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 في النسخة اإلنكليزية[قائمة المختصرات ]المستعملة 
ASG أمني عام مساعد 

ASP مجعية الدول األطراف 

AU االحتاد األفريقي 
AULO مكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي 

AV مسعي بصري/التجهيزات السمعية والبصرية 

BCS نظام مراقبة امليزانية 
BPC ختطيط األعمال وإدماجها 
BS قسم امليزانية 

CAB ستشاري املعين بتصنيف الوظائفاجمللس اال 
CAR ب نغي( مجهورية أفريقيا الوسطى(        
CBF جلنة امليزانية واملالية 

CIV أبيجان( كوت ديفوار( 

CMS قسم تدبر األعمال القضائية 

CO املكاتب القطرية 
CoCo جملس التنسيق 

CSS قسم دعم احملامني 
D (ديرمد )م 

DEO شعبة العمليات اخلارجية 

DJS  كانت تسم ى " دمات القضائيةاخلشعبة(              احملكمة خدماتشعبة :"DCS) 
DMS  كانت تسم ى " دمات اإلداريةاخلشعبة(             شعبة اخلدمات اإلدارية املشرتكة :"CASD) 
DRC كنشاسا وبونيا( مجهورية الكونغو الدميقراطية( 
DRS نظام التسجيل الرقمي 
DS قسم االحتجاز 

DSA بدل املعيشة اليومي 

ECOS ةنظام عمل احملكمة اإللكرتوني (eCourt) 

EO  اخلارجيةاملكاتب 
EOSS  اخلارجية دعم العملياتقسم 
FO مكتب ميداين/املكاتب امليدانية 

FPC التخطيط واملراقبة املاليان 
FS قسم املالية 
FSS قسم البحث اجلنائي العلمي 
FTE معادل املوظف الواحد العامل بدوام كامل 

GAU وحدة الشؤون اإلدارية العامة 
GCDN الشبكة العاملية لالتصاالت والبيانات 
GEO جورجيا 
GS اخلدمات العامة 

GS-OL  اخلدمات العامة )رتبة أخرى(: رأ –خ ع 

GS-PL  اخلدمات العامة )رتبة رئيسية( : رر –خ ع 

GSS قسم اخلدمات العامة 

GTA  املساعدة املؤقتة العامة 

HQ املقر 

HR املوارد البشرية 

HRS قسم املوارد البشرية 

IAS قسم حتليل عمليات التحقيق 
IATN  املشرتكة بني الوكاالت السفرشـبكة 
IBA الرابطة الدولية للمحامني 
ICC احملكمة اجلنائية الدولية 

ICCPP مايةاخلاص باحل برنامج احملكمة اجلنائية الدولية 

ICS قسم التعاون الدويل 
ICT تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

ICTY احملكمة اجلنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة 

IEU وحدة املعلومات واألدلة 
IGO منظمة حكومية دولية 
IKEMS قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
ILOAT احملكمة اإلدارية التابعة ملنظمة العمل الدولية 
IMSS كان يسمى "قسم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت":                   قسم خدمات تدب ر امل( علوماتICTS) 
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INFM   بـني الوكـاالت                              شبكة مـديري املرافـق املـشرتكة 
INTERPOL املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية 
IOM آلية الرقابة املستقلة 

IOP ديوان املد عي العام                   
IOR رئيس قلم احملكمة ديوان 

IPSAS اسبية الدولية للقطاع العام املعايري احمل 

IRS األويل االستجايبالتحرك  نظام 

IT تكنولوجيا املعلومات 

JCCD شعبة االختصاص والتكامل والتعاون 

KBU وحدة قواعد املعارف 
KEN )كينيا )نريويب 

LAS )قسم املشورة القانونية )يف مكتب املد عي العام                                           

LBY ليبيا 
LO (املشورة القانونية )يف قلم احملكمة( خدماتقسم             )كان يسم ى " مكتب الشؤون القانونية" 
LRV املمثل القانوين للمجين عليهم 
LSS كان يسم ى " قسم اخلدمات اللغوية(             الرتمجة الشفوية والتحريرية يف احملكمةقسم :"STIC) 
LSU ( يف مكتب املد عي العاموحدة اخلدمات اللغوية                   ) 
MIS اريةنظام املعلومات اإلد 

MLI مايل 

MORSS معايري العمل األمنية الدنيا ألماكن اإلقامة 
MOSS معايري العمل األمنية الدنيا 
NGO منظمة غري حكومية 

NYLO  يف نيويوركالقائم مكتب االتصال 

OD-DEO مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية 

OD-DJS مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 

OD-DMS شعبة اخلدمات اإلدارية مكتب مدير 

OIA مكتب املراجعة الداخلية 

OPCD مكتب احملامي العمومي للدفاع 

OPCV مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم 

OTP مكتب املد عي العام                  

P موظف/وظيفة من الفئة الفنية( ف( 

PIOS كان يسم ى " قسم اإلعالم والتوعية(              اإلعالم والوثائققسم" :PIDS) 
RMT فريق إدارة قلم احملكمة 
SAP ( نظام ختطيط املوارد املؤسسيةERP بربجميات )SAP 
SAS قسم حتليل احلاالت 
SG يةاسرتاتيج غاية 

SO هدف اسرتاتيجي 

SS قسم اخلدمات 
SSAFE هنوج السالمة واألمن يف البيئات امليدانية 
SSS قسم األمن والسالمة 

SUD دارفور بالسودان 
TFV دوق االستئماين للمجين عليهمالصن 

TRIM اإلدارة الشاملة ملعلومات الوثائق 

UGA )أوغندا )كمباال 

UNDSS إدارة السالمة واألمن يف األمم املتحدة 
UNON  نريويب يف األمم املتحدةمكتب  
UNJSPF الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة 
USG وكيل أمني عام 
UNSMS نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة 
VAMS نظام إدارة أمن طلبات اجملين عليهم 
VPRS قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم 

VTC ةالفيديويبواسطة الروابط عن بعد  /االئتمارالتباحث 
VWS والشهود عليهم اجملين قسم (والشهود عليهم اجملين وحدة"      يسم ى كان :"VWU) 

WCF دوق رأس املال العاملصن 
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 الدولية الجنائية المحكمة مسؤولي كبار بقلم تصدير
 2018 يوليو/متوز 20 الهاي هبولندا يف

 .اجلمعية"()" األطراف الدول مجعية فيها تنظر لكي املقرتحة الربناجمية 2019 عام ميزانية نقدم أن يسرنا
 عشرة الرابعة دوراهتا يف اجلمعية وقرارات واملالية امليزانية جلنة توصيات عينيها نصب عةواض ،"(احملكمة)" الدولية اجلنائية احملكمة أجهزة إن

 تعزيز يف املضي على بالرتكيز وذلك امليزانية وتنفيذ إعداد عملية لتحسني جهود من تبذله ما واصلت عشرة، والسادسة عشرة واخلامسة
 أثر السريورة هذه طيلة درسنا لقد. قبل ذي من أكثر بنفسها نفسها تشرح للميزانية قةوثي وتقدمي امليزانية خيص فيما الواحدة احملكمة مبدأ

 حنو على )مثل االستعانة األجهزة بني فيما والتفاعل التشاور على هنجنا واشتمل. امليزانية على أولوية ذات رئيسية أنشطة من متييزه مت ما
 وأكثر أفضل للميزانية وثيقة آتى ما مجعاء، للمحكمة امليزانية خيص فيما الحتياجاتوا األولويات التنسيق( لتحديد مبجلس وناجع       متكر ر
 .         اتساقا  
 2018 عام ميزانية إىل بالقياس املئة يف 2.6 أي يورو، ألف 3 702.6 مقدارها 2019 عام خيص فيما امليزانية يف زيادة احملكمة وتقرتح

 ثالث إجراء ستتيح املعنية املوارد أن إىل اإلشارة املهم ومن. يورو ألف 147 548.9 مقدارها مقرتحة ميزانية ذلك وميثل. املعتمدة
 األمهية حامسة دعم خدمات تقدمي من احملكمة قلم متكن ستضمن إهنا كما. ناجع حنو على ودعمها حتقيق عمليات ومثاين حماكمات
 إىل الرامية جهودها احملكمة واصلت لقد. مجعاء للمحكمة علوماتامل أمن جمال يف والقدرة املعلومات تدبر مشاريع يف االستثمار مبواصلته

 مجيع يف تآزري عمل ووجوه وختفيضات لألولويات حتديد وإعادة النجاعة زيادة عن متأتية ومكاسب وفورات حتقيق إمكان جماالت متييز
 املنوطة الوجوه املتعددة املهام تؤدي لكي الكافية واردامل بتوفر نفسه الوقت يف التكفل مع املقرتحة، الزيادة من للحد وذلك احملكمة وحدات

 .واليتها إطار يف هبا
 2019 لعام املطلوبة املوارد أن        راسخا            اعتقادا   ونعتقد إياها مواجهته عن األطراف الدول من كثري أفصح اليت املالية القيود       متاما   نعي إننا

 القبض عمليات وإجراء التحقيق، عمليات واستهالل والقضايا، احلاالت متييز: عاءمج احملكمة أنشطة يف األداء من        عاليا          مستوى   ستضمن
 باملبادئ الكامل التقيد مع القضائية اإلجراءات وسائر احملاكمات وإجراء الشهود، ومتييز وحتليلها، األدلة أمن وصون فيهم، املشتبه على
 تليب لكي احملكمة مرونة زيادة على تركز امليزانية هذه إن. عليهم اجملين ومصاحل الدفاع ملصاحل الالزم االعتبار وإيالء العادلة للمحاكمة العليا

 مع اجملدي التفاعل على قدرهتا لتنمية نفسه وقت يف والعمل اجلديدة، التحديات حيال صمودها وتعزيز املتغرية؛ واالحتياجات املتطلبات
 .العام واجلمهور الرئيسيني، الشأن وأصحاب الشركاء وسائر األطراف والدول عليهم اجملين
: األمهية فائقة مبهمة للنهوض أنشئت احملكمة بأن نذكر فإننا السنة هذه األساسي روما نظام العتماد العشرين السنوية الذكرى حني وإذ

 تنهض ولكي. اجلرائم هلذه يجةنت األذى عانوا الذين ألولئك االنتصاف وهتيئة الدويل اجملتمع قلق تثري اليت اجلرائم أخطر مقرتيف مساءلة
 منها أنشطة جتري لكي كافية موارد تلزمها الدولية، اجلنائية بالعدالة بوعدها تفي أهنا للعيان ويظهر الالزم األداء وتؤدي املهمة هبذه احملكمة

 األضرار وجرب القانونية دةواملساع اللغوية واخلدمات الشهود ومحاية وحماكمات مقاضاة وأنشطة حتقيق وعمليات أويل تدارس عمليات
 . مرافقها شىت وإدارة عليهم اجملين ومساعدة الفعال احلقيقي

 لكي الالزمة املوارد للمحكمة وهتيئ بالغرض، وتفي حبصافة معدة وثيقة 2019 لعام املقرتحة الربناجمية امليزانية وثيقة ستجدون أنكم ونأمل
 .األساسي روما نظام مبوجب ومسؤولياته مهامه وجناعة بفعالية ميارس أن منا لكل يتسىن

 ما تولونه لألمر من اعتبار. على نشكركم
 واالحرتام، التقدير خالص تقبل ونرجو

 [توقيع] [توقيع] [توقيع]
 (Chile Eboe-Osuji)                  تشيلي إبوي أ سوجي 
 احملكمة رئيس

 (Fatou Bensouda) و بنسوداطفا
               املد عية العامة

 (Peter Lewisبيرت لويس )
 قلمالئيس ر 
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واألولويات فيما  المقترحة، البرنامجية 2019لمحة عامة عن ميزانية عام  -     أوال  
                                   يتعلق بالميزانية، وم ع ل مات العمل

         المقد مة -ألف 

                الذي اعت مد منذ -                                                             أ نشئت احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( مبوجب نظام روما األساسي -1
ية املستقلة الدائمة الوحيدة اليت هلا اختصاص يشمل األشخاص بصفتها احملكمة العامل- سنة خلت 20

املتهمني بأخطر اجلرائم اليت تثري القلق الدويل وهلا والية يف جمال جرب أضرار اجملين عليهم يف هذه اجلرائم. 
 تعمل إال عندما                                                                     وي عترب اختصاص احملكمة مكمال  الختصاص احملاكم اجلنائية الوطنية، ما يعين أهنا ال

تكون الدولة املعنية غري قادرة على ممارسة املسؤوليات اليت تقع على عاتقها يف املقام األول عن املقاضاة 
 يف هذه اجلرائم أو غري راغبة يف ممارستها.

وظيفة ثابتة  972يتألف مالك موظفي احملكمة الكامل املقر من  2018             بدءا  من عام -2
، من بدوام كامل من موظفي املساعدة املؤقتة العامة من معادالت املوظف الواحد العامل 165.69و

 دولة. 93رعايا 

حالة من احلاالت املرفوعة إليها: احلالة يف  11يف  2019                              وي توقع أن تعمل احملكمة خالل عام  -3
ديفوار، واحلالة يف دارفور  بوروندي، واحلالتني األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت

سودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، بال
                                                         إن اإلجراءات القضائية يف هذه احلاالت بلغت حاليا  مراحل خمتلفة  واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا.

ف، ومرحلة جرب األضرار(. ويضاف إىل ذلك أن )املرحلة التمهيدية، واملرحلة االبتدائية، ومرحلة االستئنا
 .2019حاالت يف عام                                                                 مكتب املد عي العام )"املكتب"( ي توقع أن جيري عمليات تدارس أويل لتسع

                                                                            وخالفا  ملا عليه احلال يف احملاكم الوطنية، تضطلع احملكمة بوظائف وأنشطة شىت تتناوهلا يف  -4
األنشطة اليت تضطلع هبا احملكمة إجراء عمليات التحقيق  النظم الوطنية مكاتب أو وكاالت منفصلة. ومن

وأعمال املقاضاة واحملاكمات؛ وتوفري احلماية للشهود، وتوفري املساعدة القانونية، وتوفري اخلدمات اللغوية 
)مثل خدمات الرتمجة التحريرية والشفوية( يف قاعات احملكمة ويف امليدان؛ واإلشراف على مشاركة اجملين 

                                                                                وجرب أضرارهم ومساعدهتم؛ وتسيري مركز االحتجاز؛ وإدارة شؤون قاعات احملكمة وسائر احملال  يف عليهم 
 .(1)املقر ويف املكاتب القطرية

وتقرتح احملكمة، إلتاحة تنفيذ واليتها املتعددة الوجوه، ميزانية برناجمية مقدارها  -5
ألف يورو،  3 702.6مقدارها . وينطوي هذا املبلغ على زيادة 2019ألف يورو لعام  147 548.9

                 ألف يورو(. وعمال   143 846.3املعتمدة ) 2018املئة، بالقياس إىل ميزانية عام  يف 2.6 يأ
                               ، ت عرض أرقام امليزانية العادية (2)والعشرين بالتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا اخلامسة

ملستحقة على قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة املقرتحة بصورة منفصلة عن أرقام الفوائد ا
                                                                                                       للمحكمة. وكما أشارت إليه جلنة امليزانية واملالية، يراد بذلك زيادة الشفافية وإتاحة التقييم املقار ن للموارد 

ين . وبإضافة املقدار املستحق تسديده فيما يتعلق مبشروع املبا2019اليت تستلزمها أنشطة احملكمة يف عام 
)جمموع الفوائد املستحقة على قرض الدولة املضيفة واملقدار الذي  ألف يورو 3 585.1الدائمة البالغ 

تشرين  26-18عشرة، الهاي،  الرابعة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق (2) الربناجمية املقرتحة. 2019يدانية فأصبحت تسمى "املكاتب القطرية" يف ميزانية عام                       لقد غ ري  اسم املكاتب امل (1)                                                           
 .12، الفقرة 3-ين، اجلزء باء          اجملل د الثا ،(ICC-ASP/14/20) 2015 الثاين/نوفمرب
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              مبلغا  مقداره  2019للمحكمة لعام ، تبلغ امليزانية الربناجمية املقرتحة                               يتعني دفعه تسديدا  ملبلغه األصلي(
 [.2018القياس إىل عام املئة ]ب يف 2.5ألف يورو، ينطوي على زيادة نسبتها  151 134.0

ويعود جمللس التنسيق الدور املتمثل يف املوافقة على االفرتاضات القضائية واألولويات  -6
                                                                                      االسرتاتيجية اليت ي ستند إليها يف امليزانية املقرتحة، والتكفل باالتساق يف عرض االستثمارات اخلاصة 

امج الرئيسية ضمن احملكمة مسؤولية التخطيط                                                    بأجهزة احملكمة ومتطلباهتا من املوارد. ويتوىل كل  من الرب 
                                                                                  ملصروفاته وللقسط اخلاص به من ميزانية احملكمة األكرب، اليت ت عرض بعد ذلك على الدول األطراف 

                                                              نشدانا  إلقرارها باعتبارها ميزانية مقرتحة مشرتكة للمحكمة ]مجعاء[.

 البرنامجية المقترحة 2019لمحة عامة عن ميزانية عام  :1 الجدول

 2019 ية لعامالبرنامج الميزانية

امليزانية املعتمدة لعام 
 )بآالف اليوروات( 2018

                التغري  يف املوارد

 2019امليزانية املقرتحة لعام 
 )بآالف اليوروات(

  مقداره
 )بآالف اليوروات(

نسبته املئوية 
(%) 

(334.2) 712.0 12 اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:   (2.6)  12 377.8 

 100.8 48 4.6 109.0 2 991.8 45                  مكتب املد عي العام لربنامج الرئيسي الثاين:ا

(16.2) 142.5 77 قلم احملكمة الربنامج الرئيسي الثالث:  (0.0)  77 126.3 

 871.6 2 5.6 153.4 718.2 2 أمانة مجعية الدول األطراف الربنامج الرئيسي الرابع:

 800.0 1 20.1 301.5 498.5 1 املباين الربنامج الرئيسي اخلامس:

 الربنامج الرئيسي السادس:
أمانة الصندوق االستئماين 

 للمجين عليهم
2 541.5 1 486.3 58.5 4 027.8 

 556.6 4.1 22.1 534.5  آلية الرقابة املستقلة :5-لربنامج الرئيسي السابع

(19.3) 707.3 مكتب املراجعة الداخلية :6-الربنامج الرئيسي السابع  (2.7)  688.0 

 548.9 147 2.6 702.6 3 846.3 143  اجملموع الفرعي

(0.1) 585.2 3 تسديد قرض الدولة املضيفة :2-الربنامج الرئيسي السابع  (0.0)  3 585.1 

 134.0 151 2.5 702.5 3 431.5 147  للمحكمة المجموع

بالقياس إىل االحتياجات                                املقرتحة للمحكمة تقييما  دقيقا   2019                             لقد قـ ي م مقدار ميزانية عام  -7
                                                                                                  وذلك للحد من الزيادات يف مبالغ امليزانية بقدر املستطاع نظرا  إىل القيود املالية الواقعة على عاتق الدول 

الزيادة يف  (2                                          األولويات الرفيعة اليت حد دها جملس التنسيق؛ ) (1                                 األطراف، مع مراعاة ما يلي أيضا : )
زيادة مدى تعقيد عمليات احملكمة يف جماالت مثل جمال  (3ا؛ )عدد احلاالت وعبء العمل املناظر هل

األمن وجمال التعاون. إن احملكمة تعتقد أن االعتمادات املقرتحة ستسهم يف حتقيق مكاسب طويلة األمد 
عن طريق زيادة النجاعة، وذلك بصورة رئيسية من خالل تسريع اإلجراءات القضائية، والسهر على التقيد 

اكمة العادلة؛ واستدامة الدرجة العالية من اجلودة اليت تتسم هبا عمليات التدارس األويل مببادئ احمل
وعمليات التحقيق وأعمال املقاضاة؛ وتعزيز األثر على صعيد الواقع؛ وجعل بيئة املعلومات آمن فيما 

 خيص عمل احملكمة.

 2019 عامل يف الرئيسية               ومسب بات التكال لميزانيةل الرفيعة االستراتيجية األولويات -باء 
                                                                            حد د كبار مسؤويل احملكمة )رئيس احملكمة واملد عية العامة ورئيس القلم(، عن طريق جملس  -8

. ومن املهم التنويه إىل أن هذه 2019، أربع أولويات اسرتاتيجية رئيسية ألنشطة احملكمة يف عام قالتنسي
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، 2019                          املرحلة ترق به فيما خيص عام                                                األولويات واألنشطة جتس د ما ميكن إىل حد معقول يف هذه
                                                         تتأثر الحقا  بواقع عمل احملكمة يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة. وقد

 حماكمات ثالث يف وخباصة ودعمها، القضائية اإلجراءات تسيري
يندرج إجراء احملاكمات العادلة والسريعة يف صميم املهام املنوطة باحملكمة يف إطار واليتها  -9

أمهية حامسة يف كيفية قياس النتائج اليت تتوصل إليها احملكمة وكيفية نظر اجلمهور إىل هذه النتائج.         ويت سم ب
 ولويات احملكمة.أأهم  جاريةحماكمات  وعليه فقد جعل جملس التنسيق من تسيري ثالث

عقد جلسات يف إطار  2019وحبسب االفرتاضات املتعلقة بامليزانية ستواصل احملكمة يف عام  -10
. وسيستمر يف احلسن)شارل( وقضية                       )لوران( واب ليه غوديه                 وقضية اغ بـ غ بو        أ نغوينحماكمات يف قضية  ثثال

                                                      ، وفيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار، العمل  القضائي أمام           ان تاغن داهذه احلاالت الثالث، ويف قضية 
حتتاج إىل نفس املوارد من الدوائر التمهيدية خارج نطاق جلسات احملاكمة. وستظل اهليئة القضائية 

             . وي توقع أن احلسنوالتحضري حملاكمة         أ نغويناملوظفني. ويلزم موظفون من أجل مرحلة احلكم يف قضية 
. كما ستكون احملكمة كثرية املهديوقضية         كاتن غاوقضية  لوبنغاتستمر إجراءات جرب األضرار يف قضية 

                                       اف. ويبلغ عدد احلاالت املعروضة حاليا  على األشغال على الصعيد التمهيدي وعلى صعيد االستئن
يف  احلسن                                                         حالة مع العلم بأن من املقر ر عقد جلسة اعتماد التهم يف قضية  15الدوائر التمهيدية 

                                                                 . ويرج ح أن تنظر دائرة االستئناف يف دعاوى استئناف هنائي يف قضايا يصل (3)2018أيلول/سبتمرب  24
 ناف متهيدي.عددها حىت ثالثة، ويف دعاوى استئ

                                                                              إن إجراءات احملكمة معق دة على حنو استثنائي من حيث القضايا املعروضة عليها والقواعد  -11
                                                                                                    اإلجرائية الواجب ات باعها، قياسا  إىل معظم اإلجراءات الوطنية. فك رب  عدد الشهود، واملواد املتعلقة باألدلة، 

من اهليئات القضائية الوطنية، هي أمور جتعل واللغات املستخدمة، مع ضرورة األمن يف امليدان والتعاون 
                                                                                       احملاكمات تستلزم قدرا  باهظا  من املوارد ووقتا  طويال . وميكن أن تؤثر حاالت التأخري يف جانب من 

مثل تكاليف االحتجاز أو تكاليف )                                                             احملاكمة أثرا  مضاعفا  على جوانب أخرى لعمليات احملكمة وميزانيتها 
ة اإلجراءات تتسم بأمهية حامسة، وقد عملت احملكمة خالل السنوات األخرية الشهود(. وعليه فإن جناع

                                                                                        بال كلل لتسريع اإلجراءات. فعلى سبيل املثال وضعت الدوائر كتيبات موح دة ملمارساهتا، ورك ز مكتب 
                                                                                 املد عي العام على جعل دفوعه جاهزة للمحاكمة أقصى جهوزية ممكنة قبل عرضها على القضاة.

يئة القضائية، بغية استخدام مواردها على النحو األكثر فعالية، سياسة مرنة يف جمال          وتطب ق اهل -12
                                                                                     ختصيص املوظفني ي وز ع املوظفون وفقها بني الشعب حبسب احلاجة من أجل تلبية متطلبات أعباء العمل 

ة. ولئن كان ميكن أن يزداد عبء العمل يف بعض الدوائر فلم ت طلب موارد جديدة،               إذ ي توقع أن                                                                               املتغري 
 .2018عبء العمل اإلمجايل يف الدوائر سيبقى يف مستوى مماثل ملستواه يف عام 

مثانية مشتبه فيهم/متهمني، منهم مخسة سيظلون  2019                                   وي توقع أن مي  ث ل أمام احملكمة يف عام  -13
قضايا  الث                                       زنازين يف مركز االحتجاز. وي توقع أن تظل ث                                         حمتج زين. فستلزم جمموعة زنازين مؤلفة من ست

 احلسنوقضية                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديهورمبا قضية         أ نغوين، وهي قضية 2019يف املرحلة االبتدائية طيلة عام 
           إذا أ دين.  2019حىت بداية عام            ان تاغن داجلزء من السنة على األقل، بينما ستستمر اإلجراءات يف قضية 

                                          كمة استعماال  متزامنا ، وفريقني يف قلم احملكمة وستستلزم هذه القضايا استعمال قاعتني من قاعات احمل
                                    يوما  من أيام انعقاد اجللسات )يف قضية  324لدعم أنشطة اجللسات يف قاعات احملكمة للنهوض بأود 

 .2019أيار/مايو  6إثر تقدمي وثيقة امليزانية، قررت الدائرة التمهيدية األوىل إرجاء البدء يف جلسة اعتماد التهم حىت  (3)                                                           
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               يوما ؛ ويف قضية  124)كوت ديفوار(:                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديه               يوما ؛ ويف قضية  160)أوغندا(:         أ نغوين
أفرقة كاملة من األفرقة املعنية                                         (. وسيظل مكتب املد عي العام حيتاج إىل ثالثة      يوما   40)مايل(:  احلسن

باإلجراءات االبتدائية من أجل إجراءات احملاكمة يف هذه القضايا الثالث؛ وستحتاج الدوائر إىل أفرقة من 
ء املرحلة أجل مجيع هذه القضايا وإىل ثالثة أفرقة إضافية من أجل إجراءات جرب األضرار. وبعد انتها

                                                                                 االبتدائية، يرج ح أن ي نتقل يف هذه القضايا إىل مرحلة االستئناف و/أو مرحلة جرب األضرار.

                                       لن يشهد حتوال  كبريا  من حيث مقدار املوارد  2019ويظهر من االفرتاضات القضائية أن عام  -14
يظل فريقان معنيان ، س2018املطلوبة لقيام قلم احملكمة بدعم اإلجراءات االبتدائية. فعلى غرار عام 

ويف قضية                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديهباألنشطة اجملراة يف قاعات احملكمة الزمني لدعم جلسات احملاكمة يف قضية 
طيلة السنة. وميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية يف وقت يقارب الربع األخري من عام         أ نغوين

                                           وارد املتوفرة حاليا  يف قلم احملكمة لدعم أنشطة                              . وسي نهض بأود هذه اجللسات باملاحلسنيف قضية  2019
 جلسات احملاكمة.

 احملكمة شهود يصل عددهم حىت أمام       مي  ث ل أن       ي توقع الثالث، احملاكمات هذه خيص وفيما -15
أيام للتحضري و/أو  5) أيام 10 منهم كل ملكوث املتوقعة القصوى املدة تبلغ بإفاداهتم، يدلوا لكي 128

أيام يف  10سبوع/ اسرتاحات حمتملة(   األأيام )عطلة هناية  3للجلسات +  يومان+  لإلملام باألمور
 .احملكمة لقلم التابع والشهود عليهم اجملين قسم من       كامال         دعما   سيستلزم ما (،املتوسط لكل شاهد

 جلسات إجراءات يف والفرنسية، اإلنكليزية بينها لغات، بعشر اخلدمات توفري دعم         وسيتعني   -16
سد  القانونية املساعدة نظام إطار ضمن 2019 عام يف سيستمر أنه إىل التنويه املهم ومن. كمةاحمل

           واغ ب غبو،             ان تاغ ن دا، عن الدفاع أفرقة: االبتدائية اإلجراءات يف 5) الدفاع أفرقة من أفرقة 10 تكاليف
 اجلرائم قضية)     مبب ا عن اعالدف أفرقة: االستئناف إجراءات يف 3و                  وأ ن غوين، واحلسن؛ غوديه،        واب ليه

: األضرار جرب إجراءات يف 2و             وم ن غ ن دا؛ وكيلولو، ،(األساسي النظام من 70 املادة يف عليها املنصوص
 عن ال يقل عليهم للمجين القانونيني املمثلني أفرقة من وتكاليف عدد ،(                    كاتـ ن غا ولوبـ ن غا عن الدفاع       فريق ي
 .أفرقة مخسة

 ميدانية أنشطة منها بوسائل ودعمها ناشط حتقيق عمليات مثاين إجراء 

                                                               من نظام روما األساسي بأن يباشر املد عي العام عمليات حتقيق يف احلاالت  53تقضي املادة  -17
 اليت خيلص فيها إىل وجود أساس معقول ملباشرة هذه العمليات.

بالغة الصعوبة فيما                                                                  ويندرج يف اختصاص احملكمة أخطر اجلرائم، وغالبا  ما جتري عملياهتا يف بيئة -18
يتعلق باألمن والتعاون. ويضاف إىل ذلك أن اللغات احمللية وغريها من ظروف العمل تتباين يف مجيع 
                                                                                               احلاالت تقريبا . وبالتايل فإن عمليات التحقيق اليت جتريها احملكمة تتمي ز عما جيري يف النظم الوطنية بكوهنا 

رى يف ظروف مثلى من حيث املوارد  بالغة التعقيد وتستلزم موارد طائلة. وحىت                                                   عمليات التحقيق اليت جت 
سنوات قبل أن تغدو القضية جاهزة لتقدميها للمحكمة.  والتعاون واألمن ميكن أن تستلزم ثالث

 معظم احلاالت ال تكون الظروف مثلى وقد يتأخر حتقيق النتائج. ويف

                          وسريك ز مكتب املد عي العام،  حالة جيري النظر فيها. 11يف  2019وستعمل احملكمة يف عام  -19
                                                                                               طبقا  لقرار اختذته جلنته التنفيذية وبالتوافق مع خطته االسرتاتيجية وسياسته املتعلقة باصطفائه للقضايا 
وحتديده درجات أولويتها، على مثاين عمليات حتقيق ناشط: واحدة يف بوروندي واثنتني يف مجهورية أفريقيا 

واحدة يف دارفور بالسودان وواحدة يف جورجيا واثنتني يف ليبيا. ويلزم الوسطى وواحدة يف كوت ديفوار و 
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                                                                                              هذا املنحى املتمث ل يف تناول القضايا على أساس درجات أولويتها بالنظر إىل حمدودية املوارد املتاحة ملكتب 
عمق يف                                                                                 املد عي العام وقلم احملكمة، وضرورة تفادي التوسع يف استخدام هذه املوارد حبيث ال تكفي للت

ل متابعة مجيع احلاالت اخلاضعة للتحقيق                                                        عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام. لكن ستواص  
)وهي باإلضافة إىل احلاالت املشمولة بعمليات التحقيق الناشط اآلنفة الذكر: احلالة يف مجهورية الكونغو 

تها فيما خيص الدالئل أو اآلفاق اجلديدة إللقاء متابع -الدميقراطية، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا( 
                                                                                               القبض على املشتبه هبم، ومواصلة التواصل مع الشهود يف القضايا اليت لـم ا يزل ي نتظر القبض على املشتبه 

 .                             تفاصيل ختطيط مكتب املد عي العام يف إطار امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثاين                هبم فيها. وت بني  

                                                                        من هذه احلاالت ستظل تستلزم دعما  من قلم احملكمة، سواء يف امليدان أم يف املقر، يف         إن كال   -20
جماالت مساندة دعم اجملين عليهم والشهود، وخدمات اللغات، واألمن، والدعم اإلمدادي. وسيضطلع 

ألضرار،                                                                                 القلم أيضا  بإجراء  أو دعم  أنشطة أخرى تقضي هبا واليته مثل مشاركة اجملين عليهم، وجرب ا
على حضور  2019                                                                       والتوعية، وتوفري اخلدمات اللغوية. وهلذا الغرض، ي توقع أن تبقي احملكمة يف عام 

ديفوار                                                                                   ميداين هلا يف سبعة مكاتب ق طرية: واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى )بـ ن غي(، وواحد يف كوت
                                      ا(، وواحد يف جورجيا )ات بيليسي(، وواحد                                                            )أبيجان(، واثنني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )ك ن شاسا وبوني

 يف مايل )باماكو(، وواحد يف أوغندا )كمباال(.

 يظل أن      توق ع املعقول من      ي عترب املنظور فيها احلاالت مجيع يف العمليات استمرار أساس وعلى -21
 واالفرتاضات ماألرقا فبحسب.        عاليا   احملكمة قلم يتخذها اليت احلمائية بالتدابري املشمولني األشخاص عدد

 عليهم وجمين شهود هؤالء وبني.        م عاال   360و        شاهدا   90 زهاء 2019 عام يف احلماية ستشمل احلالية
       أيضا   وبينهم ،(       مؤقتا   توطينهم وإعادة        املساع د نقلهم يلزم) باحلماية اخلاص احملكمة بربنامج مشمولون

. والشهود عليهم اجملين قسم هبا يقوم مستمرة تابعةمل وخيضعون الغري هبم     ي عىن        دوليا           توطين هم        م عاد   شهود
 إعداد إجناز على      يرك ز املعايري، أعلى األشخاص وفق هلؤالء         والدعم           احلماية        يوف ر إذ احملكمة، قلم وسيظل

 هلم فيتيح ذلك، أمكن كلما باحلماية، املشمولني عليهم واجملين الشهود لصاحل اإلدماج اسرتاتيجيات
 على واألبعث الذايت باالستقالل         اتساما   األكثر النحو على حياهتم واستئناف الذايت الكتفاءا إىل         التوصل  

 اإلجراءات شىت يف عليهم جمين بصفة املشاركة شخص 7 500 من أكثر يطلب أن       ي توقع كما. الرضا
 من بأكثر اللغوية اخلدمات توفري دعم احملكمة قلم على        سيتعني   ذلك على وعالوة. السائرة القضائية

 .باحلاالت متصلة لغة 29

                                                                                 وفيما خيص مكتب املد عي العام، تبلغ الزيادة اإلمجالية من أجل سد تكاليف األنشطة اإلضافية  -22
                                                                         مليون يورو. وقد راجع مكتب املد عي العام بصورة دقيقة احتياجاته من املوظفني يف  2.1              مبلغا  مقداره 

استهل مكتب  2018ويف عام . 2019فيما خيص عام  ضوء أنشطته املتوقعة وعبء العمل املناظر هلا
                                                                                    املد عي العام عملية حتقيق جديدة يف بوروندي. وخ ص ص هلذه احلالة اجلديدة بعض املوظفني من املالك 
القائم وموارد متوفرة من ذي قبل وذلك لبدء العمل فيها على حنو سريع وناجع والستيعاب التكاليف 

رد جديدة بسبب االحتياجات االشتغالية الوشيكة يف جماالت مثل الدعم بقدر املستطاع. لكن لزمت موا
ناهيك عن املتطلبات اجلديدة فيما خيص اخلدمات اللغوية. وبناء  -االشتغايل ومحاية الشهود والتعاون 

                                                                                           عليه قد م مكتب املد عي العام وقلم احملكمة إىل جلنة امليزانية واملالية إخطارا  بلزوم مبلغ من صندوق
                                                                                            الطوارئ. وإذ ي فرتض أن يظل مقدار األنشطة التحقيقية اجلارية وعبء العمل املتصل هبا عاليا  طيلة عام 

، فليس هناك 2018، وأن تضاف عمليتا حتقيق ناشط جديدتان إىل العمليات اجملراة يف عام 2019
وارد اجلديدة تظل الزمة يف فسحة تذكر ملزيد من املرونة يف إعادة ختصيص املوظفني؛ وبالتايل فإن معظم امل

                                                                        مث إن قسطا  من الزيادة اآلنفة الذكر يتصل باملخص صات لسد التكاليف غري املتصلة . 2019عام 
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                                                                           مليون يورو( إذ يتكو ن رئيسيا  من اعتمادات مزيدة خمص صة للسفر بغية سد تكاليف  0.84بالعاملني )
لقاءات مع الشهود  والرتامجة( من أجل إجراء مقابالت أومهمات بالغة األمهية لألفرقة املتكاملة )احملققني 

                                                        وستضمن الزيادة أيضا ، إذا أ ق ر ت، متك ن املكتب من امليزنة  وغري ذلك من األنشطة املتصلة بالتحقيق.
لنفقاته املتصلة بالسفر على حنو أدق وذلك بتصويب االختالل الذي عوين يف الفرتة السابقة ضمن 

 للسفر )وتفادي احلاجة إىل تعويض اإلنفاق الزائد السالف من بنود أخرى يف امليزانية(. امليزانية املعتمدة

يورو.  ألف 16.2                                       املقرتحة لقلم احملكمة على اخنفاض بني  مقداره  2019وتنطوي ميزانية عام  -23
كون املوارد ونتيجة لسريورة صارمة فيما يتعلق بامليزانية، ال يقرتح قلم احملكمة موارد إضافية إال عندما ت

                                                                                         املعنية ضرورية كل  الضرورة ألغراض األنشطة اليت تقضي هبا واليته يف سياق االفرتاضات املتعلقة مبيزانية 
، وقد تسىن له متويل كل هذه الزيادات عن طريق حتقيق وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة 2019عام 

ة زيادات على الرغم من هذه املتطلبات املزيدة للدعم                                                   النجاعة يف ميزانيته. فلم تدر ج يف امليزانية املقرتحة أي
ديفوار ومايل وجورجيا،  سيما يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت الذي يقدمه قلم احملكمة يف امليدان، وال

ودعمه لعمل احملكمة مجعاء بصورة عامة. لقد تسىن التوصل إىل ذلك بوسائل تتمثل يف معظم احلاالت 
اسب متأتية عن زيادة النجاعة ومن خالل تدابري أخرى من قبيل إعادة حتقيق وفورات ومك يف

                                                                                   املوظفني داخليا  بنقلهم من مكتب ق طري إىل آخر لتلبية االحتياجات املتأتية عن التقلب الذي  ختصيص
 تشهده األنشطة.

 قضايا ثالث يف األضرار رباألوامر جب تنفيذ

          لوبـ ن غا: قضية 2019رب األضرار يف عام وامر جباأل                                       ي توقع أن تكون ثالث قضايا يف مرحلة تنفيذ  -24
)مايل(.  املهدي)مجهورية الكونغو الدميقراطية(، وقضية           كاتـ ن غا)مجهورية الكونغو الدميقراطية(، وقضية 

األضرار سيستلزم أنشطة يضطلع هبا الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف امليدان، تنفيذ األوامر جبرب  إن
كمة وبالتشاور مع املمثلني القانونيني للمجين عليهم والدوائر االبتدائية. ومن األنشطة بدعم من قلم احمل

                                                 متييز  اجملين عليهم املعترب  أهنم قد يستحقون التعويضات.  املهديوقضية           لوبـ ن غا                      اليت سي ضطلع هبا يف قضية 
ة من الصندوق االستئماين                                                             إن هذه اإلجراءات، اليت ستنف ذ يف عني املكان ويف الهاي، تستلزم مشارك

للمجين عليهم وقلم احملكمة والدوائر املعنية. ويشمل تنفيذ جرب األضرار تقدمي تعويضات فردية، 
 وتعويضات رمزية، وتعويضات مجاعية يف شكل خدمات.

تاج إىل دعم قلم احملكمة الذي يقدمه املكتبان الق طريان القائمان يف مجهورية الكونغو  -25                                                                                     وسيظل حي 
             . كما سيتعني           لوبـ ن غاوقضية           كاتـ ن غا                                                        راطية )يف ك نشاسا وبونيا( من أجل تنفيذ جرب األضرار يف قضية الدميق

                                                                                      على املكتب الق طري القائم يف مايل )باماكو( تقدمي الدعم ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
طرية القائمة يف مجهورية الكونغو                       . فستحتاج املكاتب الق  املهديفيما يتعلق بتنفيذ جرب األضرار يف قضية 

الدميقراطية ومايل إىل موارد كافية لالضطالع باألنشطة الالزمة فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار السائرة 
 يف هذين البلدين.

 وحداهتا بشىت للمحكمة األمن جمال يف والقدرات املعلومات تدبر مشاريع أهم يف االستثمار
اتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات للفرتة ستدخل االسرت  2019يف عام  -26

، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات يف احملكمة 2021حىت عام  2017املمتدة من عام 
. ويراد هبذه االسرتاتيجية ، السنة الثالثة من فرتة تنفيذها2017وصادق عليها جملس التنسيق يف عام 

                                                                           سريورات املعمول هبا يف احملكمة جلعلها أنسب  وأجنع  وآمن  وأكثر  شفافية. ويضطلع قلم حتسني مجيع ال
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احملكمة مبعظم األنشطة ذات الصلة لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية املستفيدة من اخلدمات 
 املعنية مثل أفرقة متثيل اجملين عليهم وأفرقة الدفاع.

                                                                  افيا  للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف                        وقد أجرت احملكمة حتليال  و  -27
خمتلف أجهزهتا وما يرتبط هبا من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األجل. فمنذ إنشاء احملكمة قبل 
                                                                                   مخس عشرة سنة أ جري عدد من االستثمارات اهلامة يف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعما  
                                                                                            ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو ي نتظر أن يغدو 

، الذي ال ميكن به  Ringtail                                                                عتيقا  يف املستقبل القريب. فقد ختطى الزمن برنامج حتليل األدلة املسم ى 
باالنتقال إىل إصداره  SAPملؤسسية بربجميات                                                       جتهيز األدلة اإللكرتونية، وستتعني  ترقية نظام ختطيط املوارد ا

                                                                  ، ألن م و ر د هذا النظام سيكف  عن تقدمي الدعم فيما خيص صيغته القدمية.2021اجلديد يف عام 

                                                                           وعالوة على ذلك تنامى قد  احملكمة إىل حد كبري منذ إنشائها، ويرتتب على ذلك أثر على  -28
                                             مقدار ما ي نشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه  متطلباهتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى

                                                                                             التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي هبا النظم القائمة إال جزئيا  يف جماالت من قبيل األدلة الرقمية، وأمن 
 املعلومات، وتدبر املعلومات.

سية خاصة بتكنولو  2017                                          وملواجهة هذه التحديات اعت مدت يف شباط/فرباير  -29 جيا                              اسرتاتيجية مخ 
                                                                                   املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على ات باع هنج كالين فيما خيص تكنولوجيا 

من أجل سد االحتياجات األساسية للمحكمة مع املعلومات، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، 
                                                      استدامة حتسني مراقبة املوارد املستثم ر فيها وتعظيم أثرها.

. ويبلغ القسط اخلاص 2019تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلمسية يف عام وستواصل احملكمة  -30
يورو من أصل  مليون 1.0زهاء  2019باالستثمارات ذات الصلة للمحكمة مجعاء فيما خيص عام 

مليون يورو. وقد تسىن لقلم احملكمة احلد من مجيع املتطلبات من املوارد من أجل  2.2املقدار الالزم البالغ 
املعتمدة. إن تنفيذ املشاريع  2018ضمن حدود ميزانية عام  2019االسرتاتيجية يف عام  تنفيذ هذه

                       مليون يورو. وخيص القسط   1.6                                                                املعنية يف قلم احملكمة سيشمل، على سبيل املثال، استثمارا  يقارب مبلغه 
لتحسينات يف شىت األكرب من التمويل منصة مسارات األعمال القضائية. وقد مت متييز اجملاالت التالية ل

 :2019وحدات احملكمة فيما خيص عام 

يف جمال التحقيق: استمرار إدخال حتسينات يف وسائل التخزين الطويل األمد لألدلة  (أ )
                                                                           الرقمية وأدلة البحث اجلنائي العلمي ملكتب املد عي العام، على حنو يفضي إىل ختفيض يف 

 الوقت الالزم ملعاجلتها والرجوع إليها؛

لقضائي: احتياز منصة جديدة إليداع املعلومات مبثابة جزء ال يتجزأ من يف اجملال ا (ب )
إعمال منصة مسارات األعمال القضائية، ما يرمي إىل تزويد احملكمة بنظام جديد ووسيلة 

 مركزية لتخزين مجيع ملفات القضايا؛
 يف جمال أمن املعلومات: املضي يف تعزيز منظومة أمن املعلومات يف احملكمة، مبا يف (ج )

 ذلك تنفيذ نظام احليلولة دون تسرب البيانات واستمرار تعزيز نظام االستخبار عن التهديدات؛
يف جمال ترشيد نظم تكنولوجيا املعلومات: جتديد البنية التحتية االفرتاضية للمحكمة  (د )

 على حنو جيعل من املمكن هبا النهوض بأود املتطلبات احلوسبية املتزايدة؛
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تة السريورات واإلجراءات لزيادة جناعة ضوابط الرقابة الداخلية يف جمال اإلدارة: أمت (ه )
 وتعزيزها.

إن هذه االسرتاتيجية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت  -31
                                                                                      املبادرات املقرتح القيام هبا على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسينا  لعمل احملكمة. فسيشهد مكتب 

                                                                                 العام تقليصا  للزمن واجلهد الالزمني لتحليل  وجتهيز  وتقدمي  األدلة من أجل أنشطته يف جمال        املد عي 
                                                                                            التحقيق وجمال املقاضاة. وسي تاح للهيئة القضائية النفاذ إىل األدوات اليت حتتاجها إلجراء احملاكمات على 

                    جتهيزا  لتوفري اخلدمات  حنو سريع وعادل وشفاف وإلنصاف اجملين عليهم. وسيكون قلم احملكمة أفضل
لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت تتعامل معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة من معاجلة 
                                                                                    حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على أكمل وجه سوى ات باع 

ا احملكمة مجعاء. ويرد يف املرفق التاسع مزيد من اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقه
                                                          املعلومات املفص لة عن املشاريع املعنية واالستثمارات املتصلة هبا.

 التحليل من منظور كلي -جيم 

الربناجمية املقرتحة للمحكمة حبسب جمال  2019ميثل الرسم البياين الوارد فيما يلي ميزانية عام  -32
ملعروضة يف إطار "األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة واألنشطة التحقيقية" النشاط. إن أنشطة احملكمة ا

الربناجمية املقرتحة للمحكمة، إذ تبلغ  2019                                                      متثل املسب بات الرئيسية للتكاليف املهيأ هلا يف ميزانية عام 
األخرى"  املئة من املقدار اإلمجايل للميزانية. وتتألف "األنشطة يف 80.6                      املخص صات لسد تكاليفها 

املئة(، والتكاليف املرتتبة على صيانة املباين  يف 4.8املئة(، واحلوكمة ) يف 11.6املهام اإلدارية ) من
                                                                                  املئة(. وال يشمل احلساب يف إطار التحليل من منظور كلي م ق د ر مبلغ الفائدة املستحقة على  يف 3)

 قرض الدولة املضيفة من أجل املباين الدائمة.

 ائية وأعمال املقاضاة واألنشطة التحقيقيةاألنشطة القض

ضمن هذه الفئة، تشمل املوارد املتصلة بـ"األنشطة القضائية وأعمال املقاضاة"،  -33
                                                                                    املئة( أمورا  منها الدعم املقد م إىل اجملين عليهم والشهود، واملساعدة القانونية، وتكنولوجيا  يف 47.8)

يقدمه قلم احملكمة ألنشطة جرب األضرار. وتلزم هذه املوارد املعلومات، واخلدمات اللغوية، والدعم الذي 
لتنفيذ ودعم اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك اجللسات اليت تعقد يف إطار القضايا الثالث املتوقع أن 

(، احلسن، وقضية                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديه، وقضية         أ ن غوين)قضية  2019تظل يف املرحلة االبتدائية يف عام 
                                              قضايا يف مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويقد ر أن يذهب  قضايا يف مرحلة االستئناف وثالث وثالث

املئة، مع العلم  يف 30.1لألنشطة املندرجة يف إطار "عمليات التحقيق )مبا فيها أعماله اجملراة يف امليدان(" 
العام )يف احلالة                                            عمليات حتقيق ناشط يتعني أن جيريها مكتب املد عي بأن هذه األنشطة ختص مثاين

-       ب )أن يت-أ )سيليكا( يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية الثانية-بوروندي، والقضية الثانية يف

ديفوار، واحلالة يف دارفورو  باالكا( يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، والقضية الثانية يف احلالة يف كوت
رى يف بالسودان، واحلالة يف جورجيا، وال                                                                 قضيتني الثالثة والرابعة يف احلالة يف ليبيا( وتشتمل على أعمال جت 

امليدان. وخيص باقي األنشطة، املندرجة ضمن إطار "أمانة الصندوق االستئماين للمجين عليهم" 
املئة(، تعزيز القدرة املؤسسية هلذه اهليئة للتكفل بقدرهتا على النهوض مبسؤولياهتا، مبا فيها  يف 2.7)

 ؤولياهتا يف مرحلة تنفيذ إجراءات جرب األضرار.مس
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 األنشطة األخرى

املئة(، واحلوكمة  يف 11.6تشمل األنشطة املندرجة يف هذه الفئة املهام اإلدارية ) -34
                                                   املئة(. وقد مج  عت ضمن فئة "احلوكمة" أمانة مجعية الدول  يف 3املئة(، وتكاليف صيانة املباين ) يف 4.8)

ابة املستقلة، ومكتب املراجعة الداخلية، وجزء صغري من قلم احملكمة )هو مكتب األطراف، وآلية الرق
 االتصال القائم يف نيويورك(.

 التحليل من منظور كلي: 1 يانيبالرسم ال

 
 النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات -دال

ملنعقدة يف دورهتا طلبت مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( ا 2016يف تشرين الثاين/نوفمرب  -35
                                    حيث ال ت طل ب الزيادات املقرتحة إال بعد  ،   ا  اقرتاح ميزانية مستدام         أن تقد مإىل احملكمة اخلامسة عشرة 

من خالل حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة اختاذ كل اخلطوات املمكنة لتمويل هذه الزيادات 
 لعامامليزانية الربناجمية  بوثيقة                        احملكمة أن تقدم مرفقا  إىل ت اجلمعيةطلب                 . وإضافة  إىل ذلك (4)النجاعة
من الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  2017يف عام       ح ق ق     عم الة                    يتضمن معلومات مفص   2018
                                              . فأ فيد الحقا  عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن (5)2018عام                   ما سي حق ق منها يف وتقديرات  النجاعة

 .(6)2018 لعامامليزانية الربناجمية  عة يف وثيقةزيادة النجا

 ،2017                                                          اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة، اليت ع قدت يف كانون األول/ديسمرب  تطلبو  -36
                                                            ي رمى إىل بلوغها على صعيد حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعةسنوية                       احملكمة أن تضع أهدافا   إىل

 ،هذه األهداف              متعلقا  ببلوغ 2019ميزانية الربناجمية لعام لل          م مرفقا                          على نطاق احملكمة وأن تقد  
ومن املكاسب املتأتية عن زيادة الوفورات من  2018يف عام يكون قد حتقق      عم ا       مفص لةمعلومات و 

 24-16اي، عشرة، اله اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (4)                                                           
 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (5) .1-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،         (، اجملل د ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

 ، واملرفق التاسع.51حىت  38، الفقرات ICC-ASP/16/10الوثيقة  (6) .2-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء، األول         (، اجملل د ICC-ASP/15/20) 2016نوفمرب تشرين الثاين/
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وعن ختفيضات التكاليف اإلضافية من رة و                    التكاليف غري املتكر             املتمث لة يف تخفيضات من الو  النجاعة
                                              . وعمال  هبذا الطلب، التقى ممثلون للمحكمة مع جلنة (7)2019يف عام  حقق منهاسيت             م ق د رات ما

يف إطار حلقة عمل معنية  2018                                                           امليزانية واملالية إبان دورهتا الثالثني اليت ع قدت يف نيسان/أبريل 
سك بالوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بغية تبادل اآلراء من أجل زيادة الوضوح والتما

                                                                                          والشفافية يف املعلومات ذات الصلة. فأحاطت اللجنة علما  مبقرتحات احملكمة، مبا فيها تعريف الوفورات، 
                                                                                             واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، والتكاليف غري املتكر رة، وختفيضات التكاليف اإلضافية، مع االقرتاح 

ربناجمية املقرتحة املتعلق بالوفورات واملكاسب املتأتية عشر بامليزانية ال                                  الذي ق د م بشأن تعديل املرفق احلادي
 .(8)عن زيادة النجاعة

                                                                              وإذ متضي احملكمة قدما  على هذا الصعيد فإن غايتها الرئيسية ستتمثل يف النهوض بثقافة  -37
التحسني املستمر بغية إشراك املوظفني يف متييز وحتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.  

                                                                                     إن احملكمة ستحد د حيثما أمكن األمر مرمى على صعيد حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  اكم
                                          يف املئة سنويا . بيد أهنا ستلتزم احليطة يف ذلك  1النجاعة على نطاق احملكمة يتمثل يف أن يبلغ ذلك 

 لألسباب التالية:

قسام على السعي املستمر أن الغرض من حتديد املرمى املعين يتمثل يف تشجيع األ (أ )
                                                                                    لتحقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. وعندما ي بل غ املرمى احملدد يقوم خطر 
                                                                                إمكان أن يكف  بعض األقسام عن التطلع إىل حتقيق املزيد من الوفورات واملكاسب املتأتية عن 

 زيادة النجاعة.

حملدد إال األقسام اليت هلا ميزانية كبرية                                       أنه ي رج ح أن ال يتمك ن من بلوغ املرمى ا (ب )
                                                                            خمص صة لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني. وقد ميثل ذلك إجحافا  حبق األقسام األصغر.

ختضع مقادير الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة ملنطق العائدات  (ج )
لبات فوق املرمى                                                          املتناقصة. فمع مرور الوقت ي توقع أن تسجل من سنة إىل أخرى تق

 املئة أو حتته. يف 1 البالغ

لقد مت يف حلقة العمل اآلنفة الذكر حبث وتعريف أربع الفئات التالية من أجل إعداد التقرير  -38
 املتعلق بالوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة:

ية واليت مل تعد                                               التكاليف املتكب دة يف الفرتة املالية السابقة/اجلار  ‘1’)فئتان(:  الوفورات (أ )
تظهر يف امليزانية الربناجمية التالية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي؛ 

                                                                      الزيادات املتفاداة يف التكاليف من خالل السياسات واإلجراءات املعتمدة حديثا   ‘2’و
 األساسي ذاته.                                                                املفاوضات مع املور دين أو موف ري اخلدمات، ما يفضي إىل املقدار املرجعي و/أو

: نتيجة األنشطة اليت حتد من طلبات املوارد املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة (ب )
هتيئ لزيادة اإلنتاجية، فتفضي إىل نفس املقدار املرجعي  اإلضافية أو تتيح تفاديها و/أو

                                           األساسي لكن ت تفادى هبا كل زيادة يف التكاليف.

كانون  14-4، نيويوركعشرة،  لسادسةاالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (7)                                                           
 .17، الفقرة ICC-ASP/17/5الوثيقة  (8) .2-، الفقرة كافICC-ASP/16/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،         (، اجملل د ICC-ASP/16/20) 2017 ديسمرب/األول
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يت حتدث مرة واحدة يف املتطلبات من املوارد : التخفيضات ال                    التكاليف غري املتكر رة (ج )
 بسبب عدم استمرار األنشطة املعنية، ما يفضي إىل ختفيض يف املقدار املرجعي األساسي.

: التغريات املتصلة بعبء العمل اليت تفضي إىل تقليص ختفيضات التكاليف اإلضافية (د )
 يف املقدار املرجعي األساسي.

صلة، تسعى احملكمة إىل استيعاب الزيادات يف املتطلبات من                              وكما ط لب يف قرار اجلمعية ذي ال -39
ر ر عن طريق حتقيق الوفورات                                                                                              املوارد من أجل األنشطة اجلديدة بالقيام أوال  بإعادة ختصيص املوارد اليت حت 

 .(9)                                                        وعدم تكب د التكاليف غري املتكر رة وختفيضات التكاليف اإلضافية

عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة وقد واصلت احملكمة حتسني إبالغها  -40
 باألشكال التالية:

                                                                               ت بني  يف التقرير كيفية تأثري الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والتكاليف  (أ )
                                                                                غري املتكر رة وختفيضات التكاليف اإلضافية على املقدار املرجعي األساسي للميزانية املقرتحة.

لطابع االستشرايف. فبينما سيتيح عدد من الوفورات واملكاسب املتأتية                 يت سم التقرير با (ب )
الربناجمية للمحكمة تفادي زيادات يف  2018عن زيادة النجاعة املفاد هبا يف وثيقة ميزانية عام 

                      ، فلن ت در ج الوفورات 2019التكاليف على مدى فرتة متتد عدة سنوات، مبا فيها عام 
                                                          رير املقبلة ما مل تظل تقل ص املقدار املرجعي األساسي للميزانية. واملكاسب املعنية يف التقا

من هذه املمارسة على صعيد اإلبالغ إىل زيادة الوضوح والتماسك والشفافية يف تبيان        وي رمى
اآلثار على املقادير املرجعية األساسية للميزانية الربناجمية من سنة إىل أخرى. فعلى سبيل املثال 

بشأن تفاوض قسم املالية على الرسوم املصرفية،  2018نية الربناجمية لعام أفيد يف امليزا
                      ألف يورو )إذ لو مل جتر   27.0أتاحت هلذا القسم تفادي زيادات يف التكاليف مقدارها  اليت

ألف  27.0أعلى مبقدار  2018املفاوضات املعنية لكان املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 
املعين سيتيح للمحكمة أن تتفادى الزيادات يف التكاليف لفرتة متتد عدة  يورو(. إن التفاوض

                                                                                  سنوات لكن لن ي قل ص املقدار املرجعي األساسي يف السنوات التالية؛ ولذا فإن هذا البند لن 
. وعلى العكس من ذلك، أفيد يف امليزانية 2019يفاد به يف إطار امليزانية الربناجمية لعام 

بقيام قسم اخلدمات العامة بإعادة التفاوض بشأن عقود إدارة املرافق،  2018الربناجمية لعام 
ألف يورو. ويف السنة التالية  235.6                                                اليت أتاحت تقليصا  يف املقدار املرجعي األساسي مقداره 

                                                                                 أ جري املزيد من املفاوضات اليت أفضت إىل املزيد من الوفورات والتخفيضات يف املقدار املرجعي 
)انظر املرفق  2019، يفاد هبا يف امليزانية الربناجمية لعام يورو آالف 7.0لغ األساسي تب

 عشر(. احلادي
                        بصورة  وجيزة  الوفورات،  2                                               ترد أدناه ثالثة جداول رفيعة املستوى. ويبني  اجلدول (ج )

                                                                                 والتكاليف غري املتكر رة، والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف، اليت تفضي إىل تقليص يف املقدار 
              بصورة  وجيزة   3                                   ، حبسب الربنامج الرئيسي. ويبني  اجلدول2019ملرجعي األساسي مليزانية عام ا

       بصورة   4 الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة حبسب الربنامج الرئيسي. ويبني اجلدول
رئيسي.                                                                         وجيزة  التكاليف غري املتكر رة والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف حبسب الربنامج ال

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الد (9)                                                           
 .1-، الفقرة المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،         (، اجملل د ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 
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عشر تفاصيل ما يوجز يف هذه التقارير وذلك يف جداول منفصلة،  يف املرفق احلادي وترد
 حبسب الفئة، فيما خيص كل برنامج رئيسي وبرنامج فرعي. 

لقد حققت احملكمة بشىت وحداهتا وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها  -41
سب بالقيام أوال  حبساب جمموع التخفيضات املئة(. إن هذا ال يف 0.8ألف يورو ) 1 132.4                                           رقم حي 

واملعزوة إىل الوفورات، واملقدار اإلمجايل للتكاليف  2019                                          احملق قة يف املقدار املرجعي األساسي مليزانية عام 
واملعزوة إىل الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، مث بتقسيم حاصل عملية  2019املتفاداة لعام 

 )باستثناء ما خيص قرض الدولة املضيفة(. 2018على مقدار امليزانية الربناجمية لعام اجلمع 

                                                  ر المتكر رة، والتخفيضات اإلضافية في التكاليف، بحسب يالوفورات، والتكاليف غ :2 الجدول
 البرنامج الرئيسي )بآالف اليوروات(

 الوفورات، والمكاسب المتأتية عن زيادة النجاعة، بحسب البرنامج الرئيسي  :3 الجدول
 )بآالف اليوروات(

ج                                                          ر المتكر رة، والتخفيضات اإلضافية في التكاليف، بحسب البرناميالتكاليف غ :4 الجدول
 الرئيسي )بآالف اليوروات(

 املبالغ فئة املبالغ املعنية الربنامج الرئيسي

 369.4                     التكاليف غري املتكر رة اهليئة القضائية الربنامج الرئيسي األول:

 300.5 الوفورات                                         الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املد عي العام

  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 424.0 الوفورات

 18.3                     التكاليف غري املتكر رة

 243.7 2 ختفيضات التكاليف اإلضافية

 2.0 الوفورات انة الصندوق االستئماين للمجين عليهمالربنامج الرئيسي السادس: أم

 20.0                     التكاليف غري املتكر رة : مكتب املراجعة الداخلية6-الربنامج الرئيسي السابع

 377.9 3   المجموع العام

 فئة املبالغ املعنية  يالربنامج الرئيس

الوفورات لعام 
2018 

املكاسب 
املتأتية عن 

زيادة النجاعة 
 2018لعام 

األثر على 
 املقادير

 األساسية
املرجعية لعام 

2019 

التكاليف 
لعام  املتفاداة
دون ) 2019

 املقادير تغيري
 األساسية
 املرجعية( 

: الربنامج الرئيسي األول
 اهليئة القضائية

 - - - - تية عن زيادة النجاعةاملكاسب املتأ

: الربنامج الرئيسي الثاين
                  مكتب املد عي العام

 - 300.5 - 198.1 الوفورات

 42.5 - 42.5 - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

: الربنامج الرئيسي الثالث
  قلم احملكمة

 162.0 424.0 - 316.1 الوفورات

 75.4 - 69.1 - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

الربنامج الرئيسي 
أمانة الصندوق : السادس

 االستئماين للمجين عليهم

 - 2.0 - 2.0 الوفورات

 126.0 - - - املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة

 405.9 726.5 111.6 516.2   المجموع العام

 املبالغ فئة املبالغ املعنية  الربنامج الرئيسي



ICC-ASP/17/20 

21 20A061118 

: الربنامج الرئيسي األول
 اهليئة القضائية

 369.4                     التكاليف غري املتكر رة

قلم : الربنامج الرئيسي الثالث
  احملكمة

 18.3                     التكاليف غري املتكر رة

 243.7 2 ختفيضات التكاليف اإلضافية

: 6-ج الرئيسي السابعالربنام
 مكتب املراجعة الداخلية

 20.0                     التكاليف غري املتكر رة

 651.4 2   المجموع العام
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 المقترحة 2019ميزانية عام : المحكمة جمعاء :5 الجدول

 احملكمة مجعاء

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

زانية املقرتحة لعام املي
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 662.1 5 2.6 141.0 521.1 5 404.9 5 - 404.9 5 القضاة

 558.2 62 1.4 873.6 684.6 61    املوظفون من الفئة الفنية

 547.5 25 0.7 190.1 357.4 25    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 105.7 88 1.2 063.7 1 042.0 87 544.7 88 - 544.7 88 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 183.7 17 10.9 685.6 1 498.1 15 579.9 11 54.9 525.0 11 املساعدة املؤقتة العامة

(234.0) 302.7 1 318.9 1 5.3 313.6 1 ة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقت  (18.0)  1 068.7 

(61.5) 360.8 285.2 - 285.2 العمل اإلضايف  (17.0)  299.3 

 551.7 18 8.1 390.1 1 161.6 17 184.0 13 60.2 123.8 13 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 694.0 6 14.4 843.5 850.5 5 234.0 6 44.4 189.7 6 السفر

 35.0 6.1 2.0 33.0 29.9 - 29.9 الضيافة

 042.9 4 13.6 482.9 560.0 3 896.8 3 5.9 890.9 3 اخلدمات التعاقدية

 059.9 1 4.6 46.9 013.0 1 744.4 - 744.4 التدريب

 702.5 11.4 72.1 630.4 754.1 40.0 714.1 اخلرباء االستشاريون

 533.0 3 4.4 150.0 383.0 3 838.5 4 925.2 913.3 3 حمامو الدفاع

(63.7) 165.0 1 341.4 1 398.7 942.8 حمامو اجملين عليهم  (5.5)  1 101.3 

(1 047.6) 032.9 16 812.0 13 2.2 809.7 13 النفقات التشغيلية العامة  (6.5)  14 985.3 

 175.5 1 14.3 147.5 028.0 1 230.9 1 - 230.9 1 اللوازم واملواد

 900.0 1 33.3 474.2 425.8 1 135.7 2 - 135.7 2 والعتاد األثاث

 229.4 35 3.2 107.8 1 121.6 34 017.7 35 416.4 1 601.3 33 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 548.9 147 2.6 702.6 3 846.3 143 151.3 142 476.5 1 674.7 140 المجموع

(0.1) 585.2 3 983.6 2 - 983.6 2 ما خيص قرض الدولة املضيفة  (0.0)  3 585.1 

 134.0 151 2.5 702.5 3 431.5 147 134.9 145 476.5 1 658.4 143                                  المجموع، شامال  قرض الدولة المضيفة

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : المحكمة جمعاء :6 الجدول

 احملكمة مجعاء
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع  
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

  972   428   409   19   544   38   174   186   89   45   9   -   2   1  2018املقرة لعام 

  28   8   8   -   20   1   10   5   3   1   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   (8)  8   (1)  (1)  2   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

 1 000  436   417   19   564   31   192   190   91   48   9   -   2   1  اجملموع

               

                                                     وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل(

 165.69 57.16 48.45 8.71 108.54 13.42 45.50 41.78 6.80 1.05 - - - - 2018املقرة لعام 

  156.13   50.08   46.48   3.60   106.05   12.00   46.17   41.03   6.80   0.05   -   -   -   -  املستمرة

  69.43   39.84   35.33   4.51   29.58  -  23.67   2.83   2.42   0.67   -   -   -   -  اجلديدة

  0.92   0.62   1.22  (0.60)   0.30   -   0.33  (0.03)   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -  (13.00)  (1.00)  (6.00)  (4.00)  (2.00)   -   -   -   -   -        احملو لة
 

(13.00) 

  213.48   90.54   83.03   7.51   122.93   11.00   64.17   39.83   7.22   0.72   -   -   -   -  اجملموع



ICC-ASP/17/20 

23 20A061118 

 2019الميزانية البرنامجية المقترحة لعام  -       ثانيا  

 القضائية الهيئة: األول الرئيسي البرنامج  - ألف

 

 مة       المقد  

 يتألف الربنامج الرئيسي األول )اهليئة القضائية( من هيئة الرئاسة والدوائر. -42

                                                   الت  املسؤولية املنوطة هبا رئيسيا : اجملال القانوين، وجمال                                    وتؤدي هيئة الرئاسة وظائف يف ثالثة  جما -43
األعمال املتصلة بالقضايا الناشئة  2019العالقات اخلارجية، واجملال اإلداري. وستتدبر الدوائر يف عام 

، مبا يف ذلك جلسات احملاكمة يف عدد من القضايا يصل 2018وعام  2017عن املستجدات يف عام 
ت جلرب األضرار وعدة دعاوى استئناف هنائي )إضافة إىل دعاوى االستئناف إىل ثالث وإجراءا

                                                                                      التمهيدي(، والعمل املتصل حباالت وقضايا أخرى تكون يف املرحلة التمهيدية. وسيستمر أيضا  العمل 
 الذي تضطلع به اهليئة القضائية لزيادة شفافية احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( وتعزيز التعاون مع

 الدول األطراف، إىل جانب اجلهود املبذولة لتعزيز استخدام املوارد على حنو مرن وناجع.

 3800                                                                            وإثر مشاورات بني األجهزة ي نقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل الربنامج الفرعي  -44
بالنظر و                                                                                 )شعبة العمليات اخلارجية( ضمن قلم احملكمة، ويدار ضمن إطاره إىل جانب املكاتب الق طرية.

إىل الدور املركزي الذي تؤديه هذه الشعبة يف املقر املتمثل يف التكفل بفعالية وجناعة تناول املسائل 
اإلمدادية واإلدارية املتعلقة حبضور احملكمة خارج الهاي، فإن نقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك إليها 

                                    رتاتيجية موح دة ومت سقة يف مجيع املكاتب سييسر التآزر اإلجيايب فيما بني األجهزة ويضمن اتباع اس
 اخلارجية للمحكمة.

                                                                                       إن ميزانية الربنامج الرئيسي األول تستند إىل األنشطة القضائية الالزمة وفقا  لالفرتاضات املتعلقة  -45
                                ، اليت و ضعت جبهد مشرتك بني األجهزة.2019عام ل احملكمةمبيزانية 
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 المقترحة 2019ميزانية عام : البرنامج الرئيسي األول  :7 الجدول

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : البرنامج الرئيسي األول :8 الجدول

  الربنامج الرئيسي األول

 اهليئة القضائية

()بآالف اليوروات 2017مصروفات عام   

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)بآالف  2019
 اجملموع (اليوروات

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
وفات من املصر 

 صندوق الطوارئ

)بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 662.1 5 2.6 141.0 521.1 5 404.9 5 - 404.9 5 القضاة

(268.5) 667.7 4    املوظفون من الفئة الفنية  (5.8)  4 399.2 

(80.5) 927.2    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (8.7)  846.7 

(349.0) 594.9 5 310.3 5 - 310.3 5 املوظفني اجملموع الفرعي لتكاليف  (6.2)  5 245.9 

(18.4) 286.4 1 252.4 1 - 252.4 1 املساعدة املؤقتة العامة  (1.4)  1 268.0 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(18.4) 286.4 1 252.4 1 - 252.4 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (1.4)  1 268.0 

(16.4) 152.2 114.7 - 114.7 السفر  (10.8)  135.8 

(1.0) 16.0 7.0 - 7.0 الضيافة  (6.3)  15.0 

(5.0) 5.0 - - - اخلدمات التعاقدية  (100.0)  - 

 46.0 109.1 24.0 22.0 22.1 - 22.1 التدريب

 5.0 - - 5.0 28.0 - 28.0 اخلرباء االستشاريون

(104.4) 104.4 91.0 - 91.0 النفقات التشغيلية العامة  (100.0)  - 

(5.0) 5.0 1.8 - 1.8 اللوازم واملواد  (100.0)  - 

 - - - - - - - األثاث والعتاد

(107.8) 309.6 264.6 - 264.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (34.8)  201.8 

(334.2) 712.0 12 232.3 12 - 232.3 12 المجموع  (2.6)  12 377.8 

 الربنامج الرئيسي األول

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 مةالعا

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  53   13   12   1   40   -   12   21   3   4   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

(1)   -   -   -   -  املعادة التخصيص   -   -   -   -   (1)   -   (1)   (1)   (2)  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  51   12   11   1   39   -   12   21   3   3   -   -   -   -  اجملموع

               

                                                 ف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل(وظائ

 12.00 - - - 12.00 - 8.00 4.00 - - - - - - 2018املقرة لعام 

 12.00 - - - 12.00 - 8.00 4.00 - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - صنيفاملعادة الت

 - - - - - - - - - - - - - -       احملو لة

 12.00 - - - 12.00 - 8.00 4.00 - - - - - - المجموع



ICC-ASP/17/20 

25 20A061118 

 هيئة الرئاسة: 1100البرنامج  -1

 مة       المقد  

 الرئيسية: مسؤولياهتا جماالت     جتس د اسرتاتيجية، أولويات ثالث الرئاسة هليئة -46

 مبوجب والقضائية القانونية صعيد املراجعة على مبهامها االضطالع :القانوين اجملال يف (أ )
ويشمل ذلك: إقرار الوثائق اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛  روما األساسي. نظام

العاشر من نظام روما  سيما مسؤوليات اإلنفاذ املنصوص عليها يف الباب والتعاون الدويل، وال
ت املناسب بإسناد احلاالت وتشكيل الدوائر؛ وتويل التنسيق اإلجرائي األساسي؛ والقيام يف الوق

                                                                             والفين للجلسات العامة للقضاة، ومعتكفاهتم، واجتماعاهتم؛ وتنفيذ مدو نة األخالقيات يف 
                                             احملكمة التنفيذ  الكامل، وذلك يف إطار اختصاصها؛

 معها؛ والتعاون مةللمحك الدويل الدعم وزيادة استدامة: اخلارجية العالقات جمال يف (ب )
 وتنسيق عليه؛ التصديق عاملية وحتقيق كاملة بصورة األساسي روما نظام تنفيذ على والتشجيع

 اخلارجية؛  احملكمة على صعيد العالقات التخطيط االسرتاتيجي ألنشطة

 واإلسهام        ناجعا ؛           وتدب ريا                            القضائية تنسيقا  إداريا   عمل اهليئة تنسيق: اإلداري اجملال يف (ج )
الدول  مجعية مع والتواصل االسرتاتيجية؛ توليها قيادهتا يف إطار احملكمة شؤون تدبري يف نشطال

 احملكمة شؤون بإدارة يتعلق فيما         التدب ري اإلشرايف دورها أدائها إىل                          األطراف )"اجلمعية"( تطلعا  
 األساسي. روما نظام عليه ينص كما

 أهداف هيئة الرئاسة

سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية اإلسهام يف التكفل بنجاعة  (1)
 وإجراءات االستئناف، ضمن جماالت مسؤولية هيئة الرئاسة؛

                                                                         الدفع قدما  باستعراض "العرب املستخلصة" من السريورات القضائية، مع الرتكيز على  (2)
اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساهتا، وشؤون اجملين عليهم، وإجناز 

ات االبتدائية وإجراءات االستئناف، بالتشاور مع الدول األطراف، واملشاركني اإلجراء
 يف اإلجراءات وسائر أصحاب الشأن، حبسب االقتضاء؛

                                                                              السهر على إدارة املوارد على حنو فع ال مبا يف ذلك متييز وتنفيذ املزيد من تدابري زيادة  (3)
                          العمل بالتوافق مع مؤش رات النجاعة املمكن اختاذها، وحتسني تدبر أداء املوظفني؛ و 

                                                                    األداء املناسبة فيما خيص السريورات  القضائية  والدعم  القضائي ذا الصلة؛
                                                                     املضي يف حتسني السريورات املتعلقة مبيزانية احملكمة، يف إطار جهد مشرتك ي بذل على  (4)

 نطاق احملكمة؛
 السهر على تدبر املخاطر على حنو ناجع؛ (5)
يف حتسني التحاور بني احملكمة ومجعية الدول  العمل مع سائر األجهزة للمضي (6)

 ؛األطراف وهيئاهتا الفرعية

العمل على تعزيز الثقة باحملكمة لدى الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  (7)
واملنظمات غري احلكومية وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني؛ وتشجيع التعاون 
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الفرص إلبراز منافع االنضمام إىل احملكمة يف نظر الفعال مع احملكمة؛ واغتنام مجيع 
 الدول غري األطراف؛ وإبرام االتفاقات ذات الصلة مع الدول.

 التعاون والشفافية –األولويات يف اجملال القضائي 
ستواصل اهليئة القضائية العمل على تعزيز تعاون الدول األطراف والتشجيع عليه. فالدعم القوي  -47

                                                                             الدول يعترب عنصرا  أساسيا  لتعزيز والية احملكمة. إن هذا التعاون يتسم بأمهية حيوية  والفعال الذي تقدمه
سيما يف تنفيذ قراراهتا )مبا يف ذلك تنفيذ األوامر  يف إضفاء وزن ومفعول حقيقيني على عمل احملكمة، وال

 بإلقاء القبض(، وتوفري الدعم املايل واإلمدادي، وإنفاذ العقوبات.

ة القضائية اجلهود املتأصلة يف إطار السلوك األخالقي املعمول به يف احملكمة، وستقود اهليئ -48
للنهوض بثقافة املسؤولية املالية، والشفافية، واملساءلة، والثقة، يف اهليئة القضائية واحملكمة مجعاء، على 

مى من هذه اجلهود إىل تزويد الدول األطراف وعامة ا جلمهور وسائر                                                                            الصعيدين الداخلي واخلارجي. وسري 
                                                                                      الشركاء وأصحاب الشأن بصورة كاملة عن كيفية عمل احملكمة، رهنا  بالتقيد مبقتضيات السرية اليت 
                                                                                         تكتنف العمل يف اجملال القضائي وجمال املقاضاة، واستقالل املد عية العامة وسائر الربامج ضمن ميزانية 

                    احملكمة األوسع نطاقا .

 وآالف يور  1 304.9  موارد الميزانية

 املئة(. يف 1.5ألف يورو ) 19.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -49

ألف يورو يف بند التكاليف غري  59.4على جمموع مقداره  2018لقد اشتملت ميزانية عام  -50
                        . وي عزى ذلك إىل تقليص يف 2019املتصلة بالعاملني هليئة الرئاسة وال يظهر هذا املبلغ فيما خيص عام 

                                                       فر والتكاليف اليت ت كب دت لتوجيه القضاة احلديثي االنتخاب.تكاليف الس

 ألف يورو 28.0 األبدال اليت يتقاضها أعضاء هيئة الرئاسة

ألف يورو لسد األبدال  28.0الربناجمية املقرتحة مبلغ مقداره  2019يف ميزانية عام          يـ ف ر د -51
              درجت املخص صات        وقد أ  . (11) عمل بالنيابة عنهالثاين إذا  واألول أ ـهولنائب (10)اخلاصة اليت تدفع للرئيس

 .1200 لسد تكاليف الرواتب العادية ألعضاء هيئة الرئاسة الثالثة ضمن الربنامج

 ألف يورو 1 116.1 الموارد من الموظفين

آالف يورو  9.6ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -52
                                       وظيفة ثابتة. وال ت قرتح أية وظيفة جديدة. 11ف مالك هيئة الرئاسة من املئة(. ويتأل يف 0.9)

أيلول/سبتمرب  12-8يويورك، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، ن (10)                                                           
2003 (ICC-ASP/2/10اجلزء الثالث ،)-أيلول/سبتمرب  12-8الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثانية، نيويورك،  (11) باء.-     أوال  -ألف
2003 (ICC-ASP/2/10اجلزء الثالث ،)-جيم-     أوال  -ألف. 
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 ألف يورو 1 116.1  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

                                                                       إن هيئة الرئاسة مكل فة مبهام تندرج يف إطار ثالثة جماالت رئيسية: جمال املراجعة  -53
 جية وجمال اإلدارة.القانونية/القضائية وجمال العالقات اخلار 

( يتوىل املسؤولية عن 5-                                                         ويقود العاملني يف هيئة الرئاسة رئيس  مكتب )موظف من الرتبة ف -54
تدبر شؤوهنم وعن التخطيط والتوجيه االسرتاتيجيني، وعن متثيل هيئة الرئاسة يف اجتماعات العمل املشرتكة 

 بني األجهزة واالجتماعات اخلارجية على املستوى الرفيع.

مالك العاملني يف هيئة الرئاسة حبسب بنيته احلالية رئيس وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ  ويضم -55
( 2-                                          (، ومستشارا  قانونيا  معاونا  )من الرتبة ف3-                                  (، ومستشارا  قانونيا  )من الرتبة ف4-)من الرتبة ف

 الفين هليئة الرئاسة. ضمن وحدة الشؤون القانونية واإلنفاذ، املسؤولة عن تنسيق وتوفري الدعم القانوين
                                                                                          وحاليا  يؤدي مهام الرئاسة على صعيد العالقات اخلارجية مستشار معين بالعالقات اخلارجية )من الرتبة 

                         رأ(. ويقد م حاليا  مساعد -ع (، يساعده مساعد إداري معين بالعالقات اخلارجية )من الرتبة خ3-ف
لرئاسة يف ممارسة مسؤولياهتما، مع تركيز خاص ( الدعم للرئيس وهليئة ا3-خاص للرئيس )من الرتبة ف

على السياسات املتعلقة باإلدارة والتفاعل مع اجلمعية وهيئاهتا الفرعية. ويقدم موظف إداري معاون 
( الدعم التقين واحملاسيب فيما خيص ميزانية هيئة الرئاسة واهليئة القضائية وجتهيزمها 2-الرتبة ف )من

-ع ك العاملني يف هيئة الرئاسة من مساعد شخصي للرئيس )من الرتبة خباملوظفني. ويتألف باقي مال
رأ( -ع رأ(، ومساعد إداري )من الرتبة خ-ع                                                  رر(، ومنس ق إداري لدى اهليئة القضائية )من الرتبة خ

                                                          لرئيس املكتب، يقد مون دعما  إداريا  وإمداديا  واسع التنوع.

 يوروألف  160.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف التدريب،  -56
املئة(  يف 5.6آالف يورو ) 9.6                                                          وتكاليف اخلرباء االستشاريني. ويشهد املبلغ املقرتح اخنفاضا  مقداره 

 يعزى إىل تقليص يف متطلبات السفر.

 ألف يورو 135.8 السفر

املئة( يعزى إىل تقليص يف  يف 6.6آالف يورو ) 9.6                    طلوب اخنفاضا  مقداره يشهد املبلغ امل -57
املتطلب الالزم للنهوض بأود سفر املوظفني املرافقني لكبار املسؤولني. وتلزم األموال لسد تكاليف مجيع 

يف أسفار                                وست ستخدم هذه امليزانية لسد تكالاألسفار الرمسية للقضاة والعاملني يف هيئة الرئاسة والدوائر. 
                      . وت س د هبذه امليزانية ه أو قضاة آخرين لتمثيل احملكمة يف الفعاليات اخلارجية اهلامة   ـ ي               ، وأسفار نائب  الرئيس

أعضاء ما يقوم به تكاليف و                                                                         أيضا  تكاليف معتكف ني  قضائيـ ني  والتكاليف املتصلة بافتتاح السنة القضائية
الرئاسة بدورها على هنوض هيئة  يستلزمهاعدد ال ةار حمدودن يف الدوائر من أسفو هيئة الرئاسة أو العامل
                           مع العلم بأنه لن تـ ت حم ل  - صية يف فعاليات خارجية                 تقدمي إسهامات ختص  تلزم لالصعيد اخلارجي أو 

تكاليف هذه  ذات الصلة                     اجلهات املنظ مة لألحداث     د     س              إال إذا مل ت   ةأية حال يفتكاليف األسفار املعنية 
                                   إن التكاليف املعنية تكاليف متكر رة. .األسفار

 ألف يورو 14.0  الضيافة

، وهو يلزم لسد تكاليف الضيافة املتصلة بزيارات رؤساء الدول أو املبلغ املطلوب       تغري  يفال  -58
               . كما ست ستخدم يه   ـ        نائب   أو للرئيساحلكومات والوزراء وغريهم من كبار ممثلي الدول )مبن فيهم سفراؤها( 
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                                                                                لضيافة لسد تكاليف إسهام اهليئة القضائية يف فعاليات للمحكمة ميو هلا معا  مجيع األجهزة، ميزانية ا
قبيل اإلحاطات الدبلماسية، وندوة املائدة املستديرة للمنظمات غري احلكومية، ومراسم الرتحيب  من

                                   إن التكاليف املعنية تكاليف متكر رة. والتوقيع.

 آالف يورو 6.0 التدريب

ص للعاملني             تدريب متخص   حتتاج إىل ميزانية لتوفريهيئة الرئاسة  وتظلاملطلوب.  املبلغ يف      تغري  ال  -59
واملهام يف جمال العالقات القانونية  متصل بالوظائف            حمد د الطابع         تدريب  أمهه ، 2019خالل عام  فيها

 .ال لغات العمل                                 خمص ص صغري املقدار لتحسني املهارات يف جمإىل ، و                           اخلارجية وتدريب  على اإلدارة
                                التكاليف املعنية تكاليف متكر رة. إن

 آالف يورو 5.0  اخلرباء االستشاريون

إن التكاليف املعنية  .2018                                 بالقياس إىل نظريه الذي اعت مد لعام  املطلوب املبلغ       تغري  يفال  -60
                تكاليف متكر رة.
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 1100 البرنامج  :9 الجدول

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : 1100 البرنامج :10 الجدول

1100  

 هيئة الرئاسة

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)بآالف  مقداره
 املئويةنسبته  اليوروات(

 28.0 - - 28.0 - - - القضاة

(9.6) 833.4    املوظفون من الفئة الفنية  (1.2)  823.8 

 292.3 - - 292.3    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(9.6) 125.7 1 028.2 1 - 028.2 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (0.9)  1 116.1 

 - - - - 39.4 - 39.4 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - 39.4 - 39.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(9.6) 145.4 114.7 - 114.7 السفر  (6.6)  135.8 

 14.0 - - 14.0 7.0 - 7.0 الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 6.0 - - 6.0 5.7 - 5.7 التدريب

 5.0 - - 5.0 - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

(9.6) 170.4 127.4 - 127.4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (5.6)  160.8 

(19.2) 324.1 1 195.0 1 - 195.0 1 المجموع  (1.5)  1 304.9 

1100 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جموع م
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  11   4   3   1   7   -   2   3   1   1   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - ة/املعادةاملستعاد

 11 4 3 1 7 - 2 3 1 1 - - - - اجملموع

               

ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام  

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - -       احملو لة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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 الدوائر: 1200 البرنامج -2

         المقد مة

        قاضيا ،  18ما األساسي، تتألف الدوائر من ( من نظام رو 1)36املادة و  ()ب34 ة          عمال  باملاد -61
وبالتشاور مع عني على ثالث شعب: الشعبة التمهيدية، والشعبة االبتدائية، وشعبة االستئناف.      موز  

والقضايا إىل الدوائر           د احلاالت     ن        وت س  ، (12)ةلشعب القضائييف ا انتداهبم للعملالرئاسة يف           تبت  هيئة القضاة
بتدائية. وتتناول شعبة االستئناف دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي الدوائر االو التمهيدية 

                                                   . وي عتمد ضمن نطاق نظام روما األساسي هنج مرن يف توزيع للقرارات املتخذة يف إطار الشعبتني األخريني
د جديدة، عبء العمل بني القضاة إلتاحة استعمال املوارد على النحو األكثر فعالية وتفادي طلب موار 

حىت إذا كان ميكن أن يزداد عبء العمل يف بعض الدوائر. وحبسب عبء العمل ضمن الشعب املختصة 
                                                                                      ميكن أن ي نت د ب قضاة الدرجة التمهيدية لالضطالع بعمل يتعلق باملرحلة االبتدائية أو مبرحلة جرب 

                               لالهتمام بدعاوى استئناف معي نة،                                                                   األضرار، وأن ي نت د ب قضاة الدرجة التمهيدية وقضاة الدرجة االبتدائية 
                                                                                   عندما يستلزم ذلك تنازع  املصاحل أو مالبسات  أخرى تتطلب استبدال أحد قضاة درجة االستئناف 

                 استبداال  مؤقتا .

                                                                                    إن الدوائر ت عترب اجلهاز القضائي للمحكمة. ويتمثل دورها الرئيسي، كما يقضي به نظام روما  -62
"أن تنعقد يف جو من االحرتام التام  راءات "عادلة وسريعة" وبـاألساسي، يف التكفل بأن تكون اإلج

  .(13)حلقوق املتهم واملراعاة الواجبة حلماية اجملين عليهم والشهود"

 أهداف الدوائر

السهر على جناعة سري اإلجراءات التمهيدية واإلجراءات االبتدائية وإجراءات  (1)
 االستئناف؛

                                   ات بتنفيذ اإلصالحات العديدة اليت ش رع املواظبة على نشدان تقليص مدة اإلجراء (2)
فيها على مدى السنوات األخرية، من قبيل مواصلة استعراض "العرب املستخلصة" من السريورات 
القضائية، مع الرتكيز على اإلجراءات يف مرحلة التحضري للمحاكمات/جلساهتا، مث على إجناز 

 ممارسات الدوائر"(؛                                             احملاكمات ودعاوى االستئناف )يشمل ذلك حتيني "كتي ب
 السريورات                                                         مواصلة العمل بالتوافق مع مؤش رات األداء اليت و ضعت فيما خيص  (3)

 القضائية؛
مواصلة تطوير وتنفيذ نظام تقدمي اجملين عليهم لطلباهتم ونظام متثيلهم بالتشاور مع  (4)

 قلم احملكمة؛
 لعاملني؛التكفل بفعالية إدارة املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة با (5)

املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني من خالل النظام اجلديد لتقييم األداء الشامل  (6)
 .بنطاقه احملكمة مجعاء

 ( من النظام األساسي.2)64املادة  (13)                                           مكر را  من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. 4القاعدة  (12)                                                           
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 ألف يورو 5 634.1 تكاليف القضاة

                             قاضيا  متفرغا  واثنني من قضاة  18لدفع أجور  املقرتحةالربناجمية  2019                     ي هي أ يف ميزانية عام  -63
، لكنها 2018آذار/مارس  10نتظر أن تنتهي فرتة والية هذين القاضيني يف                           الدرجة االبتدائية. وكان ي  

                                                     ( من نظام روما األساسي. فيتعني  أن يواصل هذان القاضيان 3)39( و10)36                  متد د عمال  باملادتني 
 . ا          ان تاغ ن دوقضية                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديه                                                   العمل، لفرتة لـم ا حتد د، من أجل إجناز احملاكمات يف قضية 

                                                                  وت عرض تفاصيل أجور القضاة وأبداهلم عرضا  وافيا  يف املرفق السادس)أ(. -64

                              تعديل رواتب القضاة تعديال  جيعل  (14)الربناجمية املقرتحة 2017                           وسبق أن ط لب يف ميزانية عام  -65
مقاديرها تراعي الزيادات يف تكلفة املعيشة يف الهاي وتتواءم مع رواتب قضاة حمكمة العدل الدولية 

من نظام روما األساسي وإىل القرار  49                                                     من احملاكم واهليئات القضائية الدولية، استنادا  إىل املادة  هاوغري 
ICC-ASP/3/Res.3

. وبعد أن نظرت مجعية الدول االطراف )"اجلمعية"( يف هذه املسألة خالل (15)
قدم إلعادة النظر يف أجور                                                                   دورهتا اخلامسة عشرة، اختذت قرارا  ط لب فيه إىل املكتب "النظر يف الطلب امل

                              . وقد قرر املكتب الحقا  أن يقود (16)القضاة ]...[ وتقدمي تقرير إىل اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة"
                                                                                                سريورة  التيسري بشأن هذه املسألة ميس ر  يعني  هلذا الغرض. وبالنظر إىل أن عملية التيسري لـم ا تزل جارية 

                                              الربناجمية املقرتحة فقد أ درج مبلغ ذو صلة يف املرفق  2019ميزانية عام                               وأن نتيجتها لن ت عرف قبل تقدمي
                                                                                             السادس)أ(، وذلك دون استباق لنتيجة عملية التيسري اجلارية ورهنا  بتحديد املقدار املناسب ألي زيادة يف 

 األجور قد تقررها الدول األطراف.

 األنشطة القضائية املتوقعة

. 2018                                            الواقع على عاتق الدوائر مماثال  لنظريه يف عام سيبقى مقدار عبء العمل اإلمجايل -66
      شخصا   15                 أمرا  بالقبض على  16حالة. ويضاف إىل ذلك أن مثة  15                                فالشعبة التمهيدية تنظر حاليا  يف 

                                                                           ومثة حاليا  قضية عالقة أمام الدائرة التمهيدية األوىل يف مرحلة اعتماد التهم وقد                      لـم ا تنفذ حىت تارخيه.
                                                                    ، على أقرب تقدير. وتقوم بانتظام  يف سائر احلاالت والقضايا مسائل منتقاة 2018هناية عام         ت نهى يف

قضايا يف مرحلة جلسات احملاكمة  تستلزم تدخل الدوائر التمهيدية. ويف الشعبة االبتدائية ستكون أربع
           وي نتظر أن  2019عام                                                                      مداوالهتا. وي رج ح أن تستمر دعاوى استئناف قرارات النطق بالعقوبة جلزء من  أو

دعاوى استئناف لألحكام الصادرة يف الدرجة االبتدائية يف  2019تصل إىل شعبة االستئناف يف عام 
                                                                                       قضية أو قضيتني. كما سيكون هناك طيلة السنة عمل يتعلق باالستئناف التمهيدي متأت  عن احملاكمات 

 اجلارية واإلجراءات التمهيدية السائرة.

 اإلنصاف والشفافية والنجاعةجراءات بإل        ات سام ا

لئن كان اإلنصاف والشفافية يظالن ميثالن دعامتني مركزيتني لتنفيذ اإلجراءات فإن اهليئة  -67
                                                                                           القضائية تواصل أيضا  العمل على حتسني ممارستها من أجل زيادة النجاعة. ويضطلع القضاة بالعمل اهلام 

                                          باملمارسات الفضلى اليت و ضعت من خالل التعاون املتعلق بالتعديالت والتحسينات يف املمارسة ويعملون 
                                                            يف املعتك فات القضائية واليت ج س دت يف "كتي ب ممارسات الدوائر". 

أيلول/سبتمرب  10-6الثة، الهاي، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الث (15) .168حىت  163الربناجمية املقرتحة، الفقرات  2017ميزانية عام  (14)                                                           
2004 (ICC-ASP/3/25 اجلزء الثالث، القرار ،)ICC-ASP/3/Res.3.24-16الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة اخلامسة عشرة، الهاي،  (16) ، املرفق، القسم الثالث عشر 

 ، القسم سني.ICC-ASP/15/Res.1                                  ، اجملل د األول، اجلزء الثالث، القرار (ICC-ASP/15/20) 2016 تشرين الثاين/نوفمرب
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 قاعدة بيانات السوابق القضائية

السوابق القضائية مبادرة أساسية مستمرة رامية إىل إنشاء قاعدة  بيانات قاعدة           ميث ل مشروع  -68
التقصي فيها تضم السوابق القضائية للمحكمة. وستتضمن الصيغة الناجزة                           بيانات موح دة ومت سقة ميكن 

                                                                                            من قاعدة بيانات السوابق القضائية فهرسا  جبميع القرارات القضائية الصادرة عن احملكمة يف شكل يسه ل 
                                                                                            به التقصي. وإضافة  إىل وسيلة التقصي انطالقا  من شطر نصي كامل يف قاعدة بيانات السوابق القضائية، 
                                                                                           ستـ ع د  مقتطفات من االستنتاجات القانونية الرئيسية الواردة يف القرارات وت صن ف عن طريق فواتح 
                                                                                        خصوصية، ت قرن هبا عناصر ميكن التقصي استنادا  إليها تتمثل يف كلمات  رئيسية ومجل  وغري  ذلك من 

                         ع تطو ر السوابق القضائية                                                                        البيانات الشرحية. وستشتمل قاعدة بيانات السوابق القضائية أيضا  على تتب  
 للمحكمة والرتابط بني القرارات القضائية.

وستواصل الدوائر عملها على هذا املشروع إىل جانب سائر أجهزة احملكمة بغية إنشاء قاعدة  -69
بيانات بالسوابق القضائية تتسم بالشمول والطابع االشتغايل الكامل وبسهولة املنال وذلك ضمن حدود 

 ة.املوارد احلالي

 االفتراضات فيما يتعلق باألنشطة

 الشعبة التمهيدية

                                                            مجيع  الطلبات اليت ت قد م خالل عمليات التدارس األويل، أو املتعلقة تتناول الشعبة التمهيدية  -70
مرحلة اإلجراءات القضائية األوىل،      كل  مبباشرة التحقيق أو حبفظ األدلة خالل التحقيق. كما إهنا هتتم ب

                                                         ي ي نتقل يف القضية املعنية بناء  عليه إىل حماكمة الشخص املتهم ذال -         إن و جدت  - حىت اعتماد التهم
 . )األشخاص املتهمني(

وبالنظر إىل عبء العمل                                         بني حاليا  للعمل يف الشعبة التمهيدية ستة.                        يبلغ عدد القضاة املنتد  و  -71
                                ؤقتا  بالشعبة االبتدائية يف الوقت                                         من قضاة الدرجة التمهيدية الستة ملح قون ماحلايل يف احملكمة فإن أربعة 

نفسه ومنخرطون يف جلسات احملاكمة ويف شؤون جرب األضرار. كما إن قضاة الدرجة التمهيدية، شأهنم 
                                                                                               يف ذلك شأن قضاة الدرجة االبتدائية، كانوا فيما سبق ي لح قون مؤقتا  بشعبة االستئناف للعمل أيضا  ضمن 

اف التمهيدي. ووفق هنج الدوائر القائم على توخي املرونة فيما يتعلق اهليئات اليت تنظر يف دعاوى االستئن
                                                                                                بالتجهيز باملوظفني فإن عددا  من املوظفني القانونيني املنتد بني للعمل يف الشعبة التمهيدية انت دبوا أيضا  

ا النهج سد لالهتمام يف الوقت نفسه بقضايا يف الشعبتني األخريني والدوائر األخرى. وحىت تارخيه أتاح هذ
.                                                     االحتياجات املنبثقة عن عبء العمل احلايل على حنو  م ر ض 

واحلالة يف  ،هي احلالة يف أوغندا لةحا 15يف على حنو ناشط        حاليا   الدوائر التمهيديةتنظر و  -72
 ،يف مجهورية أفريقيا الوسطىاألوىل واحلالة  ،السودانبواحلالة يف دارفور  ،مجهورية الكونغو الدميقراطية

                             ، وحالة السفن املسج لة يف احتاد واحلالة يف مايل ،واحلالة يف كوت ديفوار ،واحلالة يف ليبيا ،حلالة يف كينياوا
، واحلالة يف يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية واحلالة جزر القمر واجلمهورية اليونانية ومملكة كمبوديا، 

             . وي توقع أن الة يف أفغانستان، واحلالة يف فلسطنيجورجيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف بوروندي، واحل
السودان واحلالة يف ليبيا باحلالة يف دارفور وال سيما احلاالت،  هذهيف  كبري                         ي ستمر على االضطالع بنشاط  

إن قضية  .واحلالة يف بوروندي واحلالة يف جورجيا يف مجهورية أفريقيا الوسطىالثانية مايل واحلالة واحلالة يف 
                                                                                           يف احلالة يف مايل عالقة حاليا  يف مرحلة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية األوىل ويرج ح أن تبقى  احلسن

 على أقرب تقدير. 2018أمام هذا الدائرة حىت هناية عام 
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                                                                                  إن طبيعة اإلجراءات أمام الدوائر التمهيدية جتعل من املتعذ ر التنبؤ بطلبات إصدار أوامر  -73
فيهم، وحباالت املثول األول، وااللتماسات اجلديدة الستهالل التحقيقات فيما خيص  بالقبض على املشتبه

                                                                                   عمليات التدارس األويل اليت جيريها مكتب املد عي العام، وسائر الطلبات. وميكن أن تفضي احلاالت 
يف عام  إىل تقدمي األطراف واملشاركني يف شىت اإلجراءات 2018املعروضة على الدوائر التمهيدية يف عام 

عشر الذين أصدرت  اخلمسة من األشخاص     كال                                          مزيدا  من الطلبات إىل هذه الدوائر. مث إن   2019
إىل احملكمة يف غضون أجل قصري،       قد م                                                            الدوائر التمهيدية أوامر بالقبض عليهم ميكن أن ي قبض عليه وأن ي

 2018، مث حدث مرة ثالثة عام ن      أ نغويقضية و  دا   ن          ان تاغ  يف قضية  ة،األخري  السنواتيف مرتني كما حدث 
. وبالتايل ال ميكن للشعبة التمهيدية إال االعتماد على جتربة السنوات السابقة للتوصل إىل احلسنيف قضية 

 .2019وضع افرتاضاهتا فيما خيص عام 

 الشعبة االبتدائية

همة إجراء هبا يف إطار واليتها م ةاملنوط، االبتدائية من الدوائرتتألف الشعبة االبتدائية  -74
 للتهم. وتستمر هذه املهمة حىت انتهاء مرحلة جرب األضرار.ية تمهيدال احملاكمات بعد اعتماد الدوائر

 االبتدائية بعدالة احملاكمة وسرعتهاالدوائر  تكفلت بأن من نظام روما األساسي 64ملادة ا وتقضي
 .ية اجملين عليهم والشهودوبإجرائها بكل احرتام حلقوق املتهم وبإيالء االعتبار الواجب حلما

                                     منتد بني بتشكيالت شىت للعمل يف مثاين دوائر قضاة،  ستة                                 تتألف الشعبة االبتدائية حاليا  من و  -75
االبتدائية                                                                              ومثة أربعة قضاة آخرون منتد بون للعمل يف الشعبة التمهيدية أ حلقوا مؤقتا  بالشعبة. ابتدائية

 قضاة من قضاة الدرجة      ي لحق                                 ن قد أ سند إليهم االهتمام هبا. كما                                       للفرتات اليت ت تناول فيها قضايا معي نة كا
                                                                              إحلاقا  مؤقتا  بشعبة االستئناف ليشاركوا يف جلسات النظر يف دعاوى االستئناف التمهيدي  االبتدائية

                                                          وقد م د دت والية قاضيني لكي يتاح هلما إجناز املشاركة يف النظر يف  .ودعاوى االستئناف النهائي
 ارية.حماكمات ج

                                                                                   وهتتم الشعبة االبتدائية حاليا  بإجراءات نشطة أمام ست دوائر، وهي اإلجراءات االبتدائية يف  -76
         أ ن غوين ( وقضية Blé Goudé)              واب ليه غوديه (Gbagbo)           اغ بـ غ بو ( وقضية Ntaganda)            ان تاغ ن دا قضية 

(Ongwen وإجراءات جرب األضرار يف قضية ،)لوبـ ن غا          (Lubanga  وقضية كاتـ )              ( ن غا      Katanga)  وقضية
 .املهدي

من النظام األساسي يف قضية  74                 احلكم عمال  باملادة 2018                           وي نتظر أن يصدر يف هناية عام  -77
. 2019األول من عام                                                                   . ورهنا  بإدانته، ي نتظر أن يصدر قرار النطق بالعقوبة يف هناية الربع         ان تاغندا

                                            ن تقدمي الدفاع ألدلته ي نتظر أن يستمر حىت هناية ، مع العلم بأ2019                             وستستمر حماكمة أ ن غوين يف عام 
من النظام األساسي.  74                                                            ، تتلوه الدفوع اخلتامية، واملداوالت، والقرار املتخذ عمال  باملادة2019عام 

                             ريثما يـ ب ت  يف رفائع الدفاع                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديه                                                        ولـم ا يزل ي نتظر أن يصدر قرار الدائرة االبتدائية يف قضية 
                                                                                              بشأن "املسائل اليت يرون أن األدلة اليت قدمتها املد عية العامة فيما خيصها ليست كافية لتأييد اإلدانة". 

                                              بتقدمي املتهم ني  ألدلتهما فإن احملاكمة ستستمر طيلة                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديهوإذا استمرت احملاكمة يف قضية 
. 2019ن املنتظر أن تبدأ حماكمته يف عام فإن م احلسن                              . ورهنا  باعتماد التهم يف قضية 2019عام 

                                                                                       وستؤيت هذه احملاكمات عبء عمل طائال  بالنظر إىل مقدار األدلة املتوقع أن تقد م وإىل ما يكتنف هذه 
 القضايا من تعقيد بصورة عامة.



ICC-ASP/17/20 

20A061118 34 

                                  : فرهنا  باإلدانة ي توق ع أن يستمر 2019                                            وإضافة  إىل ذلك ستسري إجراءات جرب األضرار يف عام  -78
وقضية           كاتـ ن غا                        . وي توق ع فيما خيص قضية            ان تاغ ن داالتحضري ألمر جبرب األضرار يف قضية  2019ة عام طيل

متابعة مرحلة تنفيذ جرب األضرار بعد صدور األوامر  2019أن تتواصل طيلة عام  املهديوقضية           لوبـ ن غا
 القاضية به واإلشراف على هذه املرحلة.

ض أن يكون عبء العمل املتأيت عن احملاكمات يف القضايا القائمة                           وبالنظر إىل ما تقد م، ي فرت  -79
                                   على األقل، وأن يتعني  تواصل اإلجراءات  2018                           مضاهيا  يف الكرب لنظريه يف عام  والقضايا اجلديدة

           اغ بـ غ بووقضية  أنغوينوقضية             ان تاغ ن دا)يف قضية  2018 يف جارية حماكمات ثالث فثمة          تزامنيا .
            ان تاغ ن دا وهي قضية - 2018 عام هناية حبلول إحداها تنتهي أن املتوقع من ولئن كان. (هغودي       اب ليهو
 - اثنتان فستستمر -( اإلدانة حالة يف 2019 عام من األول الربع يف                                 رهنا  بصدور القرار احملد د للعقوبة)

 تبدأ أن        ي توق ع  ذلك إىل    فة  وإضا. 2019 عام طوال - غوديه       اب ليهو           اغ بـ غ بوورمبا حماكمة أنغوين  حماكمة
(. التهم باعتماد رهنا وبدؤها، للمحاكمة اإلعداد) 2019 عام أوائل يف احلسن اإلجراءات يف قضية

 الدائرتان تواصل أن        ي توق ع : التايل النحو على 2019 عام األضرار يف جرب إجراءات وستتواصل
          كاتـ ن غاوقضية           لوبـ ن غاقضية  يف األضرار الصادرة جبرب وامراأل تنفيذ على اإلشراف والثامنة الثانية االبتدائيتان

األضرار  جلرب اجلديدة باإلجراءات السادسة االبتدائية الدائرة ستهتم ذلك، إىل وباإلضافة. املهديوقضية 
تستمر  واحدة إضافية قضية هناك ستكون ،2018 عام فبالقياس إىل(.              رهنا  باإلدانة)            ان تاغ ن داقضية  يف

 8 يف الصادر االستئناف دائرة قرار بالنظر إىل ،       ي توق ع املقابل ال ويف. األضرار جرب إجراءات فيها
 هذه األضرار يف جرب إجراءات تستمر أن مببا، السيد احلكم بإدانة القاضي بإلغاء 2018 يونيو/حزيران
 .2019 عام يف القضية

 شعبة االستئناف

رئيس احملكمة. وتتمثل املهمة الرئيسية قاض هو هم تتألف شعبة االستئناف من مخسة قضاة بين -80
اليت تتوالها دائرة االستئناف مبوجب النظام األساسي يف النظر يف دعاوى االستئناف النهائي للقرارات 

تخذ من قرارات بشأن جرب األضرار يف هناية    ي   قدما كل القاضية بالتربئة أو باإلدانة أو بإيقاع عقوبة، و 
تخذ                                                    قرارات الدوائر التمهيدية والدوائر االبتدائية اليت ت  بعض اوى االستئناف التمهيدي لاحملاكمة، ويف دع

 بكثري من عبء العمل رباإلجراءات. وتنطوي دعاوى االستئناف النهائي على عبء عمل أك يف سياق
برمتها مبا                                                                                  الذي تنطوي عليه دعاوى االستئناف التمهيدي، ألنه قد تتعني  فيها مراجعة إجراءات احملاكمة

ميكن أن تثري بعض دعاوى  ه                                                                 يف ذلك األدلة املقبولة، كما قد يتعني  تقييم أدلة إضافية. ويف الوقت نفس
 .(17)دة وهامة وميكن أن يرتتب على نتائجها أثر على احملكمة مجعاء                             االستئناف التمهيدي مسائل معق  

  بات تقليص العقوبة.                                                     كما ميكن أن ت رفع إىل دائرة االستئناف مسائل أخرى، مثل طل

                                    قرارا  جديدا  بشأن العقوبات حبق ثالثة  2018                                               وي توقع أن تصدر الدائرة االبتدائية قبل هناية عام  -81
                                                        . وحبسب موعد صدور ذلك القرار، يرج ح أن تستمر اإلجراءات يف  مببا وآخرين                     أشخاص أ دينوا يف قضية 

                                     . وي توقع أن ت رفع إىل دائرة االستئناف 2019                                                كل ما قد يقد م من دعاوى استئناف لفرتة  ما من عام 
                                                                                                دعوى استئناف واحدة أو أكثر طعنا  بالقرار القاضي بالتربئة أو باإلدانة وعند االقتضاء بقرارات الدائرة 

. إن ملف هذه القضية ملف حافل إذ يشمل سنوات          ان تاغندااالبتدائية بشأن النطق بالعقوبة يف قضية 
دية واإلجراءات االبتدائية واألدلة اليت تشكل األساس الذي قامت عليه عديدة من اإلجراءات التمهي

، احلكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة                                                      قضية املد عي العام ضد سيف اإلسالم القذايف وعبد اهلل السنوسيانظر على سبيل املثال (17)                                                           
، الوثيقة 2014أيار/مايو  21بعنوان "قرار بشأن مقبولية قضية سيف اإلسالم القذايف"،  2013أيار/مايو  31التمهيدية األوىل الصادر يف 

ICC-01/11-01/11-547-Red-tARB. 
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                                                                                           قرارات الدائرة االبتدائية. وبالنظر إىل هذا التعقيد، ي توقع أن يكون عبء العمل الناجم عن دعاوى 
رفع ميكن أن ت                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديه. وحبسب التطورات يف قضية 2019                                 االستئناف املعنية عاليا  لباقي عام 

                                                         إىل دائرة االستئناف أيضا  دعاوى استئناف هنائي يف هذه القضية.

                                                                                  ويتوقع أيضا  أن ت رفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف متهيدي متأتية عن القضايا  -82
 العالقة أمام الدوائر التمهيدية واالبتدائية.

دعاوى االستئناف النهائي                                                          فبالنظر إىل ما تقد م، ي فرتض أن يكون عبء العمل املتأيت عن شىت -83
على األقل، وأن  2018                           مضاهيا  يف الكرب لنظريه يف عام  2019ودعاوى االستئناف التمهيدي يف عام 

 .(18)                               يتعني  تنفيذ اإلجراءات تزامنيا  

 ألف يورو 11 072.9  موارد الميزانية

 يف املئة(. 0.9ألف يورو ) 99.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -84

، ف يوروالآ 310.0                                                               وال تظهر يف امليزانية احلالية خمص صات لسد تكاليف غري متكر رة مقدارها  -85
 .2018متصلة بقدوم القضاة احلديثي االنتخاب وتوليهم مهامهم يف عام 

 ألف يورو 5 397.8 (                    المجموع للش عب الثالثالموارد من الموظفين )

املئة(. وينطوي املبلغ  يف 1.1ألف يورو ) 47.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -86
ألف يورو  18.4املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره 

 املئة(. يف 1.4)

وتواصل اهليئة القضائية جهودها الرامية إىل زيادة جناعة اإلجراءات القضائية وتسريعها، وذلك  -87
ة االشتغالية يف بنية مالك موظفيها. فاملوظفون املعنيون بالدعم القانوين                             جزئيا  من خالل املزيد من املرون

                                                                                          ي نتد بون للعمل على أساس االحتياجات، مع مراعاة عبء العمل الواقع على عاتق كل فريق وكل دائرة 
وكل شعبة، وحبسب اخلربة الالزمة. ويتيح هذا النهج حتسني التجاوب إزاء تغري االحتياجات وأعباء 

                                                                                              ، زائدا  من فعالية اهليئة القضائية بصورة عامة. كما إنه يزيد مهارات العاملني يف الدوائر وخربهتم وله العمل
                                                                                               أثر إجيايب على احلركية العامة. وت عاَل  حاالت نقص املوظفني االشتغاليني باالستعانة باملوارد املتوفرة، حيثما 

ني الشعب واالنتداب املتزامن لالهتمام بقضايا أمكن األمر، وذلك من خالل توخي املرونة يف توزيعها ب
 طلبات يف املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية أو مرحلة االستئناف من مراحل اإلجراءات. أو

                                                                               وسيواص ل على مر الزمن اتب اع هذه السياسة بغية تبسيط سريورات العمل وزيادة املكاسب  -88
ل املوظفني يتناولون طائفة متنوعة من الشؤون والنهوج الفنية. املتأتية عن التآزر وعن زيادة النجاعة جبع

                                                                                           أدوار املوظفني ودرجة اخنراطهم فتختلف وفقا  للمتطلبات احملد دة الطابع للقضايا املعنية )حبسب املرحلة  أما
                                                        اليت تكون القضية قد بلغتها( والدوائر، وتبعا  خلربة املوظفني.

                                                         بع حاليا  يف تولية املهام للموظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة                                وي توقع أن يظل النهج املرن املت   -89
واملوظفني الذين يشغلون وظائف مساعدة مؤقتة يفضي إىل املزيد من التالقي املثمر بني متطلبات 
االشتغال القضائية وجمموعة املعارف واخلربات املتوفرة يف الدوائر. وبناء على ذلك تبقى املتطلبات من 

. 2018                                       على نفس املقدار الذي أ ق ر  فيما خيص عام  2019املوظفني من أجل الدوائر لعام املوارد من 
 .متهيدي مثاين دعاوى استئناف           عام زهاء       كل    يشهدتوقع أن    ي   (18)                                                           
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                                                                                              بيد أنه ي شد د على أن تقدير املتطلبات املعنية قائم على املستوى احلايل للتجهيز باملوظفني، الذين يتألف 
ي تقليص هلذا املالك                                                                   مالكهم احلايل من موظفني عاملني بصفة كاملة، جي دي التدريب، وذوي مراس. فأ

                                                                        سيسبب انقطاعا  يف مسارات تسلسل األعمال وحاالت تأخري اشتغايل، وسيحول دون سرعة 
 املهام. إجناز

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة  12وظيفة ثابتة و 40إن مالك موظفي الدوائر يتألف من  -90
                          . وت عرض املوارد من املوظفني 2018العامة، وال يطرأ عليه أي تغري بالقياس إىل ما كان عليه يف عام 

                                                                                  بصورة مشرتكة جلميع الشعب الثالث، استنادا  إىل مبدأ توخي املرونة يف تولية املهام للموظفني.

 ألف يورو 4 129.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

                    ا ، وال سي ما بالنظر سيظل لعبء عمل املوظفني الذين يشغلون وظائف ثابتة نفس املقدار تقريب -91
إىل مدى التعقيد الذي يعرتي القضايا العالقة. فسيلزم املزيد من الدعم املستفيض إلجراء األنشطة على 

 املستوى التمهيدي وللعمل فيما خيص العديد من دعاوى االستئناف التمهيدي واالستئناف النهائي.

( 5-ىل رئيس الدوائر )من الرتبة فوظيفة ثابتة يعمل شاغلوها خلدمة الدوائر. ويتو  40ومثة  -92
املسؤولية عن التخطيط االسرتاتيجي وسريورات العمل يف الدوائر. إنه يشرف على التنسيق والتواصل بني 
الشعب ويقودمها، ويقدم الدعم إىل القضاة ويؤدي مهام القيادة اإلدارية العامة للموظفني القانونيني 

( ومستشاران قانونيان 5-قانوين رئيسي )من الرتبة فالعاملني يف الدوائر. ويساعده مستشار 
                                                                          ( ي عم لون خربهتم األساسية املتصلة بكل شعبة من الشعب على وجه التحديد وي س دون 4-ف الرتبة )من

                                                                                                 اإلرشاد ملوظفي الشعبة التمهيدية والشعبة االبتدائية وشعبة االستئناف، وينس قون عملها املتعلق بالقضايا.  
                                      ( ي س دون املشورة القانونية الرفيعة إىل 3-                            موظفا  قانونيا  )من الرتبة ف 18وظفي الدوائر كما يضم مالك م

                                                                                                 القضاة الذين ي نتد بون للعمل معهم وينس قون عمل أفرقة الدعم القانوين التابعة للدوائر، حبسب االقتضاء؛ 
ويف إعداد نصوص (، يساعدون يف حتليل الدفوع 2-موظفني قانونيني معاونني )من الرتبة ف 10و

مساعدين إداريني  8القرارات واألحكام ويف تقدمي الدعم اإلمدادي اليومي ألنشطة جلسات احملكمة؛ و
                                                                   رأ(، يقدمون دعما  إداريا  وإمداديا  واسع التنوع إىل القضاة واملوظفني.-ع )من الرتبة خ

 ألف يورو 1 268.0  املساعدة املؤقتة العامة

                                                         عتمادا  حامسا  على توفر عدد كاف من موظفي الدعم من الرتبتني                        سيظل عمل الش عب يعتمد ا -93
املستعان هبم يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. ولذا فإن مواصلة توفري موارد املساعدة  2-وف 3-ف

                                                                                                 املؤقتة العامة اليت سبق إقرارها ي عترب أمرا  أساسيا  لنجاعة عمل الدوائر. إن كل وظائف املساعدة املؤقتة 
                                                                                      امة املعنية ت عترب وظائف لسنوات متعددة، ألنه يستعان هبا مبثابة جمموعة من املوارد وجيري ختصيصها الع

                                                                                           على أساس االحتياجات. ويعاد النظر يف هذا املتطلب كل عام. وبناء عليه ت طلب موارد املساعدة املؤقتة 
 ية، كما يلي:الربناجم 2018                                                  العامة بنفس املقدار الذي أ ق ر  يف إطار ميزانية عام 

      شهرا   48 ملدد جمموعها             متو ل وظائفهم (3- )من الرتبة فني قانونينيموظفأربعة  (أ )
: على غرار السنوات السابقة ستستمر احلاجة إىل موظفني (، لسنوات متعددة)متطلب مستمر

وا                                                             أكثر متر سا  لكي يتولوا تنسيق عمل األفرقة واإلشراف عليها ويساعد 3-قانونيني من الرتبة ف
                                                                              داء مهمات معي نة يف إطار القضايا، من قبيل البحوث املتعمقة بشأن النصوص القانونية أيف 

الواجبة التطبيق، والتحليل القانوين، وإعداد مشاريع القرارات املتعلقة بكل املسائل اليت قد تطرأ 
 خالل اإلجراءات، وتقدمي الدعم خالل جلسات احملكمة؛
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 ملدد جمموعها             متو ل وظائفهم (2-)من الرتبة ف وننيمعا ني قانونينيموظفمثانية  (ب )
: إن هؤالء املوظفني يقدمون الدعم القانوين (، لسنوات متعددة                  شهرا  )متطلب مستمر 96

                                                                                   الالزم لألنشطة القضائية اليت تضطلع هبا الدوائر. فيلزم ما ي طلب من وظائف املساعدة املؤقتة 
                                          هام منها دعم األنشطة احملد دة الطابع التالية لكي يقوم شاغلوها مب 2-العامة من الرتبة ف

البيان: حتليل وتلخيص مقادير كبرية من األدلة والدفوع اليت يقدمها األطراف؛ حضور اجللسات 
                                                                     وإعداد ملخ صات عنها؛ االتصال حبسب اللزوم بقلم احملكمة واألطراف واملشاركني يف 

رهم؛ أداء أي مهام ذات صلة أخرى تلزم اإلجراءات؛ حتليل طلبات اجملين عليهم جلرب أضرا
 للتكفل حبسن سري عمل الشعب.

 ألف يورو 41.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

                  وفقا  لتوصيات جلنةلسد تكاليف الضيافة وتكاليف التدريب. و املوارد غري املتصلة بالعاملني تلزم  -94
املالية لسد تكاليف أسفار القضاة ضمن ميزانية                                     ، كما أقرهتا اجلمعية، أ درجت املخص صاتامليزانية واملالية
املئة( لسد  يف 141.2ألف يورو ) 24.0وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  .(19)هيئة الرئاسة

 تكاليف تدريب املوظفني والتهيئة لتحمل تكاليف تدريب القضاة.

ئم لطبيعة احلاالت املعنية. يف مكان مال 2019                                          ومثة حاليا  إمكانية ألن تعقد اإلجراءات يف عام  -95
                                                                           وسيخضع عقد اإلجراءات يف مكان مالئم لطبيعة احلاالت لقرار تتخذه هيئة الرئاسة عمال  

                                                                                   من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. وستتخذ هيئة الرئاسة قرارها املعين بناء  على توصية  100 بالقاعدة
تتخذه إال بعد التشاور مع الدولة اليت يراد أن تعقد  من الدائرة املختصة وتقييم يعده قلم احملكمة، ولن

                                                                                             فيها الدائرة جلساهتا واحلصول على موافقة هذه الدولة. مث إنه، نظرا  إىل أن التقييم الكامل ال ميكن أن 
رى إال بعد أن تكون هيئة الرئاسة قد اختذت القرار اآلنف الذكر، يتعذر يف الوقت احلاضر تقييم                                                                                        جي 

 ات املعنية على وجه الدقة.تكاليف اإلجراء

 ألف يورو 1.0  الضيافة

لسد تكاليف الضيافة الالزمة املتصلة بزيارات القضاة اليت  يلزموهو املطلوب،  املبلغ         ال تغري  يف -96
يقوم هبا الدبلماسيون وغريهم من الزوار اهلامني، مثل كبار الفقهاء يف القانون والشخصيات املرموقة يف 

                                   إن التكاليف املعنية تكاليف متكر رة. .الدوليةاألوساط القانونية 

 ألف يورو 40.0 التدريب

املئة(. ويتألف املبلغ  يف 150.0ألف يورو ) 24.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -97
( ومبلغ آالف يورو 9.0ألف يورو لسد تكاليف تدريب املوظفني )بزيادة مقدارها  25.0املطلوب من 

ألف يورو لسد تكاليف تدريب القضاة. ويلزم املبلغ املطلوب من أجل تدريب  15.0إضايف مقداره 
املوظفني لبناء القدرة على إعداد النصوص والقدرات اللغوية بلغيت عمل احملكمة بالنظر إىل املتطلبات 

ب فيما                                                                                    احملد دة الطابع للعمل املضطل ع به حاليا  فيما يتصل بالقضايا يف مجيع الشعب الثالث، والتدري
يتعلق بالشؤون القانونية التخصصية بالنظر إىل املستجدات يف القانون اإلنساين الدويل والقانون اجلنائي 
الدويل وقانون حقوق اإلنسان ويف جمال األدلة )مثل البحث اجلنائي العلمي الرقمي(، وللمزيد من تنمية 

-هاء، واجمللد الثاين، اجلزء باء-ء الثاين(، اجمللد األول، اجلز ICC-ASP/9/20) 2010الوثائق الرمسية ... الدورة التاسعة ...  (19)                                                           
  .83، الفقرة 1-دال-2
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تدريب القضاة لتمويل برامج االنغماس  سائر املهارات املهنية. وسيستخدم املبلغ املخصص لسد تكاليف
                                                         اللغوي من أجل القضاة. إن التكاليف املعنية تكاليف متكر رة.
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 1200 البرنامج :11 الجدول

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام  1200 البرنامج:  :12 الجدول

1200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جمموع 
 املوظفني

               الوظائف الثابتة

  40   8   8   -   32   -   10   18   2   2   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  40   8   8   -   32   -   10   18   2   2   -   -   -   -  اجملموع

               

ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام      

 12.00 - - - 12.00 - 8.00 4.00 - - - - - - 2018ملقرة لعام ا

  12.00   -   -   -   12.00   -   8.00   4.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  12.00   -   -   -   12.00   -   8.00   4.00   -   -   -   -   -   -  المجموع

 

1200  

 الدوائر

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

ية املقرتحة لعام امليزان
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)بآالف مقداره 
 نسبته املئوية اليوروات(

 634.1 5 2.6 141.0 493.1 5 404.9 5 - 404.9 5 القضاة

(47.4) 622.8 3    املوظفون من الفئة الفنية  (1.3)  3 575.4 

 554.4 - - 554.4    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(47.4) 177.2 4 971.8 3 - 971.8 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.1)  4 129.8 

(18.4) 286.4 1 213.0 1 - 213.0 1 املساعدة املؤقتة العامة  (1.4)  1 268.0 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(18.4) 286.4 1 213.0 1 - 213.0 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (1.4)  1 268.0 

 - - - - - - - السفر

 1.0 - - 1.0 - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 40.0 150.0 24.0 16.0 16.3 - 16.3 التدريب

 - - - - 28.0 - 28.0 االستشاريون اخلرباء

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 41.0 141.2 24.0 17.0 44.3 - 44.3 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 072.9 11 0.9 99.2 973.7 10 634.0 10 - 634.0 10 المجموع
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 مكتب االتصال القائم في نيويورك –مكاتب االتصال : 1300 البرنامج

         المقد مة

                                                                                 إثر مشاورات بني األجهزة ي نقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك، مبوافقة من جملس التنسيق،  -98
)شعبة العمليات اخلارجية( ضمن قلم احملكمة، ويدار ضمن إطاره إىل جانب  3800إىل الربنامج الفرعي 

                                                                     التايل ال ت طلب للربنامج الرئيسي األول أية موارد من أجل جتهيز مكتب االتصال وب                 املكاتب الق طرية.
                                                                                            القائم يف نيويورك باملوظفني وإعماله ألن توفري هذه املوارد ي قرتح اآلن يف إطار الربنامج الرئيسي الثالث 

 )قلم احملكمة(، كما أشري إليه أعاله.
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 1310 البرنامج :13 الجدول

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : 1310 البرنامج :14 الجدول

1310  

 مكتب االتصال القائم في نيويورك

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 ارئصندوق الطو 

)بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - - - - - القضاة

(211.5) 211.5    املوظفون من الفئة الفنية  (100.0)  - 

(80.5) 80.5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (100.0)  - 

(292.0) 292.0 310.4 - 310.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (100.0)  - 

 - - - - - - - املؤقتة العامة املساعدة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(6.8) 6.8 - - - السفر  (100.0)  - 

(1.0) 1.0 - - - الضيافة  (100.0)  - 

(5.0) 5.0 - - - اخلدمات التعاقدية  (100.0)  - 

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

(104.4) 104.4 91.0 - 91.0 النفقات التشغيلية العامة  (100.0)  - 

(5.0) 5.0 1.8 - 1.8 اللوازم واملواد  (100.0)  - 

 - - - - - - - األثاث والعتاد

(122.2) 122.2 92.8 - 92.8 عاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بال  (100.0)  - 

(414.2) 414.2 403.2 - 403.2 المجموع  (100.0)  - 

1310 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  2   1   1   -   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

(1)   -   -   -   -  املعادة التخصيص   -   -   -   -   (1)   -   (1)   (1)   (2)  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجملموع

               

 كامل(                                                وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام  

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - -       احملو لة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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                   مكتب المد عي العام: الثاني البرنامج الرئيسي -باء 

 

         المقد مة

إىل  2019املقرتحة لعام                   مكتب املد عي العامعلى غرار سابقاهتا، تستند ميزانية  -99
:          منطلق ني             مرتابط ني 

 والسياسات ذات الصلة، 2018 -2016خطة املكتب االسرتاتيجية للفرتة  (أ )
 ؛2021-2019                                    ومسو دة مشروع اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

من                           تقييما  حقيقيا  وواقعيا   2019تقييم احتياجات املكتب إىل املوارد فيما خيص عام  (ب )
 مبوجب نظام روما األساسي.أجل االضطالع على حنو سليم باملهام املنوطة به يف إطار واليته 

 (20)                                                                             إن هذه امليزانية املقرتحة ض م نت بصورة تامة الغايات االسرتاتيجية ملكتب املد عي العام -100
(، واملوارد الالزمة املقرتحة، ومؤشرات األداء 2018-2016)املستخلصة من اخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

  لرتابط بني الغايات ومؤشرات األداء يف املرفق                                         األربعة عشر املناظرة اليت مت حتديدها. وي بني  ا
عشرة جلمعية  اليت عرضها املكتب يف الدورة الرابعة 2018-2016الرابع )ب( باخلطة االسرتاتيجية للفرتة 

 عمليات : إجراء1الغاية االسرتاتيجية فيما يلي:  2018-2016للفرتة  تتمثل الغايات االسرتاتيجية الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية (20)                                                           
 على : االستمرار2 الغاية االسرتاتيجيةاجلودة؛  درجة وعايل ومستقل، نزيه، حنو على املقاضاة، وأنشطة التحقيق، وعمليات األويل، التدارس

 املرتكبة واجلرائم         املنط ل ق اجلنسانية واجلرائم اجلنسية باجلرائم املتعلقة سياساته تنفيذ وعلى املكتب عمل جماالت مجيع يف جنساين مبنظور األخذ
 الغايةاملقاضاة؛  وأنشطة التحقيق وعمليات األويل التدارس عمليات     عة  وجنا       جودة   حتسني يف : املضي3 االسرتاتيجية الغايةاألطفال؛  حبق

        املعق دة والتكنولوجية العلمية البيئة مع الصلة ذات وشبكته واملقاضاة التحقيق على املكتب قدرات تكييف يف : املضي4 االسرتاتيجية
 االضطالع له       يتسىن   حبيث منه          املتطل بات مع يتناسب         أساسيا         قد ا   باملكت     قد   جعل إىل : التوصل5 االسرتاتيجية الغايةالتطور؛  واملستمرة
 أجل من العام بالدعم والنهوض التعاون تعزيز يف : اإلسهام6 االسرتاتيجية الغايةوالنجاعة؛  والفعالية اجلودة من الالزم باملستوى بوظائفه

اجلديدة؛  األمنية التحديات مع باحلماية اخلاصة املكتب سرتاتيجياتا : تكييف7 االسرتاتيجية الغايةوأنشطته؛  مبهامه املكتب اضطالع
 لوضع الشركاء مع : العمل9 االسرتاتيجية الغايةللمساءلة؛  وخاضعة وناجعة وشفافة مهنية إدارة املكتب بإدارة : التكفل8 الغاية االسرتاتيجية

 احملكمة. هبا     ت عىن اليت اجلرائم على العقاب من اإلفالت هرةظا من احلد يف املضي بغية واملقاضاة للتحقيق       منس قة اسرتاتيجية
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الرابع )د( بوثيقة امليزانية احلالية األهداف ذات الطابع  . وترد يف املرفق(21)الدول األطراف )"اجلمعية"(
 ومؤشرات األداء األربعة عشر. 2019فيما خيص عام  احملدد املنشودة

(. 2021-2019                                                                     ويقوم مكتب املد عي العام حاليا  بتنجيز خطته االسرتاتيجية للفرتة التالية ) -101
إن اخلطة االسرتاتيجية التالية تقوم إىل حد كبري على األهداف والنتائج واخلربات املتأتية عن اخلطط 

                                                       )عندما تولت املد عية العامة احلالية مهام منصبها(، مع بعض  2012االسرتاتيجية السابقة منذ عام 
مثل وضع السياسات اإلضافية اليت تلزم على حنو يواكب تطور املكتب  -النقالت على صعيد حمور الرتكيز 
 والتقدم يف القضايا اليت يهتم هبا.

ت يف اخلطة                                                               وتقاس النتائج بصورة منتظمة على حمك  جمموعة من مؤشرات األداء ق د م -102
                 جمم عة يف ثالث فئات  (22)        مؤش را   35                 . وي تابع حاليا  2018 - 2016                              االسرتاتيجية مث ه ذ بت خالل الفرتة 

 رئيسية.

كما خيضع شكل ومضمون اخلطة االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء للمراجعة.  -103
اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة مجعاء                                                         وريثما يتم تنجيز هذه املراجعة، يفرتض مكتب املد عي العام أن

األنشطة القضائية  بثالثة غايات اسرتاتيجية رفيعة: )أ( 2019ستظل تتحدد إىل مدى بعيد يف عام 
 التعاون والدعم. املهام اإلدارية؛ )ج( وأعمال املقاضاة؛ )ب(

عمليات باشرة بواليته اليت تنيط به القيام على حنو مستقل مب                        وميثل مكتب املد عي العام ) -104
التحقيق وعرض القضايا أمام دوائر احملكمة( القوة الدافعة الكامنة وراء األنشطة القضائية اليت تضطلع هبا 
احملكمة. ولئن كانت نتائج اإلجراءات غري مضمونة فإن أداء املكتب الفعال هو السبيل إىل تعزيز 

لة فيما يتعلق بأخطر اجلرائم اليت يشهدها مصداقية احملكمة وتقوية ثقة اجلمهور يف قدرهتا على حتقيق العدا
                                                                                          العامل. وذلكم ما جيعل مكتب املد عي العام منخرطا  اخنراطا  نشطا  يف السهر على أن جتري أعماله وفق 
                                                                                          أعلى معايري اجلودة وعلى أن تتوافق أنشطته مع اإلطار القانوين لنظام روما األساسي متحلية  يف الوقت 

                                                                         فافية والنجاعة والفعالية. كما إن مكتب املد عي العام هيئة تتعلم من جتربتها، نفسه باملراس املهين والش
                                                                                        حيث ت قي م حاالت النجاح وحاالت القصور تقييما  كامال  وت ستخلص منها العرب بانتظام وتوضع موضع 

 التطبيق.

، وعمليات التحقيق، عمليات التدارس األولي - 2019في عام                    مكتب المد عي العامأنشطة 
 وأعمال المقاضاة

تستند إىل نتائج تنفيذ املكتب خلطته  2019                                 إن األنشطة املزم ع االضطالع هبا يف عام  -105
                                                              واخلربة اليت اكتسبها من خالهلا. وهي ترتبط أيضا  باخلطة التالية، اليت  2018-2016االسرتاتيجية للفرتة 

 .2019                           ست عرض يف الربع األخري من عام 

آب/أغسطس  21" املؤرخة بـ2018-2016 االسرتاتيجية اخلطة: العام املدعي ذات العنوان "مكتب ICC-ASP/14/22 الوثيقة(21)                                                           
م؛ املتهمون املدانون؛ القضايا اليت تشتمل على : األوامر بإلقاء القبض؛ املشتبه فيهم الذين اعتمدت التهم املوجهة إليهإقامة العدل (22) .2015

منوذج االستجواب املشار : التقييم الفردي للمخاطر؛ إجناز عمليات تقييم املوارد؛ االمتياز يف العملدعاوى استئناف هنائي؛ التهم املعتمدة. 
التحضري ) Preparation and Planning وهي اخلمس هليزية من عناوين مراحلكنإلاوىل بحرف األاأل] PEACEباملختصر  هليإ

[؛ م(ي)التقي Evaluateختتام(؛ )اال Closure (؛/اإلفادةروايةال) Accountشراك والشرح(؛ )اإل Engage and Explain(؛ والتخطيط
                 املنط لق والسياسة  استعراض األدلة؛ استعراض اإلفادات الفائقة األمهية؛ مراجعة خطط التحقيق؛ التعاون الدويل؛ اجلرائم اجلنسية واجلنسانية

: التوازن االمتياز يف جمال اإلدارةاخلاصة باألطفال؛ التقييم األمين؛ جودة التعاون مع املكتب؛ املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة؛ اإلنتاجية. 
قيد بضوابط الشراء؛ التقيد بضوابط بني اجلنسني؛ التوازن اجلغرايف؛ تنفيذ امليزانية؛ تكاليف املوظفني؛ التكاليف غري املتصلة بالعاملني؛ الت

 السفر؛ تسوية وثائق االلتزام باملصروفات املتنوعة.
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 ولياأل للتدارس الخاضعة الحاالت

ري -106  لكي عنايته تستدعي اليت احلاالت جلميع أويل تدارس عمليات العام       املد عي مكتب     جي 
،  جيدر كان إذا ما املتاحة، واملعلومات األساسي النظام يف       احملد دة القانونية املعايري أساس على       يتبني 

ري إنه. املعنية احلاالت يف التحقيق  يف احلالة هي - حاالت تسع يف أويل تدارس عمليات        حاليا       جي 
 نيجرييا، واحلالة يف واحلالة املتحدة، اململكة/العراق يف واحلالة غينيا، يف غابون، واحلالة يف كولومبيا، واحلالة

                             ويقد ر املكتب أنه سي عىن يف عام .فنزويال يف أوكرانيا، واحلالة يف واحلالة الفلبني، يف واحلالة فلسطني، يف
 .10و 8يل جارية يراوح عددها بعمليات تدارس أو  2019

د د -107  القانوين اإلطار األساسي النظام من( 1)53 املادة من( و)ج( ب)و( أ) الفقرات يف       وحي 
        املد عية تنظر املعنية، احلالة يف حتقيق يف للشروع معقول أساس مثة كان إذا ما فالستبانة. األويل للتدارس

 كان إذا وفيما مقبوليتها، ويف احملكمة، اختصاص طارإ ضمن هذه احلالة تندرج كانت إذا فيما العامة
 .العدالة مصاحل خيدم فيها التحقيق يف الشروع

رى -108  للعموم، املتاحة املصادر يف معظمها       يتوف ر ومعلومات وقائع إىل          استنادا   األويل التدارس      وجي 
 التعويل ميكن مصدر من ملتأتيةا املواد وسائر الفيديوية، والتسجيالت والتقارير، العلنية، الوثائق قبيل من

 من املعنيني الشأن أصحاب ملقابلة احلال، مقتضى حبسب بعثات، العام       املد عي مكتب يوفد كما. عليه
املعلومات،  مجع أجل من املدين، اجملتمع ممثلي إىل        ووصوال   احلكومات مسؤويل من       بدءا   اجلهات، مجيع

 األويل، التدارس عملية        ونطاق          طبيعة   وتبيان ل التكامل،والتواصل مع سلطات الدولة املعنية بشأن مسائ
 .الكلمة معىن بكل حتقيق        عملية        خطأ   اعتبارها عدم ينبغي اليت

صل اليت املعلومات مجيع وخيضع -109  استنتاجات       وت عترب.       وواف   ونزيه       متاما   مستقل لتحليل عليها     حي 
 وقائع ضوء على فيها النظر يعاد أن وميكن ةأولي طبيعة ذات نتائج هذا التحليل من العام       املد عي مكتب

 كان إذا فيما االستنارة     كل   املستنري       البت   إىل التوصل يف اإلجراء هذا من الغاية وتتمثل. جديدة أدلة أو
 .للبت يف األمر آجال أية على األساسي النظام ينص وال. التحقيق يف للشروع معقول أساس هناك

األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة  وال يقتصر شأن عمليات التدارس -110
                                                                                      حتقيق جديد بل يتعدى هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضا  يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت 
                                                                                         تباش ر فيها عمليات حتقيق جديدة. وإضافة  إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضا  أثر 

تمل أن يغين  وقائي وأن                                                                                    تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وحي 
رى يف                                                                                    ذلك عن إجراء املكتب عمليات حتقيق جديدة. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جي 

رى يف مرحلة التحقيق، إذا                      قررت املد عية العامة                                                                          مرحلة التدارس األويل تندرج ضمن نطاق التحليل الذي جي 
                                                                                              فتح حتقيق يف احلالة املعنية. وبالنظر إىل املقدار الكبري املتزايد من املعلومات اليت ت ستلم من أجل جتهيزها 
                                                                              يف عمليات التدارس األويل األحدث فقد تعني  على املكتب أن ينظر يف سبل حتسني وتعزيز تدبره 

 زم ختصيص موارد لذلك على وجه التحديد.للمعلومات يف مرحلة التدارس األويل، ما استل

 المحكمة فيها تنظر التي والقضايا للتحقيق الخاضعة الحاالت

: 11                                                          سيعمل مكتب املد عي العام يف عدد من احلاالت املنظور فيها يصل حىت  2019يف عام  -111
ديفوار، واحلالة  كوتاحلالة يف بوروندي، واحلالتني األوىل والثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف  

يف دارفور بالسودان، واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة 
                                                                                            يف ليبيا، واحلالة يف مايل، واحلالة يف أوغندا، ورمبا احلالة يف أفغانستان اليت طلبت املد عية العامة فيما 
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اإلذن من الدائرة التمهيدية الثالثة بفتح حتقيق يف جرائم  2017/نوفمرب تشرين الثاين 20خيصها بتاريخ 
                                                                                              حرب وجرائم ضد اإلنسانية. وبالنظر إىل أن األمر لـم ا حيسم إبان إعداد امليزانية املقرتحة فإن هذه احلالة 

 غري مشمولة هبا.

انب عندما ختطط                                                                   إن اللجنة التنفيذية ملكتب املد عي العام تنظر بصورة مستفيضة يف شىت اجلو  -112
                                                                               لألنشطة املزمع االضطالع هبا يف كل سنة مالية وت ع د الطلب املناظر يف امليزانية الربناجمية. 

                                                                                    السرتاتيجية املكتب توىل األولوية العليا دائما  للقضايا اليت جيري حتضريها للمحاكمة أو تكون قد  ووفقا
                                                 ت التحقيق عادة النشاط األكثر استلزاما  للموارد من                                                بلغت املرحلة االبتدائية. ويف الوقت نفسه متث ل عمليا

                                                                                        بني األنشطة اليت يضطلع هبا مكتب املد عي العام وي عترب توقيت هذه العمليات أمرا  أساسيا  من أجل 
                                                                  كانت احملكمة غالبا  ما تعمل يف بيئات سياسية وأمنية متقلبة فإن الرتكيز  جعلها تؤيت النتائج املثلى. وملا

                                                                               ص ب ان أيضا  على عمليات التحقيق الناشط، من باب األولوية، الستغالل الفرص املتاحة إىل            واملوارد ي  
 أقصى حد ممكن.

املقرتحة لبعض الزيادات األساسية الالزمة لتنجيز أنشطة حتقيقية  2019وهتيئ ميزانية عام  -113
 يت تنعقد يف قاعة احملكمة.                                                                       وعمليات هامة، مهي ئة يف الوقت نفسه أيضا  لسد تكاليف اإلجراءات السائرة ال

عمليات حتقيق ناشط يف عام  وبعد دراسة وافية قررت اللجنة التنفيذية إيالء األولوية لثماين -114
رى يف احلاالت الست التالية: احلالة يف بوروندي، واحلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى )عمليتا 2019                                                                                      ، جت 

فور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )عمليتا ديفوار، واحلالة يف دار  حتقيق(، واحلالة يف كوت
                                                                                            حتقيق(. وقد تـ و خ ي أقصى قدر ممكن من الدقة يف عرض التوقعات املتعلقة بعمليات التحقيق الناشط اليت 

، عند إعداد مشروع امليزانية الربناجمية املقرتحة لذلك العام. وسيواصل املكتب، 2019             ست جرى يف عام 
لطابع الدينامي املتأصل الذي تتسم به املهام املنوطة به واألنشطة اليت يضطلع هبا، تقييم ضرورة أن        نظرا  ل

                                                                   فتح عمليات حتقيق جديدة أو إغالق عمليات حتقيق قائمة، مراعاة  للمستجدات  2019جيري يف عام 
جمال انتقاء القضايا                                                                     يف احلاالت اليت يتوىل التحقيق فيها حاليا  وأية حاالت قد تستجد، ولسياسته يف 

 وحتديد درجات أولويتها.

                                                                              وعلى الرغم من لزوم إيالء األولوية حلاالت معي نة قبل غريها من احلاالت فيما خيص استخدام  -115
                                                                                        املوارد املتاحة احملدودة فإن سائر احلاالت سيظل خاضعا  ملتابعة نشطة يضطلع هبا مكتب املد عي العام، 

                                                                ع ىن ذلك متابعة  الدالئل اجلديدة املتعلقة باجلرائم أم املشتبه فيهم أم                              حبسب مقتضيات كل قضية، سواء أ  
           يزل ي نتظر                                                                                     إمكانية إلقاء القبض عليهم أم استدامة الصلة مع اجملين عليهم والشهود يف القضايا اليت لـم ا

 القبض على املشتبه هبم فيها.

                        تب املد عي العام أن يقدم وبالنظر إىل الطابع السري لعمليات التحقيق فإنه يتعذر على مك -116
التفاصيل االشتغالية املتعلقة باحلاالت على وجه التحديد اليت تفضي إىل اقرتاحه املتعلق بامليزانية. بيد أنه، 
                                                                                     إلتاحة اإلحاطة األفضل ببعض املعطيات املتعلقة باحلاالت على وجه التحديد، واملزيد من اإلط الع على 

كتب يف عمليات التحقيق اليت جيريها وأثر ذلك على طلبات املوارد، التحديات العامة اليت يواجهها امل
                                                  ي قد م أدناه عرض وجيز للحاالت اليت يعمل املكتب فيها.

 احلالة يف مجهورية بوروندي

                                                           أذنت الدائرة التمهيدية الثالثة للمد عية العامة مبباشرة حتقيق  2017الثاين/نوفمرب  تشرين 9يف  -117
ارتكبها                                                       مشمولة باختصاص احملكمة مد عى  بأهنا ارت كبت يف بوروندي أويف جرائم ضد اإلنسانية 
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األول/أكتوبر  تشرين 26وحىت  2015نيسان/أبريل  26أشخاص من رعايا بورندي خارج أراضيها منذ 
تشرين  27، قبل أن يغدو انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي ساري املفعول يف 2017

                                                                     للمد عية العامة أيضا  بأن توس ع نطاق حتقيقها ليشمل اجلرائم اليت ارت كبت          . وأ ذ ن2017األول/أكتوبر 
، طاملا أن التحقيق 2017األول/أكتوبر  تشرين 26                      أو يواص ل ارتكاهبا بعد  2015نيسان/أبريل  26قبل 

             طرفا  يف نظام                                                                                   أو املقاضاة يتعلقان باجلرائم املد عى بأهنا ارت كبت يف الفرتة اليت كانت بوروندي خالهلا دولة
 روما األساسي. 

                                                                          ولئن كان انسحاب بوروندي من احملكمة أمرا  مؤسفا  وقد ميثل بعض املصاعب على صعيد  -118
التاسع  التحقيق العملي فإن الدائرة التمهيدية أكدت التزام بوروندي بالتعاون مع احملكمة مبوجب الباب

ط الضوء عليه يف طلب املكتب اإلذن بفتح                                                     من نظام روما األساسي على الرغم من انسحاهبا. وكما س ل  
                                                                                  حتقيق، يعرب املكتب عن قلقه فيما خيص خري الشهود وسيتعني  عليه أن يواصل العمل سريعا  وأن 
                                                                                       خيص ص موارد على سبيل األولوية للتوصل إىل نتائج يف التحقيق املعين. وبناء  عليه فقد واصل املكتب 

ملنطقة وغريها من األماكن، إىل التعاون يف هذا الصدد. وقد دعوة سلطات بوروندي، والسلطات يف ا
                                                             نظرا  إىل احلاجة امللحة لبدء العمليات فورا  وإىل عدم توفر ما كان  2018لزمت موارد جديدة يف عام 

                                                                                لدى املكتب من موارد سبق أن خ ص صت لعمليات حتقيق وأنشطة أخرى جارية، وذلك يف جماالت من 
                                                                            ، ومحاية الشهود، والتعاون، واملتطلبات اجلديدة يف جمال اخلدمات اللغوية. ولـم ا كان قبيل الدعم االشتغايل

التحقيق حيظى بأولوية ثابتة فإن بعض املوارد املعنية )مثل املوظفني الالزمني من أجل التحقيق، 
 2019واالحتياجات يف جمال التعاون واخلدمات اللغوية بلغات احلالة اجلديدة( ستظل تلزم يف عام 

                                             ميكن استيعاهبا متاما  ضمن نطاق امليزانية املقرتحة. وال

 باالكا( يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى -      )أن يت احلالة األوىل والقضيتان أ )سيليكا( وب
 )عمليتا حتقيق(

 ملياتع      رك زت وقد. احملكمة إىل أراضيها يف قائمة حالة مرتني الوسطى أفريقيا مجهورية أحالت -119
 2002 عام فيها        ارت كبت اليت الفظائع على الوسطى أفريقيا مجهورية يف األوىل باحلالة يتعلق فيما التحقيق

بتربئة  2018مببا، يف حزيران/يونيو  بيري وانتهت اإلجراءات ضد املشتبه فيه الرئيسي، جان. 2003 وعام
                       عاما . ويبقى السيد مببا  18تدائية بالسجن دائرة االستئناف له، يف حني سبق أن حكمت عليه الدائرة االب

                                                                                               وحماموه، السيد مومس  با والسيد م ن غ ندا والسيد باباال والسيد أريدو، خاضعني إلجراءات مستمرة فيما خيص 
من نظام  70 استئنافهم للحكم القاضي بإدانتهم يف جرائم ماسة بإقامة العدالة منصوص عليها يف املادة

 روما األساسي.

ز يف إطار عمليات التحقيق اجملراة يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى على اجلرائم        وي رك   -120
                  فصاعدا  على أيدي   2012                                                                 املد عى بأهنا ارت كبت خالل فرتة  جتد د العنف يف هذا البلد بدءا  من عام 

                باالكا" أو جمم عة  -                                                                   كيانات حكومية ومجاعات شىت، مبن فيهم عناصر معروفة باسم "سيليكا" و"أن يت
 حتت هذين االمسني.

                                                                               وجيري التحقيق يف هاتني القضيتني حيث يعمل فريقان من احملققني فيما يتعلق باجلرائم املد عى  -121
                                                                                      بأن خمتلف األطراف يف النزاع قد ارتكبها. ولئن كانت ظروف التعاون اجليد قد ساعدت مكتب املد عي 

الذي جيريه فإن البيئة األمنية بقيت غري مستقرة إىل حد بعيد العام على إحراز تقدم ذي شأن يف التحقيق 
 وخلقت بعض املصاعب يف أنشطته.
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                                                                                   ويزيد احلالة  تفاقما  عدم  قدرة قوى األمن احلكومية على ضمان األمن الكامل، وال سيما فيما  -122
لعمليات احملكمة                                                                                 يتخطى حدود العاصمة بـ ن غي. ولذا يظل يلزم مزيد من التدابري األمنية والدعم اإلمدادي

                                                                                       يف مجهورية أفريقيا الوسطى لضمان محاية موظفي احملكمة يف امليدان، نظرا  إىل الظروف السائدة وعدم  
                                                                                             كفاية البنية التحتية الوطنية. ويف الوقت نفسه جل ئ إىل استئجار مساكن لتفادي التكاليف الباهظة اليت 

 وفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة جناعة العمل. ترتتب على النزول يف الفنادق، وذلك لتعظيم جممل ال

  احلالة يف كوت ديفوار

بعد االعرتاض على  2011-2010ديفوار يف عامي                                   انفجر عنف  ما بعد االنتخابات يف كوت -123
                                                 اغ بـ غ بو والسيد احلسن وتارا. ومن الفظائع املزعوم  نتائج االنتخابات الرئاسية اليت تبارى فيها السيد لوران

                                                                                   ا ارت كبت يف سياق العنف الذي تال ذلك جرمية  القتل وجرمية  االغتصاب واألفعال  غري اإلنسانية بأهن
                                                                                             األخرى والشروع  يف القتل واالضطهاد . وقد ر ك ز يف عمليات التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام على 

ديفوار( والقوى املؤيدة لوتارا  حلالة يف كوت                                                          اجلرائم املد عى بأن القوى املؤيدة الغ بـ غ بو )القضية األوىل يف ا
 ديفوار( قد ارتكبتاها. )القضية الثانية يف احلالة يف كوت

وأفضى التحقيق يف القضية األوىل يف احلالة يف كوت ديفوار إىل إصدار أوامر بالقبض على ثالثة  -124
ع من أدلة: لوران اغ بـ غ بو، وشارل اب لي                                       ه غوديه، وسيمون اغ بـ غ بو. وي شتبه يف                                                                     مشتبه فيهم باالستناد إىل ما مج 

                                                                                ثالثتهم يف جرائم ضد اإلنسانية اد عي بأهنا ارت كبت يف سياق العنف الذي تال االنتخابات يف  
. 2011نيسان/أبريل  12حىت  2010كانون األول/ديسمرب   16ديفوار يف الفرتة املمتدة من  كوت

                                                     لدى احملكمة، بينما لـم ا ي نف ذ األمر بالقبض على السيدة                                             السيد اغ بـ غ بو والسيد اب ليه غوديه حمتجزان إن
 2016كانون الثاين/يناير   28                                                                        اغ بـ غ بو. وقد بدأت حماكمة مشرتكة للوران اغ بـ غ بو وشارل اب ليه غوديه يف 

 .2019                              ويـ ق د ر أهنا ستستمر طيلة عام 

حتقيقه، ضمن إطار  2019                                                      ويف الوقت نفسه سيواصل مكتب املد عي العام بنشاط طيلة عام  -125
                                                                                      ديفوار )القضية الثانية(، يف اجلرائم املد عى بأن معارضي السيد اغ بـ غ بو ارتكبوها خالل فرتة  احلالة يف كوت

                                                                                      عنف  ما بعد االنتخابات. لقد أ حرز تقدم جيد لكنه، بالنظر إىل االقرتاب يف القضية األخرى يف هذه 
رد إضافية لتنجيز عمليات التحقيق مع األطراف األخرى يف احلالة من مرحلة تقدمي حجج الدفاع، تلزم موا

                                                                                 وي ذك ر بأن استهالل التحقيق قد أ رجئ إرجاء  طائال  بسبب االفتقار إىل املوارد الكافية. النزاع.

 احلالة يف دارفور ]بالسودان[

يف نشب نزاع مسلح  2003                                                         السودان ليس دولة طرفا  يف نظام روما األساسي. ويف شباط/فرباير  -126
                                                                                      دارفور بني حركات متمردة وبني حكومة السودان ومجاعات مسلحة أخرى. وز ع م أنه عم ت على نطاق  
                                                                                    واسع  اهلجمات  على املدنيني وارت كبت فظائع أخرى، منها القتل، واالغتصاب، واالضطهاد، وسائر 

                    فور إىل املد عي العام األفعال غري اإلنسانية. فأحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة احلالة يف دار 
)ب( من النظام 13 واملادة 1593                       ، عمال  بقراره ذي الرقم2005آذار/مارس  31للمحكمة يف 

 األساسي.

 يتعلق فيما دارفور يف احلالة يف حتقيق يف العام       املد عي مكتب شرع 2005 يونيو/حزيران 6 ويف -127
 عمليات       ترك زت وقد. 2002 وليوي/متوز 1 منذ        ارت كبت احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج جبرائم

 اجلماعية، اإلبادة جرائم من دارفور يف بارتكابه       ي د عى ما على العام       املد عي مكتب أجراها اليت التحقيق
                                                         ويفاد بأنه تظل ت رتكب يف دارفور جرائم مزعومة تندرج يف نطاق  .اإلنسانية ضد واجلرائم احلرب، وجرائم
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، كما أعلن عنه يف تقريره إىل جملس 2019                  ملد عي العام يف عام وسيواصل مكتب ااختصاص احملكمة. 
األمن التابع لألمم املتحدة، التحقيق يف الدالئل املتصلة باملستجدات على حتقيقاته اليت سبق إجراؤها 

                                     واملتصلة أيضا  باجلرائم اجلاري ارتكاهبا.

                         بإلقاء القبض لـم ا تنف ذ                                                          وإثر املراحل األوىل من التحقيق أ صدرت يف هذه احلالة عدة أوامر -128
                                                                            (. إن القضايا املعنية تبقى إما يف املرحلة التمهيدية، ريثما ي قبض على املشتبه هبم 2007)بعضها منذ عام 

                                                                                               ويسل مون إىل احملكمة، وإما يف املرحلة االبتدائية )قضية عبداهلل بن دا أبكر نورين( ريثما ي قبض على املتهم 
        وجرمييت   اإلنسانية ضد جرائم مخس يف      هتما   البشري عمر الرئيس دلة. ويواجهفيتسىن البدء يف تقدمي األ

 الفور مجاعة هي دارفور يف إثنية مجاعات ضد        ارت كبت بأهنا      اد عي مجاعية إبادة جرائم وثالث حرب
 حممد أمحد ويواجه .2008 عام إىل 2003 عام من املمتدة الفرتة يف الزغاوة، ومجاعة املساليت ومجاعة
      هتما  "( قشيب علي)" الرمحن عبد حممد وعلي حرب، جرمية 22و اإلنسانية ضد جرمية 20 يف      هتما   هارون

 ضد جرائم سبع يف      هتما   حسني حممد الرحيم عبد ويواجه. حرب جرمية 28و اإلنسانية ضد جرمية 22 يف
 2003 أغسطس/آب نم املمتدة الفرتة يف دارفور يف        ارت كبت بأهنا      اد عي حرب جرائم وست اإلنسانية

 يف بارتكاهبا      اد عي حرب جرائم ثالث يف      هتما   نورين أبكر      ب ندا اهلل عبد ويواجه. 2004 مارس/آذار إىل
 لالحتاد التابعة السودان يف السالم حفظ بعثة على 2007 سبتمرب/أيلول 29 يف      ش ن ت هجمة سياق

 .دارفور مشال يف كدادة أم      حمل ية يف العسكري حسكنيتا موقع يف األفريقي،

                                                                               ويظل مكتب املد عي العام يدعو الدول األطراف إىل اختاذ تدابري عاجلة للتكفل بتنفيذ هذه  -129
                                                                                             األوامر بإلقاء القبض. فمن شأن عدم تنفيذها أن حيول دون حتقيق أي نتيجة قضائية فعالة، مؤتيا  خطرا  

                                       ة طائلة قد است ثمرت فيما يتعلق بعمليات                                                         على مصداقية احملكمة ومسب با  على حنو جلي تبديدا  ملوارد مالي
 التحقيق، وأنشطة الدعم، واإلجراءات القانونية.

 احلالة يف جورجيا

، منحت الدائرة التمهيدية األوىل 2008دراسة أولية للحالة القائمة يف جورجيا منذ عام  إثر -130
فعالة على املستوى الوطين، ، يف ظل عدم وجود إجراءات 2016كانون الثاين/يناير   27                 املد عية العامة يف 

                                                                                      اإلذن ببدء التحقيق يف احلالة يف جورجيا، فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة ي د عى 
األول/ أكتوبر  تشرين 10متوز/يوليو حىت  1                                                       بأهنا ارت كبت يف أوسيتيا اجلنوبية وحوهلا يف الفرتة املمتدة من 

2008. 

. 2019حتقيقه الناشط يف احلالة يف جورجيا طيلة عام                             إن مكتب املد عي العام سيواصل -131
                                                                             أحد أهم التحديات يف احلالة يف جورجيا يتمث ل يف احلاجة إىل اتصاالت مصونة األمن على حنو  ويظل

                                                                                         معز ز من أجل كل موظف يوفد للعمل يف امليدان، وإىل أمن املعلومات بصورة عامة. وتدرك احملكمة متاما  
م واجلماعات املتضررة يف احلالة يف جورجيا بشأن عدم وجود سبل لالنتصاف القضائي شواغل اجملين عليه

 سنوات خلت. منذ نشوب النزاع قبل عشر

 احلالة يف ليبيا )عمليتا حتقيق(

، 2011شباط/فرباير  26الصادر يف  1970أحال جملس األمن التابع لألمم املتحدة، بقراره  -132
                                                إىل املد عي العام للمحكمة. وليست ليبيا دولة طرفا   2011اط/فرباير شب 15احلالة القائمة يف ليبيا منذ 

                                              باشر مكتب املد عي العام حتقيقا  يف احلالة يف ليبيا  2011آذار/مارس  3يف نظام روما األساسي. ويف 
. 2011شباط/فرباير  15                                                                   فيما يتعلق جبرائم تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة مد عى  بأهنا ارت كبت منذ 
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قضايا مرفوعة جبريرة هتم بالقتل                                                       ضت عمليات التحقيق اليت أجراها مكتب املد عي العام إىل ثالثوأف
 واالضطهاد.

 اإلسالم وسيف القذايف، معمر على بالقبض أوامر       أ صدرت 2011 يونيو/حزيران 27 ويف -133
 تشرين 22 ويفالقذايف.  اإلسالم سيف على بالقبض                  ولـم ا ينف ذ األمر. السنوسي اهلل وعبد القذايف،

 تشرين 11 ويف. موته بسبب القذايف معمر على بالقبض األمر     س حب 2011 نوفمرب/الثاين
 أمام السنوسي اهلل عبد على الدعوى مقبولية عدم األوىل التمهيدية الدائرة قررت 2013 أكتوبر/األول

 السنوسي اهلل عبد على وىالدع إهناء إىل أفضى ما       الحقا ، القرار هذا االستئناف دائرة وأيدت احملكمة،
 يف النظر إعادة العامة        املد عية تطلب أن جيوز أنه املعين التمهيدية الدائرة قرار يف      ذ ك ر وقد. احملكمة أمام

 وقائع ظهرت أن حدث إذا األساسي النظام من( 10)19 باملادة      عمال   املقبولية بشأن الدائرة هذه قضاء
 .إليه استند الذي األساس هبا ينتفي جديدة

 ،2017 أبريل/نيسان 24 يف األوىل، التمهيدية الدائرة وفيما يتعلق باجلرائم نفسها، وافقت -134
                 بناء على االد عاء  خالد حممد         الت هامي على بالقبض األمر التحريز عن أختام رفع        االد عاء طلب على

 واالضطهاد، اإلنسانية، غري األفعال وسائر والتعذيب،        الس جن، يف تتمثل اإلنسانية ضد جرائم بضلوعه يف
         الت هامي السيد إن. الشخصية الكرامة على واالعتداء القاسية، واملعاملة التعذيب، يف تتمثل حرب وجرائم
 .       حاليا   السراح طليق

                                                                                 وعلى الرغم من الوضع األمين والسياسي الصعب القائم يف ليبيا واصل مكتب املد عي العام مجع  -135
واألحداث  2011تعلقة باجلرائم املرتكبة ذات الصلة بثورة شباط/فرباير واستالم وجتهيز مواد اإلثبات امل

                                                                                   األحدث عهدا ، وال سيما املتصلة جبرائم ضد اإلنسانية جيري ارتكاهبا. ويف ضوء األدلة اليت مت مجعها 
ري يف عام  يف احلالة يف ليبيا جمموعتني من  2019                                                      قررت اللجنة التنفيذية ملكتب املد عي العام أن جت 

                                                                                            عمليات التحقيق الناشط: واحدة ختص ما اد عي بارتكابه من جرائم ضد اإلنسانية واملعاملة غري اإلنسانية 
اليت ضلع فيها الورفلي وآخرون، واألخرى متصلة جبرائم ضد اإلنسانية تندرج يف نطاق اختصاص احملكمة 

                              يق ست جرى على حنو يتوافق إىل حد                                                              مد عى  بارتكاهبا حبق مهاجرين. إن اجملموعة الثانية من عمليات التحق
                                                                       من غايات مكتب املد عي العام. وسيواصل املكتب مشاوراته مع الشركاء والوكاالت  9بعيد مع الغاية 

املعنيني على املستويني الدويل واإلقليمي، ومع الدول اجملاورة لليبيا، الستطالع إمكان التعاون والتنسيق 
 وتبادل املعلومات، حبسب االقتضاء.

وبالنظر إىل أن جمموعيت عمليات التحقيق هاتني ختتلفان من حيث حمور الرتكيز والطبيعة  -136
                                                                                            والطريقة فقد خ ل ص )على الرغم من إمكان العمل القائم على التآزر بني الفريقني املعنيني هبما بضمهما 

كني بينهما( إىل أن مقدار                                                                            وكيل اد عاء رئيسيا  معنيا  باإلجراءات االبتدائية وحمق قا  رئيسيا  يكونان مشرت  
العمل املتوقع يستلزم فريقني متكاملني منفصلني، يكون لكل منهما حمققوه وغريهم من املوظفني. 

                                                                                        للشفافية الكاملة فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية، فإن كلتا عملييت التحقيق ست عتربان ناشطتني،          وتوخيا  
                            كامال  كامل  القد لكل منهما.                                       وإن كان املكتب ال يعتزم أن خيص ص فريقا  مت

 احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

 احلالة احملكمة إىل الدميقراطية الكونغو مجهورية حكومة أحالت 2004 مارس/آذار 3 يف -137
 الكونغو مجهورية يف احلالة يف اآلن حىت      ر فعت وقد. 2002 يوليو/متوز من األول منذ أراضيها يف القائمة

 جرائم منها جرائم جبريرة عديدة      هتما   يواجهون فيهم مشتبه ستة على بدعاوى قضايا، تس الدميقراطية
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 ومهامجة العمد، القتل) حرب وجرائم( اجلنسي واالستعباد واالغتصاب، العمد، القتل) اإلنسانية ضد
 والطوعي اإلجباري األطفال وجتنيد والنهب، اجلنسي، واالستعباد واالغتصاب، املدنيني، السكان

 النهائي احلكم صدور بعد األضرار جرب مرحلة قضيتني يف اآلن      ب لغت . وقد(جنود بصفة واستخدامهم
 وتبقى ؛(           ان تاغ ن دا قضية) االبتدائية املرحلة واحدة قضية يف       وب لغت ؛(         كاتـ ن غا وقضية          لوبـ ن غا قضية) بالعقوبة

 .فيه املشتبه على ضبالقب األمر       ي نف ذ ريثما عالقة( موداكومورا قضية) واحدة قضية

 طيلة تنعقد أن       ي رتقب الدميقراطية، الكونغو مجهورية يف احلالة يف القضائية األنشطة خيص وفيما -138
 قضية يف األضرار ربجب األوامر وتنفيذ األضرار جرب إجراءات: قضايا ثالث يف هامة إجراءات 2019 عام

        وي توقع  .           ان تاغ ن دا قضية يف االبتدائية واإلجراءات ا،فيهم استئناف إجراءات ورمبا ،         كاتـ ن غا قضية ويف          لوبـ ن غا
، فيتلوها تقدمي البيانات النهائية، 2019يف أوائل عام           ان تاغندا                                 أن ي نج ز تقدمي حجج الدفاع يف قضية 

 واملداوالت القضائية، وإصدار احلكم. 

                      مبا يف ذلك جرائم م د عى                                                                 وقد واصل املكتب بقلق  متابعة  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،  -139
                                                                                     بارتكاهبا يف إقليم كاساي وأماكن أخرى، وأصدر بيانات وقائية للمد عية العامة يف هذا الصدد. 

                                                                                 سيواصل متابعته هلذه التطورات عن كثب وسيقي م كل ما قد ي تخذ ملعاجلتها من إجراءات على  إنه
 املستوى الوطين.

 احلالة يف كينيا

 مارس/آذار 31 يف العام       املد عي ملكتب الثانية التمهيدية الدائرة     ذ نتأ أويل تدارس إجراء إثر -140
 اإلنسانية ضد جبرائم يتعلق فيما كينيا مجهورية يف احلالة يف نفسه تلقاء من التحقيق يباشر بأن 2010

      ترك ز وقد. 2009 وعام 2005 عام بني        ارت كبت بأهنا      اد عي احملكمة اختصاص إطار ضمن تندرج
 شهدته الذي العنف سياق يف بارتكاهبا       املد عى اإلنسانية ضد اجلرائم على املكتب أجراه الذي التحقيق

 إليها          استنادا   املكتب ساق أدلة التحقيق وآتى. 2008-2007 الفرتة يف االنتخابات أعقاب يف كينيا
 واالضطهاد، ي،القسر  نقلهم أو السكان وإبعاد العمد، القتل يف تتمثل اإلنسانية ضد جرائم يف      هتما  

 .اإلنسانية غري األفعال وسائر واالغتصاب،

        سام واي  إىل        املوج هة التهم الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت 2012 يناير/الثاين كانون 23 ويف -141
 .                       وأوهورو مويغاي ك نياتا                        وفرنسيس كريميي موثـ و را،                    وجوش وا أراب س ن غ، روتو،

.        ك نياتا السيد إىل        املوج هة التهم العامة        املد عية سحبت 2014 ديسمرب/األول كانون 5 ويف -142
 سحب إال بديل من لديها يكن مل قضيته، يف          الـم سوقة األدلة حال إىل بالنظر إنه، العامة        املد عية وقالت
 إقامة جبواز املساس دون التهم بسحب قرارها العامة        املد عية اختذت وقد. احلني ذلك يف إليه        املوج هة التهم

 .إضافية أدلة       توف رت إذا جديدة دعوى

        سام واي       و ليام إىل        املوج هة التهم( أ) اخلامسة االبتدائية الدائرة ألغت 2016 أبريل/نيسان 5 ويف -143
 أو الدولية اجلنائية احملكمة أمام إما املستقبل، يف مقاضاهتما جبواز املساس دون       س ن غ، أراب        وجوش وا روتو

 .الوطين القضاء إطار يف

 العدل بإقامة     خمل ة مزعومة جرمية أفعال يف كينيا رعايا من ثالثة على بالقبض أوامر رت     وأ صد -144
 القضايا يف الشهود على مفسد تأثري ممارسة وهي ،(األساسي النظام من 70 املادة يف عليها منصوص)

 وولرت سيدال على بالقبض أمر       أ صد ر فقد. ممارسته يف الشروع أو كينيا يف احلالة عليها تشتمل اليت
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 مارس/آذار 10 يف        وأ صد ر. 2013 أغسطس/آب 2 يف( Walter Osapiri Barasa) باراسا أوسابريي
 فيليب السيد على بالقبض وأمر( Paul Gicheru) غيشريو بول السيد على بالقبض أمر 2015

 تلزم ظلفست .التمهيدية املرحلة يف القضية هذه زالت وما(. Philip Kipkoech Bett)    ب ت         ك ب كويش
 املادة مبوجب اجملراة املقاضاة وأنشطة التحقيق عمليات تكاليف لسد حمدودة يف مكتب املدعي العام موارد
 .العدل بإقامة خملة جرمية أفعال يف األساسي النظام من 70

 احلالة يف مايل

 كانون منذ أراضيها على القائمة احلالة مايل حكومة أحالت 2012 يوليو/متوز 13 يف -145
 ،2013 يناير/الثاين كانون 16 يف العام       املد عي مكتب باشر وقد. احملكمة إىل 2012 يناير/الثاين
 كانون منذ مايل أراضي على بارتكاهبا       املد عى اجلرائم يف التحقيق احلالة، هلذه أويل تدارس إجراء بعد

 .2012 يناير/الثاين

 الفقي أمحد على بالقبض       أمرا   األوىل التمهيدية الدائرة أصدرت 2015 سبتمرب/أيلول 18 ويف -146
 واعتمدت. للعبادة      خمص صة وأبنية تارخيية آثار على اهلجوم تعمد يف تتمثل حرب جرائم جبريرة املهدي
 فأحالته املهدي الفقي أمحد إىل        املوج هة التهم 2016 مارس/آذار 24 يف األوىل التمهيدية الدائرة

 سبتمرب/أيلول 27 يف وصدر. األساسي النظام من 65 ادةامل       وفقا   بذنبه املتهم وقد اعرتف .للمحاكمة
 .بالعقوبة القاضي والقرار القضية جوهر يف احلكم 2016

 تدخله، على الكبري الطلب الستمرار تلبية التحقيق عمليات إجراء العام       املد عي مكتب وواصل -147
 أجراها قد كان وإن كاهبا،بارت       املد عى اجلرائم خطورة ومدى املرتقبة غري التحقيقية الفرص ضوء ويف

 قد أدلة مجع بغية مايل يف املرتكبة احلرب جرائم من أوسع بطائفة يتعلق فيما القد،      مقل ص بفريق          مستعينا  
إىل القبض على احلسن  2018                        وأد ى ذلك يف نيسان/أبريل . رفعها املمكن القضايا من املزيد إىل تفضي

 24                                                 ل  مثول ه األول أمام احملكمة، ومن املقر ر أن ت عقد يف                                         آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممود، الذي م ث  
. 2019                                                               جلسة اعتماد التهم املوجهة إليه. وي توقع أن تدوم احملاكمة طيلة عام  2018أيلول/سبتمرب 

                                                                               كان التحقيق يف احلالة يف مايل ال ي عترب حتقيقا  ناشطا  فيما خيص أغراض التخطيط على صعيد  ولئن
راءات احملاكمة ستستلزم ختصيص مقدار كبري من املوارد بصورة مستمرة لسد تكاليف فريق امليزانية فإن إج

                                                                                              متكامل، يضم وكالء اد عاء معنيني باإلجراءات االبتدائية وموظفني آخرين من شعبة املقاضاة، ودعما  ثابتا  
                                              يقدمه حمققون وحمللون، وجهودا  على صعيد التعاون.

 احلالة يف أوغندا

يف  القائمة احلالة احملكمة إىل أوغندا حكومة أحالت 2003 ديسمرب/األول كانون 16 يف -148
 .2002 يوليو/متوز 1 منذ للمقاومة الرب جبيش يتعلق أراضيها فيما

 خيص فيما احلالة هذه يف         موس عا          حتقيقا   العام       املد عي مكتب باشر 2004 يوليو/متوز 29 ويف -149
 هوية عن النظر بصرف بارتكاهبا،       املد عى اإلنسانية ضد اجلرائمو  احلرب جرائم على فيه      ر ك ز أوغندا مشال

 باألختام      حمر زة القبض بإلقاء أوامر الثانية التمهيدية الدائرة أصدرت 2005 يوليو/متوز 8 ويف. مرتكبيها
 Vincent) أويت وفنسنت( Joseph Kony) كوين جوزيف وهم للمقاومة، الرب جيش قادة كبار على

Otti )ل ك و يا       ور سكا         (Raska Lukwiya )بو       وأ كوت          أ ن غوين ودومينيك( Okot Odhiambo)           أ ض ي م 
(Dominic Ongwen)، منذ الدائرة هذه أهنت وقد. حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائمارتكاب  جبريرة 
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و يا      ر سكا على الدعوى احلني ذلك بو       وأ كوت         ل ك  قبض على                        ولـم ا ينف ذ األمران بال .موهتما بسبب           أ ض ي م 
                        السيد كوين والسيد أ ويت. 

 مارس/آذار 23 ويف. احملكمة إىل        أ نغوين دومينيك      ق د م 2015 يناير/الثاين كانون 16 ويف -150
. للمحاكمة فأحالته          أ ن غوين، دومينيك إىل        املوج هة السبعني التهم الثانية التمهيدية الدائرة اعتمدت 2016

 مشال يف بارتكاهبا      اد عي حرب وجرائم اإلنسانية ضد جرائم ارتكاهباب فيه املشتبه هذا املتهم اجلرائم ومن
 جرائم بينها ،2005 ديسمرب/األول كانون 31 حىت 2002 يوليو/متوز 1 من املمتدة الفرتة يف أوغندا
 والتزويج مباشرة، غري وبصورة مباشرة بصورة        أ نغوين دومينيك ارتكبها املنطلق جنسانية وجرائم جنسية

  .                          جتنيدا  إجباريا  واستخدامهم عشرة اخلامسة يبلغوا مل ممن األطفال وجتنيد واالسرتقاق، القسري،

                                                                    ب ل غت يف هذه القضية مرحلة تقدمي حجج الدفاع. وي توقع أن تستمر لفرتة ما  2018ويف عام  -151
                                                                        ، وحيتمل أن تشتمل على رفع دعاوى استئناف. فسيظل مكتب املد عي العام حيتاج إىل 2019يف عام 

                                   ريق خمص ص طيلة مدة اإلجراءات املعنية.ف

                                                                                         االعتبارات االستراتيجية والمتعلقة بالميزانية المتصلة باألنشطة الرئيسية لمكتب المد عي العام: 
 ، وعمليات التحقيق، وأعمال المقاضاةعمليات التدارس األولي

فرتاضات املتعلقة إن عدد القضايا وعمليات التحقيق وعمليات التدارس األويل املدرجة ضمن اال -152
                                                                                        بامليزانية جيس د استمرار  طلب  تدخ ل  املكتب يف حاالت كثرية يف شىت أحناء املعمورة حيث ي رتكب أخطر 
                                                                                               اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل. فاحملكمة ومكتب املد عي العام املستقل إمنا أ نشئا لتناول هذه اجلرائم، 

                                                      تكون هناك إجراءات وطنية جارية. واحلال أن مكتب املد عي حيثما يتيح ذلك اختصاص احملكمة وال
سيما من حيث  سنة أخرى تكتنفها التحديات، وال 2019العام يالحظ أن من املرتقب أن تكون سنة 

حتديد درجات األولوية بإقامة التوازن على أفضل وجه ممكن بني  سيواصل املوارد. ولئن كان املكتب
وارد اليت تتيحها الدول األطراف فإن عدم تناسب ميزانيته مع احتياجاته األساسية املتطلبات االشتغالية وامل

                                                                                          إىل املوارد املخط ط هلا دقيق  التخطيط سيؤثر سلبأ على تقدم أنشطته الذي ال متكن بدونه احملاكمة يف أي 
خطر يف هناية إىل تعريض مسعة املكتب واحملكمة مجعاء لل قضية. وال مندوحة من أن يفضي نقص املوارد

 املطاف.

ص ص املوارد من املوظفني يف املكتب وتوز ع بصورة مرنة على القضايا بغية  -153                                                                                    وكما د ر ج عليه، خت 
تعظيم فعالية استخدامها وجودة النتائج احملرزة مع السهر على إجناز العمل اجلاري. فعلى سبيل املثال 

 2018يف عام           ان تاغنداللمحاكمة يف قضية                                            سيعاد ختصيص املوارد من املوظفني اليت كانت خمص صة
(. أما مهارات املوظفني 2019حلاالت أخرى عندما تنتهي هذه احملاكمة )رمبا يف الربع األول من عام 

                                                                                             اليت ميكن أن حي  ل  بعضها حمل بعضها اآلخر فيستعان هبا لتيسري إعادة توزيع املوارد املتوفرة على حنو فعال 
 ت والقضايا اجلديدة ضمن حدود هذه املوارد بقدر املستطاع.وناجع واستيعاب احلاال

                                                                           بيد أن بعض احلاالت اجلديدة يتطلب مهارات معي نة، ما يستلزم حشد موظفني جدد لتمكني  -154
األفرقة املعنية من إجراء العمليات. فعلى سبيل املثال تستلزم لغات احلاالت اجلديدة توظيف مرتمجني 

                                                          ني جدد؛ وقد تطل ب التحقيق يف احلالة يف بوروندي قدرة على الدعم ومعدي حماضر وترامجة ميداني
                                                                                              امليداين. ومثة ظروف أخرى ميكن أن يستلزم فيها تكثيف  أعمال التحقيق أو املقاضاة موارد  إضافية لتعزيز 

ي                                                                     سيما عندما يتوجب النهوض يف آن معا  بأعباء عمل مزيدة يف مجيع احلاالت اجلار  األفرقة القائمة، وال
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                                                                       تـ ع ذ ر  حشد  موظفني جدد فقد تتعرض هذه األنشطة للتوقف، ما يفضي إىل فقدان  االهتمام هبا. فإذا
 فرص حتقيقية وإرجاء حتقيق النتائج املرجوة.

                                  ، توخ ى املكتب احلرص يف ر و ز وتقييم (23)                                             وتقي دا  بالطلب الصريح الصادر عن الدول األطراف -155
تمييزه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات قبل أن يطلب أي إمكان تقليص األثر املايل، وذلك ب

  زيادة.

وبالنظر إىل طبيعة والية املكتب وعملياته فإن معظم املوارد اليت يستعملها يتصل بالعاملني.  -156
يف  88.5                                                املقرتحة ميث ل املبلغ املخص ص لسد جمموع تكاليف املوظفني  2019ففيما خيص ميزانية عام 

  .(24)ئة من االعتمادات اليت يطلبها املكتبامل

                                                                            وعلى الرغم من حمدودية إمكان حتقيق وفورات كبرية ذات شأن يف مكتب املد عي العام بعد  -157
عدة سنوات من العمل لتحقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة على نطاق احملكمة فقد تسىن 

                               ، ما ميك نه من األداء على حنو أجنع 2019عام للمكتب أن يعيد النظر يف بعض السريورات فيما خيص 
                                                                                               مع استدامة املستوى الالزم من جودة النتائج اليت حيرزها. وعلى العموم حت  د د مقادير املكاسب املتأتية عن 
                                                                                        زيادة النجاعة بتحديد ما حير ر هبا من وقت املوظفني احلاليني فيتيح استيعاب أكرب قدر ممكن من العمل 

  عن النشاط املزيد باالستعانة باملوارد احلالية. الزائد املتأيت

 2019ويبلغ جمموع الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة احملتسبة يف ميزانية عام  -158
املئة من هذا املبلغ واملكاسب املتأتية  يف 87.6ألف يورو. ومتثل الوفورات  343.0                     املقرتحة مبلغا  مقداره 

 املئة منه. يف 12.4عن زيادة النجاعة 

إن استبانة اجملاالت اليت ميكن فيها للمكتب حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة متثل  -159
التوثيق لنتائج هذا العمل وإبالغها إىل جلنة امليزانية واملالية  2012عملية مستمرة. وقد جرى منذ عام 

زيادة النجاعة عند حتديد مبالغ                                                            والدول األطراف. واحت سبت مقادير الوفورات واملكاسب املتأتية عن 
                                                                                            امليزانيات املقرتحة ملكتب املد عي العام. ويبني  اجلدول أدناه النتائج احملر زة على هذا الصعيد منذ عام 

2012. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 974.20 44 233.70 43 612.60 39 220.00 33 265.70 28 723.70 27 امليزانية )بآالف اليوروات(

املكاسب املتأتية و  الوفورات
)بآالف  عن زيادة النجاعة

 367.7 375.52 366.10 442.67 848.18 183.96 اليوروات(

املكاسب  + الوفوراتنسبة 
 املتأتية عن زيادة النجاعة

%0.7  إىل مقدار امليزانية  3.0%  1.3%  0.9%  0.9%  0.8%  

ة إعداد امليزانية وشكل جمموعة                                             إثر جلسات يف إطار حلقات عمل خمص صة لتحسني سريور  -160
الوثائق املتعلقة بامليزانية، اتفقت احملكمة وجلنة امليزانية واملالية )على الرغم من مدى تعذر التنبؤ املتأصل يف 

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (23)                                                           
                    املخص صات لسد تكاليف جمموع وبلغ. يورو ألف 45 991.8ما جمموعه  2018 لعام املعتمدة العام       املد عي مكتب ميزانية بلغت (24) .1، القسم الم، الفقرة ICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء، ألولا         (، اجملل د ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

              الرتتيب، وميث ل  على يورو، ألف 4 648.4 و يورو فأل 41 343.4 بالعاملني املتصلة غري                      املخص صات لسد التكاليف وجمموع املوظفني
 املعتمدة. يف املئة من إمجايل امليزانية 90أول هذين الرقمني 
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                                                                                         طبيعة عمليات مكتب املد عي العام واحملكمة بصورة عامة( على السعي إىل زيادة دقة طلبات االعتمادات 
 2019إىل تقديرات األنشطة لعام  2019ة. ولذا تستند امليزانية املقرتحة لعام على مستوى بنود امليزاني

 .(25)وإىل االجتاهات يف تنفيذ بنود امليزانية على وجه التحديد يف السنوات السابقة

                            مثاال  عن كيفية سعي املكتب إىل  2019                                                  وت عترب ميزانية السفر املقرتحة ملكتب املدعي العام لعام  -161
                                                                              ه املقرتحة مع مقادير التكاليف الفعلية املتكب دة يف السنوات السابقة. فاملكتب ال ينفك مواءمة ميزانيت

                                                                                   يراجع سريوراته )مثل ختطيط املهمات وتنفيذها( لتعظيم مردود األموال املستل مة، وقد حقق بعض 
              قدما  باألنشطة                                                                               الوفورات ذات الشأن يف هذه العملية. بيد أن ك رب  عدد املهام اليت يتعني دعمها والدفع 

التحقيقية وأعمال املقاضاة، وزيادة عدد احلاالت اليت ينخرط املكتب يف العمل يف إطارها، يستلزمان من 
. (26)املوارد أكثر مما أوصت به جلنة امليزانية واملالية وأقرته اجلمعية يف نطاق ميزانيات السنوات األخرية

                                                     ملرفق الثالث عشر، الذي يبني  الوضع للسنوات املتعاقبة حتت                                          ويظهر ذلك جليا  يف الرسم البياين الوارد يف ا
                                                                          عنوان "مقارنة االعتمادات املخص صة يف إطار امليزانية املقرة باملصروفات الفعلية".

املقرتحة تشتمل على طلب زيادة يف امليزانية املتاحة من أجل  2019وعليه فإن ميزانية عام  -162
                                                          جزئيا  إىل املهمات اإلضافية املتصلة باحلاالت اجلديدة اليت ي عىن هبا                                 املهمات. وبالطبع ي عزى هذا الطلب 

                                                                                               مكتب املد عي العام. بيد أن الزيادة املطلوبة ترتبط أيضا  بالتقييم العام الحتياجات املكتب بغية إجراء 
بني مبلغ                                                                                     عملياته امليدانية بالوترية الصحيحة. فسيتسىن إذا أ قرت هذه الزيادة يف امليزانية سد الفجوة 

 االعتمادات املقرة ومبلغ املصروفات.

                                                                                   امليزانية اليت يقرتحها املكتب متث ل نتاج سريورة قائمة على متحيص دقيق يهيئ تقييما  واقعيا  إن  -163
، مبقتضى 2019الحتياجات املكتب إىل املوارد لكي يليب الطلبات الواقع عبؤها على كاهله يف عام 

 واليته.

  2019 2018 املعطى

(27)324 400       شهرا   12ط لعقدها خالل فرتة                     د جلسات احملكمة املخط  عد
 

(28)11 10 عدد احلاالت 
 

(29)8 6 عدد عمليات التحقيق الناشط
 

(30)16 9                                                                                عدد األوامر بإلقاء القبض اليت ر فعت عنها أختام التحزيز ولـم ا يزل ي نتظر تنفيذها 
 

فيذ                                                                                                                       إن املدير الرئيسي يقدم، مستعينا  بالبيانات اليت تعدها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، عروضا  شهرية عن املستجدات املتعلقة بتن (25)                                                           
ة                                                                                                                    د عي العام حبسب بند امليزانية والربنامج الفرعي، ويسدي املشورة إىل املد عية العامة واإلدارة العليا بشأن املسائل املالية املتصلميزانية مكتب امل

                                                                                                               باألنشطة اجلاري االضطالع هبا. كما إن هناك جمموعات معدة حبسب التسلسل الزمين تبني ما ي طلب من االعتمادات واالعتمادات املقر ة 
مادات املنفقة حبسب السنة وحبسب بند امليزانية وهي متاحة يف صفحة التواصل الداخلي اخلاصة بوحدة التخطيط واملراقبة املاليني على واالعت

مع فيها أدلة فيما خيص األنشطة  http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx (26)شبكة اإلنرتنت:                                                                                                         جيري مكتب املد عي العام مهمات يف عدة بلدان يوجد فيها شهود وجمين عليهم وميكن أن جت 
                                           أن "يكون جاهزا  للمحاكمة أقصى جاهزية ممكنة" إىل  2012التحقيقية وأنشطة املقاضاة اليت يتدبر أمرها. وقد سعى املكتب منذ عام 

           كتب املد عي                                                                                                                       عندما ينشد اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية. وعليه فإن عملية مجع وحتليل األدلة املتينة متثل عنصرا  رئيسيا  يف اسرتاتيجية م
 160)أوغندا(:         أ نغوين            يوما ؛ قضية  124)كوت ديفوار(:                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديه                                           ست ستعمل قاعتان من قاعات جلسات احملكمة. قضية  (27) ية.                                                                    العام، ما جيعل املهمات االشتغالية أمرا  أساسيا  يف تنفيذ االسرتاتيجية املعن

ديفوار، واحلالة  واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى، واحلالة يف كوت احلالة يف بورندي، واحلالة األوىل يف مجهورية أفريقيا الوسطى، (28)       يوما . 40)القضية الثانية يف احلالة يف مايل(:  احلسن            يوما ؛ قضية 
مايل، واحلالة يف  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف كينيا، واحلالة يف ليبيا، واحلالة يف

سيليكا(، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية  -الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية أاحلالة يف بورندي، واحلالة  (29) أوغندا.
واحلالة يف ليبيا )القضية الثالثة(،  واحلالة يف دارفور بالسودان، واحلالة يف جورجيا،)القضية الثانية(،  ديفوار باالكا(، واحلالة يف كوت-    أن يت -ب

 يبيا )القضية الرابعة(.واحلالة يف ل

http://otp.icc.int/sites/ss/gau/pages/Budget%20and%20Expenditure%20Monitoring.aspx
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  2019 2018 املعطى

(31)9 10 عدد عمليات التدارس األويل
 

(32)3 3 باإلجراءات االبتدائيةاملعنية                    ملكتب املد عي العام(التابعة )ة فرقاألعدد 
 

(33)5 9 عدد دعاوى االستئناف النهائي
 

املكتب العمل، بقدر اإلمكان ضمن حدود واليته، للنهوض بالتكامل، واحلد بذلك  ويواصل -164
       أمرا  يظل األويل دارس من احلاجة إىل تدخله املباشر. ويشار يف هذا الصدد إىل أن إجراء عمليات الت

 عند االقتضاء. فيما خيص النهوض باإلجراءات الوطنية    ا  أساسي

                           ت زاد ميزانية املكتب املقرتحة  2019                                                  واستنادا  إىل األنشطة الالزمة املزم ع االضطالع هبا يف عام  -165
 ألف يورو( ونسبتها 48 100.8ألف يورو إىل  45 999.8يورو )من آالف  2 109.0زيادة مقدارها 

                                                                    املئة. ويهيئ اجلدول أدناه ملخ صا  للزيادة حبسب بنود امليزانية الرئيسية: يف 4.6

 2019                التغري  يف املوارد 2018 الربنامج الرئيسي الثاين

 )بآالف اليوروات( نسبته املئوية مقداره بآالف اليوروات )بآالف اليوروات(                  مكتب املد عي العام

%3.2 010.8 1 897.1 31 تكاليف املوظفني  32 907.9 

%2.7 253.9 446.3 9 سائر تكاليف العاملني  9 700.2 

%18.2 844.3 648.4 4 التكاليف غري املتصلة بالعاملني  7 

%4.6 109.0 2 991.8 45 المجموع  48 100.8 

آالف  2 109.0                   يبلغ مبلغا  مقداره  2019للتكاليف االشتغالية لعام  (34)إن األثر الصايف -166
ألف يورو  844.3                                         ألف يورو ميث ل تكاليف املوظفني ومبلغ مقداره  1 264.7مقداره  يورو. ومنه مبلغ

                                  ميث ل التكاليف غري املتصلة بالعاملني.

وتعزى الزيادة يف تكاليف املوظفني إىل ضرورة اإلبقاء على وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت  -167
                                       ائف جديدة تلزم إلتاحة  ودعم  التقدم على                                                  ح شد من يشغلها من أجل احلالة يف بوروندي مع إضافة وظ

                                                                                  صعيد االضطالع بأنشطة مكتب املد عي العام. وقد بذلت قصارى اجلهود الستيعاب أكرب قدر ممكن من 
                         ، قد ر املكتب أنه سي حتاج 2018أثر احلالة اجلديدة املعنية. وفيما خيص احلالة يف بوروندي خالل عام 

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( وما  10.67        موظفا  ) 21إىل تشكيل فريق يضم 
ألف  1 049.1أشهر من الرتمجة الشفوية يف امليدان، مببلغ إمجايل لتكاليف املوظفني مقداره  4يكافئ 

ألف يورو. ويبلغ املعادالن هلذه املوارد  457.2يورو ومبلغ إمجايل للتكاليف غري املتصلة بالعاملني مقداره 
ألف يورو للتكاليف غري املتصلة  914.4ألف يورو لتكاليف املوظفني و 2 089.9بكامله  2019لعام 

واحلالة يف دارفور بالسودان )القضية ، 2واحلالة يف دارفور بالسودان )القضية األوىل(: ؛ 1                       )القضية األوىل مكر را (:  ديفوار احلالة يف كوت (30)                                                                                                                                                    
الة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )القضية ؛ واحل1، واحلالة يف دارفور بالسودان )القضية الثالثة(: 2الثانية والقضية الرابعة والقضية اخلامسة(: 

، 1؛ واحلالة يف ليبيا )القضية األوىل(: 3من النظام األساسي(:  70؛ واحلالة يف كينيا )قضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 1الرابعة(: 
(، واحلالة يف مايل )القضية الثانية:        أ نغوين(، واحلالة يف أوغندا )قضية                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديهاحلالة يف كوت ديفوار )القضية األوىل: قضية  (32) كولومبيا، نيجرييا.  ، فنزويال،فلسطني الفلبني،غينيا، غابون، ، /اململكة املتحدةالعراق ،أوكرانيا (31) .2ة يف أوغندا: ؛ واحلال2، واحلالة يف ليبيا )القضية الثالثة(: 1واحلالة يف ليبيا )القضية الثانية(: 

)اجلرائم املنصوص عليها                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديهمن النظام األساسي(؛ قضية  76و 74)اجلرائم املنصوص عليها يف املادتني           ان تاغنداقضية  (33) (.احلسن قضية
، من قبيل إضافة الوظائف إن األثر الصايف هو نتيجة املفعولني اإلجيايب والسليب املتأتيني عن مجيع العوامل املؤثرة يف امليزانية املقرتحة (34) .من النظام األساسي( 76)اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  مببا وآخرينمن النظام األساسي(؛ قضية  76و 74يف املادتني 

ت وإلغائها، والبنود غري املتصلة بالعاملني، وعمليات حتويل الوظائف إىل وظائف ثابتة، وعمليات إعادة تصنيف الوظائف، وتنفيذ التعديال
 اليت طرأت على نظام األمم املتحدة املوحد.
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بالعاملني. إن جمرد إضافة ذلك إىل املقدار األساسي املرجعي للميزانية كان سيفضي إىل زيادة مقدارها 
 .(35) 2019آالف يورو، أي ما يزيد عن املبلغ املقرتح فيما خيص عام  3 004.3

                                                                    زمن التأخر الذي تتميز به عمليات التوظيف يف احملكمة، ي عتمد يف مقرتح مكتب           ونظرا  إىل  -168
أشهر فيما خيص كل وظيفة جديدة )أي ليست وظيفة                                             املد عي العام عامل لزمن التوظيف مقداره أربعة

و ل إما من املخص صات لسد املساعدة املؤقتة العامة أو من املخص صات لس2018              مرح لة من عام  د                                                                    ( مت 
. ويضاف إىل ذلك أن املكتب، إذ يضع يف اعتباره أثر 2019تكاليف الوظائف الثابتة فيما خيص عام 

على تنفيذ ميزانية املوظفني بوجه عام،  (36)شغل الوظائف الشاغرة من خالل النجاح يف التوظيف الداخلي
دة املؤقتة العامة باملقدار                                          متويل الوظائف املقر ة احلالية من وظائف املساع 2019ال يطلب فيما خيص عام 

 .(37)الكامل

                                                                                وت طلب زيادات لتعزيز الدعم املقد م إىل األفرقة املتكاملة ودعم أعمال املكتب بوجه عام،  -169
رى إلجناز أنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة فتتيح إحراز  وسد                                                                                   احلاجة إىل عدد أكرب من املهمات اليت جت 

التالية بدون املزيد من حاالت التأخري. وسيقتصر أثر هذه  التقدم على صعيد القضايا لتبلغ املرحلة
                                                                                             الزيادات على سد جزء من الفجوة القائمة بني مقدار املوارد احلالية املخص صة للقضايا ومقدارها الفعلي 

 الالزم إلجناز العمليات على حنو سليم.

  

 3.4أن من شأن متويل فريق متكامل يعىن بعملية حتقيق جديدة واحدة أن يستلزم زهاء  2015                                جيدر التذكري بأن املكتب قد ر يف عام  (35)                                                           
                                                                                                                 عندما يعني  يف الوظيفة اجلديدة واحد من املرش حني لشغلها داخليا  يكون قد اجتاز بنجاح عملية احلشد التنافسية، تشغر وظيفته  (36) .2015بتمرب أيلول/س 25املؤرخة بـ CBF25/26S01الوثيقة يف  9ماليني يورو. انظر اجلواب عن السؤال ذي الرقم 

الدومينو"(                                                                                                                     السابقة. وهذا يسب ب عملية حشد جديدة يستغرق إجنازها وقتا  معينا . إن ذلك يفضي إىل سلسلة  من النتائج املتداعية )"أثر قطع
تاج إليها  12ذلك يعين التمويل الكامل )ملدة  (37)                                                                 غري  مرتقبة  يف إطار إنفاق اعتمادات امليزانية املرصودة يف بند املوظفني.                                                                                         شهرا ( جلميع وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أ قرت يف إطار امليزانيات السابقة وحي 

 بكامله. 2019لعام 
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 المقترحة 2019ميزانية عام : البرنامج الرئيسي الثاني :15 الجدول

  يسي الثاينالربنامج الرئ

                  مكتب املد عي العام

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 740.2 27 4.0 074.2 1 666.0 26    املوظفون من الفئة الفنية

(63.4) 231.1 5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (1.2)  5 167.7 

 907.9 32 3.2 010.8 1 897.1 31 011.0 32 - 011.0 32 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 700.2 9 2.7 253.9 446.3 9 147.9 7 - 147.9 7 املؤقتة العامةاملساعدة 

 - - - - 1.6 - 1.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 700.2 9 2.7 253.9 446.3 9 149.5 7 - 149.5 7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 528.2 3 20.5 599.3 928.9 2 532.5 3 - 532.5 3 السفر

 5.0 - - 5.0 4.8 - 4.8 الضيافة

 579.5 - - 579.5 392.3 - 392.3 اخلدمات التعاقدية

 290.0 - - 290.0 243.6 - 243.6 التدريب

 70.0 - - 70.0 84.3 - 84.3 اخلرباء االستشاريون

 750.0 41.5 220.0 530.0 661.1 - 661.1 النفقات التشغيلية العامة

(20.0) 110.0 70.2 - 70.2 زم واملواداللوا  (18.2)  90.0 

 180.0 33.3 45.0 135.0 282.8 - 282.8 األثاث والعتاد

 492.7 5 18.2 844.3 648.4 4 271.6 5 - 271.6 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 100.8 48 4.6 109.0 2 991.8 45 432.0 44 - 432.0 44 المجموع

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : رنامج الرئيسي الثانيالب :16 الجدول

 الثاين
وكيل أمني 

 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع  
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع  
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  319   80   79   1   239   33   71   77   36   17   3   -   1   1  2018لعام املقرة 

  14   -   -   -   14   1   6   4   2   1   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

(2)  2   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   8  (8)    -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  333   80   79   1   253   26   85   81   36   20   3   -   1   1  اجملموع

               

 (ل                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

 93.09 27.47 23.87 3.60 65.62 8.42 21.25 29.20 5.75 1.00 - - - - 2018املقرة لعام 

  91.17   26.80   24.20   2.60   64.37   7.00   21.92   29.70   5.75   -   -   -   -   -  املستمرة

  20.92   7.92   7.92   -   13.00   -   10.00   1.33   1.67   -   -   -   -   -  اجلديدة

(0.03)   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   0.33   -   0.30   (0.60)   1.22   0.62   0.92  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

(2.00)   -   -   -   -   -        احملو لة   (4.00)   (6.00)   (1.00)   (13.00)   -   -   -   (13.00)  

  100.00   35.33   33.33   2.00   64.67   6.00   26.25   27.00   5.42   -   -   -   -   -  المجموع
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                    ديوان المد عي العام: 2100البرنامج  -1

         المقد مة

                                                               من مجيع الوحدات اليت تقد م الدعم وت سدي املشورة إىل املد عية العامة  2100يتألف الربنامج  -170
                                                                                         ومكتب املد عي العام )"املكتب"( برمته. وكان قد د رج فيما خيص أغراض امليزنة على عرض املعلومات يف 
                                                                                            إطار برناجمني فرعيني. وإثر إنشاء قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، أضيف برنامج فرعي ثالث ي ذكر 

 أدناه يف الفقرة )ج(:

 ؛العام وقسم املشورة القانونية عي           ديوان املد   الذي يضم، 2110 الربنامج الفرعي (أ )

، الذي يتألف من وحدتني قسم اخلدمات            ، املتمث ل يف2120 الربنامج الفرعي (ب )
اخلربة اللغوية واألعمال املتعلقة بتدبر شؤون يف جمال                         تؤديان مهام  حامسة األمهية          متخص صتني

 امليزانية والشؤون املالية واإلدارية؛

تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي  قسم       مث ل يف، املت2130 الربنامج الفرعي (ج )
تؤديان خدمات دعم يف جمال تناول األدلة بشكليها املادي                         يتألف من وحدتني متخص صتني

                                                     ة ملكتب املد عي العام فيما يتصل بتدبر املعلومات وسريورات التقني املساعدةوجمال  واإللكرتوين
 الكشف عن املعلومات والوثائق.

                                                                      للمصطلحات اليت اعت مدت يف املشروع املشرتك بني األجهزة فيما خيص املكاسب املتأتية        وتبعا   -171
عن زيادة النجاعة والوفورات، يندرج معظم املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف الفئة املنضوية حتت 

كرب بواسطة                                                                                العنوان "مراجعة  وتوحيد  السياسات والعمليات واإلجراءات". وقد أفضى ذلك إىل نواتج أ
نفس املقدار من املوارد وأتاح استيعاب عبء العمل املزيد مع احلد من احلاجة إىل طلب موارد إضافية يف 

 الربناجمية املقرتحة فيما خيص السريورات املعنية. 2019ميزانية عام 

                                                                           لكن متت استبانة الوفورات املمكن حتقيقها فعال  حيثما تسىن ذلك. وقد است ند إىل هذه  -172
فورات لتقليص األثر املايل للزيادات يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني املرتبطة بعمليات الربنامج الو 

 )مثل تكاليف السفر(. 2100
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                                           ديوان المد عي العام وقسم المشورة القانونية: 2110 البرنامج الفرعي (أ )

شورة بشأن اضطالعها                                                                  يقد م ديوان املد عي العام املساعدة إىل املد عية العامة ويسدي إليها امل -173
                                                                                                 اليومي مبهامها كلها واإلدارة العامة ملكتب املد عي العام )"املكتب"( ومراقبة جودة عمله. إنه يقوم نيابة  
                                                                                                      عن املد عية العامة بتجهيز  وإعداد  ومراجعة  مجيع  البالغات، من أجل إقرارها هنائيا ، مبا فيها الوثائق اهلامة 

                                                                     يس ر إعداد جدول أعمال اللجنة التنفيذية واجتماعاهتا، والتواصل مع الشعب املراد أن يودعها املكتب؛ وي
واألقسام واألفرقة املتكاملة؛ ويساند مشاركة املكتب يف األنشطة املشرتكة بني األجهزة، ويدير أنشطة 

العامة؛                                                                                   اإلعالم اليت يضطلع هبا املكتب ويدعمها سهرا  على فعالية نشر املعلومات االسرتاتيجي والعالقات
                                                                                     ويسدي املشورة ويقدم اخلدمات بشأن املوارد البشرية سهرا  على أن يكون للمكتب مالك من املوظفني 
اجليدي التأهيل واملتحمسني للعمل؛ ويتدبر مجيع ما يقدمه العاملون يف وحدة املوارد البشرية التابعة 

يقضي به نظام املوظفني األساسي                                                           للمكتب من الطلبات اليت تستلزم موافقة املد عية العامة حبسب ما 
ونظامهم اإلداري؛ ويتوىل االتصال مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة حبسب مقتضى احلال؛ 

                                                     ويقد م الدعم العام للمد عية العامة وللجنة التنفيذية.

           د عي العام                                                                        إن ديوان املد عي العام يقد م خدمات حامسة األمهية إىل املد عية العامة ومكتب امل -174
                                                                                                مبوارد زهيدة نسبيا . فهو يسهم يف حتقيق األهداف العامة للمكتب املتمث لة يف كونه جهازا  فعاال  ناجعا  من 
                                                                                         خالل املشاركة يف تطبيق املمارسات الفضلى وأداء مهام دعم عديدة من قبيل مساعدة املد عية العامة يف 

                                                 ارات. كما يعمل ديوان املد عي العام بصورة مشرتكة مع ممارستها صالحيتها اإلدارية على صعيد اختاذ القر 
                                                                                       قسم اخلدمات ملساندة املد عية العامة يف تدبرها ميزانية املكتب، من خالل حتقيق التآزر بشىت أشكاله 
والسهر على تنسيق املمارسات بني األجهزة يف جماالت تتنوع من املوارد البشرية إىل اإلعالم. وكذلك 

 ي العام يف املشاريع واملبادرات املراد هبا تبسيط السريورات.                يسهم ديوان املد ع

                                                                            ويليب قسم املشورة القانونية )"القسم"(، عامال  مع سائر وحدات املكتب حبسب االقتضاء،  -175
                                                                                              طلبات املشورة القانونية الواردة من املد عية العامة، وش عب مكتب املد عي العام وأقسامه. وتتعلق هذه 

                                                                        املكتب األساسية وعمله العام بصفته جهازا  مستقال  وبشؤون داخلية أخرى. ويقود الطلبات بعمليات 
                                                                                         القسم وضع سياسات املكتب بشأن أهم املسائل اليت حتددها املد عية العامة، مبا فيها السياسة املتعلقة 

                ت بنجاح، وينس ق                                                                              باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنط لق، والسياسة املتعلقة باألطفال، اليت اعت مد
                                                                                         تنفيذ هذه السياسات. وجيري حاليا  إعداد سياسة بشأن الرتاث الثقايف. وميثل القسم املكتب  عند وضع 

 ومراجعة السياسات والنصوص اإلدارية الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء وسائر الوثائق التنظيمية.

                                القية، قائما  بتنسيق إعداد اإلطار                                                    ويسه ل القسم إعداد واستدامة معايري املكتب املهنية واألخ -176
                                                                                      التنظيمي الداخلي للمكتب. فهو يتوىل املسؤولية عن تنسيق ومراجعة كتي ب عمليات املكتب والئحته 

                                                       التنظيمية، وحتديثات مدو نة السلوك اخلاصة به حبسب االقتضاء.

ة يف حتديد                                                                   وعالوة على ذلك وضع القسم نظاما  إلكرتونيا  للعرب املستخلصة بغية املساعد -177
وتسجيل العرب املستخلصة من أجل حتسني جودة العمليات وزيادة جناعتها. كما يقوم القسم بإعداد برامج 
                                                                                      لتدريب موظفي املكتب بشأن مدو نة السلوك اخلاصة باملكتب وقيمه الرئيسية، ويوفر التدريب املعين 

                                  ا  على شبكة اإلنرتنت والشروح وقواعد ويتدبر القسم مسك األدوات القانونية املتاحة إلكرتونيوينسقه. 
                                                                                           البيانات اخلاصة باملكتب. ويوفر أيضا  التدريب ذا الصلة حبسب اللزوم. ويضاف إىل ذلك أن القسم يتوىل 

األكادميية للمكتب، ما يشتمل على تنظيم سلسلة من احملاضرات  -عن إعداد الشبكة القانونية املسؤولية 
 اليت يلقيها خرباء خارجيون.
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ا يتوىل القسم املسؤولية عن إسهام املكتب يف وضع قاعدة بيانات السوابق القضائية اليت تشمل كم -178
بنطاقها احملكمة مجعاء، وعن إعداد وتعميم تقارير احملكمة األسبوعية اليت يصدرها املكتب. ويسدي القسم إىل 

، مبا يف ذلك فرادى احلاالت اليت مسائل العمل املتصلة باملوظفني                                     املد عية العامة املشورة القانونية بشأن 
تستتبع التقاضي، ما يستلزم تطبيق نظام املوظفني األساسي ونظامهم اإلداري والتعاميم اإلدارية، بالتشاور 

 مع الوحدة املعنية باملوارد البشرية يف املكتب عند اللزوم.

 ألف يورو 2 428.5 موارد الميزانية

املئة(. ويعزى ذلك  يف 4.2آالف يورو ) 105.6اره ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقد -179
                                        ( املمو لة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، 5-                                                      رئيسيا  إىل إلغاء وظيفة منسق تدبر املعلومات )من الرتبة ف

)قسم تدبر املعلومات  2130                                                              واليت ت طلب بسمات خمتلفة بصفة وظيفة ثابتة يف إطار الربنامج الفرعي 
 ( احلديث اإلنشاء.واملعارف واألدلة

 ألف يورو 1 849.0 الموارد من الموظفين

ألف يورو  1.5ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -180
املئة(. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره  يف 0.1)

املئة(. وال يطرأ أي تغري على عدد الوظائف الثابتة يف الربنامج الفرعي  يف 47.2آالف يورو ) 107.0
وظيفة ثابتة ووظيفة واحدة من  16                                                         . ويتألف مالك ديوان املد عي العام وقسم املشورة القانونية من 2110

 وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

 لف يوروأ 1 729.2 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

                                                        املد عية العامة )وكيل أمني عام( من خالل ديوان املد عي العام  2110يدعم الربنامج الفرعي  -181
                 ( يف ديوان املد عي 4-                                                                      وقسم املشورة القانونية. وت طلب إعادة تصنيف وظيفة رئيس مكتب )من الرتبة ف

 .5-العام لكي تصبح رتبتها ف

                                               ساعدة وإسدائه املشورة إىل املد عية العامة مباشرة، ويتوىل رئيس املكتب، باإلضافة إىل تقدميه امل -182
                                                                                         مسؤولية اإلشراف على عمل ديوان املد عي العام وكل وحداته ومكو ناته، بدءا  من عمل الفريق املعين 
                                                                                              باملوارد البشرية ووحدة اإلعالم التابعني للمكتب فوصوال  إىل عمل سائر موظفي الديوان الذين يؤد ون مهام 

                                                                                ي رئيس املكتب املشورة إىل املد عية العامة يف ممارستها وظائفها، ويتوىل حتت إشرافها إدارة أساسية. ويسد
 الديوان.

( ويتألف مالكه من الوظائف التالية 5-                                          ويرأس ديوان املد عي رئيس املكتب )من الرتبة ف -183
 :البيان
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 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف (38)مكتب رئيس

 1 3-ف  جمال املوارد البشريةموظف معين باالتصال والتنسيق يف

 2 3-ف  معين باإلعالم موظف

 2 2-ف                          مساعد خاص للمد عية العامة

 1 رر-ع خ             د عية العامةي للممساعد شخص

 1 رأ-ع خ مساعد إداري

 1 رأ-ع خ  مساعد معين باإلعالم

 1 رأ-ع خ مساعد معين بالعاملني

 اجملموع

 

10 

(، ويتألف مالكه من 5-تشار قانوين رئيسي )من الرتبة فويرأس قسم املشورة القانونية مس -184
 :الوظائف التالية البيان

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف مستشار قانوين رئيسي

 1 4-ف مستشار قانوين

 2 2-ف مستشار قانوين معاون

 1 2-ف موظف معاون معين بالربامج

 اجملموع

 

5 

 ألف يورو 119.8 املساعدة املؤقتة العامة

              وهذا ما يعل ل ، (39) تعد وظيفة منسق تدبر املعلومات مطلوبة يف إطار هذا الربنامج الفرعيمل -185
 1.0                                                             آالف يورو. وت طلب وظيفة واحدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 107.0االخنفاض البالغ 

ص عام من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( لسد احتياجات حادة إىل املوارد فيما خي
                                                                                           بغية تلبية الطلبات اليت يقع عبؤها على عاتق ديوان املد عي العام. وقد اعت مدت الوظيفة املعنية يف  2019

 إطار املقرتحات السابقة املتعلقة بامليزانية وهي بالتايل طلب يشمل سنوات متعددة:

ل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية                    املعاد 

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 3-ف عية العامة                مساعد خاص للمد   

 ألف يورو 579.5 الموارد غير المتصلة بالعاملين

                   . وت طلب املوارد غري 2018                                                          إن املبلغ املطلوب ال خيتلف اختالفا  يذكر عن نظريه يف ميزانية عام  -186
كاليف التدريب املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف الضيافة وتكاليف اخلدمات التعاقدية وت

                                                                                       وتكاليف اخلرباء االستشاريني. إن املوارد املعنية متث ل متطلبا  متكر را  ما مل ي ش ر إىل خالف ذلك.

 ألف يورو 184.5 السفر

املئة(. ويراد بطلبه سد  يف 0.1ألف يورو ) 0.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -187
 لعامة ومعاونوها.                                     تكاليف مهام يزمع أن تقوم هبا املد عية ا

 .179انظر الفقرة  (39) إعادة تصنيفها.وظيفة يعاد اقرتاح  (38)                                                           



ICC-ASP/17/20 

20A061118 62 

                                                                            فيتعني  على املد عية العامة االضطالع مبهمات خارج بلد املقر بغية شحذ الدعم السياسي  -188
بني الدول األطراف، والدول غري األطراف، واملنظمات الدولية، وسائر  وتعزيز التعاون على أرفع املستويات

ت التحقيق اليت جيريها املكتب واجلهود الشركاء يف التعاون، واجلماعات املتضررة، من أجل تعزيز عمليا
                                                                                    اليت يبذهلا للقبض على األشخاص املطلوبني لدى احملكمة ومقاضاهتم تعظيما  ألثر نظام روما األساسي.

                                                                                       لقد آتى اخنراط املد عية العامة الشخصي على املستوى الرفيع نتائج حتقيقية إجيابية يف حاالت عديدة 
                                                              ل واملسائل على أعلى مستويات اختاذ القرار. وتشارك املد عية العامة وذلك باملساعدة على تناول املشاغ

عند احلد األدىن( حيث يستبان أن                                                              ظرفيا  يف فعاليات دولية أخرى )وإن كان ي بقى على مشاركتها فيها 
                                                                                             ذلك يؤيت منافع اسرتاتيجية للمكتب، بغية احلد من ميزانية السفر، إذ يتحمل التكاليف  منظمو الفعالية 

                                                                                             عنية. كما يهي أ مبيزانية السفر لسد تكاليف مهمات ممثلي قسم املشورة القانونية ووحدة اإلعالم والفريق امل
                                                                                          املعين باملوارد البشرية يف املكتب، ولتخصيص مبلغ لسد تكاليف أسفار حمدودة يقوم هبا مستشارو املد عية 

                                   نظام روما األساسي الذين يتعني  عليهم  ( من9)42 باملادة                                      العامة اخلاصون اخلارجيون املعي نون عمال  
 آخر. إىل حني حبكم واليتهم السفر إىل مقر احملكمة من

 آالف يورو 5.0 الضيافة

 املعتمدة. 2018                                          إن املبلغ املطلوب مساو  لنظريه يف ميزانية عام  -189

وف                                                                                وت ط ل ب هذه املوارد احملدودة لسد تكاليف ضيافة الوفود الدولية، والدبل ماسيني، والضي -190
                                                                                          املرموقني الذين يزورون املكتب. وقد وافقت احملكمة يف السنوات املاضية على أن يوز ع على أجهزهتا معظم 
                                                                                               التكاليف املتكب دة الستضافة الزائرين من الدبلماسيني الرفيعني والوفود اليت يستقبلها أكثر من واحد من  

آالف يورو من املبلغ  4.0املعنية زهاء                                                 كبار مسؤويل احملكمة. وميث ل القسط املشرتك من التكاليف
                                                                        املئة منه(. كما إن انتقال احملكمة إىل مبانيها الدائمة )املهيأ أيضا  الستخدامه  يف 80اإلمجايل املطلوب )

من أجل توسيع نطاق نشاط توعية اجلمهور الذي تقوم به احملكمة( سيسهم يف زيادة عدد الزوار املرموقني 
 . 2019أن يستقبلهم املكتب يف عام املتوقع بصورة معقولة 

 ألف يورو 30.0 اخلدمات التعاقدية

                                                                             ال تغري  يف املبلغ املطلوب. وحيتاج املكتب إىل املوارد املعنية لتحم ل تكاليف مهمات إعالم  -191
رى يف البلدان اليت يعمل فيها، وإجيار املرافق املناسبة لعقد املؤمترات الصحفية، وتكاليف إنتاج                                                                                               مستقلة جت 

 وتوزيع املواد اإلعالمية.

 ألف يورو 290.0 التدريب 

                                                                                       ال تغري  يف املبلغ املطلوب. وتبقى ميزانية التدريب للمكتب برمته مرك زة يف ديوان املد عي العام.  -192
                                                                                   وي عترب التدريب عنصرا  حيوي األمهية الستحداث ثقافة عمل مشرتكة متماسكة ضمن املكتب، وزيادة 

                                                                          ء بأدائه، وزيادة جناعته. كما يتعني  على املكتب توفري تدريب مالئم لكل من موظفيه جودة نواجته، واالرتقا
                                                                                     اإلضافيني احلديثي التوظيف، وحتسني مهارات موظفيه احلاليني. وست ستخدم االعتمادات املعنية لتنفيذ 

تخطيط برنامج تدريب يتوافق مع ما خيص املكتب على وجه التحديد من أولويات التدريب الدقيقة ال
 والتمحيص.
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                                                                  غرار كثري من النظم الوطنية، يتعني  على موظفي املكتب من بعض الفئات أن  علىمث إنه،  -193
                                                                                              يتابعوا تدريبا  خاصا  الستدامة تأه لهم أو للحصول على التصديق على مهاراهتم وفقا  للمعايري الواجبة 

 التطبيق.

                                   لسات تدريب إضافية ملوظفيه دون تكب د                                                ومن املهم التنويه إىل أنه سيتسىن للمكتب أن يوف ر ج -194
                                                                                      تكاليف أتعاب املدرب ني وذلك بفضل منصة التعل م اإللكرتوين اليت طو رهتا وحدة قاعدة املعارف )اليت 
                                                                                    غدت تسمى "وحدة تطوير احللول املؤسسية"(. وتستند منصة التعل م اإللكرتوين إىل البنية التحتية 

                                                             دمات تدبر املعلومات التابع لقلم احملكمة. كما إن املكتب ينس ق هذا واملعمارية اللتني هيأمها قسم خ
املشروع مع قسم املوارد البشرية التابع لقلم احملكمة بغية إعداد دورات تدريب مشرتكة كلما أمكن األمر، 

 ب.                                                                                       باستغالل املرونة يف توفري التدريب واستغالل ما أتاحته املنصة املعنية من تدن  لتكلفته لكل متدر  

وسيستمر املكتب على العمل مع منظمات أخرى وهيئات وطنية للتكفل بأقصى قدر ممكن من  -195
                                                                                       النجاعة بالقياس إىل التكاليف، بوسائل منها مثال  تقاسم تكاليف التدريب السنوي يف جمال احملاماة 

لصيت ترغب يف                                                                         واملرافعة يف دعاوى االستئناف مع احملاكم املخصوصة، أو االستعانة مبنظمات  ذائعة  ا
 تقدمي اخلدمات دون مقابل.

 ألف يورو 70.0 اخلرباء االستشاريون

يف املئة(.  30.0                                                                   ال تغري  يف املبلغ املطلوب بالقياس إىل نظريه للعام السابق )حيث خ ف ض بنسبة -196
، وإن كان املقدار الفعلي 5-ويعادل هذا املبلغ زهاء مخسة أشهر من عمل املوظف الواحد من الرتبة ف

                                                                                         لتكاليف خدمات اخلرباء االستشاريني سي حد د على أساس العمل الالزم واخلربة الفردية. وتبقى امليزانية 
                                                                                   املعنية مرتك زة يف ديوان املد عي العام بغية السهر على التنسيق بني خمتلف الشعب االشتغالية.

استئجار خدمات                                                 ( من نظام روما األساسي، تستمر املد عية العامة على9)42              ووفقا  للمادة  -197
                                اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطل ق مستشارين خاصني )خارجيني( فيما يتعلق بأمور من قبيل اجلرائم 

دون . ولئن كان اخلرباء املعنيون على العموم يسهمون خبدماهتم االستشارية واجلرائم املرتكبة حبق األطفال
                                        ل معيشتهم اليومي اليت ست ستوع ب ضمن نطاق                                          ، فإن تعيينهم يستتبع حتم ل نفقات سفرهم وبدمقابل

                                                                 ميزانية السفر. لكن ت بذل اجلهود إلبقاء هذه التكاليف عند حدها األدىن.
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 2110 البرنامج :17 الجدول

2110  

 قسم املشورة القانونية /                   ديوان املد عي العام

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

لعام امليزانية املعتمدة 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

)بآالف  مقداره
 نسبته املئوية اليوروات(

 446.2 1 0.1 1.5 444.7 1    املوظفون من الفئة الفنية

 283.0 - - 283.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 729.2 1 0.1 1.5 727.7 1 575.3 1 - 575.3 1 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(107.0) 226.8 260.4 - 260.4 املساعدة املؤقتة العامة  (47.2)  119.8 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - مل اإلضايفالع

(107.0) 226.8 260.4 - 260.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (47.2)  119.8 

(0.1) 184.6 208.2 - 208.2 السفر  (0.1)  184.5 

 5.0 - - 5.0 4.8 - 4.8 الضيافة

 30.0 - - 30.0 32.9 - 32.9 اخلدمات التعاقدية

 290.0 - - 290.0 20.6 - 20.6 التدريب

 70.0 - - 70.0 48.0 - 48.0 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

(0.1) 579.6 314.4 - 314.4 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (0.0)  579.5 

(105.6) 534.1 2 150.1 2 - 150.1 2 المجموع  (4.2)  2 428.5 

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : 2110 البرنامج :18 الجدول

 وكيل أمني عام 2110

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي 
الفئة الفنية 

 رأ-ع خ رر-ع خ وما فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               ظائف الثابتةالو 

  16   4   3   1   12   -   5   3   2   1   -   -   -   1  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

(1)  1   -   -   -   -  فاملعادة التصني    -   -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  16   4   3   1   12   -   5   3   1   2   -   -   -   1  اجملموع

               

 تها بدوام كامل(                                     وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد ال

 1.50 - - - 1.50 - - 0.50 - 1.00 - - - - 2018املقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  (أ ) المجموع
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 قسم الخدمات: 2120لفرعيالبرنامج ا (ب )

ووحدة  ،يتألف قسم اخلدمات )"القسم"( من وحدتني: وحدة التخطيط واملراقبة املاليني -198
هاتني الوحدتني تؤديان أنشطة ال تؤديها األقسام أو الوحدات األخرى العاملة يف  ناخلدمات اللغوية. إ

                                 مهية كبرية لدعم عمليات مكتب املد عي سائر أجهزة احملكمة وال ميكن هلا أن تؤديها، وهي أنشطة تتسم بأ
 العام )"املكتب"(.

تقدمي خدمات إلتاحة مع قلم احملكمة                           ويسهر على التنسيق الفع ال       مرنا   ىمنحويعتمد القسم  -199
اجلهات إىل سد احتياجات منها  ىرم   ي  نشطة سلسة متواصلة من األيف سياق حنو سلس مشرتكة على 
 .واردبأدىن مقدار من امل              املتعام ل معها

 يف إطارهبا  املنوطةاالشتغالية خبدمات الدعم الضروري لكي تؤدي املهام      عب       الش               ويرفد القسم   -200
 :والياهتا. ومن هذه اخلدمات على اخلصوص

 ؛                               إعداد ميزانية مكتب املد عي العامتنسيق و  (أ )
املوافقة والتصديق على                            كتب املد عي العام، مبا يف ذلك مب االعتمادات اخلاصةدارة إ (ب )

بالغ عن اإلو  ،لة لألثر املايل لألنشطة اليت يؤديها املكتب            قديرات مفص  ت، وإعداد روفاتاملص
 ؛(40)والتنبؤ هبا اتفرو صامل
                                                                   تسيري شؤون طلبات املكتب لتوفري السلع واخلدمات اليت تستلزم دعما  من وحدة  (ج )

 الشراء ومن سائر كيانات قلم احملكمة؛
وظائف اليت يتألف منها مالك العاملني يف تدبر اجلوانب اإلدارية واملالية جلميع ال (د )

املكتب، مبا يف ذلك املساعدة املؤقتة العامة، واملساعدة مبوجب عقود قصرية املدة، وفرادى 
 املقاولني؛

                                                                    التسيري الدقيق لشؤون األموال املخص صة للعمليات امليدانية ولألنشطة املتصلة  (ه )
 بالشهود، واألسفار يف مهمات رمسية؛

                                    املوارد طبقا  للقواعد املالية للمحكمة              ة  استخدام  ومراقب      رصد  بال     فع   وعلى حنالقيام  (و )
 ؛ونظامها املايل

 ؛على اهلاتفوخالل الفعاليات و يدان يف املشفوية الرتمجة ال (ز )

 ؛البصريةو السمعية  األدلة كالم      ن س خ (ح )

 ترمجة أدلة املكتب ووثائقه اهلامة؛ (ط )

ومات فيها وبتحريرها، وبإعداد االضطالع بتلخيص الوثائق وبرتمجتها وحبجب معل (ي )
                                                                                  ترمجات/شروح كالم املواد السمعية البصرية، وبتمييز اللغات املستعم لة، وبغري ذلك من أنشطة 

                                                     دعم املشاريع اليت تستلزم توف ر اخلربة اللغوية ضمن املكتب.

وذلك من  االشتغالية                                                                                             النهج املركزي مراقبة كاملة إلنفاق مبالغ امليزانية ومتويل األنشطة بصورة مرنة نتيجة  لتغري االحتياجات  هذا يهيئ (40)                                                           
مكتب املراجعة الداخلية وذلك على خالل إعادة ختصيص املوارد على النحو الالزم. وقد حظي هذا النهج يف إدارة األموال بإشادة من 

 .(OIA.02.14تقرير مكتب املراجعة الداخلية: املهمة ذات الرقم يتناول هذا اجلانب )          تقرير  له أحدث اخلصوص يف 
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 أمام ارداملو وشؤون  امليزانيةشؤون املالية وشؤون ال عند البحث يفكتب امل           القسم ميث ل كما إن -201
واجلمعية، واملراجعني اخلارجيني، وجلنة العامل الهاي ريق ف طراف يفدول األال جلنة امليزانية واملالية ومندويب

املنظمات و احلكومية غري صحاب الشأن مثل املنظمات أ املراجعة، ومكتب املراجعة الداخلية، وسائر
نطاقها احملكمة ببادرات واملشاريع اليت تشمل امليف مث إن مدير القسم الرئيسي يتوىل متثيل املكتب الدولية. 

 مجعاء.

 ألف يورو 5 678.5 موارد الميزانية

املئة(.  يف 27.9ألف يورو ) 2 197.9ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على اخنفاض مقداره  -202
دلة إىل                                                                             ميث ل صايف أثر إعادة ختصيص موارد بنقلها من وحدة قاعدة املعارف ووحدة املعلومات واأل إنه

( احلديث اإلنشاء وتغيريات طفيفة يف 2130قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة )الربنامج الفرعي 
                                                                                          املوارد املخص صة لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة اخلدمات اللغوية )بند تكاليف املوظفني وبند 

 ملكتب )مثل ما خيص احلالة يف بوروندي(.التكاليف غري املتصلة بالعاملني( ترتبط بزيادة يف عمليات ا

لقد تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني، بفضل اجلهود املستمرة املبذولة لتبسيط السريورات  -203
ومسارات تسلسل األعمال، تدبر أمر عبء العمل اإلضايف وحتقيق مكاسب كبرية متأتية عن زيادة 

فيها. وتتوخى وحدة التخطيط واملراقبة املاليني حتقيق النجاعة وذلك بنفس البنية األساسية ملالك موظ
، 2019و 2018ألف يورو يف عامي  28.9مكاسب جديدة متأتية عن زيادة النجاعة يقارب مقدارها 

                                                                                      تعزى رئيسيا  إىل مراجعة السياسات والعمليات يف عدد من اجملاالت وإضفاء الطابع القياسي عليها. 
ة للمطالبات املتعلقة بالسفر بغية زيادة الدقة وتقليص وقت التجهيز؛ هتيئة قوائم مرجعي (1ذلك: ) ومن

أمتتة اإلجراء اخلاص بطبع أرقام التسجيل املسبق لتقليص الوقت الذي يستغرقه التوفيق بني حسابات  (2)
يف وحدة                                            إنشاء نظام حمس ن للطلبات املقد مة إلكرتونيا   (3                                              املكاتب الق طرية والتقارير املتعلقة بالعمليات؛ )

يشتمل على منيطة خاصة بطلبات املوظفني اجلديدة يقوم بأود  2018التخطيط واملراقبة املاليني يف عام 
وإضافة إىل ذلك                                                                                التجهيز دون استعمال الورق ويقل ل احلاجة إىل تبادل الرسائل اإللكرتونية املضيع للوقت.

على اإلحصائيات املتعلقة بتجهيزها. وقد                                                   يتيح النظام اجلديد االط الع بسهولة على حال الطلبات و 
أفضت هذه املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة إىل استيعاب مقادير أكرب من األعمال، وحتسني رصد 

 ومراقبة األنشطة، وزيادة الشفافية، واالرتقاء مبستوى جودة توفري اخلدمات.

عم عايل مستوى اجلودة لتلبية ما وحىت تارخيه تسىن لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدمي د -204
ينبثق عن أنشطة املكتب االشتغالية من االحتياجات املزيدة التعقيد، دون طلب موارد إضافية يف إطار 
امليزانيات املقرتحة السابقة. بيد أن تزايد التعقيد الذي يكتنف العمليات وزيادة مقدار املعامالت اليت 

يف مقدار املوارد املتاحة لوحدة التخطيط واملراقبة املاليني حبيث يتسىن هلا                                 يتعني تدبر أمرها يستلزمان تعديال  
 أن تؤدي مهامها الكبرية األمهية على حنو سليم.

                                                                                      وتؤدي وحدة التخطيط واملراقبة املاليني دورا  أساسيا  ال يف جتهيز املعامالت )اليت يتزايد مقدارها  -205
يف التكفل بأداء الوظائف الرئيسية املتمثلة يف رصد ومراقبة  -يف املقام األول و  -                      سنويا ( فحسب بل أيضا  

                                              تنفيذ امليزانية على حنو سليم أداء  رفيع املستوى.

ويضاف إىل ذلك أن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني تقدم الدعم للمدير الرئيسي يف حتليل  -206
تمل أن يرتتب على عمليات امل كتب خالل تنفيذ امليزانية، حبيث                                                           وتقييم االجتاهات واألثر املايل الذي حي 



ICC-ASP/17/20 

67 20A061118 

                                                                                   يتسىن إسداء املشورة إىل املد عية العامة على حنو سريع وشفاف بشأن سبل حتقيق غايات املكتب مع 
 التقيد الكامل باإلطار املايل واحلوكمي للمحكمة.

                                                                               وتدعم وحدة التخطيط واملراقبة املاليني أيضا  املدير الرئيسي يف تواصله مع أصحاب الشأن  -207
خليني واخلارجيني )مثل األفرقة العاملة املشرتكة بني األجهزة، ومكتب املراجعة الداخلية، وجلنة امليزانية الدا

واملالية، واملراجعني اخلارجيني، وجلنة املراجعة، ومندويب الدول األطراف إىل اجلمعية وفريق الهاي العامل، 
تقارير والقيام بتحليل اجلوانب املالية ألنشطة واملنظمات غري احلكومية، إخل( وذلك بتقدمي البيانات وال

 املكتب.

وحتتاج وحدة التخطيط واملراقبة املاليني، من أجل أداء هذه املهام على حنو فعال، إىل موظف  -208
( 2-                                                                                      معاون معين بالشؤون اإلدارية متو ل تكاليف وظيفته يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )من الرتبة ف

بصفة املوظف املعين بالتصديق من أجل املكتب. إن هذه الوظيفة كانت يف عداد                    ميكنه أيضا  أن يعمل 
 .2018                                     املالك الذي ع ين باحلالة يف بوروندي يف عام 

كما إن وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة قاعدة املعارف )اليت غدت تسمى  -209
املعدات والعتاد والربجميات تطوير احللول املؤسسية"( منخرطتان بنشاط يف استعراض طلبات  "وحدة

                                                                                   احلاسوبية اخلاصة باملكتب على وجه التحديد. وإثر استعراض مسارات تسلسل األعمال الذي أ جري 
خالل عملية استبانة وجوه التآزر بني األجهزة، حتقق املزيد من تعزيز دور كل من هاتني الوحدتني 

ة املاليني تقوم بتجميع الطلبات اآلتية من بصفتهما جهيت تنسيق يف املكتب. فوحدة التخطيط واملراقب
املستخدمني يف إطار العمل ضمن املكتب، وبالتحقق من التطابق فيما خيص امليزانية، وبالتنسيق مع 
                                                                                             الوحدة املعنية بالشراء التابعة لقلم احملكمة سهرا  على توفري السلع واخلدمات يف الوقت املناسب وعلى حنو 

املعارف، بالتنسيق مع قسم خدمات تدبر املعلومات، من توافق طلبات فعال. وتتحقق وحدة قاعدة 
الربجميات والعتاد احلاسوبيني مع البنية التحتية العامة واملعمارية التقنية للمحكمة، واتساقها مع 
االسرتاتيجيات اخلاصة باملعلومات املعمول هبا يف املكتب واحملكمة. ويفضي هذا النهج، الذي يدعمه 

                                                                                      وكمة املعين بتدبر املعلومات، إىل زيادة سرعة  وشفافية  سريورة  الشراء، وحتسني مراقبة النفقات، جملس احل
والتماشي مع اخلطط اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، وزيادة التآزر يف إعداد 

 اسرتاتيجية تدبر املعلومات على نطاق احملكمة.

                                                                    للغوية تقد م إىل األفرقة املتكاملة ما حتتاج إليه من الدعم اللغوي اللصيق وتظل وحدة اخلدمات ا -210
العميق طيلة مراحل التدارس األويل والتحقيق واملقاضاة، مبا فيه الدعم الالزم خالل تقدمي حجج الدفاع. 

دانية، ومثة ثالثة جماالت تظل متثل أهم جماالت عمل وحدة اخلدمات اللغوية هي الرتمجة الشفوية املي
وإعداد احملاضر، والرتمجة التحريرية، كما يطلبه املكتب. وتظل االحتياجات إىل اخلدمات اللغوية عرضة 

                                                  عدد  وماهية  اللغات اليت يتعني  استعماهلا يف بلد معني   (1للتغري بسبب أمور يعرتيها عدم اليقني، منها: )
                                                 م "العارفني بشؤون البلد" الذين تتعني  ترمجة إفاداهتم                          سي ما مع الشهود واجملين عليه من بلدان احلاالت، وال

                                                                                              ترمجة شفوية، وإعداد حماضر هبا، وترمجتها التحريرية إىل إحدى لغيت  العمل، وتوفريها أيضا  للمشتبه فيهم، 
مدى تواتر استعمال  (2                                                                     الذين من حقهم أن توف ر هلم ترمجات لإلفادات إىل لغة يفهموهنا فهما  تاما ؛ )

إمكان أن يطال التحقيق مدى يتخطى بلد احلالة،  (3ت املعنية وغري ذلك من خصائصها؛ )اللغا
( قدرة الفريق على 5االعتبارات األمنية يف احلاالت املعنية؛ ) (4يستلزم استعمال لغات إضافية؛ ) ما

                        العمل بكلتا لغيت  العمل.
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ات املكتب، تبقي وحدة وبالنظر إىل خصوصية املتطلبات اللغوية وسرعة تغري طبيعة عملي -211
اخلدمات اللغوية على هامش من املرونة الضمنية وقدرة على التكيف من أجل استخدام املوارد على حنو 
                                                                                            جياري االحتياجات الفعلية املتأتية عن مرحلة األنشطة ومقدارها املرتقب. ولـم ا كانت األفرقة املتكاملة 

وحدة اخلدمات اللغوية تسهر على بقاء بنيتها                                            تظل تتطور أو تتكيف أو حتس ن طرائق عملها فإن
                                                                                        األساسية مالئمة للغرض وتدعم اضطالع املكتب بوظائفه املنوطة به يف إطار واليته أجنع  الدعم وأكثر ه 

 فعالية.

                                                                                  وبناء على ذلك اقرت ح، إثر مراجعة استقصائية للعمل على صعيد تنسيق الرتمجة، تعديل تسمية  -212
                                                                  ملرتجم/مراجع لتصبحا وظيفة مراجع ووظيفة منس ق وذلك لتجسيد حمور الرتكيز  4-الوظيفتني من الرتبة ف

                                                                                       يف العمل الذي يؤديه شاغال الوظيفتني جتسيدا  أفضل. وإبان تقدمي هذه امليزانية املقرتحة مل يكن هذا 
التسمية                                                                                   التعديل قد نـ ف ذ يف نظام املوارد البشرية يف احملكمة، ولذا لـم ا تزل ترد يف جدول املوظفني
، 2017                                                                              "مرتجم/مراجع". وكذلك مت، يف سياق إعادة النظر يف فريق إعداد احملاضر اليت أ جريت يف عام 

                                                                                      تغيري تسمية وظيفة منس ق إعداد احملاضر لتصبح وظيفة "منس ق رئيسي معين باحملاضر"، وح و لت إحدى 
ق للمحاضر" بغية تعزيز قدرة الفريق على                                                       الوظائف الثابتة ملدققي احملاضر اخلمسة إىل وظيفة "منس ق ومدق

                                                                                                القيام على حنو فعال وناجع باملهمة الصعبة املتمثلة يف متييز من ميكن أن يعملوا بـ"اللغات األقل انتشارا " 
 وتدبر وتوفري اخلدمات هبذه اللغات.

بند "اخلرباء ويستمر املكتب على معاملته املركزية لبعض بنود امليزانية غري املتصلة بالعاملني مثل  -213
                   حبيث يتحل ى بالسرعة  (41)االستشاريون" وبند "اللوازم واملواد" وبند "األثاث والعتاد" وبند "التدريب"

ة اليت قد تطرأ خالل تنفيذ امليزانية. إن املوارد املطلوبة يف إطار                                                                                                واملرونة يف تلبية كل االحتياجات املتغري 
د اللذين تستلزمهما األنشطة املضطلع هبا يف إطار برامج فرعية تلزم لتوفري الدعم واملوا 2019ميزانية عام 

  أخرى ضمن املكتب.

 ألف يورو 4 620.0 الموارد من الموظفين

ألف يورو  1 490.5ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -214
ساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض املئة(. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف امل يف 38.0)

وظيفة  27من  2019املئة(. وسيتألف مالك القسم يف عام  يف 21.5ألف يورو ) 601.2مقداره 
                                                                                     وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ميثل متويلها متطلبا  متكر را  ووظائف ترامجة يعملون  17ثابتة، و

وظائف جديدة من وظائف  6حد العامل بدوام كامل(، ومن معادالت املوظف الوا 17.88يف امليدان )
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   5.9املساعدة املؤقتة العامة ووظائف ترامجة ميدانيني مطلوبة )

 كامل(.

وإثر استعراض احتياجات املكتب الطويلة األمد والدراسة املتمعنة ملعايري األحقية اليت اعتمدهتا  -215
 لتوصيات جلنة امليزانية واملالية، يعاد اقرتاح حتويل الوظيفة التالية:            احملكمة طبقا  

( يف وحدة التخطيط 2-وظيفة موظف معاون معين بالشؤون اإلدارية )من الرتبة ف (أ )
 واملراقبة املاليني.

و"األثاث                                                ، )ديوان املد عي العام(، وبندا "اللوازم واملواد"2110بندا "التدريب" و"اخلرباء االستشاريون" مدرجان ضمن الربنامج الفرعي  (41)                                                           
 (.تدبر املعلومات واملعارف واألدلة)قسم احلديث اإلنشاء  2130ضمن الربنامج الفرعي                    غد وا مدرجني رئيسيأوالعتاد" 
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 ألف يورو 2 428.1  الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 (.5-ف ني ويشرف عليه املدير الرئيسي )من الرتبةيتألف قسم اخلدمات من وحدت -216

(، 3-ويرأس وحدة التخطيط واملراقبة املاليني موظف معين بالشؤون اإلدارية )من الرتبة ف -217
 ويتألف مالكها من الوظائف التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف موظف معين بالشؤون اإلدارية

(42)ةمعين بالشؤون اإلداريمعاون موظف 
 2 2-ف 

 3 رأ-ع خ مساعد معين بالشؤون املالية واإلدارة العامة

 اجملموع

 

6 

(، ويتألف مالكها من الوظائف 4-ويرأس وحدة اخلدمات اللغوية منسق لغوي )من الرتبة ف -218
 التالية البيان:

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف منسق لغوي

 2 4-ف للغة الفرنسية(                                           مرتمج ان/مراجع ان )واحد للغة اإلنكليزية وواحد

 1 3-ف                    منس ق للرتمجة الشفوية

 1 3-ف مرتجم )للغة اإلنكليزية( 

 1 3-ف مرتجم )للغة الفرنسية( 

 1 3-ف مرتجم )للغة العربية( 

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة اإلنكليزية( 

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة الفرنسية( 

 1 2-ف مرتجم معاون )للغة العربية( 

 3 رأ-ع خ عد معين باخلدمات اللغويةمسا

 1 رأ-ع خ                       منس ق رئيسي معين باحملاضر

 1 رأ-ع خ ق للمحاضر            منس ق ومدق  

 4 رأ-ع خ              مدق ق للمحاضر

 1 رأ-ع خ بإعداد احملاضرمساعد معين 

 20  اجملموع

 ألف يورو 2 191.9 املساعدة املؤقتة العامة
جل الرتمجة، أطار املساعدة املؤقتة العامة من إيف ر      توف  حيتاج إىل موارد اخلدمات ل قسم ظي -219

اإلدارية اليت املالية والتخطيطية و وإعداد احملاضر، والرتمجة الشفوية امليدانية، وطائفة واسعة من اخلدمات 
 .مواصلة توفري املوارد احلاليةمن الضروري ن إف هم مبثابة دعم مباشر ألنشطة املكتب. وعلي     تقد  

للتمكني من النهوض يف  طار املساعدة املؤقتة العامةإيف       توف ر ضافية إإىل وظائف قسم الوحيتاج  -220
إطار اخلدمات اللغوية والتخطيط املايل بعبء العمل اإلضايف املتأيت عن زيادة األنشطة. ويشار على حنو 

املقابالت اليت                                                                               أكثر حتديدا  إىل أن عدد مدققي احملاضر الالزمني ارتفع بسبب القرار القاضي بتوسيع نطاق
                                                                                               تسجلها األفرقة املتكاملة، ما ميث ل سريورة ستظل تتطور يف السنة املالية التالية. ويضاف إىل ذلك أنه يلزم 
منسق معاون للرتمجة الشفوية للنهوض بأود الزيادة املستمرة يف مقدار أنشطة الرتمجة الشفوية امليدانية وما 

 أعاله(. 215يشمل الرقم املعين الوظيفة املطلوب حتويلها ]إىل وظيفة ثابتة[ )انظر الفقرة  (42)                                                           
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دون تغيري فإن معادالت  1-وف 3-مجني من الرتبتني فيكتنفها من تعقيد. ولئن بقي عدد املرت 
                                                                                             الوظائف املعنية من املوظفني العاملني بدوام كامل شهد اخنفاضا  صغريا . وقد أجرى القسم حتليال  وتقييما  

 دقيقني ألفضل سبل اجلمع بني النجاعة والفعالية يف توفري خدماته.

كما يلي، حبسب ترتيب وحديت   2019لعام  وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة -221
                                                                    القسم. إن الوظائف املعنية متثل متطلبا  متكر را ، ما مل يشر إىل خالف ذلك:

ل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية                     املعاد 

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 3-ف موظف معين بالرتمجة

             متطل ب مستمر 5.96 72 7 3-ف مرتجم

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 2-ف معاون مرتجم

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 2-ف لرتمجة الشفويةبا معاون معين      منس ق

            متطل ب جديد 1.00 12 1 2-ف (43)الشفويةة لرتمجبا معاون معين      منس ق 

             متطل ب مستمر 2.00 24 2 1-ف مرتجم مساعد

          ل ب مستمرمتط 1.00 12 1 رأ-ع خ موظف معين بالدعم اإلداري

            متطل ب جديد 0.67 8 1 رأ-ع خ مساعد معين باحملاضر

             متطل ب مستمر 1.50 18 3 رأ-ع خ              مدق ق للمحاضر

            متطل ب جديد 2.34 24 3 رأ-ع خ (44)             مدق ق للمحاضر

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ مساعد معين باخلدمات اللغوية

             متطل ب مستمر 3.42 41  رأ-ع خ ترمجان ميداين

            متطل ب جديد 0.58 7  رأ-ع خ ترمجان ميداين

(45)معين بالشؤون اإلداريةمعاون موظف 
            متطل ب جديد 1.00 12 1 2-ف 

  23.47 278 23  اجملموع

)باعتباره من حيث الشكل يتألف من وحدتني  2018                                     لقد ه ي ئ يف ميزانية القسم املقرة لعام  -222
( لثماين 2019فقط مها وحدة التخطيط واملراقبة املاليني ووحدة اخلدمات اللغوية، من أجل املقارنة بعام 

من معادالت  18.63         شهرا  أو  223.6عشرة وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة وما جمموعه 
. إن الزيادة املطلوبة تعزى إىل املوارد الالزمة من أجل احلالة يف (46)املوظف الواحد العامل بدوام كامل

                                                       حتقيقا  ناشطا  مدرجا  يف امليزانية املقرتحة إضافة إىل عمليات  2019                                    بوروندي اليت يـ ع د التحقيق فيها عام 
                                                       وي طلب استمرار متويلها. ولئن كان ميكن استيعاب جزء من عبء  2018                         التحقيق اليت م و لت يف عام 

                                                                                     العمل اإلضايف املتأيت عن هذه احلالة اجلديدة باملوارد املتوفرة فإنه ال ميكن أبدا  استيعابه كله.

 ألف يورو 1 058.5  لموارد غير المتصلة بالعاملينا

                 املئة(. وست ستخدم  يف 9.1ورو )آالف ي 106.2ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -223
املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، والنفقات التشغيلية 
                                                                                                       العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد. إن املوارد املطلوبة متثل مطلبا  متكر را ، ما مل يشر 

 إىل خالف ذلك.

                                                                           م و لت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ أ خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي.  2018                                    وظيفة ي ط ل ب متويل ها ترحيال  من عام  (45) أعاله. 43انظر احلاشية  (44)                                                                         و لت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ أ خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي.   م   2018                                    وظيفة ي ط ل ب متويل ها ترحيال  من عام  (43)                                                           
إن وظائف الرتامجة امليدانيني ليست مشمولة بعدد الوظائف لكنها مشمولة بالرسم البياين الذي يبني عدد معادالت املوظف الواحد  (46) .221حىت  215والفقرات  208و 207الوظيفة، انظر فيما تقدم الفقرتني وفيما خيص أسباب طلب هذه 

 العامل بدوام كامل.
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 ألف يورو 459.0 السفر

يف املئة(. إن زيادة عدد  24.0ألف يورو ) 88.8ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -224
                                                                                               البعثات إىل امليدان تستلزم املزيد من أسفار الرتامجة )حمليا  ودوليا ( لتقدمي الدعم الالزم لألنشطة املتصلة 

األويل ومرحلة التحقيق واملرحلة التمهيدية بالتحقيق واألنشطة املتصلة باملقاضاة خالل مرحلة التدارس 
                                                                                        واملرحلة االبتدائية. وكذلك يشمل بند امليزانية املعين أمواال  ختص ص لبعثات عديدة إىل بلدان احلاالت 
رى لتقييم وحشد الرتامجة امليدانيني. وعلى غرار األعوام السابقة ت طلب املوارد املخص صة للسفر أيضا  من                                                                                                 جت 

ت يضطلع هبا املوظفون للمشاركة يف مؤمترات مهنية، لالنغماس يف التطورات يف جماالت أجل بضع مهما
                                                                                      عملهم ومواكبتها، ولتقصي ونشدان املشورة بشأن التحديات املاثلة حديثا  )مثل التحديات يف جمال 

                       اللغات األقل انتشارا (.

 ألف يورو 549.5 اخلدمات التعاقدية

اصل وحدة اخلدمات اللغوية رصد اخليارات املتاحة ألمتتة جزء ال تغري يف املبلغ املطلوب. وتو  -225
على األقل من عملية إعداد نصوص احملاضر، لكن التكنولوجيا يف هذا اجملال تظل غري مكتملة بصورة  

                                                                     كافية لتلبية االحتياجات اللغوية املعق دة اليت تقوم يف إطار أنشطة املكتب. 

تاج -226 داخلية، أو لتوفري موارد  ملشاريع                          عانة بعاملني إضافيني رفدا  لالست التعاقدية اخلدمات إىل       وحي 
وحاالت االرتفاع الكبري يف مقدار األنشطة اليت يتعذر النهوض بأودها على  من أجل املتطلبات اخلاصة

                                                                                      حنو فع ال ويف الوقت املناسب مبوارد داخلية. وتلكم هي احلال مثال  فيما خيص االستعانة مبرتمجني ومعدي 
                                                                             خارجيني رفدا  للقدرات الداخلية يف املكتب، عندما ال يتعارض ذلك مع مقتضيات السرية. حماضر 

                                                                                       واألهم أن ذلك يلزم ملواجهة حاالت بلوغ النشاط أوج ه  بفعل أعباء عمل متصلة بالقضايا على وجه 
اضر هلا بلغة                                                                              التحديد يتوجب النهوض هبا يف آجال معي نة، وحاالت املواد اليت تتعني ترمجتها أو إعداد حم

 .                                                                         ال توجد وال ت طلب قدرة داخلية على إعداد احملاضر هبا أو على الرتمجة منها أو إليها

 ألف يورو 20.0 النفقات التشغيلية العامة

                                                                                     يف امليزانيات املقرتحة لألعوام السابقة أ درج كل املبلغ املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة  -227
التحقيق(. بيد أن بعض االعتمادات يلزم للصيانة السنوية لتطبيقات )شعبة  2300ضمن إطار الربنامج 

برجمية ختص املكتب على وجه التحديد وتندرج يف إطار مسؤولية وحدة التخطيط واملراقبة املاليني. 
              ، مبلغ حمد د يف 2018                                                                     ي طلب، استنادا  إىل مبلغ املصروفات الفعلية ذات الصلة اليت ت كب دت يف عام  ولذا
 لزيادة الشفافية واملساءلة يف إطار امليزانية. 2120الربنامج الفرعي  إطار

 ألف يورو 30.0 اللوازم واملواد

                 املئة(. لقد أ عيد  يف 72.7ألف يورو ) 80.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -228
(. إن بند 2130رعي ختصيص الفرق بنقله إىل ميزانية قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة )الربنامج الف

 امليزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعنية تستخدم لألغراض االشتغالية. 

ص ص قسط من االعتمادات يف إطار بند امليزانية هذا ) -229 ألف يورو( لتجديد  20.0                                                 وخي 
االشرتاكات                                                                      االشرتاكات السنوية يف جمالت ختص مكتب املد عي العام على وجه التحديد وغريها من

                                                                                         املهنية )مثل االشرتاك يف الرابطة الدولية للمد عني العامني(، ولشراء جملدات مرجعية هامة تلزم لدعم 
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أنشطة املكتب األساسية. أما االشرتاكات يف قواعد البيانات/اخلدمات واجملالت املتاحة على اإلنرتنت 
ضمن مكتبة احملكمة وقسم خدمات تدبر                                                  واملشرتكة بني مجيع وحدات احملكمة فتعام ل معاملة مركزية

 املعلومات.

                                                    آالف يورو في طلب الستبدال  وإضافة  بعض املواد واللوازم  10.0أما املقدار الباقي البالغ  -230
اخلاصة )مثل الصور اليت تلتقطها السواتل، واألكياس اليت توضع فيها اجلثث، والقفافيز املطاطية، 

رى اليت تستل                      واملستهل كات، واألجهزة(                                                              زمها أعمال البحث اجلنائي العلمي املتعلقة مبسارح اجلرائم اليت جت 
 .يف إطار عمليات التحقيق

 ألف يورو 0.0 األثاث والعتاد

يف املئة(. إن املبلغ  100.0ألف يورو ) 135.0ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -231
 )قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة(. 2130                                                الذي يطلبه املكتب ن قل إىل ميزانية الربنامج الفرعي 
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 2120 البرنامج :19 الجدول

2120  

 قسم اخلدمات

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

صروفات من امل
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(819.5) 375.3 2    املوظفون من الفئة الفنية  (34.5)  1 555.8 

(671.0) 543.3 1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (43.5)  872.3 

(1 490.5) 918.6 3 013.2 4 - 013.2 4 املوظفنياجملموع الفرعي لتكاليف   (38.0)  2 428.1 

(601.2) 793.1 2 381.4 2 - 381.4 2 املساعدة املؤقتة العامة  (21.5)  2 191.9 

 - - - - 1.6 - 1.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(601.2) 793.1 2 382.9 2 - 382.9 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (21.5)  2 191.9 

 459.0 24.0 88.8 370.2 530.0 - 530.0 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 549.5 - - 549.5 280.8 - 280.8 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 49.8 - 49.8 التدريب

 - - - - 5.6 - 5.6 اخلرباء االستشاريون

 20.0 - 20.0 - 27.4 - 27.4 ةالنفقات التشغيلية العام

(80.0) 110.0 70.2 - 70.2 اللوازم واملواد  (72.7)  30.0 

(135.0) 135.0 282.8 - 282.8 األثاث والعتاد  (100.0)  - 

(106.2) 164.7 1 246.6 1 - 246.6 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (9.1)  1 058.5 

(2 197.9) 876.4 7 642.8 7 - 642.8 7 المجموع  (27.9)  5 678.5 

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : 2120 البرنامج :20 الجدول

2120 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الثابتةالوظائف 

 45 23 23 - 22 4 7 6 4 1 - - - - 2018املقرة لعام 

  1   -   -   -   1   -   1   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

(1)   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص    (1)  (3)    (4)    (9)    -   (10)   (10)   (19)   

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  27   13   13   -   14   -   5   5   3   1   -   -   -   -  اجملموع

               

                                                       وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل(

 28.84 9.58 9.58 - 19.25 3.75 7.67 7.83 - - - - - - 2018املقرة لعام 

  29.25   9.58   9.58   -   19.67   4.00   7.67   8.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  5.58   3.58   3.58   -   2.00   -   2.00   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

(1.03)   -   -   -   -   -   -  صاملعادة التخصي   (4.67)   (2.00)   (7.70)   -   (2.67)   (2.67)   (10.37)  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

(1.00)   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة   -   (1.00)   -   -   -   (1.00)  

  23.47   10.50   10.50   -   12.97   2.00   4.00   6.97   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 قسم تدبر المعلومات والمعارف واألدلة: 2130 البرنامج الفرعي (ج )

إثر مراجعة شاملة على مدى سنوات طويلة للجوانب الربناجمية واإلجرائية واملتعلقة بالنجاعة  -232
عمل على صعيد إدارة املعلومات واملعارف واألدلة، أخذ املكتب                                  ألنشطة مكتب املد عي العام يف جماالت ال

                                                                                 خبيار إدماج مجيع هذه األنشطة يف كيان موح د وحيد هو قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة.

                                                                            وقد آتى هذا اإلدماج ضما  لوحدة املعلومات واألدلة ووحدة قاعدة املعارف ووحدة جتهيز  -233
                  تتبع لش عب خمتلفة. البيانات، اليت كانت فيما سبق

وبالتايل فإن املكتب مل يقتصر بذلك على معاملته املركزية ألنشطته على صعيد تدبر املعلومات  -234
                                                                                           وجتهيز األدلة بل سعى أيضا  إىل ترشيد هنوجه فيما يتعلق بإعداد احللول املؤسسية وتدبر املشاريع يف هذا 

 اجملال.

د املكتب على إيالء العناية الالزمة للمعلومات إن هذا النهج الكالين واملركزي اجلديد سيساع -235
                                                                                           واألدلة )اليت متثل جانبا  هاما  لعملياته(. وهو سيمك ن املكتب أيضا ، بصفته هيئة حتدوها املعلومات، 

 أن يتبوأ مكانة اسرتاتيجية تتيح له: من

 ختصه املثابرة على زيادة جتاوبه ومرونته وتكيفه مع االحتياجات احلالية واملقبلة اليت (أ )
على وجه التحديد فيما يتعلق بتدبر املعلومات واألدلة واملعارف، مع تعزيز وتبسيط تعاونه مع 

 قلم احملكمة يف هذا اجملال؛
التقليص التدرجيي لعبء تدبر املعلومات واملعارف واألدلة الذي كان يوقعه النهج  (ب )

ية إتاحة زيادة تسهيل الالمركزي السابق على عاتق بعض شعب املكتب وأقسامه ووحداته، بغ
                                                                        التنسيق، والتعاون األفضل تكامال ، وزيادة الرتكيز املؤسسي ضمن جماالت عمل املكتب 

 األساسية؛
السهر على جتسيد مبادرات املكتب يف جمال استبانة احتياجات اجلهات اليت يتعامل  (ج )

ية وغاياته معها ومجع املتطلبات، وتدبر املشاريع، وتنفيذ احللول، واحتياجاته االشتغال
                        االسرتاتيجية جتسيدا  أفضل؛

                                                                         زيادة املكاسب املتأتية عن تفاعل األجهزة جبعل املكتب قادرا  على معاملة متطلبات  (د )
تدبر املعلومات واملعارف واألدلة ومراجعتها وتقدميها إىل قسم خدمات تدبر املعلومات يف 

                           شكل أكثر تنسيقا  وتوحيدا .

ارف واألدلة منسق لتدبر املعلومات، ويتألف هذا القسم من ويرأس قسم تدبر املعلومات واملع -236
 .وحدتني مها وحدة املعلومات واألدلة ووحدة تطوير احللول املؤسسية

وتؤدي هاتان الوحدتان أنشطة أساسية لدعم أنشطة املكتب املؤسسية الرئيسية وعملياته اليومية  -237
ه أو وحداته أو أجهزة احملكمة األخرى،                                               ي فرتض أن ال يضطلع هبا غريمها من شعب املكتب أو أقسام

                                                                 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة هنجا  قابال  للتكييف شامال  بنطاقه                           ميكنها أن تضطلع هبا. ويت بع  وال
بغية تلبية احتياجات املكتب يف جمال تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، بالتوافق مع مبدأ املكتب أمجع 

                                                            ن هذا النهج مستدام ومبس ط وال يرتتب عليه أي أثر على امليزانية.احملكمة الواحدة. إ
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قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة التنسيق الفعال فيما بني خمتلف شعب املكتب ويعزز  -238
                                                                                          ومع قلم احملكمة. إنه ميثل أيضا  املكتب  يف مبادرات ومشاريع تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة 

                                                                          ا  للمكتب التكفل بأن يقد م بسالسة  خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة إىل جانب مجعاء، متيح
                                                                                          سلسلة متواصلة من األنشطة املرتكزة على تلبية احتياجات اجلهات املتعام ل معها بأدىن قدر من املوارد.

ى حنو ويهدف القسم إىل ترشيد توفري خدمات تدبر املعلومات وجتهيز األدلة وتطوير احللول عل -239
                             أكثر توحيدا  وتنسيقا  وجناعة.

 :وتتوىل وحدة تطوير احللول املؤسسية املسؤولية عما يلي على وجه التحديد -240

تدبر التكفل مبواكبة هنج املكتب االسرتاتيجي واملكانة اليت يشغلها يف مضمار  (أ )
 ايل؛ألفضل املمارسات واملعايري املهنية على مدى العقد الت املعلومات واملعارف واألدلة

                                                                       احلفاظ على النهج املنس ق واملتوازن والشفاف املت بع على صعيد التطوير املؤسسي  (ب )
 واالبتكار يف املكتب؛

                                                                          القيام نيابة عن املد عية العامة بعمليات حتليل األعمال الشامل وتبيان السريورات  (ج )
 ومجع املتطلبات وتقييم االحتياجات املؤسسية فيما خيص مجيع قطاعات عمل املكتب؛

االضطالع )بالتنسيق الوثيق مع مجيع قطاعات عمل املكتب، وقلم احملكمة، وجملس  (د )
احلوكمة املعين بتدبر املعلومات على نطاق احملكمة( بقيادة وتنسيق عمليات التطوير املؤسسي 

تدبر يف املكتب، مبا يف ذلك إدارة املشاريع والتوثيق هلا بغية التكفل بسالسة تقدمي خدمات 
 ؛املعارف واألدلةاملعلومات و 

                                                                        الدفع قدما  الت باع هنج أكثر صرامة يف إدارة مبادرات التطوير املؤسسي عن طريق  (ه )
                                                                                  التكفل بتقييم الربامج واملشاريع الداخلي املستمر واملتكر ر، وتبادل العرب املستخلصة يف جمال 

                         داخليا  وفيما بني األجهزة؛تدبر املعلومات واملعارف واألدلة 
، تدبر املعلومات واملعارف واألدلةة املكتب االسرتاتيجية اخلاصة بإعداد ومسك خط (و )

مبا يف ذلك التقييم التوقعي للتطورات املتصلة بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة اليت قد تؤثر 
 على العمليات املؤسسية األساسية؛

 تدبر املعلومات واملعارف القائمة وسريورات األعمال واالحتياجات إىلدعم نظم  (ز )
التعلم اإللكرتوين ضمن املكتب وذلك بالعمل بصفة الوسيط الرئيسي املعين باملعارف يف 

 .املكتب على صعيد تدبر املعلومات واملعارف واألدلة

       مكو نه                                                       قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، الذي ال يقل أمهية  عن                      ويتمثل املكو ن الثاين ل -241
                                                             اليت أفضت عملية إدماج أ جريت حديثا  إىل استيعاهبا الوحدة املسماة اآلخر، يف وحدة املعلومات واألدلة، 

 وحدة جتهيز البيانات اليت كانت تتبع لشعبة التحقق. وتتوىل وحدة املعلومات واألدلة املسؤولية عما يلي:

تدبر األدلة وجتهيزها، اللذين يشتمالن على: تسجيل األدلة، وتدبر سلسلة اجلهات  (أ )
                                                                         فظها، وختزينها املادي والرقمي، والق وامة عليها، واخلدمات املساندة املتعلقة هبا                  اليت ي عهد إليها حب

                                                                                    عندما تكون أدلة رقمية، إضافة إىل الدعم الوظيفي الذي يقد م لتلبية االحتياجات ذات الصلة 
 القانونية منها واملتعلقة باستعراض األدلة من أجل الكشف عنها؛

 ملقاضاة التابعة للمكتب؛                            الكشف عن األدلة دعما  لشعبة ا (ب )
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، مبا يف ذلك دلة وتناوهلابشأن مجع األ هليإملكتب وتقدمي الدعم إىل اداء املشورة إس (ج )
 (؛TAR( واملراجعة املستعان فيها بالتكنولوجيا )eDiscoveryالكشف اإللكرتوين )

مع وتقد م مبوجب املادة (د ) من  15                                                                  تدبر السريورات اإلدارية اليت تكتنف املواد  اليت جت 
 نظام روما األساسي؛

، مبا يف والدعم يف عمليات استجواب الشهود واملهمات ذات الصلةعدات املتوفري  (ه )
 اآلمنان؛دلة ونقلها األ حفظذلك 

تنفيذ القرارات املتعلقة بالبنية االشتغالية للمعلومات حبسب التفويض الصادر عن  (و )
                                 شرحية ومناذج البيانات دعما  لنظام منسق تدبر املعلومات، مبا يف ذلك تدبر شؤون البيانات ال

 تدبر األدلة ونظام الكشف عنها؛
                                                                             استدامة تقدمي الدعم االشتغايل املباشر )املدم ج( إىل األفرقة املتكاملة التابعة للمكتب  (ز )

                                                                                   فيما يتعلق بتدبر البيانات واملعلومات، بدءا  من عمليات التدارس األويل فوصوال  إىل املرحلة 
 التمهيدية.

قسم تدبر                                                               ملنسق املعين بتدبر املعلومات يف املكتب دورا  كبري األمهية يف قيادة وحديت ويؤدي ا -242
املعلومات واملعارف واألدلة، فيعمل من باب التوسع مبثابة منسق مركزي للمكتب فيما خيص مسائل تدبر 

 :تاملعلومات واملعارف واألدلة. ومن املهام األساسية اليت يضطلع هبا منسق تدبر املعلوما

قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة والسهر على كون املهام اليت قيادة وحديت  (أ )
                                  والنواتج اليت حتققاهنا، تؤيت بانتظام   ،تضطلعان هبا يف إطار واليتهما، والسريورات املتبعة فيهما

هات                                                                              ما يلزم لدعم عمل املكتب يف مجيع قطاعاته االشتغالية من حلول  ناجعة  مرتك زة  على اجل
                                                           املتعام ل معها فيما يتعلق باملعلومات واألدلة واألعمال املؤسسية؛

تنسيق مجيع سريورات تدبر املعلومات واألدلة والنظم واملعماريات واملبادرات يف  (ب )
                                                                                    املكتب وإضفاء الطابع املوح د عليها )بالتوافق مع احتياجات املكتب احلالية واملقبلة( على حنو 

 موضوعي شفاف حصيف؛
                                                                 سني األمثل للتعاون والتعاضد بني األجهزة بصفته منس ق املكتب الذي يتوجه التح (ج )

 تدبر املعلومات واملعارف واألدلة؛إليه قلم احملكمة فيما يتعلق جبميع الشؤون املتصلة ب
بتدبر املعلومات واملعارف واألدلة على إعداد ومسك اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة  (د )

ذه اخلطة تنسجم مع اسرتاتيجية قلم احملكمة اخلاصة نطاق املكتب والعمل على جعل ه
 بتكنولوجيا املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء؛

                                                                   النهوض باالبتكار والتفكري االستشرايف حيثما وعندما يكون ذلك ممكنا ، يف كل  (ه )
ية                                      ، سهرا  على تبو ؤ املكتب مكانة اسرتاتيجتدبر املعلومات واملعارف واألدلة            مكو نات طيف 

                                           متك نه من أن يكون هيئة فاعلة ال هيئة منفعلة.

 ألف يورو 4 011.2 موارد الميزانية

                                                                                  باستثناء رئيس القسم، الذي ي طلب متويل وظيفته باعتبارها وظيفة ثابتة جديدة يستعاض هبا  -243
، 2110فرعي                                                                                    عن الوظيفة السابقة املمو لة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة اليت أ قرت يف إطار الربنامج ال

                                                                                           وبضع وظائف إضافية متو ل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة توصف باعتبارها "متطلبا  جديدا " يف جدول 
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، متثل االعتمادات املطلوبة يف إطار الربنامج 249 وظائف املساعدة املؤقتة العامة الوارد يف إطار الفقرة
 .2300والربنامج  2120ربنامج الفرعي جمرد إعادة ختصيص للموارد بنقلها من ال 2130 الفرعي

 ألف يورو 3 761.2 الموارد من الموظفين

وظيفة  12وظيفة ثابتة، و 32سيتألف مالك هذا القسم احلديث اإلنشاء من  2019يف عام  -244
من معادالت املوظف الواحد العامل  12.0                                                          ممو لة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة تعترب متطلبا  متكر را  )

                                                                              م كامل( وثالث وظائف ي طلب متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة مبثابة متطلب جديد بدوا
من معادالت  45.67من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، أي ما جمموعه  2.00)

 املوظف الواحد العامل بدوام كامل.

 ألف يورو 2 479.6 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 أشهر(. 8( )5-منسق تدبر املعلومات )من الرتبة فيتألف القسم من وحدتني، ويشرف عليه  -245

 :ويتألف مالك وحدة تطوير احللول املؤسسية من الوظائف التالية البيان -246

 العدد الرتبة التسمية

 1 4-ف مدير لقواعد املعارف

 2 2-ف (موظف معين باملعلومات )نظام األدلة ونظام التحليل

 3 1-ف                    منس ق لقواعد املعارف

 1 1-ف مساعد معين باملعلومات

 1 رأ-ع خ هاي فيتقصال/والوثائق مساعد معين بعمليات الكشف عن املعلومات

 اجملموع

 

8 

 ويتألف مالك وحدة املعلومات واألدلة من الوظائف التالية البيان: -247

 العدد الرتبة التسمية

 1 3-ف  ةرئيس وحدة املعلومات واألدل

 1 2-ف موظف معاون معين باملعلومات واألدلة

 1 2-ف مدير لتجهيز البيانات

 7 رأ-ع خ مساعد معين بتجهيز البيانات

 5 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

 3 رأ-ع خ مساعد معين حبفظ املعلومات

 1 رأ-ع خ  مساعد رئيسي معين باألدلة

 4 رأ-ع خ  مساعد معين باألدلة

 اجملموع

 

23 

 ألف يورو 1 281.6 املساعدة املؤقتة العامة

                                                                                 حيتاج القسم لوظائف متو ل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة دعما  ألنشطة املكتب. إن املوارد  -248
                                                               املطلوبة متثل متطلبا  مستمرا  لسنوات عديدة، ما مل يشر إىل خالف ذلك.

 :التوزع التايل 2019ة لعام وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوب -249



ICC-ASP/17/20 

20A061118 78 

 العدد الرتبة التسمية
املدة 

 بالشهور

ل          املعاد 
بدوام  
 كامل

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 3-ف  موظف معين بتدبر البيانات 

             متطل ب مستمر 2.00 24 2 2-ف موظف معاون معين باألدلة اإللكرتونية

          ل ب مستمرمتط 2.00 24 2 1-ف معين باملعلومات واألدلة مساعدموظف 

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ  مساعد معين باألدلة

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 2-ف البياناتقواعد ب معاون معين      منس ق

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معين باملعلومات

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 2-ف موظف معين بالتعلم

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ تقصيهالومات/مساعد معين بعمليات الكشف عن املع

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ (معين بنظم املعلومات)مساعد فين 

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

            متطل ب جديد 0.67 8 1 2-ف موظف معاون معين باحلجرة املنيعة اإللكرتونية

            متطل ب جديد 0.67 8 1 2-ف البياناتقواعد ب معاون معين      منس ق 

            متطل ب جديد 0.67 8 1 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

 اجملموع

 

15 168 14.00 

 

 ألف يورو 250.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

                                                                           لقد أنشئ هذا القسم حديثا ، ومت ذلك رئيسيا  بإعادة ختصيص موظفني حاليني من برامج  -250
وفرعية شىت ضمن املكتب، ميكن مالحظة اخنفاض االعتمادات املطلوبة يف بنود االلتزام ذات رئيسية 

 الصلة يف إطارها.

                                                            ألف يورو. إن املوارد غري املتصلة بالعاملني متثل متطلبا  متكر را   250.0ويبلغ املقدار املطلوب  -251
 ثاث والعتاد.                                                            وست ستخدم لسد تكاليف السفر وتكاليف اللوازم واملواد وتكاليف األ

 يورو آالف 10.0 السفر

آالف يورو لسد تكاليف عدد حمدود من املهام اليت يقوم  10.0يهيأ باملقدار املطلوب البالغ  -252
 هبا موظفون تقنيون للمشاركة يف مؤمترات مهنية.

 ألف يورو 60.0 اللوازم واملواد

ية تستخدم لألغراض االشتغالية. إن بند امليزانية هذا بند يعامل بصورة مركزية، فاالعتمادات املعن -253
. وإثر إنشاء قسم 2120                                                                      ويف ميزانيات السنوات السابقة كان املبلغ كله ي طلب يف إطار الربنامج الفرعي 

                                                                                     تدبر املعلومات واملعارف واألدلة، ن قل قسط االعتمادات املخص صة للوحدات يف إطار هذا البند إىل 
 .2130ج الفرعي                                    القسم اجلديد وهو ي طلب يف إطار الربنام

                                                                                   وخيص ص جزء من اعتمادات بند امليزانية هذا لشراء مستهل كات رقمية وإلكرتونية )مثل بطاقات  -254
                                                                                           الذاكرة، واألقراص الصلبة املشف رة، والبطاريات( لألجهزة اليت يستخدمها احملققون )من قبيل الكام رات 

 وأجهزة التسجيل(. 



ICC-ASP/17/20 

79 20A061118 

 ألف يورو 180.0 األثاث والعتاد

ثت يف االجتماعات  األثاث والعتادلغ املطلوبة لسد تكاليف إن املبا -255                                         لكل من الربامج الرئيسية حب 
املشرتكة بني األجهزة بغية التكفل بتماشيها مع اخلطة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات اليت 

فتخص  2130الفرعي وضعتها احملكمة وأقرها جملس التنسيق. أما األرقام املدرجة ضمن إطار الربنامج 
                                                                                         قسط االستثمارات يف تكنولوجيا املعلومات املمو ل يف إطار ميزانية املكتب، ألن املصروفات املعنية تتصل 
                                                                                           ببنود ختصه على وجه التحديد مبثابة جانب من االستثمارات املقر ة فيما خيص املبادرات األساسية املندرجة 

 دة يف خطة احملكمة.يف سياق األهداف املتعلقة باملقاضاة والوار 

وتتصل أوىل هذه املبادرات بإدماج قاعدة بيانات حتليل الوقائع بسائر األدوات التحقيقية.  -256
                                                                                      هذه األدوات تدعم بصورة مباشرة تلبية االحتياجات إىل التحليل التحقيقي مسان دة  ألعمال املكتب  إن

 األساسية.

                                    وات البحث اجلنائي العلمي إعماال  واسع وتتمثل ثانية املبادرات املعنية يف إعمال جمموعة أد -257
النطاق مع العلم بأن هذه اجملموعة تتألف من ثالثة مشاريع فرعية: تصفح الشبكة العنكبوتية املقرتن 

(، واإلدخال ضمن إطار التحقيق اجلنائي العلمي وفرز مواد األدلة الرقمية اليت WASPبإغفال اهلوية )
وتنمية وتعزيز قدرة املكتب على مجع وجتهيز املعلومات املستقاة من                              تستلزم حتليال  ومراجعة إضافيني، 

                                                                   املصادر املتاحة للعموم دعما  ألنشطته األساسية يف جمال التحقيق واملقاضاة. 

                                                                                 كما ست ستخدم األموال املطلوبة يف إطار بند األثاث والعتاد لسد تكاليف إنشاء حجرة منيعة  -258
                                                          جرة من أجل ختزين مواد األدلة الرقمية ختزينا  آمنا  للسهر على إلكرتونية مستدامة وصون أمن هذه احل

حتصني املكتب ضد احتمال تردي البيانات احملفوظة يف وسائط رقمية وإمكان فقدها يف احلجرة املنيعة 
 املادية.
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 2130 البرنامج :21 الجدول

2130  

 وحدة تدبر املعلومات واملعارف واألدلة

 )بآالف اليوروات( 2017م مصروفات عا

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 070.5 1 - 070.5 1 -    املوظفون من الفئة الفنية

 409.1 1 - 409.1 1 -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 479.6 2 - 479.6 2 - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 281.6 1 - 281.6 1 - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 281.6 1 - 281.6 1 - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 10.0 - 10.0 - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - يلية العامةالنفقات التشغ

 60.0 - 60.0 - - - - اللوازم واملواد

 180.0 - 180.0 - - - - األثاث والعتاد

 250.0 - 250.0 - - - - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 011.2 4 - 011.2 4 - - - - المجموع

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 2130 البرنامج :22 الجدول

2130 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

  1   -   -   -   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -  اجلديدة

  31   21   21   -   10   4   4   1   1   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  32   21   21   -   11   4   4   1   1   1   -   -   -   -  اجملموع

               

 )                                                   وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  2.00   0.67   0.67   -   1.33   -   1.33   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  12.00   4.00   4.00   -   8.00   2.00   5.00   1.00   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  14.00   4.67   4.67   -   9.33   2.00   6.33   1.00   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200 البرنامج -2

         المقد مة

                                                      والتعاون )"الشعبة"( عمليات التدارس األويل وتيس ر عمليات  والتكامل ختصاصاال جتري شعبة -259
                                                                                         التحقيق اليت جيريها مكتب املد عي العام )"املكتب"( لتعزيز التعاون والتعاضد القضائي مبوجب الباب 

اة                                                                                       التاسع من نظام روما األساسي. ويت سم التعاون بأمهية حيوية للتكفل بالتحقيق يف القضايا ومقاض
                                                                                    املشتبه هبم يف الوقت املناسب؛ وهو يؤدي دورا  هاما  يف االضالع بالوظائف الوقائية والتكميلية 
                                                                                       للمحكمة. إن لكل من احلاالت والقضايا متطل باهتا الفريدة يف جمال التعاون. ويستتبع ما تضطلع به 

                             ارجية إقامة  وتدبر  عالقات مع من املهام املتصلة بالتعاون القضائي والتعاون العام والعالقات اخل الشعبة
الدول )مبا فيها سلكها الدبلماسي وهيئاهتا القضائية وأجهزهتا اليت تتوىل إنفاذ القانون( واملنظمات الدولية 
واملنظمات غري احلكومية والكيانات اخلاصة األخرى. ويتمثل اهلدف النهائي للشعبة يف تيسري اضطالع 

ة به على حنو فعال ويف شحذ الدعم العام له عن طريق االخنراط يف الرتويج املكتب باملهام القضائية املنوط
 وإبالغ الرسائل األساسية.

 وكذلك تتوىل الشعبة املسؤولية عن إجراء عمليات التدارس األويل جلميع احلاالت املعروضة على -260
بإحالتها إليها أم عن                                                                         املكتب، بصرف النظر عم ا إذا كان نظر احملكمة فيها متأتيا  عن قيام دول أطراف 

من نظام روما األساسي على  15                                                           قيام جملس األمن التابع لألمم املتحدة هبذه اإلحالة أم عمال  باملادة 
أساس البالغات الواردة واملعلومات املستقاة من املصادر املتاحة للعموم. وهكذا تتوىل الشعبة ضمن 

من النظام األساسي،  15                   املقد مة مبوجب املادةاملكتب املسؤولية عن استالم وحتليل مجيع البالغات 
وتقييم مسائل االختصاص واملقبولية ومصاحل العدالة فيما خيص مجيع احلاالت اليت ختضع للتدارس األويل، 
                                                                                     بغية متكني املد عية العامة من أن تتخذ على حنو مستنري قرارات بشأن إمكان مباشرة عمليات حتقيق 

 إطار أنشطتها على صعيد التدارس األويل، مع طائفة عريضة من أصحاب جديدة. وتتفاعل الشعبة، يف
من النظام األساسي، واملنظمات غري احلكومية  15 الشأن، مبن فيهم مرسلو البالغات مبوجب املادة

 الوطنية والدولية، واملنظمات الدولية، والدول.

 .حلاالتمن قسمني مها قسم التعاون الدويل وقسم حتليل ا وتتألف الشعبة -261

                                                                             وتندرج أنشطة قسم التعاون الدويل يف ثالثة جماالت رئيسية، أو تتألف من ثالثة مكو نات،  -262
التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة                                          ينس قها رئيسه وختضع إلشرافه العام. وهي )أ(

 خلارجية:التعاون العام والعالقات ا                              التعاون القضائي املستعر ض؛ )ج( متكاملة؛ )ب(

                  يوف ر قسم التعاون  التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد ضمن أفرقة متكاملة: (أ )
الدويل اخلربة يف جمال التعاون لكل من األفرقة املتكاملة عن طريق مستشار معين بالتعاون الدويل 

بالتعاون الدويل  تغدو له صفة العضوية الكاملة يف الفريق املتكامل املعين. ويتوىل املستشار املعين
                                                                                    التيسري فيما يتعلق بتلبية مجيع االحتياجات إىل التعاضد القضائي وكل طلبات التعاون املوج هة 
من الفريق املتكامل إىل الشركاء يف التعاون؛ وتعبئة واستدامة الدعم املتصل باحلاالت على وجه 

ملقاضاة يف كل قضية التحديد، والنهوض باإلحاطة بعمل املكتب فيما يتعلق بالتحقيق وا
هو؛ وإقامة مراكز للتنسيق االشتغايل حبيث يتاح للفريق املتكامل النفاذ الدائم إىل ما  إليه      ت سند

                                                                                  خيص القضية من أراض وأدلة مادية وشهود؛ والتحرك االستجايب السريع بشأن كل ما قد يتبي نه 
ت تعقيبية عن ذلك. لقد الفريق املتكامل أو السلطات الوطنية من مشكالت وتقدمي معلوما
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ازداد عدد احلاالت اخلاضعة للتحقيق يف السنوات األخرية، ما آتى عبء عمل أثقل ومتطلبات 
صعبة على صعيد التعاون. وينبغي التنويه إىل أن القسم مل يطلب يف السنوات األخرية موارد 

مل يعد مبقدور  إضافية على الرغم من عبء العمل األثقل الذي يقع على عاتقه. واحلال أنه
القسم مواصلة العمل باالستناد إىل املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة واملرونة يف استعمال 
                                                                                  موارده من املوظفني لكي جيابه التحدي املاثل أمامه. ولـم ا كان التعاون يتسم بأمهية حيوية 

ضمن القسم قد قصوى فيما خيص عمليات التحقيق فإن االفتقار إىل مالك املوظفني الكايف 
                                                                                أحدث أثرا  ثقيل الوقع على تيسري التعاون امللموس اآليت يف حينه من أجل عمليات التحقيق. 
                                                                                إن هذه احلقائق املتعلقة بالعمل جتعل من الضروري تعزيز  القسم مبستشار  معاون إضايف معين 

تة العامة يف إطار                                      ( متو ل وظيفته باملخص صات للمساعدة املؤق2-بالتعاون الدويل )من الرتبة ف
                                                                    ، ومواصلة  متويل وظيفة املستشار املعاون املعين بالتعاون الدويل )من الرتبة 2019ميزانية عام 

يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لسد االحتياجات  2018                           ( اليت ع ني  من يشغلها يف عام 2-ف
 فيما خيص احلالة يف بوروندي.

                                        ذا املكو ن  من مكو نات عمل القسم مستشار  يتوىل ه          املستعر ض: التعاون القضائي (ب )
رأ( ومساعد معين -ع (، ومساعد قانوين )من الرتبة خ4-معين بالتعاون القضائي )من الرتبة ف

                                                    رأ(. إن هؤالء املوظفني يقومون، تبعا  للمعايري واإلجراءات -ع بالتعاون القضائي )من الرتبة خ
التقنية واالشتغالية إىل املستشارين املعنيني بالتعاون ذات الصلة، بإسداء املشورة االسرتاتيجية و 

الدويل املعهود إليهم باحلاالت ويقدمون الدعم واإلرشاد إليهم، بغية التكفل مبراقبة جودة مجيع 
طلبات املساعدة القضائية والردود املرسلة بالنيابة عن األفرقة املتكاملة، وإرسال هذه الطلبات 

يتعلق هبا. إهنم مسؤولون، بالتشارك مع كل من املستشارين املعنيني  والردود، واملتابعة فيما
بالتعاون الدويل، عن تتبع االمتثال ومسك مجيع السجالت املتصلة بطلبات املساعدة الصادرة 
                                                                                         وطلباهتا الواردة يف قاعدة البيانات. كما إهنم يؤدون دورا  رائدا  يف وضع  ومراجعة  االسرتاتيجيات 

                                                                       ىل تعزيز  وتوسيع  شبكة الشركاء املستعر ضة، بوسائل منها مثال  التباحث بشأن املرمي منها إ
االتفاقات املتعلقة بالتعاون عند اللزوم، وتيسري تبادل املعلومات والتعاون للقبض على املشتبه 

 فيهم وتقدميهم إىل احملكمة، أو لتمييز األصول وحتديد مكان وجودها وتتبعها وجتميدها.
                                      يتوىل هذا املكو ن  من مكو نات عمل القسم  ام والعالقات اخلارجية:التعاون الع (ج )

                                      ( يتناول العالقات اخلارجية ومستشار  معين 4-                                       مستشار  معين بالتعاون الدويل )من الرتبة ف
 (. إهنما مسؤوالن عن إسداء املشورة االسرتاتيجية غري3-بالعالقات اخلارجية )من الرتبة ف

وتقدمي الدعم فيما يتعلق بالتعاون العام والعالقات اخلارجية  جه التحديداملتعلقة باحلاالت على و 
                                                                                  إىل املد عية العامة واإلدارة العليا للمكتب. ويساند هذا الفريق  الصغري  املكتب  فيما خيص 
                                                                                              التزاماته الدبل ماسية وسائر التزاماته املتعلقة بالتعاون العام؛ ويسهر على إقامة  وإدارة  عالقات  

                                                                            كتب اخلارجية مع الدول وسائر الشركاء، وينس ق ذلك من أجل شحذ الدعم العام ألنشطة امل
هيئاهتا                                                                           املكتب؛ وميث ل املكتب  خالل املباحثات بشأن شىت املسائل اليت تنظر فيها اجلمعية و/أو

آخر                                               وكان هذا الفريق فيما سبق يضم مستشارا  معاونا  واليت هلا أثر على عمل املكتب. الفرعية، 
إثر عملية  3-مث غدت من الرتبة ف 2-                                              معنيا  بالتعاون الدويل )كانت وظيفته من الرتبة ف

                                                                                    إعادة تصنيف(، لكن هذه الوظيفة ن قلت إىل املكو ن )أ( املعين بالدعم املشار إليه آنفا  وذلك 
لقسم بالنظر لالحتياجات األساسية إىل التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد. بيد أن ا

يطلب يف إطار املساعدة املؤقتة العامة وظيفة إضافية ملستشار معاون معين بالعالقات اخلارجية 
وذلك بالنظر إىل استمرار وجوب النهوض  2019( لدعم الفريق يف عام 2-)من الرتبة ف
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                                                                                بعبء العمل الكبري وتزاي د مقدار االحتياجات إىل التعاون العام والدعم ومدى تعقيد هذه 
 تياجات )وارتفاع عدد االلتزامات اخلارجية للقسم ولإلدارة العليا للمكتب(.االح

( املشورة 4-وضمن شعبة االختصاص والتكامل والتعاون يسدي مستشار قانوين )من الرتبة ف -263
القانونية بشأن االختصاص والتكامل وشؤون التعاضد القضائي املنبثقة عن عمل احملللني املعنيني باحلاالت 

ارين املعنيني بالتعاون الدويل يف احلاالت اخلاضعة للتدارس األويل والتحقيق. وبالنظر إىل واملستش
                                                                                      املسؤوليات الواسعة اليت يتوالها هذا املوظف على نطاق املكتب، ت طلب إعادة تصنيف وظيفته لتصبح 

               الدعم أيضا  إىل  إن املستشار القانوين الرئيسي يقدم. (47)(5-وظيفة مستشار قانوين رئيسي )من الرتبة ف
الشعبة واألفرقة املتكاملة بشأن التقاضي واالسرتاتيجية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية والتعاضد 
القضائي وما يتصل بذلك من جماالت القانون الدويل العام مثل قوانني األمن الوطين، وحصانة رؤساء 

والعمل إىل جانب قسم املقاضاة وقسم                                                     الدول، والكشف عن املعلومات املصن فة ]من حيث السر ية[،
االستئناف بشأن الدفوع الكتابية والشفوية حبسب اللزوم. وعالوة على ذلك يتفاوض املستشار القانوين 
الرئيسي بشأن اتفاقات التعاون ومذكرات التفاهم مع األطراف الفاعلة الوطنية، واملنظمات الدولية، 

                                                    قات واملذكرات دعما  لعمليات املكتب، وحيضر مجيع اجتماعات وكيانات حفظ السالم، ويربم هذه االتفا
                                                                                    اللجنة التنفيذية اليت ت عقد مع األفرقة املتكاملة وقسم حتليل احلاالت بشأن ما جيري من عمليات 

 التحقيق/أعمال املقاضاة وعمليات التدارس األويل.

ري قسم حتليل احلاالت عمليات التدارس األويل ويسدي املشورة ب -264                      شأن األمور املعق دة من                                                        وجي 
                                                                                                     الناحية الوقائعية ومن الناحية القانونية فيما يتعلق باالختصاص واملقبولية، وتقييم مصاحل العدالة، وال سي ما 
                                                                                        عندما يتعلق األمر مبصاحل اجملين عليهم. وميث ل إجراء عمليات التدارس األويل واحدا  من ثالثة  األنشطة 

جراء عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة. وال يقتصر شأن عمليات الرئيسية للمكتب، إىل جانب إ
التدارس األويل على أمهيتها احلامسة للبت فيما إذا كانت جتب مباشرة عمليات حتقيق جديدة بل يتعدى 
                                                                                       هذه األمهية إىل كونه يفيد أيضا  يف إرساء أساس راسخ للتعاون يف احلاالت اليت يباش ر فيها مثل هذه 

                                                                                  هناية املطاف. وإضافة  إىل ذلك ميكن أن يكون لعمليات التدارس األويل أيضا  أثر وقائي وأن العمليات يف
تمل أن تغين عن حتقيق                                                                                             تفيد يف تعزيز اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين من أجل التحقيق واملقاضاة، وحي 

احلاالت تندرج ضمن نطاق جيريه املكتب. مث إن حصيلة العمل التحليلي احلاسم الذي جيريه قسم حتليل 
                                                                                          التحليل ذي األمهية الكبرية لنجاح عمليات التحقيق، عندما تقر ر املد عية العامة فتح حتقيق يف احلالة 

 املعنية.

استالم  وعلى الصعيد العملي تشمل املهمات اليت يضطلع هبا قسم حتليل احلاالت ما يلي: )أ( -265
من النظام األساسي، ما يشتمل  15 ى بارتكاهبا مبوجب املادة                                    وجتهيز املعلومات املتعلقة باجلرائم املد ع

طلب املزيد من املعلومات من مصادر متعددة ميكن  على تكوين قواعد بيانات حتليل اجلرائم؛ )ب(
                                                                                             التعويل عليها للتحقق من إمكان التعويل على املعلومات اليت حبوزته فيما خيص اجلرائم املد عى بارتكاهبا، 

إجراء  ن عقد إجراءات سديدة على املستوى الوطين، بوسائل منها البعثات امليدانية؛ )ج(واالستفسار ع
التحاليل السياقية والوقائعية والقانونية جلميع املعلومات املتوفرة بغية تقييم االختصاص واملقبولية يف القضايا 

شركاء جلمع املعلومات وتقييم التفاعل مع طائفة واسعة من ال                                   اليت قد ت رفع، ومصاحل اجملين عليهم؛ )د(
إبالغ  عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة اجملراة على الصعيد الوطين و/أو التشجيع على إجرائها؛ )هـ(

                                                                                         املد عية العامة عن استنتاجاته وشرح عمليات التدارس األويل اليت جيريها املكتب ألصحاب الشأن املعنيني 
الربناجمية املقرتحة استحقاق هذه  2018                                       ملقرتحة. لقد قـ ي م قبل تقدمي ميزانية عام ا 2019يعاد طلب هذه الوظيفة يف إطار ميزانية عام  (47)                                                           

                          تقييما  آتى نتيجة إجيابية.الوظيفة للرتبة اجلديدة 
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 10و 8املهام )املتعلقة بعمليات تدارس أويل يراوح عددها بني ولعامة اجلمهور. ويضطلع بأداء كل هذه 
                   حملال  من حمللي احلاالت  12من البالغات اجلديدة كل عام( فريق صغري مؤلف من  500وما متوسطه 

، على الرغم من استمرار تزايد 2014                                                     ورئيس قسم واحد. ومل ختص ص لذلك أي موارد إضافية منذ عام 
ملقادير الكبرية من املعلومات املطلوب جتهيزها يف بعض أحدث عمليات التدارس عبء العمل، وال سيما ا

 األويل. 

                                                                                  فنظرا  إىل املقادير الكبرية من املعلومات اليت يتعني على قسم حتليل احلاالت جتهيزها واستعماهلا  -266
ساسي، من النظام األ 15)مبا يف ذلك تدبر املعلومات اليت يقدمها مرسلو البالغات مبوجب املادة 

والدول، واملنظمات غري احلكومية، وإدخال وتسجيل وتوليف معلومات مستقاة من املصادر املتاحة 
                                                                                        للعموم ومن وسائط التواصل االجتماعي( ت طلب وظيفتان جديدتان ملساعدي ن معنيني  بتدبر املعلومات 

نية املتأيت عن تدبر املعلومات رأ( لدعمه وختفيف الضغط الواقع على احملللني من الفئة الف-ع )من الرتبة خ
وتسجيلها. فسيتيح ذلك للقسم الرتكيز على إيتاء نواجته الرئيسية، وال سيما التقارير املتعلقة بعمليات 
                                                                                                 التدارس األويل والتوصيات املراد رفعها إىل املد عية العامة، ما يسر ع إجناز عمليات التدارس األويل. كما إنه 

علومات يف شىت جوانب سريورة عمل املكتب بأمجعها وييسر تسليم ملفات                     سيبس ط ممارسة تدبر امل
 عمليات التدارس األويل إىل أفرقة التحقيق يف مرحلة الحقة.

 ألف يورو 4 332.4 موارد الميزانية

املئة(. إن هذه  يف 7.4ألف يورو ) 298.2ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -267
                                                                                ا  إىل الوظائف اجلديدة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت تلزم لتعزيز قسم التعاون الزيادة تعزى رئيسي

                                                                                          الدويل وقسم حتليل احلاالت كما بـ ني  يف الفقرات السابقة. وت طلب مواصلة متويل املوارد األخرى يف إطار 
ه املوارد تتسم بأمهية حامسة . فهذ2018املساعدة املؤقتة العامة اليت كانت قد أقرت يف إطار ميزانية عام 

 . 2019لتمكني الشعبة من االضطالع باملهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو فعال يف عام 

ألف يورو يف  8.6وتتوخى الشعبة حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يقارب مقدارها  -268
لتنسيق  SharePointجميات باستعمال أنساق مؤمتتة لتسلسل األعمال مستندة إىل بر  2019عام 

تعهدات اجلهات اخلارجية بتقدمي مداخالت ووضع قاعدة بيانات لطلبات التعاون الواردة وطلباته 
 الصادرة.

 ألف يورو 3 890.5 الموارد من الموظفين

ألف يورو  96.2ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -269
طوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها املئة(. وين يف 3.0)

وظائف من  وظيفة ثابتة ومثاين 31املئة(. ويتألف مالك الشعبة من  يف 47.3ألف يورو ) 201.1
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 6.17وظائف املساعدة املؤقتة العامة )

                     (، وأ عيد اقرتاح حتويل 4-رتاح إعادة تصنيف وظيفة املستشار القانوين )من الرتبة ف            لقد أ عيد اق -270
 ( ]إىل وظيفة ثابتة[.3-وظيفة املستشار املعين بالتعاون الدويل )من الرتبة ف

 ألف يورو 3 263.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ(.-ع (، يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ1-يرتأس الشعبة مديرها )من الرتبة مد -271
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 :وظيفة ثابتة 17ويتألف مالك قسم التعاون الدويل مما جمموعه  -272

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التعاون الدويل

(48)مستشار قانوين رئيسي
 1 5-ف 

 1 4-ف مستشار معين بالتعاون الدويل

 1 4-ف مستشار معين بالتعاون القضائي

 7 3-ف (49)تشار معين بالتعاون الدويلمس

 1 3-ف مستشار معين بالعالقات اخلارجية

 1 2-ف معين بالتعاون الدويلمعاون مستشار 

 1 رأ-ع خ مساعد معين بالتعاون القضائي

 1 رأ-ع خ مساعد معين بالشؤون القانونية

 2 رأ-ع خ مساعد إداري

 اجملموع

 

17 

 :وظيفة ثابتة 12(، ويتألف مالكه من 5-)من الرتبة ف ويرأس قسم حتليل احلاالت رئيسه -273

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم حتليل احلاالت

 3 3-ف          حمل ل حاالت

 6 2-ف                 حمل ل حاالت معاون

 2 1-ف                 حمل ل حاالت مساعد

 اجملموع

 

12 

 ألف يورو 626.7 املساعدة املؤقتة العامة

من  2.5املساعدة املؤقتة العامة ) وظائفثالث وظائف من  مواصلة متويل 2019           ت طلب لعام  -274
معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( للنهوض بأود عمليات التدارس األويل وعمليات التحقيق 

حبسب االفرتاضات اخلاصة مبيزانيته، وتقدمي الدعم اإلداري  2019واحملاكمات املرتقب أن يشهدها عام 
                                                                              عبء العمل املستمر التزايد املتعلق بالتعاون. إن كال  من املستشارين املعنيني بالتعاون واالشتغايل للنهوض ب

                                                                                       م نتد ب رمسيا  للعمل يف فريق متكامل معني  لكنه يعمل يف بعض األحيان بصفة رديف لفريق آخر. كما 
ت ذلك حاالت قائمة أو                                                                         ميكن أن تتغري اجلهة اليت ي نتد ب املستشار املعين بالتعاون للعمل فيها إذا استلزم

                                                                                             حاالت جديدة، بل ميكن أحيانا  أن ي عىن املستشار املعين بالتعاون بأكثر من حالة واحدة إذا أتاح له ذلك 
 ما يقع على عاتقه من عمل خيص كل حالة. 

وفيما سبق كان التحلي باملرونة يف استعمال املوارد يتيح للشعبة وإلدارة قسم التعاون الدويل  -275
اعة يف ختصيص املوارد املتوفرة عندما كانت تتغري املتطلبات فيما يتعلق باحلاالت. بيد أن زيادة تعظيم النج

                                                                                             عدد احلاالت، معطوفة  على متطلبات التعاون املتزايدة التعقيد، تستلزم أكثر مما ميكن أن تتيحه املرونة. 
إن إحدى الوظيفتني من . 2-وعليه فقد غدا من ضرورات العمل طلب وظيفتني إضافيتني من الرتبة ف

املطلوب متويلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة هي وظيفة املستشار املعاون املعين بالتعاون  2-الرتبة ف

يعاد اقرتاح إعادة تصنيف هذه الوظيفة. ومبوجب البنية اليت أقرها اخلبري اخلارجي املعين بإعادة التصنيف سيخضع شاغل هذه الوظيفة  (48)                                                           
باشرة إلشراف مدير شعبة االختصاص والتكامل والتعاون، بغية جتسيد التداخل بني االختصاصات يف جمال دعم كل من قسم التعاون م

 من الوظائف املعنية وظيفة واحدة يعاد اقرتاح حتويلها ]إىل وظيفة ثابتة[. (49) الدويل وقسم حتليل احلاالت.
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الدويل، املراد أن ينهض بتلبية االحتياجات يف جمال التعاون املتعلق باحلاالت على وجه التحديد، أما ثانية 
(، املراد أن 2-ر املعاون املعين بالعالقات اخلارجية )من الرتبة فهاتني الوظيفتني فهي وظيفة املستشا

                                                                                            يدعم التعاون العام. كما يظل قسم التعاون الدويل حيتاج إىل الوظيفة املمو لة يف إطار املساعدة املؤقتة 
من أجل احلالة يف بوروندي لكي يتمكن من إيتاء النتائج  2018                              العامة اليت و ظ ف شاغلها يف عام 

 نشودة من التعاون ضمن الفريق املتكامل.امل

رأ ألغراض -وعالوة على ذلك يطلب قسم حتليل احلاالت وظيفتني جديدتني من الرتبة خ ع -276
 .260و 259                                   تدبر املعلومات، كما بـ ني  يف الفقرتني 

 وتتوزع وظائف املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة التوزع التايل: -277

ل بدوام كامل شهوراملدة بال العدد الرتبة التسمية                    املعاد 

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 3-ف مستشار معين بالتعاون الدويل 

             متطل ب مستمر 1.00 12 1 3-ف          حمل ل حاالت

             متطل ب مستمر 0.50 6 1 3-ف  (موظف قانوين )يعمل يف نيويورك

            متطل ب جديد 1.00 12 1 2-ف (50)معين بالتعاون الدويلمعاون مستشار 

            متطل ب جديد 0.67 8 1 2-ف معين بالتعاون الدويلمعاون  مستشار

            متطل ب جديد 0.67 8 1 2-ف معين بالعالقات اخلارجيةمعاون مستشار 

            متطل ب جديد 1.33 16 2 رأ-ع خ مساعد معين بتدبر املعلومات

 اجملموع

 

8 74 6.17 

 

 0.5( )3-وين )من الرتبة فإن مكتب األمم املتحدة للشؤون القانونية يستبقي املوظف القان -278
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، املستمر متويل وظيفته للعمل يف قسم التعاون الدويل، 
                                                                                    بصفته موظفا  من موظفي األمم املتحدة يتوىل ضمن منظومة األمم املتحدة جتهيز وتنسيق مجيع طلبات 

وذلكم عنصر أساسي من عناصر التمكني من ة.                                            املساعدة الصادرة عن مكتب املد عي العام للمحكم
                                                 . ولـم ا كان شاغل هذه الوظيفة يتناول أيضا  طلبات تنفيذ مجيع الطلبات بصورة ناجعة ويف الوقت املناسب

                                                                                        املساعدة اليت يرسلها رئيس قلم احملكمة نيابة  عن الدوائر أو عن حمامي الدفاع فإن باقي تكاليفها 
 لم.                          سي تقاسم مع ديوان رئيس الق

وعلى غرار السنوات السابقة، بذلت الشعبة قصارى جهدها لتخصيص املوارد املتوفرة على  -279
                                                                                         النحو املت سم بأكرب قدر من الفعالية والستبانة حاالت حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة لسد 

حلي باملرونة بلغ حده املتطلبات اليت تتحدد على أساس االفرتاضات املتعلقة مبيزانية املكتب. بيد أن الت
 .2019األقصى، فغدت تلزم موارد إضافية لتحقيق النتائج املنشودة يف عام 

                                                           مببلغ من صندوق الطوارئ أ خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. 2018فيما خيص عام                                   يواصل متويل هذه الوظيفة اليت م و لت (50)                                                           
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 ألف يورو 441.9 الموارد غير المتصلة بالعاملين

ألف  0.9ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوارد غري املتصلة بالعاملني على زيادة مقدارها  -280
                                            عنية خمص صة للسفر وهي متث ل متطلبا  متكر را .املئة(. إن املوارد امل يف 0.2يورو )

 ألف يورو 441.9 السفر

                             اختالفا  يذكر. وي قد ر أن عدد  2018مبلغ ميزانية السفر املطلوب عن نظريه لعام  خيتلفال  -281
، ويظل من املهم أمهية حامسة توفري أموال كافية يف إطار 2018املهمات سيظل كما كان عليه يف عام 

د من بنود امليزانية. إن موظفي الشعبة يقومون مبهمات فيما يتعلق باحلاالت اخلاضعة للتدارس هذا البن
األويل أو للتحقيق لتأمني وتعزيز التعاون أو مجع املعلومات وللمشاركة يف لقاءات هامة مع مسؤويل 

مات متصلة باحلاالت.                                                                            الدول. كما إن موظفي الشعبة سيظلون يرافقون املد عية العامة فيما تقوم به من مه
                                                                                        وسيواص ل فيما خيص هذه املهمات االستهداف والتخطيط على حنو يتيح استعمال ميزانية السفر بالصورة 
                                                                                       األجنع، ما يتيح ختفيضا  يف امليزانية املقرتحة بفضل زيادة النجاعة، وذلك على الرغم من زيادة عدد 

 املهمات املعتزم القيام هبا.
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 المقترحة 2019عام  : ميزانية2200 البرنامج :23 الجدول

2200  

 شعبة االختصاص والتكامل والتعاون

ت()بآالف اليوروا 2017مصروفات عام   

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)بآالف  2019
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
ملصروفات من ا

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 928.3 2 3.4 96.2 832.1 2    املوظفون من الفئة الفنية

 335.5 - - 335.5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 263.8 3 3.0 96.2 167.6 3 015.3 3 - 015.3 3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 626.7 47.3 201.1 425.6 415.5 - 415.5 املؤقتة العامة املساعدة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 626.7 47.3 201.1 425.6 415.5 - 415.5 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 441.9 0.2 0.9 441.0 303.7 - 303.7 السفر

 - - - - - - - ةالضياف

 - - - - 13.2 - 13.2 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 7.6 - 7.6 التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 441.9 0.2 0.9 441.0 324.4 - 324.4 العاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة ب

 332.4 4 7.4 298.2 034.2 4 755.3 3 - 755.3 3 المجموع

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 2200 البرنامج :24 الجدول

2200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي 
فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  30   5   5   -   25   2   7   10   3   2   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  1   -   -   -   1   -   -   1   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

(1)  1   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  31   5   5   -   26   2   7   11   2   3   1   -   -   -  المجموع

               

 ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

 3.50 - - - 3.50 - - 3.50 - - - - - - 2018املقرة لعام 

  3.50   -   -   -   3.50   -   -   3.50   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  3.67   1.33   1.33   -   2.33   -   2.33   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

(1.00)   -   -   -   -   -   -        احملو لة   -   -   (1.00)   -   -   -   (1.00)  

  6.17   1.33   1.33   -   4.83   -   2.33   2.50   -   -   -   -   -   -  جموعالم
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 : شعبة التحقيق2300البرنامج  -3

         المقد مة

                                                                                         توف ر شعبة التحقيق )"الشعبة"(، اليت يتوىل إدارهتا العامة مديرها وفريقها اإلداري، املكو ن املعين  -282
ريها                                       بالتحقيق وبالتحليل من مكو نات األفرقة ا                                                           ملتكاملة اليت تنفذ عمليات التحقيق وأعمال املقاضاة اليت جي 

                                                                                          مكتب املد عي العام )"املكتب"( حتت مسؤولية وكالء اد عاء رئيسيني معنيني باإلجراءات االبتدائية تابعني 
، وتراقب                                                                                   لشعبة املقاضاة. وتتوىل الشعبة توظيف وتدريب احملق قني واحملل لني العاملني ضمن الفريق املتكامل

                                                                                            أداءهم. ودعما  لألفرقة املتكاملة تتوىل الشعبة أيضا  املسؤولية عن اجلوانب العلمية لعمليات التحقيق 
 وجوانبها املتصلة بالبحث اجلنائي العلمي، كما تتوىل توفري الدعم االشتغايل.

حتليل ويتألف مالك الشعبة من مديرها والعاملني يف أقسامها األربعة: قسم التحقيق، وقسم  -283
 عمليات التحقيق، وقسم البحث اجلنائي العلمي، وقسم التخطيط والعمليات.

                                                                                              وتوف ر الشعبة أفرقة التحقيق، اليت ت عترب مكو نا  كبريا  وحامسا  من مكو نات األفرقة املتكاملة. ويتوىل  -284
املشتبه فيهم باجلرائم.                                                                            فريق التحقيق أهم األنشطة التحقيقية مرك زا  على اجلرائم واملشتبه فيهم وعلى صلة 

                                                                                             ففيما خيص اجلرائم جتمع أفرقة التحقيق األدلة املتعلقة باحلوادث املشمولة بالتحقيق وما ي رتكب يف سياقها 
                                                                                             من جنايات. أما فيما خيص املشتبه فيهم فتتدب ر أفرقة التحقيق مناحي التحقيق يف أدوارهم، ويف معرفتهم 

                                                         د هم إتياهنا. ومن أجل ذلك جتمع الشعبة األدلة بشأن اجملموعة أو                                  باجلرائم املد عى بارتكاهبا، ويف تقص  
املنظمة املزعوم أهنا مسؤولة عن اجلرائم املعنية، وأدوار املشتبه بضلوعهم فيها، وصلتهم هبا، مبا يف ذلك 

فرقة                                            وتدعم األقسام املتخص صة العاملة ضمن الشعبة األالتمويل والدعم اإلمدادي الالزمان الرتكاهبا. 
املتكاملة يف إعداد وتنفيذ خططها وذلك من خالل إسداء املشورة التخصصية وتقدمي املساعدة يف إجراء 

 العمليات:

                                                                        يضم قسم التحقيق مجيع احملققني املسن د إليهم العمل ضمن األفرقة املتكاملة. ويتوىل  (أ )
دوات والطرائق                                                        تنمية قدرة املكتب على التحقيق بوضع  وإعمال  اإلجراءات واألهذا القسم 

                                                                                        االبتكارية سهرا  على ات سام أنشطة التحقيق بالنجاعة والفعالية واجلودة الرفيعة املستوى، وعلى 
 وفائها باملعايري النافذة.

يسهر قسم حتليل عمليات التحقيق على وضع املعايري واملمارسات الفضلى، وتوفري  (ب )
املعنية بالتحقيق من أجل حتليل الوقائع.  التدريب، ومراجعة اجلودة، وتوفري املوارد لشىت األفرقة

                                                                          لني واحملل لني املساعدين جزء من مالك هذا القسم ويشك لون مكو نا  هاما  من األفرقة         إن احملل  
                                                                             املتكاملة. ويقد م قسم حتليل عمليات التحقيق الدعم لشعبة التحقيق وشعبة املقاضاة يف 

                                                  دما ي د عى بارتكاب جرائم متعددة وذلك بواسطة قواعد اجملاالت التالية: حتليل أمناط اجلرائم عن
بيانات، وإحصاءات، وبيانات عن التسلسل الزمين، وخرائط، وتقارير، لدعم اختاذ اإلدارة 
للقرارات املتعلقة باصطفاء القضايا، وعمليات التحقيق، وتتبع املشتبه فيهم الفارين، وتقدمي 

                                                   مم املتحدة؛ وإعمال قاعدة لبيانات حتليل الوقائع دعما  إفادات دورية إىل جملس األمن التابع لأل
لعمليات التحقيق من أجل مجع وإدماج مجيع مصادر األدلة املتعلقة باجملموعات واألماكن 
املعنية واألشخاص املعنيني وسائر الكيانات املعنية؛ والتقييم املنهجي للشهود وسائر مصادر 

                                                 لتعويل واملصداقية؛ وحتليل الب ىن والشبكات، مبا يف ذلك األدلة وفق معايري قياسية إلمكانية ا
بيانات االتصاالت، واملسائل العسكرية )مثل القيادة والسيطرة والعمليات واألسلحة( 
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تنفيذ اجلرائم؛ والتحليل اجلنساين فيما خيص اجلرائم واملالبسات املعنية؛ ودعم  وأساليب
واب الشهود وإيداع إفاداهتم؛ والتحليل االشتغايل اإلجراءات االبتدائية لإلعداد لعمليات استج

                                                                                 دعما  للمحققني الذين يقومون مبهمات ميدانية؛ واالستعمال املنهجي للموارد املتاحة للعموم 
 على اإلنرتنت.

                                                                        يقد م قسم البحث اجلنائي العلمي دعما  علميا  ألنشطة التحقيق وأعمال املقاضاة  (ج )
من ثالث وحدات هي وحدة البحث اجلنائي العلمي )اليت  وعمليات التدارس األويل. إنه يتألف

تتوىل فحص مسارح اجلرائم، وعمليات االنتباش، وعمليات التشريح، والفحوص السريرية، 
والتحقيق اجلنائي، إخل(، والوحدة السيربانية )اليت تتوىل البحث اجلنائي احلاسويب، والبحث 

                                            ت، وعمليات التحقيق السيرباين، إخل(، ووحدة حتر ي اجلنائي املتعلق باألجهزة املتنقلة واالتصاال
الصور )اليت تتوىل املسؤولية عن نظم املعلومات اجلغرافية وحتليل الصور الساتلية، وحتليل الصور 
الضوئية/الفيديوية، ووضع اخلرائط الثالثية األبعاد وتبيان جمرى اجلرائم عن طريق متثيل األدوار 

                                                           ة بالطائرات اليعسوبية، إخل(. وإضافة  إىل ذلك يتدبر هذا القسم فيها، وحتري الصور امللتقط
شؤون األمانة التنفيذية للمجلس االستشاري العلمي التابع للمكتب ويضع إجراءات العمل 
                                                                                   القياسية واملبادئ التوجيهية املتصلة باألنشطة العلمية. إن اجمللس االستشاري العلمي، املؤل ف 

                                                        سات اجملتمع العلمي الدويل الثماين عشرة األكثر متثيال ، جيتمع كل من الرؤساء احلاليني ملؤس
عام ويسدي املشورة إىل املكتب بشأن أحدث املستجدات يف جمال التكنولوجيا اجلديدة 
                                                                                        والتكنولوجيا الناشئة، والطرائق واإلجراءات العلمية اليت قد ميكن أن تعز ز مجع  وتنظيم  وحتليل  

 لمية واملتأتية عن الشهادات.األدلة الوثائقية والع

قسم التخطيط والعمليات تسهر فيه الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني  (د )
                                                                                على سر ية نشر البعثات يف امليدان وأمنها، وتقد م الدعم االشتغايل هلا. وتتكفل وحدة هذا 

ورة تتيح تدبر األخطار                                                                القسم املعنية باسرتاتيجيات احلماية بكون اسرتاتيجية التحقيق معد ة بص
اليت ميكن ارتقاب أن يتعرض هلا األشخاص املتعاونون مع املكتب. وتعمل كلتا هاتني الوحدتني 
                                                                                 بتعاون وثيق وعلى حنو متكامل مع قلم احملكمة من خالل توزيع املسؤوليات استنادا  إىل سلسلة 

نسية واجلرائم اجلنسانية متواصلة من اخلدمات. وتقوم وحدة هذا القسم املعنية باجلرائم اجل
املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال مبساعدة األفرقة على التعامل مع الشهود الضعيفي احلال 

إن فريق  والتحقيق يف اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال. مث
دمات يف جمال جتهيز املعلومات ويف جمال الشؤون                                         هذا القسم املعين بالتسيري والتخطيط يقد م اخل

 اإلدارية/دعم تدبر املشاريع.

إن الزيادة الالزمة يف عدد عمليات التحقيق املتزامنة )والدعم املناظر لإلجراءات االبتدائية(  -285
يبطئان عمليات التحقيق إىل حد كبري. فبينما يهدف املكتب إىل استدامة مستويات اجلودة )اليت متثل 

                                                                                       ضل ضمانات التوصل إىل نتائج قضائية ناجحة( أصبح ماثال  أمامه حتد  يتمث ل يف الضغط الواقع على أف
                                                                                        موظفيه جبعلهم ينهضون مبهمات متكر رة طويلة ومرهقة دون أن يتاح هلم الوقت الكايف الستعادة قواهم 

قيق مكاسب متأتية عن وجتهيز املعلومات الالزمة. ولئن كانت الشعبة قد جنحت يف استبانة إمكان حت
املئة يف السنوات األربع األخرية ويف استخدام مواردها على حنو  يف 1.7إىل  1زيادة النجاعة تبلغ نسبتها 

 حتياجات فإن هذين التدبريين لن يكفيا وحدمها لتذليل مشكلة نقص قدرة الشعبة.مرن لسد أمس اال
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                   املئة(. إن املخص صات  يف 0.1ألف يورو ) 27.2طلوب على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ امل -286
                                                            املئة من التكاليف املهيأ لسدها وتؤث ر أكرب  األثر على امليزانية. يف 86.0                       لسد تكاليف املوظفني متث ل 

ن                                                                                 وقد ض م  إىل قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة احلديث اإلنشاء املوظفون الثمانية الذي -287
كان يتألف منهم مالك وحدة جتهيز البيانات )اليت كانت فيما سبق قائمة ضمن قسم التخطيط 
                                                                                        والعمليات( ومخسة  املساعدين املعنيني بتدبر املعلومات )الذين كانوا فيما سبق ضمن شعبة التحقيق( 

  وذلك يف إطار عملية إعادة ختصيص للوظائف املعنية.

                                                    الشعبة جهدا  كبريا  يف استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب  وعلى غرار السنوات السابقة بذلت -288
يورو. إهنا  ألف 300.5املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات، وتتوخى حتقيق وفورات يقارب مبلغها 

                                                                  ، بالتنسيق مع سائر شعب مكتب املد عي العام وغريه من أجهزة احملكمة، على 2018عملت طيلة عام 
ت الستبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات عن ختصيص املوارد والوق

تقليص عدد االجتماعات والتقارير واعتماد هنوج جديدة لتوفري السكىن الالزمة يف بلدان احلاالت،  طريق
قيق الوفورات وأسفار الشهود، وإعمال القدرة التحقيقية، إخل. وقد أويل االعتبار الواجب إىل إمكانيات حت

، 2019واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة قبل اقرتاح أية زيادة يف املوارد املطلوبة. وفيما خيص عام 
تسىن للشعبة تقليل مقدار امليزانية املطلوب بفضل مواصلة استبانة إمكانيات حتقيق الوفورات واملكاسب 

 املتأتية عن زيادة النجاعة على غرار السنوات السابقة.

                                                                             وفيما خيص قسم التحقيق، ال تزال القدرة احلالية من حيث عدد احملق قني غري كافية لتلبية  -289
االحتياجات اليت مت متييزها. وتتمثل التبعات الدائمة لنقص التجهيز باملوظفني فيما يلي: أن عمليات 

ا يف إطارها؛ وأنه يتعذر                                                                         التفتيش الناشط تستلزم مزيدا  من الوقت من أجل إجناز األنشطة املعتزم القيام هب
                                                                                      على أفرقة التحقيق التجاوب املناسب مع األحداث اهلامة غري املتوقعة دون نقل موارد خمص صة ألنشطة 
أخرى ذات أولوية أو تقليص هذه املوارد بصورة ذات شأن؛ وانعدام القدرة على التتبع؛ ونقص القدرة على 

مة الصلة مع الشهود واستبانة فرص مجع أدلة جديدة. تناول القضايا "الساكنة"، وال سيما على استدا
زيادة القدرة التحقيقية للشعبة  2018                                                        زال يلزم املزيد من املوارد. وقد اقرت حت يف إطار ميزانية عام  فما

رأ(، يأيت إىل -                                                                             بإضافة وظيفة مساعد ي عىن بالتحقيق يف حالة معي نة على وجه التحديد )من الرتبة خ ع
عارفه العميقة ببلد احلالة املعنية اخلاضعة للتحقيق، مبا يف ذلك إحاطته األفضل بالسياق فريق التحقيق مب

                                                                                          االجتماعي االقتصادي والسياق الثقايف فيه. وسواء أكان هذا املساعد عامال  يف مقر احملكمة أم يف امليدان 
والفرص التحقيقية، ومجعه البيانات                                                                    فإنه يقد م الدعم لألفرقة بإقامته شبكات حملية وإقليمية، ومتييزه الدالئل

                                                                                          من مصادر متاحة للعموم، وال سي ما عندما ت ستعمل لغات حملية. إن من شأن شاغل هذه الوظيفة أيضا  
                                                                                       أن حيس ن قدرة األفرقة على االنتشار حمليا  وفهم اجلماعات واألشخاص احملليني واالرتباط معهم باللغات 

ت التحقيق. وبالنظر إىل أن أوائل املساعدين املعنيني بالتحقيق يف حاالت                              احمللية، زائدا  بذلك جناعة عمليا
                                                                                         معي نة على وجه التحديد أثبتوا فائدهتم وفعاليتهم خالل العام املاضي يف احلالة يف دارفور واحلالة يف 

يف                                                                                    جورجيا واحلالة يف أوغندا، فإن أفرقة أخرى تطلب دعما  مماثال  )يف القضية الثانية يف احلالة 
ديفوار، ويف احلالة يف ليبيا، ويف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى(. ولذا فإن قسم التحقيق  كوت

                                                                                                 يطلب مساعد ي ن إضافيـ ني  معنيـ ني  بالتحقيق يف حاالت معي نة تعزيزا  لنشاطه التحقيقي. وميكن تربير لزوم 
                                      يق املعين باحلالة يف بوروندي، لكن مل ي طلب هذا النوع من الوظائف فيما خيص أفرقة أخرى، مثل الفر 
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                                                                                                   توفريها هلا يف إطار امليزانية احلالية بغية احلد من منو مبلغ امليزانية، وأخذا  باالعتبار إلمكان إعادة توزيعهم 
 بنقلهم من األفرقة املهتمة بعمليات التحقيق السابقة إىل األفرقة املهتمة بعمليات التحقيق اجلديدة.

                                                                           يفتان إضافيتان دعما  ألنشطة تتبع املشتبه فيهم الفارين. فيحتاج املكتب إىل تعزيز          وت طلب وظ -290
قدرته على تتبع الفارين بالنظر إىل تزايد عددهم واألمهية األساسية املنوطة بالتكفل بالقبض عليهم من 

ملعنيني بالتعاون                                                                       أجل إجراء احملاكمات. ويستلزم ذلك حمققني وحمللني خمص صني له إىل جانب املستشارين ا
يف شعبة االختصاص والتكامل والتعاون بغية االتصال بالسلطات املختصة الوطنية والدولية، مبا يف ذلك 
املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )إنرتبول(، جلمع املعلومات الالزمة وحتليلها على حنو منهجي. إن قسم 

لب قسم حتليل عمليات التحقيق وظيفة حملل ( ويط3-التحقيق يطلب وظيفة حمقق جديد )من الرتبة ف
                                         (، دعما  ألنشطة تتبع املشتبه فيهم الفارين.3-جديدة )من الرتبة ف

ويطلب قسم البحث اجلنائي العلمي وظيفة جديدة لرئيس وحدة البحث اجلنائي العلمي  -291
ي العلمي ( لكي يتوىل قيادة عمل هذه الوحدة ويشرف على عمل موظفي البحث اجلنائ4-الرتبة ف )من

يف املقر ويف إطار البعثات. إن رئيس وحدة البحث اجلنائي العلمي يسهر على تتبع طلبات اجلهات 
                                                                                              املتعام ل معها ومراقبة جودة النواتج احملق قة، ويشرف على إعداد وتنسيق الكتي بات املتعلقة باملمارسات 

وظفي البحث اجلنائي العلمي والرتابط الفضلى فيما خيص املعايري الدولية، ويرتب للتدريب املتخصص مل
 الشبكي بينهم من أجل استدامة متتعهم باملهارات واملعارف الالزمة. 

ويضم قسم العمليات والتخطيط وحدة اسرتاتيجيات احلماية، املسؤولة عن التدبر العام لشؤون  -292
وتنفيذ بعض  2017م                                                                    شهود االد عاء. إن هذه الوحدة، إثر مراجعة متعمقة الحتياجاهتا ومساهتا يف عا

، تدبرت أمرها للنهوض بعبء عمل أثقل يف عام 2018عمليات إعادة التنظيم الداخلي فيها عام 
                                                                                              دون زيادة يف املوارد املوفر ة هلا. بيد أهنا حتتاج إىل زيادة زهيدة يف املوارد بالنظر إىل الزيادة املستمرة  2018

ا أخطار كبرية( وإىل ضرورة اخنراطها يف العمل املتصل يف أنشطتها )وال سيما يف البيئات اليت تكتنفه
                                                                                         باحلماية من أجل عمليات التدارس األويل. لقد شهدت عمليات التحقيق الناشط تزايدا  يف متطلب إجراء 

 أنشطة متصلة باحلماية. 

وتتوىل الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني تطبيق النهج الكالين يف العمليات ضمن  -293
                                                                                        كتب، بدءا  من التدارس األويل فوصوال  إىل التحقيق واملقاضاة. وال تستخدم هذه الوحدة يف امليدان إال امل

                                                                                                 العدد األدىن من املوظفني ذوي املراس من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة. وقد مك نها اتباعها هنجا  مرنا  
                                 زيادة يف األنشطة ستستلزم مزيدا  من  يف توزيع العاملني من سد متطلبات احلد األدىن هذه، لكن أي

 املوارد.

وتؤدي الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال  -294
                                                                                        دورا  هاما  يف وضع سياسة املكتب املتعلقة بتناول هذه اجلرائم وشؤون الشهود الضعيفي احلال بصورة 

                                                                  األفرقة  املتكاملة، خالل عمليات التفتيش وأعمال املقاضاة، يف وضع وتنفيذ                           عامة. وتساعد هذه الوحدة  
                                                                                           االسرتاتيجيات املتعلقة هبذه اجلرائم احملد دة الطابع. وتسهر هذه الوحدة على تنفيذ السياسات واستمرار 
 إجراء البحوث لتحسني طرائق املكتب فيما يتعلق هبذه السياسات، مبا يف ذلك توفري التدريب.

                                                                                      غرار السنوات السابقة حتتاج هذه الوحدة إىل موارد للتعاقد مع خرباء نفسانيني اجتماعيني مدر جني  وعلى
                                                                                        يف قائمة اخلرباء اليت متسكها عندما تستلزم األنشطة التحقيقية املتزامنة دعما  آنيا  يتخطى قدرهتا. 

 .2019                           ت طلب أي موارد إضافية لعام  وال
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سيري والتخطيط املسؤولية عن الدعم اإلداري؛ واجلزء األساسي من مجع ويتوىل الفريق املعين بالت -295
وتوليف وإعداد املواد التدبرية؛ ومتابعة تدبر مسائل النجاعة واملخاطر؛ ودعم املشاريع ذات األولوية 

يف ذلك إعمال نظام تدبر عمليات التفتيش وشؤون الشهود(؛ واملساعدة يف سد احتياجات الشعبة  )مبا
 .2019                                                     على صعيد إدارة املوارد. وال ت طلب أي موارد إضافية لعام  املعقدة

 ألف يورو 17 129.7 الموارد من الموظفين

ألف يورو  324.5ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على اخنفاض مقداره  -296
امة على اخنفاض مقداره املئة(. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة الع يف 2.4)

وظيفة ثابتة  136مما جمموعه  2019املئة(. ويتألف مالك الشعبة لعام  يف 8.1يورو ) ألف 348.3
من معادالت املوظف  36.45                                                             وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة متث ل متطل با  متكر را  ) 39و

                                           املساعدة املؤقتة العامة متث ل متطل با  جديدا   وظائف من وظائف                                      الواحد العامل بدوام كامل(، زائدا  سبع
من  177.8        موظفا  ) 182من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، أي ما جمموعه  5.33)

 معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.

( يف قسم حتليل 3-                                                       وأ عيد اقرتاح حتويل ثالث وظائف من وظائف احملللني )من الرتبة ف -297
( يف قسم التحقيق 2-وظائف من موظفي احملققني املعاونني )من الرتبة ف ليات التحقيق ومخسعم

 وظائف ثابتة[.  ]إىل

 ألف يورو 13 159.5 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

 رأ(.-( يساعده مساعد إداري )من الرتبة خ ع1-يرأس الشعبة مديرها )من الرتبة مد -298

جمموعه  ( ويتألف مالكه مما5-سم التحقيق منسق لعمليات التحقيق )من الرتبة فويرأس ق -299
 :وظيفة 61

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف                       منس ق لعمليات التحقيق

 3 4-ف رئيس فريق

 6 4-ف           حمق ق رئيسي

 21 3-ف     حمق ق

(51)          حمق ق معاون
 30 2-ف 

 اجملموع

 

61 

 وظيفة: 23( ويتألف مالكه من 5-ئيسه )من الرتبة فويرأس قسم حتليل عمليات التحقيق ر  -300

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم حتليل عمليات التحقيق

 1 4-ف (                      حمل ل )معين بأمناط اإلجرام

(52)    حمل ل
 9 3-ف 

 7 2-ف معاون     حمل ل

 3 رر-ع خ مساعد معين بتجهيز البيانات

 من الوظائف املعنية ثالث وظائف يعاد اقرتاح حتويلها ]إىل وظائف ثابتة[. (52) من الوظائف املعنية مخس وظائف يعاد اقرتاح حتويلها ]إىل وظائف ثابتة[. (51)                                                           
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 العدد الرتبة التسمية

 2 رأ-ع خ مساعد معين بالتحليل

 اجملموع

 

23 

( ويتألف مالكه مما جمموعه 5-ويرأس قسم البحث اجلنائي العلمي رئيسه )من الرتبة ف -301
 وظائف: تسع

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم البحث اجلنائي العلمي

 2 3-ف موظف معين بالبحث اجلنائي العلمي

 3 3-ف                                       حمق ق معين بالبحث اجلنائي العلمي السيرباين

 1 2-ف  (عين بنظم املعلومات اجلغرافية             حمل ل معاون )م

 1 2-ف           حمل ل معاون

 1 رأ-ع خ مساعد معين حبفظ املعلومات

 اجملموع

 

9 

 وظيفة: 41( ويتألف مالكه من 5-ويرأس قسم التخطيط والعمليات رئيسه )من الرتبة ف -302

 العدد الرتبة التسمية

 1 5-ف رئيس قسم التخطيط والعمليات

 1 4-ف  جيات احلمايةرئيس وحدة اسرتاتي 

 1 3-ف موظف معين باسرتاتيجيات احلماية 

 1 2-ف موظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية 

 5 رأ-ع خ موظف مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية 

 1 4-ف رئيس الوحدة املعنية باألخطار والدعم االشتغاليني 

 2 3-ف موظف معين بالعمليات 

 1 3-ف (ت )من الناحية األمنيةموظف معين بالعمليا 

 4 3-ف  موظف معين بالعمل امليداين وخماطره 

 2 2-ف     حمل ل معلومات 

 1 1-ف مساعد معين بالتحليل 

 5 رأ-ع خ                        منس ق للعمليات امليدانية 

 2 رأ-ع خ مساعد معين بالعمليات امليدانية 

 2 رأ-ع خ مساعد معين بالعمليات 

 1 رأ-ع خ ن الشهودمساعد معين بتدبر شؤو  

 3 رأ-ع خ مساعد إداري 

 1 4-ف خبري معين بشؤون اجملين عليهم 

 3 2-ف شؤون اجملين عليهمب خبري معاون معين 

 4 رأ-ع خ مساعد إداري 

 اجملموع
 

41 

 ألف يورو 3 970.2 املساعدة املؤقتة العامة

طة املكتب املزيدة. وفيما خيص                                                       يظل قسم التحقيق حيتاج لتوفري مساعدة مؤقتة عامة دعما  ألنش -303
وظائف جديدة  7وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة، منها  46يطلب القسم  2019عام 

إن كل موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(.  41.8)
  خالف ذلك.                                              متث ل متطلبا  مستمرا  لسنوات متعددة ما مل يشر إىل

 :2019يف عام  2300وفيما يلي بيان موارد املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة للربنامج  -304
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ل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية                    املعاد 
      قسم التحقيق 

             متطل ب مستمر  1.00 12 1 4-ف           حمق ق رئيسي

             متطل ب مستمر  4.70 56.4 6 3-ف     حمق ق

            متطل ب جديد  0.67 8 1 3-ف     حمق ق

             متطل ب مستمر  2.00 24 2 2-ف           حمق ق معاون

            متطل ب جديد  0.67 8 1 2-ف           حمق ق معاون

             متطل ب مستمر  5.00 60 5 رأ-ع خ                                 مساعد معين بالتحقيق يف حاالت معي نة

            متطل ب جديد  0.67 8 1 رأ-ع خ                                 مساعد معين بالتحقيق يف حاالت معي نة

      ليل عمليات التحقيققسم حت
             متطل ب مستمر  3.00 36 3 3-ف     حمل ل

            متطل ب جديد  0.67 8 1 3-ف     حمل ل

             متطل ب مستمر  8.00 96 8 رأ-ع خ مساعد معين بالتحليل

      البحث اجلنائي العلمي قسم
             متطل ب مستمر  0.75 9 1 4-ف رئيس لوحدة التحقيق السيرباين

             متطل ب مستمر  1.5 18 2 3-ف اجلنائي العلمي موظف معين بالبحث

            متطل ب جديد  0.67 8 1 4-ف العلمي اجلنائي رئيس لوحدة التحقيق

      وحدة اسرتاتيجيات احلماية
             متطل ب مستمر  4.00 48 4 2-ف موظف معاون معين باسرتاتيجيات احلماية

موظف معاون معين باسرتاتيجيات 
(53)احلماية

            متطل ب جديد  1.00 12 1 2-ف 

(54)مساعد معين باسرتاتيجيات احلماية
            متطل ب جديد  1.00 12 1 رأ-ع خ 

      الوحدة املعنية باملخاطر والدعم االشتغاليني
             متطل ب مستمر  1.00 12 1 3-ف  موظف معين بالعمل امليداين وخماطره

             متطل ب مستمر  2.00 24 2 رر-ع خ                        منس ق للعمليات امليدانية

             متطل ب مستمر  1.00 12 1 رأ-ع خ                        منس ق للعمليات امليدانية

 الوحدة املعنية باجلرائم اجلنسانية واجلرائم حبق األطفال

             متطل ب مستمر  0.50 6 1 2-ف خبري نفساين

      شعبة التحقيق يف طفريق التسيري والتخطي
             متطل ب مستمر  1.00 12 1 3-ف موظف مسؤول عن املشاريع

             متطل ب مستمر  1.00 12 1 1-ف وظف مساعد معين بالتخطيط واملراقبةم

 اجملموع
 

46 501.4 41.8 
 

                            ( دعما  لعمليات تتبع املشتبه 3-                                               وي طلب يف قسم التحقيق حمقق جديد واحد )من الرتبة ف -305
نة على                                   ( ومساعد معين بالتحقيق يف حالة معي  2-                                                فيهم الفارين. وي طلب حمقق معاون واحد )من الرتبة ف

                                                                 رأ( دعما  ألحد أفرقة التحقيق يف امليدان. وتعو ض الزيادة جزئيا  بعدم -ع وجه التحديد )من الرتبة خ
 .2018                                  ( أ قر  شغلها ملدة تسعة أشهر يف عام 3-مواصلة متويل وظيفة حمقق )من الرتبة ف

ألنشطة          (، دعما  3-                                                           وي طلب يف قسم حتليل عمليات التحقيق حملل جديد واحد )من الرتبة ف -306
                                تتبع املشتبه فيهم الفارين أيضا .

                                                                              وت طلب يف قسم البحث اجلنائي العلمي وظيفة جديدة واحدة هي وظيفة رئيس وحدة التحقيق  -307
 اجلنائي العلمي.

                                                                           م و لت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ أ خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. 2018                                    موارد ي ط ل ب متويل ها ترحيال  من عام  (54)                                                                           م و لت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ أ خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. 2018           يال  من عام                          موارد ي ط ل ب متويل ها ترح (53)                                                           
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                                                                                 وت طلب مواصلة متويل وظيفة املوظف املعاون املعين باسرتاتيجيات احلماية ووظيفة املساعد املعين  -308
                                                                    و لتا يف العام السابق باعتبارمها من مالك الفريق املعين باحلالة يف بوروندي.                            باسرتاتيجيات احلماية اللتني م  

 ألف يورو  2 789.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة( وهو يلزم لسد  33.5ألف يورو ) 700.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -309
                                                 رد املطلوبة متث ل متطلبا  متكر را  ما مل يشر إىل خالف تكاليف السفر والنفقات التشغيلية العامة. إن املوا

 ذلك.

 ألف يورو 2 059.0 السفر

 يف املئة(. 32.1ألف يورو ) 500.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -310

إن شعبة التحقيق أنفقت على السفر يف السنوات السابقة أكثر من ميزانيته املعتمدة.  -311
ألف يورو.  800.0ت زيادة املصروفات على السفر عن ميزانيته زهاء بلغ 2017و 2016عامي  ففي

                                                                                            لقد مك ن عدد من التدابري اهلامة اليت حتقق اقتصادا  يف التكاليف )مثل النموذج البديل لتأمني السكىن يف 
                                                                            امليدان خالل فرتات نشر األفرقة على حنو مكث ف( من حتقيق وفورات للمكتب يقارب مبلغها 

رو من تكاليف البعثات، لكن طبيعة األنشطة التحقيقية وضرورة نشر األفرقة يف امليدان ألف يو  200.0
                                                                                          يظالن يستلزمان دعما  للمهمات، حىت إذا أفضى هذا الدعم إىل زيادة اإلنفاق على السفر عن ميزانيته. 

د امليزانية إىل                                                                                 إن هذا اإلنفاق الزائد كان ويظل ي س د عن طريق إعادة ختصيص املوارد بنقلها من بعض بنو 
 بعضها اآلخر، ما يؤثر على قدرة املكتب على جتهيز أفرقته باملوظفني وباملعدات على حنو سليم. 

لقد أولت شعبة التحقيق عناية وافية الستبانة ما ميكن حتقيقه من مكاسب متأتية عن زيادة  -312
شة اليومي يف بلدان احلاالت                                                                النجاعة ووفورات متصلة باألسفار. إهنا قل صت تكاليف السكىن وبدل املعي

لتقييم  2018و 2017اليت توفد إليها األفرقة يف بعثات وذلك من خالل سريورة استمرت يف عامي 
                                                                                      التكاليف وتقليصها، وتكييف تصميم العمليات، وحتسني ظروف العمل. وباستدامة ات باع هذا النهج 

ألف يورو يف التكاليف التشغيلية على  120.0حتقيق وفورات مقدارها  2019                     ي توقع أن يتسىن يف عام 
افرتاض أن تسود ظروف مماثلة. إن مقدار الوفورات يتوقف على تواتر وكثافة األسفار يف املهمات املرتكزة 

الربناجمية املقرتحة العمل  2018على مكان واحد. فقد اقرتحت شعبة التحقيق يف إطار ميزانية عام 
                                                             لى مدى فرتة سنتني )استنادا  إىل النشاط املضطل ع به يف الوقت املعين(                                 للتوصل إىل ميزانية للسفر مسو اة ع

أقل إىل  2018على حنو يليب االحتياجات الفعلية للشعبة. ولسوء احلظ بقيت ميزانية السفر املعتمدة لعام 
ية أطول.                                                                                     حد كبري من املتطلبات الفعلية، ومل ي توصل إىل مقدار ميزانية السفر املسو اة على مدى فرتة زمن

                                                                                            وسيواصل املكتب التحلي بأقصى درجة ممكنة من النجاعة، مكي فا  ترتيبات السفر بغية استدامة التوازن 
                                                             األكثر فعالية بني تكاليف السفر جوا  وتكاليف بدل املعيشة اليومي.

 ألف يورو 730.0 النفقات التشغيلية العامة

 يف املئة(. 37.7يورو ) ألف 200.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -313

دها الشهود الذين حيضرون             من أن يتكب   مناصاليت ال          املتكر رة خيص بند امليزانية هذا التكاليف و  -314
يف العناية هبم  كا يف ذلمبشهود )الب املتمثل يف العنايةاملكتب  بواجبتكاليف املتصلة الو  استجوبو        لكي ي  

    د     س                          القضايا العالقة(. وال ت  وباقي احملاكمات و الناشط  عمليات التحقيقعمليات التدارس األويل و  إطار
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تفاعل الهنا تتأتى عن ، ألالتابع لقلم احملكمة شهودوالاجملين عليهم  لقسم                         هذه التكاليف من املخص صات 
(، هستجوابمن أجل اعندما يأيت  اه                                                     مكتب املد عي العام والشهود )مثل تكاليف سفر الشاهد وسكنبني 

                                             يتخذها املكتب بالنظر إىل الل ح ق املربم بينه وبني  ثراأل ةخفيف/منية متدنية التكاليفأ و تتصل بتدابريأ
 قسم اجملين عليهم والشهود.

ويستند حساب مبلغ الزيادة املطلوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة إىل عدد من العوامل:  -315
استمرار وجوب النهوض بواجب العناية ضرورة التفاعل مع الشهود اجلدد يف عمليات التحقيق اجلارية مع 

بالشهود احلاليني؛ واستئجار مساكن العاملني ألمد أطول خالل املهمات؛ وصيانة أو استبدال معدات 
                                                                                           من قبيل وسائل التتبع وأزرار االستغاثة وأجهزة االتصال، اليت تيس ر التواصل مع املكتب على حنو آمن.

ليف العقد اخلاص بالسكىن يف مجهورية أفريقيا الوسطى.                                  وست سد جبزء من الزيادة املطلوبة تكا -316
فهذا احلل )البديل عن النزول يف الفندق الوحيد املصون األمن يف عاصمة هذا البلد( أفضى إىل حتقيق 
وفورات يف تكاليف البعثات إىل مجهورية أفريقيا الوسطى )ختفيض مقدار بدل املعيشة اليومي وكلفة الليلة 

 ألف يورو. 100.0ة( جاوز مقدارها من ليايل اإلقام

                                                                                   وه يئ حليازة صور ملتقطة بالسواتل يتكاثر الطلب عليها ألغراض متعلقة باألدلة نظرا  للوقت  -317
الفاصل بني زمن وقوع األحداث ووقت تدخل املكتب وتعذر الوصول إىل بعض مسارح اجلرائم. 

من النفقات يف هذا اجملال بالسعي الدائم  الشعبة تضع يف اعتبارها التكاليف املعنية وتسعى إىل احلد إن
إىل استبانة ما ميكن حتقيقه من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة والوفورات لكن الزيادة املطلوبة تبقى 

 ضرورية الستدامة امتياز العمل والنهوض بواجب العناية الواقع على عاتق املكتب.
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 2300 البرنامج :25 الجدول

2300  

 شعبة التحقيق

)بآالف اليوروات 2017مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)بآالف  2019
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

ف مقداره )بآال
 نسبته املئوية اليوروات(

 428.5 11 4.4 477.0 951.5 10    املوظفون من الفئة الفنية

(801.5) 532.5 2    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (31.6)  1 731.0 

(324.5) 484.0 13 975.0 13 - 975.0 13 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (2.4)  13 159.5 

(348.3) 318.5 4 770.1 2 - 770.1 2 عامةاملساعدة املؤقتة ال  (8.1)  3 970.2 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(348.3) 318.5 4 770.1 2 - 770.1 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (8.1)  3 970.2 

 059.0 2 32.1 500.0 559.0 1 193.1 2 - 193.1 2 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 29.2 - 29.2 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 122.0 - 122.0 التدريب

 - - - - 10.1 - 10.1 اخلرباء االستشاريون

 730.0 37.7 200.0 530.0 633.5 - 633.5 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - اداألثاث والعت

 789.0 2 33.5 700.0 089.0 2 987.9 2 - 987.9 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 918.7 19 0.1 27.2 891.5 19 733.0 19 - 733.0 19 المجموع

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 2300 البرنامج :26 الجدول

2300 

وكيل أمين 
 عام

أمين عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

مجموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

مجموع 
موظفي فئة 
الخدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

2018املقرة لعام   - - - 1 4 13 40 41 1 100 - 40 40 140 

  8   -   -   -   8   -   5   3   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

(1)  -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص    -  (1)    -   (11)    (11)    (12)  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  136   29   29   -   107   1   45   43   13   4   1   -   -   -  المجموع

               

 ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

2018املقرة لعام   - - - - - 1.75 14.37 10.83 1.00 27.95 3.00 13.78 16.78 44.73 

  44.57   16.12   14.12   2.00   28.45   1.00   11.50   14.20   1.75   -   -   -   -   -  املستمرة

  5.33   1.67   1.67   -   3.67   -   1.67   1.33   0.67   -   -   -   -   -  اجلديدة

(0.12)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   (0.12)   (0.12)  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

(3.00)   -   -   -   -   -   -        احملو لة   (5.00)   -   (8.00)   -   -   -   (8.00)  

  41.78   17.67   15.67   2.00   24.12   1.00   8.17   12.53   2.42   -   -   -   -   -  المجموع
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 المقاضاة: شعبة 2400البرنامج  -4

        لمقد مةا

                                                                               تؤدي شعبة املقاضاة )"الشعبة"( دورا  حموريا  يف اضطالع احملكمة مبهمتها األساسية، أال وهي  -318
                                                                                              إجراء أنشطة مقاضاة عادلة وفعالة وسريعة وفقا  لنظام روما األساسي. إهنا تتألف من قسم املقاضاة وقسم 

ء اإلرشادات القانونية إىل احملققني، االستئناف. وهي تتوىل، بإدارة عامة من مديرها، املسؤولية عن إسدا
                                                                                             والرتافع يف القضايا اليت تنظر فيها دوائر ثالث  الشعب  القضائية يف احملكمة مجيعا ، وت ع د مجيع  الدفوع 
                                                                                           الكتابية اليت تتضمنها العرائض وغريها من املذكرات اليت تقد م إىل الدوائر، وتشارك يف أنشطة التحقيق 

 نيني املعنييالرئيس             وكالء االد عاءد إىل هع       كما ي  يف نطاق األفرقة املتكاملة.   وأنشطة حتضري القضايا
رشاد العام بشأن سداء اإلإفرقة املتكاملة و قيادة األ ةضمن قسم املقاضاة مبهم باإلجراءات االبتدائية

وتتوىل شعبة املقاضاة  .ر احملكمةئمام دواأ باإلجراءات االبتدائيةفرقة املعنية األلقضايا، وقيادة يف االتحقيق 
املعنيني بإجراءات االستئناف               ووكالء االد عاءاملعنيني باإلجراءات االبتدائية              وكالء االد عاء       توظيف  

                                                                                             واملوظفني القانونيني ومنظ مي ملفات القضايا واملساعدين املعنيني بدعم اإلجراءات االبتدائية، وتدريب هم، 
                 ومراقبة  أدائهم.

االستئناف، بإجراءات الرئيسي املعين              وكيل االد عاء هف، الذي يقودويتوىل قسم االستئنا -319
دائرة االستئناف، وإعداد مام أاالستئناف النهائي ى االستئناف التمهيدي ودعاو  ىدعاو مجيع يف التقاضي 

مجيع طلبات اإلذن باالستئناف والردود على طلبات اإلذن باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من 
                                                                                        أمام الدوائر االبتدائية، وصوغ نصوص أهم الوثائق اليت تود ع يف املرحلة االبتدائية من اإلجراءات،  األطراف

                                                                                             وال سي ما الوثائق اليت تشمل مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل والقوانني اإلجرائية، 
                          إىل سائر مكو نات املكتب حبسب وإسداء املشورة القانونية إىل األفرقة العاملة يف قسم املقاضاة و 

 االقتضاء.

                                                                           كما إن قسم املقاضاة وقسم االستئناف ينظ مان تدريبا  وحماضرات مستفيضني للعاملني يف  -320
شعبة املقاضاة وغريها من وحدات املكتب بشأن مواضيع من قبيل املرافعات الكتابية، واملرافعات الشفوية، 

مرة كل أسبوعني ون اجلنائي الدويل. ومن ذلك اجتماع قانوين يعقد والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والقان
                                                                                        جلميع العاملني يف الشعبة حيث تناق ش املستجدات القانونية واإلجرائية ذات الصلة بالشعبة، وتدريب 
                                                                                          داخلي على املرافعة ي عقد بانتظام، منه تدريب على املرافعة الشفوية وتدريب على استجواب الشهود، 

 وباإلنكليزية.بالفرنسية 

ة اللفعاة نويشرف على االستعا ،دارهتاقيادهتا وإ (1-)من الرتبة مداملقاضاة شعبة  مدير ويتوىل -321
كما يتوىل مديرها، يساعده يف ذلك وكيل يداع الوثائق.  إو  امللفاتملوارد وعلى توحيد نسق حتضري با

                                  اجعة مجيع ما يود ع من وثائق وعرائض ، مر (5-ف)من الرتبة                                        االد عاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف 
                                                                                              قبل أن يتم تقدميها إىل احملكمة بغية التيقن من أهنا مت سقة من الناحية القانونية وحمر رة بصورة مقنعة. 

املشورة بشأن القضايا إىل أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية، وذلك شعبة ال مديرويسدي 
                       مساعد  خاص )معين بأنشطة شعبة ال       مدير  ويساند                         ي طلب تناوهلا يف أجل قصري.                   غالبا  بشأن مسائل 

(، من أجل 2-                                               ( ومنسق  لعمل منظ مي ملفات القضايا )من الرتبة ف3-املقاضاة( )من الرتبة ف
ين             رأ( ومساعد  -)من الرتبة خ ع    ا  شخصي    ا  الشعبة مساعد إن ملديركما . التخطيط والتنسيق يف الشعبة

يساندان الشعبة يف تنفيذ كافة األمور اإلدارية، مبا يف ذلك معاملة املطالبات  رأ(-عمن الرتبة خ داريني )إ
 املتصلة بالسفر وطلبات اإلجازات.
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وتتوىل األفرقة املتكاملة املسؤولية عن التحقيق واملقاضاة يف القضايا املعروضة على احملكمة.  -322
                                                      لفرتة االستهاللية( ي رك ز رئيسيا  يف أنشطة املكو ن )الصغري( وخالل األشهر الستة األوىل من مدة التحقيق )ا

ويقوم فريق املقاضاة بإسداء املعين باملقاضاة من الفريق املتكامل على صوغ املنحى املفرتض للقضية. 
التوجيه القانوين واالسرتاتيجي من أجل التحقيق، وبتحليل األدلة، وبوضع األساس النظري للقضية، 

رى مبوجب املادة  وباملشاركة ( من نظام 2)55                                                                يف األنشطة التحقيقية )مبا فيها أعمال االستجواب الذي جي 
روما األساسي(، وبالتحضري لكشف املعلومات والوثائق، وبإعداد مشاريع الوثائق ذات الصلة مبا فيها 

ا واملساعد املعين بالدعم                                                                          مجيع الوثائق اليت قد يلزم إيداعها يف مرحلة التحقيق. ويتوىل منظ م ملفات القضاي
يف              وكالء االد عاءيف اإلجراءات االبتدائية تدبر األدلة واملعلومات والوثائق املراد إيداعها، ومساندة 

 .(55)                                ست جرى خالله مثاين عمليات حتقيق ناشط 2019مهامهم. وحبسب االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

فتم صوغ منحى القضية املفرتض بصورة راسخة،                                           وعندما يكون التحقيق قد شهد تقدما  كافيا   -323
                                                                                            تزيد شعبة املقاضاة قدرهتا فتشكل فريق حتقيق ي عىن باملرحلة التمهيدية من اإلجراءات. وي توقع أن يشهد 

تناول بعض القضايا يف مرحلتها التمهيدية، إضافة إىل ثالث حماكمات وسبع دعاوى  2019عام 
هيدية بقيام الفريق املتكامل بالتحضري لالنتقال من التحقيق إىل املرحلة استئناف هنائي. وتبدأ املرحلة التم

                                                                                           االبتدائية بتهذيب اجلوانب القانونية للمنحى املفرت ض للقضية وإعداد طلبات إصدار أوامر بالقبض على 
املشتبه فيهم. ويشتمل التحضري لطلب إصدار أمر بإلقاء القبض أو أمر باملثول )"باحلضور"( على 

                                                                                       راض شامل لألدلة )ينخرط فيه موظفون من مكتب املد عي العام ليسوا أعضاء يف الفريق املسن د إليه استع
                                                                                             إجراء التحقيق أو املقاضاة(، بغية التمحيص يف مدى كفاية األدلة طبقا  للمعايري اخلاصة باملرحلة املعنية 

مام احملكمة فإن رئيس قلم احملكمة،                                              أ صدر أمر بالقبض على مشتبه فيه أو أمر مبثوله أ من اإلجراءات. فإذا
                                                                                بالتشاور مع املد عية العامة، حييل األمر بالقبض على الشخص املعين وتقدميه إىل احملكمة مبوجب 

من النظام األساسي إىل كل دولة قد يوجد هذا الشخص على أراضيها. وبعد القبض  91و 89 املادتني
 48                                                 ي فرتض عادة أن ميث ل مثول ه األول أمام احملكمة يف غضون  على املشتبه فيه املعين أو تقدميه إىل احملكمة

( من القواعد اإلجرائية 1)121                                                       ساعة اعتبارا  من زمن وصوله إىل مقر احملكمة. وتقضي القاعدة 96إىل 
                                                                                             وقواعد اإلثبات بأن حتد د الدائرة التمهيدية، عند أول مثول للمشتبه فيه أمام احملكمة، موعد عقد جلسة 

أشهر أو ستة من                                                                          التهم املوج هة إليه. واملعتاد أن يقع تاريخ عقد جلسة اعتماد التهم بعد أربعة اعتماد
تاريخ املثول األول أمام احملكمة. ويف الفرتة الفاصلة بني املثول األول أمام احملكمة وموعد انعقاد جلسة 

مبا يف ذلك استعراض املواد املعنية  اعتماد التهم، يبدأ فريق املقاضاة بكشف الوثائق واملعلومات للدفاع،
وإجراء عملية حجب ما جيب حجبه فيها من املعلومات، وإعداد الوثيقة املتضمنة للتهم، والعريضة 
رى عند اللزوم استعراض إضايف لألدلة، وي نظر فيما إذا كان                                                                                              املمهدة العتماد التهم، وقائمة األدلة. وجي 

      يوما   60م روما األساسي. ويصدر قرار اعتماد التهم يف غضون من نظا 56 يتعني االستناد إىل املادة
                                                                                                اعتبارا  من تاريخ انعقاد جلسة اعتمادها. وبعد اعتماد التهم حتال القضية إىل الدائرة االبتدائية. وقبل 
تقدمي البيانات االفتتاحية، يقوم فريق املقاضاة بتحديث وتنجيز ما جيب كشفه من املعلومات والوثائق، 

د أهم الوثائق املراد إيداعها يف إطار اإلجراءات االبتدائية، مثل العريضة املمهدة للمحاكمة، وقائمة وإعدا
 الشهود، وقائمة األدلة، وطلبات اختاذ التدابري احلمائية ضمن احملكمة.

نية                                                                                         إن االهتمام بكل قضية تبلغ املرحلة التمهيدية أو املرحلة االبتدائية يستلزم فريقا  مؤلفا  من مثا -324
معنيني باإلجراءات االبتدائية، ومنظم مللفات القضية، ومساعد قانوين، ومساعد معين بدعم             وكالء اد عاء

                                                   رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية. ويقوم وكالء االد عاء،                                        اإلجراءات االبتدائية، يقودهم وكيل اد عاء

 أعاله. 114انظر الفقرة  (55)                                                           
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بتنظيم وحتضري احلجج يف القضية خالل الرئيسي املعين باإلجراءات االبتدائية،                     يقودهم وكيل االد عاء
                                                                                               املرحلتني التمهيدية واالبتدائية. فيجمعون األدلة املدينة واألدلة املرب ئة، ويتدبرون شؤون الشهود، ويسدون 
اإلرشاد فيما خيص عمليات التحقيق اإلضافية، ويتدبرون كشف املعلومات والوثائق، ويعدون نصوص كل 

اعها أمام الدائرة التمهيدية والدائرة االبتدائية، ويشاركون يف اجللسات، الوثائق والعرائض املراد إيد
                                                                                        ويتدخلون خالل جلسة اعتماد التهم وخالل احملاكمة فيستجوبون شهود االد عاء وشهود الدفاع ويقد مون 

لومات احلجج. ويقوم منظم ملفات القضية واملساعد املعين بدعم اإلجراءات االبتدائية بتنظيم األدلة واملع
االفرتاضات املتعلقة  يف االضطالع مبهامهم. وتشمل                                            والوثائق املودعة ويقدمان الدعم لوكالء االد عاء

 يف املرحلة االبتدائية. 2019بامليزانية ثالث قضايا ستكون خالل عام 

                                                                                       ويتألف مالك العاملني يف قسم االستئناف من الوظائف الثابتة التالية البيان: وكيل اد عاء رئيسي  -325
(، يتوىل إدارة القسم ويشرف على مجيع األعمال اليت 5-الرتبة ف معين بإجراءات االستئناف )من

                     (، وثالثة وكالء اد عاء 4-                                                                 يضطلع هبا، وثالثة وكالء لالد عاء معنيني بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف
                (، ومنظ م مللفات 2-ف                                 (، ووكيل اد عاء معاون )من الرتبة 3-معنيني بإجراءات االستئناف )من الرتبة ف

تاج إىل هذه الوظائف لالضطالع بعمل القسم، الذي يشمل إعداد مجيع 1-القضايا )من الرتبة ف                                                                 (. وحي 
                                                                                          ما ي قد م من وثائق وعرائض بشأن دعاوى االستئناف التمهيدي ودعاوى االستئناف النهائي أمام دائرة 

ا مرافعات شفوية يف دعاوى االستئناف النهائي                                            االستئناف؛ واحملاج ة يف مجيع اجللسات اليت تقدم خالهل
أمام دائرة االستئناف؛ والقيام جبميع أعمال التقاضي يف مرحلة االستئناف التمهيدي ومرحلة االستئناف 
النهائي )مبا يف ذلك تناول األدلة اإلضافية وكشف املعلومات(؛ وإعداد مجيع طلبات اإلذن باالستئناف 

باالستئناف اليت يودعها الدفاع وغريه من األطراف أمام الدوائر التمهيدية  والردود على طلبات اإلذن
والدوائر االبتدائية؛ وإعداد نصوص ما يودع من وثائق رئيسية يف مرحلة اإلجراءات االبتدائية ومراجعة هذه 
                                                                                   النصوص، وال سي ما النصوص اليت تتناول مسائل هامة وجديدة من مسائل القانون اجلنائي الدويل

 واملسائل اإلجرائية.

                                                                                   كما يؤدي قسم االستئناف دورا  كبريا  يف إجراء البحوث القانونية وإسداء املشورة القانونية  -326
)بتقدمي مذكرات كتابية ومشورة شفوية( إىل مجيع أفرقة التحقيق واألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية يف 

                                           وديوان املد عي العام ]على اخلصوص[ فيما يتعلق  قسم املقاضاة، وإىل سائر أقسام املكتب على العموم
 مبسائل القانون اجلنائي الدويل.

ري قسم االستئناف طائفة متنوعة من سائر أعمال التقاضي مثل إجراءات املراجعة  -327                                                                              كما جي 
( من النظام األساسي، وإجراءات التعويض، وإجراءات اإلفراج املبكر، وإجراءات 3)53مبوجب املادة 

ار. ويضاف إىل ذلك أن قسم االستئناف يتوىل املسؤولية عن إعداد وحتديث جمموعة خمتارة جرب األضر 
وافية عن القضايا تضم مجيع القرارات واألحكام الصادرة عن الدوائر منذ نشوء احملكمة )متاحة لكي 

القانوين                                                                              تستعملها مجيع ش عب مكتب املد عي العام(، كما يتوىل تنسيق  التدريب املستفيض يف اجملال 
والتدريب واحملاضرات يف املرافعة القانونية الكتابية والشفوية جلميع العاملني يف الشعبة طيلة السنة. وتتاح 

                                                           متابعة الدورات واحملاضرات املعنية للعاملني يف سائر الشعب أيضا .

منخرطة يف أنشطة ضمن إطار اإلجراءات  2019                                   وي توقع أن تبقى شعبة املقاضاة يف عام  -328
                . كما ي توقع أن (56)احلسن( وقضية Blé Goudé)              واب ليه غوديه (Gbagbo)           اغ بـ غ بو بتدائية يف قضية اال

                                                                                              يـ ن ش د اعتماد هتم توج ه يف قضية واحدة أو أكثر من القضايا اليت ختضع للتحقيق حاليا . وستبقى أفرقة 
 ون استباق للقرار بشأن اعتماد التهم.د (56)                                                           
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يا ويف احلالة يف كوت ديفوار شعبة املقاضاة منخرطة يف األنشطة التحقيقية اجملراة يف احلالة يف جورج
)القضية الثانية( واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى واحلالة يف ليبيا واحلالة يف دارفور بالسودان واحلالة 
                                                                                  يف بوروندي وغريها من احلاالت اخلاضعة للتحقيق. وسيتعني  على قسم االستئناف أن يتناول دعاوى 

، 2018                                                          أن ت رفع يف إطار القضايا اليت ستنتهي احملاكمة فيما خيصها يف عام  االستئناف النهائي اليت ميكن
 إضافة إىل دعاوى االستئناف التمهيدي يف إطار قضايا أخرى.

وستواصل شعبة املقاضاة استطالع الوسائل اخلالقة للنجاح يف تقدمي حججها أمام احملكمة،  -329
 جيات اجلديدة يف جلسات احملكمة.                                          يف ذلك مضي ها يف استعمال التقنيات والتكنولو  مبا

                                                                                 وستسهر شعبة املقاضاة أيضا  على تطبيقها املالئم لشىت أشكال إسناد املسؤولية اجلنائية اليت  -330
مسؤولية القادة والرؤساء منه ) 28من النظام األساسي )املسؤولية اجلنائية الفردية( واملادة  25جتيزها املادة 

اسات النافذة، إىل التكفل بأن تشمل التهم اليت توجهها أفرقتها                                اآلخرين(. وستسعى، متاشيا  مع السي
                                                                                             اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسانية املنط لق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال، حيثما تقع مثل هذه اجلرائم يف 

ألشكال                                                                                   احلالة اخلاضعة للتحقيق، وأشكال اجلناية األكثر متثيال  يف احلالة املعنية. وستويل عناية  خاصة 
 اجلناية اليت درج القضاء الدويل والقضاء الوطين على عدم املقاضاة عليها إىل احلد الالزم.

آليات تنسيق داخلي وأفرقة عاملة، وهي منخرطة يف إطار  شعبة املقاضاةوقد استحدثت  -331
يب على املبادرات املتخذة على نطاق املكتب اليت تتناول جماالت أولويات املكتب واحملكمة مثل التدر 

ستواصل استعمال  شعبة املقاضاةالرتافع، وزيادة النجاعة، وتدبر املعلومات، واألفرقة املتكاملة. مث إن 
                                                                                    وحتسني نظام املراجعات الداخلية لألدلة )ومراجعات احلاالت اليت متي زت بأمهيتها من بني حاالت تقدمي 

                                     ا وضمان إيتائه ناجتا  عايل درجة اجلودة.احلجج أمام احملكمة( إلجراء عمليات تقييم نقدي جلودة عمله

 ألف يورو 11 731.5 موارد الميزانية

 يف املئة(. 0.7يورو ) ألف 75.9ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -332

 هنيني خمتصني يف القانون اجلنائي الدويلباالستعانة فيها مباملقاضاة تتميز  ةأنشطة شعبإن  -333
بند املوارد  يفز      يرتك  يف املئة منها(  96.9) ة الشعبةن معظم ميزانيإف وعليه .وبتوقفها على االستعانة هبم

                                                                                 . وبالتايل ترك ز الشعبة على حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف التكاليف من املوظفني
داخلية، من خالل حتفيز زيادة اإلنتاجية باستبعاد الطاحل من السريورات، وإعادة تدارس اإلجراءات ال

                                                                                        وتبسيط التعاون مع سائر الشعب واألطراف، حيثما أمكن ذلك. وإضافة إىل التدابري الداخلية احملد دة 
أعاله تعتمد الشعبة وموظفوها على شبكتها املتينة الواسعة املطال حيثما أمكن األمر. وتبين الشعبة 

 هنيني والطلبة يف شىت املؤسسات.شبكتها بوسائل منها على سبيل املثال إلقاء حماضرات وخطب أمام امل

                                                                            وعلى الرغم من وجوب أن ي عترب أن عبء العمل الواقع على عاتق شعبة املقاضاة يتحدد  -334
معظمه بالتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي واألوامر الصادرة عن الدوائر فإهنا حريصة على مواصلة 

                                     ات يف التكاليف. وقد كر ست الشعبة طيلة استطالع سبل حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفور 
                                                                                   موارد ووقتا  الستبانة إمكانيات حتقيق الوفورات وحتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.  2018عام 

                                                                                            واخنرطت الشعبة برمتها يف هذه العملية إذ ط لب من أفرقتها أن يقدموا أفكارهم ومقرتحاهتم بشأن إمكان 
                                                                 دة جناعة عملهم. وت ع د الشعبة عدة مقرتحات لزيادة النجاعة، مبا يف ذلك حتقيق مكاسب متأتية عن زيا

                                                                                      تضبيط اإلجراءات والسياسات احلالية. ويؤمل أن خيف ف حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ضغط 
                                                                                 العمل الواقع على كاهل موظفي الشعبة وأن يقل ص ساعات العمل املستفيض الذي ينهضون به.
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، تسىن 2019                                                      عم قة للموارد احلالية من املوظفني ومتطلبات احلد األدىن لعام وإثر مراجعة م -335
                                                    ، ال ي رك ز فيها إال على الوظائف احلامسة م ط ل ق احل س م 2019لشعبة املقاضاة أن تقرتح ميزانية معتدلة لعام 

رتحها مع الشواغل اليت                                                                         لتحقيق االفرتاضات املتعلقة بامليزانية. لقد بذلت الشعبة جهدا  كبريا  ملواءمة مق
                                                                                         أ ثريت خالل االجتماعات السابقة املتعلقة بامليزانية، لكن يظل مقرتحها يعرب  عن املوارد الالزمة ألداء 
                                                                                           املهام املنوطة هبا يف إطار واليتها مبوجب نظام روما األساسي. ولذا ال تطلب الشعبة إال وكيال  واحدا  من 

                                        ( ووكيل اد عاء معاونا  معنيا  باإلجراءات 4-ت االبتدائية )من الرتبة ف                            وكالء االد عاء املعنيني باإلجراءا
                                                                     ( متو ل وظيفتامها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة. وي طلب متويل وظيفة وكيل 2-االبتدائية )من الرتبة ف

ن إطار ضم 2018                           ( استمرارا  لتمويلها يف عام 4-                                             االد عاء املعين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف
                                                                                          مالك الفريق الذي يهتم بقضية بوروندي. إن وكالء االد عاء املعنيني باإلجراءات االبتدائية ذوي الرتبة 

                                                                               يقدمون دعما  مستفيضا  خالل عمليات التحقيق بإجرائهم البحوث والتحاليل بشأن املسائل  4-ف
                            دم وكيل االد عاء املعاون املعين املعقدة. كما إهنم ينسقون مشاريع األفرقة من قبيل مراجعة األدلة. وسيق

                                                            ( دعما  تقنيا  عمليا  لواحدة من عمليات التحقيق اجلارية، مبا يف 2-باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف
                                                                                           ذلك املراجعة اجلارية لألدلة اليت يتم مجعها. كما إن شاغل هذه الوظيفة سيجري حبوثا  قانونية. وسيكون 

                                          ( وكيل االد عاء األصغر رتبة يف شعبة املقاضاة.2-رتبة ف                          وكيل االد عاء املعاون )من ال

                                                                                 وحتتاج شعبة املقاضاة أيضا  إىل موارد غري متصلة بالعاملني للنهوض بأود أنشطتها. إن معظم  -336
                                                                                           اخلدمات اليت تستلزم ختصيص موارد غري متصلة بالعاملني توف ر )ويهيأ هلا يف امليزانية( ضمن مكتب املد عي 

                                     . بيد أنه ي طلب ختصيص مبلغ خاص من أجل 2130و 2120و 2110لربامج الفرعية العام يف إطار ا
                                                                                          سد تكاليف السفر ي درج يف إطار ميزانية شعبة املقاضاة. إن املبلغ املطلوب مماثل لنظريه فيما خيص عام 

2018(57). 

 ألف يورو 11 357.7 الموارد من الموظفين

ألف يورو  248.5ابتة على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الث -337
املئة(. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على اخنفاض مقداره  يف 2.6)

 17وظيفة ثابتة و 91موظفني:  108املئة(. وسيتألف مالك الشعبة من  يف 10.2ألف يورو ) 172.3
 من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. 13.58امة )وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة الع

                                                                                      وي قرتح حتويل ثالث وظائف: وظيفتني لوكيل ي اد عاء معنيـ ني   باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة  -338
 (.1-( ووظيفة منظم مللفات القضايا )من الرتبة ف4-ف

اة ألغراض امليزنة فقط، بالنظر إىل                                                          ويـ ل ح ق نائب املد عية العامة )مساعد أمني عام( بشعبة املقاض -339
                                                                                            ختصيص وظيفته األصلي. بيد أن دوره يتمثل يف التفرغ للعمل نائبا  للمد عية العامة. وهبذه الصفة يتوىل 

                                           اإلشراف على ثالث  ش عب  املكتب وتنسيق عمل هذه  -حتت توجيهها املباشر  -                    نائب املد عية العامة 
ل والتعاون، وشعبة التحقيق، وشعبة املقاضاة. كما إن املساعد                                 الش عب، وهي شعبة االختصاص والتكام

                                                   الشخصي لنائب املد عية العامة م ل ح ق بشعبة املقاضاة.

                                                                              إن شعبة املقاضاة ستستعيض عن وظائف وكيل االد عاء املساعد املعين باإلجراءات االبتدائية  -340
( بغية 2-ت االبتدائية )من الرتبة ف                                          ( بوظائف وكالء اد عاء معاونني معنيني باإلجراءا1-)من الرتبة ف

يف هيكلها التنظيمي. ويشمل هذا التدبري  2015/2016                                             تنفيذ التعديالت البنيوية اليت ه ي ئ هلا يف الفرتة 
 أدناه. 346انظر التفاصيل ذات الصلة يف الفقرة  (57)                                                           
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مثاين وظائف ثابتة وثالث وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة. لقد راجع خبري استشاري خارجي 
. فخلص هذا اخلبري االستشاري إىل أن وظيفتني كانتا 2015تشكيل مالك موظفي الشعبة يف عام 

                                                                                            مصنفتني تصنيفا  خاطئا ، مها وظيفة املوظف القانوين املساعد )اليت ص نفت وظيفة  من فئة اخلدمات العامة 
                                                                                      وإن كان شاغلها يؤدي مهام تناظر وظيفة من الفئة الفنية( ووظيفة وكيل االد عاء املساعد املعين 

( على الرغم من أن املهمات 1-                                           بتدائية )اليت كانت مصنفة  وظيفة  من الرتبة فباإلجراءات اال
                                                                                               واملسؤوليات املرتبطة هبا كانت تعادل املهام واملسؤوليات املنوطة بوظيفة وكيل االد عاء املعاون )من الرتبة 

عبة تصنيف وظائف املساعد القانوين يف الش 2016(. وكخطوة أوىل لتصويب ذلك أعيد يف عام 2-ف
فنقلت من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة الفنية، ما جيسد أن شاغل هذه الوظيفة كان يعمل يف املستوى 
                                                                                       الفين. واستكماال  لعمليات االنتقال هذه ست لغي شعبة املقاضاة وظيفة وكيل االد عاء املساعد املعين 

                           اد عاء معاون معين باإلجراءات ( وتستعيض عنها بوظيفة وكيل 1-باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف
                                                     فصاعدا . وليس هلذا التدبري أثر على امليزانية، وهو ال يغري  2019( من عام 2-االبتدائية )من الرتبة ف

                        ، وسيمك ن املكتب  من جعل 2019عدد معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل املطلوب لعام 
                                               زم. ولوظيفة وكيل االد عاء املعاون املعين باإلجراءات تشكيل أفرقة املقاضاة أقرب إىل تشكيلها املعت

( وصفها بني وظائف مالك شعبة املقاضاة. وقد اجتاز املوظفون الذين 2-االبتدائية )من الرتبة ف
( بنجاح عملية 1-                                                                          يشغلون حاليا  وظيفة وكيل اد عاء مساعد معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف

                                                                    وهم مدر جون يف قائمة املرشحني املنتظر تعيينهم ليشغلوا وظيفة وكيل اد عاء                        احلشد اليت أجريت حديثا  
(. والتدبري املعين لن يكون له أثر على امليزانية ولن 2-معاون معين باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف

 .(58)يتعدل به عدد املوظفني املطلوبني

 ألف يورو 9 847.7 عامةالوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات ال

                                ال ت طلب أية وظائف ثابتة إضافية. -341

 إن مالك شعبة املقاضاة يتألف من الوظائف التالية البيان: -342

 2017وأقرته مجعية الدول األطراف )انظر ميزانية عام  2017إن هذا التدبري يكافئ التدبري الذي طرحته شعبة التحقيق يف عام  (58)                                                           
 (.342 الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلنائية الدولية، الفقرة
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 العدد الرتبة التسمية

 1 أمني عام مساعد                              نائب املد عية العامة )املقاضاة(

 1 1-مد مدير شعبة املقاضاة

 8 5-ف                                          وكيل اد عاء رئيسي معين باإلجراءات االبتدائية

 1 5-ف                                        وكيل اد عاء رئيسي معين بإجراءات االستئناف

(59)                                   وكيل اد عاء معين باإلجراءات االبتدائية
 13 4-ف 

 3 4-ف                                  وكيل اد عاء معين بإجراءات االستئناف

 14 3-ف                                    وكيل اد عاء معين باإلجراءات االبتدائية

 1 3-ف موظف قانوين

 3 3-ف                                  وكيل اد عاء معين بإجراءات االستئناف

(60)                                         وكيل اد عاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية
 19 2-ف 

 10 1-ف  موظف قانوين مساعد

 9 1-ف (61)                   منظ م مللفات القضايا

 5 رأ-ع خ مساعد معين بدعم اإلجراءات االبتدائية

 2 رأ-ع خ مساعد إداري

 1 رأ-ع خ شخصيمساعد 

 اجملموع

 

91 

 وروي آالف 1 510.0 املساعدة املؤقتة العامة

لتمكني شعبة املقاضاة من االضطالع على حنو فعال بأنشطتها املهيأ هلا يف إطار االفرتاضات  -343
من معادالت املوظف  13.58وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 17                         املتعلقة بامليزانية، ت طلب 

 ايل:الواحد العامل بدوام كامل( مبثابة متطلب مستمر لسنوات متعددة، على النحو الت

 من الوظائف املعنية وظيفة واحدة يعاد اقرتاح حتويلها ]إىل وظيفة ثابتة[. (61) من الوظائف املعنية مثاين وظائف يعاد اقرتاح إعادة تصنيفها. (60) من الوظائف املعنية وظيفتان يعاد اقرتاح حتويلهما ]إىل وظيفتني ثابتتني[. (59)                                                           
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                   املعاد ل بدوام كامل املدة بالشهور العدد الرتبة التسمية

             متطل ب مستمر  2.00 24 2 4-ف                                    وكيل اد عاء معين باإلجراءات االبتدائية 

(62)                                   وكيل اد عاء معين باإلجراءات االبتدائية
            متطل ب جديد  1.00 12 1 4-ف 

             متطل ب مستمر  2.00 24 2 3-ف                                    وكيل اد عاء معين باإلجراءات االبتدائية

             متطل ب مستمر  1.00 12 1 3-ف (مساعد خاص )معين بأعمال املقاضاة

             متطل ب مستمر  1.25 15 2 2-ف                                          وكيل اد عاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية

                                وكيل اد عاء معاون معين باإلجراءات 
(63)االبتدائية

            متطل ب جديد  2.00 24 3 2-ف 

            متطل ب جديد  0.67 8 1 2-ف جراءات االبتدائية                         وكيل اد عاء معاون معين باإل

             متطل ب مستمر  0.5 6 1 2-ف معين بإجراءات االستئنافمعاون             وكيل اد عاء 

             متطل ب مستمر  1.00 12 1 2-ف القضايا                   منس ق لتنظيم ملفات

             متطل ب مستمر  1.00 12 1 1-ف  موظف قانوين مساعد

             متطل ب مستمر  0.5 6 1 رأ-ع خ ائيةمساعد معين بدعم اإلجراءات االبتد

 0.67 8 1 رأ-ع خ مساعد إداري

       متطل ب  
(64)جديد

 

 اجملموع

 

17 163 13.58 

 

 2018التغريات بالقياس إىل ميزانية عام 
                                ، تطلب شعبة املقاضاة وكيل اد عاء 2019                                                بالنظر إىل التطور املتوق ع أن تشهده القضايا يف عام  -344

                                                ووكيل اد عاء معاونا  معنيا  باإلجراءات االبتدائية  (65)(4-ات االبتدائية )من الرتبة ف                      إضافيا  معنيا  باإلجراء
                                                                     (. فكل املوارد املتوفرة قد خ ص صت لالضطالع مبهام أخرى، منها استيعاب العمل 2-)من الرتبة ف

 املتأيت عن عمليات التحقيق اجلديدة إىل أقصى حد ممكن.

 انيةالتغريات غري ذات األثر على امليز 
رر( من وظائف -                                                            تغري  شعبة املقاضاة تسمية وظيفة "املساعد الشخصي" )من الرتبة خ ع -345

املساعدة املؤقتة ف ئمن وظا "رأ(-ع املساعدة املؤقتة العامة لتصبح وظيفة "مساعد إداري )من الرتبة خ
 العامة للتواؤم مع تسميات الوظائف اليت اعتمدها الفريق املعين باملوارد البشرية. 

 ألف يورو 373.8 الموارد غير المتصلة بالعاملين

يف املئة(. إن معظم املوارد  0.1ألف يورو ) 0.3ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -346
                                                                                            غري املتصلة بالعاملني الالزمة للنهوض بأود أنشطة شعبة املقاضاة توف ر )ويهيأ هلا يف امليزانية( يف إطار 

                                                        ضمن مكتب املد عي العام. بيد أن املوارد غري املتصلة بالعاملني  2120و 2110الربناجمني الفرعيني 
 املطلوبة لسد تكاليف السفر أدرجت يف ميزانية شعبة املقاضاة.

( اليت أقرت يف إطار امليزانيات السابقة مل 1-                                                                            إن الوظائف الثالث لوكالء اد عاء مساعدين معنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف (63)                                                                           م و لت فيما خيصه مببلغ من صندوق الطوارئ أ خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي. 2018عام                                 وظيفة ي ط ل ب متويل ها ترحيال  من  (62)                                                           
                                    ( املطلوبة اآلن فإمنا ميثل طلبها تعديال  2-عاء املعاونني املعنيني باإلجراءات االبتدائية )من الرتبة ف                                    تعد مطلوبة. أما طلب وظائف وكالء االد  

 خطر بلزومه من أجل احلالة يف بوروندي.                         مببلغ من صندوق الطوارئ أ   2018                                              يواصل متويل هذه الوظيفة اليت م و لت فيما خيص عام  (65) أدناه. 345انظر الفقرة  (64)                                          اسرتاتيجيا  بنيويا  ال أثر له على امليزانية.
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 ألف يورو 373.8  السفر

يسافر العاملون يف شعبة املقاضاة بانتظام يف مهام ضمن إطار األفرقة املتكاملة لكي يدعموا  -347
. كما تلزم أسفار موظفي شعبة املقاضاة يف املرحلة التمهيدية واملرحلة االبتدائية عمليات التحقيق اجلارية

من النظام األساسي، وإعداد  68من مراحل القضايا، ألغراض منها مجع اإلعالنات مبوجب املادة 
ص ص اعتما الشهود، ودعم الشهود الذين يدلون بإفاداهتم عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية. كما د            خي 

                                                                                               لنائب املد عية العامة، ومدير شعبة املقاضاة، ووكيل االد عاء الرئيسي املعين بإجراءات االستئناف، من أجل 
                                                                                         ما يقومون به من مهام اضطالعا  بوظائفهم التمثيلية الرامية إىل توسيع نطاق اإلحاطة بأنشطة مكتب 

تطلب الشعبة نفس  2019املتعلقة بعام                       واستنادا  إىل االفرتاضات                                  املد عي العام والتعاون فيما خيصها.
                طلبا  متكر را .ت. إن تكاليف السفر متثل م2018                                                   املبلغ لسد تكاليف األسفار الذي ه يئ له يف ميزانية عام 
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 2400 البرنامج :27 الجدول

2400  

 شعبة املقاضاة

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 310.9 9 2.7 248.5 062.4 9    املوظفون من الفئة الفنية

 536.8 - - 536.8    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 847.7 9 2.6 248.5 599.2 9 432.1 9 - 432.1 9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(172.3) 682.3 1 320.6 1 - 320.6 1 املساعدة املؤقتة العامة  (10.2)  1 510.0 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(172.3) 682.3 1 320.6 1 - 320.6 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (10.2)  1 510.0 

(0.3) 374.1 297.6 - 297.6 السفر  (0.1)  373.8 

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 36.1 - 36.1 اخلدمات التعاقدية

 - - - - 43.7 - 43.7 التدريب

 - - - - 20.6 - 20.6 رباء االستشاريوناخل

 - - - - 0.2 - 0.2 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

(0.3) 374.1 398.2 - 398.2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (0.1)  373.8 

 731.5 11 0.7 75.9 655.6 11 150.9 11 - 150.9 11 المجموع

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 2400 البرنامج :28 الجدول

2400 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

2018املقرة لعام    -   1   -   1   9   14   18   11   26   80   -   8   8   88  

  3   -   -   -   3   1   -   -   2   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

(8)  8   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  91   8   8   -   83   19   19   18   16   9   1   -   1   -  المجموع

               

 ل(دوام كام                                          وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها ب

2018املقرة لعام   - - - - - 4.00 3.00 2.75 3.67 13.42 0.60 0.50 1.10 14.52 

  12.85   1.10   0.50   0.60   11.75   2.00   2.75   3.00   4.00   -   -   -   -   -  املستمرة

  4.33   0.67   0.67   -   3.67   -   2.67   -   1.00   -   -   -   -   -  اجلديدة

(0.60)   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص   -   (0.60)   (0.60)  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

(2.00)   -   -   -   -   -        احملو لة   -   -   (1.00)   (3.00)   -   -   -   (3.00)  

عالمجمو    -   -   -   -   -   3.00   3.00   5.42   1.00   12.42   -   1.17   1.17   13.58  
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 البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة -جيم 

hh 

         المقد مة

                                                                                     يرتأس قلم  احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( رئيس ه، الذي ي عترب املسؤول اإلداري الرئيسي يف  -348
املسؤول فيها عن اجلوانب غري القضائية لتسيري شؤوهنا  اجلهازم احملكمة )"القلم"(            ، وي عترب قلاحملكمة

ثالث شعب هي شعبة اخلدمات اإلدارية وشعبة اخلدمات  قلم احملكمة إىلوينقسم  وتقدمي اخلدمات فيها.
اءات القضائية                                                                                   القضائية وشعبة العمليات اخلارجية اليت يؤدي كل منها دورا  حامسا  يف التكفل بعدالة اإلجر 
        ديوان  ويساعد  وسرعتها وشفافيتها ويف دعم عمليات التحقيق واجلهات اليت يتعامل معها قلم احملكمة.

فيما تنسيق وال وأقسامهقلم العب              توجيه مجيع ش  يف اضطالعه االسرتاتيجي ب            رئيس  القلمرئيس قلم احملكمة 
لقلم احملكمة دعم أداء املهام القانونية املنوطة بينها وإرشادها. ويتوىل مكتب الشؤون القانونية التابع 

 القلم. برئيس

                                                                            إن اإلجراءات القضائية متث ل احملور الرئيسي لعمل احملكمة وال ميكن أن تسري بدون اخلدمات  -349
ات ءجراحمايدة لتوفري اخلدمات، الدعم لإلة جه هبصفت           فهو يقد م،                                 الضرورية اليت يقد مها قلم احملكمة. 

    ري  تيسإدالء الشهود بإفاداهتم، و     ري  تيسو ،                              تدب ر األعمال القضائية وامللفاتمور منها أخالل القضائية من 
خدمات         وتوفري                                            وتسيري  شؤون املساعدة القانونية ودعم احملامني، ، اإلجراءاتمشاركة اجملين عليهم يف 

       دارة  إو                     ، والسهر  على األمن،                            وتدبـ ر  تكنولوجيا املعلومات، للمحكمة يةر ير الرتمجة الشفوية والرتمجة التح
                                                                                  ، وتيسري  التعاون والتعاضد القضائيني، واالهتمام  بعلنية اإلجراءات، والتواصل  )وال سيما مرافق االحتجاز

                                                                                            مع اجلماعات املتضررة(، وإجراء  العمليات امليدانية دعما  لعمل القضاة واألطراف يف القضايا واملشاركني 
كمة هبذه املهام لتعذر سري اإلجراءات القضائية ألن خمتلف املشاركني يف ولوال اضطالع قلم احمل. فيها

                                                                                    اإلجراءات )مبن فيهم القضاة ومكتب املد عي العام والدفاع واجملين عليهم والشهود( كانوا لوالها 
اشتغايل أو لغوي أو سيفتقدون عند االنطباق الدعم املايل الالزم  سيفتقدون ما يلزم من دعم تقين أو

د                                             احتياجات قلم احملكمة املالية يف هذه اجملاالت تتحد  إن ن عدالة اإلجراءات القضائية وسرعتها. لضما
 .تطورات القضائية والتطورات على صعيد املقاضاةالمباشرة ب

                                                                               كما ت عترب احملكمة مؤسسة دولية فريدة، بإطارها احلوكمي اخلارجي املرتك ز على مجعية الدول  -350
                                                                     هيئاهتا الفرعية. وتربط احملكمة  باألمم املتحدة عالقة  خاصة فهي تتعاون معها األطراف )"اجلمعية"( و 

                                                                                        بشأن مسائل خمتلفة كثرية، لكنها حتتاج أيضا  إىل تعاون فرادى الدول بشأن طائفة واسعة من األمور، 
كمة إىل تتنوع من األوامر بإلقاء القبض على املشتبه فيهم إىل إعادة توطني الشهود. وبالتايل حتتاج احمل
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                                                                                           استدامة العالقات مع هذه األطراف الفاعلة ومواصلة تطويرها. ويف الوقت نفسه يتعني  على احملكمة تزويد 
                                                                                     عامة اجلمهور مبعلومات عن أنشطتها، وتقدمي معلومات توعوية أكثر تكييفا  إىل اجلماعات املتضررة 

ىل املسؤولية عن مجيع هذه األنشطة، عند احملكمة يتو  باجلرائم اليت تندرج ضمن إطار اختصاصها. إن قلم
اللزوم، وذلك من مقر احملكمة ويف مكاتبها القطرية القائمة يف بلدان احلاالت. ولئن كانت التطورات يف 
                                                                                         اجملال القضائي ويف جمال املقاضاة هي أيضا  من مسب بات التكاليف املرتبطة باألنشطة اخلارجية فإن هذه 

رة جزئية على عوامل خارجة عن سيطرة احملكمة، من قبيل مستوى تعاون                          التكاليف تتوقف أيضا  بصو 
 الدول معها.

                                                                             وت ناط باخلدمات اإلدارية اليت يقدمها قلم احملكمة أمهية حامسة فيما خيص سالسة عمل احملكمة  -351
يزنة مجعاء، اليت يبلغ عديد مالك موظفيها زهاء ألف موظف. ويتوىل قلم احملكمة تدبر املوارد البشرية وامل

                                                                                             والشؤون املالية واملشرتيات واملرافق والسفر واألمن، وينس ق املهام التنفيذية على نطاق احملكمة مثل تدبر 
                                                                                            املخاطر، وإبالغ اهليئات اإلدارية، واملراجعة، والوفاء باملعايري. ويف اجملال اإلداري أيضا  ترتبط سرعة سري 

                                                    احملكمة بتوليه أمورا  منها نقل الشهود، والسهر على أمن اإلجراءات القضائية باخلدمات اليت يقدمها قلم 
اجللسات يف قاعات احملكمة، وتزويد األطراف بكل ما حيتاجون إليه من معدات متصلة جبلسات احملكمة. 
                                                                                             فاحتياجات قلم احملكمة املتصلة بامليزانية يف هذا اجملال تتوقف على احتياجات الربامج الرئيسية اليت يقد م 

 خلدمات.إليها ا

 2019لعام  لمحة عامة عن متطلبات ميزانية قلم المحكمة

يورو، ينطوي  ألف 77 126.3                                املقرتحة لقلم احملكمة مبلغا  مقداره 2019تبلغ ميزانية عام  -352
الربناجمية املعتمدة. ونتيجة  2018يورو، بالقياس إىل ميزانية عام  ألف 16.2                      على اخنفاض صاف  مقداره 

يتعلق بامليزانية، ال يقرتح قلم احملكمة موارد إضافية إال عندما تكون املوارد املعنية لسريورة صارمة فيما 
                                                                                      ضرورية كل  الضرورة ألغراض األنشطة اليت تقضي هبا واليته يف سياق االفرتاضات املتعلقة مبيزانية عام 

ن زيادة تسىن له متويل كل هذه الزيادات عن طريق حتقيق وفورات ومكاسب متأتية ع . وقد2019
 النجاعة.

وفيما خيص قلم احملكمة، ال تنطوي االفرتاضات القضائية فيما يتعلق بدعم اإلجراءات االبتدائية  -353
، سيظل فريقان 2018. فعلى غرار عام 2019                                              على حتو ل كبري من حيث مقدار املوارد املطلوبة لعام 

                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديهاكمات يف قضية معنيان باألنشطة اجملراة يف قاعات احملكمة الزمني لدعم جلسات احمل
طيلة السنة. وميكن أن تنعقد جلسات حماكمة إضافية يف وقت يقارب الربع األخري من         أ نغوينويف قضية 

                                                                   ، سينهض قلم احملكمة بأودها مستعينا  مبوارده املتوفرة حاليا  لدعم أنشطة احلسنيف قضية  2019عام 
 جلسات احملكمة.

 2019أن االفرتاضات اليت تقوم عليها ميزانية عام ص قلم احملكمة التنويه إىل ومن املهم فيما خي -354
املقرتحة تستلزم استثمارات إضافية للنهوض بأود املقدار املتوقع من األنشطة والعمليات. وتلكم هي احلال 

اليت جيريها                                        يورو الالزم رئيسيا  لدعم عمليات التحقيق مليون 1.6على اخلصوص فيما خيص املقدار البالغ 
                                                                                    مكتب املد عي العام وجممل عمليات احملكمة يف مايل وجورجيا، ودعم قيام أمانة الصندوق االستئماين 
للمجين عليهم بتنفيذ أوامر جرب األضرار يف احلالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. وعالوة 

تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا مليون يورو ملواصلة  0.9على ذلك يلزم مبلغ مقداره 
                                                         املعلومات/تدبر املعلومات، على النحو املبني  يف املرفق التاسع. 
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                                                                                   وكما يبني  يف املرفق احلادي عشر است بني ، يف إطار عملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن  -355
 يقبلمما  يورومليون  2.7لغه                                                           زيادة النجاعة على نطاق احملكمة مجعاء، إمكان  حتقيق ما يقارب مب

                                                            تكاليف غري املتكر رة، وختفيضات التكاليف اإلضافية، اليت ي قل ص هبا وال ،كمي من الوفوراتالتحديد ال
                                                                                          املقدار املرجعي األساسي مليزانية قلم احملكمة. إن معظم الوفورات والتخفيضات املستبان إمكان  حتقيقها 

، 2019                                                         تقييم واف  ملا يلزم للنهوض باملقدار املتوقع من النشاط يف عام  يف قلم احملكمة متثل نتيجة إلعادة
                                                                                         وال سيما فيما يتعلق بالعمليات امليدانية ودعم الشهود ومحايتهم. وال ي راعى يف هذا التخفيض األثر  

ورو. مليون ي 0.7اإلضايف املتأيت عن تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد، الذي يبلغ يف قلم احملكمة زهاء 
وبالتايل فقد تدبر قلم احملكمة األمر على حنو فعال لتقليص الزيادة الالزمة وتعويضها بتحقيق وفورات 

 وختفيضات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة، وبإعادة ختصيص املوارد حيثما أمكن ذلك.

اعتمادات ألف يورو يقابل  317.0وتنطوي امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة على ختفيض مقداره  -356
ألف يورو( لسد أتعاب املراجع  67.0                                                            امليزانية اليت ن قلت من قلم احملكمة إىل أمانة مجعية الدول األطراف )

ألف يورو( فيما يتصل بعقد الصيانة التصحيحية  250.0اخلارجي، وإىل الربنامج الرئيسي اخلامس )
ألف يورو إىل قلم احملكمة من  370.6ره والوقائية ملباين احملكمة يف الهاي. بيد أنه مت نقل مبلغ مقدا

                                                                                           هيئة الرئاسة نتيجة إلت باع مكتب االتصال القائم يف نيويورك لشعبة العمليات اخلارجية التابعة لقلم 
 احملكمة.

إن مجيع املتطلبات من املوارد اإلضافية يف قلم احملكمة، مبا فيها املقدار اإلضايف البالغ  -357
مكتب احملكمة لالتصال القائم يف نيويورك من هيئة الرئاسة إىل قلم ألف يورو الناتج عن نقل  370.6

                                                                                             احملكمة، قد مت احتواؤها ضمن حدود ميزانية مقرتحة لقلم احملكمة يقل مبلغها طفيفا  عن مبلغ ميزانية عام 
                                                                                  املعتمدة. والواقع أنه، فيما خيص تكاليف املوظفني، كان قلم احملكمة سيقدم مبلغا  ينطوي على  2018

 ألف يورو لوال التكاليف اإلضافية ملكتب االتصال القائم يف نيويورك. 73.1                 خنفاض صاف  مقداره ا

 ته البرنامجية المقترحةميزانيوارتباطها ب 2019لعام  االستراتيجية األولويات

                                                              املقرتحة لقلم احملكمة ارتباطا  مباشرا  مبجاالت أولوياته االسرتاتيجية،  2019ترتبط ميزانية عام  -358
 2019يت تتصل اجملاالت الثالثة األوىل منها مباشرة بعبء العمل الناجم عن االفرتاضات القضائية لعام ال

عقد اجللسات يف حماكمتني، ورمبا يف ثالث  واألولويات االسرتاتيجية للمحكمة مجعاء. وهي )أ(
اين عمليات حتقيق تقدمي الدعم لثم حماكمات، وتقدمي الدعم لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة؛ )ب(

املتطلبات األساسية يف جمال تكنولوجيا  وغريها من األنشطة امليدانية، مبا فيها ما يتعلق جبرب األضرار؛ )ج(
املعلومات على نطاق احملكمة. وإضافة إىل ذلك يقرتح قلم احملكمة تركيز االستثمارات االسرتاتيجية على 

 سية يف احملكمة. النهوض بالتزام املوظفني وبث الثقافة املؤس

 عقد اإلجراءات في محاكمتين وربما ثالث محاكمات

                                                                     ستظل اإلجراءات االبتدائية يف أربع قضايا تستلزم دعما  قضائيا . وسيظل قلم  2019يف عام  -359
                                                                                   احملكمة حيتاج إىل استعمال قاعتني من قاعات احملكمة يف آن معا  لعقد جلسات احملكمة يف قضيتني لعام 

                                                                          مبا استخدام قاعة ثالثة يف فرتة تقارب الربع األخري منه. وي توقع أن تسري اإلجراءات بكامله، ور  2019
)احلالة                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديه              يوما  ويف قضية  160)احلالة يف أوغندا( على مدى         أ نغويناالبتدائية يف قضية 

تمل أن تنعقد اإلجراءات االب 124ديفوار( على مدى  يف كوت  احلسنتدائية يف قضية                                         يوما ، بينما حي 
 2019                                                         يوما . ويضاف إىل ذلك أنه، إذا كان ال ي توقع أن تنعقد يف عام  40)احلالة يف مايل( ملدة 



ICC-ASP/17/20 

20A061118 112 

                                                                )احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية( فتظل تلزم فيها أشكال معي نة           ان تاغنداإجراءات ابتدائية يف قضية 
توقع أن يبقى املتهمون األربعة وواحد من املشتبه فيهم                                         من الدعم املطلوب أن يقدمه قلم احملكمة. وي  
                                                   لغات دعما  لإلجراءات السائرة وتيسريا  لإلدالء بالشهادة                                          حمتج زين. وسيتعني تقدمي اخلدمات اللغوية بعشر

 يف قاعات احملكمة.

 ولئن كان يلزم بعض املوارد اإلضافية للنهوض باملتطلبات اللغوية اجلديدة باللغتني العربية -360
، 2018                                                              ، فإن معظم املوارد املعنية ت طلب بنفس املقدار الذي ط لبت به لعام احلسنوالتماشيقية يف قضية 

                                                                                   أي استعمال قاعتني من قاعات احملكمة لعقد اجللسات االبتدائية فيهما يف آن معا  والنهوض بأود 
وجلسات إصدار  احلسن)جلسات احملاكمة يف قضية  2019                                   جلسات قضائية إضافية قد ت عقد يف عام 

 (.         ان تاغندااحلكم والقرار القاضي بالعقوبة يف قضية 

 تقديم الدعم لثماني عمليات تحقيق ناشط وغيرها من األنشطة الميدانية بما في ذلك جبر االضرار

                                           حالة جيري النظر فيها. وي توقع أن يرك ز مكتب  11تعمل يف  2019ستظل احملكمة يف عام  -361
مثاين عمليات حتقيق ناشط: واحدة يف احلالة يف بوروندي، واثنتني يف احلالة يف                        املد عي العام جهوده على

ديفوار، وواحدة يف احلالة يف دارفور بالسودان،  مجهورية أفريقيا الوسطى، وواحدة يف احلالة يف كوت
ظل تستلزم                                                                                 وواحدة يف احلالة يف جورجيا، واثنتني يف احلالة يف ليبيا. إن كال  من عمليات التحقيق هذه ست

                                                                                     دعما  من قلم احملكمة، سواء يف امليدان أم يف املقر، يف جماالت مساندة اجملين عليهم والشهود، وخدمات 
                                                                                            اللغات، واألمن، والدعم اإلمدادي. وسيضطلع القلم أيضا  بإجراء  أو دعم  أنشطة أخرى تقضي هبا واليته 

                                      ي قلم احملكمة على مكاتبه الق طرية يف سبع مثل مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، والتوعية. وسيبق
                                                                                                مدن: ك ن شاسا وبونيا )يف مجهورية الكونغو الدميقراطية(، وبـ ن غي )يف مجهورية أفريقيا الوسطى(، وأبيجان 

                                                                     ديفوار(، وات بيليسي )يف جورجيا(، وباماكو )يف مايل(، وكمباال )يف أوغندا(.  )يف كوت

                                                       كتبني  القطريني  القائمني  يف مايل وجورجيا إعماال  كامال ، مع وتلزم استثمارات للتكفل بإعمال امل -362
                                                                                      العلم بأن منوذج اشتغاهلما كان حىت تارخيه مقتصرا  على أنشطة حمدودة، مبالك موظفني حمدود وميزانية 

                                         موارد مزيدة للنهوض بأود األنشطة املقد ر أن  2019يف عام  احلسناشتغالية حمدودة. وستستلزم قضية 
                                                                                     قلم احملكمة وغريه من األطراف الفاعلة يف مايل. وي توقع أن يقدم املكتب القائم يف جورجيا مزيدا   جيريها

                                                                                        من اخلدمات إىل مكتب املد عي العام وغريه من اجلهات املتعام ل معها لالرتقاء بإعمال العمل التوعوي 
                       . وإضافة إىل ذلك ي توقع الفعال الذي يستهدف اجلماعات املتضررة وغريها من أصحاب الشأن الرئيسيني

                                                                                       أن يدعم قلم احملكمة األنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املد عي العام يف بوروندي، وال سيما فيما 
                                                                                         يتعلق حبماية الشهود، عمال  مبهمته اليت تقضي هبا واليته املتمثلة يف التواصل مع اجملين عليهم واجلماعات 

 املتضررة.

عمل احملكمة املتعلق جبرب األضرار. ويف هذا الصدد سيظل  2019                       وي توقع أن يستمر يف عام  -363
                                                                                            مطلوبا  من املكتبني  القطريني  القائمني يف كنشاسا وبونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية دعم تنفيذ جرب 

. وعلى حنو مماثل سيتعني على املكتب القطري القائم يف مايل          لوبـ ن غاوقضية           كاتـ ن غا األضرار يف قضية 
ماكو( تقدمي الدعم ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ جرب األضرار يف )با

. فستحتاج املكاتب القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ومايل إىل موارد كافية املهديقضية 
 لبلدين. لالضطالع باألنشطة الالزمة فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار املنعقدة يف هذين ا
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. وحبسب 2019                                                                 وي توقع أن يبقى عدد األشخاص املشمولني بالتدابري احلمائية عاليا  يف عام  -364
من معاليهم. كما  360        شاهدا  و 90زهاء  2019األرقام واالفرتاضات احلالية ستشمل احلماية يف عام 

ة بصفة جمين شخص املشاركة يف شىت اإلجراءات القضائية السائر  7 500                       ي توقع أن يطلب أكثر من 
عليهم. وعالوة على ذلك سيتعني على قلم احملكمة أن ينهض بأود تقدمي اخلدمات اللغوية بأكثر من 

من أجل احلاالت اإلحدى عشرة اليت  2019تسع وعشرين لغة من اللغات املتصلة باحلاالت يف عام 
 تنظر فيها احملكمة.

  للمحكمة بشتى وحداتهاالمعلومات  تحسين تكنولوجيااالستثمار في أهم مشاريع 

                                                                                    أجرت احملكمة حتليال  وافيا  للبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات القائمة يف  -365
خمتلف أجهزهتا وما يرتبط هبا من املتطلبات الفورية واملتطلبات الطويلة األمد. فمنذ إنشاء احملكمة قبل 

                                         يف تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات دعما                                            مخس عشرة سنة أ جري عدد من االستثمارات اهلامة 
                                                                                            ألعمال احملكمة القضائية والتحقيقية واإلدارية. ومثة عدد من هذه النظم تقادم عهده أو ي نتظر أن يغدو 
                                                                                          عتيقا  يف املستقبل القريب إذ إهنا بلغت هناية عمرها االستعمايل. وعالوة على ذلك تنامى قد  احملكمة إىل 

شائها، ويرتتب عن ذلك أثر على متطلباهتا فيما خيص تكنولوجيا املعلومات وعلى مقدار حد كبري منذ إن
                                                                                          ما ي نشأ فيها من بيانات. ويشار على وجه التحديد إىل أن مثة متطلبات ال تفي هبا النظم القائمة إال 

                                                                       جزئيا  يف جماالت من قبيل مجع األدلة الرقمية، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات.

                           االسرتاتيجية الـخ مسية اخلاصة  2017                                       اجهة هذه التحديات اعت مدت يف شباط/فرباير وملو  -366
                                                                                    بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف احملكمة مجعاء بغية السهر على ات باع هنج كالين فيما خيص 

محكمة تكنولوجيا املعلومات، وأمن املعلومات، وتدبر املعلومات، من أجل سد االحتياجات األساسية لل
ستدخل هذه االسرتاتيجية  2019                                                                مع استدامة حتسني مراقبة املوارد املستثم ر فيها وتعظيم أثرها. ويف عام 

اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات السنة الثالثة من فرتة تنفيذها وستستلزم زيادة يقارب 
االستثمارات ذات الصلة يف عام  مليون يورو من أجل 1.6مليون يورو للمقدار البالغ  0.9مقدارها 

إن القسط األعظم من األموال                                                          ، ما ع و ض بصورة تامة يف إطار امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة. 2019
القضائية. وستلزم موارد أخرى من أجل  األعمال تسلسل أنساق            سيخص ص ملنصة 2019املطلوبة لعام 

ضمن ميزانية قلم احملكمة يف سياق العمل القائم على  أنشطة املقاضاة، وإن كانت هذه املوارد معروضة
رى على نطاق احملكمة االستثمارات ذات ، 2019عام التآزر فيما بني األجهزة. وفيما خيص                                                ي توق ع أن جت 

 :الصلة التالية البيان

                         ألف يورو، استثمارا  يشمل  295.0                     سي ستثمر مبلغ مقداره  يف جمال التحقيق: (أ )
 التخزين الطويل األمد لألدلة الرقمية وأدلة البحث اجلنائي العلمي مشاريع ملواصلة حتسني

                                                                    ملكتب املد عي العام، حبيث ي قل ص وقت جتهيز هذه األدلة ووقت الرجوع إليها؛
ألف يورو، الحتياز منصة  1 060.0                     سي ستثمر مبلغ مقداره  يف اجملال القضائي: (ب )

إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال جديدة إليداع املعلومات مبثابة جزء ال يتجزأ من 
                                                                                      القضائية، اليت يراد هبا تزويد احملكمة بنظام جديد لتخزين مجيع ملفات القضايا ختزينا  مركزيا ؛

ألف يورو، لتحقيق املزيد  187.0                     سي ستثمر مبلغ مقداره  يف جمال أمن املعلومات: (ج )
ة، مبا يف ذلك إعمال نظام من التحسينات بغية مواصلة تعزيز مسات أمن املعلومات يف احملكم

 احليلولة دون تسرب املعلومات ومواصلة حتسني نظام االستخبار عن التهديدات؛
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                    ألف يورو، استثمارا   50.0                     سي ستثمر مبلغ مقداره  يف جمال ترشيد نظم املعلومات: (د )
ية يشمل جتديد البنية التحتية االفرتاضية اخلاصة باحملكمة للتمكني من تقبلها الطلبات احلوسب

 املتزايدة؛
ألف يورو، ألمتتة السريورات  150.0                     سي ستثمر مبلغ مقداره  يف اجملال اإلداري: (ه )

 واإلجراءات من أجل زيادة النجاعة وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.

إن االسرتاتيجية املعنية تستند إىل استعمال موارد امليزانية على حنو أكثر فعالية، إذ ستؤيت  -367
                                                                       القيام هبا على مدى مخس سنوات نتائج ملموسة حتسينا  لعمل احملكمة. فسيشهد مكتب  املبادرات املقرتح

ريه من                                                                                          املد عي العام تقليصا  للزمن واجلهد الالزمني لتحليل األدلة وجتهيزها وتقدميها من أجل ما جي 
إلجراء                                                                                عمليات حتقيق وأعمال مقاضاة. وسي تاح للهيئة القضائية احلصول على األدوات اليت حتتاجها

                                                                               احملاكمات على حنو سريع وعادل وشفاف وإلنصاف اجملين عليهم. وسيكون قلم احملكمة أفضل جتهيزا  
لتوفري اخلدمات لسائر أجهزة احملكمة وجلميع اجلهات اليت يتعامل معها. فما من سبيل إىل متكني احملكمة 

 إطار واليتها على أكمل وجه سوى من معاجلة حاالت عدم النجاعة احلالية وأداء املهام املنوطة هبا يف
                                                                   ات باع اسرتاتيجية متماسكة كالنية طويلة األمد تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء.

 النهوض بالتزام الموظفين وبالثقافة المؤسسية

النهوض بالتزام املوظفني وحتسينه،  2019من األولويات األساسية لقلم احملكمة فيما خيص  -368
واصل الداخلي. وسيتعني على قلم احملكمة من أجل ذلك االضطالع وبث روح العمل اجلماعي والت

                                                                                         بأنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل، ووضع وتنفيذ برامج تدريب مرك ز فيها على رعاية 
                                                                                           املوظفني وزيادة حتمسهم وإنتاجيتهم. وإضافة  إىل ذلك سيلزم بناء القدرات على حل النزاعات غري الرمسي 

 مة، كما سيلزم إعداد وتنفيذ سياسات سديدة فيما يتعلق باملوارد البشرية.ضمن احملك

          المتكر رة غير المتـأتية عن عدم تكبد التكاليف التخفيضات

                                                                               استبان قلم احملكمة وجود تكاليف غري متكر رة، ترد تفاصيلها يف املرفق احلادي عشر. ومتث ل  -369
                                                   تطلبات من املوارد تتأتى عن عدم مواصلة أنشطة معي نة.                                       التكاليف غري املتكر رة ختفيضات ظرفية يف امل

ألف يورو ولن  18.3                                         تكاليف غري متكر رة يف قلم احملكمة بلغ جمموعها  2018              ت كب دت يف عام  وقد
 .2019                     ي تكب د نظري هلا يف عام 

 اإلضافية التكاليف تخفيضات

ة، ترد تفاصيلها يف لقد استبان قلم احملكمة وجود ختفيضات يف التكاليف اإلضافي -370
ات مرتبطة بعبء  احلادي املرفق                                                                           عشر. وتتمث ل ختفيضات التكاليف اإلضافية يف ختفيضات تتأتى عن تغري 

ألف يورو  2 243.7تكاليف إضافية بلغ جمموعها  2018                                     العمل. وقد ت كب دت يف قلم احملكمة يف عام 
 .2019                         ولن ي تكب د نظري هلا يف عام 

                                                     فيضا  يف التكاليف متصال  بقسم اجملين عليهم والشهود مقداره ويشمل هذا الرقم خت -371
، وإىل ReVisionإطار املراجعة املسماة                                                    ألف يورو. إنه يعزى رئيسيا  إىل البنية اليت أ خذ هبا يف  1 717.4

                                                           الذين حييلهم مكتب املد عي العام من أجل اشتماهلم باحلماية، وحتسني تقديرات عدد األشخاص 
واملزيد من تعاون الدول ل على صعيد تدبر ملفات القضايا، وزيادة الرتكيز على املصروفات، ممارسات العم
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                                                                                             الشريكة الرئيسية، والتقليص املقد ر الذي أن يشهده طلب اجلهات املتعامل معها للمساعدة املؤقتة اخلاصة 
 باالجتماعات.

 الوفورات خالل من التخفيضات

الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، احتسب  من 2018                       إضافة  إىل ما حتقق يف عام  -372
، 2019                                                                                 قلم احملكمة وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة استبان إمكان  حتقيقها فيما خيص عام 

وهو سيظل يفعل ذلك. وترد تفاصيل هذه الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يف املرفق احلادي 
 عشر.

، تسىن بالوفورات اليت حققها قلم احملكمة تقليص امليزانية مبقدار 2019م وفيما خيص عا -373
ألف  94.0                                                                        ألف يورو. ويشمل ذلك تقليصا  يف استهالك الكهرباء تبلغ الوفورات املتأتية عنه  424.0

 يورو. ويظل قسم اخلدمات العامة يسعى إىل حتسني استهالك الطاقة يف املقر، ويفضي ذلك باستمرار إىل
ات لتضبيط التكنولوجيا القائمة يف مبىن احملكمة وإعادة معايرهتا. ويضاف إىل ذلك أن قسم عملي

اخلدمات العامة سينتقل إىل التعاقد مع مقاول جديد بشأن الصيانة، ما سيغين عن خدمات عامل واحد 
 ألف يورو. 72.9رأ( ويؤيت وفورات مقدارها -ع                                      من العمال العام ي األشغال )من الرتبة خ

يورو بإعادته النظر يف بنية  ألف 52.0حقق قسم اجملين عليهم والشهود وفورات مقدارها و  -374
                                                                                          العقود اليت ترب م مع املور دين الذين يساعدون فيما خيص ن ظ م التحرك االستجايب األويل حلماية الشهود. 

ز فيها على تسديد                                                                            فلم تعد العقود اجلديدة تتضمن بنودا  عن دفع مبالغ شهرية لقاء األتعاب بل ي رك  
 دفعات تتواءم مع العمل املؤدى.

ألف يورو بتفاوضه من جديد  30.0وحقق قسم خدمات تدبر املعلومات وفورات مقدارها  -375
بشأن االتفاقات اخلاصة باالتصاالت اهلاتفية األرضية يف مقر احملكمة. ويضاف إىل ذلك أن قسم 

( مبثابة ISDNالرقمية للخدمات املتكاملة ) خدمات تدبر املعلومات كف عن استخدام خطوط الشبكة
 ألف يورو. 25.0خطوط داعمة للخدمات الصوتية يف مقر احملكمة، ما آتى وفورات مقدارها 

 المتأتية عن زيادة النجاعة المكاسب تفادي التكاليف اإلضافية بفضل

اإلضافية إن املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة تنتج عن أنشطة حتد من طلبات املوارد  -376
                                                                                 هتيئ لزيادة اإلنتاجية، فتفضي إىل نفس املقدار األساسي املرجعي لكن ت تفادى هبا كل زيادة يف  و/أو

 التكاليف.

أتاح ما حققه قلم احملكمة من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة  2019وفيما خيص عام  -377
قسم مشاركة اجملين عليهم  ألف يورو. ويشمل ذلك قيام 75.4تفادي زيادات يف التكاليف مقدارها 

وجرب أضرارهم بإعداد وإعمال استمارة وسريورة جديدتني لتقدمي اجملين عليهم طلباهتم بالوسائل املتنقلة 
                                                                                     )بواسطة حواسيب لوحية( مستعيضا  بذلك عن السريورة القائمة على استعمال الورق. إن استبعاد 

عنية يزيد أمن وسرعة جتهيز البيانات املعنية يف املقر  العناصر القائمة على استعمال الورق من السريورة امل
                                                                                           كما يزيد قدرة احملكمة على اإلبالغ عن اإلحصائيات الرئيسية. ويـ ق د ر أنه مت بذلك تقليص الوقت الذي 

رأ(، ما نتجت -ع ساعات يف األسبوع )ملوظف من الرتبة خ 10يستغرقه جتهيز استمارات الطلب مبقدار 
زيادة يف النجاعة أتاحت للمحكمة تفادي زيادة يف التكاليف مقدارها  2019 عنه فيما خيص عام

                                                                                  ألف يورو. ويضاف إىل ذلك أن قسم امليزانية قل ص الوقت املقضي يف إنشاء التقرير الشهري عن  16.7
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                                . ويقد ر أنه مت تقليص الوقت الذي SAP                                                      املصروفات باستحداث مرتاب ط مؤمتت بني التقرير وبيانات نظام 
رأ( فتحققت زيادة يف النجاعة -ع أيام يف الشهر )ملوظف من الرتبة خ 3يستغرقه إعداد التقرير مبقدار 

 آالف يورو. 9.4تتيح للمحكمة تفادي زيادة يف التكاليف مقدارها  2019لعام 

 الخالصة

يادة                                                                                إن احلصيلة النهائية املتجم عة ملا بذله قلم احملكمة من جهود لتحقيق مكاسب متأتية عن ز  -378
                                                                                           النجاعة وحتقيق وفورات، مقرونة  باملتطلبات اآلنفة الذكر فيما خيص تنفيذ أربع األولويات االسرتاتيجية 

ونقل تكاليف مكتب احملكمة لالتصال القائم يف نيويورك إىل قلم  2019لقلم احملكمة فيما خيص عام 
 .ألف يورو 16.2                           احملكمة، هي ختفيض صاف  مقداره 
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 المقترحة 2019الثالث ميزانية عام  : البرنامج الرئيسي :29 الجدول

  الربنامج الرئيسي الثالث

 قلم احملكمة

)بآالف اليوروات 2017مصروفات عام  ) 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)بآالف  2019
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

موع مبا فيه اجمل
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(9.2) 834.8 27    املوظفون من الفئة الفنية  (0.0)  27 825.6 

 812.1 18 1.0 181.0 631.1 18    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 637.7 46 0.4 171.8 465.9 46 544.2 48 - 544.2 48 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 654.7 3 11.2 367.2 287.5 3 438.9 2 54.9 384.0 2 املساعدة املؤقتة العامة

(261.1) 162.7 1 234.7 1 5.3 229.4 1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  (22.5)  901.6 

(61.5) 322.8 271.7 - 271.7 العمل اإلضايف  (19.1)  261.3 

 817.6 4 0.9 44.6 773.0 4 945.3 3 60.2 885.2 3 لسائر تكاليف العاملني اجملموع الفرعي

 082.8 2 3.3 66.3 016.5 2 926.1 1 44.4 881.7 1 السفر

 5.0 25.0 1.0 4.0 11.2 - 11.2 الضيافة

 707.7 2 18.4 420.9 286.8 2 612.8 2 5.9 606.9 2 اخلدمات التعاقدية

(13.2) 623.2 451.7 - 451.7 التدريب  (2.1)  610.0 

 467.5 18.2 72.1 395.4 552.7 40.0 512.7 اخلرباء االستشاريون

 533.0 3 4.4 150.0 383.0 3 838.5 4 925.2 913.3 3 حمامو الدفاع

(63.7) 165.0 1 341.4 1 398.7 942.8 حمامو اجملين عليهم  (5.5)  1 101.3 

(1 467.7) 853.6 13 593.0 11 2.2 590.7 11 النفقات التشغيلية العامة  (10.6)  12 385.9 

 067.8 1 19.3 172.5 895.3 148.6 1 - 148.6 1 اللوازم واملواد

 710.0 1 33.5 429.2 280.8 1 846.1 1 - 846.1 1 األثاث والعتاد

(232.6) 903.6 25 322.0 26 416.4 1 905.6 24 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (0.9)  25 671.0 

(16.2) 142.5 77 811.5 78 476.5 1 335.0 77 المجموع  (0.0)  77 126.3 

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام  : البرنامج الرئيسي الثالث :30 الجدول

 الربنامج الرئيسي الثالث

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  573   326   311   15   247   5   89   84   43   22   3   -   1   -  2018املقرة لعام 

  10   6   6   -   4   -   4   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  2   1   1   -   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -  يصاملعادة التخص

(1)  1   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف    -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  585   333   318   15   252   5   93   83   44   23   3   -   1   -  المجموع

               

ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام  

 44.61 28.11 23.00 5.11 16.50 4.00 7.00 4.50 1.00 - - - - - 2018املقرة لعام 

  37.00   22.00   21.00   1.00   15.00   4.00   7.00   3.00   1.00   -   -   -   -   -  املستمرة

  21.51   17.01   12.50   4.51   4.50  -  3.00   1.50   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -      و لةاحمل

  58.51   39.01   33.50   5.51   19.50   4.00   10.00   4.50   1.00   -   -   -   -   -  المجموع
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 : مكتب رئيس قلم المحكمة3100 البرنامج -1

         المقد مة

       ومكتب  ، هارئيس قلم        ديوان  كمة"( اجلنائية الدولية )"احملرئيس قلم احملكمة     ب  مكتيضم  -379
يف توجيهه االسرتاتيجي ىل رئيس القلم إالدعم مباشرة  م ديوان رئيس قلم احملكمة     يقد  و القانونية.  الشؤون

فيما بينها وإرشاده إياها، ويف إدارة قلم تنسيق ومكاتبه ويف اضطالعه بال وأقسامهقلم العب        ميع ش  جل
                                                           كما إن ديوان رئيس القلم ييس ر ورود  املعلومات إىل ش عب القلم  احملكمة بأمجعه واإلشراف عليه.

                                                                                     وصدور ها منها، ويسهر على التنسيق السليم الرفيع املستوى مع سائر أجهزة احملكمة، ومع أصحاب 
                                                                                              الشأن اخلارجيني. إنه يدعم رئيس القلم يف أداء وظائفه التنفيذية وينس ق شؤون باقي الوظائف التنفيذية 

                        ضة إىل مديري ش عب القلم.      املفو  

أداء الوظائف القانونية املنبثقة عن املهام املوكلة إىل املسؤولية عن  ويتوىل مكتب الشؤون القانونية -380
إنه يسهر على جودة واتساق النهوج القانونية والسياسات رئيس القلم وفق اإلطار القانوين للمحكمة. 

من املواضيع، منها املوارد البشرية والشؤون املالية                                          املت بعة يف سائر وحدات القلم فيما خيص طائفة
                                                                                         واملشرتيات، ويقوم بالتنسيق فيما خيص مجيع املذكرات القانونية اليت يقد مها القلم يف إطار اإلجراءات 
                                                                                               القضائية. كما إنه يتفاوض بشأن االتفاقات والرتتيبات بني احملكمة والغري وي ع د هذه االتفاقات والرتتيبات، 

 ي حبسب االقتضاء املشورة بشأن تفسري أحكام اتفاق املقر وغريه من االتفاقات. ويسد

 بيئة العمل

يظل مكتب رئيس قلم احملكمة يسهر على متتع القلم بأمجعه بالقدرة على االضطالع على حنو  -381
تب . وعلى هذه الصعيد يسهر مك2019ناجح باملهام اإلدارية واالشتغالية املطلوب منه أداؤها يف عام 

رئيس القلم على التنسيق فيما بني األجهزة على النحو املناسب، ويقدم الدعم الالزم لعمل فريق إدارة 
                                                                                    القلم، وميك ن رئيس القلم من التكفل بتوفري خدمات عالية درجة اجلودة ألجهزة احملكمة، والنهوض 

قانونية، ودعم احملامني، والتوعية.                                                                 مبسؤولياته الفنية فيما خيص أمورا  من قبيل محاية الشهود، واملساعدة ال
                                                                                           ويستلزم مقدار  ونوع  الدعم املطلوب من قلم احملكمة فيما يتعلق باألنشطة القضائية أن ال يكتفي رئيس 
                                                                                         القلم باإلشراف على األنشطة املرتق بة بل أن يقتدر أيضا  على الرد على ما قد يطرأ من مستجدات يف 

درجات أولوية األنشطة إذا تطلبت ذلك هذه املستجدات.  احلاالت والقضايا وعلى إعادة حتديد
                                                                                       تواص ل صدور اجلديد من القرارات القضائية والقرارات املتعلقة باملقاضاة يف شأن عمليات التحقيق      إن  

والدعاوى اجلارية )سواء يف املرحلة التمهيدية أم يف املرحلة االبتدائية أم يف مرحلة االستئناف أم يف مرحلة 
                                                                                    ضرار( جي  ع ل من الضروري املثابرة، يف املقر ويف امليدان، على مراقبة التوجيه االشتغايل وختصيص جرب األ

املوارد بغية التكفل بأداء اخلدمات على الوجه األمثل وإعمال املوقف القانوين لقلم احملكمة على حنو 
الفعال من خالله، وما جيري يف                                            التحسني  األمثل للحضور يف بلدان احلاالت والعمل              كما ي ستلزم         مت سق.

                                                                                         سياقه من فتح ملكاتب ق طرية وإغالق أخرى، عناية  مستدامة من رئيس قلم احملكمة ومن مستشاريه بغية 
                                                                              التكفل بسالمة املنطل ق االسرتاتيجي والقانوين الخنراط القلم يف العمل يف البلدان املعنية.
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 األولويات

 ريق إدارة قلم احملكمةتعزيز القيادة االسرتاتيجية من خالل ف

                                                                                         يتوىل فريق إدارة قلم احملكمة اإلشراف  على إدارة القلم التنفيذية وقيادت ه. إنه أرفع حمفل يف قلم  -382
احملكمة معين بإسداء املشورة إىل رئيس القلم ومساعدته فيما يتعلق باالسرتاتيجية، والسياسات، 

. ويتألف فريق إدارة قلم 2019العمل يف عام والتحديات الكربى اليت قد تواجهها احملكمة على صعيد 
                                                                                         احملكمة من رئيس القلم، ومديري ش عبه الثالث، ورئيس ديوان رئيس القلم. إن األدوار املنوطة بديوان 
                                                                                           رئيس القلم ومبكاتب مديري ش عب القلم تتعلق رئيسيا  بالتوجيه والقيادة االسرتاتيجيني. وسيكون بوسع 

             سي ما جانبها  ، وال2019                                       هر على حتقيق الغايات احملد دة فيما خيص عام فريق إدارة قلم احملكمة الس
 املتعلق باألنشطة ذات األولوية، وعلى اختاذ التدابري املناسبة عند اللزوم.

 والسياسات االسرتاتيجيات وضع

سيظل مكتب رئيس قلم احملكمة يف الطليعة على صعيد العمل لتعزيز وضع االسرتاتيجيات  -383
                                                                     يث تت سم بالوضوح واالت ساق والشفافية، ضمن قلم احملكمة ويف شىت وحداهتا، حبسب والسياسات حب

                                                                                     االقتضاء. وسيظل القلم واحملكمة مجعاء يرك زان على رفاه املوظفني ورخائهم سعيا  إىل شحذ حتم سهم 
ت األخرى اليت للعمل وزيادة إنتاجيتهم وحتسني التوازن لديهم بني شؤون العمل ومهوم احلياة. ومن اجملاال

                                                                                    سينخرط فيها مكتب رئيس قلم احملكمة اخنراطا  خاصا  اإلشراف  انطالقا  من قلم احملكمة على وضع  
                                                                                             وتنفيذ  املبادرات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء والرامية إىل حتسني التمثيل اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني 

تحداث جهة تتوىل التنسيق فيما خيص املرأة واعتماد ضمن جمموعة العاملني يف احملكمة، بوسائل منها اس
 برنامج توجيهي ذي صلة.

، عدا توفري 2019ومن األولويات االسرتاتيجية ملكتب الشؤون القانونية فيما خيص عام  -384
اخلدمات القانونية املعتادة يف شىت وحدات قلم احملكمة، مواصلة العمل على سبيل األولوية بشأن اآلليات 

                                                                          ل املنازعات مع املوظفني. فال بد من هذه اآلليات لتحسني عالقات العمل التحسني  األمثل البديلة حل
 واحلد من املخاصمات القضائية، اليت تضيع وقت وطاقة املوظفني واإلدارة على السواء.

 ألف يورو 1 723.7 موارد الميزانية

نه نتيجة لزيادة مقدارها يف املئة(. إ 0.2ألف يورو ) 2.9مثة اخنفاض إمجايل مقرتح مقداره  -385
                                                                                ألف يورو يف املخص صات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني جنمت رئيسيا  عن طلبات إضافية  35.0

                                                                                       يف بند اخلرباء االستشاريني، وع و ضت تعويضا  كافيا  بالتخفيض املقرتح يف املوارد من املوظفني مقداره 
ألف يورو ناجم عن ختفيضات  20.7صلة بالعاملني مقداره ألف يورو واخنفاض يف املوارد غري املت 17.2

 .يف ميزانية السفر وميزانية التدريب اخلاصتني مبكتب الشؤون القانونية

 ألف يورو 1 620.8 املوارد من املوظفني

ألف يورو عن ختفيضات ضمنية  17.2كما أشري إليه أعاله ينتج التخفيض املقرتح البالغ  -386
 مم املتحدة املوحد. مرتبطة بتطبيق نظام األ
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 ألف يورو 1 620.8 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

                                                                                 ال ت طلب أي وظائف ثابتة جديدة. وينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على  -387
بتطبيق  يف املئة(. وتنتج التخفيضات املعنية عن تقليص مرتبط 1.1ألف يورو ) 17.2اخنفاض مقداره 

 .2019نظام األمم املتحدة املوحد يف عام 

 ألف يورو 102.9 املوارد غري املتصلة بالعاملني

يف املئة( تعزى  16.1ألف يورو ) 14.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة صافية مقدارها  -388
تكاليف  ألف يورو يف املخصصات ملكتب الشؤون القانونية من أجل سد 35.0                         رئيسيا  إىل زيادة مقدارها 

                                                                                         اخلرباء االستشاريني القانونيني املتخصصني. وتعو ض هذه الزيادة جزئيا  بتخفيضات يف املتطلبات املتعلقة 
يورو. إن املبلغ املطلوب يف بند املوارد  ألف 20.7بالسفر وبالتدريب يف مكتب الشؤون القانونية مقدارها 

ف الضيافة وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء غري املتصلة بالعاملني يلزم لسد تكاليف السفر وتكالي
 االستشاريني. 

 ألف يورو 50.9 السفر 

ينطوي مبلغ املوارد املقرتح يف بند السفر يف ميزانية مكتب رئيس قلم احملكمة على اخنفاض  -389
                                                      يف املئة( وهو يناظر اخنفاضا  يف املتطلبات ذات الصلة يف مكتب  12.5آالف يورو ) 7.3مقداره 
 لقانونية.الشؤون ا

وفيما خيص ديوان رئيس قلم احملكمة، ينطوي مبلغ املوارد املقرتح على زيادة طفيفة مقدارها  -390
لكي يشحذ على ، هل         و من ميث  أرئيس قلم احملكمة، فتظل تلزم موارد لسد تكاليف سفر  .ألف يورو 1.6

مم املتحدة وغريها من مثل األ ،يني الرئيسينياخلارج ءشركاالطراف و دول األال         وتعاون        دعم   على املستوياتأ
ويلزم حضور رئيس قلم احملكمة يف امليدان يف املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية. 

                                                                                               مناسبات معي نة أيضا . كما يعتزم رئيس قلم احملكمة زيارة املكاتب الق طرية يف إطار اسرتاتيجيته القائمة 
العالقات مع بلدان احلاالت والسلطات احمللية بغية ضمان تعاوهنا مع  على التزام العاملني ومن أجل تعزيز

 احملكمة دون عقبات.

ألف يورو على اخنفاض  16.0وتنطوي ميزانية السفر املقرتحة ملكتب الشؤون القانونية البالغة  -391
مكتب                                                                      آالف يورو وست س د هبا تكاليف السفر والنفقات ذات الصلة املتكب دة يف اضطالع  8.9مقداره 

املشاركة يف اجتماع سنوي للمستشارين القانونيني للوكاالت  ‘1’يف ذلك:  الشؤون القانونية مبهامه، مبا
املشاركة يف اجتماعات معنية بالقانون  ‘2’                                                املتخص صة ملنظومة األمم املتحدة واملنظمات ذات الصلة؛ 

شهادات السالفة التسجيل خارج هولندا إسداء املشورة وتقدمي املساعدة يف تصديق ال ‘3’اإلداري الدويل؛ 
 ()ب( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.2)68              عمال  بالقاعدة

 آالف يورو 4.0 الضيافة

زيادة املساعدة يف                     حمدودة ي رمى منها إىلضيافة       يوف ر قلم احملكمة . ف املبلغ املطلوب         ال تغري  يف  -392
 ون.ن الرئيسيو راف والشركاء اخلارجيطالدول األ                اللذين تقد مهماالدعم والتعاون 
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 آالف يورو 8.0 التدريب

يف املئة(.  62.6ألف يورو ) 13.4تنطوي ميزانية التدريب املقرتحة على اخنفاض مقداره  -393
مبلغها لسد االحتياجات إىل تدريب موظفي مكتب الشؤون القانونية. وبالنظر إىل ما تتسم به املهام  ويلزم

عقيد واتساع فال بد من االستثمار يف التدريب، سواء يف التدريب الفين والتدريب املنوطة هبذا القسم من ت
 الرامي إىل إكساب املهارات، وال سيما يف جمال إعداد النصوص القانونية.

 يورو ألف 40.0 اخلرباء االستشاريون

انونية يف املئة( يف مكتب الشؤون الق 700.0ألف يورو ) 35.0تلزم الزيادة املقرتحة البالغة  -394
                                                                                               لسد تكاليف ما يلزم من اخلربة االستشارية القانونية التخصصية واخلربة القانونية احملد دة الطابع، وال سيما 
                                                                                               فيما يتعلق بالقضايا احلديثة املرفوعة حاليا  أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. ويضاف إىل ذلك 

                                                   اليت تشمل القوانني  والواليات القضائية الوطنية. فضمان أنه تظل تلزم موارد من أجل املسائل التخصصية 
توفري املشورة واملساعدة القانونيتني املتعلقتني هبذه املسائل، الدقيقتني والراسختني واآلتيتني يف الوقت 

 املناسب، أمر أساسي لضمان تدبر احملكمة للمخاطر القانونية والدفاع عن موقفها يف الدعاوى القانونية.
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 3100 نامجالبر  :31 الجدول

 
3100 

 مكتب رئيس القلم 

ت()بآالف اليوروا 2017مصروفات عام   

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد
امليزانية املقرتحة لعام 

)بآالف  2019
 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

ه اجملموع مبا في
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(17.2) 492.5 1    املوظفون من الفئة الفنية  (1.2)  1 475.3 

 145.5 - - 145.5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(17.2) 638.0 1 191.2 2 - 191.2 2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.1)  1 620.8 

 - - - - 26.9 - 26.9 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - 26.9 - 26.9 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(7.3) 58.2 83.7 - 83.7 السفر  (12.5)  50.9 

 4.0 - - 4.0 11.2 - 11.2 الضيافة

 - - - - 85.6 - 85.6 اخلدمات التعاقدية

(13.4) 21.4 42.1 - 42.1 التدريب  (62.6)  8.0 

 40.0 700.0 35.0 5.0 5.4 - 5.4 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - 0.5 - 0.5 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 102.9 16.1 14.3 88.6 228.4 - 228.4 عي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملموع الفر 

(2.9) 726.6 1 446.6 2 - 446.6 2 المجموع  (0.2)  1 723.7 

 

 2019مالك الموظفين المقترح لعام : 3100 البرنامج :32 الجدول

3100 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
 موظفي الفئة

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  14   2   1   1   12   -   2   5   2   2   -   -   1   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  عادة التخصيصامل

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  14   2   1   1   12   -   2   5   2   2   -   -   1   -  اجملموع

               

                                                              وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل(

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجملموع
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 شعبة الخدمات اإلدارية: 3200 البرنامج -2

         المقد مة

                                                                       اإلدارية )"الشعبة"( تقد م خدمات إدارية وتدبرية دعما  لعمل احملكمة اجلنائية  اخلدماتإن شعبة  -395
به ومن قسم املوارد البشرية وقسم الدولية )"احملكمة"( مجعاء. ويقود الشعبة مديرها، وهي تتألف من مكت

 امليزانية وقسم املالية وقسم اخلدمات العامة وقسم األمن والسالمة.

ويتوىل مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية املسؤولية عن التوجيه العام والتخطيط االسرتاتيجي  -396
ل عن مهام تنفيذية وعن توفري كل الدعم اإلداري والتدبري لقلم احملكمة وللمحكمة مجعاء. إنه مسؤو 

                                                                                        حامسة عديدة منها ختطيط ومراقبة املوارد االسرتاتيجيان، وتدب ر املخاطر، واإلبالغ عن األداء املؤسسي. 
واجلهود الشاملة                                                                             وهو ينس ق العمل للتقيد بالتوصيات اليت تقد م يف سياق املراجعة يف مجيع وحدات احملكمة

متطلبات اإلبالغ من هيئات اإلشراف مبا فيها جلنة امليزانية واملالية بنطاقها احملكمة مجعاء املبذولة لتناول 
وجلنة املراجعة. كما ينهض مكتب مدير الشعبة بتأدية واجب العناية باملوظفني عن طريق سياسات وبرامج 
تضمن رفاههم اجلسماين والنفساين والوجداين من خالل وحدة الصحة املهنية. وهو يهيئ، عن طريق 

                           ، اإلطار  االسرتاتيجي والدعم  SAP( بربجميات ERPعين بنظام ختطيط املوارد املؤسسية )الفريق امل
النظام، ويدعم تنفيذ املشاريع املتصلة به واهلادفة إىل أمتتة سريورات  ذااالشتغايل الستعانة احملكمة هب

 العمل.

من قبيل إسداء املشورة                                                                 وتقد م الشعبة طائفة واسعة من اخلدمات يف جمال إدارة املوارد البشرية، -397
االسرتاتيجية بشأن مسائل املوارد البشرية، ووضع السياسات ذات الصلة، وتظلمات املوظفني، والتوظيف، 
وتدبر شؤون الوظائف، وتسيري شؤون العقود )العقود اخلاصة بالعاملني والعقود غري املتصلة هبم(، 

                                           ني واملعاشات التقاعدية. وإضافة إىل ذلك ي رك ز والتعويضات، واملستحقات وكشوف الرواتب، وشؤون التأم
وسيواصل قسم املوارد البشرية، بدعم من الفريق  على تدبر األداء، وتدريب املوظفني، والتطوير اإلداري.

، تبسيط وأمتتة اإلجراءات املتصلة باملوارد البشرية، مثل SAPاملعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف نظام 
                                                                          إسهاما  يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة، وحتقيق املزيد تقدمي املدفوعات 

                                                                                           من املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة. وتعتزم شعبة اخلدمات اإلدارية وضع  وإعمال  شبكة للوساطة يف 
                                                  دعما  لتناول املسائل املتعلقة حبل املنازعات داخليا .  2019عام 

ورة املتعلقة مبيزانية احملكمة، تتوىل الشعبة اإلشراف املركزي على امليزانية وتسهر وفيما خيص السري  -398
على تعظيم النجاعة يف استخدام املوارد. ويشمل ذلك تنسيق وإعداد امليزانية الربناجمية السنوية، وامليزانيات 

األداء فيما يتعلق  التكميلية، واإلخطارات بإمكان لزوم استخدام مبالغ من صندوق الطوارئ؛ ومراقبة
بامليزانية؛ واإلبالغ عن املسائل املتصلة بامليزانية. كما تتوىل الشعبة املسؤولية عن مراقبة تنفيذ امليزانية 

 وتقييمه والتنبؤ به.

وعالوة على ذلك تقدم الشعبة خدمات التدبر املايل وتتوىل تنسيق وإعداد البيانات املالية  -399
للمجين عليهم. إهنا تدير مجيع أموال احملكمة وتراقبها وتقوم باإلبالغ للمحكمة وللصندوق االستئماين 

                                                                                   بشأهنا. وهي تتوىل أيضا  املسؤولية عن االضطالع بكل أعمال اإلنفاق، وإدارة االشرتاكات املقر رة 
يولة، والتربعات، وعمليات اخلزينة مبا فيها عمليات تقدير التدفق النقدي بغية مراقبة املخاطر املتعلقة بالس

                                                                                  واحملاسبة، واإلبالغ املايل. وإضافة  إىل ذلك تقدم الشعبة املساعدة وتسدي اإلرشاد إىل شىت وحدات 
 احملكمة فيما يتعلق بالسياسات واإلجراءات املالية.
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 ويف جمال اخلدمات العامة تتوىل الشعبة املسؤولية عن االستعمال اليومي ملبىن املقر، مبا يف ذلك -400
                                                                  يفة مثل خدمات اإلطعام، والتنظيف، واملرتفقات، واخلدمات اليت تقد م جملم ع تدبر اخلدمات اخلف

                                                                                        املؤمترات، فضال  عن اخلدمات الثقيلة مثل صيانة املباين، وأعمال التصليح، وأعمال االستبدال. وتتوىل 
             سلعا  وخدمات                                          إهنا توف ر، من خالل الوحدة املعنية بالشراء،                                      الشعبة يف امليدان تقييم احملال  وتكييفها. 

                                                                                         جيدة املردود بالقياس إىل تكاليفها حتتاج إليها احملكمة وغري ها من اخلدمات يف اجملاالت التالية: إدارة 
وعمليات                                                مبا فيه دعم نقل الشهود الذي يقد م يف مقر احملكمة(،                                    جمموعة الـم ر ك بات، والشحن، والنقل )

                                              كما ترت ب الشعبة مجيع  األسفار الرمسية للعاملني يف   ات.الربيد، وتدبر املمتلكات، وإدارة شؤون املستودع
                                                                                         احملكمة، وخدمات  استصدار التأشريات واألذون باإلقامة يف الهاي، واملهام  اإلدارية املتصلة باالمتيازات 

 واحلصانات.

مث إن الشعبة هتيئ بيئة عمل ساملة وآمنة يف املقر وحتمي مجيع األشخاص الذين يقع على عاتق  -401
وتتوىل الشعبة املسؤولية عن كمة واجب العناية هبم، كما حتمي ممتلكات احملكمة املادية وغري املادية. احمل

إعداد السياسات املتعلقة باألمن والسالمة، يف امليدان ويف املقر، وتتصل بالدولة املضيفة فيما خيص 
المة على مدار الساعة دون انقطاع                                                          املسائل املتصلة باألمن. ويف املقر تقد م الشعبة خدمات األمن والس

 .ما يلزم النعقاد جلسات احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل طيلة أيام األسبوع السبعة، مبا يف ذلك

 بيئة العمل

لقد تسىن للشعبة أن تتكيف على حنو فعال مع بيئتها املتغرية واحتياجاهتا االشتغالية املتطورة،  -402
مع  2019بعبء العمل واخلدمات املتوقع أن يقعا على عاتقها يف عام                         وسيتسىن هلا أن تنهض أيضا  

. ويشار يف هذا الصدد إىل أن امليزانية املقرتحة 2018البقاء ضمن حدود مقدار مواردها املعتمدة لعام 
تتناول اخلدمات الالزمة يف اجملاالت التالية: حل املنازعات بصورة غري رمسية؛ وتوفري خدمات الشراء اليت 
يكتنفها التعقيد مبا يف ذلك األنشطة املتصلة جبرب األضرار؛ واملضي يف إعمال تدبر املخاطر على نطاق 

؛ وتنفيذ املبادرات 2019احملكمة إثر إجناز وضع اخلطة االسرتاتيجية للمحكمة املتوقع أن يتم يف عام 
احتواء الزيادة املتوقع أن                                                                   املتصلة بواجب العناية. ويف الوقت نفسه أجرت الشعبة تسويات مك نتها من

 تشهدها أسعار السلع واخلدمات اليت ختص احملكمة مجعاء واليت تندرج ضمن جماالت عمل الشعبة.

وعالوة على ذلك ستواصل الشعبة توفري اخلدمات يف جمال امليزانية واجملال املايل وجمال املوارد  -403
نسيق توفري املعلومات هليئات اإلشراف وسائر البشرية وجمال اخلدمات العامة وجمال األمن والسالمة؛ وت

أصحاب الشأن، مبن فيهم فريق الهاي العامل، وجلنة امليزانية واملالية، وجلنة املراجعة، واملراجع اخلارجي، 
 ومكتب املراجعة الداخلية، لكي يتسىن هلم أداء املهام املنوطة هبم يف إطار والياهتم على حنو ناجع وفعال.

                                                                       ة أيضا  العمل لتبسيط السريورات واإلجراءات وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.وستواصل الشعب

 وصلتها بميزانيته البرنامجية المقترحة 2019األولويات االستراتيجية لعام 

                                                                              يتمث ل اهلدف األمسى لشعبة اخلدمات اإلدارية يف توفري اخلدمات اإلدارية واالشتغالية الالزمة  -404
                                     على احللول الالزمة لتعزيز ما تقد مه من  2019                         لغاية سرتك ز الشعبة يف عام للمحكمة مجعاء. وهلذه ا

فيما يتعلق بإجراء األنشطة القضائية وأعمال  2019                                               اخلدمات دعما  لتحقيق أولويات احملكمة الرفيعة لعام 
ملهام املقاضاة ومشاريع حتسني تكنولوجيا املعلومات. وكذلك ستدعم أولويات قلم احملكمة فيما خيص ا

 املنوطة به واملهام املنوطة باحملكمة، واستمرار حتسني وتعزيز التزام املوظفني والثقافة املؤسسية.
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والرتكيز فيها على املهام املنوطة باحملكمة وقلمها  2019األنشطة القضائية وأنشطة املقاضاة يف عام 
 مبوجب واليتيهما

                                       )يف املقر ويف امليدان( كما بـ ني  يف املقد مة ء                                          إضافة  إىل توفري اخلدمات اإلدارية للمحكمة مجعا -405
                                                                                              الواردة آنفا ، ستوف ر شعبة اخلدمات اإلدارية الدعم املباشر لألنشطة القضائية وأعمال املقاضاة. وستنهض 

بأود جلسات احملاكمة يف قضيتني، ورمبا يف ثالث قضايا، حبسب التطورات يف  2019الشعبة يف عام 
تستلزم هذه القضايا توفري اخلدمات األمنية الالزمة من أجل سري جلسات . وس2018و 2017عامي 

احملكمة على حنو آمن وال يعرتيه اخللل؛ ونقل الشهود على الصعيد احمللي حلضور جلسات احملاكمة؛ 
وترتيب أسفار الشهود؛ وترتيب أسفار حمامي الدفاع وحمامي اجملين عليهم وترامجة جلسات احملكمة 

لذين حيضروهنا، واملتطلبات املتعلقة حبصوهلم على تأشريات؛ وتدبر شؤون املرتفقات يف املقر، والصحفيني ا
مبا يف ذلك تدبر قاعات جلسات احملكمة، واملرافق القائمة يف امليدان من أجل اإلدالء بالشهادة عن بعد 

          كاتـ ن غا   وقضية          لوبـ ن غاة سيشهد تنفيذ جرب األضرار يف قضي 2019)بواسطة الروابط الفيديوية(. مث إن عام 
سيستلزم من الشعبة توفري الدعم من املقر )مثل ما يتعلق باخلدمات املتصلة باألسفار  ، مااملهدي وقضية

واخلدمات املالية واخلدمات املتصلة بالشراء( ومن امليدان )مثل النقل احمللي وتدبر املرافق(، مبا يف ذلك ما 
 ليهم.خيص الصندوق االستئماين للمجين ع

                                                                             كما إن مثاين عمليات  التحقيق الناشط اليت سيواصل مكتب املد عي العام إجراءها يف عام  -406
ستستلزم من شعبة اخلدمات اإلدارية تقدمي الدعم لرتتيب األسفار يف مهمات رمسية واخلدمات  2019

ي العلمي(؛ وتدبر الطبية، مبا فيه ما خيص احملققني واحملللني؛ وشحن املعدات )مثل معدات البحث اجلنائ
                                                                                      شؤون م ر ك بات احملكمة يف أماكن املكاتب الق طرية سهرا  على أمن وجناعة عمليات احملكمة يف بيئات 
العمل احملفوفة باملصاعب. ومثة جهات فاعلة أخرى، مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، ستعتمد 

. كما سيستلزم تقلب الظروف األمنية يف بلدان                                                   أيضا  على املساعدة اليت ستقدمها الشعبة إلجراء عملياهتا
                                                                                         احلاالت اليت تعمل فيها احملكمة تقدمي الشعبة دعما  مباشرا  لوضع مبادئ توجيهية بشأن األمن والسالمة 

 تفي باحتياجات احملكمة ذات الصلة يف شىت جماالت العمل.

 واستمرار التحسني على هذا الصعيد مجعاءحملكمة الشاملة بنطاقها ااملعلومات تكنولوجيا  حتسنيمشاريع 

                                                                                  ستظل شعبة اخلدمات اإلدارية تؤدي دورا  رائدا  يف إعداد وتنفيذ املقرتحات الرامية إىل حتقيق  -407
                                                                                     مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة ووفورات يف خمتلف جماالت اخلدمات اإلدارية، بوسائل أمهها تبسيط  

 SAPالصدد إىل أن الشعبة ستستفيد أفضل فائدة من برجميات                                        السريورات واألمتتة  واملراقبة. ويشار يف هذا
 .اخلاصة بالتدبر اإلداري املستعملة يف احملكمة

ولدعم تنفيذ هذه االسرتاتيجية، ستعمل الشعبة على حتسني السريورات اإلدارية وتنفيذ املبادرات  -408
عة وتبسيط ورقمنة السريورات يف جمال األمتتة. ويشار يف هذا الصدد إىل أن هدف الشعبة يتمثل يف مراج

اإلدارية القائمة على الوثائق املطبوعة، وزيادة النجاعة عن طريق رفع درجة األمتتة وتعزيز ضوابط املراقبة 
 الداخلية.

                                                   تقدمي املساعدة يف تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخل مسية اخلاصة  2019وستواصل الشعبة يف عام  -409
ومات، اليت ستؤيت حتسينات يف عدد من اجملاالت. ويشمل أحد هذه بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعل

اجملاالت النظم اخلاصة بتسيري شؤون املوارد البشرية والشؤون املالية وشؤون امليزانية. لقد أعملت الشعبة يف 
السريورات املتصلة  بغية أمتتة وتبسيط SAP( يف نظام BPCمنصة ختطيط وإدماج األعمال ) 2018عام 
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                                                                                            زانية. وي توقع أن ي هذ ب النظام اجلديد استنادا  إىل العرب املستخلصة خالل املرحلة الثانية من مراحل باملي
. وعلى حنو مماثل، تعتزم الشعبة مواصلة عملها على صعيد متابعة 2019تنفيذ هذا املشروع يف عام 

دية ملوظفي األمم املتحدة                                                                املشاريع: تسليم املدفوعات إسهاما  يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاع
                                    مع برجمية ختطيط املهمات تفاديا  الزدواج  SAP                                                  تسليما  أوتوماتيا  كما طلبه هذا الصندوق؛ دمج نظام 

( فيما خيص PBC؛ وميزنة الوظائف ومراقبتها )SAPإدخال البيانات؛ ترقية منيطة الشؤون املالية يف نظام 
ة والتنبؤ. ويضاف إىل ذلك أن الشعبة ستستهل يف عام حتسني تدبر تكاليف املوظفني من خالل األمتت

املبادرات التالية، بالتوافق مع االسرتاتيجية: رقمنة ملفات املوظفني الورقية وإدماجها يف منيطة  2019
؛ وحتسني إدارة الربنامج الزمين لعمل موظفي األمن والسالمة SAPشؤون املوارد البشرية يف نظام 

من خالل وظائف النفاذ السهل. إن االستثمار  SAPت اإلقرار يف نظام وحضورهم؛ وتبسيط عمليا
البالغ  2018                       أ بقي عند مقداره يف عام  2019الالزم ملواصلة تنفيذ االسرتاتيجية يف عام 

 يورو. ألف 250.0

 النهوض بالتزام الموظفين وبالثقافة المؤسسية

التواصل الداخلي على االضطالع سيشتمل حتسني التزام املوظفني وبث روح العمل اجلماعي و  -410
بأنشطة ترمي إىل توثيق التماسك وتيسري التواصل، وتنفيذ ما يلزم ألداء املهام الفعال من برامج التدريب 

والتوازن لديهم بني  مبا فيه تدريب املديرين، واالهتمام مبسائل رعاية املوظفني لزيادة حتمسهم وإنتاجيتهم
ثل اهلدف من ذلك يف حتفيز املوظفني لكي يؤدوا مهامهم على أفضل . ويتمشؤون العمل ومهوم احلياة

                                                                                          وجه، حيث يؤدي التواصل والتعقيب املستمر دورا  رئيسيا  يف حتديد املنجزات، ومواطن القوة، واجلوانب 
                                                                                اليت جيب تطويرها، وبالتايل وضع خطط العمل اليت تساعد قلم  احملكمة واحملكمة  مجعاء على حتسني 

 ؤسسي بصورة مستمرة.أدائهما امل

كما تشتمل املبادرات املتصلة بالتزام املوظفني والثقافة املؤسسية على بناء القدرة على حل  -411
                                                                                          املنازعات بصورة غري رمسية، داخليا  وخارجيا ، وإعداد وتنفيذ السياسات املتعلقة باملوارد البشرية.

 ألف يورو 18 937.0 موارد الميزانية

 يف املئة(. 0.5ألف يورو ) 97.8على اخنفاض مقداره ينطوي املبلغ املطلوب  -412

وقد تسىن لشعبة اخلدمات اإلدارية إجياد حلول لتناول التغريات يف االحتياجات االشتغالية من  -413
                                                                                  خالل ختصيص املوارد على حنو ناجع. وع و ض ارتفاع أسعار السلع واخلدمات فيما خيص احملكمة مجعاء 

 الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة.                           تعويضا  جزئيا  من خالل حتقيق 

ألف يورو متصلة بأتعاب املراجع اخلارجي إىل  67.0                                 وكذلك ن قلت الشعبة خمصصات مقدارها  -414
الربنامج الرئيسي الرابع، ألن جلنة املراجعة ترتأس إجراء التعاقد النتقاء املراجع اخلارجي التايل حلسابات 

ألف يورو إىل الربنامج الرئيسي اخلامس ألنه يتصل بعقد الصيانة  250.0ره                           احملكمة. كما ن ق ل مبلغ مقدا
التصحيحية والوقائية ملبىن احملكمة يف الهاي. إن إعادة ختصيص املوارد لنقلها من ميزانية قلم احملكمة إىل 

إىل ميزانية قلم                                                                                    ميزانيات برامج أخرى ع و ض تعويضا  زائدا  بنقل ميزانية مكتب االتصال القائم يف نيويورك 
 احملكمة.

                                        ألف يورو. ويشمل هذا املبلغ ختفيضا  مقداره  345.6وتتوقع الشعبة حتقيق وفورات جمموعها  -415
لسد تكاليف  2019                                                        ألف يورو يف املقدار األساسي املرجعي للمخص صات يف ميزانية عام  243.6
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يلية العامة وتكاليف اللوازم واملواد، املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف اخلدمات التعاقدية والنفقات التشغ
                                                                                     حتق ق رئيسيا  من خالل مواصلة حتسني استخدام الطاقة يف املقر، وإعادة النظر يف عقود خدمات عامة 
والتفاوض بشأهنا من جديد من قبيل العقد اخلاص بلم القمامة، ومراجعة عدد من سريورات إدارة املرافق 

رأ(. وحتققت -ع ة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة )من الرتبة خأفضت إىل االستغناء عن وظيفة واحد
تتيح للشعبة تفادي  SAPألف يورو بإعادة التفاوض على رخص برجميات  102.0وفورات مقدارها 

                                                          . وإضافة إىل ذلك ي توقع حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة 2019الزيادات يف التكاليف يف عام 
                                       ، ناجتة رئيسيا  عن إنشاء مرتاب ط مؤمتت بني 2019و 2018ألف يورو يف عامي  31.1يناهز مقدارها 

والرتقية اإللزامية لنميطة هذا النظام اخلاصة  SAPالتقرير الشهري عن املصروفات يف إطار امليزانية ونظام 
يورو من  ألف 15.1                                                                      بإدارة األموال. وعالوة على ذلك مت فيما خيص التكاليف غري املتكر رة متييز زهاء 

                                                           تتصل رئيسيا  باخلدمات التعاقدية وتسد هبا رسوم العضوية يف شبكة  2018هذه التكاليف يف عام 
                                                                                                الشؤون املالية وامليزانية ملنظومة األمم املتحدة )اليت يتعني دفعها مرة كل سنتني(. مث إنه ي توقع أن ي قل ص 

العمل اإلضايف وبند اخلدمات التعاقدية وبند  فيما خيص بند 2019املقدار األساسي املرجعي مليزانية عام 
ألف يورو بفضل ختفيضات التكاليف  118.5النفقات التشغيلية العامة وبند اللوازم واملواد مبقدار 

                                                                                    اإلضافية اليت تعزى إىل تقليص  مقد ر عبء العمل. ويعزى ذلك رئيسيا  إىل ختفيض يف املخصصات لسد 
من وختفيض عبء العمل املتصل بنقل الشهود. وترد يف املرفق تكاليف العمل اإلضايف ملوظفي األ

واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، والتكاليف غري عشر معلومات مفصلة عن الوفورات،  احلادي
                                    املتكر رة، وختفيضات التكاليف اإلضافية.

 ألف يورو 14 082.2 الموارد من الموظفين

وظيفة  181                                  ات اإلدارية مالكا  ملوظفيها يتألف من ، تقرتح شعبة اخلدم2019فيما خيص عام  -416
من معادالت املوظف الواحد العامل  11.50وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 12ثابتة و

بدوام كامل(، منها وظيفتان ثابتتان جديدتان، ووظيفة معادة التخصيص، ووظيفة معادة التصنيف، مع 
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل يف إطار  2.5ل زيادة صافية يف االعتمادات لتموي

 املساعدة املؤقتة العامة.

 ألف يورو 13 213.7 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  158.4ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف املوظفني على زيادة مقدارها  -417
 .إىل الوظائف التالية البيان                    املئة(، تعزى رئيسيا   يف 1.2)

رأ( )وظيفة معادة -مساعد رئيسي معين بالشؤون املالية )احلسابات( )من الرتبة خ ع -418
                                                                                . ت طلب هذه الوظيفة وفقا  لتوصية املراجع اخلارجي القاضية بالسهر على استقرار وظيفة التخصيص(

يف احملكمة، لكي يعمل شاغلها بصفة  ، ومن أجل تعزيز الرقابة املالية(66)احملاسبة وتعزيزها يف احملكمة
منسق معين باخلصوم املتمثلة يف تعويضات املوظفني، واحملاسبة املتعلقة باألصول الثابتة واألصول غري 
املادية. وتلكم جماالت بالغة التعقيد، وتشهد مسائل احملاسبة فيما خيصها وفق املعايري احملاسبية الدولية 

اقم تعقيدها ألن احملكمة متلك مبانيها الدائمة اخلاصة هبا. إن شاغل هذه                            للقطاع العام تطورا  وقد يتف
                                                                                           الوظيفة سيسهم أيضا  يف أعمال إقفال السنة املالية بالسهر على تواف ق املعامالت املسج لة مع املعايري 

                    ذلك متطلبا  بنيويا                                                                                    احملاسبية الدولية للقطاع العام وإعداد شىت التقارير اليت تصدر يف هناية العام. ولـم ا كان 
 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسة الدورة جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الرمسية الوثائق (66)                                                           

                                       اجملل د األول، اجلزء الثالث، املرفق التاسع. ،(ICC-ASP/15/20) 2016 تشرين الثاين/نوفمرب
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لشعبة اخلدمات اإلدارية فقد مت التوصل إىل حل يتمثل يف إعادة ختصيص هذه الوظيفة ضمن قلم 
 احملكمة.

. يطلب ( )وظيفة معادة التصنيف(4-موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر )من الرتبة ف -419
( لتصبح 3-ري )من الرتبة فمدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية إعادة تصنيف وظيفة املوظف اإلدا

                             (. ويأيت هذا الطلب انطالقا  من 4-وظيفة موظف إداري ومنسق معين بتدبر املخاطر )من الرتبة ف
                                                              إعمال شبكة تدبر املخاطر املعرتف هبا دوليا  يف احملكمة، كما أقرها جملس  ‘1’األسباب الرئيسية التالية: 

خلية. ويشار يف هذا الصدد إىل أن جلنة املراجعة أوصت التنسيق، وهيئات اإلشراف، ومكتب املراجعة الدا
بينما أوصى مكتب املراجعة ، (67)                                                         احملكمة  من جديد بتعيني منسق معين بتدبر املخاطر على نطاق احملكمة

                                                                                         الداخلية بأن تستحدث احملكمة وظيفة  رفيعة املستوى لتدبر املخاطر يتوىل من يضطلع هبا تنسيق وإعمال 
لقد قال مكتب املراجعة الداخلية يف آخر تقرير رفعه  .(68)شبكة تدبر املخاطر املؤسسية واستدامة ومراقبة

                                                                                            إىل جلنة املراجعة إن املوارد املخص صة لتدبر املخاطر تبقى حمدودة وإن مقدار املوارد احلالية ليس كافيا  
لتعقيد الذي يكتنف زيادة ا ‘2’؛ (69)بالنظر إىل العمل الذي يتعني االضطالع به و/أو اإلشراف عليه

مهام مدير مكتب شعبة اخلدمات اإلدارية ومسؤولياته وعبء العمل الواقع على عاتقه، ما يشتمل على 
مقتضيات إبالغ هيئات اإلشراف واالضطالع بالوظائف التنفيذية على نطاق احملكمة )التقيد بالتوصيات 

طيط املوارد االسرتاتيجي(. ولتناول هذه                                                   اليت ت قد م يف سياق مراجعة احلسابات، وتدبر املخاطر، وخت
                                                                                       املسائل، ع د لت بنية مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية بإعادة تصنيف الوظيفة على النحو املقرتح 

 وإناطة املسؤوليات املعنية بالوظيفة الثابتة اجلديدة.

عبء  . بالنظر إىل( ملدة أربعة أشهر )متطلب جديد(2-موظف إداري معاون )من الرتبة ف -420
                                                                                             العمل واملسؤوليات اجلديدة املشار إليها أعاله، ت عترب هذه الوظيفة كبرية األمهية للنهوض بأود االحتياجات 
                                                                                            التشغيلية وأود إكمال قدرة مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية يف إطار بنيته اجلديدة. وي عترب التعديل 

ر فعالية لالضطالع باملهام املنوطة هبذا املكتب يف                                                املقرتح لبنية مكتب مدير الشعبة السبيل  األجنع واألكث
                                                                                         إطار واليته، مبا يف ذلك املضي يف أداء مهامه التنفيذية وعمله اليومي، ما يتضمن أيضا  اإلشراف على 

                                                 أقسام تتبع للشعبة وتقد م اخلدمات لشىت وحدات احملكمة. مثانية

الوظيفة  . إنشهر )متطلب جديد(( ملدة سبعة أ2-موظف معاون معين بالشراء )من الرتبة ف -421
            ات ساع نطاق  ‘1’املطلوبة ختص وحدة الشراء التابعة لقسم اخلدمات العامة. وتأيت إضافتها لثالثة أسباب: 

                                                                                           عمليات الشراء وتزايد تعقيدها ) مبا يف ذلك عملياته اخلاصة جبرب األضرار( إىل حد  يستلزم قدرة إضافية 
                                                                يضم مالك هذه الوحدة إال موظفا  واحدا  من الفئة الفنية، ما ال يستويف             . فحاليا  ال (70)من الفئة الفنية

نقل وظيفة أمني  ‘2’املعايري القياسية املرجعية اخلاصة بالتجهيز باملوظفني يف املنظمات الدولية األخرى؛
ملشرتيات إثر جلنة استعراض املشرتيات من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة إىل الوحدة املعنية با

                                                ضرورة تتبع العقود، وتوسيع قاعدة بيانات املور دين  ‘3’إعادة تقييم أنساق تسلسل أعمال الشراء؛ 
 وحتسينها.

يورو على مدى السنوات األربع التالية مليون  40.0                                                                     أجرى الصندوق االستئماين للمجين عليهم حسابا  مفاده أنه سيلزم مبلغ مقداره  (70) .7، الفقرة AC/8/12 الوثيقة OIA.02.13/002. (69)تقرير مكتب املراجعة الداخلية  (68) .25، الفقرة AC/5/5ة الوثيق (67)                                                           
 (.34 ، الفقرةCBF/30/13ر )الوثيقة لتمويل برامج املساعدة وجرب األضرا
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 ألف يورو 625.2  املساعدة املؤقتة العامة

يف املئة( من أجل سد  17.4ألف يورو ) 92.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -422
                                                                            والوظائف القائمة املبي نة فيما يلي. ومثة وظيفة  لعامل  عام  األشغال مل تعد تلزم  تكاليف الوظائف اجلديدة

لدعم شعبة اخلدمات اإلدارية حىت إعداد عقد لصيانة املباين  2016                           وهي وظيفة كانت أ قرت يف عام 
 . 2019                                                             الطويلة األمد، وذلك ألن العقد ي فرتض أن يبدأ سريانه يف بداية عام 

( ملدة 3-ملوارد البشرية )الشؤون القانونية وشؤون السياسات( )من الرتبة فموظف معين با -423
                                                . بني  تقييم لالحتياجات إىل اخلربة يف جمال حل املنازعات                                  شهرا  )متطلب جديد، لسنوات متعددة( 12

ة وشؤون                                                                                       داخليا  يف احملكمة )وخربة خارجية حمدودة( أنه يلزم موظف معين باملوارد البشرية )الشؤون القانوني
                                                                                         السياسات( ليتوىل وضع  وإعمال  إطار  للوساطة خاص بشعبة اخلدمات اإلدارية من أجل تنسيق الدعم يف 
جمال حل املنازعات بصورة غري رمسية، إضافة إىل االضطالع بالعمل القانوين املتعلق باملوارد البشرية الذي 

إثر إعادة تصميم أنساق تسلسل األعمال.                                                      ن قل عبؤه من مكتب الشؤون القانونية التابع لقلم احملكمة 
وسيتيح ذلك معاجلة املنازعات احملتمل أن تقوم يف مرحلة مبكرة للتوصل إىل حلول غري رمسية وتفادي 

 .(71)تكاليف املخاصمات القضائية

.                                         رأ( ملدة ستة أشهر )متطلب جديد، غري متكر ر(-مساعد معين بامليزانية )من الرتبة خ ع -424
املرحلة الثانية من أداة ختطيط  ‘1’ة لتقدمي الدعم التقين ملشاريع األمتتة التالية البيان: هذه الوظيف تلزم

منصة  ‘2’إىل العرب املستخلصة؛                                    اليت سيهذ ب هبا النظام احلايل استنادا   (،BPCاألعمال وإدماجها )
ورات املراقبة والتنبؤ ، اليت سيتم هبا حتسني وأمتتة سري  SAPيف نظام  (PBC)ميزنة الوظائف ومراقبتها 

ومنائط مراقبة  SAPلتحسني مراقبة تكاليف املوظفني بإقامة رابط بني نظام إدارة املوارد البشرية يف نظام 
                                                                                            امليزانية فيه، ما يتيح االستغناء عن استعمال الصحائف اجلدولية املرب كة واملعقدة اليت تـ ع د بواسطة 

 . Excel برنامج

رر( ومساعد طيب يعمل يف امليدان -املهنية )من الرتبة خ ع بالصحة معينممرض رئيسي  -425
الربناجمية  2018. كما أفيد به يف وثيقة ميزانية عام                   شهرا  )متطلب جديد( 12ملدة  رأ(-ع الرتبة خ )من

                                                                                   ، وكنتيجة لعملية حتقيق الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، سي نهى عقد املساعد (72)املقرتحة
عامل يف امليدان املربم مع جهة خارجية لتوفري اخلدمات، وستستخدم التكاليف السنوية هلذه الطيب ال

رأ. -ع رر ومساعد يعمل يف امليدان من الرتبة خ-ع اخلدمة لتوظيف ممرض رئيسي داخلي من الرتبة خ
نوية للعقد اخلارجي                                                                            لقد تبني جناح هذا النهج التجرييب الذي ي طب ق يف احملكمة. إن الفرق بني التكاليف الس

                                                                                          واملخصصات يف امليزانية لسد تكاليف املوظف ني  الداخليـ ني  اللذين حيالن حمل الشركة اخلارجية اليت كانت 
ألف يورو، ويزيد يف نفس الوقت من القدرة الداخلية  22.2تؤدي اخلدمات املعنية ميثل وفورات مقدارها 

الصحية العاجلة لتنفيذ الربامج والتدابري الوقائية، ويعمل  لوحدة الصحة املهنية. وسيهتم املمرض باملسائل
                                                                                                  رديفا  حينما يكون املوظفون الطبيون العاملون يف وحدة الصحة املهنية يف إجازة أو يتلقون تدريبا  إلزاميا  

 14-4 نيويورك، عشرة، السادسة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق (71)                                                           
جنة أيضا أن من املمكن الحظت الل"]...[  :252 الفقرة ،2-باء اجلزء الثاين،      اجملل د ،(ICC-ASP/16/20) 2017 ديسمرب/األول كانون

جدا إلدارة وتسوية املنازعات املتعلقة باملوظفني بتكلفة أقل من  [ني هامتنيأدات]أن يكون نظام الوساطة ونظام التسوية غري الرمسية للمنازعات 
 9(، الفقرة ICC-ASP/17/5الثالثني )تقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا "؛ الناحيتني املالية والشخصية، بالنسبة لألطراف املعنية

                                                                                                              كما شج عت احملكمة  على االستعانة بآليات الوساطة ومراجعة هنجها يف إدارة املوارد البشرية بغية تفادي املخاصمات القضائية   ]باإلنكليزية[:
 14-4، نيويوركعشرة،  السادسةللمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي  (72) يف املستقبل بقدر املستطاع.

 .املرفق العاشر،        ثالثا  -ألف اجلزء الثاين،         (، اجملل د ICC-ASP/16/20) 2017 ديسمرب/كانون األول
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الستدامة تصديق مهاراهتم. أما املساعد الطيب العامل يف امليدان فسيقوم بصيانة وتدبر املعدات الطبية، 
واملنتجات الصيدالنية والبنية التحتية املعنية يف إطار العمليات امليدانية؛ وسيساعد يف البعثات إىل األصقاع 
                                                                                         النائية )اليت تنطوي على خطر كبري(، وسيدر ب املوظفني امليدانيني على أعمال اإلسعاف وقواعد العمل يف 

ية فيما خيص الدعم الطيب امليداين؛ حاالت الطوارئ؛ وسيتوىل إعداد ومسك إجراءات العمل القياس
 وسيعد التقارير ويعرض املستجدات حبسب اللزوم.

             شهرا  )متطلب  12(، ملدة 2-موظف معاون معين بنظم ختطيط املوارد املؤسسية )من الرتبة ف -426
 2019. تظل هذه الوظيفة الزمة للمساعدة يف تنفيذ املبادرات املتعلقة بعام مستمر، لسنوات متعددة(

                                                                                      تنص عليها اسرتاتيجية احملكمة اخل مسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات، اليت أقرها  اليت
جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات. ويشمل ذلك رقمنة ملفات املوظفني الورقية؛ وتدبر الربنامج الزمين 

. كما إن هذه الوظيفة SAPام لعمل موظفي األمن والسالمة وحضورهم؛ وتبسيط عمليات اإلقرار يف نظ
من قبيل أمتتة السريورات املتعلقة باملوارد البشرية ومتطلبات  SAPتلزم للمساعدة يف تنفيذ مشاريع لنظام 

اإلبالغ ما سيسهم بدوره يف تنفيذ التوصيات العالقة من التوصيات الصادرة يف إطار عمليات املراجعة، 
 ظر إىل استمرار حتسني مستوى األمتتة يف جمال التسيري اإلداري.وحل مسائل املطابقة وحتسني النظم بالن

رأ(، ملدة -سبع موظفني معنيني باألمن/موظفني رئيسيني معنيني باألمن )من الرتبة خ ع -427
. تلزم هذه الوظائف لضمان تقدمي الدعم األمين للقاعة                                   شهرا  )متطلب مستمر، لسنوات متعددة( 12

                                                              ة. إن املوارد املعنية موارد متكر رة ألنه يظل من الالزم دعم األنشطة الثانية من قاعات جلسات احملكم
 القضائية يف قاعيت جلسات احملكمة.

 ألف يورو 243.3  العمل اإلضايف

يف املئة(. إن املوارد  21.0ألف يورو ) 64.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -428
                                                         طلبا  متكر را  ويتباين مقدارها حبسب احتياجات العمل. ويعاد                                       املطلوبة يف إطار بند العمل اإلضايف متث ل مت

                                       تقييم االحتياجات إىل العمل اإلضايف سنويا .

ويف جمال اخلدمات العامة، تلزم املخصصات للعمل اإلضايف بصورة رئيسية لسد تكاليف  -429
              مبلغا  مقداره  اخلدمات اليت يقدمها السائقون خارج أوقات الدوام الرمسي. وتبلغ املوارد املطلوبة

                                           يف املئة( عن امليزانية املناظرة اليت أ قرت لعام  16.7ألف يورو ) 20.0ألف يورو، ما يقل مبقدار  100.0
                                                                               وجيس د اخنفاضا  يف عدد ما يلزم من ساعات عمل السائقني من أجل الشهود املتوقع أن يأتوا  2018

 .2019للمثول أمام احملكمة يف الهاي يف عام 

ألف يورو  44.5                                                       لبات يف بند العمل اإلضايف فيما يتعلق باألمن اخنفاضا  مقداره وتشهد املتط -430
إىل  2018يف عام  400يف املئة(، يعزى إىل تقليص يف عدد أيام انعقاد جلسات احملكمة )من  24.5)

ألف يورو ال يلزم فقط للنهوض بأود ساعات العمل  136.8(. إن املقدار البالغ 2019يف عام  324
                                                                                 ة املتوقعة خالل أيام انعقاد جلسات احملكمة بل يلزم أيضا  لتوفري خدمات األمن والسالمة خالل املزيد

استدامة                                                                                      العطل القضائية الرمسية ولتعويض فارق العمل الليلي للموظفني الذين يعملون مساء  وليال ، ألن
          ش غ ل ها.                لوظائف الدائم                                                                  توفري اخلدمات يف جمال األمن والسالمة على مدار الساعة تستلزم عددا  من ا

آالف يورو ويلزم لسد تكاليف الدعم املتصل  6.5                                       وال تغري يف املبلغ املطلوب فهو يبقى مساويا   -431
                                                                                               بامليزانية واملالية، يف إطار أنشطة جيب أن ي ضطلع هبا يف مواعيد حمد دة من قبيل إعداد امليزانيات السنوية 

 رتات احملاسبة، واإلبالغ املايل، واملراجعة اخلارجية.الربناجمية املقرتحة واملعتمدة، وإقفال ف
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 ألف يورو 4 854.8 املوارد غري املتصلة بالعاملني 

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف  -432
اليف اللوازم واملواد، وتكاليف التدريب، وتكاليف اخلرباء االستشاريني، والنفقات التشغيلية العامة، وتك

                                                                                         األثاث والعتاد. وتشهد بعض بنود امليزانية زيادات صغرية، ع و ضت تعويضا  كامال  بتخفيضات يف غريها 
ألف يورو  264.2من التكاليف غري املتصلة بالعاملني، ما يفضي إىل اخنفاض إمجايل مقداره 

 . املئة( يف 5.2)

 ألف يورو 192.2 السفر

ألف يورو  22.1                                                         املطلوب ميث ل متطلبا  متكر را  وهو ينطوي على زيادة مقدارها  إن املبلغ -433
                                                                                 املئة( تعزى رئيسيا  إىل زيادة طلبات الدعم األمين لرؤساء األجهزة خالل أسفارهم الرمسية إىل  يف 13.0)

لية. أما يف جماالت                                                                             بلدان احلاالت واألماكن األخرى اليت تستلزم دعما  أمنيا  يتوافق مع الظروف األمنية احمل
العمل األخرى فإن شعبة اخلدمات العامة تقدم طلبات تنطوي على ختفيضات أو ال تنطوي على زيادات 

 .2019مقرتحة يف املتطلبات من أجل السفر فيما خيص عام 

ويلزم املبلغ املقرتح لسد تكاليف السفر إىل امليدان من أجل تقييم حال املرافق والتخطيط إلجراء  -434
                                                                                    يالت فيها، وصيانتها؛ وتقييم حال جمموعة الـم ر كبات ألغراض صيانتها، والتخطيط الستبدال ما تعد

                                                                                           يندرج يف عداد رأس املال؛ واملشاركة يف اجتماعات سهرا  على تواؤم احملكمة مع نظام األمم املتحدة املوحد 
 واملعايري احملاسبية/املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.

 ألف يورو 515.7  التعاقدية اخلدمات

ألف يورو  127.8                                                              إن املبلغ املطلوب ميث ل متطلبا  متكر را  وينطوي على اخنفاض مقداره  -435
                                                                           املئة( يعزى رئيسيا  إىل ختفيضات يف اجملال املايل نتيجة لنقل أتعاب املراجع اخلارجي إىل  يف 19.9)

 عامة وبند األمن والسالمة. الربنامج الرئيسي الرابع، وختفيضات يف بند اخلدمات ال

 SAPألف يورو ألن مشاريع ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات  218.8وتلزم موارد مقدارها  -436
وينطوي هذا املبلغ على اخنفاض                                                                     تستلزم طائفة من اخلربات الوظيفية والتقنية ال تتوفر داخليا  على الدوام. 

العالية درجات التخصص )مثل مجع  االتاجمل من أجل                      يورو وهو يلزم رئيسيا   آالف 6.2مقداره 
املتطلبات، وحتليل األثر، والرتميز، والتشكيل، واالنتقال من صيغة إىل أخرى من صيغ الربامج احلاسوبية( 
لدعم تنفيذ عدة مشاريع جديدة، منها: رقمنة ملفات املوظفني الورقية؛ وضع الربنامج الزمين لعمل 

؛ أمتتة سريورة اإلبالغ SAPهم؛ تبسيط عمليات اإلقرار يف نظام موظفي األمن والسالمة وتدبر حضور 
 الذي يتعني القيام به على مستوى املوارد البشرية.

ويف جمال اخلدمات العامة، تنطوي االعتمادات املطلوبة لسد التكاليف على اخنفاض مقداره  -437
لف يورو لسد تكاليف جتديد أ 141.0يف املئة(. ويلزم املقدار املطلوب البالغ  37.2ألف يورو ) 83.5

                                                                                        جوازات سفر األمم املتحدة، وتكاليف التعاقد مع شركة تقد م الدعم يف جمال املؤمترات )قد مت بالفعل 
فعالية(، والدعم  800                              وي توقع أن يلزم دعم  أكثر  من  2019فعالية يف عام  300طلبات لتنظيم 

 لوثائق اخلارجي، وتكاليف التخليص الربيدي.اإلمدادي النتقال العاملني من مكتب إىل آخر، وطبع ا

ألف يورو لسد تكاليف التسجيل املالئم للبيانات الطبية  75.7                           وت طلب أيضا  موارد مقدارها  -438
يف نظام لألرشفة الطبية الرقمية لكي يتاح لشعبة اخلدمات اإلدارية القيام على حنو سليم باستبانة املخاطر 
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ني، وحتليلها وتقييمها، والتوصية بإجراء التحسينات واختاذ التدابري الوقائية الطبية والنفسية احمليقة باملوظف
                                                                                         املناسبة. كما ي طلب هذا املبلغ لسد تكاليف مشاركة احملكمة بصفة مراقب يف نظام األمم املتحدة املوحد 

ى نظام األمم وشبكة األمم املتحدة للموظفني الطبيني بغية التكفل باستمرار إملام احملكمة باملستجدات عل
 املتحدة املوحد والتواؤم معها.

                                                      ألف يورو لسد تكاليف خدمات أمنية منها رسوم سنوية ت دفع  43.0ويلزم مبلغ مقداره  -439
                                                                                         للمنظمة الدولية للشرطة اجلنائية )إنرتبول(، وخدمات حفظ مفاتيح منازل املسؤولني املنتخ بني، وإجيار 

رى فيه التدريب على ا ستعمال األسلحة النارية واالختبار الرامي إىل تصديق مهارات                                        ميدان الرمي الذي جي 
موظفي األمن والسالمة. وينطوي املبلغ املخصص لسد تكاليف اخلدمات األمنية على اخنفاض مقداره 

فيما خيص إجراء التدقيق األمين السابق املئة( يعزى إىل تطبيق هنج جديد  يف 34.4ألف يورو ) 22.5
                                                  ع املوظفني اجلدد مبوجب عقود حمد دة املدة أو بصفة مؤقتة.للتوظيف فيما خيص مجي

اإلدارية املرتتبة على رد تكاليف ألف يورو لسد ال 37.3مث إن الشعبة حتتاج إىل مبلغ مقداره  -440
الضرائب اليت جتبيها الواليات املتحدة األمريكية من رعاياها وتكاليف التقييم االحتسايب اإللزامي الالزم 

انات املالية للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. إن املخصصات لسد أتعاب املراجع ملطابقة البي
                                                                                        اخلارجي، اليت كانت فيما سبق مدرجة يف ميزانية شعبة اخلدمات اإلدارية، ن قلت إىل الربنامج الرئيسي 

 الرابع.

 ألف يورو 363.3  التدريب

ألف يورو  0.6و ينطوي على زيادة طفيفة مقدارها                                         إن املبلغ املطلوب ميث ل متطلبا  متكر را  وه -441
 املئة(. يف 0.2)

آالف يورو بصورة رئيسية لسد تكاليف برامج التدريب املؤسسي  203.9ويلزم مبلغ مقداره  -442
الذي توفره احملكمة، مبا يف ذلك منصة تدريب على اإلنرتنت هتيئ مكتبة إلكرتونية وبرامج توجيه أويل مرنة 

ىل تكاليفها بلغات خمتلفة يراد هبا مساعدة الدارسني على حتقيق غاياهتم الشخصية وناجعة بالقياس إ
واملهنية؛ وتنمية القدرات القيادية؛ والتدريب على تدبر األداء؛ والتدريب يف جمال اللغات. كما إنه يشمل 

 برنامج احملكمة اخلاص بتوجيه املوظفني اجلدد عند توليهم مهامهم.

ألف يورو للتكفل بتوفري التدريب اإللزامي ملوظفي األمن وغريهم  112.4ويلزم مبلغ مقداره  -443
                                                                                من املوظفني املنخرطني يف أنشطة التحرك االستجايب يف حاالت الطوارئ، على حنو يتوافق متاما  مع 

ويشتمل التدريب اإللزامي املعين على دورات تدريب  األنظمة املعمول هبا يف احملكمة ويف الدولة املضيفة.
                                                                                           ى اإلسعاف، وإطفاء احلرائق، والتحرك إزاء الطوارئ، واألسلحة النارية، إضافة  إىل مواضيع ختص صية من عل

قبيل نقل املتهمني واحلماية اللصيقة. ويضاف إىل ذلك أنه سيواصل توفري التدريب على هنوج السالمة 
                          يضا  التدريب األمين اإللزامي واألمن يف البيئات امليدانية بالتعاون مع جيش الدولة املضيفة. ويلزم أ

 للموظفني اجلدد املعنيني باألمن يف امليدان يف إطار برنامج األمم املتحدة لتصديق املهارات ذات الصلة. 

ألف يورو لسد تكاليف تدريب ختصصي منه تدريب يرمي إىل  47.0مث إنه يلزم مبلغ مقداره  -444
يف هولندا، وتدريب يف جمال املستجدات والسمات استدامة تصديق مهارات املوظفني املعنيني وتسجيلها 

، وتدريب على اإلبالغ املايل وعلى SAPالوظيفية اجلديدة لتطبيقات ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
من أجل منسقي امليزانية، وتدريب على  SAPحتسني منيطة ختطيط األعمال وإدماجها املستندة إىل نظام 
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لدولية اخلاصة بالقطاع العام، وتدريب إلزامي للسائقني يف املقر، وتدريب يرمي إىل تطبيق املعايري احملاسبية ا
 تصديق مهارات التقنيني املعنيني باملباين.

 ألف يورو 42.0  اخلرباء االستشاريون

يف املئة(، تلزم لسد  250.0ألف يورو ) 30.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -445
                                                                      خلارجية عندما ت عرض القضايا على آلية القضاء الداخلي، بغية هتيئة حل سريع تكاليف خدمات الوساطة ا

 وغري رمسي للمنازعات يف احملكمة وتعزيز احللول هبذه الطريقة.

ألف يورو لسد تكاليف  12.0                                                              إن املوارد املعنية متث ل متطلبا  متكر را  ويلزم منها مبلغ مقداره  -446
صنيف الوظائف وحتديث سجل املخاطر اخلاص باحملكمة واسرتاتيجيات اخلربة اخلارجية يف جمال )إعادة( ت

                                                      مراقبة املخاطر. وت بلغ جلنة املراجعة بذلك إبالغا  دوريا .

 ألف يورو 3 071.4  النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(، خيص  5.8ألف يورو ) 188.5ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض إمجايل مقداره  -447
                                                                       العامة، وي عزى إىل نقل االعتمادات املخصصة لسد تكاليف صيانة املباين الوقائية معظمه اخلدمات 

ألف يورو إىل الربنامج الرئيسي اخلامس يف إطار عقد الصيانة اجلديد اخلاص  250.0والتصحيحية البالغة 
صت به جلنة                                                                             مببىن مقر احملكمة يف الهاي. وييس ر هذا اإلدماج  حتديد  ورصد التكاليف املعنية، كما أو 

                                                     . إن مجيع املوارد املبي نة أدناه متث ل متطلبا  متكر را .(73)امليزانية واملالية

ألف يورو(؛ وتكاليف  900.0ألف يورو لسد تكاليف التنظيف ) 2 543.1يلزم مبلغ مقداره  -448
 ألف يورو(، ما 584.7ألف يورو(؛ وصيانة األثاث والعتاد وعمليات تضبيطه ) 781.0املرتفقات )

                                                                                             يشمل الصيانة املنتظمة واإللزامية للم ر كبات، وتصليح األثاث وعمليات التعديل اجملراة يف مباين احملكمة يف 
مني أتعقود الألف يورو( مثل  277.3الهاي ويف امليدان؛ والتكاليف املتفرقة املتصلة بالعمليات )

 الربيدي، والشحن، وخدمات السعاة.التجارية، والتخليص 

 SAPألف يورو لسد تكاليف عقود الرتخيص املتعلقة بربجميات  345.6مقداره ويلزم مبلغ  -449
احلالية، واالشرتاكات يف برجميات خاصة بالسريورات املتعلقة بالتوظيف وأداء املوظفني والغايات ذات 

ذا اجملال                                                                                      الصلة، إضافة إىل الربنامج احلاسويب اجلديد الداعم لسريورة إعداد امليزانية. وي توخى الرتشيد يف ه
                                                                       باختيار نوع الرتخيص األكثر اقتصادا  فيما خيص كال  من مستعملي الربنامج املعين.

ألف يورو لسد تكاليف صيانة  112.8                                                     وتلزم يف جمال األمن موارد متث ل متطلبا  متكر را  مقدارها  -450
ب من أجل إعادة معدات الفحص األمين؛ وصيانة األسلحة النارية وشىت املعدات األمنية ومعدات التدري

 تصديق مهارات موظفي األمن؛ ورسوم العضوية يف نظام األمم املتحدة إلدارة األمن.

 ألف يورو لسد الرسوم والنفقات املصرفية. 70.0ويظل يلزم مبلغ مقداره  -451

 14-4، نيويوركشرة، ع السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (73)                                                           
 .224الفقرة ، 2-باء اجلزء الثاين،         (، اجملل د ICC-ASP/16/20) 2017 ديسمرب/كانون األول
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 ألف يورو 291.7  اللوازم واملواد 

(. إن مجيع املوارد يف املئة 4.3ألف يورو ) 13.1ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -452
                                     املبي نة أدناه متث ل متطلبا  متكر را .

                                                     ألف يورو من املخص صات للخدمات العامة من أجل سد تكاليف  228.0يلزم مبلغ مقداره  -453
                                                                                                  الوقود وغريه من لوازم الـم ر كبات؛ واللوازم املكتبية وخراطيش احلرب؛ والورق اخلاص بالطابعات؛ واجل بب اليت 

جلسات احملكمة؛ وبذالت السائقني واملوظفني املعنيني بتدبر املرافق؛ واللوازم اخلاصة بتدبر            ت رتدى خالل 
 شؤون املباين، والعتاد واللوازم الكهربائية.

ألف يورو. وتلزم  63.6وال تغري يف املوارد املطلوبة املتصلة باألمن والسالمة إذ يظل مقدارها  -454
ت املوظفني والزوار؛ واللوازم واملواد اخلاصة بالتدريب على استعمال املوارد املعنية لسد تكاليف إصدار شارا

األسلحة النارية؛ واستبدال بذالت موظفي األمن، وأحذية السالمة ومعدات األمن احلمائية من قبيل 
األلبسة الواقية من الرصاص غري املرئية، والسرتات واخلوذات الواقية من الرصاص، وذلك بالنظر إىل انتهاء 

 عمر االستعمايل للمعدات األقدم.ال

 ألف يورو 378.5  األثاث والعتاد

يف املئة( وهو يلزم الستبدال  3.4ألف يورو ) 12.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -455
                                                                                       الـم ر كبات املستعملة يف أماكن احلضور امليداين اليت ق طعت هبا مسافات طويلة وأصبحت عتيقة، وبعض 

ر ويف امليدان. ويقع على عاتق احملكمة واجب العناية بالعاملني فيها لضمان سالمتهم يف األثاث يف املق
أداء مهامهم وهي مسؤولة عن كل قصور قد حيصل يف هذا الصدد. وعليه فإن احملكمة تعتزم استبدال 

 .2019                                             م ر كبات رباعية الدفع وم ر كبتني مصفحتني يف عام  أربع
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 المقترحة 2019ميزانية عام : 3200 البرنامج :33 الجدول

3200  

 شعبة اخلدمات اإلدارية

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 وق الطوارئصند

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 888.1 3 1.6 61.6 826.5 3    املوظفون من الفئة الفنية

 325.6 9 1.0 96.8 228.8 9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 213.7 13 1.2 158.4 055.3 13 533.8 14 - 533.8 14 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 625.2 17.4 92.5 532.7 319.4 - 319.4 املؤقتة العامةاملساعدة 

(20.0) 20.0 - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  (100.0)  - 

(64.5) 307.8 246.6 - 246.6 العمل اإلضايف  (21.0)  243.3 

 868.5 0.9 8.0 860.5 566.0 - 566.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 192.2 13.0 22.1 170.1 201.6 - 201.6 السفر

 - - - - - - - الضيافة

(127.8) 643.5 652.7 - 652.7 اخلدمات التعاقدية  (19.9)  515.7 

 363.3 0.2 0.6 362.7 323.7 - 323.7 التدريب

 42.0 250.0 30.0 12.0 52.7 - 52.7 اخلرباء االستشاريون

(188.5) 259.9 3 568.4 3 - 568.4 3 النفقات التشغيلية العامة  (5.8)  3 071.4 

(13.1) 304.8 394.7 - 394.7 اللوازم واملواد  (4.3)  291.7 

 378.5 3.4 12.5 366.0 651.1 - 651.1 األثاث والعتاد

(264.2) 119.0 5 844.9 5 - 844.9 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (5.2)  4 854.8 

(97.8) 034.8 19 944.8 20 - 944.8 20 المجموع  (0.5)  18 937.0 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 3200 البرنامج :34 الجدول

 
 

3200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الثابتةالوظائف 

  178   146   138   8   32   -   6   12   8   5   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  2   -   -   -   2   -   2   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  1   1   1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

(1)   1   -   -   -   -   -  يفاملعادة التصن   -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  181   147   139   8   34   -   8   11   9   5   1   -   -   -  المجموع

               

  ل(                   معاد التها بدوام كاموظائف المساعدة المؤقتة العامة )

 9.00 8.00 8.00 - 1.00 - 1.00 - - - - - - - 2018املقرة لعام 

  8.00   7.00   7.00   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  3.50   2.50   1.50   1.00   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  ة التخصيصاملعاد

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  11.50   9.50   8.50   1.00   2.00   -   1.00   1.00   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 القضائيةشعبة الخدمات : 3300 البرنامج -3

         المقد مة

 تتوىل شعبة اخلدمات القضائية )"الشعبة"( املسؤولية عن تقدمي الدعم يف اإلجراءات القضائية -456
ضائية، . وهي تتألف من مكتب مديرها، وقسم تدبر األعمال القللمحكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(

خدمات تدبر املعلومات، وقسم االحتجاز، وقسم اخلدمات اللغوية، وقسم مشاركة اجملين عليهم  وقسم
وجرب أضرارهم، وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، ومكتب احملامي العمومي 

 للدفاع.

ة الرئيسية اليت تضطلع هبا                                              شعبة عددا  من اخلدمات احلامسة األمهية لتنفيذ األنشط         وتقد م ال -457
دعمها لإلجراءات القضائية بتدبر شؤون قاعات جلسات احملكمة وبتنظيم  احملكمة. فهي تقوم يف إطار

                                                                                    هذه اجللسات، مبا يف ذلك اجللسات املتزامنة واجللسات اليت ي تواصل فيها عن بعد بواسطة الروابط 
عن تدبر امللفات القضائية وعن عمل نظام احملكمة الفيديوية. وإضافة إىل ذلك تتوىل الشعبة املسؤولية 

(. وهي تساعد اجملين عليهم على املشاركة يف شىت مراحل اإلجراءات القضائية، eCourtاإللكرتونية )
                                                     ق ضي به(، وذلك باستالم طلباهتم وجتهيزها، وتسعى إىل تبسيط  فيها إجراءات جرب األضرار )إذا مبا

 قسم دعم احملامني،بتكنولوجيا املعلومات. كما تقوم الشعبة، عن طريق                            سريورات مجع طلباهتم مستعينة  
                                                                                               بتدبر شؤون املساعدة القانونية اليت تقد م للمعوزين من اجملين عليهم واملد عى عليهم وبتنسيق املساعدة اليت 

         محتج زين تقدمها احملكمة إىل احملامني. ويسهر قسم االحتجاز على هتيئة ظروف ساملة وآمنة وإنسانية لل
                                                                               يف عهدة احملكمة ويسهر على سالسة عمل مرافق االحتجاز وفقا  للمعايري الدولية ذات الصلة.

تقدم  وال تقتصر اخلدمات اليت تقدمها الشعبة على ما خيص أنشطة جلسات احملكمة: فهي -458
           ت. وتـ ع د للمحكمة ولألطراف يف اإلجراءات االبتدائية وللمشاركني فيها الدعم يف جمال تدبر املعلوما

                                                                                        خدمات  املكتبة املتاحة جلميع موظفي احملكمة وللمحامني اخلارجيني جانبا  من املهام املنوطة بالشعبة يف 
                                                                                               إطار واليتها. وميث ل أمن املعلومات جماال  هاما  من اجملاالت اليت تقدم فيها الشعبة الدعم، وذلك بالنظر إىل 

ة التحريرية والرتمجة الشفوية للمساعدة يف سري اإلجراءات                                      طبيعة أنشطة احملكمة. وت وف ر خدمات الرتمج
القضائية، ولصون حقوق املشتبه فيهم واملتهمني يف متابعة اإلجراءات وحقوق الشهود يف اإلدالء 
بشهاداهتم بلغتهم. كما إن هذه اخلدمات تتاح يف املقر ويف امليدان لطائفة متنوعة من أصحاب الشأن، 

                                                                          وأفرقة املمثلني القانونيني للمجين عليهم، والصندوق االستئماين للمجين عليهم. وعمال  ومنهم أفرقة الدفاع 
                                             األساسي"( ت وف ر خدمات الرتمجة من أكثر من عشرين  ( من نظام روما األساسي )"النظام2)87 باملادة

 طراف.لغة وإليها من أجل التعاون القضائي، الذي حتيل احملكمة من أجله طلباهتا إىل الدول األ

                                                                            ولئن كان مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع مكتبـ ني   -459
                                                                                    مستقلني  من ناحية عملهما الفين فإهنما يتبعان، فيما خيص األغراض اإلدارية فقط، لشعبة اخلدمات 

الئحة احملكمة فيقدمان                                                                     القضائية التابعة لقلم احملكمة. إهنما يعمالن ضمن إطار واليتيهما احملد دتني يف
                                                                                           دعما  إضافيا  إىل أفرقة ممثلي اجملين عليهم وأفرقة الدفاع، على الرتتيب. فمكتب احملامي العمومي للمجين 
                                                                                        عليهم ميثل اجملين عليهم خالل إجراءات احملكمة عندما تعي نه الدوائر لتويل ذلك. وقد ازداد اخنراطه يف 

. ومن بني اجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات أمام احملكمة، 2012                              اإلجراءات زيادة مط ردة منذ عام 
وأكثر  لهم حمامو مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم               جمنيا  عليه ميث   4 748 مثة ،8 213عددهم  البالغ
                                                                  حمامون خارجيون. وعندما يتعلق األمر بالتمثيل الفعلي للمتـ ه مني، يؤديلهم     ميث             جمنيا  عليه  2 931من 

                                                                                              مكتب احملامي العمومي للدفاع دورا  حامسا  يف محاية املشتبه فيهم، ومتثيلهم، والنهوض حبقوقهم ريثما ي عني  
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                                                                                                  فريق للدفاع عنهم، ويقد م عندما يتم انتداب أفرقة الدفاع املساعدة إليها يف تنظيم ملفات القضايا وإجراء 
 البحوث القانونية طيلة اإلجراءات حبسب االقتضاء.

 ة العمل بيئ

                                                     من األنشطة القضائية السائرة يف أربع قضايا سيتطلب دعما   2019إن مجيع ما سيشهده عام  -460
                                                                                           كامال  من أقسام شعبة اخلدمات القضائية. في توقع أن يتع ني تقدمي الدعم جللسات يبلغ جممل عدد أيامها 

(. احلسنوقضية         أ نغوينوقضية               واب ليه غوديه                قضية اغ بـ غ بويف ثالث دعاوى جتري فيها احملاكمة ) 324
                                                              ال ي عتزم عقد جلسات إال يف مرحلة إصدار احلكم البات  يف جوهر القضية           ان تاغنداوفيما خيص قضية 

ومرحلة النطق بالعقوبة. واحلال أن هذا املقدار من الدعم املتوقع وجوب توفريه سيظل يستلزم فريقني  
لغات يف قاعة احملكمة وحدها.  دمات ترمجة فورية بعشر                                       كاملني  معنيني  بدعم أنشطة جلسات احملكمة وخ

وعشرين لغة أخرى من اللغات املتصلة                                                    ويضاف إىل ذلك أنه ي توقع أن يلزم تقدمي دعم لغوي بتسع
 قضيةاستمرار إجراءات جرب األضرار يف ثالث قضايا على األقل، هي  2019باحلاالت. وسيشهد عام 

. وقد يصل عدد اجملين عليهم الذين يطلبون املشاركة يف سناحلوقضية           كاتـ ن غاوقضية           لوبـ ن غا
، وسيلزم تقدمي قلم احملكمة املساعدة يف جتهيز 2019يف عام  7 500اإلجراءات/جرب األضرار إىل 

الطلبات املعنية. وعالوة على ذلك ستظل الشعبة تتوىل تسيري شؤون املساعدة القانونية لعشرة أفرقة من 
                                                                        أفرقة من أفرقة ممث لي اجملين عليهم، وستظل تدعم عمل أفرقة مكتب احملامي العمومي  أفرقة الدفاع ومخسة

 . 2019                                                                            للمجين عليهم. وي توق ع أن يبقى أربعة مته مني ومشتبه فيه واحد حمتج زين طيلة عام 

ستتيح هلا النهوض على حنو فعال بأود القسط األعظم من شعبة اخلدمات القضائية إن بنية  -461
                                                                                          املعنية ضمن حدود املقدار املتوفر هلا من املوارد. ولن ت نشد موارد إضافية إال فيما يتعلق بأولويات األنشطة 

اليت يشمل نطاقها احملكمة مجعاء، وذلك فقط بعد استبانة ما ميكن حتقيقه من وفورات  2019عام 
 وختفيضات للحد من الزيادات الالزمة.

 لتحقيقاإلجراءات التمهيدية، بما فيها عمليات ا

                                                                                إن عمليات التحقيق الناشط اليت سي جريها مكتب املد عي العام )"املكتب"( يف مثاين قضايا يف  -462
إطار ست حاالت )احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )عمليتا حتقيق(، واحلالة 

احلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )عمليتا ديفوار )القضية الثانية(، واحلالة يف دارفور بالسودان، و  يف كوت
حتقيق(( ستستلزم الدعم املعتاد من شعبة اخلدمات القضائية يف جماالت من قبيل اخلدمات اللغوية، 
 واملساعدة على صعيد تكنولوجيا املعلومات، وتدبر شؤون املساعدة القانونية، وجتهيز طلبات اجملين عليهم.

                                                           غوي، مبا فيه الدعم باللغات األقل انتشارا ، لألنشطة امليدانية يف كما سيلزم تقدمي الدعم الل -463
                                                                                    حاالت أخرى )التواصل مع اجملين عليهم، ومحاية الشهود، إخل(. وي توقع أن يودع زهاء ألف من اجملين 

آالف من                                   . وي توقع أيضا  أن يودع زهاء ثالثةاحلسنعليهم طلباهتم للمشاركة يف اإلجراءات املتصلة بقضية 
                                                                                           جملين عليهم طلباهتم للمشاركة يف اإلجراءات يف احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. كما ي توقع أن ا

                         ديفوار )اليت ط ل ب بالفعل  الثانية يف احلالة يف كوت                                              تقد م طلبات أخرى للمشاركة يف اإلجراءات يف القضية
                ويـ تـ و ق ع أن يطلبها املزيد( ويف احلالة يف بوروندي.                        آالف جمين عليه وي توقع أن  املشاركة فيها أكثر من ثالثة

                                                                                             يلزم توفري خدمات الرتمجة الشفوية والرتمجة التحريرية من أجل اإلجراءات التمهيدية باللغات املستخد مة يف 
 سياق هذه احلاالت.
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 اإلجراءات االبتدائية

                     هد املرحلة  االبتدائية                                                  سيظل الدعم القضائي الزما  فيما جمموعه أربع قضايا تش 2019يف عام  -464
 من اإلجراءات.

إىل أن هذا ( Bosco Ntaganda)                                 املد عي العام ضد بوسكو ان تاغن داويشار فيما خيص قضية  -465
القانونية. ويشارك يف                                                                     املتهم حمتج ز يف عهدة احملكمة ومي و ل فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة

                                                  يا  عليهم ميث لهم فريقان تابعان ملكتب احملامي العمومي جمن 2 129اإلجراءات يف هذه القضية زهاء 
يـ ر و ن دا،للمجين عليهم. وسيلزم الدعم يف جمال اللغات بلغة  وال سيما من أجل جلسات النطق                     الك نـ 

                                                                                       باحلكم البات  يف جوهر القضية واجللسات املتعلقة بالعقوبة، لكي توف ر للمتهم خدمات ترمجة شفوية 
 لوثائق القضائية واإلعالمية إىل هذه اللغة.مالئمة وترمجة ا

هذا  أن إىل( Dominic Ongwen)         أ ن غوين                        املد عي العام ضد دومينيك قضية  خيص فيما ويشار -466
وقد . القانونية املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب      ومتو ل احملكمة عهدة يف      حمتج ز املتهم

 اإلجراءات هذه يف . ويشارك2019            شهرا  يف عام  12قضية ملدة                                  خ طط لعقد جلسات ابتدائية يف هذه ال
 خالل من أتعاهبم     متو ل خارجيون قانونيون منهم ممثلون 2 599       ، ميث ل 4 100 جمين عليهم يبلغ جمموعهم

. عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب (1 501                                      القانونية، وميث ل الباقني )البالغ عددهم  املساعدة نظام
 .2019يف سياق هذه اإلجراءات االبتدائية يف عام  احملكمة أمام                شاهدا  سيمث لون 64 أن       ويقد ر

طيلة  الشفوية التحريرية والرتمجة الرتمجة خدمات توفريشعبة اخلدمات القضائية مواصلة             وسيتعني  على
 .              ولغة الل ن غو ولغة األتيسو اآلشويل السنة بلغة

( Laurent Gbagbo            اغ بـ غ بو ) لورانعام ضد          املد عي القضية  خيص فيما ويشار -467
                         حمتج ز يف عهدة احملكمة وميو ل                 كال هذين املتهم ني أن إىل( Charles Blé Goudéغوديه )       اب ليه وشارل

فريق الدفاع عنه من خالل نظام املساعدة القانونية. ويشارك يف الدعوى جمين عليهم يبلغ جمموعهم 
                                                               عمومي للمجين عليهم. وي توق ع أن يلزم توفري الدعم من أجل اإلجراءات                        ، ميث لهم مكتب  احملامي ال726

بارا طيلة عام   .2019                                                                        ذات الصلة بلغة الد يوال ولغة الغرييه ولغة املوريه ولغة الب م 

 احلسن آغ عبد العزيز آغ حممد آغ حممود                املد عي العام ضد قضية  خيص فيما ويشار -468

(Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud )أيضا  حمتج ز هذا املتهم أن إىل            
                      وي توقع أن يشارك عدد   .القانونية املساعدة نظام خالل من عنه الدفاع فريق أتعاب      ومتو ل احملكمة عهدة يف

ورمبا يف  2018أيلول/سبتمرب  24كبري من اجملين عليهم يف جلسة اعتماد التهم املقرر عقدها يف 
الدعم اللغوي  2019اليت ستعقب ذلك. وفيما خيص هذه القضية سيلزم طيلة عام اإلجراءات االبتدائية 

بارا ولغة التماشيق لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة                                                                                                   باللغة العربية ولغة الب م 
راج خمصصات                                                                               الشفوية يف سياق العمل. ومن املهم التنويه إىل أنه اعت رب من األكثر فعالية وشفافية إد

                                                                يوما  من اإلجراءات االبتدائية يف هذه القضية اليت ست عقد حنو هناية عام  40حمدودة املقدار من أجل 
                                                                                            ، وذلك على الرغم من أن القضية املعنية كانت إبان إعداد هذه امليزانية املقرتحة لـم ا تزل يف املرحلة 2019

بشأن اعتماد التهم[ يف الربع األخري من السنة. فبعبارة                                                التمهيدية وأن من املتوقع حاليا  أن يصدر القرار ]
هذه  على افرتاض أن اإلجراءات االبتدائية ]يف 2019أخرى ال تستند ميزانية احملكمة املقرتحة لعام 

إال ألغراض امليزنة والتخطيط. وبالنظر إىل الظروف  2019                                     القضية[ ست عقد يف موعد يقارب هناية عام 
فتجعل من املتوقع أن يلزم فريقان كامالن معنيان بأنشطة جلسات  2019 عام اخلاصة اليت ستقوم يف

ديفوار(، فإن إمكان لزوم  )كوت                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديه)أوغندا( وقضية         أ نغويناحملكمة من أجل قضية 
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لن يؤثر على مقدار املوارد  2019يف هناية عام  احلسن                                 يوما  من اجللسات االبتدائية يف قضية  40
ملطلوبة يف هذا اخلصوص، ألن املقدار املعين من الدعم القضائي ميكن أن تنهض به األفرقة احلالية املعنية ا

                                                                                        جبلسات احملكمة. وإذا مل ت عتمد التهم يف هذه القضية فإن قلم احملكمة سيقوم باستبانة وختفيض مقادير 
                             ذلك رئيسيا  املساعدة القضائية  أي موارد مقرتحة إضافية من أجل هذه القضية، حبسب االقتضاء )يشمل

 واخلدمات اللغوية(.

 إجراءات االستئناف

دعاوى استئناف هنائي متأتية عن الدعاوى اليت  2019قد تصل إىل دائرة االستئناف يف عام  -469
                                                                                               تنظر فيها الدوائر االبتدائية حاليا . وي توقع أيضا  أن ت رفع إىل دائرة االستئناف عدة دعاوى استئناف 

 .2019يلة عام متهيدي ط

                                                                                 وسيتعني  على شعبة اخلدمات القضائية أن تساعد أفرقة الدفاع بتقدميها املساعدة القانونية  -470
والدعم اإلمدادي وباضطالعها بالبحوث القانونية. وستتوىل األفرقة احلالية املعنية بأنشطة جلسات احملكمة 

 تقدمي الدعم جللسات النظر يف دعاوى االستئناف.

 األضرارإجراءات جبر 

(. ويف املهدي، وقضية          كاتـ ن غا، وقضية          لوبـ ن غا                                          لقد بلغت مرحلة  جرب األضرار ثالث قضايا )قضية  -471
أمرها القاضي جبرب األضرار، الذي  2017أصدرت الدائرة االبتدائية الثانية يف أيار/مايو           كاتـ ن غاقضية 

صدر األمران القاضيان جبرب األضرار  هدياملوقضية           لوبـ ن غاأفضى إىل مرحلة تنفيذ جرب األضرار. ويف قضية 
وجتري أنشطة تنفيذ جرب األضرار ذات الصلة. مث إنه، إثر حكم دائرة االستئناف  2018يف آذار/مارس 

، دعت الدائرة االبتدائية الثالثة األطراف مببابيري -بالتربئة يف قضية جان 2018حزيران/يونيو  8يف 
إىل تقدمي إفادات بشأن ما يرتتب على هذه التربئة من تبعات فيما والصندوق االستئماين للمجين عليهم 

                                                                                     يتعلق بإجراءات جرب األضرار. ولئن مل ي قرتح ختصيص موارد من أجل ذلك فقد تلزم مثل هذه املوارد 
سيما من أجل املمثلني القانونيني اخلارجيني ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم( حبسب ما  )وال

رى.تقضي به الدائ                                           رة االبتدائية واألنشطة اإلضافية اليت قد جت 

          . في توقع 2019ويضاف إىل ذلك أن إجراءات جرب األضرار ستستمر يف ثالث قضايا يف عام  -472
. وسيحتاج املهدي، وقضية          كاتـ ن غا، وقضية          لوبـ ن غاتنفيذ جرب األضرار يف قضية  2019أن يستمر يف عام 

                                                          ىن له تقدمي مقدار معني  من اخلدمات إىل الدوائر واألطراف املشمولة قلم احملكمة إىل موارد كافية لكي يتس
بسريورة جرب األضرار. وسيستلزم التمثيل القانوين الفعال من احملامني، مبن فيهم املكتب العمومي حملامي 

هم والتشاور اجملين عليهم، وقلم احملكمة، أن يكونوا نشيطني يف امليدان، جلمع املعلومات املتعلقة باجملين علي
                                                                                       مع اجلهات املتعام ل معها يف هذا الشأن. وسيتعني على قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم أن جيهز 
املزيد من استمارات طلب جرب األضرار وأن يقوم باملراجعة القانونية الالزمة لدعم الصندوق االستئماين 

وغري ذلك من أشكال املساعدة إىل الدوائر. كما  للمجين عليهم، حبسب االقتضاء، وتقدمي التقارير الوافية
                                      ستستلزم األنشطة امليدانية دعما  لغويا .
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 2019األولويات االستراتيجية لعام 

عالوة على تقدمي الدعم القضائي وتنفيذ األولويات االسرتاتيجية الشاملة بنطاقها احملكمة  -473
جراءات جرب األضرار وتنفيذ االسرتاتيجية اخلمسية مجعاء، تلزم موارد إضافية لتعزيز الدعم الناجع الفعال إل

 اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وتدبر املعلومات.

  عقد اإلجراءات ودعمها في محاكمتين وربما ثالث محاكمات

           اغ بـ غ بو ، وقضية        أ نغوين: قضية قضاياجلسات احملاكمة يف ثالث  2019                      ي توقع أن ت عقد يف عام -474
                                                                   . وستقدم الشعبة كل الدعم الالزم لإلجراءات يف هذه القضايا الثالث، علما  سناحل، وقضية              واب ليه غوديه

                                                                                                  بأن  اثنتني منها ستتزامنان طيلة السنة وأن كال  منها يستلزم فريقا  خمصصا  من األفرقة املعنية بدعم أنشطة 
)كوت  ليه غوديه                اغ بـ غ بو واب               يوما  يف قضية  124                                          جلسات احملكمة. ويقد ر أن جلسات احملاكمة ستدوم 

               وي توقع أن يظل . )مايل( احلسن             يوما  يف قضية  40)أوغندا(، و        أ نغوين             يوما  يف قضية  160ديفوار( و
                            لغات دعما  لإلجراءات السائرة                                                                 املتهمون الثالثة ومشتبه فيه واحد حمتج زين. وسيلزم تقدمي اخلدمات بعشر

                                         الدعم سيقد م يف إطار اجللسات يف قاعات احملكمة                                             وتيسريا  لإلدالء بالشهادة يف قاعة احملكمة. إن هذا 
شهود يبلغ جمموعهم  2019                                                            ويف إطار البعثات. وي توقع أن ميثل فيما خيص القضايا الثالث يف عام 

128. 

 تنفيذ االستراتيجية الخمسية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات/تدبر المعلومات

 2017بر املعلومات للفرتة املمتدة من عام إن االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تد -475
، اليت أقرها جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات يف احملكمة وصادق عليها جملس 2021حىت عام 

السنة الثالثة من فرتة تنفيذها. ويراد هبذه االسرتاتيجية  2019، ستدخل يف عام 2017التنسيق يف عام 
                                                          يف احملكمة جلعلها أنسب  وأجنع  وآمن  وأكثر  شفافية. ويضطلع قسم حتسني مجيع السريورات املعمول هبا 

خدمات تدبر املعلومات مبعظم األنشطة ذات الصلة لصاحل مجيع أجهزة احملكمة واجلهات اخلارجية 
املستفيدة من اخلدمات املعنية مثل أفرقة متثيل اجملين عليهم وأفرقة الدفاع. إن القسط األعظم من األموال 

التاسع بوثيقة  خمصص ملنصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. ويتضمن املرفق 2019بة لعام املطلو 
                                                                                          امليزانية الربناجمية املقرتحة حملة عامة تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء عن االستثمارات ذات الصلة بدءا  من 

بالعاملني وباخلدمات  ، بينما ترد يف األقسام املتعلقة باملوارد غري املتصلة2021حىت عام  2017عام 
التعاقدية وباألثاث والعتاد تفاصيل عن مصروفات قسم خدمات تدبر املعلومات فيما خيص املبادرات 

 .2019االسرتاتيجية يف عام 

 ألف يورو 33 572.4 موارد الميزانية

ألف يورو  742.0تنطوي ميزانية الشعبة املقرتحة على زيادة إمجالية صافية مقدارها  -476
ملئة(. وتنجم هذه الزيادة الصافية املقرتحة يف ميزانية الشعبة عن زيادات يف التكاليف غري ا يف 2.3)

                                                       ألف يورو، ع و ضت جزئيا  بتخفيضات يف تكاليف املوظفني وسائر  1 271.5املتصلة بالعاملني مقدارها 
 ألف يورو. 529.5تكاليف العاملني مقدارها 

ف ض هبا املبلغ األساسي املرجعي مليزانية عام  لقد استبانت الشعبة إمكان حتقيق وفورات -477                                          خي 
ألف يورو. ويعزى ذلك  94.0                                                      اخلاص باألسفار وبالنفقات التشغيلية العامة ختفيضا  مقداره  2019

                                                                                          رئيسيا  إىل إعادة التفاوض بشأن االتصاالت اهلاتفية األرضية والكف عن استخدام خطوط الشبكة الرقمية 
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                                                            مبثابة خطوط داعمة للخدمات الصوتية يف مقر احملكمة. واست بني إمكان ( ISDNللخدمات املتكاملة )
وعام  2018ألف يورو لعام  44.3ألف يورو و 38.0حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة مقدارها 

                                                                                 ، على الرتتيب، نامجة رئيسيا  عن إعمال استمارة وسريورة جديدتني لتقدمي اجملين عليهم طلباهتم 2019
املتنقلة وترقية نظام تدبر طلبات اجملين عليهم. إن الوفورات اإلضافية يف التكاليف أتاحت بالوسائل 

اخلاصة باملساعدة املؤقتة العامة وبالسفر  2019ختفيض املقدار األساسي املرجعي يف ميزانية عام 
             فيض يف م قد ر                                 ألف يورو. ويعزى ذلك رئيسيا  إىل خت 291.8                                         وبالنفقات التشغيلية العامة ختفيضا  مقداره 

عدد أيام جلسات احملكمة، أدى إىل تقليص احلاجة إىل الرتمجة الشفوية ببعض لغات احلاالت يف سياق 
أنشطة جلسات احملكمة ويف امليدان، إضافة إىل ختفيض تكاليف االتصاالت بالوسائل املتنقلة يف املكتب 

عشر معلومات  عثات. وترد يف املرفق احلادي                                                   الق طري القائم يف أوغندا نتيجة ختفيض يف م قد ر عدد الب
 مفصلة عن الوفورات، واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة، وختفيضات التكاليف اإلضافية. 

وتنطوي ميزانية الشعبة املقرتحة اخلاصة بتكاليف املوظفني وسائر تكاليف العاملني على  -478
                                رئيسيا  إىل التخفيض املقرتح البالغ  . وتعزى هذه التخفيضاتألف يورو 529.5ختفيضات جمموعها 

ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة واملساعدة املؤقتة اخلاصة  338.4
ألف يورو يف تكاليف املوظفني من الفئة املهنية وفئة اخلدمات  191.1باالجتماعات، وختفيض مقداره 

ة املوحد. وتشهد ميزانية الشعبة ختفيضات صافية أخرى منها العامة املتأتية عن تطبيق نظام األمم املتحد
                                                           ألف يورو يف املخصصات لسد تكاليف السفر، خيص معظم ه مكتب  احملامي  27.9ختفيض مقداره 

ألف يورو يف املخصصات يف بند حمامي اجملين عليهم،  63.7العمومي للمجين عليهم، وختفيض مقداره 
                                                               طرأ على تشكيل أفرقة الدفاع عن اجملين عليهم املمو لة يف إطار املساعدة بالنظر إىل التقلب املتوقع أن ي

 .2019القانونية يف عام 

إن األقسام اليت تنطوي ميزانياهتا املقرتحة على زيادات صافية هي قسم خدمات تدبر املعلومات  -479
ات/تدبر املعلومات ألف يورو( من أجل تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلوم 1 089.0)

ألف يورو( حيث تعزى الزيادة إىل تطبيق ما يقضي به  30.3على نطاق احملكمة، وقسم االحتجاز )
املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن هذه األسعار، وقسم دعم احملامني 

                                اءات السائرة متثيال  كافيا ، مبا يف ألف يورو( من أجل دعم متثيل املشتبه فيهم واملتهمني يف اإلجر  75.6)
ذلك دعم متثيلهم يف إطار نظام املساعدة القانونية. أما مجيع األقسام األخرى يف الشعبة فتنطوي ميزانياهتا 

 املعتمدة.  2018ألف يورو بالقياس إىل ميزانية عام  452.5املقرتحة على ختفيضات صافية يبلغ مقدارها 

ا كان االستثمار اإلمجايل الالزم ضمن شعبة اخلدمات القضائية يف بند وجيدر التنويه إىل أنه إذ -480
التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات 

                                       ألف يورو فإن جزءا  من هذا املبلغ مقداره  1 592.0يبلغ  2019على نطاق احملكمة لعام 
وذلك باإلضافة إىل                                                           ورو ميث ل املوارد اإلضافية الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات.ألف ي 992.0

                                                                    ألف يورو يلزم أيضا  يف قسم خدمات تدبر املعلومات خيص معظم ه أنشطة  أخرى  186.8مبلغ مقداره 
نفيذ                    ألف يورو، املخص ص لت 1 592.0ومثة من مقدار االستثمارات اإلمجايل البالغ  .2019يف عام 

                                  استخدامه إلعمال حلول يف مكتب املد عي        ي عتزم ألف يورو  295.0االسرتاتيجية املذكورة، جزء مقداره 
ألف يورو يلزم لتحقيق  1 060.0                                                               العام، تتصل رئيسيا  بتجهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ وجزء مقداره

ألف  187.0ين عليهم؛ وجزء مقداره حتسينات يف السريورة القضائية، تشمل تدبر املعلومات املتعلقة باجمل
                                                                                       يورو يلزم لتحقيق حتسينات على صعيد أمن املعلومات، ألغراض  منها احلماية  من اهلجمات السيربانية 

 ألف يورو يلزم من أجل جتديد البنية التحتية االفرتاضية. 50.0                                وضمان  أمن االتصاالت؛ وجزء مقداره 
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يادة النجاعة والوفورات املمكن حتقيقها على نطاق                                     ونتيجة  الستبانة املكاسب املتأتية عن ز  -481
                                                                                        احملكمة، أ درجت تكاليف بعض املوارد اإلضافية يف امليزانية املقرتحة لقلم احملكمة بغية تكثري االستعانة 

                            باملوارد املتوف رة ضمن احملكمة.

 ألف يورو 19 284.2 الموارد من الموظفين

ملخصصات لسد تكاليف املوارد من املوظفني يقابل ألف يورو يف ا 529.5إن االخنفاض البالغ  -482
ألف يورو ناجم عن تطبيق نظام  191.1                                                  اخنفاضا  صافيا  يف املخصصات لسد تكاليف املوظفني مقداره 

ألف  338.4األمم املتحدة املوحد، واخنفاض إمجايل يف املخصصات لسد سائر تكاليف العاملني مقداره 
ة يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة وتكاليف يورو يعزى إىل التخفيضات املقرتح

 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات.

 ألف يورو 16 979.9 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  191.1                                                        تشهد املخصصات يف بند تكاليف املوظفني اخنفاضا  إمجاليا  مقداره  -483
يعزى إىل تطبيق نظام األمم املتحدة املوحد. ويبقى العدد اإلمجايل للوظائف الثابتة ضمن  املئة( يف 1.1)

وما من تغيريات  2019                                   (. فال ت طلب وظائف ثابتة جديدة لعام 188) 2018الشعبة كما كان يف عام 
 مقرتح إدخاهلا على جدول موظفي الشعبة.

 ألف يورو 1 494.1 املساعدة املؤقتة العامة 

، تنطوي املخصصات لسد تكاليف 2019                                         ا  إىل النشاط القضائي املتوقع أن يشهده عام استناد -484
املئة( يقابل  يف 17.0آالف يورو ) 306.7املساعدة املؤقتة العامة يف الشعبة على اخنفاض إمجايل مقداره 

        ه ز ي ن                        ألف يورو(، ألن خدمات جم   76.4                                                    معظمه ختفيضا  يف املتطلبات يف قسم تدبر األعمال القضائية )
تاج إليها إال ملدة ستة أشهر يف عام  ، ويف قسم خدمات اللغات 2019                                                            للنصوص باللغة الفرنسية لن حي 

يـ ر و ن دا الثالثة مل تعد تلزم إثر انتهاء جلسات احملاكمة  225.6)                                                                                            ألف يورو(، ألن خدمات ترامجة لغة الك نـ 
ح االستمرار على متويل نفس املقدار من املوارد . أما سائر األقسام ضمن الشعبة فتقرت          ان تاغندايف قضية 

، مع بعض التسويات الطفيفة يف امليزانيات ذات 2018املعتمدة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة لعام 
الصلة اخلاصة بقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ومكتب احملامي العمومي للدفاع ومكتب احملامي 

 العمومي للمجين عليهم.

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم تدبر األعمال و  -485
ألف يورو. إن املوارد املطلوبة املخفضة املقدار من أجل قسم تدبر  76.4القضائية على اخنفاض مقداره 

                                                               األعمال القضائية تلزم لسد تكاليف الوظائف على النحو املبني  أدناه.

       شهرا   12 ملدة( 2-ف الرتبة من) احملكمة جلسات بأنشطة معين موظف/عاونم قانوين موظف -486
 إىل احملكمة، جلسات بأود للنهوض القضائية األعمال تدبر قسم يف الوظيفة هذه تلزم(. مستمر متطلب)

، احملكمة جلسات بأنشطة           املعنيـ ني            املوظف ني  /           املعاونـ ني                القانونيـ ني            املوظف ني   جانب  أجل من لكوذ           احلاليـ ني 
 .متزامنتني حماكمتني

من معادالت املوظف الواحد  2رأ( )-                                              ثالثة جمه زي نصوص باللغة الفرنسية )من الرتبة خ ع -487
بطلب متويل  .أشهر )متطلب مستمر( 6ملدة               شهرا  واآلخران 12العامل بدوام كامل(، أحدهم ملدة 

عدد املطلوب من معادالت املوظف                                                       اثنتني من هذه الوظائف ملدة ستة أشهر لكل منهما، سيقل ص ال
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                   إلعداد نسخ حمر رة من . وتلزم هذه الوظائف 2019يف عام  2.0إىل  3.0الواحد العامل بدوام كامل من 
                                                                                      احملاضر اآلنية باللغة الفرنسية لثالث حماكمات من املقر ر أن تنعقد يف آن معا . فيجب أن يضاف إىل 

                            جمه زو نصوص باللغة الفرنسية.                                   مخسة  م عد ي احملاضر بالكتابة املختزلة

.                    شهرا  )متطلب مستمر( 12( ملدة 4-مدير ملشروع احملكمة اإللكرتونية )من الرتبة ف -488
(. وتظل هذه eCourt                                                                      ع هد إىل قسم تدبر األعمال القضائية بتسيري  وإدارة  نظام احملكمة اإللكرتونية ) لقد

                                      ساق تسلسل األعمال القضائية املخط ط هلا يف للتكفل باستمرار تنفيذ مشروع منصة أنالوظيفة الزمة 
إطار االسرتاتيجية اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء، 

                                                       . إن هذا املشروع يـ ع د عنصرا  أساسيا  جوهريا  من عناصر 2021أن تتم إقامتها حبلول عام  املراد
                                                                        يستلزم مديرا  خمص صا  له. وبالنظر إىل طول مدة املشروع ومداه فإن متويل وظيفة االسرتاتيجية اخلمسية و 

لالضطالع باملهام املعنية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة أجنع من حيث التكاليف من استعانة احملكمة 
 مبوارد خارجية هلذا الغرض.

مات تدبر املعلومات على أي تغيري وال تنطوي موارد املساعدة املؤقتة العامة املقرتحة لقسم خد -489
 املعتمدة. 2018بالقياس إىل ميزانية عام 

رأ( -)من الرتبة خ ع)يأخذ عمله شكل التعاون عرب اإلنرتنت(  مساعد معين بتدبر املعلومات -490
، كجانب من السعي إىل العمل التآزري على نطاق 2018مت يف عام                       شهرا  )متطل ب مستمر(. 12ملدة 

املوظف املعين بالتصميم على املوقع الشبكي من أمانة مجعية الدول األطراف إىل قلم احملكمة، نقل 
                                                                                             احملكمة جتميعا  للخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات. وقد أتاح نقل ه قيام ه بوضع وثائق اجلمعية وهيئاهتا 

اخلارجي. كما إن  الفرعية ومعلوماهتما على املوقع الشبكي ويف الصفحات ذات الصلة على موقع التواصل
                                                                                 بعض الوثائق واملعلومات املتاحة للجمهور العام على املوقع الشبكي تتصل أيضا  بالرتشيحات 
واالنتخابات لعضوية هيئات اجلمعية. فمواصلة متويل هذه الوظيفة يف قلم احملكمة أجنع من تكليف جهة 

م خدمات تدبر املعلومات، يستفيد خارجية بتقدمي اخلدمة املعنية. مث إنه، بفضل تركيز اخلربة يف قس
                                                                                           املساعد املعين بتدبر املعلومات من وجوه التآزر لتحسني التكنولوجيا وعمليات احلفظ التحوطي سهرا  على 

 استمرار تقدمي اخلدمة للجمعية وهيئاهتا الفرعية.

قسم اخلدمات                                                                         وينطوي املبلغ املطلوب يف بند املوارد املمو لة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف -491
يـ ر و ن دا الزمة  225.6اللغوية على اخنفاض مقداره                                                                     ألف يورو، إذ مل تعد خدمات ثالثة  الرتامجة بلغة الك نـ 

ألف يورو لسد  642.5. ويلزم املقدار املقرتح البالغ            ان تاغ ن داإثر انتهاء جلسات احملاكمة يف قضية 
ة خالل اجللسات وتوفري هذه اخلدمات من أجل االحتياجات املتصلة بتوفري خدمات الرتمجة الشفوي

البعثات امليدانية املتصلة باإلجراءات. إن احلاجة إىل الرتامجة الثالثة خالل جلسات احملكمة )باللغة 
                                                                  شهرين لكل منهم ت ستوعب متاما  باملوارد املخف ضة املقدار الالزمة للقسم.  العربية( ملدة

ة املؤقتة العامة متطلبات الرتمجة الشفوية يف امليدان )اليت يوفرها املخصصات لسد تكاليف املساعد وتشمل
رر -فرادى الرتامجة املتعاقدين(. ويلزم الرتامجة العاملون يف امليدان ويف إطار العمليات )من الرتبة خ ع

قم                                                                   شهرا  لتوفري اخلدمات اليت تطلبها اجلهات املتعام ل معها، وينطوي هذا الر  42.1( ملدة 7/1-خ ع أو
 .2018أشهر بالقياس إىل عام  7.2على اخنفاض مقداره 

من معادالت املوظف  0.5( )3-ترامجة جللسات احملكمة )للغة العربية( )من الرتبة فثالثة  -492
تعزيز ، احلسن)احملاكمة يف قضية  الواحد العامل بدوام كامل(، ملدة شهرين لكل منهم )متطلب جديد(

 احلسن                                                 (. سي وظ ف الرتامجة املعنيون من أجل اإلجراءات يف قضية ال الرتمجةالقدرة املتوفرة يف احملكمة يف جم
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                                                                                             بعقود متو ل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة باعتبار ذلك خيارا  أكثر اقتصادا  بالقياس إىل االستعانة 
مشاريع ترمجة  خبدمات ترامجة مستقلني. إهنم سيقومون بالرتمجة الشفوية من العربية وإليها، وسيعملون على

 حتريرية ومشاريع خاصة أخرى حبسب طلب الدائرة. 

من معادالت املوظف الواحد العامل  3) (1-)من الرتبة ف للغة اآلشويل ترامجة مؤازرين ثالثة -493
 -                                                                 شهرا  لكل منهم )متطلب مستمر لسنوات متعددة( )من أجل حماكمة أ نغوين  12ملدة بدوام كامل( 

مبرتجم                         مدعوما  على سبيل اإلعارة  لغة اآلشويل،إن فريق  .احملكمة يف جمال الرتمجة( تعزيز القدرة املتوفرة يف
واللغة اإلنكليزية وإليهما من أجل املتهم،  لغة اآلشويل                                             معاون )للغة اإلنكليزية(، يرتجم ترمجة  شفوية  من 

. كما يتوىل اإلجراءاتبلغة اآلشويل، والدائرة، واألطراف يف الدعوى، واملشاركني يف والشهود الناطقني 
 أعضاء هذا الفريق مهام يف جمال الرتمجة التحريرية عندما ال يعملون يف مقصورات الرتمجة الشفوية.

من معادالت املوظف الواحد العامل  1) (رر-خ ع)من الرتبة  لغوي للغة اآلشويل مساعد -494
م الدعم يف تعريف الشهود على يلزم املساعد اللغوي ليقد                     شهرا  )متطلب مستمر(.  12ملدة  بدوام كامل(

اإلجراءات، وتوفري الرتمجة الشفوية للمتهم، وإعداد ترمجات حتريرية خمصوصة وترمجات حتريرية وهلية قد 
حيتاج إليها الشهود واجملين عليهم. ويتوىل املساعد اللغوي مهمات إضافية يف جمال الرتمجة الشفوية 

عذر توفري خدمات الرتمجة الشفوية والتحريرية للمجين عليهم احلساسة من أجل املتهم. فبدون وظيفته سيت
                                                                                           والشهود واملتهم، ألن الرتامجة املؤاز رين يعملون يف مقصورة الرتمجة الشفوية بينما يقوم املساعد اللغوي 
بإعداد الشهود لكي يدلوا بإفاداهتم )تعريف الشهود بالسياق، وتقييمهم من الناحية النفسية، وغري ذلك 

 همات(.من امل

فرادى املقاولني(  -إن املتطلبات من خدمات الرتمجة الشفوية امليدانية )عقود اخلدمات اخلاصة  -495
                                                                                              أ درجت يف بند تكاليف املساعدة املؤقتة العامة. فيلزم ترامجة ميدانيون وترامجة يعملون يف سياق العمليات 

                            هات املتعام ل معها، ما ينطوي                   شهرا  حبسب طلبات اجل 42.1( ملدة 7/1-رر أو خ ع-)من الرتبة خ ع
. ويتعني انتداب الرتامجة امليدانيني والرتامجة 2018أشهر بالقياس إىل عام  7.2على اخنفاض مقداره 

ق ق فيها حتقيقا  ناشطا  جبميع                                                                                             العاملني يف سياق العمليات لتيسري التواصل الشفوي يف مجيع احلاالت اليت حي 
                                                          ا يف ذلك اللغات األقل انتشارا . فبدون خدمات الرتامجة امليدانيني التشكيالت اللغوية ذات الصلة، مب

والرتامجة العاملني يف سياق العمليات سيتعذر عقد االجتماعات بني موظفي احملكمة والشهود واجملين 
 عليهم واحملامني وموكليهم وسائر اجلهات اليت ال تتكلم وتفهم إحدى لغيت عمل احملكمة.

ى املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة يف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب وال يطرأ أي تغري عل -496
إىل اإلبقاء على املقدار الذي خصص له يف ميزانية عام  2019                                     أضرارهم. في توقع أن حيتاج القسم يف عام 

مرة ملا املعتمدة لسد تكاليف املوارد من املساعدة املؤقتة العامة إىل درجة تفي باالحتياجات املست 2018
                                                                                          ي زم ع عقده من اإلجراءات، مبا يف ذلك تنفيذ جرب األضرار يف تشارك معز ز مع أمانة الصندوق االستئماين 

 للمجين عليهم.

. يتوقع قسم مشاركة                    شهرا  )متطلب مستمر( 12( ملدة 1-موظف قانوين مساعد )من الرتبة ف -497
                                          م يستلزم حتليال  قانونيا  مياثل عدد ما تلقاه اجملين عليهم وجرب أضرارهم تلقي عدد من طلبات اجملين عليه

                                                                  . ويضاف إىل ذلك أن ما يضطلع به مكتب املد عي العام من نشاط مزيد متصل 2018منها يف عام 
باحلاالت زاد من إحلاح احلاجة إىل تقدمي الردود القانونية السريعة وإرسال الطلبات اخلارجية إىل هذا 

اجملين عليهم لطلباهتم يف املرحلة التمهيدية، إضافة إىل إجراءات جرب القسم. وسينشأ عن إجراءات تقدمي 
. إن استمرار املساعدة اليت 2018                                                         األضرار يف قضايا عدة، عمل  يتعني االضطالع به مماثل لنظريه يف عام 
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يقدمها املوظف القانوين املساعد بصفته اجلهة األساسية اليت ترسل الطلبات يف عدد من القضايا سيكون 
                                                                                             عنصرا  أساسيا  لتقيد الدوائر باآلجال احملددة يف الشؤون املتصلة باجملين عليهم يف مجيع اإلجراءات السائرة.

                     شهرا  )متطلب مستمر(.  12رأ( ملدة -مساعد معين بتجهيز البيانات )من الرتبة خ ع -498
يل، واإليداع(، هذه الوظيفة الزمة للقيام بأعمال التجهيز )مثل االستنساخ اإللكرتوين، والتسج تظل

                                                                                         وإدخال البيانات، وحجب ما يلزم حجبه من معلومات يف الطلبات اجلم ة املتوقع أن يقدمها اجملين عليهم 
       ج ع ل   2019للمشاركة يف اإلجراءات ميا فيها إجراءات جرب األضرار. وعالوة على ذلك سيشهد عام 

كها قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم النفاذ إىل قاعدة البيانات املتعلقة باجملين عليهم اليت ميس
                                                                                    أوسع نطاقا  ضمن احملكمة من أجل هتيئة أنساق أفضل لتسلسل األعمال يف جمال املعلومات والبيانات 

ويضاف إىل ذلك أن االستمارة اإللكرتونية لتقدمي اجملين عليهم  )تقدمي الطلبات عرب الشبكة العنكبوتية(.
                                                   ست ستخدم يف امليدان. ولئن كان ذلك سيؤدي يف هناية املطاف  2018عام  طلباهتم اليت مت إعدادها يف

إىل حتقيق مكاسب ملموسة متأتية عن زيادة النجاعة فإنه سيستلزم وجود مالك املوظفني احلايل يف املقر 
ه                                                                             . كما إن املساعدة املزيدة اليت ستقد م إىل الصندوق االستئماين للمجين عليهم، كما تبين2019يف عام 

                                                        ، تستلزم مالك موظفني ي عىن بتجهيز البيانات يضاهي نظريه لعام املهديإجراءات جرب األضرار يف قضية 
 على األقل. 2018

وال يطرأ أي تغري على ما يقرتح من املتطلبات يف إطار املساعدة املؤقتة العامة يف مكتب احملامي  -499
 العمومي للدفاع، ويظل يلزم متويل الوظيفة التالية.

تلزم هذه الوظيفة من . (مستمر متطلب)       شهرا   12 ملدة( 3-ف الرتبة من) قانوين موظف -500
 2019                 شهرا  أخرى يف عام  12وظائف املساعدة املؤقتة العامة يف املكتب العمومي حملامي الدفاع ملدة 

حالة منظور فيها تشمل ما ال يقل عن أحد  للنهوض بأود عبء العمل املستمر املتصل بإحدى عشرة
                                                                                   مد عى  عليه. فسيحتاج احملامون/األفرقة املنتدبون للدفاع إىل دعم مستمر وال سيما فيما يتعلق عشر 
حماكمات )أربعة أفرقة من أفرقة الدفاع( حيتمل أن تفضي إىل مرحلة النطق بالعقوبة/مرحلة  بثالث

اإلجراءات                                          يقل عن قضية واحدة حيتمل أن ي نتقل فيها إىل ال االستئناف/مرحلة جرب األضرار، وما
التمهيدية مث اإلجراءات االبتدائية. فمكتب احملامي العمومي للدفاع حيتاج إىل االحتفاظ مبالك املوظفني 
]احلايل[ لتفادي حاالت التأخري يف تقدمي املساعدة إىل مجيع األفرقة ضمن آجال مقبولة. إن املوظف 

وث القانونية وإعداد الكتيبات من أجل القانوين سيضطلع بقسط من عبء العمل املتمثل يف إجراء البح
                                                                                          تقدمي املساعدة إىل أفرقة الدفاع، ويساعد أيضا  يف املهام املتعلقة بالسياسات وباإلدارة عند اللزوم.

وتبقى املتطلبات من املساعدة املؤقتة العامة املقرتح متويلها يف مكتب احملامي العمومي للمجين  -501
 .2018ام عليهم على نفس مقدارها الذي أقر لع

هذه الوظيفة تظل .                    شهرا  )متطلب مستمر( 12( ملدة 2-موظف قانوين معاون )من الرتبة ف -502
                                                                                          الزمة وت عترب أساسية لكي يضطلع مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم باملهام املنوطة به يف إطار واليته 

. ومثة أربعة أفرقة خمص صة تابعة هلذا املكتب ت عىن باإل جراءات االبتدائية السائرة اليت تستلزم                                                              على حنو م ر ض 
تاج إىل هذه الوظيفة للتمكن من متابعة اإلجراءات السائرة األخرى                                                                                            احلضور يف قاعة احملاكمة يوميا . وحي 

 ولتوفري خدمات البحث القانوين وإسداء املشورة للمحامني اخلارجيني.
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 ألف يورو 795.2 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

                                                                         مقدار املوارد املقرتحة يف بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض صاف   ينطوي -503
                                                            املئة(. ويعزى االخنفاض رئيسيا  إىل تعديل يف مقدار املتطلبات اخلاصة  يف 3.8ألف يورو ) 31.7مقداره 

؛ 2019قرتحة لعام بقسم تدبر األعمال القضائية على ضوء االفرتاضات واملعطيات اخلاصة بامليزانية امل
                                   املئة(. إن هذا التخفيض يعو ض بصورة   يف 49.6ألف يورو ) 71.7اليت تنطوي على اخنفاض مقداره 

 ألف يورو الالزمة يف قسم اخلدمات اللغوية. 40.0كاملة الزيادة املقرتحة البالغة 

لقضائية، ألف يورو الزمة يف قسم تدبر األعمال ا 72.9وعالوة على ذلك تظل موارد مقدارها  -504
ألن توظيف معدي احملاضر القضائية املختزلة املستقلني واملساعدين املعنيني بتجهيز النصوص يظل أجنع 
بالقياس إىل تكاليفه من التعاقد مع جهة خارجية لتوفري اخلدمات املعنية. إن معظم املوارد الالزمة يف عام 

ية ألفرقة إعداد احملاضر القضائية املختزلة يناظر ما تستلزمه مواصلة متويل تكملة القدرة احلال 2019
        يوما .  324الستدامة تقدمي اخلدمات من أجل اإلجراءات االبتدائية ملدة 

إىل تكملة للموارد الداخلية. ومن  2019                                           وفيما خيص قسم اخلدمات اللغوية، سي حتاج يف عام  -505
                                      ة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات تبلغ مبلغا                                                          مث  فإن املوارد اليت يقرتحها قسم اخلدمات اللغوية يف بند املساعد

 2018ألف يورو بالقياس إىل ميزانية عام  40.0ألف يورو، ينطوي على زيادة مقدارها  712.3مقداره 
بارا مقيمون  احلسن                                                   املعتمدة. وسيقد م اخلدمات اللغوية لبعض اجللسات يف قضية                                       ترامجة مستقلون للغة الب م 

                                                                      ة اللغة الفرنسية واللغة اإلنكليزية. إن عملهم ي عترب أساسيا  لتوفري خدمات يف أفريقيا، إىل جانب ترامج
بارا. وستستلزم اإلجراءات اليت ت عقد يف إطار اجللسات                                                                                                  الرتمجة الفورية لشهادات الشهود الناطقني بلغة الب م 

 لألفرقة الداخلية من                                                                           املتزامنة والفعاليات غري القضائية االستعانة خبدمات ترامجة مستقلني إضافيني إكماال  
ترامجة اللغتني الفرنسية واإلنكليزية. وسيدعم ترمجانان مستقالن للغة الفرنسية فريق الرتمجة الشفوية 

                                                                      . وستظل وحدة الرتمجة اإلنكليزية ووحدة الرتمجة الفرنسية تعتمدان رئيسيا  على        أ نغوينالداخلي يف قضية 
                                                 يت تتعامالن معها، وستستعينان ظرفيا  بدعم خارجي خالل املوارد الداخلية لسد احتياجات اجلهات ال

                                                                                          فرتات بلوغ عبء العمل أ و ج ه  ومن أجل مشاريع خاصة تستلزم توظيف املزيد من العاملني بعقود قصرية 
                                                                                  املدة. وسيواص ل حتقيق املكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة من خالل تدبر تكليف خمتلف املوظفني 

رتمجة الفرنسية موظفان ميكنهما أن يرتمجا إىل لغة أخرى )اإلنكليزية والعربية(، بينما باملهام: ففي وحدة ال
سيواصل سائر املوظفني املساعدة يف مهام ترمجة شفوية ظرفية. وتعتمد وحدة ترمجة لغات احلاالت عادة 

رية إىل لغات احلاالت                                                                       يف املقام األول على املوارد الداخلية املكو نة من ترامجة مكلفني مبهمات ترمجة حتري
عندما يتيح جدول عملهم ذلك. وال تستعني هذه الوحدة خبدمات جهات خارجية إال عندما يتعذر قيام 
موظفي اللغات يف قسم اخلدمات اللغوية بالرتمجة بالتشكيلة اللغوية املعنية. وتشري طلبات اخلدمات إىل 

                                       ات عدة من لغات احلاالت مثل لغة الكري ن دي ضرورة توظيف مرتمجني حتريريني بعقود قصرية املدة بلغ
بارا.                                               واللغة اجلورجية ولغة التماشيق ولغة الب م 

 ألف يورو 14 288.2  الموارد غير المتصلة بالعاملين

                                                                                    تبلغ الزيادة الصافية املقرتحة يف املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة بالعاملني مبلغا  مقداره  -506
ئة(. إن جممل الزيادات الالزمة يف هذه املخصصات من أجل يف امل 9.8ألف يورو ) 1 271.5

ألف يورو لكن الشعبة تدبرت أمرها  1 437.4يبلغ  2019االستثمارات واألنشطة اجلديدة يف عام 
ألف يورو. ويشمل هذا املبلغ  385.8لتقليص أثر الزيادات عن طريق ختفيضات ووفورات مقدارها 

سم خدمات تدبر املعلومات فيما يتعلق بتكاليف االتصاالت وفورات ينجم عنها ختفيض صاف يف ق
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ألف يورو(؛ وختفيضات يف قسم اخلدمات اللغوية فيما يتعلق  61.3الساتلية واالتصاالت عرب اإلنرتنت )
ألف يورو(؛ وختفيضات يف  185.8باخلدمات اللغوية اليت يقدمها الرتامجة خالل اجللسات ويف امليدان )

ألف يورو(؛ وختفيضات أخرى  63.7فيما يتعلق باملساعدة القانونية للمجين عليهم )قسم دعم احملامني 
تتوزع على شىت وحدات الشعبة، يف بنود منها بند السفر وبند اخلدمات التعاقدية وبند التدريب وبند 

 ألف يورو(. 42.1اخلرباء االستشاريني )

 من أجل االستثمارات واألنشطة اجلديدة إن املتطلبات اإلضافية اإلمجالية غري املتصلة بالعاملني -507
من أجل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة بتكنولوجيا  2019زيادات الزمة يف عام  ‘1’ختص ما يلي: 

املعلومات/تدبر املعلومات على نطاق احملكمة، ستفضي إىل حتقيق املزيد من املكاسب املتأتية عن زيادة 
زيادات تتعلق باستثمارات أخرى يف قسم خدمات  ‘2’رو(؛ ألف يو  992.0النجاعة يف احملكمة مجعاء )

                                                                                            تدبر املعلومات، منها تكاليف صيانة املعدات واملصروفات غري املتكر رة الستبدال عتاد حواجز احلماية اليت 
                                                                                 تقادم عهدها واليت متثل مكو نا  أساسيا  من مكو نات صون أمن وسالمة نظم احملكمة وبياناهتا 

ألف يورو(؛  150.0زيادة يف التكاليف املتصلة بدعم حمامي الدفاع ) ‘3’(؛ ألف يورو 186.8)
الدعم اللغوي الالزم لسد االحتياجات إىل خدمات الرتمجة التحريرية وخدمات الرتمجة الشفوية يف  ‘4’

ومثة زيادة أخرى يف قسم االحتجاز نامجة عن تطبيق ما يقضي به  ألف يورو(. 72.7سياق اإلجراءات )
 ألف يورو(. 34.9شر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن هذه األسعار )املؤ 

                                                                             وخيص القسط  األعظم من املوارد غري املتصلة بالعاملني املطلوبة يف شعبة اخلدمات القضائية  -508
لومات.                                                                                  استثمارات  اسرتاتيجية  يف جمال تكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات يف قسم خدمات تدبر املع

ألف يورو،  1 592.0                                                 املقدار اإلمجايل املخص ص هلذه االستثمارات مبلغا  مقداره  وكما سبق ذكره، يبلغ
                                                                 ألف يورو يراد أن ت س د به تكاليف تنفيذ حلول يف مكتب املد عي العام،  295.0مبلغ يقارب مقداره منه 

ألف يورو يلزم من أجل  1 060.0ره ومبلغ مقداختص بصورة رئيسية جتهيز األدلة وتسجيلها وحتليلها؛ 
مبلغ مقداره حتقيق حتسينات يف السريورة القضائية، مبا يف ذلك تدبر املعلومات املتصلة باجملين عليهم؛ و 

ألف يورو يلزم لتحقيق حتسينات يف أمن املعلومات، مبا يف ذلك الوقاية من اهلجمات السيربانية  187.0
                                                ألف يورو ي قرتح ختصيصه لرتشيد وجتديد البنية التحتية  50.0 مبلغ مقدارهوصون أمن االتصاالت؛ و 

 االفرتاضية. 

 ألف يورو 369.8 السفر

على اإلمجال ينطوي مقدار املوارد املقرتح توفريها لسد تكاليف السفر على اخنفاض مقداره  -509
لعمومي للمجين                                                   املئة( جيس د اخنفاضا  يف املتطلبات معظمه يف مكتب احملامي ا يف 7.0ألف يورو ) 27.9

ألف  2.2ألف يورو(، وقسم دعم احملامني ) 5.3ألف يورو(، وقسم اخلدمات اللغوية ) 20.2عليهم )
                                                                                 لقد ع د ل مقدار املوارد املخصصة ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم جتسيدا  ملقدار األنشطة يورو(. 

عم اضطالع هذا املكتب باملهام املنوطة وهي تظل تلزم لد 2019القضائية املتوقع االضطالع هبا يف عام 
به يف إطار واليته خالل إجراءات جرب األضرار السائرة وسد تكاليف ما يلزم من مشاورات مع اجلهات 

 اليت يتعامل معها يف اإلجراءات االبتدائية السائرة.

 ويظل يلزم ختصيص موارد لسد تكاليف السفر يف شعبة اخلدمات القضائية من أجل املهمات -510
                                                                                         املقرر إجراؤها لتوفري اخلدمات القضائية ذات الصلة. ومن هذه اخلدمات الرتمجة الشفوية بلغات معي نة 
)قسم اخلدمات اللغوية(، وتيسري مشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات )قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب 

                         الق طرية )قسم خدمات تدبر  أضرارهم(، وأعمال تقييم أمن املعلومات وصيانة البنية التحتية للمكاتب
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املعلومات(. وتلزم موارد يف قسم تدبر األعمال القضائية لسد تكاليف سفر املوظفني القانونيني 
املعاونني/املوظفني املعنيني بأنشطة جلسات احملكمة إىل أماكن وجود الشهود لدعم إدالئهم بشهاداهتم 

بلغ املطلوب يف قسم دعم احملامني ينطوي على عرب الروابط الفيديوية على النحو املخطط له. إن امل
                                                                         ألف يورو لكنه يظل يلزم من أجل املهام اليت ي ضطل ع هبا لتشجيع احملامني من بلدان  2.2اخنفاض مقداره 

احلاالت على الرتشح لإلدراج يف قائمة حمامي احملكمة واإلسهام بذلك يف تقليص تكاليف التعيينات يف 
 عني املكان.

 ألف يورو 1 022.7 عاقدية اخلدمات الت

يشهد مقدار املوارد املقرتحة يف بند اخلدمات التعاقدية يف شعبة اخلدمات القضائية زيادة  -511
ألف يورو يف  517.0يف املئة(. ويعزى ذلك إىل زيادة مقدارها  132.2ألف يورو ) 582.3مقدارها 

ة أنساق تسلسل األعمال قسم خدمات تدبر املعلومات تتصل خبدمات تعاقدية تلزم من أجل منص
ألف يورو يف قسم اخلدمات اللغوية تعزى إىل املتطلبات اإلضافية لتكليف  65.3القضائية وزيادة مقدارها 

 جهات خارجية بتوفري خدمات ترمجة الوثائق القضائية باللغات الرمسية ولغات احلاالت.

دبر املعلومات لعام ألف يورو يف قسم خدمات ت 837.0وينطوي املقدار املطلوب البالغ  -512
ألف يورو بالقياس إىل املقدار األساسي املرجعي مليزانية عام  517.0على زيادة صافية مقدارها  2019
                                               ألف يورو ميثل تكاليف متكر رة نامجة عن نقل تكاليف  20.0. ومن املقدار املزيد مبلغ مقداره 2018

إىل بند اخلدمات  2018حيث كان يف عام صيانة وسائل التخزين من بند النفقات التشغيلية العامة 
 2019ألف يورو فيخص تنفيذ مبادرات عام  497.0. أما باقي الزيادة البالغ 2019التعاقدية يف عام 

يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. وللحد من التكاليف 
                                                      ت تدبر املعلومات املوارد  من املوظفني يف املقام األول لتصميم حيثما أمكن األمر، يستخدم قسم خدما

تاج حاجة خاصة إىل تكنولوجيا معي نة ال                                                                                             حلول تقد م إىل احملكمة. ويستعان باملور دين اخلارجيني عندما حي 
                                                                              ميكن أن ت لىب باالقتصار على االستعانة باملوارد املتاحة من املوظفني. ويشمل ذلك ما يلي:

آالف يورو من أجل  105.0استثمار  2019                        ملد عي العام: يلزم يف عام مكتب ا (أ )
ألف يورو ملواصلة إدخال حتسينات على التخزين الطويل  50.0املبادرات التالية: مبلغ مقداره 

                                                                                    األمد لألدلة الرقمية واألدلة اليت يؤتيها البحث اجلنائي العلمي. إن هذا املشروع سيحس ن قدرة 
م على تسجيل األدلة الرقمية وتدبرها، ما يفضي إىل تقليص يف الوقت الذي                 مكتب املد عي العا

ألف يورو إلكمال إدماج قاعدة  55.0يستغرقه جتهيزها والرجوع إليها. ويلزم مبلغ مقداره 
بيانات حتليل الوقائع مع مصادر كثرية أخرى للمعلومات. إن النجاح يف تنفيذ هذا املشروع 

                                                             تأتية عن زيادة النجاعة يف حتليل مواد األدلة وإىل زيادة  نوعية  يف سيفضي إىل حتقيق مكاسب م
 الدالئل التحقيقية.

ألف يورو للنهوض بأود إعمال منصة  580.0يف اجملال القضائي: يلزم مبلغ مقداره  (ب )
                ألف يورو سي نفق  402.0، منه مبلغ مقداره 2019أنساق تسلسل األعمال القضائية يف عام 

اإللكرتوين لألدلة وملفات القضايا. إن هذا املشروع جزء ال يتجزأ من منصة على إعمال املنفذ 
                                                                               أنساق تسلسل األعمال القضائية وسيتيح لألطراف يف اإلجراءات االبتدائية أن تقلص تقليصا  
ذا شأن مقدار اجلهود اليت يستلزمها وفاؤها مبا يرتتب عليها من واجبات الكشف عن 

ألف يورو  90.0املواد املتعلقة بالتقاضي. ويلزم مبلغ مقداره  املعلومات والوثائق ومعاجلة
                              . إن هذا املشروع ي عترب متطلبا  2019                                             إلعمال نظام إيداع املعلومات الذي سي حتاز يف عام 



ICC-ASP/17/20 

149 20A061118 

                                                                                مسبقا  يستلزمه النجاح يف إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية. مث إنه يلزم مبلغ 
                                                   ى استهالل إعداد منصة التقاضي )اليت ت عترب حجر الزاوية                   ألف يورو سي نفق عل 88.0مقداره 

                                                                          يف منصة أنساق تسلسل األعمال القضائية وتتيح لألطراف االط الع على األدلة وحتليلها، 
                             والرتافع بواسطة مرتاب ط وحيد(.

من أجل  2019ألف يورو يف عام  87.0يف جمال أمن املعلومات: يلزم استثمار  (ج )
ألف يورو إلعمال واسطة النفوذ اآلمن إىل اخلدمات  67.0لغ مقداره املبادرات التالية: مب

السحابية. إن هذا النظام اجلديد سيتيح للمحكمة ممارسة املراقبة على مجيع املعلومات اليت 
م ل على خوادمي اخلدمات السحابية واملعلومات اليت ت نز ل من هذه اخلوادمي وسيمه د السبيل                                                                                    حت 

ألف يورو  20.0دمات السحابية على حنو مصون األمن. ويلزم مبلغ مقداره إىل االستعانة باخل
                                                                            إلجراء اختبار اخرتاق الغري لنظم احملكمة. إن هذا املشروع يـ ع د من املمارسات الفضلى 
                                                                               املشرتكة؛ وست ستخدم نتائج هذه العملية لتقييم مدى فعالية وسائل صون أمن املعلومات يف 

 الوسائل.احملكمة ومدى مناسبة هذه 

لتكليف مرتمجني  2019ويظل باقي املوارد املطلوبة يلزم يف قسم اخلدمات اللغوية يف عام  -513
خارجيني بتوفري قسط من خدمات الرتمجة التحريرية، إذ ال تتوفر قدرة داخلية على توفري اخلدمات جبميع 

ية، ولغات حاالت منها اللغات، مثل اللغات املستعملة يف إطار التعاون القضائي، وبعض اللغات الرمس
يـ ر و ن دا ولغة الل نغاال واللغة السواحلية                                                                                                           لغة اآلشويل ولغة األتيسو ولغة الد يوال واللغة اجلورجية ولغة الك نـ 

 الكنغولية واللغة السواحلية الفصحى.

                  ألف يورو( مساويا   32.0ويبقى املبلغ املطلوب لقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ) -514
سد تكاليف خدمات خارجية  ‘1’وتلزم املوارد املعنية من أجل:  املعتمدة. 2018يف ميزانية عام لنظريه 

                                                                                    متخص صة تتعلق ببعض جوانب تطوير قاعدة بيانات قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم )لتحسني 
ت عرب الشبكة برجميات هذا القسم وتكييف نظمه لتلبية املتطلبات اجلديدة املتأتية عن تقدمي الطلبا

خدمات تعاقدية متصلة بالتفاعل مع اجملين عليهم والوسطاء يف البلدان ذات الصلة  ‘2’العنكبوتية(؛ 
سد تكاليف بعض  ‘3’                                                                  )خصوصا  عندما ال تستطيع املكاتب الق طرية تقدمي املساعدة يف هذا الصدد(؛ 

ا يتعلق مبشاركتهم وجرب أضرارهم، اليت                                                         أعمال طبع الكتي بات واملواد اإليضاحية اخلاصة باجملين عليهم فيم
                         ي عهد هبا إىل جهات خارجية.

                        ألف يورو( مساويا  لنظريه  50.0ويظل املبلغ املطلوب ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم ) -515
                                                                املعتمدة، ويظل يلزم من أجل أنشطة هذا املكتب القضائية املضطل ع هبا يف  2018يف ميزانية عام 

ولنقل اجملين عليهم من مكان إقامتهم إىل مكان آمن ميكنهم أن                     اليت ي نشط يف إطارها،  اإلجراءات السائرة
 يلتقوا فيه مبحاميهم.

 ألف يورو 91.5 التدريب 

ألف يورو  0.4تشهد ميزانية التدريب املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية زيادة طفيفة مقدارها  -516
                                ي عترب عنصرا  أساسيا  يسهم يف متكني  2019 ميزانية عام يف املئة(. إن تدريب املوظفني املهيأ له يف 0.4)

الشعبة من النهوض بعبء عملها املزيد، ويسد تكاليف اخلربة اإلضافية الالزمة. ويشار يف هذا الصدد إىل 
ى                                                                                                  أنه جيب أن تستدمي أقسام عديدة قدرا  معي نا  من اخلربة التقنية إذا أ ريد لقلم احملكمة أن يوف ر خدمات مثل

                                                                                      جلميع أجهزة احملكمة، مبا فيها مكتب املد عي العام والدوائر. فستحتاج األقسام التالية الذكر إىل 
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                                                                                 خمص صات لسد تكاليف التدريب يف إطار نفقاهتا املتكر رة: مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية 
دبر املعلومات آالف يورو(، وقسم خدمات ت 5.9آالف يورو(، وقسم تدبر األعمال القضائية ) 4.1)
وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ألف يورو(،  16.8ألف يورو(، وقسم االحتجاز ) 58.8)
ألف يورو(. فميزانية التدريب املقرتحة لقسم  0.6آالف يورو(، ومكتب احملامي العمومي للدفاع ) 5.3)

ل تدريب املساعدين املعنيني ألف يورو(. إهنا تشم 0.4تدبر األعمال القضائية تشهد زيادة طفيفة )
                                                                   ( على تطبيقات معي نة بغية الزيادة الكافية للقدرة الداخلية على تقدمي eCourtباحملكمة اإللكرتونية )

                                                                                    الدعم بدال  من االعتماد على اخلدمات اليت يقدمها مور دون خارجيون دون غريها. كما يراد توفري 
السمعية البصرية بغية استدامة جودة اخلدمة وحتديث املعارف يف التدريب للمساعدين املعنيني بإنتاج املواد 

                                                                                       هذا اجملال. وفيما خيص شىت أنواع التدريب يوصى بأن ي وف ر على شبكة اإلنرتنت أو أن يوف ره مدر ب 
 يكون يف مباين احملكمة، باعتبار ذلك احلل األجنع بالقياس إىل تكاليفه.

                مرتك زة على تلقي  2019تدبر املعلومات لعام  وتظل متطلبات التدريب يف قسم خدمات -517
، وال سيما الكفاءات واملهارات املوظفني التدريب التقين الالزم الستدامة تصديق كفاءاهتم ومهاراهتم

، والربط الشبكي. Officeالالزمة إلجراء الرتقيات اإللزامية للربيد اإللكرتوين، ونظم التشغيل، وبرناجميات 
                                                                        تصديق الكفاءات واملهارات وتوفري التدريب الالزم الستدامتها ي رج ح أن يزيد من  فعدم حتديث شهادات

                                                                                       االعتماد على مور دين لتوفري خدمات الصيانة والرتقية املعتادة، ما قد يفضي إىل زيادات يف تكاليف 
ك لتعظيم                                                                                اخلدمات التعاقدية. إن قسم خدمات تدبر املعلومات جيري التدريب إلكرتونيا  أو حمليا  وذل

الفائدة من التدريب الالزم حيثما أمكن األمر؛ وإذا استلزم التدريب السفر فإن امليزانية احلالية هتيئ لسد 
وتظل تلزم موارد يف قسم االحتجاز لتوفري التدريب اإللزامي لضباط االحتجاز  مجيع النفقات ذات الصلة.

توعية هؤالء الضباط بشىت الثقافات فيما خيص                                                 على أمور منها آثار االحتجاز املديد على احملتج زين و 
ظروف االحتجاز. وتلزم موارد يف قسم مشاركة اجملين عليهم والشهود لتدريب املوظفني املعنيني بقاعدة 
                                                                                                بياناته على استعمال األدوات الربجمية لزيادة  جناعة  جتميع  واستخراج  البيانات وإصدار  اإلحصائيات. كما 

  الذين يتعاملون مع اجملين عليهم والوسطاء يف بيئات فائقة احلساسية.يلزم تدريب املوظفني

 ألف يورو 385.5 اخلرباء االستشاريون

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف بند اخلرباء االستشاريني يف ميزانية شعبة اخلدمات القضائية على  -518
صات يف امليزانية املقرتحة ناتج عن                            يف املئة(. إن معظم هذه املخص   1.9آالف يورو ) 7.1زيادة مقدارها 

ألف يورو. وتلزم املوارد املخصصة  337.5متطلبات يف مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم تبلغ 
ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم من أجل تعيني حمامني ميدانيني يقيمون يف بلدان احلاالت، 

ن جيري متثيلهم من اجملين عليهم وإطالعهم املستمر على                                       ي عترب أمرا  أساسيا  الستدامة الصلة مع م ما
                                                                           أحدث املستجدات اليت تشهدها اإلجراءات، واالط الع على آرائهم وشواغلهم، ومجع األدلة.

آالف يورو يف قسم اخلدمات اللغوية. أما املوارد املطلوبة ملكتب  7.1                     وت طلب زيادة مقدارها  -519
ألف يورو(،  20.0(، ومكتب احملامي العمومي للدفاع )يورو فآال 5.0مدير شعبة اخلدمات القضائية )

آالف يورو( فال  5.0آالف يورو(، وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم ) 6.0وقسم االحتجاز )
يطرأ عليها أي تغيري وهي تظل الزمة. وفيما خيص قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، تلزم املوارد 

ة خبربة ختصصية خارجية لتناول املصاعب املتأتية عن كثرة املطالبات جبرب األضرار أمام املطلوبة لالستعان
  احملكمة )عمليات مجع املعلومات والبيانات اخلاصة باجملين عليهم، وتقنيات تصنيف األذى، إخل(.
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مجة ويلزم املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية لالستعانة خببري لغوي ليتوىل اختبار الرتا -520
                                                                                          امليدانيني باللغات األقل انتشارا  من بني لغات احلاالت اليت ال تتوفر يف جماهلا خربة داخلية وذلك لتصديق 

ملصطلحات ا نة جيب تطوير          لغات معي   يففرقة خرباء أ 2004 م منذ عام     تنظ  مهاراهتم يف هذه اللغات. و 
 .خالل احملاكماتو  وأعمال املقاضاةحقيق نشطة التأستعمل خالل                                      القانونية والقضائية فيما خيصها لكي ت  

بفريق خرباء من أجل واحدة من احلاالت اليت غدت يف املرحلة التمهيدية  2019                      وتزم ع االستعانة يف عام 
 )احلالة يف بوروندي أو احلالة يف مايل أو احلالة يف أفغانستان(.

 ألف يورو 3 533.0  حمامو الدفاع

يزانية املساعدة القانونية حملامي الدفاع على زيادة مقدارها ينطوي املبلغ املقرتح يف إطار م -521
                                                                       يف املئة(. وتأيت هذه امليزانية املقرتحة نتيجة  لتطبيق نظام املساعدة القانونية  4.4ألف يورو ) 150.0

املعمول به يف احملكمة على أساس األنشطة القضائية القائمة واالفرتاضات ذات الصلة فيما خيص عام 
وقضية           كاتـ ن غاوقضية           لوبـ ن غاطلب امليزانية املقرتحة حملامي الدفاع لتمويل أفرقة الدفاع يف قضية       . وت  2019
، ولتمويل الدفاع عن مخسة أشخاص احلسن، وقضية املهدي، وقضية      بن داوقضية          أ ن غوينوقضية            ان تاغن دا

 .غوديه        واب ليه          اغبـ غ بو                             ، والدفاع عن املتهم ني  يف قضية مببا وآخرينمدانني يف قضية 

نهم رئيس     عي  يواحملامني املخصوصني، الذين  نيضايف لسد تكاليف احملامني املناوبإمبلغ        وي طلب -522
جرائية وقواعد والقواعد اإل ،يف النظام األساسي     د دةعلى الرتتيب، وفق الشروط احمل ودوائرها،قلم احملكمة 

 والئحة احملكمة. اإلثبات،

 ألف يورو 1 101.3 حمامو اجملين عليهم
ينطوي مبلغ ميزانية املساعدة القانونية املقرتح حملامي اجملين عليهم على اخنفاض مقداره  -523

. وتلزم امليزانية املطلوبة لسد 2018يف املئة( بالقياس إىل امليزانية املعتمدة لعام  5.5ألف يورو ) 63.7
                                  ين عليهم املشاركني حاليا  يف اإلجراءات للممثلني القانونيني للمجتكاليف مجيع األفرقة اخلارجية احلالية 

، ومجيع اجملين عليهم املشاركني يف         أ ن غوينجمين عليهم يف قضية  2 605أمام احملكمة. ويشمل هذا العدد 
                                         . وي طلب مبلغ إضايف من أجل األنشطة املضطل ع املهديوقضية           كاتـ ن غا وقضية           لوبـ ن غااإلجراءات يف قضية 

 أو للقضايا اليت يستلزم سد االحتياجات فيها تدخل ممثل قانوين. هبا على مستوى احلاالت 

 ألف يورو 6 124.9 النفقات التشغيلية العامة 

ينطوي مبلغ امليزانية املقرتحة لشعبة اخلدمات القضائية يف بند النفقات التشغيلية العامة على  -524
لوبة يف بند النفقات التشغيلية العامة يف املئة(. وتشمل املوارد املط 2.3ألف يورو ) 135.2زيادة مقدارها 
ألف  34.9آالف يورو يف قسم خدمات تدبر املعلومات وزيادة طفيفة مقدارها  103.3زيادة مقدارها 

يورو يف قسم االحتجاز. ويضاف إىل ذلك أن القسط اخلاص بقسم دعم احملامني من املوارد املعنية ينطوي 
                           آالف يورو، ميثل ختفيضا  نسبته  3.0ية العامة مقداره على اخنفاض صاف يف بند النفقات التشغيل

املئة، بينما يطلب مكتب احملامي العمومي للمجين عليهم موارد يف هذا البند يساوي مقدارها  يف 100
 املعتمدة. 2018نظريه يف ميزانية عام 

ميثل ألف يورو  4 051.9                       ألف يورو مبلغا  مقداره  6 124.9ويشمل املقدار املطلوب البالغ  -525
ألف يورو يناظر املوارد املعتمدة  2 062.0                                                       املوارد الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات ومبلغا  مقداره 
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ألف يورو فيلزم من أجل مكتب احملامي العمومي  11.0لقسم االحتجاز. أما املقدار الباقي البالغ 
 للمجين عليهم.

                                     عامة لقسم خدمات تدبر املعلومات مبلغا  وتبلغ امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية ال -526
آالف يورو. فامليزانية املقرتحة  103.3صافية مقدارها ألف يورو ينطوي على زيادة  4 051.9مقداره 

ألف يورو خمصص لسد إجيار األثاث  146.6مبلغ مقداره                                        تشمل تكاليف متكر رة سنوية تتألف من )أ(
مبلغ مقداره  ورو خمصص لسد تكاليف االتصاالت؛ )ج(ألف ي 1 097.9مبلغ مقداره  والعتاد؛ )ب(

ألف يورو خمصص لسد تكاليف صيانة األثاث والعتاد املستعمل يف املقر ويف املكاتب  2 807.45
ألف  20.0                                                                            الق طرية. وتنطوي املخصصات لسد تكاليف استئجار األثاث والعتاد على زيادة مقدارها 

ألف يورو يتمثل يف تكاليف  61.3على اخنفاض مقداره يورو؛ واملخصصات لسد تكاليف االتصاالت 
                                                                                         متكر رة سنوية، بينما ينطوي مبلغ املخصصات لسد تكاليف صيانة األثاث والعتاد على زيادة مقدارها 

. وترد يف الفقرات التالية تفاصيل عن التخفيضات 2018ألف يورو بالقياس إىل نظريه لعام  144.7
 والزيادات على وجه التحديد.

آالف يورو،  2 807.45مبلغ مقداره  2019                                        يما خيص صيانة األثاث والعتاد، ي طل ب لعام ف -527
                     زيادة  صافية مقدارها  ألف يورو 2 662.75البالغ  2018املرجعي مليزانية عام يزيد عن املقدار األساسي 

رو لسد ألف يو  38.0إىل لزوم مبلغ مقداره  2019. وتعزى الزيادات فيما خيص عام ألف يورو 144.7
                                                       اإلضافية هتيئة  النتقال احملكمة إىل استعمال أجهزة تعمل بنظام  BlackBerryتكاليف رخص أجهزة 

وسيلة كشف  ألف يورو لدعم وصيانة 18.0                                لدواع  أمنية، ولزوم مبلغ مقداره  Apple iOSالتشغيل 
صيانة املوقع  ألف يورو لسد تكاليف 20.0، ولزوم مبلغ مقداره 2018اهلنات اليت احتيزت يف عام 

الشبكي العمومي للمحكمة يف ضوء املتطلبات اإلضافية للبث املتواصل على شبكة اإلنرتنت، ولزوم مبلغ 
               ، وميث ل املقدار 2018احتيزت يف عام  ألف يورو لسد تكاليف صيانة برجميات حاسوبية 48.7مقداره 

 حبسب العقود ذات الصلة. ألف يورو زيادات سنوية ختص الدعم والصيانة 20.0الباقي البالغ 

ألف  34.9) لقسم االحتجاز النفقات التشغيلية العامة                            وت قرتح زيادة يف املخص صات لسد  -528
يورو( نامجة عن تطبيق ما يقضي به املؤشر السنوي ألسعار استئجار الزنازين مبوجب االتفاق بشأن هذه 

 ى لقسم االحتجاز.                                                   األسعار. وال تغري يف املخصصات لسد النفقات املتكر رة األخر 

                                                                                وال تغري  يف املقدار املعتمد يف إطار هذا البند ملكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، البالغ  -529
                                                                                     ألف يورو. وتلزم املوارد املعنية لسد تكاليف استئجار حمال  ميكن فيها للمجين عليهم أن يلتقوا  11.0

               امني وموك ليهم.                                              مبحاميهم على حنو آمن ويصون العالقة املتمي زة بني احمل

 ألف يورو 353.5 اللوازم واملواد 

ألف يورو  87.1ينطوي املبلغ املقرتح يف بند اللوازم واملواد على زيادة مقدارها  -530
املئة(. إن القسط األعظم من املوارد املطلوبة يف ميزانية الشعبة لسد تكاليف اللوازم واملواد  يف 32.7)

                                                         تدبر املعلومات يف إطار هذا البند، إذ يبلغ املقدار املخص ص له                             يتمث ل يف ما حيتاجه قسم خدمات 
 13.8                                                                          ألف يورو. أما املخص صات األخرى من املوارد يف إطار هذا البند فمنها مبلغ مقداره  322.0

آالف يورو خيص قسم االحتجاز،  7.5ألف يورو خيص قسم تدبر األعمال القضائية، ومبلغ مقداره 
ألف يورو خيص قسم  2.0ف يورو خيص قسم اخلدمات اللغوية، ومبلغ مقداره آال 8.2ومبلغ مقداره 

 مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم.
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املقرتحة لسد تكاليف اللوازم واملواد لقسم خدمات  2019                             وتزيد املخص صات يف ميزانية عام  -531
البالغ  2018ملناظر لعام ألف يورو عن املقدار األساسي املرجعي ا 96.0تدبر املعلومات زيادة مقدارها 

رو من بند النفقات ألف يو  55.0ألف يورو. وتنجم هذه الزيادة عما يلي: نقل مبلغ مقداره  226.0
التشغيلية العامة إىل بند اللوازم واملواد حبسب املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛ ولزوم مبلغ مقداره 

أجل إعارات فيما بني املكتبات تعزى إىل إغالق مكتبة  ألف يورو من االعتمادات اإلضافية من 35.0
آالف يورو ميثل الزيادات السنوية يف رسوم االشرتاكات يف املكتبات  6.0قصر العدل؛ ولزوم مبلغ مقداره 

يتألف كله من املخصصات  2019حبسب العقود ذات الصلة. إن املبلغ املطلوب يف إطار ميزانية عام 
من أجل مواصلة توفري املراجع واملوارد للمكتبة، مثل ألف يورو  216.0منها                     لسد تكاليف متكر رة، 

االشرتاكات يف املنشورات الدورية والدراسات األحادية املوضوع الصادرة بصيغة رقمية أو مطبوعة، اليت 
نية. ويتألف                                                                                      يستعني هبا يوميا  مكتب  املد عي العام والدوائر  وموظفو قلم احملكمة فيما جيرونه من حبوث قانو 

يلزم لسد تكاليف اشرتاكات ألف يورو  64.0ألف يورو من مبلغ مقداره  216.0املقدار البالغ 
ومنشورات دورية للمكتبة بلغات خمتلفة وعناوين شىت يف القانون اجلنائي الدويل، وحقوق اإلنسان، 

، يستعملها بصورة رئيسية مكتب والدراسات املعنية باإلبادة اجلماعية، والتحليالت املعنية بالدفاع واألمن
                                                                                            نائب املد عية العامة، وشعبة التحقيق، وقسم حتليل احلاالت، واملوظفون القانونيون العاملون يف الدوائر 

ألف يورو لسد تكاليف االشرتاكات يف قواعد بيانات  75.0                                      بالنيابة عن القضاة. وخيص ص مبلغ مقداره 
والباحثون يف جمال القانون، من قبيل خدمة البحث القانوين  ومنشورات يستعملها املوظفون القانونيون

وجمموعة منظومة األمم املتحدة الحتياز املعلومات اإللكرتونية  Westlawعلى اإلنرتنت املسماة 
(UNSEIAC اليت تضم شركة )Lexis-Nexis وقاعدة البيانات ،Factiva وتقارير أ كسفورد املتعلقة ،                           

 HeinOnline(، وقاعدة بيانات Oxford Reports on International Lawبالقانون الدويل )
ألف يورو لشراء كتب  42.0                                                                    للقوانني األجنبية والدولية. أما املقدار املتبقي، فيخص ص منه مبلغ مقداره 

                                                                                      شىت صادرة بصيغة مطبوعة وصيغة ورقية بلغات خمتلفة ت ستعمل يف شىت وحدات احملكمة، مبا فيها أفرقة 
                                   ألف يورو القتناء مواد جديدة تعويضا   35.0أجل إجراء البحوث القانونية؛ ومبلغ مقداره  الدفاع، من

 عن اإلعارات فيما بني املكتبات اليت مل تعد ممكنة إثر إغالق مكتبة قصر العدل.

إن املبلغ املطلوب يف قسم اخلدمات اللغوية سيلزم لسد تكاليف املواد املرجعية. فمهنيو اللغات،  -532
ا املرتمجون، حيتاجون إىل أحدث القواميس واملراجع )بنسخها املتاحة على اإلنرتنت وبنسخها        وال سي م

املطبوعة( بلغيت العمل وباللغات الرمسية وبلغات احلاالت والقضايا، مع العلم بأن مثة حاالت وقضايا 
ت أن جديدة قد ترتتب عليها تشكيالت لغوية جديدة. فيجب على وحدة دعم الرتمجة واملصطلحا

                                                                                      تنهض بأود هذه املستجدات مستعينة  مبواردها، ويتعني كل عام جتديد االشرتاكات يف النسخ اإللكرتونية 
                                                                                       ملختلف القواميس واملواد املرجعية. وينطوي املبلغ املخص ص هلذا البند يف ميزانية قسم تدبر األعمال 

ر املطلوب لسد تكاليف اللوازم واملواد آالف يورو. وال تغري يف املقدا 8.9القضائية على اخنفاض مقداره 
 يف قسم االحتجاز ويف قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم.

 آالف يورو 1 306.0 األثاث والعتاد 

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف األثاث والعتاد لشعبة اخلدمات القضائية على زيادة  -533
يف املئة( وهو يقتصر على  44.3ألف يورو ) 401.1مقدارها  2018بالقياس إىل نظريه املعتمد لعام 

                                                                                     مبلغ االستثمارات الالزمة يف قسم خدمات تدبر املعلومات. وال ي طلب اعتماد أي مبلغ ألي قسم آخر 
ومثة فئتان واسعتان من الربجميات والعتاد  من أقسام الشعبة من أجل سد تكاليف األثاث والعتاد.

يستعملها موظفو احملكمة مباشرة، اليت تسمى تكنولوجيا املعلومات  احلاسوبيني: الربجميات والعتاد اليت
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العاملة، والربجميات والعتاد اليت تلزم لدعمها، اليت تسمى تكنولوجيا املعلومات الداعمة. وتندرج يف عداد 
                                                                                          تكنولوجيا الربجميات العاملة برجميات وعتاد من قبيل تطبيقات تدبر األدلة اليت ت ستخدم للنهوض بأود

إجراءات جتهيز وتدبر األدلة، إضافة إىل العتاد اخلاص باملستعملني النهائيني مثل احلواسيب املكتبية 
واحلواسيب احملمولة واألجهزة املتنقلة. ويشار بتكنولوجيا املعلومات الداعمة إىل البنية التحتية اليت تستلزمها 

 لعمل على البيانات وتبادهلا وختزينها.التطبيقات والعتاد اخلاص باملستعملني النهائيني من أجل ا

آالف يورو وهي تلزم لسد تكاليف  1 306.0إن امليزانية املخصصة لألثاث والعتاد تبلغ  -534
                                                                                          متكر رة واستثمارات يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر املعلومات. 

                                       من البنود املتكر رة التالية، اليت تتباين  2019عتاد فيما خيص عام ويتألف جممل امليزانية املقرتحة لألثاث وال
 :                                                         املبالغ املخصصة يف إطارها من عام إىل عام بسبب التقادم والب لى

                                                    ألف يورو خمصص قصرا  لالستبدال السنوي للحواسيب املكتبية  200.0مبلغ مقداره  (أ )
 النهائيني. إن هذا املبلغ مشمول واحلواسيب احملمولة، واألجهزة املتنقلة اخلاصة باملستعملني

حبساب املقدر األساسي املرجعي السنوي للتكاليف التشغيلية. ومن املهم استدامة العمل بدورة 
                                                                               االستبدال هذه ختفيفا  لألخطار املرتبطة مبا تقادم عهده من احلواسيب واألجهزة املتنقلة غري 

ة نظم احملكمة وبياناهتا. وما من تغري بالقياس املتوافقة مع التحديثات األمنية اليت تستلزمها محاي
 .2018إىل عام 

ألف يورو خمصص الستبدال العتاد والربجميات العتيقة، وينطوي  126.0مبلغ مقداره  (ب )
. فيجب على قسم خدمات 2018ألف يورو بالقياس إىل عام  31.0على زيادة مقدارها 

                                         املعمول به فيه حاليا ، الذي ي عترب مكو نا   حاجز احلماية 2019                             تدبر املعلومات أن يرق ي يف عام 
                                                                                أساسيا  يف وسائل استدامة أمن وسالمة نظم احملكمة وبياناهتا. ويضاف إىل ذلك أنه يتعني على 
احملكمة أن حتتاز برجميات من أجل مواصلة تقدمي تسجيالت فيديوية للجمهور العام بواسطة 

 ال النظام احلايل يف كل أحناء العامل.              سي كف عن استعم 2019موقعها الشبكي. ففي عام 
ألف يورو خمصص لصيانة وسائل التخزين حبسب منوذج  160.0مبلغ مقداره  (ج )

التخزين املتعدد الطبقات، يتيح للمحكمة تقليص جممل تكاليف امللكية املتعلقة بالتخزين. 
 .2018من تغري بالقياس إىل عام  وما

تاج فيما خيص عام  -535 ألف يورو لالستثمارات غري  820.0ايل مقداره إىل مبلغ إمج 2019                   وحي 
                                                                                           املتكر رة اخلاصة باملبادرات االسرتاتيجية يف إطار اسرتاتيجية احملكمة اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات/تدبر 

وهو  2018ألف يورو بالقياس إىل عام  370.0املعلومات. إن هذا املبلغ ينطوي على زيادة مقدارها 
 تالية البيان:يتوزع على املبادرات ال

                                                  ألف يورو ملكتب املد عي العام لكي يواصل حتسينات قدرته  180.0مبلغ مقداره  (أ )
                                                                               على تسجيل وتدبر األدلة الرقمية توصال  إىل تقليص الوقت الذي يستغرقه جتهيزها والرجوع 

ألف يورو الحتياز عتاد وبرجميات من أجل مواصلة حتسني  90.0                          إليها. في طلب مبلغ مقداره 
ن الطويل األمد لألدلة الرقمية واألدلة املتأتية عن البحث اجلنائي العلمي. إن هذا املشروع التخزي

                                                                                 سيحس ن قدرة مكتب املد عي العام على تسجيل وتدبر األدلة الرقمية توصال  إىل تقليص الوقت 
م ألف يورو لدع 90.0                                                              الذي يستغرقه جتهيزها والرجوع إليها. وخيص ص املقدار الباقي البالغ 

شعبة التحقيق يف حتقيق مكاسب متأتية عن زيادة النجاعة يف مجع وجتهيز وحتليل األدلة الرقمية 
                                                                                  املستقاة من املصادر املتاحة للعموم. وي ستند يف ذلك إىل االستثمارات القائمة للمضي يف أمتتة 
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ارد من عمليات نقل البيانات وحتليلها لتقليص الزمن الذي يستغرقه التحقيق واستخدام املو 
 املوظفني على حنو أجنع.

ألف يورو الحتياز منصة جديدة  490.0يف اجملال القضائي: يلزم مبلغ مقداره  (ب )
إليداع املعلومات. إن هذا املشروع جزء ال يتجزأ من إعمال منصة أنساق تسلسل األعمال 

حنو  القضائية وهو يرمي إىل تزويد احملكمة بنظام جديد لتخزين مجيع ملفات القضايا على
 مركزي.

ألف يورو ملواصلة تعزيز  100.0يف جمال أمن املعلومات: يلزم استثمار مبلغ مقداره  (ج )
               ألف يورو ي نفق  40.0                                                        مسات وسائل أمن املعلومات يف احملكمة. وي قرتح ختصيص مبلغ مقداره 

 على الربجميات والعتاد من أجل إعمال نظام الوقاية من تسرب البيانات، يتيح للمحكمة حتسني
ألف يورو ملواصلة تعزيز النظام احلايل  40.0مراقبتها لنشر الوثائق. ويلزم مبلغ آخر مقداره 

لالستخبار عن التهديدات بغية حتسني مكانة احملكمة يف مضمار األمن إزاء التهديدات 
ألف يورو بني تكاليف  20.0                                                          الداخلية والتهديدات اخلارجية. وسيوز ع املقدار الباقي البالغ 

جل ملتابعة دورات التدريب على التحرك حيال احلوادث وتكاليف أدوات تقييم املخاطر، التس
                                                                            علما  بأنه ي رمى من هذا التدريب وهذه األدوات إىل حتسني قدرات املوظفني املعنيني بأمن 

 املعلومات يف قسم خدمات تدبر املعلومات على التحرك حيال احلوادث األمنية احملتملة.

ألف يورو  50.0تكنولوجيا املعلومات: يلزم استثمار مبلغ مقداره يف جمال ترشيد  (د )
لتجديد البنية التحتية االفرتاضية للمحكمة، حبيث ميكن هبا النهوض بأود الطلبات املتزايدة يف 
جمال احلوسبة اليت يفرضها تنفيذ اسرتاتيجية احملكمة اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات/تدبر 

 املعلومات.

ألف يورو ألمتتة السريورات واإلجراءات  150.0داري: يلزم مبلغ مقداره يف اجملال اإل (ه )
 بغية زيادة النجاعة وتعزيز ضوابط املراقبة الداخلية.
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 3300 : البرنامج :35 الجدول

3300  

 شعبة اخلدمات القضائية

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
ف )بآال 2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

ت(اليوروا  اجملموع 

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(158.3) 091.2 12    املوظفون من الفئة الفنية  (1.3)  11 932.9 

(32.8) 079.8 5    املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (0.6)  5 047.0 

(191.1) 171.0 17 577.7 17 - 577.7 17 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.1)  16 979.9 

(306.7) 800.8 1 571.5 1 54.9 516.6 1 املساعدة املؤقتة العامة  (17.0)  1 494.1 

(31.7) 826.9 025.8 1 5.3 020.5 1 الجتماعاتاملساعدة املؤقتة اخلاصة با  (3.8)  795.2 

 15.0 - - 15.0 12.9 - 12.9 العمل اإلضايف

(338.4) 642.7 2 610.1 2 60.2 550.0 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (12.8)  2 304.3 

(27.9) 397.7 334.3 15.4 318.9 السفر  (7.0)  369.8 

 - - - - - - - الضيافة

 022.7 1 132.2 582.3 440.4 459.6 - 459.6 اخلدمات التعاقدية

 91.5 0.4 0.4 91.1 61.3 - 61.3 التدريب

 385.5 1.9 7.1 378.4 448.9 40.0 408.9 اخلرباء االستشاريون

 533.0 3 4.4 150.0 383.0 3 838.5 4 925.2 913.3 3 حمامو الدفاع

(63.7) 165.0 1 334.6 1 398.7 936.0 حمامو اجملين عليهم  (5.5)  1 101.3 

 124.9 6 2.3 135.2 989.7 5 625.5 5 2.2 623.2 5 النفقات التشغيلية العامة

 353.5 32.7 87.1 266.4 426.7 - 426.7 اللوازم واملواد

 306.0 1 44.3 401.0 905.0 953.7 - 953.7 األثاث والعتاد

 288.2 14 9.8 271.5 1 016.7 13 483.1 14 381.5 1 101.6 13 لنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعام

 572.4 33 2.3 742.0 830.4 32 670.9 34 441.7 1 229.3 33 المجموع

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 3300 البرنامج :36 الجدول

3300 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

2018املقرة لعام    -   -   -   1   7   23   33   42   5   111   2   75   77   188  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  188   77   75   2   111   5   42   33   23   7   1   -   -   -  المجموع

               

 ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام
2018املقرة لعام   - - - - - 1.00 2.50 2.00 4.00 9.50 5.11 5.00 10.11 19.61 

  13.00   5.00   4.00   1.00   8.00   4.00   2.00   1.00   1.00   -   -   -   -   -  املستمرة

  4.01   3.51 -  3.51  0.50   -   -   0.50   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

ة     احملو ل   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

  17.01   8.51   4.00   4.51   8.50   4.00   2.00   1.50   1.00   -   -   -   -   -  المجموع
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 الخارجية العملياتشعبة : 3800 البرنامج -4

         المقد مة

وظائف املنوطة بقلم احملكمة يف تتوىل شعبة العمليات اخلارجية )"الشعبة"( املسؤولية عن ال -536
جماالت التعاون والتواصل اخلارجي ومحاية الشهود وعمليات التحليل والعمليات امليدانية، وجتمع بني هذه 
الوظائف. وتضم الشعبة، باإلضافة إىل مكتب مديرها، ثالثة أقسام يف املقر، هي قسم اجملين عليهم 

م العمليات اخلارجية، إىل جانب ممثليات خارجية للمحكمة والشهود، وقسم اإلعالم والتوعية، وقسم دع
 اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف ستة بلدان من بلدان احلاالت ولدى منظمة األمم املتحدة يف نيويورك.

القائمة يف بلدان                       ]وهي املكاتب الق طرية[ إن الشعبة مسؤولة عن مكاتب احملكمة اخلارجية  -537
ى األمم املتحدة القائم يف نيويورك لتيسري عمليات احملكمة والعمل مبثابة احلاالت ومكتب االتصال لد

                                                                                     قاعدة تنطلق منها هذه العمليات. وفيما سبق كان مكتب االتصال القائم يف نيويورك مدرجا  ضمن 
الربنامج الرئيسي األول وكان يتبع هليئة الرئاسة فيما خيص الشؤون اإلدارية، على الرغم من أنه كان يقدم 
                                                                                      اخلدمات جلميع أجهزة احملكمة. وبناء  على موافقة جملس التنسيق ست نقل تابعية هذا املكتب إىل قلم 

لكي يتسىن له االستفادة من البنية القائمة يف شعبة العالقات اخلارجية  2019احملكمة فيما خيص عام 
التآزر على صعيد العمل لدعم عمل املكاتب اخلارجية وبالتايل االستفادة مما ينتج عن ذلك من أشكال 

                                                                                             واإلدارة وامليزانية. ويبت  يف شأن قد  كل  من املكاتب اخلارجية وتشكيله يف كل حالة على حدة مع مراعاة 
ظروف احلالة املعنية على وجه التحديد واملرحلة اليت تكون األنشطة التحقيقية أو القضائية اجملراة فيها قد 

                                                               حبسب االحتياجات اخلاصة. كما إن الشعبة تؤدي دورا  مركزيا  يف التكفل  بلغتها، وبالتايل فإهنما يتباينان
                                                                                              من مقر احملكمة بفعالية  وجناعة  تناول  املسائل  اإلمدادية واإلدارية املتعلقة باملكاتب اخلارجية. وتضطلع 

إجراءات الشعبة بدور حاسم بعملها مبثابة مركز جلميع جوانب ختطيط املهمات امليدانية، وتدعم تنفيذ 
 تدبر األزمات.

وضمن شعبة العمليات اخلارجية، يهيئ قسم اجملين عليهم والشهود تدابري محائية ويقوم برتتيبات  -538
                                                                                              أمنية ويقد م مشورة اجتماعية نفسية وأشكاال  أخرى من املساعدة للشهود واجملين عليهم الذين ميث لون أمام 

بب الشهادة اليت يديل هبا الشهود املعنيون. كما تتوىل                                       احملكمة وغريهم من األشخاص املعر ضني للخطر بس
الشعبة، من خالل عمل قسم اإلعالم والتوعية واملكاتب اخلارجية، املسؤولية عن التواصل اخلارجي، فتتوىل 
                                                                                           من هذا الباب املسؤولية عن تزويد اجلمهور العام وجمموعات اجلمهور املستهد فة مبعلومات دقيقة وآتية يف 

ن مبادئ احملكمة وأهدافها وأنشطتها. وتسهر الشعبة، من خالل أنشطة التوعية اليت تضطلع حينها بشأ
هبا يف بلدان احلاالت، على استمرار إعالم اجلماعات املتضررة يف القضايا املعروضة على احملكمة 

 باملستجدات يف اإلجراءات القضائية ذات الصلة.

                                      ث لة يف االضطالع مبسؤوليات قلم احملكمة مبوجب                                      وتؤدي الشعبة أيضا  املهمة اإلضافية املتم -539
النظام األساسي فيما يتعلق بتعاون الدول والتعاضد القضائي، من قبيل تنفيذ الطلبات الصادرة عن 
                                                                                            الدوائر وإقامة الصالت االشتغالية مع الدول فيما خيص توقيف  األشخاص  الصادرة  أوامر  بالقبض عليهم 

                                                                         تقد م الشعبة معلومات وحتاليل مدجمة وم ر ك زة وعالية درجة اجلودة عن التطورات                      وتقدمي هم إىل احملكمة. و 
األمنية واالجتماعية السياسية يف البلدان ذات الصلة بعمل احملكمة. ويتيح ذلك للمحكمة االضطالع 

 وأصوهلا.بأنشطتها األساسية بنجاح، والوفاء بالتزاماهتا فيما يتعلق بسالمة موظفيها، وصون ممتلكاهتا 
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  بيئة العمل

سيكون للمحكمة مكاتب قطرية يف ستة بلدان من بلدان احلاالت هي  2019يف عام  -540
 ديفوار، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وجورجيا، ومايل، وأوغندا. مجهورية أفريقيا الوسطى، وكوت

ورمبا                       بـ غ بو واب ليه غوديه    اغ  وقضية         أ نغوينيف قضية  2019جلسات احملاكمة، املرتقب أن جتري يف عام  إن
                                                                                  ي رج ح أن تشمل عددا  كبريا  من الشهود املتوقع أن ميثلوا أمام احملكمة إما حضوريا  أو عن  احلسن،يف قضية 

                                                                                        بعد بواسطة الروابط الفيديوية، األمر الذي سيستلزم مساعدة ودعما  من قسم اجملين عليهم والشهود. 
اجملتمعات احمللية يف بلدان احلاالت سيلزم يف هذا القضايا، سواء ويضاف إىل ذلك أن التواصل النشط مع 

على صعيد التوعية واالتصال، أو فيما يتعلق باجملين عليهم املشاركني يف اإلجراءات أو الذين ينشدون 
 وديه                    اغ بـ غ بو واب ليه غوقضية         أ نغويناملشاركة فيها. وبالنظر إىل أن من املتوقع أن تبلغ اإلجراءات يف قضية 

فسيلزم رفد أفرقة الدفاع بالدعم الذي يقدمه  2019مرحلة تقدمي األدلة اليت يسوقها الدفاع يف عام 
                                                          ديفوار. وستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املد عي  املكتبان القائمان يف أوغندا وكوت

                       اخلصوص، تستلزم دعما  من  ومجهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي وجورجيا علىديفوار  العام، يف كوت
شعبة العمليات اخلارجية على الصعيد اإلمدادي وصعيد أمن البعثات التحقيقية، إضافة إىل محاية 
                                                                                         الشهود. ومثة أطراف فاعلة أخرى مثل الصندوق االستئماين للمجين عليهم ستعتمد اعتمادا  باهظا  على 

                                          احلاالت. وستظل املكاتب الق طرية منخرطة شديد                                                   الدعم الذي تقدمه املكاتب الق طرية القائمة يف بلدان
االخنراط يف دعم عمل احملكمة يف بلدان احلاالت من خالل التواصل مع املمثلني الدبلماسيني واحلكوميني 
وممثلي اجملتمع املدين. إن هذه املكاتب مسؤولة عن وضع اسرتاتيجيات التنفيذ املتعلقة بالتوعية ومبشاركة 

                                                                               رب أضرارهم وبالعالقات اخلارجية وذلك بالتعاون مع املقر. وتؤدي املكاتب الق طرية أيضا  اجملين عليهم وج
الدور الرئيسي يف السهر على إعمال التدابري األمنية الضرورية حلماية املوظفني العاملني يف امليدان 

 واملوظفني املوفدين يف إطار مهمات، ومحاية ممتلكات احملكمة وأصوهلا. 

                                                                      ت شعبة العمليات اخلارجية تدعم عمل مكاتب احملكمة الق طرية القائمة يف بلدان           ولـم ا كان -541
                                                                                      احلاالت وتدير هذا العمل، في عترب أن من األجنع أن ت ؤد ى اخلدمات املتصلة باملتطلبات االسرتاتيجية 

م الدعم هلا                                                                                   للمحكمة )فيما يتعلق بالتعاون مع األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها ومكاتبها( وأن ي قد  
 2019                                                                                     انطالقا  من هذه الشعبة. ولذا فإن مكتب االتصال القائم يف نيويورك سي ض م  إىل الشعبة يف عام 

لكي يسهر ال على تنفيذ سياسة متماسكة بشأن تدبر مجيع املمثليات اخلارجية للمحكمة فحسب بل 
لعالقات اخلارجية والتوعية. ويقدم                                                              أيضا  على تنفيذ اسرتاتيجية مدجمة فيما يتعلق بالتعاون القضائي وا

مكتب االتصال القائم يف نيويورك خدمات لشىت وحدات احملكمة وهو سيظل يعمل خلدمة مجيع أجهزة 
احملكمة ومتثيلها بتقدميه إليها الدعم اإلداري واإلمدادي واالسرتاتيجي واالشتغايل يف أنشطتها وخططها 

                                                    ب االتصال القائم يف نيويورك يؤدي دور منس ق احملكمة فيما فيما يتعلق باألمم املتحدة. كما سيظل مكت
                                                                                         خيص مجيع املباحثات واألنشطة اليت جيريها يف نيويورك مكتب  مجعية الدول األطراف وفريقه العامل القائم 
ع بني املكاتب الق طرية ومكتب االتصال القائم يف نيويورك ضمن إطار املكاتب                                                                                       يف نيويورك. ولذا مج 

 للمحكمة. اخلارجية 

حتديات وال سيما فيما خيص الدعم املقدم للجلسات املعتزم  2019                    وي توقع أن يشهد عام  -542
وباستمرار تعاون الدول مع احملكمة وتقدميها  2019عقدها يف إطار اإلجراءات يف ثالث دعاوى يف عام 

جبهودها يف جمال                                 وضع اسرتاتيجيتها املوح دة املتعلقة 2019الدعم إليها. وستواصل الشعبة يف عام 
                                                                                      العالقات اخلارجية وجمال التعاون القضائي وجمال التوعية سهرا  على تكامل اجلهود املبذولة يف هذه 

 اجملاالت بغية تعزيز أثرها. 
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 مجهورية أفريقيا الوسطى

دعمه لعملييت التحقيق الناشط اللتني  2019                                            سيواصل املكتب الق طري القائم يف بـ ن غي يف عام  -543
باالكا قد                                                                             كتب املد عي العام فيما يتعلق باجلرائم املد عى بأن اجملموعتني املسميتني سيليكا وأن يتمجيريهما 

                                                                                             ارتكبتاها يف سياق احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وكذلك سيواصل هذا املكتب الق طري العمل 
يهم، وتقدمي الدعم اإلمدادي املناسب التوعوي والتواصلي، إىل جانب األنشطة املتعلقة مبشاركة اجملين عل

ألنشطة سائر األطراف الفاعلة يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى، مثل الصندوق االستئماين للمجين 
                                          ، وال سيما االستثمارات اليت ر مي منها إىل جعل 2018عليهم. إن االستثمارات اليت أجريت يف عام 

إىل حد مقبول، أتاحت للمكتب امليداين تقدمي خدمات مناسبة                                  حمال  املكتب تفي باملعايري ذات الصلة
 إىل اجلهات اليت يتعامل معها واحلد من الزيادات املقرتحة فيما خيص السنة التالية.

ويستلزم عبء العمل اإلمجايل املتأيت عن األنشطة املتوقع االضطالع هبا فيما يتعلق باحلالة يف  -544
حمدودة يف املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني بغية تقدمي  مجهورية أفريقيا الوسطى استثمارات

                                                                                             الدعم األمين واإلمدادي للبعثات املوفدة إىل بـ ن غي وغريها من األماكن يف هذا البلد. وكما بينته احلوادث 
، يبقى الوضع 2018العنيفة اليت شهدهتا العاصمة وغريها من املناطق يف مجهورية أفريقيا الوسطى يف عام 

                                                                                      األمين يف هذا البلد متوترا  شديد  التوتر. فيجب على احملكمة أن تتخذ االحتياطات الكافية حلماية 
                                                                                       موظفيها املقيمني يف مجهورية أفريقيا الوسطى أو املوفدين إليها يف مهمة، ومحاية أصوهلا. كما سريك ز 

ة املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم لتناول على أنشطة التوعية واألنشط 2019                    املكتب الق طري يف عام 
 املستجدات القضائية الرئيسية. 

 كوت ديفوار

                                                                                    ستظل عمليات التحقيق الناشط اليت جيريها مكتب املد عي العام فيما يتعلق بالقضية الثانية يف -545
 قضية                                                                       ديفوار تستلزم دعما  من املكتب الق طري القائم يف أبيجان. فستستمر احملاكمة يف احلالة يف كوت

، بينما سيواصل الصندوق االستئماين للمجين عليهم حتديد 2019                لفرتة  ما من عام                          اغ بـ غ بو واب ليه غوديه
                                                                                       شكل أنشطته يف السنة التالية. وي توقع على أساس األنشطة القضائية اجلارية أن تبقى عمليات قلم 

 .2018ديفوار على مقدارها لعام  احملكمة يف كوت

                  . فمحال ه السابقة 2018مليداين القائم يف أبيجان إىل حمال جديدة له يف عام وسينتقل املكتب ا -546
                                                                                          مل تعد مناسبة لعمليات احملكمة وغدا انتقاله ضروريا  لكي يتاح له الوفاء مبتطلبات عمله، ومنها سد 

دالء االحتياجات املتأتية عن الزيادات املتوقع أن يشهدها مالك موظفيه، مع هتيئة مكان سامل وآمن لإل
                                                                                              بالشهادات عن بعد بواسطة الروابط الفيديوية. إن الزيادات يف التكاليف النامجة عن االنتقال ت ستوعب يف 
                                                                                              امليزانية املقرتحة استيعابا  كامال . وسيواصل املكتب تنفيذ برنامج توعوي فاعل بغية السهر على التواصل 

 .ديفوار                                                على حنو دقيق وآت  يف حينه فيما خيص عمل احملكمة يف كوت

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

                                                                                  سيواصل املكتب الق طري القائم يف كن شاسا، والوحدة امليدانية اإلضافية القائمة يف بونيا يف  -547
مجهورية الكونغو الدميقراطية، تقدمي الدعم ألنشطة احملكمة فيما يتعلق باحلالة يف مجهورية الكونغو 

، وميكن أن 2019يف النصف األول من عام           ان تاغندايف قضية                                     الدميقراطية. وي توقع أن تنتهي احملاكمة
          لوبـ ن غااجلاري يف قضية األوامر جبرب األضرار تتلوها مرحلة جرب األضرار ومرحلة االستئناف. كما إن تنفيذ 

ظل                                                                              سيظل يستلزم دعما  من املكتبني الق طريني القائمني يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. فسي          كاتـ ن غاوقضية 
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هذان املكتبان يتواصالن مع اجلماعات املتضررة لكي يقدما هلا معلومات عن التطورات القضائية 
أنشطة الصندوق االستئماين للمجين  2019                                                املستمرة. ويضاف إىل ذلك أنه ي توقع أن تستمر يف عام 

 عليهم يف شرق مجهورية الكونغو الدميقراطية. 

غو الدميقراطية يف سياق من تردي الوضع األمين. وسيجري عمل احملكمة يف مجهورية الكون -548
                                                                                  مندوحة من أن يفضي ذلك إىل تكاليف يف جمال تدبر األمن سهرا  على تقليص األخطار املتأتية عن  وال

 بيئة العمل املستعصية على التنبؤ أقصى تقليص ممكن.

 جورجيا

باحلالة يف جورجيا. حتقيقه الناشط فيما يتعلق  2019                               سيواصل مكتب املد عي العام يف عام  -549
                 ، دعما  متزايدا  2017                                                                         وي توقع أن يقدم املكتب الق طري القائم يف ات بيليسي، الذي أ نشئ يف أواخر عام 

                                                                                          لألنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املد عي العام. وسيستلزم ذلك موارد مزيدة، سواء من املوارد من 
غية تقدمي املساعدة الكافية ملختلف األطراف الفاعلة. وجيري املوظفني ومن املوارد غري املتصلة بالعاملني، ب

                                                                                          توسيع هذا املكتب على حنو تدرجيي ي هتم به بالتكاليف، مع إيالء كل االعتبار للتطورات املتوقعة فيما 
 يتعلق باحلالة يف جورجيا.

عليه احلد من                          إال متويال  جزئيا  فقد تعني   2018                                     وبالنظر إىل أن هذا املكتب مل ميو ل يف عام  -550
                                                                                    نطاق عملياته. فقد ح د  نطاق الرتكيز حىت اآلن على إقامة املكتب، اليت اشتملت على تأمني حمال  
                                                                                           مناسبة  له وتعزيز عالقاته مع اجلهات الرئيسية اليت تتعني عليه خماطبتها. إن هذه العالقات ستتيح هلذا 

إعالمية فعالة فيما يتعلق بعمل احملكمة يف أن يقوم بأمور منها أنشطة توعوية و  2019املكتب يف عام 
                                    سهرا  على استمرار أنشطته دون انقطاع  2019            شهرا  يف عام  12                                  جورجيا. وي قرتح متويل هذا املكتب ملدة 

 عملياته حبسب االقتضاء.وعلى تعزيز 

 مايل

ضرورة  زيادة كبرية، تفضي إىل 2019يف احلالة يف مايل يف عام  احملكمة                      ي توقع أن تزداد أنشطة  -551
 احلسن                                                                                زيادة املوارد املتاحة للمكتب الق طري القائم يف باماكو. فإمكان  بدء اإلجراءات يف قضية 

                                                    يستلزمان من املكتب الق طري طائفة واسعة من األنشطة اليت  املهدي                           وإجراءات  جرب األضرار يف قضية 
فسيحتاج هذا املكتب إىل  تندرج يف إطار واليته، إضافة إىل دعمه لعمل اجلهات اليت يتعامل معها.

 وظائف إضافية لكي يتسىن له النهوض بأود الزيادة الكبرية اليت سيشهدها عبء العمل الواقع على عاتقه.

                                                                          إن االرتفاع الكبري يف مقدار عمل احملكمة فيما خيص احلالة يف مايل يأيت وقت  يظل الوضع  -552
تهدف املوظفني الدوليني. فالفريق املعين بأمن                                                  األمين يف هذا البلد بالغ التقلب، حيث ت ش ن  هجمات تس

هذا املكتب حيتاج إىل موارد كافية بغية السهر على سالمة وأمن املوظفني املشمولني بواجب الرعاية الواقع 
                                                                                    على عاتق احملكمة. وبالنظر إىل التطورات القضائية فسيخص ص هذا املكتب الق طري موارد من أجل 

                                                                اجملين عليهم وجرب أضرارهم وتوعيتهم. وعلى حنو مماثل ستمث ل محاية الشهود األنشطة املتصلة مبشاركة 
                                                                                  ومساعدهتم واحدا  من أهم مسب بات تكاليف عمليات قلم احملكمة يف مايل. وسيلزم أيضا  االضطالع 

 بأنشطة دقيقة التخطيط على صعيد توعية اجملين عليهم ومشاركتهم.
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 أوغندا

                                   حيث سيقد م املكتب الق طري القائم يف   2019يف عام  غوين   أ نستستمر احملاكمة يف قضية  -553
                                                                                    كمباال الدعم واملساعدة إىل األطراف يف اإلجراءات واملشاركني فيها. وي توقع أن يديل شهود الدفاع 
                                                                                           بشهاداهتم يف إطار احملاكمة اجلارية، حضوريا  وبواسطة الروابط الفيديوية عن بعد وهم يف أوغندا. ولئن 

                                                        في توقع أن يقدم املكتب الق طري مقدارا  كبريا  من الدعم إىل  2018                    االد عاء ألدلته يف عام انتهى تقدمي 
الدفاع يف املرحلة التالية من إجراءات احملاكمة. ومن األنشطة اليت سيضطلع هبا املكتب دعم املهمات 

                                                                  للتواصل مع اجلماعات املتضررة يف مشال أوغندا انطالقا  من عاصمتها كمباال.

واصل املكتب القطري أنشطته التواصلية وسيقدم املساعدة يف إعمال احلق يف املشاركة يف وسي -554
                                                 آالف جمين عليهم أ ذن هلم باملشاركة فيها. وكذلك ستستمر  ألكثر من أربعة        أ نغويناإلجراءات يف قضية 

 .2019أنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف هذا البلد يف عام 

 بوروندي
ري مك -555                                            حتقيقا  يف اجلرائم املد عى بارتكاهبا يف بوروندي،  2018العام منذ عام        املد عيتب        جي 

       الدعم   2019                                                                                    وذلك بعد أن أذنت له الدائرة التمهيدية الثالثة بإجرائه. وي توقع أن تقدم الشعبة يف عام 
احملكمة بأن                                                                           لألنشطة التحقيقية اليت جيريها مكتب املد عي العام. وإضافة إىل ذلك تقضي والية قلم

يتواصل مع اجملين عليهم واجلماعات املتضررة إلعالمهم باملستجدات يف اإلجراءات القضائية، وستقدم 
 الشعبة دعمها لألنشطة ذات الصلة من أجل هذه الغاية.

إن انسحاب بوروندي من نظام روما األساسي يستلزم من الشعبة الرتكيز على اسرتاتيجيتها  -556
ور العام يواكب األنشطة القضائية يف احلالة يف بوروندي. وكما عليه احلال يف سائر التواصلية جلعل اجلمه

                                                                         احلاالت ست بذل جهود مماثلة لشحذ دعم أصحاب الشأن الرئيسيني وحثهم على التعاون.

 نيويورك )األمم املتحدة(

يقها ومكاتبها، وبراجمها وصنادوبني األمم املتحدة  هاتعزيز التفاعل بينتواصل احملكمة سعيها إىل  -557
العمل لسد احتياجات احملكمة يسهم مكتب االتصال القائم يف نيويورك يف اجلهتني. و  وتيسري التعاون بني

وحتسني  ويثابر على التواصل مع األمانة العامة لألمم املتحدة بغية استطالع سبل تعزيز تعاون املنظمتني
وشىت األجهزة السياسية واملعنية  األمم املتحدةاء يف يتواصل مع الدول األعض ه. كما إنتساندمها االشتغايل
                                                                مبا فيها اجلمعية العامة وجملس األمن وهيئاهتما الفرعية، وميث ل احملكمة يف ألمم املتحدة باختاذ القرارات يف ا

االجتماعات ذات الصلة اليت تعقدها هذه اهليئات؛ ويسعى إىل ضمان احرتام والية احملكمة وعملها يف 
 ت هذه اهليئات وقراراهتا.مداوال

متابعة ما له صلة باحملكمة من املستجدات يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك  وسيواصل -558
احملكمة يف أوساط األمم املتحدة  الصادرة عن والتقاريراملعلومات                                      األمم املتحدة ويقدم تقارير عنه، ويعم م

للمستجدات ذات الصلة اليت      بة        مواك  ة الشأن الوفود وغريها من اجلهات صاحبيف نيويورك، لكي تظل 
لها يف االجتماعات اليت                                        يقدم أيضا  دعما  إمداديا  للمحكمة وميث   إن مكتب االتصالتشهدها احملكمة. 

 .عقد يف نيويورك                                   سائر اهليئات الفرعية للجمعية اليت ت  اجتماعات عقد فيما بني دورات مكتب اجلمعية و    ت  



ICC-ASP/17/20 

20A061118 162 

 2019لعام األولويات االستراتيجية 

يتمثل اهلدف األمسى لشعبة العمليات اخلارجية يف التكفل بالتنسيق االسرتاتيجي الرفيع جلميع  -559
العمليات اخلارجية لقلم احملكمة ويف توجيهها االسرتاتيجي. ولئن كان التنفيذ الفعال لألنشطة املعهود إىل 

بصورة  2019                    الشعبة سرت ك ز يف عام أقسام الشعبة باالضطالع هبا يظل حيظى باألولوية الرئيسية فإن 
                                                                                      خاصة على تطوير السريورات وتعزيز قدرهتا يف أربعة  اجملاالت الرئيسية ذات األولوية التايل بياهنا.

 دعم لألنشطة القضائيةتقديم ال

 جبرب األضراروامر األلتنفيذ املالئم دعم تقدمي ال
      دعما   2018كونغو الدميقراطية طيلة عام لقد قدم املكتبان امليدانيان القائمان يف مجهورية ال -560

. وكذلك قدم قلم احملكمة، من خالل مكتبه          لوبـ ن غاوقضية           كاتـ ن غا                               قي ما  لتنفيذ جرب األضرار يف قضية 
امليداين القائم يف مايل، الدعم ألنشطة الصندوق االستئماين للمجين عليهم فيما يتعلق مبرحلة جرب 

استمرار تنامي عمل احملكمة فيما يتعلق جبرب  2019قع أن يشهد عام         . وي تو املهدياألضرار يف قضية 
                                                                                          أضرار اجملين عليهم يف عدد من القضايا واحلاالت. وستحتاج املكاتب الق طرية القائمة يف مجهورية الكونغو 

، الدميقراطية ومايل إىل موارد كافية املقدار، من املوارد من املوظفني واملوارد غري املتصلة بالعاملني
 لالضطالع باألنشطة الضرورية فيما يتعلق بإجراءات جرب األضرار يف هذين البلدين.

 فيهماملشتبه  والقبض علىتعزيز التعاون مع احملكمة فيما يتعلق بإبرام االتفاقات اإلطارية 
إن تنفيذ احملكمة للمهام املنوطة هبا يف إطار واليتها على حنو فعال يتوقف إىل حد بعيد على  -561

ن الدول واملنظمات الدولية وغريها من أصحاب الشأن معها وتقدميها الدعم واملساعدة إليها. وفيما تعاو 
تعتزم شعبة العمليات اخلارجية شحذ الدعم امللموس لعمل احملكمة وقلمها من خالل  2019خيص عام 

             ميكن أن يقل ص  إبرام املزيد من اتفاقات التعاون. وتتعلق هذه االتفاقات بإعادة توطني الشهود حيث
تعاون الدول الفعال مع احملكمة املتطلبات ذات الصلة على صعيد امليزانية، ألن الشهود ميكن يف هذه 
احلالة أن خيرجوا من برنامج احلماية الذي تنفذه املنظمة. كما تتعلق هذه االتفاقات باإلفراج املؤقت 

عملية جتريبية  2018عمليات اخلارجية يف عام النهائي عن املتهمني واملدانني. وقد استهلت شعبة ال أو
ناجحة الستهداف عدد من الدول على حنو نشط بغية زيادة تركيز جهود قلم احملكمة الرامية إىل جعل 

 املزيد من اجلهات توقع على اتفاقات التعاون. 

                                                                        وسرتكز شعبة العمليات اخلارجية أيضا ، بالتعاون الكامل مع األجهزة األخرى، حبسب  -562
على شحذ دعم الدول األطراف من أجل القبض على اجملين عليهم الذين ما زالوا طلقاء. وإذا   قتضاء،اال

                                                                                         كان تنفيذ األوامر بإلقاء القبض يتوقف يف هناية املطاف على تعاون الدول فيجب على احملكمة أيضا  أن 
التهرب من العدالة. تتواصل على حنو نشط مع أصحاب الشأن املعنيني ملالحقة أولئك الذين يواصلون 

وتلزم زيادة حمدودة يف املوارد، وال سيما املخصصات للسفر، ملواصلة العمل من أجل بلوغ هذه الغايات 
 الرئيسية فيما خيص التعاون.

 استعادة األصول القدرة على                تنمية  وإعمال  
 ، بالتنسيق الكامل مع األجهزة األخرى حبسب االقتضاء،2019ستواصل الشعبة يف عام  -563

الرتكيز على حتسني قدرة قلم احملكمة الفعلية على تتبع أصول وممتلكات املتهمني بنجاح بغية التقييم 
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                                                                                       الدقيق لإلعواز ولتعويضات جرب األضرار. كما ي طلب مقدار حد أدىن من املوارد يف بند التدريب وبند 
ع اسرتاتيجية واسعة، وض 2018السفر من أجل تتبع األصول واستعادهتا. وقد باشرت الشعبة يف عام 

بوسائل منها حتليل الثغرات فيما يتعلق باالحتياجات االشتغالية واالحتياجات إىل املوارد. إن املسح 
اجلاري سيكون مبثابة متهيد إلعداد طلبات قلم احملكمة للموارد يف السنوات املقبلة لكي يتمكن من إجراء 

 فعال. عمليات التحقيق املايل واستعادة األصول على حنو

 بوجه عاممكتب المدعي العام وعمليات المحكمة التي يجريها  تحقيقعمليات الدعم 

       كامال          إعماال   يف جورجيا ومايل                  الق طريني القائمني املكتبني إعمال

                                                        اقتصرت أنشطة املكتبني امليدانيني القائمني يف ات بيليسي جبورجيا  2018فيما خيص عام  -564
                                                           لهما، على أنشطة حمدودة. وقد استتبع ذلك تقليصا  ملقدار املوارد وباماكو مبايل، حبسب منوذجي عم

ستستلزم  2019املتاحة هلما سواء يف ذلك املوارد من املوظفني وموارد امليزانية االشتغالية. وفيما خيص عام 
املستجدة موارد مزيدة للنهوض بأود مقدار أكرب من األنشطة املتوقع أن يضطلع هبا قلم  احلسنقضية 

                                                                                         كمة وغريه من اجلهات الفاعلة يف مايل. ويشار على سبيل املثال إىل أن محاية الشهود متث ل عملية بالغة احمل
 التطلب يف مايل اليت تواجه حتديات أمنية شديدة. 

                                      مبالك أساسي صغري قاصرا  تركيزه على زيادة  2018ويف جورجيا عمل املكتب امليداين يف عام  -565
 2019                                                        ليغدو حضورا  بدوام كامل. فيتوقع أن يقدم هذا املكتب يف عام  حضور احملكمة يف هذا البلد

                                                                                      املزيد من اخلدمات ملكتب املد عي العام وسائر اجلهات اليت يتعامل معها، إضافة إىل النهوض بتنفيذ 
                                                                                       النشاط التوعوي الفعال للتواصل مع اجلماعات املتضررة وسائر أصحاب الشأن الرئيسيني. إن كال  من 

. 2018                                                                       امليدانيني القائمني يف جورجيا ومايل سينتقل إىل حمال  جديدة  مالئمة للغرض يف عام  املكتبني
           في توقع أن  2018                                                                          ولئن كان معظم التكاليف املرتتبة على عملييت نقلهما سي سد ضمن إطار ميزانية عام 

 خرى.                                               نظرا  إىل تكاليف توسيع األحياز املكتبية واخلدمات األ 2019تلزم زيادة يف عام 

 ألف يورو 22 893.2 موارد الميزانية 

                                            املقرتحة لشعبة العمليات اخلارجية مبلغا  مقداره  2019يبلغ جممل ميزانية عام  -566
يف املئة( بالقياس إىل  2.8ألف يورو ) 657.5ألف يورو، ينطوي على اخنفاض مقداره  22 893.2

لوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة املعتمدة. وينجم هذا االخنفاض عن عدد من ا 2018ميزانية عام 
                                                                                     النجاعة، وعدم تكبد النفقات غري املتكر رة، وختفيضات التكاليف اإلضافية احملققة يف بند املساعدة 
املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، وبند السفر، وبند اخلدمات التعاقدية، وبند النفقات التشغيلية العامة، وبند 

       مبلغا   2019تكاليف األنشطة اإلضافية املتوقع االضطالع هبا يف عام  األثاث والعتاد. ويبلغ جمموع
ألف يورو املتأتية عن  370.6ألف يورو. وال يشمل هذا الرقم الزيادة اإلضافية البالغة  1 920.0يقارب 

أن نقل تابعية مكتب االتصال القائم يف نيويورك من هيئة الرئاسة إىل شعبة العمليات اخلارجية. وهذا يعين 
                                                                              ميزانية الشعبة حد دت على أساس استبانة إمكان حتقيق ختفيضات ووفورات يقارب مقدارها 

                                                                        ألف يورو، تعو ض كليا  الزيادة الالزمة، وتؤيت اخنفاضا  صافيا  مقرتحا  مقداره  1 920.0
 يورو. ألف 657.5

لتعاقدية لقد استبانت الشعبة إمكان حتقيق وفورات يف تكاليف السفر وتكاليف اخلدمات ا -567
                                                   ألف يورو. وي عزى ذلك رئيسيا  إىل إعادة التفاوض بشأن  86.4والنفقات التشغيلية العامة يبلغ مقدارها 

                                                                                    عقود مع مور دين يقدمون املساعدة فيما يتعلق بنظم التحرك االستجايب األويل حلماية اجملين عليهم. 



ICC-ASP/17/20 

20A061118 164 

تفادي تكاليف إضافية مع احلفاظ على                                                       ويضاف إىل ذلك أنه است بني إمكان حتقيق وفورات تتيح للشعبة 
يف إطار بند تكاليف السفر، وبند النفقات التشغيلية العامة،  2019املقدار األساسي املرجعي مليزانية عام 

                                                                                           وبند األثاث والعتاد. والسبب الرئيسي الذي يعل ل ذلك هو االستغناء عن األسفار اليت تلزم شكليا  من 
                                                              ة واألمن يف البيئات امليدانية الذي أصبح يوف ر ضمن مجهورية الكونغو أجل التدريب على هنوج السالم

                                                                                            الدميقراطية ملوظفي احملكمة العاملني فيها بعد أن كان يوف ر يف املقر. وفيما خيص التكاليف غري املتكر رة، 
يب آالف يورو متصل بالتدر  3.2                                                      سيخف ض املقدار املرجعي األساسي اخلاص بالتدريب مببلغ مقداره 

التقين لقسم اإلعالم والتوعية. وأتاحت ختفيضات التكاليف اإلضافية تقليص املقدار املرجعي األساسي 
فيما خيص بند املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات، وبند التدريب، وبند النفقات  2019مليزانية عام 

ختفيض مقدار املخصصات لسد                                 ألف يورو. وي عزى ذلك رئيسيا  إىل 1 833.4التشغيلية العامة، مبقدار 
النفقات التشغيلية العامة لقسم اجملين عليهم والشهود وتكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

عشر معلومات مفصلة عن الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة  املتصلة بالشهود. وترد يف املرفق احلادي
 النجاعة.

                                                             يف بند تكاليف املوظفني، مبا فيه سائر تكاليف العاملني، تبلغ مبلغا  إن الزيادة اإلمجالية املقرتحة  -568
                                                                      ألف يورو، يعو ضه كليا  التخفيض املقرتح يف املخصصات لسد التكاليف غري املتصلة  596.7مقداره 

 .ألف يورو 1 254.2بالعاملني مبقدار 

ظائف مقرتحة جديدة وتشهد ميزانية الشعبة املقرتحة إضافة تسع وظائف ثابتة، منها مثاين و  -569
ووظيفتان معادتا التخصيص تنقالن إىل الشعبة من هيئة الرئاسة/ مكتب االتصال القائم يف نيويورك 

رأ -                                                                                   )وظيفة رئيس هذا املكتب ووظيفة مساعد إداري(. كما أ عيد ختصيص وظيفة ثابتة من الرتبة خ ع
رية. وعليه فإن امليزانية املقرتحة لشعبة بنقلها من الشعبة إىل قسم املالية التابع لشعبة اخلدمات اإلدا

العمليات اخلارجية تشهد زيادة صافية يف مالك املوظفني تتمثل يف تسع وظائف ثابتة. ومن الوظائف 
املقرتحة الثماين اجلديدة وظيفة واحدة تلزم للنهوض بأود عبء العمل املزيد الواقع على عاتق مكتب مدير 

                                                            ألخرى لدعم اإلعمال الكامل للمكتبني ]الق طريني[ القائمني يف جورجيا الشعبة، وتلزم الوظائف السبع ا
                                                                                         ومايل. ويعزى ذلك رئيسيا  إىل الزيادة الكبرية يف طلب مكتب املد عي العام وغريه من األطراف الفاعلة 
لتقدمي الدعم إىل املكاتب القطرية والنهوض بأود الزيادة يف عبء العمل الذي يستلزمه دعم األنشطة، 

                       ، إضافة  إىل إجراءات جرب احلسنوقضية  املهديلناجتة عن اإلجراءات القضائية يف قضيتني مها قضية ا
األضرار، إىل جانب سائر مهام قلم احملكمة. كما ينبغي التنويه إىل أن األنشطة يف مجهورية الكونغو 

لبلدين بلغت اآلن الدميقراطية وأوغندا تناقصت أو استقر مقدارها ألن قضايا احلالتني يف هذين ا
                                                                              معي نة. ولذا أ عيد، توخيا  الستخدام املوارد بصورة ناجعة، ختصيص وظيفة مساعد ميداين  مرحلة
رأ( بنقلها من املكتب القطري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية إىل قسم -الرتبة خ ع )من واحد

ين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية(                                                   املالية وأ عيد ختصيص وظيفة موظف ميداين )معين مبشاركة اجمل
( بنقلها من املكتب القطري القائم يف أوغندا إىل املكتب القطري القائم يف مايل بغية 3-ف الرتبة )من

                                                                                            النهوض بأود األنشطة املزيدة املضطلع هبا يف مايل. وكما يعل ل أدناه، أ عيد أيضا ، إثر إعادة النظر يف 
طري القائم يف جورجيا، ختصيص وظيفة املوظف املعين باألمن امليداين االحتياجات األمنية للمكتب الق

( بنقلها من هذا املكتب إىل املكتب القطري القائم يف مايل بصفة موظف ميداين 3-)من الرتبة ف
 (.3-مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/التوعية( )من الرتبة ف )معين

 2018                                     ساعدة املؤقتة العامة اليت اعت مدت لعام متويل مجيع موارد امل 2019وسيستمر يف عام  -570
من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل. وقد طلبت الشعبة وظائف جديدة من  16البالغة 
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من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   14وظائف املساعدة املؤقتة العامة تساوي على اإلمجال 
مة املقرتح متويلها تلزم لتمكني قسم اجملين عليهم والشهود واملكاتب كامل. إن موارد املساعدة املؤقتة العا

ديفوار من تقدمي الدعم الكايف للمهام  القطرية القائمة يف أوغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وكوت
 احلالة التحقيقية اجملراة يف مجهورية أفريقيا الوسطى واألنشطة اليت يضطلع هبا قسم اجملين عليهم والشهود يف

يف مايل واحلالة يف ليبيا واألنشطة النامجة عن اإلجراءات االبتدائية الناشطة يف احلالة يف مايل فيما يتعلق 
 حبماية الشهود، ومحاية اجملين عليهم وجرب أضرارهم، واألنشطة املتصلة بالتوعية.

                    شعبة، تعو ض الزيادة                                                                  وينبغي التنويه إىل أنه، إضافة إىل إعادة ختصيص الوظائف داخليا  ضمن ال -571
آالف يورو يف مقدار املوارد  209.4                                                           يف تكاليف املوظفني تعويضا  جزئيا  أيضا  باالخنفاض امللحوظ البالغ 

املقرتح لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات. فذلك يقلص الزيادة يف تكاليف املوظفني إىل 
ف املوارد الالزمة للنهوض بأود الزيادة اإلمجالية املتوقع أن                                   ألف يورو، فت ستوعب به جزئيا  تكالي 596.7

 تشهدها األنشطة امليدانية.

ألف يورو يف املخصصات لسد التكاليف غري  1 254.2الصايف املقرتح البالغ  التخفيضمث إن  -572
اجملين عليهم                                                                                      املتصلة بالعاملني يرتبط رئيسيا  باخنفاض املقدار املطلوب لسد النفقات التشغيلية العامة لقسم

                                                                     ألف يورو(. إن هذا االخنفاض الكبري يعو ض مقدار املوارد اإلضافية الالزمة لسد  1 717.4والشهود )
ألف يورو(،  125.7                                                                  التكاليف املتكب دة بسبب ضم مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل الشعبة )

إجراؤها يف بلدان احلاالت، والزيادات وتكاليف السفر اإلضافية اليت تعزى إىل زيادة عدد املهام الواجب 
                                                                                       املقرتحة األخرى اليت يتصل معظمها بإعمال املكتبني القطريني القائمني يف مايل وجورجيا إعماال  كامال .

 ألف يورو 16 468.1 الموارد من الموظفين

       مبلغا   تبلغ الزيادة اإلمجالية املقرتحة لسد تكاليف املوظفني، مبا فيها سائر تكاليف العاملني، -573
ألف يورو يف  221.7املئة(، وهي نامجة عن زيادة مقرتحة مقدارها  يف 3.8ألف يورو ) 596.7مقداره 

آالف يورو لسد تكاليف العمل اإلضايف  3.0املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة وزيادة مقدارها 
                     املؤقتة العامة، تعو ض صصات لسد تكاليف موارد املساعدة ألف يورو يف املخ 581.4وزيادة مقدارها 

آالف يورو يف املخصصات لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة  209.4                     جزئيا  بتخفيض مقداره 
 باالجتماعات.

 ألف يورو 14 823.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

ألف يورو  221.7 ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها -574
وظائف جديدة                                   املعتمدة. وعلى وجه اإلمجال ت طلب مثاين 2018املئة( بالقياس إىل ميزانية عام  يف 1.5)

                                                                        وظائف )ثالث منها ت نقل داخليا  ضمن الشعبة فيما بني املكاتب القطرية، وواحدة  ويعاد ختصيص ست
حملكمة واثنتان تنقالن إىل الشعبة من هيئة تنقل من الشعبة إىل شعبة اخلدمات اإلدارية التابعة لقلم ا

الرئاسة إثر نقل مكتب االتصال القائم يف نيويورك منها إىل الشعبة(. ومن املهم اإلشارة إىل أن الزيادة يف 
املخصصات لسد تكاليف الوظائف الثابتة املرتبطة بنقل الوظيفتني يف مكتب االتصال القائم يف نيويورك 

                                                                     وعليه فإن سائر املتطلبات اإلضافية املتصلة بالوظائف الثابتة املقرتحة تعو ض  ألف يورو. 244.9تبلغ 
املعتمدة، نتيجة لتطبيق نظام  2018                                                       تعويضا  كامال  ضمن حدود املبلغ املرجعي األساسي مليزانية عام 

 األمم املتحدة املوحد يف الشعبة.
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                     شهرا  )متطل ب جديد(: 12 ( ملدة2-                                            منس ق معاون معين بالشؤون اخلارجية )من الرتبة ف -575
                                                                                           ي قرتح أن تتبع الوظيفة املطلوبة ملكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية. إن إضافة هذه الوظيفة إىل هذا 
                                                                                   املكتب ستجعل تشكيله أكثر تواؤما  مع تشكيل مكتب مدير شعبة اخلدمات القضائية ومكتب مدير 

                 ة  رؤساء  املكاتب سبع                            بة العمليات اخلارجية مباشرة  شعبة اخلدمات اإلدارية. فعلى اإلمجال يتبع ملدير شع
                                           وثالثة  رؤساء  األقسام القائمة يف املقر. ويرب ر  ،رئيس مكتب االتصال القائم يف نيويوركاخلارجية، مبن فيهم 

أقسام                                                                                    طلب  هذه الوظيفة اجلديدة عبء  العمل الكبري املتأيت عن وجوه التعقيد اليت تكتنف تسيري ثالثة
                                                            مكاتب ق طرية، ومكتب االتصال القائم يف نيويورك اعتبارا  من عام  مكاتب خارجية )ستة وسبعة

موظف. إن عبء العمل املعين كبري إىل درجة جتعل من املتعذر  200                       (، يزيد مالكها إمجاال  عن 2019
ا الصدد ( أن يتدبر أمره وحده. ويشار يف هذ3-                                               على منس ق واحد معين بالشؤون اخلارجية )من الرتبة ف

                                                                                       إىل أن املنس ق املعين بالشؤون اخلارجية واملعاون املعين هبا سيكل فان كالمها باالضطالع مبهمة تنسيق عمل 
                                                                                             الشعبة اليومي، مبا فيه دعم  عمل املكاتب الق طرية ومكتب االتصال القائم يف نيويورك، وتقدمي  املساعدة 

                                           د  نصوص شىت الوثائق، وتدبر  املسائل اإلدارية.والتحاليل بشأن السياسات إىل مدير الشعبة، وإعدا

تلزم وظيفة                      شهرا  )متطل ب جديد(: 12ملدة  رأ(-مساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة خ ع -576
املساعد املعين باألمن احمللي لكي يقدم الدعم يف جمال األمن والسالمة ألنشطة احملكمة املضطلع هبا يف 

            ( اليت ت نقل 3-عن وظيفة املوظف املعين باألمن يف امليدان )من الرتبة ف جورجيا. ويستعاض هبذه الوظيفة
                                                                                   إىل املكتب القطري القائم يف مايل. فنظرا  إىل االستقرار النسيب للوضع على صعيد األمن املادي يف 
                                                                                       جورجيا وضرورة استخدام املوارد على أساس األولويات ر ئي أنه ليس من الضروري أن يعمل يف املكتب 

طري يف هذا البلد موظفو أمن دوليون. وسيقدم املساعد املعين باألمن احمللي خدمات على صعيد      الق  
السهر على األمن املادي وأمن موظفي احملكمة العاملني يف جورجيا بصورة دائمة أو املوفدين إليها يف 

ملوظفني الذين يوفدون عدد املوظفني العاملني يف هذا البلد وا 2019                                مهمة. وإذ ي توقع أن يزداد يف عام 
                                                                                        إليه يف مهمة، فإن هذه الوظيفة تتسم بأمهية حامسة لتمكني املكتب الق طري من احتياز املعارف احمللية 

 املتعلقة بالسياق األمين بغية تقييم التهديدات واألخطار عندما تقوم.

املساعد             ت طلب وظيفة                      شهرا  )متطل ب جديد(: 12ملدة  رأ(-مساعد إداري )من الرتبة خ ع -577
( يف تسيري شؤون هذا املكتب القائم يف 5-                                               اإلداري لكي يدعم رئيس املكتب الق طري )من الرتبة ف

                                                                                             ات بيليسي وإدارته. ويتوافق هذا الطلب مع التوسيع التدرجيي للمكتب القطري القائم يف جورجيا للنهوض 
شاغل هذه الوظيفة للسهر على تسيري بأود األنشطة املزيدة اليت جتريها احملكمة يف هذا البلد. وسيستعان ب

شؤون هذا املكتب املتعلقة بامليزانية وشؤونه املالية والتقنية على حنو ناجع، ألن عبء العمل املزيد الذي 
 ال ميكن أن يؤديه رئيس املكتب القطري وحده. 2019سيشهده عام 

واحد لكي يقدم            ي طلب سائق                      شهرا  )متطل ب جديد(: 12( ملدة رأ-خ عسائق )من الرتبة  -578
اخلدمة جلميع موظفي احملكمة املوفدين يف مهمة إىل جورجيا أو العاملني فيها. وسيتيح متويل هذه الوظيفة 
                                                                                       للمكتب القطري تقليص مقدار األموال الالزم الستئجار الـم ر كبات والدعم الذي يقدمه السائقون. 

إىل اجلهات اليت يتعامل معها  2019يف عام                                                    وسيتعني على املكتب القطري القائم يف ات بيليسي أن يقدم 
. إن الزيادة يف عدد املهمات بالقياس إليه يف السنوات 2018طائفة من اخلدمات أوسع مما يف عام 

                                                                                           السابقة جيعل متويل هذه الوظيفة حال  ناجعا  بالقياس إىل تكاليفه من أجل توفري الدعم اإلمدادي الالزم 
                                                              كمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم وسائر اجلهات املتعام ل معها.                           ملكتب املد عي العام وقلم احمل

رى من عمليات حساسة.                                                                                    كما ت ستحسن االستعانة بسائق داخلي بغية محاية  سر ية  كل  ما قد جي 
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                     شهرا  )متطل ب جديد(: 12( ملدة 2-)من الرتبة ف موظف معاون معين باألمن يف امليدان -579
                                                                     شاغلها املهام األمنية األساسية يف املكتب القطري القائم يف مايل دعما  لعمل                        ت طلب هذه الوظيفة ليتوىل

( بغية توفري مستوى كاف من األمن للموظفني العاملني 3-املوظف املعين باألمن يف امليدان )من الرتبة ف
هذا البلد، يلزم  فبالنظر إىل ارتفاع مقدار األنشطة املضطلع هبا يف مايل والوضع األمين احلرج يفيف مايل. 

                                                                                          موظفون أمنيون من الفئة الفنية لرفد املوظف املعين باألمن يف امليدان تعزيزا  للقدرة على صعيد األمن 
                                                                                   امليداين. في حتاج إىل فريق أمين كامل، يتألف من موظف معين باألمن يف امليدان وموظف معاون معين 

هروا يف امليدان على أمن وسالمة موظفي احملكمة باألمن يف امليدان ومساعد معين باألمن احمللي لكي يس
                                                                             وممتلكاهتا وأصوهلا يف هذا البلد الذي يـ ع د من أخطر البلدان اليت تعمل احملكمة فيها.

تلزم هذه                               شهرا  لكل منهم )متطل ب جديد(: 12(، ملدة رأ-خ عثالثة سائقني )من الرتبة  -580
                                             ارية العمل. فحاليا  يوف ر الغري خدمات السائقني الوظائف لتقدمي الدعم للمستعملني بغية ضمان استمر 

، يطلب املكتب القطري القائم 2019                                                                  نظرا  إىل دواع  أمنية. واستباقا  إلهناء العقد مع الشركة املعنية يف عام 
يف مايل توظيف سائقني لكي يقدموا هذه اخلدمات. إن استئجار خدمات شاغلي هذه الوظائف 

                                                               حملكمة سيتيح استخدام عاملني أكثر حتمسا  وأجدر للتعويل عليهم يكونون األساسية بصفة موظفني يف ا
 قد خضعوا لتدقيق أمين أشد.

                                شهرا  )وظيفتان معادتا التخصيص(: 12( ملدة 3-)من الرتبة ف موظفان يعمالن يف امليدان -581
قائمني يف لتكونا يف عداد مالك املكتبني ال 2018                                      هاتني الوظيفتني اللتني أ قرتا أصال  يف عام  إن

(( وجورجيا )املوظف املعين باألمن يف امليدان 3-)املوظف العامل يف امليدان )من الرتبة ف أوغندا
(( تلزمان اآلن كلتامها للعمل يف مايل ليتاح لقلم احملكمة االضطالع مبهامه فيما يتعلق 3-الرتبة ف )من

، حيث ستستلزم بداية اإلجراءات سناحل، وفيما يتعلق بقضية املهديبإجراءات جرب األضرار يف قضية 
                                                                                            تواصال  فعاال  مع مجاعات اجملين عليهم، ومع عامة اجلمهور. وبالنظر إىل املرحلتني القضائيتني اللتني ب لغتا 
تاج إىل موظف ني   من الفئة الفنية                                                                                                يف هاتني القضيتني اجلاري النظر فيهما وإىل عبء العمل الناتج عنهما حي 

توعوي الذي يضطلع به املكتب القائم يف باماكو واجلهود اليت يبذهلا قسم مشاركة لكي يقودا العمل ال
اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف بيئة أمنية بالغة الصعوبة. لقد تسنت للشعبة إعادة ختصيص هاتني 

 الوظيفتني بالنظر إىل ما يلي:

ة معادة            شهرا  )وظيف 12( ملدة 3-)من الرتبة ف موظف معين باألمن يف امليدان (أ )
                                                                          إن هذه الوظيفة من الوظيفتني اآلنفيت الذكر ملوظف ني   يعمالن يف امليدان )من الرتبة  التخصيص(:

( مل تعد 3-                                                              ( ت نقل إىل مايل. فوظيفة املوظف املعين باألمن يف امليدان )من الرتبة )ف3-ف
           بيا  يف هذا مطلوبة للمكتب القطري القائم يف جورجيا. فبالنظر إىل الوضع األمين اجليد نس

رأ( لتوفري اخلدمات األمنية -                                                        البلد، ر ئي أنه يكفي مساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة خ ع
 الالزمة لصون أمن عمليات احملكمة يف هذا البلد.

)معين بالتوعية ومبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم(  موظف يعمل يف امليدان (ب )
إن هذه الوظيفة ملوظف عامل  معادة التخصيص(:             شهرا  )وظيفة  12(، ملدة 3-الرتبة ف )من

           ( ت نقل إىل 3-يف امليدان )معين بالتوعية ومشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم( )من الرتبة ف
فإن مقدار  2019                      ستسمر لفرتة  ما من عام         أ نغوين                              مايل. فلم ا كانت احملاكمة يف قضية 

                                     استقر. وعليه ر ئي أنه يكفي موظف واحد األنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وبالتوعية 
                                                                          يعمل يف امليدان الستدامة النهوض بعبء العمل ذي الصلة يف املكتب القطري وأن ي نقل 

 املوظف اآلخر إىل املكتب القطري يف مايل.
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يتعني إعادة                              شهرا  )وظيفة معادة التخصيص(: 12(، ملدة رأ-خ عسائق رئيسي )من الرتبة  -582
لرئيسي بنقلها من املكتب القطري القائم يف أوغندا إىل املكتب القطري القائم يف ختصيص وظيفة السائق ا

كنشاسا جبمهورية الكونغو الدميقراطية. ويعاد ختصيصها بغية تصحيح الوضع الذي مل يكن فيه مالك 
 املكتب القطري القائم يف كنشاسا يضم أي وظيفة لسائق رئيسي بينما كان مالك املكتب القطري القائم

 يف أوغندا يضم وظيفتني لسائق رئيسي.

             شهرا  )وظيفة  12( )نيويورك( ملدة 5-رئيس ملكتب االتصال القائم يف نيويورك )من الرتبة ف -583
إثر ضم مكتب االتصال القائم يف نيويورك إىل شعبة العمليات اخلارجية، يعاد  معادة التخصيص(:

ة إىل شعبة العمليات اخلارجية، وسيتناول شاغلها ختصيص وظيفة رئيس هذا املكتب بنقلها من هيئة الرئاس
                                                                                       مجيع العمل الفين ملكتب االتصال. ويرك ز رئيس مكتب االتصال على أهم املهام األساسية ومنها القيام 

                                             األكثر استعجاال ، وإقامة واستدامة الصالت الرمسية  طلبات التعاونفيما يتعلق بتابعة مع األمم املتحدة بامل
الرمسية مع األمانة العامة لألمم املتحدة والبعثات الدائمة لديها، ورصد أنشطة األمم والشبكات غري 

وتعميم املعلومات الصادرة عن احملكمة على سائر املتحدة اليت هتم احملكمة وإبالغ احملكمة عنها، 
 وترتيب زيارات مسؤويل احملكمة لألمم املتحدة.أصحاب الشأن يف نيويورك، 

يعاد                              شهرا  )وظيفة معادة التخصيص(: 12ملدة  رأ( )نيويورك(-الرتبة خ عمساعد إداري )من  -584
ختصيص هذه الوظيفة بنقلها من هيئة الرئاسة وهي تلزم للنهوض بأود مجيع الشؤون اإلدارية واإلمدادية 

 ومساعدة رئيسة مكتب االتصال القائم يف نيويورك على إدارهتا اليومية هلذا املكتب.

 ألف يورو 1 535.4 العامةاملساعدة املؤقتة 

ينطوي مقدار املوارد املطلوب لسد تكاليف املساعدة املؤقتة العامة يف شعبة العمليات اخلارجية  -585
يف املئة( تتمثل يف زيادات  60.9ألف يورو ) 581.4على زيادة مقدارها  2018بالقياس إىل نظريه لعام 

دون  ألف يورو( 280.9( واملكاتب اخلارجية )ألف يورو 300.5مقرتحة يف قسم اجملين عليهم والشهود )
                                           ال حيتاج أي  من سائر وحدات الشعبة إىل موارد يف  2018فعلى غرار عام . غريمها من وحدات الشعبة

                                                      . وعلى اإلمجال ت طلب وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة 2019إطار املساعدة املؤقتة العامة يف عام 
ظف الواحد العامل بدوام كامل، ما ينطوي على زيادة تتمثل يف عدد من من معادالت املو  30مقدارها 

من معادالت املوظف الواحد  14إطار املساعدة املؤقتة العامة مقدارها  الوظائف اجلديدة املطلوبة يف
                                                                معادال  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ي قرتح متويلها من  11العامل بدوام كامل، منها 

البالغ  2018                                                  وظائف املساعدة املؤقتة العامة اليت أ قرت فيما خيص عام  املكاتب القطرية. إن أجل
 .2019من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل ستظل تلزم يف عام  16مقدارها 

وينطوي املقدار املقرتح لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف قسم اجملين عليهم والشهود  -586
من معادالت املوظف  3ألف يورو بالنظر إىل املتطلبات اإلضافية البالغة  300.5على زيادة مقدارها 

 2018                                               . إن الوظائف اخلمس اليت أ قرت يف إطار ميزانية عام 2019الواحد العامل بدوام كامل لعام 
 .2019لقسم اجملين عليهم والشهود ستظل تلزم لعام 

              شهرا  )متطل ب  12ملدة  (2-ف)من الرتبة والتخطيط رية الس باحلساباتمعين  عاونمموظف  -587
                                                                                 يهي أ هبذه الوظيفة للنهوض بأود العمليات املالية ذات الطابع السري املتصلة باجملين عليهم  جديد(:

والشهود املشمولني حبماية احملكمة وال سيما خالل التنقل الدويل. فشاغلها يدعم مهمات إعادة التوطني 
، فيتصل بالشركاء اخلارجيني ويقدم املساعدة إىل رؤساء األفرقة ومرشديها خالل العمليات الشديدة السرية
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السرية. لقد ثبت أن هذه الوظيفة تلزم يف األمد الطويل إذ إهنا حامسة األمهية لنجاعة عمل برنامج احلماية 
سابات السرية اليت أقامها اخلاص باحملكمة اجلنائية الدولية، الذي يستلزم دجة عالية من السرية. فنظم احل

قسم اجملين عليهم والشهود تشتمل على التفاعل املنتظم مع األطراف اخلارجية من الغري وعلى تناول 
                                                                                        مقدار كبري من األموال املشمولة بالسر ية. ومي ضى يف تطوير املنظومة لكي تشتمل على ممارسات سرية يف 

                                                ما إن شاغل هذه الوظيفة يقدم يف األمد الطويل دعما  العمل تستلزم اخنراط موظف من الفئة الفنية. ك
ثبتت ضرورته فيما خيص مراقبة األموال ومسؤوليات تسيري شؤون امليزانية واملالية ال يستفيد منه قسم اجملين 
                                                                                              عليهم والشهود فحسب بل يستفيد منه أيضا  قلم احملكمة، نظرا  إىل التعقيد الذي يكتنف عملياته، إذ إنه 

التعقيد  استبانة ما ميكن حتقيقه من وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة كبرية املقدار. إنيسهم يف 
الذي يكتنف عمليات قسم اجملين عليهم والشهود وأمهية انتهاج سياسات ميكن العمل هبا لتحقيق 

تحليل مع السهر يف الوفورات واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة يستلزمان استمرار الرصد واملراجعة وال
الوقت نفسه على السرية املطلقة لعمليات قسم اجملين عليهم والشهود. وتتوافق احلاجة املستمرة إىل هذه 
الوظيفة مع إضفاء الطابع املركزي على مجيع املهام املتصلة بالشؤون املالية وشؤون امليزانية ضمن فريق 

يدان بعد إلغاء وظائف املساعدين املعنيني باحلسابات التخطيط )مبا يف ذلك تدبر الشؤون املالية يف امل
                                                                                                    السر ية يف امليدان(، ومع وضع هنج أكثر تنظيما  فيما يتعلق بتحليل امليزانية ومراقبتها والتدابري الرامية إىل 
 زيادة النجاعة. لقد تبينت املنافع اليت تؤتيها هذه الوظيفة لقسم اجملين عليهم والشهود ولقلم احملكمة من

 خالل حتسينها إدارة املوارد وحتقيقها وفورات ومكاسب متأتية عن زيادة النجاعة كبرية املقدار.

تلزم هذه الوظيفة لكي                      شهرا  )متطل ب جديد(: 12ملدة  (2-ف)من الرتبة رئيس فريق معاون  -588
            ، إضافة  إىل 2019املقرر إجراؤها يف عام  احلسنيقدم شاغلها الدعم الالزم فيما يتعلق باحملاكمة يف قضية 

تنظيم ملفات الشهود املشمولني باحلماية. إن الفريق املعين باحلالة يف مايل هو اجلهاز األساسي الالزم 
للنهوض بأود عبء العمل املزيد املرتبط هبذه احلالة فيما يتعلق باحملاكمة وكذلك بنظم التحرك االستجايب 

وسيتوىل شاغل هذه                               ملد عي العام واألنشطة القضائية. األويل وسائر اآلليات اليت يستلزمها عمل مكتب ا
                                                                                             الوظيفة قيادة الفريق العامل يف امليدان التابع لقسم اجملين عليهم والشهود، وسيساعد رئيس  الفريق على 

ويتابع  االضطالع بالتدبر اليومي للمسائل املتصلة باحلماية، وسيدير نظم التحرك االستجايب األويل
عمليات تقييم للتهديدات         وسي جري  ومساندهتم.                        للشهود التماسا  حلمايتهم افاألطر إحالة  حاالت

واألخطار فيما يتعلق باالشتمال بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية ويقدم توصيات بشأن تدابري محاية 
راج يف الشهود، وسيقوم جبمع وحتيني املعلومات املتعلقة بالشهود من أجل املديرين الرئيسيني يف املقر ولإلد

 الوثائق املراد تقدميها إىل الدوائر.

ري                      شهرا  )متطل ب جديد(: 12ملدة  (2-ف)من الرتبة  معاون     حمل ل  -589                         يلزم هذا املوظف لكي جي 
حتليالت وحبوثا يف احلالة يف مايل. فهذه الوظيفة هتيئ الدعم الالزم يف التحليل ومجع املعلومات، ومراقبة 

ضه. وسيساعد شاغل هذه الوظيفة األفرقة املعنية باحلاالت يف استبانة الوضع األمين يف مايل واستعرا
                                                                                       األخطار احملتملة مقد ما  وسيسدي املشورة فيما يتعلق بعمليات احلماية. وسيدعم شاغل هذه الوظيفة 
                                                                                      أيضا  حاالت أخرى مثل احلالة يف مايل واحلالة يف جورجيا واحلالة يف ليبيا واحلاالت يف سائر مناطق ما 

 عد النزاعات اليت تعمل فيها احملكمة.ب

يتوىل شاغل هذه الوظيفة  مستمر(:       متطل ب        شهرا  ) 12( ملدة 3-رئيس فريق )من الرتبة ف -590
                                                                                            قيادة الفريق املعين باحلالة يف جورجيا الذي ميث ل اجلهاز  األساسي الالزم للعناية هبذه احلالة. إنه يقوم 

بر شؤون العمليات اليومية. وتلزم هذه الوظيفة للنهوض بأود عبء                                   مبهمات تنسيقية انطالقا  من املقر ويتد
رى يف جورجيا واملتصل بإقامة البنية االشتغالية مبا يف ذلك                                                                                                العمل املزيد املتأيت عن عمليات التحقيق اليت جت 
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ي                                                                                    إعمال "نظم التحرك االستجايب" وسائر اآلليات اليت تلزم ال لدعم األنشطة اليت جيريها مكتب املد ع
                                                                                        العام فحسب بل أيضا  للتعامل مع مسائل احلماية والنهوض بأود القضايا املعنية. ومن اخلدمات اليت 

                                                                تدبر  حاالت احلماية اجلديدة إثر إحالة األطراف أشخاصا  طلبا  حلمايتهم                          يوف رها شاغل هذه الوظيفة
ربنامج احملكمة اخلاص                                                                 ومساندهتم؛ وتدبر  عمليات تقييم التهديدات واملخاطر من أجل االشتمال ب

                                                                                            باحلماية، وتقدمي  توصيات بشأن تدابري محاية الشهود؛ وتوفري  املعلومات ذات الصلة لتقدميها إىل املديرين 
 الرئيسيني ومن أجل إعداد الوثائق املراد إيداعها لدى الدوائر.

تطلب         شهرا  )م 12( ملدة 2-موظف معاون معين بالتدريب على محاية الشهود )من الرتبة ف -591
يدعم شاغل هذه الوظيفة تنفيذ خطة قسم اجملين عليهم والشهود اخلاصة بالتدريب التخصصي  مستمر(:

على محاية الشهود وتنمية القدرات على ذلك. وتلزم هذه الوظيفة لكي يتسىن للقسم مواصلة تنفيذ 
واستدامتها وتوفري  اسرتاتيجيته اخلاصة بالتدريب والسهر على وضع براجمه اخلاصة بالتدريب وتنسيقها

التدريب يف إطارها لكي حييط املوظفون مبا يستلزمه تنفيذ املهام املنوطة بالقسم من مفاهيم احلماية واخلطر 
                                                                                          وتدبر ملفات القضايا. ويرب ر استمرار  متويل  هذه الوظيفة وجوب  أن جياري املوظفون اجلدد، وال سيما 

                                                          رية نظرا  إىل استمرار تغري املصاعب املتصلة بالسرية يف جمال محاية العاملون يف امليدان، معايري العمل الضرو 
الشهود وتقنيات تقليص املخاطر. كما ينبغي تكييف إجراءات احلماية مع التغريات اليت تشهدها األوضاع 

ملهنية                                                                                            االجتماعية السياسية يف كل من املناطق املعي نة اليت ي عم ل فيها. وعليه فإن مواصلة تنمية القدرات ا
ملوظفي قسم اجملين عليهم والشهود يف جمال محاية الشهود تتسم بأمهية حامسة فيما خيص جناعة عمل 

 القسم ومحاية احملكمة للمجين عليهم والشهود.

:                    شهرا  )متطلب مستمر( 12( )للحالة يف جورجيا( ملدة 2-رئيس فريق معاون )من الرتبة ف -592
ت اجلهاز األساسي املعين باحلالة يف جورجيا. إهنا تلزم للنهوض بعبء                                  متثل هذه الوظيفة مكو نا  من مكو نا

                                                                                                 العمل املزيد املتصل بعمليات التحقيق اجملراة حديثا  يف جورجيا فيما يتصل بالبنية االشتغالية وبنظم التحرك 
مليداين التابع                                                                                    االستجايب وباآلليات اليت تستلزمها أنشطة املد عي العام. إن شاغل هذه الوظيفة يقود الفريق ا

                                                                                           لقسم اجملين عليهم والشهود يف املكتب الق طري ويساعد رئيس  الفريق يف التدبر اليومي للمسائل املتعلقة 
                                                      ويقوم باملتابعة فيما يتعلق بإحالة األطراف أشخاصا  طلبا  باحلماية؛ ويدير نظم التحرك االستجايب األويل، 
هديدات واملخاطر احمليقة باألشخاص من أجل اشتماهلم حلمايتهم ومساندهتم، وجيري عمليات تقييم الت

 .                                                                بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية، ويقد م توصيات يف شأن تدابري محاية الشهود

             شهرا  )متطلب 12( ملدة 2-موظف معاون معين مبلفات القضايا يف امليدان )من الرتبة ف -593
األساسي املعين باحلالة يف جورجيا. ويتوىل شاغلها                                          متثل هذه الوظيفة مكو نا  من مكو نات اجلهاز  مستمر(:

املسؤولية عن تسيري شؤون اإلحاالت الواردة من األطراف الطالبة وتدبر هذه اإلحاالت. وهي تلزم 
رى يف جورجيا، ولإلشراف على دعم                                                                                    للنهوض بعبء العمل املزيد املرتبط بعمليات التحقيق اليت جت 

                                                          الستجايب وسائر اآلليات اليت تستلزمها أنشطة مكتب املد عي العام. العمليات اجلارية، ونظم التحرك ا
                                                                                              تلزم أيضا  لكي يساعد شاغل ها رئيس  الفريق املعاون يف امليدان ورئيس الفريق يف املقر يف التدبر اليومي  إهنا

ف لعبء العمل املتصل بتنظيم ملفات برنامج احملكمة اخلاص باحلماية، وتنقل الشهود. كما إن املوظ
املعين سيجري عمليات تقييم للتهديدات/املخاطر من أجل اشتمال اجملين عليهم والشهود بربنامج احملكمة 
                                                                                اخلاص باحلماية، وسيساعد يف تدبر حاالت احلماية إثر إحالة األطراف أشخاصا  طلبا  حلمايتهم 

امليدان                                                                     ومساندهتم، وسيوصي بتدابري حلماية الشهود، وسي جري عمليات حلماية الشهود يف
 عليها. ويشرف
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             شهرا  )متطلب  12( ملدة 2-موظف معاون معين بإعداد ملفات القضايا )من الرتبة ف -594
تاج إىل هذه الوظيفة احتياجا  طويل األمد لتحقيق االستمرارية الضرورية يف إعداد ملفات مستمر(                                                                                    : حي 

ريق إعداد ملفات القضايا قضايا احلاالت ومجع املعلومات. وتلزم هذه الوظيفة الوحيدة ضمن مالك ف
                                                                                          التابع لقسم اجملين عليهم والشهود لدعم حمل ل قسم اجملين عليهم والشهود يف مراقبة ومراجعة الوضع األمين 
يف أوغندا ومايل وجورجيا وليبيا وغريها من مناطق النزاع/ما بعد النزاع اليت تعمل فيها احملكمة. 

الالزمة للسهر على متييز األطراف الفاعلة اليت متثل مصدر  هذه الوظيفة يأيت باخلربة العسكرية فشاغل
                                                                                               التهديد العاملة يف مناطق النزاع هذه متييزا  سليما  وعلى حتليل وفهم اسرتاتيجياهتم العسكرية/التمردية، 
وقدراهتم، وطرائق عملهم، وعلى تقييم ما ميثلونه من خطر على اجملين عليهم والشهود يف البيئات العدوانية 

              ناء  على ذلك.ب

إن املبلغ املخصص لسد تكاليف موارد املساعدة املؤقتة العامة يف املكاتب اخلارجية ينطوي على  -595
ألف يورو وهو يقابل املوارد الالزمة للنهوض بأود األنشطة امليدانية املزيدة املقدار  280.9زيادة مقدارها 

                    عشرة اليت أ قرت لعام  عن الوظائف اإلحدى                                                   يف عدد من املكاتب القطرية التابعة لقلم احملكمة. وفضال  
 عشرة وظيفة إضافية. ، تطلب املكاتب اخلارجية إحدى2019                                ، واليت ت قرتح مواصلة متويلها لعام 2018

 12رأ( ملدة -أربعة تقنيني خمتصني يف تكنولوجيا املعلومات يعملون يف امليدان )من الرتبة خ ع -596
                                                الزمة يف املكاتب الق طرية القائمة يف أوغندا ومجهورية  تظل هذه الوظائف                     شهرا  )متطلب مستمر(:

الكونغو الدميقراطية ومجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار بالنظر إىل احلاجة إىل التكفل بتقدمي خدمات 
                                                                                               تكنولوجيا املعلومات دون انقطاع، وال سي ما فيما يتعلق بإدالء الشهود بإفاداهتم عن بعد بواسطة الروابط 

 يوية وهم يف بلدان احلاالت. الفيد

يلزم  مستمر(:             شهرا  )متطلب 12( ملدة 3-موظف معين باألمن يف امليدان )من الرتبة ف -597
                                                                                      املوظف املعين باألمن يف امليدان لكي يقود الفريق األمين الكامل يف املكتب القطري يف مايل، اليت ت عترب 

                                          ا املكتب  من تقدمي مقدار كاف من الدعم األمين.                                               من أخطر البلدان اليت تعمل فيها احملكمة، فيمك ن هذ
                      تعزيزا  فائقا  اللتزام  املهديوإجراءات جرب األضرار يف قضية  احلسنويستتبع استهالل اإلجراءات يف قضية 

 احملكمة وحضورها يف مايل.

تظل وظيفة                      شهرا  )متطلب مستمر(: 12رأ( ملدة -مساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة خ ع -598
                                                                                         ساعد املعين باألمن احمللي من أجل املكتب القطري القائم يف مايل تلزم لكي يقدم شاغلها الدعم  للفريق امل

                                                                                     املعين باألمن يف امليدان يف هذا البلد. وكما بـ ني  يف معرض احلديث عن وظيفة املوظف املعين باألمن يف 
زيادة  مقدار أنشطة احملكمة اجملراة يف مايل امليدان ووظيفة املوظف املعاون املعين باألمن يف امليدان، شهد 

تاج حاجة ماسة إىل موارد للتكفل بإمكان إجراء هذه األنشطة يف بيئة ساملة وآمنة إىل أقصى                                                                                          كبرية وحي 
                                                                                    حد ممكن. إن املساعد املعين باألمن احمللي يقدم الدعم للعضوين اآلخري ن  يف الفريق املعين باألمن يف 

 امليدان.

 جديد(:             شهرا  )متطلب 12رأ( ملدة -يعملون يف امليدان )من الرتبة خ ع أربعة مساعدين -599
مساعدين يعملون يف امليدان من أجل املكتب القطري القائم يف باماكو. وتلزم هذه الوظائف             ي طلب أربعة

 ( يف االضطالع بالنشاط التوعوي3-                                                          لكي يدعم شاغلوها املوظف ني   العامل ني   يف امليدان )من الرتبة ف
الذي جيريه قلم احملكمة، إىل جانب تويل املسؤوليات املتعلقة مبشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف قضية 

                                                                        . وكما بـ ني  فيما تقدم تغريت مسات األنشطة اليت يضطلع هبا املكتب القطري القائم احلسنوقضية  املهدي
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ة القضائية فيما يتعلق باحلالة يف هذا البلد يف مايل بالقياس إليها يف السنوات السابقة بسبب زيادة األنشط
 وما ينتج عنها من ضرورة التفاعل مع اجملين عليهم واجلماعات املتضررة.

ستكون الوظيفة املطلوبة  (:جديد متطلب       شهرا  ) 12(، ملدة رأ-خ عسائق رئيسي )من الرتبة  -600
                               م الذي يقد م إىل البعثات تستلزم مالك املكتب القطري القائم يف مايل. إن الزيادة الكبرية يف الدع من

                                                                                           سائقا  رئيسيا  يدير سائر السائقني وجمموعة املركبات وينس ق الشؤون ذات الصلة. وسيجعل توظيف سائق 
                                                                                      رئيسي للمكتب القطري القائم يف مايل مالك ه متوائما  مع مالك املكاتب القطرية القائمة يف بلدان 

 عم املتمثل يف السائقني.احلاالت األخرى من حيث القدرة على الد

ستلزم                      شهرا  )متطلب مستمر(: 12رأ( ملدة -الرتبة خ ع مساعدان يعمالن يف امليدان )من -601
                                                                                             الوظيفتان املطلوبتان من أجل األنشطة املضطل ع هبا يف غولو بأوغندا متكينا  من دعم إجراء املقدار الالزم 

بغية االتصال باجملين عليهم واجلماعات  2019من األنشطة واملهمات املتوقع االضطالع هبا يف عام 
املتضررة وتقليص تكاليف أسفار موظفي قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم/الوحدة املعنية بالتوعية 

                                                                             بغية دعم املهمات واألنشطة اجملراة يف غولو انطالقا  من املكتب القطري القائم يف كمباال.

ينهض                     شهرا  )متطلب جديد(: 12رأ( ملدة -خ ع مساعد معين باألمن احمللي )من الرتبة -602
املكتب القطري القائم يف أوغندا بأود املهمات املزيدة املقدار يف هذا البلد. فيلزم مساعد إضايف معين 

 باألمن احمللي يف أوغندا لتقدمي اخلدمات األمنية مبا فيها مجع املعلومات املتعلقة باألمن.

                       لـم ا كان املكتب القطري                     شهرا  )متطلب جديد(: 12ملدة  رأ(-مساعد إداري )من الرتبة خ ع -603
                                                                                 يف أوغندا يدعم األنشطة اجملراة يف املنطقة في طلب مساعد إداري إضايف لكي يساعد املوظف املعين 

 بالشؤون اإلدارية والعمليات يف النهوض بأود عبء العمل املزيد.

ستكون الوظيفة املطلوبة يف عداد                      شهرا  )متطلب مستمر(: 12رأ( ملدة -سائق )من الرتبة خ ع -604
مالك املكتب القطري القائم يف أوغندا. وتظل هذه الوظيفة الزمة للنهوض بأود نفس املقدار من املهمات 

رى ضمن البلد على ضوء اإلجراءات االبتدائية يف قضية   .        أ نغوين                                                           املتوقع أن جت 

ستكون  مستمر(:           را  )متطلبشه 12رأ( ملدة -مساعدان يعمالن يف امليدان )من الرتبة خ ع -605
الوظيفتان املطلوبتان من مالك املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى. وسيكون شاغالمها 
عضوين يف الفريق التابع لقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم العامل يف هذا البلد وسيعمالن حتت 

                                                     را  إىل أنه ي قد ر أن عدد اجملين عليهم الطالبني املشاركة يف إشراف مباشر من املوظف العامل يف امليدان. ونظ
آالف  اإلجراءات املتصلة بالقضايا املرفوعة يف إطار احلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى قد يبلغ ثالثة

يب بصورة                                                                                     جمين عليه فيتعني  أن يستدمي املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى قدرته على أن يل
 .2019عام  كافية االحتياجات إىل دعم األنشطة املتصلة مبشاركة اجملين عليهم وتوعيتهم يف

ستكون الوظيفة املطلوبة  (:جديد متطلب       شهرا  ) 12(، ملدة رأ-خ عسائق رئيسي )من الرتبة  -606
كتب القطري من                                                                           من مالك املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى. إهنا ت طلب لتمكني هذا امل

، بغية 2019                                      املهمات التحقيقية املقر ر إجراؤها يف عام  مبا فيهاتقدمي الدعم الكايف للمهمات املزيدة 
 التواصل مع اجملين عليهم واجلماعات املتضررة الكثريين املتواجدين يف شىت أحناء هذا البلد.
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الوظيفة املطلوبة من مالك ستكون                     شهرا  )متطلب جديد(: 12رأ( ملدة -سائق )من الرتبة خ ع -607
                                                                                            املكتب القطري القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى. إهنا ت طلب لدعم فريق العاملني يف هذا املكتب ومتكينه 

 . 2019من تقدمي الدعم الكايف للمهام املزيدة العدد املقرر إجراؤها يف عام 

الوظيفتان املطلوبتان من  ستكون                    شهرا  )متطلب جديد(: 12رأ( ملدة -سائقان )من الرتبة خ ع -608
                                                                ديفوار. إهنما ت طلبان للنهوض بأود املهام واألنشطة امليدانية املتوقعة  مالك املكتب القطري القائم يف كوت

املتزايدة العدد، مبا يف ذلك ما سيجرى منها يف غرب هذا البلد، فيما يتعلق باإلجراءات االبتدائية السائرة 
 ديفوار.  كوتوالتحقيق يف القضية الثانية يف

 آالف يورو 106.4 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات 

ينطوي مقدار املوارد املقرتحة لسد تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات على اخنفاض  -609
يف  66.3                  آالف يورو، ما ميث ل  209.4يزيد عن ثلثه )إذ يبلغ  2018بالقياس إىل املقدار املعتمد لعام 

ن ذلك املقدار املعتمد(، وهو يناظر تكاليف مواصلة متويل وظائف مساعدين للشهود )من الرتبة املئة م
                                                                                ( مدر جني يف قائمة احتياطية حمدودة تلزم خدماهتم يف قسم اجملين عليهم والشهود لكي يضطلعوا 4-ع خ

قاد جلسات احملكمة.                                                                         بتيسري  ودعم  مثول الشهود أمام احملكمة وينهضوا بعبء العمل املتأيت عن أيام انع
                                                  لتوفري خدمات هامة متصلة برعاية الشهود الذين ميث لون حتياطية                                     ويلزم املساعدون املدر جون يف القائمة اال

أمام احملكمة يف الهاي مثل: املساعدة املتمثلة يف مرافقتهم خالل مدة مكوثهم )لألغراض الطبية، أو عند 
(؛ واملساعدة يف األنشطة  غري ذلك(؛                              التنقل، أو من أجل التسو ق، أو                                                   ومراقبتهم ومساندهتم )ليل  هنار 

اليومية الرامية إىل العناية هبم؛ وتوفري الدعم اإلمدادي هلم خالل قيام الطرف الذي يستدعيهم للشهادة 
 بإعدادهم للجلسات إذا أجازت الدوائر مثل هذا اإلعداد.

                                              خدام املوارد البشرية، ما ي عترب أكثر توافقا  مع إن القائمة االحتياطية تتيح املزيد من املرونة يف است -610
                                                                                          الطابع املتقلب الذي تت سم به األنشطة املتصلة باحملاكمات. وهي تتيح تكييف قد  فريق قسم اجملين عليهم 
                                                                                     والشهود مع عبء العمل املتغري وختف ف من احلاجة إىل عاملني إضافيني لتدبر أمر كل ارتفاع طارئ يف 

 احملاكمات.النشاط املتصل ب

 ألف يورو 6 425.1 الموارد غير المتصلة بالعاملين

 2019ينطوي املقدار املقرتح للموارد غري املتصلة بالعاملني يف شعبة العمليات اخلارجية لعام  -611
                                    وختص ص املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد املئة(.  يف 16.3ألف يورو ) 1 254.2على اخنفاض مقداره 

اليف اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف اللوازم تكاليف السفر وتك
موارد إضافية غري متصلة بالعاملني  2019واملواد وتكاليف األثاث والعتاد. ولئن كانت ستلزم يف عام 

لسفر                                                                  ألف يورو )معظمها خيص، ضمن إطار املكاتب اخلارجية بصورة رئيسية، بند  ا 832.8مقدارها 
                                                                                                   وبند  اخلدمات التعاقدية وبند  النفقات التشغيلية العامة وبند  اللوازم واملواد( فإن الشعبة حققت ختفيضات 

ألف يورو. إن معظم هذه التخفيضات  2 082.6إمجالية يف التكاليف غري املتصلة بالعاملني مقدارها 
                               يف قسم اجملين عليهم والشهود ختفيضا   يرتبط بتخفيض املتطلبات يف إطار بند النفقات التشغيلية العامة

                                                                      ألف يورو، إضافة  إىل بعض الوفورات يف بند السفر وبند التدريب وبند اخلدمات  1 717.4مقداره 
 التعاقدية.
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 ألف يورو 1 469.9 السفر

يف املئة( بالقياس إىل  5.7ألف يورو ) 79.4ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -612
                                                                       املعتمدة. ويأيت القسط األعظم من هذه الزيادة نتيجة  لزيادة صافية يف املخصصات  2018ام ميزانية ع

ألف يورو ترتبط مبتطلبات إضافية يف بند السفر يف مجهورية أفريقيا  59.7للمكاتب اخلارجية مقدارها 
         فيضات  يف                             ألف يورو(، وتعو ضها جزئيا  خت 174.4ديفوار ومايل وجورجيا ونيويورك ) الوسطى وكوت

 ألف يورو(. 114.7املتطلبات يف بند السفر يف أوغندا ومجهورية الكونغو الدميقراطية )

                                                                                       وت طل ب موارد إضافية للمكاتب الق طرية القائمة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وكوت ديفوار ومايل  -613
والصندوق االستئماين                                                              لتمكينها من تقدمي الدعم اإلمدادي واألمين الكايف ملكتب املد عي العام  وجورجيا

                                                                                  للمجين عليهم وغريمها من اجلهات املتعام ل معها من أجل القيام مبهماهتا املزيدة العدد، وكذلك 
لالضطالع مبهمات ضمن البلد من أجل مقابلة اجملين عليهم واجلماعات املتضررة. وتستلزم األوضاع 

طى ومايل، تدابري إضافية تزيد مقدار تكاليف                                                      األمنية الصعبة القائمة، وال سي ما يف مجهورية أفريقيا الوس
                                                                                             السفر يف املناطق املعنية من أجل التقييم األمين. وكما أشري إليه فيما تقد م، ع م ل املكتبان امليدانيان 

                                             مبالك أساسي صغري كان يرك ز على عدد حمدود من جماالت  2018القائمان يف مايل وجورجيا يف عام 
                                                                       سفر اليت تكبداها متدنيا  بصورة مصطنعة. ولـم ا كان هذان املكتبان القائمان العمل، ما جعل تكاليف ال

 فستغدو هلما القدرة الالزمة لتكثيف عملياهتما. 2019يف مايل وجورجيا سيعمالن بصورة كاملة يف عام 

ويظل يلزم يف مكتب مدير شعبة العمليات اخلارجية ويف قسم دعم العمليات اخلارجية مقدار  -614
                                    املعتمدة، جتس د األنشطة اإلضافية املتصلة  2018                                            رد مزيد زيادة  طفيفة بالقياس إىل ميزانية عام من املوا

                                                                                             باستعادة األصول وبالتفاوض مع الدول على اتفاقات التعاون إضافة  إىل زيارة ممثلي وحدة الصحة املهنية 
 يف امليدان. وينطوي مقدار املوارد للمكاتب القطرية بغية متابعة الصحة البدنية والنفسية للموظفني العاملني

                          آالف يورو( تعزى رئيسيا  إىل  8.2املخصصة للسفر املطلوبة لقسم اإلعالم والتوعية على زيادة طفيفة )
األنشطة التوعوية املقرر االضطالع هبا يف احلالة يف بوروندي وبلدان أخرى من بلدان احلاالت، ويف 

نهوض بتوسيع نطاق االهتمام بعمل احملكمة ومهماهتا فيما أصقاع أخرى، لشحذ الدعم املؤسسي، وال
 يتعلق بالتوعية، بغية إعداد وتنسيق االسرتاتيجيات اخلاصة بالتواصل مع اجملين عليهم واجلماعات املتضررة.

آالف  8.0وينطوي مقدار املوارد اليت يطلبها قسم اجملين عليهم والشهود على اخنفاض مقداره  -615
. وتشري احلال اليت شهدها 2019ليص مقدار أنشطة احملكمة املتوقع إجراؤها يف عام يورو، يتوافق مع تق

إىل استمرار زيادة األنشطة املضطلع هبا  2019واالفرتاضات فيما يتعلق بعام  2018الربع األول من عام 
 ي النظر فيها.                                                                               يف مايل وليبيا ودارفور بالسودان، معطوفة  على تدبر ملفات القضايا يف مجيع احلاالت اجلار 

                                                                                  إن ميزانية السفر اخلاصة بقسم اجملين عليهم والشهود ترتبط ارتباطا  مباشرا  بأنشطة احملكمة  -616
                                                                           ضمنيا  باحتياجات مكتب املد عي العام والدفاع إىل اخلدمات فيما خيص اإلحاالت اجلديدة            وارتباطا  

فات القضايا القائمة. ويشري عدد الرامية إىل اشتمال األشخاص بربنامج احلماية، كما ترتبط بتدبر مل
( يف احلالة يف مايل إىل أن 2018                                                              اإلحاالت الواردة من مكتب املد عي العام حاليا  )الربع األول من عام 

                                                                      سيشهد تنظيما  نشطا  للملفات و/أو األنشطة يف جمال احلماية. كما يستمر تنظيم  2019العمل يف عام 
فريقيا الوسطى واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف  ملفات القضايا يف احلالة يف مجهورية أ

ديفوار واحلالة يف جورجيا، إضافة إىل احلاالت يف البلدان اليت ليس فيها مكاتب قطرية، مثل احلالة  كوت
ة إىل مساعد 2019                                                                            يف ليبيا واحلالة يف دارفور بالسودان. ويتوقع مكتب املد عي العام أنه سيحتاج يف عام 

إحالة  12                                         إحالة من أجل إعادة التوطني/النقل املساع د و 30قسم اجملين عليهم والشهود فيما خيص 
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                                                                                            التماسا  للمساندة، وذلك عالوة على القضايا احلالية. ويستلزم كل ذلك إيفاد بعثات معنية بالتقييم، 
نفيذ تدابري احلماية احمللية،                                                                  وإعادة التوطني، والنقل املساع د، وصيانة نظم التحرك االستجايب األويل، وت

ومهمات متصلة باحلد من املخاطر اليت تكتنف القضايا احلالية، وال سيما تقليصها يف إطار دويل. كما 
تلزم ميزانية السفر املقرتحة لدعم مهمات اشتغالية ومهمات رامية إىل التفاوض بشأن اتفاقات إعادة 

دارس إقليمية للرتويج إلعادة توطني الشهود املشمولني التوطني ضمن أوروبا وخارجها، وتنظيم حلقات ت
                                                                                   بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية يف بلدان أخرى. كما ت طلب ميزانية السفر من أجل مهمات متصلة 

 مبرافقة الشهود اآلتني إىل احملكمة ألغراض احملاكمة وبعض األسفار املتصلة بالعمل وباملوظفني.

 ألف يورو 1 169.3 اخلدمات التعاقدية

يشهد مقدار املوارد املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية اخلاصة بشعبة العمليات اخلارجية  -617
املئة(. ولئن كان القسط األعظم من املوارد املطلوبة يظل  يف 2.8ألف يورو ) 33.6               اخنفاضا  مقداره 

إىل تناقص            زى رئيسيا                                         ألف يورو( فإن هذا املبلغ قل ص تقليصا  يع 978.3خيص املكاتب القطرية )
األنشطة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. إن املوارد املعنية تلزم من أجل أمور منها التدابري األمنية الواجب 
تنفيذها يف املكاتب القطرية ومحاية عمليات النقل يف إطار املهمات. وعلى حنو مماثل يستعان باخلدمات 

التوعية وأنشطة قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم يف امليدان، التعاقدية بصورة رئيسية فيما يتعلق ب
 وكذلك جلمع املعلومات االستخبارية يف إطار تتبع املشتبه فيهم الطلقاء.

                                                                          وت قرتح زيادات يف املخصصات لسد التكاليف التعاقدية يف قسم دعم العمليات اخلارجية  -618
وغندا ومجهورية أفريقيا الوسطى ومايل وجورجيا آالف يورو( واملكاتب القطرية القائمة يف أ 8.0)
تاج إليه من أجل مكتب االتصال القائم  5.0                                 ألف يورو(، إضافة  إىل مبلغ مقداره  92.0)                                               آالف يورو حي 

يف نيويورك. ويف احلالة يف مايل، سيكون لألنشطة املزيدة أثر على متطلبات الدعم املتعلقة باألمن يف 
الشرطة احمللية والدعم الذي تقدمه قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة امليدان، مثل التعاقد مع 

خالل املهمات امليدانية. وسيحتاج املكتب القطري القائم يف جورجيا إىل موارد مزيدة للنهوض بأود 
لشعبة أنشطته التوعوية والوفاء بالتزاماته يف إطار نظام إدارة األمن يف األمم املتحدة. أما سائر أقسام ا

ومكاتبها، وهي قسم اجملين عليهم والشهود وقسم اإلعالم والتوعية واملكاتب القطرية القائمة يف مجهورية 
ألف يورو. إن هذه  138.6ديفوار، فتقرتح ختفيضات يبلغ جمموعها  الكونغو الدميقراطية وكوت

                فيض صاف  مقداره                                                                  التخفيضات تعو ض تعويضا  كامال  الزيادات الالزمة بل وتفضي أيضا  إىل خت
 ألف يورو. 33.6

 ألف يورو 147.2 التدريب

ألف يورو  0.8ينطوي مقدار املوارد املطلوبة لسد تكاليف التدريب على اخنفاض مقداره  -619
                                               حتقيق استقرار احتياجاهتا إىل التدريب فخف ضت مقدار  2018املئة(. وقد تسىن للشعبة يف عام  يف 0.5)

                                            ختفيضا  طفيفا . وتسىن للمكاتب القطرية استبانة  2019التدريب يف عام املوارد اليت تلزمها من أجل 
وسائل ناجعة بالقياس إىل تكاليفها لسد احتياجات احملكمة واملوظفني إىل التدريب، ومن هذه الوسائل 
االستعانة بفرص التدريب اليت تتيحها األمم املتحدة واملزيد من التنسيق بني املكاتب فيما خيص برامج 

                                                                                         تدريب. ومن مسب بات التكاليف يف ميزانية التدريب اخلاصة بالشعبة التدريب اإللزامي السنوي يف جمال ال
األمن للموظفني املعنيني باألمن وللسائقني، مثل التدريب على األسلحة النارية الرامي إىل تصديق املهارات 

حة، على النحو الذي يقضي به نظام إدارة                                                           يف هذا اجملال والتدريب على القيادة الدفاعية للم ر كبات املصف  
أمن األمم املتحدة. ويلزم تدريب ختصصي حمدود يف جمال التواصل وجمال التعاون القضائي لكي يتاح 
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للموظفني استدامة املستوى الالزم من اخلربة ألداء مهامهم على أمثل وجه. ويضاف إىل ذلك أنه يظل 
تاج إىل موارد خاصة بالتدريب يف قس م دعم العمليات اخلارجية فيما يتعلق بتمييز األصول واستعادهتا،                                  حي 

ويف قسم اإلعالم والتوعية من أجل تدريب تقين مرمي منه إىل التمكن من تنفيذ هنج احملكمة فيما يتعلق 
                                                                                     بوسائط التواصل االجتماعي وصيانة البنية التحتية الالزمة إلبقاء املوقع الشبكي مواكبا  ألحدث 

                                                                                ويف قسم اجملين عليهم والشهود لسد تكاليف أتعاب املدرب ني اخلارجيني الذين يوف رون التدريب التطورات، 
 اخلاص للعاملني يف قسم اجملين عليهم والشهود يف املقر ويف املكاتب القطرية.

 ألف يورو 3 189.6 النفقات التشغيلية العامة

                         مة على اخنفاض صاف  مقداره تنطوي امليزانية املقرتحة لسد النفقات التشغيلية العا -620
                    ألف يورو ختص رئيسيا   313.0                                   املئة(. وت قرتح موارد إضافية مقدارها  يف 30.7ألف يورو ) 1 414.4

                                                                               املكاتب القطرية لكن تكاليفها تعو ض تعويضا  كامال  بتخفيضات يف الشعبة يبلغ مقدارها 
 سم اجملين عليهم والشهود.                       ألف يورو متثل ختفيضا  يف ق 1 717.4ألف يورو، منها  1 727.4

إن الزيادة املقرتحة فيما خيص املكاتب القطرية تعزى إىل حد بعيد إىل الزيادة يف إجيار احملال  -621
                                                ديفوار وجورجيا، إضافة  إىل ارتفاع تكاليف الصيانة  اجلديدة للمكاتب القطرية القائمة يف مايل وكوت

                                                 يف التشغيلية املتكب دة لدعم األنشطة املزيدة يف بلدان                                              الناجم جزئيا  عن توسيع األحياز املكتبية والتكال
آالف يورو نامجة عن نقل مكتب االتصال القائم  107.6                                          احلاالت الثالثة هذه. ومثة أيضا  زيادة مقدارها 

وينطوي مقدار املوارد املطلوبة يف قسم اإلعالم والتوعية                                                يف نيويورك ليغدو تابعا  لشعبة العمليات اخلارجية.
                                                                    آالف يورو تلزم رئيسيا  لصيانة معدات للتحرير واإلعداد الفيديويني، ومواد  5.0زيادة مقدارها على 

 حلفظ النسخ اإللكرتونية. USBتصوير ضوئي، ووحدات ذاكرة من النوع 

وينطوي مقدار املوارد املقرتحة يف قسم اجملين عليهم والشهود على اخنفاض كبري بالقياس إىل  -622
يف املئة(. إن املوارد اليت يطلبها قسم اجملين  48.6ألف يورو ) 1 717.4اره مقد 2018نظريه لعام 

عليهم والشهود ختصص للنهوض بأود مثول الشهود أمام احملكمة، وبرامج احلماية مبا فيها نظام التحرك 
 االستجايب األويل، وتكاليف تنظيم ملفات القضايا وإعادة التوطني، وحتسني تعاون قسم اجملين عليهم

والشهود مع الدول بغية زيادة عدد االتفاقات املتعلقة بإعادة التوطني اليت من شأهنا أن تفضي يف هناية 
 املطاف إىل ختفيض يف تكاليف تنظيم ملفات القضايا.

                                                                                وعلى الرغم من أن ميزانية النفقات التشغيلية العامة مهمة أمهية قصوى لتمك ن قسم اجملين  -623
هامه فقد تدبر هذا القسم أمره لتقليص ميزانيته بفضل تدابري منها: عليهم والشهود من النهوض مب

اختاذ  ‘2’حتسني ممارساته على صعيد العمل وطرائقه يف تدبر القضايا إثر إعمال بنيته اجلديدة؛  ‘1’
حتسني املساعدة اليت تقدمها  ‘3’القرارات يف شىت وحدات بنيته اجلديدة على حنو أسرع وأكثر استنارة؛ 

        ات باعه  ‘4’لدول الشريكة األساسية اليت تتعاون معه وتقبل إعادة توطني اجملين عليهم/الشهود فيها؛ له ا
                                                                                                  هنجا  أكثر اتساما  بالطابع املركزي وأكثر تنظيما  فيما خيص املصروفات املتصلة بتدبر القضايا )املثابرة على 

ختصصية جديدة إىل بنيته األصلية(؛ متابعة املصروفات وحتليل االجتاهات املهين بفضل إضافة وظيفة 
تطبيقه تدابري  ‘6’                                                                   تنفيذه سياسة متعم دة لتمكني وتدريب املوظفني العاملني يف امليدان ويف املقر؛  ‘5’

، اليت تتيح له تقليص اخنراطه 2016تقليص املخاطر/تقليص املخاطر يف إطار دويل املعمول هبا منذ عام 
؛ 2019                                                   د الشهود الذين سيمث لون يف احملكمة أمام الدوائر يف عام          توق عه عد ‘7’              املايل تدرجييا ؛ 

                                                                                 ختفيضه تقديرات مكتب املد عي العام لعدد اإلحاالت اجلديدة )التماسا  إلعادة التوطني وللنقل  ‘8’
(. فيبدو أن شىت هذه العناصر قد آتت منافع وأهنا 25إىل  33)من  2019                         املساع د( اليت ستقدم يف عام 
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سم من املخاطرة احملسوبة بتقليص تكاليف تنظيم ملفات القضايا وغريها من التكاليف إىل احلد         متك ن الق
 األدىن.

 ألف يورو 422.6 اللوازم واملواد

يف املئة(.  30.4ألف يورو ) 98.5ينطوي مقدار املوارد املطلوبة على زيادة مقدارها  -624
يورو يف املخصصات للمكاتب القطرية.  ألف 97.5                                       معظم هذه الزيادة نتيجة  لزيادة مقدارها  ويأيت

                                                                                            وختص الزيادة رئيسيا  املكتبني القطريني القائمني يف مايل وجورجيا حيث تلزم استثمارات حمدودة يف اللوازم 
                                                                                          واملواد، مثل وقود الـم ر كبات وحصص أزواد الطوارئ، لسد تكاليف الزيادة يف مقدار األنشطة ويف عدد 

املكتبني. ويشمل بند امليزانية االشتغالية هذا على املوارد األساسية اليت تتيح املوظفني العاملني يف هذين 
 للمكتبني القطريني املعنيني النهوض بأود املهمات يف امليدان ودعم عمل املوظفني يف مقر عملهم. 

لسد  2018وستظل تلزم موارد يف قسم اجملين عليهم والشهود مبقدار مماثل لنظريه املعتمد لعام  -625
يستعملها فريق إعداد كرتونية إلخبارية إنشرات أدوات حتليل و اليف جتديد االشرتاكات السنوية يف تك

قاعات االنتظار اخلاصة ل ملفات القضايا التابع لقسم اجملين عليهم والشهود يف حبوثه، وتكاليف لوازم
ة وقسم اإلعالم والتوعية                                                    وعالوة على ذلك ت طلب موارد يف قسم دعم العمليات اخلارجي .قراملشهود يف الب

ألف  1.0، مع زيادة طفيفة مقرتحة مقدارها 2018مبقدارين يكادان يساويان نظرييهما املعتمدين لعام 
 يورو يف قسم اإلعالم والتوعية.

 ألف يورو 25.5 األثاث والعتاد

 يف املئة( بالقياس إىل 160.2ألف يورو ) 15.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -626
تاج إىل القسط األعظم من املوارد املطلوبة لدعم األنشطة اليت جتريها  2018ميزانية عام                                                                         املعتمدة. وحي 

                                                                                        احملكمة يف امليدان. ويشار على وجه التحديد إىل أن املوارد ت طلب من أجل املكاتب القطرية، وال سيما 
                             خدمون حمال ه زيادة كبرية يف عام املكتب القطري القائم يف باماكو، الذي يشهد عدد موظفيه الذين يست

                                                                                     . وتعو ض الزيادة املعنية جزئيا  بتخفيضات يف إطار نفس بند امليزانية فيما خيص املكتب القطري 2019
إثر إجناز  2019                                                                             القائم يف مجهورية أفريقيا الوسطى، الذي خف ض مقدار  املوارد املطلوبة من أجله لعام 

ص احلاجة إىل االستثمارات اإلضافية يف األثاث والعتاد. وإضافة إىل ذلك                              االنتقال بنجاح، األمر الذي قل  
آالف يورو يف قسم اإلعالم والتوعية لسد تكاليف يتعني تكبدها الحتياز  4.0                    ت طلب زيادة مقدارها 

رخص برامج حاسوبية من أجل استحداث أدوات خاصة باملعلومات )صحائف وقائع، وبرامج مسعية 
صقات( وتصاميم من أجل املنشورات واملواد البصرية اخلاصة بوسائط التواصل بصرية، وصور، ومل

االجتماعي، واالشرتاكات السنوية يف برامج متابعة وسائط التواصل االجتماعي، وتكاليف جتديد رخص 
 الربجميات احلاسوبية اخلاصة بتصميم املطبوعات.



ICC-ASP/17/20 

20A061118 178 

 المقترحة 2019: ميزانية عام 3800 البرنامج :37 الجدول

3800  

 العمليات اخلارجيةشعبة 

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

ف مقداره )بآال
 نسبته املئوية اليوروات(

 529.3 10 1.0 104.7 424.6 10    املوظفون من الفئة الفنية

 294.0 4 2.8 117.0 177.0 4    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 823.3 14 1.5 221.7 601.6 14 241.5 14 - 241.5 14 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 535.4 1 60.9 581.4 954.0 521.1 - 521.1 املساعدة املؤقتة العامة

(209.4) 315.8 208.9 - 208.9 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات  (66.3)  106.4 

 3.0 - 3.0 - 12.3 - 12.3 العمل اإلضايف

 644.8 1 29.5 375.0 269.8 1 742.3 - 742.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 469.9 1 5.7 79.4 390.5 1 306.5 1 29.0 277.5 1 السفر

 1.0 - 1.0 - - - - الضيافة

(33.6) 202.9 1 414.9 1 5.9 409.0 1 اخلدمات التعاقدية  (2.8)  1 169.3 

(0.8) 148.0 24.6 - 24.6 التدريب  (0.5)  147.2 

 - - - - 45.7 - 45.7 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - حمامو الدفاع

 - - - - 6.8 - 6.8 حمامو اجملين عليهم

1) 604.0 4 399.0 2 - 399.0 2 النفقات التشغيلية العامة  414.4)  (30.7)  3 189.6 

 422.6 30.4 98.5 324.1 326.7 - 326.7 اللوازم واملواد

 25.5 160.2 15.7 9.8 241.3 - 241.3 األثاث والعتاد

1) 679.3 7 765.5 5 34.9 730.6 5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  254.2)  (16.3)  6 425.1 

(657.5) 550.7 23 749.3 20 34.9 714.4 20 المجموع  (2.8)  22 893.2 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 3800 البرنامج :38 الجدول

3800 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  192   101   97   4   91   -   39   34   9   8   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  8   6   6   -   2   -   2   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  1   -   -   -   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  201   107   103   4   94   -   41   34   9   9   1   -   -   -  المجموع

               

           ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

 16.00 10.00 10.00 - 6.00 - 4.00 2.00 - - - - - - 2018املقرة لعام 

  16.00   10.00   10.00   -   6.00   -   4.00   2.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  14.00   11.00   11.00   -   3.00  -   3.00   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  30.00   21.00   21.00   -   9.00  -   7.00   2.00   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف البرنامج الرئيسي  -دال

 

         المقد مة

لدول األطراف )"اجلمعية"( اجلمعية"( إىل مجعية اأمانة تقدم أمانة مجعية الدول األطراف )" -627
. (74)ومكتبها وهيئاهتا الفرعية مساعدة إدارية وتقنية يف اضطالعها مبهامها مبوجب النظام األساسي

                                                                                   املهام اليت تضطلع هبا أمانة اجلمعية يف جمال خدمات املؤمترات ختطيط  وإعداد  وتنسيق  اجتماعات  ومن
                                                             وتقاريرمها وقراراهتما، وترمجة  هذه املواد واستنساخ ها وتوزيع ها.                                          اجلمعية وهيئاهتا الفرعية، واستالم  وثائقهما 

باإلضافة إىل ذلك خدمات فنية للجمعية وهيئاهتا الفرعية. ومن املهام اليت تضطلع هبا أمانة اجلمعية م       وتقد  
ثائق والتقارير                                                                                     يف جمال اخلدمات الفنية تقدمي  اخلدمات القانونية وخدمات  السكرتاريا الفنية، مثل توفري  الو 

                                                                                                   وامللخ صات التحليلية، وإسداء  املشورة على الصعيد الداخلي فيما يتعلق باملسائل القانونية والفنية املتصلة 
 بعمل اجلمعية. 

 4100برامج: الربنامج  ةعلى أربعالرئيسي )أمانة مجعية الدول األطراف( ويشتمل هذا الربنامج  -628
 رئيس )مكتب 4400اجلمعية(، والربنامج  سكرتاريا) 4200والربنامج  ،(خدمات املؤمترات وحدة)

 .)جلنة امليزانية واملالية( 4500الربنامج و اجلمعية(، 

 ألف يورو  2 871.6 موارد الميزانية 

يف املئة(  5.6ألف يورو ) 153.4على زيادة مقدارها  2019ينطوي املبلغ املطلوب لعام  -629
امجة عن متويل وظيفة ثابتة واحدة من فئة اخلدمات العامة، املعتمدة، ن 2018بالقياس إىل ميزانية عام 

يف قلم احملكمة إىل  3200                         ألف يورو ن قل من الربنامج  67.0وأتعاب املراجعني اخلارجيني مببلغ مقداره 
                                                                                  )جلنة امليزانية واملالية( ضمن الربنامج الرئيسي الرابع. كما تعزى هذه الزيادة جزئيا  إىل  4500الربنامج 

 خدمات الرتمجة الشفوية الجتماعات مكتب اجلمعية يف الهاي. توفري

                                                                                 إن الزيادة اليت تنطوي عليها املوارد املطلوبة ح د ت فبلغت نسبتها قيمة معتدلة مقدارها  -630
املئة وذلك من خالل تشكيلة من التدابري، مثل العمل القائم على التآزر وإجراء تعديالت على  يف 5.6

 برتشيحات املعنية االستشارية واللجنة ونيويورك، الهاي يف القائمان العامالن وفريقاه األطراف، الدول مجعية مكتب اهليئات هذه من (74)                                                           
 اجلمعية رئاسة هيئة إىل الفنية اخلدمات      تقد م لكنها الهاي يف اجلمعية قائم أمانة مقر إن. املراجعة وجلنة واملالية، ةامليزاني وجلنة احملكمة، قضاة

 .الدورات بعد ما ووثائق الدورات قبل ما وثائق إعداد خالل من نيويورك والهاي، يف القائمني العاملني وفريقيه ومكتبها
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                                                                      ية سد االحتياجات الفعلية لألمانة على حنو تـ توخى به املرونة املقرتنة مبراعاة املوارد من املوظفني بغ
 اعتبارات النجاعة وآثار العمل التآزري.

 يورو  آالف 1 805.6 الموارد من الموظفين 

وظائف من الفئة الفنية  5) وظائف ثابتة 10من  اجلمعية يتألف مالك العاملني يف أمانة -631
وظائف من  7املساعدة املؤقتة العامة ) وظائفوظيفة من  12و ات العامة(من فئة اخلدم وظائف 5و

اخلدمات وظائف من فئة  5و من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 4.43الفئة الفنية )
املساعدة املؤقتة إن بعض وظائف  .من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(( 1.28)ة العام

يراد هبا  من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 0.42)املدة  ةقصري هي وظائف  املعنيةالعامة 
 فعدد الوظائف املطلوبة يبقى كما كان. .الفرعية وهيئاهتاتقدمي اخلدمات للجمعية 

 يورو  آالف 1 004.3 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة 

 التنفيذي واألمني( 1-                              حاليا  من مديرها )من الرتبة مد نة اجلمعيةأمايتألف مالك العاملني يف  -632
(، وموظف قانوين )من الرتبة 4-ف (، وموظف قانوين )من الرتبة5-واملالية )من الرتبة ف امليزانيةللجنة 

(، رر-خ ع )من الرتبة رئيسي داريإ ومساعد(، 2-للمدير )من الرتبة ف خاص(، ومساعد 3-ف
 ةداريوالشؤون اإلجتماعات الاومساعد معين ب، (رر-خ ع احملفوظات )من الرتبةق/بالوثائوموظف معين 

                                    ، مل متو ل وظيفة أحدمها يف إطار ميزانية (رأ-خ ع داريني )من الرتبةإ           ومساعد ي ن(، رأ-خ ع )من الرتبة
اجلمعية مجيع العاملني يف أمانة  ييؤدوفيما عدا االستثناءات املذكورة أدناه، . املعتمدة 2018عام 

)يقدمها  فنيةإىل اجلمعية وإىل هيئاهتا الفرعية خدمات  هايم العاملون ف     يقد  و  .شراف مديرهاإمهامهم حتت 
 (.ةدارياإل املعنيون بدعم االئتمار وبالشؤوناملوظفون القانونيون( وخدمات تقنية )يقدمها املوظفون 

جنة للمني التنفيذي األأما اشرة. إىل الرئيس مب تقاريرهرئيس اجلمعية ل اخلاصويرفع املساعد  -633
 بصفتهطلع هبا ضضافة إىل املهام اليت يإنه، إجنة مباشرة. لإىل رئيس هذه ال تقاريرهريفع فامليزانية واملالية 

الربنامج        متويل  ما فيما خيص     سي   طالع مبهام ضمن األمانة مجعاء، والضيواصل اال ،مني التنفيذياأل
 2015وافقت اجلمعية يف عام  نة امليزانية واملاليةجل                      . وبناء  على توصية من هشؤون    ري  يوتس الرئيسي الرابع

                                                               إضافة  إىل املهام اآلنفة الذكر اليت يتوالها. ويقد م املوظفان املعنيان  (75)                               على تعيينه أمينا  للجنة املراجعة
تنفيذي يف عمله من أجل بالشؤون اإلدارية )انظر أدناه( واملساعد اإلداري الرئيسي املساعدة إىل األمني ال

                                                                    هاتني اللجنتني، كما يقد مها إليه بالقدر الالزم باقي العاملني يف األمانة.

 ألف يورو  596.2  املساعدة املؤقتة العامة

دوام  باملساعدة املؤقتة العامة  من وظائفوظائف  أربع                يف األمانة حاليا   العاملنيمالك  يضم -634
تقدمي اخلدمات  ةجل قصري بغيألشغل يف إطار املساعدة املؤقتة العامة                          العديد من الوظائف اليت ت  كامل، و 

 إىل اجلمعية وهيئاهتا الفرعية.

                      )متطل ب مستمر، لسنوات  شهر 0.05( ملدة 5-موظف قانوين رئيسي )من الرتبة ف -635
بتقدمي  األيام، من حمدود عدد (، خالل5-املوظف القانوين الرئيسي )من الرتبة ف . يقوممتعددة(

 تشرين 26-18 الهاي، عشرة، الرابعة الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف لالدو  جلمعية الرمسية الوثائق (75)                                                           
 .145 الفقرة ؛3-اجلزء باء الثاين،      اجملل د ،(ICC-ASP/14/20) 2015 نوفمرب/الثاين
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دمات الفنية للجمعية وفريقيها العاملني )إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير(. اخل
                                                                                        إن عمل هذا املوظف اإلضايف يرفد عمل املوظف ني  القانونيـ ني  اللذين يضمهما مالك األمانة الرئيسي.

 . يقومنوات متعددة(                 )متطل ب مستمر، لس شهر 0.55( ملدة 4-موظف قانوين )من الرتبة ف -636
بتقدمي اخلدمات الفنية للجمعية  األيام، من حمدود عدد (، خالل4-املوظف القانوين )من الرتبة ف

وفريقيها العاملني )إعداد وثائق ما قبل الدورة، ووثائق الدورة، ومشاريع التقارير(. إن عمل هذا املوظف 
 مهما مالك األمانة الرئيسي.                                              اإلضايف يرفد عمل املوظف ني  القانونيـ ني  اللذين يض

، لسنوات مستمرب        )متطل         شهرا   12( ملدة 3-)من الرتبة ف معين بالشؤون اإلدارية موظف -637
، ويف هادورتيلتحضري امليزانية واملالية يف الللجنة                األمني  التنفيذيهذه الوظيفة  ليساعد شاغ .(متعددة

. ، مبا يف ذلك التحضري لدورات جلنة املراجعةصلةالشؤون ذات الو مها                                متابعة تنفيذ التوصيات اليت تقد  
اجتماعات فريق الهاي العامل  االهتمام باملزيد منمني التنفيذي فرصة هذه الوظيفة هتيئ لأل كما إن
 .داريةاملالية والشؤون اإلالشؤون املسائل الرئيسية املتصلة بشؤون امليزانية و  عن امليزانية واملاليةجلنة  وإبالغ

، لسنوات مستمرب        )متطل   أربعة أشهر ( ملدة3-)من الرتبة ف بالشؤون اإلدارية معين موظف -638
يف كتابة احملاضر وإعداد امليزانية واملالية للجنة                األمني  التنفيذيهذه الوظيفة  ليساعد شاغ .(متعددة

                                                             التقارير بشأن دوريت  جلنة امليزانية واملالية ودوريت  جلنة املراجعة.

يساعد  .(، لسنوات متعددةمستمرب        )متطل         شهرا   12( ملدة 3-لرتبة ف)من ا قانوين موظف -639
األمانة فيما يتعلق بأهم املسائل املتصلة بشؤون امليزانية والشؤون املالية والشؤون هذه الوظيفة  لشاغ

 .                                                       اإلدارية، ويساعد امليس ر  املعين  بامليزانية الربناجمية املقرتحة

. (، لسنوات متعددةمستمرب        )متطل        شهرا   12( ملدة 2-فمساعد خاص للرئيس )من الرتبة  -640
                                                                                              إن مكان عمل شاغل هذه الوظيفة يف نيويورك، وهو يساند الرئيس  خالل زياراته هلا اليت ت تناول يف سياقها 

يس                                                                                                  الشؤون املتصلة باألمم املتحدة واملتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية. إنه يقد م دعما  فنيا  وتقنيا  إىل الرئ
                                                                                              فيما يتعلق بإعداد بياناته، ومراسالته، وتنسيقه مع أصحاب الشأن الرئيسيني. ويساعد هذا املوظف  أيضا  
يف إعداد البالغات الرمسية، واالهتمام باملسائل املتصلة باجلمعية يف مقر األمم املتحدة، والتواصل املستمر 

                                        ما األساسي. كما إن هذا املوظف يقد م خدمات مع الدول املتمتعة بصفة املراقب للرتويج لعاملية نظام رو 
فنية إىل املكتب وإىل فريق نيويورك العامل، وإىل دورات اجلمعية، وذلك بتوجيه من أمانة اجلمعية. أما 

                                                                   تقدمي اخلدمات التقنية فسيواص ل تولي ه مكتب  االتصال القائم يف نيويورك.

. (، لسنوات متعددةمستمرب        )متطل         شهرا   12 ملدة (1-ف الرتبة من) للمدير خاص مساعد -641
ومشاركة  اجلمعية، اإلمدادي لدورة شؤون منها التحضري يفأمانة اجلمعية  مدير الوظيفة هذه شاغل يساعد

، وتنظيم الفعاليات اجلانبية، وجتهيز طلبات األحياز ووسائل اإلعالم (76)ممثلي املنظمات غري احلكومية
                                                             ف من أجل اللقاءات اجلانبية اليت ت عقد إبان انعقاد دورة اجلمعية، املكتبية الواردة من الدول األطرا

                                                                               يشمل أيضا  حتديد االحتياجات إىل األحياز املكتبية وإىل املعدات. كما إن هذا املوظف يقد م  ما
 مع املدير لقاءات       وينظ م السنة، طيلة اإلمدادي الدعم صعيد أخرى على بأنشطة املساعدة باضطالعه

 .األطراف الدول وممثلي كمةاحمل مسؤويل

السنوية للجمعية. وفيما خيص دورات                                              ممثل للمنظمات غري احلكومية اعتمادا  حلضور الدورة  600طلب أكثر من  2017يف عام  (76)                                                           
 اجلمعية اليت تعقد يف الهاي، يتعني على األمانة أن تعد مجيع الشارات الالزمة للنفوذ إىل مركز املؤمترات.
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. حتتاج (، لسنوات متعددةمستمرب        )متطل  أشهر  10.4ملدة  مساعدون معنيون بالتسجيل -642
إىل مساعدين معنيني بالتسجيل خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية مانة األ

 بالتسجيل يساعدون املدير فيما يتعلق بكل واملنتهية عند انتهاء هذه الدورة. إن املساعدين املعنيني
                                                                                         اجلوانب اإلمدادية جللسات اجلمعية، مبا يف ذلك تسجيل  الوفود وممثلي املنظمات غري احلكومية قبل انعقاد 
                                                                                                الدورة السنوية للجمعية وخالله، وإصدار  شارات النفوذ للمشاركني يف الدورة السنوية، واملساعدة  يف إعداد 

                                                                           اركني يف الدورة السنوية، وإعداد  الوثائق وتوزيعها، وحتديد  املتطلبات من األحياز ومسك قائمة املش
                                                                                   واالحتياجات إىل املعدات من أجل االجتماعات، وكل  أعمال التحضري اإلمدادي األخرى من أجل دورة 

 اجلمعية.

 إىلمانة . حتتاج األ(، لسنوات متعددةمستمرب        )متطل  ملدة شهرين  مساعدون إداريون -643
مساعدين إداريني خالل الفرتة املمتدة طيلة األشهر السابقة للدورة السنوية للجمعية واملنتهية عند انتهاء 

 . إهنم يساعدون املدير يف أعمال التحضري اإلمدادي لدورة اجلمعية.هذه الدورة

 إىلمانة . حتتاج األ(، لسنوات متعددةمستمرب        )متطل  ملدة شهر واحد  مساعد معين بالوثائق -644
. إنه يساعد املدير يف إعداد الوثائق من مساعد معين بالوثائق خالل شهر انعقاد الدورة السنوية للجمعية

 أجل دورة اجلمعية.

، لسنوات مستمرب        )متطل  رأ( ملدة شهرين -)من الرتبة خ ع مساعد معين باخلدمات -645
السنوية للجمعية على حنو سليم . يسهر املساعد املعين باخلدمات على توفري اخلدمات للدورة (77)(متعددة

فيما يتعلق بعتاد وبراجميات تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة، اليت جيب تركيبها يف مكان انعقاد الدورة؛ 
 .                                                                                   العلم أيضا  بوجوب توف ر عدد كاف  من املوظفني اجلاهزين لالستدعاء لتذليل كل مشكلة قد تطرأ مع

 ألف يورو  167.1  املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

على زيادة مقدارها  من أجل املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتينطوي املبلغ املطلوب  -646
                                                                يف املئة( ت عزى إىل توفري خدمات الرتمجة الشفوية الجتماعات مكتب اجلمعية. 19.4ألف يورو ) 27.1

وهيئاهتا الفرعية، وتسجيل املندوبني،  وتلزم املساعدة املؤقتة بصورة خاصة لرتمجة الوثائق الرمسية للجمعية
وإصدار الشارات، واستنساخ الوثائق بأعداد كبرية وتوزيعها، وتيسري مشاركة املندوبني يف الدورات بصورة 

إن الزيادة املراد هبا سد تكاليف خدمات الرتمجة الشفوية اإلضافية تتأتى عن القرار الذي اختذه عامة. 
القاضي بوجوب توفري خدمات الرتمجة الشفوية الجتماعاته  2018ليو متوز/يو  16مكتب اجلمعية يف 

. وستسعى األمانة إىل احلد من التبعات املالية هلذا القرار بالتنسيق مع (78)باإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية
 .(79)قلم احملكمة بغية االستعانة بالرتامجة الداخليني كلما أمكن ذلك

 ورو ألف ي 38.0  العمل اإلضايف 

                              . وي دفع تعويض عن العمل اإلضايف ضايفلعمل اإلاملطلوب من أجل اقدار امل يف       ال تغري   -647
                                                                                    للموظفني من فئة اخلدمات العامة الذين ت ستأجر خدماهتم ملدة قصرية وي طلب منهم تقدمي املساعدة 

     قر ر السنوات امل فيما خيص الدعم هذا      ي طلب وال. الهاي يف      ت عقد للجمعية سنوية دورة لكل املعلومات يف جمال تكنولوجيا الدعم يلزم (77)                                                           
ملعنية التابعة لقلم احملكمة ستقوم لدى احملكمة ترامجة للغتني اإلنكليزية والفرنسية. وإذا لزمت خدمات ترامجة مستقلني فإن املكاتب ا (79) .2019حساب مقدار التكاليف إىل افرتاض أن املكتب سيعقد ستة اجتماعات له يف الهاي يف عام ند يف      است   (78) .بنيويورك املتحدة األمم مقر يف عقد دورة اجلمعية خالهلا

 بالتدابري اإلدارية الالزمة لالستعانة خبدماهتم والسماح هلم بالعمل يف حمال احملكمة.
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ادة، وقد متتد لتشمل                                                                            املذكورة أعاله ويتوجب عليهم بالضرورة أن يعملوا ملدة  تـ جاو ز ساعات العمل املعت
 عطل هناية األسبوع، خالل دورة اجلمعية ودورات جلنة امليزانية واملالية ويف سياق هذه الدورات.

 ألف يورو  1 066.0 الموارد غير المتصلة بالعاملين

                         يف املئة(، تعزى رئيسيا  إىل  7.4ألف يورو ) 73.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -648
ت املراجعة اخلارجية من قلم احملكمة. وتتألف املوارد غري املتصلة بالعاملني من املوارد الالزمة نقل بند خدما

لسد تكاليف السفر، وتكاليف الضيافة، وتكاليف اخلدمات التعاقدية، وتكاليف التدريب، والنفقات 
 التشغيلية العامة، وتكاليف اللوازم واملواد، وتكاليف األثاث والعتاد.

 ألف يورو  438.9 السفر 

يف املئة(. إن ميزانية  1.6آالف يورو ) 6.8يشهد املبلغ املطلوب يف بند السفر زيادة مقدارها  -649
يئ لسد تكاليف أسفار أعضاء جلنة امليزانية واملالية للمشاركة يف دوراهتا، وأسفار رئيس هذه                                                                                            السفر هت 

ك العامل ومسؤويل احملكمة، واألسفار اللجنة للمشاركة يف جلسات مع فريق الهاي العامل وفريق نيويور 
                                                                                            اليت يقوم هبا بضعة من أعضاء هذه اللجنة لزيارة املكاتب الق طرية. كما إن املخص ص يف إطار هذا البند 
من امليزانية يسد تكاليف سفر أعضاء مكتب رئيس اجلمعية، مبا يف ذلك زيارات مقر احملكمة يف الهاي 

                                                          وارد املطلوبة أيضا  تكاليف سفر مخسة من أعضاء جلنة املراجعة إىل              . وت س د  بامل(80)وزيارات نيويورك
 الهاي.

 يورو  آالف 7.0  الضيافة

مقدارها  2018على زيادة بالقياس إىل نظريه لعام  لضيافةا ينطوي املبلغ املطلوب من أجل -650
              ص صات للضيافة املخ                                                  يف املئة(، ت عزى إىل زيادات يف أسعار خدمات املزو د. إن  40.0ألف يورو ) 2.0

 ودوريت جلنة املراجعة. جلنة امليزانية واملالية       دوريت                 رئيسيا  من أجلستخدم    ت  

 ألف يورو  568.7 اخلدمات التعاقدية 

ألف يورو  67.0ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف اخلدمات التعاقدية على زيادة مقدارها  -651
                                            اخلارجية من قلم احملكمة. وت س د بالباقي تكاليف                                ت عزى إىل نقل بند خدمات املراجعةيف املئة(  13.4)

، ومنها تكاليف خدمات عقد الدورة الثامنة عشرة للجمعية يف مركز مؤمترات احملفل العاملي يف الهاي
متفرقة ومرافق يف مكان انعقاد اجلمعية، وإصدار الشارات، واستئجار املزيد من العاملني املعنيني باألمن، 

                                                                     املعدات، وما ي عهد به إىل جهات خارجية من خدمات الرتمجة والطباعة اخلارجية.وأعمال الطباعة، و 

 يورو  آالف 7.3  التدريب 

مقداره  2018على اخنفاض بالقياس إىل نظريه لعام  تدريبمن أجل الاملبلغ املطلوب ينطوي  -652
املوظفني  ةباستدامة مواك ةلتدريب بغيل             خدم املخص صات تس    وت  . يف املئة( 27.7ألف يورو ) 2.8

 .دة           عملهم احملد   تلمستجدات يف جماالل

 غون كون، مقيم يف سيؤول جبمهورية كوريا.-، السيد أو2020حىت عام  2018إن رئيس اجلمعية للفرتة املمتدة من عام  (80)                                                           
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 ألف يورو 24.4 النفقات التشغيلية العامة 

        . وت سد 2018بالقياس إىل نظريه لعام  لنفقات التشغيلية العامةلسد ا املطلوب املبلغ         ال تغري  يف -653
واملطبوعات إىل الدول                                                                        باملخص صات يف إطار هذا البند املصروفات على إرسال الوثائق واملذكرات الشفوية

األطراف وإىل أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، ويف بعض املناسبات من أجل حلقات 
                                                                                           التدارس بغية النهوض بعاملية نظام روما األساسي، وذلك بالربيد العادي أو بالربيد املسج ل أو بالربيد 

 اخلاص.

 ألف يورو  14.7 اللوازم واملواد 

. 2018بالقياس إىل نظريه لعام  وازم واملوادل                            مقدار املخص صات لسد تكاليف ال         تغري  يفال -654
                                                                                            وت سد باملخص صات يف إطار هذا البند تكاليف اللوازم املكتبية، مبا فيها لوازم الكتابة اليت يستخدمها 

ت، واألضابري(، ولوازم موظفو األمانة )ومنها القرطاس، وخراطيش احلرب، وأقالم احلرب، ودفاتر املذكرا
                                                                                                     الكتابة لدوريت  جلنة امليزانية واملالية، ودوريت  جلنة املراجعة، والدورة السنوية للجمعية، واالجتماعات العادية 

 لفريق الهاي العامل.

 آالف يورو  5.0  األثاث والعتاد 

. 2018لعام  بالقياس إىل نظريه ثاث والعتاد                            مقدار املخص صات لسد تكاليف األ         ال تغري  يف -655
، USBأمر زيادة النجاعة من خالل استعمال حافظات إلكرتونية من النوع أمانة اجلمعية وقد تدبرت 

                                                                                             ت وز ع على املندوبني املشاركني يف دورة اجلمعية. وتتض من هذه احلافظات الوثائق الرمسية من وثائق ما قبل 
اليف طبع النسخ الورقية من هذه الوثائق، ونقلها، الدورة باللغات الرمسية، األمر الذي يؤيت وفورات يف تك

 باملوقعواالستعانة  "من استخدام الورق لالتقلي"باع النهج القائم على     ات  زيادة ن إوخزهنا، وتوزيعها. 
احلاجة إىل املواد املطبوعة يف  يتيحا املزيد من تقليصالشبكي للجمعية وشبكات الرتابط اخلارجي ميكن أن 

 .جل املتوسطاأل

 المقترحة 2019البرنامج الرئيسي الرابع: ميزانية عام  :39 الجدول

 الربنامج الرئيسي الرابع

  أمانة مجعية

 الدول األطراف

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 عاجملمو  اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(4.5) 652.2    املوظفون من الفئة الفنية  (0.7)  647.7 

 356.6 22.5 65.6 291.0    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 004.3 1 6.5 61.1 943.2 879.3 - 879.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(7.8) 604.0 387.2 - 387.2 املساعدة املؤقتة العامة  (1.3)  596.2 

 167.1 19.4 27.1 140.0 82.6 - 82.6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 38.0 - - 38.0 13.5 - 13.5 العمل اإلضايف

 801.3 2.5 19.3 782.0 483.4 - 483.4 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 438.9 1.6 6.8 432.1 395.8 - 395.8 السفر

 7.0 40.0 2.0 5.0 6.3 - 6.3 الضيافة

 568.7 13.4 67.0 501.7 642.8 - 642.8 اخلدمات التعاقدية

(2.8) 10.1 - - - التدريب  (27.7)  7.3 

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 24.4 - - 24.4 11.0 - 11.0 ةالنفقات التشغيلية العام

 14.7 - - 14.7 9.9 - 9.9 اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 5.7 - 5.7 األثاث والعتاد



ICC-ASP/17/20 

185 20A061118 

 066.0 1 7.4 73.0 993.0 071.5 1 - 071.5 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 871.6 2 5.6 153.4 718.2 2 434.1 2 - 434.1 2 المجموع

 2019ج الرئيسي الرابع: مالك الموظفين المقترح لعام البرنام :40 الجدول

 الربنامج الرئيسي الرابع

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  10   5   3   2   5   -   1   1   1   1   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  10   5   3   2   5   -   1   1   1   1   1   -   -   -  المجموع

               

           (                                                   وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل

 5.75 1.58 1.58 - 4.18 1.00 1.00 2.08 0.05 0.05 - - - - 2018املقرة لعام 

  5.72   1.28   1.28   -   4.43   1.00   1.00   2.33   0.05   0.05   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  5.72   1.28   1.28   -   4.43   1.00   1.00   2.33   0.05   0.05   -   -   -   -  المجموع
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 4100 البرنامج :41 الجدول

4100 

 خدمات املؤمترات وحدة

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

صروفات من امل
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(0.2) اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  - (0.2)  - - - - 

(23.6) 350.8 44.2 - 44.2 قتة العامةاملساعدة املؤ   (6.7)  327.2 

 107.1 33.9 27.1 80.0 8.4 - 8.4 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 20.0 - - 20.0 2.9 - 2.9 العمل اإلضايف

 454.3 0.8 3.5 450.8 55.6 - 55.6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - 36.8 - 36.8 السفر

 - - - - - - - يافةالض

 413.0 - - 413.0 581.3 - 581.3 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 11.0 - - 11.0 11.0 - 11.0 النفقات التشغيلية العامة

 10.0 - - 10.0 9.3 - 9.3 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 434.0 - - 434.0 638.4 - 638.4 ع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملمو 

 888.3 0.4 3.5 884.8 693.7 - 693.7 المجموع

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 4100 البرنامج :42 الجدول

4100 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

 الفنية وما
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع

               

           ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

  3.67   1.58   1.58   -   2.09   1.00   -   1.00   0.05   0.05   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

  3.38   1.28   1.28   -   2.10   1.00   -   1.00   0.05   0.05   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  عادة التصنيفامل

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  3.38   1.28   1.28   -   2.10   1.00   -   1.00   0.05   0.05   -   -   -   -  المجموع

)وحدة خدمات املؤمترات( تكاليف االئتمار، اليت تتألف  4100                          لقد أ درجت يف إطار الربنامج  -656
من عناصر منها تكاليف دورة اجلمعية، وتكاليف اجتماعات مكتب اجلمعية وفريقيه العاملني 

                                                                                        نيويورك العامل وفريق الهاي العامل(. وتشمل هذه التكاليف أيضا  تكاليف املساعدة املؤقتة اخلاصة  )فريق
 سفر.باالجتماعات وتكاليف ال
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 4200 البرنامج  :43 الجدول

4200 

 اجلمعية سكرتاريا

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

موع مبا فيه اجمل
املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(4.7) 502.8    املوظفون من الفئة الفنية  (0.9)  498.1 

 276.7 31.1 65.6 211.1    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 774.8 8.5 60.9 713.9 613.3 - 613.3 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - 127.5 - 127.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 18.0 - - 18.0 8.2 - 8.2 العمل اإلضايف

 18.0 - - 18.0 135.7 - 135.7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(0.5) 16.5 59.0 - 59.0 السفر  (3.0)  16.0 

 1.0 - - 1.0 3.1 - 3.1 الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

(2.6) 5.5 - - - التدريب  (47.3)  2.9 

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 4.7 - - 4.7 0.6 - 0.6 اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 5.7 - 5.7 األثاث والعتاد

(3.1) 32.7 68.4 - 68.4 للتكاليف غري املتصلة بالعاملني اجملموع الفرعي  (9.5)  29.6 

 822.4 7.6 57.8 764.6 817.4 - 817.4 المجموع

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 4200 البرنامج :44 الجدول

4200 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
قهافو  رر-ع خ  رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  8   4   3   1   4   -   1   1   1   -   1   -   -   -  المجموع

               

          ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - -       احملو لة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع

)سكرتاريا اجلمعية( املوارد اخلاصة بالسكرتاريا مبا فيها  4200لقد أدرجت يف إطار الربنامج  -657
                                              والعمل املؤد يـ ني  من أجل مكتب اجلمعية، وفريقيه  التكاليف املتصلة باخلدمات            املخص صة لسداملوارد 

 .وفريق الهاي العامل( العاملني )فريق نيويورك العامل



ICC-ASP/17/20 

20A061118 188 

 المقترحة 2019: ميزانية عام 4400 البرنامج  :45 الجدول

4400 

 اجلمعية رئيس مكتب

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

  املوارد        التغري  يف

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(12.2) 121.5 104.8 - 104.8 املساعدة املؤقتة العامة  (10.0)  109.3 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(12.2) 121.5 104.8 - 104.8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (10.0)  109.3 

 115.4 15.5 15.5 99.9 72.9 - 72.9 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 12.0 - - 12.0 - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - عتاداألثاث وال

 127.4 13.9 15.5 111.9 72.9 - 72.9 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 236.7 1.4 3.3 233.4 177.7 - 177.7 المجموع

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 4400 البرنامج :46 الجدول

4400 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة
مجموع 

 الموظفين
               الوظائف الثابتة

 - - - - - - - - - - - - - - 2018املقرة لعام 

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - - املستعادة/املعادة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع

               

           ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

 1.00 - - - 1.00 - 1.00 - - - - - - - 2018املقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  1.00   -   -   -   1.00   -   1.00   -   -   -   -   -   -   -  المجموع

تصلة مبكتب )مكتب رئيس اجلمعية( التكاليف املباشرة امل 4400الربنامج  إطار             لقد أ درجت يف  -658
، وتكاليف وظيفة املساعد اخلاص وغريمهارئيس اجلمعية، مثل تكاليف سفر الرئيس إىل الهاي ونيويورك 

للرئيس، وتكاليف اخلدمات التعاقدية للنهوض بأود اللقاءات مع الدبلماسيني واملسؤولني الرفيعي 
 املستوى.
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 4500 البرنامج  :47 الجدول

4500 

 مليزانية واملاليةجلنة ا

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

ف مقداره )بآال
 نسبته املئوية اليوروات(

 149.6 0.1 0.2 149.4    املوظفون من الفئة الفنية

 79.9 - - 79.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 229.5 0.1 0.2 229.3 266.2 - 266.2 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 159.7 21.3 28.0 131.7 110.7 - 110.7 املساعدة املؤقتة العامة

 60.0 - - 60.0 74.2 - 74.2 ساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعاتامل

 - - - - 2.4 - 2.4 العمل اإلضايف

 219.7 14.6 28.0 191.7 187.3 - 187.3 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

(8.2) 315.7 227.1 - 227.1 السفر  (2.6)  307.5 

 6.0 50.0 2.0 4.0 3.2 - 3.2 الضيافة

 143.7 87.4 67.0 76.7 61.5 - 61.5 التعاقدية اخلدمات

(0.2) 4.6 - - - التدريب  (4.3)  4.4 

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 13.4 - - 13.4 - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 475.0 14.6 60.6 414.4 291.8 - 291.8 ة بالعاملنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصل

 924.2 10.6 88.8 835.4 745.3 - 745.3 المجموع

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 4500 البرنامج :48 الجدول

4500 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  2   1   -   1   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  2   1   -   1   1   -   -   -   -   1   -   -   -   -  المجموع

               

                                                               وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل(

 1.08 - - - 1.08 - - 1.08 - - - - - - 2018املقرة لعام 

  1.33   -   -   -   1.33   -   -   1.33   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  1.33   -   -   -   1.33   -   -   1.33   -   -   -   -   -   -  المجموع

)جلنة امليزانية واملالية( التكاليف املباشرة املتصلة بلجنة  4500                          لقد أ درجت يف إطار الربنامج  -659
امليزانية واملالية وجلنة املراجعة، مثل تكاليف الرتمجة الشفوية املدرجة يف إطار بند املساعدة املؤقتة اخلاصة 

تكاليف الرتمجة التحريرية املدرجة يف إطار بند اخلدمات التعاقدية، وتكاليف أسفار باالجتماعات، و 
أعضاء جلنة امليزانية واملالية وأعضاء جلنة املراجعة، وتكاليف وظيفة األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، 
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ملوظف املعين بالشؤون                                                                    وتكاليف وظيفة املساعد اإلداري الرئيسي، وتكاليف اثين عشر شهرا  من عمل ا
اإلدارية يف إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف أربعة أشهر من عمل املوظف املعين بالشؤون اإلدارية يف 
                                                                                                   إطار املساعدة املؤقتة العامة، وتكاليف الضيافة فيما خيص دوريت  جلنة امليزانية واملالية ودوريت  جلنة املراجعة، 

الطباعة اخلارجية للتوصيات الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية وعن جلنة  وتكاليف التدريب، وتكاليف
 املراجعة.

                                                                              وبالنظر إىل أن جلنة املراجعة غدت مكل فة بتقدمي توصيات إىل اجلمعية بشأن تعيني املراجعني  -660
      ا  )يف أيض 4500، يشمل الربنامج (81)اخلارجيني، على النحو املبني يف النظام األساسي للجنة املراجعة

إطار بند اخلدمات التعاقدية( األتعاب املتقاضاة لقاء خدمات املراجعة اخلارجية، وهي األتعاب املتقاضاة 
لقاء مراجعة البيانات املالية للمحكمة ومراجعة بيانات الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومراجعة 

)شعبة اخلدمات  3200طار الربنامج                                                        األداء. وفيما سبق كانت هذه األتعاب ت درج يف امليزانية ضمن إ
إجراء الشراء ذا الصلة باملراجعني اخلارجيني كما  4500. وسيشمل الربنامج (82)اإلدارية( يف قلم احملكمة

                                                                                    سيشمل املهمات املتصلة مبوظفي التصديق، بينما ستتفاعل اجلهات املراج ع هلا )مثل احملكمة وأمانة 
املراجعني اخلارجيني بشأن املسائل الفنية املتصلة بعمليات  الصندوق االستئماين للمجين عليهم( مع

                                                                                      املراجعة احملد دة الطابع وبشأن الدعم اإلمدادي خالل مهمات املراجعة. وال ترتتب على عمليات النقل 
 هذه أية تكاليف تتكبدها الدول األطراف.

 . وهذه الوثيقة متاحة يف املوقع:60عة، الفقرة النظام األساسي للجنة املراج (81)                                                           

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx (82)  490ائية الدولية، الفقرة الربناجمية املعتمدة للمحكمة اجلن 2018ميزانية عام. 

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
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 : المبانيالخامس الرئيسيالبرنامج  -هاء

         المقد مة

الرئيسي للتهيئة لصيانة مقر احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف الهاي.  أنشئ هذا الربنامج -661
وتكاليف ما يندرج يف الصيانة التصحيحية ملباين املقر  الصيانة الوقائية وتكاليف تكاليف               وت س د يف إطاره 

        ه، خ ص  ، على غرار األعوام السابقة ل2018                                              عداد رأس املال من املستبد الت فيها. ففيما خيص عام 
                واحلال أنه بدءا                                                                                      م ق د ر  املصروفات الصيانة  الوقائية، ومل تقد ر أي تكاليف ترتتب على الصيانة التصحيحية.

                     وال ي توقع أن ت تكب د يف إطار هذا الربنامج الرئيسي. الصيانة التصحيحية  تكاليف       ست س د  2019عام  من
 تندرج يف عداد رأس املال.تكاليف مرتتبة على استبدال عناصر  2019يف عام 

                                                                                       وتوف ر الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية حاليا  مبوجب عقد مربم مع شركة البناء. وكان من  -662
كانون   31                لكنها م د دت حىت  2017كانون األول/ديسمرب   31املقرر أن تنتهي فرتة العقد املعين يف 

جديد من خالل إجراء تنافسي للتعاقد على                                        . وجيري حاليا  تنجيز عملية انتقاء مقاول 2018األول 
 .2019                                                                                 اخلدمات املعنية. وي توقع أن يستلم املقاول اجلديد املهام املنوطة به يف األول من متوز/يوليو 

 ألف يورو 1 800.0 موارد الميزانية

يف املئة( بالقياس إىل  20.1ألف يورو ) 301.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -663
 املعتمدة. 2018عام  ميزانية

 ألف يورو 1 800.0 النفقات التشغيلية العامة

يف املئة(، تشمل املقدار البالغ  20.1ألف يورو ) 301.5يشهد املبلغ املطلوب زيادة مقدارها  -664
                                                                                      ألف يورو الذي اعت مد يف إطار ميزانية قسم اخلدمات العامة التابع لقلم احملكمة لتغطية تكاليف  250.0

                                                                              حيحية )عمليات التصليح( يف احملكمة وأ عيد ختصيصه بنقله إىل هذا الربنامج الرئيسي عمال  الصيانة التص
                                                                                      بتوصية صادرة عن جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا التاسعة والعشرين اليت ع قدت يف أيلول/سبتمرب 

سعار اخلدمات ألف يورو إىل الزيادة املرتبطة مبؤشر أ 51.5. ويعزى باقي الزيادة البالغ (83)2017
                                                          التعاقدية يف هولندا. ومتث ل املوارد املعنية متطلبا  متكر را .

                                                            ألف يورو الذي اعت مد يف إطار ميزانية قسم اخلدمات العامة أ عيد  250.0إن املقدار البالغ  -665
ذا                                                                                        ختصيصه من أجل تيسري مراقبة تكاليف الصيانة وتكاليف استعمال مباين احملكمة وتوخيا  للشفافية يف ه

                                                                                           الصدد، كما أوصت به جلنة امليزانية واملالية. وسيظل هذا املقدار خمصصا  لسد التكاليف املتصلة بأعمال 
 التصليح غري املرتقبة )الصيانة التصحيحية(. 

                                                                                   أما املبلغ املقرتح لسد التكاليف املتأتية عن الزيادة يف مؤشر األسعار فقد ح سب استنادا  إىل  -666
                                                                    ت التعاقدية الساري يف هولندا، ريثما ت عرف نتيجة عملية استدراج العروض زيادة مؤشر أسعار اخلدما

اجلارية إلبرام عقد صيانة جديد. وليس بوسع احملكمة أن تضمن عدم ازدياد السعر إىل مقدار يتخطى 
                                                املبلغ املقد ر، ألن قوى السوق هي اليت حتد د النتيجة.

 .ICC-ASP/16/15الوثيقة  (83)                                                           
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                                                    ابع للفريق العامل القائم يف الهاي وثيقة  عم ا است بدل                                    لقد ق د مت إىل املنسق املعين باملباين الت -667
يف املباين الدائمة من العناصر املندرجة يف عداد رأس املال لألمد الطويل، لكن تكاليف االستثمار فيما 
رى استبدال عناصر مندرجة يف عداد                                                                                            يندرج يف عداد رأس املال ت عرض يف املرفق العاشر. ومن املقرر أن جي 

 .2020ل ألول مرة يف عام رأس املا

 

 المقترحة 2019البرنامج الرئيسي الخامس: ميزانية عام  :49 الجدول

 الربنامج الرئيسي اخلامس

 املباين

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 جملموعا اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - ؤقتة العامةاملساعدة امل

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 800.0 1 20.1 301.5 498.5 1 454.9 1 - 454.9 1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 800.0 1 20.1 301.5 498.5 1 454.9 1 - 454.9 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 800.0 1 20.1 301.5 498.5 1 454.9 1 - 454.9 1 المجموع
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 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم -واو

 

         المقد مة

يدعم الصندوق االستئماين للمجين عليهم لدى احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( األنشطة  -668
اجلرائم املندرجة ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك مبساعدة اجملين عليهم اليت تتناول األذى الناجم عن 

                                                                                     يف العودة إىل حياهتم الكرمية يف مجاعاهتم وإسهامهم فيها. ويؤد ي الصندوق االستئماين للمجين عليهم 
( تسيري شؤون جرب 1لدى احملكمة )"الصندوق االستئماين" أو "الصندوق"( يف إطار واليته مهمتني: )

                                       ( تسخري موارد أخرى لصاحل اجملين عليهم وفقا  2؛ )(84)رار الذي تأمر به احملكمة حبق املداننياألض
                                              . ويقد م يف إطار كلتا هاتني املهمتني الدعم إىل اجملين (85)من نظام روما األساسي 79ألحكام املادة 

بة منذ األول من متوز/يوليو                                                                     عليهم يف جرائم اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب املرتك  
2002(86). 

                                                                            لقد شهدت ممارسة احملكمة والصندوق االستئماين على صعيد جرب األضرار تطورات هامة بدءا   -669
          . وسيقد م 2019                                                    فصاعدا ، وي توقع أن تستمر هذه الظاهرة وتتنامى يف عام  2017من أواخر عام 

كة بشأن آثار ذلك على امليزانية يف ورقة منفصلة،                                            الصندوق االستئماين واحملكمة حملة عامة مفص لة مشرت 
                                                                                        جيب الرجوع إليها معطوفة  على التقرير املعنون ]باإلنكليزية[ "التقرير املشرتك للمحكمة والصندوق 
                                                                                     االستئماين للمجين عليهم بشأن ما ي رتقب أن يرتتب على تكاليف جرب األضرار من تبعات على الصعيد 

                                                                           قرير املشرتك"(، الذي ق د م إىل جلنة امليزانية واملالية قبل انعقاد دورهتا الثالثني يف اإلداري واالشتغايل" )"الت
                                                                             . إن الوثيقة املنفصلة املعنية، اليت جيب اعتبارها جزءا  ال يتجزأ من وثيقة امليزانية (87)2018نيسان/أبريل 

                                 عاما  ملا يرتبط بتنفيذ أحكام نظام                                                              اليت تقرتحها احملكمة والصندوق االستئماين للمجين عليهم، تتيح تقديرا  

للصندوق االستئماين للمجين ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. ولالستزادة من املعلومات عن األساس القانوين 5)98القاعدة  (85) ( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات.4( و)3( و)2)98القاعدة  (84)                                                           
 .CBF/30/8الوثيقة  (87) من نظام روما األساسي. 8و 7و 6كما يرد تعريفها يف املواد  https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis (86) جوع إىل املوقع الشبكييرجى الر  عليهم

https://www.trustfundforvictims.org/en/about/legal-basis
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روما األساسي املتعلقة جبرب األضرار من تعليالت وتبعات مالية، ما يؤيت طائفة من أنشطة احملكمة وأنشطة 
 الصندوق االستئماين واألنشطة املشرتكة بينهما.

مليزانية                                                                         ويرى الصندوق االستئماين للمجين عليهم أن املعلومات واألفكار املتشاط رة مع جلنة ا -670
واملالية يف التقرير املشرتك ويف تقرير آخر عنوانه ]باإلنكليزية[ "تقرير الصندوق االستئماين للمجين عليهم 

تبقى سديدة مبثابة أساس هام مليزانية عام  (88)بشأن عبء العمل املرتقب فيما يتعلق ببنيته التنظيمية"
                                             إىل هذين التقريرين باعتبارمها جزءا  ال يتجزأ من                                          املقرتحة للصندوق االستئماين. فينبغي أن ي نظر  2019

                                                                                                 الوثيقة احلالية. وي فرتض أن املعلومات واألفكار الواردة فيهما معلومة دون عرضها يف الوثيقة احلالية نظرا  
 إىل حمدودية احليز املتاح للعرض السردي فيها.

 الغايات االستراتيجية

مرتابطتني فإن الصندوق االستئماين للمجين عليهم لئن كانت اسرتاتيجية احملكمة واسرتاتيجية  -671
تتصل على وجه التحديد بواليته املشتملة على مهمتني مها االستئماين الغايات االسرتاتيجية للصندوق 

مهمة تقدمي املساعدة إىل اجملين عليهم يف جرائم تندرج ضمن إطار اختصاص احملكمة ومهمة جرب 
جملس إدارته، الذي خيضع ملساءلة مباشرة من الدول األطراف اين                الصندوق  االستئمأضرارهم. ويدير 

                                                             . مث إن مشاريع مساعدة اجملين عليهم اليت ينف ذها الصندوق ال متو ل من (89)بشأن أنشطة الصندوق
                                                                                        االشرتاكات املقر رة بل متو ل رئيسيا  عن طريق التربعات واهلبات اليت تقد مها جهات خاصة. وميو ل جرب 

                         عن طريق استكمال ما ي دفع                                                               ار مبا قد تأمر به احملكمة من التعويضات والغرامات واملصاد رات و/أواألضر 
 .(90)                                                               "املوارد األخرى للصندوق االستئماين"، إذا قر ر ذلك جملس إدارة الصندوق من تعويضات بـ

عليهم إعداد اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة للصندوق االستئماين للمجين  2018وجيري يف عام  -672
                                              ، وي رتقب أن يعتمد جملس إدارة الصندوق هذه اخلطة 2022حىت عام  2019للفرتة املمتدة من عام 

                                                                     ، مع العلم بأنه ستنظ م انتخابات للعضوية يف جملس إدارة الصندوق خالل مجعية 2019            رمسيا  يف عام 
فإنه، من أجل إعداد  . وعليه2018                                                      الدول األطراف )"اجلمعية"( اليت ست عقد يف كانون األول/ديسمرب 

                                                                        الربناجمية املقرتحة، يظل معموال  باألهداف االسرتاتيجية الرفيعة للصندوق االستئماين  2019ميزانية عام 
 وخبطة مراقبة أدائه وبإطار تدبر املخاطر اخلاص به.

                                                                                 وتتمث ل رسالة الصندوق االستئماين للمجين عليهم يف رأب األذى الناتج عن اجلرائم اليت تندرج -673
                                                                               ضمن نطاق اختصاص احملكمة وذلك بالسهر على إحقاق حقوق اجملين عليهم وأ سرهم من خالل توفري 

 تعويضات جرب الضرر واملساعدة.

 الغايات االسرتاتيجية للصندوق االستئماين للمجين عليهم: -674

هم: التغلب على اجملين عليإقامة العدل التعويضي لصاحل : 1الغاية االسرتاتيجية  (أ )
حياة   أذى فيحيواحلق هبم من  على ما وأسرهمتغلب اجملين عليهم ل احلياة: أن ياألذى وحتوي

 .يف املصاحلة وبناء السالم ضمن مجاعاهتم ويسهمواكرمية 
الدول األطراف واجلهات  تكفلتأن النمو واالستدامة املاليان: : 2الغاية االسرتاتيجية  (ب )

 .املاحنة بالنمو واالستدامة املاليني
 .56البند ، الصندوق االستئماين للمجين عليهم نظام (90) .76البند ، (ICC-ASP/4/Res.3نظام الصندوق االستئماين للمجين عليهم )الوثيقة  CBF/30/13. (89)الوثيقة  (88)                                                           
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أن يكون الصندوق االستئماين هم: اجملين عليالدفاع عن : 3اتيجية الغاية االسرت  (ج )
يف املضمار العام وعلى اخلصوص  وأسرهمعن حقوق اجملين عليهم  العنيدللمجين عليهم املنافح 

 .نساينيف النظام القضائي العاملي والقطاع اإل

ق االستئماين أن يتكفل الصندو استحداث بنية تنظيمية فعالة: : 4الغاية االسرتاتيجية  (د )
لة ءاملسابو  اإلدارة، برشاد شركائه االسرتاتيجينيتشارك التعاوين مع ال                    للمجين عليهم، عامال  ب

 ه.نشطتأالشفافية يف مجيع بو 

 المهام المنوطة بالصندوق االستئماني للمجني عليهم في إطار واليته

 املساعدة
دميقراطية ومشال أوغندا دورة تنفيذ يدخل برناجما املساعدة يف مجهورية الكونغو ال 2018يف عام  -675

وهو  2018ديفوار يف عام                                                             مخسية جديدة. ومن املقر ر أيضا  بدء تنفيذ برنامج املساعدة يف كوت
تعزيز أداء اهليئات احلكومية يف هذا البلد على صعيد تنفيذ لبناء القدرات من أجل                    سيشتمل على مكو ن  

 املبادرات الوطنية جلرب األضرار. 

طلع إمكانية تنفيذ برامج مساعدة جديدة جلمهورية أفريقيا الوسطى وكينيا وجورجيا ومايل.      وت ست -676
                                                                                        فإذا مل ي د ن  املتهمون فلم ي شرع يف إجراءات جرب األضرار، فقد يعمل الصندوق االستئماين على أساس 

                   اعدة اجلديدة ي رج ح درجات األولوية فيما خيص برامج املساعدة يف بلدان احلاالت املعنية. إن برامج املس
                                                                                           أن تتباين نطاقا  وقد ا  لكن كال  منها سيستلزم قدرة الصندوق االستئماين على التكفل بتوجيه تنفيذ 

                          الربنامج وإدارته ميدانيا .

                                                                                     ويستلزم استهالل  وتدبر  برامج املساعدة قدرات تنظيمية كافية واسرتاتيجيات عمل رزينة، وذلك  -677
                    وحرصا  على تدعيمها،  ل مع املبادرات الوطنية القائمة يف جمال جرب األضرار                         على األقل سهرا  على التكام

                                                                                     ألن هذا مكو ن  متأصل من مكو نات مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة. ويذكر الصندوق بتوصيات 
 ها.                                                                                          املراجع اخلارجي بأن يعزز الصندوق أفرقته امليدانية سهرا  على جناعة متابعة مشاريع أنشطته ومراقبت

 جرب األضرار

                                                              معروضة على احملكمة ب لغ فيها طور جرب األضرار بدرجة تراوح بني مرحلة  قضايامثة ثالث  -678
يف         كاتن غاوقضية         لوبن غايف مايل( ومرحلة التنفيذ )يف قضية  املهديإعداد مشروع خطة التنفيذ )يف قضية 

           اغ بـ غ بو وقضية            ان تاغن داضرار يف قضية مجهورية الكونغو الدميقراطية(. وميكن أن تعقد إجراءات جلرب األ
                       ، رهنا  بإدانة املتهمني.       أ نغوينوقضية               واب ليه غوديه

                                                                                 إن عبء العمل الواقع على عاتق الصندوق االستئماين فيما يتعلق جبرب األضرار عرضة  لزيادة   -679
 كبرية و/أو ارتفاع أقصى يف فرتات تقع ضمن ثالث مراحل :

: يتزايد عدد القضايا اليت تبلغ ىل صدور أمر جبرب األضراراملرحلة القضائية املفضية إ (أ )
                                                                             فيها اإلجراءات طور جرب األضرار. وخيص ص الصندوق االستئماين، بصفته مشاركا  رئيسيا  يف 
                                                                                    هذا الطور، قدرا  كبريا  من الوقت واملوارد للتحليل القانوين والبحث التنفيذي للنهوض بأود 

                                                  ت جرب األضرار، اليت تود ع بناء  على دعوة من الدوائر.إعداد وثائقه املتعلقة بإجراءا
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، املتوقع )بتاريخ كتابة الوثيقة إعداد الصندوق االستئماين مشروع خطط التنفيذ (ب )
                                   ، ميث ل نشاطا  يستلزم مقدارا  طائال  2019-2018يف الفرتة           ان تاغندااحلالية( أن حيصل يف قضية 

                                                  الصندوق القانونية واالشتغالية، ويتطلب جهودا  كثيفة                                      من املوارد، ذاهبا  بقسط باهظ من موارد
يف جمال التشاور مع اجملين عليهم وأصحاب الشأن يف امليدان ويف املقر. إن ذلك بدوره يستلزم 

                                                                مساعدة  وتعاون  أقسام  قلم احملكمة واملمثلني القانونيني للمجين عليهم.
ة العامة اليت يتوالها الصندوق املسؤولياألهم أنه، بعد إقرار خطة التنفيذ، تؤيت  (ج )

                                                          بصفته اجلهاز املعين بتنفيذ األوامر جبرب األضرار، عبء  عمل  كبريا   االستئماين واخنراطه املباشر
يف اجملاالت التالية: صرف التعويضات الفردية؛ والتشاور مع اجملين عليهم وممثليهم القانونيني 

ية التعويضات اجلماعية؛ والتواصل مع اجملين بشأن نوال جرب األضرار، ما يفضي إىل لزوم تسو 
عليهم ومتييز جمين عليهم جدد والتحقق من أوضاعهم فيما خيص أهليتهم لنوال التعويضات 
الفردية واجلماعية؛ وتنفيذ األوامر جبرب األضرار القاضية بتقدمي تعويضات مجاعية والقاضية بتقدمي 

تحقق من أوضاع اجملين عليهم وتنفيذ األوامر تعويضات رمزية. ويشار على اخلصوص إىل أن ال
                                                                                جبرب أضرارهم ميثالن نشاطني يستلزمان مقدارا  طائال  من املوارد ويتطلبان قدرة إضافية على 

 التنفيذ يف املكاتب القطرية ويف املقر.

                                                                               ويف شىت هذه املراحل يالحظ الصندوق االستئماين ارتفاعا  كبريا  يف عبء العمل يتصل مبا يلي: -680

الالزم إلرساء أساس تنفيذ األوامر جبرب األضرار واإلرشاد فيما خيصه،  لعمل القانوينا (أ )
مبا يف ذلك متييز اجملين عليهم والتحقق من أوضاعهم والتوجيه الوظيفي العام ملراقبة اجلودة 

 وإلبالغ الدوائر.
اف على                                                    اليت ي ضطلع هبا دعما  إلعداد مشاريع خطط التنفيذ واإلشر  األنشطة امليدانية (ب )

العمليات وتسيري شؤون تنفيذ الربامج فيما يتصل بتعويضات جرب األضرار، مبا يف ذلك تدبر 
شؤون الشركاء يف التنفيذ، والسهر على اتباع املمارسات الفضلى على صعيد التنسيق، وتوحيد 

مة اإلجراءات، والتواصل مع الشهود املؤهلني )أو حيتمل أن يكونوا مؤهلني( ومجاعاهتم، وإقا
 الصالت مع سائر أصحاب الشأن مبن فيهم اهليئات واألجهزة احلكومية.

                                                     املضطلع هبا للتحقق من مناسبة  وفعالية  تنفيذ األوامر جبرب  املتابعة والتقييم أنشطة (ج )
األضرار، مبا يف ذلك قياس درجة رضا اجملين عليهم املستفيدين من التعويضات واستدامة إبالغ 

                                     زم بشأن التقدم احملر ز والنتائج احملققة.الدوائر على النحو الال

                                          اليت جيب االضطالع هبا استجالبا  للمسامهات واهلبات  أنشطة مجع األموال (د )
                                                                               املخص صة لدفع تعويضات جرب األضرار أو دفع عناصر معي نة منها، وذلك إذا تعني  أن يسهم 

                        ر اء إعواز الشخص املدان.                                                        الصندوق االستئماين بتكملة للمدفوعات تعويضا  جلرب األضرار من ج

                                                                                   ويذك ر الصندوق االستئماين بأن قدرته احلالية على النهوض بأود إجراءات جرب األضرار السائرة  -681
                                                                                       وإجراءاته املتوقعة تبدو ضئيلة بالقياس إىل قدرة احملكمة وقدرة األطراف األخرى املنخرطة يف كل  من 

نال عبء العمل املتزايد من  2018-2017الفرتة القضايا اليت جيري فيها جرب أضرار جمتمعتني. ففي 
قدرة الصندوق االستئماين على التجاوب جتاه اإلجراءات )مبا فيها قدرته على إيداع الوثائق يف اآلجال 
                                                                                               احملد دة له مع ضمان مراجعة جملس اإلدارة هلا وإقراره إياها( ومن قدرته على ممارسة القدر املنشود من تدبر 

                                                                                      ا طيلة سريورة إعداد الوثائق املعقدة، اليت غالبا  ما متث ل فتحا  جديدا  على الصعيد القانوين اجلودة ومراقبته
 واإلجرائي والفين وختضع لتمحيص صارم.
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عشرة، الذي  الصادر عن اجلمعية يف دورهتا السادسة 6                                ويذك ر الصندوق االستئماين بالقرار  -682
االستئماين مواصلة إقامة شراكة تعاونية قوية واضعني يف طلبت فيه الدول األطراف إىل احملكمة والصندوق 

. ويشار على اخلصوص (91)                                                                    االعتبار دور كل  منهما ومسؤولياته لتنفيذ جرب األضرار الذي تأمر به احملكمة
                                                                                            إىل أن الصندوق االستئماين تعاون تعاونا  وثيقا  مع املكاتب امليدانية، وقسم املالية، والوحدة املعنية 

وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم، والوحدة املعنية بالعالقات اخلارجية وتعاون الدول، بالشراء، 
وقسم دعم احملامني، ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم، وقسم األمن والسالمة، وقسم اإلعالم 

القانونيني للمجين عليهم                                                                        والتوعية. وي قد ر الصندوق االستئماين عايل التقدير تعاون قلم احملكمة واملمثلني 
ومساعدهتم طيلة إعداد وتنفيذ األوامر جبرب األضرار يف السنة املاضية، ويسعى إىل تعزيز تعاونه معهم يف 

 .2019عام 

 األمن
                                                                                  إن التنفيذ الفعال لربامج املساعدة واألوامر جبرب األضرار يتأثر شديد  التأثر بانعدام األمن  -683

                                                                مل فيها الصندوق االستئماين. ويظهر ذلك حاليا  يف إقليم إيتوري يف شرق وبالنزاعات يف املناطق اليت يع
                                                                                             مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف مشال مايل، ويف مجهورية أفريقيا الوسطى. فاملنطقتان الوحيدتان املستقر  

غو                                                                                  الوضع  فيهما حاليا  من أجل تدخل الصندوق مها مشال أوغندا وأقاليم كيفو يف مجهورية الكون
 الدميقراطية )االستقرار يف هذه األقاليم رجراج(.

                                                                                    ومتث ل أمام تنفيذ املهام املنوطة باحملكمة وبالصندوق االستئماين يف إطار واليتيهما حتديات أمنية  -684
متأصلة. وتتسم هذه التحديات بأمهية قصوى فيما خيص الصندوق االستئماين، ألن تنفيذ مهمتيه 

                                                                األضرار يزدهر على أفضل وجه يف سياق االستقرار األطول أمدا  الذي يتيح  املتمثلتني يف املساعدة وجرب
                                                                                      لتدابري جرب األضرار أن تؤيت أ ك لها، فتساعد اجملين عليهم ومجاعاهتم على التغلب على األذى الذي حلق 

 هبم، وإعادة بناء حياهتم، واإلسهام يف التعايش السلمي.

فيذ أنشطة الصندوق االستئماين بأشكال خمتلفة، فيمكن أن تؤثر التحديات األمنية على تن -685
                                                                                                 جمربة  إياه على إعادة توجيهها، ومسب بة  حاالت تأخري، ومستلزمة تكييفا  النتقاء وتدبر الشركاء يف التنفيذ 
                                                                                                   ومضفية  عليهما مزيدا  من التعقيد. وهلذا التأثري تبعات على صعيد املوارد البشرية واملوارد املالية للصندوق 

                                                                                         تئماين، يتعني  عليه أن يستوعبها بغية احلفاظ على قدرته على التجاوب حيال التزاماته إزاء احملكمة االس
                                                                                          وتوخيات اجملين عليهم. وهلذا السبب جيب أن تظل البنية التنظيمية للصندوق االستئماين جتعله قادرا  على 

 موظفيه العاملني يف امليدان.االستجابة على حنو مرن للتطورات غري املتوقعة، بوسائل منها تناوب 

 التطوير التنظيمي

إن االجتاهات اآلنفة الذكر توجب على الصندوق االستئماين السعي إىل تعزيز بنيته التنظيمية  -686
                                                                                          إىل حد كبري بغية احلفاظ على قدرته على التجاوب هنوضا  باملهام املنوطة به يف إطار واليته، وال سيما يف 

ثقة عن اإلجراءات القضائية املتعلقة جبرب األضرار. ويأيت تعزيز البنية هذا من ما يتخذ شكل األنشطة املنب
                                                               املنط لق التنظيمي املتمثل يف استمرار البنية احلالية، اليت لن تتأثر.

 14-4، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (91)                                                           
، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6، القرار ألف-الثالث اجلزء األول،         (، اجملل د ICC-ASP/16/20) 2017 ديسمرب/نون األولكا

 .)ج(12
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وتتوىل املكاتب القطرية إدارة برامج الصندوق االستئماين وتعويضات جرب األضرار اليت يقدمها  -687
مج. أما التوجيه الوظيفي )وضع املعايري، وإسداء املشورة التقنية، ومراقبة وذلك حتت إشراف مديري الربا

اجلودة( فيتوىل املسؤولية عن إجرائه شاغلو الوظائف التالية البيان: املستشار القانوين، واملوظف املعين 
وال للصندوق بالشؤون املالية، واملوظف املعين باملتابعة والتقييم وإىل حد أقل املوظف املعين جبمع األم

وبربوزه للعيان. ولذا فإن اإلجراءات اإلدارية، مبا فيها املراقبة الداخلية، املتعلقة بدعم عمليات التنفيذ، 
رى يف الهاي،                                                                                            في عىن بتهيئتها وتنسيقها أيضا  املكتب  القائم يف الهاي. إن معظم األعمال القانونية جي 

 ويل الربامج والتعويضات.شأنه شأن األنشطة املتصلة بتعبئة املوارد لتم

 ويتعني تعزيز بنية الصندوق االستئماين يف اجملاالت الوظيفية األربعة التالية البيان: -688

: وضع وتدبر برامج يف إطار مهمة العمليات امليدانية، مبا فيها املتابعة والتقييم (أ )
عداد خطط الصندوق املتمثلة يف املساعدة ومهمته املتمثلة يف جرب األضرار، مبا يف ذلك إ

التنفيذ؛ وتنفيذ األوامر جبرب األضرار، مبا يف ذلك التدقيق الرامي إىل التحقق من استحقاق 
التعويضات املعنية. ويتعني تعزيز األفرقة العاملة يف امليدان لبناء القدرة اليت تستلزمها القضية 

ار؛ وتنفيذ الربامج يف املعنية على وجه التحديد للمدة اليت يستغرقها تنفيذ األوامر جبرب األضر 
إطار مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة يف الوقت نفسه؛ ومتابعة وتقييم فعالية برامج 

 املساعدة وتعويضات جرب األضرار.
: التكفل بوجود الضوابط الداخلية )اليت يشمل تطبيقها الشؤون املالية واإلدارية (ب )

ي، وإجراءات الشراء )انتقاء الشركاء يف الشركاء يف التنفيذ( كما أوصى به املراجع اخلارج
التنفيذ(؛ والسهر على التسيري املركزي لشؤون تنفيذ األوامر جبرب األضرار وشؤون تنفيذ الربامج؛ 
                                                                                      والنهوض بأود أعمال الصندوق الشرائية املعق دة السريعة التوسع؛ والتمكني من تقدمي تقارير عن 

                                                 حملكمة؛ وتنسيق وتوجيه أعمال املتابعة املالية املت سقة عمل الصندوق إىل اجلهات املاحنة وإىل ا
 جلميع الربامج والتعويضات.

: دعم اخنراط الصندوق االستئماين يف مجيع مراحل إجراءات جرب العمل القانوين (ج )
األضرار، مبا فيها إيداع الوثائق القانونية طيلة طور جرب األضرار، وإعداد خطط التنفيذ، 

                                                          ي قد م إىل احملكمة من التقارير املرحلية عن جرب األضرار؛ والتكفل  واإلسهام يف إعداد ما
 باإلرشاد القانوين ومراقبة اجلودة خالل تنفيذ األوامر جبرب األضرار.

: استدامة بذل اجلهود لزيادة مجع األموال للصندوق والعمل من أجل بروزه للعيان (د )
ات اخلاصة ومن تربعات الدول األطراف مقدار اإليرادات السنوية من اهلبات اليت تقدمها اجله

                                                             ماليني يورو يف السنة، تعزيزا  الستدامة الصندوق من الناحية املالية  10.0ليبلغ ما ال يقل عن 
                                                                                 وقدرته على الوفاء مبا تقضي به واليته )يشمل ذلك القدرة الالزمة الستهالل وتدب ر املبادرة 

                                                لصندوق أن ي عل م جلنة امليزانية واملالية عنها مبزيد املتعلقة بإصدار سندات للصندوق، اليت يعتزم ا
من التفصيل بصورة منفصلة(؛ وزيادة قدرة الصندوق االستئماين على االخنراط يف أنشطة تواصل 
وتوعية ختصان املهام املنوطة به يف إطار واليته على وجه التحديد، مبا يف ذلك تنظيم محالت 

م الصندوق وأنشطته يف اجملال العام الدويل ويف بلدان لدعم مجع األموال؛ وشحذ الوعي مبها
 احلاالت. 

                                                                                   وتتضمن امليزانية املقرتحة إشارة إىل وظائف يراد شغلها يف املستقبل وال ي طلب متويلها حاليا ،  -689
                                                                                       ي توقع الصندوق أنه سي حتاج إليها من أجل ما ميكن أن ينعقد من اإلجراءات اإلضافية املتعلقة جبرب 
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 تستلزم تنمية القدرة التنظيمية اخلاصة بالقضايا املعنية على وجه التحديد، على نفس املنوال األضرار اليت
الربناجمية املقرتحة،  2019. إن الوظائف املعنية تدرج يف ميزانية عام 2019املقرتح فيما خيص ميزانية عام 

 بأثر مايل صفري. واملراد بذلك هو حمض الفائدة اإلعالمية.

 آزر مع قلم احملكمةالتعاون والت

 ،عشرة الصادر عن اجلمعية يف دورهتا السادسة 6                                        يذك ر الصندوق االستئماين بالقرار ذي الرقم  -690
سائر أجهزة ه على مواصلة تعزيز حواره اجلاري مع         وأمانت   تهإدار       جملس  فيه الدول األطراف  تع    شج  الذي 

املنظمات غري و مبا يف ذلك اجلهات املاحنة ،    ا  وسع نطاقاألتمع الدويل اجملاحملكمة والدول األطراف و 
للعيان من  بروزه                                                                              احلكومية، الذين يسامهون مجيعا  يف العمل القي م الذي يقوم به الصندوق، من أجل زيادة 

 .(92)واستدامتها ية تدخالتهه، وضمان استمرار أثر ، وتعظيم واالشتغالية ةاالسرتاتيجيالناحيتني 

                                                       ألمانة الصندوق استنادا  إىل االفرتاضات بشأن تقدمي قلم احملكمة ويهيأ لتعزيز القدرة التنظيمية  -691
ما يكفي من الدعم واخلدمات االستشارية، وذلك على سبيل الذكر ال احلصر إىل املكاتب القطرية، 

 يغين عن إقامة الصندوق قدرة داخلية على ذلك. ما

 أضرارهم واملكاتب امليدانية فعلى سبيل املثال، كان التعاون مع قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب -692
من األمهية مبكان يف تصميم إجراءات الصندوق للتحقق من أوضاع اجملين عليهم، ليتاح للمجين عليهم 

وتعويضاته الفردية يف قضية         لوبن غاالذين مل يسبق متييزهم نوال تعويضات جرب األضرار اجلماعية يف قضية 
                                                      نفيذ هذه اإلجراءات بنجاح ستتحد د باستمرار  قسم  مشاركة . فقدرة الصندوق االستئماين على تاملهدي

اجملين عليهم وجرب أضرارهم على استعداده للمساعدة وإتاحة االستفادة من جتربته وخربته واضطالعه 
بالدور املنتظر منه يف الهاي ويف امليدان على اخلصوص. فيجب أن يكون بوسع الصندوق االستئماين 

به قسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم التابع لقلم احملكمة من قدرة وخربة،  التعويل على ما يتمتع
 سيما يف املكاتب القطرية، لتفادي االزدواج الوظيفي يف بنيته. وال

وخالل إعداد مشاريع خطط تنفيذ األوامر جبرب األضرار مث تنفيذها، يواظب الصندوق  -693
                                                   نيني للمجين عليهم ويعتمد على قسم دعم احملامني لكي يوف ر االستئماين على التعاون مع املمثلني القانو 

                                                                                            هلم الدعم اإلمدادي واإلداري الالزم. إن الصندوق االستئماين يقد ر عايل التقدير الدعم الذي ق د م فيما 
                                  ، وسيظل ي عو ل على مساعدة قسم دعم املهديوقضية         كاتن غاوقضية         لوبن غايتعلق جبرب األضرار يف قضية 

رب فيها األضرار. 2019امني يف عام احمل                                                                      فيما خيص القضايا الثالث املذكورة واملزيد من القضايا اليت جت 

                                                                                كما ي عو ل الصندوق االستئماين على قسم املالية والفريق املعين بتخطيط املوارد املؤسسية يف  -694
تعويضات جرب األضرار، والسهر والوحدة املعنية بالشراء النتقاء الشركاء يف التنفيذ ودفع مبالغ/ SAPنظام 

على جودة اإلبالغ املايل يف النظام من أجل رفع التقارير إىل أصحاب الشأن املعنيني. كما يتوخى 
بغية مواصلة تنفيذ األوامر جبرب األضرار وبرامج  2019الصندوق االستئماين تعزيز هذا التعاون يف عام 

 املساعدة.

 14-4، نيويوركعشرة،  السادسةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (92)                                                           
، املرفق، الفقرة ICC-ASP/16/Res.6، القرار ألف-الثالث اجلزء األول،         (، اجملل د ICC-ASP/16/20) 2017 يسمربد/كانون األول

 .)ب(12
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لتعاون بني الصندوق االستئماين وقلم احملكمة فيما خيص                             وقد حتس ن يف املكاتب امليدانية ا -695
                                                                                               التوعية والتواصل. لكن ي توقع أن تفضي املتطل بات امللحة على صعيد التوعية فيما يتعلق بتنفيذ األوامر 

 جبرب األضرار إىل لزوم املزيد من تعزيز القدرات امليدانية ذات الصلة.

رب األضرار من احتياج الصندوق االستئماين إىل االعتماد ويزيد تنفيذ األوامر املتعددة القاضية جب -696
سيما األمم  على خدمات قلم احملكمة لتدبر العالقات اخلارجية مع احلكومات واملنظمات الدولية، وال

 املتحدة ومنظماهتا ذات الصلة.

م من تستلز واألوامر جبرب األضرار إن التحديات األمنية املاثلة أمام تنفيذ برامج املساعدة  -697
الصندوق االستئماين االعتماد املتزايد على خدمات قلم احملكمة لكي يساعد يف تقييم األوضاع املعنية 

 واستباقها والتخفيف من وطأهتا.

                         التجاوب والتكي ف واملرونة

 املعتزم باالعتبارات التالية: االستئماين الصندوق               ي سرتشد يف تعزيز  -698

ين أن يتمتع بالقدرة على التجاوب وال سيما فيما : يتعني على الصندوق االستئماالتجاوب -699
                                                                                        خيص االلتزامات النامجة عن اخلطط املقر ة لتنفيذ جرب األضرار. فوفقا  ملبادئ جرب األضرار املعمول هبا يف 
                                                                                  احملكمة، خت  د م سرعة  تنفيذ األوامر جبرب األضرار مصلحة  اجملين عليهم ومصلحة  احملكمة ومصلحة  

 الصندوق.

: إن وترية ونطاق تنفيذ األوامر جبرب األضرار والربامج ذات الصلة ميكن أن يتأثرا ف       التكي   -700
                                                                                                 بالتطورات اخلارجية، مثل التطورات املتصلة باألمن. وت صم م البنية التنظيمية على حنو يتيح النقل )املؤقت( 

امج ذات الصلة، وفيما بني ملوظفني من املالك املتاح فيما بني القضايا املأمور فيها جبرب األضرار والرب 
                                                                                          املكاتب القطرية القائمة يف خمتلف بلدان احلاالت. فالوظائف يف املكاتب القطرية كل ها موح دة السمات، 
                                                                                    ما يتيح حتديد املهمات ومناقلة املوظفني حبسب السياق. لقد اعت مد النهج نفسه فيما خيص املوظفني 

 يف املقر.املعنيني بالشؤون اإلدارية وبدعم الربامج 

                                                                              وي نو ه يف هذا الصدد إىل أن ما سيصدر يف املستقبل من أوامر احملكمة القاضية جبرب األضرار  -701
                                                                                             وقرارات الصندوق االستئماين القاضية باستهالل برامج املساعدة ميكن أن يستلزم توسيعا  )مؤقتا ( للقدرة 

اءات جرب األضرار السائرة والربامج اجلاري                                                           التنظيمية للصندوق، تبعا  لنفس املنطق املطب ق حاليا  على إجر 
تنفيذها. إن أي توسيع )مؤقت( كهذا سيأخذ شكل إضافة وظائف تطابق مساهتا السمات العامة 
للوظائف اليت يضمها مالك الصندوق احلايل، مبا فيه مديرو الربامج، واملوظفون القانونيون املعاونون، 

يف امليدان، وخمتلف وظائف الدعم )الدعم اإلداري/دعم الربامج، واملوظفون املعاونون املعنيون بالربامج 
 املساعدة يف امليدان، املتابعة والتقييم(.

 يف البنية التنظيمية تتحقق بإبرام عقود من أنواع خمتلفة:املرونة  -702

، مبا فيها الوظائف العامل شاغلوها يف امليدان، متثل االحتياجات الوظائف الثابتة (أ )
                                                         ق االستئماين يف األمد الطويل، كما ي نص  عليه يف نظام الصندوق. التنظيمية للصندو 

                                                                                   شاغليها يعملون مبثابة أركان لسد االحتياجات األكثر ات ساما  بالطابع املؤقت فيضمنون قدرة  إن
الصندوق األساسية على التجاوب فيما يتعلق مبهامه وبتدبر عالقاته مع أصحاب الشأن 

 املاحنة.الكثريين، مبن فيهم اجلهات 
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متثل القدرة اليت يستلزمها االضطالع باألنشطة لفرتة  وظائف املساعدة املؤقتة العامة (ب )
سنوات إىل مخس(. إن شاغل                                                         معي نة مثل فرتات تنفيذ األوامر جبرب األضرار )اليت متتد من ثالث

م الصندوق                                                                        كل  من هذه الوظائف خمص ص لنشاط حمد د أو لتنفيذ أمر معني  جبرب األضرار. ويعتز 
االستئماين املثابرة على متابعة النظر يف لزوم هذه الوظائف وإجراء تقييم رمسي للحاجة إليها 

 وملدى مالءمتها مرة كل سنتني من العمل. 

                                                                           إن الصندوق االستئماين للمجين عليهم يظل حريصا  على مواصلة استطالع إمكانات العمل  -703
 ن أجهزهتا لتلبية االحتياجات إىل املوظفني.القائم على التآزر مع قلم احملكمة وغريه م

 ألف يورو 4 027.8 موارد الميزانية

 يف املئة(. 58.5ألف يورو ) 1 486.3ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -704

إن معظم الزيادة املقرتحة يتصل بتكاليف املوظفني، وهي تعزى إىل تعزيز القدرة التنظيمية  -705
                                                                       ة متطل بات مسؤولياته املتزايدة من حيث نطاقها وكثافتها خالل مرحلة التنفيذ للصندوق االستئماين لتلبي

 من مراحل إجراءات جرب األضرار.

                                                                                        ويت بع الصندوق االستئماين هنجا  منائطيا  قائما  على االستعانة بأفرقة لتنمية القدرة االشتغالية  -706
توى امليداين يتألف مالك األفرقة املعنية بقضايا                                                       الالزمة لتلبية متطل بات أعمال التنفيذ املتطورة. وعلى املس

                                                                                         معي نة على وجه التحديد، العاملة حتت إشراف مدير الربامج، من الوظائف التالية: موظف معاون معين 
)موظفني معاونني معنيني( بالربامج يف امليدان، مساعد يعمل )مساعدين يعملون( يف امليدان، مساعد 

                                                                       تابعة والتقييم. إن املتطل بات من قدرة األفرقة املعنية جبرب األضرار تتوقف على معين )مساعدين معنيني( بامل
مدى التعقيد الذي تتسم به تعويضات جرب األضرار اليت تأمر هبا احملكمة، مبا يف ذلك ما إذا كان يتعني 

عنية جبرب األضرار متييز املزيد من اجملين عليهم والتحقق من استحقاقهم للتعويضات. ويكون نشر األفرقة امل
                                                                      حمدودا  من الناحية الزمنية باملدة اليت يستغرقها تنفيذ األوامر جبرب األضرار. 

                                                                               وعلى مستوى املقر، جيري إعمال الفريق القانوين املعين بقضية معي نة على وجه التحديد حتت  -707
الستئماين على                                                                       إشراف املستشار القانوين، يساعده املوظف القانوين، في سهر على قدرة الصندوق ا

التجاوب خالل إجراءات جرب األضرار يف دعاوى منفصلة متزامنة، ومراقبة اجلودة والتوجيه التقين طيلة 
عملية تقدمي التعويضات، عن طريق املوظفني القانونيني املعاونني املنتدبني لالهتمام بدعوى واحدة أو أكثر 

 من دعاوى جرب األضرار.

                                                        ى املقر جتسيدا  لتزايد أعمال التنفيذ اليت يضطلع هبا الصندوق وتلزم قدرة إضافية على مستو  -708
 االستئماين من حيث نطاقها ومطاهلا فيما خيص دعم الربامج اإلداري ومتابعتها وتقييمها.

                                                                                        ويسب ب التزايد  الكبري لألوامر جبرب األضرار وما تتسم به من تعقيد  وات ساع  نطاق مهام املساعدة  -709
                                                                                   املتطل بات من املوارد املالية املتأتية من التربعات واهلبات. فثمة فجوة متسارعة االت ساع بني                   ارتفاعا  فائقا  يف 

                                                                                                 مقدار املوارد السنوية املتوقع وبني احتياجات الصندوق إىل املوارد. ويتطلب هذا االجتاه تعزيزا  كبريا  لقدرة 
ر التقليدي وأوساط اجلهات املاحنة من الصندوق يف جمال مجع األموال والربوز للعيان، يف أوساط اجلمهو 

القطاع اخلاص، وفيما خيص وضع مناذج متويل ابتكارية خاصة بالصندوق االستئماين، مثل املبادرة املتعلقة 
 بإصدار سندات له.
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 ألف يورو 3 144.9 الموارد من الموظفين

ألف يورو  176.1ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف الوظائف الثابتة على زيادة مقدارها  -710
املعتمدة. ويشهد املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف  2018اس إىل ميزانية عام املئة( بالقي يف 15.7)

اس إىل ميزانية عام بالقياملئة(  يف 145.2ألف يورو ) 1 092.5املساعدة املؤقتة العامة زيادة مقدارها 
تاج إىل زيادة ك 2018 برية لكي يتسىن للصندوق االستئماين تنفيذ                                              املعتمدة. وكما أشري إليه أعاله، حي 

األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار وتوسيع نطاق الربامج املتعلقة مبهمته املتمثلة يف املساعدة املقدمة 
                                    ليشمل بلدانا  أخرى من بلدان احلاالت. 

وظيفة  13ن ومبوجب هذه امليزانية املقرتحة، يتألف مالك الصندوق االستئماين للمجين عليهم م -711
من معادالت  36.25                                                وظيفة غري ممو لة( من وظائف املساعدة املؤقتة العامة ) 18وظيفة )منها  44ثابتة و

ألف  1 300.1                                                                             املوظف الواحد العامل بدوام كامل(. إن املخص صات لسد تكاليف الوظائف الثابتة تبلغ 
 ألف يورو. 1 844.4لعامة ما جمموعه وظائف املساعدة املؤقتة ا                                يورو. وتبلغ املخص صات لسد تكاليف 

 ألف يورو 1 300.1 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

                )متطل ب مستمر(. (1-تنفيذي )من الرتبة مد       مدير           الصندوق   يدير -712

يسدي شاغل هذه الوظيفة إىل جملس                   ( )متطل ب مستمر(.4-مستشار قانوين )من الرتبة ف -713
وأمانته املشورة القانونية التخصصية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ األنشطة املندرجة ضمن إطار  إدارة الصندوق

مهميت الصندوق املتمثلتني يف تقدمي املساعدة وجرب األضرار. ويشمل ذلك إسداء املشورة الرفيعة املستوى 
                      قانونية اليت تود ع لدى إعداد املذكرات الوإدارة سريورة  بشأن وضع االسرتاتيجية القانونية للصندوق،

                                                                                               احملكمة، ومتثيل الصندوق خارجيا ، والتوجيه الوظيفي للجانب القانوين لتنفيذ جرب األضرار بناء  على أوامر 
 صادرة عن احملكمة.

يعمل شاغلو هذه الوظائف يف  (.مستمر        )متطل ب  (4-ثالثة مديري برامج )من الرتبة ف -714
وبونيا )مجهورية الكونغو الدميقراطية( وأبيجان )كوت ديفوار( )واحد املكاتب امليدانية يف كمباال )أوغندا( 

                                                                                        منهم لكل من هذه املكاتب(. وجتس د مواصفات هذه الوظائف املسؤولية  املنوطة بشاغليها ومساء لتهم 
فيما يتعلق بتصميم برامج الصندوق وتعويضات جرب األضرار وتنفيذ هذه الربامج والتعويضات واإلشراف 

 عليها. إن مديري الربامج مسؤولون مباشرة أمام املدير التنفيذي. التدبري

. تلزم هذه الوظيفة اجلديدة من                             ( ملدة ستة أشهر )متطل ب جديد(4-مدير برامج )من الرتبة ف -715
وضع وإدارة برامج الصندوق اجلديدة يف إطار مهمته املتمثلة يف املساعدة )للحالة يف مجهورية  ‘1’أجل 

                                                  السهر على ات سام برامج الصندوق اخلاصة باملساعدة وجبرب  ‘2’واحلالة يف جورجيا(؛  أفريقيا الوسطى
أداء مهام  ‘3’األضرار يف شىت بلدان احلاالت بالتماسك واالتساق وعلى تبادل اخلربات فيما بينها؛ 

الوظيفة متصلة بتمثيل الصندوق وبراجمه لدى احملكمة وغريها من أصحاب الشأن. وبالنظر إىل مسات هذه 
 فإن اخليار األجنع واألكثر فعالية يتمثل يف أن يعمل شاغلها يف الهاي.

يعمل شاغل هذه الوظيفة  (.مستمر       متطل ب) (3-موظف معين باملتابعة والتقييم )من الرتبة ف -716
ر                                                                                         يف الهاي، ويؤدي دورا  حموريا  يف تنسيق الربامج، ويرفع التقارير إىل املدير التنفيذي أو إىل املستشا

املوظف املعين باملتابعة والتقييم يتوىل املسؤولية عن توجيه مجيع أنشطة                                القانوين/املفو ضة إليه مهامه. إن
                                                                                           متابعة الربامج وتقييمها واإلبالغ عنها وضمان مراقبة جودهتا، وعن تدبر ما ي قد م لربامج الصندوق من 
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املسؤولية عن باملتابعة والتقييم املوظف املعين كما يتوىل الدعم التقين واإلداري واإلجراءات ذات الصلة.  
 من خالل خطة مراقبة األداء. للمتابعة والتقييموضع معايري 

                         . يعز ز شاغل هذه الوظيفة (مستمر       متطل ب) (3-موظف معين بالشؤون املالية )من الرتبة ف -717
طاق الصندوق وفيما يتعلق اإلشراف املايل، واإلبالغ، واملراقبة )الداخلية(، والتقيد باملعايري ضمن ن

بالشركاء يف التنفيذ، وإدارة ومواصلة تطوير نظام تدبر املنح يف إطار نظام ختطيط املوارد املؤسسية بربجميات 
SAP  ،والسياسات املالية املتصلة مبهام الصندوق وأنشطته.اخلاص بالصندوق 

عمل شاغل هذه الوظيفة . ي                             ( ملدة تسعة أشهر )متطل ب جديد(3-موظف قانوين )من الرتبة ف -718
( يف تنسيق وإدارة شؤون مالك املوظفني 4-املقرتحة يف الهاي ملساندة املستشار القانوين )من الرتبة ف

                                                                                                القانونيني املعنيني جبرب األضرار، متوليا  املسؤولية عن التكفل باتساق الوظائف القانونية للموظفني العاملني 
تنفيذ جرب األضرار مع األحكام القانونية ألوامر احملكمة؛ وإنشاء فيما يتعلق بشىت القضايا وتطابق خطط 

وتنسيق جملس واحد أو أكثر من اجملالس املستقلة املعنية باملراجعة فيما يتصل باستحقاق اجملين عليهم 
لتعويضات جرب األضرار؛ وإسداء املشورة بشأن القضايا اجلاري النظر فيها اليت ميكن أن تفضي اإلجراءات 

ا خيصها إىل صدور أوامر جبرب األضرار، بغية اختاذ قرارات بشأن التمويل التكميلي؛ وتقدمي التقارير إىل فيم
                                                                                              الدوائر االبتدائية؛ واملساعدة على إعداد ما يود ع من وثائق احملكمة املتصلة باألنشطة املضطلع هبا يف إطار 

 مهمة الصندوق املتمثلة يف املساعدة.

تاج إىل املساعد اإلداري لكي ينهض                   رأ( )متطل ب مستمر(-بة خ عمساعد إداري )من الرت -719                                   . حي 
 العمل اإلداري املتعلق بعمل جملس إدارة الصندوق وأمانته. بعبء

. يراد لشاغل هذه الوظيفة أن                   رأ( )متطل ب مستمر(-مساعد معين بالربامج )من الرتبة خ ع -720
ذلك الشؤون اإلدارية املتصلة بوضع وتنفيذ برامج يقدم الدعم إىل فريق تدبر الربامج يف الهاي، مبا يف 

 املساعدة واألوامر جبرب األضرار.

تاج إىل هذه                                 رأ( ملدة مثانية أشهر )متطل ب جديد(-مساعد معين بالربامج )من الرتبة خ ع -721                . حي 
ر يف إطار                                                                                       الوظيفة احتياجا  ملحا  لكي يقوم شاغلها بدعم وتعزيز تدبر وتسيري الربامج واألوامر جبرب األضرا

كلتا املهمتني املنوطتني بالصندوق يف إطار واليته ]املساعدة وجرب األضرار[. وتلزم هذه الوظيفة اإلضافية 
                                                                                             أيضا  نتيجة  لتوسيع نطاق الربنامج املتصل باملهمة املتمثلة باملساعدة ليشمل بلدان حاالت أخرى )ي رتقب 

                                                 أنشطة  سريعة  تزاي د  املقدار  يف جمال تنفيذ األوامر ( و 2019أن يشمل ثالثة بلدان حاالت إضافية يف عام 
(. ويشار على اخلصوص إىل أن شاغل هذه املهديوقضية         كاتن غاوقضية         لوبن غاجبرب األضرار )يف قضية 

الوظيفة سيقدم املساعدة يف عمليات الشراء املعقدة املتصلة بتمييز وانتقاء شركاء الصندوق يف التنفيذ.  
                                                                           املساعدة فيما يتعلق بعمليات التوظيف. إن حاالت التأخري اليت ت سج ل حاليا  نتيجة كما إنه سيقدم 

 لعدم كفاية مالك العاملني تضر بتقدمي املساعدة إىل اجملين عليهم وجرب أضرارهم.

. يلزم تعزيز                                 رأ( ملدة مثانية أشهر )متطل ب جديد(-مساعد معين بالشؤون املالية )من الرتبة خ ع -722
 لتقدميلني املعنيني بالشؤون املالية لدعم سريورة التوظيف، وتنفيذ برامج املساعدة والتحضري مالك العام

. إن شاغل 2019تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية من الناحية املالية ودعم تنفيذها طيلة عام 
نشطة املالية والسهر على ( يف تسيري األ3-هذه الوظيفة يدعم املوظف املعين بالشؤون املالية )من الرتبة ف

تطبيق ضوابط املراقبة الداخلية على برامج الصندوق. وتتأتى احلاجة إىل مالك موظفي الدعم يف اجملال 
                                                                                            املايل عن أن عدد الشركاء يف التنفيذ العاملني يف إطار املهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة ي فرتض أن يزداد 
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بلدان احلاالت، ما يفضي إىل مخسة برامج خاصة باملساعدة: )يف زهاء مخسة بلدان من  30إىل  8من 
ديفوار ويف مجهورية أفريقيا الوسطى ويف جورجيا(.  يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ويف أوغندا ويف كوت

                                                                                             وي قد ر أن عدد األنشطة املتصلة بالشؤون املالية واملرتبطة باملهمة املتمثلة يف جرب األضرار سيزداد يف عام 
 تعويضات جرب األضرار الفردية واجلماعية. تقدمي                                           بسبب الزيادة الكبرية املقد ر أن تشهدها أنشطة  2019

 ألف يورو 1 844.8  املساعدة املؤقتة العامة

ينطوي املبلغ املطلوب لسد تكاليف وظائف املساعدة املؤقتة العامة على زيادة مقدارها  -723
املعتمدة. وكما أشري إليه أعاله  2018اس إىل ميزانية عام املئة( بالقي يف 145.2ألف يورو ) 1 092.5

تلزم هذه الزيادة الكبرية لكي يتسىن للصندوق االستئماين أن ينفذ األوامر املتعددة القاضية جبرب األضرار 
                                           املساعدة لتشمل بلدانا  أخرى من بلدان احلاالت.يف تقدمي                                          وأن يوس ع نطاق براجمه اخلاصة مبهمته املتمثلة

وظائف من وظائف املساعدة املؤقتة العامة  10كان مالك الصندوق يضم   2018ويف عام  -724
 .2019                                                                    من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل(، ي قرتح مواصلة متويلها لعام  9.24)

وظيفة جديدة من وظائف املساعدة  34ويضاف إىل ذلك أن الصندوق االستئماين يطلب  -725
. ومن وظائف 2019ن معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( لعام م 27.0املؤقتة العامة )

من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام   9.0وظيفة ) 16املساعدة املؤقتة العامة اجلديدة املقرتحة 
وظائف من فئة اخلدمات العامة من  7وظائف من الفئة الفنية و 9                                كامل( ي طلب متويلها متويال  كامال  )

                                                      من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( ت قرتح مبثابة  18.0وظيفة ) 18رأ(، و-ع ة خالرتب
وظيفة من فئة اخلدمات العامة  11وظائف من الفئة الفنية و 7) 2019                           وظائف ال ي طلب متويلها يف عام 

                عليهم، ي قد م رأ(. ولتبيان التعزيز املقرتح ملالك موظفي الصندوق االستئماين للمجين-ع من الرتبة خ
                                                                                             تعليل طلب الوظائف اليت متث ل متطل با  مستمرا  والوظائف اجلديدة املقرتحة منظ ما  حبسب اجملال الوظيفي.

              شهرا  )متطل ب  12ملدة  (3-للعيان )من الرتبة ف هوبربوز للصندوق  األموالموظف معين جبمع  -726
قوى أ                      ساسا  سياسيا  وماليا  أ تضافرمهاليؤيت  الاألمو الوعي ومجع  ذشح . يتالزم(مستمر، لسنوات متعددة

الصندوق  إيرادات مصادرتنويع ف. هوغاياته وحتقيق رسالت هالصندوق يف إطار واليتبة طجناز املهام املنو إل
طراف الدول األ إىل جانباص من القطاع اخلجهات ماحنة تغدو يف عدادها                         تنويعا  اسرتاتيجيا ، لكي 

الوعي وتنمية املوارد مهمتان  ذداخلية. فشحالربة                          ، جيب أن ينبين على توف ر اخلداملاحنة املتزايدة العد
 األموالعين جبمع املوظف سيكون بوسع امل            خمص صة  هلما، من مهام الصندوق تستلزمان قدرة  تاناسرتاتيجي

 .توفريها للعيان هلصندوق وبربوز ل

. (                         طل ب مستمر، لسنوات متعددة         شهرا  )مت 12ملدة  (2-موظف تنفيذي معاون )من الرتبة ف -727
املسؤولية عن السهر على سالسة عمل املكتب التنفيذي، ما يشتمل على تقدمي شاغل هذه الوظيفة يتوىل 

الدعم وإسداء املشورة إىل املدير التنفيذي للصندوق وجملس إدارته، وإىل املستشار القانوين، وإىل املوظف 
إن املوظف التنفيذي  املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان.املعين بالشؤون املالية، وإىل املوظف 

إىل  املعاون يشارك يف تدبر العالقات مع أصحاب الشأن اخلارجيني الرفيعي املستوى املعنيني بالصندوق،
                                                                                         جانب املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان، وينظم فعاليات ي رمى منها إىل زيادة بروز 

 صندوق للعيان يف األوساط العامة، وزيادة التربعات واهلبات اليت تقدمها إىل الصندوق جهات خاصة.ال

                            شهرا  )متطل ب مستمر، لسنوات  12ملدة  (2-موظف معاون معين بالربامج )من الرتبة ف -728
ق                                                                              . يعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي ويدعم عمل مدير الربامج، عمال  يشمل برامج الصندو (متعددة
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اخلاصة بتقدمي املساعدة وبراجمه اخلاصة جبرب األضرار. إنه يرفع التقارير إىل املوظف املعين مبراقبة الربامج 
                                                                    (، متول يا  مسؤولية دعم إعداد برامج الصندوق واإلشراف عليها واإلبالغ عن 3-وتقييمها )من الرتبة ف

املساعدة يف بلد احلالة املعين. إن لشاغل هذه  نتائجها يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف جرب األضرار وتقدمي
الوظيفة األساسية ضمن مالك أمانة الصندوق االستئماين عالقات عمل مباشرة مع مديري الربامج 
واملوظفني املعاونني املعنيني بالربامج يف امليدان، ومع املوظف التنفيذي املعاون العامل يف الهاي. وسيكون 

ملعين بالشؤون املالية لإلبالغ عن األمور املتعلقة بتسيري شؤون الربامج، مبا فيها له صلة وظيفية باملوظف ا
عمليات الشراء، وسيتابع تنفيذ وظائف الدعم اإلداري يف أمانة الصندوق. ويدعم شاغل هذه الوظيفة 

خطط التنفيذ  وضع األطر الربناجمية لعمليات التقييم )مهمة الصندوق املتمثلة يف تقدمي املساعدة( وملشاريع
)مهمة الصندوق املتمثلة يف جرب األضرار( اليت يضطلع هبا موظفو الصندوق العاملون يف امليدان. 

                                                                                    النواتج ذات الصلة البحوث  التحضريية وتوظيف  اخلرباء على النحو الالزم. كما ييسر شاغل هذه  ومن
ق من عمليات التدخل ضمن إطار الوظيفة حتقيق النجاعة والفعالية والشفافية يف ما يقوم به الصندو 

الربامج، واإلبالغ الشامل والدقيق واآليت يف حينه بشأن نتائج الربامج، وإفادة أصحاب الشأن اخلارجيني 
 هبذه النتائج على حنو مالئم.

( واحد منهم لثالثة أشهر 2-سبعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان )من الرتبة ف -729
                            شهرا  )متطل ب مستمر، لسنوات  12ويعاد ختصيصه ليعمل يف أوغندا( وستة ملدة  )كان يعمل يف كينيا

. سيعمل شاغلو هذه الوظائف املقرتحة يف املكاتب القطرية: اثنان يف مجهورية الكونغو متعددة(
الدميقراطية، وواحد يف أوغندا، وواحد يف مايل، وواحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى، وواحد يف  

ر، وواحد يف كينيا )يعاد ختصيصه ليعمل يف أوغندا(. إن املوظفني املعاونني املعنيني بالربامج ديفوا كوت
( هم يف عداد النواة األساسية من موظفي الصندوق العاملني ألجل طويل 2-يف امليدان )من الرتبة ف

يساعدون يف  (. إهنم4-الذين يتشكل منهم مالكه امليداين، إىل جانب مديري الربامج )من الرتبة ف
 التكفل باالستمرار واالتساق فيما خيص تنفيذ برامج تقدمي املساعدة وتعويضات جرب األضرار.

                                 إدارة الربامج والعمليات  امليدانية

 .                                            ( ملدة تسعة أشهر )متطل ب جديد، لسنوات متعددة(4-مدير معين بالربامج )من الرتبة ف -730
يستلزم من  املهديتنفيذ جرب األضرار يف قضية  سيعمل شاغل هذه الوظيفة املقرتحة يف مايل. إن

                                                                                             الصندوق االستئماين أن ينفذ برامج  جلرب األضرار واسعة  ومعقدة  وحساسة  من الناحية القضائية يف سياق  
                                                                                           أمين بالغ  التغري، وأن ينظر يف إمكانية توسيع نطاق براجمه اخلاصة باملساعدة ليشمل مايل. وسي حتاج إىل 

 املناسب يف عني املكان إلعداد عمليات تدخل معقدة يف ظروف تتأثر بالنزاعات. اإلشراف املهين

(، ثالثة منهم لستة أشهر 2-أربعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان )من الرتبة ف -731
                                                                                      )للحالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية( وواحد لثالثة أشهر )للحالة يف جورجيا( )متطل ب جديد، 

. سيعمل شاغلو ثالثة من هذه الوظائف يف بونيا جبمهورية الكونغو الدميقراطية بالنظر ت متعددة(لسنوا
،        لوبن غاإىل تزايد األنشطة املتصلة جبرب األضرار يف هذه احلالة. فكما أمرت به الدائرة االبتدائية يف قضية 

املعروفني ومتييز مستحقي نوال  يتعني على الصندوق أن جيري أعمال التحقق من أوضاع اجملين عليهم غري
                                                                                            تعويضات جرب األضرار من بينهم. إن هذا اإلجراء يستلزم موظفا  يتفرغ متاما  للعمل يف بونيا مع املمثلني 
القانونيني للمجين عليهم وقسم مشاركة اجملين عليهم وجرب أضرارهم واملكتب القطري. ويلزم مزيد من 

        كاتن غاكونغو الدميقراطية من أجل تنفيذ األوامر جبرب األضرار يف قضية املوظفني للعمل يف بونيا جبمهورية ال
، ما سيشتمل على تقدمي املساعدة املتعلقة بالسكىن، واملساعدة املتعلقة بالتعليم، 2019يف عام 
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واالهتمام باألنشطة املدرة للدخل، وإعادة التأهيل النفسي. إن املهام املنوطة بشاغلي الوظائف اإلضافية 
                                                                                         ملقرتحة للنهوض بأود تنفيذ األوامر جبرب األضرار تتحد د حبسب احلالة املعنية وتلزم هذه الوظائف للمدة ا

                                                                                     اليت يستغرقها التنفيذ. ويطلب الصندوق االستئماين أيضا  وظيفة موظف معاون معين بالربامج يعمل 
 رنامج للمساعدة.                                                              ميدانيا  يف ات بيليسي جبورجيا )لثالثة أشهر( دعما  الستهالل وتنفيذ ب

(، اثنان منهم لتسعة أشهر 5-ثالثة مساعدين معنيني بالربامج يف امليدان )من الرتبة خ ع -732
ديفوار(  )للحالة يف مايل واحلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية( وواحد لستة أشهر )للحالة يف كوت

 جيب االضطالع هبا يف اإلجراءات . بالنظر إىل األنشطة املتزايدة اليت                            )متطل ب جديد، لسنوات متعددة(
، املهديوقضية           كاتـ ن غاوقضية           لوبـ ن غا                                                             السائرة حاليا  لتنفيذ ثالثة  األوامر جبرب األضرار اليت صدرت يف قضية 

وإىل توسيع نطاق الربنامج اخلاص مبهمة الصندوق االستئماين املتمثلة يف املساعدة يف احلالة يف  
ئف إضافية من أجل احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واحلالة يف  ديفوار، يطلب الصندوق وظا كوت
إن شاغل إحدى الوظائف املقرتحة سيعمل يف مجهورية الكونغو الدميقراطية ديفوار واحلالة يف مايل.  كوت

ديدة ودورة ج          كاتـ ن غاوقضية           لوبـ ن غاأشهر( للنهوض بأود تنفيذ األمرين جبرب األضرار يف قضية  )ملدة تسعة
للربنامج اخلاص باملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة. وسيعمل شاغل وظيفة ثانية من الوظائف املقرتحة يف  

أشهر( للنهوض بأود مباشرة الربنامج اخلاص باملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة يف  ديفوار )لستة كوت
مايل )لتسعة أشهر( من أجل تنفيذ األمر هذا البلد. وسيعمل شاغل وظيفة ثالثة من الوظائف املقرتحة يف 

                                                               . في حتاج إىل تعزيز القدرات على هذا النحو للتكفل باالضطالع باملهام املهديجبرب األضرار يف قضية 
األساسية لدعم الربامج يف امليدان ومساندة مديري الربامج واملوظفني املعاونني املعنيني بالربامج يف امليدان 

لومات املتعلقة باألنشطة اجملراة يف إطار املشاريع املعنية، وإعداد التقارير املرحلية جبمع وتسجيل وحفظ املع
وتقارير تبيان احلال، والسهر على توافق أعمال مراقبة جودة نشاط الشركاء يف التنفيذ مع قواعد الصندوق 

 وإجراءاته، وتقدمي الدعم اإلداري إىل فريق العمل امليداين التابع للصندوق. 

                             ( ملدة ستة أشهر )متطل ب جديد، 5-ثة مساعدين معنيني باملتابعة والتقييم )من الرتبة خ عثال -733
                                                                             . ت قرتح هذه الوظائف ليعمل شاغلو اثنتني منها يف مجهورية الكونغو الدميقراطية وشاغل لسنوات متعددة(

حقق املتصلة مبتابعة األخرى يف مايل. إهنا وظائف حامسة األمهية للنهوض بأود أعمال حتليل األدلة والت
          لوبـ ن غاتنفيذ برامج املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية واألوامر القاضية جبرب األضرار )يف قضية 

( واإلبالغ عن هذا التنفيذ وتقييمه، مبا يف ذلك دعم االستقصاءات اجملراة املهديوقضية           كاتـ ن غاوقضية 
املعنية من اجملين عليهم. إن املساعدين املعنيني باملتابعة الستطالع مدى رضا املستفيدين من الربامج 

والتقييم سيتصلون باملوظف املعين هبما يف الهاي لدعم حتقيق االتساق والتماسك يف أعمال املتابعة 
                                                                                         واإلبالغ والتقييم اليت جيريها الصندوق، وفقا  للمعايري والقواعد اليت تقضي هبا خطة مراقبة األداء. 

 ل للصندوق وبروزه للعيانمجع األموا

                               ( ملدة مثانية أشهر )متطل ب جديد، 5-مستشار خاص معين بالتمويل االبتكاري )من الرتبة ف -734
                                                                              . تلزم هذه الوظيفة ليقوم شاغلها باستهالل  وتدب ر  املبادرة املتعلقة بإصدار سندات لسنوات متعددة(

 للصندوق.

                                 ة تسعة أشهر )متطل ب جديد، لسنوات ( ملد2-موظف معاون معين بالتواصل )من الرتبة ف -735
. تلزم هذه الوظيفة ليعمل شاغلها على حتسني بروز مهام الصندوق واسرتاتيجياته ومنجزاته للعيان متعددة(

وشحذ الوعي هبا عن طريق دعم وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات التواصل اخلاصة بالصندوق. وجيري ذلك من 
مي بشأن أمهية جتسيد إقامة العدل التعويضي على أرض الواقع خالل رسائل رئيسية تبث يف اجملال العمو 
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والدور ذي الصلة الذي تؤديه الوظيفة التعويضية املنوطة بالصندوق لتحقيق ذلك. وسيعمل املوظف 
املعاون املعين بالتواصل، حتت إشراف املوظف املعين جبمع األموال للصندوق وبربوزه للعيان، لوضع 

شطة لبث الرسائل بالنيابة عن قيادة الصندوق االستئماين عرب شىت وسائل وإعمال اسرتاتيجيات نا
                                                                                           اإلعالم، مبا فيها وسائط التواصل االجتماعي واملنصات ذات الصلة. وت بتغى من ذلك زيادة فعالية أدوات 

 مليون يورو يف 40التواصل اخلاصة بالصندوق واملساعدة يف حتقيق املرمى املتمثل يف مجع ما ال يقل عن 
عن طريق إعداد مواد تدعم وضع اسرتاتيجيات هادفة  2022حىت عام  2019الفرتة املمتدة من عام 

جلمع األموال، وإبالغ اجلهات املاحنة، ورفع تقارير إىل الدول األطراف، وتقدمي مقرتحات متعلقة جبمع 
تمل أن تغدو ماحنة، وتنظ يم محالت وفعاليات ذات صلة                                                                 األموال إىل اجلهات املاحنة حاليا  واجلهات اليت حي 

من أجل مجع األموال والرتويج. إن الصندوق االستئماين يستطلع إمكانيات التعاون والتآزر مع قلم 
 احملكمة فيما خيص دعم املوظفني العاملني يف املقر ويف املكاتب القطرية هلذا املالك املعين بالتواصل.

                              مخسة أشهر )متطل ب جديد، لسنوات  رأ( ملدة-مساعد معين بالتواصل )من الرتبة خ ع -736
                                                                                 . سيعمل شاغل هذه الوظيفة يف الهاي دعما  للموظفني املعاونني املعنيني بالتواصل. إن املساعد متعددة(

املعين بالتواصل سيعمل مبثابة صلة وصل بني املساعدين املعنيني بالربامج العاملني يف امليدان واملساعدين 
                                                              دعما  لتحقيق االتساق والتماسك يف أعمال الصندوق على صعيد التواصل  املعنيني ياملتابعة والتقييم

                                                                                     والتوعية، والسهر على إبالغ النتائج احملققة يف إطار الربامج إىل اجلمهور، وذلك على األخص دعما  
 لتحقيق غاية الصندوق االسرتاتيجية املتمثلة يف الدفاع عن اجملين عليهم يف نظام العدالة العاملية.

 ائف القانونيةالوظ

                                     ( ملدة سبعة أشهر )متطل ب جديد، لسنوات 2-موظفان قانونيان معاونان )من الرتبة ف -737
                                                                                   . إزاء اتساع نطاق أعمال جرب األضرار اتساعا  سريعا ، يلزم املوظفان القانونيان املعاونان متعددة(

عالقات العمل مع  يقوما بأنشطة حبث وحترير وإبالغ طيلة مرحلة جرب األضرار، ولكي يستدميا لكي
األطراف واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار ومع املوظفني املعنيني يف احملكمة، مبن فيهم العاملون يف 
                                                                                     اهليئة القضائية ويف قلم احملكمة. وسي ستخدم املوظفان القانونيان املعاونان حبسب احلالة فيما خيص 

                                           نشطة تستلزم كثريا  من املوارد متصلة بإجراءات إجراءات جرب األضرار السائرة وسيشتمل عملهما على أ
الصندوق اإلدارية اخلاصة بعملية التحقق من أوضاع اجملين عليهم، مثل تنظيم ملفات اجملين عليهم ودعم 
أمانة الصندوق يف اختاذها القرارات االبتدائية بشأن استحقاقهم تعويضات جرب األضرار ويف إجرائها 

ملسؤوليات األخرى اليت سيتوالها املوظفان القانونيان املعاونان متابعة القضايا يف املراجعة اإلدارية. ومن ا
                                                                                      املرحلة االبتدائية، لكي يكون الصندوق االستئماين على درجة مناسبة من االط الع ويف مكانة مناسبة 

ستشار القانوين                                                                            عند بداية مرحلة جرب األضرار. ويتعني على املوظف ني   القانونيني املعاونني دعم عمل امل
 واملوظف القانوين.

                   الوظائف غري املمو لة

                   ( )وظائف غري ممو لة( 2-أربعة موظفني معاونني معنيني بالربامج يف امليدان )من الرتبة ف -738
                                                    . هذه الوظائف املقرتحة غري ممو لة. وسيعمل شاغل إحدى هذه                             )متطل ب جديد، لسنوات متعددة(

مايل وشاغل الثالثة يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشاغل الرابعة يف   الوظائف يف أوغندا وشاغل أخرى يف
                                                                                          ديفوار. وبالنظر إىل أن لزوم هذه الوظائف لـم ا يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض  كوت

السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن 
 يطلب متويلها.
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                              ( )وظيفتان غري ممو لتني( )متطل ب 5-ع مساعدان معنيان بالربامج يف امليدان )من الرتبة خ -739
                              لكنهما غري ممو لتني. وسيعمل شاغل  2019                             . ت قرتح هاتان الوظيفتان لعام جديد، لسنوات متعددة(

                              ىل أن لزوم هاتني الوظيفتني لـم ا إحدامها يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشاغل األخرى يف أوغندا. وبالنظر إ
                                                                                            يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار 

 اإلشارة إىل لزومهما احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلهما.

                  غري ممو لة( )متطل ب  ( )وظائف5-ع ثالثة مساعدين معنيني باملتابعة والتقييم )من الرتبة خ -740
                                 لكنها غري ممو لة. وسيعمل شاغل إحدى  2019                         . ت قرتح هذه الوظائف لعام جديد، لسنوات متعددة(

ديفوار.  هذه الوظائف يف مجهورية أفريقيا الوسطى وشاغل أخرى يف أوغندا وشاغل الثالثة يف كوت
                                           ت قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية                                                         وبالنظر إىل أن لزوم هذه الوظائف لـم ا يكن قد أ ك د بقرارا

 فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

                                          رأ( )وظيفة غري ممو لة( )متطل ب جديد، لسنوات -ع مساعد معين باملتابعة والتقييم )من الرتبة خ -741
                                                    لكنها غري ممو لة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن  2019لعام                     . ت قرتح هذه الوظيفة متعددة(

                                                                                                 لزوم هذه الوظيفة لـم ا يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق 
 االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

.                                                ( )وظيفة غري ممو لة( )متطل ب جديد، لسنوات متعددة(2-وين معاون )من الرتبة فموظف قان -742
                                                             لكنها غري ممو لة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن لزوم هذه  2019                       ت قرتح هذه الوظيفة لعام 

لصندوق االستئماين                                                                                  الوظيفة لـم ا يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن ا
 أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

                                    ( )وظيفتان غري ممو لتني( )متطل ب جديد، 2-موظفان معاونان معنيان بالتواصل )من الرتبة ف -743
مها يف                              لكنهما غري ممو لتني. وسيعمل شاغال 2019                             . ت قرتح هاتان الوظيفتان لعام لسنوات متعددة(

                                                                                          الهاي. وبالنظر إىل أن لزوم هاتني الوظيفتني لـم ا يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض 
السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومهما احملتمل يف املستقبل دون أن 

 يطلب متويلهما.

.                                      ممو لة( )متطل ب جديد، لسنوات متعددة(رأ( )وظيفة غري-ع مساعد إداري )من الرتبة خ -744
                                                             لكنها غري ممو لة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن لزوم هذه  2019                       ت قرتح هذه الوظيفة لعام 

                                                                                                 الوظيفة لـم ا يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين 
 إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها. أخذ خبيار اإلشارة

                                          رأ( )وظيفة غري ممو لة( )متطل ب جديد، لسنوات -ع مساعد معين بالتواصل )من الرتبة خ -745
                                                    لكنها غري ممو لة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن  2019                         . ت قرتح هذه الوظيفة لعام متعددة(

                                                                      قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق                            لزوم هذه الوظيفة لـم ا يكن
 االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

                                    ( )وظيفتان غري ممو لتني( )متطل ب جديد، 5-ع مساعدان معنيان بالربامج )من الرتبة خ -746
                                  لكنهما غري ممو لتني. وسيعمل شاغالمها يف  2019ح هاتان الوظيفتان لعام        . ت قرت لسنوات متعددة(

                                                                                                    مجهورية الكونغو الدميقراطية. وبالنظر إىل أن لزوم هاتني الوظيفتني لـم ا يكن قد أ ك د بقرارات قضائية إب ان 
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احملتمل يف  تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومهما
 املستقبل دون أن يطلب متويلهما.

                                          رأ( )وظيفة غري ممو لة( )متطل ب جديد، لسنوات -ع مساعد معين بالربامج )من الرتبة خ -747
                                                    لكنها غري ممو لة. وسيعمل شاغلها يف الهاي. وبالنظر إىل أن  2019                         . ت قرتح هذه الوظيفة لعام متعددة(

                                                             بقرارات قضائية إب ان تقدمي العرض السردي للميزانية فإن الصندوق                                     لزوم هذه الوظيفة لـم ا يكن قد أ ك د
 االستئماين أخذ خبيار اإلشارة إىل لزومها احملتمل يف املستقبل دون أن يطلب متويلها.

 ألف يورو 882.9 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

الضيافة وتكاليف تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني من أجل سد تكاليف السفر وتكاليف  -748
اخلدمات التعاقدية وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف 

هذه  املئة(. وتلزم يف 32.7ألف يورو ) 217.7اللوازم واملواد. وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها 
قدرته االشتغالية فيما يتعلق باملهمة املتمثلة يف جرب  الزيادة لسد حاجة الصندوق االستئماين إىل زيادة

                                                                                             األضرار واملهمة املتمثلة يف تقدمي املساعدة. إن االعتمادات غري املتصلة بالعاملني متثل متطل با  متكر را .

 ألف يورو 483.5  السفر

يلزم يف املئة( وهو س 61.2ألف يورو ) 183.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -749
                                                                                     رئيسيا  فيما يتعلق بأنشطة برامج الصندوق )يف إطار مهمتيه املتمثلتني يف تقدمي املساعدة ويف جرب 
                                                                                       األضرار(، وأنشطته على صعيد الربوز للعيان/مجع األموال، واملبادرات املتصلة مبجلس إدارته. وست سد

 تكاليف اللقاءاتو  إىل امليدان، تكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق وأسفار أعضائهاملبلغ املطلوب ب
)أعضاء جملس اإلدارة، واملدير  صندوقالني بيني املعنيصحاب الشأن اخلارجأمن  امع اجلهات املاحنة وغريه

األموال لعيان ومجع الصندوق ل تكاليف العمل من أجل بروزو  التنفيذي، وموظفني آخرين حبسب اللزوم(،
ذوي  الشأنصحاب أسائر و  ع الشركاء يف تنفيذها ومع اهليئاتله، وتكاليف تصميم الربامج والتواصل م

 .وي ملوظفي الصندوقناالجتماع الستكاليف و  هبا،الصلة 

 آالف يورو 3.0  الضيافة

ر العالقات           سياق تدب  يف  الغري لسد تكاليف التواصل مع يف املبلغ املطلوب، وهو يلزم      تغري  ال  -750
 للصندوق. اخلارجية

 ألف يورو 187.0  اخلدمات التعاقدية

تكاليف الطبع                                                        يف املبلغ املطلوب. إن املخص صات للخدمات التعاقدية تلزم لسد      تغري  ال  -751
                                اخلاصة بدعم تدب ر املنح، مبا يف ذلك  SAP، وتكاليف منيطة براجميات اخلارجي يف امليدان ويف املقر

                     وتكاليف إجيار احملال  يف  ،ألموالوتكاليف إعداد الفعاليات واملواد اخلاصة جبمع ا خدمات دعم األعمال،
وتكاليف الرتمجة ، وأتعاب املراجع اخلارجي، وتكاليف اجتماعات جملس إدارة الصندوق، امليدان

 .الفرنسية اليت يتوالها مرتمجون خارجيون - اإلنكليزية
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 ألف يورو 63.4  التدريب

لسد املئة(. إنه يلزم يف  96.9يورو ) ألف 31.2ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -752
تكاليف توفري التدريب الذي حيتاج إليه املوظفون احلاليون واجلدد العاملون يف الهاي ويف املكاتب القطرية 

                                      ضمن مالك أمانة الصندوق ببنيته املوس عة.

 ألف يورو 120.0  اخلرباء االستشاريون

ساعدة يف كتابة التقارير التقنية والتقارير . ويلزم اخلرباء االستشاريون للميف املبلغ املطلوب      تغري  ال  -753
تاج إليهم للنهوض باألنشطة املتعلقة بربوز الصندوق للعيان ومجع األموال،                                                                                           املرحلية واملقرتحات. وقد حي 

 وإلسداء املشورة التخصصية بشأن جرب األضرار.

 ألف يورو 23.0  النفقات التشغيلية العامة

لسد يف املئة(. إنه يلزم  15.0يورو ) آالف 3.0دارها ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مق -754
                                                                                      تكاليف حلقات العمل واالجتماعات اليت ست عقد يف املكاتب الق طرية وتكاليف مواد اتصال وتكاليف 

 إرسال بالربيد.

 آالف يورو 3.0  اللوازم واملواد

اسية وغريها من يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف اللوازم املكتبية األس      تغري  ال  -755
 املكتبية.           املستهل كات
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 المقترحة 2019البرنامج الرئيسي السادس: ميزانية عام  :50 الجدول

 الربنامج الرئيسي السادس

 أمانة الصندوق االستئماني للمجني عليهم

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

ية املقرتحة لعام امليزان
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 081.5 1 8.9 88.7 992.8    املوظفون من الفئة الفنية

 218.6 66.6 87.4 131.2    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 300.1 1 15.7 176.1 124.0 1 868.4 - 868.4 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 844.8 1 145.2 092.5 1 752.3 260.5 - 260.5 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

(0.1) العمل اإلضايف  - (0.1)  - - - - 

 844.8 1 145.2 092.5 1 752.3 260.4 - 260.4 لسائر تكاليف العاملني اجملموع الفرعي

 483.5 61.2 183.5 300.0 234.5 - 234.5 السفر

 3.0 - - 3.0 0.7 - 0.7 الضيافة

 187.0 - - 187.0 246.8 - 246.8 اخلدمات التعاقدية

 63.4 96.9 31.2 32.2 2.9 - 2.9 التدريب

 120.0 - - 120.0 89.0 - 89.0 اخلرباء االستشاريون

 23.0 15.0 3.0 20.0 1.0 - 1.0 النفقات التشغيلية العامة

 3.0 - - 3.0 0.5 - 0.5 اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 882.9 32.7 217.7 665.2 575.5 - 575.5 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 027.8 4 58.5 486.3 1 541.5 2 704.3 1 - 704.3 1 المجموع

 

 2019البرنامج الرئيسي السادس: مالك الموظفين المقترح لعام  :51 الجدول

 الربنامج الرئيسي السادس

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

  
جمموع 

موظفي الفئة 
الفنية وما 

 فوقها

-ع خ
 رأ-ع خ رر

  
جمموع 

موظفي فئة 
اخلدمات 

 العامة

جموع م
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  9   2   2   -   7   -   -   2   4   -   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  4   2   2   -   2   -   -   1   1   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  13   4   4   -   9   -   -   3   5   -   1   -   -   -  المجموع

               

                                      لعامة )معاد التها بدوام كامل(وظائف المساعدة المؤقتة ا

 9.24 - - - 9.24 - 8.24 1.00 - - - - - - 2018املقرة لعام 

  9.25   -   -   -   9.25   -   8.25   1.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  27.00   14.92   14.92   -   12.08   -   10.67   -   0.75   0.67   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  36.25   14.92   14.92   -   21.33   -   18.92   1.00   0.75   0.67   -   -   -   -  المجموع
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 قرض الدولة المضيفة -مشروع المباني الدائمة : 2-السابع البرنامج الرئيسي -زاي

         المقد مة

                              عرض الدولة املضيفة منحها قرضا   "(اجلمعيةمجعية الدول األطراف )"قبلت  2008 عاميف  -756
                                                 مليون يورو كحد أقصى، يـ ر د  على مدى فرتة مقدارها  200حىت  يصل مبلغه                          خاصا  مبشروع املباين الدائمة

 .(93)املئة يف 2.5                     سنة مبعد ل فائدة يبلغ  30

، اجلنائية الدولية )"احملكمة"( أنشأت احملكمة، وطلب اجلمعيةامليزانية واملالية لطلب جلنة          وتلبية   -757
ع أن                الفائدة املتوق   مقدارلإلبالغ عن  2-ئيسي السابع، الربنامج الر 2011ة لعام عتمديف إطار ميزانيتها امل

 .(94)احملكمة من أجل مشروع املباين الدائمة تستلمهادفع على مبالغ القرض اليت    ت  

إال على الدول األطراف اليت مل تأخذ  2-التبعات املالية للربنامج الرئيسي السابع ب     ترتت  ال و  -758
 .(95)ها                                             بصورة  كاملة  مبلغ  الدفعة الواحدة املستحق علي               أو اليت مل تسد د  خبيار الدفعة الواحدة

م بني الدولة املضيفة واحملكمة بشأن القرض على وجوب أن تدفع احملكمة يف      املرب   االتفاقوينص  -759
سنة تقوميية( مبلغ الفائدة املستحقة كل أجل أقصاه األول من شباط/فرباير من  يف االستحقاق )أي  موعد

التقوميية                                                              عن السنة التقوميية السابقة و/أو كل مبلغ  قد ي سن د إىل السنوات  عليها للدولة املضيفة
 .(96)السابقة

                                                                           ويبني  يف اجلدول الوارد أدناه مبزيد من التفصيل أثر ذلك فيما خيص السنوات املقبلة. -760

تشرين  22-14، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (93)                                                           
 كانون 10-6، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  (94) .الثاينملرفق وا 2الفقرة ، ICC-ASP/7/Res.1القرار اجمللد األول، اجلزء الثالث، (، ICC-ASP/7/20) 2008الثاين/نوفمرب 

تشرين  22-14، الهاي، السابعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (95) .466، الفقرة القسم زاي، ألف، اجلزء اينالث(، اجمللد ICC-ASP/9/20) 2010 ديسمرب/األول
 ، 2009 آذار/مارس 23 تفاق املربم بني دولة هولندا )وزارة الشؤون اخلارجية( واحملكمة اجلنائية الدولية بشأن القرض، املؤرخ بـاال (96) .الثالثملرفق ا، ICC-ASP/7/Res.1القرار اجمللد األول، اجلزء الثالث، (، ICC-ASP/7/20) 2008الثاين/نوفمرب 

 .1-6الفقرة 
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 المقبلة )باليوروات(على مدى السنوات  عن القرض وتسديد مبلغهالفوائد المستحقة دفع أثر  :52 الجدول

 

2017 2018 2019 2020 2021 

 دفع الفوائد فقط
 - - -  050 191 1 (*) مدفوعات الفوائد     

  أقساط تسديد القرض
 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 256 796 1 (**) للفوائد املستحقة عنهو                                     املبلغ املدفوع تسديدا  لرأس مال القرض     

 127 585 3 127 585 3 127 585 3 127 585 3 306 987 2 مجموع المدفوعات

 .2016حزيران/يونيو  30على أساس وقف االقرتاض بتاريخ  2016حزيران/يونيو  30كانون الثاين/يناير حىت   1مبلغ الفوائد املستحقة عن الفرتة املمتدة من  (*)

 مث عن كل الستة التالية. 2016كانون األول/ديسمرب   31متوز/يوليو حىت  1فرتة املمتدة من . تسديده عن نصف السنة املقابل لل2016متوز/يوليو  1بدأ تسديد مبلغ القرض يف   (**)

حزيران/يونيو  30يف لقد بدأ تسديد مبلغ القرض بعد إهناء عقود استئجار املباين املؤقتة  -761
                              املبلغ املستحق تسديدا  لرأس مال     دفع   2019. وسيستحق يف أجل أقصاه األول من شباط/فرباير 2016
كانون   31كانون الثاين/يناير حىت   1فيما خيص الفرتة املمتدة من  للفوائد املستحقة عنهو  القرض

 .2018األول/ديسمرب 

 المقترحة 2019: ميزانية عام 2 -البرنامج الرئيسي السابع  :53 الجدول

 2 -الربنامج الرئيسي السابع 

 قرض الدولة المضيفة

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

ملعتمدة لعام امليزانية ا
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

 - - - -    املوظفون من الفئة الفنية

 - - - -    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 - - - - - - - السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

 - - - - - - - ي للتكاليف غري املتصلة بالعاملنياجملموع الفرع

 - - - - - - - المجموع

(0.1) 585.2 3 983.6 2 - 983.6 2 ما خيص قرض الدولة املضيفة  (0.0)  3 585.1 

(0.1) 585.2 3 983.6 2 - 983.6 2                                  المجموع، شامال  قرض الدولة المضيفة  (0.0)  3 585.1 
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 : آلية الرقابة المستقلة5-السابع البرنامج الرئيسي -حاء

         المقد مة

 5-السابع الرئيسي الربنامج (97)الثامنة دورهتا يف مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( أنشأت -762
 وفعالة مستقلة رقابة هتيئة بغية األساسي روما نظام من (4)112 للمادة       وفقا  ( املستقلة الرقابة آلية)

وقد اعتمدت اجلمعية يف دورهتا الثانية عشرة والية آلية . كمة"(اجلنائية الدولية )"احمل احملكمة يف وجمدية
ICC-ASP/12/Res.6الرقابة املستقلة املشتملة على التفتيش والتقييم والتحقيق وذلك بقرارها 

. وتقوم (98)
آلية الرقابة املستقلة بعمل تقييمي وتفتيشي بناء على طلب مباشر من اجلمعية أو رؤساء أجهزة احملكمة، 

                                                                                            ري عمليات حتقيق استنادا  إىل سلطتها التقديرية فيما تـ بـ ل غ عنه من خمالفات أو انتهاكات لقواعد     وجت  
 فيها القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات. احملكمة ولوائحها، مبا

 ألف يورو 556.6 موارد الميزانية

 يف املئة(. 4.1ألف يورو ) 22.1ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -763

 ألف يورو 482.0 لموارد من الموظفينا

يف املئة( يعزى إىل تقليص  0.7آالف يورو ) 3.4ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -764
                                                                             وكانت اجلمعية قد أقر ت يف دورهتا الثانية عشرة مالكا  دائما  كامال  للعاملني يف آلية للتدابري االنتقالية. 

. (99)ائف من الفئة الفنية ووظيفة واحدة من فئة اخلدمات العامةالرقابة املستقلة يتألف من ثالث وظ
                         . وال ت قرتح أي تعديالت على 2019                                                                وتتوخ ى آلية الرقابة املستقلة العمل  مبالك موظفيها الكامل طيلة عام 

          الـم ق ر.موظفيها الكامل مالك 

 ألف يورو 482.0 الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية وفئة اخلدمات العامة

(، واختصاصي رئيسي 5-يتألف مالك موظفي آلية الرقابة املستقلة من رئيسها )من الرتبة ف -765
-(، ومساعد إداري )من الرتبة خ ع2-(، وحمقق معاون )من الرتبة ف4-بالتقييم )من الرتبة ف معين
 .2018                                              وي توقع أن يتم توظيف رئيس اآللية حبلول هناية عام رأ(. 

 ألف يورو 74.6 لينالموارد غير المتصلة بالعام

تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تكاليف السفر وتكاليف التدريب وتكاليف اخلرباء  -766
االستشاريني والنفقات التشغيلية العامة وتكاليف األثاث والعتاد. وينطوي املبلغ املطلوب على زيادة 

ارتفاع يف تكاليف السفر وتكاليف  املئة(. وتعزى هذه الزيادة إىل يف 51.9ألف يورو ) 25.5مقدارها 
 التدريب وتكاليف اخلرباء االستشاريني.

تشرين  26-18، ، الهايالثامنةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (97)                                                           
تشرين  28-20، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  ICC-ASP/8/Res.1. (98)، القرار الثاين(، اجمللد األول، اجلزء ICC-ASP/8/20) 2009 الثاين/نوفمرب
تشرين  28-20، الهاي، الثانية عشرةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  (99) .1، الفقرة ICC-ASP/12/Res.6 القرار الثالث، اجلزء األول، اجمللد ،(ICC-ASP/12/20) ،2013 الثاين/نوفمرب
 .القسم الم، ICC-ASP/12/Res.1 القرار الثالث، ءاجلز  األول، اجمللد ،(ICC-ASP/12/20) ،2013 الثاين/نوفمرب
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 ألف يورو 12.1 السفر

                  يف املئة(. وست مو ل  14.2ألف يورو ) 1.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -767
تحقيق أو جمراة                                                                                    باالعتمادات املطلوبة مهمتان ميدانيتان ي قد م هبما الدعم مباشرة ألنشطة إشرافية متصلة بال

                                                                                        بناء  على إيعاز من اجلمعية، أو يسدى هبا اإلرشاد أو املساعدة يف نشاط لرئيس أحد األجهزة أو نشاط 
                                                               ال تنظ مه اجلمعية. إن سد التكاليف املعنية ميث ل متطل با  متكر را .

 ألف يورو 15.5 التدريب

وهو يلزم لسد ، يف املئة( 34.8آالف يورو ) 4.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -768
إىل استدامة مهاراهتم الفنية، والتكفل بإحاطتهم       رام  تكاليف مشاركة موظفي اآللية األربعة يف تدريب 

. بأفضل املمارسات الدولية يف جماالت اختصاصهم، واملساعدة على استدامة تأهلهم املهين يف اجملال املعين
الستفادة الكاملة من احلسوم املمنوحة يف األتعاب املهنية، وحمافل                                 وقد ح سب املبلغ املطلوب على أساس ا

                                                                                             التدريب بتكاليف خمف ضة أو التدريب اجملاين لدى املؤسسات الدولية، وفرص التدريب الذي ي وف ره مدر بون 
                                              إن سد التكاليف املعنية ميث ل متطل با  متكر را . حمليون.

 ألف يورو 40.0 اخلرباء االستشاريون

وهو يلزم ، يف املئة( 100.0ألف يورو ) 20.0ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -769
تاج فيها إىل مجلة مهارات ختصصية إضافية حمد دة الطابع، وإىل تقدمي                                                                                       لتقدمي الدعم يف احلاالت اليت حي 

                       ث ل متطل با  متكر را .. إن سد التكاليف املعنية مي                                               املساعدة حمليا  يف أماكن املكاتب القطرية عند اللزوم

 ألف يورو 2.0 النفقات التشغيلية العامة

يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد تكاليف لوازم ومواد من أجل دعم أنشطة اآللية.       تغري  ال  -770
. إن سد                                                                                       فنجاعة استخدام مرافق احملكمة املتوف رة بالفعل تتيح ختفيضا  كبريا  يف مقدار املصروفات املتوق عة

                                       لتكاليف املعنية ميث ل متطل با  متكر را .ا

 آالف يورو 5.0 األثاث والعتاد

تكاليف الصيانة والتحديث يف آلية الرقابة املستقلة من يف املبلغ املطلوب. إنه يلزم لسد       تغري  ال  -771
الية. خالل شراء معدات ختصصية خاصة بالرقابة بغية متكني اآللية من تقدمي خدمة مهنية أكثر جناعة وفع

                                              إن سد التكاليف املعنية ميث ل متطل با  متكر را .
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 المقترحة 2019: ميزانية عام 5 -البرنامج الرئيسي السابع  :54 الجدول

 5 -الربنامج الرئيسي السابع 

 آلية الرقابة المستقلة

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

 وارد           التغري  يف امل

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(3.4) 412.5    املوظفون من الفئة الفنية  (0.8)  409.1 

 72.9 - - 72.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(3.4) 485.4 425.5 - 425.5 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (0.7)  482.0 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 12.1 14.2 1.5 10.6 27.7 - 27.7 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - 2.1 - 2.1 اخلدمات التعاقدية

 15.5 34.8 4.0 11.5 4.7 - 4.7 التدريب

 40.0 100.0 20.0 20.0 - - - اخلرباء االستشاريون

 2.0 - - 2.0 0.0 - 0.0 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 5.0 - - 5.0 1.0 - 1.0 األثاث والعتاد

 74.6 51.9 25.5 49.1 35.6 - 35.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 556.6 4.1 22.1 534.5 461.1 - 461.1 المجموع

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 5 -البرنامج الرئيسي السابع  :55 الجدول

 -الربنامج الرئيسي السابع
5 

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
2-مد مساعد 1-مد  5-ف  4-ف  3-ف  2-ف  1-ف   

  

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
رر-ع خ فوقها رأ-ع خ   

  

جمموع 
موظفي فئة 

اخلدمات 
 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

2018املقرة لعام    -   -   -   -   1   1   -   1   -   3   -   1   1   4  

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  4   1   1   -   3   -   1   -   1   1   -   -   -   -  المجموع

               

          ل(                                                  وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كام

2018املقرة لعام   - - - - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - - - املستمرة

 - - - - - - - - - - - - - - اجلديدة

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التخصيص

 - - - - - - - - - - - - - - املعادة التصنيف

 - - - - - - - - - - - - - -       احملو لة

 - - - - - - - - - - - - - - المجموع
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 المراجعة الداخلية: مكتب 6-السابع البرنامج الرئيسي -طاء

         المقد مة

إن مكتب املراجعة الداخلية )"املكتب"( يساعد احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"( يف حتقيق  -772
أهدافها االسرتاتيجية واالشتغالية مبراجعته الصارمة للنظم والعمليات يف شىت وحدات احملكمة. وهتدف 

ر التهديدات والفرص )املخاطر( احملتملة، ويشمل ذلك                                        املراجعات اليت جيريها إىل تبني  مدى جودة تدب
                                                                                                  استبانة  ما إذا كان معموال  بالبىن والسياسات والسريورات األكثر ات ساما  بالفعالية وما إذا كان ي تقي د 
                                                                                              باإلجراءات الـم ق ر ة. كما يقد م املكتب خدمات يف جمال إسداء املشورة بناء  على طلب من إدارة احملكمة. 

 باألنشطة التايل بياهنا:املكتب سيضطلع  2019 عام يفو  -773

، وخطة مراجعة تكنولوجيا 2020إعداد خطط املراجعة )خطة املراجعة العامة لعام  (أ )
                                                    ( استنادا  إىل خطط احملكمة االسرتاتيجية وحتليل املخاطر اليت 2022-2020املعلومات للفرتة 

                                   ميكن أن تؤث ر على حتقيق أهداف احملكمة؛
 ال يقل عن ست مراجعات؛ إجراء ما (ب )
استعراض حال تنفيذ التوصيات بالتشاور مع مديري وحدات العمل يف احملكمة،  (ج )

                                       واإلبالغ عن التقدم احملر ز على هذا الصعيد؛

 إعداد شىت التقارير الواجب رفعها إىل جلنة املراجعة وحضور اجتماعات هذه اللجنة؛ (د )

 مة بناء على طلبهم؛توفري خدمات إسداء املشورة ملديري وحدات احملك (ه )

 تنفيذ وحتديث برنامج ضمان اجلودة والتحسني. (و )

 ألف يورو 688.0  موارد الميزانية

 .يف املئة( 2.7ألف يورو ) 19.3ينطوي املبلغ املطلوب على اخنفاض مقداره  -774

 ألف يورو  647.6  الموارد من الموظفين

ئف ثابتة ووظيفة واحدة من يتألف مالك العاملني يف مكتب املراجعة الداخلية من أربع وظا -775
. وال يطلب من معادالت املوظف الواحد العامل بدوام كامل( 1.0املؤقتة العامة ) وظائف املساعدة

املكتب وظائف ثابتة إضافية لكنه حيتاج إىل استمرار متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة اليت يضمها 
             مالكه حاليا .

 ألف يورو 527.8  وفئة اخلدمات العامة الوظائف الثابتة: من الفئة الفنية

، يتوىل املسؤولية عن تدبر شؤون املكتب (1-مدير ملكتب املراجعة الداخلية )من الرتبة مد -776
املراجعة املستندة إىل تقييم املخاطر، واإلشراف على ما يقوم به املراجعون من  اإلدارية، ووضع خطة

والتحسني. ويهيئ املدير ما يطمئن رؤساء أجهزة  أعمال، واستدامة الربنامج اخلاص بضمان اجلودة
 .احملكمة الثالثة إىل فعالية وجناعة اإلدارة وتدبر املخاطر والضوابط الداخلية



ICC-ASP/17/20 

20A061118 218 

ريان املراجعات،  (3-( ومراجع داخلي )من الرتبة ف4-مراجع رئيسي )من الرتبة ف -777                  جي 
                                هام إضافية بناء  على طلب املدير.ويسديان خدمات املشورة، ويستعرضان تنفيذ التوصيات، ويضطلعان مب

                                    يسهم يف إجراء املراجعات، ويقد م الدعم  رأ(-مساعد معين باملراجعة الداخلية )من الرتبة خ ع -778
                                                                                       إىل املدير فيما خيص تدبر برنامج ضمان اجلودة والتحسني، ويقد م دعما  إداريا  إىل املكتب )خمص صا  

 عمله(.                                    للمساعدة يف إجراء املراجعات ثلث ي وقت 

 ألف يورو 119.8  املساعدة املؤقتة العامة

. يعمل                     شهرا  )متطل ب مستمر( 12( ملدة 3-مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف -779
(، هو خبري يف 3-                                                                         يف مكتب املراجعة الداخلية حاليا  مراجع معين بتكنولوجيا املعلومات )من الرتبة ف

                                                         اجعة ما خيصها. إن شاغل هذه الوظيفة يقوم بإعداد  وحتديث خطة تكنولوجيا املعلومات واالتصال ومر 
ري عمليات املراجعة                                                                                           الثالث سنوات ملراجعة األنشطة اجملراة على صعيد تكنولوجيا املعلومات واالتصال وجي 

                                                           كما إنه يقوم باملتابعة فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات املقد مة يف                                   ويقد م خدمات استشارية يف هذا اجملال.  
                                                                                      إطار املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، اليت ال ميكن أن يقوم هبا على حنو فعال سائر  
املراجعني الذين يشغلون وظائف ثابتة بسبب افتقارهم إىل املعارف التقنية يف هذا اجملال. كما يسهم هذا 

ماهتم أنشطة متعلقة بتكنولوجيا املراجع يف املراجعات اليت جيريها سائر املراجعني عندما تشمل مه
 املعلومات واالتصال.

وحيتاج مكتب املراجعة الداخلية إىل اخلربة على صعيد املراجعة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  -780
تكنولوجيا                                                                                  واالتصال لكي يتناول على حنو سليم مجيع  املخاطر اليت ينطوي عليها تنظيم نظم املعلومات. فل

ا فيها أمن املعلومات، مكانة متعاظمة يف عمليات احملكمة، وهي تستلزم املعلومات واالتصال، مب
استثمارات كبرية على مدى عدة سنوات. إن املخاطر ذات الصلة جيب أن تكون مشمولة خبطة العمل 

 اخلاصة باملراجعة.

 ألف يورو 40.4 الموارد غير المتصلة بالعاملين 

وينطوي املبلغ اليف السفر وتكاليف التدريب. تلزم املوارد غري املتصلة بالعاملني لسد تك -781
                              إن هذا االخنفاض يعزى رئيسيا  إىل املئة(.  يف 25.5ألف يورو ) 13.8املطلوب على اخنفاض مقداره 

سي للمكتب،                                                                                      عدم تكب د تكاليف غري متكر رة ختص اخلربة االستشارية الالزمة إلجراء تقييم خارجي مخ 
 الربناجمية. 2018م                            ه ي ئ لتكب دها يف ميزانية عا

 يورو ألف 12.7 السفر

وتلزم املوارد املعنية يف املئة(.  24.5يورو ) ألف 2.5ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -782
. إن سد 2019لعام                                                                لتمكني املكتب من إجراء مراجعات يف عدة مكاتب ق طرية وفقا  خلطة عمله

    ا .                                     التكاليف املعنية ميث ل متطل با  متكر ر 
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 ألف يورو 27.7 التدريب

                          يف املئة(. فيتعني  أن يتدر ب  15.4آالف يورو ) 3.7ينطوي املبلغ املطلوب على زيادة مقدارها  -783
املراجعون بانتظام من أجل استدامة كفاءهتم املهنية. إن كل مراجعي مكتب املراجعة الداخلية اخلمسة 

"معهد املراجعني  فـ. املعلومات جمال مراجعة تكنولوجيايف جمال املراجعة الداخلية أو                 معتم دو املهارات
أن يتابع املراجعون  ( يطلبانISACA                                          ( و"رابطة مراجعة  ومراقبة  نظم املعلومات" )IIAالداخليني" )

ساعة من التدريب املهين )املستمر( كل عام الستدامة صالح  40                          املصد ق على متتعهم باملهارات 
ات التدريب املعنية متصلة على وجه التحديد بعمل املراجعني املعنيني شهاداهتم. وجيب أن تكون دور 

                                                                    توف ر احملكمة حاليا  دورات تدريب يف جمال اإلدارة، وجمال تدبر املخاطر، وجمال  ومهاراهتم وخربهتم. وال
لية، وغري املعلومات، وجمال تدبر الضوابط الداخ املطابقة، وجمال املراجعة العامة، وجمال مراجعة تكنولوجيا

                                                                               ذلك من جماالت اهتمام مراجعي املكتب. إن سد التكاليف املعنية ميث ل متطل با  متكر را .

                                   ساعة من التدريب املهين املستمر مبلغا   25                                             وتبلغ تكاليف دورة التدريب اليت توف ر يف إطارها  -784
يع اخليارات املتاحة للوفاء وقد نظر املكتب يف مجآالف يورو، حبسب املكان املعين يف أوروبا.  5.0يقارب 

                                                 ساعة من التدريب املستمر. فقد ن ظر يف دورات التدريب  40على حنو ناجع باملتطلب القاضي مبتابعة 
                                                                                       اليت ت وف ر ضمن احملكمة، وحضور املؤمترات، ودورات التدريب اإللكرتوين على اإلنرتنت، ودورات التدريب 

                                                         مثة قيودا  على هذه احللول فهي مثال  ال توف ر إال باهلولندية وال                                   اليت ال تنظ م إال يف هولندا. واحلال أن
                                                                                        تتناول إال عددا  حمدودا  من املواضيع. أما منصة احملكمة اخلاصة بالتدريب على شبكة اإلنرتنت فال ميكن 

 أن يستخدمها فريق مكتب املراجعة الداخلية إال من أجل دورات التدريب غري املتصلة باملراجعة.

  



ICC-ASP/17/20 

20A061118 220 

 المقترحة 2019: ميزانية عام 6 -برنامج الرئيسي السابع ال :56 الجدول

 6-الربنامج الرئيسي السابع

 مكتب املراجعة الداخلية

 )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 

امليزانية املعتمدة لعام 
)بآالف  2018

 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

امليزانية املقرتحة لعام 
)بآالف  2019

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره )بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

(3.7) 458.6    املوظفون من الفئة الفنية  (0.8)  454.9 

 72.9 - - 72.9    املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(3.7) 531.5 505.9 - 505.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (0.7)  527.8 

(1.8) 121.6 93.0 - 93.0 املساعدة املؤقتة العامة  (1.5)  119.8 

 - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - العمل اإلضايف

(1.8) 121.6 93.0 - 93.0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني  (1.5)  119.8 

 12.7 24.5 2.5 10.2 2.7 - 2.7 السفر

 - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 27.7 15.4 3.7 24.0 19.4 - 19.4 التدريب

(20.0) 20.0 - - - اخلرباء االستشاريون  (100.0)  - 

 - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - األثاث والعتاد

(13.8) 54.2 22.1 - 22.1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني  (25.5)  40.4 

(19.3) 707.3 621.0 - 621.0 المجموع  (2.7)  688.0 

 

 2019: مالك الموظفين المقترح لعام 6 -البرنامج الرئيسي السابع  :57 الجدول

 6-الربنامج الرئيسي السابع

وكيل أمني 
 عام

أمني عام 
 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي الفئة 

الفنية وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي 

فئة 
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

               الوظائف الثابتة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  2018املقرة لعام 

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املستعادة/املعادة

  4   1   1   -   3   -   -   1   1   -   1   -   -   -  المجموع

               

                                                               وظائف المساعدة المؤقتة العامة )معاد التها بدوام كامل(

 1.00 - - - 1.00 - - 1.00 - - - - - - 2018املقرة لعام 

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  املستمرة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  اجلديدة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التخصيص

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  املعادة التصنيف

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -        احملو لة

  1.00   -   -   -   1.00   -   -   1.00   -   -   -   -   -   -  المجموع
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 المرفقات 

 المرفق األول

 الدولية الجنائية للمحكمة التنظيمي الهيكل

 
 

                        وت عترب أمانة مجعية الدول  .اليت تكون مسؤولة أمامها مباشرة                                                      تشرف مجعية الدول األطراف إشرافا  كامال  على عمل أمانتها،  (*)
 .                                                                                                        األطراف جزءا  ال يتجزأ من احملكمة اجلنائية الدولية، وتتبع هي والعاملون فيها لقلم احملكمة فيما خيص األغراض اإلدارية
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 المرفق الثاني

 المقترحة البرنامجية 2019 عام بميزانية المتعلقة والمعطيات الفتراضاتا

االفرتاضات  املعطى 
 2019لعام 

 الوصف

 قاعتا جلسات: 324 انعقاد جلسات احملكمة أيام عدد 1
 ؛      يوما   124ديفوار(:  )يف احلالة يف كوت غوديه                   اغ بـ غ بو واب ليهيف قضية 
 ؛      يوما   160)يف احلالة يف أوغندا(:         أ نغوينيف قضية 
      وما  ي 40)يف احلالة الثانية يف مايل(:  (1)احلسنيف قضية 

 ،الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطىتان األوىل و احلالة يف بوروندي، واحلال 11 للتحقيق اخلاضعة احلاالت عدد 2
واحلالة يف  واحلالة يف دارفور بالسودان، احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية،و ، رواحلالة يف كوت ديفوا

 ،واحلالة يف ليبيا كينيا،احلالة يف  و جورجيا، 
 يف أوغندااحلالة و  يف مايل،احلالة و 

)سيليكا((، واحلالة الثانية يف  احلالة يف بوروندي، واحلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية أ 8 الناشط عمليات التحقيق عدد 3
لة يف دارفور باالكا((، واحلالة الثانية يف كوت ديفوار، واحلا -                                      مجهورية أفريقيا الوسطى )القضية ب )أن يت 

 ن الثالثة والرابعة(ابالسودان، واحلالة يف جورجيا، واحلالة يف ليبيا )القضيت
                          القضايا احملق ق فيها حتقيقا   عدد 4

                                 ساكنا  ريثما ي قبض على املشتبه هبم 
 فيها

( 2واخلامسة ) والثانية والرابعة (2األوىل ) والقضايا؛ (1)                                         القضية األوىل مكر را  يف احلالة يف كوت ديفوار  16
 ؛(1مجهورية الكونغو الدميقراطية )يف  األوىل يف احلالة ةالقضيو  بالسودان؛ دارفور( يف احلالة يف 1والثالثة )

األوىل  والقضية ؛(3) كينيامن النظام األساسي يف احلالة يف   70وقضية اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
 (1)أوغندا (؛ وقضية يف احلالة يف 2) ليبيايف احلالة يف  الثالثة والقضية (؛1) ليبيايف احلالة يف 

اململكة املتحدة، واحلالة يف  احلالة يف كولومبيا، واحلالة يف غابون، واحلالة يف غينيا، واحلالة يف العراق/ 9 األويل عمليات التدارس عدد 5
 (2)واحلالة يف فنزويال نيجرييا، واحلالة يف فلسطني، واحلالة يف الفلبني، واحلالة يف أوكرانيا،

األفرقة املعنية باإلجراءات  عدد 6
 )للدوائر( (3)االبتدائية

؛ الدائرة االبتدائية السادسة الناظرة يف جرب األضرار              اب ليه غوديه(و             )اغ بـ غ بوالدائرة االبتدائية األوىل  6
           )لوبـ ن غاية الثانية الناظرة يف جرب األضرار الدائرة االبتدائ ؛          )أ ن غوين(؛ الدائرة االبتدائية التاسعة              )ان تاغ ن دا(

 احلسن؛ (املهدي)الناظرة يف جرب األضرار  منةالدائرة االبتدائية الثا ؛(          وكاتـ ن غا
األفرقة املعنية باإلجراءات  عدد 7

                              االبتدائية )ملكتب املد عي العام(
 نغوين(؛    )أ  ؛ احلالة يف أوغندا                        )اغ بغبو واب ليه غوديه(احلالة يف كوت ديفوار  3

(1))احلسن(احلالة يف مايل: القضية الثانية 
 

عدد أفرقة الدعم التابعة لقلم احملكمة  8
 املعنية جبلساهتا

اثنان من األفرقة الكاملة املعنية جبلسات احملكمة لضمان احلد األقصى الستعمال سعة قاعات جلسات  2
 احملكمة

                                عدد أفرقة الدفاع املمو لة يف إطار  9
 اعدة القانونيةنظام املس

؛ يف إجراءات               أ نغوين، واحلسن                                                                         يف اإلجراءات االبتدائية: ان تاغ ن دا، واغ بـ غ بو )لوران(، واب ليه غوديه، و  10
                                                                                       االستئناف: مببا وآخرين، وكيلولو، وم ن غ ن دا؛ يف إجراءات جرب األضرار: كاتـ ن غا ولوبـ ن غا 

                              عدد ممث لي اجملين عليهم املمو لني يف  10
 ر نظام املساعدة القانونيةإطا

                وأ نغوين، واحلسن، واملهدي،                      كاتـ ن غا، ولوبـ ن غا 5

أفرقة املمثلني القانونيني للمجين  عدد 11
عليهم التابعة للمكتب العمومي 

 حملامي اجملين عليهم

إجراءات جرب يف (؛ 1) ن         ، وأ نغوي(2)            ان تاغ ن داو ، (1)                                               يف اإلجراءات االبتدائية: اغ بـ غ بو واب ليه غوديه 6
 (1)             ، وكاتـ ن غا(1)          لوبـ ن غااألضرار: 

عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي  12
 اخلدمات هبا يف جلسات احملكمة

يـ ر و ندا -5 ،السواحلية الكونغولية -4 ،الفرنسية -3،اإلنكليزية  -2العربية،  -1 10 ، لغة اآلشويل -6،                  الك نـ 
 لغة اللنغو -10ة األتيسو، لغ -9،              لغة الل ن غاال -8، لغة الديوال -7

يف التحضري للمحاكمات املقبلة؛ وجلسات احملاكمة؛ وجلسات  دوائر قد تشاركاألفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة لل (3) .2019ختضع تسع حاالت للدراسة األولية، وال تستبق يف هذه اإلشارة األمور فيما خيص احلاالت يف عام  2018يف عام  (2) دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم. (1)                                                           
 النطق باحلكم؛ وجلسات النظر يف جرب األضرار.
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عدد اللغات املتصلة بالقضايا  13
 املنهوض بأود تقدمي اخلدمات هبا

لسواحلية ا -6 العربية )السودانية(، -5، العربية -4، شويلاآل -3الفرنسية،  -2اإلنكليزية،  -1 29
يـ ر و ن دا،  -7، )الكونغولية( لغة  -11، بارا   م     ب  لغة ال -10لغة الديوال،  -9               لغة الل ن غاال،  -8                        لغة الك نـ 

، اجلورجية -16، اشيقمالتلغة  -15، الزغاوةلغة  -14، غو   ن       الس  لغة  -13لغة األلور،  -12األتيسو، 
 -22، غو   ن     ل  لغة ال -21، الغرييهلغة  -20، ندو   ل  لغة ال -19، غاي   ن     س  لغة ال -18، الروسية  -17
تو،  -25لغة الداري،  -24، د   ل     ف     ل     ف  لغة ال -23ة، وسيتياأل لغة  -27               لغة الكري ن دي،  -26              لغة الب ش 

 لغة التورا -29لغة املوريه،  -28الكيهيما، 

عدد اللغات املنهوض بأود تقدمي  14
اخلدمات هبا من أجل املراسلة مع 

 الدول األطراف

 رجيةجلو و ا، الربتغالية،و ألملانية، وااهلولندية، و اإلسبانية، و العربية، و الفرنسية، و اإلنكليزية 8

(4)5 عدد دعاوى االستئناف النهائي 15
من النظام األساسي واجلرائم املنصوص عليها يف  74 )اجلرائم املنصوص عليها يف املادة           ان تاغن داقضية  

من النظام األساسي  74 )اجلرائم املنصوص عليها يف املادة                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديهمنه(؛ قضية  76 املادة
من  76 وآخرين )اجلرائم املنصوص عليها يف املادة مببامنه(؛ قضية  76 يها يف املادةواجلرائم املنصوص عل

 النظام األساسي(
                              عدد الشهود الذين ميث لون لإلدالء  16

 بشهاداهتم
 لكل شاهد 2.5عدد من األيام مقداره يف املتوسط  128

املدة القصوى املتوقعة ملكوث كل  17
 شاهد

سبوع/ اسرتاحات األأيام )عطلة هنائية  3للجلسات +  يومانملام باألمور + أيام للتحضري و/أو لإل 5 10
 أيام يف املتوسط لكل شاهد 10حمتملة(   

عدد اجملين عليهم الذين يطلبون  18
 املشاركة يف اإلجراءات/

 جرب االضرار

يف مجهورية أفريقيا الوسطى  ؛ احلالة الثانية1500أ(:  حلالة الثانية يف مجهورية أفريقيا الوسطى )القضيةا 500 7
مجهورية الكونغو احلالة يف ؛ 2000 )القضية الثانية(: كوت ديفوار؛ احلالة يف  1500ب(:  )القضية

 1000 :أوغندااحلالة يف ؛ 1000 )القضية الثانية(: مايلاحلالة يف ؛ 500 :الدميقراطية
عدد الشهود واجملين عليهم املشمولني  19

 باحلماية
 حبماية قسم اجملين عليهم نياملشمول                                   وغريهم من املعر ضني للخطر بسبب شهادهتم ين عليهم الشهود/اجمل 90

 والشهود مبن فيهم الشهود املشمولون بربنامج احملكمة اخلاص باحلماية وبغري ذلك من أشكال الدعم

من معاليهم ميكن أن  360                    شاهدا /جمنيا  عليهم و 90اء تشري األرقام واالفرتاضات احلالية إىل أن زه 450 عدد األشخاص املشمولني باحلماية 20
 2019تشملهم احلماية والرعاية اليت يقدمها قسم اجملين عليهم والشهود يف عام 

عدد املشتبه فيهم/املتهمني الذين  21
                 ميث لون أمام احملكمة

(5) 
                  ه غوديه، وأ نغوين                )لوران( ، واب لي        اغ بغبو، و          ان تاغندا، و         م ن غندا، و كيلولو، و مببااحلسن، و  8

املشتبه فيهم أو             احملتج زين من عدد  22
 املدانني املتهمني أو

                                        )لوران(، واب ليه غوديه، وأ نغوين، واحلسن        اغ بغبو، و          ان تاغندا 5

 ستفلستة حمتجزين يؤخذ بنموذج الزنازين ال زنزانة؛ 12منوذج استئجار الزنازين: إما ست زنازين أو  6 عدد الزنازين الالزمة 23
ديفوار )أبيجان(، واثنان يف مجهورية الكونغو                                                     واحد يف مجهورية أفريقيا الوسطى )بـ ن غي(، وواحد يف كوت 7 عدد املكاتب/الوحدات القطرية 24

                                                                                               الدميقراطية )ك ن شاسا وبونيا(، وواحد يف جورجيا )ات بيليسي(، وواحد يف مايل )باماكو(، وواحد يف أوغندا 
 )كمباال(

عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. هذا وجيوز أن يستأنف القرار أكثر من طرف واحد، ما يفضي إىل  (4)                                                           
جلسات                                                                                                          يستعمل هذا التعريف من أجل هذه الوثيقة فقط. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميث لون أمام احملكمة إال فيما خيص  (5) عبء عمل أثقل.

 .النظر يف جرب األضرار
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 لثالمرفق الثا

 البرنامجية 2019 عام ميزانية على تؤثر قد التي الحدوث الممكنة المستجدات قائمة
 المقترحة

 املستجدات اإلجرائية اليت تفضي إىل تأخري يف الدعاوى القائمة، ومنها: -1

           تعذ ر حضوردلة )مثل ألاعة متعلقة ب                       ات بسبب عوائق غري متوق  ءجرايف اإل التأخريحاالت  (أ )
 ؛                الشهود )مؤقتا ((

 كل  مام دائرة االستئناف:أمتهيدي  استئناف ىدعاو للطعن فيها باملسائل اليت هي عرضة  (ب )
خر ؤ ت هافي       احملاك م يقايف( يف القضايا إطلب أن يكون له أثر                   استئناف متهيدي )ي   ىدعو 
 ؛ات فيما خيص جوهر القضايا املعنيةءجرااإل سري

املمثل  أو) الدعوى يف      طرف   أو قاض تعذر مشاركة بسبب املؤقت اإلجراءات إيقاف (ج )
 .وفاته أو اخلطري، مرضه أو انسحابه، أو تنحيته، منها أمور      جر اء( الرئيسي هلذا الطرف

                                   املستجدات غري املرتقبة حاليا ، ومنها: -2

 القبضبمبوجب أمر  إليها همتقدميأو  احملكمة ىلد املطلوبني منشخاص القبض على أ (أ )
 ؛ عليهم

كون قد تتحقيق يف حاالت جديدة )بعد أن ال هانفس                        املد عية العامة من تلقاء  مباشرة (ب )
هذا  هامنحتقد بذلك من الدائرة التمهيدية وتكون هذه الدائرة  بالقيام     ذنا  إ تالتمس

 ؛ذن(اإل

 ؛إىل احملكمة حاالتمم املتحدة لألالتابع األمن حالة جملس إ (ج )

 .دول األطراف حاالت إىل احملكمةالحالة إ (د )
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 (1)المرفق الرابع

 الستراتيجيةا الغايات

 المرفق الرابع )أ(

 (2018 عام إلى 2013 عام من الممتدة للفترة) الدولية الجنائية للمحكمة االستراتيجية الغايات قائمة

 :1الغاية 

 يف جمال القضاء واملقاضاة

 :2الغاية 

 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :3الغاية 

 يف جمال التعاون والدعم

اإلجراءات القضائية                         التكفل بعلو  درجة  جودة  1-1
وبالعدالة والشفافية والسرعة يف هذه اإلجراءات، واملضي 
يف الوقت نفسه يف إضفاء املزيد من الدقة على املعايري 
القانونية من خالل إحسان تطوير االجتهاد القضائي 

                                 والتشجيع على إعداد سريورات موح دة

طيط                            واإلدارة الفع الة اجليدة التخ ة      املت سق احلوكمة 2-1
                                                   والناجعة بالقياس إىل التكاليف دعما  للمهام القضائية 
                                            املنوطة باحملكمة، وتدب ر التغري  على حنو نشط، مع 
احلفاظ على القدرة على االستجابة الفعالة 

                      للمستجدات غري املتوق عة

تيسري عمل مجعية الدول األطراف يف ممارسة  3-1
 قالل احملكمةرقابتها اإلدارية مع االحرتام الكامل الست

إجراء عمليات تدارس أويل عايل درجة اجلودة  1-2
 ومستقل ونزيه

استدامة العمل مبعايري رفيعة للنزاهة واملراس املهين  2-2
 واحرتام التنوع

املضي يف تعزيز ما حتظى به احملكمة من دعم عاملي  3-2
عن طريق تعزيز اإلحاطة والثقة هبا لدى الدول واملنظمات 

ملنظمات اإلقليمية واملنظمات غري احلكومية الدولية وا
وسائر الشركاء وأصحاب الشأن الرئيسيني، وتعزيز حرص 

 هذه اجلهات عليها

إجراء عمليات حتقيق تتسم بالنزاهة والتعمق  1-3
                                              واالنفتاح، وأنشطة مقاضاة موضوعية وناجعة ومرب رة 

                             جيدا ، يدعمها تعاون دويل فعال

املهام املنوطة ألداء  ة الكافيةتوفري املوارد البشري 2-3
باحملكمة يف إطار واليتها والسهر على التمثيل اجلغرايف 

 العادل والتوازن املنصف بني اجلنسني

تشجيع الدول على التعاون الكامل واآليت يف حينه  3-3
                                                وفقا  اللتزاماهتا مبوجب نظام روما األساسي، مبا يف ذلك 

مة مثل األوامر بالقبض                               التقيد  باألوامر الصادرة عن احملك
على املشتبه فيهم، واألوامر بتحديد األصول وتتبعها 

 وجتميدها

                                     هتيئة واستدامة بيئة صحية مشج عة قابلة  4-2 ضمان حقوق الدفاع يف حماكمة عادلة ونزيهة 1-4
لالستمرار وتكتنفها العناية للموظفني وغريهم من 

فرص  املشاركني يف عمل احملكمة، والسعي إىل هتيئة
 لتطوير مسارهم املهين وحلراكهم

                                          تشجيع الدول على أن ت ربم مع احملكمة املزيد من  3-4
االتفاقات الطوعية املتعلقة بإنفاذ العقوبات وإعادة توطني 

 الشهود واإلفراج املؤقت وسائر أشكال إطالق السراح

التكفل مبشاركة اجملين عليهم يف اإلجراءات  1-5
           مالئم وجمد   ومتثيلهم فيها على حنو

الفعال والكايف التكنولوجي التكفل بتقدمي الدعم  2-5
 لألنشطة القضائية واإلدارية

العمل مع الدول األطراف واملنظمات احلكومية  3-5
الدولية واملنظمات غري احلكومية لتشجيع املزيد من الدول 
على االنضمام إىل نظام روما األساسي وتوقيع االتفاق 

كمة وحصاناهتا، ودعمها يف ذلك بشأن امتيازات احمل
 لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف حتقيق الطابع العاملي

السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح  1-6
يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، ومبا يف ذلك تطبيق مبادئ 

 متسقة فيما خيص جرب أضرار اجملين عليهم

عمول هبا يف املضي يف تقوية السريورات امل 2-6
احملكمة للتخطيط وامليزنة على حنو اسرتاتيجي، مبا يف 

                                          ذلك تدب ر املخاطر وإدارة األداء على حنو ناجع

العمل بالتعاون مع الدول األطراف وسائر  3-6
أصحاب الشأن، مثل املنظمات الدولية احلكومية 
واملنظمات غري احلكومية، لتشجيع وتيسري تنمية القدرات 

ى حتقيق األهداف املبتغاة من نظام روما الوطنية عل
 األساسي

زيادة الوعي باحملكمة والسريورات املعمول هبا فيها  1-7
على وجه العموم لدى اجملين عليهم واجلماعات املتضررة، 
وتعزيز التواصل والتفاهم معهم حبسب مراحل اإلجراءات 

 احملكمة أمام

دائمة بصورة التكفل بإجراء االنتقال إىل املباين ال 2-7
                                                   فع الة يف موعده املقر ر وبنجاعته بالقياس إىل تكاليفه، 
                                             واستعمال هذه املباين على حنو يتسىن  به استغالل كل 

 اإلمكانات اجلديدة اليت تتيحها على حنو ابتكاري

 

سرتاتيجية                  ، است عني باخلطط اال2023حىت عام  2019ريثما يتم تنجيز وثيقة الغايات االسرتاتيجية للمحكمة للفرتة املمتدة من عام  (1)                                                           
. ومت عند االقتضاء حتديث املعلومات املتعلقة بالنتائج املتوخاة ومؤشرات 2018حىت عام  2013احلالية اليت تشمل الفرتة املمتدة من عام 

 الربناجمية املقرتحة. 2019األداء واملرامي لتحقيق التواؤم مع ميزانية عام 
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 :1الغاية 

 يف جمال القضاء واملقاضاة

 :2الغاية 

 يف جمال اإلدارة والتدبر

 :3الغاية 

 يف جمال التعاون والدعم

توفري القدر الوايف من األمن واحلماية للموظفني  2-8 
تعاملهم                                    وغريهم من األشخاص املعر ضني للخطر بفعل 

مع احملكمة، والقدر الوايف من أمن املعلومات وسائر 
 املمتلكات 
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 المرفق الرابع )ب(

 العام        المد عي لمكتب االستراتيجية الخطة من المنشودة االستراتيجية الغايات قائمة
 (2018 - 2016 للفترة)

 :اليتهاالرتقاء جبودة األداء فيما يتعلق باملهام املنوطة باملكتب ضمن إطار و  -1

إجراء عمليات التدارس األويل، وعمليات التحقيق،  :1الغاية االسرتاتيجية  (أ )
 وأنشطة املقاضاة، على حنو نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة؛

االستمرار على األخذ مبنظور جنساين يف مجيع جماالت  :2الغاية االسرتاتيجية  (ب )
نسية واجلرائم اجلنسانية عمل املكتب وعلى تنفيذ سياساته املتعلقة باجلرائم اجل

 املنطلق واجلرائم املرتكبة حبق األطفال؛

                                            املضي يف حتسني جودة  وجناعة  عمليات التدارس األويل  :3الغاية االسرتاتيجية  (ج )
 وعمليات التحقيق وأنشطة املقاضاة؛

املضي يف تكييف قدرات املكتب على التحقيق واملقاضاة  :4الغاية االسرتاتيجية  (د )
                                                             لصلة مع البيئة العلمية والتكنولوجية املعق دة واملستمرة التطور.وشبكته ذات ا

 :هتيئة الظروف الالزمة الضطالع املكتب باملهام املنوطة به يف إطار واليته -2

                                                التوصل إىل جعل قد  املكتب قد ا  أساسيا  يتناسب مع  :5الغاية االسرتاتيجية  (أ )
باملستوى الالزم من اجلودة                                           املتطل بات منه حبيث يتسىن  له االضطالع بوظائفه

 والفعالية والنجاعة؛

 : اإلسهام يف تعزيز التعاون والنهوض بالدعم العام6الغاية االسرتاتيجية  (ب )
 الضطالع املكتب مبهامه وأنشطته؛

تكييف اسرتاتيجيات املكتب اخلاصة باحلماية مع  :7الغاية االسرتاتيجية  (ج )
 التحديات األمنية اجلديدة؛

التكفل بإدارة املكتب إدارة مهنية وشفافة وناجعة وخاضعة  :8جية الغاية االسرتاتي (د )
 للمساءلة.

                                                                          اإلسهام يف إعمال اسرتاتيجية منس قة للتحقيق واملقاضاة بغية املضي يف احلد من ظاهرة  -3
 :احملكمةاختصاص  تندرج يف إطاراإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت 

                                ء لوضع اسرتاتيجية منس قة للتحقيق : العمل مع الشركا9االسرتاتيجية  الغاية (أ )
تندرج يف واملقاضاة بغية احلد من ظاهرة اإلفالت من العقاب على اجلرائم اليت 

 احملكمة. اختصاص إطار
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 المرفق الرابع )ج(

 القضائية لهيئة: االبرنامج الرئيسي األول

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 

 2019عام لاملرامي  األداء مؤشرات   اة               النتائج املتوخ  

ـــــــــــــــــــــــــة     ات ذ        األهـــــــــــــــــــــــــداف )   3- 1        األهـــــــــــــــــــــــــداف          األولوي
  ( 3- 6- 2 و   2- 1- 1 و   1- 1- 1
                                                االضطالع الفعال بـالتخطيط فيمـا يتعلـق هبيئـة الرئاسـة،   - 1

                                               وتقدمي الدعم من أجل جناعة تدبر اإلجراءات القضائية

 استبانة املسائل اليت ميكن أن تقوم وتدبرها على حنو فعال  100% 

   مدى جودة أعمال التحضري الجتماعات هيئة الرئاسة واجتماعات
 القضاة وجودة دعم هذه االجتماعات

 حظومها بالرضا التام 

  جناعة تنظيم الطلبات/الوثائق اليت تودع لدى هيئة الرئاسة   صدور مجيع القرارات يف غضون
             اآلجال املقر ة

  اليت تقد م إىل الرئيس  مدى التقيد باملواعيد وتوخي اجلودة يف املشورة                    
 وإىل نائبيه بشأن مسائل التسيري واإلدارة

 حظو هذه املشورة بالرضا التام 

                                             تنفيــــــذ اإلجــــــراءات التمهيديــــــة واإلجــــــراءات االبتدائيـــــــة   - 2
                                               وإجــراءات االســتئناف علــى حنــو عــادل وســريع، مــع االحــرتام 
ــــة اجملــــين                                               الكامــــل حلقــــوق املتهمــــني واالعتبــــار الواجــــب حلماي

       الشهود        عليهم و 

 دون املساس حبقوق  تقليص اآلجال الفاصلة بني مراحل اإلجراءات
                                                         األطراف واملشاركني واجملين عليهم يف أن ت وفر هلم العدالة واحلماية 

 حبسب احلال

  حتقيق حتسني قابل للقياس
 باملقارنة بالقضايا األسبق

ــــــــدما  باســــــــتعراض "العــــــــرب املستخلصــــــــة" مــــــــن   - 3 ــــــــدفع ق                                         ال
                              ، بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن حبســب                  الســريورات القضــائية

                                                   االقتضــاء، مــع الرتكيــز علــى التغيــريات الــيت ال تســتلزم إدخــال 
                                          تعديالت على القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

 مواصلة تعزيز اتساق املمارسة القضائية  2019 حبلول هناية عام 

                                                      التنفيذ والعمل بالتوافق مع مؤش رات األداء املناسـبة فيمـا   - 4
                                        سريورات القضائية والدعم القضائي ذي الصلة     خيص ال

 مؤشرات ملبادرة الرئيسية اجملاالت يف الصلة ذات البيانات مجع مواصلة 
مجعاء  اليت يشمل نطاقها احملكمة بالسريورات يتعلق فيما األداء

 اخلاصة باهليئة القضائية وبالسريورات

 100% 

  مجعاء  قها احملكمةتطبيق مؤشرات األداء يف السريورات اليت يشمل نطا
 اخلاصة باهليئة القضائية وبالسريورات

 حظو تطبيقها بالرضا التام 

  ( 1- 5- 2 و   2- 1- 2        األولوية    ا   ذو     ان     )اهلدف   4      الهدف 

                                              إدارة املــــوارد علــــى حنــــو فعــــال مبــــا يف ذلــــك متييــــز وتنفيــــذ   - 1
                                          املزيد من تدابري زيادة النجاعة املمكن اختاذها

  يف اإلجراءات القضائية من خالل وجوه التحسن يف التقيد باملواعيد
 تنفيذ التعديالت على أساس "العرب املستخلصة"

 حتقيق حتسينات ميكن قياسها 

                                                حتقيـق النجاعـة يف االســتعانة مبـوارد الــدوائر مـن املــوظفني   - 2
                                                 مــن خــالل إدارهتــم بصــورة مركزيــة وتــوخي املرونــة يف إعمــاهلم 

          لـذي يتعـني                                           ملواجهة التغري يف عـبء العمـل املتصـل بالقضـايا ا
          النهوض به

 ( بإدارة 5-اضطالع رئيس الدوائر اجلديد )موظف من الرتبة ف
 مواردها إدارة مركزية فعالة

 100% 

  ( 1- 3- 2                 )اهلدف ذو األولوية    6      الهدف 

                            املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني  - 1

  ،التقيد التام يف الربنامج الرئيسي األول بنظام تقييم األداء يف احملكمة
  ذلك تقدمي مديري الوحدات والقضاة مسامهات مناسبة مبا يف

 100% 

  ( 1- 1- 3                 )اهلدف ذو األولوية    7      الهدف 

                                                الشــــفافية والفعاليــــة يف التواصــــل وتبــــادل املعلومــــات بــــني   - 1
                                                 اهليئة القضائية واألفرقة العاملة املنبثقة عن اجلمعية

 اليت  عدد اجتماعات فريق الهاي العامل/فريق الدراسة املعين باحلوكمة
 حبسب االقتضاء /للمحكمةيشارك فيها ممثل هليئة الرئاسة

   متثيلهما كلما كان ذلك مناسبا                              

  تقدمي التقارير واملعلومات املطلوبة يف الوقت املناسب وعلى حنو شفاف  100% 
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 2019عام لاملرامي  األداء مؤشرات   اة               النتائج املتوخ  

    1- 1- 3                    األهــــــــــــــــــــداف ذات األولويــــــــــــــــــــة )   8      الهــــــــــــــــــــدف 
  ( 2- 6- 3 و   2- 5- 3 و   1- 5- 3 و   2- 2- 3 و   1- 2- 3 و
              فيمـــــا بـــــني أصـــــحاب    ،            تـــــزام، والـــــدعم                 تعزيـــــز الثقـــــة، واالل  - 1

                   احملكمـــــــة مـــــــن خـــــــالل تبـــــــادل         املعنيـــــــني ب              الشـــــــأن اخلـــــــارجيني 
         وغريهــــــــــا مــــــــــن                                 املعلومـــــــــات يف االجتماعــــــــــات، واملــــــــــؤمترات، 

                                       فيمـــا يتعلـــق جبهـــود احملكمـــة وحرصـــها علـــى إقامـــة           املناســـبات
                                      العدل على حنو سريع  ورفيع  درجة اجلودة 

 تماعات الرفيعة املستوى مع عدد ما يعقده الرئيس/هيئة الرئاسة من االج
 املدينالدول واملنظمات الدولية واجملتمع  ممثلي

  اجتماع 100أكثر من 

   مشاركة هيئة الرئاسة يف اجتماعات مجعية الدول األطراف، وفريق
الهاي العامل، وفريق الدراسة املعين باحلوكمة، وجلنة امليزانية واملالية، 

 سيني وباملنظمات غري احلكومية، إخل                                وجلسات اإلحاطة اخلاصة بالد بـ ل ما

   كلما كان ذلك الزما                    

ـــــد مـــــن الـــــدول إىل نظـــــام رومـــــا األساســـــي   - 2                                           انضـــــمام املزي
        تصـــديقها    أو                                     واالتفـــاق بشـــأن امتيـــازات احملكمـــة وحصـــاناهتا 

                                       وتعزيــــز تواصــــل وتعــــاون الــــدول غــــري األطــــراف مـــــع     مــــا    عليه
      احملكمة

 عاملية أمهية إىل نايةالسرتعاء الع الشأن سائر أصحاب مع اجلهود تنسيق 
 وتشجيعواالتفاق بشأن االمتيازات واحلصانات نظام روما األساسي 

 بذلك القيام أو تنضم إليهما على عليهما      تصد ق مل اليت الدول

  انضمام/تصديق دولة واحدة
أخرى إىل/على النظام األساسي 
ودولة واحدة أخرى إىل/على 

التفاق بشأن االمتيازات ا
 واحلصانات

                                            إبـــــرام املزيـــــد مـــــن االتفاقـــــات مـــــع الـــــدول بشـــــأن إنفـــــاذ   - 3
         العقوبات

  العقوباتإبرام اتفاقات متعلقة بإنفاذ  1 

 



ICC-ASP/17/20 

20A061118 230 

 المرفق الرابع )د(

                   مكتب المد عي العام: البرنامج الرئيسي الثاني

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  :2100البرنامج  -ألف
     2019     عام ل       املرامي               مؤش رات األداء            ئج املتوخ اة     النتا                  الغاية االسرتاتيجية

  2- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   1       الغاية 

                        املد عي العام )"املكتب"(:

                                   إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
                                التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو 

                              نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 بحـــوث القانونيـــة وإســـداء            اإلســـهام يف ال                      
                                    املشورة القانونية إىل املكتب على النحـو 

      الالزم

  حتسني إحاطة اجلمهور بأنشطة املكتب                              
                            وشحذ وعيه هبا عن طريق اإلعالم 

                : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر -
   مقابـــل       حتقيقـــه        ي زم ـــع    مـــا  :        املرحليـــة        احملــاك       

ق ق    ما       فعال         حي 

  تــــــــواتر اجتماعــــــــات اللجنــــــــة التنفيذيــــــــة                                
      اراهتا    وقر 

 

 ــــة         بــــالبحوث        االضــــطالع         وإســــداء           القانوني
       املطلـــــوب        النحـــــو     علـــــى           القانونيـــــة        املشـــــورة

                           وحبسب ما ي بدى من االحتياجات
 ـــرأي،       نبـــذات        وإعـــداد         املقـــابالت       إجـــراء         ال

   إخل   ،           والتصرحيات          الصحفية،           والبيانات

  2- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   2       الغاية 
      لعام:        املد عي ا

                   األخــذ مبنظـور جنســاين يف               االسـتمرار علـى
      تنفيـــذ       وعلـــى       املكتــب              مجيــع جمـــاالت عمـــل
                     جلرائم اجلنســية واجلــرائم                   سياسـاته املتعلقــة بــا

                   واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق          املنط ل ــــق          اجلنســــانية 
       األطفال

  تناول اجلرائم اجلنسية واجلرائم اجلنسـانية                                     
                            املنط ل ق على حنو أكثر فعالية

 ـة              تناول اجلرائم ا     حنـو     علـى         باألطفـال       ملاس 
         قـــائم علــــى     هنـــج         واعتمـــاد         فعاليـــة؛      أكثـــر

                االهتمام باألطفال

  زيــــادة وعــــي اجلمهــــور بــــاجلرائم اجلنســــية                                
        واجلـــــــرائم                           واجلـــــــرائم اجلنســـــــانية املنط ل ـــــــق 

                عن طريق اإلعالم        األطفال      اس ة ب  امل

                 : التقيــــــــــد بسياســــــــــات  4      األداء       مؤشـــــــــر -
                    املكتب ومعايريه اهلامة

   ق ـق    مـا  :        املرحلية        احملاك         ي زم ـع    مـا       مقابـل       حي 
        حتقيقه

 

 تنفيــــــذ السياســـــــة املتعلقـــــــة      خطـــــــة       تنجيــــــز                      
                                بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

       األفرقة         تطب قها              املنط ل ق لكي

 اعتماد السياسة اخلاصة باألطفال                             

  إعــــــداد مشــــــروع خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة                              
              اخلاصة باألطفال

 اســـتجواب      بشـــأن         توجيهيـــة       مبـــادئ     وضـــع         
  (      نفســــية        بصــــدمات     ابني   املصــــ )          القاصــــرين
          "الدراســـــة   يف         املشـــــاركة )       ترمجـــــان        بوســـــاطة

          القاصـــــــرين         اســـــــتجواب     بشـــــــأن          اجلماعيـــــــة
 Consortium        ترمجــــــان" )        بوســـــاطة

Study on Interpreter-mediated 

Questioning of Minors،)    
     لـوفني                الكاثوليكية يف        اجلامعة    مع          بالتعاون

        العامــــة                    الــــيت ترعاهــــا املديريــــة            ]ببلجيكــــا[،
  (                     ابعة للجماعة األوروبية   الت       للعدل

  2- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   3       الغاية 

              املد عي العام:

        عمليـــات         وجناعـــة          جـــودة       حتســـني   يف      املضـــي
        وأنشطة                             التدارس األويل وعمليات التحقيق 

        املقاضاة

                : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر - 
   مقابـــل       حتقيقـــه        ي زم ـــع    مـــا  :        املرحليـــة        احملــاك       

ق ق    ما       فعال         حي 

 

 ــــة         بــــالبحوث        االضــــطالع         وإســــداء           القانوني
       املطلوب       النحو     على           القانونية        املشورة

 الـيت تقـد م            التلقائية                     اعتماد نظام اإلفادات          
                      وملــدى حتقيــق املرامــي فيمــا               رصــدا  للجــودة

  :            واالسـرتاتيجية         األساسية               يتعلق باألنشطة
    من  ٪   95                           اعتماد النظام املعين فيما خيص 

                  رير املزم ع تقدميها     التقا
    2- 3                        التعــــــــــاون والــــــــــدعم: الهــــــــــدفان 

  3- 3 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   6       الغاية 
              املد عي العام:

ـــــــــز التعـــــــــاون والنهـــــــــوض                                 اإلســـــــــهام يف تعزي
                                بالــدعم العــام مــن أجــل اضــطالع املكتــب 

              مبهامه وأنشطته

  دعــــم املهــــام الــــيت تضــــطلع هبــــا املد عيــــة                               
    داد                            العامـــــــة، وإجـــــــراء املقـــــــابالت، وإعـــــــ

ــــــرأي، والبيانــــــات الصــــــحفية،                                  نبــــــذات ال
              والتصرحيات، إخل

 األكادمييـــــة،        الشـــــبكة       تطـــــوير   يف      املضـــــي           
     الـــــيت         احملاضـــــرات       تنظـــــيم      منهـــــا        بوســـــائل

       زائرون        يلقيها

  املسامهة يف األنشطة اإلعالمية والتمثيـل                                 
              اخلارجي للمكتب

  مواصلة  تطوير مشروع األدوات القانونية                                     
         وإدارت ه

         تفاعــــــل مــــــع          : جــــــودة ال 5      األداء       مؤشــــــر -
      املكتب

   مقابـــل       حتقيقـــه        ي زم ـــع    مـــا  :        املرحليـــة        احملــاك       
ق ق    ما       فعال         حي 

 

  شـــرح أنشـــطة املكتـــب وشـــحذ الـــوعي هبـــا                              
                                 والتعـــاون فيمـــا خيصـــها وجلـــب الـــدعم هلـــا 
                                  من خالل املهـام الـيت تضـطلع هبـا املد عيـة 

                العامة، واإلعالم 
  التواصل مع أصـحاب الشـأن علـى النحـو                                 

       املقر ر
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     2019     عام ل       املرامي               مؤش رات األداء            ئج املتوخ اة     النتا                  الغاية االسرتاتيجية

ـــــــــــــــــــــــــد             بر: األهـــــــــــــــــــــــــداف             اإلدارة والت
  4- 2 و   3- 2 و   2- 2 و   1- 2

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   8       الغاية 
              املد عي العام:

                                التكفـــــــــــل بـــــــــــإدارة املكتـــــــــــب إدارة مهنيـــــــــــة 
                              وخاضعة للمساءلة وشفافة وناجعة

  إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد                              
ــــق بآحــــاد الشــــؤون                                 النصــــوص فيمــــا يتعل

        اإلدارية
  وضــــــــــع اإلطــــــــــار التنظيمــــــــــي الــــــــــداخلي                           

       للمكتب

 إلســــــهام يف وضـــــــع اإلطـــــــار التنظيمـــــــي  ا                           
                الداخلي للمحكمة

 وضع سياسات  اسرتاتيجية  للمكتب                              
 تنفيذ مشروع العرب املستخلصة                          
  وضـع نظـام حتقـق ملراقبـة التقيـد بالقواعـد                                    

        واملعايري
  تنفيــذ خطــة التــدريب الســنوي للعــاملني                                 

                              يف املكتــب، وذلــك بالتواصــل مــع قســـم 
               املوارد البشرية

  د البشـرية لتنجيـز                      التواصل مع قسـم املـوار                 
                               وثـــائق السياســـات اخلاصـــة بالعمـــل عـــن 
                              بعـــــد وغريهـــــا مـــــن السياســـــات املتعلقـــــة 

        باملوظفني
  حتســني التــوازن بــني اجلنســني وبــني رعايــا                               

ـــــــدان ضـــــــمن جمموعـــــــة العـــــــاملني يف                              البل
      املكتب

  معاجلـــة مـــا ينـــدرج ضـــمن نطـــاق ســـيطرة                              
                               املكتــب مـــن املســـائل األساســـية املتصـــلة 

          جبو العمل 
  ــــز وتنفيــــذ                     مشــــروع القــــيم اجلوهريــــة              تنجي

       للمكتب
  مراجعـــة البنيـــة الداخليـــة للمكتـــب بغيــــة                                   

                               زيــــــــــادة فعاليتهــــــــــا وجناعتهــــــــــا والتكفــــــــــل 
                 بتحسني ضمان جودهتا

                    : أثر مشاريع التحسني   14      األداء       مؤشر -
                                  علــى العمــل واإلدارة مــن حيــث الفعاليــة 

          واالمتياز
  إســـــــــــداء املشـــــــــــورة القانونيـــــــــــة وإعـــــــــــداد                              

ــــق بآحــــاد الشــــؤون                                 النصــــوص فيمــــا يتعل
        اإلدارية

 الــــــــــداخلي          التنظيمــــــــــي       اإلطــــــــــار     وضــــــــــع         
       للمكتب

 التنظيمـــــــي       اإلطـــــــار     وضـــــــع   يف        اإلســــــهام          
        للمحكمة         الداخلي

 للمكتب             اسرتاتيجية            سياسات       وضع       

 املستخلصة      العرب       مشروع       تنفيذ         

  ـــائج                                   تقليـــل احتمـــال التقاضـــي، وحتقيـــق نت
                                 مرضية كلما كان ال مناص من التقاضي

  مراجعــــة كتي ــــب العمليــــات وحتديثــــه عنـــــد                                 
                  للزوم وحبسب اللزوم ا
 تقدمي املسامهات يف الوقت املناسب                            
  جتســـيد آراء املكتـــب ومصـــاحله علـــى حنـــو                              

      مرض  

  اعتمــــــاد خطــــــة تنفيــــــذ السياســــــة اخلاصــــــة                               
                                بـــــــــاجلرائم اجلنســـــــــية واجلـــــــــرائم اجلنســـــــــانية 

         املنط ل ق
  اعتمــاد السياســة املتعلقــة بــاجلرائم املرتكبــة                                       

          حبق األطفال
  تنفيـــــــــــــذ املشـــــــــــــروع، وتشـــــــــــــغيل النظـــــــــــــام                            

                             كرتوين، واألخذ بـالعرب املستخلصـة يف    اإلل
                           إطار املمارسة العامة للمكتب

  حتديـــــد إطـــــار نظـــــام التحقـــــق يف املكتـــــب                              
        وتنفيذه

    1- 2                       اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
  6- 2 و   4- 2 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   8       الغاية 
              املد عي العام:

                                التكفـــــــــــل بـــــــــــإدارة املكتـــــــــــب إدارة مهنيـــــــــــة 
      ناجعة                         وخاضعة للمساءلة وشفافة و 

  تعظــيم معــد ل إنفــاق مبلــغ امليزانيــة علــى                                    
         حنو فع ال

  ـــــالغ صـــــندوق                               تعظـــــيم معـــــد ل إنفـــــاق مب
ط ر بلزومهـــــا علـــــى حنـــــو                                    الطـــــوارئ الــــــم خ 

      فع ال
  ـــال )توفيـــق                                    تـــدبري عمليـــات التوفيـــق الفع 

                       النسب املئوية واملواعيد(

 حتديث اإلجراءات/السريورات                       

  تقــدمي اخلــدمات النــاجع واآليت يف حينــه                               
                            كتـــب )الفـــرق بالقيـــاس إىل الـــزمن      إىل امل

                                   املتوقــع لزومــه واجلهــد املرتقــب بذلــه وفــق 
                           السريورات واإلجراءات املقر ة(

  ـــــــيم األداء         يف الوقـــــــت                        إجنـــــــاز دورات تقي
       املناسب

 حتديث سجل املخاطر احمليقة بالربامج                              

                : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر -
 

               األداء علــــــــى صــــــــعيد   :  8      األداء       مؤشــــــــر -
                   تنمية قدرات املوظفني

 
              األداء والتقيــــــــــــــــــد   :   12      األداء       مؤشــــــــــــــــــر -

                               بالقواعـــــد واملعــــــايري يف جمـــــال التخطــــــيط 
     املايل

 
   مقابـــل       حتقيقـــه        ي زم ـــع    مـــا  :        املرحليـــة        احملــاك       

ق ق    ما       فعال         حي 

  معــــــــــــــــد ل إنفــــــــــــــــاق مبلــــــــــــــــغ         أن يكــــــــــــــــون                  
  %   100 و   % 5 9    بني          امليزانية

  ــــالغ صــــندوق                                 أن يكــــون معــــد ل إنفــــاق مب
ط ر بإمكـــــــــــــان لـــــــــــــزوم                                 الطـــــــــــــوارئ الــــــــــــــم خ 

  %  70      أكرب من    مها       استخدا

 تصـــــديق )         املتنوعـــــة         االلتـــــزام       وثـــــائق      جتهيـــــز       
   (:                            املصــــــــــــروفات وإدراجهــــــــــــا يف الــــــــــــدفاتر

   أن             التشـــــــــغيلية:           باملصـــــــــروفات         اإلفـــــــــادات
ــــــأخر          التســــــوية                      يكــــــون معــــــد ل حــــــاالت ت

  ٪ 5       أقل من        أخطاء      بسبب

 التقــــــــارير      مبوجــــــــب          املصــــــــروفات       تصـــــــديق          
   أن   :               املتصــلة باألســفار                   املتعلقــة باملطالبــات
          املطالبــــــات          خر تســــــوية             يكــــــون معــــــد ل تــــــأ
        اكتمــــال     عــــدم      بســــبب                املتصــــلة باألســــفار

     علــــــــــــى         املوافقــــــــــــة     عــــــــــــدم    أو          املعلومــــــــــــات
  ٪ 5       أقل من           املصروفات
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   تنفيـــــذ القـــــرارات احلديثـــــة العهـــــد املتعلقـــــة                                    
                                  بالتعديالت بشأن بىن تدبر املعلومـات يف 
ـــــــــــه  ـــــــــــب وأنســـــــــــاق تسلســـــــــــل أعمال                           املكت

         وسريوراته

 تطبيــــــــــق التعــــــــــديالت التنظيميــــــــــة علـــــــــــى                              
       بناهــا     هتيــئ    أن        بإمكــان         للتكف ــل    ات     الوحـد

                               للمكتــب خــدمات دعــم باملعلومــات تــأيت 
                   وتكون ناجعة ومدجمة         املناسب       الوقت   يف

  ـــــــدة وشـــــــاملة                                 إنشــــــاء وإعمـــــــال آليــــــة موح 
                                      للمراجعة الداخلية للمشاريع والربامج مـن 
                                 أجــــل مبــــادرات تــــدبر املعلومــــات واألدلــــة 

        واملعارف

    أجـل                                 إعمال دورات التعل م اإللكرتوين من    
     % مــن   95                           تــوفري التــدريب داخليــا : إجنــاز 

                       العمل املزم ع االضطالع به

  وضــع مواصــفات )يف إطــار مشــروع ينف ــذ                                
                                   بالتنســـيق مـــع قلـــم احملكمـــة ومـــع الـــدوائر( 
                              إلعمال/تشــــــــكيل أدوات لتهيئــــــــة رســــــــوم 

                                    بيانية وتقارير )بيانات حتليل األعمال(

  إعداد استبيان إلكرتوين لتقييم مدى رضـا                                    
                           تعام ل معها واستبانة اجملـاالت             اجلهات الـم  

                            اليت ينبغي حتسني السريورات فيها

  إجناز إعداد مجيع اسـتمارات تقيـيم األداء                                    
             يف األجل احملد د

 املخـاطر       تقيـيم                 عمليـة مـن عمليـات       إجراء        
               احمليقــة بــالربامج        املخــاطر     ســجل        لتحــديث

     2017     عام   يف     وضع      الذي
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  3- 2                      اإلدارة والتدبر: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية      ايـات ا      مـن الغ   3       الغاية 
              املد عي العام:

        عمليـــات         وجناعـــة          جـــودة       حتســـني   يف      املضـــي
        وأنشطة                             التدارس األويل وعمليات التحقيق 

        املقاضاة

                              تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه   *
             لتسجيل األدلة

                              تقــــــدمي الــــــدعم الفعــــــال واآليت يف حينــــــه   *
              لكشف املعلومات

     حينـــه                            إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف   *
                              مــــن أجــــل مشــــاريع تــــدبر املعلومــــات يف 

                مجيع وحدات املكتب

                                إســـداء اإلرشـــاد الفعـــال واآليت يف حينـــه   *
                           مــــــــن أجــــــــل تــــــــدبر البيانــــــــات يف مجيــــــــع 

            وحدات املكتب
ـــــــت املناســـــــب   * ـــــــي يف الوق ـــــــام مبـــــــا يل                              القي

              وبصورة دقيقة:

 البصــــرية         الســــمعية                  إعــــداد حماضــــر املــــواد         
       وبلغــات               وبلغــات احلــاالت             بلغــيت  العمــل

                 اجلهـات الـيت يتعامـل            كما تطلبه      عاون   الت
      املكتب      معها

 الـــــــيت جيمعهـــــــا املكتـــــــب       األدلـــــــة      ترمجـــــــة                 
               إىل لغــــــــيت  العمـــــــــل         األساســـــــــية         ووثائقــــــــه

    كمــــا                ولغـــات التعـــاون             ولغـــات احلـــاالت
      املكتب                       اجلهات اليت يتعامل معها       تطلبه

 الشــــــــهود        ملقــــــــابالت               الرتمجــــــــة الشــــــــفوية        
ين       ولغـــــــــات                إىل لغـــــــــيت  العمـــــــــل          واملخـــــــــرب 

           كمـــــا تطلبـــــه            ات التعـــــاون   ولغـــــ       احلـــــاالت
      املكتب                       اجلهات اليت يتعامل معها

                : إنتاجية املكتب 7           مؤشر األداء  -

   :   14      األداء       مؤشر -
                        مشـــــــاريع التحســــــني علـــــــى العمـــــــل      أثــــــر

                                  واإلدارة من حيث الفعالية واالمتياز
   مقابـــل       حتقيقـــه        ي زم ـــع    مـــا  :        املرحليـــة        احملــاك       

ق ق    ما       فعال         حي 

  مـن األدلـة    %  95                  تسجيل ما ال يقل عـن         
ــــة األدلــــة غــــري  يف                              غضــــون يــــومني )يف حال

                                اإللكرتونيــــــــة( أو ثالثــــــــة أيــــــــام )يف حالــــــــة 
                 األدلة اإللكرتونية(

  معـــــــــد ل اخلطــــــــــأ يف كشــــــــــف املعلومــــــــــات                          
< 3 %  

 والــنظم الــيت            للممارســات        حتــديثات       تنفيــذ           
                العــــام يف مراجعــــة        املــــد عي      مكتــــب         يت بعهــــا

ـــــــة،           االســـــــتعانة     حتســـــــني     أجـــــــل    مـــــــن        األدل
        على حنـو         الوثائق          واستعراض           باملستجدات

       بنسـبة        اجلديـدة       النظم       تنفيذ  :      وأجود      أسرع
100   %  

  تقـــــدمي الـــــدعم اللغـــــوي حبســـــب اجلـــــدول                            
   مــــــــن    %  98                    الـــــــزمين املقــــــــر  فيمـــــــا خيــــــــص 

      احلاالت

 للعـــــــــــــرب         اســـــــــــــتعراض        عمليـــــــــــــات       إجـــــــــــــراء      
       لألنشطة          استعراض         وعمليات           املستخل صة

      مكتــب         فعاليــات                   بعــد االضــطالع هبــا إثــر
ـــــرب معـــــامل        املـــــد عي ـــــيت ت عت ـــــة؛                      العـــــام ال         فارق

ـــــــات     مـــــــن  ٪   95        ســـــــتعراض ا               هـــــــذه الفعالي
              استخالصا  للعرب

  إعـــــــــــداد         مـــــــــــن قبيـــــــــــل       أنشـــــــــــطة     دعـــــــــــم       
                وحجــــــــب املعلومــــــــات يف            امللخ صــــــــات،

لة،       ومتييــز          الوثــائق،        وحتريـــر                  اللغـــة املســتعم 
       احلواشــــــــــــــي              وإعداد/ترمجــــــــــــــة          الوثــــــــــــــائق،

   مـن                                 املصاحبة للعروض السمعية البصـرية
          أجل املكتب

       مــن أجــل              وتقــدمي الــدعم              إســداء املشــورة  * 
     اليت            من املشاريع       املكتب     ضمن      ينف ذ    ما 

      لغوية     خربة       تتطلب
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  6- 2 و   3- 2                        اإلدارة والتدبر: الهدفان 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   5       الغاية 

              املد عي العام:

ا         املكتب      قد       جعل    إىل        التوصل             أساسـيا          قـد 
    له        يتسىن       حبيث     منه           املتطل بات    مع        يتناسب

    مـــن    زم   الـــال         باملســـتوى         بوظائفـــه        االضـــطالع
         والنجاعة           والفعالية       اجلودة

ــــــد  *        الرتمجــــــة       خــــــدمات      تــــــوفري             القيــــــام، عن
                  التحريريـــــــة، وإعـــــــداد         والرتمجـــــــة         الشـــــــفوية
                      بتــــــدبر كــــــل سلســــــلة أعمــــــال        احملاضــــــر،

          والتخطـــــــــيط              وهتيئـــــــــة املـــــــــوارد         التوظيــــــــف
     خـــــالل         وذلـــــك مـــــن          واإلنتـــــاج،        والرصـــــد

ــــــات                   إقامــــــة  واســــــتدامة       مــــــع       فعالــــــة       عالق
ــــــيت تــــــوف ر      عنيــــــة          اخلــــــدمات امل                 اجلهــــــات ال
         إجـــــــراءات         وات بـــــــاع                   )أفـــــــرادا  وشـــــــركات(،

         االعتبــــــار   يف         توضـــــع هبـــــا              إعمـــــال فع الـــــة
                                    مسائل األمن والتدقيق األمين مـع مراقبـة

        املـوظفني        وتدريب        العمل،      وعبء       األداء
         واخلارجيني          الداخليني         اللغويني

ــــــــة       قائمــــــــة     وضــــــــع                 : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر - ث ــــــــدي       حمد        تــــــــوفري         مبتعه 
     وذلــك          دوليــا          عتمــدين  امل        اللغــات       خــدمات
                      الوحدة املعنية بالشراء    مع          بالتعاون

 ــــحني       قائمـــة     وضـــع              لتـــوفري خــــدمات          باملرش 
                        والرتمجـة التحريريـة وإعـداد          الشـفوية       الرتمجـة

    قســــــــم     مــــــــع               وذلــــــــك بالتعــــــــاون        احملاضــــــــر،
               اخلدمات اللغوية

 حلشـــد      جديــد       قياســي     عمـــل       إجــراء       اقــرتاح     
       تنجيــز    إىل        للحاجــة       ســدا          اللغــات       مــوظفي
        وموثـوق     آمـن        على حنو     ظيف     التو         عمليات
ــــة       طلبــــات        لتلبيــــة       وســــريع                 اخلــــدمات اللغوي
                        احملكمة، وذلك بالتعـاون مـع     عن         الصادرة

ــــــة وقســــــم املــــــوارد                                 قســــــم اخلــــــدمات اللغوي
                                      البشــرية ومكتـــب الشـــؤون القانونيـــة التـــابع 

           لقلم احملكمة

 املـــــوارد       إعمـــــال  :        التـــــدريب   يف          االســـــتثمار        
     خـــالل    مـــن       الطلـــب     عنـــد         للـــتعل م         الداعمـــة

       موح دة          وإجراءات         وسريورات       أدوات
  5- 2                      اإلدارة والتدبر: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   4       الغاية 
              املد عي العام:

     علــــى       املكتــــب       قــــدرات       تكييــــف   يف      املضــــي
ــــق        الصــــلة     ذات        وشــــبكته          واملقاضــــاة         التحقي

ـــــدة              والتكنولوجيـــــة         العلميـــــة        البيئـــــة    مـــــع          املعق 
       التطور          واملستمرة

                وجيــــة الراميــــة إىل                      تنســــيق املشــــاريع التكنول  
ــــب علــــى االضــــطالع                              زيــــادة قــــدرة املكت
                            علــــى حنـــــو نـــــاجع وآمــــن مبـــــا جيريـــــه مـــــن 
                               عمليات حتقيـق علـى النحـو املخطـط لـه 
ــــت،                               )التقصــــي املؤمتــــت، أرشــــيف اإلنرتن

         وغري ذلك(

               : تقيــــــيم مشــــــاريع  1-  14      األداء       مؤشــــــر -
       التحسني

                               املرحلية: ما ي زم ع حتقيقه مقابـل         احملاك   -
ق ق فعال                  ما حي 

 خطة املكتب االسرتاتيجية اخلاصـة    ز    تنجي                           
                                    بتدبر املعلومـات واألدلـة واملعـارف، مبـا يف 
                                  ذلك تقييم االحتياجـات املتوقعـة يف جمـال 

            التكنولوجيا

  ــدة وشــاملة الســتعراض                                   تنفيــذ ســريورة موح 
                               املشــــــاريع والــــــربامج مــــــن أجــــــل مبــــــادرات 

                     االبتكار التكنولوجي

     2019                            مؤش رات األداء والمرامي لعام                     النتائج المتوخ اة و    :    2200         البرنامج   -   باء
     2019     لعام    ي     املرام              مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة                  الغاية االسرتاتيجية

  2- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   1       الغاية 

              املد عي العام:

                                   إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 
   حنـــــو                              التحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى 

                              نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

  إجـــراء مثـــاين إىل عشـــر عمليـــات تـــدارس                              
    أويل

ـــــــــــــــــدارس األويل:     عـــــــــــــــــدد                  : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر -                      عمليـــــــــــــــــات الت
       10   إىل  8
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   2- 1                          القضــــــاء والمقاضــــــاة: الهــــــدفان 
  3- 1 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   3       الغاية 
              املد عي العام:

        عمليـــات      عـــة     وجنا        جـــودة       حتســـني   يف      املضـــي
       أنشطة                               التدارس األويل وعمليات التحقيق و 

         املقاضاة
 

                    عمليات التدارس األويل
        التعاون

  وضـــع وتنفيـــذ بـــرامج للتـــدريب الـــداخلي                                 
                                 يف جمــال التعــاون ومتــارين يف جمــال تبــادل 

      اخلربات
 بالتنســيق فيمــا خيــص جــودة         االضــطالع                      

ـــذ مــــن                                      نتـــائج التعـــاون الــــداخلي ومـــا ي نف 
                 نتقـــاة، واالســـتمرار                 مشـــاريع التحســـني امل

       جودهتما               على تقييم مدى

                : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر -
  احملــاك  املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل                                     

ق ق فعال                  ما حي 

 العمـــــــل     علـــــــى        التحســــــني        مشـــــــاريع     أثــــــر       
         واالمتياز          الفعالية     حيث    من         واإلدارة

  معـــد ل مـــا ي تنـــاول بنجـــاح مـــن الطلبـــات                                  
مـــة مبوجــــب املـــادة         النظــــام    مــــن     15                   املقد 

       األساسي

  معد ل معاجلة البالغات املقد مة مبوجـب                                 
                       مــن النظــام األساســي )مبــا يف     15      املــادة 

                        ذلك الردود على مرسليها(

  التقيــــد بالتعهــــد فيمــــا يتعلــــق بالشــــفافية                                    
                                  )التقريــر بشــأن عمليــات التــدارس األويل 
                                       وغـــريه مـــن التقـــارير العلنيـــة املع ـــد ة دعمـــا  

                     الختاذ القرارات اهلامة(

        رس األويل     التدا

  ــــــــــز ــــــــــام يف الوقــــــــــت املناســــــــــب بتجهي                              القي
   مــن     15                           البالغــات املقد مــة مبوجــب املــادة 

ــــع مــــا ال يقــــل عــــن                                 النظــــام األساســــي ورف
                                       تقرير واحد إىل اللجنة التنفيذية لكي تقـر 
ا يـــزل                                       التوصـــية فيمـــا يتعلـــق جبميـــع مـــا لــــم 

  1                        عالقا  من تقارير املرحلة 

  نشــر تقريــر واحــد مــن تقــارير املكتــب عــن                                  
                           شـــــطة يف جمـــــال التـــــدارس األويل قبـــــل    األن

               األطـــــراف وتقـــــارير        الـــــدول            انعقـــــاد مجعيـــــة 
                                     علنية أخرى دعما  الختاذ القرارات اهلامة

 
        التعاون

  من املوظفني املعنيني  90      تدريب %                   

  75      بنسبة          التدريب        برنامج      تنفيذ  %  

  التحســــــني وإقامــــــة آليــــــة         مشــــــاريع     حتديــــــد                   
                                      التقييم مع االستمرار على مراجعة اجلـودة

        بانتظام

    2- 3                       التعــــــــاون والــــــــدعم: األهــــــــداف 
  6- 3 و   4- 3 و   3- 3 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   6       الغاية 
              املد عي العام:

ـــــــــز   يف        اإلســـــــــهام          والنهـــــــــوض         التعـــــــــاون       تعزي
       املكتــب       اضــطالع     أجــل    مــن       العــام        بالــدعم
        وأنشطته       مبهامه

 وحتقيـــــــق اهلـــــــدف االســـــــرتاتيجي       حتديـــــــد                     
                                    السنوي فيما يتعلـق بالتعـاون والعالقـات 

    ية      اخلارج

  إعداد خطط التعاون فيمـا خيـص الـدعم                                
                               احلاســــــم لعمليــــــات التحقيــــــق وتنفيــــــذها 

                 على النحو املقر ر

  توســــيع شــــبكة مســــؤويل تنســــيق العمــــل                             
                 لتشمل ثالثة شركاء

  السهر على االستقرار النسيب ملعد ل الرد                                    
                             علـــى طلبـــات املســـاعدة أو حتســـني هـــذا 
                           املعـــــــــــــد ل مـــــــــــــع الـــــــــــــتفطن إىل التنـــــــــــــوع 

              ســـية الـــذي تتســـم                 النسيب/مســـتوى احلسا
                                بـــــه هـــــذه الطلبـــــات وإىل أمهيـــــة العوامـــــل 

                                 اخلارجية اليت ال سيطرة للمكتب عليها

  ــــات املســــاعدة ــــى جــــودة طلب                              الســــهر عل
                                   القضــائية املوج هــة إىل الــدول واملنظمــات 
ــــة للتمكــــني مــــن إجــــراء عمليــــات                                 الدولي
                              التحقيـــــق وأنشـــــطة املقاضـــــاة علـــــى حنـــــو 

     فعال

   ــــوات التعــــاون الســــديدة ســــهرا                                   إتاحــــة قن
                              علـــــى توافـــــق جمموعـــــة تـــــدابري املســـــاعدة 
                                  القضــائية املطلوبـــة مـــع مقتضـــيات تنويـــع 

      األدلة

  الســــــــهر علــــــــى إعمــــــــال التواصــــــــل مــــــــع                           
                             أصحاب الشأن على النحو املقر ر

                : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر -
  احملــاك  املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل                                     

ق ق فعال                  ما حي 

 وتعمــــــيم وإقــــــرار اخلطــــــة الســــــنوية        إعــــــداد                           
ـــــة،  ا                                 خلاصـــــة بالتعـــــاون والعالقـــــات اخلارجي

                                 وحتديد اخلطوات الالزم اختاذهـا مـن أجـل 
                       تنفيذها يف الفرتة املعنية

  إعــــــداد وتنفيــــــذ مجيــــــع خطــــــط التعـــــــاون؛                              
                                    وتنفيـذ اخلطــوات املقـر رة فيمــا خيـص الفــرتة 

               املرجعية املعنية

  توســــــيع شــــــبكة مســــــؤويل تنســــــيق العمــــــل                             
                         لتشمل أكثر من ثالثة شركاء

 ـــر            % مـــن طلبـــات   75   مـــن                الـــرد علـــى أكث
        املساعدة

  مــن الطلبــات املعــدة   95            مراجعــة زهــاء %                   
                 والتحقق من جودهتا

  تقـــــدمي الـــــدعم لتلبيـــــة طلبـــــات املســـــاعدة                                
          أنواعها    بشىت 

  إعمال التواصل مع أصحاب الشأن علـى                                 
             النحو املقر ر
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    2- 3                       التعــــــــاون والــــــــدعم: األهــــــــداف 
  6- 3 و   4- 3 و   3- 3 و

  ب    ملكتـ           السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   9       الغاية 
              املد عي العام:

                                العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف                                      منس 
                                 احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 
ـــــدرج يف إطـــــار اختصـــــاص                                 اجلـــــرائم الـــــيت تن

      احملكمة

 9                               األخــذ، علــى النحــو املناســب بالغايــة   
                            يف خطــــــــط التعــــــــاون دعمــــــــا  لعمليــــــــات 

   تب                     التحقيق اليت جيريها املك

  توطيــــــــد شــــــــبكة املكتــــــــب املؤل فــــــــة مــــــــن                            
                             مســــــــــؤويل التنســــــــــيق العــــــــــام والتنســــــــــيق 
                               االشـــتغايل ومـــن األطـــراف الفاعلـــة علـــى 
                              الصــــعيد القضــــائي، واملضــــي يف توســـــيع 
                          هـــــــــــذه الشـــــــــــبكة، وتبســـــــــــيط وتوحيـــــــــــد 
                           الســـــــــريورات وأشــــــــــكال التفاعــــــــــل مــــــــــع 
                                  الشــــركاء )الــــدول، واملنظمــــات الدوليــــة، 
                               واملنظمــــات اإلقليميــــة، واملنظمــــات غــــري 

       كومية(  احل

 

               : تقيــــــيم مشــــــاريع  1-  14      األداء       مؤشــــــر -
       التحسني

   املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل         احملــاك                               
ق ق فعال                  ما حي 

  ذلــك يف مجيــع عمليــات التحقيــق      يــتم   أن                         
               حبسب مقتضى احلال

 سرتاتيجية العامة وعقـد جلسـات  ال     وضع ا                           
        التشاور

 ردود )إجيابيـــــــة أو ســـــــلبية( علـــــــى        إرســـــــال                           
            مجيع الطلبات

  بالتعــاون مــع ســائر الشــعب يف         اإلســهام                         
                             إجـــــــراء املزيـــــــد مـــــــن املشـــــــاورات بشـــــــأن 
ـــــقة للتحقيـــــق                                 مضـــــمون اســـــرتاتيجية منس 
                       واملقاضـــــــــــــاة وظـــــــــــــروف وضـــــــــــــع هـــــــــــــذه 
                                  االســـرتاتيجية وتبعـــات تنفيـــذها، وتقيـــيم 
                                النتـــائج وحتديـــد املســـامهة الـــيت ميكـــن أن 

             يقدمها املكتب

  ــــات ــــى مــــا يــــرد مــــن طلب                               تقــــدمي ردود عل
        املساعدة

  

     2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام    :     2300   مج       البرنا -   جيم
     2019     لعام        املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة                  الغاية االسرتاتيجية

  2- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   1       الغاية 

              املد عي العام:
                                   إجراء عمليات التـدارس األويل، وعمليـات 

                               لتحقيـــــق، وأنشـــــطة املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو  ا
                              نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

  إجـــــراء مثـــــاين عمليـــــات حتقيـــــق، وتقـــــدمي                             
                            الـــــدعم التحقيقــــــي لــــــثالث حماكمــــــات، 
                              واســتدامة عشــر عمليــات حتقيــق ســاكن 

                            حىت القبض على املشتبه هبم فيها

                : إنتاجية املكتب 7      األداء       مؤشر -
 قابـــل                                 احملــاك  املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه م     

ق ق فعال                  ما حي 

 10 + 3 + 8                نشطة التحقيقية:   األ     عدد   

 مــن   %  80               ســري مــا ال يقــل عــن       ح ســن   
ــــــدابري التحقيــــــق الــــــيت لشــــــعبة التحقيــــــق                                  ت

            سيطرة عليها

   2- 1                          القضــــــاء والمقاضــــــاة: الهــــــدفان 
  3- 1 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   2       الغاية 
              املد عي العام:

                   األخــذ مبنظـور جنســاين يف               االسـتمرار علـى
      تنفيـــذ       وعلـــى       املكتــب             يــع جمـــاالت عمـــل مج

                     جلرائم اجلنســية واجلــرائم                   سياسـاته املتعلقــة بــا
                     ق واجلــــرائم املرتكبــــة حبــــق    ل ــــ               اجلنســــانية املنط  

       األطفال

  تنفيــذ السياســة )التحقيقيــة( فيمــا يتعلــق                                     
                                بـــــــاجلرائم اجلنســـــــية واجلـــــــرائم اجلنســـــــانية 
                                   املنط ل ـــق واجلـــرائم املرتكبـــة حبـــق األطفـــال 

     حقيق                يف مجيع عمليات الت

  إعمال السياسة اخلاصة باجلرائم املرتكبة                                    
          حبق األطفال

                 : التقيــــــــــد بسياســــــــــات  4      األداء       مؤشـــــــــر -
                    املكتب ومعايريه اهلامة

  احملــاك  املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل                                     
ق ق فعال                  ما حي 

 مــن التــدابري    %  80            مــا ال يقــل عــن        تنفيــذ           
                          الــــــــيت هتيـــــــــئ هلــــــــا السياســـــــــات يف مجيـــــــــع 

                       عمليات التحقيق الناشط 

  2- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   3       الغاية 

              املد عي العام:
        عمليـــات         وجناعـــة          جـــودة       حتســـني   يف      املضـــي

       أنشطة                               التدارس األويل وعمليات التحقيق و 
         املقاضاة

 أداء املــــوظفني وتنميــــة   :  8      األداء       مؤشــــر -                                     تنفيذ برامج التدريب على النحو املقر ر                   
       قدراهتم

   املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل         احملــاك                               
ق ق فعال                  ما حي 

 من املوظفني املعنيـني علـى   80       تدريب %                       
     األقل
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  5- 2                      اإلدارة والتدبر: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   4       الغاية 
              املد عي العام:

     علــــى       املكتــــب       قــــدرات       تكييــــف   يف      املضــــي
ــــق        الصــــلة     ذات        وشــــبكته          واملقاضــــاة         التحقي

ـــــدة              والتكنولوجيـــــة     ميـــــة    العل        البيئـــــة    مـــــع          املعق 
       التطور          واملستمرة

  القيام على النحو املقـر ر بتنفيـذ املشـاريع                                       
                                      العلميــــة والتكنولوجيــــة الراميــــة إىل زيــــادة 
                             قدرة املكتب على االضطالع علـى حنـو 
                           نــــــاجع ومصــــــون األمــــــن مبــــــا جيريــــــه مــــــن 
ـــــــق )التقصـــــــي املؤمتـــــــت،  ـــــــات حتقي                            عملي

                       أرشيف اإلنرتنت، وغري ذلك(

               : تقيــــــيم مشــــــاريع  1-  14      األداء       مؤشــــــر -
       التحسني

   املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل         احملــاك                               
ق ق فعال                  ما حي 

 مـن املشـاريع  %   80            ما ال يقـل عـن        تنفيذ            
                        املعنية على النحو املقر ر

  8- 2                      اإلدارة والتدبر: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   7       الغاية 
  :            املد عي العام

    اصــــــة                          تكييــــــف اســــــرتاتيجيات املكتــــــب اخل
                                  باحلماية مع التحديات األمنية اجلديدة

  القيــــــام علــــــى حنــــــو ســــــليم بتــــــدبر مجيــــــع                             
                    األخطار املمكن ترقبها

  القيـــام ســـنويا  علـــى النحـــو املقـــر ر بتقيـــيم                                      
                               املخـــاطر األمنيـــة االســـرتاتيجية وحتـــديث 
                             االســـــرتاتيجية ذات الصـــــلة فيمـــــا خيـــــص 

                             أمن املوظفني والشهود واملعلومات

 ر ر بتنفيـذ املشـروع                     القيام علـى النحـو املقـ                  
                              الرامــــي إىل حتســــني أمــــن املعلومــــات مــــع 

          قلم احملكمة

               : إجـــــــراء عمليـــــــات  1- 4      األداء       مؤشـــــــر -
                          حتــــــــــــديث  تقيــــــــــــيم املخــــــــــــاطر الفــــــــــــردي 

                    وعمليات التدقيق فيه

 إعمـــال مجيــــع                          القيـــام علــــى النحـــو املقــــر ر ب          
ــــــة احلامســــــة الالزمــــــة لتــــــدبر  ــــــدابري احلماي                                 ت

                    األخطار املمكن ترقبها

 تنفيذيـــة جلميـــع التوصـــيات          اللجنـــة ال       إقـــرار                      
      اهلامة

    1- 2                       اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
  4- 2 و   3- 2 و   2- 2 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   8       الغاية 
  :            املد عي العام

                                       التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 
                       وناجعة وخاضعة للمساءلة

  اســــتبانة وحتقيــــق املكاســــب املتأتيــــة عــــن                                
                              زيـــــــادة النجاعــــــــة عــــــــن طريــــــــق مراجعــــــــة

         اإلجراءات

               : املكاســــــــــب احملققــــــــــة  6      األداء       مؤشــــــــــر -
                             سنويا  عن طريق زيادة النجاعة

  جمموع املكاسب احملققة عن طريق زيادة                                
                                    النجاعــــة بالقيــــاس إىل امليزانيــــة اإلمجاليــــة 

              لشعبة التحقيق

  استدامة املكاسب احملق قة عن طريق زيادة                                    
     جمـاالت         استبانة   و       2018      يف عام          النجاعة

             أخرى لزيادهتا

  3- 3                  اون والدعم: الهدف     التع

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   9       الغاية 
              املد عي العام:

                                العمــــــل مــــــع الشــــــركاء لوضــــــع اســــــرتاتيجية 
ــقة للتحقيــق واملقاضــاة بغيــة املضــي يف                                      منس 
                                 احلد من ظاهرة اإلفالت من العقـاب علـى 
ـــــدرج يف إطـــــار اختصـــــاص                                 اجلـــــرائم الـــــيت تن

      احملكمة

 لى النحو                            تنفيذ املشاريع ذات األولوية ع         
                                املقـــــــر ر )زيـــــــادة تبـــــــادل املعلومـــــــات مـــــــع 
                                 الوحــــدة املعنيـــــة جبـــــرائم احلـــــرب، وزيـــــادة 
ــــــات  ــــــقة مــــــع اهليئ                              عــــــدد األنشــــــطة املنس 

                                القضائية ذات الصلة، وما إىل ذلك(

               : تقيــــــيم مشــــــاريع  1-  14      األداء       مؤشــــــر -
       التحسني

   املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل         احملــاك                               
ق ق فعال                  ما حي 

 80         ال يقل عن     ما  %  

     2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام    :     2400         البرنامج  -   دال
     2019    عام  ل       املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة                  الغاية االسرتاتيجية

  3- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 
     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   1       الغاية 

              املد عي العام:

             ألويل، وعمليـات                       إجراء عمليات التـدارس ا
                املقاضـــــاة، علـــــى حنـــــو         وأنشـــــطة         التحقيـــــق، 

                              نزيه، ومستقل، وعايل درجة اجلودة

 ــــــالث حماكمــــــات        التأهــــــب ــــــع يف ث                      للرتاف
                                وسبع دعـاوى اسـتئناف هنـائي، وإلجـراء 
                              األعمــــال التمهيديــــة يف مثــــاين عمليــــات 

     حتقيق

                    نتــائج أنشــطة املقاضــاة   :  1      األداء       مؤشــر -
                          مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

   ية    املعن
                    نتــائج أنشــطة املقاضــاة   :  2      األداء       مؤشــر -

                               مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوج هـــــة إىل املشـــــتبه 
     فيهم

              إنتاجية املكتب  :  7      األداء       مؤشر -

 الرتافع يف ثـالث حماكمـات ويف       األنشطة :                         
                   اســـــتئناف هنــــــائي، ودعــــــم           ســـــبع دعــــــاوى 

ــــــات        األعمــــــال  ــــــة يف مثــــــاين عملي                        التمهيدي
                                  حتقيـــق، واملشـــاركة يف أربـــع دعـــاوى تتعلـــق 

                   رار حبسب مقتضى احلال      جبرب األض
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     2019     عام ل       املرامي               مؤش رات األداء            ئج املتوخ اة     النتا                  الغاية االسرتاتيجية

   2- 1                          القضــــــاء والمقاضــــــاة: الهــــــدفان 
  3- 1 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   2       الغاية 
              املد عي العام:

                   األخــذ مبنظـور جنســاين يف               االسـتمرار علـى
      تنفيـــذ       وعلـــى       املكتــب              مجيــع جمـــاالت عمـــل
                     جلرائم اجلنســية واجلــرائم                   سياسـاته املتعلقــة بــا

         رتكبــــة حبــــق             ق واجلــــرائم امل   ل ــــ               اجلنســــانية املنط  
       األطفال

 بــــــــــاجلرائم اجلنســــــــــية واجلــــــــــرائم       األخــــــــــذ                       
                                     اجلنســانية املنط ل ــق واجلــرائم املرتكبــة حبــق 
                                  األطفال يف املقاضاة يف الدعاوى املعنيـة 
                             كلمــــــا أمكــــــن ذلــــــك، وتنفيــــــذ املبــــــادئ 
                                 التوجيهيـــة الـــواردة يف سياســـات املكتـــب 

          ذات الصلة

                    نتــائج أنشــطة املقاضــاة   :  1      األداء       مؤشــر -
             مــــــرتكيب اجلــــــرائم               مــــــن حيــــــث مالحقــــــة

       املعنية
                    نتــائج أنشــطة املقاضــاة   :  2      األداء       مؤشــر -

                               مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوج هـــــة إىل املشـــــتبه 
     فيهم

        االضــــــــطالع     جــــــــودة   :  3      األداء       مؤشــــــــر -
                  باألنشطة املكل ف هبا

               التقيــــــــــد بسياســــــــــات   :  4      األداء       مؤشـــــــــر -
                     املكتب ومعايريه اهلامة 

 مــن التــدابري   80                 نفيــذ مــا ال يقــل عــن  ت %             
ـــأ هلـــا يف إطـــ                    ار السياســـات وذلـــك يف              املهي

                  مجيع أنشطة املقاضاة
 

  3- 1                        القضاء والمقاضاة: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   3       الغاية 
              املد عي العام:

        عمليـــات         وجناعـــة          جـــودة       حتســـني   يف      املضـــي
                                    التدارس األويل وعمليات التحقيق وأنشطة 

         املقاضاة

  اســــــــتدامة أو حتســــــــني معــــــــد ل اعتمــــــــاد                            
              تقد م إليها                 الدوائر للتهم اليت

 الــدوائر                            اســتدامة أو حتســني معــد ل قبــول        
                        للعرائض اليت تقد م إليها

  قيـام فريــق مســتقل باســتعراض ملــف كــل                                
     دعوى

 إجراء استعراض لألدلة يف كل دعوى                              

                    نتــائج أنشــطة املقاضــاة   :  1      األداء       مؤشــر -
                          مــــــن حيــــــث مالحقــــــة مــــــرتكيب اجلــــــرائم 

       املعنية
                    نتــائج أنشــطة املقاضــاة   :  2      األداء       مؤشــر -

                               مـــــن حيـــــث الـــــتهم املوج هـــــة إىل املشـــــتبه 
     فيهم

               التقيــــــــــد بسياســــــــــات   :  4      األداء       مؤشـــــــــر -
                     املكتب ومعايريه اهلامة 

  احملــاك  املرحليـــة: مـــا ي زم ـــع حتقيقـــه مقابـــل                                     
ق ق فعال                  ما حي 

 مــن الــتهم   80            مــا ال يقــل عــن         اعتمــاد %           
                                   املوج هـــــــــة إىل املشـــــــــتبه فيهم/قبوهلا/إدانـــــــــة 

                   املشتبه فيهم املتهمني

 ومــــا         العــــرائض             مــــا ي قبــــل مــــن       نســــبة      بلــــوغ    
      % علـــــى   80                       ي وافـــــق عليـــــه مـــــن الطلبـــــات 

     األقل

 مجيع األدلة         استعراض          
 ـــــــام ـــــــق مســـــــتقل باســـــــتعراض      قي     مجيـــــــع                      فري

        الدعاوى

 يف    مبــا          التــدريب،        برنــامج    مــن  ٪   80       تنفيــذ   
        املقاضـاة        لشـعبة           القانونيـة         احملاضـرات     ذلك

       أسبوعني        مرة كل           اليت ت لقى

 ذات       اجملــــــــــاالت   يف        التحســــــــــني        مشــــــــــاريع     
          والقـدرات           الداخليـة،          السـريورات  :     لويـة    األو 

          والكشـــــف عـــــن                والتكنولوجيـــــا،          اإلداريـــــة،
         املعلومات

 علـــــى صـــــعيد حتقيـــــق         التقـــــدم   يف        اإلســــهام              
         أمكن ذلك       حيثما          اإلجراءات      سرعة

 ـــة        مواصـــلة          املرافعـــة       يف جمـــال         املهـــارات       تنمي
     خـــــالل    مــــن           والكتابيـــــة         الشــــفوية           القانونيــــة
        التدريب

  5- 2                      اإلدارة والتدبر: الهدف 

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   4    اية    الغ
              املد عي العام:

                             املضــــي يف تكييــــف قــــدرات املكتــــب علــــى 
ــــق واملقاضــــاة وشــــبكته ذات الصــــلة                                    التحقي
ـــــدة                                         مـــــع البيئـــــة العلميـــــة والتكنولوجيـــــة املعق 

       التطور          واملستمرة

 برنــامج تــدريب املعنيــني بأنشــطة         مراجعـة                           
                            املقاضــــــــاة احملــــــــد د يف خطــــــــة التـــــــــدريب 

                      ا يف ذلـك جلسـات التـدريب  مب         السنوية، 
                                اإلضـــافية الراميــــة إىل إكســـاب مهــــارات 
ــــــــــدريب علــــــــــى اســــــــــتعمال                              الــــــــــدفاع والت
ــــــــــدة يف قاعــــــــــات                              التكنولوجيــــــــــات اجلدي

      احملكمة

 مشــاريع التحســني املنتقــاة املتصــلة        تنفيــذ                             
                             باجملـــــــاالت ذات األولويـــــــة: الســـــــريورات 
                                   الداخليــة، والقــدرات اإلداريــة، وتصــميم 

     اجعــــــــة                          ملفــــــــات القضــــــــايا، وســــــــريورة مر 
ــــــــا، والكفــــــــاءات                                   القضــــــــايا، والتكنولوجي

        األساسية

               : تقيــــــيم مشــــــاريع  1-  14      األداء       مؤشــــــر -
       التحسني

           تنفيـــــــــــذ اخلطــــــــــــة   :  2- 8      األداء       مؤشـــــــــــر -
ـــــدريب                                   الســـــنوية للتدريب/عـــــدد أيـــــام الت

                  لكل موظف يف كل سنة
 

 مــن برنــامج   80            مــا ال يقــل عــن        تنفيــذ %            
                         التدريب على النحو املقر ر

 ــــــى األدوات اجلد ــــــدريب عل ــــــدة                           إجــــــراء ت     ي
                               وتعزيــــــــز قــــــــدرات الشــــــــعبة فيمــــــــا يتعلــــــــق 
                                بــــــاألدوات القائمــــــة مــــــن قبيــــــل الربنــــــامج 

                       املســـــاعد يف العمـــــل القضــــــائي        احلاســـــويب 
           ونظـــام حتليـــل   Trial Director       املســـم ى 

 Ringtail            األدلة املسمى 

    1- 2                       اإلدارة والتـــــــــــــدبر: األهـــــــــــــداف 
  4- 2 و   3- 2 و   2- 2 و

     ملكتـب            السـرتاتيجية            مـن الغايـات ا   8       الغاية 

  اســـتبانة اجملـــاالت ذات األولويـــة املمكـــن                                
                              فيهـــا حتقيـــق مكاســـب عـــن طريـــق زيـــادة 
                            النجاعــــــة؛ وحتديــــــد املكاســــــب املمكــــــن 

           كاســــــــــب احملققــــــــــة     : امل 6      األداء       مؤشــــــــــر -
                             سنويا  عن طريق زيادة النجاعة

 املكاســـــب احملققـــــة مـــــن خـــــالل       جممـــــوع                    

 اجملــــاالت ذات األولويــــة املمكـــــن          اســــتبانة                        
ــــق مكاســــب عــــن طريــــق زيــــادة                                فيهــــا حتقي
                            النجاعــــــــة؛ وحتديــــــــد املكاســــــــب املمكــــــــن 
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     2019     عام ل       املرامي               مؤش رات األداء            ئج املتوخ اة     النتا                  الغاية االسرتاتيجية

  :   عام         املد عي ال
                                       التكفل بـإدارة املكتـب إدارة مهنيـة وشـفافة 

                       وناجعة وخاضعة للمساءلة

                                حتقيقهــــا؛ واإلســــهام يف مبــــادرات زيــــادة 
                                  النجاعة الشاملة بنطاقها املكتب أمجع

                                  زيـــــــادة النجاعــــــــة بالقيــــــــاس إىل امليزانيــــــــة 
                      اإلمجالية لشعبة املقاضاة

       حتقيقها
 ات زيــــــــادة النجاعــــــــة         يف مبــــــــادر         اإلســــــــهام                 

                 املكتـــب أمجـــع واحملكمـــة          بنطاقهـــا        الشـــاملة 
     مجعاء

 يف        اإلدارة       ملســـــــــتوى        املســـــــــتمر        التحســـــــــني   
       الشعبة

 املخاطر            سريورة تدبر        مواصلة       

 تطـــــــوير        املضـــــــي يف   يف       النشـــــــط        اإلســـــــهام       
      األداء        مؤشرات

 استخالص العرب        برنامج   يف        اإلسهام            

 العمــل    جــو       لتحســني       تــدابري        وتنفيــذ     وضــع       
       الشعبة   يف

 إدارة        مراجعـــــــــــــــة   يف         م النشـــــــــــــــط     اإلســـــــــــــــها       
      املكتب     ضمن         وبنيتها          املعلومات

 موقــع         بإعمــال         الــداخلي        االتصــال     حتســني     
       وتعمـــيم   SharePoint               التشـــارك املســـم ى 

       املنتظم          املعلومات
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 المرفق الرابع )ه(

  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

 مكتب رئيس قلم المحكمة -ألف
 ل، ومتييز وإعمال تدابري زيادة النجاعة األخرى املمكن األخذ هباإدارة املوارد على حنو فعا 2-1-2
 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني 2-4-1
                                                 حتسني قياس  وتقييم  األداء بوسائل منها مؤشرات األداء 2-6-3
 يف حتسني فعالية وجناعة التحاور بني احملكمة ومجعية الدول األطراف وهيئاهتا الفرعية املضي 3-1-1

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  تب رئيس قلم المحكمة:مك

 2019 عامل املرامي              مؤش رات األداء                  النتائج املتوخ اة

   من األهداف ذات األولوية 2-1-2الهدف 

  ـــــدة الشـــــاملة                                            تنجيـــــز إعـــــداد اخلطـــــة االســـــرتاتيجية اجلدي
         ثـل يف قلـم                                      بنطاقها احملكمة مجعـاء واخلاصـة باجلهـاز املتم

                       احملكمة على وجه التحديد 

  ـــــم                                           تنفيـــــذ خطـــــة التطـــــوير التنظيمـــــي يف شـــــىت أقســـــام قل
                     احملكمة اليت يتم متييزها

 وضع اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة                               

 معد ل تنفيذ خطة التطوير التنظيمي                                 

 اعتماد اخلطة االسرتاتيجية لقلم احملكمة                                  

  95                                      بلـــوغ معــــد ل تنفيــــذ خطــــة التطــــوير التنظيمــــي   %  
         على األقل

   من األهداف ذات األولوية 1-3-2الهدف 

 نظـــام تـــدبر أداء املـــوارد البشـــرية الشـــامل بنطاقـــه      حتســـني                                            
     مجعاء       احملكمة

  التقيد مبقتضيات تدبر األداء      معد ل                            التقيـد هبـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات       معد ل      بلوغ                               
  %   100          قلم احملكمة 

   من األهداف ذات األولوية 3-6-2الهدف 

 طــــيط األعمــــال املتكامــــل املشــــتمل علــــى روابــــط بي نــــة  خت                                          
                                     باخلطة االسرتاتيجية للمحكمة ولقلم احملكمة

  النســبة املئويــة مــن أقســام قلــم احملكمــة الــيت تقــوم برصــد                                               
                                وقياس األداء وفق اخلطة االسرتاتيجية

 100   %  

   من األهداف ذات األولوية 1-1-3الهدف 
 ول األطــــراف                           التحــــاور بــــني احملكمــــة ومجعيــــة الــــد      جناعــــة          

                وهيئاهتا الفرعية
 رضا األطراف الفاعلة/اهليئات املعنية                                  غ م    

 شعبة الخدمات اإلدارية -باء
 املضي يف حتسني تدبر أداء املوظفني  2-3-1
 املضي يف حتسني التوازن اجلنساين والتمثيل اجلغرايف على خمتلف مستويات بنية احملكمة  2-3-2
 حتسني بيئة العمل  2-4-1
 وضع هنج اسرتاتيجي لتنمية قدرات املوظفني )مبا يف ذلك حراكهم(  2-4-2
 زيادة النجاعة من خالل التطورات التكنولوجية  2-5-3
                                                                            املضي يف حتسني  وتبسيط  سريورة  إعداد امليزانية، مبا يف ذلك مواصلة التحاور مع الدول   2-6-1

 األطراف بشأن سريورة إعدادها وبشأن وثيقتها
                                       إطار تدبر املخاطر يف احملكمة إعماال  كامال  إعمال   2-6-2
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استعمال املباين اجلديدة على أفضل وجه لتلبية احتياجات عمل احملكمة؛ وتعظيم مدى املرونة   2-7-1
يف تصميم هذه املباين إلتاحة توسعتها و/أو تعديلها بقدر أدىن من انقطاع العمل ومن 

 التكاليف
 ر على األخطار احمليقة باألمن والسالمةتطبيق سريورة لتدبر املخاط  2-8-3

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  شعبة الخدمات اإلدارية:

     2019     لعام        املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

                        من األهداف ذات األولوية   1- 3- 2      الهدف 

 نظــام تــدبر أداء املـوارد البشــرية يف شــىت وحــدات      حتسـني                                         
     حملكمة ا

  معد ل التقي د مبقتضيات تدب ر االداء                                    معد ل التقي ـد هبـذه املقتضـيات يف شـىت وحـدات       بلوغ                                      
           % على األقل  95       احملكمة

                        من األهداف ذات األولوية   2- 3- 2      الهدف 
 تـــوظيفهم     أجـــل    مـــن         احملشــودين    بـــني        النســـاء      نســـبة       زيــادة         

         حمايـدا           إعالنـا           الشاغرة         الوظائف    عن       اإلعالن     خالل    من
    بني        النساء     عدد       زيادة     خالل     ومن          اجلنسانية         الناحية    من

        توظيفهم   يف       للنظر            املنتق ني   

  ـــــدى احملكمـــــة يف                                      حتســـــني التعريـــــف بفـــــرص التوظيـــــف ل
                      يف عداد جمموعة املوظفني                        البلدان املنقوصة التمثيل 

  التوازن اجلنساين يف مجيع الوظائف الثابتة، عدا وظـائف                                                
                          املسؤولني املنتخ بني لكل جهاز

 
 
  عـــــدد مبـــــادرات التواصـــــل اهلادفـــــة املتعلقـــــة باحلشـــــد يف                                           

                                            البلدان املنقوصة التمثيل يف عداد جمموعة املوظفني

  حتق ــق التــوازن اجلنســـاين املتمثــل يف املناصــفة يف مجيـــع                                           
            وحدات احملكمة

 
 
 مبادرتان تواصليتان هادفتان متعلقتان باحلشد                                          

                        من األهداف ذات األولوية   1- 4- 2      الهدف 

 اســـــــات خاصـــــــة باألولويـــــــات فيمـــــــا يتعلـــــــق          اعتمـــــــاد سي                               
                       املتصلة باملوارد البشرية         األساسية        باملسائل 

 عدد ما يتم إصداره من وثائق السياسات األساسية                                              وثائق من وثائق السياسات األساسية   3      إصدار                                

                        من األهداف ذات األولوية   2- 4- 2      الهدف 

 يــــات      تــــدبر         مســــارهم       بتطــــور       يتعلــــق      فيمــــا        املــــوظفني         توخ 
                  ناجع وبصورة شفافة    حنو   ى  عل      املهين

 املعد الت املسج لة يف إطار الدراسات االستقصائية                                             يف معــدل رضـا املــوظفني بفــرص   10             زيـادة نســبتها %                         
                احلراك املتاحة هلم

  التحاور املنظ م والتنسيق مع احتـاد املـوظفني بشـأن مجيـع                                                
                                           شـــؤون رفـــاه املـــوظفني واملســـائل املتصـــلة هبـــا وذلـــك عـــن 

                لعالقة بني الطرفني                 طريق اتفاق خاص با

  توقيــــــع االتفــــــاق اخلــــــاص بالعالقــــــة وعــــــدد اجتماعــــــات                                        
                            التنسيق املعنية برفاه املوظفني

  توقيع االتفاق، واعتماد النموذج املتعلق برفاه موظفي                                                 
                                             احملكمة، وعقد ثالثة اجتماعات معنية برفاه املوظفني

                        من األهداف ذات األولوية   3- 5- 2      الهدف 

 القدرة يف نظام      حتسني              SAP   لتخطيط املـوارد املؤسسـية                      
                                           علــــى النهــــوض بــــأود أعبــــاء العمــــل املزيــــدة فيمــــا خيــــص 
                                               سريورات األعمال، وال سـيما مـا يتصـل بـاملوارد البشـرية 

          وامليزانية

  عــدد ســريورات العمــل الــيت تــتم مراجعتهــا وحتســينها مــن                                             
ـــادة القـــدرة علـــى ختطـــيط املـــوارد املؤسســـية يف                                             خـــالل زي

 SAP     نظام 

  ورات من سريورات العمل   سري    5             تبسيط وتنفيذ                     

  إعمـــال سياســـات متوافقـــة مـــع املعـــايري احملاســـبية الدوليـــة                                               
  (IPSAS              للقطاع العام )

  عدد التحسينات يف جمال السريورات املالية املتوافقـة مـع                                                
                                    املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام

   3    حتســينات يف جمــال الســريورات املاليــة املتوافقــة مــع                                         
                       ة الدولية للقطاع العام             املعايري احملاسبي

                        من األهداف ذات األولوية   1- 6- 2      الهدف 

   وتبسيط  سريورة  إعداد امليزانية       حتسني                                :النســــبة املئويــــة لزيـــــادة الــــزمن املتـــــاح لتحليــــل البيانـــــات                                                  
          تقلـــيص وقـــت                        ســـريورة  إعـــداد امليزانيـــة        حتســـينات      ســـتتيح 

                                       عمل املوظفني الذي تستلزمه معاجلة البيانات

 ملوظفني اثنني مـن فئـة اخلـدمات   20              زيادة نسبتها %                           
    رأ(- ع             رتبة أخرى )خ  -       العامة 

   النسبة املئوية ألمتتـة سـريورة اسـتحداث البيانـات املتعلقـة                                                  
          بامليزانية

  ــــة                                               أمتتــــة ســــريورة اســــتحداث البيانــــات املتعلقــــة بامليزاني
  %   100      بنسبة 
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     2019     لعام        املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

                        من األهداف ذات األولوية   2- 6- 2      الهدف 

 عمـــاال  كــامال  علـــى نطـــاق                   إطـــار تــدبر املخـــاطر إ       إعمــال                     
       احملكمة 

 حتديث سجل األخطار                 حتديثه مرة  كل عام                    

                        من األهداف ذات األولوية   1- 7- 2      الهدف 

 استعمال املباين مبرونة ضمن حدود السعات التقنية                                              تلبيــــة مجيــــع طلبــــات احليــــز املكتــــيب اجلديــــدة يف الوقــــت                                          
                                           املناســـب وذلـــك باالســـتفادة مـــن املرونـــة يف الفصـــل بـــني 

              حياز املكتبية   األ

  من طلبات احليز املكتيب اجلديدة   %   100      تلبية                           

   اســـتعمال مرافـــق املـــؤمترات لالقتصـــاد يف تكـــاليف عقـــد                                           
                          االجتماعات خارج مباين احملكمة

  75                                        بلوغ معد ل  لش غ ل مرافق املؤمترات مقداره  %  

                        من األهداف ذات األولوية   3- 8- 2      الهدف 

ـز إعـداده مـن املنهجيـات املتعلقـة باملخـاطر                    عة التدابري الالزمة                              حتديث تقييم املخاطر األمنية ومراج                                                    عدد ما يـ ن ج 
       األمنية

  إعـــداد منهجيـــة اســـرتاتيجية واحـــدة متعلقـــة باملخـــاطر                                            
                                          األمنيـــة ومنهجيــــة متعلقــــة باملخـــاطر لكــــل موقــــع مــــن 
                                               مواقع احملكمة )مقرها ومكاتبها القطرية(: ما جمموعـه 

8  

    لتدابري الالزمة                    املئوية ملا ينف ذ من ا          النسبة                من التدابري الالزمة  90      تنفيذ %                    

 شعبة الخدمات القضائية -جيم
                                                                                         تنفيذ النظام املعد ل للمساعدة القانونية واملواظبة على مراقبة كفايته وجناعته من حيث التكاليف  1-4-1

 على حنو متوافق مع القرارات القضائية وحقوق الدفاع
 امي احملكمة اجلنائية الدولية حبسب مقتضى احلالالتواصل والتشاور مع رابطة حم 1-4-3
السهر على جرب األضرار بصورة جمدية والنجاح يف تنفيذ األوامر جبرب األضرار، مبا يف ذلك  1-6-1

                                              تطبيق مبادئ مت سقة فيما خيص جرب أضرار اجملين عليهم
ني القانونيني للمجين                                                           وضع آليات تنسيق مع الصندوق االستئماين للمجين عليهم ومع املمث ل 1-6-2

 عليهم عند االقتضاء من أجل تنفيذ القرارات القضائية فيما يتعلق جبرب األضرار
                                           القضائية؛ ووضع  وصقل  مؤشرات األداء املناسبة اخلدمات جمال يف األداء حتسني 2-1-5
ت احملكمة ( من أجل زيادة جناعة سريوراe-Courtاستعراض وحتديث نظام احملكمة اإللكرتونية ) 2-5-1

 اإللكرتونية وإنتاجيتها 
 مراجعة تطبيق السريورات والطرائق والتكنولوجيات القياسية  2-5-2
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       لوية                  من األهداف ذات األو    1- 4- 1      الهدف 

 املدعى عليهم املعوزين متثيال  كافيـا  مسـتداما  يتسـم       متثيل                                               
                                 بالنجاعة االقتصادية فيما خيص احملكمة

  ـــيت ت ســـد تكاليفهـــا يف إطـــار نظـــام ـــدفاع ال                                                عـــدد أفرقـــة ال
                  املساعدة القانونية

  عــــدد طلبـــــات مراجعـــــة قـــــرارات الـــــدوائر القاضـــــية مبـــــنح                                            
                   املساعدة القانونية 

 فاع عن املد عى عليهم املعـوزين                      أن يزيد عدد أفرقة الد                            
  6    على 

                        من األهداف ذات األولوية   3- 4- 1      الهدف 
 والتشــــاور مــــع رابطــــة حمــــامي احملكمــــة اجلنائيــــة          التواصــــل                                     

                                        الدولية فيما يتعلق باألمور املتصلة باحملامني
 عدد االجتماعات بني ممث لي قسـم دعـم احملـامني وممث لـي                                             

    لية                              رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدو 
 6    اجتماعا      12            اجتماعات إىل          

 
   عــدد املشــاورات الكتابيــة بــني ممث لــي قســم دعــم احملــامني                                             

                                 رابطة حمامي احملكمة اجلنائية الدولية        وممث لي
 3    6           مشاورات إىل  

                        من األهداف ذات األولوية   1- 6- 1      الهدف 

  ( مـن النظـام األساسـي مـن  1 )  75                    التقيـد بأحكـام املـادة                      
                         املستمر للمبادئ املتصـلة جبـرب                      خالل التوضيح القضائي

       األضرار

  متابعــــة مجيــــع القــــرارات واألوامــــر املتعلقــــة جبــــرب األضــــرار                                              
                                           متابعة حتظى برضا الدائرة املصدرة للقرار املعين

  100                                   بلوغ معد ل رضا الدوائر يف هذا الشأن   %  

   التحــرك بنــاء علــى مجيــع القــرارات واألوامــر املتصــلة جبــرب                                               
         حملدد لذلك                    األضرار يف غضون األجل ا

  100                                 بلوغ معد ل التقي د باآلجال املعنية   %  

   الــــــرد الفعــــــال واملالئــــــم علــــــى مجيــــــع طلبــــــات األطــــــراف                                        
                             واملشاركني يف إجراءات جرب األضرار

  100                            بلوغ معد ل رضا اجلهات املعنية   %  

                        من األهداف ذات األولوية   2- 6- 1      الهدف 
 التنســيق والتواصـــل بـــني احملكمـــة والصـــندوق االســـتئماين                                             

                                              للمجين عليهم فيما يتعلق بتنفيذ تدابري جرب االضرار

  الــرد الفعــال واملالئــم ضــمن حــدود املســتطاع علــى مجيــع                                            
                                   طلبات الصندوق االستئماين للمجين عليهم

  ـــــني                                             بنيـــــة التواصـــــل الفعـــــال مـــــع مســـــؤويل التنســـــيق املعني
                                                 مبواضـــيع معي نـــة: الـــزمن الـــذي يســـتغرقه الـــرد األويل علـــى  

         عمل واحد                  كل طلب يف غضون يوم 

  100                        بلوغ معد ل القيام بالرد   %  

  ــــــــــــــد مبقتضــــــــــــــيات التواصــــــــــــــل ــــــــــــــوغ معــــــــــــــد ل التقي                                   بل
  %   100       الفعال

  القيـام علـى ضـوء القــرارات القضـائية ذات الصـلة بوضــع                                                
                                                 إطــار ملهــام الــدعم الــيت يؤد يهــا قلــم احملكمــة فيمــا يتعلــق 
                                     جبـــــــــرب األضـــــــــرار، مـــــــــع مراعـــــــــاة الفصـــــــــل بـــــــــني األدوار 

                   دوق االســـــتئماين للمجـــــين                        واملســـــؤوليات املنوطـــــة بالصـــــن
                                           عليهم واألدوار واملسؤوليات املنوطة بقلم احملكمة

  قائمـــــة "العـــــرب املستخلصـــــة" بشـــــأن املهـــــام املســـــندة إىل                                           
                        اخلرباء يف مسائل جرب األضرار

  قائمـــة مهــــام الــــدعم الــــذي يقدمـــه قلــــم احملكمــــة بشــــأن                                           
                                            املرحلة السابقة لتنفيذ جرب األضرار وخالل تنفيذه

 رب املستخلصـــــــة" بشـــــــأن إســـــــناد                 تنجيـــــــز قائمـــــــة "العـــــــ                       
                                    املهمـــــات إىل اخلـــــرباء يف جمـــــال جـــــرب األضـــــرار لكـــــي 

     2019                    يتسىن استعماهلا يف عام

  تنجيـــز قائمـــة مهـــام الـــدعم الـــيت يؤديهـــا قلـــم احملكمـــة                                            
     2019                        لكي يتسىن استعماهلا يف عام

                        من األهداف ذات األولوية   5- 1- 2      الهدف 
  ورات                                       وضـــع مؤشـــرات األداء املناســـبة فيمـــا خيـــص الســـري     

           ، ورصــــد هــــذه                        والــــدعم القضــــائي ذي الصــــلة          القضــــائية
                       املؤشرات، واإلفادة بشأهنا

  أن ال ت رجــأ أو ت لغــى أي جلســات مــن جــراء عــدم تــوفري                                              
                                 قسم تدبر األعمال القضائية للخدمات

  ـــيت ت ـــوف ر يف ســـياق ـــة: عـــدد الرتمجـــات ال                                               الرتمجـــة التحريري
    ءات                                            اإلجـراءات القضــائية احملــددة الطــابع مــن قبيــل إجــرا

                                              جــرب األضــرار، واملســائل املتعلقــة باالســتئناف، واملراحــل 
                                                   اهلامة يف القضايا املعنية )قرار اعتماد التهم، واحلكـم يف 

                                             جوهر القضية، وقرار حتديد العقوبة، وما إىل ذلك(

 تقدمي الدعم جلميع اجللسات املقرر عقدها                                   

  100                بلوغ معدل الرضا   %  

 ق بتـوفري                                     عدم تـأخر اإلجـراءات القضـائية بسـبب يتعلـ        
               اخلدمات اللغوية
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   الرتمجة الشفوية: عدد اجللسات اليت ت وف ر خالهلا الرتمجة                                                
ـــوم عمـــل الرتمجـــان الواحـــد                                            الشـــفوية؛ وعـــدد معـــدالت ي
                                       فيمـــــــا خيـــــــص اإلجـــــــراءات القضـــــــائية، وعـــــــدد الرتامجـــــــة 

                                            املستقلني املستعان هبم من أجل اإلجراءات القضائية

 العمليــات: عــدد                                 الرتمجــة الشــفوية يف امليــدان ويف ســياق              
                                              مهمات الرتمجة الشفوية يف امليدان ويف سياق العمليات 
                                              املرتبطـــة بـــاإلجراءات القضـــائية؛ وعـــدد اللغـــات )لغـــات 
                                              احلـاالت( الــيت تــوفر هبــا الرتمجــة الشــفوية؛ وعــدد الرتامجــة 
                                                 امليدانيني املعتمدين بغية توفري الرتمجة الشـفوية يف سـياق 

                  اإلجراءات القضائية

 اجلهات املتعام ل معها              االستقصاء لدى                    

 

                        من األهداف ذات األولوية   1- 5- 2      الهدف 

 ـــادة ـــة وإنتاجيتهـــا        زي                                        جناعـــة ســـريورات احملكمـــة اإللكرتوني
                             عرب حتديث نظام احملكمة اإللكرتونية

  قســم تــدبر األعمــال القضــائية: اإلدمــاج املؤمتــت لثالثــة                                             
                                       تطبيقـــــات خاصـــــة بتحـــــديث جمموعـــــات النفـــــاذ لوقـــــف 

   هتا              تثل ث املهمة ذا

  قسم تدبر األعمال القضائية: التحقـق املؤمتـت املنهجـي                                              
                                           مــن التعــرف الضــوئي علــى احلــروف فيمــا خيــص الوثــائق 

                    اليت تودع عند تقدميها

  قســـم تـــدبر األعمـــال القضـــائية: بلـــوغ نســـبة تقلـــيص                                          
                                         الـــــزمن الـــــالزم لتحـــــديث جمموعـــــات تـــــدب ر النفـــــاذ يف 

    %  70          اإللكرتونية        احملكمة     عمل      نظام      تطبيق

                        من األهداف ذات األولوية   2- 5- 2      الهدف 

  ختفيـــف ومنـــع األخطـــار املتصـــلة بكشـــف البيانـــات غـــري                                         
          املرخ ص به

  قسم تدبر األعمال القضائية: معاجلة مجيع ما يودع من                                               
                                            وثـــائق معاجلـــة آمنـــة آتيـــة يف حينهـــا مـــع اتقـــاء حــــاالت 
                                               اإلغفال سهوا  وذلك بإعمال حتسينات للتطبيقات بغية 

                    طر فوات أوان اإلخطار                 تنبيه املوظفني إىل خ

   عدم إغفال أي وثيقة سهوا                           

  حتسـني مجيـع السـريورات املعمـول هبـا يف احملكمـة جلعلهـا                                         
                                أكثر مالءمة وجناعة وأمنا  وشفافية

  نســـــبة اخنفـــــاض مقـــــدار الوقـــــت الـــــذي يســـــتغرقه جتهيـــــز                                         
                طلبات اجملين عليهم

  تقلـــيص االحتياجــــات إىل املــــوارد برقمنـــة طلبــــات اجملــــين                                           
      عليهم

 ستمارات الطلب وفق منوذج موح د       إعداد ا                             

  النسبة املئوية ملوظفي احملكمة الذين يكونـون قـد أكملـوا                                                 
                                   التدريب اإللزامي يف جمال أمن املعلومات

 معدل تنفيذ حتديثات الربجميات املتوفرة                                  

  مقــادير الــزمن الــذي يســتغرقه التحــرك حيــال مــا يفــاد بــه                                                 
                      من حوادث أمن املعلومات

 خلصة من احلوادث                    معدل األخذ بالعرب املست               

 النسبة املئوية لتوفر قاعات احملكمة                                

  النســـبة املئويـــة لتـــوفر الـــنظم اخلاصـــة بالتطبيقـــات والبـــىن                                                 
                            التحتية الداعمة ألنشطة احملكمة

  النســـبة املئويــــة للمشــــاريع املزمـــع تنفيــــذها الــــيت صــــممها                                               
                                               قسم خدمات تدبر املعلومـات دعمـا  لزيـادة النجاعـة يف 

      احملكمة

 ـــــوغ نســـــبة تقلـــــيص      جتهيـــــز                    الـــــزمن الـــــذي يســـــتغرقه                  بل
     2019                % حبلول هناية عام   20                 طلبات اجملين عليهم

  حبلــول   15                                تقلــيص االحتياجــات إىل املــوارد بنســبة %       
     2019         هناية عام 

  ــــدة النمــــوذج فيمــــا                                          اســــتعمال اســــتمارات طلــــب موح 
                                        خيـــص املشـــاركة وجـــرب األضـــرار بـــدءا  مـــن مطلـــع عـــام 

2019     

  اإللزامـي                          % من موظفي احملكمة التدريب   95      إكمال        
     املعين

 استكمال مجيع حتديثات الربجميات                           

  التحرك يف جمال أمـن املعلومـات يف غضـون أوقـات ال                                         
               تزيد عن ساعتني 

 األخذ جبميع العرب املستخلصة من احلوادث                                  

  99.2                        توف ر قاعات احملكمة بنسبة    %  

  99.2                 توفر النظم بنسبة    %  

  من املشاريع املزمع تنفيذها  90      تنفيذ %                           
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 ليات الخارجيةشعبة العم -دال
                                                                                   توعية اجملين عليهم واجلماعات املتضررة والتواصل معهم على حنو فعال وفقا  للوثائق ذات الصلة  1-7-1

 من الوثائق االسرتاتيجية للمحكمة
 تقييم فعالية احملكمة وأثرها بالتعاون مع أصحاب الشأن اخلارجيني 1-7-2
املزيد من التدابري املمكن اختاذها لزيادة النجاعة؛ إدارة املوارد على حنو فعال ومتييز وتنفيذ  2-1-2

والرتكيز بصورة خاصة على األنشطة امليدانية بغية النهوض بتحسني التنسيق وإحداث أثر أكرب 
 لعمل احملكمة يف بلدان احلاالت

 تطبيق سريورة لتدبر املخاطر على األخطار احمليقة باألمن والسالمة 2-8-3
                                                                     ث بن اء مع الدول لتذليل العوائق والنهوض باملمارسات الفضلى، مثل اعتماد االخنراط يف تباح 3-3-1

تدابري وطنية خاصة بالتعاون، وتعيني مسؤولني عن التنسيق على الصعيد الوطين، واملسارعة إىل 
 التشاور مع احملكمة حلل أي مسألة تعيق تنفيذ الطلبات أو حتول دونه

ن يف خمتلف املناطق إلتاحة التحاور بني أهم ممثلي الدول تنظيم حلقات تدارس بشأن التعاو  3-3-2
 واحملكمة

 زيادة التعاون على املستويني اخلارجي والداخلي فيما يتعلق حبماية الشهود 3-4-3
تنسيق اجلهود مع أصحاب الشأن اآلخرين مثل الدول واملنظمات الدولية واملنظمات اإلقليمية  3-5-1

 ر الشركاء العاملني بنشاط لتحقيق العامليةواملنظمات غري احلكومية وسائ

 

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام  شعبة العمليات الخارجية:

     2019    عام  ل       املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

                        من األهداف ذات األولوية   1- 7- 1      الهدف 

 اإلحاطــــــة باملهــــــام املنوطــــــة باحملكمــــــة يف إطــــــار     حتســــــني                                    
          واجلماعــــــات       علــــــيهم                           واليتهـــــا وبإجراءاهتــــــا لــــــدى اجملــــــين

        املتضررة

 متابعــــة     علــــى       احملليــــني       األهــــايل        جمموعــــات      قــــدرة     حتســــني        
      الصلة     ذات         القضايا   يف          القضائية          املستجدات

  عـــــدد مـــــا ي نـــــتج ويـــــوزع مـــــن الـــــربامج التوعويـــــة اإلذاعيـــــة                                              
                             والتلفازية املكي فة حبسب احلاجة

   أن إحاطــة املشــاركني يف                               ارتفــاع نســبة األســئلة الــيت تبــني                   
                                            جلســات التوعيــة غــدت ملموســة أكثــر مم ــا كانــت عليــه 

     2017      يف عام 

 زيادة احلضور اإلعالمي للمحكمة يف بلدان احلاالت                                         

  ـــــرى مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن                                        املقـــــابالت املنظمـــــة الـــــيت جت 
                                              العاملني مع اجملين عليهم واجلماعات املتضـررة يف بلـدان 

      احلاالت

  ـــــدان                         زيـــــادة عـــــدد األنشـــــطة التوعو ـــــنظ م يف بل ـــــيت ت                      يـــــة ال
                                     احلاالت اليت للمحكمة وحدات ميدانية فيها

  زيادة عدد املشاركني يف األنشطة التوعوية الـيت تـنظ م يف                                                
            بلدان احلاالت

  مقــد ر عــدد مــن يــتم التواصــل معهــم مــن خــالل اإلذاعــة                                            
                                      والتلفاز من األهايل )يف مجيع بلدان احلاالت(

 60      برناجما         

 ــــات اإلعالميــــة يف                   زيــــادة يف عــــدد املقــــابال                        ت والفعالي
            بلدان احلاالت

 أصحاب الشأن يف بلدان احلاالت               زيادة مدى رضا                          

 10                                   زيادة يف عدد األنشطة التوعوية نسبتها  %  

 10                           زيادة يف عدد املشاركني نسبتها  %  

  مليــون     35                                  بلــوغ عــدد مــن يطــاهلم النشــاط التواصــلي      
    شخص
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     2019    عام  ل       املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

                        من األهداف ذات األولوية   2- 7- 1      الهدف 
 هــــــادف يف النشـــــاط التوعــــــوي قــــــائم علــــــى           اتبـــــاع هنــــــج                               

                                         التشــــاور مــــع أصـــــحاب الشــــأن اخلــــارجيني والـــــداخليني 
                         وعلى عملية "استخالص العرب"

  وضــع مؤشــرات األداء املناســبة لقيــاس النشــاط التوعــوي                                              
                                    الذي تضطلع به احملكمة وأثر هذا النشاط

  ــــدة الناجتــــة عــــن التشــــاور مــــع       أصــــحاب                                     املشــــاريع اجلدي
     خليني             اخلارجيني والدا       الشأن

  درجــــة وعــــي الشــــركاء احملليــــني ومــــدى رضــــاهم حبســــب                                      
                                        االستقصاءات اجملراة لرصد التصورات عن احملكمة

  أصـحاب الشـأن        تعليقات              أصحاب الشأن:        مالحظات             
                  اخلارجيني والداخليني

  سريورة استخالص العرب فيما خيص بلدان احلـاالت الـيت                                          
                        للمحكمة وجود ميداين فيها

 داف املنشــــودة يف                           وضــــع مؤشــــرات فرديــــة خاصــــة باألهــــ              
                                             جمــال التوعيــة بالتشــاور مــع أصــحاب الشــأن الــداخليني 

                واخلارجيني املعنيني

  إفضـــــاء التشـــــاور مـــــع أصـــــحاب الشـــــأن إىل مشـــــاريع                                       
                     جديدة تنف ذ يف امليدان

  ـــــــــات                                  إجـــــــــراء مقـــــــــابالت مـــــــــع جمموعـــــــــات مـــــــــن الفئ
                            املستهدفة متثل عي نات إحصائية

 إجراء مقابالت مع أصحاب الشأن                            

 ي املنـتظم مـع املـوظفني املسـؤولني عـن               التشاور الداخل                              
                                           التوعيــة يف بلــدان احلــاالت وتبــادل العــرب املستخلصــة 

                                     عن طريق موظفي التوعية العاملني يف املقر

 وضع املؤشرات            

                        من األهداف ذات األولوية   2- 1- 2      الهدف 

 إعمال املكاتب القطرية بصورة كاملة                                 

 ثــة لتخطــيط املهمــ     ات،                                          اكتمــال العمــل بالســريورات احملد 
                                         واســــــرتاتيجية اخلــــــروج، والشــــــكل النمــــــوذجي للحضــــــور 

                                              امليداين، واملنحى املوح د إلقامة مكاتب قطرية جديدة

  ــــدانيون: عــــدد الوظــــائف املقــــر ة قياســــا  إىل                                                 املوظفــــون املي
                    عدد الوظائف املشغولة

  ـــــــق القـــــــدرات يف جمـــــــال ـــــــة إلدمـــــــاج وتطبي                                          النســـــــبة املئوي
                      الربجميات لتخطيط املهمات

 ــــــذ ا ــــــب               إعــــــداد وتنفي                             لربوتوكــــــول اخلــــــاص بإنشــــــاء املكات
                         القطرية وبعملها وبإغالقها

  من الوظائف املقر ة  90    شغل %                    

  100             اإلدماج بنسبة   %  

  ــــرار وثــــائق التعليمــــات اإلداريــــة وإجــــراءات                                             وضــــع وإق
                               العمل القياسية و/أو الربوتوكوالت

                        من األهداف ذات األولوية   5- 2      الهدف 
 صـــورهتا                                 تعزيـــز حضـــور احملكمـــة علـــى اإلنرتنـــت وحتســـني        

                                            املؤسســية، مبــا يف ذلــك املوقــع الشــبكي اجلديــد واإلطــار 
                                           االســرتاتيجي لالســتعانة بشــبكات التواصــل االجتمــاعي 

                          وهوية احملكمة املرئية احملس نة

 ( تويرت      Twitter:)   

            عدد املتابعني -

       احملكمة                              التعليقات/اآلراء املبداة بشأن    عدد  -

           (/التبــــــــــــادالت retweets                    عــــــــــــدد إعــــــــــــادات التغريــــــــــــد ) -
( shares)  

 ( تويرت      Twitter:)   

      زيـــــــــــــــادة                         ألـــــــــــــــف متابع/حتبيـــــــــــــــذ للصـــــــــــــــفحة )ب     330 -
  (    2019                      حبلول كانون األول/ديسمرب    %  15       نسبتها

    آالف    4                    تحقيــــق زيــــادة مقــــدارها            ألــــف تعليــــق )ب    26 -
  (    2019                      حبلول كانون األول/ديسمرب 

  (     ألفان              زيادة مقدارها                  ألف إعادة تغريد )ب    35 -

  (     ألفان              زيادة مقدارها           آالف حتبيذ )ب    10 -
  فيس   ( بوك     Facebook:)   

  (page likes                       عدد التحبيذات بالصفحة ) -

                                  التحليل املرتك ز على قابلية التبادل -

 ( فيسبوك        Facebook:)   

   %  25             زيــــادة نســــبتها                  ألــــف حتبيــــذ للصــــفحة )ب     120 -
  (    2019       ديسمرب /               حبلول كانون األول

  ( إنستـ غ رام             Instagram:)   

           ( وتبادالهتــــا story likes )      خبــــار             عــــدد حتبيــــذات األ -
( shares)  

 ( إنست غرام           Instagram:)   

                                    ألف تدوينة وحتليل ردود املتابعني عليها     300      إنشاء  -

ـــــــــــف حتبيـــــــــــذ للصـــــــــــفحة )حبلـــــــــــول كـــــــــــانون      120 -                             أل
  (    2019       ديسمرب /    األول

                        من األهداف ذات األولوية   2- 8- 2      الهدف 
 ـــة املنهجـــي       تطبيـــق ـــدبر املخـــاطر األمني     علـــى                                    إجـــراءات ت

                         مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان
  إجــــراءات تــــدبر املخــــاطر األمنيــــة           يــــة لتنفيــــذ             النســــبة املئو                           

                                    املنهجي على مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان
  إجــراءات تــدبر املخــاطر األمنيــة املنهجــي علــى       تنفيــذ                                      

  %   100      بنسبة                         مجيع أنشطة احملكمة يف امليدان 
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     2019    عام  ل       املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

                        من األهداف ذات األولوية   3- 8- 2      الهدف 
 يــة الــدنيا                                      التقيــيم الــذايت للتقيــد مبعــايري العمــل األمن      إجنــاز          

                                         املطب قــــة يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا خيــــص مجيــــع املكاتــــب 
                                              القطرية وحتديث تقييم املخاطر األمنية اخلاص باحملكمـة 

                على وجه التحديد

  التقيـــيم الـــذايت للتقيـــد مبعـــايري         الســـتكمال               النســـبة املئويـــة                           
ــــدنيا املطب قــــة يف األمــــم املتحــــدة فيمــــا  ــــة ال                                                العمــــل األمني

                  خيص املكاتب القطرية

 لتنفيذ التدريب امليداين            نسبة املئوية   ال                      

  ــــة ــــد مبعــــايري العمــــل األمني                                               إجــــراء التقيــــيم الــــذايت للتقي
                                            الــدنيا املطب قــة يف األمــم املتحــدة فيمــا خيــص كــال  مــن 

                                          املكاتب القطرية مرة واحدة يف السنة على األقل

  بلوغ نسبة التقيد مبعـايري العمـل األمنيـة الـدنيا املطب قـة                                                   
                            يف بلــدان احلــاالت الــيت توجــد فيهــا               يف األمــم املتحــدة 

  %  80        للمحكمة             مكاتب قطرية 

  80                                    تنفيذ التدريب امليداين بنسبة ال تقل عن  %  

                        من األهداف ذات األولوية   1- 2- 3      الهدف 
 نيويورك   يف        القائم        االتصال      مكتب       :  

      األمــــم       منظمــــة    مــــع       فع ــــال    حنــــو     علــــى          والتعــــاون         التواصــــل
ـــدول      وفـــود     ومـــع         ووكاالهتـــا        املتحـــدة ـــدول )       ال         األطـــراف       ال
          نيويورك؛   يف      املدين       اجملتمع       وممثلي  (       األطراف    غري        والدول
        الفرعية         وهيئاهتا         للجمعية         اإلمدادي       الدعم       وتقدمي

 طلبـات    مـن       احملكمـة    عـن      يصـدر    مـا     مجيـع         ومتابعـة       إحالة       
    حـىت        املتحـدة      األمـم   يف       الصـلة     ذات        اهليئـات    مـع         التعاون

       املعنية        املطالب      إجناز

 مـن       وغـريهم       الـدول     ثلـي  ملم       إحاطـة       جلسات      هتيئة /     تنظيم    
        نيويورك   يف       الشأن       أصحاب

 احملكمة       مسؤويل    من          الزائرين    إىل       الدعم      تقدمي      

 واملشـاركة       الصـلة     ذات        املتحـدة      األمـم          اجتماعات        متابعة          
ـــائي،      إطـــار   يف        املســـائل         ومتابعـــة       فيهـــا،         تقـــارير       وتقـــدمي        ثن

      احملكمة    عن         نيابة          منتظمة

 بشأن   ة     املتحد      األمم         وقرارات        تقارير   يف        مسامهات      تقدمي      
ــر       الــدعم       وتقــدمي        باحملكمــة        املتصــلة         املواضـيع       املعــين         للميس 
ــــذي         بــــالقرار         املتحــــدة      لألمــــم        العامــــة        اجلمعيــــة       تتخــــذه      ال

       باحملكمة       يتعلق      فيما         سنويا  

 العمـل        وحلقـات         التدارس       حلقات   يف          واملداخلة         املشاركة       
         باحملكمة       متصلة        مبواضيع        املعنية

 لـــــــدعم ا         نيويـــــــورك   يف        القـــــــائم        االتصـــــــال      مكتـــــــب      تقــــــدمي      
        العامـــل         نيويـــورك       وفريـــق         ومكتبهـــا        اجلمعيـــة    إىل         اإلمـــدادي

ــــــه        وفريــــــق       املكتــــــب          اجتماعــــــات     خــــــالل       احملكمــــــة        ومتثيل
       العامل         نيويورك

 100   %  

 3 -5  

 الزيارات     مجيع         

 خمصوصــــة         وتقــــارير        أســــبوعني    كــــل     مــــرة       تقــــد م        تقــــارير       
       اللزوم     حبسب

 5   القرارات /        التقارير    من   8    إىل         

 5   عمل       حلقات /     تدارس       حلقات    

 10    االجتماعات   ن م    15    إىل          

                        من األهداف ذات األولوية   1- 3- 3      الهدف 
   هـــــم الـــــدول واهليئــــــات  أ                     حتســـــني قنـــــوات التواصـــــل مــــــع                 

                                   جل املزيد من التعاون الناجع والفعال أ          قليمية من   اإل
  ـــادة يف التفـــاعالت الناجعـــة مـــع أهـــم ـــة للزي                                                 النســـبة املئوي

                                     الدول األطراف على حنو يؤيت نتائج ملموسة

 ادة يف خطــــط العمــــل، والفعاليــــات،                   النســــبة املئويــــة للزيــــ                             
                                                  وحلقات التدارس، والنسبة املئوية للزيادة يف التفـاعالت 

                                           الرامية إىل حتسني التعاون مع املنظمات اإلقليمية

 رصد نظام التتبع املعمول به                          

  يف التفــاعالت الناجعـة مـع أهــم   15             زيـادة نسـبتها %                            
                                  الدول األطراف تفضي إىل نتائج ملموسة

  ــــات   %   15             زيــــادة نســــبتها                        يف خطــــط العمــــل والفعالي
    % يف   10                              وحلقــــــــــات التـــــــــــدارس، وزيــــــــــادة نســـــــــــبتها 

                                           التفــاعالت الراميــة إىل حتســني التعــاون مــع املنظمــات 
         اإلقليمية

  تنفيــذ األنشــطة املتصـــلة بالتعــاون ضـــمن إطــار منحـــة                                           
                               اجلماعة األوروبية تنفيذا  كامال  
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     2019    عام  ل       املرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

                        من األهداف ذات األولوية   2- 3- 3      الهدف 
 ـــدعم ال ـــدول ومـــدى                    زيـــادة درجـــة ال                           عـــام الـــذي تقدمـــه ال

       تعاوهنا
  النسبة املئوية لألنشـطة الـيت تنخـرط فيهـا الـدول فتفضـي                                                

                                       إىل تعهـــــــدات ملموســـــــة و/أو إعــــــــراب عـــــــن االهتمــــــــام 
             مبساعدة احملكمة

 النسبة املئوية للزيادة يف املساعي اهلادفة املنتظمة                                              

  يف األنشــــــطة الناجحــــــة الـــــــيت   15             زيــــــادة نســــــبتها %                       
                 تنخرط فيها الدول

 إعراهبـا                       % يف تعهـدات الـدول و/أو  10       نسبتها        زيادة       
                               اإلجيايب عن اهتمامها مبساعدة احملكمة

  ــــــــــادة نســــــــــبتها                      % يف املســــــــــاعي املفضــــــــــية إىل   10             زي
                التزامات إجيابية

                        من األهداف ذات األولوية   3- 4- 3      الهدف 

 تعزيز دعم الشهود ومحايتهم                           مـــن حـــاالت اإلحالـــة لالشـــتمال بربنــــامج   80     تـــدبر %                                
                                 تنفــذه احملكمــة عــن طريــق إعــادة التــوطني              احلمايــة الــذي

                                  يف غضــــــون ثــــــالث ســــــنوات )مــــــن خــــــالل الســــــريورات 
                     احملسنة لتدبر القضايا(

  إبـــــرام ثالثـــــة اتفاقـــــات جديـــــدة متعلقـــــة بإعـــــادة تـــــوطني                                            
              الشهود كل سنة

  باجلدول الزمين للطرف الداعم    100             التقيد بنسبة %                            
                والدائرة املعنية

  لـــــيهم               % بتجهيـــــز اجملـــــين ع   100             االضـــــطالع بنســـــبة     
                                         والشــــهود للنقــــل إىل احملكمــــة أو لــــإلدالء بشــــهاداهتم 
                                             عـــن بعـــد بواســـطة الـــروابط الفيديويـــة؛ وتـــدبر مثـــوهلم 
                                           أمام احملكمة وعودهتم ساملني إثر إدالئهم بشهاداهتم

                        من األهداف ذات األولوية   1- 5- 3      الهدف 

  تصــديق املزيــد مــن الــدول علــى نظــام رومــا األساســي أو                                             
                        تواصـــــل  وتعـــــاون  الـــــدول غـــــري                        انضـــــمامها إليـــــه، وتعزيـــــز

                األطراف مع احملكمة
 احملكمــة      مهــام     علــى       مطلعــة        األطــراف    غــري       الــدول     جعــل       

    أكرب        علما      هبا       وعاملة      أوضح         اطالعا           وواليتها

  النسـبة املئويـة للزيـادة يف األنشــطة والتـدابري املضـطلع هبــا                                                  
                                               مـــع أصـــحاب الشـــأن الرئيســـيني واملهيـــأة لتعزيـــز التفـــاهم 

        االنضـمام                      ق النظـام األساسـي و/أو                واإلقبال علـى تصـدي
     إليه

  النســـبة املئويـــة للزيـــادة يف اخنــــراط الـــدول غـــري األطــــراف                                              
ــــــدارس  ــــــات واألنشــــــطة وحلقــــــات الت                                           املنــــــتظم يف الفعالي
                                                املهيـــأة للـــرتويج للمحكمـــة، واملســـاعي الراميـــة إىل تعزيـــز 

                         إحاطة الدول غري األطراف هبا

  يف التفـــاعالت مـــع الـــدول غـــري   15             زيـــادة نســـبتها %                         
                                          ألطــراف و/أو الشــركاء الــذين ميكــن أن يســاعدوا يف  ا

                          هذه التفاعالت وأن ييس روها

  يف عـــدد الـــدول غـــري األطـــراف   10             زيـــادة نســـبتها %                        
                      اليت تشارك يف الفعاليات

  يف عدد املساعي الثنائية املباشرة   10             زيادة نسبتها %                                
                                              واســــتبانة الفــــرص اجلديــــدة لاللتــــزام الرامــــي إىل تعزيــــز 

     طراف                 إحاطة الدول غري األ
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 المرفق الرابع )و(

 أمانة جمعية الدول األطرافع: البرنامج الرئيسي الراب

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 

     2019      لعام       املرامي               مؤش رات األداء                  النتائج املتوخ اة

  1      الهدف

                         االئتمار على النحو املقر ر

 
 هـــا يف املوعـــد احملـــدد، واعتمادهـــا                                 ســـري االجتماعـــات علـــى حنـــو ســـلس، واختتام                           

                   للتقارير ذات الصلة

 
    غ/م

 النظر يف مجيع بنود جدول األعمال                             

  تقـدمي دعــم فـين وإمــدادي للمشـاركني يف االجتماعــات، مبـا يف ذلــك مســاندهتم                                                           
                                                            فيما خيص التسجيل، وتزويدهم بالوثائق، وتقدمي اخلدمات اللغوية هلم

 ـــــات ذات الصـــــلة وعمـــــا ي قـــــد م مـــــن                           رضـــــا املشـــــاركني يف اجللســـــات عـــــن ال                                 رتتيب
        معلومات

  2      الهدف

                                                   حترير الوثـائق وترمجتهـا بإتقـان وإصـدارها مـن أجـل جتهيزهـا 
                                   واستنساخها وتوزيعها يف الوقت املناسب

 
  توفري خدمات املـؤمترات اجليـدة للـدول ورضـاها عـن هـذه اخلـدمات وعمـا ي قـدم                                                               

                      يف الوقــت املناســب، بــأربع                                            هلــا مــن خــدمات حتريــر الوثــائق وترمجتهــا وإصــدارها
                                      ، على حنو يهيئ هلا دعما  كامال  يف مهامها (1 )         لغات رمسية

 
    غ/م

  تقــدمي املســاعدة إىل الــدول علــى النحــو الــالزم، وال ســي ما تزويــدها باملعلومــات                                                                  
                                 والوثائق املتعلقة باجلمعية وباحملكمة

  3      الهدف

          ا الفرعية                                             إسداء املشورة القانونية اجليدة إىل اجلمعية وهيئاهت

 
  تقــــدمي خــــدمات قانونيــــة فنيــــة إىل الــــدول، وال ســــي ما يف شــــكل وثــــائق، تســــه ل                                                              

                  عملها وتدعمها فيه

 
    غ/م

 رضا املشاركني يف اجلمعية وأعضاء اهليئات ذات الصلة عن اجللسات                                                       

  4      الهدف

                                                القيـــام علــــى حنـــو فعــــال بتعمـــيم الوثــــائق واملعلومـــات علــــى 
      إلنرتنت                               الدول األطراف بوسائل منها شبكة ا

 
  كثريا  ما يستعان يف ذلك باملواقع الشبكية وبشبكات التواصل اخلارجي اخلاصة                                                                   

                                                            باجلمعية ومبكتب اجلمعية وبلجنة امليزانية واملالية وبلجنة املراجعة

 
    غ/م

 

 ية للجمعية إال بأربع لغات رمسية هي اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية.                    ال ت صدر الوثائق الرمس 2009                اعتبارا  من عام  (1)                                                           
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 المرفق الرابع )ز(

 المستقلة الرقابة آلية: 5 –البرنامج الرئيسي السابع 

 2019والمرامي لعام                                  النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء

     2019    عام  ل       املرامي               مؤش رات األداء                  النتائج املتوخ اة

 1 الهدف

يف الوقت القيام حملكمة من خالل على ايف اإلشراف الفعال  اإلسهام
فيما يفاد به من حاالت عدم التحقيق وعلى حنو مهين باملناسب 

 التقيد بأنظمة احملكمة 

 
 20يف غضون                  حر ك استجابة  هلا                       املئوية لإلفادات اليت ي تنسبة ال 

 يوم عمل

 
95% 

 2 الهدف

 جناعة السهر علىورؤساء األجهزة يف  مجعية الدول األطرافمساعدة 
عمليات التفتيش والتقييم  إجراءوفعالية عمليات احملكمة من خالل 

 املطلوبة

 
 املوافق الرقابة من أعمال د      احملد   األجليف            ا يـ ن ج ز النسبة املئوية مل

 يهاعل

 
95% 

 

 المرفق الرابع )ح(

 : مكتب المراجعة الداخلية6-البرنامج الرئيسي السابع

 2019                                               النتائج المتوخ اة ومؤش رات األداء والمرامي لعام 

 2019 لعاماملرامي               مؤش رات األداء                 النتائج املتوخ اة

   1الهدف 

ية اإلسهام يف حتقيق ما تنشده احملكمة من أهداف اسرتاتيجية واشتغال
بتهيئة ما يطمئن اإلدارة إىل جناعة وفعالية احلوكمة وأطر املراقبة الداخلية 

                                                 وتدب ر املخاطر من خالل أعمال املراجعة/إسداء املشورة 

  رى من عمليات املراجعة مقابل عدد                                         عدد ما جي 
عملياهتا الذي تقضي بإجرائه خطة أعمال 

               املراجعة املقر ة

 مخس عمليات مراجعة كحد أدىن
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 لمرفق الخامسا
 المحكمة موظفي مالك عن معلومات

 المرفق الخامس )أ(
 الرئيسية البرامج بحسب 2019 لعام المقترح المحكمة موظفي مالك

 احملكمة مجعاء

وكيل 
 أمني عام

أمني 
عام 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 5-ف 1-مد 2-مد مساعد

جمموع 
موظفي 

فئة ال
الفنية 

وما 
 رأ-ع خ رر-ع خ فوقها

جمموع 
موظفي 

ة فئ
اخلدمات 

 العامة

مجموع 
 الموظفين

 51 12 11 1 39 - 12 21 3 3 - - - - الربنامج الرئيسي األول

 333 80 79 1 253 26 85 81 36 20 3 - 1 1 الربنامج الرئيسي الثاين

 585 333 318 15 252 5 93 83 44 23 3 - 1 - الربنامج الرئيسي الثالث

 10 5 3 2 5 - 1 1 1 1 1 - - - الربنامج الرئيسي الرابع

 13 4 4 - 9 - - 3 5 - 1 - - - الربنامج الرئيسي السادس

 4 1 1 - 3 - 1 - 1 1 - - - - 5 -الربنامج الرئيسي السابع 

 4 1 1 - 3 - - 1 1 - 1 - - - 6 -الربنامج الرئيسي السابع 

 1 000 436 417 19 564 31 192 190 91 48 9 - 2 1 المجموع العام

 لخامس )ب(المرفق ا
 2019 لعام تصنيفها المعاد الوظائف قائمة

 تسمية الوظيفة الرتبة 

 تصبح كانت اجلهاز / القسم  اجلديدة / املطلوبة  احلالية  عدد الوظائف

 مدير مكتب مدير مكتب                   ديوان املد عي العام/                 مكتب املد عي العام 5-ف 4-ف 1

 مستشار قانوين رئيسي مستشار معين بالتعاون الدويل تكامل والتعاونشعبة االختصاص وال/                 مكتب املد عي العام 5-ف 4-ف 1

                                          وكيل اد عاء معاون معين باإلجراءات االبتدائية معين باإلجراءات االبتدائيةمساعد             وكيل اد عاء  شعبة املقاضاة/                 مكتب املد عي العام 2-ف 1-ف 8

 10  :                                              جمموع الوظائف املعاد تصنيفها يف مكتب املد عي العام

                  منس ق تدبر املخاطرو  موظف إداري موظف إداري  مكتب مدير شعبة اخلدمات اإلدارية /قلم احملكمة 4-ف 3-ف 1

 1  :قلم احملكمة الوظائف املعاد تصنيفها يف جمموع

 11   الوظائف المعاد تصنيفها: مجموع
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 المرفق الخامس )ج(
 (ثابتة وظائف إلى عامة تةمؤق مساعدة وظائف من) 2019 لعام         المحو لة الوظائف قائمة

 تسمية الوظيفة القسم / الربنامج 2019تصبح يف عام  2018كانت يف عام  الرتبة عدد الوظائف

 معين بالشؤون اإلداريةمعاون  موظف قسم اخلدمات وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة 2-ف 1

 مستشار معين بالتعاون الدويل كامل والتعاونلتوااص صشعبة االخت وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة 3-ف 1

     حمل ل شعبة التحقيق وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة 3-ف 3

           حمق ق معاون شعبة التحقيق وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة 3-ف 5

 اءات االبتدائية                      وكيل اد عاء معين باإلجر  شعبة املقاضاة وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة 4-ف 2

                    منظ م مللفات القضايا شعبة املقاضاة وظيفة ثايتة وظيفة مساعدة مؤقتة عامة 1-ف 1

    13  :                  مكتب المد عي العام                    الوظائف المحو لة في مجموع
    13  :                الوظائف المحو لة مجموع

 المرفق الخامس )د(
          الموظ فين جدول تعديالت

 املقرتحة 2019إىل ميزانية عام  املعتمدة 2018من ميزانية عام  فةتسمية الوظي الرتبة عدد الوظائف

 الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية االتصال القائم يف نيويورك رئيس مكتب 5-ف 1

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك

  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك

 الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ساعد إداريم رأ-ع خ 1

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك

  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 مكتب االتصال القائم يف نيويورك

 2  مجموع الوظائف المعادة التخصيص بنقلها من الهيئة القضائية إلى قلم المحكمة:

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة سم اخلدماتق مدير لقواعد املعارف 4-ف 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات  رئيس وحدة املعلومات واألدلة 3-ف 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات (موظف معين باملعلومات )نظام األدلة ونظام التحليل 2-ف 2

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات  باملعلومات واألدلةموظف معاون معين 2-ف 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات مساعد معين باملعلومات 1-ف 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات                    منس ق لقواعد املعارف 1-ف 3

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة اخلدمات قسم  مساعد معين باألدلة رأ-ع خ 4

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات مساعد معين حبفظ املعلومات رأ-ع خ 3

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات مساعد معين بتدبر املعلومات رأ-ع خ 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات تقصيهالومات/مساعد معين بعمليات الكشف عن املع رأ-ع خ 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة قسم اخلدمات  مساعد رئيسي معين باألدلة رأ-ع خ 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة شعبة التحقيق مدير لتجهيز البيانات 2-ف 1

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة شعبة التحقيق اتمساعد معين بتجهيز البيان رأ-ع خ 7

 قسم تدبر املعلومات واملعارف واألدلة شعبة التحقيق مساعد معين بتدبر املعلومات رأ-ع خ 4

 31                     مكتب المد عي العام: مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن

 مايل                       املكتب الق طري القائم يف أوغندا املكتب امليداين القائم يف موظف عامل يف امليدان 3-ف 1

 جورجيا                       املكتب الق طري القائم يف أوغندا املكتب امليداين القائم يف موظف عامل يف امليدان 3-ف 1

 قسم املالية مجهورية الكونغو الدميقراطية املكتب امليداين القائم يف مساعد رئيسي معين بالشؤون املالية رأ-ع خ 1

 أوغندا                       املكتب الق طري القائم يف مجهورية الكونغو الدميقراطية كتب امليداين القائم يفامل سائق رئيسي رأ-ع خ 1

 4 مجموع الوظائف المعاد تخصيصها ضمن قلم المحكمة:
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 المرفق السادس

 )بآالف اليوروات( 2019 لعام مستحقاتالو  رواتبال

 

 المرفق السادس )أ(

 ليوروات()بآالف ا 2019 لعام ومستحقاتهم القضاة رواتب

 التكاليف هيئة الرئاسة
 28.0 األبدال اخلاصة للرئيس ونائبيه

 28.0 اجملموع الفرعي هليئة الرئاسة

 التكاليف        قاضيا   20الدوائر: 
 240.0 3                            لثمانية عشر قاضيا  متفرغا   -تكاليف الرواتب القياسية 

 562.4 1                            لثمانية عشر قاضيا  متفرغا   - (*)املعاشات التقاعدية للقضاة

 225.0                                        شهرا ( حىت يواصل مشاركته يف إجراءات سائرة 15                             لقاضيني م د دت والية كل منهما ) -تكاليف الرواتب القياسية 

(*)املعاشات التقاعدية للقضاة
 12.0                                        شهرا ( حىت يواصل مشاركته يف إجراءات سائرة 15                             لقاضيني م د دت والية كل منهما ) -

 039.4 5 اجملموع الفرعي للدوائر

  المتطلبات األخرى
 126.0                                     املستحقات عن اإلجازات السنوية املتجم عة

 225.0 اإلعادة( إىل الوطناالستقدام( من الوطن/العودة )املستحقات املتصلة بالقدوم )

 205.2                                              مقد ر نفقات إجازات زيارة الوطن وم ن ح التعليم

 38.5 متطلب احملكمة -التأمني على اإلصابات بسبب اخلدمة 

 594.7 اجملموع الفرعي للمتطلبات األخرى

 662.1 5 2019مجموع رواتب القضاة ومستحقاتهم لعام 

(**)                                                                زيادة رواتب القضاة املطلوبة )رهنا  ببت الدول األطراف يف هذا الشأن(
 580.9 

لة لعام رواتب القضاة مجموع   243.0 6 2019                         ومستحقاتهم المعد 

. 2019شروط العقد املتعلق باألداء الذي سيبدأ سريانه يف األول من كانون الثاين/يناير بشأن  مبدئيةرتاضات اف على أساس         مقد رة   (*) 
 .العقد املعينتفاصيل  تتوفر عندما تقديرها حتديث         وسيتعني  

 جيعلمن شأنه أن  2018و  2017يف امليزانيتني املقرتحتني لعامي  نياملدرج        املعد لني املبلغنيمع  ، الذي يتوافقهذا املبلغإن  (**) 
 .قضاة حمكمة العدل الدولية واحملاكم الدولية األخرى رواتبمع          متوافقا  القضاة  رواتب
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 المرفق السادس )ب(

التكاليف القياسية لرواتب الموظفين من الفئة الفنية ومن فئة الخدمات العامة العاملين في 
 )بآالف اليوروات( 2019المقر لعام 

  اجملموع بدل التمثيل تكاليف املوظفني العامة صايف الراتب فةرتبة الوظي

 (1) (2) (3) (1)+(2)+(3( )4) 

 242.9 4 70.4 168.5 وكيل أمني عام

 222.1 3 64.6 154.5 أمني عام مساعد

 190.8  56.3 134.6 1-مد

 166.2  49.0 117.2 5-ف

 144.3  42.6 101.8 4-ف

 119.8  35.3 84.5 3-ف

 98.6  29.1 69.5 2-ف

 98.6  29.1 69.5 1-ف

 88.8  26.2 62.6 رر-ع خ

 72.9   21.5 51.4 رأ-ع خ

 فعل عوامل تأخري التوظيف:

 يف املئة 5 على ما يف الربنامج الرئيسي األول من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: )أ(

 يف املئة 8 من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات العامة: على ما يف الربنامج الرئيسي الثاين )ب(

على ما يف الربامج الرئيسية الثالث والرابع والسادس من الوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات  )ج(
 يف املئة 10 العامة:

لوظائف القائمة من الفئة الفنية ومن فئة اخلدمات من ا 6-والسابع 5-على ما يف الربناجمني الرئيسيني السابع )د(
 يف املئة 0 العامة:

 فعل عوامل تأخري التوظيف

 %(10) %(8) %(5) %(0) رتبة الوظيفة

 218.6 223.5 230.8 242.9 وكيل أمني عام

 199.9 204.3 211.0 222.1 أمني عام مساعد

 171.7 175.5 181.3 190.8 1-مد

 149.6 152.9 157.9 166.2 5-ف

 129.9 132.8 137.1 144.3 4-ف

 107.8 110.2 113.8 119.8 3-ف

 88.7 90.7 93.7 98.6 2-ف

 88.7 90.7 93.7 98.6 1-ف

 79.9 81.7 84.4 88.8 رر-ع خ

 65.6 67.1 69.3 72.9 رأ-ع خ
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 المرفق السابع

 األفريقي االتحاد لدى االتصال لمكتب المقترحة 2019 عام ميزانية

ICC-ASP/9/Res.4لقسم التاسع من قرار مجعية الدول األطراف        وفقا  ل -1
             مل ختص ص موارد  (1)

الربناجمية املقرتحة. فإذا حدث أن وافق  2019ملكتب االتصال لدى االحتاد األفريقي يف ميزانية عام 
يزانية االحتاد األفريقي على طلب احملكمة فتح مكتب اتصال يف أديس أبابا فإن احملكمة ستخطر جلنة امل

واملالية بلزوم استخدام مبلغ من صندوق الطوارئ يصل حىت املقدار ذي الصلة املدرج يف ميزانية احملكمة 
 يورو من أجل املضي إىل إنشاء املكتب املعين. 378 900البالغ  2019املقرتحة لعام 

1320 

 األفريقي االتحاد لدى االتصال مكتب

يزانية املعتمدة امل )بآالف اليوروات( 2017مصروفات عام 
 2018لعام 

)بآالف 
 اليوروات(

                التغري  يف املوارد

 ةامليزانية املقرتح
)بآالف 2019لعام

 اجملموع اليوروات(

املصروفات من 
 صندوق الطوارئ

اجملموع مبا فيه 
املصروفات من 

 صندوق الطوارئ

مقداره 
)بآالف 
 نسبته املئوية اليوروات(

               القضاة

        ن من الفئة الفنيةاملوظفو 
 

171.7 

        املوظفون من فئة اخلدمات العامة
 

65.6 

 244.8             اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة العامة

  -  -  -  -  -  -  - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

  -  -  -  -  -  -  - العمل اإلضايف

  -  -  -  -  -  -  - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف العاملني

 15.2  -  -  -  -  -  - السفر

 1.0  -  -  -  -  -  - الضيافة

 15.6  -  -  -  -  -  - اخلدمات التعاقدية

 -  -  -  -  -  -  - التدريب

 -  -  -  -  -  -  - اخلرباء االستشاريون

 49.6  -  -  -  -  -  - شغيلية العامةالنفقات الت

 5.0  -  -  -  -  -  - اللوازم واملواد

 47.7  -  -  -  -  -  - األثاث والعتاد

 134.1  -  -  -  -  -  - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة بالعاملني

 378.9  -  -  -  -  -  - المجموع

 كانون 10-6، نيويورك، الدورة التاسعةالوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  (1)                                                           
 .ICC-ASP/9/Res.4لثالث، القرار اجمللد األول، اجلزء ا (،ICC-ASP/9/20) 2010 ديسمرب/األول
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 الثامنالمرفق 

 2019 لعام رة       المقد   اإليرادات بيان

                                     الصندوق االستئماني ألقل البلدان نموا  
 باليوروات البند

  2019                    مقد ر اإليرادات لعام 

 000 25 تربعات املاحنني

 000 25 اجملموع الفرعي لإليرادات

  2019                     مقد ر المصروفات لعام 

 100 21 تكاليف السفر

 900 3 تكاليف اإلدارة

 000 25 اجملموع الفرعي للمصروفات

 0 2019صافي اإليرادات لعام 
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 المرفق التاسع

 الستراتيجيةفي المحكمة الجنائية الدولية: ا المعلومات تدبرو  المعلومات تكنولوجيا
 (2021 -2017الخمسية )

، االسرتاتيجية اخلمسية 2017أقر جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات، يف شباط فرباير  -1
                                                                 /تدبر املعلومات يف احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(، اليت صد ق عليها اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات

                                            . وينصب  الرتكيز يف االسرتاتيجية اخلمسية للمحكمة 2017جملس التنسيق فيما بعد خالل نيسان/أبريل 
وية على زيادة جناعة نظم احملكمة وشفافيتها واستدامتها وأمنها، األمر الذي مت تعيينه باعتباره أول

                                                                                     اسرتاتيجية تشمل بنطاقها احملكمة مجعاء. وترد يف هذا املرفق حملة  عامة عن جممل االستثمارات للفرتة 
                                                      ، وتقديرات  وضعها قسم خدمات تدبر املعلومات استنادا  إىل 2021حىت عام  2017املمتدة من عام 

ة وفيما بعدها، وتفاصيل عن                                                                 توقعه للتكاليف السنوية للعمل دعما  للنظم خالل فرتة تنفيذ االسرتاتيجي
 . 2019                                             توز ع املوارد اخلاصة باملشاريع االسرتاتيجية يف عام 

                                                                               وقد ع رض االستثمار الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء فيما يتعلق بتكاليف املوظفني والتكاليف  -2
. 2018ان/أبريل                                                                           غري املتصلة بالعاملني على جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثني اليت ع قدت يف نيس

، 2018، وأرقام امليزانية املعتمدة لعام 2017ويتضمن اجلدول الوارد أدناه األرقام الفعلية اخلاصة بعام 
 2020، واألرقام ذات الصلة املتوقعة لعام 2019وأرقام امليزانية املقرتحة اخلاصة باملشاريع املعنية يف عام 

                                                 عام وإبالغ األرقام احملد ثة إىل جلنة امليزانية واملالية،                                 . وسي ستمر على حتديث التوقعات كل2021وعام 
                                                                           مشفوعة  بشرح مفصل للمصروفات الفعلية والتوقعات املعدلة اخلاصة باألعوام املقبلة.

  2021-2017الستراتيجية الخمسية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء للفترة ل: مجمل االستثمارات 1الجدول 
 )بآالف اليوروات(

 2021 2020 2019 2018 2017 لتكاليفبند ا

ملدة تنفيذ  اجملموع
 االسرتاتيجية

  تكاليف الموظفين

        الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 400.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - شعبة اخلدمات اإلدارية 

 586.0 146.5 146.5 146.5 146.5 - شعبة اخلدمات القضائية 

 986.0 246.5 246.5 246.5 246.5 - وظفنياملتكاليف جمموع 

 - - - - 246.5+ - فارق تكاليف املوظفني عنها للسنة السابقة

 التكاليف غير المتصلة بالعاملين
 675.0 180.0 180.0 180.0 135.0 -                  مكتب املد عي العام :الربنامج الرئيسي الثاين

        الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 245.0 6 763.0 1 626.0 1 592.0 1 600.0  664.0 ة اخلدمات القضائيةشعب 

 764.9 370.0 20.0 150.0 224.9 - شعبة اخلدمات اإلدارية 

  950.0 1 646.0 1 742.0 1 824.9  لربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمةل اجملموع
 684.9 7 313.0 2 826.0 1 922.0 1 959.9 664.0  جمموع التكاليف غري املتصلة بالعاملني

 - 487.0+ 96.0- 962.1+ 295.9+ - عنها للسنة السابقة التكاليف غري املتصلة بالعاملنيفارق 

 670.9 8 559.5 2 072.5 2 168.5 2 206.4 1 664.0 لمحكمة جمعاءمجموع االستثمارات ل

 - 487.0+ 96.0- 962.1+ 542.4+ - عنه للسنة السابقةالمجموع فارق 
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ا عرضت احملكمة على جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثني األثر العام لتنفيذ االسرتاتيجية كم -3
                                                                                          املعنية على تكاليف عمل قسم خدمات تدبر املعلومات. وتبني  األرقام الواردة أدناه االجتاهات املتوقعة 

ومقادير امليزانية األساسية لعمل  لالستثمار االسرتاتيجي الشامل بنطاقه احملكمة مجعاء )اخلط األدىن(،
قسم خدمات تدبر املعلومات فيما يتعلق بتكاليف املوظفني والتكاليف غري املتصلة بالعاملني 

األوسط( املشار إليها بـ"املقادير احلرجة"، مث اجملموع املتوقع مليزانية قسم خدمات تدبر املعلومات  )اخلط
                                                        األساسية زائدا  االستثمارات االسرتاتيجية املهيأ هلا يف ميزانية  األعلى(، الذي يشمل تكاليف العمل )اخلط

                                                                                           قسم خدمات تدبر املعلومات. وعندما ق دمت هذه البيانات إىل جلنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثني، 
امليزانية  ألف يورو )اخلط األخضر(. وتبلغ 11 273.0                                                 ق د ر أن مقدار مبلغ امليزانية اإلمجالية املتوقع يبلغ

 3300                                                   اخلاصة بقسم خدمات تدبر املعلومات، كما يبني  يف الربنامج 2019املقرتحة لعام 
ألف يورو، أي أقل بقليل من املقدار املتوقع الذي  11 123.8                                اخلدمات القضائية(، مبلغا  مقداره  )شعبة

متابعة التوقعات اخلاصة وسيواصل قسم خدمات تدبر املعلومات . 2018مت اإلبالغ عنه يف نيسان/أبريل 
 باملقادير السنوية احلرجة ومقادير امليزانية واالستثمار االسرتاتيجي، واإلفادة بنتائج ذلك. 

                                                                                : مقادير ميزانية قسم خدمات تدب ر المعلومات، والمقادير الحرجة فيما يخص تكنولوجيا 1الشكل 
 مجالالمعلومات، واالستثمار االستراتيجي للمحكمة جمعاء في هذا ال

 

إن جممل االستثمارات الشاملة بنطاقها احملكمة مجعاء فيما خيص املشاريع االسرتاتيجية يف عام  -4
ألف يورو  1 922.0ألف يورو لتكاليف املوظفني و 246.5ألف يورو منها  2 168.5يبلغ  2019

ألف  180.0ام )                                                                        للتكاليف غري املتصلة بالعاملني. وتتوزع االستثمارات املعنية بني مكتب املد عي الع
ألف يورو( وشعبة اخلدمات القضائية  250.0يورو( وضمن قلم احملكمة يف شعبة اخلدمات اإلدارية )

ألف يورو( وقسم خدمات  146.5ألف يورو(، اليت تضم قسم تدبر األعمال القضائية ) 1 738.5)
دير تكاليف املوظفني                                         يورو(. ويبني  اجلدول الوارد أدناه توزع مقا ألف 1 592.0تدبر املعلومات )

 والتكاليف غري املتصلة بالعاملني على كل من اجملاالت املشمولة باالسرتاتيجية حبسب بند التكاليف.
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 2019لعام الستراتيجية الشاملة بنطاقها المحكمة جمعاء ا                     ملخ ص تمويل المشاريع: 2الجدول 
 )بآالف اليوروات(

 2019عام لبند التمويل اخلاص باالسرتاتيجية 

الربنامج الرئيسي 
                   الثاين: مكتب املد عي 

 العام

  الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة

 شعبة اخلدمات اإلدارية اجملموع هلذا البند

شعبة اخلدمات 
 القضائية

     تكاليف الموظفين

 146.5 146.5 - - املتعلقة بالعمل القضائي 

 100.0 - 100.0 - املتعلقة بالعمل اإلداري 

 246.5 146.5 100.0 - الموظفينتكاليف مجموع 

     التكاليف غير المتصلة بالعاملين

 475.0 295.0 -  180.0  املتعلقة باملقاضاة

 060.0 1 060.0 1 -  املتعلقة بالقضاء 

 150.0 - 150.0  املتعلقة باإلدارة 

 - - -  املتعلقة بتدبر املعلومات

 187.0 187.0 -  املتعلقة بأمن املعلومات

 50.0 50.0 -  الرتشيد على صعيد تكنولوجيا املعلوماتاملتعلقة ب

 922.0 1 592.0 1 150.0 180.0 التكاليف غير المتصلة بالعاملين مجموع

 168.5 2 738.5 1 250.0 180.0  المجموع

دار ألف يورو من املق 1 592.0                                                       وإذ تشمل ميزانية قسم خدمات تدبر املعلومات مبلغا  مقداره  -5
ألف يورو يف بند التكاليف غري املتصلة بالعاملني من أجل االستثمارات يف  1 922.0املطلوب البالغ 

املشاريع االسرتاتيجية املندرجة يف جمال القضاء وجمال أمن املعلومات وجمال ترشيد تكنولوجيا املعلومات 
رتتيب، التكاليف غري املتصلة                                                             فإن قسم خدمات تدبر املعلومات ومكتب املد عي العام يسدان، على ال

                                         ألف يورو اخلاصة مبشاريع مكتب املد عي العام.  180.0ألف يورو و 295.0بالعاملني البالغة 
                                                                                            املشاريع املندرجة يف جمال اإلدارة فتنفرد شعبة اخلدمات اإلدارية بتمويلها، ولتكاليفها مكو ن  يتمثل يف  أما

غري املتصلة بالعاملني. ويظل قسم تدبر األعمال القضائية تكاليف املوظفني وآخر يتمثل يف التكاليف 
حيتاج إىل موارد لسد تكاليف املوظفني بغية استمرار متويل وظيفة املساعدة املؤقتة العامة ملدير مشروع 
                                                                                         احملكمة اإللكرتونية املعين مبنصة مسارات األعمال القضائية. وسي ستعان يف مشاريع تدبر املعلومات يف عام 

                                                                باملوارد القائمة من املوظفني، ومن مث  ال يلزم استثمار إضايف من أجلها. 2019

                                                                                  وتبني  يف اجلدول التايل املشاريع االسرتاتيجية اليت ختص بصورة فردية كال  من اجملاالت املعنية اليت  -6
غري املتصلة                                                               استثمارا  يتمث ل يف املوارد املخص صة لسد تكاليف املوظفني والتكاليف  2019تستلزم يف عام 

بالعاملني. ولئن كان مثة مشاريع إضافية لقسم خدمات تدبر املعلومات يف جمال تدبر املعلومات وجمال 
                                                                                             ترشيد تكنولوجيا املعلومات فإهنا ال ت بحث هنا ألهنا ست نف ذ باالستعانة باملوارد القائمة من املوظفني وال 

ة الصادرة عن جلنة امليزانية واملالية، سيتضمن التقرير                                               تستلزم استثمارات إضافية. بيد أنه، عمال  بالتوصي
والثالثني، مجيع                                                                           املتعلق خبطة االسرتاتيجية املفص لة، الواجب تقدميها إىل هذه اللجنة يف دورهتا احلادية

 املشاريع املندرجة يف إطار اخلطة اخلمسية، بصرف النظر عما إذا كان يلزم متويلها.

نة امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثني، غدا جمال أمن املعلومات يشمل ما                      وخالفا  ملا أ فيدت به جل -7
                                                                . إن التعديل املعين جيس د األولويات احملد ثة الواجب العمل عليها جملاراة 2019مشاريع لعام  جمموعه ستة

ذات  التغري املستمر لسمات التهديدات اليت تستهدف احملكمة واالستفادة من تطور التكنولوجيات
الصلة. ويهيأ هلذه النقلة على صعيد األولويات ضمن التمويل املتوقع الذي سبق عرضه على جلنة امليزانية 

 .2019واملالية وأقره جملس احلوكمة املعين بتدبر املعلومات إبان إعداد ميزانية عام 
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 ت()بآالف اليوروا 2019لعام الستراتيجية ا االستثمار في إطار المشاريع: 3الجدول 

 المبادرة المجال

البرنامج الرئيسي الثاني: مكتب 
              المد عي العام

  البرنامج الرئيسي الثالث: قلم المحكمة

 المجموع
 شعبة الخدمات القضائية شعبة الخدمات اإلدارية

تكاليف 
 املوظفني

التكاليف غري 
 املتصلة بالعاملني

التكاليف غري  تكاليف املوظفني
 املتصلة بالعاملني

كاليف ت
 املوظفني

التكاليف غري املتصلة 
 بالعاملني

ضاة
ملقا

ا
 

 

قاعدة املعلومات املسماة  -دمج قاعدة بيانات حتليل الوقائع 
iBase مع سائر األدوات التحقيقية  

45.0       55.0 100.0 

مرحلة التنفيذ:  -مشروع حتسني أدوات البحث اجلنائي العلمي 
(، واإلدخال ضمن WASP) التصفح املقرتن بإغفال اهلوية

(، واالستخبار من SCREENالتحقيق اجلنائي العلمي )إطار 
 (OSINTاملصادر املتاحة إتاحة عامة )

  110.0       95.0 205.0 

 170.0 145.0       25.0   إعمال احلجرة املنيعة لألدلة املتأتية عن البحث اجلنائي العلمي

 475.0 295.0      180.0   المجموع الفرعي

ضاء
الق

 

 716.5 570.0                               مستودع املعلومات املوح د -منصة مسارات األعمال القضائية 

منفذ األدلة وسجالت  -منصة مسارات األعمال القضائية 
 القضايا

      
 

146.5  402.0 402.0 

 88.0 88.0          منصة التقاضي -منصة مسارات األعمال القضائية 

 206.0 1 060.0 1  146.5        فرعيالمجموع ال

دارة
اإل

 

إعمال واجهة املستعملني القائمة على أساس الشبكة العنكبوتية 
(Fioriيف شىت حاالت اإلقرار املتصو رة )                            

    

100.0 

20.0     120.0 

 50.0     50.0     تسيري شؤون احلضور ومتابعتها من أجل القسم املعين باألمن

 80.0     80.0     لني الرقميةملفات العام

 250.0     150.0 100.0     المجموع الفرعي

ألمن
ا

 

 67.0 67.0                                                                أمن النفاذ إىل احلوسبة السحابية حتسينا  ألمن ختزين البيانات

 5.0 5.0                                                      املقاولون املتخص صون املعنيون بإطار تدبر املخاطر

عن التهديدات )املرجأ من عام  توسيع نطاق منصة االستخبار
2018) 

      
 

  40.0 40.0 

 20.0 20.0        اختبار االخرتاق

التدريب على التحرك حيال احلوادث املتعلقة بأمن املعلومات من 
 أجل قسم خدمات تدبر املعلومات

   
 

 15.0 15.0 

 40.0 40.0      منع فقدان البيانات

 187.0 187.0        المجموع الفرعي

يد 
ترش

ال
لى 

ع
يد 

صع
جيا 

ولو
تكن

وما
معل

ال
ت

 

 50.0 50.0          جتديد البنية التحتية االفرتاضية

  50.0      المجموع الفرعي

  592.0 1 146.5 150.0 100.0 180.0  المجموع
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 المرفق العاشر

 2022-2019 للفترة المال رأس عداد في يندرج فيما االستثمارات             ما ي قترح من 

تكاليف "( احملكمة)" الدولية اجلنائية احملكمة      حد دت ،"(اللجنة)" واملالية امليزانية جلنة طلبته كما -1
          سهرا  على"( اجلمعية)" األطراف الدول مجعية على وعرضتها املال رأس عداد فيما يندرج يف استثماراهتا

 حيل أجل تسديد عندما مفاجآت ألي          وتفاديا   احملكمة مجعاء، بنطاقها الشاملة بآثارها األفضل اإلحاطة
حىت  2019 للسنوات التكاليف هذه عن عامة حملة الوارد أدناه اجلدول ويهيئ. (1)بوضوح     ممي ز مبلغ

املال  رأس عداد فيما يندرج يف لالستثمار الالزمة املبالغ       ن ظ مت السابقة، املمارسة مع         ومتاشيا  . 2022
 احلد إىل        وخ ف ضت درجة األولوية حبسب للمحكمة املقرتحة يةالربناجم 2019 عام ميزانية إطار ضمن
 .األدىن

 المال لمدة األربع سنوات رأس عداد في فيما يندرج االستثمارات خطة : 1 الجدول
                           )المبالغ مبي نة باليوروات( 2019-2022

 2022 2021 2020 2019 املال فيما يندرج يف عداد رأس االستثمار

 000 465   250 420   500 420   000 335             الـم ر ك بات

اخلاصة  اخلمسية باسرتاتيجية احملكمة املتعلقة االستثمارات
   000 50  000 500  000 50  املعلومات تدبر/املعلومات بتكنولوجيا

 000 465 250 470 500 920 000 385 المال فيما يندرج في عداد رأس            المستثم رات مجموع

             الـم ر ك بات  - ألف

                        الـم ر ك بات املستخدمة يف استبدال خطة باالستناد إىل أعاله اجلدول يف        املبي نة التكاليف    ب ت     ح س   -2
 القطرية املكاتب واملتناقلة فيما بني                           أعمار الـم ر ك بات املوز عة وتراوح. 2022حىت  2019 للسنوات امليدان

 .سنة 16 سنوات إىل 8 من العمل الحتياجات       وفقا  

 تدبر/المعلومات الخاصة بتكنولوجيا الخمسية باستراتيجية المحكمة المتعلقة اتاالستثمار   - باء
 المعلومات

بثالث  االفرتاضية التحتية والبنية وسائل التخزين        مكو نات                  الصناعة يقد ر عمر معايري            استنادا  إىل -3
 اخلمسية اتيجية احملكمةوثيقة اسرت             وكما يبني  يف. الفرتة هذه يف غضون استبداهلا        ويتعني   إىل مخس سنوات

 فيما يندرج يف عداد رأس املال مقداره مبلغ استثمار يلزم املعلومات، تدبر/املعلومات اخلاصة بتكنولوجيا
. للمحكمة االفرتاضية التحتية البنية لتجديد 2021 حىت 2019 السنوات           ي وز ع على يورو ألف 100.0

 أحياز التخزين شبكة يف وسائل التخزين الستبدال ويور  ألف 500.0 مقداره أكرب مبلغ استثمار ويلزم
(SAN )احملكمة لدى أحياز التخزين سعة الستدامة البيانات مركز يف. 

 كانون 21-12 الهاي، العاشرة، الدورة الدولية، اجلنائية للمحكمة األساسي روما نظام يف األطراف الدول جلمعية الرمسية الوثائق (1)                                                           
 .22الفقرة  ،2-باء اجلزء الثاين،      اجملل د ،(ICC-ASP/10/20) 2011 ديسمرب/األول
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 المرفق الحادي عشر

 ما         ومقد رات النجاعة زيادة عن المتأتية والمكاسب الوفورات من 2018 عام في      تحق ق ما
 2019 عام في منها        سيتحق ق

                                                                  ن تقدمت هبما مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية، ت قد م يف هذا للطلبني اللذي       وفقا  
          املتكر رة، غري والتكاليف النجاعة، زيادة عن املتأتية واملكاسب الوفورات، عن       مفص لةاملرفق معلومات 

ت الصلة يرجى الرجوع إىل األقسام ذا املبادرة، هذه منطلق خيص وفيما. اإلضافية التكاليف وختفيضات
 .(1)واملكاسب املتأتية عن زيادة النجاعة بالوفوراتاملتعلقة  بالطلبات

 الوفورات  - ألف

      احملق ق الناتج  الوصف

 لعام الوفورات
 بآالف) 2018

 (اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف) 2019

 (اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون) 2019 لعام
 املقادير تغيري

 (رجعيةامل

 شهود يسافر التحقيق، شعبة يف: 02 التحقيق شعبة
 حمققان يسافر أن من      بدال   املقر إىل أوروبا يف مقيمون
       بدءا   الشهود، هؤالء وجود مكان إىل واحد وترمجان

 الظروفذلك  تتيح أن على) 2018 عام من
 (.األمنية

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 يف        يوروا   85 320 مقدارها وفورات تفتحقق السفر

        يوروا   85 320 مقداره وختفيض 2018 عام
 .2019 عام يف(           استجوابا   18 أساس على        حمسوبا  )

85.3 85.3 - 

         است حدثت التحقيق، شعبة يف: 03 التحقيق شعبة
 2018 عام من       بدءا   امليدان يف التحقيق على قدرة

 (.األمنية الظروف ذلك تتيح أن على)

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار ص      قـ ل  
 يوروات 112 804 مقدارها وفورات فتحققت السفر

        يوروا   215 196 مقداره وختفيض 2018 عام يف
 .2019 عام يف(           استجوابا   18 أساس على        حمسوبا  )

112.8 215.2 - 

 أعاد 2018 عام يف: 01 اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بتخطيط ملعينا الفريق) الشعبة مدير مكتب

 برجميات     ر خص يف النظر( SAP بربجميات املؤسسية
SAP املؤسسية املوارد ختطيط تطبيقات شىت يف 

 .بشأهنا جديد من وتفاوض

     ر خص صيانة تكاليف يف السنوية الزيادة تفادي مت
       خ ف ضت إذ يورو 117 000 البالغة SAP برجميات

 بإدماج ذلكو  فقط يورو 15 000 مقدارها زيادة إىل
 .والقائمة اجلديدة SAP برجميات استعمال     ر خص

- - 102.0 

 أهنى 2018 عام يف: 23 اإلدارية اخلدمات شعبة
 اخلاص العقد( املهنية الصحة وحدة) املدير مكتب
 جهة مع املربم الطبية املساعدة جمال يف امليداين بالدعم
 اظراملن باملبلغ ويستعان املعنية، للخدمة موفرة خارجية

 رئيسي ممرض لتوظيف املعين للعقد السنوية للتكاليف
 يعمل طيب ومساعد رر-ع خ الرتبة من املقر يف يعمل

 .رأ-ع خ الرتبة من امليدان يف

 جهة مع للتعاقد السنوية التكاليف بني الفرق     ميث ل
 مقدارها وفورات         داخليا            املوظف ني   وتكاليف خارجية

 يستعان وفورات،ال هذه إىل وإضافة. يورو 22 200
 املهنية الصحة لوحدة املزيد الداخلي باملالك

 .مزيدة بأنشطة لالضطالع

- 22.2 - 

 24-16عشرة، الهاي،  اخلامسةالدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة  الوثائق الرمسية جلمعية (1)                                                           
؛ 2-والم 1-، الفقرتان المICC-ASP/15/Res.1، القرار الثالث اجلزء األول،         (، اجملل د ICC-ASP/15/20) 2016تشرين الثاين/نوفمرب 

؛ 2-، اجلزء كاف)نسخة مسبقة( ICC-ASP/16/Res.1واملرفق العاشر؛ القرار  51حىت  38، الفقرات ICC-ASP/16/10 الوثيقة
 .17، الفقرة ICC-ASP/17/5 الوثيقة
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 (اليوروات

 املقادير يف األثر
 لعام املرجعية
 بآالف) 2019

 (اليوروات

 املتفاداة التكاليف
 دون) 2019 لعام
 املقادير تغيري

 (رجعيةامل

 قسم يراجع عام كل يف :11 اإلدارية اخلدمات شعبة
 التطبيق الواجبة املرافق إدارة عقود مجيع العامة اخلدمات

 .الشراء إجراءات إطار يف بشأهنا التفاوض ويعيد

: القمامة    م  ـل عقد بشأن 2018 عام يف التفاوض أعيد
 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       فق ل ص

 مقدارها وفورات فتحققت العامة التشغيلية
 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 7 000
 .2019 عام يف يورو 7 000

7.0 7.0 - 

 سينتقل 2019 عام يف: 12 اإلدارية اخلدمات شعبة
 جديد مقاول مع التعاقد إىل العامة اخلدمات قسم
 إىل احلاجة      يقل ص حنو على الصيانة خدمات      يوف ر

 به املستعان األشغال        العام ي العمال من واحد عامل
 (.رأ-ع خ الرتبة من) العامة املؤقتة املساعدة إطار يف

 لسد         املخص صات يف         وختفيضا   وفورات ذلك يؤيت
 مبقدار 2019 عام يف العامة املؤقتة املساعدة تكاليف

 .يورو 72 900

- 72.9 - 

 أعاد 2018 عام يف: 18 اإلدارية اخلدمات شعبة
. الشحن إدارة إجراءات يف النظر العامة اخلدمات قسم

 أمكن حيثما واحدة شحنة يف شحنات عدة        فست دمج
 .ذلك

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 امقداره وفورات فتحققت العامة التشغيلية

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 15 000
 .2019 عام يف يورو 15 000

15.0 15.0 - 

 قلص 2018 عام يف: 20 اإلدارية اخلدمات شعبة
 تكاليف لسد املتطلب        م ق د ر العامة اخلدمات قسم
 من الرغم وعلى البيانات رقمنة تزايد إثر وذلك الورق
 . األنشطة تزايد

 تكاليف لسد ختصيصها الزمال األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت واملواد اللوازم
 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 10 000
 .2019 عام يف يورو 10 000

 

10.0 10.0 - 

 اخلدمات قسم يظل: 24 اإلدارية اخلدمات شعبة
 املقر يف الطاقة استخدام حتسني إىل يسعى العامة

 دائمة معايرةو  تعديالت إجراء إىل ذلك ويفضي
 احملكمة      قل صت وقد. احملكمة مبىن لتكنولوجيا
 .2017 عام يف للكهرباء استهالكها

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة التشغيلية

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 94 000
 .2019 عام يف يورو 94 000

94.0 94.0 - 

 أعاد 2018 عام يف: 21 اإلدارية اخلدمات شعبة
 الفحص إجراءات يف النظر واألمن السالمة قسم

 الذي األمر اخلطوات، من عدد عن فاستغىن األمين
 جهة تقدمها اليت الالزمة اخلدمات مقدار قلص

 .خارجية

 2019 عام يف ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 بالفحص تعلقةامل التعاقدية اخلدمات تكاليف لسد

 .يورو 22 500 فتحققت األمين

22.5 22.5 - 

 كف 2017 عام يف: 03 القضائية اخلدمات شعبة
 خطوط استخدام عن املعلومات تدبر خدمات قسم

 مبثابة (ISDN) املتكاملة للخدمات الرقمية الشبكة
 .احملكمة مقر يف الصوتية للخدمات داعمة خطوط

 النفقات لسد يصهاختص الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 25 000
 .2019 عام يف يورو 25 000

25.0 25.0 - 

 كف 2017 عام يف: 04 القضائية اخلدمات شعبة
 معدات استخدام عن املعلومات تدبر خدمات قسم

 . القطرية املكاتب يف الفائضة الشبكة

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار ص      قـ ل  
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية النفقات

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 14 000
 .2019 عام يف يورو 14 000

14.0 14.0 - 

 2017 عام يف: 05 القضائية اخلدمات شعبة
 نظام عن املعلومات تدبر خدمات قسم استعاض

         اتساما   أكثر بنظام            العامل ني    ذي لقائما االستيقان
 .باالقتصاد

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 12 000
 .2019 عام يف يورو 12 000

12.0 12.0 - 
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 فةالسال الفرتة يف: 06 القضائية اخلدمات شعبة
 توفر اليت اجلهات من جبهتني احملكمة استعانت

ذ وقد. امليدان يف الساتلية االتصاالت  عام يف     اخت 
 اخلدمة توفر واحدة جبهة باالستعانة قرار 2017

 .املعنية

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت العامة، التشغيلية

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 10 000
 .2019 عام يف يورو 10 000

10.0 10.0 - 

 تفاوض 2018 عام يف :08 القضائية اخلدمات شعبة
 بشأن جديد من املعلومات تدبر خدمات قسم

 مقر يف األرضية اهلاتفية باالتصاالت اخلاص االتفاق
 .احملكمة

 النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت عامة،ال التشغيلية

 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 30 000
 2019 عام يف يورو 30 000

30.0 30.0 - 

 بدأ 2018 عام يف: 17 القضائية اخلدمات شعبة
 االستعانة عليهم للمجين العمومي احملامي مكتب
 الدميقراطية الكونغو جبمهورية بونيا يف الفيديوي بالرابط
 قضية يف األضرار جرب إجراءات يف عليهم يناجمل ملقابلة
 .         كاتـ ن غا

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 يف يورو 3 000 مقدارها وفورات فتحققت السفر،

        حمسوبا  ) يورو 3 000 مقداره وختفيض 2018 عام
 .2019 عام يف(           استجوابا   18 أساس على

3.0 3.0 - 

 أعاد 2017 عام يف :04 اخلارجية العمليات شعبة
 اليت العقود بنية يف النظر والشهود عليهم اجملين قسم
      ن ظ م خيص فيما يساعدون الذين         املور دين مع تربم

 العقود تعد فلم. الشهود حلماية األولية االستجابة
 لقاء شهرية مبالغ دفع عن        بنودا   تتضمن اجلديدة
 مع تتواءم دفعات تسديد على فيها       ي رك ز بل األتعاب

 .املؤدى العمل

 اإلمجالية التكاليف      تقل ص اجلديدة العقود بنية إن
 اليت الوفورات       وتقد ر. األولية االستجابة بنظم املتصلة
 التشغيلية النفقات لسد املخصصات يف ذلك يؤتيها
 .يورو 52 000 مقداره مببلغ 2019 عام يف العامة

52.0 52.0 - 

 قسم ينجز أن     قر رامل من: 06 اخلارجية العمليات شعبة
 قسم مع بالتضافر ،2018 عام يف والتوعية اإلعالم

 التسجيل نظام مشروع املعلومات، تدبر خدمات
 من اإلجراءات حمفوظات خيزن النظام هذا إن. الرقمي

 ويقلص جناعة، أكثر حنو على العامة األغراض أجل
 على إضايف ختزين حيز شراء عن االستغناءب التكاليف

 .اخلوادمي

 سنوية وفورات ستتحقق املشروع، هذا ينجز عندما
 التكاليف يف زيادة          وست تفادى يورو 30 000 مقدارها

 2018 عام شهد وقد. 2019 عام يف الصلة ذات
          استباقا   والعتاد األثاث تكاليف يف         تقليصا   بالفعل
 .املشروع إلجناز

- - 30.0 

 املكتب على        سيتعني  : 10 اخلارجية العمليات شعبة
 عام يف الدميقراطية الكونغو مجهورية يف القائم لقطريا

 يف واألمن السالمة هنوج على         تدريبا   يوفر أن 2019
 عهد وحىت. ملوظفيه( SSAFE) امليدانية البيئات

 إىل يسافروا أن املعنيني املوظفني على       يتعني   كان قريب
 مهيأ غدا أنه واحلال. التدريب هذا لتلقي احملكمة مقر

 الكونغو مجهورية يف العاملني املوظفني لقيت إلمكان
 مفاوضات بفضل وذلك فيها التدريب هذا الدميقراطية

 .واألمن للسالمة املتحدة األمم دائرة مع

 خيص فيما السفر تكاليف يف الزيادة تفادي بذلك مت
 .يورو 30 000 مقدارها وفورات آتى ما 2019 عام

- - 30.0 
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 بدأ 2018 عام يف: 11 اخلارجية العمليات شعبة
 الدميقراطية الكونغو مجهورية يف القائم امليداين املكتب
 وبذا. اإلنرتنت شبكة على اإلنكليزية اللغة على         تدريبا  

 مجهورية يف العاملني املوظفني حضور عن       است غين
 يف التدريس على قائمة دورات الدميقراطية الكونغو
 على التدريب إىل بالقياس أعلى تكاليفها صفوف

        دائما   املعنيون املوظفون يتمكن وال اإلنرتنت، شبكة
 واألولويات العمل عبء بسبب حضورها من

 تتيحها اليت املرونة        عاليا          يثم نون املوظفني إن. االشتغالية
 حيث من اإلنرتنت شبكة على التدريب جلسات
 .بالوقت التصرف

       معد الت زيادة إىل املرن التدريب توفري برنامج أدى
 %.100 احلضور      معد ل يناهز: ركةاملشا

 
 فإنه اإلنرتنت شبكة على جيري التدريب أن إىل       نظرا  
 املكتب من االنتقال يستغرقه الذي الوقت به      يوف ر

 .التدريب مكان إىل القطري
 
 اإلنرتنت شبكة على للتدريب اإلمجالية التكاليف إن

 يف قائمة معاهد توفره الذي التدريب تكاليف من أقل
 .الدميقراطية الكونغو يةمجهور 

 

6.8 6.8 - 

 سينفذ 2019 عام يف: 12 اخلارجية العمليات شعبة
 اسرتاتيجية ديفوار كوت يف القائم القطري املكتب
 تقليل بغية             الـم ر ك بات جمموعة الستخدام جديدة

 .استعماهلا تنسيق وحتسني هبا املقطوعة املسافات

 موالاأل يف% 10 نسبته تقليص يتحقق أن       ي توقع
             الـم ر ك بات صيانة تكاليف لسد ختصيصها الالزم

 يورو 15 000 أساس على        حمسوبة   وقودها، وتكاليف
 .املتوسط يف

- 1.5 - 

 سينفذ 2019 عام يف: 13 اخلارجية العمليات شعبة
 يف        تعديال   ديفوار كوت يف القائم القطري املكتب

 بلدال ضمن هبا        املضطل ع املشرتكة املهمات تنسيق إجراء
 اجملين مشاركة وقسم بالتوعية، املعنية الوحدة خيص فيما

 العمومي احملامي ومكتب أضرارهم، وجرب عليهم
 عليهم، للمجين االستئماين والصندوق عليهم، للمجين
 اتساع عن متأتية وفورات لتحقيق       فرصا   ذلك وسيهيئ

             الـم ر ك بات وقود تكاليف خيص فيما األعمال نطاق
 .وصيانتها

 نصفه، إىل اإلمجايل املهام عدد      يقل ص أن ع     ي توق
 تكاليف يف يورو 11 250 مقدارها وفورات فتتحقق

 .وصيانتها             الـم ر ك بات وقود

- 11.3 - 

     حس ن 2018 عام يف: 14 اخلارجية العمليات شعبة
 على قدرته ديفوار كوت يف القائم امليداين املكتب
 .ءالشرا خيص فيما مالئمة وأسعار بشروط احلظو

 %.10 نسبته الشراء أعمال يف تقليص
 لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار ختفيض بذلك مت

 مقدارها وفورات فتحققت التعاقدية اخلدمات تكاليف
 مقداره وختفيض 2018 عام يف يورو 5 000
 .2019 عام يف يورو 5 000

5.0 5.0 - 

 زاد 2018 عام يف: 15 اخلارجية العمليات شعبة
 االئتمار ملرافق استعماله مايل يف القائم دايناملي املكتب

 .الفديوية الروابط بواسطة بعد عن

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 يف يوروات 4 810 مقدارها وفورات فتحققت السفر

 عام يف يوروات 4 810 مقداره وختفيض 2018 عام
2019. 

4.8 4.8 - 

     غري   2018 عام يف: 16 اخلارجية العمليات شعبة
 له توفر اليت اجلهة مايل يف القائم امليداين املكتب

 .واخلدمات السلع شراء خيص فيما اخلدمات

 تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقدارها وفورات فتحققت التعاقدية اخلدمات

 مقداره وختفيض 2018 عام يف        يوروا   4 950
 .2019 عام يف        يوروا   4 950

5.0 5.0 - 

 عام يف: 03 عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة
 جمللس السنوي االجتماع سينعقد 2019 وعام 2018

 يف) عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة إدارة
 يف فندق يف ال( مقرها يف) احملكمة مباين يف( مايو/أيار

 .الهاي

 قاعة حجز تكاليف لسد الالزم األموال مقدار إن
سب الهاي يف فندق يف اجتماع  أساس على     حي 

 .اجتماع لكل يورو 1 000

2.0 2.0 - 
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 املقادير تغيري

 (رجعيةامل

  516.2 726.5 162.0 

 النجاعة زيادة عن المتأتية المكاسب  - باء

      احملق ق الناتج  الوصف

 زيادة عن املتأتية املكاسب
 2018 لعام النجاعة

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2019

 (جعيةاملر 

 يف القائم االتصال مكتب      ي نقل :04 الرئاسة هيئة
 العمليات شعبة) 3800 الفرعي الربنامج إىل نيويورك

 إىل إطاره ضمن ويدار احملكمة، قلم ضمن( اخلارجية
 .القطرية املكاتب جانب

 يف الشعبة هذه تؤديه الذي املركزي الدور إىل بالنظر
 املسائل تناول عةوجنا بفعالية التكفل يف املتمثل الهاي

 خارج احملكمة حبضور املتعلقة واإلدارية اإلمدادية
 نيويورك يف القائم االتصال مكتب نقل فإن الهاي،

 ويضمن األجهزة بني فيما اإلجيايب التآزر سييسر إليها
 املكاتب مجيع يف ومتسقة مدجمة اسرتاتيجية اتباع

 هذه أثر حساب       الحقا   سيجري. )للمحكمة القطرية
 (.النجاعة يف ادةالزي

- - 

 من       بدءا   اخلدمات، قسم يف     و ضع: 01 اخلدمات قسم
 جديد إجراء ،2019 عام حىت            واستمرارا   2017 عام

 النوع من للذاكرة وحدات على امللفات الستنساخ
USB، أقراص على املعلومات حفظ عن يغين ما 
 .مدجمة

 امللفات استنساخ يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 (.1-ف الرتبة من ملوظف) السنة يف واحد ومي مبقدار

 .االستنساخ نوعية بسوء املتعلقة املشكالت تقليل مت

4.3 4.3 

 من       بدءا   اخلدمات قسم يف مت: 02 اخلدمات قسم
 استعراض أجل من مرجعية قائمة وضع 2018 عام

 إجراءات إىل وإضافتها بالسفر املتعلقة املطالبات
 نوعية بذلك نتحتس وقد. الطلبات هذه معاملة

 العملية خالل الشأن أصحاب يقدمها اليت املعلومات
 .جودهتا درجة وزيدت املعنية

 املطالبات جتهيز يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 مبقدار العام       املد عي مكتب ضمن بالسفر املتعلقة
-ف/2-ف الرتبة من ملوظف) السنة يف       يوما   12.2

3.) 

4.9 4.9 

       بدءا   اخلدمات قسم يف       أ عملت: 03 اخلدمات قسم
 املقدمة الطلبات لنظام إضافية وظيفة 2018 عام من

 التخطيط وحدة خيص فيما اإلنرتنت شبكة بوابة على
 .املوارد طلب إجراءات أمتتة أتاح ما املاليني، واملراقبة

 مبقدار الطلبات جتهيز يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
( رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) السنة يف       يوما   34.7

 /2-ف الرتبة من ملوظف) السنة يف       يوما   13.9و
 (.3-ف

 بني فيما املعلومات تدفق جودة درجة بذلك حتسنت
 .الشأن أصحاب

14.8 14.8 

 من       بدءا   اخلدمات قسم يف متت: 04 اخلدمات قسم
 الطلبات نظام إىل الفهرسة وظيفة إضافة 2018 عام

 يطالتخط بوابة يف اإلنرتنت شبكة على املقدمة
 خبطة املتعلقة اإلجراءات خيص فيما املاليني واملراقبة
 السهل من أصبح وبذا. السنوية التدريب وخبطة الشراء

 .وحداته مجيع يف النظام عناصر من كل تتبع

 مبقدار الطلبات جتهيز يستلزمه الذي الوقت تقليص مت
 (.رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) السنة يف أيام 10.9

 بني فيما املعلومات دفقت جودة درجة تحسنتف
 .الشأن أصحاب

2.8 2.8 

 من بدءأ اخلدمات قسم يف متت: 05 اخلدمات قسم
 التسجيل استمارات أرقام طبع عملية أمتتة 2018 عام

 عرب الطلبات تقدمي نظام وحدات مجيع يف املسبق
 .املاليني واملراقبة للتخطيط الشبكية البوابة

 التقارير بني فيقالتو  يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 ملوظف) السنة يف       يوما   24 مبقدار بالعمليات املتعلقة

 (.رأ-ع خ الرتبة من

6.4 6.4 
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 زيادة عن املتأتية املكاسب
 2018 لعام النجاعة

 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2019

 (جعيةاملر 

 عام يف: 01 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة
 األعمال لتسلسل مؤمتتة مسارات      و ضعت 2018
 تنسيق أجل من SharePoint برجميات إىل مستندة

 تتعهد اليت جيةاخلار  اجلهات إىل        املوج هة الدعوات
 (.       حاليا   جتريبها جيري) مداخالت بتقدمي

 الدعوات تنسيق يستغرقه الذي الوقت تقليص مت بذا
 رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) األسبوع يف ساعة مبقدار

 (.3-ف الفئة من وموظف

2.5 2.5 

 عام يف: 02 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة
 لتعاونا بطلبات خاصة بيانات قاعدة      و ضعت 2018
 بقاعدة وتتحسن. باملساعدة املتعلقة والصادرة الواردة

 لدى فيها والشفافية املعلومات نوعية اجلديدة البيانات
 فيما املتابعة سريورة تتحسن كما املتكاملة األفرقة مجيع
 .        تـ ل ب        لـم ا اليت بالطلبات يتعلق

 وإعداد البيانات إلدخال الالزم الوقت تقليص مت
 ملوظف) السنة يف أيام 3.3 مبقدار الصلة ذات التقارير

 (.رأ-ع خ الرتبة من
 األفرقة أعضاء بني والتعاون اجلماعي العمل حتسن

 .املعنيني الشأن أصحاب وسائر املتكاملة

6.8 6.8 

 نفذ 2018 عام يف: 02 اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق) الشعبة هذه مدير مكتب

 الرتقية امليزانية وقسم( SAP جمياتبرب  املؤسسية
 باالنتقال SAP بربجميات األموال إدارة لنظام اإللزامية

" امليزانية مراقبة نظام" املسماة SAP نظام برجمية إىل
(BCS.) 

 شؤون تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 مبقدار واملناقالت والتحصيصات، االعتمادات،

( رأ-ع خ لرتبةا من ملوظف) السنة يف       يوما   20
 تتيح 2019 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت

 مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة
 .       يوروا   5 225

5.2 5.2 

 قام 2018 عام يف: 03 اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بتخطيط املعين الفريق) الشعبة هذه مدير مكتب

 ورةسري  بأمتتة امليزانية وقسم( SAP بربجميات املؤسسية
 نظام منيطة بإعمال وذلك بامليزانية املتعلقة التخطيط

SAP األعمال وإدماج ختطيط" املسماة( "BPC.) 

 ختطيط عملية تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 يف أيام 10 مبقدار امليزانية قسم هبا يقوم اليت امليزانية
 يف زيادة فتحققت( رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) السنة

 يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح 2019 عامل النجاعة
 .       يوروا   2 613 مقدارها التكاليف

2.6 2.6 

 وضع 2018 عام يف: 04 اإلدارية اخلدمات شعبة
 بإدارة املعين الفريق) الشعبة هذه مدير مكتب
 امليزانية وقسم( SAP بربجميات املؤسسية املوارد

 يتابع االستعمال سهلة SAP نظام يف" قيادة لوحة"
 Business) األنفاق وجوه حبسب امليزانية تنفيذ اهب

Objects Budget Dashboard.) 

       مناال   أسهل امليزانية بتنفيذ املتعلقة املعلومات غدت
 .       وضوحا   أكثر عرضها وأصبح

 
 تناول يستغرقه الذي الوقت تقليص بذلك مت

 فيما النهائيون املستعملون يقدمها اليت االستفسارات
 من ملوظف) السنة يف أيام 10 قدارمب باإلبالغ يتعلق
 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت( رأ-ع خ الرتبة

 التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح 2019
 .       يوروا   2 613 مقدارها

2.6 2.6 

 قام 2018 عام يف: 05 اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق) الشعبة هذه مدير مكتب

 يف الدعم طلبات بأمتتة( SAP ياتبربجم املؤسسية
 يستخدمها قائمة برجمية طريق عن SAP برجميات جمال
 .املعلومات تدبر خدمات قسم

 وإغالق وتتبع إنشاء يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 مبقدار SAP برجميات جمال يف اخلدمات طلبات

( رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) السنة يف أيام 10
 تتيح 2019 لعام عةالنجا يف زيادة فتحققت

 مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة
 .       يوروا   2 613

2.6 2.6 
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 لعام املتفاداة التكاليف
 املقادير تغيري دون) 2019
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 قام 2018 عام يف: 06 اإلدارية اخلدمات شعبة
 املوارد بإدارة املعين الفريق) الشعبة هذه مدير مكتب

 جوانب بأمتتة املالية وقسم( SAP بربجميات املؤسسية
 العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري وفق اإلبالغ من

(IPSAS .)امليزانية نتائج بني التوفيق عملية فتحسنت 
 بني اليدوي اجلمع عن االستغناء وتسىن احملاسبة ونتائج
 الشؤون منيطة ضمن خمتلفني           مصدر ي ن   من آتية بيانات
 .SAP نظام يف امليزانية ومنيطة املالية

 نم التقارير إعداد يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 من ملوظف) السنة يف أيام 10 مبقدار املراجعة أجل
 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت( رأ-ع خ الرتبة

 التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح 2019
 .       يوروا   2 613 مقدارها

2.6 2.6 

 قام 2018 عام يف: 07 اإلدارية اخلدمات شعبة
 رداملوا بإدارة املعين الفريق) الشعبة هذه مدير مكتب

 حسوم بأمتتة املالية وقسم( SAP بربجميات املؤسسية
 بالسفر اخلاصة النميطة يف اليومي املعيشة بدل مبالغ

 .SAP نظام يف

 بدل يف احلسوم إجراء يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
 من ملوظف) السنة يف أيام 10 مبقدار اليومي املعيشة

 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت( رأ-ع خ الرتبة
 التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة تتيح 2019
 .       يوروا   2 613 مقدارها

2.6 2.6 

     قل ص 2018 عام يف: 08 اإلدارية اخلدمات شعبة
 الشهري التقرير إنشاء يف املقضي الوقت امليزانية قسم
 بني مؤمتت       مرتاب ط باستحداث احملكمة مصروفات عن

 .SAP نظام وبيانات التقرير

 مبقدار التقرير إعداد يستغرقه ذيال الوقت تقليص مت
( رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) الشهر يف أيام 3

 تتيح 2019 لعام النجاعة يف زيادة فتحققت
 مقدارها التكاليف يف زيادة تفادي للمحكمة

 .يورو 9 400
 نظام وبيانات التقرير بني التوفيق يف اخلطأ      معد ل     ق لص

SAP صفرا   فأصبح      . 

9.4 9.4 

 قسم     نف ذ 2018 عام يف: 10 اإلدارية اخلدمات شعبة
 عن الصادرة الصلة ذات التوصية مع بالتوافق املالية،
 مع املتوافقة املالية البيانات أمتتة اخلارجي، املراجع
 ،SAP نظام يف العام للقطاع الدولية احملاسبية املعايري
 البيانات من       بدءا           وشفافا         كامال   للمراجعة        تتبعا          مهيئا  
 أساسها، على املعدة املعلومات إىل        ووصوال   املالية

 العمل         ومقلصا   النظام، يف متأصلة داخلية رقابة        ومدجما  
 .املالية البيانات إعداد يستلزمه الذي اليدوي

 هذه تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص بذلك مت
 الرتبة من واحد) موظفان به يضطلع الذي العملية

       إمجاال   يبلغ دارمبق( رأ-ع خ الرتبة من وآخر 3-ف
 .السنة يف أيام 5

3.5 3.5 

 أضاف 2017 عام يف: 01 القضائية اخلدمات شعبة
 إىل جديدة وظيفة القضائية األعمال تدبر قسم

 اإللكرتونية احملكمة عمل نظام) ECOS وظائف
(eCourt)) يف املشاركني على الوثائق توزيع أمتتة بغية 

 إدخال عن اءاالستغن       أيضا   بذلك وتسىن. اإلجراءات
      ك ف   خمتلفة بيانات قواعد ثالث يف املعلومات شىت

 .استعماهلا عن منذئذ

 العملية هذه تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
( رأ-ع خ الرتبة من) موظفني ستة به يضطلع الذي
 .الشهر يف ساعة 29 مبقدار

6.1 6.1 

 أضاف 2017 عام يف: 02 القضائية اخلدمات شعبة
 إىل جديدة وظيفة القضائية األعمال تدبر قسم

 بغية( ECOS) اإللكرتونية احملكمة عمل نظام وظائف
 األمنية، والضوابط النظام، إىل النفاذ شؤون تسيري أمتتة

 .احملكمة بوثائق واإلخطار

 العملية هذه تسيري يستغرقه الذي الوقت تقليص مت
( رأ-ع خ الرتبة من) موظفني ستة به يضطلع الذي
 .الشهر يف ساعة 29 مبقدار

6.1 6.1 
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 لعام املتفاداة التكاليف
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 أعمل 2018 عام يف: 12 القضائية اخلدمات شعبة
 استمارة أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة قسم

 طلباهتم عليهم اجملين لتقدمي جديدتني وسريورة
( لوحية حواسيب إىل          استنادا  ) املتنقلة بالوسائل
 إىل فيها املستند السريورة عن بذلك          مستعيضا  
 .الورق استعمال

 من الورق استعمال على القائمة العناصر استبعاد إن
 املعنية البيانات جتهيز وسرعة أمن يزيد املعنية السريورة

 عن اإلبالغ على احملكمة قدرة يزيد كما املقر يف
 الذي الوقت تقليص مت وبذلك. الرئيسية اإلحصائيات

 ساعات 10 مبقدار الطلبات استمارات جتهيز يستغرقه
 (.رأ-ع خ الرتبة من ملوظف) سبوعاأل يف

16.7 16.7 

 قام 2018 عام يف: 13 القضائية اخلدمات شعبة
 نظام برتقية أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة قسم
 فيه باالنتقال( VAMS) عليهم اجملين طلبات تدبر
 منصة إىل Windows برجميات على قائمة منصة من

 إىل ذلك سيفضي: العنكبوتية الشبكة على قائمة
 وتسهيل امليدانيني املوظفني نفوذ إمكانية حتسني

 الشأن أصحاب أجل من املعلومات استخالص
 احملامي ومكتب القانونيني، واملمثلني املعنية، الدائرة)

 االستئماين الصندوق وأمانة عليهم، للمجين العمومي
 (.عليهم للمجين

 اجملين طلبات تدبر يستلزمه الذي الوقت تقليص مت
 من ملوظف) األسبوع يف ساعات 5 مبقدار يهمعل

 (.رأ-ع خ الرتبة

2.1 8.4 

 وضع 2018 عام يف: 14 القضائية اخلدمات شعبة
 استمارة أضرارهم وجرب عليهم اجملين مشاركة قسم

 فيما اإلنرتنت شبكة على الطلبات لتقدمي جديدة
 يف مشاركتهم وطلبات عليهم اجملين عرائض خيص

 الشبكي املوقع على راراألض جرب/اإلجراءات
 .للمحكمة

 استعمال على القائمة اإلجراء عناصر استبعاد إن
 مشاركة قسم من موظف سفر عن واالستغناء الورق
        يقل صان معين وسيط أو أضرارهم وجرب عليهم اجملين

 ويتيحان املعنية البيانات جتهيز يستلزمه الذي الوقت
 املتعلقة اتللبيان اإلمجايل املقدار تزيد أن للمحكمة

 ضمن       ت ستلم اليت أضرارهم وجرب عليهم اجملين مبشاركة
 الوقت تقليص مت وبذلك. الدوائر حتددها اليت اآلجال

 مبقدار عليهم اجملين طلبات شؤون تدبر يستلزمه الذي
 (.2-ف الرتبة من ملوظف) السنة يف       يوما   20

7.0 7.0 

 يف: 02 عليهم للمجين االستئماين الصندوق أمانة
 للمعلومات جديد نظام وضع جيري 2018 امع

 بصورة التنفيذ يف الشركاء نفاذ إلتاحة( MIS) التدبرية
 أمانة لتمكني وكذلك نواجتهم/نتائجهم لتسجيل سهلة

 مراجعة من عليهم للمجين االستئماين الصندوق
 .ومراقبتها التنفيذ مشاريع

 التدبرية املعلومات نظام لوضع الالزمة التكاليف ستسد
 .العادية امليزانية إطار يف باعتمادات ال تربعاتب

- 126.0 

  
111.6 243.9 
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          المتكر رة غير التكاليف - جيم

      احملق ق الناتج  الوصف

 لعام املرجعية املقادير يف األثر
 (اليوروات بآالف) 2019

 اإلمدادي الدعم الرئيس يرافق كان أمن موظف قدم :01 الرئاسة هيئة
 بلده يف كان وألنه وناجع دقيق تنسيق بفضل كوذل له، الضروري

 الرتبة من) اخلارجية بالعالقات املعين املستشار وجود عن أغىن ما األم،
 .أبوجا يف( 3-ف

 اليومي معيشته وبدل اخلارجية بالعالقات املعين املستشار سفر تكاليف
 .أبوجا إىل الهاي من لرحلة

3.9 

 الدعم نيويورك يف لقائما االتصال مكتب قدم :02 الرئاسة هيئة
 ما والناجع، الدقيق التنسيق بفضل وذلك الرئيس، إىل الالزم اإلمدادي

( 3-ف الرتبة من) اخلارجية بالعالقات املعين املستشار وجود عن أغىن
 .نيويورك يف

 اليومي معيشته وبدل اخلارجية بالعالقات املعين املستشار سفر تكاليف
 .نيويورك إىل الهاي من لرحلة

5.8 

 تكاليف يف يورو 49 700 مقداره ختفيض:        متكر رة غري تكاليف .2018 عام يف االنتخاب احلديثي القضاة توجيه: 03 الرئاسة هيئة
 .2019 لعام السفر

49.7 

 تكاليف يف يورو 310 000 مقداره ختفيض:        متكر رة غري تكاليف .االنتخاب احلديثي القضاة تعيني تكاليف :01 الدوائر
 .2019 لعام اةالقض

310.0 

 على       يتعني   ال ،2019 عام خيص فيما: 09 اإلدارية اخلدمات شعبة
 وامليزانية املالية الشؤون شبكة يف االشرتاك رسوم يدفع أن املالية قسم

 كل مرة إال الرسوم هذه دفع يتعني فال. املتحدة األمم مبنظومة اخلاصة
 .سنتني

         املخص صات يف يورو 15 100 مقداره ختفيض:        متكر رة غري تكاليف
 التكاليف هذه إن. 2019 عام يف التعاقدية اخلدمات تكاليف لسد

 .2020 عام يف جديد من ستظهر

15.1 

 التقين التدريب سيشهد 2019 عام يف: 07 اخلارجية العمليات شعبة
 التدريب إن. 2018 عام إىل بالقياس         اختالفا   والتوعية اإلعالم لقسم
 يشتمل 2019 عام يف يلزم ولن 2018 عام يف وفريهت اجلاري التقين
 اإلعالم شؤون تدبر على والتدريب اإلعالم وسائط مع التواصل على

 .األزمات حاالت يف

 2019 عام يف       ت تكبد وال 2018 عام يف       ت تكبد:        متكر رة غري تكاليف
 تكاليف لسد         املخص صات يف يورو 3 200 مقداره        ختفيضا   يؤيت ما

 .2019 عام يف التدريب

3.2 

 مكتب استعان ،2018 عام يف: 01 الداخلية املراجعة مكتب
 املكتب هلذا خارجي تقييم إلجراء استشاري خببري الداخلية املراجعة

رى  .الداخليني املراجعني معهد ملعايري       وفقا   سنوات مخس كل     جي 

         املخص صات يف يورو 20 000 مقداره ختفيض:        متكر رة غري تكاليف
 .2019 عام يف االستشاريني اخلرباء ليفتكا لسد

20.0 

  407.7 

 اإلضافية التكاليف تخفيضات - دال

      احملق ق الناتج  الوصف

 لعام املرجعية املقادير يف األثر
 (اليوروات بآالف) 2019

 عبء        م ق د ر العامة اخلدمات قسم     قل ص: 13 اإلدارية اخلدمات شعبة
 وذلك النقل صعيد على 2019 عام يف به       سي نهض الذي العمل
 املتعامل اجلهات من الواردة اخلدمات طلبات عدد اخنفاض بفضل
 .معها

 اإلضايف العمل تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 عام يف للسائقني

 .يورو 20 000

20.0 

 قسم     قل ص 2019 عام صخي فيما: 14 اإلدارية اخلدمات شعبة
 وتكاليف العمل أماكن بني فيما النقل طلب        م ق د ر العامة اخلدمات
 .الربيدي التخليص

 التعاقدية اخلدمات تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام

 .يورو 6 000

6.0 

 قسم     قل ص 2019 عام خيص فيما :15 اإلدارية اخلدمات شعبة
 ترتتب أن املتوقع والتكاليف الشرب ماء طلب        م ق د ر العامة اخلدمات

 .بالكهرباء التزويد على

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام

 .يورو 11 000

11.0 
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      احملق ق الناتج  الوصف

 لعام املرجعية املقادير يف األثر
 (اليوروات بآالف) 2019

 قسم     قل ص 2019 عام خيص فيما: 16 اإلدارية دماتاخل شعبة
 أن احملكمة لسائقي        متيحا   النقل، خدمات طلب        م ق د ر اخلدمات

 إىل احلاجة فاخنفضت اجملال هذا يف االحتياجات معظم يسدوا
 .خارجية جهات تقدمها خدمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام

 .يورو 7 000

7.0 

 قسم     قل ص 2019 عام خيص فيما: 17 اإلدارية اخلدمات شعبة
 .اخلاص الربيد تكاليف لسد الطلب        م ق د ر العامة اخلدمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف ضايفإ ختفيض فتحقق 2019 لعام

 .يورو 20 000

20.0 

 قسم     قل ص 2019 عام خيص فيما :19 اإلدارية اخلدمات شعبة
       ت رتدى اليت اجلبب تكاليف سد أجل من طلبه        م ق د ر العامة اخلدمات

 .احملكمة جلسات خالل

 لعام واملواد اللوازم تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 .يورو 10 000 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض حققفت 2019

10.0 

 عدد ختفيض مت 2019 عام خيص فيما: 22 اإلدارية اخلدمات شعبة
 سيلزم حني يف ،324 إىل 400 من احملكمة جلسات انعقاد أيام

 من العدد بنفس واالستعانة احملكمة قاعات من قاعتني استعمال
 على األمين للدعم الزمين دولاجل     أ عد لذلك ونتيجة. األمن موظفي
 .األمثل النحو

 اإلضايف العمل تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام الليلي العمل وفارق
 .يورو 44 500 مقداره

44.5 

 خدمات قسم     قل ص 2017 عام يف: 07 القضائية اخلدمات شعبة
 خيص فيما املتنقلة بالوسائل االتصاالت تكاليف املعلومات تدبر

 عدد        م ق د ر يف ختفيض إىل       نظرا   أوغندا يف القائم امليداين املكتب
 .املهمات

 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام

 .يورو 30 000

30.0 

 اخلدمات قسم أجرى 2018 عام يف: 10 القضائية خلدماتا شعبة
 ترامجة أتعاب تكاليف لسد الالزمة األموال مبلغ يف تسوية اللغوية
 بأود النهوض بغية امليدان ويف احملكمة جلسات يف املستخدمة اللغات

 .معينة حاالت يف املتغرية العمل أعباء

 املؤقتة املساعدة فتكالي لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 الرتامجة أتعاب تكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام العامة

 مقداره احملكمة جلسات خالل العاملني والرتامجة امليدان يف العاملني
 .يورو 185 800

185.8 

 اخلدمات قسم     قل ص 2018 عام يف: 11 القضائية اخلدمات شعبة
 الشفوية بالرتمجة املتصلة األسفار تكاليف لسد املتطلب        م ق د ر اللغوية

 .2019 عام يف احملكمة جلسات عدد        م ق د ر إىل          استنادا   امليدانية

 لعام السفر تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 .يورو 5 300 مقداره إضايف ختفيض فتحقق 2019

5.3 

 مكتب     قل ص 2019 عام خيص فيما: 15 القضائية اخلدمات شعبة
 تكاليف لسد الالزم املتطلب        م ق د ر عليهم للمجين العمومي احملامي

 فيها تكون بلدان يف استوطنوا منهم       عددا   أن إىل بالنظر        موك ليه سفر
 .أقل السفر تكاليف

 لعام السفر تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 .وروي 7 000 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019

7.0 

 املتطلب        م ق د ر احملامني دعم قسم     قل ص: 18 القضائية اخلدمات شعبة
 .2019 لعام عليهم اجملين حمامي أتعاب لسد الالزم

 اجملين حمامي تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام عليهم
 .يورو 63 700

63.7 

 دعم قسم أجنز 2018 عام يف: 01 اخلارجية العمليات عبةش
. احلاليني للموظفني اإللزامي التخصصي التدريب اخلارجية العمليات

 إىل الرامي التدريب إىل احلاجة وانعدام املوظفني تبدل عدم إىل وبالنظر
 لسد اعتمادات تلزم لن التصديق، إعادة/واملعارف املهارات جتديد

 .هذه تدريبال دورات تكاليف

 لعام التدريب تكاليف لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص
 .يورو 6 600 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019

6.6 

 عليهم اجملين قسم     قل ص 2018 عام يف: 03 اخلارجية العمليات شعبة
 .2019 لعام الشهود عدد        م ق د ر والشهود

 املؤقتة املساعدة تكاليف لسد ختصيصها زمالال األموال مقدار       قـ ل ص
 يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام باالجتماعات اخلاصة

 .يورو 109 400 مقداره التكاليف

109.4 

 1 717.4 العامة التشغيلية النفقات لسد ختصيصها الالزم األموال مقدار       قـ ل ص قسم     خف ض 2019 عام خيص فيما: 05 اخلارجية العمليات شعبة
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      احملق ق الناتج  الوصف

 لعام املرجعية املقادير يف األثر
 (اليوروات بآالف) 2019

 إىل         رئيسيا   يعزى        ختفيضا   العامة التشغيلية نفقاته والشهود عليهم اجملين
 املسماة املراجعة نطاق يف هبا     أ خذ اليت[ اجلديدة] الوظائف بنية

ReVision، العام       املد عي مكتب من الواردة اإلحاالت عدد         وم ق د ر 
 ملفات تدبر يف العمل ممارسات وحتسني باحلماية، لالشتمال       طلبا  

 الدول تعاون من واملزيد املصروفات، على الرتكيز وحتسني القضايا،
 .كةالشري الرئيسية

 مقداره التكاليف يف إضايف ختفيض فتحقق 2019 لعام
 .يورو 1 717 400

  
243.7 2 
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 المرفق الثاني عشر

 في المحكمة المأخوذ بهامن فترات الخمس سنوات المتعاقبة  2019-2015لفترة ل                        االفتراضات والـم ع ل مات 

 املعطى
2015 2016 2017 2018 2019 

 الوصف       امل قرتح الوصف        الـم قر الوصف الفعلي        الـم قر الوصف الفعلي        الـم قر الوصف الفعلي        الـم قر

انعقاد  أيام عدد 1
 جلسات احملكمة

إثر سحب الدفاع للتهم  110 200
اليت وجهها يف قضية  

كنياتا، مل تستمر 
جلسات احملاكمة يف 

على النحو  2015م عا
                   املفرتض أصال . كما إن 

مستجدات معينة يف 
قضية روتو وسانغ أدت 

إىل تقليص ذي شأن 
يف الوقت الالزم أن 
 تنعقد فيه اجللسات.

قبل إقرار ميزانية عام  276 465
الربناجمية املقرتحة،  2016

                           قـ ل ص عدد ما ي زمع إجراؤه 
إىل  3من حماكمات من 

)بسبب القرار الذي  2
ر عن الدائرة صد

االبتدائية يف قضية روتو 
أفضى إىل  وسانغ( ما

ختفيض عدد أيام انعقاد 
اجللسات املخطط له 

         يوما  إىل  465        أصال  من 
 أيام 310

يف قضية  298 440
 غوديه                  اغ بـ غ بو/اب ليه

(103 ،) 
 (،77)           ان تاغن دايف قضية 
        أ نغوينيف قضية 

(113،) 
 مببا وآخرينيف قضية 

(1،) 
 (،1) كاتنغايف قضية 
 (،1) البشرييف قضية 
 (،1) املهدييف قضية 
 (.1) لوبنغايف قضية 

 قاعتا جلسات: 400
 160 -كوت ديفوار 
 160 -              يوما ، أوغندا 

                      يوما ؛ مجهورية الكونغو 
      يوما   80 -الدميقراطية 

الستكمال ترافع 
 الدفاع

 قاعتا جلسات: 324
           اغ بـ غ بو يف قضية 

)يف احلالة  غوديه        واب ليه
ديفوار(:  كوت  يف

 ؛      يوما   124
)يف         أ نغوينيف قضية 

احلالة يف أوغندا(: 
 ؛      يوما   160

 (1)احلسنيف قضية 
)القضية الثانية يف احلالة 

 .      يوما   40يف مايل(: 

 احلاالت عدد 2
 للتحقيق اخلاضعة

                  مل ي ضف أي بلد آخر  8 8
إىل بلدان احلاالت 

، 2015خالل عام 
على الرغم من استمرار 

بشأن احلالة املداوالت 
 يف جورجيا.

أضيفت جورجيا بصفتها  9 8
                   بلدا  آخر من بلدان 

 .2016احلاالت يف عام 

 الثانيةو األوىل  تاناحلال 11 11
يف مجهورية أفريقيا 

  ،الوسطى
 يف كوت ديفوار،احلالة و 
دارفور يف احلالة و 
 السودان،ب
يف مجهورية احلالة و 

 الكونغو الدميقراطية،
 يف جورجيا،احلالة و 
 يف كينيا،احلالة و 
 يف ليبيا، احلالة و 
 يف مايل،احلالة و 
 ،يف أوغندااحلالة و 
 جزر القمريف احلالة و 

يف  ة األوىلاحلال -1 10
مجهورية أفريقيا 

 الوسطى
يف الثانية ة احلال -2

مجهورية أفريقيا 
 الوسطى

احلالة يف كوت  -3
 ديفوار

احلالة يف مجهورية  -4
 الكونغو الدميقراطية 

جورجيا؛  الة يفاحل -5
 كينيااحلالة يف   -6
 احلالة يف ليبيا -7
 احلالة يف مايل -8
 يف السوداناحلالة  -9

 احلالة يف أوغندا -10

احلالة يف بوروندي،  11
الثانية تان األوىل و واحلال

يف مجهورية أفريقيا 
 ،الوسطى

 ، رواحلالة يف كوت ديفوا
واحلالة يف مجهورية 

 الكونغو الدميقراطية،
الة يف دارفور واحل

 بالسودان،
واحلالة يف جورجيا، 

واحلالة  كينيا،احلالة يف  و 
 ،يف ليبيا

احلالة و  يف مايل،احلالة و 
 يف أوغندا

عمليات  عدد 3
 الناشط التحقيق

4+(2)
(2)

 

                     لقد تدبر مكتب املد عي  4.5
العام، على الرغم من 
نقص مالك موظفيه 

برمته، من  2015لعام 
ة تدبر أمره للقيام بأنشط

حتقيقية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى 

ديفوار ومجهورية  وكوت
الكونغو الدميقراطية 

                ومايل، إضافة  إىل 
مساندته عدة أفرقة 
معنية باإلجراءات 

 االبتدائية.

أضيفت عملية حتقيق  6 5
جديدة يف جورجيا. إن 
املوارد ذات الصلة املهيأ 
هلا يف إطار ميزانية عام 

تعادل تكاليف  2016
ن األفرقة يبلغ عدد م
، وإن كانت األفرقة 4.5

                   املعنية قد أ عملت يف 
احلالة يف  حاالت. أما 6

جورجيا فقد سدت 
التكاليف املتصلة هبا مببلغ 

 من صندوق الطوارئ.

احلالة الثانية يف مجهورية  6 6
أفريقيا الوسطى )القضية 

)سيليكا((، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

ب  الوسطى )القضية
باالكا((،  -      )أن يت 

 ةواحلالة يف ليبيا )القضي
واحلالة الثانية ، الثالثة(

يف كوت ديفوار، واحلالة 
واحلالة يف يف جورجيا، 

 دارفور بالسودان

احلالة الثانية يف  6
مجهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية 
)سيليكا((، واحلالة  أ

الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى 

 -                )القضية ب )أن يت
 واحلالة يف باالكا((،

 ديفوار )القضية كوت
واحلالة يف  الثانية(،

جورجيا، واحلالة يف 
 الثالثة( ةليبيا )القضي

 واحلالة يف مايل

احلالة يف بوروندي،  8
واحلالة الثانية يف مجهورية 
أفريقيا الوسطى )القضية 

)سيليكا((، واحلالة  أ
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

ب الوسطى )القضية 
باالكا((، واحلالة  -      )أن يت 

)القضية  يف كوت ديفوار
، واحلالة يف دارفور الثانية(

بالسودان، واحلالة يف 
جورجيا، واحلالة يف ليبيا 

ن الثالثة ا)القضيت
 والرابعة(

عمليات  عدد 4
التحقيق يف اجلرائم 

املنصوص عليها 
من  70يف املادة 

 النظام األساسي

يف مجهورية و  كينيايف   2 2
 أفريقيا الوسطى

 غ/م غ/م غ/م - غ/م - - غ/م - -

ة التكميلية املقرتحة إن اإلشارات الواردة بني قوسني تتصل مبباشرة حتقيق ثان جبمهورية أفريقيا الوسطى وتقدمها احملكمة يف إطار الربناجمي (2) دون استباق القرار بشأن اعتماد التهم. (1)                                                           
 (.ICC-ASP/13/10-Add.1)الوثيقة  2015لعام 
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القضايا  عدد 5
                  احملق ق فيها حتقيقا  

             ساكنا  ريثما 
          ي قبض على 
املشتبه هبم 

 (3)فيها

استدام املكتب الصالت  9 9
بالشهود وتكفل بصون 

األدلة يف عدد من 
 القضايا "الساكنة".

يف احلالة يف األوىل  القضية 9 9
يف  يةالثان والقضية ؛ليبيا

والقضايا  ؛ليبيااحلالة يف 
يف والثانية والرابعة  األوىل

 بالسودان؛ دارفوراحلالة يف 
يف احلالة يف  الثالثة والقضبة

 بالسودان )بندا(؛ دارفور
                      القضية األوىل مكر را  يف و 

احلالة يف كوت ديفوار 
القضية و  ؛               )سيمون اغ بغبو(

األوىل يف احلالة يف مايل 
 الرابعة والقضية )أغيلوك(؛
هورية الكونغو مجيف احلالة 

 )موداكومورا(؛الدميقراطية 
وقضية اجلرائم املنصوص 

من  70عليها يف املادة 
النظام األساسي يف احلالة 

يف  كوينوقضية   ؛كينيايف  
 أوغندا احلالة يف 

13 14(4)
 

يف احلالة األوىل  القضية
 (؛1) ليبيايف 

يف احلالة  الثانية والقضية
 ؛ (1) ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

يف احلالة  األوىل والقضية
 (؛2بالسودان ) دارفوريف 

الثانية والرابعة  والقضيتان
 دارفوريف احلالة يف 
 (؛2بالسودان )

يف احلالة  الثالثة والقضبة
 (؛1بالسودان ) دارفوريف 

                      القضية األوىل مكر را  يف و 
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛(1             ون اغ بغبو( ))سيم
الثالثة والرابعة القضيتان و 

مجهورية يف  يف احلالة
  ؛(1الكونغو الدميقراطية )

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  70عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
وقضية يف  ؛(3كينيا )يف  

 (1أوغندا )احلالة يف 

يف احلالة األوىل  القضية 14
 (؛1) ليبيايف 

يف احلالة  انيةالث والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

يف احلالة  الرابعة والقضية
 (؛ 1) ليبيايف 

والثانية  األوىل والقضايا
والرابعة يف احلالة يف 

بالسودان  دارفور
 ؛(5)(4)

يف احلالة  الثالثة والقضبة
بالسودان  دارفوريف 

 (؛1)
                    القضية األوىل مكر را  و 

يف احلالة يف كوت 
 ؛(1ديفوار )

لثالثة االقضيتان و 
يف  والرابعة يف احلالة

مجهورية الكونغو 
  ؛(1الدميقراطية )

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  70عليها يف املادة 

النظام األساسي يف 
 ؛(3كينيا )احلالة يف  

وقضية يف احلالة يف 
 (1أوغندا )

                      القضية األوىل مكر را  يف  16
احلالة يف كوت ديفوار 

 ؛(1)
 (2األوىل ) والقضايا

نية والرابعة واخلامسة والثا
( يف احلالة 1( والثالثة )2)

 بالسودان؛ دارفوريف 
 األوىل يف احلالة ةالقضيو 

مجهورية الكونغو يف 
 ؛(1الدميقراطية )

وقضية اجلرائم املنصوص 
من  70عليها يف املادة 

النظام األساسي يف احلالة 
 ؛(3كينيا )يف  

يف احلالة األوىل  والقضية
 ضيةوالق (؛1) ليبيايف 

 ليبيا يف احلالة يف الثانية
 ؛(1)

يف احلالة  الثالثة والقضية
 (؛ 2) ليبيايف 

أوغندا وقضية يف احلالة يف 
(2) 
 
 

عمليات  عدد 6
 األويل التدارس

أضيفت ثالث عمليات  10 9 غ/م - -
تدارس أويل جديدة: يف 

احلالة يف بوروندي، واحلالة 
                        يف جزر الق م ر، واحلالة يف 

ت عملية غابون. وأغلق
التدارس يف احلالة يف 

هندوراس. أما احلالة يف 
                       جورجيا فقد انت قل فيها 

إىل املرحلة التالية من 
اإلجراءات، وهي مرحلة 

 التحقيق الناشط

 أفغانستان،احلالة يف  10 10
 بوروندي،احلالة يف 

 ،احلالة يف كولومبيا

 ،احلالة يف غابون

  ،احلالة يف غينيا

لكة حلالة يف العراق/املما
 ،املتحدة

 ،حلالة يف نيجريياا

 ،احلالة يف فلسطني
  احلالة يف جزر القمر،

 حلالة يف أوكرانياا

8-10 1-  
 أفغانستاناحلالة يف 

احلالة   -2
 يف كولومبيا

3-  
 احلالة يف غابون

4-  
 احلالة يف غينيا 

5-  
 يف العراق/ احلالة

 اململكة املتحدة

6-  
 حلالة يف نيجريياا

7-  
 احلالة يف فلسطني 

8-  
 أوكرانياحلالة يف ا

9-  
                حالة لـم ا حتد د

حالة  -10
           لـم ا حتد د

احلالة يف كولومبيا، واحلالة  9
يف غابون، واحلالة يف 

 غينيا، واحلالة يف العراق/
اململكة املتحدة، واحلالة 

يف نيجرييا، واحلالة يف 
فلسطني، واحلالة يف 
الفلبني، واحلالة يف 
أوكرانيا، واحلالة يف 

 (6)فنزويال

ي هذا املعطى "عدد عمليات التفتيش الساكن" يف عام  (3)                                                            بالقبض                          السنوسي )لـم ا ينفذ األمر اهلل القذايف وعبد اإلسالم إىل القضية األوىل يف احلالة يف ليبيا: سيف 15إىل  13تعزى الزيادة من  (4) .2016وعام  2015                                                مس 
خالد؛ القضية  حممد                                                                                                            على ثاين الذكر وقد كان قد ق ضي بأن القضية ضده أمام احملكمة غري مقبولة(؛ القضية الثانية يف احلالة يف ليبيا: التهامي

 .2019                                                                          ختضع تسع حاالت للتدارس األويل، وال ت ستبق هبذه اإلشارة األمور فيما خيص احلاالت يف عام  2018يف عام  (6) ور بالسودان.ضم القضايا األوىل والثانية والرابعة يف احلالة يف دارف (5) .        الورفل ي سيف بو مصطفى الرابعة يف احلالة يف ليبيا: حممود
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املعنية  األفرقة عدد 7
باإلجراءات 

 (7)االبتدائية
 )للدوائر(

أفرقة  6 5
جللسات 
 احملاكمة

 وفريق واحد
جلرب 

 األضرار

                       تعني  على األفرقة املعنية 
باإلجراءات االبتدائية 
خالل السنة النهوض 

بأود ست قضايا حياكم 
قضية مببا، وفيها: قضية 

قضية               روتو وس ن غ، و
كنياتا )اهتم هبا فريق 

يف مسألة صغري للنظر 
أحالتها دائرة 

قضية االستئناف(، و
           اغ بـ غ بو قضية              ان تاغن دا، و

مببا ، وقضية              واب ليه غوديه
)جرائم وآخرين 

منصوص عليها يف املادة 
من النظام  70

 األساسي(.
ويضاف إىل ذلك أن 

العديد من موظفي 
الدوائر قدموا الدعم 

ضمن إطار أفرقة جلزء 
من وقت عملهم إىل 

تدائية اليت الدائرة االب
تولت النظر يف جرب 

، لوبنغااألضرار يف قضية 
 كاتنغا.وقضية 

الدائرة االبتدائية األوىل  9 6
                   اغ بـ غ بو واب ليه )قضية 
(؛ الدائرة االبتدائية غوديه

الثانية الناظرة يف جرب 
، لوبنغااألضرار )قضية 

، وقضية كاتنغاوقضية 
(؛ الدائرة          ان غوجولو

ية االبتدائية الثالثة )قض
(؛ الدائرة االبتدائية مببا

روتو ( )قضية أاخلامسة )
(؛ الدائرة االبتدائية       وس ن غ

(؛           ان تاغن داالسادسة )قضية 
الدائرة االبتدائية السابعة 

(؛ مببا وآخرين)قضية 
الدائرة االبتدائية اخلامسة 

(؛ كنياتا)باء( )قضية 
الدائرة االبتدائية الثامنة 

(؛ الدائرة املهدي)قضية 
تدائية التاسعة )قضية االب

 (.       أ نغوين

أفرقة  3
جللسات 
 احملاكمة
وفريق 
 واحد

 جللسات
النطق 

بالعقوبة 
وفريق 
 واحد
جلرب 

 األضرار

أفرقة  3
جللسات 
 احملاكمة
وفريق 
 واحد

 جللسات
النطق 

بالعقوبة 
أفرقة  3و

جلرب 
 األضرار

الدائرة االبتدائية األوىل 
؛              اب ليه غوديه(و             )اغ بـ غ بو

تدائية السادسة الدائرة االب
؛ الدائرة              )ان تاغ ن دا(

االبتدائية التاسعة 
  ؛          )أ ن غوين(

 السابعةالدائرة االبتدائية 
 ؛(وآخرين )مببا

الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(          وكاتـ ن غا           )لوبـ ن غا
الدائرة االبتدائية الثالثة 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛)مببا(
 منةائية الثاالدائرة االبتد

الناظرة يف جرب األضرار 
 (املهدي)

الدائرة االبتدائية األوىل  5
                     )اغ بـ غ بو و اب ليه 

؛ الدائرة غوديه(
االبتدائية السادسة 

؛ الدائرة              )ان تاغ ن دا(
االبتدائية التاسعة 

 ؛          )أ ن غوين(
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛           )لوبـ ن غا(
تدائية الثالثة الدائرة االب

الناظرة يف جرب األضرار 
 )مببا(

الدائرة االبتدائية األوىل  6
؛              اب ليه غوديه(و             )اغ بـ غ بو

الدائرة االبتدائية السادسة 
الناظرة يف جرب األضرار 

؛ الدائرة              )ان تاغ ن دا(
االبتدائية التاسعة 

  ؛          )أ ن غوين(
الدائرة االبتدائية الثانية 
الناظرة يف جرب األضرار 

 ؛(          وكاتـ ن غا          لوبـ ن غا)
 منةالدائرة االبتدائية الثا

الناظرة يف جرب األضرار 
 ؛(املهدي)

 (1)احلسن

األفرقة املعنية  عدد 8
باإلجراءات 

االبتدائية )ملكتب 
              املد عي العام(

احتيج إىل  2016يف عام  6 5   5 5
فريقني إضافيني من األفرقة 

املعنية باإلجراءات 
مي االبتدائية ملواصلة تقد

الدعم يف احملاكمة الرئيسية 
يف احلالة يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى )قضية 
( والنهوض بأود مببا

احملاكمة اجلديدة يف احلالة 
(. املهدييف مايل )قضية 

إن املوارد املخصصة يف 
بادئ األمر للفريق املعين 
باإلجراءات االبتدائية يف 

احلالة يف كينيا أعيد 
 ختصيصها لقضايا أخرى.

 احلالة يف كوت ديفوار 3 3
؛                        )اغ بغبو واب ليه غوديه(

احلالة يف مجهورية الكونغو 
؛              )ان تاغ ن دا(الدميقراطية 

          )أ نغوين(احلالة يف أوغندا 

احلالة يف مجهورية  3
الكونغو الدميقراطية 

؛ احلالة يف               )ان تاغ ن دا(
         )اغ بغبو  كوت ديفوار
؛ احلالة               واب ليه غوديه(

          )أ نغوين(يف أوغندا 

احلالة يف كوت ديفوار  3
؛                        )اغ بغبو واب ليه غوديه(

           )أ نغوين(؛احلالة يف أوغندا 
احلالة يف مايل: القضية 

 (1))احلسن(الثانية 

عدد أفرقة الدعم  9
التابعة لقلم 

احملكمة املعنية 
 جبلساهتا

فريق 
 واحد

اثنان من األفرقة الكاملة  فريقان فريقان   فريقان فريقان   فريق واحد
عنية جبلسات احملكمة امل

لضمان احلد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 

جلسات احملكمة مع احلد 
األدىن من الزيادات يف 

 املوارد املطلوبة

اثنان من األفرقة  فريقان
الكاملة املعنية جبلسات 

احملكمة لضمان احلد 
األقصى الستعمال 

سعة قاعات جلسات 
احملكمة مع احلد األدىن 

وارد من الزيادات يف امل
 املطلوبة

اثنان من األفرقة الكاملة  2
املعنية جبلسات احملكمة 

لضمان احلد األقصى 
الستعمال سعة قاعات 

 جلسات احملكمة

يف التحضري للمحاكمات املقبلة؛ وجلسات احملاكمة؛ وجلسات  األفرقة املعنية باإلجراءات االبتدائية هي أفرقة تابعة للدوائر قد تشارك (7)                                                           
 احلكم؛ وجلسات النظر يف جرب األضرار.النطق ب
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أفرقة املمثلني  عدد 10
القانونيني للمجين 

عليهم التابعة 
للمكتب العمومي 

حملامي اجملين 
 عليهم

يف اإلجراءات االبتدائية:  7       
، (1) ه غوديه                 اغ بـ غ بو واب لي

           ، وأ نغوين(2)            ان تاغ ن داو 
 ؛(1)

إجراءات جرب  يف
(، 1األضرار: مببا )

             ، وكاتـ ن غا(1)           ولوبـ ن غا
(1) 

يف اإلجراءات  7
                              االبتدائية: اغ بـ غ بو واب ليه 

            ان تاغ ن داو ، (1) غوديه
 ؛(1)           ، وأ نغوين(2)

إجراءات جرب  يف
(، 1األضرار: مببا )

             ، وكاتـ ن غا(1)           ولوبـ ن غا
(1) 

يف اإلجراءات االبتدائية:  6
، (1)                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديه

وين        ، وأ نغ(2)            ان تاغ ن داو 
، (1)             ، ولوبـ ن غا(1)

 (1)           وكاتـ ن غا

عدد اللغات  11
املنهوض بأود 

تقدمي اخلدمات 
هبا يف جلسات 

 احملكمة

                 أ رجئ توفري خدمات  10 6
لغة الرتمجة الشفوية ب

إىل  لغة البمبارةو  الديوال
بال أي أثر  2016 عام

 على امليزانية.
                 كما مل ي طلب توفري 

اخلدمات ال بلغة األلور 
 وال بلغة الزغاوة.

مت تقدمي  2016يف عام  10 9
خدمات اللغات ألنشطة 

جلسات احملكمة يف ثالث 
لغات إضافية: العربية، 

واإلنكليزية )باللهجة 
                            الليبريية(، ولغة السن غو. ومل 

                  ي طلب توفري اخلدمات 
سواحيلية )الفصحى( بال

 وال بلغة البمبارا.

 اإلنكليزية  -1 10 10
 الفرنسية  -2
 السواحلية الكونغولية  -3
يـ ر و ندا  -4                    الك نـ 
 لغة اآلشويل  -5
 لغة الديوال  -6
 املالنكيهلغة  -7
               لغة الل ن غاال -8
 العربية  -9

 لغة الكيلندو -10

 اإلنكليزية  -1 9
 الفرنسية  -2
السواحلية  -3

 الكونغولية 
يـ ر و ن دا لغة ا -4                    لك نـ 
 اآلشويل لغة  -5
 لديوال لغة ا -6
        ل ن غااللغة ا -7
 لغة األتيسو -8
 لغة اللنغو -9

 العربية -1 10
 اإلنكليزية  -2
 الفرنسية  -3
 السواحلية الكونغولية  -4
يـ ر و ندا  -5                    الك نـ 
 لغة اآلشويل  -6
 لغة الديوال  -7
               لغة الل ن غاال -8
 لغة األتيسو -9

 لغة اللنغو -10

عدد اللغات  12
املتصلة بالقضايا 

املنهوض بأود 
تقدمي اخلدمات 

 هبا

يف جمال الرتمجة مل يرتتب  14 13
على اخلدمات اليت مت 

توفريها أثر على امليزانية. 
ففيما خيص اللغة العربية 

ولغة اآلشويل ولغة 
يـ ر و ندا واللغة                   الك نـ 

 السواحيلية ولغة اللنغاال
أجريت الرتمجات 

                  داخليا . وفيما خيص 
اللغة اجلورجية واللغة 

الروسية كان عدد 
صفحات املواد املرتمجة 

                      صغريا  نسبيا . واستمرت 
احلاجة إىل خدمات 

الرتمجة الشفوية يف سياق 
العمليات ويف امليدان 

بلغة الزغاوة/اللغة العربية 
                     دعما  لألنشطة اجملراة يف 
إحدى قضايا احلالة يف 

يورو.  7530سودان: ال
أما تكاليف خدمات 

الرتمجة الشفوية يف سياق 
العمليات بلغة 

يـ ر و ندا فقد ختطت                   الك نـ 
املبلغ املتوقع إذ بلغت 

 يورو. 82 951

دعم  2016مت يف عام  24 21
األنشطة املتصلة 

قضية إضافية فيما  11بـ
يتعلق باللغات لألنشطة 

املتصلة باإلجراءات: 
ية، العربية ، والفرنس

واإلنكليزية، ولغة الغرييه، 
                      ولغة الل ن دو، واللغة 

اجلورجية، والروسية، 
والرتكية، واألملانية، 

واإلسبانية، واهلولندية، ومل 
                  ي طلب توفري اخلدمات 

باللغة السواحيلية 
)الفصحى( وال بلغة الفور 

بلغة الكالنجني وال  وال
بلغة الكيكويو وال بلغة 

ا وال بلغة اللوغند وال         الل ن غو
بلغة اللوو وال بلغة 

ييت.           االجن 

 لغة التماشيق  -1 26 22
 لغة الزغاوة  -2
 السواحلية الفصحى  -3
 السواحلية الكونغولية  -4
يـ ر و ندا  -5                        لغة الك نـ 
 لغة اآلشويل  -6
 لغة الديوال  -7
بارا  -8                 لغة الب م 
               لغة ال لن غاال  -9

 لغة األلور  -10
 العربية )الفصحى(  -11
 العربية )السودانية(  -12
 لغة األتيسو -13
 لغة الغرييه -14
 د   ل     ف     ل     ف  لغة ال -15
 ندو   ل  لغة ال -16
             لغة الل ن غو -17
 لغة اللوو -18
              لغة الس ن غو  -19
 الروسية  -20
 اجلورجية  -21
 لغة جنوب أوسيتيا -22
 غاي   ن     س  لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25               لغة الب ش 
 دي             لغة الكري ن   -26

 اإلنكليزية  -1 29
  الفرنسية -2
  شويلاآل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
لسواحلية ا -6 

 )الكونغولية(
يـ ر و ن دا -7                        لغة الك نـ 
               لغة الل ن غاال -8
  لغة الديوال -9

 بارا    م     ب  لغة ال -10
  لغة األتيسو -11
  لغة األلور -12
 غو    ن       الس  لغة  -13
 الزغاوة لغة  -14
 اشيق مالتلغة  -15
 اجلورجية  -16
 الروسية  -17
 غاي    ن     س  لغة ال -18
 ندو    ل  لغة ال -19
  لغة الغرييه -20
 غو    ن     ل  لغة ال -21
  ةوسيتياأل -22
 د   ل     ف     ل     ف  لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25               لغة الب ش 
               لغة الكري ن دي  -26
 لغة الكيهيما  -27
 لغة املوريه  -28
 لغة التورا  -29

 اإلنكليزية  -1 29
  الفرنسية -2
  شويلاآل -3
 العربية -4
 العربية )السودانية(  -5
لسواحلية ا -6 

 )الكونغولية(
يـ ر و ن دا -7                        لغة الك نـ 
               لغة الل ن غاال -8
  لغة الديوال -9

 بارا    م     ب  لغة ال -10
  لغة األتيسو -11
  لغة األلور -12
 غو    ن       الس  لغة  -13
 الزغاوة لغة  -14
 اشيق مالتلغة  -15
 اجلورجية  -16
 الروسية  -17
 غاي    ن     س  لغة ال -18
 ندو    ل  لغة ال -19
  لغة الغرييه -20
 غو    ن     ل  لغة ال -21
  ةوسيتياأل -22
 د   ل     ف     ل     ف  لغة ال -23
 لغة الداري  -24
تو  -25               لغة الب ش 
               لغة الكري ن دي  -26
 لغة الكيهيما  -27
 لغة املوريه  -28
 لغة التورا -29
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عدد اللغات  13
املنهوض بأود 

تقدمي اخلدمات 
هبا من أجل 

املراسلة مع الدول 
 األطراف

مل يكن هلذا البند أثر  2 21
على امليزانية. وكان هناك 

خطأ يف بيان 
"املصروفات الفعلية يف 

حبلول  2015عام 
متوز/يوليو  31

". وحىت تارخيه 2015
مت توفري اخلدمات من 
أجل التعاون القضائي 

ة. بيد أنه لغ 25بـ
استعملت لغتان يف 

 2015الرتمجة يف عام 
من أجل املراسلة مع 

الدول األطراف يف 
سياق التعاون القضائي، 

وهاتان اللغتان مها 
الربتغالية )يف 

متوز/يوليو( واألملانية  31
كانون   31)يف 

 األول/ديسمرب(.

لقد خطط قسم خدمات  6 25
اللغات لعدد أقصى من 

 اللغات املستعملة يف
سياق التعاون القضائي يف 

            استنادا  إىل  2016عام 
البيانات املتعلقة بالفرتة 
السابقة، لكن اللغات 

                    اليت استعملت فعال  من 
أجل الرتاسل مع الدول 

األطراف هي اللغات 
التالية: الفرنسية، 

واإلنكليزية، واإلسبانية، 
واهلولندية، والعربية، 
 والربتغالية، واألملانية.

 رنسيةالف -1 6 10
 اإلنكليزية  -2
 العربية  -3
 الربتغالية  -4
 ألملانية ا -5
 اإلسبانية -6

 اإلنكليزية  -1 8
 الفرنسية -2
 العربية  -3
 اإلسبانية  -4
 اهلولندية  -5
 ملانية األ -6
 الربتغالية  -7
 اجلورجية  -8

 اإلنكليزية  -1 8
 الفرنسية -2
 العربية  -3
 اإلسبانية  -4
 اهلولندية  -5
 ملانية األ -6
 الربتغالية  -7
 اجلورجية -8
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 الوصف       امل قرتح الوصف        الـم قر الوصف الفعلي        الـم قر الوصف الفعلي        الـم قر الوصف الفعلي        الـم قر

عدد دعاوى  14
االستئناف 

 النهائي

وقضية           ان غوجولوقضية  2 1
انتهت  –        كاتن غا

 اإلجراءات يف كلتيهما.

بدأت اإلجراءات  1 1
 مببااالستئنافية يف قضية 

فيما يتعلق باحلكم باإلدانة 
والقرار املتعلق بالعقوبة يف 

وستستمر يف  2016عام 
 .2017م عا

2(8)
 6(9)

  

 مببا وآخرينقضية يف 
)جرائم منصوص عليها 

من النظام  70يف املادة 
استئناف  - األساسي(

احلكم باإلدانة والقرار 
 املتعلق بالعقوبة؛ ويف

)القضية  مبباقضية 
استئناف  -الرئيسية( 

احلكم باإلدانة والقرار 
املتعلق بالعقوبة؛ ويف 

استئناف  -          كاتـ ن غاقضية 
ار املتعلق جبرب القر 

قضية األضرار، ويف 
استئناف القرار  - املهدي

 املتعلق جبرب األضرار 

9(10)
 

يف قضية مببا )الرئيسية( 
استئناف احلكم  -

باإلدانة والقرار املتعلق 
؛ ويف قضية مببا بالعقوبة
)جرائم  وآخرين

منصوص عليها يف 
من النظام  70املادة 

استئناف  - األساسي(
والقرار  احلكم باإلدانة
؛ ويف املتعلق بالعقوبة
                 قضية ان تاغ ن دا 

ضية  ويف ق(؛         احتماال  )
استئناف  -          كاتـ ن غا

القرار املتعلق جبرب 
قضية األضرار؛ ويف 

استئناف  -املهدي 
القرار املتعلق جبرب 

قضية األضرار؛ ويف 
استئناف  -          لوبـ ن غا 

القرار املتعلق جبرب 
تمل أن  األضرار؛           وحي 

ئناف                ت قد م دعوى است
لقرار متعلق جبرب  أخرى

 األضرار

5(11)
 

)اجلرائم            ان تاغن داقضية 
املنصوص عليها يف 

من النظام  74 املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
 منه(؛ 76 املادة

                         اغ بـ غ بو واب ليه غوديهقضية 
)اجلرائم املنصوص عليها 

من النظام  74 يف املادة
األساسي واجلرائم 

ا يف املنصوص عليه
 منه(؛ 76 املادة

)اجلرائم  مبباقضية 
املنصوص عليها يف 

من النظام  70 املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
 .منه( 76 املادة

عدد الشهود  15
             الذين ميث لون 

لإلدالء 
 بشهاداهتم

43 
+(80)(

2) 

استندت االفرتاضات إىل  37
عدد من احملاكمات 

املستمرة البادئة يف عام 
يبلغ  2015

حماكمات )يف قضية  4
روتو ، وقضية          ان تاغندا
           اغ بـ غ بو ، وقضية وسانغ

مببا ، وقضية              واب ليه غوديه
(. بيد أن األمر وآخرين

 2015اقتصر يف عام 
على بدء حماكمتني: يف 

مببا وقضية           ان تاغنداقضية 
 .وآخرين

من شهود مكتب  88 97 100
من  7               املد عي العام؛ و

شهود الدفاع؛ وشاهدان 
 من شهود الدوائر.

               شاهدا  فيما خيص  134 134 81
حماكمات: يف قضية  3

(؛ ويف 29)          ان تاغندا
ديفوار:  احلالة يف كوت

                   اغ بـ غ بو واب ليه يف قضية 
(؛ ويف قضية 52) غوديه
 (.53)        أ نغوين

أيام  3مدة متوسطها:  132
  لكل شاهد.

عدد من األيام مقداره يف  128
لكل  2.5املتوسط 

 شاهد.

دعوى استئناف: يف  16                                                                                                عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. ويشار إمجاال  إىل أن األطراف أودعت  (9) عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. (8)                                                           
املتعلقة  مببا وآخرين                                                                                           ف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملد عية العامة قرار النطق بالعقوبة(؛ ويف قضية الرئيسية )يستأن مبباقضية 

                                                                                      من النظام األساسي )يستأنف مخسة متهمني القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة متهمني واملد عية  70 باجلرائم املنصوص عليها يف املادة
)يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثل القانوين للمجين عليهم القرار         كاتن غاويف قضية  النطق بالعقوبة(؛ العامة قرار

دعوى استئناف: يف  18                                                                        ت النهائية الصادرة عن الدوائر االبتدائية. ويشار إمجاال  إىل أن األطراف أودعت عدد ما يستأنف من القرارا (10) املمثل القانوين للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(. )يستأنف املهدياملتعلق جبرب األضرار(؛ ويف قضية 
                                                                                                                         الرئيسية )يستأنف املتهم القرار القاضي بإدانته؛ ويستأنف املتهم واملد عية العامة قرار النطق بالعقوبة؛ ومثة دعوى استئناف للقرار  مبباقضية 

من النظام األساسي )يستأنف مخسة من املتهمني  70 املتعلقة جبرائم منصوص عليها يف املادة مببا وآخرينيف قضية املتعلق جبرب األضرار(؛ و 
استئناف دعوى                                  ويف قضية ان تاغن دا )حيتمل أن تقدم                                                                                     القرار القاضي باإلدانة؛ ويستأنف ثالثة من املتهمني واملد عية العامة قرار النطق بالعقوبة(؛

)يستأنف املتهم ومكتب احملامي العمومي للمجين عليهم واملمثل القانوين للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب         كاتن غاة واحدة(؛ ويف قضي
وائر االبتدائية. جيوز أن يستأنف القرار أكثر من طرف واحد، ما يفضي إىل عدد ما يستأنف من القرارات النهائية الصادرة عن الد (11) املمثل القانوين للمجين عليهم القرار املتعلق جبرب األضرار(. )يستأنف املهدياألضرار(؛ ويف قضية 

 عبء عمل أثقل.
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ملدة القصوى ا 16
املتوقعة ملكوث  

 كل شاهد

مدة قصوى للمكوث  42 15
       يوما . 42مقدارها 

يف املتوسط مل تتجاوز مدة  30 15
      يوما   15اإلدالء بالشهادة 

. بيد أن 2016يف عام 
املدة القصوى الفعلية 
للمكوث لكل شاهد 

مشمول بعناية قسم اجملين 
عليهم والشهود ألغراض 

عام  املثول أمام احملكمة يف
      يوما   30بلغت  2016

، بسبب          ان تاغندايف قضية 
طول املدة اليت لزمت 

ألعمال التحضري اليت قام 
            هبا االد عاء.

 5أيام للتحضري +  5 15 15
أيام  3أيام للجلسات + 

لإلملام باألمور + يومني 
)عطلة هناية األسبوع(  2

                  يوما  مبثابة متوسط  15  
 لكل شاهد

أيام للتحضري و/أو  8 14
أيام  3اإلملام باألمور + 

أيام  3للجلسات + 
األسبوع/  )عطلة هناية

االسرتاحة اليت قد تلزم( 
            يوما  مبثابة  14  

 متوسط لكل شاهد

أيام للتحضري + يومان  5 10
أيام  3للجلسات + 

األسبوع(    )عطلة هناية
أيام مبثابة متوسط  10

 لكل شاهد

عدد اجملين عليهم  17
الذين يطلبون 

كة يف املشار 
 اإلجراءات/

 جرب االضرار

استمارات         است لمت 391 3 800 2
لطلب املشاركة يف 

اإلجراءات و/أو لطلب 
جرب األضرار )أو 

استمارات للتسجل من 
أجل املشاركة( يف 

احلاالت والقضايا التالية 
البيان: احلالة يف مجهورية 

الكونغو الدميقراطية 
 :                      )قضية كاتنغا/ان تاغندا

يف كوت احلالة و (، 455
ديفوار )قضية 

 :                   اغ بغبو/ابليه غوديه
احلالة يف كينيا و (، 257

، (226 :)قضية روتو
)قضية  أوغندااحلالة يف و 

(، 2040،        أ نغوين
 -جرز القمر احلالة يف و 

 كمبوديا-اليونان 
احلالة يف (، و 261)

 (133) جورجيا

زيادة  2016شهد عام  845 4 500 3
يف عدد الطلبات بالقياس 

املتوقع يف  إىل عددها
بادئ األمر وذلك بسبب 

ورود عدد كبري من طلبات 
املشاركة يف اإلجراءات 

فيما يتعلق باحلالة يف  
ديفوار وذلك على  كوت

 حنو غري متوقع.

؛ احلالة 7                  قضية ان تاغ ن دا:  109 4 100 7
الثانية يف مجهورية أفريقيا 

الوسطى )القضية أ 
؛ احلالة 0)"سيليكا"((: 
ورية أفريقيا الثانية يف مجه

الوسطى )القضية ب 
؛ 0باالكا"((: -)"أنيت

                         قضية اغ بـ غ بو و اب ليه 
؛ احلالة يف  53غوديه: 

كوت ديفوار )القضية 
؛ احلالة 1702(: الثانية

؛ احلالة 183يف مايل: 
؛ قضية 1يف جورجيا: 

                       لوبـ ن غا )جرب األضرار(: 
؛ قضية 323

؛ احلالة 0موداكومورا: 
يف مجهورية الكونغو 

؛ احلالة يف 1ميقراطية: الد
؛ احلالة يف 1ليبيا: 

 1831أفغانستان: 
 )استمارة متثيل(؛ 

احلالة اجلديدة يف مجهورية 
 7أفغانستان: 

                  قضية ان تاغ ن دا:  400 7
؛ احلالة الثانية 2100

يف مجهورية أفريقيا 
أ  الوسطى )القضية

؛ 1200)"سيليكا"((: 
احلالة الثانية يف مجهورية 

)القضية  أفريقيا الوسطى
باالكا"((: -ب )"أنيت

؛ احلالة يف  1100
كوت ديفوار )القضية 

 ؛3000الثانية(: 

الثانية يف مجهورية  احلالة 500 7
أفريقيا الوسطى 

؛ 1500أ(:  )القضية
احلالة الثانية يف مجهورية 

أفريقيا الوسطى 
؛ 2000ب(:  )القضية

احلالة يف كوت ديفوار 
؛ 2000)القضية الثانية(: 

يف مجهورية الكونغو احلالة 
احلالة ؛ 500الدميقراطية: 

 )القضية الثانية(: مايليف 
 ؛1000

 1000 :أوغندااحلالة يف 

عدد الشهود  18
واجملين عليهم 

املشمولني 
 باحلماية

الشهود هذان مها عددا  86 110 غ/م - - غ/م - -
 حبماية قسم نياملشمول

اجملين عليهم والشهود 
مبن التابع للمحكمة 

: الشهود املشمولون فيهم
بربنامج احملكمة اخلاص 

باحلماية وبعمليات النقل 
وبتدابري احلماية         املساع د

 وبعمليات التقييم املؤقتة
. ويشمل ذات الصلة

       شاهدا   50 انالرقم نهذا
من الشهود املعاد 

                     توطينهم دوليا  الذين 
 طرف من الغرييعتين هبم 

وخيضعون ملتابعة يقوم هبا 
هم قسم اجملين علي

التابع  والشهود
 .للمحكمة

الشهود/اجملين عليهم  100
املشمولون حبماية قسم 

اجملين عليهم والشهود 
مبن فيهم: الشهود 
املشمولون بربنامج 

احملكمة اخلاص 
باحلماية وبعمليات 

التقييم من أجل النقل 
                    املساع د وبغري ذلك من 

 أشكال الدعم

الشهود/اجملين عليهم  90
ني                وغريهم من املعر ض

للخطر بسبب شهادهتم 
 حبماية قسم نياملشمول

اجملين عليهم والشهود مبن 
فيهم: الشهود املشمولون 

بربنامج احملكمة اخلاص 
باحلماية وبغري ذلك من 

 أشكال الدعم
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عدد األشخاص  19
املشمولني 

 باحلماية

110 
+(20)(

2) 

 

سجل عدد من  115
األشخاص املشمولني 

                      باحلماية أكرب طفيفا  من 
 هم املتوقع.عدد

أفضى العدد اإلمجايل  428 660
لألشخاص )الشهود/اجملين 

عليهم ومعاليهم( 
وعدد املشمولني باحلماية، 

املتوقع  احلاالت اجلديدة
                       أن يهتم هبا مكتب املد عي 

العام، بقلم احملكمة إىل 
توقع أن احلماية ستقدم 

              شخصا . بيد أن  660لـ
الذي  –ذلك العدد 

يشمل الشهود واجملين 
     قل ص  –عليهم وعائالهتم 

وذلك لكون  428إىل 
عدد األشخاص الذين 
                  أحاهلم مكتب املد عي 

العام بغية اشتماهلم 
باحلماية كان أقل من 

العدد املخطط له، وبفضل 
ما مت إعداده من حاالت 

حتقيق املكاسب املتأتية 
عن زيادة النجاعة بغية 

تنجيز حلول محائية 
لألشخاص الذين مشلتهم 

لفرتة طويلة من  احلماية
 الزمن.

هذا الرقم شمل ي 518 575
املستفيدين الرئيسيني من 

ومعاليهم. احلماية تدابري 
ويستفيد من احلماية 

يقدمهما  اللتني والرعاية
قسم اجملين عليهم 

 518               والشهود حاليا  
        شاهدا   86       شخصا  )

من معاليهم( يف  432و
       بلدا . 22

                        يشار استنادا  إىل األرقام  500
رتاضات ذات واالف

الصلة إىل أن مثة زهاء 
شخص ميكن أن  500

تشملهم احلماية 
والرعاية اللتان يقدمهما 

قسم اجملين عليهم 
والشهود يف عام 

من  100) 2018
الشهود/اجملين عليهم 

 من معاليهم(. 400و

تشري األرقام واالفرتاضات  450
احلالية إىل أن زهاء 

                   شاهدا /جمنيا  عليهم  90
هم ميكن من معالي 360و

أن تشملهم احلماية 
يقدمهما  والرعاية اللتان

قسم اجملين عليهم 
 .2019والشهود يف عام 

عدد املشتبه  20
فيهم/املتهمني 

                  الذين ميث لون أمام 
احملكمة )يشار 

باملصطلح "متهم" 
         أيضا  إىل 

الشخص الذي 
يكون قضاء 

الدرجة االبتدائية 
                  قد بر أه أو أدانه 

             وي نتظر البت 
يف النهائي 
 (12)قضيته(

 ؛لوبنغا 15 12
 كاتنغا،
          ك ن ياتا؛
 روتو؛
       س ن غ؛

         أ نغوين؛
 ؛         ان تاغندا

 مببا؛
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
 املهدي؛
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛        م ن غندا
 باباال 

 روتو؛ 12 11
       س ن غ؛

         أ نغوين؛
 ؛         ان تاغندا

 مببا؛
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
 املهدي؛
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛        م ن غندا
 باباال

 مببا؛ 9 9
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛        م ن غندا
 ؛باباال

 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
        أ نغوين

 مببا؛ 9
 ؛كيلولو

 ؛أريدو 
 ؛        م ن غندا
 ؛باباال

 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
        أ نغوين

 ؛(1)احلسن 8
 مببا؛

 ؛كيلولو
 ؛        م ن غندا

 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛ بو     اغ بغ

              اب ليه غوديه؛
        أ نغوين

             عدد احملتج زين  21
من املشتبه فيهم 

أو املتهمني 
 املدانني أو

 ؛لوبنغا 8 7
         كاتن غا؛

 مببا؛
 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
         أ نغوين؛
 املهدي

 مببا؛ 6 7
 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
         أ نغوين؛
 املهدي

 

 مببا؛ 6 6
 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
         أ نغوين؛
 املهدي

 

 مببا؛ 6
 ؛         ان تاغندا
 )لوران(؛        اغ بغبو

              اب ليه غوديه؛
         أ نغوين؛
 املهدي

 

)لوران(؛         اغ بغبو؛          ان تاغندا 5
              اب ليه غوديه؛

               أ نغوين؛ احلسن.

جلسات                                                                                                          يستعمل هذا التعريف من أجل هذه الوثيقة فقط. إنه ال يشمل بنطاقه األشخاص الذين ال ميث لون أمام احملكمة إال فيما خيص  (12)                                                           
 النظر يف جرب األضرار.
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عدد الزنازين  22
 الالزمة

إضافة إىل الزنازين الست  6 6  12 12
تعني على احملكمة الالزمة، 

أن تستأجر زنازين إضافية 
لسد االحتياجات غري 

املرتقبة املتأتية عن احتجاز 
(، P-435شاهد معتقل )

يف مركز االعتقال ملدة 
        يوما  يف  28

األول/أكتوبر  تشرين
2016. 

جمموعات تتألف كل  6 6
 منها من ست زنازين

منوذج استئجار  6
الزنازين: إما ست 

 نة؛زنزا 12زنازين أو 
 فمن أجل مخسة

حمتجزين يؤخذ بنموذج 
 .الزنازين الست

منوذج استئجار الزنازين:  6
 12إما ست زنازين أو 

 مخسة أجل فمن زنزانة؛
حمتجزين يؤخذ بنموذج 

 .الزنازين الست

عدد أفرقة الدفاع  23
               املمو لة يف إطار 
نظام املساعدة 

 القانونية

يف اإلجراءات  17 5
،        أ نغوين :التمهيدية

يف اإلجراءات املهدي؛ و 
              س ن غ، ولوران  االبتدائية:

،             اب ليه غوديه، و           اغ بـ غ بو
             )ي نتظر صدور  مبباو 

احلكم يف قضيته(، 
)قضية ومببا              ان تاغ ن دا،و 

اجلرائم املنصوص عليها 
من النظام  70يف املادة 
وكيلولو، (، األساسي

             وم ن غ ن دا،  وباباال،
يف إجراءات ؛ وأريدو

جد؛ ال يو االستئناف: 
يف إجراءات جرب 
                   األضرار: لوبـ ن غا، 

:           نشاط مقل ص.           وكاتـ ن غا
القذايف، وسيمون 

       بن دا، و           اغ بـ غ بو

إثر صدور قرار الدائرة  14 15
روتو االبتدائية يف قضية 

، غادر فريق الدفاع وسانغ
عن سانغ يف حزيران/يونيو 

، فاخنفض العدد 2016
. 14اإلمجايل لألفرقة إىل 

قيت عاملة واألفرقة اليت ب
 2016حىت هناية عام 

هي األفرقة املعنية 
بالقضايا التالية: قضية 

 مببا، وقضية           ان تاغن دا
)اجلرائم املنصوص عليها 

من النظام  5 يف املادة
األساسي واجلرائم 

املنصوص عليها يف 
منه(، وقضية  70 املادة

                    كيلولو، ومان غاندا، 
، وقضية وباباال، وأريدو

       اب ليه               اغ بـ غ بو، و  لوران
،        لوبن غا، وقضية غوديه

، وقضية        كاتن غاوقضية 
،        أ نغوين، وقضية      بن دا

 .املهديوقضية 

                           ان تاغ ن دا، مببا )فريقان(،  14 14
                           كيلولو، باباال، م ن غ ن دا، 

                       أريدو، أ ن غوين، لوران 
      بن دا ،                         اغ بـ غ بو، اب ليه غوديه

                          )نشاط مقل ص(، لوبـ ن غا،  
 ، املهدي         كاتـ ن غا

ءات يف اإلجرا 12
                        االبتدائية: ان تاغ ن دا، 

                             واغ بـ غ بو )لوران(، واب ليه 
                   غوديه، وأ نغوين؛ يف 

إجراءات االستئناف: 
مببا )قضية اجلرائم 

املنصوص عليها يف 
من النظام  5املادة 

األساسي وقضية اجلرائم 
املنصوص عليها يف 

منه(،  70املادة 
                      وكيلولو، وم ن غ ن دا، 

يف وباباال، وأريدو؛ 
جرب األضرار: إجراءات 

مببا )قضية اجلرائم 
املنصوص عليها يف 

من النظام  5املادة 
                      األساسي (، ولوبـ ن غا، 

           وكاتـ ن غا

 :التمهيديةيف اإلجراءات  10
احلسن )إذا مت اإلعالن 

؛ يف عن أنه معوز(
اإلجراءات االبتدائية: 

                                  ان تاغ ن دا، واغ بـ غ بو )لوران(، 
                         واب ليه غوديه، وأ نغوين؛

االستئناف:  يف إجراءات
مببا )قضية اجلرائم 

املنصوص عليها يف املادة 
من النظام  70

األساسي(، وكيلولو، 
إجراءات جرب يف              وم ن غ ن دا؛ 

           لوبـ ن غا و                   األضرار: كاتـ ن غا 

              عدد ممث لي اجملين  24
              عليهم املمو لني 
يف إطار نظام 

 املساعدة القانونية

بقضية األفرقة املعنية  8 7
 بامبوقضية ،      بن دا

روتو )فريقان(، وقضية 
                 ، وقضية كاتن غا،وسانغ

 وفريقان للدفاع عن اجملين
،        لوبن غاقضية عليهم يف 

 واحلالة يف أوغندا.

األفرقة املعنية بقضايا  8 7
، ومببا         كاتن غا، ، و       لوبن غا

                        وسانغ، وبـ ن دا، واملهدي
)اإلجراءات االبتدائية 

وإجراءات جرب األضرار(، 
 .       أ نغوينوقضية 

يف  2؛ ومببايف قضية  1 6 6
يف  1؛ و       لوبن غاقضية 
يف  1؛ و       كاتن غاقضية 
 يف 1؛ و       أ نغوينقضية 
 املهدي. قضية

بقضية األفرقة املعنية  5
،        كاتن غاقضية ، و        لوبن غا

 قضية، و مبباوقضية 
 .       أ نغوين، وقضية املهدي

بقضية األفرقة املعنية  5
،        لوبن غاقضية و          كاتن غا، 

، وقضية املهدي قضيةو 
 .(1)احلسن، وقضية ين      أ نغو 
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عدد  25
املكاتب/الوحدات 

 القطرية

جسدت ميزانية قسم  7 7
العمليات امليدانية لعام 

ضرورة إعادة  2015
إقامة وحدة ميدانية يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
                        )بن غي( واستدامة الوجود 

                  امليداين يف كن شاسا، 
باال، ونريويب،                          وبونيا، وكم 
                      وأبيجان. ود عي يف إطار 

                    ك امليزانية أيضا  إىل تل
إقامة مكتب ميداين 

صغري يف مايل، بالنظر 
إىل األنشطة التحقيقية 

املزيدة هناك. وعلى وجه 
               اإلمجال تعني  على 

املكاتب امليدانية أن 
تنهض بأود زيادة 
ملحوظة يف مالك 

املوظفني العاملني يف 
امليدان واألنشطة 

سيما  امليدانية، وال
موظفو وأنشطة مكتب 

 عي العام.     املد  

     يس ر  2016يف عام  7 7
عمليات احملكمة 

مكاتب ميدانية قائمة  6
يف مجهورية الكونغو 

الدميقراطية، 
ديفوار، ومجهورية  وكوت

أفريقيا الوسطى، ومايل، 
وكينيا، وأوغندا، ووحدة 

 ميدانية قائمة يف بونيا.

اثنان يف مجهورية الكونغو  7 8
                     الدميقراطية )ك ن شاسا 

حد يف أوغندا وبونيا(، ووا
)كمباال(، وواحد يف 

مجهورية أفريقيا الوسطى 
                    )بـ ن غي(، وواحد يف  

ديفوار )أبيجان(،  كوت
وواحد يف مايل )باماكو(، 

وواحد يف جورجيا 
            )ات بيليسي(

اثنان يف مجهورية  7
الكونغو الدميقراطية 
                   )ك ن شاسا وبونيا(، 
وواحد يف أوغندا 

)كمباال(، وواحد يف 
الوسطى مجهورية أفريقيا 

                    )بـ ن غي(، وواحد يف  
ديفوار  كوت

)أبيجان(، وواحد يف 
مايل )باماكو(، وواحد 
                     يف جورجيا )ات بيليسي(

واحد يف مجهورية أفريقيا  7
                        الوسطى )بـ ن غي(، وواحد 

ديفوار  يف كوت
)أبيجان(، واثنان يف 

مجهورية الكونغو 
                     الدميقراطية )ك ن شاسا 

وبونيا(، وواحد يف 
،                   جورجيا )ات بيليسي(

وواحد يف مايل )باماكو(، 
وواحد يف أوغندا 

 )كمباال(
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  إضافة - 2019 الميزانية البرنامجية المقترحة للمحكمة الجنائية الدولية لعام
 

 قدمةم -أوال
                                    (، وضـــعت أجهـــزة احملكمـــة افرتاضـــات ميزانيـــة   ‘‘     احملكمـــة  ’’                                     وفقـــا  ملمارســـات احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة )  - 1

                                                        خطــط األعمــال القضــائية وأعمــال االدعــاء املعــد ة للعــام التــايل،           اســتنادا إىل              واتفقــت عليهــا      2019    عــام 
  .    2018                                               طاملا أمكن تقدير تلك اخلطط بدقة يف هناية متوز/يوليه 

           . ويف اليـــــوم     2018          متوز/يوليـــــه     20  يف       2019                                       ت احملكمـــــة ميزانيتهـــــا الربناجميـــــة املقرتحـــــة لعـــــام     وقـــــدم  - 2
    24   مـــــن       احلســـــن                                                 التمهيديـــــة األوىل تأجيـــــل عقـــــد جلســـــة تأكيـــــد الـــــتهم يف قضـــــية         الـــــدائرة            نفســـــه، قـــــررت 
                                              . وقــــــد أدى هــــــذا القــــــرار إىل تغيــــــري افرتاضــــــات امليزانيــــــة     2019          أيار/مــــــايو    6   إىل       2018            أيلول/ســــــبتمرب 

                                                 وختفيض مستوى املوارد املطلوبة ألنشطة الدعم القضائي.       2019                   ربناجمية املقرتحة لعام   ال
                     ، تعــرض احملكمــة علــى جلنــة  (1 )                                      مــن النظــام املــايل والقواعــد املاليــة للمحكمــة       مكــررا   5- 3             ووفقــا للمــادة   - 3

                             فيهـا آثـار هـذا التطـور اجلديـد                              امليزانيـة الربناجميـة املقرتحـة، تبـني ب       ت لحق                                     امليزانية واملالية يف هذه الوثيقة إضافة 
     257     500                                                                            علـــى امليزانيـــة وحتـــدد مـــا يناســـبها مـــن احتياجـــات امليزانيـــة، املتمثلـــة يف ختفـــيض إمجـــايل قـــدره 

       يورو. 
 االفتراضات -ثانيا

ـــتهم، تغـــريت افرتاضـــات ميزانيـــة عـــام   - 4            واصل احملكمـــة ـ        ، إذ ستـــ    2019                                                        نتيجـــة لتأجيـــل جلســـة تأكيـــد ال
        مهـــا قضـــية    ،                                             يف ثـــالث قضـــايا هـــي: )أ( قضـــيتان يف املرحلـــة االبتدائيـــة         االســـتماع                      أعماهلـــا املتعلقـــة جبلســـات

        هـي قضـية    ،                                     ؛ و )ب( قضـية واحـدة يف املرحلـة التمهيديـة                           لـوران غبـاغبو وشـارل بلـي غـودي      وقضية          أونغوين
    )أي         يومــا      60                                                         هــذه القضـية، مــن املتوقــع إصــدار قــرار بشـأن تأكيــد الــتهم يف غضــون        مــا خيــص     . وفي    احلسـن
ــــذلك،     2019                                       ( عقــــب عقــــد جلســــة تأكيــــد الــــتهم يف أيار/مــــايو     2019             ئــــل متوز/يوليــــه      يف أوا                . ونتيجــــة ل

  .     2020         إال يف عــــــام       احلســــــن                                                         ودون املســـــاس بقــــــرار تأكيــــــد الـــــتهم، مــــــن املــــــرجح اآلن أال تبـــــدأ حماكمــــــة 
ــــا    40              أيــــام، بــــدال  مــــن     10              وســــيؤدي ذلــــك إىل                                      مــــن جلســــات احملكمــــة خــــالل االســــتعداد للمرحلــــة    ،     يوم 

                                                                 مت تغيـــري املعطيـــات التاليـــة ذات الصـــلة يف امليزانيـــة الربناجميـــة املقرتحـــة لعـــام      لـــذا  .     2019      عـــام            التمهيديـــة يف
                     لالطالع على التفاصيل(.       املرفق      )انظر       2019

                      أيــام، وهــو العــدد الــالزم     10        يومــا إىل     40                                               )أ( خفــض عــدد أيــام اجللســات املتوقعــة يف قضــية احلســن مــن 
           : عــدد أيـــام  1      املعطـــى   ’’                          ضــريية. ونتيجــة لـــذلك، مت ختفــيض                                    لعقــد جلســات تأكيـــد الــتهم واجللســـات التح

       يوما.      294        يوما إىل      324   من    ‘‘                   انعقاد جلسات احملكمة
        إىل صــــفر.     25   مــــن       2019                                                        )ب( مت ختفــــيض عــــدد الشــــهود املتوقــــع أن ميثلــــوا يف قضــــية احلســــن يف عــــام 

ــــايل، مت ختفــــيض  ــــذين  16      املعطــــى   ’’                وبالت ــــإلدالء بشــــهاداهتم      ميثلــــون                     : عــــدد الشــــهود ال    إىل      128   مــــن    ‘‘               ل
103     .    

 اآلثار المالية -ثالثا

                                                           
  الوثيقة اصفتهبسابقا  تصدر ICC-ASP/17/10/Add.1  
(1)

 انظر النظام المالي والقواعد المالية للمحكمة الجنائية الدولية 
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                                                              امليزانيــــة مــــع مراعــــاة املــــوارد الــــيت ســــبق إدراجهــــا يف امليزانيــــة الربناجميــــة        لتلحــــق ب               عــــدت هــــذه اإلضــــافة    أ    - 5
                                 . وهـي تبـني أفضـل التقـديرات الـيت ميكـن     احلسـن                              ألغراض املرحلة التمهيدية يف قضـية       2019            املقرتحة لعام 

                                                                    يل لتلـك اآلثـار املاليـة. وسـتكون أي احتياجـات إضـافية مـن املـوارد موضـع إخطـار                      التنبؤ هبا يف الوقت احلـا
                  إىل صندوق الطوارئ.

       257.5     قـــدره        إمجاليـــا        اخنفاضـــا                                                        وتشـــكل االحتياجـــات احلاليـــة مـــن امليزانيـــة النامجـــة عـــن املســـتجدات  - 6
       احملكمة.              ألف يورو لقلم 

                              ليف املــوظفني األخــرى والســفر وحمــامي                                               وكمــا هــو مبــني يف اجلــدول أدنــاه، تتصــل التخفيضــات بتكــا    - 7
        الدفاع.

                                                       إضافة إلى الميزانية البرنامجية المقترحة )بآالف اليورو(   - 1        الجدول
                الرئيسي الثالث          الربنامج      البند

  (    0606 )              املؤقتة العامة         املساعدة
  (    0606 )                  املؤقتة لالجتماعات          املساعدة

  (     1.606 )                            الفرعي لتكاليف املوظفني األخرى       اجملموع
  (    0.06 )      السفر
  (    .2.0 )       الدفاع      حمامو

  (     .1670 )                                   الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني       اجملموع
  (     52752 )        المجموع

 
 وصف الموارد -رابعا

                 ، لــــن يكــــون لتأجيــــل     2019                                                             بعــــد إجــــراء حتليــــل للميزانيــــة الربناجميــــة املقرتحــــة للجهــــاز القضــــائي لعــــام   - 8
                                                    يــة مــن حيــث تقــديراهتا املقرتحــة. ومبــا أن اجلهــاز القضــائي وضــع                                   جلســات تأكيــد الــتهم أي تــأثري يف امليزان

            . وســيتم اآلن     افية                       ، فلــم ت طلــب أي مــوارد إضــ    احلســن                                        خطــة الســتيعاب مجيــع التكــاليف املتعلقــة مبحاكمــة 
           ، كمـــا ســـيتم     2019                     إىل النصـــف األول مـــن عـــام       2018                                         نقـــل أنشـــطة املرحلـــة التمهيديـــة املتوقعـــة يف عـــام 

              بناء على ذلك.      احلسن              املخصص لقضية                       تعديل بقية اجلدول الزمين
                                                                                     وال يتوقــع مكتــب املــدعي العــام أي تــأثري علــى ميزانيتــه املقرتحــة احلاليــة نتيجــة لتأجيــل جلســة تأكيــد   - 9

                                                                                        الــتهم. ومــع وصــول القضــية إىل املرحلــة التمهيديــة، ســريكز الفريــق العامــل يف مــايل علــى اجلوانــب املتعلقــة 
                         تتوخـاه امليزانيـة الربناجميـة     مـا                                  أجيل علـى حجـم الفريـق املخصـص للقضـية ك                             باالدعاء يف القضية. وال يؤثر الت

  .    2019            املقرتحة لعام 
                                                                         وبوصـــف قلـــم احملكمـــة هـــو اجلهـــاز املســـؤول عـــن اجلوانـــب غـــري القضـــائية يف إدارة شـــؤون احملكمـــة   -  10

   ات                                                                              وتقــدمي اخلــدمات هلــا، فــإن ميزانيتــه خاضــعة ملســتوى الــدعم املطلــوب. ويــؤدي ختفــيض مســتوى اخلــدم
        بالرتمجـــة                                                        إىل ختفـــيض احتياجـــات قلـــم احملكمـــة مـــن املـــوارد، ال ســـيما فيمـــا يتعلـــق       احلســـن              املطلوبـــة لقضـــية 

                                                                                         الفوريــة وأتعــاب املستشــار القــانوين وأنشــطة محايــة الشــهود. ويــرد أدنــاه وصــف هلــذه التخفيضــات يف املــوارد 
                                                   األخرى املتعلقة باملوظفني واملوارد غري املتعلقة باملوظفني. 

 قلم المحكمة -لبرنامج الرئيسي الثالث ا -ألف
     يورو       ( ألف     150.0 )                                            الموارد األخرى المتعلقة بالموظفين   - 1
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   3                                                                          مـــن أجـــل تـــوفري خـــدمات الـــدعم اللغـــوي بالعربيـــة، كـــان قســـم خـــدمات اللغـــات يعتـــزم توظيـــف   -  11
       ومل تعــد   .     احلســن                                        ( ملــدة شــهرين لكــل مــرتجم ألغــراض إجــراءات قضــية  3-                     مرتمجــني فــوريني للمحكمــة )ف

                  ألف يورو مطلوبة.       60.0                           هذه املوارد اإلضافية البالغة 
                                                                          باإلضـــافة إىل ذلـــك، كـــان قســـم خـــدمات اللغـــات يعتـــزم كـــذلك االســـتفادة مـــن مـــوارد املســـاعدة   و   -  12

                                        مســتقرون يف أفريقيــا( إىل جانــب مرتمجــني فــوريني يف          بامبــارا                                     املؤقتــة لالجتماعــات )مرتمجــون فوريــون يف لغــة 
                الربناجميــة املقرتحــة         يزانيــة                          لــن تكــون مطلوبــة بعــد اآلن للم     أيضــا            هــذه املــوارد   و              واالنكليزيــة.                 اللغتــني الفرنســية

            ألف يورو(.       90.0 )      2019     لعام 
     يورو       ( آالف     107.5 )                                    الموارد غير المتعلقة بالموظفين   - 2

       ( ألـــف    62.3 )                           السفر
     يورو
ـــ  -  13       شـــاهدا     25                    ما مـــا خيطـــط لـــه ملرافقـــة                                           ددت عـــدة احتياجـــات مـــن حيـــث مـــوارد الســـفر، وال ســـي   ح 

                                                       ألـــف يـــورو(، ومـــوظفي الـــدعم خـــالل اإلدالء بالشـــهادات عـــرب الفيـــديو       54.7                     متوقعـــا إىل مقـــر احملكمـــة )
     فيمــا         قــانوين،                                                      يــورو(، وللمــوظفني اآلخــرين يف البعثــات القطريــة، مثــل املكتــب ال     آالف     4.3              أثنــاء احملاكمــة )

                                             واعـــد اإلثبـــات بشـــأن التصـــديق علـــى الشـــهادات املســـجلة                       مـــن القواعـــد اإلجرائيـــة وق    68               يتعلـــق بالقاعـــدة 
        يورو(.      آالف     3.3 )

      ( ألـــف     45.2 )                    الدفاع       حمامو
     يورو
                                                  ألــف يــورو لتغطيــة الرســوم القانونيــة والنفقــات الشــهرية       45.2     قــدره       مبلغــا                    طلــب قســم دعــم احملــامني  -  14

     وجتـــدر      (2 )                      ياســـة املســـاعدة القانونيـــة  لس      وفقـــا                                                    لفريـــق الـــدفاع عـــن الســـيد احلســـن خـــالل املرحلـــة التمهيديـــة،
                                                                                       اإلشــــارة إىل أنــــه مل يــــتم تقــــدير أي مســــاعدة قانونيــــة للضــــحايا يف انتظــــار القــــرار القضــــائي بشــــأن إحالــــة 

         القضية. 

                                                           
(.)

 (.ICC-ASP/12/3الخاص بالمحكمة ) ونيةانظر وثيقة قلم المحكمة بشأن السياسة الواحدة المتعلقة بنظام المساعدة القان 
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   2019البرنامج الرئيسي الثالث: الميزانية المقترحة لعام  -2 الجدول
  الثالثالبرنامج الرئيسي 

امليزانية املعتمدة  قلم المحكمة
  2018لعام 

امليزانية املقرتحة 
2019لعام   

التخفيضات 
النامجة عن 

تغيري 
 االفرتاضات

 تغريات املوارد املنقحة

التقديرات 
 املبلغ املنقحة

 ةنسبال
 املئوية

(9.2) - 27،825.6 27،834.8 املوظفون من الفئة الفنية  (0.0)  27،825.6 

 18،812.1 1.0 181.0 - 18،812.1 18،631.1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 46،637.7 0.4 171.8 - 46،637.7 46،465.9 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 3،594.7 9.3 307.2 (60.0) 3،654.7 3،287.5 املساعدة املؤقتة العامة

(351.1) (90.0) 901.6 1،162.7 الجتماعاتلاملساعدة املؤقتة   (30.2)  811.6 

(61.5) - 261.3 322.8 العمل اإلضايف  (19.1)  261.3 

(105.4) (150.0) 4،817.6 4،773.0 األخرى اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (2.2)  4،667.6 

 2،020.5 0.2 4.0 (62.3) 2،082.8 2،016.5 السفر

 5.0 25.0 1.0 - 5.0 4.0 الضيافة

 2،707.7 18.4 420.9 - 2،707.7 2،286.8 اخلدمات التعاقدية

(13.2) - 610.0 623.2 ريبالتد  (2.1)  610.0 

 467.5 18.2 72.1 - 467.5 395.4 اخلرباء االستشاريون

 3،487.8 3.1 104.8 (45.2) 3،533.0 3،383.0 حمامو الدفاع

(63.7) - 1،101.3 1،165.0 حمامو الضحايا  (5.5)  1،101.3 

(1،467.7) - 12،385.9 13،853.6 املصروفات التشغيلية العامة  (10.6)  12،385.9 

 1،067.8 19.3 172.5 - 1،067.8 895.3 اللوازم واملواد

 1،710.0 33.5 429.2 - 1،710.0 1،280.8 األثاث والعتاد

(340.1) (107.5) 25،671.0 25،903.6 املوظفني لتكاليف غري اجملموع الفرعي  (1.3)  25،563.5 

(273.7) (257.5) 77،126.3 77،142.5 المجموع  (0.4)  76،868.8 
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   2019: الميزانية المقترحة لعام 3100البرنامج  -3 الجدول
  3100البرنامج 

امليزانية املعتمدة  مكتب قلم المحكمة
  2018لعام 

امليزانية املقرتحة 
2019لعام   

التخفيضات 
النامجة عن 

تغيري 
 االفرتاضات

 تغريات املوارد املنقحة

التقديرات 
 املبلغ املنقحة

 ةنسبال
 املئوية

(17.2) - 1،475.3 1،492.5 املوظفون من الفئة الفنية  (1.2)  1،475.3 

 145.5 - - - 145.5 145.5 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

(17.2) - 1،620.8 1،638.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.1)  1،620.8 

 - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - الجتماعاتلتة املساعدة املؤق

 - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - األخرى اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

(10.6) (3.3) 50.9 58.2 السفر  (18.2)  47.6 

 4.0 - - - 4.0 4.0 الضيافة

 - - - - - - اخلدمات التعاقدية

(13.4) - 8.0 21.4 التدريب  (62.6)  8.0 

 40.0 700.0 35.0 - 40.0 5.0 تشاريوناخلرباء االس

 - - - - - - املصروفات التشغيلية العامة

 - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - األثاث والعتاد

 99.6 12.4 11.0 (3.3) 102.9 88.6 املوظفني لتكاليف غري اجملموع الفرعي

(6.2) (3.3) 1،723.7 1،726.6 المجموع  (0.4)  1،720.4 
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   2019: الميزانية المقترحة لعام 3300البرنامج  -4 الجدول
  3300البرنامج 

امليزانية املعتمدة  شعبة الخدمات القضائية
  2018لعام 

امليزانية املقرتحة 
2019لعام   

التخفيضات 
النامجة عن 

تغيري 
 االفرتاضات

 تغريات املوارد املنقحة

التقديرات 
 املبلغ املنقحة

 ةنسبال
يةاملئو   

(158.3) - 11،932.9 12،091.2 املوظفون من الفئة الفنية  (1.3)  11،932.9 

(32.8) - 5،047.0 5،079.8 املوظفون من فئة اخلدمات العامة  (0.6)  5،047.0 

(191.1) - 16،979.9 17،171.0 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (1.1)  16،979.9 

(366.7) (60.0) 1،494.1 1،800.8 املساعدة املؤقتة العامة  (20.4)  1،434.1 

(121.7) (90.0) 795.2 826.9 الجتماعاتلاملساعدة املؤقتة   (14.7)  705.2 

 15.0 - - - 15.0 15.0 العمل اإلضايف

(488.4) (150.0) 2،304.3 2،642.7 األخرى اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  (18.5)  2،154.3 

(32.2) (4.3) 369.8 397.7 السفر  (8.1)  365.5 

 - - - - - - الضيافة

 1،022.7 132.2 582.3 - 1،022.7 440.4 اخلدمات التعاقدية

 91.5 0.4 0.4 - 91.5 91.1 التدريب

 385.5 1.9 7.1 - 385.5 378.4 اخلرباء االستشاريون

 3،487.8 3.1 104.8 (45.2) 3،533.0 3،383.0 حمامو الدفاع

(63.7) - 1،101.3 1،165.0 حمامو الضحايا  (5.5)  1،101.3 

 6،124.9 2.3 135.2 - 6،124.9 5،989.7 املصروفات التشغيلية العامة

 353.5 32.7 87.1 - 353.5 266.4 اللوازم واملواد

 1،306.0 44.3 401.0 - 1،306.0 905.0 األثاث والعتاد

 14،238.7 9.4 1،222.0 (49.5) 14،288.2 13،016.7 املوظفني لتكاليف غري اجملموع الفرعي

 33،372.9 1.7 542.5 (199.5) 33،572.4 32،830.4 المجموع
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  2019: الميزانية المقترحة لعام 3800البرنامج  -5 الجدول

 

  3800البرنامج 

امليزانية املعتمدة  شعبة العمليات الخارجية
  2018لعام 

امليزانية املقرتحة 
2019لعام   

التخفيضات 
النامجة عن 

تغيري 
 الفرتاضاتا

 تغريات املوارد املنقحة

التقديرات 
 املبلغ املنقحة

 ةنسبال
 املئوية

 10،529.3 1.0 104.7 - 10،529.3 10،424.6 املوظفون من الفئة الفنية

 4،294.0 2.8 117.0 - 4،294.0 4،177.0 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 14،823.3 1.5 221.7 - 14،823.3 14،601.6 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 1،535.4 60.9 581.4 - 1،535.4 954.0 املساعدة املؤقتة العامة

(209.4) - 106.4 315.8 الجتماعاتلاملساعدة املؤقتة   (66.3)  106.4 

 3.0 - 3.0 - 3.0 - العمل اإلضايف

 1،644.8 29.5 375.0 - 1،644.8 1،269.8 األخرى اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني

 1،415.2 1.8 24.7 (54.7) 1،469.9 1،390.5 السفر

 1.0 - 1.0 - 1.0 - الضيافة

(33.6) - 1،169.3 1،202.9 اخلدمات التعاقدية  (2.8)  1،169.3 

(0.8) - 147.2 148.0 التدريب  (0.5)  147.2 

 - - - - - - اخلرباء االستشاريون

(1،414.4) - 3،189.6 4،604.0 املصروفات التشغيلية العامة  (30.7)  3،189.6 

 422.6 30.4 98.5 - 422.6 324.1 اللوازم واملواد

 25.5 160.2 15.7 - 25.5 9.8 األثاث والعتاد

(1،308.9) (54.7) 6،425.1 7،679.3 املوظفني لتكاليف غري اجملموع الفرعي  (17.0)  6،370.4 

(712.2) (54.7) 22،893.2 23،550.7 المجموع  (3.0)  22،838.5 
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 المرفق الثاني

 2019 عامل المقترحة البرنامجية ميزانيةالب المتعلقة والمعطيات الفتراضاتتغييرات ا

االفرتاضات  املعطى 
 2019لعام 

 الوصف

انعقاد جلسات  أيام عدد 1
 احملكمة

 ؛      يوما   124ديفوار(:  )يف احلالة يف كوت غباغبو وبلي غودي يف قضيةقاعتا جلسات:  294
)يف احلالة الثانية يف  (1)احلسن؛ يف قضية       يوما   160)يف احلالة يف أوغندا(: أونغوين  يف قضية
 أيام 10مايل(: 

                        عدد الشهود الذين ميث لون  16
 لإلدالء بشهاداهتم

 لكل شاهد 2.5عدد من األيام مقداره يف املتوسط  103

 

                                                           
(1)

 دون المساس بالقرار المتعلق بتأكيد التهم. 
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 الجزء باء

 التقريران المقدمان من لجنة الميزانية والمالية 

  الثالثة عشرةدورتها  ير لجنة الميزانية والمالية عن أعمالتقر  -1

 احملتويات
 

 ملخص تنفيذي .................................................................................
 مقدمة ............................................................................... -أوال

  افتتاح الدورة ........................................................... -ألف 
  انتخاب أعضاء املكتب ................................................. -باء 
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل ....................................... -جيم 
  ملراقبني .........................................................مشاركة ا -دال 

  ... النظر يف املسائل املدرجة يف جدول أعمال اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة ................. -ثانيا
  حوكمة امليزانية ............................................................... -ألف 
  ................................................... عمل حلقة أعمال  -1  
  الوثائق الواردة من احملكمة ............................................  -2  
 منوذج لسلسلة زمنية ملدة مخس سنوات .................................  -3  
 نة امليزانية واملالية ............................................منهجية العمل يف جل  -باء 
  النظام الداخلي للجنة ................................................  -1  
  املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية..........................................  -جيم 
  .................................................... رتاكاتاالشحالة   -1  
  حالة املتأخرات.......................................................  -2  
  السيولة .................................................... يف عجز  -3  
  ............................. 2017لعام  أداء الربامج يف امليزانية املعتمدة  -4  
 مالحظات عامة ................................................. (أ)   
 الشراء غري املصفاة ........................................ أوامر (ب)   
  ....................................االحرتازية  الطوارئاحتياطات  (ج)   
  ........................................ صندوق رأس املال العامل (د)   
  : الربع األول .........................2018أداء الربامج يف ميزانية عام   -5  

                                                           
  الوثيقة اصفتهب سابقا تصدر ICC-ASP/17/5 . 
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  اإلصالح املؤسسي واملسائل اإلدارية ............................................ -دال 

ث التخطيط والتنفيذ االسرتاتيجي ملدة مخسة سنوات لتكنولوجيا حتدي -1   
 املعلومات/إدارة املعلومات على مستوى احملكمة .......................... 

توضيح للعالقة بني إسرتاتيجية خطة اخلمس سنوات لتكنولوجيا  -2   
 ملال ...املعلومات/إدارة املعلومات على مستوى احملكمة وخطة استبدال رأس ا 

  سياسة استبدال رأس املال واخليارات لتمويلها .................................... -هاء  
  إدارة املوارد البشرية ........................................................... -واو  
 ..مراجعة على مستوى احملكمة لسياسة إعادة التصنيف .............. -1   
 التوزيع اجلغرايف ................................................... -2   
 التوازن بني اجلنسني ............................................... -3   
 نشر مرن للموظفني ............................................... -4   
 ة لفتح وتشغيل وإغالق املكاتب امليدانية .....إجراءات التشغيل القياسي -5   
  برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني .................................... -6   
 تعديالت على نظام املساعدة القانونية ......................................... -زاي 
 ر ......................................التكاليف اإلدارية والتشغيلية جلرب األضرا -حاء 
 ................................................ الصندوق االستئماين للضحايا -طاء 
 تقرير مرحلي من أمانة الصندوق االستئماين للضحايا عن ملء املناصب الشاغرة -1  

للضحايا وقدرته على مجع الصندوق االستئماين  وضوحاجلهود الرامية إىل زيادة  -2  
 ..................................................................... التربعات

  املسائل األخرى ............................................................. -ياء 

الدول  إلنسحابية تعديالت على اللوائح والقواعد املالية املتعلقة بااللتزامات املال -1  
 األطراف ....................................................................

 األصول ................. بضبطتعديالت على اللوائح والقواعد املالية املتعلقة  -2  
 أخرى للمحكمة ......................................... تربعات -3  

يف احملتملة املتعلقة بتكاليف بالقضايا املاثلة أمام احملكمة اخلاصة اإلدارية التكال -4  
 ملنظمة العمل الدولية ..........................................................

 أمانة مجعية الدول األطراف ............................................... -5  
  للجنة .................................................... الدورات املقبلة -6  

 

 ................................... 2018آذار/مارس  31حالة تسديد االشرتاكات حىت  املرفق األول
  ............................................................... جداول املوارد البشرية املرفق الثاين:

 ............................... (2017 -2013)لضحايا لالقانونية للدفاع و  ساعدةامل  املرفق الثالث:
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 ............عامة عن املوظفني.................. نظرةاملكتب امليداين واحلضور امليداين:  املرفق الرابع:
 ................................. يزانية واملاليةتعديالت على القواعد اإلجرائية للجنة امل :اخلامساملرفق 
 ..... الدول األطراف إلنسحابتعديالت على اللوائح والقواعد املالية املتعلقة بااللتزامات املالية السادس: املرفق 
 .............................. تعديالت على اللوائح والقواعد املالية املتعلقة مبصادرة األصولالسابع: املرفق 
 ................................. 2017كانون األول/ديسمرب   31الثامن: التربعات حىت املرفق 

 ......................املرفق التاسع: قائمة الوثائق ....................................................
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 ملخص تنفيذي
 20إىل  16املعقودة يف الفرتة من  الثالثة عشرة،دورهتا  نظرت جلنة امليزانية واملالية يف -1

، أساليب عمل اللجنةمبا يف ذلك يف الهاي، يف عدد كبري من املسائل املوضوعية،  2018 أبريبل/نيسان
 ،/إدارة املعلوماتيجية شاملة لتكنولوجيا املعلوماتخطة اسرتاتو  ،عمل بشأن امليزانية مع احملكمة وحلقة

إدارة املوارد و  لألمد الطويل،وخيارات متويل الصيانة  ،استبدال االستثمارات الرأمسالية حولسياسة وال
واستعراض مجيع  ،واملساعدة القانونية التربعات،مجع على قدرة الصندوق االستئماين للضحايا و  ،البشرية

رية ملنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالقضايا املعروضة على احملكمة اإلدا واملرتبطة هباالتكاليف احملتملة 
 ومسائل أخرى.

 للتيقن منقد بدأت اللجنة يف الدورات السابقة باستعراض عملياهتا الداخلية وإجراءاهتا كانت   -2
االمتثال املالئم لتطور املعايري الدولية ألفضل املمارسات وإنشاء فريق عامل داخلي يف هذا الصدد. وافقت 

هبدف ضمان  ،نظامها الداخلي، على النحو املبني يف املرفق اخلامس اللجنة على إدخال تعديالت على
 (125)التوافق مع القرارات اليت سبق للجمعية اختاذها.

 يتالوفورات والكفاءات والوثائق املتلقاة من احملكمة ومنوذج السلسلة الزمنية ال حولالعمل  حلقة  -3
يف ممارسات عملها وتفاعلها مع  للنظرة للجنة فرص، شكلت احملكمة بناء على مبادرة من اللجنة انظمته

االنفتاح والشفافية. والحظت اللجنة مع التقدير  للتيقن من مسؤويل احملكمةرغبة اللجنة  تشاطراحملكمة. 
 التوضيحات املتعلقة بتعريف الوفورات والكفاءات والتكاليف غري املتكررة والتخفيضات يف التكاليف

ق معدل بشأن الوفورات والكفاءات يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة يف اإلضافية وأوصت بإدراج مرف
 املستقبل.

والحظت اللجنة مع التقدير التقدم احملرز فيما يتعلق باستحقاق اسرتاتيجية تكنولوجيا   -4
أحاطت اللجنة علما بأن جمموع و اليت تصدرها احملكمة ملدة مخس سنوات.  إدارة املعلوماتاملعلومات/

فرتة لمليون يورو  8.7سيبلغ  (2021-2017)كاليف املتوقعة السرتاتيجية اخلمس سنوات الت
إدارة /تكاليف نظم تكنولوجيا املعلومات إال مل تقدم. والحظت اللجنة أن احملكمة بكاملها االسرتاتيجية
كاليف وضوح بشأن التالوطلبت احلصول على  فقط بقسم خدمات إدارة املعلومات املتعلقةاملعلومات 

سرتاتيجية تكنولوجيا                                                            اإلمجالية للمحكمة. وشددت اللجنة على أنه من أجل املضي قدما  يف ا
لتطبيق إطار للتمويل متعدد  التحديدإدارة املعلومات على مدى مخس سنوات، وعلى وجه املعلومات/

 السنوات، ال تزال بعض اجلوانب الرئيسية للمراقبة الداخلية مفقودة.
فإن ، مد الطويلألليارات متويل الصيانة بسياسة استبدال االستثمارات الرأمسالية وخ فيما يتعلقو   -5

أن تقدم احملكمة عن طريق اللجنة وقبل انعقاد الدورة السابعة بالرد على طلب اجلمعية بانتظار اللجنة 
            استنادا  إىلل ختلفة لتمويل الصيانة واالستبدال على املدى الطويامليارات اخل عنعشرة للجمعية، تقرير 

 خربة املنظمات الدولية األخرى.
وإذ تضع اللجنة يف االعتبار أن املوظفني هم أمثن ما لدى احملكمة، فقد ركزت على التحسينات   -6

بيئة داعمة من أجل تعزيز اإلنتاجية والكفاءة. وفيما يتعلق باستعراض على املتعلقة بإدارة املوارد البشرية و 
شددت اللجنة على مبادئ اإلنصاف والشفافية يف فقد ، احملكمة مستوىعلى  إعادة التصنيف سياسة

التوجيه اإلداري الذي قدمته احملكمة. ال ميكن استخدام  صيغةعملية صنع القرار وطلبت إعادة تقدمي 
، مع التشديد على أن مجيع املديرين قية أو نتيجة لزيادة أعباء العملإعادة تصنيف الوظائف كأداة للرت 

                                                           
 21-12لوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة العاشرة، نيويورك، ا( ..1)

لدورة الرابعة ، والوثائق الرمسية للجمعية ... ا122، الفقرة 2-اجمللد الثاين، اجلزء باء( ، ICC-ASP/10/20) 2011األول/ديسمرب 
 ، املرفق الرابع.3-الثاين، اجلزء باء اجمللد، (ICC-ASP/14/20) 2015عشرة ... 
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 بدرجات الرتب                                                                       ضعون للمساءلة عن التوزيع املناسب للعمل استنادا  إىل الوصف الوظيفي املتعلق خي
 املعتمدة.

، ن تقدم احملكمة معلومات إضافيةفيما يتعلق بإصالح نظام املساعدة القانونية، طلبت اللجنة أو   -7
للجنة من إجراء تقييم دقيق لألثر املايل ن امكت، لتالنهائية ةاملالي والنتيجةفيما يتعلق باآلثار املالية  خاصة

، مبا يف ذلك عن إىل احلاجة إىل معلومات إضافية        ونظرا  اإلصالح املقرتح.  النامجة عنوفعالية التكاليف 
، فقد أعربت اللجنة عن شكها الشديد يف ما لية اليت يتوخاها مسؤولو احملكمةحالة هذه الوثيقة وعن العم
حبلول موعد انعقاد الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة وأوصت بأن تقدم إذا كان االقرتاح سيكتمل 

 كامل عندما يكون جاهزا.         مقرتحا  احملكمة 
للتغري  قابلة احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وتود اللجنة التأكيد على أن عدد قضايا  -8

اجلديدة املودعة. والحظت اللجنة أنه يف القضايا وعلى ألحكام الصادرة وتسوية القضايا               اعتمادا  على ا
ة اإلدارية احملكم أمام ماثلة قضية 23، كان هناك ما جمموعه 2017لعام  املدققةاملالية غري  البيانات

. والحظت قضية 19 من أجلمليون يورو  2.4مبلغ قدره  مت تسجيل، حيث ملنظمة العمل الدولية
احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يبلغ جمموع أثرها  أمام ةماثل قضية 18احملكمة حاليا لدى اللجنة أن 

 أمام ماثلة قضية جديدة ال تزال 29مليون يورو. والحظت اللجنة كذلك أن  2.29املايل التقديري 
رئيس قلم مع  املراجعةقضايا قيد  ةالداخلي وثالث االستئنافجملس  ماثلة أمامقضية  26)احملكمة 
 مليون يورو. 7.8جمموعها  يبلغ مبطالبات (احملكمة

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء الدعاوى من حيث تأثريها املايل وتأثريها على املوظفني.   -9
الستفادة من آليات الوساطة ومراجعة هنجها يف إدارة املوارد البشرية من على اوشجعت اللجنة احملكمة 

 حد ممكن. الدعاوى القضائية يف املستقبل إىل أقصى تاليفأجل 
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       مقد مة  -     أوال  
 افتتاح الدورة -ألف

يف مقر احملكمة اجلنائية الدولية  (""اللجنة)للجنة امليزانية واملالية  الثالثة عشرة             ع قدت الدورة  -1
 .2018 نيسان/أبريل 20إىل  16يف الهاي، يف الفرتة من  ("احملكمة")
قرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف               للجنة وفقا  لل الثالثة عشرةالدورة  انعقدتوقد  -2
 ديسمربالثاين/ كانون 14عشرة املعقودة يف  السادسةدورهتا  يفيف اجللسة احلادية عشرة  ("اجلمعية")

2017.(126) 

كلمة ترحيب يف اجللسة االفتتاحية  وألقى رئيس احملكمة، القاضي تشيلي إيبوي أسوجي،  -3
  للدورة.

 انتخاب أعضاء المكتب -باء

                       رئيسا هلا، وفقا  للمادة  (اليابان)انتخبت اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة السيد هيتوشي كوزاكي  -4
                               من نظامها الداخلي وعمال  مبمارسة  10                                                     من نظامها الداخلي. وانتخبت اللجنة أيضا، وفقا  للمادة  10

  للرئيس.       نائبا   (بوركينا فاسو)ديديي زوندي فرانسوا ماري  التناوب اجلغرايف، السيد
من نظامها  13                      مقر را ، وفقا  للمادة  (اململكة املتحدة) هيلني وارن ة                   وعي نت اللجنة السيد -5

  الداخلي.
األمني  وقام .دجاين، أمينا للجنةالسيد فخري  وعمل األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، -6

 األطراف،بدعم تكميلي من أمانة مجعية الدول  الدورة خلدمة واإلدارية الفعلية باملساعدةالتنفيذي وفريقه 
 حسب االقتضاء.

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم
 وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل: -7

 افتتاح الدورة  -1
 كلمة ترحيب من رئيس احملكمة (أ) 
 انتخاب أعضاء املكتب (ب) 
 يم العملإقرار جدول األعمال وتنظ (ج) 
 مشاركة املراقبني (د) 
 منهجية العمل يف جلنة امليزانية واملالية -2

 النظام الداخلي للجنة (أ) 
 حوكمة امليزانية -3

ومنوذج السلسلة حلقة عمل بشأن الوفورات والكفاءات ووثيقة امليزانية  (أ) 
 الزمنية

  املسائل األخرى املتعلقة بامليزانية واملالية -4
                                                           

 اجمللد األول.( ICC-ASP/16/20) 2017لوثائق الرمسية للجمعية ... الدورة السادسة عشرة ... ا( 1.0)
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  حالة تسديد االشرتاكات والدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا (أ) 
  2018والربع األول من ميزانية عام  2017األداء الربناجمي مليزانية عام  (ب) 
 الشراء غري املصفاة أوامرآخر املعلومات عن  (ج) 
 املؤسسي واملسائل اإلدارية اإلصالح -5

 
 إدارة املعلوماتلتكنولوجيا املعلومات/خطة إسرتاتيجية شاملة ومتطورة  (أ)
توضيح للعالقة بني إسرتاتيجية خطة اخلمس سنوات لتكنولوجيا   (ب)

 وخطة استبدال رأس املال املعلومات/إدارة املعلومات على مستوى احملكمة 
 لألمد الطويلمتويل الصيانة سياسة استبدال رأس املال وخيارات  -6
 املوارد البشرية -7

 التقرير السنوي إلدارة املوارد البشرية  (أ) 
 املوظفون الذين ليسوا من مواطين الدول األطراف يف نظام روما األساسي  (ب) 
 احملكمة لسياسة إعادة التصنيف مستوىاستعراض على   (ج) 
 التوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني  (د) 
 نشر مرن للموظفني  (هـ) 
 لفتح وتشغيل وإغالق املكاتب امليدانية املعياريةل إجراءات التشغي  (و) 
 املساعدة القانونية -8

مبا يف ذلك التطورات ، 2017التقرير السنوي عن املساعدة القانونية لعام  (أ) 
 القذايف وباندا يتتعلق باملساعدة القانونية يف حالفيما ي

 القانونية املساعدةتعديالت على نظام   (ب) 
 األضرار عدة القانونية خالل مرحلة جرباملسا  (ج) 
 األضرار جرب -9

 األضرار جربالتكاليف اإلدارية والتشغيلية النامجة عن تنفيذ   (أ) 
 الصندوق االستئماين للضحايا -10

11- 
املناصب ملء  حول أمانة الصندوق االستئماين للضحاياتقرير مرحلي صادر عن 

الصندوق االستئماين للضحايا وقدرته على  وضوحة اجلهود الرامية إىل زياد، شاغرةال
 التربعاتمجع 

 مسائل أخرى -12

دخال تعديالت على النظام املايل والقواعد املالية املتعلقة مقرتح إل (أ) 
  الدول األطراف إلنسحاببااللتزامات املالية 

 أخرى للمحكمة تربعات  (ب) 

تعلقة بتكاليف بالقضايا املاثلة أمام التكاليف احملتملة املميع جلاستعراض   (ج) 
 (127).احملكمة اخلاصة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

 الثالثة عشرةأعد األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية، بالتشاور مع الرئيس، برنامج عمل للدورة   -7
 للجنة.

                                                           
(1.7)

 CBF/30/1 
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والسيد  (كندا)يو أدست أعربت اللجنة عن تقديرها لألعضاء املنتهية واليتهم، السيد ه  -8
 .(مدغشقر)ريفومانتانتسوا أورالندو روبيمانانا 

 وحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة الثالثة عشرة للجنة: -9
 (املكسيك)كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو   (أ) 
 (األردن)فوزي غرايبة   (ب) 
 (اليابان)هيتوشي كوزاكي   (ج) 
 (نيااستو )أورمت يل   (د) 
 (اكوادور)مونيكا سانشيز إزكريدو   (هـ) 
 (أملانيا)غريد ساوب   (و) 
 (سلوفاكيا)إيلينا سوبكوفا   (ز) 
 (فرنسا)ريتشارد فينو   (ح) 
 (اململكة املتحدة)هيلني وارين   (ط) 
 .(بوركينا فاسو)فرانسوا ماري ديدييه زوندي   (ي) 

                  مشاركة المراق بين -دال
يئة الرئاسة، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة إىل إلقاء كلمات أمام                د عي ممثلون من ه -11

وثيقة امليزانية ومنوذج و والكفاءات،  الوفوراتالعمل حول  حلقةوكذلك يف  اللجنة وإىل املشاركة يف الدورة،
أعربت اللجنة . و لتناوهلاللسلسلة الزمنية. باإلضافة إىل ذلك، دعت اللجنة ممثلني من جملس احتاد املوظفني 

 سؤويل احملكمة وجملس احتاد املوظفني على تفاعلهم ومدخالهتم يف املناقشة.مل شكرها

 لثة عشرة النظر في المسائل المدرجة في جدول أعمال اللجنة في دورتها الثا -ثانيا
 حوكمة الميزانية -ألف

 عملالحلقة  أعمال -1

نوات األخرية هبدف تعزيز عملية إعداد قدمت اللجنة مالحظات وتوصيات خمتلفة يف الس  -12 
 الوضوح واالتساق والشفافية يف املعلومات. التيقن منوالوثائق من أجل  امليزانية

جملس  ضمن وثيقميزانيتها من خالل تنسيق إجراءات ، من جانبها، عززت عملية احملكمة  -13
 امليزانية. تقدميلتحسني ، واستجابت لتوصيات اللجنة "الواحدةالتنسيق مبوجب "مبدأ احملكمة 

، نظمت اللجنة حلقة عمل مع احملكمة لتبادل اآلراء، قبل تقدمي الثالثة عشرةخالل الدورة   -14
. وأعرب أعضاء اللجنة وممثلو احملكمة عن تقديرهم إلجراء تبادل 2019امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

 يف تعميق الفهم املتبادل للجهود اجلارية.    ا  اللجنة مفيداألمر الذي كان برأي  صريح لآلراء
                      على مستوى احملكمة، بدال   للكفاءة                            ، اقرتحت اللجنة هدفا  سنويا  2017 أيلول / سبتمرب يف  -15

                                                              ، وأوصت بأن تقدم احملكمة تقريرا  إىل اللجنة وإىل اجلمعية بشأن حتقيق عن الكفاءاتمن قائمة مفصلة 
يف دورهتا السادسة       الحقا  قررت اجلمعية العامة و . 2019ية املقرتحة لعام هذا اهلدف ضمن امليزانية الربناجم

عشرة أن تطلب من احملكمة وضع أهداف سنوية على مستوى احملكمة وتقدمي مرفق للميزانية الربناجمية 
بشأن إجنازات أهداف الكفاءة هذه، فضال عن معلومات مفصلة عن الوفورات والكفاءات  2019لعام 
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 2018 عام اإلضافية يف التكاليف اليت حتققت يفكاليف غري املتكررة والتخفيضات وختفيض الت
 ، عن طريق التمييز بني هذه الفئات وتأثريها على خط األساس.2019والتقديرات لعام 

الكفاءات؛  (1)، أوصت اللجنة مبزيد من التوضيح حول تعريفات 2017سبتمرب أيلول/يف   -16
 .اإلضافية يف التكاليفوالتخفيضات  (4)التكاليف غري املتكررة؛  ختفيض (3)الوفورات؛  (2)

تقدمي مثل هذه املعلومات، فقد اقرتحت الرتكيز لكمة ملتزمة بتلبية طلب اجلمعية يف حني أن احمل  -17
تحفيز ومتكني تقوم ب وإجراءات للعمل اليت من شأهنا أنعلى تطوير وتنفيذ االسرتاتيجيات اليت ختلق ثقافة 

                                      بشكل مستمر، بدال  من االعتماد على أهداف  والوفوراتتحديد الكفاءات للقيام بع املوظفني مجي
، وأحاطت اللجنة علما مبقرتحات احملكمة، مبا يف ذلك تعريفات الوفورات .وحسب الكفاءات

عديل ، وختفيضات التكاليف اإلضافية، إىل جانب االقرتاح املتعلق بتوالكفاءات، والتكاليف غري املتكررة
امليزانية  تقدميمليزانية الربناجمية املقرتحة بشأن الوفورات والكفاءات. وتطلعت اللجنة إىل زيادة تعزيز امرفق 
 .2019إعداد امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام اعتبار و  ها يف ضوء اخلربة املكتسبة يف عمليةتوعملي

  الوثائق الواردة من المحكمة -2

أن مجيع الوثائق اليت قدمتها احملكمة إىل اللجنة جيب أن متتثل للمبادئ        جمددا  اللجنة  أكدت  -18
 :خاصة (128)،ن أعمال دورهتا اخلامسة والعشرينالواردة يف تقرير اللجنة ع

 ؛يوما من بدء دورة اللجنة 45قبل  ومتوفرةينبغي أن تكون مجيع الوثائق دقيقة   (أ) 
 هذا املوعد النهائي. احرتام والفرنسية النسختان اإلجنليزية يتعني على  (ب) 

 سنوات ةنموذج لسلسلة زمنية لمدة خمس -3

امليزانية سلسلة زمنية مدهتا مخس سنوات  تشملوأوصت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين بأن   -19
ليل تبني اجتاهات افرتاضات امليزانية ذات الصلة من أجل حتسني قدرة احملكمة والدول األطراف على حت

مرة  مت تقدميهاوالحظت اللجنة يف دورهتا التاسعة والعشرين أن افرتاضات امليزانية  (129)اجتاهات امليزانية.
أن إىل                       إىل فرتات سابقة. ونظرا   فقط أخرى يف الغالب على أهنا "لقطات" مع اإلشارة يف بعض األحيان

 منوذجدعوة احملكمة القرتاح  ، فقد متتقد يتطلب بعض املدخالت من اللجنةتصميم منوذج مناسب 
 (130)بسلسلة زمنية مدهتا مخس سنوات لتنظر فيه اللجنة.

سنوات للمؤشرات الرئيسية  ة                                           قدمت احملكمة منوذجا  يتضمن سلسلة زمنية مدهتا مخس  -20
مة اليت وافق عليها لالفرتاضات يف امليزانية، واليت تشكل، إىل جانب األولويات العليا على مستوى احملك

، األربعة والعشرين. مع املؤشرات ةالسنوي ميزانياهتا، األسس للموارد اليت اقرتحتها احملكمة يف لس التنسيقجم
      أيضا  امليزانية السنوية. كما يوفر  لتقدميمجيع املؤشرات املستخدمة تقليديا من أساسا  يتكون النموذج

الفعلية احملققة يف هناية دورة  واإلجنازاتاملقرتحة مقارنة هلذه املؤشرات بعد املوافقة على امليزانية الربناجمية 
 امليزانية للسنة املعنية.

بشكل         دائما  النموذج ال تعكس  ضمنوالحظت احملكمة أن املقارنة بني األرقام/املؤشرات   -21
دراسات حالة تتنوع فيها  ةاملوارد الالزمة لدعم أنشطة معينة. ولتوضيح ذلك، تقدم احملكمة ثالث منصف

 .(الدعم لفرق الدفاع والتحقيقات)حتياجات الفعلية للموارد بينما عدد األنشطة املدعومة مل يتغري اال

                                                           
 .28– 3، الفقرات 3-اجمللد الثاين، اجلزء باء( ICC-ASP/14/20) 2015الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة ..  الوثائق (128)
(1.0)

 .18، الفقرة  1-اجمللد الثاين ، اجلزء باء  ،((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  
(166)

 . 11، الفقرة 2-، اجلزء باءاملرجع نفسه 
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لسلسلة زمنية مدتها خمسة سنوات، ورأت أن التجربة  النموذج بصياغةورحبت اللجنة   -22
ستبين ما إذا كانت التحسينات اإلضافية قد تكون مناسبة في نهاية األمر. وأوصت اللجنة 

في مقترحات  (131)ستخدام نموج السلسلة الزمنية وأية أدوات أخرى على مستوى المحكمةبا
 الميزانية المقبلة لتيسير وضع السياق وتقييم االحتياجات للموارد في المستقبل.

 منهجية العمل في لجنة الميزانية والمالية -باء
 النظام الداخلي للجنة -1

التيقن سة والعشرين استعراض عملياهتا الداخلية وإجراءاهتا خالل دورهتا الساد اللجنة اعتربت  -23
 (132)االمتثال لتطور املعايري الدولية ألفضل املمارسات، وإنشاء فريق عامل داخلي يف هذا الصدد. من
، قدم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية ، وبناء على طلب اللجنة2018مارس آذار/ 8 يف  -24

العتبار تعديالت على الالئحة الداخلية للجنة امليزانية واملالية" و "مذكرة توضيحية"  سودةموثيقة بعنوان "
 اللجنة.

بعد أن نظرت اللجنة في الوثائق المقدمة من أمينها التنفيذي، وافقت على التعديالت   -25
مرفق الخامس المقترحة على القواعد اإلجرائية للجنة الميزانية والمالية، على النحو المفصل في ال

 لهذا التقرير، وأوصت بأن توافق عليها الجمعية.

 المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية  -جيم
 حالة تسديد االشتراكات -1

 :(املرفق األول) (133)2018آذار/مارس  31تلقت اللجنة حالة االشرتاكات حىت   - 26

 ؛ (134)يورو مليون 143.85قدرها  البالغ 2018االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام  (أ) 
لدولة املضيفة االقرض املقدم من باملتعلق  2-االشرتاكات املقابلة للربنامج الرئيسي السابع  (ب) 

 .يوروألف  3 585.2 للمباين الدائمة البالغ قدرها
 قدرها العادية البالغ االشرتاكات، كانت 2018مارس آذار/ 31والحظت اللجنة أنه حىت   -27

باستثناء قرض الدولة ) 2018غري مسددة للميزانية املعتمدة لعام  (يف املائة 58.3)مليون يورو  83.91
موارد غري املسددة لتجديد  االشرتاكاتمليون يورو. ويف نفس التاريخ ، بلغت  143.85البالغة  (املضيفة

دولة طرف قد  123 دولة فقط من أصل 38يورو. والحظت اللجنة أن  5 526صندوق الطوارئ 
 .2018مارس آذار/بالكامل يف هناية  اشرتاكاهتادفعت 

باستثناء قرض الدولة )املستحقة/غري املسددة من السنوات السابقة  االشرتاكاتوبلغت   -28
 31يف  . وبعد ذلك2017ديسمرب كانون األول/ 31مليون يورو يف  31.05 بلغت (املضيفة

 .(انظر املرفق األول)ن يورو مليو  24.12بلغت  2018مارس آذار/

                                                           
(161)

  املدعي العام ، إذا كانت قابلة لالستخدام على نطاق احملكمة. على سبيل املثال "لوحة القيادة" اليت يستخدمها مكتب 
(16.)

 .15و 14تان الفقر  ،1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ،(ICC-ASP/15/20)2016.. عشرةمسة ا، الدورة اخل..الوثائق الرمسية 
 15، حيث سددت 2018يل أبر نيسان/ 30بعد اختتام الدورة، تلقت اللجنة معلومات مستكملة عن حالة املسامهات حىت  (133)

 ليس لديهم رصيد مستحق.دولة طرف  15أصل  من 11 و مليون يورو؛ 29.6 تبلغ بقيمة إمجالية دفعاتدولة طرف 
(10) 

ICC-ASP/15/Res.1 ، 3، الفقرة ألفالقسم. 
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أن تغطي مدفوعات الفوائد  (135)دفعة ملرة واحدة عمليتعني على الدول األطراف اليت مل ختتار   -29
 31، يف غري املسددة لقرض الدولة املضيفة االشرتاكاتاملستحقة على القرض من الدولة املضيفة. وبلغت 

 مليون يورو. 2.08،  2018مارس 
 قدرهمل يتم سداد مبلغ إمجايل  ،2018مارس آذار/ 31حىت  جنة بقلق بالغ أنهوالحظت الل  -30

من يف املائة  75املقدمة إىل الدولة املضيفة، واليت متثل  االشرتاكات، مبا يف ذلك ماليني يورو 110.18
أشارت اللجنة و . 2017يف املائة امليزانية املعتمدة يف عام  54، مقارنة بنسبة 2018امليزانية املعتمدة لعام 

يف الوقت احملدد. وقد يؤدي عدم القيام بذلك إىل  اشرتاكاهتاإىل أنه من الضروري للدول األطراف تقدمي 
 يف التدفقات النقدية الالزمة لألنشطة والعمليات األساسية للمحكمة. عجز
يما يتعلق ، قدمت احملكمة حتليال لالجتاهات فة الثالثني وبناء على طلب اللجنةخالل الدور   -31

  أدناه: 2و  1، على النحو املبني يف اجلدول تحقة خالل السنوات العشر املاضيةاملس باالشرتاكات

 (بآالف اليورو)المستحقة خالل السنوات العشر الماضية  باالشتراكات: تحليل االتجاه فيما يتعلق 1الجدول 

 االشرتاكات غري املسددة 
 (كنسبة مئوية)

دة يف هناية االشرتاكات غري املسد
 السنة ميزانية الربنامج الفرتة

62،0% 557.5 382.1 90 2008 
1،08% 093.0 1 229.9 101 2009 
6،04% 254.9 6  623.3 103 2010 
2،69% 791.6 2  607.9 103 2011 
6،04% 569.3 6  800.0 108 2012 
6،06% 980.2 6  120.2 115 2013 

11،91% 489.3 14  656.2 121 2014 
15،91% 785.7 20  665.0 130 2015 
13،18% 405.0 14  590.6 139 2016 
21،47% 047.9 31  587.3 144 2017 
28،49% 000.0 42  431.5 1474 2018* 

 تنبؤات *

                                                           
شييد املباين الدائمة يف تالكامل ، بلغ عدد الدول األطراف اليت اختارت تسديد نصيبها 2014كانون األول/ديسمرب   31 حىت( .16)

 دولة طرفا. 65دفعة واحدة واملعفاة من االلتزام بتسديد القرض والفوائد باجلديدة للمحكمة 
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 (بآالف اليورو)غير المسددة على مدى السنوات العشر الماضية  االشتراكات: 2الجدول 

 

رسائل تذكري رمسية  بإرسال، أي على أساس ربع سنوي، بانتظامتقوم الحظت اللجنة أن احملكمة   -32
        ونظرا  . غري مسددة اشرتاكاتخمتلف القنوات الدبلوماسية مع الدول األطراف اليت لديها  عن طريقوتتواصل 

لمحكمة دفع أقساط قرض الدولة على او  اشتراكاتهاسداد لإلى االلتزامات القانونية للدول األطراف 
                                                                    جميع الدول األطراف على تسديد مدفوعاتها في الوقت المحدد، وفقا  للمادة  اللجنة ألحتالمضيفة، 

 أن يكون لدى المحكمة أموال كافية طوال العام. للتيقن من النظام المالي والقواعد المالية من 5-6
طلبت اللجنة من المحكمة أن تواصل تذكير الدول األطراف التي لم تسدد اشتراكاتها   -33

امها. وعالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن يشارك المكتب، من خالل رئيس بالكامل بالتز 
المحكمة، في حوار مع الدول األطراف التي لديها  ومسؤولوالجمعية، منسق فريق نيويورك العامل 

  تها الثنائية والمتعددة األطراف.تتناول هذه المسألة في اجتماعاأن و  غير مسددة اشتراكات

 ن تسديد اشتراكاتهاالدول المتأخرة ع -2

من نظام روما األساسي، "ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر  112من املادة  8وفقا للفقرة   -34
عن تسديد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر 

 ني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها".                                                  عليها مساويا  لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنت
                           دولة طرفا  متأخرة عن تسديد  13، كانت 2018آذار/مارس  31والحظت اللجنة أنه حىت   -35

من نظام روما األساسي.  112من املادة  8                                                   اشرتاكاهتا، وبالتايل لن تتمكن من التصويت وفقا  للفقرة 
إىل مجيع الدول األطراف اليت  2018آذار/مارس  19والحظت اللجنة أن األمانة أرسلت إخطارات يف 

 112من املادة  8تطبيق الفقرة  لتاليفعليها متأخرات بشأن احلد األدىن للمدفوعات اليت يلزم تسديدها 
وأوصت  من النظام األساسي عليها، واإلجراءات الواجب اتباعها إلعفائها من فقدان احلق يف التصويت.

ت اإلعفاء هذه إال بعد دفع الحد األدنى من المبالغ المحددة وبعد اللجنة بشدة بعدم منح طلبا
 .لرصيد المتبقيا لتسديدتقديم خطط 

وطلبت اللجنة إلى األمانة أن تخطر الدول األطراف التي عليها متأخرات مرة أخرى في   -36
في  إلسهاملوقت الحق من هذا العام بتأخيرها في التسديد، مع تسليط الضوء على التزامها 

الميزانية. وأوصت اللجنة جميع الدول األطراف التي عليها متأخرات بتسوية حساباتها مع 
 .المحكمة في أقرب وقت ممكن

 في السيولة عجز  -3
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 امؤقت يف السيولة احملتمل أن تواجهه عجزدوث بالغة حلخماطر  بأن هناكت اللجنة    غ      بل     أ    -37
إىل سيناريو سيولة غري  2018يؤدي حبلول هناية عام  قد كاتاالشرتا يث أن التأخر يف سداد حب، احملكمة
 .ةمستدام

 على أساس االفرتاضات التالية: 2018لتدفق النقدي لعام توقعات ا احملكمة أعدت  -38
 لالشرتاكات نفس منط املدفوعات بإتباع  2018تدفع اشرتاكاهتا يف عام س الدول األطرافأن   (أ)

 ؛2017يف عام  كان  املستحقة كما
ة اإلضافي استيعاب النفقات  اعتبار، مع بكاملها 2018ميزانية عام  وأنه سيتم إنفاق  (ب)

 جديدة. إضافية فيما يتعلق حبالة  ة عليهاالقضائي املوافقةانتظار وب باحلالة يف بوروندي املتعلقة
غري  لالشرتاكاتيل االفرتاضات املذكورة أعاله، فمن املتوقع أن يصل املبلغ اإلمجا تذا حتققإ  -39

صندوق رأس املال العامل لتغطية أي عجز بتفظ احملكمة حتمليون يورو.  42إىل  2018املسددة يف هناية عام 
من املتوقع أن يكون العجز النقدي فيف السيولة، ولكن حىت بعد استخدام املبلغ الكامل من رأس املال العامل، 

فإنه السيولة النقدية،  بشأناحملكمة  لتوقعاتفقا و . و 2018مرب ديسكانون األول/مليون يورو يف   16.9حوايل 
كانون   وتستمر حىت (مليون يورو 5.1) 2018نوفمرب تشرين الثاين/السيولة يف  من احملتمل أن ترتفع مسائل

 .2019عام  الشرتاكاتالدفع للسنوات السابقة  منط، بافرتاض استمرار 2019فرباير شباط/يناير و الثاين/
املتوقع.  الكبري السنوي العجز                                                    ميكن االعتماد حاليا  على صندوق رأس املال العامل لتغطية  ال  -40
 اتلمتأخروا تسديد االشرتاكات ونبد بالتالي، وتجدو ذا، إلسنويةا ئضالفوا من العجز تعويض يتم

 .بديل حل ديجاإ سيلزم، وقتها احملدد فيواالشرتاكات املستحقة 
ن الوفاء ماحملكمة  ال تتمكن حيث قداملخاطر  ضمن أجل ختفيو ، سابقةالسنوات ال على غرار  -41

بشكل استثنائي استخدام           ي سمح لعااملتوقع، اقرتحت احملكمة أن  بالعجز النقديبالتزاماهتا والتعامل 
 بفتح خط ائتمان مع بنك. والتعويض عليه رأس املالصندوق 

يورو،  747بلغت  2016يف هناية عام  تماداالعبلغت احملكمة اللجنة أن تكلفة فتح خط أ  -42
يف االعتبار. وتود  أخذه يستحق للمخاطر ضهذا اإلجراء املخفإن ، يف ضوء التكلفة احملدودة، عتقد أنه   ي  و 

من املخاطر التشغيلية وخماطر  ضهو أداة للتخفي العتماد خطاللجنة التأكيد يف هذا السياق على أن فتح 
 يعين يف حد ذاته استخدام املوارد اخلارجية بالفعل. السمعة بالنسبة للمحكمة وال

                            للمحكمة باالستفادة مؤقتا  من  تسمحوالحظت اللجنة أن اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة مل   -43
، 2018ت يف عام السيولة املؤق عجزملعاجلة  (اعتمادخط )و/أو إنشاء متويل خارجي  صندوق رأس املال

، حيث قد ال تتمكن احملكمة من الوفاء إىل وضع قد تؤديملعاجلة هذا األمر. ة                       وأنه ال توجد حاليا  آلي
 .(ملوردينافواتري مثل دفع الرواتب للموظفني و )سية بالتزاماهتا األسا

الدول األطراف اليت لديها متأخرات مادية عكس أمناط سدادها  بوسع وأكدت اللجنة أنه إذا كان  -44
 يتم ختفيض العجز النقدي يف هناية العام أو عكسه بالكامل.، فس2018يف عام  ودفع اشرتاكات

نقص في السيولة، الناجم عن اللعمليات المحكمة وسمعتها  البالغفي ضوء الخطر   -45
 :بالتاليأوصت اللجنة 

تعزز أن تراقب المحكمة عن كثب توقعاتها بشأن التدفقات النقدية و أن   (أ) 
 دوث نقص في السيولة في نهاية السنة؛ح لتالفيجهودها في اتجاهات مختلفة 

 مسائل، إنشاء آلية للتعامل مع ، في دورتها السابعة عشرةالجمعية تعتبرن أ  (ب) 
، و/أو إنشاء تمويل خارجي بناء لصندوق رأس المالاالستخدام االستثنائي والمؤقت مثل السيولة، 

 المخاطر؛ لتخفيض، كتدبير لجنةعلى توصية ال
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شوء عجز في السيولة قبل انعقاد دورة الجمعية في كانون في حالة نو   (ج) 
                                                    مسؤوليات الجمعية العامة وبناء  على توصية من اللجنة، بأداء ، يقوم المكتبسديسمبر، األول/

 بالنظر في جميع الخيارات الممكنة للتعامل مع الحالة.
  2017أداء البرامج في ميزانية عام  -5

 مالحظات عامة  (أ)
لجنة يف "تقرير عن األنشطة واألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائية الدولية لعام نظرت ال  -46

 99.6، بلغ معدل التنفيذ اإلمجايل للميزانية العادية غري املدققةىل األرقام األولية واستنادا إ (136)".2017
 (137).رومليون يو  144.59مليون يورو مقابل امليزانية املعتمدة  143.98يف املائة أو ما جمموعه 

يف  96.3إىل اللجنة  املقدمة صندوق رأس املال بلغ معدل التنفيذ الفعلي اإلمجايل إلخطاري  -47
مليون يورو.  1.53 اليت مت إخطارها بقيمةمليون يورو، مقابل جمموع املبالغ  1.48، أو ما جمموعه املائة

 ضمنت غري املتوقعة والتطورات والحظت اللجنة أن احملكمة استوعبت جزئيا النفقات املتعلقة باحلاال
 حدود ميزانيتها العادية.

 ، مبا يف ذلك صندوق2017يف عام  الفعلية اإلمجالية للمحكمة التكاليفوالحظت اللجنة أن   -48
 بكاملها املعتمدة 2017باستخدام ميزانية عام وذلك مليون يورو  145.45، بلغت رأس املال

 .رأس املال دوقألف يورو من صن 867و  (يورو 144.59)
إىل       ي نسب الذي، مليون يورو 3.78 البالغاملوظفني  تكاليفلوالحظت اللجنة اإلنفاق الزائد   -49

مليون  2.02 البالغل الدولية نظمة العممل املعتمد تخصيصالو  نسبة الوظائف الشاغرة يف حتقيق اخنفاض
 التنفيذ يف تكاليف املوظفني. اليت زادت يف نسبة، يورو
 3.49قدره  البالغ العامة المساعدة المؤقتة تنفيذ نقص الكبير فيال الحظت اللجنةو   -50

مستوى الموارد في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام لبعناية  تقييمعمل مليون يورو وطلبت 
 وتقديم مبررات كافية. 2019

 هتامد  كان معدلاليت 2017عقدا قصري األجل يف عام  118والحظت اللجنة أنه مت تقدمي   -51
 أثناءقصرية األجل اليت تضمن استمرارية العمل الأربعة أشهر ونصف. وأقرت اللجنة مبزايا هذه الطريقة 

نقل املوظفني واالستخدام املرن للموارد أثناء ذروة عبء العمل. ويف هذا إمكانية غياب املوظفني وتتيح 
إىل تقييم دقيق لالستخدام احملتمل للموظفني احلاليني  حباجةالسياق، تود اللجنة التأكيد على أن احملكمة 

املساعدة جديدة. والحظت اللجنة أنه منذ إدخال طريقة  قبل طلب عقود قصرية األجل واستخدامهم
إىل حوايل نصف ميزانية عام  العامة املساعدة املؤقتةاملمولة من  املناصب، اخنفض استخدام القصرية األجل

 مواصلة مراقبة شفافية استخدام املوارد البشرية.العزم على  توعقد 2015
، زادت نفقات السفر 2016مليون يورو يف عام  5.34دره ق ختفيضوالحظت اللجنة أنه بعد   -52

 يورو للسفر إىل 327 000بعد ختفيض قدره )مليون يورو  5.86إىل  2017الفعلية مرة أخرى يف عام 
. (األمانة العامة -الرابع  الرئيسي ذلك السفر إىل الربنامج ، مبا يفدورة اجلمعية العامة يف نيويورك

والحظت اللجنة يف هذا الصدد زيادة كبرية يف اإلنفاق يف شعبة التحقيقات داخل مكتب املدعي العام 
وأوصت اللجنة بأن تسعى المحكمة إلى إدارة مواردها ألف يورو.  783يف املائة، أو  155بنسبة 

من بنود الميزانية. وأوصت اللجنة بأن تواصل  بندلكل  ةالمعتمد دودالح ضمنبحكمة وفعالية 
السفر للسفر وتدابير أخرى الحتواء تكاليف  المحكمة استكشاف إمكانيات التخطيط الفعال

                                                           
(160 )

ICC-ASP/17/2  
 .95ملرجع نفسه، الصفحة ا (137)
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إطار الميزانية البرنامجية  ضمنعن كثب  الوضع، وقررت مواصلة رصد الموافق عليه ضمن الحدود
 .2019المقترحة لعام 

 (ثالملحق الثالأنظر ) السابقةالسنوات  مع القانونيةأرقام المساعدة مبقارنة اللجنة ت مقا  -53
يف  136نسبة بة من صندوق رأس املال، بلغت ، بعد االستفاد2017ام ـالتنفيذ لعوالحظت أن معدل 

 .(يني يورومال 6.18مليون يورو مقابل إمجايل النفقات البالغة  4.53امليزانية املعتمدة البالغة )املائة 
، بلغت نفقات املعونة القانونية للدفاع صندوق رأس املال، بعد اللجوء إىل                   وبشكل أكثر حتديدا    -54

، يف حني بلغت نفقات املعونة القانونية للضحايا (يف املائة 137.1وهو ما يزيد عن )مليون يورو  4.84
 (138).(ملائةيف ا 133.8زيادة يف اإلنفاق من )مليون يورو  1.34ما جمموعه 

، كانت هناك نفقات فعلية انتجاندالـ                                                وبناء  على طلب اللجنة، أوضحت احملكمة أنه بالنسبة   -55
، ويرجع هلاألف يورو فقط  622، بينما مت ختصيص ميزانية مببلغ 2017ألف يورو يف عام  933قدرها 

، ألوجنوينبالنسبة و املزعومة.  70ادة                                                              ذلك أساس ا إىل املتطلبات اإلضافية من املوارد فيما يتعلق مبخالفة امل
 أعمال                                                     ألف يورو تقريب ا للفريق نظر ا ألبعاد القضية واحلاجة إىل  100 بقيمةمت ختصيص موارد إضافية 

، كانت االحتياجات من املوارد أعلى بكثري (70املادة )وأربعة متهمني آخرين  مبباـ التحقيق. وفيما يتعلق ب
شهرا بدال من  12ملدة  لالستئنافنتيجة  أغلبها (139)ألف يورو، 600ن مما كان متوقعا، أي بأكثر م

. كما الحظت 70فريق دفاع كامل للمتهم فيما يتعلق باملادة ل والدفعالثالثة أشهر املدرجة يف امليزانية 
دة لعام ، اليت مل تدرج يف امليزانية املعتماملهدييف قضية  جلرب األضرارالقانونية  املساعدةاللجنة دفع رسوم 

2017. 
    ا  مباشر     ا  كبري      ا  وتود اللجنة التأكيد على أن متديد خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية كان له أثر   -56

 لموارد.لعلى االحتياجات 
، األمر مليون يورو 3.13 بقدرالتشغيل العامة  مصاريفوالحظت اللجنة اخنفاض اإلنفاق يف   -57

ة محاية الشهود والضحايا ومن عدد أقل بكثري من اإلحاالت                                   الذي نتج أساسا  عن عدد أقل من أنشط
هذه الوفورات لتمويل استحواذ املعدات  أعيد استخدامقد لاليت قدمها مكتب املدعي العام خالل السنة. 

 يف بتكنولوجيا املعلومات، مثل الربجميات اجلديدة وجتديد الرتاخيص واالشرتاكات مما أدى إىل زيادة املتعلقة
 (140)مليون يورو يف بند امليزانية "األثاث واملعدات". 84أو  ،يف املائة 164.7ق بنسبة اإلنفا
 فق، توفري املرونة اإلدارية املالئمة                                      أنه يف حني حتويل األموال قد يكون ضروريا  ل              وذك رت اللجنة   -58
يت وافقت عليها ال ، فإن طبيعة النفقاتكانت بيانات التنبؤات غري مؤكدة  خماطرة، ال سيما إذا ذلك خيلق

 ألن اإلنفاق بالرغم من ذلك ن النفقات اليت مل يتم تربيرها بالكامل يتم تنفيذهاأ، أو اجلمعية قد تغريت
ولذلك، شجعت اللجنة المحكمة على يف بند آخر من بنود امليزانية يسمح بتحويل األموال. املنخفض 

 عندما تتطلب حتى ال يتم تحويل األموال إال أكبر قدر ممكن من الدقة في التنبؤ بالميزانيةالتأكد ب
قرارات الجمعية أو  العمل خارج أي حال من األحوال وال يجوز في، في ذلك المرونة الميزانية

 أكبر قدر من الشفافية. مما يضمن التحويالتجميع  عناللجنة  وإطالعتوصيات اللجنة، 
 أوامر الشراء غري املصفاة (ب)

الشراء  أوامرعن الرصيد املتبقي من  حمدثةمعلومات  (141)قريرها عن األداءقدمت احملكمة يف ت  -59
 5.5خدم منها ما جمموعه         ، واست  2016مليون يورو يف هناية عام  7.2اليت بلغت  (142)غري املصفاة

                                                           
  .9، اجلدول 50املرجع نفسه، الصفحة  (138)
(160)

 CBF30/37S01 
(126 )

ICC-ASP/17/2 ، 3، اجلدول 42الصفحة. 
  .2نفسه، املرفق الثالث، اجلدول املرجع (141)
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من  ه كوفوراتقد مت تسجيل (مليون يورو 1.7). والحظت اللجنة أن الفرق 2017ماليني يورو يف عام 
النظام املايل من  4.6             وفق ا للمادة  2016قة وأدرجت يف حساب العجز النقدي النهائي لعام الفرتة الساب

يورو حبلول هناية عام مليون  7.2الشراء غري املصفاة من  أوامر. ورحبت اللجنة خبفض والقواعد املالية
 ، وقررت مواصلة رصد احلالة.2017مليون يورو حبلول هناية عام  4.5إىل  2016

 االحرتازية الطوارئ ياطياتاحت (ج)
ن لصندوق طورات غري املتوقعة وقدمت إخطاري                          ، واجهت احملكمة عدد ا من الت2017يف عام   -60

 التاليني:رأس املال 
  يورو للحاالت التالية: 1 305 600بلغ مل 2017سبتمرب أيلول/ 11بتاريخ  إخطار (أ) 

واملساعدة  (ماجنندا، باباال، وأريدو، كيلولو)ع منح مساعدة قانونية كاملة ألربعة من فرق الدفا  (1)
. مببا وآخرونيف حاالت  االستئنافخالل مرحلة  (مببا)القانونية الكاملة املؤقتة لفريق الدفاع اخلامس 

 ؛(مجهورية أفريقيا الوسطىيف  احلالة)
حلالة  ألضرارجرب اخالل مرحلة  وفريق الضحاياالدفاع  فريقكال تقدمي املساعدة القانونية ل (2)  
 ؛(احلالة يف مايل) املهدي

التجريبية  تقدمي مساعدة قانونية للممثلني القانونيني الذين ميثلون الضحايا خالل املرحلة  (3)  
 ؛(يف أوغندا احلالة)ألونغوين 
بوسكو  ملدعي العام ضد القضية  توفري موارد إضافية منحت خالل املرحلة التجريبية (4)  
 ؛(احلالة يف أوغندا)  دومينيك أوجنوين؛ ويف حالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية الةاحليف  نتاغاندا

يورو بعد قرار الدائرة االبتدائية  226 900بلغ مل 2017أيلول/سبتمرب  11إخطار بتاريخ  (ب)   
 يف احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى. بيمباالة حلبتعيني خرباء معنيني جبرب األضرار  

 2017صندوق الطوارئ في عام  الستخدام: ملخص اإلخطارات 3دول الج
 التاريخ التربير املبلغ املطلوب

 11/09/2017 تكاليف غري متوقعة يف املساعدة القانونية: 
  جان بيري بيمبا غومبو وآخرون. (أ) يورو 552 000
  املهدي  (ب) يورو 352 600
 دومينيك اوجنوين (ج) يورو 196 500
 بوسكو نتاجاندا (د) يورو 204 500
 اجملموع الفرعي يورو 1 304 600
جان بيري بيمبا يف قضية املدعي العام ضد  جلرب األضرارتكاليف غري متوقعة  يورو 226 900

 يف مجهورية أفريقيا الوسطى. غومبو
11/09/2017 

  اجملموع الفرعي يورو 226 900
  المجموع يورو 1 532 500

، مليون يورو 1.48 متوقعة قد بلغ ت اللجنة أن االستخدام اإلمجايل للموارد حلاالت غريالحظ  -61
، وأن هذه االحتياجات من مليون يورو 1.53وقدره الذي مت اإلخطار بشأنه مقارنة باملبلغ اإلمجايل 

 جزئيا ضمن امليزانية العادية املعتمدة. قد مت استيعاهبااملوارد 

                                                                                                                                                    
  لسنوات املالية السابقة واليت مل يتم إنفاقها بعد.يف ا الواردةمتثل أوامر الشراء غري املصفاة االلتزامات  (142)
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مستوى  إبقاء، 2017ديسمرب ورهتا السادسة عشرة يف كانون األول/قررت اجلمعية يف د  -62
بقي                        ، وطلبت إىل املكتب أن ي  2018ماليني يورو لعام  7البالغ  على املستوى النظري صندوق رأس املال

كانون  31يف و  (143).صندوق رأس املال سري عمل من املكتسبةيف ضوء اخلربة  املراجعةقيد ا احلد هذ
مليون يورو. وأعربت اللجنة عن  3.76 مبقدار صندوق رأس املالمستوى  كان،  2017ديسمرب األول/

                                                                  قلقها ألن هذا املستوى قد ال يكون كافيا  لتغطية حاالت الطوارئ اإلضافية.

 صندوق رأس املال العامل  (د)

 مشكالتمت استخدامه بالكامل ملعاجلة  قد (144)الحظت اللجنة أن صندوق رأس املال العامل  -63
ديسمرب كانون األول/سادسة عشرة يف  وقررت اجلمعية يف دورهتا ال (145).2017لسيولة يف هناية عام ا

مليون  11.6مببلغ  2018، إنشاء صندوق رأس املال العامل لعام                           ، استنادا  إىل توصية اللجنة2017
من دفع االشرتاكات                                                          ي سمح للمحكمة إال باستخدام األموال الفائضة واألموال املتلقاة  يورو وقررت أنه ال

 (146).للوصول إىل املستوى احملدد من صندوق رأس املال العامل املستحقة
حتمل  لتاليف احملددويف الوقت  بكاملهاوشددت اللجنة مرة أخرى على أمهية سداد االشرتاكات   -64

 عن التأخر يف السداد. نامجةاحملكمة نفقات إضافية 
 2018نية عام للربع األول من ميزاأداء البرامج  -5

آذار/مارس  31"تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية يف  على اللجنة      ع ر ض  -65
املائة أو يف  31.1، بلغ 2018آذار/مارس  31 حىتلتنفيذ، الحظت اللجنة أن معدل ا (147)."2018

ن يورو ، ووافقت على مليو  147.43البالغة  2018، مقابل امليزانية املعتمدة لعام مليون يورو 45.86
 .2018سبتمرب أيلول/مواصلة رصد احلالة يف دورهتا احلادية والثالثني يف 

من  7-6            عمال  باملادة  اللجنة والحظت اللجنة كذلك رسالة من رئيس قلم احملكمة إىل رئيس  -66
لتغطية  2018 عام يف صندوق رأس املالعن إمكانية اللجوء إىل  يعلمه هبا، النظام املايل والقواعد املالية

 ميزانية فيما يتعلق بالعمليات اليت ال توجد هلا خمصصات يف تالفيهاالتكاليف غري املتوقعة واليت ال ميكن 
                                        ، أحيطت اللجنة علما  بأن احملكمة بصدد وضع ذلك إىل باإلضافة. 2018 لعامالربنامج املعتمد 

كتب املدعي العام يف احلالة يف مجهورية بشأن حتقيق م صندوق رأس املالاللمسات األخرية على إخطار 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  9من الدائرة التمهيدية الثالثة يف  املوافقةبوروندي، بعد احلصول على 

متديد والية قاضيني. ويف وقت الحق، الحظت اللجنة تقدمي إخطار عن اللجنة  مت إلالغ  -67
 .2018يونيو حزيران/ 8يتعلق بتمديد الوالية حىت  ورو فيماي 116.8مببلغ قدره صندوق رأس املال 

صندوق رأس دون إخطار  2018ن حىت كانون األول/ديسمرب خريآقاضيني  ةمت متديد واليلقد   -68
 مل يتم حتديدها بعد. 2018العواقب املالية املرتتبة على التمديدات احملتملة بعد هناية عام كما أن  املال
ثمانية عشر قاضيا على النحو املنصوص عملت ختصيصات ل 2018يزانية عام اللجنة بأن م وأشارت  -69

بأن هيئة الرئاسة قررت تأجيل        علما   اللجنة وأحيطتمن نظام روما األساسي.  36من املادة  1عليه يف الفقرة 
وحققت وفورات  2018حزيران/يونيه  11مجيع القضاة الستة املنتخبني حديثا إىل بدء خدمة موعد دعوة 

واتب مجيع القضاة ر ، وبالتايل متكنت من تغطية (القضاء)أخرى بتأخري تعيني املوظفني يف الربنامج الرئيسي األول 

                                                           
(126)

 ICC-ASP/16/Res. ،.القسم دال  
الية، هو للتيقن من قيام رأس مال من النظام املايل والقواعد امل 2-6                                              الغرض من صندوق رأس املال العامل، عمال  بالقاعدة  (144)

 احملكمة بتلبية مشكالت السيولة قصرية األجل بانتظار تلقي االشرتاكات املقدرة.
(12.)

 ICC-ASP/17/2 ،.المرفق الحادي عشر  
(120)

 ICC-ASP/16/Res.1 ،القسم باء. 
(127)

 CBF/30/16 
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املوارد اليت وافقت عليها اجلمعية للربنامج الرئيسي األول. وستواصل اللجنة وواليات القضاة املمددة ضمن اجلدد 
 .2019 ذلك ضمن إطار امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام رصد اآلثار املرتتبة على التكاليف عن كثب، مبا يف

دية يف الربنامج يورو للخدمات التعاق 82 800والحظت اللجنة زيادة يف اإلنفاق قدرها   -70
عن تعيني  جنمتيورو  29 500 ومن هذا اإلنفاق، (املباشر رئيس قلم احملكمة كتبم) 3110الفرعي 

بشأن األحكام الصادرة عن احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. رأي قانوين  إلعطاءخبري خارجي 
 اوعالوة على ذلك، الحظت اللجنة أن االعتماد املخصص خلدمات هذا االستشاري مل تتم املوافقة عليه

 وأنه مت اختيار اخلبري على أساس مباشر. 2018ضمن ميزانية عام 

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -دال
تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات/إدارة المعلومات على مستوى المحكمة لمدة   -1

 خمسة سنوات
                   احملكمــة ملــدة مخــس ســنوات        مســتوى             املعلومــات علــى        إدارة                                  كانــت اســرتاتيجية تكنولوجيــا املعلومــات/  -  71

          نفيـذ اخلطـة        دأت يف ت                          . وعلى الرغم من أن احملكمة بـ    2017                               جدول أعمال اللجنة منذ ربيع عام           أحد بنود
   حـىت     أنـه          اتيجية و      االسـرت              اسـتحقاق مـدة     بشأن    (148 )         من املخاوف        عددا        للجنة     كان    ،      2017                اعتبارا  من عام 

        املرحلـي       احملكمـة       تقريـر               . واسـتنادا  إىل       األعمـال               طوال فرتة ونطـاق  ل                      متويل تنفيذ االسرتاتيجية          مل يتحقق   ،   اآلن
        ، والرد      سنوات   ة  مخس     ملدة   (149 )              إدارة املعلومات /      علومات                         عن اسرتاتيجية تكنولوجيا امل      2018 /    2017       للفرتة

    لمــا         اللجنــة ع      أخــذت  ،             أثنــاء الــدورة        الــرمسيني             مــوظفي احملكمــة            التقــدميي مــن     عــرض  ال  و                    علــى استفســار اللجنــة 
       إدارة /                                         اخلطـة الشـاملة السـرتاتيجية تكنولوجيـا املعلومـات        بإنشـاء           فيمـا يتعلـق   و   .                          بالتقدم الذي أحرزته احملكمـة

     أكـدت    (150 )                                                               مخس سـنوات، علـى النحـو الـذي طلبتـه اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة والعشـرين،               املعلومات لفرتة
          اســـرتاتيجية      ضــمن                وهــو مشــروع رئيســـي   -                      ملنصــة ســـري العمــل القضـــائي              دراســـة اجلــدوى     قضــية          احملكمــة أن 

      لثالثني                 الدورة احلادية وا       انعقاد     قبل              سيتم تقدميها  –         املعلومات        إدارة   /                  تكنولوجيا املعلومات ل         ة سنوات    اخلمس
       للجنة.

ــــاء  علــــى طلــــب   -  72                                                أوضــــحت احملكمــــة أن اإلطــــار الــــزمين الســــرتاتيجية تكنولوجيــــا    (151 ) ،      اللجنــــة               بن
                     اللجنـة علمـا بـأن جممـوع        وأخـذت  .     2021  -      2017   ي       سـنوات هـ        ملـدة مخسـة                 إدارة املعلومـات         املعلومات/

               فرتة االسرتاتيجية  ل          ألف يورو   8       670.9                                                         التكاليف املتوقعة لالسرتاتيجية اليت أكدهتا احملكمة ستبلغ قيمتها 
ـــــيت مت إنفـــــاق       بكاملهـــــا ـــــغ      2017      يف عـــــام       منهـــــا               ، ال ـــــف     664      مبل ـــــورو     أل         مت ختصـــــيص      2018       ويف عـــــام       ي
                     يورو للموافقة يف سياق    6     800                                                      ألف يورو لتنفيذ االسرتاتيجية. وسيخضع املبلغ املتبقي وقدره   1      206.4

              نظـرة عامـة علـى      يسـرد       أدنـاه    4        . اجلدول     2021- 9   201                                          امليزانيتني الربناجميتني املقرتحتني للمحكمة للفرتة 
                  التكلفـــة. كمـــا أخـــذت                                                     اإلســـرتاتيجية علـــى مــدار الســـنوات مقســـمة بـــني األقســام وأنـــواع        تكـــاليف        تقــديرات 

                   مســتوى املشــروع، والــيت     علــى        تكــاليف   ال        توقعــات   ؛                                املزيــد مــن التفاصــيل علــى ســبيل املثــال   عــن             اللجنــة علمــا 
                     عن تنفيذ اإلسرتاتيجية.   ة   افي   اإلض          للتقارير                   ست عترب مبثابة معيار 

   (152 ) (           بآالف اليورو )        المحكمة        مستوى                                             استثمارات استراتيجية تكنولوجيا المعلومات على       2021-    2017  :  4      لجدول  ا
  2017 2018 2019 2020 2021 اجملموع ملدة االسرتاتيجية

  
                                                           

(128)
و  31-27، الفقرات 1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017لوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  ا 

 .87، الفقرة 2-، واملرجع نفسه، اجمللد الثاين، اجلزء باء 84
(120 )

CBF/30/11. 
(1.6)

 .87، الفقرة  2-اجمللد الثاين ، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  
  .82ه، الفقرة املرجع نفس (151)
(1..)

 CBF/30/11 ، 4، اجلدول 8الصفحة. 
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245 6 763 1 626 1 592 1 600 664 
قسم إدارة خدمات 

 املعلومات
 فينتكاليف غير الموظ

764،9 370 20 150 224،9  0  
قسم اخلدمات 

  اإلدارية

675 180 180 180 135  0 
مكتب املدعي 

 العام

784،9 7 313 2 826 1 922 1 959،9 664 
 

تكاليف غري جمموع 
 املوظفني

400 100 100 100 100  0 
قسم اخلدمات 

  اإلدارية
 تكاليف الموظفين

  قسم إدارة احملكمة 0  146،5 146،5 146،5 146،5 586
986 246،5 246،5 246،5 246،5  0  

 
 تكاليف املوظفنيجمموع 

670،9 8 559،5 2 072،5 2 168،5 2 206،4 1 664 
 

تكاليف االستثمار على 
 مستوى المحكمة

احملكمة لتكاليف تكنولوجيا املعلومات اإلمجالية الالزمة إلبقاء  بتوقعاتأخذت اللجنة علما   -73
تكاليف  ؛اخلاصة باحملكمة وتشغيلها على سبيل املثال احلالية إدارة املعلوماتنولوجيا املعلومات/أنظمة تك

 إالاحملكمة  مل تقدم، لألسف. 2022-2017لفرتة لأدناه التوقعات  5اجلدول  يبني". األنوار مضاءة"
من أن بقية أقسام ا يعين أنه على الرغم مم قسم إدارة خدمات املعلوماتاملتعلقة ب تشغيلالتكاليف 

، فإن الصورة الكاملة قسم إدارة خدمات املعلومات                                     احملكمة تنفق بشكل هامشي فقط مقارنة  مع 
حول  قرارات مالية حكيمة التخاذواحملكمة ال تزال مفقودة. على مستوى " األنوار مضاءةلتكاليف "

ي دورتها الحادية ، طلبت اللجنة من المحكمة تزويد اللجنة فتكاليف تكنولوجيا المعلومات
 - 2017والثالثين بنظرة عامة شاملة للمحكمة حول أرقام تكاليف تكنولوجيا المعلومات من 

2022. 

)بآالف  قسم إدارة خدمات المعلوماتلالسنوية  "األنوار مضاءة" : اتجاه ميزانية5الجدول 
 (153)اليورو(

2022 2021 2020 2019 2018 2017  
 "األنوار مضاءة" قسم إدارة خدمات املعلومات 8 851 9 337 9 583 9 605 9 615 9 839
 الفرق مقارنة بالسنة السابقة  +486 +246 +22 +10 +224

 عملاملعلومات املعقدة قد يتطلب  إدارة/تكنولوجيا املعلومات ملشاريعأن التنفيذ الناجح        علما    -74
للجنة أن هناك حاجة إىل أن تقوم كل من ، تعتقد ادورة امليزانية السنوية مدة ط تتجاوزترتيبات ختطي

احملكمة والدول األطراف بالتنبؤ بشكل أفضل مبتطلبات امليزانية هذه من خالل خطط متعددة السنوات. 
إدارة /                                                     التأكيد على املضي قدما  يف اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات ترغب اللجنة يف هذا الصدد،و  ولكن

اجلوانب الرئيسية  من بعضالللتمويل متعدد السنوات، إطار  لتنفيذ، خاصة، ملدة مخسة سنواتاملعلومات 
 (1)مفقودة، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:  ما زالت للضوابط الداخلية لتنفيذ االسرتاتيجية

روع تقييم املخاطر لتحديد نقاط إهناء املش (2)السرتاتيجية؛ أثناء تنفيذ ا رفع التقاريراملسؤوليات وترتيبات 

                                                           
(1.6)

  .1، الرسم 7املرجع نفسه، الصفحة  
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؛ جتاوز مدة املشاريعالتكلفة أو  إماإلدارة  احرتازية خطة طوارئ (3)كل مشروع من االسرتاتيجية؛   ضمن
 خطة مالية واضحة لإلسرتاتيجية.و  (4)

املعلومات املالية ذات الصلة فيما  كافة مجعأنه من األمهية مبكان أن يتم        أيضا   ارتأت اللجنةو   -75
االرتباك  لتاليفيف وثيقة واحدة  إدارة املعلومات ملدة مخسة سنوات/املعلومات يتعلق باسرتاتيجية تكنولوجيا

، مثل اجلمعية اخلارجيةفيما يتعلق هيئات الرقابة و فريق إدارة االسرتاتيجية  ضمنصحة املعلومات،  حول
صيتها وإذ تكرر اللجنة تو                                                                واللجنة وجلنة التدقيق فضال  عن مراجعي احلسابات الداخليني واخلارجيني. 

بأن تقدم المحكمة خطة شاملة  اللجنة أوصت (154)الصادرة عن الدورة التاسعة والعشرين،
الحادية  دورتهاالمعلومات لفترة خمس سنوات قبل انعقاد  إدارةالستراتيجية تكنولوجيا المعلومات/

 والثالثين.
حها جملس إدارة اليت نق (155)ضت على اللجنة قائمة مبشاريع تكنولوجيا املعلومات   ر         كما ع    -76

. وخالل االجتماع، ذكر مسؤولو 2018املعلومات بعد اعتماد اجلمعية العامة للميزانية الربناجمية لعام 
اختذت مجيع االحتياطات الالزمة للبقاء يف أنه ، و لوجيا املعلومات يف احملكمة آمنةاحملكمة أن أنظمة تكنو 

ات، وميكن اعتبار أمن تكنولوجيا املعلومات يف احملكمة الطليعة فيما يتعلق بتحديث أمن تكنولوجيا املعلوم
من بني األفضل يف منظمات األمم املتحدة األخرى. مل تثر أية خماوف تتعلق بامليزانية فيما يتعلق بأمن 

 تكنولوجيا املعلومات باحملكمة.

على  سنوات لمدة خمسة إدارة المعلوماتلعالقة بين استراتيجية تكنولوجيا المعلومات/اتوضيح   -2
 المحكمة وخطة استبدال رأس المال مستوى 

ملدة  إدارة املعلوماتقدمت احملكمة توضيحات بشأن العالقة بني اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات/  -77
طلب اللجنة يف دورهتا التاسعة بناء على  وذلك احملكمة وخطة استبدال رأس املال، مستوىعلى مخسة سنوات 

يف  إدارة املعلوماتدت احملكمة أنه ال يوجد تداخل بني استثمارات تكنولوجيا املعلومات/وأك (156)والعشرين.
خطة استبدال رأس املال للمبىن. وتشمل خطة استبدال رأس املال بني سنوات و  ةمخس ملدة تهاإطار اسرتاتيجي
التحتية لقاعة احملكمة اليت  ألف يورو الستبدال البنية 150والبالغة  قسم إدارة خدمات املعلوماتللمبىن توقعات 

قدر ت. و 2021، مثل الكامريات وحمطات العمل وامليكروفونات والشاشات يف عام صالحية استعماهلا تانته
 .2025استبدال رأس املال يف عام اليت ستحتاج إىل  عشر سنوات،بالشبكة للمباين الدائمة  مدة صالحية

 سياسة استبدال رأس المال -اءه
 والخيارات لتمويلها أس المالاستبدال ر خطة 

 لألمديف الدورة الثامنة والعشرين، طلبت اللجنة إىل احملكمة وضع توقعات واضحة وشفافة   -78
احملكمة مجيع املعلومات  تشملوأوصت بأن  ،يف وخطط متويل استبدال رأس املالاملتوسط والطويل للتكال

طط االستثمار، واالستثمارات الفعلية واستبدال ، مثل خاستبدال االستثمارات الرأمساليةبذات الصلة 
 (157).، يف ملحق منفصل للميزانية الربناجمية املقرتحةاحملدد وقتهااألصول يف 

رأس املال يف  الستبدال األمد خطة متوسطةأول  قدمت احملكمة، 2017 رسبتمبأيلول/ في  -79
مليون  2.2ة تقديرية مقدارها بتكلف 2022 معاتنبؤات ملدة مخسة سنوات حىت  املبىن، ولتطوير

                                                           
 . 93و  87املرجع نفسه، الفقرتني  (154)
(1..)

 . 3و  5املرجع نفسه، الفقرتني  
(1.0)

 .90، الفقرة 2-اجمللد الثاين ، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  
(1.7)

  .84، الفقرة 1-املرجع نفسه، اجلزء باء 
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كبرية. خبالف   تهاتكلف تكوناليت  املبىناستثمارات يف مكونات  هواستبدال رأس املال إن  (158).يورو
 امليزانية السنوي. مقرتحاستبدال رأس املال يف  يتم مشل، ال (الوقائية والتصحيحية)تكاليف الصيانة 

لتكاليف  مدلمدى املتوسط والطويل األل توقعات إنشاءنظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن   -80
قامت احملكمة بتحديث  (159)ألداء يف عقد الصيانة اجلديد".لمؤشرات  ومشلالستبدال رأس املال 

مليون يورو.  2.9مليون يورو إىل مستوى  0.7مع ارتفاع التكاليف من  2023 عام التوقعات لتشمل
، قد وصلت إىل هناية حملكمةباين اليت، حسب قول اتتضمن اخلطة املستحدثة استبدال مكونات امل

استبدال األجهزة املتعلقة املوثوق. وتشمل  هواليت تعترب ضرورية للحفاظ على قيمة املبىن وتشغيل صالحيتها
منفصلة وقاعات االجتماعات اليت هي تكنولوجيا املعدات السمعية والبصرية يف قاعات احملاكم و  باملبىن

. تعتمد اخلطة اخلمسية على اخلربة إدارة املعلومات ملدة مخسة سنواتولوجيا املعلومات/عن اسرتاتيجية تكن
 الفنية الداخلية وعلى أحدث املعلومات حول األداء الفعلي.

                                            أكدت احملكمة أهنا ستطلب رأي ا ثاني ا من املقاول  (160)باإلشارة إىل طلبات اللجنة السابقة،  -81
مع استبدال رأس املال الالزم حتت سوية يقدم مجيع خدمات الصيانة الرئيسي اجلديد القادم، الذي س

، أكدت احملكمة أيضا أن . وعالوة على ذلكاملبىن وحدة إدارة ة لدىليفق احملكمة الداخاإشراف مر 
إطار عقد الصيانة  ضمناألداء و  الشروط واملواصفات مؤشرات اختيار املقاول اجلديد ال يزال جاريا وأن

 .2018سبتمرب أيلول/توقع توقيعه يف بداية من                                    إىل اللجنة عند إبرام العقد، الذي ي   اجلديد ستقدم
كان أقصر من أن يسمح   (2018مارس آذار/)األصلي  التسليم وأوضحت احملكمة أن تاريخ  -82

يل مع ، مت متديد العقد احلاهذه األثناءيف و . التكلفةباملنافسة الدولية يف عملية الشراء وأفضل قيمة مقابل 
 .2018أغسطس آب/حىت " كورتيز" املقاول الرئيسي للمباين

بأن يتناول الرأي  - (162)وأكدته الجمعية (161)       سابقا   هتم اقتراحوفقا لما  -أوصت اللجنة  -83
الملحة  البدائل حالة (أ)، العوامل التالية: أخرى لمقاول الجديد، في جملة أمورمن طرف االثاني 
، ما إذا كانت العالمات خاصة، التكلفةالقيمة مقابل  (ب)؛ بعين االعتباراالستخدام الفعلي بأخذ 

وسهولة  والمتانةمن حيث الموثوقية  التكلفةالتجارية للمنتجات البديلة تقدم أفضل قيمة مقابل 
 (د)؛ الحديثةتجاهات السوق الافتراضات التسعير مع دراسات استقصائية  (ج)؛ الخ، هاإصالح

، على سبيل المثال، من المؤسسات غير مستقاةالالدروس  (هـ)؛ (المشتركة)ت الفرص من المشتريا
التي يوجد مقرها في الهاي، وتتطلع إلى إحراز تقدم بشأن الجوانب البارزة في دورتها الحادية تلك 

 والثالثين.
عقاد الرد على طلب اجلمعية بأن تقدم احملكمة عن طريق اللجنة وقبل ان       أيضا   تنتظر اللجنةو   -84

الدورة السابعة عشرة للجمعية، تقريرا عن اخليارات املختلفة لتمويل الصيانة واالستبدال على املدى الطويل 
 (163)استنادا إىل خربة املنظمات الدولية األخرى.

 إدارة الموارد البشرية - واو

 مراجعة على مستوى المحكمة لسياسة إعادة التصنيف -1

                                                           
(1.8)

 CBF/29/2. 
(1.0)

 CBF/30/3. 
(106)

وما  228، الفقرات 2-اجمللد الثاين، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  
 يليها.

(101)
  .235املرجع نفسه، الفقرة  

(10.)
 ICC-ASP/16/Res.1 6، القسم زال، الفقرة. 

(106)
 .4املرجع نفسه، الفقرة  
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، بأن ال توافق 2017سبتمرب لتاسعة والعشرين املعقودة يف أيلول/، يف دورهتا اأوصت اللجنة  -85
، إىل حني إجراء استعراض على نطاق احملكمة لسياسة إعادة معية على أي إعادة تصنيف للوظائفاجل

 التصنيف.
التعليمات "م إىل    د     ق  الذي  (164)نظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة عن إدارة املوارد البشرية"  -86

بشأن تصنيف الوظائف وإعادة تصنيفها. واستذكرت اللجنة أنه ال ميكن استخدام إعادة  "اإلدارية
تصنيف الوظائف كأداة للرتقية أو إلدارة األداء أو نتيجة لزيادة أعباء العمل، وأن مجيع رؤساء األجهزة 

 لدرجاتللعمل وفقا  املناسبمسؤولون عن التوزيع  وما يعادهلم،رؤساء األقسام و ب               ومديري الش ع  
 الوظائف املعتمدة، وبالتايل جيب جتنب استباق القرار النهائي لطلب إعادة التصنيف.

في  ةجديد صيغة، أوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة التعليمات اإلدارية صيغةبعد تحليل   -87
نبغي دورتها الحادية والثالثين، وأنه من أجل ضمان نزاهة العملية وشفافيتها وكذلك اتخاذ القرار، ي

 :التالي صيغةال تشملأن 
 التصنيف؛             سببا  إلعادة  شاغرة حالية ال يشكلإن القيام بمهام ومسؤوليات وظيفة  (أ) 
المجلس االستشاري للتصنيف تمثيل الموظفين، مثل اتحاد  يشملينبغي أن )ب(  
 الموظفين؛
االعتبار أنها ، مع األخذ في                واردا  بكل وضوح دور اللجنة في هذه العمليةأن يكون  (ج) 

الجمعية القرار  لدى ، في حين أنمن أجل هذه األمور لجمعيةلالهيئة االستشارية المستقلة التابعة 
 ؛األمورالنهائي بشأن الموافقة على هذه 

والموثقة بالكامل إلى اللجنة قبل  المحددتقديم طلبات إعادة التصنيف في الوقت  (د) 
 اجتماعها األول كل عام.

سياق الربنامج املقرتح لعام لجنة أن تستعرض بعناية مجيع طلبات إعادة التصنيف يف قررت ال -88
 .للتعليمات اإلدارية، يف ضوء التغيريات املقرتحة 2019

 التوزيع الجغرافي -2
أوصت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين بأن تواصل احملكمة بذل جهودها من أجل زيادة   -89

، رير عن التدابري احملددة املتخذةلق بالتوزيع اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني وتقدمي تقحتسني احلالة فيما يتع
 (165).مبا يف ذلك محالت التوعية

اليت مت  وظائف ثابتة حمددة املدة 888كان لديها   2017 عام نهاية يفأنه  احملكمة وأفادت  -90
أنه كانت        أيضا  احملكمة  وأفادت. عامةال املساعدة املؤقتةمن  ممولة حمددة املدة وظائف 139 و شغلها

والبلدان          منخفضا  يف املائة يف املوظفني على املستوى املهين من البلدان املمثلة متثيال  10هناك زيادة بنسبة 
 اليت تعاين من عدم التوازن.

 ؛ واألطرافدولة من الدول  27يف املائة من القوة العاملة تنتمي إىل  59والحظت اللجنة أن   -91
 .(55)على اإلطالق  ليست ممثلةأو  (21)         منخفضا                            بلدا  كانت إما ممثلة متثيال   76
                                                        وجود عدد كبري من املوظفني من رعايا دول ليست دوال  أطرافا  يف  السابقالحظت اللجنة يف   -92

يف القوى العاملة من رعايا الدول  (يف املائة 1،1) قليلةوالحظت اللجنة زيادة  (166)نظام روما األساسي.

                                                           
(102)

 ICC-ASP/17/6 
 .102، الفقرة 1-اجمللد الثاين ، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... ( .10)
(100)

 .98، الفقرة 1-جلزء الثاين ، القسم باء ا ،((ICC-ASP / 15/20 2016الوثائق الرمسية ... الدورة اخلامسة عشرة ...  
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 (167)توصيتها السابقة،على اللجنة  أكدتوإذ . 2017إىل  2016غري األطراف يف الفرتة من 
بأن تتناول المحكمة مسألة العدد الكبير من الموظفين من مواطني الدول التي  اللجنة أوصتو 

القائم في التمثيل  التوازن االختالل فيمع  سوية                                      ليست دوال  أطرافا  في نظام روما األساسي 
 الجغرافي.

من البلدان  خاصةوأوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها الجتذاب المرشحين،   -93
 ضمنإلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين     ا  ، وتقديم تقرير وغير الممثلة         منخفضا  الممثلة تمثيال 

 تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.
                                                                            م ي ظهر تقرير إدارة الموارد البشرية للمحكمة أي نتائج ملموسة في معالجة مسألة ل  -94

أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة جهودها للتخفيف من هذه و االختالالت الجغرافية المستمرة. 
 الحالة.

 التوازن بين الجنسين -3
اجلنسني يف تقرير إدارة املوارد عن التوزيع اجلغرايف والتوازن بني  حمدثةقدمت احملكمة معلومات   -95

 البشرية.
نقاط مئوية يف عدد املوظفات يف الوظائف الثابتة على  ةثالث مبقداراحملكمة عن حتسن  أفادت  -96

 .2017يف املائة يف عام  49إىل  2016يف املائة يف عام  46من وذلك  2017املستوى املهين يف عام 
كان متساويا تقريبا بني املوظفني الذكور على مستوى   الحظت اللجنة أن توزيع املوظفنيو   -97

. والحظت اللجنة كذلك أن النسبة املئوية (يف املائة 49)من اإلناث  واملوظفات (يف املائة 51)احملكمة 
يف املائة  63للموظفات يف السلطة القضائية ومكتب املدعي العام تفوق بكثري نسبة الذكور، حيث بلغت 

وأوصت اللجنة بأن تواصل يف املائة.  41ى التوايل؛ يف حني ختلف قلم احملكمة بنسبة يف املائة عل 53و 
الفجوة بين الجنسين وتقديم تحديث إلى  لتخفيض، جهودها قلم المحكمة خاصة، المحكمة

 في تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية. 2019اللجنة في دورتها الثانية والثالثين في عام 
، . وعلى وجه التحديد2017ا يف عام ت الفجوة بني اجلنسني يف املستويات املهنية العلياستمر   -98

املوظفات من اإلناث؛ يف حني  3-إىل ف 5-مستويات ف  الذكور من الرتب مننياملوظف عدد جتاوز
. (-و ف 2-ف) األقلمن اإلناث يفوق عدد املوظفني الذكور يف املستويات  أن عدد املوظفات

جنة بأن تواصل المحكمة بذل جهودها لمعالجة هذه الحالة وتقديم تحديث إلى اللجنة وأوصت الل
 في تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية. 2019في دورتها الثانية والثالثين في عام 

 35من  5-، الحظت اللجنة حدوث اخنفاض يف عدد املوظفات يف الرتبة ف2017يف عام   -99
-ويف الرتبة ف 4-يف املائة يف الرتبة ف 2املوظفات بنسبة  عدد يف املائة، يف حني زاد 32يف املائة إىل 

وأوصت اللجنة بأن تبذل المحكمة جهودا إضافية من أجل اجتذاب الموظفات من ، على التوايل. 3
في تقريرها  2019وتقديم تحديث إلى اللجنة في دورتها الثانية والثالثين في عام  5-الرتبة ف

 ي عن إدارة الموارد البشرية.السنو 

 مرن للموظفين توزيع -4
، وحنو من امليزانية اإلمجالية للمحكمة يف املائة 70أن تكاليف املوظفني متثل أكثر من        علما    -100

قدرات  توزيع، قررت اللجنة الرتكيز يف الدورات املقبلة على فرص يف املائة يف مكتب املدعي العام 90
 .امللحةرن يف اجملاالت ذات االحتياجات املوظفني على حنو م

                                                           
(107)

  املرجع نفسه. 
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املرن للموظفني ضمن تقرير إدارة املوارد  التوزيععن  حمدثةقدمت احملكمة معلومات   -101
 ميكن، من األولويات االسرتاتيجية أن يكون لديها قوى عاملة مرنة أنه احملكمة دتفاوأ (168)البشرية.

 .ةتشغيليتكليفها بشكل مرن لتغطية االحتياجات ال
 للمحكمة اإلتاحة        حتديدا ،، شقني لهالتنقل إمكانية كمة على أن هدف وافقت اللجنة مع احمل  -102

املهين  تطورهم، ودعم املوظفني يف رد عندما تكون هناك حاجة تشغيلية من ناحيةإعادة توجيه املوالتقوم ب
 بتوزيع، عندما يتعلق األمر كمةاحمل مالحظة             اللجنة أيضا   وأقرتمن ناحية أخرى.  من خالل بناء القدرات

مهام  توزيعاملوظفني مبرونة، ستستفيد إدارة املوارد البشرية من القدرة على إعادة تصميم الفرق وإعادة 
 األمثل. بالشكلالعمل بطريقة تستخدم املوارد 

خيارات التنقل املختلفة اليت  يلخصاحملكمة "إطار التنقل" الذي  أنشأت،  2017يف عام   -103
أسر  ضمنيف الوظائف         مؤقتا   وللتناوب                                         إعادة تعيني املوظفني مؤقت ا للعمل يف املشاريع خالهلاميكن من 

، يرتبط إطار التنقل هذا بإعادة التعيني املؤقت. إحدى الراهنالعمل وألغراض التدريب املشرتك. يف الوقت 
ذات  وبالنسبة للمراكز .مدصرية األق مناصباملؤقت للموظفني بعد اإلعالن عن  التعينيالتنقل هي  طرائق
إطار التنقل اخلاص باحملكمة يف  إعالنالتنافسي. من املتوقع  للتوظيفخاضعة  الوظائف تبقى، حمددةمدة 

، املقبلةالسنوات  يفبعد ذلك . وتتوقع احملكمة أن يتم تطوير إطار التنقل 2018النصف األول من عام 
لفة وتنفيذها على أرض الواقع. هبدف حتقيق توازن جيد بني حيث يتم اختبار وتقييم الطرائق املخت

 االحتياجات التنظيمية.بني املوظفني و 
وأوصت اللجنة بأن تقدم المحكمة إطار التنقل الخاص بها وأن تستكشف استخدام   -104

لتدريبية بهدف توسيع ترتيباتها الداخلية للتنقل، عند االقتضاء، وتقديم تحديث في لاميزانيتها 
 التقرير السنوي عن إدارة الموارد البشرية في دورتها الثانية والثالثين.

، ارتأت اللجنة أن هناك أيضا فرصة ملواءمة املهارات االسرتاتيجية مع باإلضافة إىل ذلك  -105
احملكمة بأن احملكمة ليست من املوقعني على  ويف حني مت إبالغاملتطلبات متوسطة وطويلة األجل. 

 ملشرتك بني املنظمات بشأن نقل أو إعارة أو إقراض املوظفني بني املنظمات اليت تطبق نظام"االتفاق ا
 ترتيبات التبادلبعمل ، قامت احملكمة 2017"، الحظت اللجنة أنه يف عام للرواتباألمم املتحدة املوحد 

 (169)زبعض املوظفني مع املنظمات الشريكة لألمم املتحدة مبوجب اتفاق متبادلل
تبادل لترتيبات ال عمل أوصت اللجنة بأن تواصل المحكمة استكشاف إمكانيات  -106

النظام الموحد لألمم المتحدة، وأن تقدم تحديثا في التقرير السنوي عن إدارة  ضمنالموظفين 
 الموارد البشرية في دورتها الثانية والثالثين.

ستمرار اإل -ديدة وظائف جقبل طلب  -ذلك بأن تقوم المحكمة وأوصت اللجنة ك  -107
ة البرنامجية المقترحة لعام من الميزاني        بداية  ، وأنه يمكن استخدام الموارد الداخليةبتقييم ما إذا كان 

، ينبغي أن تدعم أي طلبات للحصول على وظائف جديدة بمبررات أكثر صراحة للسبب 2019
 اللجوء إلى الموارد الحالية قد ال يكون عمليا. أن

 غيل القياسية لفتح وتشغيل وإغالق المكاتب الميدانيةإجراءات التش -5
إغالق املكاتب امليدانية باسرتاتيجية  اللجنة علما أخذتيف دورهتا الثامنة والعشرين،   -108

االفتتاح )، وأوصت بأن تضع احملكمة إجراءات تشغيل موحدة للدورة الكاملة للمكاتب امليدانية للمحكمة
 (170).امليزانية على، فضال عن تأثريها الكامل ستقاةاملاعاة اخلربات والدروس ، مع مر (والتشغيل واإلغالق

                                                           
(108)

 ICC-ASP/17/6،  68-63الفقرات. 
(100)

  .125و  124املرجع نفسه، الفقرتني  
 .123، الفقرة  1-اجمللد الثاين، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... ( 176)
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اللجنة علما "بتقرير احملكمة عن إجراءات التشغيل املوحدة للدورة الكاملة للمكاتب  أخذت  -109
      لما  يف حني أن اللجنة أخذت ع (171).امليزانية" علىوأثرها الكامل  (االفتتاح والتشغيل واإلغالق)امليدانية 

قلم احملكمة،  مكاتببربوتوكول إنشاء وإدارة "رحبت فقد ، ذا التقرير مل يشرح األثر املايلأن ه
ويرد يف املرفق الرابع من هذا التقرير  (172).امليدانية أو احلضور امليداين املكاتب إغالق/تقليص حجمو 

 ورد يف هذا الربوتوكول.، حسبما امليداين" و "املكاتب امليدانية"استعراض عام ملوظفي "التواجد 
 برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين -6

                                             ، أبلغت احملكمة اللجنة بأهنا وق عت مذكرات تفاهم نامج املوظفني الفنيني املبتدئنيفيما يتعلق برب   -110
 مع حكوميت اليابان ومجهورية كوريا وسويسرا.

ين الفنيين المبتدئين، الذي ال يزال في                                             اللجنة علما  بالتقدم المحرز في برنامج الموظف أخذت  -111
                                                                                          مرحلة التجربة، فضال  عن التدريب الداخلي والبرامج المهنية الزائرة وطلبت إلى المحكمة، مواصلة 

أن تضع في اعتبارها تأثيرها المحتمل على التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين. كما و هذه البرامج، 
مام بين البلدان المتقدمة لدعم البلدان النامية. وعالوة على الحظت جهود المحكمة لتوليد االهت

اللجنة في دورتها الثانية والثالثين بشأن الحقائق واألرقام،  بإطالعذلك، أوصت بأن تقوم المحكمة 
 ممكنة للتقدم في تقريرها السنوي عن إدارة الموارد البشرية.السبل الوأي دروس مستقاة، و 

 المساعدة القانونيةتعديالت على نظام  - زاي
 املساعدةنظام  على الحظت اللجنة "تقرير احملكمة عن التقدم احملرز يف وضع مقرتحات لتعديالت  -112

 يستجيب التقرير للطلبات السابقة املقدمة من اللجنة واجلمعية.و  (173)".2019القانونية اعتبارا من عام 
                                      النظام اجلديد القادم أكثر احرتام ا حلدود ، أوصت اللجنة بأن يكون 2017سبتمرب أيلول/يف   -113

امليزانية اليت أقرهتا اجلمعية. كما أوصت بأن تبذل احملكمة قصارى جهدها لتقدمي إصالح يهدف إىل احلد 
حدود املوارد املوجودة مع األخذ  ذلك ضمن من العبء اإلداري دون املساس باملساءلة وأنه ميكن حتقيق

وإدراكا منها  (174)ة اإلجراءات القضائية لكل قضية.، ومرحلالالزم دة القانونيةفرق املساعيف االعتبار عدد 
للتوصية، طلبت اجلمعية إىل احملكمة "مواصلة استعراضها لنظام املعونة القانونية وتقدمي مقرتحات لتعديل 

نون سياسات مدفوعات املعونة القانونية لكي تنظر فيها من خالل اللجنة يف دورهتا املقبلة يف كا
 (175)."2018األول/ديسمرب 

 طلبتهملخص لتقييم اخلبري الذي  (2)نظرة عامة على النظام احلايل؛  (1)يقدم التقرير ما يلي:   -114
 (4)املكثفة ألصحاب املصلحة اخلارجيني،  اتالواردة خالل املشاور  التغذية الراجعة (3)احملكمة؛ 

الفريق القانوين األساسي للدفاع،  (أ)جملاالت التالية: غطي هذه املقرتحات او مقرتحات احملكمة بشأهنا. ت
للتنسيق مع انية امليدانية امليز  (د)، اعميزانية التحقيق للدف (ج)الفريق القانوين األساسي للضحايا،  (ب)

إدارة نظام املساعدة  (و)املوارد اإلضافية عالوة على الفريق األساسي، وكذلك  ختصيص (هـ)، الضحايا
 القانونية.

 التعديالت املقرتحة، حسب تفسري احملكمة، على هدفني: تستند  -115
 عادلة اكمةحقوق إجراء حم للتأكد مناحملكمة بالتزامها                التيقن من متس كاهلدف األول هو  (أ) 

لضحايا الفعالة. لذلك تقرتح احملكمة عددا من التدابري الرامية ا لمتهمني، وكذلك مشاركةللمشتبه فيهم و ل
                                                           

(171)
 CBF/30/4 

(17.)
 CBF/30/4.1 

(176)
 ICC-ASP/17/4 

(172)
 .1-اجمللد الثاين ، اجلزء باء  ،((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  

(17.)
 ICC-ASP/16/Res.6 ، 8املرفق األول، الفقرة. 
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، مبا يف ذلك من خالل زيادة الرسوم ية اليت تتلقى املعونة القانونيةني ختصيص املوارد لألفرقة القانونإىل حتس
، على سبيل                              ا جزئيا  تعديالت أخرى يف النظامستقابله هذه الزياداتأن تزعم احملكمة و وموارد الفريق. 

ملراحل  عمل دفع لكل ساعةالاحلايل إىل نظام  ةإمجاليدفعة واحدة  دفعباالنتقال من نظام  ،املثال
 مجيع أعضاء الفريق.هلا  ليس من املتوقع أن يتفرغاليت  القضائية اإلجراءات
القانونية إما عن طريق احلد من  ساعدةواهلدف الثاين هو حتسني اإلدارة العامة للم (ب) 

خلدمات املقدمة ضوابط مالية أكثر صرامة للدفع مقابل ا وضعالبريوقراطية غري الضرورية أو عن طريق 
 .وحسب بالفعل
تعلق حبالة هذه الوثيقة واإلصالح، رئيس احملكمة فيما ي مبالحظاتاللجنة علما  أخذتكما   -116

ديسمرب /عما إذا كان اجلدول الزمين املقرتح لتنفيذ اإلصالح يف وقت مبكر من كانون األول وتساءل
    ا .أمرا ممكن 2018

 4.3ية أحد بنود امليزانية الرئيسية حيث تراوحت النفقات من القانون املساعدةأصبحت لقد   -117
مليون يورو على مدى  25بلغ إمجايل النفقات أكثر من و ،                   مليون يورو سنويا   6.3يورو إىل مليون 

معلومات قليلة عن اآلثار املالية احملددة. إال التقرير  ال يشمل، ولكن (176)السنوات اخلمس املاضية.
تقدير أثر التعديالت الفردية أو حزمة اإلصالح ككل.  حىت ، من الصعباملتوفرةلومات                 واستنادا  إىل املع

، طلبت اللجنة أن أي هنج املايل وخيارات التكلفة الفعالة اللجنة من إجراء تقييم دقيق لألثر ولتتمكن
 :اآليتعلى األقل جيب أن يشمل إضايف بشأن هذه املسألة من احملكمة 

 لإلصالح يف احملكمة؛ القائمة راجعةاملحتديثا بشأن  (أ) 
التعديالت الفردية على  (أ)مليزانية لكل من على التأثريات احملتملة  تصفسيناريوهات  (ب) 

 ؛حزمة اإلصالح بأكملهاو  (ب)جور األ
فرق الدفاع والضحايا احلاليني )يق ر من أعضاء الف واحدمقارنات تكلفة الوحدة لكل  (ج) 
 ؛على فهم طبيعة مقرتح احملكمةاعد مما يس (واملقرتحني
املساعدة القانونية من خالل التخفيض املقرتح  برنامجتوقعة يف إدارة املتملة و احملوفورات ال (د) 

 يف املوارد اإلدارية؛لتخفيض للبريوقراطية ومدى الزيادة يف ختصيص املوارد للفرق اليت ميكن موازنتها با
 ؛2011رنة باإلصالح السابق يف عام ية مقاامليزانعلى  لنظام اجلديداتأثري  (هـ) 
، 2019االفرتاضات اليت تستند إليها توقعات احملكمة بأن سقف امليزانية سيتحقق يف عام  (و) 

العدد املطلوب من أفرقة املساعدة القانونية، ومرحلة اإلجراءات القضائية لكل  األخذ بعني االعتبارمع 
 قضية؛

سقف امليزانية على املدى املتوسط وخيارات حتقيق وفورات البقاء يف حدود  احتماالت (ز) 
 إضافية؛

اإلعفاء من ضريبة الدخل وعقود املساعدة املؤقتة العامة ملساعدي  إلحتماالتحتديث  (ح) 
يف هذا الصدد وأي آثار  والعيوباحملاكمة ومديري القضايا واملساعدين امليدانيني من خالل تقدير املزايا 

 (177):مالية
 ؛ومقارنتها املتوقعة التكاليف لتقدير (178)القانونية" املساعدة"حاسبة  احتمال استخدام (ط) 

                                                           
(170)

  أنظر املرفق الثالث. 
(177)

 ICC-ASP/17/4 ، 29الفقرة. 
(178)

  املرجع نفسه. 
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حتديد األثر الصايف على األعباء اإلدارية وتقدمي ضمان بأن املستويات املناسبة للمساءلة  (ي) 
 موجودة يف أي عملية جديدة.

ة معلومات مفصلة في سبق لها أن أوصت بأن تقدم المحكم أنه        مجددا  أكدت اللجنة   -118
 الشديد ارتيابهاأعربت اللجنة عن  لقد، ولكن. 2018/سبتمبر رتها الحادية والثالثين في أيلولدو 

إلى        نظرا   اإلصالح في دورتها السابعة عشرة،أن تعتبر لجمعية بواقعية يمكن لما إذا كان  حول
المحكمة هذه المعلومات  مقدار المعلومات اإلضافية المطلوبة. ولذلك أوصت اللجنة بأن توفر

 .وحسب عندما تكون جاهزة وكاملة

 لجبر األضرارالتكاليف اإلدارية والتشغيلية  - حاء
نظرت اللجنة يف "التقرير املشرتك للمحكمة والصندوق االستئماين للضحايا بشأن اآلثار   -119 

 اخلطوات (1)تقرير ما يلي: وتناول ال (179)".جرب األضرارعلى  املتوقعةاإلدارية والتكاليف التشغيلية 
؛ خطوةواألنشطة الرئيسية/أصحاب املصلحة لكل  القضائية يف اإلجراءات جرب األضراراملختلفة ملرحلة 

لوبانغا وكاتانغا ، ال سيما يف إجراءات 2017يف عام  جبرب األضرارالتطورات ذات الصلة فيما يتعلق  (2)
 .جرب األضراررتكيز بشكل خاص على تنفيذ التحديات املقبلة مع ال (3)؛ وبيمبا واملهدي

أمام احملكمة  جرب األضراريف مرحلة  القضاياأي من  إكمالوالحظت اللجنة أنه مل يتم   -120
، ال يزال هذا األخري (لوبانغا وكاتانغا واملهدي) األضرار رب، حيث صدر أمر جبالقضاياويف مجيع بالكامل. 

 اخلطواتطوال  الالزمةتفاصيل عن املوارد الو  البصريةصول على قيد االستئناف مما جيعل من الصعب احل
 حىت اآلن. جرب األضراراملختلفة إلجراءات مرحلة 

حتت  املتوفرة ألشخاص املدانون املوارد املالية أو األصولل توجدال حال أنه اللجنة يف  نظرت  -121
الصندوق  إرغامال ميكن  أنه للضحايا. والحظت اللجنة أنه يف حني األضرار لدفع جربتصرفهم 

، ماين للضحاياالصندوق االستئعلى دفع التعويضات، فإن الدوائر كانت تأمر االستئماين للضحايا 
خطط تنفيذ، وتشجيع  مسوداتإلعداد  (180)                                                 استنادا  إىل األحكام ذات الصلة من نظام روما األساسي،

 وتربعاته. مسامهاته الطوعية األضرار من تعويضات جرب دفعبتكملة  ممكن قدرإىل أقصى  ليقومالصندوق 
قد الصندوق االستئماين للضحايا اللجنة بأن جملس إدارة صندوق  مت إبالغعالوة على ذلك،   -122

، جرب األضرار من منح جرب األضراراقتطاع التكلفة اإلدارية لتنفيذ  2017ديسمرب كانون األول/قرر يف  
 تنخفضال ن جيب أ جرب األضرار لحصول على تعويضاتلأن حقوق الضحايا  األخذ باالعتبارمع 

أن التكلفة اإلدارية اليت الصندوق االستئماين للضحايا وبالتايل يعتقد ، اإلدارية التنفيذ بسبب التكلفة
 (181)تكبدها الشريك املنفذ ميكن اسرتدادها من امليزانية العادية.

كان هلا تأثري كبري حمتمل على   جرب األضرار مسائلتقييمها السابق بأن        جمددا   اللجنة أكدت  -123
سيعتمد  جلرب ااألضراراعتقادها بأن النمط النهائي        جمددا  عملياهتا. كما أكدت اللجنة على مسعة احملكمة و 

بالتكاليف  درايةعلى ضرورة أن يكون مجيع أصحاب املصلحة على  تعلى قرارات الدوائر، وشدد
 جمةأن تمويل التكاليف اإلدارية النا والحظت. جرب األضرارفيذ أوامر اإلدارية والتشغيلية النامجة عن تن

                        لمنفذين يتطلب مزيد ا من شركائه اوللصندوق االستئماني للضحايا ل جبر األضرارعن تنفيذ 
مفصلة حول هذه  قدم الصندوق االستئماني للضحايا معلوماتيأوصت اللجنة بأن و ، الدراسة

 الثين.الحادية والث المسألة في دورته

                                                           
(170)

 CBF/30/8. 
(186)

 .79باالقرتان مع املادة  2، الفقرة  75املادة  
(181)

  .37املرجع نفسه، الفقرة  
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 الصندوق االستئماني للضحايا - طاء

 ملء المناصب الشاغرة عنتقرير مرحلي من الصندوق االستئماني للضحايا  -1
عبء العمل املتوقع فيما يتعلق  حولونظرت اللجنة يف "تقرير الصندوق االستئماين للضحايا   -124

 رؤية، واجلهود الرامية إىل زيادة لشاغرةم احملرز يف ملء الوظائف االتقد مشلالذي  (182)هبيكله التنظيمي"
 اليت تأمر هباار ألضرا جرب     م نح تنفيذوتأثري ذلك على  التربعاتصندوق متويل العمل وقدراته على مجع 

 .حملكمةا
 أنه أيضاً ولكنها الحظتالصندوق االستئماين للضحايا امللحة.  قرت اللجنة بأعباء عملأ  -125
 البرنامج)ميزانيته املعتمدة                قدرا  كبريا  من الصندوق االستئماين للضحايا مل ينفق ، األخرية السنوات طوال

يف املائة يف عام  78.4إىل  اخنفضتو ، لأق أو %90 تصل إىل الميزانيةبنسبة تنفيذ  (السادس الرئيسي
 شاغرة. بقيتأن الوظائف املعتمدة  الواقعكبري إىل   قدر، ويرجع ذلك يف 2017

 منصبشاغرة، بما في ذلك  تبقي                              لق أن عددا  كبيرا  من الوظائف قبوالحظت اللجنة   -126
التيقن من (، ودعت الصندوق االستئماني للضحايا إلى 3-جمع التبرعات والرؤية )ف موظف 

 لهيكليةمن أجل استكمال عملياتها ا الجاريةإلنهاء عملية التعيين  الصحيحالتخطيط  عمل
 لثالثين.وا يةدلحاا تهادور في نةللجا لىإ مرحلي تقرير تقديمو لتنظيميةا

كان لها تأثير كبير   جبر األضرارتقييمها بأن مسألة باللجنة       ذك رتذلك،  باإلضافة إلى  -127
المحكمة باالستمرار  أجهزةعملياتها، وبالتالي أوصت جميع على محتمل على سمعة المحكمة و 

قلم  اإلداري المقدم من خدماتمثل الدعم  أمانة الصندوق االستئماني للضحايا،في العمل مع 
 .المحكمة

 التبرعاتصندوق الصندوق االستئماني للضحايا وقدرته على جمع  رؤيةالجهود الرامية إلى زيادة  -2
الصندوق  لوالية الطوعية للتربعات لحاسمةا األمهية اللجنة الحظت، 2017 رسبتمبأيلول/ في  -128

 (183)       حتديثا . تلبوطلتقدمي املساعدة  االستئماين للضحايا
الصندوق االستئماين للضحايا أن الصندوق ال  ألمانةطلب، أوضح املدير التنفيذي الوبناء على   -129

أماكن يف اخلريية الكربى يف الواليات املتحدة و  التربعات يزال يواجه عقبات قانونية يف الوصول إىل أسواق
 لديه ليس، للجمعية فرعي بكونه جهازحايا، الصندوق االستئماين للض نأل تنشأ لصعوبةإن ا لقاأخرى. و

                                                            . ولذلك، ال ميكن للصندوق أن يعرض تلقائيا  إمكانية اخلصم الضرييب لمحكمةا عن مستقلة قانونية ويةه
 بتكليفالصندوق االستئماين للضحايا  قامت أمانة، 2014/2015، يف ولكنللماحنني من القطاع اخلاص. 

للتغلب  ينخيار  ت هذه الشركاترق للتغلب على هذه العقبات. واقرتحلبحث عن طلشركات حماماة أمريكية 
 (184).للتطبيق تنيقابلبأهنما الصندوق االستئماين للضحايا  ااعتربمه ناللتا املشكلة هذه على

                            فصاعدا ، أعطت أمانة الصندوق  2015من عام  بداية التربعاتيف سياق الرتاجع يف   -130
                 نظر ا للرتكيز على و من الدول األطراف.  االشرتاكات لطلبلوية جلهودها األو مرتبة االستئماين للضحايا 

 من املصادر يارات مجع التربعاتخبأمانة الصندوق االستئماين للضحايا  تنظراجلهات املاحنة العامة، مل 
ل قتال حبساب احتياجاهتا بأهنا أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  قامت، اخلاصة. ويف اآلونة األخرية

                                                           
(18.)

 CBF/30/13. 
(186)

 .126، الفقرة 2-اجمللد الثاين ، اجلزء باء ، ((ICC-ASP / 16/20 2017الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ...  
أحد اجلهات الراعية الضريبية كمتلقي وكيل للتربعات  ارتباطتئماين للضحايا" أو الصندوق االسأصدقاء إما إنشاء مؤسسة "( 182)

 / ICC-ASP) 2017اخلاضعة للخصم الضرييب. لالطالع على التفاصيل ، انظر الوثائق الرمسية ... الدورة السادسة عشرة ... 

 .130-125، الفقرات 2-( ، اجمللد. اجلزء الثاين، اجلزء باء 16/20
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 (185).وجرب األضرارمليون يورو على مدى السنوات األربع القادمة لتمويل برامج املساعدة  40عن 
للتربعات اخلاصة التكميلية قابلة للتطبيق  فرص تطويراآلن  احلكمةرأت اللجنة أنه سيكون من لذلك، 

، كما ية احلالية للصندوقة اإلسرتاتيج                               سيكون هذا متماشيا  متاما  مع اخلطو للتربعات.  ثاين ركنباعتبارها 
 على املاحنني. اليت تعتمدميكن تعلم الدروس من ممارسات املنظمات األخرى 

جيب وضع إجراءات و سيكون هناك حاجة إىل حتليل أكثر عمقا للقضايا القانونية واملالية واإلدارية.   -131
 .حامسة لذلكة القانونية للمحكمة التربعات. ومن املرجح أن تكون اخلرب  للتدقيق يففعالة  وتدابري وقائية

                                                                      وللمضي قدما  على وجه السرعة في تسهيل الوصول إلى التبرعات الخاصة، أوصت   -132
عمل  مجموعةاللجنة بأن يقوم كل من أمانة الصندوق االستئماني للضحايا والمحكمة بإنشاء 

ووضع مقترح محدد  هاياتسلب، ومقارنة مزاياها و تحديد الخيارات القابلة للتطبيقمكلفة ب ةمشترك
، بما في ذلك المواعيد هذه المجموعة مسؤولية تالقرار. طلبت اللجنة استالم اختصاصا لعمل

 .2018سبتمبر أيلول/النهائية المقترحة لنتائج قابلة للتنفيذ، في دورتها الحادية والثالثين في 

 مسائل أخرى - ياء

 المنسحبة لدول األطرافلعلقة بااللتزامات المالية تعديالت على اللوائح والقواعد المالية المت -1
النظام املايل يف الدورة السادسة عشرة ، طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تقرتح تعديالت على   -133

فيما يتعلق بااللتزامات املالية للدول األطراف اليت انسحبت من نظام روما األساسي لتنظر  والقواعد املالية
 (186).، يف دورهتا السابعة عشرة، حسب االقتضاءمدها اجلمعيةفيها اللجنة وتعت

 بإشرتاكات"التغيريات اليت أدخلت على النظام املايل والقواعد املالية املتعلقة  بالعنوانيف تقريرها   -134
قدمت احملكمة اقرتاحا لتعديل النظام املايل  (187)،من نظام روما األساسي" املنسحبةالدول األطراف 

 .املنسحبةاملالية فيما يتعلق بااللتزامات املالية للدول األطراف  والقواعد
ب ، بسبمن أي التزامات مالية على عدم إبراء ذمة الدول األطرافتنص التعديالت املقرتحة   -135

الدول األطراف يف  مسامهات، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر، انسحاهبا من نظام روما األساسي
                               طرفا  يف نظام روما األساسي، وعلى كدولة   خالل فرتة وجودها املستحقةمجالية للمباين الدائمة التكلفة اإل

عات نسبية من االشرتاكات السنوية ب من نظام روما األساسي أن تدفع دفالدول األطراف اليت تنسح
على أنه يتعني على فيها االنسحاب. وباإلضافة إىل ذلك، ينص االقرتاح  يتماملقررة املتعلقة بالسنة اليت 

 اأو إقراره االدول األطراف اجلديدة أن تسهم يف التكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة وقت تصديقها أو قبوهل
 نظام روما األساسي.إىل  هاأو انضمام

من نظام روما األساسي  127                      يعترب متمشيا  مع املادة  حبيث أنهوافقت اللجنة على االقرتاح   -136
اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة لتقييم الدول األطراف اجلديدة مقابل التكلفة اإلمجالية  ارقر ويتوافق مع 

 لنظام المالي والقواعد الماليةلأوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على النص المنقح للمباين الدائمة. 
المرفق السادس ، على النحو الوارد في المنسحبة امات المالية الدول األطراففيما يتعلق بااللتز 

 من هذا التقرير.
وفيما يتعلق باألقساط املدفوعة لقرض الدولة املضيفة، أشارت اللجنة إىل أنه وفقا لنظام روما   -137

، الحظت اللجنة ولكنطرف. دولة األساسي ال يتوقف االلتزام بدفع كامل مبلغ القرض عند انسحاب 
هذه المخاطر وعواقبها المحتملة، أوصت بوإدراكا . عنوةأنه ال توجد آلية لتجميع املبلغ املستحق 

                                                           
(18.)

 CBF/30/13 34الفقرة. 
(180)

ICC-ASP/16/Res.1.القسم عين ،  
(187)

 CBF/30/7 
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حاالت  تالفياللجنة بأن تقترح المحكمة في أقرب وقت ممكن حال ماليا ملزما وقابال للتنفيذ بغية 
مماثلة في المستقبل وتقديم تقرير عن ذلك إلى اللجنة في دورتها الحادية والثالثين في 

 .2018سبتمبر أيلول/
 األصول باحتجازح والقواعد المالية المتعلقة تعديالت على اللوائ -2

 (188)،اليت تلقتها احملكمة" املضبوطةل األموابالتعامل  بشأننظرت اللجنة يف "تقرير احملكمة   -138
 والذي تناول متطلبات معاجلة األموال املضبوطة اليت تلقتها احملكمة فيما يتعلق باإلجراءات القضائية.

. لنظام املايل والقواعد املالية                                             ريرها على أنه ينبغي إدارة هذه األموال وفقا  لـوشددت احملكمة يف تق  -139
لذلك، اقرتحت احملكمة احلالية هذه املشكلة بشكل خاص.  النظام املايل والقواعد املاليةتناول ي، ال ولكن

 لرئيس قلم احملكمةا اليت ستوفر أساسا قانونيا واضح (189)النظام املايل والقواعد املاليةإجراء تعديالت على 
دون ب)حلماية هذه األموال وفصلها عن الصندوق العام للمحكمة  (190)من أجل إنشاء حساب خاص

 .(تصنيفها كإيرادات متنوعة
                 المضبوطة مؤقتا                                    سيكون خيارا  مناسبا  إلدارة األموال         منفصال                     تفاق على أن حسابا  وباال  -140

على توافق الجمعية اللجنة بأن  أوصت،           ا نهائيا  ا يتم البت في استخدامهريثم لمحكمةلدى ا
 .، على النحو الوارد في المرفق السابعالنظام المالي والقواعد الماليةالتعديل المقترح على 

 مبوجب –دفع غرامة  (1) ألغراضعالوة على ذلك، أوضحت احملكمة أنه جيوز استخدام األموال   -141
؛ أو (194)جرب األضرارتنفيذ أمر  (3) (193)تنفيذ أمر املصادرة؛ل (2)؛ (192)70أو املادة  (191)5 املادة إجراءات

 (195)لمساعدة القانونية اليت تدفعها احملكمة.ل (من قبل املتهم سدادأو )احملكمة  من قبل اسرتداد (4)
 يجب، افألطرا وللدا من لممولةا نيةالميزا من لقانونيةا اتلمساعدا بتقديم ألمرا يتعلق عندما  -142

، القرار يقع على عاتق اجلمعية. ولكن. معا بشكلاف ألطرا وللدا لىإ ادادهسترا عند لمبالغا ذهه دةعاإ
ومبوجب تعديل النظام املايل والقواعد املالية، يتعني على اجلمعية أن تبت يف كل حالة على حدة، كما فعلت يف 

 متها يف دورهتا الثالثة والعشرين:كر بالتوصية اليت قد                                   . ويف هذا السياق، تود اللجنة أن تذ  (196)بيمباقضية 
احملكمة إجراء  تنشئأو كل حالة على حدة يف القضايا املقبلة، أوصت اللجنة بأن     ا  خمصص    ا  "ولتفادي هنج

ومتويل املساعدة القانونية عندما  املسبقة ملعاجلة املسائل املتعلقة بتسديد أي دين ناشئ عن املعونة القانونية
األنظمة والقواعد احلالية  واألخذ بعني االعتبارأثناء إجراءاهتا القضائية،  املتهمنين تتلقى احملكمة األصول م

 (197)للمحكمة، وأي اعتبارات قانونية وقضائية قد تكون ذات صلة، والدروس املستفادة من قضية بيمبا".

                                                           
(188 )

CBF/30/2. 
(180)

  أنظر املرفق السابع. 
(106)

وصناديق استئمانية( إال إذا مت )من النظام املايل والقواعد املالية احلالية، ال جيوز إنشاء صناديق خاصة  5-6                 متشيا  مع القاعدة  
 متويلها بالكامل من التربعات.

(101)
 والية احملكمة.ضمن اجلرائم  -ظام روما األساسي من ن 5املادة  

(10.)
 اجلرائم ضد تطبيق العدالة. -من نظام روما األساسي  70املادة  

(106)
 .من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 147ب( من نظام روما األساسي والقاعدة )( 2) 77املادة  

(102)
 األساسي. ( من نظام روما2) 79و  75املادتان  

(10.)
( تصدر الدائرة 2)ملتهم مدينا للمحكمة وعليه أن يسددها، أو ا( أن احملكمة قد دفعت أموال مسبقة وأن 1)ذا قررت الدائرة  إ 

يل اأو الرئاسة أمر املسامهة السرتداد تكلفة تقدمي املشورة القانونية، عندما جيد قلم احملكمة بأن املتهم غري معوز يف أعقاب التحقيق امل
( من الئحة 4) 85( من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات واملادة 5) 21القاعدة )الذي جيريه القلم يف مسألة مساعدة قانونية 

 احملكمة.
(100)

تكاليف الدفاع اليت تسديد ( أن تعامل األموال من بيمبا ل1)، ما يلي: 2014وقررت اجلمعية يف دورهتا الثالثة عشرة يف عام  
يتم  أن ( توافق على تقييمات الدول األطراف2)يورو على أهنا إيرادات متنوعة تعاد إىل الدول األطراف و  2 068 000تصل إىل 

اإلجراء الذي حدده نظام النظام املايل والقواعد  إتباع                                                      بناء  على األموال الناجتة عن هذا الدخل املتنوع ، بدال  من  2015تعديلها لعام 
 املالية.

(107)
 .144، الفقرة 2-اجمللد الثاين ، اجلزء باء ( ، ICC-ASP / 13/20) 2014لرمسية ... الدورة الثالثة عشرة ... الوثائق ا 



ICC-ASP/17/20 

20A061118 322 

    ا  مقترحن تقدم المحكمة التوصية المذكورة أعاله، أوصت اللجنة بأ        مجددا  وإذ تكرر   -143 
، يتناول مسائل تسديد أي دين ناجم عن 2019انية والثالثين في ربيع عام ، في دورتها الثةللسياس

وتمويل المساعدة القانونية عندما تتلقى المحكمة األصول من         مسبقا   تقدم المساعدة القانونية
 المتهمين خالل إجراءاتها القضائية.

 أخرى للمحكمة تبرعات -3
، يق االستئمانية واحلسابات اخلاصةالتربعات يف نطاق الصناد ه يتم تسجيلنالحظت اللجنة أ  -144

ع املختلفة من على النحو الذي حددته احملكمة يف الردود على استفسارات اللجنة. ختتلف األنوا 
على مر السنني.  لمباين،لأو  الصندوق االستئماين للضحايااملقدمة إىل  االشرتاكات، مبا يف ذلك التربعات

، بينما اخنفض يف مليون يورو 11حوايل  االشرتاكاته ، بلغ إمجايل هذ2015ى سبيل املثال، يف عام عل
 (198)ماليني يورو. 5إىل ما يقرب من  2017يف عام  اددز او مليون يورو.  4.1إىل  2016عام 

نوي في تقرير األداء الس بالتبرعات الواردةأوصت اللجنة بإدراج جميع التفاصيل المتعلقة   -145
 من أجل ضمان الشفافية الكاملة للموارد.

نشطة يف األ عن تكاليف تعوض تربعات اليت، رأت اللجنة أنه يف حالة وجود وعالوة على ذلك  -146
 .   ا  حسابا واضح إظهار، ينبغي للمحكمة إطار امليزانية العادية

عروضة على المحكمة اإلدارية التكاليف المحتملة وما يرتبط بها من تكاليف فيما يتعلق بالقضايا الم -4
 منظمة العمل الدوليةل

  24لعمل الدولية يف اللجنة علما باألحكام الستة اليت أصدرهتا احملكمة اإلدارية ملنظمة ا أخذت  -147
اإلدارية بني احملكمة وموظفيها. أعلنت األحكام مبادئ  اخلالفاتبشأن حل  2018/يناير كانون الثاين

م يف ألحكاذه ابأهنا "غري قانونية". مت تسجيل التأثري املايل هل كمة اجلنائية الدولية""مراجعة قلم احمل مشروع
 ، واليت ختضع حاليا للمراجعة.2017البيانات املالية لعام 

قضية قيد املراجعة من قبل  18هناك كان ،                              أيضا  أنه يف وقت انعقاد دورهتا والحظت اللجنة  -148
. وبلغت تقديرات التكاليف من جانب قلم (املراجعة شروعمبها تتعلق سبعة من)منظمة العمل الدولية 

حوايل مليوين يورو كتعويض مايل للخصمني و )مليون يورو خالل الدورة  2.29احملكمة يف هذا الصدد 
مليون يورو قد  2.4                              . والحظت اللجنة أن مبلغا  قدره (نظمة العمل الدوليةملآالف يورو كرسوم  204

كانون   24فيما يتعلق باألحكام السالفة الذكر الواردة يف  2017ات املالية لعام              س جل يف البيان
 (199)والقضايا املعلقة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية. 2018الثاين/يناير 

 29        ، ع رضت 2018يناير باإلضافة إىل ذلك، عقب تقدمي األحكام الستة يف كانون الثاين/  -149
                  اللجنة علما  بأنه  وأخذتالداخلي باحملكمة.  االستئنافملراجعة أمام جملس ا شروعمبلق قضية جديدة تتع

 يورو. 7 784 763 بلغ، 29حالة من أصل  24املستأنفون يف                                    وفقا  للتعويض املايل اإلمجايل الذي طلبه 
 مبشروع تتعلق أحكام سبعة منها، أحكاماً 16 جمموعه ما إصدار بقلق اللجنة الحظت  -150

 يورو مليون 2،63 قدره ، مما أدى إىل تأثري مايل للمحكمةاملاضية األربعة والعشرين األشهر يف راجعةامل
. وميكن (احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية رسوم يورو ألف 120 للمدعني و كتعويض يورو 2،50)

احملكمة اإلدارية فيها اآلن ظر تنزيادة هذا املبلغ من خالل التكاليف املتعلقة باملزيد من التسويات اليت 
 .ملنظمة العمل الدولية

                                                           
(108)

  للتفاصيل، أنظر املرفق الثامن. 
(100)

املعلقة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  18، بلغت تقديرات احملكمة للقضايا الـ 2018نيسان/أبريل  18بتاريخ  
 يورو(. 530 000يورو والتزامات طارئة قدرها  1 766 104اعتمادا قدره )يورو  2 296 104
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التأثير من حيث  الدعاوى القضائيةوأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استمرار وتزايد عدد   -151
، حسب مة آليات التوفيق الخارجيالمالي أو الموظفين. وأوصت اللجنة بأن تلتمس المحك

 .نزاعيةبطريقة غير  الخالفات االقتضاء، لتسوية
عالوة على ذلك، أوصت اللجنة بأن تنقح المحكمة نهجها في مجال إدارة الموارد   -152

إلى أدنى حد ممكن  والتخفيضقدر المستطاع، دعاوى قضائية في المستقبل، بال، لتالفيالبشرية 
 .من أثرها على الموظفين فضال عن اآلثار المترتبة على التكاليف

الدعاوى جراء تقييم دقيق لمخاطر إللمحكمة القانونية ا خدماتقسم وحثت اللجنة أيضا   -153
، وإلطالع اللجنة على الخطوات (المراجعة مشروعمثل )المتعلقة بالعمليات اإلدارية  القضائية

أي إجراءات قضائية في المستقبل في دورتها الثانية والثالثين في إطار التقرير  لتالفيالمتخذة 
 رية.الموارد البش إدارة حولالسنوي 

 أمانة جمعية الدول األطراف -5
مت ، قد "(200)املراجعة: أمانة مجعية الدول األطراف مشروع انتباه اللجنة أن "تقرير وصل إىل  -154

مبوجب أي والية . ليس من الواضح 2017على اجلمعية العامة يف كانون األول/ديسمرب توزيعه لإلطالع 
عن  اللجنة، لذلك ينبغي أن تصدرإىل ف الدعم إىل اجلمعية و . تقدم أمانة مجعية الدول األطرامت حتضريه
، تهايزانياملتعلقة مبتلك للجنة اإلدارية و ا . ومبا أن التقرير يتعلق بوظائفباملراجعةتتعلق أي والية اجلمعية 

بشأن أي مراجعة، ولكن  استشارهتمتم تعضاء أن األيتوقع  حيث هيئة فرعية مستقلة تابعة للجمعيةوهي 
 .مل يتم عملههذا 

 الدورات المقبلة للجنة -6
يف  2018أيلول/سبتمرب  14إىل  3عقد الدورة احلادية والثالثون للجنة يف الفرتة من نست  -155

 .2017الهاي، وفقا للقرار الذي اختذته اجلمعية يف دورهتا السادسة عشرة يف كانون األول/ديسمرب 

  

                                                           
(.66)

 ICC-ASP/16/INF.3 
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  المرفق األول

  2018 آذار/مارس 31 حتىحالة تسديد االشتراكات 

 
   2018 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
 املسددة للقرض 

 جمموع االشرتاكات
  غري املسددة 

االشرتاكات املقررة  
 العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

االشرتاكات العادية 
 غري املسددة

االشرتاكات غري 
 املسددة للقرض

جمموع االشرتاكات 
 غري املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 تاريخ التسديد السايق الدولة الطرف

 01/06/2017  غري مسددة 091 15 - 091 15 706 385 14 091 15 706 385 14 - - -  أفغانستان

 09/02/2017 غري مسددة 563 19 - 563 19 - 563 19 563 19 - 563 19 - - -  ألبانيا

 07/03/2017 غري مسددة 672 14 - 672 14 - 672 14 672 14 - 672 14 - - - أندورا

 أنتيغوا وبربودا
11 688 - 11 688 4 891 186 5 077 4 891 186 5 077 - 16 765 

مؤهلة  غري
 01/10/2016  للتصويت

600 000 األرجنتني  - 000 600  23/02/2018 متأخرات 464 785 2 - 464 185 2 - 464 185 2 464 185 2 - 464 185 2 

 24/1/2018 مسددة بالكامل - - - - - 819 725 5 - 819 725 5 - - - أسرتاليا

 30/12018  سددة بالكاملم - - - - - 379 877 1 387 113 992 763 1 - - - النمسا

14 385 278 15 893 385 14 - - - بنغالديش  893 278 15  - 278 15  9/2/2017 غري مسددة 

 11/01/2018 غري مسددة 118 17 - 118 17 - 118 17 118 17 - 118 17 - - -  باربادوس

2 168 - - - بلجيكا  23/03/2018 مسددة بالكامل - - - - - 149 310 2 803 141 346 

2 445 115 - 115 بليز  13/9/2016 متأخرات 703 2 - 588 2 143 445 2 588 2 143 

 22/9/2016 غري مسددة 766 7 - 766 7 430 336 7 766 7 430 336 7 - - - بنن

 -دولة )بوليفيا 
29 345 - - - (املتعددة القوميات  - 345 29  19/7/2016 غري مسددة 345 29 - 345 29 - 345 29 

31 790 - - - سنة واهلرسكالبو   - 790 31  790 31  - 790 31  - 790 31  23/2/2017 غري مسددة 

34 235 - - - بوتسوانا  269 2  235 34  8/2/2017  مسددة بالكامل - - - - - 

346 652 717 193 16 الربازيل  29/12/2016  متأخرات 831 323 26 - 462 416 882 416 580 366 9 462 783 9 882 416 580 366 9 369 540 16 

 22/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 865 116 679 6 186 110 - - - بلغاريا

 09/08/2017 متأخرات 886 18 - 947 9 165 782 9 947 9 165 782 9 939 8 - 939 8 بوركينا فاسو

 02/08/2017  متأخرات 865 3 - 588 2 143 445 2 588 2 143 445 2 277 1 - 277 1 كابو فريدي

 24/05/2017 غري مسددة 223 10 - 223 10 441 782 9 223 10 441 782 9 - - - كمبوديا

 11/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 663 156 7 - 663 156 7 - - - كندا

مجهورية إفريقيا 
 312 8 - 588 2 143 445 2 588 2 143 445 2 724 5 200 524 5 الوسطى

 غري مؤهلة للتصويت
9/12/2014 

 13/1/2015 غري مؤهلة للتصويت 939 36 - 381 12 154 227 12 381 12 154 227 12 558 24 215 343 24 تشاد

 7/3/2016 غري مسددة  582 977 - 582 977 - 582 977 582 977 - 582 977 - - - شيلي

 30/6/2015 متأخرات 270 490 1 - 855 788 - 855 788 855 788 - 855 788 415 701 - 415 701 كولومبيا

 جزر القمر
19 139 228 2 445 2 407 143 2 588 2 445 143 2 588 46 22 001 

غري مؤهلة 
 ال توجد مدفوعات للتصويت

 الكونغو
61 264 390 62  14 672 14 443 706 15 378 14 672 706 15 031 73 77 841 

غري مؤهلة 
 01/06/2011 للتصويت

2 445 - - جزر كوك  31/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 588 2 143 407 2 

115 221 - - كوستاريكا  27/02/2018 مسددة بالكامل - - - - - 221 115 - 422 113 

22 008 - - كوت ديفوار  21 665 1 563 23 571 008 22  563 1  - - 571 23  10/4/2017 غري مسددة 

 10/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 427 260 901 17 526 242 - - - كرواتيا

 15/02/2018 مسددة بالكامل - - - - - 295 105 - 295 105 - - - قربص

اجلمهورية 
 2002/2018 مسددة بالكامل - - - - - 798 842 - 798 842 - - - التشيكية

مجهورية الكونغو 
 08/11/2017 غري مسدد 417 14 - 417 14 32 385 14 417 14 32 385 14 - - -  الدميقراطية

 10/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 843 430 1 - 843 430 1 - - - الدامنرك

4 129 119 010 4  جيبويت  2 445 143 2 588 2 445 143 2 588 - 717 6  29/11/2017 متأخرات 

 دومينيكا
10 419 228 647 10  2 445 143 2 588 2 445 143 2 588 8 13 243 

غري مؤهلة 
 31/12/2015 للتصويت

اجلمهورية 
 514 379 - 024 119 392 6 632 112 024 119 392 6 632 112 490 260 929 8 561 251 الدومينيكية

غري مؤهلة 
 14/11/2017 للتصويت



ICC-ASP/17/20 

325 20A061118 

 
   2018 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
 املسددة للقرض 

 جمموع االشرتاكات
  غري املسددة 

االشرتاكات املقررة  
 العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

االشرتاكات العادية 
 غري املسددة

االشرتاكات غري 
 املسددة للقرض

جمموع االشرتاكات 
 غري املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 تاريخ التسديد السايق الدولة الطرف

164 129 129 164 - 129 164 - - - إكوادور  - 129 164  - 129 164  07/06/2017 غري مسددة 

 11/12/2017 متأخرات 235 34 - 235 34 - 235 34 235 34 - 235 34 - - - السلفادورا

 29/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 069 93 - 069 93 - - - إستونيا

7 766 430 336 7 - - - فيجي  336 7  428 764 7  - 764 7  23/01/2017 غري مسددة  

 15/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 257 117 1 - 257 117 1 - - - فنلندا

794 694 900 904 11 594 699 12  794 694 900 904 11 - - - نسافر   12 699 594 - 594 699 12  31/1/2017 غري مسددة  

41 064 غابون  491 1  555 42  41 715 793 1  43 508 715 41  793 1  508 43  03/10/2016 متأخرات 063 86 - 

2 445 - - - غامبيا  143 588 2  445 2  143 588 2  - 588 2  19/12/2017   مسددوغري 

19 563 - - - جورجيا  - 563 19  26/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

15 653 545 - - - أملانيا  - 545 653 15  30/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

4 525 غانا  - 525 4  270 39  986 1  256 41  270 39  986 1  256 41  - 781 45  25/09/2017  متأخرات 

1 153 938 - - - اليونان  - 938 153 1  938 153 1  - 938 153 1  - 938 153 1  04/10/2017 غري مسددة 

2 445 - - - غرينادا  143 2 588 445 2  143 588 2  - 588 2  18/3/2016 غري مسددة  

68 615 - - - غواتيماال  836 3  451 72  23/11/2016 مسددة بالكامل - - - - - 

19 278 غينيا  228 506 19  891 4  143 034 5  20/4/2015 مسددة بالكامل - - - - - 

4 891 144 - 144 غيانا  143 034 5  270 39  986 1  256 41  - 781 58  19/5/2016 متأخرات 

19 563 - - - هندوراس  136 1  20 699 938 153 1  - 938 153 1  - 938 153 1  1/3/2016 غري مسددة 

394 428 - - - هنغاريا  589 5  400 017  26/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

56 388 - - - أيسلندا  - 388 56  23/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

820 789 - - - أيرلندا  - 789 820  02/02/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

9 182 888 - - - إيطاليا  - 888 182 9  888 182 9  - 888 182 9  - 888 182 9  15/03/2017 غري مسددة 

23 716 731 - - - اليابان  944 538 1  675 255 25  097 396 097  - 097 396 20  - 097 396 20  02/02/2018 غري مسددة 

49 052 - - - األردن  - 052 49  052 49  - 052 49  - 052 49  23/2/2017 غري مسددة 

44 161 - - - كينيا  1 850 011 46  161 44  850 1  011 46  - 011 46  14/2/2017 ةغري مسدد 

122 557 - - - التفيا  - 557 122  11/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

2 445 - - - ليسوتو  143 588 2  445 2  143 588 2  - 588 2  27/1/2017 غري مسددة 

2 552 ليبرييا  119 671 2  445 2  143 588 2  445 2  30/5/2016 متأخرات 259 2 - 588 2 143 

17 118 - - - ليختنشتاين  - 118 17  118 17  - 118 17  - 118 17  23/1/2017 غري مسددة 

176 357 - - - لتوانيا  - 357 176  16/12/2016 مسددة بالكامل - - - - - 

156 792 - - - لكسمربغ  - 792 156  8/2/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

7 336 200 - 200 مدغشقر  430 766 7  336 7  430 766 7  - 966 7  30/12/2015 تمتأخرا 

4 891 - - -  مالوي  287 178 5  891 4  387 178 5  - 178 5  28/9/2011 غري مسددة 

 ملديف
596 9  200 796 9  4 891 143 034 5  4 891 143 034 5  - 830 14  

غري مؤهلة 
 11/01/2016 للتصويت

7 910 574 336 7 910 7 574 336 7 - - - مايل  15/09/2017 غري مسددة 910 7 - 

39 270 - - - لطةما  - 270 39  05/03/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

 جزر مارشال
763 5  200 963 5  2 445 143 2 588 445 2  143 2 588 - 551 8  

غري مؤهلة 
 04/03/2015 للتصويت

29 345 - - - موريشيوس  - 345 29  19/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

3 515 902 - - - املكسيك  - 3 515 902 902 515 3  - 902 515 3  - 902 515 3  19/01/2018  غري مسددة 

 29/06/2017  غري مسددة 227 12 - 227 12 - 227 12 227 12 - 227 12 - - - منغوليا

 22/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 782 9 - 782 9 - - - اجلبل األسود

 28/03/2018 بالكاملمسددة  - - - - - 454 24 - 454 24 - - - ناميبيا

 14/06/2017  غري مسددة 537 2 - 537 2 92 445 2 588 2 143 445 2 - - - ناورو

3 630 979 - - - هولندا  - 979 630 3  30/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

656 660 - - - نيوزيلندا  952 35  612 692  16/12/2016 مسددة بالكامل - - - - - 

 النيجر
327 31  457 784 31  4 891 287 5 178 891 4  287 178 5  92 054 37  

غري مؤهلة 
 23/11/2009 للتصويت
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   2018 السنوات السابقة

 

 ا الدولة الطرف
االشرتاكات  

 العادية غري املسددة

 االشرتاكات
 غري 
 املسددة للقرض 

 جمموع االشرتاكات
  غري املسددة 

االشرتاكات املقررة  
 العادية

 االشرتاكات 
 املقررة 
 للقرض 

جمموع االشرتاكات 
  املقررة

االشرتاكات العادية 
 غري املسددة

االشرتاكات غري 
 املسددة للقرض

جمموع االشرتاكات 
 غري املسددة

 االشرتاكات غري
املسددة لصندوق  

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
 لالشرتاكات

 غري املسددة 
املوقف يف حساب 

 تاريخ التسديد السايق الدولة الطرف

34 169 نيجرييا  - 169 34  095 512  785 12  880 524  095 512  785 12  880 524  - 049 559  25/10/2013 متأخرات 

2 080 167 - - - النرويج  916 120  083 201 2  13/1/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

5 473  بنما  - 473 5  287 83  749 036 84  287 83  749 036 84  - 509 89  25/10/2017 متأخرات 

29 756 باراغواي  - 756 29  235 34  1 423 658 35  235 34  423 1  658 35  - 414 65  12/07/2017 متأخرات 

333 149 - - - بريو  621 16  770 349  452 330  - 452 330  - 452 330  28/112017 غري مسددة 

404 209 - - - الفلبني  - 209 404  209 404  - 209 404  - 209 404  30/03/2017 غري مسددة 

2 060 460 - - - بولندا  - 460 060 2  28/12/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

960 465 - - - الربتغال  - 465 960  465 960  - 465 960  - 465 960  20/04/2017 غري مسددة 

230 628 653 995 4 - - -  امجهورية كوري  5 226 281 4 995 653 628 230  24/07/2017  غري مسددة 281 226 5 - 281 226 5 

 24/05/2017  غري مسددة 782 9 - 782 9 - 782 9 782 9 - 782 9 - - - مجهورية مولدوفا

450 815 - - - رومانيا  - 815 450  815 50  - 815 50  - 815 50  26/03/2018  غري مسددة 

سانت كيتس 
 29/01/2018 مسددة بالكامل - - - - - 588 2 143 445 2 - - - ونيفيس

 26/05/2017  غري مسددة 558 2 - 558 2 143 445 2 558 2 143 445 2 - - - سانت لوسيا

سانت فنسنت 
 10/11/2017 متأخرات 840 2 - 558 2 143 445 2 558 2 143 445 2 252 - 252  وجزر غرينادين

 20/02/2018 مسددة بالكامل - - - - - 445 2 - 445 2 - - -  ساموا

7 336 336 7 - 336 7 - - - سان مارينو  07/3/2017  غري مسددة 336 7 - 336 7 - 

13 077 850 227 12 326 - 326 السنغال  12 227 850 077 13  - 403 13  12/05/2017  متأخرات 

78 396 - - -  صربيا  - 396 78  390 78  - 396 78  - 396 78  17/02/2017 غري مسددة 

2 588 143 445 2 - - - سيشيل  09/02/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

2 588 143 445 2 - - - سرياليون  20/02/2018 غري مسددة 916 - 916 - 916 

391 982 - - - سلوفاكيا  - 982 391  07/03/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

205 845 - - - سلوفينيا  - 845 205  12/05/2017 مسددة بالكامل - - - - - 

891 850 - - - جنوب أفريقيا  - 850 891  28/02/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

 18/04/2017 غري مسددة 606 985 5 - 606 985 5 - 606 985 5 606 985 5 - 606 985 5 - - - أسبانيا

17 118 - - - دولة فلسطني  706 17 824 118 17  06/02/2018 غري مسددة 267 17 - 267 17 149 

14 672 - - - سورينام  441 113 15  672 14  441 15 113 - 113 15  24/04/2017 متأخرات 

342 256 2 - 256 342 2 - - - السويد  22/03/2018 مسددة بالكامل - - - - - 

793 072 2 - - - سويسرا  20/02/2018 املمسددة بالك - - - - - 072 793 2 - 

10 312 430 782 9 - - - طاجيكستان  782 9  430 212 10  - 212 10  22/12/2017 غري مسددة 

مجهورية مقدونيا 
اليوغوسالفية 

17 118 - - - سابقا  136 1  254 18  118 17  136 1  254 18  - 254 18  27/12/2017  غري مسددة 

7 369 - 336 7 - 336 7 336 7 - 336 7 33 - 33  ليشيت -تيمور  14/03/2018  متأخرات 

83 287 - - - ترينيداد وتوباغو  - 287 83  287 83  - 287 83  - 287 83  16/02/2017 غري مسددة 

68 615 - - - تونس  112 5  727 73  615 68  112 5  727 73  - 727 73  22/11/2017 غري مسددة 

14 385 - - - أوغندا  850 235 15  385 14  850 235 15  - 235 15  18/09/2017 غري مسددة 

934 653 10 - - - اململكة املتحدة  - 10 653 934  8 990 200  - 8 990 200  - 8 990 200  29/01/2018 غري مسددة 

مجهورية تنزانيا 
1 012 املتحدة  - 012 1  385 14  893 278 15  385 14  893 278 15  - 290 16  

 متأخرات
05/07/2017 

2 449 أوروغواي  - 449 2  618 193  - 618 193  618 193  - 618 193  - 067 196  28/09/2017 متأخرات 

2 445 28 - 28 فانواتو  143 2 588 2 445 143 2 588 - 616 2  10/01/2018 متأخرات 

 -مجهورية)فنزويال 
6 065 958 (البوليفارية  944 141  

902 207 
6 053 399 1  087 89  1 140 488  1 053 399  087 89  1 140 488  983 4  025 701 7  

غري مؤهلة 
 04/09/2012 للتصويت

 زامبيا
819 27  185 1  004 29  385 14  850 235 15  385 14  850 235 15  - 239 44  

غري مؤهلة 
 29/06/2015 للتصويت

 الفرق بعد التقريب
   

021 1  16-  005 1  
   

 
 

  

 المجموع
135 175 

24 521 503  
656 678 

24 735 846 143  984 584 3  719 431 147  620 924 83  851 578 1  471 493 471  286 5  
413 177 
110 
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 لمرفق الثانيا
  جداول الموارد البشرية

 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية
 2018آذار/مارس  31الوضع في 

 (من موظفي اللغات 43                         عدا عن املسؤولني املنت خبني و) 455جمموع املوظفني من الفئة الفنية: 
 93جمموع اجلنسيات: 

 التوزيع بحسب المنطقة
 اجملموع اجلنسية املنطقة

 1 اجلزائر أفريقيا

 1 بنن 

 1 بوتسوانا 

 1 بوركينا فاسو 

 7 الكامريون 

 1 الكونغو 

 4  مجهورية الكونغو الدميقراطية 

 2 كوت ديفوار 

 5 مصر 

 2 اثيويبا 

 3 غامبيا 

 3 غانا 

 1 غينيا 

 4 كينيا 

 1 ليسوتو 

 1 مالوي 

 3 مايل 

 1 موريتانيا 

 1 موريشيوس 

 2 النيجر 

 4 نيجرييا 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة

 2 رواندا 

 4 السنغال 

 3 سرياليون 

 8 جنوب أفريقيا 

 1 توغو 

 5 أوغندا 

 2 مجهورية تنزاينا املتحدة 

 1 زامبيا 

 اجملموع اجلنسية املنطقة

 1 زمبابوي 

 76  جمموع أفريقيا

 1 افغانستان آسيا

 3 الصني 

 1 قربص 

 2 اهلند 

 1 اندونيسيا 

اإلسالمية -مجهورية )إيران   ) 3 

 6 اليابان 

 1 األردن 

 1 لبنان 

 1 منغوليا 

 1 باكستان 

 2 فلسطني  

 3 الفلبني 

 1 مجهورية كوريا 

 1 سنغافورة 

 1 سريالنكا 

 1 أوزبكستان 
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 اجملموع اجلنسية املنطقة

 1 فييت نام 

 33  جمموع آسيا

 2 ألبانيا أوروبا الشرقية 

 2 بيبالروس 

 4 البوسنة واهلرسك 

 5 كرواتيا 
 1 إستونيا 

 5 جورجيا 

 5 بولندا 

 3 مجهورية مولدوفا 

 7 رومانيا 

 2 االحتاد الروسي 

 3 صربيا 

 3 سلوفينيا 

 2 أوكرانيا 

 42 جمموع أوروبا الشرقية

 5 األرجنتني أمريكا الالتينية والكاريبي

 2 الربازيل 

 1 شيلي 

 6 كولومبيا 

 1 كوستاريكا 

 اجملموع اجلنسية املنطقة

 2 إكوادور 
 1 غواتيماال 

 2 مجايكا 

 5 املكسيك 

 3 بريو 

 2 ترينيداد وتوباغو 



ICC-ASP/17/20 

20A061118 330 

 اجملموع اجلنسية املنطقة

 2 فنزويال  

 32  جمموع أمريكا الالتينية والكارييب
 16 اسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى

 17 بلجيكا 

 19 كندا 

 2 الدامنرك 

 6 فنلندا 

 60 فرنسا 

 14 أملانيا 

 3 اليونان 

 12 آيرلندا 

 2 اسرائيل 

 19 إيطاليا 

 1 مالطة 

 21 هولندا 

 4 نيوزيلندا 

 6 الربتغال 

 16 إسبانيا 

 3 السويد 

 2 سويسرا 

 33 اململكة املتحدة 

 16 الواليات املتحدة األمريكية 

 272  ا الغربية ودول أخرىجمموع أوروب

 لتمثيل الجغرافيا
 المحكمة من الفئة الفنية لموظفي
 2018آذار/مارس  31الوضع يف 

 (من موظفي اللغات 43                         عدا عن املسؤولني املنت خبني و) املنطقة عدد املوظفني لكل رتبة، حبسب
 اجملموع اجلنسية املنطقة الرتبة
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 1 ليسوتو أفريقيا 1-مد

 1 قيااجملموع ألفري 

 1 اليابان أسيا 

 1 اجملموع آلسيا 

 1 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 1 إكوادور  

 2 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 2 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 

 

 

 1 فرنسا

 1 إيطاليا 

 1 هولندا 

 5 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 9 1-رتبة مدالمجموع لل

 1 مجهورية الكونغو الدميقراطية أفريقيا 5-ف

 1 غانا 

 1 كينبا 

 2 مايل 

 1 السنغال 

 2 جنوب أفريقيا 

 8 اجملموع ألفريقيا 

 1 األردن آسيا 

 1 اجملموع آلسيا 

 1 إستونيا أوروبا الشرقية 

 1 جورجيا 

 2 صربيا 

 4 اجملموع ألوروبا الشرقية 

 1 مجايكا كا الالتينية والكارييبأمري 

 1 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 3 أسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى 
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 3 كندا  

 1 الدامنرك  

 1 فنلندا  

 6 فرنسا  

 1 املانيا  

 1 آيرلندا  

 2 إيطاليا  

 1 هولندا  

 1 الربتغال  

 4 أسبانيا  

 4 اململكة املتحدة  

 1 الواليات املتحدة األمريكية  

 29 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 43 5-المجموع للرتبة ف

 1 بوركينا فاسو أفريقيا 4-ف

 1 كوت ديفوار  

 2 نيجرييا  

 1 السنغال  

 1 سرياليون  

 3 جنوب أفريقيا  

 1 أوغندا  

 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  

 11 اجملموع ألفريقيا 

 3 (االسالمية -مجهورية )ايران  آسيا 

 2 اليابان   

 1 لبنان  

 1 الفلبني  

 7 اجملموع آلسيا 

 1 كرواتيا أوروبا الشرقية 
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 1 جورجيا  

 2 رومانيا  

 1 صربيا  

 1 أوكرانيا  

 6  اجملموع ألوروبا الشرقية 

 1 كولومبيا أمريكا الالتينية والكارييب 

 1 اكوادور  

 1 املكسيك  

 2 ترينيداد وتوباغو  

 5 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 2 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 

 1 كندا  

 1 الدامنرك  

 3 فنلندا  

 7 فرنسا  

 4 أملانيا  

 1 آيرلندا  

 3 إيطاليا  

 1 هولندا  

 1 نيوزيلندا  

 1 الربتغال  

 2 إسبانيا  

 1 ويدالس  

 8 اململكة املتحدة  

 3 الواليات املتحدة األمريكية  

 39 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 68 4-المجموع للرتبة ف

 1 اجلزائر أفريقيا 3-ف

 1 بنن  
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 1 بوتسوانا  

 1 الكامريون  

 1 الكونغو  

 1 مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 1 كوت ديفوار  

 2 مصر  

 2 غامبيا  

 1 غانا  

 2 كينيا  

 1 مايل   

 1 موريتانيا  

 1 موريشيوس  

 1 النيجر  

 1 نيجرييا  

 1 رواندا  

 1 السنغال  

 1 سرياليون  

 2 جنوب أفريقيا  

 1 توغو  

 1 أوغندا  

 1 مجهورية تنزانيا املتحدة  

 1 زمبابوي  

 28 اجملموع ألفريقيا 

 1 الصني آسيا 

 1 اهلند  

 1 اليابان   

 1 منغوليا  

 1 فلسطني  

 2 الفلبني  
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 1 مجهورية كوريا  

 1 سريالنكا  

 9 اجملموع آلسيا 

 1 ألبانيا أوروبا الشرقية 

 1 البوسنة واهلرسك  

 2 كرواتيا  

 1 جورجيا  

 1 بولندا  

 1 مجهورية مولدوفا  

 1 رومانيا  

 1 سلوفينيا  

 9  وروبا الشرقيةاجملموع أل 

 2 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 2 الربازيل  

 1 شيلي  

 4 كولومبيا  

 1 كوستاريكا  

 1 غواتيماال  

 1 مجايكا  

 1 املكسيك  

 1 بريو  

 1 فنزويال   

 15 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 7 أسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى 

 6 بلجيكا  

 5 كندا  

 1 فنلندا  

 15 فرنسا  

 4 أملانيا  
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 2 اليونان  

 4 آيرلندا  

 3 إيطاليا  

 8 هولندا  

 3 نيوزيلندا  

 3 الربتغال  

 4 إسبانيا  

 1 السويد  

 1 سويسرا  

 13 اململكة املتحدة  

 6 الواليات املتحدة األمريكية  

 86 ول أخرىاجملموع ألوروبا الغربية ود 

 146 3-المجموع للرتبة ف

 5 الكامريون أفريقيا 2-ف

 2  مجهورية الكونغو الدميقراطية  

 3 مصر  

 1 اثيوبيا  

 1 غانا  

 1 كينيا  

 1 مالوي  

 1 النيجر  

 1 نيجرييا  

 1 رواندا  

 1 السنغال   

 1 سرياليون  

 1 جنوب أفريقيا  

 1 أوغندا  

 1 زامبيا  

 22 اجملموع ألفريقيا 
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 1 افغانستان آسيا 

 1 الصني  

 1 قربص  

 1 اندونيسيا  

 2 اليابان  

 1 باكستان  

 1 أوزبسكتان  

 8 اجملموع آلسيا 

 2 بيالروس أوروبا الشرقية 

 2 البوسنة واهلرسك  

 1 كرواتيا  

 2 جورجيا  

 3 بولندا  

 3 رومانيا  

 2 االحتاد الروسي  

 2 سلوفينيا  

 17 اجملموع ألوروبا الشرقية 

 2 األرجنتني أمريكا الالتينية والكارييب 

 1 كولومبيا  

 3 املكسيك  

 2 بريو  

 1 فنزويال  

 9 اجملموع ألمريكا الالتينية والكارييب 

 6 بلجيكا أوروبا الغربية ودول أخرى 

 8 كندا  

 1 فنلندا  

 27 فرنسا  

 5 أملانيا  

 4 آيرلندا  
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 2 اسرائيل  

 8 إيطاليا  

 9 هولندا  

 1 الربتغال  

 5 إسبانيا  

 1 السويد  

 1 سويسرا  

 7 اململكة املتحدة  

 6 الواليات املتحدة األمريكية  

 96 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 152 2-المجموع للرتبة ف

 1 الكامريون أفريقيا 1-ف

 1 اثيوبيا  

 1 غامبيا  

 1 غينيا  

 2 أوغندا  

 6 اجملموع ألفريقيا 

 1 الصني آسيا 

 1 اهلند  

 1 فلسطني  

 1 سنغافورة  

 1 فييت نام  

 5 اجملموع آلسيا 

 1 البانيا أوروبا الشرقية 

 1 البوسنة واهلرسك  

 1 كرواتيا  

 1 بولندا  

 2 مجهورية مولدوفا  

 1 رومانيا  
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 1 أوكرانيا  

 8 اجملموع ألوروبا الشرقية 

 1 اسرتاليا أوروبا الغربية ودول أخرى 

 1 بلجيكا  

 2 كندا  

 4 فرنسا  

 1 اليونان  

 2 أيرلندا  

 2 ايطاليا  

 1 مالطة  

 1 هولندا  

 1 إسبانيا  

 1 اململكة املتحدة  

 16 اجملموع ألوروبا الغربية ودول أخرى 

 36 1-المجموع للرتبة ف

 455 المجموع الكلي
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 توزيع الموظفين على المناطق، بالنسبة المئوية بحسب الرتبة
 بالنسبة المئوية 1-توزيع الموظفين من الرتبة مد

احملدود التسع املعنية فقط، قد تكون البيانات اإلحصائية والرسوم البيانية مضللة، يرجى الرجوع إىل  املناصبعدد        نظر ا ل 
 يف اجلدول أعاله.األرقام الدقيقة 
 بالنسبة المئوية، 5-توزيع الموظفين من الفئة ف 

 

 بالنسبة المئوية ،4-ع الموظفين من الفئة فيوزت
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 بالنسبة المئوية ،3-ع الموظفين من الفئة فيتوز

 

 

 بالنسبة المئوية ،2-ع الموظفين من الفئة فيتوز
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 بالنسبة المئوية ،1-ع الموظفين من الفئة فيتوز

 

 2018آذار/مارس  31النطاق المستصوب بحسب البلد في 

 
 

 النصيب املقرر
 2018لعام  

  النطاق املستصوب
 العجز/الزيادة الفئة العدد احلايل اهلدف األعلى  األدىن البلد املنطقة   

 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.0000 اجلزائر أفريقيا
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00510 بنن 

 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.02380 بوتسوانا  
 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.00680 بوركينا فاسو  

 7+ مل تصدق بعد 7  0 0 ٪ 0.00000 الكامريون  
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 كابو فريدي 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 مجهورية أفريقيا الوسطى 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00850 تشاد 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 جزر القمر 
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.01020 الكونغو 

 متثيل متوازن 2 2 2 2 ٪ 0.01530 كوت ديفوار  
 متثيل زائد 4 2 3 2 ٪ 0.01000 مجهورية الكونغو الدميقراطية  
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 جيبويت  

 5+ مل تصدق بعد 5 0 0 0 ٪ 0.00000 مصر  
 2+ مل تصدق بعد 2 2 0 0 ٪ 0.00000 اثيوبيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02900 غابون 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00170 غامبيا 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.02730 غانا 
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00340 غينيا 

 2+ متثيل زائد 4 2 2 2 ٪ 0.03070 كينيا  
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00170 ليسوتو 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 ليبرييا  
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.00510 مدغشقر 
 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.00340 مالوي 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 2 ٪ 0.00510 مايل 
 1+ تصدق بعد مل 1 0 0 0 ٪ 0.00000 موريتانيا 
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.02040 موريشيوس 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01700 ناميبيا  
 متثيل متوازن 2 2 2 2 ٪0.00340 النيجر 

 متثيل متوازن 4 4 5 4 ٪ 0.35600 نيجرييا  
 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 رواندا  

 2+ زائدمتثيل  4 2 2 2 ٪ 0.00850 السنغال 
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 النصيب املقرر
 2018لعام  

  النطاق املستصوب
 العجز/الزيادة الفئة العدد احلايل اهلدف األعلى  األدىن البلد املنطقة   

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 سيشيل 
 1+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00170 سرياليون 
 4+ متثيل زائد 8 4 4 3 ٪ 0.62000 جنوب أفريقيا 
 1+ مل تصدق بعد 1 0 0 0 ٪ 0.00000 توغو 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.04770 تونس 
 3+ متثيل زائد 5 2 2 2 ٪ 0.01000 أوغندا 
 متثيل متوازن 3 2 3 2 ٪ 0.01000 مجهورية تنزانيا املتحدة 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.01000 زامبيا  
 1+ مل تصدق بعد 1 ز 0 0 ٪ 0.00000 زمبابوي 

 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.01000 أفغانستان آسيا
 3- ليست ممثلة 0 3 4 3 ٪ 0.01000 بنغالديش 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.00680 كمبوديا 
 3+ مل تصدق بعد 3 0 0 0 ٪ 0.00000 الصني 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 جزر كوك 
 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪0.07320  قربص 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00510 فيجي 
 2+ مل تصدق بعد 2 0 0 0 ٪ 0.00000 اهلند 
 1+ تصدق بعدمل  1 2 0 0 ٪ 0.00000 اندونيسيا 
 3+ مل تصدق بعد 3 . 0 0 ٪ 0.00000 (االسالمية -مجهوية)ايران  
 34- متثيل ناقص 6 47 54 40 ٪ 16.48720 اليابان 
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.03410  األردن 

 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 لبنان  
 1-  ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00340 ملديف 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 جزر مارشال 
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.00850 منغوليا 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 ناورو  
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 باكستان 
 متثيل متوازن 2 2 2 1 ٪ 0.01190 فلسطني 

 متثيل متوازن 3 3 4 3 ٪ 0.28100 الفلبني  
 9- متثيل ناقص 1 11 13 10 ٪3.47290 مجهورية كوريا  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 ساموا 
 1+ مل تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 سنغافورة 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 سري النكا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00680 طاجيكستان 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00510 ليشيت –تيمور  
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 أوزبكستان 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 فانواتو 
 1+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 فييت نام 

 متثيل متوازن 2 2 2 1 ٪ 0.01360 ألبانيا أوروبا الشرقية
 2+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 بيالروس  

 2+ متثيل زائد 4 2 2 1 ٪ 0.02210 البوسنة واهلرسك 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.07660 بلغاريا 
 3+ متثيل زائد 5 2 2 2 ٪ 0.016860 كرواتيا 
 3- ليست ممثلة 0 3 4 3 ٪ 0.58590 اجلمهورية التشيكية 
 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.06470 استونيا 
 3+ متثيل زائد 5 2 2 1 ٪ 0.01360 جورجيا 
 2-  ليست ممثلة 0 2 3 2 ٪ 0.27420 هنغاريا 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.08520 التفيا 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.12260 ليتوانيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00680 اجلبل األسود 
 متثيل متوازن 5 6 7 5 ٪ 1.43240  بولندا 

 1+ متثيل زائد 3 2 2 1 ٪ 0.00680 مجهورية مولدوفا  
 4+ متثيل زائد 7 3 3 2 ٪ 0.31340 رومانيا 
 2+ مل تصدق بعد 1 . 0 0 ٪ 0.00000 االحتاد الروسي 
 1+ متثيل زائد 6 2 2 2 ٪ 0.05450 صربيا 
 2- ليست ممثلة 0 2 3 2 ٪ 0.27250 سلوفاكيا 
 1+ متثيل زائد 3 2 3 2 ٪ 0.14310 سلوفينيا 
 مجهورية مقدونيا  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01190 اليوغوسالفية السابقة
 2+ مل تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 أوكرانيا 
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 النصيب املقرر
 2018لعام  

  النطاق املستصوب
 العجز/الزيادة الفئة العدد احلايل اهلدف األعلى  األدىن البلد املنطقة   

أمريكا الالتينية 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 00.00340 أنتيغوا وباربودا والكارييب

 متثيل متوازن 5 6 7 5 ٪ 1.51930 األرجنتني 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01190 بربادوس  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 بليز 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪  0.02040 بوليفيا 
 16- متثيل ناقص 2 21 24 18 ٪ 6.51140 الربازيل 
 2- متثيل ناقص 1 4 4 3 ٪0.67960 شيلي 
 2+ متثيل زائد 6 4 4 3 ٪ 0.54840  كولومبيا 
 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.08010 كوستاريكا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 دومينيكا 
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.07830 اجلمهورية الدومينيكية 
 متثيل متوازن . 2 2 2 ٪ 0.11410 إكوادور 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02380 السلفادورر  
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 غرينادا 
 1- متثيل ناقص 1 2 2 2 ٪ 0.04770 غواتيماال 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00340 غيانا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01360 هندوراس 
 2+  مل تصدق بعد 2 2 0 0 ٪ 0.00000 مجايكا 
 3- متثيل ناقص 5 9 11 8 ٪ 2.44410 املكسيك  
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.05790 بنما 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.02380 باراغواي 
 متثيل متوازن 3 3 3 2 ٪ 0.23160 وبري  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 سانت كيتس ونيفيس  
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 سانت لوسيا 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00170 سان فنسنت وغرينادين 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01020 سورينام 
 متثيل متوازن 2 2 2 1 ٪ 0.05790 ترينيداد وتوباغو 

 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.13460 أوروغواي  
 2- متثيل ناقص 2 2 5 4 ٪ 0.97250 فنزويال 

أوروبا الغربية ودول 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01020 أندورا أخرى

 2+ متثيل زائد 16 13 14 11 ٪ 3.98040 أسرتاليا 
 4- ليست ممثلة 0 5 6 4 ٪ 1.22630 النمسا 
 10+ متثيل زائد 16 6 7 5 ٪ 1.50740 بلجيكا 
 1+ متثيل زائد 19 15 18 13 ٪ 4.97510 كندا 
 2- متثيل ناقص 2 4 5 4 ٪ 0.99470 الدامنرك 
 2+ متثيل زائد 6 4 4 3 ٪ 0.77670 فنلندا 
 32+ متثيل زائد 60 25 28 21 ٪ 8.27600 فرنسا 
 13- ناقص متثيل 14 32 37 27 ٪ 10.88190 أملانيا 
 متثيل متوازن 3 4 4 3 ٪ 0.80220 اليونان 

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.03920 آيسلندا  
 8+ متثيل زائد 12 3 4 3 ٪ 0.57060 آيرلندا 
 2+ مل تصدق بعد 2 . 0 0 ٪ 0.00000 اسرائيل 
 متثيل متوازن 19 19 22 16 ٪ 6.38370 إيطاليا  

 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.01190 ليختنشتاين  
 2- ليست ممثلة 0 2 2 2 ٪ 0.10900 لكسمربغ 
 متثيل متوازن 1 2 2 1 ٪ 0.02730 مالطة 

 11+ متثيل زائد 21 9 10 7 ٪ 2.52420 هولندا  
 1+ متثيل زائد 4 3 3 2 ٪ 0.45650 نيوزيلندا 
 5- ليست ممثلة 0 6 6 5 ٪ 1.44600 النرويج 
 2+ متثيل زائد 6 3 4 3 ٪ 0.066770 الربتغال 
 1- ليست ممثلة 0 2 2 1 ٪ 0.00510 سان مارينو 
 1+ متثيل زائد 16 13 15 11 ٪ 4.16100 إسبانيا 
 2- متثيل ناقص 3 6 7 5 ٪ 1.62830 السويد 
 4- متثيل ناقص 2 7 8 6 ٪ 1.94170 سويسرا 
 7+ متثيل زائد 33 23 26 19 ٪ 7.60150 اململكة املتحدة 
 16+ مل تصدق بعد 16 0 0 0 ٪ 0.00000 تحدة األمريكيةالواليات امل 

 ٪ 100 المجموع
   

 455 
 األرقام الفعلية -عدد الموظفين -المحكمة الجنائية الدولية  
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 كان عدد املوظفني باحملكمة كما يلي: ،2018آذار/مارس  31يف  

 عدد الموظفين
 (1)888 الوظائف الثابتة

 137 ساعدة املؤقتة العامةالوظائف املعتمدة يف إطار امل
 73 التعيينات القصرية األجل
 5 املوظفني الفنيني املبتدئني

 100                  املتدربون داخليا  
 18 الزائرون من الفئة الفنية

 75  املتعاقدون على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة
 21                          املسؤولون املنتخ بون/القضاة

 1317 المجموع

 األرقام المتوقعة -عدد الموظفين -المحكمة الجنائية الدولية

                                             ، ومع مراعاة األعداد املتوسطة للمتدربني داخليا  2018باالستناد إىل امليزانية املعتمدة لعام  
                  ، ي توق ع أن يكون 2017والزائرين من الفئة الفنية واملتعاقدين على أساس اتفاقات اخلدمة اخلاصة يف عام 

 كما يلي:  2018عدد موظفي احملكمة حبلول هناية عام 

 عدد الموظفين
 969 (2)الوظائف الثابتة

 165 (3)                                                       الوظائف املواف ق على شغلها يف إطار املساعدة املؤقتة العامة
 72 التعيينات القصرية األجل

 111                  املتدربون داخليا  
 17 الزائرون من الفئة الفنية

 78 املتعاقدون واالستشاريون األفراد
 21 القضاة                   املسؤولون املنتخ بون/

 1433 المجموع

                                                           
 شغلت فعال.على أساس أهنا يشمل ذلك وظيفة ممثل جملس املوظفني بقلم احملكمة  (1)
 مل يؤخذ معدل شغور الوظائف يف احلسبان عند وضع التقدير. (2)
 املرجع نفسه. (3)
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  بالمحكمة الثابتةالوظائف  -الوظائف الشاغرة 
 2018آذار/مارس  31احلالة يف 

 املالحظات اجملموع تسمية الوظيفة رتبة الوظيفة الربنامج الفرعي الربنامج الربنامج الرئيسي
اهليئة  الربنامج الرئيسي األول

 القضائية
س مساعد خاص لرئي 3-ف هيئة الرئاسة

 احملكمة 
وظيفة شاغرة بسبب النقل الداخلي يف انتظار تبسيط  1

 العمليات 
مكتب  الربنامج الرئيسي الثاين

 املدعي العام 
 يف انتظار تبسيط العمليات  1 مستشار قانوين معاون 2-ف قسم املشورة القانونية

 ة.وظيفة شاغرة بسبب استقال 1 وحدة قواعد املعارفمدير  4-ف قسم اخلدمات 
 من املتوقع شغلها يف الربع الثاين

شعبة االختصاص  
 والتكامل والتعاون

 يف انتظار تبسيط العمليات 1 مساعد قانوين رر –خ ع 

مساعد اخلدمات امليدانية  رر –خ ع  شعبة التحقيقات 
مجهورية الكونغو )

 (الدميقراطية وأوغندا

 يف انتظار تبسيط العمليات 2

 وظيفة شاغرة بسبب استقالة. 1 مساعد حمامي القضية  1-ف شعبة االدعاء 
 من املتوقع شغلها يف الربع الثالث

الربنامج الرئيسي 
 الثالث

    اخلدمات اإلداريةشعبة  قلم احملكمة

رئيس وحدة التطوير  4-ف قسم املوارد البشرية   
 التنظيمي للموارد البشرية 

 وظيفة شاغرة بسبب االستقالة.  1
 شغلها يف الربع الرابع  من املتوقع

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع  1 منسق توريدات رر –خ ع  قسم اخلدمات العامة  
 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع 1 مراسل وموظف شحن رر –خ ع    
شعبة  

العمليات 
 اخلارجية

قسم الضحايا 
 والشهود

3-ف  قع شغلها يف الربع الثالث وظيفة من املتو  1 موظف ختطيط 

مساعد كبري إلدارة  رر –خ ع     
 القضايا

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث 1

 وظيفة شاغرة بسبب االستقالة.  1 موظف مساعد حملل ر أ –خ ع    
 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث 

موظف مساعد للعمليات  رر –خ ع    
رية الكونغو مجهو )امليدانية 

 (الدميقراطية وأوغندا

 العمليات قيد املراجعة 3

قسم الدعم   
 والعمليات اخلارجية

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث 1 موظف مساعد حملل رر –خ ع 

قسم اإلعالم   
 والتوعية

موظف مساعد  رر –خ ع 
لالتصاالت عن طريق 

 االنرتنت

 ربع الرابع وظيفة من املتوقع شغلها يف ال 1

املكتب امليداين يف   
 أوغندا

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع  1 سائق رئيسي رر -خ ع 

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع  1 سائق رر -خ ع    
معين )موظف ميداين  3-ف   

مبساعدة وتعويض 
 (الضحايا والتوعية

 الثالث وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع  1

املكتب امليداين يف   
مجهورية الكونغو 

 الدميقراطية

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع  1 مساعد ميداين رر -خ ع 

املكتب امليداين يف   
 جورجيا

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الرابع  1 موظف أمن ميداين 3-ف

 ملتوقع شغلها يف الربع الثالث وظيفة من ا 1 موظف مساعد ميداين رر -خ ع    
الربنامج الرئيسي 

 السادس
أمانة مساعدة 

وتعويض 
 الضحايا

أمانة الصندوق 
 االستئماين للضحايا

 مدير برنامج 4-ف
 (كوت ديفوار)

 وظيفة من املتوقع شغلها يف الربع الثالث 1

 25  المجموع الكلي
 .2018مارس آذار/ 31 حتى تاريخ (4)ن عنها معلأو  (52) قد انتهىالتوظيف التوظيف/ قيدوظيفة:  56
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 (                    المسؤولين المنت خبين باستثناء)شغلها التي تم مقابل  الوظائف الموافق عليهاالتوظيف: 

  2018آذار/مارس  31احلالة يف 

 الربنامج الرئيسي
[1] 

املوافق 
 عليها

[2] 
 مت شغله

[3] 

انتهى 
 (1)توظيفه

[4] 

قيد 
 التوظيف

[5] 

معلن عنها 
يد ليست ق
 التوظيف

[6] 

شاغرة ليس 
 معلن عنها

[7] 

من  (%)الشاغرة 
 الوظائف الثابتة 

[(2-3)/2×]100 

 (%)نسبة الوظائف الشاغرة 
 من الوظائف الثابتة 

 100[×2/(2-(3)]معدل 
 اهليئة القضائية

 الربنامج الرئيسي األول
53 51 . 1 . 1 3.77% 3.77% 

 مكتب املدعية العامة
 ثاينالربنامج الرئيسي ال

317 299 . 11 1 6 5.68% 5.68% 

 (2)قلم احملكمة
 الربنامج الرئيسي الثالث

572 516 9 27 3 17 9.79% 9.62% 

 أمانة مجعية الدول األطراف
 الربنامج الرئيسي الرابع

10 10 . . . . 0.00% 0.00% 

أمانة الصندوق االستئماين 
 للضحايا

 الربنامج الرئيسي اخلامس

9 5 1 2 . 1 44.44% 55.56% 

 آلية الرقابة املستقلة
 5-الربنامج الرئيسي السابع

4 3 . 1 . . 25.00% 25.00% 

 مكتب الرقابة الداخلية
 6-الربنامج الرئيسي السابع

4 4 . . . . 0.00% 0.00% 

 %8.26 %8.36 25 4 42 10 888 969 مجموع المحكمة 
      81 هدف 

      52 قيد التوظيف/التوظيف المنجز
      %64.2 لنسبة المئوية من الهدفا

                                                           
  انتهى التوظيف (1)

 قد قبل العرض. الذي وقع اخليار عليهشري إىل أن املرشح ت
 وقد مت االنتهاء من عملية التوظيف ومت حظر الوظيفة حىت وصول شاغل الوظيفة.

(.)
  الوظائف اليت مت شغلها تشمل منصب ممثل جملس املوظفني. أرقام، الرئيسي الثالث الربنامجيف  
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 التمثيل الجغرافي لموظفي المحكمة من الفئة الفنية
 2018آذار/مارس  31الوضع يف 

  92  جمموع املوظفني من الفئة الفنية:
 40 جمموع اجلنسيات:  

 بحسب المنطقةالتوزيع 
 اجملموع اجلنسية املنطقة
 1 الكامريون أفريقيا

ونغو الدميقراطيةالكونغو ومجهورية الك    3 
 2 رواندا 
 1 السنغال 
 2 جنوب أفريقيا 
 1 السودان 
 6 أوغندا 

 16  جمموع أفريقيا
 1  اهلند آسيا

 1 اندونيسيا  
 2 اليابان 
 1 لبنان 
 1 سنغفورة 
 1 أوزبكستان 

 7  جمموع آسيا
البوسنة واهلرسك  أوروبا الشرقية  1 

 2 جورجيا 
 1 هنغاريا 
والنداب   1 
 2 رومانيا 
 2 صربيا 

 9  جمموع أوروبا الشرقية
 1 اآلرجنتني أمريكا الالتينية والكاريبي

 2 كولومبيا 
 1 البريو 
 2 فنزويال 

 6  جمموع أمريكا الالتينية والكارييب
 1 أسرتاليا مجموعة دوا أوروبا الغربية ودول أخرى

 2 النمسا 
 3 بلجيكا 
 11 كندا 
 5 فرنسا 
 3 أملانيا 
 1 اليونان 
 1 آيسالندا 
 3 ايرلندا 
 1 إيطاليا 
 5 هولندا 
 2 نيوزيلندا 
 1 الربتغال 
 1 إسبانيا 
 2 سويسرا 
 7 اململكة املتحدة 
 5 الواليات املتحدة األمريكية  

 54  جمموع أوروبا الغربية ودول أخرى
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  المرفق الثالث

 (1)(2017-2013)والضحايا القانونية للدفاع  المساعدة

نسبة تنفيذ 
تشمل  2017

صندوق رأس 
 املال

 2017إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال
 2017ميزانية 

 املعتمدة

نسبة تنفيذ 
تشمل  2016

صندوق رأس 
 املال

 2016إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال
 2016ميزانية 

 املعتمدة

نسبة تنفيذ 
تشمل  2015

صندوق رأس 
 املال

 2015إنفاق 
مل صندوق تش

 رأس املال
 2015ميزانية 

 املعتمدة

نسبة تنفيذ 
تشمل  2014

صندوق رأس 
 املال

 2014إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال
 2014ميزانية 

 املعتمدة

نسبة تنفيذ 
تشمل  2013

صندوق رأس 
 املال

 2013إنفاق 
تشمل صندوق 

 رأس املال

امليزانية املعتمدة 
تشمل  2013

صندوق رأس 
  املال

109.0% 583 628 3 200 328 3 109.9% 823 770 4 900 339 4 129.3% 737 786 2 600 155 2 107.2% 610 805 2 400 616 2 128% 528 021 3 400 354 2 
املساعدة 

 القانونية للدفاع

142.3% 678 284 000 200 98.7% 179 179 500 181 122.3% 642 244 000 200 61.7% 132 154 000 250 47.2% 000 118 000 250 
مستشار قانوين 

 خاص

108.6% 482 838 4 400 454 4 109.5% 002 950 4 400 521 4 124.9% 669 878 4 700 906 3 101.0% 156 578 3 900 541 3 102.8% 096 633 3 325 533 3 

اجملموع الفرعي 
للمساعدة 

 القانونية للدفاع

93.9% 410 341 1 060 428 1 68.5% 596 344 1 200 963 1 66.2% 556 233 1 100 862 1 57.7% 744 745 1 400 027 3 49.9% 865 756 1 600 518 3 

اجملموع الفرعي 
للمساعدة 

القانونية 
 للضحايا

105.1% 892 179 6 460 882 5 97.1% 598 294 6 600 484 6 106.0 225 112 6 800 768 5 81.0% 900 323 5 300 569 6 576.4% 961 385 925 051 7 

املساعدة  جمموع
القانونية تشمل 

صندوق رأس 
 املال

                                                           
(1)

 لتصديق املدققني اخلارجيني 2017لعام خيضع جمموع اإلنفاق  
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  الرابعالمرفق 
 (1)واحلضور امليداين: حملة عامة عن املوظفني املكتب امليداين

مكتب ميداين كامل مع موظفي الدعم؛ يف حني أن يشكل من املفهوم أن فريق "املكتب امليداين" 
دعمه، مع اخنفاض عدد املوظفني عندما يتم هو أكثر حمدودية يف  (2)"احلضور امليداين" (قلم احملكمة)

 (3)تطلب وجود مكتب ميداين كامل.تال  أهنا تقدير الوضع األمين أو احتياجات التحقيق

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 CBF/30/4 
(.)

 التحقيق. أعماللتسهيل بدء  به وجوده ميداين خاص ليكون لهعند بدء التحقيق  ةالعام ةقد خيتار مكتب املدعي 
السجل يف إعداد "فهم منوذج احلجم األساسي ملكتب املدعي العام والعالقة مع  بالعنوانمن امللحق  1.5يشار هنا إىل املادة ( 3)

على البيئة التشغيلية والشروط  اليت تعتمداالستعانة مبصادر خارجية خلدمات التنظيف       ي عترباملكاتب امليدانية وعملها وإغالقها". قد 
 .املتوفرةالتعاقدية لإلجيار أو اخلدمات 

 حضور ميداني

 موظف إدارة وعمليات 
 (3-ف)

 سائق؟

 ضابط أمن ميداني
 

ف؟عامل تنظي  

 مساعد إداري
  ر أ( -خ ع)

 (3-ف)

 مساعد أمن محلي

  (ر أ -خ ع )
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 مكتب ميداني

  رئيس المكتب الميداني 

  ( 5-ف)    

 قسم الضحايا والشهود 
  موظف إدارة وعمليات
 

3-ف     

 مساعد إداري
ر أ-خ ع     

 سائق رئيسي
ر أ-خ ع    

 سائقين
ر أ-خ ع    

 محلي دمات إدارة المعلوماتخ مساعد
رأ-خ ع     

 عامل تنظيف

 ضابط أمن ميداني
3-ف     

  مساعد أمن محلي
  ر أ -خ ع  

VPRS موظف 
 -3   ف 

VPRS  مساعد 
  ر أ -خ ع   

 موظف التوعية
  -ف 3 

 مساعد توعية
رأ-خ ع    
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 املرفق اخلامس
 تعديالت على القواعد اإلجرائية للجنة الميزانية والمالية

 الدورات  -   ال  أو 

 تواتر الدورات  1القاعدة 

 مكان عقد الدورات  2القاعدة 

 عقد جلسات  3القاعدة 

 إخطار األعضاء  4القاعدة 

 9جدول األعمال -       ثانيا  

 إعداد جدول األعمال املؤقت  5القاعدة 

 إبالغ جدول األعمال املؤقت  6القاعدة 

 اعتماد جدول األعمال  7القاعدة 

 مهام اللجنة -        ثالثا  

 املهام   8القاعدة 

 األنشطة غري املتوافقة والسرية 9القاعدة 

 1اللجنة أعضاء -       رابعا  

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة واليتهما  10القاعدة 

 الرئيس باإلنابة  11القاعدة 

 صالحيات الرئيس العامة 12القاعدة 

 صالحيات الرئيس باإلنابة 13القاعدة 

 املقرر 14القاعدة 

  الرئيس أو نائب الرئيس استبدال 15القاعدة 

 األمانة التنفيذية -       خامسا  

 واجبات األمانة التنفيذية  16القاعدة 

 واجبات األمني التنفيذي 17القاعدة 

 تصريف األعمال  -       سادسا  

 تصريف األعمال  18القاعدة 

 صنع القرار  -       سابعا  

 حقوق التصويت 19القاعدة 

 صنع القرار 20القاعدة 

 معىن عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني" 21القاعدة 

 إجراء التصويت 22القاعدة 

 االنتخابات 23القاعدة 

 تاالنتخابا إجراء 24القاعدة 

 اللغات  -        ثامنا  

 لغات اللجنة 25القاعدة 

 يةالشفو  الرتمجة 26القاعدة 
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 اللغات األخرى 27القاعدة 

 لغات الرتمجة اخلطية 28القاعدة 

 االجتماعات  -       تاسعا  

 االجتماعات 29القاعدة 

 مراجعة القواعد  -       عاشرا  

 مراجعة القواعد  30القاعدة 

 الدورات -     أوال  

 1القاعدة 

 تواتر الدورات
عند االقتضاء ومرتني على األقل يف  (املشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة")جتتمع جلنة امليزانية واملالية 

 (1)السنة.

 
 2 القاعدة

  مكان عقد الدورات
بشكل عام، جتتمع اللجنة يف مقر احملكمة. وجيوز عقد دورات اللجنة يف مكان آخر إذا قررت ذلك 

 .(املشار إليها فيما بعد باسم "اجلمعية")اللجنة و/أو مجعية الدول األطراف 
  

 3القاعدة 

 تعقد الدورا

 يتم عقد دورات اللجنة بناء على طلب:  -1

 اجلمعية؛  (أ)

 أغلبية أعضاء اللجنة ؛   (ب)

 أو رئيس اللجنة.  (ج)
 
قبل أن يقرر الرئيس/الرئيسة تنظيم دورة للجنة، يتشاور مع أعضاء اللجنة، مبا يف ذلك تاريخ   - 2

 الدورة ومدهتا.

يتم طلب عقد أي دورة للجنة، بناء على طلب اجلمعية، يف أقرب وقت ممكن ولكن يف موعد   -3
                                                    وما  من تاريخ تقدمي الطلب، ما مل تقرر اجلمعية خالف ذلك.ال يتجاوز ستني ي

 
                                                           

 7-3ة الدولية، الدورة األوىل، نيويورك ، الوثائق الرمسية جلمعية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائي (1)
 .4املرفق، الفقرة  ICC-ASP/1/Res.4و  (ICC-ASP/1/3/Add.1) 2003شباط/فرباير 
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 4القاعدة 

 إخطار األعضاء
املشار إليه فيما يلي باسم "األمني )نيابة عن الرئيس، يقوم األمني التنفيذي للجنة امليزانية واملالية  

 بإخطار أعضاء اللجنة يف أقرب وقت ممكن عن تاريخ ومدة كل دورة. (التنفيذي"
 

 جدول األعمال  -   ا  ثاني

 5القاعدة 

 إعداد جدول األعمال المؤقت
يتم إعداد جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات اللجنة من جانب األمني التنفيذي بالتشاور مع 

 رئيس اللجنة، كلما أمكن، ويشمل ما يلي:

 مجيع البنود اليت تقرتحها اجلمعية؛  (أ)

 اء اللجنة؛مجيع البنود اليت يقرتحها أعض  (ب)

 مجيع البنود اليت يقرتحها الرئيس؛   (ج)

 ومجيع البنود اليت تقرتحها احملكمة.  (د)
 

 6القاعدة 

 إبالغ جدول األعمال المؤقت
                                                                                        ي بل غ جدول األعمال املؤقت لكل دورة من دورات اللجنة إىل أعضاء اللجنة واحملكمة يف أقرب وقت ممكن 

                                                            ا على األقل من افتتاح الدورة. وي رفع أي تغيري أو إضافة الحقة يف يوم 21قبل انعقاد الدورة، ولكن قبل 
جدول األعمال املؤقت إىل انتباه أعضاء اللجنة واحملكمة والدول األطراف يف اجلمعية قبل انعقاد الدورة 

 بوقت كاف.
 

 7القاعدة 

 اعتماد جدول األعمال

 رة، على أساس جدول األعمال املؤقت.يف بداية كل دورة ، تعتمد اللجنة جدول أعماهلا للدو   - 1
إذا لزم األمر، جيوز للجنة تعديل جدول األعمال، شريطة عدم حذف أو تعديل أي بند حتيله   -2

 إليها اجلمعية.
 

 مهام اللجنة -       ثالثا  
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 8القاعدة 

 المهام
الفين ألية  الفحصتكون اللجنة املنتخبة مسؤولة عن  (2)اللجنة هي هيئة فرعية مستقلة تابعة للجمعية.

وثيقة مقدمة إىل اجلمعية حتتوي على تبعات مالية أو على امليزانية أو أي مسألة أخرى ذات طبيعة مالية 
أو إدارية أو تأثري على امليزانية واليت قد تسندها إليها اجلمعية. وعلى وجه التحديد، تقوم اللجنة باستعراض 

                                                   التوصيات ذات الصلة إىل اجلمعية. وتنظر اللجنة أيضا  يف  امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة، وستقدم
ومراجعي احلسابات اخلارجيني بشأن العمليات املالية للمحكمة،  (3)تقارير جلنة التدقيق يف احلسابات

 وحتيلها إىل اجلمعية مع أي مالحظات قد تراها مناسبة.
 

 9القاعدة 

 األنشطة غير المتوافقة والسرية
ون ألعضاء اللجنة أي مصلحة مالية يف أي نشاط يتعلق مبسائل تقع على جيب أن ال يك  -1

عن أي معلومات سرية تصل إىل  عاتق اللجنة مسؤولية تقدمي التوصيات بشأهنا. وال جيوز هلم اإلفصاح
 .هامهمعلمهم بسبب واجباهتم جتاه اللجنة، حىت بعد إهناء م

 احملكمة اجلنائية الدولية خالل فرتة واليتهم.ال حيق ألعضاء اللجنة تويل أي مهام أخرى يف   -2

على أعضاء اللجنة إبالغ الرئيس عن أي تضارب حمتمل يف املصاحل اليت قد تكون لديهم   -3
أو اليت قد تنشأ. األعضاء الذين جيدون أنفسهم يف مثل هذه احلالة لن يشاركوا يف اعتبار األمور اليت 

يصوتون على هذه األمور. وإذا كان للرئيس أي تضارب يف يتعلق هبا هذا التضارب، كما أهنم لن 
 املصاحل، فيتعني عليه/ها إبالغ أعضاء اللجنة حيث سيقوم نائب الرئيس باعتبار هذا األمر.

 

 اللجنة أعضاء -       رابعا  

 10القاعدة 

 انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ومدة واليتهما

                                                                        نة كل سنة يف اجتماعها األول، بإنتخاب رئيسا  ونائبا  للرئيس من بني أعضائها.تقوم اللج  -1

يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لفرتة تنتهي يف اليوم السابق للدورة األوىل يف السنة   -2
 التقوميية التالية ويكونان مؤهلني إلعادة االنتخاب مرتني.

 

 11القاعدة 

 الرئيس باإلنابة
                                                           

(.)
 ICC-ASP/1/Res.4 

(6)
... احلسابات. الوثائق الرمسية ... الدورة الرابعة عشرة  التدقيق يفوافقت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرة على إعادة إنشاء جلنة  

2015 (ICC-ASP/14/20) واملرفق الرابع.145إىل  140، الفقرات 3-اجمللد الثاين، اجلزء باء ، 
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 الرئيس، حيل نائب الرئيس مكانه وميارس مهامه/ها.يف غياب  -1

، يقوم نائب الرئيس بأخذ مكانه وممارسة 15                                         إذا توقف الرئيس عن شغل منصبه عمال  باملادة  -2
 مهامه حىت يتم انتخاب رئيس جديد.

 

  12القاعدة 

 صالحيات الرئيس العامة

 لجنة.                      مهامه، خاضعا  لسلطة ال ةمارسقيامه مب ، يفالرئيس يبقى  -1

هذه القواعد، جيوز  ضمنباإلضافة إىل ممارسة الصالحيات املخولة له/هلا يف أي مكان آخر   -2
مراعاة هذه القواعد،  والتيقن منللرئيس أن يعلن افتتاح واختتام كل جلسة للجنة، وتوجيه املناقشات، 

رهنا هبذه ، و النقاط النظاميةبت يف اللتصويت وإعالن القرارات. و لوإعطاء احلق يف الكالم، وطرح األسئلة 
حفظ النظام يف اجتماعاهتا. جيوز للرئيس، أثناء مناقشة أي و كاملة الأعمال اللجنة  يقوم بإدارة، القواعد

بند، أن يقرتح على اللجنة حتديد الوقت الذي يسمح فيه للمتكلمني، واحلد من عدد املرات اليت جيوز 
 /هلاإغالق قائمة املتكلمني أو إغالق النقاش. كما جيوز لهفيها لكل عضو أن يتكلم بشأن أي مسألة، و 

 املسألة قيد املناقشة. مداولةأن يقرتح تعليق اجللسة أو رفعها أو 

            ض عضو ا آخر                                                                    ميثل الرئيس اللجنة يف االجتماعات ذات الصلة لدعم عمل اللجنة أو قد يفو    -3
 ن أي من هذه االجتماعات.للقيام بذلك. يقدم الرئيس تقاريره إىل مجيع األعضاء بشأ

 

  13القاعدة 

 صالحيات الرئيس باإلنابة

 .والواجبات اليت يتمتع هبا الرئيس الصالحياتيكون لنائب الرئيس الذي يعمل كرئيس نفس 
 

  14القاعدة 

 المقرر

 جيوز للجنة تعيني أحد أعضائها كمقرر يف كل دورة. 
 

  15القاعدة 

 الرئيس أو نائب الرئيس استبدال
أو توقف عن العمل كعضو يف اللجنة،  /هاا توقف الرئيس أو نائبه عن القيام مبهامهإذ 

 .املتبقية للمدة واليته/ها رئيس جديد أو نائب للرئيس وسيتم انتخابفسيتوقف عن شغل هذا املنصب 
 

 األمانة التنفيذية -       خامسا  
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  16القاعدة 

 األمانة التنفيذيةواجبات 

 (4).ني تنفيذيساعد اللجنة أميقوم مب  -1

 والوثائق اليت يتم تقدميها اللجنة التوصيات والتقارير وغريها من وثائق األمانة التنفيذية تتلقى -2
دىل هبا يف االجتماعات، ي البيانات اليت ري، وتفسهاعيوتوز ونسخها  تهارتمجقوم بتحيث إىل اللجنة 

وحفظه أرشيف اللجنة  كون يف عهدهتاوي .، حماضر الدورة            ي تخذ القرارعندما و ، هاميوتعم وحتضريها
، أداء مجيع األعمال األخرى اليت قد تطلبها اللجنة. ستقوم األمانة التنفيذية ، وبشكل عامبالشكل املالئم

 هبذه الواجبات بالتنسيق بني أعضاء اللجنة ووحدات احملكمة املعنية.
 

  17القاعدة 

 واجبات األمين التنفيذي
أحد  تعيني /هلايف مجيع اجتماعات اللجنة. جيوز له هذه ي بصفته/هايتصرف األمني التنفيذ  -1

 عليه/ها القيام مبهام أخرى تكلفه هبا اللجنة. كما يتعني. للعمل كممثل له/هلاأعضاء األمانة التنفيذية 

تطلبات املاللجنة، مع مراعاة  حتتاج هلمالذين  هميقوم األمني التنفيذي بتوفري املوظفني وتوجيه -2
 الزمة                                                                  والكفاءة إىل أقصى حد ممكن، ويكون مسؤوال  عن مجيع الرتتيبات اليت قد تكون  يةقتصاداال

 الجتماعاهتا.

 للنظر فيها. معليهطرح       قد ت   مسائلأي عن أعضاء اللجنة  إطالع األمني التنفيذي على  -3

ملسائل اليت ، معلومات وتقارير بشأن ايقدم األمني التنفيذي إىل اللجنة، بناء على طلبها  -4
 حتددها اللجنة.

 

 تصريف األعمال  -       سادسا  

  18القاعدة 

 تصريف األعمال

، ودون املساس هبذه القواعد، ختضع إجراءات اللجنة األعمال بتصريفوفيما يتعلق  
 للممارسات العامة على النحو الوارد يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

 

 صنع القرار -       سابعا  

  19القاعدة 

 لتصويتحقوق ا
                                                           

(2)
 .122، الفقرة 2-اجمللد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/10/20) 2011الوثائق الرمسية ... الدورة العاشرة ...  
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 صوت واحد.اإلدالء ب، مبا يف ذلك الرئيس، يكون لكل عضو يف اللجنة 

 

 20القاعدة 

 اتاتخاذ القرار 
د                                                                         ، ينبغي أن يكون صنع القرار يف اللجنة بتوافق اآلراء. إذا است نفدت مجيع اجلهو كقاعدة عامة -1

 ن واملصوتني.، تتخذ القرارات بأغلبية األعضاء احلاضريللتوصل إىل قرار بتوافق اآلراء

         مرفوضا . املقرتح بأنهأو  الطرحعترب      فسي  إذا انقسمت األصوات بالتساوي،  -2

 

 21القاعدة 

 معنى عبارة "األعضاء الحاضرين والمصوتين"
األعضاء احلاضرين هو عبارة "األعضاء احلاضرين واملصوتني"  معىنألغراض هذه القواعد،  

 األعضاء الذين ميتنعون عن التصويت يعتربون غري مصوتني.و                                      الذين يدلون بأصواهتم إجيابا  أو سلبا .

 

 22القاعدة 

 إجراء التصويت
لقواعد املتعلقة بإجراء ل، تغيريمع ما يلزم من ، مبدأ طبق اللجنة     ، ت  هبذه القواعد املساس بدون 

 التصويت يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

 

 23القاعدة 

 االنتخابات

 .ات باالقرتاع السريرى مجيع االنتخاب   جت    -1

بكل عضو من أعضاء اللجنة، يف موعد ال يتجاوز ستة أسابيع باالتصال األمني التنفيذي  يقوم  -2
إىل ترشيح أنفسهم أو أعضاء آخرين يف اللجنة ملنصب رئيس  لدعوهتمقبل بدء الدورة األوىل من السنة، 

 بإبالغ املرشحني لتأكيد بعد ذلك التنفيذي و/أو نائب رئيس اللجنة يف غضون فرتة أسبوعني. ويقوم األمني
 على األقل من الدورة. واحد قائمة املرشحني ألعضاء اللجنة، قبل أسبوعترشيحهم وإتاحة 

تستمر االنتخابات باالقرتاع و يقوم األمني التنفيذي بإجراء اقرتاع سري يف بداية اجللسة التالية.   -3
 السري حىت يتم التوصل إىل اتفاق.
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  24عدة القا

 تاالنتخابا إجراء
لقواعد املتعلقة باالنتخابات الواردة ل، تغيريمع ما يلزم من ، مبدأ ، تطبق اللجنةهبذه القواعد املساسدون ب

  يف القواعد اإلجرائية للجمعية.

 

 اللغات -       ثامنا  

 25القاعدة 

 لغات اللجنة
ية واإلسبانية لغات اللجنة. ميكن تكون اللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروس 

 عمل.الاللغات الست كلغات  مناليت ستستخدمها  (اللغات)للجنة أن تقرر اللغة 

 

 26القاعدة 

 الترجمة الشفوية

 اللغات اخلمس األخرى.إىل البيانات الصادرة بأي من لغات اللجنة الست  ترمجةجيوز  

 

 27القاعدة 

 لغات أخرى
يان بلغة غري لغات اللجنة. يف هذه احلالة، يقوم هو نفسه بتوفري الرتمجة جيوز ألي عضو أن يديل بب 

 .األوىل اللغة ترمجةللجنة األخرى على ا إىل لغات الرتمجةستند تأن  جيوزالشفوية إىل إحدى لغات اللجنة. 

 

 28القاعدة 

 اللغات والترجمة الخطية
وهي أيضا اللغات  واليت ة بلغات اللجنةتنشر مجيع التوصيات والوثائق األخرى اخلاصة باللجنيتم  

 (5)دولة طرف واحدة على األقل يف نظام روما األساسي، ما مل يقرر رئيس اللجنة خالف ذلك.لالرمسية 

 

 اللغات -        تاسعا  

                                                           
(.)

 ICC-ASP/7/Res.7 
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 29القاعدة 

 االجتماعات

 مغلقة، ما مل تقرر اللجنة خالف ذلك. اتاللجنة يف جلس اجتماعاتعقد    ت   -1

 عن طريق األمني التنفيذي. بيان رمسيإصدار قد تقرر اللجنة   -2

 

 مراجعة القواعد -        عاشرا  

 29القاعدة 

 مراجعة القواعد

 ، حسب االقتضاء.ي وتعديلهوستنظر اللجنة يف النظام الداخل 
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 املرفق السادس

 الدول األطراف النسحابتعديالت على اللوائح والقواعد المالية المتعلقة بااللتزامات المالية 

 : توفير األموال5حة الالئ
 تشمل أموال احملكمة ما يلي:  5-1
من نظام روما  115املادة من  (أ)                                                            االشرتاكات املقررة اليت أجرهتا الدول األطراف وفقا  للفقرة الفرعية  (أ)

 ؛األساسي
من نظام روما  115من املادة  (ب)األموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية  (ب)

 ي؛األساس
التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، وفقا  (ج)

 من نظام روما األساسي؛ 116للمادة 
 احملكمة أو ميكن أن حتصل عليها. تستحقهاقد اليت أي أموال أخرى  (د)
، من 4-5 الالئحةألحكام وفقا  عملها تميل االعتمادات، رهنا بالتعديالت اليت يمتو يتم   5-2

من  117الدول األطراف وفقا جلدول متفق عليه للتقييم، على النحو املنصوص عليه يف املادة  اشرتاكات
، ألمم املتحدة مليزانيتها العاديةاجلدول الذي اعتمدته ا علىنظام روما األساسي. ويستند هذا اجلدول 

اجلدول من أجل مراعاة الفروق يف العضوية بني األمم  ويتم تعديله وفقا للمبادئ اليت يستند إليها هذا
مجعية الدول األطراف. وريثما يتم تلقي هذه  من قبل دولهذا اجل داعتمسيتم اكمة. املتحدة واحمل
 .العاملمتويل االعتمادات من صندوق رأس املال ميكن ، االشرتاكات

رة من الدول ر االشرتاكات املق من 2-4ل االعتمادات املنصوص عليها يف املادة يمتو يتم   5-3
مجعية الدول األطراف يف كل قرار من قرارات امليزانية.  اتقرره ضمن حدود 2-5األطراف وفقا للمادة 

 .العاملوريثما يتم تلقي هذه املسامهات، ميكن متويل االعتمادات من صندوق رأس املال 
االعتمادات اليت توافق عليها مجعية                                                ت قي م مسامهات الدول األطراف لفرتة مالية على أساس  5-4

رى التعديالت على تقييمات الدول األطراف فيما يتعلق   :باآليت                                                                                  الدول األطراف لتلك الفرتة املالية. جت 
 ؛7-4مبوجب املادة  املتنازل عنهاأي رصيد من االعتمادات   (ا) 
-5 الالئحةم ة عن تقييم الدول األطراف اجلديدة مبوجب أحكامجاملسامهات النا  (ب) 

 ؛10
 ؛12-5مبوجب أحكام الالئحة  املنسحبةللدول األطراف  تقييمهااملسامهات املعاد   (ج) 
 .ايرادات متنوعة  (د) 

مجعية الدول األطراف باستعراض واعتماد امليزانية وحددت مبلغ صندوق رأس املال  قيامبعد   (1)5-5
دوق سيمول من أن الصن 6-6 لالئحةألطراف وفقا إذا قررت مجعية الدول ا ،أو صندوق الطوارئ العامل

 :فسيقوم رئيس قلم احملكمة بالتايل، االشرتاكات املقررة
 ؛ائق ذات الصلة إىل الدول األطرافالوث إرسال  (أ) 
السنوية املقررة والسلف  باالشرتاكاتإبالغ الدول األطراف بالتزاماهتا فيما يتعلق   (ب) 

 ؛املتداول أو صندوق الطوارئ املالاملقدمة إىل صندوق رأس 

                                                           
 ICC-ASP/4/Res. 10بصيغتها املعدلة بواسطة  (1)
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 مسامهاهتم وسلفهم. دفعطلب منهم ال  (ج) 
 1-105القاعدة 

 الالئحةاإلطار الزمني لتطبيق 
في غضون ثالثين يوما من قرار جمعية الدول األطراف  5-5 لالئحة رئيس القلميمتثل   5-5

 بالموافقة على الميزانية وعلى مستوى صندوق رأس المال المتداول.
                                               مستحقة وواجبة السداد بالكامل يف غضون ثالثني يوم ا  بأهنا تعترب االشرتاكات املقررة والسلف  5-6

السنة التقوميية                              أو اعتبار ا من اليوم األول من 5-5الالئحة املشار إليه يف  رئيس القلممن استالم إيصال 
لسنة التقوميية التالية، يعترب الرصيد غري كانون الثاين/يناير من ا  1سبق. واعتبارا من األ، أيهما اليت تتعلق هبا
 سنة واحدة. بأهنا متأخرة مبدة والسلف االشرتاكاتاملسدد هلذه 

سب حب، العاملوالسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال  سيتم تقييم ودفع االشرتاكات  (2)5-7
يد االشرتاكات والسلف ، بعملة املقر القانوين للمحكمة. وجيوز أيضا تسد، إىل صندوق الطوارئاالقتضاء

، بأي عملة أخرى قابلة سب االقتضاء، إىل صندوق الطوارئحب، العاملاملقدمة إىل صندوق رأس املال 
تقرر الدفع بعملة  اليت إىل عملة املقر القانوين للمحكمة. وستتحمل الدولة الطرف بدون قيودللتحويل 

 مالت.غري عملة املقر القانوين للمحكمة أي تكلفة لتحويل الع
  2-105القاعدة 

 لالشتراكاتسعر الصرف المعمول به 
باليورو بأفضل سعر صرف متاح  هاما يعادل، يتم حساب االشتراكات المدفوعة بعمالت أخرى

 للمحكمة في تاريخ الدفع.
 يف، مث العامل                      أوال  يف صندوق رأس املال  يتم إيداعها املدفوعات اليت تدفعها دولة طرف  (3)5-8
 سب ترتيب تقييم الدولة الطرف.حبصندوق الطوارئ،  يف، مث ت املستحقة للصندوق العامشرتاكااال
إىل كل اجتماع جلمعية الدول األطراف تقريرا عن حتصيل االشرتاكات  رئيس القلميقدم   5-9

 .العاملوالسلف املقدمة إىل صندوق رأس املال 
                                      ت عن السنة اليت تصبح فيها دوال  أطرافا  يتعني على الدول األطراف اجلديدة أن تقدم اشرتاكا 5-10

اليت حتددها مجعية  بالنسب العاملوأن تقدم نصيبها من جمموع السلف املقدمة إىل صندوق رأس املال 
 الدول األطراف.

الدولة الطرف، بسبب انسحاهبا من نظام روما األساسي، من أي التزامات  إعفاءال جيوز   5-11
ل املثال ال احلصر، مسامهة تلك الدولة الطرف يف التكاليف اإلمجالية للمباين مالية، مبا يف ذلك على سبي

                                                                                             الدائمة وأي التزامات مالية أخرى متعددة السنوات. اليت كانت مستحقة عندما كانت طرف ا يف نظام روما 
 األساسي.

من  على الدول األطراف اليت تنسحب من نظام روما األساسي أن تسدد مدفوعات تناسبية  5-12
. سيتم حتديد الوضع املايل النهائي االنسحاباالشرتاكات السنوية املقررة املتعلقة بالسنة اليت يسري فيها 

 للدولة الطرف على أساس نصيبها يف:
 ؛وجد إذافائض نقدي يف امليزانية،   (أ) 
 ؛العاملصندوق رأس املال  (ب) 

                                                           
(.)

 .ICC-ASP/4/Res.10 بصيغتها املعدلة بواسطة 
(6)

 .املرفق ICC-ASP/3/Res.4القرار  بصيغتها املعدلة بواسطة 
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 صندوق الطوارئ.و  (ج) 
 ق السادساملرف

 باحتجاز األصولائح والقواعد المالية المتعلقة تعديالت على اللو 
 6الالئحة 
 األموال

 من ، أوالصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة املمولة بالكامل من التربعاتجيوز إنشاء   6-5
طلبات التعاون املتعلقة ب الضبط بعد، مبا يف ذلك باإلجراءات القضائية املتعلقةاألموال اليت تتلقاها احملكمة 

من خالل جلنة امليزانية وإحالتها إىل هيئة الرئاسة و  رئيس القلم، وإغالقها من جانب األخرى من احملكمة
 ، إىل مجعية الدول األطراف.واملالية

جيوز جلمعية الدول األطراف أن تنشئ حسابات احتياطية وحسابات خاصة متول كليا أو جزئيا من 
 االشرتاكات املقررة.

بوضوح أغراض وحدود كل صندوق استئماين واحتياطي وحساب خاص. ما مل  حتدد السلطة املختصة
 هذه الصناديق واحلسابات وفقا هلذه اللوائح. تتم إدارةتقرر مجعية الدول األطراف خالف ذلك، 

 7الالئحة 
 مصادر دخل أخرى

 كافة مصادر الدخل األخرى ما عدا:  7-1
 لميزانية؛لألطراف قدمها الدول اتاملقررة اليت  االشرتاكات  (أ) 
من نظام  115املادة من  (ب)ألموال املقدمة من األمم املتحدة وفقا للفقرة الفرعية ا  (ب) 

 ؛روما األساسي
ها قدمت، اليت 3-7ن نظام روما األساسي واملادة م 116التربعات وفقا للمادة   (ج) 

 ؛ت والكيانات األخرىفراد والشركاالدول األطراف والدول األخرى واملنظمات الدولية واأل
املتعلقة  االحتجاز بعدباإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك  ةتعلقاملاألموال اليت تتلقاها احملكمة   (د)
 ،طلبات التعاون األخرى من احملكمةب
كإيرادات يتم تصنيفها  الفرتة املالية  خالل عملها تمياليت  مباشرة املبالغ املسرتدة للمصروفات  (هـ)

 ، لإليداع يف احلساب العام. 1-6و 6-4غراض الالئحة ، ألمتنوعة
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  املرفق الثامن
 2017كانون األول / ديسمبر   31التبرعات في  

 (باليورو) 2017كانون األول/ديسمبر  31 حتىحسب المانحين والصناديق االستئمانية بتوزيع التبرعات 

 اإليرادات املسجلة
 *2017يف عام  

 عام املسامهات املستلمة يف
 لصندوق االستئماينا  املاحنني  2017

 املفوضية االوروبية - 479 605
 إنشاء اخلربة القانونية 

 2017 - 2016وتعزيز التعاون، 
 هولندا  - 12 740
 املنظمة الدولية للفرانكوفونية 16000 13 740
085 506 16000 

 
 اجملموع الفرعي

 املفوضية االوروبية 850 000 477 710
 خلربة القانونية إنشاء ا

 2017 - 2016وتعزيز التعاون، 
 هولندا 12 740 12 740
 املنظمة الدولية للفرانكوفونية 51 848 60 000
450 550 224 914 

 
 اجملموع الفرعي

 2018 -2017مشروع الدروس املستفادة ،  مؤسسة اجملتمع املفتوح 95 856 16 775
775 16 856 95 

 
 اجملموع الفرعي

 2018 -2016تطوير املتدربني واملتخصصني الزائرين،  مجهورية كوريا 38 594 38 594
594 38 594 38 

 
 اجملموع الفرعي

 الدمنرك  123 019 58 735
العدالة وبناء قدرات القانون ،  الوصول إىل العدالة /إنفاذ

2017- 2018 
735 58 019 123 

 
 اجملموع الفرعي

 أسرتاليا 199 770 199 770
 ندوق اخلاص لإلنتقالالص
 

 بلجيكا - 96 000
 لوكسمبورغ 50 000 35 000
770 330 770 249 

 
 اجملموع الفرعي

 هولندا - 20 000
 فرد / ماري أولريي 300 300 زيارة عائلية للمحتجزين املعوزين

300 20 300 
 

 اجملموع الفرعي
 اليابان 260 748 105 065

 برنامج املوظف الفين املبتدئ
 مجهورية كوريا 105 943 -
 سويسرا 117 759 -

065 105 450 484 
 

 اجملموع الفرعي
 الدول األقل تطورا فنلندا 25 000 25 000

 آيرلندا 10 000 10 000 
000 35 000 35 

 
 اجملموع الفرعي

774 661 1 213 957 1 
 

 مجموع التبرعات
 لمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.ل   ا  * يتم تسجيل اإليرادات على أساس االستحقاق وفق
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  التاسعاملرفق 
 قائمة الوثائق

 العنوان  رمز وثيقة جلنة امليزانية واملالية
جلنة امليزانية  الرمز يف وثائق

 مت حتويلها إىل واملالية

CBF/30/1 جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثني  

CBF/30/1/Add.1 لدورة الثالثنيجدول األعمال املشروح ل  

CBF/30/2 تقرير احملكمة بشأن التعامل مع األموال املضبوطة اليت تلقتها احملكمة  

CBF/30/3  لعمليات استبدال رأس املال  والطويلاملتوسط  لألمد التكاليف توقعاتتقرير احملكمة عن تطوير
 وإدراج مؤشرات األداء يف عقد الصيانة اجلديد

 

CBF/30/4 (االفتتاح والتشغيل واإلغالق)الكاملة  اإلجراءات مة عن إجراءات التشغيل املوحدة لدورةتقرير احملك 
 امليزانية علىللمكاتب امليدانية وأثرها الكامل 

 

CBF/30/6  2017تقرير عن أداء نظام املساعدة القانونية للمحكمة يف عام ICC-ASP/17/3 

CBF/30/7 من نظام روما  املنسحبةالدول األطراف  بإشرتاكاتاملالية املتعلقة  التغيريات يف النظام املايل والقواعد
 األساسي

 

CBF/30/8 لتكاليفا على املتوقعة رآلثاا عن للضحايا الستئمانيا وقلصندوا للمحكمة كلمشترا لتقريرا 
 جلرب األضرار لتشغيليةوا يةدارإلا

 

CBF/30/9  إدارة املوارد البشرية عن كمةاحملتقرير ICC-ASP/17/6 

CBF/30/10  مخس سنوات ملؤشرات امليزانية الرئيسية ةدملزمنية السلسلة التقرير احملكمة عن  

CBF/30/11 ملدة مخس سنوات إدارة املعلوماتتكنولوجيا املعلومات/بشأن حملكمة ا عن اسرتاتيجية مرحلي تقرير - 
 (مستمر) 2والسنة  1: السنة 2017/2018

 

CBF/30/12/Rev.1  التقدم احملرز يف وضع مقرتحات لتعديل نظام مدفوعات املعونة القانونية اعتبارا من عام قرير عن
2019 

CBF/30/12/Rev.1 

CBF/30/13 تقرير الصندوق االستئماين للضحايا عن حجم العمل املتوقع فيما يتعلق هبيكله التنظيمي  

CBF/30/14 2017ية الدولية لعام تقرير عن األنشطة واألداء الربناجمي للمحكمة اجلنائ ICC-ASP/17/2 

CBF/30/15 التربعات عن تقرير الصندوق االستئماين لضحايا  

CBF/30/16  2018آذار/مارس  31 حىتتقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية  

AC/7/5  احلسابات عن أعمال دورهتا السابعة التدقيق يفالتقرير املؤقت للجنة  
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  حادية والثالثيندورتها ال نة الميزانية والمالية عن أعمالتقرير لج -2

 احملتويات

                                                           
  الوثيقة اصفتهبسابقا  تصدر ICC-ASP/17/15  

 .......................ملخص تنفيذي ........................................................
 ..........................مقدمة ................................................. -أوال
 ............................................ ادية والثالثنيافتتاح الدورة احل -ألف 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل ....................................... -باء 
 ........................................................ املراقبني مشاركة  -جيم 

 ...................................... 2019مليزانية الربناجمية املقرتحة لعام النظر يف ا -ثانيا
 ...............................  الربامج الرئيسيةعرب  امليزانية املشاكل املتعلقة ب -ألف 
  2019املالحظات العامة والتحليل الكلي للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -1  
 .......... لميزانيةلفرتاضات االسرتاتيجية الرفيعة املستوى الولويات وااأل -2  
 ....... 2018-2013خالل الفرتة عتمدة نظرة عامة على الزيادات امل -3  
 ..احملكمة ويف كل برنامج رئيسي  نطاقاملوظفني على املتصلة ب تكاليفال -4  
 .......................... ةتوصيات اللجنة فيما يتعلق بتعديل امليزاني -5  
 .....2019مرفقات امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام ة يف دملعلومات الوار ا -6  
 سياسة إعادة التصنيف على نطاق احملكمة  ................استعراض  -7  
 ...............................الربنامج الرئيسي األول: اهليئة القضائية ...... -باء 
 املالحظات العامة والتحليل ....................................... -1  
 التكاليف املتصلة باملوظفني ....................................... -2  
 ................2019مرتبات واستحقاقات القضاة يف عام  )أ(   
 .....................إعادة النظر يف مرتبات القضاة ......  )ب(   
 ............:املساعدة املؤقتة العامة .... .................. )ج(   
 التكاليف غري املتصلة باملوظفني................................... -3  
 ................:نفقات السفر .......................... )أ(   
 ........:..........................التدريب ............. )ب(   
 الضيافة ................................................ )ج(   
 ...........:امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي األول ............. -4  
 ..........................الربنامج الرئيسي الثاين: مكتب املدعية العامة ... -جيم 
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 املالحظات العامة والتحليل ...................................... -1  
 التكاليف املتصلة باملوظفني ...................................... -2  
 الوظائف الثابتة ........................................... )أ(   
 ة إىل وظائف ثابتة .......)ب( حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العام   
 )ج( املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة مؤخرا .......................   
 النظر يف الوظائف املطلوبة ................................ )د(   
 طلبات إعادة التصنيف ................................... (ه)   
 املوظفني ...................................التكاليف غري املتصلة ب -3  
 امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي الثاين .......................... -4  
 .............................الربنامج الرئيسي الثالث: قلم احملكمة ........ -دال 
 ...................املالحظات العامة والتحليل ................... -1  
 التكاليف املتصلة باملوظفني ...................................... -2  
 املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار الوظائف الثابتة .............  )أ(   
 املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامة .......  )ب(   
 حتياج إىل  املساعدة املؤقتة  العامة ...............استمرار اال )ج(   
 طلبات إعادة تصنيف الوظائف ............................ )د(   
 االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات .........  -3  
ات االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلوم )أ(   

 على نطاق احملكمة واجلدوى من منهاج العمل القضائي ...............
امليزانية املتعددة السنوات لالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا  )ب(   

 املعلومات وإدارة املعلومات .......................................
ة" على نطاق "احليويتكنولوجيا املعلومات  تكاليفعن عامة حملة  )ج(   

 ................................ 2022-2017احملكمة يف الفرتة  
امليزانية املوصى هبا  لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات لعام   )د(   

2019 ........................................................ 
 .......................قسم الضحايا والشهود .................... -4  
 املساعدة القانونية ............................................... -5  
 امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي الثالث ......................... -6  
 .....................الربنامج الرئيسي الرابع: أمانة مجعية الدول األطراف .... -هاء 
 املالحظات العامة والتحليل ....................................... -1  
 التكاليف املتصلة باملوظفني ........................................ -2  
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 التكاليف غري  املتصلة باملوظفني ................................... -3  
 ج الرئيسي الرابع ...........................امليزانية املوصى هبا للربنام -4  
 ........................................... الربنامج الرئيسي اخلامس: املباين -واو 
 املالحظات العامة والتحليل ....................................... -1  
 ....................امليزانية املوصى هبا للربنامج الرئيسي اخلامس .... -2  
 ............... الصندوق االستئماين للضحاياأمانة الربنامج الرئيسي السادس:  -زاي 
 املالحظات العامة والتحليل ....................................... -1  
عام ومعدل التنفيذ يف  2019امليزانية املطلوبة لعام  )أ(    

2018....... 
 جرب األضرار .......................................ية وال )ب(   
 .......................................... والية املساعدة )ج(   
 ............ التعيينات يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا )د(   
 ...التكاليف املتصلة باملوظفني ................................... -2  
 الوظائف الثابتة .......................................... )أ(   
 املساعدة املؤقتة العامة .................................... )ب(   
 التكاليف غري  املتصلة باملوظفني ................................. -3  
 ....................السفر .............................. )أ(   
 التدريب ................................................. )ب(   
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 ملخص تنفيذي
 14إىل  3نظرت جلنة امليزانية واملالية خالل دورهتا احلادية والثالثني، املعقودة يف الفرتة من   -1

، مبا 2019يف الهاي، يف امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  2018أيلول/سبتمرب 
عمل وتأثريها على االحتياجات من املوارد، وكذلك يف مسائل أخرى، مثل يف ذلك يف ديناميات عبء ال

على نطاق تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات اخلمسية لسرتاتيجية الالنقص يف السيولة، واملتأخرات، وا
وارد حملكمة، والوفورات والكفاءات، وأنشطة ومبادرات الصندوق االستئماين للضحايا، ومسائل متعلقة باملا

 البشرية، والدعاوى القضائية اجلارية.
وكان النقص يف السيولة من أكثر املسائل احلاحا اليت نظرت فيها اللجنة. وقد علقت اللجنة   -2

يف على هذه املسألة يف تقارير سابقة ولكن انتاهبا القلق بشكل خاص بسبب اآلثار اليت قد ترتتب عليها 
مل تعكس الدول األطراف النمط املتبع لتسديد اشرتاكاهتا. وترى إذا  2018كانون األول/ديسمرب شهر  

اللجنة أن ذلك يوفر الفرصة للجمعية الختاذ قرار بشأن السماح للمحكمة باستخدام صندوق الطوارئ 
، 2019مؤقتا و/أو توفري متويل خارجي ملعاجلة النقص املؤقت يف السيولة. واستنادا إىل نظرة واقعية لعام 

أن مشكلة السيولة ستكون خطرية يف هناية العام وستضع احملكمة يف حالة مالية تتطلب حلوال  ترى اللجنة
 تتجاوز جمرد تأمني التمويل املطلوب.

هي أقل زيادة يف السنوات األخرية  2019والحظت اللجنة أن الزيادة املقرتحة يف ميزانية عام   -3
رات والكفاءات، والتكاليف غري املتكررة، وختفيضات ورحبت باجلهود اليت تبذهلا احملكمة لتحديد الوفو 

اللجنة أن املستوى  تعتقدماليني يورو، وبالتايل الستيعاب الزيادات احملتملة. و  3أخرى بلغت أكثر من 
بإدارة مالية حكيمة وسليمة، وأولويات صارمة  كان مصحوبا، إذا  فيةكامرونة  احلايل للميزانية يوفر 

 لألنشطة.
بدأ احملكمة الواحدة، قارنت اللجنة بني امليزانية املطلوبة لكل برنامج رئيسي وعبء ووفقا مل  -4

العمل املشار إليه هلذا الربنامج، فضال عن تأثريها على احملكمة على نطاق واسع ويف مجيع األجهزة. وبعد 
كمة أن الحظت اللجنة أن احملكمة ستواجه باستمرار تطورات غري متوقعة، أوصت بأن تعتمد احمل

سياسات مرنة وبأن تدير مواردها البشرية بطريقة تسمح مبواجهة التطورات غري املتوقعة بشكل مناسب من 
 خالل إعادة توزيع املوارد على أساس متطلبات عبء العمل.

والحظت اللجنة أن إعادة توزيع بعض بنود امليزانية بني الربامج الرئيسية، باإلضافة إىل التكاليف   -5
يف بعض الربامج  2019تكررة، أسفر عن زيادة أو اخنفاض إمجايل يف جمموع امليزانية املقرتحة لعام غري امل

الرئيسية كما هو احلال يف الربنامج الرئيسي األول )اهليئة القضائية(، والربنامج الرئيسي الثالث )قلم 
 نامج الرئيسي اخلامس )املباين(.احملكمة(، والربنامج الرئيسي الرابع )أمانة مجعية الدول األطراف(، والرب 

القضائية وقلم احملكمة ميزانيتهما، طلب مكتب  يئةوالحظت اللجنة أنه يف حني خفضت اهل  -6
املدعية العامة زيادة يف املوارد من املوظفني. والحظت اللجنة كذلك أن الزيادة يف تكاليف املوظفني 

على للميزانية، مما جيعل احملكمة أقل مرونة يف التكيف وإنشاء وظائف ثابتة ستؤدي يف النهاية إىل عتبة أ
مع عبء العمل املتغري. ولذلك اتبعت اللجنة هنجا متحفظا إزاء املوارد اجلديدة من املوظفني، مما أدى إىل 

املوافقة  -عند النظر يف كل طلب من طلبات الزيادة على حدة  -ختفيض الزيادة املطلوبة. وقررت اللجنة 
 ت املربرة متاما والضرورية للغاية فقط.على الطلبا

ودون املساس باستقالل مكتب املدعية العامة، الحظت اللجنة أن ميزانية مكتب املدعية العامة   -7
زادت بدرجة كبرية يف السنوات األخرية مقارنة بالربامج الرئيسية األخرى. وميكن تفسري هذا االجتاه بأن 

كثرية بينما ال تنتقل التحقيقات اجلارية إىل مرحلة احملاكمة. ولذلك،   مكتب املدعية العامة يباشر أنشطة
 ظل عدد احملاكمات الفعلية، اليت تؤدي إىل تكاليف يف الربامج الرئيسية األخرى، ثابتا.ي
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توفر مناسبة جيدة ألن  2018وترى اللجنة أن الذكرى السنوية العشرين للمحكمة يف عام   -8
ا للمحكمة وتعزز التعاون معها، السيما فيما يتعلق بالتحديات اليت تواجهها جتدد الدول األطراف دعمه

القبض حىت اآلن(، وجتميد األصول، ودفع االشرتاكات، بأمرا  16 عدم تنفيذ) تنفيذالاحملكمة يف جماالت 
 وغري ذلك من أشكال التعاون من ناحية، وألن تقوم احملكمة حبصر منجزاهتا، وتقييم اسرتاتيجياهتا،

 وحتديد جماالت التحسني من ناحية أخرى.
على وشك  2021-2019وأبلغ مكتب املدعية العامة اللجنة بأن اخلطة االسرتاتيجية للفرتة   -9

االنتهاء. ومع مراعاة استقاللية مكتب املدعية العامة، رأت اللجنة أن مكتب املدعية العامة ينبغي أن 
. 2018-2016صد الواردة يف اخلطة االسرتاتيجية للفرتة يضطلع بتقييم كامل مقابل األهداف واملقا

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تأخذ اخلطة اإلسرتاتيجية املقبلة يف احلسبان الدروس املستفادة، من خالل 
النظر يف كل من الكفاءات والقيمة مقابل املال. كما تتطلع اللجنة إىل رؤية كيفية إدراج اسرتاتيجيات 

 طة لدعم حتديد أولويات احلاالت وضمان وجود معيار أعلى للنجاح.اخلروج يف اخل
وتلقت اللجنة معلومات حمدثة عن الدعاوى املعروضة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل  -10

الدولية. ومن أجل حتسني معنويات املوظفني والتخفيف من خطر الدعاوى، رحبت اللجنة باجلهود 
 حتقيق تقدم ملموس يف إنشاء آلية للوساطة. املبذولة حاليا، وتتطلع إىل

ورحبت اللجنة بتحديث االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات على  -11
مليون يورو. وأحاطت اللجنة علما  8.7بتكلفة إمجالية يبلغ قدرها  2021-2017نطاق احملكمة للفرتة 

بتصميم وإدارة املشروع، مبا يف ذلك يف مراقبة املخاطر، اليت من شأهنا بالتقدم احملرز يف الرتتيبات املتعلقة 
أن تسمح للمحكمة ببدء العمل يف منهاج العمل القضائي باعتباره املشروع الرئيسي لالسرتاتيجية يف عام 

وبعد تقييم سنويا. رو يون مليو 11. وأحاطت اللجنة علما بالتكاليف "احليوية" اليت تتجاوز 2019
اح بالكامل، أوصت اللجنة بوضع حدود للموارد السنوية املخصصة لتنفيذ االسرتاتيجية. وتتوقع االقرت 

اللجنة املزيد من الوفورات والكفاءات من تنفيذ االسرتاتيجية، عن طريق زيادة إنتاجية املوظفني، وتتطلع 
 .2020إىل رؤية هذه التحسينات يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام 

والحظت اللجنة حدوث عدة تطورات هامة فيما يتعلق بالصندوق االستئماين للضحايا، كما  -12
هو احلال يف جمال العدالة التعويضية. ومع مراعاة احلاجة إىل حتقيق أقصى قدر من الفائدة للضحايا، تتوقع 

عند تنفيذ اجلرب.  اللجنة أن يتخذ الصندوق مجيع التدابري الالزمة لضمان القيمة مقابل املال والكفاءة
                                                                                           وأحاطت اللجنة علما  بالنهج الذي سيتبعه الصندوق لتحميل التكاليف اإلدارية اليت يتكبدها الشركاء 

ن للجرب على بند "املوارد األخرى" الذي ميوله املاحنون. بيد أن اللجنة شددت على أنه ينبغي حتديد ياملنفذ
 عنها، ورصدها.التكاليف ذات الصلة بوضوح، وشفافية، واملساءلة 

حثت اللجنة ضحايا، االستئماين للاليت يضطلع هبا الصندوق لتربعات اعملية مجع وبغية حتسني  -13
عن ت ممكن، يف أقرب وقالذي أنشئ لتحقيق هذا الغرض الفريق العامل تفعيل الصندوق واحملكمة على 

 للجهات املاحنة اخلاصة.نماذج وضع وته ختصاصااطريق حتديد 
واليت من املقرر ضحايا الصندوق االستئماين للهبا اليت يضطلع التربعات  مببادرة مجع وفيما يتعلق - 14

اللجنة أن هذا املشروع رأت عاما،  20وملدة يورو مببلغ مليار "سندات"  أن يصدر الصندوق مبقتضاها
 نيةامليزالناحية القانونية وامن  ليس، حملكمةؤثر على ايقد يؤدي إىل آثار غري متوقعة للصندوق وقد 

وتشك اللجنة يف أن مبادرة السندات مناسبة بشكل فعال  .أيضالسمعة امن حيث ، ولكن حسبف
لالحتياجات احلالية والطويلة األجل للصندوق، وتساءلت عما إذا كان ينبغي أن تكون جزءا من أولوياته 

 املباشرة.
األصول الثابتة يف األجل وأحاطت اللجنة علما باخليارات اليت اقرتحتها احملكمة لتمويل استبدال  -15

الطويل )أي استبدال املكونات الرئيسية( ملبانيها يف الهاي. وأيدت اللجنة االقرتاح بأن تقدم احملكمة 
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بشكل دوري تقديرات للنفقات ملدة مخس سنوات، عالوة على نظرة عامة للخطط الطويلة األجل. بيد 
. وينبغي متويل أي احتياجات ناشئة هلذا الغرض أن اللجنة مل تؤيد، يف الظروف احلالية، إنشاء صندوق

 لالستبدال يف املستقبل القريب، عند اإلمكان، يف إطار امليزانية العادية.
وبعد أن نظرت اللجنة بدقة يف مجيع الزيادات املطلوبة، أوصت بأن تعتمد اجلمعية ميزانية قدرها  -16

، باستثناء 2018قارنة بامليزانية املعتمدة لعام يف املائة م 0.6زيادة تبلغ بمليون يورو، أو  144.87
األقساط املستحقة لقرض الدولة املضيفة. وفيما يلي املوارد املوصى هبا لكل برنامج من الربامج الرئيسية، 

 على النحو املوضح بالتفصيل يف املرفق الرابع هلذا التقرير:
 يف املائة(؛ 4.8ون يورو )ختفيض يبلغ ملي 12.1الربنامج الرئيسي األول )اهليئة القضائية(:  )أ(

 يف املائة(؛ 1.8مليون يورو )زيادة تبلغ  46.8الربنامج الرئيسي الثاين )مكتب املدعية العامة(:  )ب(
 يف املائة(؛ 0.6مليون يورو )ختفيض يبلغ  76.7الربنامج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة(:  )ج(
يف  4.5مليون يورو )زيادة تبلغ  2.8عية الدول األطراف(: الربنامج الرئيسي الرابع )أمانة مج )د( 

 املائة(؛
 يف املائة(؛ 20.1مليون يورو )زيادة تبلغ  1.8الربنامج الرئيسي اخلامس )املباين(:   )ه(
مليون يورو  3.3الربنامج الرئيسي السادس )أمانة الصندوق االستئماين للضحايا(:   )و(

 يف املائة(؛ 29.1)زيادة تبلغ 
ألف يورو )ختفيض  531.1)آلية الرقابة املستقلة(:  5 -الربنامج الرئيسي السابع  )ز(

 يف املائة(؛ 0.6يبلغ 
ألف يورو )ختفيض يبلغ  685.6)مكتب املراجعة الداخلية(:  6 -الربنامج الرئيسي السابع )ح(
 يف املائة(. 3.1
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 مقدمة  -أوال
 الحادية والثالثين الدورة افتتاح  -ألف

(1)عشرة سادسةقرار الذي اختذته مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( يف دورهتا المال بالع -1
، 

يف الفرتة من جلسة،  20(، اليت تضمنت للجنة امليزانية واملالية )"اللجنة"ادية والثالثون الدورة احل قدت   ع  
 .يف الهاي 2018أيلول/سبتمرب  14إىل  3

 ترحيب لية )"احملكمة"(، القاضي شيلي أيبوي أوسوجي، كلمةوألقى رئيس احملكمة اجلنائية الدو  -2
 .يف اجللسة االفتتاحية للدورة

 .من نظامها الداخلي 13                      مقر را ، وفقا  للمادة أورمت يل )استونيا(                     وعي نت اللجنة السيد  -3
موظفو  وقدم للجنة، أمينا الدجاين، فخري السيد واملالية، امليزانية للجنة التنفيذي وعمل األمني -4

 .التنفيذية الدعم املوضوعي واللوجسيت للجنة األمانة
 للجنة:  ادة والثالثنيوحضر أعضاء اللجنة التالية أمساؤهم الدورة احل -5

 ؛كارولينا ماريا فرينانديس أوباسو )املكسيك( )أ(
 ؛فوزي غرايبة )األردن(  )ب(
 ؛هيتوشي كوزاكي )اليابان(  )ج(
 أورمت يل )استونيا(؛ )د(
 مونيكا سانشيز )اكوادور(؛ )ه(
 ؛غريد ساوب )أملانيا(  )و(
 مارغاريت وامبوي نغوغي شافا )كينيا(؛   )ز(

 ؛إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا(  )ح(
 هيلني لويز وارن )اململكة املتحدة(؛ )ط(
 .(بوركينا فاسو)فرانسوا ماري ديدييه زوندي   )ي(

 لعملا وتنظيم األعمال جدول إقرار  -باء

 لدورهتا احادية والثالثني: وأقرت اللجنة، يف جلستها األوىل، جدول األعمال التايل -6
 افتتاح الدورة -1

 كلمة ترحيب من رئيسة احملكمة )أ( 
 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال )ب( 
 مشاركة املراقبني )ج( 
 2019لعام  املقرتحة الربناجمية امليزانية -2

                                                           
كانون 14-4لسادسة عشرة، نيويورك، الدورة ا جلمعية الدول األطراف يف احملكمة اجلنائية الدولية، الوثائق الرمسية   ( 1)

  .54األول، القسم باء، الفقرة ، اجلزء ألولاجمللد ا ،(ICC-ASP/16/20)  2017األول/ديسمرب  
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 2019لعام  املقرتحة الربناجمية امليزانية يف النظر )أ( 
أوجه التآزر ، مبايف ذلك 2019لعام  املقرتحة الربناجمية امليزانيةمرفقات  )ب( 

 والوفورات 
 املسائل املالية واملسائل املتعلقة بامليزانية -3

 حالة تسديد االشرتاكات  )أ( 
 الدول املتأخرة عن تسديد اشرتاكاهتا )ب( 
يارات املتاحة لتأمني مدفوعات الدول األطراف املنسحبة يف القرض املقدم اخل ( ج) 

 من الدولة املضيفة
 2018حزيران/يونيه  30التقرير بشأن األداء املايل للمحكمة حىت  ( د) 
 االحتياطيات االحرتازية )ه(  
 قضية السيولة ( و) 
 تقرير احملكمة بشأن مستوى النفقات )ز( 
 ملؤسسي واملسائل اإلداريةاإلصالح ا -4

 االسرتاتيجية املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات  )أ( 
تقرير احملكمة بشأن اسرتاتيجيتها اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات  ‘1’  

 وإدارة املعلومات 
"احليوية" على نطاق تكنولوجيا املعلومات  نظرة عامة لتكاليف ‘2’  

  2022-2017رتة  احملكمة يف الف
 اجلدوي من منهاج العمل القضائي  ‘3’  
تقرير قلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة وضبط  )ب( 

 األصول وجتميدها
  التقرير بشأن احللول املتاحة الستبدال األصول الطويلة األجل باملقر  )ج( 
 املوارد البشرية -5

 سة احملكمة بشأن إعادة تصنيف الوظائف استعراض سيا )أ( 
التقرير بشأن التعديالت اليت أدخلت على النظام اإلداري للموظفني فيما يتعلق  )ب( 

 مبنحة التعليم، واملنحة اخلاصة، واالستحقاقات ذات الصلة
 الصندوق االستئماين للضحايا -6

 1يا يف الفرتة من مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحا )أ( 
 2018حزيران/يونيه  30إىل  2017متوز/يوليه 

اختصاصات الفريق العامل املشرتك املعين بالوصول إىل التربعات املقدمة من  )ب( 
 اجلهات املاحنة اخلاصة واآلجال احملددة للنتائج القابلة للتسليم

 2018عام  التقرير بشأن التعيني يف الصندوق االستئماين للضحايا يف )ج( 
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بشأن التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين تقرير الصندوق االستئماين للضحايا  )د( 
 لألحكام الصادرة باجلرب

 املساعدة القانونية -7
 املسائل املتعلقة مبراجعة احلسابات -8

  2018التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام  )أ( 
 ملراجع اخلارجي للحساباتالنظر يف التقارير املقدمة من ا )ب( 
 البيانات املالية للمحكمة  ‘1’  
 البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا  ‘2’  
 تقرير املراجعة عن األداء فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية  ‘3’  
 مسائل أخرى -9

 التطورات القضائية وآثارها على امليزانية  )أ( 
 .(2)فوعة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةالدعاوى املر  )ب( 

                  مشاركة المراق بين  -جيم
كبار املوظفني باحملكمة وممثلني من هيئة دعت اللجنة  ، (3)عمال بالنظام الداخلي للجمعية -7

الرئاسة، ومكتب املدعية العامة، وقلم احملكمة إىل املشاركة يف جلسات اللجنة. وباالضافة إىل ذلك، 
أوتو هورسلوند )الدامنرك(، واملنسق املعين باإلشراف على  -أحاط امليسر املعين بامليزانية، السفري جينس

إدارة امليزانية، السفري إدواردو رودريغيس )بوليفيا(، ورئيس الفريق العامل املعين مبراجعة رواتب القضاة، 
دىل رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين السفري فرناندو بوشيلي )إكوادور( اللجنة علما بالتطورات. وأ

للضحايا، السيد موتو نوغوشي، ببيان أمام اللجنة. وتبادلت اللجنة الرأي أيضا مع رئيس احتاد املوظفني 
. االئتالف من أجل احملكمة اجلنائية الدولية لإلدالء ببيانباحملكمة. ووافقت اللجنة على الطلب املقدم من 

  ميع املراقبني الذين حضروا دورهتا احلادية والثالثني.رها جلوأعربت اللجنة عن تقدي

 2019النظر في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   -ثانيا
  البرامج الرئيسية عبرالميزانية المتعلقة بمشاكل ال  -ألف

حة امليزانية الربناجمية املقرت  ، تستعرض اللجنةللجنة نظام الداخليالمن  9عمال بالقاعدة  -8
لمحكمة ل"امليزانية الربناجمية املقرتحة  ودققتاللجنة  واستعرضتوتقدم توصياهتا إىل اجلمعية.  ،للمحكمة

عمال بالقاعدة  2018سبتمرب أيلول/ 7قدمة يف امل (5)اإلضافةفضال عن  ،(4)"2019اجلنائية الدولية لعام 
 مكررا من النظام املايل والقواعد املالية. 3-5

                                                           
(2)

 CBF/31/1/Rev.1. 
من  من النظام الداخلي للجمعية املتعلقة باملراقبني واملشاركني اآلخرين على الدورة. وبناء على دعوة 93و 92و 42تنطبق املواد  (3)

 .اللجنة، جيوز للمراقبني املشاركة يف دورات اللجنة الرئيس ورهنا مبوافقة
(4)

 ICC-ASP/17/10. 
(5)

ICC-ASP/17/10/Add.1 . 
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كمنظمة تقوم بتطوير  ، نضجت احملكمة1998د نظام روما األساسي يف عام منذ اعتماو  -9
مرونة  وفر ت 2018. وتعتقد اللجنة أن امليزانية األساسية لعام فيها وزيادة األنشطة التنفيذية صالحياهتا

 .أولويات صارمة لألنشطةو  ،وأهداف واضحة ،حكيمة وسليمةبإدارة مالية  كانت مصحوبة، إذا  فيةكا

 2019للميزانية البرنامجية المقترحة لعام  لمالحظات العامة والتحليل الكليا  -1

إضافتها اليت و  2019امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام يف اللجنة نظرت  -10
أساس املبدأ لميزانية على لوارد املطلوبة املللجنة استعرضت الكل برنامج رئيسي. و املطلوبة املوارد حتلل 
 امليزانية. لوحدةالعام 

 قدرهابلغ يعلى اعتمادات  عشرةسادسة دورهتا ال وأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية وافقت يف -11
اخنفض هذا املبلغ نتيجة ألقساط القرض من الدولة املضيفة . و (6)2018 يزانية عاممليورو مليون 147.43

من الدول اليت اختارت عدم تسديد مدفوعاهتا "دفعة  املستحقة فقطمليون يورو  3.59البالغ قدرها 
عد استبعاد أقساط الدولة اليت وافقت عليها اجلمعية، ب 2018ميزانية عام بذلك بلغت و . (7)واحدة"

 .(8)مليون يورو 143.85 املضيفة،
، (9)امليزانيةافرتاضات ، تغريت قضية احلسنتأكيد التهم يف اجللسة املخصصة ل ونتيجة لتأجيل -12

املوارد املطلوبة للربنامج من  يورو 257 500 يزانية يستبعد فيها مبلغإضافة ملشروع املوقدم املسجل 
مليون  147.29املقرتحة بعد تعديلها ومراعاة اإلضافة املذكورة بلغ امليزانية وتالرئيسي الثالث )التسجيل(. 

، 2018 لعام مقارنة بامليزانية املعتمدة ئة(يف املا 2.4مليون يورو ) 3.44يورو، وهو ما ميثل زيادة قدرها 
الدولة املضيفة. وسيكون املقدم من قرض المليون يورو، باستثناء املدفوعات مبوجب  143.85اليت بلغت 

 .مليون يورو 150.88املبلغ اإلمجايل املطلوب بعد إضافة مدفوعات القرض من الدولة املضيفة 
 2.11زيادة قدرها ة بالعام ةاملدعيمبكتب  املطلقةوبة باألرقام املطلزيادة يتعلق أكرب قدر من الو  -13

يورو  )أو  مليون 1.49زيادة قدرها أمانة الصندوق االستئماين للضحايا بيف املائة(، و  4.6مليون يورو )
 التايل:بالتفصيل  ،مليون يورو 0.5عن الزيادة املطلوبة للربامج الرئيسية املتبقية  قل. وتيف املائة( 58.5

يف املائة(  5.6ألف يورو ) 153.4للمباين، ويف املائة(  20.1)ألف يورو  301.5يبلغ قدرها  زيادة
 .آللية الرقابة املستقلة يف املائة(  4.1ألف يورو ) 22.1، ومعيةاجلمانة أل

يف املائة(، وقلم احملكمة اخنفاضا  2.6-ألف يورو ) 334.2ومتثل اهليئة القضائية اخنفاضا يبلغ  -14
 ألف يورو 19.3يف املائة(، ومكتب املراجعة الداخلية احنفاضا يبلغ  0.4 -ألف يورو ) 273.7يبلغ 

للفائدة وأصل   صفر يف  املائة( ±ألف يورو ) 3 585.1يف املائة(. وعالوة على ذلك، يلزم مبلغ  2.7)
 القرض املستحقني للدولة املضيفة.

امليزانية بني الربامج الرئيسية، باإلضافة إىل التكاليف  عادة توزيع بعض بنودأن إالحظت اللجنة و  -15
بالنسبة لبعض  2019إمجايل امليزانية املقرتحة لعام ، أدت إىل زيادة أو اخنفاض شاملني يف غري املتكررة

 الربنامج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة( ،ضائية(، و قاألول )اهليئة ال الربنامج الرئيسيمثل الربامج الرئيسية، 
 .(10))الربنامج الرئيسي اخلامس )املباين، و الربنامج الرئيسي الرابع )أمانة مجعية الدول األطراف(و 

                                                           
(6)

 ICC-ASP/16/Res.1 . 
(7)

  املرجع نفسه.  
(8)

 املرجع نفسه.  
(9)

ال أيام جللسات االستماع بد 10فقط مما سيؤدي إىل االحتياج إىل  2020على األرجح يف عام قضية احلسن  ستبدأ  
. وال يتوقع حضور شهود أمام 2019يوما املدرجة أصال يف امليزانية لألعمال التحضريية للمرحلة التمهيدية يف عام  40من 

 . 2019احملكمة يف عام 
ألف  414.2إىل نقل  أدى نقل مكتب االتصال يف نيويورك من الربنامج الرئيسي األول إىل الربنامج الرئيسي الثالث (10)

رئيسي النقل خدمات املراجعة اخلارجية من الربنامج الرئيسي الثالث إىل الربنامج وأدى   .انظر القسم باء ربنامج.هلذا ال يورو
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 لميزانيةلفتراضات االستراتيجية الرفيعة المستوى الاألولويات وا  -2

والعوامل  لميزانيةلفرتاضات االسرتاتيجية الرفيعة املستوى الاألولويات واأحاطت اللجنة علما ب -16
 ، وهي:2019ركة للتكاليف يف عام احمل

 ودعمها؛ ثالث حماكماتيف اإلجراءات القضائية مباشرة   )أ(
 ؛إجراء ودعم مثانية حتقيقات جارية ، مبا يف ذلك من خالل األنشطة امليدانية )ب(
 ؛يف ثالث حاالت تنفيذ أحكام اجلرب )ج( 

األمنية على نطاق  االستثمار يف مشاريع رئيسية إلدارة املعلومات والقدرات )د(
 .(11)احملكمة

، يتعلق األمر 2019وفيما يتعلق بالعبء اإلمجايل للعمل وافرتاضات وبارامرتات احملكمة لعام  -17
 وفقا للعرض الذي قدمته احملكمة مبا يلي: 

 دراسات أولية؛ 9 )أ(
 حالة؛ 11 )ب(
 حتقيقات جارية؛ 8 )ج(
 حماكمات؛ 3 )د(
 .(12)طعون هنائية 5 )ه(

 2018 - 2013خالل الفترة  عتمدةظرة عامة على الزيادات المن  -3

اليت متكن  2019رحبت اللجنة بالسلسلة الزمنية املدرجة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -18
قارنة الزيادات السنوية املعتمدة يف مباللجنة قامت على سبيل املثال، فاللجنة من وضع األرقام يف نصاهبا. 

يف  ، وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ، وقلم احملكمةةالعام ةالقضائية، ومكتب املدعي اهليئةت ميزانيا
الحظت زيادة كبرية يف ميزانية مكتب و على وجه اخلصوص، ، 2018إىل عام  2013الفرتة من عام 

، على النحو األخرىالربامج الرئيسية بيف املائة يف السنوات األخرية مقارنة  62.7بلغت  ةالعام ةاملدعي
يف  زيادةاليف املائة و  19.6يف قلم احملكمة البالغ قدرها  الزيادةحيث مل متثل أدناه،  1يف اجلدول املبني 

 ة.العام ةمكتب املدعييف ثلث الزيادة مثال سوى  يف املائة 18.8اهليئة القضائية البالغ قدرها 
أن هذا اجلهاز ينفذ العديد من ب ةالعام ةعيمكتب املديف لزيادة لهذا االجتاه وميكن تفسري  -19

إىل  2013من عام الفرتة ففي مرحلة احملاكمة. تمهيدية دون االنتقال إىل التحقيقات الدراسات األولية و ال
خالف القضايا مبوجب املادة سنويا، حماكمات  5-3)احملاكمات اجلارية ثابتا عدد ظل  2018عام 
 .(13)م على شخصني(،  وخالل هذه الفرتة أدين وحك70

 )بآالف اليورو( 2018 -2013: الزيادة السنوية في الميزانيات البرنامجية المعتمدة في الفترة 1الجدول 

                                                                                                                                                    
الربنامج من نقل خدمات الصيانة ملباين احملكمة  وأدى. انظر القسم هاء. هلذا الربنامج ألف يورو 67مبلغ إىل نقل الرابع 

 نظر القسم واو.  ا. هلذا الربنامج ألف يورو  250مبلغ إىل نقل  خلامسالرئيسي الثالث إىل الربنامج الرئيسي ا
باألولويات واالفرتاضات ، القسم اخلاص  ICC-ASP/17/10رجى الرجوع إىل البيانات التفصيلية الواردة يف الوثيقةي (11)

 .2019االسرتاتيجية الرفيعة املستوى للميزانية واملسببات الرئيسية للتكاليف يف عام 
(12)

ICC-ASP/17/10  ،.املرفق الثاين  
(13)

   .كاتانغا واملهدي  
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 الربنامج الرئيسي
 

 امليزانية املعتمدة
 2013لعام  

 امليزانية املعتمدة
 2014لعام  

 امليزانية املعتمدة
 2015لعام  

 امليزانية املعتمدة
 2016لعام  

 نية املعتمدةامليزا
 2017لعام  

 امليزانية املعتمدة
 2018لعام  

الزيادة يف الفرتة 
2013-2018 

الربنامج الرئيسي 
 اهليئة القضائية: األول

2 014.1 0 ,712  12 0, 536 12 6, 430 12 2, 034 12 8, 045 10 9, 697 10 اجملموع  
  176 4, 105 4, 396 4, 988 1 -1, 652 9, 413 الفرق

٪ 4.0 رق ٪الف  -6.1  ٪  19.8 ٪  3.3 ٪  0.8 ٪  1.4 ٪  18.8 ٪  
 2 ,368 2 *7 ,242 12 3 ,232 12 8 ,702 12 8 ,023 11 8 ,529 10 5 ,874 9 التنفيذ الفعلي

٪ 92.3 معدل التنفيذ ٪   104.8 ٪  91.6 ٪  102.2 ٪  97.6 ٪  96.3 ٪ ٪ تقريبا 97.5   

      
  

 :الربنامج الرئيسي الثاين
 دعية العامةمكتب امل

 1 ,726 17 8 ,991 45 2, 974 44 7, 233 43 6, 612 39 0, 220 33 7, 265 28 اجملموع
  6 ,017 1 5, 740 1 1, 621 3 6, 392 6 3, 954 4 0, 542 الفرق

٪ 2.0 الفرق ٪  17.5 ٪  19.2 ٪  9.1 ٪  4.0 ٪  2.3 ٪  62.7  ٪  
 1 ,630 16 *555 45 432 44 3 ,960 41 2 ,581 40 7 ,723 32 9 ,924 28 التنفيذ الفعلي

٪ 102.3 معدل التنفيذ ٪   98.5 ٪  102.4 ٪  97.1 ٪  98.8 ٪  99.1 ٪ ٪ تقريبا 99.7   

      
  

الربنامج الرئيسي 
 قلم احملكمة: الثالث

77 142.5 6, 632 76 2, 759 72 9, 025 65 1, 293 66 9, 520 64 اجملموع  621.6 12  
, 520 الفرق 8 - 1 772 ,2 1 267 ,2- 7 733 ,3 3 873 ,4 509.9  

٪0.8  - الفرق ٪  2.7 ٪  - 1.9 ٪  11.9 ٪  5.3 ٪  0.7 ٪  19.6 ٪  
 1 ,053 12 *1 ,256 76 5 ,811 78 6 ,278 73 3 ,988 67 738 65 203 64 التنفيذ الفعلي

٪ 99.5 معدل التنفيذ ٪   99.2 ٪  104.6 ٪  100.7 ٪  102.8 ٪  98.9 ٪ ٪ تقريبا 101   
     

الربنامج الرئيسي 
أمانة : السادس

الصندوق االستئماين 
 للضحايا

2 541 5, 174 2 5, 884 1 7, 815 1 8, 585 1 0, 580 1 اجملموع  961.5 
  367 0, 290 8, 68 9, 229 8, 5 4, 129 الفرق

٪ 8.9 الفرق ٪  0.4 ٪  14.5  ٪  3.8 ٪  15.4 ٪  16.9  ٪  60.9 ٪  
 9 ,720  *9 ,152 2 3 ,704 1 7 ,640 1 9 ,542 1 7 ,425 1 432 1 التنفيذ الفعلي

٪ 90.6 معدل التنفيذ ٪   89.9 ٪  85 ٪  87.1 ٪  78.4 ٪  84.7  ٪ ٪ تقريبا  86   

 .2018حزيران/يونيه  30هي النفقات املتوقعة يف  2018النفقات لعام  *

يقات اجلارية يف عام فحصت اللجنة أيضا املوارد اليت طلبها مكتب املدعية العامة للتحقو  -20
 أدناه. 2على النحو املبني يف اجلدول  2018مقارنة باملوارد املطلوبة لعام  2019

 
تحقيقات الجارية في البرنامج الرئيسي الثاني )بآالف بحسب ال: مخصصات الميزانية 2الجدول 

 اليورو(
 2018املخصصات املعتمدة يف عام  2019عام  يف املخصصات التقديرية احلالة  

   2 231, 24  1 550, 90بوروندي 1
  60 ,901 2  65 ,276 3 الثانية )أ( -مجهورية أفريقيا الوسطى 2
  40 ,460 3  15 ,130 2 الثانية )ب( -مجهورية أفريقيا الوسطى 3
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  20 ,260 3  64 ,272 3 الثانية -كوت ديفوار  4
  40 ,918 3  94 ,843 2 جورجيا 5
  80 ,379 1  93 ,302 1 دارفور 6
  70 ,907 1  76 ,091 2 ليبيا )الثالثة والرابعة( 7

    2018املبلغ التقديري املطلوب من خالل إشعار اللجوء إىل صندوق الطوارئ : 

 المحكمة وفي كل برنامج رئيسي نطاقالموظفين على المتصلة ب تكاليفال   -4

مقارنة  2019نفقات املوظفني يف ميزانية عام أيضا الزيادات الصافية املطلوبة لاللجنة وحللت  -21
املعدل،  التخفيضات الناجتة عن جمموعة النظام املوحد لألمم املتحدةبعد مراعاة  2018مبستواها يف عام 

زيادة صافية يف  2019والحظت اللجنة أن احملكمة طلبت لعام أدناه.  3على النحو املبني يف اجلدول 
 .2018ليون يورو ، مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام م 3.8تكاليف املوظفني قدرها 

على نطاق المحكمة بحسب البرنامج الرئيسي )بآالف الموظفين المتصلة ب تكاليف: ال3الجدول 
 اليورو(

املوظفني املتصلة ب تكاليفال  المحكمة 
اهليئة 

 القضائية
مكتب املدعية 

 قلم احملكمة العامة
أمانة مجعية الدول 

 األطراف

الصندوق  أمانة
االستئماين 

 للضحايا

مكتب 
املراجعة 
 الداخلية

آلية الرقابة 
 املستقلة

2018امليزانية املعتمدة يف عام   104 203,6 6 881,3 41 343, 4 51 238, 9 1 725,2 1 876,3 653,1 485,4 

التخفيضات الناجتة عن جمموعة  
املعدل النظام املوحد لألمم املتحدة  1 494,6 75,4 489, 2 714, 9 21, 8 184,4 5.5 3.4 

2019امليزانية املقرتحة لعام   106 507,4 6 513,9 42 608, 1 51 305, 3 1 805,6 3 144,9 647,6 482 

الزيادة الصافية للموظفني بني عامي 
2019و 2018  3 798,4 292- 1 753,9 781,3 102,2 1 453,0 0 0 

ت العدوامل 2018النفقات املتوقعة لعام ا يف اللجنة أيض تحتليلها الكلي، نظر  ويف سياق -22
فيما يتعلق ، وحللت الزيادات املقرتحة يف ضوء هذه املعلومات. و لتنفيذ جلميع الربامج الرئيسيةاملتوسطة ل

مليون يورو ، وهو ما ميثل  143.21مببلغ  2018ميزانية عام النفقات املتوقعة يف                    باألداء املايل، ق درت 
مليون يورو، مبا يف ذلك  143.85 قدرها البالغ 2018مليزانية املعتمدة لعام يف املائة من ا 97.1

مبقارنة هذه . والحظت اللجنة أنه (14)مليون يورو 3.59البالغة باين القرض املتعلقة باملمدفوعات الفوائد و 
من قرض ال ذلك مبا يف ،مليون يورو 150.88 البالغ قدرها 2019يزانية الربناجمية املقرتحة لعام األرقام بامل

 يف املائة(. 5.34مليون يورو )أو  7.66يف املوارد  املطلوبة الزيادة ستبلغ الدولة املضيفة، 

 توصيات اللجنة فيما يتعلق بتعديل الميزانية   -5

ه ، خلصت اللجنة إىل أنعليالت امليزانيةوت 2019لعام قرتحة املبعد استعراض امليزانية الربناجمية  -23
ألف يورو من جمموع امليزانية املقرتحة البالغ قدره  2 590.7يبلغ جمموعها ختفيضات  ميكن حتقيق

                                                           
(14)

 ICC-ASP/17/11 حبسب الربنامج الرئيسي )مبا يف ذلك  2018حزيران/يونيه  30، أداء امليزانية حىت 2، اجلدول
  النفقات املتوقعة(.
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ألف  854.4قدرها يبلغ وميثل ذلك زيادة ألف يورو بدون القرض من الدولة املضيفة.  147 291.4
سيبلغ نتيجة لذلك جمموع . و 2018امليزانية املعتمدة لعام مقارنة ب ((16)يف املائة 0.6) (15)يورو

 .يورو ألف 144 700.7)بدون أقساط القرض من الدولة املضيفة(  2019لعام شرتاكات املقررة اال

 2019المعلومات الواردة في مرفقات الميزانية البرنامجية المقترحة لعام   -6

شددت ، 2019والتقديرات لعام  2018فيما يتعلق بالوفورات والكفاءات اليت حتققت يف عام  -24
، والكفاءات، والتكاليف غري املتكررة، والتخفيضات وفوراتلحلساب اأساس منهجي  وجودعلى اللجنة 

لكل بند. وميكن ة مفصلبيانات توفر املعلومات الواردة يف امللحق احلادي عشر و اإلضافية يف التكاليف. 
قرتحة لعام الربناجمية امل من امليزانية 4و 3و 2حتسني العرض اإلمجايل هلذه البيانات الوارد يف اجلداول 

تخفيضات الو  ،والتكاليف غري املتكررةوفورات، ملساعدة القراء على التمييز بوضوح بني ال (17)2019
تشكل اليت  اتالكفاء، و لسنة املالية السابقةاألساسية ليزانية امليف التكاليف اليت تؤثر على  ضافيةاإل

 "زيادات يف التكاليف" اليت مت  جتنبها.
اإلضافية توضيحات وال 2019علومات الواردة يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام استنادا إىل املو  -25

 ةاملعتمداألساسية امليزانية جمموع التخفيضات اليت أدخلت على بلغ ياملقدمة إىل اللجنة بناء على طلبها، 
عام طوارئ يف ال صندوقيف اإلشعارات املتعلقة ب أيضاالنظر عند و مليون يورو.  3.38حنو  2018لعام 

 ، والتكاليف غري املتكررةوفورات، لالناشئ من ااحليز املايل مليون يورو، يبلغ  2.63 البالغ قدرها  2018
مليون  0.75حنو  2019يف عام املتاح للمحكمة إلعادة التوزيع  والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف

 يورو.
باجلهود اليت بذلتها االستعراض. وترحب اللجنة  يزانية قيدعملية امل ات يفتطور وستبقي اللجنة ال -26

لتحديد الوفورات والكفاءات. وترى اللجنة أنه ال  انية هذهامليز يف عملية احملكمة، والسيما قلم احملكمة، 
كل برنامج األساسية ل يزانيةوفورت وامللتوضيح العالقة الفعلية بني المما يلزم القيام به يزال هناك الكثري 

وتغطية املدفوعات املتعلقة بعبء إعادة التوزيع الداخلي يف ستخدام الوفورات الواعد احملددة والق رئيسي
اليت ميكن إدخاهلا على العملية مع احملكمة تحسينات الستواصل اللجنة مناقشة و  اإلضايف.اجلديد و العمل 

تحرك حنو وضع ميزانية لكيفية ايف  ، وستنظر أيضا 2019أبريل نيسان/يف اليت ستعقد يف دورهتا القادمة 
 يتجاوز دورة امليزانية السنوية يف الدورات املقبلة.  األجل متوسطإىل قصري من نظور ا مب                    أكثر استقرار ا وثبات

على تلف بني الربامج الرئيسية، والكفاءات ختوفورات الحظت اللجنة أن القدرة على توفري الو  -27
بينما حدد الربنامج الرئيسي الثالث )قلم احملكمة( ف. 2019حة  امليزانية الربناجمية املقرت النحو املبني يف

وإدارة املعلومات،  تكنولوجيا املعلوماتاخلمسية لسرتاتيجية إضافية لدفع التكاليف املتعلقة باالختفيضات 
ستوى معني من املوارد إلعادة التوزيع الداخلي )مكتب املدعية العامة( مبالرئيسي الثاين احتفظ الربنامج 

)أمانة الصندوق االستئماين للضحايا(  لربنامج الرئيسي السادس، يواجه االحتياجات الناشئةواالستجابة ل
 حتقيق مكاسب الكفاءة مع برامج رئيسية أخرى.أولويات جديدة لألنشطة ميكن من خالهلا 

الزمنية سلسلة المعنون "افتراضات وبارامترات الوفيما يتعلق بالمرفق الثاني عشر  -28
رأت اللجنة أن المعلومات المقدمة مفيدة "، 2019 - 2015لخمسية للمحكمة للفترة ا

 .2020المحكمة معلومات محدثة في الميزانية البرنامجية المقترحة لعام بأن تدرج وأوصت 

                                                           
 144 700.7البالغ قدرها الدولة املضيفة ن مقرض الأقساط بدون  2019يورو  امليزانية املقرتحة املعدلة لعام ألف  854.4 (15)

 يورو. ألف 143 846.3البالغ قدرها الدولة املضيفة من قرض الأقساط بدون  2018امليزانية املعتمدة لعام ألف يورو خمصوما منها 
مع أقساط  2018ألف يورو مقسومة على امليزانية املعتمدة لعام  854.4الزيادة البالغ قدرها يف املائة     0.6(  16)
 .ألف يورو 147 431.5البالغ قدرها الدولة املضيفة  من قرضال
(17) 

 ICC-ASP/17/10 15، الصفحة. 
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 رفقلمافي تنفيذية ة و مفيدوعامة شاملة ة لمحكمة توفير نظرالة وللجنة بمحااحبت ور -29
. (18)صلة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعلومات على نطاق المحكمةللتكاليف المت لتاسعا
 اتنيالميزابشأن تنفيذ االستراتيجية في ت معلوماإدراج لمحكمة اصل اتون للجنة بأاصت أوو 

التكاليف "الحيوية" لتكنولوجيا يبين  منفصال الو جدالبرنامجية المقترحة المقبلة وبأن تقدم 
 .(19)طاق المحكمةالمعلومات واالتصال على ن

 ملخصا تقدم أنطلبت اجلمعية إىل احملكمة  جلمعية الدول األطراف، يف الدورة السادسة عشرة -30
. (20)املقبلة املقرتحة الربناجمية امليزانيات يف شامل جدول يف احملكمة مباين وتشغيل صيانة لتكاليف

 امليزانية من ابتداء احملكمة، تدرج بأن أوصت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشرين  ،وباإلضافة إىل ذلك
 ستثماراال خطط مثل الثابتة، األصول باستبدال املتعلقة املعلومات مجيع ، 2019 لعام املقرتحة الربناجمية

 .(21)املقرتحة الربناجمية للميزانية منفصل مرفق يف لالستبدال، املناسبة والتوقيتات الفعلية ستثماراتالوا
 املال رأس عداد يف يندرج فيما الستثمارات"ااملعنون علما باملرفق العاشر أحاطت اللجنة و  -31

لتوصية اللجنة يف  تلبية 2019يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام املدرج  (22)("2022-2019)للفرتة 
حمدودة معلومات حيتوي على صيغته احلالية، بجنة الحظت أن املرفق، الل دورهتا الثامنة والعشرين. غري أن

 فيما يندرج يف عداد رأس املال. ستثماراالعن خطة فقط 

علقة بصيانة املباين يف البند والحظت اللجنة أيضا أن احملكمة مجعت مجيع امليزانيات/النفقات املت -32
املتعلق بالنفقات التشغيلية العامة يف الربنامج الرئيسي اخلامس. غري أن اللجنة ترى أن هذه املعلومات، 

ولذلك، توصي اللجنة بأن تقدم تها احلالية، تعطي معلومات قليلة فقط عن تكاليف الصيانة. صيغب
وبشأن  فيما يندرج في عداد رأس المال ستثماراالالمحكمة المزيد من التفاصيل بشأن خطة 

  تكاليف الصيانة التي ستضاف إلى مقترحات الميزانية المقبلة.

   لى نطاق المحكمةسياسة إعادة التصنيف عاستعراض    -7

طلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تستعرض  جلمعية الدول األطراف، يف الدورة السادسة عشرة -33
الثني اليت يف دورهتا الثتقريرا إىل اللجنة وأن تقدم احلالية على نطاق احملكمة، تصنيف العادة إسياسة 

. ، بشأن نتائج هذا االستعراض(23)عشرة السابعة اوإىل اجلمعية يف دورهت ،2018نيسان/أبريل ستعقد يف 
وقدمت عدة توصيات وجيه إداري جديد، يف دورهتا الثالثني، بأن تقدم احملكمة مشروع ت ،أوصت اللجنةو 

 عملية على نطاق احملكمة.يف هذه المراعاة مبادئ اإلنصاف والشفافية لضمان 
توصيات املتعلقة اليعكس اري توجيه إد احلالية، تلقت اللجنة مشروع ةدور وقبل انعقاد ال -34

قدمت احملكمة معلومات حمدثة . وخالل الدورة، 2018اللجنة يف نيسان/أبريل قدمتها بالتحسني اليت 
تلقت و . يف التوجيه اإلداري الذي مل يستكمل بعد والتعديالت األخرى املتوخاةعن املشاورات اجلارية 

 للتوجيه اإلداري. بشأن النسخة املعدلة من رئيس احتاد املوظفنيأيضا بعض املدخالت  اللجنة
 قررت اللجنة أن تستعرض مجيع طلبات إعادة التصنيفالتوجيه اإلداري، مشروع بناء على و  -35

يف ضوء مزاياها ووظائفها ومسؤولياهتا بعناية،  2019 لعام سياق امليزانية الربناجمية املقرتحةاملقدمة يف 
          ، فضال  عن على امليزانية للجنة يف احلسبان آثارها املباشرةاإلضافية. وعلى وجه اخلصوص، أخذت ا

                                                           
 (.2021-2017تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات على نطاق احملكمة اجلنائية الدولية )االسرتاتيجية اخلمسية ل  (18)
 املوظفني على نطاق احملكمة.املتصلة بتكاليف الدراج عد إب  CBF31/12/Rev.3الوارد يف الوثيقة  1بناء على اجلدول  (19)
(20)

 ICC-ASP/16/10/Res.1 ،  2القسم زاي، الفقرة. 
 .84، الفقرة 1-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/16/20)  2017لسادسة عشرة ...  الدورة ا ة ... الوثائق الرمسي   ( 21)
(22) 

 ICC-ASP/17/10191شر، الصفحة ، املرفق العا. 
(23)

 ICC-ASP/16/10/Res.1 ،  5، الفقرة ميمالقسم. 
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تؤدي إىل إنشاء قد السيما بالنسبة لطلبات إعادة التصنيف اليت بعد األجل القصري، عواقبها التنظيمية 
يف هياكل / أو تغيريات و طلبات إضافية حمتملة على موارد املوظفني يف املستقبلو مناصب إدارية عليا 

 اإلبالغ.
 ةطلبا إلعادة التصنيف تتعلق مبكتب املدعي 11من أصل طلبات  10والحظت اللجنة أن  -36
ورأت اللجنة بالتايل أنه جيوز للجمعية أن تبت يف ، عليا مبناصب إداريةوأن طلبني منها يتعلقان  ،ةالعام

اق استعراض ويف سيطلبات إعادة التصنيف التسعة األخرى املتعلقة مبستويات أقل درجة من املوظفني. 
 تنظيميةهيكلية و كل برنامج رئيسي والية واحتياجات لأن أيضا التداعيات التنظيمية، الحظت اللجنة 

 .أو غري مرغوب فيهله مربر الوظائف املتساوية يف كل برنامج ال ، وأن تكرار خاصة

 البرنامج الرئيسي األول: الهيئة القضائية   -باء
 المالحظات العامة والتحليل  -1

اضية يف درج يف السنوات املت تكانيت  الحظت اللجنة أن ميزانية مكتب االتصال يف نيويورك ال -37
 )شعبة العمليات 3800إىل الربنامج الفرعي اآلن       ن قلت  القضائية(يئة الربنامج الرئيسي األول )اهل

أن ذلك و  ،ألف يورو( 414.2البالغ قدره  2018عام املبلغ املدرج يف ميزانية ب) بقلم احملكمة (اخلارجية
 .2019لربنامج الرئيسي لعام ليف االعتبار عند حساب املوارد املطلوبة أخذ 
قضاة الاملتعلقة بتعيني املختلفة وباإلضافة إىل ذلك، أشارت اللجنة إىل أن التكاليف غري املتكررة  -38

 ألف 369.4 جمموعهانفقات السفر والنفقات األخرى اليت بلغ مثل نتخبني حديثا يف احملكمة )امل
االعتبار عند حساب ذلك يف ؤخذ يوينبغي بالتايل أن فقط  2018كانت ضرورية يف عام   (24)يورو(

 .2019عام يف  املوارد الالزمة للربنامج الرئيسي األول
ألف  12 377.8ما جمموعه  2019امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي األول لعام  تبلغو  -39

( مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام يف املائة 2.6-ألف يورو )أو  334.2يبلغ قدره  خنفاضاايورو، مما ميثل 
 ألف يورو. 12 712 البالغ قدرها 2018

الربنامج الرئيسي  إىلنيويورك  االتصال يف مكتبنقل ميزانية بعد مراعاة التكاليف غري املتكررة و و  -40
ألف  450.0مقدارها زيادة صافية  2019ناجمية املقرتحة لعام الثالث )قلم احملكمة(، متثل امليزانية الرب 

ألف  11 927.8البالغ قدرها   2018ملعتمدة لعام املعدلة امليزانية ارنة بيف املائة( مقا 3.8يورو )أو 
ذه الزيادة رجع هتو ، دون مراعاة التخفيضات الناجتة عن جمموعة النظام املوحد لألمم املتحدة. (25)وروي

  .2019متديد والية قاضيني يف عام إىل ي بشكل أساس

 الموظفينالمتصلة ب تكاليفال  -2

 2019واستحقاقات القضاة يف عام  مرتبات   )أ(

 يف املائة، 95.4ميزانيتها مبعدل  ئيةالقضااهليئة ، ومن املتوقع أن تنفذ 2018عام بفيما يتعلق  -41
يرجع ذلك يورو، و  ألف 12 712.0بالغ قدرها ال، مقابل امليزانية املعتمدة يورو ألف 12 127.0أو 

وعدة وظائف للمساعدة املؤقتة ديوان أساسا إىل التأخري يف تعيني عدد من الوظائف، مبا يف ذلك رئيس ال

                                                           
(24)

  ICC-ASP/17/10 التكاليف غري املتكررة والتخفيضات اإلضافية يف التكاليف حبسب الربنامج الرئيسي".  4، اجلدول" 
ألف  12 712.0قدرها  البالغ 2018ألف يورو   امليزانية املعتمدة للربنامج الرئيسي األول يف عام  11 928.8 (25)

ما منها و ألف يورو وخمص 414.2البالغ قدرها  2018ال يف نيويورك لعام صيورو خمصوما منها امليزانية املعتمدة ملكتب االت
  ألف يورو للتكاليف غري املتكررة. 369.4أيضا  
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ألف يورو،  5 521.1 إمجاال 2018العامة. وفيما يتعلق بتكاليف القضاة، بلغت امليزانية املعتمدة لعام 
 (.يف املائة 98.9 ورو )أويألف  5 459.3توقعة  وبلغت النفقات امل

ألف  5 662.1ما جمموعه  2019لعام القضاة واستحقاقات ملرتبات بلغ امليزانية املقرتحة وت -42
  البالغ قدرها 2018ألف يورو مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام  141.0يورو، مما ميثل زيادة يبلغ قدرها 

       قاضيا   18ل البدالت املستحقة باإلضافة إىل ية املقرتحة، وتضمنت امليزان .(26)ألف يورو 5 521.1
التقاعدية  عاشاتيف املزيادة لألف يورو ل 12وعادية ألف يورو للمرتبات ال 225                     متفرغا ، نفقات قدرها 

الستكمال  2019            شهرا  يف عام  15ملدة املستحقة لقاضيني مددت خدمتهما وسيواصالن عملهما 
 .(27)القضائية اإلجراءات

( من نظام روما األساسي، جيوز لرئيس احملكمة أن يقرر، 3) 35والحظت اللجنة أنه وفقا للمادة  - 43
يف ضوء حجم العمل باحملكمة وبالتشاور مع أعضائها، املدى الذي يكون مطلوبا يف حدوده من القضاة 

الشفافية في ق وبغية تحقيوفي هذا الصدد، . غري األعضاء يف هيئة الرئاسة العمل على أساس التفرغ
التي تطلب ( بوضوح في المذكرة الشفوية 3) 35خدمة القضاة، أوصت اللجنة بإدراج نص المادة 

حاطة إ ةالقضاالمعنية بترشيحات اللجنة االستشارية تضمن القضاة، وأن  اتالنتخابات ترشيح
 بهذا الحكم. القضائيين علما المرشحين

 إعادة النظر يف مرتبات القضاة  ()ب

الذي ، (28)2019لميزانية الربناجمية املقرتحة لعام )أ( ل املرفق السادسباللجنة علما  حاطتأ -44
 18 لااملتصلة مبرتبات القضاة تكاليف العادة النظر يف إليورو  ألف 580.9مقداره  امتكرر  ايتضمن طلب
 للمحكمة.

 يورو  26 270 الواحد األساسي السنوي للقاضي رتبالزيادة املقرتحة يف املوتبلغ  -45
املدفوعات املقررة للمعاش زيادة وسيلزم نتيجة لذلك (، يورو 206 270يورو إىل  180 000 )من

 .(29)التقاعدي أيضا
 عامل فريق إنشاء، يف دورهتا السادسة عشرة ،املكتبطلبت إىل اللجنة أن اجلمعية والحظت  -46

إلعادة النظر يف أجور   آلية إنشاء يف نظرلل فقط األطراف للدول امفتوح ويكون الهاي يف مقره يكون
 السابعة رهتادو  يف اجلمعية إىل ذلك عن تقريرا يقدم وأن، ICC-ASP/3/Res.3ار بالقر  عمال القضاة
 .(30)عشرة
إعادة النظر يف أجور القضاة. رئيس الفريق العامل املعين بوتلقت اللجنة معلومات حمدثة من  -47

تقررها العامة التي سياسة ائل المسمن القضاة مرتبات تعديل أن  ااعتقادهاللجنة في حين تؤكد و 
في الفريق الجارية ونتائج المناقشات المحرز  بالتقدمإلى إحاطتها علما اللجنة تتطلع ، (31)الجمعية
ن بشأاتخاذ إجراء لجمعية على اتشجع و  ،ةلقضااإلعادة النظر في أجور  آليةء نشاإبشأن العامل 

 .قت ممكنب وقرألمسألة في اذه ه

 ملساعدة املؤقتة العامةا  )ج( 
                                                           

ألف يورو  310صوما منه ألف يورو خم 5 521.1 البالغ قدره  2018جمموع مرتبات واستحقاقات القضاة يف عام  (26)
 )التكاليف املتصلة بتعيني القضاة املنتخبني حديثا(. 

بليه /غباغبو( من نظام روما األساسي يف قضييت 3) 39( و 10) 36القضائية وفقا للمادتني  استكمال اإلجراءات  (27)
 غوديه ونتاغاندا. 

(28)
  ICC-ASP/17/10. 

 .34، الفقرة 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/15/20)  2016سة عشرة ...  خلامالدورة ا ة ... الوثائق الرمسي   ( 29)
(30)

 ICC-ASP/16/10/Res.1 ،  1، الفقرة نونالقسم. 
(31)

  ICC-ASP/15/15 37، الفقرة. 
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املقدم للموافقة على وظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة طلب اليف بدقة نظرت اللجنة  -48
 اليت تتوقع انعقاد جلستني للمحاكمة  2019الفرتاضات املنقحة للميزانية الربناجمية املقرتحة لعام ل
قضية شهرا، وعدم استمرار جلسات االستماع يف   12ون يف غضأونغوين وغباغبو وبليه غودي(  )

يف جلسات االستماع احلكم، وأن تستغرق ثالثة أشهر لكتابة واالحتياج إىل ، 2019يف عام نتاغندا 
 اللجنة بالموافقةتوصي هذه االفتراضات، بناء على و . 2019أيام فقط يف عام  10احلسن قضية 

 على ما يلي:
 شهرا لكل منها؛ 12لمدة  (3-أربع وظائف )ف  أ() 

 شهرا لكل منها؛  12لمدة  (2-)ف في إطار المساعدة المؤقتة العامة  خمس وظائف )ب(
 . شهرا 12مدتها جميعا  (2-)ف في إطار المساعدة المؤقتة العامة ثالث وظائف   )ج(

 ئفوظامن الثالث في شهرا  24ات في الوظائف المطلوبة التخفيضسيبلغ نتيجة لذلك مجموع و 
 197.2تكاليف  ، وسيبلغ مجموع التخفيضات في ال(2-)ف في إطار المساعدة المؤقتة العامة 

 ألف يورو.

 الموظفينغير المتصلة ب تكاليفال  -3

 نفقات السفر   )أ(

 لف يوروأ 135.8مبلغ  2019                                                     الحظت اللجنة أنه ط لب يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام  -49
تكاليف السفر للقضاة والسفر الرمسي للقضاة، مبا يف ذلك اهليئة القضائية ملوظفي سفر ال نفقاتلتغطية 

يف  50يورو ) ألف 45وميثل املبلغ املقرتح زيادة قدرها الثمانية عشر مجيعهم حلضور معتكفني للقضاة. 
ألف  90.8 قدرها البالغ 2018لعام للهيئة القضائية املائة( مقارنة مبيزانية السفر املعدلة املعتمدة 

ملطلوبة حلضور معتكفني إثنني زيادة االوالحظت اللجنة أن الزيادة املذكورة ترجع أساسا إىل  .(32)يورو
البالغ قدره  2018باملستوى املطلوب يف عام يورو، مقارنة  ألف 87البالغ قدرها  2019يف عام للقضاة 
 . (33)ألف يورو 43.3

بالموافقة، فيما يتعلق بنفقات اللجنة  توصيفر، لسلميزانية المقترحة النظر في الوبعد  -50
الذي سبقت الموافقة عليه في عام ستوى المعدل نفس المعلى  ،لبرنامج الرئيسي األولالسفر في ا

أقل تكلفة باختيار بدائل للجنة توصي األف يورو. وباإلضافة إلى ذلك،  90.8وهو  ،2018
وع التخفيضات التي أدخلت على الميزانية في المستقبل. ولذلك، يكون مجم تكفات القضاةلمع

 .ألف يورو 45سفر المطلوبة لل

 التدريب  )ب(

  24اللجنة علما بزيادة االعتمادات املطلوبة للتدريب يف الربنامج الرئيسي األول من أحاطت  -51
قان ألف يورو. وهذه الزيادة مطلوبة أساسا لتدريب القضاة، مبا يف ذلك لربامج ات 46ألف يورو إىل 

                                                           
ررة ألف يورو خمصوما منها التكاليف غري املتك 152.2البالغ قدرها  2018املعتمدة لعام  ميزانية السفرستؤدي   (32) 

ألف يورو وتكاليف أخرى( إىل تعديل املستوى املعتمد لعام  54.7)تكاليف السفر للقضاة املنتخبني حديثا البالغ قدرها 
اجمللد  ،(ICC-ASP/15/20)2016خلامسة عشرة ... الدورة ا ة ...الوثائق الرمسي ألف يورو. انظر 90.8البالغ قدره  2008

 .50، الفقرة 2-باءاجلزء لثاين، ا
ألف  43.3، بلغت التكاليف املتعلقة مبعتكف واحد ملدة يومني، مبا يف ذلك األعمال التحضرييةـ، 2018يف عام  (33)

، مبا يف ذلك األعمال التحضرييةـ، 2019قاضيا، يف حني بلغت التكاليف املقرتحة ملعتكفني ملدة يومني يف عام  18ل يورو 
 ألف يورو. 87
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في ضوء العدد الثابت للموظفين في البرنامج و اللغات، فضال عن تطوير املهارات املهنية للموظفني. 
زانية التدريب بنفس المستوى الذي سبقت الموافقة يتوصي اللجنة بالموافقة على م الرئيسي األول،
لى ألف يورو(. ولذلك، يكون مجموع التخفيضات التي أدخلت ع 22) 2018عليه في عام 

 .ألف يورو 24الميزانية المطلوبة للتدريب 

 الضيافة  )ج(

والقضاة املنتخبني  مسجلللللحفل املتعلق بأداء التعهد الرمسي بالنظر إىل التكاليف غري املتكررة  -52
بنفس  2019لعام ميزانية الضيافة توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على ، (34)2018حديثا يف عام 

مخصوما منها التكاليف غير المتكررة البالغ قدرها  2018في عام ت عليه المستوى الذي وافق
 4ضيافة الميزانية المطلوبة لليكون مجموع التخفيضات التي أدخلت على  ولذلكألف يورو.  11

 .يوروآالف 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي األول  -4

 ألف يورو في الميزانية األصلية 270.2وعليه، توصي اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها  -53
. وتوصي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما 2019األول في عام  الرئيسي المقترحة للبرنامج

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي األول. 12 107.6مجموعه 

 العامة المدعية مكتب: الثاني الرئيسي البرنامج  -جيم
 المالحظات العامة والتحليل  -1

، يورو ألف 48 100.8ما جمموعه  2019الثاين لعام  الرئيسي امليزانية املقرتحة للربنامجبلغت  -54
البالغ  2018 لعام امليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة(  4.6يورو )ألف  2 109يبلغ قدرها زيادة  ميثلمما 

  ألف يورو. 45 991.8قدرها 

 2018يف عام توقع ملكتب املدعية العامة فاق املر اإلن، يقدألداء املايلوفيما يتعلق با -55
البالغ قدرها  2018 لعام يف املائة من امليزانية املعتمدة 98.3ألف يورو، وهو ما ميثل  44 225مببلغ  

 2019مقارنة هذا املستوى من التنفيذ مع امليزانية املقرتحة لعام . وعند (35)ألف يورو 45 991.8
يف  7.3ألف يورو )أو  3 244.8جمموع الزيادة املطلوبة يف املوارد ألف يورو(، يبلغ  48 100.8)

 .(املائة
: التالية االفرتاضاتيف تقدير املوارد املطلوبة على مكتب املدعية العامة اعتمد ، 2019عام يف و  -56

 ةيلثانالقضية ا -مجهورية أفريقيا الوسطىبوروندي، و )ت جارية حتقيقا 8و، ةحال 11دراسات أولية، و  9
، ودارفور، وليبيا )القضيتان جورجيا، وكوت ديفوار، و )ب(القضية الثانية  -مجهورية أفريقيا الوسطى، و )أ(

 ة للمحاكمات، ومخسة استئنافات هنائية. فرقالثالثة والرابعة(، وثالثة أ
 ألف يورو 1753.9 قدرها أحاطت اللجنة علما بالزيادة الصافية يف تكاليف املوظفني البالغو  -57

اليت تعزى إىل احلاجة إىل املضي قدما يف تعيني املوارد من املساعدة املؤقتة العامة للحالة  (3)انظر اجلدول 
جديدة يف مكتب املدعية العامة لتمكينه من التقدم يف أنشطته إضافة وظائف يف بوروندي، فضال عن 
املرتتبة على احلالة اجلديدة بقدر قدر ممكن من اجلهود  الستيعاب اآلثار أقصى وتوفري الدعم هلا وبذل 

 اإلمكان. 
                                                           

 آالف يورو يف ميزانية الضيافة ملواجهة الزيادة املؤقتة يف التكاليف. 4يبلغ قدرها  ، اعتمدت زيادة2018يف عام  (34)
 

(35) ICC-ASP/16/11 2دول ، اجل. 
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-2019لخطة االسرتاتيجية للفرتة سيضع الصيغة النهائية ل هاللجنة بأن ةالعام ةأبلغ مكتب املدعيو  - 58
سيعمم مشروع اخلطة و . ةالعام ةبعد إمتام عملية التشاور الداخلي داخل مكتب املدعي 2021

تشرين يف ، وفقا ألحدث تقدير، اآلخرينأصحاب املصلحة نة و االسرتاتيجية على الدول األطراف واللج
 .2018نوفمرب الثاين/

 طةاخليف  2018-2016 للفرتة لخطة االسرتاتيجيةلتقييم مؤقت  بلغت اللجنة بأنه سريد    أ  و  -59
عتقد اللجنة ت، ةالعام ةاستقاللية مكتب املدعيومع مراعاة  .2021-2019االسرتاتيجية اجلديدة للفرتة 

يف اخلطة االسرتاتيجية نصوص عليها ألهداف والغايات املاتقييم ة بالعام ةمكتب املدعيه ينبغي أن يقوم أن
ينبغي أن تأخذ اخلطة االسرتاتيجية . وباإلضافة إىل ذلك، 2018-2016لسابقة واملتعلقة بالفرتة ا

. إعادة توزيع املوارد احلاليةاجلديدة يف االعتبار الدروس املستفادة، مع مراعاة مكاسب الكفاءة وإمكانية 
 .لحاالتلولويات األلدعم حتديد اخلروج اسرتاتيجيات إدراج كيفية معرفة  تتطلع اللجنة إىل و 

 الموظفينالمتصلة ب تكاليفال  -2

 الوظائف الثابتة   )أ(

ة قسم إدارة املعلومات واملعرفلرئاسة ( )مثانية أشهر( 5-منسق إدارة معلومات برتبة )فوظيفة  -60
عن طريق إعادة توزيع الوظائف احلالية من وحدات توفريها يقرتح أساسا  يتاألدلة املقرتح حديثا، الو 

وقسم التخطيط  ،وحدة قاعدة املعارف ووحدة املعلومات واألدلة يف قسم اخلدمات ، وهيأخرى
 التحقيقات. شعبةوقسم التحقيق يف  ،والعمليات

بيد أن اإلجيابية لدمج وظائف مماثلة يف وحدة إدارية واحدة.  اللجنة بوجه عام باجلوانب واعرتفت -61
ات ينبغي أن تؤدي إىل مكاسب ملموسة يف الكفاءعلى هذا النحو على أن إعادة التنظيم ت شدداللجنة 

دون تعقيد خطوط اإلبالغ ، كما ينبغي أن تتم بدون تكلفة وبفرصة لزيادة املواردأن تكون وال ينبغي 
وفي هذا الصدد، الحظت اللجنة أن هذه الوظيفة الجديدة اقترحت مع ة إضافية. بريوقراطيوتوليد 

ذلك، توصي اللجنة بأن لالمدعية العامة. و في ديوان ( 5-إلغاء وظيفة منسق إدارة المعلومات )ف 
 .(5-)ف برتبة قسم إدارة المعلومات والمعرفة واألدلة في  وظيفة المقترحةالتوافق الجمعية  على 

 ويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل وظائف ثابتةحت  )ب( 

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة العامة يتفق  13الحظت اللجنة أن االقرتاح املتعلق بتحويل  -62
مع الشروط اليت وضعتها للتحويل. غري أن اللجنة الحظت أن هناك زيادة كبرية يف الوظائف الثابتة اليت 

توصي اللجنة، من أجل الحفاظ على  ،ولذلكنتيجة للتحويل.  2018و  2017أنشئت يف عامي 
المرونة الالزمة في إدارة الموارد البشرية، ومراعاة الحاجة إلى تقييم أثر الزيادة في الموارد المقدمة 
إلى مكتب المدعية العامة حتى اآلن، بتأجيل تحويل وظائف المساعدة المؤقتة العامة في الوقت 

 الحالي.

 مؤخرااملساعدة املؤقتة العامة املطلوبة   )ج(

وظيفة  27للموافقة على إنشاء مكتب املدعية العامة علما بالطلب املقدم من اللجنة أحاطت   -63
، 2019يف عام وظيفة مكافئة للعمل بدوام الكامل(  20.92يف إطار املساعدة املؤقتة العامة )جديدة 

 ار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن احلالة يف بوروندي.من هذه الوظائف تستند إىل اإلشع 21وأن 
وصفت يف التعليالت املقدمة وظيفة  27 وظائف فقط من 6والحظت اللجنة أيضا أن  -64

 ختص اإلشعار املقدم لصندوق الطوارئ بشأن احلالة يف بوروندي.بأهنا املقرتحة للميزانية الربناجمية 
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تتألف املقاضاة التحقيق و يت تابعة لشعبال بوروندييق يف التحقوالحظت اللجنة كذلك أن أفرقة  -65
 مع بعض الطلبات اجلديدة اإلضافية. ،احلالية هموظائفهم من توزيعأعيد أساسا من أفراد 

أن قدرا كبريا من املوارد اجلديدة املطلوبة يتعلق بتعزيز قدرات مكتب املدعية والحظت اللجنة  -66
 كتب.العامة لدعم التقدم يف أنشطة امل

كتب ملالحتياجات اإلضافية التلبية بذل مجيع اجلهود املمكنة وكررت اللجنة رأيها بأنه ينبغي  -67
. ولذلك، فإن اللجنة غري مقتنعة متاما بأن باملكتبعن طريق إعادة توزيع القدرات املتاحة  ةالعام ةاملدعي

خرى التابعة للمحكمة، قد استنفدت قبل مع األجهزة األالوثيق ، مبا يف ذلك التعاون املمكنة مجيع اجلهود
 أن يقدم مكتب املدعية العامة طلبا للحصول على موارد إضافية.

مكتب املدعية ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة النقص املستمر يف إنفاق التمويل الذي يطلبه  -68
يل املطلوب للمساعدة . فبينما بلغ معدل التنفيذ للتمو 2014للمساعدة املؤقتة العامة منذ عام العامة 

، كان االجتاه السائد يف اآلونة األخرية هو النقص يف (36)2018يف املائة يف عام  92.8املؤقتة العامة 
، (38)2015يف املائة يف عام  79.1، و(37)2014يف املائة يف عام  82.4التنفيذ باملستويات التالية: 

 .(40)2017عام  يف املائة يف 75.5، و(39)2016يف املائة يف عام  78.8و

 النظر يف الوظائف املطلوبة   )د(

مع ذلك املعرب عنه أعاله، توصي اللجنة رأي مراعاة اليف املوارد املطلوبة بدقة، و  بعد النظر -69
لتمكني مكتب املدعية للوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة العامة التمويل اإلضايف بعض باملوافقة على 

 جمال التحقيق. يف تهاالعامة من تعزيز قدر 
توصي اللجنة المساعدة المؤقتة العامة، وبعد النظر بعناية في الموارد المطلوبة في إطار  -70

 على الوظائف األربع التالية في البرنامج الرئيسي الثاني: بأن توافق الجمعية
مدة ثمانية أشهر ل( 2-)ف المساعدة المؤقتة العامة في إطار عاون محقق م  )أ( 

 جورجيا؛ل
 رأ( -خ ع)المساعدة المؤقتة العامة لحالة محددة في إطار ساعد محقق م  )ب(

 لبوروندي؛مدة ثمانية أشهر ل
أشهر مدة ثمانية ل( 3-)فالمساعدة المؤقتة العامة في إطار محلل واحد   )ج(

 ؛(41)للعمليات )الدعم التشغيلي(
 غيلي(.أشهر للعمليات )الدعم التشمدة ثمانية ل( 3-)فمحقق واحد   (د)

 إعادة التصنيف طلبات   )ه(

ترى اللجنة أن سياسة إعادة التصنيف، بشأن أعاله  36إلى  33في الفقرات كما ورد  -71
، (5-)ف ديوان برتبة رئيس إلى ( 4-)فوظيفة رئيس الديوان إعادة تصنيف المتعلق ب طلبال

يتطلب مزيدا من  ،(5-)ف م مستشار قانوني أقدإلى ( 4-)فووظيفة مستشار التعاون الدولي 

                                                           
 .2018مليون يورو يف عام  8.8مليون يورو مدرجة يف امليزانية ويتوقع استخدام  9.4     (36)
 .2014يون يورو يف عام مل 8.8استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و  9.7     (37)
 .2015مليون يورو يف عام  11.6استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و  14.7   (38)
 .2016مليون يورو يف عام  14.4استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و  15.3     (39)
 .2017يف عام  مليون يورو 7.1استخدام مت مليون يورو مدرجة يف امليزانية و  9.4     (40)
 تعين كلمة العمليات أو عبارة الدعم التشغيلي الدعم الذي يقدم لعدة حاالت.    (41)
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عدم موافقة توصي اللجنة بلذلك ا على الهياكل القائمة وخطوط اإلبالغ، و متأثيرهالتحليل لعملهما و 
 اتين الوظيفتين.الجمعية على إعادة تصنيف ه

ملساعد اظيفة أعاد تسمية و  وباإلضافة إىل ذلك، الحظت اللجنة أن مكتب املدعية العامة -72
الديوان دون أن يؤثر ذلك على الرتبة املقررة للوظيفة، واعتبار تغيري رئيس  إىل( 4-)فالرئيسي اخلاص 

 2019لعام  ةاملقرتح يةالربناجمامليزانية منفصلة ومميزة عن عملية إعادة التصنيف. غري أن التسمية عملية 
وكما  (.5-إىل وظيفة فنية برتبة )ف( 4-)ف ديوان رئيس اللوظيفة إعادة تصنيف العنوان اجلديد  تطلب

معينة ولكنها أعربت أيضا عن ألسباب إدارية  اللجنة باملوافقة على إعادة التصنيف        مل توص  ذكر أعاله، 
ات غري واقعية للموظفني مثل اعتقادهم أن التغيري توقعإىل وظيفة التغيري عنوان قلقها من أن يؤدي 

ع ج، فقد أكدت اللجنة أهنا ال تش. ومبا أن األمر ليس كذلكتغيري مستوى الوظيفةإىل  اتلقائيسيؤدي 
قصودة للمعنويات و/أو منازعات يف تؤدي إىل العديد من العواقب غري املميكن أن هذه املمارسة، ألهنا 

 مكان العمل.
( إلى 1-)فالرتبة من المعاونين محامين لل وظائففيما يتعلق بإعادة تصنيف ثمانية و  -73

بأن توافق الجمعية على اللجنة  وتوصيى حدة، كل طلب عل(، استعرضت اللجنة  2-)فالرتبة 
 .على الهياكل القائمة وخطوط اإلبالغعدم تأثيرها مع مراعاة الوظائف،   إعادة تصنيف هذه

يتمتع بمرونة كافية مقارنة ترى اللجنة أن مكتب المدعية العامة  أعاله،العتبارات ل اونظر  -74
النظام الموحد بالموظفين نتيجة لآلثار المترتبة على فيما يتعلق  2018بالميزانية المعتمدة في عام 

بمكتب  الموظفينالتكاليف المتصلة بفي ميزانية  ةصافي اتتوصي بتخفيضو لألمم المتحدة، 
 ألف يورو. 888.7 المدعية العامة يبلغ مجموعها 

 بالموظفين صلة التكاليف غير المت   -3

يف  20.5أو ألف يورو،  599.3عية العامة مبقدار املدكتب مبسفر للقرتحة يزانية املامل زادت -75
اللجنة أن الحظت شعبة التحقيقات. و ألف يورو(  500املائة. وخيص اجلزء األعظم من هذه الزيادة )

 .ةالعام ةكتب املدعياملعتمدة مبالسفر جتاوز نفقات هذا الطلب هو معاجلة الغرض من 
يف فرتة  دت زيادة متواضعة يف نفقات السفرأدناه، بينما وج 4ما هو مبني يف اجلدول وك -76

٪ 9.8أو ألف يورو ) 173.4يبلغ قدرها  2012عام إىل  2008عام من املمتدة السنوات اخلمس 
إىل عام  2013من عام التالية املمتدة السنوات اخلمس زادت هذه النفقات يف (، 2008مقارنة بعام 

 (، على الرغم2013عام بمقارنة يف املائة  46.4أو ) ألف يورو 1 120.0بدرجة كبرية وبلغت  2017
الزيادة اإلمجالية يف نفقات السفر يف الربنامج الرئيسي الثاين وبلغت . من العدد الثابت للتحقيقات اجلارية

)أو ألف يورو  1 777.5ما جمموعه  2017عام إىل  2008عام من مكتب املدعية العامة( يف الفرتة )
إىل عام  2013من عام يف الفرتة ر إىل الزيادة الكبرية يف نفقات السفر . وبالنظيف املائة( 101.3
 .متامامربرة غري اللجنة أن الزيادة املقرتحة ترى ، 2018

نقل وإدراكا للحاجة إلى تصحيح الممارسة الجارية لمكتب المدعية العامة المتمثلة في   -77
المعدالت السابقة مع  اومواءمتهوظفين المتصلة بالموظفين إلى التكاليف المتصلة بالملموارد ا

المطلوبة في نفقات السفر الزيادة في المائة فقط من  50 علىبالموافقة  للنفقات، توصي اللجنة
سفره ضمن نفقات يدير مكتب المدعية العامة ألف يورو، وتوصي بشدة بأن  299.6قدرها  البالغ

المتعلقة سفر التوافق الجمعية على ميزانية وبناء على ذلك، توصي اللجنة بأن  .الموارد المعتمدة
 .2019ألف يورو لعام  3 228.6مكتب المدعية العامة بمبلغ ب
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 2017إلى عام  2008: تطور نفقات السفر في البرنامج الرئيسي الثاني من عام 4الجدول 
 )بآالف اليورو(

 يةعدد التحقيقات اجلار  نسبة الزيادة الزيادة السنوية نفقات السفر السنة
2008 1 755.0   4 
2009 1 948.8 192.8  5 
2010 2 005.6 56.8  5 
2011 1 873.6 - 132   6 
2012 1 928.4 54.8  7 

(2012- 2008 ) الزيادة        173.4 9.8 ٪   
2013 2 412.5   7 
2014 2 886.6 474.1  5 
(70)املادة  2 + 4.5    813.8 700.4 3 2015  
2016 3 259.9 -440.5   6 
2017 3 532.5 272.6  6 

(2017- 2013 ) الزيادة        1 120.0 46.4 ٪   
(2017- 2008 ) الزيادة        1 777.5 101.3 ٪   

ورحبت اللجنة باملعلومات اليت تفيد بأن مكتب املدعية العامة يعتزم تنفيذ مشروع جديد  -78
ت، مما سيسهم يف حتسني ختطيط السفر يتعلق بتخطيط البعثافيما  2019لتكنولوجيا املعلومات يف عام 

 توصيولذلك، أيضا.  ككل  احملكمة يف، ولكن فحسبمكتب املدعية العامة يف  ات، ليسوزيادة الكفاء
، بدعم من الجديدة للمعلوماتتكنولوجيا الاللجنة بأن يؤدي تحسين تخطيط السفر من خالل 

في الميزانية بأن ينعكس ذلك و ووفورات ملموسة،  اتالمكاتب الميدانية، إلى تحقيق كفاء
 .2020البرنامجية المقترحة لعام 

لبرنامج في االتشغيل العامة في إطار نفقات  2019الموارد المطلوبة لعام  استعراضوبعد  -79
(، 2018عام مقارنة بفي المائة  41.5يورو )بزيادة قدرها ألف  220 البالغ قدرهاالرئيسي الثاني 

مما سيؤدي إلى تخفيضات إضافية في الموارد  ٪،50بنسبة يها بالموافقة عل اللجنةتوصي 
 ألف يورو. 110المطلوبة يبلغ قدرها 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثاني  -4

 ألف يورو في الميزانية األصلية 1 298.3وعليه، توصي اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها  -80
صي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه الثاني. وتو  الرئيسي المقترحة للبرنامج

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي الثاني. 46 802.5

 قلم المحكمة: الثالث الرئيسي البرنامج  -دال
 المالحظات العامة والتحليل  -1

 76 868.8، مع مراعاة اإلضافة، 2019امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي الثالث لعام بلغت  -81
مقارنة بامليزانية املعتمدة لعام يف املائة(  0.4 -ألف يورو ) 273.7لف يورو، مما ميثل اخنفاضا قدره أ

 ألف يورو. 77 142.5البالغ قدرها  2018
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الذي مسح بالنمو رحبت اللجنة بالنهج الذي اتبعه قلم احملكمة فيما يتعلق مبيزانيته املقرتحة، و  -82
بوصفها وفورات املوارد احملددة ختصيص إعادة الزيادات عن طريق ازنة االمسي الصفري الذي حتقق مبو 

 التكاليف.ات يف تخفيضالفضال عن التكاليف غري املتكررة و وكفاءات، 
 مببلغ 2018النفقات املتوقعة لقلم احملكمة يف عام وفيما يتعلق باألداء املايل، تقدر  -83

. والحظت اللجنة أنه 2018عام املعتمدة يف  يزانيةامليف املائة من  98ا ميثل ممألف يورو،  75 607.9
أو ألف يورو ) 1 518.4 املوارد يف نموجمموع ال، سيكون 2019امليزانية املقرتحة لعام مبقارنة ذلك ب

 يف املائة(. 1.97
يف مجيع جديدة و ثابتة ح للحصول على وظيفة ا قرت اويف ضوء هذه اخللفية، نظرت اللجنة يف كل  -84

، مع مراعاة عبء العمل واالفرتاضات املتعلقة املتعلقة بوظائف املساعدة املؤقتة العامة بدقةالطلبات 
 .2019 بامليزانية املقرتحة لعام

 التكاليف المتصلة بالموظفين  -2

 املوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار الوظائف الثابتة   )أ(

عرتاف باحلاجة إىل الديدة. ومع اوظائف ثابتة ج 10الحظت اللجنة أن قلم احملكمة طلب  -85
                                                         نظرا  ألن اهليكل احلايل للربنامج الرئيسي الثالث حديث العهد إىل  رأت اللجنةموارد إضافية من املوظفني، 

على أساس املساعدة املؤقتة العامة من أجل احلفاظ على قدر  نه ميكن املوافقة على مجيع الطلباتأ حد ما
 من املرونة داخل الربنامج.

الثابتة التالية  وظائفالووفقا للرأي المذكور أعاله، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على   -86
 المساعدة المؤقتة العامة:  المطلوبة حديثا على أساس

 ( في شعبة الخدمات اإلدارية لمدة أربعة أشهر؛2-)ف  معاون إداري موظف  )أ( 
 لعامة لمدة سبعة أشهر؛( في قسم الخدمات ا2-موظف مشتريات معاون )ف   )ب(
 شهرا؛ 12( في مالي لمدة 2-موظف أمن ميداني معاون )ف   )ج(
 ؛اشهر  27 ة تبلغ( في مالي لمدة إجماليرأ( -خ عثالثة سائقين ) )د(
 شهرا ؛ 12رأ( في جورجيا لمدة  -مساعد إداري واحد )خ ع   )هـ(
 شهرا ؛ 12لمدة رأ( في جورجيا  -مساعد واحد لشؤون األمن المحلي )خ ع   )و(
 شهرا. 12رأ( في جورجيا لمدة  -سائق واحد )خ ع   )ز(

ات المقدمة مبرر عدم كفاية الب (42)وعالوة على ذلك، كررت اللجنة توصيتها السابقة -87
الموافقة على هذه ب بالتالي  وص الجمعيةت م( ول2-)ف عاون منسق الشؤون الخارجية الملوظيفة 
 .الوظيفة

 يدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامةاملوارد اجلد  )ب(

وظيفيت أن اللجنة  ت، الحظاملوارد اجلديدة املطلوبة يف إطار املساعدة املؤقتة العامةبفيما يتعلق  -88
عقود خارجية وأن هذا الرتتيب اجلديد يف السابق  كانت تغطيهما امليداين واملساعد الطيباملمرضة الرئيسية 

 :الجمعية على الوظيفتين المطلوبتينبأن توافق  اللجنة توصيلذلك، و وفورات. ت و كفاءاؤدي إىل  سي
                                                           

(42) ICC-ASP/16/15 72فقرة ، ال. 
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       شهرا ؛ 12لمدة شعبة الخدمات اإلدارية في  رر( -ممرضة رئيسية )خ ع  )أ(
       شهرا ؛ 12لمدة شعبة الخدمات اإلدارية في  رأ( -)خ عطبي ميداني مساعد   )ب(

النشاط المتوقعين في المكاتب الميدانية، وعالوة على ذلك، بالنظر إلى حجم العمل و  -89
 ما يلي:على  الجمعيةبأن توافق اللجنة  توصي

 شهرا؛ 12في أوغندا لمدة   رأ( -)خ عمساعد لشؤون األمن المحلي  )أ(
 شهرا؛ 12في جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة  رأ( -)خ عسائق رئيسي   )ب(
 شهرا؛ 12لمدة كوت ديفوار في    رأ( -)خ عسائق واحد  )ج(
 شهرا لكل منهم؛ 12رأ( في مالي لمدة  -ثالثة مساعدين ميدانيين )خ ع  )د(
 شهرا؛ 12رأ( في مالي لمدة  -ع إسائق رئيسي ) )هـ(
( في قسم الضحايا 2-تخطيط )ف شؤون الموظف معاون للحسابات السرية و   )و(

 شهرا؛ 12والشهود لمدة 
 شهرا؛ 12هود لمدة ( في قسم الضحايا والش2-محلل معاون )ف  )ز(
 12رأ( في قسم إدارة المعلومات لمدة  -ع مساعد إلدارة المعلومات )خ  )ح(

 شهرا؛
 شهرا؛  12رأ( في أوغندا لمدة  -مساعد إداري )خ ع   )ط(
 شهرا. 12رأ( في مالي لمدة  -مساعد ميداني )خ ع  )ي(

في إطار وظائف جديدة  3 الموافقة علىتوجد أدلة كافية لتبرير اللجنة أنه ال رأت و  -90
الزيادة في عبء ه يمكن مواجهة وأنالمساعدة المؤقتة العامة )مساعد لشؤون الميزانية وسائقان( 

 .الحاليةالموارد بالعمل 
 ( ملدة شهرين لكل منهما3-( )فةعربيالفيما يتعلق بطلب ثالثة مرتمجني شفويني للمحكمة )و  -91

خصمه من امليزانية و الطلب  ه مت سحب هذاظت اللجنة أناحلسن، الح جللسات االستماع يف قضية
 .2019عام املتعلقة باالفرتاضات حلدوث تغيريات يف  املقرتحة

 استمرار االحتياج إىل املساعدة املؤقتة العامة  )ج(

على للجنة اعرتاض املساعدة املؤقتة العامة، ال فيما يتعلق مبسألة استمرار احلاجة إىل  -92
املتوقع االحتياج إليهم  شهرا 12ملدة  رأ( -)خ ع، باستثناء موظفي األمن السبعة طلوبةاملاالحتياجات 

في قاعات الجلسات في استخدام وترى اللجنة، نظرا لالنخفاض المتوقع للقاعة الثانية  للجلسات. 
، ولذلك توصي اللجنة بأن توافق شهرا( 14بعض التخفيضات )أنه يمكن إجراء  ،2019عام 

 لكل منهم. فقط أشهر 10 على موظفي األمن السبعة لمدةالجمعية 

 إعادة تصنيف الوظائف طلبات   )د(

موظف إداري إىل ( 3-داري )ف اإلوظف وظيفة املنظرت اللجنة يف طلب إعادة تصنيف  -93
ونظرا لوجود مربرات  لألسباب املذكورة يف طلب إعادة التصنيف.( 4-إدارة املخاطر )فلشؤون ومنسق 
وأن إعادة التصنيف هذه لن  ،سؤوليات اإلضافية يف جمال إدارة املخاطرإلعادة التصنيف يف ضوء املكافية 
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إعادة  علىبأن توافق اجلمعية اللجنة ، توصي قسمخطوط اإلبالغ يف التؤثر على اهليكل التنظيمي و/أو 
 هذه الوظيفة. تصنيف

 المعلوماتاالستراتيجية الخمسية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة   -3 

االسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات على نطاق احملكمة واجلدوى من منهاج  )أ(
 العمل القضائي

على نطاق احملكمة لتكنولوجيا املعلومات دثة اخلمسية احملسرتاتيجية اإلتلقت اللجنة  -94
 . (43)القضائي العمل ودراسة اجلدوى املتعلقة مبنهاج "االسرتاتيجية"()

نظم تكنولوجيا  شاركت احملكمة فيما ارتأته من أنأحاطت اللجنة علما باملعلومات املقدمة و و  -95
للغاية. ومن معقدة املعلومات واالتصال احلالية اليت تدعم العمليات القضائية األساسية للمحكمة عتيقة و 

وإدارة املعلومات بشكل إجيايب على ومات املتوقع أن حتقق االستثمارات يف حتسني نظم تكنولوجيا املعل
 فاءة عمليات احملكمة بدرجة كبرية.امليزانية إذ ستؤدي إىل حتسني ك

حتديد مكاسب الكفاءة يف العمليات قامت احملكمة بعملية من أجل استجابة لطلب اللجنة، و  -96
عمل  يوم 2000كثر من املتصلة مباشرة باإلجراءات القضائية. وخلصت احملكمة إىل أنه ميكن توفري أ

اخنفاض تكاليف الصيانة للنظام سيكون هذا باإلضافة إىل . و (44)سنويا نتيجة لالستثمارات املزمعة
اجلديد، األمر الذي سيؤدي يف هناية املطاف إىل خفض أو تثبيت النفقات الالزمة للحفاظ على نظم 

 (.احليويةليف تكاأي التكنولوجيا املعلومات واالتصال يف احملكمة وتشغيلها )
 1.2 لىمبا يزيد عالقضائي فقط العمل منهاج تنفيذ الوفورات اليت ميكن حتقيقها نتيجة لقدر تو  -97

وسيؤدي جتسيد هذه الوفورات أيضا إىل خفض خط األساس فصاعدا. 2022                         مليون يورو سنويا  من عام 
 للميزانية اإلمجالية للمحكمة.

لتنفيذ بوصفها احلدود القصوى السنوية السرتاتيجية تقديرية لالالتكاليف ب             اللجنة علما  حاطت أو  -98
قدم للجنة يف دورهتا األخري املعرض المنذ ثابتة  ،أدناه 5يف اجلدول وظلت هذه األرقام، املبينة املشروع. 
 .تشكل األساس للمحاسبة وإعداد التقارير يف املستقبلس، و 2018أبريل املعقودة قي نيسان/الثالثني 

واالتصال وإدارة المعلومات تكنولوجيا المعلومات الخمسية لستراتيجية التكاليف ا  -5الجدول 
  )بآالف اليورو( (45)2022-2017في الفترة 

 اجملموع 2021 2020 2019 2018 2017 
 اخلمسية غري املتصلة باملوظفنيسرتاتيجية التكاليف ا

 245 6 763 1 626 1 592 1 600 664 قسم خدمات إدارة املعلومات

 764.9 370 20 150 224.9  شعبة اخلدمات اإلدارية

 675 180 180 180 135  مكتب املدعية العامة

 اخلمسية املتصلة باملوظفنيسرتاتيجية التكاليف ا
 400 100 100 100 100  شعبة اخلدمات اإلدارية

 586 146.5 146.5 146.5 146.5  قسم إدارة األعمال القضائية

                                                           
(43) .CBF31/12/Rev.3   
 املرجع نفسه، املرفق هاء. (44)
   . 1، اجلدول CBF31/12/Rev.3إىل الوثيقة باإلستناد  (45)
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 670.9 8 559.5 2 072.5 2 168.5 2 206.4 1 664 يجيةمجموع االسترات

أنه وضعت قبل البدء يف أكثر تفصيال لرتتيبات إدارة املشروع واستنتجت اللجنة من وصف  -99
                                                فضال عن اختصاصات الفريق املعين باملشروع. وق دم أيضا  حمددة، أهداف ومهامتنفيذ املشاريع الفردية 

ات اليت على أن املالحظ. ويدل ما سلف (46)سجل مفصل للمخاطرائي فيما يتعلق مبنهاج العمل القض
عن تقرير املراجعة الداخلية أبديت بشأن املخاطر العالية امللحوظة واالقرتاحات املقابلة هلا املشار إليها يف 

إدارة املعلومات قد قسم خدمات بشأن تطوير النظم وإدارة املشاريع يف  (47)2017يف عام أعماهلا 
يف االعتبار، وأن تدابري تصحيحية قد اختذت فيما يتعلق مبنهاج العمل القضائي. ويعطي هذا أخذت 

 اجليدة إلدارة املشاريع. ةاملمارستستند إىل سرتاتيجية اإلتنفيذ االستمرارية يف بأن ضمانا معقوال للجنة 
وثائق اإلبالغ حىت  جمموعة منتظمة منأول وبينما مل تتمكن إدارة املشروع من تزويد اللجنة ب -100

ولذلك، . البدء يف تنفيذ املشروعبعد الوثائق املذكورة ستكون متاحة للجنة  حملكمة أنا تأكداآلن، 
موعد أقصاه قيام في بمهمة المكتب المراجعة الداخلية تعهد لجنة المراجعة إلى اللجنة بأن  يوصت

في التنفيذ المحرز تقدم من المستقل التحقق بشكل لمشروع و اتفتيش ب 2020 هونيشهر حزيران/ي
 المجلس المعني بإدارة المعلومات. وتحقيق أهداف

راجعة إىل املراجع اخلارجي للحسابات جلنة املعهد عالوة على ذلك، توصي اللجنة بأن تو  -101
 . تقييم التنفيذ الشامل لالسرتاتيجية، يف إطار مراجعة األداء، ب2023بالقيام يف عام 

اللجنة بأن تواصل المحكمة تنفيذ استراتيجية تكنولوجيا توصي ى ما سبق،            استنادا  إلو  -102
التقديرية القصوى واألهداف المحددة للمشروع التكاليف وإدارة المعلومات بناء على المعلومات 

البرنامجية  الميزانية، وبأن تقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ االستراتيجية كجزء من (48)المقدمة إلى اللجنة
 .رحةالمقت
 اتزياداالستثمارات الالزمة لتنفيذ االسرتاتيجية إىل  ه ال ينبغي أن تؤدي وترى اللجنة أيضا أن -103

رحب تفيما يتعلق بتمويل االسرتاتيجية، يف امليزانيات املقرتحة للمحكمة يف السنوات القادمة. و تلقائية 
زمة لالسرتاتيجية يف امليزانية العادية عن االستثمارات الالاللجنة باجلهود اليت تبذهلا احملكمة الستيعاب 

 لوفورات.وا ،لتكاليف غري املتكررةطريق إعادة توزيع املوارد اليت حتققت من الكفاءات، وا

 امليزانية املتعددة السنوات لالسرتاتيجية اخلمسية لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات  )ب(

إيجاد حل ضمن ب (49)سنوات، كررت اللجنة توصيتهامتعددة الالالميزانية بوفيما يتعلق  -104
عن ناتجة غير المصروفة من االستراتيجية، الاألموال نقل لحدود النظام المالي والقواعد المالية 

ينبغى  ،الوقتنفس في و . السنة التاليةإلى مالية من سنة ألسباب موضوعية، التأخير في المشتريات 
 ها للحد من تكاليف االستراتيجية.من المشروع واستخدامنقل الوفورات 

-2017"احليوية" على نطاق احملكمة يف الفرتة  تكنولوجيا املعلومات  تكاليفحملة عامة عن   )ج(
2022  

عامة عن ة إىل احملكمة، يف معرض اإلعراب عن رأيها بشأن اإلسرتاتيجية، حمل طلبت اللجنة -105
التكاليف غري إىل اللجنة بيانا بقدمت احملكمة و  ة.تكاليف تكنولوجيا املعلومات على مستوى احملكم

                                                           
(46) CBF31/12/Rev.3دال.ملرفق ، ا 
(47) .AC/5/2 
(48) CBF31/12/Rev.31جلدول ، ا. 
(49) ICC-ASP/16/15 92فقرة ، ال. 
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األجهزة حتديث و احلالية واستمرار عملها،  البنية التحتيةلحفاظ على باملوظفني الالزمة سنويا لصلة املت
 أدناه. 6اجلدول وترد الديناميات ذات الصلة يف ميع النظم القائمة. حتقيق األمن جلو  ،والربجميات
 تكنولوجيا المعلومات واالتصالل" الحيوية"اليف غير المتصلة بالموظفين : مجموع التك6الجدول 

 )بآالف اليورو( (50)2022-2017على نطاق المحكمة في الفترة 
  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

جمموع التكاليف غري املتصلة باملوظفني 
"احليوية" لتكنولوجيا املعلومات 

5 967.7 واالتصال على نطاق احملكمة  682.7 5  823.7 5  072.8 6  063.9 6  238.8 7  

اليت تعتمد على قسم خدمات إدارة املوظفني، املتصلة ب تكاليفالوتقرتن هذه التكاليف ب -106
املعلومات، مضافا إليها التكاليف غري املتصلة باملوظفني. وعلى هذا األساس، سيبلغ جمموع التكاليف 

، وسيتجاوز 2018مليون يورو تقريبا يف عام  11طاق احملكمة  "احليوية" لتكنولوجيا املعلومات على ن
اته ديناميهذا عنصر كبري للتكلفة يف احملكمة وينبغي التحكم يف . و 2021مليون يورو يف عام  12

 الحيوية"تكاليف "                                           بأن ي حدد المستوى المرجعي لإلنفاق بالنسبة للاللجنة توصي ولذلك، بصرامة. 
في مستوى اإلنفاق الفعلي عند  المتصلة بالموظفين(تكاليف الا في ذلك )بم تكنولوجيا المعلوماتل

 من الوفورات والكفاءات.تمويلها على هذا المستوى بوضوح،  و زيادة مع تبرير أي  ،2019عام 
يف إطار االسرتاتيجية اخلمسية  وملا كانت الوفورات اليت حتققت من املشاريع اليت نفدت فعال -107

يف وقت مبكر، فإن معظم الوفورات تنفيذ االسرتاتيجية دة حىت اآلن، بسبب حمدو ومات لتكنولوجيا املعل
تكاليف جاءت نتيجة لرتكيز الشبكات واالتصاالت( اليت حتققت يف تكاليف تكنولوجيا املعلومات )

ة يبلغ نصيب امليزانية املنسق)من املتوقع أن جملس إدارة املعلومات تكنولوجيا املعلومات يف وإدارة 
(. ورحبت 2019إمجايل تكاليف تكنولوجيا املعلومات يف عام  يف املائة من 96تكنولوجيا املعلومات ل

العمليات  ةاللجنة هبذا التقدم وأعربت عن أملها يف حتقيق وفورات أخرى من خالل احلد من ازدواجي
 الشراء. لعمليات تخطيطالوحتسني 

و/أو الوفورات املقابلة لتكاليف  اتلكفاءل اهدفومات ضع جملس إدارة املعلاللجنة بأن يوتوصي  -108
رفقات املتعلقة املاملستقبل يف يف وفورات درج هذه الكفاءات وال"احليوية" وبأن ت تكنولوجيا املعلومات

اللجنة بإدراج مرفق توصي والكفاءات يف امليزانيات الربناجمية املقرتحة. وباإلضافة إىل ذلك، بالوفورات 
السلسلة الزمنية لتكاليف تكنولوجيا املعلومات على نطاق زانيات الربناجمية املقبلة لإلشارة إىل امليجديد يف 
 .(51)تنفيذهاو  على حد سواء( املوظفني املتصلة باملوظفني والتكاليف غري املتصلة ب تكاليفالاحملكمة )

للتنبؤ  خطةإدارة المعلومات  وباإلضافة إلى ذلك، توصي اللجنة بأن يقترح مجلس -109
 بأوقات الذروة في االستثمارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات واالستعداد ماليا لمواجهتها لها.

 2019امليزانية املوصى هبا  لتكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات لعام     )د(

محكمة. على النحو الذي اقترحته اللتكنولوجيا المعلومات اللجنة الموارد المطلوبة تؤيد  -110
الستثمارات غير المتكررة في تكنولوجيا المعلومات، نتيجة لاللجنة أنه تؤكد وفي الوقت نفسه، 

 المقبلة،سيكون المستوى المرجعي "الحقيقي" للمحكمة أقل في الميزانيات البرنامجية المقترحة 
 في االعتبار.ذلك أن يؤخذ ينبغي و 

                                                           
 .1، اجلدول CBF31/12/Rev.3إىل الوثيقة ياإلستناد  (50)
 املرجع نفسه. (51)
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 قسم الضحايا والشهود  -4

تسجل نفقات التشغيل العامة يف قسم الضحايا والشهود مل  ت الثالث املاضية،على مدى السنوا -111
 اقدرهات بلغ بتخفيض، أوصت اللجنة يف ضوء اإلنفاق السابق 2018ويف عام . (52)نقصا يف اإلنفاق

 مليون يورو من امليزانية املقرتحة.
تقل مبقدار  ميزانيةاقرتح قسم الضحايا والشهود أن   2019فيما يتعلق بعام  والحظت اللجنة  -112
قلم وتقر اللجنة بأن مليون يورو.  3.5البالغ قدرها  2018مليون يورو عن امليزانية املعتمدة لعام  1.8

هنجا أكثر انضباطا مع احملكمة استعرض النفقات التشغيلية لقسم الضحايا والشهود بدقة وبأنه اختذ 
 ملخاطر عند التعامل مع الشهود والضحايا الذين يرعاهم.االلتزام باسرتاتيجيات احلد من ااالستمرار يف 

 المساعدة القانونية  -5

مليون يورو  4.6بلغ ت 2019عام يف امليزانية املطلوبة للمساعدة القانونية أن الحظت اللجنة   -113
طلوبة مليون يورو للدفاع(. ويف سياق اإلضافة، مت ختفيض املوارد امل 3.53مليون يورو للضحايا و  1.1)

 ألف يورو. 45مبقدار  للدفاع
وأشارت اللجنة إىل مالحظتها السابقة يف دورهتا السابعة والعشرين بأن "وثيقة السياسة الواحدة  -114

تصف املبادئ اليت حتكم نظام املساعدة القانونية  (53)للمحكمة بشأن نظام املساعدة القانونية للمحكمة"
اضح بني وثيقة السياسة الواحدة وبني طول الفرتة الزمنية اليت تؤدي فيها احلايل، وبأنه يبدو أن هناك متييز و 

أفرقة الدفاع عن الضحايا دورها )اليت تنتهي بعد احلكم يف االستئناف( وطول الفرتة الزمنية اليت تؤدي فيها 
أنه  ليت تنتهي بعد مرحلة جرب األضرار(. والحظت اللجنة، على وجه اخلصوص،اأفرقة الضحايا دورها )

 هذه يف املطلوبة القانونية املساعدة حجم لن تبدأ مرحلة جرب األضرار إال بعد اإلدانة النهائية للمتهم، وأن
ومرة أخرى، تود اللجنة أن تسرتعي انتباه الدول األطراف  .(54)بعد كاف بقدر واضحا ليس املرحلة

، السيما األضرار مرحلة جرب يفع واحملكمة إىل ضرورة توضيح نطاق تكاليف املساعدة القانونية للدفا 
 .األضرار رباملتعلقة جبطة اخلتنفيذ بعندما يتعلق األمر 

أفرقة الضحايا يف امليزانية املقرتحة للمساعدة القانونية ألفرقة الدفاع و يف حني نظرت اللجنة يف و  -115
للجنة بتحليل سمح بعد الوقت الذي ي مفصلة دمت معلومات إضافية   ق  مرحليت احملاكمة وجرب األضرار، 

اللجنة بعض التعديالت يف نفقات تقرتح أن إمكان الرغم من على اآلثار املالية على الوجه الصحيح. و 
يف دورهتا عن كثب أن تنظر يف املسألة اللجنة قررت جرب األضرار، مرحلة ساعدة القانونية، السيما يف امل

 الثانية والثالثني.
متويل مجيع هو امليزانية املطلوبة للمساعدة القانونية للضحايا الغرض من  والحظت اللجنة أن -116

احملكمة يف  اإلجراءات اجلارية أمامالقانونيني للضحايا الذين يشاركون حاليا يف للممثلني اخلارجية األفرقة 
حايا طلب موارد للتمثيل القانوين للض   ت  . والحظت اللجنة أنه مل أونغوين ولوبانغا وكاتانغا واملهديقضايا 

من مكتب يف هذه القضايا القانونية حيث يتم تقدمي املساعدة  غوديه هنتاغاندا وغباغبو وبليقضايا يف 
من في تقديم المساعدة القانونية اللجنة بأن تنظر المحكمة  يوصوتاحملكمة. بلضحايا احملامي العام ل

في  ةكبير   اتتخفيض يؤدي إلىسدر اإلمكان، مما في قضايا أخرى أيضا، بق الداخلية اتهاقدر 
  المطلوبة. مستوى الموارد

                                                           
 1.3انية ومليون يورو مدرجة يف امليز  4.3؛ و2016ماليني يورو مت استخدامها يف عام  3مليون يورو مدرجة يف امليزانية و 4.1(52) 

مليون يورو من املتوقع استخدامها يف عام  1.5مليون يورو مدرجة يف امليزانية و  3.5؛ و 2017مليون يورو مت استخدامها يف عام 
2018.  

(53) .CBF20/5/Rev.1   
 .184، الفقرة 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/15/20)  2016خلامسة عشرة ...  الدورة ا ة ...الوثائق الرمسي   ( 54)
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 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الثالث   -6

 ألف يورو في الميزانية األصلية 217.6وعليه، توصي اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها  -117
وعه الثالث. وتوصي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجم الرئيسي المقترحة للبرنامج

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي الثالث. 76 651.2

 لبرنامج الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطرافا  -هاء
 المالحظات العامة والتحليل  -1

ألف يورو،  2 871.6ما جمموعه  2019الرابع لعام امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي بلغت  -118
البالغ  2018 لعام عتمدةاملامليزانية مقارنة ب املائة( يف5.6يورو )أو  ألف 153.4يبلغ قدرها زيادة مما ميثل 
 ألف يورو. 2 718.2قدرها 
مع مراعاة متطلبات الدول األطراف واملوارد ، اللجنة حجم العمل املتوقع لألمانة تاستعرضو  -119

يف  عشرة للجمعيةثامنة الدورة ال لعقدالالزمة ، مبا يف ذلك التدابري هذه املتطلباتاملالية املطلوبة لتلبية 
 .الهاي

 التكاليف المتصلة بالموظفين  -2

)جلنة امليزانية واملالية(، طلبت  4500الربنامج  يفبزيادة عبء العمل يف معرض االعرتاف  -120
دون أن ترتتب على  2019املوظفني يف عام للتعاقد مع طرائق ستكشف اللجنة إىل األمني التنفيذي أن ي

االستمرار يف ن(. وقررت اللجنة و ن املبتدئو ن الفنيو املوظف، و نو واملتدرب ،نو ن الزائر و )املهنيار مالية ذلك آث
اللجنة بأن توافق  توصيولذلك . 2020يف امليزانية املقرتحة لعام رصد االحتياجات من املوظفني 

الذي  نفس المستوى على  4500للبرنامج المساعدة المؤقتة العامة المطلوبة الجمعية على ميزانية 
 .2018عام في  كانت عليه 

 التكاليف غير المتصلة بالموظفين  -3

ترجع إىل توفري خدمات  4100حظت اللجنة أن الزيادة يف املوارد املطلوبة يف إطار الربنامج ال -121
 املكتب يف الهاي. اليت يعقدها  الجتماعاتلألف يورو  27.1الرتمجة الشفوية مببلغ 

ورو )بزيادة قدرها ألف ي 15.5البالغ قدرها السفر نفقات اللجنة علما بالزيادة يف  أحاطتو  -122
وضها يع)مكتب رئيس اجلمعية(. والحظت اللجنة أن هذه الزيادة  4400يف املائة( يف الربنامج  15.5

 الرابع. الرئيسي برامج أخرى للربنامج يف السفر نفقات              جزئيا  اخنفاض 
دمات املراجعة األتعاب الالزمة خلسيشمل اآلن  4500ك أن الربنامج والحظت اللجنة كذل -123

حتويل أنه لن ترتتب على و قلم احملكمة، يف  3200اخلارجية، اليت سبق إدراجها يف امليزانية يف الربنامج 
 .آثار مالية. 4500ىل الربنامج ألف يورو إ 67مبلغ 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي الرابع  -4

 ألف يورو في الميزانية األصلية 29.9وعليه، توصي اللجنة بتخفيضات يبلغ قدرها  -124
الرابع. وتوصي اللجنة الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه  الرئيسي المقترحة للبرنامج

 ألف يورو للبرنامج الرئيسي الرابع. 2 841.7
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 البرنامج الرئيسي الخامس: المباني  -واو
  حظات العامة والتحليلالمال  -1

ألف  1 800.0ما جمموعه  2019 لعام امس امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلبلغت  -125
البالغ  2018 لعام امليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة(  20.1ألف يورو ) 301.5بلغ زيادة ت ميثلمما  يورو،

 ألف يورو. 1 498.5قدرها 

ألف يورو من قسم اخلدمات العامة بقلم  250.0بإعادة توزيع ‘ 1’قرتحة تتعلق الزيادة املو  -126
‘ 2’احملكمة للصيانة التصحيحية )اإلصالحات( ملباين احملكمة بناء على توصية اللجنة يف العام املاضي؛ و

 بسبب الزيادة يف الرقم القياسي ألسعار عقود اخلدمات يف هولندا.ألف يورو  15.5

 صى بها للبرنامج الرئيسي الخامسالميزانية المو   -2

للبرنامج  المطلوباإلجمالي لمبلغ وعليه، توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على ا -127
 .ألف يورو 1 800.0البالغ قدره  الرئيسي الخامس

 البرنامج الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحايا  -زاي
 المالحظات العامة والتحليل  -1

 2018ومعدل التنفيذ يف عام  2019مليزانية املطلوبة لعام ا   )أ(

ألف  4 027.8ما جمموعه  2019 لعام امس امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي اخلبلغت  -128
 2018 لعام امليزانية املعتمدةمقارنة بيف املائة(  58.3ألف يورو )1 486.3بلغ زيادة ت ميثلمما  يورو،

 ألف يورو. 2 541.5البالغ قدرها 

 1 486.3البالغ قدرها  2019لعام قدرا كبريا من الزيادة املطلوبة يف املوارد للجنة أن تبني و  -129
يف املائة( يتعلق أساسا بالتكاليف املتصلة باملوظفني الرامية إىل زيادة القدرات التنظيمية  58.5ألف يورو )

 ألمانة الصندوق.
 30يف املائة يف  36.7ء مليزانية الربنامج الرئيسي السادس بلغ                             وأ بلغت اللجنة بأن معدل األدا -130

كانون   31يف املائة يف  84.7وبأن من املتوقع أن يبلغ املعدل اإلمجايل للتنفيذ  2018حزيران/يونيه 
 . (55)2018األول/ديسمرب 

فضال ، دسالربنامج الرئيسي السابتنفيذ مع القلق النقص املستمر يف معدل الالحظت اللجنة و  -131
. بيد أن اللجنة ترحب بالتعاون والتآزر القيم مع قلم احملكمة ؤشرات عبء العملاملستمر ملعن االفتقار 

 على مواصلة هذه املمارسة. أمانة الصندوق االستئماين للضحاياوتشجع 

 والية جرب األضرار  )ب(  

لمرحلة اإلجرائية لدانة النهائية، فإن بعد اإلملا كانت األحكام املتعلقة جبرب األضرار تصدر وتنفذ  -132
وهناك حاليا ثالث قضايا أمام احملكمة يف تأثري مباشر على مستوى أنشطة الصندوق. من احملاكمات 

                                                           
(55) ICC-ASP/17/11 ،  2دول اجل ،4الصفحة. 



ICC-ASP/17/20 

399 20A061118 

مرحلة التنفيذ و  ،يف مايل( املهدي) يةطة التنفيذجرب األضرار. وترتاوح هذه القضايا بني مشروع اخلمرحلة 
 ونغو الدميقراطية(.يف مجهورية الك لوبانغا وكاتانغا)

الصندوق وضع نتيجة لتنفيذ أحكام اجلرب الصادرة لصاحل  ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة أن -133
في حين تسلم اللجنة بالتحديات و اإلجراءات اليت ختصه هلذا الغرض.  2018يف عام الضحايا 

جبر فوعات الوصول مدلتأكد من ضمانات لجود بو المصاحبة للعمل في الميدان، فإنها توصي 
 لمستفيدين المستهدفين.ل

 والية املساعدة  )ج(

، وأوغندا ،أن والية املساعدة توفر الربامج اجلارية يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةباللجنة  أبلغت -134
، برامج مساعدة جديدة جلمهورية أفريقيا الوسطىاستكشاف وباإلضافة إىل ذلك، جيري وكوت ديفوار. 

 ومايل. ،جياوجور  ، وكينيا
وتعتقد اللجنة، مع اعرتافها بوالية املساعدة املعهود هبا إىل الصندوق، أنه يلزم الربط بني  -135

 برامج املساعدة. سع يفو الت قبل املوارد املتاحةالتخطيط والرتقب السليمني وبني 

 التعيينات يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا   )د(

لق من قبل إىل ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة يف أمانة الصندوق أشارت اللجنة مع الق -136
(. ودعت 3-االستئماين للضحايا، مبا يف ذلك وظيفة املوظف املعين جبمع التربعات ووضوح الرؤية )ف

ية التعيني اجلارية بغية استكمال اهليكل عملاللجنة أمانة الصندوق إىل اختاذ اإلجراءات املناسبة إلمتام 
 .(56)لألمانةالتنظيمي 

 (57)"2018عام االستئماين للضحايا يف صندوق العن التوظيف يف  ونظرت اللجنة يف "التقرير -137
عملية التوظيف عن حملة عامة الوظائف الشاغرة يف أمانة الصندوق و عن معلومات حمدثة الذي يقدم 

مما سيؤدي إىل د اكتملت التعيينات ق. والحظت اللجنة أن بعض 2018للوظائف املعتمدة لعام  اجلارية 
بيد أنه ال يزال عدد كبري من الوظائف الثابتة والوظائف يف إطار املساعدة املؤقتة معدل التنفيذ.  يف زيادة

اللجنة  يوصتالمحكمة،  نطاقعامة على السياسة تخص الفي هذا السياق، وكقضية و العامة شاغرا. 
لمعتمدة وبالتركيز عوضا عن ذلك على تسريع عيين في الوظائف غير اباالمتناع عن التالمديرين 

 عملية التوظيف.

 التكاليف المتصلة بالموظفين  -2

 الوظائف الثابتة   )أ(

أحاطت اللحنة علما باالقرتاح املقدم من أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إلنشاء وظائف  -138
االحتياجات لتلبية املمكنة الجهود يع . بيد أن اللجنة رأت أنه ينبغي بذل مج2019ثابتة جديدة يف عام 

 ، وأوصت لذلك باملوافقة على بعض الوظائفبأمانة الصندوق إعادة توزيع املوارد املتاحةب الالزمة اإلضافية
 ، على النحو املبني أدناه.فقط يف إطار املساعدة املؤقتة العامة املطلوبة

 الهاي يف (4-ربامج )ف الدير ثابتة ملوظيفة قدم إلنشاء الطلب املأحاطت اللجنة علما بو  -139
يف مجيع بلدان األضرار املساعدة وجري تيه املتعلقتني بوالياجلديدة للصندوق يف إطار إلدارة الربامج 

                                                           
 .126، الفقرة 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/15/20)  2016خلامسة عشرة ...  الدورة ا ة ...الوثائق الرمسي   ( 56)
(57) .CBF/31/9    
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. وبعد استعراض الموارد يف أوغندا وبونيا وأبيدجانني مديري الربامج امليدانيعالوة على احلاالت، 
 ( المطلوبة.4-بعدم الموافقة على وظيفة مدير البرامج )ف الحالية من الموظفين، أوصت اللجنة 

، الحظت ثابتة(  3-قانوني )ف موظف وظيفة قدم إلنشاء الطلب المبوفيما يتعلق  -140
( مؤقتا من هيئة 2-اللجنة أن المحكمة استجابت لهذا الطلب بانتداب موظف قانوني معاون )ف 

ودعت إلى مزيد من التعاون  ،الطلب اجمعية على هذالرئاسة. ولذلك توصي اللجنة بعدم موافقة ال
 الداخلي لتحقيق التآزر.

رأ(   -رأ( ومساعد مالي )خ ع -وفيما يتعلق بالطلب المتعلق بوظيفة مساعد برامج )خ ع -141
بعد مراجعة هذين الطلبين ومقابلتهما بحجم العمل  ،لمدة ثمانية أشهر لكل منهما، توصي اللجنة

بأن توافق الجمعية على هاتين الوظيفتين في إطار  في أمانة الصندوق، ظيميةواالحتياجات التن
   المساعدة المؤقتة العامة لمدة أربعة أشهر لكل منهما.

 املساعدة املؤقتة العامة  )ب(

وظيفة جديدة يف إطار املساعدة املؤقتة  34 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا إنشاءطلبت  -142
وظائف املقرتحة حديثا يف إطار من بني ال. و 2019ة مكافئة للعمل بدوام الكامل( لعام وظيف 27)العامة 

ممولة وظائف مكافئة للعمل بدوام الكامل( بوصفها  9وظيفة ) 16عرضت املساعدة املؤقتة العامة، 
قية )تسع وظائف من الفئة الفنية وسبع وظائف من اخلدمات العامة(، بينما عرضت الوظائف البا بالكامل

 11من الفئة الفنية و  7على أهنا "غري ممولة" )وظيفة مكافئة بدوام الكامل(  18)وظيفة  18وعددها 
 .2019الرتب األخرى( يف امليزانية املقرتحة لعام  - من فئة اخلدمات العامة

أدرجت في الميزانية الوظائف المسماة "غير الممولة" بأن اللجنة أمانة الصندوق أبلغت و  -143
ألغراض التخطيط فقط ولذلك أوصت اللجنة، آخذة في االعتبار عدم  2019قترحة لعام الم

، وبوجه خاص عدم صدور أحكام قضائية تبرر هذه 2019الحاجة فورا إلى هذه الوظائف في عام 
. وباإلضافة إلى ذلك، وظيفة( 18) ممولةالغير الطلبات، بعدم موافقة الجمعية على الوظائف 

 م إدراج هذه الطلبات في مقترحات الميزانية المقبلة.أوصت اللجنة بعد
أوصت وظائف المساعدة المؤقتة العامة التي سبقت الموافقة عليها، بالنسبة الستمرار و  -144

وبهدف المبينة من قبل، متطلبات حجم العمل بأن توافق الجمعية عليها جميعا، استنادا إلى اللجنة 
 أمانة الصندوق. قدرات المؤسسية في عملالارف و المع يةستمرار االحفاظ على 

وعالوة على ذلك، فيما يتعلق بالموارد المطلوبة في إطار المساعدة المؤقتة العامة مؤخرا،  -145
 توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على الطلبات التالية فقط:

 ( في مالي لمدة ستة أشهر؛4-مدير برامج )ف  )أ( 
رأ( لمدة تسعة أشهر في جمهورية الكونغو  -ع  مساعد برامج ميداني )خ )ب(
 الديمقراطية؛

رأ( لمدة ستة أشهر في جمهورية الكونغو  -ع  مساعدان للرصد والتقييم )خ  )ج(
 الديمقراطية؛
 .( في الهاي لمدة ستة أشهر لكل منهما2-موظفان قانونيان معاونان )ف   )د(

 التكاليف غير  المتصلة بالموظفين  -3

 السفر   )أ(
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على السفر المتصل  اللجنة أنه ينبغي الموافقةترى ، للسفر ميزانية المطلوبةبالفيما يتعلق  -146
توصي اللجنة بالموافقة على ميزانية يبلغ ، ك. ولذلفقط جبر األضرارمباشرة بأنشطة المساعدة و 

 يورو. ألف 55قدره تخفيض يبلغ ، مما يؤدي إلى للسفر وروي 428.5قدرها 

 التدريب  )ب(

لم تتغير في أمانة الصندوق االستئماني للضحايا الحظت اللجنة أن متطلبات التدريب  -147
اللجنة بأن يظل بند الميزانية عند توصي . ولذلك، ه ال داعي بالتالي للزيادةوأن ماضيةالسنة ال منذ

 تخفيض يبلغإلى يؤدي ألف يورو ، مما  32.2، أي 2018نفس مستوى الميزانية المعتمدة لعام 
 .ألف يورو 31.2قدره 

 الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السادس  -4

 الميزانية ألف يورو في 746.8بتخفيضات يبلغ مجموعها وعليه، توصي اللجنة  -148
وتوصي الجمعية بالتالي بالموافقة على ما مجموعه  .الرئيسي السادس األصلية للبرنامج المقترحة
 .السادس الرئيسي جألف يورو للبرنام 3 281.0

 حكام الصادرة بجبر األضرارالمنفذين لأل التكاليف اإلدارية للشركاء  -5

أوامر احملكمة املتعلقة جبرب األضرار، تعتمد أمانة الصندوق االستئماين للضحايا على عند تنفيذ  -149
دارية للشركاء املنفذين،  متويل التكاليف اإلينبغي التساؤل عن كيفية و . احمللينينفذين شركاء املمساعدة ال

املبلغ ‘ 2’أو الدول األطراف؛ اليت متوهلا ، مانة الصندوق االستئماين للضحاياأل امليزانية العادية ‘ 1’من 
 آلخرين.أموال املاحنني ا ‘ 3’رب األضرار؛ أو املخصص جل

الصندوق أمانة قيام أن متويل التكاليف اإلدارية النامجة عن اللجنة  تالحظيف حني و  -150
تقرير الصندوق نظرت اللجنة يف "املنفذين يتطلب املزيد من البحث، وشركائها االستئماين للضحايا 
 .(58)بشأن التكاليف اإلدارية للشركاء املنفذين لألحكام الصادرة جبرب األضرار"االستئماين للضحايا 

من يف املائة  15ويل متقرر  الصندوق االستئماين للضحاياالحظت اللجنة أن جملس إدارة و  -151
تربعات اجلهات املاحنة. أي من ، (59)"املوارد األخرى"من التكاليف اإلدارية اليت يتكبدها الشركاء املنفذين 

سبتمبر أيلول/في التي ستعقد في دورتها الثالثة والثالثين مجلس اإلدارة  قدميأن باللجنة  توصيو 
فيما يتعلق مثال ، في المائة 15لغ  قدره محدثة عن خط األساس المحدد والبا معلومات 2019

أيضا اللجنة التي ستتم تغطيتها. ورأت  فئات اإلنفاقهي وما  ا،موحدثابتا و معدل هذا الإذا كان بما 
تحدد التكاليف وباإلضافة إلى ذلك، من المفيد أن ينبغي تحديد معايير الرصد والتقييم. أنه 

 والمساعدة. الجبرها بالمبالغ المخصصة لبرامج مقارنتأن تتم المتوقعة بالقيمة المطلقة و 
 علىتحميل التكاليف اإلدارية إدارة الصندوق بجلس م قراروإذ أحاطت اللجنة علما ب -152

بطريقة في البيانات المالية ذات الصلة التكاليف اإلدارية باإلبالغ عن أوصت ، "الموارد األخرى"
 ي ذلك الجهات المانحة.بما ف ،جميع األطراف المعنيةشفافة، وكذلك ل

                                                           
(58) .CBF/31/11    
 لألحكام الصادرة جبرب األضرار مت مجعها  " املوارد خالف اليت يناملوارد األخرى للصندوق االستئما"يقصد بعبارة    ( 59)

 .48والغرامات واملصادرات؛ القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات، الفقرة 
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إلدراج هذا املتاحة                                                                 وفيما يتعلق باالكتفاء الذايت املايل، أوصت اللجنة مرارا  بتوخي السبل  -153
. (60)لدول األطرافاالشرتاكات املقررة لمن أجل احلد من استخدام أمانة الصندوق املفهوم يف ميزانية 

اختذ الصندوق خطوة يف   ،من خالل التربعاتين املنفذمتويل شركائه جملس إدارة الصندوق  قررما وعند
بشأن استخدام  2012اللجنة، مشرية إىل الوثيقة اليت قدمها الصندوق يف عام تعتقد هذا االجتاه. و 

من املستفادة دروس ال، أنه ميكن استخالص (61)املؤسسات الدولية األخرىيف تكاليف الدعم الربناجمي 
توصي و جمال تنفيذ املشاريع. اليت تعتمد على أطراف ثالثة يف ت نظمااملهذه املمارسات، السيما من 

بشأن تمويل الشركاء  (62)اللجنة بأن يراعي الصندوق الدروس المستفادة من المنظمات األخرى
 أيلول/سبتمبرالتي ستعقد في  الثالثة والثالثين ا            حا  في دورتهاقتر اوأن يقدم  ،في الميدانمنفذين ال

2019. 

 جمع األموال من الجهات المانحة الخاصةالتبرعات و   -6

 نح للصندوق من التربعات واملامللتزم هبا القيمة اإلمجالية للموارد غري علما باللجنة أحاطت  -154
 املتاحة يف احلسابات املصرفية للصندوق.

يف حني و جرب األضرار. على التربعات لتمويل برامج املساعدة و حاسم  بشكل يعتمد الصندوقو  -155
االهتمام                           اللجنة أنه من احلكمة أيضا  تعتقد ، (63)اجلزء األكرب من التمويلقدم اجلهات املاحنة العامة ت

الحظت و ثانية، متشيا مع اخلطة االسرتاتيجية للصندوق.  ركيزةكبالتربعات من اجلهات املاحنة اخلاصة  
أمانة الصندوق مجعت  ،2018 هيونيحزيران/ 30إىل  2017 هيوليمتوز/ 1أنه يف الفرتة من اللجنة 
التربعات األفراد واملؤسسات، وقررت اللجنة االستمرار يف مراقبة مستوى تربعات ألف يورو من  18.8

السيما بعد تعيني املوظف املعين بالتربعات ووضوح الرؤية ، 2019اخلاصة يف عام من اجلهات املاحنة 
 الذي سيتم قريبا.

من اجلهات املاحنة  التربعاتزيد من السرعة يف مجع ضي قدما مبوبغية حتقيق التغيري اهليكلي وامل -156
فريقا عامال مشرتكا معنيا بأن ينشئ الصندوق واحملكمة  2018أوصت اللجنة يف نيسان/ أبريل  اخلاصة،

ا اختصاصات هذموافاهتا باقرتاح حمدد. وطلبت اللجنة أيضا وتقدمي  ديد اخليارات القابلة للتطبيقحتب
 .(64)املواعيد النهائية املقرتحة للنواتج القابلة للتنفيذ يف اجتماعها احلايلب، مبا يف ذلك لالفريق العام

تقرير حالة بشأن إنشاء فريق عامل معين بتيسري وصول  "قدمت احملكمة وتلبية هلذا الطلب،  -157
، نتيجة لذلكو . (65)"اخلاصةالصندوق االستئماين للضحايا إىل التربعات املقدمة من اجلهات املاحنة 

اخلاصة للصندوق االستئماين اجلهات املاحنة  نشأ فريق عامل داخلي معين بتربعاتوافقت اللجنة على إ
 ،الشؤون القانونيةأمانة الصندوق، وسيغطي  لقلم احملكمة و نيممثلضم الفريق العامل للضحايا. وسي

وعلى الرغم من عدم االتفاق واألمن.  ،املاليةالشؤون و  ،واملشرتيات ،ومجع التربعات ،والعالقات اخلارجية
 . املسائل ذات الصلة اليت حتتاج إىل توضيحعلى االختصاصات حىت اآلن، جاري حاليا مناقشة 

من مشرتك لتيسري الوصول إىل التربعات فريق عامل اللجنة بالتقدم احملرز يف إنشاء وسلمت   -158
بتحليل متعمق انة الصندوق االستئماني للضحايا أم اللجنة بأن تقوموتوصي اخلاصة. اجلهات املاحنة 

الخاصة من الجهات المانحة لمتعلقة بجمع التبرعات ا للعوائق القانونية والمالية واإلدارية والسياسية
                                                           

، 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/16/20)  2017لسادسة عشرة ...  الدورة ا ة ...الوثائق الرمسي انظر  مثال  ( 60)
، الفقرة 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/15/20)  2016خلامسة عشرة ...  الدورة ا ة ...لوثائق الرمسيا  ؛ 10الفقرة 
 .89، الفقرة 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/14/20)  2015لرابعة عشرة ...  الدورة ا ة ...الوثائق الرمسي ؛ 110

(61) .CBF/18/14    
   أعاله. 60اشية واحل CBF/18/14 انظر (62)

 .2018حزيران/يونيه  30إىل  2017متوز/يوليه  1ن رتة من فمليون يورو يف ال 2.71 (63) 
(64) ICC-ASP/17/5 ،  132الفقرة. 
(65) .CBF/31/14    
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من تلك التي يجري النظر قل تعقيدا أي بدائل أاستعراض واستكشاف الحلول الممكنة. وينبغي 
أن تكون التكاليف وينبغي عتمد على الجهات المانحة. فيها وتجربة المؤسسات األخرى التي ت

طلع اللجنة إلى تقرير مرحلي ومقترحات في تاالعتبار. وت في تؤخذأن اإلدارية ذات الصلة شفافة و 
 .2019نيسان/ أبريل التي ستعقد في دورتها الثانية والثالثين 

من راءات مجع التربعات إجوعالوة على ما سلف، أحاطت اللجنة علما بأنه مت استعراض  -159
لصندوق اومسعة للصندوق  محاية املصاحل املاليةيلزم أنه ترى و ، اخلاصة واملوافقة عليهااجلهات املاحنة 

 .واحملكمة

 المبادرة المتعلقة بتمويل الصندوق االستئماني للضحايا )سندات الصندوق(  -7

عن ومستدام لتوليد دخل سنوي مبتكرة قرر جملس إدارة الصندوق استكشاف آليات مالية  -160
. (66)لصندوق االستئماين للضحايا"يف إطار "مبادرة متويل جديدة لطريق الدخول يف سوق السندات 

الرئيسية  المحمانة الصندوق مع اللجنة بعض املألالصندوق واملدير التنفيذي إدارة ناقش رئيس جملس و 
 :(67)هلذه املبادرة واليت ميكن تلخيصها على النحو التايل

 املالمح الرئيسية للسندات   )أ(

 1للصندوق مببلغ " منفعة عامةسندات "إصدار يتم مبوجبها ذاتية التمويل املبادرة آلية ستنشئ  -161
بتصنيف ائتماين  بعض الدول األطراف اليت تتمتعتضمن وقابلة للتجديد. وس عاما 20هتا مليار يورو مد

وستكون كل دولة من . هذه السندات إىل ست دول أطراف()من أربع  سيادي من الدرجة ألف أو أعلى
سيتم استثمار األموال و ضمان مشرتك(. ال يوجد ضمان )الدول الضامنة مسؤولة عن نصيبها فقط من ال

أن توقع يمتنوعة من األسهم والسندات هبدف حتقيق عائد سنوي جتمع أنواعا يتم مجعها يف حمفظة ساليت 
وجرب األضرار اللتني ساعدة والييت املل اكبري   يادعما مال فريو سندات وأن اليغطي مدفوعات الفائدة على 

 .(68)يضطلع هبما الصندوق

 إصدار السندات وإدارهتا  )ب(

قانون قانون لكسمربغ أو خيضع على األرجح لاحملكمة، كيانا سيضم الصندوق، باالشرتاك مع و  -162
خارجي بعد  يسيقوم فريق إدار السندات. و إصدار  (69)جمموعة من البنوك االستثماريةنظم ستو هولندا. 

)"سندات الصندوق"( لتحقيق معدل عائد  (70)ذلك باستثمار أموال السندات البالغة قيمتها مليار يورو
وسيستخدم الصندوق الباقي للوفاء  ،ةياإلدار املصاريف و  (71)سنوي يغطي الفائدة املستحقة للمستثمرين

 وجرب األضرار. ساعدةاملبواليتيه املتعلقتني ب

 التكاليف  )ج(

النامجة عن ات ـلتزاملتغطية االة ـة للمحكمـة الربناجميـامليزانييتم اللجوء إىل ن ـل، صندوقـا للـوفق  -163
الرسوم القانونية ‘ 2’و، ةرف االستثماريااملصاالكتتاب يف رسوم ب‘ 1’فيما يتعلق مبادرة التمويل. و 

                                                           
(66) ICC-ASP/17/14  .   
تشاريني يف جمال االستثمار للتمويل واملشورة املقدمة من اخلرباء االسخبريان قدمه  مفهومإىل صندوق المبادرة تستند  (67)

 بدون مقابل.
 .روماليين يو 10سنويا للصندوق يبلغ  ياصاف احاليا عائدالصندوق يتوقع   (68)
 لعطاءات التنافسية.ا، بعد عملية صندوق اختيارها بالتشاور مع جملس إدارةبالدول األطراف الضامنة تقوم  (69)
 ..اإلصدار تكاليف ناقص  (70)
 املؤهلني. صندوق والدول الضامنة مسبقا على املستثمرينيلزم موافقة ال  (71)
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اقتطاعها من العائد املتوقع سيتم فإهنا دارة االستثمار، ة إلالسنويرسوم ال‘ 3’وات، إلصدار السند
 للسندات.

 مالحظات اللجنة  )د( 

وجرب األضرار  املساعدةيت لدعم واليالالزمة اهلدف من املبادرة وهو تعبئة األموال تقر اللجنة  -164
 اللجنة. السياسي الذي يتجاوز اختصاصتدرك اللجنة املضمون . و اللتني يضطلع هبما الصندوق

الصندوق ستؤدي إىل التزام من وجهة نظر تقنية، تود اللجنة أن تؤكد أن مبادرة التمويل و  -165
وأكدت اللجنة على نطاق واسع ملدة قد تتجاوز عدة عقود قادمة.  إدارة األصولو مالية عامالت مب

عدد من القضايا ح ال بد من توضيهذه اآلثار الصندوق وتؤثر على احملكمة ككل. و تتجاوز أن احتمال 
 قضائيةالؤسسات املوالية الصندوق و فضال عن ، اإلداريةاملتعلقة باجلوانب املالية أو القانونية أو 

 .للمحكمة
 ويف هذا الصدد ، أعربت اللجنة عن قلقها، يف مجلة أمور، من املشاكل التالية: -166

العقود، والسيما قوة  ةعدمتدة ملدة  املتأصل يف التوقعات املالية املنيعدم اليق )أ( 
ينبغي أن يستعد االستثمار، وما إذا كان  املتوقع منصايف الاالفرتاضات الكامنة وراء العائد اإلمجايل و 

 ؛الصندوق لسيناريوهات سلبية
احلاجة إىل إنشاء آلية متويل جديدة هتدف إىل توليد دخل سنوي منتظم للعقود  )ب(

 ؛مبدى احلاجة إىل مساعدة الصندوق يف املستقبلالتنبؤ بينما يكون من الصعب  القادمة
قبل االحتياج إىل سنة أخرى ، و هاوتنفيذصميم اآللية واملوافقة عليها الوقت الالزم لت )ج(

 احلصول على أول عائد لالستثمار؛
االستثمار سياسات فريق  (72)توجيهإىل قيام الصندوق والدول األطراف باجة احل )د(

 ؛واإلشراف عليها اخلارجي
 مسؤوليتها؛تؤثر على دور الدول األطراف الضامنة يف التدابري اليت  )هـ( 
اليت حتكم القواعد الداخلية من الناشئة، على سبيل املثال، املختلفة املسائل القانونية  )و(

املتعلقة بالسندات، وثائق التصميم و  ،مع الدول األطراف الضامنة، واالتفاقات لصندوق واحملكمةأنشطة ا
 ميم العقود مع فريق االستثمار اخلارجي؛وتص

 لصندوق واحملكمة الناشئة عن الشركاء التجاريني للصندوق؛اسمعة املخاطر املتصلة ب )ز(
رواتب املوظفني أو أتعاب اخلرباء كبرية )على سبيل املثال، الدارية اإلتكاليف ال )ح(
ات، والتكاليف اجلارية إلدارة االستثمارات أو الرسوم خالل املرحلة التحضريية إلصدار السنداالستشاريني 
ها يف املرحلة السابقة للحصول على عائدات االستثمار أو املبلغ ، مبا يف ذلك متويليهاواإلشراف عل

 األصلي(؛
جرب برامج املساعدة و خماطر الزيادة الكبرية يف حجم العمل بالصندوق بينما تتطلب  )ط(

 األضرار اهتمامه الكامل، اخل.
 المشروع مع واليةفي اتفاق  -يةتقنمن وجهة نظر  -بشدة اللجنة شك ، تولذلك -167

تعتقد اللجنة أنه ال ينبغي عالوة على ذلك، . و الصندوق واحتياجاته وقدراته الحالية والطويلة األجل
القائمة برامجه الذي يكون مطلوبا منه االهتمام فورا بوقت الباألعباء في  الصندوق مثقالأن يكون 

                                                           
 .ومدى حتمل املخاطر االستثمار، وتركيب حمفظة يف االستثمار، باختيار النظراء املثال، سبيل على يتعلق، فيما   (.7)
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لتكملة التمويل من مساعدة وجبر األضرار، وحشد جهوده للحصول على التبرعات الالزمة لل
 الجهات المانحة العامة.

القرض المقدم من الدولة   -الدائمة  : المباني2 -البرنامج الرئيسي السابع  -حاء
 المضيفة

 المالحظات العامة والتحليل   -1

الدولة املضيفة املقدم من عرض على ال 2008 عام يف وافقتأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية  -168
عاما بسعر  30مليون يورو تسدد على مدى  200مببلغ يصل إىل باين الدائمة للحصول على قرض للم

 -السابع  الربنامج الرئيسي. وأشارت اللجنة أيضا إىل أن اآلثار املالية املرتتبة على يف املائة 2.5 يبلغ فائدة
اليت مل تسدد واحدة أو  ةدفعتارت عدم تسديد اشرتاكاهتا اخدول األطراف اليت على ال فقطتنطبق  2

 .بالكاملواحدة  اشرتاكاهتا دفعة
ألف  3 585.1ما جمموعه  2019لعام  2-امليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي السابع توبلغ -169
 2018 لعام عتمدةاملامليزانية رنة بمقا املائة( يف0.0) ألف يورو  0.1يبلغ قدره مما ميئل اخنفاضا ، يورو

 ألف يورو. 3 585.2البالغ قدرها 

يف املضيفة وأشارت اللجنة إىل أن على احملكمة التزام قانوين بتسديد األقساط املستحقة للدولة  -170
وتحث اللجنة الدول األطراف التي ينبغي أن تشارك . فرباير من كل عامشباط/اليوم األول من شهر 

المستحقة للقرض من الدولة المضيفة على تسديد اشتراكاتها بالكامل في األقساط في تسديد 
لجوء المحكمة إلى صناديق العمل لتغطية موعد ال يتجاوز نهاية شهر يناير من كل عام، منعا من 

هذه المدفوعات. وتشير اللجنة إلى أن التأخير في التسديد و/أو عدم التسديد سيفرض ضغوطا 
 .(73)موارد التشغيلية ويزيد من تفاقم مشكلة السيولةإضافية على ال

 2 -الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع  -2

 ألف يورو للبرنامج 3 585.1مجموعه  بأن توافق الجمعية على ما اللجنة وعليه، توصي -171
 .2-السابع الرئيسي

 ة آلية الرقابة المستقل: 5 -الرئيسي السابع البرنامج   -طاء
 المالحظات العامة والتحليل   -1

ألف  556.6ما جمموعه  2019لعام   5-السابعمليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي بلغت ا -172
 2018 لعام عتمدةاملامليزانية مقارنة ب املائة( يف 4.1يورو ) ألف 22.1يبلغ قدرها زيادة يورو، مما ميثل 

 ألف يورو. 534.5البالغ قدرها 
حظت اللجنة أنه مت تعيني رئيس آلية الرقابة املستقلة الذي كان يقوم مبهامه مؤقتا رئيسا وال -173

لبرنامج الرئيسي ونظرا لعدم وجود تغيير في االفتراضات التي تقوم عليها ميزانية ا بالنيابة لآللية.
نفس ، توصي اللجنة بالموافقة على النفقات غير المتصلة بالموظفين ب2019لعام   5-السابع

 .2018المستوى الذي كانت عليه في عام 

                                                           
 أدناه بشأن النقص يف السيولة. 3 -دال -انظر القسم ثالثا   (76)
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 5 -الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع  -2

ألف يورو، وتوصي بالتالي  25.5بتخفيض المبلغ المطلوب بمقدار  اللجنة وعليه، توصي -174
 .5 -السابع  الرئيسي ألف يورو للبرنامج 531.1مجموعه  بأن توافق الجمعية على ما

 الداخلية  المراجعة مكتب: 6 -الرئيسي السابع البرنامج  -ياء
 المالحظات العامة والتحليل   -1

ألف يورو،  688.0ما جمموعه  2019لعام  6-السابعامليزانية املقرتحة للربنامج الرئيسي بلغت  -175
البالغ  2018 لعام ةعتمداملامليزانية مقارنة ب املائة( يف 2.7يورو ) ألف 19.3بلغ قدره مما ميثل اخنفاضا ي

 ألف يورو. 707.3قدرها 
والحظت اللجنة أن االخنفاض يرجع أساسا إىل التكاليف غري املتكررة للخدمات االستشارية  -176

ألف  20للقيام بالتقييم اخلارجي اخلمسي للمكتب بتكلفة بلغت  2018اليت مت اللجوء إليها يف عام 
 يورو.
غير المتصلة بالموظفين، توصي اللجنة وبة للنفقات وبعد النظر في الموارد المطل -177

بنفس المستوى  2019لعام  6-بالموافقة على نفقات السفر المتعلقة بالبرناتج الرئيسي السابع
 .2018الذي كانت عليه في عام 

 . 6 -الميزانية الموصى بها للبرنامج الرئيسي السابع  -2

ألف يورو. وتوصي بالتالي  2.4لوب بمقدار بتخفيض المبلغ المط اللجنة وعليه، توصي -178
 . 6 -السابع  الرئيسي ألف يورو للبرنامج 685.6مجموعه  بأن توافق الجمعية على ما

 المسائل األخرى المتعلقة بالميزانية والمالية  -ثالثا
حالة تسديد االشتراكات في الميزانية العادية، وصندوق الطوارئ، والقرض المقدم من   -ألف

 لة المضيفةالدو  
وصندوق يف امليزانية العادية للمحكمة، باالشرتاك مجيع الدول األطراف إىل التزام أشارت اللجنة  -179

 مباين يف هتامدفوعا تسديداختارت عدم الدول األطراف اليت ، وصندوق الطوارئ، والتزام رأس املال العامل
 لدولة املضيفة." باالشرتاك يف األقساط املستحقة لواحدة دفعة احملكمة "

  2018أيلول/سبتمرب  15سدد حىت مل ت اطرف ةدول 35 أن اللجنة مع القلقوالحظت  -180
على القرض املقدم من الدولة املضيفة. وملا كان على احملكمة التزام  2018اشرتاكاهتا املستحقة يف عام 

اضطرت احملكمة إىل عام،  فرباير من كلشباط/بالكامل يف اليوم األول من شهر  األقساطبدفع قانوين 
أدى ذلك إىل األطراف. و  على تلك الدولاملستحقة  األقساطلتغطية مدفوعات صناديق العمل استخدام 

وأشارت اللجنة إىل أنه كان احملكمة. يف عمل التعميق الفجوة بني االحتياجات واملوارد املالية الالزمة لسري 
ة أو املباين الدائمة دفعة واحد تشييدتكاليف  يفا حصته بني تسديدكل دولة طرف أن ختتار جيوز ل

دولة طرف  63وسددت . لتغطية هذه التكاليف من الدولة املضيفةاملقدم قرض املشاركة يف تسديد ال
 حصتها يف تشييد املباين الدائمة دفعة واحدة بالكامل أو جزئيا يف األجل احملدد. 

 من حيث: (الثاين املرفق) 2018آب/أغسطس  31  االشرتاكات يف حالة اللجنة استعرضتو  -181
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ألف  143 846.3البالغ قدرها  2018االشرتاكات املقررة للميزانية املعتمدة لعام  )أ( 
 يورو؛

اين بمللتغطية تكاليف ا من الدولة املضيفةاملقدم قرض الاملستحقة على ألقساط ا )ب(
 .يوروألف  3 585.2الدائمة البالغ قدرها 

فيما يتعلق بعدم تسديد االشرتاكات على مدى عشر سنوات، على النحو املبني يف وحللت االجتاه 
 أدناه. 1والرسم البياين  7اجلدول 

 :، كان2018آب/أغسطس  31  ه يفالحظت اللجنة أنو  -182
 العادية ميزانيةيف املائة( من االشرتاكات املقررة لل 13.4ألف يورو ) 19 209.9 )أ(

 ألف يورو غري مسددة؛ 143 846.3الغ قدرها الب 2018عام املعتمدة ل
يف السنوات املعتمدة  ات العاديةميزانياملقررة لل االشرتاكاتألف يورو من  16 616 )ب(

 السابقة غري مسددة؛
املقررة لصندوق الطوارئ يف السنوات السابقة  االشرتاكاتألف يورو من   5 286 )ج(
 غري مسددة؛
اط املستحقة على القرض املقدم من الدولة املضيفة ألف يورو من األقس 1 045.6 )د(

 ( غري مسددة؛2018ألف يورو يف عام  543.6ألف يورو يف سنوات سابقة و 502)
ات العادية، ميزانيألف يورو، وهو جمموع االشرتاكات املقررة لل 36 876.7 )ه(

 ، غري مسددة.وصندوق الطوارئ، واألقساط املستحقة على القرض املقدم من الدولة املضيفة

ات العادية، ميزانيالمقررة للتجاه فيما يتعلق بعدم تسديد االشتراكات : تحليل اإل7الجدول 
وصندوق الطوارئ، واألقساط المستحقة على القرض المقدم من الدولة المضيفة في الفترة 

  )بآالف اليورو(. 2018 -2008

 امليزانية الربناجمية املعتمدة السنة
املسددةاالشرتاكات غري   

يف هناية الفرتة   
ة االشرتاكات غري املسدد  

)بالنسبة املئوية(   
2008 90 382,1 557,5 0.62 ٪  
2009 101 229,9 1 093,0 1.08 ٪  
2010 103 623,3 6 254,9 6.04 ٪  
2011 103 607,9 2 791,6 2.69 ٪  
2012 108 800,0 6 569,3 6.04 ٪  
2013 115 120,3 6 980,2 6.06 ٪  
2014 121 656,2 14 489,3 11.91 ٪  
2015 130 665,6 20 785,7 15.91 ٪  
2016 139 590,6 18 405,0 13.18 ٪  
2017 144 587,3 31 047,9 21.47 ٪  

٪ 25.06 876,7 36 431,5 147 31/8/2018 يف  
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 ()بآالف اليورو 2008منذ عام االشتراكات غير المسددة  إجماليفي تطور ال: 1الرسم البياني 

  

دد. وقد يؤدي عدم الوقت احمل يفو ت اللجنة على أمهية تسديد االشرتاكات بالكامل وشدد -183
محكمة. ة للاليوميخطري باألعمال بشكل الوفاء بااللتزامات املتعلقة بتسديد االشرتاكات إىل اإلخالل 

، ق رأس املال العاملإىل صندو اللجوء إىل وقد تضطر احملكمة، إذا استمر عدم التسديد حىت هناية العام، 
 .السيولة يف النقص وقد ال يكون رصيد الصندوق كافيا ملواجهة

من أجل  في الوقت المحددها مدفوعاتعلى تسديد اللجنة جميع الدول األطراف  توحث -184
 من النظام المالي والقواعد 6-5قاعدة ، وفقا للكافية في المحكمة طوال العامأموال  وجود ضمان 
مرة  كاملاشتراكاتها بالالتي لم تسدد  األطراف اللجنة إلى المحكمة إخطار الدول بتوطل. المالية

بالتزامها  2018السابعة عشرة للجمعية التي ستعقد في كانون األول/ديسمبر دورة أخرى قبل ال
رئيس الجمعية يتناول  بأن السابقة توصيتها إلى اللجنة أشارت ذلك، على بالدفع. وعالوة

كلما  للمحكمة مسددة غير عليها مستحقاتمع الدول التي هذه المسألة  المحكمةالمسؤولون بو 
  .كانت لديهم لقاءات ثنائية معها

 الدول المتأخرة عن تسديد اشتراكاتها  -باء
آب/أغسطس  31 يف تسديد اشرتاكاهتا عنمتأخرة دولة طرفا كانت  13 أن الحظت اللجنة -185

 .(74)112من املادة  8للتصويت وفقا للفقرة  ؤهلةم غريوأهنا أصبحت بالتايل ، 2018
رئيس مجعية أحاط  ،2018سبتمرب أيلول/ 13 رسالة مؤرخةوالحظت اللجنة أنه مبوجب  -186

املعنية  الة االشرتاكات يف ميزانية احملكمة وحث مجيع الدول األطرافالدول املعنية علما حبالدول األطراف 
 للمحكمة. املوارد املالية الالزمةفري أجل تو املقررة من  ااشرتاكاهت على تسديد

من أجل تعزيز عملية  للحسابات اليت مفادها أنه                                        أحاطت اللجنة علما  بتوصية املراجع اخلارجي و  -187
غري املسددة، ينبغي السماح للدول األطراف اليت عليها متأخرات عن السنتني  االشرتاكات اسرتداد

                                                           
ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا نظام روما األساسي، "من  112من املادة  8وفقا للفقرة  (74) 

املالية يف تكاليف احملكمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات املستحقة 
                                                   عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدا  عنها".
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املوافقة على طلبات ، أو فوعاتدملالزمين لدول اجلمبجرد استيفاء فقط بالتصويت، سابقتني بالكامل ال
 .(75)رصيد املتبقيلتسديد التم حتديده ومبجرد تقدمي خطة سيبعد دفع احلد األدىن للمبلغ الذي اإلعفاء 

 مع حساباتها التي عليها متأخرات بتسوية األطراف الدول تقوم جميع بأن اللجنة وأوصت -188
التي عليها  األطراف وطلبت اللجنة إلى األمانة إخطار الدول. ممكن وقت أقرب في المحكمة
السابعة عشرة للجمعية بالتزامها بالدفع، مع التأكيد على ما  انعقاد الدورة مرة أخرى قبل متأخرات

 الشتراكاتها من أهمية للميزانية ولالستقرار المالي للمحكمة.

 مضيفةتأمين المدفوعات للقرض من الدولة ال  -جيم
إىل أنه يف دورهتا الثالثني  فيما يتعلق بأقساط القرض املستحقة للدولة املضيفة، أشارت اللجنة -189

اللجنة  توصأال توجد آلية لتحصيل املبلغ املستحق بشكل قسري. وإدراكا هلذا اخلطر وعواقبه احملتملة، 
 .(76)الناحية القانونية وقابال للتنفيذبأن تقرتح احملكمة، يف أقرب وقت ممكن، حال ماليا يكون ملزما من 

يف  نسحبةالدول األطراف املد اشرتاكات قدمت احملكمة تقريرا بعنوان "خيارات لضمان تسديو  -190
. ويقدم القرض من الدولة املضيفة نفسه كآلية متنح للدول األطراف (77)دولة املضيفة"املقدم من الالقرض 

الدول األطراف املنسحبة عدم اختارت  لمحكمة واالنتقال إليه. وإذامقر لبناء يف كنها من املسامهة ميما 
املستحقة لتلك يتعني على احملكمة أن تتدخل لتسوية الديون الوفاء بالتزاماهتا املستحقة للدولة املضيفة، 

 .لدولةا
وفي حين تسلم اللجنة بتعقيد الحالة في حالة انسحاب دولة طرف من نظام روما  -191

غية الحد من تأثير التدفق النقدي على أعمال المحكمة، توصي اللجنة بأن تقوم األساسي، وب
االتصال بالدولة المضيفة إليجاد حلول لهذه المشكلة، ربما عن طريق إعادة التفاوض بالمحكمة 

بشأن العقد مع الدولة المضيفة، التي يمكن أن تشمل المعالجة الثنائية للمبالغ غير المسددة بين 
 لمضيفة والدولة المنسحبة، وتقديم تقرير بذلك إلى اللجنة في دورتها الثالثة والثالثين.الدولة ا

 االحتياطيات االحترازية والتدفق النقدي  -دال
يف نقص لتمكينها من مواجهة الازية من االحتياطيات االحرت  اعدد احملكمة وتديرمتتلك  -192

. واستعرضت اللجنة مستويات صندوق رأس املال وظفنياملستحقاقات وا ،واألحداث غري املتوقعة ،السيولة
 االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني.صندوق العامل، وصندوق الطوارئ، و 

 صندوق رأس المال العامل  -1

 السيولةتوفري األموال الالزمة للمحكمة ملواجهة مشاكل أنشئ صندوق رأس املال العامل ل -193
وبناء على توصية اللجنة، حددت اجلمعية . (78)االشرتاكات املقررةيتم احلصول على القصرية األجل ريثما 

وأذنت للمسجل  ،مليون يورو 11.6 مببلغ 2018يف دورهتا السادسة عشرة مستوى الصندوق يف عام 
(79)بتقدمي سلف من الصندوق وفقا لألحكام ذات الصلة من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة

 .

واالشرتاكات املقررة فقط  ستخدام األموال الفائضةطلبت اجلمعية إىل احملكمة أن تة على ذلك، وعالو 

                                                           
(75) ICC-ASP/17/12  .   
(76) ICC-ASP/17/5   ، 137الفقرة.  
(77) ICC-ASP/17/24  .   
 .د املاليةعالنظام املايل والقوا من 2-6القاعدة  (78)
(79)

ICC-ASP/16/Res.1  3، القسم باء، الفقرة.  
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ويف حني تؤيد اللجنة النهج القائل بضرورة استخدام .(80)لبلوغ املستوى احملدد لصندوق رأس املال العامل
لنظام املايل والقواعد األموال الفائضة بشكل مباشر لتجديد موارد صندوق رأس املال العامل متشيا مع ا

بالكامل يف  2017املالية، تالحظ اللجنة مع القلق أنه نتج عن استخدام امليزانية املعتمدة للمحكمة لعام 
الدعاوى القضائية املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية أنه لن يكون هناك فائض يف 

 امليزانية من تلك الفرتة املالية.
يف  (81)مليون يورو  9.1مل بلغ املستوى الفعلي لصندوق رأس املال العاأن ت اللجنة والحظ - 194

، ن يورومليو 11.6اجلمعية البالغ قدره الذي أنشأته املستوى وهو أقل من ، 2018 حزيران/يونيه 30
 ن النقص يف التدفق النقدي.علناجتة ل امما يزيد من املشاك

 صندوق الطوارئ  -2

ضمان قدرة احملكمة على مواجهة التطورات غري املتوقعة واليت ال ميكن لطوارئ صندوق الأنشئ  -195
ماليني يورو، مث  10مببلغ  2004. وحددت اجلمعية مستوى الصندوق عند إنشائه يف عام (82)جتنبها

 . (83)ماليني يورو 7مببلغ   2009حددت هذا املستوى يف عام 
لصندوق اجلاري أن املستوى  بعد أن الحظت، ويف الدورة السادسة عشرة، قررت اجلمعية -196

عند مستواه احلكمي  2018، اإلبقاء على صندوق الطوارئ يف عام (84)مليون يورو 5.8الطوارئ يبلغ 
 صندوق مستوى  اخنفض إذا اجلمعية أنه قررت . وعالوة على ذلك، (85)مليون يورو 7البالغ قدره 

 يورو مليون 5,8 من أقل ، إىل2018 ميزانيته لعام قة بتنفيذاملتعل احملكمة توقعات إىل استنادا الطوارئ،
 من موارده جتديد إىل احلاجة بتقييم ستقوم اجلمعية األطراف، الدول جلمعية عشرة السابعة الدورة حبلول
-6عدة مع مراعاة تقرير جلنة امليزانية واملالية والقا  2019 لعام الربناجمية بامليزانية املعنية التيسري آلية خالل

 .(86)من النظام املايل والقواعد املالية 6
مل تتمكن احملكمة من استيعاب مجيع النفقات املتصلة باحلاالت غري املتوقعة ، 2017يف عام و  -197

أدى و من الصندوق. يورو ألف  548وسحبت  2017املعتمدة لعام امليزانية أو التطورات يف األنشطة يف 
 30يف  مليون يورو 5.24إىل  2017مليون يورو يف عام  5.78ن الصندوق مض رصيد افاخنإىل ذلك 

 .2018 هيونيحزيران/
أوامر  9أوامر القبض املعلنة اليت مل تنفذ بعد من د عدد يوالحظت اللجنة أن من املتوقع أن يز  -198

واحد أو تسليم مشتبه احتمال سيؤدي ذلك إىل زيادة و . 2019أمرا يف عام  16إىل  2018يف عام 
 .اليتهاوسة رلمماية للمحكمة وكاف ةفوريموارد مالية يتطلب سمحكمة، األمر الذي للر أكث

لوصول الصندوق إىل  مليون يورو 1.76 يبلغ قدرها موارد مالية سيلزم والحظت اللجنة أنه  -199
 .ماليني يورو 7املستوى احملدد البالغ قدره 

اليت دورهتا الثانية والثالثني ومسألة السيولة يف  ازيةاالحتياطيات االحرت النظر يف قررت اللجنة و  -200
 .اخلربةاملزيد من يف ضوء  ،2019يف نيسان/أبريل ستعقد 

 النقص في السيولة  -3
                                                           

 .4املرجع نفسه، الفقرة  (80)
(81) ICC-ASP/17/11  ، 42الفقرة .  
 .د املاليةعاالنظام املايل والقو  من 6-6القاعدة ( 82)
(83)  ICC-ASP/3/Res.4 ، و1القسم باء، الفقرة ، ICC-ASP/8/Res.7 ، 2، الفقرة هاءالقسم. 

(84)  ICC-ASP/16/Res.1 ، 1الفقرة دال، القسم. 
 .2املرجع نفسه، الفقرة ( 85)
 .4املرجع نفسه، الفقرة (86)
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 يف املقررة ااشرتاكاهت تسديد على األطراف الدول مجيعيف الدورة السادسة عشرة، حثت اجلمعية  -201
 خطوات من يلزم ما وتتخذ جدية جهودا تبذل أن طرافاأل والدول احملكمة إىل توطلب احملدد، الوقت
 يف السيولة مشاكل لتجنب اإلمكان بقدرغري املسددة  املقررة واالشرتاكات املتأخرات مستوى خلفض
 املتعلقة املعلومات ميععلما جب واملالية امليزانية جلنةيط حت أن احملكمة إىل أيضا تطلب. و احملكمة

 .(87)األطراف الدول جلمعية عشرة السابعة الدورة انعقاد لقب املسددة غري باالشرتاكات
من احملكمة وتلقت  2018آب/أغسطس  31يف االشرتاكات حالة ونظرت اللجنة يف  -202

االجتاه إىل زيادة لتدفق النقدي. والحظت اللجنة مع القلق فيما يتعلق باتوقعات معلومات حمدثة عن ال
تقرير وقد تأكد ذلك يف ، يؤدي إىل احتمال كبري للنقص يف السيولةملتأخرات يف السنوات األخرية، مما ا

 .(88)للحسابات املراجع اخلارجي
اسقاطات احملكمة وضعت ، 2018هناية آب/أغسطس وبالنظر إىل االشرتاكات الواردة حىت  -203

 ني التاليني:على االفرتاضبناء  2018لربع األخري من عام يف ا لتدفق النقديل
معدل نفس ب 2018يف عام املقررة اشرتاكاهتا ستسدد األطراف  الدولأن  )أ(

 ؛2017يف عام االشرتاكات غري املسددة 
ستوعب بالتايل مجيع تس٪ و 98ستحقق معدل تنفيذ يبلغ  2018ميزانية عام أن  )ب(

آب/أغسطس حىت اليت قدمتها احملكمة لصندوق الطوارئ شعارات اإلالتكاليف اإلضافية املتعلقة ب
2018. 

االفرتاضان املذكوران أعاله، من املتوقع أن يصل املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري  إذا حتققو  -204
من قبل، مت تأسيس صندوق رأس املال كما ذكر و . (89)مليون يورو 35إىل  2018يف هناية عام املسددة 
رأس املال ندوق الكامل لصيف السيولة. ومع ذلك، حىت بعد استخدام املبلغ  نقصلتغطية أي العامل 

 مليون يورو. 6.4إىل  2018كانون األول/ديسمرب العامل، من املتوقع أن يصل العجز يف  
صندوق رأس املال العامل بالكامل لتغطية العجز الكبري املتوقع سنويا. ميكن االعتماد على وال   -205
ذلك إذا مل تسدد الدول لمن خالل الفوائض السنوية، إن وجدت، و موارد الصندوق             حاليا  جتديدويتم 

 النظام املايل والقواعد املالية، سيلزم حل بديل.يف األطراف اشرتاكاهتا وفقا ملا هو  منصوص عليه 
للجوء إىل اباستثنائية فة بصهلا يؤذن  ، اقرتحت احملكمة أناضيةيف السنوات املحدث وكما  -206

 متويل خارجي.صندوق الطوارئ، وعند االقتضاء، بتوفري 
إىل مؤقتا باللجوء يف دورهتا السادسة عشرة مل تأذن للمحكمة اجلمعية أن الحظت اللجنة و  -207

ال وأنه  ،2018السيولة يف عام املؤقت يف نقص واجهة المتويل خارجي ملصندوق الطوارئ و/أو بتوفري 
الوفاء  ادرة على غري ق احملكمةتكون فيه لية ملعاجلة هذا املوقف مما قد يؤدي إىل سيناريو آوجد حاليا ت

 بالتزاماهتا األساسية )مثل دفع مرتبات املوظفني والفواتري للموردين(. 
إذا متكنت الدول األطراف اليت لديها متأخرات كبرية من أن تعكس ه وأكدت اللجنة أن -208

النقدي أو يزول متاما يف هناية العجز سينخفض ، 2018تسديدها ودفعت اشرتاكاهتا يف عام معدالت 
 لعام.ا

السيولة، في نقص العن الناجمة السمعة مخاطر و  الكبيرة في ضوء المخاطر التشغيلية -209
 اللجنة بما يلي:توصي 

                                                           
 سم جيم.املرجع نفسه، الق (87)
 (88) ICC-ASP/17/12  ، .القسم باء  
 مليون من اشرتاكات السنوات السابقة. 17و 2018مليون من اشرتاكات عام  18 (89)
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تكثف أن لتدفقات النقدية و بشأن اتوقعاتها بشكل وثيق تراقب المحكمة أن   )أ(
 ؛العامفي السيولة في نهاية نقص مختلفة لتجنب حدوث التجاهات الجهودها في ا

لتمكين إنشاء آلية دائمة في في دورتها السابعة عشرة النظر الجمعية عتزم ت )ب(
و/أو من خالل مثال اللجوء المؤقت إلى صندوق الطوارئ معالجة مشاكل السيولة، المكتب من 

 بناء على توصية من اللجنة، كإجراء لتخفيف المخاطر ؛نشاء تمويل خارجي إ
في كانون التي ستعقد ورة الجمعية في حالة حدوث نقص في السيولة قبل د )ج(

، يقوم المكتب، بناء على توصية اللجنة، بالنظر في جميع الخيارات  2018األول/ديسمبر 
 الممكنة للتعامل مع الحالة.

استعراض عند  يالنقدفيما يتعلق بالتدفق وضع مواصلة الرصد الوثيق للقررت اللجنة و  -210
 .2019نيسان / أبريل  اليت ستعقد يفلثانية والثالثني دورهتا ا يات االحرتازية يف االحتياط

  2018أداء الميزانية في عام   -هاء
 2018أداء الميزانية في النصف األول من عام   -1

 30 حىت ميزانيتها أداء عن الدولية اجلنائية احملكمة "تقرير اللجنة على معروضا كان -211
 والحظت. 2018 ديسمرب/األول كانون 31 حىت داءاأل توقعات عن فضال ،(90)"2018 يونيه/حزيران
 مليون يورو مقارنة بامليزانية 78.13املائة، أو  يف 53 بلغ العام منتصف يف التنفيذ معدل أن اللجنة

 مقارنة املائة يف 1 يبلغ قدرها زيادة مما ميثل يورو، مليون 147.43البالغ قدرها  2018 لعام املعتمدة
 . 2017 يونيه/حزيران 30حىت املاضي العام يف التنفيذ مبعدل
ويقدر معدل التنفيذ للمحكمة، مبا يف ذلك مدفوعات الفائدة وأقساط القرض املتعلق باملباين،  -212

مليون   147.43املعتمدة البالغ قدرها  مليون يورو، مقارنة بامليزانية 143.21يف املائة، أو  97.1بنسبة 
  يورو.

 2018أيام جلسات االستماع في عام استخدام قاعات المحكمة و   -2

هو أحد املؤشرات الرئيسية لطلبات امليزانية. كمة حظت اللجنة أن استخدام قاعات احملال -213
يوم من اجللسات ستعقد يف قاعتني  400إىل افرتاض أن  2018واستندت امليزانية املعتمدة لعام 

كانون الثاين/يناير   2اع الفعلية يف الفرتة من للمحكمة. والحظت اللجنة أن العدد اإلمجايل أليام االستم
 يوما. 56 بلغ 2018آب/ أغسطس  31إىل 

توقعت افرتاضات امليزانية  (كوت ديفواره )غودي هغباغبو/بليقضية وفيما يتعلق باحملاكمة يف  -214
فقط من أيام ن ايوماستغرقت احملاكمة ، ولكن اجللساتأيام  من  160احلاجة إىل  2018لعام 

تعليق النظر يف الدعوى يف مما أدى إىل ات القضائية تطور نتيجة لل 2018أغسطس آب/ 31يف  لساتاجل
 .(91)الوقت احلايل

الحاالت  جه باستمرار تطورات غير متوقعة فيأن المحكمة ستوااللجنة وإذ تالحظ  -215
لحاالت غير جهة اة لتمكينها من موانو إدارة مواردها البشرية بمر بالقائمة، أوصت اللجنة المحكمة 

 .وفقا لمتطلبات عبء العمل الفعلي هاوإعادة توزيع مواردحتملة متوقعة المال

                                                           
 (90)

ICC-ASP/17/11 . 
 .77، الفقرة ICC-ASP/17/10نظر التوضيحات يف ا (91)
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 اشعارات اللجوء إلى صندوق الطوارئ  -3

طوارئ صندوق الشعارين بشأن اللجوء إىل إ 2018 النصف األول من عام قدمت احملكمة يف -216
)أفريقيا  مببا يتعلق بتمديد والية قاضيني يف قضية (92)أحدمها :مليون يورو 2.63يبلغ قدره مببلغ إمجايل 

بعد بقرار الة يف مجهورية بوروندي يتعلق باحل (93)مليون يورو، واآلخر 0.12مببلغ  الوسطى اجلمهورية(
 مليون يورو. 2.51يف هذه احلالة مببلغ  بفتح حتقيق ةالعام ةاملدعي
واإلشعارات املتعلقة  العادية امليزانية من لكلاملوحد  التنفيذ بلغ معدل يف السنوات األخرية،و  -217

 (95)100و ،2017 عام يف املائة يف( 94)99.6املعتمدة  مقارنة بامليزانيات الطوارئ باللجوء إىل صندوق
 95.8، و2014يف املائة يف عام  96.6، و2015 عام يف املائة يف 97.1، و2016 عام يف املائة يف

 .(96)2012املائة يف عام  يف 96.6، و2013يف املائة يف عام 
يف املائة للميزانية املعتمدة  97.1وقد يفسح معدل التنفيذ الذي تتوقعه احملكمة والبالغ قدره  -218
اجملال الستيعاب النفقات اإلضافية املشار إليها يف االشعارات املقدمة للحصول على أموال  2018لعام 

الستيعاب جميع النفقات قصارى جهدها حكمة وأوصت اللجنة بأن تبذل الم. من  صندوق الطوارئ
 .المتعلقة باالحتياجات غير المتوقعة في إطار الميزانية العادية

أن تقدم من خاللها توقعات محدثة إلى الجمعية في دورتها  إلى المحكمة وطلبت اللجنة -219
 تعلقة بصندوقالميزانية العادية واإلشعارات الم من لكل الفعلية النفقات السابعة عشرة بشأن

 .2018 تشرين األول/أكتوبر نهاية حتى الطوارئ

 تقرير المحكمة بشأن مستوى النفقات  -واو
طلبت اللجنة إىل احملكمة يف دورهتا التاسعة والعشرين أن تنظر يف تقدمي حملة عامة عن مستوى  -220

احملاكمات، والتحقيقات، النفقات بني النفقات اإلدارية )التشغيلية( ونفقات املهام األساسية )مثل 
)الربامج الرئيسية لرئيسية امج ابالنسبة للربواملساعدة القانونية، وجرب األضرار، اخل( للمحكمة ككل و

. ستساعد هذه املعلومات اللجنة يف حتديد النفقات املتصلة )97(، والسادس(لثالث، والثاينول، واألا
 بالوظائف األساسية وحصتها من امليزانية.

نشطة الرئيسية أل، حللت احملكمة مجيع ا)98(تقرير احملكمة عن مستوى النفقات"ويف " -221
والتكاليف املتصلة هبا. ومجعت  النتائج حتت وظيفتني أساسيتني: )أ( الوظيفة القضائية، و )ب( اإلدعاء 

 والتحقيق. ويبني التقرير أن هاتني الوظيفتني تستأثران بأربعة أمخاس ميزانية احملكمة.
ارت احملكمة إىل أهنا قامت، عند حتديد مستوى النفقات املطبقة، باستعراض إمجايل املوارد وأش -222

املقرتحة لكل برنامج رئيسي وختصيصه لنشاط أو أكثر من األنشطة احملددة. وبعد ذلك، مت حساب املبلغ 
مت استبعاد مبلغ تقديري اإلمجايل لكل نشاط كنسبة مئوية من اجملموع الكلي للميزانية الربناجمية املقرتحة. و 

من هذا التحليل. وتشري  2 -من الدولة املضيفة مبوجب الربنامج الرئيسي السابع املقدم لسداد القرض 
٪ كنفقات  19.4٪ من األنشطة سيتم تصنيفها على أهنا أنشطة أساسية و  80.6التقديرات إىل أن 

 أخرى.
                                                           

(92)
. CBF30/01NL01.

.  
 

(93)  
CBF31/01NL01.

  
 

(94)  
CBF/30/14  2، اجلدول. 

، ولكن بعد استيعاب الزيادة يف تكاليف 2016األول/ديسمرب  ونكان  31يف املائة يف  97.3معدل التنفيذ كان (  95)
 يف املائة. 100املباين واحلكم الصادر من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، بلغ املعدل 

(96)
ICC-ASP/16/11  1، اجلدول. 

 .12، الفقرة 2-باءاملرجع نفسه، القسم  (97)
(98)  

CBF/31/6. 
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الثة والثالثين التي ستعقد في أيلول/سبتمبر وتوصي اللجنة بأن تقدم المحكمة في دورتها الث -223
النفقات الفعلية للسنوات معلومات محدثة عن مستوى النفقات باستخدام متوسط   2019

الخمس األخيرة، بعد تحديد وظائفها األساسية في البرنامج الرئيسي األول والبرنامج الرئيسي الثاني 
 الرئيسي الثالث على هذه الوظائف األساسية.وإعادة توزيع نفقات الدعم المقابلة للبرنامج 

 اإلصالح المؤسسي والمسائل اإلدارية -رابعا
 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية  -ألف

قواعد النظام اإلداري للموظفين المتعلقة بمنحة التعليم، والمنحة الخاصة للتعليم، واالستحقاقات  -1
 ذات الصلة

 املؤقت اإلداري للنظام املعدلة القواعد بأنهتا السادسة عشرة أحاطت اجلمعية علما يف دور  -224
 األمانة تصدر أن بعد الحقة مرحلة يف ستصدر اخلاصة التعليم ومنحة التعليم، مبنحة املتعلقة للموظفني

 تقدم أن احملكمة إىلت اجلمعية طلب. و (99)املوضوع هذا بشأن اإلدارية اهتاتعليم رمسيا املتحدة لألمم العامة
 مبنحة املتعلقة للموظفني املؤقت اإلداري للنظام للقواعد املعدلة الكامل النص عشرة السابعةهتا دور  يف

من النظام اإلداري  2-12واالستحقاقات ذات الصلة، عمال بالقاعدة  اخلاصة للتعليم ومنحة التعليم،
 .(100) للموظفني

خلت على النظام اإلداري للموظفني بشأن التعديالت اليت أدوأحاطت اللجنة علما بالتقرير" -225
الذي يقدم معلومات  (101)"فيما يتعلق مبنحة التعليم، واملنحة اخلاصة للتعليم، واالستحقاقات ذات الصلة

 حمدثة بشأن هذا املوضوع.

 اصالح نظام المساعدة القانونية  -باء
نظام املساعدة القانونية ن تعيد تقييم أداء أأشارت اللجنة إىل أن اجلمعية طلبت إىل احملكمة  -226

 مقرتحات بشأن تعديله.، االقتضاءحسب  وأن تقدم،
وأبلغت احملكمة اللجنة بأن استعراضها للنظام ال يزال جاريا ومل يبلغ بعد املرحلة اليت ميكن فيها  -227

يف أن  تقدمي مقرتحات حمددة لتعديله. والواقع أن اللجنة أعربت بالفعل يف نيسان/أبريل املاضي عن شكها
بالنظر إىل كمية ال سيما تتمكن اجلمعية من النظر بطريقة واقعية يف االصالح يف دورهتا القادمة، 

 ملطلوبة. اإلضافية ت املعلوماا
عندما يكون جاهزا  ولذلك، تكرر اللجنة توصيتها بأن تقدم احملكمة إقرتاحا لإلصالح -228

واخليارات الفعالة من حيث التكلفة بدقة، طلبت  . ولتمكني اللجنة من تقييم اآلثار املالية(102)      كامال  و 
لنهج  الذي ستقدمه احملكمة هلذه املسألة البارامرتات املالية احملددة يف توصيات االلجنة أن يراعي 

 .(103)اللجنة

 الحسابات  مراجعةبالمسائل المتعلقة   -جيم

                                                           
(99)  ICC-ASP/16/Res.1 ، 3الفقرة ميم، القسم. 
 .4فقرة املرجع نفسه، ال (100)
(101)  

CBF/31/10. 
(102)

ICC-ASP/17/5  118، الفقرة. 
 .117فقرة املرجع نفسه، ال ( 103)
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 التقرير السنوي للجنة المراجعة   -1

التقرير العمل هذا . ويغطي (104)"2018راجعة لعام امللسنوي للجنة نظرت اللجنة يف "التقرير ا -229
إىل أيلول/سبتمرب  2017راجعة خالل الفرتة املشمولة بالتقرير من أيلول/سبتمرب املبه جلنة قامت الذي 

 )انظراملرفق السادس هلذا التقرير(. 2018
إدارة وكمة، و مثل احل راجعةنة املميثاق جلاحملددة يف على اجملاالت املراجعة جلنة أنشطة ركز وت -230

املراجعة الداخلية املتعلقة بسائل وامل ،الرقابة املالية الداخلية، واإلشراف على القيم واألخالقو  ،املخاطر
 كتب املراجعة الداخلية للحسابات واملراجع اخلارجيملمتابعة التوصيات السابقة للحسابات، و  واخلارجية

 ومسائل أخرى.، التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخليةاملراجعة، و وجلنة  للحسابات
يوجد محدد بوضوح وأنه ال نطاق األنشطة اليت تقوم هبا جلنة املراجعة اللجنة أن  والحظت  -231

اللجنة يف أعمال جلنة  من األعضاء يفعضوين ، ويؤكد ذلك مشاركة والية اللجنةبينها وبني تداخل 
باإلضافة إىل ذلك، يشارك و . راجعةللجنة امل ايذي للجنة امليزانية واملالية أميناألمني التنفاملراجعة، وكون 

 يف حوار مستمر. كل من اللجنتني رؤساء جلان  
لعملها. لة كماملراجعة باعتبارها تأعربت اللجنة عن تقديرها للمسامهة القيمة اليت قدمتها جلنة و  -232

إىل احملكمة املراجعة اليت قدمتها جلنة امة لتوصيات اهلوعلى وجه اخلصوص، أعربت اللجنة عن تقديرها ل
تنطبق على لقواعد السلوك اليت خالقيات مع مدونة األقيم و لل اإطار و  ،فيما يتعلق بإصدار دليل تنظيمي

تنفيذ و  ،احملكمة وحتديثه، مبا يف ذلك تدابري لتخفيف املخاطريف مخاطر للسجل ، ومسك مجيع املوظفني
لعام املراجعة ومواضيع أخرى على النحو الوارد يف التقرير السنوي للجنة دد، ت احمليف الوقالتوصيات 

 يوصت، و المراجعة للجنة جميع التوصيات التي أثيرت في التقرير السنوي للجنةيدت اوأ. 2018
 .الكاملمراجعة تلك التوصيات بغية تنفيذها بلجنة البأن تتابع 

ي نغوغي شافا و على تعيين السيدة مارغريت وامب اللجنة بأن توافق الجمعية يوصوت -233
 مراجعة محل السيد ديفيد بانيانكا )بوروندي(.الفي اللجنة( كعضو في لجنة  احالي ة)كينيا( )العضو 

فريق االختيار الذي لجنة دعت ال، المراجعة في لجنة ينالشاغر  ينالمقعدبوفيما يتعلق  -234
عملية االختيار في ة جينتالتوصية بموافقة الجمعية على  إلىمنسق الفريق العامل في الهاي يرأسه 
 عشرة. السابعةدورتها 

 المسائل المتعلقة بالمراجعة الخارجية وتقارير المراجع الخارجي للحسابات  -2

املراجع  راجعة اعتزام جلنة املأيدت فيما يتعلق باإلشراف على مسائل املراجعة اخلارجية،  -235
 عملية امليزانية.على  2019ء يف عام ااألدمراجعة كيز عند حسابات الرت اخلارجي لل

للمحكمة  ةاملالي ات: "البيانللحسابات مراجع اخلارجيلكان معروضا على اللجنة ثالثة تقارير لو   -236
للصندوق  ةاملالي اتالبيان، و"(105)"2017كانون األول/ديسمرب   31اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف 

راجعة املتقرير ، و"(106)"2017كانون األول/ ديسمرب   31 للضحايا عن السنة املنتهية يف االستئماين
 .(107)"دارة املوارد البشريةاملتعلق بإ النهائي

 البيانات املالية للمحكمة    )أ(

                                                           
(104)  AC/8/10 . 
(105) ICC-ASP/17/12 . 
(106) ICC-ASP/17/13 . 
(107) ICC-ASP/17/7/Rev.1 . 
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كانون   31للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية يف  ةاملالي اتجنة يف "البياناللنظرت  -237
. وأحاطت اللجنة للحسابات املراجع اخلارجيبالعرض الذي قدمه ورحبت  (108)"2017ديسمرب األول/

 راجع اخلارجيامليف توصيات  تونظر بدون حتفظ علما بالرأي الذي قدمه مراجع احلسابات اخلارجي 
 حسابات.لل

راجع يف القلق الذي أعرب عنه املاللجنة شارك ، ت(109)التدفق النقديحبالة وفيما يتعلق  -238
وأن ذلك قد تأخرات الدول األطراف نتيجة مللسيولة لأزمة اخلارجي للحسابات بشأن احتمال حدوث 

يعرض عمليات احملكمة جديا للخطر. والحظت اللجنة أن املراجع اخلارجي للحسابات يؤيد الرأي الذي 
جع اخلارجي . والحظت اللجنة أن املرا(110)بشأن تعليق حقوق التصويتأعربت عنه اللجنة من قبل 

. تتطلع املقررةيستعرض أيضا مشكلة السيولة النامجة عن املتأخرات كجزء من مراجعة األداء للحسابات س
 .اللجنة إىل حتليل املراجع اخلارجي وتوصياته

، الحظ املراجع اخلارجي للحسابات أنه مل يصرح له (111)وفيما يتعلق مبسألة األدلة غري املعلنة -239
املراجعة املتعلقة بنفقات قسم مساعدة الضحايا والشهود بالكامل ألسباب تتعلق  بالوصول إىل أدلة

بالسرية. وعلى الرغم من اعرتاف املراجع اخلارجي مبقتضيات السرية وحساسية بعض الوثائق، فإنه سيلزم 
 يف املستقبل أن يصدر رأيا مشفوعا بتحفظ إذا تبني أن األدلة اليت مل يكشف عنها تتجاوز العتبة

املوضوعية للمراجعة. وكما أشارت جلنة املراجعة، ينبغي أن تسعى احملكمة، باالشرتاك مع املراجع اخلارجي 
 للحسابات، إىل إجياد طرق حلل هذه املشكلة من أجل تفادي احلد من نطاق املراجعة.

جع اخلارجي ، يقرتح املرا(112)ويف سياق عقد التأمني املتعلق بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة -240
للحسابات أن توضح احملكمة مبزيد من الدقة يف املالحظات على البيانات املالية النتائج اليت قد ترتتب 
على اختاذ قرار بتغيري شركة التأمني أو الشروط املدرجة بوثيقة التأمني. وباملثل، فيما يتعلق باستحقاقات 

مكاسب وخسائر اكتوارية هامة ينبغي اإلفصاح املوظفني، أشار املراجع اخلارجي للحسابات إىل وجود 
وتوصي اللجنة، باإلضافة إلى توصية المراجع الخارجي للحسابات، ها مبزيد من التفصيل. نع

بتسجيل اآلثار المالية المحتملة لألرباح والخسائر االكتوارية على استحقاقات الموظفين وتوضيحها 
 بطريقة شفافة في البيانات المالية.

عن السنة المنتهية في محكمة اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية للصي تو و  -241
 .2017كانون األول/ديسمبر   31

 البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا   )ب(

  31عن السنة املنتهية يف  للصندوق االستئماين للضحايا ةاملالي اتجنة يف "البياناللنظرت  -242
بدون وأحاطت علما بالرأي الذي قدمه مراجع احلسابات اخلارجي  (113)"2017/ديسمرب كانون األول

 .(114)حتفظ
بشأن الضوابط للحسابات القلق الذي أثارته توصية املراجع اخلارجي والحظت اللجنة أيضا  -243

ط احلالية أن الضوابللحسابات قد وجد املراجع اخلارجي ف. (115)فيما يتعلق جبرب األضرارالداخلية القائمة 
                                                           

(108) ICC-ASP/17/12 . 
 وما بعدها. 57و 56و 55املرجع نفسه، الصفحات   (109)
أي التوصية باستثناء الدول اليت عليها متأخرات من تعليق حقوق التصويت بعد دفع احلد األدىن للمبلغ الذي سيتم حتديده  (110)

 .35، الفقرة ICC-ASP/17/5ومبجرد تقدمي خطة لتسديد الرصيد املتبقي. انظر 
(111) ICC-ASP/17/12   71و 70و 56و 55، الصفحات. 
 .71و 70و 55املرجع نفسه، الصفحات  (112)
(113) ICC-ASP/17/13 . 
 .6، الفقرة 19املرجع نفسه، الصفحة  (114)
 املرجع نفسه، القسم الثاين من  تقرير املراجعة. (115)
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"سيؤدي ذلك وهيكل الصندوق احلايل ال يوفران مستوى الصرامة املطلوبة. وإذا مل تكن الضوابط مناسبة، 
ودقة االلتزامات، مما قد يؤدي إىل صعوبات كبرية  ،والواقع ،حالة من عدم اليقني فيما يتعلق بالتكامل إىل

 راجع اخلارجي مبا يلي:. ونتيجة لذلك، أوصى امل(116)فيما يتعلق بإصدار الشهادات"
 احملكمة املتعلق بتحديد الضحايا؛أمانة الصندوق إىل برنامج وصول  )أ(

جرب االحتياجات احملددة ألنشطة ملراعاة تكنولوجيا املعلومات إضافية لرات يتطو إجراء  )ب( 
  .(117)األضرار

انات املالية للبيوأعربت اللجنة عن تقديرها للجنة املراجعة للتحليل الذي قامت به  -244
معلومات عن  ىتلقأن تتكنولوجيا املعلومات، تود اللجنة لاإلضافية  اتفيما يتعلق بالقدر و  .(118)وتوصياهتا

أمانة الصندوق مساعدة إلى اللجنة المحكمة دعت و اآلثار احملتملة على امليزانية واحللول املمكنة. 
والضوابط الداخلية في وجيا المعلومات االحتياجات اإلضافية لتكنولتعزيز االستئماني للضحايا في 

هذا الشأن  فيإلى أمانة الصندوق والمحكمة تقديم تقرير مشترك حدود الموارد المتاحة، وطلبت 
 .الثانية والثالثين ادورته في

أوصت اللجنة بأن توافق الجمعية على البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا و  -245 
 .2017كانون األول / ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 تقرير مراجعة األداء يف إدارة املوارد البشرية  )ج(

اليت نتائج الو  (119)"تقرير املراجعة النهائية عن إدارة املوارد البشرية" ب أحاطت اللجنة علما -246
ق بإدارة عشر توصيات فيما يتعلللحسابات قدم املراجع اخلارجي راجعة والحظت أن جلنة املتوصلت إليها 

 املوارد البشرية يف احملكمة.
 التقرير السنويمون بشأن مضللحسابات املراجع اخلارجي قدمة من اللجنة التوصيات امليدت وأ -247

يف ضوء القضايا اهلامة اليت أثارها املراجع و . الذي تقدمه احملكمة إىل اللجنة بشأن إدارة املوارد البشرية
املسألة بالتفصيل هذه لنظر يف اجنة اللكفاءة إدارة املوارد البشرية، قررت بفيما يتعلق للحسابات اخلارجي 
 .2019أبريل  اليت ستعقد يف نيسان/الثانية والثالثني  ايف دورهت

توصي اللجنة بأن توافق الجمعية على جميع التوصيات التي قدمها المراجع الخارجي و  -248
 بشأن إدارة الموارد البشرية.للحسابات 

 تيار المراجع الخارجي للحساباتاخ  -3

تقدمي توصيات إىل  راجعة يتعني على جلنة املاملراجعة،                     أنه وفقا  مليثاق جلنة علما باللجنة أحاطت  -249
مراجع اخلارجي وملا كانت الوالية احلالية لل. للحسابات اهليئة املسؤولة عن تعيني املراجع اخلارجي

االستئماين باستعراض البيانات املالية للمحكمة والصندوق  تنتهيديوان احملاسبة، س، (120)للحسابات
. 2020تعيني مراجع حسابات خارجي جديد يف عام ، سيلزم 2019عن السنة املنتهية يف عام للضحايا 

لدول  لكلت جلنة اختيار تتألف من ممثلني                عن االهتمام، وش  فيما يتعلق باإلجراءات، صدر إعالن للتعبري و 
 ات الرتشيح.لطلب الختيار املرشح األنسب وفقاراجعة جلنة املاألطراف واللجنة و 

                                                           
 .24املرجع نفسه، الصفجة  (116)
لق بتنفيذ جرب األضرار، ومربرات املبالغ مثل أهلية االستحقاق، وجرباألضرار الفردي و/ أو اجلماعي، واحلالة فيما يتع (117)

 املمنوحة، والعالقات مع املمثل القانوين للضحايا، اخل. 
(118) AC/8/10،  94-91الفقرات. 
(119)

ICC-ASP/17/7/Rev.1.. 
   من ميثاق جلنة املراجعة. 60املادة  (120)



ICC-ASP/17/20 

20A061118 418 

 التحقيقات المالية فضال عن ضبط األصول وتجميدها -دال
دورهتا التاسعة والعشرين دراسة وحتليل عملية التحقيق يف األصول يف طلبت اللجنة إىل احملكمة  -250
 .(121)2019ة لعام سياق امليزانية املقرتحمتهمني واملشتبه هبم يف للاملالية 
. (122)صول وجتميدها"ألضبط او نظرت اللجنة يف "تقرير قلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية و  -251

املتعلقة  ميع العناصرشاملة جلسرتاتيجية من أجل وضع الثغرات أشار هذا التقرير إىل الشروع يف حتليل او 
. هبم وتوحيدهاواملشتبه  نيل املالية للمتهمألصو ميد ومصادرة اجتالرامية إىل ضبط و الية املتحقيقات بال

وتتوقع احملكمة االنتهاء من وضع تقرير بشأن السياسات ذات الصلة واملواضيع األخرى اليت أثارهتا اللجنة 
 .2018يف أواخر عام 

املساعدة القانونية للمتهمني واملشتبه يف إطار املبلغ املدفوع بالفعل وأفادت احملكمة بأن جمموع  -252
من هذا املبلغ كان ٪ 74، وبأن (123)يورو 51 873 141ين يبلغ لضحايا املعوز واملدانني وام هب

يورو، مليون  11بلغ جمموعها مدفوعات للمساعدة القانونية للدفاع، وبأنه وجدت عالوة على ذلك 
 رب األضرار.مليون يورو أمرت هبا احملكمة جل 2.7و

على النحو الوارد يف الئحة ا يف إجراء التحقيقات املالية، ويصف تقرير احملكمة بالتفصيل دوره  -253
 أسبابوجود  عند هملتهم أو املشتبه بوتسمح هذه القواعد بالتحقيق مع اقلم احملكمة. احملكمة وقواعد 

غري له مساعدة قانونية والوثائق الداعمة املقدم إىل احملكمة للحصول على طلب الالعتقاد بأن إىل اتدعو 
األوامر الصادرة عن الدوائر ما تكون املساعدة القانونية بصفة مؤقتة. وحييل قلم احملكمة نددقيقة، وع

القابلة للمصادرة إىل الدول األصول األخرى أو تعقب أو جتميد أو ضبط املمتلكات و لمسامهة يف حتديد ل
 الطلبات. ويتصل بالسلطات املختصة هبا لتلبية هذه الدول إىلطلبات التعاون وجه وياألطراف، 

من توفري بعض احملكمة نظرت اللجنة يف تقرير احملكمة على أنه مؤقت حيث مل تتمكن و  -254
اللجنة بأن تضاعف المحكمة جهودها لتقديم تقرير كامل عن توصي و املعلومات املطلوبة. 

 .2019أيلول / سبتمبر التي ستعقد في التحقيقات المالية بحلول دورتها الثالثة والثالثين 
قلم احملكمة، عن مجيع قواعد كمة و لالئحة احملوفقا  ،والحظت اللجنة أن قلم احملكمة مسؤول -255

اللجنة بأن تستعرض توصي و . كبرية  دو اجلوانب التشغيلية للتحقيقات املالية اليت تتطلب موارد ووقتا وجه
تقدم معلومات ، وبأن والوفورات المحققةمقارنة بالمكاسب المحكمة تكاليف الممارسة الحالية 

 في دورتها الثالثة والثالثين.محدثة عن ذلك 
حققين محترفين على االستعانة يمالمحكمة إمكانية ستكشف اللجنة أيضا بأن تتوصي  -256

 أساس مخصص إلجراء بعض جوانب التحقيقات المالية.

 التكاليف المتعلقة بمباني المحكمة  -هاء
 الطويلالمدى  األصول الثابتة على تمويل استبدال   -1

األصول الثابتة على املدى كان معروضا على اللجنة "تقرير احملكمة عن حلول لتمويل استبدال  -257
تقدم بأن . وقدمت احملكمة هذا التقرير استجابة لطلب اجلمعية (124)يف مقرها الرئيسي يف الهاي"الطويل 

                                                           
، 2-باءاجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/16/20)  2017لسادسة عشرة ..  ثائق الرمسية ... الدورة او التفصيل  للقارن  (121)

 . 29-27الفقرات 
 

(122)
 ICC-ASP/17/26.  

املرجع نفسه، ويبني املرفق الثالث جمموع النفقات املتعلقة باملساعدة القانونية للدفاع والضحايا مبا يف ذلك من  ( 123)
  .2005صندوق الطوارئ منذ عام 

(124) 
ICC-ASP/17/23. 



ICC-ASP/17/20 

419 20A061118 

لى املدى الطويل استنادا إىل خربة لتمويل الصيانة واالستبدال ع ،من خالل اللجنة ،خيارات خمتلفة
 .(125)املنظمات الدولية األخرى

 تمولل (126)منظمات دوليةثالث قدم التقرير معلومات عن األساليب اليت تستخدمها وي -258
 .(127)أصوهلا الثابتةاستبدال  احتياجات 

 وإمجاال يستنتج التقرير ما يلي: -259
تلك مبانيها أن تكون لديها خطة طويلة األجل ملنظمات الدولية اليت متيف امن املعتاد  )أ(

على املدى املتوسط. ومتول األصول الثابتة مدهتا مخس سنوات لتقدير تكاليف استبدال دورية وخطط 
يف املنظمة العاملية الة احلالدول )باستثناء اشرتاكات النفقات املقابلة من حسابات الصناديق اليت متوهلا 

 من أنشطتها املدرة للدخل(؛ ملتوفرة لديها ام األموال استخدها اميكناليت للملكية الفكرية 
يتمثل اخليار املفضل للمحكمة يف إنشاء صندوق يأخذ يف احلسبان نفقات البناء  )ب(

ويدرجها يف خطة طويلة األجل. وستقدم احملكمة بصورة دورية خطة إنفاق مدهتا مخس سنوات  قررةامل
للتكاليف طبقا السنوية يف الصندوق االشرتاكات بتعديل  هذا محيسوس                         وكذلك منظورات أطول أجال . 

 الدول األطراف. من املطلوبة بناء على قرار

 مالحظات اللجنة  -2

 تشييد  جتدر اإلشارة إىل أن إدارة استبدال رأس املال يف املستقبل نوقشت بالفعل خالل مرحلةو  -260
، 2013يف عام و تشييد. للاالسرتاتيجي لفة باإلشراف املكالسابقة راقبة ، حتت إشراف جلنة املاملباين

"( لتقييم خيارات متويل الفريق العاملالتكلفة اإلمجالية للملكية )"راقبة فريقا عامال معنيا بأنشأت جلنة امل
على املدى الطويل األصول الثابتة تكاليف استبدال  جمموعالفريق العامل ر                              تكاليف اإلنشاء والصيانة. وقد  

مليون يورو على مدى السنوات اخلمسني القادمة ، مع قمم قوية تارخييا من  304صل إىل د يمببلغ ق
 .(128)الثالثينات منتصف

 ما يلي:على اجلمعية، من ناحية،  وشددت  -261
احلفاظ على قيمة األصول األطراف مبوجب ملكيتها للمباين الدائمة  "تشمل مسؤولية الدول 

يف التخطيط لعمليات االستبدال ومتويلها وجودها، وجيب  مبستوى وظيفي مناسب طوال فرتة
 .(129)إطار منظم، من منظور سياسي ويف سياق مايل مستدام"

 رأت اجلمعية أن:، الوقتنفس ويف  -262
 وكذلك التنبؤ إمكانيات  نظر وجهة من واقعية غري خطة سنة مخسون هتامد اليت الصيانة خطة" 

 ألمد مالية اشرتاكاتب هتاحكوما      ي لزم رمبا        قرارا   تتخذ أن افاألطر  الدول من يتوقع أن ميكن ال
 .(130)ا يف املستقبل"جد بعيد

"بأن يضطلع بالوالية املتعلقة باهليكل اإلداري وامللكية اإلمجالية  عهدت اجلمعية إىل املكتبو  -263
انة، عند االقتضاء، للمشروع من خالل فريقه العامل يف الهاي الذي لديه ميسر لشؤون امليزانية وباالستع

                                                           
(125 )

  ICC-ASP/16/Res.1 ،14   4، اجلزء  زاي، الفقرة 2017كانون األول/ديسمرب. 
 مركز فيينا الدويل، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملنظمة العاملية للملكية الفكرية. (126)
 .ICC-ASP/17/26ملزيد من التفصيل، انظر  (127)
 (.2056مليون يورو ) 95(، و2051مليون يورو ) 42(، و2041مليون يورو ) 72(، و2036مليون يورو ) 50 (128)
 (129)

 ICC-ASP/15/Res.2،  34الفقرة. 
 )ج(. 5، املرفق الثاين، اجلزء ألف، الفقرة نفسهاملرجع  (130)
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وتشمل االختصاصات، يف مجلة أمور، "مشروع خطة . (131)"املذكور العامل للفريق تابعة فرعيةبلجنة 
 .(132)لتمويل التكلفة اإلمجالية للملكية وتقدمي توصيات الحقة إىل اجلمعية"

 ة:تود اللجنة أن تقدم التعليقات التالي -ودون اإلخالل باملكتب  -وهبذه اخللفية  -264
مدهتا مخس سنوات لتقدير دورية  ةيف الوقت احلاضر، ميثل اقرتاح احملكمة بتقدمي خط )أ( 

هذا النهج جيري تطبيق مع ممارسة املنظمات األخرى. و يتفق  هنجا مناسبااألصول الثابتة تكاليف استبدال 
              احملكمة مؤخرا .نفذهتا مليون يورو( اليت  2.9اخلطة اخلمسية األوىل )يف بالفعل 

توقعات الطويلة المدهتا مخس سنوات وكذلك  خطط اللجنة اعتزام احملكمة تقدميتؤيد  )ب(
األجل. وعلى الرغم من مجيع أوجه عدم اليقني اليت ال مفر منها، ينبغي أن تكون احملكمة على استعداد 

ة عمرها اإلنتاجي. ملواجهة الزيادات الكبرية يف التكاليف مع اقرتاب املكونات اهليكلية الرئيسية من هناي
هذه التحديات، اليت ميكن أن تكون مشاريع كربى يف حد ذاهتا ، حتتاج إىل أن يتم حتديدها يف الوقت و 

 املناسب.
 ر هذه التكاليف على املدى الطويل:يقدت ية كيفالتساؤل عن  يبقى و  -265

 ما هو اجلدول الزمين الواقعي واملقبول؟ )أ(
 اتاختصاصات العملية، على سبيل املثال: أولويينبغي أن تكون عليه  ذاما )ب(

معايري و  ،وغري متوقعةارئة أحداث/حاالت طيف حالة عدم التنفيذ اليت قد تؤدي إىل املخاطر و اإلحالل، 
 واملستوى املفرتض الستخدام القدرات؟ التقدم التقين،واحتماالت اجلودة، 

 وسائل حتديث التقديرات مبرور الوقت؟ ج( )
 من منظمات دولية أخرى؟املستفادة دروس ال د()
 لتقديرات؟احملتملة لتكلفة ال ه()

 ينبغي أن يكون مسؤوال عن املواصفات الفنية؟ وأمن الذي ميكن  )و(
 استخدام مؤشرات األداء الرئيسية؟ )ز( 

رأي متعهدها الرئيسي المحكمة بأن تلتمس  -رهنا بموافقة المكتب  -اللجنة يوصوت -266
المسائل المذكورة أعاله ، وكذلك بشأن خطة استبدال رأس المال قيد التنفيذ  بشأن( 133)القادم

أيضا، عند يمكن و الدورة الثانية والثالثين للجنة. ا بذلك إلى تقرير  بأن تقدم و  2023حتى عام 
 في وقت الحق. ينالخارجيء الخبرااالقتضاء، استطالع رأي 

ندوق الستبدال رأس المال على المدى ال يزال يتعين توضيح الحاجة إلى إنشاء صو  -267
االستبدال خطة وتقرتح . اللجنة إنشاء صندوق ؤيدالطويل. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، ال ت

ما يربر  وجدإذا و . 2023مليون يورو حبلول عام  2.9مخس سنوات ميزانية قدرها األوىل اليت مدهتا 
بإدارة صندوق صلة دون التعقيدات واملخاطر املتالعادية ية تمويل يف سياق عملية امليزانالميكن  ،اإلنفاق

اللجنة بإعادة النظر في تمويل توصي و ذروة التكلفة الرئيسية.  اقرتاب يتغري الوضع عندوقد خاص. 
 .بمجرد توافر التقديرات طويلة األجل المقترحةاألصول الثابتة لزيادة في تكاليف استبدال ا

                                                           
 .7و 6باء، الفقرتان سه، املرفق الثاين، اجلزء نفاملرجع  (161)
 .هنفساملرجع  (.16)
 .2019نون الثاين/يناير كا1تأجل تاريخ العقد اجلديد إىل  (133)
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أن الشبكة المشتركة بين الوكاالت لمديري المرافق ستواصل  والحظت اللجنة باهتمام -268
معلومات محدثة عن ألصول الثابتة وتتطلع إلى تلقي استبدال اتبادل المعلومات بشأن آليات 

 .(134) الثالثة والثالثينموعد ال يتجاوز دورتها المنظمات الدولية األخرى في  أفضل الممارسات في

 مسائل أخرى  -خامسا
مجلس و منظمة العمل الدولية اإلدارية لمحكمة ضايا المعروضة على القال  -ألف

 الطعون
 الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية  -1

 عام يفلدولية المحكمة اإلدارية ملنظمة العمل حكما ل 11بصدور  حاطت اللجنة علماأ -269
وبالنظر إىل أن . 2018 هيونيحزيران/ ، ومخسة أحكام يف2018يف كانون الثاين/يناير منها  ةست، 2018

، فإنه ال ينتظر أن تصدر أحكام أخرى يف احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية تعقد دورتني يف السنة
 .2018عام 

بعملية املراجعة، مثانية أحكام حكما، تتعلق 11الصادرة واليت بلغ عددها األحكام ومن بني  -270
 اتوبلغ إمجايل التعويض. (135)خمالفة للقانون""املتعلقة بعملية املراجعة بادئ احملكمة أن املأعلنت حيث 

عملية بيف قضايا تتعلق ألف يورو  700.8مليون يورو ) 1 061.3األحكام هذه عن  ةالناجت ةاملالي
يف بند  2017( ومت تسجيلها يف البيانات املالية لعام يف قضايا أخرىألف يورو  360.5املراجعة و

. وبلغت الرسوم املدفوعة إىل احملكمة اإلدارية للحسابات مبراجعتها املراجع اخلارجياملخصصات اليت قام 
 .2018ضمن امليزانية املعتمدة لعام يف ألف يورو ومت استيعاهبا  83.5ملنظمة العمل الدولية 

حملكمة اإلدارية ملنظمة قضية معروضة على ا 15 (136)والحظت اللجنة أنه ال تزال هناك حاليا -271
تتعلق . وإمجاال، 2018يف نيسان/ أبريل منها رفعت بعد دورة اللجنة املعقودة أربع وأن العمل الدولية، 

 .(137)من هذه القضايا بعملية املراجعةمخس 

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل من حكما  24ما جمموعه ، صدر 2016ومنذ كانون الثاين/يناير  -272
الل ـة خـاحملكممما أدى إىل آثار مالية بلغت، كما بينته  (عملية املراجعةبشأن منها  9الدولية )

للمتقاضني  اتتعويضألف يورو منها يتعلق بعملية املراجعة( ك 700.8)ون يورو ـملي2.95، (138)دورةـال
رى األخلتسويات لد نتيجة ييز قد رسوم احملكمة. والحظت اللجنة أن هذا املبلغ ل (139)ألف يورو 256و

كل من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية وجملس الطعون يف                       اليت ينظر فيها حاليا  لقضايا املتعلقة با
 .الداخلي

 

 
                                                           

(134) 
 ICC-ASP/17/23 ،.القسم ثالثا 

( الصادر من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف دورهتا السادسة والعشرين،  2018) 3907احلكم رقم   (135)
 .( الصادرين من احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية2018) 4007( ورقم 2008) 4004واحلكمني رقم  

 . 2018عند انعقاد دورهتا احلادية والثالثني يف أيلول/سبتمري  (136)
قضية عند انعقاد الدورة الثالثني للجنة امليزانية واملالية خمصوما منها مخسة أحكام وتسويتني وأربع قضايا  18 (137)

 ملية املراجعة."جديدة" مرفوعة أمام احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، واحدة منها متعلقة بع
  تقوم احملكمة باستعراض األرقام املقدمة حاليا. (138)
ة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف حزيران/يونيه احملكمرسوم األحكام اخلمسة الصادرة من  بلغاليشمل هذا امل  (139)

2018.  
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 القضايا المعروضة على مجلس الطعون الداخلي  -2

، 2018جملس الطعون الداخلي يف نيسان/أبريل روضة على قضية مع 53ويف حني كانت  -273
أمام هذه اآللية ( منها يتعلق بعملية املراجعة 27)قضية من هذه القضايا  42جيرى حاليا النظر يف 

 .(140)الداخلية للمحكمة
أصحاب والحظت اللجنة أن جملس الطعون الداخلي يقوم حاليا باستعراض حاالت  -274

على إدارة احملكمة وحثت ودية، قدر اإلمكان،  اجمللس على التوصل إىل تسوياتالشكاوى، وشجعت 
 مجيع التدابري الالزمة للتخفيف من خماطر التقاضي. اختاذ

 قضاياالمنظمة العمل الدولية و اإلدارية لمحكمة المعروضة على القضايا العلقة بتاألحكام الم  -3
 لمعروضة على مجلس الطعون الداخليا 

 املعروضة على لقضاياالصادرة يف ابلغت األحكام ، 2017عام يف هناية  الحظت اللجنة أنه -275
ألف يورو. ومت إىل حني انعقاد دورة اللجنة يف  2 060احملكمة االدارية ملنظمة العمل الدولية 

ألف يورو على املخصصات. ويتضمن هذا املبلغ  1 253.3جمموعه حتميل ما  2018أيلول/سبتمرب 
ضايا ألف يورو لتسوية الق 174قضية وتعويضات يبلغ قدرها  11املدفوعات احملكوم هبا للمدعني يف 

 داخليا.
  (141)ألف يورو( 797.8) 2017يف السنة املالية درجة الرصيد املتبقي من املخصصات امليتعلق و  -276

يف ورو ألف ي 101مبلغ قيد ، و حىت اآلن نظمة العمل الدوليةاإلدارية ملكمة احمل بت فيهاتبتسع قضايا مل 
دارية ملنظمة العمل الدولية. والحظت حساب االلتزامات احملتملة لقضيتني معروضتني على احملكمة اإل

 نظمة العمل الدوليةاإلدارية ملكمة املرفوعة أمام احمل"اجلديدة" للقضايا األربع خمصصات اللجنة عدم وجود 
 .2019يف امليزانية الربناجمية املقرتحة لعام عدم إدراج خمصصات و  2018بعد نيسان/أبريل 

 فية والنزاعات غير الخالفية النزاعات الخالتوصيات اللجنة بشأن   -4

 صلةوأي تطورات أخرى ذات مقبلة ودية تسويات أي رصد نتائج االستمرار يف قررت اللجنة  -277
من  توأكد ازال كبري يال اآلثار املالية املرتتبة عليها والحظت اللجنة أن عدد املنازعات و باملنازعات. 

اخلارجي حلل املنازعات، إن وجدت، بطريقة غري بأن تستخدم احملكمة آليات التوفيق  اديد توصيتهج
 خالفية.

اللجنة بأن تستعرض المحكمة نهجها في إدارة الموارد توصي وباإلضافة إلى ذلك،  -278
، والتقليل من تأثيرها على الموظفينالمنازعات القضائية قدر اإلمكان،  البشرية من أجل تجنب
 فضال عن آثارها المالية.

جميع المخاطر المتصلة بلمحكمة بتقييم بالقانونية الدوائر ابأن تقوم  توصي اللجنةو  -279
مجلس الطعون الداخلية بدقة القضايا المعروضة على المحكمة اإلدارية لمنظمة العمل الدولية و 

 .الثانية والثالثين معلومات محدثة إلى اللجنة في دورتهاأن تقدم بو 
 
 

                                                           
قضايا متت  3ظمة العمل الدولية، وقضايا رفعت أمام احملكمة اإلدارية ملن 3قضية كما يلي:  11ميكن تفسري زوال  ( 140)

 .قضايا مت التوصل إىل حل بشأهنا 5تسويتها، و
  27.9 -ألف يورو مدفوعة للمتقاضني و 1 235.3ألف يورو خمصوما منها  2 060املخصصات البالغ قدرها  ( 141)

 ألف يورو معادة بوصفها وفورات من املخصصات.
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 المقبلة للجنةالدورات  -باء
 3إىل  نيسان/أبريل 29الثالثني يف الفرتة من الثانية و للجنة مؤقتا أن تعقد دورهتا قررت ا -280

، 2019أيلول/سبتمرب  6آب/أغسطس إىل  26الفرتة من يف والثالثني ثالثة الدورهتا و ، 2019أيار/مايو 
 يف الهاي.
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 المرفق األول

 قائمة الوثائق

 العنوان  /اجلمعيةلجنةال رمز وثيقة
لجنة )عند الوثيقة  رمز

 حتويلها إىل وثيقة للجمعية(
CBF/31/1/Rev.1 جدول األعمال املؤقت  

CBF/31/1/Rev.1 Add.1 القائمة املشروحة للبنود املدرجة يف جدول األعمال املؤقت  

CBF/31/6  بشأن مستوى النفقاتتقرير احملكمة  

CBF/31/8  املراجعة النهائي بشأن إدارة املوارد البشريةتقرير  

CBF/31/9  2018تقرير عن التوظيف يف الصندوق االستئماين للضحايا يف عام  

CBF/31/10 
تقرير بشأن التعديالت اليت أدخلت على النظام اإلداري للموظفني فيما يتعلق مبنحة 

  التعليم، واملنحة اخلاصة، واالستحقاقات ذات الصلة

CBF/31/11 
يف اإلدارية للشركاء املنفذين لألحكام بشأن التكالتقرير الصندوق االستئماين للضحايا 

  الصادرة جبرب األضرار

CBF/31/12/Rev.3 تقرير احملكمة عن اسرتاتيجيتها اخلمسية بشأن تكنولوجيا املعلومات/إدارة املعلومات  

CBF/31/14 
تقرير حالة بشأن إنشاء فريق عامل معين بتيسري وصول الصندوق االستئماين للضحايا إىل 

  املقدمة من اجلهات املاحنة اخلاصة  التربعات 

AC/7/5 تقرير جلنة املراجعة املؤقت عن أعمال دورهتا السابعة  

AC/8/5 تقرير جلنة املراجعة املؤقت عن أعمال دورهتا الثامنة  

AC/8/10  2018التقرير السنوي للجنة املراجعة لعام  

ICC-ASP/17/5 ال دورهتا الثالثنيتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعم  

ICC-ASP/17/7/Rev.1  املراجعة النهائي بشأن إدارة املوارد البشريةتقرير  

ICC-ASP/17/10   2019امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/17/10/Corr.1  تصويب -2019امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/17/10/Add.1  إضافة -2019امليزانية الربناجمية املقرتحة للمحكمة اجلنائية الدولية لعام  

ICC-ASP/17/11  2018حزيران/يونيه  30تقرير عن أداء ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية حىت CBF/31/13 

ICC-ASP/17/12 2017كانون األول/ديسمرب   31للعام املنتهي يف  ليةاجلنائية الدو  البيانات املالية للمحكمة  

ICC-ASP/17/13 
كانون األول/ديسمرب   31البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للعام املنتهي يف 

2017  

ICC-ASP/17/14 
تقرير مقدم إىل مجعية الدول األطراف بشأن مشاريع وأنشطة جملس إدارة الصندوق 

  2018حزيران/يونيه  30إىل  2017متوز/يوليه  1ايا يف الفرتة من االستئماين للضح

ICC-ASP/17/23 
تقرير احملكمة بشأن خيارات التمويل املتاحة الستبدال األصول الطويلة األجل باملقر يف 

 CBF/31/2 الهاي

ICC-ASP/17/24  لة املضيفةخيارات لتأمني مدفوعات الدول األطراف املنسحبة يف القرض املقدم من الدو CBF/31/3 

ICC-ASP/17/25 تقرير بشأن املسائل املتعلقة بإعادة تصنيف الوظائف يف احملكمة CBF/31/4 

ICC-ASP/17/26 تقرير قلم احملكمة بشأن التحقيقات املالية اليت جيريها قلم احملكمة وضبط األصول وجتميدها CBF/31/7 
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 المرفق الثاني

 )باليورو( 2018أغسطس /آب 31ية حالة تسديد االشتراكات لغا

 الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد عن 

السنوات 
 السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
 االشرتاكات

ملستحقة 
  السداد

االشرتاكات      
العادية املقررة 

 2018لعام 

االشرتاكات   
  املقررة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

  املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
لالشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

 الطرف
تاريخ السداد 

 األخري
 23/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   091 15  706  385 14  -   -   -  أفغانستان

 23/7/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   563 19  -   563 19  -   -   -   ألبانيا
 10/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   672 14  -   672 14  -   -   -  أندورا

وبربوداأنتيغوا   11 688   -  11 688  4 891  186  5 077  4 891  186  077 5 غري مؤهلة   765 16  -  
 1/10/2016 للتصويت

 3/4/2018 مستحقة السداد  464 185 2  -   464 185 2  -   464 185 2  464 185 2  -   464 185 2  -   -   -  األرجنتني
 24/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   819 725 5  -   819 725 5  -   -   -  أسرتاليا
 30/1/2018  مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   379 877 1  387 113  992 763 1  -   -   -  النمسا

 17/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   278 15  893  385 14  -   -   -  بنغالديش
 14/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   118 17  -   118 17  -   -   -   باربادوس

 23/3/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   149 310 2  803 141  346 168 2  -   -   -  بلجيكا
 26/6/2017 متأخرات  703 2  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  115  -   115 بليز
 8/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   766 7  430  336 7  -   -   -  بنن

 -)دولة بوليفيا 
املتعددة 

 القوميات(
 -   -   -  29 345   -   345 29  1/6/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   

البوسنة 
ددة بالكاملمس  -   -   -   -   -   790 31  -   790 31  -   -   -  واهلرسك  18/4/2018 

 5/2/2018  مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   504 36  269 2  235 34  -   -   -  بوتسوانا
 20/7/2018  متأخرات  515 419 19  -   462 783 9  882 416  580 366 9  462 783 9  882 416  580 366 9  053 636 9  652 346  401 289 9 الربازيل
ابلغاري  22/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   865 116  679 6  186 110  -   -   -  

4 533 بوركينا فاسو  29/8/2018 متأخرات  480 14  -   947 9  165  782 9  947 9  165  782 9  533 4  -   
 2/8/2017 متأخرات  865 3  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  277 1  -  277 1 كابو فريدي

 8/8/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   223 10  441  782 9  -   -   -  كمبوديا
 14/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   663 156 7  -   663 156 7  -   -   -  كندا

مجهورية إفريقيا 
غري مؤهلة  312 8 - 588 2 143 445 2 588 2 143 445 2 724 5 200 524 5 الوسطى

 9/12/2014 للتصويت

غري مؤهلة  939 36 - 381 12 154 227 12 381 12 154 227 12 558 24 215 343 24 تشاد
 13/1/2015 للتصويت

 24/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   582 977  -   582 977  -   -   -  شيلي
 26/03/2018 متأخرات  270 490 1  -   855 788  -   855 788  855 788  -   855 788  415 701  -   415 701 كولومبيا

2 445  367 19  228  139 19 جزر القمر  143  588 2   445 2  143  588 2   46  001 22 غري مؤهلة   
 ال مدفوعات للتصويت

غري مؤهلة   841 77  73  378 15  706  672 14  378 15  706  672 14  390 62  126 1  264 61 الكونغو
 1/6/2011 للتصويت

2 588  143  445 2  -   -   -  جزر كوك  31/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   
 27/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   221 115  -   221 115  -   -   -  كوستاريكا

 10/4/2017 مستحقة السداد  571 23  -   571 23  563 1  008 22  571 23  563 1  008 22  -   -   -  كوت ديفوار
 10/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   260 427  17 901  242 526  -   -   -  كرواتيا
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 الدولة الطرف

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
السداد عن 

السنوات 
 السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
 االشرتاكات

ملستحقة 
  السداد

االشرتاكات      
العادية املقررة 

 2018لعام 

االشرتاكات   
  املقررة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

  املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
لالشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

 الطرف
تاريخ السداد 

 األخري
 15/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   295 105  -   295 105  -   -   -  قربص

اجلمهورية 
 20/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   798 842  -   798 842  -   -   -  التشيكية

مجهورية 
الكونغو 

  الدميقراطية
 8/11/2017 مستحقة السداد  417 14  -   417 14  32  385 14  417 14  32  385 14  -   -   - 

ركالدامن  10/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   843 430 1  -   843 430 1  -   -   -  
 29/11/2017 متأخرات  717 6  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  129 4  119  010 4  جيبويت

غري مؤهلة   243 13  8  588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  647 10  228  419 10 دومينيكا
 31/12/2015 للتصويت

اجلمهورية 
غري مؤهلة   514 379  -   024 119  392 6  632 112  024 119  392 6  632 112  490 260  929 8  561 251 الدومينيكية

 14/11/2017 للتصويت

 24/8/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   129 164  -   129 164  -   -   -  إكوادور
 11/12/2017 متأخرات  235 34  -   235 34  -   235 34  235 34  -   235 34  -   -   -  السلفادورا

 29/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   069 93  -   069 93  -   -   -  إستونيا
 13/6/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   766 7  430  336 7  -   -   -  فيجي
 15/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   257 117 1  -   257 117 1  -   -   -  فنلندا
 10/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   594 699 12  694 794  900 904 11  -   -   -  فرنسا
 4/6/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   508 43  793 1  715 41  -   -   -  غابون
 19/12/2017 مستحقة السداد  588 2  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  -   -   -  غامبيا

 26/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   563 19  -   563 19  -   -   -  جورجيا
 30/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -  545 653 15  -   545 653 15  -   -   -  أملانيا
1 986  270 39  256 41  986 1  270 39 525 4  -   525 4 غانا  41 256   -  781 45  25/9/2017  متأخرات 

 11/6/2018 مسددة بالكامل  -   -  -   -  -  938 153 1  -   938 153 1  -  -  -  اليونان
 22/6/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   588 2  143  445 2  -   -   -  غرينادا

 17/4/2018 مستحقة السداد  900 20  -   900 20  -   900 20  451 72  836 3  615 68  -   -   -  غواتيماال

غري مؤهلة   624 24  84  034 5  143  891 4  034 5  143  891 4  506 19  228  278 19 غينيا
 20/4/2015  للتصويت

 3/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   034 5  143  891 4  -   -   -  غيانا
 30/4/2018 مستحقة السداد  474 6  -   474 6  -   474 6  699 20  136 1  563 19  -   -   -  هندوراس

الكاملمسددة ب  -   -   -   -   -   017 400  589 5  428 394  -   -   -  هنغاريا  26/1/2018 
 23/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   388 56  -   388 56  -   -   -  أيسلندا
 2/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   789 820  -   789 820  -   -   -  أيرلندا
سددة بالكاملم  -   -   -   -   -   888 182 9  -   888 182 9  -   -   -  إيطاليا  13/6/2018 
 9/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   675 255 25  944 538 1  731 716 23  -   -   -  اليابان
 23/2/2017 مستحقة السداد  052 49  -   052 49  -   052 49  052 49  -   052 49  -   -   -  األردن
 9/8/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   011 46  850 1  161 44  -   -   -  كينيا
 3/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   557 122  -   557 122  -   -   -  التفيا

 20/10/2017 مستحقة السداد  588 2  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  -   -   -  ليسوتو
2 552 ليبرييا  30/5/2016 متأخرات  259 5  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  671 2  119 

 20/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   118 17  -   118 17  -   -   -  ليختنشتاين
 28/12/2017 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   357 176  -   357 176  -   -   -  لتوانيا

 17/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   792 156  -   792 156  -   -   -  لكسمربغ
 15/11/2017 متأخرات  966 7  -   766 7  430  336 7  766 7  430  336 7  200  -   200 مدغشقر
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 الدولة الطرف
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السنوات 
 السابقة

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
 االشرتاكات

ملستحقة 
  السداد

االشرتاكات      
العادية املقررة 

 2018لعام 

االشرتاكات   
  املقررة

 للقرض

جمموع  
االشرتاكات   

  املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
لالشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

 الطرف
تاريخ السداد 

 األخري
 30/11/2017 مستحقة السداد  178 5  -   178 5  287  891 4  178 5  287  891 4  -   -   -   مالوي

غري مؤهلة   830 14  -   034 5  143  891 4  034 5  143  891 4  796 9  200  596 9 ملديف
 11/1/2016 للتصويت

 23/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   910 7  574  336 7  -   -   -  مايل
 5/3/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   270 39  -   270 39  -   -   -  مالطة

غري مؤهلة   551 8  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  963 5  200  763 5 جزر مارشال
 4/3/2015 للتصويت

 19/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   345 29  -   345 29  -   -   -  موريشيوس
 19/1/2018  مستحقة السداد  902 515 3  -   902 515 3  -   902 515 3  902 515 3  -   902 515 3  -   -   -  املكسيك

 18/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   227 12  -   227 12  -   -   -  منغوليا
 22/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   782 9  -   782 9  -   -   -  اجلبل األسود

 28/3/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   454 24  -   454 24  -   -   -  ناميبيا
 14/6/2017 مستحقة السداد  537 2  -   537 2  92  445 2  588 2  143  445 2  -   -   -  ناورو

 21/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   979 630 3  -   979 630 3  -   -   -  هولندا
 25/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   612 692  952 35  660 656  -   -   -  نيوزيلندا

4 891  178 5  287  891 4  784 31  457  327 31 النيجر غري مؤهلة   054 37  92  178 5  287 
 23/11/2009 للتصويت

 21/3/2018 متأخرات  049 559  -   880 524  785 12  095 512  880 524  785 12  095 512  169 34  -   169 34 نيجرييا
 7/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   083 201 2  916 120  167 080 2  -   -   -  النرويج

 13/8/2018 مستحقة السداد  101 5  -   101 5  -   101 5  036 84  749  287 83  -   -   -   بنما
 12/7/2017 متأخرات  414 65  -   658 35  423 1  235 34  658 35  423 1  235 34  756 29  -   756 29 باراغواي

 8/6/2018 مستحقة السداد  421 121  -   421 121  -   421 121  770 349  621 16  149 333  -   -   -  بريو
 30/3/2017 مستحقة السداد  209 404  -   209 404  -   209 404  209 404  -   209 404  -   -   -  الفلبني
 28/12/2017 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   460 060 2  -   460 060 2  -   -   -  بولندا

 16/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   465 960  -   465 960  -   -   -  الربتغال
 29/6/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   281 226 5  628 230  653 995 4  -   -   -   مجهورية كوريا

مجهورية 
 27/6/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   782 9  -   782 9  -   -   -  مولدوفا

 26/3/2018 مستحقة السداد  815 50  -   815 50  -   815 50  815 450  -   815 450  -   -   -  رومانيا
سانت كيتس 

 29/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   588 2  143  445 2  -   -   -  ونيفيس

 24/5/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   588 2  143  445 2  -   -   -  سانت لوسيا
سانت فنسنت 
السداد مستحقة  193  -   193  -   193  588 2  143  445 2  -   -   -   وجزر غرينادين  8/8/2018 

 20/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   445 2  -   445 2  -   -   -   ساموا
 3/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   336 7  -   336 7  -   -   -  سان مارينو

 12/5/2017 متأخرات  403 13  -   077 13  850  227 12  077 13  850  227 12  326  -   326 السنغال
 11/7/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   396 78  -   396 78  -   -   -   صربيا

 9/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   588 2  143  445 2  -   -   -  سيشيل
قة السدادمستح  916  -   916  -   916  588 2  143  445 2  -   -   -  سرياليون  11/11/2015 
 19/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   982 391  -   982 391  -   -   -  سلوفاكيا
 17/1/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   845 205  -   845 205  -   -   -  سلوفينيا

 28/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   850 891  -   850 891  -   -   -  جنوب أفريقيا
 18/4/2018 مستحقة السداد  -   -   -   -   -   606 985 5  -   606 985 5  -   -   -  إسبانيا
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العادية املقررة 

 2018لعام 

االشرتاكات   
  املقررة
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جمموع  
االشرتاكات   

  املقررة

االشرتاكات  
العادية  

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 

السداد 
 للقرض

جمموع  
االشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

االشرتاكات 
املستحقة 
السداد  
لصندوق 

 الطوارئ

اجملموع الكلي 
لالشرتاكات 

املستحقة 
 السداد

املوقف يف 
حساب الدولة 

 الطرف
تاريخ السداد 

 األخري
 6/7/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   824 17  706  118 17  -   -   -  دولة فلسطني

 24/4/2017 مستحقة السداد  113 15  -   113 15  441  672 14  113 15  441  672 14  -   -   -  سورينام
 22/3/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   256 342 2  -   256 342 2  -   -   -  السويد
 20/2/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   072 793 2  -   072 793 2  -   -   -  سويسرا

 6/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   212 10  430  782 9  -   -   -  طاجيكستان
مجهورية 
مقدونيا 

اليوغوسالفية 
 السابقة

 27/12/2017  مستحقة السداد  254 18  -   254 18  136 1  118 17  254 18  136 1  118 17  -   -   - 

ليشيت -تيمور  14/3/2018  متأخرات  369 7  -   336 7  -   336 7  336 7  -   336 7  33  -   33  
ترينيداد 
 16/2/2017 مستحقة السداد  287 83  -   287 83  -   287 83  287 83  -   287 83  -   -   -  وتوباغو

 22/11/2017 مستحقة السداد  727 73  -   727 73  112 5  615 68  727 73  112 5  68615  -   -   -  تونس
 18/9/2017 مستحقة السداد  235 15  -   235 15  850  385 14  235 15  850  385 14  -   -   -  أوغندا

 20/4/2018 مسددة بالكامل  -   -   -   -   -   653 934 10  -   653 934 10  -   -   -  اململكة املتحدة
مجهورية تنزانيا 

 14/5/2018 مستحقة السداد  608 2  -   608 2  -   608 2  278 15  893  385 14  -   -   -  املتحدة

 20/4/2018 مستحقة السداد  618 193  -   618 193  -   618 193  618 193  -   618 193  -   -   -  أوروغواي
 10/1/2018 متأخرات  616 2  -   588 2  143  445 2  588 2  143  445 2  28  -   28 فانواتو

فنزويال 
 -)مجهورية

يفارية(البول  
غري مؤهلة   025 701 7  983 4  140 488 1  087 89  053 399 1  140 488 1  087 89  053 399 1  902 207 6  944 141  958 065 6

 4/9/2012 للتصويت

غري مؤهلة   239 44  -   235 15  850  385 14  235 15  850  385 14  004 29  185 1  819 27 زامبيا
 29/6/2015 للتصويت

االفرق بعد 
                005 1 (16)  021 1       التقريب

     748 876 36 286 5 413 753 19 555 543 858 209 19 719 431 147 984 584 3 735 846 143 049 118 17 030 502 019 616 16 المجموع
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 المرفق الثالث
الضحايا، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالمساعدة القانونية )باليورو( للدفاع و  

 (2017-2005صندوق الطوارئ )
 اجملموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 القانونية المساعدة
 ذلك في بما للدفاع،

 المنتدبون المحامون
 والمحامون

66 806 المخصصون  717 724  211 716  854 432 1  050 975 1  440 899 3  694 844 3  798 838 3  096 633 3  156 578 3  669 878 4  002 950 4  482 838 4  975 376 38  

 القانونية المساعدة
20 315 ال شئ للضحايا  054 54  659 214  763 155 1  557 231  549 010 2  098 387 2  865 756 1  744 745 1  556 233 1  596 344 1  410 341 1  166 496 13  

 المساعدة  مجموع
66 806 القانونية  032 745  265 770  513 647 1  813 130 3  997 130 4  243 855 5  896 225 6  961 389 5  900 323 5  225 112 6  598 294 6  892 179 6  141 873 51  



ICC-ASP/17/20 

20A061118 430 

 المرفق الرابع
 )بآالف اليورو( لجنةال توصيات لتنفيذ نتيجة الميزانية على المترتبة اآلثار 

  بحسب البرنامج الرئيسي 2019برامج الرئيسية لعام المجموع الكلي لجميع ال -8الجدول 
2019امليزانية الربناجمية لعام   

 )بآالف اليورو(
الميزانية المعتمدة  

 618.لعام 

 التغييرات في الموارد
الميزانية المقترحة 

بما في  610.لعام 
 ذلك اإلضافة

التغييرات المقترحة 
 من اللجنة

 التغييرات في الموارد
قترحة الميزانية الم

بعد  610.لعام 
 المبلغ تغييرات اللجنة

النسبة 
 المبلغ المئوية

النسبة 
 المئوية

(.6620) 6,.71 .1 الهيئة القضائية األول  (.00)  1. 677,8 (.760.)  (06202)  (208)  1. 167,0 

(1 0806.) 166,8 28 2,0 160,6 . 001,8 .2 مكتب المدعية العامة الثاني  816,7 1,8 20 86.,. 

(7607.) .,.12 77 قلم المحكمة الثالث  (602)  70 808,8 (.1700)  (201,6) (6,0) 70 0.1,. 

(000.) 871,0 . 0,. 1.6,2 .,718 . أمانة جمعية الدول األطراف الرابع  1.6,. 2,. . 821,7 

 866,6 1 6,1. .,661 - 866,6 1 6,1. .,661 .,208 1 المباني الخامس

(72008) 6.7,8 2 .,8. 280,6 1 .,21. . االستئماني للضحاياأمانة الصندوق  السادس  760,. .0,1 6 .81,6 

.-السابع (.0..) 0,0.. 2,1 1,.. .,62. آلية الرقابة المستقلة   (6,2) (6,0) .61,1 

0-السابع (1006) 767,6 مكتب المراجعة الداخلية   (.07)  088,6 (.02)  (.1,7) (6,1) 08.,0 

 المجموع الفرعي

 

126 820,6 6 22.,1 .,2 127 .01,2 (. .06,7) 8.2,2 6,0 122 766,7 

.-السابع  1,.8. 6 (6,6) (6,1) - 1,.8. 6 (6,6) (6,1) .,.8. 6 قرض الدولة المضيفة 

 مجموع المحكمة

 

147 431,2 3 442,0 5,3 120 876,2 (5 290,7) 824,3 0,6 148 582,8 

 بحسب بند اإلنفاق 2019لرئيسية لعام المجموع الكلي لجميع البرامج ا -9الجدول 

 مجموع المحكمة 
الميزانية المعتمدة  

 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 1,.00 . 0,. 121,6 - 1,.00 . 0,. 121,6 1,1.. .  القضاة 

 .,..7 06 (.,1) (2,.06) (860,6 1) .,8.. .0 1,2 876,0 082,0 01 املوظفون من الفئة الفنية

 676,7 .. 6,1 16,6 (170,8) .,27. .. 6,7 106,1 6.7,2 .. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 0,..1 80 (1,1) (010,1) (8,.08 1) 7,.16 88 .,1 606,7 1 6,.62 87 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 .,.11 17 16,2 012,2 1 (.,11) 1.6,7 17 .,16 0,..0 1 208,1 .1 املساعدة املؤقتة العامة

 078,7 (2,0.) (6.2,6) - 078,7 (2,0.) (6.2,6) 7,.66 1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 00,6. (17,6) (.,01) - 00,6. (17,6) (.,01) 606,8 العمل اإلضايف

 .,606 18 .,7 8,0.. 1 (.,11) 261,7 18 .,7 26,1. 1 101,0 17 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 .,8.. 0 .,0 677,7 (.,266) 061,7 0 16,2 .,781 .,8.6 . السفر

 61,6 (0,1) (6,.) (2,6) 6,.6 0,1 6,. 66,6 الضيافة

 0,.62 2 16,0 0,.28 - 0,.62 2 16,0 0,.28 06,6. 6 اخلدمات التعاقدية

 666,7 1 (.,1) (6,.1) (.,0.) 6.0,0 1 2,0 20,0 616,6 1 التدريب

 .,.08 8,6 1,.. (6,6.) .,.76 11,2 1,.7 066,2 اخلرباء االستشاريون

 287,8 6 6,1 162,8 - 287,8 6 6,1 162,8 686,6 6 اعحمامو الدف

 161,6 1 (.,.) (06,7) - 161,6 1 (.,.) (06,7) 6,.10 1 الضحاياحمامو 

 6,.87 12 (.,7) (1.7,0 1) (116,6) 6,.08 12 (.,0) (627,0 1) 0,.66 10 النفقات التشغيلية العامة

 .,.17 1 12,6 .,127 - .,.17 1 12,6 .,127 6.8,6 1 اللوازم واملواد

 066,6 1 66,6 .,272 - 066,6 1 66,6 .,272 8,..2 1 األثاث واملعدات

 .,... 62 .,1 266,0 (00,7.) 1.1,0 .6 0,. 666,6 1 1.1,0 62 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 700,7 144 0,6 824,4 (290,7 5) 591,4 147 5,4 442,1 3 846,3 143 المجموع

 1,.8. 6 (6,6) (6,1) - 1,.8. 6 (6,6) (6,1) .,.8. 6 قرض  الدولة المضيفة

 582,8 148 0,6 824,3 (290,7 5) 876,2 120 5,3 442,0 3 431,2 147 المجموع بما في ذلك  القرض من الدولة المضيفة 
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 قضائيةهيئة الال: الرئيسي األول: البرنامج 10الجدول 

 لالبرنامج الرئيسي األو 
 الهيئة القضائية 

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

المئوية النسبة المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة  

 1,.00 . 0,. 121,6 - 1,.00 . 0,. 121,6 1,1.. .  القضاة 

 .,600 2 (8,.) (.,08.) - .,600 2 (8,.) (.,08.) 007,7 2 املوظفون من الفئة الفنية

 820,7 (8,7) (.,86) - 820,7 (8,7) (.,86) .,0.7 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 0,.2. . (.,0) (620,6) - 0,.2. . (.,0) (620,6) 02,0. . باملوظفني املتصلة لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 676,8 1 (10,8) (0,.1.) (.,107) 08,6. 1 (1,2) (18,2) 80,2. 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 676,8 1 (10,8) (0,.1.) (.,107) 08,6. 1 (1,2) (18,2) 80,2. 1 تكاليف املوظفنياجملموع الفرعي لسائر 

 06,8 (26,6) (01,2) (6,.2) 8,.16 (16,8) (10,2) .,..1 السفر

 11,6 (61,6) (6,.) (2,6) 6,.1 (0,6) (1,6) 10,6 الضيافة

 - (166,6) (6,.) - - (166,6) (6,.) 6,. اخلدمات التعاقدية

 6,.. - - (2,6.) 20,6 160,1 2,6. 6,.. التدريب

 6,. - - - 6,. - - 6,. اخلرباء االستشاريون

 - (166,6) (162,2) - - (166,6) (162,2) 162,2 النفقات التشغيلية العامة

 - (166,6) (6,.) - - (166,6) (6,.) 6,. اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 1.8,8 (8,2.) (186,8) (76,6) 61,8. (62,8) (167,8) 660,0 تكاليف غري املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي لل

 107,6 15 (4,8) (604,4) (570,5) 377,8 15 (5,6) (334,5) 715,0 15 المجموع

 : هيئة الرئاسة1100: البرنامج 11الجدول 

1100البرنامج   
لرئاسةهيئة ا   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  تغييرات في المواردال
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 8,6. - - - 8,6. - - 8,6.  القضاة 

 8.6,8 (.,1) (0,0) - 8.6,8 (.,1) (0,0) 866,2 فون من الفئة الفنيةاملوظ

 6,.0. - - - 6,.0. - - 6,.0. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 110,1 1 (6,0) (0,0) - 110,1 1 (6,0) (0,0) 7,..1 1 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 06,8 (67,0) (2,0.) (6,.2) 8,.16 (0,0) (0,0) 2,.12 السفر

 16,6 (8,0.) (2,6) (2,6) 12,6 - - 12,6 الضيافة

 - - - - - - - - عاقديةاخلدمات الت

 - (166,6) (0,6) (0,6) 0,6 - - 0,6 التدريب

 6,. - - - 6,. - - 6,. اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 8,.16 (67,0) (02,0) (6,..) 106,8 (0,.) (0,0) 176,2 ملوظفنياجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة با

 549,9 1 (2,6) (74,5) (22,0) 304,9 1 (1,2) (19,5) 354,1 1 المجموع
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 الدوائر: 1200: البرنامج 12الجدول 

1200 
 الدوائر

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
في  بما 610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 062,1 . 0,. 121,6 - 062,1 . 0,. 121,6 206,1 .  القضاة 

 2,.7. 6 (1,6) (27,2) - 2,.7. 6 (1,6) (27,2) 8,..0 6 املوظفون من الفئة الفنية

 2,2.. - - - 2,2.. - - 2,2.. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 1.0,8 2 (1,1) (27,2) - 1.0,8 2 (1,1) (27,2) .,177 2 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 676,8 1 (10,8) (0,.1.) (.,107) 08,6. 1 (1,2) (18,2) 80,2. 1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 676,8 1 (10,8) (0,.1.) (.,107) 08,6. 1 (1,2) (18,2) 80,2. 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 - - - - - - - - السفر

 1,6 - - - 1,6 - - 1,6 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 6,.. .,67 0,6 (18,6) 26,6 1.6,6 2,6. 10,6 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 6,6. 6,.6 0,6 (18,6) 21,6 .,121 2,6. 17,6 كاليف غري املتصلة باملوظفنياجملموع الفرعي للت

 827,7 10 (1,1) (116,0) (512,5) 075,9 11 0,9 99,5 973,7 10 المجموع

 مكاتب االتصال: 1300: البرنامج 13الجدول 

1300 
 مكتب االتصال بنيويورك

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 - - - - - - - -  القضاة 

 - (166,6) (.,11.) - - (166,6) (.,11.) .,11. املوظفون من الفئة الفنية

 - (166,6) (.,86) - - (166,6) (.,86) .,86 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - (166,6) (6,.0.) - - (166,6) (6,.0.) 6,.0. املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - خلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة ا

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 - (166,6) (0,8) - - (166,6) (0,8) 0,8 السفر

 - (166,6) (1,6) - - (166,6) (1,6) 1,6 الضيافة

 - (166,6) (6,.) - - (166,6) (6,.) 6,. اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - (166,6) (162,2) - - (166,6) (162,2) 162,2 النفقات التشغيلية العامة

 - (166,6) (6,.) - - (166,6) (6,.) 6,. اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 - (166,6) (.,..1) - - (166,6) (.,..1) .,..1 غري املتصلة باملوظفني اجملموع الفرعي للتكاليف

 - (100,0) (414,5) - - (100,0) (414,5) 414,5 المجموع
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 الرئيسي الثاني: مكتب المدعية العامة : البرنامج14لجدول ا

الرئيسي الثاني البرنامج  
مكتب المدعية العامة   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  ييرات في المواردالتغ
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 6.8,7 0. (.,1) (667,6) (.,681 1) .,726 7. 2,6 .,672 1 000,6 0. املوظفون من الفئة الفنية

 107,7 . (.,1) (06,2) - 107,7 . (.,1) (06,2) 61,1. . املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 0,2.. 61 (.,1) (676,7) (.,681 1) 067,0 .6 .,6 616,8 1 807,1 61 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 106,6 16 7,0 720,7 8,.20 .,766 0 7,. 6,0.. 220,6 0 عامةاملساعدة املؤقتة ال

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 106,6 16 7,0 720,7 8,.20 .,766 0 7,. 6,0.. 220,6 0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 8,0.. 6 .,16 00,7. (00,0.) .,8.. 6 .,6. 00,6. 0.8,0 . السفر

 6,. - - - 6,. - - 6,. الضيافة

 .,70. - - - .,70. - - .,70. اخلدمات التعاقدية

 06,6. - - - 06,6. - - 06,6. التدريب

 76,6 - - - 76,6 - - 76,6 اخلرباء االستشاريون

 026,6 6,8. 116,6 (116,6) 7.6,6 .,21 6,6.. 66,6. النفقات التشغيلية العامة

 06,6 (.,18) (6,6.) - 06,6 (.,18) (6,6.) 116,6 اللوازم واملواد

 186,6 66,6 6,.2 - 186,6 66,6 6,.2 6,.16 األثاث واملعدات

 686,1 . 0,2 262,7 (260,0) 7,.20 . .,18 822,6 028,2 2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 805,2 46 1,8 810,7 (598,3 1) 100,8 48 4,6 109,0 5 991,8 42 المجموع

 ديوان المدعية العامة: 2110الفرعي : البرنامج 15الجدول 

2110 
ديوان المدعية العامة/قسم المشورة القانونية   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

ت التغييرا
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 2.0,1 1 (1,6) (18,0) (6,1.) .,220 1 6,1 .,1 222,7 1 املوظفون من الفئة الفنية

 86,6. - - - 86,6. - - 86,6. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 760,1 1 (1,1) (18,0) (6,1.) .,7.0 1 6,1 .,1 7.7,7 1 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 110,8 (.,27) (167,6) - 110,8 (.,27) (167,6) 0,8.. املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - ايفالعمل اإلض

 110,8 (.,27) (167,6) - 110,8 (.,27) (167,6) 0,8.. اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 .,182 (6,1) (6,1) - .,182 (6,1) (6,1) 182,0 السفر

 6,. - - - 6,. - - 6,. الضيافة

 66,6 - - - 66,6 - - 66,6 اخلدمات التعاقدية

 06,6. - - - 06,6. - - 06,6. التدريب

 76,6 - - - 76,6 - - 76,6 اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 .,70. (6,6) (6,1) - .,70. (6,6) (6,1) 70,0. اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 408,4 5 (2,0) (152,7) (50,1) 458,2 5 (4,5) (102,6) 234,1 5 المجموع
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 قسم الخدمات: 2120الفرعي : البرنامج 16الجدول 

 2120  
قسم الخدمات   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
ن المقترحة م

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 1,.20 1 (68,6) (.,016) (06,7) 8,... 1 (.,62) (.,810) 6,.67 . املوظفون من الفئة الفنية

 6,.87 (.,26) (071,6) - 6,.87 (.,26) (071,6) 26,6. 1 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 667,2 . (26,2) (.,81. 1) (06,7) 2.8,1 . (68,6) (.,206 1) 018,0 6 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 .,6.2 . (.,0.) (768,0) (167,7) 101,0 . (.,1.) (.,061) 706,1 . املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤقتة 

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 .,6.2 . (.,0.) (768,0) (167,7) 101,0 . (.,1.) (.,061) 706,1 . اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 212,0 6,.1 22,2 (22,2) 2.0,6 2,6. 88,8 .,676 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 .,20. - - - .,20. - - .,20. اقديةاخلدمات التع

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 16,6 - 16,6 (16,6) 6,6. - 6,6. - النفقات التشغيلية العامة

 66,6 (7,.7) (86,6) - 66,6 (7,.7) (86,6) 116,6 اللوازم واملواد

 - (166,6) (6,.16) - - (166,6) (6,.16) 6,.16 األثاث واملعدات

 662,1 1 (16,8) (106,0) (2,2.) .,6.8 1 (0,1) (.,160) 102,7 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 392,7 2 (31,2) (480,7 5) (585,8) 678,2 2 (57,9) (197,9 5) 876,4 7 المجموع

 األدلةمات والمعرفة و قسم إدارة المعلو  : 2130الفرعي : البرنامج 17الجدول 

2130 
 قسم إدارة المعلومات والمعرفة واألدلة

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ جنةتغييرات الل

 .,676 1 - .,676 1 - .,676 1 - .,676 1 - املوظفون من الفئة الفنية

 260,1 1 - 260,1 1 - 260,1 1 - 260,1 1 - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 270,0 . - 270,0 . - 270,0 . - 270,0 . - املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 161,0 1 - 161,0 1 (186,6) 81,0. 1 - 81,0. 1 - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 161,0 1 - 161,0 1 (186,6) 81,0. 1 - 81,0. 1 - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 7,6 - 7,6 (6,6) 16,6 - 16,6 - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 06,6 - 06,6 - 06,6 - 06,6 - اللوازم واملواد

 186,6 - 186,6 - 186,6 - 186,6 - واملعداتاألثاث 

 27,6. - 27,6. (6,6) 6,6.. - 6,6.. - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 858,5 3 - 858,5 3 (183,0) 011,5 4 - 011,5 4 - المجموع
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 والتعاون والتكامل االختصاص شعبة: 2200: البرنامج 18الجدول 

2200 
 والتعاون والتكامل صاالختصا شعبة 

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

ة المئويةالنسب المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة  

 708,6 . (.,1) (62,1) (166,6) 0.8,6 . 6,2 .,00 1,.86 . املوظفون من الفئة الفنية

 .,.66 - - - .,.66 - - .,.66 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 .,166 6 (1,1) (62,1) (166,6) 06,8. 6 6,6 .,00 107,0 6 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 210,6 (.,1) (0,6) (67,2.) 0.0,7 27,6 61,1. 0,..2 ة املؤقتة العامةاملساعد

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 210,6 (.,1) (0,6) (67,2.) 0.0,7 27,6 61,1. 0,..2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 221,0 .,6 6,0 - 221,0 .,6 6,0 221,6 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 221,0 .,6 6,0 - 221,0 .,6 6,0 221,6 جملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفنيا

 994,7 3 (1,0) (39,2) (337,7) 335,4 4 7,4 598,5 034,5 4 المجموع

 شعبة التحقيق: 2300: البرنامج 19الجدول 

2300 
 شعبة التحقيق

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

ميزانية المقترحة ال التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 022,2 16 (8,.) (667,1) (782,1) .,2.8 11 2,2 277,6 .,0.1 16 املوظفون من الفئة الفنية

 761,6 1 (61,0) (.,861) - 761,6 1 (61,0) (.,861) .,.6. . املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2,.67 .1 (.,8) (168,0 1) (782,1) .,1.0 16 (2,.) (.,6.2) 282,6 16 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 760,6 2 0,6 .,606 768,8 .,076 6 (8,1) (628,6) .,618 2 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 760,6 2 0,6 .,606 768,8 .,076 6 (8,1) (628,6) .,618 2 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 860,6 1 10,6 6,6.. (6,6..) 6.0,6 . 1,.6 66,6. 0,6.. 1 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 066,6 18,0 166,6 (166,6) 766,6 67,7 66,6. 66,6. النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - ثاث واملعداتاأل

 260,6 . 10,8 6.6,6 (6.6,6) 780,6 . .,66 766,6 680,6 . اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 253,4 19 (1,9) (368,1) (392,3) 918,7 19 0,1 57,5 891,2 19 المجموع
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 شعبة المقاضاة: 2400: البرنامج 20الجدول 

2400 
 شعبة المقاضاة

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 0.2,0 8 (.,1) (167,8) (6.0,6) 616,0 0 7,. .,28. 2,.60 0 ن من الفئة الفنيةاملوظفو 

 60,8. - - - 60,8. - - 60,8. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 201,2 0 (1,1) (167,8) (6.0,6) 827,7 0 0,. .,28. .,00. 0 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 780,1 1 0,6 160,8 70,1. 16,6. 1 (.,16) (6,.17) 6,.08 1 ةاملساعدة املؤقتة العام

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 780,1 1 0,6 160,8 70,1. 16,6. 1 (.,16) (6,.17) 6,.08 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 671,0 (6,7) (.,.) (.,.) 676,8 (6,1) (6,6) 672,1 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 671,0 (6,7) (.,.) (.,.) 676,8 (6,1) (6,6) 672,1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 625,1 11 (0,0) (3,2) (79,4) 731,2 11 0,7 72,9 622,6 11 المجموع

 الرئيسي الثالث: قلم المحكمة: البرنامج 21الجدول 

لثالثالبرنامج الرئيسي ا  
قلم المحكمة   

زانية المعتمدة  المي
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 27,6. 7. (1,6) (87,8.) (78,0.) 0,..8 7. (6,6) (.,0) 862,8 7. الفئة الفنيةاملوظفون من 

 7,..7 18 .,6 01,0 (80,2) 1,.81 18 1,6 181,6 061,1 18 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 00,7. 20 (6,2) (.,100) (608,6) 067,7 20 6,2 171,8 0,.20 20 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 1,.72 6 16,0 2.7,0 1.6,2 02,7. 6 0,6 .,667 .,87. 6 املساعدة املؤقتة العامة

 811,0 (.,66) (6.1,1) - 811,0 (.,66) (6.1,1) 7,.10 1 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 01,6. (10,1) (.,01) - 01,6. (10,1) (.,01) 8,..6 العمل اإلضايف

 818,6 2 6,0 6,.2 1.6,2 007,0 2 (.,.) (2,.16) 776,6 2 كاليف املوظفنياجملموع الفرعي لسائر ت

 .,6.6 . .,6 2,6 - .,6.6 . .,6 2,6 .,610 . السفر

 6,. 6,.. 1,6 - 6,. 6,.. 1,6 2,6 الضيافة

 767,7 . 18,2 2.6,0 - 767,7 . 18,2 2.6,0 80,8. . اخلدمات التعاقدية

 016,6 (1,.) (.,16) - 016,6 (1,.) (.,16) .,0.6 التدريب

 .,207 .,18 1,.7 - .,207 .,18 1,.7 2,.60 اخلرباء االستشاريون

 287,8 6 6,1 162,8 - 287,8 6 6,1 162,8 686,6 6 حمامو الدفاع

 161,6 1 (.,.) (06,7) - 161,6 1 (.,.) (06,7) 6,.10 1 الضحاياحمامو 

 0,.68 .1 (16,0) (207,7 1) - 0,.68 .1 (16,0) (207,7 1) 8.6,0 16 النفقات التشغيلية العامة

 607,8 1 10,6 .,.17 - 607,8 1 10,6 .,.17 6,.80 اللوازم واملواد

 716,6 1 .,66 .,2.0 - 716,6 1 .,66 .,2.0 86,8. 1 األثاث واملعدات

 .,06. .. (1,6) (626,1) - .,06. .. (1,6) (626,1) 066,0 .. اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 621,5 76 (0,6) (491,3) (517,6) 868,8 76 (0,4) (573,7) 145,2 77 المجموع
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 مكتب المسجل: 3100: البرنامج 22الجدول 

3100 
مكتب المسجل   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

ات التغيير
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 6,.27 1 (.,1) (.,17) - 6,.27 1 (.,1) (.,17) .,.20 1 املوظفون من الفئة الفنية

 .,.12 - - - .,.12 - - .,.12 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 0.6,8 1 (1,1) (.,17) - 0.6,8 1 (1,1) (.,17) 068,6 1 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - - عي لسائر تكاليف املوظفنياجملموع الفر 

 27,0 (.,18) (16,0) - 27,0 (.,18) (16,0) .,8. السفر

 2,6 - - - 2,6 - - 2,6 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 8,6 (0,.0) (16,2) - 8,6 (0,.0) (16,2) 1,2. التدريب

 26,6 766,6 6,.6 - 26,6 766,6 6,.6 6,. اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 00,0 2,.1 11,6 - 00,0 2,.1 11,6 88,0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 750,4 1 (0,4) (6,5) - 750,4 1 (0,4) (6,5) 756,6 1 المجموع

 شعبة الخدمات اإلدارية: 3200: البرنامج 23الجدول 

3200 
 شعبة الخدمات اإلدارية

الميزانية 
المعتمدة  لعام 

.618 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.م لعا

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 860,8 6 (.,6) (10,7) (81,6) 888,1 6 1,0 01,0 .,8.0 6 املوظفون من الفئة الفنية

 0,..6 0 1,6 00,8 - 0,..6 0 1,6 00,8 8,8.. 0 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 2,.16 16 6,0 77,1 (81,6) 16,7. 16 .,1 1.8,2 6,..6 16 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 .,017 0,.1 82,8 (7,7) .,..0 17,2 .,.0 7,.6. املساعدة املؤقتة العامة

 - (166,6) (6,6.) - - (166,6) (6,6.) 6,6. املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 26,6. (1,6.) (.,02) - 26,6. (1,6.) (.,02) 667,8 العمل اإلضايف

 806,8 6,6 6,6 (7,7) .,808 6,0 8,6 .,806 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 .,.10 16,6 1,.. - .,.10 16,6 1,.. 176,1 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 7,.1. (10,0) (1.7,8) - 7,.1. (10,0) (1.7,8) .,026 اخلدمات التعاقدية

 606,6 .,6 6,0 - 606,6 .,6 6,0 7,.60 التدريب

 6,.2 6,6.. 66,6 - 6,.2 6,6.. 66,6 6,.1 اخلرباء االستشاريون

 671,2 6 (8,.) (.,188) - 671,2 6 (8,.) (.,188) 0,0.. 6 النفقات التشغيلية العامة

 01,7. (2,6) (16,1) - 01,7. (2,6) (16,1) 662,8 اللوازم واملواد

 .,678 6,2 .,.1 - .,678 6,2 .,.1 600,6 األثاث واملعدات

 8.2,8 2 (.,.) (.,02.) - 8.2,8 2 (.,.) (.,02.) 110,6 . اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 848,0 18 (1,0) (186,8) (89,0) 937,0 18 (0,2) (97,8) 034,8 19 المجموع
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 شعبة الخدمات القضائية: 3300: البرنامج 24الجدول 

3300 
القضائية شعبة الخدمات   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

غالمبل النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة  النسبة المئوية 

 0,.06 11 (1,6) (1.8,6) - 0,.06 11 (1,6) (1.8,6) .,601 .1 املوظفون من الفئة الفنية

 627,6 . (6,0) (8,.6) - 627,6 . (6,0) (8,.6) 670,8 . املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 070,0 10 (1,1) (101,1) - 070,0 10 (1,1) (101,1) 171,6 17 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 262,1 1 (6,2.) (600,7) - 262,1 1 (6,2.) (600,7) 866,8 1 املساعدة املؤقتة العامة

 .,.76 (12,7) (1.1,7) - .,.76 (12,7) (1.1,7) 8.0,0 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 6,.1 - - - 6,.1 - - 6,.1 العمل اإلضايف

 1.2,6 . (.,18) (288,2) - 1.2,6 . (.,18) (288,2) 7,.02 . ئر تكاليف املوظفنياجملموع الفرعي لسا

 .,.60 (8,1) (.,.6) - .,.60 (8,1) (.,.6) 607,7 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 7,..6 1 .,.16 6,.8. - 7,..6 1 .,.16 6,.8. 226,2 اخلدمات التعاقدية

 .,01 6,2 6,2 - .,01 6,2 6,2 01,1 التدريب

 .,.68 1,0 7,1 - .,.68 1,0 7,1 678,2 اخلرباء االستشاريون

 287,8 6 6,1 162,8 - 287,8 6 6,1 162,8 686,6 6 حمامو الدفاع

 161,6 1 (.,.) (06,7) - 161,6 1 (.,.) (06,7) 6,.10 1 الضحاياحمامو 

 1.2,0 0 6,. .,.16 - 1.2,0 0 6,. .,.16 080,7 . النفقات التشغيلية العامة

 .,6.6 7,.6 87,1 - .,6.6 7,.6 87,1 00,2. اللوازم واملواد

 660,6 1 22,6 261,6 - 660,6 1 22,6 261,6 6,.06 األثاث واملعدات

 68,7. 12 0,2 6,... 1 - 68,7. 12 0,2 6,... 1 610,7 16 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 375,9 33 1,7 245,2 - 375,9 33 1,7 245,2 830,4 35 المجموع

 عمليات الخارجيةال شعبة: 3800: البرنامج 25الجدول 

3800 
 شعبة العمليات الخارجية

الميزانية 
المعتمدة  لعام 

.618 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

لميزانية المقترحة ا التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 6,.66 16 (6,0) (0,.0) (107,6) 0,6.. 16 1,6 162,7 2.2,0 16 املوظفون من الفئة الفنية

 62,0. 2 6,7 7,0. (80,2) 02,6. 2 8,. 117,6 177,6 2 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 60,0. 12 (6,2) (6,.0) (80,7.) 8.6,6 12 .,1 1,7.. 061,0 12 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 .,006 1 .,77 .,760 1.8,1 2,.6. 1 06,0 81,2. 0.2,6 املساعدة املؤقتة العامة

 160,2 (00,6) (60,2.) - 160,2 (00,6) (60,2.) 8,.61 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 6,6 - 6,6 - 6,6 - 6,6 - العمل اإلضايف

 0,.86 1 6,.2 66,1. 1.8,1 022,8 1 .,0. 6,.67 00,8. 1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 .,.21 1 1,8 2,7. - .,.21 1 1,8 2,7. .,606 1 السفر

 1,6 - 1,6 - 1,6 - 1,6 - الضيافة

 100,6 1 (8,.) (66,0) - 100,6 1 (8,.) (66,0) 0,.6. 1 اخلدمات التعاقدية

 .,127 (.,6) (6,8) - .,127 (.,6) (6,8) 128,6 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 180,0 6 (66,7) (212,2 1) - 180,0 6 (66,7) (212,2 1) 062,6 2 النفقات التشغيلية العامة

 0,..2 66,2 .,08 - 0,..2 66,2 .,08 6.2,1 اللوازم واملواد

 .,.. .,106 7,.1 - .,.. .,106 7,.1 0,8 األثاث واملعدات

 676,2 0 (17,6) (668,0 1) - 676,2 0 (17,6) (668,0 1) 070,6 7 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 709,9 55 (3,6) (840,8) (158,6) 838,2 55 (3,0) (715,5) 220,7 53 المجموع
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 الرئيسي الرابع: أمانة جمعية الدول األطراف: البرنامج 26جدول ال

رابعالبرنامج الرئيسي ال  
أمانة جمعبة الدول األطراف   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  اردالتغييرات في المو
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 027,7 (6,7) (.,2) - 027,7 (6,7) (.,2) .,..0 املوظفون من الفئة الفنية

 6.0,0 .,.. 0,.0 - 6.0,0 .,.. 0,.0 01,6. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 662,6 1 .,0 01,1 - 662,6 1 .,0 01,1 .,026 املتصلة باملوظفني لتكاليفلرعي اجملموع الف

 00,6. (.,0) (67,7) (0,0.) .,00. (1,6) (7,8) 062,6 املساعدة املؤقتة العامة

 107,1 10,2 7,1. - 107,1 10,2 7,1. 126,6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 68,6 - - - 68,6 - - 68,6 العمل اإلضايف

 771,2 (1,2) (16,0) (0,0.) 861,6 .,. 10,6 6,.78 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 268,0 1,0 0,8 - 268,0 1,0 0,8 1,.26 السفر

 7,6 26,6 6,. - 7,6 26,6 6,. 6,. الضيافة

 08,7. 16,2 07,6 - 08,7. 16,2 07,6 61,7. اخلدمات التعاقدية

 7,6 (7,7.) (8,.) - 7,6 (7,7.) (8,.) 16,1 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 2,2. - - - 2,2. - - 2,2. النفقات التشغيلية العامة

 12,7 - - - 12,7 - - 12,7 اللوازم واملواد

 6,. - - - 6,. - - 6,. األثاث واملعدات

 600,6 1 7,2 76,6 - 600,6 1 7,2 76,6 006,6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 841,7 5 4,2 153,2 (59,9) 871,6 5 2,6 123,4 718,5 5 المجموع

 المؤتمرات: 4100: البرنامج 27الجدول 

4100 
المؤتمرات   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
لمقترحة من ا

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - صلة باملوظفنياملت لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 .,6.7 (0,7) (6,0.) - .,6.7 (0,7) (6,0.) 6.6,8 املساعدة املؤقتة العامة

 167,1 66,0 7,1. - 167,1 66,0 7,1. 86,6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 6,6. - - - 6,6. - - 6,6. العمل اإلضايف

 2.2,6 6,8 .,6 - 2.2,6 6,8 .,6 2.6,8 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 216,6 - - - 216,6 - - 216,6 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 11,6 - - - 11,6 - - 11,6 النفقات التشغيلية العامة

 16,6 - - - 16,6 - - 16,6 واداللوازم وامل

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 262,6 - - - 262,6 - - 262,6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 888,3 0,4 3,2 - 888,3 0,4 3,2 884,8 المجموع
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 أمانة الجمعية: 4200: البرنامج 28الجدول 

4200 
 أمانة الجمعية

عتمدة  الميزانية الم
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 208,1 (6,0) (2,7) - 208,1 (6,0) (2,7) 8,.6. نيةاملوظفون من الفئة الف

 70,7. 61,1 0,.0 - 70,7. 61,1 0,.0 11,1. املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 772,8 .,8 06,0 - 772,8 .,8 06,0 716,0 املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - قتة اخلاصة باالجتماعاتاملساعدة املؤ 

 18,6 - - - 18,6 - - 18,6 العمل اإلضايف

 18,6 - - - 18,6 - - 18,6 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 10,6 (6,6) (.,6) - 10,6 (6,6) (.,6) .,10 السفر

 1,6 - - - 1,6 - - 1,6 الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 0,. (27,6) (0,.) - 0,. (27,6) (0,.) .,. التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 2,7 - - - 2,7 - - 2,7 اللوازم واملواد

 6,. - - - 6,. - - 6,. األثاث واملعدات

 0,0. (.,0) (6,1) - 0,0. (.,0) (6,1) 7,.6 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 855,4 7,6 27,8 - 855,4 7,6 27,8 764,6 المجموع

 مكتب رئيس الجمعية: 4400: البرنامج 29الجدول 

4400 
مكتب رئيس الجمعية   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

غييرات الت
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - املتصلة باملوظفني ليفلتكالاجملموع الفرعي 

 160,6 (16,6) (.,.1) - 160,6 (16,6) (.,.1) .,1.1 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 160,6 (16,6) (.,.1) - 160,6 (16,6) (.,.1) .,1.1 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 2,.11 .,.1 .,.1 - 2,.11 .,.1 .,.1 00,0 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 6,.1 - - - 6,.1 - - 6,.1 اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - واداللوازم وامل

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 1.7,2 16,0 .,.1 - 1.7,2 16,0 .,.1 111,0 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 536,7 1,4 3,3 - 536,7 1,4 3,3 533,4 المجموع
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 لجنة الميزانية والمالية: 4500: البرنامج 30الجدول 

4500 
ة والماليةلجنة الميزاني   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 120,0 6,1 .,6 - 120,0 6,1 .,6 120,2 املوظفون من الفئة الفنية

 70,0 - - - 70,0 - - 70,0 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 .,0.. 6,1 .,6 - .,0.. 6,1 .,6 0,6.. املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 1.0,8 (1,2) (1,0) (0,0.) 1.0,7 1,6. 8,6. 161,7 املساعدة املؤقتة العامة

 06,6 - - - 06,6 - - 06,6 املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 180,8 (1,6) (1,0) (0,0.) 10,7. 12,0 8,6. 101,7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 .,667 (0,.) (.,8) - .,667 (0,.) (.,8) 7,.61 السفر

 0,6 6,6. 6,. - 0,6 6,6. 6,. 2,6 الضيافة

 126,7 87,2 07,6 - 126,7 87,2 07,6 70,7 اخلدمات التعاقدية

 2,2 (2,6) (.,6) - 2,2 (2,6) (.,6) 2,0 التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 16,2 - - - 16,2 - - 16,2 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 6,.27 12,0 06,0 - 6,.27 12,0 06,0 212,2 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 894,3 7,1 28,9 (59,9) 954,5 10,6 88,8 832,4 المجموع

 الرئيسي الخامس: المباني: البرنامج 31الجدول 

الرئيسي الخامسالبرنامج   
المبانيا  

انية المعتمدة  الميز
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 - - - - - - - - لفئة الفنيةاملوظفون من ا

 - - - - - - - - املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 - - - - - - - - املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 866,6 1 6,1. .,661 - 866,6 1 6,1. .,661 .,208 1 النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 866,6 1 6,1. .,661 - 866,6 1 6,1. .,661 .,208 1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 800,0 1 50,1 301,2 - 800,0 1 50,1 301,2 498,2 1 المجموع
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 الرئيسي السادس: أمانة الصندوق االستئماني للضحاياامج : البرن32الجدول 

الرئيسي السادسالبرنامج   
 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  ردالتغييرات في الموا
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 0,.06 (8,.) (.,7.) (0,.12) .,681 1 8,0 88,7 8,.00 املوظفون من الفئة الفنية

 .,161 - - (87,2) 18,0. 00,0 87,2 .,161 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 600,8 1 (1,.) (.,7.) (66,6.) 666,1 1 7,.1 170,1 1.2,6 1 املتصلة باملوظفني لتكاليفلالفرعي  اجملموع

 .,217 1 88,2 .,.00 (2.7,6) 822,8 1 .,.12 .,.60 1 6,..7 املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 .,217 1 88,2 .,.00 (2.7,6) 822,8 1 .,.12 .,.60 1 6,..7 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 .,2.8 8,.2 .,1.8 (6,..) .,286 .,01 .,186 666,6 السفر

 6,6 - - - 6,6 - - 6,6 الضيافة

 187,6 - - - 187,6 - - 187,6 اخلدمات التعاقدية

 .,.6 - - (.,61) 06,2 00,0 .,61 .,.6 التدريب

 1.6,6 - - - 1.6,6 - - 1.6,6 اخلرباء االستشاريون

 6,6. 6,.1 6,6 - 6,6. 6,.1 6,6 6,6. النفقات التشغيلية العامة

 6,6 - - - 6,6 - - 6,6 اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 700,7 10,8 .,161 (.,80) 0,.88 7,.6 17,7. .,.00 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 581,0 3 59,1 739,2 (746,8) 057,8 4 28,2 486,3 1 241,2 5 المجموع

 : قرض الدولة المضيفة2-الرئيسي السابع : البرنامج 33الجدول 

2-الرئيسي السابع البرنامج   
 قرض الدولة المضيفة

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

ميزانية المقترحة ال التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 - - - - - - - - املوظفون من الفئة الفنية

 - - - - - - - - دمات العامةاملوظفون من فئة اخل

 - - - - - - - - املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 - - - - - - - - السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 - - - - - - - - التدريب

 - - - - - - - - اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 - - - - - - - - اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 - - - - - - - - المجموع 

 1,.8. 6 (6,6) (6,1) - 1,.8. 6 (6,6) (6,1) .,.8. 6  ققرض  الدولة المضيفة

 282,1 3 (0,0) (0,1) - 282,1 3 (0,0) (0,1) 282,5 3 المجموع بما في ذلك قرض الدولة المضيفة 
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 : آلية الرقابة المستقلة5-السابع  الرئيسي : البرنامج34الجدول 

5-السابع  الرئيسي البرنامج  
آلية الرقابة المستقلة   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  المواردالتغييرات في 
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 260,1 (6,8) (6,2) - 260,1 (6,8) (6,2) .,.21 املوظفون من الفئة الفنية

 0,.7 - - - 0,.7 - - 0,.7 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 6,.28 (6,7) (6,2) - 6,.28 (6,7) (6,2) 2,.28 املتصلة باملوظفني فلتكاليلاجملموع الفرعي 

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة العامة

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 - - - - - - - - اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 16,0 - - (.,1) 1,.1 .,12 .,1 16,0 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 .,11 - - (2,6) .,.1 62,8 2,6 .,11 التدريب

 6,6. - - (6,6.) 26,6 166,6 6,6. 6,6. اخلرباء االستشاريون

 6,. - - - 6,. - - 6,. النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 6,. - - - 6,. - - 6,. األثاث واملعدات

 20,1 - - (.,..) 72,0 1,0. .,.. 20,1 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 231,1 (0,6) (3,4) (52,2) 226,6 4,1 55,1 234,2 المجموع

 : مكتب المراجعة الداخلية6-الرئيسي السابع : البرنامج 35الجدول 

6-الرئيسي السابع برنامج ال  
مكتب المراجعة الداخلية   

الميزانية المعتمدة  
 618.لعام 

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بما في  610.لعام 

 ذلك اإلضافة

التغييرات 
المقترحة من 

 اللجنة

الميزانية المقترحة  التغييرات في الموارد
بعد  610.لعام 

 النسبة المئوية المبلغ النسبة المئوية المبلغ تغييرات اللجنة

 2.2,0 (6,8) (6,7) - 2.2,0 (6,8) (6,7) 2.8,0 املوظفون من الفئة الفنية

 0,.7 - - - 0,.7 - - 0,.7 املوظفون من فئة اخلدمات العامة

 7,8.. (6,7) (6,7) - 7,8.. (6,7) (6,7) .,61. املتصلة باملوظفني لتكاليفلاجملموع الفرعي 

 110,8 (.,1) (1,8) - 110,8 (.,1) (1,8) 1.1,0 ملساعدة املؤقتة العامةا

 - - - - - - - - املساعدة املؤقتة اخلاصة باالجتماعات

 - - - - - - - - العمل اإلضايف

 110,8 (.,1) (1,8) - 110,8 (.,1) (1,8) 1.1,0 اجملموع الفرعي لسائر تكاليف املوظفني

 16,6 1,6 6,1 (2,.) 7,.1 .,2. .,. .,16 السفر

 - - - - - - - - الضيافة

 - - - - - - - - اخلدمات التعاقدية

 7,7. 2,.1 6,7 - 7,7. 2,.1 6,7 2,6. التدريب

 - (166,6) (6,6.) - - (166,6) (6,6.) 6,6. اخلرباء االستشاريون

 - - - - - - - - النفقات التشغيلية العامة

 - - - - - - - - اللوازم واملواد

 - - - - - - - - األثاث واملعدات

 68,6 (0,0.) (.,10) (2,.) 26,2 (.,..) (16,8) .,2. اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتصلة باملوظفني

 682,6 (3,1) (51,7) (5,4) 688,0 (5,7) (19,3) 707,3 المجموع
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 الخامس المرفق

 (2018سبتمبر أيلول/  1)حتى  الطوارئ صندوق إلى اللجوء طلبات

 املبلغ املطلوب  املوضوع التاريخ  الرقم 

 يورو 2 513 500 بالتحقيق يف احلالة يف بورونديفيما يتعلق بتكاليف غري متوقعة  14/5/2018 1

فيما يتعلق بتمديد والية القاضي فان دن تكاليف غري متوقعة  11/4/2018 2
ئنافني فاينغايرت والقاضي موناغنغ من أجل البت يف االست

يف  قضية املدعية العامة ضد جان بيري مببا غومبواملقدمني يف 
 احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى

 يورو 116 792

 يورو 2 630 292  شعاراتمجموع  اإل
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 سادس لمرفق الا
 2018التقرير السنوي للجنة المراجعة لعام 

 احملتويات

 ............................................ملخص تنفيذي ................................
 ...............................................مقدمة ........................... -أوال
 .............................. خالل الفرتة املشمولة بالتقريراملطروحة النظر يف املسائل  -ثانيا
 ة ................................................اهليكل اإلداري للمحكم -ألف 
 معلومات حمدثة عن الدليل التنظيمي للمحكمة اجلنائية الدولية ...... -1  
 .................................................إدارة املخاطر يف احملكمة  -باء 
 .............................. إدارة املخاطر معلومات حمدثة عن  -1  
 الدورات التدريبية بشأن إدارة املخاطر ............................. -2  
 .......2018يف عام احملكمة لبيانات املخاطر يف االستعراض السنوي  -3  
 واحملافظة عليها........... عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرتنفيذ  -4  
 .......................................................... القيم واألخالق -جيم 
 املعدل .................................... القيم واألخالق إطار  -1  
 ............................................... بة املالية الداخليةاقر إطار ال  -دال 
 املرتبات .......................التدابري الالزمة لتعزيز نظام كشوف  -1  
 ..................................... اإلشراف على مسائل املراجعة الداخلية -هاء 
 تقارير املراجعة واخلدمات االستشارية ملكتب املراجعة الداخلية ....... -1  
 .. 2017لمراجعة املعتمدة لعام املراجعة الداخلية لمكتب خطة تنفيذ  -2  
 .. 2018لمراجعة املعتمدة لعام املراجعة الداخلية لمكتب خطة تنفيذ  -3  
 ....... 2019لمراجعة يف عام لاملؤقتة املراجعة الداخلية خطة مكتب  -4  
 ............ لضمان اجلودة وحتسينها املراجعة الداخلية خطة مكتب  -5  
 ...................اخلية التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الد -6  
 ................... املراجعة اخلارجية للحساباتاملتعلقة بسائل املاإلشراف على  -واو 
 ....................................... البيانات املالية للمحكمة -1  
 .................... البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا -2  
 فيما يتعلق باملوارد البشرية .......................... مراجعة األداء -3  
 2018ام يف ع اخلارجي للحسابات معلومات حمدثة عن أنشطة املراجع -4  
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 ........ 2019عام املراجع اخلارجي للحسابات للمراجعة يف خطة  -5  
 بات ............اإلجراءات املتعلقة بانتخاب املراجع اخلارجي للحسا -6  
 ........................................... متابعة تنفيذ التوصيات السابقة -زاي 
 التدريبات املتعلقة بتنفيذ التوصيات بصورة فعالة ................... -1  
 ......................... متابعة توصيات مكتب املراجعة الداخلية -2  
دثة عن نتيجة عمليات التوريد املتعلقة بنظام التأمني علومات حمم -3  

 الصحي اجلماعي  .............................................
 املراجع اخلارجي للحسابات ..................... متابعة توصيات  -4  
 ................................... راجعةاملمتابعة توصيات جلنة  -5  

 مسائل أخرى .................................................................. -ثالثا
 اإلشراف على إدارة امليزانيةبشأن الهاي  العامل يف لفريقلاالجتماع غري الرمسي  -ألف 
 ...................................... اهليئات الرقابية األخرىالتنسيق مع   -باء 
 رة اإلعالمية بشأن اخلدمات املقدمة من قلم احملكمة ....................الدو  -جيم 
 أسلوب العمل يف جلنة املراجعة ........................................... -دال 
 نتيجة التقييم الذايت للجنة املراجعة ........................................ -هاء 
 رات املقبلة للجنة املراجعة .................................خطة العمل والدو  -واو 

                                                                          التوصيات املقدمة من املقي م اخلارجي إىل مكتب املراجعة الداخلية ..............  التذييل األول:
  وانتخاب أعضاء املكتب وإقرار جدول األعمال ومشاركة املراقبني تنيافتتاح الدور  التذييل الثاين:

 تني .........................................................افتتاح الدور  -ألف 
 ................................................. انتخاب أعضاء املكتب -باء 
 ...................................................... إقرار جدول األعمال -جيم 
 .......................................................... مشاركة املراقبني -دال 

 ............................................................قائمة الوثائق  التذييل الثالث:
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 ملخص تنفيذي
 ، تقدم اللجنة تقريرها السنوي إىل مجعية الدول األطراف من خالل(1)وفقا مليثاق جلنة املراجعة -1

إىل أيلول/سبتمرب  2017جلنة امليزانية واملالية. ويغطي هذا التقرير الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب 
. ويقدم التقرير السنوي موجزا لألعمال اليت قامت هبا اللجنة والتوصيات اليت قدمتها يف تقريريها 2018

 .(3)، والثامنة(2)املؤقتني عن أعمال دورتيها السابعة
، انتخبت اللجنة بتوافق 2018آذار/مارس  23و 22ة السابعة، املعقودة يف يومي ويف الدور  -2

اآلراء السيد مسري أبو لغد )األردن( رئيسا للجنة، والسيدة إيلينا سوبكوفا )سلوفاكيا( نائبة للرئيس لعام 
2018. 

ا املراجعة وركزت اللجنة يف دورهتا السابعة على )أ( إدارة املخاطر، و)ب( اإلشراف على قضاي -3
و)ج( متابعة التوصيات السابقة الصادرة عن مكتب املراجعة الداخلية، واملراجع ، الداخلية واخلارجية

 اخلارجي للحسابات،  وجلنة املراجعة.
ورحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر باالستناد إىل النهج  -4

للجنة املعنية بإدارة املخاطر اآلن، وتنظيم دورات تدريبية ألصحاب املرحلي، وعلى وجه اخلصوص بعمل ا
وترى اللجنة أن التطوير التدرجيي الناتج عن نضوج احملكمة يف جمال إدارة املخاطر وحتديث  املخاطر.

 بانتظام ميثالن خطوة إجيابية يف تعزيز إدارة املخاطر باملؤسسة. احملكمة سجل خماطر
صياهتا ينبغي قبوهلا بدون حتفظ أو رفضها من قبل إدارة احملكمة مع قبول وأكدت اللجنة أن تو  -5

باإلضافة إىل ذلك، شددت اللجنة على أن املراجعني مطالبون باإلبالغ عن مجيع و . املخاطر الكامنة
 املعلومات املؤيدة باألدلة اليت يتوصلون إليها أثناء املراجعة، حىت لو كانت خارج نطاق املراجعة.

ند النظر يف تقارير املراجعة الصادرة عن مكتب املراجعة الداخلية، كررت اللجنة توصيتها بأن وع -6
وأوصت أيضا بأن  .عند إصدار التوصيات .S.M.A.R.Tيأخذ مكتب املراجعة الداخلية يف االعتبار معيار 

املراجعة الداخلية حتدد تقارير املراجعة املخاطر الكامنة احملددة مبزيد من الوضوح، وبأن يقوم مكتب 
بتقييمها باستمرار يف مجيع جماالت املراجعة، مع تسليط الضوء على املخاطر اليت حتتاج إىل عناية فورية. 
كما أوصت بأن توفر احملكمة مجيع املعلومات اليت يطلبها مكتب املراجعة الداخلية يف الوقت املناسب 

 لتمكينه من االضطالع بواليته على حنو فعال.
أحاطت اللجنة علما باالنتهاء من عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي اجلماعي و   -7

وأوصت  مما أدى إىل انتهاء عدة توصيات للمراجعة الداخلية. والتأمني على الوفاة والعجز بسبب اخلدمة
 .                                      بأن ترصد احملكمة بدقة أداء مور دي اخلدمات

الرمسي على سياسة االستجابة للحوادث املتعلقة بأمن  وأوصت اللجنة احملكمة بإضفاء الطابع -8
املعلومات، وباحلصول على معلومات حمدثة عن تنفيذ مجيع التوصيات املتعلقة بأمن املعلومات. ولتمكني 
احملكمة من أخذ رؤية مكتب املراجعة الداخلية فضال عن أفضل املمارسات يف جمال إدارة املخاطر 

مرحلة مبكرة، أوصت اللجنة بأن ينظر مكتب املراجعة الداخلية يف توسيع نطاق  ومراقبتها يف االعتبار يف
خدماته االستشارية للمحكمة مبرونة يف إطار خطط املراجعة السنوية املعتمدة وضمن احلدود الالزمة 

 حلماية استقالل مكتب املراجعة الداخلية.

                                                           
 من ميثاق اللجنة. 64املادة   (1)
 ير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دورهتا السابعةالتقر  ( 2)

(AC/7/5) . 
 التقرير املؤقت للجنة املراجعة عن أعمال دورهتا الثامنة(  3)

(AC/8/5) . 
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الرتاكم الكبري يف توصيات املراجعة  والحظت اللجنة التقدم الذي أحرزته احملكمة يف احلد من -9
الداخلية غري املنفذة، وأوصت بأن تواصل احملكمة، بالتعاون الوثيق مع مكتب املراجعة الداخلية، هذه 

 اجلهود بغية تنفيذ التوصيات املعلقة بالكامل يف أقرب وقت ممكن.
آب/ أغسطس  1يوليه إىل  متوز/ 30وركزت اللجنة يف دورهتا الثامنة املعقودة يف الفرتة من   -10

على )أ( القيم واألخالق، و)ب( إدارة املخاطر، و)ج( اإلشراف على قضايا املراجعة الداخلية،  2018
مبا يف ذلك التقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية، و)د( اإلشراف على قضايا املراجعة اخلارجية، 

جع اخلارجي للحسابات، وعملية اختيار املراجع اخلارجي مبا يف ذلك تقارير املراجعة املقدمة من املرا
 للحسابات القادم.

وشددت اللجنة مرة أخرى على أمهية وجود إطار للقيم واألخالق على نطاق احملكمة وأوصت   -11
بأن تقدم احملكمة يف دورهتا التاسعة معلومات حمدثة عن نتائج الدراسة االستقصائية اجلارية بشأن القيم 

 ق وعن اخلطوات املستقبلية اليت يتعني اختاذها لوضع إطار معدل للقيم واألخالق.واألخال
وفيما يتعلق بإعداد الدليل التنظيمي، أوصت اللجنة بأن حتدد احملكمة املوارد واملهارات الداخلية  -12

 الالزمة إلعداد الدليل وبأن تقدم يف دورهتا العاشرة خطة تبني املراحل املختلفة للتنفيذ.
ويف جمال الرقابة الداخلية، أحاطت اللجنة علما مع االرتياح بالتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات  -13

املراجع اخلارجي للحسابات املتعلقة بنظام كشوف املرتبات، وتتطلع إىل تلقي تقرير يف دورهتا العاشرة اليت 
 عن تنفيذ هذه التوصيات. 2019ستعقد يف متوز/يوليه 

نة علما مع االرتياح بنتائج املراجعة اليت قام هبا مكتب املراجعة الداخلية ألمن وأحاطت اللج -14
 املعلومات وأيدت التوصيات الثالث، ووافقت عليها احملكمة.

والحظت اللجنة أن عملية تقييم املخاطر مل تدرج يف خطة املراجعة الداخلية املعتمدة لعام  -15
عة الداخلية إىل املرونة للتكيف مع التطورات الواقعة يف عامل ومع االعرتاف حباجة مكتب املراج .2018

املخاطر، أوصت اللجنة بأن يقوم مكتب املراجعة الداخلية يف املستقبل بإبالغ اللجنة مسبقا بأي مهام 
خمصصة ألن تنظر فيها اللجنة وتعتمدها، مبا يف ذلك مبعلومات حمددة عن الغرض من املهمة، ومدى 

 خاطر الكامنة.استعجاهلا،  وامل
، الحظت اللجنة مع القلق أن مكتب 2018وفيما يتعلق بتنفيذ خطة املراجعة الداخلية لعام  -16

مهمة واحدة للمراجعة فقط من بني مثاين مهام  2018آب/أغسطس  1املراجعة الداخلية نفذ حىت 
در اإلمكان عند تقدمي معتمدة . وأوصت اللجنة بالتايل بأن يتوخى مكتب املراجعة الداخلية الدقة بق

خطة املراجعة السنوية للموافقة عليها، وأوصت أيضا بأن يكون مكتب املراجعة الداخلية أكثر كفاءة يف 
تنفيذ خطط املراجعة املعتمدة. وقررت أن تواصل مراقبة تنفيذ خطط املراجعة الداخلية املعتمدة بشكل 

 وثيق.
عة الداخلية تقارير سنوية عن أنشطته، وبأن يقوم وأوصت اللجنة أيضا بأن يصدر مكتب املراج -17

بانتظام بتحديث خطة ضمان اجلودة وحتسينها، وتقدمي تقارير حالة حمدثة عن تنفيذ معايري املراجعة، 
وتقييم فعالية وكفاءة املكتب، ومفهومه لدى اجلهات املعنية، مع إدراج ذلك يف مرفق للتقرير السنوي عن 

 أنشطته.
                                                                 نة الشكر إىل املقي م اخلارجي، شركة لوشان، على االقتدار املهين يف االضطالع هت اللججوو  -18

                                                                                        بالتقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة الداخلية. وتلقت اللجنة توضيحات مفصلة من املقي م اخلارجي 
ة متاما عن عملية التقييم، والتفاعل مع مكتب املراجعة الداخلية، واجلهات املعنية األخرى. وأيدت اللجن

                                                                                  مجيع التوصيات اإلثين عشر اليت قدمها املقي م اخلارجي، وطلبت إىل مكتب املراجعة الداخلية وإىل 
 احملكمة، يف احلاالت ذات الصلة، وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات املقيم اخلارجي.
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العمل/  وطلبت اللجنة إىل احملكمة إبالغها يف املستقبل جبميع املسائل اهلامة مثل "استمرارية -19
 مشكلة السيولة" يف الوقت الذي تنشأ فيه هذه املسائل.

 مقدمة  -والأ
 إىل 2017" الفرتة من أيلول/سبتمرب 2018راجعة لعام املالتقرير السنوي للجنة "يغطي   -1

غية ب منةالثاالسابعة و ها ي، ويقدم موجزا ألنشطة وتوصيات جلنة املراجعة يف دورت2018أيلول/سبتمرب 
 .بصورة كاملة مبهامها ضطالعاال
 الدول األطراف من خاللإىل مجعية تقدم اللجنة هذا التقرير  ،(4)جلنة املراجعة يثاقوعمال مب  -2

إدارة مع تقرير وعالوة على ذلك، ستتبادل اللجنة هذا ال. ثامنةجلنة امليزانية واملالية بعد اختتام دورهتا ال
، واملتابعةمكتب املراجعة الداخلية للعلم لحسابات و اخلارجي ل عراجاملو وآلية الرقابة املستقلة،  ،احملكمة

 .(5)ي للجنةشبكاملوقع الللجمهور على وستتيحه 

 خالل الفترة المشمولة بالتقريرالمطروحة النظر في المسائل   -ثانيا
 الهيكل اإلداري للمحكمة  -ألف

املسائل بتقدمي املشورة بشأن فيما يتعلق دور اللجنة لجنة الميثاق من  2-المحيدد اجلزء   -3
الرتتيبات القائمة واملستمرة اليت تضعها اإلدارة لضمان اللجنة ستعرض تاخلصوص، ه وعلی وجاإلدارية. 

 .(6)عملها وفقا للغرض املراد منها وتقدم املشورة بشأهنا

 معلومات محدثة عن الدليل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية  -1

على احلاجة إىل حتديد أدوار ومسؤوليات األجهزة ت اللجنة شددت السابقة، كما يف الدورا    -4
تنظيميا مثل األدلة بأن تعد احملكمة دليال  توأوصبوضوح، الرئيسية الثالثة يف إطار احملكمة ككل 

 يف معظم املنظمات الدولية. املوجودة 
 هادليلبشأن  ر احملكمةتقري"الوثيقة بعنوان قبل انعقاد الدورة الثامنة، قدمت احملكمة و   -5

ولكنها تشري  ،أمهية وضع دليل تنظيميمع اللجنة يف الرأي بشأن احملكمة ويف التقرير، تتفق . (7)"التنظيمي
 .(8)الدليل يف هذه املرحلةوضع نشطتها ومواردها ال يسمح بإعطاء األولوية لألأن املستوى احلايل إىل 

 االستنتاجات والتوصيات

لم اللجنة بأن احملكمة لديها العديد من األولويات اليت ينبغي معاجلتها يف وقت ويف حني تس  -6
واحد، فإهنا تواصل االعتقاد بأن الدليل التنظيمي أداة مفيدة للمحكمة وغريها من اجلهات املعنية،  مثل 

ة بطريقة الدول األطراف. وشددت اللجنة على  أن الدليل التنظيمي يصف اهليكل التنظيمي العام للمنظم
شاملة. ويربز اإلطار الشامل العالقات التنظيمية بني مجيع األجهزة والوحدات، ويصف بإجياز العمليات 
الرئيسية واإلجراءات، ويساهم بذلك يف تنظيم وإدارة املنظمة بصورة فعالة. وباإلضافة إىل ذلك ، ميكن 

                                 املسؤوليات يف جماالت معينة ، فضال  عن  أن يساعد الدليل التنظيمي يف حتديد االزدواجية يف األنشطة أو
                                                           

   .اللجنة من ميثاق 64 فقرةال  (4) 
 (5)  https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx..  
 .اللجنة من ميثاق 54الفقرة   (6)
(7)  

AC/8/6  . 
   .4 رجع نفسه، الفقرةامل  (8)

https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/AuditCommittee/Pages/default.aspx
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نقاط الضعف األخرى. وأخريا، الحظت اللجنة أن العديد من نتائج املراجعة الداخلية واخلارجية يشري إىل 
 االفتقار إىل تعريف واضح للوالية والسلطات واملسؤوليات يف بعض اجملاالت.

الداخلية الالزمة إلعداد الدليل  وأوصت اللجنة بأن تحدد المحكمة الموارد والمهارات  -7
 . (9)وبأن تقدم في دورتها العاشرة خطة تبين المراحل المختلفة للتنفيذ

 إدارة المخاطر في المحكمة  -باء
  إدارة المخاطر معلومات محدثة عن   -1

ثة ، تلقت اللجنة تقريرا بعنوان "معلومات حمد2018يف الدورة السابعة، املعقودة يف آذار/مارس   -8
املخاطر احملكمة معلومات عن التقدم احملرز يف جمال إدارة حيث قدمت ( 10)عن إدارة املخاطر يف احملكمة"

املعنية لجنة الأن ب أبلغت احملكمة اللجنة أيضاو جملس التنسيق.  الذي أقره "النهج املرحلي" استنادا إىل
املخاطر الرئيسية يف أصحاب تعيني  . ووفقا للتقرير، مت(11)بكامل طاقتها اآلن تعملإدارة املخاطر ب

. وأبلغت احملكمة اللجنة بأهنا ستنظر يف (12)أدوارهم ومسؤولياهتمهم على تدريبمت و  2017سبتمرب أيلول/
 احملكمة يف حدود املوارد املتاحة. نطاقبتعيني منسق إلدارة املخاطر على اللجنة توصية 

 اخلطوات التالية على أساس النهج املرحلي: ، سيتم اختاذاألمام إىل بالطريقفيما يتعلق و   -9
 ؛ 2018ردود فعل أصحاب املخاطر خالل الربع األول من عام  استعراض أ()

أصحاب وخطط عمل احملرز يف االستجابة للمخاطر تقدم الواستعراض مراجعة  )ب(
 .(13)2018ه يوليمتوز/عن النتائج حبلول هناية املخاطر، فضال عن اإلبالغ 

أبريل نيسان/ 17ا تنتظر أن يتوىل املسجل اجلديد عمله يف أهنت احملكمة لدورة، أوضحوخالل ا -10
ألولويات وفقا ل. و 2021-2019لخطة االسرتاتيجية للفرتة للوضع اللمسات األخرية  2018

ملخاطر  اسجل ب االحتفاظعلى أمهية ت اللجنة يف االعتبار. وشددتؤخذ املخاطر الكامنة اإلسرتاتيجية، س
 يف االعتبار.اليت مل تعد ذات صلة الناشئة، واملخاطر واملخاطر  ،ة حية تأخذ املخاطر املتكررةوثيقك

" باعتبارها من املخاطر يف "القيود املفروضة على امليزانيةأيضا إدراج احملكمة مع لجنة الوناقشت  -11
نتيجة املرتتبة على عدم حتديد املخاطر هو الأن يف هذا الصدد لجنة أوضحت الو  سجل املخاطر باحملكمة.

. ويف غياب عدم اليقني، ال ميكن اعتبار القيود املفروضة على امليزانية من (14)اليقني بالنسبة إىل اهلدف
 املخاطر.

 الدورات التدريبية بشأن إدارة المخاطر  -2

ة يف دورهتا املقدم إىل اللجن (15)التقرير بعنوان "معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر يف احملكمة"يف  -12
املخاطر الرئيسيني.  ها ألصحابنظمتعن الدورات التدريبية اليت السابعة، قدمت احملكمة أيضا حملة عامة 

. (16)املستقبلية املتعلقة بتطوير االستجابات وخطط العمل املتعلقة باملخاطراخلطوات وناقشت اللجنة 
 لوعياهبدف إذكاء إلنترنت اعن طريق تعمل اآلن على وضع منوذج للتعلم نها ألى إلمحكمة رت اشاوأ

                                                           
(9)

AC/8/5   ،  14الفقرة. 
(10)  

AC/7/8 .   
   .3 رجع نفسه، الفقرةامل  (11)
   .6و 5رجع نفسه، الفقرتان امل  (12)
 .10و 9رجع نفسه، الفقرتان امل  (13)
(14) 

ISO 73/31000  . 
(15)

 AC/7/8 . 
  .6و 5رجع نفسه، الفقرتان امل  (16)
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سيدخل يف نطاق التدريب و لموظفين الجميع  امتاح، وسيكون هذا النموذج لمخاطراالعام يف جمال إدارة 
، حددت اللجنة املعنية بإدارة املخاطر 2018ويف النصف األول من عام د. لجداللموظفين األويل  

 .(17)ة املخاطراملوظفني الذين حيتاجون إىل التدريب على إدار 

 2018موارد يف خطته لعام بينما مل يطلب مكتب املراجعة الداخلية وأوضحت احملكمة أنه  -13
                                                 ست قدم املساعدة يف حتديد املخاطر وتقييمها لألقسام اليت ، لتطوير أدوات التدريب املتعلقة بإدارة املخاطر

م اخلدمات االستشارية دـيقلداخلية أن ملكتب املراجعة ان ـميك، وعالوة على ذلك. 2017طلبتها يف عام 
 .(18)املتعلقة بإدارة املخاطر على أساس خمصص

 االستنتاجات والتوصيات

رحبت اللجنة بالتقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر، السيما  سابعة،يف الدورة ال -14
ألصحاب املخاطر باستخدام اخلرباء ريبية دورات تدفيما يتعلق بإنشاء اللجنة املعنية بإدارة املخاطر وتنظيم 

 االستشاريني واملوارد الداخلية. 

 2018لعام المحكمة لبيانات المخاطر في االستعراض السنوي   -3

 باستعراض بيانات املخاطر يف احملكمة على أساس سنوي.  (19)تقوم اللجنة وفقا مليثاقها -15
، تلقت اللجنة تقريرا بعنوان "معلومات حمدثة 2018ه ويف الدورة الثامنة املعقودة يف متوز/يولي -16

يلخص أنشطة احملكمة يف جمال إدارة املخاطر. ووفقا للمعلومات املقدمة ( 20)عن إدارة املخاطر باحملكمة"
 .2019من احملكمة، من املقرر مراجعة السجل الكامل للمخاطر يف عام 

 االستنتاجات والتوصيات

ت اللجنة بأن يرصد مكتب المراجعة الداخلية التطورات الناجمة الدورة السابعة، أوصفي  -17
عن نضوج المنظمة في مجال إدارة المخاطر وأن يقدم تقريرا بذلك إلى اللجنة في دورتها األولى 

 .(21)من كل عام
وأوصت اللجنة أيضا بأن تستفيد المحكمة من إعداد الخطة االستراتيجية للمحكمة  -18

راء تحليل شامل للمخاطر بالتعاون مع مكتب المراجعة الداخلية إلج 2021-2019للفترة 
وتقديم معلومات محدثة عن سجل المخاطر مصحوبا بموجز لتدابير التخفيف في دورتها التاسعة 

 .(22)2019التي ستعقد في عام 
                                                                                 وفي الدورة السابعة، أوصت اللجنـة بـأن تعيـد المحكمـة النظـر فـي إدراج "قيـود الميزانيـة"  -  19
                                                               في سجل المخاطر بالمحكمة لغياب عنصر عدم اليقين المطلوب في تعريف             من المخاطر       تبارها    باع

      النظـر                                                                            . ويف الـدورة الثامنـة، الحظـت اللجنـة ردا  علـى توصـيتها أن إدارة احملكمـة وافقـت علـى  (23 )       المخاطر
  .    2019                               إجراء مراجعة لسجل املخاطر يف عام   يف 

                                                           
   .7رجع نفسه، الفقرة امل  (17)
   رجع نفسه.امل  (18)
 )ج( من ميثاق اللجنة.55املادة   (19)
(20)

 AC/8/15 . 
(.1)   

AC/7/5  11، الفقرة. 

 .12رجع نفسه، الفقرة امل  (22)

 . 13رجع نفسه، الفقرة امل  (23)
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خماطر النقص يف أحاطت اللجنة علما بإدراج ، 2018ز/يوليه املعقودة يف متو الثامنة ة دور اليف و  -20
، األمر الذي ال يعكس املخاطر الناجتة احملكمةبخاطر بوصفها من املخاطر الرئيسية يف سجل امل السيولة

عن ارتفاع مستوى االشرتاكات غري املدفوعة على التدفق النقدي فحسب، ولكن يتماشى أيضا مع 
 جي للحسابات.استنتاجات املراجع اخلار 

وأحاطت اللجنة علما أيضا مبخاطر "غموض اإلطار القانوين املؤدي إىل نزاعات بني مجعية  -21
الدول األطراف واحملكمة" وتعتقد يف ضوء التقدم الذي أحرزته احملكمة أن إدراج ذلك يف سجل املخاطر 

 بوصفه من املخاطر الرئيسية مل يعد مناسبا.
التقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر وستواصل استعراض وأحاطت اللجنة علما ب -22

 .(24)بيانات املخاطر يف احملكمة يف دوراهتا القادمة

 والمحافظة عليها عملية متكاملة مناسبة إلدارة المخاطرتنفيذ   -4

واحملافظة  عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرتنفيذ  ،(25)وفقا مليثاقها، لجنةالاستعرضت  -23
 عليها.

بتاريخ  (26)مكتب املراجعة الداخلية "تقرير عن إدارة املخاطر يف احملكمة اجلنائية الدولية"وقدم  -24
. وخيلص 2000رقم معيار معهد مراجعي احلسابات الداخليني متشيا مع ، 2018حزيران/يونيه  12

ر إدارة املخاطر على نطاق                                 مستوى مرض  فيما يتعلق بتنفيذ إطاحققت إىل أن احملكمة التقرير 
ميكن إجراء ووصف العديد من اجملاالت اليت أحرزت فيها احملكمة تقدما، وجماالت أخرى  ،(27)املؤسسة

دمج إدارة املخاطر يف اإلجراءات ، و (28)إلدارة املخاطر الالزمة ختصيص املواردفيها مثل حتسينات 
 .(29)التشغيلية

 االستنتاجات والتوصيات

 يتعلق فيما سيما وال التقدم الذي أحرزته احملكمة يف جمال إدارة املخاطر،علما بجنة لحاطت الأ - 25
إىل مناقشة املزيد من الطرق لتحسني وتتطلع اللجنة . املنظمة ثقافة يف املخاطر إدارة وإدماج الوعي بإذكاء
 مارساليت ستعقد يف آذار/دورهتا التاسعة يف  واحملافظة عليها عملية متكاملة مناسبة إلدارة املخاطرتنفيذ 

2019(30). 

 قيم واألخالقال  -جيم
 المعدل القيم واألخالق إطار   -1

يف الدورات السابقة، أكدت اللجنة متشيا مع "مبدأ احملكمة الواحدة" احلاجة إىل توحيد مجيع  -26
د قواعد سلوك املوظفني العاملني باحملكمة حول نفس القيم، مع االعرتاف يف الوقت نفسه مبعقولية وجو 

خاصة لكل جهاز. وطلبت اللجنة إىل احملكمة أن تقدم ، باستخدام قدراهتا الداخلية مثل مكتب املراجعة 
الداخلية، إطارا معدال للقيم واألخالق، يستند إىل قيم احملكمة ومدونة قواعد السلوك العامة اليت تنطبق 

                                                           
(24) 

 AC/8/5 20، الفقرة.  
 )د( من ميثاق اللجنة.55املادة  (25)
(26)

  AC/8/12 . 
  . 23رجع نفسه، الفقرة امل  (27)
 .7رجع نفسه، الفقرة امل  (28)
 .13رجع نفسه، الفقرة امل  (29)
(30)

  AC/8/5  23، الفقرة. 
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لكل موظف يف تنفيذ األنشطة، قبل دورهتا الثامنة على مجيع املوظفني، وينص على  السلوك املهين املتوقع 
 . كما دعت اللجنة أجهزة احملكمة، وكذلك خدماهتا، حسب االقتضاء، إىل وضع مشروع2018 عام يف

 .(31)مدونة سلوك خاصة ألنشطة حمددة
، الذي يقدم معلومات عن اجلهود اجلارية (32)وتلقت اللجنة "تقرير احملكمة عن القيم واألخالق" -27

 بشأن القيم العامة وإطار العمل األخالقي، مثل الدراسة االستقصائية اجلارية على نطاق احملكمة.

 االستنتاجات والتوصيات

                                                                          الحظت اللجنة مع األسف التقدم احملدود الذي أ حرز حىت اآلن بشأن إنشاء إطار متجانس  -28
استقصائية على نطاق  سةستجري درانه بأ، أبلغت اللجنة كلذمع للقيم واألخالق على نطاق احملكمة. و

 ق.ألخالبشأن القيم وامة دلقاااحملكمة يف حتديد مبادراهتا إدارة كي تستخدمها ل 2018م في عااحملكمة 
تضع احملكمة مدونة قواعد سلوك  املراجع اخلارجي للحسابات بأن (33)توصيةرحبت اللجنة بو   -29

اجع اخلارجي للحسابات يوافق على أمهية مثل هذه وتقوم بنشرها، وأعربت عن سرورها ملالحظة أن املر 
  الوثيقة.

 وشددت اللجنة مرة أخرى على أمهية وجود إطار للقيم واألخالق على نطاق احملكمة.  -30
معلومات محدثة عن نتائج الدراسة في دورتها التاسعة وتوصي اللجنة بأن تقدم المحكمة   -31

وضع الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها لق وعن الجارية بشأن القيم واألخالاالستقصائية 
 .(34)خالقاألقيم و معدل للإطار 

 بة المالية الداخليةاقر إطار ال  -دال
توفري ضمانات بأن الكيان بلمنظمة من خالهلا لة ياإلدار اهلياكل  تقوم الرقابة الداخلية عملية -32

 .ويلتزم بالقوانني واللوائح السارية ،وق بهيعمل بكفاءة وفعالية، وأن لديه نظام إبالغ مايل موث

 تدابير الالزمة لتعزيز نظام كشوف المرتباتال  -1

اللتني  (35)من املراجع اخلارجي للحساباتيدت اللجنة التوصيتني املقدمتني اخلامسة، أ ةدور اليف  - 33
 ، يف دورهتا الثامنة،أن تقدماحملكمة  إىلوطلبت  ،على أمهية وجود رقابة داخلية قوية وفعالةتشددان 

 .(36)على نظام كشوف املرتباتتعزيز الرقابة الداخلية ل ةملتخذابري التداعن معلومات حمدثة 
يقدم و  .(37)بشأن نظام كشوف املرتبات"تقرير احملكمة عن ضوابطها الداخلية وتلقت اللجنة " -34

د احملكمة لتعزيز ضوابطها وعن جهو للحسابات راجع اخلارجي امل يت                             التقرير معلومات حمد ثة عن توصي
 الداخلية لنظام كشوف املرتبات.

، تنفذ لحساباتاخلارجي لللمراجع  تنيالسابقللتوصيتني وفقا وأحاطت اللجنة علما بأنه  -35
من من أجل تعزيز عملية كشوف املرتبات  2018عام هناية مها يف ز اجنسيتم إ (38)احملكمة حاليا مشروعني

                                                           
 السلوك للمحققني. تلقت اللجنة مثال تقريرا عن قواعد  (31)
(32)

  AC/8/7 . 
(33)

  ICC-ASP/17/7/Rev.19توصية ، ال.  
(34)

   AC/8/5 9، الفقرة. 
 .2و1،التوصيتان 1-جيماجلزء لثاين، اجمللد ا ،(ICC-ASP/16/20) 2017لسادسة عشرة .. الدورة ا ة ..الوثائق الرمسي  (35)
(36) 

  AC5/5 39، الفقرة. 
(37)

   AC/8/16. 
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كشوف املرتبات م  خلية على نظاالدالرقابة ا تشديدبالتالي ، و   يا ويدذة سابقا خالل أمتتة اخلطوات املنف
 .(39)باحملكمة

 االستنتاجات والتوصيات

نظام كشوف املرتبات الذي ميثل لضوابط داخلية كافية اللجنة على احلاجة إىل وجود  شددت -36
ساعد على منع األخطاء أن تة ميكن األمتتعلى أن يف املائة من ميزانية احملكمة ونفقاهتا، و  70أكثر من 

 وزيادة الكفاءة.
للحسابات املتعلقة املراجع اخلارجي  اتلتقدم احملرز يف تنفيذ توصيعلما بااللجنة وأحاطت  -37

عن  2019 هيولياليت ستعقد يف متوز/وتتطلع إىل تلقي تقرير يف دورهتا العاشرة  ،كشوف املرتباتبنظام  
 . (40)التوصيات هذه تنفيذ

  اإلشراف على مسائل المراجعة الداخلية  -ءها
 تقارير المراجعة والخدمات االستشارية لمكتب المراجعة الداخلية   -1

بعنوان  مكتب املراجعة الداخليةاملراجعة اليت قدمها استعرضت اللجنة تقارير يف الدورة السابعة،  -38
التقرير النهائي "، و(41)"قسم خدمات اللغاتالتقرير النهائي للمراجعة: مراجعة املوظفني املؤقتني يف "

إدارة عقود فرادى التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة ، و"(42)"للمراجعة: مراجعة االستجابة للحوادث
التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة جودة وسالمة ، و"(43)املتعاقدين واملستشارين والتعيينات القصرية األجل"

                  عرضا  موجزا  يلخص مكتب املراجعة الداخليةمدير قدم و . (44)جلة"اجلرد املادي لألصول املس
 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية لتقارير املراجعة هذه.

التقرير النهائي بعنوان "قدم مكتب املراجعة الداخلية تقريرا واحدا فقط ، ويف الدورة الثامنة -39
، وفقا خلطة املراجعة الداخلية لعام (45)تدريب"برنامج التوعية وال -للمراجعة: مراجعة أمن املعلومات 

يف شعبة اإلدعاء" بتاريخ تقييم املخاطر عملية بعنوان"  رقةقدم مكتب املراجعة الداخلية أيضا و . و 2018
 .2018متوز/يوليه 

وخالل الدورة الثامنة، خلص مكتب املراجعة الداخلية االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة   -40
لمراجعة هو تقييم ما إذا كانت احملكمة قد لاهلدف العام املكتب أن ضح و . وأأعاله راجعةاملير يف تقر 

واملناسبة   أمن املعلوماتالالزمة يف جمال هارات املعارف و املونفذت برناجما فعاال لتزويد املوظفني بوضعت 
 .مسؤولياهتم داخل املنظمةلواجباهتم و 

، إثنتان للتصدي للمخاطر الرفيعة املستوى، والثالثة للمخاطر وصياتتقرير املراجعة ثالث تقدم ي - 41
 املتوسطة.

 االستنتاجات والتوصيات
                                                                                                                                                    

 طلباتن ، الذي سريقميف نظام ساب املوارد البشريةبيانات جتديد املتمثل يف ل احل( تنفيذ 1ن مها )املشروعا  (38)
مركز مراقبة املرتبات  ( تنفيذ 2لسري العمل واعتماده؛ و) سجالت املوظفني من خالل التحقق الرقميجيدد الستحقاق و ا

   .8-5، الفقرات AC /8/16 فصيل الوثيقة لتانظر ل. الذي سيحل حمل تقارير الرقابة اليدوية احلاليةيف نظام ساب، 
 .5، الفقرة فسهناملرجع   (39)
(40) 

  AC/8/5 28، الفقرة. 
(41)

 AC/7/3 . 
(42)

 AC/7/7 . 
(43)

 AC/7/10 . 
(44)

 AC/7/15 . 
(45)

 AC/8/3 .  
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يف دورهتا  مع مكتب املراجعة الداخليةناقشت اللجنة راجعة، امليف سياق النظر يف تقارير  -42
 وى املخاطر احملددمست أنالكامن وراء بعض التوصيات. والحظت اللجنة  مستوى تقييم املخاطر السابعة
فهوما مباشرة وأنه قد ال يكون واضحا متاما ما هي اجملاالت اليت ينبغي االهتمام هبا فورا، إن ليس م

 وجدت.
في االعتبار معيار  ذ مكتب المراجعة الداخليةأخبأن ي( 46)اللجنة توصيتهاررت وك -43

S.M.A.R.T. (47)تقارير المراجعة دد عند إصدار التوصيات، وأوصت عالوة على ذلك بأن تح
تقييمها مكتب المراجعة الداخلية بيقوم أن بوضوح، و مزيد من الب المخاطر الكامنة المحددة

في جميع مجاالت المراجعة، مع تسليط الضوء على المخاطر التي تحتاج إلى عناية  ستمراربا
 .(48)فورية
على خمتلفة يف حاالت اللجنة أن احملكمة وافقت راجعة، الحظت املعند حتليل تقارير و  -44

"خارج نطاق لكوهنا التوصيات  تمع التحفظ"، أو رفض ،التوصيات مع بعض القيود، مثل "نعم
 املوارد".إتاحة  انتظاريف ، أو "راجعة"امل

وتؤكد اللجنة أن توصياهتا ينبغي قبوهلا بدون حتفظ أو رفضها من قبل إدارة احملكمة مع قبول  -45
 .(49)ن يتابع مكتب املراجعة الداخلية تنفيذ التوصيات على أساس هذا الفهماملخاطر الكامنة وتوصي بأ

بالنسبة للتوصيات التي تم قبولها فقط كما أوصت  بقياس معدل التنفيذ وأوصت اللجنة  -46
 .(50)على أساس هذا الفهمالمتعلقة بالتنفيذ حصاءات اإلبأن يصدر مكتب المراجعة الداخلية 

، (51)ة إدارة عقود فرادى املتعاقدين واملستشارين والتعيينات القصرية األجلوفيما يتعلق مبراجع -47
ومن من املستوى املتوسط وخماطرة واحدة من املستوى املنخفض. خاطر من املأربعة أن الحظت اللجنة 

 راجعةاملخارج نطاق اها "إحدرأت اإلدارة أن بني التوصيات اخلمس اليت قدمها مكتب املراجعة الداخلية، 
املراقبة العامة ألداء املوارد البشرية، وهو رأى مكتب املراجعة الداخلية أهنا "من قبيل  بينما..." ورفضتها، 

 .(52)ما يالحظ على النحو الواجب"
أي أدلة مؤكدة تتبين لهم أثناء واجب اإلبالغ عن  نمراجعيالعلى  ومع التأكيد على أن -48

جعة، أوصت اللجنة بأن يواصل مكتب المراجعة مراالخارج نطاق  تحتى لو كانالمراجعة، 
 .(53)مثل هذه التوصيات في التقارير المتعلقة بمراجعتهمالداخلية تقديم 

مكتب يدت اللجنة استنتاج ، أ(54)االستجابة للحوادثاملتعلق براجعة املوفيما يتعلق بتقرير  -49
حوادث أمن املعلومات ارة تعلقة بإدالرئيسية املبادئ لوصف املاملراجعة الداخلية أن عدم وجود سياسة 

 الرمسي الطابع إضفاء عدموكما أوضح مكتب املراجعة الداخلية، يشكل خطرا رفيع املستوى للمحكمة. 
 املعلومات، واحنراف يف  أمن إدارة يف نقص إىل أمور، مجلة ضمن يؤدي، أن ميكن السياسة هذه على

 ومعلومات غري تصنيف للخروقات األمنية، وبيانات ، وعدم وجودداف العملوأه تكنولوجيا املعلومات
 .فعالة غري مضادة وتدابري حممية،

                                                           
(46)

 AC/6/5  19، الفقرة. 
 ين معني.حمددة، وميكن قياسها، وميكن حتقيقها، وواقعية، وذات إطار زم  (47)
(48)

 AC/7/5 16 ، الفقرة .  
 .18رجع نفسه، الفقرة امل  (49)
 .19رجع نفسه، الفقرة امل  (50)
(51)

 AC/7/10 . 
 .5، املرفق األول، التوصية AC/7/10قارن، مثال،   (52)
(53)

   AC/7/521 ، الفقرة. 
(54)

 AC/7/7 . 
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 توصية مكتببالنظر في ( 55)مؤخرااألمني الذي وقع حادث الفي ضوء وأوصت اللجنة،  -50
 إضفاء الطابع الرسمي على سياسة االستجابة لحوادث أمن المعلوماتالمراجعة الداخلية ب

في أقرب وقت ممكن، تنفيذها كأولوية قصوى و عليها  لمحكمة ارة إداللحصول على تصديق 
في لتوصيات المتصلة بأمن المعلومات تنفيذ جميع ا أيضا بموافاتها بمعلومات محدثة عنوأوصت 

 .(56)2019التي ستعقد في عام التاسعة تها دور 
 املاديرد اجلجودة وسالمة املفروضة على مراجعة لقيود وأعربت اللجنة عن أسفها لنطاق ا -51

وجود الوثائق الالزمة للمقارنة بني األصول اكتمال أو واليت تضمنت عدم إتاحة أو  (57)املسجلةلألصول 
 املوجودة قبل االنتقال إىل املباين اجلديدة وبعده.

حصرا لألثاث في أماكن مؤخرا أجرى قسم الخدمات العامة اللجنة أن  توالحظ -52
هذا متابعة  (59)2020المراجعة في خطة مراجعته لعام  وأصت بأن يدرج مكتب ،(58)العمل

 مع التركيز على الدقة واإلنجاز.، الحصر
عملية املراجعة اليت أجريت ألمن نتائج أحاطت اللجنة علما مع االرتياح بالثامنة،  ةدور اليف و  -53

يف ية اليت قدمتها املعلومات ووافقت على التوصيات الثالث ووافقت عليها احملكمة. وكررت اللجنة التوص
تنفيذ مجيع التوصيات املتعلقة  دثة من احملكمة عنتلقي معلومات حمتطلعت إىل ، و (60)دورهتا السابعة

 .2019يف آذار / مارس اليت ستعقد بأمن املعلومات يف دورهتا التاسعة 
قات عمل ثالث حل نتتضماليت وفيما يتعلق بعملية تقييم املخاطر اليت أجرهتا شعبة االدعاء و  -54

هذه العملية متت بوصفها خدمة استشارية يف إطار توصيتها  لجنة إىل أناللتحديد املخاطر، أشارت 
صراحة وحتديدها، مما قد  مناقشة املخاطر احملتملةهبدف  (61)اخلدمات االستشاريةنطاق توسيع املتعلقة ب

درج يف خطة املراجعة الداخلية أن عملية تقييم املخاطر مل تيؤثر على الشعبة. بيد أن اللجنة الحظت 
 .2018املعتمدة لعام 

التطورات الواقعة تكيف مع لبحاجة مكتب المراجعة الداخلية إلى المرونة لومع االعتراف  -55
ي المستقبل بإبالغ اللجنة فبأن يقوم مكتب المراجعة الداخلية اللجنة المخاطر، أوصت  في عالم

عن  معلومات محددةبما في ذلك ب، عتمدهاوتاللجنة تنظر فيها ألن مخصصة  مهاممسبقا بأي 
 .(62)والمخاطر الكامنة الغرض من المهمة، ومدى استعجالها، 

 2017لمراجعة المعتمدة لعام المراجعة الداخلية لمكتب خطة تنفيذ   -2

سبع عمليات مراجعة من أصل ، كانت 2018الدورة السابعة للجنة يف آذار/مارس عند انعقاد  -56
  لجنةالاليت وافقت عليها  2017عام لراجعة املخطة معتمدة يف راجعات وخدمة استشارية واحدة تسع م

اجلرد املادي بناء جودة وسالمة مبراجعة راجعة املتعلقة بإدارة السفر قد نفذت فعال. واستبدلت عملية امل
إجازة زيارة يف حقاقات ستال                                            ملكتب املراجعة الداخلية، أ لغيت مراجعة إدارة اعلى طلب اللجنة. ووفقا 

 .(63)إجازة أحد املوظفنيالوطن بسبب 

                                                           
 رفض اخلدمة املوزعة بشكل مستدام. ل 2018آذار/مارس  23تعرض املوقع الشبكي العام للمحكمة يف   (55)
(56)

   AC/7/523 ، الفقرة.  
(57)

 AC/7/15 . 
 . 20رجع نفسه، الفقرة امل  (58)
(59) 

  AC/7/525 ، الفقرة. 
 .23رجع نفسه، الفقرة امل  (60)
 .65رجع نفسه، الفقرة امل  (61)
(62)  

AC/8/535 ، الفقرة. 
(63) 

 AC/7/132صفحة ، ال. 
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مكتب املراجعة الداخلية، قدم مكتب  ميثاق و  1100وباإلضافة إىل ذلك، ووفقا للمعيار  -57
مدير مكتب  كد. وأ(64)املراجعة الداخلية "بيان بشأن استقاللية وموضوعية مكتب املراجعة الداخلية"

وأن مراجعي ، 2017يف عام استقالل مكتب املراجعة الداخلية قع اخالل ب ياملراجعة الداخلية أنه مل
لتأخري يف ل اكثري تعرضون  كتب ياملأن مراجعي ه أشار إىل كتب كانوا موضوعيني يف مهامهم. غري أنامل

                                            وتنفيذها                      راجعةاملاحلصول على املعلومات املطلوبة مما حال دون التخطيط لتنفيذ خطة 
 .(65)بصورة فعالة

 االستنتاجات والتوصيات

. ويف الدورة السابعة، الحظت 2017راجعة املعتمدة لعام املأحاطت اللجنة علما بتنفيذ خطة  -58
 ت إىل طلبو ية، بتعزيز التعاون بني احملكمة ومكتب املراجعة الداخلاملتعلقة رتياح التحسينات مع االاللجنة 

 .يف الوقت املناسباملطلوبة تقدم مجيع الوثائق أن احملكمة 

 2018 لعاملمراجعة المعتمدة المراجعة الداخلية لمكتب خطة تنفيذ   -3

حالة تنفيذ خطة "وثيقتني بعنوان للجنة إىل اقدم مكتب املراجعة الداخلية يف الدورة الثامنة  -59
)يف  2018لعام راجعة املو"حالة تنفيذ خطة  (66)"(2018ر/مارس آذا 31)يف  2018املراجعة لعام 

                تقريرا  بعنوان  2018 هيوليمتوز/لجنة يف العالوة على ذلك، تلقت و . (67)("2018 حزيران/يونيه 28
حيث طلب مكتب املراجعة ، (68)"2018التعديالت على خطة عمل مكتب املراجعة الداخلية لعام "

 احلالية. ةالداخليراجعة على خطة املقة على إدخال عدة تعديالت الداخلية إىل اللجنة املواف

 االستنتاجات والتوصيات

 2018آب/أغسطس  1نفذ حىت أن مكتب املراجعة الداخلية مع القلق اللجنة الحظت  -60
من بني مثاين مهام معتمدة لعام برنامج التوعية والتدريب(  -)أمن املعلومات مهمة واحدة للمراجعة فقط 

عدد مهام املراجعة املعتمدة(، أو عند من  1/8يف املائة ) 12.5، مما ميثل معدل تنفيذ يبلغ 2018
من خطة املراجعة  يوم عمل( 50/480يف املائة ) 10.4لى أيام العمل املقررة لكل مراجعة، عتقسيمها 
 .(69)2018املعتمدة لعام اإلمجالية الداخلية 

قدر اإلمكان عند تقديم خطة الدقة براجعة الداخلية مكتب المتوخى أوصت اللجنة بأن يو  -61
بأن يكون مكتب المراجعة الداخلية أكثر كفاءة في أوصت أيضا ، و االمراجعة السنوية للموافقة عليه

تنفيذ خطط المراجعة المعتمدة. وقررت أن تواصل مراقبة تنفيذ خطط المراجعة الداخلية المعتمدة 
 .(70)بشكل وثيق

 2018خطة المراجعة الداخلية لعام المراد إدخالها على تعديالت الة على وافقت اللجنو  -62
في أقرب وقت ممكن لها ح مكتب المراجعة الداخلية، وطلبت إلى المكتب أن يقدم ا اقتر بناء على 

 .(71)أدناه 64الفقرة وفقا للمعايير المحددة في  2018لعام  معدلةخطة مراجعة 

                                                           
(64)

   AC/7/14. 
 .2رجع نفسه، الصفحة امل  (65)
(66)  

AC/8/4. 
(67)  

AC/8/17. 
(68)  

AC/8/21. 
(69)  

AC/6/4.  
(70)  

AC/8/538 ، الفقرة. 
 .39رجع نفسه، الفقرة امل  (71)
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 2019لمراجعة في عام لالمؤقتة المراجعة الداخلية خطة مكتب   -4

، (72)"2019 لعامدورهتا الثامنة يف "خطة املراجعة ملكتب املراجعة الداخلية  يفلجنة النظرت   -63
 .(73)"2019ملراجعة تكنولوجيا املعلومات يف عام املراجعة الداخلية خطة مكتب تقرير بعنوان "يف الو 

 االستنتاجات والتوصيات

، وطلبت إلى المكتب أن يقدم 2019طة المراجعة الداخلية لعام وافقت اللجنة على خ -64
وباإلضافة إلى ذلك، جداول لعدد أيام العمل المتوخاة لكل مراجعة.  مراجعة المقبلةالفي خطط 

شير خطط المراجعة إلى المخاطر التي ستعالجها المراجعة، بما في ذلك إلى اللجنة بأن تأوصت 
أو المخاطر المدرجة مكتب الحددها ضمن المخاطر التي مخاطر وما إذا كانت هذه التقييمها، 

 .(74)همايأو كلفي سجل المخاطر بالمحكمة، 
 بأن يصدر مكتب المراجعة الداخلية تقارير سنوية عن أنشطتهأيضا اللجنة  وأوصت -65

كانون األول/ديسمبر لعرضها على اللجنة في الدورة األولى لكل عام مع موجز   31المنتهية في 
أن تكون ينبغي رئيسية  مسألةالتي قدمت( وأي  والخدمات االستشارية ةمراجعلجميع أنشطته )ال

أجريت المعتمدة والمهام التي  المهامعلم بها، فضال عن جداول للمقارنة بين، مثال، على اللجنة 
 .(75)العمل لكل مهمة العدد الفعلي أليامو المخطط لها المهام ، و فعال

  لضمان الجودة وتحسينها جعة الداخلية المراخطة مكتب   -5

تقريرا بعنوان  2018قدم مكتب املراجعة الداخلية يف حزيران/يونيه  ،لجنةالبناء على طلب  -66
كتوبر أتشرين األول/ ا يف، مؤرخ(76)"بشأن ضمان اجلودة وحتسينهااملراجعة الداخلية "خطة مكتب 

 .الثامنةاللجنة يف دورهتا  ظر فيه، لكي تن2017
، الغرض من املراجعة الداخلية لضمان 1300هد مراجعي احلسابات الداخليني رقم مع ووفقا ملعيار -67

تمكني من تقييم أنشطة املراجعة الداخلية وتقدمي ضمانات معقولة للجهات املعنية هو الاجلودة وحتسينها 
اليت  ةالداخلياملراجعة هنية ملمارسة ملعايري الدولية املا املختلفة بأن مكتب املراجعة الداخلية يؤدي عمله وفق

ومدونة قواعد السلوك يف املعهد. ويقوم الربنامج  )املعايري( وضعها معهد مراجعي احلسابات الداخليني
كقيمة مضافة إليها  أيضا بتقييم فعالية وكفاءة نشاط املراجعة الداخلية، وكيفية نظر اجلهات املعنية 

 حسني.تحديد جماالت التوأداة ل للمنظمة

 االستنتاجات والتوصيات

توصي اللجنة بأن يقوم مكتب المراجعة الداخلية بانتظام بتحديث خطة ضمان الجودة  -68
، مكتبالوتقييم فعالية وكفاءة المراجعة، تنفيذ معايير محدثة عن حالة قديم تقارير تو  ،وتحسينها

 .(77)عن أنشطتهسنوي ، مع إدراج ذلك في مرفق للتقرير الالجهات المعنيةومفهومه لدى 

 التقييم الخارجي لجودة مكتب المراجعة الداخلية  -6

                                                           
(72)  

AC/8/9. 
(73)  

AC/8/11. 
(74)  

AC/8/541 ، الفقرة. 
 .42رجع نفسه، الفقرة امل  (75)
(76)  

AC/8/13. 
(77)  

AC/8/545 ، الفقرة. 
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اليت وضعها معهد مراجعي احلسابات  ةالداخلياملراجعة لمعايري الدولية املهنية ملمارسة لوفقا  -69
كل مخس               مستقال  للجودةخارجيا                                      تتطلب خدمات املراجعة الداخلية تقييما  )"املعايري"(،  الداخليني

 .سنوات
                        يتم حتليل واختيار املقي م أن توخيا للشفافية واالستقالل، دورهتا السادسة،  ، يفجنةاللوقررت  -70

 السابعة. ايف دورهت     قي محتديد املمن خالهلا، من أجل 
يشمل . و                   لوشان كمقي م خارجيشركة لجنة املعلنة، اختارت الختصاصات الاستنادا إىل او  -71

فريق قيام مبا يف ذلك ونفقات السفر وأي رسوم أخرى، تقييم عملية ال ة لوشانشركالعطاء املقدم من 
 أيام. عشرةمدهتا زيارة ميدانية ب ،راجعةاملكون من ثالثة أشخاص، اثنان منهم يتمتعان خبربة عالية يف يت

 املتعلقة بالتقييم واجلداول الزمنية اتجراءاإلمدخالت بشأن اللجنة قدمت  ،الدورة السابعة يفو  -72
لجنة أيضا بأن الوأوصت أن يقدم مشروع تقريره مقدما لكي تنظر فيه اللجنة. اخلارجي           إىل املقي م طلبت و 

يف  هايقوم اخلبري اخلارجي مبناقشة نتائج تقييم اجلودة اخلارجية ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات مع
 السارية.ري وفقا للمعايالتقييم سيتم أن بأن يقدم ضمانات ب، و (78)دورهتا الثامنة

النهائي املعنون قبل ان التقرير شلو شركة تعليقات مكتب املراجعة الداخلية، قدمت استالم وبعد  -73
قبل انعقاد الدورة الثامنة للجنة.  (79)"التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخلية للمحكمة اجلنائية الدولية"

م                                     املراجعة الداخلية و/أو تعليقات املقي   مكتبتتضمن تعليقات  (80)أيضا وثيقةلوشان وقدمت شركة 
 اخلارجي.

يف املرفق األول هلذا     بني  ارجي، على النحو امل         املقي م اخلتوصية من  12تضمن التقرير النهائي وي -74
 .التقرير

 االستنتاجات والتوصيات 

لتقييم        مفصال  لجدوال زمنيا لخارجي        مقي م االسابعة، أوصت اللجنة بأن يقدم ال ةدور الفي  -75
التي الثامنة  امكتب المراجعة الداخلية في دورتهلجودة تقييم الخارجي ها نتيجة المع بأن يناقشو 

 .(81)2018 تموز/يوليهستعقد في 
وفقا التقييم الخارجي تم بأن                                        بأن يقدم المقي م الخارجي بيانا  رسميا  أيضا اللجنة  توصأو  -76

 .(82)هذا التقييم لمثل يين منهج ومعايير معهد مراجعي الحسابات الداخلل
التقييم م اخلارجي بشأن عملية                             لجنة توضيحات مفصلة من املقي  ال تتلقويف الدورة الثامنة،  -77

      ملقي م ا إىل شكراجلهات املعنية األخرى. ووحهت اللجنة الوالتفاعل مع مكتب املراجعة الداخلية و 
بالتقييم اخلارجي جلودة مكتب املراجعة  االقتدار املهين يف االضطالععلى  شركة لوشان،اخلارجي، 

 الداخلية.
يف العملية. والحظت  احملكمةوشارك تقييم يف ال                         م اخلارجي اتبع هنجا  كليا                        والحظت اللجنة أن املقي   -78

من احملكمة، ال سيما يف جمال متكني مكتب املراجعة إجراءات اللجنة أيضا أن بعض التوصيات تتطلب 
 ميع األجهزة ، مع احرتام استقالليتها وسريتها.جباالتصال ن مالداخلية 

                                                           
 .47-41ات ، الفقر AC/7/5بالتفصيل الوثيقة  قارن  (78)
(79)  

AC/8/18. 
(80)  

AC/8/18/1. 
(81)  

AC/7/546 ، الفقرة. 
 .47رجع نفسه، الفقرة امل  (82)
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حسب وتقديم تعليقات محددة،  مع المقيم الخارجيعلى حدة وبعد استعراض كل توصية  -79
 .(83)                                    اإلثني عشر التي قدمها المقي م الخارجي التوصياتتماما جميع أيدت اللجنة االقتضاء، 

لى المحكمة وضع خطة عمل لتنفيذ اللجنة إلى مكتب المراجعة الداخلية وإ وطلبت - 80
في آذار/مارس التي ستعقد توصيات المقيم الخارجي وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة 

2019(84). 

 المراجعة الخارجيةالمتعلقة بمسائل الاإلشراف على   -واو
 عة اخلارجية.الدور الرقايب العام للجنة فيما يتعلق مبسائل املراج (85)ميثاق اللجنةدد حي -81

 البيانات المالية للمحكمة  -1

"البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن السنة املنتهية نظرت اللجنة، عمال بواليتها، يف  -82
 .(86)"2017كانون األول / ديسمرب   31يف 

قدم نظرة سليمة تالبيانات املالية مراجعته، إىل أن  استنادا إىلخلص املراجع اخلارجي للحسابات، و  -83
والتدفقات  ،األداء املايلوكذلك عن ، 2017كانون األول/ديسمرب   31لوضع املايل للمحكمة يف عن ا

ديسمرب كانون األول/  31يفاملنتهية اإلثين عشر شهرا املبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و  ومقارنة ،النقدية
 .(87)اماحملاسبية الدولية للقطاع العوفقا للمعايري  2017

 االستنتاجات والتوصيات

مع لجنة الالحظت و على مسألة السيولة.  ز املراجع اخلارجي للحساباتكيبرت حاطت اللجنة علما أ -84
االجتاهات استمرت أنه إذا الذي مفاده  القلق االستنتاج الذي توصل إليه املراجع اخلارجي للحسابات

اليت  البيانات املالية، وأن 2019لتدفق النقدي يف عام شكلة استسوء قطعا م، لتسديد االشرتاكاتاحلالية 
املخاوف يف شاركة جلنة امليزانية واملالية تدعوه إىل م 2017عرضت عليه عند مراجعته للحسابات يف عام 

 .(88)2018السيولة يف النصف الثاين من عام  يف أزمةاحتمال وجود اليت أعربت عنها بشأن 
 املالية بشأن البيانات ي أعرب عنه املراجع اخلارجي للحساباتالرأي الذ من الرغم وعلى  -85

 جارية. الناجتة عن عدم تسديد االشرتاكات السيولة للمحكمة بدون حتفظ، ال تزال مشكلة
أن مشكلة السيولة هي ارجي للحسابات الذي مفاده ملراجع اخلعلما برأي الجنة الأحاطت و  -86

اخلارجي اللجنة باعتزام املراجع  ترحبو . تها بصورة فعالةعاجلل ملتتطلب مزيدا من التحليمشكلة هيكلية 
يف إدارة ميزانية للحسابات استعراض نتائج التحليل الذي سيتم ملسألة السيولة عند مراجعة األداء 

للحسابات أيضا أى يحيطها علما بنتائج هذا الخارجي إلى المراجع وطلبت اللجنة . (89)احملكمة
 تهابالتشاور مع المحكمة، السبل الممكنة لتخفيف مخاطر السيولة في دور ، التحليل وبأن يقترح

 .(90)2019 هيوليتموز/في التي ستعقد العاشرة 

                                                           
(83)  

AC/8/552 ، الفقرة. 
 .53رجع نفسه، الفقرة امل  (84)
  من ميثاق اللجنة. 2-زء ميماجل  (85)
(86)  

ICC-ASP/17/12. 
 . 2 رجع نفسه، الفقرةامل  (87)
 .63رجع نفسه، الفقرة امل  (88)
 رجع نفسه.امل  (89)
(90)  

AC/8/559 ، الفقرة. 
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A. 87 -  إبالغها في المستقبل بجميع المسائل الهامة مثل المحكمة إلى اللجنة طلبت و
 .(91)ئلي الوقت الذي تنشأ فيه هذه المسا"استمرارية العمل/ مشكلة السيولة" ف

عديالت اليت أدخلت على البيان اخلامس، واليت شجعت عليها، اليت أدت إىل رحبت اللجنة بالتو  -88
 حتسني شفافيتها.

بالكامل الوصول للحسابات من لمراجع الخارجي عدم تمكين االحظت اللجنة مع القلق و  -89
ة، وطلبت إلى إلى الوثائق المؤيدة للنفقات في قسم الضحايا والشهود ألسباب تتعلق بالسري

المحكمة النظر في أفضل طريق لتمكين المراجع الخارجي للحسابات من الوصول إلى الوثائق 
 .(92)المطلوبة من أجل تجنب أي تضييق لنطاق المراجعة

اللجنة جميع توصيات المراجع الخارجي للحسابات بشأن البيانات المالية  قرتوأ -90
 .(93)للمحكمة

 دوق االستئماني للضحاياالبيانات المالية للصن  -2

عن السنة صندوق االستئماين للضحايا "البيانات املالية للنظرت اللجنة، عمال بواليتها، يف  -91
 .(94)"2017كانون األول / ديسمرب   31املنتهية يف 

لوضع املايل تقدم نظرة سليمة عن االبيانات املالية مراجعته، إىل أن  استنادا إىلخلص املراجع، و  -92
 ،ات يف صايف األصولري والتغي ،األداء املايلوكذلك عن ، 2017كانون األول/ديسمرب   31يف  ندوقصلل

كانون   31يف املنتهية اإلثين عشر شهرا املبالغ الفعلية لفرتة مبالغ امليزانية و  ومقارنة ،والتدفقات النقدية
 .(95)احملاسبية الدولية للقطاع العاموفقا للمعايري  2017ديسمرب األول/

 االستنتاجات والتوصيات

 مل تتواءم أنه إذا للحسابات الذي مفاده تقييم املراجع اخلارجي بمع القلق حاطت اللجنة علما أ -93
جرب  أحكام بإنفاذ املتصلة مع االلتزاماتلصندوق االستئماين للضحايا يف االضوابط الداخلية املعمول هبا 

مما قد دقة االلتزامات، ية و ليقني بشأن تكامل وواقعفإن هذا الوضع سيخلق حالة من عدم ااألضرار، 
 .(96)الشهادات بإصدار يتعلق فيماإىل صعوبات كبرية يؤدي 

البيانات المالية للصندوق المراجع الخارجي للحسابات بشأن  ةاللجنة توصي قرتوأ -94
 .(97) االستئماني للضحايا

 فيما يتعلق بالموارد البشرية مراجعة األداء  -3

 قا ألفضل املمارسات املتبعة يف املنظمات الدولية، قررت اجلمعية يف دورهتا الرابعة عشرةوف -95
إىل  األداءللحسابات بإضافة مراجعة توسيع نطاق والية املراجع اخلارجي  2015يف عام املعقودة 

 .(98)واليته

                                                           
 .60رجع نفسه، الفقرة امل  (91)
(92)  

AC/8/562 ، الفقرة. 
 .63رجع نفسه، الفقرة امل  (93)
(94)  

ICC-ASP/17/13. 
 . 2رجع نفسه، الفقرة امل  (95)
 . 32رجع نفسه، الفقرة امل  (96)
(97)  AC/8/567 ، الفقرة. 
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ة وفقا خلطة املراجعة إدارة املوارد البشرييف مراجعة لألداء للحسابات أجرى املراجع اخلارجي و  - 96
اخلارجي راجع قدم امل، (99). ويف "تقرير املراجعة النهائي عن إدارة املوارد البشرية"2018املعتمدة لعام 

 .(100)لحسابات عشر توصيات بشأن إدارة املوارد البشرية يف احملكمةل

 االستنتاجات والتوصيات

، ورحبت على وجه للحساباتاجع اخلارجي املر  هاأحاطت اللجنة علما بالتوصيات العشر اليت قدم -97
تقوم بنشره، مبا و  احملكمة ميثاقا لألخالقع للحسابات بـأن تضاملراجع اخلارجي  (101)اخلصوص بتوصية

األخالق قيم و معدال لل اإطار بأن تقدم احملكمة  2017أبريل يف نيسان/ اللجنة (102)مع توصيةيتماشى 
 باحملكمة. نطبق على مجيع املوظفنيي

بشأن إدارة الموارد للحسابات لمراجع الخارجي العشر لتوصيات الرت اللجنة جميع قأو  -98
 .(103)البشرية

 2018ام في ع لحساباتلالخارجي  معلومات محدثة عن أنشطة المراجع  -4

يف الدورة السابعة، قدم ممثل املراجع اخلارجي للحسابات معلومات حمدثة عن تنفيذ خطة  -99
 بشأن ما يلي: 2018املراجعة يف عام 

 مراجعة البيانات املالية للمحكمة؛ )أ(
 مراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا؛  )ب(

 إدارة املوارد البشرية.مراجعة أداء   ج()  
لبيانات املالية دثة عن املراجعة املؤقتة لالدورة، قدم ممثل املراجع اخلارجي معلومات حموأثناء  -100

كانون   15إىل  4يف الفرتة من جرت اليت  2017لعام االستئماين للضحايا صندوق لاللمحكمة و 
يتعلق تقييم بمن ديوان احملاسبة بفرنسا إىل قيام خبري  هذا الصددوأشار يف . 2017األول/ديسمرب 

 ستعراض االكتواري.الللقيام با Galéa ، وإىل التعاقد من الباطن مع شركة ملعلوماتاتكنولوجيا ب
في الزمين لألنشطة. فدول معلومات بشأن اجلأيضا للحسابات ممثل املراجع اخلارجي دم قو  -101

ملراجعة األداء، وستجري املرحلة املرحلة الثانية للحسابات اخلارجي راجع ، سيبدأ امل2018نيسان/أبريل 
يد على أمهية جرى التأك. و 2018 هيونيحزيران/ 8إىل مايو أيار/ 28يف الفرتة من  النهائية للمراجعة

"املشاركة يف عمليات بشأن  ةاملوحدالتشغيلية  اتإلجراءلاحلصول بسرعة على الوثائق املطلوبة وفقا 
 ."املراجعة ومتابعة توصياتراجعة امل

 وأشري إىل أن مراجعة أداء املوارد البشرية ستغطي مجيع املوارد البشرية للمحكمة وفقا -102
 املراجعة هو استعراض مراقبة املخاطر فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية.الغرض من و  الختصاصات املراجعة.

. 
 2019عام المراجع الخارجي للحسابات المؤقتة للمراجعة في خطة   -5

                                                                                                                                                    
، ICC-ASP/14/Res.1 ثالثا؛ واجلزء األول، اجمللد  ،(ICC-ASP/14/20) 2015لرابعة عشرة .. الدورة ا ة ..الوثائق الرمسي  (98)

 .2قرة فالقسم كاف، ال
(99)  

ICC-ASP/17/7/Rev.1. 
(100)  

AC/8/197و 6صفحتان ، ال. 
(101)  

ICC-ASP/17/7/Rev.1 ، 9التوصية. 
(102 )

 AC/4/10 11، الفقرة. 
(103)  

AC/8/571 ، الفقرة. 
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عام املراجعة املؤقتة لخطة  لحساباتلراجع اخلارجي امللجنة يف دورهتا الثامنة مع ممثل الناقشت  -103
 ات:شمل ثالثة مراجعت يت، ال2019

 ؛2018ديسمرب كانون األول/ 31)أ( مراجعة البيانات املالية للمحكمة للسنة املنتهية يف 
كانون  31للسنة املنتهية يف االستئماين للضحايا )ب( مراجعة البيانات املالية للصندوق 

 ؛2018ديسمرب األول/
 راجعة األداء.املتعلقة مب همةاملج( )

 االستنتاجات والتوصيات

إدارة  األداء يفتركز على مراجعة للحسابات اليت املراجع اخلارجي اللجنة علما خبطة حاطت أ -104
 .(104)ميزانية احملكمة

 اإلجراءات المتعلقة بانتخاب  المراجع الخارجي للحسابات  -6

اخلارجي راجع املبتعيني املعنية توصيات إىل اهليئة تقدم اللجنة ، اللجنة يثاقعمال مب -105
 .(105)للحسابات

مراجعة البيانات املالية  بعدديوان احملاسبة بفرنسا، اخلارجي للحسابات، راجع امل واليةوستنتهي  -106
يلزم اختاذ . وبناء على طلب  اجلمعية، 2019للسنة املنتهية يف والصندوق االستئماين للضحايا  للمحكمة

الدورة الثامنة عشرة للجمعية يف للحسابات اخلارجي مفصلة يف الوقت املناسب لتعيني املراجع جراءات إ
 .(106)2019اليت ستعقد يف عام 

لحسابات اخلارجي لراجع املاختيار ويف الدورة السابعة، ناقشت اللجنة سبيل التقدم يف عملية  -107
ميع الوثائق ذات الصلة من عمليات االختيار السابقة. وخالل الدورة، إىل احملكمة موافاهتا جبوطلبت 

 .للحسابات ختيار املراجع اخلارجياالختصاصات الة أولية بشأن مناقشت اللجنة جر أ
أثناء . و (107)قبل الدورة الثامنة مذكرة إعالمية بشأن عملية االختيار لتنظر فيها اللجنة       وأ عدت  -108

وعرض منوذجا حمدثا عملية االختيار معلومات حمدثة عن احلالة فيما يتعلق بالدورة، قدم األمني التنفيذي 
إىل تقدمي اقرتاح بشأن خدمات املراجع اخلارجي للحسابات وطلب التعبري عن االهتمام بعد للدعوة 

 املشرتيات.بوجه خاص من وحدة احملكمة، و من  تعليقاتاحلصول على 

 االستنتاجات والتوصيات

الختيار كجهة اتصال األمين التنفيذي  بأن يعمل أوصت اللجنة في الدورة السابعة،  -109
للحسابات، كما أوصت بمصادقتها رسميا على االختصاصات التي أعدت ارجي مراجع  الخال

األمين وأوصت اللجنة أيضا بأن يبادر  باالستناد إلى التعليقات الواردة من جميع الجهات المعنية.
قررت مواصلة النظر في بالتنسيق مع وحدة المشتريات، و الدعوة إلى تقديم اقتراح التنفيذي بنشر 

 .(108)2018 تموز/يوليه  فيار في دورتها الثامنة التي ستعقد عملية االختي

                                                           
(104)  

AC/8/573 ، الفقرة. 
 من ميثاق اللجنة. 60ادة امل  (105)
(106)  

ICC-ASP/16/Res.12لقسم طاء، الفقرة ، ا. 
 بشأن عملية اختيار املراجع اخلارجي للحسابات املقبل.  ورقة معلومات أساسية  (107)
(108)  

AC/7/556 ، الفقرة. 
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الواسعة النطاق التي اتخذها في الدورة الثامنة، أحاطت اللجنة علما باألعمال التحضيرية و  -110
األمين إلى ، وطلبت مقبلعملية اختيار مراجع الحسابات الخارجي الاألمين التنفيذي بشأن 

مارس آذار/في التي ستعقد التاسعة  افي دورتهالمحرز دم التقأن يحيطها علما بالتنفيذي 
2019(109). 

 متابعة تنفيذ التوصيات السابقة  - زاي
 التدريبات المتعلقة بتنفيذ التوصيات بصورة فعالة  -1

املقدم إىل اللجنة يف دورهتا  (110)يف "تقرير احملكمة بشأن متابعة توصيات املراجعة الداخلية" -111
لمديرين ورؤساء لبأن مدير شعبة اخلدمات اإلدارية نظم دورات تدريبية اللجنة احملكمة السابعة، أبلغت 

ىل إ                                د عي مدير مكتب املراجعة الداخلية و دير الصندوق االستئماين للضحايا. ملو  ،األقسام يف قلم احملكمة
 حلضور يف هذه الدورات.ا

 اتإلجراءاملشاركني مبضمون تعريف ا، كان اهلدف من هذه الدورات هو ووفقاً للمحكمة -112
إجيايب دور القيام بومتكينهم من ، اليت تنطوي عليها عملية املراجعةاملختلفة  والخطوات ةاملوحدالتشغيلية 

 .(111)ةاملوحدالتشغيلية  اتإلجراءامراعاة يف تنفيذ التوصيات ، مع 
 ، نفذة يف وقت مناسبلتوصيات غري اململعاجلة اعدة خطوات  تاختذاللجنة بأهنا أبلغت احملكمة و  -113

 مبا يف ذلك:
داخلية، بالتشاور مع غري منفذة للمراجعة الوحيد لكل توصية مسؤول تعيني  )أ(

 وبالتنسيق مع مكتب املراجعة الداخلية؛ ،عمالءال
 يف التنفيذ مع املديرين ورؤساء األقسام؛احملرز اجتماعات متابعة بشأن التقدم  )ب(

 ية املقدمة إىل اإلدارة العليا؛)ج( التقارير املرحلية الداخل
عمالء القرتاح خطط عمل جلميع التوصيات املفتوحة مع حتديد وضع منوذج وتوزيعه على ال)د(  

 .(112)موعد هنائي للتنفيذ
على توضيحات  يف احلصول ساعد املسؤولني الوحيدين تعيني أن احملكمة أوضحت الدورة، وأثناء -114

 متابعة التنفيذ. وتيسري التوصيات، تنفيذ يف ادرةبشأن األقسام املسؤولة عن املب

 االستنتاجات والتوصيات

املديرين ورؤساء عريف رحبت اللجنة يف دورهتا السابعة باجلهود الشاملة اليت بذلتها احملكمة لت -115
 .ومتابعتهاتوصيات الملشاركة يف مراجعة بشأن ا ةاملوحدالتشغيلية  اتاإلدارات باإلجراء

معلومات ألصحاب التوصيات )المسؤول الوحيد( بأن توفر اللجنة المحكمة ت أوصو  -116
في أن تسهم هذه  اعن أمله توأعرب مراجعةالأساسية إضافية عن عملية قبول/رفض توصيات 

 .(113)نفذةالتوصيات غير المتخفيض عدد فضال عن  بصورة فعالة،  توصياتال الجهود في متابعة

                                                           
(109)  

AC/8/577 ، الفقرة. 
(110) AC/7/11 . 
 .7-5ات رجع نفسه، الفقر امل  (111)
 .7-5ات رجع نفسه، الفقر امل  (112)
(113) AC/7/5  40، الفقرة. 
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لمشاركة في بشأن "ا ةالموحدالتشغيلية  اتبتعديل اإلجراءا اللجنة المحكمة أيض تأوصو  -117
ومتابعتها" لكي تنطبق األحكام المتعلقة بتقديم المعلومات في الوقت المناسب توصيات المراجعة 

 .(115)،على المراجعة الداخلية أيضا(114)المنصوص عليها بالنسبة للمراجعة الخارجية

 ةمتابعة توصيات مكتب المراجعة الداخلي  -2

املقدم إىل  )116(املراجعة الداخلية"مكتب "تقرير احملكمة بشأن متابعة توصيات طبقا ملا جاء يف  -118
 )اخنفاضتوصية  44إىل توصية  121السابعة، اخنفض عدد التوصيات اليت مل تنفذ من اللجنة يف دورهتا 

. 2017جعة الداخلية يف عام التوصيات اجلديدة اليت قدمها مكتب املرابعد استبعاد  (يف املائة 64 يبلغ
 .(117)لتنفيذ التوصيات املتبقية غري املنفذةعالوة على ذلك، اختذت احملكمة اخلطوات الالزمة و 

 تقريرا بعنوان ، قدم مكتب املراجعة الداخلية يف الدورة السابعة للجنةباإلضافة إىل ما سلفو  -119
كانون الثاين/يناير   17يات املراجعة )احلالة يف التقرير السنوي للجنة املراجعة الداخلية: تنفيذ توص" 

يف الفرتة توصية  334املراجعة الداخلية هذا التقرير، أصدر مكتب وبناء على ما جاء يف  .(118)"(2018
توصية  87 ، وجاري تنفيذ(يف املائة 56)توصية  186منها  ت، نفذ2017إىل عام  2011من عام 

 (.يف املائة 6توصية ) 21رفضت و  ،(يف املائة 12توصية ) 40، وحفظت (يف املائة 26)
زيادة معدل يف التقدم احملرز احملكمة أنه على الرغم من أوضحت ، وخالل الدورة السابعة -120
ة على معاجلتها إذ يقدم مكتب ال يزال عدد التوصيات غري املنفذة يشكل حتدياًمن حيث القدر، التنفيذ

 معاجلتها.زم ويل  جديدة كل عاماملراجعة الداخلية توصيات 
اخلدمات االستشارية ملكتب املراجعة الداخلية يف مرحلة مبكرة أن تتلقى ينبغي  ااحملكمة أهنورأت  -121
مكتب املراجعة الداخلية املشورة اليت يقدمها هذا النهج على مراعاة وسيساعد . اريعختطيط املشأثناء 

أشارت احملكمة إىل حقة. وكمثال على ذلك، اآلن، يف مرحلة الكما هو احلال مسبقا بدال من مراعاهتا،  
مليون يورو  1.5مببلغ يف وقت مبكر  توريد لصيانة املباينمكتب املراجعة الداخلية يف عملية المشاركة 

         تقريب ا.
املراجعة الداخلية عمليات ويف الدورة الثامنة للجنة، قدمت احملكمة "تقرير احملكمة عن املشاركة يف  -122

معلومات حمدثة عن  "إجراءات التشغيل املوحدة وقدمت إىل اللجنة  (119)راجعة"املت ومتابعة توصيا
 . (120)بشأن املشاركة يف عمليات املراجعة ومتابعة توصيات املراجعة"

 االستنتاجات والتوصيات

املعلومات بني املعلومات اليت قدمتها احملكمة و  ناقضالحظت اللجنة يف دورهتا السابعة وجود ت -123
قامت احملكمة للتوصيات الصادرة عن املكتب واليت دد العدد احمليف مكتب املراجعة الداخلية قدمها  اليت

 بتنفيذها.

                                                           
شباط/فرباير  9)بتاريخ  إجراءات التشغيل املوحدة بشأن املشاركة يف عمليات املراجعة ومتابعة توصيات املراجعة  (114)

 .12(، الفقرة 2017
(115) AC/7/5  ، 34الفقرة. 
(116) AC/7/11. 
 وما بعدها. 8ة رجع نفسه، الفقر امل  (117)
(118) AC/7/9. 
(119) AC/8/14. 
 شباط/فرباير 9نسخة ) إجراءات التشغيل املوحدة بشأن املشاركة يف عمليات املراجعة ومتابعة توصيات املراجعة  (120)

 (.   2018حزيران/يونيه  13احملدثة يف  2017
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                   اإلبالغ. ووفقا  ملكتب  يتعلق باختالف فرتاتن التناقض أأوضح مكتب املراجعة الداخلية و  -124
مكتب لة بالتقرير يف حني استخدم يف الفرتة املشمو املراجعة الداخلية، استخدمت احملكمة السنة التقوميية 

 .2018كانون الثاين / يناير   17يف الداخلية احلالة املراجعة 
معدالت قارنة مإلى و ومتماسكة لحاجة إلى معلومات دقيقة وإذ تشدد اللجنة على ا -125

 يرفي الفترة المشمولة بالتقر بأن يستخدم مكتب المراجعة الداخلية السنة التقويمية توصي التنفيذ، 
كانون   31ي على أساس الحالة ف مراجعةالتنفيذ توصيات المتعلق بأن يقدم تقريره السنوي بو 

 . (121)األول/ديسمبر من كل عام
للجنة بأن تواصل المحكمة، بالتعاون الوثيق مع مكتب المراجعة الداخلية اوتوصي  -126

 غير المنفذة بهدف تنفيذ جهود الرامية إلى الحد من التراكم الكبير في التوصياتالللحسابات، 
الكامل في أقرب وقت ممكن، وتقديم تقرير إلى اللجنة في دورتها التاسعة في الوصيات المعلقة ب

 .(122)2019عام 
املراجعة الداخلية غري  الرتاكم الكبري يف توصيات منالحظت اللجنة التقدم الذي أحرزته احملكمة يف احلد و 

 بغية تنفيذ اجلهود مكتب املراجعة الداخلية، هذه مع الوثيق بالتعاون بأن تواصل احملكمة، وأوصت املنفذة،
 .ممكن أقرب وقت بالكامل يف املعلقة التوصيات

وتوصي اللجنة بأن ينظر مكتب المراجعة الداخلية في توسيع نطاق خدماته االستشارية  -127
لحدود الالزمة لحماية للمحكمة  بطريقة مرنة في إطار خطط المراجعة السنوية المعتمدة وضمن ا

استقالل مكتب المراجعة الداخلية، من أجل تمكين المحكمة من مراعاة خبرة مكتب المراجعة 
الداخلية فيما يتعلق بأفضل الممارسات اإلدارية، وإدارة المخاطر، والمراقبة في مرحلة مبكرة 

 .(123)للعمليات

لكيانات املتاحة لخليارات الثالثة أن اكمة حملبتوضيح الجنة علما الأحاطت الدورة الثامنة، يف و  -128
جعة المرا باحملكمة ومكتب املمارساتأفضل تعكس اخلاضعة للمراجعة يف اإلجراءات التشغيلية املوحدة 

 نظام  متابعة لتوصيات القائم حاليا.وهي اخليارات املتوقعة يف  ،خليةالدا
 ،تشاور الوثيق مع مكتب املراجعة الداخلية، بالمرة أخرى أن تقوم احملكمةعلى جنة ووافقت الل -129

ومتابعتها، السيما فيما توصيات الملشاركة يف مراجعة استعراض اإلجراءات التشغيلية املوحدة املتعلقة باب
وبأن تنظر يف  ،حول كيفية االستجابة للتوصياتاخلاضعة للمراجعة لكيانات يتعلق باخليارات املتاحة ل

بأن تدخل التعديالت الالزمة على  اإلجراءات التشغيلية املوحدة، حسب صيات و  وتعديلهاتعديلها،  
 .يف معىن استجابتهااخلاضعة للمراجعة لكيانات امن جانب لبس لتجنب أي  االقتضاء، 

   علومات محدثة عن نتيجة عمليات التوريد المتعلقة بنظام التأمين الصحي الجماعيم  -3

التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي باحملكمة وتوصيات املراجعة  نتيجة عمليةبشأن التقرير يف " -130
السابعة، أشارت احملكمة إىل  هتادور الذي كان معروضا على اللجنة يف  (124)"ذات الصلة اليت مل تنفذ بعد

التأمني      م نح ، يف حني MSH Internationalشركة       م نح لالعقد املتعلق بنظام التأمني الصحي اجلماعي أن 
كانون الثاين/يناير   1. ودخل العقدان حيز التنفيذ يف Cignaتعلق بالوفاة والعجز بسبب اخلدمة لشركة امل

 8.3، ارتفعت أقساط التأمني املتعلقة بالتأمني الصحي اجلماعي بنسبة 2018. وفيما يتعلق بعام 2018
. يف املائة 22بنسبة  دمةبسبب اخلالوفاة والعجز ب يف املائة، يف حني اخنفضت أقساط التأمني املتعلق

                                                           
(121) AC/7/5  63، الفقرة. 
 .64ة فقر رجع نفسه، الامل  (122)
 .65ة رجع نفسه، الفقر امل  (123)
(124) AC/7/12 . 
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لتقييم مدى  جري استقصاءوأوضحت احملكمة أن قسم املوارد البشرية مسؤول عن مراقبة العقود وأنه سي
 لنظام التأمني الصحي اجلماعي.املوظفني ارتياح 
معاجلة  ، متت الداخليةلمراجعة لتوصية معلقة  15بني وفقا للمعلومات اليت قدمتها احملكمة، من و  -131

، اليت تعتزم احملكمة تنفيذها يف النصف األول من عام علقةالتوصيات الثالث املو . حىت اآلن توصية 12
 ، تتعلق مبا يلي: 2018

 التأمني الصحينظام إدارة املطالبات املتعلقة بالنفقات الطبية واإلشراف على  )أ(
 ؛اجلماعي

 إصدار تعليمات إدارية بشأن اإلخالء الطيب؛ )ب(
 .)125(د         مع املور  املعدل اق االتف )ج(

 االستنتاجات والتوصيات

التأمين الصحي الجماعي التوريد المتعلقة بنظام عملية أحاطت اللجنة علما باالنتهاء من  -132
بدقة أوصت في دورتها السابعة بأن ترصد المحكمة بسبب الخدمة و والتأمين على الوفاة والعجز 

االحتيال عالية، مثل إدارة احتماالت ي تكون فيها ت التالسيما في المجاال، اتلخدم             أداء مور دي ا
 .(126)المتعلقة باسترداد التكاليف الطبية المطالبات

عولجت الحظت اللجنة أن معظم التوصيات المتعلقة بنظام التأمين الصحي الجماعي و  -133
ا بأن تقدم بمجرد تنفيذ التوصيات الثالث المتبقية، وأوصت أيضبإبالغها أوصت المحكمة و ، اآلن

لنظام الموظفين ارتياح لتقييم مدى الذي سيتم ستقصاء نتيجة االعن  حدثةالمحكمة معلومات م
 .(127)2019في عام التأمين الصحي الجماعي في دورتها التاسعة التي ستعقد 

 متابعة توصيات المراجع الخارجي للحسابات  -4

تابعة توصيات املراجع لحسابات بيانا بشأن ملممثل املراجع اخلارجي قدم يف الدورة السابعة ،  -134
إىل بصفة خاصة للحسابات ثل املراجع اخلارجي أشار مملتقارير السابقة. و للحسابات يف ااخلارجي 

مباين  واملسألة املتعلقة بتكاليف صيانةكشوف املرتبات والقوة العاملة ة بالتوفيق بني  قاملشاكل املتكررة املتعل
 عد.احملكمة اليت مل حتل ب

مل تنفذ وفقا للمراجع اخلارجي للحسابات ثالث  ،املوجهة إىل احملكمة اتفيما يتعلق بالتوصيو  -135
 توصيات تتعلق مبا يلي:

 ؛(128)مراقبة املدفوعات الداخلية  )أ(
 ؛(129)على املدفوعات الداخليةتوثيق الرقابة   )ب(
 .(130)صيانة املباين  )ج(

اخلارجي لمراجع لفقا ىل الصندوق االستئماين للضحايا، مل تنفذ و إ فيما يتعلق بالتوصية املوجهةو  -136
 ن تتعلقان مبا يلي:الحسابات توصيتل

                                                           
 .9-7ات رجع نفسه، الفقر امل  (125)
(126) AC/7/5  29، الفقرة. 
 .30ة رجع نفسه، الفقر امل  (127)
 .1-2016توصية املراجع اخلارجي للحسابات   (128)
 .2-2016توصية املراجع اخلارجي للحسابات   (129)
 .3-2015بات توصية املراجع اخلارجي للحسا  (130)
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 ؛(131)ملسجلا من أ( تفويض السلطة اإلدارية)
 .(132)على األعمال املالية ملوظفني امليدانينيا)ب( تدريب 

 والتوصياتاالستنتاجات 

للحسابات يستخدم أحيانا عبارة "جاري اخلارجي  جنة يف دورهتا السابعة أن املراجعالحظت الل -137
بالفعل، يف وقت          قد ن فذت  ليس من الواضح للجنة ما إذا كانت هذه التوصيات". و التوصيات تنفيذ

 املناقشة، أم أهنا مل تنفذ بعد.
التوصيات بين بوضوح للحسابات في تقاريره بأن يميز المراجع الخارجي ت اللجنة أوصو  -138

 .(133)المنفذة وصيات غيروالتالمنفذة 

 المراجعة متابعة توصيات لجنة   -5

لجنة اليت ات" املتعلقة باللجنة يف دورهتا السابعة يف الطبعة األوىل من "سجل التوصيالنظرت  -139
"سجل التوصيات" مجيع التوصيات الصادرة منذ ويضم . 2018أصدرها األمني التنفيذي يف شباط/فرباير 

 ،واإلطار الزمين للتنفيذ ،قبول أو رفض التوصية، و التوصيةوحيدد من هو صاحب  إنشاء اللجنة،إعادة 
 كل توصية.لتنفيذ الوحالة 
                                         قدم األمني التنفيذي تقريرا  بعنوان "متابعة ، 2018املعقودة يف متوز/يوليه يف الدورة الثامنة و  -140

حىت اليت أصدرهتا اللجنة صيات دث للتو حمالوثيقة على سجل هذه حتتوي و . (134)"راجعةتوصيات جلنة امل
 ة.فعالمتابعتها بصورة الكامل و ب هاضمان تنفيذبغية اآلن 
إرسال نسخة من التوصيات عن طريق تابع األمني التنفيذي تنفيذ التوصيات مع أجهزة احملكمة وي -141

 التوصية.عاجلة مباملعين لقسم بامباشرة االتصال جهة التنسيق بقلم احملكمة، أو عن طريق ذات الصلة إىل 

 والتوصياتاالستنتاجات 

اجلهات  مييز بني التوصيات املوجهة إىلمع اللجنة على التاألمني التنفيذي اتفق يف الدورة الثامنة،  -142
اليت حصائيات معدل التنفيذ إعداد إ السيما عنداملعنية املختلفة والقرارات أو خطط العمل األخرى، 

 .يف سجل التوصياتستدرج 

 مسائل أخرى  -ثالثا
اإلشراف على إدارة بشأن الهاي  العامل في لفريقلاالجتماع غير الرسمي   -ألف

 الميزانية
لسفري إدواردو رودريغيز فيلتزه )بوليفيا(، دعا إليه اشارك أعضاء اللجنة يف اجتماع غري رمسي  -143

ة إىل تقدمي معلومات حمدثة ، حيث دعيت اللجنموضوع اإلشراف على إدارة امليزانية املسؤول عن نسقامل
 .2017عن عملها منذ أيلول/سبتمرب 

                                                           
 .1-2014توصية املراجع اخلارجي للحسابات   (131)
 .2-2015توصية املراجع اخلارجي للحسابات   (132)
(133) AC/7/5  70، الفقرة. 
(134) AC/8/8 . 
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جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة اجلارية حاليا وموجزا لجنة حملة عامة عن الوقدم رئيس  -144
. وعرضت اللجنة 2018للنتائج والتوصيات الرئيسية للجنة يف دورهتا السابعة املعقودة يف آذار/مارس 

األشهر املاضية، فضال عن جماالت التحسني يف احملكمة. وباإلضافة إىل ذلك، قدمت اجنازاهتا خالل 
 اللجنة معلومات حمدثة عن تنسيق أعماهلا وتبادل املعلومات مع اهليئات الرقابية األخرى.

وبناء على طلب املشاركني يف االجتماع، أوضح أعضاء اللجنة الفروق بني مكتب املراجعة  -145
 ة املراجعة ودورمها وخطوط اإلبالغ املميزة لكل منهما يف هيكل الرقابة باحملكمة.الداخلية وجلن

كهيئة استشارية . و الهتمامه بأعماهلاشكرها للفريق العامل يف الهاي أن تعرب عن لجنة تود الو  -146
ى النحو علالوفاء بواليتها الشاملة على إدارة احملكمة بطريقة فعالة و ستواصل اللجنة العمل للجمعية، 

 املنصوص عليه يف ميثاقها.

 الهيئات الرقابية األخرىالتنسيق مع   -باء
، عقد رئيس جلنة (135)عمال بقرار اجلمعية الذي يوصي بزيادة التنسيق بني اهليئات الرقابية -147

سبل  ملناقشة 2018تشرين الثاين/نوفمرب  13امليزانية واملالية ورئيس جلنة املراجعة اجتماعا غري رمسي يف 
 زيادة تعزيز التعاون القائم بني اهليئتني.

واتفق الرئيسان على تكثيف التنسيق والتعاون بني اللجنتني وفقا للوالية املميزة لكل منهما.  -148
ولتنفيذ الواليتني بصورة فعالة وجتنب االزدواجية، ستواصل جلنة امليزانية واملالية وجلنة املراجعة تبادل 

مجيع القضايا ذات الصلة. وعالوة على ذلك، من املتوخى أن تعقد اجتماعات غري املعلومات ومواكبة 
 رمسية منتظمة بني رئيس جلنة امليزانية واملالية ورئيس جلنة املراجعة.

وأحاطت جلنة املراجعة علما بانتهاء والية رئيس آلية الرقابة املستقلة وتتطلع إىل التفاعل مع  -149
 خلفه عند تعيينه.    

 الدورة اإلعالمية بشأن الخدمات المقدمة من قلم المحكمة  -مجي
املراجعة وواليتها الغرض من جلنة بشأن رمسية  توجيهاتلجنة ال، يتلقى أعضاء اللجنة            وفق ا مليثاق  -150

 .(136)وبشأن أهداف احملكمة
 تلقى حملكمة وخالل الدورة السابعة، نظم األمني التنفيذي جلسة إعالمية "خلف الكواليس" مع ا -151

اليت يقدمها قلم احملكمة. وركزت جلسة  اخلدماتعن األنشطة و  معلوماتأعضاء اللجنة خالهلا 
بإدارة املتصلة واللوجستيات  ،واملخاطر املعلومات على اخلدمات اليت يقدمها قسم الضحايا والشهود،

عن امتناهنا لقلم احملكمة ب ر لجنة أن تعالتود و أنشطة اإلعالم والتوعية. فضال عن قاعات احملكمة، 
 جنة.ه مع اللتفاعلو لتنظيمه جلسة املعلومات 

 أسلوب العمل في لجنة المراجعة  -دال
                                                           اسرتاتيجيات االتصال الداخلية واخلارجية، فضال  عن أساليب عملها.ناقشت اللجنة  -152
ني التنفيذي مبناقشة األموملعاجلة بعض املسائل املتعلقة بأمن املعلومات، قررت اللجنة تكليف  -153

 الوثائقتعميم  أمن املعلومات عندلضمان املخاطر مع قسم خدمات إدارة املعلومات تدابري ختفيف 
 .والوصول إليها

                                                           
(135) ICC-ASP/16/Res.1 8و 7، القسم ياء، الفقرتان. 
 .اللجنة من ميثاق 39املادة  (136)
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عملية اختيار وتعيني عن احلوكمة مشاركتها يف يئة املسؤولة ت اللجنة إىل اهلتوخيا للشفافية، طلبو  -154
 ئها.أعضا

 للجنة المراجعةنتيجة التقييم الذاتي   -هاء
لجنة تقييما ذاتيا لفعالية وكفاءة عملها منذ الراجعة، أجرت املوفقا ألفضل املمارسات يف جلان  -155

للتقييم الذايت  (137)مناسبة ةيقائمة مرجعبناء على التقييم الذايت  مت. و 2016يف عام إعادة إنشائها 
 للجنة.

 االستنتاجات والتوصيات

على اجملاالت اليت  تأعاله وركز  املذكور للتقييمعموما لنتيجة املرضية اأحاطت اللجنة علما ب -156
 حتتاج إىل حتسني.

عملها ووافقت على بعض التحسينات مثل تنظيم للجنة بالقيمة املضافة للتقييم الذايت الأقرت و  -157
ياغة بعض إعادة صاللجنة  ت، قرر وعالوة على ذلكلألعضاء اجلدد يف أقرب وقت ممكن.  تعريفيةدورات 

 .احلصول على إجابات دقيقةمن أجل األسئلة يف استبيان التقييم الذايت 

 خطة العمل والدورات المقبلة للجنة المراجعة  -واو
ودورهتا  2019آذار/مارس  22و 21يومي يف لتاسعة أن تعقد دورهتا ا مؤقتالجنة القررت  -158

 . الهاييف 2019متوز/يوليه   26إىل  24يف الفرتة من عاشرة ال

                                                           
(137) AC/8/2 . 
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 التذييل األول
                                                                التوصيات المقدمة من المقي م الخارجي إلى مكتب المراجعة الداخلية

ينبغي أن يعمل مكتب املراجعة الداخلية بشكل أكثر استباقية من أجل احلفاظ على توقيت املسائل اهلامة   حتسني امليثاق 1
 للمراجعات الدورية للميثاق. 1000عيار وإجنازها، على النحو املوصى به يف هذا التقرير، وللوفاء بامل

  ينبغي أن يكون ميثاق مكتب املراجعة الداخلية مرئيا  من خالل شبكة االنرتانت اخلاصة باحملكمة لكي تتمكن                                                                                            
 مجيع اإلدارات واجلهات املعنية من الوصول إليها.

 ظمة للميثاق واالتصال مبكتب املراجعة ينبغي إلدارة احملكمة أن تويل األولوية للمسائل اهلامة مثل املراجعات املنت
 الداخلية عند االقتضاء.

أن تغطي املراجعة اليت يقوم هبا  2
ألجهزة لمكتب املراجعة الداخلية 

 األربعة للمحكمة

  ينبغي أن يضمن مكتب املراجعة الداخلية بالقدرة على أداء التزاماته املتعلقة بتوفري الثقة واملشورة لألجهزة
 مة، وفقا للوالية املعهودة إليه يف امليثاق. األربعة للمحك

  ينبغي إلدارة احملكمة أن متكن مكتب املراجعة الداخلية من مراجعة املهام الرئيسية ملكتب املدعية العامة، وهيئة
 الرئاسة، والدوائر، مع احرتام القيود اليت تفرضها مقتضيات االستقالل والسرية يف كل جهاز. 

فاعل بني حماضر وسجالت الت 3
مكتب املراجعة الداخلية وجلنة 

 املراجعة

 .ينبغي أن يستمر اطالع مكتب املراجعة الداخلية على تقرير جلنة املراجعة وسجل التوصيات 
  ينبغي أن يوثق مكتب املراجعة الداخلية تفاعالته مع جلنة املراجعة، واالمتثال ملعيار معهد مراجعي احلسابات

ملعاجلة القرارات املتخذة يف اجتماعات جلنة املراجعة  لضمان مساءلة اسرتاتيجية  ، ووضع1111الداخليني رقم 
 املكتب. 

فعالية وكفاءة املوارد املتاحة ملكتب  4
 املراجعة الداخلية

ينبغي أن حيسن مكتب املراجعة الداخلية تغطية عمليات املراجعة وأن يضمن توسيع نطاقها ليشمل مجيع اهليئات. 
 ذلك من خالل اإلجراءات التالية:وميكن حتقيق 

 .زيادة كفاءة وفعالية عملية  املراجعة من خالل تقليل عدد األيام املقررة لكل تكليف باملراجعة 
 .إعداد أدوات املراجعة مقدما للحد من وقت التحضري 
 قدرته على                                                                                   سيعني مكتب املراجعة الداخلية مراجع مساعد بدال  من مساعد ال ميتلك مهارات املراجعة لتعزيز

 إجراء عمليات املراجعة.
  قد يطلب مكتب املراجعة الداخلية مورد إضايف إذا كان من الضروري تغطية نطاق املراجعة املمتد وفق ا لوالية                                                                                                

 يف املائة. 100امليثاق وبعد حتقيق الفعالية بنسبة 
 لنحو املنصوص عليه يف ميثاق ينبغي ملكتب املراجعة الداخلية التخطيط لالستعانة مبستشارين خارجيني، على ا

 جلنة املراجعة، للحصول على اخلربة اخلارجية الالزمة عند االقتضاء، بالتشاور مع جلنة املراجعة.
  ينبغي أن يقوم مكتب املراجعة الداخلي بعمليات املراجعة وفقا  خلطة املراجعة الداخلية املعتمدة واحلصول على                                                                                                 

 عديل اخلطة املعتمدة.موافقة رمسية من جلنة املراجعة قبل ت
  ينبغي أن تضع إدارة احملكمة نظام استجابة فعال لتوفري املعلومات يف الوقت املناسب، وختصيص املوارد الالزمة

إلهناء عمليات املراجعة الداخلية، وتقدمي ردود اإلدارة يف الوقت املناسب إلغالق تقارير املراجعة املتعلقة 
 جهاز من األجهزة األربعة يف الوقت املناسب.  باإلدارات املختلفة التابعة لكل

بيان االستقاللية واملوضوعية/إعالن  5
 تضارب املصاحل

  ينبغي أن يقدم مكتب املراجعة الداخلية بيان االستقاللية واملوضوعية إىل جلنة املراجعة على أساس سنوي وأن
 .2018حيتفظ بالسجالت الدالة على ذلك كما فعل يف عام 

  م لمهاالكافة ت لحسابااجع المصالح من مررب ابتضاار قرية على إخلالدل  مكتب املراجعة اينبغي حصو
 ته. وسيؤدي ذلك إىل زيادة الشفافية يف إجراءات املراجعة واألداء.            فقا  لتعليماولمنوطة به ا

ت إدارية، حىت بالنسبة للمذكرات الداخلية، ينبغي أن ميتنع مكتب املراجعة الداخلية عن االضطالع مبسؤوليا االضطالع مبسؤوليات إدارية 6
                                                                   وينبغي أن يكون حذرا  عند االضطالع بأعمال استشارية وجتنب أي دور إداري.
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تلقي املعلومات من أصحاب  7
 العمليات وردود اإلدارة

كفاءة ينبغي أن تضمن إدارة احملكمة تقدمي املعلومات وردود اإلدارة املطلوبة يف الوقت املناسب للحفاظ على  
 وفعالية وظيفة مكتب املراجعة الداخلية. 

ينبغي أن تضمن إدارة احملكمة تنفيذ توصيات املراجعة يف أقرب وقت ممكن لضمان فعالية وظيفة  املراجعة   تنفيذ توصية املراجعة 8
 الداخلية.

 ات يف الوقت املناسب سيزيد مكتب املراجعة الداخلية من وترية الرصد )وهي عملية سنوية حاليا( لتنفيذ التوصي
 منعا لتقادمها أو عدم قبوهلا من قبل اإلدارة.

                                                                                                     يقد ر مكتب املراجعة الداخلية احلاجة إىل االستعانة مبستشارين خارجيني لتغطية نطاق أعماله وفقا  للوالية املعهود  االستعانة مبستشارين خارجيني 9
 قدمها إىل جلنة املراجعة للنظر وإحالتها بعد ذلك إىل جلنةهبا إليه يف امليثاق ويدرج ذلك يف خطته السنوية اليت ي

 مليزانية واملالية لتوصية اجلمعية مبا تراه مناسبا.ا

 جلنة املراجعة/إبالغ ليالتقييم الداخ 10
  بنتائج التقييم الداخلي

 .ينبغي أن يقوم مكتب  املراجعة الداخلية بالتقييم الذايت الداخلي كل سنتني أو ثالث سنوات 
  ملراجعةينبغي أن يقدم مكتب املراجعة الداخلية تقارير عن نتائج التقييمات الذاتية الداخلية إىل جلنة. 

مشاركة مدير مكتب املراجعة  11
الداخلية يف اجتماعات جملس 

 التنسيق

ق وأن تعرض ينبغي إلدارة احملكمة أن تدعو مدير مكتب املراجعة الداخلية إىل املشاركة يف اجتماعات جملس التنسي
 جداول أعمال االجتماعات وحماضر جلساهتا على مدير مكتب املراجعة الداخلية لزيادة كفاءة وفعالية املكتب.

مكتب املراجعة الداخلية من تقييم املخاطر على أساس سنوي ومن االحتفاظ بالسجالت للرجوع يتأكد ينبغي أن  سجالت تقييم املخاطر السنوية 12
 ل.إليها يف املستقب
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 الثانيالتذييل 
إقرار جدول األعمال، ومشاركة و ، وانتخاب أعضاء المكتب، تينافتتاح الدور 

 المراقبين
 تينافتتاح الدور   -ألف

ويف الفرتة املشمولة  .(1)على األقل مرتني يف السنةلجنة الجتتمع وفقا مليثاق جلنة املراجعة،  -1
، والدورة الثامنة يف 2018آذار/مارس  23و 22يف يومي  بالتقرير، عقدت اللجنة دورتني: الدورة السابعة

 .2018آب/ألغسطس  1متوز/يوليه إىل  30الفرتة من 
يف الفرتة املشمولة بالتقرير الوثائق املشار إليها يف التذييل الثالث هلذا  على اللجنة  معروضا وكان -2 

 التقرير.

 المكتب أعضاء انتخاب  -باء

ررت اللجنة أن يتم انتخاب رئيس اللحنة ونائب رئيس اللجنة، فضال عن يف الدورة الثانية، ق  -3
 تعيني املقرر، يف الدورة األوىل للجنة من كل سنة تقوميية.

والسيدة إيلينا  ،رئيسامسري أبو لغد )األردن( السيد  انتخبت اللجنة، 2018وبالنسبة لعام  -4
وعينت اللجنة السيدة لور  للجزء واو من ميثاقها.فقا و  ،للرئيس، بتوافق اآلراء ةنائب سوبكوفا )سلوفاكيا(
 ة للجنة.إستفيين )فرنسا( مقرر 

وقدم موظفو  للجنة، أمينا الدجاين، فخري السيد واملالية، امليزانية للجنة التنفيذي وعمل األمني -5
 .التنفيذية الدعم املوضوعي واللوجسيت للجنة األمانة

 األعمال جدول إقرار  -جيم

 :التايل األعمال اللجنة جدول أقرت السابعة، لدورةا ويف -6
1-  الدورة افتتاح 

 انتخاب أعضاء املكتب )أ( 
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار )ب( 
 املراقبني مشاركة )ج( 

 إدارة املخاطر -2
 معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر، مبا يف ذلك التقرير بشأن الدورات التدريبية  )أ( 
 علومات حمدثة عن عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي اجلماعيم -3
 اإلشراف على قضايا املراجعة الداخلية -4

 تقارير املراجعة املقدمة من مكتب املراجعة الداخلية )أ( 
                                                           

  ة املراجعة.من ميثاق جلن 40املادة   (1)
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معلومات حمدثة عن التدريب املقرتح لرؤساء األقسام فيما يتعلق باآللية الفعالة  )ب( 
 ياتلتنفيذ التوص

 اإلشراف على قضايا املراجعة اخلارجية -5
 االختصاصات واألعمال التحضريية لعملية اختيار املراجع اخلارجي للحسابات )أ( 
 اختصاصات آليات التنسيق بني األجهزة )ب( 
 متابعة التوصيات السابقة -6

ة استعراض التوصيات غري املنفذة للمحكمة بالتشاور مع ملكتب املراجع )أ( 
 الداخلية

 متابعة توصيات املراجع اخلارجي للحسابات )ب( 
 متابعة توصيات جلنة املراجعة )ج( 
 مسائل أخرى -7

 خطة عمل الدورة الثامنة للجنة املراجعة. )أ( 
 تقييم اجلودة اخلارجي ملكتب ملراجعة الداخلية )ب( 
 الدورة التوجيهية ألعضاء جلنة املراجعة )ج( 

 التايل: األعمال جلنة املراجعة جدول أقرت الثامنة، رةالدو  ويف -7
1-  الدورة افتتاح 

 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار )أ( 
 املراقبني مشاركة )ب( 

2-  القيم واألخالق 
 إطار القيم واألخالق املعدل )أ( 

3-  اهليكل اإلداري للمحكمة 
 حكمة معلومات حمدثة عن حالة الدليل التنظيمي للم )أ( 
 إدارة املخاطر  -4

 2018االستعراض السنوي ملالمح املخاطر يف احملكمة يف عام  )أ( 

التقرير السنوي ملكتب املراجعة الداخلية بشأن تنفيذ عملية متكاملة مناسبة  )ب( 
 إلدارة املخاطر واحلفاظ عليها 

 اتالتدابري املتخذة لتعزيز نظام كشوف املرتب -املراقبة الداخلية -5
 اإلشراف على قضايا املراجعة الداخلية -6

 تقارير املراجعة املقدمة من مكتب املراجعة الداخلية )أ( 
 خطة مكتب املراجعة الداخلية لتقييم اجلودة وحتسينها )ب( 
 تقييم اجلودة اخلارجي ملكتب ملراجعة الداخلية )ج( 
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 2019عام  خطة مكتب املراجعة الداخلية املؤقتة للمراجة يف )د( 
 اإلشراف على قضايا املراجعة اخلارجية -7

 البيانات املالية للمحكمة )أ( 
 البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا )ب( 
 مراجعة أداء املوارد البشرية  )ج( 
 2019خطة املراجع اخلارجي للحسابات املؤقتة للمراجعة يف عام  )د( 
 اخلارجي للحسابات عملية اختيار املراجع )ه( 
 متابعة التوصيات السابقة ملكتب املراجعة  -8
 مسائل أخرى -9

 أساليب عمل جلنة املراجعة  )أ( 
 نتيجة التقييم الذايت للجنة املراجعة )ب( 
 . (2)2019خطة عمل جلنة املراجعة لعام  )ب( 

 :املشمولة بالتقرير أمساؤهم الدورات اليت عقدت خالل الفرتة التالية وحضر األعضاء -8
 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(

السيد ديفيد بانيانكا  ضو املنتهية واليته،للع  وتود جلنة املراجعة أن تعرب عن تقديرها وامتناهنا -9
 ، إلسهامه البارز يف أعمال اللجنة.)بوروندي(

 المراقبين مشاركة  -دال

، ألقى نائب رئيس احملكمة، القاضي مارك بريين دي بريتشامبوت،  يف الدورتني السابعة والثامنة -10
 ترحيب نيابة عن رئيس احملكمة. كلمة

عن إدارة املخاطر، دثة معلومات حم ريةدمات اإلدااخلقدم مدير شعبة يف الدورة السابعة، و  -11
غري املنفذة، فضال عن اجلماعي، واستعراض التوصيات عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي ونتائج 

على أسئلة ممثلون عن احملكمة اللجنة بصورة فعالة. ويف الدورة الثامنة، أجاب توصيات التدريب لتنفيذ 
، فضال عن الداخليةقبة واملرا ،إدارة املخاطراإلداري للمحكمة، و يكل واهلالقيم واألخالق، اللجنة بشأن 

 مسائل أحرى متعلقة باملراجعة الداخلية واخلارجية.
عرضا بشأن ، السيد ميشيل كاموين، للحساباتقدم ممثل املراجع اخلارجي ويف الدورة السابعة،  -12

، للحسابات راجع اخلارجياملقدم ممثل للحسابات. ويف الدورة الثامنة، خلارجي توصيات املراجع اتنفيذ 
                                                           

 (2)
AC/7/1  . 
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راجعة بشأن البيانات املالية للمحكمة املتقرير الدائرة بديوان احملاسبة بفرنسا، ، رئيس هالسيد غي بيولي
ل املراجع م ممثوقداألداء يف إدارة املوارد البشرية. فضال عن مراجعة والصندوق االستئماين للضحايا، 

 بنود أخرى يف جدول األعمال.للحسابات أيضا مدخالت بشأن اخلارجي 
عن أنشطة معلومات حمدثة راجعة الداخلية املقدم مدير مكتب ويف الدورتني السابعة والثامنة،  -13

بنود أخرى يف جدول أيضا مدخالت بشأن م وقد ،راجعةامللنتائج الرئيسية لتقارير وعرض اكتب امل
 األعمال.

ويف الدورة السابعة، كان ممثل شركة لوكاهان ملراجعة احلسابات، السيد شاراد أغاروال ، متاحا عن  - 14
طريق الفيديو ملناقشة شروط وتوقيت تقييم اجلودة اخلارجية ملكتب املراجعة الداخلية للحسابات. ويف 

ملكتب املراجعة الداخلية ورد على  الدورة الثامنة، عرض السيد شاراد أغاروال نتائج تقييم اجلودة اخلارجي
 اللجنة.أسئلة  أعضاء 

 ميع املراقبني على مشاركتهم وعروضهم.جلشكر الاللجنة جه تو و  -15
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 تذييل الثالثال
 قائمة الوثائق  

 العنوان رمز الوثيقة
AC/7/1  ملراجعة السابعة للجنة ا املؤقت للدورةجدول األعمال 

AC/7/1/Add.1/Rev. 1 ملراجعةالسابعة للجنة ا للدورة املؤقت األعمال جدول يف املدرجة للبنود ملشروحةا القائمة 
AC/7/2  (2017أيلول/سبتمرب  30) 2017حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام 
AC/7/3  التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة املوظفني املؤقتني يف قسم خدمات اللغات 
AC/7/4 (2017كانون األول/ديسمرب   31) 2017م حالة تنفيذ خطة املراجعة لعا 
AC/7/5 عن أعمال دورهتا السابعة املراجعة املؤقت للجنة تقرير ال 
AC/7/6  (2018كانون الثاين/يناير   31متابعة توصيات جلة املراجعة )حىت 
AC/7/7 التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة االستجابة للحوادث 
AC/7/8 املخاطر يف احملكمة معلومات حمدثة عن إدارة 
AC/7/9  ( 2018التقرير السنوي للجنة املراجعة الداخلية: تنفيذ توصيات املراجعة )احلالة يف  كانون الثاين/يناير 
AC/710  إدارة عقود فرادى املتعاقدين واملستشارين والتعيينات القصرية األجلالتقرير النهائي للمراجعة: مراجعة 
AC/711  بشأن متابعة توصيات املراجعة الداخليةتقرير احملكمة 

AC/7/12  التقرير بشأن نتيجة عملية التوريد املتعلقة بنظام التأمني الصحي باحملكمة وتوصيات املراجعة ذات الصلة اليت مل
 تنفذ بعد

AC/7/13  (2018كانون الثاين/يناير   31) 2017التقرير عن أنشطة مكتب املراجعة الداخلية يف عام 
AC/7/14  البيان بشأن استقالل مكتب املراجعة الداخلية وموضوعيته 
AC/7/15 التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة جودة  وسالمة اجلرد املادي لألصول املسجلة 

AC/8/1  ملراجعة الثامنة للجنة ا املؤقت للدورةجدول األعمال 
AC/8/1/Add. 1 ملراجعة الثامنة للجنة ا للدورةاملؤقت  ألعمالا جدول يف املدرجة للبنود املشروحة القائمة 

AC/8/2 القائمة املرجعية للتقييم الذايت للجنة املراجعة 
AC/8/3  برنامج التوعية والتدريب -التقرير النهائي للمراجعة: مراجعة أمن املعلمات 
AC/8/4  (2018آذار/مارس  31)يف  2018حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام 
AC/8/5 عن أعمال دورهتا الثامنةاملراجعة املؤقت للجنة قرير تال 
AC/8/6 تقرير احملكمة عن دليلها التنظيمي 
AC/8/7 احملكمة عن القيم واألخالق تقرير 
AC/8/8 متابعة توصيات جلنة املراجعة 
AC/8/9  2019للمراجعة الداخلية يف عام املراجعة الداخلية خطة مكتب   

AC/8/11  2019ملراجعة تكنولوجيا املعلومات يف عام راجعة الداخلية املخطة مكتب   
AC/8/12  بشأن إدارة املخاطر يف احملكمة اجلنائية الدوليةاملراجعة الداخلية مكتب تقرير  
AC/8/13  بشأن ضمان اجلودة وحتسينهااملراجعة الداخلية خطة مكتب   
AC/8/14  اجعة الداخلية ومتابعة توصيات املراجعةتقرير احملكمة عن املشاركة يف عمليات املر 
AC/8/15 معلومات حمدثة عن إدارة املخاطر يف احملكمة 
AC/8/16  احملكمة عن مراقبتها الداخلية لنظام  كشوف املرتباتتقرير 
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 العنوان رمز الوثيقة
AC/8/17  (2018حزيران/يونيه  28)يف  2017حالة تنفيذ خطة املراجعة لعام 
AC/8/18 راجعة الداخلية باحملكمة اجلنائية الدوليةالتقييم اخلارجي ملكتب امل 

AC/8/18.1  التقييم اخلارجي ملكتب املراجعة الداخلية باحملكمة اجلنائية الدولية: تعليقات مكتب املراجعة الداخلية على
                                                 مشروع التقرير املقدم من املقي م اخلارجي، شركة لوشان

AC/8/19  د البشريةدارة املوار ‘تقرير املراجعة النهائي بشأن 
AC/8/20  2019-2015التقرير بشأن تغطية خطط املراجعة للمخاطر املتعلقة باحملكمة اجلنائية الدولية يف الفرتة 
AC/8/21  2018التعديالت على خطة عمل مكتب املراجعة الداخلية لعام 

ICC-ASP/17/5  الثالثنيتقرير جلنة امليزانية واملالية عن أعمال دورهتا 
ICC-ASP/17/12  2017كانون األول/ديسمرب   31البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية للسنة املنتهية يف 
ICC-ASP/17/13  2017كانون األول/ديسمرب   31البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف 
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 الجزء جيم

 الوثائق ذات الصلة

  31الجنائية الدولية للسنة المنتهية في للمحكمة  البيانات المالية -1
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 خطاب اإلحالة
 2018حزيران/يونيو،  29

 
ع احلسابات 1-11            وفقا  للبند  .                                                                  من النظام املايل، يقدم املسج ل حسابات الفرتة املالية إىل مراج 

كانون   1أن أقدم البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية عن الفرتة املالية املمتدة من وأتشرف ب
 .2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير إىل 

 
 غيال أبيسادزي

 رئيس قسم املالية
 بيرت لويس 

       املسج ل
 

Michel Camoin 
External Audit Director 
Cour des Comptes,  
13 rue Cambon,  
75100 Paris Cedex 01  
France 
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 بيان بشأن المراقبة المالية الداخلية
 نطاق المسؤوليات

                                              )ب( من القواعد املالية، يعد  املسجل بصفته املوظف  1-101              عمال  بالقاعدة   -1
عن كفالة إدارة هذه القواعد على حنو مرتابط  ،ويساءل ،مسؤول اإلداري الرئيسي للمحكمة

حملكمة، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة مع من جانب مجيع أجهزة ا
التنظيمية واإلدارية اليت تندرج ضمن سلطة هذا                                      مكتب املدعي العام فيما يتعلق باملهام  

من  11             وعمال  بالبند  .‘‘من نظام روما األساسي 42من املادة  2املكتب مبوجب الفقرة 
فإن املسجل مسؤول، من بني أمور أخرى، عن ، 1-111النظام املايل، والقاعدة 

                                                                           احلسابات. وامتثاال  هلذا البند وهذه القاعدة، قمت بتحديد ومتابعة السجالت املالية 
والفرعية، ووضع اإلجراءات احملاسبية للمحكمة، وتعيني املوظفني املسؤولني عن أداء املهام 

 احملاسبية.
 مع يتفق مبا املايل النظام هذاينفذ ’’ ،كمةمن النظام املايل للمح 4-1             وطبقا  للبند     -2

 والفقرة 42 املادة من( 2) الفقرة يف احملدد النحو على        واملسج ل العام املدعي مسؤوليات
                                         . ويتعاون املدعي العام واملسج ل، مع األخذ يف األساسي روما نظام من 43 املادة من( 1)

 .‘‘وجب النظام األساسياالعتبار استقاللية املدعي العام يف ممارسة مهامه مب
      مسج ل بصفيتيب،  تناطمن النظام املايل،  1-10                     على ذلك، وفقا  للبند  وعالوة    -3

 فعال بفحص بأول      أوال   بالقيام تسمح داخلية ماليةرقابة ’’ ممارسةعن  املسؤولية ،احملكمة
 :مايلي لضمان املالية املعامالت استعراض أو/و

موال احملكمة، ومواردها املالية األخرى، قبض مجيع أ عملياتقانونية   )أ(
 وحفظها، والتصرف فيها؛

اتفاق االلتزامات والنفقات مع االعتمادات أو األحكام املالية    )ب(
األخرى، اليت تقرها مجعية الدول األطراف، أو مع األغراض والقواعد املتعلقة بالصناديق 

 االستئمانية واحلسابات اخلاصة؛
 ‘‘.                        احملكمة استخداما  اقتصاديا استخدام موارد  )ج(

وإذ مت اختاذ الرتتيبات املؤسسية املالئمة بالتعاون مع مكتب املدعي العام على النحو املنصوص  
)ب(، فأنا وإنين مقتنع بوجود نظم مناسبة للمراقبة املالية الداخلية طوال الفرتة  1-101عليه يف القاعدة 

 .2017املالية 

 مراقبة المالية الداخليةاستعراض فعالية نظام ال
تعتمد فعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل والقواعد املالية على   -4

 املديرين التنفيذيني )موظفي التصديق( باحملكمة.
وتسرتشد املراجعة اليت أقوم هبا لفعالية نظام املراقبة املالية الداخلية واالمتثال للنظام املايل  -5

لقواعد املالية بالعمل الذي قام به املراجعون الداخليون للحسابات حىت اآلن، وعمل وا
ديرين التنفيذيني بقلم احملكمة املسؤولني عن احلفاظ على إطار املراقبة الداخلية، والتعليقات امل

 اليت قدمها املراجعون اخلارجيون للحسابات حىت اآلن يف تقاريرهم.
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قيت الضمانات الالزمة اليت تؤكد وجود إطار مناسب للمراقبة كما إنين مقتنع بأنين تل  -6
 .2016املالية الداخلية خالل عام

 بيرت لويس 
       املسج ل

 2018حزيران/يونيو،  29
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 رأي المراجع المستقل للحسابات
 الرأي

عن فرتة اإلثين عشر ‘‘( احملكمة)’’قمنا مبراجعة البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية  -1
                                         . وتشمل هذه البيانات املالية بيانا  يتعلق 2017كانون األول/ديسمرب   31                شهرا  املنتهية يف 
                                          ، وبيانا باألداء املايل، وبيانا  بالتغيريات يف 2017كانون األول/ديسمرب   31بالوضع املايل يف 

لق مبقارنة امليزانية باملبالغ الفعلية،                                                        صايف األصول، وبيانا  يتعلق بالتدفقات النقدية، وبيانا  يتع
ومالحظات تتضمن ملخص املبادئ احملاسبية وغري ذلك من املعلومات. كما أضيفت يف 
مرفق البيانات املالية جمموعة تتألف من سبعة جداول تعرض بعض املعلومات اإلضافية يف 

 ق هذه املراجعة.إطار املعايري احملاسبية ملنظومة األمم املتحدة، وهي تقع خارج نطا
كانون   31واستنادا إىل مراجعتنا، تعرض البيانات املالية الوضع املايل للمحكمة يف  -2

ريات يف صايف األصول يبشكل سليم، وكذلك األداء املايل والتغ 2017األول/ديسمرب 
  31والتدفقات النقدية ومقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا املنتهية يف 

 .وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام 2017كانون األول/ديسمرب 

 مادي المتعلق بالقابلية لالستمرار الالغموض 
)"أساس إعداد  4-2إىل املسألة الواردة يف املالحظات         خصوصا  نسرتعي انتباهكم  -3

ق مببدأ االستمرارية. )"خماطر السيولة"( على البيانات املالية، فيما يتعل 19-2البيانات"( و 
إىل  47نا فيما يتعلق هبذه املسألة، ولكن تعليقاتنا وتوصياتنا ترد يف الفقرات من               ومل يتغري  رأي  

من تقريرنا من أجل التأكيد على خطر عدم كفاية التدفقات النقدية اليت تواجهها  76
 احملكمة.

 الرأي أساس
اجعة احلسابات ووفقا للصالحيات اإلضافية لقد أجرينا مراجعتنا وفقا للمعايري الدولية ملر  -4

ا                                                               من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة. وتتطلب هذه املعايري من   12احملددة يف البند 
االلتزام بالقواعد األخالقية والتخطيط ألعمال مراجعتنا وتنفيذها من أجل احلصول على 

اجلوهرية. وعلى حنو ما يتطلبه ميثاق ضمان معقول بأن البيانات املالية خالية من األخطاء 
الفرنسي، فإننا نضمن استقالل املراجعني وإنصافهم وحيادهم  ديوان احملاسبةأخالقيات 

ونزاهتهم وكفاءهتم التقديرية املهنية. وعالوة على ذلك، حرصنا على الوفاء أيضا بالتزاماتنا 
ية للمؤسسات العليا ملراجعة األخالقية األخرى وفقا ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدول

احلسابات. ويرد وصف مسؤوليات مراجع احلسابات مبزيد من التفصيل يف اجلزء املعنون 
 ‘‘. مسؤوليات مراجع احلسابات عن مراجعة البيانات املالية’’

 ن نعتقد أن أدلة املراجعة اليت مت مجعها كافية ومناسبة لتشكل أساسا معقوال لرأينا.وحن -5

 المالية البيانات عن دارةاإل مسؤوليات
من النظام املايل، فإن مسجل احملكمة مسؤول عن إعداد البيانات املالية  11مبوجب املادة  -6

وعرضها. ويتم إعداد هذه البيانات وفق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشمل هذه 
                      يانات  مالية خالية من إعداد بوتنفيذها ورصدها، ألجل  ،وضع الضوابط الداخليةاملسؤولية 

             وعرض ها عرضا  ،                                                            األخطاء اجلوهرية، سواء أكانت تلك األخطاء ناجتة  عن الغش أو الغلط
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وإعداد التقديرات احملاسبية املعقولة يف ظل الظروف                            . وتشمل هذه املسؤولية أيضا  نزيها
 السائدة.

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة البيانات المالية
يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت ن مراجعة احلسابات اهلدف ميتمثل  -7

البيانات املالية ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير 
ملراجعة احلسابات يتضمن رأينا. والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس 

                                               للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات ستؤدي دائما  إىل  ضمانا بأن أي مراجعة جترى وفقا
اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال وجوده. وميكن أن تنشأ األخطاء عن الغش أو اخلطأ 

جمتمعة، أن تؤثر  وتعترب جوهرية إذا كان باإلمكان أن يتوقع منها بدرجة معقولة، منفردة أو
  بناء على هذه البيانات املالية.يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون 

راجعة املمن تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة  تتكون، فإن مراجعة احلسابات لذلك
مراجع احلسابات اخلارجي الضوابط الداخلية راعي يف البيانات املالية. وي املعطاةبشأن املبالغ واملعلومات 

بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق فيما يتعلق  املؤسسةاملعمول هبا يف 
راقبة. ويستند اختيار إجراءات التدقيق ه املالظروف، وليس هبدف إبداء رأي بشأن فعالية هذاملالئمة مع 

لتقييم إىل احلكم املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة لتقييم خماطر البيانات املالية، 
 .          بشكل عام   البيانات املالية ولتقدميمدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، 

 ديدييه ميغو )توقيع(
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 البيان األول

 المحكمة الجنائية الدولية
 )بآالف اليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي في 

 2015 2017 رقم املالحظة 
    األصول

    صول المتداولةاأل
 20404 7082 3 النقدية وما يف حكمها

 13932 24432 4 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(
 3206 3206 5 حسابات أخرى مستحقة القبض

 2905 2905 6 مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى
 40447 34447  مجموع األصول المتداولة

    األصول غير المتداولة
 41 36 4 حسابات مستحقة القبض )معامالت غري تبادلية(

 199728 189286 7 املمتلكات واملنشآت واملعدات
 1342 1109 8 أصول غري ملموسة
 25529 27330 10 احلق يف االسرتداد

 226640 217761  مجموع األصول غير المتداولة
 267087 252724  مجموع األصول

    الخصوم
    متداولةالخصوم ال

 5696 5715 9 حسابات مستحقة الدفع
 9728 10542 10 التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني

 1759 1801 11 القرض املقدم من الدولة املضيفة
 11229 11229 12 إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

 2257 2380 13 خمصصات
 30669 29669  مجموع الخصوم المتداولة

    ير المتداولةالخصوم غ
 586 505 9 حسابات مستحقة الدفع

 47471 53376 10 التزامات مرتتبة على استحقاقات املوظفني
 72509 70509 11 القرض املقدم من الدولة املضيفة
 120566 124589  مجموع الخصوم غير المتداولة

 151235 151899  مجموع الخصوم
    صافي األصول/حقوق الملكية

 5791 3764 14 الطوارئ صندوق
 3664 17 14 صندوق رأس املال املتداول

 106397 95044 14 أرصدة صناديق أخرى
 115852 98825  صافي األصول/حقوق الملكية

 267087 252724  مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية
                                                           املالحظات املصاحبة تشكل جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 لبيان الثانيا

 المحكمة الجنائية الدولية
 )بآالف اليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في 

 2016 2017 رقم املالحظة 
    اإليرادات

 133061 140060 15 االشرتاكات املقررة
 1789 1662 15 التربعات

 45 161 15 إيرادات مالية 
 1488 219 15 إيرادات أخرى

 136383 142102  مجموع اإليرادات
    المصروفات

 100433 106865 16 املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 5331 6632 17 السفر والضيافة

 5352 5550 18 اخلدمات التعاقدية
 5546 6243 19 أتعاب احملامني

 11292 14302 20 النفقات التشغيلية

 2473 2151 21 اللوازم واملواد

 12093  12311 22 اإلهالك واالستهالك 

 2221 1894 23 مصروفات مالية 
 144741 155948  مجموع المصروفات

 (8358) (13846)  الفائض/)العجز( للفترة المعنية
                                                           تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 البيان الثالث

 دوليةالمحكمة الجنائية ال
  2017كانون األول/ديسمبر   31بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في 

 )بآالف اليورو(

  

 الرصيد العام

الصناديق 
 االستئمانية

جمموع صايف 
األصول/ حقوق 

 امللكية

 الصندوق العام  

 صندوق رأس 
 املال العامل

 صندوق 
 الطوارئ

صناديق 
 االلتزامات

املتعلقة 
باستحقاقات 
 املوظفني

 الفائض/
 )العجز( 

 النقدي

إعادة قياس 
خطط ما 
بعد انتهاء 

 اخلدمة
أرصدة أخرى 
 للصندوق العام

كانون   1الرصيد االفتتاحي في 
 127474 1519 112058 - 95 6395 5791 1616  2016الثاني/يناير 

الحركة في صافي األصول/حقوق 
          2016الملكية في عام 
 8358 104 (8462) - - -  -   -  الفائض/)العجز(

إعادة قياس مكاسب/)خسائر( خطط ما 
 (3419)  - (3419) - -  -   -  بعد انتهاء اخلدمة

  -  -  4270 - 95 (6223) - (2048) التحويالت
 - - (5394) - 5394 - - - الفائض/)العجز( النقدي يف السنة املاضية

 ق االستئماين الفائض يف الصندو 
 154  -  154 - - -  -   -  2014للضحايا يف عام 

(9432) (3419) 5299 (6223) -  2048 مجموع الحركات أثناء العام  104 11623 
 مجموع صافي األصول/حقوق الملكية

 115852 1623 102626 (3419) 5394 172 5791 3664 2016كانون األول/ديسمبر    31في 
ألصول/حقوق الحركة في صافي ا

         2017الملكية في عام 
 (13846) 71 13917  -   -   -   -   -  الفائض/)العجز(

إعادة قياس مكاسب/)خسائر( خطط ما 
 (3231)  -   -  (3231)  -   -   -   -  بعد انتهاء اخلدمة

(3647) التحويالت  (2027)   307 (5394)  -  10761  -   -  
  -   -  (5622)  -  (5622)  -   -   -  دي يف السنة املاضيةالفائض/)العجز( النق

فائض أمانة الصندوق االستئماين للضحايا 
 50  -  50  -   -   -   -   -  2015يف عام 

(3647) مجموع الحركات أثناء العام  (2027)  307 (11016) (3231) 2516 71 (17027) 
مجموع صافي األصول/حقوق الملكية 

 98825 1695 105142 (6650) (5622) 479 3764 17 2017ون األول/ديسمبر كان  31في 
 .                                                         تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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 البيان الرابع

 المحكمة الجنائية الدولية
 )بآالف اليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31بيان التدفقات النقديةللسنة المنتهية في 

 2016 2017 املالحظةرقم  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 8358 (13846)  فائض/)عجز( عن الفرتة )البيان الثاين(
 5 2  فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

 (649) -  اخلصم من قرض الدولة املضيفة 
 12093 12311  اإلهالك واالستهالك 

 - 12  املمتلكات واملنشآت واملعدات )الكسب(/اخلسارة من التصرف يف
 2133 1826  مصروفات الفائدة

(10495)  )زيادة(/اخنفاض يف حسابات مستحقة القبض من املعامالت غري التبادلية  6537 
 (784) 2078  )زيادة(/اخنفاض يف حسابات أخرى مستحقة القبض

 (864) 654  )زيادة(/اخنفاض يف مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة أخرى
 (2294) (1801)  )زيادة(/اخنفاض يف حق االسرتداد

 (2416) (12)  زيادة/)اخنفاض( يف حسابات مستحقة الدفع
 10505 6719  زيادة/)اخنفاض( يف التزامات استحقاقات املوظفني

 (3419) (3231)  إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر يف خطط مابعد انتهاء اخلدمة
 (1570) (2959)  يف إيرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة زيادة/)اخنفاض(

 3 123  زيادة/)اخنفاض( يف املخصصات
 (45) (158)  ناقص: إيرادات الفوائد

 10877 8777  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 113 88  زائد: الفوائد املتلقاة
 - 5  ات بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات عائد

 (9160) (1498)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (27) (155)  شراء أصول غري ملموسة

 (9074) (1500)  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
    التدفقات النقدية من األنشطة المالية

 (4429) (2983)  ائتمنات للدول األطراف
 (4429) (2983)  التدفقات النقدية من األنشطة المالية صافي

 (2626) (13320)  صافي الزيادة/)االنخفاض( في النقدية وما في حكمها
 23026 20404 3 النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية

مكاسب/)خسائر( النقدية وما يف حكمها اليت مل تتحقق يف أسعار صرف 
  4 (2)  العمالت 

 20404 7082 3 كانون األول/ديسمبر )البيان األول(  31النقدية وما في حكمها في 
                                                           تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 البيان الخامس

 المحكمة الجنائية الدولية
كانون األول/ ديسمبر   31هية في المنت للسنةبيان المقارنة بين المبالغ المدرجة في الميزانية والمبالغ الفعلية 

 )بآالف اليورو( 2017

 الربنامج الرئيسي

االعتمادات 
اليت متت املوافقة 

 عليها

املصروفات 
احململة على 

الصندوق 
 العام

فائض/)عجز
( الصندوق 

 1    العام

املصروفات 
احململة على 

طلبات 
صندوق 
 الطوارئ

جمموع 
 املصروفات

الفائض/  
 )العجز(

طلبات 
صندوق 

الوصول إىل  لطوارئا
صندوق 
 الطوارئ

 1 2 3 1-2 4 5 2+5 5 1-6 7 8 

  -   -   304  12232  -   304 12532 12536 اهليئة القضائية

  -  -  542 44432  542 44432 44974 مكتب املدعي العام

(702) 77335 76633 قلم احملكمة  1477 78812 (2179)  1533 548  

أمانة مجعية الدول 
  -   -  185 2434  -  185 2434 2619 افاألطر 

  -   -   -  1455  -   -  1455 1455 املباين

أمانة الصندوق 
  -   -  470 1704  -  470 1704 2174 االستئماين للضحايا

  -   -  54 461  -  54 461 515 آلية الرقابة املستقلة

مكتب املراجعة 
 -   -  73 621  -  73 621 694 الداخلية للحسابات

القرض املقدم من 
 - - 3 2984  3 2984 2987 الدولة املضيفة

(548) 145135 1477 929 143658 144587 المجموع  1533 548 

    ICC-ASP/16/Res.1، اجلزء حاء، من القرار  2الفقرة  (1)
                                                           تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 بالبيانات الماليةالمالحظات الملحقة 
 المحكمة الجنائية الدولية وأهدافها -1

 للتقرير       املعد   الكيان  1-1
( مبوجب نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية يف ‘‘احملكمة’’أنشئت احملكمة اجلنائية الدولية )

بلوماسي مؤمتر األمم املتحدة الد’’دولة مشاركة يف  120، عندما اعتمدت 1998متوز/يوليه  17
مؤسسة قضائية دائمة مستقلة واحملكمة  .النظام األساسي ‘‘للمفوضني املعين بإنشاء حمكمة جنائية دولية

هلا السلطة ملمارسة اختصاصاهتا على مرتكيب أشد اجلرائم خطورة اليت تثري القلق الدويل )اإلبادة اجلماعية، 
تتكون احملكمة من أربعة أجهزة هي: هيئة الرئاسة و  .اجلرائم ضد اإلنسانية، جرائم احلرب، جرمية العدوان(

والدوائر )املؤلفة من شعبة االستئناف، والشعبة االبتدائية، والشعبة التمهيدية(، ومكتب املدعى العام، 
. وتعد البيانات املالية للمحكمة واهليئات الفرعية التابعة جلمعية الدول األطراف )"اجلمعية"( وقلم احملكمة
 )ز( أدناه.2-1ة الصندوق االستئماين للضحايا على النحو املبني يف املالحظة من غري أمان

 ستة                    وأنشأت احملكمة أيضا   .من نظام روما األساسي يف الهاي هبولندا 3                            ويقع مقر احملكمة وفقا  للمادة 
يف أوغندا،  وتعمل هذه املكاتب .لتمكينها من أداء عملياهتا امليدانية ووجودا ميدانيا واحدميدانية  مكاتب

أنشأت و  ومجهورية كوت ديفوار، وجورجيا.(، ومجهورية أفريقيا الوسطى، 2ومجهورية الكونغو الدميقراطية )
 مايل.يف اوإداريا بسيطايداني                   احملكمة أيضا  وجودا م

 امليزانيةالربناجمية  1-2
اهليئة القضائية )هيئة برامج رئيسية هي: تسعة ، مت تقسيم االعتمادات إىل 2017ألغراض الفرتة املالية 

(، ‘‘األمانة’’الرئاسة والدوائر(، ومكتب املدعي العام، وقلم احملكمة، وأمانة مجعية الدول األطراف )
القرض الذي قدمته الدولة  –وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا، ومشروع املباين الدائمة  واملباين،
الربامج  عناصر عنصرمنتشكيل كل يرد أدناه . و عة الداخلية، ومكتب املراج، وآلية الرقابة املستقلةاملضيفة

 :هالرئيسية للمحكمة ودوره وأهداف
 :هيئة الرئاسة)أ( 

 تتكون من رئيس احملكمة والنائبني األول والثاين للرئيس؛ ‘1’
اإلدارة السليمة للمحكمة باستخدام أساليب اإلشراف اإلداري والتنسيق  تكفل ‘2’
 والتعاون؛
أداء مجيع وتقوم ب                                            دعم سري اإلجراءات بطريقة منصفة وشفافة وفع الة تو  تراقب ‘3’

 ؛تقع ضمن اختصاصهاالوظائف القضائية اليت 
يف احملافل  هانطاق الفهم والدعم على الصعيد العاملي ألعمال احملكمة بتمثيل      توس ع ‘4’

 .الدولية
 :الدوائر )ب(

وتتكون  .بتدائية والشعبة التمهيديةتتكون الدوائر من شعبة االستئناف والشعبة اال ‘1’
شعبة االستئناف من رئيس احملكمة وأربعة قضاة آخرين؛ وتتكون الشعبة االبتدائية من ستة قضاة 

 ؛على األقل؛ شأهنا شأن الشعبة التمهيدية

 .حقوق مجيع األطراف حتميبطريقة منصفة وفعالة وشفافة  اإلجراءاتسري  تكفل ‘2’
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 :مكتب املدعي العام )ج(
مسؤول عن وهو يعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصال من أجهزة احملكمة،  ‘1’

 ؛واالدعاء بشأهناالتحقيق يف اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة 
اجلهود الوطنية والتعاون الدويل ملنع اإلبادة اجلماعية واجلرائم ضد اإلنسانية  يعزز ‘2’

 وجرائم احلرب واملعاقبة عليها؛
 .بشأن مبادئ وأغراض نظام روما األساسي    ا  عاملي    ا  توافق ينيب ‘3’

 :قلم احملكمة  )د(
خدمات الدعم القضائية واإلدارية اليت تتسم بالكفاءة والفعالية واجلودة إىل  يسدي ‘1’

 هيئة الرئاسة والدوائر ومكتب املدعى العام والدفاع والضحايا والشهود؛
 ة؛األمن الداخلي للمحكم يدير شؤون ‘2’
 .اآلليات الالزمة ملساعدة الضحايا والشهود والدفاع ومحاية حقوقهمينفذ  ‘3’

 :أمانة مجعية الدول األطراف  (ه)
ي اختذته يف أيلول/سبتمرب الذ ICC-ASP/2/Res.3هاأنشأت مجعية الدول األطراف مبوجب قرار 

 .2004ين/يناير كانون الثا  1أمانة مجعية الدول األطراف على أن تبدأ عملياهتا يف  2003
وجلنة امليزانية واملالية  ،وجلنة وثائق التفويض ،وختتص األمانة بتزويد اجلمعية ومكتبها

والفريق العامل اخلاص املعين جبرمية العدوان، وكذلك، بناء على قرار صريح من ، (‘‘اللجنة’’)
 تقنية مستقلة.اجلمعية، أي هيئة فرعية تنشئها اجلمعية، خبدمات موضوعية ومساعدة إدارية و 

 وتقوم األمانة مبا يلي:
مبا فيها املكتب وجلنة امليزانية  ،تنظيم مؤمترات اجلمعية واجتماعات هيئاهتا الفرعية ‘1’

 واملالية؛
مساعدة اجلمعية، مبا يف ذلك املكتب واهليئات الفرعية، يف مجيع املسائالملتصلة  ‘2’

الزمنية الفعالة لالجتماعات وتسيريها السليم  مع الرتكيز بوجه خاص على وضع اجلداولبأعماهلا، 
 ؛إجرائيا، فضال عن إجراء مشاورات بشأن أعماهلا

فعالية بتزويدها بنوعية زيد من المتكني اجلمعية وهيئاهتا الفرعية من تنفيذ واليتها مب ‘3’
 .التقنية دماتاخل، مبا يف ذلك الفين دعمالو  املوضوعية دماتاخلعالية من 

 :املباين  )و(
 .ملبانيهاالدائمة احملكمةحتتاجها  اليتاملوارد  لىعامة ع نظرةاملعنية  لجهاتل       ت قد م

 :أمانة الصندوق االستئماين للضحايا  (ز)
للضحايا الصندوق االستئماين للضحايا وتقدم الدعم اإلداري  االستئماينأمانة الصندوق  تدير

للسلطة الكاملة للمجلس. وقد أنشأت وهي ختضع  اجمللس، واجتماعاتجمللس إدارة الصندوق 
اجلمعية  اعتمدتو. ICC-ASP/1/Res.6اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا مبوجب قرارها 

اليت تنص على أن الصندوق  للصندوق،التنظيمية  اللوائحICC-ASP/4/Res.3 القرار مبوجب
من  اإليراداتبالغ عن اإل تموي .                            مستقال م صدرا للبيانات املالية                     االستئماين يشكل كيانا  

االشرتاكات املقررة ومصاريف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا يف بيان األداء املايل للصندوق 
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 إىل الرجوع      ي رجى الصندوق، بشأن املعلومات من مزيد على ولالطالع. للضحايااالستئماين 
 .2017االستئماين للضحايا لعام  للصندوق املالية البيانات

 القرض الذي قدمته الدولة املضيفة: –ع املباين الدائمة مشرو  )ح(
امليزانية إطار يف  القرض الذي قدمته الدولة املضيفة –أنشأت احملكمة مشروع املباين الدائمة 

لإلبالغ عن الفائدة املتوقع دفعها على مبالغ القرض الذي تلقته  2011الربناجمية املعتمدة لعام 
اللجنة واجلمعية. ويرجع ذلك إىل قبول اجلمعية  اتدائمة، استجابة لطلباحملكمة ملشروع املباين ال

 200لعرض الدولة املضيفة بتقدمي قرض للمباين الدائمة مببلغ يصل إىل  2008العامة يف عام 
 يف املائة. 2.5سنة مبعدل فائدة قدره  30مليون يورو كحد أقصى، تسدد على فرتة 

 :آلية الرقابة املستقلة )ط( 
آلية الرقابة املستقلة بوصفها  ICC-ASP/8/Res.1 ت مجعية الدول األطراف مبوجب قرارهاأنشأ

ك آلية الرقابة املستقلة يف املوقع الذي يشغله مكتب رت شوت. حملكمةا                        برناجما رئيسيا  من برامج 
                               دون أن تكون جزءا  من هذا املكتب ، لكن املراجعة الداخلية للحسابات مبقر احملكمة يف الهاي

من  112من املادة  4وختتص آلية الرقابة املستقلة، على النحو املتوخى يف الفقرة  .تابعة له الو 
 .نظام روما األساسي، بالتفتيش والتقييم والتحقيق يف شؤون احملكمة

 مكتب املراجعة الداخلية للحسابات: (ي)
سرتاتيجية والتشغيلية يساعد مكتب املراجعة الداخلية للحسابات احملكمة على حتقيق أهدافها اال

يف مجيع جماالت عمل احملكمة. وهتدف منهجية من خالل استعراض النظم والعمليات بصورة 
هذه االستعراضات )عمليات مراجعة احلسابات( إىل حتديد مدى حسن إدارة التهديدات والفرص 

ت املتفق عليها. احملتملة )املخاطر(، مبا يف ذلك وجود العمليات الصحيحة ومدى التقيد باإلجراءا
ويقدم املكتب أيضا خدمات استشارية بناء على طلب إدارة احملكمة. ويقدم املكتب تقاريره إىل 

 رئيس جلنة مراجعة احلسابات.

 :الضرائب من اإلعفاء 1-3

االتفاق املتعلق ‘2’منه، و 15اتفاق املقر املربم بني مملكة هولندا واحملكمة، وال سيما املادة ‘1’مبوجب
منه، تعفى احملكمة من كافة الضرائب  8ازات احملكمة اجلنائية الدولية وحصاناهتا، وال سيما املادة بامتي

                                                                                                 املباشرة، باستثناء الرسوم اليت تستوجبها خدمات املرافق العامة، وتعفى أيضا  من الرسوم اجلمركية واألعباء 
 الستعماهلا الرمسي. ذات الطابع املماثل فيما يتعلق باملواد اليت تستوردها أو تصدرها

 ملخص السياسات الهامة للمحاسبة وإعداد التقارير المالية -2
 أساس اإلعداد

                                                                                       تعد البيانات املالية للمحكمة وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اليت اعتمدهتا مجعية  2-1
                         أ دخلت عليهما. وقد أ عدت والتعديالت اليت  2002الدول األطراف يف دورهتا األوىل يف أيلول/سبتمرب 

البيانات املالية للمحكمة على أساس االستحقاق وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشكل 
مت تقريب األرقام يف البيانات واملالحظات                                                       هذه املالحظات جزءا  ال يتجزأ من البيانات املالية للمحكمة. 

 هذا.ضافية إىل فرق بسبب تقريب األرقام قد ال تؤدي املبالغ اإلو إىل ألف يورو. 
 .واحدة تقوميية سنة هياملالية: الفرتة املالية  الفرتة 2-2
 .للمحاسبة التارخيية التكاليفأساس  على املاليةيتم إعداد البيانات التكاليف التارخيية:  أساس 2-3
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لية للمحكمة على أساس ، تعد البيانات املا 19-2بصرف النظر عن النقاط الواردة يف الفقرة  2-4
 االستمرارية

 عملة الحسابات ومعاملة التقلبات في سعر الصرف

                                                 ت عرض حسابات احملكمة بعملتها الوظيفية، وهي اليورو. 2-5
العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف املعمول إىل خرى بعمالت أ                      وحتو ل املعامالت اليت تتم  2-6

وتسجل األرباح ة. ر الصرف السائداسعأة، وهي أسعار تقارب يف تاريخ املعامل األمم املتحدةهبايف 
واخلسائر النامجة عن تسوية هذه املعامالت، وعنتحويل األصول واخلصوم النقدية املقومة بالعمالت 

 األجنبية بسعر الصرف الساري يف هناية السنة، يف بيان األداء املايل.
حول فتة، األجنبيبالعملة على أساس التكلفة التارخيية                      غري النقدية اليت ت قاس بنود أما األصول وال 2-7

 .يف تاريخ اإلبالغحتويلهايف تاريخ املعاملة وال يعاد وفقا لسعر الصرف املعمول به 

 الفتراضات المحاسبيةاستخدام التقديرات وا

خدم                                                                              يتطلب إعداد البيانات املالية وفقا  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تست  2-8
اإلدارة التقديرات واألحكام واالفرتاضات عند اختيار السياسات احملاسبية وتطبيقها، وعند حتديد قيم 
األصول واخلصوم واإليرادات واملصروفات املبلغ عنها. وتستند هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة هبا إىل 

الظروف واملعلومات املتاحة يف تاريخ إعداد  التجربة السابقة وعوامل أخرى خمتلفة يعتقد أهنا معقولة يف ظل
                                               التحمل قيمة األصول واخلصوم اليت ليست واضحة  متاما،  البيانات املالية، وعلى النتائج اليت تشكل أساس

 من مصادر أخرى. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
مستمرة. ويعرتف بتنقيحات بصفة  واالفرتاضات األساسيةاحملاسبية التقديرات تستعرض و  2-9

 ة مقبلة متأثرة.أي فرت يف و  ات                  نق ح فيها التقدير    ت  الفرتة اليت التقديرات يف 

اليت أخذت هبا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع االفرتاضات بيان يرد أدناه و  2-10
أن ختضع لتعديل ملموس               من احملتمل جدا  اليت التقديرات على البيانات املالية و  ةكبري   بدرجة ثرتؤ العام اليت 

 يف السنة القادمة:

 تدفق إىل تؤدي أنمن احملتمل  واليت ضدها املرفوعة للقضايا باحتياطي احملكمة حتتفظ )أ( 
املبالغ ستند تو . بشكل موثوق املوارد هذه تقدير وميكن املطالبات، تسوية أجل مناخلارج  إىل املوارد

 ؛قانونية مهنية إىل نصيحة املرصودة

االعتماد املتعلق بالديون املشكوك يف حتصيلها من متهم قدمت له احملكمة سلفا بناء  )ب(
                                                                                     على قرار قضائي لتغطية تكاليف التمثيل القانوين. وي عتقد أن استعادة هذه السلف غري مؤكدة.

 النقدية وما في حكمها

تفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية  2-11 ، واألموال احملتفظ هبا يف ةاحلاضر  يةوتشمل النقد                                         حي 
                                                                                           حسابات جارية، واحلسابات املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية، والودائع ألجل اليت يقل أجل استحقاقها عن 

 .ثالثة أشهر
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 األدوات المالية

الية                                                              أدواهتا املالية باعتبارها قروضا  وحسابات مستحقة القبض وخصوما  م            تصن ف احملكمة  2-12
واألصول املالية تتألف بصورة رئيسية من ودائع مصرفية قصرية األجل وحسابات مستحقة .أخرى

احلسابات ( و 58-2وتشمل االلتزامات املالية القرض الطويل األجل لبناء املباين )انظر املالحظة .القبض
 .املستحقة الدفع

ع املايل بقيمتها العادلة باإلضافة إىل تقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوض 2-13
وبعد ذلك، تقاس قيمة هذه األدوات بتكلفة االستهالك عن طريق استخدام طريقة  .تكاليف املعامالت

أما مبلغ احلسابات املستحقة القبض واحلسابات املستحقة الدفع املتضمن للتكلفة  .سعر الفائدة الفعلي
 .تجاري العادي فيقارب القيمة العادلة للمعاملةالتارخيية واخلاضع لشروط االئتمان ال

 المخاطر المالية

صرف التتعرض احملكمة، أثناء سري أعماهلا املعتادة، ملخاطر مالية مثل خماطر السوق )أسعار  2-14
 .ئتمان وخماطر السيولةاال وأسعار الفائدة(، وخماطر

ة العادلة أو التدفقات النقدية تتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيم خماطر العمالت: 2-15
واحملكمة معرضة .املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية

 .ملخاطر العمالت عن طريق املعامالت يف العمالت األجنبية املتعلقة يف الغالب بعملياهتا امليدانية
لقيمة احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية        تقل ب ا تتمثل يفخماطر أسعار الفائدة: 2-16

                                            وال تود ع احملكمة أمواهلا إال يف حسابات قصرية األجل  .معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة
والقرض الذي .ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار الفائدة ةذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإهنا ليست معرض

                                                                        املضيفة ينطوي على سعر فائدة ثابت وال يعر ض احملكمة ملخاطر تغري أسعار الفائدة. قدمته الدولة
: تتمثل يف تسبب أحد األطراف يف معاملة مالية يف خسارة مالية للطرف اآلخر خماطر االئتمان 2-17

فع املقدمة بسبب عدم الوفاء بالتزاماته. واحملكمة معرضة ملخاطر االئتمان من خالل املبالغ املستحقة الد
وتشمل االشرتاكات املقررة معظم املستحقات من احملكمة. من الدول األطراف واملتعلقة باالشرتاكات. 

               يوم ا من استالم  30يف غضون  -ويتعني على الدول األطراف أن تسدد االشرتاكات يف الوقت املناسب 
اليت لديها اشرتاكات غري طراف املذكرة الشفوية من احملكمة. وقد اتصلت احملكمة بانتظام بالدول األ

وعالوة على ذلك، يتعني على مجعية الدول األطراف )"اجلمعية"( وهيئاهتا  لتذكريها بالتزاماهتا.مسددة 
اإلدارية زيادة اتصاالهتا السياسية والدبلوماسية مع الدول اليت لديها مسامهات معلقة، ال سيما تلك اليت 

 عليها متأخرات كبرية.
السلف املقدمة على أساس قرارات قضائية لتغطية التمثيل  يفاملخاطر االئتمانية األخرى  تتمثل  2-18

وودائع لدى البنوك. ولدى احملكمة سياسات حتد من التعرض  ،لمتهمني الذين ال يعتربون معوزينلالقانوين 
 ملخاطر الودائع يف أي مؤسسة مالية واحدة.

جماال يثري القلق ويبقى سددة غري املشرتاكات فع احلايل لالميثل املستوى املرت: خماطر السيولة 2-19
 :2018عامل خطر رئيسي لسيولة احملكمة وتدفقها النقدي يف عام 

مليون يورو مقارنة  12،6، زادت االشرتاكات املقررة غري املسددة مببلغ 2017)أ( يف هناية عام  
قدرت احملكمة التدفق النقدي حىت  ،2017يف عام و مليون يورو.  31،1وبلغت حوايل  ،2016بعام 

             ليس ضروري ا.  ICC-ASP/1/ Res.1هناية العام وقررت أن إنشاء حد ائتمان مبوجب قرار اجلمعية العمومية 
                  ماليني يورو، ووفقا   9ومع ذلك، فقد استخدمت احملكمة بالكامل صندوق رأس املال املتداول وقدره 

 مليون يورو. 1،5ثناء جزء من صندوق الطوارئ مببلغ استخدمت بصورة مؤقتة وباستو لنفس القرار، 
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على أساس االفرتاضات التالية: ستدفع الدول  2018)ب( توقعت احملكمة التدفق النقدي  
؛ وسيتم 2017عام لاملستحقة  االشرتاكاتعلى نفس منط مدفوعات  2018يف عام  اشرتاكاهتااألطراف 

إجراءات صندوق ب استيعاب النفقات اإلضافية املتعلقة بالكامل مع النظر يف 2018إنفاق ميزانية عام 
يف ذلك تلك املتعلقة باحلالة اجلديدة يف بوروندي والتطورات يف حالة مايل. إذا حتقق هذا ، مبا الطوارئ

إىل حوايل  2018االفرتاض، من املتوقع أن يصل املبلغ اإلمجايل لالشرتاكات غري املسددة يف هناية عام 
قبل هناية عام  مشاكل مؤقتة يف السيولة                                               . ووفقا  لتوقعات التدفقات النقدية هذه، قد تنشأ مليون يورو 42

 إعسار جزئي.إىل ، مما قد يؤدي إىل مشاكل تتعلق بقدرة احملكمة على الوفاء بالتزاماهتا و 2018

وتقدمي  هاتسديدمن املتأخرات من حتسني أمناط             مبالغ هام ة)ج( إذا متكنت الدول األطراف اليت لديها 
يف حالة عدم إنفاق و العجز النقدي يف هناية السنة.                     يقل ، بل وحىت ينتفي، ، سي2018مسامهات يف عام 

                                                     أيض ا العجز النقدي يف هناية العام. وباإلضافة إىل ذلك، من سينخفض بالكامل، ف 2018ميزانية عام 
بشكل استثنائي باستخدام                                                           أجل ختفيف املخاطر، يتمثل النهج املوصى به للمحكمة يف أن ي صر ح 

توصية اللجنة بأن "تنظر يف         ونظرا  لبفتح خط ائتمان لدى أحد املصارف. استكماله صندوق الطوارئ و 
و/أو صندوق الطوارئ إنشاء آلية للتعامل مع قضايا السيولة، من خالل االستخدام االستثنائي واملؤقت ل

من قبل         قد م نح وأن هذا اإلذن "، لمخاطرإنشاء متويل خارجي بناء على توصية اللجنة، كتخفيف ل
، فإن احملكمة تتوقع نتيجة إجيابية. وهذا يوفر للمحكمة ثقة  2017و 2016اجلمعية يف هناية العامني 

 كافية إلعداد البيانات املالية على أساس االستمرارية.
 المبالغ المستحقة القبض 

. وتسجل املبالغ اليت يقدر أهنا غري اإلمسيةا يف البداية بقيمتهاملستحقة القبض تسجل املبالغ  2-20
قابلة لالسرتداد يف املخصصات والسلف عند وجود دليل موضوعي على أهنا فاقدة، وتسجل اخلسائر 

 التاجتة عن الفقد يف بيان األداء املايل.

 األخرى المتداولةمقدما واألصول المبالغ المدفوعة 

ائد املستحقة على احلسابات املصرفية واإليداعات.وتشمل تشمل األصول املتداولة األخرى الفو  2-21
                                                                                             املدفوعات املسبقة املنح التعليمية واملدفوعات لقاء صيانة الرباجميات احلاسوبية اليت تقي د على أساس أهنا 
                                                                                           مصروفات يف الفرتة الالحقة املشمولة بتقرير. وبيان الوضع املايل ي ظهر الدفع املسبق على أنه ذلك اجلزء 

 السلفة على املنحة التعليمية املفرتض أهنا تتصل بباقي السنة الدراسية يف التاريخ الالحق للبيان املايل.من 
                                                                        وتقيد املصروفات بانتظام على مدار السنة الدراسية وحتم ل على حساب امليزانية.

 والمعدات الممتلكاتوالمنشآت

                                   خ ر لتوفري اخلدمات أو تأجريها للغري أو                                             متثل املمتلكات واملنشآت واملعدات أصوال  ملموسة تس 2-22
 ألغراض إدارية.

وتقاس بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات مبقدار تكلفتها ناقص االستهالك املرتاكم واخلسائر  2-23
 النامجة عن اإلهالك.

دد تكلفة األصل املنشأ ذاتيا باستخدام املبادئ نفسها اليت تستخدم يف حالة األصل  2-24                                                                           وحت 
                                                                                   تسب. وال ي درج يف تكلفة األصول أي مبلغ غري عادي من التلف الالحق باملواد والعمالة أو غريمها املك

                                                                                           من املواردهذا التلف املتكبد عند إنشاء أصل ذايت املنشأ. وال ت سجل تكاليف االقرتاض باعتبارها عنصرا  
 من عناصر تكاليف املمتلكات واملنشآت واملعدات.
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                                                                 رمسلة، باعتبارها جزءا  من األصل املتمثل يف املباين الدائمة قيد اإلنشاء، وتشمل التكاليف امل 2-25
رسوم إدارة املشروع ورسوم اهلندسة املعمارية والرسوم القانونية ورسوم أخرى ذات صلة مباشرة باملستشارين 

 واخلرباء ورسوم تصاريح العمالة املباشرة والتكاليف املادية.

املربم بني الدولة املضيفة واحملكمة، وهو العقد  2009آذار/مارس  23ملؤرخ                     واستنادا  إىل العقد ا 2-26
                                                                                           القاضي بتأجري قطعة أرض مقرون حبقوق إقامة مبان ومنشآت وعقار معد للبناء عليه أ ج ر للمحكمة دون 

معية. مقابل. وعقد اإلجيار هذا ميكن إهناؤه باتفاق متبادل يف هناية والية احملكمة أو بقرار صادر عن اجل
                                               وت سجل قطعة األرض باعتبارها أصال  من أصول احملكمة.

وتسجل التكاليف املتصلة باستبدال جزء من بند املمتلكات واملنشآت واملعدات ضمن القيمة  2-27
الدفرتية للبند إذا كان هناك احتمال أن املنافع االقتصادية املقبلة اجملسدة يف ذلك اجلزء ستذهب إىل 

ياس تكلفتها بصورة موثوق هبا. وتكاليف اخلدمات اليومية املسداة للممتلكات واملنشآت احملكمة وميكن ق
                                         واملعدات تسجل فائضا  أو عجزا  عند تكبدها.

                                                                         وي سجل االستهالك يف صورة فائض/عجز على أساس خط مستقيم على مدى احلياة اإلنتاجية  2-28
 ت. وال ختضع قطعة األرض لإلهالك.التقديرية لكل جزء من املمتلكات أو املنشآت أو املعدا

 ويرد أدناه تقدير مدة احلياة اإلنتاجية: 2-29
 2017 

 سنوات 6 -4 السيارات

 سنوات 5-3.5 واالتصاالتتكنولوجيا املعلومات  معدات

 سنوات 10-7 واللوازم األثاث

 سنة 40 -سنوات 4 املباين  مكونات
 سنة 20 -سنوات 5 أخرى أصول

 ةالمباني الدائم

، الذي أكد أن ICC ASP/4/Res.2القرار وجب أنشأت اجلمعية مشروع املباين الدائمة مب 2-30
"احملكمة هي مؤسسة قضائية دائمة، وبالتايل فهي تتطلب أماكن عمل دائمة لتمكني احملكمة من أداء 

ية وجود أماكن ، مؤكدة على أمه"واجباهتا بفعالية و تعكس أمهية احملكمة يف مكافحة اإلفالت من العقاب
 دائمة ملستقبل احملكمة.

 :اجلهات التالية مت متويل مشروع املباين الدائمة من قبل

سنة بسعر  30)أ( تسدد وزارة خارجية الدولة املضيفة، هولندا، عن طريق قرض إىل احملكمة، على فرتة 
                              تدفع الفائدة سنويا ، اعتبارا  و  .ASP/7/RES.1-املرفق الثاين للقرار             استنادا  إىليف املائة،  2،5فائدة قدره 

أقساط سنوية عادية، بعد انتهاء عقد ببدأ سداد القرض، وقد من أول استخدام لقرض الدولة املضيفة. 
 .2016يونيو حزيران/ 30اإلجيار يف املبىن املؤقت يف 

الثالث،  ، املرفقASP/7/RES.1)ب( االشرتاكات املقررة على أساس املبادئ املنصوص عليها يف القرار 
 ملدفوعات احلصة املقدرة ملرة واحدة.
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                                                                                       )ج( التربعات املقدمة من احلكومات واملنظمات الدولية واألفراد والشركات والكيانات األخرى، وفقا  
اليت اعتمدهتا اجلمعية بشأن إنشاء صندوق استئماين  ICC ASP/6/ Res.1للمرفق السادس من الوثيقة 

 .تشييد املباين الدائمةدائم ل

 .ICC ASP /15/Res.2و ICC-ASP/14/Res.1)د( املوارد األخرى وفقا لقراري اجلمعية 

على ، متت رمسلة املبىن واستهالكه 2015عند االنتهاء من لتشييد املباين الدائمة يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 ملختلف عناصر املبىن.مدى العمر النافع 

 اإليجارات

                                                            يف املكاتب امليدانية أو يف املقر باعتبارها إجيارات تشغيلية وتقي د                          تصنف عقود اإلجيار اليت ت ربم 2-31
مدفوعات اإلجيار يف بيان األداء املايل باعتبارها مصاريف باالستناد إىل خط األساس املستقيم على مدى 

 فرتة اإلجيار.

 األصول غير الملموسة

ية والرتاخيص الالزمة الستعماهلا.                                                 تتألف األصول غري امللموسة أساسا  من الرباجميات احلاسوب 2-32
                                                                                          وترمسل التكاليف املتكبدة القتناء الرباجميات واستعماهلا بوصفها أصوال غري ملموسة وت طرح منها اخلسائر 
الناجتة عن االستهالك واضمحالل القيمة. وحيسب استهالك هذه األصول باستخدام طريقة القسط 

ذي يبلغ مخس سنوات أو على أساس فرتة صالحية الثابت على أساس عمرها النافع التقديري ال
 الرتخيص.

                                    فقد قيمة األصول غير المول دة للنقدية

ليس الغرض من األصول اليت متتلكها احملكمة عادة احلصول على عوائد جتارية ولذلك فإهنا  2-33
                        أصول غري مول دة للنقدية.

املرتقبة أو إمكانات اخلدمة املقبلة  وميثل اضمحالل القيمةاخلسارة يف الفوائد االقتصادية 2-34
لألصلفضال عن التسجيل املنهجي للخسارة يف الفوائد االقتصادية املرتقبة أو إمكانات اخلدمة املقبلة 

 لألصل نتيجة لإلهالك أو االستهالك.
وتعترب قيمة األصل قد اضمحلت إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل تفوق قيمة اخلدمة القابلة  2-35

                                                                                         سرتداد. وقيمة اخلدمة القابلة لالسرتداد هي القيمة األعلى لألصول مطروحا  منها تكاليف البيع وقيمة لال
 االستخدام.

                                                                                       ومتثل القيمة العادلة، مطروحا  منها تكلفة البيع، سعر العطاء يف السوق أو سعر البيع يف اتفاق  2-36
 بيع على أساس العطاءات ضمن معاملة على أساس غري جتاري.

والقيمة املادية هي القيمة الراهنة للخدمة الكامنة املمكن أن يسديها األصل واملمكن حتديدها  2-37
باستخدام هنج تكلفة استبدال األصل بعد استهالكه وطريقة حساب تكلفة االستعادة أو هنج وحدات 

 اخلدمة.
            ي سجل فقدان                                                             وت سج ل اخلسارة بسبب اضمحالل القيمة يف صايف الفائض/العجز. وحاملا  2-38

للقيمة تتم تسوية جانب االستهالك يف األصل يف الفرتات املقبلة من أجل ختصيص القيمة الدفرتية املنقحة 
                                                                                          لألصل مطروحا  منها القيمة املتبقية )إن كانت هناك قيمة( على أساس منهجي طوال فرتة األصل املتبقية 

 من عمره النافع.



ICC-ASP/17/20 

499 20A061118 

ة بالتقرير بتقييم ما إذا كان هناك ما يدل على أن اخلسارة وستقوم احملكمة يف كل فرتة مشمول 2-39
يف هذه احلالة                                                                            النامجة عن اضمحالل القيمة اليت س جلت يف فرتة سابقة مل تعد قائمة أو تناقصت. وتتم  

زيادة يف القيمة الدفرتية لألصل إىل احلد الذي ميثل مبلغ اخلدمة القابلة لالسرتداد ولكن على حنو ال 
                                                                               بلغ الذي عنده ي رحل األصل فيما مل ي سجل اضمحالل القيمة بالدرجة األوىل. وتلك الزيادة يتجاوز امل

 هي عكس اخلسارة بسبباضمحالل القيمة اليت يتم تسجيلها يف صايف الفائض/العجز.

 الحق في االسترداد

 Allianz NVتسجل احملكمة احلق يف االسرتداد املستحق مبوجب وثيقة التأمني لدى شركة  2-40
الذي يقابل، من حيث املبلغ والتوقيت، االستحقاقات الواجبة السداد مبوجب نظام املعاشات التقاعدية 

 للقضاة. وتقدر القيمة العادلة حلق االسرتداد بالقيمة الراهنة لاللتزام ذي الصلة.

 الحسابات المستحقة الدفع

                                اليت تقد ر على النحو األفضل املبلغ                                                  تقي د احلسابات املستحقة الدفع بداية بقيمتها االمسية، 2-41
 املطلوب لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.

 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة

تشمل اإليرادات املؤجلة املسامهات املعلن عن تقدميها خالل الفرتات املالية املقبلة وغري ذلك  2-42
                                       من اإليرادات املتلقاة لكنهامل ت كتسب بعد.

                                                                                  وتقي د املصروفات املرتاكمة فيما خيص السلع واخلدمات املسداة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير  2-43
                         واليت مل يتم  الدفع عليها.

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة

ستفصح احملكمة عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة اليت هلا القدرة على ممارسة السيطرة  2-44
ري بدرجة كبرية على احملكمة باختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو ستفصح عن معلومات بشأن أو التأث

خضوع األطراف ذات الصلة واحملكمة لرقابة مشرتكة. واملعامالت اليت تدخل يف نطاق العالقات العادية 
م والشروط للمورد أو العميل/املستفيد مبوجب أحكام وشروط ال تكون أكثر أو أقل رعاية من األحكا

 املعتادة يف نفس الظروف ال تعترب معامالت متعلقة بأطراف ذات صلة ولذلك لن يتم االفصاح عنها.

                                                                                   واملوظفون اإلداريون الرئيسيون التابعون للمحكمة هم رئيس احملكمة، ومدير ديوانه، واملسج ل،  2-45
السلطة واملسؤولية عن ختطيط وتوجيه                                                               واملدعية العامة، ومساعد املدعية العامة، واملديرون، ولديهم مجيعا  

األنشطة اليت تقوم هبا احملكمة، والتحكم فيها والتأثري يف توجهها االسرتاتيجي. ويتم اإلفصاح عن األتعاب 
واملزايا اليت حيظى هبا املوظفون اإلداريون الرئيسيون. وستقوم احملكمة عالوة على ذلك باالفصاح عن أي 

 وظفني اإلداريني الرئيسيني وأفراد أسرهم.معامالت حمددة تتم مع امل

 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين

تسجل االلتزامات املرتتبة على استحقاقات املوظفني وما يقابلها من التزامات باعتبارها خدمات  2-46
حقاقات ما                                                                         ت سدى إىل املوظفني. وتصنف استحقاقات املوظفني بوصفها استحقاقات قصرية األجل، واست

 بعد اخلدمة، واستحقاقات أخرى طويلة األجل، أو استحقاقات تسوية هناية اخلدمة.
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فهي واجبة التسوية يف حدود االثين عشر شهرا التالية لتقدمي  القصريةاألجل أمااالستحقاقات 2-47
وية. وتقيد اخلدمة وتشمل املرتبات وشىت البدالت واإلجازات املرضية املدفوعة األجر واإلجازات السن

                                                                                   استحقاقات املوظفني القصرية األجل باعتبارها مصاريف، وت سج ل االستحقاقات لقاء تقدمي خدمات. 
                                                                                        واالستحقاقات املستحقة واليت مل ت سدد بعد على أساس أهنا مصاريف يف الفرتة ذات الصلة ويتم التبليغ 

 عنها يف بيان الوضع املايل باعتبارها استحقاقات أو اعتمادات.
                                                                                  وتقي د اإلجازات السنوية باعتبارها مصروفات على أساس أن املوظفني الذين يستحقوهنا مؤهلون  2-48

                                للتعويض عنها عند غياهبم مستقبال .
استحقاقات املعاشات التقاعدية والتأمني الصحي بعد انتهاء  اخلدمة مابعد استحقاقاتتشمل و  2-49

 اخلدمة.
                               : وفقا  ملقرر مجعية الدول األطراف املتحدة األمم ملوظفي ديةالتقاع للمعاشات املشرتك الصندوق 2-50

ICC-ASP/1/Decision3   كانون األول/ديسمرب   23املؤرخ  58/262قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة و
                                                                             ، أصبحت احملكمة اجلنائية الدولية منظمة عضوا  يف الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية 2003

املعاش ويقدم الصندوق استحقاقات  .2004كانون الثاين/يناير   1              ة اعتبارا  من ملوظفي األمم املتحد
والصندوق املشرتك عبارة عن التقاعدي والوفاة والعجز وغري ذلك من االستحقاقات ملوظفي احملكمة. 
)ب( من النظام األساسي  3                                                                خطة استحقاقات حمد دة ممو لة مبشاركة أرباب عمل متعددين. ووفقا للمادة

                                                                                     ندوق، ي فتح باب العضوية فيه للوكاالت املتخصصة ولسائر املنظمات الدولية أواحلكومية الدولية للص
املشرتكة يف النظام املوحد للمرتبات والبدالت وغريها من شروط اخلدمة يف األمم املتحدة والوكاالت 

 املتخصصة.
رية ترتبط مبوظفي املنظمات                                                      ومبوجب هذه اخلطة تتعر ض املنظمات املشرتكة فيها ملخاطر اكتوا 2-51

األخرى املشاركة يف الصندوق، احلاليني والسابقني، مما يرتتب عليه عدم وجود أساس متسق وموثوق 
لتخصيص االلتزام وأصول اخلطة وتكاليفها للمنظمات املشرتكة فيها. وكما هو حال املنظمات األخرى 

يف التزام  للمحكمةملشرتك ضبط احلصة التناسبية وال الصندوق ا احملكمةاملشاركة يف الصندوق، التستطيع 
االستحقاقات احملددة ويف أصول اخلطة وتكاليفها بدرجة كافية من املوثوقية لألغراض احملاسبية. ومن مث، 

مع هذه اخلطة كما لو كانت خطة حمددة االشرتاكات متشيا مع الشروط الواردة يف  احملكمةفقد تعاملت 
يف الصندوق املشرتك  احملكمةاحملاسبية الدولية. ويف بيان األداء املايل تظهر مسامهات من املعايري  39املعيار

 خالل الفرتة املالية باعتبارها نفقات.
                                                              : يوفر هذا النظام اخلاص املزايا التالية ألعضائه: معاشا  تقاعديا  املعاشات التقاعدية للقضاة نظام 2-52

                                                   تسع سنوات )أو ما يتناسب مع ذلك إذا مل ي تم فرتة والية                                      خاصا  للقضاة الذين يتمون والية قوامها
                                                              ٪ من املعاش التقاعدي للزوج الباقي على قيد احلياة، ومعاشا  للعجز 50                            السنوات التسع( ومعاشا  يبلغ 
 13إىل  9سنة أو أقل. وخالل دورهتا السابعة املعقودة يف الفرتة من  65للقاضي الذي يبلغ من العمر 

، أوصت جلنة امليزانية واملالية احملكمة بقبول العطاء الذي تقدمت به شركة 2006توبر تشرين األول/أك
Allianz/NL  إلدارة نظام املعاشات التقاعدية للقضاة. وحظيت توصية اللجنة بالقبول من طرف اجلمعية

دارة إل Allianz              (.وع ينت شركة 31، الفقرة 16، الصفحة ICC-ASP/5/32أثناء دورهتا اخلامسة )انظر 
كانون   31يف  Allianzنظام املعاشات التقاعدية للقضاة وبدأ سريان العقد بني احملكمة وشركة 

 .2008األول/ديسمرب 
                                                    نظام التأمني الصحي اجلماعي هذا متاح أيضا  للموظفني بعد  :بعد انتهاء اخلدمة الصحي التأمني  2-53

لقسط الذي يدفعه املتقاعدون. والتأمني الصحي يف املائة من ا 50تقاعدهم. وتوفر احملكمة إعانة تبلغ 
 بعد انتهاء اخلدمة نظام حمدد االستحقاقات.
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                                                                          وت ستخدم، بالنسبة للنظم احملددة االستحقاقات، طريقة وحدة االعتماد املسقطة لقياس  2-54
ا                                                                                  االلتزامات والتكاليف. وت سند استحقاقات لقاء فرتات اخلدمة مبوجب صيغة االستحقاق اليت حيدده

املخطط. والقيمة الراهنة اللتزام حمدد مرتتب على استحقاق هي القيمة الراهنة للمدفوعات املقبلة املتوقعة 
املطلوبة لتسوية التزام ناجم عن خدمة أداها موظف يف الفرتة الراهنة ويف الفرتات السابقة. والقيمة احلالية 

سب باستخد ام افرتاضات اكتوارية مقارنة جمردة من االحنياز                                               لاللتزامات احملددة املرتتبة على استحقاق حت 
 حتظى بتوافق متبادل.

، فهي تشمل املستحقات املرتتبة على املوظفني لفائدة األجل طويلةال خرىاأل ستحقاتأما امل 2-55
انتهاء اخلدمة )مبا يف ذلك منحة اإلعادة إىل الوطن وبدل النقل إىل مكان عمل آخر والسفر والشحن 

لى األمتعة الشخصية( وإجازة زيارة الوطن وزيارة األسرة ومنحة الوفاة واستحقاقات األرمل أو والتأمني ع
                                                                                          األرملة.ومثة استحقاقات أخرى طويلة األجل تقد ر باستخدام طريقة تقدير املبالغ املستحقة حسب الوحدة 

 ها ضمن بيان األداء املايل.                                                                  املسقطة. وتقي د األرباح واخلسائر االكتوارية بالكامل يف الفرتة اليت حتدث في
واالستحقاقات املتعلقة بفرتة ما بعد اخلدمة وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل يقوم  2-56

 حبساهبا اكتواريون مستقلون.
                                                     هي استحقاقات ت سدد نتيجة لقرار تتخذه احملكمة إلهناء خدمة  اخلدمة إهناء واستحقاقات 2-57

                                                                   قاعده العادي. واستحقاقات إهناء اخلدمة تقي د بوصفها التزاما  ومصروفا  موظف من املوظفني قبل تاريخ ت
 عندما يتأكد أن عقد عمل موظف من املوظفني سيتم إهناؤه بسبب عملية إعادة اهليكلة.

 القرض المقدم من الدولة المضيفة

مة العادلة عند )أ( بقيمته العادلة. والقي 30-2                                        يقي د بداية  القرض الوارد وصفه يف املالحظة  2-58
                                                                                                     القيد األول تتمثل يف القيمة احلالية الصافية للتدفقات النقدية املقبلة باستخدام سعر الفائدة السائد. ويقي د 

                                                                   القرض، الحقا ، حبسب تكلفته بعد االستهالك ،باستخدام سعر الفائدة السائد.

 المخصصات والخصوم الطارئة

مة التزام قانوين حايل أو التزام ضمين نتيجة ألحداث حني يكون على احملك املخصصات يتم قيد 2-59
ت مل حدوث تدفق خارجي للموارد تتطلبه تسوية االلتزام وميكن تقدير مقداره بصورة موثوقة.                                                                                              ماضية، وحي 
ويتمثل املبلغ املخصص يف أفضل تقدير للنفقات الالزمة لتسوية التزام حايل يف تاريخ إعداد التقرير. 

                                                                                ر حني يكون تأثري القيمة النقدية مبرور الزمن تأثريا  ماديا . وإن مل يعد التدفق اخلارجي                 وخيف ض هذا التقدي
                                                                       لالستحقاقات االقتصادية من أجل الوفاء بااللتزامات مرجحا  فيتم إلغاء املخصص.

الطارئ هو التزام ممكن ينشأ عن أحداث ماضية ويتم تأكيد وجوده حبدوث أو عدم  اخلصم 2-60
                                                                           ري مؤكدة ال متلك احملكمة التحكم فيها بصورة كلية،أو عن التزام راهن حيتمل أال ي سفر حدوث واقعة غ

عن تدفق خارجي ملوارد/خدمات اقتصادية أو يتعذر قياس مبلغ االلتزام مبا يكفي من املوثوقية.واخلصوم 
                                                        الطارئة إن و جدت ي علن عنها يف املالحظات امللحقة بالبيانات.

 ن معامالت غير تبادليةاإليرادات المتأتية م
 الدول علىعلى االشرتاكات املقررة  اجلمعيةموافقة  بعد اإليراداتيف  املقررة االشرتاكات تسجل 2-61

 وذلك يف بداية السنة الواجب أن تسدد فيها تلك االشرتاكات. املعتمدة، الربناجمية امليزانية يف األطراف
تم تقدير نصيب الدول األطراف يف االعتمادات وفقا ي ،من النظام املايل 2-5            فقا  للمادة و و  2-62

جلدول االشرتاكات الذي تعتمده األمم املتحدة مليزانيتها العادية بعد تعديله للتعبري عن االختالفات يف 
يتم حتويل املدفوعات املقدمة  ،من النظام املايل 8-5                                             العضوية بني األمم املتحدة واحملكمة. ووفقا  للمادة 
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طرف أوال إىل صندوق رأس املال املتداول وتوضع بعد ذلك يف حساب االشرتاكات من أي دولة 
املستحقة ويف صندوق الطوارئ باملبلغ الذي مت تقديره كاشرتاك مقرر على الدولة الطرف. ويتم حتويل 

 االشرتاكات املدفوعة بعمالت أخرى إىل اليورو بسعر الصرف الساري يف تاريخ الدفع. 
 بني ملزم اتفاق على التوقيع عند استخدامها على بقيود املصحوبة التربعات تسجل: التربعات 2-63

اإليرادات من التربعات املصحوبة بقيود على استخدامها،  وتسجلبوصفها ايرادات.  املاحنة واجلهة احملكمة
استيفاء الشروط  مبا يف ذلك على االلتزام برد األموال إىل اجلهة املاحنة يف حالة عدم استيفاء الشروط، عند

وغريها من  التربعات وتسجلاخلصوم.  االلتزامفيتلك الشروط، يسجل  استيفاءحني  وإىلاملصاحبة هلا. 
 فعال. استالمها عند اإليرادات يفاإليرادات اليت تقدم مبوجب اتفاقات ملزمة 

 األطرافول الد مجعيةموافقة  بعداملقررة لتجديد موارد صندوق الطوارئ تقيد  االشرتاكات 2-64
ال  نقدية، فوائض باستخدام التجديد مت وإذا. بشأهنااملوارد  أعيدجتديداليت  للفرتة إيرادات وصفها عليهاب

 /املمتلكات.األصول صايف يف الصناديق بني مناقلة                                         تقيد املوارد بوصفها إيرادات ولكن بوصفها   
بوصفها من  بشروط ى الفور إذا مل تقرتنعل تسجيلها ويتم العادلة بقيمتها تقيد العينية التربعات 2-65

 يف االستحقاقات، وتقيد االلتزام وأداء الشروطحني استيفاء  إىلبشروط، تسجل  اقرتنتاإليرادات. وإذا 
 .اإليرادات يف االستالم تاريخ يف العادلة بقيمتها هبا املتربع األصولعلى  واحلصول الشروط استيفاء عند

. ويتم الكشف عن أهم اخلدماتالعينيةاملقدمةعن  ةالناجت اإليرادات تقيد: العينية اخلدمات 2-66
                                                                                         اخلدمات العينية يف البيانات املالية مع بيان قيمتها العادلة حني يكون من املمكن عمليا  حتديد هذه 

 القيمة.

 اإليرادات المتأتية من معامالت تبادلية

 سجلالصافية اليت مصدرها أسعار الصرف. وت واألرباح الفائدة إيرادات املالية اإليرادات تشمل 2-67
. ويف هناية الفرتة املالية، الفعلي الفائدةمبعدل  استحقاقها عندبيان األداء املايل  املستحقةيفإيرادات الفائدة 

ويسجل يف حساب اإليرادات  الصرف، أسعار من املتأتية واخلسائر األرباح حساب يف الرصيديسجل 
 .        إجيابيا   إذاكان

 يف       وت درجمبقارنة العوائد بالقيمة الدفرتية  تقدريف األصول  التصرفعن  الناجتةواألرباح  اخلسائر 2-68
 .املايل األداء بيان

 المصروفات

الفائدة وصايف اخلسارة اليت مصدرها  ومصروفات املصرفية األعباءاملصروفات املالية  تشمل 2-69
الفائدة  مبعدلاملالية اليت تأيت بفوائد  الصكوك عن املستحقةالفائدة  مصروفات سجل. وتأسعارالصرف

يف  ويسجل أسعارالصرف،من  واخلسائريف حساب األرباح  الرصيد يسجل املالية، الفرتة هناية ويفالفعلي. 
 .سلبيا كان إذا املصروفاتحساب 

 التزاماته اءبأد       املور د فيها يقوم اليت اللحظة يف تقيد وخدمات سلع شراء عن النامجة ملصروفاتا  2-70
 وتوافق عليها. واخلدمات السلع احملكمة تتلقى عندما أي التعاقدية

 القطاعية التقارير وإعداد الصناديق أساس على المحاسبة

تقدمي التقارير عن معلوماهتا هو نشاط مميز أو جمموعة من األنشطة يكون من املناسب القطاع  2-71
اعات إىل األنشطة الرئيسية ومصادر متويل احملكمة. يتم تستند معلومات القطو . املالية بشكل منفصل

 اإلبالغ عن معلومات مالية منفصلة لقطعتني: الصناديق العامة والصناديق االستئمانية.
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تفظعلى أساس الصناديق:  احملاسبة 2-72  أساس على احملاسبة إىل          استنادا   احملكمة حبسابات      حي 
 جيوز خاصة،كما أو عامة ألغراض منفصلة صناديق تنشئ أن األطراف الدول جلمعية وز. وجيالصناديق

 .قفلها                                                                              للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات خاصة متو ل كليا  بواسطة التربعات أو أن ي
 روما نظام مبقتضى                    إطار القطاع العام   يفاألولية اليت تضطلع هبا احملكمة  األنشطة وتشمل 2-73

 :مايلي األساسي
 .احملكمةالذي أنشئ ألغراض احملاسبة فيما يتعلق مبصروفات ام،الصندوقالع )أ(

أنشئ لكفالة رأس املال للمحكمة لتمكينها من  صندوقرأس املال املتداول،الذي )ب(
صندوق رأس  ومبلغ .املقررة االشرتاكات بتلقي       رهنا   األجل القصرية السيولة مشاكل من تواجهه ماتسوية 

 يف املستخدم املقررة األنصبة جلدول       وفقا   تقييمه ويتم ماليةبالنسبة لكل فرتة  املال املتداول حتدده اجلمعية
 .املايل النظام من 2-6 للبند       وفقا   وذلك احملكمة خمصصات حتديد

الطوارئ الذي أنشأته اجلمعية لضمان قدرة احملكمة على الوفاء بالتكاليف  صندوق  )ج(
 منها المهرب اليت والنفقات حتقيق؛ بفتح العام املدعي عن صدرياملرتبطة حبالة غري متوقعة يف أعقاب قرار 

 وقت بدقة تقديرها يتيسر مل أو هبا التنبؤالراهنة واليت يتعذر  األوضاع تشهدها تطورات عن والناشئة
 .متوقعة غري اجتماعات اجلمعية بعقد تقرتن اليت التكاليف أو امليزانية؛ اعتماد

التربعات مبا يف ذلك نقل  منئمانية خمتلف األنشطة اليت متول الصناديق االست ويشملقطاع 2-74
أدوات قانونية وعقد احللقات الدراسية. ويتوىل املسجل إنشاء  مصفوفةمكان إقامة الشهود واستحداث 

 وإىل الرئاسة هيئة                                                                 الصناديق االستئمانية واحلسابات اخلاصة. ويقدم تقريرا  يف هذا الشأن إىل  إقفاحلساباتو 
                                                            . وهي متول كليا  بواسطة التربعات وفقا  لألحكام احملددة واالتفاقات واملالية امليزانية جلنة خالل من ةاجلمعي

 للضحايا االستئماين الصندوق أنشطة يشملالصناديق االستئمانية ال  وقطاع                         اليت ت ربم مع اجلهات املاحنة. 
 .منفصلة ةمالي بيانات يف عنهما التبليغ يتم اليت الصندوق هذا أمانة وال

 صافي األصول/حقوق الملكية

يتكون صايف األصول/حقوق امللكية من صندوق الطوارئ وصندوق رأس املال املتداول اللذين  2-75
أنشأهتما اجلمعية وحتتفظ هبما يف مستوى حتدده، ومن مبالغ الفائض أو العجز يف الصندوق العام، مبا يف 

عن استحقاقات املوظفني وفائض النقدية، وصندوق مشروع  ذلك األموال املخصصة لاللتزامات املرتتبة
 املباين الدائمة والصناديق االستئمانية.

 :يلي مما متأتية        أمواال   متثل مالية فرتة أي عن األطراف للدول املستحقة النقدية الفوائد 2-76
 للمخصصات؛ احلرة األرصدة )أ(

 االلتزامات؛ هذه إلغاء من أو السابقة الفرتة اللتزامات حتققت وفورات )ب(
 جديدة؛ أطراف لدول املقررة االشرتاكات عن ناجتة مسامهات )ج(
 املالية؛ السنة خالل النافذة املقررة األنصبة جدول على      ت دخل اليت التنقيحات )د(

 .املايل النظام من 1-7 البند يف حمدد هو ما حنو على متنوعة إيرادات (ه)
 أنصبة أي خصم وبعد املالية، الفرتة هناية يف تتحقق اليت الفوائض فإن مل حتدد اجلمعية خالف ذلك، وما

 األنصبة جدول إىل باالستناد األطراف الدول على      تقس م تسدد، مل واليت املالية الفرتة لتلك بالنسبة مقررة
تتم كانون الثاين/يناير التايل   1. وحىت الفائض هبا يتعلق اليت املالية الفرتة يف الساري املقررة                 للسنة اليت خت 

 قد املالية الفرتة لتلك بالنسبة املقرر نصيبها كان إذا                                                   فيها مراجعة حسابات الفرتة املالية، ي سلم لتلك الدولة 
                                                                         . ويف هذه احلاالت، ي ستخدم املبلغ للتعويض كليا  أو جزئيا  عن االشرتاكات الواجب بالكامل     س دد
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ة املقررة املستحقة عن السنة املالية التالية للفرتة املالية اليت تسديدها لصندوق رأس املال املتداول واألنصب
 يتعلق هبا الفائض.

 بواسطة        جزئيا   أو       كليا       متو ل خاصة أوحسابات احتياطية حسابات تنشئ أن للجمعية وجيوز 2-77
 .املقررة األنصبة

 مقارنة الميزانية

بالغ املدرجة يف امليزانية الربناجمية السنوية. وجترى يقدم البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية وامل 2-78
                                                                                     هذه املقارنة على نفس األساس النقدي املعد ل للحسابات املعتمد يف امليزانية الربناجمية السنوية.

                                                                    عملية التوفيق بني املبالغ الفعلية على أساس نقدي معد ل واملبالغ الفعلية 24وتبني املالحظة  2-79
نات املالية، نظرا لالختالف بني اجملموع الرتاكمي للحسابات وامليزانية املعدلة على أساس املعروضة يف البيا

 نقدي.

 التغييرات في العرض

مت دمج اجلزء اخلاص مبشروع املباين الدائمة مع القطاع العام ، حيث مت ، 2017                اعتبارا  من عام  2-80
            وفق ا لذلك. 2016رقام املقارنة لعام مت حتديث أ، و 2016إغالق مشروع املباين املؤقتة يف عام 

 النقدية وما في حكمها -3
  2016 2017 بآالف اليورو
  51 37 نقدية حاضرة

  20353 7045 نقدية باملصارف
  20404 7082 المجموع

                                                                                 هناك قيود مفروضة على النقدية وما يف حكمها فيما خيص توافرها لالستخدام رهنا  بالصندوق  3-1
خبصوص املعلومات القطاعية(. وتشمل النقدية وما يف  25هذه النقدية )انظر املالحظة  الذي تؤول إليه

 ألف يورو( حمتفظ هبا بعمالت غري اليورو. 55: 2016ألف يورو ) 54حكمها مبلغا قدره 
يف املقام األول النقدية وما يف حكمها يف املائة(  65يورو )أو  13322يتعلق النقصان البالغ  3-2

صيل االشرتاكات املقررة. وارتفعت االشرتاكات املقررة غري املسددة املستحقة القبض مبقدار مبعدل حت
 (.4)املالحظة  2017ألف يورو يف هناية عام  12.643

 الحسابات المستحقة القبض من المعامالت غير التبادلية -4
 2016 2017 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية
 18405 31048 قة القبض )امليزانية العادية(االشرتاكات املقررة املستح

 86 27 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض
 16 244 التربعات املستحقة القبض
   الحسابات غير الجارية 

 41 36 االشرتاكات املقررة )األخرى( املستحقة القبض
 18507 18507 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 (4534) (4534) صات الديون املشكوك يف حتصيلهاخمص
 13973 13973 المجموع  الصافي للحسابات المستحقة القبض

 معظماالشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(: تشمل االشرتاكات املقررة  4-1
مبلغا قدره  وروألف ي 31048يشمل الرصيد غري املدفوع البالغ قدره . و املستحقات من احملكمة
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عن عام  واجبة الدفعلف يورو أ 18235عن فرتات مالية سابقة و واجبة الدفعلف يورو أ 12813
الواجبة االشرتاكات الواردة من الدول األطراف الزائدة عن االشرتاكات          ي بلغ عن و (. 1)اجلدول  2017
ويرد يف (. 1-12 الحظةألف يورو بوصفها اشرتاكات واردة مقدما )امل 2 273البالغ قدرها الدفعو 

من جانب الدولة  2017كانون األول/ديسمرب   31يف الدفع حالة املسامهات املستحقة  1اجلدول 
 .الطرف

املستحقة القبض: تتعلق باألرصدة غري املسددة املستحقة  االشرتاكات املقررة )األخرى( 4-2
ية للمباين الدائمة من الدول اليت لصندوق رأس املال املتداول، وصندوق الطوارئ، والتكلفة اإلمجال

 .2015انضمت إىل نظام روما األساسي بعد عام 
من غري مسدد ألف يورو مبلغا مستحق القبض  244التربعات املستحقة القبض: ميثل مبلغ  4-3

 .2018-2017 ملشاريع الفرتةاجلهات املاحنة 
يتعلق بالديون املشكوك يف                                                  خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها: قي دت احملكمة خمصصا   4-4

يف املائة من االشرتاكات املتبقيتسديدها على الدول األطراف واليت هي اشرتاكات  90حتصيلها مببلغ 
من نظام روما األساسي على أن ال يكون للدولة الطرف  112متأخرة بأكثر من سنتني. وتنص املادة 

كمة حق التصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا كان اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا املالية يف تكاليف احمل
                                                                                            املتأخر عليها مساويا  لقيمة االشرتاكات املستحقة عليها يف السنتني الكاملتني السابقتني أو زائدة عنها. 
وللجمعية، مع ذلك، أن تسمح هلذه الدولة الطرف بالتصويت يف اجلمعية ويف املكتب إذا اقتنعت بأن 

 سباب ال قبل للدولة الطرف هبا.عدم الدفع ناشئ عن أ

 التغيرات في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها
 اجملموع بآالف اليورو

  4534 2016كانون األول/ديسمرب   31خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 
2 353 لزيادة يف املخصصاتاا  

6 887 2017كانون األول/ديسمبر   31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في   

 يوضح اجلدول التايل احلسابات املستحقة القبض حبسب العمر: 4-5

 بآالف اليورو
مل حيل بعد 

 موعد دفعها
 أقل من سنة

 سنوات 3-1 واحدة
 3أكثر من 

 اجملموع سنوات
 31048 984 11829 1835 - االشرتاكات املقررة املستحقة القبض )امليزانية العادية(

 63 5 17 - 41 خرى( املستحقة القبضاالشرتاكات املقررة )األ
 244 - - 244 - التربعات املستحقة القبض

 31355 989 11846 18479 41 المجموع اإلجمالي للحسابات المستحقة القبض

 حسابات أخرى مستحقة القبض  -5
 2016 2017 بآالف اليورو

 2949 1204 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات
 1663 1828 بضمبالغ أخرى مستحقة الق

 4612 2852 إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض
 (1406) (1724) خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها
 3206 1128 صافي الحسابات المستحقة القبض

متثل املبالغ املستحقة القبض من احلكومات مبالغ مستحقة القبض عن ضريبة الطاقة القابلة   5-1
 القيمة املضافة.لالسرتداد وضريبة 

تتألف املبالغ األخرى املستحقة القبض بشكل رئيسي من املبالغ اليت قدمتها احملكمة   5-2
-ICC)الدائرة االبتدائية الثالثة، رقم  2011أكتوبر تشرين األول/ 20على أساس قرار قضائي مؤرخ 
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، دفعت  2017عام  يفو . ه( بشأن التمثيل القانوين لشخص متهم مت جتميد أصول01/05-01/08-568
 ألف يورو مقابل هذه التكاليف. 318احملكمة 

 

خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها: مبا أن اسرتداد تكاليف املعونة القانونية املقدمة من  5-3
 وتسجيله كتكاليف للمحكمة. ،املبلغ املستحق بالكاملصيص احملكمة غري مؤكد، يتم خت

 في تحصيلها التغيرات في مخصصات الديون المشكوك

 بآالف اليورو
 مبالغ أخرى

   مستحقة القبض
   1406 2017كانون الثاين/يناير   1خمصصات الديون املشكوك يف حتصيلها يف 

   318 الزيادة يف املخصصات
   1724 2017كانون األول/ديسمبر   31مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في 

 خرى املستحقة القبض حبسب العمر:                             ويوض ح اجلدول التايل احلسابات األ 5-3
 اجملموع سنوات 3أكثر من  سنوات 3-1 أقل من سنة واحدة بآالف اليورو

 1024  -  - 1204 مبالغ مستحقة القبض من احلكومات
 1828  514  911 403 مبالغ أخرى مستحقة القبض

 2852  514  911 1427 إجمالي الحسابات األخرى المستحقة القبض
 الغ المدفوعة مقدما واألصول المتداولة األخرىالمب  -6

 2016 2017 بآالف اليورو
 2273 1680 سلف للموظفني

 84 24 سلف للبائعني
 540 539 مصروفات مسبقة الدفع

 8 78 فوائد مرتاكمة
 2905 2905 المجموع

الدراسية  ألف يورو لسلف منحة التعليم جلزء السنة 1 448تشمل السلف املدفوعة للموظفني  6-1
ألف يورو لسلف  223، و 2018ألف يورو لسلفالسفر يف عام  9، و 2018الذي ينتهي يف عام 

 ختص العمليات امليدانية.
والسلف املقدمة إىل البائعني متثل يف معظمها مبالغ مسددة لبائعني لقاء مصاريف ذات صلة  6-2

 بالسفر مثل التذاكر والشحنات.
ة الدفع إىل البائعني لقاء صيانة الرباجميات احلاسوبية طوال فرتات تالية وتتصل املصروفات املسبق 6-3

 .2017كانون األول/ديسمرب   31لتاريخ 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -7

 األراضي بآالف اليورو
أصول قيد 

 السيارات البناء التشييد
اآلثاث 

 والتجهيزات

معدات 
تكنولوجيا 
املعلومات 

 واالتصاالت
أصول 
 اجملموع أخرى

         التكلفة
 223271 1671 10325 600 3088 196981 - 9741 2017كانون الثاين/يناير   1يف 

 1490 191 657 18 492 - 204  -  اإلضافات
 - - - - - 202 (202)  -  الرمسلة

 8 - - - - - 8 - إعادة التصنيف
 (1235) (167) (777) (46) (245)  -   -   -  التصرف يف األصول/شطبها

 223534 2488 10205 572 3335 197183  10  9741 2017كانون األول/ديسمبر   31في 
         اإلهالك المتراكم
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كانون الثاين/يناير   1اإلهالك املرتاكم يف 
2017  -   -  11931 2133 489 7319 1671 23543 

 11923 191 1073 24 317 10318  -   -  كلفة اإلهالك
 - - - - - - - - تصنيفإعادة ال

 (1218) (151) (777) (45) (245) -  -   -  التصرف يف األصول/شطبها
 34248 1711 7615 468 2205 22249  -   -  2017كانون األول/ديسمبر   31في 

         صافي القيمة الدفترية
 199728 865 3006 111 955 185050 - 9741 2017كانون الثاين/يناير   1يف 

 189286 777 2590 104 1130 174934   10  9741 2017كانون األول/ديسمبر   31ي ف

واملربم بني الدولة املضيفة واحملكمة والقاضي  2009آذار/مارس  23                        استنادا  إىل العقد املؤرخ  7-1
                                                                                         بتأجري قطعة أرض ومنح حقوق تتعلق مببان ومنشآت أ جرت للمحكمة أراضي مهيئة للبناء عليها جمانا .

وميكن إهناء العقد باتفاق متبادل يف هناية الوالية املنوطة باحملكمة أو بقرار تتخذه مجعية الدول 
                                                                                        األطراف.ويقد ر خبري مستقل يف التقييم قيمة األرض باالستناد إىل طبيعتها باعتبارها قطعة غري مدر ة 

 للربح.
 األصول غير الملموسة  -8

 بآالف اليورو
الرباجميات املقتناة من 

 اجملموع براجميات قيد التطوير مصادر خارجية
    التكلفة

 10956 - 10956 2017كانون الثاين/يناير   1يف 
 172 86 86 اإلضافات

  (9) -  (9) الرمسلة
  (8) -  (8) إعادة التصنيف

 11111 86 11025 2017كانون األول/ديسمبر   31في 
    االستهالك المتراكم

 9614 - 9614 2017اير كانون الثاين/ين  1يف 
 3881 - 3881 كلفة االستهالك

 10002 - 10002 2017كانون األول/ديسمبر   31في 
    صافي القيمة الدفترية

 1342 - 1342 2017كانون الثاين/يناير   1يف 
 1109 86 1342 2017كانون األول/ديسمبر   31في 

من خالل النماذج                               الذاتي ة للم ستخد مني واملديرين دمة قيد التطوير تكاليف تطوير اخلالرباجميات متثل    8-1
 .2018ألف يورو ومن املتوقع إجنازه يف عام  100 قدره اإللكرتونية. وتقدر التكلفة اإلمجالية للمشروع مببلغ

 الحسابات المستحقة الدفع  -9
 2016 2017 بآالف اليورو

   الحسابات الجارية
 452 510 نياحلسابات املستحقة الدفع للمحام

 5073 4464 املوردون
 67 475 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
 104 266 احلسابات املستحقة الدفع األخرى

 5696 5715 جمموع احلسابات اجلارية
   الحسابات غير الجارية

 586 505 أمانة الصندوق االستئماين للضحايا
 586 505 جمموع احلسابات غري اجلارية

 6282 6220 ت المستحقة الدفعالحسابا
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                                                       مانة للصندوق االستئماين للضحايا فائضا  يف الربنامج الرئيسي ألاحلسابات املستحقة الدفع متثل  9-1
يف امليزانية الربناجمية للمحكمة ولكنه جزء من صايف األصول/حقوق امللكية يف  إدراجهالسادس الذي يتم 

 )ز((. 1.2االئتمان للدول األطراف )انظر املالحظة( ار يف انتظالصندوق االستئماين للضحايا وهو 

 االلتزامات المترتبة على استحقاقات الموظفين   -10
 2016 2017 بآالف اليورو

   االلتزامات الجارية
 1004 792 املرتبات واالستحقاقات

 6089 6297 اإلجازات السنوية املرتاكمة
 1419 2094 استحقاقات أخرى طويلة األجل

 1216 1359 ستحقاقات ما بعد اخلدمةا
 9728 10542 اجملموع الفرعي لالستحقاقات اجلارية

   االلتزامات غير الجارية
 9332 8583 استحقاقات أخرى طويلة األجل

 38139 44793 استحقاقات ما بعد اخلدمة
 47471 53376 اجملموع الفرعي لالستحقاقات غري اجلارية

 57199 63918 المجموع

 اللتزامات الجارية المتعلقة باستحقاقات الموظفينا

تشمل االلتزامات اجلارية املبالغ املستحقة الدفع عن املرتبات وغريها من االستحقاقات،  10-1
واإلجازات السنوية املرتاكمة، واجلزء اجلاري من االستحقاقات الطويلة األجل، واستحقاقات ما بعد انتهاء 

 اخلدمة.
، بلغت االلتزامات املتعلقة 2017كانون األول/ديسمرب   31سنوية املرتاكمة: يف اإلجازات ال 10-2

ألف يورو. وقيدت التكلفة املتصلة  6 089باإلجازات السنوية املرتاكمة لكافة موظفي احملكمة 
 .ألف يورو 208                                           يف بيان األداء املايل باعتبارها مصروفا  مقداره  2017باإلجازات السنوية املرتاكمة لعام 

 االلتزامات غير الجاريةالمتعلقة باستحقاقات الموظفين

وترد أدناه االفرتاضات االكتوارية املستخدمة يف حتديد قيمة االستحقاقات الطويلة األجل  10-3
 األخرى وغريها من استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة:

  االفتراضات المالية
  معدل اخلصم:

 % 1.60 نظام املعاشات التقاعدية للقضاة
 % 0.11 بدل االنتقال واستحقاقات أخرى للقضاة

 % 0.11 إجازات املوظفني لزيارة الوطن واألسرة 
 % 1.05 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

 % 1.35 منحة إعادة املوظفني إىل الوطن
 % 1.27 استحقاقات املوظفني األخرى

 % 1.50 تضخم األجور
 % 2.00 تضخم األسعار

 % 5.00 معدل التكاليف الطبية اجتاه
 % 1.20 معدل الزيادة يف فرادى األجور 

  غرافيةو االفتراضات الديم
 يف املائة حبسب الفئة العمرية 7من صفر يف املائة إىل  معدالت دوران فرادى املوظفني

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدةبناء على  معدالت اإلعاقة
 (2017)النشطة وغري النشطة لدى الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية  جداول الوفيات

 مقياس التحسن عرب األجيال )بالنسبة للجداول النشطة( التصويبات العمرية
 الفعلي يفرق العمر العلى أساس  الفارق العمري ذكور/إناث
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 تطابقو  .ات القيمة الزمنية لألموالمعدل اخلصم املستخدم خلصم التزامات االستحقاق يبني 10-4
املتعلقة  اللتزاماتلاملقدرة         واملدة                                 القيمة الزمنية لألموال العملة  تانلتبيني األداة املالية املختار        ومدة           العملة  

 .االستحقاقاتب

 التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي للقيمة الحالية اللتزامات االستحقاقاقات المحددة

  املوظفون القضاة ف اليوروبآال

 

نظام 
املعاشات 
 التقاعدية

التزامات 
أخرى طويلة 

 األجل

التأمني 
الصحي بعد 

انتهاء 
 اخلدمة

التزامات 
أخرى طويلة 

 اجملموع األجل
 50106 19048 13826 703 25529  2017كانون الثاني/ يناير   1في المحددة القيمة الحالية اللتزامات االستحقاقات 

 6759 2412 1660 219 2469 ف اخلدمةتكالي
 808 133 278 1 396 مصروفات الفائدة

(1908) 3093 (34) 488 إعادة قياس )املكاسب(/اخلسائر  1638 
 (330) - - - (330) مباشرة للمشاركني املدفوعة املبالغا

(1221) االستحقاقات املدفوعة  (27) (34) (870) (2152) 
 56829 9815 18822 862 27330 2017كانون األول/ ديسمبر   31االستحقاقات المحددة في القيمة الحالية اللتزامات 

 التوفيق بين الرصيد االفتتاحي والرصيد الختامي لحقوق االسترداد

 نظام  املعاشات التقاعدية للقضاة بآالف اليورو
 25529 2017كانون الثاني/يناير   1حق االسترداد في 

 392 عائدات الفائدة
 350 عادة قياس املكاسب/)اخلسائر(إ

 (1221) مسامهات رب العمل
 (330) االستحقاقات املدفوعة

 (117) تكاليف اإلدارة
 27330 2017كانون األول/ديسمبر   31حق االسترداد في 

 117ة قدرها ودفعت تكاليف إداري .هي القيمة احلالية لاللتزام ذي الصلة االسرتدادعترب القيمة العادلة حلقوق    ت   10-5
 .2017يورو إىل مدير نظام املعاشات التقاعدية للقضاة يف عام ألف 

 مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة المعترف بها في بيان األداء المالي وصافي األصول/حقوق الملكية

  املوظفون القضاة بآالف اليورو

 

 نظام
املعاشات 
  التقاعدية

 التأمني
الصحي بعد 

 انتهاء اخلدمة

ستحقاقات ا
أخرى طويلة 

 اجملموع األجل
 6759 2412 1660 219 2469 صايف تكلفة اخلدمة

 417 133 278 1 4 صايف الفائدة عن صايف التزامات/)أصول( االستحقاقات احملددة
 117 - - - 117 تكاليف اإلدارة

 (1942) (1908) - (34) - إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة
 5351 637 1938 185 2590 االستحقاقات احملددة املسجلة يف الربح أو اخلسارة تكلفة

 3231 - 3093 - 138 إعادة قياس صايف التزامات االستحقاقات احملددة
 3231 - 3093 - 138 تكلفة االستحقاقات احملددة املسجلة يف صايف األصول/حقوق امللكية

 8581 637 5031 185 2728 مجموع تكلفة االستحقاقات المحددة

 تحليل الحساسية

مت حتديد حتليالت وقد  .حتديد التزام االستحقاقات احملددةيف معدل اخلصم من االفرتاضات االكتوارية اهلامة         يـ ع د   10-6
 .فرتة املشمولة بالتقريرال يةهنايف االفرتاضات يف  يف املائة 0.25احلساسية بناء علی تغري بنسبة 
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النسبة 
ملعدل املئوية 
 اخلصم

التزام 
االستحقاقات 

 احملددة

معدل 
اخلصم 
بإضافة 
0.25 
 يف املائة

التزام 
االستحقاقات 

 احملددة

معدل 
اخلصم 
بطرح 
0.25 
 يف املائة

التزام 
االستحقاقات 

 احملددة
       القضاة

 28209 1,35 26493 1,85 27330 1,60 نظام املعاشات القاعدية
 65 0 65 0,36 65 0,11 استحقاقات إجازة زيارة الوطن

 112 0 111 0,36 111 0,11 نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة
 680 0 111 0,36 678 0,11 بدل االنتقال

 8 0 8 0,36 8 0,11 استحقاقات اخللف
       الموظفون

 1061 0 1059 0,36 1060 0,11 استحقاقات إجازة زيارة الوطن
 2 0 2 0,36 2 0,11 زيارة األسرة

 2159 1,02 2147 1,52 2108 1,27 نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة
 6440 1,10 6374 1,60 6277 1,35 منحة اإلعادة إىل الوطن

 375 1,02 395 1,52 368 1,27 منحة الوفاة
 20379 1,80 12850 2,30 18822 2,05 التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة

ادة بنقطة مئوية واحدة وتأثري النقص بنقطة مئوية واحدة يف معدالت اجتاه ويرد أدناه تأثري الزي 10-7
 التكاليف الطبية املفرتضة:

 معدل اتجاه التكاليف الطبية

 يف املائة 6 يف املائة 5 يف املائة 4 بآالف اليورو
 22747 18822 15734 2017كانون األول/ديسمرب   31التزام االستحقاقات احملددة يف 

 2603 2157 1806 2018دمة اجلارية للسنة املالية تكلفة اخل

 الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة

ر ي  جملس صندوق املعاشات تقييما   10-8                                                                          وينص النظام األساسي لصندوق املعاشات على أن جي 
تشاري. وتتمثل املمارسة اكتواريا للصندوق مرة كل ثالث سنوات على األقل يقوم به خبري اكتواري اس

اليت يتبعها جملس صندوق املعاشات يف إجراء تقييم اكتواري كل عامني باستخدام طريقة حاصل 
اجملموعة املفتوحة. والغرض الرئيسي من التقييم االكتواري هو حتديد ما إذا كانت أصول الصندوق 

                                                          احلالية وأصوله املقد رة للمستقبل كافية  للوفاء بالتزاماته. 

حيال صندوق املعاشات التقاعدية من اشرتاكها املقرر، وفق  للمحكمةويتألف االلتزام املايل    10-9
حساب املعاش                                                                        املعدل الذي حتدده اجلمعية العامة والذي ي قاس كنسبة مئوية من األجر الداخل يف

نظمات األعضاء(، يف املائة للم 15.8يف املائة للمشرتكني و  7.9التقاعدي للمشرتكني )ويبلغ حاليا 
من النظام األساسي  26                                                               إضافة  إىل حصتها يف أي مبالغ ت دفع لسد أي عجز اكتواري مبوجب املادة 

لألمم                                                                            لصندوق املعاشات. وال ت سد د مدفوعات تغطية العجز هذه إال إذا جلأت اجلمعية العامة 
                            ك حاجة  لسداد مدفوعات العجز ، وبعد أن يتقرر أن هنا26 إىل تطبيق احلكم الوارد يف املادةاملتحدة 

بناء على تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية يف تاريخ التقييم. وتساهم كل منظمة 
عضو يف سد هذا العجز مببلغ يتناسب مع جمموع االشرتاكات اليت دفعتها كل منظمة عضو أثناء 

 السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم. 
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، وقف الصندوق املشرتك على وجود اختالالت يف بيانات التعداد 2017ل عام خالو  10-10
. وعلى هذا 2015كانون األول/ديسمرب  31                                               املستخدمة يف التقييم االكتواري الذي أ جري إىل غاية 

كانوناألول/ديسمرب   31                                                                          النحو، وكاستثناء لدورة السنتني العادية، قر ر الصندوق ترحيل بيانات االشرتاك يف 
         . ويتم  2016من أجل استخدامها ضمن بياناته املالية لعام 2016كانون األول/ديسمرب  31إىل 2013

 .2017كانوناألول/ديسمرب 31                                                حالي ا إجراء تقييم اكتواري للفرتة املمتدة إىل غاية
كانون   31إىل  2013كانون األول/ديسمرب   31ترحيل بيانات املشرتكني من  وأدى 10-11

إىل نسبة ممولة من األصول االكتوارية إىل اخلصوم االكتوارية، بافرتاض عدم إجراء  2016األول/ديسمرب 
يف املائة يف تقييم عام 127.5يف املائة )مقابل 150.1تسويات مستقبلية للمعاشات التقاعدية، تعادل 

( 2013يف املائة يف تقييم عام 91.2يف املائة )مقابل 101.4(. وبلغت النسبة املمولة 2013
                                                      و ض ع النظام احلايل لتسوية املعاشات التقاعدية يف احلسبان.  ماعند
تقييم الكفاية االكتوارية لصندوق املعاشات التقاعدية، خلص اخلبري االكتواري إىل أنه  وبعد 10-12

                                                   ، ما يستوجب تسديد مدفوعات  لتغطية العجز مبوجب املادة 2016كانوناألول/ديسمرب31يوجد، يف ال
ساسي للصندوق، حيث إن القيمة االكتوارية لألصول جتاوزت القيمة االكتوارية جلميع من النظام األ 26

اخلصوم املستحقة على الصندوق. ويضاف إىل ذلك أن القيمة السوقية لألصول جتاوزت هي أيضا القيمة 
جلمعية االكتوارية جلميع اخلصوم املستحقة حىت تاريخ التقييم. ويف وقت إعداد هذا التقرير، مل تلجأ ا

 . 26العامة إىل أحكام املادة 
بسبب عجز اكتواري، سواء أثناء العملية اجلارية أو  26ويف حال اللجوء إىل املادة  10-13

بسبب إهناء صندوق املعاشات التقاعدية، ستستند املدفوعات لتغطية العجز املطلوبة من كل 
العضو يف جمموع املسامهات منظمة من املنظمات األعضاء إىل نسبة مسامهات تلك املنظمة 

املدفوعة إىل الصندوق يف السنوات الثالث السابقة لتاريخ التقييم. وبلغ جمموع املسامهات املدفوعة 
( ما قدره 2016و2015و2014إىل صندوق املعاشات التقاعدية خالل األعوام الثالثة السابقة )

 ة منها.يف املائ 0.85مليون دوالر، سامهت احملكمة  بنسبة  6750،98
، بلغت املسامهات اليت دفعها املعهد إىل صندوق املعاشات التقاعدية 2017وخالل عام 10-14

                      وال ي توق ع أن حيدث أي           ال ي توقع مليون يورو(. و  29،512: 2016مليون يورو )  23،026
 .2018اختالف كبري يف االشرتاكات املستحقة يف عام 

 توصية على لألمماملتحدة، بناء العامة اجلمعية من بقرار قالصندو  يف العضوية إهناء وجيوز 10-15
 جمموع من نسبية حصة        سابقا   العضو املنظمة إىل              املشرتك. وت دفع الصندوق جملس من باإلهناء
 موظفيها من كان من لصاحل حصرا ختصص اإلهناء تاريخ يف التقاعدية املعاشات صندوق أصول

د املنظمة بني عليه متفق الرتتيب فقالتاريخ، و  ذلك يف الصندوق يف مشرتكا                 والصندوق. وحيد 
 التقاعدية املعاشات صندوق ألصول اكتواري تقييم إىل استنادا        املبلغ   املشرتك الصندوق جملس

 وخصومه يف تاريخ اإلهناء؛ وال يتضمن املبلغ أي جزء من األصول الزائدة عن اخلصوم. 
 صندوق حلسابات سنوية مراجعةلألمم املتحدة التابع  احلسابات مراجعي جملس وجيري 10-16

 املشرتك. الصندوق جملس إىل احلسابات مراجعة عن تقارير عام كل التقاعدية، ويقدم املعاشات
 بزيارة عليها االطالع استثماراته، وميكن عن فصلية تقارير التقاعدية املعاشات صندوق وينشر
 .www.unjspf.orgللصندوق: الشبكي املوقع

 اإلصابات بسبب الخدمة
                                                                              أبرمت احملكمة اتفاقا  مع شركة تأمني توفر التغطية لإلصابات اليت حتدث بسبب اخلدمة واليت  10-17

يتعرض هلا موظفو احملكمة والقضاة واخلرباء االستشاريون واملساعدون املؤقتون. وقسط التأمني، احملسوب 

http://www.unjspf.org/
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ئوية من األجر الداخل يف حساب املعاش بالنسبة للموظفني ونسبة مئوية مماثلة فيما خيص باعتباره نسبة م
القضاة واخلرباء االستشاريني واملساعدين املؤقتني حيمل على ميزانية احملكمة ويدرج يف احلسابات اليت تتم 

 910ا التأمني ألغراض هذ 2017يف إطار املصروفات. وبلغ جمموع أقساط التأمني اليت سددت يف عام 
 ألف يورو.

 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا

                                                                            حيظى العاملون يف أمانة الصندوق االستئماين للضحايا مبزايا واستحقاقات وفقا  للنظام  10-18
األساسي للموظفني، تتفق مع مزايا واستحقاقات موظفي احملكمة. وتقدم هذه الفوائد على أساس مشرتك 

                                                                         ي رى أن من اجملدي القيام بتقييم اكتواري منفصل هلا. وتقدر االستحقاقات الطويلة مع موظفي احملكمة وال 
األجل واستحقاقات ما بعد اخلدمةاملتعلقة بأمانة الصندوق االستئماين للضحايا واملدرجة يف التزامات 

 ألف يورو. 294احملكمة مببلغ 
نة الصندوق االستئماين للضحايا  وقد أدرجت قيمة اإلجازات السنوية املستحقة ملوظفي أما 10-19
، واملقدمة أيضا على أساس مشرتك، يف التزامات احملكمة وبلغت ما 2017كانون األول/ديسمرب   31يف 

 ألف يورو. 72قدره  

 القرض المقدم من الدولة المضيفة   -11
 2016 2017 بآالف اليورو

 1759 1801 القرض املقدم من الدولة املضيفة املتداول
 72509 70708 ض املقدم من الدولة املضيفة غري املتداولالقر 

 74268 72509 المجموع

                                                                              يقي د القرض على أساس التكلفة املستهلكة باستخدام سعر الفائدة السائد. وينطبق سعر  11-1
 الفائدة السائد على كل جمموعة من املسحوبات من املبلغ اإلمجايل املتاح.

، وهو تاريخ انقضاء اتفاق 2016حزيران/يونيه  30املضيفة يف  وقد بدأ تسديد قرض الدولة 11-2
اإلجيار الذي أبرمته احملكمة فيما يتعلق باملباين املؤقتة. وتدفع الدول األطراف اليت مل تسدد اشرتاكاهتا دفعة 

                                                                                        واحدة االشرتاكات السنوية لتسديد القرض. ويوض ح اجلدول التايل االستحقاقات املقبلة لتسديد القرض:
 اجملموع سنوات 3أكثر من   سنوات 3-1 أقل من سنة بآالف اليورو

 105 76 91 421 10 755 3 585 قرض الدولة املضيفة
 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة   -12

 2016 2017 بآالف اليورو
 4379 2273 االشرتاكات املقررة الواردة مقدما

 387 910 التربعات املؤجلة
 3479 2104 املستحقةاملصروفات 

 2984 3585 الفوائد املستحقة على قرض الدول املضيفة
 11229 8872 المجموع

ألف يورو من الدول األطراف قبل   2273االشرتاكات املقررة الواردة مقدما: وردمبلغ قدره  12-1
 آالف يورو )أو 210                                  واخنفضت املسامهات الواردة سلفا  مببلغ                                      حلول السنة اليت ي ستحق  فيها التسديد. 

من قبل الدولة الطرف يف  2018ترد تفاصيل املسامهات املستلمة املتعلقة بسنة و يف املائة(.  48 بنسبة
 .1اجلدول 
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من اجلهات املاحنة، رهنا بشروط، يتوقع تنفيذها يف الفرتة       م ن حمتثل املسامهات الطوعية املؤجلة   12-2
يورو يف املقام األول بأنشطة الصندوق االستئماين "بناء اخلربة أالف  910املالية املقبلة. ويتعلق مبلغ 

 حيثما                                                                         التعاون" و"برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني". وست سج ل هذه املسامهات كإيرادات، تعزيز القانونية و 
 ،روطتفاصيل املسامهات الطوعية اليت مت حتويلها، واليت ختضع لش 6 اجلدولاستيفاء الشروط. وترد يف     مت  

 .2017ديسمرب  31حىت 
 بشأهنامتثل املصروفات املستحقة كمية السلع واخلدمات املقدمة اليت مل يتم استالم الفواتري   12-3

 حىت تاريخ اإلبالغ.

لدفع يف          ي ستحق  ا 2017ميثل االستحقاق على قرض الدولة املضيفة مبلغ قسط سنوي  12-4
 .2018فرباير شباط/

 المخصصات   -13
 2016 2017 ليوروبآالف ا

 2171 2060 خمصصات القضايا املطروحة على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية
 86 126 املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة

 - 194 أخرىخمصصات 
 2257 2257 المجموع

 التغييرات في المخصصات

 بآالف اليورو

خمصصات احملكمة 
اإلدارية ملنظمة 

 دوليةالعمل ال
خمصصات ضرائب 

 اجملموع أخرىخمصصات  الواليات املتحدة
 2257 - 86 2171  2017كانون الثاين/يناير   1املخصصات يف 

 2040 194 86 1760 الزيادة يف املخصصات
 (1840) - (42) (1798) االخنفاض املرتتب على املدفوعات

 (77) - (4) (73) االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء
 2380 194 126 2060 2017كانون األول/ ديسمبر   31لمخصصات في ا

ألف  2060البالغة  ،االت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدوليةحلويقابل املخصصات  13-1
عشرون قضية مقدمة إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من قبل موظفني حاليني أو سابقني  ،يورو

                                                                     افة إىل ذلك، هناك قضايا أخرى معلقة لدى احملكمة ت كشف إما كخصوم طارئة أو يف احملكمة. وباإلض
 .مستبعدإذا اعترب أن إمكانية تدفق املوارد إىل اخلارج أمر 

بناء على املمارسة واملبادئ األساسية للخدمة : املخصصات املتعلقة بضرائب الواليات املتحدة 13-2
                                                      اإلدارية ملنظمة العمل الدولية، ي عفى مجيع موظفي احملكمة من املدنية الدولية اليت حددهتا احملكمة 

الضرائب على املرتبات واملكافآت والبدالت اليت تدفعها احملكمة. ويبلغ االلتزام الضرييب احملسوب يف عام 
ألف يورو بالنسبة لتسعة من دافعي الضرائب يف للواليات املتحدة الواردة  126ما يقدر بـــ 2017

  كشف مرتبات احملكمة خالل هذه الفرتة.أمساؤهم يف

التذييل الواردة يف قضية الومتثل األحكام األخرى تقديرا للمبلغ الذي تدفعه احملكمة فيما يتعلق ب 13-3
 .دال

 صافي األصول/حقوق الملكية   -14.
 2016 2017 بآالف اليورو
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   الرصيد العام
 5791 3764 صندوق الطوارئ

 3664 17 تداولصندوق رأس املال امل
   األموال العامة

 172 479 أموال االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 5394 5622 الفائض/)العجز( النقدي

 (16964) (105142) أموال عامة أخرى
 (3419) (6650) إعادة قياس خطط ما بعد اخلدمة

 (5362) 97130 مجموع األرصدة العامة
 1623 1695 الصناديق االستئمانية 

 115852 98825 المجموع

ألف يورو، الذي ميثل الفائض النقدي للفرتتني املاليتني  9 169                         صندوق الطوارئ: ر صد مبلغ  14-1
وجرى يف . ICC-ASP/ICC/Res.4 (b)، إلنشاء صندوق الطوارئ وفقا للقرار 2003و 2002

وقت الحق مت ختفيض مستوى ويف ماليني يورو.  7وقت الحق ختفيض مستوى صندوق الطوارئ إىل 
يورو  1 479 1               ، است خدم مبلغ 2017ماليني يورو. ويف عام  7صندوق الطوارئ وحتديده يف مبلغ 

ريثما ترد  ،السيولة على املدى القصريبشكل مؤقت واستثنائي من صندوق الطوارئ ملواجهة مشاكل 
 ألف يورو 548                 (، واست خدم مبلغ 4ة ، اجلزء جيم ، الفقر  ICC-ASP / 15 / Res.1) االشرتاكات املقررة

)اجلدول  2017اليت مل تستوعبها امليزانية الربناجمية لعام  2017نفقات صندوق الطوارئ لعام لتغطية 
2.) 

، صندوق ICC-ASP/15/Res.1قرارها  مبوجبصندوق رأس املال املتداول: أنشأت اجلمعية،  14-2
مببلغ  2017كانون األول/ديسمرب   31ن الثاين / يناير إىل كانو   1رأس املال املتداول للفرتة املالية من 

ألف يورو لتجديد صندوق  5394                         ، است خدم فائض نقدي قدره 2017يف عام و يورو.  11 11 000
ملواجهة يورو مؤقتا من صندوق رأس املال املتداول  9 941رأس املال املتداول وومت استخدام مبلغ 

 (.2)اجلدول يثما ترد االشرتاكات املقررةالسيولة على املدى القصري ر مشاكل 

ألف يورو خسائر اكتوارية تتعلق  6 650ميثل رصيد قدره  :خطط ما بعد اخلدمةإعادة قياس  14-3
ترجع اخلسارة اإلكتوارية و مبعاشات القضاة وخطة التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة ملوظفي احملكمة. 

 ية املتعلقة مبعدالت الوفيات.أساسا إىل تغري يف االفرتاضات الدميغراف

 اإليرادات   -15
 2016 2017 بآالف اليورو

   االشتراكات المقررة
 136886 142413 للميزانية الربناجمية

 246 - ملشروع املباين الدائمة
 51 - االشرتاكات املقررة للتكلفة اإلمجالية للمباين الدائمة

 (4122) (2353) لهاالتغيري يف خمصصات الديون املشكوك يف حتصي
 133061 140160 اجملموع الفرعي لالشرتاكات املقررة

   التبرعات
 805 - للميزانية الربناجمية

 984 1662 للصناديق االستئمانية
 1789 1662 اجملموع الفرعي للتربعات

   اإليرادات المالية
 45 158 إيرادات الفائدة

  3 أسعار الصرف منالصافية  األرباح
 45 161 موع الفرعي لإليرادات املاليةاجمل

   إيرادات أخرى
 652 - مسامهة الدولة املضيفة يف مشروع املباين الدائمة
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 2016 2017 بآالف اليورو
 836 219 إيرادات أخرى متنوعة

 1488 219 اجملموع الفرعي لإليرادات األخرى
 136383 142102 مجموع اإليرادات

على متويل  ICC-ASP/15/Res.1وافقت اجلمعية يف قرارها  االشرتاكات املقررة للميزانية الربناجمية: 15-1
 2017كانون األول / ديسمرب   31كانون الثاين / يناير إىل   1اعتمادات احملكمة للفرتة املالية املمتدة من 

ألمانة  مبسامهات مقدمةتتعلق منها ألف يورو  2174ألف يورو،  144 587مببلغ إمجايل قدره 
 .، ويرد بيان منفصل يف البيانات املالية للصندوق االستئماينحاياالصندوق االستئماين للض

من احملتمل أن تتدفق إىل الربنامج منافع اقتصادية أو تعرتف احملكمة باإليرادات عندما يكون  15-2
 رةلمقرا تكااالشترا مع نةربالمقا صيلهاتح في كلمشكوايون للد بالنسبةخدمات مستقبلية. و

 معا في.                الشك  يف التحصيل لةإزا دبمجريتم اسرتجاعها  فسوويرادات إلايتم ختفيض  ،لمستحقةا
قد ر تفع، ار2017

 
    املبلغ امل
 
 .يورولف أ 2353 بمبلغ صيلهاتح في كلمشكوايون للد         

 .6ترد تفاصيل املسامهات الطوعية من اجلهات املاحنة يف اجلدول و  15-3

 المساهمات العينية

توفر هذه و املوظفني اجملانني لفرتات قصرية. من دمات عينية تلقت احملكمة خ، 2017يف عام  15-4
املوارد خربة يف جماالت حمددة تساعد يف دعم أنشطة احملكمة. وتقدر قيمة هذه اخلدمات اليت تلقتها 

 ألف يورو. 735مببلغ  2017احملكمة يف عام 

 المصروفات المتعلقة باستحقاقات الموظفين   -16
 2016 2017 بآالف اليورو

 3250 3237 مرتبات القضاة
 3148 1718 مستحقات وبدالت القضاة

 47627 56112 مرتبات املوظفني
 24981 29231 مستحقات وبدالت املوظفني

 21427 16567 املساعدة املؤقتة
 100433 106865 المجموع

 المصروفات المتعلقة بالسفر والضيافة   -17
 2016 2017 بآالف اليورو

 36 22 الضيافة
 5295 6610 السفر

 5331 6632 المجموع
 المصروفات المتعلقة بالخدمات التعاقدية   -18

 2016 2017 بآالف اليورو
 425 387 اإلعالم

 683 592 الرتمجات اخلارجية
 759 806 التدريب

 1719 1648 االستشاريون وفرادى املتعاقدين
 1766 2117 خدمات تعاقدية أخرى

 5352 5550 المجموع
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 المصروفات المتعلقة بأتعاب المحامين   -19
 2016 2017 بآالف اليورو
 4601 4894 حمامي الدفاع

 945 1349 حمامي الضحايا
 5546 6243 المجموع

 المصروفات التشغيلية   -20
 2016 2017 بآالف اليورو

 4501 6644 اإلجيارات واملرافق العامة والصيانة
 2993 3235 االتصاالت وصيانة الرباجميات

 2166 2378 املصروفات املتعلقة بالشهود
 1632 2045 مصروفات تشغيلية أخرى

 11292 14302 المجموع

 المصروفات المتعلقة باللوازم والمواد   -21
 2016 2017 بآالف اليورو
 570 546 لوازم مكتبية

 150 113 كتب وجمالت واشرتاكات
 475 445 لوازم أخرى

 1278 1047 خفضة القيمةمشرتيات أصول من
 2473 2151 المجموع

تشمل مشرتيات األصول منخفضة القيمة األثاث والتجهيزات، ومعدات تكنولوجيا املعلومات  21-1
 واالتصاالت، وأصول أخرى تقل قيمتها عن ألف يورو وال تتم رمسلتها.

 اإلهالك واالستهالك واضمحالل القيمة   -22
 2016 2017 بآالف اليورو

 11652 11923 إلهالكا
 441 388 االستهالك
 12093 12311 المجموع

 .2017مل تتكبد احملكمة أية خسائر مادية بسبب اضمحالل القيمة يف عام  22-1

 المصروفات المالية   -23
 2016 2017 بآالف اليورو
 55 68 رسوم مصرفية

 33 - صايف اخلسائر املرتبطة بأسعار صرف العمالت
 2133 1826 ائدة على قرض الدولة املضيفةمصروفات الف

 2221 1894 المجموع

ألف يورو على  1 826قيدت مصروفات الفوائد املتعلقة بقرض الدولة املضيفة البالغ قدرها  23-1
 أساس سعر الفائدة الساري.

 بيان المقارنة بين المبالغ المدرجة بالميزانية والمبالغ الفعلية   -24
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على أسس خمتلفة. فبيان الوضع املايل وبيان األداء املايل وبيان  احملكمةزانية جيري إعداد مي 24-1
                                                                                          التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية ت عد مجيعها باالستناد إىل احملاسبة على 

                    )البيان اخلامس( ي عد أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني أن بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية 
                                                باالستناد إىل احملاسبة القائمة على أساس نقدي معد ل.

                                                           من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال ت عد  24                      ووفقا  ملقتضيات املعيار  24-2
روضة على أساس مقارن فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس مقارن، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املع

د د على حنو منفصل أي أساس أو                                                                                                مع امليزانية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن حي 
                                                                                      توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضا  اختالفات يف األشكال وخمططات التصنيف املعتمدة لعرض البيانات 

 املالية وامليزانية.
                                                            حيث األساس عندما يكون أساس إعداد امليزانية املعتم دة خمتلفا  عن  وحتدث اختالفات من 24-3

 أعاله. 1-24األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 
                                                                                  وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبل غ عنها املبينة يف  24-4

ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية  احملكمةن حيث التوقيت فيما خيص البيانات املالية. وال توجد اختالفات م
 واملبالغ الفعلية.

لصندوق االستئماين للضحايا اامليزانية تتضمن أمانة ألن وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات  24-5
أخرى،  من ناحيةو املالية. الذي أعدت له البيانات وهي ليست جزءا من الكيان  )ز(( 2-1املالحظة )

شروع املباين الدائمة وقطاعات الصناديق االستئمانية املتعلقة مبصناديق الال تشمل امليزانية الربناجمية السنوية 
 .األخرى بذلكالبيانات املالية تقوم  يف حني

                                                                       وت عزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وخمططات التصنيف املعتمدة  24-6
 ت النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية.لعرض بيان التدفقا

                                                                                         وي عرض أدناه التوفيق بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس مقارن يف بيان مقارنة مبالغ امليزانية  24-7
لفرتة واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع( ل

 :2017كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 
 اجملموع التمويل االستثمار التشغيل بآالف اليورو

(548) المبالغ الفعلية المستندة إلى أساس مماثل )البيان الخامس(  - - (548)  
 (8202)  - - 8202 اختالفات األساس
  (4545) (2983) (1562) -  اختالفات العرض

  (25) - 2 (27) ناختالفات الكيا
 (13320) (2983) (1560) 8777 المبلغ الفعلي في بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع(

                                                                              وت عرض االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء وصايف التدفقات النقدية من أنشطة  24-8
ات واملصروفات األخرى يراداالوتعرض كاختالفات متعلقة باألساس.   واالستثمار والتمويل التشغيل

                                                                              اليت ال تشكل جزءا  من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية بوصفها اختالفات املتصلة بالصناديق 
حتت بند االختالفات املتعلقة ال تدرج أنشطة أمانة الصندوق االستئماين للضحايا متعلقة بالعرض. و 

رج البيانات املتعلقة مبشروع املباين الدائمة والصناديق ولكن تدرج يف عملية امليزانية. وتد بالكيانات
 االستئمانية يف البيانات املالية ولكنها ليست جزءا من املبالغ الفعلية املقارنة.

شرح  2017                                                                       وي درج يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية الدولية وأداء براجمها لعام  24-9
 يزانية واملبالغ الفعلية.لالختالفات امللموسة بني مبالغ امل
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 اإلبالغ القطاعي   -25
 2017كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 األرصدة العامة بآالف اليورو
الصناديق 

 االستئمانية
األموال املشرتكة 

 اجملموع بني القطاعات
     األصول

     األصول املتداولة
 7082 - 2844 4238 النقدية وما يف حكمها

 احلسابات املستحقة القبض
 24432 - 244 24188 )معامالت غري تبادلية(

 1128 (229) - 1357 حسابات أخرى مستحقة القبض
 2321 - 5 2316 مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولةأخرى

 34963 (229) 3093 32099 جمموع األصول املتداولة
     األصول غري املتداولة

 املستحقة القبض احلسابات
 36 - -  36 )معامالت غري تبادلية(

 189286 - -  189286 املمتلكات واملنشآت واملعدات
 1109 - -  1109 األصول غري امللموسة

 27330 - -  27330 حق االسرتداد
 217761 - -  217761 جمموع األصول غري املتداولة

 252724 (229) 3093 249860 مجموع األصول
     مالخصو 

     الخصوم المتداولة
 5715 (229) 458 5486 حسابات مستحقة الدفع

 10542 - 18 10524 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 1801 - - 1801 قرض الدولة املضيفة

 8872 - 922 7950 ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة
 2380 - - 2380 املخصصات

 29310 (229) 1398 28141 جمموع اخلصوم املتداولة
     اخلصوم غري املتداولة

 505 - - 505 حسابات مستحقة الدفع
 53376 - - 53376 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 70708 - - 70708 قرض الدولة املضيفة
 124589 - - 124589 جمموع ااخلصوم غري املتداولة

 153899 (229) 1398 152730 مجموع الخصوم
     صافي األصول/حقوق الملكية

 3764 - - 3764 صندوق الطوارئ
 17 - - 17 صندوق رأس املال املتداول

 95044 - 1695 93349 أرصدة الصناديق األخرى
 98825 0 1695 97130 مجموع صافي األصول/الممتلكات

 252724 (229) 3093 249860 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

 2016كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاعات في 

 األرصدة العامة بآالف اليورو
الصناديق 

 االستئمانية
األموال املشرتكة بني 

 اجملموع القطاعات
     األصول

     األصول املتداولة
 20404 - 2344 18060 النقدية وما يف حكمها

 13932 - 16 13916 ت غري تبادلية()معامال احلسابات املستحقة القبض
 3206 (932) 2 4136 حسابات أخرى مستحقة القبض

 2905 - 44 2861 أخرى مبالغ مدفوعة مقدما وأصول متداولة
 40447 (932) 2406 38973 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة
 41    41 )معامالت غري تبادلية( احلسابات املستحقة القبض
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 األرصدة العامة بآالف اليورو
الصناديق 

 االستئمانية
األموال املشرتكة بني 

 اجملموع القطاعات
 199728 - - 199728 املمتلكات واملنشآت واملعدات

 1342 - - 1342 األصول غري امللموسة
 25529 - - 25529 حق االسرتداد

 226640 - - 226640 جمموع األصول غري املتداولة
 267087 (932) 2406 265613 مجموع األصول

     الخصوم
     اخلصوم املتداولة

 5696 (932) 367 6261 حسابات مستحقة الدفع
 9728 - 12 9716 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني

 1759 - - 1759 قرض الدولة املضيفة
 11229 - 404 10825 ايرادات مؤجلة ومصروفات مستحقة

 2257 - - 2257 املخصصات
 30669 (932) 783 30818 جمموع اخلصوم املتداولة

     اخلصوم غري املتداولة
 586 - - 586 سابات مستحقة الدفعح

 47471 - - 47471 االلتزامات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 72509 - - 72509 قرض الدولة املضيفة

 120566 - - 120566 جمموع اخلصوم غري املتداولة
 151384 (932) 783 151384 مجموع الخصوم

     صافي األصول/حقوق الملكية
 5791 - - 5791 صندوق الطوارئ

 3664 - - 3664 صندوق رأس املال املتداول
 106397 - 1623 104774 أرصدة الصناديق األخرى

 115852 - 1623 114229 مجموع صافي األصول/حقوق الملكية
 267087 (932) 2406 265613 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

 2017كانون األول/ديسمبر   31نتهية في بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة الم
 اجملموع الصناديق االستئمانية األرصدة العامة بآالف اليورو

    اإليرادات
 140060 - 140060 االشرتاكات املقررة

 1662 1662 - التربعات
(1) 162 اإليرادات املالية  161 
 219 1 218 إيرادات أخرى

 142102 1662 140440 مجموع اإليرادات
    المصروفات

 106865 350 106515 املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 6632 663 5969 السفر والضيافة

 5550 219 5331 اخلدمات التعاقدية
 6243 - 6243 اتعاب احملامني

 14302 359 13943 املصروفات التشغيلية
 2151 - 2151 اللوازم واملواد

 12311 - 12311 اإلهالك واضمحالل القيمة
 1894 - 1894 املصروفات املالية

 155948 1591 154357 مجموع المصروفات
 (13846) 71 (13917) ض/)عجز( الفترةفائ

 2016كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي بحسب القطاعات للسنة المنتهية في 

 األرصدة العامة بآالف اليورو
الصناديق 

 اجملموع االستئمانية
    يراداتاإل

 133061  -  133061 االشرتاكات املقررة
 1789 984 805 التربعات

 45 2 43 اإليرادات املالية
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 األرصدة العامة بآالف اليورو
الصناديق 

 اجملموع االستئمانية
 1488  1  1487 إيرادات أخرى

 136383 987 135396 مجموع اإليرادات
    المصروفات

 100433 187 100246 املصروفات املتعلقة باستحقاقات املوظفني
 5331 332 4999 السفر والضيافة

 5352 295 5057 اخلدمات التعاقدية
 5046  -  5046 اتعاب احملامني

 11292 67 11225 املصروفات التشغيلية
 2473 - 2473 اللوازم واملواد

 12093  - 12093 اإلهالك واضمحالل القيمة
 2219 2 2219 املصروفات املالية

 144741 883 143858 مجموع المصروفات
 (8358) 104 (8462) فترةض/)عجز( الفائ

 االلتزامات واإليجارات التشغيلية   -26
 التشغيلية اإليجارات

ألف يورو واملقيدة بوصفها  2 324تشمل التكاليف التشغيلية مدفوعات اإلجيار البالغ قدرها  26-1
أو تتلق أي مصروفات تشغيلية خالل العام. ويتضمن هذا املبلغ مدفوعات اإلجيار الدنيا.ومل جتر احملكمة 

 مدفوعات إجيار من الباطن أو إجيار طارئ.

 االلتزامات

، بلغت التزامات احملكمة التعاقدية، نتيجة لشراء ممتلكات 2017كانون األول/ديسمرب   31يف  26-2
 ألف يورو  . 167ومعدات مت التعاقد عليها ومل يتم استالمها، 

 االلتزامات الطارئة   -27
                                                        مت حتديد قضي تني رفعهما موظفو احملكمة إىل احملكمة اإلدارية ملنظمة  ،2017يف هناية عام  27-1

العمل الدولية ال حيتمل أن تؤدي إىل تدفق موارد اقتصادية إىل اخلارج. وقد أفصح عن مبلغ يقارب قدره 
 مليون يورو باعتباره التزامات طارئة تتعلق بتلك القضيتني. باإلضافة إىل ذلك، هناك قضايا رفعها 0.1

 .يتعذر تقديرها بطريقة موثوقةموظفون حالييون أو سابقون يف احملكمة، 

 اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة   -28
                                                                                املوظفون اإلداريون الرئيسيون الذين مت حتديدهم هم رئيس احملكمة، ورئيس ديوانه، واملسج ل،  28-1

 واملدعية العامة، ونائب املدعي العام، واملديرون.
ويشمل اجملموع الكلي للمرتبات املدفوعة للموظفني اإلداريني الرئيسيني صايف املرتبات،   28-2

وتسويات مقر العمل، واالستحقاقات ومنح التعيني وغري ذلك من املنح، وإعانات اإلجيار، ونصيربب 
 العمل يف نظام املعاشات التقاعدي، واملسامهات املقدمة يف جمال التأمني الصحي.

 واملبالغ اليت تسدد خالل السنة واألرصدة املستحقة القبض يف هناية السنة هي كاآليت: 28-3

املبالغ املستحقة  إمجايل األجور عدد األشخاص بآالف اليورو
 القبض
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 .16 012. 16 املوظفون اإلداريون الرئيسيون

د انتهاء اخلدمة وحيق للمديرين اإلداريني الرئيسيني كذلك احلصول على استحقاقات ما بع 28-4
 واستحقاقات أخرى طويلة األجل.وبلغت االلتزامات املستحقة يف هناية السنة ما يلي:

اإلجازات  بآالف اليورو
 السنوية املرتاكمة

استحقاقات أخرى 
 طويلة األجل

استحقاقات ما 
 اجملموع بعدانتهاء اخلدمة

1 20. 68. 86. املوظفون اإلداريون الرئيسيون   .662  

، أنشأت اجلمعية الصندوق االستئماين للضحايا لصاحل ضحايا ICC-ASP/1/Res.6 قرارها ويف 28-5
 اجلرائم اليت تدخل يف اختصاص احملكمة وأسرهم.

أن  تقرر و                                                               يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة مسؤوال  عن إدارة الصندوق االستئماينوأنشأت اجلمعية  28-6
 مثل هذه املساعدة الالزمة ألداء اجمللس وظائفه على الوجه                                   يكون رئيس قلم احملكمة مسؤوال  عن تقدمي

 الصحيح يف القيام مبهامه وأن يشارك يف اجتماعات اجمللس بصفة استشارية.
ألف يورو ألمانة  2 174، وافقت اجلمعية على خمصصات يبلغ قدرها 2017ويف عام  28-7

عم اإلداري جمللس إدارة الصندوق الصندوق االستئماين للضحايا اليت تدير الصندوق وتقدم الد
واجتماعاته.وأدرج املبلغ الذي مل يصرف من املخصصات خالل الفرتة الراهنة والفرتات السابقة البالغ قدره 

                                                                                  ألف يورو بوصفه من خصوم الصندوق االستئماين للضحايا ورصيدا  دائنا  للدول األطراف.وتوفر  981
 للضحايا، مبا يف ذلك احليز املكتيب واملعدات واخلدمات احملكمة خدمات خمتلفة للصندوق االستئماين

               اإلدارية جمانا .

 شطب خسائر النقدية والمبالغ المستحقة القبض   -29
أعاله، شطب ما  7على النحو الوارد يف املالحظة  2017باإلضافة إىل البنود املشطوبة يف عام  29-1

 قابلة للتحصيل.يورو باعتباره حسابات متقادمة وغري  2 000جمموعه

 األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ   -30
يونيو حزيران/ 26يف و . 2017ديسمرب كانون األول/ 31تاريخ تقدمي تقارير للمحكمة يعد  30-1

                                                                                  ، أصدرت احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية  أحكام ا يف مخس قضايا قدمها موظفون حاليون 2018
                                          تاريخ التقارير. وباإلضافة إىل ذلك، ق دمت إىل اخلصوم يف دى إىل تعديل تقدير وسابقون يف احملكمة، مما أ

                                                                                     احملكمة قضايا جديدة تتعلق باخلصوم احملتملة للمحكمة يف تاريخ اإلبالغ. ووفقا  للمتطلبات املنصوص 
اإلبالغ"( ، فإن من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )"األحداث اليت تلي تاريخ  14عليها يف املعيار 

( ميثل بالكامل الدليل اإلضايف لألحداث 13التقدير اخلاص حبكم منظمة العمل الدولية )املالحظة 
 املذكورة أعاله.
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 المرفق
 1الجدول 

 المحكمة الجنائية الدولية
 )باليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31حالة تسديد االشتراكات حتى 

 الدول األطراف
 

  31الباقي حىت 
انون ك

األول/ديسمرب 
 االشرتاكاتاملقررة املبلغ الباقي التحصيالت 2016

ائتمانات من 
 املبلغ الباقي التحصيالت 2016

 جمموعاملبالغ
 الباقية

متحصالمتتعلقة 
 2018بعام 

   2017 السنوات السابقة
 - - - 14748 - 14748 - - - أفغانستان

 - - - 19258 - 19258 - - - ألبانيا
 - - - 14443 - 14443 - - - أندورا

 - 4814 4814 - 155 4969 6874 99 7973 أنتيغوا وبربودا
 - 2146569 4760 4760 - 2151329     - 1044816 1044816 األرجنتني

 - - - 5635198 1048   5636246  - - - أسرتاليا
 - - - 1830431 295 1,1830726 - - - النمسا

 - - - 14229 675 14904 - - - بنغالديش
 - 16850 16850 - - 16850  - - - بربادوس
 - - - 2252094 296 2252390 - - - بلجيكا

 - 115 115 2411 - 2526 - - - بليز
 - - - 7577 - 7577 - 215398 215398 بنن

 - - - 28886 - 28886 - - - بوليفيا
 - - - 31294 - 31294 - - - البوسنة واهلرسك

 - - - 35445 144 35589 - - - بوتسوانا
 - 16540369 -9566794  - 9566794 973575 - 6973575 الربازيل
 - - - 108975 5044 114019 - - - بلغاريا

 - 8939 8939 827 - 9766 - 3579 3579 بوركينا فاسو
 - 3588 3588 2721 - 6309 - 2776 2776 1بوروندي

 - 1277 1277 1249 - 2526 - 6321 6321 الرأس األخضر
 - - - 9996 - 9996 - - - كمبوديا

 - - - 7043697 1045 7044742 - - - كندا
 - 5724 2526 - - 2526 3198 - 3198 مجهورية أفريقيا الوسطى

 - 24558 12164 - - 12164 12394 - 12394 تشاد
 - - - 962307 7 962314 - - - شيلي

 - 754515 754515 22019 - 776534 - 1067430 1067430 كولومبيا
 - 19367 2526 - - 2526 16841 - 16841 جزر القمر

 - 62390 15031 - - 15031 47359 - 47359 الكونغو
 2 - - 2526 - 2526 - 28 28 جزر كوك

 11015 - - 113422 - 113422 - 8084 8084 كوستاريكا
 - - - 22967 - 22967 - - - كوت ديفوار

 - - - 253621 145 253621 - - - كرواتيا
 - - - 103506 145 103651 - - - قربص

 - - - 829627 7 829627 - - - اجلمهورية التشيكية
 - - - 14187 - 14187 - -13678 -13678 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - - 1408344 151 1408495 - - - الدامنرك
 - 4129 2526 - - 2526 1603 2818 4421 جيبويت

 - 10647 2526 - - 2526 8121 - 8121 دومينيكا
 - 260490 116187 - - 116187 144303 120001 264304 اجلمهورية الدومينيكية

 - - - 161566 - 161566 - - - إكوادور
 - - - 33701 - 33701 - 18985 18985  السلفادور
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 الدول األطراف
 

  31الباقي حىت 
انون ك

األول/ديسمرب 
 االشرتاكاتاملقررة املبلغ الباقي التحصيالت 2016

ائتمانات من 
 املبلغ الباقي التحصيالت 2016

 جمموعاملبالغ
 الباقية

متحصالمتتعلقة 
 2018بعام 

   2017 السنوات السابقة
 - - - 91615 - 91615 - - - استونيا
 2 - - 7577 - 7577 - - - فيجي
 - - - 1087455 12352 1099807 - - - فنلندا
 - - - 12377988 1643 12379631 - - - فرنسا
 - 42555 42555 - - 42555 -   غابون
 -   2526 - 2526 - 2403 2403 غامبيا

 - - - 19258 - 19258 - - - جورجيا
 - - - 15406219 2551 15408770 - - - أملانيا
 - 4525 4525 35781 - 40306 - 30200 30200 غانا

 - - - 1135763 152 1135915 - - - اليونان
 - - - 2526 - 2526 - - - غرينادا

 3807 - - 70733 - 70733 - - - غواتيماال
 - 19506 4933 - - 4933 14573 - 14573 غينيا
 - 144 144 3082 1707 4933 - - - غيانا

 - 19727 19727 475 - 20202 - 17988 17988 هندوراس
 - - - 390909 2006 392915 - - - هنغاريا
 - - - 37341 18166 55507 - - - أيسلندا
 - - - 807827 143 807970 - - - أيرلندا
 - - - 8373235 666084 9039319 - - - إيطاليا
 - - - 24625563 - 24625563 - - - اليابان
 - - - 48286 - 48286 - - - األردن
 - - - 43615 1396 45009 - - - كينيا
 - - - 120643 - 120643 - - - التفيا

 - - - 2526 - 2526 - 2475 2475 ليسوتو
 - 2671 2526 - - 2526 145 - 145 ليبرييا

 - - - 16134 716 16850 - - - ليختنشتاين
 176357 - - - 173602 173602 - - - ليتوانيا

 - - - 154344 - 154344 - - - لكسمبورغ
 - 200 200 3818 3559 7,577 - - - مدغشقر

 - - - 5053 - 5053 - 17837 17837 مالوي
 - 9796 4933 - - 4933 4863 - 4863 ملديف

 - - - 7697 - 7697 - 79 79 مايل
 - - - 38657 - 38657 - - - مالطة

 - 5963 2526 - - 2526 3437 - 3437 جزر مارشال
 - - - 28886 - 28886 - - -  موريشيوس
 - 3460846 3460846 - - 3460846 - 2675916 2675916 املكسيك

 - - - 12036 - 12036 - - - منغوليا
 - 4 4 9629 - 9629 - - - اجلبل األسود

 - - - 24072 - 24072 - - - ناميبيا
 51 - - 2526 - 2526 - 15 15 ناورو

 - - - 3375049 199218 3574267 - - - هولندا
 - - - 676298 - 676298 - - - نيوزيلندا

 - 31784 5053 - - 5053 26731 - 26731 النيجر
 - 1286628 771900 - - 514728 771900 - 771900 نيجرييا
 - - - 2147781 302 2148083 - - - النرويج

 - 5473 5473 77134 - 82607 - 60015 60015 بنما
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 الدول األطراف
 

  31الباقي حىت 
انون ك

األول/ديسمرب 
 االشرتاكاتاملقررة املبلغ الباقي التحصيالت 2016

ائتمانات من 
 املبلغ الباقي التحصيالت 2016

 جمموعاملبالغ
 الباقية

متحصالمتتعلقة 
 2018بعام 

   2017 السنوات السابقة
 - 29756 29756 4395 733 34884 - - - باراغواي

 19318 - - 341768 - 341768 - 325842 325842 بريو
 - - - 397768 128 397896 - - - الفلبني
 2060460 - - - 2028278 2028278 - - - بولندا

 - - - 907093 38370 945463 - - - الربتغال
 - - - 4934006 175396 5109402 - - - مجهورية كوريا

 - - - 9629 - 9629 - - - لدوفامجهورية مو 
  - - 443630 144 443774 - - - رومانيا

 - - - 2526 - 2526 - - - سانت كيتس ونيفيس
 - - - 2526 - 2526 - - - سانت لوسيا

سانت فنسنت وجزر 
 - 252 252 2274 - 2574 - 196 196 غرينادين

 2 - - 2407 - 2407 - - - ساموا
 - - - 7222 - 7222 - - - سان مارينو

 - 326 326 12415 - 12741 - - - السنغال
 - - - 76461 711 77172 - - - صربيا

 - - - 2526 - 2526 - - - سيشيل
 1672 - - - 2526 2526 - - - سرياليون
 - - - 385715 145 385860 - - - سلوفاكيا
 - - - 202630 - 202630 - - - سلوفينيا

 - - - 877776 144 877920 - - - جنوب أفريقيا
 - - - 5890469 1507 5891976 - - - إسبانيا

 - - - 17337 101 17438 - - - دولة فلسطني
 - - - 14810 - 14810  14462 14462 سورينام
 - - - 2219331 86342 2305673 - - - السويد
 - - - 2554175 195272 2749447 - - - سويسرا

 - - - 9984 1723 9984 - 5073 5073 طاجيكستان
مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 - - - 17794 - 17794 - - - السابقة
 - 7290 7222 - - 7222 68 6956 7024 تيمور ليشيت

 - - - 81986 - 81986 - - - ترينيداد وتوباغو
 - - - 71797 - 71797 - - - تونس
 - - - 14865 - 14865 - 47996 47996 أوغندا

 - - - 10759597 4127 10763724 - - - كة املتحدةاململ
 - 1012 1012 13892 - 14904 - 74293 74293 تنزانيا 

 - 2449 2449 190594 - 193043 - - - أوروغواي
 - 8846 2526 - - 2526 6320 - 6320 فانواتو
 - 6207902 1451139 - - 1451139 4756763 - 4756763 فنزويال
 - 29004 14865 - - 14865 14139 - 14139 زامبيا

 - - - 715 - 715 - - - الفرق بعد التقريب
 2272686 31047874 18234667 31047874 4373709 144587396 12813207 5591759 18404966            دولة طرفا ( 124)المجموع 

البالغ ، 2017ن اسرتداد بوروندي للمسامهة السنوية لعام ع؛ الرصيد الناتج 2017أكتوبر تشرين/ 27                                                                       انسحبت بوروندي من نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية اعتبار ا من ( 1)
قدر لعام و . 2018ما زال يف انتظار إعادة التوزيع بني الدول األطراف األخرى يف عام ، يورو 435

 
         يشمل املبلغ امل
 
إمجايل الرصيد املستحق للقرض اخلاص بالدولة نسحبة للدولة امل 2017             

 (.241الفقرة  ،ICC ASP/16/15؛ اجلزء ف، 1 (ICC ASP/16/Res) يورو 2818والبالغ  2047-2018ملضيفة ا
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 2الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31في صندوق الطوارئحالة صندوق رأس المال المتداول و 
 حالة صندوق رأس المال المتداول

 2017  2016 
 1615124  3634515 رصيد يف بداية الفرتة املاليةال

 364492  12461 املبالغ الواردة من الدول األطراف
 (393293)  (393293) املبالغ املعادة للدول األعضاء

(149)  ة املنسحبةاملبالغ املعادة للدول   - 
 (3837292)  - ملشروع املباين الدائمة  املبالغ اليت مت سحبها

 -  (9041272) ؤقت ألجل السيولةامل سحبال
 5790464  - مبالغ جتديد املوارد

 95020  5394445 فائض النقدية 
 3634515  - كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 

 7405983  11600000 املستوى احملدد
 (29196)  (16735) (3املستحقات من الدول األطراف )اجلدول 

(2541993) املستقبل يففائض النقص التمويل/يتم متويله من    (3742272) 
 -  (9041272) املؤقت ألجل السيولة سحبال

 3634515  - كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 
  

 حالةصندوق الطوارئ
 

 2017  2016 
 5784923  5785308 الرصيد يف بداية الفرتة املالية

 385  452 املبالغ الواردة من الدول األطراف
 -  (46)  ة املنسحبةاملعادة للدول املبالغ

 -  (1478982) املؤقت ألجل السيولة سحبال
(547594) خارج امليزانية العادية-املبالغ اليت مت سحبها   - 

 -  - مبالغ جتديد املوارد
 5785308  3785308 كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 

 7000000  7000000 املستوى احملدد
 (5738)  (5286) (4لدول األطراف )اجلدول املستحقات من ا

 (1208954)  (1756594) النقص يف التمويل
 -  (1478982) املؤقت ألجل السيولة سحبال

 5785308  3759138 كانون األول/ديسمبر  31الرصيد في 
 (5، اجلدول 47، الصفحة ICC-ASP/ 16/12؛ 4، اجلزء باء، الفقرة  ICC-ASP/15/Res.1) 2015( الفائض النقدي 1)
(2 )ICC-ASP/15/Res.1  4، اجلزء باء، الفقرة
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 3الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 2017كانون األول/ديسمبر   31حالة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول في 
 )باليورو(

 الدول األطراف
 صندوق رأس 
 املال املتداول

 املدفوعات 
 الباقي الرتاكمية

 - 791 791 نأفغانستا
 - 1007 1358 ألبانيا
 - 755 1061 أندورا

 - 252 298 أنتيغوا وبربودا
 - 112519 91904 األرجنتني

 - 080..6 080..6 أسرتاليا

 - 116686 116686 النمسا

 - 060 060 بنغالديش

 - 11.1 11.1 بربادوس

 - 1268.8 1268.8 بلجيكا

 - 120 120 بليز

 - 220 220 بنن

 - 1.16 1.16 فيابولي

 - .7.. .7.. البوسنة واهلرسك

 - 20.. 20.. بوتسوانا

 - .28866 .28866 الربازيل

 - .086 .086 بلغاريا

 - 67. 67. بوركينا فاسو

 - 120 120 بوروندي

 - 120 120 كابو فريدي

 - 02. 02. كمبوديا

 - 267807 267807 كندا

 8 120 121 مجهورية أفريقيا الوسطى

 606 286 87 شادت

 - 6601. 6601. شيلي

 - .2.10 .2.10 كولومبيا

 8 120 121 جزر القمر

 .66 708 206 الكونغو

 - 120 120 جزر كوك

 - 0176 0176 كوستاريكا

 - 1.67 1.67 كوت ديفوار

 - 17660 17660 كرواتيا

 - 0716 0716 قربص

 - .2.8. .2.8. اجلمهورية التشيكية

 - 0.1 0.1 غو الدميقراطيةمجهورية الكون

 - .0268 .0268 الدامنرك

 8 120 120 جيبويت

 - 121 120 دومينيكا

 - 0710 0710 اجلمهورية الدومينيكية

 - 7060 7060 إكوادور

 - 8.6 8.6 السلفادور

 - 866. 866. إستونيا

 - 220 220 فيجي

 - .7.00 .7.00 فنلندا

 - 786.70 786.70 فرنسا

 - 786. 786. غابون

 - 120 120 غامبيا

 - .160 .160 جورجيا
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 الدول األطراف
 صندوق رأس 
 املال املتداول

 املدفوعات 
 الباقي الرتاكمية

 - ..16116 ..16116 أملانيا

 - 106. 106. غانا

 - .82.8 .82.8 اليونان

 - 120 120 غرينادا

 - 26.8 26.8 غواتيماال

 162 70 16. غينيا

 - 16. 16. غيانا

 - .118 .118 هندوراس

 - 6.080 6.080 هنغاريا

 - 67.2 67.2 أيسلندا

 - 08.0. 08.0. أيرلندا

 - 01.806 01.806 إيطاليا

 - 1.66.70 1.66.70 اليابان

 - 6167 6167 األردن

 - 66.. 66.. كينيا

 - .712 .712 التفيا

 - 120 120 ليسوتو

 - 120 120 ليبرييا

 - 1.60 1.60 ليختنشتاين

 - 16726 16726 ليتوانيا

 - ..160 ..160 لكسمبورغ

 - 220 220 مدغشقر

 - 08. 08. مالوي

 - 16. 16. جزر امللديف

 - 66. 66. مايل

 - 608. 608. مالطة

 8 121 120 جزر مارشال

 - .180 .180 موريشيوس

 - ..270. ..270. املكسيك

 - 08. 08. منغوليا

 - 077 077 اجلبل األسود

 - 1286 1286 ناميبيا

 - 120 120 ناورو

 - .18002 62677. هولندا

 - 66868 68602 نيوزيلندا

 66 ... 08. النيجر

 1.772 2786 2..6. نيجرييا

 - 826..1 826..1 النرويج

 - 2666 2666 بنما

 - 17.6 17.6 باراغواي

 - 18276 18276 بريو

 - 6201. 6201. الفلبني

 - 161207 161207 بولندا

 - 0.186 0.186 الربتغال

 - 07806. 07806. مجهورية كوريا

 - 67. 67. مجهورية مولدوفا

 - .6606 .6606 رومانيا

 - 120 120 سانت كيتس ونيفيس

 - 120 120 سانت لوسيا

 - 120 120 سانت فنسنت وغرينادين

 - 120 120 ساموا

 - 220 220 سان مارينو

 - ..8 ..8 السنغال

 - 260. 260. صربيا

 - 120 120 سيشيل
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 الدول األطراف
 صندوق رأس 
 املال املتداول

 املدفوعات 
 الباقي الرتاكمية

 - 120 120 سرياليون

 - 2022. 2022. سلوفاكيا

 - 16866 16866 سلوفينيا

 - 2.86. 2.86. جنوب أفريقيا

 - 267806 267806 أسبانيا

 -  700 700 دولة فلسطني

 - .12180 .71 سورينام

 - .12180 .12180 السويد

 - .10606 .10606 سويسرا

 - 67. 67. طاجيكستان

 - 11.1 11.1 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 - 6.8 6.8 تيمور ليشيت

 - 066. 066. ترينيداد وتوباغو

 - 2826 2826 تونس

 - 878 878 أوغندا

 - 7.6662 7.6662 اململكة املتحدة

 - 060 060 مجهورية تنزانيا املتحدة

 - 0667 0667 أوروغواي

 - 120 120 فانواتو

 - .8026 .8026 فنزويال

 67 821 878 زامبيا

(2) يبالفرق بعد التقر   (2)  - 

 .1076 06212.1 06.81.0            دولة طرفا ( 124اجملموع )

(149) (149) الدولة املنسحبةسداد املبلغ إىل التسوية ل  - 

 16732 9041575 9028007            دولة طرفا ( 123المجموع )
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 4الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 )باليورو( 2017ول/ديسمبر كانون األ  31حالة تسديد االشتراكات في صندوق الطوارئ في 

 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 
 2016األول/ ديسمرب 

 جتديد مواردصندوق
 املتحصالت الطوارئ

كانون   31الباقي حىت 
 2017األول/ ديسمرب 

 - - - - أفغانستان
 - - - - ألبانيا
 - - - - أندورا

 - -  - أنتيغوا وبربودا
 - - - - األرجنتني

 - - - - أسرتاليا
 - - - - النمسا

 - - - - بنغالديش
 - - - - بربادوس
 - - - - بلجيكا

 - - - - بليز
 - 24 - 24 بنن

 - - - - بوليفيا
 - - - - البوسنة واهلرسك

 - - - - بوتسوانا
 - - - - الربازيل
 - - - - بلغاريا

 - - - - بوركينا فاسو
 - - - - بوروندي

 - - - - كابو فريدي
 - - - - كمبوديا

 - - - - كندا
 - - - - مجهورية أفريقيا الوسطى

 - - - - تشاد
 - - - - شيلي

 - - - - كولومبيا
 46 - - 46 جزر القمر

 73 - - 73 الكونغو
 - - - - جزر كوك

 - - - - كوستاريكا
 - - - - كوت ديفوار

 - - - - كرواتيا
 - - - - قربص

 - - - - يةاجلمهورية التشيك
 - - - - مجهورية الكونغو الدميقراطية

 - - - - الدامنرك
 - - - - جيبويت

 8 - - 8 دومينيكا
 - - - - اجلمهورية الدومينيكية

 - - - - إكوادور
 - - - - السلفادور

 - - - - إستونيا
 - - - - فيجي
 - - - - فنلندا
 - - - - فرنسا
 - - - - غابون
 - - - - غامبيا

 - - - - جورجيا
 - - - - أملانيا
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 
 2016األول/ ديسمرب 

 جتديد مواردصندوق
 املتحصالت الطوارئ

كانون   31الباقي حىت 
 2017األول/ ديسمرب 

 - - - - غانا
 - - - - اليونان
 - 8 - 8 غرينادا

 - - - - غواتيماال
 84 - - 84 غينيا
 - - - - غيانا

 - - - - هندوراس
 - - - - هنغاريا
 - - - - أيسلندا
 - - - - أيرلندا
 - - - - إيطاليا
 - - - - اليابان
 - - - - األردن

 - - - - ينياك
 - - - - التفيا

 - - - - ليسوتو
 - - - - ليبرييا

 - - - - ليختنشتاين
 - - - - ليتوانيا

 - - - - لكسمبورغ
 - - - - مدغشقر

 26 - - 26 مالوي
 - - - - جزر امللديف

 - - - - مايل
 - - - - مالطة

 - - - - جزر مارشال
 - - - - موريشيوس
 - - - - املكسيك

 - - - - منغوليا
 - - - - اجلبل األسود

 - - - - ناميبيا
 - - - - ناورو

 - - - - هولندا
 - - - - نيوزيلندا

 92 - - 92 النيجر
 - - - - نيجرييا
 - - - - النرويج

 - - - - بنما
 - - - - باراغواي

 - - - - بريو
 - - - - الفلبني
 - - - - بولندا

 - - - - الربتغال
 - - - - مجهورية كوريا

 - - - - مجهورية مولدوفا
 - - - - رومانيا

 - - - - سانت كيتس ونيفيس
 - - - - سانت لوسيا

 - 11 - 11 سانت فنسنت وغرينادين
 - - - - ساموا

 - - - - سان مارينو
 - - - - السنغال

 - - - - صربيا
 - - - - سيشيل

 - - - - سرياليون
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 الدول األطراف
كانون   31الباقي حىت 
 2016األول/ ديسمرب 

 جتديد مواردصندوق
 املتحصالت الطوارئ

كانون   31الباقي حىت 
 2017األول/ ديسمرب 

 - - - - سلوفاكيا
 - - - - سلوفينيا

 - - - - جنوب أفريقيا
 - - - - إسبانيا

 - - - - دولة فلسطني
 - - - - سورينام
 - - - - السويد
 - - - - سويسرا

 - - - - طاجيكستان
 - - - - مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 - - - - تيمور ليشيت
 - - - - ترينيداد وتوباغو

 - - - - تونس
 48 - - 48 أوغندا

 - - - - اململكة املتحدة
 354 - - 354 مجهورية تنزانيا املتحدة

 - - - - أوروغواي
 - 8 - 8 فانواتو
 4983 - - 4983 فنزويال
 - - - - زامبيا

 5286 406 - 5738            دولة طرفا ( 123المجموع )
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 5الجدول 
 المحكمة الجنائية الدولية

 (1))باليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31في حالة الفائض النقدي 
 2016 2017 السنة اجلارية

   االئتمانات
 124725863 126352729 متحصالت االشرتاكات املقررة

 805000 - متحصالت التربعات
 878867 645925 متحصالت إيرادات متنوعة

 (1196674) - (ICC-ASP/15/Res.2جتاوز التكاليف يف مشروع املباين الدائمة )
 126998654 125213056 

   التحمالت
 127229898 137180914 نفقات مصروفة

 8289690 5287423 التزامات غري مصفاة
 64684 86011 املخصصات املتعلقة بااللتزامات الضريبية للواليات املتحدة

 447866 318707 املخصصات املتعلقة بالديون املشكوك يف حتصيلها
 1781017 1760288 تعلقة بقضايا منظمة العمل الدوليةاملخصصات امل

 - 194311 املوظفنياملخصصات املتعلقة باستحقاقات 
 363871 - املخصصات املتعلقة باستحقاقات هناية اخلدمة

 216900 307200 اجملموع الرتاكمي لإلجازات السنوية وبدل إعادة توطني القضاة
   138393926  145134854 جمموع التحمالت

 (13180870) (118136200)  الفائض/)العجز( النقدي المؤقت
 -  547594 (2املبالغ اليت مت سحبها من صندوق الطوارئ )اجلدول 

(5621876) للسنة املاضيةالنقدي  العجز  - 
 سحب من صندوق الطوارئبعد ال الفائض/)العجز( النقدي المؤقت

 (13180870) (23210482)    للسنة الماضيةالنقدي  العجز
   التصرف في الفائض/)العجز( النقدي المؤقت في السنة السابقة

 (12042112)  (13180870) الفائض/)العجز( املؤقت للسنة املاضية
 16512799 5591759                                                               مضافا  إليه متحصالت االشرتاكات املقررة للفرتة السابقة وإيرادات أخرى

 923758 1967235 أو إلغاؤهاالوفورات من التزامات الفرتات املاضية 
 5394445 (5621876) الفائض/)العجز( النقدي للسنة السابقة

 تسوية الفائض/)العجز( المؤقت مع فائض)عجز( الميزانية
 (13180870) (18136200) الفائض/)العجز( النقدي المؤقت
 14059737 18234667 االشرتاكات املقررة املستحقة القبض

املدرج يف امليزانية  لدولة املضيفةا/الفرق بني مبلغ قرض املقررة شرتاكاتالا
 - 3647 واملبلغ الفعلي 

 - (3783) املنسحبة الدولةتسوية املسامهات املقررة/صايف 
 (878867) (645925) متحصالت إيرادات متنوعة

(547594) فائض/)عجز( الميزانية )البيان الخامس(  - 
 الصندوق االستئماين للضحايا. يشمل الربنامج السادس: أمانة (1)
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 6الجدول 
 )باليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31حالة التبرعات في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 اجلهات املاحنة الصندوق االستئماين

 الرصيد املرحل
التربعات الواردة 

 2017يف عام 

التربعات 
املسجلة يف عام 

2017 
التربعات املتعلقة بعام 

2018 
الرصيد املستحق من اجلهات 

 املاحنة
بناء اخلربة القانونية وتعزيز 

 2017-2016التعاون، 
360 360 املفوضية األوروبية  - 479605 - 119245 

 - - 12740 - 12740 هولندا
املنظمة الدولية 

 لفرنكوفونيةل
(2260) 

16000 13740 - - 
 119245 - 506085 16000 370840  اجملموع الفرعي

ناء اخلربة القانونية وتعزيز ب
 2018-2017التعاون، 

 - 372290 477710 850000 - املفوضية األوروبية
 - - 12740 12740 - هولندا

املنظمة الدولية 
 لفرنكوفونيةل

- 51484 
60000 - 8516 

 8516 372290 550450 914224 -  اجملموع الفرعي
مشروع الدروس املستفادة، 

2017-2018 
 - اجملتمع املفتوحمؤسسة 

95856 16775 79081 - 
 - 79081 16775 95856 -  اجملموع الفرعي

تطوير املتدربني واملهنيني 
 2018-2016الزائرين، 

 - - - - - هولندا
 - - 38594 38594 - مجهورية كوريا

 - - 38594 38594  اجملموع الفرعي 
الوصول إىل العدالة وبناء 
بناء القدرات يف جمال 
العدالة وإنفاذ القانون، 

2017-2018 

 - 64284 58735 123019 -       مع ل ق
 - اجملموع الفرعي

123019 58735 64284 - 
الصندوق اخلاص إلعادة 

 التوطني
 - - 199545 199545 - أسرتاليا
 96000 - 96000 - - بلجيكا

 - 15000 35000 50000 - لكسمربغ
 96000 15000 330770 249770 - اجملموع الفرعي

الزيارات العائلية 
 للمحتجزين املعوزين

 

 20000 - 20000 - - هولندا
 - - 300 300 - فردي/ماري أولريي

 20000 - 20300 300  اجملموع الفرعي

برنامج املوظفني 
 الفنيني املبتدئني

 

 - 1550683 105065 260748 - اليابان
 - 105943 - 105943 - مجهورية كوريا

 - 117759 - 117759 - سراسوي
 - 117579 105065 484450  اجملموع الفرعي

  فنلندا أقل الدول منوا
25000 25000 - - 

 - - 10000 10000  أيرلندا
 Pan Africanمنتدى 

Forum Limited 
 

- - - - 
 - - 35000 35000  اجملموع الفرعي

 243761 910040 1661774 1957213 370840  مجموع التبرعات
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 )باليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31حالة الصناديق االستئمانية في  -المحكمة الجنائية الدولية 

 الرصيد املرحل الصندوق االستئماين
املسامهات 

 املسجلة
اإليرادات 

 املالية/األخرى

مبا ) املصروفات
يف ذلك املبالغ 
املسرتدة من 

 ملرحل الرصيد ا (املاحنني
 10669 49415 - - 60084 الصندوق االستئماين العام 

- 2016بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
2017  - 506085 - 506085 - 

- 2017بناء اخلربة القانونية وتعزيز التعاون، 
2018  - 550450 - 550450 - 

حفل انطالق سياسة مكتب املدعي العام بشأن 
 - 367 - - 367  2016األطفال، 

 - 16775 - 16775 -  2018- 2017،  مشروع الدروس املستفادة
تطوير املتدربني الداخليني واملهنيني الزائرين، 

2016-2018  177570 38594 - 105556 110608 
بناء القدرات يف جمال الوصول إىل العدالة وبناء 

 - 58735 - 58735 - 2018-2017العدالة وإنفاذ القانون ، 
 1457202 96000 - 330770 1222432 الصندوق اخلاص إلعادة التوطني 

-2014 اخلاملة)احللقة الدراسية اإلقليمية 
2018) 36462 - - 36462 - 

 25303 28074 - 20300 33077 الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين 
 - 105065 - 105065 - برنامج املوظفني الفنيني املبتدئني

 6468 33818 - 35000 5286 منوا  أقل الدول
 84695 4364 1025 - 88034 دعم الربامج 

 1694945 1591166 1025 1661774 1623312 المجموع 
 

  :7 المبينة في الجدول 2017الوصف العام والغرض من الصناديق االستئمانية لعام 
 الصندوق االستئماين العام يتعلق باألموال غري املقيدة. -1
 بناء اخلربات القانونية وتعزيز التعاونقود املربمة مع املفوضية األوروبية واجلهات املاحنة األخرى بشأن توفر الع   -2

 دعما ماليا لتنفيذ املشروعني الفرعيني التاليني:
إىل زيادة ، ‘‘تعزيز التعاون وتبادل اخلربات وبناء القدرات الوطنية’’املشروع الفرعي  يهدف    ( أ)

ون معها، مما يساعد على تعزيز املبادئ األساسية لنظام روما األساسي، وتوسيع نطاق فهم الدعم للمحكمة والتعا
احملكمة، وتعزيز القدرات الوطنية على التعامل مع اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسي. وتتحقق هذه 

، لتدريب من أجل تعزيز التعاوناحللقات الدراسية واملناسبات وا‘ 1’األهداف من خالل أنشطة من قبيل ما يلي: 
ن، من الدول األطراف والدول غري األطراف، فرصا لتطوير و اليت توفر للممثلني واملهنيني القانونيني، مبن فيهم احملام

معارفهم ومهاراهتم العملية فضال عن تبادل املعلومات ذات االهتمام املتبادل من أجل حتقيق أمور منها تعزيز قدرة 
، الذي يوفر برنامج املهنيني القانونيني ‘2’تنفيذ واليتها على أساس حتسني التعاون القضائي؛ احملكمة على 

ها حتقيقات أولية وأية دول أطراف أخرى ىفيواملهنيني من بلدان ثالثة وبلدان احلاالت والبلدان اليت جتر  للمندوبني
على أساس قصري األجل يف الهاي كوسيلة من البلدان النامية ذات الصلة، مع إتاحة فرصة للعمل مع احملكمة 

 لتطوير قدراهتم على التحقيق يف اجلرائم اليت تقع ضمن اختصاص احملكمة ومقاضاة مرتكبيها. 
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، الذي يقع حتت مسؤولية مكتب املدعي العام، يتوخى تيسري ‘‘األدوات القانونية’’املشروع الفرعي )ب( 
الدولية األساسية وحماكمتها والفصل فيها، وال سيما على الصعيد  تطوير القدرة على التحقيق يف قضايا اجلرائم

اجلرائم الدولية األساسية على النحو املنصوص عليه  تناولالوطين. وقد مت تصميمه ملساعدة املهنيني القانونيني على 
ىل املعلومات يف نظام روما األساسي والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وذلك من خالل توفري )أ( حرية الوصول إ

املتخصصة للعمل  احلاسوبية القانونية يف القانون اجلنائي الدويل، واملوجزات القانونية هلذه املعلومات، والرباجميات
املشروع الفرعي هذا هبذه القوانني؛ و)ب( التدريب وإسداء املشورة وتقدمي خدمات مكتب املساعدة. ويشكل 

اجلرائم إىل تلك كمة لتعزيز القدرات الوطنية وكفالة تقدمي املتهمني بارتكاب عنصرا هاما يف اجلهود اليت تبذهلا احمل
 العدالة وفقا للمعايري الدولية.

يف  ‘‘سياسة مكتب املدعي العام بشأن األطفال انطالق’’احلفل الرمسي املعنون  لصندوق االستئمايناظم ون -3
ة اخلامسة عشرة جلمعية الدول األطراف، يف الهاي ، وهو اليوم األول من الدور 2016تشرين الثاين/نوفمرب  16

أن األطفال. وقد وضعت هذه شمبناسبة االنطالق الرمسي لسياسة املدعي العام للمحكمة اجلنائية الدولية ب
السياسة لتوجيه جهود مكتب املدعي العام اجلارية يف التصدي للجرائم الدولية اليت ترتكب ضد األطفال وتؤثر 

ظام روما األساسي، وكذلك يف هنجه املراعي للطفل إزاء التعامل مع األطفال يف سياق عمله، عليهم، مبوجب ن
 مصاحلهم. أفضل مع مراعاة حقوقهم و 

حتليل األسباب اجلذرية                                                                          مشل مشروع الدروس املستفادة تقييما  موضوعيا ، أجراه ثالثة خرباء خارجيني، يتضمن  -4
عام الفحص األويل، والتحقيقات واملالحقات القضائية يف حاالت حمددة، للكيفية اليت أجرى هبا مكتب املدعي ال

لتحديد ما إذا كان   ت هذه العملية                                                                   ودراسة كيفية معاجلة كل من العمليات الداخلية والعوامل اخلارجية. وص م م
داء تغيريات، من أجل صقل األقد يلزم من                                                      املكتب قد صحح أساليب عمله وحس نها منذ تلك التجربة وما 

التقرير السري بدراسة املدعية العامة وتقوم أكثر فعالية. إدارة  تؤثر على النجاحاليت ارجية اخلعوامل الداخليا وإدارة 
 م.وتوصياهت متحليلهبالذي قدمه هلا اخلرباء 

واملهنيني  لتمويل فرص للمتدربني الداخليني لتطوير املتدربني واملهنيني الزائرينوقد أنشئ الصندوق االستئماين  -5
الربنامج للمشاركني فرصا للنمو هذا طراف يف نظام روما األساسي. ويتيح األمواطين البلدان النامية من الزائرين 

الفكري وتنمية املعارف وتطوير مهارات حمددة للمسار املهين، واكتساب املهارات املهنية القابلة للنقل. وتقدم 
 االستئماين. الدول األطراف املهتمة التمويل للصندوق

" هو شراكة 2018-2017الوصول إىل العدالة وبناء بناء القدرات يف جمال العدالة وإنفاذ القانون ، برنامج " -6
مدهتا سنة واحدة بني مكتب احملكمة امليداين يف كمباال والسفارة الدامنركية يف كمباال، الذي دخل حيز التنفيذ يف 

استجابة مباشرة الهتمام الضحايا واجلماعات املتأثرة وسعيهم روع تأسس هذا املش. وقد 2017متوز/يوليو 
تعزيز املشاركة  يرمي إىلحتقيقا هلدف عام . و للحصول على معلومات منتظمة بشأن حماكمة دومينيك أونغوين

ميكن و  ،دقيقة ويف الوقت املناسب ،معلومات عن احملاكمة بتوفريوين غاجملتمعية املباشرة يف حماكمة دومينيك أون
املشروع إىل توفري وصول عملي للضحايا واجملتمعات املتأثرة ملتابعة حماكمة دومينيك  سعى الوصول إليها بسهولة، ي

توسيع نطاق فهم الرأي العام للمحكمة وجهودها الرامية إىل التصدي لإلفالت من العقاب، وإدارة و وين، غأون
لحة اآلخرين من أجل ختفيف التهديدات اليت يتعرض هلا توقعات الضحايا، واجملتمعات املتضررة وأصحاب املص

زيادة الدعم للمحكمة وتعزيز التعاون والشراكات مع القادة و  مع املتهمني؛ نيالضحايا والشهود أو األسر/املتعاطف
اجلهات اجملتمعيني والدينيني والثقافيني واحملليني املؤثرين. كما توفر احملكمة التدريب وتبادل اخلربات مع أعضاء 

بدأت أوغندا منذ وقد لجرائم الدولية. ل التصدياملعنية يف قطاع القانون والنظام للمسامهة يف تعزيز قدراهتم يف 
حماكمة األفراد مبن فيهم توماس كويويلو املتهم بارتكاب جرائم  2010صدور قانون احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

هناك فجوات يف القدرات ويهدف التدخل إىل املسامهة يف  لكنالوطنية. دولية مبوجب القوانني الدولية والقوانني 
فجوة اإلفالت من العقاب. كما     سد  لجرائم الدولية و          للتصد ي لاسرتاتيجية منسقة للتحقيق واملالحقة القضائية 

كاف، يهدف إىل تقوية املؤسسات من أجل البدء يف اإلجراءات القضائية اجلنائية وإدارهتا وإكماهلا بشكل  
 .          مَت  وأقد روتطوير آليات قضائية وتطبيقية أ
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إبرام على  الالزمة  ليست لديها القدرةاليت ملساعدة الدول الراغبة  الصندوق اخلاص إلعادة التوطنيوأنشئ  -7
اتفاقات إعادة التوطني مع احملكمة مع إجياد حلول حمايدة من حيث التكلفة. وهو يهدف إىل زيادة عدد عمليات 

وطني الفعلية وبناء القدرات احمللية حلماية الشهود. ويتلقى الصندوق تربعات من الدول األطراف ويغطي إعادة الت
 إىل الدول املستقبلة.  ونينقل نللخطر الذي نيص املعرضاشخالنفقات املباشرة لأل

                قدها أصال  يف عام لصندوق االستئماين، اليت كان من املقرر عالتابعة لاحللقة الدراسية اإلقليمية مت تأجيل  -8
لقة دراسية إقليمية خمتلفة يف نيامي )النيجر(،           است بدلت حب، و 2017يف بنوم بنه )كمبوديا(، يف عام  2014

 آخر. حتت صندوق استئماين 2017نظمت يف عام 
الصندوق االستئماين للزيارات العائلية للمحتجزين ICC-ASP/8/Res.4 وأنشأت اجلمعية العامة بقرارها  -9
 . والغرض من ذلك هو متويل الزيارات العائلية للمحتجزين املعوزين من خالل التربعات.عوزينامل

أنشئ الصندوق االستئماين لربنامج املوظفني الفنيني املبتدئني لتوفري التعيينات املمولة للمواطنني من البلدان   -10
، على حساب حكوماهتم، ظائف برتبة املبتدئنيلشغل و الراعية املشاركة. ويوفر الربنامج الفرص للمهنيني الشباب 

لوظائف يف لالءمة امل                                                                             سعيا  لتعريفهم باألعمال الداخلية للمحكمة والنظام القانوين الدويل ككل، هبدف زيادة 
املهين وتنمية مهارات العامل احلقيقي اليت ميكن تطبيقها على تطور يوفر الربنامج للمشاركني فرصة للو احملكمة. 

 احملكمة والقطاع العام الدويل. وظائفهم يف
-ICCالقرار بومت تعديله  ICC-ASP/2/Res.6وأنشئ الصندوق االستئماين ألقل البلدان منوا بالقرار  -11

ASP/4/Res.4مندويب أقل البلدان منوا على إشراك ، وهو يشجع إدارة هذا الصندوقاجلمعية  . وتتوىل أمانة
معية عن طريق تغطية تكاليف سفرهم إىل اجلمعية على النحو الذي حيدده والبلدان النامية األخرى يف أعمال اجل

 الصندوق.
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لفترة المنتهية في للبيانات المالية للمحكمة الجنائية الدولية اتقرير مراجعة 
 2017كانون األول/ديسمبر   31

 احملتويات
 
 ..........................................................................أهداف املراجعة ونطاقها وهنجها -أوال
 ........................................................................................التوصيات  قائمة -ثانيا
 ...............................................................................نظرة عامة على الوضع املايل -ثالثا
 .............................................................................مالحظات وتوصيات  -رابعا
 ...................................................................... 2017يف أداء امليزانية  -ألف     

 .............................................................................    م  عا عرض -1
 ................................................................ متويل امليزانية العادية -2

 ...............................................................االشرتاكات املقررة غري املسددة - باء
 .....................................................املبالغ املستحقة ور حالة تط -1
 ...............................................................عدم األهلية للتصويت -2

 .................................................واستحقاقات املوظفني كشوف املرتبات   - جيم
 ....................................................املرتباتتغيري يف إمجايل ال -1
 .....................................................النفقات رصدالرقابة الداخلية و  -2
 ...............................................................إثبات اخلصوم  -3

 ...........................................................................املشرتيات -لدا
 .......................................................وثائق االلتزامات املتنوعة  -1
 ........................................قسم اجملين عليهم والشهودمراجعة حسابات  -2

 ...........................................لتكنولوجيا املعلومات استعراض الضوابط الداخلية -هاء
 ...............................................................النطاق واهلدف  -1
 .........................................وإدارة املعلوماتبيئة تكنولوجيا املعلومات  -2
 ............................................. املتعلقة بنظام "ساب" الضوابط الداخلية -3

 ...........................................................................متابعة التوصيات السابقة  -خامسا
 .......................................................................................شكر وتقدير -سادسا

 املرفقات...................................................................................................
 .....................................................................اخلامس                  التحق ق من البيان: األول املرفق 

 ................................................. تقرير بشأن االحتياطيات النقديةالمتابعة ين: املرفق الثا
  .......................................................مشروع املباين الدائمة بشأنتقرير المتابعة  :لثاملرفق الثا

 .......................................................(2016)خطة جتديد الرؤية  بشأنتقرير التابعة م: الرابعاملرفق 
 ...........................(2017متابعة التقرير املتعلق بشعبة العمليات اخلارجية ) بشأنتقرير المتابعة  :امساملرفق اخل
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 أهداف المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال
( وفقا للمعايري الدولية ملراجعة ‘‘احملكمة’’لقد راجعنا البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية ) -1

، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت للمحكمة قواعد املاليةالنظام املايل و المن  12احلسابات واملادة 
 تنظم مراجعة حسابات احملكمة.

لتأكد بقدر معقول من خلو البيانات املالية ككل بيانات املالية هو ااهلدف العام ألي مراجعة للإن  -2
ع احلسابات من إبداء رأي بشأن ما من األخطاء املادية سواء                                                                    بسبب االحتيال أو اخلطأ، مما ميك ن مراج 

ية للسنة وفقا للمعايري احملاسبية الدول          ، وفقا  املادية                                                 إذا كانت البيانات املالية قد أ عدت، من مجيع اجلوانب
 .2017املالية 

)ج(  6وفقا للمرفق  للحسابات وتنطبق االختصاصات اإلضافية اليت حتكم عمل املراجع اخلارجي -3
من النظام املايل والقواعد املالية، الذي ينص على أن االستخدام غري الالئق ألموال احملكمة وأصوهلا 

( جيب أن تعرض على نظر مجعية ‘‘اجلمعية’’) األخرى وأي نفقات ال تتفق مع نية مجعية الدول األطراف
 الدول األطراف.

وتتضمن البيانات املالية املعدة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام بيان الوضع املايل، وبيان  -4
بيانات ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، ومقارنة بني امليزانية والري األداء املايل، وبيان التغي

 الفعلية، ومالحظات عن السنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ. 
وقد أرفقت احملكمة ببياناهتا املالية جمموعة من سبعة بيانات تقدم معلومات إضافية ال تدخل يف  -5

                                                                        وأك د فريق التدقيق أن هذه اجلداول متماسكة مع البيانات املالية، لكن من دون نطاق هذه املراجعة. 
 بشأهنا. رسة ما قد يلزم من احلرص الواجبمما
 وتألفت عملية املراجعة من مرحلتني: -6

إىل  5على اجلوانب املتصلة بالضوابط الداخلية )من  ، مت خالهلا الرتكيز)أ( مراجعة مؤقتة للحسابات
 (؛ 2017كانون األول/ديسمرب   15

ت املالية والتزامات الكشف اليت تفرضها على البيانا ، مت خالهلا الرتكيز)ب( مراجعة هنائية للحسابات
 (. 2018حزيران/يونيه  8أيار/مايو إىل  28املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام )من 

ونوقشت النتائج والتوصيات مع فريق قلم احملكمة. وعقد االجتماع النهائي مع مدير شعبة اخلدمات  -7
 7رئيس قسم املوارد البشرية ورئيس قسم املراجعة الداخلية يف اإلدارية ورئيس قسم الشؤون املالية وفريقه و 

 . 2018حزيران/يونيه 
كانون   31وحنن نديل هنا برأي غري متحفظ بشأن البيانات املالية للمحكمة عن السنة املنتهية يف  -8

 .2017األول/ديسمرب 

 التوصيات قائمة  -ثانيا
سمح                                           أخرات املدفوعات، يوصي املراجع اخلارجي بأن ي  : من أجل تعزيز عملية اسرتداد مت1التوصية رقم 

التصويت مبجرد استيفاء جدول قبل سنتني كاملتني  صويت أثناءللدول األطراف اليت عليها متأخرات بالت
 من نظام روما األساسي. 112                            املدفوعات، وفقا  لشروط املادة 

ملتعلق خبطة املعاشات التقاعدية عقد التأمني اابع اخلاص الذي يكتسيه :  نظرا للط2التوصية رقم 
رؤية  ألجلللقضاة، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بتوجيه أدق يف مالحظات البيانات املالية 
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أفضل للنتائج املرتتبة على قرار االنتقال إىل شركة تأمني أخرى أو تغيري يف شروط سياسة التأمني املعمول 
 هبا.

، بالكشف بالتفصيل عن 2018                   حملكمة، بدءا  من عام اع اخلارجي :يوصي املراج3التوصية رقم  
 املكاسب واخلسائر اإلكتوارية اهلامة يف املالحظات على البيانات املالية.

: يطلب مراجع احلسابات اخلارجي أن تكون مجيع أدلة املراجعة اليت ال ميكن اإلفصاح 4التوصية رقم 
 بالنسبة للمراجعةيتعلق بنفقات قسم اجملين عليهم والشهود،  عنها، واليت ليست يف غاية احلساسية فيما

وصي املراجع و ، من أجل أخذ عينات اختبار املراجعة. ياملهمة، متاحة قبل بداية 2018لعام  ةاملؤقت
يف املستقبل، إذا بدا أن مقدار و . مهمةجلهات املعنية بإعداد هذه الوثائق قبل اليوم األول للااخلارجي 

يتجاوز عتبة مراجعة احلسابات، يتعني على                املقد م لالختبار شديد احلساسيةو القابلة لإلفصاح األدلة غري 
 املراجع اخلارجي أن يشري إىل املسألة يف رأيه ويف تقريره بشأن البيانات املالية.

 ة على الوضع المالي          نظرة عام   -       ثالثا  
 267،1مقارنة مببلغ  2017/ديسمرب كانون األول  31ألف يورو يف  252،7متثل األصول ما قدره  -9

يف  5،37-يورو ) مليون 14،4، أي باخنفاض قدره 2016كانون األول/ديسمرب   31يورو يف  مليون
مليون، أو مببلغ  7،1إىل  يورو مليون 20،4  من (1)املائة(. واخنفض املستوى العام للنقدية ومايف حكمها

اخنفاض معدل حتصيل االشرتاكات املقررة. وبلغت قيمة عزى إىل    ي  يف املائة(،  65-)مليون يورو  13،3
مليون يورو يف  18،5، مقارنة مببلغ 2017مليون يورو يف هناية عام  31،1االشرتاكات املستحقة القيمة 

 يف املائة(. 68،2)+  2016هناية عام 
يف  وميثل جمموع االشرتاكات املقررة املستحقة القبض، بعد خصم خمصص الديون املشكوك -10

مقارنة مببلغ  ،2017كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  25،6حتصيلها، و "املستحقات األخرى" 
. ويرتبط أساسا باملسامهات املقررة من الدول 2016كانون األول/ديسمرب   31مليون يورو يف  17.2

لمسامهات املقدمة من الضرائب. ومتثل املبالغ املستحقة لالسرتجاع األطراف واملبالغ املستحقة القبض 
مليون يورو )جمموع االشرتاكات املقررة(.  31،1مليون يورو )امليزانية العادية( و 31الدول األطراف 

 مليون يورو(. 26،2لربازيل وفنزويال واملكسيك اجلزء األكرب من املسامهات غري املسددة )ل
 31مليون يورو يف  199،7ل مليون يورو مقاب 189،3 ومتثل املمتلكات واملنشآت واملعدات -11

استهالك املباين الدائمة على مدار عام احتساب مت و يف املائة من األصول.  74،9، وتبلغ 2016ديسمرب 
مبلغ قدره ، وبلغت القيمة الدفرتية الصافية للمبىن 2017مليون يورو يف عام  10،3كامل مقابل 

 (.2017مليون يورو يف هناية العام ) 174،9
الذي تساهم فيه  Allianz NL متويل التأمني يورو مليون 27،3البالغة حقوق االسرتداد وتطابق  -12

 احملكمة لتغطية معاشات القضاة بعد انتهاء اخلدمة.
للموردين واملوظفني وللدولة املضيفة فيما يتعلق بالقرض املقدم لتمويل  اااللتزامات أساسا ديون     تعد   -13

 املخاطر املؤكدة باعتبارها جزءا من االلتزامات الطارئة واملخصصات. املباين الدائمة. كما تسجل فيها
وتقسم االلتزامات واملخصصات بني االلتزامات اجلارية وااللتزامات غري اجلارية. ويستند هذا التمييز  -14

وتشمل خمصصات الطوارئ أساسا املبلغ الذي يغطي  (2).للدفع املبلغ املخصص قابليةأساسا إىل درجة 
مليون  2،1مليون يورو إىل  2،2وقد اخنفض هذا املبلغ من . نازعات املعروضة على احملكمة اإلداريةامل

                                                           
 األموال املتاحة فورا أو الودائع حتت الطلب.‘‘ النقدية وما يف حكمها’’تطابق املبالغ املدرجة يف  (1)
صنف الديون األخرى يف فئة الديون غري شهرا ديونا جارية، بينما ت 12تعترب الديون املستحقة الدفع يف أجل يقل عن  (2)

 اجلارية.
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 1،9يورو خالل العام. وينجم هذا االخنفاض الطفيف عن تدفقات متناقضة: ختفيض خمصص قدره 
بلغ مبة، وزيادة تقاعد القضااملنازعات املتعلقة ب                                                 مليون يورو يرجع أساس ا إىل املدفوعات اليت تلي تسوية 

 حملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية                                                    مليون يورو يرجع أساس ا إىل القضايا اجلديدة الصادرة عن  1،8قدره 
 واليت قدمها موظفو احملكمة.

 :وتقسم استحقاقات املوظفني أيضا بني االلتزامات اجلارية وغري اجلارية -15
اقات التقاعد الواجبة الدفع يف غضون تظهر خمصصات اإلجازات املدفوعة األجر واستحق ( أ)

  ؛سنة واحدة يف االلتزامات اجلارية
مع الديون الطويلة األجل للمحكمة، مثل معاشات القضاة  املتداولويتطابق اجلزء غري   ( ب)

 والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة. 
 مليون 72،5وبلغ قدره  ويهدف القرض املقدم من الدولة املضيفة إىل متويل مشروع املباين الدائمة. -16

 (. 2016يورو يف هناية عام  مليون 74،3)مقابل  2017يورو يف هناية عام 
يورو، أساسا من مليون  8،9وتتألف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة، البالغ جمموعها  -17

ند إغالق احلسابات يورو( والفواتري اليت مل ترد بعد عمليون  2،3االشرتاكات املقررة احملصلة مقدما )
يورو من مليون  3،6يورو(، باإلضافة إىل مبلغ مليون  2،1املتعلقة باخلدمات املتصلة بعمليات احملكمة )

 .2018شباط/فرباير  1املدفوعات السنوية وفوائد القرض اليت تصبح مستحقة يف 
( صايف وضع 2016مليون يورو يف عام  115،9مليون يورو ) 98،8وميثل صايف األصول البالغ  -18

بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق ’’                                                       احملكمة، وترد تفاصيل خمتل ف عناصره يف البيان الثالث املعنون 
 على النحو التايل: ، ‘‘امللكية

"الصندوق السابق  2017مليون يورو يف هناية عام  105،1)أ( ميثل الرصيد اإلجيايب البالغ 
ق العامة، اليت مت دجمها حتت فئة "األموال العامة األخرى" يف للمشروع الدائم" وغريه من الصنادي

 ؛2016البيان الثالث، بينما مت تقدميها بشكل منفصل يف عام  2017عام 
( ملسامهة الدول 2016مليون يورو يف عام  9،5مليون يورو )مقابل  3،8)ب( مبلغ إجيايب قدره 

ون يورو( واحتياطي صندوق رأس املال ملي 3،8األطراف يف متويل احتياطي صندوق الطوارئ )
 ؛3مليون يورو( 0،02املتداول )

مليون يورو لألموال العامة املتبقية، مما ميثل  11،8قدرها ملكية سلبية يف األصول قدرها )ج( 
مليون يورو(  0،5األداء العام للمحكمة. وهي تشمل األموال الالزمة الستحقاقات املوظفني )+ 

قياس خطط ما بعد مليون يورو(، وإعادة  5،6 -لسلبية: الفائض النقدي ) من األرصدة انيواثن
 مليون يورو(. 6،7 -) انتهاء اخلدمة

 مليون يورو. 1،7يبلغ حجم الصناديق االستئمانية الثالثة عشرة  - 19
مليون  8،4 - مليون يورو، مقارنة مببلغ 13.8يظهر بيان األداء املايل نتيجة سلبية قدرها  - 20
يف املائة(.  65،6ماليني يورو )+ 5،4ذلك تدهور األداء مبا يقرب من     بني  . وي2016لعام  يورو

وتتمثل العوامل الرئيسية اليت تفسر هذه الزيادة يف العجز يف زيادة املصروفات، ال سيما نفقات 
يف املائة(، والسفر  26،7يف املائة(، ونفقات التشغيل )+  6،4استحقاقات املوظفني )+ 

 2017مليون يورو( يف عام  155،9يف املائة(. وزادت نفقات احملكمة ) 24،4يافة )+ والض

                                                           
يف هناية العام يف سياق االشرتاكات  على املدى القصرييستخدم صندوق رأس املال املتداول لتلبية احتياجات السيولة ( 3) 

 .السيولة على املدى القصريمشاكل املقررة غري املسددة. كما استخدم صندوق الطوارئ ملواجهة مشاكل السيولة 
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. 2016مليون يورو يف عام  144،7إىل  2015مليون يورو يف عام  146،5مقابل تناقصها من 
 يف املائة، أساسا من االشرتاكات املقررة. 4،1ويبلغ منو إمجايل اإليرادات 

 مالحظات وتوصيات  -       رابعا  
 مبا يلي: 2017تتعلق مالحظات وتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي بشأن الكشوف املالية لعام  -21

 ؛2017)أ( أداء امليزانية يف عام 
 )ب( االشرتاكات املقررة غري املسددة؛
 )ج( املرتبات واستحقاقات املوظفني؛

 )د( املشرتيات؛ 
 )هـ( مراجعة الرقابة الداخلية لتكنولوجيا املعلومات.

 2017أداء الميزانية في عام  - ألف
 عرض عام -1

 يف        و ز ع  ( اللجنة) واملالية امليزانية جلنة إىل احملكمة من تقرير يف 2017 عام ميزانية تنفيذ      وع رض  -22
( للدورة الثالثني ICC-ASP/17/5) تقريرمت توزيع و (. CBF/30/14 الوثيقة) 2018 مارس/  آذار 29

 .2018 ايومأيار/ 3، يف 2018أبريل نيسان/ 20إىل  16ة من للجنة، اليت عقدت يف الهاي يف الفرت 
عن تنفيذ مفصلة معلومات كاملة و توفران  ماأهن، واعترب                              املراجع اخلارجي علما  بالوثيقتني أحاط -23

 :ا يلي                          ركز اهتمامه على التحقق مم  وإمنا  على تنفيذ امليزانية،فهو مل يعلق . لذلك 2017ميزانية عام 
بعد استعراض حتليلي سريع الستهالك البدالت حسب املقصد )الربامج(  )أ( من ناحية، 

)حتليلها يف  2017وحبسب طبيعة النفقات، دقة التسوية بني نتيجة امليزانية والنتيجة احملاسبية للسنة املالية 
 البيان اخلامس من البيانات املالية للمحكمة(؛

الحتياجات ل       نظرا  ، 2017هناية عام  النقدي يف الوضعمن ناحية أخرى، مدى كفاية و )ب(  
، املعممة يف CBF/30/14هذه املسألة مذكورة يف الوثيقة  - 2018املالية املؤقتة للميزانية العادية لعام 

 .2018آذار/مارس  29
 )أ( استخدام اعتمادات امليزانية

زيادة يف إىل  2017لعام امليزانية املعتمدة األولية      أد تمليون يورو،  144،6قدره      أو يلباعتماد  - 23
 مليون يورو(. 139،6يف املائة عن امليزانية املعتمدة األولية للسنة السابقة ) 3،6النفقات بنسبة 

وفيما يتعلق بالنفقات الفعلية، إذا أضيف استخدام اإلخطارات املأذون هبا إىل صندوق الطوارئ،  - 25
(، مما ميثل زيادة 2016مليون يورو ) 138،4و  (2017مليون يورو ) 145،1تبلغ األرقام على التوايل 

 يف املائة . 4،8قدرها  يف النفقات

يف املائة،  99،4، بنسبة 2017باستثناء حاالت الطوارئ، يبني تنفيذ امليزانية املعتمدة للسنة املالية  -26
مليون  3،8ه يف املائة وفائض قدر  97،3مليون يورو، مقارنة بنسبة  0،9وجود فائض طفيف للغاية قدره 

م في عا                              فقد بلغ معد ل االستهالك العام   مليون يورو ملشروع املباين الدائمة. 1،2للعام السابق قبل حتويل 
مليون  مما أدى إىل عجز يف امليزانية قدره، مبا يف ذلك حاالت الطوارئ ،املائة في 100،4 نسبة 2017

 يورو قبل استخدام صندوق الطوارئ.
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ابات اخلارجي مبراجعة اجلدول التايل، املعروض يف التقرير املتعلق بأنشطة وأداء قام مراجع احلس -27
من مع البيان اخلامس  ماشى(، ليتCBF 30/14)الوثيقة  2017برنامج احملكمة اجلنائية الدولية لعام 

درة عن يعكس التغيري فيما يتعلق بتكاليف املوظفني، يف أعقاب األحكام الصاو لبيانات املالية للمحكمة ا
. وحيلل اجلدول النفقات حسب 2018 وحزيران/يوني 26احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية يف 

 الربامج الرئيسية:/الربامج

 حسب البرامج )بآالف اليورو( 2017: أداء الميزانية في عام 1الجدول 

  امج/الربنامج الرئيسيناالرب 

امليزانية 
املعتمدة 
2017 

االنفقات الفعلية 
2017  

              معد ل التنفيذ الفرق

 1 الربنامج الرئيسي
 97،6  303،7  12232،3  12536،0 اهليئة القضائية

 92،3 100،3 1195،0   1295،3 الرئاسة
 08،1     206،4     10634،0    10840،4 دوائرال

 166،7  -  2،9    403،2    400،3 مكتب االتصال

  2الربنامج الرئيسي 

 عاممكتب املدعي ال
44974،2 

    44432،0  542،1 98,8 

 94،6 564،0  9792،9  10356،8 املكتب املباشر للمدعي العام
 02،0   201،16    3755،3   3956،9 االختصاص / التكامل / التعاون

    103،4     642،0-     19733،0    19092،0 قسم التحقيقات

     96،4     418،6      11150،9     11569،5 شعبة االدعاء

  6 الربنامج الرئيسي

   100،9 -702،3  77334،9  76632،6 قلم احملكمة

      143،4       -740،1      2446،6      1706،4 سجلمكتب امل

        111،4  -      2146،2       20944،75    18798،5 قسم اخلدمات اإلدارية
 قسم اخلدمات القضائية

32072،9      33229،2        
 - 1156،4     
  103،6   

         86،1         3340،3         24714،7     24054،7 قسم العمليات اخلارجية
  4الربنامج الرئيسي

         92،9         184،7         2434،1      2618،8 أمانة جمعية الدول األطراف
 2 البرنامج الرئيسي

         100،0         -         1454،9     1454،9 المباني 
   6 البرنامج الرئيسي

         78،4         470،2         1704،3         2174،5 أمانة الصندوق االستئماني للضحايا
   2-7 البرنامج الرئيسي

         79،6         53،7         461،1       514،8 آلية الرقابة المستقلة
  6-7 لبرنامج الرئيسيا

         89،5         73،1         621،0         694،2 مكتب المراجعة الداخلية للحسابات
         99،6         605،5         140994،4         141600،0  ع الفرعيلمجمو اا

  2-7 البرنامج الرئيسي

         99،9         3،7         2983،6         2987،3 قرض الدولة المضيفة
         99،4         928،9         143658،0         144587،3 المجموع للمحكمة 

احملكمة اإلدارية ملنظمة مع األرقام املنقحة يف أعقاب األحكام الصادرة عن  CBF 30/14املصدر: استنادا إىل الوثيقة 
 2018حزيران/يونيو  26يف   العمل الدولية
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 فيما يتعلق بإدارة امليزانية الربناجمية، يبني هذا اجلدول ما يلي: -28

يف املائة(، وشعبة اخلدمات  143،4سجل )كتب املمب، تنازيل جتاوز امليزانية، حسب ترتيب     عل ق )أ( يت
 103،4يف املائة(، وشعبة التحقيق ) 103،6يف املائة(، وشعبة اخلدمات القضائية ) 111،4اإلدارية )

 (؛ ملائةا يف 100،7) لالتصاا مكاتب( وملائةا يف

                                                                   يتعل ق جتاوز امليزانية، حسب ترتيب تنازيل، ، بشعبة اخلدمات اإلدارية )عجز باألرقام احلقيقية، )ب( 
مليون يورو(، ومكتب املسجل  1،2مليون يورو(، وشعبة اخلدمات القضائية )عجز قدره  2،1قدره 

 2 900مليون يورو( ومكتب االتصال ) 0.6قات )مليون يورو( وشعبة التحقي 0،7)عجز قدره 
 يورو(.

 ويبني اجلدول التايل أيضا توزيع االعتمادات والنفقات حسب البنود: - 29
 حسب بنود اإلنفاق )بآالف اليورو( 2017أداء الميزانية في عام  -2 الجدول
 مليزانية املعتمدةا نوع النفقات

 (2017) 

لنفقات الفعليةا  
 رقالف  2017لعام  

معدل التنفيذ بالنسبة 
 املئوية

          100،7        35،8 -          5404،9         5369،1 القضاة

 قضاة لل اجملموع الفرعي
5369،1         5404،9          

- 3457،2      
  100،7          

        85087،5 تكاليف املوظفني
  85087،5          85087،5        104،0           

        15074،4 عامةالؤقتة املساعدة امل
   

11525،0         
   3549،9         76،5            

 املساعدة املؤقتة لالجتماعات
1168،4            

1313،6           
  

145،3-         
   112،4            

 78،4 78،4 285،2  363،5 العمل اإلضايف 

      101693،7 ملوظفنيا تكاليفللفرعي اجملموع ا 
   

101668،4       
   25،2         99،9         

           5838،3 السفر
  6189،6            

351،3-         
   106،0 

 103،2            -0،9             29،0            29،0 الضيافة

 115،9 535.0-  3890،9  3355،9 اخلدمات التعاقدية

 83،6  145،6  744،4  890،0 االتدريب

 102،7  - 18.8  740.1 695.3 نو االستشاري

 110،9  1،.68- 6016،6  .،8..6 حمامي الدفاع

 94،0 60،0  942،8 1002،8 لضحايااحمامي 

 84،3 3132،6  16793،3 19925،9 مصروفات التشغيل العامة
 127،9 - 268،2 1230،9 962،7 اللوازم واملواد

 164،7 -839،4 2135،7  1296،3 عداتاملثاث و األأ
 97،5  939،6  36584،9 37524،4  ملوظفنيا تكاليفلاجملموع الفرعي 

 99،4         928،9         143658،0         144587،3  المجموع للمحكمة 

احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل األحكام الصادرة عن مع األرقام املنقحة يف أعقاب  CBF 30/14املصدر: استنادا إىل الوثيقة 
 2018حزيران/يونيو  26يف   الدولية

ويبني هذا التحليل الثاين لتنفيذ امليزانية أن التجاوز الرئيسي يتعلق، يف جمموعه، بتكاليف املوظفني،  - 30
مليون يورو. ويقابل  2،6ماليني يورو، بينما متثل مجيع التجاوزات األخرى ما جمموعه  3،4بتجاوز قدره 
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نقص هذه التجاوزات االخنفاض األساسي يف االستهالك، الذي يتعلق بعقود املساعدة املؤقتة العامة )
 3،1مليون يورو( ونفقات التشغيل )نقص االستهالك البالغ  3.6املساعدة املؤقتة العامة االستهالك يف 

 مليون يورو(.

ويتمثل يف اخنفاض  –يسي بوضوح يف الوثائق املقدمة إىل اللجنة وقد سبق حتديد أصل التجاوز الرئ - 31
                                                                                        معدل شغور املناصب الثابتة، وهو أقل مستوى بالنسبة جلميع األجهزة، من املعدل املؤقت الذي أ عد ت 

 معدل الشغور قد اخنفض على النحو التايل:ومن املالحظ أن عليه امليزانية، 

 بالنسبة للسلطة القضائية؛ 2017يف املائة يف عام  7،7إىل  2016يف املائة يف عام  13،5من  )أ( 

 يف املائة يف مكتب املدعي العام؛ 6،4إىل  2016يف املائة يف عام  12،7من  )ب( 

 (4) يف قلم احملكمة 2017يف املائة يف عام  11،3إىل  2016يف املائة يف عام  22من  )ج( 
 فحوصحاالت جديدة، مما أدى إىل إجراء  فتحتيجة يف الغالب ن جاءتأما التجاوزات األخرى ف -32

 أولية )خاصة لبوروندي(.

تطور إنفاق ميزانية احملكمة على مدى السنوات العشر املاضية                                  ويتبني  من خالل النظر إىل الوراء أن  - 33
 يدل بوضوح على الدور الذي يؤديه مكتب املدعي العام يف منو احتياجات احملكمة من امليزانية:

سنوات )بآالف اليورو  10، خالل مدة تطور من نفقات مكتب المدعي العام وقلم المحكمة - 3دول الج
 (بالسعر الجاري

 السنة
 مكتب املدعي العام

 الربنامج الرئيسي
 قلم احملكمة

 الربنامج الرئيسي

االدعاء    النسبة املائوية 
شعبة االختصاص 
لنسبة املائويةا التحقيق  النسبة املائوية والتكامل والتعاون  النسبة املائوية ااالدعاء 

 
جملموعا جملموعا النسبة املائوية   النسبة املائوية 

 النسبة املائوية 47664 - 18876 - 3066 - 8530 - 1457 - 5823 2007
 يف املائة 102،9 49045  املائةيف 114،4 21599 يف املائة 128،3 3933 يف املائة 121،1 10334 يف املائة 121،6 1771 يف املائة 95،4 5558 2008
 يف املائة 114،1 55971 يف املائة 112،5 24292 يف املائة 128،8 5065 يف املائة 109،6 11326 يف املائة 118،7 2102 يف املائة 104،3 5796 2009
 يف املائة 114،7 64212 يف املائة 105،9 25719 يف املائة 109،2 5529 يف املائة 103،1 11674 يف املائة 101،2 2128 يف املائة 110،2 6385 2010
 يف املائة 103،6 66503 يف املائة 106،3 27349 يف املائة 110،9 6129 يف املائة 107،2 12513 يف املائة 107،6 2290 يف املائة 100،5 6414 2011
 يف املائة 98،2 65316 يف املائة 100،9 27595 يف املائة 105،2 6447 يف املائة 98،3 12305 يف املائة 107،2 2456 يف املائة 99،5 6384 2012
 يف املائة 99،9 65244 يف املائة 106،0 29253 يف املائة 103،0 6640 يف املائة 106،5 13107 يف املائة 107،7 2646 يف املائة 107،4 6857 2013
 يف املائة 101،8 66408 يف املائة 112،5 32903 يف املائة 113،8 7557 ائةيف امل 108،0 14155 يف املائة 109،4 2894 يف املائة 121،0 8294 2014
 يف املائة 102،3 67952 يف املائة 123،3 40586 يف املائة 127،8 9659 يف املائة 127،6 18068 يف املائة 126،1 3649 يف املائة 111،0 9206 2015
 يف املائة 107،9 73302 يف املائة 103،5 41999 يف املائة 108،7 10499 يف املائة 104،3 18838 يف املائة 101،9 3718 يف املائة 97،1 8941 2016
يف املائة 106،2  11151 يف املائة 104،8 19733 يف املائة 101،0 375 يف املائة 109،5 9793 2017 يف املائة 105،8 44435  يف املائة 107،5 78812   
 سنوات 10الفرق يف 

 
يف  168،2

 املائة
 يف املائة 235،4 يف املائة 363،7 يف املائة 1231،3 يف املائة 257،0

 يف املائة 165،3
 استخرجه من نظام "ساب"املراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

 يبني هذا اجلدول ما يلي: -34

لنشاط احملكمة، )أ( فيما يتعلق باألحجام املالية، تعترب شعبة التحقيقات التابعة ملكتب املدعي العام قوة دافعة 
يف املائة  231، بعد أن شهدت منوا امسيا بنسبة + 2017مليون يورو يف عام  20حيث بلغت ما يقرب من 

 سنوات؛ 10 مدى على

                                                           
 .41، الصفحة BF-30/14ترد هذه األرقام يف الوثيقة ( 4)
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يف املائة  364)ب( فيما يتعلق بديناميات امليزانية، تشهد شعبة االدعاء أسرع معدل منو، مع منو امسي بنسبة + 
 سنوات؛ 10على مدى 

من  -يف املائة(  165أكثر اعتداال )+  اامسي امنو  قلم احملكمةخدمات شهد نفس الفرتة، ت يفارنة، )ج( وباملق
يف  60خالل هذا التفاوت يف النمو ارتفعت نسبة نفقات مكتب املدعي العام/قلم احملكمة بقوة لتصل إىل حوايل 

 .2014يف املئة حىت  40املئة، بعد أن كانت مستقرة نسبيا عند حوايل 

امليزانية والقضاء يف مكتب املدعي العام.  يةهذا االجتاه الطويل األجل أحد عواقب مبدأ استقالليعد و  – 35
عن سيطرة اخلدمات املسؤولة عن إدارة امليزانية، املوجودة يف قلم     ا  تطور نفقات احملكمة، خارجفيكون بالتايل 

 احملكمة.

 )ب( أداء الميزانية والمحاسبة

ختتلف عن  وهيت املالية على أساس االستحقاق، وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، تعد البيانا - 36
على أساس احملاسبة النقدية املعدلة. لذلك من الضروري تزويد الدول احملكمة  حسابات امليزانية، اليت أعدت يف

كافية للتحقق من التوفيق بني االعتمادات اليت   األطراف، اليت يتعني عليها املوافقة على البيانات املالية، مبعلومات
 من ناحية أخرى.، البيانات املالية كما مت تقدميها يف هناية السنة املالية/احملاسبيةو أقرهتا ونفقات امليزانية من جهة، 

أساس معيار  يزانية علىاملمن املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام على أنه عند إعداد  1املعيار  لذا، ينص -37
خمتلف، ينبغي أن تكشف البيانات املالية عن العناصر اليت تسمح بإجراء مقارنة بني أداء امليزانية واحملاسبة. وترد 

 2من احلسابات املالية، وترد بعض البيانات اإلضافية يف اجلدولني  24البيان اخلامس واملالحظة  يف هذه املقارنة
 ، على النحو احملدد أدناه.3و

بلغت قد  2017إىل أن اعتمادات امليزانية العادية املعتمدة لعام  2وتشري البيانات الواردة يف اجلدول  - 38
 0،9ا أسفر عن فائض طفيف قدره                مليون يورو، مم   143،7مليون يورو، وأن النفقات الفعلية بلغت  144،6

 مليون يورو.

مليون  1،53دوق الطوارئ املصرح هبا واليت تبلغ تسوية النفقات غري املنظورة من خالل إخطارات صن تمت -39
 منهو مبثابة "حق السحب" البسيط  التمويلمبدأ هذا و مليون يورو منها بالفعل.  1،48يورو، مت استخدام 

 خمصصات امليزانية العادية، دون أي زيادة يف هذا األخري، ويهدف بالتايل إىل حتمل النفقات املقابلة.

للمطابقة ، تكون النتيجة النهائية لتنفيذ امليزانية على النحو الوارد يف البيان اخلامس ويف ظل هذه الظروف -40
 نتيجة احملاسبة، كما يلي:مع 

البيانات المالية للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام بحسب أداء الميزانية تسوية  -4الجدول 
 بآالف اليورو( -)البيان الخامس 

 األداء صروفاتامل املخصصات الصندوق
 929،3 143658 144587،3      عام  ال الصندوق

 1477،0- 1477 - الطوارئ صندوق

 547،7- 145135 144587،3 المجموع
 2017لعام  ،الدولية للمحكمة اجلنائيةاملصدر: البيانات املالية 
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فإن  يان الثاين(،األداء احملاسيب )البتسوية امليزانية حسب من الناحية العملية، رغم من إمكانية  - 41
بيان التدفقات النقدية تسوية امليزانية حسب باملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام توصي بدال من ذلك 

 )البيان الرابع(: وهو احلل الذي اختارته احملكمة.

وللتحقق من البيان اخلامس على هذا األساس، جيب البدء من االختالف النقدي على النحو  - 42
تلك االختالفات النقدية حسب الصناديق املختلفة، ألن امليزانية أن تصنف يف البيان الرابع. وجيب  املقاس

 الصندوق العام وصندوق رأس املال املتداول -العادية ليست خمولة لسحب األموال إال من ثالثة صناديق 
األخرى )باستثناء الصندوق  فرة يف صناديق احملكمةاجيب حتديد املبالغ النقدية املتو و  وصندوق الطوارئ.

حملكمة(، اليت تدرج تغرياهتا يف بيان التدفقات النقدية عن ا كيان خارج            الذي يعد  االستئماين للضحايا، 
                                          حتييد اختالفات الكيان، كما سيتم شرحه الحق ا.بغية )البيان الرابع( بوضوح من أجل استبعادها، 

      يصن ف، والذي 2017املرفق بالبيانات املالية لعام  2إىل اجلدول  اإلشارةوهلذا الغرض، ميكن  -43
الطوارئ، والصناديق األخرى، صندوق ، و تداولرأس املال املصندوق ) حبسب الصناديقالتدفق النقدي 

 ط التايل.                                                                            باستثناء باستثناء الصندوق االستئماين للضحايا( وميكن من خالله استخالص اجلدول املبس  

 )بآالف اليورو( 2017في عام  الصندوقمتاحة حسب نوع توزيع النقدية ال -5الجدول 

 الفرق النقدية املتاحة  

 الصندوق

 كانون الثاين/يناير  31
2017 

 كانون األول/ديسمرب  31
2017  

3635- 0 3635 صندوق رأس املال املتداول  

 8640                                العام  مبا فيه استحقاقات املوظفني( )الصندوق
479 -8161  

 5785 صندوق الطوارئ
3759 -2026  

 الصناديق األخرى، باستثناء 
 2344 الصندوق االستئماين للضحايا

2844 

500 

 20404 المجموع
7082 -13322  

 2017لعام  ،الدولية للمحكمة اجلنائيةاملصدر: البيانات املالية 

 -ع )يف البيان الراب             كما هو مبني  يعكس هذا اجلدول التباين السليب يف الوضع النقدي للمحكمة   -44
 .4مليون يورو املبني يف اجلدول  0،5مليون يورو(. وجيب تسوية هذا املبلغ مع العجز البالغ  13،3

، فإن حسابات امليزانية ال ميكن 2017للبيانات املالية لعام  24                      وكما هو مبني  يف املالحظة  - 45
تعلقة باالعتمادات والنفقات أو مقارنتها مباشرة باحملاسبة على أساس االستحقاق ألن مفاهيم امليزانية امل

االلتزامات ال تتطابق مع مفاهيم املعايري احملاسبية الدولية لإليرادات واملصروفات. وتتعلق الفروق بـ 
"األساس" و"النطاق" و"العرض" بالنسبة للميزانية من جانب، وبالنسبة للبيانات املالية من جانب آخر: 

من طرف املراجع اخلارجي )ترد تفاصيل هذا التحقق يف كيدها وتأوقد مت التحقق من هذه االختالفات 
 (.1املرفق 

أهنا تؤدي مجيعها إىل زيادة صايف           إذ ي الح ظ                                        وبوجه عام ، ومع مراعاة هذه االختالفات، و  – 46
املصروفات املسجلة يف احلسابات مقارنة بعجز امليزانية العادية، ميكن التوفيق بني االخنفاض يف النقدية 

 مليون يورو على النحو التايل: 0،5يورو مليون مع عجز يف امليزانية من  13،3قد املعادل مببلغ والن

 بيان التدفقات النقدية )بآالف اليورو(بحسب أداء الميزانية  تسوية - 6الجدول 
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 548  2017أداء امليزانية لعام 

 8202 االختالفات يف األسس 

 4545 االختالفات يف العرض 

 27 ات يف النطاق االختالف

 13320 2017يف االخنفاض يف النقدية 

 2017 املصدر: مراجع احلسابات اخلارجي، استنادا إىل البيانات املالية للمحكمة لعام

دقة التوفيق بني بيانات امليزانية والبيانات احملاسبية  منمعقول بقدر تأكد ماملراجع اخلارجي االستنتاج: إن 
 .2017لبيان الرابع للسنة املالية على النحو الوارد يف ا

 تمويل الميزانية العادية -2

إضافة إىل التحقق من دقة بيانات أداء امليزانية والتدفقات النقدية الواردة يف البيانات املالية لعام  – 47
يف                             يف النقدية املتاحة اليت س ج لت                                                       ، قام املراجع اخلارجي بتحليل أسباب وعواقب االخنفاض احلاد  2017

 . يةاالستمرار ، ال سيما فيما يتعلق مببدأ 2017هناية عام 

 الميزانية العاديةصناديق )أ( التدفق النقدي ل

لصندوق العام بعجز قدره ايف  وما يف حكمها النقديةمن أجل مواجهة االخنفاض الصايف يف  - 48
ستخدمت احملكمة كل لبيانات املالية(، ال 25)انظر املالحظة  2017مليون يورو خالل عام  13،8

 متويل، يف حني ال يزال يتعني يورومليون  2،7املبالغ النقدية يف احلساب العام، مما أدى إىل سحب 
من  السحبمليون يورو و  13،8مليون يورو )الفرق بني صايف املصروفات البالغ  11،1مصروفات قدرها 

 مليون يورو(. 2،7احلساب العام البالغ 

مؤقتة فوعات، أذنت اجلمعية للمحكمة باستخدام صندوق الطوارئ بصورة هذه املدسداد ول – 49
-ICCلصندوق رأس املال املتداول. وباإلضافة إىل ذلك، أذن القرار       تام  واستثنائية بعد االستخدام ال

ASP/15/Res.1 الستخدامه كمالذ اعتماد دائن ، بفتح 2016تشرين الثاين/نوفمرب  24، املعتمد يف
عمليات            وقد أ جريت . 2018إىل شباط/فرباير  2017املمتدة من كانون األول/ديسمرب أخري، للفرتة 

املرفق بالبيانات املالية يف هذا السياق، مما أتاح يف هناية  2السحب النقدية املؤقتة املسجلة يف اجلدول 
 املطاف عدم استخدام حد االئتمان:

كمل الرصيد األويل البالغ        ، است  2مبني يف اجلدول )أ( فيما يتعلق بصندوق رأس املال املتداول، كما هو 
مليون يورو، تقابل الفائض النقدي الناتج عن أداء ميزانية عام  5،4مليون يورو بعائدات بلغت  3،6

ى السحب املؤقت من                    ماليني يورو. وقد أد   9، 2017عام ل، حبيث يكون املبلغ النقدي املتاح 2015
 وق رأس املال املتداول يف هناية السنة إىل صفر؛ نفس املبلغ إىل حتويل رصيد صندل

، مليون يورو 2،1أن التدفق النقدي الصايف البالغ  2)ب( فيما يتعلق بصندوق الطوارئ، يبني اجلدول 
 ضافمليون يورو، ينبغي أن ي 1،5قدره  ،ح به                   سحب مؤقت إضايف مصر  طابق ي 2017املسجل يف عام 

 مليون يورو. 0،5، أي 2017دية الناتج لعام أداء امليزانية السلبية النق إليه

 10قد رفع مستوى صندوق الطوارئ إىل  ICC-ASP/3/Res.4وأخريا، على الرغم من أن القرار  - 50
دعا املكتب إىل النظر يف خيارات الستعادة النفقات  ICC-ASP/7/Res.4ماليني يورو، فإن القرار 

تشرين  ICC-AS/15/ Res.1  (24، حدد القرار تخمينات                   واستنادا  إىل هذه الورأس املال املتداول. 
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ماليني يورو. ويف نفس  7 يفمستوى صندوق الطوارئ  ،، أخريا2017يزانية مل( 2016نوفمرب الثاين/
 مليون يورو. 11،6إىل يصل  مستوى صندوق رأس املال املتداول اجلمعية نفسهعل قرار العام، ج

املستوى املفرتض املعلن: كي تبلغ ويل نقدي الستعادة هذه األموال  يف كلتا احلالتني، مل يتم أي متو  -51
العجز  فقد بلغ، 2017أنه يف الواقع مل يتم الوصول إىل املبالغ االفرتاضية يف هناية عام  2يوضح اجلدول 

لصندوق بالنسبة مليون يورو  1،8و  املتداول،لصندوق رأس املال بالنسبة مليون يورو  2،5يف التمويل 
 وارئ.الط

 4،2    إال   2017يسمبر كانون األول/د  31          لعام ة في ايق دلصناافي ي لنقدالرصيد : مل يبلغ ااالستنتاج
وق في صندرو يون مليو 0،4ارئ ولطووق افي صندرو يوماليني  3،8يتألف من رو،  يوماليني 

الوضع النقدي ا وال يعزى هذ. النفقاتاملبلغ حوايل عشرة أيام من ويعادل هذا لموظفين. استحقاقات ا
كانون   31، حىت        أساسا  ويرجع ذلك مليون يورو(.  0،5احلرج إىل أداء امليزانية إال جزئيا )عجز قدره 

مليون يورو  31حجم املتأخرات يف دفع االشرتاكات املقررة، اليت بلغت إىل ، 2017األول/ديسمرب 
 فقط(. 2017مليون يورو ملسامهات عام  18،2)منها 

 لراهنة واآلفاق المستقبليةاألوضاع ا)ب( 

       وخل صت (، 2018 وحزيران/يوني 8أيار/مايو إىل  27)من  همة النهائية ملراجعة احلساباتامل أثناء - 52
املؤرخة  ICC-ASP/17/5والوثيقة  CBF/30/14                                                   آخر املناقشات اليت أجريت لتو ها داخل اللجنة )الوثيقة 

من الوثيقة  39تنص الفقرة و . 2017نذ هناية عام الوضع مل يتحسن م        إىل أن  ( 2018أيار/مايو  3
ICC-ASP/17/5صوص، على أنه "وفقا  لتوقعات التدفقات النقدية للمحكمة، من املرجح أن ، باخل                                                                  

كانون تستمر حىت  وأن  مليون يورو( 5،1) 2018نوفمرب تشرين الثاين/السيولة يف ب مشاكل تتعلقتظهر 
 ."2019فرباير شباط/ -ينايرالثاين/

يف دورهتا ، ، أن "اللجنة الحظت أن اجلمعية مل تأذن للمحكمة43وتذكر نفس الوثيقة، يف الفقرة  - 53
متويل خارجي )خط ائتمان( ملعاجلة بتحديد و/أو صندوق الطوارئ مؤقتا بفادة باالست ،السادسة عشرة

األمر الذي قد يؤدي  ال توجد حاليا آلية ملعاجلة هذا الوضع،وأنه ، 2018نقص السيولة املؤقت ويف عام 
تسديد إىل حالة قد ال تتمكن فيها احملكمة من الوفاء بالتزاماهتا األساسية )مثل دفع مرتبات املوظفني و 

 فواتري املوردين(.

، أي قبل أيام قليلة من مهمة املراجعة النهائية اليت قام هبا مراجع احلسابات 2018ويف أيار/مايو  - 54
فيما يتعلق مببدأ جوهري فيما يتعلق غموض مادي اية الوضوح عن اخلارجي، كشفت احملكمة بغ

                     إىل أهنا ال متلك حلوال . وأشارت احملكمة يف أفق أقل من عام واحد، يف  االستمرارية

 مببدأ االستمراريةأن يقرر صراحة  ، 570املعيار الدويل جيب على مراجع احلسابات اخلارجي، وفقا  -55
وجيب عليه على وجه اخلصوص أن  .(5)2018ديسمرب كانون األول/ 31ىت لفرتة زمنية متوقعة، أي ح

يبني ما إذا كان يقبل أن يستند إعداد البيانات املالية إىل مبدأ االستمرارية، أو ما إذا كان ينبغي إعدادها 
 ضمانة عن األخري ه هذ عجزعلى أساس القيمة احلالية لصايف األصول املمكن حتقيقها يف املنظمة بسبب 

 استدامة أنشطتها.

                                                           
 شهرا بعد إغالق البيانات املالية. 12املستقبل املنظور فرتة  ميثل، 1رقم الدويل لمعيار لوفقا   5))
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هذه الفرضية األخرية، ألنه ال يوجد سبب للشك يف         مسبقا  يستبعد مراجع احلسابات اخلارجي  -56
ولكي ، من الناحية الفنية، لكناستعداد الدول األطراف وقدرهتا على ضمان استمرار أنشطة احملكمة. 

 يف رأيه. كون متسقا رمسيا مع هذا املعيار، أدىل مبالحظة حول هذه النقطةي

كانون األول/ديسمرب   31وعالوة على ذلك، استعرض توقعات التدفق النقدي احملدثة حىت  - 57
أيار/مايو  28) 2017املراجعة النهائية للبيانات املالية لعام  القيام مبهمة، على النحو املتاح وقت 2018

 (.2018 وحزيران/يوني 8 -

دية، اليت كانت أساس األفكار اليت قدمتها اللجنة يف الوثيقة وباملقارنة مع إسقاطات التدفقات النق - 58
ICC-ASP/17/5بيانات وحصل عليهلل    ا  ، طلب املراجع اخلارجي حتديث: 

أيار/مايو )تشمل التدفقات النقدية احملققة بذلك األشهر اخلمسة األوىل من  31مستوفاة يف بيانات )أ( 
 بأشهر السبعة األخرية من السنة(؛  إالتتعلق التدفقات املتوقعة ال ، و 2018عام 

)ب( عرض عدة سيناريوهات: سيناريو متشائم )يستند إىل نفس االفرتاضات األساسية كتلك املقدمة إىل 
 وسيناريو متفائل، حيدد االفرتاضات املستخدمة يف كل حالة.اللجنة يف هناية فرباير(، وسيناريو متوسط 

، مما يؤدي إىل افرتاضات 2018أيار/مايو  31الثة، حىت وقد وضعت هذه السيناريوهات الث - 59
 خمتلفة قد تتحقق أو ال تتحقق. يتم عرضها يف اجلدول أدناه:

 مايو )باليورو(أيار/ 31حتى  2018التنبؤات النقدية لعام  - 7 الجدول
 متفائل متوسط  متشائم  سيناريو 

 4238529 4238529 4238529 الرصيد النقدي االفتتاحي

    يرادات والنفقات  ااإل

 140010116 140010116 134308750                         االشرتاكات املقر رة احملص لة 

 1389287 1389287 1389287 اإليرادات األخرى

 141399403  141399403 135698037 جمموع اإليرادات  

  النفقات

 138317755 141216116 141216116 املصروفات

 3585127 3585127 3585127 مدفوعات القرض 

 1408098 1408098 1408098 املدفوعات مقابل املخصصات 

 600000 600000 600000 متويل استحقاقات القضاةاملدفوعات مقابل 
 2579988 2630257 2630257 إخطارات صندوق الطوارئ

 149439598 149439598 149439598 املصروفاتجمموع 
 853036 - 3801666 -   9503032 - الرصيد النقدي الختامي

 توزيع الرصيد النقدي حسب الصناديق

 15003643 - 17952273 - 23653639 -        العام  الصندوق 

 9057046 9057046 9057046 صندوق رأس املال املتداول 
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 متفائل متوسط  متشائم  سيناريو 
 5946597 - 8895227 - 14596593 - جمموع النقدية املتاحة لعمليات امليزانية العادية

 4918370 4918370 4918370 صندوق الطوارئ

 175191 175191 175191 املوظفنيمتويل استحقاقات 

 853036 - 3801666 -   9503032 -                    مجموع النقد الم تاح

 2737614 2737614 2737614 الصناديق االستئمانية النقدية

 االفتراضات
ب نفقات صندوق الطوارئ. وتستند مدفوعات االشرتاكات بعد استيعا 2018يف املائة من ميزانية  100السيناريو املتشائم: من املتوقع إنفاق 

 .2017املقررة املقدرة على منط الدفع لعام 
بعد استيعاب نفقات صندوق الطوارئ. وتستند مدفوعات االشرتاكات  2018يف املائة من ميزانية  100السيناريو املتوسط: من املتوقع إنفاق 

 .2019        بدال  من  2018يف  2018باستثناء افرتاض أن األرجنتني واملكسيك ستدفعان مسامهاهتما لعام  ،2017املقررة املقدرة إىل منط الدفع لعام 
بعد استيعاب نفقات صندوق الطوارئ. وتستند مدفوعات االشرتاكات  2018يف املائة من ميزانية  98السيناريو املتفائل: من املتوقع إنفاق حوايل 

 .2019        بدال  من  2018يف  2018، باستثناء افرتاض أن األرجنتني واملكسيك ستدفعان مسامهاهتما لعام 2017م املقررة املقدرة إىل منط الدفع لعا
 املصدر: شعبة اخلدمات اإلدارية

الواردة يف  تغطية نقص املبالغ النقدية، 2018ب، قبل هناية عام      توج  ويف املستقبل القريب، سوف ي - 60
مليون يورو  5،9، أي مبلغ يقدر بني ”املتاحة لعمليات امليزانية العاديةإمجايل النقدية “ ااجلدول على أهن

 مليون يورو. 14،6و 

، املعتمدتني من 2017البيانات املالية لعام امللحقة ب 19-2و 4-2كما هو مبني يف املالحظتني   -61
. مبدأ االستمراريةان ثقة احملكمة يف ضمالشك إزاء املراجع اخلارجي، من غري احملتمل أن يثري هذا التوقع 

                                                                                        لكنه ال يستبعد نقص ا يف النقد، مما قد يؤدي إىل تأخري أو تعليق بعض املدفوعات من قبل احملكمة. ومن 
 .من منظور إداريشأن مثل هذا الوضع أن يضر بسمعة املؤسسة 

التدابري  اللجنة بأن تنظر اجلمعية يف الوقت املناسب يف رأيهلذا السبب، يدعم املراجع اخلارجي  -62
ثالث بلدول األطراف استعادة الرصيد ه ميكن لوضع احملكمة يف هذه احلالة، مع التذكري بأنفادي الالزمة لت

 ق :   ر     ط  

على عدد حمدود من الدول األطراف، أي الدول اليت عليها متأخرات  األوىل تعتمد الطريقة)أ( 
 تايل من هذا التقرير الذي يتناول املتأخرات؛ال اجلزءهذه النقطة موضوع توصية يف و االشرتاكات املقررة. 

يف النقدية املتاحة املبالغ ب           استثنائيا  و     ا  السماح للمحكمة باالستعانة مؤقت يف ةالثاني الطريقة تتمثل)ب( و 
 صندوق الطوارئ؛ 

 يف تفويض احملكمة بفتح خط ائتمان مصريف مؤقت.األخرية  الطريقة تتمثل)ج( و 

االجتاهات احلالية، ال شك يف أن مشكلة التدفق النقدي ال ميكن إال أن        تأك دتوأخريا، إذا  - 63
لبيانات املالية املغلقة يف ا لتصديقالغرض من هذا التقرير، املكرس هذا هو ليس و . 2019تتفاقم يف عام 

كانون األول/ديسمرب   31بتاريخ رأي املراجع اخلارجي    د           ، حبيث حي  2017كانون األول/ديسمرب   31
 على أساس مبدأ االستمرارية(. 2017بيانات          إذ ت عد  ) 2018

: البيانات املقدمة إىل مراجع احلسابات اخلارجي خالل مهمته النهائية بشأن البيانات املالية لعام االستنتاج
سيولة خالل النصف الثاين من ال، دفعته إىل تقاسم الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة بشأن أزمة 2017
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رى مراجع احلسابات اخلارجي أهنا ليست أزمة مؤقتة، وإمنا هي جتسيد ملشكلة أصبحت . وي2018عام 
                                       هيكلية، يتطلب حل ها مزيد ا من التحليل.

مراجع احلسابات اخلارجي مسألة السيولة هذه النامجة عن املتأخرات كجزء من مراجعة األداء سيستعرض 
 يف إدارة ميزانية احملكمة.

 ررة غير المسددةاالشتراكات المق - باء

 المبالغ المستحقة تطور حالة  -1

 :2007منذ عام  مبالغ مستحقة  اجلدول التايل تطور االشرتاكات املقررة وما يتصل هبا من      يبني   - 64

 )بآالف اليورو( 2017إلى عام  2007االشتراكات المقررة غير المسددة من عام  - 6الجدول 

 االشرتاكات املقررة  السنة
               املسرتج عة للسنة املبالغ 

 احلالية
                      املبالغ املسرتج عة للسنة 

 االشرتاكات املقررة /احلالية

                       املبالغ املستحق ة  للسنة 
كانون   31يف احلالية 

 األول/ديسمرب
                      املبالغ املسرتج عة للسنة 

 االشرتاكات املقررة /احلالية
                      املبالغ املسرتج عة للسنة 

 املاضية 

                       املبالغ املستحق ة  للسنة 
كانون   31يف املاضية 

 األول/ديسمرب
  31يف                  املبالغ املستحق ة  

 كانون األول/ديسمرب
 8149 2298 9672 يف املائة 7 5851 يف املائة 93 83021 88872 2007
 557 252 7896 يف املائة 0 305 ي املائة 100  90077 90382 2008
 1093 332 225 يف املائة 1 761 يف املائة 99 95469 96230 2009
 6255 481 612 يف املائة 6 5774 يف املائة 94 97849 103623 2010
 2792 406 5849 يف املائة 2 2386 يف املائة 98 101222 103608 2011
 6569 410 2382 يف املائة 6 6160 يف املائة 94 102640 108800 2012
 6980 321 6248 يف املائة 6 6659 يف املائة 94 105380 112040 2013
 14489 6455 525 يف املائة 7 8034 يف املائة 93 110672 118706 2014
 20786 8147 6343 يف املائة 10 12639 يف املائة 90 112959 125598 2015
 18405 4345 16440 يف املائة 10 14060 يف املائة 90 124726 138786 2016
 31048 12813 5592 يف املائة 13 18235 يف املائة 87 126353 144587 2017

                           استنادا  إىل األرصدة الدوريةاملراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

              بالغ املستحق ةامل ت، عندما تضاعف2014يف عام               بالغ املستحق ةتبدأ الفرتة احلرجة من حيث امل - 65
ويف  .2014و 2013يف املائة بني عامي  6دفعة واحدة، يف حني مل تتطور االشرتاكات املقررة إال بنسبة 

االشرتاكات  زادتيف املائة على التوايل، بينما  67و 43بنسبة ، ازدادت الديون 2017و 2015عامي 
مليون  31 مببلغ قدره 2017الرصيد املتبقي أعلى مستوى يف عام وبلغ يف املائة.  4و 6املقررة بنسبة 

ة من املسامهات غري املسددة يف املائ 68)+  2017بدأ يف عام قد يورو. ويبدو أن التحول النقدي الثاين 
 مقارنة بالسنة السابقة(.

، كانت 2011. ويف عام 2011لسنة احلالية، بدأ التباطؤ من عام ل باملبالغ املسددةوفيما يتعلق  - 66
 يف املائة. 87سوى نسبة  2017يف املائة من مسامهات السنة، ومل متثل يف عام  98متثل 

 دى تدهور حتصيل االشرتاكات املقررة منذ عدة سنوات.يعطي كال البيانني فكرة عن م - 67

 2017ديسمبر كانون األول/  31االشتراكات المقررة غير المسددة حتى       أهم   - 9 الجدول
 )بآالف اليورو(

 الدول األطراف
كانون   31                بالغ املستحق ة يف امل

  2017األول/ديسمرب 

                           بالغ املستحق ة القبض عن سنة امل
2017 

ة القبض عن              بالغ املستحق  امل
 السنوات السابقة
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 6973 9567 16540 الربازيل
 4757 1451 6208 فنزويال

 0 3461 3461 املكسيك
 0 2147 2147 األرجنتني

 772 515 1287 نيجرييا
 12502 17141 29643 اخلمس اجمموع الدول األطراف

 في المائة 98 في المائة 94  في المائة95 النسبة المئوية 

 12813 18235 31048 ول األطراف مجموع الد
  2017كانون األول/ديسمرب   31من األرصدة الدورية، يف املراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

اشرتاكاهتا املقررة. وباملقارنة، كانت املبالغ ت د    سد  قد دولة طرف  39تكن ، مل 2017بنهاية عام  - 68
على تظل لكن هيكلة األرصدة الدورية ول األطراف. من الد 44يف السنة السابقة ختص  الدفعاملستحقة 

يف  95اخلمسة غري املسددة نسبة  الدفعتقريبا يف العام املاضي. متثل أهم املبالغ املستحقة ما كانت عليه 
 .(6) 2017 كانون األول/ديسمرب  31املائة من إمجايل الرصيد املستحق يف 

                             ، لكن جزء ا كبري ا من مسامهاهتا 20167هتا يف عام قامت الربازيل بتصفية جزء كبري من متأخرا - 69
الدفعة األخرية من وجاءت                ال يزال معلق ا.  2017باإلضافة إىل املبلغ الكامل لعام  2016 سنةاملتعلقة بـ

 .2016الربازيل كانت يف كانون األول/ديسمرب 

يناير وآذار/مارس، على ، يف كانون الثاين/2017يف عام  مبالغدفعت املكسيك واألرجنتني لئن و  – 70
                                                                              التوايل، فقد است خدمت هذه املدفوعات لتسوية متأخرات السنوات ما قبل السنة احلالية.

إذ  8، تراكمت املبالغ غري املسددة لعدة سنوات من جانب فنزويال ونيجرييا.2017ويف هناية عام  - 71
من  112لى التوايل. وفقا للمادة ، ع2013وتشرين/أكتوبر  2012إىل أيلول/سبتمرب  اتعود آخر دفعاهت

مجعية ال يكون للدولة الطرف اليت تتأخر عن سداد اشرتاكاهتا حق التصويت يف  نظام روما األساسي،
السنتني الكاملتني عليها يف املستحقة إذا كان املتأخر عليها مساويا لقيمة االشرتاكات  الدول األطراف

ستحقات املرفقة هبذين املسامهني كديون مشكوك يف حتصيلها. يتم تصنيف املأو زائدة عليها. و السابقتني 
، دفعت نيجرييا نسبة كبرية من مسامهاهتا غري املسددة 2018مارس آذار/جتدر اإلشارة إىل أنه يف لكن 

 عن السنوات السابقة.

إىل  تتوقفا مسألة : فيما يتعلق مبشاكل السيولة احلالية املوصوفة أعاله، يبدو من الواضح أهناالستنتاج
 .2018لمبالغ املتأخرة( الربازيل وفنزويال قبل هناية عام بالرتتيب التنازيل ل)الدول حد كبري على موقف 

 عدم األهلية للتصويت -2

يف املائة من  90تعرتف احملكمة باملبالغ املرصودة لسداد أية ديون مشكوك يف حتصيلها. وميثل  -72
، بلغ هذا الرصيد 2017كانون األول/ديسمرب   31من عامني. ويف رصيد املستحقات غري املسددة ألكثر 

                                                                                     مليون يورو ويتعلق بثمانية بلدان ال ينبغي أن يكون هلا حق  التصويت يف اجلمعية. وتتعلق احلصة  6,9
 مليون يورو على التوايل. 1،2مليون يورو و  5،6األكرب من املخصصات بفنزويال ونيجرييا، مببلغ 

                                                           
 .بالغ املستحقة القبضيف املائة من إمجايل امل 94، مثلت هذه البلدان ، باإلضافة إىل كولومبيا،  2016يف عام 6   

 .مليون يورو 12،4مببلغ إمجايل قدره  2015أوضاعها قبل عام سوية قامت الربازيل بت(  (7

 .2014 ذونيجرييا من ،2013عام عن دفع املبالغ املستحقة الدفع منذ تأخر فنزويال ( 8) 
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 شاركت، 2017 ديسمرب/ األول كانون يف املعقودة عشرة السادسة اجلمعية أثناء، ذلك ومع - 73
. ومتكنت البلدان غري (9)ددج قضاة ستة انتخابات يف دولة 123 عددها البالغ األطراف الدول مجيع

 مامن نظام روما األساسي، من التصويت. والواقع أن نظام رو  112املؤهلة للتصويت، وفقا للمادة 
عفاءات من قاعدة عدم األهلية، إذا "اقتنع بأن عدم الدفع يرجع إىل ظروف خارجة األساسي يسمح باإل

 عن إرادة الدولة الطرف".

الدورة الثالثني للجنة امليزانية واملالية )اللجنة(، اليت عقدت يف يف : يف تقريرها املقدم إىل اجلمعية، االستنتاج
 ت، كان2018مارس آذار/ 31ة إىل أنه حىت ، تشري اللجن2018أبريل نيسان/ 20إىل  16الفرتة من 

التصويت يف اجلمعية. وعلى هذا النحو،                                     مل تسدد اشرتاكاهتا وهو ما مينعها من حق  دولة طرف  13
نح طلبات اإلعفاء هذه فقط بعد دفع احلد   األدىن للمبالغ احملددة وبعد تقدمي خطط                                                          توصي اللجنة بأن "مت 

 حيقترهذه التوصية من وجهة نظر اإلدارة املالية البحتة، و راجع اخلارجيالسداد للرصيد املتبقي". ويؤيد امل
 .ءاتستثناا ونبدو افألطراللدول  جمعية لكل اهتنفيذ

عدم ، يوصي املراجع اخلارجي باملبالغ املستحقة الدفع: من أجل تعزيز عملية اسرتداد 1 رقم التوصية
استيفاء جدول         إال  بعدملدة سنتني كاملتني  اشرتاكات متأخرةالسماح للدول األطراف اليت عليها 

 روما األساسي. نظاممن  112املادة  حكام                 املدفوعات، وفقا  أل

(، قام املراجع 2014حزيران/يونيو  8إىل  أيار/مايو 27)          من مهم ته وخالل الفرتة األخرية  - 74
 إىل اجلدول التايل:          ، مما أد ى 2018 أيار/مايو 31اخلارجي بتحديث املستحقات غري املسددة يف 

 سب السنة )بآالف اليورو(حبتوزيع االشرتاكات املقررة غري املسددة  - 10 اجلدول

 

 أيار/مايو 31                بالغ املستحق ة يف امل
2018 

كانون   31                بالغ املستحق ة يف امل
  2017األول/ديسمرب 

بالغ املسددة عن السنوات امل
 السابقة

2007 1 1 
6 

2008 1 1 6 

2009 3 3 
6 

2010 5 5 
6 

2011 6 6 6 

2012 13 13 6 

2013 956 956 
6 

2014 1202 1302 - 100 

2015 1315 14982 - 182  

2016 8534 9029 - 496  

2017 12040 18235 - 6194  

2018 36035 - - 

 - 31048 60111 لمجموعا

  2017كانون األول/ديسمرب   31و 2018 ار/مايوأي 31                              استنادا  إىل األرصدة الدورية يف املراجع اخلارجي للحسابات، املصدر: 

                                                           
 ادسة عشرة.من انتخابات القضاة خالل اجلمعية الس 9إىل  6يف اجلوالت  123األطراف  الـ الدول (  صوتت مجيع   9)
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مليون يورو من االشرتاكات  116،1احملكمة ما جمموعه اسرتجعت ، 2018أيار/مايو  31يف  - 75
                         ت فسر الزيادة يف املدفوعات و مليون يورو يف نفس الوقت من العام السابق.  97،4املقررة، مقارنة مببلغ 

مت استخدام وقد                                   جزئيا  بدفع مستحقات القبض القدمية:  2018خالل األشهر اخلمسة األوىل من عام 
 .2018األرصدة غري املسددة قبل عام            للتخل ص منمليون يورو  6،8

جزء كبري من ديوهنا  بتسديداألرجنتني واملكسيك ونيجرييا     كل    ، قامت2018ويف هناية أيار/مايو  - 76
 يتغير لم، يالوفنزو يلازللبر بالنسبةونفس التاريخ. يف  2018لعام تدفع اشرتاكاهتا مل لكنها املتأخرة. 

 نمليو 26،3 لبلدينا لهذين االشرتاكات غري املسددة صيدر يبلغ. و2017 معا مع نةربالمقا لوضعا
 .ليالتوا على رويو نمليو 7،7و رويو

 واستحقاقات الموظفين كشوف المرتبات   - جيم

 المرتبات تغيير في إجمالي ال -1
 ،يف املائة 6،4، حيث ارتفعت بنسبة 2017قات موظفي احملكمة زيادة كبرية يف عام شهدت نف - 77
            تغري  مهم عن  و. وه2017مليون يورو يف عام  106،8إىل  2016مليون يورو يف عام  100،4من 

 .2015عام بالنسبة ل يف املائة 1،1                  منوا  معتدال  بنسبة  شهدتالسنة السابقة، اليت 

)بآالف  2017-2016 يلعامواستحقاقات الموظفين في كشوف المرتبات ير ي: التغ11الجدول 
 اليورو(

 النسبة املئوية للتغيري  2017/2016التغيري  2016 2017 
13- 3250 3237 مرتبات القضاة   

1430- 3148 1718 استحقاقات القضاة وبدالهتم   املائةيف 45-  
 يف املائة 18+ 8485 47627 56112 املوظفنيمرتبات 

 يف املائة 17+ 4250 24981 29231 استحقاقات املوظفني وبدالهتم
4860- 21427 16567 املساعدة املؤقتة  يف املائة23- 

 يف املائة 6+ 6432 100433 106865 المجموع
 امللحقة بالبيانات املالية. 16املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل املالحظة 

 ثار :اآلإىل عدد من املرتبات إمجايل كشوف يادة يف ه الز عزى هذ   ت  و  - 78
مليون يورو، يف حني اخنفضت املساعدة املؤقتة مببلغ  12،7)أ( زادت مرتبات املوظفني وبدالهتم مببلغ 

املؤقتة         العام ة باستثناء املساعدة  الثابتون غري املؤقتني )نياملوظف تكاليفوبلغت  مليون يورو. 4،9
يف املائة )مبا  84،5يف املائة من تكاليف املوظفني )باستثناء القضاة( أو  79،8ري( قصألجل والتعيينات 

 يف ذلك القضاة(؛
           قصري، جزءا  ألجل )ب( متثل املساعدة املؤقتة، اليت تشمل يف الغالب املساعدة العامة املؤقتة والتعيينات 

 21،33مقارنة بنسبة  2017ام يف املائة يف ع 15،5جزء يتناقص )و                           ضئيال  من تكاليف املوظفني، وه
مليون  6،8مرتبات املساعدة العامة املؤقتة إىل بلغ املساعدة املؤقتة، توضمن (. 2016يف املائة يف عام 

 مليون يورو؛ 6،3 قصريألجل يورو، يف حني تبلغ مرتبات التعيينات 
عدد وزاد . ثابتةقود عقدا من عقود املساعدة العامة املؤقتة إىل ع 73، مت حتويل 2017)ج( يف عام 

 الفئات التالية:بهذه التحويالت وتتعلق . 2017يف  73إىل  2016عام يف  65التحويالت من 
 : تفاصيل تحويالت العقود حسب الهيئات12الجدول 

 اجملموع املوظفون الفنيون موظفو األمن من فئة اخلدمات العامة موظفو فئة اخلدمات العامة اهليئات
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 - - - - قلم احملكمة
 73 61 - 12 مكتب املدعي العام

 - - -  اجلهاز القضائي
 73 61 - 12 المجموع

 املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل بيانات قدمها قسم املوارد البشرية.
يف  17،8يف املائة و+  17استحقاقات املوظفني وبدالهتم بنفس معدل مرتبات املوظفني )+  زادت( د)

 املائة(.
يف املائة من هذه احلصة  84،5يف املائة من نفقات احملكمة.  68،5متثل تكاليف املوظفني  - 79

يؤكد أن استحقاقات املوظفني هي العنصر الرئيسي يف نفقات      مما  خمصصة للوظائف الثابتة )والقضاة(. 
                 العقود أيض ا على يساهم العدد املتزايد من حتويالت و احملكمة، وأن معظمها عبارة عن تكاليف ثابتة. 

 مدى عدة أعوام يف خفض املرونة يف نفقات استحقاقات املوظفني والنفقات اإلمجالية.
 النفقات رصدالرقابة الداخلية و  -2

، أدىل املراجع اخلارجي ببعض املالحظات على 2016أثناء مراجعة البيانات املالية لعام  - 80
للموارد البشرية. وقد صدرت توصيتان، مت استعراض تنفيذها التحسينات الالزمة يف جمال الرقابة الداخلية 

يف الفصل اخلامس أدناه، ما زالت تعترب "منفذة جزئيا". فيما يتعلق بالقضايا الصارمة ذات الصلة 
يف هناية العام، كما                                                                                بالبيانات املالية، مت تقدمي وثيقة حول التسوية بني كشوف املرتبات ودفرت األستاذ العام  

 ب يف التوصية.هو مطلو 
 مل يبد عمل املراجع اخلارجي بشأن التوفيق بني األرقام تناقضات معينة. - 81
بشأن إدارة املوارد البشرية، مع بعض النتائج والتوصيات  2018مت إجراء مراجعة منفصلة يف عام  - 82

 املكرسة.
بعدة أيام من اإلجازة ، يالحظ املراجع اخلارجي أن بعض املوظفني يطالبون 2016وكما يف عام  -83

اإلجازة السنوية يف هناية العام. بالنسبة أيام يوما أو أكثر من  50موظفا  140السنوية. وقد مجع حوايل 
، الفقرة )هـ( النظامني األساسي 105.2                   يوم ا وفق ا للمادة  60للموظفني، مل يتم ترحيل أكثر من 

ووقد ات السنوية إىل أرقام أعلى من ذلك بكثري. يف حالة القضاة، قد تصل اإلجاز و واإلداري للموظفني. 
مليون يورو مقارنة بعام  0.2)+  2017مليون يورو يف عام  6،3التزامات اإلجازات السنوية بلغت 
2016.) 

يوما. ويف حالة  23 066ما جمموعه  2017بلغت قيمة اإلجازة السنوية املعلقة يف هناية عام  – 84
، الفقرة )ز( من النظامني 2-105             يوما  )املادة  60السنوية يف مدة أقصاها  االنفصال، ينبغي دفع اإلجازة

على أرصدة اإلجازات السنوية الباهظة رؤية أوضح األساسي واإلداري للموظفني(. سيكون لدى احملكمة 
 حتمال طلب املوظفني دفعات نقدية مقابل اإلجازة السنوية.ايف هناية العقد، و 

. وبعد تسوية األحكام القضائيةقات استحقاقات املوظفني مرة أخرى بيرتبط أحد عناصر نف - 85
. وتشري البيانات املالية إىل أنه يف هناية عام 2017                                              الدعوى املرفوعة من القضاة، أ درج حكم آخر يف عام 

 2،1 قدره بلغ إمجايل          خ ص ص هلم ماملوظفني احلاليني أو السابقني، و طرف من  قضية 20      ر فعت، 2017
مليون  2،2                                             إذ كان املبلغ املخص ص للمحكمة اإلدارية ي قد ر ب  ،                           وهو ما يبني  اخنفاضا  طفيفا   يورو،مليون 

                                       أيضا  وهي ت عت رب نفقات إلزامية بالنسبة احملكمة اإلدارية  ومسركما ارتفعت   .2016 معايورو يف 
 للمحكمة. 

 إثبات الخصوم  -3 
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 نطاقال ( أ)
االلتزامات املرتتبة واستحقاقات هناية اخلدمة وغريها من  دمةد انتهاء اخلتتألف استحقاقات ما بع -86

من نظام معاشات القضاة، والتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة  على استحقاقات املوظفني الطويلة األجل
 ، واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.إهناء اخلدمةللموظفني، واستحقاقات 

من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع  29ت املوظفني مبوجب املعيار إن احملاسبة املتعلقة باستحقاقا -87
العام )"استحقاقات املوظفني"( معقدة من الناحية التقنية ألن اخلصوم غالبا ما تكون مادية ألهنا طويلة 

على خدمات خبري تعتمد احملكمة  نوجيب أن يراعي القياس خمتلف االفرتاضات. لذا، فإ ،األجل
 ديلويت(.بكة شاستشاري )

 اجملموعات اليت حيق هلا االستفادة هي: -88
)أ( القضاة الذين حددوا استحقاقات التقاعد واستحقاقات العجز على أساس حقوق مكتسبة ومغطاة 

 بعقد تأمني مسجل كحق اسرتداد؛ 
الصحي                                                                                    )ب( املوظفون الفنيون املعينون دوليا  مبوجب عقود طويلة األجل، والذين يستفيدون من النظام

يف املائة، ومن  50للمتقاعدين، وخطة "التأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمة"، اليت متوهلا احملكمة بنسبة 
، وبدل االنتقال، نقل األمتعة/السفر عند إهناء اخلدمة، و إجازة زيارة الوطنمزايا أخرى طويلة األجل مثل 

 الوطن ومنحة الوفاة. ، والزيارات العائلية، ومنحة اإلعادة إىلاستحقاقات اخللفو 
 كتمالاال ( التقييم و ب)

مليون  56،8وغريها من االستحقاقات الطويلة األجل  انتهاء اخلدمةاستحقاقات ما بعد  بلغت -89
املتعلقة بنظام  سرتدادحقوق االبلغت . و 2016مليون يورو يف عام  50،1مقابل  2017يورو يف عام 

 .2016مليون يورو يف  عام  25،5مقابل  2017مليون يورو يف عام  27،3معاشات القضاة 
، استخدم املراجع اخلارجي أعمال األخصائيني االكتواريني املستقلني  620                    وفقا  للمعيار الدويل  -90

مزايا ما بعد اكتمال كجزء من فريق التدقيق من أجل احلصول على أدلة مراجعة مناسبة كافية يف تقييم و 
 مة، و اخلصوم األخرى املتعلقة باستحقاقات املوظفني الطويلة األجل.التوظيف، واستحقاقات إهناء اخلد

 :ما يليساعد األخصائيون االكتواريون املستقلون املراجع اخلارجي في -91
 )أ( فهم كيفية وضع التقدير احملاسيب، وكيفية توليد البيانات اليت يستند إليها التقدير احملاسيب؛

 والبيانات الرئيسية املستخدمة يف إجراء التقدير؛ )ب( توثيق االفرتاضات واألساليب 
                                                                                      )ج( توثيق ما إذا كان إطار اإلبالغ املايل املعين قد ط ب ق عند وضع التقدير وما إذا كانت الطرق 

 املستخدمة إلنشاء التقدير فرتة مناسبة ومتسقة خالل الفرتة.
 والتوصياتستنتاج ( االج)

 والتوصيات التالية.ستنتاجات أسفر االستعراض الذي أجري عن اال -92
لمحكمة بسحب املبالغ ل ،املتعلق بنظام املعاشات التقاعدية للقضاة ،يسمح عقد التأمني احلايل -93

شركة وال ميكن ل. اسرتداد                        عقد التأمني على أنه حق         ي صن ف يف هذا الصدد، و شركة التأمني.  لدىاملودعة 
 ميكنها إما حتويل املبالغ املودعة، احملكمة إهناء العقدررت قاماهتا. إذا وعليها الوفاء بالتز  ،التأمني إهناء العقد

 التأمني احلالية. کةرشلدى وال ألمء ابقاأو إتأمني جديدة  کةرلی شإ

: ميكن أن يؤدي حتويل املبالغ املودعة إىل شركة تأمني جديدة إىل تقلبات كبرية يف قيمة األقساط االستنتاج
 التأمني املعمول هبا. بوليصةلحفاظ على شروط ل
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عقد التأمني املتعلق خبطة املعاشات التقاعدية ابع اخلاص الذي يكتسيه :  نظرا للط2التوصية رقم 
رؤية  ألجليف مالحظات البيانات املالية                                                        للقضاة، يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة بتوجيه أدق  

 التأمني املعمول هبا. بوليصةة تأمني أخرى أو تغيري يف أفضل للنتائج املرتتبة على قرار االنتقال إىل شرك

 2017و 2016و 2015 يف الفرتة املمتدة بنيأبرز استعراض املوظفني الفنيني املعينني دوليا  - 94
املوظفني املعينني ابتداء  شأهنم شأناملساعدة العامة املؤقتة موظفي  باعتبار حدوث تغيري يف عقود التدوين 

بسبب  2017املوظفني املؤهلني ملنح اإلعادة إىل الوطن ابتداء من عام ضمن وتغيري  ،2016من عام 
 تنفيذ تعميم جديد.

سلط االستعراض الضوء أيضا على العديد من املكاسب واخلسائر اإلكتوارية اهلامة بني عامي  - 95
 ا يلي:مب        أساسا         ت فس ر فيما يتعلق باملزايا األخرى الطويلة األجل اليت  2017و 2016

)أ( زيادة طول العمر املتوقع للمشاركني يف اخلطة على أساس جداول الوفيات احملدثة من جانب الصندوق 
 املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛

 )ب( الزيادة يف العالوة الطبية؛
 )ج( اخنفاض متوسط الراتب األساسي الطيب؛

يف املائة املستخدمة يف تقييم عام  2،05إىل  2016ة يف عام يف املائ 1،8)د( زيادة معدل اخلصم من 
 ؛ 2017

)هـ( التغري يف منهجية التقييم، بإدراج متغريات الزوجة و/أو وفيات األطفال يف إسقاط التأمني الصحي 
 بعد انتهاء اخلدمة.

عن ، بالكشف بالتفصيل 2018                   حملكمة، بدءا  من عام ا:يوصي املراجع اخلارجي 3التوصية رقم 
 املكاسب واخلسائر اإلكتوارية اهلامة يف املالحظات على البيانات املالية.

 المشتريات -دال
 وثائق االلتزامات المتنوعة  -1

 )"وثائق االلتزام"( من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة،  8-110وفقا للقاعدة املالية  -96
و اتفاق أو أمر شراء رمسي أو شكل آخر من جيب أن يكون أي التزام قائما على أساس عقد أ”

. وجيب أن يكون كل التزام مؤيدا بوثيقة احملكمةأشكال التعهد، أو على أساس دين تعرتف به 
 “.التزام مناسبة

كانون  2لوثيقة االلتزام املتنوعة" املؤرخ عياري مراجع احلسابات اخلارجي "اإلجراء التشغيلي امل      تلق ى  -97
للمحكمة وحيدد أنه "ينبغي جتنب  8-110يشري هذا اإلجراء إىل القاعدة املالية و . 2013يناير الثاين/

إىل أدىن حد ممكن يف احملكمة".  حجم وثيقة االلتزام املتنوعةمن وينبغي التقليل ، وثيقة االلتزام املتنوعة
                                                        هذه الوثائق من قبل مسؤول التصديق وفق ا لقسم احملكمة املعين.        وت وق ع 

مليون يورو  7،0و 2017مليون يورو يف عام  7،7  وثيقة االلتزام املتنوعة فقد بلغتلك، ومع ذ -98
 قسم دعم احملامني وقسم الضحايا والشهود. اهذا اإلجراء أساسويستخدم . 2016يف عام 

النظام املايل من  8-110للقاعدة        وفقا   حيلل اجلدول التايل تفاصيل مبالغ وثيقة االلتزام املتنوعة -99
 لبيانات املالية.امللحقة با 21إىل  17                                                    والقواعد املالية مقارنة  مبجموع املصروفات يف املالحظات من 
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لنظام من ا 8-110للقاعدة الفرق بين مجموع المصروفات والنفقات الموثقة وفقا  -13الجدول 
 )بآالف اليورو( المالي والقواعد المالية

 

جمموع النفقات 
 املتنوعة 2017
2016 

االلتزام  وثيقة
2017 املتنوعة  النسبة املئوية 

جمموع النفقات 
2016 

وثيقة االلتزام 
 النسبة املئوية 2016 املتنوعة

 6246 قسم دعم مكتب الدفاع
 يف املائة 81 4730 5826 يف املائة 85 5285

 2827 قسم شهود الضحايا
1592 

 يف املائة 52 1416 2745 يف املائة 56

 364 3093 ن التحقيقاتنائب املدعي العام لشؤو 
 يف املائة 11 308 2875 يف املائة 12

 2782 املكتب امليداين
296 

 يف املائة 15 312 2016 يف املائة 11

 19929 األقسام األخرى
159 

 يف املائة 0 69 - 16532 يف املائة 1

 34877 المجموع
7596 

 في المائة 22 6997 29994 في المائة 22

 امللحقة بالبيانات املالية. 21إىل  17ات من رجي للحسابات، استنادا إىل املالحظاملصدر: املراجع اخلا
 عن     تقل  ال مببالغ تتعلق املصروفات هذه من املائة يف 97 أن التوزيع يبني، ذلك على وعالوة - 100

 .2016و 2017امي ع يف يوروآالف  10
لنظام املايل والقواعد ا من  8-110اعدة للق      وفقا   االلتزام املتنوعةائق يبني اجلدول التايل توزيع وث -101
 :2016و 2017يف عامي  املالية

  لنظام المالي والقواعد الماليةا من  8-110للقاعدة             موثقة وفقا  التوزيع النفقات  -14الجدول 

 

جمموع وثائق 
االلتزام املتنوعة 

  2017لعام 
عدد الوثائق يف 

 النسبة املئوية  2017

جمموع وثائق 
تنوعة االلتزام امل

  2016لعام 
عدد الوثائق يف 

 النسبة املئوية  2016

 يف املائة 0 1 300 يف املائة 0 2 00 يوروألف  100        أقل  من 

 99999ألف إىل  50
 4 158 يورو

 يف املائة 0
158 3 

 يف املائة 0

 49999ألف إىل  10
 90 1239 يورو

 يف املائة 3
1239 89 

 يف املائة 0

 يف املائة 3 897 4451 يف املائة 33 1174 4451 يورو 9999إىل  3000 

 يف املائة 32 1780 549 يف املائة 64 2294 549  يورو 3000أكثر من 

 في المائة100 2770 6697 في المائة100 3564 6697 المجموع  

 2017حسابات احملكمة لسنة املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل 
إىل           استنادا  ابات اخلارجي، على أساس اختباري، من وجود هذه املصروفات حتقق مراجع احلس  -102

 جريت مرضية.                    ربت االختبارات اليت أ                                الوثائق الداعمة املقدمة. واعت  
لنظام املايل ا من  19-110إىل  12-110القواعد ال تندرج حتت  االلتزام املتنوعةائق وث لكن -103

 15-110وحتديدا مبستوى املنافسة املطلوب وفقا للقاعدة  ،الشراءفيما يتعلق بقواعد  والقواعد املالية
 .14-110وجلان استعراض املشرتيات وفقا للقاعدة 

متوافقة مع  8-110املراجع اخلارجي التحقق مما إذا كانت الوثائق امللزمة وفقا للقاعدة        يتمك ن مل  -104
، وحتديدا فيما يتعلق لنظام املايلا من من  19-110إىل  12-110القواعد  قواعد االشرتاء مبقتضى
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 14-110، وجلان استعراض املشرتيات وفقا للقاعدة 15-110مبستوى املنافسة املطلوب وفقا للقاعدة 
 .12-110الشراء وفقا للقاعدة                         املبادئ العام ة املتعلقة بو 

 قسم المجني عليهم والشهودمراجعة حسابات  -2
شهود لتقدمي الدعم واحلماية للشهود وللضحايا الذين ميثلون أنشئ قسم شؤون اجملين عليهم وال -105

داري إلالدعم د الشهووالضحايا اقسم م يقددا، لضحايا بوصفهم شهواعندما يشهد أمام احملكمة. 
م احملكمة. كما يوفر الرعاية النفسية واالجتماعية واملساعدة املناسبة مال ألمثواللوجستي لتمكينهم من وا

 تاجون إليها.األخرى اليت قد حي
                                                                          واهلدف الذي يرمي إليه مراجع احلسابات اخلارجي، وفقا  للمعايري الدولية للمحاسبة  -106
، هو تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق بطريقة تسمح ملراجع احلسابات من احلصول على أدلة 500

أي مراجع                                                                          تدقيق مناسبة كافية حىت يتمكن من استخالص استنتاجات معقولة ي ست ند إليها يف ر 
احلسابات. يف حالة تقييد نطـــاق مراجعـــــة احلسابـــــات اليت تقوم هبا اجلهة القائمة باملراجعة أو إذا 

ر إىل ذلك يف رأيها اة كافية، جيب أن يش                                           ر على اجلهة القائمة باملراجعة احلصول على أدل       تعذ  
قاهتا واآلثار اليت ترتبها تلك العوامل وتقريرها، على أن يوضح يف تقريرها األسباب الداعية إىل تعلي

 يف املركز املايل واملعامالت املالية املثبتة يف السجالت.
وفيما يتعلق بنفقات قسم اجملين عليهم والشهود، يدرك مراجع احلسابات اخلارجي أنه ال ميكن  -107

                       ت نق ل إليها. ومع ذلك، اإلفصاح عن طابع بعض املواد السري واحلساس اليت ميكن أن حتدد البلدان اليت 
 ستخالصيتعني على املراجع اخلارجي احلصول على أدلة تدقيق مناسبة كافية حىت يتمكن من ا

استنتاجات معقولة بشأن حقيقة أن مجيع املبالغ والبيانات األخرى املتعلقة باملعامالت واألحداث املسجلة 
مت تسجيلها واإلفصاح عنها وقعت وتتعلق قد مت تسجيلها بشكل مناسب وأن املعامالت واألحداث اليت 

 بالكيان.
                                                                                م نح مراجع احلسابات اخلارجي إمكانية الوصول إىل أغلبية األدلة املتعلقة بأنشطة قسم اجملين  -108

أنه  قسم اجملين عليهم والشهودفقد أفاد مبا يف ذلك بعض املعلومات السرية. ومع ذلك،  عليهم والشهود
يوجد فيها مت نقلها حيث شديدة احلساسية حتدد بعض البلدان  عن مواد ل عدم الكشف    فض  ي

نح املراجع اخلارجي إمكانية الوصول إىل أدلة التدقيق ألداء  نتيجةشهود/ضحايا حمميني. و                                                                 لذلك، مل مي 
 0،8مقابل مبلغ أقصى قدره  اختباراته املتعلقة مبراجعة احلسابات على نفقات قسم اجملين عليهم والشهود

ذلك، متكن املراجع اخلارجي من  عكسبسبب سرية املعلومات. وعلى  2017و يف عام مليون يور 
 .2017مليون يورو يف عام  2،1 قدره مبلغ ملراجعة أدلةلى صول عاحل

يبني اجلدول التايل، من ناحية، جمموع نفقات قسم اجملين عليهم والشهود، ومن ناحية أخرى  -109
 ت عليها.املبالغ اليت ميكن إجراء االختبارا

 )بآالف اليوروهات(  2017في عام  قسم المجني عليهم والشهودتفصيل نفقات  -15الجدول 

 

 النفقات املتاحة لالختبار 2017جمموع النفقات يف 

 980 980  السفرنفقات 

 828 1592 من النظام املايل للمحكمة( 8-110وثائق االلتزام املتنوعة )القاعدة 

 255 255 أوامر الشراء
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 2063 2827  قسم المجني عليهم والشهودنفقات مجموع 

 2017حسابات احملكمة لسنة املصدر: املراجع اخلارجي للحسابات، استنادا إىل 
املستعملة يف مراجعة حسابات  عن عتبة األمهية النسبيةمبلغ األدلة غري املتاحة لالختبار يقل  -110

أي عواقب فيما خيص هذه الفجوة ى رتتب علتبالتايل، ال . و 2017املراجع اخلارجي للتدقيق املايل لعام 
 رأي املراجع اخلارجي.

: يطلب مراجع احلسابات اخلارجي أن تكون مجيع أدلة املراجعة اليت ال ميكن اإلفصاح 4التوصية رقم 
 ةبالنسبة للمراجععنها، واليت ليست يف غاية احلساسية فيما يتعلق بنفقات قسم اجملين عليهم والشهود، 

وصي املراجع ويلمراجعة. ل، من أجل أخذ عينات اختبار املهمة، متاحة قبل بداية 2018لعام  ةاملؤقت
يف املستقبل، إذا بدا أن مقدار و . مهمةجلهات املعنية بإعداد هذه الوثائق قبل اليوم األول للااخلارجي 

عتبة مراجعة احلسابات، يتعني على يتجاوز                املقد م لالختبار شديد احلساسيةو األدلة غري القابلة لإلفصاح 
 املراجع اخلارجي أن يشري إىل املسألة يف رأيه ويف تقريره بشأن البيانات املالية.

 لتكنولوجيا المعلومات استعراض الضوابط الداخلية -هاء
 النطاق والهدف  -1

علومات. وكان الداخلية لتكنولوجيا املالضوابط ركز مراجع احلسابات اخلارجي عمله على إطار  -111
الداخلية لتكنولوجيا املعلومات مصممة بشكل  الضوابط اهلدف العام هو تقييم ما إذا كانت إجراءات 

على هذا و للحد من املخاطر املتعلقة باستخدام نظم املعلومات يف احملكمة.  فعاال اتنفيذ       ت نف ذ و       كاف  
ات وإجراءات الرقابة الداخلية املنفذة حول وإدارة املعلوم العمل بيئة لتكنولوجيا املعلومات مشلالنحو، 

 .نظام "ساب" استخدام تطبيق
 وإدارة المعلومات بيئة تكنولوجيا المعلومات  -2

حددت تكنولوجيا املعلومات وإدارة املعلومات اسرتاتيجية تكنولوجيا املعلومات ملدة مخس  - 112
 استدامة.سنوات لتحسني عمليات احملكمة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية و 

                                                                                   ومع ذلك، أشار املراجع اخلارجي إىل أن املنظمة الفعلية لتكنولوجيا املعلومات تتطلب تعاونا   -113
مت تقاسم  2015على سبيل املثال، منذ عام فذات املستويات اهلرمية املختلفة. فرقة                    سلسا  وتواصال  بني األ

عبة اخلدمات اإلدارية( املسؤول عن )حتت إشراف ش نظام ساب"بني "فريق  نظام "ساب" إدارة تطبيق
حتت إشراف شعبة اخلدمات القضائية( )التطبيق والدعم الوظيفي وقسم خدمات إدارة املعلومات، 

 املسؤولة عن إدارة البنية التحتية.
                                                                                        إن املوارد البشرية لتكنولوجيا املعلومات املتعلقة بنظام "ساب"  حمدودة العدد وتركز أساسا  على  -114
للمشاريع املتوسطة أو الطويلة األجل اليت هتدف إىل بقدر ضئيل  إالاليومية، وبالتايل فهي ال تتوافر املهام 

 حتسني نظم املعلومات.
  المتعلقة بنظام "ساب" الضوابط الداخلية -3 

لتكنولوجيا املعلومات من بيئة حديثة ومتغرية،  الضوابط الداخليةحىت اآلن، عانت و بشكل عام،  -115
 االتصال املباشرطلبات ، وتعاَل على تنفيذ الربامج اجلديدة        أساسا  تكنولوجيا املعلومات أفرقة تركز يث حب

 من املستخدمني.
يف الداخلية  الرقابة بيئة حتسنيأنه ينبغي ينبغي فيها للمحكمة  إىل اخلارجي املراجع وأشار - 116
 . /إدارة املعلوماتاملعلومات تكنولوجيا فيما خيص جماالت أربعة
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 إدارة النفاذ إلى نظام "ساب"   )أ(
ليست رمسية بشكل منهجي. ال يتم اإلعداد والتعديل وجد مراجع احلسابات اخلارجي أن طلبات  -117
رى أي رقابة لضمان احرتام مبادئ الفصل بني الواجبات وال يتم إجراء أي استعراض منتظم حلسابات      جت 

 الوصول.إمكانية املستخدمني وحقوق الوصول لضمان مالءمة 
 وهلذا السبب اقرتح املراجع اخلارجي تنفيذ ما يلي: -118

)أ( رقابة ملنع منح حقوق الوصول اليت تؤدي إىل الفصل بني الواجبات يف سياق نظام معلومات متكامل 
 ومركزي؛

نح يف نظام                                                                                   )ب( مراقبة سنوية )على األقل( للمراجعة للكشف عن أي حقوق وصول غري مناسبة مت 
 "ساب".

                                    . ويعمل فريق نظام "ساب"  حالي ا على يف إطار عملية املوافقةقبلت دوائر احملكمة هذا االقرتاح  - 119
لفصل بني الواجبات اليت تشري إىل األدوار اليت ال ميكن لمصفوفة وعلى مستودع مركزي ألدوار الوصول 

 ضالغر و دم نشط.                                                            سيحتوي املستودع أيض ا على معلومات حول األدوار املخصصة لكل مستخو دجمها. 
من هذا املستودع هو التحكم يف تعيني األدوار ومنع منح حقوق الوصول اليت تؤدي إىل الفصل بني 

. ومن اسنوي ملستخدماالواجبات. باإلضافة إىل ذلك، سيتم استخدام املستودع ملراجعة حقوق وصول 
 .2019م املتوقع االنتهاء من التنفيذ يف الربع الثاين من عا

 ليات الحاسوبيةالعم)أ( 
املعنية بتكنولوجيا الحظ املراجع اخلارجي أن احملكمة ال تكفل بشكل منتظم إمكانية األفرقة  -120

، يف حدود األهداف احملددة، من استعادة البيانات من نظم املعلومات واألفرقة املعنية بأساليب العمل
 املعلومات يف حاالت الكوارث.

هيئات  متكنينولوجيا املعلومات بإجراء اختبار سنوي من أجل واقرتح أن تقوم خدمات تك -121
 احملكمة على استعادة بيئة تكنولوجيا املعلومات بالكامل يف حالة حدوث أي كارثة.

قسم نظم قوم وي. أثناء عملية االعتمادقبلت خدمات تكنولوجيا املعلومات هذا االقرتاح خالل و  -122
ياته وإدارته )موثقة يف إجراءات التشغيل املوحدة( للنسخ االحتياطي                  حاليا  بتحديث عمل إدارة املعلومات

. وهو يشكل أولوية وسيشمل التصدي للكوارث واستعادة القدرة على العمل بعدهاواالسرتداد لدعم 
حتديث إجراءات التشغيل املوحدة احلالية الستعادة القدرة على العمل بعد الكوارث بنظام "ساب"،  

ونظام ساب، يف انتظار املوافقة على بيئة تكنولوجيا املعلومات لاالستعادة السنوية تمارين لوختطيط 
 .2018وتوافرها، ويستهدف إكماله يف  أساليب العمل

 ( إدارة تغيير نظام سابج)
جداول إن وثائق طلبات تغيري املستخدمني وقابلية تتبعها غري متجانسة )الربيد اإللكرتوين أو  -123

نتاجية. كما ة نظام ساب اإل( وتؤدي إىل تربير غري متسق للتغريات املنفذة يف بيئSolvITأو أداة إكسل 
 أكثر صعوبة.               ة التقنية تعد  فرقأن متابعة طلبات التغيري من قبل األ

 ( مقدمو الخدمات الخارجيوند)
ن يف كل ستنتاجات املراجعة الداخلية للحسابات، يتعني على احملكمة أن حتدد وتضمالوتأكيدا  - 124

عقد رئيسي، اتفاقات مستوى اخلدمات، للسماح بإدارة فعالة للخدمات اخلارجية مبا خيدم مصاحل احملكمة 
 على أفضل وجه.
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وجد مراجع احلسابات اخلارجي أن بعض العمليات تستخدم قنوات متعددة تؤدي إىل أساليب  -125
نظام ساب  ع الوثائق بشأن تغيرياتد صعوبات يف تتب                                        مراقبة غري متجانسة ووثائق غري متسقة، وحد  

تبسيط تنظيم الرقابة  ضرورةحدد املراجع اخلارجي            بوجه عام ، اخلارجيني. و  ردينونطاق خدمات املو 
 الداخلية لتكنولوجيا املعلومات.

املراجع اخلارجي بتبسيط اإلجراءات واألدوات احلالية املستخدمة إلدارة وثائق طلبات لذا، أوصى  -126
ومتابعتها، من أجل احلد من املخاطر املتصلة بطلبات الوصول رصدها و وتغيري نظام ساب ، مستخدمي

بيئة قبل التنفيذ يف ، على التوايل، غري املالئمة أو عدم كفاية االختباراتالتغيري غري املالئمة وطلبات 
 اإلنتاج.

ة ترشيد اإلجراءات بدأت بالفعل عمليو . االعتماداحملكمة هذه التوصية أثناء عملية بلت ق -127
 2018يف أوائل عام املتعلقة به والتغيريات نظام ساب  واألدوات احلالية املستخدمة إلدارة مستخدمي

                                    . وجيري حالي ا استعراض وحتديث إجراءات 2019عام         مستهل  ومن املتوقع أن يتم االنتهاء منها يف 
واألدوات  ، وجيري استبدال"ة بنظام سابوصول املتعلقاحلالية لـ "طلبات للتغيري وال املوحدةالتشغيل 

(. ومن املتوقع االنتهاء من التنفيذ SolvIT) ، وهي نظام سولف إيتبأداة جديدة واحدة القدمية احلالية
 .2019يف الربع الثاين من عام 

 متابعة التوصيات السابقة  -خامسا
تزال معلقة يف تاريخ مراجعة ال كانت استعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات اليت   -128

احلسابات، واليت جاءت كلها من عمليات مراجعة سابقة للبيانات املالية أو من تقارير أخرى أصدرها 
 املراجع اخلارجي.

البيانات املالية.  مراجعةمن تقارير منها مثانية  ت. جاءمل يتم البت فيهاتوصية  20كانت هناك   - 129
(، 2016) ةاملباين الدائمة اجلديدو (، 2015حتياطيات النقدية )توصية من تقارير حول اال 12و
 (.2017( وشعبة العمليات اخلارجية )2016) قلم احملكمةمشروع إعادة صياغة إصالح و 

واحدة منها جزئيا، ومل يبدأ تنفيذ  11         ، ون فذت                                        من بني هذه التوصيات العشرين، ن فذت سبع   - 130
توصية سابقة معلقة،  12يف هناية املراجعة، ال تزال و . ع غريهام ، وأدجمت توصية واحدة أخرىمنها

 وسيتعني إعادة النظر يف تنفيذها مرة أخرى يف تقارير مراجعة احلسابات املقبلة.
، والناشئة عن تقارير 2018يعرض اجلدول التايل التوصيات اليت ال تزال معلقة يف بداية عام  -131

 ملالية، والرأي بشأن تنفيذها يف هناية املراجعة من جانب املراجع اخلارجي.املراجعة السابقة بشأن البيانات ا
  1ال تزال معلقة حتى التي تقرير مراجعة الحسابات المالية عن التوصيات السابقة  - 16لجدول ا

 2018كانون الثاني/يناير 
 مل تنفذ نفذت جزئيا نفذت التوصيات املتبقية املوضوع الرقم

ن أجل تعزيز الرقابة الداخلية املخصصة إلدارة املرتبات واالستحقاقات، م املوظفون 2016-1
يوصي املراجع اخلارجي بإدراج املخاطر املرتبطة هبا )االفتقار لوثائق 
داعمة، وعدم االمتثال للقواعد اإلدارية للموظفني، وخلق موظفني 

قيني، ومهيني، والتفاوت بني عدد املوظفني املأجورين وعدد املوظفني احلقي
واألخطاء يف حتديد املقاييس، وسوء التقدير، وما إىل ذلك(، والرقابة اليت 
يتعني القيام هبا فيما يتعلق باملخاطر احملددة والقائمني على الرقابة، يف  

 كل خطوة من خطوات اإلجراءات احلالية حلساب الرواتب الشهرية.

 ×  
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 مل تنفذ نفذت جزئيا نفذت التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
قسم املوارد البشرية بإضفاء الطابع يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم  املوظفون 2016-2

الرمسي على مجيع عمليات التحقق واملراقبة اليت تتم أثناء إعداد كشوف 
 املرتبات الشهرية وأن حيتفظ هبا ألغراض التوثيق.

 ×  

املدفوعات على  2016-3
 سبيل اهلبة

من أجل تسهيل رصد املدفوعات على سبيل اهلبة، يوصي املراجع 
ساب دفرت األستاذ العام املخصص يف الرصيد اخلارجي بإنشاء ح

 تصنيف النفقات ذات الصلة على التوايل.باالختباري و 
×   

بتحديد طريقة ‘ 1’يوصي املراجع اخلارجي بأن يقوم قسم املوارد البشرية  املوظفون 2015-1
لرصد متوسط حجم القوة العاملة لتسهيل املقارنة بني متوسط حجم 

التوفيق بني خمتلف ‘ 2’القوة العاملة يف امليزانية، و القوة العاملة وجدول 
ملفات كشوف املرتبات لتحديد حجم القوة العاملة على حنو يتسم 

 باليقني.

×   

بغية توضيح تكاليف الصيانة وإدراجها يف امليزانية، يوصي املراجع  املباين الدائمة 2015-3
الصيغة النهائية خلطة  أوال، وضع‘ 1’اخلارجي بأن تقوم احملكمة مبا يلي: 

استعراض توزيع العناصر ‘ 2’صيانة موثوق هبا يف أقرب وقت ممكن؛ مث 
ملواءمتها مع توقعات خطة الصيانة وللتمييز بني العناصر بشكل 

 صحيح.

  × 

الرقابة املالية  2015-5
 الداخلية 

بغية حتسني مراقبة امليزانية يف مجيع قطاعات األنشطة يف احملكمة، يوصي 
ملراجع اخلارجي بتنقيح إعدادات الرباجميات احلاسوبية لتخطيط موارد ا

املؤسسة ليتطلب ملء خانة إضافية تبني، لكل مدخل من املدخالت 
 احملاسبية، ما إذا كان له أثر يف امليزانية أو أثر حماسيب.

×   

الرقابة احملاسبية  2015-6
 الداخلية

ة والكفاءة، يوصي املراجع من أجل ضمان رقابة داخلية تتسم بالفعالي
اخلارجي بأن تكمل احملكمة النشر الكامل لنظام املعلومات إلعداد 
البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام ولضمان 

 استقرار وقوة وظيفة احملاسبة.
 ×  

خمصصات الديون  2013/1
املشكوك يف 
حتصيلها واألموال 

ى    ع                  الواردة من املد  
 عليهم 

من أجل توضيح عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتعامل مع األموال 
الواردة ذات الصلة مبصادرة األصول، يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع 
احملكمة توجيهات رمسية تبني تفاصيل التعامل مع األموال الواردة يف 
خمتلف مراحل اإلجراءات القضائية مع تعريف واضح للمهام 

ؤوليات ضمن نظام احملكمة. وستشكل هذه التوجيهات األساس واملس
 لتناول تلك األموال من حيث احملاسبة وامليزانية بصورة مالئمة.

 ×  

مجموع عدد 
 التوصيات

  3 4 1 

                                نـ ف ذت يف هناية هذا االستعراض هي:         ت عترب قدالتوصيات اليت  -132
وقد يزانية واحملاسبة للمدفوعات على سبيل اهلبة. هتدف إىل صياغة معاجلة املكانت ، اليت  3-2016 )أ(

يف أرصدة         موجودا  للمدفوعات على سبيل اهلبة، وكان     ا  حتديد 2399مت فتح حساب جديد رقم 
 .2017احلسابات يف هناية السنة عام 

 برجميات نظام ساب لتخطيط املوارد، اليت هتدف إىل حتسني ضوابط املطابقة يف امليزانية  3-2016)ب( 
تنشيط وحدات  نظام ساب لتخطيط املوارد يف املؤسسة. قامت احملكمة بتكييف تشكيل يف املؤسسة

 ووظائف إضافية، مبا يف ذلك تقارير التسوية بني امليزانية واحملاسبة.
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حجم القوى العاملة وفقا جلدول القوى العاملة يف امليزانية ، اليت هتدف إىل رصد متوسط 1-2016)ج( 
ع كشوف املرتبات. أنتجت احملكمة جمموعة من البيانات املقارنة بني تكاليف املوظفني وحالة وتوفيقها م

 التوظيف الشهرية حسب الربنامج الرئيسي.
التوصية، اليت استهدفت تعزيز رصد املخاطر والرقابة الداخلية على نفقات              ش رع يف تنفيذ  – 133

مت تنفيذ مشروع آيل اللتقاط و خلطة عملها. بالنسبة قتا ستتطلب و و املوظفني، لكن، ال تزال حديثة العهد، 
 .2018ومن املتوقع أن يكتمل حبلول منتصف عام  2017مجيع النماذج اليدوية احلالية يف عام 

وترتبط ، جزئيا           قد نـ ف ذت ، 1- 2016ية  ـلتوصبا ةـاملرتبط، 2-2016ية ـإن التوصـف، ايلـوبالت - 134
 .يق مشروع األتمتة املذكور أعالهالوثائق املتعلقة بالضوابط بتحق

وضع خطة الصيانة الطويلة األجل اليت ومن املزعم مل تنفذ بعد.  3-2015 التوصيةويعترب أن  – 135
، قبل 2018عند هناية السنة املالية اليت كان من املتوخى وضعها  املباينتنص على استبدال مجيع مكونات 

، . وستشكل هذه اخلطة(2918ملتوقع يف أيلول/سبتمرب ، بعد اختيار املتعاقد املقبل )ا2020منتصف 
مشروع املباين الدائمة. ويف غضون ذلك، لن تتغري عناصر أساسا لتحديد خمتلف  حندما تصبح متاحة،

 املدخالت يف حسابات املشروع وجدوله الزمين لإلهالك.
أمتتة                أ حرز تقد ما  بل و عمل التقييم والتحليوجيري               م نفذة جزئيا.  6 - 2015               وت عترب التوصية  - 136

. غري أن هذا ال يغطي النشر الكامل لنظام نظام ساب بعض املهام من خالل تفعيل وحدات وتطبيقات
املعلومات إلعداد البيانات املالية وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وال يزال تثبيت تعزيز وظيفة 

               احملاسبة معلق ا.
ملعاجلة األموال املسرتدة. ومع  2017: أنشأ املسجل حسابا خاصا يف عام 1-2013التوصية  - 137

إىل اللجنة،  7و 6م اقرتاح تعديل الالئحة    د             املسألة، ق  وإذ إن النظام املايل ال ينص على هذه ذلك، 
 النهائية على التعديالت. منفذة جزئيا حىت موافقة اجلمعية 1-2013التوصية       وظل ت . هواعتمدت

متابعة التوصيات املتعلقة بعمليات املراجعة من الثاين إىل اخلامس،  ،التقرير د يف مرفقاتوتر   -138
 اإلدارية السابقة.

 شكر وتقدير -سادسا
ع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن ويود املراجع اخلارجي أن يعرب عن تقديره العميق  -139                                                                                  يود مراج 

 ستقباهلم ودقة املعلومات اليت قدموها.ملديري وأعضاء هيئة احملكمة اجلنائية الدولية ال
 انتهت مالحظات املراجعة
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 المرفقات
 المرفق األول

 الخامس                  التحق ق من البيان
االختالفات بني حماسبة امليزانية واحملاسبة على أساس االستحقاق، الواردة يف البيان اخلامس تنقسم  – 1

 :، كالتايلأنواعثالثة  إىلالبيانات املالية، امللحقة ب 24واملالحظة 
: يكون أساس امليزانية أضيق من األساس احملاسيب، ألنه ال يشمل إال “ األساس احملاسيب”اختالف )أ( 

جزئيا االلتزامات املعرتف هبا يف إطار املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وإن كان يراعي التزامات 
اه املعاكس، ال ميكن االعرتاف هبا مبوجب معايري املعايري امليزانية، مثل االلتزامات غري املصفاة، يف االجت

إىل أن االلتزامات احملاسبية تتجاوز التزامات امليزانية  24تشري املالحظة  -احملاسبية الدولية للقطاع العام 
. وفقا للتوصية الصادرة عن املراجع اخلارجي يف تقريره عن البيانات 2017مليون يورو يف عام  8،2مببلغ 

فقد أدرجت احملكمة  (، أنشأت خدمات احملكمة يف5-2015)التوصية رقم  2015املالية للسنة املالية 
، يشري بالنسبة لكل بند، إىل ما إذا كان له تأثري يف اشرتاط ملء خانة إضافيةيف ختطيط موارد املؤسسات 

سجالت احملاسبة منوذج بني ود تقارير التسوية بني البنامليزانية أم ال، ومت وضع عملية روتينية إلعداد 
مليون يورو الوارد يف  8،2مبلغ              هناك ما يرب ر امليزانية. اخترب املراجع اخلارجي هذا اإلجراء واعترب أن

 ؛24املالحظة 
، لكن يتم االستئماين للضحايا )ب( اختالفات "الكيان": متول ميزانية احملكمة نفقات أمانة الصندوق

         ال ت در ج على العكس، . و لة يف البيانات املالية للصندوق، وليس يف نفقات احملكمةاإلقرار باملصاريف املقاب
البيانات املالية للمحكمة اجلنائية الدولية،          ت در ج يفمليزانية العادية يف عمليات الصناديق األخرى، يف حني ا

عرتاف بالنفقات ، مع اال2017ويتوافق صايف املبلغ املرتاكم الناتج عن هذه االختالفات، يف عام 
قام مراجع احلسابات اخلارجي بفحص التحركات و                              يورو مقارنة  بنفقات املوازنة. 25000اإلضافية البالغة 

االستئماين  صندوقالاملالية الناجتة عن هذا التوازن: بلغت التدفقات الواردة من املسامهات الطوعية إىل 
 1،7الصندوق  مانةوفات الناجتة عن نفقات أومتثل املصر مليون يورو؛  2،2 ،2017يف عام  للضحايا

لكن ليس يف  ،امليزانيةأداء  في به رفمعتمليون يورو  0،5                   رصيدا  إجيابيا قدره رقلفاميثل مليون يورو، و 
 0.5غري امليزانية العادية  لتمويل بنودحتصيل االشرتاكات املقررة  بلغومن ناحية أخرى، بيان أداء احملكمة. 

 (؛5 اجلدول مليون يورو )انظر
تصنيف يف ال"العرض": تؤدي بعض املصروفات )االستثمار والتمويل( إىل إعادة  يف ختالفاتاال)ج(  

احملاسبة على أساس االستحقاق مقارنة مع أساس امليزانية، حبيث ال يتم االعرتاف مبصروفات امليزانية 
على وجه و . مالدولية للقطاع العامليون يورو كمصروفات يف بيانات املعايري احملاسبية  4،6البالغة 

 3.0اخلصوص، بالنسبة لتكاليف متويل املكتب الرئيسي )الفائدة + رأس املال(، يتم طرح نفس املبلغ )
مليون يورو( كفرق أساسي ألنشطة التشغيل، ويتم إضافته كفرق عرض ألنشطة التمويل، فيصبح تأثري 

 رمسلة                     مليون يورو وت عزى إىل  1،6التصنيف املتبقية                                             التوازن حمايد ا بشكل عام. وتبلغ عمليات إعادة 
مليون يورو، املعرتف هبا بوصفها نفقات امليزانية لعام  1،7املشرتيات امللموسة وغري امللموسة اليت تبلغ 

، يف حني أن معدة وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام                       ، وال ي عرتف هبا كمصروفات 2017
يورو لكنها غري مدرجة  5 000اليت مت احلصول عليها من اإليرادات احملاسبية بلغت عمليات االسرتداد 

مليون يورو املكتسبة من احلسابات العادية للميزانية العادية  0،1يف امليزانية. وأخريا، فإن الفوائد البالغة 
                                                              ت سجل كإيراد يف البيانات املالية، لكن ليس كاعتمادات يف امليزانية.

ملطابقة بيانات  24، يثبت املراجع اخلارجي صحة البيان اخلامس واملالحظة دقيقالت ااس هذوعلى أس -2
 .2017امليزانية واحملاسبة للسنة املالية 
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 الثانيالمرفق 
 تقرير بشأن االحتياطيات النقدية المتابعة 

 مل تنفذ نفذت جزئيا نفذت التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
االحتياطيات  2015-6-3

 النقدية
املتعلقة باملوظفني لتغطية النفقات اليت  االلتزاماتوضع خطة لتمويل 

تزيد يف املستقبل. وينبغي إجراء دراسة ملعرفة ما إذا   قدتقابلها، واليت 
 كان ينبغي إنشاء احتياطي لذلك وحتديد مبلغه احملتمل.

 ×  

 املراجع اخلارجي أن الدول األطراف يرىو قيد النظر على مستوى احملكمة.  3-6-2015ال تزال التوصية 
ضمان تدفق املوارد ذات الصلة ملطابقة و االختيار بني إنشاء احتياطي خمصص                    هي اليت جيب أن تقر ر 

 التزامات مستحقات املوظفني املستقبلية.

 الثالثالمرفق 
  مشروع المباني الدائمة بشأنتقرير المتابعة 

وإسقاطها من لوحات املعلومات بشأن  3-2015لتوصية مع ا 1-3-2016تقرر دمج التوصية رقم  -1
 متابعة التوصيات.

 تعترب غري منفذة. 3-2015أعاله، أن التوصية  135ورد يف الفقرة  - 2

 الرابعالمرفق 
 (2016)خطة تجديد الرؤية  بشأنتقرير المتابعة 

 مل تنفذ نفذت جزئيا نفذت التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
بشأن تقرير ال نشر 2016-1

جتديد مشروع 
 .الرؤية

 توزيعهيوصي املراجع اخلارجي بنشر التقرير النهائي ملشروع جتديد الرؤية و 
   × .نيوظفامل فرادىاملوظفني، باستثناء املعلومات السرية عن  لىع

إجراءات التشغيل  2016-2
             املوح دة بشأن 

العمل أساليب 
 اجلديدة

احملكمة إجراءات تشغيلية موحدة يوصي املراجع اخلارجي بأن يضع قلم 
 ،وتدفق عمل رقمي ملساعدة املوظفني على فهم أساليب العمل اجلديدة

 بواسطةاليت ينبغي تطبيقها داخل هياكل قلم احملكمة اليت أعيد تنظيمها 
 املشروع.

×   

اختيار املساعدة  2016-3
 اخلارجية

ية، يوصي ذا كان تعريف أساليب العمل اجلديدة يتطلب مساعدة خارج
مراجع احلسابات اخلارجي باختيار شركة االستشاريني أو األخصائيني 

                                                بعد تقدمي العطاءات التنافسية وفقا  لقواعد احملكمة. الالزمة
×   

التأثري على ميزانية  2016-4
النقل وزيادة النشاط 

 القضائي.

لدول يفسر فيها ليوصي املراجع اخلارجي بأن ينشر املسجل مذكرة 
على القوة العاملة يف احملكمة وميزانية االنتقال  بالتحديدف األثر األطرا

 إىل أماكن العمل اجلديدة والزيادة يف النشاط القضائي.
×   

مجموع عدد 
 التوصيات

  4   
إلجابات        نظرا  لموضع التنفيذ،  4-2016و  3-2016و  2-2016و  1-2016تعترب التوصيات  - 1

 ة.والوثائق اليت قدمتها احملكم



ICC-ASP/17/20 

567 20A061118 

إىل  2017و  2016، يستند هذا املؤهل إىل املعلومات املقدمة يف 4-2016بالنسبة للتوصية  -2
يف  تامالاالستقرار كمشروع، وقبل   خطة جتديد الرؤية الدول بشأن التأثريات يف الوقت الذي مت فيه تنفيذ 

إعادة الشراء والرتكيب يف املباين املبىن اجلديد. هذا ال يعين أن املراجع اخلارجي يرى يف املستقبل أن آثار 
 .      متاما  تسويتها        قد مت تاجلديدة 

منفذة، حيث أنه يف وقت املراجعة، مل يتم حتديد سوى خبري استشاري  3-2016تعترب التوصية  - 3
 .اإلعالن عن االهتمامخارجي واحد يف نطاق التوصية، ومت اختياره من ضمن املناقصات املتنافسة بعد 

 سالخامالمرفق 
 (2017متابعة التقرير المتعلق بشعبة العمليات الخارجية ) بشأنتقرير المتابعة 

 مل تنفذ نفذت جزئيا نفذت التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
                                             جتديد الرؤية، يوصي املراجع اخلارجي بإجراء مزيد   عندما تستقر آثار مشروع التآزر بني األجهزة 2017-1

تآزر بني خمتلف أجهزة احملكمة فيما يتعلق من التفكري من أجل تعميق ال
ضمان احرتام  القواعد القانونية األساسية  و بالعمليات والعالقات اخلارجية، 

                                                                 يف نفس الوقت، مما يفرتض هنجا  أكثر واقعية وعقالنية، وبالتايل أقل جزما  
ملبادئ احلياد واالستقاللية والسرية من النهج الذي يبدو سائدا يف الوقت 

 .بالفعل تآزر بني هيئات خمتلفة     و جديل، حىت لو احلا

 X  

التنسيق يف األمور  2017-2
 األمنية

يوصي املراجع اخلارجي بتعميق التفكري يف دور املنسق املركزي لألمن امليداين 
وصعوبة وكفالة حصوله على الوسائل الالزمة للوفاء مبهمته، رغم تعقيد 

خلارجية، وشعبة اخلدمات اإلدارية ع، بني شعبة العمليات اضحتديد املوا
 نيةتقارير األمالموضوع وشكل  تقييم وبإعادةورؤساء املكاتب امليدانية. 

 .                    على أساس أكثر ختصيص ا، األسبوعية املطلوبة من املكاتب امليدانية

 X  

اإلبالغ والتواصل  2017-3
إشراك ني قسم ب

 وتعويض الضحايا
ورؤساء املكاتب 

 امليدانية

إشراك قسم و قابلية التبادل املقرتحة أو حىت دمج أفرقة التوعية  أحرزتإذا 
، يتم تأكيدها على مستوى املقر كامال  اجناح امليدانية وتعويض الضحايا

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبراجعة اهليكل التنظيمي و الرئيسي، 
خط اإلبالغ أو االتصال الوظيفي بني رؤساء  بتنظيم ، الرمسي احلايل

من ناحية و  إشراك وتعويض الضحاياقسم و  ،اتب امليدانية من ناحيةاملك
ه العملي بشكل احمتو ، وينبغي حتديد             موجود حالي اهو أمر غري و أخرى، 

شعبة العمليات من طرف مع حتديد الرتتيبات بشكل مشرتك  -حواض
 .إشراك وتعويض الضحاياقسم  ،اخلدمات القضائيةوشعبة  اخلارجية

 X  

لومات اجملدية املع 2017-4
ساء بالنسبة لرؤ 
 املكاتب امليدانية

يوصي املراجع اخلارجي بإضفاء الطابع الرمسي على إجراءات التنسيق، اليت   
                                                               كانت قد "اتر جلت" يف البداية من قبل رؤساء املكاتب اجلدد، وترشيدها 
)ميكن تصور مستويات خمتلفة: اإلجراءات التشغيلية املوحدة، واتفاقات 

دمات، وكتاب أفضل املمارسات ...(. وينبغي حتديدها يف إطار مستوى اخل
االتفاقات الثنائية املربمة بني رؤساء املكاتب امليدانية، وقسم الضحايا 
والشهود، ومكتب املدعي العام، والصندوق االستئماين، والصندوق 
االستئماين واملكاتب امليدانية األخرى، من أجل إضفاء الطابع املؤسسي 

 X  
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 مل تنفذ نفذت جزئيا نفذت التوصيات املتبقية املوضوع الرقم
ول رؤساء املكاتب امليدانية إىل مجيع املعلومات يف الوقت املناسب على حص

فيما يتعلق بتعبئة املوارد احمللية دون انتهاك السرية أو جتاوز مبادئ حياد قلم 
 احملكمة أو استقاللية مكتب املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا.

رئيس مكتب  2017-5
 ميداين مؤقت 

خلارجي باعتماد قاعدة مؤقتة تنطبق يف حالة غياب رئيس يوصي املراجع ا
 مكتب ميداين

X   

تعديل تكاليف  2016-6
املوظفني 

وفتح/إغالق 
 املكاتب

بأن ، 2017عند هناية النصف األول من عام  ،يوصي املراجع اخلارجي
املوظفني، وفتح/إغالق تكاليف يضع مكتب قلم احملكمة إجراءات لتعديل 

ختطيط اسرتاتيجي للقوة العاملة امليدانية، وحتديد بتنفيذ يقوم املكاتب، و 
جلميع بالنسبة      يضا  أبل ، حملكمةاقلم  داخلليس فقط املسؤوليات بوضوح 

، ةـنيامليدااتب ـملكت ااـىل خدمإ اليت تلجأة ـليولداة ـجلنائياة ـحملكمة اهزـجأ
 املدعي العام والصندوق االستئماين للضحايا.ب ـيما مكتـال سو

 X  

  5 1 عدد التوصيات مجموع
نفذت جزئيا. مت اختاذ إجراءات لتحسني إجراءات التنسيق والتعاون بني أجهزة  1-2017التوصية  -1

مت اإلبالغ عن خطوات إجيابية، لكنها و احملكمة، مدعومة مبوافقة جملس التنسيق، يف خمتلف اجملاالت. 
 الواسع. اق للتوصيةستحتاج إىل وقت لقياس نطاق وعواقب هذه اإلجراءات بسبب نط

تم وضع إطار عمل جديد لتقرير ف. شعبة العمليات اخلارجيةمن قبل منفذة  2-2017تعترب التوصية  -2
منسق  األمن األسبوعي، وتكثيف اإلجراءات لتبسيط خطوط التقارير واإلجراءات ذات الصلة مبحاوري

ه املذكرة والقرارات املرتبطة بالتنفيذ . مل تكن هذيف صيغتها النهائية يف مذكرةاألمن امليداين ووضعت 
 أهنا نفذت بشكل جزئي.على ، لذا جيب اعتبار التوصية راجعةمتاحة بعد أثناء امل

 اتجراءاإل. وجيري إعداد بشأهنا مت حتديد خطة عملو منفذة جزئيا.  3-2017التوصية       ت عد   -3
مناقشات دورية ومؤمترات عرب الفيديو حول و دراسة خارجية عن سري العمل،             استنادا  إىل ةاملوحدتشغيلية ال

، وأقسام إشراك وتعويض الضحاياقسم و   القضايا الشاملة واالسرتاتيجية املشرتكة بني املكاتب امليدانية،
 املقر الرئيسي األخرى املعنية بالتوعية واالتصال.

قلم ذها داخل يتم تنفيإذ ، شعبة العمليات اخلارجيةمن طرف منفذة  4-2017تعترب التوصية  -4
واألجهزة األخرى باحملكمة على  رؤساء املكاتب امليدانيةأخرى. يتم االتصال بني  شعبمع احملكمة 

ؤساء ر أساس منتظم أو خمصص، لكن من السابق ألوانه تقييم أثر هذه اجلهود على حتسني معلومات 
ومن مكتب املدعي العام.                            أساسا  من الصندوق االستئماين من األجهزة األخرى، و  املكاتب امليدانية

بشكل على أهنا منفذة  املراجع اخلارجيإليها ظر نلذلك، يف وقت مراجعة احلسابات احلالية، ال يزال ي
 جزئي.

 تعيني موظفي تصديقرؤساء املكاتب امليدانية  ب من   ل                 مكتملة. وقد ط   6-2017تعترب التوصية  -5 
يتم حتديث دليل التشغيل امليداين. يتعني على رؤساء و )معظمهم من موظفي اإلدارة والعمليات(.  مناوبني

املكاتب امليدانية إضفاء الطابع الرمسي على تفويض السلطات خالل غياهبم، وسيتم تعميم اإلعالن على 
 احملاورين املعنيني يف احملكمة.

. وينتظر بروتوكول بشأن شعبة العمليات اخلارجيةمن طرف  منفذة  6-2017تعترب التوصية  -6
شعبة  فادتغالق تصديق مكتب املدعي العام يف وقت مراجعة احلسابات. وقد أاإلفتح و العمليات 

جلنة املالية ن قبل و ممكتب املدعي العام                قد ق بل من طرف أن وضعه كإجراء موحد ب العمليات اخلارجية
 ةاحلالي املراجعة وقت يف العملية، ويف كقد شار  االستئماين صندوقالذكر ما إذا كان تمل  ا، لكنهوامليزانية

 التوصية منفذة جزئيا. عترب املراجع اخلارجيوياملوحد. ات التشغيل إجراء لمراجع اخلارجيل       ت قد ممل 
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 تقرير المراجعة النهائية بشأن إدارة الموارد البشرية
           احملتويات 

 الصفحة  
 اختصاصات مراجعة احلسابات.أوال

 النطاق  .ألف
 األهداف من مراجعة احلسابات   .باء

 األسلوب .جيم
 اجلدول الزمين .دال
 إعداد وإحالة تقرير مراجعة احلسابات .هاء

 قائمة التوصيات .ثانيا
 مالحظات وتوصيات .ثالثا

  1820سنة هيكل موظفي احملكمة اجلنائية الدولية يف  .ألف
 عدد املوظفني املقررين يف امليزانية وعدد املوظفني الفعليني 1.
 التنوع2.

 باء. تنظيم وظيفة املوارد البشرية
 ت األخريةاإلصالحا        1.
 حمدودية التنظيم احلايل .2
 التوظيف    .جيم

 معطيات عامة 1.
 وموظفي املساعدة املؤقتة العامة  )تنيالثاب املوظفني  (توظيف املوظفني املعتمدين يف امليزانية 2.
 …توظيف املوظفني املعينني ألجل قصري .3

 مسار احلياة املهنية يف احملكمة اجلنائية الدولية   .دال
 ئية الدوليةالوظائف يف احملكمة اجلنا .1
 تقييم األداء .2

 العمل داخل احملكمة اءجو أ3.
 متابعة التوصيات السابقة .رابعا

 …خالصة .خامسا
 شكر وتقدير. سادسا

 املرفق
 قائمة املقابالت اليت أجريت

 

                                                           
  الوثيقة اصفتهبسابقا  تصدر ICC-ASP/17/7 . 
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 اختصاصات مراجعة الحسابات أوال.

عة ، قام ثالثة من أعضاء فريق املراج2018كانون الثاين/يناير   8                                 وفقا خلطاب اإلخطار املوجه للم سجل يف  .1
مبراجعة أداء إدارة املوارد البشرية يف احملكمة اجلنائية  2018نيسان/أبريل  13إىل  3اخلارجية للحسابات يف الفرتة من 

 الدولية.

كانون   5وحددت اختصاصات مراجعة احلسابات هذه بعد التشاور مع املسؤولني املعنيني، ومت إبالغهم هبا يف  ..
 . وترد اإلشارة إىل هذه االختصاصات أدناه.2018 شباط/فرباير 20أرسل يف                    ، متبوعة  باستبيان2018الثاين/يناير 

 النطاق  ألف. 5

                                                                   ت كرس مراجعة احلسابات إلدارة املوارد البشرية يف احملكمة اجلنائية الدولية. .6

ويشمل نطاق مراجعة احلسابات مجيع فئات املوارد البشرية اليت تستخدمها احملكمة: املوظفون النظاميون أو  .2
الربامج »( يف قلم احملكمة واألقسام األخرى ذات الصلة يف 1ؤقتون )حتت إدارة قسم املوارد البشرية )قسم املوارد البشريةامل

 ، فضال عن اخلدمات الفكرية اليت اشرتهتا املنظمة.«(الرئيسية

 األهداف من مراجعة الحسابات  باء. 3

واعد املالية ولوائح املوظفني املعمول اهلدف من مراجعة احلسابات تقييم إىل أي مدى، وفقا للق ..
هبا، تتحكم احملكمة اجلنائية الدولية يف خمتلف املخاطر املتعلقة بإدارة املوارد البشرية، واليت تشمل، ضمن 

 أشياء أخرى:

 الشفافية واحلياد يف التوظيف، وتقييم األداء، وإدارة احلياة الوظيفية والتدريب؛ ( أ)

 واستدامة املرتبات واملكافآت واملزايا االجتماعية؛الشفافية املالية ) ب       (

رصد امليزانية واإلبالغ عن تكاليف املوظفني وااللتزامات ذات الصلة باجلمعية العامة للدول  ( ج)
 ؛األطراف وجلاهنا

 فعالية وكفاءة إدارة ختطيط القوة العاملة واملهارات؛ )د(

 .إدارة املخاطر القانونية واألخالقية )هـ(          

وسيوىل اهتمام خاص ملختلف البدائل اإلدارية املتاحة للمحكمة لتعيني موظفني غري مقررين يف عدد املوظفني  .0
موظفون يف مناصب غري ثابتة )غري ثابتة(، واالستشاريون، واملوظفون املؤقتون واحلالة اخلاصة املتعلقة  امليزانية:املعتمدين يف 

 باملرتمجني الفوريني، وما إىل ذلك.

                                                           
  قسم املوارد البشرية. 1
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                                                                                          يقوم مراجع احلسابات اخلارجي استنادا  إىل االستنتاجات اليت توصل إليها، بتقدمي توصيات لتحسني مستوى و  .7
 االقتصاد والفعالية، والكفاءة واالمتثال للقواعد والنظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية.

 األسلوب جيم. 4

 تستند مراجعة احلسابات إىل ما يلي: .8

ادر الرمسية ذات الصلة )القواعد واللوائح واملذكرات املوجهة للهيئات حتليل واستعراض املص) أ(
التوصيات الداخلية، والوثائق  -، وما إىل ذلك 2مجعية الدول األطراف وجلنة امليزانية واملالية -الدائمة 

 املالية وامليزانية، وتقارير املراجعة الداخلية، وما إىل ذلك(؛

ة اجلنائية الدولية، تليها مقابالت مع املديرين املعنيني، من أجل ستبيانات موجهة إىل احملكما) ب(
مجع وحتليل توقعاهتم ومالحظاهتم فيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية، هبدف حتديد مصادر عدم الرضا 

 واقرتاح احللول التصحيحية.

العام،   الرئاسة، ومكتب املدعي                                                                    وعلى حنو أكثر حتديدا ، بعد االتصاالت األولية رفيعة املستوى اليت أ قيمت مع  .0
 :احلساباتوقلم احملكمة، ومديري الربامج الرئيسيني، مشلت معظم عمليات مراجعة 

أي، مجيع رؤساء  -قلم احملكمة: قسم املوارد البشرية ومجيع "مستخدمي" املوارد البشرية    )أ(
 ؛3قسم قلم احملكمة

أي  -)اهليئة القضائية(  1رية يف الربنامج الرئيسي الرئاسة: املسؤولون عن قضايا املوارد البش  )ب(
 (؛4)مكتب االتصال يف نيويورك 1300)الدوائر(،  1200)الرئاسة(  1100الربامج 

 2)ج( مكتب املدعي العام: املسؤولون عن املسائل املتعلقة باملوارد البشرية يف الربنامج الرئيسي 
)دائرة  2120(، و6)مكتب املدعي العام 2100(، وباخلصوص الربنامج 5)مكتب املدعي العام
)شعبة التحقيقات(،  2300)شعبة الوالية القضائية والتكامل والتعاون(،  2200اخلدمات(، والربنامج 

 )شعبة االدعاء(؛ 2400

)د( الربامج الرئيسية األخرى اليت تستخدم املوارد البشرية )أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية 
(، وأمانة الصندوق االستئماين للضحايا ومكتب املراجعة الداخلية 7)آلية الرقابة املستقلةالرقابة املستقلة 

 للحسابات(.

                                                           
 .جلنة امليزانية واملالية 2
مل يكن رؤساء املكاتب امليدانية حاضرين يف املقر خالل فرتة مراجعة احلسابات، ومل يكن تنظيم املؤمترات عن بعد مفيدا يف نظر  3

 مراجع احلسابات اخلارجي.
4

 .االتصال يف نيويوركمكتب  
5

 .مكتب املدعي العام 

 
6

 
 .املكتب املباشر للمدعي العام

  7
 

 .آلية الرقابة املستقلة
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 الجدول الزمني .دال 2

 22، ومت تلقي الردود يف 2018فرباير/شباط  20مت إرسال استبيان أول إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف  .16
 .2018آذار/مارس 

أبريل( مع رؤساء )أو ممثليهم( الربامج /نيسان  12أبريل( واجتماع ختامي )نيسان/ 3                      وع قد اجتماع افتتاحي ) .11
 الرئيسية ذات الصلة.

 إعداد وإحالة تقرير مراجعة الحسابات .هاء 6

 مت التخطيط لثالث مراحل: ..1

غري ملزمة ملراجع احلسابات اخلارجي أو الدوائر(: مت إرسال "مذكرة  -)غري رمسية  1املرحلة )  أ (
اإلدارات اليت خضعت للمراجعة، اليت قدمت تعليقات واقرتاحات إلجراء تعديالت  إحاطة" إىل 

 كتابية يف أقرب وقت ممكن؛

                                                                                    املرحلة الثانية )رمسية(: بناء  على تعليقات وردود الدوائر على مذكرة اإلحاطة، قام املراجع  ) ب(
    اء اعرتاضات؛اخلارجي بإعداد وإرسال تقرير مؤقت إىل احملكمة اجلنائية الدولية إلبد

                                                                            )رمسية(: بناء  على الردود على التقرير املؤقت، مت إعداد التقرير النهائي وإرساله  3املرحلة )    ج(
إىل احملكمة اجلنائية الدولية. وسيعرض بعد ذلك على مجعية الدول األطراف يف الدورة املخصصة عادة 

تقدمي التقرير النهائي إىل اللجان املخصصة  لتقارير مراجع احلسابات اخلارجي. وقبل هذا العرض، سيتم
ذات الصلة وفقا لإلجراءات واجلداول الزمنية للمحكمة اجلنائية الدولية )جلنة مراجعة احلسابات، وجلنة 

 امليزانية واملالية(، إذا كانت هذه العروض متوافقة مع اجلدول الزمين ملراجعة احلسابات.

 قائمة التوصيات .ثانيا

من أجل احرتام التوازن بني اجلنسني داخل احملكمة اجلنائية الدولية، يوصي املراجع  .1التوصية رقم 
اخلارجي بأن تقوم احملكمة، على أساس دراسة سيعدها قسم املوارد البشرية، بإدخال تدابري إضافية لزيادة 

 نسبة متثيل املوظفات مثل برنامج توجيهي أو إنشاء مركز تنسيق للنساء.

يوصي املراجع اخلارجي بأن تطبق مجيع هيئات احملكمة اجلنائية الدولية نفس سياسات  .2التوصية رقم 
إدارة املوارد البشرية من خالل قواعد تشغيلية مشرتكة. وينبغي أن تكون دائرة املوارد البشرية يف قلم احملكمة 

 يئات األخرى.مسؤولة عن تطوير وحتديث هذه القواعد املشرتكة، بعد التشاور والتعاون مع اهل

 املهنية، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي: األطرفيما خيص إدارة ملفات  .3التوصية رقم 

وإمكانات التطور لدى  طورالتفيما خيص )أ( تنظيم استعراضات لإلدارة لتحديد االحتياجات 
 موظفي احملكمة اجلنائية الدولية على حنو أفضل؛
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امل احملكمة اجلنائية الدولية مع اتفاق األمم املتحدة )ب( الدخول يف مفاوضات هبدف حتقيق تك
 املشرتك بني املنظمات من أجل توسيع آفاق احلياة املهنية ملوظفيها؛

)ج( اقرتاح تعديل حمدود لقواعد التعيني عن طريق منح األولوية للموظفني املوجودين يف احملكمة 
ملنع د شغلها واليت ينبغي أن تظل حمدودة اجلنائية الدولية بواسطة ختصيص نسبة من املناصب املرا

 يف املائة على سبيل املثال(. 10معظم مناصب التوظيف اخلارجي للخطر حبكم الواقع ) تعريض

                                                                        يوصي املراجع اخلارجي بإصدار تعليمات للمقي مني لضمان إكمال صحائف املقابلة عن  .4التوصية رقم 
 طريق حتديد خطط التدريب.

سجل اجلديد مبا يلي: فيما .5التوصية رقم 
 
                 يتعلق بتقييم األداء، يوصي املراجع اخلارجي امل
 
                                          

اختاذ قرار سريع بشأن مبدأ التغيري املقرتح، ويف حالة التوصل إىل نتيجة إجيابية، التصديق   )أ(     
 على اإلجراء مع املكتب القانوين وتنفيذه ؛

غي وضع آلية جلعل تقييمات األقسام بغض النظر عن اختيار نظام تقييم األداء، ينب    )ب(   
 املختلفة أكثر جتانسا.

 احملكمة ما يلي:  ضعيوصي املراجع اخلارجي بأن ت .6التوصية رقم 

  عدم التوافق بني االنتماء ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية والرتشح لوظيفة انتخابية؛ -)أ( 

خاطر تضارب املصاحل يف أداء شروط صارمة تضمن عدم تعرض إدارات احملكمة ملأو  – )ب(
 واجبات املرشحني الداخليني للوظائف االنتخابية.

يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة دوريا )على سبيل املثال كل سنتني إىل ثالث  .7التوصية 
للرأي من أجل متابعة تطور تصورات املوظفني وحتديد اجملاالت اليت هي حباجة استطالع سنوات( بإجراء 

 إىل التحسني.

يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية باستكمال تفكريها بشأن  .8التوصية رقم 
  إنشاء وظيفة أمني املظامل لتقامسها مع مؤسسة واحدة أو أكثر من املؤسسات القريبة.

 ضع ونشر ميثاق لألخالق.املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بو  ييوص .9التوصية رقم 

يوصي املراجع اخلارجي بأن يتم استكمال التقرير السنوي بشأن سياسة إدارة املوارد  .10التوصية رقم 
 البشرية املقدم إىل اجلنة امليزانية واملالية مبا يلي:

، إعداد حصيلة اجتماعية كاملة، أي وثيقة موحدة، تتناول مجيع اجلوانب الكمية )عدد املوظفنيأ( )
 والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، وغري ذلك.(؛

تعريف معيار ثابت حلساب عدد التوظيفات اليت متت خالل السنة الواردة يف تقرير املوارد ب( )
 البشرية السنوي املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية أو احلصيلة االجتماعية؛
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صب ألجل قصري، من خالل تتبع مجيع تقارير )ج( حتسني أدوات احلصر وحتديد التعيينات يف منا
خالل القياس الدقيق لعدد التوظيفات ألجل قصري املقرر ذكرها يف تقرير املوارد  التقييم ومن

 البشرية أو احلصيلة االجتماعية.

 مالحظات وتوصيات   ثالثا.

 لى ما يلي: على أساس االختصاصات املشار إليها أعاله، كان اهتمام املراجع اخلارجي منصبا ع  .16

 ؛2018 سنة)أ( هيكل موظفي احملكمة اجلنائية الدولية يف 

 )ب( تنظيم وظيفة املوارد البشرية داخل احملكمة اجلنائية الدولية؛

 )ج( التوظيف؛

 )د( آفاق التطور الوظيفي يف احملكمة اجلنائية الدولية.

ئر، ومكتب املدعي العام، والصندوق جلسة استماع مع هيئة الرئاسة، والدوا 25وأجرى املراجع اخلارجي    .12
االستئماين للضحايا، وقلم احملكمة، باإلضافة إىل موظفي مراجعة احلسابات الداخلية وآلية الرقابة املستقلة. وترد القائمة 

 .1يف املرفق رقم 

 2018 سنةهيكل موظفي المحكمة الجنائية الدولية في  .ألف 7

 د الموظفين الفعليينعدد الموظفين المقررين في الميزانية وعد .1

 2018                              عدد الوظائف املقر رة يف ميزانية) أ(
                                                                                 فيما خيص عدد املوظفني، توفر وثائق امليزانية السنوية أرقاما  دقيقة عن الوظائف الثابتة   .15

                                                                                                 )املناصب املقررة يف امليزانية(، معربا  عنها من حيث عدد الوظائف. وبالنسبة لعقود املساعدة املؤقتة العامة، 
 لتعبري عن األرقام يف امليزانية على أهنا النسبة املعادلة من املوظفني املتفرغني. يتم ا

ولكي تتمتع احملكمة ببعض املرونة يف مواردها البشرية، ال تظهر فئات الوظائف األخرى    .16
كموظفني يف وثائق امليزانية. ويربر هذا الوضع عدم القدرة على التنبؤ باللجوء هلذه الوظائف، حيث إن 

                                                                             العتمادات امليزانية. يف مجيع احلاالت، يتم دائم ا متويل توظيف املوظفني يف هذه الفئات من  بعضها خيضع
 املوارد املعتمدة يف ميزانية احملكمة اجلنائية الدولية:

عقود املساعدة املؤقتة العامة وعقود التوظيف ألجل قصري اليت تستخدم لتغطية االحتياجات  )أ( 
ل املثال مللء وظيفة شاغرة تعترب ضرورية الستمرارية نشاط احملكمة اجلنائية الدولية؛ العاجلة، على سبي

 ومتول هذه الوظائف من االعتمادات غري املنفقة املندرجة يف امليزانية املعتمدة لتكاليف املوظفني؛

الفنيون فئة وظائف خاصة، متول من التربعات الطوعية املقدمة من الدول املعنية: املوظفون )   ب(
 (.2018ون، وعددهم حمدود )مخسة يف شباط/فرباير ؤ املبتد
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وتوجد فئات وظائف أخرى يف احملكمة، ولكن ال يعترب من يشغلوهنا موظفني لدى احملكمة  .17
 اجلنائية الدولية ألهنم ال يقومون بواجبات مسؤويل وموظفي احملكمة:

ت اخلاصة )اليت مت استبداهلا اآلن )أ( وظائف املساعدة املؤقتة لالجتماعات واتفاقات اخلدما
 باالستشاريني األفراد أو مقدمي اخلدمات( اليت ال تظهر يف امليزانية؛

                                                                                          وأخريا ، هناك فئتان متثل أجورمها مبلغا  ضئيال  يف امليزانية: املتدربون واملهنيون املدعوون، الذين ال  )ب(
كن متويلها من خالل املسامهات الطوعية من                                                    ت درج تكلفتهم يف امليزانية ولكن تظل مبالغ متواضعة، ومي

 الدول.

وفيما يتعلق باملناصب املقررة يف امليزانية املأذون هبا )الوظائف الثابتة(، فيمكن استنادا إىل   .18
 :8، وضع اجلدول التايل2018 سنةاملرفق السادس ملشروع امليزانية الربناجمية املعتمدة ل

  2018 سنةي الميزانية )الوظائف الثابتة( حسب األجهزة لتوزيع الوظائف المعتمدة ف :1الجدول 

 اجلهاز

 الرتبة

 اجملموع

األمني العام 
املساعد/وكيل 
 الفئة الفنية (1 )مدفئة املديرين  األمني العام

فئة اخلدمات 
 العامة

 53 13 40 0 0 الرئاسة

مكتب املدعي 
 319 80 234 3 2 العام 

 573 326 243 3 1 قلم احملكمة

 27 9 15 3   وظائف أخرى*

 972 428 532 9 3 المجموع
* أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب املراجع الداخلي للحسابات، وأمانة الصندوق االستئماين 

 للضحايا 
 املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية  :املصدر

إىل عدد املوظفني املعتمدين يف امليزانية ويتعلق باملوظفني ذوي عقود  972 عددلويشري ا     .19
 "ثابتة".

                                                           
)مكتب  2)القضاء( يشمل مكتب الرئيس والدوائر، والربنامج  1عترب أن الربنامج الرئيسي ن اجلدول، هذا وضع أجل من8 

)قلم احملكمة(، يف حني أن الفئة "أخرى" )أمانة مجعية الدول  3املدعي العام( يشمل مكتب املدعي العام، والربنامج 
)أمانة مجعية الدول األطراف( و  4األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومراجعة احلسابات الداخلية( ناجتة عن توحيد الربامج 

االستئماين املستقل للضحايا ال )آلية الرقابة املستقلة، ومراجعة احلسابات الداخلية(، مع مالحظة أنه رغم أن الصندوق  7
يشكل برنامج ميزانية ضمن احملكمة اجلنائية الدولية، فإن أمانة الصندوق االستئماين للضحايا تشكل برناجما يف امليزانية )رقم 

6.) 
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 2018 سنةاعتمادات يف ميزانية  972وتضاف إىل هذه املناصب الثابتة البالغ عددها     .20
من مناصب املساعدة املؤقتة  165.69لتمويلها، مبعادل وظيفة بدوام كامل )باستثناء عدد املوظفني(، و

ومن الواضح أن حساب املعادل بدوام كامل ال جيعل من املمكن افرتاض عدد األفراد املعنيني  -العامة 
 ضمن تاريخ معني ويف سنة مالية معينة.

 عدد املوظفني الفعلي خالل مراجعة احلسابات ( أ)

بناء على طلب مراجع احلسابات اخلارجي، مت تقدمي جدول يتضمن قائمة بالبيانات اهلامة     .21
، بغض النظر عن 9 2018نيسان/أبريل  4تعلقة بأي موظف يعمل يف احملكمة اجلنائية الدولية حىت امل

 طبيعة عقد عمله.

قاضيا، حىت هذا التاريخ  22                شخص ا، من بينهم  1287ويبني جدول البيانات هذا أنه يوجد  .22
يوضح اجلدول شخصا يعتربون "موظفني".  و  1116يعملون مبوجب عقود من مجيع األنواع من بينهم 

 .املوظفني التايل توزيع

 2018 نيسان/أبريل 4التوزيع حسب نوع عقود الموظفين في 2 :  الجدول

 الرئاسة والدوائر نوع العقد
مكتب املدعي 
 اجملموع وظائف أخرى* قلم احملكمة العام

مناصب 
معتمدة يف 

امليزانية 
)وظائف 

 913 22 519 299 73 ثابتة(
مناصب 
املساعدة 

 109 7 25 70 7 ة العامةاملؤقت
مناصب 
املساعدة 

املؤقتة العامة 
 24 0 7 13 4 غري املعتمدة
عقود تعيني 
 65 3 34 17 11 ألجل قصري

اتفاقات 
اخلدمات 

 59 1 16 42 0 اخلاصة

                                                           
نوع اجلنس، و نوع البيانات الرئيسية املسجلة يف هذا اجلدول الشامل هي االسم العائلي/ االسم الشخصي، واجلنسية، و  9

، وتاريخ امليالد، وتاريخ بدء العقد احلايل، وتاريخ االنتهاء احلايل املنصب كانالعقد، والوظيفة، والرتبة، واهليئة التابع هلا، وم
 للعقد، عند االقتضاء، وتاريخ بدء العقد األويل يليه انقطاع، واجملموعة املهنية.
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وظائف 
املساعدة 

املؤقتة 
 0 0 0 0 0 لالجتماعات

املوظفون 
الفنيون 
 5 0 3 2 0 املبتدؤون

 112 1 47 39 25 املتدربون**
 1287 34 651 482 120 المجموع

* أمانة مجعية الدول األطراف، وآلية الرقابة املستقلة، ومكتب مراجع احلسابات الداخلي، وأمانة الصندوق االستئماين 
 للضحايا 

ن اخلربة حتت هذا العنوان يوجد املتدربون )خرجيون جدد( واملهنيون الزائرون )يتوفرون على ما ال يقل عن ثالث سنوات م
 املهنية(.
 احملكمة اجلنائية الدولية :املصدر

قياسا  2018أبريل /نيسان  4وتوفر مقارنة بيانات امليزانية والبيانات الفعلية حىت تاريخ     .23
واضحا ملعدل الشغور الفعلي للوظائف الثابتة يف مكتب املدعي العام وقلم احملكمة: بالنسبة ملكتب 

وظيفة معتمدة يف امليزانية، أي  319فة مشغولة بالفعل يف ذلك التاريخ، ووظي 299املدعي العام، كانت 
 519عنها أثناء التصويت على امليزانية(، وكانت  املعلن٪ 8٪ )مقابل 6.3معدل شغور حقيقي قدره 

٪ من الوظائف  10٪ )مقابل 10.5مأذونة لقلم احملكمة، مبعدل  573وظيفة مشغولة من ضمن لـ
 املعلنة(. 

ذلك، مع تغري معدل الشغور يوميا، وألن مراجعة احلسابات أجريت يف النصف األول ومع     .24
، فإن هذا الوضع قد يتغري حبلول هناية العام. ولذلك فإن البيانات املقدمة أعاله تلقي 2018من عام 

 .سنةالضوء فقط على حالة احملكمة يف وقت مراجعة احلسابات، وليس على وضعها يف هناية ال

يف املوجودة ذكر أعاله، ليس من املناسب مقارنة عدد مناصب املساعدة املؤقتة العامة  وكما    .25
وقت مراجعة احلسابات وعدد مناصب املساعدة املؤقتة العامة املوافق عليها يف امليزانية، حيث إن املعادل 

 4ة أنه منذ من املوظفني املتفرغني ميثل العديد من املوظفني املعينني خالل العام. وميكن مالحظ
منصبا من مناصب املساعدة املؤقتة العامة مبوجب عقد، وأن  109، كان هناك 2018نيسان/أبريل 

منصبا، وستكون هناك  165.69هو  2018 سنةمستوى مناصب املساعدة املؤقتة العامة املرخص به ل
  احملكمة.بالضرورة فرتات من السنة يكون فيها عدد مناصب املساعدة املؤقتة العامة أعلى يف

موظفا يف مناصب املساعدة املؤقتة العامة "غري  24كما كان حاضرا يف ذلك التاريخ      .26
موظفا يف اتفاقات اخلدمات اخلاصة )وفقا  59موظفا يف مناصب ألجل قصري و 65املعتمدة" و

 ح اجلديد: االستشاريون األفراد أو املتعاقدون األفراد(. صطاللال
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على هذا النحو يف امليزانية، إال أن مناصب  148الـموظفني  ورغم عدم ظهور هؤالء    .27
املساعدة املؤقتة العامة "غري املعتمدة" وعقود التعيني ألجل قصري يتم متويلهما من احتياطي اعتمادات 
امليزانية لتكاليف املوظفني و/ أو من إعادة ختصيص املوارد من تكاليف أخرى غري مرصودة للموظفني. 

 اتاملوظفني املؤقتني ضروري لسد الثغرات يف املوظفني بسبب حاالت الغياب )إجاز وإن استخدام 
غري املدفوعة األجر( أو التغيريات يف النشاط  اتاملرضية الطويلة األجل، واإلجاز  اتاألمومة، واإلجاز 

ة اعتمادات يف حني متول اتفاقات اخلدمات اخلاصة بواسط ،)عبء العمل املتزايد أو املشاريع غري املتوقعة(
 خمصصة.

                                 شخص ا(، فإننا نرى أن أجهزة احملكمة  112ن )الزائري املهنيني                            وأخري ا، إذا أضفنا املتدربني و     .28
متثل، يف وقت إجراء مراجعة  -، مبا يتجاوز امليزانية املعتمدة، مبرونة حقيقية تتمتع اجلنائية الدولية

ية وموظفي املساعدة املؤقتة العامة، وهذا، رغم شخصا خارج الوظائف املدرجة يف امليزان 260احلسابات، 
 معدالت الشواغر ذات الصلة باملناصب املعتمدة يف امليزانية املذكورة أعاله.

، أشارت احملكمة أهنا 2018وتقرتح احملكمة اجلنائية الدولية هنجا خمتلفا. وبالنسبة لسنة      .29
مناصب املساعدة املؤقتة العامة فيما  منصبا من 165,69منصبا ثابتا و 972ضمن امليزانية خصصت 

وظيفة.  1137.69خيص النسبة املعادلة من املوظفني املتفرغني، أي قوة عاملة معتمدة يف امليزانية بنسبة 
وعلى النحو املشار إليه أعاله، كان العدد الفعلي ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية خالل وقت إجراء عملية 

وظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة  109وظيفة دائمة، و 10 913نها ، م1116مراجعة احلسابات 
عقد تعيني ألجل  65املعتمدة، و العامة غريوظيفة من وظائف املساعدة املؤقتة  24العامة املعتمدة، و

موظفني فنيني مبتدئني. وترى احملكمة أنه ينبغي عدم إشراك املتدربني يف عدد موظفيها ألن  5قصري و
يت يقومون هبا خمتلفة وألن حضورهم يف احملكمة جزء ال يتجزأ من مناهجهم التدريبية. وعلى الوظائف ال

هذا األساس، ختلص احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن هناك عالقة وثيقة إىل حد ما بني عدد املوظفني 
 (.1116ت )وقت إجراء مراجعة احلساباوظفني ( وعدد امل1137.69) 2018سنة املعتمد يف امليزانية ل

 املؤقت النتدابإعادة ا )ج(

تتمتع هيئات احملكمة اجلنائية الدولية مبرونة إضافية يف قدرهتا على احلفاظ على املزايا املكتسبة    .30
                                                                                            ملوظفيها )املنصب ونوع العقد والرتبة(، وإعادة تعيينهم مؤقت ا مبوجب عقود تعيني ألجل قصري، غالب ا عن 

نيسان/أبريل  4ر هذا الوضع املؤقت، )وبالتايل راتب أعلى(. وحىت تاريخ طريق منحهم درجة أعلى يف إطا
                                  موظفا، كما هو مبني  يف اجلدول التايل: 16، كانت هذه احلالة ختص 2018
 المؤقت للموظفين نتداب: إعادة اال3الجدول 

 التعيني احلايل الوظيفة احلالية الوظيفة األولية
   

 الرتبة اجلهاز الرتبة يلالتمو  الرتبة نوع العقد اجلهاز
 2-ف  قلم احملكمة 4-ع-خ ثابتة  3 -ع-خ ثابتة قلم احملكمة

                                                           
10

 قاضيا. 22يشمل هذا العدد   
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 قلم احملكمة
عقود تعيني ألجل 

 2-ف  قلم احملكمة 4-ع-خ ثابتة 4-ع-خ قصري

 5 -ع-خ ثابتة 4-ع-خ ثابتة قلم احملكمة

الصندوق 
االستئماين 

 2-ف  للضحايا 
الصندوق 

االستئماين 
 للضحايا 

ملساعدة مناصب ا
 5 -ع-خ ثابتة  3 -ع-خ املؤقتة العامة

الصندوق 
االستئماين 

 2-ف  للضحايا 

 قلم احملكمة
مناصب املساعدة 

 1-ف  قلم احملكمة 5 -ع-خ ثابتة  3 -ع-خ املؤقتة العامة

 قلم احملكمة
مناصب املساعدة 

 2-ف  قلم احملكمة 5 -ع-خ ثابتة  3 -ع-خ املؤقتة العامة

 قلم احملكمة
ب املساعدة مناص

 2-ف  قلم احملكمة 5 -ع-خ ثابتة 5 -ع-خ املؤقتة العامة
 2-ف  قلم احملكمة 6-ع-خ ثابتة 6-ع-خ ثابتة قلم احملكمة

مكتب املدعي 
 6-ع-خ ثابتة 6-ع-خ ثابتة العام

مكتب املدعي 
 2-ف  العام

 الرئاسة
مناصب املساعدة 

 1-ف  املؤقتة العامة

مناصب 
املساعدة املؤقتة 

 2-ف  العامة

الصندوق 
االستئماين 

 2-ف  للضحايا 

 الرئاسة
عقود تعيني ألجل 

 3-ف  قلم احملكمة 2-ف  ثابتة 2-ف  قصري
مكتب املدعي 

 العام
مناصب املساعدة 

 2-ف  ثابتة 4-ع-خ املؤقتة العامة
مكتب املدعي 

 3-ف  العام

 3-ف  ثابتة 2-ف  ثابتة قلم احملكمة

الصندوق 
االستئماين 

 2-ف  للضحايا 

 الرئاسة
مناصب املساعدة 

 3-ف  قلم احملكمة 3-ف  ثابتة 2-ف  املؤقتة العامة
  4-ف قلم احملكمة 3-ف  ثابتة 3-ف  ثابتة قلم احملكمة

 قلم احملكمة
مناصب املساعدة 

 3-ف  ثابتة 2-ف  املؤقتة العامة
مكتب املدعي 

 3-ف  العام
 احملكمة اجلنائية الدولية املصدر:

منصبا من مناصب التعيني ألجل قصري بعد إجراء منافسة خارجية. ومع  16وجرى منح     .31
وبالتايل ال تعترب املناصب  -م املؤقت انتداهبذلك، فإن مجيع املوظفني املعنيني سيعودون إىل وضعهم بعد 

قي املقابلة "شاغرة"، رغم أهنا غري مشغولة يف الواقع، مما يؤدي إىل إضفاء طابع نسيب على املعىن احلقي
 ملفهوم "الشغور" كما هو موضح يف وثائق امليزانية.
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فيما يتعلق بعدد املوظفني، فإن الفرق بني بيانات امليزانية وعدد املوظفني الفعلي يرتاوح بني  استنتاج.
 يف املائة، وميكن تفسري ذلك كما يلي: 25و 20

انية )الوظائف الثابتة( عن خيتلف معدل الشواغر الفعلي للوظائف املدرجة يف امليز  أ(  قد)      
 ؛افرتاضات امليزانية

باإلضافة إىل وظائف املساعدة املؤقتة العامة املعرب عنها يف امليزانية باملعادل من املوظفني  ب( أنه)     
املتفرغني وليس من خالل مناصب فردية، هناك وظائف للمساعدة املؤقتة العامة "غري معتمدة"، مما 

  عدد املوظفني املندرجني يف هذا النوع من العقود؛ يقلل من الوضوح بشأن
تدرج يف امليزانية اعتمادات عقود التعيني ألجل قصري واملتدربني واملوظفني الفنيني املبتدئني،  ج( ال)    

يف حني أن مناصب االستشاريني / مقدمي اخلدمات ووظائف املساعدة املؤقتة لالجتماعات اليت 
 زانية ال تظهر من حيث عدد املوظفني يف وثائق امليزانية؛تندرج تكاليفها يف املي

، بشكل هامشي، يتم نقل بعض املوظفني مؤقتا إىل وظائف عقود التعيني ألجل قصري، مما د( وأخريا)
الوظائف الثابتة رمسيا،  شغليسمح هلم باالستفادة من درجة أعلى لبضعة أشهر، مع االستمرار يف 

 املؤقت. نتدابوظيفيا طوال فرتة االأن هذه الوظائف شاغرة  رغم
وفيما يتعلق بإدارة عدد املوظفني، ال ميكن انتقاد أي من هذه العوامل األربعة يف حد ذاهتا، شريطة 
احرتام قواعد التوظيف وامليزانية حسب الربنامج الرئيسي: مع ذلك، تثري هذه النتائج تساؤالت حول 

 .ةيناز ية املمن القوى العاملة يف وثيق حد أقصى أمهية
                                                                                   وخالل مراجعة احلسابات، اقرتح املراجع اخلارجي هنج ا آخر شبيه ا بالنهج الذي اتبعته املنظمات 
                                                                                          األوروبية "املنسقة"، والذي ال يشري إىل عدد املوظفني احملدد مسبق ا يف امليزانية.  إال أن احملكمة اجلنائية 

ت كبرية للطريقة اليت تعرض هبا احملكمة تكاليف الدولية ترى أن تطبيق مثل هذا النهج سيتطلب تعديال
املوظفني داخل ميزانيتها.  واليت سترتتب عليها تكاليف كبرية، باإلضافة إىل مشاورات مع عدد من 
اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا يف ذلك على وجه اخلصوص جلنة امليزانية واملالية، واليت ميكن أن 

 لى نتيجة حمتملة.تستغرق وقتا طويال قبل احلصول ع
 

 التنوع   .2

 من الناحية التقليدية، داخل املنظمات الدولية، ينطوي تنوع املوظفني على مكونني على األقل: .32

  التوازن بني اجلنسني؛ )أ(

 التوزيع اجلغرايف العادل. ) ب(
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 التوازن بني اجلنسني؛)   أ(

هم بأهنم يعملون يف                                        شخص ا )مبن يف ذلك املوظفون وغريهم( مت إحصاؤ  1287من أصل     .33
بالتايل كانت النسبة و  -امرأة  645، كانت هناك 2018أبريل /نيسان 4احملكمة اجلنائية الدولية يف 

  مساواة شبه كاملة بني اجلنسني.بوجود باملائة، مما يعطي االنطباع  50.1املئوية للنساء 

توازن احلقيقي بني غري أن التحليل النوعي للمناصب يعكس صورة خمتلفة للغاية عن ال    .34
 اجلنسني يف احملكمة اجلنائية الدولية، كما هو موضح يف البيانات التالية.

                                                                                  املعيار النوعي األول للتمييز بني اجلنسني هو نوع العقد. ويبني  اجلدول التايل النسبة املئوية و      .35
                              كثر استقرار ا )ثابتة( إىل األقل                                                                    للنساء يف احملكمة اجلنائية الدولية وفق ا لنوع العقد، بدء ا من العقود األ

                                                                                              استقرار ا )عقود تعيني ألجل قصري(، ومرور ا بالصيغة املتوسطة وهي وظائف املساعدة املؤقتة العامة، سواء  
 كانت عقودا معتمدة يف امليزانية أم ال.

 : نسبة النساء حسب نوع تمويل الوظيفة4ل و دالج
 % /العدد اإلمجايلعدد النساء نوع التمويل

 63,1 65/41 ود تعيني ألجل قصريعق

مناصب املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة يف 
 49,5 109/54 امليزانية

 46,4 913/424 مناصب معتمدة يف امليزانية )وظائف ثابتة(

 املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية املصدر:

                     أقل العقود استقرارا   فيما خيصالنساء  هتيمن نسبةأول: ويؤدي هذا اجلدول إىل استنتاج     .36
                                                   يف حالة أقلية عددية فيما خيص العقود األكثر استقرارا .توجد و 

الفئات القانونية الرئيسية يف احملكمة اجلنائية  -واملعيار النوعي الثاين للتمييز هو فئة العمل     .37
)وظائف اإلدارة(، والفئة اخلاصة  Dف الفنية(، و)الوظائ P)اخلدمات العامة(، و Gالدولية هي الفئات 

 ، كانت مستويات نسبة النساء حسب الفئة كما يلي:2018نيسان/أبريل  4لقضاة. وحىت تاريخ با

 : نسبة النساء حسب فئة العمل5الجدول 
 % /العدد اإلمجايلعدد النساء فئة العمل

 %46,4 463/215 فئة اخلدمات العامة
 %51,1 619/316 الفئة الفنية

 %11,1 9/1 فئة وظائف اإلدارة
 %40,9 22/9 قاض
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 املصدر: املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية

الرجال هي الغالبة على أعلى فئات التوظيف  نسبةويؤدي هذا اجلدول إىل استنتاج ثان:     .38
( يبدو أقل P( والفئة الفنية )Gلفئيت اخلدمات العامة ) )املديرون والقضاة(، يف حني أن التوزيع بالنسبة

                       وضوحا  من النظرة األوىل.

واملعيار الثالث للتمييز النوعي، الذي يتعلق حصرا بالفئتني "اخلدمات العامة" و "الفئة     .39
دول الفنية"، هو املستوى يف فئة العمل. ويؤدي إىل متييزه عن االستنتاج السابق بفارق بسيط. ويشري اجل

 التايل إىل مستوى نسبة النساء:

 : نسبة النساء حسب مستوى الوظيفة6الجدول 

 فئة العمل
 

 املستوى
/العدد عدد النساء

 % اإلمجايل
 %15,8 76/12 *3و 1  فئة اخلدمات العامة

 4 105/71 67,6% 
 5 177/92 52,0% 
 6 86/32 37,2% 
 7 19/8 42,1% 

 %69,5 59/41 1  الفئة الفنية
 2 224/138 61,6% 
 3 203/92 45,3% 
 4 90/32 35,6% 
 5 43/13 30,2% 

 2-ع-، مل يكن هناك أي عامل من درجة خ2018نيسان/أبريل  4حىت تاريخ  
 املصدر: املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية

اليت يغلب  G3و G1النظر عن وظائف  بصرف -ويؤدي هذا اجلدول إىل استنتاج ثالث     .40
عليها العنصر الذكوري بنسبة عالية )حيث يتعلق األمر بعمال الصيانة، والسائقني، والعمال العامني، وما 

                              تدرجيي ا مع ارتفاع السلم املهين.تقلص إىل ذلك( تغلب نسبة النساء يف أسفل التسلسل اهلرمي وت

41.     
 
 بيد أن املراجع اخلارجي يالحظ أن امل
 
عدد من  اعتمادسجل اجلديد قد أعرب عن عزمه                                

 التدابري ملعاجلة هذه املشكلة، على سبيل املثال من خالل برنامج توجيهي وإنشاء مركز تنسيق للنساء.

 الرضا على يبعث الدولية اجلنائية احملكمة يف الوضع فإن اجلنسني، بني التوازن حيث من .استنتاج
 الناحية من متوازن غري ولكن( والنساء الرجال بني تقريبا الكاملة لعدديةا املساواة) الكمية الناحية من

 :حيث من إليه النظر مت إذا النوعية،
 ؛(          استقرارا   األقل العقود أصحاب أغلبية يشكلن النساء) العقود نوع  (   أ)
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 ؛(العليا املناصب يف قليلة النساء نسبة) العمل (   فئة ب)
 (.للرتبة الدنيا الصفوف معظم النساء حتتل) للرتبة اهلرمي التسلسل يف )ج(   املستوى

 
من أجل احرتام التوازن بني اجلنسني داخل احملكمة اجلنائية الدولية، يوصي املراجع . 1التوصية رقم 

تدابري إضافية لزيادة  اعتماداخلارجي بأن تقوم احملكمة، على أساس دراسة سيعدها قسم املوارد البشرية، ب
 اعتماد برنامج توجيهي أو إنشاء مركز تنسيق للنساء. ثليل املوظفات منسبة متث

 التوزيع اجلغرايف العادل     ( )ب

فيما يتعلق بالتمثيل اجلغرايف العادل، متثل احملكمة اجلنائية الدولية حالة خاصة: التوظيف     .42
الرئيسي للتوظيف يبقى هو مفتوح للمرشحني من البلدان غري األطراف يف نظام روما األساسي، واملعيار 

املؤهالت، بغض النظر عن جنسية املرشحني، مع إيالء االعتبار الواجب جلنسية املرشحني عندما يكون 
 اثنان أو أكثر من املرشحني على قدم املساواة من حيث املؤهالت.

، على سبيل االستثناء، على إمكانية تعيني موظفني    .43                                                                             ورغم أن بعض املنظمات الدولية تنص 
غري وطنيني من الدول األعضاء، فال شك أن هذا "االنفتاح العام" حيد بشدة من إمكانيات إعادة 

 التوازن، أثناء التوظيف، لصاحل الدول األطراف املمثلة بصورة غري كافية.

وهلذا السبب، تقتصر املالحظة التالية على نظرة عامة بسيطة على متثيل الدول األطراف     .44
 مة اجلنائية الدولية، دون طموح إىل استخالص أي توصيات.ضمن موظفي احملك

والبيانات التالية مستمدة من جدول البيانات املذكور أعاله، الذي أعده قسم املوارد البشرية،     .45
من العاملني يف احملكمة اجلنائية الدولية، مبوجب أي نوع من أنواع العقود )مبن يف  1287والذي يتعلق بـ 

 .2018نيسان/أبريل  4ن األفراد ومقدمو اخلدمات(، بتاريخ ذلك االستشاريو 

من العاملني املدرجني يف احملكمة اجلنائية  1287ويف إطار مجيع أنواع العقود جمتمعة، يتوزع     .46
 جنسية خمتلفة. 117 ضمن 2018نيسان/أبريل  4الدولية يف تاريخ 

 :2018نيسان/أبريل  4ساسي يف                          دولة طرفا  يف نظام روما األ 123وإمجاال، بينما كانت     .47

٪( رعايا من املوظفني احلاليني )مجيع أنواع العقود جمتمعة( يف 69دولة ) 85فقد كان لدى )أ(   
 نفس التاريخ؛

وظيفة )البلدان  162دولة ليست طرفا يف نظام روما األساسي  32وشغل مواطنون من   )ب( 
 ن واهلند ومصر(.الرئيسية املعنية هي الواليات املتحدة والكامريو 

وبالنسبة للعقود املدرجة يف امليزانية ووظائف املساعدة املؤقتة العامة وعقود التعيني ألجل     .48
 جنسية. 111عامال يف نفس التاريخ، كان عدد اجلنسيات  1111قصري فقط، أي ما يبلغ 
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خ، كان عدد وظيفة يف نفس التاري 913وأخريا، بالنسبة للعقود املدرجة يف امليزانية، أي     .49
 جنسية.106اجلنسيات 

ويلخص اجلدول التايل، بالنسبة جلميع املوظفني احلاصلني على رتبة داخل احملكمة اجلنائية      .50
، أي عاملني حاصلني على عقود معتمدة يف امليزانية، ووظائف 2018أبريل /يسانن 4الدولية يف 

قود التعيني ألجل قصري، البيانات اخلاصة بالدول املساعدة املؤقتة العامة )املعتمدة أو غري املعتمدة( وع
 مواطنني ضمن موظفي احملكمة اجلنائية الدولية. 10الثالثني اليت لديها ما ال يقل عن 

 2018نيسان/أبريل  4موظفين في  10: الجنسيات التي يمثلها ما ال يقل عن 7الجدول 

 اجلنسية الرتبة
عدد 
 اجلنسية الرتبة املوظفني

عدد 
 عدد املوظفني اجلنسية  الرتبة املوظفني

 12 بوسنية 23    24 أملانية 12 141  هولندية 1
 12 جيورجية 24    21 رومانية 13 122 فرنسية 2
 11 مصرية 25     18 إيفوارية 14      73 بريطانية 3
 11 يونانية 26     16 إيرلندية 15      40 أوغندية 4
 11 هندية 27     15 كامريونية 16      39 كندية 5
 11 تنزانية 28     14 أفريقيا الوسطى 17      36 إيطالية 6
 10 أرجنتينية 29     14 يابانية 18      31 بلجيكية 7
 10 كينية 30     14 سرياليونية 19      31 كونغولية 8
    13 كرواتية 20      30 أمريكية 9

    13 برتغالية 21      26 إسبانية 10
    13 جنوب أفريقية 22     25 أسرتالية 11

 مت وضع اللون الرمادي على رعايا الدول غري األطراف يف نظام روما األساسي
 املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية

موظفني. وشغلت اجلنسيات  10وكان لدى مجيع اجلنسيات األخرى املوجودة أقل من     .51
                         منصب ا ضمن التسلسل اهلرمي  1116٪ من 30حوايل  ي         منصب ا، أ 336                  الثالث األكثر متثيال  

 للمحكمة اجلنائية الدولية.

ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه وفقا للممارسة املعمول هبا يف األمم املتحدة، ال تؤخذ يف     .52
، يف االعتبار إال الوظائف الدائمة على املستوى املهين )باستثناء موظفي اللغات( بالنسبة للتمثيل اجلغرايف

وظيفة فئات ال تؤخذ بعني االعتبار. وعلى هذا  1116حني يشمل جمموع الوظائف البالغ عددها 
تسب سوى  336النحو، من بني  وظيفة  116                                                          منصبا  يشغلها مواطنو الدول الثالث األكثر متثيال ، ال حت 

الكبري، على سبيل  (. والفرق21وهولندا  34واململكة املتحدة  61فيما خيص التمثيل اجلغرايف )فرنسا 
( والنسبة اليت جيب أخذها يف االعتبار بالنسبة 141املثال، بني عدد العاملني اهلولنديني يف احملكمة )

( ميكن تفسريه يف احلقيقة بأن غالبية العاملني اهلولنديني يشتغلون يف اخلدمات 21للتمثيل اجلغرايف )
يتم حساب هذه املناصب عندما يتعلق األمر بالتمثيل  حيث يتم تعيينهم مجيعا حمليا وبالتايل ال ،العامة
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موظفا من الدول الثالث  116اجلغرايف. كما تشري احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن التمثيل الرمسي لـ 
( 453من أصل  116 -لتمثيل اجلغرايف ا يف ٪ من مجيع املوظفني الذين حيسبون25.6املذكورة أعاله )

إىل حد كبري على قائم ٪(، وال14.12دف العام الرامي إىل متثيل هذه الدول )ينبغي وضعهم يف سياق اهل
٪ يف 18.4مبلغ املسامهات يف امليزانية السنوية للمحكمة )حيث تساهم هذه الدول الثالث بنسبة 

 امليزانية(.

دد من وإذا مت تناول العوامل النوعية احملتملة اليت متيز ما بني اجلنسيات، فيمكن للمرء أن حي    .53
الرئاسة  -خالل اجلنسية العاملني الذين ينتمون إىل اإلدارة العليا للمحكمة )باستثناء املسؤولني املنتخبني 

سجل( 
 
     والقضاة واملدعي العام وامل
 
، ومجيع أنواع 4 -وف  5 -وف  1أي املوظفون من رتبة دال  -                        

ملعيار، نرى أن جنسيتني                   جنسية: وفق ا هلذا ا 51موظفا موزعني على  142العقود جمتمعة، أي 
وظيفة(. أما البلدان  16وظيفة( وبريطانيا العظمى ) 17فرنسا ) -تستحوذان على أكرب نسبة متثيل 

لكندا وستة بالنسبة لبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والواليات املتحدة                                األخرى فهي أقل متثيال  )سبع وظائف
 أن البلد املضيف، هولندا، لديه ثالثة موظفني فقط يف ومخسة ألملانيا وجنوب أفريقيا(. وجتدر اإلشارة إىل

 هذه املستويات.

بدءا من نشر  -تدابري إضافية يف مجيع مراحل عملية التوظيف  اعتمادويعتزم قلم احملكمة     .54
 من أجل حتسني التمثيل اجلغرايف يف احملكمة اجلنائية الدولية. -إعالن التوظيف إىل مرحلة االختيار 

ذا مت االحتجاج بالتمثيل اجلغرايف كمعيار اختيار ثانوي )"عندما تكون الكفاءات متساوية"، إاستنتاج. 
 4                                                                                            تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بتعيني مواطين الدول األطراف األقل متثيال "(، فإن األرقام الفعلية بتاريخ 

ع، أيا كان املعيار املختار توضح أن هذا النهج ليس له تأثري ملموس يذكر يف الواق 2018نيسان/أبريل 
 )نوع العقد، ومستوى العمل، واالنتماء إىل جنسية دولة طرف أم ال(.

 باء. تنظيم وظيفة الموارد البشرية 8

 اإلصالحات األخيرة .       1 9

 (ReVision)أ(     اهلياكل املنشأة يف إطار برنامج جتديد الرؤية )

خل احملكمة، يهدف مشروع جتديد الرؤية إىل فيما خيص تنظيم وظيفة املوارد البشرية دا    .55
تصحيح أربعة أوجه قصور يف اجلهاز السابق احملددة يف التقرير الشامل حول إعادة تنظيم قلم احملكمة 

 ، وهي:2016بتاريخ آب/أغسطس 

 بنية تعترب معقدة للغاية وغري منسقة؛)أ( 

 عدم وجود اجتاه اسرتاتيجي وثغرات يف السياسات؛)ب( 

 كفاية القدرات يف جماالت تقييم املوظفني وتدريبهم؛  عدم)ج( 
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 أساليب العمل غري الفعالة، ال سيما بسبب ضعف األدوات املعلوماتية املستخدمة.)د(  

 إىل ستة حماور: 2016للتغلب على أوجه القصور هذه، استندت عملية إعادة تنظيم عام و     .56

 وضع هيكل أكثر اتساقا وفعالية؛)أ( 

 طار السياسة العامة للموارد البشرية؛تعزيز إ)ب(  

 الرتكيز على إدارة األداء؛)ج(  

 تعزيز وظيفة التدريب وتنمية املهارات؛)د(   

 جعل قسم املوارد البشرية نقطة االتصال بني مجيع املوظفني؛)هـ( 

 استخدام أفضل حللول تكنولوجيا املعلومات. )و( 

اإلمجالية متثل اجلزء األكرب من النفقات املتكررة وإذا أخذنا يف االعتبار أن الرواتب        .57
للمنظمة، وأن احملكمة اجلنائية الدولية هي يف املقام األول موفر خدمة تستند قيمته املضافة بشكل حصري 
إىل كفاءة األفرقة وديناميكيتها واحرتافها، وميكن اعتبار أن وظيفة املوارد البشرية تظل تابعة نسبيا داخل 

اخل شعبة اخلدمات اإلدارية، على نفس مستوى األقسام الفنية، اليت من املؤكد أن أدوارها املنظمة، د
 مهمة جدا، ولكنها أكثر حتديدا )السالمة / األمن، واخلدمات العامة، وامليزانية، والشؤون املالية(.

، فيما رزبومن الواضح أن اختيار هذا التنظيم يفرتض أن مدير شعبة اخلدمات اإلدارية قد        .58
 يتعلق باملنظمة ككل، بصفته املدير احلقيقي للموارد البشرية.

 ومت تصميم قسم املوارد البشرية فقط كهيكل دعم متخصص، ويضم وحدتني وظيفيتني:      .59

موظفا عن اإلشراف على  19)أ(   فمن ناحية، هناك العمليات: هذه الوحدة مسؤولة بواسطة 
، وقد مت إحلاق هذه الوظيفة األخرية مباشرة باملوارد البشرية التوظيف وإدارة مرتبات املوظفني

 )وليس بقسم الشؤون املالية( ؛

)ب(  ومن ناحية أخرى، التطوير التنظيمي: هذه الوحدة الثانية، وهي وحدة أخف بكثري )أربعة 
باملوظفني، موظفني( هي املسؤولة عن إدارة األداء، ومعاجلة املسائل القانونية / السياسية املتعلقة 

 وتنظيم التدريب وتنمية مهارات موظفي احملكمة.

 Successوبالنسبة للتوظيف وتقييم األداء، مت وضع أداة معلوماتية )عوامل النجاح )    .60
Factors حزمة برامج حاسوبية متكاملة مع جدول الرواتب ضمن تطبيقات ومنتجات النظم ،)

 ((.SAPاحلاسوبية )نظام 

                   جتديد الرؤية، وفق ا  -موظفا مت توزيعهم عقب هناية عملية اإلصالح  25 ويتوفر القسم على    .61
 للهيكل التنظيمي التايل:
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 : الهيكل التنظيمي لقسم الموارد البشرية عقب نهاية برنامج تجديد الرؤية 1الشكل 

 

 املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية

ية يف احملكمة اجلنائية الدولية متواضعا املنظمات األخرى، ال يزال قسم املوارد البشر بمقارنة و    .62
. ومع وجود أكثر 0.0225نسبيا. ويف املتوسط، تبلغ نسبة موظفي املوارد البشرية إىل الوظائف الدائمة 

موظفا مكرسني للموارد  22موظف دائم، ينبغي أن يكون لدى احملكمة أكثر من  1 000من 
 .11البشرية

 2017ريف عام )ب(  إعادة التنظيم اليت أجريت يف خ

بعد بضعة أشهر من تشغيل اهليكل اجلديد، دفعت بعض أوجه القصور يف النظام اليت مت    .63
إعدادها يف سياق برنامج جتديد الرؤية للوفاء بتوقعات املستخدمني، برئيس القسم إىل أن يطلب إىل 

سجل أن يوافق، يف 
 
                امل
 
دخلت حيز  ، على مبادرة تسمى "إعادة تنظيم"،2017أيلول/سبتمرب  20  

. وكانت هذه املبادرة متسقة مع اعتبارات فريق جتديد 2017تشرين األول/أكتوبر  1                    التنفيذ اعتبار ا من 
 الرؤية إلنشاء مكتب أمامي ومكتب خلفي ضمن قسم املوارد البشرية.

ومتثلت "إعادة التنظيم" هذه يف توزيع خمتلف موظفي قسم املوارد البشرية بني أربعة "أفرقة     .64
تشارية صغرية يف جمال املوارد البشرية" لتوفري خدمة للعمالء مقسمة بني اخلدمات املختلفة للمحكمة. اس

                                                           
 .206، صفحة 2018 سنةمن امليزانية املعتمدة ل Xمن املرفق                   أ خذت هذه املقارنة  11

(5-ف)القسمرئيس

4+13-ف)العملياتوحدة
(العامةاخلدماتمنمساعدا  

(3-ف)التوظيفقسم  

-ف)واالستحقاقاتالرواتب
ي ن+3 للقيامالعامةاخلدماتمنومساعد 

(الرواتببعملية  

+4-ف)التنظيميالتطويروحدة
اخلدماتمناواحدامساعد

(العامة  

(3-ف)األداءإدارةتنسيق  

وقضاياالقانونيةاملسائل
(3-ف)السياسات  

(3-ف)طوير والتالتدريب  

(3-ف)الربنامجمنسق
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وتوجد وظيفة اتصال مماثلة حتت سلطة مكتب املدعي العام. وهي ليست تابعة لقسم املوارد البشرية، 
                                                     ولكنه يتشاور ويتعاون بانتظام معها يف إطار حمدد مسبق ا.

لعملية اهليكل التنظيمي املذكور أعاله بتنظيم جديد مبين على النحو التايل، واستبدلت هذه ا    .65
 وظيفية وعالئقية: -مع وجود معظم املوظفني الذين لديهم اآلن مهمة مزدوجة 

 2017تشرين األول/أكتوبر  1                                                   : الهيكل التنظيمي لقسم الموارد البشرية اعتبار ا من 2الشكل 

                                                                                    وشعبة اخلدمات القانونية؛ واملكتب املباشر للم سجل، وشعبة العمليات اخلارجية، وشعبة اخلدمات  مكتب املدعي العام،*
 اإلدارية.

 املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية

من الناحية العملية، باملقارنة مع اهليكل التنظيمي الصادر عن برنامج جتديد الرؤية املذكور و    .66
                                                             األفرقة من وحدة العمليات السابقة واليت، بدال  من تقسيمها بني قسم                                 أعاله، فإن التعديل يتعلق أساس ا ب

التوظيف والرواتب / االستحقاقات، هي مقسمة اآلن بني، من ناحية، "أفرقة استشارية يف جمال املوارد 
البشرية"، املخصصة جملموعات من العمالء ومسؤولة عن مجيع خدمات املوارد البشرية، ومن ناحية أخرى، 

 "الدعم والتحليل"، الذي يقدم اخلدمات املشرتكة.فريق 

بواسطة إعادة التنظيم هذه عملية الذي أدى إىل  التوفريوحىت إذا كان علينا أن نرحب مببدأ     .67
التوافر الفعلي للموظفني املسؤولني اآلن عن وظيفة رأسية  التساؤل عنموظفني ثابت، ميكننا  عدد

التنظيم مقابل الدوائر األخرى  ااحلقيقي هلذ وضوحال عنو متخصصة للغاية ووظيفة أفقية عامة، 
 للمحكمة.

  

   

   

RH* 

 البشرية املوارد فريق

 *البشرية للموارد االستشارية األفرقة

املدعي  مكتب
 العام

شعبة اخلدمات 
املكتب  +القانونية

               املباشر للم سجل

 

 

ليات شعبة العم
 اخلارجية

 

شعبة اخلدمات 
 اإلدارية

 

 الدوائر/الرئاسة

 اخلربات مركز 
 )والربامج السياسات(

 ) واالستحقاقات الرواتب وحدة إشراف حتت (البشرية املوارد وحتليل دعم مركز 

 املادي، الطابع وإزالة الداخلية، الشبكة و البشرية، املوارد معلومات نظام+ واالستحقاقات الرواتب تنفيذ 
 )واإلبالغ الذاتية، واخلدمة         والن ظم،
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 محدودية التنظيم الحالي   2.

( تظهر يف هذا اهليكل 12DSG-DMSمن املالحظ أن شعبة اخلدمات اإلدارية )  .68
عب األخرى                                                                             التنظيمي اجلديد "كعميل" من بني عمالء آخرين يف قسم املوارد البشرية، على غرار الش  

تناقض ألن قسم املوارد البشرية هو جزء من هذه  ية علىالوضع ههذ تنطوييئات احملكمة.  و ملختلف ه
 الشعبة.

سجل الترتيب: فقد خرية حدود هذا األث أظهرت األحدا، مارسة العمليةملايف و   .69
 
    كل ف امل
 
       

سم ق أجرى، 2016ية عام هنامنذ و -دارة األداء يف جمال إإعداد إصالح مبسؤولية وارد البشرية ملقسم ا
مشروع تعليمات إدارية جديدة يبدو  2018يف مطلع عام شاورات الداخلية الالزمة وأعد ملا املوارد البشرية

  أهنا مناسبة للهيئات األخرى للمحكمة.

                                                                         وكما سيتم شرحه بالتفصيل الحقا  يف الفصل اخلاص بإدارة األداء، فقد عارض عدد من     .70
صالح، وجنحوا حىت اآلن يف ذلك دون أن يكون من املمكن رؤساء األقسام يف قلم احملكمة تنفيذ هذا اإل

سجل اجلديد. والحظ املراجع اخلارجي أن:
 
                                 توقع قرارات امل
 
               

سجل السابق باعتماده؛ حيث )  أ(
 
                         مشروع إصالح إدارة األداء له هيكل إدارة خاص به قام امل
 
                                                  

القضائية، الذي وضع تألف فريق املشروع من أعضاء قلم احملكمة ومكتب املدعي العام واهليئة 
                                                                                 مقرتحا  وقدمه إىل اللجنة التوجيهية )اليت تتألف من أعضاء مكتب املدعي العام وقلم احملكمة 
                                                                                     ودوائر احملكمة(، مث ع رض املشروع على فريق إدارة قلم احملكمة )فريق إدارة قلم احملكمة(، واهليئة 

 ملوظفني، والربامج املختلفة؛ القضائية، واللجنة التنفيذية ملكتب املدعي العام، وممثلي ا

، سعت رئيسة قسم املوارد البشرية إىل احلصول على 2017تشرين األول/أكتوبر  يف)   ب(
تعليقات من مدير اخلدمات اإلدارية فيما يتعلق باإلجراء املتعلق بالتشاور معه بشأن مشروع إدارة 

حت أن تتم استشارة شعبة اخلدمات فقد اقرت  -وبالنظر إىل هيكل اإلدارة احملدد أعاله  -األداء 
اإلدارية على مستوى فريق إدارة قلم احملكمة، وليس قبل ذلك، وهو ما وافق عليه مدير اخلدمات 

 اإلدارية.

وبقدر ما ينبغي أن تكون مسائل املوظفني ذات أمهية جلميع هيئات احملكمة على أعلى    .71
لذي جيمع بصورة دورية بني الرئاسة واملدعي العام مستوى، كان بوسع املرء أن يتخيل أن جملس التنسيق، ا

سجل، كان يقصد به توجيه هذا اإلصالح وإثبات صحته ودعمه بفعالية 
 
                                                           وامل
 
ولكن مت إخبار املراجع  -   

 تستحق اهتمام هذه اهليئة.  لكياخلارجي بأن هذه املسائل كانت ذات طابع "فين" للغاية 

كن سوى مشروع حمدد، وبالنظر إىل إطار احلوكمة ومع ذلك، فإن مشروع إدارة األداء مل ي   .72
اخلاص والظروف اليت سيجري فيها اإلصالح، ال ميكن أن يعكس يف حد ذاته إدارة املوارد البشرية بشكل 

                                                           
12

 .اإلدارية اخلدمات شعبة  
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عام. ومع ذلك، من املهم أن يكون قسم املوارد البشرية يف وضع ميكنه من اتباع سياسة قوية، مع دعم 
 .قوي داخل قلم احملكمة وخارجه

ينبغي أن تكون وظيفة املوارد البشرية قادرة على تنفيذ سياسة قوية، ال غىن عنها للمحكمة، استنتاج. 
 مصحوبة بدعم قوي داخل قلم احملكمة وخارجه. 

 
يوصي املراجع اخلارجي بأن تطبق مجيع هيئات احملكمة اجلنائية الدولية نفس سياسات . 2لتوصية رقم ا

خالل قواعد تشغيلية مشرتكة. وينبغي أن تكون دائرة املوارد البشرية يف قلم احملكمة إدارة املوارد البشرية من 
 مسؤولة عن تطوير وحتديث هذه القواعد املشرتكة، بعد التشاور والتعاون مع اهليئات األخرى.

 التوظيف.    جيم 10

 معطيات عامة .1

 األولوية املمنوحة للتوظيف التنافسي )  أ(
 2018آذار/مارس  2الدولية يف قمة أولوياهتا ضمن تقريرها بتاريخ  ذكرت احملكمة اجلنائية   .73

(: "ضمان التوظيف 2018نيسان/أبريل  20إىل  16املوجه للجنة امليزانية واملالية يف دورهتا الثالثني )من 
يف الوقت املناسب". وتؤكد فيه هدفها األول املتمثل يف توظيف أفضل مستوى ممكن من أجل ملء 

 اغرة، عن طريق استهداف التوازن بني اجلنسني وبني املناطق اجلغرافية األصلية.الوظائف الش

 2017توظيفا يف عام  197ووفقا هلذا التقرير، قامت احملكمة اجلنائية الدولية بإجراء     .74
بالنسبة للوظائف الثابتة ووظائف املساعدة املؤقتة العامة.  كما أشارت، حسب نفس التقرير املوجه إىل 

 13من املوظفني يف مناصب التعيني ألجل قصري 101امليزانية واملالية، إىل أهنا عينت يف نفس العام  جلنة
)وظائف مؤقتة ألجل قصري(.  وسنرى الحقا أنه جيب تأكيد دقة هذه األرقام، حيث تظهر مبالغ خمتلفة 

 يف وثائق أخرى تصدرها احملكمة اجلنائية الدولية.

كلها مع خلق ملناصب عمل، حيث يتعني على احملكمة اجلنائية   وال تتطابق هذه التوظيفات  .75
                                                                                             الدولية ملء الشواغر يف الوظائف، وال سيما املؤقتة، مما يعين ضمنيا  توظيفات بديلة.  ومتيز كل من عامي 

                                                                        أيض ا بالتوظيفات املتعلقة بتنفيذ إصالح قلم احملكمة )برنامج جتديد الرؤية( مللء  2017و 2016
 يدة أو اليت متت إعادة تنظيمها.املناصب اجلد

وتركز النقاط املذكورة يف تقرير مراجعة احلسابات هذا أساسا على تعيني املوظفني يف ثالث    .76
 -مناصب معتمدة يف امليزانية، ومناصب املساعدة املؤقتة العامة، ومناصب التعيني ألجل قصري  -فئات 

                                             . ولكن ميكن أن تنشأ مشاكل التوظيف أيض ا، بشكل واليت تشكل جوهر موظفي احملكمة اجلنائية الدولية
                                                           

( يستعمل يف بعض األحيان لإلشارة إىل عقود التعيني ألجل قصري STAذلك، أشار املراجع اخلارجي إىل أن اختصار ) مع  13
نائية الدولية، وعاد هذا املوظف إىل منصبه األصلي يف هناية فرتة                                                            عندما مت إسناد الوظيفة مؤقت ا إىل عامل يعمل بالفعل يف احملكمة اجل

 (.31و  30)انظر الفقرتني  انتدابه املؤقت
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آخر، بالنسبة ملوظفي املساعدة املؤقتة لالجتماعات. حيث إن املوظفني الفنيني املبتدئني ال يتم اختيارهم 
من قبل احملكمة اجلنائية الدولية، ولكن من قبل بلداهنم اليت متوهلم. وأخريا، وكما ذكر أعاله، فإن توظيف 

سجل( مل يدخل يف نطاق مراجعة املوظفني امل
 
                          نتخبني )القضاة واملدعي العام ونائب املدعي العام وامل
 
                                                

 احلسابات. 

ويستند مبدأ التوظيف على فتح طلبات الرتشيح لكل وظيفة شاغرة، مع نشر إعالن شغور،    .77
 ال سيما على موقع التوظيف اإللكرتوين للمحكمة اجلنائية الدولية.

                                       مسار ا مماثال  للموظفني املدرجني يف امليزانية  املرشحني، مث الفائزين، وتتبع عملية اختيار    .78
ومناصب املساعدة املؤقتة العامة. ويتم التخطيط لعملية مبسطة بالنسبة للموظفني املعينني ألجل قصري، 

 الذين يتم توظيفهم من حيث املبدأ على أساس احلاجة امللحة والطبيعة القصرية األجل للحاجة.

ا إرشادات التوظيف اخلاصة باحملكمة     وت      .79                                                                               عد الوثائق اإلجرائية إطار ا هلذه العمليات، وحتديد 
ة دبشأن املوظفني املدرجني يف امليزانية ومناصب املساع 2009اجلنائية الدولية يف تشرين الثاين/نوفمرب 

بالنسبة إىل عقود التعيني  2016كانون الثاين/يناير   28املؤقتة العامة، والتعليمات اإلدارية الصادرة بتاريخ 
 ألجل قصري، يف إشارة إىل املبادئ املنصوص عليها يف النظامني األساسي واإلداري للموظفني يف احملكمة. 

  عدم اليقني بشأن العدد الفعلي للتوظيفات)   ب(
إىل جلنة  األرقام اليت قدمتها احملكمة اجلنائية الدولية يف التقرير السنوي عن املوارد البشرية    .80

، ال تتطابق مع األرقام املذكورة يف قائمة ملفات 2016و 2017امليزانية واملالية املذكورة أعاله، للسنتني 
 املوظفني اليت مت احلصول عليها ردا على استبيان مراجعة احلسابات.

االختالفات تتعلق بفئة عقود التعيني ألجل قصري )انظر الفقرات  كانت،  2017ويف عام     .81
، فإهنا تتعلق جبميع الفئات الثالث.  ويوضح اجلدول التايل 2016يف عام و (. 130إىل  117 من

 االختالفات املالحظة.

  عدد التوظيفات السنوية حسب المصادر 8 :الجدول

 املعتمدة يف امليزانية 
مناصب املساعدة املؤقتة 

 عقود تعيني ألجل قصري العامة
2017    

 101 70 104 جلدد"قوائم ملفات املوظفني "ا
 118 )معتمدة( 70 104 تقرير مقدم للجنة الميزانية والمالية

2016    
 133 61 77 قوائم ملفات املوظفني "اجلدد"»

 تقرير مقدم للجنة الميزانية والمالية
)تم تصحيحها لـ  158
 - )معتمدة( 43 (115

 ية الدولية، على عكس التوظيفات الداخلية.املوظفون "اجلدد" هم عاملون يوظفون من خارج احملكمة اجلنائ
 املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية
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موظفا 77املذكورة يف قائمة املوظفني ) 2016 سنةوأوضحت إدارة املوارد البشرية أن أرقام      .82
ا جديدا( تقابل فقط املرشحني اخلارجيني املعينني يف الوظائف الثابتة، يف حني أن التوظيفات البالغ عدده

من هؤالء املوظفني وانتقال موظفي املساعدة املؤقتة  77املذكورة يف تقرير جلنة امليزانية واملالية تشمل  158
منصبا من مناصب املساعدة املؤقتة العامة  43العامة إىل مناصب دائمة أو داخلها.   ومل يتضمن 

منصبا من مناصب املساعدة املؤقتة العامة  61مقارنة بـ  -"املعتمدة يف امليزانية" )أي املدرجة يف امليزانية 
منصبا من مناصب املساعدة املؤقتة العامة إىل مناصب دائمة. ومل  18املدرجة يف قوائم املوظفني( حتويل 

املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية بسبب  2016تطلب أرقام بشأن عقود التعيني ألجل قصري يف تقرير عام 
 يل مؤخرا.اعتماد عقود من هذا القب

( أن عدد 2018نيسان/أبريل  4وأبلغ قسم املوارد البشرية املراجع اخلارجي )رسالة بتاريخ     .83
منصبا، منها  158بلغ  2016 سنةالتوظيفات )املدرجة يف امليزانية ومناصب املساعدة املؤقتة العامة( ل

مناصب املساعدة املؤقتة العامة( منصبا )داخلية سابقا من  44                                   داخلية )مقيدة يف امليزانية سابقا (، و 37
املذكور يف التقرير املقدم إىل جلنة  158منصبا من اخلارج. ومن مث ينبغي تصحيح الرقم  77"معتمدة"( و

، مبا يف 127، ستكون األرقام الفعلية 2017. وبالنسبة لعام 201614( لعام 10امليزانية واملالية )الفقرة 
توظيفا من الداخل )سابقا مناصب  32                     امليزانية سابق ا(، وتوظيفا من الداخل )مقيدة يف 23ذلك 

  توظيفا من اخلارج: 72املساعدة املؤقتة العامة املعتمدة( و

، ال تتطابق املعلومات املتعلقة باملوظفني )املدرجني( يف امليزانية 2016 سنةويف )   أ( 
( عن طريق حتويل 158              م املبل غ عنه )وموظفي املساعدة املؤقتة العامة بشكل مباشر، وينبغي تصحيح الرق

مناصب املساعدة املؤقتة العامة إىل مناصب مدرجة يف امليزانية، وإدراج حراك املوظفني داخل برنامج 
 رئيسي؛

، يبدو أن حتويل وظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل مناصب مدرجة 2017 سنةيف  )ب( 
توظيف، استبعد من احلساب. وال يذكر التقرير املقدم إىل ، من حيث املبدأ حمايدة من حيث اليف امليزانية

جلنة امليزانية واملالية سوى توظيف موظفي املساعدة املؤقتة العامة املعتمدين يف امليزانية )أي املدرجني يف 
ة                                                                                             امليزانية(، يف حني تستطيع احملكمة اجلنائية الدولية أيض ا أن تقوم بتوظيف موظفي املساعدة املؤقتة العام

غري املعتمدين )وبالتايل غري املدرجني يف امليزانية(: غري أن التقارير املقدمة إىل جلنة امليزانية واملالية ال تشري 
 إىل توظيف موظفي املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدين؛

كانون األول/ديسمرب   31توظيفات "قيد التنفيذ" يف ال                            وأخري ا، تشري هذه التقارير إىل )  ج(
 عام. كل  من

ومن مث يبدو أن التقرير الرمسي الوحيد للمحكمة اجلنائية الدولية إىل هيئتها الرئيسية املسؤولة      .84
عن احلوكمة املالية، وهي جلنة امليزانية واملالية، حيتوي على بيانات توظيف غري دقيقة، واليت ينبغي توحيدها 

 قيقية.لوضع حد لعدم الوضوح بشأن عدد التوظيفات السنوية احل
                                                           

14
منصبا  158منصبا، منها  201إىل ما جمموعه  10املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية يف الفقرة  2016 سنةيشري تقرير  

 اعدة املؤقتة العامة معتمدة يف امليزانية.منصبا من مناصب املس 43مدرجة يف امليزانية و
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إن طرق حساب األرقام اليت تصف عمليات التوظيف اليت تظهر يف التقارير السنوية حول املوارد استنتاج. 
بوضوح ويؤثر عدم اليقني عليها. وسيكون من املرغوب فيه أن  ليست حمددةالبشرية يف جلنة امليزانية واملالية 

ا حيدد طريقة حساب املفاهيم األساسية الالزمة للمعرفة                                                  تتبىن احملكمة اجلنائية الدولية نظام ا مرجعي ا مستقر  
والرصد املتعدد السنوات حلركات املوظفني من جانب جلنة امليزانية واملالية والدول األطراف. وجيب أن 

ات                                                                                                      تكون املعلومات الواردة يف تقارير املوارد البشرية املقدمة سنوي ا إىل جلنة امليزانية واملالية متوافقة مع البيان
 املتوفرة يف ملفات موظفي احملكمة اجلنائية الدولية.

وتعزز هذه النتيجة احلاجة إىل حتسني تقارير احملكمة اجلنائية الدولية عن املوارد البشرية يف العديد من 
 أدناه. 10اجملاالت اليت هي موضوع التوصية رقم 

 ساعدة المؤقتة العامة( وموظفي المالثابتينتوظيف الموظفين المعتمدين في الميزانية ) .2

خيضع توظيف املوظفني )باستثناء املوظفني املعينني ألجل قصري واحلاالت اخلاصة باملوظفني    .85
الفنيني املبتدئني ووظائف املساعدة املؤقتة لالجتماعات( للمبادئ التوجيهية اخلاصة بالتوظيف اليت 

ب املدرجة يف امليزانية ومناصب املساعدة ، واليت تنطبق على املناص2009وضعت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 املؤقتة العامة. 

 2005/10من نظام روما األساسي والقرار  44وتشري هذه املبادئ التوجيهية إىل املادة      .86
، اليت حتدد مبادئ 18-104جلمعية الدول األطراف والنظام اإلداري للموظفني، وال سيما املادة 

ألخذ يف االعتبار مؤهالت وخربات املرشحني، وكذلك التوازن بني التوظيف على أساس اجلدارة، مع ا
 اجلنسني وكذلك بني األصول اجلغرافية، دون استثناء للدول غري األطراف.

(، SRBإىل إشراف جملس استعراض االنتقاء ) 2015وقد خضعت هذه العملية منذ عام     .87
وضع هذا اإلشراف من خالل منشور صادر  وهو أمر غري مذكور يف املبادئ التوجيهية )السابقة(. وجرى

سجل يف شباط/فرباير 
 
                 عن امل
 
 ، بعد تعليقه لعدة سنوات.2015     

وبالنسبة للجزء األكرب، فإن عملية توظيف املوظفني املدرجني يف امليزانية وموظفي املساعدة     .88
 املؤقتة العامة هي كما يلي:

 طلب التوظيف .1

 اإلعالن عن الشواغر .2

 تلقي طلبات الرتشح .3

 فرز املرتشحني ووضع قوائم بأمسائهم .4

 فريق استعراض الرتشيحات .5

 اقرتاح مرشح .6
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 تقييم العملية من قبل جملس استعراض االنتقاء .7

 عرض عقد توظيف للمرشح املختار .8

 الشهادات الطبية والفحص األمين .9

لزم وميكن االنتهاء من هذه املرحلة األخرية بعد تويل املرشح منصبه خالل فرتة االختبار إذا    .89
سجل )بالنسبة 

 
             األمر. ويقرتح التوظيف على املدعي العام )بالنسبة ملوظفي مكتب املدعي العام( أو إىل امل
 
                                                                             

 للموظفني اآلخرين(. ويتم اعتماد اقرتاح فريق االستعراض بشكل عام. 

من حيث املبدأ، ال ميكن ألي طرف يف العملية  ألنه                                     ويعترب هذا اإلجراء قويا  من حيث املبدأ،    .90
ن يقرر مبفرده نتيجة التوظيف. ويساعد قسم املوارد البشرية املسؤول عن التوظيف يف مراحل الدعوة أ

لتقدمي الطلبات واختيار امللفات، مث من خالل "الفريق" املكون من ثالثة أشخاص على األقل. ويتضمن 
التوظيف،                                                                       الفريق شخص ا واحد ا كحد أقصى يف منصب تابع أو املشرف املباشر عن املسؤول عن

وشخص واحد من قسم املوارد البشرية. وتوفر جلنة استعراض االنتقاء اإلشراف على انتظام عملية 
 التوظيف.

وتتعلق بعض الرتتيبات احملددة بكبار موظفي الربامج املستقلة الرئيسية )آلية الرقابة املستقلة،    .91
مانة الصندوق االستئماين املستقل وأمانة مجعية الدول األطراف، ومراجعة احلسابات الداخلية، وأ

للضحايا، وأمانة جلنة امليزانية واملالية( التابعة مباشرة للجمعية، اليت يكون موظفوها املسؤولون عن التوظيف 
 شخصيات من خارج احملكمة اجلنائية الدولية.

ة بسنيت وطلب املراجع اخلارجي اإلفصاح عن مجيع تقارير االختيار )تقارير التقييم( املتعلق   .92
                                                  تقرير ا، ولكن سبعة تقارير بشأن االختيار كانت تتعلق  155. وقدمت له جمموعة من 2017و 2016

يف الواقع بعقود التعيني ألجل قصري، وبالتايل مت استبعادها من مراجعة احلسابات. وخالل قيامه باملهمة يف 
تقريرا  149تمد يف النهاية على (. ولذلك اع2015 سنةاملوقع، طلب تقريرين إضافيني )أحدمها يتعلق ب

  .2015 سنةوتقرير واحد ل 2017و 2016 سنيتأعدهتا األفرقة ل

وحسبما ذكر أعاله، ال يزال العدد الدقيق لعمليات التوظيف غري مؤكد بسبب عدم وجود    .93
يفات. تعريف دقيق هلذا املفهوم وطريقة حسابه. وتعذر لذلك التوافق بني عدد تقارير األفرقة وعدد التوظ

، معتمدين يف 2017و 2016حالة ) 312                                                  ويشري عدد املوظفني املعينني حديثا  )اجلدد( يف القوائم إىل 
امليزانية ووظائف املساعدة املؤقتة العامة(. ولكن معاينة هذه القوائم تبني، من بني هؤالء املوظفني املعينني 

 2016 سنةصر على مخس حاالت يف                                                      حديثا ، عدة حاالت للتوظيف املباشر )تعيينات مباشرة(، تقت
، لشغل وظائف فئة اخلدمات العامة يف املكاتب امليدانية. ويبدو أن العديد من 2017 سنةوواحدة يف 

املوظفني قد مت تعيينهم حسب نفس اإلجراء )تقرير فريق واحد لعدة موظفني(. ويؤدي استخدام القائمة 
ية إىل صعوبة أخرى يف ربط عدد تقارير الفريق املرسلة إىل ونقل األفرقة املنصوص عليه يف املبادئ التوجيه

 املراجع اخلارجي بالعدد الفعلي للتوظيفات. 
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                                      تقرير ا الواردة من األفرقة تشكل أساس ا  150ومع ذلك، يعتقد املراجع اخلارجي أن عينة     .94
                                 متثيلي ا لتحليالته لتقارير األفرقة.

كن التحقق من مجيع عمليات التوظيف وأن املعلومات                                 وحييط علما  بالبيان القائل بأنه مي     .95
                                                  متاحة أيضا  فيما خيص التوظيفات غري املدرجة يف العينة.

وعموما، فإن االطالع على هذه التقارير يؤكد احرتام اإلجراءات وانتظام التوظيفات املتاحة      .96
 :هلا، حىت لو كانت بعض احلاالت العرضية ميكن أن تثري نوعني من األسئلة

 اإلطار الزمين للتوظيف؛)   أ(

 العدالة بني املرشحني وحيادية الفريق. ) ب( 

 اإلطار الزمين للتوظيف)   أ(

بأنه طويل بني إعالن الشغور واملوافقة  اعتربوحظ خالل املقابلة أن اإلطار الزمين للتوظيف    ل       .97
 على التوظيف من جانب املسجل أو املدعي العام.

عملية للتوظيف قامت احملكمة اجلنائية الدولية بإهنائها يف  20وأظهر حساب آخر     .98
                                    شهرا ، مبتوسط تسعة أشهر. وال يأخذ هذا  14أن هذه الفرتة تراوحت بني أربعة و 2018نيسان/أبريل 

مدير التوظيف ونشر  اإلطار الزمين يف احلسبان اهلوامش السابقة )بني طلب التوظيف الذي يقدمه
سجل أو املدعي العام وتويل الوظيفة(. ومن اإلعالن( وما بعده )ب

 
                                      ني قرار التوظيف الذي وقع عليه امل
 
                               

املؤكد أن املعدل املتوسط )تسعة أشهر( مدة طويلة، ولكن ميكن تفسريه بعدد قليل من احلاالت اليت تزيد 
         شهر ا(.  14إىل  12عن سنة واحدة )ست حاالت ترتاوح ما بني 

أن هذا التأخري طويل للغاية ولكن ال ميكن  ت معهمقابالم أجريتالذين  ألشخاصواعترب ا   .99
جتنبه، خاصة بالنسبة للمناصب غري العامة )احملققون، أو املوظفون امليدانيون العاملون يف قسـم اجملين عليهم 

أو الصندوق االستئماين للضحايا، أو املوظفون التابعون جلمعية الدول األطراف، وغري    15والشهود
                                                                                  سر هذه التأخريات جزئيا  املستوى املرتفع ملعدل الشغور واللجوء املتكرر لتعيينات ألجل قصري، ذلك.(. وتف

                                   اليت تستغرق وقت ا أقل لالنتهاء منها.

وحاول املراجع اخلارجي معرفة ما إذا كان هذا التأخري ميكن ختفيضه دون املساس بانتظام   .100
 العملية.

الن الشغور، والذي يتطلب فرتة ال تقل عن أربعة ويتطابق التأخري الكبري األول مع نشر إع .101
أسابيع )الفئة الفنية( أو أسبوعني )فئة اخلدمات العامة(. وينشر اإلعالن على تطبيق التوظيف اإللكرتوين 
للمحكمة اجلنائية الدولية وميكن توسيع نطاقه إىل تطبيقات نظام األمم املتحدة. وحتدد إعالنات الشواغر 

تقدمي الرتشيحات. ومن شأن تقليص مدة هذا املوعد النهائي أن يقلل من قائمة مقدمي                موعد ا هنائي ا ل
                                                                                          الطلبات، خاصة للمرشحني احملتملني من املناطق اجلغرافية املمثلة متثيال  ناقصا  حيث قد يكون الوصول إىل 

                                                           
 قسـم اجملين عليهم والشهود. 15  
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لى اطالع املعلومات أكثر صعوبة. ومن شأنه أن يعطي ميزة حامسة للمرشحني الداخليني الذين هم ع
 جيد. 

ويتوافق املوعد النهائي الثاين مع فرز الطلبات إلنشاء القائمة املختصرة اليت سيتم تقدميها إىل  .102
الفريق. وميكن أن تكون إحدى الطرق الرئيسية لتخفيض املواعيد النهائية هي هذه املرحلة: فالوقت 

                                      األوىل أو املقابالت نادرا  ما يكون أقل من  املنقضي بني املوعد النهائي لتقدمي الطلبات وتواريخ االختبارات
                                                         عملية توظيف جرى حتليلها، وميكن أن تصل أحيان ا إىل مخسة أو حىت  20شهرين استنادا إىل عينة آخر 

 ستة أشهر أو أكثر. 

ويتم إجراء الفرز بالتعاون بني قسم املوارد البشرية و / أو املسؤول عن التوظيف. ويعتقد بعض  .103
                                                                              أن هذه العملية شاقة للغاية )غالبا  ما يتجاوز عدد الطلبات املئات(، دون اقرتاح أن مديري التوظيف 

يعهد هبذه العملية إىل قسم املوارد البشرية. ويرى آخرون أن هذه العمليات، حىت وإن كانت تستغرق وقتا 
ز الرتشيحات طويال، فهي مالزمة ملسؤوليتهم كمسؤولني عن التوظيف. ومن شأن حتسني الوقت الالزم لفر 

أن ينطوي على البحث عن تعاون أكثر فعالية بني قسم املوارد البشرية واملسؤولني عن التوظيف، بل وحىت 
 تنفيذ أدوات للتوظيف اإللكرتوين أكثر كفاءة واقرتاح عروض تدريب مناسبة للجهات املوظفة.

به جملس استعراض ويعزى التأخري املفرط يف بعض األحيان إىل العمل اإلشرايف الذي يقوم  .104
االنتقاء. ويف الواقع، لوحظ يف عدد قليل من امللفات، أن العملية استغرقت عدة أسابيع بني قرار الفريق 
وتقرير جملس استعراض االنتقاء. ومع ذلك، فإن هذه احلاالت قليلة وترتكز على فرتات حمددة مثل شهري 

ديد الرؤية يف قلم احملكمة. ويف الواقع، يسعى ، وكانت متأثرة بربنامج جت2016متوز/يوليه وآب/أغسطس 
جملس استعراض االنتقاء إىل تقدمي نتائجه يف غضون أسبوع، واليت، جنبا إىل جنب مع أوقات اإلرسال، 
تتوافق مع متوسط تأخري ملدة أسبوعني، األمر الذي يبدو غري قابل لالختزال. وقد أقيم هذا اإلطار الزمين 

عملية توظيف املذكورة أعاله، باستثناء حالة واحدة تتعلق مبوظف يف  20ر استنادا إىل عينة من آخ
مكتب ميداين )مخسة أسابيع(. ويعترب اإلشراف من قبل جملس استعراض االنتقاء ممارسة واسعة االنتشار، 

 يف شكلها 2015حتت أمساء خمتلفة، يف املؤسسات الدولية. وترسخت يف احملكمة اجلنائية الدولية يف عام 
 احلايل املتعلق باإلشراف على االمتثال لقواعد التوظيف دون التشكيك يف خيارات األفرقة. 

وتتم اإلشارة إىل الفحص الطيب يف بعض األحيان كعامل تأخري آخر. وهناك جمال للتحسني     .105
ات عملية توظيف، خضعت مثانية منها لشهادة طبية )أما التوظيف 20يف هذا الصدد. واستنادا إىل آخر 

ألن املرشحني الداخليني كانت لديهم شهادة طبية بالفعل أو أن طلب  -األخرى فكانت إما معفاة 
شهادة مل تتم صياغتها بعد بشأن قرارات توظيف حديثة(. وبالنسبة لستة حاالت منها، تطلبت شهادة 

ص الطيب" )أو اللياقة الطبية فرتة تزيد عن شهر واحد. وتتم صياغة عروض العمل "بشرط اخلضوع للفح
بشهادات(، واليت ميكن للمرشح اخلضوع له مع طبيب مرخص له بالقرب من منزله، وهذا األمر  اإلدالء

يتوقف على تاريخ توليه املنصب. وبالنسبة للموظفني الذين وقع عليهم االختيار الذين يعملون بالفعل يف 
الطيب يف الهاي، ويطلب منه توفري  KLMهولندا، فقد أبرمت احملكمة اجلنائية الدولية عقدا مع مركز 
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نتائج االختبارات الطبية يف غضون فرتة تعاقدية.  وسيكون من الصعب على احملكمة اجلنائية الدولية تقييد 
 املمارسات املتعلقة باخلصوصية ومهنة الطب.

 

 العدالة بني املرشحني وحيادية أعضاء الفريق)  ب(

املتأصلة يف أي اختيار إنساين، من خالل توفري ضمان هتدف عملية التوظيف إىل منع الشكوك  .106
 العدالة التامة بني املرشحني ونزاهة أعضاء الفريق.

وال تظهر امللفات اليت مت فحصها أي عالمة مثرية للتساؤل حول املعاملة املتساوية للمرشحني.   .107
لكل املرشحني، باإلضافة إىل  ويتم توثيق مجيع تقارير األفرقة بواسطة درجات التحليل والتقييم املتشاهبة

                                           عادة  ما تكون باإلمجاع، من قبل أعضاء الفريق. معتمدة،مذكرة تقييم 

وتتم مراجعة التقارير، مبا يف ذلك قياسات وتعليقات الفريق، من قبل جملس استعراض االنتقاء،  .108
شأهنا. غري أن هذه واليت ميكن أن تبدي مالحظات، واليت يتعني أن يقدم قسم املوارد البشرية إجابات ب

اإلجابات ال تتناقض مع تعليقات جملس استعراض االنتقاء، ولكن هي موجهة فقط للمدعي العام أو 
سجل بصفتهما صانعي القرار النهائي فيما خيص التوظيف. وتتعلق التحفظات والردود اليت استعرضها 

 
                                                                                       امل
 
  

ثل عن قسم املوارد البشرية خالل جملس استعراض االنتقاء بنقاط خمتلفة.  ويتعلق بعضها بغياب مم
املقابالت، وجودة سجل عمليات الفرز، وخاصية من خصائص املرشح غري املذكورة يف وثيقة معينة، وما 

 إىل ذلك.

ولوحظت حاالت ضعف الروح اجلماعية يف التوظيف، مثل استخدام اهلاتف إلجراء مقابالت  .109
حد أعضاء قسم املوارد البشرية. غري أن هذه مع مدير التوظيف دون وجود عضو آخر يف الفريق أو أ

( يف املكاتب امليدانية مع وجود قيود 16ع-احلاالت مشلت تعيني موظفني من فئة اخلدمات العامة )خ
 مادية خاصة. 

                                                                                   قد تؤدي الرغبة يف زيادة نصيب البلدان املمثلة متثيال  ناقص ا داخل القوى العاملة للمحكمة و  .110
هات بني املرشحني. وتتعلق املخاطر يف املقام األول باملرشحني الذين حيملون اجلنائية الدولية إىل تشو 

جنسية مزدوجة أو ثالثية، والذين قد يرتشحون باسم دول غري ممثلة بالقدر الكايف يف حني أن لديهم 
. ومن مث فقد لوحظت حالة املوظفني الذين يقدمون أنفسهم ضمن جنسية                                                                                        أيضا  جنسية بلد أفضل متثيال 

ينة من أجل التوظيف، مث يسجلون يف ملف األجور ضمن جنسية أخرى تتمتع بتمثيل أفضل. وال يزال مع
                                                                                          اخلطر منخفضا ألن املوظفني املعنيني كانت لديهم نتائج جيدة ومل تكن جنسيتهم األصلية معيارا  للتقييم، 

 بل كانت فقط من بني املعلومات املقدمة إىل الفريق.

اة يف املعاملة، يف مرحلة اختيار الطلبات، اليت يشرع فيها مدير وتنشأ خماطر عدم املساو  .111
                                                                                             التوظيف وقسم املوارد البشرية من أجل وضع قائمة تصفية. ومن املمكن نظري ا بناء قائمة تصفية موجهة، 

                                                           
 
16

 .العامة اخلدمات فئة   
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مع احلفاظ على مرشح مستهدف حماط مبنافسني غري قادرين على املنافسة بوضوح. ويف هذا الصدد، 
ر األفرقة إىل درجات خمتلفة للغاية بني املرشح املقرتح ومنافسيه املختارين ضمن قائمة تؤدي بعض تقاري

                                                                                   التصفية، وأحيان ا من الدول غري األطراف. وميكن بالتأكيد تفسري هذه احلاالت بعدم وجود مرشحني 
ية إىل جيدين. ويتم إبالغ األفرقة وجملس استعراض االنتقاء فقط حول اجلانب الكمي للعمليات املؤد

قائمة التصفية. ومن احملتمل أن تكون املعلومات اإلضافية اليت توضح بالتفصيل كيفية تنفيذ عمليات 
 قائمة التصفية مفيدة.

وينبغي أن يكون تشكيل األفرقة يف حد ذاته موضوع حذر. وحدد املراجع اخلارجي حالة حيث   .112
سجل لتعيني وظيفة من فئة ف

 
                        كان فيها حضور امل
 
ى استقاللية احلكم من قبل أعضاء قد أثر عل 5-                

الفريق اآلخرين، حيث كان اثنان منهم حتت سلطته الرتاتبية، واآلخر كان موظفا خارج احملكمة اجلنائية 
الدولية. ومل تذكر يف إطار هذا التوظيف هوية مدير التوظيف وأسفر عن اقرتاح غري منطي لعدم التصنيف، 

الفريق( مسؤولية أن يقرر بني اثنني من املرشحني غري                                    وأسندت للم سجل )الذي هو أيضا عضو يف
 املصنفني.

وبشكل عام، فإن حتديد موقع مدير التوظيف يف الفريق أمر دقيق. فقد يكون رئيسا للفريق  .113
أفرقة  والذي قد يتكون من أشخاص يف مرتبة أدىن منه. ولتفادي هذا اخلطر تتضمن العديد من تقارير

نص على عدم وجود أي عضو من أعضاء الفريق يف وضع تبعية لرئيس الفريق. مكتب املدعي العام بندا ي
 وميكن تعميم هذه املمارسة اجليدة.

وال ميكن أن جتنب أي صيغة تلقائية التأثري املفرط لعضو واحد يف الفريق على اآلخرين. وهناك  .114
ل من الشك على                                                                  حاالت يكون فيها املشرف على مدير التوظيف عضو ا يف الفريق، مما يلقي بظال

موضوعية املناقشات. وقد يكون أحد احللول هو تصور أنه من املستحيل، خاصة لرؤساء اهليئات أو 
املديرين ذوي الرتب العالية )املديرون ورؤساء األقسام( رئاسة أو أن يكونوا أعضاء يف فريق آخر غري فريق 

إجياد عالقة ثقة معه على املستوى فرتض                                                   من أجل اختيار موظف يف رتبة أدىن بشكل مباشر )الذي ي  
 املهين املشاركة يف عملية االختيار(. 

ويف بعض األحيان تقدم األفرقة مرشحا واحدا، ويف بعض األحيان قائمة للمرشحني مرتبة  .115
، وهي حالة ممكنة 1يف حالة انسحاب املرشح رقم  2حسب األفضلية، على سبيل املثال ميكن تعيني رقم 

 عن عمل ال يقتصرون على طلب ترشح واحد بشكل عام.  وإذا مل يكن املوظف دائما ألن الباحثني
املختار هو اخليار األول الذي مت اختياره، يف غياب انسحاب مرشح، فقد يؤدي حدوث منازعة حمتملة 
لدى احملكمة اجلنائية الدولية يف حالة وجود مرشح داخلي حيث حيق للموظف غري املختار أن يطلب 

 يق يف حالة الطعن يف القرار. تقرير الفر 

وتشري تقارير الفريق إىل املرشحني من داخل احملكمة وخارجها. ومع ذلك، فإن العديد من  .116
تقارير األفرقة تصف موظفني "باملرشحني اخلارجيني" رغم أهنم شغلوا بالفعل وظيفة يف احملكمة اجلنائية 

ونة األخرية. ورغم أن املذكرات الواردة يف تقارير                       مؤقتة، وأحيان ا خالل اآل ذلك وظيفةالدولية، مبا يف 
الفريق تذكر يف بعض األحيان، يف ملخصها عن خلفية املرشح، الوظائف اليت قام هبا يف املاضي يف 
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                                                                                            احملكمة اجلنائية الدولية، فإن هذا ليس هو احلال دائم ا. وميكن االفرتاض أن أعضاء الفريق قد حصلوا على 
ية، ولكن جيب حتديد املرشحني اخلارجيني الذين عملوا بالفعل يف و املقابالت الشفمجيع التفاصيل أثناء 

احملكمة اجلنائية الدولية حبيث يتمكن جملس استعراض االنتقاء من التحقق من عدم وجود أي عضو يف 
 الفريق يفتقر إىل االستقاللية بسبب عالقته السابقة مع مرشح. 

 رتوظيف الموظفين المعينين ألجل قصي .3

 إجراء أكثر مرونة)  أ(

  -IA 2016 01 - اإلداريةخيضع توظيف املوظفني املعينني ألجل قصري إلجراء حددته التعليمات  117.  
ويتم ختفيف هذا اإلجراء فيما يتعلق بالعقود ذات املدة احملددة لتغطية  (2016كانون الثاين/يناير 28 (

أو اإلجازات أو عدم التفرغ، وغري ذلك، أو للتعامل مع  االحتياجات الطارئة أو املؤقتة، بسبب الشواغر
 ذروة النشاط يف وحدة من الوحدات.

                                                                                ويقتصر عقد التعيني ألجل قصري مبدئي ا على بضعة أشهر، وال ميكن أن يتجاوز عام ا واحد ا.  .118
يف الذي ال                                  ( ويعطي دور ا متزايد ا ملدير التوظ4-5ويعترب هذا اإلجراء استثناء للقواعد العامة )املادة 

                                                                                     ي طلب منه استشارة الفريق ولديه هامش تقدير فيما خيص االختبارات واملقابالت وطرق االختيار بني 
املرشحني. ويشارك قسم املوارد البشرية يف هذه العمليات إىل جانبه، ولكنه مسؤول عن هذا االقرتاح، رهنا 

سجل. وال يتدخل جملس استعراض 
 
                          مبوافقة املدعي العام أو امل
 
 االنتقاء يف عمليات التوظيف ألجل قصري.                        

تقريرا اليت أرسلتها  92جمموعة الـ  بني ويتم عرض تقارير التقييم اليت مت االطالع عليها من .119
احملكمة اجلنائية الدولية إىل املراجع اخلارجي بطريقة موحدة وتتضمن املعلومات الالزمة لتوثيق االختيار، 

لة إىل أخرى. ويندرج عدد الطلبات، وهوية املرشحني املدرجني يف على الرغم من أن هذا خيتلف من حا
 قائمة التصفية، وجداول درجات كفاءة املرشحني يف العديد من التقارير، ولكن ليس يف مجيع احلاالت. 

توجد إال تعليقات قليلة من خالل حتليل التقارير املرسلة. ولوحظت بضع نقاط من  وال .120
سجل على التقرير دون ذكر قراره )عدم وضع عالمة على خانيت  التفصيل: يف إحدى احلاالت،

 
                                                     وقع امل
 
      

(. وليس مدير التوظيف هو املوقع الوحيد على بعض التقارير 12201املوافقة أو الرفض، التقرير رقم 
                                                                                              اليت تتضمن أيض ا توقيع "عضو الفريق"، يف حني مل يكن هناك فريق وفق ا للتقارير )تقارير اختيار املوظفني 

(. ومت إنشاء عدة أفرقة لتوظيف املوظفني ألجل قصري، وهي 14921و 11641جل قصري رقم أل
 (. .ذلك وغري، 5401، و8801، و14621، و9281، و4721ممارسة جيدة )التقرير 

 2018كانون الثاين/يناير   23واطلع املراجع اخلارجي على تقرير املراجعة الداخلية بتاريخ  .121
               . ووفقا  ملعايري 17ألجل قصري )باإلضافة إىل املتعاقدين واالستشاريني األفراد( بشأن إدارة عقود املوظفني

                                                           
17

"تقرير مراجعة احلسابات بشأن إدارة العقود، واملتعاقدين األفراد، واالستشاريني، والتعيينات القصرية األجل"، مكتب  
  .2018 كانون الثاين/يناير  23مراجع احلسابات الداخلي، 
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املراجعة الداخلية واملراجعة اخلارجية، مت أخذ االستنتاجات والتوصيات الواردة يف هذا التقرير اليت مت وضع 
 املراجعة.                                                                           صيغتها النهائية يف موعد قريب جدا  من هذه املهمة يف احلساب، مع مراعاة أهداف هذه

(، هتدف 2016                                                                  إن عقد التعيني ألجل قصري هو أداة مت إنشاؤها مؤخر ا )كانون الثاين/يناير  .122
بشكل خاص إىل توحيد وحتديث واإلشراف على األدوات السابقة يف احملكمة اجلنائية الدولية، اليت 

اجلة أو القصرية استخدمت منذ إنشائها العديد من الصيغ التعاقدية لتلبية احتياجات التوظيف الع
 األجل.   وهناك عمل مماثل يتعلق بعقود االستشاريني واملتعاقدين األفراد.

إىل أن عقود التعيني ألجل  2018وقد خلص تقرير املراجعة الداخلية يف كانون الثاين/يناير  .123
تتعلق قصري تتوافق بشكل عام مع القواعد احملددة على هذا النحو، مع مراعاة بعض أوجه القصور اليت 

                                                                                        بشكل أساسي جبدة اجلهاز ومستواه غري املتكافئ وفق ا ملديري التوظيف. وفيما يتعلق بالتوظيف، أوصى 
بدليل وأن يرفق تقرير املراجعة الداخلية بتعديل صياغة التعليمات اإلدارية املتعلقة بعقود التعيني ألجل قصري، 

 مها قسم املوارد البشرية.إجراءات تشغيل موحدة وإجراءات التدريب والدعم اليت ينظ

 عدم اليقني اإلحصائي يف عدد عمليات توظيف املوظفني ألجل قصري)  )ب

بشكل يوفر تقرير املراجعة الداخلية ضمن مرفقاته إحصائيات عن عقود التعيني ألجل قصري،  .  124
  .2017إىل حزيران/يونيو  2016فصلي، من كانون الثاين/يناير 

يف الفقرة اليت تتناول عقود التعيني ألجل  2016 سنةتقدم إحصاءات بشأن  كما ذكر أعاله، مل125.
 قريرلت، يشري ا2017م بالنسبة لعاو يناير من نفس العام. /كانون الثاين         أ نشئ يفقصري، وهو مركز تعاقدي 

يتوافق ال م (، وهو رق58رة لفق)اقتة ؤموظيفة  118ء نشام إتد ق أنهلی جلنة امليزانية واملالية إلی املقدم إ
م عان م ولنيألفصلني الوظيفة ألجل قصري خالل ا167ذي يشري إىل لا يةخلدالاجعة رالما ريرتقمع 

2017. 
ت لحساباراجع الی مإمة دلمقاملوظفني ألجل قصري اکة رحم ئواقن تتضم، 2017م بالنسبة لعاو.  126

في م الوارد قرلا نعف مختلم قموظف مبتدئ ألجل قصري )موظفون جدد(، وهو ر 101جي رلخاا
رير في تقددة لمحت افقادلتامع  (، وال ينسجم118) 2017سنةجلنة امليزانية واملالية لی رير املقدم إلتقا

 املراجعة الداخلية للفصلني األولني.

ولذلك، من الضروري بالنسبة للمحكمة اجلنائية الدولية، ليس فقط أن جتعل من أدوات معرفة  .127
لتعيني ألجل قصري واإلبالغ عنها إىل جلنة امليزانية واملالية )انظر التوصية رقم تدفقات التوظيف يف عقود ا

                                                         جديرة بالثقة، ولكن أيض ا ضمان االتساق الداخلي هلذه األرقام. (10

                                                     تقريرا  من تقارير التقييم املمسوحة ضوئيا دعما  لتوظيف  85وقدمت احملكمة اجلنائية الدولية  .128
 2016طلب املراجع اخلارجي احلصول على مجيع هذه التقارير للسنتني  املوظفني ألجل قصري بناء على

. كما كشف املراجع اخلارجي عن وجود سبعة تقارير مرفقة مبجموعة تقارير األفرقة اليت تتعلق يف 2017و
الواقع بتعيينات ألجل قصري، ومت احلصول على تقرير إضايف أثناء القيام باملهمة يف املوقع. وبالتايل يتم 
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موظف  101حالة. ومع ذلك، إذا نظرنا إىل أرقام  93توثيق التوظيفات عن طريق تقارير االختيار يف 
  31موظف ألجل قصري "تولوا مناصبهم" يف  62، اليت يكملها رقم 2017مبتدئ ألجل قصري لعام 

 92ن ، ميكننا أن نفرتض أ2016، وهو ما يفرتض أنه مت تعيينهم يف عام 2016كانون األول/ديسمرب 
. ومت تأكيد هذا 2017و 2016 سنيت( ال تبلغ عن مجيع التوظيفات اليت متت خالل 7 + 85         تقرير ا )

       موظف ا  256االستنتاج من خالل األرقام املذكورة يف تقرير املراجعة الداخلية للحسابات واليت تظهر 
 ، على افرتاض أهنا تعطي تفاصيل التدفقات الداخلية.2016             جديد ا يف عام 

تفسر عدة فرضيات الفرق بني عدد تقارير االختيار وتقارير الفريق املعين بعقود التعيني  وقد .129
                                                                  ها بناء  على طلب املراجع اخلارجي، وعدد التوظيفات يف إطار عقود التعيني عدادألجل قصري اليت يتم إ

يف الوقت الذي ألجل قصري. ومن احملتمل أال تتمكن احملكمة اجلنائية الدولية من نقل مجيع التقارير 
                                                                                     يسمح به االستبيان. ولكن وجود توظيفات مل تكن موضوع ا إلجراء االختيار أو الفريق ال ميكن رفضه 
                                                                                    مسبق ا، وهو ما يكشف عن خطر واحنرافات حمتملة من حيث اإلنصاف أو السيطرة على الرواتب، ألنه 

عقود املدرجة يف امليزانية أو لوحظ أن توظيف موظفني ألجل قصري هو حمل قرارات تقديرية مقارنة بال
 وظائف املساعدة املؤقتة العامة.

ومع ذلك، تشري احملكمة اجلنائية الدولية إىل أن هناك تقارير اختيار بالنسبة جلميع عمليات  .130
االختيار وأشارت يف هناية مراجعة احلسابات أنه ميكن تقدميها. ومع ذلك، يرى املراجع اخلارجي أن 

 دولية كان بوسعها أن تقدمها يف وقت تقدمي الطلب.احملكمة اجلنائية ال

عقود التوظيف املعتمدة يف امليزانية أو وظائف املساعدة ب قارنةر زمنية لعقود التعيني ألجل قصري أقصر بكثري مأط ))ج
 العامة  املؤقتة

مدة يف                                                                              املواعيد النهائية إلكمال عقود التعيني ألجل قصري منخفضة للغاية مقارنة  بالعقود املعت .131
امليزانية أو وظائف املساعدة املؤقتة العامة. ومت تتبع هذه املواعيد النهائية من خالل عينة مماثلة تشمل آخر 

عملية توظيف سجلت خالل مهمة مراجعة احلسابات. ولوحظ أن املدة الفاصلة بني اإلعالن عن  20
 
 
 الوظيفة الشاغرة وقرار التوظيف الذي وقعه املدعي العام أو امل
 
من أصل  10سجل تقل عن شهر واحد يف                                                          

حالة  20حالة. وسجلت مثاين حاالت تأخريا تراوح ما بني شهر إىل شهرين. واثنان فقط من أصل  20
أشهر ونصف ومخسة أشهر(. وهناك حالة واحدة فقط حيث كانت فرتة  3سجلت تأخريات أطول )

ف يف مناصب معتمدة يف امليزانية أو ( أطول من فرتة التوظيبطئا كثرتوظيف موظفني ألجل قصري )األ
وظائف املساعدة املؤقتة العامة )األسرع(. وبالتايل فإن التوظيف بعقد تعيني ألجل قصري يؤكد طبيعته 

  التفاعلية.

ومع ذلك، جيب على احملكمة اجلنائية الدولية التأكد من أن عقود التوظيف ألجل قصري مل  .132
بل كذلك تستند إىل اجلدارة واإلنصاف بني املرشحني، خاصة وأن  تستند فقط إىل معايري احلاجة امللحة،

                                                           مصدرا  مهما  لدعم التوظيف القانوين يف مناصب ثابتة يف وقت الحق.  قصري يشكلوناملوظفني ألجل 
ويف بعض األحيان، فإن الوقت املنقضي بني املوعد النهائي )"املوعد النهائي"( لتقدمي الرتشح وتاريخ قرار 
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ظيف له داللة قوية. ويف حالة واحدة، يأيت هذا القرار يف نفس اليوم الذي حدد فيه املوعد مدير التو 
 النهائي، ويف حالة أخرى ال يفصل بينهما سوى أيام قليلة، مبا يف ذلك عطلة هناية األسبوع. 

كما ختضع عمليات التوظيف يف وظائف ذات أجل قصري ملتطلبات تقدمي شهادة طبية  .133
( ضروريا )كانت هناك 20               قرارا  )من أصل  15"الفحص األمين"، كان فيما خيصو  والفحص األمين.

حبركة املوظفني املعينني  قصري اململوءةإعفاءات يف مخس حاالت خاصة بالتوظيف يف وظائف ذات أجل 
املوافقة ت متو بالفعل يف مناصب دائمة )املدرجة يف امليزانية أو الثابتة( أو وظائف املساعدة املؤقتة العامة(. 

أيام )مبا يف  10معظم احلاالت يف أقل من يومني )مثانية(، مع وجود حالتني فقط تطلبتا أكثر من  على
        يوم ا(. 37ذلك حالة واحدة تطلبت 

وتتبع اإلجراءات الطبية نفس املواعيد النهائية بالنسبة للموظفني املعتمدين يف امليزانية العامة أو  .134
حصلت حالتان فقط )باستثناء املرتشحني الداخليني( على املصادقة و مة. وظائف املساعدة املؤقتة العا

 الطبية يف أقل من ثالثة أسابيع. وتطلبت حاالت عديدة عدة شهور.

، حدد اإلجراء اخلاص بالتوظيف يف وظائف ذات أجل قصري 2016منذ كانون الثاين/يناير استنتاج. 
                                                   ص مم هذا اإلطار للسماح بالتوظيف السريع واألكثر مرونة اإلطار العام لتوظيف هذه الفئة من املوظفني. و 

من إجراءات التوظيف اخلاصة بوظائف أخرى، مبا يتالءم مع حاالت الطوارئ أو االحتياجات العرضية. 
واملواعيد الزمنية للتوظيف املالحظة يف الوظائف ذات األجل القصري هي يف الواقع أقل بكثري منها بالنسبة 

ين. ومل تكشف مراجعة تقارير االختيار )تقارير التقييم( عن أي إخفاق حمدد وال تشكك للموظفني اآلخر 
يف إمتام تقرير املراجعة الداخلية حول االمتثال العام للعملية. ومع ذلك، هناك عدم وضوح فيما يتعلق 

ألجل قصري. وجيب بعدد تقارير االختيار اليت مت إرساهلا إىل املراجع اخلارجي مقارنة بعدد من التوظيفات 
                                                                                                أن تضمن احملكمة اجلنائية الدولية أيض ا أن تقدم للجنة امليزانية واملالية بيانات قوية تصف توظيف املوظفني 

 ألجل قصري.

ويتماشى هذا االستنتاج مع االستنتاج السابق حول التحسينات اليت جيب إدخاهلا على تقارير احملكمة 
 أدناه. 10ية، واليت هي موضوع التوصية رقم اجلنائية الدولية حول املوارد البشر 

 مسار الحياة المهنية في المحكمة الجنائية الدولية   .دال 11

 الوظائف في المحكمة الجنائية الدولية .1

                                                                                   ال تنظم احملكمة تقدما  وظيفيا، وبعبارة أخرى، فإهنا ال تتيح خيارات ملوظفيها من أجل التطور  .135
وظيف لالنتقال من وظيفة إىل أخرى، وعلى وجه اخلصوص إىل املهين، باستثناء الرتشح من جديد للت

وظيفة من مستوى أعلى. وباإلضافة إىل ذلك، ال توجد عقود غري حمددة املدة )عقود مفتوحة(. وهلذا 
السبب، على غرار معظم املنظمات يف منظومة األمم املتحدة، توصف احملكمة اجلنائية الدولية بأهنا 

 يفيا.منظمة ال تكفل تقدما وظ
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وهذا ال يعين أنه من غري املمكن البقاء يف احملكمة اجلنائية الدولية منذ التوظيف األويل حىت  .136
                                                               سنة(. ومن ناحية أخرى، فإن ذلك يعين ضمنا  أن التقدم الوظيفي ملوظف  65الوصول إىل سن التقاعد )

لة إىل حد كبري عن معني، سواء من حيث مستوى املسؤولية أو مستوى األجر، يعتمد على عوامل مستق
 أدائه وتقييمها من قبل املشرفني.

املخصصة "لتقييم األداء" يف احملكمة اجلنائية الدولية حدود ما هو على  وضيحاتوستظهر الت .137
 احملك يف مثل هذا التقييم، يف غياب أدوات اإلدارة املهنية.

 18املبادئ)   أ(

دة اخلاصة بالرتب من مستوى أدىن، ينبغي أن خيضع كل توظيف، مع بعض االستثناءات احملدو  .138
إلجراءات التوظيف الكاملة، مع فتح باب الرتشيحات املصحوب باإلعالنات املقابلة لفائدة األشخاص 

 خارج املنظمة.

ومن حيث املبدأ، ينبغي على أفرقة االختيار وصانعي القرار معاملة املرشحني الداخلني أو  .139
 الفصل السابق بشأن التوظيف(.                           ني، وفقا  لنفس املعايري )انظر ياخلارج

                                    من نظام املوظفني. وتن ص على أنه "رهنا  4-4والفارق الطفيف هلذا املبدأ يأيت من املادة  .140
من نظام روما األساسي، وبدون عرقلة توفري مواهب جديدة على خمتلف املستويات،  44بأحكام املادة 

ملهارات والتجربة اليت يتمتع هبا األشخاص                                                     ت راعى بالكامل فيما خيص التعيينات يف الوظائف الشاغرة ا
 الذين هم بالفعل يف خدمة احملكمة ".

وبعبارة أخرى، ال يستفيد املوظفون من أية مزايا رمسية )حصص الوظائف أو النشر التفضيلي  .141
وظ فة مبراعاة جتربتهم يف احملكمة.

 
                            للوظائف لفائدهتم(، ولكن ت نصح اجلهات امل
 
                                      

 احلقيقة)   ب(

املوظفني أصحاب العقود املعتمدة يف امليزانية )الوظائف الثابتة( ب إالاجلدول أدناه  تعلقال ي .142
                                   شخص ا وقت إجراء مراجعة احلسابات، ألن  1046ووظائف املساعدة املؤقتة العامة، البالغ عددهم 

العقود األخرى ال ميكن متديدها، وليس من املمكن حتقيق مستوى مهم من األقدمية )سنة إىل سنتني  
كحد أقصى حسب نوع العقد(.  وجتدر اإلشارة إىل أن نشاط احملكمة اجلنائية الدولية مل يبدأ إال يف عام 

، 2018نيسان/أبريل  4، لذا فإن أقدمية موظفي احملكمة اجلنائية الدولية ال ميكن، حىت تاريخ 2002
 .سنة 16أن تتجاوز 

                                                           
18

سجل(. تلي اليت ال تتعلق التوضيحات 
 
     باملسؤولني املنتخبني )هيئة الرئاسة والقضاة واملدعي العام وامل
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ي المحكمة الجنائية الدولية حتى األقدمية حسب نوع عقود الموظفين الموجودين ف9: الجدول
 2018/أبريل تاريخ نيسان

 األقدمية )السنوات(
املعتمدة يف الوظائف 

 امليزانية )الثابتة(
مناصب املساعدة 
 املؤقتة العامة

مناصب املساعدة املؤقتة 
 اجملموع العامة غري املعتمدة

 19 0 0 19 15أكثر من 
 242 1 7 234 15إىل  11

 302 3 16 283 10إىل  6
 179 0 13 166 5إىل  3

 309 20 73 211 3أقل من 
 046 1 24 109 913 المجموع

 املصدر: املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية

 هذا اجلدول أنه بالنسبة ألولئك الذين يرغبون يف ذلك، فإن استقرار الوظيفة هو، يف       ويبني   .143
                                                                             يف القانون، مكفول تقريبا  ألصحاب الوظائف املعتمدة يف امليزانية )الوظائف الثابتة(، الواقع، إن مل يكن 

 اليت تقابل "األعمال األساسية" للمحكمة اجلنائية الدولية.

وبالنسبة هلذه الوظائف، القاعدة العامة هي أن العقد األول مينح ملدة عامني. مث إذا كان  .144
وظا )وهو أمر استثنائي(، فإنه يتم جتديد العقد ملدة ثالث صاحبها يرغب بذلك ومل يثبت عجزا ملح

 65سنوات، مث إىل أجل غري حمدد لفرتات متتالية مدهتا مخس سنوات، حىت الوصول إىل سن التقاعد )
 سنة(. وهو ما يفسر:

، 2018نيسان/أبريل  4٪ منهم يف 59بالنسبة للموظفني "الثابتني"، أن ما يقرب من )   أ(
دوا ثالثة مرات عقدهم )وبالتايل كانت األقدمية أكرب من مخس سنوات، وإذا ما على األقل جد

بلغوا إىل مرحلة استحقاق العقد احلايل يف وقت مراجعة احلسابات، سوف يصلون تلقائيا إىل 
  أقدمية تتجاوز عشر سنوات(؛

جة يف امليزانية ويبدو أن احلالة هي العكس بالنسبة لوظائف املساعدة املؤقتة العامة املدر )  ب(
)العمود الثالث من اجلدول(، حيث أن ثلثي املوظفني يف هذه الفئة لديهم أقل من ثالث سنوات 

ولكن جيب أن يؤخذ ذلك يف االعتبار أن  - 2018نيسان/أبريل  4من األقدمية حىت تاريخ 
د الثاين الكثري من هذه الوظائف مت حتويلها يف السابق إىل وظائف "ثابتة" وأدرجت يف العمو 

 )انظر الفصل األول من هذا التقرير(.

فمن حيث املبدأ، هذه  -وتعد حالة وظائف املساعدة املؤقتة العامة "غري املعتمدة" حالة طريفة  .145
الوظائف على األرجح آيلة للزوال، أو إذا تأكدت احلاجة لذلك، سيتم حتويلها إىل وظائف املساعدة 

"وظائف ثابتة" بسرعة. ومع ذلك، ميكن مالحظة أن أحد املوظفني املؤقتة العامة "املعتمدة"، أو حىت 
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سنة، وموظفني اثنني آخرين بلغا  14متكن من أن جيمع، يف ظل هذا النظام االنتقايل، أقدمية بلغت 
 أقدمية جتاوزت أكثر من تسع سنوات.

 التوظيفات الداخلية حصة  )ج(
مت تعيينهم يف وظائف مفتوحة خالل السنوات األخرية، كان ما يقرب من نصف الذين  .146

للتوظيف يعملون بالفعل يف احملكمة اجلنائية الدولية، إما على أساس منصب معتمد يف امليزانية )منصب 
 ثابت( أو يف وظائف املساعدة املؤقتة العامة:

                                                       تعيين ا يف منصب معتمد اليت مت ذكرها يف بريد إلكرتوين للموارد  158، من بني 2016عام  يف  )أ(
منها من  44منها من منصب معتمد يف امليزانية و 37، كان 2018نيسان/أبريل  4تاريخ ببشرية ال

  ٪ يف اجملموع؛51منصب من مناصب املساعدة املؤقتة العامة، مما ميثل 

كانت  منصبا معتمدا يف امليزانية كانت مفتوحة للتوظيف، 127، من أصل 2017عام  ويف  )ب(
 ٪؛43وظيفة من مناصب املساعدة املؤقتة العامة، أي  32امليزانية، و وظيفة من منصب معتمد يف 23

وظيفة للتوظيف بشأن مناصب  23، كانت هناك 2018وبالنسبة للربع األول من عام )  ج(
 .19%  52ثابتة، أي  

ميكن إجراء فارق بسيط ملفهوم التقدم الوظيفي حيث بالنسبة لبعض املرشحني القادمني من و  .147
ة املؤقتة العامة، يتم دمج املركز يف منصب معتمد يف امليزانية )منصب ثابت(، ولكن، تبعا مناصب املساعد

 للمناصب، تتوافق الوظيفة املشغولة يف إطار هذا املركز مع ترقية مهنية أو ال تتوافق. 

وباإلضافة إىل ذلك، حولت احملكمة املناصب املمولة كوظائف املساعدة املؤقتة العامة إىل  .148
(. ومن املؤكد أن املبدأ هو أن هذا 2017وظيفة يف عام  79ولة كوظائف مدرجة يف امليزانية )وظائف مم

التحويل يتعلق باملنصب وليس بالشخص الذي يشغله. ولكن من الناحية العملية، يستفيد صاحب 
 املنصب يف معظم األحيان، من خالل ذلك، من تعزيز مركزه دون الدخول يف املنافسة مع مرشحني.

جبرد شامل للموظفني الذين  2018نيسان/أبريل  4يسمح جدول عدد املناصب يف و  .149
                                                                                        استفادوا، منذ توظيفهم، من حتويل عقدهم إىل فئة أكثر استقرار ا، مع التذكري بأنه من خالل زيادة 
مستويات االستقرار، ميكن تصنيف األنواع الرئيسية للعقود حسب الرتتيب التايل: عقود التوظيف ألجل 

/عقود املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة/عقود املساعدة املؤقتة العامة/الوظائف الثابتة )ال تشمل قصري
 .املوظفني الذين انضموا إىل الصفة الالحقة للعضو املنتخب(

 تحسين استقرار العقود 10: الجدول
عدد املستفيدين من  نوع العقد

 2018ل نيسان/أبري 4يف تاريخ  عند التوظيف التحسني
 6 مناصب املساعدة املؤقتة العامة غري املعتمدة عقود تعيني ألجل قصري

 14 مناصب املساعدة املؤقتة العامة
                                                           

  
 (.2018نيسان/أبريل  4املصدر: قسم املوارد البشرية ) 19
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 25 املعتمدة يف امليزانية
 343 املعتمدة يف امليزانية مناصب املساعدة املؤقتة العامة

 388 المجموع
 ن احملكمة اجلنائية الدوليةاملراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة ع :املصدر 

ومن بني املوظفني حسب عقود املساعدة املؤقتة العامة أو حىت حسب الوظائف املعتمدة يف   .150
، انضم بعضهم إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف وظائف التعيني ألجل 2018نيسان/أبريل  4امليزانية، حىت 

. ومن مث، فإن عقود التعيني ألجل قصري قصري، أي من الناحية النظرية ملدة عام واحد كحد أقصى
                                                                                      تشكل، يف الواقع، جمموعة هامة من املوظفني الذين ي طلب منها خدمة احملكمة على حنو أكثر استدامة.

                           أيض ا جبرد عدد املوظفني الذين  2018نيسان/أبريل  4ويسمح جدول عدد املوظفني يف تاريخ  .151
اليوم(  2-عند التوظيف إىل ف 4سبيل املثال، من خ.ع استفادوا، منذ توظيفهم من ترقية إىل فئة )على 

 (.5 -إىل ف 2 -أو ترقية املستوى ضمن الفئة )االنتقال، على سبيل املثال، من ف

 ترقية إلى فئة أو مستوى11: الجدول
 ترقية إىل مستوى ضمن الفئة الرتقية من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة الفنية

 عدد الرتقيات نوع العقد ئةالف عدد الرتقيات نوع العقد
    وظيفة معتمدة يف

 امليزانية )ثابتة(
 68 ثابتة فئة اخلدمات العامة                        48

مناصب املساعدة 
 67 املؤقتة العامة

عقود تعيني ألجل 
 10 قصري

 145 اجملموع الفرعي
مناصب املساعدة 

 املؤقتة العامة
 92 ثابتة ةالفئة الفني 61     

مناصب املساعدة 
 62 املؤقتة العامة

عقود تعيني ألجل 
 2 قصري

 156 اجملموع الفرعي
 301 المجموع  109 المجموع

 املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية :املصدر

( إىل الفئة ف )الفئة الفنية( ع )اخلدمات العامة-ويعترب عدد الرتقيات املباشرة من الفئة خ .152
موظفا موجودين  109حيث استفاد  -مرتفعا نسبيا مقارنة مبا لوحظ يف منظمات منظومة األمم املتحدة 

٪  10يف احملكمة اجلنائية الدولية من هذه الرتقية خالل فرتة إجراء مراجعة احلسابات أي ما يقرب من 
 من جمموع املوظفني استفادوا من هذه الرتقية.
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 411ع وف، فإننا نرى أن ما جمموعه -وإذا أضفنا ترقيات املستوى يف كل من الفئتني خ .153
 -٪ من املوظفني استفادوا من الرتقيات منذ دخوهلم إىل احملكمة اجلنائية الدولية  40حوايل  يموظفا، أ

معظم  إىل إعادة النظر يف مفهوم منظمة دون تقدم وظيفي. ومع ذلك، يف           يؤدي أيض اوهذا العنصر 
 احلاالت، نتجت هذه التغيريات عن فتح باب املنافسة فيما خيص الوظائف املعنية.

 سؤالني. إثارة وتؤدي هذه اإلحصاءات إىل .154

                                                                      أوال، تشري فقط إىل موظفني يف اخلدمة حاليا. هل سيكون أكثر مالءمة أيض ا األخذ يف  .155
ل الفرتة نفسها؟ من احملتمل أن سبب رحيل االعتبار املوظفني الذين غادروا احملكمة اجلنائية الدولية خال

 هؤالء املوظفني هو بالتحديد أهنم مل حيصلوا على منصب أعلى مستوى من منصبهم.

٪ من هؤالء املوظفني حصلوا على رتبة أعلى قبل مغادرة 19أدناه أن  12            ويبني  اجلدول  .156
الدولية وأولئك الذين بقوا فيها، خالل  احملكمة. وإذا أضفنا بيانات املوظفني الذين غادروا احملكمة اجلنائية

 ٪ من املوظفني حصلوا على منصب أعلى مستوى خالل الفرتة.27.8، فإن 2017-2005الفرتة 

٪، ألن 40٪ و27.8بني  ومع ذلك، من احملتمل أن تكون اإلحصائية املتوقع جدا ترتاوح ما .157
يفية اليت كانت دون توقعاهتم، بينما بعض املوظفني الذين تركوا احملكمة قاموا بذلك بسبب الفرص الوظ

متكن آخرون من مغادرة احملكمة لعدة أسباب أخرى )أسباب عائلية، وفرص عمل يف اخلارج، وغري 
 ذلك.(.

 لمستوى الهرمي لدى انتهاء الخدمةا 12: لجدولا
 اجملموع 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005  

وى عند نفس املست
 1076 91 56 87 27 70 97 74 71 110 134 106 98 55 انتهاء اخلدمة

مستوى أعلى لدى 
 248 26 16 24 20 21 20 21 31 32 17 6 6 8 انتهاء اخلدمة

 1324 117 72 111 47 91 117 95 102 142 151 112 104 63 المجموع
النسبة عند مستوى 

 %19 %22 %22 %22 %43 %23 %17 %22 %30 %23 %11 %5 %6 %13 أعلى
 املراجع اخلارجي بناء على بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية :املصدر

بعد ذلك، أشارت احملكمة اجلنائية الدولية إىل أنه من الصعب وصف هذه االنتقاالت إىل  .158
مام املرشحني "الرتقية". ويف الواقع، هذه االنتقاالت هي نتيجة إلجراء تنافسي مفتوح أأعلى بـمستوى 

 اخلارجيني.

وهذا السؤال يتعلق إىل حد كبري بالداللة حيث أن النتيجة متساوية، سواء كانت احلركة بسبب  .159
اختيار صادر عن اإلدارة أو بسبب إجراء تنافسي. ومن ناحية أخرى، رغم أن العملية التنافسية تعطي 
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                                   اله تبني  أن املرشحني الداخليني للمحكمة فرصا نظرية للمرشحني اخلارجيني، فإن اإلحصاءات املذكورة أع
 ميكن أن يستفيدوا بوضوح من معرفتهم باملنظمة.

وأخريا، كان لدى املراجع اخلارجي بيانات موسعة عن "رجوع" املوظفني السابقني إىل احملكمة  .160
 التايل. 13اجلنائية الدولية. ألهنا تسمح بوضع اجلدول 

 ة المحكمة أو الرجوع إليهاالتطور الوظيفي عقب مغادر  13: الجدول
 الفئة

 تغيري الفئة
 تطور املستوى داخل الفئة

 اخنفاض ثبات ارتفاع عند الرجوع األولية 
فئة 

اخلدمات 
 5 48 22 *23- 75 98 العامة
الفئة 
 0 12 15 *23+ 50 27 الفنية

 5 60 37 - 125 المجموع
نصب من فئة ف عند عودهتم إىل احملكمة اجلنائية مبوا التحقع قد -من موظفي فئة خ 23" و "+" أن -*تعين العالمات "

 الدولية.
 املصدر: املراجع اخلارجي انطالقا من بيانات صادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية.

                 ويبني  هذا اجلدول: .161

ذه بسبب أمهية ممارسة "العودة" إىل احملكمة اجلنائية الدولية العددية، فقد أضحت مسة مميزة هل  )أ     (
، 2018نيسان/ أبريل  4شخص معين يف  125 ن بنياملؤسسة، وتشكل عالمة موضوعية للجاذبية: م

٪ من 12متثل هذه احلاالت املتعلقة بـ "العودة إىل احملكمة اجلنائية الدولية" بعد انقطاع يف الواقع أكثر من 
   املوظفني املوجودين يف احملكمة يف ذلك التاريخ؛

حاالت العودة، أي ما يقرب من نصف املوظفني املعنيني، فإن مغادرة حالة من  60ويف  )ب(
من  23احملكمة للعودة إليها بعد ذلك مسح لألشخاص املعنيني باحلصول على منصب أفضل بكثري. ويف 

هذه احلاالت، مسح التحول من خالل مغادرة احملكمة باالنتقال من فئة "اخلدمات العامة" إىل الفئة 
٪( أكرب بوضوح من نسبة االنتقال من فئة اخلدمات العامة إىل الفئة الفنية 18نسبة )وهي  ،""الفنية

 ٪(. 10للموظفني الذين اختاروا إحراز تقدم مهين من خالل البقاء يف احملكمة )

قد تثين هذه اخلصائص )األمهية العددية للمغادرة / العودة، وعلى وجه اخلصوص، تواتر و  .162
قها( أولئك الذين خيتارون التعاون بشكل دائم يف عمل املؤسسة، حيث قد ومستوى الرتقيات اليت تراف

 االعرتاف هبا خارج احملكمة وليس داخلها. جدارهتم سيسهلالشعور بأن  يتكون لديهم

 االستثناءات إزاء فتح الباب أمام املنافسة)  د (

دودة، وظائف تسمح العديد من اإلجراءات لبعض املوظفني بأن يشغلوا، مع وجود منافسة حم .163
                                                                                                 غري وظائفهم احلالية. ووفق ا للتقرير السنوي بشأن املوارد البشرية املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية يف عام 
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 3                                    شهر ا، يف مناصب ألجل قصري. ويظهر اجلدول  12موظفا لفرتة حمدودة مدهتا  39، مت تعيني 2017
 (.2018نيسان/أبريل  4عة )منصبا خالل وقت إجراء املراج 16أعاله أنه كان هناك 

حىت إذا بقي مبدأ الدعوة إىل املنافسة مطروحا، فإن احلاجة إىل ملء املناصب بسرعة، واحلاجة  .164
إىل اللجوء، نظرا لقصر مدة العقد، إىل األشخاص الذين يكونون على استعداد للعمل على الفور، كلها 

 كمة اجلنائية الدولية.عوامل تعطي ميزة واضحة للموظفني العاملني بالفعل يف احمل

ومبجرد انتهاء الوقت احملدد، يعود األشخاص املعنيون إىل منصبهم السابق. وجرى فحص مسألة  .165
املؤقت، ظلت املناصب املعتمدة يف امليزانية مشغولة بشكل رمسي بينما تعترب يف  االنتدابأنه خالل فرتة 

 (.31و 30فقرتان الواقع غري مشغولة يف اجلزء األول من هذا التقرير )ال

                                                                                    وال تشارك احملكمة اجلنائية الدولية رمسيا  يف االتفاق املتعلق بالتنقل بني املنظمات، والذي يسهل  .166
التنقل بني هذه املنظمات، رغم أن موظفيها هم جزء من نظام املعاشات نفسه. وقد متت بعض عمليات 

، على 2016يد التكاليف: اثنان يف عام تبادل املوظفني، لفرتة زمنية حمدودة، يف بعض األحيان مع تسد
 سبيل املثال.

وأكد قسم املوارد البشرية أنه يقوم بإعداد إطار التنقل اخلاص باحملكمة خالل النصف األول من  .167
. ويسعى املشروع األول الذي اطلع عليه مراجعو احلسابات إىل تكملة النظام احلايل برتتيبني 2018عام 

 إىل احملكمة: -وليس اخلارجي  - مع إمكانات التنقل الداخلي

 نشاء مهام مؤقتة سيستمر فيها متويل املوظف ضمن منصبه عند املغادرة؛إ) أ(

نظام التناوب بني الشبكات، وبعبارة أخرى بني املتخصصني من نفس الوظيفة، ومرة   )ب(
 أخرى، سيستمر متويل املوظف ضمن منصبه األصلي.

 ضعف احلوافز املهنية) ه (

ة مثل احملكمة، ال ميكن االستهانة بالشعور باملشاركة يف قضية عظيمة، وكذلك يف مؤسس .168
 االهتمام بالعمل. ومن ناحية أخرى، تظل أدوات التحفيز األخرى حمدودة:

  ليست هناك مكافآت متغرية؛)  أ(

( سلبية، كما هو احلال 221إىل  175                                              نادرا  ما تكون تقييمات األداء )انظر الفقرات من )  ب(
٪ من 99معظم املنظمات الدولية: بالنسبة خلمسة مستويات ممكنة من درجات التقييم، كان تقييم  يف

٪ يف 0                                   ٪ يف التايل )يفي بالتوقعات جزئيا ( و 1يف أعلى ثالثة مستويات،  2017املوظفني يف عام 
                                 املرحلة األخرية )مل يف  بالتوقعات(؛

، وكانت كلها يف مكتب 2017و 2016الل سنيت تعترب التدابري التأديبية نادرة: ثالثة خ)  ج(
 املدعي العام.

 وهذا هو السبب يف أن التقدم املهين من خالل التوظيف التنافسي يظل هو املنظور الرئيسي. .169
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 فرص لتحسني آفاق التطور الوظيفي) و(

ابة ، خاصة وأن قر مسدود                                                               وتبني  العناصر املذكورة أعاله أن الواقع ليس بالتأكيد هو وجود نظام  .170
 نصف التعيينات يف املناصب الثابتة يستفيد منها املرشحون الداخليون.

هل ميكن أن نذهب أبعد من ذلك دون خطر حدوث عجز يف املسامهة اخلارجية واألفكار   .171
 اجلديدة؟ دون احلكم مسبقا على آثار "إطار التنقل" قيد الدراسة حاليا، ميكن اتباع ثالثة طرق:

ة أولوية للمرشحني الداخليني من خالل نسبة حمدودة من الوظائف املراد األول أن ختصص جول  )أ(
شغلها، وذلك بأن حيدد هلذه الوظائف إجراء من خطوتني، مت تطبيقه بالفعل يف منظمات أخرى: أ( 
جولة أوىل خمصصة للمرشحني الداخليني خالل فرتة حمدودة )على سبيل املثال، شهر( وب( يف حالة عدم 

ظى بالرضا، تنظم جولة ثانية مفتوحة على اخلارج. وبالنظر إىل احلصة الكبرية بالفعل من وجود مرشح حي
التحركات من داخل احملكمة، سيكون مع ذلك من األساسي أن تظل نسبة الوظائف اململوءة على هذا 

  ؛ 20%10النحو حمدودة وال تتعلق حصرا بالوظائف األكثر إثارة لالهتمام. وميكن تصور رقم يبلغ 
وسيكون الطريق الثاين هو تنظيم استعراضات إدارية سنوية )استعراضات إدارية(. وتتمثل هذه  )ب(

الصيغة يف قيام املسؤولني عن دائرة بفحص مجاعي ألداء موظفيهم واآلفاق املهنية ملعاونيهم. ولن تكون 
إهنا فرصة لتقييم عدد  بالضرورة مرتبطة بتقييم األداء. ويوجد هذا النهج يف العديد من الشركات حيث

األشخاص الذين يتم رصدهم، وتقدمي تقرير مزدوج من الرئيس املباشر ومدير املوارد البشرية، والتفكري يف 
احتياجات التنمية وتقدمي نصائح مهنية حمتملة. وهو جيلب لألطراف املهتمة رسالة مفادها أن قضيتهم 

  يتم تتبعها؛الشخصية معروفة خارج نطاق حماوريهم املباشرين و 
والطريق الثالث، الذي ميكن تفضيله هو إدراج احملكمة يف اتفاق التنقل املشرتك بني املنظمات  )ج(

التابع لألمم املتحدة. وتعترب الرتتيبات اخلاصة بني املنظمات املصحوبة بشروط السداد والعودة مضيعة 
أهنا ال متنح املوظفني شعورا باالنتماء إىل للوقت للتفاوض عليها ومصدرا للتعقيد فيما خيص إدارهتا. كما 

جمموعة ميكن أن حتدث فيها مهن متنوعة وجمزية. وإن احملكمة اجلنائية الدولية، وهي إحدى املنظمات 
، تتبع إىل حد كبري معايري األمم املتحدة بشأن العديد من القضايا 21التابعة للجنة اخلدمة املدنية الدولية 

 األجور، وهي جزء من نظام املعاشات نفسه، مما يسهل تنظيم التحويالت.الرئيسية، مثل جداول 

يف املاضي، كانت احملكمة اجلنائية الدولية بالفعل عضوا يف نظام التنقل املشرتك بني منظمات و  .172
باألمم املتحدة. وتركت هذا النظام عندما وضعت أمام خيار املواءمة الكاملة، مع املشاركة املالية واحلد من 

 ستقاللية النامجة عنه، أو املغادرة.اال

وعندما يتم ذكر هذه املسألة، فإن دوائر احملكمة اجلنائية الدولية تعرب عن اخلوف من أن العودة  .173
                                                                                      إىل نظام مشرتك ملنظمات األمم املتحدة سيسري جنبا  إىل جنب مع زيادة الطلب على املسامهة املالية من 

                                                           
20

التوظيفات للحد من هذه  -اخلربة واألداء املهين وما إىل ذلك  -قد يكون هناك حل آخر لتحديد معيار موضوعي   
ذات األولوية. ومع ذلك، هناك خطر من أن هذه املعايري اليت هي أقل وضوحا من نسبة معينة، ستفقد قوهتا تدرجييا حتت 
ضغط موظفي احملكمة، وأن فرص املرشحني اخلارجيني ستصبح حمدودة. وهلذا السبب، يرى املراجع اخلارجي أنه بغية إتاحة 

                                        كن أن يكون نظام النسبة املئوية حال  أفضل.اإلمكانية للتوظيف من اخلارج، مي
21

 
 .جلنة اخلدمة املدنية الدولية
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اد جداول األجور. ويتمثل اخلطر يف أنه، بالنسبة التفاق تبادل هذا النظام، على سبيل املثال يف إعد
                                                                        املوظفني، ستضطر احملكمة إىل دفع االستحقاقات اليت حتصل عليها جمانا  يف الوقت احلايل.

وهذا اخلوف ليس باطال، ولكن مرت سنوات عديدة منذ ذلك احلني. ويعرب األمني العام   .174
يق الكيانات اليت تشكل جزءا من النظام. وال يوجد ما مينع لألمم املتحدة عن رغبته يف حتسني تنس

التفاوض، مشريا إىل صغر حجم احملكمة اجلنائية الدولية مثل ضرورات االستقالل املرتبطة بنظام 
 االختصاص.

تعترب احملكمة اجلنائية الدولية من الناحية النظرية منظمة فيها وظائف حمدودة املدة وال يتوجد  استنتاج.
                                                                                    آفاق وظيفية. غري أن فحص البيانات احلقيقية يبني  أن املوظفني يظلون بصفة دائمة يف املنظمة من  فيها

 خالل جتديد العقود، وبالتأكيد بواسطة التوظيف املفتوح ينجح العديد منهم يف التقدم الوظيفي.

بقدر ما ميكن ومن ناحية أخرى، ال يزال نطاق حوافز األداء حمدودا، وتصور فرص التطور الوظيفي، 
 تقديره يف غياب استطالع للرأي، أقل إجيابية من الواقع.

 
 :فيما خيص إدارة ملفات املواصفات املهنية، يوصي املراجع اخلارجي مبا يلي .3التوصية رقم 

وإمكانات التطور لدى  طورالتفيما خيص )أ( تنظيم استعراضات لإلدارة لتحديد االحتياجات 
 الدولية على حنو أفضل؛ موظفي احملكمة اجلنائية

)ب( الدخول يف مفاوضات هبدف حتقيق تكامل احملكمة اجلنائية الدولية مع اتفاق األمم املتحدة 
 املشرتك بني املنظمات من أجل توسيع آفاق احلياة املهنية ملوظفيها؛

حملكمة )ج( اقرتاح تعديل حمدود لقواعد التعيني عن طريق منح األولوية للموظفني املوجودين يف ا
اجلنائية الدولية بواسطة ختصيص نسبة من املناصب املراد شغلها واليت ينبغي أن تظل حمدودة ملنع تعريض 

 يف املائة على سبيل املثال(. 10معظم مناصب التوظيف اخلارجي للخطر حبكم الواقع )

 تقييم األداء .2

   )أ( الرتتيبات احلالية

 2012متوز/يوليه  16خالل التعليمات اإلدارية بتاريخ مت حتديد إجراء تقييم األداء احلايل من  .175
. وهي تنطبق على مجيع أصحاب الوظائف املعتمدة يف امليزانية )الوظائف الثابتة(، وكذلك على مجيع 22

 موظفي املساعدة املؤقتة العامة.

ئة ومن ناحية أخرى، فإن املوظفني املتعاقدين بعقود تقل عن ستة أشهر ال يقعون حتت هذه الف .176
متاما. ومع ذلك، جيب أن يقوم رؤساؤهم بإجراء تقييم مبسط ألدائهم، والذي سيتم االحتفاظ به يف 

 .23ملفهم. ولكن عندما تكون مدة العقد بني ستة أشهر وسنة واحدة، ينطبق اإلجراء املشرتك

                                                           
22

 ICC/AI2012/001. 
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وتتضمن شباط/فرباير من العام التايل.  28آذار/مارس وتنتهي يف  1وتبدأ دورة تقييم األداء يف  .177
 ست مراحل:

  مقابلة أولية مع املقيم، وهو املشرف املباشر على املوظف؛) أ(
  إنتاج وثيقة مكتوبة تقدم حملة عن هذه املقابلة؛) ب(
                                                   التصديق على هذه الوثيقة من قبل املشرف على املقي م؛  ) ج(
  ؛مقابلة منتصف املدة، تعقد عادة يف أيلول/سبتمرب) د(
لنتائج يتم إجراؤها قبل حوايل أربعة أسابيع من هناية الدورة بني املوظف مقابلة تقييم ا )ه(
          ومقي مه؛

                                                                              التصديق والتوقيع على وثيقة التقييم أ( من قبل املقي م )ميكن أن يدرج املوظف الذي مت )  و(
 .                                                                                    تقييمه تعليقاته(، ب( من قبل املشرف على املقي م، على سبيل التصديق وج( من قبل املوظف املعين

 يف هناية املقابلة األولية، يتم إعداد منوذج تقييم األداء، يشري إىل: .178

  ؛24                                                             أهداف املوظف املقي م خالل العام، اليت جيب أن تستجيب للمعايري "مسارت")  أ(
تقييم املوظف وفقا للكفاءات األساسية للمحكمة، كما هو حمدد يف املرفق بالتعليمات )  ب(

  ؛2012وز/يوليه مت 16اإلدارية الصادرة يف 
 خطة تطوير )تدريب( للموظف.) ج(

                                                                   يف حالة وجود خالف بني املوظف ومقي مه بشأن األهداف، فإن األمر مرتوك للمشرف و  .179
                                       املسؤول عن املقي م لكي يتخذ قرارا هنائيا.

ق ويف هناية الدورة، وبعد املقابلة التقييمية، يقوم املقيم بصياغة التقييمات النوعية فيما خيص حتقي .180
 .25رقميا تقديرا                                    األهداف وإتقان املهارات. ويضيف املقي م 

                                                                          يف حالة عدم كفاية األداء، جيب على املقي م أن يقرتح بل أن يفرض على املوظف الذي مت  .181
(، على وجه اخلصوص على أساس القيام 26تقييمه "برناجما لتحسني األداء" )برنامج حتسني األداء

 بالتدريب.

، 2016ريب يف جمال حتديد األهداف وتقييم إجنازها لفائدة املوظفني.  ويف عام يتم تقدمي التد.   182
في ميا الس، 2016م عاذ لمحکمة منافي  عيةو لتت احمالنفذت کما موظف.  200شارك حوايل 

 لنتائج.ييم التق ةيائهلنات لمقابالوالسنة ف امقابلة نصوهداف، ألا ديد: تحليةلعممن ا الرئيسيةت اظللحا

 إىل ذلك، مت إنشاء نظام معلومات جديد لتسجيل البيانات املتعلقة بتقييم األداء.وباإلضافة  .183

                                                                                                                                                    
23

بشأن العقود قصرية األجل  2016كانون الثاين/يناير   28بتاريخ  ICC / AI / 2016/001التعليمات اإلدارية  
 (.7القسم  -)التعيينات القصرية األجل

24
 بلة للتحقيق وذات صلة وموقوتة.حمددة وقابلة للقياس وقا 
25

، متت اإلشارة إىل ستة مستويات من التقييم. ومت ختفيض هذا الرقم إىل مخسة 2012وحسب التعليمات اإلدارية لعام  
 منذ ذلك احلني.

26
 

 .برنامج حتسني األداء
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 النتائج   )ب(
ازدادت معدالت إجناز عملية األداء بشكل ملحوظ يف السنوات األخرية حيث بلغت مستوى و  .184
:       عال 

سبة لدورة ، ولكن مل يتم إمتامها كلها بالضرورة، بالنتنفيذها  ٪  من العمليات اليت بدأ 94  )أ(
 ؛ 2015-2014٪ لدورة 77، مقابل 2016-2017

لفرتة خالل اصيغتها النهائية  تووضع بدأ تنفيذهايف املائة من العمليات اليت % 92  )ب(
  .2014-2015لفرتة خالل ايف املائة  64، مقابل  2017-2016

 100صل إىل                                                               ومع ذلك، ختتلف معدالت اإلجناز اختالف ا كبري ا حسب أجهزة احملكمة. حيث ت .185
٪ لقلم  93، مقارنة مع 2017-2016٪ بالنسبة لعمليات كاملة ملكتب املدعي العام خالل دورة 

 ٪ فقط ملكتب الرئيس.  44احملكمة و

يف املائة بالنسبة  100ومتثل النسبة املئوية للعمليات اليت بدأت ولكنها مل تستكمل نسبة   .186
 يف املائة ملكتب الرئيس. 64كمة، ويف املائة لقلم احمل 95ملكتب املدعي العام، و

يف املائة  71ومع ذلك، فقد سجلت أجهزة احملكمة اختالفات كبرية. حيث أجنز قلم احملكمة  .187
يف املائة فقط خالل السنة التالية.  ومن جهته، سجل  61و 2015-2014فقط من العمليات للفرتة 

 ائة خالل السنة التالية.يف امل 36و 2015-2014يف املائة خالل الفرتة  2مكتب الرئيس 

   كما يلي: 27، كانت تقديرات التقييم 2016-2017وفيما خيص الفرتة  .188

  %                                   0مل حيقق األهداف)     أ(

 % 1 األهداف منجزة جزئيا)  ب(

 % 75 األهداف منجزة متاما)  ج(

 % 20 جتاوز إجناز األهداف)  د(

 % 3 األهداف إىل حد كبريجتاوز إجناز )  ه(

قسم املوارد البشرية املراجع اخلارجي أنه كان من الصعب عليه استخراج ما يسمح هلذه  بلغأو  .189
، 2017-2018و 2016-2017الدورة مبقارنة تقييمات الدوائر املختلفة. وبالنسبة لدوريت عامي 

 متكنت من تنفيذ عملية االستخراج لفائدة قلم احملكمة.

ض خطط األداء اخلاصة بالعديد من املديرين من مستوى دال عن أهداف ويكشف استعرا .190
                                                                                          حمددة يف الغالب مبؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس. وغالب ا ما تكون التقييمات مفصلة. ومن ناحية 

حىت لو أهنا تشمل حصرا و أخرى، مل تتضمن أي من البطاقات املقدمة إىل املراجع اخلارجي خطة تدريب. 

                                                           
  

27
 مقربة. ؛ بأرقام2018مارس /آذار  2التقرير املقدم إىل جلنة امليزانية واملالية بتاريخ  
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، سيكون من الطبيعي اتتعريف، قد وصلوا إىل مستوى عال من املهار الديرين، الذين، حسب أهداف امل
 أن يستمروا يف السعي وراء التقدم والتدريب.

                                                                             غالبا  ما ال يتم استكمال مقابالت األداء فيما يتعلق بتطوير وتدريب املوظفني املعنيني.استنتاج. 
 

                                             جي بإصدار تعليمات للمقي مني لضمان إكمال صحائف يوصي مراجع احلسابات اخلار . 4التوصية رقم 
  املقابلة عن طريق حتديد مشاريع التدريب.

 حماولة التوحيد داخل قلم احملكمة)   ج(

 2016-2017محلة تقييم دورة  ‘ 1’ 

سجل من مديري األقسام الثالثة 2017-2016خالل دورة تقييم نتائج دورة  .191
 
                           ، طلب امل
 
        

                    طريقة أكثر تناسق ا.تقدمي تقديراهتم الرقمية ب

، مما 5على  3وكانت الفكرة هي أن غالبية املوظفني جيب أن حيصلوا على متوسط درجة  .192
٪ فقط قادرين على أن يربروا  30إىل  20يعكس عمال مرضيا متاما مع ترك جمال للتحسني، مع وجود 

 إحصائية بطريقة 
 موثقة احلصول على تقييم أعلى.و 

ا أن متوسط درجات شعبة لن خيتلف، بطريقة أو بأخرى، عن درجة ومما كان مثريا للقلق أيض  .193
 الشعب األخرى.

ومل تتحقق النتيجة املطلوبة، مع استمرار شعبة خدمات الدعم القضائي يف منح درجات لكبار  .194
 من الشعبتني األخريني كما هو موضح يف اجلداول التالية: موظفيها أعلى

 ( )المديرون(2016-2017م المحكمة )دورة اختالفات األداء بين شعب قل14: الجدول

 عدد التقييمات       املقي م
%أهداف منجزة 
 جزئيا

 % 
 أهداف منجزة متاما

 % 
جتاوز إجناز 
 جتاوز إجناز األهداف إىل حد كبري األهداف

 0  66  33 0 3 قلم احملكمة
مدير شعبة 

اخلدمات 
 0  13  87 0 8 اإلدارية

مدير  
شعبة 

اخلدمات 
 37 63 0 0 8 القضائية 
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مدير شعبة 
العمليات 

 0 29 71 0 7 اخلارجية
 احملكمة اجلنائية الدولية :املصدر

( 2017-2018االختالفات في تقييم األداء بين شعب قلم المحكمة )دورة  15 : الجدول
 )جميع الموظفين(

 أهداف غري حمققة الشعبة
أهداف منجزة 
 جزئيا

أهداف منجزة 
 متاما

جتاوز إجناز 
 جتاوز إجناز األهداف إىل حد كبري األهداف

      
شعبة  

اخلدمات 
 % 2,2 % 24,6 % 71,5 % 0,56 %1,1 القضائية 

شعبة 
اخلدمات 

 % 0,0 % 16,5 % 82,3 % 1,1 % 0,0 اإلدارية
شعبة 

العمليات 
 % 1,4 % 8,9 % 89,7 % 0,0 % 0,0 اخلارجية

قلم 
المحكمة 

 % 1,6 % 17,5 % 79,9 % 0,6 % 0,4 )المجموع(
 احملكمة اجلنائية الدولية :املصدر

 ( 2018-2017 اختالفات األداء بين شعب قلم المحكمة للمديرين )دورة 16: الجدول

 عدد التقييمات 
أهداف غري 
 منجزة 

أهداف منجزة 
 جزئيا

أهداف منجزة 
 متاما

جتاوز إجناز 
 جتاوز إجناز األهداف إىل حد كبري األهداف

       
شعبة  

اخلدمات 
 0 %11 %78 % 11 0 9 القضائية 

شعبة 
اخلدمات 

 %18 %18 %64 0 0 11 اإلدارية
شعبة 

العمليات 
 0 %30 %70 0 0 10 اخلارجية
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 احملكمة اجلنائية الدولية :املصدر

سجل زمام  رغم، 2017-2018خالل محلة تقييم دورة  .195
 
         أهنا بدأت إىل حد كبري، أخذ امل
 
                          

موجهة إىل مديريه الثالثة، ليطلب منهم عدم  2018شباط/فرباير  8املبادرة، عن طريق إرسال رسالة يف 
 إبالغ تقييمهم لرؤساء األقسام قبل اجتماع التنسيق الذي سيقوده.

 وهذا النوع من التنسيق غري الرمسي شائع يف العديد من املنظمات. .196

أنه ومع ذلك، نظر مدير خدمات الدعم القضائي ومعاونوه الرئيسيون إىل هذا الطلب على  .197
، 2012متوز/يوليه  16مثري للتساؤل، بدون تشاور مسبق ويتناقض مع التوجيه اإلداري الصادر يف 

والقواعد اليت جيري تنفيذها. وقاموا بالطعن يف األساس القانوين ألن التقييمات الفردية قد مت إبالغها 
وخاصة من قبل مشرفني  ومناقشتها من قبل أشخاص آخرين غري املوظف الذي مت تقييمه واملشرف عليه،

 آخرين.

سجل، مؤكدا  2018آذار/مارس  1                                        وأخريا ، يف إطار رسالة بريد إلكرتوين بتاريخ  .198
 
            ، تراجع امل
 
          

                                            على اجلدول الزمين والطريقة املعمول به سابقا . 

ويظهر هذا االعرتاض يف السياق األكثر عمومية ملشروع إصالح عملية تقييم األداء يف احملكمة،  .199
سجل.الذي أعده 

 
    قسم املوارد البشرية وامل
 
                       

 مشروع توجيه إداري جديد إلصالح التقييم ‘ 2’

، شرع قسم املوارد البشرية يف إجراء دراسات إلصالح نظام تقييم األداء 2016 سنةهناية  يف .200
 للمحكمة بكاملها.

وقد تباينت األهداف: حتسني طريقة وضع أهداف األداء، وحتقيق تنفيذ التقييمات بنسبة  .201
٪، وتطوير القدرة على التقييم الذايت، والربط بني التقييم والتدريب بشكل أفضل، وحتسني دعم 100

 املوظفني ذوي األداء الضعيف، وغري ذلك.

 مت تنظيم توجيه املشروع من أجل تنفيذ: .202

خبريا من خمتلف أجهزة احملكمة، يساعدهم حسب احلاجة خرباء  11فريق مشروع جيمع )  أ(
يع حمددة )اجملال القانوين، وبرجمية تطبيقات ومنتجات النظم احلاسوبية، وغري متخصصون يف مواض

 ذلك.(؛

جتمع بني ممثلني رفيعي املستوى  -جملس املشروع  -جمموعة توجيهية صغرية  هناكيف القمة، ) ب(
 من أجهزة احملكمة وقسم املوارد البشرية؛

، 2017ل يف كانون الثاين/يناير سلسلة من حلقات العمل، مبا يف ذلك تسع حلقات العم)ج(
 تضم كل منها ما بني ستة وعشرة مشاركني )يف بعض األحيان نفس األشخاص(؛
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لى املستوى الفين، "جمموعات االختبار"، اليت كلفت على وجه اخلصوص بتقييم نظام ع  )د(
كانون   19ألوىل )معلومات جديد لتقييم األداء. ومت اقرتاح دورتني هلذه اجملموعات: بالنسبة للدورة ا

  31موظفني، وبالنسبة للدورة الثانية ) 10موظفا مدعوا، جاء  14(، من بني 2017األول/ديسمرب 
  شخصا بالفعل. 26شارك  موظفا، 52(، من أصل 2018شباط /فرباير 1كانون الثاين/يناير و

تشرين  6ة يف ومتت املوافقة على املشروع الناتج عن هذا العمل من قبل جمموعة التوجيه املصغر  .203
سجل ومديريها 2017األول/أكتوبر 

 
             . ومت تقدميه إىل فريق إدارة قلم احملكمة )وهو فريق يتألف من امل
 
                                                        

، على اللجنة 2017الثالثة( خالل ثالث مناسبات يف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 
 عن الرئاسة يف تشرين فضال 2017تشرين الثاين/نوفمرب  29التنفيذية ملكتب املدعي العام يف 

 .2017األول/أكتوبر 

، ولكن مل 2016ومتت استشارة ممثلني عن احتاد املوظفني بشأن املناقشة الشاملة منذ عام  .204
. وخالل وقت إجراء هذه املراجعة، 2018يصبحوا على علم باملشروع النهائي إال يف أوائل شباط/فرباير 

 رادوا عقد اجتماع تشاوري جديد.مل يبدوا اعرتاضات من حيث املبدأ، لكنهم أ

 ما يلي:في 2018وتتمثل امليزات الرئيسية للنظام املقرتح يف شباط/فرباير  .205

 ذف الدرجات العددية وفقا الجتاه مالحظ عموما فيما خيص التقييم؛ح ) أ(
                                اليت جتمع دوريا  بني الرئيس واملدعي  -تشاور املديرين مع رؤساء اهليئات يف جلنة التنسيق ) ب(

سجل 
 
    العام وامل
 
                             قبل حتديد األهداف داخل الش عب؛ -         

 يف بداية الدورة ؛ شخصمبا يتفق مع أهداف كل  طورخطط الت ديدحت)  ج(
 التوصية بإجراء أربع مقابالت وسطية على األقل كنقاط للتقدم احملرز خالل العام ؛) د(
                         ، ومقي مه واملشرف على هذا قبل هناية الدورة، اجتماع تقييم أول جيمع بني املوظف املعين)  ه(
ستعرض(؛     األخري 

 
       )امل
 
    

                                                      رمبا، حيثما كان ذلك ممكنا، مجع املشورة من املقي مني اآلخرين؛)  و(
 قي م، مث من قبل رئيسه، قبل إبالغ التقييم إىل الوكيل )  ز(

                                                  توقيع التقييم النهائي، أوال من قبل امل
                                    

                                                        البتكار الرئيسي يف هذا الصدد يف أن املقي م قد يناقش التقييم املعين، وأخريا، توقيع هذا األخري. ويتمثل ا
 قي م قبل تقدميه إىل املوظف الذي مت تقييمه.

                                       مع امل
      

                                                                                     ويشري مشروع التعليمات اإلدارية أيضا  إىل إمكانية إجراء تقييمات ذاتية خالل العام واستشارة  .206
 النظراء أو املتعاونني.

ملية، مبا يف ذلك االستعراضات املؤقتة، يف نظام وينبغي تسجيل كل مرحلة من مراحل الع .207
 املعلومات اجلديد.

، إىل تنفيذ برامج مكتوبة حمددة لتحسني سابقاوستؤدي حاالت ضعف األداء، كما كان  .208
 األداء.
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من النظام اإلداري للموظفني، قد  103-8ويشري مشروع التعليمات أيضا إىل أنه وفقا للمادة  .209
 قي م واملستعرض بوقف الزيادات يف املرتبات.يؤدي األداء غري الكايف إ

                                       ىل تربير طلب امل
              

، أي حبلول 2019/2018وكان اهلدف هو إطالق العملية اجلديدة يف بداية دورة أداء الفرتة  .210
                                                         . وبالنظر إىل حقيقة أنه مل يكن من املمكن فعليا  التوقيع على 2018هناية الربع األول من عام 

، 2018، يف شباط / فرباير 2017-2018دد اإلجراء اجلديد قبل هناية دورة التعليمات اإلدارية اليت حت
قررت اهليئات الثالث )هيئة الرئاسة ومكتب املدعي العام وقلم احملكمة( أنه سيؤجل إطالق الدورة 

 .2018نيسان/أبريل  1اجلديدة ملدة شهر واحد، حىت 

 االعرتاض على مشروع التوجيه اجلديد  ‘ 3’ 

       مسؤوال   17، مت إرسال مذكرة موقعة من قبل 2018آذار/مارس  5بتاريخ مبوجب خطاب  .211
 -مدير اخلدمات القضائية نفسه  باستثناء -من إدارة اخلدمات القضائية موظفا  15 همفين            تنفيذي ا، مب

                                                                                       مبن يف ذلك مديران مل يكونا جزء ا من قلم احملكمة، إىل القضاة، ومجيع املديرين وكبار املوظفني وممثلي 
 املوظفني، للطعن يف قانونية مشروع التعليمات اإلدارية بشأن إدارة األداء.

 أسباب هذا االعرتاض ال تتعلق باجلوهر، بل باإلجراءات املستخدمة:و  .212

سجل إجراء تشاور مع 2018-2017بنهاية دورة فيما يتعلق و  .213
 
                   ، رأى املوقعون أن طلب امل
 
                       

ف املعنية كان مبثابة تغيري للقاعدة بأثر رجعي ألنه أثر مدراء قلم احملكمة قبل إحالة املالحظات لألطرا
 على عملية بدأت بالفعل، وكان بالتايل خمالفا ملبدأ عدم رجعية النصوص:

                                                               يف فكرة أن يكون للم سجل احلق يف تأجيل موعد إغالق التقييمات ملدة شهر  املوقعونطعن )  أ(
وميكن تغيريه فقط من  2013ارية لعام                                               واحد، ألن هذا التاريخ ح دد من خالل التعليمات اإلد

 خالل تعليمات جديدة من نفس املستوى معتمدة بشكل صحيح؛

أن بعض املشرفني قد سبق هلم إجراء جزء من  يف حنيوأضافوا أن هذا الطلب جاء )  ب(
 .2017-2018مقابالت تقييم األداء خالل الفرتة 

إىل إصالح نظام إدارة األداء لدورة الذي يهدف  مبشروع التعليمات اإلداريةوفيما يتعلق  .214
 ، اعترب املوقعون أن املشاورات الالزمة مل تتم:2018-2019

قد طلب  2003( لعام ICC / PRESD / G / 2003/001عتربوا أن توجيه الرئيس )ا)  أ(
فرض التشاور املسبق والرمسي مع الوحدات الرئيسية املعنية وكذلك مع "رؤساء األقسام" جلميع الشعب 
اليت كان سيؤثر عليها؛ وينبغي أن يتيح هلم هذا التشاور الفرصة إلبداء التعليقات واالعرتاضات احملتملة، 

 وأنه ال ميكن إصدار تعليمات إدارية بطريقة قانونية إال بعد أن تصبح هذه العملية كاملة؛

 عدمية اعتبارها يسوغ العدم احرتام هذه الشكليات على الدوام   مسألة أضافوا أن)  ب(
 .اجلدوى
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سجل املنتهية واليته القرار  .215
 
                         بعد رد الفعل هذا، مل يتم اعتماد مشروع التعليمات اإلدارية، وترك امل
 
                                                               

 خللفه بشأن املوقف الذي جيب اختاذه.

أي  2018آذار/مارس  5ومل يصدر عن القضاة بصفتهم اجلهات اليت وجهت إليها الرسالة يف  .216
 رد فعل.

 الدروس املستفادة  ‘ 4’ 

 :2017-2016قلم احملكمة لدورة  فيما يتعلق بطلب تنسيق تقييمات .217

سجل استشارة املديرين قبل تقدمي التقديرات العددية حدث بال شك يف  إن )أ(
 
                                                           طلب امل
 
      

وقت متأخر من الدورة، حىت لو كان التأجيل ملدة شهر واحد من شأنه أن يسمح بإضفاء الطابع الرمسي 
 اإلداري اجلديد؛ على التوجيه

                                                                            ومع ذلك، ففي معظم املنظمات، كان ي نظر إىل مثل هذا الطلب كتدبري إداري من الدرجة  ) ب(
سجل مل تكن لديه القدرة على تغيري التقديرات اليت كان سريفض أي من مديريه 

 
                                                                   الثانية، خاصة وأن امل
 
                    

 تعديلها.

         إحصائيا                                                                 النظر إىل أن إحدى الش عب الثالث )شعبة اخلدمات القضائية( قد ص ن فتب )ج(
سجل بالتنسيق، أو على األقل حماولة التنسيق، مشروعا .  أعلى من 

 
                                                 غريها، فقد بدا اهتمام امل
 
                        

، يدور النقاش حول احتمال عدم وجود باالعرتاض على مشروع التعليمات اإلداريةفيما يتعلق  .218
 ي:تشاور مسبق، مبا يف ذلك رؤساء األقسام. ويؤكد القائمون على االقرتاح على ما يل

قبل وضع صيغة املقرتح، جرت مشاورات متعددة قائمة على البحث عن جمموعة  )أ(
متنوعة من اآلراء أكثر منها على التشاور الرمسي واملنهجي لفئة معينة من القادة )رؤساء األقسام(. وهي 

سجل قد استشار رمسي ا مع مجيع 
 
                           تشري إىل أن امل
 
النقاط  . وهذه2017يف الربع األخري من عام  مدرائه            

 نزاع؛ليست حمل 

كان األمر يعود إىل املديرين لنقل الرسالة إىل قادة األقسام اخلاصة هبم، مبا يتماشى  )ب(
 املتتايل؛ للنشرمع أفضل املمارسات 

مل تتم ممارسة التشاور الرمسي مع رؤساء الوحدات اخلاضعة لسلطة مدراء قلم احملكمة  )ج(
استخدام مثل هذه  وأنيثري ذلك أي نزاع حىت ذلك احلني، على حنو منهجي منذ سنوات، دون أن 

 احلجة غري متوقع.

ويف وقت مراجعة احلسابات، متت اإلحالة إىل اإلدارة القانونية لقلم احملكمة، ولكنها مل تقدم  .219
 استنتاجاهتا.

 ومن جانبه، يالحظ املراجع اخلارجي ما يلي: .220
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، كان  2018آذار/مارس  5                               شخصا موقعا  على الرسالة املؤرخة 17من أصل  )أ(
 ينتمون إىل شعبة اخلدمات القضائية ؛ 15شخصا

سجل؛)  ب(
 
    اثنان من أعضاء هذه الشعبة كانا مرشحني خلالفة امل
 
                                             

املراجع اخلارجي ليس لديه سبب لالشتباه يف نية أي شخص. ومع ذلك، من وجهة نظر )  ج(
سجل اجلديد، من الصع

 
                  موضوعية حبتة ويف سياق انتخاب امل
 
ب قبول حاالت ميكن تفسريها على أهنا                              

 تضارب مصاحل حمتمل.

                                                                          وبعيد ا عن قضية التشاور، مل يكن من املمكن التفكري يف اجلدول الزمين لتنفيذ اإلصالح  .221
بالنسبة  2018إن إطالق اإلجراء اجلديد لتحديد األهداف يف شباط/فرباير و        ضيق ا.  كاناملقرتح، ولكنه  

نيسان/أبريل على أفضل تقدير مل يرتك سوى القليل من الوقت  1مارس أو يف آذار/ 1لدورة تبدأ عادة يف 
للتواصل وتدريب املوظفني املعنيني، وهو أمر ضروري نظرا لعدد هؤالء املوظفني. وباإلضافة إىل ذلك، كان 

ء اإلصالح سيحدث يف هناية فرتة والية قلم احملكمة، مع انتخابات مقبلة، وهو سياق ليس مناسبا إلجرا
 إصالحات.

وضعت احملكمة اجلنائية الدولية إجراءات تقييم األداء والتنفيذ الفعلي هلا آخذ يف إحراز التقدم. استنتاج. 
 عب.                                               ومع ذلك، فإهنا مل تنجح يف توحيد التقييمات بني الش  

يف  القيادة الذي يتسم بالتوتر وقبل فرتة وجيزة من بدء دورة جديدة، جرى الطعنفريق ويف سياق جتديد 
مشروع التعليمات اإلدارية الذي يتوخى تغيري نظام تقييم األداء، ألسباب تتعلق أساسا باألسباب 

 .عليه صديقاإلجرائية ومل ميكن الت
 

سجل اجلديد مبا يلي .5التوصية رقم 
 
                فيما يتعلق بتقييم األداء، يوصي املراجع اخلارجي امل
 
                                              : 

ملقرتح، ويف حالة التوصل إىل نتيجة إجيابية، اختاذ قرار سريع بشأن مبدأ التغيري ا )أ(    
 التصديق على اإلجراء مع املكتب القانوين وتنفيذه؛

بغض النظر عن اختيار نظام تقييم األداء، ينبغي وضع آلية جلعل تقييمات األقسام  (ب)   
 املختلفة أكثر جتانسا.

 

ا ملنصب انتخايب يف نفس ميكن للموظفني يف احملكمة اجلنائية الدولية أن يرتشحو استنتاج. 
احملكمة. وهناك خطر يتمثل يف أن املناصب اليت ميكن أن يشغلوها يف الفرتة اليت تسبق 

االنتخابات تنظر إليها أطراف ثالثة، سواء عن حق أو خطأ، على أهنا مستوحاة من شواغل 
افسي. وبناء انتخابية وليس بالضرورة بسبب االهتمام بأفضل تعاون بني الناس يف إطار وضع تن

على التجربة األخرية، يبدو من الضروري جتنب تكرار حاالت تضارب املصاحل املوضوعية اليت 
 تضر بالعمل الفعال للمحكمة اجلنائية الدولية.
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 يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع احملكمة ما يلي: . 6التوصية رقم 

  منصب انتخايب؛عدم توافق بني كون الشخص موظفا يف احملكمة والرتشح إىل أ()

أو وضع شروط صارمة لضمان عدم تعرض دوائر احملكمة املختلفة خلطر تضارب املصاحل يف  ب()
 أداء واجباهتا حتت سلطة املرشحني الداخليني ملناصب انتخابية.

 العمل داخل المحكمة اءجو أ 3.  

  املادية البيانات   )أ(

 ث العهد ويتيح للموظفني ظروف راحة ممتازة.إن مقر احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي حدي .222

وتتوفر احملكمة على خدمات طبية. وهذه اخلدمة تابعة لشعبة اخلدمات اإلدارية، رغم أن كبري  .223
                                                    أن تكون تابعة مباشرة للم سجل، وعملية اإلحلاق هذه تسهل  املنطقي منأنه  املوظفني الطبيني قد يعترب

                                                        در اإلشارة إىل أن هذه اخلدمة قد ن قلت بالفعل من قسم املوارد مهامه يف حاالت الطوارئ. ومع ذلك، جت
البشرية إىل مكتب مدير اخلدمات اإلدارية يف سياق إعادة تنظيم قلم احملكمة، على وجه التحديد ملنحها 
مكانا أكثر بروزا وتيسري وصول كبار املسؤولني يف احملكمة اجلنائية الدولية إليها. واعتمدت منظمات 

                                                                                  كال  خمتلفا ، حيث جرى إحلاق اخلدمات الطبية إما بقسم املوارد البشرية أو مباشرة باإلدارة.أخرى هي

 متوسط مدة الغياب خيتلف قليال: .224

 مدة الغياب17: الجدول
 2015 2016 2017 

آلية الرقابة 
 14  - - املستقلة

 18  12  24  اهليئة القضائية
مكتب املراجعة 

الداخلية 
 3  - - للحسابات 

مكتب املدعي 
 14  15  14  العام

مكتب مشروع 
 - 40  7  املباين الدائمة

 18  15  16  قلم احملكمة
أمانة مجعية 

الدول 
 16  7  14  األطراف
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الصندوق 
االستئماين 

 36  58  31  للضحايا 
المجموع 

 119  147  106  الكلي
 املصدر: احملكمة اجلنائية الدولية

رئيسة اخلدمات الطبية ال تتابع إحصائيات التغيب. وترى أن هذه جتدر اإلشارة إىل أن  .225
                                                                              اإلحصائيات ذات أمهية حمدودة فقط ألهنا تعكس األوبئة )السيما األنفلونزا( وفق ا للسنوات.

وهي تفكر يف وضع خريطة للمشاكل الطبية يف احملكمة اجلنائية الدولية بواسطة مساعدة  .226
 على املوارد الالزمة.حتصل  املرحلة ملخارجية. ويف هذه 

                                                                                    وهي تعتقد أن العديد من موظفي احملكمة اجلنائية الدولية يواجهون ضغوطا  حمددة تتعلق بطبيعة  .227
وهي طبيعة مل يكونوا مستعدين هلا بشكل جيد، خاصة فيما يتعلق باملرتمجني  يتبعوهنا،القضايا اليت 

 التحريريني واملرتمجني الفوريني.

 البيانات النوعية (ب)

تقوم احملكمة بإجراء استقصاء )استقصاء للموظفني( مما جيعل من املمكن تتبع تصورات  ال .228
 أولئك الذين يعملون هناك بشأن أنشطتهم والظروف اليت ميارسوهنا فيها.

وأحد املؤشرات على ذلك هو عدد منازعات املوظفني ضد املؤسسة، وحىت عدد "الشكاوى"  .229
                                                           ابالت اليت أجراها املراجعون مع خمتلف املسؤولني كانت دائم ا غامضة اليت مت تقدميها، مع مالحظة أن املق

، والنزاعات الرمسية، والدعوة إىل حول إجراءات تقدمي مثل هذه "الشكاوى" )رسائل إىل كبار املسؤولني
  إجراء مراجعة داخلية أو آلية الرقابة املستقلة، وما إىل ذلك(.

 ليةدو لل العمامة ظلتابعة لمندارية اإلا حمكمةلدرت اص، أ2016كانون الثاين/يناير   1ن م    را  عتباا .230
 نزاعات ملوظفي احملكمة اجلنائية الدولية. بشأنحكما  19

يف أحد عشر نزاعا، واليت تتعلق على  حكم ضدها صدروفازت احملكمة يف مثانية نزاعات. و  .231
نظام املعاشات  ومقدار تقاعد قاضيني معينني قبل إصالح ReVisionوجه اخلصوص بعواقب مشروع 

 األخري للقضاة.

كما مت تنبيه املراجع اخلارجي إىل وجود العديد من الشكاوى ال سيما فيما خيص التحرش  .232
 األخالقي، دون أن يتمكن من مجع أي معلومات متكن من تقدير العدد.

مع ورمبا يعكس العدد الكبري من النزاعات املعروضة على احملاكم تركز احملامني يف املؤسسة. و  .233
ذلك، فإن إرسال رسالة إىل القضاة الذين اعرتضوا ضد مشروع تعليمات إدارية، واليت هي بوضوح خارج 
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أي إطار قانوين ثابت، يعكس جوا متوترا بشكل غري طبيعي، ويقود املراجع اخلارجي إىل التساؤل حول 
 منع نشوب النزاعات داخل احملكمة.

 يف احملكمة:                                       ويوجد حالي ا أربعة طرق لتسوية النزاعات  .234

٪ من املوظفني يسامهون فيه.  وقد أنشأت  61اللجوء إىل احتاد املوظفني، مع العلم أن  أ()
                                                                                     النقابة جملسا  استشاريا  الحتاد املوظفني، وهو جمموعة من املمثلني الذين يعينهم، والذين يقدمون 

 بطريقة فردية بدعم للموظفني يف دعاواهم أو شكاواهم املهنية؛

 ات الطبية، عندما يتعلق األمر مبسائل ذات صلة بالصحة؛اخلدم ب()

                                                                             العديد من املسؤولني التنفيذيني الذين مت تدريبهم مؤخرا  يف بريطانيا يف جمال الوساطة، )   ج(
بالتعاون مع منظمات أخرى مقرها يف الهاي. هذه الصيغة حديثة، ولكنها استخدمت بالفعل يف حالة 

 واحدة على األقل؛
نية تقدمي شكوى يف حالة حترش )ادعاءات سوء السلوك( من قبل موظف منتخب على إمكا)  د(

 .29من النظام الداخلي للمحكمة 120واملادة  28من القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات 26أساس املادة 

تربز املسألة املتعلقة بآلية مراقبة أفضل حلل النزاعات الداخلية يف مؤسسة خاضعة للتوترات و   .235
                                                                                           تكررة بسبب نوع نشاطها، والعدد القليل من احلوافز، والشعور الذي قد يكون أو ال يكون مربرا  )انظر امل

 تظل حمدودة. ملهنيةاآلفاق ا نبأ(، 174 ىلإ 135 من الفقرات، احملكمة يفالفصل املخصص للوظائف 

شعبة وال شك أن إنشاء وظيفة أمني املظامل ستكون مبثابة صيغة ينبغي النظر فيها. وترى  .236
يربر خلق  الية لدولا ئيةلجناالمحکمة افي وظمرية، أن عدد لبشوارد المم اخاصة قسدارية، وإلاخلدمات ا

لكنهم يعتقدون أن تقاسم تكلفة الوظيفة مع و . بريةک تكلفةتكون له ما سل، وهو کامدوام بمنصب 
دة )الذي مقره يف دمات أمني املظامل يف األمم املتحخحمكمة أخرى مقرها يف الهاي أو استخدام 

 مها خياران ينبغي دراستهما. جزئي بدوام نيويورك(

                                                                                      تعرف احملكمة اجلنائية الدولية أحيان ا توتر ا داخلي ا حاد ا، لكن البيانات غري متوفرة لقياس استنتاج. 
 حجمها احلقيقي.

 
تني إىل ثالث يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة دوريا )على سبيل املثال كل سن. 7التوصية 

سنوات( بإجراء مسح للرأي من أجل متابعة تطور تصورات املوظفني وحتديد اجملاالت اليت هي حباجة إىل 
 التحسني.

 

                                                           
28

 
 .القواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبات

29
 .النظام الداخلي للمحكمة 
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                                                                                        تشهد احملكمة اجلنائية الدولية عدد ا كبري ا نسبي ا من النزاعات الداخلية. وال تزال وسائل حماولة استنتاج. 
 .تسويتها دون اللجوء إىل التقاضي حمدودة

 
يوصي املراجع اخلارجي بأن تضع احملكمة الصيغة النهائية لتفكريها بشأن إنشاء وظيفة . 8التوصية رقم 

 أمني املظامل لتقامسها مع مؤسسة واحدة أو أكثر من املؤسسات القريبة.

 الرفاهية يف العمل )  ج(

ا الفريق . وشارك فيه2017                                                    ن ظمت حلقات عمل للعناية بالصحة يف مكان العمل خالل عام  .237
 الطيب وقسم املوارد البشرية واحتاد املوظفني.

وكان اهلدف هو حتديد إطار عام )إطار رفاهية( يتناول مواضيع مثل بيئة العمل، واحلوافز،  .238
 والتدريب، والتطوير الشخصي، وغريها من املواضيع.

راجع ويف وقت إجراء عملية مراجعة احلسابات، متت صياغة مشروع إطار. مل يكن لدى امل .239
 اخلارجي الفرصة لفحصه. كما أنه مل يعرض على جملس التنسيق.

 ميثاق األخالق)   د(

ليس لدى احملكمة ميثاق أخالقي. وهذه الوضعية قد تبدو مستغربة نظرا للمهمة اليت تضطلع  .240
 هبا احملكمة.

يم املتعلق "بالق 2.1ومع ذلك، فإن النظام األساسي للموظفني، يف الفصل األول من املادة  .241
األساسية"، يعاَل خمتلف النقاط اليت قد يغطيها مثل هذا امليثاق: احلقوق والواجبات العامة، والسرية، 
والتكرمي أو اهلدايا أو املكافآت، وتضارب املصاحل، والعمل اخلارجي واألنشطة اخلارجية واستعمال 

 لغني عن املخالفات".. وباملقابل، مل يتم التطرق لبعض املواضيع، مثل "املباحملكمة تلكاتمم

وإذا كان له أمهية قانونية حقيقية، فليس له األثر األخالقي الذي يتمتع به ميثاق األخالق  .242
 إزاء املوظفني. امللزمو 

وتتوفر احملكمة اجلنائية الدولية يف إطار نظامها األساسي على جمموعة من القواعد األخالقية استنتاج: 
                                                        من موظفيها االلتزام "مبيثاق أخالقي" أكثر اكتماال ، مما سيضيف ذات البعد األخالقي، دون أن تطلب 

 إىل البعد القانوين رسالة أخالقية متكيفة بشكل جيد مع االختصاص القضائي.
 

 يوصي املراجع اخلارجي بأن تقوم احملكمة اجلنائية الدولية بوضع ونشر ميثاق لألخالق.. 9التوصية رقم 
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 ل للموارد البشريةعدم وجود تقرير سنوي شام   (ه)

 تنشر احملكمة تقريرا سنويا عن إدارة مواردها البشرية. .243

                                                                                 وتعترب هذه الوثيقة غنية ولكنها ال تتوافق مع صيغة حمددة مسبق ا. وهو أقرب إىل تقرير عن  .244
 األنشطة منه إىل إجراء للرصد الكمي لتطور املعامل االجتماعية الرئيسية.

هبذه البيانات، مع احلرص على توفري نفس البيانات يف كل وسيكون من املهم استكمال التقرير  .245
 عام للسماح باملتابعة.

 ال تصدر احملكمة "حصيلة اجتماعية" سنوية.استنتاج: 
 

يوصي املراجع اخلارجي بأن يتم استكمال التقرير السنوي بشأن سياسة إدارة املوارد  .10التوصية رقم 
 :الية مبا يليالبشرية املقدم إىل اجلنة امليزانية وامل

إعداد تقرير اجتماعي كامل، أي مستند موحد يتناول مجيع اجلوانب الكمية )عدد املوظفني،  )أ(
  والتنوع، والتغيب، واألداء، والتدريب، وغري ذلك.(؛

تعريف معيار ثابت حلساب عدد التوظيفات املنجزة خالل السنة الواردة يف التقرير السنوي عن  (ب)
  املقدم للجنة امليزانية واملالية أو احلصيلة االجتماعية؛املوارد البشرية 

تطوير أدوات للجرد وحتديد التوظيفات يف عقود التعيني ألجل قصري، من خالل تتبع مجيع  (ج)
تقارير التقييم ومن خالل القياس الدقيق لعدد املوظفني املعينني يف عقود التعيني ألجل قصري والذين 

 ملوارد البشرية أو احلصيلة االجتماعية.سيشار إليهم يف تقرير ا
 

 متابعة التوصيات السابقة .رابعا

تقرر أن يقوم مراجع احلسابات اخلارجي بعرض توصيات املتابعة الناجتة عن مجيع عمليات  .246
، من أجل وضع جدول واحد يتضمن مجيع 2017املراجعة يف تقريره بشأن البيانات املالية لعام 

 يت هي قيد التنفيذ.التوصيات املنفذة أو ال

 خالصة .خامسا

بعد فرتة طويلة من إعادة التنظيم، واليت كان هلا آثار سلبية كبرية على املوظفني وأدت إىل  .247
اخنفاض الروح املعنوية لدى املوظفني، ينبغي أن تسعى إدارة املوارد البشرية يف احملكمة اجلنائية الدولية إىل 

 ع املوظفني. حتقيق االستقرار يف بيئة العمل جلمي

وهذا هو السبب يف أنه اختار عدم  -وتستند معظم توصيات املراجع اخلارجي على هذا املبدأ  .248
 اقرتاح إصالح هيكلي جديد.
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 من هذا املنظور، هتدف توصيات املراجع اخلارجي إىل: .249

 حتسني املساواة بني اجلنسني؛ )أ(

يئة من هيئات احملكمة، والسماح لقسم جتنب تبين قواعد إدارة املوارد البشرية اخلاصة هب)    ب(
 املوارد البشرية باالضطالع بدوره القيادي يف هذا اجملال.

 تشجيع مجيع التدابري لضمان تطور وتنقل املوظفني؛ )ج(

 وضع إجراءات مناسبة ملنع أي تضارب يف املصاحل وتسوية أي دعوى حمتملة؛)  د(

 ارد البشرية.                                     تطوير معلومات أكثر مشوال  عن إدارة املو  )ه(

 شكر وتقدير    .سادسا

يود املراجع اخلارجي أن يعرب عن خالص شكره ملديري وأعضاء هيئة احملكمة اجلنائية الدولية  .250
 على حفاوة استقباهلم ودقة املعلومات اليت قدموها.

 هناية مالحظات مراجعة احلسابات.

 
 
 
 

 المرفق
 قائمة المقابالت التي أجريت

 الرئاسة
 تشار قانوين ورئيس الوحدةهرياد أبطاحي، مس -
 ماتياس هلمان، مستشار يف العالقات اخلارجية -

 الدوائر
 كيمربيل بروست، قاضية، الدائرة  -

 مكتب المدعي العام
 جيمس ستوارت، نائب املدعي العام -
 ماركو بالزي، -
 ميناكو سوجيساكي، -

 أمانة جمعية الدول األطراف
 أمانة مجعية الدول األطراف رنان فيالسيس، مدير -
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 أمانة لجنة الميزانية والمالية ولجنة مراجعة الحسابات
 فخري دجاين، األمني التنفيذي -

 الصندوق االستئماين للضحايا 
 بييرت دو بان، املدير التنفيذي للصندوق االستئماين للضحايا  -

 آلية الرقابة المستقلة 
 دنكوفيش، الرئيس املؤقت آللية الرقابة املستقلة جوديت -

 ية للحساباتاملراجعة الداخل
 فلورانس بول، مديرة -

 قلم المحكمة
 إيفان ألييب، إدارة اخلدمات اإلدارية -
 مارك دوبويسون، مدير شعبة اخلدمات القضائية -
سجل -

 
   خوان إسكوديرو، رئيس مكتب امل
 
                            

سجل -
 
   بتار دجوريش، املساعد اخلاص ملكتب امل
 
                                 

سجل -
 
   توماس هنكيت، رئيس املكتب القانوين لدى امل
 
                                       

سجليوكي داجيو، نائ -
 
   بة رئيس املكتب القانوين لدى امل
 
                             

 سوزان سيجرس، رئيسة قسم املوارد البشرية -
 إيتيان غووس، رئيس وحدة العمليات يف قسم املوارد البشرية -
 مرل كرول، طبيبة، رئيسة وحدة الصحة املهنية  -
 السي كوسينن، رئيس قسم األمن -
 توم كامشور، رئيس وحدة وحدة مطابقة الرتاخيص -

 االنتقاء فريق استعراض
 كسافيي أجري، الرئيس -

 اتحاد الموظفين
 روت فروهليش، الرئيسة -
 جريالدين داهنوي، النائبة الثانية للرئيسة  -
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  31البيانات المالية للصندوق االستئماني للضحايا للسنة المنتهية في  -3
 2017كانون األول/ديسمبر 

 
  ...................................................................... خطاب اإلحالة 

  .....................................................................       املسج لرسالة إىل 
  .................................................................. املاليةاعتماد البيانات 

  ........................................................ رأي املراجع املستقل للحسابات 
  ..................................    2017كانون األول/ديسمرب   31بيان الوضع املايل يف 

  ........................  2017كانون األول/ديسمرب   31بيان األداء املايل للسنة املنتهية يف 
 2017كانون األول/ديسمرب   31بيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية للسنة املنتهية يف 

  ...................  2017كانون األول/ديسمرب   31التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف بيان 
 2017كانون األول/ديسمرب   31بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة يف امليزانية واملبالغ الفعلية للسنة املنتهية يف 

  ..................................................... املالحظات امللحقة بالبيانات املالية 
  ...........................................الصندوق االستئماين للضحايا وأهدافه      -1
  .............................. ملخص سياسات احملاسبة اهلامة وإعداد التقارير املالية  -2
  .......................................................... النقدية وما يف حكمها -3
  .......................................................... املبالغ املدفوعة مقدما  -4
  ............................................... املبالغ املستحقة القبض من احملكمة -5
  ................................................................... املخصصات -6
  ..........................................  اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة -7

  صايف األصول/حقوق امللكية  -8  -7
  ..................................................................... اداتاإلير  -9

  ................................................................... املصروفات  -10
  ............................... بيان املقارنة بني املبالغ املدرجة بامليزانية واملبالغ الفعلية -11
  ............................................................... اإلبالغ القطاعي -12
  ..................................................................... االلتزامات -13
  ................................. اإلفصاح عن معلومات بشأن األطراف ذات الصلة -14
  .............................................. األحداث الواقعة بعد تاريخ اإلبالغ -15

  .............................................................................    املرفق
  ..........................................................................   1اجلدول 

احلسابات النهائي عن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا، للسنة املالية  تقرير مراجعة
  .............................................. 2017كانون األول/ديسمرب   31املنتهية يف 

                                                           
  الوثيقة اصفتهبسابقا  تصدر ICC-ASP/17/13  
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 خطاب اإلحالة
 2018حزيران/يونيه  12

 
ع احلسابات.    1-11            وفقا  للبند                                                                       من النظام املايل، يقدم املسج ل حسابات الفرتة املالية إىل مراج 

كانون   1عن الفرتة املالية املمتدة من  للصندوق االستئماين للضحاياف بأن أقدم البيانات املالية وأتشر 
 .  2017كانون األول/ديسمرب   31الثاين/يناير إىل 

 
 بيرت لويس 

       املسج ل

Michel Camoin 
External Audit Director 
Cour des Comptes,  
13 rue Cambon,  
75100 Paris Cedex 01  
France 

                   رسالة إلى المسج ل 
 2018حزيران/يونيه  12

                السيد املسج ل، 
                                                             )ب( من نظام الصندوق االستئماين للضحايا، جيب أن يقد م جملس اإلدارة  77            عمال  باملادة 

ع احلسابات اخلارجي.                                                                                       احلسابات والبيانات املالية للصندوق االسئتماين للضحايا لكي يستعرضها مراج 
ع احلسابات                وأكون ممتنا  لو                                                                 وق عتم على خطاب إحالة البيانات املالية للصندوق إىل مراج 

 اخلارجي.
 مع فائق االحرتام،

 موتو نوغوشي،
 رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

 

 اعتماد البيانات المالية 
 2018حزيران/يونيه  12

 لقد متت املوافقة على البيانات املالية واملستندات الداعمة.
 موتو نوغوشي،
 رئيس جملس إدارة الصندوق االستئماين للضحايا

 
 

ع المستقل للحسابات                                 رأي المراج 
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 الرأي
 قمنا مبراجعة البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا )"الصندوق االستئماين"( لفرتة اإلثين -1

  31املالية بيان الوضع املايل يف  . وتشمل هذه البيانات2017كانون األول/ديسمرب   31                    عشر شهرا  املنتهية يف 
ات يف صايف األصول، وبيان التدفقات النقدية، 2017كانون األول/ديسمرب                                                                          ، وبيان األداء املايل، وبيان التغري 

                                                                                                    وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية، ومالحظات مبا يف ذلك ملخصا  للمبادئ احملاسبية ومعلومات أخرى.
عن الوضع املايل  متوازيةراجعتنا للحسابات، فإن البيانات املالية تقدم نظرة واستنادا إىل م -2

، وكذلك عن األداء املايل والتغريات 2017كانون األول/ديسمرب   31للصندوق االستئماين للضحايا يف 
املنتهية يف يف صايف األصول، والتدفقات النقدية، ومقارنة امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهرا 

 وفقا للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام.2017كانون األول/ديسمرب   31
             أ س س الرأي 

                                                                                               لقد أجرينا مراجعتنا وفقا  للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات. وتتطلب هذه املعايري منا االلتزام بقواعد  -3
ننا من التوصل إىل تأكيد معقول بأن البيانات املالية ختلو                                                        السلوك املهين والتخطيط لعملية املراجعة وأدائها على حنو ميك  

من األخطاء املادية. وعلى النحو املنصوص عليه يف ميثاق أخالقيات املهنة،فإننا نضمن االستقاللية، واإلنصاف، 
ألخالقية األخرى وفقا                                                                                             واحلياد، والنزاهة والسري ة املهنية للمدققني. وعالوة على ذلك، لقد قمنا أيضا بالوفاء بالتزاماتنا ا

ملدونة قواعد السلوك للمنظمة الدولية ملؤسسات مراجعة احلسابات العليا. ويرد وصف مسؤوليات مراجعي احلسابات 
                                                                            وصفا  أكثر إسهابا  يف قسم "مسؤوليات مراجع احلسابات يف مراجعة البيانات املالية".

                               ة لتشكل أ س سا  معقولة لرأينا.إننا نعتقد أن أدلة التدقيق اليت مت مجعها كافية ومالئم -4
 مسؤوليات اإلدارة عن البيانات المالية

من اجلزء الرابع من النظام األساسي للصندوق االستئماين، فإن جملس اإلدارة  77مبوجب الفقرة  -5
                                                      وجيري إعداد هذه البيانات طبقا  للمعايري احملاسبية الدولية مسؤول عن إعداد البيانات املالية وعرضها. 

حتديد إجراءات املراقبة الداخلية وتنفيذها ورصدها لضمان تصميم و للقطاع العام. وتشمل هذه املسؤولية 
                                                                                            إعداد البيانات املالية وعرضها عرضا  متوازنا  على حنو خيلو من أي أخطاء مادية نامجة عن االحتيال أو 

                   ي فة تبعا  للظروف.اخلطأ. وتشمل هذه املسؤولية أيضا تقدمي تقديرات حماسبية متوازنة مك
 مسؤوليات مراجع الحسابات المتعلقة بمراجعة البيانات المالية

يف احلصول على توكيد معقول بشأن ما إذا كانت البيانات املالية  يتمثل اهلدف من مراجعة احلسابات  -6
ت يتضمن ككل خالية من األخطاء اجلوهرية، سواء نتيجة الغش أو اخلطأ، وإصدار تقرير ملراجعة احلسابا

رأينا. والتوكيد املعقول هو ضمان رفيع املستوى، ولكنه ليس ضمانا بأن أي مراجعة جترى وفقا للمعايري 
أن تنشأ                                                                              الدولية ملراجعة احلسابات ستؤدي دائما  إىل اكتشاف أي خطأ جوهري يف حال وجوده. وميكن 

ع منها بدرجة معقولة، منفردة األخطاء عن الغش أو اخلطأ وتعترب جوهرية إذا كان باإلمكان أن يتوق
 جمتمعة، أن تؤثر يف القرارات االقتصادية اليت يتخذها املستعملون بناء على هذه البيانات املالية. أو
لذلك، فإن مراجعة احلسابات تتكون من تنفيذ إجراءات مراجعة احلسابات من أجل مجع أدلة املراجعة  -7

انات املالية. ويراعي مراجع احلسابات اخلارجي الضوابط الداخلية بشأن املبالغ واملعلومات املعطاة يف البي
املعمول هبا يف املؤسسة فيما يتعلق بإنشاء وإعداد البيانات املالية، وذلك من أجل حتديد إجراءات التدقيق 
 املالئمة مع الظروف، وليس هبدف إبداء رأي بشأن فعالية هذه املراقبة. ويستند اختيار إجراءات التدقيق

إىل احلكم املهين ملراجع احلسابات اخلارجي، كما هو احلال بالنسبة لتقييم خماطر البيانات املالية، لتقييم 
                                                                                 مدى مالءمة السياسات احملاسبية والتقديرات احملاسبية، ولتقدمي البيانات املالية بشكل عام .

 ديدييه ميغو - )توقيع(
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 البيان األول
 )بآالف اليورو( 2017كانون األول/ديسمبر   31ان الوضع المالي في بي -الصندوق االستئماني للضحايا 

 2016 2017 رقم املالحظة 
    األصول

    األصول المتداولة
 12 540 14 650 3 النقدية وما يف حكمها
 561 156 4 املبالغ املدفوعة مقدما 

 76 528 5 املبالغ املستحقة القبض 
 13227 15 334   مجموع األصول المتداولة

    األصول غير المتداولة
 586 505 5 املبالغ املستحقة القبض 

 586 505   مجموع األصول غير المتداولة
  13863 13 839  مجموع األصول

       الخصوم
    الخصوم المتداولة

 364 473 6 املخصصات
 - 204 7 اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقة

 364 677  ولةمجموع الخصوم المتدا
    مجموع الخصوم غير المتداولة

 - 1 302 6 املخصصات
 - 1 302  مجموع الخصوم غير المتداولة

 364 1 979  مجموع الخصوم المتداولة
 13 499 13 860 8 صافي األصول/حقوق الملكية

 13 863 15 839   مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية

                                           بة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.  تشكل املالحظات املصاح
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 البيان الثاني

كانون   31بيان األداء المالي للسنة المنتهية في  -الصندوق االستئماني للضحايا 
 )بآالف اليورو( 2017األول/ديسمبر 

 2016 2017 رقم املالحظة 

       اإليرادات

 .188 172. 9 ااالشرتاكات املقررة

 17.7 878. 9 عاتاالترب 

 6. 0 9 إيرادات أخرى

3 635 2028   مجموع اإليرادات  

       المصروفات

1077  .126 16 االنفقات اإلدارية   

. 2.. 16 مصروفات الربنامج  ..2 .  

3 901  4648   مجموع المصروفات  

(569) 410   الفائض/)العجز( للفترة المعنية  

 ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.                             تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  
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 البيان الثالث

كانون   31بيان التغييرات في صافي األصول/حقوق الملكية للسنة المنتهية في  -الصندوق االستئماني للضحايا 
 )بآالف اليورو( 2017األول/ديسمبر 

 
برنامج 

 املساعدة
جرب برنامج 

 األضرار 
كتابة الصندوق 

 االستئماين 
جمموع صايف 

األصول/حقوق 
 امللكية

كانون الثاني/يناير   1األرصدة االفتتاحية في 
2016 8919 4800 203 13922 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
2016     

 (269) 222 - (491) الفائض/)العجز(
 (154) (154) - -                                        االئتمانات املقد مة إىل الدول األطراف/املاحنني

 - - 200 (200) النقل إىل االحتياطي
(691) جمموع احلركة خالل السنة  200 68 (423) 

  31مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 
 13499 271 5000 8228 2016كانون األول/ديسمبر 

حركة صافي األصول/حقوق الملكية في عام 
2017     

(1703) 1354 الفائض/)العجز(  759 (410)  
 (49) (49) - -                                  نات املقد مة إىل الدول األطراف/املاحننياالئتما

 (500) 500 - - النقل إىل االحتياطي
(1 203) 854 جمموع احلركة خالل السنة  710 361 

  31مجموع صافي األصول/حقوق الملكية في 
3 797 9082 2017كانون األول/ديسمبر   981 13860 

 أ من هذه البيانات املالية.                                  تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجز 
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 البيان الرابع
كانون   31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  -الصندوق االستئماني للضحايا 

 )بآالف اليورو( 2017األول/ديسمبر 
 2017 2016 

   التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
(269) 410 الفائض/)العجز( للفرتة املعنية )البيان الثاين(  
 2 1 فروق مل تتحقق يف أسعار صرف العمالت

 - - )زيادة(/اخنفاض يف الودائع ألجل
(372) )زيادة(/اخنفاض يف املبالغ املستحقة القبض   (412)  

 (75) 405                                        )زيادة(/اخنفاض يف املبالغ املدفوعة مقد ما  
 - - زيادة/)اخنفاض( يف احلسابات املستحقة الدفع

 - 204 يف اإليرادات املؤجلة واملصروفات املستحقةزيادة/)اخنفاض( 
 364 1411 زيادة/)اخنفاض( يف املخصصات

 (20) (6)                                       مطروحا  منها: إيرادات الفائدة املصرفية 
 (411) 2055 صايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

   التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 20 6       احملص لة                              مضافا  إليها: الفائدة املصرفية 

 20 6 صايف التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
   التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
   (154)   (49)                                  االئتمانات املقد مة إىل الدول األطراف

   (154)   (49) صايف التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
( 545) 2012 ا صافي الزيادة/)االنخفاض( في النقدية وما في حكمه  

(2) مكاسب/خسائر مل تتحقق يف النقدية وما يف حكمها  (1)  
12 640 النقدية وما يف حكمها يف بداية الفرتة املالية  186 13  

14 650 كانون األول/ديسمبر )البيان األول(  31النقدية وما في حكمها في   640 12  
 انات املالية.                                                تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البي
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 البيان الخامس
  31بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية للسنة المنتهية في  -الصندوق االستئماني للضحايا 

 )بآالف اليورو( 2017كانون األول/ديسمبر 
 

 جمموع الفائض جمموع اإلنفاق                     االعتماد املواف ق عليه وجه اإلنفاق*
1 014 تكاليف املوظفني  746  268 

 96 383 479 املساعدة املؤقتة العامة
1 493 اجملموع الفرعي لتكاليف املوظفني  129 1  364 

 65 235 300 السفر
 2 1 3 الضيافة

(25) 335 310 اخلدمات التعاقدية  
 32 3 35 التدريب

 19 1 20 مصروفات التشغيل العامة
 3 - 3 اللوازم واملواد

 10 - 10               األثاث واملعد ات
 106 575 681 اجملموع الفرعي للتكاليف غري املتعلقة باملوظفني

 470 1704 2174 المجموع
                                                                               * ي واف ق على ميزانية األمانة باعتبارها الربنامج الرئيسي السادس يف ميزانية احملكمة.

                                                           تشكل املالحظات املصاحبة جزءا  ال يتجزأ من هذه البيانات املالية.
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 ات المالية للصندوق االستئماني للضحاياالمالحظات الملحقة بالبيان
 الصندوق االستئماني للضحايا وأهدافه -1

                      الكيان املقد م للتقرير  1-1
أنشأت مجعية الدول األطراف الصندوق االستئماين للضحايا )"الصندوق االستئماين"(، مبوجب قرارها رقم 

ICC-ASP/1/Res.6احملكمة اجلنائية الدولية )"احملكمة"(،  ، لصاحل ضحايا اجلرائم اليت تدخل ضمن اختصاص
                                                                                        ولصاحل أ سر هؤالء الضحايا. ويتمثل اهلدف الرئيسي للصندوق يف دعم الضحايا وأ سرهم ومساعدهتم على 

                                                                                            التغل ب على الضرر املتكب د، والعيش حياة كرمية واإلسهام يف حتقيق املصاحلة وبناء السالم داخل جمتمعاهتم.
                                                                      األطراف، يف مرفق هذا القرار، جملس إدارة )"اجمللس"( مسؤوال  عن إدارة الصندوق كما أنشأت مجعية الدول 

 االستئماين.
وتقوم أمانة الصندوق االستئماين للضحايا )"األمانة"( بإدارة الصندوق وتقدمي الدعم اإلداري إىل جملس 

إىل  –إلدارية، فإن األمانة وهي تعمل حتت السلطة الكاملة جمللس اإلدارة. ولألغراض ا اإلدارة واجتماعاته
                                                                 ملحقة بقلم احملكمة ويشكل موظفوها جزءا  من موظفي قلم احملكمة وعلى هذا  –جانب موظفيها 

                                                                                         النحو، جزءا  من موظفي احملكمة، ويتمتعون بنفس احلقوق والواجبات واملزايا واحلصانات واالستحقاقات.
ألطراف نظام الصندوق االستئماين للضحايا، ، اعتمدت مجعية الدول اICC-ASP/4/Res.3ومبوجب القرار

                                                                                      الذي ينص على أن الصندوق االستئماين كيان مستقل يعد  تقارير مستقلة. وخيضع الصندوق االستئماين 
                                                                                                 وأمانته لسيطرة جملس اإلدارة وي عتربان كيانا  اقتصاديا  منفصال  ألغراض تقدمي التقارير املالية. وي شار إىل 

                                       األمانة معا  على أهنما الصندوق االستئماين.الصندوق االستئماين و 

 ملخص السياسات الهامة المتعلقة بالمحاسبة وإعداد التقارير المالية  -2

 أسس إعداد البيانات
                                                                                     جيري إعداد البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية  2-1

. ICC-ASP/1/Res.6ما حددته مجعية الدول األطراف يف مرفق قرارها للمحكمة اجلنائية الدولية وحسب 
                                                                                          وقد أ عدت البيانات املالية للصندوق االستئماين باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة 
                                                                                         مبا يشكل امتثاال  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام. وتشكل هذه املالحظات جزءا  ال يتجزأ من 

 البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا.
 الفرتة املالية هي سنة تقوميية واحدة. الفرتة املالية: 2-2
 .أساس التكاليف التارخيية للمحاسبة                           : ت عد البيانات املالية على أسس التكلفة التارخيية 2-3

 عملة الحسابات ومعاملة حركة أسعار صرف العمالت
 والعملة اليت تعرض هبا بياناهتا هي اليورو.  صندوق االستئماين العملة الوظيفية لل 2-4
                                                                              ت رتجم املعامالت املتعلقة بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف  2-5

وتسجل  اليت تقارب أسعار الصرف السائدة يف تواريخ املعامالت املعنية. املعمول هبا يف األمم املتحدة
سائر احملققة نتيجة تسوية هذه التحويالت وعن الرتمجة اليت تتم يف هناية السنة ألسعار املكاسب واخل

 صرف األصول النقدية وااللتزامات املعرب عنها بالعمالت األجنبية يف بيان األداء املايل.
      تحو ل                                                                                أما األصول والبنود غري النقدية اليت ت قاس على أساس التكلفة التارخيية بالنقد األجنيب ف 2-6

 باستخدام سعر الصرف يف تاريخ املعاملة وال يعاد حتويلها يف تاريخ اإلبالغ.
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 استخدام التقديرات والنظرة التقديرية
يتطلب إعداد البيانات املالية بشكل يتناسق مع املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام أن تطرح اإلدارة  2-7

                                                                          ا اليت تؤث ر على تطبيق السياسات احملاسبية واألرقام املبل غ عنها املتعلقة باألصول نظرهتا التقديرية وتقديراهتا وافرتاضاهت
واخلصوم واإليرادات واملصروفات. وترتكز هذه التقديرات واالفرتاضات املرتبطة هبا على اخلربة السابقة وعلى عوامل 

تاحة يف تاريخ إعداد البيانات املالية وعلى                                                              أخرى شىت ي عتقد أهنا معقولة يف ظل الظروف املعنية وعلى املعلومات امل
النتائج اليت تشكل أساس النظرة التقديرية بشأن نقل القيم واألصول واخلصوم من مصادر أخرى عندما تكون هذه 

 القيم واألصول واخلصوم غري ظاهرة بسهولة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
بالتعديالت  فرتاضات املتعلقة هبا على أساس مستمر. ويتم االعرتافتتم مراجعة التقديرات واال 2-8

 على التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فرتات مستقبلية متأثرة.
وفيما يلي بيان النظرات التقديرية اليت أخذت هبا اإلدارة عند تطبيق املعايري احملاسبية الدولية  2-9

تمل يف شأهنا بدرجة كبرية أن ختضع  للقطاع                                                                                         العام واليت هلا أثر كبري على البيانات املالية والتقديرات اليت حي 
 لتعديل مادي يف السنة القادمة على النحو التايل:

يعرتف الصندوق االستئماين باإليرادات املتأتية من التربعات لدى استالمها أو لدى  )أ(  
احلالة. وبينما تشمل االتفاقات بصورة عامة فرض قيود على استخدام األموال  التوقيع على اتفاق ملزم، حسب

 املعنية فإهنا ال تشمل أي شروط أداء قابلة للقياس تتطلب تأجيل اإليرادات إىل حني استيفاء الشروط؛
                                                                           يقدم الصندوق االستئماين دفعات مالية مسبقة إىل الشركاء املنف ذين على أساس أحكام  )ب( 

 .1حالة األموال املقدمة يف اجلدول  وترد ة.تعاقدي
 النقدية وما في حكمها

تفظ بالنقدية وما يف حكمها بقيمتها االمسية وتشمل النقد احلاضر، واألموال احملتفظ هبا يف  2-10                                                                                حي 
ة                                                                                             احلسابات اجلارية، واحلسابات املصرفية املدر ة لفائدة مصرفية، والودائع اليت يقل أجل استحقاقها عن ثالث

 أشهر.
 األدوات المالية

                                                                     أدواهتا املالية بأهنا قروضا  وحسابات مستحقة القبض وخصوما  مالية أخرى.   تصنف احملكمة  2-11
تتكون األصول املالية أساسا من الودائع املصرفية القصرية األجل واحلسابات املستحقة القبض، بينما 

 تشمل اخلصوم املالية احلسابات املستحقة الدفع.
وتقيد مجيع األدوات املالية يف بادئ األمر يف بيان الوضع املايل بقيمتها السوقية املنصفة باإلضافة إىل  2-12

                                                                                                     تكاليف املعامالت. مث  يتم قياسها بالتكلفة االستهالكية باستخدام طريقة الفائدة اجلارية. والقيمة التارخيية اليت 
 روط االئتمان التجاري العادي، تقارب القيمة العادلة للمعاملة.حتتوي على التكلفة املدينة والدائنة اليت ختضع لش

 المخاطر المالية
                                                                                أنشأ الصندوق االستئماين سياسات وإجراءات تتسم باحلذر بشأن إدارة املخاطر وفقا  للنظام   2-13

ياجات املايل والقواعد املالية للمحكمة. ويقوم الصندوق باستثمارات قصرية األجل ملبالغ ال تلزم لالحت
العاجلة. ويتعرض الصندوق االستئماين، أثناء سري أعماله املعتادة، ملخاطر مالية مثل املخاطر السوقية 

 )أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة( وخماطر ائتمانية وخماطر السيولة.
ات النقدية وتتمثل يف احتمال حدوث تقلبات يف القيمة املتوازية أو التدفق خماطر العمالت: 2-14

الصندوق يتعرض املستقبلية ألداة مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. و
 االستئماين ملخاطر العمالت يف العمليات اليت يقوم هبا بعملة أجنبية فيما يتعلق باملشاريع اليت ميوهلا الصندوق.

احلقيقية أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة                     هي خطر تقل ب القيمة خماطر أسعار الفائدة: 2-15
                                                                                    مالية معينة بسبب حدوث تغيريات يف أسعار الفائدة. وال يود ع الصندوق االستئماين أمواله إال يف 
                                                                                     حسابات قصرية األجل ذات فائدة مصرفية حمددة ولذلك فإنه ليس معرضا  ملخاطر كبرية تتعلق بأسعار 

 الفائدة.



ICC-ASP/17/20 

20A061118 638 

                                                                  هو اخلطر املتمث ل يف احتمال أن يتسبب أحد طريف أداة مالية يف حدوث خسارة  :خماطر االئتمان 2-16
مالية للطرف اآلخر بفعل اإلخفاق يف الوفاء بالتزام ما. فالصندوق االستئماين معرض ملخاطر ائتمانية عن 

املصارف. وتوجد لدى                                                                              طريق الدفعات املسبقة اليت يقدمها إىل الشركاء املنف ذين ملشاريع والودائع املوضوعة يف 
 الصندوق االئتماين سياسات حتد من التعرض للمخاطر اليت ميكن أن حتدث من أي مؤسسة مالية.

                                                                       ينشأ هذا اخلطر عن التمويل العام ألنشطة الصندوق االستئماين. إذ مت و ل عمليات  خماطر السيولة: 2-17
                                                  وت قد م املنح إىل الشركاء املنف ذين على أساس التربعات األمانة من االشرتاكات املقررة املدفوعة عن طريق احملكمة. 

 الواردة.

 المبالغ المستحقة القبض
تسب املبالغ املستحقة القبض والس لف يف البداية بقيمتها االمسية. وأما املخص صات  2-18                                                                           حت 

تحقة القبض                                                                               االحتياطية املرصودة لتغطية ما ي عد  من مبالغ أجل متعذرة التحصيل فت حتسب مبالغ مس
                                                                                     وس لف عند وجود دليل موضوعي على تراجع قيمة تلك األصول، ويف هذه احلالة حتتسب اخلسائر الناجتة 

 عن تراجع القيمة يف بيان األداء املايل.
                                                       ت درج هذه املبالغ يف البند املخصص لالشرتاكات املقررة املرصودة  املبالغ املستحقة القبض من احملكمة: 2-19

                                                                                     األمانة مطروحا  منها املصروفات املتكبدة من هذه االشرتاكات املقررة. وسبق أن قررت مجعية الدول  لتمويل أنشطة
أن يكون متويل أمانة الصندوق من امليزانية العادية للمحكمة، إىل حني  ICC-ASP/3/Res. 7األطراف يف قرارها 

لألمانة إىل احملكمة يف إطار الربنامج الرئيسي  قيامها بتقييم آخر. ويقدم جملس إدارة الصندوق امليزانية املقرتحة
املقررة على الدول  السادس املستقل، وتعرض هذه امليزانية على اجلمعية العتمادها. وحتدد احملكمة االشرتاكات

                                                                                              األطراف، وتقوم من حيث املبدأ بتحصيلها باعتبارها وكيال  عن الصندوق. وال تؤدي هذه االشرتاكات إىل زيادة 
                                                                لكن ت در ج بوصفها مبالغ مستحقة القبض وإيرادات للصندوق االستئماين.  ،أصول احملكمة أو إيراداهتا يف صايف

وختصم املبالغ اليت تتكبدها األمانة من احلسابات املستحقة القبض. أما املبالغ املستحقة للموردين وموظفي األمانة 
حقة بصورة هنائية عندما تقوم احملكمة برد أي فائض نقدي فتقوم احملكمة بسدادها مباشرة. وتتم تسوية املبالغ املست

                                                                                          يتعلق بالربنامج الرئيسي السادس إىل الدول األطراف، وفقا  للنظام املايل والقواعد املالية للمحكمة.

 األصول المتداولة األخرى
 املصرفية.تتضمن األصول املتداولة األخرى الفائدة املصرفية املتحققة على احلسابات والودائع  2-20

 الحسابات الواجبة الدفع
تسب  2-21                                                 بالقيمة اإلمسية اليت متث ل أفضل تقدير للمبلغ املطلوب  يف البدايةاحلسابات الواجبة الدفع       حت 

 لتسوية االلتزام يف تاريخ اإلبالغ.

                                      اإليرادات المؤج لة والمصروفات المستحقة
فعها عن فرتات مالية قادمة، واإليرادات األخرى تشمل اإليرادات املؤجلة االشرتاكات املتعهد بد 2-22

ص ل بعد.                          الواردة اليت مل حت 
ت س ب املصروفات املستحق ة خبصوص السلع واخلدمات املقد مة أثناء الفرتة املشمولة بالتقرير  2-23                                                                                   حت 

 واليت مل ترد فواتري بشأهنا.

 اإلفصاح الخاصة باألطراف ذات الصلة
ئماين عن األطراف ذات الصلة اليت لديها القدرة على ممارسة الرقابة على يفصح الصندوق االست 2-24

الصندوق أو اليت لديها تأثري كبري عليه عن طريق اختاذ قرارات مالية أو تشغيلية، أو يفصح عما إذا كان 
أحد األطراف ذو الصلة والصندوق االستئماين خيضعان لرقابة مشرتكة. أما املعامالت اليت تدخل ضمن 
                                                                                            العالقات املعتادة بني املور د أو العميل/املتلق ي واحملكومة بأحكام وشروط ال تزيد أو تقل رعاية عن تلك 
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القائمة على أساس جتاري حبت يف الظروف نفسها بني الصندوق االستئماين واألطراف ذات الصلة فلن 
  نها.                                                               تعام ل على أهنا معامالت خاصة بأطراف ذات صلة ولذلك لن جيري اإلفصاح ع

وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم جملس اإلدارة واملدير التنفيذي اللذان تتوفر  2-25
لكليهما سلطة ومسؤولية القيام بالتخطيط ألنشطة الصندوق االستئماين وتوجيهها ومراقبتها والتأثري يف 

ظفي اإلدارة الرئيسيني بوصفها                                                           التوجهات االسرتاتيجية للصندوق. وت عاَل   أتعاب واستحقاقات مو 
معامالت أطراف ذات صلة. وباإلضافة إىل ذلك، يقوم الصندوق االستئماين باإلفصاح عن أي معامالت 

 حمددة مع موظفي اإلدارة الرئيسيني وأفراد أسرهم.
 المخصصات والخصوم الطارئة

قانوين أو التزام ضمين عندما يكون لدى الصندوق االستئماين التزام  املخصصات          ي عرتف هبذه 2-26
تدفق املوارد إىل خارج الصندوق لتسوية هذا على األرجح                                      حايل نتيجة ألحداث وقعت يف املاضي، وي لزم 

مبلغ هذه املخصصات أفضل تقدير لإلنفاق املطلوب لتسوية     عد  . ويه بشكل موثوقااللتزام، وميكن تقدير 
صم هذا الت . وال                                                  عندما يكون أثر القيمة الزمنية للنقود أثرا  هاما  قدير                                          االلتزام احلايل يف تاريخ اإلبالغ. وخي 

                                                                                 ي فرج عن املخصصات إال هلذه املصروفات اليت ي عرتف يف شأهنا باملخصصات يف البداية. وي عكس وضع 
هذه املخصصات إذا كان تدفق االستحقاقات االقتصادية إىل خارج الصندوق من أجل تسوية االلتزامات 

             مل يعد حمتمال .
                                                          التزامات ممكنة تنشأ عن أحداث سابقة وال ميكن تأكيد وجودها إال  فهي  اخلصوم الطارئةأما  2-27

                                                                                          عندما حتدث، أو ال حتدث، يف املستقبل واقعة أو أكثر من الوقائع غري املؤك دة اليت ال ختضع كلية  لسيطرة 
ها تدفق املوارد االقتصادية/احتماالت من احملتمل أال ينتج عن                       أو متثل التزامات  حالية الصندوق االستئماين؛ 

وجيري اإلفصاح عن . أو ألنه يتعذر قياس مبلغ اخلصوم بصورة موثوقةاخلدمات إىل خارج الصندوق 
                                               ، إن و جدت، يف املالحظات امللحقة بالبيانات املالية.الطارئةاخلصوم 

 االلتزامات
يف املستقبل إىل املنظمات اليت تقوم بتنفيذ  هي تعهدات، ال ميكن إلغاؤها، بتقدمي أموال االلتزامات 2-28

                                                                                          مشاريع تستند إىل عقد مربم مع الصندوق االستئماين. وي عرتف هبذه االلتزامات خارج نطاق امليزانية وجيري 
                                                                                           اإلفصاح عنها يف البيانات املالية إىل حني تقدمي هذه األموال فعال  أو إىل حني تقدمي الشريك املنفذ تقارير 

                                                                    أن األنشطة اليت حيق للمنظمة املعنية أن تتلقى أمواال  بشأهنا قد مت تنفيذها.مالية تثبت 
 إيرادات المعامالت غير التبادلية 

                                                                       اإليرادات املتأتية من التربعات اليت تشمل قيودا  على استخدامها ي عرتف هبا لدى  التربعات: 29 -2
                                           احنة املقد مة للتربع. أما اإليرادات املتأتية من التوقيع على اتفاق ملزم بني الصندوق االستئماين واجلهة امل

                                                                                         التربعات اليت تتضمن شروطا  خبصوص استخدامها، مبا يف ذلك االلتزام بإعادة األموال إىل الكيان املقد م 
                                                                                         هلا عند عدم تلبية هذه الشروط، في عرتف هبا عند استيفاء الشروط املعنية. وإىل أن جيري استيفاء هذه 

                                                                            ف بااللتزام بوصفه من اخلصوم. أم ا التربعات واإليرادات األخرى اليت ال ت قد م مشفوعة              الشروط، ي عرت 
                                                      باتفاقات ملزمة في عرتف هبا على أهنا إيرادات عند تسل مها.

تس ب 2-30 وحتتسب السلع وما يقابلها من ، بقيمتها املنصفة يف شكل سلع العينية التربعات       حت 
                                                             مقرتنة بشروط. أم ا إذا كانت مقرتنة بشروط، فتحتسب يف ع داد اخلصوم  إيرادات على الفور إذا مل تكن

                                                                                          إىل حني اإليفاء بالشروط وتلبية االلتزام القائم. وحتتسب اإليرادات بقيمتها املنصفة، مقيسة  يف تاريخ 
 احتياز األصول املمنوحة. 

شكل خدمات ال حتتسب يف                           التربعات العينية املقد مة يف  :خدماتالتربعات العينية يف شكل  2-31
يف البيانات املالية عن اخلدمات العينية الرئيسية، مبا يف ذلك قيمتها السوقية املتوازية                        ع داد اإليرادات. وي فصح 

                              عندما يكون حتديد قيمتها ممكنا .
 إيرادات الفوائد المصرفية
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يف مكاسب أسعار صرف هي إيرادات تشمل إيرادات الفوائد املصرفية وصا اإليرادات املالية: 2-32
                                                                                           العمالت األجنبية. وت درج يف بيان األداء املايل إيرادات الفائدة املصرفية عند حتققها وت ؤخذ يف احلسبان 
عندئذ احلصيلة الفعلية من األصول. ويف هناية الفرتة املالية، فإن الرصيد الصايف حلساب مكاسب وخسائر 

                        ي درج باعتباره إيرادا .                                     صرف العمالت األجنبية، إذا كان إجيابيا ، 
 النفقات

تشمل هذه املصروفات الرسوم املصرفية وصايف خسائر صرف العمالت  املالية: النفقات  2-33
تسب الرصيد الصايف، حلساب مكاسب وخسائر صرف العمالت                                                                                  األجنبية. ويف هناية الفرتة املالية، حي 

                                               األجنبية، إذا كان سلبيا ، باعتباره من املصروفات.
تسب عندما ي ويف املورد بالتزاماته التعاقدية، ف الناشئة عن شراء السلع واخلدمات النفقاتأما  2-34                                              حت 

  السلع واخلدمات وتقبلها. الصندوق االستئماين                 أي  عندما يتسل م 
ت سب املصروفات الناشئة عن املعامالت مع الشركاء املنف ذين  2-35 عند تسلم السلع عند                                                        حت 
أو تقارير مالية يقدمها الشركاء املنفذين ويؤكد ذلك استالمها تقارير مصروفات معتمدة  اخلدمات اليت أو

أو تقارير تنفيذ املشروع، حسب احلالة. وعند تقدمي األموال كسلفة على أساس عقود ال تشمل شروط 
                                                  أداء قابلة للقياس، في عرتف باإلنفاق عند دفع األموال.

 اعيالمحاسبة الصندوقية واإلبالغ القط
هو قطاع ميكن متييزه من نشاط أو جمموعة أنشطة لكيان ما، ويكون من املناسب القطاع  2-36

. وتستند املعلومات القطاعية إىل األنشطة اإلبالغ عنه بشكل منفصل فيما خيص املعلومات املالية
بواليتني ومصادر التمويل الرئيسية للصندوق االستئماين. لكي حيقق الصندوق أهدافه، فإنه يضطلع 

                                                                                           فريدتني مها: أنه ينف ذ األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار الصادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية ضد 
                                                                                         شخص مدان، وأنه يقدم املساعدة إىل الضحايا وأ سرهم عن طريق برامج إعادة التأهيل اجلسدي والنفسي 

 وتقدمي الدعم املادي.
ة منفصلة خبصوص ثالثة قطاعات، هي: برنامج جرب األضرار وبرنامج                           يتم  اإلبالغ عن معلومات مالي 2-37

 املساعدة، وأمانة الصندوق االستئماين.
                                                          مي س ك حبسابات الصندوق على أساس نظام احملاسبة للصناديق املالية  : الصندوقية احملاسبة  2-38

                    كات األخرى احملص لة عن                                                             للفصل بني الصناديق تيسريا  الستالم املسامهات املخصصة واألموال واملمتل
                                                                                       طريق الغرامات أو املصادرة واليت حتو هلا احملكمة، يف احلاالت اليت حتدد فيها احملكمة استخدامات معينة، 

                                                             أو املوارد احملص لة عن طريق األحكام القضائية املتعلقة جبرب األضرار. 

 صافي األصول/حقوق الملكية
فائض أو العجز يف الصندوق. وميكن إنشاء احتياطي يشمل صايف األصول/حقوق امللكية ال 2-39

 على أساس قرار من جملس اإلدارة.

 مقارنة الميزانية
                                                                                          ت عرض يف البيان اخلامس مقارنة بني املبالغ الفعلية واملبالغ الواردة يف امليزانية الربناجمية السنوية  2-40

                                      نقدي املعد ل للمحاسبة الذي اعت مد فيما األصلية والنهائية. ويتم عمل هذه املقارنة على نفس األساس ال
 يتعلق بامليزانية الربناجمية السنوية.

                                                                  تسوية بني املبالغ الفعلية احملددة على أساس نقدي معد ل واملبالغ الفعلية  11ترد يف املالحظة  2-41
ات الكاملة                                                                           املعروضة يف البيانات املالية، نظرا  إىل وجود اختالف بني احملاسبة على أساس االستحقاق

                                       وامليزانية القائمة على أساس نقدي معد ل.
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 النقدية وما في حكمها -3
 2016 2017 بآالف اليورو

 816 2823 احلساب اجلاري –النقدية املودعة يف املصرف 
 11 824 11 824 احلساب االدخاري –النقدية املودعة يف املصرف 

 12 640 11 827 المجموع

                                                                   حكمها قيودا  على مدى إتاحتها لالستخدام تبعا  للقطاع الذي تتعلق به تشمل النقدية وما يف 3-1
 50(. وتشمل النقدية وما يف حكمها مبالغ تعادل 11)لإلطالع على معلومات قطاعية، انظر املالحظة 

                                     ألف يورو( حمتفظا  هبا بعمالت غري اليورو. 35: 2016ألف يورو )
ة لفائدة مصرفية والودائع ألجل عن حتقيق فائدة مصرفية                                 وقد أسفرت احلسابات املصرفية املدر   3-2

 يف املائة. 0،05مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 

 المبالغ المدفوعة مقدما  -4
 2016 2017 بآالف اليورو

 561 156                                    الس ل ف املقد مة إىل الشركاء املنف ذين
 561 156 المجموع

 المبالغ المستحقة القبض  -5
 2016 2017 بآالف اليورو

 - 30 املستحقة القبض التربعات 
 - 19                               املستحقة القبض الشركاء املنف ذيناملبالغ املسرتدة 

 49 - 2015الفائض لدى األمانة لعام 
 586 476 2016الفائض لدى األمانة لعام 
 - 505 2017الفائض لدى األمانة لعام 

 18 - مبالغ أخرى مستحقة القبض من احملكمة
 662 1 033 المجموع

-2                                                                          لالط الع على مزيد من التفاصيل عن املبالغ املستحقة القبض من احملكمة، انظر املالحظة  5-1
19. 

            مت  حتويله إىل  2017كانون األول/ديسمرب               متعهدا  به يف         مبلغا   ومتثل التربعات املستحقة القبض   5-2
 .2018الصندوق االستئماين يف كانون الثاين/يناير 

 المخصصات -6
 2016 2017 آالف اليوروب

 364 - خمصصات استحقاقات انتهاء اخلدمة
 - 1 775 التعويضات املقررة خمصصات
 364 1 775 المجموع
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 التغييرات في المخصصات 

 خمصصات التعويضات املقررة خمصصات استحقاقات انتهاء اخلدمة بآالف اليورو
 - 364  2017كانون الثاين/يناير   1املخصصات يف 

 - (111) خنفاض املرتتب على املدفوعاتاال
 - (253) االخنفاض املرتتب على حاالت اإللغاء

1 775  - الزيادة يف املخصصات  
1 775 - 2017كانون األول/ ديسمبر   31المخصصات في   

بالتمويل التكميلي املقدم من الصندوق االستئماين من أجل دفع  جرب األضرار                    يتعلق احلكم فيما خيص   6-1
من الئحة الصندوق االستئماين للضحايا  56                                                      التعويضات املقر رة بسبب عوز األشخاص املدانني. عمال  باملادة 

(ICC-ASP/4/Res.3 يعد  قرار استكمال التعويضات قرارا  تقديريا  ضمن السلطة الوحيدة للمجلس، وخيضع ،)                                                                               
مع إيالء ، بأنشطته يف جمال املساعدات، لعنصر مكم                                                 للعوامل املنصوص عليها يف اللوائح، مثل أال  ميس  ضمان 

 لإلجراءات القانونية اجلارية اليت قد تؤدي إىل منح تعويضات أخرى قد تتطلب تكملة.اعتبار خاص 

، اختذ جملس إدارة الصندوق االستئماين قرارات الستكمال التعويضات يف قضية املدعي 2017يف عام   6-2
( مببلغ مليون يورو، وقضية املدعي العام ضد جريمان كاتانغا ICC-01/04-01/06العام ضد توماس لوبانغا ديلو )

(ICC-01/04-01/07.مببلغ مليون دوالر أمريكي ) 

 اإليرادات المؤجلة والمصروفات المستحقة -7
 2016 2017 بآالف اليورو

 - 200 التربعات املؤجلة
 - 4 املصروفات املستحقة

 - 204 المجموع
، لتقدمي 2017التربعات املؤجلة مسامهة خمصصة مت تلقيها يف كانون األول/ديسمرب متثل إيرادات  7-1

املساعدة املستهدفة لضحايا العنف اجلنسي واجلنساين يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وستبدأ األنشطة 
 .2018املمولة مبوجب اتفاقية املسامهة هذه يف عام 

 صافي األصول/حقوق الملكية -8
 2016 2017 روبآالف اليو 

 5 000 3 797 برنامج جرب األضرار
 8 228 9 082 برنامج املساعدة

 271 981 أمانة الصندوق االستئماين 
 13 499 13 860 المجموع

 اإليرادات -9
 2016 2017 بآالف اليورو

 1 885 2 174 االشرتاكات املقررة
   التربعات

 57 383                التربعات املخص صة
 1670 2495      خص صةالتربعات غري امل

 1727 2878  اجملموع الفرعي للتربعات
   اإليرادات املالية
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 2016 2017 بآالف اليورو
 20 6 إيرادات الفائدة املصرفية

 20 6 اجملموع الفرعي لإليرادات املالية
 3632 5058 المجموع

 التبرعات العينية
حليز املكتيب،                                                             تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جمانا ، مبا يف ذلك ا 9-1 
 واألجهزة، واخلدمات اإلدارية. 

 المصروفات -10
 2016 2017 بآالف اليورو

 1 677 1 435 املصروفات اإلدارية
 - 1 903 النفقات املتعلقة جبرب األضرار

 1 262 158 اجلنساينمصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف 
 962 1 152 مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

 3 901 4 648 المجموع

 يورو، خالل الفرتة املالية، على سبيل اهلبة. 19 072                                 دفع الصندوق االستئماين مبلغا  قدره   10-1

 بيان مقارنة مبالغ الميزانية والمبالغ الفعلية -11
ضع املايل                                                                             يتم إعداد ميزانية وحسابات الصندوق االستئماين استنادا  إىل أسس خمتلفة. فبيان الو  11-1

                                                                                          وبيان األداء املايل وبيان التغيريات يف صايف األصول/حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية ت عد مجيعها 
                                                                                             باالستناد إىل احملاسبة على أساس االستحقاقات الكاملة، يف حني يعد  بيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ 

                             القائمة على أساس نقدي معد ل.                                          الفعلية )البيان اخلامس( استنادا  إىل احملاسبة
                                                           من املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، يف احلاالت اليت ال ت عد  24                      ووفقا  ملقتضيات املعيار  11-2

فيها البيانات املالية وامليزانية على أساس قابل للمقارنة، يتعني مواءمة املبالغ الفعلية املعروضة على أساس 
د د على حنو منفصل أي قابل للمقارنة بامليزا                                                                               نية مع املبالغ الفعلية املعروضة يف البيانات املالية، على أن حي 

                                                                                     أساس أو توقيت أو كيان خمتلف. وتوجد أيضا  اختالفات يف األشكال وبرامج التصنيف املعتمدة لعرض 
 البيانات املالية وامليزانية.

                                داد امليزانية املعتم دة خمتلفا  عن وحتدث اختالفات من حيث األساس عندما يكون أساس إع 11-3
 أعاله. 1-11األساس احملاسيب، على النحو املذكور يف الفقرة 

                                                                                           وحتدث اختالفات من حيث التوقيت عندما ختتلف فرتة امليزانية عن الفرتة املبل غ عنها املبينة يف البيانات  11-4
االستئماين ألغراض مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ  وال توجد اختالفات من حيث التوقيت فيما خيص الصندوقاملالية. 
 الفعلية.

وحتدث االختالفات املتعلقة بالكيانات عندما ال حتتوي امليزانية على الربامج أو الكيانات اليت  11-5
                                                                                              تشكل جزءا  من الكيان الذي ت عد بشأنه البيانات املالية. وتشمل االختالفات املتعلقة بالكيانات األموال 

                                                                                              خصصة جلرب األضرار وللمساعدة واليت ترد بالتفصيل يف البيانات املالية، لكنها ال ت درج يف عملية امليزانية.امل
                                                                       وت عزى االختالفات من حيث العرض إىل اختالفات يف الشكل وبرامج التصنيف املعتمدة  11-6

 ية.لعرض بيان التدفقات النقدية وبيان مقارنة مبالغ امليزانية واملبالغ الفعل
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بني املبالغ الفعلية املعدة على أساس فابل للمقارنة يف بيان مقارنة حتليل الفروق              وي عرض أدناه  11-7
مبالغ امليزانية واملبالغ الفعلية )البيان اخلامس( واملبالغ الفعلية الواردة يف بيان التدفقات النقدية )البيان 

 :2017كانون األول/ديسمرب   31الرابع( للفرتة املنتهية يف 
 اجملموع االتمويل ااالستثمار االتشغيل بآالف اليورو

 470 - - 470 المبلغ الفعلي المعد على أساس مقارن )البيان الخامس(
 1 355 - - 1 355 االختالفات املتعلقة باألساس
 - (49) 6 43 االختالفات املتعلقة بالعرض

 188 - - 188 االختالفات املتعلقة بالكيانات
 2 012 (49) 6 2 055 الفعلي الوارد في بيان التدفقات النقدية )البيان الرابع(المبلغ 

                                                                           ت عرض كاختالفات متعلقة باألساس االلتزامات املفتوحة مبا يف ذلك أوامر الشراء مقابل   11-8
                                                                                     املصروفات املستحقة وصايف التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل. واالئتمانات املقد مة إىل الدول 

                                                                                             طراف، واليت ال تشكل جزءا  من بيان مقارنة مبالغ امليزانية باملبالغ الفعلية، معروضة بوصفها اختالفات األ
                                                                                          متعلقة بالعرض. وحتت بند االختالفات املتعلقة بالكيانات، ت درج األنشطة املمو لة من التربعات املبل غ 

  مدرجة يف عملية امليزانية.                                                     عنها يف البيانات املالية وذلك نظرا  إىل أن هذه األنشطة غري
يرد شرح لالختالفات املادية بني امليزانية واملبالغ الفعلية يف التقرير املتعلق بأنشطة احملكمة اجلنائية  10-9

 .2017الدولية لعام 

 اإلبالغ القطاعي -12
 2017كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

 بآالف اليورو
 برنامج جرب

 األضرار
 برنامج

 اجملموع أمانة الصندوق  املساعدة 
     األصول

     األصول المتداولة
5 557 النقدية وما يف حكمها  093 9  - 650 14  
 156 - 156 -                        املبالغ املدفوعة مقد ما  

 528 476 33 19 املبالغ املستحقة القبض 
9 282 5576 جمموع األصول املتداولة  476 334 15  

     صول غري املتداولةااأل
 505 505 - - املبالغ املستحقة القبض 

 505 505 - - جمموع األصول غري املتداولة
15 839 981  9282 5576 مجموع األصول  

     الخصوم
     ااخلصوم املتداولة

 473 - - 473 املخصصات
 204 - 200 4 اإليرادات املؤجلة

 677 - 200 477 جمموع اخلصوم املتداولة
     جمموع اخلصوم غري املتداولة

1 302 املخصصات  - - 302 1   
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 بآالف اليورو
 برنامج جرب

 األضرار
 برنامج

 اجملموع أمانة الصندوق  املساعدة 
1 302 جمموع اخلصوم غري املتداولة  - - 302 1   

   1 779 - 200   1 779 مجموع الخصوم
9 082   3 797 صافي األصول/حقوق الملكية  981 13860 

5 576 مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق الملكية  082 9  981 15839 

 2017كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

 بآالف اليورو
برنامج جرب 

 األضرار
 برنامج

 اجملموع أمانة الصندوق  املساعدة 
     اإليرادات

2 174 - - االشرتاكات املقررة  174 2  
2 678 200 التربعات  - 878 2  

 6 - 6 - اإليرادات املالية
2 684 200 مجموع اإليرادات  174  2  058 5  

     المصروفات
1 415 20 - املصروفات اإلدارية  435 1  

مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف العنف 
 158 - 158 - اجلنساين

1 152 -    1 152 - مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة  
1 903 - -  1 903 النفقات املتعلقة جبرب األضرار  

1 330 1 903 مجموع المصروفات  1415 648 4  
 410  759   1354 (1 703) الفائض/)العجز( للفترة

 2016كانون األول/ديسمبر   31بيان الوضع المالي بحسب القطاع في 

 بآالف اليورو
برنامج جرب 

 األضرار
 برنامج

 اجملموع أمانة الصندوق  املساعدة 
     األصول
     املتداولة األصول

7 640 5000 النقدية وما يف حكمها  - 12640 
 561 - 561 -                        املبالغ املدفوعة مقد ما  

 76 49 27 - املبالغ املستحقة القبض 
 13277 49  8228  5000 جمموع األصول املتداولة

     األصول غري املتداولة
 586 586 - - املبالغ املستحقة القبض

 586 586 - - املتداولة جمموع األصول غري
 13863 635  8228  5000 مجموع األصول

     الخصوم
     اخلصوم املتداولة

 364 364 - - املخصصات
 364 364 - - جمموع اخلصوم املتداولة
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 بآالف اليورو
برنامج جرب 

 األضرار
 برنامج

 اجملموع أمانة الصندوق  املساعدة 
 364 364 - - مجموع الخصوم

 13499 271  8228  5000 صافي األصول/حقوق الملكية
13 863 635  8228  5000 الملكية مجموع الخصوم وصافي األصول/حقوق  

 2016كانون األول/ديسمبر   31بيان األداء المالي بحسب القطاع للسنة المنتهية في 

 بآالف اليورو
برنامج جرب 

 ااألضرار
 برنامج

 اجملموع أمانة الصندوق  املساعدة 
     اإليرادات

 1 885 1 885 - - االشرتاكات املقررة
 1727 - 1727 - التربعات

 20 - 20 - اإليرادات املالية
 3 632 1 885 1747 - مجموع اإليرادات

     المصروفات
 1 677 1 663 14 - املصروفات اإلدارية

 1 262 - 1 262 - مصروفات املشاريع املتعلقة بالعنف اجلنسي والعنف  اجلنساين
 962 - 962 - مصروفات مشاريع أخرى تتعلق باملساعدة

 3 901 1 663 2 238 - تمجموع المصروفا
 (269) 222 (491) - الفائض/)العجز( للفترة

 االلتزامات -13
، كانت توجد لدى الصندوق االستئماين التزامات تعاقدية 2017كانون األول/ديسمرب   31يف  13-1

                                                 آالف يورو بناء على عقود مربمة مع الشركاء املنف ذين. 536تبلغ 

 ألطراف ذات الصلةاإلفصاح عن معلومات بشأن ا -14
تشمل املصروفات املعرتف هبا املرتبات اإلمجالية املدفوعة لكبار موظفي اإلدارة، مبا يف ذلك   14-1

                                                                                         املرتبات الصافية، وتسوية مقر العمل، واالستحقاقات، وبدالت االنتداب وم ن ح أخرى، وإعانة اإلجيار، 
                                     رتاكات التأمني الصحي احلايل. وتشمل أيضا  ومسامهات جهات العمل يف نظام املعاشات التقاعدية، واش

 املصروفات املتعلقة باستحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.
وموظفو اإلدارة الرئيسيون للصندوق االستئماين هم أعضاء جملس اإلدارة واملدير التنفيذي.  14-2

 ويعمل جملس اإلدارة بدون مقابل.
د فيما يلي عرض للوضع يف هناية العام من حيث املصروفات املعرتف هبا خالل السنة وير   14-3

                                             ولألرصدة اليت مل ت سدد من املبالغ املستحقة القبض:
 األتعاب عدد األفراد بآالف اليورو

 اإلمجالية 
املبالغ املستحقة 

 القبض
 - 185 7 كبار موظفي اإلدارة



ICC-ASP/17/20 

647 20A061118 

استحقاقات ما بعد انتهاء اخلدمة ون أيضا للحصول على موظفو اإلدارة الرئيسيون مؤهلو  14-4
 ويف هناية العام، وبلغ جمموع االلتزامات املستحقة ما يلي: واالستحقاقات األخرى الطويلة األجل.

اإلجازات السنوية  بآالف اليورو
 املستحقة

 االستحقاقات
 الطويلة األجل األخرى 

استحقاقات ما بعد 
 اجملموع انتهاء اخلدمة

 125 95 1 29 ار موظفي اإلدارةكب

إن احملكمة والصندوق االستئماين طرفان متصالن بالنظر إىل أهنما خيضعان لرقابة مشرتكة من   14-5
 جانب مجعية الدول األطراف.

، 2017ألف يورو. ويف عام  981بلغ جمموع املبالغ املستحقة القبض من احملكمة يف هناية العام  14-6
ألف يورو لألمانة اليت تدير الصندوق االستئماين وتقدم  2 174اعتماد مبلغ قدره  وافقت اجلمعية على

                                                                                            الدعم اإلداري إىل جملس اإلدارة واجتماعاته. أما النفقات، احملد دة على أساس نقدي معد ل لألمانة أثناء 
د إىل الدول األطراف                ألف يورو. وسري   1 704 الفرتة املالية املعنية، كما وردت يف البيان اخلامس، فتبلغ 

                                                                  املبلغ غري املنف ق من االعتمادات املرصودة للفرتة احلالية والفرتة السابقة.
                                                                       تقدم احملكمة خدمات خمتلفة إىل الصندوق االستئماين جمانا ، مبا يف ذلك احليز املكتيب،  14-7

 واألجهزة، واخلدمات اإلدارية.

 األحداث التالية لتاريخ اإلبالغ -15
جد يف تاريخ التوقيع على هذه احلسابات أي أحداث مادية، مواتية أو غري مواتية، وقعت مل تو  15-1

                                                                                             يف الفرتة ما بني تاريخ اإلبالغ والتاريخ الذي أ جيز فيه إصدار البيانات املالية وكان هلا تأثري على هذه 
 البيانات.
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 المرفق

 1الجدول 

 2017كانون األول/ديسمبر   31في حالة المشاريع 
 ساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل البدين والنفسي لضحايا يف مشال أوغنداامل
عملة  المشروع السنوي/أمر شراء

 المشروع
السلف غير المسددة  الميزانية

كانون   31في 
الثاني/يناير  

المستردات /2017
 المستحقة 

المبالغ 
 المسددة 

السلف 
         المبر رة

السلف غير 
  31المسددة في 

كانون 
مبر األول/ديس

المستردات /2017
 المستحقة 

إنفاق الميزانية )بما في ذلك 
 السنوات السابقة(

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100095  
 البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

 اليورو
000 100  ` 

15000 35545 0 000 100  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100096
ي للضحايا يف مشال أوغنداالبدين والنفس  

  100 000 اليورو
16507  

15000 31507 0 000 100  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100097
 البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

  100 000 اليورو
14856  

15000 29856 0 000 100  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100098
ي للضحايا يف مشال أوغنداالبدين والنفس  

  100 000 اليورو
32567  

15000 47567 0 000 100  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100099
 البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

  100 000 اليورو
21773  

15000 36773 0 000 100  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100101
ي للضحايا يف مشال أوغنداالبدين والنفس  

  100 000 اليورو
11286  

15000 26286 0 000 100  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100110
 البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

 13369 71631 85000 0  100 000 اليورو
71631  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100111
 لضحايا يف مشال أوغنداالبدين والنفسي ل

 17419 67581 85000 0  100 000 اليورو
67581  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100112
 البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

 9110 75890 85000 0  100 000 اليورو
75890  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100113
يف مشال أوغنداالبدين والنفسي للضحايا   

 38123 46877 85000 0  100 000 اليورو
46877  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100114
 البدين والنفسي للضحايا يف مشال أوغندا

 11390 73610 85000 0  100 000 اليورو
73610  

ملساعدة املتكاملة إلعادة التأهيل ا -5100115
ل أوغنداالبدين والنفسي للضحايا يف مشا  

 13280 71720 85000 0  100 000 اليورو
71720  

توفري بناء القدرات، والدعوة، وإعادة  -5100093
 التأهيل الطيب لضحايا احلرب يف مشال أوغندا

  245 500 اليورو
5483  

36483 42336 0 
500 245 

توفري بناء القدرات، والدعوة، وإعادة  -5100109
يف مشال أوغندا التأهيل الطيب لضحايا احلرب  

 اليورو
258870 129435  

  38830 
220040  

حتديد وتقييم اإلصابات النفسية  - 5100106
والبدنية واالجتماعية واالقتصادية للشباب املشاركني 

  2003-2002فياجلماعات املسلحة يف إيتوري، يف  

 اليورو

15000 

75000 75000 15000 0 

15000  
تأهيل النفسي والدعم توفري إعادة ال  - 5100190

 املادي للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
دوالر 

 أمريكي
35000 0 1750 1750 0 

35000  
توفري إعادة التأهيل النفسي   - 5100104

 للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
دوالر 

 أمريكي
44000 6556 6600 13156 0 

44000  
هيل النفسي والدعم توفري إعادة التأ  - 5100103

 املادي لضحايا احلرب يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
دوالر 

 أمريكي
55000 19886 8250 28136 0 

55000  
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توفري إعادة التأهيل النفسي والدعم   - 5100105
 املادي للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

دوالر 
 أمريكي

55000 22421 8250 30671 0 
55000  

توفري إعادة التأهيل النفسي وتقدمي     - 5100107
                                           امل ن ح للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

دوالر 
 أمريكي

55000 13537 8250 21787 0 
55000  

توفري إعادة التأهيل النفسي والدعم   - 5100106
 املادي للضحايا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية

دوالر 
 أمريكي

120000 9891 0 9891 0 
52355  

توفري خدمات صحية عقلية عالية   - 5100192
 اجلودة للسكان املتضررين من احلرب يف مشال أوغندا

دوالر 
 أمريكي

340000 51000 0 51000 0 
340000  

توفري خدمات صحية عقلية عالية   - 5100108
 اجلودة للسكان املتضررين من احلرب يف مشال أوغندا

دوالر 
 أمريكي

390000 195000 195000 372711 17289 
372711  

        والية جبر األضرار
دفع  -جرب األضرار يف قضية كاتانغا -4701199

 يف مجهورية الكونغو الدميقراطيةالتعويضات الفردية 
دوالر 

  74250  0 74250  70000  0،00 74250 أمريكي
حتديد وتقييم اإلصابات النفسية   - 5100102

ماعية واالقتصادية للشباب املشاركني والبدنية واالجت
  2003-2002فياجلماعات املسلحة يف إيتوري، يف  

دوالر 
 أمريكي

112000 10128  38983  26033  23078  71595  
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 لحسابات الصندوق االستئماني للضحايا  المراجعة الخارجية النهائيتقرير 
 2017يسمبر كانون األول/د  31البيانات المالية للسنة المنتهية في 

 احملتويات
 اهلدف من املراجعة ونطاقها وهنجها............................................  -أوال
 التوصيات ...................................................................  -ثانيا
 ....................متابعة توصيات السنوات السابقة............................ -ثالثا
 ..........موجز احلالة املالية................................................... -رابعا

 .....االستنتاجات والتوصيات الرئيسية........................................ -خامسا
 ......................والية الصندوق االستئماين......................... -ألف       
 الوالية املتعلقة بدفع التعويضات ..........................................   -باء       
 ....شكر وتقدير ........................................................... -سادسا

 الهدف من المراجعة ونطاقها ونهجها -أوال
                                                                انات املالية للصندوق االستئماين للضحايا )"الصندوق االستئماين"( وفقا  قمنا مبراجعة البي -1

من النظام املايل والقواعد املالية للمحكمة اجلنائية  12             ووفقا  للبند  (1)للمعايري الدولية ملراجعة احلسابات
 الدولية، مبا يف ذلك االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة احلسابات.

لتأكد بقدر معقول من خلو البيانات املالية  م ألي مراجعة للبيانات املالية هو ااهلدف العاإن  -2
ع احلسابات من إبداء رأي ككل من األخطاء املادية سواء                                                            بسبب االحتيال أو اخلطأ، مما ميك ن مراج 

 .ه                                                                                   بشأن ما إذا كانت البيانات املالية قد أ عدت، من مجيع اجلوانب، وفقا  لإلطار املايل املعمول ب
الدولية مبا يف ذلك نائية االختصاصات اإلضافية اليت حتكم مراجعة حسابات احملكمة اجل -3

                                                     )ج( من مرفق النظام املايل والقواعد املالية ت درج املسائل  6الصندوق االستئماين للضحايا، املبينة يف املرفق 
ع احلسابات ضرورة إحاطة مجعية الدول األطراف ع                          لما  هبا، مثل تبديد أموال                                                             األخرى اليت يرى مراج 

الصندوق االستئماين للضحايا أو أصوله األخرى أو إنفاقها بشكل غري سليم يف غري ما قصدته مجعية 
 الدول األطراف.

  :                                       لقد ق سمت مهمة مراجعة احلسابات إىل مرحلتني -4
ة (، ركزت على املسائل املتعلق2017كانون األول/ديسمرب   15إىل  4مراجعة مؤقتة، )من  ( أ)

 باملراقبة الداخلية واملعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام؛
(، ركزت على البيانات املالية 2017حزيران/يونيه  8أيار/مايو إىل  28)ب(   ومراجعة هنائية، )من 

                                                                                            ومتطلبات الكشف وفقا  للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام، وكذلك على أوجه املراقبة التنظيمية 
 رية. واإلدا

اجتماع ختامي مع املدير التنفيذي للصندوق االستئماين  2018حزيران/يونيه  7        وع قد يف  -5
                                                                                         للضحايا ومع موظفيه. وقد أ خذت يف احلسبان عند إعداد هذا التقرير التعليقات املكتوبة املرسلة من 

 . 2018متوز/يوليو  2الصندوق االستئماين للضحايا بتاريخ 
بشأن البيانات املالية للصندوق االستئماين للضحايا للسنة املنتهية يف  متحفظرأيا غير وأصدرنا  -6

 .2017كانون األول/ديسمرب   31
                                                           

 املعايري الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات وكذلك املعايري الدولية ملراجعة احلسابات. (1)
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 التوصيات -ثانيا
لكي تتمكن أمانة الصندوق من إثبات مجيع التزاماهتا املتعلقة بإنفاذ التعويضات بدقة،  :1التوصية رقم 

 يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:
 (؛VAMSاألمانة من الوصول إىل برجميات حتديد هوية الضحايا )متكني  ( أ)

)ب( تطوير املزيد من مشاريع تكنولوجيا املعلومات ملراعاة االحتياجات احملددة لنشاط 
التعويضات )حالة األهلية، التعويضات الفردية و/أو اجلماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تربير 

 مثل القانوين للضحايا، إخل(.املبالغ املمنوحة، العالقات مع امل
 متابعة توصيات السنوات السابقة  -ثالثا

استعرض مراجع احلسابات اخلارجي تنفيذ التوصيات املقدمة النامجة عن مراجعة البيانات املالية  -7
 اليت متت يف السنة السابقة.

 متابعة التوصيات السابقة: 1الجدول 
 مل تنفذ               ن فذت جزئيا         ن فذت  التوصيات املعلقة املوضوع الرقم

يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تضيف األمانة مالحظة إضافية إىل  البيانات املالية 2016/1
عن حالة كل مشروع وإعطاء التفاصيل متوازيةالبيانات املالية تعطي صورة 

 حول املعلومات التالية:
 )أ(امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛ 
دفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ املربرة وغري املربرة )ب( املبالغ امل 

 حىت اآلن؛ 
 )ج( والنفقات الفعلية خالل الفرتة. 

ستمكن هذه املالحظة املفصلة من عمل التوافق بني املبالغ الفعلية املدفوعة  
 خالل السنة وبني املبالغ املبينة يف البيانات املالية.

X 

  
مراقبة تقارير  2016/2

ة حسابات مراجع
 الشركاء احملليني 

تطلب األمانة بشكل منتظم من  يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن
شركائها احملليني تقدمي تقارير مراجعة احلسابات، وأن تقوم برصد منهجي 
ورمسي للتوصيات الواردة يف هذه التقارير، بغية حتسني نوعية اإلجراءات اليت 

 ر.يتخذها الشركاء املنفذون باستمرا
 

X  
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي األمانة بتنفيذ مبادرات التدريب املايل  العمليات امليدانية 2015/2

  X  ملوظفي الربامج امليدانية.
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تعزز األمانة الرقابة املالية على  العمليات امليدانية 2015/3

نفذون وذلك بإلزامهم إضافة عمليات العمليات اليت يقوم هبا الشركاء امل
تفتيش مفاجئة للنفقات املتكبدة )فواتري وأوامر الشراء( إىل واجبات موظفي 
الربامج امليدانية. وينبغي توفري نتائج هذه الضوابط للمقر الرئيسي لتربير 

 النفقات الفعلية املتكبدة.

 X  

اريع ومراقبتها، يوصي املراجع اخلارجي للحسابات للتيقن من فعالية رصد املش العمليات امليدانية 2015/4
  X  بأن تقوم األمانة بتعزيز األفرقة امليدانية.

تفويض السلطة  2014/1
 اإلدارية للمسجل

من أجل توضيح نطاق تفويض سلطة املسجل لألمانة، يوصي مراجع 
 احلسابات اخلارجي بالتايل:

( استعراض نطاق 1تايل: ))أ( أن تقوم األمانة، بالتشاور مع املسجل، بال
تفويض السلطة من أجل توضيح األدوار واملسؤوليات يف كافة االحتماالت، 

( التيقن 2مثل إبرام عقود الشركاء املنفذين وتعليقها وإهناؤها ومتديدها؛ و )
من منح السلطة املناسبة ملوظفي األمانة العامة ليتمكنوا من إدارة عملياهتم 

 بني يف لوائح الصندوق االستئماين؛  وأنشطتهم على النحو امل
 

)ب(  إنشاء آلية مناسبة للتحكيم، تشمل، إذا لزم األمر، جملس إدارة 
الصندوق االستئماين واملكتب أو أي جهاز فرعي آخر تابع للجمعية العامة، 
وذلك للتيقن من سالسة عملية صنع القرار وتاليف التأخري والتوترات غري 

 الضرورية.

  X 
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 مل تنفذ               ن فذت جزئيا         ن فذت  التوصيات املعلقة املوضوع الرقم
يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن تضيف األمانة مالحظة إضافية إىل  البيانات املالية 2016/1

عن حالة كل مشروع وإعطاء التفاصيل متوازيةالبيانات املالية تعطي صورة 
 حول املعلومات التالية:

 )أ(امليزانية السنوية املخصصة لكل مشروع؛ 
دفوعة مقدما، مبا يف ذلك املبالغ املربرة وغري املربرة )ب( املبالغ امل 

 حىت اآلن؛ 
 )ج( والنفقات الفعلية خالل الفرتة. 

ستمكن هذه املالحظة املفصلة من عمل التوافق بني املبالغ الفعلية املدفوعة  
 خالل السنة وبني املبالغ املبينة يف البيانات املالية.

X 

  
مراقبة تقارير  2016/2

ة حسابات مراجع
 الشركاء احملليني 

تطلب األمانة بشكل منتظم من  يوصي مراجع احلسابات اخلارجي بأن
شركائها احملليني تقدمي تقارير مراجعة احلسابات، وأن تقوم برصد منهجي 
ورمسي للتوصيات الواردة يف هذه التقارير، بغية حتسني نوعية اإلجراءات اليت 

 ر.يتخذها الشركاء املنفذون باستمرا
 

X  
أدوار ومسؤوليات  2014/2

 اإلدارة
ويوصي مراجع احلسابات اخلارجي بوضع حد للغموض اإلداري ضمن 
                                                              األمانة العامة مما يؤدي إىل عدم وضوح املس اءلة واملسؤوليات عن طريق 
توضيح أدوار ومسؤوليات موظفي الصندوق االستئماين خاصة فيما يتعلق 

قود املشاريع من أجل تاليف جبمع األموال، والعالقات مع املاحنني، وإدارة ع
تداخل املسؤوليات وجلعل عمل قرارات الصندوق االستئماين وأنشطته أكثر 
فعالية وتنسيقا. وميكن القيام بذلك من خالل استعراض الدراسات 
االستقصائية للعمل وتوصيف الوظائف؛ واعتماد جدول لتخصيص 

التباس على النحو املسؤوليات الذي حيدد األدوار واملسؤوليات ويتجنب أي 
 الذي اقرتحه الصندوق االستئماين.

 X  

 1 5 1 مجموع عدد التوصيات 

اليت تتناول حالة                                       قد نـ ف ذت بعد إضافة تذييل إىل املالحظات  1-2016              ت عترب التوصية  -8
 املشاريع.

إىل فقد قرر الصندوق االستئماين اللجوء                        قد نـ ف ذت بشكل جزئي.  2-2016              ت عترب التوصية  -9
خدمات املراجع احمللي ملراجعة مجيع الربامج يف أوغندا اليت نفذها الشركاء املنفذون. وحسب الصندوق، 

 .2019من عام اعتبارا                             سيتم  تنفيذ التوصية بالكامل 
                                      عني  الصندوق  االستئماين موظفا  ماليا  يف                        قد نـ ف ذت بشكل جزئي.  2-2015              ت عترب التوصية   -10

                                                                            ، ك ل ف باإلشراف على الرقابة الداخلية واحملاسبة والقضايا املالية وجودة اإلجراءات 2018نيسان/أبريل 
، لألفرقة املسؤولة عن الربامج 2018الداخلية. ويعتزم الصندوق تنظيم دورتني تدريبيتني يف متوز/يوليو 

للشركاء ع املايل سالمة الوض                                                                امليدانية حول موضوعي "مكافحة الغش  يف املنظمات غري احلكومية" و"تقييم 
 املنفذين".

                                                               قيد التنفيذ إذ إن  الصندوق االستئماين قد أدخل أربعة عمليات تفتيش  3-2015              ت عترب التوصية   -11
مفاجئ على املشاريع القائمة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية. ويعمل الصندوق االستئماين حاليا على 

الضوابط  لرمسي عليها. ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أنتوافق هذه الضوابط وتعزيزها وإضفاء الطابع ا
                                                                                          احلالية حتتاج إىل توثيق أفضل، خاصة بإرسال ن سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إجراء 

ويعتقد الصندوق أن تنفيذ هذه التوصية سيكون ممكنا عندما عمليات التفتيش املفاجئ إىل املقر الرئيسي. 
 " يف كوت ديفوار وأوغندا.2برتبة "ف املعاوننيامليدانيني من موظفي الربامج نني يتم تعيني لث

قيد التنفيذ بعد موافقة اجلمعية علی امليزانية يف تشرين الثاين/نوفمرب  4-2015              ت عترب التوصية   -12
ظر ، ن2018يف شهر أيار/مايو . وختول إنشاء اهليکل التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين. 2016

                                                                                       الصندوق يف خطة توظيف هام ة مللء الوظائف احلالية وتلك الضرورية حديثا. ويقرتح الصندوق يف مقرتح 
 زيادة عدد املناصب للوفاء باملتطلبات اجلديدة املتعلقة بدفع تعويضات الضحايا. 2019امليزانية لعام 
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وقلم احملكمة وضع إطار شامل                                    غري منف ذة. ويعتزم الصندوق االستئماين  1-2014              ت عترب التوصية   -13
لتفويض سلطة قلم احملكمة اإلدارية إىل املدير التنفيذي للصندوق االستئماين وإلدارته. وعندما يتم إنشاء 
تفويض السلطة اإلدارية هذه، سيلزم استعراض األدوار واملسؤوليات ليتم مشل املهام اجلديدة يف اهليكل 

                                                          ولن يكون تنفيذ هذه التوصية ممكن ا إال بعد االنتهاء من مصفوفة  التنظيمي اجلديد للصندوق االستئماين.
 توزيع املسؤوليات.

لصندوق االستئماين والوصف ل                                   قد نـ ف ذت جزئيا. ويشري اهليكل اجلديد  2-2014تعترب التوصية  -14
ن                                                                                 الوظيفي اجلديد بشكل أكثر وضوحا إىل عالقات اإلبالغ واملسؤوليات داخل األمانة، لكن ال بد  م

قيد التطوير، حيث تتطلب مشاركة مجيع املوظفني  توزيع املسؤولياتبعض التعديالت. إذ ال تزال مصفوفة 
  قبل االنتهاء منها.

 موجز للحالة المالية  -رابعا
مليون يورو  0،410يشري بيان األداء املايل للصندوق االستئماين للضحايا إىل فائض قدره  -15

                                             . ويعزى هذا التغيري أساسا  إىل زيادة يف التربعات 2016ون يورو يف عام ملي 0،269مقارنة بعجز قدره 
يف املائة(  15مليون يورو )زيادة  0،289يف املائة( و 66+مليون يورو ) 1،151واالشرتاكات مببلغ قدره 

حنني من                                                                    فقد ات بع الصندوق االستئماين هنجا  أكثر استباقية لتعبئة التربعات من املا. 2017على التوايل يف 
أجل تلبية االحتياجات اجلديدة الناشئة عن تعويضات الضحايا اليت حكمت هبا احملكمة. وزادت 

يف املائة(، بينما اخنفضت املصروفات اإلدارية  44،5مليون يورو )+ 0.989مصروفات الربنامج مبقدار 
الستئماين قد أهنى الدورة يف املائة(. وجتدر اإلشارة إىل أن الصندوق ا 14-مليون يورو ) 0،242مبقدار 

، يف حني 2017الربناجمية األوىل من واليته اخلاصة باملساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية يف عام 
 .2018استكمل عملية الشراء لدورة برناجمية جديدة ملدة مخس سنوات يف 

ة ـه املتعلقـتنفيذ واليتـتئماين بـصندوق االسـندوق الـوم صـيق، رة األوىلـوللم، كـافة إىل ذلـوإض - 16
آذار/مارس  24فيما خيص ضحايا السيد كاتانغا. ويف ة ـو الدميقراطيـة الكونغـات يف مجهوريـبالتعويض
، منحت غرفة احملكمة اإلقليمية الثانية تعويضات لضحايا اجلرائم اليت ارتكبها السيد كاتانغا يف 2017

مقاطعة إيتوري جبمهورية الكونغو الدميقراطية. خالل هجوم على قرية بوغورو يف  2003شباط/فرباير  24
 250، مع تعويض رمزي قدره 297ومنحت الغرفة تعويضات فردية لضحايا السيد كاتانغا البالغ عددهم 

                                                                                      دوالر ا أمريكي ا لكل ضحية، باإلضافة إىل أربعة تعويضات مجاعية مستهدفة، يف شكل مساعدة سكنية، 
 ملساعدة التعليمية، والدعم النفسي.وتقدمي الدعم لنشاط مدر للدخل، وا

(، قرر جملس إدارة الصندوق ICC-AS/4/Res.3)الئحة الصندوق االستئماين من  56             وفقا  للمادة  - 17
تكميل العائدات إلنفاذ قرارات التعويضات "مبوارد أخرى" من أجل حاالت   2017االستئماين يف عام 

 مليون يورو يف البيانات املالية. 1،775قدره  اليت أسفرت عن تسجيل مبلغ .كاتانغا ولوبانغا،
مليون  15،839إىل  2016مليون يورو يف عام  13،863وحتسن بيان الوضع املايل اإلمجايل من  - 18

 . 2017يورو يف عام 
 االستنتاجات والتوصيات الرئيسية -خامسا 

 والية الصندوق االستئماني -ألف
من نظام روما األساسي بقرار من اجلمعية العامة  79ب املادة مت إنشاء الصندوق االستئماين مبوج -19

 .2008وبدأ العمليات امليدانية يف عام  2002يف عام 
 توجد للصندوق االستئماين الواليات التالية:  -20

والية املساعدة، وتشمل ثالثة أشكال من التدخل: إعادة التأهيل اجلسدي وإعادة  ( أ)
. وباستخدام تربعات تقدمها اجلهات املاحنة، يقدم الصندوق املساعدة                              التأهيل النفسي، والدعم املاد ي
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للضحايا وأسرهم عندما تدخل حالتهم يف اختصاص احملكمة. ووالية املساعدة هي إحدى الوسائل 
املتاحة لالستجابة بشكل فوري لالحتياجات العاجلة للضحايا )وجملتمعاهتم احمللية( الذين حلق هبم ضرر 

                                                                    دخل يف اختصاص احملكمة. وتسمح والية املساعدة مبساعدة الضحايا بغض  النظر عن نتيجة جرائم ت
 مرتكيب هذه اجلرائم.

والية جرب األضرار، اليت تنطوي على تنفيذ قرارات التعويضات اليت تأمر هبا احملكمة  ( ب)
 ضد األشخاص املدانني.

 أنشطته يف أوغندا بفضل الشركاء وفيما يتعلق بوالية تقدمي املساعدة، واصل الصندوق االستئماين  -21
مليون يورو(، يف حني مت االنتهاء من  0،877بتنفيذ إجراءات إعادة التأهيل البدين والنفسي ) املنفذين، 

 .2017مليون دوالر أمريكي( يف عام  0،120مجيع مشاريع املساعدة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )
              ة اليت ح كم هبا يدلفرت التعويضاادفع بتنفيذ وق لصندم ااق، التعويضاتفيما يتعلق بوالية و  -22

أن لمتوقع امن . و2017م طية في عاالديمقرالكونغو اية رفي جمهو، تانغاكالضحايا في قضية لصاحل ا
 .2018م لوبانغا في عاوتانغاكالجماعية لقضيتي ت التعويضادفع ايتم تنفيذ 

لنحو التايل: األمانة مسؤولة عن إدارة اإلجراءات اإلدارية                                    وقد مت  تنظيم الصندوق االستئماين على ا  -23
واملالية والبحث عن اجلهات املاحنة ومراقبة ميزانيات املشاريع. ويقوم مديرو الربامج امليدانية بالرصد 
                                                                                          التنفيذي للمشاريع. ويعد ون مسؤولني عن اإلشراف والتوجيه بشأن تنفيذ املشاريع املادية واملالية من 

شركاء املنفذين للصندوق االستئماين، فضال عن نوعية التقارير املالية والتشغيلية اليت يقدمها جانب ال
 الشركاء املنفذون.

يف املائة من قيمة العقد مقدما  50يتم الدفع للشركاء املنفذين وفقا جلدول موحد، مبوجبه يتم دفع  -24
يف املائة  15                                قا  ملدى تنفيذ الربنامج، ويتم دفع يف املائة منه يف سياق املشروع وف 35عند توقيع العقد، و

 املتبقية بعد التأكد من تنفيذ املشروع بالكامل.
مليون يورو يف  3،213واستعرض مراجع احلسابات اخلارجي مجيع املشاريع اليت بلغت تكلفتها   -25
 .2016مليون يورو يف عام   2،224مقارنة بـ  2017عام 
يضا بتقييم نظام مراقبة تنفيذ املشروع الذي أنشأته أمانة الصندوق أثناء قام املراجع اخلارجي أ -26

.  وأسفر هذا النهج عن استعراض لإلجراءات ومتابعة توصيات السنة السابقة واختبار 2017السنة املالية 
 .انيةامليد مفصل جلميع املشاريع اجلارية. ومل يقم املراجع اخلارجي بأي مهام يف جماالت عمليات الصندوق

                                                                                     أشار املراجع اخلارجي بوجه عام  إىل أن توصيات السنة السابقة قد بدأت تـ نـ ف ذ، مبا يف ذلك: -27

)أ( قرار استخدام خدمات مراجع حسابات حملي يف املستقبل القريب ملراجعة عمليات املساعدة اليت 
 ينفذها الشركاء املنفذون بالنسبة لكل بلد؛

 قة املسؤولة عن الربامج امليدانية؛ )ب( حتديد مواعيد تدريب األفر 

)ج( صياغة إجراء داخلي حيدد جماالت التفتيش والضوابط الرئيسية اليت يتعني االضطالع هبا، مع ترجيح 
 االستنتاجات يف إطار عمليات الفحص املوضعي ملشاريعها.

توسيع نطاق هنج حيث مراجع احلسابات اخلارجي الصندوق االستئماين على توسيع دليل الرقابة و  - 28
عمليات التفتيش املفاجئ إىل مجيع برامج التدخل. ويرى مراجع احلسابات اخلارجي أن الضوابط احلالية 
                                                                                          حتتاج إىل توثيق أفضل، خاصة بإرسال ن سخ من الوثائق اليت مت اختبارها وحتليلها أثناء إجراء عمليات 

 التفتيش املفاجئ إىل املقر الرئيسي.

 علقة بدفع التعويضات الوالية المت –باء 
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بعد إصدار أوامر خمتلفة يف السنوات األخرية تتعلق بقضايا لوبانغا وكاتانغا واملهدي، أصبح   -29
الصندوق االستئماين اآلن يف وضع يسمح له مبنح تعويضات للضحايا، مع مراعاة ضرورة إجياد موارد  

 كافية.

 ارين لتحديد هوية الضحايا املستحقني:تنص لوائح الصندوق االستئماين للضحايا على خي - 30

قائمة هؤالء املستفيدين إىل وكل )أ( حتدد احملكمة كل مستفيد مؤهل للحصول على تعويضات وت
 الصندوق االستئماين؛ 

                                                                                     )ب( أو ال حتدد احملكمة املستفيدين، تاركة  للجهة املسؤولة عن التنسيق مع قسم اإلعالم والتواصل، 
 لتعويضات فحص املستفيدين لتحليل أهلية املستفيدين.وقسم مشاركة الضحايا وا

مث يتوىل الصندوق مسؤولية دفع التعويضات إما مباشرة أو عن طريق وسطاء )دول ومنظمات  - 31
حكومية دولية ومنظمات غري حكومية وطنية أو دولية(. جيب أن يضمن الصندوق استالم التعويضات 

 يه.من قبل املستفيدين وأن تكون معروفة لد

، فإن مراجع احلسابات اخلارجي يسرتعي 2017وبالرغم من أن نشاط التعويضات كان قد بدأ يف عام 
 انتباه الدول إىل آثار الرقابة الداخلية لتنفيذ التعويضات الفردية اخلاصة بالصندوق االستئماين.

ستخدامها يف إعداد                                                                     فهي تتطلب جهدا كبريا من حيث اخلربة القانونية، وتتب ع، وتوثيق املعلومات ال
ال ميكن  غري أن اهليكل احلايل                                                                     البيانات املالية )اكتمال، وواقع، ودقة التعه دات، واحلقوق وااللتزامات(. 

                                                                                         أن يضمن هذا املستوى من الصرامة، ال سيما بالنظر إىل عدد الضحايا احملتملني الذين ي نظر إليهم حسب 
ة االبتدائية الثانية يف قضية لوبانغا املئات بل اآلالف من احلالة )على سبيل املثال، يذكر قرار الدائر 

 .6الضحايا(

إذا مل يتم تكييف الضوابط الداخلية احلالية، فإن هذا الوضع سيخلق الشكوك فيما يتعلق  - -32
 باكتمال، وواقع، ودقة االلتزامات، مما قد يؤدي إىل صعوبات كبرية من حيث التصديق.

كن أمانة الصندوق من إثبات مجيع التزاماهتا املتعلقة بإنفاذ التعويضات بدقة، لكي تتم :1التوصية رقم 
 يوصي مراجع احلسابات اخلارجي مبا يلي:

 (؛VAMSمتكني األمانة من الوصول إىل برجميات حتديد هوية الضحايا ) ( ب)
)ب( تطوير املزيد من مشاريع تكنولوجيا املعلومات ملراعاة االحتياجات احملددة لنشاط 

تعويضات )حالة األهلية، التعويضات الفردية و/أو اجلماعية، حالة تنفيذ التعويضات، تربير ال
 املبالغ املمنوحة، العالقات مع املمثل القانوين للضحايا، إخل(.

 شكر وتقدير -سادسا
ع احلسابات اخلارجي أن يعرب عن شكره للصندوق االستئماين للضحايا وملوظفي  -33                                                                           يود مراج 

                                                                                احملكمة اجلنائية الدولية على تعاوهنم مع أفرقة مراجعة احلسابات وعلى الدعم العام  الذي  مكتب مسجل
 قدموه إليها أثناء املراجعة.

 انتهت مالحظات املراجعة.

____________________________________ 
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