستخدمة لتقييم األنشطة واملوارد املطلوبة الالزمة 6085 هيوني/حزيرانهناية يف ستكون جاهزة  6081

احملركة للطلب  لماالعو بالنظر إىل ، سواء كتب املدع  العاممل الصحيح لتنفيذ واليتها سرتكز على احلجم األساس 
 .طلبالعوامل التقديرية لل بالكامل، أو

الحتياجات املالية كون نقطة انطالق لتممارسة من هذا النوع ستقدمها أن املعلومات اليت والحظت اللجنة - 53
، ستاسأل ةواحلكومات الوطنياألخرى اللجنة أن احملكمة، مثل املنظمات الدولية أكدت و . كتب املدع  العاماملقبلة مل
اسعى لضمان الكفاءة تأن ينبغ  على توفري القيمة مقابل املال يف الوفاء بواليتها اهلامة، و  ةقادر  تعما إذا كانبدقة 

 فرصة لتقييم هذه القضايا عند حتليل اخلطة االسرتاتيجيةاحلصول على وتتطلع اللجنة إىل . والفعالية يف مجيع عملياهتا
بشكل صحيح، وذلك باستخدام أفضل املعارف واخلربات تحاسب تكلفتها سا أهنا قيل هل، اليت 6081-6082للفرتة 

 .املتاحة، وفقا لقرار اجلمعية

 مراجعةالبعد مشروع  محددةوجه التآزر الأ - 3

لن تعرف النتالج اإلمجالية ، فإنه التآزر من خالل تناسيق العمليات واخلدماتأنه بينما حتقق اللجنة الحظت - 54
 .عتمد اهليكل النهال  لقلم احملكمةيُ عندما س 6085 يوليه /جعة إال يف متوزاملراملشروع 

يف امليزانية الربناجمية املقرتحة هبا تنظر سالطريقة اليت من غري كثريا ت قدراجعة املأن نتالج مشروع أيضا الحظت و - 55
قبل  ةتكلفمن حيث اليكلية وآثارها تغيريات اهلللصورة واضحة لديها كون تأن سيلزم  أنهبالتايل وأكدت . 6082لعام 
 .آرالهاتقدمي 

 السياسة بشأن االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين- 4

 .االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفنيبشأن سياستها احملكمة عن  كان معروضا على اللجنة تقرير- 52
املرتتبة على  االلتزاماتإىل متويل للحاجة حليل أعمق موافاهتا بترين والعش ةالثالثاللجنة يف دورهتا التقرير طلب تناول و 

على  املرتاكمة املرتتبة على استحقاقات املوظفني االلتزاماتتمويل بكررت احملكمة اقرتاحها و . استحقاقات املوظفني
 :التاليةستحقاقات هذا على االوينطبق . قبل استحقاقها بالكامل املدى الطويل

 ؛لقضاةوالاسفر عند انتهاء اخلدمة لنقل األمتعة و  نتقالاالبدل  (أ)

 ؛موظفني لعند انتهاء اخلدمة لنقل األمتعة والتأمني و اسفر كذلك تكاليف الإىل الوطن، و  اإلعادةمنحة  (ب)
للموظفني لتأمني الصح  يف املالة ل 50بناسبة أي اإلعانة املالية التأمني الصح  ملا بعد انتهاء اخلدمة  (ج)

 .6086اجلمعية يف عام اليت اعتمدهتا اعدين ملتقا
 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني واسقاطاتميزانيتها على املدى الطويل تؤيد ووفقا للمحكمة، - 57
يف االستحقاقات، مبعدالت سنوية  ةاستمر وياستبق ذلك الزيادة امل. التمويل الكامل 6046عام حىت عاما  30دة مل
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 هاتخدماليت ياساستنادا إىل االفرتاضات و . املاستحفة الدفع يف املالة من املصروفات وااللتزامات 6.7و  6ترتاوح بني 
 :كما يل  6046 يف  صندوق االحتياط لهدف استجم املسيكون احلاحملكمة، بن و اخلرباء االكتواري

االلتزامات املرتتبة على املتعلق باحلجم املاستهدف لصندوق االحتياط  
(مباليني اليورو) املوظفني استحقاقات  

 822 التأمني الصح  يف فرتة ما بعد اخلدمة

 39 استحقاقات أخرى

 205 المجموع

 .لضبط احلاسابات حاسب احلاجةزمن رصد االفرتاضات مع مرور الأن تمحكمة وميكن لل- 51
املقدمة يف تشرين اهتا يف توصياملبني بإجياز األساس   هاهنجيف تلخيص اللجنة قد ترغب وكنقطة انطالق، - 59
الوفاء بالتزاماهتا جتاه املوظفني يف هتا على من قدر احملكمة تأكد هو أنه ينبغ  أن ت األمروواقع . أكتوبر املاض /األول

على بوجود عبء مايل  غري املمولةااللتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني  اسمحتال ينبغ  أن و . مجيع األوقات
تصحيحية الجراءات اإللتاسهيل و . ، مما يؤدي إىل ضغوط ال داع  هلا على أعماهلا األساسيةاملاستقبل عاتق املنظمة يف
الشفافية ستتحقق و . شفافة يف عملية امليزانية الاسنويةة األجل لتزامات الطويلالأن تكون اينبغ  يف وقت مبكر، 

لكن، كما . يف البيانات املاليةسبية الدولية للقطاع العام املعايري احملااملتفقة مع خالل التقارير من اآلن فصاعدا الكاملة 
أو غري للقطاع العام أي التزام قانوين مبوجب املعايري احملاسبية الدولية حاليا ، ال يوجد للحاسابات ؤكده املراجع اخلارج ي

للقطاع احملاسبية الدولية  املعايريلذلك، لن تؤثر و . مقدما االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ذلك لتمويل
 ".امليزانية سنوية"على مبدأ  ايف حد ذاهتالعام 
ماسبق وجود حاجة ملحة لتمويل شري إىل يالتحليل املتاح ال بيد أن . محكمةوأقرت اللجنة بالنهج احلكيم لل- 20

 :استحقاقات املوظفني تزامات املرتتبة علىااللأنواع ة، جلميع يف املال 800اسبة بن، ناهيك عن متويل كبري  إضايف

 االشرتاكاتببالكامل ممولة املعاشات التقاعدية،  أيكبرية، الستحقاقات الا، ما الحظت احملكمة حبقك ( أ)
 ؛قضاةعاشات المل لشركة أليانزاملدفوعة قاساط األملوظفني و املعاشات  مم املتحدةأللصندوق ااملدفوعة 

، مليون يورو 88.6مت بالفعل االحتفاظ بنحو ، ى استحقاقات املوظفنيتزامات املرتتبة علفيما يتعلق ببقية االل (ب)
 ؛6084 عام حىت هنايةيف املالة من االلتزامات  41هذا املبلغ غط  وي

أعاله، أي بدل االنتقال ( ب)و ( أ)املشار إليها يف الفقرتني لموظفني والقضاة تكميلية لستحقاقات الاال (ج)
ال معتدتشكل مبلغا ، و بشكل جيد ناسبيالتنبؤ االستحقاقات، قابلة لها من وغري عند انتهاء اخلدمة والاسفر 
  ؛(8)الاسنويةامليزانيات  معاجلتها باسهولة منميكن  ،يف الوقت احلاضرو . الراتب الاسنويباملقارنة ب

_________________________ 
 :تقريبا كما يل  6046ستكون النفقات الاسنوية الفعلية حىت عام حملكمة، ابناء على الرسوم البيانية اليت قدمتها   (8)

 بني: استحقاقات املوظفني
 ؛ ملنح العودة إىل الوطنيورو مليون [ 6،7و  0.5أقل من  ]
 .ونقل األمتعة والتأمني عند انتهاء اخلدمة للموظفني للاسفر يورو مليون[ 8.0و 0.6أقل من ]

 بني:القضاةاستحقاقات 
 ل؛لبدل النق يورو مليون[ 0.2و  0.0]
 .عند انتهاء اخلدمةعند لنقل األمتعة املنزلية والاسفر ورو يمليون [ 8.4و 0.0]
 .زال يف نطاق معقولتمطلوبات امليزانية أعلى إىل حد ما، ولكن ال و 
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زيد تفرتاضات احملكمة، س، طبقا الاخلدمةبعد يف فرتة ما التأمني الصح  االلتزامات املتعلقة بصحيح أن   (د)
مل ويف ذلك الوقت، . 6086يف عام إال  االستحقاقاتهذه مل تبدأ و . بشكل ملحوظ على املدى الطويل

. ا املشروععدد املشاركني يف هذزيد مع مرور الوقت، من املتوقع أن يو . هناك عمليا أصحاب معاشاتكن ي
 85 لضة ناسبيا خالل الاسنوات امنخفإىل مدفوعات التأمني الصح  ملا بعد انتهاء اخلدمة وبالتايل، سيؤدي 

 .6046يورو تقريبا يف عام  مليون 810ليصل حاسب التوقعات إىل سريتفع بعد ذلك املقبلة، و 
اللتزامات ل ئالبطرتاكم ويرتك ال. لتوصل اىل نتالجالستعجال يف ااجة لحوعلى العموم، تعتقد اللجنة أنه ال - 28

 :على سبيل املثال. أعمق للقضايا واخليارات إلجراء حتليلكافيا واملصروفات الفعلية وقتا  
التأمني /سيناريو االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفنيإليها ينبغ  أن ياستند اليت عايري ما ه  امل (أ)

كثريا على افرتاضات   التوقعات على املدى الطويلوتعتمد طويل األجل؟ الالصح  ملا بعد انتهاء اخلدمة 
التأمني الصح  أن التزامات احملكمة يف حتليل احلاساسية بني وي. لتكاليف الطبيةلواجتاهات لتكوين املوظفني 

 دوران الطبية ومعدلعلى اخلدمات خمتلفة بارامرتات تطبيق نتيجة لإىل حد كبري ستقل ملا بعد انتهاء اخلدمة 
 .(8)املوظفني

التأمني الصح  يف فرتة ما بعد يف مشاريع ول أطخربة ألمم املتحدة أخرى تابعة لنظمات ملخالفا للمحكمة،  (ب)
ما ه  الدروس و ؟ هذا املشاريعلتمويل  تهاوممارستها بالضبط سياس  ما هف. اخلاصة هبانتهاء اخلدمة 

 ؟املاستفادة
لتمويل اجلزل  إىل ا (سنوية امليزانية متشيا مع مبدأ)اسبق املتمويل عدم المن  ،هناك جمموعة من اخليارات (ج)

اللتزامات املرتتبة على استحقاقات لما ه  إجيابيات وسلبيات سيناريوهات خمتلفة لفئات خمتلفة و . والكامل
 ما ه  فوالد وتكاليف وخماطر إدارة صندوق كبري؟و ؟ املوظفني

من الاسنوات اخلمس املقبلة؟  نفاق الاسنوي الفعل  املتوقع لتلبية هذه النفقات املختلفة يف كل سنةاإلما هو  (د)
على استحقاقات املوظفني يف كل " صروفةامل"األموال من يف كل عام " لوفوراتا" لناسبة الناسبة امل  ما هو 

 عام؟
فرتة ويف . دودةاحملتقييم اخليارات يف سياق أوسع من موارد امليزانية بوعلى صعيد أعم، أوصت اللجنة  (ه)

للمحكمة ميزانية إضافية تبلغ حنو  التمويل الكامل يف ظل اخلطة املقرتحةاملقبلة سيطلب اخلمس الاسنوات 
 :يورو مليون 85

 مليون يورو السنة

6102 6.2 

6102 6.2 

6102 6.2 

6102 3.3 

6161 3.3 

، فضال عن أنشطة االدعاءدعم األنشطة القضالية و من أجل موال الزيادة املطلوبة لألعلى رأس وسيكون هذا  
 .قرض الدولة املضيفة هالكاستاملباين اجلديدة و صيانة وشيكة لالالتكلفة 

_________________________ 
(88) ICC-ASP/14/17املرفق الرابع ،. 
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 :ما يليباللجنة  يوصتوفي الختام، - 26

هذه اللجنة النظر في عيد بالفعل في الوقت الحاضر، وستموجود ينبغي استخدام احتياطي التمويل ال (أ)
 ؛في المستقبل المسألة

ومع . الكامل، ناهيك عن التمويل حد األقصىلزيادة الملحة في الظروف الراهنة، ليست هناك حاجة  (ب)
 ؛ذلك، يجب أن تبقى الحالة قيد االستعراض

التأمين الصحي لنظام تقييم أكثر عمقا للقضايا وخيارات التمويل وال سيما ينبغي أن تقوم المحكمة بي (ج)
أخذ السياق األوسع لممارسة المنظمات األخرى والمعوقات الحالية في ، مع في فترة ما بعد الخدمة

 .السادسة والعشرين تهاقدم تقريرا إلى اللجنة في دور أن ت، و ارفي االعتب الميزانية

 المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام   -5

اإلجراءات الالزمة لتنفيذ املعايري احملاسبية الدولية للقطاع كمة أن تتخذ احمليف دورهتا الاسابعة قررت اجلمعية  - 23
اسنوات املتعدد الاملبلغ املعتمد هلذا املشروع جمموع كان و . 6085عام إىل  6088يف الفرتة من عام العام باحملكمة 

متت املوافقة يورو، و  8 732 500 حنو 6084-6088فرتة لاإلمجايل يف انفاق الفعل  وبلغ اإل .يورو 8 987 550
 .6085 عام يف ميزانيةيورو  873 200البالغ قدره و  تنفيذ املشروعل غ املتبق لاملبعلى 
إىل  6084أغاسطس /آبهبا احملكمة من  امتاألنشطة اليت قاملتعلق ب تقريرالاللجنة علما بوأحاطت - 24

يزانيات ملااقتصر على احملاسبة وحتضري  أن االنتقال إىل نظام قالم على االستحقاقوالحظت  (8) 6085فرباير /شباط
على ال يزال إعداد امليزانية أن حدة، يف حني مؤساسات منظومة األمم املتأسوة باملمارسة يف املالية،  بياناتراجعة والامل

 .معدلأساس نقدي 
على تدريب  6085سبتمرب /أيلولمارس إىل /آذارمن قرر القيام هبا يف الفرتة املاألنشطة الرلياسية وسرتكز - 25

 .واملراجعة النهالية ،وعاملشر ختتام ، وإة الدولية للقطاع العاميمعايري احملاسبوفقا للاألول املايل املوظفني، وإعداد البيان 
كل من طبقا للخطة احملددة، يف   املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام مشروعورحبت اللجنة باملض  قدما يف - 22

امليزانية املقدمة يف يورو من  7 400قدرها يبلغ  ةقليلورات وفاملشروع بمن املتوقع أن يتم امليزانية واجلدول الزمين، وبأنه 
 .يورو 8 987 550غ قدرها لالبا البداية
اللجنة في حاجة إلى السنوات األربع الماضية، لم تعد عن قرب طوال تنفيذ المشروع ونظرا لمتابعة - 27

تنفيذ المتعلقة بالمعلومات إدراج لتقارير السابقة وطلبت على اوشكرت اللجنة المحكمة . تقرير منفصل
الميزانية ، وكذلك 2011عام  ذككل منللقطاع العام  اسبية الدولية الميزانية المعتمدة لمشروع المعايير المح

 ".2015تقرير عن أنشطة وأداء برنامج المحكمة لعام "المعنونة وثيقة ال، في 2015لعام المعتمدة 

 ر الصرفاسعأإدارة مخاطر  -حايا للضصندوق االستئماني ال- 6

احلاسابات املصرفية  ، وقد الحظتالثالثة والعشرين ايف دورهتالصندوق االستئماين للضحايا  دعت اللجنة- 21
 .ر الصرفاسعأمواصلة جهوده إلدارة ومراقبة خماطر إىل  ،اليورواملودعة بعمالت خالف  قلصندو ل

_________________________ 
8)) CBF/24/15. 
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املعقود يف يف اجتماعه الصندوق قرر اللجنة بأن جملس إدارة فيه بلغت أُ  (8)ان معروضا على اللجنة تقريروك- 29
يف األشهر اإلثين  الصندوق لربامج الالزمة ر الصرف وُّتصيص املوارداسعأماستوى خماطر ل قبو  6085مارس /آذار
ر اسعأخماطر زالت ، و 6083الشلن األوغندي يف عام الصندوق القالمة على  غلقت مشاريعأُ قد و . ةاملقبل عشر

تقتصر و . يورو 47 000بلغت  صرفالر اسعأحقق الصندوق أرباحا من ، 6084يف عام و . الصرف الناجتة عن ذلك
ورأى الصندوق أن . مريك األدوالر بني اليورو والصرف الأسعار على  ايليف الوقت احلخماطر العمالت األجنبية 

 يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية تتطلب االنتباهقيد التشغيل ستة عقود إذ ال توجد سوى خاطر مقبولة امل
الصندوق االستئماني للضحايا إلى موافاتها دعت اللجنة و .  مريكاألدوالر بني اليورو والصرف الأسعار  ملخاطر

 اسيطرة على المخاطر والنتائج التي تحققت في دورتهالمتعلقة بالتها سياسبمعلومات محدثة عن الوضع في 
 .الخامسة والعشرين

 جبر األضرار- 7
فضال عن قرار دالرة االستئناف يف قضية  ،(6)جرب األضرارتقرير احملكمة بشأن ببعناية علما اللجنة أحاطت - 70

 .6085مارس /يف آذاراملدع  العام ضد لوبانغا 
املوضحة يف تقرير قضايا القضايا املعقدة اليت مت حتديدها يف التقرير وقررت أن تدرس الوأشارت اللجنة إىل - 78

في الحصول بترحب اللجنة سو . يد من التفصيلز مبميزانية احملكمة واإلدارة، على احملكمة، مبا يف ذلك اآلثار احملتملة 
 .بجبر األضرار قتعلعن أي تطورات فيما يمن المحكمة معلومات محدثة على دورتها السادسة والعشرين 

 اإلفصاح المالي- 8
بدعم من مكتب األخالقيات يف األمم املتحدة، سياسة اإلفصاح علمًا بأن احملكمة ستنفذ،  ةأحاطت اللجن- 76

حتديد وحل وُّتفيف حاالت تضارب املصاحل الناشئة "هو سياسة اإلفصاح املايل من واهلدف . 6085يف عام املايل 
 طلب من كبارسيُ ومبوجب هذه الاسياسة، ". تهموأنشط( استثمارامتممتلكاهتم و على سبيل املثال ) وظفنيمقتنيات املعن 

اخلارجية  تهم، وأنشطالتزاماهتمو  مأصوهلف عن لكشيات اباملشرت الصلة وي ذوظفني م من املاملاسؤولني يف احملكمة وغريه
 .كل عامم،  وانتماءاهت

 .هحبت اللجنة هبذا التطور، وتتطلع إىل تنفيذور - 73

 الموارد البشرية  -دال

 تعليق عام- 1

 راجعة، ولكن أيضا استجابة لعدد من املاسالل اليت تتطلباملشروع ملجزليا حاطت اللجنة علمًا بأنه نظرا أ- 74
نة يف جلدورة اليت عقدهتا اللقبل او . وارد البشرية يف احملكمةالعمل املتصل باملقدر كبري من جيري حاليا ، خاصا اهتماما
الذي استغرقته  سبوعاألقدمت وثالق أخرى يف كما إدارة املوارد البشرية،  بشأن تقارير عدة أبريل، قدمت احملكمة /نياسان
لدراسة بعض املتاحة للجنة حمدودة فرصة دورة مباشرة أو أثناء الدورة، وكانت القبل الوردت بعض الوثالق و  .الدورة

 .القضايا بالتفصيل

_________________________ 

 
(83) CBF/24/03P02 .  
(6 ) CBF/24/6 . 
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أن مشروع املراجعة سيتوافق مع متطلبات اجلمعية ب، توفرة لديهااملعلومات املتقر اللجنة، بناء على ومع ذلك، - 75
لوظالف ثابتة واالوظالف من الاألقصى والعدد  6085يف حدود امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام  "... أن يبقى ي

قلم احملكمة ثابتا دوام كامل يف ة لكافئالوظالف املعدد سيظل ، راجعةاللجنة أنه نتيجة ملشروع املوعلمت ". املعتمدة
عدد وظالف نخفض بشكل ملحوظ يس، و (مليون يورو 46.9اليت بلغت )تكاليف املوظفني ، وستقل (520)

نتيجة لتحويلها إىل  (دوام كاملة لمكافئوظالف  5وظيفة مكافئة لدوام كامل إىل  25.4من )تة العامة قاملاساعدة املؤ 
مليون يورو  8.74بلغت راجعة املشروع ملأن التكلفة الصافية املباشرة ببلغت اللجنة وعالوة على ذلك، أُ . وظالف ثابتة

 (.نهاية اخلدمةت لآكافيف شكل م 6084يف عام  منها فعاليف املالة  68دفع ) 6084/6085حىت اآلن للفرتة 
الموارد البشرية المرتبطة في نعدام الشفافية أو االتساق في أسباب التغيرات اللتجنب أي تصور و - 72

أكبر قدر ممكن من المعلومات، بما في ذلك قلم المحكمة على تقديم مراجعة، شجعت اللجنة البمشروع 
 التي تقود"( إعادة التنظيم على مكاسب في الكفاءة ينبغي أن تنطوي "مثل )مة المعلومات وراء االفتراضات العا

 .المشروع
يوليو /التي ستعقد في تموز، قبل الدورة المستأنفة موافاتهاباإلضافة إلى ذلك، طلبت اللجنة و  -77

ل وحدة، عدد الموظفين في كبما في ذلك  ،(بعد المراجعة/قبل)عن الهيكل التنظيمي بنظرة عامة ، 2015
 .موراء هذه األرقاالكامن ألساس المنطقي لإلجراء تقييم كامل بمجرد انتهاء مشروع المراجعة 

ميزانية ل" حجم األساسيال"ب في دورتها السادسة والعشرين ة إلى موافاتها حاجالاللجنة وأكدت - 71
. مكتب المدعي العامحه ، وذلك تمشيا مع النهج الذي اقتر (قلم المحكمةبما في ذلك )المنظمة بأكملها 

يفترض أنه ال توجد إجراءات قضائية في المحكمة، ولكن  "هيكل" بالطلب ال يتعلق وأكدت اللجنة أن هذا 
مستوى لذي كانت ستعطيه المحكمة للا  (silhouette raisonnable)" معقولالشكل ال" لبوصف األحرى ب

 .تهانشاطألالمتوقع 

 "(سن التقاعد)" ةالنتهاء الخدمالسن اإللزامية - 2

قرار اجلمعية ب، و "(سن التقاعد)" النتهاء اخلدمةالاسن اإللزامية املتعلق باجلزء من التقرير علما باللجنة أحاطت - 79
اخلدمة إىل هاء ترفع الاسن اإللزامية إلنالذي  6084دياسمرب /كانون األول  69املؤرخ  29/658العامة لألمم املتحدة 

النتهاء زيادة الاسن اإللزامية باللجنة توصية احملكمة تؤيد و . تنفيذ هذا القرار يف وقت الحقتاريخ حتديد عاما، مع  25
على  شريطة عدم تأثري هذا القرار ، 6082يناير /كانون الثاين 8سنة، اعتبارا من  25إىل  26 اخلدمة باحملكمة من

 .احلقوق املكتاسبة للموظفني احلاليني

 65إلى  62الحدمة من  ق الجمعية على زيادة السن اإللزامية النتهاءللجنة بأن توافي اوصتلذلك و - 10
 .قرارهذا النفيذ النظام األساسي للموظفين لتالالزمة في التغييرات وبأن توافق أيضا على إجراء سنة، 

 التمثيل الجغرافي- 3
لعمل مع ااحملكمة عرضت أن والحظت . احملكمة التمثيل اجلغرايف يفبشأن اسابق ها القلقإىل اللجنة  أشارت- 18

. من تلك املناطقطلبات التعيني تاسهيل وتشجيع املزيد من  علىالدول األطراف من مناطق ممثلة متثيال ناقصا 
 .احملكمة توسيع نطاق تطبيق مبدأ التمثيل اجلغرايف جلميع التعيينات احملددة املدةاعتزام الحظت اللجنة أيضا و 
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على  المحكمة خطوات لضمان توزيع إعالنات الوظائف الشاغرةبأن تتخذ  شدةاللجنة بوتوصي - 16
 (.ليزية والفرنسيةكاإلن)بالمحكمة عمل تي اللغبكل من دائما توزيع االعالنات وضمان نطاق أوسع، 

قد يؤثر ثابتة وظالف اللجنة أيضا أن اقرتاح حتويل عدد من وظالف املاساعدة املؤقتة العامة إىل والحظت - 13
 .اجلغرايف والتوازن بني اجلناسنيالتمثيل على 
عند تقديم المحكمة التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين راعي أن تباللجنة ي وصتولذلك - 14

 .المساعدة المؤقتة العامة لتحويل المقترح لوظائفبشأن اتوصياتها 

 دائمة إلى وظائفالمساعدة المؤقتة العامة تحويل الوظائف الممولة منذ مدة طويلة من - 4

املاساعدة حاليا من املمولة وظالف الأن عددا من الذي أشارت فيه إىل تقرير احملكمة علمًا باللجنة أحاطت - 15
ال ، و ألجلا طويلةوظالف الالتقرير إىل أن هذه الالحظ و . أساسية طويلة األجل للمحكمةمهام املؤقتة العامة تغط  

يقومون شاغليها ألن ود احملكمة، أصبحت حبكم الواقع وظالف ثابتة، وجليف الاسنوات األوىل أنشئ  ذيها البعضسيما 
أن و راجعة، املمعاجلة هذه املاسألة، يف قلم احملكمة، من خالل مشروع تعتزم احملكمة أن اللجنة الحظت و . مبهام أساسية

 .6082عام ليزانية املطلب التحويل من خالل عملية تقدمي قد تبرامج رلياسية أخرى 
تحويالت املقرتحة نظرة عامة عن مجيع الأنه سيكون من األمهية مبكان أن يكون لديها إىل اللجنة  وأشارت- 12

من اللجنة متكني ، من أجل 6082تقدمي ميزانية عام عن ومنفصلة سابقة يف وثيقة ذلك  ميتقدوأنه يلزم للمحكمة، 
التمثيل  المحكمةراعي أن تباللجنة أيضا  يوصت كما ذكر أعاله،و . يف امليزانيةإلمجالية بشأن اآلثار اآرالها تقدمي 

 .ة العامةتالمساعدة المؤقلتحويل المقترح لوظائف بشأن اتوصياتها عند تقديم الجغرافي والتوازن بين الجنسين 

 (ةمؤقتالأو ) ة األجلالقصير التعاقد للتعيينات رائق ط- 5

. يف احملكمة ة األجلمن التعيينات القصري  إدخال نوع جديدنظر يف أن احملكمة تبعلما اللجنة أحاطت - 17
قابلة ) واحدة سنةتقل مدهتا عن احملكمة القصرية األجل احملددة اليت احتياجات األجل  ةالتعيينات القصري وستليب هذه 

وأشارت احملكمة (. تصل إىل فرتة احلد األقصى جملموع خدمة سنتنيال يتجاوز أقصاها للتجديد بشكل استثنال  ملدة 
للمحكمة من التعيينات حمددة املدة، ومعظمها يف جمال االستحقاقات أقل تكلفة أن التعيينات قصرية األجل  إىل

 .فقط املوظفني سنة واحدةبقاء املتوقع ألن من املتعلقة بالاسفر، 
تملة من أجل دراسة املخاطر احمل)كل نوع من أنواع العقود األجور املتصلة باللجنة تقريرا شامال عن وطلبت - 11
 .، وتلقت هذا التقرير(متحيزا لصاحل املوظفني احمللينيود قصرية األجل التعيني بعقيكون ألن 
في انتظار الموافقة  تنفيذه مؤقتا أيدته بوجه عام ووافقت علىاللجنة علما باقتراح المحكمة و وأحاطت - 19

الجغرافي والتوازن بين الجنسين من المرحلة لتمثيل مراعاة اأيضا أهمية بيد أنها تكرر . النهائية من قبل الجمعية
 .األجل ةلنظر في التعيينات القصير لاألولى 

 وظائفالتصنيف إعادة - 6

وأشارت احملكمة . عادة التصنيفإلعلى عزمها تنفيذ سياسة  اتطلب احملكمة تعليقعلما باللجنة أحاطت - 90
 تقتصر يفأن من املتوقع ، و على حد سواء هبوطا كون صعودا أوقد تو  ،استثناليةستكون إىل أن إعادة التصنيف 

 املهام التغريات يف  تومع ذلك، وفقا للمحكمة، أد. يف امليزانية الاسنويةمن الوظالف عدد حمدود على  الظروف العادية
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عدة سنوات دون  منذهام وها مبشاغلوجود عدد من الوظالف اليت يقوم إىل حملكمة من عمل االاسنوات األوىل  خالل
 .ويض مناسبتع
 بأنباعرتافها طلبات إعادة التصنيف، مبا يف ذلك على احملكمة اليت ستطبقها بادئ باملاللجنة علما وأحاطت - 98

 نينبغ  أال و  فقط، الوظيفية اتزيادة املاسؤولي ةويف حالكون تدبريا استثناليا تأن ينبغ  إعادة التصنيف عمليات 
 .عباء العملأتاستخدم كأداة للرتقية أو لتربير زيادة 

ثار املالية واآلثار على آللنظرا أقرت أيضا بأنه، إنشاء جملس مراجعة التصنيف، و باعتزام اللجنة ورحبت - 96
إىل إعادة التصنيف، على املوافقة النهالية  حتفاظ باسلطةاجلمعية االينبغ  أن تواصل امليزانية واملالية إلعادة التصنيف، 
 .النهج اجلديد للمحكمة بحني اكتاساب املزيد من اخلربة 

اللجنة وتؤكد . 6082امليزانية لعام  بياناتاتهذه الطلبات يف سياق يف النظر مزيد من اللجنة إىل وتتطلع - 93
، وهو ما يعين أيضا اقرتاح بصورة فعالة احلاجة إىل استعمال املوارد احملدودة املتاحة للمحكمةمراعاة جمددا على أمهية 

وطلبت اللجنة لمحة عامة عن جميع عمليات إعادة التصنيف . املهام عند تغريللوظالف ية إعادة تصنيف اهلبوط
لتمكين اللجنة ، 2016ومنفصلة عن تقديم ميزانية عام سابقة أن تقدم في وثيقة يلزم المقترحة للمحكمة، التي 

 .الميزانيةاإلجمالية إلعادة التصنيف على بشأن اآلثار من إبدء آرائها 
املوارد مشروع املراجعة على اللجنة أنه ينبغ  إجراء هذه العملية بالتوازي مع تقييم شفاف لتأثري وترى - 94

 .البشرية

 التسلسل اإلداري- 7

استقلة املاملكاتب يف وظفني طلبها بشأن العالقة اإلدارية بني املعلى احملكمة نظرت اللجنة يف الرد الذي قدمته - 95
 .يت تتبعها هذه املكاتبال ارجيةاخلألطراف واللمحكمة 

 :حمددة" ماستقلة"ها مبهام فنية و شاغلاليت يقوم فيها ددت احملكمة الوظالف التالية وح- 92

 ة للحاسابات؛الداخليراجعة مدير مكتب امل (أ)
 مدير أمانة مجعية الدول األطراف؛ (ب)

 األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية؛ (ج)
 عية الدول األطراف؛املاساعد اخلاص لرليس مج (د)

 رليس آلية الرقابة املاستقلة؛  ( ه)

 .املدير التنفيذي ألمانة الصندوق االستئماين للضحايا (و)
ذه املكاتب، مبا يف ذلك إعداد وتنفيذ ميزانياهتا املعتمدة، ماستقل هلاللجنة أنه يف حني أن العمل الفين وترى - 97

جازة، والعمل األ طلبو وهذا يعين أن تقييم األداء، . احملكمة يفظل ينبغ  أن تالاسلطة اإلدارية ، فإن بالتأكيد
أو، يف حالة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية )املاسجل  صديقتأن يكون مبوافقة و ينبغ  اإلضايف، ومتديد العقود 

ايب من الطرف اخلارج  الذي بناء على طلب كت( جلمعيةامدير أمانة  مبوافقة وتصديق، واملاساعد اخلاص لرليس اجلمعية
 :كما يل ارج ،  اخلطرف لل الفيناإلشراف  بقىوينبغ  أن ي. مباشرة فوظكل متبعه  ي

 راجعة؛رليس جلنة امللمباشرة يتبع للحاسابات الداخلية املراجعة مدير مكتب  (أ)
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 :رليس مجعية الدول األطرافلمباشرة يتبع مدير أمانة مجعية الدول األطراف  (ب)

 رليس جلنة امليزانية واملالية؛ لمباشرة يتبع مني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية األ ‘8’ 

 .رليس مجعية الدول األطرافلمباشرة  يتبع اص لرليس مجعية الدول األطرافاخلاساعد امل ‘6’ 

 رليس مجعية الدول األطراف؛ لمباشرة يتبع آلية الرقابة املاستقلة  رليس (ج)

مباشرة لرليس جملس إدارة الصندوق االستئماين يتبع ضحايا للي ألمانة الصندوق االستئماين املدير التنفيذ (د)
 .للضحايا

مناسبا يف املاستقبل، حاسبما يكون التاسلاسل اإلداري أعاله ترتيب  ينبغ  مراجعةه أنأيضًا اللجنة والحظت - 91
 .الفرعية الدول األطراف وهيئاهتالعملية ل حتياجاتالمع الك  يتماشى 

 تقييم أداء الموظفين - 8

وشجعت بشكل منتظم، مجيع املوظفني  داءأتقييم ضمان حىت اآلن لبذولة اللجنة علما باجلهود املأحاطت - 99
والحظت . يف هذا التقييممن املشاركة  يف املالة 800 معدل يبلغ التوصل إىل احملكمة على مواصلة جهودها من أجل 

حيث يتم إعطاء املرؤوسني فرصة لتقدمي مالحظات على عمل )ألداء ل" ةعكاسي"قييمات تلقيام بااللجنة أيضا إمكانية 
لنظر يف على ااحملكمة وشجعت ، دارةتقييم اإلهامة، ألغراض التدريب و حلصول على مدخالت من أجل ا( رؤسالهم
 .لتعزيز نظام تقييم األداء وضمان تنفيذه على نطاق واسعسالل و الوسيلة وغريها من الهذه 

 التدريب والتعليم- 9

 لىعإعادة التنظيم  اتبعملي ينتأثر مال نمديرياللمساعدة  يةتدريبتنظيم حلقات اللجنة بأوصت - 800
 .االتصال الداخليمن حيث مسؤولياتهم اإلحاطة علما ب

 المساعدة القانونية  -هاء

-يوليو/تموز)لقانونية المساعدة ابشأن أول تقرير نصف سنوي لقلم المحكمة باللجنة علما أحاطت - 808
نظام بها ل تالتي قامتقييم الإعادة عملية يجة المحكمة أن تقدم نت ت إلى، وطلب(2014ديسمبر /ن األولو كان

في  ،(ج) 6 ، المرفق األول، الفقرةICC-ASP / 12 / Res.8وفقا لألحكام الواردة في الوثيقة المساعدة القانونية 
  .السادسة والعشرين ادورته

 دائمةمباني الال  -واو 

 والتوقعات الماليةالحالة - 1
 .والتوقعات املاليةبشأن حالة املشروع ومدير املشروع معلومات حمدثة للجنة قدم رليس جلنة الرقابة - 806
 كتملتومن املتوقع أن . احملددواصل التقدم طبقا للجدول الزمين ياللجنة مع التقدير أن املشروع والحظت - 803

 .6085سبتمرب /أيلولاعتبارا من إليها احملكمة النتقال جاهزة يدة وأن تكون املباين اجلد
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وتعاين   .بذهلا جلنة الرقابة ومدير املشروع واحملكمة للتخفيف من املخاطر املاليةتباجلهود اليت ت اللجنة وأقر - 804
كما أنه جاري اُّتاذ   تذاُّتُ و . كاليفجتاوز كبري يف الت ؤدي إىلتقد  طو ضغاالنتقال من ميزانية و  بناءال ةميزانيكل من 

بتكلفة ال يتجاوز املشروع أن يكتمل حاليا، من املتوقع و . للتخفيف من املخاطر وحتقيق وفورات إضافيةتدابري حازمة 
 .(8)يورو مليون 600 اهاأقص
املقررة للدول األطراف د االشرتاكات ياسدت يف ريالتأثري الاسليب للتأخيف قلقها إزاء جلنة الرقابة  اللجنةوتشارك - 805

تكاليف ماليني يورو من  5.7من املتوقع متويل ما يبلغ اجلمعية، ووفقا لقرار . تكاليف االنتقاللتمويل املتوخى لل
يف لض الفاماليني يورو من  4.4اتيحت ويف حني . 6084إىل  6086يف األعوام من االنتقال من فوالض امليزانية 

ويرجع ذلك إىل قيام . ن يورومليو  8.3قدره   البالغ قالبالتمويل  6083عام من فالض يتاح ال فإنه ، 6086عام 
أي املتعلقة بتوقعات الو  .(6)فدول األطراللذي كان سيعاد فالض الالمن االشرتاكات غري املاسددة احملكمة خبصم 
طار املايل حدود اإليف جلنة الرقابة خيارات التمويل البديلة املتاحة استعرض ستو . ةغري مؤكد 6084فالض من عام 
 .املعتمد للمشروع

وهي على استعداد . والعشرين خامسةفي دورتها المحدثة معلومات الحصول على اللجنة إلى  عطلتتو - 802
 .لجنة الرقابةن لدى تكو لتقديم المشورة بشأن أي أسئلة 

 إيجار المباني المؤقتة- 2

  هناية يفد إجيار املباين احلالية و إهناء عق عن رغبتها يفاين بصحاب املعربت ألأ أن احملكمةببلغت اللجنة أُ - 807
حىت هناية مليون يورو  8.2لغ قدرها يب اتجيار إاحملكمة خالفا لذلك، سيلزم أن تدفع و . 6085دياسمرب  /كانون األول

 تاسويةال من الواجب وال يز . لى اإلهناء املبكر لعقود اإلجيارومل يوافق أصحاب املباين حىت اآلن ع. 6082 هيوني/حزيران
 .املاسألة مع األطراف املعنية هذه

 التكلفة الكاملة للملكية - 3

امل مع التكاليف املتصلة وسيتعني عليها أن تتع .لمباين الدالمةلالكة امله  ستكون احملكمة ، 6085يف عام - 801
، (تكاليف الصيانة الوقالية والتصحيحية) تكاليف الصيانةشمل اليت ت( للملكية املةاملعروفة باسم التكلفة الك)باملالك 

 .على نطاق واسعلرأس املال  الدوريتكاليف االستبدال فضال عن 

 .(3)بالتكلفة العامة للملكية لتقرير الفريق العامل املعينالرلياسية االستنتاجات مدير املشروع الضوء على وسلط - 809
استبدال رأس املال يف كيفية متويل تنظيم الصيانة و كيفية ه على  مدير املشروع، اهتمام برلاسة، ركز الفريق العامل وقد

وأوصى . تنظيم صيانة داخليةرلياس  أو  متعهدن، اختيار الالنموذج التنظيم ، هناك بديبوفيما يتعلق  .املباين اجلديدة
الفريق العامل  يعتقدو . للمحكمة أقل خطورة وتكلفةو أكثر فعالية على أساس أنه  املتعهد الرلياس نموذج بالفريق العامل 

. للرتتيبات احلاليةإجراء تعديالت إىل ليس هناك حاجة ، و للجمعيةقالمة مع اإلدارة ال هذا النموذجتناول ميكن  أنه
إعداد ( أ)عدة خيارات ترتاوح بني بتقييم العامل قام الفريق وفيما يتعلق باسرتاتيجية التمويل الستبدال رأس املال، 

_________________________ 
دياسمرب املاض ، أذنت اجلمعية /ويف كانون األول. مليون يورو 895.7يبلغ احلد األقصى املعتمد للميزانية املوحدة للبناء واالنتقال  ( 85)

يتجاوز أقصاه  ماليني يورو، ورفعت بذلك امليزانية املأذون هبا إىل حد ال 4.3غ إىل للجنة الرقابة باملوافقة، كإجراء أخري، على زيادة املبل
 .وكان ذلك لضمان األمن املايل للمشروع. ليون يوروم 600

 .7-4إىل  5-4النظام املايل والقواعد املالية، القواعد   (6)
 .6083أنشأت جلنة الرقابة الفريق العامل يف عام  ( 3)
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على أساس اشرتاكات يف املاستقبل مجيع التكاليف لتغطية إنشاء صندوق ( ب)وفقات عند ظهورها، ميزانية سنوية للن
هنج الصندوق هو احلل األمثل من وجهة النظر الفنية أن الفريق العامل  ورأى. حلول وسيطة( ج)و ،موحدةسنوية 

 .يةاالستثمار  تهاوقيماملباين للحفاظ على وظالف 

حلفاظ على ضوء العوامل املتصلة بااآلن النظر يف اخليارات املقدمة من الفريق العامل يف  جلنة الرقابةوستواصل - 880
ومتويل دارة فيما يتعلق بإها ستعداد لتأييداالالدول األطراف  اليت قد تبدي خططاتاملوظالفها، فضال عن ، و قيمة املباين

دورهتا تقدمي مشروع توصية إىل اللجنة يف جلنة الرقابة تعتزم و . الطويلة األجل على حد سواءعمليات رأس املال والصيانة 
 .6085نوفمرب /تشرين الثاينتقدمي توصية هنالية إىل اجلمعية يف ك  يتاسىن هلا ،  للمشورةخلاماسة والعشرين ا

والعشرين  ةالخامسفي دورتها اإلدارة، للجنة إلى توصيات لجنة الرقابة، بما في ذلك ترتيبات وتتطلع ا- 888
 .سبتمبر/تعقد في أيلولالتي س

 مسائل أخرى   -زاي

اين من وامليزانية ستجري يف بداية اجلزء الثللمحكمة لتنظيم اإلداري لأن التطورات اهلامة احملتملة بالنظر إىل - 886
قررت ، 6081-6082 للفرتة  كتب املدع  العاممل واخلطة االسرتاتيجيةاملراجعة ملشروع ، ال سيما نتيجة 6085عام 
يف يوم  من القاسم األول من نظامها الداخل ، ان تعقد دورة رابعة وعشرين ماستأنفة يف الهاي  8وفقا للمادة  ،جنةالل
 .6082 لعام قبل إصدار امليزانية الربناجمية املقرتحة يوليه،/وزمت 85و 84

 والعشرين للجنة خامسة د انعقاد الدورة العمو   

تشرين  6سبتمرب إىل /أيلول 68 اوالعشرين يف الهاي يف الفرتة مناسة ا اخلامعقد دورهتن تأقررت اللجنة - 883
 .6085أكتوبر /األول
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 المرفق األول
2015أبريل /نيسان 20حالة تسديد االشتراكات لغاية   

 

 الدول األطراف

     6085 الاسنوات الاسابقة
االشرتاكات 
غري املاسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املاسددة

حاساب  ف يفاملوق
 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
  الاسايق

االشرتاكات    
املقررة    

 احملصَّالت
 وااللتمانات

االشرتاكات  
  غري   املاسددة

االشرتاكات  
املقررة      

 احملصَّالت 
 وااللتمانات

االشرتاكات 
 غري    املاسددة

 82/7/6084  ددةغري ماس 925 9 - 925 9 - 925 9 - 130 49 130 49  أفغاناستان 8

 65/4/6084 غري ماسددة 151 89 - 151 89 - 151 89 - 676 838 676 838  ألبانيا 6

 85/4/6084 غري ماسددة 169 85 - 169 85 - 169 85 - 999 889 999 889 أندورا 3

 88/80/6083  متأخرات 182 7 - 081 4 - 081 4 791 3 817 35 915 31 أنتيغوا وبربودا 4

 4/9/6083  متأخرات 778 278 8 - 684 151 - 684 151 557 183 677 027 1 134 110 1 األرجنتني 5

 80/6/6085  ماسددة بالكامل - - - 707 802 4 707 802 4 - 691 990 38 691 990 38 أسرتاليا 2

 82/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 220 599 8 220 599 8 - 099 190 84 099 190 84 النماسا 7

 61/8/6085  غري ماسددة 69 - 69 515 86 284 86 - 556 23 556 23 ديشبنغال 1

 86/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 914 85 914 85 - 456 850 456 850  باربادوس 9

 83/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 568 000 6 568 000 6 - 347 514 81 347 514 81 بلجيكا 80

 38/80/6084 غري ماسددة 081 6 - 081 6 - 081 6 - 455 87 455 87 بليز 88

 67/3/6086 غري مؤهلة للتصويت 201 68 64 054 2 - 054 2 530 85 310 63 980 31 بنن 86

 7/4/6084 غري ماسددة 195 87 - 195 87 - 195 87 - 769 833 769 833 بوليفيا 83

 7/5/6084  غري ماسددة 199 33 - 199 33 - 199 33 - 966 821 966 821 البوسنة واهلرسك 84

 3/88/6084 غري ماسددة 945 38 - 945 38 889 024 36 - 863 623 863 623 بوتاسوانا 85

 84/4/6085  متأخرات 378 483 88 - 416 118 5 - 416 118 5 119 538 5 269 659 64 581 798 69 الربازيل 82

 89/3/6085 كاملماسددة بال - - - 664 94 664 94 - 416 585 416 585 بلغاريا 87

 62/5/6084  غري ماسددة 128 6 - 128 6 842 3 007 2 - 950 40 950 40 بوركينا فاسو 81

 87/3/6085 غري ماسددة 373 - 373 245 8 081 6 - 138 85 138 85 بوروندي 89

 30/86/6083  متأخرات 981 3 - 081 6 - 081 6 900 8 403 3 303 5 كابو فريدي 60

 86/03/6085 ماسددة بالكامل - - - 049 1 049 1 - 200 46 200 46 كمبوديا 68

 60/08/6084  غري ماسددة 674 902 5 - 674 902 5 - 674 902 5 - 917 024 56 917 024 56 كندا 66

مجهورية إفريقيا  63
 9/86/6084 غري ماسددة 795 - 795 663 8 081 6 - 455 87 455 87 الوسطى

 83/8/6085 غري ماسددة 297 - 297 381 3 085 4 - 835 68 835 68 تشاد 64

 67/8/6085 ماسددة بالكامل - - - 760 225 760 225 - 751 407 6 751 407 6 شيل  65

 67/5/6084 غري ماسددة 293 582 - 293 582 - 293 582 - 243 166 6 243 166 6 كولومبيا 62

 ال توحد مدفوعات غري مؤهلة للتصويت 414 84 42 081 6 - 081 6 460 86 205 065 83 جزر القمر 67

 8/2/6088 غري مؤهلة للتصويت 808 33 73 925 9 - 925 9 023 63 042 87 809 40 الكونغو 61

 38/3/6084  غري ماسددة 081 6 - 081 6 - 081 6 - 845 80 845 80 جزر كوك 69

 67/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 489 75 489 75 - 542 573 542 573 كوستاريكا 30

 82/7/6083  متأخرات 397 48 - 074 66 - 074 66 363 89 193 83 682 33 كوت ديفوار 38

 62/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 565 656 565 656 - 188 380 8 188 380 8 كرواتيا 36

 6/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 664 94 664 94 - 642 723 642 723 قربص 33
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 الدول األطراف

     6085 الاسنوات الاسابقة
االشرتاكات 
غري املاسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املاسددة

حاساب  ف يفاملوق
 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
  الاسايق

االشرتاكات    
املقررة    

 احملصَّالت
 وااللتمانات

االشرتاكات  
  غري   املاسددة

االشرتاكات  
املقررة      

 احملصَّالت 
 وااللتمانات

االشرتاكات 
 غري    املاسددة

 83/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 056 727 056 727 - 700 858 3 700 858 3 كمجهورية التشي 34

مجهورية الكونغو  35
 5/86/6084 غري ماسددة 913 5 - 913 5 - 913 5 - 972 56 972 56  الدميقراطية

 62/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 020 350 8 020 350 8 - 821 554 86 821 554 86 الدامنرك 32

 5/86/6084  غري ماسددة 081 6 - 081 6 - 081 6 - 659 87 659 87  يتجيبو  37

 66/88/6083 غري مؤهلة للتصويت 904 1 42 081 6 - 081 6 140 2 285 80 455 87 دومينيكا 31

اجلمهورية  39
 1/86/6084  غري مؤهلة للتصويت 173 364 955 8 817 90 - 817 90 738 636 372 380 807 543 الدومينيكية

 86/1/6084  متأخرات 716 17 - 525 17 - 525 17 687 586 533 769 533 إكوادور 40

 1/4/6085 ماسددة بالكامل - - - 159 79 159 79 - 479 459 479 459 إستونيا 48

 9/6/6085 غري ماسددة 959 - 959 095 5 054 2 - 757 28 757 28 فيج  46

 83/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 884 067 8 884 067 8 - 429 566 9 429 566 9 فنلندا 43

 2/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 260 688 88 260 688 88 - 924 405 805 924 405 805 فرناسا 44

 86/3/6084  متأخرات 218 77 - 937 39 - 937 39 744 37 223 818 407 689 غابون 45

 68/06/6083  متأخرات 982 3 - 081 6 - 081 6 191 8 557 85 455 87 غامبيا 42

 69/8/6085 ماسددة بالكامل - - - 140 83 140 83 - 303 79 303 79 جورجيا 47

 67/8/6085  غري ماسددة 890 022 7 - 890 022 7 234 641 7 164 384 84 - 727 783 846 727 783 846 أملانيا 41

 9/4/6085 لماسددة بالكام - - - 006 61 006 61 - 394 882 394 882 غانا 49

 63/2/6084  غري ماسددة 040 657 8 - 040 657 8 152 68 192 671 8 - 429 214 80 429 214 80 اليونان 50

 2/8/6085  غري مؤهلة للتصويت 893 2 1 081 6 - 081 6 827 4 777 8 944 5 غرينادا 58

 87/4/6085 ةغري ماسدد 091 58 - 091 58 085 3 883 54 - 570 868 570 868 غواتيماال 56

 7/88/6088  غري مؤهلة للتصويت 136 88 14 081 6 - 081 6 730 9 800 68 130 30 غينيا 53

 38/80/6084 ماسددة بالكامل - - - 081 6 081 6 - 138 85 138 85 غيانا 54

 6/3/6085 غري ماسددة 392 1 - 392 1 263 7 089 82 - 038 886 038 886 هندوراس 55

 3/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 319 567 319 567 - 131 995 3 131 995 3 هنغاريا 52

 88/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 463 53 463 53 - 981 282 981 282 أياسلندا 57

 2/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 071 132 071 132 - 140 465 7 140 465 7 أيرلندا 51

 69/9/6084 غري ماسددة 185 106 1 - 185 106 1 1 163 106 1 - 487 031 15 487 031 15 إيطاليا 59

 62/6/6085 غري ماسددة 152 156 85 - 152 156 85 906 151 5 751 788 68 - 577 481 844 577 481 844 اليابان 20

 3/3/6084 غري ماسددة 490 43 - 490 43 373 123 43 - 736 641 736 641 األردن 28

 9/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 880 62 880 62 - 459 829 459 829 كينيا 26

 63/6/6085 غري ماسددة 899 1 - 899 1 595 15 794 93 - 785 492 785 492 التفيا 23

 66/88/6083 غري ماسددة 750 - 750 621 8 081 6 - 455 87 455 87 لياسوتو 24

 62/8/6085 غري ماسددة 711 8 - 711 8 630 081 6 - 138 85 138 85 ليبرييا 25

 89/8/6085 ماسددة بالكامل - - - 101 87 101 87 - 056 843 056 843 ليختنشتاين 22

 84/4/6085 ماسددة بالكامل - - - 513 845 513 845 - 640 109 640 109 لتوانيا 27

 67/8/6085 ماسددة بالكامل - - - 679 820 679 820 - 464 454 8 464 454 8 لكاسمربغ 21

 5/86/6084 ماسددة بالكامل - - - 054 2 054 2 - 522 69 522 69 مدغشقر 29
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 الدول األطراف

     6085 الاسنوات الاسابقة
االشرتاكات 
غري املاسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املاسددة

حاساب  ف يفاملوق
 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
  الاسايق

االشرتاكات    
املقررة    

 احملصَّالت
 وااللتمانات

االشرتاكات  
  غري   املاسددة

االشرتاكات  
املقررة      

 احملصَّالت 
 وااللتمانات

االشرتاكات 
 غري    املاسددة

 61/9/6088 غري مؤهلة للتصويت 057 83 62 032 4 - 032 4 995 1 533 86 561 68  مالوي 70

 82/5/6083  متأخرات 817 6 - 081 6 - 081 6 829 626 5 438 5 ملديف 78

 82/8/6084  أخراتمت 276 85 - 073 1 - 073 1 599 7 003 35 206 46 مايل 76

 63/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 247 38 247 38 - 878 672 878 672  مالطا 73

 4/3/6085 غري ماسددة 034 8 - 034 8 914 081 6 - 455 87 455 87 جزر مارشال 74

 3/9/6084  غري ماسددة 798 65 - 798 65 - 798 65 - 841 899 841 899 موريشيوس 75

 1/4/6084  غري ماسددة 458 245 3 - 458 245 3 1 459 245 3 - 909 211 30 909 211 30 املكاسيك 72

 60/1/6084  غري ماسددة 968 5 - 968 5 803 064 2 - 565 69 565 69 منغوليا 77

 60/2/6084 غري ماسددة 902 9 - 902 9 - 902 9 - 692 46 692 46 اجلبل األسود 71

 60/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 161 89 161 89 - 625 869 625 869 ناميبيا 79

 83/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 081 6 081 6 - 455 87 455 87 ناورو 10

 82/4/6085 ماسددة بالكامل - - - 327 673 3 327 673 3 - 715 936 30 715 936 30 هولندا 18

 84/8/6085 ة بالكاملماسدد - - - 894 507 894 507 - 333 379 4 333 379 4 نيوزيلندا  16

 63/88/6009 غري مؤهلة للتصويت 087 66 96 032 4 - 032 4 119 87 943 7 136 65 النيجر 13

 65/80/6083  متأخرات 462 671 - 75 810 - 375 810 058 91 663 089 8 674 887 8 نيجرييا 14

 9/3/6085 ة بالكاملماسدد - - - 127 705 8 127 705 8 - 074 791 83 074 791 83 النرويج 15

 81/1/6084 غري ماسددة 531 58 - 531 58 67 525 58 - 730 317 730 317  بنما 12

 5/6/6085 متأخرات 459 63 - 052 60 - 052 60 403 3 132 842 639 850 باراغواي 17

 84/8/6085 غري ماسددة 417 634 - 417 634 - 417 634 - 986 240 8 986 240 8 بريو 11

 82/4/6084 غري ماسددة 180 302 - 180 302 - 180 302 - 104 736 104 736 لبنيالف 19

 69/8/6085 ماسددة بالكامل - - - 657 142 8 657 142 8 - 915 557 88 915 557 88 بولندا 90

 5/5/6084  غري ماسددة 746 115 - 746 115 334 56 072 931 - 545 243 1 545 243 1 الربتغال 98

 6/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 868 996 3 868 996 3 - 267 567 35 267 567 35  كوريامجهورية   96

 66/5/6084  غري ماسددة 048 2 - 048 2 - 048 2 - 373 87 373 87 مجهورية مولدوفا 93

 6/4/6085  غري ماسددة 016 63 - 016 63 000 430 016 453 - 916 645 6 916 645 6 رومانيا 94

تس سانت كي 95
 86/3/6084 غري ماسددة 081 6 - 081 6 - 081 6 - 065 83 065 83 ونيفيس

 5/2/6084  متأخرات 041 6 - 081 6 - 081 6 30 027 7 097 7 سانت لوسيا 92

سانت فناسنت  97
 84/7/6088 غري مؤهلة للتصويت 336 7 88 081 6 - 081 6 303 5 952 88 659 87  وجزر غرينادين

 83/4/6085 ماسددة بالكامل - - - 994 8 994 8 - 335 87 335 87  ساموا  91

 61/6/6084 غري ماسددة 913 5 - 913 5 - 913 5 - 740 58 740 58 سان مارينو 99

 60/3/6085  غري ماسددة 56 - 56 938 88 913 88 - 053 98 053 98 الاسنغال 800

 86/6/6085 لكاملماسددة با - - - 764 79 764 79 - 995 508 995 508  صربيا 808

 9/7/6084  غري ماسددة 081 6 - 081 6 - 081 6 - 508 80 508 80 سيشيل 806

 9/3/6085 غري ماسددة 957 8 - 957 8 28 081 6 - 455 87 455 87 سرياليون 803

 4/6/6085 ماسددة بالكامل - - - 341 348 341 348 - 675 103 8 675 103 8 سلوفاكيا 804

 63/4/6084 غري ماسددة 430 600 - 430 600 - 430 600 - 489 254 8 489 254 8 سلوفينيا 805
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 الدول األطراف

     6085 الاسنوات الاسابقة
االشرتاكات 
غري املاسددة 
لصندوق 
 الطوارئ

جمموع 
االشرتاكات 
 غري املاسددة

حاساب  ف يفاملوق
 االشرتاكات

تاريخ التاسديد 
  الاسايق

االشرتاكات    
املقررة    

 احملصَّالت
 وااللتمانات

االشرتاكات  
  غري   املاسددة

االشرتاكات  
املقررة      

 احملصَّالت 
 وااللتمانات

االشرتاكات 
 غري    املاسددة

 2/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 137 731 137 731 - 060 116 5 060 116 5 جنوب أفريقيا 802

 30/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 748 113 5 748 113 5 - 577 238 50 577 238 50 إسبانيا 807

 - - دولة فلاسطني 801

 

7 970 

 

 ال توجد مدفوعات  غري ماسددة 970 7 - 970 7

 88/6/6084 غري ماسددة 049 1 - 049 1 - 049 1 - 593 30 593 30 سورينام 809

 81/3/6085 ماسددة بالكامل - - - 937 199 8 937 199 8 - 730 906 87 730 906 87 الاسويد 880

 9/6/6085  غري ماسددة 032 76 - 032 76 000 000 6 032 076 6 - 935 861 60 935 861 60 سوياسرا 888

 89/3/6085 غري ماسددة 443 3 - 443 3 288 6 054 2 - 565 69 565 69 طاجيكاستان 886

مجهورية مقدونيا  883
 88/3/6085  غري ماسددة 185 85 - 185 85 604 089 82 - 899 886 899 886 اليوغوسالفية سابقا

 80/2/6084  غري ماسددة  828 - 828 156 3 083 4 - 067 68 067 68  ليشيت-تيمور 884

 38/8/6084  غري ماسددة  442 17 - 442 17 - 442 17 - 376 515 376 515 ترينيداد وتوباغو 885

 89/6/6085 غري ماسددة  824 - 824 912 78 850 76 - 745 895 745 895 تونس 882

 5/86/6086  متأخرات 905 33 41 913 88 - 913 88 174 68 110 21 754 90 أوغندا 887

 84/4/6085 ماسددة بالكامل - - - 771 379 80 771 379 80 - 370 455 807 370 455 807 اململكة املتحدة 881

مجهورية تنزانيا  889
 8/2/6080 غري مؤهلة للتصويت 416 20 354 284 86 - 284 86 584 47 922 25 410 883 املتحدة

 67/3/6085  غري ماسددة 819 804 - 819 804 - 819 804 - 102 210 102 210 أوروغواي 860

 ال توجد مدفوعات غري مؤهلة للتصويت 899 7 1 081 6 - 081 6 873 5 - 873 5 فانواتو 868

 4/9/6086  متأخرات 702 314 3 913 4 166 652 8 - 166 652 8 908 866 6 713 350 3 214 473 5 فنزويال 866

 84/7/6084  غري ماسددة 913 88 - 913 88 - 913 88 - 059 54 059 54 زامبيا 863

        4  4    81  81 فروق تقريب احلاساب

  385 961 62  758 7  919 899 53  760 297 78  239 597 865  708 053 9  411 410 044 8  892 534 053 8  المجموع  

  

.ق رأس املال العاملو صندوق الطوارئ فقط وال يشمل الاسلف لصندجتديد موارد اجمية املقررة و يشمل االشرتاكات يف امليزانية الربن: مالحظة  
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 المرفق الثاني
 جداول الموارد البشرية

 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية

 6085مارس /آذار 38 حىت ةاحلال

(0) 386 :جمموع موظف  الفئة الفنية
 

 75: جمموع جناسياهتم

 :زيع بحسب المنطقةالتو 

_________________________ 
 ..موظف لغات 37ني املنَتخبني وعدا املاسؤول( 0)

 اجملموع اجلناسية املنطقة
 8 اجلزالر أفريقيا

 8 بنن

 8 بوركينا فاسو

 3 الكامريون

 8   مجهورية الكونغو الدميقراطية

 8 كوت ديفوار

 4 مصر

 3 غامبيا

 8 غانا

 8 غينيا

 3 كينيا

 8 لياسوتو

 8 مالوي

 6 مايل

 6 النيجر

 6 نيجرييا

 6 داروان

 3 الاسنغال

 3 سرياليون

 9 جنوب أفريقيا

 8 توغو

 8 أوغندا

 6 مجهورية تنزاينا املتحدة

 8 زمبابوي
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 اجملموع  اجلناسية املنطقة
 50  مجموع أفريقيا

 8 الصني آسيا

 8 قربص
 4 (اإلسالمية -مجهورية )إيران 

 3 اليابان
 8 األردن
 8 لبنان
 8 منغوليا

 8  اسطنيفل

 8 الفلبني

 8 مجهورية كوريا

 8 سنغافورة

 8 سريالنكا

 17 مجموع آسيا

 8 ألبانيا أوروبا الشرقية

 8 البوسنة واهلرسك

 8 بلغاريا

 5 كرواتيا

 8 جورجيا

 6 بولندا

 2 رومانيا

 4 صربيا

 8 أوكرانيا

 22 مجموع أوروبا الشرقية

أمريكا الالتينية 
 يبوالكاري

 3 األرجنتني

 8 الربازيل

 8 شيل 

 2 كولومبيا

 8 كوستاريكا

 6 إكوادور

  3 املكاسيك

 3 بريو

 6 ترينيداد وتوباغو

 3 فنزويال 

 25 مجموع أمريكا الالتينية والكاريبي
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 اجملموع  اجلناسية املنطقة
أوروبا الغربية ودول 

 أخرى

 86 أسرتاليا

 6 النماسا

 80 بلجيكا

 83 كندا

 8 الدامنرك

 4 فنلندا

 45 فرناسا

 9 أملانيا

 6 اليونان

 7 آيرلندا

 8 اسراليل
 83 إيطاليا

 60 هولندا

 6 نيوزيلندا

 3 الربتغال

 80 إسبانيا

 6 الاسويد

 6 سوياسرا

 38 اململكة املتحدة

 9 الواليات املتحدة األمريكية

 198 ودول أخرى مجموع أوروبا الغربية
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  من الفئة الفنيةالمحكمة  التمثيل الجغرافي لموظفي

 6085مارس /آذار 38 حىت ةاحلال

) 6(عدد الموظفين لكل رتبة، بحسب المنطقة
 

_________________________ 
(6)

 ..موظف لغات 37عدا املاسؤولني املنَتخبني و   

 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 8 لياسوتو أفريقيا 1-مد

 1 المجموع ألفريقيا  

 8 األرجنتني الالتينية والكارييب أمريكا 

 8 إكوادور  
 2 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي  

 6 بلجيكا أخرى ودولأوروبا الغربية  

 8 فرناسا  

 8 إيطاليا  

 8 هولندا  

 8 اململكة املتحدة  

 6 المجموع ألوروبا الغربية ودول أخرى  

 9  1-المجموع للرتبة مد

 8 كينيا أفريقيا 5-ف

 8 مايل   

 8 الاسنغال   

 6 جنوب أفريقيا  

 5 المجموع ألفريقيا  

 8 األردن آسيا 

 1 المجموع آلسيا  

 8 صربيا أوروبا الشرقية 

 1 المجموع ألوروبا الشرقية  

 6 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 8 كندا  

 8 الدامنرك  
 8 فنلندا  

 4 فرناسا  

 8 آيرلندا  

 6 إيطاليا  

 8 هولندا  
 8 لربتغالا  
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 6 إسبانيا  

 4 اململكة املتحدة  

 8 مريكيةاألالواليات املتحدة   

 21 أخرىالمجموع ألوروبا الغربية ودول   

 28  5-المجموع للرتبة ف

 8 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف

 8  كوت ديفوار  

 8 غانا  
 8 نيجرييا  
 8 سرياليون  

 8 جنوب أفريقيا    
 8 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 7 المجموع ألفريقيا   

 3 (اإلسالمية –مجهورية )إيران  آسيا  

 8 لبنان    

 4 المجموع آلسيا   

 8 كرواتيا أوروبا الشرقية  

 8 رومانيا  

 8 أوكرانيا  

 3 المجموع ألوروبا الشرقية    

 6 كولومبيا أمريكا الالتينية والكارييب  

 6 ترينيداد وتوباغو  

 8 فنزويال     

 5 ألمريكا الالتينية والكاريبي المجموع   

 6 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 8 بلجيكا  

 6 فنلندا  

 2 فرناسا  

 3 أملانيا  

 8 آيرلندا    

 3 إيطاليا    

 4 هولندا    

 8 نيوزيلندا    

 8 الربتغال    

 6 إسبانيا    

 9 اململكة املتحدة  

 35 ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية    



ICC-ASP/14/5   

33 5-A-180615 
 

 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 54  4-المجموع للرتبة ف

 8 اجلزالر أفريقيا 3-ف

 8 بنن  

 6 الكامريون  
 6 مصر  
 6 كينيا  

 8 مايل   

 6 النيجر  

 8 نيجرييا  

 8 رواندا  
 8 لالاسنغا  
 2 جنوب أفريقيا  

 8 مجهورية تنزانيا املتحدة  
 21 المجموع ألفريقيا  

 8 ( اإلسالمية -مجهورية )إيران  آسيا 

 8 منغوليا  

 8 فلاسطني  

 8 الفلبني  

 8 سنغافورة  

 8 سريالنكا  
 6 المجموع آلسيا  

 8 ألبانيا أوروبا الشرقية 

 8 كرواتيا  
 8 جورجيا  

 8 دابولن  
 8 رومانيا  
 8 صربيا  
 6 المجموع ألوروبا الشرقية    

 8 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 8 شيل   

 3 كولومبيا  

 8 كوستاريكا  

 8 إكوادور  

 8 املكاسيك  

 8 بريو  

 8 ويال فنز   

 10 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي  
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 2 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 6 النماسا  

 2 بلجيكا  

 3 كندا  

 8 فنلندا  

 86 فرناسا  

 5 أملانيا  

 8 اليونان  

 4 آيرلندا  

 3 إيطاليا  

 2 هولندا  

 8 الربتغال  

 8 إسبانيا  

 8 الاسويد  
 6 سوياسرا  

 1 اململكة املتحدة  

 4 مريكيةاألحدة الواليات املت  

 66 ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية   

 109  3-المجموع للرتبة ف

 8 الكامريون أفريقيا 2-ف

 8  مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 6 مصر  

 6 غامبيا  

 8 مالوي  

 8 رواندا  

 8 الاسنغال   

 6 سرياليون  

 8 توغو  

 8 زمبابوي  

 13 المجموع ألفريقيا  

 8 الصني آسيا 

 8 قربص  

 3 اليابان  

 8 مجهورية كوريا  

 6 المجموع آلسيا  

 8 بلغاريا أوروبا الشرقية 

 6 كرواتيا  
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 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 3 رومانيا  

 6 صربيا  

 8 المجموع ألوروبا الشرقية    

 8 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 8 لالربازي  

 8 كولومبيا  

 8 املكاسيك  

 6 بريو  

 6 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي  

 6 أسرتاليا ودول أخرىأوروبا الغربية  

 1 كندا  

 89 فرناسا  

 8 أملانيا  

 8 اليونان  

 8 اسراليل  
 4 إيطاليا  

 7 هولندا  

 8 نيوزيلندا  

 3 إسبانيا  

 8 الاسويد  

 1 املتحدة اململكة  

 4 مريكيةألالواليات املتحدة ا  

 60 ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية   

 93  2-المجموع للرتبة ف

 8 غامبيا أفريقيا 1-ف

 8 غينيا  

 8 أوغندا  

 3 المجموع ألفريقيا  

 8 البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية 

 8 كرواتيا  

 8 بولندا  

 8 رومانيا  

 4 ألوروبا الشرقية المجموع             

 8 كاسيكامل أمريكا الالتينية والكارييب 

 8 فنزويال   

 2 المجموع ألمريكا الالتينية والكاريبي  

 8 بلجيكا ودول أخرىأوروبا الغربية  
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 ع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبةيتوز 

 بالناسبة املئوية 8-ع املوظفني من الرتبة مديتوز 
قد يكون عرضها اإلحصال  يف شكل  ،(فقط وظالفتاسع )بالنظر إىل حمدودية عدد الوظالف من هذه الرتبة 

 .أعالهالوارد يف اجلدول املعروض عها العددي الدقيق يفريجى الرجوع إىل توز  .بياين مضلِّالً 
 بالناسبة املئوية ،5-توزيع املوظفني من الفئة ف

 

 
 
 

 
  

 

 اجملموع اجلناسية املنطقة الرتبة

 8 كندا  

 3 فرناسا  

 8 آيرلندا  

 8 هولندا  

 6 إسبانيا  

 8 ململكة املتحدةا  

 10 ودول أخرىالمجموع ألوروبا الغربية   

 19  1-المجموع للرتبة ف

 312  الكليالمجموع 
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 ئويةبالناسبة امل ،4-ع املوظفني من الفئة فيتوز 

 
 

 بالناسبة املئوية ،3-ع املوظفني من الفئة فيتوز 
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 بالناسبة املئوية ،6-ع املوظفني من الفئة فيوز ت

 

  

 

 
 بالناسبة املئوية ،8-ع املوظفني من الفئة فيتوز 

 



ICC-ASP/14/5   

39 5-A-180615 
 

 النطاق المستصوب بحسب البلد

 النطاق املاستحاسَن 6085النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 النطاق

عدد 
  ( (املوظفني

٪0.00410 بنن أفريقيا  8.05 - 8.46 8.64 8 
٪0.06700 بوتاسوانا  8.04 - 8.48 8.63   

٪0.00410 بوركينا فاسو  8.80 - 8.49 8.69 8 
٪0.00820 بوروندي  8.04 - 8.48 8.63   

٪0.00820 كابو فريدي  0.99 - 8.34 8.82   
٪0.00820 مجهورية أفريقيا الوسطى  8.06 - 8.37 8.60   

٪0.00360 تشاد  8.02 - 8.44 8.65   
٪0.00820 جزر القمر  0.99 - 8.34 8.87   
٪0.00790 الكونغو  8.06 - 8.31 8.60   

٪0.08750 كوت ديفوار  8.85 - 8.52 8.32 8 
٪0.00410 مجهورية الكونغو الدميقراطية  8.44 - 8.95 8.29 8 

٪0.00820 جيبويت  0.99 - 8.34 8.87   
٪0.03810 غابون  8.05 - 8.46 8.63   
٪0.00820 غامبيا  8.00 - 8.35 8.87 3 
٪0.06660 غانا  8.81 - 8.20 8.39 8 
٪0.00820 غينيا  8.05 - 8.43 8.64 8 
٪0.06070 كينيا  8.69 - 8.74 8.58 3 
٪0.00820 لياسوتو  8.00 - 8.35 8.81 8 
٪0.00820 ليبرييا  8.08 - 8.37 8.89   

٪0.00410 مدغشقر  8.86 - 8.56 8.36   
٪0.00360 مالوي  8.09 - 8.41 8.69 8 
٪0.00240 مايل  8.01 - 8.42 8.67 6 

٪0.06070 موريشيوس  8.03 - 8.39 8.68   
٪0.08590 يبيانام  8.06 - 8.39 8.68   

٪0.00360 النيجر  8.09 - 8.41 8.69 6 
٪0.84300 نيجرييا  6.62 - 3.02 6.22 6 
٪0.00950 الاسنغال  8.01 - 8.47 8.61 3 
٪0.00820 سيشيل  0.99 - 8.34 8.82   

_________________________ 
( )

موظفًا آخرين من الفئة الفنية من رعايا  36و. والوظالف الثابتة من الفئة الفنية، عدا املوظفني املنتَخبني وموظف  اللغات. 6085مارس /آذار 38احلالة بتاريخ  
 ..وما األساس دول لياست أطرافاً يف نظام ر 
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 النطاق املاستحاسَن 6085النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 النطاق

عدد 
  ( (املوظفني

٪0.00820 سرياليون  8.06 - 8.39 8.68 3 
٪0.59860 جنوب أفريقيا  6.69 - 3.80 6.70 9 

٪0.05760 تونس  8.85 - 8.55 8.35   
٪0.00950 أوعندا  8.66 - 8.25 8.44 8 

٪0.08000 مجهورية تنزانيا املتحدة  8.30 - 8.75 8.53   
٪0.00950 زامبيا  8.09 - 8.47 8.61 6 

٪0.00790 أفغاناستان آسيا  8.89 - 8.28 8.40   
٪0.08000 بنغالديش  6.01 - 6.16 6.45   
٪0.00240 كمبوديا  8.09 - 8.41 8.69   
٪0.00820 جزر كوك  0.99 - 8.33 8.82   
٪0.07470 قربص  8.88 - 8.58 8.38 8 
٪0.00410 فيج   8.00 - 8.35 8.87   
٪87.68280 اليابان  30.63 - 40.90 35.57 3 
٪0.03500 األردن  8.01 - 8.47 8.61 8 
٪0.00820 ملديف  0.99 - 8.34 8.82   

٪0.00820 جزر مارشال  0.99 - 8.34 8.82   
٪0.00410 منغوليا  8.08 - 8.37 8.89 8 
٪0.00820 ناورو  0.99 - 8.33 8.82   
٪0.64470 الفلبني  6.00 - 6.78 6.32 8 

٪3.82190 مجهورية كوريا  2.53 - 1.14 7.29 8 
٪0.00820 ساموا  0.99 - 8.34 8.82   

٪0.00410 طاجيكاستان  8.04 - 8.40 8.66   
٪0.00360 ليشيت –تيمور   8.00 - 8.35 8.87   
٪0.00820 فانواتو  0.99 - 8.34 8.82   

٪0.08590 ألبانيا أوروبا الشرقية  8.03 - 8.39 8.68 8 
٪0.06700 البوسنة واهلرسك  8.05 - 8.46 8.64 8 

٪0.07470 بلغاريا  8.82 - 8.52 8.32 8 
٪0.60060 كرواتيا  8.34 - 8.16 8.51 5 

٪0.28340 اجلمهورية التشيكية  6.02 - 6.79 6.43   
٪0.02320 استونيا  8.80 - 8.41 8.69   
٪0.08880 جورجيا  8.03 - 8.39 8.68 8 
٪0.46670 هنغاريا  8.75 - 6.32 6.02   
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 النطاق املاستحاسَن 6085النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 النطاق

عدد 
  ( (املوظفني

٪0.07470 التفيا  8.86 - 8.56 8.36   
٪0.88200 ليتوانيا  8.60 - 8.26 8.48   

٪0.00790 اجلبل األسود  8.00 - 8.35 8.81   
٪8.42370 بولندا  3.25 - 4.94 4.69 6 

٪0.00410 مجهورية مولدوفا  8.06 - 8.37 8.89   
٪0.35960 رومانيا  8.76 - 6.36 6.06 2 
٪0.02320 صربيا  8.85 - 8.52 8.32 4 

٪0.67810 سلوفاكيا  8.47 - 8.99 8.73   
٪0.85190 سلوفينيا  8.62 - 8.70 8.41   

 مجهورية مقدونيا 
   8.60 8.31 - 8.06 ٪0.08670 الاسابقة  اليوغوسالفية

أمريكا الالتينية 
 والكارييب

٪0.00360 أنتيغوا وباربودا  0.99 - 8.34 8.82   
٪0.21250 األرجنتني  6.31 - 3.63 6.18 3 
٪0.08670 بربادوس  8.08 - 8.32 8.81   

٪0.00820 بليز  0.99 - 8.34 8.82   
٪0.08430 وليفياب  8.07 - 8.45 8.62   

٪4.22610 الربازيل  9.92 - 83.41 88.76 8 
٪0.53010 شيل   8.97 - 6.27 6.36 8 

٪0.48820  كولومبيا  8.97 - 6.22 6.38 2 
٪0.02040 كوستاريكا  8.88 - 8.58 8.38 8 
٪0.00820 دومينيكا  0.99 - 8.34 8.82   

٪0.07850 اجلمهورية الدومينيكية  8.87 - 8.51 8.31   
٪0.02990 إكوادور  8.89 - 8.28 8.40 6 
٪0.00820 غرينادا  0.99 - 8.34 8.82   

٪0.04690 غواتيماال  8.85 - 8.55 8.35   
٪0.00820 غيانا  0.99 - 8.34 8.87   

٪0.08670 هندوراس  8.05 - 8.43 8.64   
٪6.96740  املكاسيك   2.54 - 1.15 7.70 3 

٪0.04830 بنما  8.01 - 8.45 8.62   
٪0.08590 باراغواي  8.05 - 8.46 8.64   

٪0.81590 بريو  8.41 - 6.08 8.75 3 
٪0.00820 سانت كيتس ونيفيس  0.99 - 8.34 8.82   
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 النطاق املاستحاسَن 6085النصيب لعام  البلد املنطقة

منتصف 
 النطاق

عدد 
  ( (املوظفني

٪0.00820 سانت لوسيا  0.99 - 8.34 8.82   
٪0.00820 سان فناسنت وغرينادين  0.99 - 8.34 8.82   

٪0.00240 سورينام  8.00 - 8.35 8.87   
٪0.02990 ترينيداد وتوباغو  8.88 - 8.50 8.30 6 

٪0.01620 وروغوايأ  8.84 - 8.55 8.34   
٪0.99240 فنزويال  6.16 - 3.18 3.36 3 

 أوروبا الغربية
ودول أخرى   

٪0.08670 أندورا  8.08 - 8.32 8.81   
٪3.69280 أسرتاليا  2.52 - 1.11 7.76 86 
٪8.62160 النماسا  3.83 - 4.64 3.21 6 
٪8.51200 بلجيكا  3.27 - 4.97 4.36 80 
٪4.74660 كندا  9.03 - 86.66 80.23 83 

٪8.07670 الدامنرك  6.79 - 3.71 3.61 8 
٪0.16410 فنلندا  6.31 - 3.66 6.10 4 
٪1.11150 فرناسا  82.01 - 68.72 81.96 45 
٪88.34170 أملانيا  60.65 - 67.40 63.13 9 
٪8.08390 اليونان  6.73 - 3.29 3.68 6 
٪0.04690 آياسلندا  8.02 - 8.43 8.64   
٪0.22430 آيرلندا  6.88 - 6.12 6.41 7 
٪7.02190 إيطاليا   83.04 - 87.25 85.35 83 

٪0.08430 ليختنشتاين  8.08 - 8.32 8.89   
٪0.86170 لكاسمربغ  8.60 - 8.26 8.48   
٪0.06540 مالطة  8.03 - 8.39 8.68   
٪6.26120 هولندا  5.43 - 7.35 2.39 60 
٪0.40680 نيوزيلندا  8.21 - 6.67 8.97 6 
٪8.35640 النرويج  3.65 - 4.39 3.16   
٪0.75330 الربتغال  6.30 - 3.88 6.70 3 

٪0.00410 سان مارينو  0.99 - 8.34 8.87   
٪4.76410 بانياإس  9.01 - 86.61 80.21 80 

٪8.56570 الاسويد  3.52 - 4.16 4.89 6 
٪8.22390 سوياسرا  3.71 - 5.88 4.45 6 

٪1.63020 اململكة املتحدة  84.91 - 60.62 87.26 38 
   100.00٪  

   
353 280 
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 حالة  التوازن بين الجنسين في وظائف موظفي الفئة الفنية بالمحكمة 

 6085آذار /مارس 38بتاريخ  ةاحلال

 )3(عدد موظفي الفئة الفنية، بحسب نوع الجنس

 الهيئة القضائية
  اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 3 6 8 5-ف

 3 6 8 4-ف

 68 9 86 3-ف

 3 6 8 6-ف

 مكتب المدعي العام
 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 8 0 8 وكيل أمني عام

 8 8 0 أمني عام ماساعد

 3 3 0 8-مد

 88 1 3 5-ف

 61 89 9 4-ف

 48 61 83 3-ف

 46 85 67 6-ف

 85 5 80 8-ف

 قلم المحكمة

 
 
 

 
 

 
 

 أمانة جمعية الدول األطراف

 اجملموع الذكور ناثاإل الرتبة

 8 8 0 8-مد

 8 8 0 5-ف

 8 0 8 4-ف

_________________________ 
 (3)

 ..مبن فيهم املاسؤولون املنَتخبون وموظفو اللغات   

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 8 8 0 أمني عام ماساعد

 6 6 0 8-مد

 86 7 5 5-ف

 33 60 83 4-ف

 20 35 65 3-ف

 55 87 31 6-ف

 4 8 3 8-ف
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 8 0 8 3-ف
 للضحاياأمانة الصندوق االستئماني 

 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 8 8 0 8-مد

 8 0 8 5-ف

 3 8 6 3-ف

 مكتب مدير مشروع المباني الدائمة
 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 8 8 0 8-مد

 ي للحساباتالمراجع الداخلمكتب 
 اجملموع الذكور اإلناث الرتبة

 8 0 8 8-مد

 8 8 0 4-ف
 8 0 8 3-ف

 للمحكمة الكليالمجموع 

 الذكور اإلناث 

اجملموع 
 الكل 

 169 183 352 
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 فعليةاألرقام ال - أعداد الموظفين: المحكمة الجنائية الدولية
 :كانت أعداد موظف  احملكمة كما يل   6085مارس /آذار 38يف 

 أعداد املوظفني

 298 الوظالف الثابتة

شغلها يف إطار املاساعدة  املواَفق علىالوظالف 
 664 املؤقتة العامة

 21 املتدربون داخلياً 

 5 الزالرون من الفئة الفنية

 869  املتعاقدون على أساس اتفاقات  اخلدمة اخلاصة

 81 القضاة/املاسؤولون املنتَخبون

 1135 المجموع

 

 تقديرية أرقام -أعداد الموظفين: الجنائية الدوليةالمحكمة 
، وإىل متوسطات أعداد املتدربني داخليًا والزالرين من الفئة الفنية 6085عام املعتمدة ليزانية املستناد إىل باال

 موظف  احملكمة، يُتوقَّع أن تكون أعداد 6084كما حدث يف عام  واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة
 :كما يل   6085حبلول هناية عام 

  أعداد املوظفني

)4 (الوظالف الثابتة
  712 

شغلها يف إطار املاساعدة  املواَفق علىالوظالف 
)5 ( املؤقتة العامة

  387 

 79  املتدربون داخلياً 

 5  الزالرون من الفئة الفنية

 800  خلدمة اخلاصةااملتعاقدون على أساس اتفاقات 

 66  القضاة/نتَخبوناملاسؤولون امل

 1309  المجموع

_________________________ 
(3)

 ..مل يُؤخذ معدل شغور الوظالف يف احلاسبان يف وضع التقدير   
(5)

 .املرجع نفاسه   
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 بالمحكمة الوظائف الثابتة -الوظائف الشاغرة 

 6085مارس /آذار 38يف  ةاحلال

الربنامج 
 الرلياس 

 املالحظات اجملموع تاسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرع  الربنامج

الربنامج 
 الرلياس  األول

سيعاد النظر يف مواصفاهتا . اسبب االستقالةبوظيفة شاغرة  8 معاونداري موظف إ 6-ف هيئة الرلاسة اهليئة القضالية
 .6085يف عام 

ينبغ  شغلها يف عام . اسبب االستقالةبوظيفة شاغرة  8 قانوين معاون موظف 6-ف الدوالر
6085. 

الربنامج 
 الرلياس  الثاين

مكتب 
  املدع  العام

 اصاخلاساعد امل 8-ف ديوان املدع  العام
 العامللمدع   

ينبغ  شغلها يف عام . اسبب االستقالةبوظيفة شاغرة  8
6085. 

تباسيط إىل حني اسبب النقل الداخل  بوظيفة شاغرة  8 مناسق حتقيقات 5-ف شعبة  التحقيقات 
 .العمليات

 الشخص اساعد امل ر أ -خ ع   
 ملدع  العامنالب ال 

تباسيط إىل حني اسبب النقل الداخل  بوظيفة شاغرة  8
 .اتالعملي

الربنامج 
 الرلياس  الثالث

مكتب 
 املاسجل

 .نتيجة مشروع املراجعة إىل حني صدور 8 نالب املاسجل 8-مد ديوان املاسجل

ماساعد املاسجل اخلاص   5-ف   
 للعالقات اخلارجية

 .نتيجة مشروع املراجعة إىل حني صدور 8

 .نتيجة مشروع املراجعة إىل حني صدور 8 موظف  تنفيذي رلياس  5-ف   
رليس مكتب مشروع املباين  5-ف   

 الدالمة بقلم احملكمة 
 .نتيجة مشروع املراجعة إىل حني صدور 8

نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8 موظف أمن شخص   ر أ -خ ع  قاسم األمن والاسالمة   
 .مشروع املراجعة

 .نتيجة مشروع املراجعة صدورتان شاغرتان إىل حني وظيف 6 ميندعم أماساعد  ر أ –خ ع    
مجهورية )اسالقني الكبري  ر أ –خ ع  قاسم العمليات امليدانية  

 ( أفريقيا الوسطى
نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8

 .مشروع املراجعة
أفريقيا مجهورية )سالق  ر أ –خ ع    

 (الوسطى
 .ةنتيجة مشروع املراجع وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8

أفريقيا مجهورية )سالق  ر أ –خ ع    
 (الوسطى

نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8
 .مشروع املراجعة

 .نتيجة مشروع املراجعة تان شاغرتان إىل حني صدوروظيف 6 (كوت ديفوار)سالق  ر أ –خ ع    
 .تيجة مشروع املراجعةن وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8 كتايب/ماساعد لوجاسيت ر أ –خ ع    
رليس وحدة املاساعدة  4-ف قاسم دعم حمام  الدفاع  

 القانونية
 إىل حني صدورعلى أساس مؤقت شاغرة ستشغل وظيفة  8

 .نتيجة مشروع املراجعة
أخصال  رصد لصندوق  6-ف   

 املاساعدة القانونية
نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8

 .مشروع املراجعة
 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8 موظف قانوين معاون 6-ف   
شعبة  

اخلدمات 
اإلدارية 
 املشرتكة

نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8 مراقب حاسابات 4-ف قاسم امليزانية واملالية
 .مشروع املراجعة
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الربنامج 
 الرلياس 

 املالحظات اجملموع تاسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرع  الربنامج

نتيجة  إىل حني صدورأساس مؤقت وظيفة ُشغلت على  8 موظف حاسابات 3-ف   
 .مشروع املراجعة

ماساعد رلياس  لشؤون  ر أ –خ ع    
 امليزانية واملالية

نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8
 .مشروع املراجعة

نتيجة  إىل حني صدوروظيفة ُشغلت على أساس مؤقت  8 مدير املرافق 3-ف قاسم اخلدمات العامة  
 .جعةمشروع املرا

قاسم تكنولوجيا   
 املعلومات واالتصال

لتكنولوجيا  تقين ميداين ر أ –خ ع 
  املعلومات واالتصال

 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8

شعبة  
خدمات 
 احملكمة

ماساعد رلياس  معين  ر ر -خ ع  قاسم إدارة احملكمة
 البصرية الاسمعيةباألجهزة 

 .نتيجة مشروع املراجعة صدوروظيفة شاغرة إىل حني  8

ماساعد ميداين معين  ر أ -خ ع  وحدة الضحايا والشهود  
مراكز )العمليات /باحلماية

 ( عمل خمتلفة

 .نتيجة مشروع املراجعة شاغرة إىل حني صدوروظالف  2

ماساعد ميداين معين  ر أ -خ ع    
مجهورية )باحلاسابات الاسرية 

 (أفريقيا الوسطى

 .نتيجة مشروع املراجعة  حني صدوروظيفة شاغرة إىل 8

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

 .نتيجة مشروع املراجعة وظالف شاغرة إىل حني صدور 7

 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8 موظف عمليات 4-ف   
 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8 موظف إداري 3-ف   
ميداين معين  وظفم 3-ف   

 شهودبال
 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8

 وتعويض  قاسم مشاركة  
 الضحايا

 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8 قانوين ماساعد موظف 8-ف

فاسم الرتمجة الشفوية   
 والتحريرية باحملكمة

نتيجة  وإىل حني صدور 6085وظيفة غري ممولة يف عام  8 (اإلنكليزية)جم معاون رت م 6-ف
 .مشروع املراجعة

نتيجة  إىل حني صدور 6085وظيفة غري ممولة يف عام  8 قانوين معاونموظف  6-ف قاسم اإلعالم والوثالق  
 .مشروع املراجعة

ماساعد مناسق ميداين  6-ف   
القانونية توعية لشؤون ال

 لاسودانل

نتيجة  إىل حني صدور. 6085وظيفة غري ممولة يف عام  8
 .مشروع املراجعة

شؤون ل ماساعد ميداين رر  -خ ع    
مجهورية أفريقيا )لتوعية ا

 (الوسطى

نتيجة  إىل حني صدور. 6085وظيفة غري ممولة يف عام  8
 .مشروع املراجعة

لشؤون  ماساعد ميداين ر أ -خ ع    
 (ةمراكز عمل خمتلف)التوعية 

 إىل حني صدور. 6085وظيفتان غري ممولتان يف عام  6
 .نتيجة مشروع املراجعة

لشؤون  ماساعد ميداين ر أ -خ ع    
 (مراكز عمل خمتلفة)التوعية 

 .نتيجة مشروع املراجعة وظالف شاغرة إىل حني صدور 3

الربنامج 
 رابعالالرلياس  

 .نتيجة مشروع املراجعة وظيفة شاغرة إىل حني صدور 8 اجتماعاتماساعد إداري و  ر أ -خ ع  أمانة مجعية الدول األطراف

الربنامج 
الرلياس  
 8-الاسابع

املدير  اإلداري ملشروع  6-ف مكتب مدير املشروع
 املباين الدالمة

 .اسبب االستقالةبوظيفة شاغرة  8
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الربنامج 
 الرلياس 

 املالحظات اجملموع تاسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرع  الربنامج

الربنامج 
الرلياس  
 5-الاسابع

يلزم )رلياس  موظف تقييم  4-ف مكتب مدبر املشروع
 (التأكيد

 .6085وظيفة يتعني شغلها يف عام  8

 .6085وظيفة يتعني شغلها يف عام  8 حمقق معاون 6-ف   
ماساعد /ماساعد إداري ر أ -خ ع    

 (التأكيد يلزم )حتقيقات 
 .6085وظيفة يتعني شغلها يف عام  8

  )2( (2) 58 المجموع الكلي    
 
 .ةنمعلومل تكن هناك وظالف  ،مت توظيف من يشغلهاأو  ظيف من يشغلهاجاري تو وظيفة  32هناك كانت   ،6085مارس /آذار 38يف 
 

_________________________ 
(2)

املاسجل من الوظالف اليت يتم التعيني فيها  ووظيفة نالب .شاغرة مثل يف جملس املوظفنياملمُتوَّل باالعتمادات املخصَّصة هلا تكاليف اليت وظيفة المل تعد    
  .نتخابالبا
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 (باستثناء الموظفين المنتخبين)المشغولة مقابل الوظائف الوظائف المعتمدة : الموظفينمالك 
 6085مارس /آذار 38يف  ةاحلال

 الربنامج الرلياس 

الوظالف 
 املعتمدة 

الوظالف 
  املشغولة

الوظالف 
اليت مت 

توظيف من 
 )8 (يشغلها

الوظالف 
اجلاري توظيف 

 من يشغلها

الوظالف املعَلن 
عنها اليت ال جيري 

توظيف من 
 يشغلها

 الوظالف الشاغرة 
 غري املعَلن عنها

 الناسبة املئوية
 للوظالف الثابتة

 الشاغرة
 الوظالف الثابتةمعدَّل شغور 

 (بالناسبة املئوية)

[8] [6] [3] [4] [5] [2] [7] ([6-3/)6]x800 ([6-(3)متوسط/)6]x800 

                 اهليئة القضالية

 ٪41,3 ٪87,4 6 0 0 0 42 41 الربنامج الرلياس  األول

                 مكتب املدع  العام

 ٪24,1 ٪33,1 3 0 84 8 891 682 الربنامج الرلياس  الثاين

                 قلم احملكمة

)6 (الربنامج الرلياس  الثالث
 494 469 0 82 0 49 82,83٪ 19,86٪ 

                 أمانة مجعية الدول األطراف

 ٪44,44 ٪44,44 8 0 3 0 5 9 الربنامج الرلياس  الرابع

                 للضحايا أمانة الصندوق االستئماين

 ٪00,0 ٪00,0 0 0 0 0 7 7 الربنامج الرلياس  الاسادس

                 مكتب مدير مشروع املباين الدالمة

 ٪75,22 ٪50.00 8 0 8 0 6 4 8-الربنامج الرلياس  الاسابع

               آلية املراقبة املاستقلة

 ٪50,13 ٪00,800 3 0 8 0 0 4 5-الربنامج الرلياس  الاسابع

 مكتب املراجعة اخلارجية للحاسابات
 ٪00,800 ٪00,0 0 0 0 0 4 4 2-الربنامج الرلياس  الاسابع

 ٪96,11 ٪09,12 59 0 35 1 691 786 ةالمجموع للمحكم

 

 95 الوظائف المستهَدف توظيف من يشغلها

 36 الوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها

النسبة المئوية للوظائف التي تم توظيف من يشغلها أو الجاري توظيف من يشغلها إلى الوظائف المستهَدف توظيف من 
 ٪37.9 يشغلها

 

_________________________ 
(8)

وهذا يعين أن عملية التوظيف قد أجنزت وأن الوظيفة حمجوزة . ه  الوظالف اليت قبل املرشَّح املنتقى لشغلها عرض توظيفه" الوظالف اليت مت توظيف من يشغلها"   
 ..حىت قدوم شاغلها

(6)
 .لثالث وظيفة لياست شاغرة باملعىن الدقيق للكلمة لكن مُتوَّل باالعتمادات املخصَّصة هلا تكاليف ممثل يف جملس املوظفنيتوجد يف الربنامج الرلياس  ا   
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 العاملين على أساس المساعدة المؤقتة العامة من الفئة الفنية لموظفي المحكمةالتمثيل الجغرافي 
 6085مارس /آذار 38 يف ةاحلال

 845: من الفئة الفنية عدد املوظفني
 58: جمموع عدد اجلناسيات

 :بحسب المنطقة التوزيع 
 اجملموع اجلناسية املنطقة

 6 الكامريون أفريقيا

 8 ونغو الدميقراطيةمجهورية الك 

 8 كوت ديفوار 
 8 مصر 
 8 إثيوبيا 
 8 غانا 
 8 موريشيوس 
 8 نيجرييا 
 6  رواندا 
 8 الاسنغال 
 8 جنوب أفريقيا 
 8 الاسودان 

 3 أوغندا 

 8 زامبيا 

 18  المجموع ألفريقيا

 3 اهلند آسيا

 8  إندونياسيا 
 8 اليابان 
 8 باكاستان 
 8 الفلبني 
 8 رية كوريامجهو  

 8 سنغافورة 

 8 أوزبكاستان 

 10  المجموع آلسيا

 8 البوسنة واهلرسك أوروبا الشرقية

 8 بلغاريا 
 6 كرواتيا 

 3 بولندا 
 6 مجهورية مولدوفا 

 6 رومانيا 
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 اجملموع اجلناسية املنطقة

 8 االحتاد الروس  

 8 صربيا 

 8 سلوفينيا 
 14    المجموع ألوروبا الشرقية

 8 األرجتني أمريكا الالتينية والكارييب

 8 مجايكا 
 8 املكاسيك 

 8 بريو 
المجموع ألمريكا الالتينية 

 4  والكاريبي

 7 أسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى

 4 بلجيكا 
 9 كندا 

 82 فرناسا 

 1 أملانيا 

 8 اليونان 
 8 آياسلندا 

 5 آيرلندا 

 3 يطالياا 
 8 مالطة 

 86 داهولن 

 8 الربتغال 

 4 إسبانيا 

 6 وياسراس 

 82 اململكة املتحدة 

 9 مريكيةاألالواليات املتحدة  

المجموع ألوروبا الغربية 
  ودول أخرى

99 
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 لثالمرفق الثا

 ندوق الطوارئللحصول على أموال من صاإلخطارات المقدمة أداء الميزانية بخصوص 
 ( )2014 في عام

 اإلخطارات المقدمة للحصول على أموال من صندوق الطوارئيزانية بخصوص أداء الم- ألف

 5 885 800يبلغ يف األصل  مبجموع قدمت احملكمة اإلخطارات الاستة التالية إىل اللجنة، 6084يف عام - 8
يف طلوبة على تقديرات املوارد املعديالت بإجراء ت، أبلغت احملكمة اللجنة 6084أكتوبر /تشرين األول 80ويف . يورو
 قدرهيبلغ يورو، باخنفاض  3 185 800تعديل اجملموع ليبلغ قدره ، مما أدى إىل (أدناه( ه)و( د)اإلخطاران )ين ر إخطا
أجل بأفضل وجه من املوارد املتاحة للحصول على أموال من جهوداً كبرية بذلت احملكمة طوال العام و . يورومليون  8.3

 :املذكورةاإلخطارات   فيما يلو . خفض احتياجاهتا املالية
موظف  عقود و قاض واحد يورو من أجل متديد والية  645 900 مببلغ 6084أبريل /نياسان 8اإلخطار املؤرخ  (أ)

 ؛أفريقيا الوسطىاحلالة يف مجهورية املتصلة ب مببايف قضية  دعمال
يف  دعمالموظف  عقود و  ينيضاوالية ق من أجل متديد 614 300 مببلغ 6084مايو /أيار 8اإلخطار املؤرخ  (ب)

 ؛الكونغو الدميقراطيةاحلالة يف مجهورية املتصلة ب كاتانغاقضية 
إعادة فتح املكتب امليداين يف بانغ  من أجل يورو  628 400 مببلغ 6084يونيه /حزيران 86اإلخطار املؤرخ  (ج)

 ؛أفريقيا الوسطىاحلالة يف مجهورية املتصل ب
تشرين  80املؤرخ  يورو واإلخطار الالحق 8 329 900مببلغ  6084ونيه ي/حزيران 62اإلخطار املؤرخ  (د)

يورو من أجل متويل أنشطة اإلدعاء  716 900بشأن تعديل املوارد املطلوبة ليبلغ قدرها  6084أكتوبر /األول
م من نظام روما األساس  وإعادة توطني الشهود وماساعدهت 70يف اجلرالم املخلة بإقامة العدل مبوجب املادة 

 على  التنقل فيما يتصل باحلالة يف كينيا؛
تشرين  80املؤرخ  يورو واإلخطار الالحق 6 593 400مببلغ  6084يوليه /متوز 61اإلخطار املؤرخ  (ه)

يورو من أجل متويل أنشطة  8 110 400بشأن تعديل املوارد املطلوبة ليبلغ قدرها  6084أكتوبر /األول
من نظام روما األساس  وتوفري  70رتكبة ضد إقامة العدل مبوجب املادة التحقيق واإلدعاء يف اجلرالم امل

 أفريقيا الوسطى؛احلالة يف مجهورية اخلدمات الالزمة للتطورات غري املتوقعة يف 
املتصلة باحلالة يف   بليه غوديهقضية  بشأنيورو  320 600 مببلغ 6084سبتمرب /أيلول 30اإلخطار املؤرخ   (و)

 .كوت ديفوار

 الطوارئ اإلخطارات المقدمة للحصول على أموال من صندوقع يجم بخصوصأداء الميزانية - باء

_________________________ 
 ".زاي"و" واو"، اجلزءان "رابعاً "الفرع  ،ICC-ASP/14/18 الوثيقة  ( 8) 
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وقد بلغ . الاستة املقدمة إىل اللجنةاإلخطارات خبصوص  ةأدناه موجزًا ألداء امليزانية اإلمجالي 7اجلدول يقدم - 6
عدل ، مقابل اجملموع امل(يف املالة 28.7)ماليني يورو  6.35حنو  6084معدل التنفيذ الفعل  اإلمجايل يف هناية عام 

 .ماليني يورو 3.16قدره البالغ قدمة لإلخطارات امل
قدمة للحصول على أموال من  صندوق اإلخطارات الستة الم بخصوصأداء الميزانية اإلجمالي : 7الجدول 
 ( بآالف اليورو)بحسب بند اإلنفاق  2014في عام  الطوارئ

 بند اإلنفاق
 جمموع اإلخطارات
 املعدلة لصندوق الطوارئ

 *جمموع اإلنفاق الفعل 
معدل التنفيذ الفعل   

 (بالناسبة املئوية)

 [8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

 96.3 675.1 691.9 تكاليف القضاة

 96.3 675.1 691.9 اجملموع الفرع  لتكاليف القضاة

   60.2 تكاليف املوظفني

   60.2 اجملموع الفرع  لتكاليف املوظفني

 57.8 435.2 726.7 ملاساعدة املؤقتة العامةا

 61.1 3.1 83.6 املاساعدة املؤقتة لالجتماعات

 52.2 439.4 775.9 اآلخريناجملموع الفرع  لتكاليف املوظفني 

 33.3 865.0 375.3 الاسفر

 96.8 309.5 332.8 اخلدمات التعاقدية

 98.5 281.4 275.5 للدفاعاحملام  العام 

   62.7 لضحايالاحملام  العام 

8 878.1 نفقات التشغيل العامة  583.7 43.1 

 851.9 63.1 85.0 اللوازم واملواد

 40.3 41.0 889.3 األثاث واملعدات

غري املتصلة  تكاليفلل اجملموع الفرع 
 باملوظفني

789.7 6  231.4 8  20.6 

3 815.1 المجموع  353.6 2  61.7 

 .ية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيريإىل أرقام أول 6084تاستند نفقات عام * 

اإلخطارات املقدمة للحصول على أموال من  صندوق كل إخطار من لأدناه بالتفصيل أداء امليزانية ويرد - 3
 .إىل اللجنةحباسب الرتتيب الذي قدمت به  الطوارئ

عدد اض واحد، فضال عن عقود قتمديد والية خبصوص اإلخطار املقدم لأدناه أداء امليزانية  1ويبني اجلدول - 4
. أفريقيا الوسطىاحلالة يف مجهورية املتصلة ب مببايف قضية حمدود من موظف  الدعم ملدة مثانية أشهر حىت هناية العام 

واستخدمت . 6084 لعام شهر األربعة األوىل من متديد والية القاض  يف امليزانية الربناجميةاملوارد املطلوبة لألدرجت وأ
املطلوب بلغ املمقابل  ( يف املالة 14.9)مليون يورو  0.68 التنفيذ الفعل املطلوبة يف الغرض احملدد، وبلغ معدل املوارد 

 . مليون يورو 0.65يف اإلخطار البالغ قدره 
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 اإلخطارات المقدمة للحصول على أموال من صندوق الطوارئبخصوص أداء الميزانية : 8الجدول 
الحالة في جمهورية المتصلة ب بمباذوي الصلة في قضية د وعقود موظفي الدعم من أجل تمديد والية قاض واح

 (بآالف اليورو)، بحسب بند اإلنفاق 2014في عام  أفريقيا الوسطى
 بند اإلنفاق

جمموع اإلخطارات املعدلة 
 لصندوق الطوارئ

 *جمموع اإلنفاق الفعل 
معدل التنفيذ الفعل   

 (بالناسبة املئوية)
 [8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

 800.0 866.5 866.2 تكاليف القضاة

اجملموع الفرع  لتكاليف 
 800.0 866.5 866.2 القضاة

 70.0 12.3 863.3 املاساعدة املؤقتة العامة

اجملموع الفرع  لتكاليف 
 املوظفني اآلخرين

863.3 12.3 70.0 

 84.9 208.8 245.9 المجموع

 .غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري إىل أرقام أولية 6084تاستند نفقات عام * 

عدد قاضيني، فضال عن عقود تمديد والية خبصوص اإلخطار املقدم لأدناه أداء امليزانية  9 ويبني اجلدول- 5
يف قضية إىل حني املوافقة على الطلب املقدم من القاضيني ملغادرة احملكمة، أشهر مخاسة حمدود من موظف  الدعم ملدة 

 11.4)مليون يورو  0.65التنفيذ ويف هناية العام بلغ معدل . الكونغو الدميقراطيةاحلالة يف مجهورية صلة باملتكاتانغا، 
ويرجع االخنفاض الباسيط يف االنفاق إىل . مليون يورو 0.61املطلوب يف اإلخطار البالغ قدره بلغ املمقابل ( يف املالة

 .التقاعدي الذي كان مطلوبا ألحد القاضينياخنفاض تكاليف القضاة باسبب عدم احلاجة إىل املعاش 

تمديد  بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ من أجلأداء الميزانية : 9 الجدول
الكونغو الحالة في جمهورية المتصلة ب غاناتكا  ذوي الصلة في قضيةموظفي الدعم عدد من وعقود  يينوالية قاض

 (بآالف اليورو)بحسب بند اإلنفاق  ،2014في عام الديمقراطية 

 بند اإلنفاق
جمموع اإلخطارات املعدلة 

 لصندوق الطوارئ
 *جمموع اإلنفاق الفعل 

معدل التنفيذ الفعل   
 (بالناسبة املئوية)

 [8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

 22.2 053.3 022.3 تكاليف القضاة

اجملموع الفرع  لتكاليف 
 22.2 053.3 022.3 القضاة

 21.2 22.2 012.1 عدة املؤقتة العامةاملاسا

اجملموع الفرع  لتكاليف 
 21.2 22.2 012.1 املوظفني اآلخرين

 88.2 4. 45 482.3 المجموع

 .إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري 6084تاستند نفقات عام * 

إلعادة فتح مكتب ميداين صغري يف بانغ  خبصوص اإلخطار املقدم أدناه أداء امليزانية  80 ويبني اجلدول- 2
ومل ياستخدم . مجهورية أفريقيا الوسطى من أجل دعم إجراءات احملاكمة اجلارية وصيانة نظام االستجابة األوليةلحالة يف ل
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املطلوب يف بلغ املمقابل ( يف املالة 32.5)مليون يورو  0.80التنفيذ املبلغ املطلوب استخداما كامال وبلغ معدل 
وعلى الرغم من اجلهود اليت بذلتها األقاسام املشاركة يف جتديد املكتب، مل تتم . مليون يورو 0.62خطار البالغ قدره اإل

ونتيجة لذلك، كان معظم النقص يف اإلنفاق يف امليزانية املطلوبة للخدمات . األعمال املتعلقة بالتعديل يف الاسنة املذكورة
عالوة على ذلك، مل يتم شراء العربة املدرعة املوصى بشرالها يف تقييم األمن و . التعاقدية ونفقات التشغيل العامة

ونظرا لعدم تشغيل املكتب حىت . والاسالمة حاسبما كان مقررا، مما أدي إىل نقص يف االنفاق يف فئيت املعدات واألثاث
 . اآلن، مل ياستخدم املبلغ املطلوب لنقل أحد املوظفني الدوليني

 بخصوص اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ من أجلميزانية أداء ال: 10 الجدول
، بحسب 2014في عام أفريقيا الوسطى الحالة في جمهورية إعادة فتح المكتب الميداني في باتغي المتصل ب

 (بآالف اليورو)بند اإلنفاق 

 بند اإلنفاق
جمموع اإلخطارات املعدلة 

 لصندوق الطوارئ
 *الفعل جمموع اإلنفاق 

معدل التنفيذ الفعل   
 (بالناسبة املئوية)

 [8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

     60.2 تكاليف املوظفني

اجملموع الفرع  لتكاليف 
     60.2 املوظفني

   86.2   الاسفر

   89.2 اخلدمات التعاقدية

 58.8 44.4 12.9 نفقات التشغيل العامة

 11.6 83.6 85.0 اللوازم واملواد

 68.6 65.3 889.3 اث واملعداتاألث

 تكاليفلل اجملموع الفرع 
 39.7 95.5 640.1 غري املتصلة باملوظفني

 36.5 95.5 261.4 المجموع

 .إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري 6084تاستند نفقات عام * 

مويل أنشطة اإلدعاء يف اجلرالم املخلة بإقامة خبصوص اإلخطار املقدم لتأدناه أداء امليزانية  88 اجلدول ويبني- 7
من نظام روما األساس  وإعادة توطني الشهود وماساعدهتم على  التنقل فيما يتصل باحلالة  70العدل مبوجب املادة 

املطلوب يف اإلخطار بلغ املمقابل ( يف املالة 38.4)مليون يورو  0.65التنفيذ ويف هناية العام بلغ معدل  .يف كينيا
 . مليون يورو 0.71ملعدل البالغ قدره ا
 تذا كانإ ،صندوق الطوارئ املطلوبة من تقييم املواردالذي أعادت فيه احملكمة يف الوقت ولعدم املعرفة، - 1

اليت مت الوظالف جتميد التوظيف يف معظم  مكتب املدع  العامقرر ستعتمد دون تغيري،  6085 لعام امليزانية املقرتحة
واليت كان يعتزم تغطيتها من صندوق الطوارئ، وقام تولدها هذه األنشطة، ساليت ل تلبية االحتياجات من أجإنشاؤها 

مت ُّتفيض امليزانية املطلوبة أصال ونتيجة لذلك، . مواردها احلاليةعوضا عن ذلك باستيعاب تكاليف املوظفني باستخدام 
 .للماساعدة املؤقتة العامة
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تنفيذ املوارد املطلوبة إلعادة توطني الشهود على قدرة قلم احملكمة على أعاله أثرت القرارات املذكورة وقد - 9
نفقات التشغيل و من املبلغ املطلوب للاسفر اإلنفاق يف نقص ماساعدهتم على التنقل وبالتايل على الاسفر مما أدى إىل الو 

 .ةالعام
 صندوق الطوارئ من أجل اإلخطار المقدم للحصول على أموال من خصوصء الميزانية بأدا: 11الجدول 

من نظام روما األساسي وإعادة  70تمويل أنشطة اإلدعاء في الجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب المادة 
، بحسب بند اإلنفاق 2014في عام  توطين الشهود ومساعدتهم على  التنقل فيما يتصل بالحالة في كينيا

 (بآالف اليورو)

 بند اإلنفاق
دلة جمموع اإلخطارات املع

 لصندوق الطوارئ
 *جمموع اإلنفاق الفعل 

معدل التنفيذ الفعل   
 (بالناسبة املئوية)

 [8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

 81.8 49.8 676.0 تكاليف املوظفني

اجملموع الفرع  لتكاليف 
 81.8 49.8 676.0 املوظفني

 68.4 34.0 851.2 الاسفر

 95.2 867.8 836.9 اخلدمات التعاقدية

 82.8 35.4 689.4 شغيل العامةنفقات الت

اجملموع الفرع  للتكاليف 
 31.5 892.5 580.9 غري املتصلة باملوظفني

 31.4 245.6 782.9 المجموع

 .إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري 6084تاستند نفقات عام * 
لتمويل أنشطة اإلدعاء يف اجلرالم املرتكبة ضد  خبصوص اإلخطار املقدمأدناه أداء امليزانية  86 اجلدول يبنيو - 80

احلالة يف من نظام روما األساس  وتوفري اخلدمات الالزمة للتطورات غري املتوقعة يف  70إقامة العدل مبوجب املادة 
ملطلوب ابلغ املمقابل ( يف املالة 21.9)مليون يورو  8.30 التنفيذويف هناية العام بلغ معدل . أفريقيا الوسطىمجهورية 

 . مليون يورو 8.11يف اإلخطار املعدل البالغ قدره 
أعاله، قرر مكتب املدع  العام جتميد التوظيف يف معظم  1ولنفس عدم اليقني املايل املذكور يف الفقرة - 88

 الوظالف اليت مت إنشاؤها لتلبية االحتياجات الناشئة عن هذه األنشطة وقام عوضا عن ذلك باستيعاب معظم تكاليف
وبالتايل، مت ُّتفيض امليزانية املطلوبة أصال للماساعدة . املوظفني يف امليزانية الربناجمية باستخدام املوارد املخصصة هلا حاليا

 .   املؤقتة العامة بدرجة كبرية
لى وقد أثرت التعديالت يف املوارد املطلوبة ملكتب املدع  العام املشار إليها أعاله على قدرة قلم احملكمة ع- 86

تنفيذ املوارد املطلوبة إلعادة توطني الشهود وماساعدهتم بالتايل على التنقل، مما أدى إىل النقص يف االنفاق من املبلغ 
 .املطلوب للاسفر ونفقات التشغيل العامة
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 اإلخطار المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ من أجل خصوصأداء الميزانية ب: 12الجدول 
من نظام روما األساسي وتوفير  70دعاء في الجرائم المخلة بإقامة العدل بموجب المادة تمويل أنشطة اإل

، بحسب بند 2014في عام  لتطورات غير المتوقعة في الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطىالالزمة لالخدمات 
  (بآالف اليورو)اإلنفاق 

 بند اإلنفاق
جمموع اإلخطارات املعدلة لصندوق 

 الطوارئ
 *اإلنفاق الفعل  جمموع

معدل التنفيذ الفعل   
 (بالناسبة املئوية)

 
[8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

 79.9 821.3 680.2 املاساعدة املؤقتة العامة

اجملموع الفرع  لتكاليف 
 79.9 821.3 680.2 اآلخريناملوظفني 

 31.7 74.8 898.6 الاسفر

 801.0 881.0 809.6 اخلدمات التعاقدية

 96.8 421.2 501.2 للدفاعاحملام  العام 

 50.4 433.9 120.1 نفقات التشغيل العامة

 اللوازم واملواد
 

80.2 

   66.7   األثاث واملعدات 

 تكاليفلل اجملموع الفرع 
8 229.1 غري املتصلة باملوظفني  867.9 8  27.5 

1 880.4 المجموع  296.2 1  68.9 

 .راَجعة حماسبياً وقابلة للتغيريإىل أرقام أولية غري م 6084تاستند نفقات عام * 
املتصلة باحلالة يف   بليه غوديهقضية من أجل خبصوص اإلخطار املقدم أدناه أداء امليزانية  83 اجلدول يبنيو - 83

املطلوب يف بلغ املمقابل ( يف املالة 78.6)مليون يورو  0.62 التنفيذويف هناية العام، بلغ معدل . كوت ديفوار
 .مليون يورو 0.32ره اإلخطار البالغ قد

ويرجع النقص يف االنفاق من املبلغ املطلوب للاسفر ونفقات التشغيل العامة إىل استيعاب بعض الرحالت - 84
. واألنشطة يف امليزانية الربناجمية ذات الصلة وإىل التغيري يف األنشطة املخطط هلا نتيجة لألحكام الصادرة من الدوالر

ب حمام للضحايا حيث قررت الدالرة تعيني احملام  العام للضحايا ممثال قانونيا هلم بدال وبعكس حمام  الدفاع، مل يُطل
ويرجع النقص يف استخدام املاساعدة القانونية . من األمر بصرف املبالغ املالية الالزمة لتوفري املاساعدة القانونية

فورية يف جلاسات االستماع، بينما يرجع النقص لالجتماعات إىل زيادة استخدام املرتمجني الشفويني للمحكمة للرتمجة ال
يف استخدام الرتمجة التحريرية اخلارجية يف إطار اخلدمات التعاقدية إىل استيعاب اخلدمات املطلوبة يف امليزانية الربناجمية 

 .   لرتمجة الوثالق على النحو الذي طلبته دالرة االستئناف



ICC-ASP/14/5   

5-A-180615  58 

 

 المقدم للحصول على أموال من صندوق الطوارئ من أجلبخصوص اإلخطار أداء الميزانية : 13الجدول 
 (بآالف اليورو)، بحسب بند اإلنفاق 2014في عام كوت ديفوار الحالة في  المتصلة ب بليه غوديهقضية 

 بند اإلنفاق
جمموع اإلخطارات املعدلة 

 لصندوق الطوارئ
 *جمموع اإلنفاق الفعل 

معدل التنفيذ الفعل   
 (بالناسبة املئوية)

 
[8] [6] [3 ] [ =6[/]8] 

 29.7 34.0 41.1 املاساعدة املؤقتة العامة

 61.1 3.1 83.6 املاساعدة املؤقتة لالجتماعات

اجملموع الفرع  لتكاليف املوظفني 
 20.9 37.1 26.0 اآلخرين

 82.9 4.3 65.5 الاسفر

 12.5 24.4 74.4 اخلدمات التعاقدية

 19.1 849.1 822.9 للدفاعاحملام  العام 

 62.7 للضحاياام  العام احمل

 4.7 نفقات التشغيل العامة  

اجملموع الفرع  للتكاليف غري   
 73.3 681.5 691.6 املتصلة باملوظفني

 71.2 256.3 360.2 المجموع

 .إىل أرقام أولية غري مراَجعة حماسبياً وقابلة للتغيري 6084تاستند نفقات عام * 
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 لرابعالمرفق ا

 ( 8)تعديالت النظام المالي والقواعد المالية
يوما على األقل من  45امليزانية الربناجمية املقرتحة للفرتة املالية التالية قبل  اسجل إىل جلنة امليزانية واملاليةيقدم امل 3-4

جل أيضا امليزانية الربناجمية ويف الوقت نفاسه، حييل املاس. االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة
 .املقرتحة إىل الدول األطراف

 20خالل إذا نشأت  التالية،فيما يتعلق بالفرتة املالية  يقدم مقرتحات تكميلية للميزانية جيوز للماسجل أن 3-5
قبل تقدم ميزانية تكميلية مفصلة  ويف هذه احلالة،. تقتض  ذلكتوقعة ظروف غري ميوما سابقة الجتماع اللجنة 

 .سبعة أيام على األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف الربنامج املقرتح
حتيل تعليقاهتا وتوصياهتا إىل مجعية و  املقرتحةوامليزانيات التكميلية تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية  3-2

 .املقرتحة وتبت فيهاوامليزانيات التكميلية وتنظر اجلمعية يف امليزانية الربناجمية . الدول األطراف
إذا نشأت وقت اعتماد اجلارية فيما يتعلق بالفرتة املالية  يقدم مقرتحات تكميلية للميزانية للماسجل أنجيوز  3-7

اليت سبقت تلك املقرتحات بشكل يتفق مع امليزانية ويف هذه احلالة، تعد . تقتض  ذلكتوقعة امليزانية ظروف غري م
وتتخذ قرارات مجعية الدول األطراف . وتنطبق أحكام هذا النظام املايل على امليزانية التكميلية املقرتحة. عليها ةفقاملوا

    .جلنة امليزانية واملاليةاليت تقدمها توصيات البشأن امليزانية التكميلية اليت يقرتحها املاسجل على أساس 
لة، شريطة أن تكون تلك االلتزامات ألنشطة وافقت عليها للماسجل أن يعقد التزامات لفرتات مالية مقب 3-1

 .مجعية الدول األطراف ويتوقع أن تتم أو تاستمر بعد انتهاء الفرتة املالية اجلارية
 :يُنشأ صندوق للطوارئ للتأكد من أن احملكمة تاستطيع أن تتحمل 2-2
 قراراً بفتح حتقيق؛ التكاليف املتعلقة حبالة غري متوقعة إثر اُّتاذ املدع  العام (   أ)
باسبب حدوث تطورات يف أوضاع قالمة مل يكن من املمكن توقعها، أو مل يكن  مناص منهاأو نفقات ال  ( ب)

 ؛نظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية املقرتحةعند ، ممكنا تقديرها بدقة
 .األطراف أو التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول  (ج)
أو املبالغ النقدية /املقررة واالشرتاكات ق يعن طر )حتدد مجعية الدول األطراف ماستوى الصندوق والوسيلة اليت ميول هبا و 

 (.، مثالالفالضة يف امليزانية
، يرخص للماسجل، بقرار منه مناص منهايف حالة ما إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال  2-7

أو مجعية الدول األطراف، أن يرتبط بالتزامات ال تتجاوز املاستوى  احملكمة وال عند طلب املدع  العام أو رليسأو نز 
بامليزانية إىل جلنة  مفصال وقبل االرتباط مبثل هذه االلتزامات، يقدم املاسجل إشعارا إضافيا. اإلمجايل لصندوق الطوارئ

ور أسبوعني على إشعار رليس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة أي تعليقات مالية وبعد مر . امليزانية واملالية عن طريق رلياسها
مجيع التمويالت و . قابلةتبديها اللجنة عن طريق رلياسها على متطلبات التمويل، جيوز للماسجل أن يرتبط بااللتزامات امل

_________________________ 

.املرفق ، ICC-ASP/14/6 
(8)
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املالية اليت سبق أن اعتمدت بشأهنا ميزانية  (الفرتات)بالفرتة فقط أن ترتبط ينبغ  عليها هبذه الطريقة اليت يتم احلصول 
 . برناجمية
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 خامسالمرفق ال 

 قائمة الوثائق

 العنوان ا رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية

رمز الوثيقة بعد حتويلها 
إىل وثيقة من وثالق 
 مجعية الدول األطراف

CBF/24/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت  
CBF/24/1/Add.1/Rev.1  املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقالمة  

CBF/24/2 كانون   -يوليه/متوز) التقرير الفصل  األول لقلم احملكمة عن املاساعدة القانونية
 (6084دياسمرب /األول

ICC-ASP/14/2 

CBF/24/3  التقرير الثاين للمحكمة عن عملية الدروس املاستفادة من تاسريع اإلجراءات
 القضالية

 

CBF/24/4 والية مقرتحة -راجعة احلاساباتاملخصصة مل لجنةال  

CBF/24/5 تقرير احملكمة عن جلنة مراجعة احلاسابات  

CBF/24/6  التعويضاتتقرير احملكمة عن  

CBF/24/7  يف  6تقرير عن التدابري اليت بنفذها مكتب املدع  العام لتحقيق وفورات تبلغ
 6084قات يف ميزانية عام املالة يف األموال املخصصة لشعبة التحقي

ICC-ASP/14/3 

CBF/24/8  تقرير عن التقدم احملرز يف النظر يف اآلثار املالية املرتتبة على اخلطة اإلسرتاتيجية
واآلثار املالية على مكتب املدع   6081-6082ملكتب املدع  العام للفرتة 

 العام واألجهزة األخرى للمحكمة اجلنالية الدولية

ICC-ASP/14/4 

CBF/24/9 تقرير عن التآزر بني الوظالف يف هيئة الرلاسة  

CBF/24/10 6084عام يف كتب املراجعة الداخلية للحاسابات عن أنشطته الاسنوي ملتقرير ال   

CBF/24/11 لعام املراجعة الداخلية للحاساباتخطة  -مكتب املراجعة الداخلية للحاسابات 
6085  

 

CBF/24/12 تنفيذ توصيات املراجعة  -ب املراجعة الداخلية للحاساباتالتقرير الاسنوي ملكت
 6085فرباير /شباط 3احلالة يف : الداخلية

 

CBF/24/13 6082 لعاماملراجعة مشروع خطة  -مكتب املراجعة الداخلية للحاسابات  

CBF/24/14 املراجعة الداخلية للحاساباتمشروع ميثاق ملكتب  -احملكمة اجلنالية الدولية  

CBF/24/15  املعايري احملاسبية الدولية و احملاسبة التحليلية )تقرير احملكمة عن تنفيذ مشاريعها
 (للقطاع العام

 

CBF/24/16 تقرير احملكمة عن امليزانيتني املقرتحة والتكميلية ICC-ASP/14/6 

CBF/24/17 تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية ICC-ASP/14/7 

CBF/24/17/Corr.1  تصويب  -ير احملكمة عن إدارة املوارد البشريةتقر ICC-ASP/14/7 
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 العنوان ا رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية

رمز الوثيقة بعد حتويلها 
إىل وثيقة من وثالق 
 مجعية الدول األطراف

CBF/24/18  6084التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنالية الدولية وأداء براجمها لعام ICC-ASP/14/8 

CBF/24/19  تقرير قلم احملكمة عن حتقيق وفورات هنالية يف امليزانية الربناجمية املعتمدة لعام
6084 

ICC-ASP/14/9 

CBF/24/20 تقرير مؤقت عن أنشطة جلنة املراقبة  

CBF/24/21 تقرير عن التقدم احملرز يف استخدام التآزر بني أجهزة احملكمة اجلنالية الدولية ICC-ASP/14/16 

CBF/24/22  6085مارس /آذار 38 حىتحملكمة اجلنالية الدولية اتقرير عن أداء ميزانية  

CBF/24/23 اإلبالغ  ، وسياسات مكافحة الغش)ة عن ماسالل الاسياسة العامة تقرير احملكم
وبرنامج الكشف املايل، وخيارات االستثمار الطويل األجل، عن الفاساد، 

 (اللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيوا

ICC-ASP/14/17 

CBF/24/23/Add.1  اإلبالغ  ، وسياسات مكافحة الغش)تقرير احملكمة عن ماسالل الاسياسة العامة
وبرنامج الكشف املايل، وخيارات االستثمار الطويل األجل، عن الفاساد، 

 إضافة -(اللتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفنيوا

ICC-ASP/14/17 

CBF/24/24  نتالج املرحلة الرابعة  -لقلم احملكمة اهليكل التنظيم  مراجعة تقرير احملكمة عن
 لقلم احملكمةهليكل التنظيم  اقرارات بشأن  -من مشروع املراجعة

ICC-ASP/14/18 

 

_____________ 
 


