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 الدورة احلادية والسبعون
 من جدول األعمال املؤقت* 134البند 

    2017-2016امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 
تقرير عن استخدام سلطة االلتزام وطلب إعانة حملكمة سرياليون اخلاصـة    

 لتصريف األعمال املتبقية
 

 تقرير األمني العام  
  

 موجز 
كــانون  23ألــف املــؤر   70/248يقــدم اــلا التقريــر عمــا مقــرار اجلمعيــة العامــة    

، اللي قررت فيه اجلمعية، يف مجلة أمور، اإلذن لألمني العـام مالـدلول   2015األول/ديسمرب 
دوالر لتكملــة املــوارد املاليــة املتــربة  ــا حملكمــة   2 438 500يف التزامــات لبلــي ال يت ــاو  

كـانون   31نـاير إ   كـانون الاا//ي  1سرياليون اخلاصة لتصـريف األعمـال املتبقيـة للفتـرة مـن      
، موصـف ذلـآ يليـة لويـق مؤقتـة، وطلبـت إ  األمـني العـام أن يقـدم،          2016األول/ديسمرب 

لال اجلزء الرئيسي من الدورة احلادية والسبعني لل معية العامة، تقريرا عن اسـتخدام سـلطة   
التمويـــق االلتـــزامي ويتنـــاول التقريـــر اســـتخدام ســـلطة االلتـــزام واخليـــارات املتا ـــة لترتيبـــات 

املستقبق للمحكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيـة، ويتمـمن طلـب تقـدا إعانـة قـدراا        يف
 ي2017دوالر لتمكني احملكمة من مواصلة االضطاة مواليتها يف عام  2 980 500
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 مقدمة -أوال  
وعقب تبادل للرسائق مني األمني العام ورئيس جملس األمن، يف تشرين األول/أكتـومر   - 1

ــونييقتني   2015وتشــرين الاــا//نوفمرب   (، طلــب األمــني  S/2015/856و  S/2015/855)انظــر ال
 2017-2016دوالر لفترة السـنتني   6 034 800إ  اجلمعية العامة تقدا إعانة قدراا  العام

حملكمة سرياليون اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيةي ومعد النظر يف التقرير األلـري لألمـني العـام    
(A/70/565   ــة االستشــارية لشــؤون ــر الل ن ــة مشــ)نه ) ( وتقري (، A/70/7/Add.30اإلدارة وامليزاني

ألــف، مالــدلول يف التزامــات  70/248أذنــت اجلمعيــة العامــة لألمــني العــام، لوجــب قراراــا 
كــانون  1كملــة املــوارد املاليــة للمحكمــة للفتــرة مــن دوالر لت 2 438 500لبلــي ال يت ــاو  
يليــة للتمويــق املؤقــت، وطلبــت   ، موصــفها2016كــانون األول/ديســمرب  31الاا//ينــاير إ  

األمني العام أن يقدم تقريرا عن استخدام سلطة االلتـزام لـال اجلـزء الرئيسـي مـن دور ـا        إ 
جلمعية العامـة اسـتنتاجات وتوصـيات الل نـة     احلادية والسبعنيي ولوجب القرار نفسه، أيدت ا

االستشارية، لا يف ذلآ التوصية م)ن تطلب اجلمعيـة أن يمـا األمـني العـام ليـارات مسـتدامة       
ر عـــن ذلـــآ إ  اجلمعيـــةي ومنـــاء  مشـــ)ن ترتيبـــات لويـــق احملكمـــة يف املســـتقبق وتقـــدا تقريـــ 

ــ  ــزام املمنو     علـ ــلطة االلتـ ــتخدام سـ ــر اسـ ــلا التقريـ ــاول اـ ــآ، يتنـ ــرة  ذلـ ــة للفتـ ــة للمحكمـ  ـ
والتقـارير عـن نتي ـة     2016كـانون األول/ديسـمرب    31إ   2016كانون الاا//يناير  1 من

مشاورات األمني العـام مـا أصـحامل املصـلحة القتـرال  لـول لويـق أكاـر كـوال للمحكمـةي           
فتـرة  ويف ضوء احلالة املالية املتوقعة للمحكمة، يطلب التقريـر أيمـا إعانـة إضـافية للمحكمـة لل     

 ي2017كانون األول/ديسمرب  31إ   2017كانون الاا//يناير  1من 
من االتفاق املربم مني األمم املتحدة و كومة سـرياليون مشـ)ن إنشـاء     3وعما ماملادة  - 2

حمكمة لاصة لتصريف األعمال املتبقية، ختصم املصروفات اليت تتكبداا احملكمة من التربعـات  
يلي وجيو  للطرفني وجلنة الرقامة دراسة الوسائق البديلـة لتـوفري التمويـق    املقدمة من اجملتما الدو

للمحكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيةي وال يزال ذلآ الترتيب التمـويلي يشـكق يـديات    
ملــي األمـني العــام جملـس األمــن،   لطـرية السـتمرار اســتدامة احملكمـة وألداء مهامهــا مفعاليـةي وأ    

(، أنـه لـن تتـوفر للمحكمـة     S/2015/855) 2015تشرين األول/أكتومر  14رسالته املؤرلة  يف
ي وأعـرمل األمـني العـام عـن اعتــزامه      2016تربعات كافية الستمرار عملها معـد يذار/ مـار    

ــنتني     ــرة السـ ــة لفتـ ــاليف احملكمـ ــة تكـ ــة تاطيـ ــة العامـ ــ  اجلمعيـ  2017-2016أن يقتـــرل علـ
لــال إعانــة يف إطــار امليزانيــة الربناجميــة املقــررةي وأوضــن األمــني العــام أن ذلــآ املقتــرل    مــن

ــه سيتشــاور عــن كاــب، مــا  كومــة        ــة وأن ــة الراان ــة املالي ــا ملعاجلــة احلالي ــدمريا مؤقت ســيماق ت

http://undocs.org/ar/S/2015/855
http://undocs.org/ar/S/2015/856
http://undocs.org/ar/A/70/565
http://undocs.org/ar/A/70/7/Add.30
http://undocs.org/ar/A/RES/70/248
http://undocs.org/ar/S/2015/855
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ـن أجـــق  سرياليون وجلنة الرقامة التامعة للمحكمة وما اجلهات املعنية أنينـــاء فتـــرة السـنتني، مــ    
 السعي إ  اقترال  لول أكار كوال عل  اجمللس واجلمعيةي

ــؤر       - 3 ــام، يف رد  امل ــني الع ــن األم ــس األم ــيس جمل ــي رئ ــا//نوفمرب  10وأمل  تشــرين الا
2015 (S/2015/856      ،ماعتــزام   (، م)ن أعماء اجمللس قـد أ ـاطوا علمـا، مـا معـح التحفظـات

األمني العام املعرمل عنه يف رسالته، علـ  أسـا  أن تكـون اإلعانـة املاليـة املطلومـة ملـرة وا ـدة         
للفترة املقتر ة وأن تسدد ال قا من التربعات الـيت تتلقااـا حمكمـة تصـريف األعمـال املتبقيـةي       

لرقامـة واحملكمـة   وأفاد رئيس اجمللس أيمـا مـ)ن أعمـاء اجمللـس طلبـوا إ  األمانـة العامـة وجلنـة ا        
 التربعاتي تكايف اجلهود من أجق لفح التكاليف ولويق أنشطة احملكمة من

، أقـرت اجلمعيـة   2015كانون األول/ديسمرب  23ألف املؤر   70/248ويف القرار  - 4
ــة اســتنتاجات وتوصــيات الل نــة االستشــارية لشــؤون       اإلدارة وامليزانيــة )انظــر الونييقــة   العام

A/70/7/Add.30        2 438 500( وأذنت لألمـني العـام مالـدلول يف التزامـات لبلـي ال يت ـاو 
كـانون   1دوالر لتكملة املوارد املالية للمحكمة اخلاصة لتصـريف األعمـال املتبقيـة للفتـرة مـن      

 ، موصف ذلآ يلية لويق مؤقتةي2016كانون األول/ديسمرب  31إ   2016/يناير الاا/
دوالر  2 438 500وتتوقا احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيـة أنـه، مـن أصـق مبلـي       - 5

دوالر لــال الفتــرة  1 444 400 خمصــيف يف إطــار ســلطة االلتــزام، سيســتخدم مبلــي قــدر  
ي ومنــاء علــ  ذلــآ، 2016كــانون األول/ديســمرب  31إ   2016كــانون الاا//ينــاير  1 مـن 

ــة         ــر األداء األول عــن امليزاني ــزام يف ســياق تقري ــا  عــن اجلــزء املســتخدم مــن االلت ســيتم اإلم
ــرة الســنتني   ــة اــلا التقريــر،   تكــن    2017-2016الربناجميــة لفت العتمــاد ي ويف وقــت كتام

ومالتــايل، لــن تتــوفر للمحكمــة أمــوال  انــات تعهــدات أو ا تمــاالت لتقــدا تربعــات إضــافية   
، علـ  الـر م مـن اجلهــود    2017كافيـة مـن التربعـات لتمكنـها مـن مواصــلة عمليا ـا يف عـام        

ت املاحنــة الرئيســية للمحكمــة، املتصــلة الــيت يبــلنيا األمــني العــام، و كومــة ســرياليون، واجلهــا 
مــا التربعــاتي ومــن  ،  يف ذلــآ الــدول األعمــاء يف جلنــة الرقامــة ومســؤولو احملكمــة، جل   لــا

كـانون الاا//ينـاير    1دوالر للفترة مـن   2 980 500ستحتاج احملكمة إ  لويق إضايف لبلي 
 ي2017كانون األول/ديسمرب  31إ  
لن يكون سوى تدمري مؤقت، ال تـزال انـات    2017ونظرا ألن أي لويق يعتمد لعام  - 6

تواجـه احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال        اجة إ   ق طويق األجـق للمشـاكق املاليـة الـيت    
ــة العامــة مــا  كومــة ســرياليون، وجل    ــةي وتتحــاور األمان ــة للمحكمــة، ورئيســة  املتبقي ــة الرقام ن

 يلة لتمويق احملكمة يف املستقبقياحملكمة، واجلهات املعنية األلرى، مش)ن اخليارات البد قلم

http://undocs.org/ar/S/2015/856
http://undocs.org/ar/A/RES/70/248
http://undocs.org/ar/A/70/7/Add.30
http://undocs.org/ar/A/70/7/Add.30
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 للفية تارخيية - انياني 
تصـريف األعمـال املتبقيـة لوجـب اتفـاق مـني األمـم املتحـدة         ُأنشئت احملكمة اخلاصـة ل  - 7

األمــني وتتماــق واليــة احملكمــة   ، لوافقــة جملــس2010و كومــة ســرياليون يف يمل/أ ســطس 
ة لسـرياليوني وقـد ُأنشـئت    ـــ ة للمحكمـة اخلاص ـــ ة املتبقيـــ االضطاة معدد مـن املهـام احليوي   يف

عمـا مقـرار اجمللـس     2002ي عـام  ـسرياليون ف احملكمة اخلاصة لوجب اتفاق ُأمرم ما  كومة
وجبـــه للتفـــاو  مشـــ)ن اتفـــاق يـــربم الـــلي كلـــف اجمللـــس األمـــني العـــام ل (2000) 1315

 كومة سرياليون إلنشاء حمكمة لاصة مسـتقلة اـدفها األساسـي اـو مقاضـاة األ ـخا         ما
القســا األكــرب مــن املســؤولية عــن اجلــرائم املرتكبــة ضــد اإلنســانية وجــرائم   الــلين يتحملــون 

احلرمل و رياا من االنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل اإلنسـا/، وكـللآ اجلـرائم اخلاضعـــة     
لقانــــون ســرياليون ذي الصــلة واملرتكبــة ضــمن أراضــي ســرياليوني ووجهــت احملكمــة اخلاصــة  

 نيانية أ ـخا   ـن كلتـهم لـوائن اال ـام، وال يـزال  ـخيف        فرداي وتويف 13عرائح ا ام لـ 
وا د طليقاي وُأدين تسعة أ خا ، من مينهم تشارلز  انكـاي تـايلور، رئـيس ليربيـا السـام ،      

 سنةي 52و  15و كم عليهم مالس ن ملدد تتراول مني 
، أصـبحت احملكمـة اخلاصـة أول حمكمـة جنائيـة      2013كانون األول/ديسـمرب   31ويف  - 8

دولية تتلق  املساعدة مـن األمـم املتحـدة تـن ن يف إلـام واليتـها وتالـ  أعمانيـا،  يـ    ولـت           
املهام املتبقية عن تلآ انييئة إ  احملكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـةي وتشـمق اـل  املهـام        

ــاذ األ كــام القمــائية الصــادرة      ــ  إنف ــي  اإل ــراذ عل ــا يل ــة واملســتمرة م ر   وإعــادة النظــ انيام
 ـاالت اإلدانــة والـرباءة  وإجــراء احملاكمـات املتعلقــة مـا دراء احملكمــة أو إ التـها إ  حمــاكم       يف

فمـا   ،وطنية  ومحايـة الشـهود والمـحايا ودعمهـم  وتعهـد وإدارة حمفوحملـات احملكمـة اخلاصـة        
ــات          ــة الطلب ــة نفســها  وتلبي ــال املتبقي ــة اخلاصــة لتصــريف األعم ــات احملكم ــن حمفوحمل ــة ع املقدم

لسلطات الوطنية لاطاة عل  األدلة، والرد عل  مطالبات احلصول عل  تعـويح  وتـوفري   ا من
حمامي دفاة ومساعدة قانونية من أجق تسيري الدعاوى املعروضة عل  احملكمة اخلاصـة لتصـريف   
ــدعاوى القمــائية        ــآ مرصــد ال ــ  اجلــرم نفســه وذل ــا احملاكمــة مــرتني عل ــة  ومن األعمــال املتبقي

صـا ية مقاضـاة انيـارمل املتبقـي     مـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة أيمـا       الوطنيةي وللمحك
 يخمتصة العدالة، جو/ مول كوروما، إذا كان  يا وإذا   ت حق قميته إ  حمكمة وطنية من
، الـــيت مـــدأت االضـــطاة لهامهـــا  وللمحكمـــة اخلاصـــة لتصـــريف األعمـــال املتبقيـــة  - 9
الاــــاي، مــــا وجــــود مكتــــب فرعــــي مؤقــــت يف  ، مقــــر2014كــــانون الاا//ينــــاير  1 يف
ائق املتعلقـة مالـدفاةي وسـيظق    فريتـاون مـن أجـق محايـة الشـهود ودعمهـم وتنسـي  املسـ         يف نيا
 الترتيب قائما إ  أن تتف  األمم املتحدة و كومة سرياليون عل  لاذ ذلآي الا

http://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000)
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 التقدم احملر   ىت اآلن -نيالاا  
 اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيةايكق ونظم حمكمة سرياليون  -ألف  

كـانون الاا//ينـاير    1منل مدء عمليات احملكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة يف      - 10
، يستمر إ را  تقدم يف استعرا  انيياكق والنظم الا مة لعمق املؤسسة مشـكق سـليم   2014

عمـال املتبقيـة مصـدد    ويف االستفادة مـن تلـآ انيياكـق والـنظمي واحملكمـة اخلاصـة لتصـريف األ       
 نظيم املسائق اإلدارية الدالليةيوضا سياسات إضافية لشؤون املوحملفني  دذ ت

وفيما يتعل  ماإلطار القانو/ والتنظيمـي حملكمـة سـرياليون اخلاصـة لتصـريف األعمـال        - 11
علـ  اتفـاق مقـر مـني اولنـدا       2015املتبقية، صـدق مرملـان اولنـدا يف كـانون األول/ديسـمرب      

ي عـاوة علـ  ذلـآ، يف النصـف     2016أيار/مـايو   1كمةي ودلق االتفاق  ي زـز النفـاذ يف   واحمل
، كان التوجيه اإلجرائي لإلفراج املبكر املشروط عـن األ ـخا  الـلين    2016األول من عام 

 أدانتهم احملكمة اخلاصة لسرياليون قيد االستعرا ي
 

 املتبقيةأنشطة احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال  -ماء  
مــن احملــزن أن أ ــد قمــاة احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة، واــو القاضــي   - 12

 لنـــدني وكـــان القاضـــي كينـــي  يف 2016نيســـان/أمريق  5جـــورج  يا ـــا كينـــي، تـــويف يف  
أول جمموعــة مــن القمــاة الــلين عينتــهم  كومــة ســرياليون يف دائــرة االســتئناذ          مــني مــن

ن،  ي  ع ني معـد ذلـآ يف قائمـة قمـاة احملكمـة اخلاصـة لتصـريف        للمحكمة اخلاصة لسرياليو
 األعمال املتبقيةي وستعني  كومة سرياليون قاضيا يلر ليحق حمق القاضي كينيي

وتواصق احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيـة من ـال وفعاليـة االضـطاة ماملهـام       - 13
إجراء التحقيقات وعقد جلسة إداريـة مشـ)ن    املتبقية للمحكمة اخلاصة لسرياليون، لا يف ذلآ 

خمالفــة  ــروط اإلفــراج املبكــر املشــروط  وإدارة وتعهــد احملفوحملــات وإ ــا  أعمــال  فـــ           
ــة         ــا الشــهود لتلبي ــا مــن احملكمــة اخلاصــة لســرياليون  والعمــق م ــت إليه ــيت انتقل الســ ات ال

علــ  املعلومــات  ا تياجــا م  واإل ــراذ علــ  إنفــاذ األ كــام  والــرد علــ  طلبــات احلصــول 
 واألدلة الواردة من سلطات االدعاء الوطنيةي ويقدم الفرة التايل حملة عامة عن تلآ األنشطةي

 
 محاية المحايا والشهود - 1 

ــوال يف       - 14 ــريو  إيب ــر  ف ــن م ــة م ــل إعــان ســرياليون لالي ــا//نوفمرب   7من تشــرين الا
محايــة ودعــم الشــهود ، ر ــم  ــدول  ــاليت إصــامة مــاملر  معــد ذلــآ، حملــق مكتــب   2015

ــةي وعمـــا     والمـــحايا يعمـــق ماســـتمرار يف مجيـــا أحنـــاء ســـرياليون ويف املنطقـــة دون اإلقليميـ
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ق املكتــب منشــاط رصــد ودعــم أكاــر     مــن النظــام األساســي للمحكمــة، يواصــ     18 ماملــادة
من الشهود وحيتف ، عن طري  اتصاالت منتظمة  ـم، لعلومـات مسـتكملة عنـهمي      100 من

ا مصـدد إكمـال تقيـيم  ـامق لكـق  ـااد، لـا يف ذلـآ التقـديرات والتقييمـات           واملكتب  اليـ 
النفسية ال تياجا م من الدعم وا تياجا م األمنيةي ويف األ هر األلرية، ساعد املكتب أيمـا  

إلفــراج املبكــر املشــروط وتشــاور    يف إجــراء التحقيقــات يف االدعــاءات مــاإللال مشــروط ا    
 ذ احلماية القائمة   تنتهآيالشهود للت)كد من أن حملرو ما
 

 اإلجراءات القمائية واإلدارية - 2 
عقدت احملكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة، منـل إنشـائها، خمتلـف اإلجـراءات          - 15

القمائية واإلدارية املتعلقة مالطلبني املقدمني من موانينا فوفانا وإريآ كـوي سينيسـي لإلفـراج    
مـن قواعـد اإلجـراءات واإلنيبـات للمحكمـة، لـا يف ذلـآ         124ادة املبكر املشروط، عما ماملـ 

التما  قدمه السيد تايلور لألمر منقق إجراء إنفاذ احلكم الصادر ضد  إ  رواندا، وقـد رفـح   
 يذلآ الطلب

، عقــدت احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة جلســة  2016ويف يذار/مــار   - 16
ا التفـاق اإلفــراج املبكـر املشـروط املـربم معـهي وكـان الســيد       إداريـة مشـ)ن انتـهات السـيد فوفانـ     

فوفانا، املدير السام  للشؤون احلرمية يف قوات الدفاة املد/ أنيناء الـااة املسـلن يف سـرياليون،    
عامـا،   15قد ُأدين مارتكامل جرائم  رمل وجرائم ضد اإلنسانية و  كـم عليـه مالسـ ن ملـدة     

، 2014يمل/أ سـطس   11ي ويف 2003السـ ن منـل عـام    ما ا تسامل املدة اليت قمـااا يف  
صدر األمر ماإلفراج املبكر عـن السـيد فوفانـا، معـد قمـاء نيلاـي مـدة عقومتـه يف روانـدا، رانـا           

 مشروط معينةي
ُأفــرج عنــه معــد ذلــآ يف أوائــق  ،اإلفــراج املبكــر ومعــد اســتيفاء الســيد فوفانــا لشــروط - 17
لـي، يـت إ ـراذ ايئـة الرقامـة،      يف جمتمعـه احمل ليقمي مـا تبقـ  مـن مـدة عقومتـه       2015 عام
وكانت ال  اي املرة األو  اليت لنن فيهـا حمكمـة جنائيـة دوليـة إفراجـا       ي رطة سرياليون أي

 ت الرقامة لشخيف مدان جبرائم  رمليمبكرا مشروطا ي
، تلقـت احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة       2015ويف تشرين األول/أكتومر  - 18

 تقامـ فمعلومات عّما يز عم من انتهات السيد فوفانا لبنود اإلفراج املبكر املشروط اخلا  مـهي  
املتعلـ  مـاإلفراج املبكـر املشـروط، ومعـد يقيقـات        للتوجيه اإلجرائي قلم احملكمة، وفقا ةرئيس

ة وايئــة الرقامــة، مرفــا تقريــر مــن قلــم احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــ  أجرااــا كــق
 ي2016يذار/مار   3رئيس احملكمة يف  إ 
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حبـّ  السـيد فوفانـا ماال ت ـا      أمـرا   احملكمـة  ، أصدر رئـيس 2016يذار/مار   9ويف  - 19
اســتماة عمــا  والنقــق إ  ع هــدة احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة، ومعقــد جلســة  

ولوجــب األمــر  ياملتعلــ  مــاإلفراج املبكــر املشــروط  )واو( مــن التوجيــه اإلجرائــي  12ماملــادة 
امللكور، عني الرئيس، يف مجلة أمور، القاضية فيفيـان مي سـولومون للنظـر يف القمـية لقتمـ       

لعقـد  قلـم احملكمـة متحديـد موعـد      ةوأمر رئيسـ  ،( من النظام األساسي للمحكمة3) 13املادة 
أيـامي وسـل م السـيد فوفانـا نفسـه إ  ايئـة        7جلسة اسـتماة أوليـة يف اـل  املسـ)لة يف  مـون      

 ون قق إ  ع هدة احملكمةي الرقامة
الســيد فوفانــا  وأكــدي 2016يذار/مــار   18و  16وع قــدت جلســتا االســتماة يف  - 20

حملكمـة اخلاصـة   االدعاءات، وأمـرت القاضـية سـولومون مـاإلفراج عنـه مـن ع هـدة ا        صحة تلآ
 شروط إضافيةيملتصريف األعمال املتبقية، 

ــاإلفراج   ، أصــدرت القاضــية2016نيســان/أمريق  25ويف  - 21 ســولومون قــرارا يقمــي م
السيد فوفانا مشروط إضافية صارمة ومعدلة، وم)ن خيما لتدريب مكاـف مدتـه أسـبوعان     عن

ل  قلـــم احملكمـــة لســـاعدة لي نف ـــأمت  الســـيد فوفانـــا من ـــال التـــدريب الـــومشـــ)ن الشـــروطي 
ــدفاة  مــن ــه،     ذلــآ مشــ)ن و ،مكتــب ال ــراج املبكــر املشــروط اخلــا  م العناصــر الرئيســية لإلف

 والقانون اإلنسا/ الدويل، و قوق اإلنسان، ومهام ايئة الرقامةي
ــة ماتفــاق        - 22 ــة الرقام ــد ايئ ــالي إ اء عــدم تقي وأعرمــت القاضــية ســولومون عــن قلقهــا الب

قلـم احملكمـة    ةرئيسـ  تعـدم التقيـد ذات وعمـا م) كـام القـرار، فقـد اتصـل       الرقامةي ويف ضـوء  
ومشـ)ن الطريقـة الـيت تقتـرل      ،يف نقا ـات مشـ)ن عـدم تنفيـلاا لاتفـاق      ت يئة الرقامـة ودللـ  

ت ايئـــة الرقامـــة علـــ  اختـــاذ  يئـــة كفالـــة إنفـــاذ الشـــروط املعّدلـــة يف املســـتقبقي ووافقـــ اني  ـــا
فـردا مـن أفـراد     13كفالـة التقيـد مواجبا ـا، لـا يف ذلـآ مشـاركة       التدامري الرامية إ   من عدد

  رطة سرياليون يف التدريب ما السيد فوفاناي
ومعد التدريب، وق ا السيد فوفانا وايئة الرقامـة اتفـاقني معـدلني مشـ)ن اإلفـراج املبكـر        - 23

 لوجب القراري املشروط والرقامة، يتممنان الشروط املعّدلة وااللتزامات املترتبة عليهما
 

 اإل راذ عل  تنفيل األ كام - 3 
مـن النظـام األساسـي للمحكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة،          23املادة معما  - 24

تتــو  احملكمــة مســؤولية اإل ــراذ علــ  تنفيــل األ كــام املتعلقــة ماأل ــخا  الــلين أدانتــهم     
ــدى احملكمــة اخلاصــة لتصــر    ــةاحملكمــة اخلاصــة لســرياليوني ول ــا ســبعة  يف األعمــال املتبقي  الي

لربيطانيـا العظمـ  وأيرلنـدا     يف س ن فرانكاند ماململكة املتحدةمنهم مدانني حمت زين، وا د 
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ــد وفــ     الشــمالية ــآ مع ــا، مروانــدا، وذل ــتة يف ســ ن مبانا ــا مر ــا،    ، وس ــيد ألــيكس تامب اة الس
 انتهم احملكمة اخلاصة لسرياليونيأ د اللين أد واو
ــه  ز 9ويف  - 25 ــريف     2016يران/يونيـ ــة لتصـ ــة اخلاصـ ــدا احملكمـ ــة روانـ ــت  كومـ ، أملاـ

األعمال املتبقية رمسيا موفاة السيد مر ا يف ذلـآ اليـوم يف كياـايل، مروانـدا، معـد مـر  ع مـالي        
وكان السيد مر ا أ د كبار قادة اجمللس الاـوري للقـوات املسـلحة، وكـان يقمـي عقومـة مـد ا        

إ ـدى عشـرة  مـة،    م ديـن  ئم  رمل وجرائم ضد اإلنسانيةي فقد ُأسنة إلدانته مارتكامل جرا 50
ــآ أعمــال   ــادةاإلو ،راــاملاإللــا يف ذل ــقالو ،م ــود اجلواســتخدام  ، تصــاملاالو ،قت ــالي األن طف

وأجرت احملكمة يقيقا مش)ن مامسات وفاتـه، ونسقـقت تنسـيقا ونييقـا مـا السـلطات يف روانـدا        
 يتقرير التشرين النهائيصدور وسرياليون مش)ن مسائق خمتلفةي وُأجري  تشرين لل اة وينتظر 

ويواصـــق قلـــم احملكمـــة ومكتـــب الـــدفاة االتصـــال الونييـــ  مـــا الســـلطات يف روانـــدا   - 26
املتحدة فيما يتعل  متنفيـل أ كـام السـ ناء الـلين أدانتـهم احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون،         واململكة 

لــا يف ذلــآ املســائق املتعلقــة مالزيــارات العائليــة، ووضــا الســ ناء، وتــوفري املســاعدة القانونيــة،   
وأي مسائق ألرى تست ّد وتتطلب من انييئات املعنية اختاذ إجـراءات مشـ).اي وعمـا ماالتفـاق     

متيســـري ربم مـــا الســـلطات الروانديـــة، فقـــد اســـتؤنفت الزيـــارات العائليـــة يف الســـنة احلاليـــة  املـــ
، ســافر وكيــق 2016احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــةي ويف كــانون الاا//ينــاير   مــن

ــه إ  اململكــة املتحــدة    اجتماعــات مــا الســيد  لعقــد الــدفاة الرئيســي وحمــامي الــدفاة املعــاون ل
 ياملسائق معاجلة املسائق القانونية و رياا منمن أجق نائب مدير س ن فرانكاند  تايلور وما

ــيت       - 27 ــة مســتقلة إجــراء تقييمــات ســنوية مشــ)ن تنفيــل األ كــام ال وتواصــق ايئــات رقام
 أمريقنيســان/ 19 ــباط/فرباير و  3أصــدر ا احملكمــة اخلاصــة لســرياليون حبــ  املــداننيي ففــي   

ية للصليب األمحر عمليات تفتيش يف س ن مبانااي وجتري أيمـا  ، أجرت الل نة الدول2016
الل نة األورومية ملنا التعليب واملعاملة أو العقومة الاإنسانية أو املهينة عمليات تفتـيش سـنوية   

 يف س ن فرانكاندي
 

 تقدا املساعدة إ  السلطات الوطنية وتعاون الدول - 4 
متقــدا  مــن واليــة احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة  عمــا ماجلانــب املتصــق - 28

طلبـات مـن اـل  السـلطات      تتلقـ   احملكمـة  فقـد حمللـت   ،املساعدة إ  سلطات االدعاء الوطنية
،  ظـي مـا ال يقــق   اـلا التـاري   سـاعدة واسـت امت لتلـآ الطلبـاتي و ـىت      املللحصـول علـ    

 ،حملكمــة ومكتــب املــدعي العــامقلــم ا عــن طريــ مــن اــل  الطلبــات مت ــاومل كامــق  13 عــن
عـادة مـا تقـدم     ني يستمر العمق عل  مسائق املتامعة املتعلقة معدد من الطلبات األلرىي و يف
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ــالتورط يف جــرائم متصــلة       اــل  الطلبــات للحصــول علــ  معلومــات عــن أ ــخا  متــهمني م
اضـــعة مــاحلرمل أنينـــاء النـــزاعات يف ســـرياليون وليربيـــا، ويقيمــون  اليـــا دالــق األراضـــي اخل    

مة للطلب لوجب طلب جلوء أو وضا يلـري وتلقـت احملكمـة    للواليات القمائية للسلطة املقد ز
، مت البـت يف انيـنني   املـدانني إجراء مقامات ما معح  يفتعاون الدول مش)ن أيما نيانية طلبات 

ــوفر احملكمــة     ــها مشــكق كامــق لــال اــل  الســنةي وت  ــدان  ســب    من دعمــا كــاما نيــل  البل
واليتهاي وإضافة إ  ذلآ، فإن قلـم احملكمـة ومكتـب املـدعي العـام يتلقيـان طلبـات        تقتميه  ما

للحصول علـ  معلومـات أو علـ  مسـاعدة مـن مـا اني مشـتالني لشـاريا أكاد يـة وإعاميـة           
 ويست يبان لتلآ الطلباتي

 
 تعهد احملفوحملات وإدارة  ؤون احملكمة - 5 

مــة اخلاصــة لســرياليون وحمكمــة تصــريف  حمفوحملــات احملك تعهــديتواصــق العمــق علــ   - 29
األعمال املتبقيةي ويواصق موحملفو احملفوحملات العمق عل  إكمال  ف  مجيا الونيـائ  والبيانـات   

ــة اخلاصــة ماحملكمــة اخلاصــة لســرياليون   ــ  النهائي ــائ  حمكمــة     وعل ــين  فــ  وني وضــا نظــام يت
أكاــر كفــاءة إلدارة  وجــود نظــامم يســمن، ومواقيتــهاتصــريف األعمــال املتبقيــة يف ســرياليون ل

 عــن طريــ  عمليــة  فــ  الســ ات جتــريامللفــات يف املســتقبقي وفمــا عــن ذلــآ، ال تــزال 
، تشـاق احملفوحملـات املاديـة حملكمـة     اـلا التـاري   يديد ومعاجلـة أي نياـرات يف السـ قي و ـىت     

مترا طوليا مـن السـ ات الورقيـة، وتشـاق احملفوحملـات       580تصريف األعمال املتبقية  وايل 
 تريامايتي 13.4 قرامةرقمية ال

 أ ـز قـد  وجيري تعّهد احملفوحملات األصلية يف احملفوحملات الوطنية انيولندية يف الاـايي و  - 30
تصــريف األعمــال املتبقيــة مــؤلرا جتميــا فهــر  ســرياليون لحمكمــة  املســؤولون عــن حمفوحملــات

احملفوحملات الوطنية انيولنديـةي ولـدى    اليت تتحق  منها الااياحملفوحملات املخزنة يف  لكق امق 
تفـاام مـني و ارة اخلارجيـة يف اولنـدا     اللكرة لالفهر   سريف استكمال عملية التحق  ال ، 

واحملكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة مشـ)ن حملـروذ التخـزين والوصـول إ  حمفوحملـات          
 احملكمة اخلاصةي

مرجميات إدارة الس ات اإللكترونيـة اخلاصـة  ـاي    وتقوم احملكمة اخلاصة  اليا مترقية  - 31
عمـا  األقـدم و ربجميـات  التطبيـ    الـيت تواجـه  الصـعومات التقنيـة   اـو   كان الـدافا نيـل  الترقيـة   و

ملســاعدة فريــ  احملفوحملــات يف يديــد      مت  تعيينــه متوصــية ألصــائي يف تكنولوجيــا املعلومــات    
 اليـا  فريـ  احملفوحملـات   ويقـوم  لسـرياليوني  احملكمـة اخلاصـة    اليت مدت يف  ف  ونيائ الاارات 

اآلليـة الدوليـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة      ما التشاور ما احملكمة الدولية ليو سافيا السامقة وم
 يترقية الربجمياتا يف عملية ماالستفادة من لربا من أجق للمحكمتني اجلنائيتني 
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 اجللسة العامة للقماة - 6 
ــة ا  - 32 ــدة مــن    ع قــدت اجللســة العام ــرة املمت ــة للقمــاة يف الاــاي يف الفت تشــرين  30لااني

ــا//نوفمرب إ   ــال حملكمــة     ي2015كــانون األول/ديســمرب   4الا ــت اــل  أول فرصــة تت وكان
تصريف األعمال املتبقية معد سنتني تقريبا من مدء عمليا ـا السـتعرا  قواعـداا واإلجـراءات     

مقتر ـات إلجـراء تعـديات    وضـا  ة مشـ)ن  األلرى الا مـة لعملـهاي وتـداولت اجللسـة العامـ     
منـهاي وتـداولت اجللسـة مشـ)ن      45وعّدلت القاعـدة   ،عل  القواعد اإلجرائية وقواعد اإلنيبات

ــرئيس )   يمشــروع ــر الســنوي األول لل ــا/ للــرئيس    2014لعــام التقري ــر الســنوي الا ( والتقري
ــلين نشــرا     2015 لعــام) ــة، والل ــات حمكمــة تصــريف األعمــال املتبقي ــتعلقني معملي ــدما( امل  وق

مـن النظـام األساسـي     26ذلآ احلني إ  األمني العام وإ   كومة سرياليون وفقـا للمـادة    منل
 اتانتخامـ أجريـت  حملكمة سرياليون اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيةي وإضافة إ  ذلـآ، فقـد   

ي عامــق قاضــي اســتئناذ ونائــب  عامــق، اســتئناذ وقاضــي احملكمــة، سنائــب رئــي النتقــاء 
ع ر  أيمـا علـ  اجللسـة العامـة مشـروة اإلرل الفقهـي لـدائرة االسـتئناذ الـلي حيمـق            وقد

يمق القسـا األكـرب مـن املسـؤولية  خمتـارات مـن االجتـهادات القمـائية للمحكمـة          ”عنوان  
 صياة النهائية نيلا املشروةيووافقت اجللسة عل  وضا ال ،“اخلاصة لسرياليون

 
 اإلرل وأنشطة التواصق - 7 

ــةي     - 33 ــة الدوليـ ــة اجلنائيـ ــبريا يف العدالـ ــهاما كـ ــرياليون إسـ ــة لسـ ــة اخلاصـ أســـهمت احملكمـ
كانت، من مجلة أمور ألرى، أول حمكمة جنائية دولية يف التاري  تبّت يف جـرائم متعلقـة    قدف

عـّرذ الـزواج القسـري    م والـزواج القسـري، وت   ماجلنود األطفال واني مات عل   فظـة السـا  
م)نه جر ة ضد اإلنسانية يف  د ذاتهي ويشك ق احلفاظ عل  إرل احملكمة اخلاصة عنصـرا اامـا   

سـع  فيـه أيمـا إ  املسـا ة     يلعمق احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية، يف الوقت اللي 
 كمـة يف أنشـطة ترمـي إ    احملدد،  ـارت قمـاة   يف تطوير العدالة اجلنائية الدوليةي ويف الا الصـ 

تعزيز إرل احملكمة اخلاصة وتعزيـز مكانـة احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـةي ويقـوم         
إال عنـد أداء   ا.ـم ال يتقاضـون أجـر   إكمـة أي تكلفـة،  يـ     احملالقماة مللآ من دون يميق 

يف  ــني إن اــل  األنشــطة ختــرج ، كمــة منــاء علــ  طلــب مــن الــرئيساحملمهــام قمــائية لصــا  
نطاق املهام املتوقا عادًة من القماة أداؤااي ونوقشت لال اجللسة العامـة الاانيـة للقمـاة     عن

 د إرل احملكمة اخلاصة لسرياليونيمس)لة التزام القماة الراس   ل  القمية ور بتهم يف ختلي
قيـام  )أ( ، كلـت اـل  األنشـطة مـا يلـي       (A/70/565) ومنل التقرير األلري لألمني العـام  - 34

ألقـت حماضـرات عـن  قـوق األطفـال      وينتـر مـؤلرا مزيـارة طاجيكسـتان  يـ        هالقاضية ريناتـ 
الااعــات املســلحة، اســتنادا إ  الســوام  القمــائية للمحكمــة اخلاصــة لســرياليون ماعتباراــا      يف

http://undocs.org/ar/A/70/565
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ا ا اليت دارت يف جلنة  قوق الطفق مـا وفـد مجهوريـة أفريقيـا الوسـط        ارسة فمل ، ومناقش
ماكسـتان، وملااريـا،    كـق مـن   اعتمادا عل  السوام  القمائية للمحكمة اخلاصة لسرياليون، وما

مــاوي، واململكــة املتحــدة، ونيبــال، مشــ)ن اجلنــود األطفــال الســامقني،   وجورجيــا، و ــامون، و
 ـوار قمـائي    مشـاركة القاضـي فيليـب واكـي يف    )مل( رااميني  و واج األطفال، واألطفال اإل

رمـا العدالــة  ”يف احملكمـة األفريقيـة حلقـوق اإلنســان والشـعومل ويف مناقشـات مشــ)ن موضـوة       
ــة  ــة الدولي ــة مالعدال ــة احملكمــة اخلاصــة لســرياليون     “الوطني اخلطــامل )ج( ، ماالســتفادة مــن جترم

لمحكمـة اخلاصـة لسـرياليون    ل تـهادات القمـائية  للقاضية  ريين أفيس فيشر مشـ)ن االج  الرئيسي
ضـمن إطـار مكافحـة     واألعمال املقبلة للمحكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة     ،وايكليتها

الواليــات  ،نيــفاومــارت ووليــام مسيــ ، جب يتاإلفــات مــن العقــامل يف منتــدى الــرئيس يف كلــي
وقيامها معر  ورقة ترب  عمق احملكمـة اخلاصـة لسـرياليون يف اجللسـة العامـة       املتحدة األمريكية،

للمــؤلر الــلي ع قــد لناســبة الــلكرى الســنوية اخلامســة والعشــرين للرامطــة الدوليــة للقاضــيات،   
ــلي  مــر  ــن   أه توال ــف قاضــية م ــدا   82ل ــ       )د(مل ــي املتعل ــه اإلجرائ ــن التوجي نشــر فصــق ع

اعتمدتــه حمكمــة ســرياليون اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة،  مــاإلفراج املبكــر املشــروط الــلي
ــزا      ــه كــق مــن القاضــية فيشــر والقاضــية تريي ــآ يف ين  ــارت يف ت)ليف  Research دواــر ، وذل

Handbook on the International Penal System (    ــائي ــام اجلنــ ــ  مالنظــ ــي املتعلــ ــب البحاــ الكتّيــ
قــدت يف تــونس العاصــمة، مشــ)ن   لقــة عمــق ع مشــاركة القاضــية دواــر  يف  )اـــ(   )الــدويل

ت مناقشـات مشـ)ن اتفاقيـة  قـوق     وتمـمن  ،جرائم احلـرمل والعنـف اجلنسـي يف  ـاالت الـااة     
 يلسرياليون الطفق واالجتهادات القمائية للمحكمة اخلاصة

اصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة ودون يميــق حمكمــة ســرياليون اخل ذاتــه،ويف الســياق  - 35
العـام فيمـا    االدعـاء واصـق املدعيـة العامـة االضـطاة ماألنشـطة املتعلقـة لسـائق        ت تكاليف،  أي

ــز أنشــطة حمكمــة ســرياليون اخلاصــة لتصــريف        خيــيف إرل احملكمــة اخلاصــة لســرياليون وتعزي
األعمال املتبقيةي وتشمق ال  األنشطة  مور املدعيـة العامـة اجتماعـا للم لـس االستشـاري      

نورمرب  ومشاركتها يف مبادرة لبناء القـدرات استمـافتها موتسـواناي     لألكاد ية الدولية ملبادئ
ي 2016 عــاميف وقامــت املدعيــة العامــة أيمــا لهمــات توعويــة يف جنــومل ســرياليون و ــرقها  

مجاعـــة احملكمـــة مـــؤلرا يف اجتمـــاة توعـــوي مـــا   قلـــم ةو ـــاركت املدعيـــة العامـــة ورئيســـ 
 يف فريتاوني ،ي للمحكمة اخلاصةاملنتدى التفاعل اي ،اجملتما املد/ مجاعات من
مـن مرا ـق   النهائيـة   ةر لـ املمشروة اإلرل الفقهي لدائرة االستئناذ  اليـا   مليوقد  - 36

بـا اني واجلمهـور، تتـين نيـم اسـتعرا  نتـائ        للأداة قّيمة للحقوقيني وذلآ يشكق سي وإ ا  
 كمـة اخلاصـة لسـرياليون   مقارنـة لنتـائ  احمل  إجـراء  احملكمة اخلاصـة لسـرياليون يف مـورد وا ـد و    
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 سـتقدم قمايا متعددةي ويف إطار إطاق محلة احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة،       عرب
منظمات جمتما مد/ وعلماء مت التيـارام مسـبقا كوسـيلة     الي احملكمة نسخا إ   قوقيني و

زيــادة لالــوعي وفرصــة اامــة إلذكــاء  ذلــآ تواصــق مــا املــاحنني احملــتملني يف املســتقبقي ويتــين 
 تسليا الموء عل  احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيةي

  
 الوضا املايل احلايل وجهود مجا األموال -رامعا  

ــه عنــد إعــداد التقريــر األلــري لألمــني العــام )     - 37  (، فــإنA/70/565علــ  النحــو املشــار إلي
املايل السائد ينئٍل للمحكمة اخلاصة لتصـريف األعمـال املتبقيـة كـان علـ  حنـو ال يتـين        الوضا 

ــد مــن   2016نيــا العمــق معــد يذار/مــار     ــدون تلقــي املزي ــتمكن احملكمــة   م التربعــاتي و  ت
سـوى مفمـق اإلعانـة املاليـة الـيت أذنـت  ـا اجلمعيـة العامـة           2016العمق معد يذار/مار   من

ــوارد امل  ــة امل ــن    لتكمل ــرة م ــا للفت ــربة   ــة املت ــاير  1الي كــانون  31إ   2006 كــانون الاا//ين
 20 000، تلقــت احملكمــة 2016ي ولــال النصــف األول مــن عــام  2016األول/ديســمرب 

يورو فقا من التربعات، وال توجد يف ال  املر لة، مالر م من جهود مجا األموال املتواصـلة  
ي وللا فـإن الوضـا   2017ولعام  2016يتبق  من عام  واملكافة، أي يفاق لتربعات إضافية ملا

 ي2017املايل احلايل للمحكمة او عل  حنو لن يتين نيا مواصلة عملها يف عام 
 2 980 500وتبلي اال تياجـات مـن املـوارد للمحكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال         - 38

ق يف اجلـدولني  دوالري ويرد تو يا اال تياجات  سـب العنصـر ووجـه اإلنفـاق وتـوافر التمويـ      
 أدنا ي 2و  1
 لو /يوليـه  31وترد يف املرف  األول املعلومات املتعلقة متوافر األموال والنفقـات  ـىت    - 39

 ي وترد يف املرف  الاا/ معلومات عن تو يا املوارد مني املهام القمائية و ري القمائيةي2016
 

  

http://undocs.org/ar/A/70/565
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 1اجلدول 
 اال تياجات  سب العنصر وتوافر التمويق  

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

 

 كاااا ول ال/اااا    1
 - نااااااااااااااااااااااااااي ي

 كا ول األول  31
 2016ديسمرب 

 ال/ااا   كااا ول 1
 - ينااااااااااااااااااااااي 

يولياااا   متااااو  31
2016 

أغساااااا    آب 1
2016 - 31 

كاااااااااااا ول األول  
 2016ديسمرب 

 كااا ول ال/ااا    1
 31 - ينااااااااااااااي 

 كااااااااا ول األول 
 2017 2016ديسمرب 

 االحتياجات املقدرة النفقات املقدرة النفقات املتوقعة النفقات الفعلية االحتياجات املقدرة العنص 
 ها )ب+ج(= د  (ج) (ب) (أ) 
      النفقات/اال تياجات      
 572 800 316 200 188 468 127 732 1 124 000 الدوائر/القماة/النشاط القمائي - 1

 66 200 60 000 26 267 33 733 60 000 مكتب املدعي العام - 2

 2 341 500 2 211 000 947 550 1 263 450 2 412 300 قلم احملكمة - 3

 2 980 500 2 587 200 1 162 285 1 424 915 3 596 300 اجملموة الفرعي

      األموال املتا ة
 1 121 100    الاا//يناير( كانون 1الرصيد املر ق )

 

  21 700    التعهدات والتربعات

  -    املتوقعةالتعهدات 

املبلــي املســتخدم مــن اإلعانــة البالاــة   
 1 444 400    دوالر 2 438 500

 

 - 2 587 200    اجملموة الفرعي

 (2 980 500) -    الفائح/)الع ز(
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 2اجلدول 
 اال تياجات  سب وجه اإلنفاق وتوافر التمويق  

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

 العنص 

 كا ول ال/ا   1
 31 - ناااااااااااي ي

 كاااااا ول األول 
 2016ديسمرب 

 ال/ااا   كااا ول 1
 - ينااااااااااااااااااااااي 

يولياااا   متااااو  31
2016 

 -أغس    آب 1
 كاا ول األول   31

 2016ديسمرب 

كااااااااااااااااااا ول  1
 - ال/ا  يناااااااااااي 

كااااااااااااااا ول  31
األول ديساااااااامرب 

2016 2017 

 
االحتياجااااااااااااات 

 املقدرةاالحتياجات  النفقات املقدرة النفقات املتوقعة النفقات الفعلية املقدرة
 ها )ب+ج(= د  (ج) (ب) (أ) 
      النفقات/اال تياجات      

 400 071 1 600 025 1 346 427 254 598 200 102 1 الوحملائف

 300 403 040 225 504 134 536 90 300 786 التكاليف العامة للموحملفني

 000 183 600 74 700 41 900 32 900 218 أتعامل القماة

 500 31 500 31 020 23 480 8 500 31 واخلرباءاالستشاريون 

 100 290 710 182 738 75 972 106 100 352 السفر

 000 591 000 508 987 213 013 294 000 581 اخلدمات التعاقدية

 600 394 400 524 954 238 446 285  مصروفات التشايق العامة

 600 10 920 12 036 5 884 7  اللوا م واملواد

 000 5 430 2 000 2 430  األنيال واملعدات اقتناء

3 اجملموة الفرعي  596  300  1  424  915  1  162  285  2  587  200  2  980  500  

      األموال املتا ة

  100 121 1    الاا//يناير( كانون 1) ر قاملرصيد ال

  700 21    والتربعاتالتعهدات 

  -    املتوقعةالتعهدات 

اإلعانـــة البالاـــة املبلــي املســـتخدم مـــن  
  400 444 1      دوالر 2 438 500

2    اجملموة الفرعي  587  200  -  

-    الفائح/)الع ز(  (2  980  500 ) 

  
ــا       - 40 ــة إ  لرب  ــة املقتر ــة للمحكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقي وتســتند امليزاني

احملكمــة تنفيــل مهامهــا وستواصــق املتراكمــة لــال العــامني والنصــف املاضــيني مــن عمليا ــاي  
مقر مؤقت يف الااي، مـا وجـود مكتـب فرعـي نيـا يف سـرياليون إلدارة مهـام منـها محايـة           يف
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الشــهود والمــحايا ودعمهــم، ومســائق الــدفاة، وتنســي  املســائق املتعلقــة ماأل ــخا  الــلين   
يف أدانتهم احملكمة اخلاصة لسرياليوني وسيت)لف جمموة مات مـوحملفي احملكمـة اخلاصـة لتصـر    

 موحملفا متفر ا يعملون يف الين املوقعنيي 13األعمال املتبقية من 
ــن ســتة         - 41 ــاي م ــة يف الا ــال املتبقي ــة اخلاصــة لتصــريف األعم ــب احملكم وســيت)لف مكت

ومستشـار قـانو/ نييئـة االدعـاء       2-موحملفني، ام  رئيس قلـم احملكمـة اخلاصـة مـن الرتبـة مـد      
  وموحملـف  4-رئيس قلم احملكمة مـن الرتبـة ذ    ومستشار قانو/ يف مكتب 4-الرتبة ذ من

  ومــدير مكتــب  2-  وموحملــف حمفوحملــات مــن الرتبــة ذ   1-قــانو/ معــاون مــن الرتبــة ذ   
مــن فئــة اخلــدمات العامــة  ولــة   ي وإضــافة إ  ذلــآ، ســتوفر وحمليفــة وا ــدة 2-الرتبــة ذ مــن
الفرعـي التـاما   مند املسـاعدة املؤقتـة العامـة املسـاعدة يف  فـ  الونيـائ ي وسـيت)لف املكتـب          من

  4-للمحكمــة يف فريتــاون مــن ســبعة مــوحملفني، اــم  كــبري مــوحملفني قــانونيني مــن الرتبــة ذ   
  و نيانيــة مــوحملفني معنــيني حبمايــة 1-وموحملــف قــانو/ معــاون لشــؤون الــدفاة مــن الرتبــة ذ 

الشـــهود واإل ـــراذ علـــ  الـــدعم )موحملفـــون وطنيـــون مـــن الفئـــة الفنيـــة(  ومســـاعد إداري   
ــن ــة(  )م ــة احمللي ــ  اخلــدمات       الرتب ــة عل ــة(ي وســتعتمد احملكم ــة احمللي ــن الرتب ــة )م ــق نظاف ، وعام

ــة،      ــدالليني، واخلــدمات اجملاني ــدرمني ال االستشــارية القصــرية األجــق، ولــدمات اخلــرباء، واملت
 لتكملة موارداا من املوحملفني  سب االقتماء وعند المرورةي

ــام     - 42 ــدرة لع ــة املق ــات الفعلي ــي 2016والنفق والر، ويفمــي ذلــآ  د 2 587 200 تبل
دوالر، واــو مــا يعــزى إ  أن الــدعاوى القمــائية املتوقعــة لعــام   851 200رصــيد قــدر   إ 

، لــا يف ذلــآ اســتعرا  األ كــام ماإلدانــة وتعــديق تــدامري محايــة الشــهود وإجــراء          2016
ئيـا  احملاكمات املتعلقة ما دراء احملكمة واإلفراج املبكر املشروط،   جتِر معـدي ويعـزى ذلـآ جز   

إ  املوت املفاجئ وامل)ساوي أل د حمـامي الـدفاة ويقظـة احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال        
ــة الشــهود ماــر  تفــادي األع   ــة يف إدارة مرناجمهــا حلماي ــؤدي   املتبقي ــة الــيت قــد ت مــال االنتقامي

 يريآ دعوى ا دراء احملكمةي إ 
، فمـن املتوقـا نيـا،    2016وعل  الر م من عـدم عقـد إجـراءات قمـائية معـد يف عـام        - 43

 ي2017مناء عل  لربة احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية، أن ت عقد يف عام 
ــائية        - 44 ــراءات القمـ ــوارد إلدارة اإلجـ ــدرة مـ ــام املقـ ــمق األرقـ ــب ، تشـ ــا سـ ــوء مـ ويف ضـ

ــها          ــة مواليت ــال املتبقي ــة اخلاصــة لتصــريف األعم ــدذ اضــطاة احملكم واإلجــراءات األلــرى  
، واــو مــا ســيمكنها مــن التعامــق مــا أي مســ)لة قمــائية تنــدرج  2017ة املتوقعــة لعــام القمــائي

ضمن مستوى املوارد املطلوملي واحملكمـة اـي كيـان جديـد نسـبيا وال تـزال يف املرا ـق املبكـرة         
لعمليا ــا، وقــد   ــددت ا تياجا ــا مــن امليزانيــة وع رضــت يف ذلــآ الســياقي ومــن  ، ال  كــن  
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املهام القمائية وتواتر  ارسة تلـآ املهـام علـ  النحـو الكامـقي ومـن املتوقـا        يديد وتوقا نطاق 
أن تتطور احملكمة مالتدري  واي تواصق تنفيل واليتها وإنشاء منا مـن األنشـطة واال تياجـاتي    
وســيلزم تــوفري مــوارد إضــافية ألي مســ)لة قمــائية تتطلــب مــوارد تزيــد عــن مســتوى األنشــطة     

 ي2016زانيةي وتراعي االفتراضات أيما النفقات لعام القمائية املدرج يف املي
وتـرد يف املرفـ  الاالـ  نيـلا التقريـر تفاصـيق عـن اال تياجـات مـن الوحملـائف  سـب             - 45

، لـا يشـمق الوحملـائف القمـائية، ورئـيس احملكمـة، واملـدعي        2017الفئة والرتبة واملوقـا لعـام   
 ي4-ئيسي من الرتبة ذالعام مرتبة وكيق األمني العام، وحمامي الدفاة الر

  
 إجراءات تعزيز الكفاءة -لامسا  

ال تزال حمكمة تصريف األعمال املتبقية  ريصة عل  تقليق التكاليف ورفـا الكفـاءةي    - 46
ويشارت مكتب احملكمة الفرعي يف فريتاون الو دة الوطنيـة للشـهود يف مقراـا، مينمـا يشـارت      

ــة لي   و وســافيا الســامقة يف مقراــا ويشــاركها أيمــا   مقراــا املؤقــت يف الاــاي احملكمــة الدولي
 ترتيبا ا اإلدارية والتقنيةي

ورئيس قلم احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية او الو يـد مـني كبـار موحملفيهـا      - 47
الــلي يعمــق علــ  أســا  التفــر ي أمــا رئــيس احملكمــة وقمــا ا )الــلين ي ســتدعون مــن قائمــة    

ــؤالني للعمــق يف احمل  ــدفاة      القمــاة امل ــق ال ــام ووكي ــدعي الع ــد احلاجــة( وامل كمــة  ســب وعن
الرئيســي فيعملــون مجيعــا عــن معــد وعنــد المــرورة فقــا، ويتقاضــون أجــورام علــ  أســا      
تناسيبي ويقدم للمحكمة مجيا اخلدمات الدعم املطلومة موحملفون يعملون علـ  أسـا  التفـر     

 ؤقتة العامةيموحملفا ووحمليفة وا دة  ولة من مند املساعدة امل 13جمموعهم 
وتعتمد حمكمة تصريف األعمال املتبقية أيما عل  مـوحملفني مسـتقدمني معقـود قصـرية      - 48

ــدرمني     ــدمون املســاعدة دون مقامــق ومت ــرين يق ــق موارداــا    األجــق ويل ــيني لكــي تكم ز  دالل
 املوحملفنيي وفيما يتعل  ماجللسة اإلدارية املعقودة للنظر يف انتهاكات السيد فوفانـا املزعومـة   من

لشروط اإلفراج املبكـر املشـروط عنـه، جلـ)ت احملكمـة إ  مـوحملفني اسـتقدمتهم معقـود قصـرية          
التوحمليـــفي كمـــا تفاوضـــت احملكمـــة    واملـــوحملفني احلـــاليني عوضـــا عـــن  يـــادة مســـتويات      

ــ  ــد       عل ــدون تكب ــاون لعقــد اجللســة م ــة ذات املســار الســريا يف فريت اســتخدام احملكمــة الوطني
ــاء أجــري وتعاقــدت احملكمــة    احملكمــة اخلاصــة تكــاليف والســت   ــآ احملكمــة لق خدام مــوحملفي تل

اخلاصــة أيمــا مــا مهنــيني لتقــدا لــدمات لــرباء، منــهم موحملــف صــحفي ومستشــار ملســائق   
اال ت ا ، ستستدعيهم للعمـق عنـد احلاجـة فقـا، وسيتقاضـون أتعـا م علـ  أسـا  تناسـيبي          

ــة،  كـــللآ وافـــ  مراجـــا احلســـامات العـــام جلنـــومل أفريقيـــا، منـــاء علـــ  طلـــب    جلنـــة الرقامـ
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يمطلا لراجعة  سامات احملكمة سـنويا دون مقامـقي ومـن املزمـا أن جتـري مراجعـة        أن عل 
 ي2016احلسامات املقبلة يف تشرين الاا//نوفمرب 

  
 2017و  2016اجلهود املكافة جلما األموال يف عامي  -سادسا  

عمـال املتبقيـة جهـودام    واصلت جلنة الرقامـة ومسـؤولو احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األ      - 49
املبلولة جلما األموالي وقد اعتمدت احملكمة . ا استباقيا يف مجا األمـوال مالسـعي للحصـول    
ــة ســنوية قــدراا       ــاال إ  اخلمــس املقبلــة، علــ  أســا  ميزاني ــرة الســنوات ال ــق لفت علــ  لوي

الطويــقي مايــني دوالر، مــا استكشــاذ مصــادر مديلــة للتمويــق املســتدام علــ  األجــق     3.5
وتستهدذ لطة مجا األموال الدول األعماء واملنظمات اإلقليميـة، لـا فيهـا االيـاد األفريقـي      

 يواالياد األورويب
ــامي     - 50 ــوال لعـ ــ)مني األمـ ــي إ  تـ ــد يرمـ ــائق  2017و  2016ويف جهـ ــت رسـ ، و جهـ
ال الــدول األعمــاء تســترعي انتبااهــا إ  الوضــا التمــويلي احلــرج حملكمــة تصــريف األعمــ  إ 

مـلكرة   80املتبقية وتطلب دعمها املايلي وأرسلت معاة سرياليون الدائمة لـدى األمـم املتحـدة    
ـــ    ، وعقــد  اــق ســرياليون الــدائم  77 ــفوية إ  الــدول  ــري األفريقيــة األعمــاء يف جمموعــة ال

ونائبه اجتماعات نينائية ما الدول األعماء واجملموعات اإلقليمية مشـ)ن اـل  املسـ)لةي وإضـافة     
رســائق إ  مجيــا الــدول  2016إ  ذلــآ، وجقــه األمــني العــام مــرة ألــرى يف  زيران/يونيــه   

ــاي ول      ــا أن تـــدعم احملكمـــة ماليـ ــاء نا ـــداا فيهـ ــرد أي تربعـــات و  يعلـــن    األعمـ كـــن   تـ
 تعهدات  ىت اآلني أي عن
ويواصق مسؤولو احملكمة اخلاصة لتصـريف األعمـال املتبقيـة االطـراط يف جهـود مجـا        - 51
ــوالي و ــىت يمل/أ ســطس   ا ــه    2016ألم ــدت احملكمــة مــا جمموع اجتماعــا لطلــب   35، عق

التمويق وتقدا إ اطات عن أنشطتهاي وع قدت ال  االجتماعـات مـا مسـؤولني مـن البلـدان      
ــدا، وأعمــاء يف الســلآ الدملوماســي، لــا يشــمق  الــي      املمــيفة، و كــوميت ســرياليون واولن

 أفريقيــا، وجنــومل والربا يــق، وإيطاليــا، ،داوأيرلنــ وكرانيــا،وأ وأورو ــواي، وأملانيــا، ،أســتراليا
ــة) وفاويــا وسويســرا،  املتحــدة واململكــة وليربيــا، وكنــدا، وفنلنــدا، ،(البوليفاريــة - مجهوري
 واليامـان   األمريكيـة،  املتحدة والواليات وانيند، وني رييا، الشمالية، وأيرلندا العظم  لربيطانيا
ون، و الــي اجملتمــا املــد/، ومعــح وكــاالت ســريالي لــدى األورويب االيــاد وفــد مــا وكــللآ

ــوي مســؤولو احملكمــة االطــراط  ، 2016األمــم املتحــدةي ولــال النصــف الاــا/ مــن عــام     ين
جولة ألرى من اجلهود الكايفة جلمـا األمـوال مـا أعمـاء السـلآ الدملوماسـي يف البلـدان         يف

 من الدول األعماءياملميفة، و يارة معح العواصم لطلب التمويق 
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وانشـاق أعمــاء جلنــة الرقامـة ماستكشــاذ اخليــارات املتعلقـة متمويــق احملكمــة اخلاصــة     - 52
لتصــريف األعمــال املتبقيــة يف املســتقبقي واــم ملتزمــون لواصــلة التفاعــق مــا الــدول األعمــاء 

 مش)ن الوضا املايل للمحكمةي
ملنا ـدة مجيـا الـدول األعمـاء     وعل  الر م مـن اـل  اجلهـود، ور ـم تنظـيم جـولتني        - 53

اجتماعــا  185، وعقــد أكاــر مــن  2016و  2015دولــة لــال عــامي   193البــالي عــدداا 
جلما األموال منل أن مدأت احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة عمليا ـا، فـإن الوضـا         

 املايل للمحكمة يظق  رجا يف حملق عدم وجود يفاق لتلقي تربعات يف املستقبقي
  

 ترتيبات التمويق املقبلة للمحكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية -سامعا  
اصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة     أعرمل األمني العام عـن قلقـه مشـ)ن لويـق احملكمـة اخل      - 54
ي وأوصــت الل نــة االستشــارية (A/70/565املســتقبق يف تقريــر  الســام  إ  اجلمعيــة العامــة ) يف

ــة )     ــب اإلعان ــا مشــ)ن طل ــة، يف تقريرا ــب  A/70/7/Add.30لشــؤون اإلدارة وامليزاني ــ)ن تطل (، م
بــات التمويــق املقبلــة للمحكمــة  اجلمعيــة إ  األمــني العــام أن ي عــد ليــارات مديلــة تتعلــ  مترتي  

لال اجلزء الرئيسي من دور ا احلادية والسـبعني تقريـرا عـن اسـتخدام سـلطة       يقدم إليها وأن
الدلول يف التزامات وعن نتائ  مشاوراته ما أصحامل املصلحة مار  اقتـرال  لـول لويليـة    

 ي70/248أكار كوالي وأيدت اجلمعية تلآ التوصية يف قراراا 
وقد است كشفت اخليارات البديلة املتعلقة مترتيبـات التمويـق املقبلـة للمحكمـة اخلاصـة       - 55

 كومـــة ســـرياليون  )مل( التمويـــق  لتصـــريف األعمـــال املتبقيـــة موصـــفها  )أ( التمويـــق مـــن 
األمم املتحدة وتقدا الدعم اإلداري للمحكمـة مـن َقب ـق اآلليـة الدوليـة لتصـريف األعمـال         من

 حكمتني اجلنائيتنيياملتبقية للم
 

 التمويق من  كومة سرياليون -ألف  
 كــن أن تنظــر  كومــة ســرياليون، موصــفها أ ــد أطــراذ االتفــاق املتعلــ  ماحملكمــة     - 56

اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية، يف لويق احملكمةي و كن أن يستتبا ذلآ إمـا قيـام احلكومـة    
يق جلـزء مـن التكـاليف مينمـا جتـري تاطيـة البـاقي        متوفري كق التمويق للمحكمة أو تقدا التمو

 من لال وسائق ألرىي
كمــة تصــريف األعمــال املتبقيــة  ومــن  ــ)ن تــوفري التمويــق مــن  كومــة ســرياليون حمل   - 57
ــيف      أن ــة الوطنيــة للمؤسســة وأن ي قل  ــز  الشــعور مامللكي ــاد علــ  تربعــات     يع أو يلاــي االعتم
يكـون مـن املمكـن، ألسـبامل عمليـة وقانونيـة، نقـق مجيـا          كن التنبؤ  اي و ي  أنه قد ال  ال

http://undocs.org/ar/A/70/565
http://undocs.org/ar/A/70/7/Add.30
http://undocs.org/ar/A/RES/70/248
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مهام احملكمة إ  السلطات الوطنية، فسوذ تظق احملكمـة منظمـة مسـتقلة وسـتحتف  مطامعهـا      
الــدويل  ــىت لــو تلقــت التمويــق مــن احلكومــةي وتــة أمالــة حملــاكم تتلقــ  مســاعدة مــن األمــم    

تظــق مســتقلة لامــا يف طامعهــا   يــة، مينمــااملتحــدة ولــوقل جزئيــا مــن َقب ــق  كومــة الدولــة املعن  
 عمليا ا، ماق احملكمة اخلاصة للبنان والدوائر االستانائية يف احملاكم الكمبوديةي ويف
ومعد إجراء مشاورات ما  كومة سرياليون، اتمن أن ليار لويق احلكومة للمحكمـة   - 58

كومة تؤيد لاما عمق احملكمة، اخلاصة لتصريف األعمال املتبقية لن يكون جمدياي ولئن كانت احل
لويـق احملكمـة    داـا، فإ.ـا ليسـت يف وضـا يتـين نيـا      وتقدر أ ية واليتها وضرورة استمرار وجو
أن احلكومــة  لقريــبي والســبب الرئيســي يف ذلــآ اــوولــن تكــون يف اــلا الوضــا يف املســتقبق ا

الــلي أصـامل البلــد   فــريو  إيبـوال تواجـه عقبـات تعــود إ  الظـروذ املؤســفة النامجـة عــن ومـاء      
 ياأل مة السنوات األلرية، وأولوية احلكومة اي مساعدة البلد عل  التعايف من تلآ يف
 

تقدا التمويق مـن األمـم املتحـدة والـدعم اإلداري مـن اآلليـة الدوليـة لتصـريف          -ماء  
 األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني

املسـتقبق   اصة لتصريف األعمـال املتبقيـة يف  كمة اخليتماق اخليار البديق الاا/ لتمويق احمل - 59
يف ذلـآ يديـد    أن تبت فيه اجلمعية العامة، لا يف توفري التمويق من األمم املتحدة، واو ما جيب

 ير فيها لويق احملكمةمبلي التمويق و كله، وطول الفترة اليت ينباي أن يستم

وتقدا الدعم املايل مـن األمـم املتحـدة إ  احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة          - 60
مــني احملكمــة واألمــم املتحــدةي ســيكون أمــرا مائمــا، مــالنظر إ  الصــلة الونييقــة واخلاصــة جــدا 

ُأنشئت احملكمة لوجب اتفاق مـني األمـم املتحـدة وسـرياليون، وكـق مـن احملكمـة اخلاصـة          وقد
عمال املتبقية وسلفها، احملكمة اخلاصة لسرياليون، يستمد واليته مـن جملـس األمـن    لتصريف األ

(ي وأيــد اجمللــس احملكمــة اخلاصــة مطــرق  S/2010/385والونييقــة  (2000) 1315)انظــر القــرار 
خمتلفة لال فترة عمليا ا، لا يشمق تزويداا مقوات مـن معاـة األمـم املتحـدة يف ليربيـا لتـوفري       

ــرار   ــر القـ ــها )انظـ ــة  (2005) 1626أمنـ ــف البعاـ ــليمه   ( وتكليـ ــور وتسـ ــيد تيلـ ــال السـ ماعتقـ
(ي ويواصـق اجمللـس أيمـا تقـدا     (2005) 1638ار احملكمة اخلاصة لسـرياليون )انظـر القـر    إ 

دعم قوي إ  احملكمة اخلاصة يف إ ا  واليتها وإ  احملكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة     
مـــا اجلمعيـــة العامـــة، فقـــد أذنـــت، (ي أS/PRST/2012/21واـــي تبا ـــر عملـــها )انظـــر الونييقـــة 

جانبــها، ماســتخدام لويــق األمــم املتحــدة للمحكمــة اخلاصــة لســرياليون واحملكمــة اخلاصــة   مــن
لتصريف األعمال املتبقية يف عدة مناسباتي وأكدت اجلمعيـة مـؤلرا أيمـا األولويـة القصـوى      

يف األعمــال املتبقيــةي عــاوة علــ  ذلــآ، جيــري  الــيت حيظــ   ــا عمــق احملكمــة اخلاصــة لتصــر 
االضطاة م)نشطة احملكمـة اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة تعزيـزا ملقاصـد األمـم املتحـدة،          

http://undocs.org/ar/S/RES/1315(2000)
http://undocs.org/ar/S/2010/385
http://undocs.org/ar/S/RES/1626(2005)
http://undocs.org/ar/S/RES/1638(2005)
http://undocs.org/ar/S/PRST/2012/21
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سيما صون السلم واألمن الدوليني، وفقا ملبادئ العدل والقـانون الـدويل، وتعزيـز وتشـ يا      ال
 واحلريات األساسيةي ا ترام  قوق اإلنسان

افة إ  ضــمان مصــدر لويــق مســتقر، ال مــد مــن التمــا  مزيــد مــن التخفيمــات وإضـ  - 61
وأوجه الكفاءة يف تكاليف احملكمة اخلاصة لتصريف األعمـال املتبقيـة، كمـا يتمـن مـن طلـب       
أعمــاء جملــس األمــن قيــام األمانــة العامــة وجلنــة الرقامــة ومســؤويل احملكمــة متكايــف جهــودام  

(ي ومـن التـدامري املمكنـة خلفـح التكـاليف      S/2015/856يقـة  خلفح تكاليف احملكمـة )انظـر الوني  
اخلاصــة يف الاــاي يف موقــا وا ــد  الــيت جــرى حباهــا ترتيــب لوجبــه يشــترت مكتــب احملكمــة   

م اإلداري اآللية الدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني وتقـدم اآلليـة الـدع    ما
للمحكمة اخلاصة عل  أسا  استرداد التكاليفي وسيكون الا الترتيب تكرارا للوضـا احلـايل   

تبقيــة يف الاــاي يف موقــا وا ــد  يــ  يشــترت مكتــب احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال امل 
احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة ليو وســافيا الســامقة ويتلقــ  الــدعم اإلداري منــها علــ  أســا      مــا

د التكاليفي وملا كان من املتوقا أن تن ز احملكمـة الدوليـة ليو وسـافيا السـامقة عملـها      استردا
 ،  كن أن تتو  اآللية دور احملكمة الدولية يف تقدا اخلدماتي2017يف .اية عام 

وكما او احلال يف الترتيب ما احملكمة الدوليـة ليو وسـافيا السـامقة، ستشـمق مهـام       - 62
ــدعم اإلداري ا ــا املعلومــات واالتصــاالت، واخلــدمات     ال ــة، وتكنولوجي ــة والشــؤون املالي مليزاني

ــب ذا طــاما إداري حمــح        ــوارد البشــرية، واملشــترياتي وســيكون الترتي ــة، ولــدمات امل العام
ينطــوي علــ  أي تاــيري يف واليــة اآلليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة للمحكمــتني          ال

اخلــدمات اإلداريــة رانــا مقــدرة اآلليــة التشــايلية والقيــود الــيت    اجلنــائيتني أو مهامهــاي وســت قدقم
تواجههــا ومت ديــد واليتــهاي وســتحتف  احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة م)جهز ــا 
ومســؤوليها وطامعهــا القــانو/ املســتقق، وســتكون مســؤولة عــن االضــطاة ماملهــام القانونيــة   

املنوطة  ا، لا فيها محاية الشهود، واإل ـراذ علـ  تنفيـل     القمائية أو  به القمائية املتبقية أو
كمــة، األ كـام، واسـتعرا  األ كــام والعقومـات، واإلجــراءات القمـائية املتعلقــة مـا دراء احمل     

 وحماكمة الفارين املتبقنيي
 

 الفوائد احملتملة - 1 

ــق األمــم املتحــدة للمحكمــة اخلاصــة لتصــريف      - 63 ــا ينطــوي علــ  لوي األعمــال إن ترتيب
ــتني         ــة للمحكم ــال املتبقي ــة لتصــريف األعم ــة الدولي ــن اآللي ــدعم اإلداري م ــدا ال ــة، وتق املتبقي
اجلنائيتني، سيعود مفوائـد كـبريةي فالتمويـق املقـدم مـن األمـم املتحـدة سيمـا احملكمـة اخلاصـة           
 عل  أسـس ماليـة يمنـة ومسـتقرة و كـن كبـار املسـؤولني يف احملكمـة مـن التركيـز علـ  املهـام            
الفنية مدال من مجا األموالي أمـا الترتيـب املتعلـ  متقـدا الـدعم اإلداري واال ـترات يف املواقـا        

http://undocs.org/ar/S/2015/856
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فمن  )نه أن يؤدي إ  يقيـ  وفـورات كـبرية يف التكـاليف مـن وفـورات احل ـم،         ،ما اآللية
 مقارنة مقيام احملكمة اخلاصة يف موقا مستققي

ئدة كبرية، فليس ذلآ اـو العامـق الو يـد    ور م أن الوفورات يف التكاليف ستشكق فا - 64
الداعي إ  اال ترات يف احليز اإلداريي فنظرا إ  تشامه مهام وواليات كق مـن احملكمـة اخلاصـة    

ــة لتصــريف األعمــال امل    ــة الدولي ــة واآللي ــائيتني،  لتصــريف األعمــال املتبقي ــة للمحكمــتني اجلن تبقي
ال مـــن وجهـــة نظـــر الكفـــاءة التشـــايلية اال ـــترات يف احليـــز اإلداري ســـيكون أمـــرا معقـــو فـــإن

والتنظيميةي وسوذ يعز  تآ ر املمارسة واخلربة مني يليات تصريف األعمال املتبقية، ما إمكانية 
 قي  مزيد من الكفاءة والوفوراتي يادة تر يد املهام، واو ما  كن أن يؤدي إ  ي

 
 املشاورات - 2 

ــف أصــحامل    أُ - 65 ــا خمتل ــة م ــت مشــاورات مكاف ــقي   جري ــب التموي املصــلحة مشــ)ن ترتي
وناقشــت جلنــة الرقامــة التامعــة للمحكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقيــة اخليــارات املتا ــة  

ــام        ــق ع ــل أوائ ــن االجتماعــات من ــة يف املســتقبق لــال عــدد م ــات مالي ي 2015لوضــا ترتيب
ــات القمــائية       ــا احملــاكم وانييئ ــم احملكمــة اــلا املوضــوة أيمــا م ــة  وناقشــت رئيســة قل الدولي

ــة         ــاحملرة يف  كوم ــات املن ــا انييئ ــرات م ــة عــدة م ــب الشــؤون القانوني ــداول مكت األلــرىي وت
 نيناء اجتماعات نينائية  ري رمسيةيسرياليون وُأطلا أعماء جملس األمن أيما عل  اخليارات أ

، أ ـارت  كومـة سـرياليون إ  أنـه أصـبن مـن الواضـن أن التربعـات         2015ويف عام  - 66
تداما لتمويق احملكمة اخلاصة لتصـريف األعمـال املتبقيـةي ويف اآلونـة األلـرية،      ليست مصدرا مس

أعرمت احلكومة عن ت)ييداا القوي خليار التمويق مـن األمـم املتحـدة، وا ـترات مكتـب احملكمـة       
يف الااي يف املوقا ما اآللية الدوليـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة للمحكمـتني اجلنـائيتني، وتقـدا        

ــق مــن األمــم     الــدعم اإل ــوفري التموي ــرى احلكومــة أن ت ــة إ  احملكمــة اخلاصــةي وت داري مــن اآللي
املتحدة سيكفق االستقرار املايل الـلي مـا انفكـت احملكمـة تفتقـر إليـه منـل إنشـائهاي ومـن املهـم           

 ي ويتها للحكومة أال  س الا الترتيب مالطاما القانو/ املستقق للمحكمة أو

جلنة الرقامة ت)ييدا كاما ليار التمويق مـن األمـم املتحـدة الـلي     كللآ، يؤيد أعماء  - 67
ــة       ــز إداري وا ــد مــا اآللي ــة يف  ي ــه ا ــترات احملكمــة اخلاصــة لتصــريف األعمــال املتبقي يكمل
الدولية لتصريف األعمـال املتبقيـة للمحكمـتني اجلنـائيتنيي ويعتـرب األعمـاء اـلا اخليـار وسـيلة          

 قيف املستمر يف التربعات املاليةيظرا إ  واقا النأكار استدامة لتمويق احملكمة ن

، كتبــت جمموعــة الــدول األفريقيــة إ  األمــني العــام مشــرية 2015ويف أيلول/ســبتمرب  - 68
إ  أن التمويق من التربعات اليت ال  كن التنبـؤ  ـا قـد أدى إ  صـعومات ماليـة  ـديدة  ـدد        
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املتبقيةي وأعرمت اجملموعة عن ت)ييـداا خليـار   استمرار وجود احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال 
لويق احملكمة عن طري  األنصبة املقررة، واختلت موقفا مفاد  أن اخليارات األلرى لـن تعـا    

 عل  النحو املائمي الوضا املايل العسري اللي يواجه احملكمة
ب اإلداريــة املقــدم إ  جملــس األمــن عــن اجلوانــ  2009ويف تقريــر األمــني العــام لعــام   - 69

ــة ليو وســافيا        ــة لوضــا حمفوحملــات احملكمــة الدولي ــا احملتمل ــارات املواق ــة خلي ــة مامليزاني واملتعلق
السامقة واحملكمـة اجلنائيـة الدوليـة لروانـدا ومقـر يليـة )يلـييت( تصـريف األعمـال املتبقيـة نيـاتني            

عتبـــارا اســـتراتي يا طويـــق األجـــق  (، أعلـــن األمـــني العـــام أن انـــات ا S/2009/258احملكمـــتني )
صــــريف األعمــــال املتبقيــــةي وعلــــ  يــــتعني ألــــل  يف االعتبــــار فيمــــا يتعلــــ  مآليــــات ت قــــد
اخلصـو ، أ ـار إ  أنـه مـدال مـن إنشـاء جمموعـة مـن فـرادى يليـات تصـريف األعمـال              وجه

مـن املنطـ ، ورلـا وفـورات   ـم،      ون انـات  ـيء   املتبقية اليت قد تكون عاليـة الكلفـة، سـيك   
ــات        يف ــل  اآللي ــن ا ــا كــق م ــام رم ــامل مفتو ــا أم ــاء الب ــة   إمق لركــز إداري وا ــد يف مر ل
املستقبقي واقتر ت الل نة االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف وقت ال ـ  إمكانيـة    يف ما

اآلليــة الدوليــة لتصــريف األعمــال  إدمــاج حمكمــة تصــريف األعمــال املتبقيــة يف ترتيبــات لويــق 
(ي وسيشــاور مكتــب 22، الفقــرة A/67/648املتبقيــة للمحكمــتني اجلنــائيتني الــدوليتني )الونييقــة 

 ن ال  املس)لة يف السنة املقبلةيالشؤون القانونية أصحامل املصلحة مش)
  

 استنتاج وتوصيات -نيامنا  

استخدمت احملكمة اخلاصة لتصريف األعمال املتبقيـة سـلطة االلتـزام حبـلر  ـديدي       - 70
واســتنادا إ  التوقعــات احلاليــة والنفقــات  ــىت اآلن، تتوقــا احملكمــة اخلاصــة لتصــريف         

 2016دوالر لعــام  2 438 500األعمــال املتبقيــة أنــه، مــن االلتــزام املــ)ذون مــه البــالي  
ــر األداء األول   1 444 400سيســتخدم مبلــي قــدر    دوالر وســيبلي عنــه يف ســياق تقري

 ي2017-2016ناجمية لفترة السنتني عن امليزانية الرب

ــق احملكمــة اخلاصــة       - 71 ــات لوي ــديلني لترتيب ــارين م ــة العامــة مدراســة لي وقامــت األمان
التمويـــق مـــن  كومـــة ســـرياليون      لتصـــريف األعمـــال املتبقيـــة يف املســـتقبق،  ـــا  )أ(    

ــق  )مل( ــة       التموي ــة الدولي ــن اآللي ــة م ــدعم اإلداري للمحكم ــوفري ال ــم املتحــدة وت ــن األم م
 عل  أسا  سداد التكاليفي لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجلنائيتني

ــ       - 72 ــا يتعلـ ــة فيمـ ــاق القالـ ــرياليون، واآلفـ ــة سـ ــن  كومـ ــوارد مـ ــرد الـ ــوء الـ ويف ضـ
ــن  ــ)نه       ــلي م ــديق ال ــق الب ــب التموي ــإن ترتي ــة اخلاصــة   مالتربعــات، ف ــق احملكم ــ)مني لوي ت
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التمويــق مــن األمــم املتحــدة، لــا يف ذلــآ تــوفري الــدعم اإلداري للمحكمــة مــن اآلليــة   اــو
 نائيتني عل  أسا  سداد التكاليفيالدولية لتصريف األعمال املتبقية للمحكمتني اجل

ونظرا لعدم وجود تربعات كافية ومتواصلة للمحكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال     - 73
 لعام إ  اجلمعية العامة ما يلي ملتبقية تكفق الوفاء مواليتها، يطلب األمني اا

ــي    )أ(  ــة لبل ــ  إعان ــة عل ــن   2 980 500املوافق ــرة م ــانون  1دوالر، للفت ك
ــانون األول/ديســـمرب  31إ   2017الاا//ينـــاير  ــة   2017كـ ــة ســـرياليون اخلاصـ حملكمـ

 ردة لال الفترة املتبقيـة مـن عـام   تربعات والتصريف األعمال املتبقية، عل  أسا  أن أي 
ستقلق من استخدام التمويـق املقـدم مـن األمـم املتحـدة، وسـيتم        2017ويف عام  2016

  2017-2016اإلما  عنها يف تقارير األداء عن امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

ــدر    )مل(  ــي قــ ــة   2 980 500رصــــد مبلــ ــرياليون اخلاصــ ــة ســ دوالر حملكمــ
، الشؤون القانونية، مـن امليزانيـة   8يف األعمال املتبقية يف  كق إعانة يف إطار البامل لتصر

 ي2017 الربناجمية لعام
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 املرف  األول

األمــوال املتا ــة والنفقــات الفعليــة حملكمــة ســرياليون اخلاصــة لتصــريف      
 2016لو /يوليه  31األعمال املتبقية  ىت 

 
 2016ليه لو /يو 31اإليرادات  ىت  -ألف  

 
 )بدوالرات الواليات املتحدة(

 100 121 1 2016يناير /الاا/ كانون 1الرصيد النقدي املر ق  ىت   

 700 21 2016 يوليه/لو  31 إ  2016 يناير/كانون الاا/ 1 املسا ات الواردة من

 – 2016 ديسمرب/إ  كانون األول 2016أ سطس /التربعات املنتظرة والتعهدات من يمل

 500 438 2 اإلعانة املالية املتلقاة

3 اجملموة   581  300  

  
 2016لو /يوليه  31النفقات  ىت  -ماء  

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 
 اجملموع االلتزامات املبلغ املص وف فعال 
 )ج( = )أ( + )ب( )ب( )أ( 
 987 146 000 20 987 126 يناير/الاا/ كانون    

 148 153 000 20 148 133 فرباير/ باط

 985 222 000 20 985 202 مار /يذار

 134 252 000 20 134 232 أمريق/نيسان

 901 194 000 37 901 157 مايو/أيار

 729 256 000 37 729 219 يونيه/ زيران

 030 198 000 37 030 161 يوليه/لو 

 – – – أ سطس/يمل

 – – – سبتمرب/أيلول

 – – – أكتومر/األول تشرين

 – – – نوفمرب/الاا/ تشرين

 – – – ديسمرب/األول كانون

1 اجملموة   233  914  191  000  1  424  914  
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 املرف  الاا/

 2017اال تياجات  سب أوجه اإلنفاق  اإلجراءات  ري القمائية واإلجراءات القمائية    

 )بدوالرات الواليات املتحدة(
 

 اجملموع األ ش ة القضائية األ ش ة غري القضائية وج  اإل فاق
 400 071 1 600 130 800 940 الوحملائف    

 300 403 000 23 300 380 التكاليف العامة للموحملفني

 000 183 700 129 300 53 القماة أتعامل

 500 31 – 500 31 االستشاريون واخلرباء

 100 290 500 167 600 122 السفر  

 000 591 000 50 000 541 اخلدمات التعاقدية

 600 394 000 72 600 322 مصروفات التشايق العامة

 600 10 – 600 10 اللوا م واملواد

 000 5 – 000 5 اقتناء األنيال واملعدات

2 اجملموة   407  700  572  800  2  980  500  
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 املرف  الاال 
 اال تياجات من املوحملفني  

 
املتبقيـة مـن الوحملـائف الـيت ت شـاق      ا تياجات احملكمة اخلاصـة لتصـريف األعمـال     -ألف  

 2017عل  أسا  التفر  لعام 
 
   املوظفول الوطنيول    الفئة الفنية والفئات العليا 

  اجملموع 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 2-مد و أ ع املوقع

املوظفااااااااااااااااول 
الوطنيااااول ماااا   

 الفئة الفنية
ال تباااااااة 

 احمللية
اجملمااوع 
 اجملموع الف عي

 6 – – –  6 1 2 – 2 1 – الااي             

 7 5 2 3  2 1 – – 1 – – فريتاون

 13 5 2 3  8 2 2 - 3 1 – اجملموة 
 
ؤقتـة العامـة دعمـا    إضافة إ  الوحملائف الاانيـة عشـرة، سـتقدم وحمليفـة وا ـدة )مـن الرتبـة احملليـة(  ولـة مـن املسـاعدة امل            :مالحظة 

 احملفوحملاتي إضافيا يف جمال
  

 2017اخلاصـة لتصـريف األعمـال املتبقيـة مـن املـوحملفني لعـام        ا تياجات احملكمة  -ماء  
 القائمة(  سب املوقا والعنصر إذا اقتم  النشاط القمائي )ي ختار املوحملفون من

 
   املوظفول الوطنيول    الفئة الفنية والفئات العليا 

 1-ف 2-ف 3-ف 4-ف 2-مد و أ ع املوقع والعنص 
اجملموع 
  الف عي

املوظفااااااااااول 
ما   الوطنيول 
 الفئة الفنية

ال تباااااااة 
 احمللية

اجملمااوع 
 اجملموع الف عي

             الااي             
 11 5 5 –  6 – – 1 2 – 3 األنشطة القمائية

ــري   ــطة  ـــ األنشـــ
)أ(2 القمائية  – – – – – 2  – – – 2 

5 اجملموة   – 2  1  – – 8   – 5  5  13  

 ي سب االقتماء ،منشاط قمائي ة القيامالعام ةواملدعي احملكمة رئيس إ من املتوقا أن ي طلب  )أ( 
 
 


