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 مجعية الدول األطراف
 

 االدورة التاسعة
  ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٠ – ٦ ،نيويورك

  *تقرير أعدته احملكمة بشأن احملاسبة التحليلية

  املقدمة -أوالً 

 االنتباه يف دورا الثالثة عشرة ")اللجنة "بيشار إليها فيما بعد (ية واملالية استرعت جلنة امليزان  -١
 إىل جمموعة من القضايا ذات الصلة بالتوقعات املتوسطة األجل ٢٠٠٩أغسطس /املعقودة يف آب

ر يشا(لحسابات أن احملكمة اجلنائية الدولية اخلارجي لراجع املاملتعلقة بامليزنة والحظت، كما بين ذلك 
 توفري التكاليف باالعتماد على كل حالة على حدة بدالً من االعتماد أمكنها") احملكمة "بإليها فيما بعد 

بأن تنفذ احملكمة حماسبة حتليلية تتعلق بكل حماكمة بغية وقد أوصت اللجنة . على كل حماكمة حمددة
  )١(.وضع التوقعات املتعلقة بتكاليفها

 على األمهية اليت ٢٠٠٨لعام تقرير املراجع اخلارجي للحسابات  الواردة يف ٧وتنص التوصية   -٢
 حبيث تسمح بتقدمي تقرير عن (SAP)يكتسيها تطوير قدرة نظم وتطبيقات ومنتجات جتهيز البيانات 

  )٢ (.تكاليف كل حماكمة على حدة

املراجع وقامت احملكمة ببحث القضايا اليت أثارا اللجنة مقرونة بالتوصيات اليت تقدم ا   -٣
اخلارجي للحسابات وذلك دف وضع جمموعات من أدوات وأساليب احملاسبة اإلدارية مما من شأنه 

ويوفر هذا التقرير حملة . احملكمة على التخطيط واختاذ القرارات وإصدار األحكام املستنريةأن يساعد 
  .عامة عن احلالة املتعلقة ذا العمل

  راتيجي يتوخى يف حماسبة التكاليفاألسس املنطقية لنهج است  -ثانياً 

 )٣ (.للموارد يف املؤسسة يف التخطيط املتكامل SAPتعتمد احملكمة يف عملها على برجميات   -٤
من التطبيقات الربجمية النموذجية املتكاملة املستخدمة لتسهيل إدارة وهذا النظام عبارة عن سلسلة 

                                                 
  .ICC-ASP/9/CBF.1/4صدر سابقاً بوصفه الوثيقة * 
عية الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية، الدورة الثامنة، الهاي، الوثائق الرمسية جلم  )١(

  .٥٠، الفقرة ٢ –، الد الثاين، اجلزء باء (ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩نوفمرب / تشرين الثاين٢٦- ١٨
  .٤٨، الفقرة ١ – املرجع نفسه، الد الثاين، اجلزء جيم )٢(
)٣(  SAPنظم وتطبيقات ومنتجات جتهيز البيانات خمتصر يرمز إىل .  
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وقد . لف فروع احملكمة بطريقة فعالة وسريعة وشفافةاألنشطة اإللكترونية ذات الصلة باألعمال يف خمت
  .٢٠٠٥ يف عام SAPقامت احملكمة بتنفيذ نظام 

والصناديق االستئمانية فضالً عن التكاليف  كافة ميزانيات احملكمة SAPويستجمع نظام   -٥
ع من الصناديق يف وهناك أربعة أنوا. مجيعها مما يسهل وضع التقارير املتعلقة بامليزانية يف الوقت احلقيقي

الصندوق العام والصندوق ذو الصلة باحلاالت والصناديق االستئمانية : SAPل إطار النظام احلايل 
وباإلضافة إىل ذلك . وصناديق دعم املشاريع وهناك بالنسبة للحاالت االستثنائية صندوق الطوارئ

افة التكاليف باتباع مجلة من  كSAPويستجمع نظام . مبشروع املباين الدائمةهناك صناديق هلا صلة 
حبسب نوع الصندوق وشهرياً أو حبسب حسابات دفتر األستاذ العام أو حبسب : نةمعايري الفرز املمكّ

  .رئيسي وبرنامج فرعي أو باببند االلتزام أو مركز الصندوق ومن مث يتاح الفرز حبسب كل برنامج 

 إلدارة املشروع كجزء  معيارية وحدةمل علىت، أعيد تصميم النظام حبيث يش٢٠٠٦ويف عام   -٦
وباإلضافة إىل اهليكل املتمحور حول الصناديق املذكور أعاله شكّلت . من نظامه إلدارة الصناديق

وحدة إدارة املشروع على النحو الذي يسمح باستخدام هيكل لتقسيم العمل من أجل توفري اإلطار 
وتدير احملكمة حالياً اثين عشر رمزاً هليكل . تها بالتقدير املفصل للتكاليف ومراقب اخلاصالضروري

وتوزع التكاليف على الرموز اليت وضعت لتوفري تقسيم للتكاليف حبسب . SAPتقسيم العمل يف نظام 
 رموز اهليكل املذكور اليت تستخدمها احملكمة واحلاالت اليت تتصل ا هذه ١ ويورد اجلدول. احلالة
  .الرموز

  تقسيم العمل اليت تستخدمها احملكمةرموز هيكل : ١اجلدول 
  احلالة  تقسيم العمل رموز هيكل
CIS-CAR  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى–دور انعقاد احملكمة   

CIS-DRC  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية –دور انعقاد احملكمة  

CIS-OPS  الدعم التشغيلي–دور انعقاد احملكمة   

CIS-SUD احلالة يف السودان–اد احملكمة دور انعق   

CIS-UGA  احلالة يف أوغندا–دور انعقاد احملكمة   

FOP-CAR  احلالة يف مجهورية أفريقيا الوسطى–العمليات امليدانية   

FOP-DRC  احلالة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية–العمليات امليدانية   

FOP-OPS الدعم التشغيلي– العمليات امليدانية   

FOP-SUD احلالة يف السودان– العمليات امليدانية   

FOP0UGA احلالة يف أوغندا– العمليات امليدانية   

FOP-KEN  احلالة يف كينيا–العمليات امليدانية   

ICC-GEN  عام-احملكمة   

من ناحية أخرى فإن تسجيل التكاليف ذات الصلة حبالة معينة يقتصر على الرحالت   -٧
من كافة  يف املائة ٥٠، وزعت حنو ٢٠٠٩ويف . SAPود حمددة بوضوح يف نظام واملشتريات وهي بن

. الرحالت واملشتريات على الصندوق العام للمحكمة وهي على هذا النحو ال تتصل بأي حالة بعينها
وظفني ال تسجل يف املوالتكاليف املتصلة ب. فموزعة على رموز أخرى يف املائة املتبقية ٥٠ل أما نسبة ا

  .ف الراهن يف إطار هيكل تقسيم العملالظر
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اً من واحتماالت التوسع يف رموز نظام تقسيم العمل واردة وهي تتخطى عتبة االثين عشر رمز  -٨
ولذلك فإن احملكمة حباجة . تنطوي على احتمال خلق نظام درجات وشجراتالرموز املذكورة أعاله و

  . زيادة تطويره بغية حتسني احملاسبة التحليليةوالتحري يف سبلإىل حتليل هيكل تقسيم العمل القائم 

 اليت تكبدا احملكمة حبسب احلالة باستخدام ٢٠٠٩ على بيان بنفقات عام ٢وينطوي اجلدول   -٩
وتيسرياً للقيام ذه املمارسة تسند التكاليف اليت ال ترتبط حبالة معينة إىل . رموز هيكل تقسيم العمل
  .الصندوق العام للمحكمة

  * باستخدام رموز هيكل تقسيم العمل٢٠٠٩حملة عن نفقات عام : ٢ول اجلد

  قلم احملكمة  مكتب املدعي العام  اهليئة القضائية  
أمانة مجعية الدول 

  األطراف
أمانة الصندوق االستئماين 

  للضحايا
مكتب مشروع 
  املباين الدائمة

  اموع

CIS-CAR ١ ٠٩٦ ٣٠٤  صفر  صفر  صفر  ٥١ ١٥٧  ١ ٠٤٥ ١٤٧  صفر  

CIS-DRC ٩ ١٠١ ٣٢٧  صفر  صفر  صفر  ٦ ١٨٤ ٤١٤  ٢ ٩١٦ ٩١٣  صفر  

CIS-OPS ٨ ٣٩٢ ٧٤٤  صفر  صفر  صفر  ٧ ٠٨٧ ٧٧٦  ٧٩٨ ٣٠٩  ٥٠٦ ٦٥٩  

CIS-SUD ٥٠٢ ٢٢٠  صفر  صفر  صفر  ٣٢٧ ٢٠٦  ١٧٥ ٠١٤  صفر  

CIS-UGA ٢٩ ٥٠٢  صفر  صفر  صفر  ٢٥ ٠٦٨  ٤ ٤٣٤  صفر  

FOP-CAR ٣ ٧٩٢ ٦٥١  صفر  ١٢ ٤٢٢  صفر  ١ ٤٠٢ ٢٥٦  ٢ ٣٧٧ ٩٧٣  صفر  

FOP-DRC ٧ ١٤١ ٢٠٧  صفر  ١٢٢ ٦٥٩  صفر  ٣ ٨٥٩ ٦٨٢  ٣ ١٥٨ ٨٦٦  صفر  

FOP-OPS ٨ ٤٨٦ ٥٥٠  صفر  ٣٠٠ ٣٧٧  صفر  ٣ ١٧٨ ٨٣١  ٥ ٠٠٧ ٣٤٢  صفر  

FOP-SUD ٥ ٣٧٨ ٤٩٢  صفر  صفر  صفر  ٢ ٠٢٣ ٩٩٢  ٣ ٣٥٤ ٥٠٠  صفر  

FOP-UGA ٢ ٢٧٠ ٧٥٣  صفر  ١٢٩ ٤٩٤  صفر  ١ ٧٤٩ ٦٠٥  ٣٩١ ٦٥٤  صفر  

ICC-GEN ٤٧ ٢٦٢ ٨٠٧  ٣٣٢ ١٣٩  ٥٥٩ ٩٢٦  ٣ ٠٨٧ ٣٧٥  ٢٩ ١٧٨ ٢٢١  ٤ ٨١٢ ٢٥٠  ٩ ٢٩٢ ٨٩٦  

  ٩٣ ٤٥٤ ٥٥٧  ٣٣٢ ١٣٩  ١ ١٢٤ ٨٧٨  ٣ ٠٨٧ ٣٧٥  ٥٥ ٠٦٨ ٢٠٨  ٢٤ ٠٤٢ ٤٠٢  ٩ ٧٩٩ ٥٥٥  اموع باليورو

  .٢٠١٠فرباير / شباط٢٤ لغاية .تقديرات مؤقتة* 

ة حبسب كل حالة على  اليت تكبدا احملكم٢٠٠٩ بياناً عاماً بنفقات عام ٣يورد اجلدول   -١٠
  .حدة

  * حبسب احلالة٢٠٠٩حملة عن نفقات عام : ٣اجلدول 
  اموع  جهات أخرى  قلم احملكمة  مكتب املدعي العام  اهليئة القضائية  

  ٤ ٨٨٨ ٩٥٥  ١٢ ٤٢٢  ١ ٤٥٣ ٤١٣  ٣ ٤٢٣ ١٢٠  صفر  مجهورية أفريقيا الوسطى
  ١٦ ٢٤٢ ٥٣٤  ١٢٢ ٦٥٩  ١٠ ٠٤٤ ٠٩٦  ٦ ٠٧٥ ٧٧٩  صفر  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  ٥ ٨٨٠ ٧١٢  صفر  ٢ ٣٥١ ١٩٨  ٣ ٥٢٩ ٥١٤  صفر  السودان
  ٢ ٣٠٠ ٢٥٥  ١٢٩ ٤٩٤  ١ ٧٧٤ ٦٧٣  ٣٩٦ ٠٨٨  صفر  أوغندا

احملكمة يف دور (دعم تشغيلي 
  ١٦ ٨٧٩ ٢٩٤  ٣٠٠ ٣٧٧  ١٠ ٢٦٦ ٦٠٧  ٥ ٨٠٥ ٦٥١  ٥٠٦ ٦٥٩  )االنعقاد والعمليات امليدانية

  ٤٧ ٢٦٢ ٨٠٧  ٣ ٩٧٩ ٤٤٠  ٢٩ ١٧٨ ٢٢١  ٤ ٨١٢ ٢٥٠  ٩ ٢٩٢ ٨٩٦   عام–احملكمة 
  ٩٣ ٤٥٤ ٥٥٧  ٤ ٥٤٤ ٣٩٢  ٥٥ ٠٦٨ ٢٠٨  ٢٤ ٠٤٢ ٤٠٢  ٩ ٧٩٩ ٥٥٥  اموع باليورو

  .٢٠١٠فرباير / شباط٢٤حىت . تقديرات مؤقتة* 

مثلما هو وارد بيانه يف تقرير املراجع اخلارجي للحسابات بشأن مراجعة حسابات البيانات   -١١
ن احلالة هي املصطلح املستخدم لوصف اإلحاالت اليت تتلقاها احملكمة  فإ٢٠٠٨املالية للمحكمة لعام 

واحدة أو أكثر من اجلرائم قد لغرض إجراء حتقيقات يف خمالفة أو إساءة بعينها يبدو فيها أن جرمية 
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لشخص واحد بعينه أو أكثر من  ونتيجة للتحريات اليت جتري ميكن أن توجه التهمة )٤ (.ارتكبت
  .كاب تلك اجلرائم ولذلك قد يقتضي األمر إجراء حماكمات منفصلةاألشخاص بارت

لحسابات باإلضافة إىل ذلك أن حتديد تكاليف كل حماكمة على اخلارجي لراجع املويبني تقرير   -١٢
 وقد عينت )٥ (. يفهم فهماً كامالًلكيحدة أمر معقد ويتطلب حتليالً متعمقاً مشتركاً بني األجهزة 

  : حتديد تكاليف حماكمة بعينهالغرض التالية اليت ستقتضي أن تعاجل احملكمة القضايا

. سيلزم أن يوضع تعريف مشترك وعلى مستوى احملكمة بأسرها ملا يشكل حماكمة  )أ(  
 ومل تنه حىت اآلن دورة بكاملها ٢٠٠٩وجيدر إبراز حقيقة أن احملكمة بدأت أوىل حماكماا يف عام 

كلت بداية أوىل احملاكمات خطوة أساسية ليس باجتاه مكافحة اإلفالت وقد ش. حملاكمة من احملاكمات
املالية والتشغيلية الطويلة األجل  ولكن باجتاه عملية احملكمة املتمثلة يف فهم اآلثار  فحسبمن العقاب

يتيسر توفري التكاليف حبسب كل حماكمة حمددة، يلزم االتفاق على تعريف ول. املترتبة على كل حماكمة
على وجود مراحل خمتلفة يف وبالرغم من أن احملكمة تتفق . ملراحل احملاكمة تتبناه احملكمة بأسرها

العملية القضائية، وأنشطة هلا صلة بكل مرحلة من هذه املراحل ال تبدأ بالضرورة يف الوقت نفسه 
ختلف اجلهات الفاعلة يف حماكمة ما، وهذا خيلق صعوبات على االتفاق حول تعريف تتبناه بالنسبة مل

التقين هلذه املراحل زيادة حتليل جتريه احملكمة بعد أن تتم دورة وسيتطلب التنفيذ . احملكمة بأسرها
  بكاملها من أنشطة احملاكمات؛

 أو متفرقة قضايا جمتمعية أحياناًالقضايا اليت هم موضوعها تكون إما واملدعى عليهم أو   )ب(
   أمر كهذا؛تربيرأثناء عملية احملاكمة وسيلزم 

واملوظفون يقسمون أوقام بني خمتلف احملاكمات واحلاالت والقضايا وأنشطة الدعم   )ج(
وختصص املرتبات يف الظرف الراهن .  طريقة للتوزيع الدقيق لتكاليف املوظفنيتستنبطالعام وسيتعني أن 

 للشعبة اليت يعمل فيها املوظف وميكن أن حتدد إما يف إطار الصندوق العام للمحكمة أو الصندوق وفقاً
كما أن احملكمة ال ختصص الساعات وهي ليست موزعة حبسب الرموز اليت وضعت . املتصل باحلاالت

عون أو الدعم اليت يعملها املوظفون ملختلف احلاالت والتحقيقات اليت جتري والقضايا واحملاكمات والط
واحملكمة حباجة إىل أن ختصص املرتبات بشكل خمتلف وأن تأخذ بنظام تسجيل الوقت بالنسبة . العام

ولن تكون اجلداول الزمنية وحدها احلل . لكافة املوظفني مبن فيهم القضاة وغريهم من األخصائيني
ار بطاقات مراقبة الوصول ويتم حالياً إصد. العملي ولن تشكل إثباتاً قاطعاً ملا خيصص من الوقت

وهذه البطاقات . باعتبار ذلك سبيالً معيارياً لبيان هوية املوظفني وأفراد املالك املؤهلني التابعني للمتعهد
الذكية متكّن من الوصول إىل أماكن احملكمة ولكن ال تصلح ألن تكون أداة إلدارة الوقت حيث إا ال 

  .يتم أداؤهاتوفر أي سبيل للتعرف على املهام اليت 

. كل حماكمة بعينهاواحملكمة بصدد إجراء حتليل أويل إلمكانية ختصيص التكاليف حبسب   -١٣
وكخطوة أوىل، أُجريت مقابالت متعمقة عديدة مع البعض من العاملني يف شىت الربامج الرئيسية بغية 

على ذلك فإن احملكمة وعالوة . التأكد من وجهة نظرهم فيما يتعلق بإمكانية ختصيص تكاليف احملاكمة
تقوم يف الظرف الراهن باالتصال ببعض املؤسسات القضائية الدولية لتتبني كيف يتم ختصيص تكاليف 

                                                 
  .٤١، الفقرة ١ –، الد الثاين، اجلزء جيم (ICC-ASP/8/20) ٢٠٠٩... الدورة الثامنة ... الوثائق الرمسية   )٤(
  .٤٧ املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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 وهذه اخلطوة األوىل من شأا أن متنح احملكمة مزيداً من التبصر يف التوقعات .احملاكمة على صعيدها
  .خيها يف ختصيص تكاليف احملاكمةاليت حتدو شىت األجهزة فضالً عن فهم احللول احملتمل تو

ويف أعقاب حتليل املعلومات السابقة الذكر، تنوي احملكمة دراسة شىت املنهجيات وتقارن   -١٤
خاصية شىت طرق احملاسبة املتعلقة بالتكاليف املتاحة بغية حتديد أفضل طريقة تناسب احتياجات 

  .احملكمة

يف احملاسبة اإلدارية احملاسبة املتعلقة بالتكاليف املقترحة حباجة إىل أن تقيم تأثري طريقة واحملكمة   -١٥
  .الشاملة واألهداف االستراتيجية وثقافة امليزنة يف احملكمة

من ناحية أخرى، حتتاج احملكمة إىل أن تقيم وحتلل الوقت واملواد والتدريب واملوارد الالزمة   -١٦
ويف الظرف الراهن ال يوفر نظام . SAPوجه يف نظام احملاسبة املتعلقة بالتكاليف على أفضل أجنع لتنفيذ 
SAPنظاماً إلدارة الوقت لتسجيل ساعات عمل املوظفني .  

  مؤشرات األداء  -ثالثاً 

  تستخدم احملكمة حالياً نظاماً لقياس مؤشرات األداء الرئيسية وهو النظام املسمى  -١٧
Tableau de Bord )وهذا . وميكّن احملكمة من رصد األداءمعدالت شهرية الذي يوفر ) لوحة املفاتيح

النظام يتيح بعض البصائر ذات الصلة بأنشطة احملكمة وميكن أن يسهم يف تطوير أدوات وأساليب 
  .حماسبية جديدة

مث إن البعض من مؤشرات األداء الرئيسية اليت يتيحها النظام هي مؤشرات تستخدم داخل قاعة   -١٨
 ملخصاً ٤ويبني اجلدول . والشؤون العامة وأنشطة التوعيةاحملكمة وإحصاءات تتعلق بالترمجة 

  .٢٠٠٨ و٢٠٠٩الستخدام احملكمة يف فترة السنتني 

  ٢٠٠٨-٢٠٠٩ملخص الستخدام قاعات احملكمة : ٣اجلدول 

عدد جلسات   عدد أيام احملكمة
  استخدام قاعة احملكمة  )٦(الشهادات  شفويةالقرارات ال  )بالدقائق(زمن االنعقاد   عدد دورات احملكمة  احملاكمة

٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
 مجهورية الكونغو حالة

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  م.غ  م.غ  الدميقراطية
قضية مجهورية الكونغو 

  صفر  ٤٠  ٤٣  ١٣٨  ٢ ٥١٧  ٢٠ ٣٢١  ٤٨  ٢٩٠  ٢٣  ١١٦  م.غ  م.غ  ١/٦ - ١/٤ الدميقراطية
قضية مجهورية الكونغو 

  صفر  صفر  صفر  صفر  ٤٧  صفر  ١  صفر  ١  صفر  م.غ  م.غ  ١/٧ – ١/٤ الدميقراطية
قضية مجهورية الكونغو 

  صفر  ٢  ٤٨  ٨٨  ٣ ٤٧١  ٥ ١٢٤  ٥٨  ٦٩  ٢٤  ٣٣  م.غ  م.غ  ١/٧ - ١/٤ الدميقراطية
قضية مجهورية الكونغو 

  فرص  صفر  ١٠  ٨  ٣٤٦  صفر  ٦  صفر  ٤  صفر  م.غ  م.غ  ١/٧ - ١/٤ الدميقراطية
  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٢٠  صفر  ١  صفر  ١  م.غ  م.غ  حالة أوغندا

  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣٠  صفر  ١  صفر  ١  م.غ  م.غ   أوغندا كوينقضية
 مجهورية أفريقيا حالة

  صفر  صفر  صفر  صفر  ١٥  صفر  ١  ١٥  ١  صفر  م.غ  م.غ  الوسطى
                                                 

 ويواصل الشهر الذي الشاهد الذي يبدأ اإلدالء ببينته خالل شهر واحد:  طريقة حساب عدد الشهور هي اآلتية)٦(
لذلك فإن العدد اإلمجايل احلقيقي للشهود الذين ميثلون أمام احملكمة . بعده سيظهر يف اإلحصاءات بالنسبة لكال الشهرين

  .لوحة املفاتيحسيكون أدىن من الرقم الراهن الوارد يف 
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عدد جلسات   عدد أيام احملكمة
  استخدام قاعة احملكمة  )٦(الشهادات  شفويةالقرارات ال  )بالدقائق(زمن االنعقاد   عدد دورات احملكمة  احملاكمة

٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
قضية مجهورية أفريقيا 

  صفر  صفر  ٤  ٢١  ٨٩٦  ١ ٨٨٤  ١٢  ١١  ٧  ١١  م.غ  م.غ  ١/٨ -  ١/٥ الوسطى
  صفر  ٤  صفر  ٣٢  ١٨٦  ٣ ٠٢٧  ٢  ٤٣  ١  ٢٢  م.غ  م.غ  حالة دارفور

  صفر  ٤٦  ١٠٥  ٢٨٧  ٧ ٤٧٨  ٣٠ ٤٠٦  ١٢٨  ٤٣٠  ٦١  ١٨٤  ٦١  ١٢٩  اموع

  .٢٠٠٥ ملخص للمؤشرات الرئيسية لشعبة دعم الدفاع منذ عام ٥ويرد يف اجلدول   -١٩

  املؤشرات الرئيسية لشعبة دعم الدفاع: ٥اجلدول 
  اموع التراكمي  ٢٠٠٩اموع لعام   جمموع السنوات السابقة  املؤشر
  ٣٢٦  ٤٧  ٢٧٩  عدد احملامني املدرجني يف القائمة

  ٥٩  ٢٣  ٣٦  عدد املساعدين املدرجني يف القائمة

  ٢٧  ٣  ٢٤  عدد الفنيني من احملققني املدرجني يف القائمة

  ٥  ١  ٤  عدد املتهمني

  ٥  ١  ٤   املتهمون–ة الطلبات املتعلقة باملساعدة القانوني

  ٤  ١  ٣  عدد األشخاص املعلن أم معوزون

  ٢  ١  ١  عدد املتهمني املعلن أم غري معوزين

  ٥٠  ٩  ٤١  تعيينات احملامني الرمسيني

  ١١  ٢  ٩  تعيينات احملامني

  ٤٩٠  ٥٤  ٤٣٦  طلبات باالخنراط يف قائمة احملامني

  ٧٠  ١٩  ٥١  طلبات باالخنراط يف قائمة املساعدين

  ٩٠  ٣  ٨٧  ت باالخنراط يف قائمة احملققنيطلبا

  ٥  ١  ٤  حلقات دراسية لشعبة دعم الدفاع/اجتماعات أفرقة اخلرباء

  االستنتاجات -رابعاً 

يسمح اهليكل احلايل لتسجيل النفقات يف نظام احملاسبة الذي تتوخاه احملكمة بالتمييز بني   -٢٠
نظاماً قائماً لقياس مؤشرات األداء الرئيسية وباملثل متلك احملكمة . التكاليف على مستوى احلالة

  .بيد أن هذه اهلياكل ال تسمح بتسجيل النفقات اليت تتكبد حبسب كل حماكمة. ألنشطتها القضائية

وقد عمدت احملكمة إىل التصدي هلذه املسألة وهي يف سبيلها إىل مجع املعلومات من خمتلف   -٢١
ن شأا أن حتسن قدرا ة للمحاسبة املتعلقة بالتكاليف ماألجهزة كجزء من دراسة غرضها حتديد طريق

ويتم .  احملاسبة القائمة على أساس النشاط وتساعد يف التخطيط املستنري ويف اختاذ القراراتعلى أداء
وهناك قدر إضايف من العمل الالزم . كذلك مجع البيانات من املنظمات القضائية الدولية األخرى

ويعد أن يتم . ديد نظام مالئم للمحاسبة املتعلقة بالتكاليف بالنسبة إىل احملكمةاملعلومات وحتلتحليل 
  .حتديد طريقة للمحاسبة املتعلقة بالتكاليف ستحتاج احملكمة إىل الوقت وإىل املوارد الالزمة للتنفيذ

علومات احملكمة بتصميم أدوات للمحاسبة والتبليغ املتعلقني باإلدارة من أجل خلق متقوم وفيما   -٢٢
 ترحب باملزيد من التوجيهات فهيجديدة وإضفاء قيمة مضافة على البيانات اإلحصائية القائمة، من 

  .اإلرشادية الصادرة عن اللجنة فيما يتعلق مبستوى احملاسبة التحليلية املطلوب منها

  ــــــــــ


