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مقدِّمة-أوالً 

افتتاح الدورة، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العمل- ألف 

، يف مقر جلساتأربع، اليت مشلت مليزانية واملالية ("اللجنة")للجنة ااملستأنفةوالعشرونالرابعةالدورة ُعقدت-١
.٢٠١٥يه متوز/يول١٥و١٤يومي يف يف الهاي، اجلنائية الدولية ("احملكمة") احملكمة 

التنظيم اإلداري وميزانية احملكمة ستجري يف متعلقة بأن تطورات هامة قد قررت اللجنة، آخذة يف االعتبار و -٢
واخلطة االسرتاتيجيةإعادة تنظيم قلم احملكمة نتيجة ملشروع وعلى وجه اخلصوص ، ٢٠١٥ين من عام داية اجلزء الثاب

من القسم األول من نظامها الداخلي، دورة ١وفقا للمادة أن تعقد، ، ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة ملكتب املدعي العام 
.٢٠١٦ة لعام املقرتحيةالربناجمامليزانية إصدار ، قبل متوز/يوليه١٥و١٤يف يومي،عشرين مستأنفة يف الهايرابعة و 

وقدمت أمانة مجعية الدول للجنة، أمينا ،خري الدجاينالسيد فامليزانية واملالية، مني التنفيذي للجنة األوعمل -٣
ا.هلفنيةالاألطراف ("األمانة") اخلدمات 

:)CBF/24/25(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل-٤
، وإقرار جدول األعمال، وتنظيم العملالدورةافتتاح-١
إعادة تنظيم قلم احملكمة -٢
٢٠١٨-٢٠١٦اخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعي العام للفرتة -٣
مسائل أخرى -٤

دثة عن إعادة تنظيم اهليئة القضائيةاحملعلومات امل)أ(
اللجنة املخصصة ملراجعة احلسابات)ب(

:للجنةاملستأنفة والعشرينعةرابالدورة الضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم وح-٥
هيو أدسيت (كندا))١(
ديفيد بانيانكا (بوروندي))٢(
أوباسو (املكسيك)سنانديري كارولينا ماريا ف) ٣(
فوزي غرايبة (األردن)) ٤(
هيتوشي كوزاكي (اليابان)) ٥(
ونيا)ّميك (إستـيجوهاين ل)٦(
و روبيمانانا (مدغشقر)دريفومانانتسوا أورالن) ٧(
ريد ساوب (أملانيا)غ) ٨(
يلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)إ) ٩(
ريتشارد فينو (فرنسا)) ١٠(
)هيلني وارين (اململكة املتحدة) ١١(

مكتب : هيئة الرئاسة، و للجنةااإلدالء ببيانات أمام لمحكمة إىل التالية التابعة لالربامج الرئيسيةعيت دُ و -٦
.بياناتالهوأعربت اللجنة عن تقديرها هلذ، وقلم احملكمة.املدعي العام
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والعشرينرابعة الالمدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها مسائلالنظر في ال- ثانيا
المستأنفة

واخلطة االسرتاتيجية لم احملكمةقاملسجل إلعادة تنظيم مشروع على الدورة يف هذه أعماهلا اللجنة ركزت -٧
بالقرب من موعد انعقاد الدورة تلقي عدد من الوثائق يف وقت متأخر، ونظرا ل. ٢٠١٨-٢٠١٦للمدعي العام للفرتة 

سبتمرب يف أيلول/٢٠١٦ام عليزانية امليف مشروع اللجنة نظر زيد من التحليل عنديلزم إجراء املس، انعقادهاأو أثناء 
مناسب ن للعمل، في موعد تيالرسميتين اللغبالوثائق، بأن تقدم جميعالسابقة هاجنة طلباتكرر اللتو . ٢٠١٥
.ددةالمحوفقا للقواعد لمراجعتها، وبأن تصدر الوقت الكافيلجنةيتيح ل

املسجل إلعادة تنظيم قلم احملكمة واخلطة االسرتاتيجية للمدعي العام مشروع اللجنة أن تنفيذ والحظت -٨
عناصر اخلطة تؤدي قدعلى سبيل املثال، و عمل احملكمة ككل. على يؤثر بدرجة كبرية قد ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة 

من بالتايل، و قلم احملكمةاملزيد من الدعم لطلب ىل إمن التحقيقاتاتوقع مزيدتاليت لمدعي العام لاالسرتاتيجية 
"، ميزانية ةواحدالمحكمة الا لمبدأ "، وفقأن يقدمن المسجلوتتوقع اللجنة ملهيئة القضاية. اإلمكانيات ل

التكاليف المترتبة على األنشطة المختلفة لجميع أجهزة المحكمة، حددت٢٠١٦عام برنامجية مقترحة موحدة ل
آخر.جهاز نشطة رات في أيإلى تغياألجهزةحدأرات في أنشطة ييالتغعندما تؤدي بما في ذلك 

المحكمةإعادة تنظيم قلم-ألف

. وأشارت اللجنة إىل أنه على )١(عملية املراجعةيجةنتقلم احملكمة بشأن ضا على اللجنة تقرير كان معرو -٩
األرقام املقدمةبأحاطت اللجنة علما ، على هذا األساسبعد. و ، فإن تنفيذها مل ينتهعملية املراجعةانتهاء الرغم من 

ة.دور الأثناء
‘ ١’راجعة يف نطاق املشروع نبغي مبقتضاها أن يكون ميواليت وفيما يتعلق بالشروط اليت وضعتها اجلمعية، -١٠

احلد األقصى لعدد ‘ ٢’و،مليون يورو٦٥,٠٢البالغ قدرها ٢٠١٥احملكمة لعام قلم لامليزانية الربناجمية املعتمدة 
عام يف لثالث لربنامج الرئيسي ايف ااملوظفني جمموع تكاليف الحظت اللجنة أن ، املعتمدةوظائف الثابتة والوظائف ال

الوظائف الثابتة البالغ عددها (جمموع موظفا٥٦١,٤بلغ يدد املوظفني وأن جمموع ع،مليون يورو٤٢,٩بلغي٢٠١٥
راجعة امليجة، يف حني أن نت)٢(ملساعدة املؤقتة العامة)يف العمل بدوام كامل ئة لمكافوظيفة ٦٥,٤وظيفة و٤٩٦

من اوغريهةضافياإلء اعباألة أن اللجنالحظت وعالوة على ذلك، وظيفة.٥٥٠يورو ومليون ٤٢,٥ؤدي إىل ست
على حدة.يلزم مراجعتها املراجعة و عملية غري مشمولة يف ٢٠١٥لعاماملتطلبات اليت مل تدرج يف امليزانية املعتمدة

وظيفة ٢٨لوجودموظفا١١٣تأثرين املوظفني املجمموع وظيفة، وبلغ ١٤١املراجعة، مت إلغاء عملية ونتيجة ل-١١
جديدة وظائف أي يف للتعينيالتقدم)١أثرين االختيار بني (لموظفني املتوجيوز لإلغاؤها. اليت مت الوظائف يف شاغرة 

ايف ااألولوية مع إعطائهم عنها يتم اإلعالن  اء سوية جمزية تاحلصول على ) ٢(أو، لتعيني  اخلدمة.إل
ستبعده يوهو أمر اء اخلدمة (إسوية تموظفا ١١٣ثرين البالغ عددهم اختار مجيع املوظفني املتأوإذا -١٢

٤,٣(أ) على النحو التايل:هذه التكاليف وزعستو ماليني يورو. ٧,٦التكاليف املقدرة ، سيبلغ جمموع املسجل)

_________________________
)١(

CBF/24/27وAdd.1.
.٩املرجع نفسه، الفقرة )٢(
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نظامالمن ٢-١٠٩مادة يف املائة وفقا لل٥٠مليون يورو مضافا إليها ١,٦ب) ؛ و(اخلدمةايةكافآت ملاليني يورو م
اء اتلتعويضلموظفني اإلداري ل عادل تةاستثنائيةإضافيتعويضات دفع يورو لمليون ١,٦ج)و(؛ بالرتاضياخلدمة إ

لموظفنيداري لإلانظام الناولتياللجنة أنه يف حني الحظت البدالت وتسوية مقر العمل. و هاا فيمبثالثة أشهر مرتب 
صندوق االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني ما دام الغرض من ا من مكن متويلهميوأنه والثايناألولينالعنصر 

اء عقود املوظفني، إنشاء الصندوق هو  من امليزانية العادية سيمول العنصر الثالث فإن تغطية التعويضات النامجة عن إ
يف التكاليف غري املتعلقة يورو نليو م٢,٢درها يبلغ قحتقيق وفورات نظريا تم سيبأنه بلغت اللجنة . وأُ قلم احملكمةل

اء اخلدمة اللدفع جزء من ه ستستخدم هذه الوفورات وأن٢٠١٥عام يف باملوظفني صندوق غطيها ييت ال تسوية إ
.االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني

لما بأن عاللجنة أحاطت ، ٢٠١٦عام لحة على امليزانية الربناجمية املقرت املراجعة وفيما يتعلق بآثار مشروع -١٣
يف حالة اإلبقاء اهليكل القدميكان سيتكلفه ا  مبباملقارنة يورو ٠٠٠٤٥٠وحنتبلغ يؤدي إىل وفورات ساهليكل اجلديد 
املراجعة كجزء من نتائج تة العامة  قللمساعدة املؤ وعالوة على ذلك، أدرجت سبع وظائف . ٢٠١٦عليه يف عام 

.)٣(اهليكل اجلديدمنتعترب جزءا ال ينبغي أن ولذلك -أقصاها سنتني ملدة -ذات طبيعة مؤقتة ولكنها ستكون 
زيادة في الموارد تضمن ست٢٠١٦عام أن الميزانية المقترحة لببلغت اللجنة باإلضافة إلى ذلك، أُ و-١٤

المتوقعة، فضال عن ة التحقيق أنشطالمطلوبة للبرنامج الرئيسي الثالث، نظرا لزيادة مستوى األنشطة القضائية و 
اليفأي تكة، في حالة وجود ئمة. وفي هذا الصدد، طلبت اللجنالمباني الداال إلىباالنتقتكاليف المتصلة ال

وأي بنود أخرى في الميزانية اليف، الفصل بوضوح بين هذه التك٢٠١٦في عام نتيجة لعملية المراجعة 
البرنامجية المقترحة.

طلبت اللجنة أن يؤخذ التمثيل الجغرافي التمثيل الجغرافي في سياق مشروع المراجعة، وفيما يتعلق ب-١٥
كون جزءا أساسيا من عملية التوظيف يوأن أي وظيفة، عيين فيلتعند ااالعتبارفي والتوازن بين الجنسين 

جغرافي والتوازن تمثيل الالن حالة عأن تقدم تقريرا المحكمة إلى بأكملها. وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة 
الخامسة والعشرين.هاالمراجعة في دورتعملية بين الجنسين الناتجة عن 

وتعويض لدفاع، وقسم مشاركة احمامي ، وقسم دعم احملامنياللجنة أيضا أنه مل تتم مراجعة قسم والحظت -١٦
أدرجت تكاليف يف هذا الصدد، و . نظرللقضاة للاقرتاح منفصله قدموأن، )٤(احملامي العام للضحايا، ومكتب الضحايا
اهليكل اجلديد.املتعلق بالتقريريف ا املقابلة هلرقاماأليفهليكل القدمي وتكاليف االتوظيف

الوظائف من ٦٥,٤وزيع على ت٢٠١٥يف ميزانية عام وافقت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") قد و -١٧
شهر عمل). والحظت اللجنة أن من بني الوظائف ٧٨٥,٢(وظيفة معتمدة ١٠٥علىبدوام كامل لعمل ئة لكافامل

ا وظيفة، ١٠٥البالغ عددها املعتمدة  مؤقتة بطبيعتها، مثل املساعدين وظائف أو بضعة أشهروظائف ال تتجاوز مد
م يف الوظائف املكافئة للعمل بدوام  لمحكمة، اللشفوينيمليدانيني للضحايا واملرتمجني الا امل كذين مت احتسا

وظيفة ٥٥٠من أن يتكون اهليكل بأكمله ، راجعةاملمشروع ئجاتن، بناء على للجنة أن املسجل قررتبني و املعتمدة. 
ثابتة.

_________________________
، ورمبا أقل ٢٠١٦يورو يف عام ٨٠٠٦١١املساعدة املؤقتة العامة املذكورة مببلغ . ويقدر املسجل تكلفة وظائف ٨قرة املرجع نفسه، الف)٣(

.٢٠١٧يف عام 
.١٨٩-١٨٢املرجع نفسه، الفقرات )٤(
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الالزمة اتالستجابة للتغيرات في الخدملأهمية الحفاظ على مرونة المحكمة ناللجنة عت أعربو -١٨
مرونة عناتقرير إلى قلم المحكمة أن يقدم لدعم أنشطتها سواء في المقر أو في الميدان، وبالتالي طلبت 

.والعشرينالخامسةدورتها هيكله المقترح في 

٢٠١٨-٢٠١٦الخطة االستراتيجية لمكتب المدعي العام للفترة -باء

.٢٠١٨- ٢٠١٦للفرتةتب املدعي العامعلى اللجنة اخلطة االسرتاتيجية ملكةمعروضتكان-١٩
كون مبثابة نقطة انطالق تسطابع من هذا العملية بناء على قدمة أن املعلومات املإىل اللجنة أشارت و -٢٠
واحلكومات األخرى املالية املقبلة ملكتب املدعي العام. والحظت اللجنة أن احملكمة، مثل املنظمات الدولية طلبات تللم

ا شكل وثيق بساءلتها متم تالوطنية، س أن نبغي الوفاء بواليتها اهلامة، ويعند على توفري القيمة مقابل املال عن قدر
ا.إىل ةسعى جاهدت ضمان الكفاءة والفعالية يف مجيع عمليا

، على الرغم من أنال جارياز ال ياخلطة االسرتاتيجية حساب اآلثار املالية املرتتبة على أنباللجنة بلغت وأُ -٢١
٥٣,١و٤٥,٦حنو ٢٠١٨و ٢٠١٧و٢٠١٦ستبلغ يف األعوامتقديرات مكتب املدعي العام تكلفتها حسب 

على هذا املستوى تبقى سو على التوايل) يف املائة سنويا ١٤و١٦و٨بنسبة (زياداتمليون يورو على التوايل٦٠,٦و
ستعادل . و ٢٠١٥عام ل)٥(يورومليون٤٢,٢باألساس البالغ ، مقارنة )٢٠٢١-٢٠١٩(تاليةالسنوات الثالث اليف 

يف الوقت ٤٠٥مقابل ٢٠١٨حبلول عام للعمل بدوام كامل ةمكافئوظيفة ٥٤٠هذه الزيادة يف أعداد املوظفني 
وتقدميها كجزء من امليزانية يانات التفصيلية املتعلقة بالتكلفةبه سيتم تدقيق املزيد من الاللجنة أيضا بأنبلغت . وأُ يلاحلا
.٢٠١٦لعام ناجمية املقرتحةالرب 
متثل اليت وافقت عليها اجلمعية، ،٢٠١٥-٢٠١٢للفرتة كتب املدعي العام وكانت اخلطة االسرتاتيجية مل-٢٢

والية املدعي العام. الداعمة لبالكامل مجيع األنشطة اوهلمتكانت زيادة كبرية يف املوارد املخصصة ملكتب املدعي العام و 
لخطة لاوتقييمال، طلبت حتلياملقرتحاألساسي احلجم نموذج صلة بتتقييم امليزانية املمن ولكي تتمكن اللجنة 

من هاتكاليفت تغطية توقعة حيث متاملحداث غري املتعلقة باأل، باستثناء األنشطة ٢٠١٥-٢٠١٢للفرتةاالسرتاتيجية
صندوق الطوارئ.

احملددة هلا يف زيادة يف املوارد السرتاتيجية االدعاء، وبالتايل التغيريات املقرتحة يف اأن تب املدعي العام ويرى مك-٢٣
جلسات تأكيد من يف املائة ٨٦إجناز مسح بمما نتائج االدعاء ، حققت بالفعل حتسينات يف السنوات الثالث املاضية

امات  .)٦(يف املاضييف املائة ٦٣مقابل اال
هو ما أمساه ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة كتب املدعي العام واألساس الذي تقوم عليه اخلطة االسرتاتيجية مل-٢٤

لألفرقة املتكاملة يف الجم الفعّ : (أ) احلثالث خصائصعلىاملكتب "منوذج احلجم األساسي"، الذي وضع بناء
مكتب اشرتاك طلب لعقول التصور املج) (عبء العمل الفعلي؛ ولالتجارب السابقة ؛ و(ب) مكتب املدعي العام

مكتب املدعي يستند منوذج . و يف املستقبلواملالحقات القضائيةاإلجراءات التمهيدية والتحقيقات املدعي العام يف
ج مكتب املدعي العام سي أن املكتب سيكون هذا ، ويعين وليس على املواردعلى الطلبقوم العام على افرتاض أن 

_________________________
ة املرتتبة على ذلك واآلثار املالي٢٠١٥لعام اخطارات احلصول على أموال من صندوق الطورائ ٢٠١٦و٢٠١٥رقام لعامي ألتراعي ا) ٥(

.٢٠١٦يف ميزانية عام 
.٢٠١٢-٢٠٠٣لألعوام )٦(
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قراراته املتعلقة األولويات يف بتحديد إىل حد ما بعد قيامه قادرا على البدء يف األنشطة األساسية عند احلاجة، ولكن 
على فكرة أن املوارد احلالية غري كافية لتمكني "جم األساسياحل"مفهوم يعتمد ،مكتبلواالدعاء. ووفقا للتحقيق با

ق.يفر كل لتوسط جم املزيادة احلبالتايل أنه يلزم ، و بواليتهاملكتب من الوفاء على حنو كاف 
يف املستقبل: السنوي عبء العمل لى االفرتاضات التالية من املوارد علمكتب املدعي العام بات متطلتستند و -٢٥

مخس و ، معلقةتسعة حتقيقات و ، فعليةستة حتقيقات و ، االستقصاءحالة جديدة قيد ، و أوليةاستقصاءاتتسعة 
حماكمتني يف مرحلة االستئناف.، و ات ابتدائيةمخس حماكمو ، متهيديةحماكمات 

وأقرت بأن ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةلعامااخلطة االسرتاتيجية ملكتب املدعيبعرض وأحاطت اللجنة علما -٢٦
احملكمة، بصفته قلم على لمحكمة، وال سيما لموارد األجهزة األخرى إىل آثار مالية على أيضايؤديتنفيذ اخلطة س

يف امليزانية الربناجمية املقرتحة اواضحاملوارد ى اخلطة املباشر علتأثري وسيكون . واهليئة القضائية، اتلخدملادمورّ 
قبل ٢٠١٨و٢٠١٧النظر بعناية إىل اآلثار املالية الطويلة األجل يف عامي أيضا سيلزم ، ولكن ٢٠١٦لعام للمحكمة

على مستوى تقديراتالمحكمةضعتوفي هذا الصدد، اقترحت اللجنة أن . بوقت كافاملقبلةة امليزانية مناقش
ها على وآثار مسببات التكاليف الروابط بين مع وصف محكمة بأكملهاتعددة السنوات لميزانية العال وم

السادسة والعشرين .افي دورتهأن تعرضها عليها األجهزة و جميع موارد في ال

مسائل أخرى-جيم

واحدة" دفعة "المسددةالمدفوعات المباني الدائمة و - ١

، والذي ٢٠١٥هيونيحزيران/٢٥، الذي اعتمد يف ICC-ASP/13/RES.6اللجنة علما بالقرارأحاطت -٢٧
أن يقدم تقريرا مفصال عن املستوى املالئم لالحتياطي النقدي للمحكمة، للحساباتاملراجع اخلارجيإىلفيه طلب 

لدائمة ، وأن يقوم مبراجعة مستقلة وتفصيلية حلسابات مشروع املباين اوعن أي خماطر ميكن أن تعزى إىل ختفيضها
تخفيضات اللب منها أن تقدم توصيات بشأن طُ أيضا أنهللجنة ا. والحظت مع الرتكيز على التجاوزات يف التكاليف

.التكاليفات يفتجاوز للاليف االحتياطيات النقدية وحتلي
ت اللجنة . وأعربآرائهامن أجل تقدمي للحسابات خلارجي اراجع املتقرير يف انتظار اأإىل اللجنة ت أشار و -٢٨

طلب اجلمعية.عندما سيقرر النظر يف من خالل رئيسها، للحسابات، املراجع اخلارجي لالتصال بعن استعدادها 
ا الرابعة والعشرين املستأنفة لقيامها نة الرقابة إىل الطلب املقدم من جلاللجنة أيضا توأشار -٢٩ بتقييم يف دور

واحدة.دفعةاملسددةملدفوعاتاستخدمة حلساب الصيغة املنمكتب مدير املشروع بشأمقدم من اقرتاح جديد
لصيغة يبدو وفقا لقد متت على ما املعلومات اليت تلقتها وخلصت إىل أن احلسابات يف اللجنة ونظرت -٣٠

يف ددةعن املعايري احملخمتلفة . كما الحظت أن هذه الصيغة ٢٠١٢و٢٠٠٩ييف نصوص اجلمعية يف عامةوضحامل
الدولة املضيفة من قرض اليف اتفاقاملوصوفة ، وكذلك الصيغة ٢٠٠٨/نوفمربتشرين الثاين٢٢الصادر يف معية قرار اجل
.٢٠٠٩/مارسآذار٢٣بتاريخ 

ا أعربت عن قلقها إزاء تنفيذ القرارات املتعلقة بإعادة حساب -٣١ اشرتاكات الدولوأشارت اللجنة إىل أ
. ٢٠١٤أبريل نيسان/يف املعقودة الثانية والعشرين ادورلمشروع يفالنسبة لبستحقة عليها األطراف والفائدة امل
يف الذي مت التوقيع عليه الدولة املضيفة، من قرض العارض بني نص اتفاق تعلى ما يبدو هناك والحظت اللجنة أن

نصوص اجلمعية.واملبينة يف إىل الدول األطراف بعد ذلك التفسريية املقدمة ذكرات ، وامل٢٠٠٩مارس آذار/
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التكاليف النهائية ةمعرفعند واحدة قابلة للتعديل النهائي دفعة املسددة أن املدفوعات إىل أشارت اللجنة و -٣٢
االدولة املضيفة عند االنتهاء من املشروع. ولوحظ أن املبالغ املذكورة متثل اختالفمن إعانة للمشروع واملبلغ املسحوب 

بشكل متكرر ملدفوعات تعديالت أيضا إىل أن تلقي لوحظاشرتاكات الدول األطراف، و يفو ثالثة يف املائة يبلغ حن
يف األسابيع نتهي املشروعمن املتوقع أن يهإىل أناللجنة البلبلة واإلزعاج. وأشارت قد يؤدي إىل " الدفعة الواحدة"

مدفوعاتحساب بشأن ف دول األطراذكرات التي ستتلقاها الوالحد من عدد الملبسالتجنب ول. القادمة
مناقشات بين المحكمة والدولة بالوضوح فيأي نقص ممكن يحل اللجنة بأن صي الدفعة الواحدة"، تو "

.التسوية النهائيةصدور المضيفة قبل 

عادة تنظيم الهيئة القضائيةإعن معلومات المحدثة ال- ٢

سيلفيا فرنانديز دي ةحملكمة، القاضياةرئيسقدمته اللجنة عن تقديرها للعرض الشفوي الذي تأعرب-٣٣
ا بنيتحقيق االتساق القضائية ليئةن إعادة تنظيم اهلبشأ،غورميندي الدوائر التمهيدية والدوائر يفالنظم املعمول 
تطلع إىل تلقي التقرير النهائي عن نتائج هذهتة، و اإلجراءات القضائييفودائرة االستئناف، وحتسني الكفاءة االبتدائية 

.٢٠١٥سبتمرب أيلول/العملية يف 

اللجنة المخصصة لمراجعة الحسابات- ٣

التوجيه مبوجب الثالثة والعشرين، مت ادورا املقدمة يف اتوصيإحدى على أنه بناء إىل اللجنة أشارت -٣٤
معت واجت،٢٠١٥فرباير شباط/١٣يف السابقة مراجعة احلساباتجلنةحل ICC/PRESD/G/2015/001الرئاسي

وممثل للمحكمة،نائب رئيس اجلمعية يف الهايو من اثنني من أعضاء اللجنة، احلسابات تتألف راجعة ة ملخمصصجلنة 
.، على هامش الدورة الرابعة والعشرين للجنة٢٠١٥أبريل نيسان/٢٧يفألول مرة بصفة مراقب، 

الذي قامت العمل برحبت اللجنة و ن. عن عمل اللجنة املخصصة حىت اآلحمدثا شفويا وتلقت اللجنة بيانا-٣٥
الحصول على اللجنة إلى تتطلع و . ٢٠١٥سبتمرب أيلول/١٨يف خرى أجتمع مرة تساأببلغت ، وأُ اللجنةهذه به 

للجنة مراجعة الحسابات بل قمناقشة العمل المإلى الخامسة والعشرين و رتها و في دتقرير من اللجنة المخصصة 
.٢٠١٦اق ميزانية عام في سيلها والموارد الالزمة 
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المرفق

قائمة الوثائق 

عنوانالارمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
رمز الوثيقة بعد حتويلها إىل 

وثيقة من وثائق مجعية الدول 
األطراف
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CBF/24/26 ٢٠١٨-٢٠١٦مكتب املدعي العام: اخلطة االسرتاتيجية للفرتةICC-ASP/14/22

CBF/24/27 عملية املراجعةيجةنتبشأن تقرير قلم احملكمةICC-ASP/14/19

CBF/24/27/Add.1 املراجعةمشروعبشأن موجز تنفيذي لتقرير قلم احملكمةICC-ASP/14/19
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