
15-A-031116

ICC-ASP/15/15 المحكمة الجنائية الدولية
Distr.: General
28 October 2016

ARABIC
Original: English

جمعية الدول األطراف

عشرةخامسة الدورة ال
٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب ٢٤- ١٦،الهاي

تقرير لجنة الميزانية والمالية عن أعمال
والعشرينسابعة دورتها ال



ICC-ASP/15/15

215-A-031116

احملتويات
الصفحةالفقرات

٥.....................................ملخص تنفيذي ....................................................

٦٦-١مقدمة .........................................................................-أوال

٥٦-١...........................ل وتنظيم العملافتتاح الدورة وإقرار جدول األعما-ألف

٦٨.............................................. مشاركة املسؤولني واملراقبني-باء

ا الالنظر يف املسائل املدرجة يف-ثانيا ٢٤٢٨-٧...........والعشرينسابعةجدول أعمال اللجنة يف دور

١١٨-٧ووثيقة امليزانية ..............................................عملية امليزنة -ألف

١٥٤٩-١٢املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية....................................-باء

١٥٩-١٢مقدمة ..........................................................-١

٢٣١٠-١٦االشرتاكات .........................................تسديدلةحا-٢

٢٤١١.....................................اليت عليها متأخراتالدول -٣

١٣٤١١-٢٥......................٢٠١٧النظر يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٤

٣٢١١-٢٥.............................ليل الكلي .....العرض والتح(أ) 

١٣٤١٢-٣٣الربامج الرئيسية...........................................(ب)

٤٤١٢-٣٣....الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ............‘ ١’

٦٦١٤-٤٥...........عامةاملدعية الالربنامج الرئيسي الثاين: مكتب ‘ ٢’

٩٩١٨-٦٧....الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ...............‘ ٣’

١٠٥٢٣-١٠٠.....الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف ‘ ٤’

١٠٩٢٣-١٠٦الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين املؤقتة ................‘ ٥’

الصندوق االستئماين أمانة ادس: الربنامج الرئيسي الس‘ ٦’
١٢٤٢٤-١١٠.............................................للضحايا

-باين الدائمة: مشروع امل٢-ع بالربنامج الرئيسي السا‘ ٧’
١٢٨٢٥-١٢٥..........................القرض املقدم من الدولة املضيفة



IICC-ASP/15/15

3 15-A-031116

١٣١٢٦-١٢٩........: آلية الرقابة املستقلة ٥-الربنامج الرئيسي السابع‘ ٨’

مكتب املراجعة الداخلية : ٦-الربنامج الرئيسي السابع‘ ٩’
١٣٤٢٦-١٣٢للحسابات .............................................

١٤٠٢٧-١٣٥.....................٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء املايل يف -٥

١٥٢٢٧-١٤١.....................السيولة واالحتياطيات االحرتازية .............-٦

١٥٤٣٠-١٥٣.........................النظام املايل والقواعد املالية على تعديالت ال-٧

١٩١٣٠-١٥٥....... ...............املسائل اإلدارية ...............االصالح املؤسسي و -جيم

١٥٦٣٠-١٥٥....................ملستفادة بشأن اإلجراءات القضائيةالدروس ا-١

١٥٧٣١...٢٠١٨-٢٠١٦ملكتب املدعية العامة للفرتةاخلطة االسرتاتيجية -٢

١٥٩٣١-١٥٨...................................النهج التدرجيي لقلم احملكمة-٣

جهزة يف منوذج "احلجم األساسي" وحتليل تكلفته األبني أوجه التآزر-٤
١٦٩٣١-١٦٠الكاملة ...................................................... 

نطاق تفويض السلطات من املسجل إىل أمانة الصندوق االستئماين-٥
١٧٣٣٣-١٧٠......................................................للضحايا

١٧٥٣٣-١٧٤........................................تهاوتكلفالبعثات تواتر -٦

١٧٩٣٤-١٧٦جرب األضرار .................................................-٧

١٨١٣٤-١٨٠...............املساعدة املؤقتة العامة ..........................-٨

١٨٦٣٤-١٨٢..............................................املساعدة القانونية-٩

١٩١٣٥-١٨٧.....................اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني ........وزيع الت-١٠

٢٢٠٣٦-١٩٢......................حسابات .......اخلارجية للراجعةباملاملسائل املتعلقة -دال

٢٠٦٣٦-١٩٢التقرير السنوي للجنة املراجعة ...................................-١

للسنة املنتهية دوق االستئماين للضحايا لصنواالبيانات املالية للمحكمة-٢
٢٢٠٣٧-٢٠٧...............................٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف 

٢١٧٣٧-٢٠٧......................البيانات املالية للمحكمة  .النظر يف (أ)

٢٢٠٣٩-٢١٨دوق االستئماين للضحايا .......البيانات املالية للصنالنظر يف (ب)

٢٢٦٣٩-٢٢١.......................................................املوارد البشرية -هاء



ICC-ASP/15/15

415-A-031116

٢٤١٤٠-٢٢٧مشروع املباين الدائمة ...................................................-واو

٢٢٨٤٠-٢٢٧.......................................تقرير جلنة الرقابة ........-١

٢٣٦٤١-٢٢٩جتاوز التكاليف ..................................................-٢

٢٤٠٤٢-٢٣٧للملكية ..........................مجالية اإلاهليكل اإلداري والتكلفة -٣

٢٤١٤٢املدفوعات الزائدة ...............................................-٤

٢٤٢٤٣..........مسائل أخرى ................................................-زاي

٤٤..........قائمة الوثائق  ...............................................................املرفق األول:

٤٥...............................٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٥لغاية االشرتاكاتتسديد حالة املرفق الثاين:

٤٩............................................ة واملالية على امليزانيةآثار توصيات جلنة امليزانياملرفق الثالث:

٧٦........طلبات اللجوء إىل صندوق الطوارئ ............................................املرفق الرابع:

بديل تحدة وإنشاء نظام متابعة تقييم اجلدوى من اخلروج احملتمل من النظام املوحد لألمم املاملرفق اخلامس:
...........................................للموظفني املعينني حديثايةتقاعدللمعاشات ال

٧٧

٨٣...............................................النظام املايل والقواعد املاليةعلىتعديالتالاملرفق السادس:

٨٥جنة املراجعة ...........................................................التقرير السنوي لل:عباملرفق السا



IICC-ASP/15/15

5 15-A-031116

ملخص تنفيذي
ا السابعة والعشرينيف امليزانية واملالية جلنة نظرت -١ امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة يف دور

. ٢٠١٧الدولية ("احملكمة") لعام اجلنائية 
امليزنة عملية اليت أدخلت على التحسينات بواحدة" و الكمة احملمبدأ "اللجنة بتنفيذ ورحبت -٢

ا الثامنة والعشرين.شأن خيف هذا الالالزمةاالقرتاحاتتقدم وشكل وثيقة امليزانية، وس الل دور
اليت يبلغ جمموعها ، ٢٠١٧لعام اللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحة املقدمة من احملكمةوالحظت -٣

وتسديد الدولة املضيفة املقدم من قرض املستحقة على الالفائدة مدفوعات دون، بيورومليون١٤٧,٢٥
يف ٧,٢(يورومليون٩,٨٦تبلغ ثل زيادة مت، يورومليون٢,٩٩هاقدر بالغ الاألقساط)(أصل القرض 

املبلغ يبلغ جمموع . و ليون يوروم١٣٧,٣٩البالغ قدرها ٢٠١٦لعاماملائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة
يورو.مليون١٥٠,٢٤الفائدة مدفوعات املطلوب عند إضافة

او ٢٠١٧عام لوبعد استعراض امليزانية الربناجمية املقرتحة -٤ ، أوصت اللجنة بإجراء تعليال
اجلمعية الذي ستتخذه ، رهنا بالقرار يورومليون٢,٦٥يبلغ جمموعها ختفيضات يف الزيادات املقرتحة 

ما جمموعه٢٠١٧عام املعدلة ليزانية املقرتحة ستبلغ املالقضاة، وبالتايل اتتعويضيف الزيادة املطلوبة بشأن 
يف املائة) مقارنة بامليزانية ٥,٢(أو يورومليون٧,٢قدرها يبلغ ، مما ميثل زيادة مليون يورو١٤٤,٦
دولة املضيفة.الاملقدم من قرض البةاملتعلقاألقساطدون، ب٢٠١٦عام لاملعتمدة 

يورو مليون ١٧,٨٨كبري من االشرتاكات غري املسددة: مع القلق القدر الاللجنة والحظت -٥
ضافة إىل ذلك، بلغت إل. وبا٢٠١٦عام ليف امليزانية املعتمدة الشرتاكات يف املائة) من ا١٣,١(

غري موع االشرتاكات جمبذلك. وبلغيورومليون١٥,٩٥غري املسددة عن السنوات السابقة االشرتاكات 
على القرضاملستحقة يف امليزانية العادية وصندوق الطوارئ والفائدة املسددة، اليت تشمل االشرتاكات 

.٢٠١٦سبتمرب أيلول/١٥يف يورومليون ٣٤,١٦الدولة املضيفة املقدم من 
ا بسرعةدفع بالتزامها باللجنة الدول األطرافوذّكرت -٦ ددت على أن عدم وبالكامل، وشاشرتاكا

أيضا إىل االقرتاض احملكمة قد يضطر للخطر، ولكن قد يعرض األعمال اليومية للمحكمة القيام بذلك 
لتشغيل لتغطية مدفوعات الفائدة.املخصصة لموال األاستخدام اخلارج، مما يؤدي إىل من 

ويات كل منها اليت وء مستات االحرتازية يف ضياللجنة بعناية املستوى الفعلي لالحتياطوفحصت -٧
ا  تأمني ل، و بالغرض منهاتفي صناديق تأكد من أن هذه الولل. الدول األطراف ("اجلمعية")مجعيةأقر

مليون١,٢١مبا يبلغ قدره صندوق الطوارئالعمليات اليومية للمحكمة، أوصت اللجنة بتجديد موارد 
النفقات احلالية أي مبا ميثل ، يورومليون١١,٦صندوق رأس املال العامل إىل مستوى ، وزيادة يورو

املالية اليت اللجنة القيود درك ت. وإذ ٢٠١٧على ميزانية عام ذلك لن يؤثر و ، ملدة شهر واحدللمحكمة 
عدة سنوات، اعتبارا من ىعلى مدبتمويل صندوق رأس املال العامل، توصي الدول األطرافها تواجه

. الدول األطرافشرتاكات املقررة على االاحلد من تأثري ، بغية ٢٠١٨ميزانية عام 
زيادة  املوارد إىل جتاهالاتالحظ أيضا ، للمحكمةاألنشطة القضائيةبزيادة علما وإذ حتيط اللجنة -٨

كرر اللجنة تاملوظفني. ويف هذا السياق، نفقات يف السنوات األخرية، السيما فيما يتعلق ببانتظام املطلوبة 
احملكمة اتيف االعتبار قدر ةللميزانيات املقبلة، آخذغالفوضعرغب يف توصيتها بأن اجلمعية قد ت

مع التكامل على أساس مبدأ ) وحقيقة أن احملكمة أنشئت املباين(عدد القضاة، حمطات العمل يف 
.القضائية الوطنيةالواليات 
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مقدمة- أوال
العملوتنظيماألعمالجدولوإقرارالدورةفتتاحا-ألف

ا الرابعة عشرةبالعمال -١ عقدت ، )١(قرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دور
إىل ١٩، يف الفرتة من جلسة٢٠اليت تضمنت الدورة السابعة والعشرون للجنة امليزانية واملالية ("اللجنة")، 

.يف الهاي٢٠١٦أيلول/سبتمرب ٣٠
يف اجللسة ترحيبكلمة،  غورمينديديرنانديسفسيلفياألقت رئيسة احملكمة، القاضية و -٢
.لدورةية لفتتاحاال

أمانةوقدمت للجنة،اأمينالدجاين،فخريالسيدواملالية،امليزانيةللجنةالتنفيذياألمنيعمل و -٣
.للجنةاللوجستية الالزمة اخلدمات") األمانة("األطرافالدولمجعية

والعشرين للجنة: سابعة م الدورة الوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤه-٤

هيو أدسيت (كندا))أ(ِ 
ديفيد بانيانكا (بوروندي))ب(
كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو (املكسيك)) ج(
فوزي غرايبة (األردن)) د(
هيتوشي كوزاكي (اليابان)) ه(
أورمت يل (استونيا))و(
(مدغشقر)ريفومانانتسوا أورالندو روبيمانانا) ز(
مونيكا سانشيز (اكوادور)) ح(
غريد ساوب (أملانيا)) ط(
إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)) ي(
ريتشارد فينو (فرنسا)) ك(
هيلني وارين (اململكة املتحدة))ل(

:)٢(وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل-٥

افتتاح الدورة-١
وتنظيم العملعمالإقرار جدول األ(أ)

مشاركة املراقبني(ب)

تشرين ٢٦-١٨لرابعة عشرة، الهاي، الدورة اجلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية،الوثائق الرمسية) ١(
لد ا،(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥اين/نوفمرب  الث .٦٥األول، الفقرة ، اجلزء ألولا
)٢(CBF/27/1/Rev.1.
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املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية-٢
حالة تسديد االشرتاكات(أ)

ا(ب) الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكا
٢٠١٧لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةيفالنظر) ج(
٢٠١٦ن/يونيه حزيرا٣٠بيانات األداء املايل يف ) د(
االحتياطيات االحرتازية) ه(

مستوى صندوق رأس املال العامل‘١’
صندوق الطوارئ‘٢’
صندوق االلتزامات املستحقة للموظفني‘٣’

اللمسات األخرية للتعديالت على النظام املايل والقواعد املالية(و)
واملسائل اإلداريةاالصالح املؤسسي -٣

فيما بني األجهزة يف منوذج "احلجم األساسي" وحتليل تكلفته ه التآزرأوج(أ)
لتحديد مكاسب الكفاءةالكاملة 

نطاق السلطة املفوضة من املسجل إىل أمانة الصندوق االستئماين للضحايا (ب)
تواتر  البعثات وتكلفتها ) ج(

راجعة احلساباتاملتعلقة مبسائلامل-٤
نة املراجعةوي للجالتقرير السن(أ)

كانون٣١املنتهية يف ةللسنالدوليةاجلنائيةللمحكمةاملاليةالبيانات(ب)
٢٠١٥ديسمرب/ألولا

كانون٣١سنة املنتهية يفللللضحايااالستئماينللصندوقاملاليةالبيانات)ج(
٢٠١٥ديسمرب/األول

املوارد البشرية-٥
ئفإعادة تصنيف وحتويل الوظا(أ)

نظام األمم املتحدة املوحد(ب)
مباين احملكمة-٦

لجنة الرقابةالتقرير املؤقت ل(أ)
تكاليف التشييد واملوارد الالزمة لألحداث املوجبة للتعويض(ب)

لنظام املايل والقواعد املالية مع امتويل التجاوز يف التكاليف توافق ) ج(
الصندوق االستئماين للضحايا-٧

إىل ٢٠١٥متوز/يوليه ١مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق يف الفرتة من (أ)
٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠

مسائل أخرى-٨
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المراِقبينالمسؤولين و مشاركة -باء
شاركة يف إىل املاألجهزة التالية للمحكمة دعت اللجنة ، )٣(النظام الداخلي للجمعيةوعمال ب-٦

التقاريرتقدمي الة نجلسات اللج ، وقلم احملكمة. وعالوة ةالعامة: هيئة الرئاسة، ومكتب املدعياخلاصة 
مل يف الهاي التابع االعممثل الفريق املعين بامليزانية، السفري فرينر درومل (النمسا)، يسرعلى ذلك، أدىل امل
رئيس جملس و نولكي (كندا)،املعنية باملباين الدائمة، السفرية سابني جلنة الرقابةورئيسة ملكتب اجلمعية، 

وقررت اللجنة املوافقة ببيانات أمام اللجنة. السيد موتو نوغوشي، ق االستئماين للضحايا، و الصندإدارة 
وأعربت أمام اللجنة.االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيانعلى الطلب املقدم من 

اللجنة عن تقديرها هلذه البيانات. 

سابعةجدول أعمال اللجنة في دورتها الالنظر في المسائل المدرجة في - ثانيا
والعشرين

عملية الميزنة ووثيقة الميزانية-ألف
املسائل و بامليزانيةاملتعلقةاملسائليفالنظرب، بصفتها هيئة فرعية تابعة للجمعية، اللجنةختتص -٧

ا تتوصياوتقدميباحملكمة،املتعلقةواإلداريةاملالية تطلبتالغاية،هلذهوحتقيقا. األطرافالدولإىلبشأ
.احملكمةمنوواضحةومتسقةموثوقةمعلوماتاللجنة

مثل،امليزنةعمليةلتحسنيالتغيرياتمنسلسلةباللجنةأوصتوالعشرين،السادسةدورةاليفو -٨
اللغتنيبكلتا املبدأ،حيثمن،الوثائقوتقدميكفاءة،وأكثرأفضلبوجه التنسيق جملساستخدام
بشكل امليزانيةوثيقةيفالتكاليفوعرضاللجنة،دورةقبليوما٤٥يف موعد أقصاهوالفرنسيةاإلنكليزية

.خمتلف
عمليةعلى احملكمةأدخلتهااليتبالتحسيناتعلما اللجنةحاطت أ،والعشرينالسابعةةدور اليفو -٩

الثالثةاألجهزة رؤساءمن عليه وقعاملتصدير ضافة البإلجنة الترحباخلصوص،وجهعلىو . امليزنة
.التنسيقلسجمخاللمن" واحدةالكمةاحمل"مببدأاحملكمةالتزامعلىيدلمما،الرئيسية للمحكمة

بشكل منفصل عن الفرعيةربامجلعرض اأناللجنةالحظتالشكل،حيثمنذلك،ومع-١٠
ج متسق لعرض امليزانية املتعلقة بكل بني الربامج املقارنة يؤدي إىل صعوبةالرئيسيةالربامج وعدم وجود 
استخدام ذلكيفمبارئيسي،برنامجكل ميزانيةتقدمي وينبغي أن يكون الشكل املستخدم ل. برنامج

ا التفاصيلومستوى،وطول املقدمةاملخططات التنظيمية،  اليت تناول املسائل مع، متجانساالواردة 
وصعوبةشفافيةالإىل تقليل عرضالو املعلوماتيف ختالفأوال. ويؤدي االبأكملهاحملكمةاختص 

.الوثيقةاستخدام
دورتهايالميزنة ووثيقة الميزانية فعمليةمناقشةإلى مواصلة المحكمةاللجنةودعت -١١

وثيقة و الميزنةيةعملات علىتحسينادخال مزيد من الو المحرزالتقدمتعزيزبغيةوالعشرينالثامنة
:التاليةاألفكارعلىمناقشاتها تركيزمع ،الميزانية
؛السياق بوجه أفضلإعداد)أ(
؛بوجه أفضلوعرضها محكمةالعبرالنفقاتتخطيط)ب(

من النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على ٩٣و٩٢و٤٢تنطبق املواد )٣(
.اقبني املشاركة يف دورات اللجنةالرئيس ورهنا مبوافقة اللجنة، جيوز للمر من دعوة



IICC-ASP/15/15

9 15-A-031116

والكفاءة؛التسليم تقييم)ج(
أساسية؛مبادئوضع )د(
.أوجه التآزر)ه(

لميزانيةالمسائل المالية والمسائل المتعلقة با-باء
مقدمة- ١

.امليزانيةوحدةالعام لبدأاملأساسعلى٢٠١٧عاملاملقرتحةالربناجميةمليزانيةايف للجنةنظرت ا-١٢
ايفاجلمعية وافقت أنإىلاللجنة أشارتو -١٣ قدرهابلغياعتماداتعلىعشرةرابعة الدور

الدول اليت تتحملها قرض اليت الستحقة على لفائدة املوبطرح ا. ٢٠١٦مليزانية عام يورومليون١٣٩,٥٩
امليزانية مليون يورو من هذا املبلغ، تكون ٢,٢البالغ قدرها "دفعة واحدة"حصتهاسداد عدم اختارت 

ا اجلمعية لعام  ليون يورو. م١٣٧,٣٩املذكورة بدون الفائدة ٢٠١٦اليت اعتمد
اليت يبلغ جمموعها ، ٢٠١٧لعام ة املقدمة من احملكمةاللجنة أن امليزانية الربناجمية املقرتحوالحظت -١٤

وتسديد الدولة املضيفة املقدم من قرض املستحقة على الالفائدة مدفوعات دون، بيورومليون١٤٧,٢٥
يف ٧,٢(يورومليون٩,٨٦تبلغ ثل زيادة مت، يورومليون٢,٩٩أصل القرض (األقساط) البالغ قدرها 

املبلغ مليون يورو. ويبلغ جمموع ١٣٧,٣٩البالغ قدرها ٢٠١٦لعاماملعتمدةاملائة) مقارنة بامليزانية
يورو.مليون١٥٠,٢٤األقساط املطلوب عند إضافة

او ٢٠١٧لعام املقرتحةالربناجميةامليزانيةاستعراضوبعد-١٥ أنه ميكن إىلاللجنةخلصت،تعليال
بلغستاملعدلة ٢٠١٧مليزانية الربناجمية لعام اأن يورو وإىلمليون ٢,٦٥جمموعها يبلغ إجراء ختفيضات 

مليون يورو ١٥٠,٢٤مليون يورو (١٤٧,٥٩،)٤(تخفيضاتالى ، يف حالة موافقة اجلمعية علبالتايل
مع) )٦(يف املائة٥,٧()٥(ماليني يورو٨,٠زيادة يبلغ قدرها ميثل مما مليون يورو)، ٢,٦٥مطروحا منها

٥,٢()٧(ماليني يورو٧,٢الدولة املضيفة، أو زيادة يبلغ قدرها املقدم من قرض لااألقساط املستحقة على 
لعام املقررة االشرتاكاتتبلغ وس.٢٠١٦، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام األقساطبدون))٨(يف املائة
التايل:النحوعلى،مليون يورو١٤٥,٨١املطلوبة ٢٠١٧

)٩(مليون يورو١٤٤,٦٠ئدةاالفااملعدلة بدون جمموع امليزانية

لقرار اجلمعية بشأن الزيادة املطلوبة لتعويضات القضاة.تبعااملبالغ تختلفس)٤(
املستحقة األقساطمليون يورو مع١٤٧,٥٩املعدلة البالغ قدرها ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام = ماليني يورو٨,٠) ٥(

مليون يورو مع ١٣٩,٥٩البالغ قدرها ٢٠١٦مطروحا منها امليزانية املعتمدة لعام الدولة املضيفةاملقدم من قرض على ال
.الدولة املضيفةاملقدم من قرض الفائدة املستحقة على ال

مع الفائدة املستحقة ٢٠١٦ماليني يورو مقسومة على امليزانية املعتمدة لعام ٨,٠ة = الزيادة البالغ قدرها يف املائ٥,٧)٦(
مليون يورو.١٣٩,٥٩البالغ قدرها الدولة املضيفةاملقدم من قرضعلى ال

الدولة املضيفة املقدم من قرض بدون األقساط املستحقة على ال٢٠١٧و = جمموع امليزانية املعدلة لعام ماليني يور ٧,٢)٧(
املستحقة على القرض ئدة الفابدون ٢٠١٦مليون يورو مطروحا منه  جمموع امليزانية  املعدلة لعام ١٤٤,٦البالغ قدره 

مليون يورو.١٣٧,٣٩لغ قدره االبضيفة من الدولة املاملقدم 
املضيفة الدولة املقدم من قرض األقساط املستحقة على البدونماليني يورو٧,٢ة = زيادة يبلغ قدرها يف املائ٥,٢)٨(

املقدم على القرض املستحقة الفائدة بدون يورومليون ١٣٧,٣٩البالغ قدرها ٢٠١٦مة على امليزانية املعتمدة لعام مقسو 
ضيفة.من الدولة امل

مليون يورو.٢,٦٥يورو مطروحا منها مليون ١٤٧,٢٥=مليون يورو١٤٤,٦) ٩(
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مليون يورو١,٢١جتديد موارد صندوق الطوارئ
مليون يورو٢٠١٧١٤٥,٨١لعام الشرتاكات املقررةاموعجم

االشتراكات تسديد حالة- ٢

من حيث:)الثايناملرفق(٢٠١٦أيلول/سبتمرب ١٥يفاالشرتاكات حالةاللجنةاستعرضت-١٦
يورو؛١٠٠٥٨٥١٣٦البالغ قدرها ٢٠١٦للميزانية املعتمدة لعام االشرتاكات املقررة (أ) 

.  ٢٠١٥يف عام يورو٧١٩١٨٥٢غ قدرها الفائدة املستحقة على القرض البال(ب)
ق وصندو وأشارت اللجنة إىل ضرورة مشاركة مجيع الدول األطراف يف امليزانية العادية للمحكمة -١٧

حصتها وضرورة مشاركة الدول األطراف اليت اختارت عدم تسديد وصندوق الطوارئ،رأس املال العامل 
املضيفة.املقدم من الدولة قرضالملباين الدائمة للمحكمة "دفعة واحدة" يف الفائدة املستحقة على يف ا
يف املائة) من االشرتاكات ١٣,١يورو (٥٠٠٨٧٩١٧: الحظت اللجنة أنامليزانية العادية-١٨

وبلغت يورو غري مسددة حىت اآلن. ٢٩٥٥٨٤١٣٦البالغ قدرها ٢٠١٦عام املعتمدة لميزانيةاملقررة لل
يف املائة ٩٤والحظت اللجنة أن يورو.٨٥١٩٥٠١٥االشرتاكات غري املسددة عن السنوات السابقة

.)١٠(من االشرتاكات غري املسددة منذ أكثر من عام واحد ختص اثنني من املشاركني الرئيسيني
ن السنوات عالطوارئ لتجديد موارد صندوقبلغت االشرتاكات غري املسددة :وق الطوارئندص-١٩

يورو.٧٤٦٥السابقة 
كل دولة طرف جيوز لّكرت اللجنة بأنه كان ذ : لمباين الدائمةضيفة لاملالدولة من القرض املقدم-٢٠

قرض تسديد اليف ة أو املشاركة دفعة واحداملباين الدائمة تشييدتكاليف يفحصتها بني تسديدأن ختتار 
املباين تشييدصتها يف دولة طرف ح٦٢وسددت . لتغطية هذه التكاليفمن الدولة املضيفةاملقدم 

يف األجل احملدد.أو جزئيا الكامل بالدائمة دفعة واحدة
٢٠١٦سبتمربأيلول/١٥وبلغت الفائدة غري املسددة على القرض املقدم من الدولة املضيفة يف -٢١

اللجنة والحظت يورو هذا العام). ٨٠٥٣٢٧يورو عن السنة املاضية و ٣٥٥٩٩يورو (١٦٠٤٢٧
ا سدد دول األطراف مل تمن ال٣٧أنمع القلق على القرض املقدم من الدولة يف الفائدةاشرتاكا

فرباير شباط/من شهر بالكامل يف اليوم األول األقساطبدفع . وملا كان على احملكمة التزام قانوين املضيفة
على تلك تشغيل لتغطية مدفوعات الفائدة املستحقة الموال أاستخدام اضطرت احملكمة إىل من كل عام، 

يف عمل التعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية الالزمة لسري أدى ذلك إىل األطراف. و الدول
تسديد الفائدة ا سيتعني على احملكمة، ليس عندم٢٠١٧يف عام سألة خطورة هذه املوستزداد احملكمة. 

. أيضاأصل الدينجزء من يف تسديد البدء ، ولكن حسبف
امليزانية العادية وصندوق مبا يف ذلك االشرتاكات يف،جمموع االشرتاكات غري املسددةبذلك وبلغ -٢٢

أيلول/سبتمرب ١٥يورو يف ٩٠٢١٦٣٣٤املضيفةاملقدم من الدولةقرض الوالفائدة على الطوارئ
دد. وقد يؤدي عدم الوقت احمليفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد. ٢٠١٦

محكمة. ة للاليوميباألعمال خطريبشكل إىل اإلخالل املتعلقة بتسديد االشرتاكات لتزامات وفاء باالال
اية العام، العدم إذا استمر وقد تضطر احملكمة،  ، إىل صندوق رأس املال العاملللجوء اإىل تسديد حىت 

.السيولةيفالنقصملواجهةافيا كرصيد الصندوق  وقد ال يكون 

)١٠(ICC-ASP/15/12 ، ٥٥الفقرة.



IICC-ASP/15/15

11 15-A-031116

وذلك في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد اللجنة جميع الدول األطراف توحث-٢٣
من النظام المالي والقواعد٦-٥قاعدة ، وفقا للطوال العاملمحكمة في اكافية أموال  وجود ضمان ل

مرة كاملبالهااشتراكاتالدول األطراف التي لم تسدد إخطار المحكمة إلى . وطلبت اللجنة المالية
بالتزامها ٢٠١٦في تشرين الثاني/نوفمبر التي ستعقد للجمعية مسة عشرةاالخدورة قبل الأخرى 
ة رئيس الجمعيتناول يبأنالسابقةتوصيتهاإلىاللجنةأشارتذلك،علىوعالوة.بالدفع

كلما للمحكمةمسددةغيراستحقاقاتعليها مع الدول التي هذه المسألة المحكمةبالمسؤولونو 
.معهاثنائيةلقاءات أجريت لهم 

التي عليها متأخراتالدول - ٣

اعنمتأخرة كانت األطرافالدولمندولة ١٢أناللجنةالحظت -٢٤ ١٥يفتسديد اشرتاكا
ا أصبح٢٠١٥أيلول/سبتمرب  .)١١(١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة للتصويتمؤهلةغريت بالتايل وأ

الذي يلزم األدىنباحلد٢٠١٦نيسان/أبريل ٨يفاألطراف لدولاأَبلغتاألمانةأناللجنةوالحظت
باإلجراء املعمول به لعدم و األساسيرومانظاممن١١٢املادةمن٨الفقرةتطبيقلتجنبدهيسدت

متأخرات التي عليهااألطرافالدولجميعقومتبأناللجنةوأوصت.تصويتاليف قاحلفقدان
األطرافالدولإخطار األمانةإلى وطلبت. ممكنوقتأقربفيالمحكمةمعاحساباتهتسويةب

مع ،التزامها بالدفعبخامسة عشرة للجمعيةالدورةالانعقاد قبلمرة أخرىاتمتأخر التي عليها 
.ستقرار المالي للمحكمةلالو لميزانيةها من أهمية لالشتراكاتإبراز ما 

٢٠١٧لعامالمقترحةالبرنامجيةالميزانيةفيالنظر- ٤

العرض والتحليل الكلي(أ)

.)١٣(ا هلاوتصويب)١٢(٢٠١٧تلقت اللجنة امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام -٢٥
مليون يورو، مما ١٣٥,٣٥مببلغ ٢٠١٦تقدر النفقات املتوقعة لعام يل، وفيما يتعلق باألداء املا-٢٦

مليون يورو، مبا يف ذلك ١٣٩,٥٩اليت يبلغ قدرها ٢٠١٦يف املائة من امليزانية املعتمدة لعام ٩٧ميثل 
لبالغ ا٢٠١٧. والحظت اللجنة أنه مبقارنة ما سلف بامليزانية الربناجمية املقرتحة لعام )١٤(مدفوعات الفائدة

يف املائة).٧,٦٣مليون يورو (أو ١٠,٦٥دة يف املوارد تكون الزيامليون يورو، ١٥٠,٢٤قدرها 
يزانية مبتعلق ت٢٠١٦لعام اللجنة أن بعض النفقات املدرجة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة الحظت و -٢٧

النفقات ، مثل٢٠١٧عام للربناجمية املقرتحة يف امليزانية اال يلزم اعتماد موارد هلا العام فقط، وبالتايل ذلك 
املباين كتب مدير مشروع يورو، والنفقات املتعلقة مب٢٠٠٩٥٢ها البالغ قدر إجيار املباين املؤقتة املتعلقة ب
نتهاء املشروع، يورو نظرا ال٣٠٠٤٣٨البالغ قدرها شروع نتدبني للعمل باملوموظفي احملكمة املالدائمة 

أن اللجنة غرييورو. ٥٠٠٣٩٠١. ويبلغ جمموع هذه النفقات فل االفتتاحاملتعلقة حبنفقات فضال عن ال
.عامأي يف نفقات غري متكررة أكدت أنه ميكن وجود 

ا ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سمن نظام روما األساسي، "١١٢من املادة ٨وفقا للفقرة )١١( داد اشرتاكا
املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة 

عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائداً عنها".
)١٢ (ICC-ASP/15/10.
)١٣(ICC-ASP/15/10/Corr.1.
)١٤(ICC-ASP/15/11٥قرة ، الف.
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يف النفقات املتعلقة زيادة الط األساس ملقارنة إىل اخنفاض خالنفقات غري املتكررة وتؤدي هذه -٢٨
.)١٥(مليون يورو١٣٥,٩٩إىل ٢٠١٧لعام ةقرتحامليةربناجماليزانية يف املة للمحكمة رئيسيألنشطة البا

األرقام بيف املائة، أو ٨,٢بلغ ت٢٠١٧لعاميف امليزانية الربناجمية املقرتحةاحلقيقية ولذلك فإن الزيادة 
.خط األساس املعدلبناء على مليون يورو، ١١,٢٥املطلقة

في وثيقة الميزانية بوضوح تمييز ينبغي الأنه في هذا الصدد، أعربت اللجنة عن رأي مفاده و -٢٩
بين ميزانية المقارنة ستكون بدون هذه المعلومات، و والنفقات المتكررة. النفقات غير المتكررة بين 
يتم فيها إدراج النفقات غير االعتياد على الميزنة بطريقة وسيؤدي ذلك إلى للغاية، ةصعبوآخر عام 

.إلى الشفافيةذلك ، ويفتقر لميزانية المقبلةأساس اخطفي تلقائيا المتكررة 
املعدالت و ٢٠١٦لعاماملتوقعةيف النفقات التحليل الكلي، نظرت اللجنة أيضا ويف إطار -٣٠

تحليل بعد ذلكبقامت ، و )١٦(٢٠١٦إىل عام ٢٠١١من عام مجيع الربامج الرئيسيةيف لتنفيذ املتوسطة ل
.اتالزيادات املقرتحة يف ضوء هذه املعلوم

ماليني يورو، مث ٦,٨٤حيث بلغت قلم احملكمة، وكانت الزيادة الرئيسية يف الطلب املقدم من -٣١
٠,٨مليون يورو، مث يف اهليئة القضائية، حيث بلغت ٣,٠٥، حيث بلغت ةالعامةكتب املدعييف م

الزيادة وتقل . يورومليون٠,٦الصندوق االستئماين للضحايا، حيث بلغت أمانةمليون يورو، مث يف 
مليون يورو.٠,٢٥عن لربامج الرئيسية بقية ااملطلوبة ل

زيادة  املوارد إىل جتاهالاتالحظ أيضا ، للمحكمةاألنشطة القضائيةبزيادة علما وإذ حتيط اللجنة -٣٢
لجنة كرر التاملوظفني. ويف هذا السياق، نفقات يف السنوات األخرية، السيما فيما يتعلق ببانتظام املطلوبة 

من احملكمة اتيف االعتبار قدر ةللميزانيات املقبلة، آخذغالفوضعتوصيتها بأن اجلمعية قد ترغب يف 
مع التكامل على أساس مبدأ وحقيقة أن احملكمة أنشئت ،املباينحمطات العمل يف و عدد القضاةحيث 

.القضائية الوطنيةالواليات 

الربامج الرئيسية)ب(

اهليئة القضائية :األوليسيالرئالربنامج‘١’

مما يورو، ٧٠٠٢٤٣١٣ما جمموعه ٢٠١٧لعام األولالرئيسيللربنامجامليزانية املقرتحةتبلغ -٣٣
البالغ قدرها ٢٠١٦لعاماملعتمدةمليزانيةبايف املائة) مقارنة٦,٥(يورو١٠٠٨١٣قدرهابلغيزيادةميثل 
يورو.٦٠٠٤٣٠١٢

القضاةأجور

ه الزيادة مرجعها النفقات املتصلة هذمن) املائةيف٧١(يورو ٩٠٠٥٨٠أناللجنةحظتالو -٣٤
يورو (من ٢٧٠٢٦واحدلقاضاألساسيالراتبيفاملقرتحةالسنوية زيادةوتبلغ ال. قاضيا١٨بأجور

يورو).٥٠٠٣٩٠١-يورو ١٠٠٣٩٠١٣٧(٢٠١٦ية املعتمدة لعام جمامليزانية الربنا)١٥(
للتغيري): ٢٠١٦(ختضع النفقات املتوقعة لعام ٢٠١٦-٢٠١١املعدالت املتوسطة للتنفيذ يف الفرتة فيما يلي توزيع )١٦(

يف املائة للربنامج الرئيسي ٩٨,٢٧للربنامج الرئيسي الثاين؛ ويف املائة ٩٧,٣٢يف املائة للربنامج الرئيسي األول؛ و٩٤,٤٨
يف املائة ٨٩,٧٥يف املائة للربنامج الرئيسي اخلامس؛ و٩٥,٠٥يف املائة للربنامج الرئيسي الرابع؛ و٩٢,٥الثالث؛ و

-نامج الرئيسي السابعيف املائة للرب ٩٩,٨٣؛ و١- يف املائة للربنامج الرئيسي السابع٧٩,٧٣للربنامج الرئيسي السادس؛ و
.٦-يف املائة للربنامج الرئيسي السابع٩٧,٢؛ و٥-يف املائة للربنامج الرئيسي السابع٥٢,٦٣؛ و٢
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ذلك من زيادة يف املدفوعات املتعلقة علىيرتتبيورو) مع ما ٢٧٠٢٠٦يورو إىل  ٠٠٠١٨٠
.ملعاشاتبا

احملكمةلقضاةوالتعويضاتاخلدمةشروط"تستعرض اجلمعية ،ICC-ASP/3/Res.3ووفقا للقرار -٣٥
املتحدةلألممالعامةاجلمعيةاستعراضوقت يكون فيه ذلك ممكنا عمليا عقب أقرباجلنائية الدولية يف 

.)١٧(شروط خدمة القضاة يف حمكمة العدل الدولية"
:ما يلياللجنةالحظت الصدد،هذاويف-٣٦

يف قضاةالو الدوليةالعدلحمكمةأعضاءتضمنت رواتب ،٢٠٠٧ينايركانون الثاين/نذم(أ)
يفو . هولندااحملدد للعمل يف قراملتسويةمضاعف معالسنوي األساسيالراتباألخرى الدوليةاحملاكم

يف كل املعيشةتكاليفيفاالختالف" رقاملتسوية"تعكس صايف،الراتب ال" األساسيالراتب"يعين حني
مرتباتختتلف ولذلك. السائدةاحملليةألوضاعاأساسعلىشهريااحتديثهويتمعملمركز من مراكز ال

.ضاعف تسوية مقر العململتبعاو تقل أقد تزيد و شهر،كل القضاة
عدم إدخال A/68/188من تقريره ٤٧واقرتح األمني العام لألمم املتحدة يف الفقرة (ب)

تعديالت على نظام األجور احلايل ألعضاء حمكمة العدل الدولية، والقضاة اآلخرين، والقضاة املخصصني 
للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا، وآلية تصريف األعمال املتبقية 

الراتب األساسي ٧٠/٢٤٤العامة لألمم املتحدة للمحكمتني اجلنائيتني الدوليتني. وحيدد قرار اجلمعية
يورو)،  ٨١٥١٥٤دوالر أمريكي (٩٧٨١٧٢السنوي الذي ينطبق على قضاة احملاكم الدولية مببلغ 

نقطة، وبالتايل يكون جمموع املرتب وفقا ٣١,٠ويبلغ مضاعف تسوية مقر العمل احملدد للعمل يف هولندا 
.))١٨(يورو٨٠٨٢٠٢الر أمريكي (دو ٦٠١٢٢٦لقرار اجلمعية العامة 

يورو ٠٠٠١٨٠مقداره ثابتمبلغعلىلقضاةمرتبات انظاميقوماحملكمة،حالةيفو (ج)
.العملمقرتسويةومضاعف األساسيالراتببني متييزهناكوليسالسنة،يف 

ال االعتبار،يفللقضاةالسنوياألجرحلساباملستخدمةالطرقاختالفأخذمعو (د)
حمكمةبني مرتبات القضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية ومرتبات القضاة يفكاملبشكلاذاةميكن احمل

واحملاكم الدولية األخرى ألن الراتب األساسي للقضاة يف احملكمة اجلنائية الدولية يزيد مبقدار الدوليةالعدل
األساسيالراتبحماذاةوستعين . يةالدولالعدلحمكمةيفللقضاةألساسيالراتب اىيورو عل١٨٥٢٥

ختفيض ايضمنالدوليةالعدلحمكمةيف قضاةاألساسي للراتبالمعاجلنائية الدولية احملكمةيف للقضاة
اجلنائية الدولية.احملكمةرواتب القضاة يف 

اكم للهيئة القضائية يتفق مع األجر السنوي للقضاة يف احملاملطلوباملبلغوتسلم اللجنة بأن -٣٧
السنويألجر. وخلصت اللجنة إىل أنه ينبغي أن تنظر اجلمعية يف مسألة ا٢٠١٦الدولية األخرى يف عام 

وأنه يلزم ،فحسباملواردقضاة باعتبارها من املسائل املتعلقة بالسياسة العامة وليس من املسائل املتعلقة بلل
رتبات اخلاص بالقضاة.املنظامراجعةات ملإجراءلذلك 

:احملتملني التالينييارينترى اللجنة أن اجلمعية قد ترغب يف النظر يف أحد اخل،عليهو -٣٨
؛اجلمعيةالذي حددتهالسنويالراتبتعديل(أ)

.االستعراضهلذازميناستعراض نظام املرتبات بصفة دورية، مع وضع حد (ب)
، مع أخذ لقضاةدمة لاخلشروطوستتطلب أي تعديالت أيضا القيام باستعراض شامل جلميع -٣٩

ألي قرار يف االعتبار.امليزانيةعلى املرتتبةاآلثار

.ICC-ASP/3/Res.3القرار) ١٧(
.٢٠١٦آب/أغسطس ١٥يفبسعر الصرف املعمول به يف األمم املتحدة )١٨(
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املتصلة باملوظفنيغريالنفقات املتصلة باملوظفني والنفقات
أن جمموع وظائف املساعدة املؤقتة العامة ٢٠١٦عاميفتافرتضاحملكمةأناللجنةالحظت-٤٠

لكل ٣-/ف٢-فبرتبةقانوينموظف٢,٥يبلغ لمبعدبدعم احملاكمات األربع سمحاملطلوبة سي
في المحاكمات القضائية المتوقعةالمتعلقة بالتطوراتلالفتراضاتدراسة دقيقةوبعدحماكمة. 

، توصي اللجنة الجمعية بالموافقة على الموارد المطلوبة ٢٠١٧والمتهمين األربعة في عام الثالث
لما يلي:

شهرا لكل منهما (المساعدة المؤقتة ١٢للعمل لمدة٣- فبرتبة قانونيانموظفان (أ) 
العامة)؛

شهرا (المساعدة ٨٤لمدة للعمل٢-/ف١- فبرتبةقانونيين معاونينموظفين ٨(ب)
المؤقتة العامة)؛

المكلفين بأنشطة ٢-استمرار الموظفين من فئة المساعدة المؤقتة العامة برتبة ف(ج)
محددة.

أماكن العمل الستئجاراملطلوبةالعامةالتشغيلنفقاتيفالسنويةالزيادةاللجنةالحظتو -٤١
ملكتب املطلوباملبلغوزاد . األخريةالسنواتيفنيويوركيف تصالالامكتبتشغيلتكاليفوالزيادة يف 

جياراإلعقدوانتهاء كتب يقع به امليالذبىناملنتيجة لتغيري مالك ٢٠١٧يف عام نيويوركيف تصالالا
نيويوركمدينةيفمكتبمكان مناسب للإجيادوسلمت اللجنة بصعوبة . ٢٠١٧أبريلنيسان/يفديد اجل
.تصلة بذلكاملالتكاليفوب

إلى وتطلباإليجار،مدفوعاتلنة الجمعية بالموافقة على الزيادة المطلوبةوتوصي اللج-٤٢
تب االتصال في نيويورك في إبالغها بالخطة المقرر اتباعها الستئجار مكان مناسب لمكالمحكمة

.والعشرينالثامنةفي دورتها٢٠١٨عام 
الميزانيةوتوصي اللجنة بالموافقة على ميزانية التدريب في البرنامج الرئيسي األول بمستوى-٤٣

.٢٠١٦لعامالمعتمدة

ا للربنامج الرئيسي األول امليزانية املوصى 

األول الرئيسيللبرنامجالمقترحة األصليةانية الميز فيتخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -٤٤
يورو، رهنا بقرار الجمعية بشأن الزيادة المطلوبة في مرتبات ٧٠٠١٠٥يبلغ مجموعها 

يورو. وتوصي الجمعية بالتالي بالموافقة على ما ٩٠٠٥٨٠واستحقاقات القضاة البالغ قدرها 
مليون يورو للبرنامج الرئيسي األول.١٣,١٤مجموعه 

ةالعامةاملدعيمكتب: الثاينالرئيسيالربنامج‘٢’

مما ، يورو٢٠٠٢٨٠٤٦ما جمموعه٢٠١٧الثاين لعام الرئيسيللربنامجامليزانية املقرتحةبلغ ت-٤٥
البالغ قدرها ٢٠١٦لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٧يورو (٥٠٠٠٤٦٣يبلغ قدرها زيادة ميثل

رو.يو ٧٠٠٢٣٣٤٣
يورو، ٠٠٠٦٠٠٤٢بنحو ٢٠١٦يف عام النفقات املتوقعة ، ُقّدرت ألداء املايلوفيما يتعلق با-٤٦

والحظت يورو. ٠٠٠٢٣٣٤٣البالغ قدرها ٢٠١٦لعاميف املائة من امليزانية املعتمدة٩٨,٥مما ميثل 
يورو)، تبلغ الزيادة يف املوارد ٢٠٠٢٨٠٤٦(٢٠١٧لعامامليزانية املقرتحةاملبلغ بهذا ه مبقارنة اللجنة أن

.)يف املائة٨,٦و يورو (أ٢٠٠٦٨٠٣
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: التاليةاالفرتاضاتيف تقدير املوارد املطلوبة على مكتب املدعية العامة اعتمد ، ٢٠١٧عام ويف -٤٧
، (أ)ةلثانيالقضية ا-(مجهورية أفريقيا الوسطىنشطة ستة حتقيقات و تسع حاالت، دراسات أولية، و تسع 

،)دارفور (السودانالقضية الثانية، و -، وكوت ديفوار (ب)القضية الثانية -مجهورية أفريقيا الوسطىو 
.نيائيني استئنافة للمحاكمات، و فرقأثالثة ، و إىل حني القبضقضايا معلقة تسع )، و وجورجيا، ٣-وليبيا
إىل ٢٠١٧ة لعاماملقرتحناجمية استند يف ميزانيته الرب مكتب املدعية العامة وأٌبلغت اللجنة بأن -٤٨

القائمة على ، ٢٠١٨-٢٠١٦للفرتةكتب املدعية العامةاخلطة االسرتاتيجية ملمنطلقني مرتابطتني مها 
عام يف املوارد من مكتب املدعية العامةالحتياجات واقعي و حقيقي وتقييم جم األساسي"، احلمنوذج "
١٩(٢٠١٧(.

لتحديد التوقعات جم األساسي" قد يكون أداة مفاهيمية مفيدة "احلأن منوذج لجنة الالحظتو -٤٩
تقييم دقيق لالحتياجات الفعلية على٢٠١٧لعام املطلوبة املوارد لكن ينبغي أن تعتمد و وضع امليزانية، و 
.٢٠١٧يف عام ألداء أعماله كتب املدعية العامة مل

ا يف ذلك حليل كل حالة أو قضية بدقة، مباللجنة أنه ينبغي أن تقوم مجيع أجهزة احملكمة بتوترى-٥٠
املوارد املطلوبة يف اقرتابإىل هذا النهج كل جهاز على األجهزة األخرى. وسيؤدي مثل تأثري أنشطة  
"احلجم قياسي مثل منوذج بدال من تضخيم امليزانية بتطبيق منوذج االحتياجات الفعليةامليزانية من 

".األساسي

مسببات التكاليف

القائمة األخرى من تكاملةملاةفرقاأليف جورجيا وتعزيز نشط املتصل باحلالة التحقيق اليعترب-٥١
مكتب املدعية العامةبأن اللجنة أُبلغت و . ٢٠١٧عام لمليزانية املقرتحة للتكاليف يف االرئيسية املسببات 

املتداعية على نشطة ألاملخصصة لستخدام املوارد املتاحة عن طريق إعادة توزيع املوارد بذل جهودا ال
.نشطة واحملاكماتالتحقيقات ال

ما ٢٠١٦طلب املكتب من صندوق الطوارئ يف عام ورجيا، وفيما يتعلق باحلالة املتصلة جب-٥٢
يورو ٠٠٠٤٢٤و)٢٠(يورو للمساعدة املؤقتة العامة٦٠٠٤٢٠١يورو (٦٠٠٨٤٤١جمموعه 

.للتكاليف غري املتصلة باملوظفني)
٠٠٠٨٨٥١وظيفة ثابتة (١٨من أجل متويل ٢٠١٧مليون يورو لعام ٤,٥كتب وطلب امل-٥٣

حمققا ومرتمجا شفويا وموظفا للتحقيقات يف إطار املساعدة املؤقتة ٢٠يتكون من المتكامافريقيورو)، و 
يورو لتغطية ٠٠٠٦٨٥يورو)، وتكاليف غري متصلة باملوظفني يبلغ قدرها ٠٠٠٩٣١١العامة (
.جورجيامكتب املدعية العامة يف عمليات 

املطلوبة التقديرات التالية فيما يتعلق باملوارد ٢٠١٧وتضمنت امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام -٥٤
األخرى:النشطةتحقيقاتلل

)١٩(ICC-ASP/15/10 ٢٢٨، الفقرة.
موظف.٣٤شهر عمل/١٨٦) ٢٠(
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احلالة
التكاليف املتصلة 

باملوظفني
التكاليف غري  املتصلة 

جمموع التكاليفباملوظفني
يورو٤٠٠٧٦٧٢يورو٠٠٠٣٤٠يورو٤٠٠٤٢٧٢)أ(القضية الثانية - لوسطىمجهورية أفريقيا ا

يورو٤٠٠٥٢٠٣يورو٠٠٠٥٣٥يورو٤٠٠٩٨٥٢)ب(ةلثانيالقضية ا- مجهورية أفريقيا الوسطى
يورو٩٠٠٩٦٩٣يورو٠٠٠٥٧٥يورو٩٠٠٣٩٤٣القضية الثانية-كوت ديفوار 

يورو٨٠٠٨٨٥٢يورو٠٠٠٩٠يورو٨٠٠٧٩٥٢السودان، دارفور
يورو٦٠٠٣٣٨٢يورو٠٠٠٣٠٠يورو٣٦٠٠٠٣٨٢-ليبيا

يورو٠٠٠٥٠١٤يورو ٠٠٠٦٨٥يورو٠٠٠٨١٦٣جورجيا

قدرات دف إىل زيادة ٢٠١٧لعام كتب املدعية العامة امليزانية املقرتحة ملأن الحظت اللجنة و -٥٥
). ومن ٢٠١٦بعاممقارنةنشط حتقيق١,٥تبلغ حتقيقات نشطة (بزيادة ستة إلمكان القيام بالتحقيق 

جديدةوظائف طلبنتيجة ل٢٠١٧كلفة يف عام احلاالت تأكثر احلالة يف جورجيا املتوقع أن تكون 
.امدارفور وليبيا) زيادة كبرية يف املوارد املخصصة هلأخريان (ناحالتللمساعدة املؤقتة العامة، وستشهد 

الكافية على ما يبدو باملرونة مكتب املدعية العامة على الرغم من متتع اللجنة أنه حظت وال-٥٦
فإنه يلتمس موارد إضافية ، مكتبللارد املتاحة بالفعل لتلبية األولويات احلالية والناشئة توزيع املو عادةإل

.ةجديدلة حالتلبية احتياجات ٢٠١٧) لعام للمساعدة املؤقتة العامةجديدةجديدة (وظائف 
للحالتين ةالعامةالمدعيمكتب االفتراضات التي قدمها أحاطت اللجنة علما بفي حين و -٥٧

االستخدام أن يرصد بشكل وثيق مكتب المدعية العامةإلى طلبفإنه يدارفور وليبيا، المتصلتين ب
تاحة في الملقدرات األكثر كفاءة وفعالية لضمان االستخدام من أجل الفعلي لقدرات التحقيق 

.مكتبال
٢٠١٧لعام امليزانية املقرتحة أن مكتب املدعية العامةه يف حني يؤكدأنوالحظت اللجنة أيضا -٥٨

ا كافية "، األساسيجماحلنموذج "لملوارد املطلوبة من اىاملتوختوى يست كافية لتلبية املسل فإنه يبدو أ
املتصلة الة احليف و . ماليني يورو٣,٦بنحو إىل حد بعيد لتشكيل فريق متكامل معياري تقدر تكلفته 

بيد أن اللجنة الحظت أن . للتحقيق"احلجم األساسي" لتشكيل فريق متكاملامليزانية ورجيا،  جتاوزتجب
من على أساس احتياجات العمل الفعلية املتوقعة لكل نشاطحتليل االحتياجات من املوارداألهم هو 

.نموذج قياسيبالتحقيق، وليس باملقارنة أنشطة 
طُلبت الوظائف اإلضافية التالية يف ، وتعزيز األفرقة األخرىورجياوفيما يتعلق باحلالة املتصلة جب-٥٩

:٢٠١٧إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام 
وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل) يف قسم اخلدمات، تشمل اثنني ١٠,٧وظيفة (١١(أ)
ن جلمع املعلومات يمساعدني، وموظف٢- فبرتبةلقاعدة البيانات ، ومنسق٣-فبرتبة من املرتمجني

مساعد ، ومخسة موظفني مساعدين معنيني مبعاجلة البيانات، وموظف١-فبرتبة واألدلة
؛للكشف/التقصي عن املعلومات

موظف تشمل التحقيق، شعبة ) يفوظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل١٦,٥وظيفة (١٧ب)(
تصوير الرقميللوموظف ، ٣-برتبة فالشرعيلقسم الطب موظف و ، ٤-فبرتبةي الشرعلقسم الطب

سرتاتيجيات احلمايةالمساعد )، وموظف ٢-ف(احلمايةاتيجياتالسرت ، وموظف معاون ، ٣-فبرتبة 
يف حاالت خاصة (خ ع لتحقيقلمساعدين ، وأربعة موظفني ٣-فبرتبة ثالثة حمققنير أ)، و -(خ ع 

؛للتحليالتمساعدين ، وأربعة موظفني ٣-تبة فبر وحمللر أ)، -
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من تشمل اثننييف شعبة املقاضاة، وظيفة مكافئة للعمل بدوام كامل)٢,٨٢وظائف (٣(ج)
. ٢- فبرتبة ، وحمام لالستئناف )٣-واآلخر برتبة ف٤- أحدمها برتبة ف(احملامني للمحاكمات

ه في ضوء النمط السابق لإلنفاق، فضال ولم تعترض اللجنة على الموارد المطلوبة. بيد أن-٦٠
عن الوقت الالزم لتعيين موظفين جدد، الذي يستغرق من أربعة إلى ستة أشهر، رأت اللجنة أنه 
يمكن لمكتب المدعية العامة أن يستوعب جزءا من الزيادة في التكاليف، وأوصت بتخفيضات في 

.يورو٥٠٠٦٢٦غ مجموعها  ميزانية المكتب المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة يبل

الوظائفحتويل

الشروط مع المساعدة المؤقتة العامة من وظائفوظيفة ٧٨المقدم لتحويل القتراح يتفق ا-٦١
ووجودها منذ بشكل مستمر، ى الوظيفة االحتياج إلالتحويل (التي وضعتها اللجنة للموافقة على

هذه تحويلبالموافقة على لجنة الصت أو و ). مشغولة حالياأن تكون و ، ثالث سنواتأكثر من 
يف هذا الصدد أيضا الحظت اللجنةو الوظائف الثابتة.عدد كبيرة في الزيادة المع مالحظةالوظائف، 

يف املائة يف ١٠غور البالغ معدل الشيورو والناجتة عن ٤٠٠٧٩٩أن الوفورات يف التكاليف البالغ قدرها 
.انية املقرتحةيف امليز تدخل فعال الوظائف الثابتة 

أن وظائف املساعدة املؤقتة العامة املقرتح حتويلها كانت الوقت، الحظت اللجنة نفس ويف -٦٢
ع استمرار مدائما، ولكن وجدت االت، وظائف متصلة حبوظائف مؤقتة و مطلوبة يف األصل باعتبارها 

ساعدة املؤقتة العامة. وواجهت امليف حاجة إىل حالة أو قضية جديدة ، القضاياالزيادة يف عدد احلاالت و 
يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ٧٨لااقتفاء أثر املربرات األصلية إلنشاء الوظائف اللجنة صعوبة كبرية يف 
.ئهاإنشاوكيفية استخدامها  بعد 

الميزانية بالمتعلقة معلومات قدم اليأن مكتب المدعية العامة إلى لذلك، طلبت اللجنة و -٦٣
حالةبالمساعدة المؤقتة العامة المطلوبة في إطار وظائف التم فيها "ربط" كل وظيفة من يطريقةب

توصيات يسيرلتوفير الشفافية الالزمة لتمؤقتة معينة (مهام) أو مهمة (قضايا)أو قضية(حاالت)
، إذا دعت الحاجة إلى ذلك،أخرىالمقدمة إلجراء تحويالتطلبات الالميزانيات أو بشأن اللجنة 

في المستقبل.

ملكتب. احملرز يف اجمموعة من مؤشرات األداء لرصد وإدارة التقدم مكتب املدعية العامة ووضع -٦٤
يف حني ال الكفاءة، من كاسب إىل املمباشرة للمكتب األهداف االسرتاتيجية نم٨و٣ويشري اهلدفان 

عبة وتستهدف ش. يةامج الفرعمستوى الرب يوجد إال مؤشر واحد فقط لقياس املكاسب من الكفاءة على 
من خالل إدارة املكتب بطريقة حمرتفة ٢٠١٧يف املائة يف عام ١حتقيق زيادة يف الكفاءة تبلغ التحقيق 

ا حققت ٢٠١٧املقرتحة لعاميف امليزانيةشعبة التحقيقأشارت فة وفعالة. و اشفو  مكاسب يف إىل أ
، وأن من املتوقع أن حتقق مكاسب ٢٠١٥) يف عام يورو٠٠٠٢٦٤يف املائة (أو ١,٦٦تبلغ الكفاءة 

وترى اللجنة أنه . )٢١(٢٠١٦يورو) يف عام ٠٠٠١٧٨يف املائة (أو ١يف الكفاءة تبلغ على األقل 
أن لجميع الشعب و أرقاما مستهدفة للمكاسب من الكفاءة مكتب المدعية العامة ينبغي أن يحدد 

.المقبلةةمقترحالتشير إلى هذه األرقام بوضوح في الميزانيات

)٢١(ICC-ASP/15/10 ٣٦٥، الفقرة.
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الضيافة

إلى حين القيام بفحص كامل للميزانية المطلوبة للضيافة في دورتها التاسعة والعشرين، -٦٥
مستوى الميزانية بفي البرنامج الرئيسي الثاني المطلوبة يزانية الضيافة توصي اللجنة بالموافقة على م

.٢٠١٦في عامالمعتمدة

ا مج الرئيسي الثاينللربناامليزانية املوصى 

ثاني الالرئيسيللبرنامجالمقترحة األصلية الميزانيةفيتخفيضاتبتوصي اللجنة عليه، و -٦٦
٤٥,٦٤بالموافقة على ما مجموعه بالتاليوتوصي الجمعية ألف يورو. ٦٣١,٥يبلغ مجموعها 

.لثانيمليون يورو للبرنامج الرئيسي ا

حملكمةقلم االربنامج الرئيسي الثالث: ‘٣’

زيادة ، مما ميثل يورو٠٠٠٦٠٣٧٩ما جمموعه ٢٠١٧لعام احملكمة قلم امليزانية املقرتحة لتبلغ -٦٧
البالغ قدرها ٢٠١٦لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٩,٤يورو (٨٠٠٨٤٣٦يبلغ قدرها 

يورو.٢٠٠٧٥٩٧٢
قلم أجل إعادة تنظيم للمراجعة من امشروعوضع قلم احملكمة ،٢٠١٥و٢٠١٤ويف عامي -٦٨

قلم احملكمة يف متكني قلم احملكمة من العمل مبزيد من . ويتمثل اهلدف العام من إعادة تنظيم احملكمة
بني األجهزة لتنسيقللمشروع ختفيف بنية القلم مع زيادة امن األولويات الرئيسية الكفاءة والفعالية. و 

.اإلنتاجمزيد من الكفاءة و على تشجيع الاملوارد و توزيع يفاملختلقة من أجل زيادة املرونة 
يف السنوات التقوميية الثالث املاضية. ةاالستخدام الفعلي لقاعات احملكمبدقة يف للجنة ونظرت ا-٦٩

حماكمات نشطة يف عام ست ، و ٢٠١٣الحظت أن احملكمة عقدت أربع حماكمات نشطة يف عام و 
مل اليت استخدمت فيها القاعات يام األعدد ، وأن ٢٠١٥عاميف نشطة ومخس حماكمات ، ٢٠١٤

، ٢٠١٦ه يونيحزيران/٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١لفرتة من ويف ا. الواحدةيوما يف السنة١٢٩تجاوز ي
٣٠منها عمل، يوما من أيام ال١٢٣فيما يتعلق باحملاكمات األربع، بلغ عدد جلسات االستماع املعقودة 

عمل. الأيام يوما من ٢٨ودة بشكل متزامن، يف حني مل تستخدم قاعات احملكمة يف جلسة استماع معق
كانت على ٢٠١٦لعام مليزانية املعتمدةبارامرتات اافرتاضات و اللجنة أن وعالوة على ذلك، الحظت

للمحاكمات، وأن الوظائف قاعات ، وثالث ستماعاللسات ايوم عمل جل٤٦٥و،أربع حماكماتأساس 
على ثالث حماكمات ٢٠١٧لعام امليزانية املقرتحةاعتمدت بناء على هذه االفرتاضات. وتعتمد الثابتة 

.عمل جللسات االستماعيوم٥٠٠و
ثابتة وظيفة اقرتاح من االقرتاحات املقدمة إلنشاء كل نظرت اللجنة يف  اخللفية، وبناء على هذه -٧٠

مراعاة عبء العمل ، مع كل منهاأمهية  على أساس ة وظائف املساعدة املؤقتة العامللموافقة على و جديدة 
.٢٠١٧لعامامليزانية املقرتحةاملتعلقة بفرتاضات واال

معدل الشواغر

٢٠١٦باملقارنة بامليزانية املعتمدة لقلم احملكمة يف عام املوظفني املتصلة بتكاليف اخنفضت ال-٧١
مليون يورو للموارد املتصلة ٠,٤للوظائف الثابتة وماليني يورو ٣,٤ماليني يورو تقريبا منها ٣,٨مبقدار 

باملساعدة املؤقتة العامة نتيجة لتنفيذ "النهج التدرجيي" يف تعيني املوظفني. ونظرا المتداد عملية التعيني يف 
واستمرار الزيادة يف امليزانية، اقرتح قلم احملكمة زيادة معدل الشواغر مؤقتا ٢٠١٧بعض الوظائف  إىل عام 

املتصلة تكاليف سيؤدي هذا اإلجراء إىل ختفيض ال. و ٢٠١٧يف عام ئة ايف امل١٢إىل يف املائة ١٠من 
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من املتوقع أن يعود بيد أن قلم احملكمة الحظ يف هذا الصدد أن .يورو تقريبامليون٠,٩باملوظفني مبقدار 
سيلزم بالتايل اعتماد املوارد وأنهئة) يف املا١٠(عاديإىل مستواه ال٢٠١٧معدل الشواغر يف منتصف عام 

.امليزانيات الالحقةاملناسبة لذلك يف 

معينة أشهر يف واملتوقعة الفعليةالشواغر بناء على طلب اللجنة، قدم قلم احملكمة بيانا ملعدالت و -٧٢
:٢٠١٦ام من ع

كانون الثاين/يناير 
٢٠١٦

نيسان/أبريل 
٢٠١٦

متوز/يوليه
٢٠١٦

آب/أغسطس 
٢٠١٦

ألول/ديسمرب كانون ا
(تقديري)٢٠١٦

١٦٣١٣٥١٠٩٩٩٣٣الشواغر األصلية
٤١٠٢١٢٢٣٨الشواغر اجلديدة

موع ١٦٧١٤٥١٣٠١٢١٧١ا

اية  ايف امل١٢معدل شواغر يبلغ ويتوقع قلم احملكمة حتقيق-٧٣ ، ٢٠١٦ديسمرب كانون األول/ئة يف 
. ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١) يف ١٦٢/٥٤٩(يف املائة ٢٩,٥بعدما كان معدل الشواغر 

وأن ،٢٠١٦هيوليمتوز/٣١) يف ١٣٠/٥٧٩ائة (امليف٢٢,٥والحظت اللجنة أن معدل الشواغر بلغ 
.٢٠١٦ديسمرب كانون األول/٣١) يف ٧١/٥٧٩يف املائة (١٢,٣من املتوقع أن يبلغ 

المحكمة أن قلم لى ت إوطلبةمتفائلأن توقعات قلم المحكمة تبدو حظت اللجنة وال-٧٤
.الثامنة والعشريناهذا الشأن إلى اللجنة في دورتهفي اتقرير أن يقدم حالة بعناية و الرصد ي

ثابتةالوظائف ال

ألغيت عشر وظائف ثابتة يف املكتب امليداين يف كينيا وطلبت مخس وظائف جديدة لشعبة -٧٥
يف الذي أنشئ مؤخرا املكتب امليداين جلديدة بوتتعلق ثالث من الوظائف املقرتحة االعالقات اخلارجية. 

مساعد ، و ٣-فبرتبة ، وموظف أمن ميداين٥-فبرتبةرئيس مكتب ميداين الذي يتألف من جورجيا، 
كتب املئيس لر طلب قلم احملكمة وظيفةذلك، عالوة على . و (مشاركة وجرب الضحايا/ التوعية)ميداين

للمكتب امليداين يف مجهورية أفريقيا الوسطى معاون من ميداين أوموظف ،٥-فبرتبةأوغندايف امليداين 
.٢-فبرتبة 
اإلضافية حتياجات الالوظائف في ضوء اهذه إنشاء وتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية على -٧٦

جورجيا وأوغندا المتصلة بحاالت المتطلبات التشغيلية واألمنية للمحكمة في الميدان في لدعم ال
.ا الوسطىوجمهورية أفريقي

املساعدة املؤقتة العامة

١٢ملدة ٣-برتبة فوظف قانوينطُلبت وظيفة واحدة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مل-٧٧
يان كاملكتب القانوين (مثاين وظائف)  أن الحظت اللجنة و يف املكتب القانوين ملكتب املسجل. شهرا

(سبع السابق القانونيةاملشورةخدماتقسمحيل حمل و مة قلم احملكيف أعقاب إعادة تنظيم مؤخراأنشئ 
- إىل الرتبة ف٢-إحدى الوظائف من الرتبة فمستوى رفع وظيفة إضافية و بتعزيز املكتب متوظائف). و 

هلذه الوظيفة يف الوقت احلايل ومل حيدد عبء العمل يف الحظت اللجنة أنه ال يوجد مربر واضح . و ٣
املرحلة االنتقالية.
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عبء العمل في في الزيادات ونظرا لتقييم قدرة المكتب القانوني الجديد على استيعاب -٧٨
، ٢٠١٦طاقته الكاملة في عام بأن المكتب القانوني لم يستخدم ، و )٢٢(المستقبل بأنها "عالية"

.٣- لموظف القانوني برتبة فلالمطلوبة وظيفةالبعدم الموافقة على الجمعية اللجنة توصي 

-حسابات معاون برتبة فوظف وظيفة واحدة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة ملطُلبت و-٧٩
قسم للتغيريات اهليكلية اليت أدخلت على نتيجة سم املاليةقسم املالية. وأنشئ قيف شهرا١٢ملدة ٢

ستسمح إعادة و قسم امليزانية وقسم املالية.سابق الذي مت تقسيمه إىل قسمني: الاملوحد امليزانية واملالية 
.تؤدي إىل حتسني األداءحبصر املعىن وسرتكيز على األنشطة املالية بالقسم املالية تنظيم 

بعد إعادة التنظيم عبء العمل في الزيادات على استيعاب قسم المالية ونظرا لتقييم قدرة -٨٠
تالحظ ، ٢٠١٧وأنه ال يتوقع حدوث تغييرات كبيرة في عبء العمل في عام ،)٢٣(بأنها "عالية"

الجمعية اللجنة توصي ولذلك في الوقت الحالي،لهذه الوظيفةاللجنة أنه ال يوجد مبرر واضح 
.٢-حسابات معاون برتبة فوظف المطلوبة لمالوظيفةبعدم الموافقة على 

مدير شعبة يف مكتب ٢-برتبة فية وارد املؤسساملنظام ختطيط معين بعاون ملطُلبت وظيفة و-٨١
توفري أساليب العمل من أجل تبسيط . وطُلبت هذه الوظيفة ألمتتة و شهرا١٢إلدارية ملدة ااخلدمات

. ، اخلاملوحداملتحدةألممانظاملجلديدةاملعين بنظام ساب يف تنفيذ جمموعة عناصر األجر االدعم للفريق
ألف يورو، ٦٤٣,٥قدرهيبلغالتعاقدية ويف نفس الوقت، الحظت اللجنة أن املبلغ املطلوب للخدمات 

الزيادة املطلوبة إىل وترجع . ٢٠١٦عام بيف املائة) مقارنة ٤٤,٧(ألف يورو ١٩٨,٩بلغ تمما ميثل زيادة 
. والحظت اللجنة أن مدير شعبة اخلدمات اإلداريةلنظام ساب يف مكتب املقرتحإىل التعزيز حد كبري

ا على استيعاب أن عة و شعبة جديدة ناجتة عن مشروع املراجشعبة اخلدمات اإلدارية يف الزيادات قدر
.ة"عالي"طبقا للتقييم عبء العمل يف املستقبل 

ا من أجل تنفيذ اإلدارية مؤقتمدير شعبة الخدماتمكتب تعزيزإلى الحاجة وأقرت اللجنة ب-٨٢
على الجمعية بأن توافق ، وأوصت الموحدالمتحدةألممانظامللجديدةمجموعة عناصر األجر ا

ية التي أنشئت مؤخرا في إطار موارد المؤسسالنظام تخطيط المعني بمعاون الوظف الموظيفة
لمدة ستة أشهرالالزمة الموارد تخصيص شهرا مع ١٢لمدة ٢-فة المؤقتة العامة برتبة المساعد

.اإلداريةشعبة الخدماتالباقية في ستة األشهر التكاليف واستيعاب 
١٢اإلدارية ملدة شعبة اخلدماتيف ٤-احملكمة االلكرتونية برتبة فملدير مشروع طُلبت وظيفة و-٨٣

وأشارت اللجنة إىل أنه سبق طلب هذه الوظيفة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة كجزء من امليزانية .شهرا
. ويف ذلك احلني، وافقت اللجنة على هذه الوظيفة ولكنها ٢٠١٦يف عام شروع املراجعة ملاملقرتحة 

على هذا النحو، كررت اللجنة و . ٢٠١٦استيعاب املوارد املطلوبة يف امليزانية املعتمدة لعام ت بأوص
.٢٠١٧الميزانية المقترحة لعام فيمرة أخرىالموارد استيعاببوأوصت تها السابقة توصي
ن االنكليزية واثنتا(واحدة للغة٣-برتبة فلمحاكماتلمرتمجني شفويني لثالثة ائف طُلبت وظو-٨٤

موع ٦ملدة للغة الفرنسية) توفري الدعمل،يف إطار املساعدة املؤقتة العامةشهرا) ١٨أشهر لكل منهم (ا
بوسكو يف قضية يف وقت واحدالثالث اليت ستجري اكمات الشفويني الدائمني أثناء احمللمرتمجني لالالزم

كن تلبية احتياجات األحداث غري القضائية. ورأت اللجنة أنه مياألحداث غري، وكذلك لبعض نتاغندا
الشفويني مرتمجني بأن توافق اجلمعية على وظيفتني للوأوصت بالتايل القضائية باملرتمجني الشفويني الدائمني 

.٢٠١٦التقرير الشامل إلعادة تنظيم قلم احملكمة يف احملكمة اجلنائية الدولية"، آب/أغسطس )٢٢(
املرجع نفسه.)٢٣(
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مبقدار دة املطلوبة للمرتمجني الشفويني يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وبالتايل بتخفيض امل٣-برتبة ف
ستة أشهر.

يف قسم اخلدمات اللغوية. شهرا١٢ملدة من فئة اخلدمات العامة ساعد إداريملفةطُلبت وظيو-٨٥
- ، وموظفا برتبة ف٣- برتبة فواحدا حاليا، اليت تشمل موظفا على التنسيق القائمة ةلقدر والواقع أن ا

ستوى املة لتنظيم وإدارة كافيراجعة،املخالل عملية ، وموظفان من فئة اخلدمات العامة، املعززة من ٢
بعدم اللجنة الجمعية توصي و املكاتب امليدانية. يفللمحاكمات و الشفويني احلايل واإلضايف من املرتمجني 

.(مساعد إداري) في قسم الخدمات اللغويةةلجديدوظيفة االموارد المطلوبة للالموافقة على 
دعم شهرا في قسم ١٢لمدة ات من فئة الخدمات العامة منسق خدموطُلبت وظيفة -٨٦

.موافقة عليهاالبعدم وتوصي الجمعية مبررات كافية لهذه الوظيفة عدم وجودالدفاع. وترى اللجنة 
في مكتب الميداني للشهرا ١٢لمدة ٢-معاون برتبة فميداني أمن موظف وطُلبت وظيفة-٨٧

ة لمد٣-برتبة فميداني أمن موظف ه سبقت الموافقة على وظيفةمالي. وأشارت اللجنة إلى أن
وفي . ٢٠١٧في عام شهرا١٢تستمر لمدة وأنها س٢٠١٦إطار ميزانية عام فيتسعة أشهر 

نشطة ألمنخفض المستوى الضوء مستوى األنشطة المتوقعة في مالي، وعلى وجه الخصوص 
وتوصي الجمعية بعدم الموافقة ٢٠١٧اللجنة بالحاجة إلى موارد إضافية لعام لم تقتنع التحقيق، 
.الطلبعلى هذا 

بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والمرونة عن طريق مثال استخدام الموظفين باللجنة وتوصي -٨٨
تطلع إلى تجديدة، و النشطة األخرى بما يتماشى مع األمراكز العمل على إعادة توزيع القوى العاملة

البشرية لموارداتخطيط في سياق المساعدة المؤقتة العامة معلومات مفصلة عن استخدامموافاتها ب
.الثامنة والعشرينفي دورتها

استراتيجية إغالق المكاتب إلى المحكمة موافاتها بوعالوة على ذلك، طلبت اللجنة -٨٩
افي سياق تخطيط الموارد البشرية في دورتهةتب الميدانياالمكفي األنشطة تخفيض الميدانية و 

.الثامنة والعشرين

سفرال

زيادة يورو ٥٠٠٢٤٦٢البالغ قدرها سفر يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث للاملطلوبة املوارد متثل -٩٠
. والحظت اللجنة ٢٠١٦لعاميف املائة) مقارنة بامليزانية املعتمدة١٤,٣(يورو ٩٠٠٢٨١يبلغ قدرها 

قر لغرض العمليات اخلارجيةتنفيذ اهليكل اجلديد سيؤدي إىل اخنفاض عدد بعثات قلم احملكمة من املأن
تعزيز المكاتب سيؤدي الوقت، نفس وفي يف املائة. ٤٠و٣٠ترتاوح بنيبنسبةدعم امليداين وال

شكل ملحوظ. بالمقرإلى انخفاض الحاجة إلى موظفين معنيين بالدعم الميداني في الميدانية
السفر بقلم المحكمة في ميزانية زيادة تخفيض البأن توافق الجمعية على اللجنة يوصتلذلك، و 
يورو. وتشمل ٩٠٠١٣٩، أي بتخفيض يبلغ قدره ٢٠١٧يورو لعام ٠٠٠١٤٢يبلغ مستواها ل

.الدورة السادسة عشرة للجمعيةحضور إلى نيويورك لهذه الزيادة الموارد الالزمة للسفر 

احملكمةاتاستخدام قاع

ذلك،  للمحاكمات. ومع ثالث حماكمات يف قاعتنياللجنة أن من املتوخى إجراء الحظت -٩١
مليون يورو تقريبا ٠,٥يبلغ قدرها موارد إضافية وسيلزم استخدام قاعة ثالثة، عندايوما إضافي٦٠سيلزم 

.٢٠١٧ثالث يف عام القاعات المنوذج للتكيف مع 
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يف السنوات التقوميية الثالث املاضية. ةاالستخدام الفعلي لقاعات احملكمبدقة يف للجنة ونظرت ا-٩٢
حماكمات نشطة يف عام ست ، و ٢٠١٣كمة عقدت أربع حماكمات نشطة يف عام الحظت أن احملو 

مل اليت استخدمت فيها القاعات يام األعدد ، وأن ٢٠١٥عام يف نشطة ومخس حماكمات ، ٢٠١٤
، ٢٠١٦ه يونيحزيران/٣٠كانون الثاين/يناير إىل ١لفرتة من ويف ا. الواحدةيوما يف السنة١٢٩تجاوز ي

عمل، يوما من أيام ال٣٢اكمات األربع، بلغ عدد جلسات االستماع املتزامنة اليت عقدت فيما يتعلق باحمل
اللجنة أن عمل. وعالوة على ذلك، الحظتالأيام يوما من ٢٨يف حني مل تستخدم قاعات احملكمة يف 

عمل يوم ٤٦٥و،أربع حماكماتكانت على أساس ٢٠١٦لعام مليزانية املعتمدةبارامرتات اافرتاضات و 
للمحاكمات، وأن الوظائف الثابتة اعتمدت بناء على هذه قاعات ، وثالث ستماعاللسات اجل

عمل جللسات يوم٥٠٠على ثالث حماكمات و٢٠١٧لعام امليزانية املقرتحةاالفرتاضات. وتعتمد 
.االستماع

ىل عدد كاف من إحيتاجون دائما القانونية األفرقة قضاة و أن العالوة على ذلك، الحظت اللجنة و -٩٣
هذا أنه ميكن وضع جدول زمين يعين و جللسات االستماع، الستعداد احملكمة لات عمل خارج قاعالأيام 

.واحدة باستخدام قاعة واحدةاستيعاب أكثر من حماكمةات، وميكن قاعالالستخدام 
خدام دقة الوقت المحدد الستوفي هذا الصدد، ترى اللجنة أنه ينبغي أن ترصد المحكمة ب-٩٤

،الوظائف الثابتةوزيع في هذا الشأن فيما يتعلق بتطلب إلى المحكمة أن تقدم تقريرا ت، و القاعات
القاعات على يرة األجل مؤقتة العامة، والموظفين بعقود قصدة العائف في إطار المساظالو و 

.الثامنة والعشرينادورتهفي٢٠١٦و٢٠١٥و٢٠١٤و٢٠١٣وجلسات االستماع في األعوام 

تكنولوجيا املعلومات واالتصال

١,٨قدره يبلغ مبلغا إضافيا ٢٠١٧لعاملقلم احملكمة املقرتحةيزانيةمن مسببات التكاليف يف امل-٩٥
دف الستثمارات يف إدارة املعلومات وأمن املعلومات. ليورومليون  حتسني إىلاالستثمارات املقرتحة و

.اية الشهودإجراءات احملكمة وضمان أمن العمليات ومح
يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالبناء على طلب اللجنة، قدم قلم احملكمة بيانا تفصيليا مليزانية و -٩٦
تركزت مجيع ، كتب املدعية العامةملاملطلوبة اصة أنه باستثناء املعدات اخلاللجنة. والحظت٢٠١٧عام
٥,٢يورو، منها مليون٦,١ما جمموعه ويرد قلم احملكمة. يف يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالتكال

بنود مثل أساسا حتت لالحتياجات غري املتكررةمليون يورو ٠,٩واملتكررةمليون يورو لالحتياجات 
يف ٣٠حنو يت تشكل واملواد، واألثاث واملعدات، الللوازم التشغيل العامة، وانفقات و ، اخلدمات التعاقدية

أُبلغت اللجنة أيضا بأن قلم قلم احملكمة. و يورو، يف ميزانية مليون ٢٠الغ قدرها الباملائة من بنود امليزانية 
وضع اللمسات لرئيسية الالزمة من اجلهات املعنية املختلفة يف الربامج المع البيانات احملكمة يقوم حاليا جب

ما مخس سنوات إلدارة تكنولوجيا املعلومات.األخرية  السرتاتيجية وخارطة طريق مد
ستكون من بنود االستثمار الرئيسية للمحكمة يف تكنولوجيا املعلومات واالتصالوترى اللجنة أن -٩٧

السنوات القادمة وأنه ينبغي حتقيق التنسيق واالتساق بشكل وثيق على نطاق احملكمة عن طريق عملية 
وتتوقع احملكمة النظر يف متعددة السنوات يف هذا الشأن.اسرتاتيجية وضعقبل بني األجهزةالتآزر اجلارية 

عام يف تقديرات مفصلة للتكاليفمع تكنولوجيا املعلومات واالتصالوخارطة طريق شاملتني لاسرتاتيجية 
يف واألعوام التالية، تتضمنان مؤشرات واضحة لالحتياجات املتكررة واالحتياجات غري املتكررة، ٢٠١٨

.٢٠١٨ام لعلميزانية املقرتحة للمحكمةها لسياق استعراض
تكنولوجيا المعلومات المطلوبة لزانيةبتخفيض المياللجنة يوصتفي غضون ذلك، و -٩٨

يورو، إلى ٠٠٠٣٠٠بمقدار الموظفين) المتصلة بعناصر غيرال(في قلم المحكمةواالتصال
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تقديرات مع تكنولوجيا المعلومات واالتصالشاملتين لوخارطة طريقاستراتيجيةحين موافاتها ب
.٢٠١٨لعام لميزانية المقترحة للمحكمةها لاستعراضفي وقت مبكر قبل لة للتكاليفمفص

ا للربنامج الرئيسي الثالث امليزانية املوصى 

أدناه المتعلقتين بالمساعدة القانونية ١٨٦و١٨٥، مع أخذ الفقرتين توصي اللجنةعليه، و -٩٩
يبلغ مجموعها ثالث الالرئيسيحة للبرنامجالمقتر األصلية الميزانيةفيتخفيضاتفي االعتبار، ب

مليون يورو ٧٨,٠٦وتوصي الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه مليون يورو. ١,٥٣
.لثالثللبرنامج الرئيسي ا

لربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطرافا‘٤’

يورو،٨٠٠٩١٧٢ما جمموعه ٢٠١٧لعام مجعية الدول األطراف مانة تبلغ امليزانية املقرتحة أل-١٠٠
البالغ ٢٠١٦لعامامليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة) ٣,٩(يورو٠٠٠١٠٩يبلغ قدرها يادة ز مما ميثل
يورو.٨٠٠٨٠٨٢قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد املالية للجنة حجم العمل املتوقع لألمانةاتاستعرضو -١٠١

لعقد الدورة السادسة عشرة للجمعية.الالزمة ، مبا يف ذلك التدابري هذه املتطلباتطلوبة لتلبية امل
.حالياأساليب عملهاتعيد النظر يف أن اجلمعية يف االعتبار أيضا اللجنة وأخذت -١٠٢
مسحت اليتعدالت تنفيذ امليزانيات املعتمدة للربنامج الرئيسي الرابعمباللجنة علما وأحاطت -١٠٣

استيعاب املهام اإلضافية غري املدرجة يف امليزانية بيف السنوات األخرية ، مبا يف ذلك تنفيذ واليتهابألمانة ل
لربناجمية املعتمدة.تها اميزانيبالكامل أو جزئيا يف 

أنوظائف املساعدة املؤقتة العامة والحظت استخدام بشأن توصيتها السابقة وكررت اللجنة -١٠٤
والتقنية وضوعيةدمات املقدمي اخلاستخدمت لتجل األةقصري الوعقود التعيني دة املؤقتة العامة املساع

يف بعض املوظفني فرتات طويلة لؤقت املغياب التغطية لثابتة، مبا يف ذلك الوظائف البعض املتعلقة ب
من الوظائف توقعها أن يتم فورا ملء العدد الكبيركررت اللجنة بشدة و خاصة بدون مرتب. اتإجاز 

للفصل الثامنة والعشرين تهادور في معلومات محدثة موافاتها بتسنوات، وطلبعدة منذ الشاغرة 
لميزانية عند النظر في اجمعية توصيات الالزمة إلى التقديم اللوظائف و االحتياج إلى هذه افي مدى 
.٢٠١٨عام لالمقترحة 

ا للربنامج الرئيسي ال رابعامليزانية املوصى 

٢٠١٧ميزانية البرنامج الرئيسي الرابع لعام بالموافقة على الجمعية توصي اللجنة عليه، و -١٠٥
يورو في ٠٠٠١٠٩، كما توصي بتخفيضات يبلغ قدرها ٢٠١٦لميزانية عام مستوى المعتمدبال

ى علتوافق بالتالي بأن لجمعية ايوص. وت٤٢٠٠ميزانية المساعدة المؤقتة العامة بالبرنامج الفرعي 
برنامج الرئيسي الرابع.مليون يورو لل٢,٨١ما مجموعه 

الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين‘٥’

مما يورو،٩٠٠٤٥٤١ما جمموعه ٢٠١٧لعام امس ية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلامليزانتبلغ -١٠٦
٢٠١٦لعامية املعتمدةامليزانمقارنة بيف املائة) ٤٨,٥- يورو (٧٠٠٣٦٩١يبلغ قدره اخنفاضاميثل

يورو.٦٠٠٨٢٤٢البالغ قدرها 
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وفيما . إلجيارات املباين املؤقتةتكاليف املتبقيةاالخنفاض يف املوارد املطلوبة إىل انتهاء الويعزى-١٠٧
اليت قامت بتشييد املباين جزئيا تكاليف Courtysيغطي الضمان املقدم من شركة ، ٢٠١٦يتعلق بعام 

ايةواملنشآت لمباين لية والتصحيحية الصيانة الوقائ وأبرمت احملكمة . ٢٠١٦أكتوبر تشرين األول/حىت 
مع كتدبري مؤقت ٢٠١٧اية عام إىل ٢٠١٦نوفمرب من بداية تشرين الثاين/لصيانة لقصري األجل عقدا 
ا على تقدمي االشركة هذه ملعرفة Courtysهو شركة واحد مورد  لفة معقولة. خلدمات بتكباملباين وقدر

.٢٠١٧األجل يف عام ةتصحيحية الطويلالصيانة ستجري احملكمة املفاوضات الالزمة للو 
لمباني لتكاليف الصيانة الوقائية والتصحيحية أن تراقب بعناية المحكمة إلى اللجنة تطلبو -١٠٨

جل الطويل األالعقد الجديديكون لضمان أن وأن تبذل جميع الجهود الممكنة ٢٠١٧في عام 
حيث التكلفة، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة بقدر اإلمكان مجديا وفعاال من 

.٢٠١٨م المقترحة لعالميزانيةاوالعشرين في سياق 

ا للربنامج الرئيسي اخل امسامليزانية املوصى 

بالتالي الجمعية توصي لمبلغ المطلوب، و ابالموافقة علىالجمعية توصي اللجنة عليه، و -١٠٩
للبرنامج الرئيسي الخامس.يورو ٩٠٠٤٥٤١ما مجموعهلموافقة على با

الربنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماين للضحايا‘٦’

أُبلغت اللجنة بأن جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا قرر االحتفاظ بقراره السابق املتعلق -١١٠
األنشطة املتعلقة بتقييم احلاالت اخلاضعة لوالية املساعدة، ومتويل بناء باالستعانة مبصادر خارجية يف

القدرات للشركاء املنفذين للصندوق من املوارد اليت يتم احلصول عليها من التربعات (إىل ما جمموعه 
ذا النهج، وشجعت الصندوق على مواصلة هذه املمارسة يف ٠٥٠,٠١ ألف يورو). ورحبت اللجنة 

ل، لدعم األنشطة املكتفية ذاتيا.املستقب
للصندوق البيانات املاليةبشأن التوصية الواردة يف تقرير مراجع احلسابات اخلارجي وكررت اللجنة -١١١

.)٢٤(األدوار واملسؤوليات اإلداريةاملتعلقة بتفويض السلطات و ٢٠١٤االستئماين للضحايا لعام 
ألنشطتها يف يورو ١٠٠٥٠٢٢يبلغ قدرها ميزانية طلبتالصندوقأمانة ن اللجنة أوالحظت -١١٢
امليزانية مقارنة بيف املائة) ٣٢,٨(يورو٦٠٠٦١٧يبلغ قدرها يادة هذا الرقم ز ميثلو . ٢٠١٧عام 

يورو.٥٠٠٨٨٤١البالغ قدرها ٢٠١٦لعاماملعتمدة
للضحايا، تالحظ الصندوق االستئماينهيكل أمانة من اجلمعية بشأن ويف انتظار قرار آخر -١١٣

كفاءة على مستوى احملكمة مثل الضع ملشاريع حتسني خيمل الصندوق اللجنة أن اهليكل اجلديد ألمانة 
احملكمة الواحدة". وقد يؤدي ذلك إىل تكرار العمليات أو مبدأ "يف تايل مل يدمج بالمشروع "التآزر"، و 

عدم الكفاءة.
الذي أدخل على للتصويب يف الواقع تكرار ٢٠١٧لعام اللجنة أن افرتاضات امليزانيةوالحظت -١١٤

حاطت علما تصنيف اجلارية، وأالبعض التعديالت الناجتة عن عملية ، مع ٢٠١٦مليزانية املقرتحة لعام ا
"، الواحدةكررت اللجنة على ضرورة العمل وفقا لمبدأ "المحكمةو . بالتطورات يف عملية جرب األضرار

، بالتعاون مع المحكمة في ضوء العمليات أن تقدماالستئماني للضحايا أمانة الصندوقإلى توطلب
االتي تم تحقيقها إلى اللجنة في دورتهات والكفاءأوجه التآزر، تقريرا عن قادمالمتوقعة للعام ال

ين للهيكل الجديد لكاملاوافقت اللجنة على إرجاء النظر في التنفيذ والتمويل و الثامنة والعشرين. 
الثامنة والعشرين.الصندوق إلى حين نظرها في التقرير في دورتها ألمانة المقترح 

لد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثائق الرمسية... الدورة الرابعة عشرة ... )٢٤( .١٣٩الفقرة ، ٣-ا
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يف املائة مقارنة ٤,٦املوظفني بنسبة املتصلة بتكاليف ستزيد الووفقا للتقديرات املقدمة، -١١٥
مدة امليزانية املعتبيف املائة مقارنة ٣٤,٨، وبنسبة ٢٠١٦الذي أدخل على امليزانية املقرتحة لعام بالتصويب 

وظيفة ثابتة.١٩املطلوبة إلنشاء املوظفني املتصلة بمبا يف ذلك املوارد ،٢٠١٦لعام 
)، وأوصت بأن٢- تنفيذي معاون (فالمقدم لتعيين موظف طلب في الاللجنة ونظرت -١١٦
مدة تسعة أشهر.وظيفة في إطار المساعدة المؤقتة العامة لالجمعية على هذه التوافق
في ) ٤- مديري البرامج الثالثة (فالمتعلقة بإعادة تصنيف الوظائف ة في ونظرت اللجن-١١٧

في كمباال وبونيا وأبيدجان. وأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على إعادة المكاتب الميدانية 
تصنيف هذه الوظائف.

وضوح و تبرعاتالمعنى بجمع موظف لموافقة على لالمقدم الطلبأشارت اللجنة إلى و -١١٨
ليس وظيفة أساسيةالتبرعات السابق بأن جمع هافي حين كررت اللجنة تعليقو ). ٣- (فيةؤ الر 

في إطار المساعدة لمحكمة، أوصت الجمعية بأن تواصل الموافقة على هذا الطلب من وظائف ا
في ققة نتائج المحالفي ضوء هذه الوظيفة تقييم باتوصيتهتلمدة تسعة أشهر، وكرر المؤقتة العامة 

ن حيث يقوم به الصندوق مالعمل الذي بوأقرت اللجنة موارد إضافية.جتذابوى الوعي وارفع مست
مفهوم االستدامة املالية هذا العمل أيضا إىل ضرورة إجياد سبل ليشمل تأشار الكنهو مجع التربعات، 

ألطراف.لدول الاالشرتاكات املقررة على وعدم االعتماد صندوق الذاتية التخطيط املايل املستقبلي لل
خدمات التعاقدية يورو للألف ٧٥للحصول على المقدم الطلبأشارت اللجنة إلى و -١١٩

السابق بأن هاتعليقأوصت اللجنة، آخذة في االعتبار أحداث ومواد جمع التبرعات. و المتعلقة ب
على هذا المبلغ، أن توافق الجمعية، بلمحكمةمن وظائف اليس وظيفة أساسيةالتبرعات جمع 

لجمعية عن طريق لالواردة التبرعات لنتائج المستمدة من هذه النفقات مقابل لتحليل ط تقديم بشر 
.٢٠١٧أداء الميزانية لعام عن تقرير القسم مفصل في 

تعزيز ل) ٣-جديد (فموظف ماليللموافقة على المقدم الطلبأشارت اللجنة إلى و -١٢٠
الشركاء بوفيما يتعلق الصندوق االمتثال داخل و مراجعة وال،وإعداد التقارير،الرقابة المالية

ا الطلب.لجمعية  على هذبالتالي بأن توافق االمنفذين. وأوصت اللجنة
٢- معاون برتبة فبرامج موظفة إلى الطلب المقدم للموافقة على وظيفوأشارت اللجنة-١٢١
المساعدة المؤقتة العامة وتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية على هذه الوظيفة في إطار . الهايفي 

بدون تمويل إلى حين مضي فترة أطول على تجربة الهيكل الجديد وتحديد ما إذا كان ينبغي أن 
تشغل هذه الوظيفة من خالل إعادة توزيع الموظفين. 

ائف لموظفي برامج ميدانيين وظست الطلب المقدم للموافقة على إلى اللجنة أشارت و -١٢٢
مهورية الكونغو الديمقراطية، وموظف واحد في  بونيا، وموظفين اثنين في جفي٢-برتبة فمعاونين 

كل من كمباال وأبيدجان وبانغي ونيروبي، لتنفيذ الواليات المتعلقة بجبر األضرار والمساعدة، بما 
وتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية بوجه مناسب.في ذلك برصد وتقييم األنشطة والمراقبة المالية 

يورو  ٢٥٠٣١٢بميزانية إجمالية يبلغ قدرها لوظائف في إطار المساعدة المؤقتة العامة على هذه ا
قررت مواصلة و ،حسب االقتضاءبكل وظيفةالمتعلقة العمل شهورالمرونة الالزمة لتوزيع لتوفير

في المستقبل.استعراض هذا التوزيع 
رأ) في - إداري (خ عمساعدوظيفة الطلب المقدم للموافقة على إلى اللجنة أشارت و -١٢٣

.موافقة عليهاالبعدم وتوصي الجمعية مبررات كافية لهذه الوظيفة ال توجدنة أنه الهاي. ترى اللج
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ا للربنامج الرئيسي ال سادسامليزانية املوصى 

المقترحةالميزانيةيورو في٥٨٠٢٧٧تخفيضات يبلغ مجموعها بتوصي اللجنة عليه، و -١٢٤
٢,٢٢ما مجموعهعلى الموافقة ببالتالي جمعية توصي الو .الرئيسي السادسجاألصلية للبرنام

.سادسالالرئيسييورو للبرنامجمليون 

رض املقدم من الدولة املضيفةقال-الدائمة: مشروع املباين٢-الربنامج الرئيسي السابع‘٧’

اختارت عدم تسديد راف اليت على الدول األط٢-السابعللربنامج الرئيسي اآلثار املالية تنطبق -١٢٥
ا  ا دفعةواحدة أو ةدفعاشرتاكا .)٢٥(بالكاملواحدة اليت مل تسدد اشرتاكا

تشمل مبلغ ٢٠١٧لعام ٢-السابعية املقرتحة للربنامج الرئيسي امليزانأن أحاطت اللجنة علما بو -١٢٦
٨٠٠٧٨٦يبلغ قدرها زيادة ، مما ميثلللقرض من الدولة املضيفةةاملستحقلألقساط يورو٣٠٠٩٨٧٢
يورو.٥٠٠٢٠٠٢البالغ قدرها ٢٠١٦لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف٣٥,٨يورو (
يف للمحكمة املضيفة بالكامل القسط وأشارت اللجنة إىل االلتزام القانوين للمحكمة بتسديد -١٢٧

الدول األطراف التي ينبغي أن تشارك وتحث اللجنة. فرباير من كل عامشباط/اليوم األول من شهر 
من الدولة المضيفة على تسديد اشتراكاتها بالكامل في للقرض ةالمستحقاألقساط في تسديد 

.منعا من لجوء المحكمة إلى أموالها  التشغيلية لتغطية هذه المدفوعاتالموعد المحدد 

اصامليزانية املو  ٢-للربنامج الرئيسي السابعى 

للبرنامج مليون يورو ٢,٩٩ما مجموعهتوصي اللجنة بأن توافق الجمعية على وعليه،-١٢٨
.٢- سابعالرئيسي ال

آلية الرقابة املستقلة:٥-الربنامج الرئيسي السابع‘٨’

مما يورو،٨٠٠٥٥٤ما جمموعه ٢٠١٧لعام ٥-السابعية املقرتحة للربنامج الرئيسي امليزانتبلغ -١٢٩
البالغ ٢٠١٦لعامعتمدةاملامليزانية مقارنة باملائة) يف ٧٦,١يورو (٧٠٠٢٣٩يبلغ قدرها زيادة ميثل 

يورو. والحظت اللجنة أنه سيتم تعيني مجيع املوظفني التابعني آللية الرقابة املستقلة يف ١٠٠٣١٥قدرها 
وفقا لقرار ، مبا يف ذلك املوظفني الثالثة من الفئة الفنية واملوظف من فئة اخلدمات العامة،٢٠١٧عام 

ا الثانية عشرة.  اجلمعية يف دور
التفتيش والتقييم والتحقيق بناء أن آلية الرقابة املستقلة ستكون حبكم واليتها املتعلقة باللجنة وترى-١٣٠

أداة هامة ملمارسة الرقابة املستقلة، مبا يف ذلك يف جمال تقييم اجلمعية أو رؤساء األجهزةعلى طلب 
وإىل اتصاهلا ٢٠١٧للعمل يف عام متاما جاهزة كون آلية الرقابة املستقلة أن تإىل اللجنة. وتتطلع اآلثار

اللجنة وغريها من اهليئات الفرعية التابعة للجمعية.مع بناءة ومثمرة بطريقة 

لد، (ICC-ASP/7/20)٢٠٠٨... عةسابالوثائق الرمسية... الدورة ال)٢٥( ، ICC-ASP/7 Res.1الثالث، ، اجلزء األولا
ثالث.ملرفق الا
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ا للربنامج الرئيسي السابع ٥-امليزانية املوصى 

ورو للبرنامجي٨٠٠٥٥٤وعهما مجموعليه، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على -١٣١
.٥- بعالساالرئيسي

للحساباتالداخليةاملراجعةمكتب: ٦-ابعسالرئيسي الالربنامج‘٩’

مما، يورو٢٠٠٦٩٤ما جمموعه ٢٠١٧لعام ٦-السابعية املقرتحة للربنامج الرئيسي امليزانتبلغ -١٣٢
البالغ قدرها ٢٠١٦لعامعتمدةاملامليزانية ة بمقارناملائة) يف١,٨يورو (٤٠٠١٢يبلغ قدرها زيادة ثل مي

يورو.٠٠٠٦٨١
أحاطت اللجنة علما بأن الزيادة ترجع أساسا إىل الزيادات الناجتة عن نظام األمم املتحدة املوحد و -١٣٣

فضال عن التدريب الواجب للموظفني اجلدد.
ورو للبرنامجي٢٠٠٦٩٤مجموعهمابأن توافق الجمعية على بالتالي اللجنةتوصيو -١٣٤

.٦- بعالساالرئيسي

٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠بيانات األداء المالي في - ٥

يونيه/حزيران٣٠حىتميزانيتهاأداءعنالدوليةاجلنائيةاحملكمةتقريراللجنةعلىمعروضاكان-١٣٥
أننةاللجوالحظت. ٢٠١٦ديسمرب/األولكانون٣١حىتاألداءتوقعاتعنفضال،)٢٦(٢٠١٦
لعاماملعتمدةامليزانيةمليون يورو) مقارنة ب٦٧,٤٥(املائةيف٤٨,٣بلغالعاممنتصفيفالتنفيذمعدل

التنفيذمبعدلمقارنةاملائةيف٦,٨قدرهايبلغ زيادةميثلمما ،يورومليون١٣٩,٥٩قدرها البالغ٢٠١٦
. ٢٠١٥ونيهي/حزيران٣٠يفاملائةيف٥٥,١بلغالذياملاضيالعاميف

مليون يورو) ، مبا يف ذلك الفائدة ١٣٥,٣٥(املائةيف٩٧,٠يبلغتنفيذمعدلاحملكمةوتتوقع-١٣٦
البالغ قدرها٢٠١٦لعام املعتمدةيزانيةمقارنة بامليورومليون٢,١٩لغ قدرها ااملدفوعة للمباين الب

الذياملاضي،العاميفالتنفيذمبعدلقارنةيف املائة م٠,١بلغ اخنفاضا يمما ميثل مليون يورو، ١٣٩,٥٩
. ٢٠١٥ديسمرب/األولكانون٣١يفاملائةيف٩٧,١بلغ

ا السادسة والعشرين -١٣٧ أن اخنفاض معدل التنفيذ يُعزى إىل اخنفاض والحظت اللجنة يف دور
ج إعادة التنظيم وأن التكاليف املتصلة باملوظفني نتيجة لتنفيذ النهج التدرجيي يف التعيني مبوجب برنام

. )٢٧(معدل التنفيذ سيزيد خالل السنة نتيجة للتعيني يف الوظائف الشاغرة
املتعلقة واإلخطاراتالعاديةامليزانيةمنكلاملوحد لالتنفيذمعدلبلغ األخرية،السنواتيفو -١٣٨

عاميفئةاامليف٩٥,٨و،٢٠١٤عاميفئةاامليف٩٦,٦املعتمدة امليزانياتمقارنة بالطوارئصندوقب
. ٢٠١٢عاميفئةاامليف٩٦,٦و،٢٠١٣
يف املائة للميزانية املعتمدة لعام ٩٧,٠وقد يفسح معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره -١٣٩

ال الستيعاب النفقات اإلضافية امل٢٠١٦ قدمة للحصول على أموال من  االشعارات املشار إليها يفا
مؤقتان وغري مؤكدين إىل حد املتوقع،املبلغفضال عن توقع،املالتنفيذمعدلبيد أن الطوارئ.صندوق 
٢٠١٦أغسطسآب/يفإىل رئيسة اللجنة املسجلمنن ااملوجهتنارسالتالستؤثر يف الغالب بعيد، و 

)٢٦(ICC-ASP/15/11.
)٢٧(ICC-ASP/15/15 ٣٩و٣٨، الفقرتان.
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يفهاجتنبميكنالغري متوقعة و ظروف بسبب ظهورالطوارئصندوقإلبالغها باحتمال اللجوء إىل 
البالغ قدره الطوارئصندوقالرصيد احلايل ليفالتوازنعلىورجيااحلالة املتصلة جبو لوبانغا وأنغوينقضييت 
.٢٠١٦هيونيحزيران/٣٠مليون يورو يف٥,٧٩
وقعاتورتها الخامسة عشرة تدإلى الجمعية في أن تقدمالمحكمةإلى اللجنةطلب تو -١٤٠

الطوارئصندوقالمتعلقة بشعارات اإلالميزانية العادية و منكللالفعليةالنفقاتتشملمحدثة 
.٢٠١٦أكتوبرتشرين األول/نهايةحتى

السيولة واالحتياطيات االحترازية- ٦

سيولة االحرتازية وتديرها لتمكينها من مواجهة مشاكل الحتياطيات المن اعددباحملكمة حتتفظ -١٤١
:الحتياطياتاتوقعة. وتشمل هذهاملحداث غري واأل

تأمني قدرة احملكمة على مواجهة مشاكل ، الذي أنشئ لصندوق رأس المال العامل(أ)
للصندوق احلكمي وظل املستوى . )٢٨(االشرتاكات املقررةالقصرية األجل ريثما يتم احلصول على السيولة

ميثل اليني يورو م٧,٤البالغ قدره . وكان املستوى احملدد أصال دون تغيري٢٠٠٧منذ إنشائه يف عام 
ا يف هذا الشأن. ونظرا للزيادة املطردة يف  نفقات احملكمة يف شهر واحد، وفقا للممارسة الدولية املعرتف 

١١,٦ته إىل زيادامليزانية، مل يعد مستوى الصندوق ميثل نفقات احملكمة يف شهر واحد، ويلزم لذلك 
؛٢٠١٦لعاماستنادا إىل امليزانية املعتمدةملائة) يف ا٣٦مليون يورو، أو ٤,٢زيادة تبلغ (يورومليون

تأمني قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة لأنشئذي ، الصندوق الطوارئ(ب)
١٠مببلغ ٢٠٠٤ه يف عام ئالصندوق عند إنشا. وحددت اجلمعية مستوى)٢٩(واليت ال ميكن جتنبها

احملكمةسحبت ،٢٠١٥عاميف. و )٣٠(٢٠٠٩يورو يف عام ماليني ٧ماليني يورو، وأصبح هذا املستوى 
مليون يورو من الصندوق، وقررت اجلمعية يف نفس العام، على الرغم من عدم جتديد موارد ١,٧١

إىل، كما طلبت ٢٠١٦اليني يورو لعام م٧الصندوق، االبقاء على املستوى احلكمي للصندوق عند 
التطورات املقبلة لعمل الصندوق. ويبلغ ضوءيفستعراضقيد االماليني يورو ٧لاعتبةأن يبقى املكتب

تجديديورو لمليون١,٢١يون يورو، ويلزم نتيجة لذلك مبلغ لم٥,٧٩رصيد صندوق الطوارئ اآلن 
ا الرابعة عشرة البالغ قدره  ماليني يورو؛٧موارد الصندوق والوفاء باملستوى الذي حددته اجلمعية يف دور

، الذي أنشئ لتغطية النفقات لتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفيناالصندوق (ج)
الناجتة عن االلتزامات املستحقة الدفع للمرتبات وغريها من استحقاقات املوظفني، واألجازات السنوية 

ووصل رصيد الصندوقا بعد اخلدمة. ات مستحقاقوا،طويلة األجلاملستحقة، واالستحقاقات األخرى ال
. وجلأت احملكمة إىل الصندوق لتغطية تكاليف أخرى خمتلفة، مبا يف ٢٠١٤يف عام مليون يورو١١إىل 

ذلك تكاليف متصلة مبشروع املراجعة وتكاليف متصلة مبشروع املباين الدائمة. ويبلغ رصيد الصندوق يف 
.يوروألف٣٤٤، ٢٠١٦سبتمرب أيلول/٣٠الوقت احلايل، يف 

أساسيةأداة-على وجه اخلصوص صندوق رأس املال العامل-الحرتازيةااالحتياطياتوتعترب -١٤٢
وينبغي حتديد املستويات املناسبة هلا، واستخدامها للغرض الذي . املاليةااحتياجالتلبية للمحكمة

.إليهاحاجةأنشئت من أجله فقط، واحلفاظ عليها يف األماكن اليت تكون يف 

.٢-٦د املالية، القاعدة عالنظام املايل والقوا) ٢٨(
.٦-٦د املالية، القاعدة عوالقواالنظام املايل ) ٢٩(
القسم باء، ، ICC-ASP/3/Res.4الثالث، اجلزء ، (ICC-ASP/3/20)٢٠٠٤... ثالثةالوثائق الرمسية... الدورة ال)٣٠(

.١الفقرة 
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االشرتاكاتحالةقلق باملوقف احلايل للتمويل يف احملكمة. وبلغت وأحاطت اللجنة علما مع ال-١٤٣
صندوق رأس املال حدا اضطر احملكمة إىل استخدام العامهذامتأخراتعليهااليتوالدولاملسددةغري

على هذا النحو أو زاد سوءا، ستضطر احملكمة إىل اللجوء مرة املايل إذا استمر الوضع العامل ألول مرة، و 
إىل الصندوق.أخرى 
إعادة مستوى صندوق رأس المال علىالمبدأحيثالجمعية منتوافقبأناللجنةوأوصت-١٤٤

١١,٦(٢٠١٦لعامالمحكمةالعامل إلى ما يعادل نفقات المحكمة في شهر واحد في ميزانية
).مليون يورو

يني يورو دفعة واحدة. الم٤,٨مدفوعات يبلغ قدرها ٢٠١٧متويل هذه الزيادة يف عام ويتطلب -١٤٥
نظرت لذلك يف متويل الدول األطراف هذا العام و احتياجات أخرى الشرتاكات أن هناك وقّدرت اللجنة 

أيضا الحظت اللجنة مليون يورو. و ١١,٦متعدد السنوات ليعود مستوى صندوق رأس املال العامل إىل 
مؤقتأنشئ من أجله، كاحتياطي نقدي أنه ميكن أن يعمل صندوق الطوارئ، باإلضافة إىل الغرض الذي

إىل حني استعادة مستوى صندوق رأس املال العامل بالكامل.
صندوق الطوارئ إلى المستوى الذي وافقت عليه بإعادة لجنة الذا النهج، أوصت ولتعزيز ه-١٤٦

يونمل١,٢١اشتراكات مقررة يبلغ قدرها ذلكتطلب وسي. يوروماليين٧البالغ قدره الجمعية 
.٢٠١٧يورو في عام 

اليني يورو. م٤,٢إلعادة صندوق رأس املال العامل إىل ما كان عليه طلوبويبلغ التمويل امل-١٤٧
توزيع هذا املبلغ على عدة سنوات، وكلما سيزيد رصيد صندوق رأس املال العامل، سيقل احلد ميكنو 

على النحو املبني يف اجلدول ة مؤقتللمبلغ الذي جيوز احلصول عليه من صندوق الطوارئ بصفة األقصى 
أدناه:

السنة

االشرتاكات 
املقررة اإلضافية 
للدول األطراف 
(مباليني اليورو)

)احلكمي(ستوىامل
صندوق رأس املال ل

العامل (مباليني اليورو)

مستوى صندوق 
الطوارئ (مباليني 

اليورو)

مبلغ للاحلد األقصى
الذي جيوز احلصول عليه 

رئ صندوق الطوامن 
(مباليني اليورو)

٢٠١٦٠٧,٤٥,٧٩-
٧,٤٧٤,٢)٣١(٢٠١٧١,٢١
٨,٨٧٢,٨)٣٢(٢٠١٨١,٤
١٠,٢٧١,٤)٣٣(٢٠١٩١,٤
١١,٦٧٠)٣٤(٢٠٢٠١,٤

المحكمة أن إلى طلب تفي الجدول الزمني المقترح، و وتوصي اللجنة بأن تنظر الجمعية -١٤٨
المقبلة.ةمقترحيزانياتها المعند تقديم هذه المبالغ في االعتبار تأخذ 

جتديد موارد صندوق الطوارئ.)٣١(
ديد موارد صندوق رأس املال العامل.متويل جت)٣٢(
املرجع نفسه.)٣٣(
نفسه.املرجع)٣٤(
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عام مستوى جميع االحتياطات االحترازية في وتوصي اللجنة أيضا بأن تستعرض المحكمة -١٤٩
انسمحيتوسع الإعادة الهيكلة و أن و ، السيما بمناساها بشكل مستو تحديد لتأكد من ل٢٠١٩

بء العمل .عفي زيادة لاالستجابة لقدرة على أن تكون أكثر مرونة وأكثر بللمحكمة 
ويف حني إىل خط ائتمان. علما بالطلب املقدم من احملكمة لإلذن هلا بالوصول اللجنة وأحاطت -١٥٠

ا تعتقد  تعرتف اللجنة بوجود حكم يف النظام املايل والقواعد املالية يسمح بالوصول إىل خط ائتمان، فإ
ائتمان واردتمويل قبل استخدام أي مالسبل املتاحة للمجيع كمة واجلمعيةأنه ينبغي أن تستنفد احمل

والقيام بتحليل كامل واملتأخرة،غري املسددة االشرتاكات هذه السبل املطالبة بتسديد شمل تخارجية. و 
.يف احملكمةلتعزيز إدارة السيولة

أن تكون المحكمة قادرة ينبغي ،ICC-ASP/14/Res.1تمشيا مع القرارترى اللجنة أنهو -١٥١
كانون للفترة من  يورو ماليين ٨خط ائتمان موسمي يصل إلى بالبنوك للحصول على على االتصال 

النقص المتوقع في من أجل استكمال٢٠١٧فبرايرشباط/منتصف إلى ٢٠١٦ديسمبر األول/
واستخدامه  موسمي توصي اللجنة بإنشاء خط ائتمان صندوق رأس المال العامل. و في السيولة 

وبصفة استثنائية للجوء مؤقتا وابالكامل ام صندوق رأس المال العامل بعد استخدأخير فقط مالذك
.إلى صندوق الطوارئ

يتضمن الثامنة والعشرين تهادور وتطلب اللجنة لذلك إلى المحكمة أن تقدم تقريرا في -١٥٢
دارة التدفقات النقدية الحالية، بما في ذلك:إلالكاماتقييم

؛يذ الفعلياالفتراضات والتنفبين مقارنة (أ)
؛المتباعدةالكشف المبكر عن االتجاهات(ب)
من اإليرادات الفعلية بين المصروفات و محاذاة اللتحسين ت المتاحة مجاالال(ج)

ت؛االشتراكا
متصلة بتمديد إدارة فترات الدفع، بما في ذلك المزايا والعيوب وأي قضايا قانونية (د)

؛لموردينافواتير لدفع الفترات 
مؤقتا؛سائلةالالحتياطيات اارات لتجميع خي(ه)
؛واستخدامهاالمتوسطالمتوقعة حاليا أو في األجل فوائض الميزانية السنوية(و)
الئتمان.لخط خارجي وتكاليف الحصول على مزايا وعيوب (ز)

النظام المالي والقواعد الماليةعلىالتعديالت- ٧

املتصلة قضاياالبشأناحملكمةتقريريف رينوالعشالسادسةادورنظرت اللجنة يف -١٥٣
النظام املايل تعديل كيفيةبشأناحملكمةاملقدم من قرتاحيف االاخلصوصوجهعلىو ،)٣٥(السياساتب

ية املقرتحة الربناجميزانيةاملتقدميبعداليت تنشأ فيها احتياجات جديدة احلاالتالستيعاب والقواعد املالية 
االيةاملالسنةبدايةوقبل  رأي مفاده أنه يلزم املزيد من املناقشة هلذه املسألة عناللجنةأعربتو . املتعقلة 

ا  .)٣٦(اجلمعيةعرضها على قبللتعديالتلاألخريةاللمساتوضعأجلمنوالعشرينالسابعةيف دور

)٣٥(CBF/26/4.
)٣٦(ICC-ASP/15/15 ٤٤ة ، الفقر.
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لمالية، النظام المالي والقواعد اعلىوكان معروضا على اللجنة النص المعدل للتعديالت-١٥٤
المرفقالوارد فيالمعدللنصاهذا النص، وتوصي بأن توافق الجمعية على في اللجنةونظرت 
.التقريرلهذاالسادس

االصالح  المؤسسي والمسائل المالية-جيم

الدروس المستفادة بشأن اإلجراءات القضائية- ١

ا الرابعة والعشرين هيئشجع-١٥٥ اسة على مواصلة املبادرات رئة الت اللجنة يف تقريرها عن أعمال دور
دف لفريق العامل املعين بالدروس املستفادةاليت اختذت يف إطار ا إىل حتسني كفاءة وفعالية واليت 

ا مبعلومات حمدثة عن اإلجراءات القضائية. وطلبت الفرتة التحسينات احملققة يف اللجنة أيضا موافا
ا  .والعشرينالسادسة الفاصلة بني الدورتني يف دور

السابعة دورتها ، الحظت اللجنة في ٢٠١٦في عام اتخذت وفيما يتعلق بالمبادرات التي -١٥٦
وأن هذا الدليل يعتبر أول تحديث لدليل ، ات الدوائرممارسنشروا دليال لقضاة أن الوالعشرين 

ارتهدو الممارسات في المحاكمات التمهيدية. وتتطلع اللجنة إلى معلومات محدثة أخرى في 
.الثامنة والعشرين

٢٠١٨- ٢٠١٦للفترةلمكتب المدعية العامة الخطة االستراتيجية - ٢

ليس على ،تسلط الضوء٢٠١٨-٢٠١٦ة للفرتةديداجلاخلطة االسرتاتيجية أن الحظت اللجنة -١٥٧
، فحسبتدخل اليت يتلقاها املكتب لطلبات الواالستجابة اجلهود املبذولة لرفع مستوى معايري العمل 

صة. تخاملالسلطات القضائية التفاعل مع الشرطة والدوائر القانونية و إىل مزيد من حلاجة لكن أيضا على او 
الثامنة والعشرينتهامكتب المدعية العامة تقديم تقرير مرحلي مؤقت في دور إلى وطلبت اللجنة 

مكاسب على لضوء تسليط اع، م٢٠١٨-٢٠١٦للفترةتنفيذ الخطة االستراتيجية الجديدةبشأن
.الكفاءة والتآزر

النهج التدريجي لقلم المحكمة - ٣

ثار اآلاآلثار الكاملة لعملية املراجعة، مبا يف ذلك أن الرابعة عشرة ادورالحظت اجلمعية يف -١٥٨
ا توضيحات الزيد من تخضع ملسة األجل والطويلة األجل، الية القصري امل السادسة يف اللجنة يف دور

ا بإىل ولذلك تتطلع اللجنة ين. والعشر  املراجعة عملية الكامل لتقييم مراجع احلسابات اخلارجي موافا
.وستفحص هذا التقرير بدقة

نه ال ينبغي أن يُفهم النهج التدريجي بأي حال من األحوال اللجنة أتؤكد ،قتو نفس الوفي -١٥٩
.واتعلى احتياجات قلم المحكمة لعدة سنضمنية على أنه موافقة 

بين األجهزة في نموذج "الحجم األساسي" وتحليل تكلفته الكاملةأوجه التآزر- ٤

ا-١٦٠ " األساسياحلجم"لتأثري الكاملةالتكاليفتلقيوالعشرين إىل اخلامسةتطلعت اللجنة يف دور
ا٢٠١٨-٢٠١٦للفرتة االسرتاتيجيةواخلطة السادسةعلى األجهزة األخرى للمحكمة يف دور

.)٣٧(العشرينو 
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ا السادسة والعشرين -١٦١ اآلثار املرتتبة على بشأنامؤقتاتقرير وقدمت احملكمة إىل اللجنة يف دور
اائياتقرير على نطاق احملكمة. وقدمت احملكمة أيضا )٣٨(ملكتب املدعية العامة" األساسياحلجم"منوذج 

ا السابعة والعشرينالشأنهذايفإىل اللجنة  .)٣٩(يف دور
أجهزةبنيمعلومات حمدثة عن أوجه التآزرتلقيوالعشرين إىل سةالسادادوروتطلعت اللجنة يف -١٦٢

مكاسبحتديدبشأن و الكاملةته لفتكوحتليل" األساسياحلجم"اجلاري بشأن العمليف إطار احملكمة
ا يف حاجة إىل مزيد من االت اليت ترى احملايفذلكيفمبا،احملكمةعملياتاألخرى يف كفاءةال كمة أ

طلبعلىبناءو . والعشرينالسابعةاورديف) القضائيةو ةياإلدار ، والعمليات امليدانيةالعمليات(االهتمام 
.)٤٠(بشأن أوجه التآزر بني أجهزة احملكمةالثاينالتقريراحملكمةقدمتاللجنة،
. )٤١(أوجه التآزر بني أجهزة احملكمةمشروعجناز حىت اآلن يف إاحملكمةلعدم جناح اللجنةوتأسف -١٦٣

وفورات من الكفاءة، الأوكاسببشأن املللقياسوقابلأي دليل مادي اآلنحىتومل تقدم احملكمة 
حتسنيعلى اآلنحىتتقتصر لمشروعوبشأن اآلثار املرتتبة على امليزانية. وملا كانت النتائج الرئيسية ل

من قليلومل حيدد سوى عدد ديدةاملشروع سوى عدد قليل من املعلومات اجل، مل يقدموالتفاهمالتعاون
اإلعالم،و لغات،والتحليل،ال: اليت متت تغطيتهاالنشاطجماالتوتشمل . العملياتاالزدواجية يف 

االت الباقية وتشمل. اتالبعثختطيطو ،واملشرتياتاخلارجية،العالقاتو  وإدارة،املعلوماتتكنولوجياا
.دو الشه
في هذا بين أجهزة المحكمة بالكامل وتقديم تقريرأوجه التآزرمشروعانتهاء وتتوقع اللجنة-١٦٤

.والعشرينالثامنةالشأن في دورتها
:يليمااللجنةالحظتو -١٦٥

ات عالقاللوصفمفاهيمي منوذجوميثلاآلنانتهى " األساسياحلجم"أن مشروع (أ)
لمحكمة؛الرئيسية لجهزةبني األداملوار يفية وعالقة الوظ

جهزةأو قساموارد األخرى حبسب أواملالبشريةاملوارداالحتياجات من أنه ينبغي وصف)ب(
بالكامل؛تقدير تكلفتها و احملكمة

الفعلياملوقفبدقة تعكس" األساسيجميف عملية "احلالعملعبءافرتاضاتأن (ج)
؛العامهلذااملقرتحةميزانيةلل

ا إىلالوصولو املواردنموبشكله املتوقع، ميثل مسارا رئيسيا ل،"األساسياحلجم"أن ) د( ذرو
.٢٠٢١عامحبلول
الذي ميكن أن النشاطمفاهيميا للتكلفة على مستوى امسار رتوفعمليةالنتائجأن اللجنةوتدرك -١٦٦

، عن طريق القادمةالسنواتحملكمة) يف تقوم به احملكمة بصورة فعالة (مع مراعاة احلدود املادية ملباين ا
الرئيسية للمحكمة. وتقر اللجنة بأنه ال ميكن اعتبار جهزةبني األاملوارديفية وعالقة الوظات عالقالوصف

وال ميكن للمحكمة تقييم . مفرتضةأنشطةعلىيقومألنهامليزانيةيفالفعليةزياداتللمؤشراهذا املسار 
ا بناء على حجم النشاط وتعقيده إال إذا كان معروضا يف الوقت أولويامستويات مواردها وحتديد

هوكما،ويسنأساسعلىالنشاطمستوياتلتغيري نتيجةزياداتأياحلقيقي. ولذلك ينبغي النظر يف 
.يف الوقت الراهناحلال

)٣٨(CBF/26/12.
)٣٩(CBF/27/10.
)٤٠(CBF/27/8.
.٦، الفقرة املرجع نفسه)٤١(
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وأنه يلماغالفأنه مل يتم االضطالع بنموذج "احلجم األساسي" يف إطار اللجنةوالحظت-١٦٧
وتدرك . املفرتضةالكاملةطاقتهامن املوارد الالزمة للمحكمة عند بلوغ قصىيقدم لذلك تصورا للحد األ

احلقيقية اليت األنشطةومنو امليزانية سيختلفان نتيجة العتمادمها على لميزانيةلالفعلياملستوىاللجنة أن 
يف البقاءإىل التنسيق،جملسخاللمن،تسعىساحملكمة، وتدرك اللجنة أيضا أن حلياةاواقعحتدث يف 

.٢٠١٧لعاماملقرتحةامليزانيةيفالنظرعندحدود الغالف املايل 
في الميزانيةلنموالنهائيلمعرفة المساربأن تقدم مدخالتهاالجمعيةوتوصي اللجنة-١٦٨

الميزنة بالمحكمةعمليةبدايةفيالتكاليفتحملعلىللقدرةاسقاطاتها تقدم بأن و ،المحكمة
اسقاطات الدول األطراف بشأن تأخذأنبللمحكمةوسيسمح ذلك . لتوقعاتلتحقيق االتساق مع ا

. السنويةامليزانيةإعداد عندو األنشطةبني ولوياتعند حتديد األاالعتباريفالتكاليفحتملعلىلقدرةا
إىل احملكمةحاجةذلك يعززسقيود،دونباملقدرة يف التكاليفزيادةوإذا كانت االسقاطات أقل من ال
.املعتمدةمليزانياتالتماس أوجه التآزر والوفورات يف ا

ا كمةامليزنة باحملعمليةبدايةيفاملاليةالقيودأنه ينبغي النظر يف اللجنةوتعتقد -١٦٩ وأثناء القيام 
حتديد عادةإلخياراتأييفروالنظمجاعيبشكلات وتكلفة األنشطة املطلوبةاألولويإلمكان حتديد 

للقيام بذلك فحسب ولكن سيكون أفضلوضعيف ليست حملكمةاو . األنشطةتنظيمإعادةأوولوياتاأل
إذا دعت احلاجة إىل اخلياراتممكن منقدرأقصىقدمي لتأيضا يف هذه الفرتة من السنة امناسبالوقت 
الربناجميةامليزانيةتقدمي و عد االنتهاء من عملية امليزنة بمليزانياتوستؤدي حماولة ختفيض ا. األنشطةترشيد

القادمة.للسنةاملتاحة ياراتإىل تضييق الوقت املتاح للنظر يف اخلاملقرتحة

االستئماني للضحايامن المسجل إلى أمانة الصندوقنطاق تفويض السلطات - ٥

ا اخلامسة والعشرين بت-١٧٠ الواردة يف املراجع اخلارجي للحسابات وصية أحاطت اللجنة علما يف دور
واألدوار واملسؤوليات اإلدارية من بشأن تفويض السلطة تقريره بشأن الصندوق االستئماين للضحايا 

بالعمل الذي قام به جملس إدارة الصندوق، أيضا وأحاطت اللجنة علما . املسجل إىل أمانة الصندوق
لتفويض السلطة اإلدارية من املسجل إىل أمانة الصندوق، بالتشاور مع املسجل، لوضع ترتيب أكثر مشوال

ا السادسة والعشرينمعلومات وطلبت احلصول على  .)٤٢(حمدثة عن التطورات يف هذا املسألة يف دور
ضوءيفدثة احملدد لتقدمي املعلومات احملاملوعدمتديدعلىاللجنةوافقت،٢٠١٦مارسآذار/يفو -١٧١

يفالتقريرتقدميعلىت بالتايل وافق، و مفصلحتليلجراءإىل إاحملكمةوحاجةرتقريللواسعالنطاقال
.والعشرينالسابعةهادور

تقريربأن احملكمة لن تتمكن من تقدمي الأخرىمرةاللجنةأُبلغت ،٢٠١٦/يوليهمتوز٢٥يفو -١٧٢
للمراجع ١رقمبالتوصية علقيتفيماأُبلغت اللجنة مبا يلي: "السياق،هذايفو . اللجنةمنبو طلامل

أن يالحظ، (CPI 2015-2)للحسابات الواردة يف تقريره بشأن الصندوق االستئماين للضحايا اخلارجي
وافقت قد ، و صندوقلاألمانةاهليكليالتنظيمعملية االستعراض والتشاور معلقة حلني االنتهاء من إعادة 

الصندوق أمانةيكلهلواضحةاللمحةالأما على امليزانية. اجلمعية رمسيا على اآلثار ذات الصلة املرتتبة
ا موظفي أمانة الصندوق املعدلةومسؤولياتأدوارو اجلديد السلطاتمشروطة بتحديد نطاق تفويض ، فإ

ا اطبقا لألصولمن املسجل إىل أمانة الصندوق بني والتنسيقلتعاون، فضال عن الشروط اليت سيتم 
وقلم احملكمة".للضحاياالصندوق االستئماين

الصندوق أمانةإلىالمسجلسلطةتفويضبشأنالواردةعلما بالمعلوماتوأحاطت اللجنة-١٧٣
.والعشرينالثامنةمعلومات محدثة في دورتهااالستئماني للضحايا وطلبت

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...الوثائق )٤٢( .١٣٩ة فقر ، ال٣-، ا



ICC-ASP/15/15

3415-A-031116

تواتر  البعثات وتكلفتها- ٦

ا احملكمة منكبريالعددإىل الوالعشرينالسادسةاورأشارت اللجنة يف د-١٧٤ البعثات اليت تقوم 
ا قدم،تأناحملكمةت إىل وطلب يف تواتر البعثات وتكلفتها تطور، تقريرا عن الوالعشرينالسابعةيف دور

.)٤٣(يف املستقبلمتوقعةتطوراتأيوعن عرب السنوات
تعلقة بالسفر يف الفرتة من وأحاطت اللجنة علما بالتقرير الذي قدمته احملكمة بشأن النفقات امل-١٧٥
لصندوق الطوارئ واحملكمة. ويبني التقرير أيضا املعتمدةامليزانياتيف ٢٠١٥إىل عام ٢٠١٣عام 

ا القادمة.توقعةاملتطوراتال يف املستقبل. وستواصل اللجنة مراقبة التطورات املتوقعة يف املستقبل يف دورا

جبر األضرار- ٧

تلقت اللجنة معلومات ذلك،ومعإىل اللجنة بشأن جرب األضرار. مكتوبةاريرتقاحملكمة تقدممل-١٧٦
جبرب األضرار يتعلقفيماالتطوراتعلى األسئلة اليت طرحتها اللجنة بشأن احملكمةحمدثة شفويا وأجابت 

.ومبباوكاتانغاوبانغاليف قضايا 

شباط/فرباير ٩تدائية الثانية بتاريخ والحظت اللجنة أنه يف أعقاب قرار صادر من الدائرة االب-١٧٧
، وأدت هذه التعديالت إىل لوبانغا، أُدخلت تعديالت على اخلطة األصلية جلرب األضرار يف قضية ٢٠١٦

.٢٠١٦يورو غري مدرجة يف امليزانية املعتمدة لعام ٤٠٠٣١٣تكاليف إضافية بلغ قدرها 

ا مبوجب نظام روما األساسي، ةتكر مبجرب األضرار عملية عملية والحظت اللجنة أن -١٧٨ ليس هلا وأ
أنشئت قبل إنشاء احملكمة، ويصعب بالتايل التنبؤ باآلثار املالية اليت احملاكم اجلنائية الدوليةمثيل يف 
اليت سترتتب عليها.واإلدارية 

يرة جبر األضرار يمكنها أن تؤثر بدرجة كبعمليةتقديرها السابق بأن وأشارت اللجنة إلى -١٧٩
جبر األضرار النهائي لاللجنة أن النمط سمعة وعمليات المحكمة. وعالوة على ذلك، تدرك على 

معلومات لذلك طلبت تتخذها الدوائر و سيعتمد على القرارات التي كاتانغا وبمباو بانغالو في قضايا 
لى رصد الحالة وافقت أيضا ع، و اتحديدهجبر األضرار، عند تنفيذلاإلدارية والتشغيلية عن التكلفة 

لقادمة.اها دوراتبشكل وثيق في 

المساعدة المؤقتة العامة- ٨

بالوظائف الجديدة المطلوبة في المتعلقةمعلومات الالمحكمة أن تقدم طلبت اللجنة -١٨٠
كل وظيفة من وظائف ربطتكليف و يتم فيها طريقةبالميزانية في إطار المساعدة المؤقتة العامة 

من أجل مؤقتة معينة (مهام)أو مهمة(قضايا)أو قضية(حاالت)حالةبالعامة المساعدة المؤقتة 
لتحويل هذه طلبات المقبلة وأي ةالميزانيبشأن توصيات اللجنة يسيرتو توفير الشفافية الالزمة 
.الوظائف في المستقبل

فيما يتعلق بجميع الوظائف اللجنة بأن تحدد المحكمة،وعالوة على ذلك، أوصت -١٨١
مدة الجديدة المطلوبة في إطار المساعدة المؤقتة العامة في الميزانيات المقبلة، عند اإلمكان، ال

من أجل تخفيف عبء العمل للوظائف المتعددة السنوات، ما في ذلك للوظيفة، بالمطلوبة 
ة كررت اللجنكذلك،  . االستعانة بموظفين إضافيينالحاجة إلى لموارد البشرية و قسم اعلىاإلداري 

)٤٣(ICC-ASP/15/5 ٢٦ة ، الفقر.
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في إطار المساعدة عقود المدة لمتعلقة باقتراحا بشأن السياسة االمحكمة تها بأن تقدم توصي
الموارد البشرية.عنالسنوي هاير تقر في سياقالثامنة والعشرين تهادور المؤقتة العامة في 

المساعدة القانونية- ٩

اية عام الوبانغلألحكام الصادرة يف قضية نتيجة أشارت اللجنة إىل أنه -١٨٢ قضية و ٢٠١٥يف 
ستقوم احملكمة ألول مرة يف تارخيها بتنفيذ جرب األضرار، ويقتضي ذلك من ،٢٠١٤يف عام كاتانغا

ناسب للمساعدة املدور يف المبا يف ذلك العامة اهلامة، عدد من قضايا السياسة اجلمعية أن تنظر يف 
القانونية.

جراءات لإليورو ٠٠٠٩٢٢مبلغ ٢٠١٧يف عامعدة القانونيةللمسايف امليزانية املقرتحةوطُلب -١٨٣
الدفاع.يورو حملامي ٠٠٠٤٠٠مبلغ ، مبا يف ذلكبانغا وكاتانغالو املتعلقة جبرب األضرار يف قضييت 

يف نظام املساعدة القانونيةبشأن لمحكمة لواحدة السياسة الوثيقة إىل أن اللجنة وأشارت -١٨٤
مبا يف ذلك تشكيل أفرقة حمامي الدفاع ادئ اليت حتكم نظام املساعدة القانونية احلايل، املبتبني )٤٤(حملكمةا

دة املتاحة ألفرقة حمامي طول املبني واضحبشكل زوثيقة متيالالضحايا. والحظت اللجنة أن وأفرقة حمامي 
للقيام الضحايا حمامي دة املتاحة ألفرقةاالستئناف) وطول املاحلكم يف (تنتهي بعد للقيام بدورها الدفاع 
األضرار ربجحلةأن مر الحظت اللجنة على وجه اخلصوص و ). جرب األضرارمرحلةتنتهي بعد (بدورها
وأن حجم املساعدة القانونية املطلوبة يف هذه املرحلة بالتايل ليس ، لمتهم فقطبعد اإلدانة النهائية لتبدأ 

واضحا بقدر كاف بعد.
يف يف مرحلة جرب األضرارسيكون شخص املدانحمامي الدفاع عن القفريأن الحظت اللجنة و -١٨٥
ة القانونية للمساعدأنه ميكن حتديد املبلغ املخصص اللجنة بالتايل الحظتو .اخنفاض النشاطمرحلة

توصي ، لذلكو . يورو يف السنة٢٤٨١٦٤مبقدار "اخنفاض النشاط" مبراحل قارنة للدفاع على أساس امل
في مرحلة جبر لمساعدة القانونية للدفاع ل)٤٥(يورو٥٠٠٢٥٨قة على مستوى يبلغ بالموافاللجنة 

يورو.٥٠٠١٤١األضرار، وسيبلغ مجموع التخفيضات نتيجة لذلك 
يورو للمساعدة القانونية للضحايا على ٠٠٠٢٥٠كذلك أنه طُلب مبلغ اللجنة  الحظتو -١٨٦

يورو للمحامني امليدانيني ٠٠٠٣٠٣ا طلب مبلغ مستوى احلاالت، وأن مكتب احملامي العام للضحاي
المبلغ المطلوب خلصت اللجنة إلى أنه يمكن تخفيض دراسة دقيقة للموضوع، بعدو للضحايا.

يورو.٠٠٠٢٠٠الحاالت بمقدار لمساعدة القانونية للضحايا على مستوى ل

بين الجنسينوالتوازنالجغرافي توزيع ال-١٠

٣١يفاحملكمة يف بني اجلنسنيوالتوازناجلغرايف توزيع الت حمدثة عن ومامعلاللجنة تلقت -١٨٧
.٢٠١٦هيوليمتوز/
جمموعة من التدابري الرامية إىل معاجلة االختالالت القائمة والحظت اللجنة أن احملكمة اختذت -١٨٨

تهاجنة توصيرر اللتكوفي هذا الصدد، اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني. وزيعمنذ فرتة طويلة يف الت
لمحكمة الحالية والمرتقبة لجهودالإدراج تطلع إلى ت، و )٤٦(السادسة والعشرينادورتهالمقدمة في 

صد، كما تتطلع إلى للر قابلة كمية لألداء اإلمكان، على أهداف  قدرتعتمد، واحدة في خطة عمل

)٤٤(BF/20/5/Rev.1.
كلفة شهرا باستخدام الت١٩يورو املساعدة القانونية يف فرتة النشاط املنخفض اليت بلغت ٥٠٠٢٨٥ميثل مستوى )٤٥(

يورو شهريا. ٦٠٠١٣القياسية البالغ قدرها 
)٤٦(ICC-ASP/15/5 ٩١، الفقرة.
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الموارد ن عير السنوي ر في سياق التقالثامنة والعشرين تهادور تلقي تقرير مرحلي في هذا الشأن في 
البشرية.

املراجعة يف شروعملالتوظيف اجلارية مللء الشواغر اليت نشأت نتيجة وأحاطت اللجنة علما بعملية -١٨٩
ةمكتب املدعيوظائف املساعدة املؤقتة العامة يف لتحويل عدد كبري من قلم احملكمة وباالقرتاح  املقدم 

احملكمة.يف التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسنيران على اللذين سيؤثوظائف ثابتةة إىل العام
تدعي تأثري مشروع املراجعة بشكل سليب على التوزيع اجلغرايف )٤٧(وتلقت اللجنة معلومات-١٩٠

والتوازن بني اجلنسني. وأحاطت اللجنة علما بالتعديالت اليت أدخلت على هيكل املوارد البشرية يف قلم 
بالزيادة العالية املتوقعة يف عدد املوظفني، مقارنة مبستوى املوظفني الذي كان متوقعا بعد احملكمة، والسيما 

إعادة تنظيم قلم احملكمة.   
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن التوزيع الجغرافي ذلك، تتطلع اللجنة إلى لو -١٩١

،الموارد البشريةعنر السنويالثامنة والعشرين في سياق التقريادورتهوالتوازن بين الجنسين في 
وظائف المساعدة المؤقتة تحويل عدد كبير من مع تحليل لآلثار المترتبة على مشروع المراجعة و 

على تأثيرهما بشكل سلبي م أجل ضمان عدمنوظائف ثابتةة إلى العامةمكتب المدعيالعامة في 
المحكمة.التوازن بين الجنسين في الجغرافي و زيع التو 

حساباتالخارجية للمراجعةباللمسائل المتعلقة ا-دال
التقرير السنوي للجنة المراجعة- ١

ا -١٩٢ راجعة وبوجه خاص على ميثاق إعادة إنشاء جلنة املعلى الرابعة عشرة وافقت اجلمعية يف دور
ا أعمال عنتقرير اللجنة لفق الرابع جلنة املراجعة الوارد يف املر  .)٤٨(نياخلامسة والعشر دور

يف املرفق السابع هلذا التقرير الوارد )٤٩(جنة املراجعةالتقرير السنوي للاللجنة معروضا على وكان -١٩٣
لكي تنظر فيه اجلمعية.

اليت تناولت ٢٠١٦جنة املراجعة عن أعماهلا يف عام التقرير السنوي للبدقة اللجنة وفحصت -١٩٤
املسائل التالية:
اهليكل اإلداري؛(أ)

رة املخاطر؛إدا(ب)
للحسابات؛اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجية(ج)
للجنة املراجعة. متابعة تنفيذ التوصيات السابقة (د)

والية و الدليل التنظيمي، بشأنثالث توصيات وفيما يتعلق باهليكل اإلداري، قدمت جلنة املراجعة -١٩٥
.)٥٠(ةمع جلنة املراجعتعاون احملكمة و ،جملس التنسيق

بإدارة المحكمة، ترحب مجال كبير للتحسين فيما يتعلق إلى أنه ال يزال هناك بالنظر و -١٩٦
لجنة المراجعة وتوصي الجمعية بالموافقة عليها.توصيات اللجنة ب

املبادرات النسائية من أجل العدالة بني اجلنسني.ورقة غري رمسية مقدمة من منظمة)٤٧(
لد الثاين، اجلز (ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...)٤٨( رفق  الرابع.، امل٣-ء باء، ا
)٤٩ (AC/2/15.
.١٣-٨املرجع نفسه، الفقرات )٥٠(
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املتعلقة املعلوماتبادلتبشأنتوصياتأربعت جلنة املراجعة قدماملخاطر،بإدارةيتعلقفيماو -١٩٧
وتعزيز قدرات خمتلف ،وآلية إدارة املخاطراملخاطر،تقييمومعايرياللجنة، و احملكمةبنياطراملخإدارةب

.)٥١(املخاطراملديرين التنفيذيني فيما يتعلق بإدارة
مماثلة الالمعايير الدولية للمؤسسات حتى اآلن بالمحكمة بإدارة المخاطر لعدم وفاء ونظرا -١٩٨

العليااإلدارةستكشف بأن ت، القائمةالتحدياتاالعتبارفيتوصي اللجنة، آخذةمحكمة، لل
على نطاق إدارة المخاطرالمتاحة لتعزيز مكانيات ، اإللجنة الرقابةمعالوثيقبالتعاونللمحكمة،
في هذا الشأن المقدمة من لجنة المراجعة جميع التوصيات على توافق الجمعية وبـأن، المحكمة

.عشرةالخامسةدورتهافي
أُبلغت اللجنة بأنه وفقا ، للحساباتاإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجيةبوفيما يتعلق -١٩٩

اليت تضمنت على ٢٠١٦ميثاق جلنة املراجعة، راجعت جلنة املراجعة خطة املراجعة لعام من ٥٧للفقرة 
بأسعار ملخاطر املرتبطة وإدارة اوجه اخلصوص مراجعة عملية التخطيط للبعثات، وعملية امليزنة باحملكمة، 

، واعتمدت هذه اخلطة.إدارة األزماتاملتعلقة بجراءاتاإلو ،الصرف، وأمن املكاتب امليدانية
ا الثالثة ٢٠١٧على خطة املراجعة لعام املراجعة وافق جلنة ستو -٢٠٠ مؤمترعرباليت ستعقد يف دور

اية عام بالفيديو قدمت جلنة املراجعة ثالثراجعة السابقة، امل. وفيما يتعلق بتنفيذ توصيات٢٠١٦قبل 
، ووصول جلنة املراجعة إىل ملية تنفيذ التوصيات، وعتوصيات بشأن ختفيض عدد التوصيات املعلقة

.)٥٢(دون قيوداملعلومات ب
إلى تحسين أجهزة المحكمة وعالوة على توصيات لجنة المراجعة، دعت اللجنة جميع -٢٠١

توصيات المراجعة.تنفيذ الوضع فيما يتعلق ب
توصيات بشأن تمديد قدمت لجنة المراجعة مراجع الحسابات الخارجي، بوفيما يتعلق -٢٠٢

ت . وأوص)٥٣(رسالة اإلدارةتقديم خطاب االلتزام، و تعديل و والية مراجع الحسابات الخارجي، 
.على هذه التوصياتبالموافقة الجمعية اللجنة 

ابات اخلارجي مل حيضر الدورة الثانية للجنة املراجعة على الرغم وأُبلغت اللجنة بأن مراجع احلس-٢٠٣
من اخطاره مبوعدها قبل انعقادها بوقت كاف.

بشأن املسائل املتعلقة مع جلنة املراجعةمناقشاتإجراءمن اخلارجياحلساباتمراجعومل يتمكن -٢٠٤
ف أو عرب مؤمتر بالفيديو، وحال ذلك باملراجعة اخلارجية للحسابات، سواء حبضوره بنفسه أو عرب اهلات

دون أداء جلنة املراجعة ملهامها. ونتيجة  لذلك، مل تتمكن جلنة املراجعة من النظر يف تقارير مراجع 
احلسابات اخلارجي.

مجعية الدول " بأن "تنهي ٤رقم "مراجع احلسابات اخلارجي وأحاطت اللجنة علما بتوصية -٢٠٥
عهد بأن تمن مسؤوليته، و املباين الدائمة مكتب مدير مشروع إعفاء بعد جلنة الرقابةاألطراف والية 

إىل جلنة امليزانية أصوهلا الثابتة صيانة املباين الدائمة واستبدال باإلشراف على جوانب امليزانية واملالية املتعلقة 
كلفة الكاملة للملكية.اهليكل اإلداري والتأدناه املتعلقة ب٢٣٩الفقرة وترد توصية اللجنة يف."واملالية
وتوصي اللجنة الجمعية بأن توافق على توصيات مراجع الحسابات الخارجي فيما عدا -٢٠٦

من هذا التقرير.٢٣٩" بالتفصيل الوارد في الفقرة ٤التوصية رقم "

.٢٣-١٨املرجع نفسه، الفقرات )٥١(
.٣٩-٣٥املرجع نفسه، الفقرات )٥٢(
.٥١-٤٨املرجع نفسه، الفقرات )٥٣(
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كانون٣١للسنة المنتهية في لصندوق االستئماني للضحايا واالبيانات المالية للمحكمة- ٢
٢٠١٥مبر األول/ديس

البيانات املالية للمحكمةالنظر يف (أ)

تعّني مجعية الدول األطراف مراجعا من النظام املايل والقواعد املالية على أن ١٢تنص القاعدة -٢٠٧
رهنا بأي توجيهات خاصة ،راجعة احلسابات طبقا ملعايري مراجعة احلسابات املقبولة عموماملللحسابات
صالحيات اإلضافية املنصوص عليها يف مرفق هذا النظام.ووفقا لل،من اجلمعية

، یصدر مراجع الحسابات تقریرا عن نتائج مراجعة ٧-١٢قاعدة عمال بالو-٢٠٨
عمال البیانات المالیة والبیانات ذات الصلة المتعلقة بحسابات الفترة المالیة. و

انب للفحص من جمراجع الحسابات، تخضع تقاریر ٩-١٢و٨-١٢قاعدتین بال
المسجل ولجنة المیزانیة والمالیة قبل إحالتھا إلى الجمعیة.

تنظر على أن المیزانیة والمالیة من النظام الداخلي للجنة ٩المادة وتنص -٢٠٩
تعلیقات تراھا مشفوعة بأي إلى الجمعیة حیلھا اللجنة في تقاریر مراجع الحسابات وت

مناسبة.
بني تعلقة باملراجعة اخلارجية للحسابات. وتئل املاملسااملراجعةمن ميثاق جلنةيتناول القسم ميمو -٢١٠

صول على احلمن أجل هذا الشأن الدور الرقايب الشامل للجنة املراجعة يفمن هذا القسم ٢الفقرة 
مع معقولة فيما يتعلق بنشاط املراجعة. ووفقا مليثاق جلنة املراجعة، ينبغي أن جتتمع جلنة املراجعة تأكيدات

هات اخلارجية املعنية بتقدمي الضمانات، مثل املراجع اخلارجي للحسابات، أثناء التخطيط للمراجعة، اجل
. )٥٤(، ومناقشة الرسالة املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصياتمراجعتهاستتم وتقدمي البيانات املالية اليت 

حسابات وتوصياته، فضال عن أي بدراسة ومراقبة استقالل املراجع اخلارجي للأيضا وتقوم جلنة املراجعة 
. )٥٥(مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات

وأحاطت اللجنة علما بأن مراجع احلسابات اخلارجي مل يتمكن من احلضور يف الدورة الثانية -٢١١
نه ل انعقادها بوقت كاف. والحظت اللجنة أيضا أعلى الرغم من اخطاره مبوعدها قب)٥٦(للجنة املراجعة

نتيجة وعدم وجود معلومات للجنة املراجعة مراجع احلسابات اخلارجي يف الدورة الثانية حضور نظرا لعدم 
راجعة بشأن عدم النظر يف البيانات املالية للمحكمة، اليت تشمل تقرير املت جلنة املراجعة قرر لذلك، 
.)٥٧(مشروع املباين الدائمةاملالية وإدارةالبيانات 

املراجعة اخلارجية ة يف مسألةاستثنائياللجنة أن تنظر اللجنة بصفة رئيس ت جلنة املراجعة إىل وطلب-٢١٢
للحسابات بذلك ووافق على املراجع اخلارجي اللجنة السابعة والعشرين. وأبلغت ايف دورللحسابات 

يف الدورة السابعة للحسابات مبسائل املراجعة اخلارجية ملتعلق جدول األعمال اأثناء النظر يف بند احلضور 
والعشرين للجنة.

كانون ٣١املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف بيانات اللجنة الوتلقت -٢١٣
لدائمةالتقارير املالية واإلدارية ملشروع املباين اراجعة بشأن اليت تشمل تقرير امل)٥٨(٢٠١٥ديسمرب األول/

.٢٠١٥للسنة املالية وإدارة املشروع 

ل(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...)٥٤( رفق  ، امل٣-د الثاين، اجلزء باء، ا
.٥٨الرابع، الفقرة 

.٥٩املرجع نفسه، الفقرة )٥٥(
)٥٦(AC/2/15 ٤٤، الفقرة.
.٥٢املرجع نفسه، الفقرة )٥٧(

)٥٨ (ICC-ASP/15/12.
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فيما يتعلق بالبيانات املالية للحسابات رحبت اللجنة بالعرض الذي قدمه املراجع اخلارجي و -٢١٤
للمحكمة.

باستثناء اآلثار بأنه للحسابات املشفوع بتحفظاملراجع اخلارجي القلق رأي والحظت اللجنة مع -٢١٥
عن الوضع املايل ة سليمة نظر البيانات املالية ، تقدم املباين الدائمةئية ملشروع النهاتكاليف للاحملتملة 

، وكذلك عن األداء املايل، والتغريات يف ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١يف محكمة اجلنائية الدولية لل
عشر شهراً املنتهية يف صايف األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثىن

.)٥٩(طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١
تحفظ. ه املشفوع برأيللحسابات بشأن أساس من املراجع اخلارجي تاللجنة توضيحات تلقو -٢١٦

النهائي الذي مت التوصل إليه االتفاق على توقيع للحسابات أنه بالنظر إىل عدم الوأوضح املراجع اخلارجي
من حتديد ما تمكن يمن اجلمعية، مل لذلكلعدم احلصول على اإلذن الالزمCourtysشركة بني احملكمة و 

ا يف تعديالت يف املبالغ املتعلقة باملباين الدائمة املعرت إذا كان ينبغي إجراء كانون ٣١ف 
.٢٠١٥األول/ديسمرب

املشفوع بتحفظ برأي رأيه سيغري يف الغالب أنه باللجنة أبلغ خلارجي ااحلسابات مراجع بيد أن -٢١٧
إذا مت استيفاء ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١املباين الدائمة يف دون حتفظ فيما يتعلق حبسابات ب

:أو بعدها مباشرة٢٠١٦نوفمرب تشرين الثاين/يف اليت ستعقداجلمعيةأثناء الشروط التالية 
مليون يورو؛١,٧٥مبا يبلغ قدره ملباين الدائمة تكاليف اتجاوز ية بأن تأذن اجلمع(أ)

املتعلق بالتكلفة النهائية للمباين؛Courtysشركة بني احملكمة و التوقيع على االتفاق (ب)
مذكرة تفسريية توضح أسباب جتاوز مع وتعيد إصدارها حملكمة البيانات املالية أن تعدل ا(ج)

التكاليف.

يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحاياالنظر (ب) 

بشأن إنشاء صندوق لصاحل ضحايا اجلرائم اليت ICC-ASP/1/Res.6من القرار ١٣الفقرة تنص -٢١٨
مع ما يلزم من تغيريات، ،تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم على أن تطبق األنظمة والقواعد املالية

ا الرابعة التوصية الواردة يف الفقرة على إدارة الصندوق االستئماين لل ٢٠ضحايا. وأيدت اجلمعية يف دور
ا الرابعة ب ل الصندوق وأمانة الصندوق يف نطاق ترتيبات و أن دخشمن تقرير اللجنة عن أعمال دور

.)٦٠(املراجعة اليت تنطبق على احملكمة

للجنة املراجعة دورة الثانية مراجع احلسابات اخلارجي الحضور اللجنة أنه نظرا لعدم والحظت -٢١٩
عدم النظر ت جلنة املراجعة قرر ، مراجع احلسابات اخلارجيوعدم احلصول نتيجة لذلك على معلومات من 

.)٦١(الثانيةادورصندوق االستئماين للضحايا يف يف البيانات املالية لل

كانون ٣١نة املنتهية يف ونظرت اللجنة يف البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للس-٢٢٠
. وأحاطت اللجنة علما بالرأي الذي أعرب عنه املراجع اخلارجي للحسابات )٦٢(٢٠١٥األول/ديسمرب 

٣١للصندوق االستئماين للضحايا يف عن الوضع املايل بدون حتفظ بأن البيانات املالية تقدم نظرة سليمة 
والتغريات يف صايف األصول، والتدفقات النقدية، ، وكذلك عن األداء املايل، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 

.٥املرجع نفسه، الفقرة ) ٥٩(
.٣ألف، الفقرة الثاين، زءاجل، (ICC-ASP/4/32)٢٠٠٥الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة ...)٦٠(
)٦١(AC/2/15 ٥٢، الفقرة.
)٦٢ (ICC-ASP/15/13.
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٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١ومقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثىن عشر شهراً املنتهية يف 
طبقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

الموارد البشرية-هاء
النظام الموحد لألمم المتحدة

النظر مع الدول األطراف اقرتحت ، ٢٠١٢ميزانية عام اليت جرت بشأن فاوضاتامليف إطار-٢٢١
وافقت ، الوقتنفسيف و والبدالت يف احملكمة. على املرتبات إمكانية فرض جتميد مؤقت احملكمة يف 

على جدول املرتبات األساسية/الدنيا املنقح A/RES/70/244اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها 
لمرتبات اإلمجالية والصافية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو الذي أوصت به جلنة اخلدمة ل

قررت . وعالوة على ذلك، ٢٠١٦املدنية الدولية، على أن يبدأ نفاذ هذه األحكام اعتبارا من عام 
الدولية املتعلقة مبجموعة عناصر ة اخلدمة املدنية جلناجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة على مقرتحات 

يف ذلك على جدول ، مبا٢٠١٦متوز/يوليه ١األجر يف النظام املوحد، على أن يبدأ نفاذها اعتبارا من 
.)٦٣(املرتبات املوحد والتدابري االنتقالية

يف قامت اللجنة ،ICC-ASP/14/Res.1تفويض الصادر من اجلمعية يف قرارها لبناء على او -٢٢٢
النظام املوحد لألمم املتحدة وإنشاء نظام بديل اخلروج من ن مدوى اجلتقييم لببعثة ٢٠١٦أبريل نيسان/

سؤولنياملمع لقاءات عدة الذي ميثل اللجنة وفد ال. وأجرى للموظفني املعينني حديثاللمعاشات التقاعدية 
جية متعددة األطراف من عدة منظمات خار و من خارج منظومة األمم املتحدة ألمم املتحدة ومسؤولني يف ا

أجل احلصول على املعلومات الالزمة ملساعدته يف التوصل إىل استنتاج بشأن هذه املسألة.

نظامإلقامة أموال كبرية استثمار النظام املوحد لألمم املتحدة من احملكمة وسيتطلب اخلروج من-٢٢٣
بني احملكمة وهيئات األمم وظفني املتنقل يف احملكمة وسيعرقل إمكانية لمعاشات والتعويضات خاص ل

.املتحدة األخرى

رتبات املإجراء تعديالت يف النظام املوحد لألمم املتحدة من احملكمةوسيتطلب البقاء يف -٢٢٤
جمموعة اليت وافقت عليها اجلمعية العامة لألمم ملتحدة مبوجب يف ضوء التعديالت باحملكمة والبدالت 

.املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةعناصر األجر ا

جزءا من النظام تظل المحكمة أن ، توصي اللجنة باستنادا إلى المعلومات التي تم جمعهاو -٢٢٥
مم المتحدة.ألليةالتقاعدالمعاشات من نظام االموحد لألمم المتحدة، وجزء

ن العام األميبشأن الطلب المقدم من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رهنا بوهكذا، و -٢٢٦
ي وصت، الموحدالمتحدةألممانظامللجديدةمجموعة عناصر األجر اتنفيذ ل يلتأجلألمم المتحدة 

راءات استكمال اإلجللتنفيذ، مع الحاليالمحكمة مع الجدول الزمنيتتماشى اللجنة بأن
دالت والبمرتبات الالتعديالت في تقرير بشأن تنفيذ المن ٢٨و٢٧تينالمنصوص عليها في الفقر 

المتحدةألممانظامللجديدةالواردة في مجموعة عناصر األجر التعديالت بالمحكمة وفقا ل
.)٦٤(الموحد

)٦٣(A/RES/70/244 ١، اجلزء الثالث، الفقرة.
)٦٤(CBF/27/7.
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مشروع المباني الدائمة-واو
لجنة الرقابةتقرير- ١

هلذا وإضافة، )٦٥(جلنة الرقابةأنشطةعن الثايناملرحليالتقريرعلى اللجنة معروضاكان-٢٢٧
.)٦٦(التقرير
أنإىلوأشارت. املباينمشروعجلنة الرقابة الضوء على أنشطة اللجنة منذ انتهاء رئيسةطت وسل-٢٢٨

ذه، وتوزيع هالتجاوزمتويلإمكانيةو ،بأكملهللمشروعالنهائيةالتكلفةاللجنة تسعى إىل التحقق من 
جابة الهتمامات االستكيفيةبشأن  اقرتاحاتجلنة الرقابة أيضا قدمتو . األطرافعلى الدول التكاليف

.إضافيةبعد زوال جلنة الرقابة من الوجود. وقدم مدير املشروع توضيحاتاملستقبل،يفاألطرافالدول

تجاوز التكاليف- ٢

طلبت جلنة الرقابة إىل اللجنة أن تنظر فيما إذا كانت ستوصي اجلمعية باستخدام الفائدة املرتاكمة -٢٢٩
التكاليفالتجاوز يف تخفيفلالدائمةاملباينمشروعأموالحقة على يورو املست٣٢٦٥٥٣البالغ قدرها 

جلنةالثاين عن أنشطة جلنة الرقابة املقدم إىل رحليالتقرير املمن٢٤إىل٢١منالفقراتيفإليهاملشار
اتفاق وعمشر إىلتوصال)Courtys(املقاول العامو املشروعمديرأنباللجنةبلغتوأُ . )٦٧(واملاليةامليزانية

لتسوية التجاوز الذي وقع للحد األقصى للغالف املايل للمشروع الذي أذنت به اجلمعية البالغ قدره  
بعد،٢٠١٦عامايةيفمليون يورو ١,٧٥وميكن دفع املبلغ اإلضايف البالغ قدره . مليون يورو١,٧٥
ايفعلى ذلك اجلمعيةموافقة التوقيعتأجلاجلمعية،موافقةإىل جةاحلابالنظر إىل و . عشرةاخلامسةدور
ة جلنة الرقابة ومدير املشروع رئيستوأكد. للجمعيةعشرةاخلامسةالدورةبعدماإىلعلى االتفاق النهائي

للدولإضافيةتكاليفإعادة النظر يف االتفاق وإىل إىلؤديستتسويةالعلىاجلمعيةأن عدم موافقة 
.األطراف

الذي قدمته جلنة العرضمنيورو، اتضحمليون١,٧٥التجاوز البالغ قدره ويلبتميتعلقفيماو -٢٣٠
ني يف هذا الشأن.تكميليخيارينهناكالرقابة أن

للمحكمةالعاديةامليزانيةيفغري املصروفة الباقية املواردبالتجاوزويتمثل أحد اخليارين يف تغطية -٢٣١
بيد أنه لضمان االمتثال للنظام املايل . بذلكللقيامادهااستعداحملكمةوأبدت . ٢٠١٦عامايةيف

من فائضالاستخدامبامليزانية،املتعلق بقرارالإطاريفلمحكمة،لاجلمعيةوالقواعد املالية، يلزم أن تأذن
.التجاوزلتغطيةامليزانية
يورو ٣٢٦٥٥٣ها البالغ قدر الفائدةتخدامنة الرقابة، هو اسواخليار اآلخر، كما أوضحت جل-٢٣٢

على مدى عدة سنوات. وتدرك جلنة الرقابة أن الفائدة نابعة الدائمةاملباينمشروعأموالاملستحقة على 
وأن الدول األطراف اليت قدمت هذه املدفوعات قد تشعر واحدةمن املدفوعات املسددة دفعة أساسا

اجلمعيةجنة أن تنظر فيما إذا كانت ستوصيبنوع من امللكية هلذه الفائدة. وطلبت جلنة الرقابة إىل الل
.الغرضهلذااملذكورة الفائدةاستخدامب

الفائدة تقيد دائما يف احلساب الدائن للمباين وتودع يف احلساب أنباللجنةاحملكمةوأبلغت -٢٣٣
املشروعالفائدة ملكأناحملكمةأوضحتالقانونية،الناحيةومن. هذا احلسابفتحمنذمبايناملصريف لل

)٦٥ (CBF/27/11.
)٦٦(CBF/27/11/Add.1.
املرجع نفسه.)٦٧(
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ا إىل  وميكن بالتايل األطرافالدولعلىهاتوزيعوال جيوز األطرافالدولوأنه ال يلزم لذلك إعاد
ا استحقت على األموال اململوكة استخدامها .)٦٨(املشروعلنفسلتخفيض التجاوز يف تكاليف املباين، أل

الثايناملرحليتقريرهايفللجنة الرقابة ةالسابقملالحظةشري إىل اتأناللجنةتودالسياق،هذاويف-٢٣٤
يتضمن النظام مل،٢٠٠٩عاميفواحدة دفعةاملدفوعاتتسديد نظامأنشئ عندماف. ٢٠١٤لعام

ا األطرافلدولسرتد إىل االفائدةحكما يشري إىل أن  ة واحدة. ووجدت جلنة دفعاليت ستسدد مدفوعا
ا إىل ااملبالغ اليت قد يلزم أحسابالرقابة أن  .)٦٩(للغايةاصعبسيكونبدقة األطرافلدولعاد

العاديةامليزانيةيفأكربجماالتغطية التجاوز سيرتك لالفائدةاستخدامأنأيضااللجنةوالحظت -٢٣٥
صندوق الطوارئ.بالغ املطلوبة من املالستيعاب

المشروعلى أموال المستحقة عالفائدةفي استخدامالجمعيةتنظربأنوتوصي اللجنة-٢٣٦
.تجاوزالمنجزءلتمويل

للملكيةاإلجماليةاإلداري والتكلفةالهيكل- ٣

ا أشار -٢٣٧ املناقشاتواصلةاملكتب إىل معشرةالرابعةت جلنة الرقابة إىل أن اجلمعية دعت يف درو
ا اخلامسة عشرة. إىل اجلمعية يفتقريرتقدميبو ديدةاجلللمباينجديدإداريهيكلإنشاءاملتعلقة ب دور

وقامت جلنة الرقابة مبناقشة أولية وستواصل هذه املناقشة يف تشرين األول/أكتوبر وتأمل يف أن تكون 
ت جلنة قالو . ملكتبوااجلمعيةناقشات اجلارية يف دخالت لدعم املمتقدميعندئذ يف وضع يسمح هلا ب

ا تتطلع إىل آراء اللجنة  للحسابات املتعلقة باحتمال قيام جلنة اخلارجياملراجعةتوصيبشأنالرقابة أيضا إ
امليزانية واملالية بدور يف اإلشراف على املباين اجلديدة.

مهمة عهدجلنة الرقابة وبأن تواليةاجلمعيةتنهي أنللحسابات باخلارجياملراجعأوصىوقد -٢٣٨
على جوانب امليزانية واملالية املتعلقة ذلكيفمبامحكمة،للالتابعةاملرافقإدارةوحدةعلىإلشرافا

.)٧٠(إىل جلنة امليزانية واملالية أو جلنة فرعيةبصيانة املباين واستبدال األصول الثابتة
ولم تثبت في رأي اللجنة الحاجة إلى هيكل إداري جديد بعد زوال لجنة الرقابة. ومن وجهة -٢٣٩

مثل صيانة -ك مواجهة التحديات الجديدةالنظر التقنية، ترى اللجنة أنه يمكن عوضا عن ذل
بكفاءة في إطار العملية التنظيمية - المباني، واستراتيجية استبدال األصول الثابتة، والرقابة الفعالة

الجارية حاليا في المحكمة، وبالتحديد في الجمعية واألفرقة العاملة التابعة لها. وستتاح للجنة 
قبل، إلسداء مشورتها التقنية، وهي مستعدة لذلك تماما. بموجب واليتها الفرصة، كما فعلت من

بيد أن اللجنة تعتقد أن مثل هذه المسؤوليات الرقابية تحتاج إلى موارد إضافية وخبرة متخصصة، 
بعدم الموافقة على توصية المراجع - في ضوء القيود القائمة حاليا- ولذلك فإنها توصي الجمعية

لجنة الميزانية والمالية مسؤوليات الرقابة التي تضطلع بها لجنة الخارجي للحسابات بأن "تتولى 
الرقابة حاليا".

المراجعتوصيةعلىأن تسلط الضوءاللجنةباستبدال األصول الثابتة، توديتعلقوفيما-٢٤٠
التكلفة التقديرية الستبدالممكنوقتأقربفيالجمعيةالخارجي للحسابات بأن تستعرض

ية ال تنطبق. وعلى وجه اخلصوص، ال من النظام املايل والقواعد املال٤-١٠٩أوضحت احملكمة أيضا أن القاعدة )٦٨(
تشكل الفائدة على احلساب املصريف للمباين دخال استثماريا مستمدا من الصندوق العام للمحكمة ينبغي إدراجه يف 

حساب اإليرادات املتنوعة. 
)٦٩(CBF/23/10 ٨٧، الفقرة.
)٧٠(ICC-ASP/15/12 ٨٨والفقرة ٤، التوصية.
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العامل المالرأسحال للتمويل ال يعرض المستوى االحترازي لصندوقوأن تنفذاألصول الثابتة
.)٧١(للخطر

الزائدةاتالمدفوع- ٤

ستخدام الفائض الناتج بشأن ا٢٠١٥إىل القرار الذي اختذته اجلمعية يف عام جلنة الرقابةأشارت -٢٤١
دولنفس اللت املقبلة االشرتاكايف تعويض املقررة للمباين الدائمةالشرتاكات الزائدة على ادفوعاتاملنع

٠٠٠٨٤٩١وتبلغ هذه املدفوعات .الطويلة األجلمتويل تكاليف استبدال األصول الثابتةيف األطراف 
األموال،هذهاستخدامت جلنة الرقابة اللجنة بوجود بعض التساؤالت بشأن كيفية بلغيورو تقريبا. وأ

ا،ية وكيف ودعتاليت قامت بدفعها. األطرافالدوللصاحلحصرااستخدامهامنالتأكدوكيفيةإدار
هذه األموال حاليا تقريرا عن كيفية إدارةممكنوقتأقربفيتقدمإلى أنالمحكمةاللجنة

األساس،هذابموجب القواعد السارية لضمان تطبيقها بصورة شفافة. وعلىالمتاحةوالخيارات
.هذه األموالمالستخدااستراتيجيةوضع ينبغي

مسائل أخرى-زاي

موعد انعقاد الدورات المقبلة للجنة

٥إىل١منالفرتةيفوالعشرينعة والتاسوالعشرينالثامنة دورتيهاعقدأن تؤقتاماللجنةقررت-٢٤٢
.الهاييف، التوايلعلى،٢٠١٧سبتمرب/أيلول٢٩إىل ١٨منالفرتة و ٢٠١٧أيار/مايو 

.١املرجع نفسه، التوصية)٧١(
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المرفق األول

ائمة الوثائقق

رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
العنوانومجعية الدول األطراف

اللجنة (يف حالة وثيقة رمز
وثيقة من وثائق حتويلها إىل 

)مجعية الدول األطراف
CBF/27/1جدول األعمال املؤقت

CBF/27/1/Rev.1املعدلجدول األعمال املؤقت
CBF/27/1/Add.1بنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقتالقائمة املشروحة لل

CBF/27/2 تقرير عن  تكاليف املباين الدائمة اليت دفعت من امليزانية الربناجمية للمحكمة
CBF/27/3 إعادة تصنيف املوارد البشرية:إدارة متعلقة بحمددة مسائل تقرير احملكمة عن

وحتويل الوظائف
CBF/27/4 جلة جتاوز التكاليف املتعلقة باملباين الدائمة عن اخليار املتاح ملعاتقرير
CBF/27/5 ملال العامل ااملستوى املالئم لصندوق رأس تقرير احملكمة عن

ICC-ASP/15/INF.2 ملخص تنفيذي-٢٠١٧امليزانية الربناجمية املقرتحة لعامCBF/27/6

CBF/27/7
موعة احملكمة وفقا وبدالت تنفيذ التغيريات يف مرتبات تقرير احملكمة عن

املوحداملتحدةألممانظاملجلديدةااألجرعناصر 
CBF/27/8التآزر بني أجهزة احملكمةأوجه لمحكمة عن الثاين لتقرير ال

CBF/27/9
احملكمة عن التطورات يف تواتر البعثات وتكلفتها مع مرور الزمن تقرير 

والتطورات املتوقعة يف املستقبل

CBF/27/10
تأثري منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعي العام على نطاق النهائي لتقرير ال

احملكمة
CBF/27/11 جلنة الرقابةالتقرير املؤقت الثاين عن أنشطة

CBF/27/11/Add.1 ضافةإ-جلنة الرقابةالتقرير املؤقت الثاين عن أنشطة
AC/2/15التقرير السنوي للجنة املراجعة

ICC-ASP/15/10 ٢٠١٧امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام
ICC-ASP/15/10/Corr.1 تصويب- ٢٠١٧لعام للمحكمة اجلنائية الدوليةامليزانية الربناجمية املقرتحة

ICC-ASP/15/11 ٢٠١٦حزيران/يونيه ٣٠تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت
ICC-ASP/15/12 كانون ٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للعام املنتهي يف

٢٠١٥األول/ديسمرب 
ICC-ASP/15/13 كانون ٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للعام املنتهي يف

٢٠١٥األول/ديسمرب 
ICC-ASP/15/14 يع وأنشطة جملس إدارة الصندوق تقرير إىل مجعية الدول األطراف عن مشار

حزيران/يونيه ٣٠إىل ٢٠١٥متوز/يوليه ١االستئماين للضحايا يف الفرتة من 
٢٠١٦
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المرفق الثاني

(باليورو)٢٠١٦أيلول/سبتمبر  ١٥حالة تسديد االشتراكات لغاية 
٢٠١٦السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   املسددة
االشرتاكات    

املقررة 
العادية

االشرتاكات 
املقررة يف
الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
ةاملسدد

شرتاكات اال
غري املسددة 

صندوق يف 
الطوارئ

موع  ا
الكلي 

لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

ق بالسا
١٣---أفغانستان١ ٦٥٩٣٩٩١٤ ٠٥٨١٣ ٦٥٩٣٩٩١٤ ١٤-٠٥٨ ٢٠/٤/٢٠١٥غري مسددة٠٥٨

١٨---ألبانيا٢ ١٨-٥٧٦ ٢٦/١/٢٠١٦لبالكاممسددة-----٥٧٦

١٣---أندورا٣ ٩٣٢٢٠١٣ ٨/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩٥٢

أنتيغوا ٤
وبربودا

٢-٣٢٩٢ ٣٢٩٤ ٦٤٤١٠٥٤ ٧٤٩٤ ٦٤٤١٠٥٤ ٧-٧٤٩ ٥/١/٢٠١٦متأخرات٠٧٨

٦٤األرجنتني٥ ٦٤-٨٩٤ ٨٩٤٢ ٠٧٥ ٢٧٤٩ ٤٠٨٢ ٠٨٤ ٦٨٢٢ ٠٧٥ ٢٧٤٩ ٤٠٨٢ ٠٨٤ ٢-٦٨٢ ١٤٩ ٢٠/٤/٢٠١٦متأخرات٥٧٦

٥---أسرتاليا٦ ٤٣٧ ٥-١٨٠ ٤٣٧ ٢٨/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----١٨٠

١---النمسا٧ ٦٧٥ ٠٨٠٦٤ ١٢٧١ ٧٣٩ ٢٩/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٠٧

١٣---بنغالديش٨ ٦٥٩٥٠٦١٤ ١٤/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----١٦٥

١٦---باربادوس٩ ١٦-٢٥٤ ٢٣/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٥٤

٢---بلجيكا١٠ ٠٥٩ ٠٢٠٨٠ ١٩٦٢ ١٣٩ ١٠/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢١٦

٢---بليز١١ ٣٢٢٨١٢ ١٣/٩/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٤٠٣

٥٠٠٢١٨٤٢١بنن١٢ ٥٨٤٦ ٩٦٦٢٤٣٧ ٢٠٩٦ ٩٦٦٢٤٣٧ ٢٠٩٢٤٢٨ مؤهلة غري ٨١٧
للتصويت

٢٧/٣/٢٠١٢

بوليفيا١٣
-(دولة

متعددة 
القوميات)

---٢٧ ٨٦٣١٧٢٢٨ ١٩/٧/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٠٣٥

البوسنة ١٤
واهلرسك

---٣٠ ٣٠-١٨٥ ١٢/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----١٨٥

٣٢---بوتسوانا١٥ ٥٠٧١ ٣٦٥٣٣ ٤/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٧٢

٣٨٣٣٣٦١١٧٦الربازيل١٦ ٩٨٨١١ ٤١٣ ٣٧١٨ ٨٩٤ ٥٥٨٢٣٥ ٧٧٥٩ ١٣٠ ٣٣٣٨ ٨٩٤ ٥٥٨٢٣٥ ٧٧٥٩ ١٣٠ ٢٠-٣٣٣ ٥٤٣ ١٤/٤/٢٠١٥متأخرات٧٠٤

١٠٤---بلغاريا١٧ ٧٦١٣ ٧٧٧١٠٨ ٢٦/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٥٣٨

٩---بوركينا فاسو١٨ ٢٨٨٩٣٩ ٣٨١٧ ٧-٩٨٥ ٧-٩٨٥ ١٣/١١/٢٠١٥غري مسددة٩٨٥

٣٧٣٢-٣٧٣بوروندي١٩ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٢-٤٠٣ ١٧/٣/٢٠١٥متأخرات٧٧٦

٨٩٠٣٢٨٣كابو فريدي٢٠ ٩١٨٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٦-٤٠٣ مؤهلة غري ٣٢١
للتصويت

٣٠/١٢/٢٠١٣

٩---كمبوديا٢١ ٢٨٨٢٤٩٩ ٢٨/٦/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٥٣٧

٦---كندا٢٢ ٧٩٥ ٦-٩٢٨ ٧٩٥ ٧/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩٢٨

مجهورية ٢٣
إفريقيا 

الوسطى

٧٩٥٢-٧٩٥ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٣-٤٠٣ ٩/١٢/٢٠١٤متأخرات١٩٨

٦٩٧١١-٦٩٧تشاد٢٤ ٦١٠٨٧١١ ٦٩٧١١ ٦١٠٨٧١١ ١٢-٦٩٧ ١٣/١/٢٠١٥متأخرات٣٩٤

٩٢٨---شيلي٢٥ ٩٢٨-٣٦٩ ٧/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٦٩

٣١٣-٥١٠٣١٣كولومبيا٢٦ ٥١٠٧٤٩ ١٦٩٤ ٧٥١٧٥٣ ٩٢٠٧٤٩ ١٦٩٤ ٧٥١٧٥٣ ١-٩٢٠ ٠٦٧ ٣٠/٦/٢٠١٥متأخرات٤٣٠

٤١٠١٤٢٨١٤جزر القمر٢٧ ٤٣٨٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٤٦١٦ مؤهلة غري ٨٨٧
للتصويت

ال مدفوعات

٨٨٩٣٢١٣٩٣٣الكونغو٢٨ ٠٢٨١٣ ٩٣٢٣٩٩١٤ ٣٣١١٣ ٩٣٢٣٩٩١٤ ٣٣١٧٣٤٧ مؤهلة غري ٤٣٢
للتصويت

١/٦/٢٠١١

٢---جزر كوك٢٩ ٣٢٢٨١٢ ٢١/١/٢٠١٦غري مسددة٢٨-٢٨-٤٠٣٢٨
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٢٠١٦السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   املسددة
االشرتاكات    

املقررة 
العادية

االشرتاكات 
املقررة يف
الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
ةاملسدد

شرتاكات اال
غري املسددة 

صندوق يف 
الطوارئ

موع  ا
الكلي 

لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

ق بالسا
١٠٩---كوستاريكا٣٠ ٤٠٥٨٢١٠٩ ٤٨٧٨ ٨-٠٨٤ ٨-٠٨٤ ٢٣/٢/٢٠١٦غري مسددة٠٨٤

٢٠---كوت ديفوار٣١ ٨٩٨٨٨٥٢١ ١١/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧٨٣

٢٣٠---كرواتيا٣٢ ٢٨٢١٠ ١٢٣٢٤٠ ٢٢/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٤٠٥

٩٩---قربص٣٣ ٩٨٠١ ٦٩١١٠١ ٤/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٧١

اجلمهورية ٣٤
التشيكية

---٨٠٠ ٣٨٩٤ ٤٩٥٨٠٤ ٥/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٨٤

مجهورية ٣٥
الكونغو 

الدميقراطية

---١٣ ٦٥٩١٩١٣ ٦٧٨١٣ ٦٥٩١٩١٣ ١٣-٦٧٨ ٢٩/١٠/٢٠١٥غري مسددة٦٧٨

١---الدامنرك٣٦ ٣٥٨ ٧٤٩٥ ٢٨٨١ ٣٦٤ ٩/٢/٢٠١٦بالكاملمسددة -----٠٣٧

٩٩٢١٢٦٢جيبويت٣٧ ٠١٨٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٤-٤٠٣ ٥/١٢/٢٠١٤متأخرات٤٢١

٦٩٠٥٢٨٥دومينيكا٣٨ ٧١٨٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٨٨ مؤهلة غري ١٢٩
للتصويت

٣١/١٢/٢٠١٥

اجلمهورية ٣٩
الدومينيكية

٤٥٧١٥٢١ ١٤٩١٥٣ ٦٠٦١٠٧ ٠٨٣٣ ٦١٥١١٠ ٦٩٨١٠٧ ٠٨٣٣ ٦١٥١١٠ ٢٦٤-٦٩٨ ٢٢/٣/٢٠١٦متأخرات٣٠٤

١٥٥---إكوادور٤٠ ١٥٥-٨٤٤ ٢٤/٨/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٤٤

١٨---السلفادور٤١ ١٨-٩٨٥ ٩٨٥١٨ ١٨-٩٨٥ ١٨-٩٨٥ ال مدفوعاتغري مسددة٩٨٥

٨٨---إستونيا٤٢ ٣٧١٢٨٥٨٨ ١١/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٥٦

٦---فيجي٤٣ ٩٦٦٢٤٣٧ ٢٠/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٠٩

١---فنلندا٤٤ ٠٦٠ ١-٨٥٦ ٠٦٠ ١٥/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٥٦

١١---فرنسا٤٥ ٣٠٤ ٨٧٦٤٤٩ ٤٤٩١١ ٧٥٤ ١١/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٢٥

١٣٧٧٧٣٣٧٧٧غابون٤٦ ٤٧٤٣٩ ٦١٠١ ٠١٤٤٠ ٦٢٤٣٩ ٦١٠١ ٠١٤٤٠ ١١٨-٦٢٤ ١٢/٣/٢٠١٤متأخرات٠٩٨

٢---غامبيا٤٧ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٢-٤٠٣ ٢/١٢/٢٠١٥غري مسددة٤٠٣

١٨---جورجيا٤٨ ١٨-٥٧٦ ٢١/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٥٧٦

١٤---أملانيا٤٩ ٨٦٤ ٥٥٦٥٦ ٠١٠١٤ ٩٢٠ ١٩/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٥٦٦

٣٧---غانا٥٠ ٢٨٨١ ١٢٣٣٨ ٤١١٣٠ ٣٠-٢٠٠ ٣٠-٢٠٠ ٩/٤/٢٠١٥غري مسددة٢٠٠

١---اليونان٥١ ٠٩٥ ٨٢٢٢٢ ٩٥١١ ١١٨ ١/٦/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧٧٣

٢---غرينادا٥٢ ٣٢٢٨١٢ ١٨/٣/٢٠١٦ة بالكاملمسدد-----٤٠٣

٦٥---غواتيماال٥٣ ١٥١٢ ١٦٩٦٧ ٢٥/٨/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٢٠

٨٢٠٩٢٨٩غينيا٥٤ ٨٤٨٤ ٦٤٤٨١٤ ٧٢٥٤ ٦٤٤٨١٤ ٧٢٥٨٤١٤ مؤهلة غري ٦٥٧
للتصويت

٢٠/٤/٢٠١٥

٤---غيانا٥٥ ٦٤٤٨١٤ ١٩/٥/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧٢٥

١٨---هندوراس٥٦ ٥٧٦٦٤٢١٩ ٢١٨١٧ ١٧-٩٨٨ ١٧-٩٨٨ ١/٣/٢٠١٦غري مسددة٩٨٨

٣٧٤---هنغاريا٥٧ ٥١٦٣ ١٦١٣٧٧ ٢٩/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٧٧

٥٣---أيسلندا٥٨ ٥٣-٥٤١ ١٤/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٥٤١

١١/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٥٥٧٧٩-٣٥٥٧٧٩---أيرلندا٥٩

٨---إيطاليا٦٠ ٧٢٠ ٨-٠٠٣ ٧٢٠ ٨/٨/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٠٠٣

٢٢---اليابان٦١ ٥٢١ ٣٨١٨٧٠ ٥٣٥٢٣ ٣٩١ ٢٠/٧/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩١٦

٤٦---األردن٦٢ ٤٦-٥٧٦ ٥٧٦٤٦ ٤٦-٥٠٩ ٤٦-٥٠٩ ٢٤/٦/٢٠١٥غري مسددة٥٠٩

٤١---كينيا٦٣ ٩٣٢١ ٠٤٧٤٢ ٢٤/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩٧٩

١١٦---التفيا٦٤ ٣٧١٢ ٤٢٤١١٨ ١٥/٧/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧٩٥

٧٢٢-٧٢ليسوتو٦٥ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٢-٤٠٣ ١١/١/٢٠١٦متأخرات٤٧٥

٢---ليبرييا٦٦ ٣٢٢٨١٢ ٣٠/٥/٢٠١٦غري مسددة١٤٥-١٤٥-٤٠٣١٤٥

١٦---ليختنشتاين٦٧ ١٦-٢٥٤ ٢٧/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٥٤
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٢٠١٦السنوات السابقة

الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   املسددة
االشرتاكات    

املقررة 
العادية

االشرتاكات 
املقررة يف
الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
ةاملسدد

شرتاكات اال
غري املسددة 

صندوق يف 
الطوارئ

موع  ا
الكلي 

لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

ق بالسا
١٦٧---لتوانيا٦٨ ٤٥٣١ ٠٨٠١٦٨ ٣١/١٢/٢٠١٥مسددة بالكامل-----٥٣٣

١٤٨---لكسمربغ٦٩ ١٤٨-٨٧٨ ١٨/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٧٨

٦---مدغشقر٧٠ ٩٦٦٢٤٣٧ ٣٠/١٢/٢٠١٥مسددة بالكامل-----٢٠٩

٩٧٥١٢٥٦١٣مالوي٧١ ٠٣١٤ ٦٤٤١٦٢٤ ٨٠٦٤ ٦٤٤١٦٢٤ ٨٠٦٢٦١٧ مؤهلة غري ٨٦٣
للتصويت

٢٨/٩/٢٠١١

١٣٨٤-١٣٨ملديف٧٢ ٦٤٤٨١٤ ٧٢٥٤ ٦٤٤٨١٤ ٤-٧٢٥ ١١/١/٢٠١٦متأخرات٨٦٣

٦---مايل٧٣ ٩٦٦٣٢٤٧ ٢٥/٤/٢٠١٦غري مسددة٧٩-٧٩-٢٩٠٧٩

٣٧---مالطة٧٤ ٣٧-٢٨٨ ٨/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٨٨

١-٠٣٤١جزر مارشال٧٥ ٠٣٤٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٣-٤٠٣ ٤/٣/٢٠١٥متأخرات٤٣٧

٢٧---موريشيوس٧٦ ٢٧-٨٦٣ ١٣/١/٢٠١٦املمسددة بالك-----٨٦٣

٣---املكسيك٧٧ ٣٣٨ ٣-٦٨٦ ٣٣٨ ٦٨٦٣ ٣٠٢ ٣-٩٠١ ٣٠٢ ٣-٩٠١ ٣٠٢ ٨/١/٢٠١٦غري مسددة٩٠١

١١---منغوليا٧٨ ١١-٦١٠ ٦١٠١١ ١١-٦١٠ ١١-٦١٠ ٢١/٤/٢٠١٥غري مسددة٦١٠

٩---اجلبل األسود٧٩ ٩-٢٨٨ ٢٤/٥/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٨٨

٢٣---ناميبيا٨٠ ٢٣-٢١٩ ٢٩/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢١٩

٢---ناورو٨١ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٢-٤٠٣ ١٣/٢/٢٠١٥غري مسددة٤٠٣

٣---هولندا٨٢ ٤٤٧ ٣-٩٥٤ ٤٤٧ ٣/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩٥٤

٦٢٣---نيوزيلندا٨٣ ٥١١٢٠ ٣٣٢٦٤٣ ٨/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٤٣

٨٦٩٢١٥٦٢١النيجر٨٤ ٩٢٥٤ ٦٤٤١٦٢٤ ٨٠٦٤ ٦٤٤١٦٢٤ ٨٠٦٩٢٢٦ مؤهلة غري ٨٢٣
للتصويت

٢٣/١١/٢٠٠٩

١٢٧٢٧٦٢نيجرييا٨٥ ٢٩٩٢٧٨ ٤٢٦٤٨٦ ٢٤٣٧ ٢٣١٤٩٣ ٤٧٤٤٨٦ ٢٤٣٧ ٢٣١٤٩٣ ٧٧١-٤٧٤ ٢٥/١٠/٢٠١٣متأخرات٩٠٠

١---النرويج٨٦ ٩٧٥ ٢٩٤٦٨ ٣٨٤٢ ٠٤٣ ٣/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٧٨

٧٩---بنما٨٧ ٠٨٣٤٢٣٧٩ ٥٠٦٦٠ ٦٠-٠١٥ ٦٠-٠١٥ ٢٥/٨/٢٠١٦غري مسددة٠١٥

٢٠٣٢٣٢٥٦٢٣باراغواي٨٨ ٤٥٩٣٢ ٥٠٧٨٠٤٣٣ ٣١١٣٢ ٥٠٧٨٠٤٣٣ ٥٦-٣١١ ٥/٢/٢٠١٥متأخرات٧٧٠

٣١٦---بريو٨٩ ٤٦٨٩ ٤٠٠٣٢٥ ٨٦٨٣١٦ ٤٦٨٩ ٣٧٤٣٢٥ ٣٢٥-٨٤٢ ٢/٨/٢٠١٦غري مسددة٨٤٢

٣٨٣---الفلبني٩٠ ٩٤١١ ٨٦١٣٨٥ ٢٤/٨/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٠٢

١---بولندا٩١ ٩٥٦ ١-٧١٨ ٩٥٦ ١٥/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧١٨

٩١١---الربتغال٩٢ ٩١١-٩٧٩ ١٣/٥/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩٧٩

مجهورية  ٩٣
كوريا

---٤ ٧٤٣ ٨٧٤١٣١ ٩٩٧٤ ٨٧٥ ١٣/٧/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٧١

مجهورية ٩٤
مولدوفا

---٩ ٩-٢٨٨ ٢٨/٦/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٢٨٨

٤٢٨---رومانيا٩٥ ٠٥٨٨ ١٣١٤٣٦ ٤/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----١٨٩

سانت  ٩٦
كيتس 
ونيفيس

---٢ ٣٢٢٨١٢ ١/٦/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٤٠٣

٢---سانت لوسيا٩٧ ٣٢٢٨١٢ ١٠/٥/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٤٠٣

سانت ٩٨
ت فنسن

غرينادينو 

---٢ ٣٢٢٨١٢ ١٤/٩/٢٠١٦غري مسددة١٩٦-١٩٦-٤٠٣١٩٦

٢---ساموا٩٩ ٣٢٢١٢ ٢٧/١/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٢٣

٦---سان مارينو١٠٠ ٩٦٦٧٦ ٣١/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٩٧٣

١١---السنغال١٠١ ٦١٠٤٨٠١٢ ٠٩٠١١ ٦١٠٤٠٦١٢ ١٢-٠١٦ ٢٩/١٠/٢٠١٥غري مسددة٠١٦

٧٤---صربيا١٠٢ ٤٣٩١ ٦٤٨٧٦ ٩/٣/٢٠١٦ة بالكاملمسدد-----٠٨٧

٢---سيشيل١٠٣ ٣٢٢٨١٢ ٣/٢/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٤٠٣

٢---سرياليون١٠٤ ٣٢٢٨١٢ ١١/١١/٢٠١٥مسددة بالكامل-----٤٠٣
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الدول 
األطراف

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   املسددة
االشرتاكات    

املقررة 
العادية

االشرتاكات 
املقررة يف
الفائدة

جمموع 
االشرتاكات 

املقررة  

االشرتاكات 
العادية غري 

املسددة

االشرتاكات
ة فائداليف 
غري 

املسددة

جمموع 
االشرتاكات 

غري   
ةاملسدد

شرتاكات اال
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صندوق يف 
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موع  ا
الكلي 

لالشرتاكات 
غري املسددة

املوقف يف 
حساب 

االشرتاكات

تاريخ 
التسديد 

ق بالسا
٣٧٢---سلوفاكيا١٠٥ ١٩٤١ ٨٢٤٣٧٤ ١٠/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٠١٨

١٩٥---سلوفينيا١٠٦ ٤٥٣٢ ٢٥٩١٩٧ ٨/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٧١٢

جنوب ١٠٧
أفريقيا

---٨٤٦ ٨٢٨١ ٦٦٢٨٤٨ ٢٩/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٤٩٠

٥---إسبانيا١٠٨ ٦٨٣ ٥-٨٥٢ ٦٨٣ ١٨/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٨٥٢

دولة ١٠٩
فلسطني

--١٦ ٢٥٤٣٨٧١٦ ٢٩/٣/٢٠١٦ددة بالكاملمس-----٦٤١

٢٨١١٣-٢٨١سورينام١١٠ ٩٣٢٢٤٩١٤ ١٨١١٣ ٩٣٢٢٤٩١٤ ١٤-١٨١ ٤/٤/٢٠١٦أخراتتم٤٦٢

٢---السويد١١١ ٢٢٤ ٢-١٥٢ ٢٢٤ ٢٥/٤/٢٠١٦مسددة بالكامل-----١٥٢

٢---سويسرا١١٢ ٦٥٢ ٢-٣٤٦ ٦٥٢ ١٢/٧/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٣٤٦

٩---طاجيكستان١١٣ ٢٨٨٢٤٣٩ ٥٣١٥ ٥-٠٧٣ ٥-٠٧٣ ٥/٤/٢٠١٦غري مسددة٠٧٣

مجهورية ١١٤
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
سابقا

١٥-٧٥٥١٥ ٧٥٥١٦ ٢٥٤٦٤٢١٦ ٨٩٦١٦ ٢٥٤٦٤٢١٦ ٣٢-٨٩٦ ١١/٣/٢٠١٥متأخرات٦٥١

- تيمور١١٥
ليشيت

---٦ ٩٦٦٦٤٧ ٠٣٠٦ ٩٦٦٥٨٧ ٧-٠٢٤ ١٨/٥/٢٠١٥غري مسددة٠٢٤

ترينيداد ١١٦
وتوباغو

---٧٩ ٧٩-٠٨٣ ٠٨٣٧٨ ٧٨-١٩٤ ٧٨-١٩٤ ١٧/٦/٢٠١٥غري مسددة١٩٤

٦٥---تونس١١٧ ١٥١٢ ٨٩٢٦٨ ٢٩/٣/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٠٤٣

٦٩٠٣٣١٦٧٣٣أوغندا١١٨ ٨٥٧١٣ ٦٥٩٤٨٠١٤ ١٣٩١٣ ٦٥٩٤٨٠١٤ ١٣٩٤٨٤٨ مؤهلة غري ٠٤٤
للتصويت

٥/١٢/٢٠١٢

اململكة ١١٩
املتحدة

---١٠ ٣٨٣ ٦٠٩٢٦ ٠١٥١٠ ٤٠٩ ٢٣/٦/٢٠١٦مسددة بالكامل-----٦٢٤

مجهورية ١٢٠
تنزانيا 
املتحدة

٩٥٢٥٩١٧٦٦٠ ١٢٨١٣ ٦٥٩٥٠٦١٤ ١٦٥١٣ ٦٥٩٥٠٦١٤ ١٦٥٣٥٤٧٤ مؤهلة غري ٦٤٧
للتصويت

١/٦/٢٠١٠

١٨٣---أوروغواي١٢١ ٨٤٤٤ ١٧٧١٨٨ ٠٢١٦٣ ٦٣-٨٤٢ ٦٣-٨٤٢ ١٨/١/٢٠١٦غري مسددة٨٤٢

١٦٣٧٢٨٧فانواتو١٢٢ ١٩١٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٢ ٣٢٢٨١٢ ٤٠٣٨٩ مؤهلة غري ٦٠٢
للتصويت

ال مدفوعات

فنزويال١٢٣
- (مجهورية

البوليفارية)

٤٧١٣٦٠٣١٧ ٤٨٢٣ ٣٧٧ ٩٥٣١ ٣٢٨ ٤٢٧٥٠ ٣٨٣١ ٣٧٨ ٨١٠١ ٣٢٨ ٤٢٧٥٠ ٣٨٣١ ٣٧٨ ٨١٠٤ ٩٨٣٤ ٧٦١ مؤهلة غري ٧٤٦
للتصويت

٤/٩/٢٠١٢

٢٩/٦/٢٠١٥غري مسددة١٣٩١٤-٦٥٩١٣٤٨٠١٣٩١٤٦٥٩١٣٤٨٠١٣٩١٤---زامبيا١٢٤

فروق تقریب الحساب

١٥المجموع ٨٥١ ٤٩٦٩٩ ٣٥٥١٥ ٩٥٠ ٨٥١١٣٦ ٥٨٤ ٢٩٥٢ ١٨٥ ٧١٩٠١٤٧٧٠١٣٨٥٠٠٨٧٩١٧٣٢٧ ٨٠٥١٨ ٢٠٧ ٣٠٥٥ ٧٤٦٣٤ ١٦٣ ٩٠٢
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المرفق الثالث

آثار توصيات لجنة الميزانية والمالية على الميزانية (بآالف اليورو) 
مجموع التخفيضات التي أوصت بها لجنة الميزانية والمالية:١الجدول 

ҒƾҰƶƵǚ ҒǊƋ Ǆҗ

ƬƨƵǚ

 ҒƵӨƞƺƵǚ ҒǊƽǚƀǊƺƵǚ امليزانيةاللجنةالبندالرئيسيالربنامج 
البرناتج الرئيسي 

األول: الهيئة 
القضائية

٤٣١٥٩يورو٦,٠٠-٢٠١٦التدريب يف امليزانية املعتمدة لعام 
(ب)٤٠١٩٢يورو٩٩,٧٠-، بدون متويل٢-موظف واحد ف

يورو١٠٥,٧٠-جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي األول
ئيسي البرنامج الر 

الثاني: مكتب 
العامعيالمد

٦٠يورو٦٢٦,٥٠-٢٠١٧ختفيضات املساعدة املؤقتة العامة يف 
٦٥٢٦٤يورو٥,٠٠-٢٠١٦الضيافة يف نفس املستوى املعتمد يف عام 
يورو٦٣١,٥٠-جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي الثاين

البرنامج الرئيسي 
الثالث: قلم 

المحكمة 

٧٨٧٦٠يورو١٢٢,٨٠-(املساعدة املؤقتة العامة)، مكتب الشؤون القانونية٣- ف١
٨٠٧٦٩يورو٩٩,٧٠-، (املساعدة املؤقتة العامة)، موظف حسابات معاون٢- ف١
خمتصأشهر، موظف معاون ٦(املساعدة املؤقتة العامة) ملدة ٢- ف١

بدون متويل- املؤسسيةاملواردختطيطبنظم
٨٢٧٦٢يورو٤٩,٨٥-

-(املساعدة املؤقتة العامة) مدير مشروع احملكمة االلكرتونية ٤- ف١
بدون متويل

٨٣٧٧٨يورو١٤٣,٧٠-

أشهر يف املساعدة املؤقتة العامة ٦وظائف معادلة للعمل بدوام كامل ملدة 
مرتمجني شفويني لقاعات احملكمة-

٨٤٧٨٥يورو٦١,٤٠-

- ر أ (املساعدة املؤقتة العامة) يف قسم اللغات -ع مساعد إداري خ١
بدون متويل

٨٥٧٨٥يورو٧٢,٣٠-

٨٦يورو٧٢,٣٠-بدون متويل-ر أ (املساعدة املؤقتة العامة) -منسق خدمات خ ع ١
- (املساعدة املؤقتة العامة) موظف أمن ميداين معاون، مايل ٢- ف١

بدون متويل
٨٧٨٠٣يورو٩٩,٧٠-

٩٠يورو١٣٩,٩٠-ختفيضات يف السفر
٩٨٧٨٠يورو٣٠٠,٠٠-ختفيضات يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال

١٨٦٥٧٢يورو٢٠٠,٠٠-املساعدة القانونية للضحايا
١٨٥٥٧١يورو١٤١,٥٠-املساعدة القانونية للدفاع

يورو٥٣٤,٦٥١-جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي الثالث
البرنامج الرئيسي 

الرابع: أمانة جمعية 
الدول األطراف

١٠٥يورو١٠٩,٠٠-٢٠١٦مستوى امليزانية املعتمدة يف 
يورو١٠٩,٠٠-جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي الرابع

البرنامج الرئيسي 
الخامس: المباني

١٠٩يورو٠,٠٠
يورو٠,٠٠امج الرئيسي اخلامسجمموع الوفورات يف الربن
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ҒƾҰƶƵǚ ҒǊƋ Ǆҗ

ƬƨƵǚ

 ҒƵӨƞƺƵǚ ҒǊƽǚƀǊƺƵǚ امليزانيةاللجنةالبندالربنامج الرئيسي
البرنامج الرئيسي 
السادس:  أمانة 

الصندوق 
االستئماني للضحايا

ووضوح الرؤية، معتمد يف إطار تربعاتالجبمععينمموظف، ٣- ف١
دة املؤقتة العامةاملساع

١١٨٧٠٦يورو١٨,٤٠-

١١٦٧٠٣يورو٨٩,٧٠-، موظف تنفيذي معاون٢- ف١
١٢١٧٠٩يورو١٤,٩٣-، موظف برنامج معاون٢- ف١
أشهر، موظف برنامج ميداين ٩(املساعدة املؤقتة العامة) ملدة ٢- ف٦

معاون
١٢٢٧١٠يورو٨٩,٥٥-

١٢٣٧١١يورو٦٥,٠٠-ر أ-مساعد إداري خ ع ١
يورو٢٧٧,٥٨-جمموع الوفورات يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا

البرنامج الرئيسي 
: آلية ٥-السابع

الرقابة المستقلة

١٣١يورو٥٠,٠٠-جمموع الوفورات يف الربنامج الرئيسي السابع

البرنامج الرئيسي 
:  مكتب ٦-السابع

المراجعة الداخلية

١٣٤يورو٦٠,٠٠-الوفورات يف الربنامج الرئيسي السابعجمموع

يورو٥٩٢,٢٧١٤٤
يورو٩٨٧,٣٠٢

البرنامج الرئيسي 
: قرض ٢-السابع

الدولة المضيفة

١٢٨يورو٢٠,٠٠-ربنامج الرئيسي السابعالجمموع الوفورات يف

يورو٥٧٩,٥٧١٤٧المجموع
١٤٦يورو٢١٠,٠٠١رئجتديد موارد صندوق الطوا

يورو٧٨٩,٥٧١٤٨المجموع مع صندوق الطوارئ

يورو٦٥٨,٤٣٢المجموع الكلي للوفورات الموصى بها : 
يورو٢٠٢,١٧٧:شغيليةلزيادة المعدلة في الميزانية التا

يورو٥٩٢,٢٧١٤٤: ٢٠١٧لعامالميزانية التشغيلية المقترحة المعدلة
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٢٠١٧مجموع جميع البرامج الرئيسية لعام :٢جدول ال

مجموع المحكمة الجنائية الدولية
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٥القضاة ٩٥٠, ٠٥ ٩٥٠, ٠

٦١املوظفون من الفئة الفنية ٣٧٢, ٤٦٠ ٦٨٠, ٦٩١-٧, ٧
٢٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥٧٦, ٦٢٤ ٥١١, ٦٥-٦, ٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٨٥ا ٩٤٩, ٠٨٥ ١٩٢, ٧٥٦-٣, ٧

١٧عامةالاملساعدة املؤقتة  ٠٥٢, ٤١٥ ٩٤٣, ١-٠ ١٠٩, ٤
١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٥٢٧, ٦١ ٥٢٧, ٦

,٤٣٠لعمل اإلضايفا ٣٤٣٠, ٣
موع الفرعي  ١٩تكاليف العاملنيلسائرا ٠١٠, ٣١٧ ٩٠٠, ١-٩ ١٠٩, ٤

٦السفر ٠٣٦, ٧٥ ٨٩٦, ١٣٩-٨, ٩
,٣٤الضيافة ٠٢٩, ٥-٠, ٠

٣اخلدمات التعاقدية ٦٢٠, ٩٣ ٤٨٠, ١٤٠-٩, ٠
,٨٩٥التدريب ٩٨٨٩, ٦-٩, ٠

,٧٠٤اخلرباء االستشاريون ٣٧٠٤, ٣
٣حمامو الدفاع ٦٦٩, ٧٣ ٥٢٨, ١٤١-٣, ٥

ين عليهم ١حمامو ا ٢٠٢, ٨١ ٠٠٢, ٢٠٠-٨, ٠
٢٠النفقات التشغيلية العامة ٠٧٣, ٠٢٠ ٠٧٣, ٠

١اللوازم واملواد ٠٤٤, ٣١ ٠٤٤, ٣
٢األثاث واملعدات ٠٤٧, ١١ ٨٨٧, ١٦٠-١, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتص ٣٩لة بالعاملنيا ٣٢٨, ٧٣٨ ٥٣٦, ٧٩٢-٤, ٣
١٥٠المجموع ٢٣٨, ٠١٤٧ ٥٧٩, ٢-٦ ٦٥٨, ٤

القضائيةالهيئة:األولالرئيسيالبرنامج: ٣الجدول 
األولالرئيسيالبرنامج
القضائيةالهيئة

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

٥القضاة ٩٥٠, ٠٥ ٩٥٠, ٠
٤املوظفون من الفئة الفنية ٥٧٧, ٦٤ ٥٧٧, ٦

,٩١٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٨٩١٧, ٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥ا ٤٩٥, ٤٥ ٤٩٥, ٤

١العامةاملؤقتة املساعدة ٥١٠, ٩١ ٤١١, ٩٩-٢, ٧
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١تكاليف العاملنيلسائرا ٥١٠, ٩١ ٤١١, ٩٩-٢, ٧

,١٣٠السفر ٠١٣٠, ٠
,١٢الضيافة ٠١٢, ٠

,٥اخلدمات التعاقدية ٠٥, ٠
,٢٨التدريب ٠٢٢, ٦-٠, ٠

,١٠اخلرباء االستشاريون ٠١٠, ٠
,٩٧النفقات التشغيلية العامة ٤٩٧, ٤

,٥اللوازم واملواد ٠٥, ٠
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٢٨٧ا ٤٢٨١, ٦-٤, ٠
١٣المجموع ٢٤٣, ٧١٣ ١٣٨, ١٠٥-٠, ٧
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الرئاسة: هيئة١١٠٠البرنامج  :٤جدول ال
١١٠٠

الرئاسةهيئة
٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
قبل  توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

,٢٨القضاة ٠٢٨, ٠
,٧٢١املوظفون من الفئة الفنية ٧٧٢١, ٧

,٢٩٢اخلدمات العامةاملوظفون من فئة  ٠٢٩٢, ٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠١٣, ٧١ ٠١٣, ٧

,١٢٢العامةاملساعدة املؤقتة  ٨١٢٢, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٢٢تكاليف العاملنيلسائرا ٨١٢٢, ٨

,١٢٥السفر ٩١٢٥, ٩
,١٠الضيافة ٠١٠, ٠

اخلدمات التعاقدية
,٦التدريب ٠٦, ٠

,١٠اخلرباء االستشاريون ٠١٠, ٠
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,١٥١ا ٩١٥١, ٩
١المجموع ٣١٦, ٤١ ٣١٦, ٤

: الدوائر١٢٠٠البرنامج:٥الجدول 
١٢٠٠
الدوائر

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

٥القضاة ٩٢٢, ٠٥ ٩٢٢, ٠
٣املوظفون من الفئة الفنية ٦٤٤, ٨٣ ٦٤٤, ٨

,٥٤٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٥٤٩, ١
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ١٩٣, ٩٤ ١٩٣, ٩

١العامةاملساعدة املؤقتة  ٣٨٨, ١١ ٢٨٨, ٤- ٩٩, ٧
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١العاملنيتكاليفلسائرا ٣٨٨, ١١ ٢٨٨, ٤- ٩٩, ٧

السفر
,١الضيافة ٠١, ٠

اخلدمات التعاقدية
,٢٢التدريب ٠١٦, ٦-٠, ٠

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري  ,٢٣املتصلة بالعاملنيا ٠١٧, ٦-٠, ٠
١١المجموع ٥٢٧, ٠١١ ٤٢١, ١٠٥-٣, ٧
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: مكاتب االتصال١٣٠٠البرنامج:٦الجدول 
١٣٠٠

مكاتب االتصال
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
القضاة

,٢١١املوظفون من الفئة الفنية ١٢١١, ١
,٧٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧٧٦, ٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٢٨٧ا ٨٢٨٧, ٨

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع  تكاليف العاملنيلسائرالفرعي ا

,٤السفر ١٤, ١
,١الضيافة ٠١, ٠

,٥اخلدمات التعاقدية ٠٥, ٠
التدريب

اخلرباء االستشاريون
,٩٧النفقات التشغيلية العامة ٤٩٧, ٤

,٥اللوازم واملواد ٠٥, ٠
األثاث واملعدات
موع الفرعي  ,١١٢للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ٥١١٢, ٥

,٤٠٠المجموع ٣٤٠٠, ٣

العامةالمّدعيةمكتب:الثانيالرئيسيالبرنامج:٧الجدول
الثانيالرئيسيالبرنامج
العامةالمّدعيةمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

٢٦املوظفون من الفئة الفنية ١٥٢, ٦٢٦ ١٥٢, ٦
٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٢٦, ٦٤ ٩٢٦, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣١ا ٠٧٩, ٢٣١ ٠٧٩, ٢

١٠العامةاملساعدة املؤقتة  ٦٨٧, ٧١٠ ٠٦١, ٦٢٦-٢, ٥
ؤقتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة امل

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١٠تكاليف العاملنيلسائرا ٦٨٧, ٧١٠ ٠٦١, ٦٢٦-٢, ٥

٢السفر ٧٦٣, ٨٢ ٧٦٣, ٨
,١٠الضيافة ٠٥, ٥-٠, ٠

,٥٧٩اخلدمات التعاقدية ٥٥٧٩, ٥
,٢٩٠التدريب ٠٢٩٠, ٠

,١٠٠اخلرباء االستشاريون ٠١٠٠, ٠
,٤٨٠النفقات التشغيلية العامة ٠٤٨٠, ٠

,١١٠اللوازم واملواد ٠١١٠, ٠
,١٨٠األثاث واملعدات ٠١٨٠, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤ا ٥١٣, ٣٤ ٥٠٨, ٥-٣, ٠
٤٦المجموع ٢٨٠, ٢٤٥ ٦٤٨, ٦٣١-٧, ٥
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العامةالمّدعيةيواند:٢١١٠الفرعيالبرنامج:٨الجدول 
٢١١٠

العامةالمّدعيةديوان
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١املوظفون من الفئة الفنية ٤٢١, ١١ ٤٢١, ١

,٢٧٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧٢٧٦, ٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦٩٧, ٨١ ٦٩٧, ٨

,٢٩٣العامةاملساعدة املؤقتة  ٩٢٩٣, ٩
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٢٩٣تكاليف العاملنيلسائرا ٩٢٩٣, ٩

,١٨٤السفر ٤١٨٤, ٤
,١٠الضيافة ٠٥, ٥-٠, ٠

,٣٠اخلدمات التعاقدية ٠٣٠, ٠
,٢٩٠التدريب ٠٢٩٠, ٠

,١٠٠اخلرباء االستشاريون ٠١٠٠, ٠
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٦١٤ا ٤٦٠٩, ٥-٤, ٠
٢لمجموعا ٦٠٦, ١٢ ٦٠١, ٥-١, ٠

الخدماتقسم:٢١٢٠الفرعيالبرنامج:٩الجدول 
٢١٢٠

قسم الخدمات
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٢املوظفون من الفئة الفنية ٣٢١, ٠٢ ٣٢١, ٠

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٩٥, ٧١ ٤٩٥, ٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٨١٦, ٧٣ ٨١٦, ٧

٣العامةاملساعدة املؤقتة  ١٥٨, ٢٢ ٩٦١, ١٩٧-٢, ٠
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ٣لعاملنيتكاليف السائرا ١٥٨, ٢٢ ٩٦١, ٢- ١٩٧, ٠

,٣٥٥السفر ٥٣٥٥, ٥
الضيافة

,٥٤٩اخلدمات التعاقدية ٥٥٤٩, ٥
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

,١١٠اللوازم واملواد ٠١١٠, ٠
,١٨٠األثاث واملعدات ٠١٨٠, ٠

موع ١الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ١٩٥, ٠١ ١٩٥, ٠
٨المجموع ١٦٩, ٩٧ ٩٧٢, ١٩٧-٩, ٠
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والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة:٢٢٠٠البرنامج الفرعي:١٠الجدول 
٢٢٠٠

والتعاونوالتكاملاالختصاصشعبة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧يزانية املقرتحة لعام امل

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٢املوظفون من الفئة الفنية ٧٨٦, ٢٢ ٧٨٦, ٢

,٢٦٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٢٦٠, ١
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٠٤٦, ٣٣ ٠٤٦, ٣

,٥٠٢العامةاملساعدة املؤقتة  ١٥٠٢, ١
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٥٠٢تكاليف العاملنيلسائرا ١٥٠٢, ١

,٤٤٠السفر ٢٤٤٠, ٢
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٤٤٠ا ٢٤٤٠, ٢
٣المجموع ٩٨٨, ٦٣ ٩٨٨, ٦

التحقيقشعبة:٢٣٠٠البرنامج الفرعي:١١الجدول 
٢٣٠٠

التحقيقشعبة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧يزانية املقرتحة لعام امل

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١٠املوظفون من الفئة الفنية ٧٣٣, ٢١٠ ٧٣٣, ٢

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٧٣, ٩٢ ٣٧٣, ٩
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٣ا ١٠٧, ١١٣ ١٠٧, ١

٤العامةاملساعدة املؤقتة  ٧٤٦, ٧٤ ٣٩٢, ٣٥٤-٦, ١
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ٤تكاليف العاملنيلسائرا ٧٤٦, ٧٤ ٣٩٢, ٦- ٣٥٤, ١

١السفر ٤٠٩, ٦١ ٤٠٩, ٦
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
,٤٨٠النفقات التشغيلية العامة ٠٤٨٠, ٠

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٨٨٩, ٦١ ٨٨٩, ٦
١٩المجموع ٧٤٣, ٤١٩ ٣٨٩, ٣٥٤-٣, ١
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المقاضاةشعبة:٢٤٠٠البرنامج:١٢الجدول 
٢٤٠٠

اةالمقاضشعبة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٨املوظفون من الفئة الفنية ٨٩١, ١٨ ٨٩١, ١

,٥٢٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٥٢٠, ٢
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٩ا ٤١١, ٣٩ ٤١١, ٣

١العامةاملساعدة املؤقتة  ٩٨٦, ٨١ ٩١١, ٧٥-٤, ٤
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١تكاليف العاملنيلسائرا ٩٨٦, ٨١ ٩١١, ٤- ٧٥, ٤

,٣٧٤السفر ١٣٧٤, ١
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٣٧٤ا ١٣٧٤, ١
١١المجموع ٧٧٢, ٢١١ ٦٩٦, ٧٥-٨, ٤

المحكمةقلم:الثالثالرئيسيالبرنامج:١٣الجدول 
الثالثالرئيسيالبرنامج

المحكمةقلم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٢٧املوظفون من الفئة الفنية ٥٢٦, ٣٢٧ ٥٢٦, ٣

١٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠١٧, ٧١٨ ٠١٧, ٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤٥ا ٥٤٤, ٠٤٥ ٥٤٤, ٠

٤العامةاملساعدة املؤقتة  ٠٤٢, ٣٣ ٢٨٩, ٧٥٣-٠, ٣
١املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٣٨٧, ٦١ ٣٨٧, ٦

,٣٩٢العمل اإلضايف ٣٣٩٢, ٣
موع الفرعي  ٥تكاليف العاملنيلسائرا ٨٢٢, ٢٥ ٠٦٨, ٧٥٣-٩, ٣

٢السفر ٢٤٦, ٥٢ ١٠٦, ١٣٩-٦, ٩
,٤الضيافة ٠٤, ٠

٢اخلدمات التعاقدية ٤١٥, ٤٢ ٢٧٥, ١٤٠-٤, ٠
,٤٩٨التدريب ٤٤٩٨, ٤

,٤٣٤اخلرباء االستشاريون ٣٤٣٤, ٣
٣حمامو الدفاع ٦٦٩, ٧٣ ٥٢٨, ١٤١-٣, ٥

ين عليهم ١حمامو ا ٢٠٢, ٨١ ٠٠٢, ٢٠٠-٨, ٠
١٥النفقات التشغيلية العامة ٠٠٧, ٠١٥ ٠٠٧, ٠

,٩١١اللوازم واملواد ٦٩١١, ٦
١األثاث واملعدات ٨٤٧, ١١ ٦٨٧, ١٦٠-١, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢٨ا ٢٣٦, ٨٢٧ ٤٥٥, ٧٨١-٥, ٣
٧٩المجموع ٦٠٣, ٠٧٨ ٠٦٨, ١-٤ ٥٣٤, ٦
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مكتب المسجل:٣١٠٠البرنامج:١٤الجدول
٣١٠٠

مكتب المسجل
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١املوظفون من الفئة الفنية ٤٧٤, ٠١ ٤٧٤, ٠

,١٤٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤١٤٣, ٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٦١٧, ٤١ ٦١٧, ٤

,١٢٢العامةاملساعدة املؤقتة  ١٢٢-٨, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٢٢تكاليف العاملنيلسائرا ٨- ١٢٢, ٨

,٧٨السفر ٧٧٣, ٥-٧, ٠
,٤الضيافة ٠٤, ٠

اخلدمات التعاقدية
,٦التدريب ٤٦, ٤

,٥اخلرباء االستشاريون ٠٥, ٠
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٩٤ا ١٨٩, ١- ٥, ٠
١المجموع ٨٣٤, ٣١ ٧٠٦, ١٢٧-٥, ٨

اإلداريةالخدماتشعبة:٣٢٠٠البرنامج:١٥الجدول 
٣٢٠٠

اإلداريةالخدماتشعبة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٣املوظفون من الفئة الفنية ٧٦١, ٢٣ ٧٦١, ٢

٨املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٧٢, ٩٨ ٩٧٢, ٩
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٢ا ٧٣٤, ١١٢ ٧٣٤, ١

,٦٣١العامةاملساعدة املؤقتة  ٥٤٨٢, ١٤٩-٠, ٥
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,٣٥٧العمل اإلضايف ٣٣٥٧, ٣
موع الف ,٩٨٨تكاليف العاملنيلسائررعي ا ٨٨٣٩, ٣- ١٤٩, ٥

,١٧٠السفر ١١٧٠, ١
الضيافة

,٦٤٣اخلدمات التعاقدية ٥٦٤٣, ٥
,٣٣٢التدريب ٨٣٣٢, ٨

,٣٨اخلرباء االستشاريون ٠٣٨, ٠
٣النفقات التشغيلية العامة ٥١٠, ١٣ ٥١٠, ١

,٣٣٢اللوازم واملواد ٦٣٣٢, ٦
,٦٠٠األثاث واملعدات ٥٦٠٠, ٥

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ٦٢٧, ٦٥ ٦٢٧, ٦
١٩المجموع ٣٥٠, ٥١٩ ٢٠١, ١٤٩-٠, ٥
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القضائيةالخدماتشعبة:٣٣٠٠البرنامج:١٦الجدول 
٣٣٠٠

القضائيةالخدماتشعبة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد  توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١١املوظفون من الفئة الفنية ٩٥٠, ٤١١ ٩٥٠, ٤

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٢٨, ٤٤ ٩٢٨, ٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٦ا ٨٧٨, ٨١٦ ٨٧٨, ٨

٢العامةاملؤقتة املساعدة ١٤٦, ٥١ ٧٩٦, ٣٤٩-٨, ٧
,٩٩٤املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٥٩٩٤, ٥

,٣٥العمل اإلضايف ٠٣٥, ٠
موع الفرعي  ٣تكاليف العاملنيلسائرا ١٧٦, ٠٢ ٨٢٦, ٣- ٣٤٩, ٧

,٥٢٠السفر ٨٤١٤, ١٠٦-٥, ٣
الضيافة

,٥٥٠اخلدمات التعاقدية ٩٤١٠, ١٤٠-٩, ٠
,٩٣التدريب ٠٩٣, ٠

,٣٩١اخلرباء االستشاريون ٣٣٩١, ٣
٣حمامو الدفاع ٦٦٩, ٧٣ ٥٢٨, ١٤١-٣, ٥

ين عليهم ١حمامو ا ٢٠٢, ٨١ ٠٠٢, ٢٠٠-٨, ٠
٦النفقات التشغيلية العامة ٠٦٥, ٧٦ ٠٦٥, ٧

,٢٨٩اللوازم واملواد ٤٢٨٩, ٤
١واملعداتاألثاث  ٢٠٠, ٣١ ٠٤٠, ١٦٠-٣, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١٣ا ٩٨٣, ٩١٣ ٢٣٦, ٧٤٧-٢, ٧
٣٤المجموع ٠٣٨, ٧٣٢ ٩٤١, ١-٣ ٠٩٧, ٤

الخارجيةالعالقاتشعبة:٣٨٠٠البرنامج:١٧الجدول
٣٨٠٠

الخارجيةالعالقاتشعبة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١٠املوظفون من الفئة الفنية ٣٤٠, ٧١٠ ٣٤٠, ٧

٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٩٧٣, ٠٣ ٩٧٣, ٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١٤ا ٣١٣, ٧١٤ ٣١٣, ٧

١العامةدة املؤقتة املساع ١٤١, ٥١ ٠١٠, ١٣١-٣, ٢
,٣٩٣املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ١٣٩٣, ١

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١تكاليف العاملنيلسائرا ٥٣٤, ٦١ ٤٠٣, ٤- ١٣١, ٢

١السفر ٤٧٦, ٩١ ٤٤٨, ٢٨-٣, ٦
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٢٢١, ٠١ ٢٢١, ٠
,٦٦التدريب ٢٦٦, ٢

اخلرباء االستشاريون
٥النفقات التشغيلية العامة ٤٣١, ٢٥ ٤٣١, ٢

,٢٨٩اللوازم واملواد ٦٢٨٩, ٦
,٤٦األثاث واملعدات ٣٤٦, ٣

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٨ا ٥٣١, ٢٨ ٥٠٢, ٦- ٢٨, ٦
٢٤المجموع ٣٧٩, ٥٢٤ ٢١٩, ١٥٩-٧, ٨
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األطرافالدولجمعيةأمانة:الرابعالرئيسيالبرنامج:١٨الجدول 
الرابعالرئيسيالبرنامج

األطرافالدولجمعيةأمانة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

ت اللجنةالفرق بعد توصياتوصيات اللجنة
,٦٦١املوظفون من الفئة الفنية ٥٦٦١, ٥

,٣٧٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٨٣٧٤, ٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠٣٦, ٣١ ٠٣٦, ٣

,٦٨٨العامةاملساعدة املؤقتة  ٧٥٧٩, ١٠٩-٧, ٠
,١٤٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠١٤٠, ٠

,٣٨عمل اإلضايفال ٠٣٨, ٠
موع الفرعي  ,٨٦٦تكاليف العاملنيلسائرا ٧٧٥٧, ٧- ١٠٩, ٠

,٥٥٤السفر ٦٥٥٤, ٦
,٥الضيافة ٠٥, ٠

,٤٠١اخلدمات التعاقدية ٠٤٠١, ٠
,١٠التدريب ١١٠, ١

اخلرباء االستشاريون
,٢٤النفقات التشغيلية العامة ٤٢٤, ٤

,١٤اللوازم واملواد ٧١٤, ٧
,٥األثاث واملعدات ٠٥, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٠١٤, ٨١ ٠١٤, ٨
٢المجموع ٩١٧, ٨٢ ٨٠٨, ١٠٩-٨, ٠

: المؤتمرات٤١٠٠البرنامج الفرعي:١٩الجدول
٤١٠٠

المؤتمرات
قبل ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

,٢٦٣العامةاملساعدة املؤقتة  ٥٢٦٣, ٥
,٨٠خلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة ا ٠٨٠, ٠

,٢٠العمل اإلضايف ٠٢٠, ٠
موع الفرعي  ,٣٦٣تكاليف العاملنيلسائرا ٥٣٦٣, ٥

,٦٣السفر ٧٦٣, ٧
الضيافة

,٣١٣اخلدمات التعاقدية ٠٣١٣, ٠
التدريب

اخلرباء االستشاريون
,١١النفقات التشغيلية العامة ٠١١, ٠

,١٠اللوازم واملواد ٠١٠, ٠
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٣٩٧ا ٧٣٩٧, ٧
,٧٦١المجموع ٢٧٦١, ٢
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: أمانة الجمعية٤٢٠٠البرنامج الفرعي:٢٠الجدول 
٤٢٠٠

أمانة جمعية الدول األطراف
قبل  ٢٠١٧عام امليزانية املقرتحة ل
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

,٥٠٧املوظفون من الفئة الفنية ٥٥٠٧, ٥
,٢٩٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٢٩٣, ٢
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٨٠٠ا ٧٨٠٠, ٧

,٢٥٣العامةاملساعدة املؤقتة ٠١٤٤, ١٠٩-٠, ٠
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,١٨العمل اإلضايف ٠١٨, ٠
موع الفرعي  ,٢٧١تكاليف العاملنيلسائرا ٠١٦٢, ٠- ١٠٩, ٠

,٨٦السفر ٣٨٦, ٣
,١الضيافة ٠١, ٠

اخلدمات التعاقدية
,٥التدريب ٤٥, ٤

رباء االستشاريوناخل
النفقات التشغيلية العامة

,٤اللوازم واملواد ٧٤, ٧
,٥األثاث واملعدات ٠٥, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,١٠٢ا ٤١٠٢, ٤
١المجموع ١٧٤, ١١ ٠٦٥, ١٠٩-١, ٠

س جمعية الدول األطرافمكنب رئي:: ٤٤٠٠البرنامج الفرعي:٢١الجدول 
٤٤٠٠

مكنب رئيس جمعية الدول األطراف
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعدتوصيات اللجنةتوصيات اللجنة
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع ا لفرعي لتكاليف املوظفنيا

,١٢١العامةاملساعدة املؤقتة  ٠١٢١, ٠
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٢١تكاليف العاملنيلسائرا ٠١٢١, ٠

,٨٦السفر ٧٨٦, ٧
الضيافة

,١٢اخلدمات التعاقدية ٠١٢, ٠
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٩٨ا ٧٩٨, ٧
,٢١٩المجموع ٧٢١٩, ٧
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نية والمالية: لجنة الميزا٤٥٠٠البرنامج الفرعي :٢٢الجدول 
٤٥٠٠

لجنة الميزانية والمالية
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,١٥٤املوظفون من الفئة الفنية ٠١٥٤, ٠

,٨١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٨١, ٦
م ,٢٣٥وع الفرعي لتكاليف املوظفنيا ٦٢٣٥, ٦

,٥١العامةاملساعدة املؤقتة  ٢٥١, ٢
,٦٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠٦٠, ٠

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١١١تكاليف العاملنيلسائرا ٢١١١, ٢

,٣١٧السفر ٩٣١٧, ٩
,٤الضيافة ٠٤, ٠

,٧٦دمات التعاقديةاخل ٠٧٦, ٠
,٤التدريب ٧٤, ٧

اخلرباء االستشاريون
,١٣النفقات التشغيلية العامة ٤١٣, ٤

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٤١٦ا ٠٤١٦, ٠
,٧٦٢المجموع ٨٧٦٢, ٨

المباني:الخامسالرئيسيالبرنامج:٢٣ول الجد
٥١٠٠
المباني

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

املوظفون من الفئة الفنية
املوظفون من فئة اخلدمات العامة

موع الف رعي لتكاليف املوظفنيا
العامةاملساعدة املؤقتة 

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
١النفقات التشغيلية العامة ٤٥٤, ٩١ ٤٥٤, ٩

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ١ا ٤٥٤, ٩١ ٤٥٤, ٩
١المجموع ٤٥٤, ٩١ ٤٥٤, ٩
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للضحاياالسادس: أمانة الصندوق االستئمانيالرئيسيالبرنامج٢٤الجدول 
٦١٠٠

أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١املوظفون من الفئة الفنية ٥٧٥, ٨٨٨٤, ٦٩١-١, ٧

,١٩٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١١٣٠, ٦٥-١, ٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٧٧٠, ٩١ ٠١٤, ٧٥٦-٢, ٧

,٤٧٩العامةاملساعدة املؤقتة  ١٤٧٩, ١
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٤٧٩تكاليف العاملنيلسائرا ١٤٧٩, ١

,٣٢٠السفر ٣٣٢٠, ٣
,٣الضيافة ٠٣, ٠

,٢٢٠اخلدمات التعاقدية ٠٢٢٠, ٠
,٣٤التدريب ٩٣٤, ٩

,١٢٠اخلرباء االستشاريون ٠١٢٠, ٠
,٢٠النفقات التشغيلية العامة ٠٢٠, ٠

,٣اللوازم واملواد ٠٣, ٠
,١٠األثاث واملعدات ٠١٠, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة  ,٧٣١بالعاملنيا ٢٧٣١, ٢
٢المجموع ٥٠٢, ١٢ ٢٢٤, ٢٧٧-٥, ٦

القرض المقدم من الدولة المضيفة-الدائمةالمبانيمشروع: ٧٢٠٠البرنامج :٢٥الجدول 
٧٢٠٠

القرض المقدم من الدولة المضيفة
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
املوظفون من الفئة الفنية

املوظفون من فئة اخلدمات العامة
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ا

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
مو  تكاليف العاملنيلسائرع الفرعي ا

السفر
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٢النفقات التشغيلية العامة ٩٨٧, ٣٢ ٩٨٧, ٣

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري امل ٢تصلة بالعاملنيا ٩٨٧, ٣٢ ٩٨٧, ٣
٢المجموع ٩٨٧, ٣٢ ٩٨٧, ٣
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المستقلةالرقابةآلية:٥-السابعالرئيسيالبرنامج:٢٦الجدول 
٧٥٠٠

المستقلةالرقابةآلية
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

ق بعد توصيات اللجنةالفر توصيات اللجنة
,٤١٤ملوظفون من الفئة الفنية ٤٤١٤, ٤

,٧٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٧٢, ٣
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٤٨٦ا ٧٤٨٦, ٧

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
تكاليف العاملنيلسائرموع الفرعي ا

,١٠السفر ٠١٠, ٠
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,١١التدريب ١١١, ١

,٤٠اخلرباء االستشاريون ٠٤٠, ٠
,٢النفقات التشغيلية العامة ٠٢, ٠

اللوازم واملواد
,٥األثاث واملعدات ٠٥, ٠

موع ,٦٨الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ١٦٨, ١
,٥٥٤المجموع ٨٥٥٤, ٨

الداخليةالمراجعةمكتب:٦-السابعالرئيسيالبرنامج:٢٧الجدول 
٧٦٠٠
الداخليةالمراجعةمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةت اللجنةتوصيا

,٤٦٤املوظفون من الفئة الفنية ٢٤٦٤, ٢
,٧٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٣٧٢, ٣
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٥٣٦ا ٥٥٣٦, ٥

,١٢٢العامةاملساعدة املؤقتة  ٨١٢٢, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

لعمل اإلضايفا
موع الفرعي  ,١٢٢تكاليف العاملنيلسائرا ٨١٢٢, ٨

,١١السفر ٥١١, ٥
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٢٣التدريب ٤٢٣, ٤

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٣٤ا ٩٣٤, ٩
,٦٩٤المجموع ٢٦٩٤, ٢
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المسجلديوان:٣١١٠الفرعيالبرنامج:٢٨الجدول 
٣١١٠

المسجلديوان
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٦٩٧املوظفون من الفئة الفنية ٤٦٩٧, ٤

,٧٩املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٨٧٩, ٨
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٧٧٧ا ٢٧٧٧, ٢

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

,٤٩السفر ٩٤٩, ٩
,٤الضيافة ٠٤, ٠

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف ,٥٣غري املتصلة بالعاملنيا ٩٥٣, ٩
,٨٣١المجموع ١٨٣١, ١

القانونيةالشؤونمكتب:٣١٣٠الفرعيالبرنامج:٢٩الجدول 
٣١٣٠
القانونيةالشؤونمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
صيات اللجنةالفرق بعد  تو توصيات اللجنة

,٧٧٦املوظفون من الفئة الفنية ٦٧٧٦, ٦
,٦٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦٣, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٨٤٠ا ٢٨٤٠, ٢

,١٢٢العامةاملساعدة املؤقتة  ١٢٢-٨, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٢٢تكاليف العاملنيلسائرا ٨- ١٢٢, ٨

,٢٨السفر ٨٢٣, ٥-٨, ٠
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٦التدريب ٤٦, ٤

,٥اخلرباء االستشاريون ٠٥, ٠
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

,٤٠موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنيا ٢٣٥, ٢- ٥, ٠
١المجموع ٠٠٣, ٢٨٧٥, ١٢٧-٤, ٨
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اإلداريةالخدماتشعبةمديرمكتب:٣٢١٠الفرعيالبرنامج:٣٠الجدول
٣٢١٠
اإلداريةالخدماتشعبةمديرمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧يزانية املقرتحة لعام امل
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

,٧١٢املوظفون من الفئة الفنية ٣٧١٢, ٣
,٣٨١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥٣٨١, ٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٠٩٣, ٨١ ٠٩٣, ٨

,٩٩العامةاملساعدة املؤقتة  ٧٤٩, ٤٩-٩, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٩٩تكاليف العاملنيلسائرا ٧٤٩, ٩- ٤٩, ٨

,١٢السفر ١١٢, ١
الضيافة

,٢١٨اخلدمات التعاقدية ٠٢١٨, ٠
,٥التدريب ٨٥, ٨

,٨اخلرباء االستشاريون ٠٨, ٠
,٣٠٣ت التشغيلية العامةالنفقا ١٣٠٣, ١

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٥٤٧ا ٠٥٤٧, ٠
١المجموع ٧٤٠, ٥١ ٦٩٠, ٤٩-٧, ٨

البشريةالمواردقسم:٣٢٢٠الفرعيالبرنامج:٣١الجدول 
٣٢٢٠

يةالبشر المواردقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١املوظفون من الفئة الفنية ٠٥١, ٨١ ٠٥١, ٨

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠٣٣, ٥١ ٠٣٣, ٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٠٨٥, ٣٢ ٠٨٥, ٣

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

,١٠السفر ٥١٠, ٥
الضيافة

,١٠اخلدمات التعاقدية ٠١٠, ٠
,١٨٨التدريب ٠١٨٨, ٠

,٣٠اء االستشاريوناخلرب  ٠٣٠, ٠
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٢٣٨ا ٥٢٣٨, ٥
٢المجموع ٣٢٣, ٨٢ ٣٢٣, ٨
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الميزانية قسم:٣٢٣٠الفرعيالبرنامج:٣٢الجدول 
٣٢٣٠

الميزانيةقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٣٦٤املوظفون من الفئة الفنية ٧٣٦٤, ٧

,١٩٠املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧١٩٠, ٧
موع الفرعي لتكاليف املوظف ,٥٥٥نيا ٤٥٥٥, ٤

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,١العمل اإلضايف ٥١, ٥
موع الفرعي  ,١تكاليف العاملنيلسائرا ٥١, ٥

,٦السفر ٤٦, ٤
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٥التدريب ٢٥, ٢

اء االستشاريوناخلرب 
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,١١ا ٦١١, ٦
,٥٦٨المجموع ٥٥٦٨, ٥

الماليةقسم:٣٢٤٠الفرعيالبرنامج:٣٣الجدول 
٣٢٤٠

الماليةقسم
قبل  ٢٠١٧نية املقرتحة لعام امليزا

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٤٥٤املوظفون من الفئة الفنية ٤٤٥٤, ٤

,٨٢٦املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٨٢٦, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٢٨١, ٠١ ٢٨١, ٠

,٩٩العامةاملساعدة املؤقتة  ٩٩-٧, ٧
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,٥العمل اإلضايف ٠٥, ٠
موع الفرعي  ,١٠٤تكاليف العاملنيلسائرا ٧٥, ٠- ٩٩, ٧

,٤السفر ٨٤, ٨
الضيافة

,٨٩اخلدمات التعاقدية ٤٨٩, ٤
,١٠التدريب ٠١٠, ٠

اخلرباء االستشاريون
,٦٥النفقات التشغيلية العامة ٠٦٥, ٠

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,١٦٩ا ٢١٦٩, ٢
١المجموع ٥٥٤, ٩١ ٤٥٥, ٩٩-٢, ٧
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العامةالخدماتقسم:٣٢٥٠الفرعيالبرنامج:٣٤الجدول 
٣٢٥٠

العامةالخدماتقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٧٧٤املوظفون من الفئة الفنية ٦٧٧٤, ٦

٢املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥٢٨, ٣٢ ٥٢٨, ٣
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٣ا ٣٠٢, ٩٣ ٣٠٢, ٩

,٧٢العامةاملساعدة املؤقتة  ٣٧٢, ٣
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,١٢٠العمل اإلضايف ٠١٢٠, ٠
موع الفرعي  ,١٩٢تكاليف العاملنيلسائرا ٣١٩٢, ٣

,٣٣السفر ٠٣٣, ٠
الضيافة

,٢٤٤اخلدمات التعاقدية ١٢٤٤, ١
,٦التدريب ٠٦, ٠

اخلرباء االستشاريون
٣النفقات التشغيلية العامة ٠٢٧, ٠٣ ٠٢٧, ٠

,٢٤١اللوازم واملواد ٣٢٤١, ٣
,٦٠٠األثاث واملعدات ٥٦٠٠, ٥

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤ا ١٥١, ٩٤ ١٥١, ٩
٧المجموع ٦٤٧, ١٧ ٦٤٧, ١

والسالمةاألمنقسم:٣٢٩٠الفرعيالبرنامج:٣٥الجدول 
٣٢٩٠

والسالمةاألمنقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٤٠٣نيةاملوظفون من الفئة الف ٤٤٠٣, ٤

٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٠١٢, ٣٤ ٠١٢, ٣
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٤١٥, ٧٤ ٤١٥, ٧

,٣٥٩العامةاملساعدة املؤقتة  ٨٣٥٩, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

,٢٣٠العمل اإلضايف ٨٢٣٠, ٨
موع الفرعي  ,٥٩٠تكاليف العاملنيلسائرا ٦٥٩٠, ٦

,١٠٣السفر ٣١٠٣, ٣
الضيافة

,٨٢اخلدمات التعاقدية ٠٨٢, ٠
,١١٧التدريب ٨١١٧, ٨

اخلرباء االستشاريون
,١١٥النفقات التشغيلية العامة ٠١١٥, ٠

,٩١اللوازم واملواد ٣٩١, ٣
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٥٠٩ا ٤٥٠٩, ٤
٥المجموع ٥١٥, ٧٥ ٥١٥, ٧
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القضائيةالخدماتشعبةمديرمكتب:٣٣١٠الفرعيالبرنامج:٣٦الجدول 
٣٣١٠
القضائيةالخدماتشعبةمديرمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧نية املقرتحة لعام امليزا
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

,٣٦٩املوظفون من الفئة الفنية ٨٣٦٩, ٨
,٦٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦٣, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٤٣٣ا ٤٤٣٣, ٤

العامةاملساعدة املؤقتة 
صة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلا

العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

,٧السفر ٩٧, ٩
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٤التدريب ١٤, ١

,٥اخلرباء االستشاريون ٠٥, ٠
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
,١٣تشغيلية العامةالنفقات ال ١١٣, ١

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٣٠ا ١٣٠, ١
,٤٦٣المجموع ٥٤٦٣, ٥

القضائيةاألعمالتدبرقسم:٣٣٢٠الفرعيالبرنامج:٣٧لجدول ا
٣٣٢٠

القضائيةاألعمالتدبرقسم
قبل  ٢٠١٧زانية املقرتحة لعام املي

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١املوظفون من الفئة الفنية ٤١٩, ٢١ ٤١٩, ٢

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٦٠, ٦١ ١٦٠, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ٥٧٩, ٨٢ ٥٧٩, ٨

,٤٦٠العامةاملساعدة املؤقتة  ٣٣١٦, ١٤٣-٦, ٧
,٣٣٢املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٢٣٣٢, ٢

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٧٩٢تكاليف العاملنيلسائرا ٥٦٤٨, ١٤٣-٨, ٧

,٢٥السفر ١٢٥, ١
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٥التدريب ٥٥, ٥

اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

,٢٩اللوازم واملواد ٧٢٩, ٧
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٦٠ا ٣٦٠, ٣
٣المجموع ٤٣٢, ٦٣ ٢٨٨, ١٤٣-٩, ٧



IICC-ASP/15/15

69 15-A-031116

المعلوماتتدبرخدماتقسم:٣٣٢٥الفرعيالبرنامج:٣٨الجدول 
٣٣٢٥

المعلوماتتدبرخدماتقسم
قبل  توصيات ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٢املوظفون من الفئة الفنية ٠٤٥, ٠٢ ٠٤٥, ٠

٢ملوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢٨٩, ٠٢ ٢٨٩, ٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٣٣٤, ٠٤ ٣٣٤, ٠

عامةالاملساعدة املؤقتة 
,١٠املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٠١٠, ٠

,٣٥العمل اإلضايف ٠٣٥, ٠
موع الفرعي  ,٤٥تكاليف العاملنيلسائرا ٠٤٥, ٠

,٢٤السفر ٧٢٤, ٧
الضيافة

,٣٨٧اخلدمات التعاقدية ٨٢٤٧, ١٤٠-٨, ٠
,٦٠التدريب ٧٦٠, ٧

اخلرباء االستشاريون
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
٤النفقات التشغيلية العامة ٠١٤, ٦٤ ٠١٤, ٦

,٢٤٣زم واملواداللوا ٠٢٤٣, ٠
١األثاث واملعدات ٢٠٠, ٣١ ٠٤٠, ١٦٠-٣, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ٩٣١, ١٥ ٦٣١, ٣٠٠-١, ٠
١٠المجموع ٣١٠, ١١٠ ٠١٠, ٣٠٠-١, ٠

االحتجازقسم:٣٣٣٠الفرعيالبرنامج:٣٩الجدول 
٣٣٣٠

االحتجازقسم
قبل  ٢٠١٧ة املقرتحة لعام امليزاني

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٣٠١املوظفون من الفئة الفنية ٨٣٠١, ٨

,١٢٧املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٢١٢٧, ٢
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٤٢٩ا ٠٤٢٩, ٠

العامةاعدة املؤقتة املس
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

,٣السفر ٩٣, ٩
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,١٦التدريب ٨١٦, ٨

,٦اخلرباء االستشاريون ٠٦, ٠
الدفاعحمامو 

ين عليهم حمامو ا
٢النفقات التشغيلية العامة ٠٢٠, ٠٢ ٠٢٠, ٠

,٧اللوازم واملواد ٥٧, ٥
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٠٥٤, ٢٢ ٠٥٤, ٢
٢المجموع ٤٨٣, ٢٢ ٤٨٣, ٢
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:  قسم الخدمات اللغوية٣٣٤٠الفرعي البرنامج :٤٠الجدول 
٣٣٤٠

قسم الخدمات اللغوية
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٤املوظفون من الفئة الفنية ٥٤٨, ٩٤ ٥٤٨, ٩

,٥٢٤مةاملوظفون من فئة اخلدمات العا ٩٥٢٤, ٩
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٥ا ٠٧٣, ٨٥ ٠٧٣, ٨

١العامةاملساعدة املؤقتة  ٢١٩, ٦١ ٠٨٥, ١٣٣-٩, ٧
,٦٥٢املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ٣٦٥٢, ٣

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١تكاليف العاملنيلسائرا ٨٧١, ٩١ ٧٣٨, ٢- ١٣٣, ٧

,١٥١السفر ٧١٤٢, ٩-٧, ٠
الضيافة

,٦٦اخلدمات التعاقدية ١٦٦, ١
التدريب

,٤٦اخلرباء االستشاريون ٧٤٦, ٧
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

,٧اللوازم واملواد ٢٧, ٢
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٢٧١ا ٧٢٦٢, ٩-٧, ٠
٧المجموع ٢١٧, ٤٧ ٠٧٤, ١٤٢-٧, ٧

أضرارهموجبرعليهمالمجنيمشاركةقسم:٣٣٦٠الفرعيالبرنامج:٤١الجدول 
٣٣٦٠

أضرارهموجبرعليهمالمجنيمشاركةقسم
قبل٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٩٨٠املوظفون من الفئة الفنية ٧٩٨٠, ٧

,٣٨١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٥٣٨١, ٥
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٣٦٢, ٢١ ٣٦٢, ٢

,١٧١العامةاملساعدة املؤقتة  ٨١٧١, ٨
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٧١تكاليف العاملنيلسائرا ٨١٧١, ٨

,٩٣السفر ٤٣٧, ٥٥-٨, ٦
الضيافة

,٤٧اخلدمات التعاقدية ٠٤٧, ٠
,٥التدريب ٣٥, ٣

,١٠اخلرباء االستشاريون ٠١٠, ٠
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

,٢اللوازم واملواد ٠٢, ٠
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,١٥٧ا ٧١٠٢, ٥٥-١, ٦
١المجموع ٦٩١, ٧١ ٦٣٦, ٥٥-١, ٦
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للدفاعالعامالمحاميمكتب:٣٣٧٠الفرعيالبرنامج:٤٢الجدول 
٣٣٧٠
للدفاعالعامالمحاميمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة

,٤٥٢املوظفون من الفئة الفنية ٤٤٥٢, ٤
,٦٣فئة اخلدمات العامةاملوظفون من ٦٦٣, ٦

موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٥١٦ا ٠٥١٦, ٠
,١٢٢العامةاملساعدة املؤقتة  ٨١٢٢, ٨

املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات
العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,١٢٢تكاليف العاملنيلسائرا ٨١٢٢, ٨

,٤السفر ٤٤, ٤
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٠التدريب ٦٠, ٦

,٢٠اخلرباء االستشاريون ٠٢٠, ٠
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري امل ,٢٥تصلة بالعاملنيا ٠٢٥, ٠
,٦٦٣المجموع ٨٦٦٣, ٨

عليهمللمجنيالعامالمحاميمكتب:٣٣٨٠الفرعيالبرنامج:٤٣الجدول 
٣٣٨٠
عليهمللمجنيالعامالمحاميمكتب

قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
توصيات اللجنة

بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 
فرق بعد توصيات اللجنةالتوصيات اللجنة

١املوظفون من الفئة الفنية ١٦٦, ١١ ١٦٦, ١
,٦٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦٣, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ١ا ٢٢٩, ٧١ ٢٢٩, ٧

,٩٩العامةاملساعدة املؤقتة  ٧٩٩, ٧
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

اإلضايفالعمل 
موع الفرعي  ,٩٩تكاليف العاملنيلسائرا ٧٩٩, ٧

,١٣٩السفر ٠١٣٢, ٦-٨, ٢
الضيافة

,٥٠اخلدمات التعاقدية ٠٥٠, ٠
التدريب

,٣٠٣اخلرباء االستشاريون ٦٣٠٣, ٦
حمامو الدفاع

ين عليهم حمامو ا
,١١ة العامةالنفقات التشغيلي ٠١١, ٠

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٥٠٣ا ٦٤٩٧, ٦-٤, ٢
١المجموع ٨٣٣, ٠١ ٨٢٦, ٦-٨, ٢
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: قسم دعم الدفاع٣٣٩٠الفرعيالبرنامج:٤٤الجدول 
٣٣٩٠

قسم دعم الدفاع
قبل  ٢٠١٧قرتحة لعام امليزانية امل

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٦٦٦املوظفون من الفئة الفنية ٥٦٦٦, ٥

,٢٥٤املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٢٥٤, ٤
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٩٢٠ا ٩٩٢٠, ٩

,٧٢العامةاملؤقتة املساعدة  ٧٢-٣, ٣
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٧٢تكاليف العاملنيلسائرا ٣- ٧٢, ٣

,٧٠السفر ٧٣٥, ٣٥-٢, ٥
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
٣حمامو الدفاع ٦٦٩, ٧٣ ٥٢٨, ١٤١-٣, ٥

ين عليهم ١حمامو ا ٢٠٢, ٨١ ٠٠٢, ٢٠٠-٨, ٠
,٧النفقات التشغيلية العامة ٠٧, ٠

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٤ا ٩٥٠, ٢٤ ٥٧٣, ٣٧٧-٣, ٠
٥المجموع ٩٤٣, ٤٥ ٤٩٤, ٤٤٩-٢, ٢

الخارجيةالعملياتشعبةمكتب مدير:٣٨١٠الفرعيالبرنامج:٤٥الجدول
٣٨١٠

الخارجيةالعملياتشعبةمكتب مدير
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
,٢٨٢ملوظفون من الفئة الفنيةا ١٢٨٢, ١

,٦٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٦٦٣, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ,٣٤٥ا ٧٣٤٥, ٧

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  يف العاملنيتكاللسائرا

,٧٥السفر ٧٧٥, ٧
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
التدريب

اخلرباء االستشاريون
النفقات التشغيلية العامة

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٧٥ا ٧٧٥, ٧
,٤٢١المجموع ٤٤٢١, ٤
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الخارجيةالعملياتدعمقسم:٣٨٢٠الفرعيالبرنامج:٤٦الجدول 
٣٨٢٠

الخارجيةالعملياتدعمقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١ن من الفئة الفنيةاملوظفو  ٦٨٤, ١١ ٦٨٤, ١

,٤٤٥املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٤٤٥, ١
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ١٢٩, ٢٢ ١٢٩, ٢

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

,٥١السفر ٩٥١, ٩
الضيافة

,١٥اخلدمات التعاقدية ٠١٥, ٠
,٢٠التدريب ٠٢٠, ٠

اخلرباء االستشاريون
,٢٣النفقات التشغيلية العامة ٠٢٣, ٠

اللوازم واملواد
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري  ,١٠٩املتصلة بالعاملنيا ٩١٠٩, ٩
٢المجموع ٢٣٩, ١٢ ٢٣٩, ١

والشهودعليهمالمجنيقسم:٣٨٣٠الفرعيالبرنامج:٤٧الجدول 
٣٨٣٠

والشهودعليهمالمجنيقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

عد توصيات اللجنةالفرق بتوصيات اللجنة
٣املوظفون من الفئة الفنية ٣٧٧, ٤٣ ٣٧٧, ٤

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٤٠٤, ٠١ ٤٠٤, ٠
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٧٨١, ٤٤ ٧٨١, ٤

,٦٧٩العامةاملساعدة املؤقتة  ٣٦٧٩, ٣
,٣٩٣املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات ١٣٩٣, ١

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ١تكاليف العاملنيلسائرا ٠٧٢, ٤١ ٠٧٢, ٤

١السفر ٠٧٦, ٩١ ٠٧٦, ٩
الضيافة

اخلدمات التعاقدية
,٢٣التدريب ٥٢٣, ٥

اخلرباء االستشاريون
٤النفقات التشغيلية العامة ٣٨٢, ٠٤ ٣٨٢, ٠

,٤واملواداللوازم ٥٤, ٥
األثاث واملعدات

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٥ا ٤٨٦, ٩٥ ٤٨٦, ٩
١١المجموع ٣٤٠, ٧١١ ٣٤٠, ٧
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والتوعيةاإلعالمقسم:٣٨٤٠الفرعيالبرنامج:٤٨الجدول 
٣٨٤٠

والتوعيةاإلعالمقسم
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
١املوظفون من الفئة الفنية ١٦٦, ١١ ١٦٦, ١

,٩٥٣املوظفون من فئة اخلدمات العامة ٧٩٥٣, ٧
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٢ا ١١٩, ٨٢ ١١٩, ٨

العامةاملساعدة املؤقتة 
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  تكاليف العاملنيلسائرا

,٣٥السفر ٢٣٥, ٢
الضيافة

,١٨٠اخلدمات التعاقدية ٨١٨٠, ٨
,١٠التدريب ٠١٠, ٠

اخلرباء االستشاريون
,٢٠يلية العامةالنفقات التشغ ٠٢٠, ٠

,١٩اللوازم واملواد ٠١٩, ٠
,٢٠األثاث واملعدات ٠٢٠, ٠

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ,٢٨٥ا ٠٢٨٥, ٠
٢المجموع ٤٠٤, ٨٢ ٤٠٤, ٨

الميدانيةالمكاتب:٣٨٥٠الفرعيالبرنامج:٤٩الجدول 
٣٨٥٠

الميدانيةالمكاتب
قبل  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

توصيات اللجنة
بعد  ٢٠١٧امليزانية املقرتحة لعام 

الفرق بعد توصيات اللجنةتوصيات اللجنة
٣املوظفون من الفئة الفنية ٨٣١, ٠٣ ٨٣١, ٠

١املوظفون من فئة اخلدمات العامة ١٠٦, ٦١ ١٠٦, ٦
موع الفرعي لتكاليف املوظفني ٤ا ٩٣٧, ٦٤ ٩٣٧, ٦

,٤٦٢العامةاملساعدة املؤقتة  ٢٣٣١, ١٣١-٠, ٢
املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

العمل اإلضايف
موع الفرعي  ,٤٦٢تكاليف العاملنيلسائرا ٢٣٣١, ١٣١-٠, ٢

,٢٣٧السفر ٢٢٠٨, ٢٨-٦, ٦
الضيافة

١اخلدمات التعاقدية ٠٢٥, ٢١ ٠٢٥, ٢
,١٢التدريب ٧١٢, ٧

اخلرباء االستشاريون
١النفقات التشغيلية العامة ٠٠٦, ٢١ ٠٠٦, ٢

,٢٦٦اللوازم واملواد ١٢٦٦, ١
,٢٦األثاث واملعدات ٣٢٦, ٣

موع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني ٢ا ٥٧٣, ٧٢ ٥٤٥, ١- ٢٨, ٦
٧عالمجمو  ٩٧٣, ٥٧ ٨١٣, ١٥٩-٧, ٨

____________
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رابعالالمرفق

)٢٠١٦أيلول/ سبتمبر ٣٠(حتى الطوارئصندوقإلىاللجوءطلبات
املبلغ املطلوب املوضوعالتاريخ الرقم 

آب/أغسطس ١٩
٢٠١٦

ضد املدعية العامةتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
املتصلة باحلالة يف مجهورية الكونغو توماس لوبانغا دييلو 

الدميقراطية

يورو٠٠٠,٠٠٣١٣

آب/أغسطس ٢٩
٢٠١٦

ضد املدعية العامةتكاليف غري متوقعة وال ميكن جتنبها يف قضية 
دومينيك أونغوين املتصلة باحلالة يف أوغندا

يورو٩٠٠,٠٠٣٥٨١

أيلول/سبتمرب ٣٢٢
٢٠١٦

يورو٥٠٠,٠٠٥١٦٢احلالة يف جورجيابها يف تكاليف غري متوقعة وال ميكن جتن

يورو٤٠٠,٠٠١٨٨٤مجموع  اإلخطارات
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لمرفق الخامسا
متابعة تقييم الجدوى من الخروج المحتمل من النظام الموحد لألمم المتحدة 

للموظفين المعينين حديثايةتقاعدبديل للمعاشات الوإنشاء نظام 
ة:ممثلو جلنة امليزانية واملالي-١

أعضاء جلنة امليزانية واملالية(أ)
رئيسالنانديس، السيدة كارولينا فري ‘١’
لرئيسالسيد ريتشارد فينو، نائب ا‘٢’

األمانة التنفيذية للجنة امليزانية واملالية(ب)
فخري الدجاين، األمني التنفيذيالسيد‘١’

لقاءات مع:-٢
جلنة اخلدمة املدنية الدولية (أ)

، نائب الرئيستوكلشوولفغانغ السيد ‘١’
لسيدة رجيينا بافليك، األمني التنفيذيا‘٢’

صندوق املعاشات التقاعدية املشرتك ملوظفي األمم املتحدة (ب)
أرفيزو، الرئيس التنفيذي.رجيو بالسيد س‘١’
السيدة جانا ساريفا، رئيس قسم وإدارة املخاطر واخلدمات القانونية‘٢’
توريس، رئيس العملياتدي السيد فرانك ‘٣’
السيد بول دويل، نائب الرئيس التنفيذي‘٤’

جلنة األمم املتحدة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية(ج)
الرئيسالسيد كارلوس رويز ماسيو، ‘١’

معلومات أساسية
مجموعة عناصر األجر للنظام الموحد في األمم المتحدة

فئة لدولية ( "احملكمة") احلايل جلداول املرتبات واملعاشات للموظفني يف تبع إطار احملكمة اجلنائية اي-١
حد لألمم املتحدة. ويستند هذا احملكمة معايري النظام املو بوالفئات العليا الفئة الفنية اخلدمات العامة و 

ا االتوصيات الصادرة عن اللجنة التحضريية للمحكمة اجلنائية الدولية والقرارات اليتإلجراء إىل ا عتمد
.)١(األوىل والثانيةهااجلمعية يف دورتي

)١(ICC-ASP/8/32 ٤، الفقرة.
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ا األوىل، أن يف الدول األطراف ("اجلمعية")،مجعيةوقررت -٢ األمم صندوق احملكمة إىل تنضم دور
.)٢(لموظفنيلمعاشات التقاعدية للاملتحدة 

النظام ص وينوترد شروط خدمة املوظفني يف النظام األساسي والنظام اإلداري للموظفني. -٣
موظفي احملكمة وفقا ملعايري النظام املوحد لألمم تكون مرتبات وبدالتأن علىاألساسي للموظفني

النظام األساسي ،ICC-ASP/2/Res.2، مبوجب القرارالثانيةادوريف معية واعتمدت اجلاملتحدة.
.للموظفني

٢٠١١

، القيام، باالشرتاك مع احملكمةول األطراف الداقرتحت امليزانية، املتعلقة بفاوضات امليف إطار و -٤
كتابيا ااحملكمة تعليقوقدمت يف احملكمة. تبات والبدالت ر ملعلى افرض جتميد مؤقت ةإمكانيبدراسة 

النظام األساسي والنظام و النظام املوحد لألمم املتحدة أشارت فيه إىل التزامها بقواعد على هذا االقرتاح
جلنة اخلدمة املدنية من امليزانية رأيا قانونيا املعين بامليسر وطلب ة والقواعد. احملكمباإلداري للموظفني 

يف األمم املتحدة تقرر ما صرف النظر عجتميد الرواتب والبدالت يف احملكمة، بمواصلة بشأن إمكانية 
النظام املوحد لألمم املتحدة.بشأن

ا العاشرة، استمعت اجلمعية و -٥ ،نائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية الدوليةإىل بيان قدمهيف دور
نظام األمم وقد أشار (السيد شتوكل) إلى أنه ينبغي أن تتبع المحكمة ".توكلشالسيد وولفغانغ 

والبدالت والمزايا ألنها جزء من صندوق األمم المتحدة المشترك مرتبات المتحدة الموحد لل
النظام املوحد حمدود يف ملناورة للمنظمات األعضاء اجمال أن وأوضح نائب الرئيس للمعاشات التقاعدية.

ايل عدم قبول يف الوقت احلجيوز للمنظمات األعضاء إىل أنه ال أيضا ). وأشار مثالبدالت السفريف (
الة احلقانونية. ومع ذلك، أشار إىلعواقب ؤدي إىل قد يالنظام لىوأن أي خروج عالزيادات يف املرتبات 

املعاشات نظام ال تزال طرفا يف املعتمدة يف النظام املوحد و رتبات امليف زيادة تنفذ المل نظمة املتعلقة مب
.)٣(ية"تقاعدال
استعراض ،ICC-ASP/10/Res.4هاقرار إىل احملكمة، يفاجلمعيةطلبت العاشرة، ايف دورو -٦

تقرير إىل جلنة امليزانية اخلدمة يف النظام املوحد لألمم املتحدة وتقدميوأوضاع العناصر التقديرية لشروط 
يارات اخلالنظر يف طريق ن عنظام التقييم، مبا يف ذلك إىل استعراض احملكمة تدعو":يف هذا الشأنواملالية 

وأوضاع اخلدمة ، والعناصر التقديرية لشروط للموظفنيرضياملداء األمن خالهلا تقييم ميكن اليتملختلفةا
".للجنةالثامنة عشرة ةدور الوتقدمي تقرير إىل النظام املوحد لألمم املتحدة،يف

٢٠١٢

ا التاسعة عشرة يف مسألة -٧ .)٤(النظام املوحد لألمم املتحدةونظرت جلنة امليزانية واملالية يف دور
، وأعربت النظام املوحد لألمم املتحدةوأجابت احملكمة على عدة أسئلة مقدمة من اللجنة بشأن -٨

:لنظام املوحد لألمم املتحدةأي بديل حمتمل لعن رأيها أيضا بشأن 

-٣نيويورك، الدورة  األوىل، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،)٢(
، اجلزء الرابع، املقررات،)E.03.V.2(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ،٢٠٠٢أيلول/سبتمرب ١٠

(ICC-ASP/1/Decision No.3).
نيويورك، الدورة  العاشرة، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،)٣(

لد األول، اجلزء الثاين، هاء،٢٠١١ديسمرب /كانون األول٢١- ١٢ .٢٩-٢٧، الفقرات ٢-ا
)٤(ICC-ASP/11/15 ٦٩-٤٨، الفقرات.
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صندوق النقد منوذج لبنك الدويل و منوذج اكلفة"، مثل النماذج األكثر "تافرتاض أن ب(...) -١١"
سيكون اخليار املتاح للمحكمة هو إنشاء نظام خاص للمرتبات االعتبار، يفؤخذ تالدويل، لن 

ولن . من األيدى العاملةكثيفتكلفة ويف حاجة إىل عدد  ستكون هذه العملية باهظة ال. و واالستحقاقات
من اكبري ايتطلب أيضا عددتنفيذه مكلفا فحسب ولكن سو عن نظام خاص للمحكمة لبحث ايكون 

يف أي مكان يف العامل رتبات الستمرار صرف املالرصد ونظام التكيف املطلوب ضافيني إلدارة اإلوظفني امل
لموظفني ستكون لدفع أجور املوظفني. وعالوة على ذلك، ا فيه وتمكتبفتحأن تقد يتعني على احملكمة 

اإلداري ني األساسي و النظاماالستحقاقات مبوجب والبدالت و رتباتيف املحقوق مكتسبة احلاليني 
النظام املوحد لألمم املتحدة.ي احلقوق املقررة مبوجب ههذه احلقوق للموظفني، و 

مئات يديره ، ت جدارته مع مرور الزمنثبتمستقر متاما للمرتبات، ام نظبقاء يف اليعترب ، بالعكسو -١٢
باستمرار مجيع الدول األطراف يف احملكمة (عن طريق اجلمعية العامة)، ه، وترصدمن املوظفني ذوي اخلربة

، خالفا ملنظمات تحمل احملكمة، ال تمن قبلالتكلفة. وكما ذكرذو فعالية كبرية جدا من حيث الكفاءة و 
جلنة اخلدمة املدنية الدولية واألمم يت تقدمها للخدمات الواسعة والشاملة المدفوعات مم املتحدة، األ

احملكمة ومع ذلك، تستفيد حتديد البدالت، إخل. و املتحدة، مثل الدراسات االستقصائية للمرتبات، 
."بشكل كبري من تلك اخلدمات

للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي النظام األساسي ة بأن احملكمة ملزمورأت اللجنة -٩
األمم املتحدة.

تصنيف الوظائف، مثل تطبيق العناصر األساسية للنظام املوحد لألمم املتحدة ب"وبالتايل فإن احملكمة ملزمة 
وجداول املرتبات، وتعويضات/بدالت اإلعالة، واإلجازة السنوية، وإجازة زيارة الوطن، والتأمني الصحي، 

يف حالة املرض أو التعرض حلادث أو الوفاة على ةازة املرضية، وإجازة األمومة، والتعويضات املعقولواإلج
حنو يعزى إىل أداء الواجبات الرمسية باسم احملكمة، واملدفوعات اليت يتقاضاها موظفوها عند انتهاء 

م". م إىل أوطا خدمتهم، ومنح إعاد

جداول المرتبات والعالوات

مجيع املنظمات بشكل موجد علىاملرتبات اإلمجالية والصافيةجدول املرتبات الذي يبني ينطق"-١٠
.)٥("أحناء العاملمجيع يفيف النظام املوحداملشاركة 

٢٠١٥

على جدول املرتبات A/RES/70/244اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها وافقت و -١١
الية والصافية ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا، على النحو الذي األساسية/الدنيا املنقح للمرتبات اإلمج

. وعالوة ٢٠١٦أوصت به جلنة اخلدمة املدنية الدولية، على أن يبدأ نفاذ هذه األحكام اعتبارا من عام 
لقة ة اخلدمة املدنية الدولية املتعجلنقررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة املوافقة على مقرتحات على ذلك، 

يف ، مبا٢٠١٦متوز/يوليه ١مبجموعة عناصر األجر يف النظام املوحد، على أن يبدأ نفاذها اعتبارا من 
.)٦(ذلك على جدول املرتبات املوحد والتدابري االنتقالية

.٢٠١٣أيار/مايو جلنة اخلدمة املدنية الدولية،ت"، امم املتحدة املوحد للمرتبات والبدالت واالستحقاق"نظام األ)٥(
)٦(A/RES/70/244 ١، اجلزء الثالث، الفقرة.
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مهمة لجنة الميزانية والمالية
من عدم االلتزام يف ى دو اجلتقييم لطلب اجلمعية ناء على باللجنة جزء من املتابعة اجلارية مهمة -١٢

إحكام السيطرة على بغية األمم املتحدة،برتبات املجدول مبؤشر األجور يفحملكمة بارتبات املجدول 
احملكمة.بتكاليف املرتبات 

من خارج منظومة األمم ألمم املتحدة ومسؤولني يف امع مسؤولنيلقاءات عدة اللجنة وفد وأجرى -١٣
النظام مناخلروج من دوى ىل نتيجة بشأن اجلإللتوصل ملعلومات الالزمة أجل احلصول على ااملتحدة من

للموظفني املعينني حديثا.للمعاشات التقاعدية املوحد لألمم املتحدة وإنشاء نظام بديل 

من خارج منظومة األمم املتحدة دوليةالنظمات امل

من خارج دوليةالنظمات امليف األجور ليس هناك على ما يبدو، بالنظر إىل الطابع املتباين ألنظمة -١٤
مناسب مباشرة.، جدول مرتبات بديل املختلفةمنظومة األمم املتحدة

التنمية مصرفو ،فريقيالتنمية األمصرفعلى سبيل املثال، حىت املؤسسات املالية الدولية مثل و -١٥
وباإلضافة إىل ذلك، تجانس. منظام حىت اآلن ليس لديها ةاألمريكيمصرف التنمية للبلدان و ،اآلسيوي

فبينما -يف بعض األحيان جداول مرتبات مربكة إىل حد ما لديها أوسع معانيها باملؤسسات األوروبية 
يف االحتاد A1الرتبة  ، رتبةأدىنA1رتبة فنية وتكون الرتبة يف جملس أوروبا أعلى A7تكون الرتبة 

رتبة.األورويب هي أعلى 

على مدى قامت مقرها يف أوروبا اليت يقع من املؤسسات الكربى ريا عددا كبصحيح أنو -١٦
ا مصدر بتجميع أنظمة أجورها واعتمدت جداول مرتبات مشرتكة ووضعت املاضيةمسني السنوات اخل

يف منظمة التعاون والتنميةالذي يشمل " (املنسقة"املنظماتيعتمد نظام . و رتباتملقارنة املاواحدمرجعيا 
االتفاقات ، ومنظمة حلف مشال األطلسي، ووكالة الفضاء األوروبية، وجملس أوروبا، و تصاديامليدان االق

اهليئة الدولية لألجور هي على منصة  مشرتكة للخدمات املتعلقة بإدارة البيانات ) ذات النطاق اجلزئي
واملعاشات التقاعدية.

غري األعضاء يف األمم املتحدة ظمات بني املؤسسات الدولية أجربت املنورنظم األجبيد أن تنوع -١٧
تعادل على سبيل املثال، و نظم ملقارنة جداول املرتبات، من أجل تسهيل عملية التوظيف. على وضع

يف امليدان نسقة مثل منظمة التعاون والتنمية املاملنظمات يف املنظمات األعضاء يف نظام A4الرتبة 
:ما يلياألمم املتحدة) تقريبا يف منظومة٥-فاالقتصادي (املقابلة للرتبة 

؛الستثماراملصرف األورويب ليفC/Dالرتبة(أ)
؛صندوق النقد الدويليف A14الرتبة (ب)
؛يف البنك الدويلGالرتبة (ج)
مصرف التنمية للبلدان األمريكية؛يف ٣الرتبة (د)

األفريقي.مصرف التنمية يف ٦الرتبة )ه(

تحدياتاألسئلة وال

النظام املوحد لألمم املتحدة، منباخلروج اختاذ قرار ةأسئلة وحتديات يف حالالوفد عدة أثار-١٨
.للموظفني املعينني حديثايةتقاعدالمعاشات بديل للوإنشاء نظام 



ICC-ASP/15/15

8015-A-031116

مبا أي –شكله احلايل بهيكل األجور وتصنيف الوظائف يف احملكمة هل ميكن اإلبقاء على 
ول؟ااجلدهجتميد أو إبطاء التسوية السنوية هلذمع-ألمم املتحدةالنظام املوحد ليتماشى مع 

القيام حبتة تقنية يف الواقع من وجهة نظر همة، ميكن هذه املاليت توصلت إليها نتائج بناء على ال-١٩
اخلدمات املشرتكة لألمم املتحدة إلجراء العمليات احلسابية عتماد على االستمرار يف االمع التجميد ذا 

تحديد لجلنة اخلدمة املدنية فع التجميد، واالستمرار يف احلصول على معلومات منسري ندما عاملستقبليف
أن يف الواقع نائب رئيس جلنة اخلدمة املدنية وذكر بلد. كل ر حسب  و األجيف السنوي االختالف 
.دون مقابلبمتاحة للمحكمةتظل املعلومات س

الصندوق املشرتك للمعاشات والبقاء يف خمتلفق جدول مرتبات يتطبهل جيوز للمحكمة 
التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؟

األمم املتحدة املشرتك للمعاشات املسؤولني يف صندوقمع اليت أجريت ناقشات املويف أعقاب -٢٠
ور  مبؤشر األجحملكمة يف اجدول املرتبات عدم االلتزام يف يف حالة ال ميكن، أنها، أصبح واضحالتقاعدية

. صندوقالللمحكمة يف التابعني لموظفني التقاعدية لملعاشات بقاء ااألمم املتحدة، يف 

حمفوف األمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعديةترك نظام صندوقأن نتيجة أولية، يبدو كو -٢١
إىل أن و ،والرمليار د٥٤تزيد على الأصو الذي ميلك صندوق الذا هلافل احلسجل الباملخاطر، بالنظر إىل 

ستسمح مبا يلي:))٧(يف املائة٣,٥يبلغ (مبتوسط لقادمة امسني على مدى السنوات اخلعائداته املتوقعة 

املذكورة؛خالل الفرتة اتتغطية مجيع تكاليف اخلدم(أ)
٢٣,٧رتبات (املمن لالشرتاكات األصول أو زيادة املعدل العام خفض القيام بذلك دون (ب)

أصحاب يف املائة من ١٥,٨يف املائة من املوظفني و٧,٩اب العمل معا (حصأاملوظفني و نميف املائة 
العمل)). 

تعاقدت مع املعاشات التقاعدية، أو إذا نظام دارة ات الالزمة إلقدر الاحملكمة هل متلك 
كون التكلفة؟ذا ستمتخصصني، ماأشخاص 

ال، تيةدتقاعمعاشات الللنظام إدارة أي وفد أن العتقد وي-٢٢ تعني حيث سيتطلب خرباء يف هذا ا
. لذلكميزانية سنوية إضافية وستحتاج بالتايل إىل على احملكمة بالتأكيد إنشاء إدارة خاصة هلذا الغرض، 

أكداألمم املتحدة املشرتك للمعاشات التقاعدية، مع املسؤولني يف صندوقات اليت أجريت ناقشيف املو 
حصة املنظمة يف نظام على ية ستزيد كثرياالتقاعدخاص للمعاشات نظام أن تكلفة إدارةاملسؤولون 

املعاشات التقاعدية.
عدة سنوات على تقدمي خدمات ية قادرة منذ عاشات التقاعداملاهليئة الدولية لألجور و والواقع أن -٢٣

ؤمتر الهاي ملذلك املنظمات املنسقة، مبا يفنظام لمنظمات غري األعضاء يف لياإلدار تنظيمي و الالتجهيز 
للقانون الدويل اخلاص.

اللجنة األوروبية، اتصل نائب رئيسإدارة املوارد البشريةيف للدور الرئيسي الذي تقوم به ونظرا -٢٤
من النظام املعاشات التقاعدية إدارة بنقل تقييم التكاليف واملكاسب احملتملة املرتبطة يف اهليئة لنظريه ب

حتضريية هذه االتصاالت أوال أن أي دراسة أثبتت . و املنسقةاملنظماتنظام إىلاملوحد لألمم املتحدة
، وثانيا أن املؤسسات األخرى اليت تستخدم هذا النوع من اخلدمات املشرتكة بتكلفةكون بالضرورة ست

العائد من االستثمار.)٧(
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ال مصلحة حقا يف يف هذه احلالة بالذات، بدافع التوفري. و ألسباب أمنية وليس ت هذا النظام اختار 
واصلة السري يف هذا الطريق. م

املوحد لنظامايف شاركة وفد أن إحدى املنظمات املاليت  أجراها الناقشات تبني من امليف الواقع، و -٢٥
اختارت منذ بضع سنوات ترك جنيف، يف مقرها اليت يقع ، وهي منظمة التجارة العاملية ألمم املتحدةل

نظمة مباالتصال اللجنة مرة أخرى بنائب رئيسوقام .عديةاملشرتك للمعاشات التقااألمم املتحدة نظام 
بعد ترك منظمة اليف ذات الصلة تكالفوائد أو الالتجارة العاملية للحصول على معلومات حول حتليل 

يف نظام األمم بقيت هذه املناقشات أن منظمة التجارة العامليةوكانت نتيجة . النظامالتجارة العاملية هذا
قبل عام وكان قرارها (الذي أصبح نافذا . فقطقصرية زمنية فرتة ك للمعاشات التقاعديةاملتحدة املشرت 

التكاليف.يف توفري للوليس سي السياستقاللالاألسباب تتعلق ب) ٢٠٠٠
متخصصة تابعة لألمم ، كوكالةمؤسسة أخرى، وهي االحتاد الربيدي العامليتستخدم ، كذلك-٢٦

صندوق ادخار خاص ١٩٦٤يف عام ها أنشأتالنظام املوحد، ولكنص بجدول املرتبات اخلا،املتحدة
لتزاماته القانونية بالنسبة المليون فرنك سويسري ٢٨بلغ العجز يف هذا الصندوق ، ٢٠١٦عام ويف ا. 

كجزء من اهليكل اإلداري لصندوق االدخار  عن سبل لتغطية الفرق. وعالوة على ذلك، يبحث اآلن و 
املعاشات التقاعدية.لعاملي موظفني متفرغني يعملون يف إدارة نظام لالحتاد الربيدي ا
يفلعمل لستكون احملكمة قادرة على اجتذاب موظفني آخرين من منظومة األمم املتحدة هل 

منظمات األمم املتحدة يفوالعملتنقلعلى اليناحملكمة قادر وموظفسيكون هل احملكمة، أو
األخرى؟

التنقل من إمكانية ال شك سيحد بدخال هيكل جدول مرتبات مستقل متاما الوفد أن إويعتقد -٢٧
دون حتقيق اهلدف املعلن بني احملكمة وهيئات األمم املتحدة األخرى، وذلك على حساب احملكمة، 

تقدمي هو الدول األطراف اللجنة فيما يتعلق ب. وجتدر اإلشارة إىل أن دور املتعلق بالكفاءةلدول األطرافل
.ة بشأن أفضل املمارسات الدولية، مبا يف ذلك يف جمال املوارد البشريةاملشور 

الخالصة
الدولية الالزمة العوامل املؤسسية و وامل العبني مع من اجل، الوقت احلايلمتكنت اللجنة، يفعموما، -٢٨

املضي من متكنت، و تكاليف إضافيةأن تتكبد احملكمة أويل، باستخدام مواردها الذاتية، دون لوضع مؤشر 
ا يكفي من للجنة مبوالعشرين ةالسابعبعد ذلك إىل الدورة والعودة آثاره، ، وحتليل ؤشرذا املقدما 

.إىل الدول األطرافمسببة توصية تقدمي املعلومات ل
توصل سيأي تحليل آخر إلى النتائج التي ه ينبغي أن يستند اإلشارة إلى أنينبغي ومع ذلك، -٢٩

وفد يوصيفي هذه المرحلة، و . لجنةلالمحدود دور الإلىالنظر باري خارجي، إليها خبير استش
.استشاري خارجياللجنة بأنه ال لزوم للتعاقد مع خبير 

من وفد، وبناء على تقييمه للجدوى الإلى مهمة تقصي الحقائق التي أجراها وباالستناد -٣٠
ل للمعاشات التقاعدية للموظفين بديالنظام الموحد لألمم المتحدة وإنشاء نظام منالخروج 

االشتراك جدوى لميزانية التوظيف في المحكمة مواصلة اللجنة أن من األكثر ترىالمعينين حديثا، 
ما ، المعاشات التقاعديةنظام في و جموعة عناصر األجر مفي،النظام الموحد لألمم المتحدةفي 

لحفاظ على تنقل ل، وكذلك هوتحديثللحفاظ على هذا النظام المحكمة ال تدفع أي رسوم دامت 
.األخرىألمم المتحدةاالموظفين بين المحكمة ومنظمات
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المرفق السادس
التعديالت على النظام المالي والقواعد المالية 

يوما ٤٥يقدم املسجل امليزانية الربناجمية املقرتحة للفرتة املالية التالية إىل جلنة امليزانية واملالية قبل ٤-٣
األقل من االجتماع الذي ستنظر فيه اللجنة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة. ويف الوقت نفسه، حييل على 

املسجل أيضا امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل الدول األطراف.
ا إىل مجعية الدول ا٥-٣ ا وتوصيا ألطراف. تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجمية وتقدم تعليقا

ا.  وتنظر اجلمعية يف امليزانية الربناجمية املقرتحة وتتخذ قرارا بشأ
إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو نقص يف امليزانية الربناجمية املقرتحة مكررا ٥-٣

امليزانية املقرتحة للفرتة املالية القادمة معروفة قبل اجتماع جلنة امليزانية واملالية الذي ستنظر فيه اللجنة يف
ا يف امليزانية الربناجمية املقرتحة، يقدم املسجل إضافة للميزانية الربناجمية  وكان ال يزال من املمكن استيعا
املقرتحة إىل جلنة امليزانية واملالية يف أقرب وقت ممكن. وينبغي أن تكون اإلضافة يف شكل يتفق مع امليزانية 

األسباب الداعية إىل اإلضافة بالتفصيل.الربناجمية املقرتحة ويبني 
إذا أصبحت ظروف غري متوقعة تؤدي إىل زيادة أو اخنفاض يف امليزانية الربناجمية املقرتحة ثالثا٥-٣

للفرتة املالية القادمة معروفة بعد دورة جلنة امليزانية واملالية وقبل اجتماع مجعية الدول األطراف، يقدم 
إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها. وبعد تقدمي ٥-٣املبني يف الفقرة املسجل إضافة على النحو 

اإلضافة إىل جلنة امليزانية واملالية من خالل رئيسها، ينظر أعضاء جلنة امليزانية واملالية يف اإلضافة يف جلسة 
من أعضائها ٣تتكون من تعقد عن بعد، بواسطة الربيد اإللكرتوين مثال، أو تقرر اللجنة دعوة جلنة فرعية

إىل االنعقاد يف الهاي من أجل النظر يف اإلضافة يف أقرب وقت ممكن. ويف هذه احلالة، ترفق توصية جلنة 
امليزانية واملالية فيما يتعلق باإلضافة بتقرير جلنة امليزانية واملالية املقدم إىل مجعية الدول األطراف.

يلية مقرتحة فيما يتعلق بالفرتة املالية اجلارية إذا نشأت وقت جيوز للمسجل أن يقدم ميزانية تكم٦-٣
وال جيوز تقدمي ميزانية تكميلية إال للمسائل ذات الطبيعة اعتماد امليزانية ظروف غري متوقعة تقتضي ذلك.

منفصال االستثنائية أو غري العادية اليت تتجاوز مجيع االحتياطيات املالية االحرتازية وتستوجب بالتايل قرارا 
من مجعية الدول األطراف. ويف هذه احلالة، تعد امليزانية التكميلية املقرتحة بشكل يتفق مع امليزانية اليت 

سبقت املوافقة عليها. وتنطبق أحكام هذا النظام املايل على امليزانية التكميلية املقرتحة. 
ية املقرتحة واإلضافات ذات الصلة وامليزانيات مكررا  تنظر جلنة امليزانية واملالية يف امليزانية الربناجم٣-٦

ا إىل مجعية الدول األطراف. وتنظر مجعية الدول األطراف يف امليزانية  ا وتوصيا التكميلية وتقدم تعليقا
الربناجمية املقرتحة واإلضافات وامليزانيات التكميلية وتتخذ قرارا بناء على توصيات جلنة امليزانية واملالية. 

وز للمسجل أن يعقد التزامات لفرتات مالية مقبلة، شريطة أن تكون تلك االلتزامات ألنشطة جي٧-٣
وافقت عليها مجعية الدول األطراف ويتوقع أن تتم أو تستمر بعد انتهاء الفرتة املالية اجلارية.

يُنشأ صندوق للطوارئ للتأكد من أن احملكمة تستطيع أن تتحمل:٦-٦
طة حبالة غري متوقعة بعد صدور قرار من املدعي العام بفتح حتقيق؛(أ)   التكاليف املرتب

نفقات ال مناص منها بسبب حدوث تطورات يف احلاالت القائمة مل يكن من املمكن توقعها أو (ب) 
تقديرها بدقة عند اعتماد امليزانية؛

التكاليف املرتبطة باجتماع غري متوقع جلمعية الدول األطراف.(ج)
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ا (أي من االشرتاكات املقررة و/أو وحتدد مجعي ة الدول األطراف مستوى الصندوق والوسيلة اليت ميول 
الفوائض التقدية يف امليزانية).

إذا نشأت احلاجة إىل الوفاء بنفقات غري متوقعة أو ال ميكن  جتنبها يف ميزانية السنة املالية التالية ٧-٦
انية الربناجمية، يؤذن للمسجل باالرتباط، من تلقاء نفسه أو بعد موافقة مجعية الدول األطراف على امليز 

بناء على طلب املدعي العام أو رئيس احملكمة أو مجعية الدول األطراف، بالتزامات ال تتجاوز املستوى 
ذه االلتزامات، يقدم املسجل إشعارا للحصول على أموال من  اإلمجايل لصندوق الطوارئ. وقبل االرتباط 

ارئ وطلبات للحصول على موارد إضافية يف شكل يتفق مع امليزانية الربناجمية املقرتحة إىل صندوق الطو 
جلنة امليزانية واملالية عن طريق رئيسها. وبعد مرور أسبوعني على إشعار رئيس جلنة امليزانية واملالية، ومراعاة 

جيوز للمسجل أن يرتبط أي تعليقات مالية تبديها اللجنة عن طريق رئيسها على متطلبات التمويل،
ذه الطريقة بالفرتة (الفرتات) املالية  بااللتزامات املقابلة. وينبغي أن يتعلق التمويل الذي يتم احلصول عليه 

ا ميزانية برناجمية فقط.  اليت سبق أن اعتمدت بشأ
وز املبلغ الذي ميكن مكررا  إذا بدا واضحا، وهو أمر مستبعد، أن املبلغ املشار إليه يف اإلشعار يتجا٧-٦

لصندوق الطوارئ أن يستوعبه، تقدم احملكمة ميزانية تكميلية إىل جلنة امليزانية واملالية للتعليق عليها وتقدمي 
ا إىل مجعية الدول األطراف. توصيا

يقدم املسجل تقاريره مشفوعة مبشروع امليزانية الربناجمية اجلديدة إىل مجعية الدول األطراف، من ٨-٦
,٧-٦ل جلنة امليزانية واملالية، بشأن أي ممارسة لرتخيص االلتزام املخول له مبوجب القاعدة خال

تدرج اإليرادات املستمدة من استثمارات صندوق الطوارئ بوصفها ايرادات متنوعة حلساب ٩-٦
الصندوق العام. 
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المرفق السابع
التقرير السنوي للجنة المراجعة

ملخص تنفيذي
ا الثانية على اهليكل اإلداري للمحكمة، مبا يف ذلك على مراجعة ركزت جل-١ نة املراجعة يف دور

سجل املخاطر يف احملكمة، فضال عن اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجية.
ا اإلدارية، السيما -٢ ا احملكمة من أجل تعزيز ترتيبا والحظت اللجنة اخلطوات الرئيسية اليت اختذ

اعتبار مكتب املراجعة الداخلية برناجما رئيسيا مستقال ومسؤولية مديرة املكتب مباشرة أمام من خالل
اللجنة، وإعادة إنشاء جلنة املراجعة، فضال عن تعزيز دور جملس التنسيق وغريه من آليات التنسيق بني 

لى احلاجة إىل مزيد من األجهزة، ودخول آلية الرقابة املستقلة يف مرحلة التشغيل. بيد أن اللجنة شددت ع
اجلهود املتضافرة من مجيع اجلهات الفاعلة لتعزيز اهليكل اإلداري للمحكمة، وتوضيح أدوار ومسؤوليات 

األجهزة الرئيسية الثالثة، السيما يف جماالت اإلعالم، والتوعية، واملوارد البشرية، ودوائر الرتمجة.
تب املراجعة الداخلية، السيما من خالل دعوة وأوصت اللجنة احملكمة بتعزيز التعاون مع مك-٣

مديرة املكتب، حسب االقتضاء، حلضور اجتماعات جملس التنسيق وغريه من آليات التنسيق بني 
ا باختصاصات مجيع هيئات التنسيق بني  األجهزة. وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة احملكمة مبوافا

ا الرابعة. األجهزة العاملة يف دور
رضت اللجنة مالمح املخاطر املؤسسية يف احملكمة واإلجراءات اليت اتبعت لتحديدها. وبعد واستع-٤

، وسجل املخاطر يف احملكمة، ٢٠١٧، ومشروع خطة املراجعة لعام ٢٠١٦حتليل خطة املراجعة لعام 
الحظت اللجنة بعض التناقضات، وبالتايل، أوصت مكتب املراجعة الداخلية واحملكمة بتحديد هذه 

ا الرابعة. وشجعت اللجنة احملكمة على إنشاء اللجنة ال ا إىل اللجنة يف دور تناقضات وتقدمي تقرير بشأ
املعنية بإدارة املخاطر املتوخاة، واستكشاف مدى مالءمة تكليف أحد املوظفني بالعمل كمنسق للمخاطر 

ا الرابعة.على نطاق احملكمة وموافاة اللجنة مبعلومات مستوفاة عن التقدم احملرز يف دور
ووافقت عليها، بينما عرضت ٢٠١٦ويف الدورة األوىل، نظرت اللجنة يف خطة املراجعة لعام -٥

ا الثانية معلومات حمدثة عن حالة العمل الذي مت حىت اآلن يف عام  ، وعن مشروع ٢٠١٦عليها يف دور
,٢٠١٧خطة املراجعة لعام 

حملرز يف تنفيذ التوصيات املقدمة منذ مدة طويلة وحثت والحظت اللجنة مع االرتياح التقدم ا-٦
احملكمة على توسيع نطاق هذه اجلهود بالتشاور الوثيق مع مكتب املراجعة الداخلية من أجل توفري آلية 

تنفيذ فعالة.
ا األوىل بأن متدد اجلمعية والية مراجع احلسابات اخلارجي سنتني أخريني.-٧ وأوصت اللجنة يف دور
شارت اللجنة بدهشة وخيبة أمل إىل عدم متكن املراجع اخلارجي للحسابات من احلضور يف وأ-٨

ا الثانية على الرغم من إشعاره بذلك يف وقت مبكر وطلبت إىل املراجع اخلارجي للحسابات تأكيد  دور
ا الثانية، ق ررت اللجنة حضوره يف دورات اللجنة. ونظرا لعدم حضور املراجع اخلارجي للحسابات يف دور
كانون ٣١عدم النظر يف البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف 

,٢٠١٥األول/ديسمرب 
ا تالحظ مع االرتياح أن -٩ ويف حني مل تتلق اللجنة أي ردود فعل رمسية بشأن تقريرها املؤقت، فإ

ا األوىل.احملكمة نفذت مجيع التوصيات املقدمة يف دور 
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مقدمة-أوال
ا الرابعة عشرة على توصيات جلنة امليزانية -١ وافقت مجعية الدول األطراف ("اجلمعية") يف دور

واملالية ("اللجنة") بشأن إعادة إنشاء جلنة املراجعة، مبا يف ذلك على ميثاق اللجنة ("امليثاق") الوارد يف 
ا اخلامسة والعشريناملرفق الرابع لتقرير جلنة امليزانية وا .)١(ملالية عن أعمال دور

ووفقا مليثاق جلنة املراجعة، الغرض من اللجنة هو موافاة اجلمعية مبشورة مستقلة فيما يتعلق بكفاءة -٢
، ومساعدة احملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة")على "تلبية )٢(وفعالية املمارسات اإلدارية للمحكمة

املتعلقة بالشفافية واملساءلة من خالل توفري الرقابة على املمارسات اإلدارية يف متطلبات الدول األطراف
جماالت اإلدارة الرئيسية، مبا يف ذلك:

القيم واألخالقيات؛(أ)
اهليكل اإلداري؛(ب)
إدارة املخاطر؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د)
أنشطة مراجعة احلسابات؛(ه)
ية، مبا يف ذلك:مصادر الضمانات اخلارج(و)

دراسة ورصد استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته فضال عن أي مسائل أخرى ‘ ١’
يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي مصادر خارجية أخرى للضمانات؛

تقدمي توصيات إىل اجلهاز املختص برتشيح املراجع اخلارجي للحسابات؛‘ ٢’
خطط العمل اإلدارية؛(ز)

".)٣(البيانات املالية وتقارير املساءلة العامة(ح) 
ومع أخذ اجلدول الزمين الجتماعات اجلمعية وجلنة امليزانية واملالية يف االعتبار، قررت اللجنة يف -٣

ا األوىل أن تقدم، وفقا للفقرة  من امليثاق، تقريرا سنويا إىل جلنة امليزانية واملالية يبني بإجياز ٦٤دور
ا يف الفرتة من أيلول/سبتمرب من العام السابق إىل أيلول/سبتمرب من العام اجلاري، أنشطت ها وتوصيا

. ٢٠١٦، حيث سيغطي التقرير الفرتة من كانون الثاين/يناير إىل أيلول/سبتمرب ٢٠١٦باستثناء عام 
ا املشار إليهما يف .)٤(تقريرها املؤقتويتضمن هذا التقرير السنوي العمل الذي قامت به اللجنة وتوصيا

النظر في القضايا المطروحة في جدول أعمال لجنة المراجعة في الدورتين األولى -ثانيا
والثانية

نظرا للوالية الشاملة املنصوص عليها يف امليثاق وضيق الوقت املخصص الجتماعات اللجنة يف -٤
الرتكيز على قضيتني رئيسيتني يف ، ناقشت اللجنة احلاجة إىل وضع أولويات لعملها وقررت٢٠١٦عام 
:٢٠١٦عام 

٢٠١٥، الهايالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الدورة الرابعة عشرة)١(
(ICC-ASP/14/20)لد الثاين، اجلزء باء ، املرفق الرابع.٣- ، ا

.٣و٢املرجع نفسه، الفقرتان )٢(
.٥املرجع نفسه، الفقرة )٣(
)٤(AC/1/15 .
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اهليكل اإلداري، مبا يف ذلك استعراض سجل املخاطر يف احملكمة؛(أ) 
اإلشراف على املراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات، السيما فيما يتعلق بتنفيذ (ب)

توصيات مراجعة احلسابات.

الهيكل اإلداري للمحكمة-ألف
مجلة أمور، يف األجزاء ذات الصلة من تقرير املكتب بشأن الفريق الدراسي نظرت اللجنة، يف -٥

، وورقة معلومات أساسية )٦(، ودليل جلنة امليزانية واملالية بشأن السياسات واإلجراءات)٥(املعين باحلوكمة
بشأن اهليكل اإلداري للمحكمة أعدها أمني اللجنة بالتشاور مع الرئيس.

تقرير الفريق الدراسي املعين باحلوكمة التقرير املرحلي املقدم من الفريق وتشمل املقتطفات من -٦
موعة باء ("العالقة بني  موعة ألف ("املرحلة التمهيدية")، وا العامل املعين بالدروس املستفادة بشأن ا

موعة جيم ("املرحلة ا موعة املرحلتني التمهيدية واالبتدائية واملسائل املشرتكة بينهما")، وا البتدائية")، وا
هاء ("االستئناف"). ويقدم هذا التقرير معلومات حمدثة إىل الفريق الدراسي املعين باحلوكمة بشأن 
ا احملكمة من أجل حتسني الكفاءة يف اإلجراءات القضائية وتسريع اإلجراءات اجلنائية. املبادرات اليت اختذ

ة عن اهليكل اإلداري للمحكمة، مبا يف ذلك عن إدارة وتقدم ورقة املعلومات األساسية حملة عام-٧
املخاطر يف احملكمة. وتقدم الورقة أيضا حملة عامة عن عملية امليزنة يف احملكمة كما تقدم معلومات أساسية 

عن هيئات الرقابة يف احملكمة.

االستنتاجات والتوصيات

للقاءات اليت أجريت مع ممثلي احملكمة بناء على التقارير املختلفة املقدمة إىل اللجنة، وعلى ا-٨
ا احملكمة، بناء على  ومديرة مكتب املراجعة الداخلية، أحاطت اللجنة علما باخلطوات الرئيسية اليت اختذ
مبادرة من جلنة امليزانية واملالية واجلمعية، من أجل تعزيز الرتتيبات اإلدارية، السيما اعتبار مكتب املراجعة 

رئيسيا مستقال ومسؤولية مدير املكتب مباشرة أمام اللجنة. ورأت اللجنة أن إعادة تأسيس الداخلية برناجما 
، )٨(بتشكيلها اجلديد، الذي يتألف من مخسة أعضاء خارجيني مستقلني)٧(٢٠١٥جلنة املراجعة يف عام 

دارية خطوة أخرى حنو ضمان رقابة مستقلة للمراجعة الداخلية واخلارجية للحسابات والرتتيبات اإل
للمحكمة. وعالوة على ذلك، رحبت اللجنة بتعزيز دور جملس التنسيق وآليات التنسيق بني األجهزة 
ج العمل من القمة إىل القاعدة والتوجيه االسرتاتيجي، مبا يتماشى مع  األخرى يف عملية امليزنة، لتعزيز 

ا الرابعة  . وأخريا، أحاطت اللجنة علما بإنشاء )٩(عشرةتوصيات جلنة امليزانية واملالية وقرار اجلمعية يف دور
، كوسيلة رئيسية لتعزيز ٢٠١٧آلية الرقابة املستقلة، اليت ستبلغ مرحلة التشغيل الكامل خالل عام 

اإلشراف على احملكمة. وتتوقع اللجنة مواصلة تقييم الرتتيبات املتعلقة بالقيم واألخالق يف احملكمة يف عام 
راسة سياسة اإلبالغ عن املخالفات ومحاية املبلغني ومكافحة الغش يف ، السيما من خالل د٢٠١٧
.)١٠(احملكمة

)٥(AC/2/4 .
)٦(https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/CBF/CBF-manual-ENG.pdf.
لد الثاين، اجلزء باء، (ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثائق الرمسية... الدورة الرابعة عشرة ...، )٧( ، املرفق الرابع.٣-ا
.١٠املرجع نفسه، الفقرة )٨(
لد األول، اجلزء الثالث، القسم (ICC-ASP/14/Res.1)٢٠١٥الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...، )٩( ، ا

(أ). ٤ياء، الفقرة 
لد األول، اجلزء الثالث.(ICC-ASP/12/Res.6)٢٠١٣الوثائق الرمسية  ... الدورة الثانية عشرة ...، )١٠( ، ا
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بيد أن اللجنة توصلت أيضا إىل استنتاج مفاده أن هناك حاجة إىل مزيد من اجلهود املتضافرة -٩
داري واملنسقة بني األجهزة الرئيسية الثالثة للمحكمة ومديرة مكتب املراجعة الداخلية لتعزيز اهليكل اإل

للمحكمة وحتقيق تفاعل ُمرض بني خمتلف األدوار واملسؤوليات.
وشددت اللجنة، مع مراعاة احلاجة إىل ضمان استقالل أجهزة احملكمة، وإدراكا منها باهليكل -١٠

اإلداري املعقد للمحكمة املستمد من نظام روما األساسي، والتقدم احملرز مؤخرا فيما يتعلق بالرتتيبات 
للمحكمة، على احلاجة إىل وضع تعريف أكثر وضوحًا ألدوار ومسؤوليات األجهزة الرئيسية اإلدارية 

االت الرئيسية اليت حتتاج فيها  احملكمة إىل التحدث  الثالثة يف إطار احملكمة ككل، ال سيما يف مجيع ا
، والتوعية)، مع أصحاب املصلحة أو اجلمهور العام بصوت واحد (مثل االتصاالت اخلارجية، واإلعالم

وفي وكفالة املساواة يف املعاملة (مثل املوارد البشرية) أو االستخدام األمثل للموارد (مثل خدمات الرتمجة). 
هذا الصدد، أوصت اللجنة المحكمة بإعداد دليل للمؤسسة، على النحو المتبع في معظم 

ع الوظائف ومستوياتها المنظمات الدولية، في دورتها الخامسة، كما أوصت بإعداد قائمة لجمي
والوصف الوظيفي المتعلق بها لكل وظيفة من الوظائف المتعلقة باإلعالم، والتوعية، والموارد 
البشرية، ودوائر الترجمة في كل جهاز من األجهزة الثالثة على حدة، وأن تقدم هذه القائمة في 

دورتها الرابعة.
للمحكمة يتألف من رؤساء األجهزة الرئيسية وأحاطت اللجنة علما بأن جملس التنسيق التابع-١١

الثالثة للمحكمة، وهم رئيس احملكمة واملدعي العام واملسجل، وأنه جيتمع مرة واحدة كل شهر، أو كلما 
دعت احلاجة إىل ذلك، ملعاجلة القضايا ذات األمهية االسرتاتيجية، فضال عن القضايا املتعلقة باآلليات 

األجهزة حول مواضيع معينة مثل امليزانية السنوية، والدروس املستفادة، األخرى املخصصة للتنسيق بني
والتآزر.

أوصت وبعد إحاطة اللجنة علما بعدم وجود اختصاصات آلليات التنسيق بني األجهزة املذكورة، -١٢
اللجنة المحكمة بوضع اختصاصات لمجلس التنسيق ولجميع هيئات التنسيق القائمة األخرى، 

إلى اللجنة في دورتها الرابعة.وأن تقدمها
والحظت اللجنة بدهشة عدم دعوة مديرة مكتب املراجعة الداخلية حلضور اجتماعات جملس -١٣

التنسيق. ويف هيكل إداري يتكون من ثالثة أجهزة رئيسية، تعترب مديرة مكتب املراجعة الداخلية، مبا لديها 
ية للمحكمة. وعالوة على ذلك، سيضمن حضور مديرة من خربة مستقلة، شريكا ومستشارا يف غاية األمه

مكتب املراجعة الداخلية اجتماعات جملس التنسيق فهمه الشامل واملستمر للتطورات اليت تطرأ على 
ولذلك، توصي اللجنة المحكمة بتعزيز وتعميق التعاون مع املخاطر، وهو أمر ضروري لعمل املكتب. 
وة مديرة المكتب، حسب االقتضاء، لحضور اجتماعات مكتب المراجعة الداخلية، السيما بدع

مجلس التنسيق وآليات التنسيق بين األجهزة األخرى، على وجه الخصوص عند مناقشة المسائل 
المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ومن خالل تبادل محاضر االجتماعات التي تتناول 

ضمان التعاون بوجه أفضل.المسائل ذات الصلة بعمل المكتب، وذلك بهدف 
ا املقبلة رصد الرتتيبات اإلدارية للمحكمة، السيما -١٤ ا ستواصل يف دورا وخلصت اللجنة إىل أ

االت املبينة أعاله. فيما يتعلق با

إدارة المخاطر بالمحكمة-باء
ا األوىل إىل مكتب املراجعة الداخلية واحملكمة تقدمي سج-١٥ ل للمخاطر، طلبت اللجنة يف دور

ا الثانية .)١١(فضال عن وصف شامل للعملية املتبعة إلنشاء هذا السجل، يف دور

)١١(AC/1/15 ١٧، الفقرة.
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وكان معروضا على اللحنة العديد من التقارير املقدمة من احملكمة ومكتب املراجعة الداخلية بشأن -١٦
ا )١٢(املؤسسيةإدارة املخاطر. وكان اهلدف العام من تقرير املراجعة النهائي لعملية إدارة املخاطر اليت قام 

هو تقييم فعالية إجراءات إدارة املخاطر يف احملكمة. ويقدم تقرير احملكمة بشأن ٢٠١٤املكتب يف عام 
معلومات عن العملية املتبعة إلنشاء سجل للمخاطر، والتقدم احملرز حىت اآلن يف إدارة )١٣(إدارة املخاطر

جراءات املقررة للمضي قدما. ونظرت اللجنة أيضا يف موجز املخاطر، والتحديات القائمة، فضال عن اإل
ا املكتب .)١٤(لعملية تقييم املخاطر اليت يقوم 

وجيري حاليا استكمال هذه الوثائق بورقة بعنوان معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر، وتتضمن هذه -١٧
سة إدارة املخاطر لكي تنظر الورقة سجال للمخاطر يف احملكمة فضال عن مشروع توجيه إداري بشأن سيا

فيه اللجنة،  ولكن مل يصدر هذا التوجيه رمسيا بعد.

االستنتاجات والتوصيات

، ومشروع ٢٠١٦لتيسري املناقشة املتعلقة بإدارة املخاطر، قامت اللجنة بتحليل خطة املراجعة لعام -١٨
عض املخاطر مدرجة  يف كال وسجل املخاطر باحملكمة. والحظت اللجنة أن ب٢٠١٧خطة املراجعة لعام 

السجلني يف حني أن املخاطر األخرى مدرجة إما يف سجل املخاطر باحملكمة وإما يف سجل املخاطر 
مبكتب املراجعة الداخلية نتيجة، على ما يبدو، لعدم التنسيق واالفتقار إىل ثقافة إدارة املخاطر باحملكمة. 

يت قد توجد عند تقييم املخاطر نيابة عن احملكمة ويف حني تدرك اللجنة وجهات النظر املختلفة ال
واملكتب، تعتقد اللجنة أن هناك هدفا واحدا مشرتكا هو حتديد وتقييم وإدارة املخاطر باحملكمة بصورة 

فعالة، وأنه ينبغي بالتايل التدقيق باملقارنة بني السجلني ومناقشتهما معا.
ة الداخلية بتحليل التناقضات القائمة بين وتوصي لجنة المراجعة بالتالي مكتب المراجع-١٩

السجلين مع المحكمة وذلك للتأكد من عدم غياب أي مخاطر عند وضع خطة المراجعة الداخلية 
السنوية. وتوصي اللجنة كذلك بالتواصل بين المكتب والمحكمة وتبادل سجالتهما المتعلقة 

.بالمخاطر في المستقبل
إزاء املعايري املستخدمة لتقييم اآلثار املرتتبة على املخاطر (تعترب وأعربت اللجنة أيضا عن قلقها-٢٠

مليون يورو على سبيل املثال طفيفة)، وإزاء عدم وجود معايري لتأثري ١اآلثار املالية املرتتبة على أقل من 
ولذلك، توصي اللجنة بإعادة النظر في معايير تقييم مستوى املخاطر على سالمة األشخاص. 

.المالية، وتأثير المخاطر على سالمة األشخاصالمخاطر
وتشجع اللجنة المحكمة على إنشاء لجنة إلدارة المخاطر المتوقعة، واستكشاف مدى -٢١

مالءمة تكليف موظف من الموارد البشرية القائمة بالعمل كمنسق للمخاطر على نطاق المحكمة 
علق بإدارة المخاطر ورصدها بشكل ويكون مسؤوال عن ضمان اتباع نهج منسق للمحكمة فيما يت

مالئم في جميع األجهزة، مع إفساح المجال لمبادرات إدارة المخاطر المتعلقة بأجهزة معينة 
.وتزويد اللجنة بمعلومات محدثة عن التقدم المحرز في دورتها الرابعة

ين وتوصي اللجنة المحكمة كذلك بتنظيم دورات تدريبية بشأن إدارة المخاطر للمدير -٢٢
التنفيذيين باألجهزة المختلفة من أجل غرس ثقافة إدارة المخاطر في جميع أنحاء المحكمة، 
واستفادتها في هذا الصدد، إلى أقصى حد ممكن، من الخبرة الداخلية، ال سيما من خبرة 

.المكتب

)١٢(AC/2/6.
)١٣(AC/2/8 .
)١٤(AC/2/2.
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ا سرتصد التقدم احملرز فيما يتعلق بإدارة املخاطر يف احملكمة -٢٣ ا وخلصت اللجنة إىل أ يف دورا
املقبلة من أجل ضمان وجود نظام مالئم وفعال إلدارة املخاطر يف املؤسسة، يكون جزءا ال يتجزأ من 
العمليات اإلدارية للمحكمة على النحو املتبع اليوم يف معظم املنظمات الدولية. وسيؤدي وجود مثل هذا 

مقاومة احملكمة لألحداث السلبية، ولن النظام إلدارة املخاطر يف املؤسسة إىل توفري أداة فعالة لتحسني
يشكل فقط عبئا إداريا إضافيا.

الرقابة على المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات-جيم
المسائل المتعلقة بالمراجعة الداخلية- ١

متابعة التقييم اخلارجي للجودة(أ)

عهد مراجعي احلسابات الداخليني، يلزم وفقا للمعايري الدولية املهنية ملمارسة املراجعة الداخلية مل-٢٤
تقييم جودة خدمات املراجعة الداخلية بواسطة مراجع حسابات مستقل كل مخس سنوات.

الذي )١٥(وكان معروضا على اللجنة تقرير االعتماد املستقل للتقييم الذايت ملكتب املراجعة الداخلية-٢٥
لس أوروبا يف أ بوصفه مدققا خارجيا مؤهال.٢٠١٣يار/مايو أجراه مراجع حسابات خارجي تابع 

ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة نتائج أحدث تقييم خارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية. ويف -٢٦
٢٠١٦شباط/فرباير ٢٥، تلقت اللجنة خطة عمل لتنفيذ التوصيات املقدمة يف ٢٠١٦شباط/فرباير 

متوز/يوليه خطة عمل حمدثة لتقييم ١٣اللجنة،  قدمت يف نتيجة لتقييم جودة املكتب. وبناء على طلب
جودة املكتب.

وأحاطت اللجنة علما بالنتيجة اإلجيابية هلذا التقييم املستقل وباملتابعة املناسبة لتوصيات املقيم -٢٧
املستقل، مبا يف ذلك بإضفاء الطابع الرمسي على ضمان اجلودة وبرنامج التحسني.

٢٠١٧و ٢٠١٦خطيت املراجعة الداخلية لعامي املوافقة على (ب)

ا األوىل خطة املراجعة املعتمدة لعام -٢٨ ، واطلعت )١٦(٢٠١٥كان معروضا على اللجنة يف دور
مديرة مكتب املراجعة اللجنة على اتفاقات الضمان واملشورة والتقييم املعقودة، وقدمت توضيحات بشأن 

نتيجة إلعادة تنظيم قلم احملكمة، أو الفحص الذي قام به اخلروج عن اخلطة، مثل اخلروج الذي حدث
مراجع احلسابات اخلارجي لكشوف املرتبات.

اليت ركزت على ٢٠١٦ويف الدورة األوىل، نظرت اللجنة، وفقا مليثاقها، يف خطة املراجعة لعام -٢٩
املكاتب امليدانية، عملية التخطيط للبعثات، وعملية امليزنة باحملكمة، وإدارة صرف العمالت، وأمن

.)١٧(وإجراءات إدارة األزمات، ووافقت عليها

٢٠١٦معلومات حمدثة عن العمل املنجز يف عام (ج)

يف الدورة الثانية، قدمت مديرة مكتب املراجعة الداخلية معلومات حمدثة عن حالة العمل املنجز -٣٠
أسابيع يف التنفيذ هو متابعة ، وأوضحت أن السبب يف التأخري ملدة ستة٢٠١٦حىت اآلن يف عام 

التوصيات املعلقة وفقا لتوصيات اللجنة.

)١٥(AC/2/3.
)١٦(AC/1/12.
)١٧(AC/1/15 ١٦، الفقرة.
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ويف الدورة الثانية أيضا، تلقت اللجنة معلومات حمدثة عن مشروع خطة املراجعة املتعلقة مبكتب -٣١
.٢٠١٧املراجعة الداخلية لعام 

الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية(د)
ا مكتب املراجعة الداخلية بإصدار توصيات ركزت اللج-٣٢ ا األوىل على العملية اليت يقوم  نة يف دور

اللجنة ومتابعتها. وكان معروضا على اللجنة تقرير املكتب عن الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة 
التقرير ، وكذلك)١٨(٢٠١٥إىل شباط/فرباير ٢٠٠٨خالل فرتة تبلغ ست سنوات، من حزيران/يونيه 

. )١٩(٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٦السنوي ملكتب املراجعة الداخلية بشأن تنفيذ توصيات املراجعة حىت 
يف املائة فقط خالل ستة أشهر، ٢توصية، ٢٣١وخالل فرتة تبلغ ثالث سنوات، نفذت من أصل يبلغ 

يف املائة خالل فرتة تبلغ سنتني.١٦و 
ا األوىل، الحظت ا-٣٣ للجنة مع القلق ارتفاع عدد التوصيات املعلقة، وأكدت أن املسؤولية ويف دور

الرئيسية لوجود رقابة داخلية فعالة تقع على عاتق اإلدارة على مجيع املستويات. وأعربت اللجنة أيضا عن 
م مفهومها أن املوافقة على التوصيات دون تنفيذها معناه أن إدارة احملكمة توافق يف الواقع ضمنيا على عد

ختفيف املخاطر اليت مت حتديدها. وعالوة على ذلك، تلقت اللجنة حتليال من مديرة مكتب املراجعة 
الداخلية بشأن الصعوبات اليت تواجهها احملكمة يف تنفيذ توصيات املراجعة الداخلية، مبا يف ذلك 

من الوصول الكامل ويف الصعوبات اليت تعزى إىل اإلدارة، وتعرب عن قلقها إزاء عدم متكني املكتب دائما 
الوقت املناسب إىل املعلومات املطلوبة والالزمة للوفاء بواليتها.

، بالتعاون مع إدارة ٢٠١٦وتلبية لطلب اللجنة، أجرى املكتب من آذار/مارس إىل حزيران/يونيه -٣٤
. ٢٠١١إىل عام ٢٠٠٨احملكمة، مراجعة ومتابعة جلميع التوصيات اليت صدرت يف الفرتة من عام 

) مت تنفيذها وأنه ٦٠توصية من أصل ٣٢يف املائة من التوصيات املتبقية (أي ٥٤والحظت اللجنة أن 
وتتطلع اللجنة إلى الحصول على معلومات توصية). ٢٧يف املائة من التوصيات (أي ٤٦جاري تنفيذ 

في ٢٠١٤-٢٠١٢من المكتب عن الوضع فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات الصادرة في الفترة  
دورتها الرابعة.

االستنتاجات والتوصيات

استكشفت اللجنة االمكانيات املختلفة لضمان تنفيذ التوصيات اليت وافقت عليها إدارة احملكمة -٣٥
يف الوقت املناسب، مع النظر أيضا إىل الدور الذي ميكن أن تقوم به اللجنة يف التعجيل بتنفيذ التوصيات 

املعلقة.
ة مع االرتياح التقدم المحرز منذ دورتها األخيرة فيما يتعلق بالحد من تراكم والحظت اللجن-٣٦

التوصيات، وحثت المحكمة على بذل المزيد من الجهود، بالتشاور الوثيق مع مكتب المراجعة 
الداخلية، لوضع آلية فعالة لتنفيذ التوصيات القائمة وتجنب حدوث تراكم مماثل في المستقبل، 

.هذا الشأن إلى اللجنة بعد االنتهاء من عملية المتابعة السنوية المقبلةوتقديم تقرير في
ولضمان المساءلة وتنفيذ التوصيات في الوقت المناسب، أوصت اللجنة بأن تبدأ عملية -٣٧

تنفيذ التوصيات بالموافقة على التوصية أو رفضها وتحديد صاحب التوصية مع حد زمني معين 
.ذلك في التقرير النهائي للمراجعةلتنفيذ كل توصية، وإدراج

)١٨(CBF/24/12.
)١٩(AC/1/16.
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ووافقت اللجنة أيضا على الطلب املقدم من مديرة مكتب املراجعة الداخلية للموافقة على خطة -٣٨
اية السنة السابقة للسنة املعنية لتمكني املكتب من بدء تنفيذ خطة املراجعة  العمل السنوية للمكتب قبل 

يف ٢٠١٧لك، قررت اللجنة املوافقة على خطة املراجعة النهائية لعام يف بداية كل سنة تقوميية. ونتيجة لذ
ا الثالثة اليت ستعقد عن بعد مبؤمتر عرب الفيديو. دور

وطلبت اللجنة إلى المحكمة تمكين مكتب المراجعة الداخلية من الوصول بدون قيود إلى -٣٩
.يه في ميثاقهاجميع المعلومات الالزمة ألداء واليته، على النحو المنصوص عل

المسائل المتعلقة بالمراجعة الخارجية للحسابات- ٢

املراجع اخلارجي للحسابات(أ)

من ميثاق اللجنة نظر اللجنة يف املراجعة اخلارجية للحسابات. وحيدد امليثاق ٢-يتناول اجلزء ميم-٤٠
ول اللجنة على تأكيدات الدور الرقايب الشامل للجنة على املراجعة اخلارجية للحسابات من أجل حص

معقولة فيما يتعلق بأنشطتها يف جمال املراجعة.
من ميثاق اللجنة، ينبغي أن يتضمن التقرير السنوي للجنة ملخصا للتقدم ‘ ٢’٦٤ووفقا للفقرة -٤١

احملرز يف اإلجراءات التصحيحية لالستنتاجات والتوصيات الواردة يف تقارير املراجعة اخلارجية للحسابات.
ووفقا مليثاق اللجنة، يطلب إىل اللجنة اللقاء مع مقدمي الضمانات اخلارجيني، مثل املراجع -٤٢

اخلارجي للحسابات، أثناء التخطيط للمراجعة، وتقدمي البيانات املالية اليت متت مراجعتها، ومناقشة 
راقبة استقالل املراجع ، كما يطلب إىل اللجنة دراسة وم)٢٠(الرسالة املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصيات 

اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي 
.)٢١(جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات

ا -٤٣ ويف الدورة األوىل، وجهت اللجنة دعوة إىل املراجع اخلارجي للحسابات للحضور يف دور
، أبلغ ممثل مراجع احلسابات اخلارجي، السيد ليونيل فاريل، رئيس ٢٠١٦متوز/يوليه ١١. ويف )٢٢(الثانية

دائرة املراجعة اخلارجية حلسابات املنظمات الدولية، األمني التنفيذي بأن املراجع اخلارجي للحسابات لن 
رب الفيديو.يتمكن من املشاركة يف الدورة الثانية للجنة، ال شخصيا، وال من خالل اهلاتف أو مؤمتر ع

االستنتاجات والتوصيات

أشارت اللجنة بدهشة وخيبة األمل إىل عدم متكن املراجع اخلارجي للحسابات من احلضور يف -٤٤
ا الثانية على الرغم من إشعاره بذلك يف وقت مبكر وإىل أنه مل يتمكن نتيجة لذلك من تبادل الرأي  دور

ا إىل مع اللجنة حول األمور املتعلقة باملراجعة  اخلارجية للحسابات مما أثار عقبة يف حتقيق املهام املعهود 
اللجنة من اجلمعية.

وفي معرض التشديد على الحاجة إلى التفاعل البناء بين اللجنة والمراجع الخارجي -٤٥
للحسابات في المستقبل، طلبت اللجنة إلى المراجع الخارجي للحسابات تأكيد حضوره في 

.من ميثاق اللجنة٥٨ان وجوده في جميع دورات اللجنة وفقا للفقرة دورات اللجنة لضم

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...، ) ٢٠( ، املرفق الرابع، ٣-، ا
.٥٨الفقرة 

.٥٩املرجع نفسه، الفقرة )٢١(
)٢٢(AC/1/15 ٢٣، الفقرة.
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خطاب اإللتزام واختصاصات املراجع اخلارجي للحسابات(ب)

من النظام املايل والقواعد املالية، تعّني مجعية الدول األطراف مراجعا خارجيا ١-١٢ووفقا للبند -٤٦
ووفقا مليثاق اللجنة، تقدم اللجنة توصيات بشأن ترشيح للحسابات ملدة أربع سنوات وجيوز جتديد تعيينه. 

.)٢٣(املراجع اخلارجي للحسابات
ونظرا لعدم وجود اللجنة بعد يف الوقت ذي الصلة وعدم وجود بالتايل توصيات بشأن ترشيح -٤٧

ا الرابعة عشرة والية املراجع اخلارجي للحسابا ت املراجع اخلارجي للحسابات، مددت اجلمعية يف دور
، على أن يكون مفهوما أن اللجنة ستقدم توصيات بشأن ترشيح )٢٤(احلايل، ديوان احملاسبات، ملدة سنتني

.٢٠١٦املراجع اخلارجي للحسابات للسنتني الباقيتني يف عام 

االستنتاجات والتوصيات

بات مشهود بالنظر إىل أن املراجع اخلارجي للحسابات احلايل مؤسسة رفيعة املستوى ملراجعة احلسا-٤٨
هلا بالكفاءة واالستقالل، وبالنظر إىل اجلودة العالية لتقارير ديوان احملاسبات الفرنسي وأمهية ضمان 

أوصت اللجنة في دورتها األولى بأن تمدد الجمعية والية مراجع الحسابات الخارجي االستمرارية، 
االستئماني للضحايا لمدة سنتين أخريين، بحيث تشمل البيانات المالية للمحكمة والصندوق

. ورحبت اللجنة بتوسيع  نطاق والية مراجع احلسابات اخلارجي حبيث )٢٥(٢٠١٩و٢٠١٨للسنتين 
تشمل، عالوة على تقرير املراجعة السنوية والرأي بشأن البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين 

للضحايا، تقرير مراجعة األداء السنوي أيضا.
ا الثانية وأعد مراجع -٤٩ احلسابات اخلارجي مشروع خطاب التزام وأحيل اخلطاب إىل اللجنة يف دور

للنظر. وتضمن اخلطاب األحكام والشروط املتعلقة بتمديد والية مراجع احلسابات اخلارجي ملدة السنتني 
الباقيتني.

ضافة وطلبت اللجنة إلى المراجع الخارجي للحسابات تعديل مشروع خطاب االلتزام إل-٥٠
التزام ممثل المراجع الخارجي للحسابات بالحضور في اجتماعات لجنة المراجعة وفقا للفقرتين 

من ميثاق اللجنة.٥٩و٥٨
وعالوة على ذلك، طلبت اللجنة إلى المراجع الخارجي للحسابات أن يقدم أيضا إلى -٥١

حظات الموجهة إلى إدارة اللجنة في المستقبل رسالة (رسائل) اإلدارة مشفوعة بالتعليقات والمال
المحكمة التي لم يتضمنها تقرير (تقارير) المراجع الخارجي للحسابات.

تقرير املراجع اخلارجي للحسابات بشأن البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية والصندوق االستئماين(ج) 
٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١للضحايا للسنة املنتهية يف 

ظر إىل عدم حضور املراجع اخلارجي للحسابات يف الدورة الثانية للجنة واالفتقار بالتايل إىل بالن-٥٢
، اليت )٢٦(معلومات بشأن املراجعة، قررت اللجنة عدم النظر يف البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية

لد الثاين، اجلزء باء(ICC-ASP/14/20)٢٠١٥الوثائق الرمسية  ... الدورة الرابعة عشرة ...،)٢٣( ، املرفق الرابع، ٣-، ا
.٦٠الفقرة 

لد األول، اجلزء الثالث، )٢٤( .٢القسم كاف، الفقرة ،ICC-ASP/14/Res.1املرجع نفسه، ا
)٢٥(AC/1/15، ٢٢الفقرة.
)٢٦(ICC-ASP/15/12.



IICC-ASP/15/15

93 15-A-031116

لبيانات املالية للصندوق االستئماين تشمل مراجعة التقارير املالية ملشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع، وا
.٢٠١٥كانون األول/ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف )٢٧(للضحايا

متابعة التوصيات السابقة-ثالثا
بأخذ الوالية الواسعة للجنة يف االعتبار، واالحتياجات من املوارد الالزمة لالمتثال هلذه الوالية، -٥٣

ا األوىل بتوفري املساعدة الالزمة ألمانة اللجنة بسرعة، من خالل تسريع عملية أوصت اللجنة يف دور
. ويف الدورة )٢٨(٢٠١٦ر أ)، ابتداء من كانون الثاين/يناير -توظيف املساعد اإلداري الرئيسي (خ ع 

الثانية، الحظت اللجنة مع االرتياح أن التعيني قد مت يف الفرتة بني الدورتني.
للجنة إىل مكتب املراجعة الداخلية واحملكمة تقدمي سجل للمخاطر، ويف الدورة األوىل، طلبت ا-٥٤

ا الثانية . ويف الدورة الثانية، )٢٩(فضال عن وصف شامل للعملية اليت اتبعت إلنشاء هذا السجل، يف دور
رحبت اللجنة بتقدمي الوثائق املطلوبة.

وجيا املعلومات املعتمد يف الوقت ويف الدورة األوىل، أوصت اللجنة بتعيني املوظف املعين بتكنول-٥٥
املناسب، بالنظر إىل إدراج ثالث عمليات مراجعة لتكنولوجيا املعلومات يف خطة املراجعة لعام  

. ويف الدورة الثانية، الحظت اللجنة مع االرتياح أن الوظيفة شغلت يف الفرتة بني الدورتني. يف )٣٠(٢٠١٦
عناية يف املزايا احملتملة لالستعانة مبصادر خارجية ملراجعة نفس الوقت، كررت اللجنة توصيتها بالنظر ب

تكنولوجيا املعلومات يف املستقبل.
ويف الدورة األوىل، أوصت اللجنة بأن متدد اجلمعية والية املراجع  اخلارجي للحسابات ملدة -٥٦

٢٠١٨سنتني، حبيث تشمل البيانات املالية للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا للسنتني
ا اخلامسة عشرة اليت ستعقد )٣١(٢٠١٩و . وستنظر اجلمعية يف مسألة متديد والية ديوان احملاسبة يف دور

,٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة أيضا إىل مكتب املراجعة الداخلية إجراء استعراض نقدي -٥٧

والتنسيق مع إدارة احملكمة بشأن املخاطر ٢٠١١إىل ٢٠٠٨للتوصيات املعلقة الصادرة يف السنوات من 
اليت هي على استعداد للتعرض هلا نتيجة لعدم تنفيذ التوصيات املقابلة هلا، واالتفاق مع إدارة احملكمة على 
ا  جدول زمين لتنفيذ التوصيات املعلقة املتبقية، وتقدمي تقرير إىل اللجنة بشأن نتائج هذه العملية يف دور

ذه األعمال.)٣٢(لثانيةا . والحظت اللجنة مع االرتياح قيام كل من احملكمة واملكتب 
ويف الدورة األوىل، طلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم عرضا ألحدث نتائج لتقييم اجلودة اخلارجي -٥٨

. وقدمت ورقة من قبل املكتب بشأن هذه املسألة.)٣٣(ملكتب املراجعة الداخلية

)٢٧(ICC-ASP/15/13.
)٢٨(AC/1/15 ١٢، الفقرة.
.١٧املرجع نفسه، الفقرة )٢٩(

.١٩املرجع نفسه، الفقرة (٣٠)
.٢٢املرجع نفسه، الفقرة )٣١

.٢٧املرجع نفسه، الفقرة )٣٢(
.٢٨املرجع نفسه، الفقرة )٣٣(
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أخرىمسائل - رابعا

ردود الفعل على التقرير املؤقت للجنة املراجعة-ألف

، الذي حيتوي على موجز )٣٤(٢٠١٦شباط/ فرباير ١٦وزع التقرير املؤقت للجنة، املؤرخ -٥٩
لالستنتاجات اليت مت التوصل إليها خالل الدورة األوىل للجنة، على احملكمة، واملراجع اخلارجي 

خلية من أجل تنفيذ توصيات اللجنة ومتابعتها يف الوقت املناسب.للحسابات، ومكتب املراجعة الدا
ا مل تتلق أي رد فعل رمسي على تقريرها املؤقت واألعمال اليت قامت -٦٠ ويف حني تشري اللجنة إىل أ

ا تالحظ مع االرتياح أن احملكمة نفذت مجيع التوصيات املقدمة يف الدورة األوىل. ا األوىل، فإ ا يف دور
ا، عندما يكون ذلك مناسبا، بتعليقات -٦١ وتدعو اللجنة احملكمة وجلنة امليزانية واملالية إىل موافا

ما  بشأن كيفية قيامها، بصفتها هيئة استشارية معنية باإلدارة واملخاطر ومراجعة اجلسابات، بتلبية توقعا
هليئتني اإلداريتني.بوجه أفضل، وتعرب عن رغبتها يف تشجيع احلوار املفتوح مع هاتني ا

التقييم الذايت للجنة املراجعة، مبا يف ذلك التدريب-باء

من ميثاق اللجنة، يتلقى أعضاء اللجنة توجهات رمسية بشأن الغرض من اللجنة ٣٩وفقا للفقرة -٦٢
لذي وواليتها، وبشأن أهداف احملكمة. وتعرب اللجنة عن تقديرها يف هذا الصدد للتبادل املوجز لآلراء ا

ا األوىل مع ممثلي هيئة الرئاسة ومكتب املدعية العامة وقلم احملكمة. جرى يف دور
وطلبت اللجنة إىل األمانة أن حتدد االمكانيات املتاحة لتدريب أعضاء اللجنة على أعمال -٦٣

احملكمة وهيكلها، وستناقش الفرص املتاحة للتدريب بدون مقابل، مثل التدريب املتاح على شبكة 
إلنرتنت، يف الدورات القادمة.ا

(ب) من ميثاق اللجنة، ينبغي أن تقوم اللجنة بانتظام بتقييم أدائها وأداء كل ٦٣وعمال بالفقرة -٦٤
عضو من أعضائها. ومتشيا مع ميثاق اللجنة وباالستناد إىل املمارسة اجليدة ملعهد مراجعي احلسابات 

احلسابات، قررت اللجنة مناقشة إمكانية استخدام قائمة الداخليني واملكاتب الوطنية األخرى ملراجعة
ا يف دورات قادمة.  مرجعية للتقييم الذايت مصممة خصيصا الحتياجا

الدورات املقبلة للجنة املراجعة-جيم

ا الثالثة يف عام -٦٥ عن بعد يف يوم ستحدده فيما بعد. وعالوة ٢٠١٦قررت اللجنة أن تعقد دور
ا الرابعة يف يومي على ذلك، قررت ال ا ٢٠١٧آذار/مارس ٣١و٣٠لجنة مؤقتا أن تعقد دور ، ودور

.٢٠١٧أيلول/سبتمرب ٥و٤اخلامسة يف يومي 

)٣٤(AC/1/15.
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التذييل األول
إقرار جدول األعمال، ومشاركة و افتتاح الدورة، وانتخاب أعضاء المكتب، 

المراقبين
افتتاح الدورة- ١

، أو أكثر من ذلك، يف السنةلجنة ثالث مرات على األقل الع جتتموفقا مليثاق جلنة املراجعة، -١
ا األوىل يف .)٣٥(حسبما تراه ضروريا ا الثانية ٢٠١٦كانون الثاين/يناير ٢٨وعقدت اللجنة دور ، ودور

، يف مقر احملكمة يف الهاي.٢٠١٦آب/أغسطس ٢٣و٢٢يف يومي 

شار إليها يف التذييل الثاين هلذا التقرير.يف الدورتني الوثائق املاللجنة علىمعروضاكانو -٢

المكتبأعضاءانتخاب- ٢

بالنسبة للسنة األوىل، انتخبت اللجنة السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي) رئيسا والسيدة إيلينا -٣
سوبكوفا (سلوفاكيا) نائبا للرئيس، بتوافق اآلراء، وفقا للجزء واو من ميثاقها. وعينت اللجنة أيضا السيدة

لور إستفيين (فرنسا) مقررا.

ويف الدورة الثانية، قررت اللجنة اجراء االنتخابات املتعلقة بالرئيس ونائب الرئيس، فضال عن -٤
تعيني املقرر، يف الدورة األوىل للجنة يف كل سنة ميالدية.

، وقدمت أمانة وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، السيد فخري الدجاين، أمينا للجنة-٥
مجعية الدول األطراف اخلدمات اللوجيستية هلا.

األعمالجدولإقرار- ٣

ملخصا امليزانية واملالية جلنةتقدم اللجنة يف تقريرها إىل ،اللجنةميثاقمن‘ ١’٦٤للفقرةوفقا-٦
ا يف السنة السابقة للوفاء للعمل الذي قامت به  بصورة كاملة.مبسؤوليا

:التايلاألعمالجدولاللجنة اعتمدتاألوىل،ةدور اليفو -٧
الدورةافتتاح-١
انتخاب أعضاء املكتب-٢
العملوتنظيماألعمالجدولإقرار-٣
املراقبنيمشاركة-٤
:املتعلقة باملراجعةاملسائل-٥

٢٠١٥لعامالداخليةملراجعةاخطة(أ)
٢٠١٦لعامالداخليةملراجعةاخطة(ب)

.٤٠املرجع نفسه، الفقرة ) ٣٥(
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والية املراجع اخلارجي للحسابات(ج)
الوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية(د)

)٣٦(مسائل أخرى-٦

:التايلاألعمالجدولاللجنة اعتمدت،الثانيةةدور اليفو -٨
الدورةافتتاح-١

العملوتنظيماألعمالجدولإقرار(أ)
املراقبنيمشاركة(ب)

داري للمحكمةاهليكل اإل-٢
إدارة املخاطر يف احملكمة-٣
للحساباتواخلارجيةالداخليةاملراجعةعلىاإلشراف-٤

املراجعة الداخلية للحسابات(أ)
متابعة التقييم اخلارجي للجودة‘١’
٢٠١٦دثة عن العمل املنجز يف عام معلومات حم‘٢’
اجعة الداخليةالوضع فيما يتعلق بتنفيذ توصيات املر ‘٣’
تقييم اللجنة السنوي للمخاطر واخلطة املتعلقة باملخاطر‘٤’
٢٠١٧خطة العمل لعام ‘٥’

املراجعة اخلارجية للحسابات(ب)
خطاب اإلحالة ونطاق املراجعة‘١’
املراجع اخلارجي للحسابات بشأن البيانات املالية للمحكمة تقرير‘٢’

، مبا يف ذلك تقرير ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب٣١يفاملنتهيةللسنة
السنة املالية -مراجعة حسابات مشروع املباين الدائمة وإدارة املشروع

٢٠١٥
االستئمايناملراجع اخلارجي للحسابات بشأن الصندوقتقرير‘٣’

كانون األول/ديسمرب٣١يفاملنتهيةالبيانات املالية للسنة- للضحايا
٢٠١٥

سائل أخرىم-٥
ردود الفعل على التقرير املؤقت للجنة املراجعة (أ)

التدريبذلكيفمبااملراجعة،للجنةالذايتالتقييم(ب)
)٣٧(املقبلةجلنة املراجعة للدوراتعملخطة(ج)

)٣٦(AC/1/1.
)٣٧(AC/2/1/Rev.1.
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بيانات للجنة السنويالتقريريتضمنأنينبغي،جلنة املراجعةميثاقمن‘٤’٦٤للفقرةفقاو و -٩
خالل الفرتة املعنية، وعدد اجللسات عقودة تفصيلية عن االجتماعات، مبا يف ذلك عدد االجتماعات امل

.اليت حضرها كل عضو
ا األوىل املعقودة يف كانون الثاين/يناير -١٠ وأربع جلسات يف ٢٠١٦وعقدت اللجنة جلستني يف دور

ا الثانية املعقودة يف آب/أغسطس  :أمساؤهمالتاليةضاءاألعحضرها. و ٢٠١٦دور
السيد مسري أبو لغد (األردن)؛(أ)

السيد ديفيد بانيانكا (بوروندي)؛(ب)
السيد خورخي دوهالت (املكسيك)؛(ج)
؛السيدة لور إستفيين (فرنسا)(د) 
.السيدة إيلينا سوبكوفا (سلوفاكيا)(ه)

المراقبينمشاركة-١١

غورميندي،ديفرنانديسسيلفياةالقاضياحملكمة،ةرئيسطلعت أ،٢٠١٦/يناير الثاينكانونيف-١١
معوتبادلت اللجنة اآلراء . يف احملكمةامليزنةعمليةتعزيزاجلارية لططاخلو احلالية نشطةاللجنة على األ

وجهت إليهم الدعوة لتوضيح ما يتوقعونه من اللجنة.الذيناحملكمةوقلمالعاماملدعيمكتبممثلي

ا الثانية ودعت-١٢ إىل تقدمي بيان بشأن اهليكل اإلداري اإلداريةاخلدماتشعبةمديراللجنة يف دور
يف دورتيها األوىل والثانية مدير مكتب املراجعة الداخلية أيضا ت اللجنة دعو . وإدارة املخاطر يف احملكمة

ه عملإىل تقدمي بيان بشأن ت اللجنة كذلك رئيس آلية الرقابة املستقلة دعبيان. و تقدميللحسابات إىل 
األخرى يف اإلدارة.اجلهات الفاعلة الرئيسيةمعه تفاعلو 
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تذييل الثانيال
قائمة الوثائق

العنوانرمز الوثيقة
AC/1/2ةالداخليمراجعةلعايري الدولية للممارسة املهنية لامل
AC/1/3 ةميثاق مكتب املراجعة الداخلي-احملكمة اجلنائية الدولية
AC/1/4 لمحكمةلغري املصحوبة الشحنات سياسة بشأن تقرير املراجعة النهائي
AC/1/5 يف الصندوق االستئماين إطار الرقابة الداخلية لربامج املساعدةبشأن مراجعة تقرير املراجعة النهائي

للضحايا
AC/1/6 ات املرضيةإدارة اإلجاز بشأن تقرير املراجعة النهائي
AC/1/7 تكنولوجيا املعلومات واالتصال لالنتقال إىل راجعة الداخلية بشأن حتضريات واستعدادات مكتب املتقرير

املباين الدائمة
AC/1/8ا االحتفاظو طويل األجل الاألرشفة الرقمية برنامجراجعة الداخلية بشأن تقرير مكتب امل بتسجيال

والتخلص منها
AC/1/9املراجعة الداخلية الصادرة يف الفرتة بني منتصف اتتوصيلعراض اخلاص االست-راجعة الداخلية مكتب امل

واليت مل تنفذ حىت اآلن٢٠١١و ٢٠٠٨عام 
AC/1/10 السفرنفقات بدل اإلقامة اليومي لسداد سياسة تنفيذ بشأن تقرير املراجعة النهائي
AC/1/11مكتب املدعي العاماللغوية يف دمات مراجعة وحدة اخل- التقرير النهائي -راجعة الداخلية مكتب امل
AC/1/12  ٢٠١٥ة لعام الداخليراجعة خطة امل-مكتب املراجعة الداخلية
AC/1/13  ٢٠١٦ة لعام الداخليراجعة خطة امل-مكتب املراجعة الداخلية
AC/1/14  ٢٠١٧ة لعام الداخليراجعة خطة املمشروع -مكتب املراجعة الداخلية
AC/1/15راجعةللجنة املؤقتتقرير املال
AC/1/16 ٢٦/١/٢٠١٦تنفيذ توصيات املراجعة: الوضع يف -التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية
AC/1/17  تقييم املخاطر-مكتب املراجعة الداخلية
AC/2/2 قوم به مكتب املراجعة الداخليةذي يتقييم املخاطر الوجز م-مكتب املراجعة الداخلية
AC/2/3 حملكمة اجلنائية الدوليةيف استقل للتقييم الذايت ملكتب املراجعة الداخلية بشأن التصديق املتقرير
AC/2/4 وكمة املعين باحليدراسالالفريق بشأن كتب املتقرير لاملرفق الثاين)ICC/ASP/14/30(

AC/2/5مشروع املباين الدائمةأداء ميزانيةنتقرير املراجعة ع
AC/2/6تقرير املراجعة النهائي بشأن إدارة املخاطر املؤسسية
AC/2/7 اجلنائية الدوليةيف احملكمةإدارة املخاطربشأن تقرير
AC/2/8تقرير احملكمة بشأن إدارة املخاطر
AC/2/9 عةراجوفقا لطلب جلنة امل٢٠١٦عام النصف األول من يفقدمة متابعة تنفيذ التوصيات املبشأن تقرير

AC/2/10 :(النهائي) عملية التخطيط للبعثاتمراجعة مكتب املراجعة الداخلية، تقرير املراجعة
AC/2/10.1املسائل اليت تتطلب اهتمام اإلدارة-بعثات للتخطيطمراجعة ال
CBF/19/21التقرير السنوي للجنة املراجعة
CBF/21/15 ٢٠١٤واالتصال يف الفرتة راجعة تكنولوجيا املعلوماتملسرتاتيجيةالطة ااخل-مكتب املراجعة الداخلية-

٢٠١٣يف عام تكنولوجيا املعلومات وخطة مراجعة ٢٠١٥
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العنوانرمز الوثيقة
CBF/21/16 ٢٠١٤يف عام تقرير مكتب املراجعة الداخلية عن أنشطته
CBF/22/4 ١٨/٢/٢٠١٤يف ات املراجعة: الوضع تنفيذ توصياملراجعة الداخلية بشأن التقرير السنوي ملكتب
CBF/22/5  ٢٠١٥خطة العمل املؤقتة لعام -مكتب املراجعة الداخلية

CBF/22/12 جلنة املراجعةبشأنتقرير احملكمة
CBF/24/5 جلنة املراجعةبشأنتقرير احملكمة

CBF/24/10 ٢٠١٤أنشطته يف عام بشأنالتقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية
CBF/24/11 خطة التدقيق الداخلي٢٠١٥-مكتب املراجعة الداخلية
CBF/24/12 ٣/٢/٢٠١٥يف تنفيذ توصيات املراجعة: الوضع املراجعة الداخلية بشأن التقرير السنوي ملكتب
CBF/24/13 ٢٠١٦املراجعة لعام مشروع خطة -مكتب املراجعة الداخلية

ICC-ASP/13/12٢٠١٣ديسمرب كانون األول/٣١إىل يناير كانون الثاين/١من فرتة لمحكمة لللاملالية البيانات
ICC-ASP/13/12/Corr.1٢٠١٣ديسمرب كانون األول/٣١إىل يناير كانون الثاين/١من فرتة للمحكمة للاملالية البيانات-

تصويب
ICC-ASP/13/13 كانون ٣١إىل يناير كانون الثاين/١من فرتة للصندوق االستئماين للضحايا للاملالية البيانات

٢٠١٣ديسمرب األول/
ICC-ASP/14/12 ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف
ICC-ASP/14/13 ٢٠١٤ديسمرب كانون األول/٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف
ICC-ASP/14/15ا اخلامسة والعشرين تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دور
ICC-ASP/15/12 ٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف
ICC-ASP/15/13٢٠١٥ديسمرب كانون األول/٣١البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف



ICC-ASP/15/15

10015-A-031116

تذييل الثالثال
ميثاق لجنة المراجعة

مقدمة-ألف
عمليات املراقبة و ، وإدارة املخاطر، مراجعة األعمال اإلداريةدور هام يف بجلنة املراجعة قومت-١

نزاهة هذه الثقة يف على توفري ةيلية الرقابهذه اآلحملكمة اجلنائية الدولية ("احملكمة"). وتعمل يف االداخلية 
جلمعية الدول وخدمات الدعم املشورة املستقلة تقدمي من خالل دورها بجلنة املراجعة قوم املمارسات. وت

األطراف ("اجلمعية").

الغرض-باء
، وإدارة املخاطر، لألعمال اإلداريةرقابة منهجية ومنتظمة الغرض من جلنة املراجعة هو توفري -٢

هلا حملكمة. وتساعد جلنة املراجعة اجلمعية من خالل تقدمي املشورة والتوجيه يف ااخلية الدوعمليات املراقبة 
ا يلي:املتعلقة مبمبادرات احملكمة بشأن كفاية
اهليكل اإلداري؛(أ)

إدارة املخاطر؛(ب)
القيم واألخالقيات؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د) 
رجية للحسابات؛ خلاااإلشراف على املراجعة الداخلية و (ه)
.العامةبيانات املالية وتقارير املساءلةال(و)

لجمعية مشورة لاله وتقدم املشار إليها أعنة املراجعة كل بند من البنود ، تستعرض جلعموماو -٣
أيضاوالتوجيهات لمحكمة. وقد تشمل املشورة لاإلدارية ألعمال مستقلة عن مدى كفاية وفعالية ا

.عملياتتعزيز تلك الأن بشوتوصياتاقرتاحات 

الوالية-جيم
على توصيات جلنة امليزانيةباملوافقة اجلمعية القرار الصادر من تستند والية جلنة املراجعة إىل -٤

.)٣٨(واملالية
املتعلقة تلبية متطلبات الدول األطراف على والية جلنة املراجعة يف مساعدة احملكمة تتمثل -٥
ل توفري الرقابة على املمارسات اإلدارية يف جماالت اإلدارة الرئيسية، مبا يف لشفافية واملساءلة من خالبا

ذلك:
القيم واألخالقيات؛(أ)

اهليكل اإلداري؛(ب)

لد األول، اجلزء الثاين، الفقرة ،(ICC-ASP/13/20)، ٢٠١٤... الثة عشرةالوثائق الرمسية ... الدورة الث)٣٨( .٨ا
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إدارة املخاطر؛(ج)
إطار الرقابة الداخلية؛(د)
أنشطة مراجعة احلسابات؛(ه)
مصادر الضمانات اخلارجية، مبا يف ذلك:(و)

أي فضال عن قالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته استدراسة ورصد ‘ ١’
مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي مصادر خارجية أخرى للضمانات؛

؛برتشيح املراجع اخلارجي للحساباتتقدمي توصيات إىل اجلهاز املختص ‘ ٢’
ة؛يعمل اإلدار الخطط (ز)

لة العامة.البيانات املالية وتقارير املساء(ح) 
. وال يلزم استنفاد قائمة عديلهاأو تأخرى إليها غري حصرية، وميكن إضافة بنوديات الوالقائمة -٦

باألحرى أن تكون جلنة املراجعة قادرة على معاجلة القضايا كلما يلزم كل سنة تقوميية. و يف  البنود بأكملها 
دعت احلاجة إىل ذلك.

السلطة-دال
االضطالع عند. وللجنة املراجعة، هاميثاقيف نطاق عملها لقيام بالالزمة للطة السجنة املراجعة لل-٧
ا، احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني مب مجيع ، وكذلك إىل باحملكمةاإلداريني واملوظفني سؤوليا

ات الصلة اليت تراها ضرورية املعلومات ذا صول بدون قيود يف الو أيضا. وللجنة املراجعة احلقألداء واجبا
إىل السجالت والبيانات والتقارير.

من للجنة املراجعة احلق يف احلصول على مجيع التوضيحات اليت تراها ضرورية للقيام بعملها-٨
.باحملكمةاإلداريني واملوظفني املسؤولني 

ستشارين آخرين حسبما تراه ضرورياجيوز للجنة املراجعة االستعانة مبحام مستقل و/أو م-٩
.لالضطالع مبهامها

نة المراجعةتشكيل لج-هاء
ا. وينبغي غري تابعني لمن ثالثة إىل مخسة أعضاء خارجينيتتألف جلنة املراجعة -١٠ لمحكمة وأجهز

يف جلنة امليزانية واملالية.حلاضرينمن األعضاء اخلمسة من األعضاء اعضوين عضو واحد أو أن يكون 
،الشؤون املالية، و مبراجعة احلساباتدراية كافية اللجنة جمتمعني عضاءتكون لدى أينبغي أن -١١

مسؤوليات جلنة املراجعةاملستمر يف لتطور لوالرقابة. ونظرا واملخاطر،والقانون،وتكنولوجيا املعلومات
يم  تقيالتقارير، من املهم أن يتم بشكل دوري إعداد التطورات يف لتطورات التنظيمية واالقتصادية و نتيجة ل

االستجابة لالحتياجات متكينهم من كفاءات األعضاء والتوازن الكلي للمهارات يف اللجنة من أجل 
الناشئة.

عايري التوازن االلتزام مبلضمان املمكنةاجلهودافة كوفيما يتعلق بإجراءات التعيني، ينبغي بذل-١٢
بتعيني أعضاء جلنة املراجعة.املراجعة تابعة للجنة اجلغرايف واملساواة بني اجلنسني. وتقوم جلنة خمصصة 

يقدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية خدمات األمانة للجنة.  -١٣



ICC-ASP/15/15

10215-A-031116

رئيس ونائب رئيس لجنة المراجعة-واو
رئيسا ونائبا للرئيس من بني أعضائها.اجتماع هلا تنتخب اللجنة يف أول ، يف كل عام-١٤
لعملية االنتخابية ويدعو إىل الرتشح ملنصب الرئيس أو نائب الرئيس.أمني جلنة املراجعة انظم ي-١٥
ما مرتني.-١٦ يُنتخب الرئيس ونائب الرئيس ملدة سنة واحدة. وجيوز اعادة انتخا
.بعمل الرئيسيف غياب الرئيس، يقوم نائب الرئيس -١٧
تنتهي مدة يف جلنة املراجعة، و مل يعد عضوا، أعملهإذا مل يعد الرئيس أو نائبه قادرا على أداء -١٨

ويتم انتخاب رئيس جديد أو نائب رئيس جديد للمدة املتبقية.واليته 
رئيس إىل حني انتخابحيل نائب الرئيس حمله أعاله، ١٨الرئيس عمال بالفقرة انتهت والية إذا -١٩

جديد.
ليه من واجبات.عا، ومما للرئيس من سلطات،الذي يتوىل مهام الرئيس،لنائب الرئيس-٢٠
يظل الرئيس، يف ممارسته ملهامه، حتت سلطة جلنة املراجعة.-٢١
مواد أخرى يف هذا النظام، بإعالن خولة له مبوجب يقوم الرئيس، باإلضافة إىل ممارسة السلطات امل-٢٢

احلق يف كل اجتماع للجنة، وإدارة املناقشات، وكفالة مراعاة مواد هذا النظام، وإعطاءافتتاح واختتام
الرئيس يف النقاط النظامية وتكون له، مع بت، وطرح املسائل للتصويت، وإعالن القرارات. ويةالكلم

. وللرئيس أن هاعلى سري األعمال يف اللجنة وحفظ النظام فيكاملةأحكام هذا النظام، السيطرة المراعاة 
به للمتكلمني، وحتديد عدد املرات يقرتح على اللجنة، أثناء مناقشة أي بند، حتديد الوقت الذي يسمح

اليت جيوز لكل عضو أن يتكلم فيها بشأن أية مسألة، وإقفال قائمة املتكلمني أو إقفال باب املناقشة. 
قيد البحث.البند وللرئيس أيضا أن يقرتح تعليق أو رفع اجللسة أو تعليق أو تأجيل مناقشة 

ة امليزانية واملالية أو اجتماعات اجلمعية.ميثل الرئيس جلنة املراجعة يف اجتماعات جلن-٢٣

مدة العضوية-زاي
العضوية يف جلنة املراجعة ثالث سنوات، وال جيوز ألعضاء اللجنة املستقلني اخلدمة مدة تزيد مدة -٢٤

على واليتني.
رتة لضمان االستمرارية يف جلنة املراجعة، ينبغي تعيني األعضاء تباعا مع إضافة سنة واحدة إىل ف-٢٥

والية أول رئيس ونائب رئيس لتكون فرتة واليتهما أربع سنوات بدال من ثالث.
النصاب القانوني واتخاذ القرارات-حاء

أغلبية األعضاء.يتحقق النصاب القانوين للجنة املراجعة حبضور -٢٦
هود دون تتخذ القرارات يف جلنة املراجعة بتوافق اآلراء. وإذا استنفدت كل اجلكقاعدة عامة، -٢٧

املصوتني.و احلاضرين األعضاءالتوصل إىل قرار بتوافق اآلراء، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات
لكل عضو يف اللجنة، مبن فيهم الرئيس، صوت واحد.-٢٨
إذا تساوت األصوات بعد التصويت، يعترب املقرتح أو االقرتاح مرفوضا.-٢٩
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المبادئ التشغيلية للجنة المراجعة-طاء
يم قال- ١

تعمل جلنة املراجعة وفقا ملدونة قواعد القيم واألخالقيات يف احملكمة واملعايري الدولية.-٣٠

واصلالت- ٢

مع إدارة احملكمة وموظفيها وكذلك مع مقدمي الضمانات التواصل ون يكتتوقع جلنة املراجعة أن -٣١
.الوكامامفتوحو ااخلارجيني مباشر 

خطة العمل- ٣

عمل جلنة املراجعة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة اآلخرين ومبساعدة أمني اللجنة خطة يضع رئيس-٣٢
لجنة بشكل مناسب وتنفيذها بصورة فعالة.أعمال الرتتيبل

جدول أعمال االجتماعات- ٤

الجتماعات بالتشاور مع أعضاء جلنة املراجعة وأمني اللجنة.ايضع الرئيس جداول أعمال -٣٣

لوبةالمعلومات المط- ٥

. وتشمل املعلومات طبيعة هذه وتقوم باإلبالغ عنهاحتدد جلنة املراجعة املعلومات املطلوبة-٣٤
املعلومات ومداها وتوقيتها. وينبغي تقدمي املعلومات إىل جلنة املراجعة قبل ستة أسابيع على األقل من كل 

اجتماع.

األعمال التحضيرية والحضور- ٦

جعة بالتحضري الجتماعات اللجنة واملشاركة فيها.يلتزم أعضاء جلنة املرا-٣٥

تعارض األنشطة- ٧

تقدم ألعمال اليت ال جيوز أن تكون ألعضاء جلنة املراجعة مصلحة مالية يف أي نشاط يتصل با-٣٦
ا. وال جيوز ألعضاء اللجنة اللجنة هام أخرى يف احملكمة.القيام مبتوصيات بشأ

تعارض المصالح- ٨

ظهورعن يف املصاحل أو قائم عارضكل عضو من أعضاء جلنة املراجعة بالكشف عن أي تيلتزم  -٣٧
يف املصاحل. وإذا أثري التساؤل عن مدى وجوب تنحي عضو أو أكثر عن التصويت، الحق عارضتأي

تقوم جلنة املراجعة بالتصويت لتحديد ما إذا كان ينبغي أن يتنحى العضو عن ذلك.

السرية- ٩

يف عملهمعن أية معلومات سرية يطلعون عليها حبكم ز ألعضاء جلنة املراجعة اإلفشاءال جيو -٣٨
.، مبا يف ذلك بعد انتهاء عضويتهماللجنة
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التوجيه والتدريب-١٠

يتلقى أعضاء جلنة املراجعة توجهات رمسية بشأن الغرض من اللجنة وواليتها، وبشأن أهداف -٣٩
احملكمة.

أساليب العمل-ياء
االجتماعات- ١

، أو أكثر من ذلك، حسبما تراه ضروريا.يف السنةجتتمع جلنة املراجعة ثالث مرات على األقل -٤٠
وفعاال بقدر اإلمكان. ولذلك، ينبغي أن تعقد اللجنةمرناينبغي أن يظل تركيب جلنة املراجعة -٤١

ا عن طريق الفيديو، عند اإلمكان.اجتماعا أو أكثر من اجتماعا
تمع جلنة املراجعة عادة يف مقر احملكمة، وجيوز عقد دورات اللجنة يف مكان آخر إذا قررت جت-٤٢

جلنة امليزانية واملالية ذلك.اللجنة و/أو 

انعقاد الدورات  - ٢

تدعى جلنة املراجعة إىل االنعقاد بناء على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو رئيس اللجنة، أو جلنة -٤٣
ة.امليزانية واملالي

قبل أن يتقدم الرئيس بطلب لعقد دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة بشأن موعد الدورة -٤٤
ا. ومد

تعقد أي دورة من دورات اللجنة اليت تدعو جلنة امليزانية واملالية إىل انعقادها يف أقرب وقت ممكن -٤٥
ستني يوما من تاريخ الطلب.مبا ال يزيد على ولكن 

ا يف أقرب وقت ممكن.يبلغ الرئي-٤٦ س أعضاء جلنة املراجعة مبوعد كل دورة ومد

جدول األعمال- ٣

تعد األمانة جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة بالتشاور مع رئيس اللجنة، -٤٧
، ويتضمن جدول األعمال املؤقت ما يلي:عند اإلمكان

اجعة؛مجيع البنود اليت تقرتحها جلنة املر (أ)
مجيع البنود اليت تقرتحها جلنة امليزانية واملالية.(ب)
، يبلغ أعضاء اللجنة واحملكمة جبدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات جلنة املراجعة مسبقا-٤٨

يوما من افتتاح الدورة. ويوجه انتباه أعضاء اللجنة ٢١لكن مبا ال يقل عن قبل الدورة بوقت كاف و 
يزانية واملالية إىل أي تغيري الحق أو إضافة يف جدول األعمال املؤقت قبل الدورة بوقت  وأعضاء جلنة امل

كاف.

جلنة املراجعة يف بداية كل دورة بإقرار جدول أعمال الدورة على أساس جدول األعمال تقوم-٤٩
وجيوز للجنة، عند االقتضاء، تعديل جدول األعمال. املؤقت.
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الوصول إلى المسؤولين- ٤

مة بالقدر الالزم ألداء مهامها.للجنة املراجعة احلق يف الوصول بدون قيود إىل املسؤولني باحملك-٥٠

تعويضات أعضاء اللجنة-كاف
يعمل أعضاء جلنة املراجعة على أساس طوعي، وتتحمل احملكمة تكاليف السفر واإلقامة وغري -٥١

ليف السفر جوا يف درجة رجال األعمال. ويبلغ ذلك من التكاليف ذات الصلة. وتعين تكاليف السفر تكا
يف املائة من بدل اإلقامة العادي.١٤٠بدل اإلقامة اليومي 

المسؤوليات-الم
تقدم جلنة املراجعة من خالل جلنة امليزانية واملالية املشورة املستقلة واملوضوعية للجمعية بشأن كفاية -٥٢

اجلوانب التالية:الرتتيبات اإلدارية للمحكمة فيما يتعلق ب

القيم واألخالقيات- ١

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن ممارسات القيم واألخالقيات باحملكمة، تقوم جلنة املراجعة -٥٣
مبا يلي:  

استعراض وتقييم السياسات واإلجراءات واملمارسات اليت تضعها األجهزة املختصة لرصد (أ)
كمة ملدونات قواعد السلوك والسياسات املتعلقة باألخالقيات يف امتثال مجيع املسؤولني واملوظفني باحمل

احملكمة؛
مراقبة اآلليات اليت تضعها اإلدارة لتوفري معايري أخالقية عالية جلميع املسؤولني واملوظفني (ب)

باحملكمة واحلفاظ عليها؛
ني واللوائح استعراض األنظمة واملمارسات اليت تضعها اإلدارة لرصد االمتثال للقوان(ج)

ية أو أخالقية هلا والسياسات واملعايري املتعلقة بقواعد السلوك واألخالقيات وحتديد أي انتهاكات قانون
ا.والتعامل معها ، وتقدمي املشورة بشأ

الترتيبات اإلدارية- ٢

اليت ات جلنة املراجعة الرتتيبستعرضكمة، تحملاإلدارية بالرتتيبات لللحصول على تأكيدات معقولة -٥٤
ا.تضعها احملكمة لضمان عملها وفقا للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأ

بإدارة املخاطر باحملكمة، إدارة املخاطر. للحصول على تأكيدات معقولة بشأن الرتتيبات املتعلقة -٥٥
نة املراجعة مبا يلي:تقوم جل

حلد منها، مبا يف ذلك خماطرمراقبة القضايا املتعلقة بالتعرض للمخاطر اجلوهرية وا(أ)
دارة العليا أو اليت تطلبها هذه اإلدارة؛املتعلقة باالوغريها من املسائل ةيالدار اسائل االحتيال، وامل
استعراض الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان عملها وفقا للغرض املراد (ب)

ا؛ منها وتقدم املشورة بشأ
وصيف املخاطر املؤسسية للمحكمة سنويا؛استعراض ت(ج)
احلصول من املراجع الداخلي للحسابات على تقرير سنوي بشأن تنفيذ عملية اإلدارة (د)

املتكاملة املناسبة إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها.
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إطار المراقبة اإلدارية - ٣

مة، تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:للحصول على تأكيدات معقولة بشأن إطار املراقبة اإلدارية باحملك-٥٦
استعراض ترتيبات الرقابة الداخلية الشاملة واملتعلقة بالوحدات اإلدارية باحملكمة وتقدمي (أ)

ا؛ املشورة بشأ
احلصول على تقارير بشأن مجيع املسائل ذات األمهية الناشئة عن العمل الذي تقوم به (ب) 

.لإلدارة العلياالية وضمانات الرقابة الداخليةتقدم الضمانات املاليت خرى األهات اجل

اإلشراف على المراجعة الداخلية والخارجية للحسابات وغيرها من الجهات المعنية -ميم
بتقديم الضمانات

المراجعة الداخلية للحسابات- ١

مبا يلي:للحصول على تأكيدات معقولة بشأن املراجعة الداخلية للحسابات، تقوم جلنة املراجعة-٥٧
مراجعة واعتماد ميثاق املراجعة الداخلية للحسابات مرة واحدة على األقل كل سنتني. (أ) 

احملكمة واتفاقه ادارةو امليثاق لضمان اتساقه مع التغيريات يف الرتتيبات املالية وإدارة املخاطر مراجعةوينبغي 
ابات؛مع التطورات يف املمارسات املهنية للمراجعة الداخلية للحس

مراجعة واعتماد خطط العمل القائمة على املخاطر املقرتحة للمراجعة الداخلية السنوية (ب)
للحسابات وتقدمي توصيات بشأن مشاريع املراجعة الداخلية للحسابات؛

تقدمي املشورة للجمعية من خالل جلنة امليزانية واملالية بشأن مؤهالت مدير مكتب املراجعة (ج) 
اء خدمتهالداخلية للحس ؛ابات، وتعيينه، واإلبقاء عليه، وإ

تقدمي مدخالت لإلدارة بشأن تقييم األداء السنوي ملدير مكتب املراجعة الداخلية (د)
؛للحسابات

ملدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات؛ةمناسباتتوصية اإلدارة بتقدمي تعويض(ه)
ة للحسابات، وخربات ومستويات املوظفني استعراض ميزانية برنامج املراجعة الداخلي(و) 

التابعني للربنامج؛
بشأن أوجه الزيادة والنقص يف ،من خالل جلنة امليزانية واملالية،تقدمي املشورة للجمعية(ز) 

امليزانية املطلوبة لربنامج املراجعة الداخلية للحسابات وأي خربات إضافية الزمة. وتقييم ما إذا كان من 
ون اخلربات اإلضافية يف شكل موظفني دائمني أو خدمات استشارية خارجية؛الواجب أن تك

استعراض تقارير املراجعة الداخلية للحسابات وغريها من البالغات املقدمة لإلدارة؛(ح)
استعراض ومتابعة خطط العمل اليت تضعها اإلدارة لتنفيذ توصيات املراجعة الداخلية (ط)
للحسابات؛
مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن تنفيذ أي ارتباطات أو االستفسار من(ي)

مهام للمراجعة الداخلية للحسابات دون تقدمي تقرير إىل جلنة املراجعة عنها. وإذا مت مثل هذا النشاط، 
االستفسار عن املسائل ذات األمهية، إن وجدت، الناشئة عنها؛

جية للمراجعة الداخلية للحسابات، استعراض وتقدمي مدخالت للخطة االسرتاتي(ك)
األداء، ونتائجها؛ؤشرات وأهدافها، وم
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االستفسار من مدير مكتب املراجعة الداخلية للحسابات عن اخلطوات املتخذة للتأكد (ل)
من اتساق أنشطة املراجعة مع معايري معهد املراجعني الداخليني املهنية الدولية ملمارسة املراجعة الداخلية 

ت؛للحسابا
التأكد من مراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية لوظيفة املراجعة الداخلية للحسابات كل (م)

مخس سنوات؛
استعراض النتائج املتعلقة مبراجعة ضمانات اجلودة اخلارجية املستقلة ومراقبة تنفيذ خطط (ن)

العمل الالزمة لتنفيذ التوصيات املطروحة.

المراجعة الخارجية للحسابات- ٢

للحصول على تأكيدات معقولة بشأن العمل الذي تقوم اجلهات اخلارجية املعنية بتقدمي -٥٨
جعةالضمانات (مبا يف ذلك، على سبيل املثال ال احلصر، املراجع اخلارجي للحسابات)، جتتمع جلنة املرا

مناقشة الرسالة مراجعتها، و ستتممع هذه اجلهات أثناء التخطيط للمراجعة، وتقدمي البيانات املالية اليت 
املوجهة إىل اإلدارة بشأن التوصيات.

تقوم جلنة املراجعة بدراسة ومراقبة استقالل املراجع اخلارجي للحسابات وتوصياته، فضال عن أي -٥٩
مسائل أخرى يثريها املراجع اخلارجي للحسابات أو أي جهة خارجية أخرى معنية بتقدمي الضمانات. 

للحسابات.يصيات إىل اجلهاز املختص بشأن ترشيح املراجع اخلارجتقدم جلنة املراجعة تو -٦٠

ةيعمل اإلدار المتابعة خطط - ٣

والتوصيات الصادرة عن املراجعة لمالحظاتلاإلدارة الستجابةللحصول على تأكيدات معقولة -٦١
قدمة عن التقدم احملرز جعة التقارير املنتظمة املاالداخلية واملراجعة اخلارجية للحسابات، تستعرض جلنة املر 

النهائية عتمدها االدارة وتوصيات املراجعة الناجتة عن عمليات املراجعةتيف تنفيذ خطط العمل اليت 
للحسابات.

البيانات المالية وتقارير المساءلة العامة- ٤

يف ذلك، جلنة املراجعة مسؤولة عن اإلشراف على املراجعة املستقلة للبيانات املالية للمحكمة مبا -٦٢
نتائج املراجعة يف جماالت مثل الرقابة الداخلية، حلعلى سبيل املثال ال احلصر، عن اإلشراف على 

واالمتثال القانوين والنظامي، واألخالقيات.

المسؤوليات األخرى- ٥

تقوم جلنة املراجعة، باإلضافة إىل ذلك ، مبا يلي:-٦٣
ذا امل(أ) ؛يثاق بناء على طلب اجلمعيةتنفيذ األنشطة األخرى املرتبطة 

تقييم أدائها وأداء كل عضو من أعضائها بانتظام.(ب)

اإلبالغ عن أداء لجنة المراجعة- ٦

تقوم جلنة املراجعة مبا يلي:-٦٤
ا إىل اجلنة امليزانية واملالية؛(أ) تقدمي تقرير سنوي يلخص أنشطتها وتوصيا
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ينبغي أن يتضمن التقرير ما يلي:(ب) 
ا للوفاء يف العام السابقملخصا للعمل الذي قامت به جلنة املراجعة ‘١’ مبسؤوليا

؛بصورة كاملة
التوصيات الواردة لالستنتاجات و اإلجراءات التصحيحية رز يف ملخصا للتقدم احمل‘٢’

اخلارجية للحسابات؛املراجعة وتقارير املراجعة الداخلية يف 
معلومات االمتثال باحملكمة، مبا يف ذلك و رقابةتقييما شامال إلطار املخاطر وال‘٣’
جوهرية ناشئة تؤثر على احملكمة؛ تغيريات تشريعية أو عن أي خماطر مفصلة 

خالل عقودة بيانات تفصيلية عن االجتماعات، مبا يف ذلك عدد االجتماعات امل‘٤’
الفرتة املعنية، وعدد اجللسات اليت حضرها كل عضو.

عنتقريرا إىل اجلمعية،من خالل جلنة امليزانية واملالية،اجعة أن تقدم يف أي وقتلجنة املر جيوز ل-٦٥
ا على قدر كاف من األمهية.   أي مسألة أخرى ترى أ

اللغات-نون
حملكمة.ابلغات العمل يف اللجنة هي لغات العمل الرمسية -٦٦
ما مل يقرر رئيس محكمة، للغات الرمسية للبااملراجعة للجنة األخرى وثائق المجيع التوصيات و نشرتُ -٦٧
خالف ذلك.املراجعة نة جل

مراجعةال-سين
.قيد االستعراضيثاق نة هذا املبقي اللجتُ -٦٨

_____________


